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ــردم  ــته م ــال گذش ــن س ــه چندی ــی ک در حال
ــه کــرده  ــت اقتصــادی را تجرب ــن وضعی بدتری
و بــا توجــه بــه سیاســت انزواگرایانــه در 
روابــط بین المللــی، کشــور دســت بــه گریبــان 
بدتریــن تحریم هــا و روابــط سیاســی بــا 
کشــورهای دیگــر می باشــد، متاســفانه حضــور 
رئیس جمهورهــای تنــدرو ماننــد احمدی نــژاد و 
اعتدالگــرا ماننــد روحانــی نیــز نه تنها نتوانســته 
ــاه  ــرای رف ــن مشــکالت ب اســت گرهــی از ای
ــه  ــور و در نتیج ــه کش ــد بلک ــاز کن ــردم ب م
ــت. ــرده اس ــر ک ــه روز منزوی ت ــردم را روز ب م

ــی در  ــت روحان ــد از شکس ــان بع ــن می در ای
گشایشــی  شــعارهای  و  طرح هــا  پیشــبرد 
خــود، مــردم در چرخشــی ۱۸۰ درجه، مجلســی 
ــتان  ــه بهارس ــی ب ــرا و انقالب یکدســت اصولگ
فرســتاده اند تــا شــاید بیــش از ایــن در باتــالق 
ــه  ــا ب ــا ت ــد ام ــرو نرون مشــکالت معیشــتی ف
امــروز نــه تنهــا ایــن مجلــس راهــکار عملــی 
ــا  ــداده اســت، بلکــه ب ــن راســتا انجــام ن در ای
ــای  ــه طرح ه ــی، ارائ ــای غیرمنطق اظهارنظره
ــالش  ــن ت ــد و همچنی ــروری و ناکارآم غیرض
ــکاری  ــای هم ــه ج ــت ب ــام از دول ــرای انتق ب
بخاطــر مــردم، کشــور را روز بــه روز بــه ســمت 
و ســوی روزهــای نامعلــوم پیــش بــرده اســت.
ــه اصــالح  درحالــی کــه بیشــتر مــردم امیــد ب
ســاختار کشــور بخصــوص از منظــر اقتصــادی 
ــات  ــد از انتخاب ــش رو بع ــال های پی ــرای س ب
ریاســت جمهوری را داشــته و امیــد فراوانــی بــه 
همــکاری مجلــس و دولــت آینده بــرای ارتقای 
ــار  ــا انتش ــتند، ام ــود داش ــت خ ــطح معیش س
ــت  ــدای ریاس ــد کاندی ــرایط جدی ــرح ش »ط
جمهــوری « از ســوی مجلــس، نشــان داد کــه 
ایــن امیــد ســرابی بیــش نیســت، چــرا کــه در 
ایــن طرح، معیشــت، رفــاه و وضعیــت اقتصادی 
کشــور و مــردم هیــچ جایگاهــی ندارنــد و 
مجلــس جدیــد تــالش دارد رئیس جمهــوری بر 
ســر کار آورد کــه هیچگونــه لــزوم بــر داشــتن 
ــی وی نیســت. تخصــص اقتصــادی و مدیریت
ــرایط  ــرای ش ــس ب ــرح مجل ــوص ط در خص
ــیون  ــوری، کمیس ــت جمه ــای ریاس کاندیداه
ــس  ــوراها در مجل ــور و ش ــی کش ــور داخل ام
از تعییــن شــرایط احــراز رجــال مذهبــی 
داســت،  داده  خبــر  نامزدهــا  سیاســی  و 

ــوق  ــرط ف ــن دو ش ــتن ای ــه داش ــی ک طرح
ــت. ــرده اس ــرح ک ــزد مط ــک نام ــزوم ی را ل
ــور  ــی کش ــور داخل ــیون ام ــخنگوی کمیس س
و شــوراها در مجلــس درخصــوص شــرایط 
احــراز رجــال مذهبــی در طــرح اصــالح قانــون 
ــرد:  ــان ک ــوری، بی ــت جمه ــات ریاس انتخاب
ــال  ــراز رج ــن طــرح شــرط اح ــر اســاس ای ب
ــه  ــی ب ــزام عمل ــاد و الت ــی شــامل اعتق مذهب
ــتواری در  ــات و اس ــه، ثب ــه فقی ــت مطلق والی
ــکام  ــد، اح ــه عقای ــی ب ــزام عمل ــاد و الت اعتق
ــات  ــه انجــام واجب و اخــالق اســالمی از جمل
اســالمی و تقیــد بــه تــرک محرمــات و 
اشــتهار بــه آن، بهره منــدی از اطالعــات الزم 
در حــوزه اعتقــادات و اصــول دیــن و مذهــب 
در حــد اثبــات حقانیــت دیــن اســالم ومذهــب 
ــبهات و  ــخگویی ش ــی در پاس ــیع و توانای تش
ــی  ــی و مذهب ــات دین ــدات در موضوع تهدی
متناســب بــا جایــگاه ریاســت جمهــوری، دفاع 
ــف از  ــور مختل ــالمی در ام ــای اس از آرمان ه
جملــه فرهنگــی، سیاســی، اجتماعــی مبتنــی 
بــر مبانــی معرفتــی و اعتقادی،احســاس 
ــردم و  ــی م ــور دین ــه ام مســئولیت نســبت ب
ترویــج ارزش هــای دینــی در جامعــه از جملــه 
اعتقــاد بــه فریضــه امــر بــه معــروف و نهــی از 
منکر،صداقــت در گفتــار و عدالــت در رفتــار بــا 
بررســی ســوابق از جملــه در گزارشــات مرتبط 
بــا ســمت ها و مســئولیت ها؛ مــی باشــد.

علــی حــدادی در ادامــه تصریــح کــرده اســت: 
ــال  ــراز رج ــن طــرح شــرط اح ــر اســاس ای ب
ــدی از  ــارت اســت از بهره من ــز عب سیاســی نی
ــوص  ــل در خص ــدرت تحلی ــرایط الزم و ق ش
مبانــی شــکل گیــری نهضــت امــام خمینــی 
وانقــالب اســالمی واســتمرار آن از جملــه 
ــراد  ــخ انقــالب و نقــش شــخصیت ها، اف تاری
ــی  ــزام عمل ــد و الت ــی، تعه ــات سیاس و جریان
ــبت  ــا نس ــنایی ب ــی در آش ــون اساس ــه قان ب
و  حــدود صالحیت هــا  و  آن  اصــول  بــه 
ــه و ســایر نهادهــای  ــوای ســه گان ــگاه ق جای
اساســی، توانایــی علمــی در پاســخگویی 
ــه نظــام  ــل شــبهات مطروحــه علی ــه تحلی ب

اســالمی، والیــت مطلقه فقیــه و دســتاوردهای 
ــودن مواضــع روشــن  ــالب اســالمی، دارا ب انق
وعملکــرد شــفاف راجــع بــه جریان هــای 

ــلطه  ــام س ــداران نظ ــرا و طرف ــرا و واگ غربگ
در کشــور و تهدیــدات و فتنه هــای بعــد از 
انقــالب اسالمی،ســابقه دفــاع از اصــول و 
آرمان هــای انقــالب اســالمی در امــور داخلــی 
اساســی. قانــون  در  منــدرج  بین المللــی  و 

بــا اســتناد بــه ســخنان ســخنگوی کمیســیون 
امــور داخلــی کشــور و شــوراها، بــه نظــر 
ــردی  ــر ف ــی، پیش ت ــس انقالب ــد مجل می رس

ــرده  ــاب ک ــور انتخ ــوان رئیس حمه ــه عن را ب
و بــا توجــه بــه ویژگی هــای وی، اقــدام 
بــه قانون نویســی کــرده اســت تــا بطــور 
ــی را  ــای احتمال ــر نامزده ــد دیگ ــل بتوان کام
ردصالحیــت نماینــد؛ مگــر می تــوان بــاور کــرد 

کــه معیشــت بــه عنــوان اصلی تریــن دغدغــه 
مــردم، جایــی در شــرایط ریاســت حمهوری 
باشــد؟ نداشــته  مجلــس  طــرح 

ــذف  ــر ح ــده منک ــت نگارن ــر اس ــه ذک الزم ب
شــرایط رجــل سیاســی و مذهبــی طبــق 
اعــالم مجلــس و تاکیــد بــر آگاهــی از اصــول 
و فــروع دیــن نیســت امــا حداقــل بایــد مــردم 
و وضعیــت آنــان نیــز جایگاهــی در ایــن قوانین 

داشــته باشــند، همانطــور کــه موالیمــان علــی 
)ع( می فرمایــد: “فقــر از هــر در وارد شــود 
ایمــان از در دیگــری خــارج مــی شــود.”

در نظــر داشــته اند کــه بــا اضافــه کــردن برخی 
جزئیــات و شــروط، شــرایط پیشــین منــدرج در 
قانــون انتخابــات ریاســت جمهوری را واضح تــر 
ــام  ــه در مق ــا آنچ ــد، ام ــلیقه ای تر کنن و غیرس
عمــل تــا اینجــا رخ داده، بندهایــی اســت کــه 
برخــی از آنهــا غیرعاقالنــه و نامناســب و بعضی 
دیگــر غیرممکــن اســت و مهمتر از همــه اینکه 
بــه لحــاظ سیاســی-اجتماعی می توانــد معانــی 
ــد. ــاد کن ــان ایج ــی را در اذه ــیار نامطلوب بس

مثــاًل ذیــل مــاده ۶ ایــن طــرح و بــرای احــراز 
مدیــر بــودن نامــزد انتخابــات ریاســت جمهوری 
قیــد شــده کــه او بایــد آرمان خــواه باشــد 
ــر  ــم در نظ ــا را ه ــال واقعیت ه ــن ح و در عی
ــا و  ــه توانایی ه ــد ب ــه او بای ــا اینک ــرد! و ی بگی
ظرفیت هــای داخلــی و ملــی و اســتفاده بهینــه 
از آنهــا و عــدم تاثیرپذیــری از فشــارهای داخلی 
ــن در  ــته باشــد! همچنی ــه داش و خارجــی توج
طــرح مذکــور آمــده اســت کــه نامــزد انتخابات 
بایــد اســتقالل شــخصیتی و اســتقالل در 
تصمیم گیــری داشــته باشــد و در انجــام وظایف 
و مســئولیتهایش مشــورت پذیر و نقدپذیر باشــد!

در همیــن بند اشــاره شــده اســت کــه کاندیدای 
ریاســت جمهوری بایــد فــردی ساده زیســت 
باشــد و از اشــرافی گری پرهیــز کنــد. و در بنــد 
بعــدی کــه ناظــر بــه احــراز شــروط مدبـّـر بودن 
ــت  ــده اس ــت، آم ــت جمهوری اس ــزد ریاس نام
کــه ایــن کاندیــدا بایــد مســائل و ضرورت هــای 
مــورد نیــاز کشــور و اولویت بندی هــای امــور را 
بــه موقــع شناســایی کنــد و همچنیــن توانایــی 
ــود و  ــت موج ــرای وضعی ــبی ب ــی مناس تحلیل
برنامه ریــزی جهــت آینــده داشــته باشــد!

در بندهــای دیگــری آمــده اســت کــه داوطلــب 
ریاســت جمهوری بــه هنــگام ثبت نــام موظــف 
اســت کــه برنامــه خــود را بــه صــورت مکتــوب 
ــردم،  ــه م ــه ب ــه ن ــن ارائ ــه ای ــد؛ البت ــه کن ارائ
ــد  ــورت خواه ــان ص ــورای نگهب ــه ش ــه ب بلک
گرفــت! همچنیــن طبــق ایــن طــرح، ضمــن 
ــر  ــد ۵ نف ــت جمهوری بای ــزد ریاس ــه نام اینک
ــه شــورا معرفــی  از مشــاوران خــود را رســماً ب
ــود  ــه خ ــه نوب ــم ب ــان ه ــورای نگهب ــد، ش کن
ــه  ــزد و چ ــاوران آن نام ــا مش ــه ب ــد چ می توان
ــه  ــت جمهوری مصاحب ــزد ریاس ــود نام ــا خ ب
حضــوری داشــته باشــد تــا احــراز کنــد کــه او 

ــه؟!  ــا ن ــورد ی ــت جمهوری می خ ــه درد ریاس ب
ــان  ــه، شــورای نگهب ــر مصاحب ــه عــالوه ب البت
می توانــد از نامزدهــا آزمــون هــم بگیــرد!

عــالوه بــر مــوارد یــاد شــده، بندهــای عجیــب 
دیگــری هــم در ایــن طــرح وجــود دارد امــا بــه 
ــده  ــاد ش ــق ی ــن مصادی ــد همی ــر می رس نظ
ــکاالت و  ــد. اش ــت کن ــل آن کفای ــرای تحلی ب
ــوان  ــرح می ت ــن ط ــه ای ــددی ب ــرادات متع ای
ــه شــورای  ــوان پرســید ک ــاًل می ت ــت؛ مث گرف
ــد مشــخص  ــور می خواه ــاً چط ــان دقیق نگهب
ــا  ــد ب ــور می خواه ــر از آن، چط ــد، و مهمت کن
گزاره هایــی کــه واجــد ویژگی هــای یــک 
ــه  ــد ب ــر باش ــی« و همه پذی ــتدالل عموم »اس
مــردم بگویــد کــه یــک فــرد آرمان خــواِه 
واقع گــرا هســت یــا خیــر؟ یــا اینکــه اســتقالل 
ــری او را  ــتقالل در تصمیم گی ــخصیتی و اس ش
بــا چــه متــر و میزانــی انــدازه خواهــد گرفــت؟ 
ــع  ــه موق ــه او ب ــد ک ــد فهمی ــا خواه از کج
ــد  ــخیص می ده ــا را تش ــائل و ضرورت ه مس
ــه  ــت ب ــد گرف ــه خواه ــی ک ــر؟ آزمون ــا خی ی
ــد  ــا خواه ــود؟ از کج ــد ب ــکل خواه ــه ش چ
ــا  ــه انحــراف حســاس اســت ی ــه ب ــد ک فهمی
خیــر؟ و ســواالت فــراوان از ایــن دســت.
اّمــا جــزء بــه جــزء ایــن ایــرادات بازهــم بــرای 
فهــم عمــق مســئله کفایــت نمی کنــد؛ مســئله 
ــن  ــازی چنی ــه پیاده س ــه اگرچ ــت ک اینجاس
طرحــی در واقعیــت امــکان پذیــر نیســت و اگر 
هــم باشــد بســیار مناقشــه برانگیز و کاریکاتوری 
ــود،  ــن ب ــم ممک ــر ه ــد اگ ــد بود)هرچن خواه
ــرای  ــود فرضــی آن ب ــذا س ــود(، ل ــوب نب مطل
ــود  ــد ب ــان و همفکرانشــان نســیه خواه طراح
امــا یــک دردســر کامــاًل نقــد در انتظار شــورای 
نگهبــان و باالتــر از آن حاکمیــت خواهــد بــود 
ــت را  ــن ذهنی ــی ای ــن طرح ــه چنی و آن اینک
می ســازد کــه عمــاًل انتخابــات تــا حــد قابــل 
ــان  ــورای نگهب ــده و ش ــف ش ــی تضعی توجه
ــردم بررســی و  ــد م ــه بای بســیاری از آنچــه ک
نظردهــی می کردنــد را بــه عهــده گرفته اســت!

ســخن آخــر اینکــه؛ مردمــی کــه بعــد از 
معیشــتی  اقتصــادی،  مشــکالت  ســال ها 
و اجتماعــی امیــد بــه مجلــس انقالبــی 
داشــتند  خــود  مشــکالت  رفــع  بــرای 
حیــف کــه ایــن امیــد زود رنــگ باخــت.

نگاهیبهطرحاصلاحقانونانتخاباتریاستجمهوری؛

مجلسانقلابیوبیتوجهیبهمعیشتمردم

قهرمانیتیراختور؛
ازشادیآذربایجانتتا

تبریکجهانی

خامفروشیمعضلاصلی
معادنآذربایجانغربی

شهرداریهابهتنهایتی
قادربهمدیریتپسماند

نیستند

انــتتخاـــباـــتهتیتئتترئتیسته؛

انتخاباتینیابتیبرای۱۴۰۰/نقش
دورناـــنتیـــوزبرایاجـــماعاعـــضا

آیاترکهایآذربایجان
ازجایتیآمدهاند؟

انتقادرانندههاازدریافت
عوارضآزادراهاورمیه-تبریز

2

7

6

6

4

تــورکهاـــچهجایگاهیدر

کتبدرسیمدارسدارند؟
دریاـــچــهاورمــیــهدوباره

خشتکمتیشتود؟



فرهنگی 2

در  ازبکســتان  جمهــوری  دوســتی  نشــان 
دکتــر  اســتاد  بــه  ایــران  اســالمی  جمهــوری 
گرفــت. تعلــق  صدیــق  محمــدزاده  حســین 

بــا حکــم رییــس جمهــور ازبکســتان، شــوکت 
میرضیایــف و بــه مناســبت بیســت و نهمیــن ســالگرد 
از  تعــدادی  بــه  ازبکســتان  اســتقالل جمهــوری 
ــم  ــان مقی ــی و هموطن ــورهای خارج ــهروندان کش ش
ــد. ــا ش ــی اعط ــدال های ــان و م ــور نش ــارج از کش خ

ــن روی نشــان دوســتی جمهــوری ازبکســتان  از همی
در ایــران بــه اســتاد دکتــر حســین محمــدزاده 
فرهنگــی،  هــای  فعالیــت  خاطــر  بــه  صدیــق 
و  نویســنده  عنــوان  بــه  پژوهشــی  و  علمــی 
محقــق آثــار امیرعلیشــیر نوایــی تعلــق گرفــت.

بــه نقــل از ســایت ســفارت ازبکســتان در ایران، نشــان 
»دوســتی« اعطــا شــد به:

ــس انســتیتوی  ــیلیویچ - رئی ــی واس ــوف آناتول تورکون
دولتــی روابــط بیــن الملــل وزارت امــور خارجــه روســیه

ــر  ــن، وزی ــر ژاپ ــت وزی ــاون نخس ــو - مع ــارو آس ت
ــا  ــن ب ــان ژاپ ــه دوســتی پارلم ــس اتحادی ــی، رئی دارای

ــن( ــتان )ژاپ ازبکس
حســین محمــدزاده صدیــق - نویســنده و محقــق آثــار 

علیشــیر نوایــی )جمهــوری اســالمی ایــران(
ــکده  ــتاد دانش ــی رزق - اس ــد عل ــب محم ــد رج احم
ــی  باســتان شناســی دانشــگاه قاهــره )جمهــوری عرب

مصــر(
ماکالنــوف شــوخرات کوروانتاویــچ - مدیر کل شــرکت 
»Rosagrokompleks » )فدراســیون روســیه(

مــارک ادوارد ریــز - شــرق شــناس - محقــق، 
ــکا( ــده آمری ــاالت متح ــی )ای ــات ازبک ــم ادبی مترج

بانکــدار   - عبدومالیکــوا  کامــوال  محمــودوا 
اروپــا توســعه  و  بازســازی  بانــک  ارشــد 

 Indoramaــرکت ــر ش ــوا - مدی ــراکاش کجری پ
Corporation Pte. Ltd )جمهــوری ســنگاپور(

ــی  ــن الملل ــز - مشــاور ارشــد همــکاری بی آلیــس ول

در Exxon Mobil )ایــاالت متحــده آمریــکا(.
در جلســه ای کــه در روز دوشــنبه مــورخ ۱۰ شــهریور 
مــاه از ســاعت ۱۱ الــی ۱3 در ســالن معارفــه ی 
ــق در  ــر ح.م.صدی ــا حضــور دکت ســفارت ازبکســتان ب
ــان  ــن نش ــای عالی تری ــد، اعط ــکیل ش ــران تش ته
ــس  ــوی رئی ــان از س ــه ایش ــور ب ــن کش پژوهشــی ای
ــن  ــد. در ای ــه ش ــک گفت ــتان تبری ــوری ازبکس جمه

جلســه ســفیر آن کشــور ضمــن ســخنرانی و ارج 
ــر  ــای علمــی دکت ــات و پژوهش ه ــه تحقیق ــادن ب نه
ــکار  ــار و اف ــایی و نشــر آث ــه ی شناس ــق در زمین صدی
امیرعلیشــیر نوایــی در ایــران و تحکیــم روابط دوســتی 
میــان دو ملــت ایــران و ازبکســتان اظهــار داشــت کــه:

»آثــار تحقیقــی شــما در ایــن زمینــه بی نظیــر اســت و 
عــالوه بــر آن کــه بــه نوایــی پژوهــی در جهــان تــکان 
ــم  ــث تحکی ــت، باع ــیده اس ــازه بخش ــای ت داده و ج
دوســتی و بــرادری میــان دو کشــور مســلمان جمهوری 
اســالمی ایــران و جمهوری اوزبکســتان شــده اســت.«

ــی  ــگاه دولت ــتاد در دانش ــخنرانی های اس ــه س وی ب
»نوایی شناســان  گفــت:  و  کــرد  اشــاره  تاشــکند 
جوانــان  اکنــون  و  رفته انــد  دنیــا  از  مــا  بــزرگ 
ــما  ــده ی ش ــار ارزن ــار آث ــه انتش ــم ب ــمند چش دانش
ــان دو  ــجو می ــه ی دانش ــا مبادل ــدوارم ب ــد و امی دارن
ــق  ــالق و خال ــر ادب و اخ ــن بح ــی، ای ــور، نوای کش
نزدیــک ســی اثــر نظــم و نثــر بــه فارســی و ازبکــی 

بیــش از پیــش بــه ایرانیــان شناســانده شــود.«
دکتــر صدیق در پاســخ گفت: دکتر حســین محمــدزاده 
صدیــق »هم اکنــون همــه ی ملت هــای ســاکن 
ســیاره ی مــا گرفتــار درد و بالیــی مشــترک شــده اند و 
بحران ویروســی منحــوس سرتاســر زمیــن را فراگرفته 
اســت و شــدیداً نیــاز داریــم کــه همــه ی ملت هــا بدون 
هــر گونــه بدبینــی و طمــع و بی اعتنایــی بــرای زندگی 
پرنشــاط در کــره ی زمیــن دســت در دســت هــم دهند. 
در ایــن راســتا فرهنــگ نقــش مهمــی دارد و می توانــد 
در اتحــاد ملــل دنیــا بــا هــم نقــش مؤثــر ایفــا کنــد. 

اصــوال ارزش هــای معنــوی و فرهنگــی عاملــی 
اساســی در نزدیکــی ملتهــا و دولتهــا بــه هــم هســتند.

ــم  ــران تحکی یکــی از اهــداف جمهــوری اســالمی ای
ــل و  ــی مل ــا و نزدیک ــان ملت ه ــتی می ــح و دوس صل
ــان  ــتی می ــت. دوس ــر اس ــا همدیگ ــالمی ب دول اس
عامــل حصــول  مهم تریــن  دولت هــا  و  ملت هــا 
امنیــت، روابــط و وجــوه ارتباطــی کشــورها بــا 
ــان  ــی می ــی و فرهنگ ــتراکات تاریخ ــت. اش ــم اس ه
ــت. ــتی اس ــح و دوس ــده صل ــن کنن ــا تضمی ملت ه

امیــر علیشــیر نوایــی بــا آثــار گرانســنگ خــود یکــی 
ــی رود.  ــمار م ــه ش ــما ب ــا و ش ــترکات م ــن مش از ای
ــران و  ــراث مشــترک ای ــار فارســی و ترکــی وی می آث
ــازی  ــق و پایدارس ــته از خل ــت. او گذش ــتان اس ازبکس
ارزش هــای  اســالمی،  معنــوی  ارزش هــای 
ایــران برجــای گذاشــته اســت. نیــز در  مــادی 

ــهد و  ــر او در مش ــای خی ــدد بناه ــود ع ــه می ش گفت
ســوی های آن 37۰ تــا اســت. از جملــه ی آن هــا 
ــام  ــرت ام ــرم حض ــق ح ــن عتی ــی صح ــوان جنوب ای
رضــا)ع(، مــزار شــیخ عطــار، آب نهــر خیابــان اصلــی 
مشــهد، بقعــه ی امیرقاســم انــوار ســرابی، بنــد طــرق، 
ــام بــرد. مدرســه ی  ربــاط ســنگ بســت را می تــوان ن
اخالصیــه، خانقــاه اخالصیــه، مدرســه ی شــفائیه، 
ــار او  ــز از آث ــرویه نی ــدارس خس ــرات، م ــه ی ه نظامی
اســت. خدمــات وی در مشــهد منحصــر بفــرد اســت.

