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ــر  ــه س ــویش ب ــم و تش ــت در تالط ــالی اس ــد س ــور چن کش
ــران  ــر ای ــر س ــیه ب ــس و روس ــن انگلی ــت بی ــرد. رقاب می ب
ــداوم دارد. قراردادهــای منعقــده بیــن دو طــرف در  ــان ت همچن
بــاره ایــران اگــر چــه موجــب کاهــش تنشــها شــده ولــی هــر 
ــد.  ــق آین ــر دیگــری فائ ــا ب ــی هســتند ت یــک مترصــد فرصت
جنــگ جهانــی اول و مقابلــه بــا آلمــان و متحــد منطقــه ای آن، 
عثمانــی باعــث نزدیکــی دو رقیــب شده اســت ولــی حتــی ایــن 
ــد. ــران وارد می کن ــر ای ــی ب ــای عمیق ــم صدمه ه ــت ه قراب

در شــمال کشــور و مازندران و گیالن ســپاه انگلســتان و روســیه 
حضــور دارنــد. پــس از انقــالب بلشــویکی انگلیســها بــا خطری 
از جنســی دیگــر مواجه انــد. پــس از شکســت قزاقهــا وارد معرکه 
می شــوند تــا جنبــش جنــگل ســرکوب شــود.  پلیــس جنــوب 
بــا همــکاری هندیهــا زیــر نظــر بریتانیــا بــر جنــوب حکمرانــی 
دارد. در آذربایجــان غربــی اســماعیل آقا ســیمیتقو بــا دســتجات 
ــر هــم  ــد ســال قبل ت ــد. چن ــه یاغیگــری می زن ــرد دســت ب ُک
جیلوهــا و ارامنــه بــا پشــتیبانی روســها و کارگردانــی انگلیســها 
قصــد تجزیــه ایــن منطقــه تــا همــدان را داشــتند برای تشــکیل 
ــز  ــر در مرک ــف لُ ــی طوای ــیحی. برخ ــد و مس ــوری جدی کش
ــرل  ــان در کنت ــه خراس ــران ب ــد. راه ته ــام کرده ان ــرس قی زاگ
ترکمنهــا اســت. در خوزســتان شــیخ خزعــل حکومــت می کند و 
در فــارس قوام الملــک شــیرازی و قشــقاییها قــدرت را در دســت 
دارنــد. کرمــان و بلوچســتان هــم تحــت نفــوذ بلوچهــا اســت.

در چنین شــرایطی کودتای ســوم اســفند ۱۲۹۹ رخ داد. کودتایی 
ــیدضیاءالدین  ــتی س ــان و هم دس ــط رضاخ ــه توس ــی ک نظام
طباطبایــی و بــا برنامه ریــزی افســر انگلیســی آیرونســاید اجــرا 
ــگاران انگلیس هــا جهــت  ــر روایــت برخــی تاریخ ن شــد.  بنــا ب
اطمینــان از بخــش نظامــی کودتــا چنــد هفتــه پیــش از کودتــا، 
مالقاتــی بیــن رضــا خــان و آیرونســاید انجــام شــد کــه در ایــن 
ــود  ــه ب ــه رضاخــان سردارســپه گفت ــرال آیرونســاید ب ــدار ژن دی
ــم. ــد مــا مخالفتــی نداری اگــر شــما قــدرت را در دســت بگیری

در نتیجــه مذاکــرات و هماهنگی هــای بــه عمــل آمــده 
بیــن ســیدضیاءالدین طباطبایــی و رضاخــان، در روز ســوم 
اســفند قــوای قــزاق وارد تهــران شــده و ادارات دولتــی و 
ــن از  ــد ت ــه ص ــک ب ــد. نزدی ــغال کردن ــی را اش ــز نظام مراک
فعــاالن سیاســی ، رجــال سرشــناس، اعضــای خانــدان قاجــار 
ــن  ــار و محمدحس ــاه قاج ــدند. احمدش ــی ش ــت و زندان بازداش
میــرزا )ولیعهــد( بــه کاخ فرح آبــاد گریختنــد و ســپهدار 
ــران  ــتان در ته ــفارت انگلس ــه س ــر، ب ــت وزی ــتی، نخس رش
ــه رئیس الوزرایــی ســیدضیاءالدین  ــا ب ــده شــد. ایــن کودت پناهن
ــان  ــان کیه ــعود خ ــدنماژور مس ــگ ش ــر جن ــی و وزی طباطبای
ــا  ــه بعده ــی ک ــد. راه ــج ش ــان منت ــود رضاخ ــپس خ و س
ــه ســمت تخــت ســلطنت ســوق داد. رضــا خــان میرپنــج را ب

۲۱ فوریــه روزی اســت کــه یونســکو بــرای جلــب توجــه جامعه 
جهانــی بــه موضــوع تنــوع زبانــی و تاکیــد بــر لــزوم حفــظ و 
حراســت از تنــوع زبانــی ایــن روز را بــه نــام روز جهانــی زبــان 
ــاء  ــدگار ابن ــراث مان ــا می ــت. زبانه ــذاری کرده اس ــادری نامگ م
بشــر و گذشــتگانند. میراثــی هــزاران ســاله و ارزشــمند؛ میراثــی 

کــه تکویــن آن هــزاران ســال طــول کشــیده و هنــوز هــم مانند 
موجــودی زنــده پویــا و زنــده اســت و در حــال تکمیــل و تکامل.

تنــوع زبانهــا از دیــدگاه دینــی نیــز جایــگاه ویــژه ای دارد چنانچه 
ــد: ــرات می فرمای ــوره حج ــریفه س ــه ش ــال در آی ــد متع خداون

ای مــردم، مــا همــه شــما را نخســت از مــرد و زنــی آفریدیــم 
ــا  ــم ت ــف گردانیدی ــرق مختل ــیار و ف ــعبه های بس و آن گاه ش
یکدیگــر را بشناســید، همانــا بزرگــوار و بــا افتخارتریــن شــما نزد 
خــدا بــا تقواتریــن شــمایند، همانــا خــدا کامال دانــا و آگاه اســت.

ــت بخــش اســت. شــاید  ــی هوی ــادری زبان ــان م ــن زب همچنی
ــد  ــی نمی توان ــی و ماهیت ــن ویژگ ــری چنی ــان دیگ ــچ زب هی

ــل  ــی قب ــان حت ــت انس ــده هوی ــکل دهن ــه ش ــد ک داشته باش
ــی  ــمندان حت ــه دانش ــه گفت ــه ب ــی ک ــد. زبان ــدش باش از تول
بــرای نــوزاد چنــد روزه قابــل تفکیــک از دیگــر زبانهــا 
ــه  ــا هم ــت ب ــادری اس ــان م ــن زب ــرق بی ــن ف ــت و ای اس
ــد. ــا پیرامونن ــانها ب ــاط انس ــیله ارتب ــه وس ــر ک ــای دیگ زبانه

ــفند،  ــادری و ۳ اس ــان م ــی زب ــه، روز جهان ــی ۲۱ فوری تالق
ــران  ــب توجهــی اســت. ای ــی جال ــان تالق ــای رضاخ روز کودت
ــا و  ــان فرهنگه ــواره میزب ــه هم ــرار دارد ک ــی ق در جغرافیای
زبانهــای مختلــف بــوده و هســت. ترکهــای ســاکن آن و 
مهاجــر بــه ایــن جغرفیــا، فارســها و دری زبانهــا، ُکردهــا، لُرهــا، 
ــر و  ــه متکث ــن جامع ــاء از ای ــه اعض ــا و… هم ــا، عربه بلوچه
ــار  چندفرهنگــی را شــکل می دهنــد. قرنهــا ایــن زبانهــا در کن
هــم زیســته اند، بــا هــم داد و ســتد داشــته  و تبدیــل بــه ابــزار 
ــد  ــا مانن ــی از آنه ــده اند. برخ ــف ش ــی در مناطــق مختل ارتباط
دری در گذشــته و فارســی در امــروز فرصــت یافته انــد از 

جایگاهــی ویژه تــر برخــوردار شــوند و زبــان درباریــان باشــند و 
زبــان دیــوان. برخــی ماننــد ترکــی نیــز اگرچــه قرنهــا در دربــار 
بودنــد ولــی بیشــتر زبــان لشــکر بودنــد و گاه زبــان دیپلماســی. 
ــد  ــن و مذهبن ــان دی ــه زب ــار آنک ــی در کن ــد عرب ــی مانن برخ
زبــان علــم هــم بودنــد. بعضــی دیگــر ماننــد کــردی و بلوچــی 

و مازنــی هــم در بطــن جامعــه بــدون مانــع و مشــکل بــه حیات 
خــود ادامــه داده انــد. ایــن رونــد تــا قبــل از انقــراض حکومــت 
ــه داشــت. ــی ادام ــه شــکل رضاخان ــت ب قاجــار و اســتقرار دول

بعــد از ناکامــی در اجــرای قــرارداد ۱۹۱۹ سیاســت انگلیس تغییر 
پیــدا کــرد و بــه جــای سیاســت حمایــت از قدرتهــای محلــی 
ــد  ــی قدرتمن ــه ایجــاد حکومت و تضعیــف حکومــت مرکــزی ب
ــی  ــای محل ــدرت ه ــدن ق ــده ش ــت از برچی ــز و حمای در مرک
چرخــش یافــت. آنهــا بــا تکیــه بر یــک حکومت دســت نشــانده 
قدرتمنــد در مرکــز ایــران کــه حافــظ منافــع انگلیســی ها بــود، 
ــان  ــد و اطمین ــی کنن ــی توانســتند سیاســتهای خــود را عمل م

داشــتند کــه ایــن حکومــت دســت نشــانده نه تنهــا تحــت تاثیر 
شــوروی قــرار نخواهــد گرفــت بلکــه بــا تمــام وجــود بــا نفــوذ 
ــارزه خواهــد کــرد. آنهــا پــس  بلشویســم در داخــل کشــور مب
از کمــی جســتجو بــرای یافتــن شــخصیتی نظامــی ســرانجام 
رضاخــان میرپنــج را انتخــاب کردنــد کــه به واســطه شــخصیت 
برجســته ای کــه میــان قزاقهــا داشــت، مهــره موثــری بــرای 
پیشــبرد برنامــه هــای انگلیســی ها بــود. آیرونســاید پــس از ایــن 
شــناخت از رضاخــان اعتقــاد یافــت کــه “نبایــد ایــن ســربازان و 
ــه  افســران را در اینجــا نگــه داشــت. بلکــه بایــد راهشــان را ب
ــوم  ــارج ش ــه خ ــن از صحن ــه م ــش از آنک ــران، پی ــوی ته س
بــاز گذاشــت. در واقــع یــک دیکتاتــور نظامــی در ایــران تمــام 
اشــکاالت کنونــی مــا را حــل خواهــد کــرد.” بــه ایــن ترتیــب 
رضاخــان مقــام فرماندهــی نیروهــای قــزاق را بــه دســت آورد.
ــی  ــاز م ــی آغ ــا از زمان ــی ه ــا انگلیس ــه ه ــرای برنام ــا اج ام
ــای  ــره  ه ــد و مه ــاق بیفت ــی اتف ــران کودتای ــه در ته ــد ک ش
ــای  ــش ج ــت و ارت ــه دول ــا در بدن ــی  ه ــر انگلیس ــورد نظ م
گیرنــد کــه پــس از همــوار کــردن مســیر بــرای تغییــر 
ــوی  ــه رضــا شــاه پهل ــل ب ســلطنت رضــا خــان میرپنــج تبدی
ــوع و  ــر تن ــوان مظه ــه بت ــر آن چــه را ک ــدار ه ــا اقت شــود و ب
چندگانگــی شــمرد زیــر چکمه هــای اقتــدارش لــه کنــد.

در واقــع ۳ اســفند آغــازی بــرای پایــان ایــران چنــد فرهنگــی 
ــوع  ــا تن ــد فرهنگــی ب ــران چن ــه ای ــود ک ــه ب ــن گون اســت، ای
زبانــی بی بدیلــش کــه علی رغــم فــراز و نشــیبها قرنهــا 
حیاتــش را تــداوم داده بــود بــا حکومتــی مواجــه شــد کــه تــک 
زبانــی را اجبــار می کــرد، سیســتمی آموزشــی کــه کمــر همــت 
بــه قتــل تنــوع زبانــی بســته بــود و نخبگانــی کــه از ایــن قتــل 
ــر مســلط  ــد و فرهنگهــا و زبانهــای غی عــام حمایــت می کردن
ــن  ــی عقــب ماندگــی می دانســتند. از ای را مظهــر ســنت و حت
مقطــع بــه بعــد بــود کــه بــا محــدود شــدن زبانهــا و فرهنگهــا 
و بــه طــور کلــی هــر گونــه تنــوع و تــالش بــرای یــک شــکل 
کــردن و یکســان کــردن جامعــه ای ایــران مســیری ناســازگار 
بــا آن انتخــاب شــد. پیراهــن تنگــی کــه تــالش شــد بــر تــن 
ــی روی دســت  ــای هنگفت ــی نشــد و هزینه ه ــد ول ــران کنن ای
گذاشــت. زبانــی کــه تــا آن روز ابــزاری بــرای مــراوده و ارتبــاط 
بــود، وجــه سیاســی و اعتراضــی یافــت و هزینه هــای هنگفتــی 
ــودکان و کشــف استعدادهایشــان  ــت ک ــد صــرف تربی ــه بای ک
ــد  ــا ش ــای آنه ــر پ ــری ب ــد، زنجی ــی می ش ــتم آموزش در سیس
و حتــی در مــواردی کــودکان بــه خاطــر حــرف زدن بــه 
ــا تنبیــه  ــه پرداخــت جریمــه ی ــان مســلط مجبــور ب غیــر از زب
ــی هویــت  ــود کــه پریشــان حال ــه ب ــن گون ــی شــدند. و ای بدن
ــال آن  ــه دارد ح ــم ادام ــروز ه ــه ام ــا ب ــد و ت ــاز ش ــی آغ ایران
ــده  ــا برچی ــف ت ــای مختل ــاله حکومته ــا س ــراث صده ــه می ک
شــدن قاجارهــا منطبــق بــر حقیقــت ایــران بــود و قبــول ایــن 
ــت. ــت اس ــت ایرانی ــن تقوی ــر متضم ــوع و متکث ــت متن هوی



2فناوری

تاریــخ ۲5 در مــاه در جلســه بررســی بودجــه  پیشــنهادی ســال 
۱۴۰۰ و گــزارش عملکرد ســازمان فناوری اطالعــات و ارتباطات 
شــهرداری اورمیه به ریاســت بخشایشی رئیس شــورای اسالمی 
شــهر اورمیــه و رئیــس کمیتــه شــهر هوشــمند، برگــزار شــد.

ایــن جلســه بــا حضــور قاســم جلیلــی نــژاد مدیــر کل 
ــین  ــی، ، نقش ــان غرب ــات آذربایج ــاوری اطالع ــات و فن ارتباط
ــین  ــهردار، حس ــام ش ــم مق ــت قائ ــدل دوس ــورا، ع ــو ش عض
ــرفی  ــانی ، اش ــعه انس ــزی و توس ــه ری ــاون برنام ــتی مع دوس
ــهندی  ــر حراســت، س ــی مدی ــی اقتصــادی، کاظم ــاون مال مع
 it دبیــر کمیتــه پدافنــد ســایبری اســتان، فــالح مشــاور
ــود. ــه ب ــب یافت ــهرداری  ترتی ــران ش ــایر مدی ــهردار و س ش

در ایــن جلســه حســین بخشایشــی رییــس شــورای اســالمی 
شــهر اورمیــه  ضمــن تقدیــر از ســازمان فنــاوری اطالعــات و 
ارتباطــات گفــت: قابــل ســتایش و تقدیــر اســت کــه ســازمان 
ــوری  ــات غیرحض ــت خدم ــه از جه ــهرداری اورمی ــاوری ش فن
ــت. ــور اس ــر کش ــهرداری برت ــه ش ــز س ــهرها ج ــن کالنش بی

ــات  ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــوزه فن ــه ح ــد ب ــت: بای وی گف
ــه  ــرا ک ــود چ ــش ب ــدردان اقدامات ــتری داد و ق ــت بیش اهمی
ــت   ــم اس ــروژه عظی ــک پ ــه ی ــوری  ک ــر ن ــر فیب ــروژه فاخ پ
بــدون یــک ریــال هزینــه از ســوی ســازمان فــاوا پیــاده شــده 
و دهــه فجــر بطــور کامــل  ۷۱ کیلومتــر افتتــاح خواهــد شــد.
قاســم جلیلــی نــژاد مدیــر کل فنــاوری ارتباطــات و اطالعــات 
آذربایجــان غربــی در ایــن جلســه ضمــن تقدیــر از پــروژه فیبــر 
نــوری گفت: در مقایســه با ســایر اســتان هــا تعــدادی از خدمات 
ــه  ــهرداری اورمی ــات ش ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــازمان فن س
منحصــر بفرد و در برخــی موارد در هیج جای کشــور وجود ندارد.

ــه   ــهر اورمی ــالمی ش ــورای اس ــو ش ــین عض ــن نقش عبدالرحم
طــی ســخنانی ادامــه داد: امنیــت اطالعــات و ارتباطــات 
برایمــان  دیگــری  موضــوع  هــر  از  بیشــتر  شــهرداری 
ــت. ــه اس ــرف قضی ــک ط ــداری آن ی ــه نگه ــت دارد ک اهمی

ــازمان  ــن س ــان ای ــر و کارکن ــه مدی ــی ک ــزود: استرس وی اف
ــس  ــت پ ــهرداری اس ــر ش ــمتهای دیگ ــتر از قس ــد بیش دارن
بایــد توجــه ویــژه ای بــه حــوزه ســازمان فــاوا شــود 
ویــژه  تشــکر  داده   ارائــه  ســازمان  کــه  خدماتــی  از  و 
کــرده و از پــروژه هــای ســال  آینــده اســتقبال کــرد.

غالمرضــا عــدل دوســت قائــم مقــام شــهردار اورمیــه 
ــام  ــتار انج ــت و خواس ــاوا داش ــازمان ف ــی از س ــم انتظارات ه
ــد  ــرح ش ــه مط ــه در جلس ــد ک ــی ش ــروژه های ــی از پ برخ
ارتباطــات  و  اطالعــات  فنــاوری  ســازمان  مقابــل  در  و 
ــد. ــتر ش ــت بیش ــتار حمای ــاعد خواس ــول مس ــن ق ــز ضم نی

وی ضمــن قدردانــی از تالشــها و زحمــات رییــس و کارکنــان 
ســازمان فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ادامــه داد: ســازمان فاوا 
ــز  ــه نی ــوص بودج ــه و در خص ــر گرفت ــتثناها در نظ ــز اس را ج
ــه داده و از  ــا خدمــات بهتــری ارائ ــم ت افزایــش را لحــاظ کردی
برنامــه هایــش حمایــت مــی کنیــم تــا مشــکلی پیــش نیایــد.

ــه  ــهرداری اورمی ــادی ش ــی اقتص ــاون مال ــرفی مع ــین اش حس
ــی و  ــی و طراح ــن مال ــت تامی ــت: باب ــن جلســه گف ــز در ای نی
ــاوری  ــازمان فن ــا از س ــزار ه ــرم اف ــا و ن ــه  ســخت افزاره تهی
ــه  ــه ب ــا توج ــم  و ب ــی کنی ــت م ــات حمای ــات و ارتباط اطالع

ــات  ــات و خدم ــاوری اطالع ــازمان فن ــد س ــا بای ــیوع کرون ش
ــرد. ــرار گی ــه ق ــورد توج ــته م ــتر از گذش ــوری بیش ــر حض غی

ــعه  ــزی و توس ــه ری ــاون برنام ــتی مع ــین دوس ــادق حس ص
ــد  ــن تأکی ــه ضم ــن جلس ــه در ای ــهرداری اورمی ــانی ش انس
ــات  و  ــاوری اطالع ــازمان فن ــه  از س ــه جانب ــت هم ــر حمای ب
ارتباطــات گفت:چــون اســتارت ایــن ســازمان توســط وی 
ــه  ــی ک ــی های ــکالت و بیگانگ ــام مش ــه تم ــورت گرفت ص
ــد. ــد را لمــس و درک مــی کن ــه میزن ــاوا ضرب ــه  ســازمان ف ب

وی خواســتار حمایــت همه جانبه از ســازمان فــاوا از جانب تمامی 
مدیــران شــد تــا عملکــرد ایــن ســازمان بیشــتر شــده و خدمات 
ــه دهــد و  ــه شــهروندان  و پرســنل شــهرداری ارائ بیشــتری ب
هــم پیگیــر موضــوع مهــم شــهرداری و شــهر هوشــمند باشــد.

یاســر اســدپور رییــس ســازمان فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات 
ــه  ــی ضمــن ارائ ــز طــی ســخنان مفصل ــه نی شــهرداری اورمی
گــزارش عملکــرد یــک ســال گذشــته حــوزه فنــاوری اطالعات 
شــهرداری اورمیــه ،اســتراتژی، چشــم انــداز و طــرح هــا و برنامه 
هــای آتــی حــوزه فنــاوری اطالعــات شــهرداری را شــرح داد.

ــه  ــهرداری اورمی ــال ۱۴۰۰ ش ــتراتژی س ــه اس ــن جلس در ای
شــامل تحقق شــهر هوشــمند با رویکــرد شهروندمداری،توســعه 

و  ارتباطــات  و  اطالعــات  فنــاوری  از  اســتفاده  فرهنــگ 
فضــای مجــازی، اســتقرار نظــام بهینــه خــودکار ســازی 
ــد  ــالم ش ــوان  و اع ــش عن ــر دان ــی ب ــا مبتن ــده فراینده ش
ــات و  ــاوری اطالع ــن فن ــزار نوی ــتفاده از اب ــعه اس ــه  توس ک
ارتباطــات، بازویــی کارآمــد و مطمئــن بــرای شــهرداری اســت.

تصویب بودجه

 در تاریــخ ۲۳ بهمــن مــاه نیز نشســت فوق العاده صحن شــورای 
اســالمی شــهر اورمیــه بــه ریاســت دکتــر حســین بخشایشــی و  
ــران شــهرداری و  ــا حضــور اعضــای شــورا و معاونیــن و مدی ب
ــتور  ــا دس ــات ب ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــازمان فن ــس س ریی

جلســه بررســی بودجــه ســال ۱۴۰۰ ایــن ســازمان برگــزار شــد.
در ایــن نشســت بودجــه ســال ۱۴۰۰ ســازمان فنــاوری 
اطالعــات و ارتباطــات شــهرداری اورمیــه بــه تصویــب رســید.
قبــل از تصویــب بودجــه ایــن ســازمان، یاســر اســدپور  
ارتباطــات  و  اطالعــات  فنــاوری  ســازمان  رییــس 
شــهرداری اورمیــه نســبت بــه ارائــه گــزارش عملکــرد 
کــرد. اقــدام  خویــش  مدیریــت  تحــت  مجموعــه 

شهرداری اورمیه جز اولین ها در هوشمندسازی 
خدمات

حســین بخشایشــی در ایــن جلســه اظهــار کرد:ســازمان فناوری 
شــهرداری اورمیه  در ارایه خدمات غیر حضوری پیشــرو می باشد 
مــی  ارایــه  کــه  غیــر حضــوری  افــزود:  خدمــات  وی 
شــود و هوشــمند ســازی کــه در بخــش هــای مختلــف 
صــورت گرفتــه بایــد بــه مــردم اطــالع رســانی شــود.

رییــس شــورای اســالمی شــهر اورمیــه ضمــن تقدیــر 
ارتباطــات  و  اطالعــات  فنــاوری  ســازمان  عملکــرد  از 
شــهرداری گفــت:  آمــوزش یکــی از مهمتریــن مقولــه 
گیــرد. قــرار  توجــه  مــورد  بایــد  کــه  اســت  هایــی 

بالک چین، اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی مورد 
توجه ویژه قرار گیرد

رســول اصغــرزاده در جلســه بررســی بودجــه ســازمان فنــاوری 
اطالعــات و ارتباطــات شــهرداری اورمیــه گفــت: امــروز 
شــهرهای پیشــرفته بــه ســمت و ســوی بــالک چین مــی روند. 
وی افــزود: موضــوع الکترونیکــی کــردن خدمــات و نیــز 
توجــه بــه موضــوع اینترنــت اشــیاء  بایــد بــه صــورت 
گیــرد.  انجــام  بیشــتر  عمــل  ســرعت  بــا  و  جــدی 
اظهــار  اورمیــه  اســالمی شــهر  رئیــس شــورای  نائــب 
اساســی  و  الزم  هــای  زیرســاخت  بــه  توجــه  کــرد:  
شــهروندان  بــه  غیرحضــوری  خدمــات  ارائــه  بــرای 
اســت.  مهــم  بســیار  شــهری  مدیریــت  بــرای 

حمایت از گسترش خدمات غیر حضوری و 
هوشمندسازی شهرداری اورمیه

حســین پناهــی نیــز در ایــن جلســه گفــت:  توجــه بــه موضــوع 
ــرد.  ــد در تمامــی طــرح هــا انجــام گی ــر عامــل بای ــد غی پدافن
وی افــزود: بــا توجــه بــه شــرایط خــاص کرونایی باید به ســمت 
ــت شــهری از  ــم و مدیری ــات غیرحضــوری بروی و ســوی خدم
طــرح هــای الکترونیکــی و هوشمندســازی حمایت خواهــد کرد.

ســخنگوی شــورای اســالمی شــهر اورمیه اظهــار کرد:  اســتفاده 
ــات  ــز خدم ــازی و نی ــای الکترونیکــی و هوشمندس از طــرح ه
ــد.  ــهروندان باش ــدی ش ــب رضایتمن ــد موج ــوری  بای غیرحض

  عملکرد چشمگیر سازمان فاوا با توجه به بودجه 
تخصیص یافته

حجــت االســالم والمســلمین دکتــر محمــد خلیــل پــور نیــز در 
ایــن جلســه گفــت: یکــی از ســازمان هــای شــهرداری اورمیــه،  
ســازمان فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات شــهرداری اســت کــه 
ــی  ــای تخصص ــای نیروه ــت ه ــتفاده از ظرفی ــه و اس ــا توج ب
توانســته یکــی از مهمتریــن و موثرتریــن ســازمان هــا باشــد. 
ــالمی  ــورای اس ــی ش ــی اجتماع ــیون فرهنگ ــس کمیس ریی
ــاوری  ــازمان فن ــرد س ــت و عملک ــت: فعالی ــه گف ــهر اورمی ش

ــر تشــکر دارد.  ــوده اســت و جــای تقدی اطالعــات چشــمگیر ب
ــازی در  ــث هوشمندس ــه در بح ــه داد: اورمی ــور ادام ــل پ خلی
ــه و  ــت، بودج ــوده اس ــا ب ــن ه ــزو برتری ــهرها ج ــن کالنش بی
ســرانه هوشمندســازی شــهر اورمیــه نیــز بایــد افزایــش یابــد.
وی تصریح کرد: عملکرد ســازمان فنــاوری اطالعات و ارتباطات 
شــهرداری بــا توجــه بــه بودجــه ایــن ســازمان و محدودیت های 
موجــود، در قیــاس بــا ســایر کالنشــهرها چشــمگیر بــوده اســت

جایگاه اورمیه در حوزه فناوری اطالعات قابل تحسین 
است

ــاوری  ــازمان فن ــه س ــی بودج ــه بررس ــی در جلس ــادل فتاح ع
اطالعــات و ارتباطــات گفــت:  امــروز یکــی از مهمتریــن 
ســازمان هــای مدیریــت شــهری،  ســازمان فنــاوری اطالعــات 
در کنــار معاونــت  عمرانــی،  خدمــات شــهری و پســماند 
شــهری اســت کــه از جایــگاه مهمــی برخــوردار اســت. 
شــهروندان  و  شــهر  ســالمت  بــرای  افــزود:   وی 
اطالعــات  فنــاوری  بخــش  بــه  الزم  اعتبــارات  بایــد 
شــود.  تخصیــص  غیرحضــوری  خدمــات  ارائــه  جهــت 
شــهر  اســالمی  شــورای  عمــران  کمیســیون  رئیــس 
اورمیــه گفــت: بایــد بــه ســمت هوشمندســازی برویــم 
ــه  ــه در ارائ ــهرداری اورمی ــدوم ش ــه خ ــرد مجموع و  از عملک
ــم. ــی کن ــکر م ــر و تش ــهروندان تقدی ــه ش ــه ب ــات بهین خدم

پرسنل تخصصی فاوا حمایت شود

ــورای  اســالمی  ــده ش ــوان نماین ــه عن ــین ب ــن نقش عبدالرحم
ارتباطــات نیــز  شــهر در ســازمان فنــاوری اطالعــات و 
ــن ســازمان  ــان ای ــر از زحمــات مدیریــت و کارکن ضمــن تقدی
ایــن  تخصصــی   پرســنل  از  بیشــتر  حمایــت  خواســتار 
ــد. ــی ش ــنل فن ــی پرس ــا و دریافت ــوص مزای ــوزه در خص ح
اســترس  و  ســختی  بــه  باعنایــت  افــزود:   وی 
همچنیــن  و  ســازمان  واحدهــای  برخــی  در  کار 
اســت. ضــروری  امــر  ایــن  کارهــا  بــودن  تخصصــی 

سازمان فناوری اطالعات تنها سازمان عدالت گستر 
در شهرداری اورمیه

ــه  ــهر اورمی ــالمی ش ــورای اس ــو ش ــی عض ــد حاتم محمدخال
ــان دیدگاههــای خــود در راســتای  ــه بی ــز طــی ســخنانی ب نی
ــات  ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــوزه فن ــای ح ــزی ه ــه ری برنام
ــر و  ــه تقدی ــام گرفت ــات انج ــا و اقدام ــالش ه ــرده و از ت ک
ــرد. ــد ک ــازمان  تأکی ــن س ــه ای ــتر ب ــه بیش ــر توج ــکر و ب تش
ــت  ــه عدال ــد ب ــی توان ــه م ــازمانی ک ــا س ــه داد: تنه وی ادام
در ارایــه خدمــات بــه شــهروندان  کمــک کنــد و همــه 
دهــد  قــرار  دســترس شــهروندان  در  و  را شــفاف  امــور 
ایــن مجموعــه اســت و  شــورای اســالمی شــهر بایــد از 
ــد. ــری کن ــت حداکث ــازمان حمای ــن س ــنل ای ــت و پرس مدیری

هــای  شــهرداری  اطالعــات  فنــاوری  مدیــران  جلســه 
کالنشــهرهای کشــور بــه صــورت ویدئــو کنفرانــس بــا 
حضــور باقــری اصــل دبیــر شــورای عالــی فنــاوری اطالعــات 
پذیــری  تعامــل  کارگــروه  رییــس  همچنیــن  و  کشــور 
الکترونیکــی شــورای عالــی فضــای مجــازی تشــکیل یافــت.

یاســر اســدپور بــا توجــه بــه ایــن نشســت مجــازی و ضــرورت 
تشــکیل آن گفــت:  ایــن جلســه درراســتای مشــکالتی 
ــه اینکــه شــهرداری  ــه ب ــا توج ــد و ب ــا دارن ــه شــهرداری ه ک
ــد  ــی کنن ــت م ــمند حرک ــهرداری هوش ــمت ش ــه س ــا ب ه
و حــول محــور مباحــث شــهر هوشــمند  تشــکیل شــد.

وی افــزود: تبــادالت مــا عــالوه اینکــه بایــد در داخــل 
ــاط  ــه صــورت ارتب ــد ب ــا الکترونیکــی باشــد، بای شــهرداری ه
ــهروندان  ــا ش ــد ت ــرار باش ــز برق ــف نی ــایر ادارات مختل ــا س ب
خدمــات بــه راحتــی و در همــان لحظــه دریافــت کننــد.

رییــس ســازمان فناوری اطالعــات و ارتباطات شــهرداری اورمیه 
اظهــار کــرد: دلیــل دعوت دبیــر شــورای عالی فنــاوری اطالعات 
ــود. ــوزه ب ــن ح ــه ای ــوط ب ــال مشــکالت مرب ــز انتق کشــور نی

ــد،  ــرح ش ــه مط ــده ای ک ــات عم ــان موضوع ــا بی ــدپور ب اس
ــور  ــطح کش ــادل داده در س ــه تب ــتاندارد یکپارچ ــه داد:  اس ادام
وجــود نداشــته و همچنیــن  یــک خــال در دســتورالعمل 
ــا  ــد ت ــرح ش ــت مط ــن نشس ــه در ای ــم ک ــون داری ــا و قان ه
تدویــن اســتاندارد یکپارچــه تبــادل داده  صــورت گیــرد .

خواهــد  مشــخص  اســتاندارد  ایــن  کــرد:  عنــوان  وی 
اطالعــات  راســتایی   چــه  در  هــا  دســتگاه  کــه  کــرد 
بدهنــد و بــرای هــر موضوعــی  دســتگاه هــا بــا بهانــه 
محرمانــه بــودن اطالعــات، نیــازی بــه اخــذ مجــوز از 

تهــران نداشــته و بتواننــد بــه راحتــی همــکاری کننــد.
اســدپور تصریــح کــرد: بحــث بعــدی شــفاف ســازی و 
ایجــاد شناســنامه ی داده بــود کــه  ســطوح محرمانگــی 
ــد از  ــا بتوانن ــهرداری ه ــا ش ــد ت ــده باش ــف ش ــا تعری آن ه
ــن  ــهروند بی ــک ش ــال ی ــوان مث ــه عن ــد، ب ــتفاده کنن آن اس
ــاختمان  ــی س ــام مهندس ــناد و نظ ــت اس ــهرداری،  اداره ثب ش
ــار رفــت و آمــد مــی کنــد و  اگــر ایــن چهارچوبهــا  چندیــن ب
ــد  ــی توانن ــای اداری م ــتگاه ه ــود ،  دس ــالغ ش ــف و اب تعری
ــه  ــان را ب ــاد و دیتاهایش ــان ایج ــن خودش ــاط را بی ــن ارتب ای
اشــتراک بگذارنــد و نیــازی بــه رفــت و آمــد شــهروندان نباشــد.

ــهرداری  ــات ش ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــازمان فن ــس س ریی
اورمیــه بــا اشــاره بــه مشــکالت حــوزه شــهر هوشــمند گفــت: 
مشــکل اصلــی عــدم توفیــق شــهر هوشــمند،  عــدم اشــتراک 
ــش  ــات نق ــروزه اطالع ــه ام ــرا ک ــات اســت چ ــا و  اطالع دیت
ــه  ــهروندان ب ــا ش ــد و بعض ــی کن ــا م ــی ایف ــی و اساس اصل
ــال  ــت اتص ــه قابلی ــی ک ــراز هویت ــامانه اح ــک س ــر ی خاط
ــطح  ــه س ــه ب ــه مراجع ــور ب ــا را دارد مجب ــهرداری ه ــه ش ب
ــی  ــه م ــی ک ــتند در حال ــدارک هس ــی از م ــه کپ ــهر و تهی ش
ــه  ــی ب ــد مل ــردن ک ــامانه و وارد ک ــتفاده از س ــا اس ــوان ب ت
صــورت اتوماتیــک و آنالیــن اقدامــات الزم بــه انجــام برســد.