گرانســنگ  فرهنــگ  شــامخ  قله هــای  از  را  او 
ــر در  ــیار مؤث ــل بس ــا او را عام ــد. م ــان می دانن خراس
تقریــب و نزدیکــی و وحــدت در کشــور مســلمان 
می دانیــم. مــا بــا رویکــرد علمــی و پژوهشــی در 
زندگــی و آثــار و اندیشــه های امیرعلیشــیر نوایــی 
و دیگــر دانشــمندان بــه الگوهــای درخشــانی در 
ــان  ــرادری می ــتی و ب ــتی، دوس ــح و آش ــن صل تأمی
ــت. ــم یاف ــران و ازبکســتان دســت خواهی ــت ای دو مل

او مبلــغ دیــن اســالم و بــرادری و اخــوت میــان 
ــاره ی او  ــود. غیــاث الدیــن خواندمیــر درب مســلمانان ب

کتابــی بــا عنــوان »مــکارم االخــالق« نوشــته اســت.
و  بــرادری  منــادی  ایــران  اســالمی  جمهــوری 
ــراث  ــازی می ــلمان و پایدارس ــورهای مس ــاد کش اتح
مشــترک اســالمی آن هــا اســت. آثــار نوایــی سرشــار 
واقــع  در  و  قــرآن  حکمــت  گوناگــون  وجــوه  از 
ــت. ــی اس ــه ی اله ــات مبارک ــرایی آی ــیر و بازس تفس

ــی را بنیانگــذار ســبکی  ــب نوای گذشــته از آن، این جان
در شــعر فارســی می دانــم کــه در گذشــته بــه 
ــم روزگار  ــی ه ــد. نوای ــروف ش ــدی« مع ــبک هن »س
بــا عبدالرحمــن جامــی، نخســتین کســی اســت کــه در 
دیــوان فارســی خــود از ســبک عراقــی روی گردانیــد و 
بــه باریــک اندیشــی و مضمــون یابــی و معادله ســازی 
در شــعر و توجــه بــه فارســی روزمــره و مردمــی روی 
آورد. بعــد از او ایــن ســبک سخن ســرایی را شــاعر اهل 
بیــت ایــران مالمحمــد فضولــی در فارســی و ترکــی 
گســترش داد و صائــب تبریــزی، شــاعر اخــالق آن را 
بــه اوج رســانید. روابــط نزدیــک فرهنگــی و پژوهشــی 
ــم  ــه ی مه ــن زمین ــه در ای ــد ک ــد ش ــبب خواه س
مشــترک ادبیــات ایــران و ازبکســتان در دانشــگاه های 
مــن  شــود.  نوشــته  ارزنــده  پایان نامه هــای  مــا 
ــدی  ــه هن ــروف ب ــبک مع ــه س ــرده ام ک ــنهاد ک پیش
ــم.« ــام دهی ــی« ن ــبک نوای ــی را »س ــعر فارس در ش
دکتــر صدیــق در انتهــا گفتنــد: »مــن از رئیــس جمهور 
ــرادر مســلمان ازبکســتان  محتــرم کشــور دوســت و ب
تشــکر می کنــم کــه کارهــای پژوهشــی ایــن حقیــر 
را بهــا داده و باالتریــن نشــان دولتــی را بــه ایــن جانــب 
ــاق  ــن اتف ــه ای ــتم ک ــدوار هس ــد و امی ــاء کرده ان اعط
ــتر  ــه بیش ــر چ ــای ه ــی و همکاری ه ــبب نزدیک س
دو دولــت و ملــت مســلمان گــردد. مــا امــروز شــاهد 
ترقیــات عدیــده در عرصه هــای فرهنگــی، اقتصــادی 
ــب  ــم قل ــتیم و از صمی ــور هس ــن کش ــی ای و اجتماع
بــرای ملـّـت نجیــب ازبــک ســعادت و نشــاط و زندگــی 
ــتم.« ــد هس ــان را آرزومن ــی کشورش ــول و آبادان معق

ــات  ــی ادبی ــاب درس ــری از کت ــرا تصوی اخی
ــازی  ــای مج ــی در فض ــوم ابتدای ــال س س
ــر روی  ــه در تصوی ــت ک ــده اس ــر ش منتش
جلــد آن، تصاویــری از قومیت هــای مختلــف 
بــا مشــخصه لبــاس آمــده اســت، تصویــری 
ــرب،  ــک، ع ــرد، گیل ــارس، ک ــت ف از قومی
ــری از تورک هــا. ــدون تصوی ــر و ب ــوچ و ل بل

داســتان بی توجهــی بــه وجــود تورک هــا در 
کتــب درســی، پــول ملــی و حتــی پاســپورت 
داســتان درازی دارد، موضوعــی کــه رضاخان 
پاالنــی بــرای یکسان ســازی آن را آغــاز 
کــرده و پســرش آن را ادامــه داد و بــا 
دمیــده شــدن نــور انقــالب اســالمی، گرچــه 
بســیاری از قوانیــن واضــح تورک ســتیزی از 
میــان برداشــته شــد اما هنــوز هســتند برخی 
اسالم ســتیز  و  ســلطنت طلب  گروه هــای 
ــوذ در  ــا نف ــه ب ــهری ها ک ــون ایرانش همچ
ــوز  ــور، هن ــی کش ــی و سیاس ــه آموزش بدن
اهــداف ناقــص رضاخــان را پیــش می برنــد.

هــر ســال بــا نزدیــک شــدن بــه مهــر مــاه و 
رونمایــی از کتــب درســی جدیــد، چهره هــای 
و  تورک ســتیزی  راســتای  در  جدیــدی 

کشــور  در  ائتنیــک  ایــن  نادیده گرفتــن 
کــه  درحالــی  درمی آیــد،  نمایــش  بــه 
ــان  ــات رضاخ ــه جنای ــاره ای ب ــن اش کمتری
جنایــات  یــا  و  ائتنیک هــا  قتل عــام  در 
ــتان  ــران باس ــاه در ای ــوروش و خشایارش ک
نشــده اســت امــا هــر ســاله مطالبــی کــذب 
از جنایــات و بیابانگــردی تورک هــا در تاریــخ 
ــود. ــودکان داده می ش ــورد ک ــه خ ــور ب کش

ایــن طــرح در قالــب شــعر، داســتان، جعــل 
نام بــردن  از  ممانعــت  حتــی  و  تاریــخ 
ــش  ــه پی ــت، ب ــوم مثب ــورک در مفه واژه ت
ــان  ــعر »ای زب ــاپ ش ــود؛ از چ ــرده می ش ب
فارســی« حــداد عــادل تــا بیابانگــرد خطــاب 
کــردن قبایــل تــورک و حتــی تحقیــر آنــان 
ــان و  ــتن آن ــی دانس ــکار و وحش ــا جنایات ت
ده هــا مــورد دیگــر کــه نــه تنهــا هیچگونــه 
ــی  ــه اقدام ــد بلک ــی ندارن ــندیت تاریخ س
برخــی  اهــداف  پیشــبرد  راســتای  در 
یکپارچگــی  کــه  اهدافــی  گروه هاســت، 
رفته انــد. نشــانه  را  کشــور  وحــدت  و 

ــد  ــی جدی ــال تحصیل ــی س ــب درس در کت
نیــز در پیشــبرد ایــن پــروژه، تصویــری 

از قومیت هــای مختلــف بــر روی جلــد 
کتــاب درســی فارســی ســوم دبســتان 
ــی،  ــگ تورک ــه فرهن ــت ک ــده اس ــاپ ش چ
شــاید  و  اســت  آن  غائــب  اصلی تریــن 
ــر  ــه تصاوی ــای اینک ــا ادع ــوع ب ــن موض ای
ــه ای  ــا ریش ــی و ی ــان فارس ــوام دارای زب اق
ــر روی جلــد کتــاب فارســی  ــان ب از ایــن زب
ــا آورده  ــردد ام ــه گ ــده اســت، توجی آورده ش
شــدن تصویــری از هموطــن عــرب، نشــان 
می دهــد کــه مبنــای متولیــان ایــن کتــاب،  
ــان. ــه زب ــوده اســت ن ــت ب ــه قومی ــاره ب اش

ایــن تنهاتریــن اقــدام از ایــن دســت نبــوده 
و در صفحــه ای از کتــاب فارســی دبیرســتان 
شــعرهایی،  متــن  از  اســتفاده  بــا  نیــز 
و  تورک هــا  تــا  اســت  شــده  تــالش 
ــکار  ــاوز و جنایت ــوان متج ــه عن ــا ب عرب ه
معرفــی شــوند و ایــن درحالــی اســت 
ــرای  ــی ب ــون اساس ــح قان ــد صری ــه تاکی ک
ــون  ــل ۱۵ قان ــادری )اص ــان م ــس زب تدری
بی توجهــی  بــا  سال هاســت  اساســی( 
ــت. ــده اس ــراه ش ــف هم ــای مختل دولت ه

ــر توهین هــای متعــدد، آنچــه کــه  عــالوه ب

ــوزان و دیگــر  ــرای دانش آم ــب درســی ب کت
ــه  و  ــد، جامع ــان می ده ــه نش ــراد جامع اف
کشــوری یکدســت بــا زبــان و قومیــت واحــد 
ــران. ــه ای ــی جامع ــره واقع ــه چه ــت و ن اس

ــل  ــل تحلی ــه حاص ــق ک ــای تحقی یافته ه
از  صفحــه   ۱۴7۶ از  بیــش  محتــوای 
اجتماعــی  علــوم  کتاب هــای  محتــوای 
وتاریــخ دوره متوســطه درقالــب برنامــه 
درســی رســمی وهمچنیــن یــک ســال 
قوم نــگاری  ازروش  بااســتفاده  پژوهــش 
ــت  ــوده اس ــطه ب ــه ی متوس ــک مدرس دری
قومیــت  نشــان می دهــد کــه جایــگاه 
ــول،  ــی مغف ــی جایگاه ــای درس درکتاب ه
ــی  ــوده و تمایل ــیمورون ب ــیه ای و آکس حاش
ــود  ــی وج ــای درس ــرح آن درکتاب ه ــه ط ب
ــت. ــده اس ــت ش ــت  غفل ــته و از قومی نداش

مدرســه نیــز بــه تبــع آن درایــن زمینــه فاقــد 
ــاًل  ــوده وعم ــجم ب ــرد منس ــه ورویک برنام
ــه درســی  ــی دربرنام ــن بی وضعیت ــق ای  تلفی
صریــح و پنهــان منجــر بــه نوعــی آشــفتگی 

ــن  ــت. ای ــده اس ــی ش ــای درس در برنامه ه
ــه  ــه درســی در زمین رخــوت وسســتی برنام
تبییــن جایــگاه قومیــت موقعیتــی را در 
مدرســه فراهــم ایفا کــرده کــه دانش آمــوزان 
اقــوام مختلــف را در فرآینــد رشــد اجتماعــی 
ــرده و در  ــردرگمی ک ــار س ــی دچ وهویت یاب
ــوام  ــران مقطــع متوســطه از اق ــرآن فراگی اث
مختلــف و بــه عنــوان برونــداد نهایــی نظــام 
ــواع  ــاهد ان ــور ش ــرورش کش ــوزش و پ آم
ــی  ــه برخ ــوام ب ــاب اق ــر انتس ــی نظی تجارب
صفــات نامطلــوب، تمســخر، توهیــن، تحقیر 
ــن  ــت. ای ــی اس ــط آموزش ــره درمحی و غی
ــران  ــن فراگی ــی دربی ــرات منف ــارب تأثی تج
برخــی قومیــت ها داشــته کــه ازجملــه آن ها 
می تــوان ایجــاد موانــع درتحــرک اجتماعــی 
ــت،  ــی قومی ــگاه فعل ــرد. جای ــام ب ــان را ن آن
نهایتــًا  بــرای همبســتگی ملــی می تواندآثــار 
باشــد. داشــته  همــراه  بــه  نامطلوبــی 

یکــی از روش هــای مؤثرمواجهــه صحیــح بــا 
ایــن مســأله وتحقــق وحــدت وهمبســتگی 

ملــی موکــول بــه اســتفاده ازظرفیــت برنامــه 
درســی رســمی درزمینــه تقویــت اشــتراکات 
اقــوام متنــوع ایرانــی، فــارس، تــورک، کــرد، 
عــرب، بلــوچ، ترکمــن، لــر وغیــره هســتند. 
ــگاه اتحــاد،  ــا ن رویکــرد ایــن راهبــرد نیــز ب
ــرد  ــن رویک ــت. ای ــت اس ــی وصمیمی همدل
مثبــت مــی توانــد در وضعیــت فعلــی 
بــه روایت هــا ونقــل قول هــای بــدون 
درموردقومیت هــای  وغیرموثــق  ســاختار 
ــت  ــامان داده و درنهای ــف کشورسروس مختل
ــه  ــدارس درزمین ــان م ــی پنه ــه درس برنام
تأثیرخــود  تحــت  را  قومیت هــا  جایــگاه 
ــه  ــتلزم برنام ــدف مس ــن ه ــد. ای ــرار ده ق
ــا در  ــه قومیت ه ــدون در زمین ــردی وم راهب
ــوده ودرصــورت  ــرورش ب ــوزش وپ وزارت آم
تدویــن آن و اســتفاده مطلــوب از برنامــه 
ــل، همزیســتی  ــه تعام درســی رســمی زمین
ــه  ــش یافت ــوام افزای ــترکات اق ــت مش وتقوی
و درنهایــت وحــدت، همبســتگی ملــی 
وهویــت ملــی تحقــق خواهــد یافــت .

اعطاینقشدوستیازبکستانبهدکترحسینمحمدزادهصدیق

تــورکهاـــچهجایگاهیدرکتبدرسیمدارسدارند؟

و  خاورمیانــه  منطقــه  در  ترک هــا  حضــور  اســناد 
ــم  ــارم پنج ــرن چه ــه از ق ــان ن ــران و آذربایج ــی ای حت
ــت. ــوده اس ــل ب ــال قب ــزار س ــد ه ــه چن ــری بلک هج
ــا  ــتها و تمامیت خواه ه ــی پرس ــگردهای آریای ــی از ش یک
ــرن  ــل از ق ــران قب ــا در ای ــور ترک ه ــکار حض ــاره ان درب
چهــارم قمــری، انگشــت گذاشــتن بــر مهاجــرت 
ــوز در دوره  ــرکان اوغ ــام ت ــه ن ــا ب ــته ای از ترک ه دس
ســلجوقیان در قــرن چهــارم و پنجــم هجــری می باشــد.

ــه  ــرکان اوغــوز ب ــل از ورود ت ــراد قب ــن اف ــده ای ــه عقی ب
ــا  ــام آذری ب ــه ن ــی ب ــران و خصوصــاً آذربایجــان زبان ای
منشــایی غیرترکــی در منطقــه رایــج بــوده کــه از قضــا 
تــا امــروز هیــچ نوشــته ادبــی نیــز نــدارد. گرچه عــده ای با 
تعمــد وجــود کلماتــی از زبان هــای تاتی و هرزنــی و حتی 
طالشــی را منســوب بــه ایــن زبــان گمشــده می داننــد تــا 
ادعــای خــود را مســتندنمایند. ولــی واقعیــت ایــن اســت 
ــه و  ــه خاورمیان ــا در منطق ــور ترک ه ــناد حض ــه اس ک
ــم  ــارم پنج ــرن چه ــه از ق ــان ن ــران و آذربایج ــی ای حت
ــت. ــوده اس ــل ب ــال قب ــزار س ــد ه ــه چن ــری بلک هج
منابــع ادعایــی ما بررســی فیلولوژیــک توپونیم ها )اســامی 
جغرافیایــی(، ائتنونیم هــا )اســامی طوایــف(، هیدرونیم هــا 
ــک از  ــر ی ــد. ه ــا( می باش ــا و دریاه ــامی رودخانه ه )اس
اســامی اورمیــه، ســلماس، تبریــز، اردبیــل، آســتارا و … 
ــکونت  ــور و س ــناد حض ــت از اس ــی اس ــی دریای به تنهای
تــرکان. اور یادگاریســت از تــرکان ســومر پنــج هزار ســال 
ــخ از ســومر شــروع می شــود.  ــی تاری ــه قول ــل کــه ب قب
ــلماس و  ــای س ــم ه ــرکان آس در توپونی ــام ت ــود ن وج
ــن  ــت چندی ــان دهنده قدم ــیواس نش ــی س ــتارا و حت آس
ــم از  ــد. بگذری ــان می باش ــرکان در آذربایج ــاله ت هزارس
ــزار  ــه ه ــای س ــس در کتیبه ه ــاوری تارماکی ــامی ت اس
ســال قبــل میخــی کــه شــکل اولیــه تبریــز بــوده و حتی 
ــوه در  ــه ک ــی دامن ــه معن ــه ب ــل ک ــا در اردبی ــه آرت کلم
ترکــی ســومری بــوده اســت. نــام قزویــن نیــز صورتــی از 
کلمــه کاس هــا می باشــد کــه در اســم دریــای کاســپین 
ــهر  ــام ش ــروزه ن ــه ام ــدار ک ــود. قی ــده می ش ــز دی نی
گردیــده نــام الهــه ایســت از تــرکان کاس کــه در منابــع 
ــود. ــه می ش ــم گفت ــکا ه ــی س ــکیت و حت ــف اس مختل

باســتانی  آثــار  اتیمولوژیــک،  بحث هــای  ســوای 
مشــگین،  حســنلو،  جام هــای  نظیــر  مکشــوفه 
ــری  ــرکان در مقاب ــن ت ــه دف ــوط ب ــار مرب ــال، آث خلخ
ــهریئری در  ــای ش ــد و بالباله ــان معروفن ــه کورق ــه ب ک
ــرای  ــی ب ــناد خوب ــه اس ــه و هم ــهر هم ــکین ش مش
آذربایجــان می باشــند. تاریــخ ترک هــا در  بررســی 

ــاری از  ــوق، ادعــای عــدم وجــود آث جــدای از مســائل ف
ــد  ــی نمی توان ــه ترک ــری ب ــه هج ــرون اولی ــی در ق ترک
ــن  ــودن ای ــا نب ــودن و ی ــرای ب ــل محکمه پســندی ب دلی
زبــان در منطقــه ای باشــد. چــه مثــاًل نمونه هــای اولیــه 
ــالدی  ــرن ۱۱ می ــار در ق ــن ب ــرای اولی ــی ب ــان روس زب
دیده شــده و از اوایــل ۱۸۰۰ وارد دوران طالیــی شــد 
یعنــی دقیقــاً ۲۰۰ ســال قبــل. یــا حتــی ادبیــات فرانســه 
ــل از آن  ــاد و قب ــکوفایی نه ــه ش ــالدی رو ب از ۱۶۰۰ می
ایــن زبان هــا تحــت تســلط زبــان و ادبیــات التینــی بــود.

کتب مشــهور دیــوان لغــات التــرک، قوتادقوبیلیــگ و دده 
قورقــود از مهم تریــن آثــار کالســیک تــرکان می باشــند. 
بــا اینحــال نگاهــی بــه اولیــن آثــار ترکــی در محــدوده 
جغرافیایــی ایــران مربــوط بــه اواخــر قــرن هفتــم، نشــان 
دهنــده بلــوغ فکــری و ادبی این اشــعار می باشــد و همین 
بلــوغ نشــان می دهــد کــه ایــن ادبیــات قبــاًل آثــاری نیــز 
ــد. ــترس نمی باش ــاًل در دس ــفانه فع ــه متأس ــته ک داش

ــی و  ــزرگ نظام ــاعران ب ــی ش ــعار فارس ــه در اش گرچ
ــی  ــز رگه های ــان نی ــه آذربایج ــد در خط ــی متول خاقان
ــی  ــه ترکــی وجــود دارد ول از کلمــات، افــکار و ایماهــا ب
ــفراینی  ــو اس ــن اوغل ــن حس ــیخ عزالدی ــروز ش ــا ام ت
نخســتین شــاعر شــناخته شــده زبــان ترکــی آذربایجانــی 
بــه شــمار می آیــد؛ و در شــعرهایش حســن اوغلــی 
ــان ترکــی  ــه زب ــه ب ــی ک ــن غزل ــرد. اولی ــص می ک تخل
ــر  ــع زی ــا مطل ــت ب ــت شعریس ــود اس ــی موج آذربایجان
ــد: ــو می باش ــن اوغل ــن حس ــه عزالدی ــق ب ــه متعل ک

آپاردی کؤنلومو بیر خوش قمر اوز جان فزا دیلبر

آیاترکهای
آذربایجان
ازجایتی
آمدهاند؟

دکتر توحید ملک زاده 
نویسنده و عضو هیئت علمی دانشگاه

یادداشت فرهنگی
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نســبت  مســئوالن  برخــی  صحبت هــای 
در  سدســازی  پروژه هــای  شــروع  بــه 
ــبت  ــیاری را نس ــه، بس ــه اورمی ــراف دریاچ اط
اســت. کــرده  نگــران  آن  خشــکی  بــه 
فشــار  مبنــی  صحبت هایــی  مجلــس  از 
ــازی  ــای سدس ــی پروژه ه ــرای برخ ــرای اج ب
در دریاچــه اورمیــه بــه گــوش می رســد، 
ــان  ــی کارشناس ــه برخ ــه گفت ــه ب ــدهایی ک س
ایــن  بــه  ورودی  آب  راه  ســد  می تواننــد 
را  آن  مســیر  و  شــوند  نیمه جــان  دریاچــه 
از ســمت احیــا بــه نابــودی تغییــر دهنــد.

ــی پیــش حجــت االســالم ســید ســلمان  مدت
ذاکــر نماینــده مــردم اورمیــه، اعــالم کــرده بــود 
ــا  ــه” ب ــای دریاچــه اورمی کــه “در راســتای احی
دســتور وزیــر نیــرو ســاخت دو ســد نیمــه کاره 
نازلــو و بارانــدوز تکمیــل می شــوند و ایــن 
ــت  ــز اهمی ــه حائ ــرای “کشــاورزی منطق کار ب
ــادی  ــای زی ــا نگرانی ه ــن حرف ه ــت.”  ای اس
ــود  ــه وج ــه ب ــه اورمی ــای دریاچ ــاره احی درب
ــل  ــه دلی ــه ب ــه چ ــه ای ک ــت، دریاچ آورده اس
ــات انجــام  ــل اقدام ــه دلی ــه ب ــا و چ بارندگی ه
شــده در بهتریــن وضعیــت دهــه اخیر قــرار دارد.

او تنهــا نماینــده موافــق تکمیــل سدســازی ها 
ــده  ــی، نماین ــب زاده بوکان ــور حبی ــت،  ان نیس
ــی  ــش در گفت وگوی ــدی پی ــم چن ــوکان، ه ب
بــا خانــه ملــت گفتــه بــود کــه ســد شــهرچای 
یکــی از مطالبــات اصلــی مــردم اســت کــه در 
ــس از  ــی شــده و پ ــم گلنــک زن مجلــس هفت
ــارد تومــان هزینــه ادامــه ســاخت  صــرف میلی
آن بــا مصوبــه کارشناســی ســتاد احیــا تعطیــل 
شــد و بایــد در ایــن مصوبــه تجدیــد نظــر شــود 
چراکــه ســد ســیمینه رود نقش مهمــی در رونق 
کشــاورزی و کاهــش بیــکاری و مهــار آب های 
جــاری و هــدر رفتن آب های ســطحی درمنطقه 
ــد. ــان برس ــه پای ــد ب ــی توان ــد م ــن س دارد، ای
ســرگیری  از  می گوینــد،  مســئوالن  البتــه 
پروژه هــای سدســازی در اطــراف دریاچــه 
ــی،  ــعود تجریش ــت، مس ــن نیس ــه  ممک اورمی
معــاون محیط زیســت انســانی ســازمان حفاظت 
برنامه ریــزی  محیط زیســت و مدیــر دفتــر 
ــه، در  ــه اورمی ــای دریاچ ــتاد احی ــق س و تلفی
همیــن رابطــه گفتــه بــود: » قطعــا می توانیــم 
ــم  ــرح کنی ــوالی مط ــازی س ــه سدس ــبت ب نس
ــت پذیر  ــه برگش ــن روی ــن ای ــر م ــه نظ ــا ب ام
ــدارد  ــود ن ــم وج ــانه ای ه ــچ نش ــت و هی نیس
ــال  ــا دنب ــه م ــد. هم ــاق رخ بده ــن اتف ــه ای ک
ــن ســاخت  ــه نظــر م ــا ب ــت هســتیم، ام خدم

اســت.« غیرممکــن  تقریبــا  ســدها  ایــن 

مصوبه ای که سدسازی در اطراف 
دریاچه اورمیه را متوقف کرد در روزهای 

پایانی است؟

در واقــع تجریشــی بــه قانونــی اشــاره می کنــد 
کــه در ســال ۱3۹3، چنــد مــاه پــس از تشــکیل 
ــب  ــه تصوی ــه، ب ــه اورمی ــای دریاچ ــتاد احی س
ــای  ــه طرح ه ــر اســاس آن »کلی ــه ب ــید ک رس
سدســازی در دســت مطالعــه و اجرایــی در 
حوضــه آبریــز دریاچــه اورمیــه« متوقف شــدند.
ایــن مصوبــه چنیــن معنایــی داشــت کــه امکان 
ســاخت چهــار ســد بــزرگ ســیمینه رود، لیالن، 
بارانــدوز و نازلــو مجموعاً با ظرفیــت تنظیم ۸۱۰ 
میلیــون مترمکعــب و ۲۹ ســد اســتانی مجموعًا 
ــب  ــون مترمکع ــم ۴۶۰ میلی ــت تنظی ــا ظرفی ب
وجــود نــدارد و از ســویی دیگــر حق آبــه 
ــود. ــت ش ــد پرداخ ــم بای ــه ه ــه اورمی دریاچ
ــتاد  ــش س ــر پای ــر دفت ــریعت، مدی علیرضــا ش
ــت  ــا عل ــه ب ــه، در رابط ــه اورمی ــای دریاچ احی
تصویــب چنیــن قانونــی می گویــد: »براســاس 
نیــرو،  وزارت  تخصیــص  گــروه  گــزارش 
مجمــوع عوامــل طبیعــی مثــل کاهــش بــارش 
ــد از  ــا 3۱ درص ــئول تنه ــا، مس ــش دم و افزای
ــتند و  ــه هس ــه اورمی ــکی دریاچ ــران خش بح
ــل انســانی  ــی، ماحصــل عوام ۶۹ درصــد مابق
ماننــد توســعه کشــاورزی ناشــی از ایجــاد 
ظرفیــت دسترســی بــه آب تنظیــم شــده 
ــش  ــدها و افزای ــداث س ــل از اح ــر حاص بیش ت
برداشــت از منابــع آب زیرزمینــی بــوده اســت.«