ــت  ــی جه ــت روش های ــن نشس ــرد: در ای ــان ک ــدپور بی اس
اشــتراک گــزاری داده مطــرح شــد کــه مــورد تایید دبیر شــورای 
ــری  ــاوری اطالعــات و رییــس کارگــروه تعامــل پذی ــی فن عال
دولــت الکترونیــک قــرار گرفــت و مقــرر شــد در جلســه آینــده 
شــورای عالــی فضــای مجــازی پیشــنهادات کمیســیون فناوری 
ــالغ شــود کــه  اطالعــات کالنشــهرهای کشــور مصــوب و اب

یــک گام پرشــتاب و رو بــه جلــو خواهــد بــود تــا شــهرداری هــا 
بتواننــد خدمــات در شــان شــهروندان داده و تردد بین دســتگاهی 
ــد. ــت بیاورن ــه دس ــوع را ب ــاب رج ــت ارب ــش و رضای را کاه
ــی  ــرویس های ــاره س ــه در ب ــن جلس ــرد: در ای ــوان ک وی عن

همچــون ســرویس لوکیشــن محــل تمــاس شــهروندان، 
ســرویس شــاهکار و  ســرویس معاینــه فنــی بــرای شناســایی 
بــرای جلوگیــری  و توقیــف خودروهــای بــدون معاینــه 

از ترددشــان و آلودگــی هــوا بحــث و تبــادل نظــر شــد.
ــاس  ــل تم ــن مح ــرویس لوکیش ــه س ــاره ب ــا اش ــدپور ب اس
بــا آتــش نشــانی تشــریح کــرد: در خصــوص دریافــت 
ــه  ــت ک ــر اس ــه ذک ــانی الزم ب ــش نش ــن آت ــرویس لوکیش س

ــا آتــش نشــانی دیگــر نیــاز بــه  ــا اســتفاده از آن در تمــاس ب ب
ــژه  ــرورت وی ــت و ض ــود و اهمی ــد ب ــیدن آدرس نخواه پرس
ــح آدرس از  ــت صحی ــکان دریاف ــه ام ــوارد ک ــی م آن در برخ

ســوی شــهروندان نیســت و یــا مثــال کودکــی تمــاس گرفتــه 
و نمــی توانــد آدرس را بیــان کنــد مشــخص مــی شــود.
بــه گفتــه اســدپور بحــث تاسیســات شــهری در زمــان مدیریــت 
بحــران  نیــز یکــی از حــوزه هایــی اســت کــه جــز مشــکالت 
بــوده و ضــرورت زیــادی دارد تــا هماهنگــی بیشــتری بــه عمل 
ــی  ــق شــورای عال ــن بحــث  از طری ــر ای ــن رو پیگی ــد، از ای آی
فنــاوری اطالعــات کشــور هســتیم تــا تصمیــم گیــری شــود.
ــرکتهای  ــهری را ش ــات ش ــات تاسیس ــا جزئی ــرود: بعض وی اف
خدمــات رســان در اختیــار شــهرداری هــا نمیگذارنــد تــا 
ــه  ــود در چ ــی ش ــادر م ــوزی ص ــی مج ــد وقت ــهرداری بدان ش
عمقــی چــه تاسیســاتی وجــود دارد و  وقتــی در مکانی مشــکلی 
ــه  ــرا ک ــی اســت چ ــد تاسیســات در چــه عمق ــی آی بوجــود م
شــهرداری هــا الزم اســت پیــش بینــی هــای الزمــه را بکنند تا 
در زمــان بحــران در آن منطقــه دچــار مشــکالت جدی  نشــوند.
ــهرداری  ــات ش ــات و ارتباط ــاروی اطالع ــازمان فن ــس س ریی
اورمیــه تاکیــد کــرد: بــه صــورت کلــی مباحــث مطــرح شــده 
ــن شــهرداری هــای  ــل بی ــوان تعام ــا بت ــود ت ــن راســتا ب در ای
کالنشــهرها و دســتگاههای مربوطــه و شــرکت هــای خدمــات 
ــا  ــه آنهــا ابــالغ شــود ت رســان را ایجــاد و از طریــق تهــران ب
ــه  ــند ک ــته باش ــار را داش ــن اختی ــی ای ــه صــورت محل ــود ب خ
ــکاری  ــا هم ــهرداری ه ــا ش ــتانی ب ــهری  و اس ــطح ش در س
ــند. ــته باش ــز را نداش ــوز از مرک ــذ مج ــه اخ ــازی ب ــرده و نی ک
شــایان ذکــر اســت شــورای عالــی فنــاوری اطالعــات 
ــور  ــطح کش ــاوری در س ــوزه فن ــورای ح ــن ش ــور باالتری کش
اســت کــه ریاســت آن را رییــس جمهــور برعهــده دارد و 
اعضایــی از حــوزه هــای مختلــف دولــت و ســایر نهادهــا دارد.

در بررسی بودجه سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات؛

 قدردانی اعضا شورای اسالمی شهر اورمیه از اقدامات سازمان فاوا

رییس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری اورمیه مطرح کرد:

عدم اشتراک دیتا و اطالعات اصلی ترین مشکل عدم توفیق سیاست های شهر هوشمند
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ــات  ــاوری اطالع ــازمان فن ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــت  ــدپور در نشس ــر اس ــه؛  یاس ــهرداری اورمی ــات ش و ارتباط
ــف  ــرح وظای ــا ش ــه ب ــگاران و در رابط ــا خبرن ــی ب مطبوعات
ــه  ــهرداری اورمی ــات ش ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــازمان فن س
ــازمانهای  ــن س ــی از مهمتری ــازمان یک ــن س ــرد: ای ــار ک اظه
در  شــهرداری  داخلــی  مجموعــه  ابزارســاز  و  شــهرداری 
ــت. ــی اس ــزاری و خدمات ــرم اف ــاختی، ن ــای زیرس ــوزه ه ح

ــات  ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــازمان فن ــا در س ــزود: م  وی اف
دو رســالت درون ســازمانی و بــرون ســازمانی داریــم و در 
راســتای وظایــف درون ســازمانی بایــد ابزارهــای الزم را 
ــن  ــم و از ای ــرار دهی ــهرداری ق ــه ش ــای تابع ــار واحده در اختی
ــی،  ــای مدیریت ــزارش ه ــا، گ ــازی دیت ــه س ــت در یکپارچ جه
ــد. ــا مــی کن ــور نقــش ایف ــه ســازی ام شــفاف ســازی و بهین

ــهرداری  ــات ش ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــازمان فن ــس س  ریی
اورمیــه گفت:  طبق اساســنامه ایجــاد پایگاههــای داده  GIS و 
مباحثــی در مدیریــت هــای مختلــف هماننــد شناســایی خدمات 
الکترونیکــی قابــل ارائــه بــه مــردم از وظایــف ســازمان اســت.

  به دنبال رضایتمندی حداکثری شهروندان از 
شهرداری هستیم

وی رضایــت شــهروندی را یکــی از مهمتریــن اهــداف و 
اولویــت هــای ســازمان فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات 
ــا  ــم ب ــی کنی ــالش م ــتا ت ــن راس ــه داد: در ای ــمرد و ادام برش
ــتیبانی از آن  ــف و پش ــای مختل ــرویس ه ــات وس ــه خدم ارائ
رضایتمنــدی حداکثــری شــهروندان را بــه دســت آوریــم.

اســدپور بــر ضــرورت اطــالع رســانی اقدامــات ســازمان تأکیــد و 
عنــوان کــرد: برخــی از خدماتــی کــه مــا در شــهرداری اورمیــه 
ــطح کل  ــم در س ــی دهی ــه م ــوری ارائ ــورت غیرحض ــه ص ب
شــهرداری کالنشــهرهای کشــور تــک و بــرای اولین بار اســت.

ــی  ــوری اختصاص ــر فیبرن ــروژه فاخ ــه پ ــز ب ــاره ای نی وی اش
شــهرداری اورمیــه نیــز داشــت و یــادآور شــد: بــا اجــرای ایــن 
ــذار  ــرمایه گ ــرکت س ــا ش ــه ای ب ــم نام ــی تفاه ــروژه و ط پ
ــی  ــن و ب ــده را تأمی ــال آین ــای 5۰ س ــاخت دیت ــروژه،  زیرس پ
ــود  ــرا ش ــه اج ــی ک ــر سرویس ــده ه ــم و در آین ــرده ای ــاز ک نی
پــروژه فیبــر نــوری اختصاصــی مــی توانــد آن را پشــتیبانی کند.

 فیبرنوری اختصاصی شهرداری اورمیه مشابه 
پروژه های دوحه قطر و ورشو لهستان

ــوان  ــه عن ــی ب ــوری اختصاص ــر ن ــرد:  فیب ــان ک ــدپور بی اس
طــی  کیلومتــر  طــول ۷۲  بــه  شــاخص   پــروژه  یــک 
ــص  ــدون تخصی ــذار ب ــرمایه گ ــرکت س ــا ش ــه ب ــم نام تفاه
ــت .  ــرا اس ــال اج ــهرداری در ح ــوی ش ــار از س ــی اعتب ریال

وی اظهــار کــرد:  ۴۰ کیلومتراز فیبر نوری اختصاصی شــهرداری 
زیــر بــار اســت و در حــال حاضــر ۳۲ کیلومتــر باقی مانــده از ۷۲ 
کیلومتــر بــا 8۰ درصــد پیشــرفت فیزیکــی در حــال اجــرا اســت.

 اســدپور تصریــح کــرد: امیــد اســت بــا اتمــام پــروژه فیبــر نوری 
رضایــت شــهروندان را فراهــم کنیــم و ایــن پــروژه بــا اســتاندارد 
ــرکت  ــان ش ــود و همزم ــی ش ــرا م ــان اج ۲۰۱۹ و ۲۰۱۷ جه
ســرمایه گــذار، پــروژه هــای مشــابه  اورمیــه را با مشــابهات فنی 
یکســان در دوحــه قطــر و ورشــو لهســتان نیــز اجــرا مــی کنــد. 
ــم آورده  ــی را فراه ــروژه فرصت ــن پ ــرای ای ــه داد: اج وی ادام
ــاخت  ــن زیرس ــمند و تامی ــهر هوش ــق ش ــت تحق ــا در جه ت
هــای بیشــتر در ســه ماهــه اول ۱۴۰۰ شــاهد راه انــدازی 
پــروژه 5G در اورمیــه باشــیم و در ایــن راســتا مکاتبــات 
انجــام  اطالعــات  فنــاوری  و  ارتباطــات  وزارت   بــا  الزم 
ــات  ــاوری اطالع ــات و فن ــوی اداره کل ارتباط ــه و از س گرفت
آذربایجــان غربــی نیــز حمایــت و پشــتیبانی مــی شــود.

با راه اندازی کامل پروژه فیبر نوری زیرساخت مرکز 
کنترل ترافیک  فراهم می شود

اســدپور بــا اشــاره بــه برنامــه ریــزی جهــت راه انــدازی مرکــز 
کنتــرل ترافیــک  شــهر اورمیــه نیز عنــوان کرد: بــا اتمــام پروژه 
ــرل  ــز کنت ــدازی مرک ــکان راه ان ــهرداری،  ام ــوری ش ــر ن فیب
هوشــمند ترافیــک  میســر مــی شــود و در ایــن خصــوص نیــز 
ــر ســاخت  ــی شــدن زی ــا نهای ــم و ب ــرده ای اعــالم آمادگــی ک
هــا،  دوربیــن هــای کنتــرل ســرعت در ۴۲ نقطــه شــهر اورمیــه  
نصــب مــی شــود و در ایــن راســتا محــل مرکــز کنتــرل ترافیک 
شــهرداری نیــز تعییــن و در چهــار نقطــه نیــز پایه هــای دوربین 
نصــب شــده و در هــر نقطــه 8 عــدد دوربیــن نصب خواهد شــد.

پهنای باند کافی در اختیار شهروندان قرار می دهیم

ــهرداری  ــات ش ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــازمان فن ــس س ریی
ــوری اختصاصــی شــهرداری؛   ــر ن ــان اینکــه فیب ــا بی ــه ب اورمی
ــف  ــای مختل ــن ارگان ه ــا بی ــادل دیت ــت تب ــاختی جه زیرس
در شــهر را ایجــاد  مــی کنــد، بیــان کــرد:  ایــن پــروژه 
منجــر بــه کاهــش هزینــه هــا در مدیریــت شــهری و صرفــه 
ــود  ــکان وج ــن ام ــی ای ــود و حت ــی ش ــادی م ــی اقتص جوی
ــتر  ــن بس ــه ای ــم نام ــاد تفاه ــق و انعق ــورت تواف دارد در ص
را در اختیــار شــرکت مخابــرات اســتان نیــز قــرار دهیــم.

ــار  ــی را در اختی ــد کاف ــای بان ــه پهن ــان اینک ــا بی ــدپور ب اس
شــهروندان قــرار خواهیــم داد تــا کمکــی شــایان بــرای رشــد 
و توســعه کســب و کارهــای الکترونیکــی شــود، اظهــار کــرد: 
کیفیــت خدمــات اینترنتــی بــرای شــهروندان را بــه طــور کامــال 
محسوســی افزایــش خواهیــم داد و آمــاده ایــم زیرســاخت هــای 

خــود در اختیــار شــرکت هــای خدمــات اینترنتــی نیــز جهــت 
ــم. ــرار دهی ــهروندان ق ــایش ش ــاه و آس ــا و رف ــتفاده آنه اس
ــز داشــت و  ادامــه داد: در  ــت اشــیا نی ــه اینترن وی اشــاره ای ب
ــای الزم،  ــاخت ه ــر س ــازی زی ــم س ــا فراه ــک ب ــده نزدی آین
ــا  حــوزه  دانشــگاهی ایجــاد  ــا هماهنگــی ب اینترنــت اشــیاء  ب
مــی شــود و ایــن مهــم تنهــا بــا زیرســاخت پایــدار بــه وجــود 
ــد. ــد ش ــر خواه ــوری امکانپذی ــروژه فیبرن ــا پ ــه ب ــد ک ــی آی م
ــان  ــته و  بی ــاره ای داش ــز اش ــروژه RTK نی ــه پ ــدپور ب اس
ــد  ــان نیازمن ــات رس ــای خدم ــرکت ه ــهرداری و ش ــرد: ش ک
ــتند و  ــر هس ــان کمت ــاد  و زم ــت زی ــا دق ــت UTM ب برداش
ــن  ــیار پایی ــا بس ــروژه ه ــت پ ــان برداش ــامانه زم ــن س ــا ای ب

ــازمان و از  ــارات س ــزو افتخ ــروژه  ج ــن پ ــود  و ای ــد ب خواه
پــروژه فاخــر در شــمالغرب کشــور اســت کــه شــهرداری 
ــی  ــام م ــان انج ــش بنی ــرکت دان ــارکت  ش ــا مش ــه ب اورمی
ــن  ــد از ای ــی توانن ــان م ــات رس ــای خدم ــرکت ه ــد و ش ده
ــهرداری  ــار ش ــز چه ــد  و ج ــتفاده کنن ــهرداری اس ــروژه  ش پ

ــم. ــرده ای ــی ک ــوع را اجرای ــن موض ــه ای ــتیم ک ــور هس کش

 بهره مندی از خدمات شهرداری با ثبت نام در 
پروفایل شهروندی

ــهرداری  ــات ش ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــازمان فن ــس س ریی
ــرد:  ــار ک ــهروندی، اظه ــل ش ــه پروفای ــاره ب ــا اش ــه ب اورمی
ــاس  ــر اس ــل ب ــن پروفای ــرای ای ــام ب ــت ن ــا ثب ــهروندان ب ش
ــوال،   ــت اح ــت ثب ــراز هوی ــامانه اح ــا س ــتمی ب ــاط سیس ارتب
ــه  ــا را ب ــن ه ــود و اپلیکیش ــاز خ ــورد نی ــات م ــی خدم تمام
WWW.MY.URMIA. صــورت الکترونیــک از آدرس

ســوابق  پروفایــل  ایــن  در  و  کننــد  مــی  دریافــت   IR
شــهروندی در صــورت درخواســت خدمــات از شــهرداری 
ــن ســایت از همــه لحــاظ  ــت تری ــا کیفی ــت مــی شــود و ب ثب
در همیــن موضــوع در ســطح شــهرداری هــای کشــور اســت.

وی بــا بیــان اینکــه  طــی امســال ۱۹ ســامانه نــرم افــزاری  و 6 

پــروژه زیــر ســاختی  بــه شــهروندان ارایــه شــده اســت ، اظهــار 
ــه شــهرداری،  توســعه  کــرد:  الکترونیکــی کــردن مکاتبــات ب
ــپاری  ــهروند س ــامانه ش ــهری ۱۳۷، س ــت ش ــامانه مدیری س
ــه صــورت شهروندســپاری  ــج ب ــک و پن شــهرداری مناطــق ی
ــدازی  ــت، راه ان ــخوان دول ــر پیش ــه دفات ــپاری ب ــرون س و ب
ــور مجــازی، ســامانه  شــهداء جهــت دسترســی شــهروندان   ت
ــگری و  ــه گردش ــپاری نقش ــرون س ــهداء، ب ــات ش ــه اطالع ب
ــامانه  ــهری،  س ــای ش ــر وای ف ــه، چت ــهر اورمی ــک ش ترافی
شــفافیت شــهرداری، نــرم افــزار مدیریــت بحــران، نــرم افــزار 
ســامانه  ســالمت، نــرم افــزار مدیریت ماشــین آالت شــهرداری 
ــده  ــامانه ای ــراها، س ــی فرهنگس ــوزش الکترونیک ــامانه آم ، س
شــهر، ســامانه آرشــیو الکترونیــک ، ســامانه کمیســیون حفــاری 
ــدادی  ــه تع ــت پیشــگیری از جمل ــزار مدیری ــرم اف و  ســامانه ن
ــت  ــازمان جه ــرای س ــال اج ــی و در ح ــای اجرای ــروژه ه از  پ
ــت.  ــمند اس ــهر هوش ــات ش ــهروندان از خدم ــورداری ش برخ
اســدپور در بخــش دیگــری از ســخنان خــود در نشســت خبــری 
ــی  ــات الکترونیک ــه خدم ــه تعرف ــاره ب ــا اش ــاوا و ب ــازمان ف س
شــهرداری افــزود: نــرخ بهــره منــدی از خدمــات الکترونیکــی 
شــهرداری را بــا مکاتبــات و رایزنــی هــای بــه عمــل آمــده از 
۳6۹۰۰۰ در دفاتــر پیشــخوان دولــت بــه ۲۰۰۰۰۰ ریــال کاهش 
دادیــم تــا کمکــی به شــهروندان نیــز در این راســتا کرده باشــیم. 
ــر اســناد رســمی شــهر  ــداد 8۱ دفت ــرد: تع ــح ک اســدپور تصری
ــات الکترونیکــی شــهرداری  ــه را جهــت اســتفاده از خدم اورمی
آمــوزش داده ایــم و در کنــار این دفاتر اســناد رســمی شــهرهای 
قوشــچی، ســیلوانا، نوشــین شــهر و ســرو را نیز آموزش داده ایم.
ــروژه  ــته پ ــه گذش ــد هفت ــی چن ــه ط ــان اینک ــا بی ــدپور ب اس
شــهروند ســپاری شــهرداری در ســطح منطقــه پنــج رونمایــی 
ــه هــای  ــن ســامانه، مقول ــدازی ای ــا راه ان ــان کــرد:  ب شــد، بی
ــه  ــد ک ــی یاب ــق م ــپاری تحق ــرون س ــپاری و ب ــهروند س ش
ــرون  ــذار شــده و ب ــه شــهروندان واگ ــپاری ب ــر شــهروند س ام
ســپاری نیــز  توســط دفاتــر پیشــخوان دولــت انجــام مــی شــود.
اولیــن شــهرداری  اورمیــه جــز  گفــت: شــهرداری   وی 
ــپاری  ــامانه شهروندس ــرای س ــت اج ــور جه ــای ســطح کش ه
بصــورت کامــل در ســطح تمامــی امــالک مــی باشــد.