گروه هــای  تمرکــز  واقــع  »در  افــزود:  او 
ــا  تحقیقاتــی دولتــی و مســتقل بــر مســأله و ب
بهره گیــری از روش هــای متنــوع علمــی، پــرده 
ــتفاده  ــه اس ــد ک ــته ش ــت برداش ــن حقیق از ای
حوضــه  آب  منابــع  از  بی رویــه  و  فزاینــده 
ــاز  ــه نی ــی ب ــه و بی توجه ــه اورمی ــز دریاچ آبری
زیســت محیطی دریاچــه اورمیــه، عامــل اصلــی 
ــدار  ــای پای ــق احی ــوده و تحق ــران ب ــروز بح ب
ــت  ــت برداش ــرو مدیری ــه در گ ــه اورمی دریاچ
از منابــع آب تجدیدپذیــر حوضــه اســت.«
بــه همیــن دلیــل ســاخت ســدهایی کــه مســیر 
ــر  ــی دیگ ــه اراض ــه ب ــه اورمی آب را از دریاچ
تغییــر می دادنــد، متوقــف شــد، تــا شــاید 
ــرد.  ــرار بگی ــا ق ــیر احی ــه در مس ــه اورمی دریاچ
ــان کار  ــتر از پای ــال بیش ــک س ــاال ی ــا ح ام
ــی  ــه باق ــای دریاچــه اورمی ــت و ســتاد احی دول

ــای  ــه معن ــد ب ــن می توان ــت و ای ــده  اس نمان
پایــان مصوبــه و شــروع پروژه هــای سدســازی  
و شــاید خشــکی دوبــاره دریاچــه اورمیــه 
باشــد، موضوعــی کــه بــه نظــر می رســد 
ــتند. ــر آن هس ــم منتظ ــی از مســئولین ه برخ
براســاس گــزارش روابــط عمومــی اســتانداری 
ــهریاری  ــدی ش ــی، محمدمه ــان غرب آذربایج
اســتاندار ایــن اســتان چنــدی پیــش گفتــه کــه 
“امســال کار ســتاد احیــای دریاچه اورمیــه پایان 
می پذیــرد و درخواســت های زیــادی دربــاره 
بهینه ســازی مصــرف آب در بخــش کشــاورزی 
ــتیم.” او  ــرای آن هس ــی اج ــه در پ ــم ک داری
همچنیــن گفتــه بــود کــه بــا کار ســتاد احیــای 
ــرای  ــی ب ــت های ــه، “محدودی ــه اورمی دریاچ
حقابــه کشــاورزی اعمــال و پــروژه هــای 
ــد.” ــف ش ــه متوق ــه اورمی ــازی در دریاچ سدس

تاریخ دریاچه اورمیه نشان می دهد؛ 
سدسازی به معنای بحران است

ــک  ــه را ی ــی کــه دریاچــه اورمی ــه بحران تجرب
ــد  ــان می ده ــرد، نش ــکی ب ــرز خش ــا م ــار ت ب
کــه ساخت وســاز ســدها در حوضــه  آبریــز 
دریاچــه اصــال بــه ســود دریاچــه اورمیــه 
ــزان آب  ــد می ــدها می توانن ــن س ــت و ای نیس
ــد. ــر کنن ــر و کمت ــه را کمت ــه دریاچ ورودی ب
ــد  ــا دو س ــه تنه ــن منطق ــال ۱37۴ در ای در س
ــر  ــون مت ــم ۹۹۵میلی ــدرت تنظی ــا ق ــزرگ ب ب
مکعــب آب وجــود داشــت، در ســال ۱3۹۲ 
تعــداد ایــن ســدها بــه ۱۲ عــدد رســید و 
وزارت نیــرو مســئولیت تنظیــم ۱۹۶۰ میلیــون 
ــت،  ــده گرف ــر را برعه ــب آب دیگ ــر مکع مت
ــتر از  ــب بیش ــر مکع ــارد مت ــک میلی ــی ی یعن
3۰ ســال قبــل، در ایــن میــان هــر ســال 
ــه  ــرد و کار ب ــدا ک ــش پی ــه کاه ــراز دریاچ ت
جایــی رســید کــه بســیاری بــاور کننــد 
ــده اســت. ــال خشــک ش ــه کام ــه اورمی دریاچ

ــراً  ــه اخی ــالف آن چ ــد: »برخ ــریعت می گوی ش
گفتــه می شــود کــه از ســرگیری احــداث 
ــه  ــه اورمی ــای دریاچ ــتای احی ــدها در راس س
اورمیــه  تاریخــی دریاچــه  اســت، تجربــه 
از احــداث ســدهای جدیــد در بــازه زمانــی 
ــی  ــازه زمان ــان ب ــی هم ــی ۱3۹۲، یعن ۱37۴ ال
کــه افــت تــراز دریاچــه اورمیــه بیش تــر 
از زمان هــای دیگــر رخ داده اســت، گــواه 
ــا افــت  ــرداری هــر ســد ب ارتبــاط زمــان بهره ب
تــراز دریاچــه اورمیــه اســت.ضمن این کــه 

ــدهای  ــک از س ــر ی ــداث ه ــا اح ــان ب هم زم
ــه  ــه ب ــراز دریاچــه اورمی ــد افــت ت مذکــور، رون
ــه زیســت محیطی  ــه حقاب ــی ب ــل بی توجه دلی
آن، شــتاب بیش تــری بــه خــود گرفتــه اســت.«

اگر نازلو و باراندوز ساخته شوند…

ــری از  ــر خب ــال اخی ــت س ــد از آن، در هف بع
احــداث هیــچ ســدی در اطــراف دریاچــه 
نبــود و از ســوی دیگــر بــا انجــام برخــی 
ــره وری در بخــش  ــش به ــل افزای ــات مث اقدام
ــا  ــش بارندگی ه ــویی افزای ــاورزی و از س کش

ــر  ــدت بهت ــه ش ــه ب ــه اورمی ــت دریاچ وضعی
شــد تــا جایــی کــه بــه گفتــه برخــی از 
ــکان  ــی ام ــد کنون ــه رون ــا ادام ــئوالن ب مس
ــود دارد. ــال ۱۴۰۶ وج ــا س ــه ت ــای دریاچ احی

امــا بــا پایــان کار ســتاد احیــای دریاچــه 
اورمیــه و خبرهایــی کــه از همیــن حــاال 
اســتانی  مســئوالن  برخــی  و  مجلــس  از 
می آیــد، بــه نظــر می رســد  اگــر پــروژه  
ــی شــود،  ــدوز اجرای ــو و باران ــد نازل ــل س تکمی
ــودار  ــیر نم ــه مس ــود دارد ک ــال وج ــن احتم ای
ــود و  ــی ش ــاره نزول ــه دوب ــه اورمی ــراز دریاچ ت
ــرد. ــرار بگی ــه در خطــر ق ــای دریاچــه اورمی بق

ــه  ــای دریاچ ــتاد احی ــش س ــر پای ــر دفت مدی
ــد: »مشــخصا  ــن رابطــه می گوی ــه، در ای اورمی
ــا ظرفیــت  ــدوز ب ــو و باران در مــورد دو ســد نازل
ذخیره هــای ۱7۰ و ۹۱ میلیــون مترمکعــب، 
ــا  ــداث آن ه ــا اح ــد ب ــان می ده ــه نش تجرب
ــاورزی در  ــارف کش ــعه مص ــه توس و در نتیج
ــرای  ــده ب ــف ش ــهم تعری ــا، س ــاب آن ه پای
ــت محیطی  ــاز زیس ــا از کل نی ــن رودخانه ه ای
ــع  ــص مناب ــوز تخصی ــه در مج ــه اورمی دریاچ
آب حوضــه آبریــز دریاچــه اورمیــه وزارت نیــرو 
کــه بــه ترتیــب ۱۱7 و ۱۴۹ میلیــون مترمکعــب 
اســت، احقــاق نخواهــد شــد و ایــن، بــه 

ــی،  ــرمایه های مال ــن س ــت رفت ــای از دس معن
ــده  ــرف ش ــی مص ــی و اجتماع ــی، اجرای علم
در مســیر احیــای دریاچــه اورمیــه اســت.«

دو راهی پایانی دریاچه اورمیه؛ 
سدسازی و خشکی، یا کشاورزی پایدار 

و احیا؟

بــه نظــر می رســد، احــداث ایــن دو ســد 
وضعیــت  بعــدی،  پروژه هــای  شــروع  و 
ــه همــان شــرایط  اطــراف دریاچــه اورمیــه را ب
ــرف  ــع آب ص ــتر مناب ــاند، بیش ــال ها می رس س
پرداخــت  و  می شــود  کشــاورزی  بخــش 
حق آبــه دریاچــه در خطــر قــرار می گیــرد.

بــه گفتــه کارشناســان انجــام اقداماتــی دیگــر 
را در  هــم می توانــد، وضعیــت کشــاورزی 
اطــراف دریاچــه اورمیــه بهبــود ببخشــد و 
ــرایط  ــود ش ــرای بهب ــازی ب ــه سدس ــازی ب نی
کشــاورزی در ایــن منطقــه وجــود نــدارد. 
ــن موضــوع گفــت:  ــا ای تجریشــی در رابطــه ب
ــر معکــب آب  ــر مت ــه ازای ه ــران ب ــا در ای »م
ــم، در  ــد مــی کنی ۱.۵ دالر محصــول دالر تولی
کشــورهایی کــه روی کشــاورزی خــود کار 
کرده انــد ایــن عــدد 3 تــا ۵ برابــر اســت. ایــن 
تصــور کــه بــرای توســعه بایــد سدســازی انجام 
ــه  ــت، تجرب ــش اس ــه پی ــرای دو ده ــود ب بش
ــه مــا اثبــات کــرده اســت کــه بیــن  اورمیــه ب
ــدارد.« ــود ن ــی وج ــعه ارتباط ــازی و توس سدس
امــا موافقــان سدســازی، بــاور دارنــد کــه 
بهبــود  حــل  راه  پروژه هایشــان  اجــرای 
ــز دریاچــه،  وضعیــت کشــاورزی حوضــه آب ری
موضوعــی کــه کارشناســان را را نســبت شــروع 
دریاچــه  اطــراف  در  دوبــاره  بحرانــی  بــه 
هزینــه  میلیــارد  کــه ۱۱هــزار  اورمیــه ای 
اســت. کــرده  نگــران  شــده،  آن  احیــای 

»در  می گویــد:  رابطــه  ایــن  در  شــریعت 
شــرایطی کــه عــزم عمومــی جامعــه بــر 
تحقــق احیــای دریاچــه متمرکــز اســت و 
ــالش  ــت ســال ت ــه خاطــر هف ــز ب دریاچــه نی
شــبانه روزی در شــرایطی امیدآفریــن قــرار دارد، 
اینکــه بــه جــای حمایــت از مدیریــت مصــرف 
ــرف  ــازی مص ــگ بهینه س ــج فرهن آب و تروی
ــد  ــدهای جدی ــداث س ــردود اح ــده م ــه پدی ب
را شــروع می کنیــم در  برگردیــم، رونــدی 
کوتــاه مــدت بقــای دریاچــه و در میــان مــدت 
ــد.« ــد می کن ــه را تهدی ــردم منطق ــالمت م س

فشاربرخینمایندگاننسبتبهسدسازیدراورمیه؛

دریاچهدوبارهخشکمیشود؟

مجیــد محبــی در جمــع خبرنــگاران کــه بــه 
ــت چــاپ  ــی صنع مناســبت ۱۱ شــهریور و روز مل
برگــزار شــد اظهــار داشــت: با وجــود اینکــه صنعت 
چــاپ، مهمتریــن اختــراع بشــری اســت و در چــاپ 
ــتفاده  ــورد اس ــازی م ــی ساختمان س ــاب و حت کت
قــرار می گیــرد، امــا متاســفانه مغفــول مانــده اســت.

در  ســرمایه گذاران  بایــد  کــرد:  تصریــح  وی 
اهتمــام  ساختمان ســازی  در  ســه بعدی  چــاپ 
کننــد و از ســوی دیگــر تســهیالت ویــژه ای 
تــا  دهنــد  قــرار  صنعــت  ایــن  اختیــار  در 
ماشــین آالت چاپخانــه داران بهینه ســازی شــود.

ــی  ــه داران آذربایجــان  غرب ــه چاپخان رئیــس اتحادی

ــی در  ــه آذربایجــان  غرب ــه رتب ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ــه ۶  ــته رتب ــال گذش ــه س ــاپ در س ــت چ صنع
ــون  ــا متاســفانه هــم اکن ــود گفــت: ام کشــوری ب
رونــد نزولــی داشــته و در رتبه ۱۰ کشــور قــرار دارد.
اینکــه  از  ابــراز خرســندی  بــا  ادامــه  در  وی 
ــور  ــه کش ــده نمون ــادر کنن ــی ص ــان  غرب آذربایج
ــرد:  ــان ک ــت بی ــوده اس ــلولوزی ب ــت س در صنع
ــوب  ــای مطل ــر از ظرفیت ه ــه غی ــبختانه ب خوش
در ایــن حــوزه، ماشــین آالت مناســبی در ایــن 
دارد. وجــود  غربــی  آذربایجــان   در  صنعــت 

ــه اینکــه در چــاپ افســت در  ــا اشــاره ب ــی ب محب
ــزود:  ــود دارد اف ــکالتی وج ــی مش ــان  غرب آذربایج

متاســفانه هیچ حمایتــی از ســوی بانک هــا و ادارات 
ــود. ــام نمی ش ــین آالت انج ــد ماش ــه خری در زمین

ــاوگان فرســوده چــاپ  ــر اینکــه ن ــد ب ــا تاکی وی ب
ــت: آذربایجــان   ــه نوســازی دارد گف ــاز ب اســتان نی
غربــی یــک اســتان راهبــردی بــوده کــه بــا چنــد 
ــه  ــه ب ــا توج ــایه اســت و ب ــی همس کشــور خارج
ــود،  ــوب می ش ــا محس ــه اروپ ــه دروازه ورود ب اینک
می تــوان در ایــن زمینــه گام هــای بلندی برداشــت.

ــی  ــه داران آذربایجان غرب ــه چاپخان ــس اتحادی رئی
ــود  ــا وج ــه ب ــف از اینک ــار تاس ــا اظه ــه ب در ادام
سفارشــات  امــا  اســتان  بالقــوه  ظرفیت هــای 
و  اصفهــان  در  عــراق  کردســتان  اقلیــم 

کــرد:  تصریــح  می شــود  چــاپ  تهــران 
ایــن  تــا  شــود  اندیشــیده  تدبیــری  بایــد 
سفارشــات در آذربایجــان غربــی انجــام شــود.

ــاز  ــه غیرمج ــت 3۰۰ چاپخان ــه از فعالی وی در ادام
در اســتان خبــر داد و اظهــار داشــت: تاکنــون 
شناســایی  غیرمجــاز  چاپخانــه   ۱۲۰ تــا   ۸۰
و بــرای آنهــا تشــکیل پرونــده شــده اســت.
ــد در دانشــگاه ها  ــر اینکــه بای ــد ب ــا تاکی ــی ب محب
تاکیــد  شــود  ایجــاد  چــاپ  صنعــت  رشــته 
ایــن  اشــتغال زایی  در  دیگــر  از ســوی  کــرد: 
صنعــت نبایــد غافــل شــد چــون در ســال 
بیشــترین  آمریــکا  متحــده  ایــاالت    ،۲۰۲۰

اســت. را در صنعــت چــاپ داشــته  اشــتغال 
وی از راه انــدازی مــوزه چــاپ و کتابــت در اورمیــه 
خبــر داد و گفــت: هــم اکنــون دســتگاه های ایــن 
مــوزه خریــداری شــده و همزمــان بــا افتتــاح تــاالر 
مرکــزی اورمیــه، ایــن مــوزه نیــز افتتــاح می شــود.

ــی  ــه داران آذربایجــان غرب ــه چاپخان رئیــس اتحادی
در ادامــه نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه در تامیــن مــواد 
اولیــه در حــوزه چــاپ مشــکالتی وجــود دارد اظهار 
ــا  ــده و ب ــران ش ــه گ ــواد اولی ــفانه م داشــت: متاس
کشــور ترکیــه نیــز نمی توان رقابــت کرد و از ســوی 
دیگــر تحریم هــا نیــز بســیار مشکل ســاز شــده اند.

موزهچاپوکتابتدراورمیهراهاندازیمیشود
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ــه از  ــهرداری اورمی ــات ش ــاوری اطالع ــازمان فن ــس س رئی
الکترونیکــی شــدن نــام گــذاری معابــر شــهری بــا اســتفاده از 
ســامانه سیســتم اطالعــات جغرافیایی ســازمان فــاوا خبــر داد.

یاســر اســد پــور عنــوان کــرد:  امــروزه ســامانه هــای اطالعات 
ــراي  ــزاري کارآمــد ب ــا اســتفاده از نقشــه هــا، اب جغرافیایــی ب
اســتفاده در بخــش هــاي مختلــف شــهرداري هــا، مدیریــت 
بهتــر و ارایــه خدمــات مطلــوب تر بــه شــهروندان مي باشــد از 
ایــن رو ســازمان فــاوا شــهرداری اورمیــه درصــدد تکمیــل نــام 
گــذاری معابــر فاقــد نــام و بروزرســانی ایــن اطالعــات گردیــد

گــذاری  نــام  ســامانه  افــزود:  رابطــه  ایــن  در  وی 
هوشــمند  گــذاری  نــام  مدیریــت  امــکان  معابــر 
معابــر شــهر اورمیــه بــا جانمایــی روی نقشــه شــهر 
اورمیــه در اختیــار مدیریــت شــهری قــرار مــی دهــد.

اســد پــور ادامــه داد: ایــن ســامانه در پــی وجــود چالــش هــای 
ــود  ــدد اســامی تکــراری، وج ــد تع ــر همانن ــذاری معاب ــام گ ن
ــود  ــدم وج ــر و ع ــام معاب ــاب ن ــون در انتخ ــالیق گوناگ س
ســابقه تغییــرات نــام یــک معبــر و بــه منظــور ایجــاد روالــی 
اســتاندارد، قابــل پیگیــری و یکپارچــه در تغییــر نــام اماکــن و 
معابــر در مجموعــه شــهرداری اورمیــه راه اندازی شــده اســت.

رئیــس ســازمان فــاوا گفــت: ایــن ســامانه امکاناتــی از قبیــل 
نمایــش نقشــه معابــر، مدیریــت و گــزارش گیــری نــام معابــر 
مبتنــی بــر نقشــه ) بــا گونه بنــدی هــای مختلــف ( جلوگیری 
از ایجــاد نــام تکــراری در معابــر، جســتجو و دسترســی دقیــق 
ــر روی نقشــه و ... را در فراینــد مکانیــزه  محــل درخواســت ب
نــام گــذاری معابــر بــه همــراه دارد کــه اخیــرا اطالعــات آن 
تکمیــل گردیــده و بــروز رســانی آن در دســت اقــدام می باشــد

اســدپور خاطرنشــان کــرد: ایــن ســامانه در اختیــار کمیســیون 
ــبز  ــای س ــر و فض ــیما منظ ــازمان س ــر و س ــذاری معاب نامگ
شــهری جهــت بهــره بــرداری الزم قــرار گرفتــه اســت کــه 
ــراری در  ــذاری تک ــزار از نامگ ــرم اف ــن ن ــتفاده از ای ــا اس ب
خیابــان و معابــر اورمیــه جلوگیــری و معابــر بــدون نــام هــم 
ــاد  ــم ایج ــام ه ــک ن ــی بان ــد و حت ــد ش ــذاری خواهن نامگ
ــام هــای پیشــنهادی و  ــه کمیســون نامگــذاری از ن شــده ک
مصــوب اســتفاده نماینــد و بــا اســتفاده از ســایر امکانــات کــه 
در دیتــا نــرم افــزار تعبیــه شــده و بســتر الزم جهــت صــدور 
ــی اداره  ــا هماهنگ ــهر ب ــی مشــترک در ســطح ش ــالک آب پ
ــا مــی گــردد . پســت و شــرکت هــای خدمــات رســان مهی
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ــهرداری  ــی ش ــی و عمران ــابق فن ــاون س ــا، مع ــوان کی ــا ج رض
اورمیــه بــه عنــوان شــهردار منطقــه یــک شــهرداری معرفــی شــد.

ــهرداری  ــاختمان ش ــمی در س ــی مراس ــهریور، ط ــر روز ۱۰ ش ظه
ــتر  ــه پیش ــا ک ــوان کی ــا ج ــه، رض ــهرداری اورمی ــک ش ــه ی منطق
ســابقه  معاونــت فنــی و عمرانــی شــهرداری اورمیــه را در کارنامــه 
ــد. ــی ش ــه معرف ــک اورمی ــه ی ــهردار منطق ــوان ش ــه عن ــت ب داش

شــهردار جدیــد، فــارغ التحصیــل رشــته مهندســی عمــران و 
کارشناســی ارشــد مدیریــت عالــی اجرائــی بــوده و  ســوابقی ماننــد 
مدیــر پــروژه و معــاون فنــی و اجرائــی زیــر مجموعــه هــای ســپاه 
ــا  ــتری ب ــمی دادگس ــناس رس ــالمی،  کارش ــالب اس ــداران انق پاس
صالحیــت کارشناســی در کل کشــور ، معــاون امــالک و ســاختمان 
ســازمان همیــاری شــهرداریهای اســتان آذربایجــان غربــی ، معــاون 
ســازمان امــالک و مســتغالت شــهرداری اورمیــه ، معــاون عمرانــی 
شــهرداری اورمیــه، مشــاور عمرانــی و برنامــه ریــزی شــهردار اورمیه 
ــود دارد. ــه خ ــر را در کارنام ــارب دیگ ــوابق و تج ــیاری از س و بس

انتخــاب رضــا جوان کیــا، بــا رزومــه و ســابقه مدیریــت نزدیــک به 3۰ 
ســاله در موضوعــات عمرانــی و شــهری بــه عنــوان شــهردار منطقــه 

ــداف و  ــبرد اه ــرای پیش ــهردار ب ــک ش ــاب ی ــان از انتص ــک، نش ی
برنامه هــای توســعه ای اورمیــه بــرای ســال های پیــش رو می یاشــد.

معارفــه  شــاهد  امــروز  اورمیــه،  یــک  منطقــه  شــهرداری 
ــد  ــم محم ــا حک ــا ب ــا جوان کی ــوده و رض ــود ب ــد خ ــهردار جدی ش
حضرت پــور بــه عنــوان شــهردار ایــن منطقــه انتخــاب شــد.

حــوزه منطقــه یــک شــهرداری اورمیــه بــا توجــه بــه موقعیــت ویــژه 
خــود از جملــه توســعه شــهری، حساســیت زیــادی بــرای انتخــاب 
ــن  ــا درک درســت ای ــه ب ــذا شــهردار اورمی ــد فل ــران را می طلب مدی
ــه مســائل مدیریــت  ــا رزومــه قــوی و آگاه ب موضــوع، شــهرداری ب
و توســعه حــوزه شــهری بــرای ایــن منطقــه انتخــاب کــرده اســت.

پیش تــر بــه بخشــی از رزومــه رضــا جــوان کیــا اشــاره شــد )لینــک(، 
شــهردار جدیــدی کــه از ســال ۱37۱ بــه مــدت نزدیک به 3۰ ســال، 
همــواره در بطن توســعه، عمــران و مدیریت شــهری و در راس اموری 
ماننــد مدیــر پــروژه و معــاون فنــی و اجرائــی زیر مجموعه های ســپاه 
پاســداران انقــالب اســالمی، معــاون امــالک و ســاختمان ســازمان 
همیــاری شــهرداریهای اســتان آذربایجــان غربــی و معــاون فنــی و 
عمرانــی شــهرداری حضــور داشــته اســت و انتخــاب ایشــان نشــان 

می دهــد کــه جــزو معــدود مدیرانی اســت کــه براســاس توانایــی خود 
و بــا برنامه ریــزی جهــت توســعه آینــده اورمیــه انتخاب شــده اســت.