ــهرداری  ــات ش ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــازمان فن ــس س ریی
اورمیــه بــا اشــاره بــه راه انــدازی ســامانه شــفافیت در شــهرداری 
اورمیــه، بیــان کــرد:  بــا فراهــم ســازی زیــر ســاخت هــای الزم 
ــی و  ــت مال ــکاری معاون ــا هم ــفافیت شــهرداری  ب ــامانه ش س
اقتصــادی شــهرداری در آینــده نزدیــک راه انــدازی مــی شــود،  
اگرچــه شــهرداری اورمیــه الزام بــه راه انــدازی این ســامانه ندارد 
چــرا کــه در شــهرهای بــاالی یــک میلیــون نفــر جمعیــت ایــن 
مهــم  الزامــی اســت امــا  در راســتای افزایش ســرمایه اجتماعی 
ــود. ــی ش ــدازی م ــامانه راه ان ــن س ــهروندان ، ای ــاد ش و اعتم

اسدپور در نشست خبری با خبرنگاران مطرح کرد؛
پروژه  5G  در سه ماهه اول سال آینده اجرایی می شود/ رشد و توسعه کسب و کارهای الکترونیکی با 

افزایش پهنای باند در اورمیه

رییس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری اورمیه خبر داد:

راه اندازی سرویس IVR پرداخت تلفنی قبوض شهرداری اورمیه

شهردار منطقه پنج اورمیه:

استفاده از سامانه شهروندسپاری برای شهروندان در منطقه پنج اجباری شد/ضرورت اجتناب 
شهروندان از مراجعه حضوری جهت دریافت استعالمات شهرسازی به منطقه پنج

تلفنــی  پرداخــت   IVR ســرویس  گفــت:  اســدپور  یاســر 
قبــوض در ســامانه ۱۳۷ شــهرداری اورمیــه راه انــدازی شــد.

تواننــد  مــی  شــهروندان  پــس  ایــن  از  افــزود:  وی 
از  قبلــی،  غیرحضــوری  هــای  روش  بــر  عــالوه 
کننــد. پرداخــت  را  خــود  قبــوض  ثابــت  تلفــن  طریــق 

رییــس ســازمان فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات شــهرداری اورمیــه 
اظهــار کــرد: شــهروندان با شــماره گیــری شــماره ۱۳۷ شــهرداری و 
ســپس کــد داخلــی ۳ بــه طــور مســتقیم وارد مراحل پرداخــت قبوض 
شــده و بــدون نیــاز بــه اینترنــت و گوشــی هوشــمند و با طــی مراحل 
مربوطــه مــی تواننــد نســبت بــه پرداخــت قبــوض خــود اقــدام کنند.

اســدپور بیــان کــرد: در ایــن سیســتم بــا وارد کــردن شــماره 

کارت بانکــی و رمــز دوم کــه قابلیــت ارســال پیامکــی رمــز 
دوم پویــا هــم در نظــر گرفتــه شــده مــی تــوان پرداخــت 
قبــوض را انجــام و کــد رهگیــری از سیســتم دریافــت کــرد.

در  ســهولت  بــرای  شــهروندان  همچنیــن  کــرد:  بیــان  وی 
ــری  ــماره گی ــا ش ــد ب ــی توانن ــی م ــات الکترونیک ــتفاده از خدم اس
ــتیبانی  ــا پش ــتقیم ب ــور مس ــه ط ــی 5 ب ــد داخل ــپس ک ۱۳۷ و س
ــات  ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــازمان فن ــر حضــوری س ــات غی خدم
ــا  ــد ت ــان کنن ــود را بی ــکالت خ ــاس و مش ــه تم ــهرداری اورمی ش
کارشناســان ســازمان بــه ســواالت شــهروندان پاســخ دهنــد.

ــات  ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــازمان فن ــرد: س ــح ک ــدپور تصری اس
ــاه  ــرای آســایش و رف ــه تمامــی تــالش خــود را ب شــهرداری اورمی

شــهروندان بــه کار بســته تــا آنهــا بتوانند با آســانترین روش هــا و به 
شــیوه هــای مختلــف نیــازی بــه حضور در ســطح شــهر و شــهرداری 
نداشــته و امــور خــود را بــه صــورت غیرحضــوری پیگیــری کننــد.
ــا  ــهرداری ب ــات ش ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــازمان فن ــس س ریی
ــی  ــد تمام ــی توانن ــق م ــار طری ــهروندان از چه ــه ش ــان اینک بی
مســائل و مشــکالت خــود در حــوزه مدیریــت شــهری را پیگیــری 
ــرد:  ــان ک ــد، خاطرنش ــالم کنن ــود را اع ــادات خ ــرات و انتق و نظ
ــه ســامانه  ــق ارســال پیامــک ب ــوان از طری ــی ت ــن کار م ــرای ای ب
۱۰۰۰۴۴۱۱۳۷ ، یــا اپلیکیشــن اورمیــه ۱۳۷ ، یــا وب ســایت 
urmia.ir.۱۳۷ و یــا طــی تمــاس تلفنــی بــا شــماره ۱۳۷ 
ــد. ــری کنن ــه پیگی ــول نتیج ــا حص ــالم و ت ــوارد را اع ــی م تمام

داریــوش نــوری بــا بیــان ضــرورت گســترش خدمــات غیرحضــوری در 
ــار  ــه اظه ــمند اورمی ــهر هوش ــک و ش ــت الکترونی ــای دول ــت ه ــتای سیاس راس
کــرد: شــهرداری اورمیــه در ایــن راســتا اقــدام بــه راه انــدازی ســامانه 
شهروندســپاری در منطقــه پنــج کــرده  و تمامــی خدمــات شهرســازی از 
ــت. ــی پذیرف ــام م ــوری انج ــورت غیرحض ــه ص ــامانه و ب ــن س ــق همی طری
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اســتفاده از خدمــات غیرحضــوری ســامانه فــوق الذکــر 
تــا کنــون اختیــاری بــود، افــزود: بــا هماهنگــی هــای بــه عمــل آمــده از ایــن 
پــس تمامــی خدمــات شهرســازی ایــن منطقــه بــه صــورت غیرحضــوری و صرفا 
ــرد. ــی گی ــام م ــپاری انج ــامانه شهروندس ــق س ــاری از طری ــورت اجب ــه ص و ب
از  اســت  ضــروری  شــهروندان  گفــت:  اورمیــه  پنــج  منطقــه  شــهردار 

شهرســازی  حــوزه  در  پنــج  منطقــه  شــهرداری  بــه  مراجعــه  هرگونــه 
کننــد. اســتفاده  شــهرداری  ایــن  الکترونیکــی  خدمــات  از  و  خــودداری 

نــوری یــادآور شــد: شــهروندان مــی تواننــد از گوشــی تلفــن همــراه و 
ــر پیشــخوان  ــه دفات ــه ب ــا مراجع ــا ب ــا و ی ــت ه ــی ن ــه خــود، کاف سیســتم رایان
شهرســازی  حــوزه  در  شــده  ارائــه  الکترونیکــی  خدمــات  از  دولــت 
بهــره منــد شــده و تمامــی امــور مرتبــط را بــه راحتــی انجــام دهنــد.

تمامــی  از  ارتباطــات  و  اطالعــات  فنــاوری  ســازمان  کــرد:  اظهــار  وی 
تمــاس  شــماره  طریــق  از  منطقــه  ایــن  غیرحضــوری  خدمــات 
راهنمــا  بروشــورهای  همچنیــن  و  کــرده  پشــتیبانی   ۰۴۴۳۳۴۱۷۴65
اســت. داده  قــرار  شــهروندان  اختیــار  در  گســترده  بطــور  نیــز  را 

ــش  ــات الکترونیکــی نق ــه گســترش خدم ــان اینک ــا بی ــج ب ــه پن شــهردار منطق
مهمــی در شــفاف ســازی رونــد اداری و آســانتر کــردن نظــارت بــر عملکــرد را 
دارد، تصریــح کــرد: ســامانه شهروندســپاری شــامل مــواردی همچــون اســتعالم 
نقــل و انتقــاالت، بانــک و ادارات اســت کــه توســط ســازمان فنــاوری اطالعات و 
ارتباطــات و بــا همــکاری شــهرداری منطقــه پنــج شــاهد طراحــی، راه انــدازی و 
اســتفاده از آن طی امســال هســتیم که با اســتقبال شــهروندان مواجه شــده اســت.
ــه اســتعالمات حضــوری پــس  شــایان ذکــر اســت ایــن طــرح یعنــی عــدم ارائ
ــه  ــک اورمی ــه ی ــهرداری منطق ــه زودی در ش ــج ، ب ــه پن ــهرداری منطق از ش
ــه ۱۰۰  ــه شــاهد ارائ ــج گان ــی مناطــق پن ــی شــده و ســپس در تمام ــز اجرای نی
ــود. ــم ب ــهروندان خواهی ــور ش ــدم حض ــوری و ع ــات غیرحض ــدی خدم درص
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در  اورمیــه  شــهرداری  فــاوا  ســازمان  درخشــان  عملکــرد 
فیبــر  پــروژه  هوشــمند/  شــهر  هــای  زیرســاخت  تأمیــن 
اســت نظیــر  کــم  کشــور  ســطح  در  شــهرداری  نــوری 

قاســم جلیلــی نــژاد در آییــن رونمایــی از فــاز اول ســامانه 
ــرد:  ــار ک ــه اظه ــهرداری اورمی ــه 5 ش ــپاری در منطق ــهروند س ش
کرونــا شــرایطی را پیــش آورد در حــوزه فنــاوری اطالعــات 
فرصتــی پدیــد آیــد تــا تســریع در برنامــه هــا و نیــل بــه 
باشــیم. شــاهد  را  اطالعــات  فنــاوری  حــوزه  در  اهــداف 

اســتفاده  و فرهنگســازی  بــه شــیوع کرونــا  اشــاره  بــا  وی 
اینترنــت  از  اســتفاده  افــزود:  مجــازی  فضــای  ظرفیــت  از 
و  دانشــجویان  آمــوزان،  دانــش  بــرای  مجــازی  فضــای  و 
ــه  ــازی و دورکاری هم ــای مج ــوزش ه ــث آم ــدان در بح کارمن
ــل  ــه از قب ــده ک ــر ش ــی میس ــای ارتباط ــاخت ه ــایه زیرس در س
ــت. ــده اس ــل آم ــه عم ــای الزم ب ــزی ه ــه ری ــرای آن برنام ب

مدیــرکل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات آذربایجــان غربــی 
ــال  ــه س ــبت ب ــی نس ــان غرب ــا در آذربایج ــرف دیت ــت: مص گف
ــا ایــن همــه  ــا ب ــری را نشــان مــی دهــد ام گذشــته رشــد دوبراب
ــدارد. ــود ن ــکلی وج ــچ مش ــد هی ــای بان ــا و پهن ــاخت ه در زیرس

جلیلــی نــژاد عنــوان کــرد: تــالش ها بــر آن معطوف شــده کــه زیر 
ســاخت هــای ارتباطــی در شــهرها و روســتاهای اســتان بــا تــالش 
ــد و اعــالم  ــی ارتقــا یاب ــه حــد بســیار مطلوب مجمــوع اپراتورهــا ب
مــی کنیــم کــه از برنامــه هــای ششــم توســعه عقــب نیافتــاده ایم.

 وی افــزود: عمــاًل بازگشــت ســرمایه اپراتورهــا را شــاهد نیســتیم 
ــزات و زیرســاخت هــای ارتباطــی در اســتان  ــا در بحــث تجهی ام
ــتیم. ــات هس ــارات وزارت ارتباط ــا اعتب ــعه ب ــق توس ــاهد تحق ش

ــی  ــای ارتباط ــاخت ه ــر س ــد زی ــرد : بای ــد ک ــژاد تاکی ــی ن جلیل
قــوی شــود تــا همــه مــردم از بســیاری از ســامانه هــای 
ارتباطــی در مناطــق شــهری و روســتایی بهــره منــد شــوند.

ــات  ــاوری اطالع ــوزه فن ــای ح ــت ه ــی فعالی ــه داد: تمام وی ادام
اســتان از ســوی مــا رصــد مــی شــود و از ایــن جهــت از 
ســازمان فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات شــهرداری اورمیــه 
ــیار  ــتانها بس ــایر اس ــا س ــه ب ــه در مقایس ــم ک ــی کن ــکر م تش
ــای الزم را   ــاخت ه ــد و زیرس ــان داده ان ــانی نش ــرد درخش عملک
ــامانه  ــرا و س ــزی و اج ــه ری ــمند برنام ــهر هوش ــاد ش ــرای ایج ب

هــا و اپلیکشــن هــای الزم را طراحــی و ارائــه مــی کننــد.
ــهر  ــاد ش ــوردن ایج ــت خ ــن بس ــه ب ــاره ب ــا اش ــژاد ب ــی ن جلیل
هوشــمند در اورمیــه بــه علــت نبــود زیرســاخت هــا طــی 
زیرســاخت  نــوری  فیبــر  کــرد:  تصریــح  گذشــته،  ســالیان 
ــاد  ــا ایج ــه ب ــهرداری اورمی ــت و ش ــمند اس ــهر هوش ــی ش اصل
زیرســاخت فیبرنــوری اختصاصــی، تمامــی بســتر الزم بــرای 
ــرد  ــم ک ــمند را فراه ــهر هوش ــات و ش ــاوری اطالع ــعه فن توس

ــت. ــه اس ــهر اورمی ــده ش ــرای آین ــی ب ــیار مثبت ــاق بس ــن اتف و ای
هوشــمند،  شــهر  هــای  حــوزه  در  کــرد:  تأکیــد  وی 
و  مشــارکت  اگــر  اطالعــات  فنــاوری  و  هوشمندســازی 
حــوزه  از  شــهرداری  و  شــهر  اســالمی  شــورای  حمایــت 
ــدند و  ــی ش ــی نم ــروز اجرای ــًا ام ــود قطع ــات نب ــاوری اطالع فن
ــت. ــوزه اس ــن ح ــه ای ــت ب ــرش مثب ــه نگ ــر نتیج ــرایط حاض ش

جلیلــی نــژاد بــا انتقــاد از برخــی دســتگاههای اجرایــی اظهــار کرد: 
ــرای  ــر اج ــتگاهها در براب ــی ادارات و دس ــتیم برخ ــاهد آن هس ش
ــات الکترونیکــی  ــه خدم ــت الکترونیــک و ارائ سیاســت هــای دول
و غیرحضــوری مقاومــت مــی کننــد کــه تمامــی تــالش خــود را 
ــتان  ــًا در اس ــک تمام ــت الکترونی ــث دول ــم بح ــته ای ــه کار بس ب
ــم. ــده ای ــز ش ــق نی ــوارد موف ــیاری از م ــود و در بس ــی ش اجرای
وی ادامه داد: ســالمت جســمی و روانی، کاهش ترافیک، پیشگیری 

ــره وری اقتصــادی و  ــش به از معضــالت زیســت محیطــی، افزای
کاهــش هزینــه هــا از جملــه مزایــای ارائــه خدمــات الکترونیکــی و 
غیــر حضــوری اســت کــه بایــد بــه طــور ویــژه مدنظــر قــرار گیــرد.
مدیــرکل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات آذربایجــان غربــی 
آذربایجــان  در  الکترونیکــی  تجــارت  کــرد:  خاطرنشــان 
غربــی در یــک ســال گذشــته رشــد ســه برابــری را نشــان 

مــی  دهــد و افزایــش خریدهــای اینترنتــی بــا توجــه بــه 
شــیوع کرونــا مــردم را بــه ایــن ســمت ســوق داده اســت.
مدیــرکل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات اســتان آذربایجــان 
ــوری اختصاصــی شــهرداری  ــر ن ــروژه فیب ــه پ ــا اشــاره ب ــی ب غرب
اورمیــه گفــت: ایــن پــروژه بــه منظــور بهــره بــرداری در 
فنــاوری  ســازمان  طــرف  از  اورمیــه  شــهر  هوشمندســازی 
شــده  ریــزی  برنامــه  شــهرداری  ارتباطــات  و  اطالعــات 
ــرا و  ــت اج ــاظ کیفی ــر و از لح ــم نظی ــودش  ک ــوع خ ــه در ن ک
ســرعت پیــاده ســازی در ســطح کشــور کــم نظیــر اســت.
ــوری  ــر ن ــر فیب ــروژه فاخ ــاره و پ ــن ب ــژاد در ای ــل ن ــم جلی  قاس
ــده ای از  ــب و ارزن ــات مناس ــت: اقدام ــهرداری گف ــی ش اختصاص
ســوی ســازمان فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در خصــوص تأمین 
زیرســاخت فیبرنــوری اختصاصــی شــهرداری انجــام گرفتــه اســت.
وی افــزود: ایــن پــروژه بــه منظــور بهره بــرداری در هوشمندســازی 
ــای  ــن ه ــا و  اپلیکش ــایت ه ــاد س ــه و ایج ــه، تهی ــهر اورمی ش
کاربــردی جهــت اســتفاده مــردم و تســهیل در خدمــات شــهری از 
طــرف ســازمان فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات شــهرداری برنامــه 
ریــزی شــده کــه در نــوع خــودش  کــم نظیــر و از لحــاظ کیفیــت 
اجــرا و ســرعت پیــاده ســازی در ســطح کشــور کــم نظیــر اســت.
آذربایجــان  اطالعــات  فنــاوری  و  ارتباطــات  مدیــرکل 
ســازمان  رییــس  هــای  تــالش  از  شــد:  یــادآور  غربــی 
تحــول  و  توســعه  جهــت  ارتباطــات  و  اطالعــات  فنــاوری 
سپاســگزارم. بســیار  اورمیــه  شــهرداری  در  دیجیتــال 
وی بــا اشــاره بــه چالــش هــای حــوزه فنــاوری اطالعــات 
بــه  ســنتي  فرایندهــاي  ُکنــد  تغییــر  کــرد:  تصریــح 
فرایندهــاي شــفاف و رونــددار ، چالــش اصلــی بســیاری از 
دســتگاه هــا و سیســتم هــای اداری و دولتــی در مهاجــرت 
اســت.  هوشــمند  و  دیجیتالــی  روش  بــه  ســنتی  روش  از 
جلیلــی نــژاد بــا اشــاره به ســخنان خــود در این جلســه خاطرنشــان 
کــرد: راهکارهــای پیشــنهادی جهــت تســریع در هوشمندســازی و 
ــن  ــط و  همچنی ــال  و برخ ــات دیجیت ــمت خدم ــه س ــت ب حرک
مــوزش مهــارت هــای اســتفاده از فنــاوری هــای  فرهنگســازی و آ
جدیــد از مــواردی بــود کــه در ایــن جلســه بــه آنهــا اشــاره شــد.

ــات  ــاوری اطالع ــازمان فن ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــن  ــدپور در آیی ــر اس ــه، یاس ــهرداری اورمی ــات ش و ارتباط
ــهرداری  ــپاری ش ــهروند س ــامانه ش ــاز اول س ــی از ف رونمای
ــت  ــرد: از حمای ــار ک ــه اظه ــهرداری اورمی ــج ش ــه پن منطق
هــا و پشــتیبانی هــای شــورای اســالمی شــهر و شــهرداری 
ــت  ــعه سیاس ــتار توس ــق خواس ــر مواف ــا نظ ــه ب ــه ک اورمی
هــای شــهر هوشــمند هســتند، قدردانــی مــی کنیــم.

وی بــا بیــان اینکــه اورمیــه جــز اولیــن شــهرهای کشــور در 
اجــرای ســامانه شهروندســپاری اســت، افــزود: امــروز اتفــاق 
خیلــی بزرگــی در اورمیــه رقــم مــی خــورد و بــرای اولیــن بار 
در ســطح کشــور ســامانه شهروندســپاری بــه صــورت کامــل 
اجــرا مــی شــود مثــال پیــش از ایــن در مشــهد و شــیراز تنهــا 
در بخــش کوچکــی از حــوزه امــالک اجرایــی شــده اســت.

رییــس ســازمان فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات شــهرداری 
اورمیــه گفــت: امــروز در ســطح منطقــه پنج به صــورت کامل 
اســتعالمات شهرســازی بــرون ســپاری شــده و از طرفــی در 
ــمی  ــناد رس ــر اس ــت و دفات ــخوان دول ــر پیش ــی دفات تمام
ــه شــده اســت. ــازمان ارائ ــای الزم از ســوی س ــوزش ه آم

اســتعالمات  اول در حــوزه  فــاز  در  داد:  ادامــه  اســدپور 
انتقــال و ادارات در شــهرداری منطقــه  بانــک، نقــل و 

ســپاری  بــرون  هــم  و  شهروندســپاری  هــم  پنــج 
بــه  امــور  تمامــی  پــس  ایــن  از  و  گرفتــه  انجــام 
شــود. مــی  انجــام  الکترونیکــی  تمامــًا  صــورت 
تــا  بتوانیــم  اســت  امیــد  کــرد:  امیــدواری  ابــراز  وی 
ــهر  ــالمی ش ــورای اس ــای ش ــت ه ــا حمای ــال ب ــان س پای
ســامانه  گانــه  پنــج  مناطــق  تمامــی  در  شــهرداری  و 
انــدازی  راه  کامــل  صــورت  بــه  را  شهروندســپاری 
صــدور  آینــده  ســال  بتوانیــم  اهلل  شــاء  ان  و  کنیــم 
پروانــه و مجــوز ســاخت را نیــز بــرون ســپاری کنیــم.

اســدپور بــا اشــاره بــه جزئیــات فنــی ســامانه شهروندســپاری 
تصریــح کــرد: ایــن ســامانه تحــت وب اســت امــا در گوشــی 
هــای Android و ios  نیــز مــی تــوان از ایــن ســامانه 
ــدارد. ــود ن ــتا وج ــن راس ــکلی در ای ــد و مش ــد ش ــره من به

ــار  ــز اظه ــل شــهروندی نی ــه ایجــاد پروفای ــا اشــاره ب وی ب
ــا  ــم ت ــرده ای ــی ک ــش بین ــهروندی را پی ــل ش ــرد: پروفای ک
ــوص  ــه در خص ــی ک ــوابق و اقدام ــه س ــهروندان هرگون ش
اســتفاده از خدمــات غیرحضــوری و الکترونیکــی انجــام مــی 
دهنــد در آن پروفایــل ثبــت و حتــی بعــد از مدتهــا نیــز قابــل 
رصــد و پیگیــری از ســوی خودشــان باشــد و ایــن پروفایــل 
طــی یــک هفته آینــده در خدمــت شــهروندان قرار مــی گیرد 

و کامــاًل شــفاف اســت و مــا نیــز بــه دنبــال هوشمندســازی و 
شــفاف ســازی ارائــه خدمــات در مدیریــت شــهری هســتیم.

اســدپور در رابطــه بــا شــفاف ســازی خدمــات گفــت: حتی در 
بحــث صــدور پروانــه، محاســبه تراکــم ، محاســبه عــوارض 
و صــدور مجوزهــا شــرایطی را پیــش بینــی کــرده ایــم کــه 
ــان  ــهروندی خودش ــل ش ــتفاده از پروفای ــا اس ــهروندان ب ش
بتواننــد نســبت به محاســبه و بررســی هزینــه ها اقــدام کنند.

وی بــا اشــاره بــه موفقیــت در اجــرای کامــل ســامانه 
تصریــح  پنــج  منطقــه  شــهرداری  در  شهروندســپاری 
بــه  پرونــده   5۴۷ منطقــه  ایــن  در  تاکنــون  کــرد: 
طرفــی  از  و  شــده  داده  پاســخ  الکترونیکــی  صــورت 
آســیبهای  و  مشــکالت  تمامــی  مــدت  ایــن  طــی  در 
ــون  ــم اکن ــت و ه ــده اس ــراد ش ــع ای ــا و رف ــی احص احتمال
ســامانه ای تمامــًا بــدون ایــراد رونمایــی مــی شــود.

رییــس ســازمان فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات شــهرداری 
اورمیــه خاطرنشــان کــرد: هــدف شــهر و شــهرداری 
ــاه  ــایش و رف ــر و آس ــی بهت ــردن زندگ ــا ک ــمند مهی هوش
ــتفاده از  ــا اس ــم ب ــر بتوانی ــت و اگ ــهروندان اس ــرای ش ب
گســترش هرچــه بیشــتر خدمــات الکترونیکــی قدمــی 
ایــم. کــرده  عمــل  موفــق  برداریــم  راســتا  ایــن  در 

صــادق حســین دوســتی در برنامــه زنــده رادیویــی شــهریمیز صــدای مرکــز آذربایجــان 
ــعه  ــات الکترونیکــی و غیرحضــوری و توس ــعه خدم ــه ضــرورت توس ــه ب ــا توج ــی ب غرب
سیاســت هــای شــهر هوشــمند اظهــار کــرد: موضــوع فنــاوری اطالعــات در تمامــی حــوزه 
هــا تأثیرگــذار بــوده و یکــی از مهمتریــن مزایــای آن قابلیــت حــذف مــکان و زمان اســت.

تمامــی  در  چشــمگیر  جویــی  صرفــه  موجــب  اطالعــات  فنــاوری  افــزود:  وی 
زمینــه هــا و حــوزه هــا مــی شــود و ایــن موضــوع بســیار مهــم در شــرایط 
کنــد. مــی  شــهری  توســعه  بــه  شــایان  کمکــی  و  اســت  اقتصــادی  فعلــی 

معــاون برنامــه ریــزی و توســعه ســرمایه انســانی شــهرداری اورمیــه بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــاوری اطالعــات  مدیریــت شــهری در اورمیــه جــز کالنشــهرهای پیــش رو در حــوزه فن
ــت  ــه 88 خدم ــا ارائ ــه ب ــهرداری اورمی ــت: ش ــت، گف ــوری اس ــات غیرحض ــه خدم و ارائ
ــرار دارد. ــطح ق ــک س ــان در ی ــهد و اصفه ــران، مش ــهرهای ته ــا ش ــوری ب غیرحض

حســین دوســتی در توصیف مفهوم شــهر هوشــمند ادامه داد: شــهر هوشــمند شــهری است 
که منابع در آن به صورت هوشــمند و به شــیوه ای عادالنه و برگشــت پذیر توزیع می شــود.

و  اســت  مســیر  بلکــه  نبــوده  مقصــد  هوشــمند  شــهر  کــرد:  تصریــح  وی 
رشــد،  حــال  در  جامعــه  نیازهــای  و  تکنولــوژی  رشــد  بــه  توجــه  بــا  همیشــه 
نیســتیم. متصــور  آن  بــرای  پایانــی  و  بــود  خواهــد  گســترش  و  توســعه 

حســین دوســتی یــادآور شــد: در ســال ۱۳۹6 اورمیــه از ســوی وزارت ارتباطــات و فنــاوری 
اطالعــات و وزارت کشــور بــه عنــوان یکــی از پنــج شــهر پایلــوت اجــرای شــهر هوشــمند 
انتخــاب شــده اســت و ایــن مهــم انگیــزه ای بــرای شــهرداری اورمیــه جهــت پیشــبرد 
ــاوری  ــوزه فن ــد ح ــیب رش ــن رو ش ــت و از ای ــوزه اس ــن ح ــای ای ــت ه ــداف و سیاس اه

ــت. ــوب اس ــیار مطل ــهرها بس ــایر کالنش ــه س ــبت ب ــهرداری نس ــن ش ــات در ای اطالع
هوشــمند  شــهر  از  پارامتــری  ای  هوشــمندانه  تصمیــم  هــر  داد:  ادامــه  وی 
هوشــمند  شــهر  هــای  سیاســت  اجــرای  بــا  کنیــم  مــی  تــالش  و  اســت 
دهیــم. کاهــش  را  خدمــات  ارائــه  هزینــه  و  توزیــع  درســتی  بــه  را  منابــع 

ــرد:  ــار ک ــه اظه ــهرداری اورمی ــانی ش ــرمایه انس ــعه س ــزی و توس ــه ری ــاون برنام مع
ــد و  ــئولیت دارن ــمند مس ــهر هوش ــداف ش ــتای اه ــا در راس ــتگاهها و نهاده ــی دس تمام
بایــد پارامترهایــی همچــون اقتصــاد هوشــمند، دولــت هوشــمند، مــردم هوشــمند، محیــط 
ــن  ــده تری ــود و عم ــرار داده ش ــر ق ــمند مدنظ ــل هوش ــل و نق ــالمت و حم ــت ، س زیس
ــت. ــمند اس ــل هوش ــل و نق ــوزه حم ــا در ح ــن پارامتره ــا در ای ــهرداری ه ــه ش وظیف

حســین دوســتی افــزود: در حــوزه حمــل و نقــل هوشــمند هرچــه ایــن حــوزه 
ــت. ــد داش ــی خواه ــهروندان در پ ــرای ش ــری را ب ــایش حداکث ــاه و آس ــد رف ــعه یاب توس

وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــر ضــرورت تعامــل و همــکاری بیــن ادارات و 
دســتگاهها جهــت اجــرای سیاســت هــای شــهر هوشــمند تأکیــد و ادامــه داد: هوشــمندانه 
ــت و  ــر اس ــا همدیگ ــف ب ــتگاهها و ادارات مختل ــورد دس ــل برخ ــات در مح ــن اتفاق تری
بایــد هوشــمندی ارتبــاط بیــن دســتگاهها ایجــاد و اطالعــات موجــود همپوشــانی شــود.

از  گفــت:  هوشــمند  شــهر  مباحــث  شناســی  آســیب  بــه  بــا  دوســتی  حســین 
ــی  ــدم هماهنگ ــمند ع ــهر هوش ــای ش ــت ه ــازی سیاس ــاده س ــع پی ــن موان مهمتری
ــکیل  ــتانی تش ــروه اس ــتا کارگ ــن راس ــد در ای ــت و بای ــی اس ــتگاههای اجرای ــن دس بی
و شــاخص هــای شــهر هوشــمند و وظایــف دســتگاهها مشــخص و ابــالغ شــود.

وی بــا اشــاره بــه توســعه خدمــات الکترونیکــی و غیرحضــوری توســط شــهرداری اورمیــه 

ــتعالمات  ــه اس ــرای پاســخگویی ب ــرد: ب ــح ک ــهروندان تصری ــایش ش ــاه و آس ــت رف جه
شهرســازی در مناطــق یــک و پنــج نیــازی بــه حضــوری شــهروندان نیســت و عــالوه بــر 
ایــن 88 خدمــت غیرحضوری نیز در ســایت khedmat.urmia.ir در دســترس اســت.
ــوری در  ــات غیرحض ــعه خدم ــال توس ــه در ح ــر اینک ــد ب ــن تأکی ــتی ضم ــین دوس حس
ــمند  ــهرهای هوش ــام ش ــه تم ــت هرچ ــا دق ــرد: ب ــار ک ــتیم، اظه ــهرداری هس ــطح ش س
ارزیابــی و  پیشــرو در جهــان و همچنیــن ســایر کالنشــهرهای کشــور مطالعــه، 
ــم  ــل خواهی ــتانی تحوی ــروه اس ــه کارگ ــات ب ــع اطالع ــا تجمی ــم و ب ــی کنی ــی م بررس
ــد. ــش برون ــوزه پی ــن ح ــدی در ای ــه واح ــا برنام ــتگاهها ب ــی ادارات و دس ــا تمام داد ت
مــردم  و  دســتگاهها  تعامــل  و  همــکاری  را  هوشــمند  شــهر  موفقیــت  رمــز  وی 
خدمــات  از  کــه  کنیــم  ترغیــب  را  مــردم  بایــد  داد:  ادامــه  و  کــرد  عنــوان 
موضــوع  ایــن  بــه  توجــه  بــا  نیــز  خودمــان  و  کننــد  اســتفاده  غیرحضــوری 
دهیــم. قــرار  برنامــه  در  را  خدمــات  ارتقــاء  و  رفــع  را  احتمالــی  ایــرادات 
شــاهد  ســال  پایانــی  ایــام  در  ســاله  همــه  شــد:  یــادآور  دوســتی  حســین 
افزایــش محســوس مراجعــات مردمــی بــه شــهرداری هســتیم و بــا توجــه بــه 
از شــهروندان  امســال و ضــرورت حفــظ ســالمتی جامعــه  شــیوع کرونــا طــی 
کننــد. اســتفاده  از خدمــات غیرحضــوری  امــکان  تــا حــد  کنیــم  دعــوت مــی 
معــاون برنامــه ریــزی و توســعه ســرمایه انســانی شــهرداری اورمیــه خاطرنشــان کــرد: از 
تمامــی شــهروندان همچنیــن مــی خواهیــم چنانچــه پرونــده ای دارنــد و نیــاز بــه مراجعــه 
حضــوری اســت از هــم اکنــون اقدام کرده و بــه چند روز پایانی امســال نگه ندارند تا شــاهد 
رعایــت فاصلــه گــذاری اجتماعــی بــوده و کمکــی شــایان بــه کاهــش شــیوع کرونــا کنیم.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات آذربایجان غربی گفت:

عملکرد درخشان سازمان فاوا شهرداری اورمیه در تأمین زیرساخت های شهر 
هوشمند/ پروژه فیبر نوری شهرداری در سطح کشور کم نظیر است

رییس شورای اسالمی 
شهر اورمیه:

شهرداری اورمیه در 
حوزه ارایه خدمات 

الکترونیکی حائز رتبه 
دوم کشوری است

حســین بخشایشــی در آییــن رونمایــی از فــاز اول 
ــهرداری   ــج ش ــه پن ــپاری منطق ــهروند س ــامانه ش س
ــر  ــذار کبی ــره بنیانگ ــاد و خاط ــت ی ــن گرامیداش ضم
ــی )ره(  ــام خمین ــران حضــرت ام ــالب اســالمی ای انق
و تبریــک دهــه مبــارک فجــر بــا بیــان اینکــه اورمیــه 
ــور  ــمند کش ــهر هوش ــوت ش ــهر پایل ــج ش ــزو پن ج
ــای  ــت ه ــا و حمای ــالش ه ــرد: از ت ــان ک ــت، بی اس
تمامــی عوامــل راه انــدازی ســامانه و ســازمان فنــاوری 
اطالعــات و ارتباطــات شــهرداری قدردانــی مــی کنــم.

وی بــا بیــان اینکــه شــهر اورمیــه جــزو معــدود 
ــوزه آی  ــه در ح ــت ک ــور اس ــطح کش ــهرهای س ش
ــت چشــمگیری  ــک فعالی ــهرداری الکترونی ــی و و ش ت
دارد، افــزود: شــهرداری اورمیــه در ســطح کشــور 
در حــوزه ارایــه خدمــات الکترونیکــی حایــز رتبــه 
دوم کشــوری اســت کــه ایــن در ســایه تــالش 
بــه ویــژه در  ارزنــده پرســنل مدیریــت شــهری 
حــوزه فنــاوری اطالعــات تحقــق یافتــه اســت.

گفــت:  اورمیــه  اســالمی شــهر  رییــس شــورای 
شــهرداری منطقــه پنــج در حــوزه ارائــه خدمــات 
ــگام  ــه پیش ــهرداری اورمی ــطح ش ــوری در س غیرحض
بــوده  و امیدواریــم شــاهد تســری ایــن نــوع از خدمــت 
رســانی در ســایر مناطــق و ســازمان هــا نیــز باشــیم. 
در  حــال حاضــر  اینکــه  اعــالم  بــا  بخشایشــی 
بــرای  اورمیــه  شــهرداری  نــوری  فیبــر  پــروژه 
ــطح  ــمند  در س ــهر هوش ــای ش ــت ه ــق سیاس تحق
شــهر  در حــال اجــرا اســت، ادامــه داد: بیــش از 
صــورت  بــه  اورمیــه  شــهرداری  در  خدمــت   88
ســایت  از  و  ارایــه  شــهروندان  بــه  الکترونیکــی 
khedmat.urmia.ir  قابــل دسترســی اســت.

وی بــا اشــاره بــه رونمایــی فــاز اول  ســامانه شــهروند 
ــد  ــرد:   امی ــار ک ــج اظه ــه پن ســپاری در ســطح منطق
ــدازی  ــرای راه ان ــه ای ب ــی مقدم ــن رونمای ــت ای اس
ســامانه شهروندســپاری در ســایر مناطــق شــهری 
حداکثــر تــا پایــان ســه ماهــه اول ســال ۱۴۰۰ 
باشــد و از شــهرداری مــی خواهیــم کــه برنامــه 
ــد. ــام ده ــتا انج ــن راس ــه را در ای ــای الزم ــزی ه ری

بخشایشــی راه انــدازی ســامانه شــهروند ســپاری 
در ایــام شــیوع کرونــا را مغتنــم شــمرد و ادامــه 
باعــث  شهروندســپاری  ســامانه  انــدازی  راه  داد: 
کاهــش تجمــع شــهروندان در مناطــق شــهرداری 
و در نتیجــه کاهــش  شــیوع کرونــا مــی شــود 
ارتقــا ســالمتی شــهروندان اســت. کــه موجــب 

بــه گفتــه بخشایشــی خدمــات الکترونیکــی بایــد 
ــای الزم  ــوزش ه ــد و آم ــعه یاب ــش توس ــش از پی بی
ــهروندان  ــا ش ــود ت ــام ش ــوص انج ــن خص ــز در ای نی
ــد شــوند.  ــره من ــات به ــوع خدم ــن ن ــی از ای ــه راحت ب
وی گفــت: امیــد اســت بــا توســعه زیــر ســاخت 
هــای شــهر هوشــمند  روزی برســد کــه حتــی 
دریافــت  بــرای  هــم  شــهروندان  از  نفــر  یــک 
ــات  ــد و خدم ــه نکن ــهرداری مراجع ــه ش ــات ب خدم
کنــد. دریافــت  الکترونیکــی  صــورت  بــه  را 

بخشایشــی تاکیــد کــرد:  بســتر و زیــر ســاخت 
دسترســی بــه خدمــات الکترونیکــی فراهم شــده اســت 
امــا تحقــق ایــن مهــم نیــاز بــه فرهنــگ ســازی دارد.