ــه عنــوان معــاون فنــی  ایــن مدیــر کــه در دوران مدیریــت خــود ب
و عمرانــی شــهرداری اورمیــه طــی ســال های ۹۴ الــی ۹7، 
ــام  ــی ، اتم ــات اجرائ ــه عملی ــه: ادام ــری از جمل ــای فاخ پروژه ه
ــه و  ــرو، ادام ــطح س ــر همس ــع غی ــروژه تقاط ــرداری از پ ــره ب و به
ــه  ــام خامن ــه ام ــروژه حــوزه علمی ــی پ ــات اجرائ ــه عملی ــام ادام اتم
ای، اتمــام طراحــی و اجــرای پــروژه تقاطــع غیــر همســطح امامــت 
ــر  ــع غی ــروژه تقاط ــات پ ــام مطالع ــرداری، اتم ــره ب ــام و به ، اتم
ــاز یــک  ــی و اتمــام ف ــات اجرائ همســطح آذربایجــان ، ادامــه عملی
پــروژه و بهــره بــرداری از آن، اتمــام مطالعــات و اجــرای ســاماندهی 
رودخانــه شــهرچائی ،) حدفاصــل پــل عدالــت تــا دانشــگاه صنعتــی 
ــدی  ــاز اول کمربن ــداث ف ــاز اح ــات و آغ ــام مطالع ــروع و اتم (، ش
ــاز  ــداث ف ــاز اح ــات و آغ ــام مطالع ــه، شــروع و اتم دوم شــهر اورمی
ــات دهکــده چــی  ــه، انجــام مطالع ــدی دوم شــهر اورمی اول کمربن
ــرداری قســمتی از آن، انجــام  ــره ب ــادی و به چســت و اجــرای جه
ــه  ــه نقش ــان و تهی ــطح گلم ــر همس ــع غی ــروژه تقاط ــات پ مطالع

هــای اجرائــی، انجــام مطالعــات و تهیــه نقشــه هــای اجرائــی پــروژه 
تــاالر شــهر و ده هــا پــروژه کوچــک و بــزرگ در ســطح اورمیــه بــه 
ــش  ــد نویدبخ ــان می توان ــاب ایش ــت، انتخ ــانده اس ــرانجام رس س
روزهــای خــوب توســعه بــرای منطقــه یــک اورمیــه باشــد.
ــعه  ــاز گام دوم توس ــاهد آغ ــته ش ــال گذش ــه از س ــی اورمی از طرف
ــاب  ــه انتخ ــت ک ــوده اس ــور ب ــط حضرت پ ــهری توس ــران ش عم
ــاب  ــن انتخ ــت ای ــدد، اهمی ــان  متع ــوابق درخش ــا س ــا ب جوان کی
ــف  ــع تکلی ــا رف ــی صرف ــر انتصاب ــان داده و نمایانگ ــتر نش را بیش
بروکراســی نیســت بلکــه منطقــه یــک شــهری اورمیــه بــا 
قــرار گرفتــن در جغرافیــای برخــی پروژه  هــای فاخــر گام دوم 
ــای  ــر برنامه ه ــه بهت ــبرد هرچ ــش پیش ــد نویدبخ ــعه، می توان توس
باشــد. اورمیــه  شــهر  آن  طبــع  بــه  و  منطقــه  آن  توســعه 
ســخن آخــر اینکه، انتخــاب فردی بــا رزومه و ســابقه مدیریت نزدیک 
بــه 3۰ ســاله در موضوعــات عمرانــی و شــهری بــه عنــوان شــهردار 
منطقــه یــک، نشــان از انتصاب یک شــهردار بــرای پیشــبرد اهداف و 
برنامه هــای توســعه ای اورمیــه بــرای ســال های پیــش رو می باشــد.

محمــد حضــرت پــور بــا حضــور در برنامــه 
ــود  ــرد:   وج ــان ک ــهریمیز بی ــی ش ــده رادیوی زن
بــزرگ  تهدیــدات  از  شــهری  هــای  زبالــه 
ــدم  ــورت ع ــه در ص ــوده ک ــی ب ــت محیط زیس
مدیریــت آن در کوتــاه مــدت اثــرات بســیار زیــان 
ــورد. ــی خ ــم م ــت رق ــط زیس ــرای محی آوری ب

ــه وی ۹۸ درصــد شــهرها و روســتاهای  ــه گفت ب
کشــور بــا مقولــه ای بــه نــام مدیریــت پســماند 
ــژه پســماندهای خانگــی دســته و پنجــه  ــه وی ب
ــه  ــه منجــر ب ــد؛ پســماندهایی ک ــی کنن ــرم م ن
ــم  ــط زیســت و ه ــرای محی ــروز مشــکالتی ب ب
ــده مــی شــود. ــی و این ــرای نســل هــای کنون ب

شــهردار اورمیــه در ادامــه بــا اشــاره بــه یکــی از 
مشــکالت اهالــی ســاکن در اطــراف ســایت نازلو 
ــه  ــبت ب ــهری نس ــای ش ــه ه ــن زبال ــل دف مح
انتشــار گاز متــان و بــوی نامطبــوع آن، بیــان کرد:  
ــم  ــر حک ــت براب ــف اس ــه مکل ــهرداری اورمی ش
مرجــع قضایــی و بــه دور ازهیاهوهای سیاســی به 
وظیفــه خــود در برابــر ایــن موضــوع عمــل کنــد.

وی افــزود:   ۹۸ درصــد زبالــه هــای کشــور 
ــه  ــن زبال ــه ای ــده ک ــار ش ــی مه ــورت دفن بص
ــد  ــه تولی ــان منجــر ب ــذر زم ــا گ ــی ب ــای دفن ه
گاز متــان  مــی کننــد کــه ایــن گاز متــان 
ــاکنان  ــی س ــر آزاردگ ــوی آن منج ــه و ب حاصل
ــی شــود و شــیرابه هــای  روســتاهای اطــراف م
زبالــه و گاز متــان منتشــره از زبالــه هــای دفنــی 
از جملــه  تهدیــدات زیســت محیطــی اســت امــا 
ــرای مــردم خطرنــاک نیســت فقــط  گاز متــان ب
ــت و ۲۵  ــده اس ــت کنن ــوع آن اذی ــوی نامطب ب
درصــد از ۶۰۰ تــن زبالــه تولیــدی در شهرســتان 
اورمیــه را شــیرابه تشــکیل مــی دهــد کــه ایــن 
شــیرابه تولیــدی بــه عنــوان یــک تهدیــد زیســت 
محیطــی اســت چــرا کــه غلظــت آالیندگــی آن 
ــر اســت. ــب از فاضــالب شــهری زیادت ــه مرات ب

وی بــا اشــاره بــه مقولــه تفکیــک زبالــه از مبــدا، 
عنــوان کــرد:  در حــال حاضــر  ۲۵ درصــد زبالــه 
هــای شــهری و نــه روســتایی از مبــداء تفکیــک 
مــی شــوند کــه در صــورت تفکیــک  بــه 
ــرد. ــت ک ــماند را مدیری ــوان پس ــی ت ــی  م راحت

ــدی  ــیرابه تولی ــه داد:  ش ــه ادام ــهردار اورمی ش
ــر  ــه آب هــای زی ــان ب ــذر زم ــا گ ــا ب ــه ه از زبال
ــی  ــه آلودگ ــد و منجــر ب ــی کن ــوذ  م ــی نف زمین
ــا  ــود  ام ــی ش ــاورزان م ــی کش ــای زراع آب ه
ــا ایجــا اســتخرهای متعــدد  شــهرداری اورمیــه ب
ــاد  ــاحت زی ــل مس ــو بدلی ــن نازل ــل دف در مح
ــته  ــرده و نگذاش ــت ک ــم را مدیری ــن  مه آن ای
ــی  ــر زمین ــای زی ــه آب ه ــا ب ــیرابه ه ــه ش ک
نفــوذ کنــد امــا هــر لحظــه امــکان ورود اســت.

ــا  ــهرداری ه ــه ش ــان اینک ــا بی ــور ب ــرت پ حض
بــه تنهایــی قــادر بــه مدیریــت پســماند نیســتند، 
اظهــار کــرد:  شــهرداری تــوان الزم بــرای 
ــوان  ــاق و ت ــا وف ــدارد و ب ــماند را ن ــت پس مدیری
جمعــی مقولــه مهــم پســماند را مدیریــت کــرد.

حضــرت پــور عقــد قــرارداد بــه مبلــغ ۸۰ میلیــارد 
تومــان بــا موسســه عاشــورا بــرای احداث اســتخر 
ــت  ــیرابه و هدای ــع آوری ش ــرای جم ــی ب محل
و تصفیــه آن ، پوشــش ۶۰ ســانتی ســایت نازلــو 
بــا خــاک ، ایجــاد راه دسترســی در محــل دفــن 
ــداث  ــتخرها ، اح ــه اس ــیرابه ب ــت ش ــرای هدای ب
دیــوار چهــار متــری بــرای لولــه گــذاری جهــت 
هدایــت  شــیرابه، ایجــاد کانــال بــرای ســاماندهی 
آب هــای ســطحی از ارتفاعــات اطــراف ســایت  
ــی خطــر ســازی  ــرای ب و اســتفاده از گاز  ازون ب
در  شــهرداری  اقدامــات  جملــه  از  شــیرابه 
ــرد. ــوان ک ــاری عن ــو طــی ســال ج ــایت نازل س

وی بــا بیــان اینکــه بــه مبلــغ ۸۰ میلیــارد تومــان 
با موسســه عاشــورا بــرای مدیریــت شــیرابه های 
تولیــدی عقــد قــرارداد شــده اســت، اظهــار کــرد:  

جهــت مدیریــت شــیرابه هــا وعــدم نفــوذ آن بــه 
ــر زمینــی، اســتخر بزرگــی احــداث  آب هــای زی
شــده کــه شــیرابه هــا در ایــن اســتخر تصفیــه و 
بــه عنــوان آب زراعــی بــه مراکــز پاییــن دســت 
هدایــت و اینکــه از آب انهــا برای آبیــاری درختان 
ســرو خزنــده کــه در ســایت نازلــو جهت پوشــش 
ــار  ــع از انتش ــوند و مان ــی ش ــته م ــل  کاش مح
ــود. ــی ش ــتفاده م ــد، اس ــد ش ــان خواهن گاز مت
ــان اینکــه محــل ســایت  ــا بی ــه ب شــهردار اورمی
نازلــو بــا خــاک ۶۰ ســانتی متر پوشــش و ســپس 
ــان  ــزی مــی شــود، بی ــر شــن ری ۲۰ ســانتی مت
کرد:  در حال حاضر   ۲۶۰ دســتگاه ماشــین آالت 
شــهرداری در محل ســایت بــرای انجــام عملیات 
پوشــش در حــال فعالیــت اســت و  فضای  ســایت 
نیــز پــس از دفــن زبالــه هــا بــا درختچــه هــای 
ــود. ــی ش ــی داده م ــده پوشــش گیاه ــرو خزن س
از  دیگــر  یکــی  را  ازون  گاز  از  اســتفاده  وی 
راهکارهــای رهایــی از شــیرابه هــای پســماندها 
ــن روش شــیرابه  از  ــت: در ای ــرد و گف ــوان ک عن
طریــق گاز ازون بــی خطر شــده و گاز ازون غلظت 
هــای موجــود در شــیرابه را  تــه نشــین  مــی کند.
کــه  کــرد:  ابرازامیــداوری  اورمیــه  شــهردار 
ــام آن  ــو و اتم ــایت نازل ــی در س ــات عمران اقدام
تــا یــک مــاه آینــده رضایمتنــدی اهالــی ســاکن 
اطــراف محــل ســایت نازلــو و دور مانــدن از 
ــد. ــم بزن ــی را رق ــت محیط ــای زیس ــیب ه آس
ــه؛  ــن زبال ــل دف ــال مح ــه انتق ــاره ب ــا اش وی ب
ــو ، بیــان کــرد: امــکان جابــه جایــی  ســایت نازل
محــل دفــن برابــر مطالعــات مشــاوران در 
ــد  ــدارد و کلی ــود ن ــش ســرزمینی وج طــرح آمای
ــت پســماند  ــا مدیری ــم تنه ــن مه اساســی در ای
اســت کــه بــا جابــه جایــی ی هــم اگــر 
ــا  ــان ب ــود همچن ــام نش ــت انج ــت درس مدیری
ــرد. ــم ک ــرم خواهی مشــکالت دســته و پنجــه ن

ــران  ــدار شــهردار و مدی ــر در دی ــی پ ناصــر حضرت
ــه  ــبت هفت ــه مناس ــا وی ب ــه ب ــهرداری اورمی ش
ــهدای  ــوگواری ش ــام س ــرد: ای ــار ک ــت اظه دول
کربــال و امــام حســین)ع( را تســلیت مــی گویــم و 
مــا بایــد از روش و منــش آن حضــرت الگوبــرداری 
کنیــم تــا هنگامــی کــه شــاهد انحــراف و اختــالل 
باشــیم. اصــالح  فکــر  بــه  باشــیم  امــور  در 

بزرگتریــن خدمــت مدیــران و  ادامــه داد:  وی 
ــه ائمــه اطهــار)ع( در جامعــه اصــالح  مســئوالن ب
امــور و برگشــت از اشــتباهات اســت و بایــد یــادآور 
شــوم کــه هیــچ بهانــه ای برای عــدم خدمتگــزاری 
نداریــم و بایــد همــه مــان پــای کار بــوده در برابــر 
مســئولیت هایمــان تــالش کــرده و موفــق باشــیم.

رییس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی آذربایجان 
غربــی گفــت: کشــور و اســتان در شــرایط ســختی 
قــرار دارد و مــا در ایــن شــرایط باید به توســعه پایدار 
و متــوازن بیندیشــیم و بــه دنبــال راهکارهــا باشــیم.

ــور از  ــرت پ ــد حض ــد: محم ــادآور ش ــی ی حضرت
مدیــران کاربلــد و مدبــر اســتان بــه ویــژه در 

حــوزه هــای عمرانــی اســت و در راســتای توســعه 
پایــدار شــهر تالشــهای وافــری انجــام داده اســت.

ــعه  ــه توس ــل ب ــتای نی ــرد: در راس ــح ک وی تصری
ــا از  ــی ه ــب ماندگ ــی عق ــران برخ ــدار و جب پای
ــه  ــور و مطالب ــه و هوچــی گــری عب اســتراتژی نال
گــری عزتمندانــه و هدفمنــد را مدنظــر قــرار 
ــوی  ــه نح ــم ب ــده ای ــز ش ــق نی ــم و موف داده ای
کــه ســهم آذربایجــان غربــی را از اعتبــارات 
ــم  ــانده ای ــوری رس ــه ۶ کش ــه رتب ــی را ب عمران
ــتان  ــن اس ــه ای ــرش ب ــوع نگ ــانگر ن ــن نش و ای
برنامــه و بودجــه کشــور اســت. در ســازمان 

حضرتــی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن شــرایط فضــای 
خوبــی را بــرای توســعه اســتان فراهــم مــی کنــد، 
ــی  ــی م ــه قدردان ــرد: از شــهرداری اورمی ــار ک اظه
ــران شــهری، منظــر  ــه در خصــوص عم ــم ک کنی
ــا، گردشــگری،  ــاخت ه ــیمای شــهری، زیرس و س
ــی  ــی و مذهب ــای آیین ــم ه ــی، مراس ــتغال زای اش
همیشــه پــای کار بــوده و تحــول ایجاد کرده اســت.

ــد در  ــی توان ــه م ــهرداری اورمی ــه داد: ش وی ادام

حــوزه توســعه پایــدار و توســعه گردشــگری بســیار 
اثرگــذار باشــد و مــا نیــز در حــوزه مدیریت پســماند، 
ــه  ــد همیش ــا همانن ــع ه ــداث تقاط ــفالت، اح آس
کمــک حــال شــهرداری هــا بــوده و خواهیــم بــود.

حضرتــی گفــت: توســعه آذربایجــان غربــی نیــاز به 
ــز  ــی نی ــه اختالف ــی دارد و چنانچ ــدت و همدل وح
داریــم بــه جــای اختــالل در امــور جــاری و اتهــام 
زنــی بــرای تخریــب مدیــران پــای کار، در صنــدوق 
هــای انتخاباتــی مــی توانیم ایــن اختــالف را حل و 
نتیجــه هرآنچــه شــد دوباره بــا وحــدت و همدلی به 
فکــر توســعه و پیشــرفت شــهر و اســتانمان باشــیم.

ریــزی  برنامــه  و  مدیریــت  ســازمان  رییــس 
آذربایجــان غربــی یــادآور شــد: اســیر یــک ســری 
ــه  ــد ب بازیهــای سیاســی بیهــوده شــده ایــم و نبای
ــن عارضــه  ــیم و از ای ــران باش ــب مدی ــر تخری فک
ــا رســالت خــود  ــا برخــی از م ــم ام خــودداری کنی
را در زیرســؤال بــردن مدیــران قــرار داده ایــم.

ــاده  ــان پی ــی افتخارم ــرد: تمام ــد ک ــی تأکی حضرت
ــت و  ــالمی اس ــالب اس ــار انق ــراد از قط ــردن اف ک

ایــن موضوعــی اســت کــه حتــی ســپهبد شــهید 
حاج قاســم ســلیمانی نیــز در ســخنرانی هایشــان از 
آن ابــراز نگرانــی مــی کردنــد و متاســفانه در اســتان 
مــا نیــز شــرایط  ســخت تر اســت و بــا این شــرایط 
طــی مســیر توســعه پایــدار بســیار مشــکل اســت.
ایــن  معاونــان  مراســم  پایــان  در  همچنیــن 
ســازمان هرکــدام طــی ســخنانی بــه بیــان 
شــهرداری  عملکــرد  خصــوص  در  مباحثــی 
ــد. ــه و مشــکالت و مســائل موجــود پرداختن اورمی
مهمتریــن مباحثــی کــه از ســوی معاونــان ســازمان 
مدیریــت و برنامــه ریــزی آذربایجــان غربــی مطرح 
شــد بدیــن شــرح اســت : ۱- شــهرداری اورمیــه در 
ــت  ــن شــهرداری هــای اســتان بیشــترین رعای بی
ضوابــط فنــی و اجرایــی را دارد. ۲- کمتریــن مــورد 
اختــالف بین پیمانکاران و شــهرداری در شــهرداری 
اورمیــه اســت. 3- طــی ارزیابــی هــای کارشناســان 
آمایــش ســرزمین کشــور، در بین شــهرهای مناطق 
مــرزی، اورمیــه زیباترین شــهر انتخاب شــده اســت.

غــالم رضــا عدل دوســت بــا اشــاره بــه ســالمت اداری و مبارزه 
بــا فســاد، عنــوان کــرد: در این خصــوص کمیته ســالمت اداری 
در شــهرداری  تشــکیل یافتــه و ایــن کــه اولین قدم در ســالمت 
اداری، مقولــه شــفاف ســازی ضوابــط و مقــرارت مربــوط بــه هر 
دســتگاه اســت کــه هر چقــدر ضوابــط و مقرارات شــفاف باشــد 
ــد. ــی یاب ــق م ــالمت اداری تحق ــر س ــدازه بهت ــان ان ــه هم ب

وی بــا بیــان اینکــه بــا کاهــش بروکراســی اداری بــه ســمت 
ــت  ــرد: تقوی ــان ک ــم، بی ــی داری ــر م ــالمت اداری گام ب س
ــالمت  ــق س ــای تحق ــم ه ــی از آیت ــای نظارت ــتم ه سیس
ــای  ــتم ه ــهرداری سیس ــوص ش ــن خص ــت و در ای اداری اس
ــت. ــش داده اس ــا را افزای ــازمان ه ــرل در س ــی و کنت نظارت
امــور  کــردن  مکانیــزه  بــه  اشــاره  بــا  دوســت  عــدل 
کــرد:  اظهــار  اداری،  ســالمت  بــه  رســیدن  در  اداری 
شــهرداری  امــورات  از  درصــد   ۸۰ حاضــر  حــال  در 
ــتا  ــن راس ــود  و در ای ــی ش ــام م ــک انج ــورت الکترونی بص
ــت . ــده اس ــدازی ش ــازی راه ان ــه شهرس ــتم یکپارچ نیزسیس
ــتای  ــنل درراس ــری پرس ــئولیت پذی ــه مس ــان اینک ــا بی وی ب
هــای  کالس  برگــزاری  بــا  اداری  ســالمت  تحقــق 
ــهروندان  ــرد: ش ــان ک ــت، بی ــه اس ــورت گرفت ــی ص آموزش
نیــز بــا برگــزاری یــک ســری کالس هــای آموزشــی و 
ــهروندی  ــوق ش ــا حق ــوص ب ــن خص ــانی در ای ــالع رس اط
آشــنا شــده انــد و  هــر چقــدر شــهروندان بــا حقــوق 
ــت . ــه اس ــق یافت ــالمت اداری تحق ــوند، س ــنا ش ــود آش خ

در  اورمیــه مشــارکت شــهروندان  مقــام شــهردار  قائــم 
اداره کــرد شــهر را از مســایل مهــم در مدیریــت شــهری 
ــی  ــق م ــی تحق ــارکت زمان ــن مش ــت: ای ــرد و گف ــوان ک عن
یابــد کــه مــردم بــه مســئوالن اعتمــاد داشــته باشــند.
وی اعتمــاد شــهروندان را بزرگتریــن ســرمایه مدیریــت 
شــهری دانســت و اظهــار کــرد: اعتمــاد زمانــی تحقــق 
ــرارات باشــد  ــط و مق ــور، ضواب ــد کــه شــفافیت در ام ــی یاب م
ــرد. ــنا ک ــهروندی آش ــوق ش ــا حق ــهروندان را ب ــه ش و اینک

انتصابجوانکیابهعنوانشهردارجدیدمنطقهیکاورمیه؛
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سیاسی 5

انـــتــخــــاـــباـــت
هــیتئتترئتیسته،
انتخاباتینیابتی
برای۱۴۰۰/نقش
دورناـــنتیـــوزبرای
اجـــماعاعـــضا

قــرار  اورمیــه،  شــهر  شــورای  رئیســه  هیئــت  انتخــاب 
بــود روز 3۱ مــرداد  برگــزار  شــود امــا بــه دلیــل ابتــالی 
ــاع  ــدم اجم ــل ع ــه دلی ــا و ب ــاری کرون ــه بیم ــورا ب ــخنگوی ش س
شــد. موکــول  شــهریور   ۲۲ روز  بــه  و  افتــاده  تعویــق  بــه 

ــد از  ــورا بع ــو ش ــراوان، 7 عض ــوس ف ــش و ق ــد از ک ــرانجام بع س
ــت  ــه یکدس ــت رئیس ــاب هیئ ــرای انتخ ــتند ب ــا،  توانس رایزنی ه
ــای حســین  ــه توافــق برســند کــه براســاس آن در نتیجــه آن، آق ب
بخشایشــی بــه عنــوان رئیــس شــورا و آقــای رســول اصغــرزاده بــه 
عنــوان نائب رئیــس انتخــاب و همچنیــن آقایــان مرتضــی پیــری و 
زلفعلــی ابراهیمــی بــه ترتیب به عنــوان دبیــر اول و دبیر دوم شــورای 
شــهر و آقــای حســین پناهــی بــه عنــوان ســخنگو و آقــای محمــد 
خلیل پــور بــه عنــوان خزانــه دار شــورای شــهر اورمیــه انتخاب شــدند.

محمدرضــا علیــزاده امامــزاده به عنــوان رئیــس دو دوره اخیر شــورای 
شــهر اورمیه، ریاســت جلســه انتخابــات را برعهده داشــته و ایــن دوره 
نیــز  بــه عنــوان رئیــس مرکــز پژوهش هــای شــورا انتخــاب شــد، 
در خصــوص رونــد انتخابــات هیئــت رئیســه گفــت: مــن احســاس 
ــال  ــن دو س ــود در ای ــوان خ ــام ت ــا تم ــورا ب ــا ش ــم اعض می کن
تــالش کــرده و حــال ایــن مســئولیت را بــه برادرمــان آقــای حســین 
بخشایشــی تحویــل می دهیــم و درخصــوص دغدغــه اعضــای شــورا 
مبنــی بــر اســتقالل شــورای شــهر، تذکــرات الزم بــه وی داده شــد و 
اولویــت اول بایــد توجــه بــه معیشــت کارکنــان مجموعــه شــهرداری 
ــد؛  ــه باش ــهر اورمی ــام ش ــای نیمه تم ــل پروژه ه ــن تکمی و همچنی
ــود  ــی وج ــر ضعف ــته اگ ــال گذش ــم در دو س ــاس می کن ــن احس م
ــوط  ــز مرب ــت نی ــای مثب ــوده و جنبه ه ــده ب ــه بن ــوط ب داشــت، مرب
ــد. ــاد کردن ــده اعتم ــه بن ــال ب ــه دو س ــد ک ــکاران می باش ــر هم ب

ــات  ــه انتخاب ــل از جلس ــورا قب ــای ش ــاع اعض ــح اجم وی در توضی
ــته،  ــود داش ــز وج ــش نی ــال های پی ــاع از س ــن اجم ــت: ای ــز گف نی
بــه عنــوان مثــال مــا بــرای انتخــاب شــهردار و یــا اعضــای هیئــت 
ــز  ــرای ســال ســوم نی رئیســه ســال دوم شــورا اجمــاع داشــتیم و ب
ــای  ــورا و آق ــس ش ــوان رئی ــه عن ــده ب ــاب بن ــه انتخ ــم ب تصمی
ــال  ــرای س ــه شــد و ب ــس گرفت ــب رئی ــوان نائ ــه عن بخشایشــی ب
ــوان  ــه عن ــی ب ــای بخشایش ــاب آق ــر انتخ ــم ب ــز تصمی ــارم نی چه
ــا  ــت ام ــود داش ــورا وج ــس ش ــوان نائب رئی ــه عن ــده ب ــس و بن رئی
ــا  ــی و ی ــیون فرهنگ ــم در کمیس ــردم می توان ــاس ک ــده احس بن
مرکــز پژوهش هــا عملکــرد بهتــری داشــته باشــم و اگــر انتخــاب 
نیــز نشــوم بــه عنــوان نماینــده مــردم در خدمــت آنــان خواهــم بــود.