ــرای  ــای  الزم ب ــانی ه ــالع رس ــد: اط ــادآور ش وی ی
بهــره منــدی از خدمــات الکترونیکــی صــورت گیــرد تــا 
شــهروندان از ایــن نــوع خدمــات بیــش از پیــش بهــره 
ــغ  ــت تبلی ــروری اس ــتا ض ــن راس ــوند و در ای ــد ش من
خدمــات غیرحضــوری شــهرداری در رســانه هــا مــورد 
توجــه قــرار گرفتــه و تمامــی اقدامــات حــوزه فنــاوری 
اطالعــات در فضــای مجــازی و مطبوعــات بــرای 
ــوند. ــانی ش ــالع رس ــهروندان اط ــی ش ــی تمام آگاه

ــان  ــه خاطرنش ــهر اورمی ــالمی ش ــورای اس ــس ش ریی
کــرد: از مدیــران شــهرداری مــی خواهــم تــا در ایام اهلل 
دهــه فجــر امســال و قبــل از اتمــام ایــن دهــه، مراســم 
باشــکوهی در یکــی از ســالن هــای شــهر بــرای 
ــهرداری  ــده ش ــه ش ــات ارائ ــی خدم ــی از تمام رونمای
و خدمــات  الکترونیــک  دولــت  در حــوزه  اورمیــه 
بــا حضــور مســئوالن و مدیــران  غیرحضــوری و 
ــه  ــه ب ــا هم ــد ت ــزار کنن ــتانی برگ ــتانی و اس شهرس
اهمیــت و ضــرورت اقدامــات انجــام گرفتــه پــی ببرنــد.

اسدپور؛
اورمیه جز اولین شهرهای کشور در اجرای کامل سامانه شهروندسپاری

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اورمیه:

اورمیه جز کالنشهرهای برتر در حوزه ارائه خدمات غیرحضوری است/ شیب مطلوب رشد 
حوزه فناوری اطالعات در شهرداری اورمیه
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5مدیریت شهری

فــراوان،  قوســهای  و  کــش  از  بعــد 
شــهردار  اســفند   ۹ شــنبه  روز  ســرانجام 
ــاس  ــه براس ــد ک ــاب ش ــه انتخ ــد اورمی جدی
مجیــد  شــورا،  اعضــای  تصمیــم  بــا  آن 
بعــدی  شــورای  تــا  حبشــی،  آقــازاده 
ســکاندار مدیریــت شــهری خواهــد بــود.

چنــد  در  شــده  انجــام  گیــری  رای  در 
مرحلــه از هشــت نامــزد تصــدی گــری 
ایــن ســمت، آقــازاده حبشــی بــا 8 رای 
موافــق، ۲رای منفــی و یــک رای ســفید 
ــد. ــده ش ــه برگزی ــهردار اورمی ــوان ش ــه عن ب

تصمیمــی،  در  اورمیــه  شــهر  شــورای 
را  شــهردار  انتخــاب  شــنبه  روز  جلســه 
بــدون  کرونایــی،  شــرایط  اعــالم  بــا 
کــرد. برگــزار  خبرنــگاران  حضــور 

در  حضــور  حبشــی،  آقــازاده  ســوابق  از 
مــدارس  نوســازی  مدیرکلــی  ســمت 
شــرکت  مدیرعاملــی   ، آذربایجان غربــی 
آب و فاضــالب آذربایجان غربــی و اردبیــل 
منطقــه  فاضــالب  و  آب  مقــام  قائــم  و 
اشــاره کــرد. را می تــوان  یــک تهــران  

رئیــس شــورای شــهر اورمیــه بعــد از انتخــاب 
شــهردار در گفتگــو بــا درونانیــوز درخصــوص 
ــرای  ــد گفــت: ب ــد انتخــاب شــهردار جدی رون
ســمت شــهردار، ۲۷ نفــر اعــالم کاندیداتــوری 
نمــوده بودنــد کــه بــا توجــه بــه اینکــه طبــق 
مــدرک  ســمت  ایــن  بــرای  آیین نامــه، 
ــخص  ــته های مش ــان رش ــانس از می فوق لیس
ــی الزم  ــت میان ــال مدیری ــن ۹ س و همچنی
کاندیداهــا  میــان  از  نفــر   ۱۱ می باشــد، 
ــرای  ــان ب ــان آن ــه از می ــدند ک ــاب ش انتخ
ــه  ــود داشــت ک ــام وج ــر ابه ــت ۳ نف صالحی
بعــد از اســتعالم از مراجــع ذی صــالح، پاســخ 
منفــی دریافــت شــد و در نتیجــه 8 نفــر بــرای 
ســمت شــهردار باقــی مانــد کــه برنامه هــای 
ــه  ــورا ارائ ــرای ش ــول ۳ روز ب ــود را در ط خ
ــد و ســرانجام امــروز برحســب حــروف  نمودن
ــرای  ــری ب ــه رای گی ــدام ب ــورا اق ــای، ش الفب
ــه  ــر نامزدهــا نمــود کــه در مرحل ــه نف ــر ب نف
ــر  ــاب و ۴ نف ــاال انتخ ــا رای ب ــر ب اول ۴ نف
حــذف شــدند و در مرحلــه دوم از میــان چهــار 
ــت  ــه ۷ رای مثب ــا ک ــی از نامزده ــر، یک نف
بدســت آورده بــود مســتقیما بــه مرحلــه 
ــترکا  ــه مش ــزد ک ــرای ۳ نام ــه و ب ــد رفت بع
ــاره  ــد، دوب ــرده بودن ــب ک ــت کس 6 رای مثب
ــی از  ــزار و یک ــات برگ ــورا انتخاب ــای ش اعض
ــر  ــان  دو نف ــد و از می ــاب ش ــا انتخ نامزده
مرحلــه نهایــی آقــای آقــازاده بــا 8 رای 
ــد. ــاب ش ــه انتخ ــهردار اورمی ــوان ش ــه عن ب

بخشایشــی در مــورد برگــزاری انتخــاب بــرای 

۳ نفــر بــا 6 رای در مرحلــه ســوم گفت: شــورا 
ــت  ــم گرف ــد از بحــث و هم نظــری، تصمی بع
ــاره  ــی، دوب ــن آرای منف ــدون در نظــر گرفت ب
انتخابــات برگــزار نمایــد کــه در نتیجــه آقــای 
آقــازاده کــه قبــال 6 رای مثبــت و 5 رای 
ــت  ــا ۷ رای مثب ــود، ب ــرده ب ــی کســب ک منف
ــت. ــر راه یاف ــه آخ ــه مرحل ــی ب و ۴ رای منف

رونــدی  انتخابــات،  رونــد  داد:  ادامــه  وی 
ــر(  ــه نف ــر ب ــات )نف ــوه انتخاب ــت و نح مثب
تصمیــم اعضــای شــورا بــود و شــاید در 
دیگــر شــهرها بــه نحــو دیگــری باشــد 
آن  بــرای  مدونــی  آیین نامــه  کــه  چــرا 

امــروز  انتخابــات  نحــوه  و  نــدارد  وجــود 
بــا اقبــال اعضــای شــورا همــراه شــد و 
مســتندات نتایــج نیــز موجــود می باشــد.

رئیــس شــورای شــهر اورمیــه در مــورد زمــان 
ــکار  ــروع ب ــتعالمات و ش ــخ اس ــت پاس دریاف
ــوده و  ــر ب ــا پیگی ــت: م ــد گف ــهردار جدی ش
ــخ  ــان پاس ــن زم ــم در کوتاهتری ــالش داری ت
اســتعالمات را الزم را اخــذ کنیــم ولــی بــرای 
شــهرهای بیــش از ۲۰ نفــر نفــوس و مراکــز 
اســتان، وزیــر کشــور بایــد حکــم شــهردار را 
امضــا کنــد و مــا قطعــا بــا نماینــده ای پیگیــر 
ــرع  ــا در اس ــود ت ــم ب ــوع خواهی ــن موض ای
وقــت حکــم شــهردار جدیــد صــادر شــود امــا 
معمــوال ۲۰ – ۳۰ روز طــول خواهــد کشــید.

حجت االســالم محمــد خلیل پــور، رئیــس 
ــه  ــهر اورمی ــورای ش ــی ش ــیون فرهنگ کمیس

نیــز در مــورد انتخابــات شــهردار جدیــد اورمیه 
ــورا  ــد از اعضــای ش ــه اول بای ــت: در وهل گف
ــه و  ــا حوصل ــه ب ــود ک ــکر نم ــر و تش تقدی
ــازی ها  ــی جنجال س ــه برخ ــه ب ــدون توج ب
و اخبــار منفــی، بــا صبــر و حوصلــه فــراوان، 
ــه  ــد ک ــا رای دادن ــر نامزده ــه نف ــر ب ــه نف ب
شــد. انتخــاب  آقــازاده  آقــای  ســرانجام 
وی ادامــه داد: اعضــای شــورا در انتخــاب 
شــهردار برنامه محــور حرکــت کــرده و بــدون 
ــه نامزدهــا را مدنظــر  ــراد، برنام ــه اف توجــه ب
خود داشــتند و انشــاهلل آقــای آقــازاده موجبات 
ــد. ــه باش ــهر اورمی ــرای ش ــت ب ــر و برک خی

سوابق ومسئولیتهای اجرایی:

ــتانهای  ــدرس هنرس ــن وم ــه ف ــر حرف ۱. دبی
ــرورش  ــوزش پ آم

فرمانــداری  عمــران  مشاورومســئول   .۲
پیرانشــهر شهرســتان 

اداره کل  وکارشــناس ســاختمان  ناظــر   .۳
نوســازی وتوســعه وتجهیزمــدارس اســتان 

آذربایجــان غربــی
وتجهیــز  وتوســعه  نوســازی  مدیــرکل   .۴

مــدارس اســتان آذربایجــان غربــی
5.مشــاور معــاون وزیــر نیــرو درامــور آب 

ــور  کش
6.عضــو اصلــی هیــأت مدیــره ومعاونــت 
مدیریــت  وبهبــود  ریــزی  برنامــه 

قزویــن  اســتان  ای  منطقــه  آب  شــرکت 
۷.رئیــس هیــأت مدیــره ونماینــده ســهام 
ــع  ــت مناب ــی مدیری ــادر تخصص ــرکت م ش
آب ایــران در مدیریــت شــبکه آبیــاری دشــت 

ــن قزوی
8. رئیــس هیــأت مدیــره ومدیرعامــل شــرکت 

آب و فاضــالب اســتان اردبیــل 
۹. رئیــس هیــأت مدیــره ومدیرعامــل شــرکت 

آب و فاضــالب اســتان آذربایجــان غربــی 
۱۰.مشــاور رئیــس هیــأت مدیــره ومدیــر 
عامــل شــرکت مهندســی آب وفاضــالب 

ــور کش

وفاضــالب  آب  شــرکت  مقــام  ۱۱.قائــم 
تهــران اســتان  یــک  منطقــه 

سایر مسئولیتها وفعالیتها:

ــروه انســجام  ــری ودبیرکارگ ۱. مســئول پیگی
بخشــی شــرکتهای آب منطقــه ای و آب و 

ــور  ــتایی در کش ــهری وروس ــالب ش فاض
آب  غیرعامــل  پدافنــد  کمیتــه  ۲.رئیــس 
ــالب  ــن وآب وفاض ــتان قزوی ــه ای اس منطق
ــل ــی و اردبی ــان غرب ــای آذربایج ــتان ه اس

۳.رئیــس ودبیــر کمیتــه پژوهــش وتحقیقــات 
آب منطقــه ای اســتان قزویــن وآب وفاضالب 

اســتان هــای آذربایجــان غربــی و اردبیــل 
۴. رئیــس کمیتــه تعرفــه آب) اقتصــاد آب( آب 

منطقــه ای اســتان قزویــن

عضــو شــورای شــهر اورمیــه با اشــاره بــه اینکه 
۱۰ میلیــون تومــان مطالبــه راننــدگان اتوبــوس 
درون شــهری اورمیــه واریــز شــده اســت، گفت: 
همچنیــن دو میلیــون تومان بابت بیمه شــخص 
ــت. ــده اس ــت ش ــدگان پرداخ ــه رانن ــث ب ثال

در  خلیل پــور  محمــد  حجت االســالم 
گفت وگــو بــا خبرنــگار تســنیم در  اورمیــه 
ــان  ــون توم ــه ۱۰ میلی ــه اینک ــاره ب ــا اش ، ب
مطالبــه راننــدگان اتوبــوس درون شــهری 
ــز شــده اســت، اظهــار داشــت: همچنیــن  واری
دو میلیــون تومــان بابــت بیمــه شــخص 
ــت. ــده اس ــت ش ــدگان پرداخ ــه رانن ــث ب ثال
وی تصریــح کــرد: همچنیــن شــیوه نامه ای 
تنظیــم  اورمیــه  اتوبوســرانی  ســوی  از 
شــده اســت کــه روز دوشــنبه در صحــن 
می گیــرد. قــرار  بررســی  مــورد  شــورا 

عضــو شــورای شــهر اورمیــه با اشــاره بــه اینکه 
در روزهــای کرونــا شــهرداری در کنــار رانندگان 
اتوبــوس و تاکســی بــوده اســت تصریــح کــرد: 
در ایــن مــدت شــهرداری عــالوه بــر پرداخــت 
ــه معیشــتی، یــک بســته معیشــتی یــک  یاران
میلیــون تومانــی و یــک بســته معیشــتی 
ــه  ــوخت یاران ــن س ــی و روغ ــزار تومان ۳۰۰ه
ای نیــز بــه راننــدگان اتوبــوس درون و تاکســی 
اورمیه توســط اتوبوســرانی پرداخت شــده اســت.

وی عنــوان کــرد: مقــرر شــده اســت در طبقــه 
ــه  ــطح اورمی ــرا در س ــج فرهنگ س ــی پن فوقان
شــود. تشــکیل  کتابخانــه  و  قرائت خانــه 

خلیل پــور بیــان کــرد: همچنیــن در هــر 
اورمیــه  ســطح  در  شــهرداری  منطقــه 
شــود. راه انــدازی  منظــوره  چنــد  ســالن 

حاضــر  حــال  در  کــرد:  تصریــح  وی 
اورمیــه  شــهر  در  اتوبــوس  دســتگاه   ۳۴۳
ایــن  از  کــه  هســتند  فعالیــت  حــال  در 
تعــداد ۲۹۳ اتوبــوس متعلــق بــه بخــش 
اســت. ملکــی  اتوبــوس  و 5۰  خصوصــی 

ــح روز  ــنیم، صب ــزاری تس ــزارش خبرگ ــه گ ب
شــنبه ۲۹ آذر مــاه بــود کــه  راننــدگان اتوبــوس 
داخــل شــهری اورمیــه بــه دلیــل عــدم دریافت 
مطالبــات خود دســت از کار کشــیدند و در محل 
کار خــود حاضــر نشــدند و ایــن تجمــع منجر به 
ترافیــک ســنگین و مشــکالت عمــده تــرددی 
بــرای مــردم در ایــن کالن شــهر شــده اســت.
چنــد روز بعــد، بخشــی از مطالبــات ایــن 
راننــدگان از طــرف ایــن ســازمان پرداخت شــده 
و مابقــی ایــن مطالبــات کــه بیشــتر مربــوط بــه 
بخــش دولتــی بــوده و در دســت اقــدام اســت

اتوبوس هــای  نیــز  حاضــر  حــال  در 
مشــغول  شــهر  ســطح  در  ملکــی 
هســتند. شــهروندان  بــه  خدمات رســانی 

با تصمیم اعضای شورا؛ آقازاده، شهردار اورمیه شد

ارقام بودجه 
1400 شهرداری 
اورمیه چگونه 

است؟

»

بــر  مبنــی  اورمیــه  شــهرداری  پیشــنهاد 
ــط  ــروز توس ــال ۱۴۰۰ ام ــه س ــش بودج افزای
اعضــای شــورای اســالمی ایــن شــهر رد شــد.

پیشــنهاد شــهرداری اورمیــه مبنــی بــر افزایــش 
ــورای  ــروز ش ــال ۱۴۰۰ در جلســه ام ــه س بودج
اســالمی ایــن شــهر پــس از بررســی های اعضــا 
بــه رای گذاشــته شــد که بــا پنــج رای موافق و 6 
رای مخالــف رد و مقــرر شــد همان بودجه ســال 
ــز تعریــف شــود. ــده نی ــرای ســال آین جــاری ب

طبــق جلســه شــورای اســالمی شــهر اورمیــه، 
ــک  ــش ی ــان افزای ــهرداری خواه سرپرســت ش
هــزار میلیــارد ریالــی بودجــه و رســیدن آن به ۱6 
هــزار میلیــارد ریــال بــود کــه بــا مخالفــت اعضا 
رو بــه رو شــد و مقرر شــد کــه برنامه هــای جدید 
بودجــه ای بــا میــزان بودجه ســال گذشــته یعنی 
همــان ۱5 هــزار میلیــارد ریالــی تعریــف شــود.