ــر  ــا روز آخ ــه داد: ت ــه ادام ــس ســابق شــورای شــهر اورمی رئی
نیــز تــالش داشــتیم مبــادا بــر ایــن اجمــاع خللــی ایجــاد شــود، 
چــرا کــه تاثیــر مســتقیمی بــر موفقیــت اعضــای هیئت رئیســه 
خواهــد داشــت، ایــن اتحــاد در ســالهای قبــل نیــز وجود داشــته 
و هنــوز تــداوم دارد فلــذا امیدواریــم بــرای دوره ششــم شــورا نیز 
ادامــه داشــته باشــد، چــرا کــه اتحــاد به نفــع مــردم خواهــد بود.
علیــزاده در خصــوص نقــش پایــگاه خبــری تحلیلــی دورنانیــوز 
در انتخابــات اخیــر هیئــت رئیســه شــورای شــهر بیــان داشــت: 
بنــده دورنانیــوز را بــه عنــوان رســانه ای قــوی مشــاهده نمــودم 
ــواره  ــا هم ــر عرصه ه ــات و دیگ ــات انتخاب ــه موضوع ــه ب ک
ــگ و  ــان، فرهن ــان مادریم ــرای زب ــن ب ــرده و همچنی ورود ک
هویتمــان و همچنیــن پیشــرفت نظــام اســالمی تــالش کــرده 
اســت و بــه نظــر مــن ورود ایــن رســانه بــه انتخابــات هیئــت 
ــرای  ــد گذشــته ب ــم همانن ــوده و امیدواری ــا ب ــز به ج رئیســه نی
منافــع مــردم اورمیــه تــالش نمایــد و بــا قلــم بــه حــق خــود 
بــه کار ارزشــمندش ادامــه دهــد و در مجمــوع رســانه قدرتمند و 
مثبتــی اســت. نــه تنهــا در انتخابــات اخیــر هیئــت رئیســه، بلکه 
بــه وضــوح می تــوان آثــار مثبــت و دســت های پنهــان وجــود 
دورنانیــوز را در موضوعــات دیگــری از جملــه انتخابات مجلس و 
شــورای شــهر مشــاهده نمود چرا کــه رســانه ای برآمــده از میان 
مــردم بــوده و طبیعتــا خوشــحالم کــه در جمــع شــما هســتم.
حســین پناهــی کــه بــه عنــوان ســخنگوی ایــن شــورا انتخــاب 
شــد، چنــد هفتــه گذشــته بــه دلیــل ابتــال بــه بیمــاری کرونــا 
در قرنطینــه خانگــی حضــور داشــت و وقتــی در دوران غیبــت 
وی  از جلســات شــورا، تصمیــم بــه برگــزاری انتخابــات، 
ــا  ــاع واحــدی وجــود داشــت، پناهــی ب ــه  اجم ــدون هیچگون ب
ــات و  ــق انتخاب ــه تعوی ــر را ب ــای دیگ ــه ای اعض ــال نام ارس
ــود. ــد نم ــورک متقاع ــای ت ــاد اعض ــاع و اتح ــکیل اجم تش
حســین پناهــی نیــز درخصــوص جزئیــات ایــن انتخابــات گفت:  
همانطــور کــه مســتحضرید، امســال ســال چهــارم دوره پنجــم 
ــه نحــو احســن  ــا تــالش داشــتیم ب ــوده و م شــورای شــهر ب
ــه  ــه ی ــا توج ــی ب ــم و از طرف ــت کنی ــوع را مدیری ــن موض ای
ــه  ــه، برخــی ب حساســیت موضوعــات قومیتــی در شــهر اورمی
ــه  ــئله ب ــن مس ــع آن ای ــه تب ــن زده و ب ــات دام ــن موضوع ای
داخــل شــورای شــهر نیــز کشــیده شــده بــود و بــه نظــر مــن، 
ســال اول و دوم شــورای شــهر، مــا نقــش چندانــی در هیئــت 
رئیســه نداشــتیم؛ امــا بــرای ســال ســوم بــه دلیــل تنش هــای 
حاصــل از دامــن زدن برخــی از اعضــا بــه موضوعــات قومیتــی، 
مــا مجبــورا بــه ایــن مســئله ورود کــرده و بــرای جلوگیــری از 
آســیب بــه مدیریــت شــهری، بــه اجماعــی متفــاوت از ترکیــب 
پیشــین دســت یافتیــم و تاکیــد می کنــم کــه ایــن اجمــاع بــه 
دلیــل دامــن زدن برخــی اعضــا بــه موضوعــات قومیتــی بــود 
کــه بــه حیثیــث شــورا لطمــه وارد نمــوده بــود؛ خوشــبختانه بــا 
ــق  ــا موف ــده، م ــام ش ــای انج ــات و رایزنی ه ــزاری جلس برگ
ــدی  ــم جدی ــده شــورا تصمی ــی مان ــرای دو ســال باق شــدیم ب
بگیریــم و بــا جلســه  7 نفــره از اعضــای شــورا، بــرای جلوگیری 
از  تــداوم موضوعــات قومــی، بــه یــک نظر مشــترک رســیدیم.

ســخنگوی شــورای شــهر ادامه داد: ســال اول شــورای پنجم 
ــا  ــرای حــذف موضوعــات قومــی پ ــزرگان شــهر ب برخــی ب
پیــش گذاشــتند کــه متاســفانه برخــی افــراد بداخالفی هایــی 
در ایــن جلســات بــه بــزرگان شــهر نمودنــد و بــرای ۲ ســال 
شــهر فضــای اتحــاد خــود را از دســت داد فلــذا ما بــه تصمیم 
برخــی از اعضــا احتــرام گذاشــتیم و درحالــی کــه بنــده بــرای 
ســال اول شــورا بــرای کاندیداتــوری ریاســت اعــالم آمادگــی 
کــرده بــودم بــرای اجمــاع اعضــا از ایــن تصمیــم منصــرف 
شــدم و ســال دوم نقشــی در ایــن موضوعات نداشــته و ســال 
ــرای ریاســت کاندیداتــوری اعــالم  ســوم و چهــارم مجــدا ب
آمادگــی کــرده بــودم امــا دوبــاره بــرای منافــع شــهر از ایــن 
ــه  ــال ب ــر در دوران ابت ــده پیش ت ــردم و بن ــور ک ــم عب تصمی
کرونــا نامــه ای نوشــته ام کــه قطعــا رســانه ای خواهــم کــرد 
تــا نقــش موثــر آن نامــه در اجمــاع اعضــا مشــخص گــردد.

حســین پناهــی درخصــوص نقــش پایــگاه خبــری تحلیلــی 
دورنانیــوز در انتخابــات هیئــت رئیســه شــورای شــهر گفــت: 
ــا  ــوده و ب ــا ب ــر شــهر م ــانه های موث ــوز یکــی از رس دورنانی
تــالش و زحمــات خــود، در تمــام دوران هــا بــه موضوعــات 
مختلــف ورود و نقــش خــود را ایفــا کــرده اســت؛ جــا دارد از 
زحمــات ایــن رســانه تقدیــر و تشــکر نمایــم و گرچــه بنــده 
ارتبــاط کمــی بــا ایــن رســانه داشــتم امــا در جلســات صورت 
ــوص در  ــم بخص ــاهد بودی ــازنده آن را ش ــش س ــه، نق گرفت
ــه نقــش  ــت رئیســه شــورای شــهر ک ــر هیئ ــات اخی انتخاب
ــات  ــه موضوع ــا ورود ب ــز ب ــابقا نی ــان داده و س ــود را نش خ
ــتند،  ــات داش ــادی در تصمیم ــر زی ــهری، تاثی ــت ش مدیری
ــت  ــات مدیری ــه موضوع ــز ب ــانه ها نی ــایر رس ــدوارم س امی
ــات  ــد چراکــه یکــی از خصوصی ــه ورود کنن شــهری صادقان
اســت. بــوده  آن  صداقــت  دوره،  ایــن  در  دورنانیــوز 

محمــد خلیل پــور کــه در دوره پنجــم شــورای شــهر اورمیــه 
بــرای حفــظ اتحــاد اعضــا و اجمــاع آنــان در راســتای 
حصــول هیئــت رئیســه یکدســت، در طــول انتخابــات 
ــت  ــا ریاس ــورا و ی ــت ش ــواره از ریاس ــی هم ــدد داخل متع
ســال های  بــرای  و  کــرده  چشم پوشــی  کمیســون ها 
متوالــی بــه عنــوان خزانــه دار انتخــاب شــده اســت، 
ــه  ــا ب ــوده و تنه ــه نب ــت رئیس ــی از هیئ ــه جزئ ــمتی ک س
ــوال شــورا مشــغول خدمت رســانی اســت. ــن ام ــوان امی عن

خلیل پــور نیــز بعــد از انتخابــات هیئــت رئیســه در خصــوص 
ــز اتحــاد  ــا ســال های گذشــته نی ــت:  م ــات گف ــن انتخاب ای
خــود را حفــظ کردیــم و بــه نظــر مــن بــه دلیــل لغــزش پای 
برخــی اعضــا، مــا تنهــا بــرای یک ســال نتوانســتیم بــه اتحاد 
برســیم وگرنــه ایــن اجمــاع در اکثریــت ســال ها وجود داشــته 
اســت و ایــن اتحــاد همــواره زمان بــر و انرژی بــر بــوده اســت 
و الزم بــه ذکــر اســت ایــن منتخــب ضمــن اینکــه ریاســت 
شــورا را برعهــده دارد بایــد پاســخگوی انتظــارات و مطالبــات 
یــک میلیــون جمعیــت شــهر اورمیــه از هــر قومیتــی باشــد.

ــای  ــداف و برنامه ه ــوص اه ــه در خص ــهر اورمی ــورای ش ــس ش رئی
خــود بــرای یکســال آینــده شــورا گفــت: قطعــاً اقدامــات مــا در تــداوم 
تصمیمــات و اقدامــات ســال های گذشــته دوره پنجــم شــورای شــهر 
خواهــد بــود و اقدامــات ناتمامــی کــه بــرای رفــع کمبــود امکانــات و 
مشــکالت مالــی جــزو اهــداف و برنامه هــای مــا خواهنــد بــود، تالش 
داریــم ایــن نواقــص را تکمیــل و عملیاتــی کنیــم و از طرفــی تــالش 
خواهیــم کــرد مطالبــات و خواســت مــردم کــه جــزء مصوبات شــورا در 
ســال های پیــش بــوده بــه ســرانجام برســانیم، امســال مقــام معظــم 
رهبــری ســال ۹۹ را جهــش تولیــد نامگــذاری کرده انــد و تمــام ســعی 
خــود را بــکار خواهیــم گرفــت تــا بتوانیــم در جهــت خدمت رســانی و 
آســایش مــردم بــا همــکاری ســازمان ها و مدیریــت ارشــد اســتان  قدم 
برداریــم و قطعــاً تغییــرات احتمالــی نیــز در همیــن راســتا خواهــد بود.

بخشایشــی در توضیــح برنامه هــای شــورای شــهر بــرای حضــور مردم 
در انتخابــات ســال آینــده نیــز اظهــار داشــت: مــا ســعی خواهیــم کرد 
به عنــوان خادمــان مــردم بــرای توســعه و آبادانــی شــهر و خدمــت بــه 
مــردم تــالش کنیــم و اجــازه دخالــت ســلیقه ها و جناح هــای سیاســی 
متعــدد در اقدامــات شــورا را ندهیــم و درنتیجــه، مــردم بــا محــک قرار 
دادن عملکــرد و خدمــات، قطعــاً در انتخابــات آینــده بــه ایــن موضــوع 
ــزرگ  ــواده ب ــورا و خان ــای ش ــذا از اعض ــت، ل ــد داش ــه خواهن توج
شــهرداری و آقــای شــهردار خواســتارم کــه بــه دســتور مقــام معظــم 
به منظــور جهــش در تمــام جهــات و امــورات موردتوجه داشــته باشــند 
چراکــه ایــن اقدامــات تأثیــر مســتقیمی در انتخابــات خواهنــد داشــت.
رئیــس شــورای شــهر اورمیــه با اشــاره به نقــش پایگاه خبــری تحلیلی 
دورنانیــوز در انتخابــات اخیــر هیئت رئیســه شــورای شــهر گفــت: الزم 
اســت از رســانه دورنانیــوز و دیگــر رســانه هایی کــه بــرای توســعه و 
آبــادی شــهر اورمیــه فعالیــت می کننــد، تقدیر و تشــکر نمایــم و قدمی 
کــه در جهــت توســعه و اتحــاد شــهر برداشــتید قابل تحســین اســت 
و بنــده فکــر می کنــم بایــد دیگــر رســانه ها نیــز بــا خواســت مــردم 
کــه همانــا آرامــش و امنیــت اســت، قــدم بردارنــد و همان طــور کــه 
خداونــد می فرماینــد “یــداهلل مــع الجماعــه”، بــرای موفقیت شــهرمان 
بایــد از درگیــری جناحــی پرهیــز کنیــم؛ لــذا از خداونــد خواســتارم بــا 
ــم چــرا کــه  ــرای انســجام شــهر پیــش روی ــم ب کمــک شــما بتوانی
ــا  ــد ب ــته و می توانن ــت شــهری داش ــی در مدیری ــش باالی ــانه نق رس
یــک جملــه ایجــاد تنــش و یا اتحــاد نماینــد فلذا از شــما سپاســگذارم.
ــه  ــان داد ک ــه نش ــت رئیس ــر هیئ ــات اخی ــه انتخاب ــرانجام اینک س
اعضــای تــورک شــورا از هــر جنــاح، دســته و تفکــری، خــط قرمــزی 
ــه  ــتا هیچگون ــن راس ــته و در ای ــه داش ــهر اورمی ــت ش ــام هوی ــه ن ب
ــی از  ــت یک ــی درک درس ــن یعن ــد و ای ــود ندارن ــر خ ــی ب اغماض
دغدغه هــای هویتــی، تاریخــی، سیاســی و اجتماعــی مــردم اورمیــه.

اتحــاد و انســجام اعضــای شــورای شــهر بــرای انتخاب هیئت رئیســه 
یکدســت، قطعــا تاثیر مثبتــی در انتخابات ۱۴۰۰ شــورای شــهر اورمیه 
خواهــد داشــت، انتخاباتــی کــه حساســیت های ویــژه خــود را در شــهر 
اورمیــه داشــته و دارد و بطــور واضــح انتخابات هیئت رئیســه را می توان 
انتخابــی نیابتــی از ۱۴۰۰ دانســت کــه اعضــای تــورک شــورا بــا درک 
درســت دغدغــه مــردم، پیــش از مــردم ایــن مســئله را پاســخ داده انــد.

ــی  ــه هویت ــول دغدغ ــه محص ــهر ک ــورای ش ــی ش ــای فعل اعض
پاســخی  آنــان  اجمــاع  می باشــد،  اورمیــه  مــردم  شــهری  و 
بــه اعتمــاد گذشــته و پیش قدمــی بــرای انتخابــات پیــش رو 
اســت فلــذا قطعــا پاســخ ایــن پیش قدمــی در راســتای حفــظ 
ــت. ــد گرف ــردم خواهن ــده از م ــات آین ــهری را در انتخاب ــت ش هوی

ــه  ــود ب ــاب خ ــورد انتخ ــه در م ــهر اورمی ــورای ش ــو ش عض
ــزو  ــه داری ج ــت: خزان ــهر گف ــورای ش ــه دار ش ــوان خزان عن
ســمت های هیئــت رئیســه نبــوده و ســمتی هماننــد 
امیــن امــوال می باشــد و از طرفــی در شــورای شــهر، 
ــای ۱۱  ــوق و مزای ــا حق ــم و نهایت ــی نداری ــه خاص ــا خزان م
ــن  ــتم ای ــده قصــد نداش ــه بن ــود، البت عضــو پرداخــت می ش
ــد  ــرای ایجــاد اتحــاد بای ــرم، چــرا کــه ب ــز بپذی ســمت را نی
ایثارگــری کــرده و از خواســت های شــخصی بگذریــم.

ــگاه  ــالش پای ــش و ت ــه نق ــاره ب ــا اش ــور ب ــد خلیل پ محم
خبــری تحلیلــی دورنانیــوز در راســتای اتحــاد و اجمــاع 
اعضــای تــورک شــورای شــهر بیــان داشــت: بنــده همــواره 
پیگیــر اخبــار دورنانیــوز هســتم چــرا کــه ایــن رســانه یکــی 
از رســانه های خــوب شهرماســت و خوشــبختانه ایــن رســانه 
ــه  ــت رئیس ــات هیئ ــوع انتخاب ــه موض ــاز، ب ــاس نی ــا احس ب
ورود کــرد و ایــن رســانه در موضوعــات دیگــر شــهری نیــز 
ــت  ــا صداق ــرده و ب ــا ک ــود را ایف ــش خ ــت نق ــته اس توانس
رســانه ای خــود تاثیــر مســتقیمی در تصمیمــات داشــته باشــد.

خلیل پــور افــزود: البتــه الزم اســت شــهروندان، اخبــار 
خــود را از رســانه های شناســنامه دار پیگیــر باشــند چــرا کــه 
ــد  ــک متول ــالح فی ــه اصط ــر و ب ــانه های نامعتب ــرا رس اخی
ــا  ــوز ب ــا دورنانی ــد ام ــی دارن ــران ناشناس ــه مدی ــده اند ک ش
ــخصا از  ــده ش ــرده و بن ــت ک ــخصی فعالی ــراد مش ــام و اف ن
ــت  ــا صح ــمی ب ــور رس ــه بط ــگذارم ک ــانه سپاس ــن رس ای
ــد. ــرار ده ــردم ق ــار م ــار را در اختی ــخص، اخب ــقم مش و س

حســین بخشایشــی در خصــوص رونــد انتخــاب خــود 
ــه  ــری ک ــاس تدابی ــت:  براس ــورا گف ــس ش ــوان رئی به عن
انتخابــات  پایه هــای  بــود،  شــده  اتخــاذ  ســال ۹۸  در 
هیئت رئیســه ریختــه شــده و جهــت ارتقــای تعامــل و ایجــاد 
ــه  ــورا گرفت ــت ش ــوص ریاس ــی در خص ــی، تصمیمات همدل
شــد و البتــه جــا دارد از حســن اعتمــاد اعضــای شــورا تقدیــر 
ــه  ــرای ســال آخــر ب ــم کــه ریاســت شــورا را ب و تشــکر کن
بنــده ســپردند و ایــن موضــوع قطعــاً نتیجــه اجمــاع و اتحــاد 
ــرای  ــد ب ــوده اســت و انشــاهلل ایــن اعتمــاد بتوان همــکاران ب
ــن  ــجام در بی ــم انس ــوده و بتوانی ــت ب ــه پربرک ــهر اورمی ش
ــدگان  ــی و نماین ــی، امنیت دســتگاه های خدمات رســان، نظارت
مجلــس ایجــاد نماییــم و بــرای آبادانــی شــهر اورمیــه 
ــر  ــه ب ــنگینی ک ــالت س ــته و رس ــتواری برداش ــای اس قدم ه
دوش بنــده و دیگــر همــکاران هســت بــه ســرانجام رســانیم.

انتخاباتهیئترئیسه
شـــورایشتهتراورمتیه؛

محمد مجنونی

ســفیر اتریــش در ایــران بــا تاکیــد بــر تقویــت 
اقتصــادی دو کشــور گفت:نــگاه مــا بــه  روابــط 
ایــران بــه عنــوان یــک شــریک تجــاری بــوده 
در  نداشــتیم،  اســتعماری  رویکــردی  هیچــگاه  و 
حــال حاضــر بــه دنبــال توســعه روابــط هســتیم.

اشــتفان شــولتز در نشســت مشــترک بــا فعــاالن 
ــراز  ــن اب ــه ضم ــی در اورمی ــان غرب ــادی آذربایج اقتص
ــزود: آب  ــی، اف خرســندی از حضــور در آذربایجــان غرب
و هــوای بهــاری و مطبــوع آذربایجــان غربــی یکــی از 
نقــاط اشــتراک میــان اتریــش و آذربایجــان غربی اســت.

ــع  ــی در واق ــان غرب ــه آذربایج ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
دروازه ورود بــه اروپــا بــرای ایــران و خاورمیانــه بــوده و 
از نظــر جایــگاه بایــد اهمیــت خاصــی بــرای این اســتان 
قائــل شــد گفــت: قدیمــی تریــن رابطــه تاریخــی میــان 
ــه  ــق ب ــه متعل ــن منطق ــور از ای ــک کش ــش و ی اتری
ــل  ــن رابطــه قاب ــن اصــل در ای ــوده و مهم تری ــران ب ای
اطمینــان و قابــل پیــش بینــی بــودن دو طــرف اســت.

ــس  ــان اینکــه در تمامــی مقاطــع چــه پ ــا بی شــولتز ب
ــن  ــام اولی ــه برج ــالمی و چ ــکوهمند اس ــالب ش از انق
ــرار شــده کــه ایــن خــود  رابطــه از طــرف اتریــش برق
ــش  ــوری اتری ــرای جمه ــران را ب ــت ای ــای اهمی گوی
ــط  ــه رواب ــن اســت ک ــا ای ــالش م ــه داد: ت اســت، ادام
دوجانبــه توســعه یابــد و هــدف ایــن ســفر بازگردانــدن 
ــرکت های  ــی و ش ــرکت های اتریش ــان ش ــاد می اعتم
مســتقر در آذربایجــان غربــی بــوده کــه بازیگردان هــای 
هســتند. کشــور  دو  اقتصــادی  روابــط  اصلــی 

ــا  ــرد ب ــدواری ک ــراز امی ــران اب ــش در ای ــفیر اتری س
توســعه روابــط اقتصــادی دو کشــور بتوانیــم ایــران را از 
مزایــای برجــام بهــره منــد کــرده تــا جمهوری اســالمی 
ــد. ــد باش ــام پایبن ــود در برج ــدات خ ــه تعه ــران ب ای

شــولتز در ادامــه بــا اشــاره بــه شناســایی زمینــه 

گفــت:  کشــور  دو  میــان  مشــترک  فعالیت هــای 
ــوزه  ــه ح ــا س ــایی دو ی ــه شناس ــن جلس ــی ای خروج
کاری مشــترک بــوده کــه می تــوان بــه ظرفیــت 
ــان  ــت آذربایج ــا کیفی ــی ب ــع تبدیل ــاورزی و صنای کش
غربــی اشــاره کنیــم کــه دارای کیفیــت عالــی در ســطح 
ــد در  ــر می توان ــک یکدیگ ــا کم ــه ب ــوده ک ــی ب جهان
بازارهــای جهانــی بــرای خــود بــه برنــد تبدیــل شــود.

ــای  ــه ظرفیت ه ــاره ب ــا اش ــران ب ــش در ای ــفیر اتری س
ــی گفــت: کشــور اتریــش  گردشــگری آذربایجــان غرب
یــک کشــور کوچــک بــوده و ظرفیــت میــراث فرهنگی 
ــز  ــته ج ــی توانس ــدارد ول ــران را ن ــی ای ــخ طبیع و تاری
دوازده بــازار هــدف گردشــگری جهــان تبدیــل شــود که 
ــد ناخالــص و ســهم  ــن خــود ۱۵ درصــد ســهم تولی ای
ــته  ــور را داش ــن کش ــتغال در ای ــاد اش ــی در ایج بزرگ
اســت کــه بــا کمــک تســهیل گــران اتریشــی می تــوان 
ظرفیــت آذربایجــان غربــی بــه جهانیــان شــناخته شــود.

اســتان  ظرفیت هــای  خصــوص  در  گفــت:  وی 
ــه در  ــی بایــد گفــت یــک اســتان نمون آذربایجــان غرب
ــاب  ــه حس ــران ب ــرای ای ــی ب ــادرات غیرنفت ــوزه ص ح
راهبردهــای  راســتای  در  تالش هــا  ایــن  و  آمــده 
اقتصــاد مقاومتــی مقــام معظــم رهبــری اســت.

در پایــان جلســه نایــب رئیــس و اعضــا اتــاق اورمیــه در 
اهــدا یادبــودی از حضور ســفیر اتریش در اتــاق بازرگانی، 
ــد. ــر کردن ــه تقدی ــاورزی اورمی ــادن و کش ــع، مع صنای

ــی،  ــتاندار آذربایجان غرب ــهریاری، اس ــدی ش محمدمه
ــاره  ــا اش ــران ب ــش در ای ــفیر اتری ــا س ــدار ب ــز در دی نی
و  کشــاورزی  در  اســتان  ویــژه  ظرفیت هــای  بــه 
فرهنگــی تصریــح کــرد: آذربایجــان غربــی بــه جهــت 
ــوالت  ــه محص ــادی از جمل ــژه اقتص ــای وی توانمندیه
ــط  ــد رواب ــی می توان ــوع فرهنگ ــز تن ــاورزی و نی کش
گســترده و هدفمنــدی را بــا کشــور اتریــش برقرار ســازد.

ــالب  ــروزی انق ــس از پی ــه از پ ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
اســالمی یکی از کشــورهایی کــه ایران بیشــترین روابط 
ــی  ــی طرف ــزود: ب ــش اســت اف ــته اتری ــا داش ــا آنه را ب
ــی  ــا آذربایجــان غرب ــط تاریخــی ب ــز رواب ــش و نی اتری
ــگاه مثبــت و  ــا ن ــه موجــب شــده ت ــژه شــهر اورمی بوی

قابــل احترامــی نســبت ایــن کشــور وجود داشــته باشــد.
شــهریاری بــا بیــان اینکــه دیدگاه مــردم ایران نســبت به 
اتریــش مثبــت بــوده اســت افــزود: عــالوه بــر مــراودات 
علمــی و دانشــگاهی، تبــادالت اقتصــادی نیــز تحکیــم 
کننــده روابــط دو کشــور ایــران و اتریــش بــوده اســت.