ــی از  ــرزاده« یک ــول اصغ ــه »رس ــن جلس در ای
ــق  ــه مواف اعضــای شــورای اســالمی شــهر ک
ــد  ــت: نبای ــار داش ــود، اظه ــه ب ــش بودج افزای
ــه  ــهرداری اورمی ــه ش ــش بودج ــرح افزای از ط
نگرانــی در بیــن اعضــا ایجاد شــود؛ طبــق قانون 
شــهرداری موظــف اســت کــه بودجه را بنویســد 
تــا بــه تاییــد شــورا برســد و اگــر اشــکالی در این 
رابطــه وجــود داشــته باشــد، بررســی خواهد شــد.
نیــز  اضافــه شــده  میــزان  داد:  ادامــه  وی 
قرضــه  اوراق  طریــق  از  یــا  نهایــت  در 
شــود. تامیــن  می توانــد  بانکــی  وام  یــا 

حجــت االســالم »محمــد خلیــل پــور« دیگــر 
ــار  ــز اظه ــه نی ــش بودج ــق افزای ــو مواف عض
داشــت: مــن بــا بودجــه ۱6 هــزار میلیــارد ریالــی 
پیشــنهادی در حالــت کلــی موافقــم ولــی بایــد 
ــود. ــف ش ــرای آن تعری ــی ب ــای واقع درآمده
ــاد  ــخت ایج ــرایط س ــه ش ــان اینک ــا بی وی ب
شــده جهــت اخــذ پروانــه کــه از ســوی ســازمان 
راه و شهرســازی  نظــام مهندســی و وزارت 
را  شــهرداری  درآمدهــای  شــده،  اعــالم 
کاهــش خواهــد داد، افــزود: بایــد تدابیــری 
ــده  ــی بن ــود؛ ول ــیده ش ــن اندیش ــرای ای ــز ب نی
ــتم. ــنهادی هس ــه پیش ــش بودج ــق افزای مواف
پناهــی« عضــو  نیــز »حســین  از ســویی 
شــورای اســالمی شــهر اورمیــه کــه بــه عنــوان 
مخالــف بودجــه ســخنرانی کــرد، گفــت: طــی 
۱۰ مــاه ســال جــاری فقــط ۷۰ درصــد بودجــه 
محقــق شــده اســت و وقتــی حتــی در تحقــق 
ــتیم  ــه هس ــکل مواج ــا مش ــی ب ــه فعل بودج
نبایــد بودجــه ســال آینــده افزایــش یابــد.
وی همچنیــن خواســتار بررســی عملکــرد 
بــا  رابطــه  در  اورمیــه  شــهرداری  واقعــی 
تصمیــم  ســپس  و  جــاری  ســال  بودجــه 
گیــری در رابطــه بــا بودجــه ســال آینــده شــد.
»خالــد حاتمــی« دیگــر عضــو مخالــف افزایــش 
بودجــه ســال آینــده نیــز بــا بیــان اینکــه تنهــا 
ــهرداری،  ــان ش ــوق کارکن ــت  حق ــرای پرداخ ب
ایــن مجموعــه بایــد روزانــه حــدود ۲۰ میلیــارد 
ــفانه  ــت: متاس ــد، گف ــته باش ــد داش ــال درآم ری
درآمــد روز گذشــته شــهرداری حتــی بــه 
چهــار میلیــارد ریــال نیــز نرســید؛ ســوال بنــده 
ــه  ــی چگون ــرایط فعل ــه در ش ــت ک ــن اس ای
می تــوان بــه فکــر افزایــش بودجــه بــود؟

وی بــا بیــان اینکــه افزایــش درآمدهــای 
شــهرداری بــه نفــع مــردم اســت ولــی در 
ســال آینــده وضعیــت تامیــن درآمــد بــا 
ــه بســیار  ــذ پروان ــد اخ ــرایط جدی ــه ش ــه ب توج
ــن  ــی در تامی ــزود: وقت ــود، اف ــد ب ســخت خواه
ــازی  ــتیم نی ــه هس ــکل مواج ــا مش ــد ب درآم
بــه بــازی بــا اعــداد و ارقــام نیســت؛ آیــا 
می خواهیــم ســر خودمــان کاله بگذاریــم؟

ــد  »غالمرضــا عــدل دوســت« سرپرســت جدی
ــه طــی  ــان اینک ــا بی ــز ب ــه نی شــهرداری اورمی
ــه  ــد روزان ــط درآم ــته، متوس ــه گذش ــک هفت ی
ایــن شــهرداری حــدود ۱۳ میلیــارد ریــال بــوده 
اســت، گفــت: طــی ۱۰ مــاه ســال جــاری 
ــان  ــا پای ــه و ت ــق یافت ــه تحق ــد بودج ۷۰ درص
ســال ایــن رقــم افزایــش خواهــد یافــت.
و  مســاحت  هکتــار  هــزار   ۱۱ اورمیــه 
دارد. جمعیــت  نفــر  هــزار   8۰۰ از  بیــش 

پیشنهاد افزایش 
بودجه شهرداری 
اورمیه در سال 
آینده، رد شد

محمد خلیل پور؛
بخشی از مطالبات رانندگان اتوبوس های بخشی خصوصی در اورمیه پرداخت شد »

رئیــس  بخشایشــی  حســین  اســفند،  دوم  روز 
ــی  ــه علن ــه در جلس ــهر اورمی ــالمی ش ــورای اس ش
ــه  ــه بودج ــروز الیح ــه ام ــن ک ــان ای ــا بی ــورا ب ش
شــهرداری مرکــزی، مناطــق و ســازمان ها بــه 
ــان  ــارد توم ــزار و 8۰۰ میلی ــک ه ــی ی ارزش ریال
تقدیــم شــورای اســالمی شــهر اورمیــه شــد گفــت: 
ــی  ــن علن ــنبه در صح ــا روز دوش ــه ت ــن الیح ای
ــب و  ــس از تصوی ــده و پ ــی ش ــورا بررس ــن ش ای
ــد. ــد ش ــه خواه ــه ارائ ــداری اورمی ــه فرمان ــد ب تایی
توســعه  و  هوشمندســازی  افــزود:  بخشایشــی 
ــر در  ــات موث ــهری، اقدام ــی ش ــات الکترونیک خدم
ــا، افزایــش اعتمــاد  ــا بیمــاری کرون زمینــه مقابلــه ب
منابــع موجــود  تقویــت  و  شــهروندان، اصــالح 
ــیه نشــین  ــازی مناطــق حاش ــد س ــدی، توانمن درآم
تکمیــل طرح هــای  برخــوردار شــهری،  کــم  و 
ــگ دوم  ــه رین ــه از جمل ــهر اورمی ــام ش ــه تم نیم
آذربایجــان،  همســطح  غیــر  تقاطــع  و  شــهر 
ــعه  ــی و توس ــای عمران ــی طرح ه ــت فرهنگ پیوس
فضــای ســبز از جملــه مــواردی اســت کــه در 
بودجــه ســال آینــده در نظــر گرفتــه می شــود.

ــهرداری  ــت ش ــت، سرپرس ــدل دوس ــا ع عالمرض
درصــد   ۷۳ گفــت:  شــورا  صحــن  در  اورمیــه 
 ۱۴۰۰ ریالــی  میلیــارد  هــزار  هفــده  بودجــه 
اســت. غیرنقــدی  آن  درصــد   ۲۷ و  نقــدی 

ارتقــاء   ،۱۴۰۰ بودجــه  پیــام  داد:  ادامــه  او 
شــفافیت،  محوریــت  بــا  اداری  ســالمت 
مکانیــزه و سیســتمی نمــودن امــور و رعایــت 
اســت.  زمینه هــا  کلیــه  در  مقــررات  و  ضوابــط 
ــد  ــزود: ۷6 درص ــه اف ــهرداری اورمی ــت ش سرپرس
 ۱۰ طــی  اورمیــه  شــهرداری   ۱۳۹۹ بودجــه  از 
اســت. یافتــه  تحقــق  جــاری  ســال  ماهــه 
در ایــن جلســه اعضــای حاضــر در جلســه شــورای 
اســالمی شــهر بــه بررســی الیحــه بودجــه پرداختــه 
و نظــرات و دیدگاه هــای خــود را بیــان کردنــد.

ــه ریاســت  ۴ اســفند در صحــن علنــی شــورا کــه ب
ــای  ــور اعض ــا حض ــی و ب ــین بخشایش ــر حس دکت
ــه  ــد بودج ــزار ش ــهرداری برگ ــران ش ــورا و مدی ش
ــغ  ــاری بال ــا اعتب ــه ب ــهرداری اورمی ــال ۱۴۰۰ ش س
بــر یــک هــزار و 8۰۰ میلیــارد تومــان تصویــب شــد.
مناطــق  ســازمان ها،  مصــوب  ارقــام  برخــی 
اورمیــه  شــهرداری  تحت نظــر  نهادهــای  و 
می باشــد: زیــر  بصــورت   ۱۴۰۰ بودجــه  در 

ــرای ســازمان عمــران و بازآفرینــی  بودجــه ۱۴۰۰ ب
شــهرداری بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۱۰۰ میلیــارد 
تومــان، ســازمان ســیما و منظــر شــهری شــهرداری 
بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۱۴8 میلیــارد تومــان، ســازمان 
ــر  ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــذاری شــهرداری ب ســرمایه گ
۷6 میلیــارد و ۱۳6 میلیــون  ریــال، ســازمان حمــل 
ــغ  ــاری بال ــا اعتب ــار و مســافر شــهرداری ب و نقــل ب
بــر ۳۲ میلیــارد تومــان و ســازمان فرهنگــی ورزشــی 
شــهرداری اورمیــه بــا اعتبــاری بالــغ بــر 5۲ میلیــارد 
و  اطالعــات  فنــاوری  ســازمان  تومــان،   5۰۰ و 
ارتباطــات شــهرداری اورمیــه بــا اعتبــاری بالــغ بــر 
ــان،  ــزار توم ــون و ۳۰۰ ه ــارد و 6۹5 میلی ۱۹ میلی
ــا اعتبــاری  ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری ب
بالــغ بــر ۱6۰ میلیــارد تومــان، ســازمان ســاماندهی 
مشــاغل شــهری و فــرآورده هــای کشــاورزی 
شــهرداری اورمیــه بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۳۲ میلیــارد 
تومــان و شــهرداری منطقــه ۳ اورمیــه بــا اعتبــاری 
ــه  ــهرداری منطق ــان، ش ــارد توم ــر 8۰ میلی ــغ ب بال
ــال  ــه س ــان- بودج ــارد توم ــه ۲۳۰ میلی ــک اورمی ی
۱۴۰۰ شــهرداری منطقــه ۲ اورمیــه 6۰ میلیــارد 
تومــان- بودجــه ســال ۱۴۰۰ شــهرداری منطقــه ۴ 
ــال ۱۴۰۰  ــه س ــان  ، بودج ــارد توم ــه 8۰ میلی اورمی
ــارد تومــان،  ــه ۲۳۰ میلی شــهرداری منطقــه 5 اورمی
ســازمان خدمــات ایمنــی و آتــش نشــانی شــهرداری 
۳5 میلیــارد تومــان و ســازمان آرامســتان هــای 
شــهرداری ۲۴ میلیــارد تومــان بــه تصویــب رســید.
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6اجتماعی - فناوری

ــوان  ــا عن ــور ب ــی کش ــه فضای ــتین منظوم نخس
قاســم  حــاج  سنجشــی  منظومــه  ماهــواره 
ســلیمانی و ماهــواره فضایــی اروم َســت بــا 
حضــور علــی نیکــزاد نایــب رییــس مجلــس 
شــورای اســالمی در اورمیــه رونمایــی شــد.

تمامــی  در  بنیــان  دانــش  توســعه  موضــوع 
تاکیــد  مــورد  بســیار  کشــور  هــای  بخــش 
بــوده و همــواره در مســاله بنیادیــن اقتصــاد 
ــن  ــی از مهمتری ــوان یک ــه عن ــز ب ــی نی مقاومت
ــه شــمار مــی رود. راهکارهــای پیشــرفت کشــور ب

یکــی از رویکردهایــی کــه در حــوزه علــم و 
فنــاوری توســط دولــت تدبیــر و امیــد مــورد 
ــرداری از  ــازی و بهره ب ــرار دارد، اجرایی س ــه ق توج
ظرفیت هــای کامــل قانــون حمایــت از شــرکت ها 
ــمت  ــه س ــت ب ــان و حرک ــات دانش بنی و موسس
ــل  ــتای نی ــادی در راس ــتاوردهای اقتص ــق دس خل
بــه اهــداف جهــش اقتصــادی بــوده اســت.

توجــه بــه توســعه واحدهــای فنــاور و دانــش 
بنیــان، ایجــاد ارتبــاط بیــن ایــن واحدهــا و 
ــت  ــتور کار دول ــواره در دس ــی، هم ــعه صنعت توس
تدبیــر و امیــد قــرار داشــته اســت کــه ایــن مهــم 
بــا ســرعت و شــتاب زیــادی در ســال هــای 
اخیــر در آذربایجــان غربــی دنبــال می شــود.

فضایــی  منظومــه  نخســتین  راســتا  ایــن  در 
ــی  ــواره سنجش ــه  ماه ــوان منظوم ــا عن ــور ب کش
ــی اروم  ــواره فضای ــلیمانی و ماه ــم س ــاج قاس ح
ــوان  ــی ت ــه م ــد ک ــی ش ــه رونمای ــت در اورمی َس
آن را گامــی بلنــد در توســعه اســتان دانســت.

محوریــت  شــرکت  بــا  اروم ســت  ماهــواره 
نفــر   ۱۲ همــکاری  و  آذربایجــان  اوج  گیتــی 
نفربــه صــورت  و ۲۲  بــه صــورت مســتقیم 
غیرمســتقیم طراحــی شــد تــا نمونــه پیــش 
کیفــی ســاخته شــده را روانــه جامعــه کنــد.

اثبات فناوری ایرانی از جمله اهداف ساخت 
ماهواره »اروم ست« است

و  آذربایجــان  اوج  مدیرعامــل شــرکت گیتــی 
ســازنده ایــن ماهــواره بــا اشــاره بــه اهمیــت ایــن 
ــه  ــن آوری، ورود مقتدران ــات ف ــت: اثب ــرح، گف ط
بخــش خصوصــی بــه صنعــت فضایــی وســاخت 
ــی  از  ــت سنجش ــی باماموری ــای فضای ماهواره ه
ــت. ــرح اس ــن ط ــرای ای ــا ب ــداف م ــه اه اجمل

درایــن  داد:  ادامــه  ذوالفقــار  محمدحســین 
ــت  ــر اس ــر ۱۰ مت ــر زی ــن تصوی ــواره رزولیش ماه
ــرم  ــاالت ن ــل وانفع ــا فع ــد ب ــن می توان و دوربی

ــد. ــاد کن ــار مترایج ــر چه ــن زی ــزاری رزولیش اف
ــرح  ــن ط ــدف ای ــن ه ــم تری ــه داد: مه وی ادام
شــکل گیــری منظومــه ی فضایــی متشــکل 
ــرل  ــت کنت ــا ماموری ــواره ب ــج ماه ــا پن ــه ت از س
می باشــد. وسنجشــی  دریایــی  ترافیــک 

ــروژه زمینــه ســاز شــکل  وی تاکیــد کــرد: ایــن پ
گیــری یــک منظومــه ۳۰۰ فرونــدی خواهــد بودکه 

انقــالب بزرگــی را درعرصــه شــکل گیــری اینترنت 
و ورود بــه بعــد چهــارم تکنولــوژی را رقــم خواهدزد.

راه اندازی نخستین مجموعه فضایی کشور 
نتیجه اعتماد به جوانان است

ــه  ــالمی ک ــورای اس ــس ش ــس مجل ــب ریی نای
هفتــه گذشــته در آییــن رونمایــی از ایــن مجموعــه 
در پــارک علــم و فنــاوری اورمیــه شــرکت کــرده، 
ــرفت  ــوب و پیش ــات خ ــن اتفاق ــه ای ــت: هم گف
نتیجــه  کشــور،  در  گرفتــه  صــورت  هــای 
ــت. ــاور اس ــتعد و خودب ــان مس ــه جوان ــاد ب اعتم

ــان  ــه جوان ــا ب ــزود: هرجــا کــه م ــی نیکــزاد اف عل
خــود در عرصــه هــای مختلــف بــاور کــرده 
ــی  ــای بســیار خوب ــا پیشــرفت ه ــم، در آنجــا ب ای
ــی  ــه فضای ــن منظوم ــم کــه همی ــوده ای مواجــه ب
آنهاســت. جملــه  از  ســت  اروم  ماهــواره  و 

وی اضافــه کــرد: پیشــرفت علمــی از جملــه 
مهمتریــن راه هــای توســعه کشــور و رســیدن بــه 
ــف  ــای مختل ــش ه ــرفت در بخ ــای پیش ــه ه قل
دیگــر اســت که مقــام معظــم رهبــری نیز همــواره 
ــش  ــش از پی ــد بی ــد و بای ــد داشــته ان ــر آن تاکی ب
ــه ایــن بخــش حرکــت کنیــم. در مســیر توجــه ب
جوانــان بــه  اعتمــاد  و  تکیــه  ضــرورت 

نماینــده مــردم اورمیــه در مجلــس شــورای 
اســالمی نیــز در ایــن رابطــه گفــت: جوانــان 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــه مق ــتند ک ــی هس همان های
ــان  ــد، آن ــاد کنی ــان اعتم ــه جوان ــر ب ــد اگ فرمودن
ــرد. ــد ک ــی نخواهن ــما را خال ــت ش ــگاه پش هیچ

وحیــد جــالل زاده ادامــه داد: بــه جــز چنــد 
شــرکت محــدود در دنیــا کــه ایــن تکنولــوژی را در 
اختیــار دارنــد و بــا در اختیــار داشــتن منابــع مالــی 
فعالیت هــای خــود را از ســالیان گذشــته آغــاز کــرده 
ــه ای را در  ــای منظوم ــواره ه ــد ماه ــته ان و توانس
مــدار لئــو قــرار دهنــد، مــا نیــز بــه کمــک جوانــان 
ــم. ــت یافتی ــت دس ــن موفقی ــه ای ــور ب ــن کش ای

وی بیــان کــرد: بــه طــور قطــع در صــورت حمایت، 
ــد  ــد و بای ــرفت کنن ــد پیش ــان می توانن ــن جوان ای
ــرا  ــان بشــتابیم، زی ــن جوان ــاری ای ــه کمــک و ی ب
چندیــن شــرکت از کشــورهای خارجــی درخواســت 
ــد و آمادگــی خــود  ــان را دارن ــا ایــن جوان ارتبــاط ب

ــا جوانــان مــا  را بابــت راه انــدازی یــک شــرکت ب
و تامیــن همــه هزینه هــا را اعــالم کرده انــد.

رونمایی از نخستین منظومه خصوصی 
کشور در اورمیه

رییــس پــارک علــم و فنــاوری آذربایجان غربــی بــا 
اشــاره بــه اینکــه محدودیت هایــی در بخــش فضــا 

داریــم، بیــان کــرد: منظومــه فضایــی کــه رونمایــی 
شــد، اولیــن نمونــه خصوصــی در کشــور اســت و 
در صنایــع ارتباطــی و هواشناســی کاربــرد دارد.

ــان  ــرد: آذربایج ــان ک ــت بی ــد نیکبخ ــی محم عل
غربــی دارای جوانــان نــاب بــا طــرح هــای 
دانــش بنیــان بکــری اســت کــه نیازمنــد حمایــت 
ــتند. ــی هس ــی و دولت ــش خصوص ــووالن بخ مس

افزایش هفت برابری شرکت های دانش 
بنیان در آذربایجان غربی

ــی  ــاوری آذربایجان غرب ــم و فن ــارک عل ــس پ ریی
بــا اشــاره بــه اینکــه ۱۲۰ شــرکت فنــاور و دانــش 
ــا  ــت: ب ــت، گف ــال اس ــتان فع ــن اس ــان در ای بنی
ایــن آمــار تعــداد شــرکت های دانــش بنیــان 
ــر و  ــت تدبی ــی در دوره دول ــال در آذربایجان غرب فع
امیــد بیــش از هفــت برابــر افزایــش یافتــه اســت.