اســتاندار آذربایجــان غربــی بــه میزبانــی اتریــش 
گفــت:  و  کــرد  اشــاره  نیــز  برجــام  مذاکــرات  از 
ــز  ــام و نی ــکا از برج ــه آمری ــروج یکجانب ــفانه خ متأس
ــورهای  ــر کش ــوی دیگ ــدات از س ــرای تعه ــدم اج ع
عضــو برجــام باعــث شــد تــا مشــکالت تحریــم 
کنــد. ســنگینی  ایــران  مــردم  دوش  روی  بــر 

ــاورزی،  ــش کش ــتان در بخ ــای اس ــه توانمندیه وی ب

ــرد و  ــاره ک ــم اش ــگ ه ــگری و فرهن ــت، گردش صنع
ــاخص ها  ــیاری از ش ــی در بس ــان غرب ــت: آذربایج گف
ــادن جــزو  ــد ســیب، انگــور، عســل و مع ــه تولی از جمل
ــش از ۶  ــاالنه بی ــت. س ــوری اس ــر کش ــای برت رتبه ه
ــد. ــد می کن ــاورزی تولی ــول کش ــن محص ــون ت میلی

شــهریاری جاذبه هــای تاریخــی اســتان را مزیــت 
ــت و  ــی دانس ــگران اندیش ــرای گردش ــوب ب ــیار خ بس
افــزود: بســیاری از جاذبه هــای تاریخــی و طبیعــی 
ــد در  ــت و می توان ــی اس ــی و مل ــت جهان ــتان ثب اس
تقویــت مناســبات فرهنگــی بســیار نقــش آفرین باشــد.

ــا 3 کشــور و  ــی همجــواری ب اســتاندار آذربایجــان غرب
وجــود بزرگتریــن منطقــه آزاد کشــور در ماکــو و صنایــع 
تبدیلــی را دیگــر ظرفیت هــای اســتان دانســت و 
ــد  ــی می توان ــان غرب ــا آذربایج ــن زمینه ه ــزود: در ای اف
همکاری هــای خوبــی بــا اتریــش داشــته باشــد.

ــز در  ــران نی ــالمی ای ــوری اس ــش در جمه ــفیر اتری س
ــط خــاص و تاریخــی ۲  ــه رواب ــا اشــاره ب ــدار ب ــن دی ای

کشــور گفــت: پســاکرونا، موقعیتی مناســب برای توســعه 
همکاری هــای اقتصــادی بیــن ایــران و اتریــش اســت.

ــم  ــای عظی ــه ظرفیت ه ــاره ب ــا اش ــولتز ب ــتفان ش اش
می تــوان  داد:  ادامــه  آذربایجان غربــی  در  موجــود 
از ایــن ظرفیت هــا بــرای توســعه ارتبــاط بــا ایــن 

از پیــش اســتفاده کــرد. بیــش  ایــران  اســتان و 
ــا،  ــن ظرفیت ه ــرای بررســی ای ــه ب ــان اینک ــا بی وی، ب
ــه  ــی اورمی ــاق بازرگان ــای ات ــا اعض ــدی ب ــه مفی جلس
داشــته اســت، گفــت: کشــاورزی ارگانیــک، گردشــگری 
طبیعــی و حمایــت از صنایــع کوچــک و متوســط 
ــعه  ــرای توس ــب ب ــیار مناس ــرد بس ــه راهب ــد س می توان
باشــد. آذربایجان غربــی  و  اتریــش  بیــن  روابــط 

حضــور  راســتای  در  مقدمه ســازی  بــرای  شــولتز 
ــالم  ــی اع ــأت اقتصــادی اتریشــی در آذربایجان غرب هی
آمادگــی کــرد و ادامــه داد: ایــن اســتان در مثلــث 
ــه  ــرار گرفت ــراق ق ــمال ع ــه و ش ــا ترکی ــور ب ــه کش س
ــار  ــت در کن ــن ظرفی ــتفاده از ای ــا اس ــوان ب ــه می ت ک

انــرژی ارزان و نیــروی کار متخصــص، در راســتای 
ــرد. ــره ب ــش به ــش از پی ــط اقتصــادی بی ــعه رواب توس
ــفیر  ــفر س ــوص س ــهریاری در خص ــدی ش محمدمه
ــزود: زندگــی  ــی اف ــه آذربایجان غرب ــران ب ــش در ای اتری
زیبــای اقــوام در ایــن ســرزمین ایــن ظرفیــت را 
ــا  ــی ب ــبات فرهنگ ــت مناس ــرای تقوی ــا ب ــت ت داراس
ــا، دو  ــه عنــوان قطــب فرهنگــی اروپ کشــور اتریــش ب
ــوند. ــده ش ــر خوان ــه خواه ــالرزبورگ و اورمی ــهر س ش
و  اتریــش  مشــترک  ویژگی هــای  اشــاره  بــا  وی 
صنایــع  ارگانیــک،  کشــاورزی  در  آذربایجان غربــی 
تبدیلــی و گردشــگری خواســتاری همــکاری مشــترک 
در ایــن زمینه هــا شــد و گفــت: آمادگــی داریــم 
تــا ضمــن صــادرات محصــوالت کشــاورزی بــه 
اتریــش از گردشــگران ایــن کشــور در جاذبه هــای 
کنیــم. میزبانــی  اســتان  طبیعــی  و  تاریخــی 

ــوز  ــت های کینه ت ــه سیاس ــی ب ــتاندار آذربایجان غرب اس
ــاره  ــران اش ــال ای ــش در قب ــی متحدان ــکا و برخ آمری
و عنــوان کــرد: در شــرایط ســخت اقتصــادی کــه 
ــم  ــران حاک ــر ای ــم ب ــق تحری ــکا از طری ــط آمری توس
ــا  شــده به طــور قطــع همــکاری کشــورهای دوســت ب
ــد. ــد مان ــران خواه ــردم ای ــان م ــواره در اذه ــران هم ای

ــای  ــش در حوزه ه ــای اتری ــاره توانمندی ه ــا اش وی ب
مختلــف خواســتار همراهــی و ســرمایه گذاری مشــترک 
ایــن کشــور در توســعه پیســت اســکی اورمیــه، 
ــد. ــه ش ــی اورمی ــوس برق ــط اتوب ــه و خ ــت زبال بازیاف
راه هــای  بررســی  منظــور  بــه  اتریــش  ســفیر 
فرهنگــی  و  اقتصــادی  تبــادالت  تقویــت 
اســت. کــرده  ســفر  غربــی  آذربایجــان  بــه 
دیــدار بــا فعــاالن اقتصــادی، اســتاندار آذربایجان غربی و 
شــهردار اورمیه به همــراه بازدید از بخش هــای اقتصادی 
اســتان از مهم تریــن برنامه هــای ایــن ســفر بــود.

سفرسفیراتریشبهآذربایجانغربی؛

وابطاقتصادیاتریشوآذربایجانغربی/لزومخواهرخواندگیاورمیهوسالرزبورگ تتلاشبرایر
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اقتصادی 6

ــام  ــرای آزادراه نیمه تم ــی ب ــوارض نجوم ــت ع دریاف
ــز، داد راننــدگان را در آورده بطوریکــه  ــه تبری ــه ب اورمی
دریافــت بیــش از رقمــی حــدود ۲7۰۰۰ تومــان بــرای 
یــک مســیر رفــت و برگشــت آن هــم مســیری کــه نه 
آســفالت آن بطــور کامــل بهســازی شــده اســت و نــه 
پــروژه بطــور کامــل بــه اتمــام رســیده، منطقی نیســت.
دریافــت ۲ نــوع عــوارض در آزادراه اورمیــه تبریــز آن هم 
ــر آن، تنهــا یــک  ــرای آزادراهــی کــه از ۱۶۴ کیلومت ب
قطعــه از ۶ قطعــه اش بصــورت کامــل به اتمام رســیده، 
موجــی از نارضایتی هــا را بــرای راننــدگان در پــی دارد.

ــاالی  ــم ب ــا، رق ــی آنه ــوع اعتراض ــن موض مهم تری
نامســاعد ســایر قطعه هــای  عــوارض و شــرایط 
ــبب  ــه س ــت ک ــیر اس ــفالت مس ــی آس آزادراه و خراب
بــرای خودروهــا و تصادفــات اســت. مشــکالت 

ــی  ــتاندار آذربایجان غرب ــهریاری اس ــدی ش محمدمه
ــرای  ــوارض ب ــت ع ــاد از دریاف ــا انتق ــل ب ــدی قب چن
ــود: دریافــت عــوارض  مســیر نیمه تمــام اظهارکــرده ب
ــه  ــل اینک ــه دلی ــز ب ــه تبری ــه ب ــرای آزاد راه اورمی ب
ــت و  ــی نیس ــت و منطق ــده درس ــل نش ــوز تکمی هن
نامــه ای مشــترک بــا اســتاندار آذربایجان شــرقی 
نوشــته ایم. مــورد  ایــن  در  راه  وزیــر  بــه 

منطقــی  چنــدان  اســت:  کــرده  اضافــه  وی 
بابــت مســیری دو ســاعته  نیســت کــه مــردم 
نماینــد. پرداخــت  عوارضــی  میــزان  ایــن 

ــد کــرد: دریافــت عوارضــی در مســیر  شــهریاری تاکی
قطعــه ۴ بــدون هماهنگــی بــا اســتانداران آذربایجــان 
غربــی و آذربایجــان شــرقی صــورت گرفتــه و مــا نیــز 
ــروژه ای  ــرای پ ــه جهــت اینکــه میــزان عوارضــی ب ب
کــه هنــوز تکمیــل نشــده، درخواســت بازنگــری خــود 
ــم. ــی نمائی ــالم م ــازی اع ــه وزارت راه و شهرس را ب

ــاد از  ــا انتق ــرقی ب ــان ش ــتاندار آذربایج ــن اس همچنی
اخــذ عــوارض در آزادراه اورمیــه بــه تبریــز کــه بــدون 
ــرقی و  ــان ش ــتانداری های آذربایج ــا اس ــی ب هماهنگ
ــر توقــف  آذربایجــان غربــی صــورت گرفتــه اســت، ب
ایــن رونــد تــا زمــان تکمیــل ایــن پــروژه تأکیــد کــرد.

اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  پورمحمــدی  محمدرضــا 
اخــذ عــوارض در مســیری کــه هنــوز تکمیــل 
ــوع  ــن موض ــزود: ای ــت، اف ــتی نیس ــده، کار درس نش
در نامــه مشــترکی بــا امضــای بنــده و اســتاندار 
شهرســازی  و  راه  وزیــر  بــه  غربــی  آذربایجــان 
ــت. ــده اس ــد ش ــن کار تأکی ــف ای ــر توق ــالم و ب اع

وی بــا اشــاره بــه اینکــه تنهــا یــک قطعــه از 
ــی  ــت: منطق ــت، گف ــده اس ــل ش ــن آزادراه تکمی ای
نیســت در مســیری کــه هنــوز تکمیــل نشــده و 
چنــد پیمانــکار دارد، از مــردم و کســانی کــه در 
ایــن مســیر ســکونت دارنــد عــوارض بگیریــم.

بــه نقــل از روابط عمومی اســتانداری آذربایجان شــرقی، 
وی تاکیــد کــرد: انتظــار داریــم وزارت راه و شهرســازی 

ــه  ــی ک ــا زمان ــوارض ت ــذ ع ــف اخ ــوص توق درخص
بزرگــراه اورمیه-تبریــز تکمیل نشــده اســت، اقــدام کند.
از  بیــش  آذربایجان غربــی  مســئولین 
هســتند آزادراه  اتمــام  پیگیــر  شــرقی  همســایه 

صــادق عبــاس زاد رییــس اداره هماهنگــی حمل ونقــل 
در مــورد  آذربایجان غربــی گفــت:  راه وشهرســازی 
عــوارض آزادراه اورمیــه بــه تبریــز، ایــن پــروژه 
ــه بزرگــراه آذرشــهر در  ــر منتهــی ب بطــول ۸۹ کیلومت
حــال احــداث اســت کــه قطعــات ۱ و ۲ بــه طــول ۴۰ 
کیلومتــر در آذربایجان غربــی و قطعــات 3 و ۴ بــه طــول 

ــد و  ــرقی قراردارن ــر در آذربایجان ش ــا ۵۰ کیلومت ۴۹ ت
پــل میان گــذر کــه ســازه خــاص در ســطح خاورمیانــه 
اســت جــدای از ایــن پــروژه قرارگرفتــه اســت.

ــت  ــوارض دریاف ــوع ع ــن مســیر ۲ ن ــزود: در ای وی اف
ــی  ــذر و بخش ــرای میان گ ــی ب ــه بخش ــود ک می ش
بــرای آزادراه و ایــن آزادراه قــراردادی احــداث ایــن 
آزادراه بــا مشــارکت بخــش خصوصی-عمومــی و 
ــریع  ــرای تس ــه ب ــت ک ــاخت اس ــال س ــت در ح دول
در بازگشــت ســرمایه و ســود آن توســط مجــری 
و ســرمایه گذار و تحویــل آن بــه دولــت، عــوارض 

می گــردد. دریافــت  عبــوری  خودروهــای  از  آن 
وی اضافــه کــرد: هم اکنــون، قطعــات ۱ و ۲ پیشــرفت 
۹۵ درصــدی دارد و قطعــه ۴ بصــورت کامــل بــه 
ــود  ــل وج ــه 3 بدلی ــی قطع ــیده ول ــرداری رس بهره ب
تونــل پیشــرفت انــدک و حــدود ۱۰ درصــد دارد.
ــد  ــرد: بای ــی اظهارک ــوارض دریافت ــوص ع وی درخص
ــود  ــانی ش ــردم اطالع رس ــه م ــی ب ــوارض دریافت ع
کــه اولیــن عــوارض بــرای پــل میان گــذر و عــوارض 
بعــدی در آذربایجان شــرقی و در قطعــه ۴ کــه مســافتی 
حــدود 3۱.۵ کیلومتــر دارد توســط شــرکت ســرمایه گذار 

ــا هماهنگــی شــرکت ســاخت و توســعه زیربناهــای  ب
حمــل و نقــل کشــور بــا رقــم ۶۵۰۰ تومــان دریافــت 
می شــود، علی رغــم ایــن موضــوع موافــق هســتیم کــه 
عــوارض بایــد بعــد اتمــام کامــل پــروژه دریافــت شــود.

در  عــوارض  دریافــت  توجیــه  کــرد:  اضافــه  وی 
باشــد  کــم  عــوارض  اگــر  کــه  اینســت  ابتــدا 
مــدت زمــان طوالنــی بــرای دریافــت عــوارض 
از خودروهــا و تحویــل دیرتــر بــه دولــت اســت.

ــازی  ــل راه وشهرس ــی حمل ونق ــس اداره هماهنگ ریی
آذربایجان غربــی خاطرنشــان کــرد: در حــال پیگیــری و 

مکاتبه با وزارت راه و مســئولین اســتان آذربایجان شرقی 
هســتیم و آخریــن بــار بعــد از پیگیری هــای تلفنــی، روز 
ــازی  ــرکل راه و شهرس ــه مدی ــه ای ب ــاه، نام ۱۴ تیرم
ــان  ــا زم ــیر ت ــازی مس ــرای بهس ــرقی ب آذربایجان ش
پایــان احــداث آزادراه و هــم بــه شــرکت ســاخت 
ــته ایم. ــروژه داش ــاخت پ ــد س ــریع در رون ــرای تس ب

عبــاس زاد گفــت: ســال گذشــته مســیر پــل میان گــذر 
تــا روســتای گمچــی علی رغــم آنکــه در حــوزه 
اســتان  توســط  اســت  آذربایجان شــرقی  اســتان 
آذربایجان غربــی آســفالت و بهســازی شــد و مســئولین 

ــروژه هســتند  ــر اتمــام کامــل پ اســتانی بشــدت پیگی
ــن  ــادی در بهتری ــت اقتص ــه وضعی ــه ب ــا توج ــه ب ک
شــرایط حداقــل یــک ســال زمــان نیــاز اســت.

بــرای  عــوارض  پرداخــت  فرهنــگ  بایــد 
شــود نهادینــه  مــردم  توســط  راه  پروژه هــای 

شهرســازی  و  راه  مدیــرکل  ســلطانی  ابوالقاســم 
آذربایجان شــرقی در مــورد آخریــن وضعیــت آزادراه 
ــات ۱ و ۲ و ۴ بطــول  ــت: قطع ــز گف ــه تبری ــه ب اورمی
ــول  ــه ۴ بط ــیده و قطع ــام رس ــه اتم ــر ب 7۱ کیلومت
3۱ کیلومتــر نیــز ســال ۹۸ افتتــاح شــده اســت 

ولــی قطعــه 3 بدلیــل داشــتن ۲ تونــل طوالنــی 
ــا 7۰۰  ــرف ۵۰۰ ت ــر ط ــه از ه ــر ک ــول ۲۲۵۰ مت بط
متــر بــه اتمــام رســیده و حــدودا ۱۵-۱7 درصــد 
ــه  ــه ب ــا توج ــت و ب ــته اس ــی داش ــرفت فیزیک پیش
ــان، همــت  ــارد توم ــر ۵۰۰میلی ــغ ب ــه ای بال ــاز هزین نی
ــد. ــی را می طلب ــش خصوص ــت )وزارت راه( و بخ دول

ــگ دوم  ــوان رین ــم بعن ــه ۶ ه ــرد: قطع ــه ک وی اضاف
ــذار  ــرمایه گذار واگ ــه س ــر ب ــول 3۱ کیلومت ــز بط تبری
و قطعــه ۵ حدفاصــل خاصبــان تــا ورودی تبریــز 
بطــول 3۰ کیلومتــر فعــال واگــذار نشــده اســت.

وی در مــورد دریافــت عــوارض هنگفــت از راننــدگان 
مســیر گفــت: عــوارض قطعــات براســاس رژیــم 
ــرای ســرمایه گذار  ــی ب ــا هــدف درآمدزای ترافیکــی و ب
و پیمانــکار بــرای اتمــام بقیــه پــروژه دریافــت می شــود 
ــت. ــد اس ــدود 3۰ درص ــذاری آن ح ــوع تاثیرگ و مجم

ــزود:  ــرقی اف ــازی آذربایجان ش ــرکل راه و شهرس مدی
ــش  ــت و افزای ــدی دول ــت درآم ــه وضعی ــه ب ــا توج ب
هزینه هــای احــداث راه و رشــد قیمــت زمین هــا، 
دریافــت فرهنــگ پرداخــت هزینــه و عــوارض از مــردم 
بــرای تامیــن هزینــه پــروژه بایــد نهادینــه شــود تــا هم 
ســرمایه گذار بتوانــد بــا فراغ بــال ادامــه پــروژه را احداث 
کنــد و هــم دولــت بــا ایــن شــرایط اقتصادی مشــکلی 
ــد. ــته باش ــروژه نداش ــداث پ ــار اح ــن اعتب ــرای تامی ب
ســلطانی اضافــه کــرد: مــردم بداننــد بــا احــداث ایــن 
ــد و  ــش می یاب ــان افزای ــن هایش ــت زمی آزادراه، قیم
البتــه مکانیــزم و نــرم افــزاری در حــال طراحــی اســت 
ــوارض از  ــیر، ع ــتفاده از مس ــداد اس ــاس تع ــه براس ک
راننــدگان عــوارض دریافــت شــود ضمــن اینکــه 
بــرای کاهــش عــوارض نیــز در حــال رایزنــی هســتیم.
مدیــرکل راه و شهرســازی آذربایجان شــرقی ادامــه 
ــا را رد  ــوی م ــروژه از س ــام پ ــری اتم ــدم پیگی داد: ع
می کنــم و مــا نیــز بدلیــل حساســیت پــروژه و اهمیــت 
آن، پیگیــر اتمــام هرچــه ســریع تــر آن هســتیم زیــرا 
ــی  ــان غرب ــتان آذربایج ــه و اس ــم اورمی ــاد داری اعتق
ــه  ــد البت ــا نقــش مهمــی دارن ــوان همســایه م ــه عن ب
ــی  ــش خصوص ــت بخ ــروژه در دس ــه پ ــل آنک بدلی
ــدارد. ــت بیشــتر ن ــوان دخال اســت، راه و شهرســازی ت
امــا سرپرســت اداره امــور مجریان بزرگــراه توجیه جالبی 
در ایــن خصــوص داشــته و گفــت: آزادراه اورمیه_تبریز 
ــاخته شــده و  ــکار س ــه توســط ۲ پیمان ــل آنک ــه دلی ب
مســافران در دو مرحلــه بایــد عــوارض پرداخــت کننــد.
مالزینــال، سرپرســت اداره امــور مجریــان بزرگراه ها در 
برنامــه پیگیــری شــبکه خبــر بــا بیــان اینکــه عــوارض 
آزادراه اورمیــه – تبریــز بــه دلیــل وجــود دو مجــری و 
پیمانــکار دو بــار اخــذ می شــود گفــت: آزاد راه اورمیــه_ 
ــز احــداث شــده و  ــز بیــن ۲ شــهر اورمیــه و تبری تبری
ــان  ــل می ــوان پ ــه عن ــم ب ــمت از آزادراه ه ــک قس ی
گــذر دریاچــه اورمیــه از ســال ۸7 احــداث شــده اســت.

بخــش  مشــارکت  بــا  آزادراه  ایــن  داد:  ادامــه  او 
خصوصــی و مابقــی قطعــات ۱،۲،3،۴و ۵ توســط 
پیمانــکار دیگــر ســاخته شــده اســت. شــرکت 
ــی آزادراه هــای کشــور  ــرد: تمام ــح ک ــال تصری مالزین
ــود  ــاخته می ش ــی س ــش خصوص ــارکت بخ ــا مش ب
عنــوان  بــه  آزادراه  عــوارض  دریافــت  عوایــد  و 
ــردد. ــاز می گ ــذار ب ــرمایه گ ــه س ــارکت ب ــود مش س

ــح  ــا تصری ــان بزرگراه ه ــور مجری ــت اداره ام سرپرس
کــرد: در ســال ۸7 در پــل میــان گــذر دریاچــه اورمیــه 
ــود  ــده ب ــاخته ش ــری س ــکار دیگ ــط پیمان ــه توس ک
ــد و وزارت راه و  ــت می ش ــه ای دریاف ــوارض جداگان ع
شهرســازی هــم ســال گذشــته بــرای تکمیــل ســایر 
قطعــات بــا شــرکت پیمانــکار دیگــری  قــرارداد بســت.
توســط   ۴ و   ۲ قطعــات  کــرد:  بیــان  مالزینــال 
بنابرایــن  و  اســت  شــده  ســاخته  دوم  شــرکت 
می کنــد. دریافــت  را  دوم  قطعــه  عوارضــی 

سرپرســت اداره امــور مجریــان بزرگراه هــا تاکیــد 
ــل  ــه دلی ــه ب ــه اورمی ــش دریاچ ــوارض بخ ــرد: ع ک
ــورت  ــه ص ــود ب ــده ب ــاخته ش ــال ۸7 س ــه در س آنک
ــال  ــه س ــل آنک ــه دلی ــم ب ــمت دوم ه ــتی و قس دس
گذشــته بــه بهــره بــرداری رســید بــه صــورت 
ITC و الکترونیــک دریافــت می شــود تــا شــاهد 
نباشــیم. ایــن مســیر  در  ترافیک هــای طوالنــی 

ــا بیــان اینکــه آزاد راه اورمیــه تبریــز ۱3۰  مالزینــال ب
کیلومتــر از مســافت راه اورمیــه تــا تبریــز را کوتــاه کرده 
ــن ۲  ــی بی ــا راه ارتباط ــته تنه ــت: در گذش ــت، گف اس
شــهر تبریــز و اورمیــه دور زدن از دور دریاچــه اورمیــه 
ــی  ــان غرب ــتان آذربایج ــه در اس ــوری ک ــه ط ــود ب ب
ــه  ــمالی دریاچ ــیر ش ــد از مس ــافران بای ــرقی مس و ش
اورمیــه عبــور می کردنــد و حــدود ۱3۰ کیلومتــر بایــد 
ــد. ــی می کردن ــی را ط ــافت اضاف ــش مس ــن بخ از ای

ــیر،  ــول مس ــش ط ــر افزای ــالوه ب ــد: ع ــاد آور ش او ی
ــیار  ــت بس ــود داش ــیر وج ــن مس ــه در ای ــی ک خطرات
زیــاد بــود و باعــث اســتهالک وســایل نقلیــه می شــد.

ــح  ــا تصری ــان بزرگراه ه ــور مجری ــت اداره ام سرپرس
ــه  ــذر دریاچ ــان گ ــل می ــن آزادراه و پ ــاح ای ــرد: افتت ک
ــاه  ــیر کوت ــن مس ــول ای ــر از ط ــه ۱3۰ کیلومت اورمی
می کنــد کــه ایــن خــود بــا یــک حســاب سرانگشــتی 
ــوخت  ــرف س ــی در مص ــه جوی ــر صرف ــدود ۱3 لیت ح
دارد. می شــود  تومــان  هــزار   ۴۰ معــادل  کــه 
زمــان  کاهــش  بــا  کــرد:  اظهــار  مالزینــال 
ــرف  ــان در مص ــزار توم ــدود ۲۵ ه ــم ح ــیدن ه رس
کــه  چــرا  می شــود،  جویــی  صرفــه  ســوخت 
کوهســتانی  مســیر های  از  دیگــر  مســافران 
نمی کننــد. اســتفاده  مســیر  ایــن  طــی  بــرای 

او در پایــان تصریــح کرد: حضور ۲ پیمانکار برای قطعات 
۱ و ۲ و پــل میــان گــذر دریاچــه اورمیــه باعــث شــده 
کــه ۲ بــار از مســافران ایــن آزاد راه عــوارض اخذ شــود.

انتقادرانندههاازدریافتعتوارضبرای
آزادراهنیمهتماماورمیه-تبریز

اســتان  اقتصــادی  شــاخص های  ایــن  کنــار  در 
پیشــرفت  شــاخص های  غربــی،  آذربایجــان 
ــده  ــت و آین ــان اس ــی نمای ــه خوب ــدن ب ــت و مع صنع
می دهــد. نویــد  را  بخــش  ایــن  خــوب  بســیار 

ــی تحــت پوشــش ســه زون از  محــدوده آذربایجان غرب
زون هــای بیســت گانــه اکتشــاف سیســتماتیک کشــور 
شــامل › اشــنویه – خــوی‹، ›مریــوان – مهابــاد‹ 
و شــاهین دژ – ماهنشــان‹ قــرار گرفتــه اســت.

خــام فروشــی را مــی تــوان مهــم تریــن معضــل بخــش 
ــان  ــن می ــی دانســت کــه در ای ــدن آذربایجــان غرب مع
ــود. ــد ب ــاز خواه ــاره س ــرآوری چ ــای ف ــاد واحده ایج

اســتان آذربایجان غربــی یکــی از اســتان های معــدن  خیز 
کشــور به  شــمار مــی رود بــه  گونه  ای کــه این اســتان در 
تولیــد باریــت، طــال، میــکا و ســنگ های تزئینــی جایگاه 
کــم نظیــری در ســطح کشــور دارد و ایــن بخــش را می 
تــوان یکــی از بخش های اشــتغال زا در اســتان دانســت.
بخــش معــدن بــه دلیــل ماهیتــی کــه دارد هــم 
داخلــی  صنایــع  موردنیــاز  اولیــه  مــواد  می توانــد 
بازارهــای  صــادرات،  بــا  هــم  و  کنــد  تامیــن  را 
کشــورهای مختلــف از جملــه منطقــه را در اختیــار 
باشــد. داشــته  ارزآوری  کشــور  بــرای  و  بگیــرد 
ــه  ــه ب ــدم توج ــل ع ــه دلی ــته ب ــالیان گذش ــی س ط
تولیــد  از  معــدن  ســهم  متوســط  بخــش،  ایــن 
ــوده اســت  ــک درصــد ب ــدود ی ــی در ح ــص داخل ناخال
ــورداری  ــا برخ ــران ب ــه ای ــت ک ــی اس ــن در حال و ای
از ذخایــر معدنــی بــاارزش، در حــوزه معــادن دارای 
اســت. جهــان  ســطح  در  ای  برجســته  جایــگاه 
خــام فروشــی و نبــود واحدهــای فــرآوری در پــای معادن
ــه  ــتان، آنچ ــادن اس ــاالی مع ــر ب ــود ذخای ــا وج ــا ب ام
ســبب شــده آذربایجــان غربــی نتوانــد بــه ســهم 

مناســبی از ارزآوری در بخــش معــادن برســد، خــام 
فروشــی و نبــود واحدهــای فــرآوری مناســب در نقــاط 
ــده  ــبب ش ــه س ــی ک ــت. موضوع ــتان اس ــف اس مختل
ــش  ــق جه ــد در تحق ــم، نتوانن ــع عظی ــن مناب ــه ای ک
تولیــد در اســتان و کــم رنــگ کــردن محرومیــت 
باشــند. تاثیرگــذار  چنــدان  بیــکاری  کاهــش  و 
معــاون امــور معــادن و صنایــع معدنــی وزارت صنعــت، 
ــاد  ــرای ایج ــذاری ب ــرا از هدفگ ــارت اخی ــدن و تج مع
۲۵ واحــد فــرآوری مــواد معدنــی بــه منظــور جلوگیــری 
ــش  ــذاری افزای ــدف  گ ــر داده  و ه ــروش خب ــام ف از خ
و  بهره بــرداری  و  اســتخراج  درصــدی   3۰ تــا   ۲۵
ــال  ــداف س ــی را از اه ــع معدن ــعه صنای ــن توس همچنی
ــن  ــد، از ای ــد دی ــا بای ــد دانســته اســت. ام جهــش تولی
ــداد  ــه تع ــده، چ ــده داده ش ــرآوری وع ــد ف ــداد واح تع
ــی از  ــوان یک ــه عن ــی ب ــان غرب ــه آذربایج ــوط ب مرب
مهــم تریــن قطــب هــای معدنــی کشــور اســت.
رشــد ۴7 درصــدی ســرمایه گــذاری ها در بخــش معدن
ــدن و  ــت، مع ــازمان صنع ــس س ــتا، ریی ــن راس در ای
ــا  ــازار ب ــا ب ــو ب ــی در گفتگ ــان غرب ــارت آذربایج تج
ــی  ــتان م ــی در اس ــزرگ معدن ــت ب ــه ظرفی ــاره ب اش
ــژه اقتصــادی  ــی دو ظرفیــت وی ــد: آذربایجــان غرب گوی
دارد کــه یکــی از آن هــا بخــش کشــاورزی و دیگــری 
حــوزه معــدن اســت کــه در ســایه ایــن دو ظرفیــت مــی 
ــود. ــتان ب ــادی در اس ــعه اقتص ــه توس ــدوار ب ــوان امی ت
غالمرضــا بابایــی ادامــه مــی دهد: از ســوی دیگــر وجود 
ــه  ــتان زمین ــی در اس ــواد معدن ــواع م ــاالی ان ــر ب ذخای
جــذب ســرمایه گــذاران داخلــی و خارجــی را مهیــا مــی 
کنــد بــه گونــه ای کــه ســال گذشــته بــا وجــود تحریــم 
ــرمایه  ــم س ــادی، حج ــکالت اقتص ــر مش ــا و دیگ ه
ــدت  ــه م ــبت ب ــتان نس ــادن اس ــش مع ــذاری در بخ گ

مشــابه ســال گذشــته ۴7 درصــد رشــد داشــته اســت.
ــادن  ــذاری در مع ــرمایه گ ــم س ــد: حج ــی گوی وی م
اســتان در بخــش هــای ســنگ هــای معدنــی، تزیینی و 
مصالــح کوهــی بالــغ بــر 3۵ میلیــارد تومــان بوده اســت.
اســتان معــدن  بخــش  در  نفــر   ۵۰۰۰ اشــتغال 
ــال  ــی س ــتان ط ــدن در اس ــت ۴7۰ مع ــی از فعالی بابای
گذشــته خبــر داده و مــی گویــد: میــزان اشــتغالزایی ایــن 
معــادن پنــج هــزار و 7۹ نفــر بــوده کــه با پیگیــری های 
انجــام شــده در ســال جــاری تعــداد معــادن دارای پروانــه 
ــیده اســت  ــدن رس ــه ۴۸۵ مع ــتان ب ــرداری اس ــره ب به
کــه امیدواریــم میــزان اشــتغالزایی در ایــن حــوزه نســبت 
بــه ســال گذشــته افزایــش چشــمگیری داشــته باشــد.

رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت آذربایجــان 
ــی را  ــواد معدن ــرآوری م ــای ف ــاد واحده ــی، ایج غرب
ــی  ــرده و م ــوان ک ــت هــای مهــم ســازمان عن از اولوی
گویــد:  بــه منظور ایجــاد ارزش افــزوده در حــوزه معدن و 
جلوگیــری از خــام فروشــی مــواد معدنی و از ســوی دیگر 

ایجــاد اشــتغال پایــدار در اســتان، راه انــدازی واحدهــای 
فــرآوری مــواد معدنی بــه خصــوص در ســرمعادن بزرگ 
ــت. ــی اس ــاز اساس ــک نی ــادن ی ــه مع ــک ب ــا نزدی و ی
ــور ــاد کش ــه اقتص ــی ب ــام فروش ــی خ ــه اساس ضرب

ــه شــکل  ــی ب ــواد معدن ــان اینکــه خــروج م ــا بی وی ب
ــان  ــر بنی ــی ب ــه اساس ــور، ضرب ــتان و کش ــام از اس خ
ــی  ــد، م ــی کن ــادی وارد م ــای اقتص ــد ه ــا و درآم ه
ــه  ــه ب ــرآوری در منطق ــای ف ــد ه ــاد واح ــد: ایج گوی
خصــوص در پــای معــدن هــم هزینــه نهایــی را 
ــروت  ــتغال و ث ــاد اش ــم در ایج ــد و ه ــی کن ــر م کمت
ــود. ــد ب ــذار خواه ــه تاثیرگ ــردم منطق ــرای م ــی ب آفرین

بابایــی از کلنــگ زنــی واحــد فــرآوری آهــن در بــوکان 
ــد:  ــی گوی ــر داده و م ــته خب ــه گذش ــد هفت ــی چن ط
ــی  ــزار تن ــره ۵۰۰ ه ــوکان دارای ذخی ــن ب ــدن آه مع
ــد  ــاد واح ــا ایج ــه ب ــوده ک ــی ب ــن هماتیت ــنگ آه س
ــی،  ــارد ریال ــذاری ۲۰۰ میلی ــرمایه گ ــا س ــرآوری ب ف
ــه  ــه صــورت مســتقیم و ۵۰۰ نفــر ب ــرای ۲۰۰ نفــر ب ب

ــد. ــد ش ــتغال خواه ــاد اش ــتقیم ایج ــورت غیرمس ص
وی ادامــه مــی دهــد: معــادن آهــن بــا ذخایــر بــاال در 
ــرآوری  ــد ف ــک واح ــود ی ــی نب ــود دارد ول ــه وج منطق
در منطقــه و دوری معــادن از واحــد هــای فــرآوری 
مرکــز کشــورعماًل اســتخراج و بهــره بــرداری از 
ایــن معــادن را از توجیــه اقتصــاد دور کــرده بــود 
کــه بــا راه انــدازی ایــن واحــد، بهــره بــرداری از 
ــود. ــر خواهــد ب ــه پذی ــز توجی ــادن آهــن منطقــه نی مع

توصیه به معدنکاران برای سرمایه گذاری در 
ایجاد واحدهای فرآوری

بابایــی بــا بیــان اینکــه حضــور پر رنــگ خود معدنــکاران 
در بحــث ســرمایه گــذاری در ایجــاد واحدهــای فــرآوری 
توصیــه مــی شــود، مــی گویــد: امــروزه شــرایط بــرای 
ــه  ــتان ب ــی اس ــای معدن ــوزه ه ــذاری در ح ــرمایه گ س
ــواد  ــرآوری م ــای ف ــاد واحده ــه ایج ــوص در زمین خص
معدنــی مهیا اســت و ســازمان از هرگونه ســرمایه گذاری 
در اســتان حمایــت هــای قانونــی را انجــام خواهــد داد.

معــاون امــور معــادن و صنایــع معدنــی ســازمان صنعت، 
ــا  معــدن وتجــارت آذربایجــان غربــی نیــز در گفتگــو ب
ــی  ــای معدن ــت ه ــی از ظرفی ــه برخ ــاره ب ــا اش ــازار ب ب
در اســتان و تــالش هــای صــورت گرفتــه بــرای 
ــه  ــد: ب ــی گوی ــب م ــرآوری مناس ــای ف ــاد واحده ایج
عنــوان مثــال شهرشــتان تــکاب دارای ۶۰ معــدن 
ــن  ــون و ۸۴۰ هــزار ت ــا اســتخراج ســاالنه یــک میلی ب
انــواع مــود معدنــی اســت کــه فعالیــت دو معــدن طالی 
ــت. ــاخته اس ــز س ــتان را متمای ــن شهرس ــزرگ، ای ب
فــرآوری طــال و ســنگ هــای تزیینــی در تــکاب

پریســا عابدپــور ادامــه مــی دهــد: ســاالنه یــک میلیــون 

ــادن  ــن مع ــال از ای ــی ط ــواد معدن ــن م ــزار ت و ۸۵ ه
ــود.  ــی ش ــرآوری م ــز ف ــدن نی ــر مع ــتخراج و در س اس
ــواع  ــی ان ــام فروش ــری از خ ــرای جلوگی ــن ب همچنی
ــتان  ــده از شهرس ــتخراج ش ــی اس ــای تزیین ــنگ ه س
ــاس  ــزرگ مقی ــنگبری ب ــد س ــک واح ــز ی ــکاب نی ت
احــداث خواهــد شــد کــه مــواد اســتخراج شــده 
بعــد از فــرآوری از ایــن شهرســتان خــارج شــوند.
شهرســتان  دیگــر  از  را  بــوکان  شهرســتان  وی 
معدنــی  مــواد  حــوزه  در  اســتان  مســتعد  هــای 
ــدن  ــز۴۵  مع ــتان نی ــن شهرس ــت: در ای ــته و گف دانس
دارای پروانــه بهــره بــرداری معتبــر بــا اســتخراج 
ســالیانه دو میلیــون و ۱۲7 هــزار فعــال هســتند.
معــاون ســازمان صمــت آذربایجــان غربــی ادامــه 
ــانتره  ــرآوری کنس ــد ف ــتا واح ــن راس ــد: در ای ــی ده م
ــده  ــی ش ــگ زن ــوکان کلن ــیخان در ب ــو ش ــن قال آه
ــادن  ــازی مع ــال س ــتای فع ــد در راس ــن واح ــه ای ک
گــذاری شــخصی  ســرمایه  بــا  اســتان  کوچــک 
ــک  ــن کوچ ــادن آه ــود را از مع ــوراک خ ــداث و خ اح
اســتان و مناطــق همجــوار تأمیــن خواهــد کــرد.
در حالــی کــه اســتان آذربایجــان غربــی یکــی از قطــب 
هــای مهــم معدنــی در کشــور بــوده و درآمــد حاصــل از 
ایــن معادن می تواند گره گشــای بســیاری از مشــکالت 
ــه  ــه ســاز توســعه همــه جانب اقتصــادی اســتان و زمین
باشــد؛ نبــود واحدهــای فــرآوری ســبب کاهــش ارزش 
افــزوده حاصــل از مــواد معدنــی در اســتان شــده اســت.

انتظارهــا بــرای افتتــاح واحدهــای فــرآوری مــواد 
ــا  ــه ت ــدت گرفت ــد ش ــش تولی ــال جه ــی در س معدن
مناطــق محــروم اســتان ســهمی از ایــن معــادن 
ــی  ــواد معدن ــتخراج م ــل از اس ــد حاص ــته و درآم داش
ــد. ــه راســتی در ســفره هــای خــود احســاس کنن را ب

خامفروشیمعضلاصلیمعادنآذربایجانغربی؛

ایجادواحدهایفرآوریچارهسازاست
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ورزشی 7

نامشهرداریاورمیهدرلیستسیاه
فدراسیونجهانیوالیبال

کسبدومینجامقهرمانیتتاریختراختورآذربایجان؛

ازشادیآذربایجانتتاتبریکجهانی

چنــدی پیــش تعــدادی از تیمهــای باشــگاهی والیبــال ایــران 
ــان  ــان و مربی ــا بازیکن ــاب ب ــویه حس ــدم تس ــل ع ــه دلی ب
ــی  ــیون جهان ــیاه فدراس ــود در لیســت س ــابق خ ــی س خارج
ــام  ــن لیســت ن ــه در داخــل ای ــد ک ــه ان ــرار گرفت ــال ق والیب
تیــم والیبــال شــهرداری اورمیــه نیــز بــه چشــم مــی خــورد
باشــگاه شــهرداری اورمیــه حــدود ۴ ســال اســت کــه 
بــه دلیــل شــکایت یوبومیــر تراویســا، دراگان تراویســا 
مطالبــات  دریافــت  عــدم  دلیــل  بــه  پــوزی  آنــدره  و 
ــاالت  ــل و انتق ــره نق ــل ۹۵ از پنج ــه فص ــوط ب ــود مرب خ
توانــد  نمــی  دیگــر  و  اســت  شــده  محــروم  خارجــی 
نمایــد. جــذب  خارجــی  جدیــد  مربــی  یــا  بازیکــن 
ــای  ــم ه ــتی از تی ــال لیس ــی والیب ــیون جهان ــال فدراس ح
ــا  ــام آنه ــرده و ن ــی منتشــر ک ــان خارج ــه بازیکن ــکار ب بده
را در لیســت ســیاه یــا تحریمــی اش قــرار داده اســت 
ــز  ــه نی ــهرداری اورمی ــگاه ش ــام باش ــا ن ــان آنه ــه در می ک
ــهرداری  ــم ش ــب تی ــن ترتی ــا بدی ــورد ت ــی خ ــم م ــه چش ب
ــی  ــن کادر فن ــت گرفت ــه خدم ــت از ب ــر محرومی ــالوه ب ع
ــار خارجــی از شــرکت در تمامــی تورنمنــت هــای بیــن  و ی
ــود  ــع ش ــال من ــی والیب ــیون جهان ــر فدراس ــر نظ ــی زی المل
ــگ  ــی لی ــام قهرمان ــه در صــورت کســب مق ــه طــوری ک ب
ــرکت در  ــق ش ــان ح ــم قهرم ــوان تی ــه عن ــال ب ــر والیب برت
ــت. ــد داش ــز نخواه ــیا را نی ــای آس ــگاه ه ــابقات باش مس
ایــن مربیــان و بازیکــن خارجــی تیــم شــهرداری اورمیــه در 
ــی  ــای دریافت ــک ه ــدن چ ــاس نش ــل پ ــه دلی ــل ۹۵ ب فص
ــل  ــه فص ــت در میان ــا مدیری ــالف ب ــگاه و اخت ــود از باش خ
تصمیــم بــه تــرک ایــران گرفتنــد کــه در آن دوره مدیریــت 
وقــت باشــگاه، خــروج آنهــا از ایــران را بــه دلیــل تعطیــالت 
ــود  ــالم نم ــا اع ــت ه ــوران رقاب ــم در ک ــمس آن ه کریس
ــه  ــال اورمی ــواداران والیب ــا و ه ــانه ه ــش رس ــا واکن ــه ب ک
ــن  ــه ای ــد ک ــوم ش ــی معل ــس از مدت ــد و پ ــه گردی مواج
ــه  ــالت بلک ــل تعطی ــه دلی ــه ب ــگاه ن ــی باش ــای خارج اعض
ــه  ــم ب ــود تصمی ــات خ ــت مطالب ــدم دریاف ــل ع ــه دلی ب
قطــع همــکاری بــا باشــگاه شــهرداری اورمیــه گرفتــه انــد.
متاســفانه ایــن کالف ســردرگم باشــگاه شــهرداری هرســاله 
توســط مدیــران جدیــد الینحــل باقــی گذاشــته و کــش داده 

مــی شــود زیــرا باشــگاهی کــه در ســال ۹۵ مــی توانســت بــا 
دالر 3هــزار تومانــی قــرارداد مربیــان و بازیکــن خارجــی خود 
ــد  ــت نماین ــم پرداخ ــان در تی ــل فعالیتش ــم فص ــرای نی را ب
حــال بایــد بــه دلیــل حکــم فدراســیون جهانــی قــرارداد آنهــا 
را بــا دالر بیــش از ۲۲هزارتومانــی حســاب بکننــد کــه مبلغی 
چندیــن میلیــاردی مــی شــود کــه نحــوه تهیــه ایــن مبلــغ 
بــرای باشــگاه شــهرداری خــود دردســری عظیم شــده اســت.

پیمــان رضایــی مدیرعامــل باشــگاه شــهرداری اورمیــه ســال 
ــدر و  ــورد شــکایت تراویســای پ ــه ای در م ــل در مصاحب قب
پســر گفت:اتفاقــی کــه رخ داده مربــوط بــه ســال ۹۵ اســت و 
مــا در حــال رایزنــی هســتیم تــا حقــی از باشــگاه شــهرداری 
ــدر و  ــای پ ــود. تراویس ــع نش ــران ضای ــال ای ــه و والیب اورمی
ــه دنبــال دریافــت کل مبلــغ قــرارداد خــود هســتند،  پســر ب
ایــن در حالــی اســت کــه آنهــا نیــم فصــل ایــران را تــرک 
کردنــد و دیگــر بــه کشــورمان بازنگشــتند. بــا ایــن شــرایط 
ــد. ــان را بگیرن ــغ قراردادش ــی از مبل ــد نیم ــًا بای ــا نهایت آنه
ــر و  ــی گاه یوبومی ــای گاه و ب ــه ه ــان مصاحب ــن می در ای
ــراض  ــرای اعت ــی ب ــای خارج ــانه ه ــا رس دراگان تراویســا ب
بــه عــدم دریافــت مطالبــات بــه حــق خــود پــس از ۴ ســال 
ــرو و حیثیــت  ــه خــودی خــود باعــث خدشــه دار شــدن آب ب
ــی  ــی والیبال ــن الملل ــای بی ــانه ه ــه در رس ــال اورمی والیب
ــه ای کــه در فصــل  ــر تراویســا در نام شــده اســت . یوبومی
ــردن  ــت نک ــه دریاف ــبت ب ــود نس ــود ب ــرده ب ــر ک ۹۵ منتش
ــود: ــزوده ب ــان داده و اف ــش نش ــود واکن ــوق خ ــق و حق ح

شــرایط  می خواهــم  نامــه  ایــن  نوشــتن  بــا  مــن 
واقعــی خودمــان را توضیــح دهــم. باشــگاه شــهرداری 
قــرارداد  جبــران  بــرای  گذشــته  روزهــای  در  اورمیــه 
ــا داد. ــه م ــی ب ــک بانک ــدادی چ ــده مان، تع ــت نش پرداخ

در  ایتالیــا  ســفارت  بــا  چک هــا  قبــول  از  قبــل  مــا 
ــورد  ــا در م ــتیم ت ــا خواس ــم و از آنه ــاس گرفتی ــران تم ای
صحــت و اعتبــار چک هــا بــه مــا کمــک کننــد. مــا 
ــرارداد  ــورد ق ــا در م ــفارت ایتالی ــات س ــه مقام ــن ب همچنی
و وضعیــت مالــی بحرانــی خــود اطالع رســانی کردیــم.

ــه  ــرد ک ــالم ک ــا اع ــه م ــا ب ــفیر ایتالی ــد س ــد روز بع چن
ــا  ــه م ــت و ب ــی اس ــا،  خال ــه چک ه ــوط ب ــاب های مرب حس

پیشــنهاد داد کــه دیگــر این گونــه اعتمــاد نکنیــم و چک  هــا 
ــم  ــران برگردی ــه ای ــم ب ــا می خواهی ــم. م ــس ندهی ــز پ را نی
ــی  ــم ول ــام کنی ــی تم ــرای رســیدن قهرمان ــان را ب ــا کارم ت
پــس از بــد عهدی هــای فــراوان و ایــن دروغ بــزرگ اخیــر، 
نمی توانیــم بــا ایــن شــرایط در ایــران حضــور داشــته باشــیم

ــز در  ــه نی ــهرداری اورمی ــابق ش ــور س ــا پاس دراگان تراویس
واکنــش بــه عــدم دریافــت مطالبــات خــود پــس از ۴ ســال 
در پســتی اینســتاگرامی اعتراض خود را نشــان داد و نوشــت:

دیگــر بــس اســت. باشــگاه ها بایــد دســتمزد بازیکنانشــان را 
ــم، ســختی می کشــیم،  ــن می کنی ــا تمری ــد. م پرداخــت کنن
ــد و  ــت کنن ــاداش دریاف ــگاه ها پ ــا باش ــم ت ــی می دهی قربان
دســتمزد مــا پرداخــت نشــود؟ ایــن ناعادالنه اســت. بســیاری 
ــد. ــرار دارن ــتناکی ق ــرایط وحش ــن ش ــان در چنی از بازیکن

شــهرداری اورمیــه دو ســال اســت کــه بایــد دســتمزد مــرا 
پرداخــت کنــد. بعــد از تصمیم فدراســیون جهانــی و نامه های 
متعــدد هنــوز هیــچ اتفاقــی نیفتــاده اســت! ۴۰درصــد 
باشــگاه های ایــران زیــر حکــم فدراســیون جهانی انــد.

ــل  ــه در فص ــهرداری ک ــگاه ش ــز باش ــر نی ــرف دیگ از ط
ــت  ــا هدای ــزه را ب ــد و باانگی ــی قدرتمن ــته تیم ــد توانس جدی
ــد  ــا کن ــا مهی ــت ه ــور در رقاب ــرای حض ــری ب ــان اکب پیم
ــد  ــر بای ــگ برت ــی در لی ــوان قهرمان ــب عن ــورت کس در ص
منتظــر محرومیــت از شــرکت در جــام باشــگاه هــای آســیا 
بــه دلیــل قــرار گرفتــن در لیســت ســیاه فدراســیون جهانــی 
باشــد پــس واجــب اســت کــه مســئولین امــر هرچــه 
ســریعتر دســت بــه کار شــده و ایــن مشــکل چندیــن ســاله 
ــه فــردا نســپارند. ــزرگ را حــل نماینــد و کار امــروز را ب و ب

از  اورمیــه  والیبــال  هــواداران  خواســته  ترتیــب  بدیــن 
مســئولین باشــگاه شــهرداری ایــن اســت کــه هرچــه 
ــن  ــان و بازیک ــن مربی ــا ای ــده و ب ــدم ش ــش ق ــریعتر پی س
ــوند  ــره وارد ش ــهرداری از در مذاک ــم ش ــابق تی ــی س خارج
ــات  ــه دریافــت بخشــی از مطالب ــد آنهــا را ب ــا بلکــه بتوانن ت
ــکل  ــن مش ــوده و ای ــی نم ــطی راض ــورت قس ــه ص ــود ب خ
چندیــن ســاله را از میــان بردارنــد وگرنــه بــا ایــن وضعیــت 
دالر بایــد هــر روز شــاهد باالتــر رفتــن میــزان مبلــغ 
بدهــی و ســخت تــر شــدن راه حــل ایــن موضــوع باشــیم.

فصــل جدیــد لیــگ برتــر والیبــال ایــران از روز چهارشــنبه ۱۹ 
شــهریور بــه دلیــل رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی بــدون 
حضــور تماشــاگران در شــهرهای مختلــف آغــاز گردیــد تــا تیم 
هــای والیبــال اورمیــه کــه یکــی از پوئــن هــای مثبتشــان در 
بازیهــای خانگی اســتفاده از هــواداران پرتعداد و پرشورشــان بود 
بــدون حضــور ایــن یــار هفتــم پــای در این رقابــت هــا بگذارند.
تیــم شــهرداری اورمیــه کــه فصــل نقــل و انتقــاالت را بــدون 
ســر و صــدا و بــا خریدهــای منطقــی خیلــی زود آغــاز نمــوده 
ــر  ــگ برت ــمی لی ــروع رس ــا ش ــات ت ــن لحظ ــود در آخری ب
توانســت مرتضــی شــریفی قدرتــی زن اورمیــه ای ســابق لیگ 
هــای ایتالیــا و ترکیــه و فعلــی تیــم ملــی را نیــز جــذب نمایــد 
ــا ترکیبــی قدرتمنــد تــر فصــل جدیــد را شــروع نمایــد. ــا ب ت
از طــرف دیگــر تیــم آذرباتــری بــه عنــوان نماینــده دوم شــهر 
اورمیــه نیــز بــا بــه کار گرفتــن بازیکنــان جــوان و آینــده دار بــا 
مربیگــری ساســان خداپرســت از همــان ابتــدا نشــان داد کــه 
هــدف گــذاری ایــن باشــگاه ســرمایه گــذاری بــر روی آیندگان 
والیبــال اورمیــه اســت و در تالش هســتند تا بازیکنــان جدیدی 
را بــه والیبــال اورمیــه و تیــم ملــی والیبال تحویل دهند تا نســل 
بــزرگ پایتخــت والیبــال آســیا همچنــان ادامــه داشــته باشــد.
در شــروع بازیهــای لیــگ برتــر والیبــال تیمهــای شــهرداری و 
آذرباتــری شــهر اورمیــه در دربــی پایتخــت والیبــال آســیا بــه 
مصــاف هــم رفتنــد کــه در پایــان ایــن تیــم شــهرداری بــود 
ــان  ــات و توانمنــدی بازیکن ــا اســتفاده نمــودن از تجربی کــه ب
ــا نتیجــه  ــری را ب ــی پــوش و نامــدار خــود توانســت آذربات مل
ــد. ــاز نمای ــدار آغ ــا اقت ــگ را ب ــد و لی ــت ده ــر۰ شکس 3ب

در هفتــه دوم لیــگ برتــر والیبــال نیــز تیم شــهرداری در شــهر 
ــازی  ــک ب ــت و در ی ــدان رف ــه می ــهداب ب ــر ش ــزد در براب ی
ــا نتیجــه  ــد را ب ــن حریــف قدرتمن ــا و جــذاب توانســت ای زیب
3بــر۱ شکســت داده و بــه رونــد رو بــه رشــد خــود ادامــه دهــد 
امــا تیــم آذرباتــری در حالــی کــه درســالن دورناالریوواســی و 
ــود  ــه ب ــن رفت ــه مصــاف شــهرداری ورامی ــه ب در شــهر اورمی
ــال  ــان س ــه قهرم ــرد و ب ــش بب ــم نتوانســت کاری از پی بازه
قبــل کــه بــا تغییــرات زیــادی در ایــن فصــل حضــور یافتــه 
ــرای  ــا ب ــد ت ــذار کن ــه را واگ ــر۱ نتیج ــه 3ب ــا نتیج ــت ب اس
کســب اولیــن پیــروزی بــه هفتــه هــای آتــی چشــم بــدوزد.
در ایــن دو هفتــه لیــگ برتــر والیبــال نکتــه ای کــه بیــش از 
پیــش بــه چشــم آمــد نبــود هــواداران در ســالن هــا مــی بــود 
کــه باعــث گشــته اســت شــور و شــوق کافــی  در ســالن هــای 
محــل برگــزاری بازیهــا بــه وجــود نیایــد در ایــن میــان یکــی 
ــه  از تیــم هایــی کــه در طــول فصــل از وجــود هوادارانــش ب
طــور کامــل اســتفاده مــی کــرد و پوئنــی مثبــت حســاب مــی 
شــد تیــم شــهرداری اورمیــه بود کــه لقــب پرطرفدارتریــن تیم 
باشــگاهی والیبــال آســیا را یــدک می کشــد و همیشــه در طول 
فصــل چــه در بازیهــای خانگی و چــه در بازیهای خــارج از خانه 
از طــرف هــواداران اورمیــه ای ســالن محــل برگــزاری بــازی پر 
مــی شــد و تیــم حریــف تحت فشــار زیــادی قــرار مــی گرفت.
ایــن تیــم در بیشــتر بازیهــای خانگــی خــود بــا بهــره بــردن از 
تعــداد زیــاد تماشــاگران، شــور و شــوق آنهــا و تشــویق هــای 
مدرنشــان توانســته بــود بیشــتر تیــم هــای لیــگ برتــر را در 
شــهر اورمیــه زمیــن گیــر نمایــد و حداکثــر امتیــازات بازیهــای 
درون خانــه را دشــت کنــد امــا امســال شــرایط بــه طــور کامــل 
ــا در ورزش  ــتاد  کرون ــتور س ــا دس ــرا ب ــرده اســت زی ــرق ک ف
رقابــت هــای لیــگ برتــر والیبــال بــه ماننــد لیــگ های رشــته 
هــای ورزشــی دیگــر در ســال ۹۹ بــدون حضــور تماشــاگران و 
در ســالن هــای خالــی از هــوادار برگــزار خواهــد گردید کــه کار 
را بــرای نماینــدگان والیبــال اورمیــه ســخت تــر خواهــد نمــود.
ــوب  ــد و خ ــای ب ــا، در روزه ــرما و گرم ــه در س ــی ک هواداران
تیــم شــهرداری،با بلیــط ۵ هــزار تومانــی و بــا وجــود مخــارج 
ــا  ــد ت ــی یافتن ــری حضــور م ــزار نف ــاد در ســالن شــش ه زی
نماینــدگان والیبــال اورمیــه تنهــا نماننــد و حتــی در روزگاری 
ــی  ــن م ــرروی بت ــا ب ــته وی ــای شکس ــی ه ــر روی صندل ب
ــر  ــال آســیا در لیــگ برت ــا نماینــده پایتخــت والیب نشســتند ت
والیبــال ســرافراز شــود ویــا زحمــت ســفر چندیــن ســاعته بــا 
فاصلــه چندیــن کیلومتــر را از شــهر اورمیــه تــا شــهرهای دور 
ــرد  ــا تشــویق هــای منحصربف ــد و ب ــه جــان مــی خریدن را ب
ــه و  ــم اورمی ــروزی تی ــرای پی ــرایط را ب ــود ش ــاص خ و خ
شکســت تیــم حریــف مهیــا مــی کردنــد دیگــر نمــی تواننــد 
بــا حضــور فیزیکیشــان بــه تیــم کمــک کننــد و حــال بایــد 
از پشــت گیرنــده هــای تلویزیونــی شــاهد رقابــت نماینــدگان 
ــند. ــال باش ــر والیب ــگ برت ــه در لی ــز اورمی ــال خی ــهر والیب ش
بــه هــر حــال تیــم والیبــال شــهرداری اورمیــه از وجــود چنیــن 
موهبــت بزرگــی محــروم شــده اســت و نمــی توانــد در طــول 
فصــل جــاری لیــگ برتــر بهره منــد گــردد و بــرای پــر نمودن 
جــای خالی آنهــا بایــد بازیکنان،کادرفنــی و ارکان باشــگاه تمام 
تــالش خــود را بــه کار ببندنــد تــا بتواننــد هــر چنــد بــه میــزان 
کــم هــم کــه شــده عــدم حضــور هــواداران را جبــران کــرده و 
حریفــان را چــه در بازیهــای خانگی و چه در بازی هــای خارج از 
خانــه از پیــش رو بــردارد تــا بــه هدف اصلــی خــود و هوادارانش 
کــه قهرمانــی در لیــگ برتــر والیبــال مــی باشــد نائــل شــود.

تیــم تراختــور آذربایجــان در فینــال جــام 
و  ســنگین  دیــداری  در  ایــران  حذفــی 
ــر  ــر۲ در براب ــا نتیجــه 3ب حســاس توانســت ب
ــم  ــن تی ــران، پرافتخارتری ــتقالل ته ــم اس تی
ــا  ــد ت ــروزی برس ــه پی ــا ب ــت ه ــن رقاب ای
ــردم  ــش و م ــال هواداران ــن س ــس از چندی پ
قهرمانــی  کاپ  صاحــب  را  آذربایجــان 
شــود. آنهــا  شــادی  موجبــات  و  نمــوده 

در آخریــن دیــدار فوتبالــی فصــل ۹۹-۹۸ 
ــور  ــران و تراخت ــتقالل ته ــم اس ــران دو تی ای
تبریــز در ورزشــگاه امــام رضای شــهر مشــهد 
ــک  ــان ی ــا در پای ــد ت ــم رفتن ــاف ه ــه مص ب
بــازی ســنگین و پرخــورد ایــن تیــم تراختــور 
ــت  ــودن از موقعی ــتفاده نم ــا اس ــه ب ــد ک باش
ــس  ــان خــود پ ــی بازیکن ــی و گلزن هــای عال
از هفــت ســال جــام قهرمانــی حذفــی را 
ــد  ــال بع ــد و س ــار آذربایجــان برگردان ــه دی ب
نیــز اجــازه حضــور در مرحلــه گروهــی لیــگ 
ــاره  ــا دوب ــد ت ــته باش ــیا را داش ــان آس قهرمان
باشــیم. آســیا  شــدن  تراختــوری  شــاهد 

در روزی کــه هــواداران پرشــور و پرتعــداد 
تراختــوری بــه دلیــل قانــون کمیتــه پزشــکی 
ورزشــی وزارت ورزش بــرای جلوگیــری از 
شــیوع بیمــاری کرونــا از همراهــی تیــم 
ــد  ــال محــروم بودن ــازی فین محبوبشــان در ب
بــار  چندیــن  باشــگاه  مدیریــت  حتــی  و 
درخواســت حضــور هــواداران بــا رعایــت 
پروتــکل هــای بهداشــتی را بــه ســازمان لیگ 
ــه  ــه گفت ــه ب ــود ک ــوده ب ــه نم ــال ارائ فوتب
ــه  ــا پاســخ قاطــع ن ســایت رســمی باشــگاه ب
ــش  ــد بی ــده بودن ــه رو ش ــا روب ــرف آنه از ط
ــتادیوم  ــه اس ــتقالل ب ــوادار اس ــر ه از 7۰۰ نف
محــل برگــزاری دیــدار فینــال مســتقر شــده 
بودنــد تــا موجبــات شــگفتی ورزش دوســتان 
و اصحــاب رســانه گــردد کــه چگونــه و چطور 
ایــن تعداد هــوادار نماینــده تیــم وزارت ورزش 

توانســته انــد بــدون هیــچ مشــکلی در بــازی 
بــدون تماشــاگر حاضــر گردنــد و کســی 
آنهــارا نبینــد و یــا کاری نداشــته باشــد؟! مگــر 
ــورت  ــه ص ــات ب ــی امکان ــود تمام ــرار نب ق
ــس  ــردد پ ــیم گ ــم تقس ــن دو تی ــاوی بی مس
ــای  ــتقاللی در روزه ــاگران اس ــور تماش چط
فینــال  بــازی  در  تواننــد  مــی  کرونایــی 
حاضــر شــوند امــا هــواداران تراختــوری نــه؟

ــام  ــال ج ــان در فین ــال آذربایج ــده فوتب نماین
و  جنگنــده  بســیار  را  اول  نیمــه  حذفــی، 
ــان  ــت در هم ــرد و توانس ــاز ک ــد آغ قدرتمن
ــی  ــف تهران ــار دروازه حری نیمــه نخســت 3 ب
را  راه  بیشــتر  نصــف  تــا  بگشــاید  را  اش 
ــه  ــا در نیم ــد ام ــام بپیمای ــب ج ــرای کس ب
ــه  ــی ک ــض های ــا تعوی ــتقالل ب ــم اس دوم تی

ــم  ــارقرار دادن تی ــت فش ــا تح ــام داد و ب انج
تراختــور دو گل را بــه ثمــر رســاند تــا دقایــق 
پایانــی بســیار حســاس شــود کــه بــا کنتــرل 
ــازی از طــرف  ــن ب ــوپ و از ســرعت انداخت ت
گردیــد  همــراه  تراختــور  تیــم  بازیکنــان 
ــه  ــازی نواخت ــان ب ــوت پای ــرانجام س ــا س ت
ــود و تیــم تراختــور آذربایجــان پــس از  ش
ــام  ــه مق ــار ب ــن ب ــرای دومی ــال ب ــت س هف
ــد. ــی کشــور دســت یاب ــام حذف ــی ج قهرمان

پــس اتمــام بــازی فینــال جــام حذفــی، مــردم 
ــا  ــان ه ــه خیاب ــور ب وهــواداران عاشــق تراخت
ــن و  ــه جش ــب ب ــی از ش ــا پاس ــه و ت ریخت
ــادی و  ــی از ش ــا موج ــد ت ــی پرداختن پایکوب
ســرور در شــهرهای تــرک نشــین ایــران بــه 
راه بیافتــد. نکتــه جالــب توجــه ایــن بــود کــه 

ــال ،  ــودک و بزرگس ــر و جوان،ک ــردم از پی م
ــیار  ــعف بس ــاس ش ــا احس ــه ب ــه و هم هم
ــر از  ــده و س ــد آم ــه وج ــی ب ــن قهرمان از ای
ــن  ــه ای ــوری ک ــه ط ــناختند ب ــی ش ــا نم پ
پیــروزی بــزرگ بــه مــردم آذربایجــان و 
ــه  ــی ک ــور در روزهای ــم تراخت ــواداران تی ه
کرونــا  بیمــاری  از  ناشــی  بــا مشــکالت 
دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد روحیــه 
ــا مشــاهده انســانهای  ــی بخشــید و ب مضاعف
بشــاش وبــا روحیــه در کوچــه و خیابــان 
مــی شــد تاثیــر اجتماعــی بســیار مثبــت ایــن 
ــود. ــاهده نم ــه مش ــه عین ــزرگ را ب ــرد ب ب
ــام هــای تبریــک بســیاری  ــان پی ــن می در ای
از طــرف مســئوالن داخلــی و حتــی خارجــی 
بــرای قهرمانــی باشــگاه تراختــور آذربایجــان 

در مســابقات جــام حذفــی ایــران منتشــر 
گردیــد کــه جــای تامــل و تفکــر بســیار 
فرمانــده  ســوی  از  کــه  پیامهایــی  دارد. 
شــهردار  تبریــز،  شــهر  عاشــورای  ســپاه 
اورمیه،اعضــای باشــگاه والیبــال اورمیه،بعضی 
بازیکنــان ملــی پــوش فوتبــال ایــران و 
آذربایجــان  منطقــه  مجلــس  نماینــدگان 
گرفتــه تــا احــزاب سیاســی، گزارشــگران 
ــهور  ــران مش ــی، بازیگ ــای ورزش ــم ه و تی
ــای  ــن ه ــان و ترکم ــه، آذربایج ــور ترکی کش
ــزرگ  ــی ب ــن قهرمان ــدح ای ــه در م ــراق ک ع
ــور  ــم تراخت ــت تی ــد و از عظم ــادر گردی ص
ــا  ــد ام ــگفتی نمودن ــار ش ــش اظه و هواداران
درایــن میــان بعضــی برنامــه هــای تلویزیونــی 
شــبکه هــای ملــی نیــز خشــم خــود از 
قهرمانــی تراختــور را نتوانســتند پنهــان نمایند 
ــور در  ــی تراخت ــه قهرمان ــی توجهــی ب ــا ب و ب
ویــژه برنامــه فوتبــال برتــر کــه اختصــاص بــه 
ــت  ــا عصبانی ــی داشــت و ی ــال جــام حذف فین
ــبکه  ــی ش ــه صبحگاه ــری برنام ــدید مج ش
ســه بــا ایــراد گرفتــن از ســبک بــازی 
ــعی  ــت س ــال ناراح ــی کام ــا لحن ــور ب تراخت
نمودنــد نشــان دهنــد کــه رســانه ملــی فقــط 
ــم هــای پایتخــت نشــین هســت و  ــرای تی ب
ــور  ــژه تراخت ــه وی ــتانی ب ــای شهرس ــم ه تی
. نــدارد  آنهــا  هــای  برنامــه  در  ســهمی 
ــد روز  ــه چن ــه ک ــه، آنچ ــر اینک ــخن آخ س
واقعــی  و  مجــازی  فضــای  در  گذشــته 
قــوت  از  نشــان  شــد،  دیــده  آذربایجــان 
گرفتــن نقــش فوتبــال در معــادالت سیاســی 
و اجتماعــی منطقــه اســت، جایگاهــی کــه از 
یــک دهــه پیــش متولــد شــده و رور بــه روز 
توانســته اســت جــای پــای خــود را مســتحکم 
ــود اگــر  ــی ســاده لوحانه خواهــد ب ــد و خیل کن
ــور را  ــم ورزش و تیراخت ــه چش ــال را ب فوتب
بــه چشــم باشــگاه فوتبــال نــگاه کنیــم.

یارهفتمبزرگترینغایب

نمایندگانوالیبالاورمیه؛
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ــه  ــهرداری اورمی ــای ش ــتان ه ــازمان آرامس ــس س رئی
ــاحت  ــه مس ــوان ب ــاغ رض ــد ب ــالخانه جدی ــت: غس گف
۲۵۰ متــر مربــع در آســتانه بهــره بــرداری اســت.
ــی  ــاس عابدین ــلمین امیرعب ــالم و المس ــت االس حج
ــا، بیــان کــرد:  بــا  ــا اشــاره بــه شــیوع ویــروس کرون ب
ــروس  ــی از وی ــرگ ناش ــار م ــش آم ــه افزای ــه ب توج

کرونــا نســبت بــه ســاخت غســالخانه جدیــد بــا 
ــه  ــد ک ــدام ش ــی اق ــع بحران ــیل در مواق ــدف تغس ه
ایــن غســالخانه در آســتانه بهــره بــرداری اســت.

ــالخانه در  ــن غس ــاخت ای ــرای س ــرد: ب ــار ک وی اظه
حــدود ۵۰۰ میلیــون تومــان هزینــه شــده اســت.

ــات  ــه مطالع ــاره ب ــا اش ــی ب ــالم عابدین ــت االس حج

ــداث  ــات اح ــرد:  مطالع ــار ک ــردخانه، اظه ــداث س اح
ســردخانه در محوطــه بــاغ رضــوان اورمیــه نیــز 
اتمــام  از  بعــد  کــه  اســت  مطالعــه  دســت  در 
ــود. ــی ش ــی م ــاز اجرای ــاخت آن وارد ف ــات  س مطالع

ــه  ــهرداری اورمی ــای ش ــتان ه ــازمان آرامس ــس س رئی
ــر  ــه 3۰۰ نف ــته  ماهان ــال گذش ــه س ــان اینک ــا بی ب

ــت،  ــی گرف ــورت م ــوان ص ــاغ رض ــوات در ب ــن ام دف
عنــوان کــرد:  طــی ســال جــاری ماهیانــه ۴۰۰ 
نفــر در بــاغ رضــوان اورمیــه دفــن مــی شــوند.

وی ادامــه داد: بیمــاران قلبی، داخلی و ســرطان به ترتیب 
بیشــترین علت فوت شــدگان بــاغ رضوان اورمیه اســت.

ــی،  ــتگاه های صلوات ــت ایس ــال در غیب امس
پخــش نــذری و حرکــت دســته های عــزادار، 
ــر کــرده و  شــهرداری جــای همــه آنهــا را پ
ــنل  ــبانه روزی پرس ــالش ش ــت و ت ــا هم ب
ســازمان ســیما، منظــر و فضــای ســبز، 
ــد  ــه مانن ــدان هــای شــهر اورمی ــر و می معاب
محــرم هــر ســال و شــاید بیشــتر، بصــورت 
ــدند. ــوش ش ــیاه پ ــی س ــته و مطلوب شایس

کــه  اســت  مــاه   ۶ حــدود  دورنانیــوز: 
ــده  ــورمان ش ــده کش ــان ناخوان ــا مهم کرون
برنامه هــا  همــه  کــه  مهمانــی  اســت، 
قــرار  آن  تأثیــر  تحــت  مراســم ها  و 
دینــی  تحــوالت  ماه هاســت  و  داده 
و  اقتصــادی  اجتماعــی،  مذهبــی،  و 
ــود آورده اســت. ــه وج ــیاری ب ــی بس فرهنگ

ویــروس کرونــا همچنیــن بــرای مدتــی 
ســبب تعطیلــی اماکــن مذهبــی، امامــزادگان 
ــا  ــان معصــوم شــده و ب و حــرم مطهــر امام
ــام  ــوگواری ام ــام س ــه ای ــدن ب ــک ش نزدی

ــدن  ــزار ش ــه برگ ــوه چگون ــین)ع(، نح حس
مراســم مــاه محــرم بــه یــک موضــوع 
ــی  ــه برخ ــود؛ بطوریک ــده ب ــل ش ــژه تبدی وی
ــا رعایــت پروتکل هــا  معتقــد بــه عــزاداری ب
بودنــد و برخــی معتقــد تعطیلــی مطلــق. بــه 
هــر نحــو ممکــن امســال محرمــی متفــاوت 
ــکلی  ــه ش ــته و ب ــال گذش ــای س از محرم ه
ــا رعایــت  ــد، محرمــی ب ــد برگــزار گردی جدی
ــت و  ــتی وزارت بهداش ــای بهداش پروتکل ه
ــدون  ــی و ب ــذاری اجتماع ــت فاصله گ رعای
برگــزاری آئین هایــی ماننــد شــیرخوارگان 
ــی، حرکــت هیئت هــای  حســینی، تعزیه خوان
بودیــم. شــاهد  دســته روی  و  مذهبــی 

مدیــرکل تبلیغــات اســالمی آذربایجــان 
ــار  ــال اظه ــزاداری امس ــه ع ــی در زمین غرب
ــاز  ــان آغ ــان زم ــال از هم ــود: امس ــته ب داش
ــرای  ــژه ای ب ــای وی ــرم، برنامه ه ــاه مح م
رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی در نظــر 
ــارت  ــن، نظ ــر ای ــالوه ب ــده و ع ــه ش گرفت

ــا  ــده ت ــا انجــام ش ــر عزاداری ه مســتمری ب
موازیــن بهداشــتی رعایــت شــود و همچنیــن 
ــا  ــاری کرون ــیوع بیم ــت ش ــه عل ــال ب امس
ــینیه«  ــک حس ــه ی ــر خان ــای »ه پویش ه
در ســطح محــالت راه انــدازی شــد تــا 
هــم عــزاداری و هــم حفــظ ســالمت 
جامعــه هــردو کنــار هــم قــرار گیــرد.

امــا امســال در غیبــت ایســتگاه های صلواتی، 
پخــش نــذری و حرکــت دســته های عــزادار، 
ــر کــرده و  شــهرداری جــای همــه آنهــا را پ
ــنل  ــبانه روزی پرس ــالش ش ــت و ت ــا هم ب
ســازمان ســیما، منظــر و فضــای ســبز، 
ــد  ــه مانن ــای شــهر اورمی ــدان ه ــر و می معاب
محــرم هــر ســال و شــاید بیشــتر، بصــورت 
ــدند.  ــوش ش ــیاه پ ــی س ــته و مطلوب شایس
شــهرداری کــه از ابتــدای دهــه محــرم نصب 
ــرده  ــاز ک ــیاه را آغ ــای س ــا و پرچم ه بنره
بــود به تدریــج بــر ایــن کار افــزوده و روز 
ــه  ــه یکپارچ ــهر اورمی ــوعا، ش ــورا و تاس عاش

ــد و  ــین)ع( گردی ــزادار حس ــیاهپوش و ع س
معابــر و میــدان هــای شــهر اورمیــه بــا همت 
و تــالش شــبانه روزی پرســنل ســازمان 
ســیما، منظــر و فضــای ســبز بصــورت 
ــدند. ــوش ش ــیاه پ ــی س ــته و مطلوب شایس

ــی شــایگان، رئیــس ســازمان زیباســازی  عل
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــه ب ــهرداری اورمی ش
شــهر  فضــای  نیــز  گذشــته  ســال  از 
ســیاه پوش تر شــده اســت افــزود: در ســالیان 
ــه  ــدام ب ــود اق ــی خ ــات مذهب ــته هیئ گذش
ــوی  ــهر و جل ــطح ش ــت در س ــب داربس نص
مســجد می کردنــد امــا هــم اکنــون فعالیــت 
مســاجد ممنــوع بــوده و هیــچ گونــه فعالیتــی 
در آنهــا وجــود نــدارد و برخــی اظهارنظرهــا در 
ــودن سیاه پوشــی شــهر  ــه کــم رنــگ ب زمین
حالــت تخریبــی دارد در حالــی که شــهرداری 
اورمیــه المان هــای مناســبتی را در خیابان هــا 
و میادیــن اصلــی شــهر و پل هــا بیشــتر 
از ســالیان گذشــته نصــب کــرده اســت.
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