نیکبخــت اضافــه کــرد: تولیــدات ایــن شــرکت ها 
صنعــت  الکترونیــک،  و  بــرق  زمینه هــای  در 
ســاختمانی، کشــاورزی، تولید و اتوماســیون، شیمی 
ــط  ــی و محی ــع طبیع ــم مناب ــر، اکوتوریس و پلیم
زیســت و انرژی هــای نویــن زیســت فناوری اســت.

وی بیــان کــرد: مجموعــه پــارک علــم و فنــاوری 
بــه صــورت حرفــه ای و بــا هــدف توســعه 
ــال  ــان در ح ــای دانش بنی ــام کاره ــوآوری و انج ن
ــی  ــاز آذربایجــان غرب ــد نی ــا بتوان فعالیــت اســت ت
ــد. ــم کن ــه فراه ــان نخب ــدی از جوان ــا بهره من را ب

فعالیت 5۰۰ جوان مبتکر در پارک علم و 
فناوری آذربایجان غربی

ــر و  ــه تفک ــت ب ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــت ب نیکبخ
ــت:  ــی گف ــان غرب ــان در آذربایج ــدات جوان تولی
ــن اســتان در شــرکت های  ــان ای ــر از جوان 5۰۰ نف
ــد. ــت می کنن ــه صــورت مســتقیم فعالی ــن آور ب ف

ــن  ــده ای از ای ــش عم ــه بخ ــان اینک ــا بی وی ب
شــرکت ها در میانــدوآب در جنــوب آذربایجــان 
غربــی و  پــارک علــم و فنــاوری در مرکــز 
اســتان مســتقر اســت، اضافــه کــرد: دولــت تدبیــر 
و امیــد تمامــی تــالش خــود را بــرای جــذب 
نخبــگان و بــه کارگیــری آنــان در توســعه کشــور 
ــت. ــه اس ــه کار گرفت ــتان ب ــن اس ــژه در ای ــه وی ب

درآمد شرکت های دانش بنیان 
آذربایجان غربی به ۱۲۰۰ میلیارد ریال 

رسید

ــی  ــاوری آذربایجان غرب ــم و فن ــارک عل ــس پ ریی
گفــت: میــزان درآمدزایــی شــرکت های دانش بنیان 
فعــال در ایــن اســتان طــی ســال جــاری بــه بیــش 
از یــک هــزار و ۲۰۰ میلیــارد ریــال رســیده اســت.
نیکبخــت بــا بیــان اینکــه هم اکنــون ۱۰۹ شــرکت 
و واحــد فنــاوری دانــش بنیــان در آذربایجان غربــی 
ــش از  ــر بی ــال حاض ــزود: در ح ــت، اف ــال اس فع
668 نفــر در ایــن شــرکت ها اشــتغال دارنــد.

وی بــا بیــان اینکــه با ایــن آمــار تعداد شــرکت های 
در  آذربایجان غربــی  در  فعــال  بنیــان  دانــش 
ــر  ــت براب ــش از هف ــد بی ــر و امی ــت تدبی دوره دول
ــدات  ــت: تولی ــار داش ــت، اظه ــه اس ــش یافت افزای
ایــن شــرکت ها در زمینه هــای بــرق و الکترونیــک، 
صنعت ســاختمانی، کشــاورزی، تولید و اتوماســیون، 
شــیمی و پلیمر، اکوتوریســم منابــع طبیعی و محیط 
زیســت و انرژی هــای نویــن زیســت فناوری اســت.

وی بیــان کــرد: مجموعــه پــارک علــم و فنــاوری 
بــه صــورت حرفــه ای و بــا هــدف توســعه 
ــال  ــان در ح ــای دانش بنی ــام کاره ــوآوری و انج ن
ــی  ــاز آذربایجــان غرب ــد نی ــا بتوان فعالیــت اســت ت
ــد. ــم کن ــه فراه ــان نخب ــدی از جوان ــا بهره من را ب

فنــاوری  و  علــم  پــارک  رییــس  گفتــه  بــه 
ــرای  ــز ب ــگاه نی ــد آزمایش ــی 6 واح آذربایجان غرب
فعالیــت واحدهــای فــن آور در ایــن ســاختمان 
احــداث شــده اســت کــه نقــش بســزایی در 
داشــت. واحدهــا خواهــد  بــه رشــد  کمــک 
نیکبخــت بــا اعــالم اینکــه در راســتای تخصصــی 
ــخص  ــاور و مش ــرکت های فن ــت ش ــردن فعالی ک
ــت  ــوزه فعالی ــر ح ــرای ه ــن ب ــل معی ــردن مح ک
مرکــز نــوآوری امنیــت اطالعــات شــهر هوشــمند 
نیــز در آذربایجان غربــی راه انــدازی شــده، ادامــه داد: 
ایــن ســاختمان در زمینــی به مســاحت هفــت هزار 
و 6۰۰ مترمربــع احــداث و بــرای اجــرای آن بیــش 
از ۱6۱ میلیــارد ریــال اعتبــار هزینــه شــده اســت.

بــا  آذربایجان غربــی  فنــاوری  و  علــم  پــارک 
هــدف بسترســازی بــرای تولیــد ثــروت از طریــق 
علــم و فنــاوری تاســیس شــده اســت؛ ایــن نهــاد 
ــکل گیری و  ــم ش ــی از ارکان مه ــوان یک ــه عن ب
ــد  ــالش می کن ــان ت ــش بنی ــاد دان ــعه اقتص توس
ــواری  ــاز همج ــت ممت ــتفاده از موقعی ــا اس ــا ب ت
ــودن  ــی و دارا ب ــیایی و اروپای ــور آس ــه کش ــا س ب
هفــت مــرز رســمی در ســطح کشــور بــه حمایــت 
ــی  ــر دانای ــی ب ــرکت های مبتن ــه از ش ــه جانب هم
بپــردازد ســرمایه گذار  جــذب  و  خالقیــت  و 

زمینــه  تــا  اســت  تــالش  در  پــارک  ایــن 
نوآورانــه  ایده هــای  بازاریابــی  و  تجاری ســازی 
و فناورانــه را فراهــم کنــد و نقــش کلیــدی در 
یــاری رســاندن بــه حضــور فعــال ایــن شــرکت ها 
در ســطوح ملــی و بین المللــی داشــته باشــد.

ــان  ــرکت های دانش بنی ــت ش ــا تقوی ــن ب همچنی
نیازهــای  رفــع  در  کشــور  شــدن  توانمنــد  و 
راهبــردی،    محصــوالت  ویــژه  بــه  داخلــی 
شــد  خواهــد  بی اثــر  خودبه خــود  تحریم هــا 
و کشــورهای مختلــف چــاره ای جــز تعامــل و 
ــت. ــد داش ــران نخواهن ــا ای ــادی ب ــتد اقتص دادوس
البتــه نخســتین مرکــز نــوآوری حــوزه کشــاورزی 
ــت  ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــق معاون ــا تواف ب
بــا  کشــاورزی  جهــاد  وزارت  و  جمهــوری 
هــدف رفــع نیازهــای فناورانــه ایــن حــوزه 
بــه  اســت  قــرار  بنیان هــا  دانــش  توســط 
زودی در آذربایجــان غربــی راه انــدازی شــود.

ــه  ــال آب ب ــل انتق ــاح تون ــده افتت ــا وع ــد از باره بع
ــاون  ــون مع ــاری، اکن ــال ج ــه در س ــه اورمی دریاچ
رییــس جمهــوری و رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه 
مــی گویــد: ایــن طــرح بــا وجــود برخــی مشــکالت 
ــد. ــد ش ــاح خواه ــده افتت ــال آین ــرداد س ــا خ ــی ت فن

بــه  از رودخانــه زاب  انتقــال آب  پــروژه عظیــم 
دریاچــه اورمیــه کــه بیــش از ۳ هــزار میلیــارد تومــان 
هزینــه بــرای احــداث آن شــده اســت و بنــا بــه گفتــه 
ــروز  ــای ام ــه ه ــا هزین ــر ب ــتانی اگ ــئوالن اس مس
ــت  ــان دول ــارد توم ــزار میلی ــردد ۱۲ ه ــبه گ محاس
ــت. ــص داده اس ــار تخصی ــروژه اعتب ــن پ ــرای ای ب

از  آب  انتقــال  تونــل  پــروژه  افتتــاح  وعــده 
رودخانــه زاب بــه دریاچــه اورمیــه بــه عنــوان 
شــاخص تریــن پــروژه احیــای دریاچــه اورمیــه، 
از بهــار ســال ۹۹ شــروع شــد. ســپس بــه دی 
مــاه و بهمــن مــاه ســال جــاری موکــول شــد.

ــق ســتاد  ــزی و تلفی ــر برنامه ری ــر دفت ــت مدی در نهای
احیــای دریاچــه اورمیــه از احتمــال افتتــاح آن در اواخــر 
ــن وعــده هــم محقــق نشــد. ــا ای ــر داد. ام ســال خب

مدیــر دفتــر برنامه ریــزی و تلفیق ســتاد احیــای دریاچه 
اورمیــه دلیــل ایــن تاخیرهــا را وجــود برخی مشــکالت 
در اجــرا دانســته بــود. در دهــه فجــر امســال معــاون 
ــالم  ــروژه اع ــن پ ــد از ای ــور طــی بازدی ــس جمه ریی
کــرد کــه طــرح خــرداد ســال آینــده افتتــاح می شــود.

ــگاران  ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــت در گف ــر نوبخ محمدباق
ــده  ــش آم ــاق پی ــر اتف ــه خاط ــزود: ب ــه اف در اورمی
ــل  ــه داخ ــاژ آب ب ــکل پمپ ــود مش ــوص وج در خص

ــار  ــه، چه ــی منطق ــت آبرفت ــر طبیع ــه خاط ــل ب تون
ــل  ــرای کام ــرای اج ــال ب ــارد ری ــزار و 5۰۰ میلی ه
ــزان هــزار و  ــن می ــه از ای ــه ک طــرح اختصــاص یافت
5۰۰ میلیــارد ریــال ایــن هفتــه پرداخــت مــی شــود.
ــل،  ــر تون ــر از ۳6 کیلومت ــرد: ۲ کیلومت ــه ک او اضاف
ــکل  ــه کار را مش ــد  ک ــی کن ــی م ــت تالق ــا آبرف ب
کــرده و امیدواریــم بــا همــت مهندســان ایــن 
مشــکل برطــرف شــود و تونــل انتقــال آب بــه 
مشــکالت  برخــی  وجــود  بــا  اورمیــه  دریاچــه 
ــد. ــد ش ــاح خواه ــده افتت ــال آین ــرداد س ــا خ ــی ت فن

معــاون رییــس جمهــوری ادامــه داد: در صــدد هســتیم 
ــد،  ــر و امی ــت تدبی ــت دول ــان دوره فعالی ــش از پای پی
ــای  ــرای احی ــام برســد و ب ــه اتم ــر ب ــن ۳6 کیلومت ای
ــرد. ــرار گی ــرداری ق ــره ب ــورد به ــه م ــه اورمی دریاچ

عــاون محیط زیســت انســانی ســازمان حفاظت محیط 
زیســت کشــور گفــت: از مجمــوع ۳5.5 کیلومتری خط 
انتقــال آب بــه دریاچــه اورمیــه فقــط هــزار و ۴۰۰ متــر 
باقــی مانــده و ۲۴ هــزار و ۱۰۰ متــر حفــر شــده اســت.

ــد  ــیه بازدی ــنبه در حاش ــی روز دوش ــعود تجریش مس
ــاون  رییــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت و مع
رییــس جمهــوری از ایــن تونــل انتقــال آب بــه دریاچه 
اورمیــه افــزود: تونــل در مــاه اخیــر بــه مشــکل فنــی 
ــود. ــرده ب ــورد ک ــی برخ ــرایط آبرفت ــک ش ــه ی و ب

ــد  ــی نیازمن ــش آبرفت ــن بخ ــت: ای ــار داش وی اظه
اســت  شــده  داده  تشــخیص  بیشــتر  اعتبــارات 
ایــن بخــش کــه ۴۰۰ متــر  از کل عملیــات  و 
اســت. آن طــی شــده  متــر  باشــد، ۱۰۰  مــی 

ــت  ــازمان حفاظ ــانی س ــت انس ــط زیس ــاون محی مع
محیــط زیســت کشــور بــا بیــان اینکه هــم اکنــون به 
صــورت ماهانــه تونــل توســط رییس ســازمان حفاظت 
ــا  محیــط زیســت بازدیــد مــی شــود، اضافــه کــرد: ب
ــاون  ــه مع ــا و عالق ــه ه ــش هزین ــه افزای ــه ب توج
رییــس جمهــوری و پیگیــری خــود رییــس جمهــوری 
ــرار  ــدد ق ــد مج ــورد بازدی ــل م ــن مح ــد ای ــرار ش ق
گیــرد و پیشــرفت و مشــکالت مالــی مشــاهده شــود.

ــه  ــدود س ــا ح ــم ب ــرح مه ــن ط ــه داد: ای وی ادام
ــه  ــد ک ــی رس ــام م ــه اتم ــان ب ــارد توم ــزار میلی ه
ــت. ــان اس ــارد توم ــزار میلی ــی آن ۱۲ ه ارزش کنون

ــور  ــت کش ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــاون س مع
اظهــار داشــت: مرکــز آینــده پژوهــی دریاچــه 
ــت  ــی اس ــل پایان ــی مراح ــال ط ــز در ح ــه  نی اورمی
ــج  ــت پن ــی رســد و مدیری ــان م ــه پای ــا اســفند ب و ت
ــت. ــش اس ــن بخ ــط ای ــه توس ــده دریاچ ــال آین س

رییــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت کشــور بــه 
همــراه معــاون رییــس جمهــوری و رییــس ســازمان 
مدیریــت و برنامــه ریزی کشــور با هدف بازدیــد از روند 
طــرح هــای توســعه ای اســتان و رصــد انهــا بــه ویــژه 
طــرح هــای حــوزه حفاظــت محیــط زیســت و احیــای 
دریاچــه اورمیــه بــه آذربایجــان غربی ســفر کــرده بود.

ایــن تونــل ۳6 کیلومتــری قــرار اســت آب ســد 
ــه  ــی را ب ــان غرب ــوب آذربایج ــیب در جن ــی س کان
ــرح  ــن ط ــد و مهمتری ــل کن ــه منتق ــه اورمی دریاچ
رود. مــی  شــمار  بــه  اورمیــه  دریاچــه  احیــای 

نخستین منظومه فضایی کشور و ماهواره »اروم ست« در 
اورمیه رونمایی شد 

افتتاح تونل انتقال آب به دریاچه اورمیه به خرداد سال آینده موکول شد
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ــنده مشــهور فرانســوی در  ــس دوده« نویس »آلفون
جملــه ای بــه اهمیــت زبــان مــادری اشــاره کــرده 
و می گویــد: »هــر ملتــی کــه زبــان مــادری خــود 
ــت  ــی اس ــردی زندان ــد ف ــد، مانن ــوش کن را فرام
ــن  ــد.« از ای ــده باش ــم ش ــش گ ــد زندان ــه کلی ک
ــه  ــرام ب ــدون احت روســت کــه گفتــه مــی شــود ب
ــت ــرای درک درس ــی را ب ــه راه ــی ک ــوع زبان تن

در ســال ۱۹5۲ میــالدی دانشــجویان دانشــگاه های 
کشــور  امــروزی  پایتخــت  »داکا«  مختلــف 
ــرقی  ــتان ش ــان پاکس ــه در آن زم ــگالدش، ک بن
نامیــده می شــد و هنــوز مســتقل نشــده بــود، بــرای 
ملــی کــردن زبــان بنگالی بــه عنــوان دومیــن زبان 
پاکســتان)در کنــار زبــان اردو( تظاهــرات مســالمت 
آمیــزی در ایــن شــهر بــه راه انداختنــد. ایــن حرکت 
دانشــجویان، بــه تیرانــدازی پلیــس بــه ســوی آنهــا 
منجر شــد و عــده ای از دانشــجویان کشــته شــدند.

بعــد از اســتقالل بنــگالدش بــه یــاد ایــن حرکــت 
ــرای  ــه درخواســت ایــن کشــور، ب دانشــجویان و ب
ــان  ــت زب ــه اهمی ــازمان یونســکو ب ــار س ــن ب اولی
هــای مــادری در جهــان تاکیــد کــرد و در ۱۷ 
نوامبــر ســال ۱۹۹۹ میــالدی، بیســت و یکــم فوریه 
ــد. ــادری نامی ــان م ــی زب ــال را روز جهان ــر س ه

روز زبــان مــادری در واقــع بخشــی از یــک طــرح 
ــج، حفــظ و حراســت از  ــرای تروی ــر “ب گســترده ت
ــان”  ــردم جه ــتفاده م ــورد اس ــای م ــه زبانه هم
اســت کــه توســط مجمــع عمومــی ســازمان ملــل 
در ۱6 مــه ۲۰۰۷ بــه تصویــب رســیده اســت.

ــاله  ــر س ــال ۲۰۰۰ ه ــی از س ــن نگرش ــا چنی ب
ــردن  ــاال ب ــا هــدف ب ــادری ب ــان م ــی زب روز جهان
ــاره تنــوع زبانــی و فرهنگــی  آگاهــی  عمومــی درب
در بیشــتر کشــورها گرامــی داشــته می شــود.

ــن  ــادری قوی تری ــان  م ــان، زب ــر کارشناس ــه نظ ب
ــوس  ــراث ملم ــعه می ــظ و توس ــرای حف ــزار ب اب
اســت. گوناگــون  جوامــع  ناملمــوس  و 

ــگ  ــده فرهن ــان بازتاب دهن ــارت دیگــر، زب ــه عب ب
مردمــی اســت کــه بــه آن زبــان ســخن می گوینــد. 
زبــان مــادری پدیــده ای اســت کــه هم چــون 
موجــودی جانــدار بــا مردمــان خــود زندگــی 
می کنــد، آنهــا را در بازگــو کــردن دنیای شــان 
و  می بالــد  کنارشــان  در  می دهــد،  یــاری 

ــی  ــی گاه ــد و حت ــدا می کن ــول پی ــر و تح تغیی
می میــرد. مــرگ هــر زبــان امــا بــه معنــای 
مــرگ گوشــه ای از فرهنــگ بشــری اســت.

ــردبیر  ــس” )David Hicks( س ــد هیک “دیوی
یــک ســرویس خبــری فعــال در زمینــه زبان هــای 

ــی،  ــوع زبان ــت: “تن ــد اس ــی معتق ــک اروپای کوچ
قســمتی از تنــوع زیســتی اســت. وقتــی حیوانــات و 
ــا  ــیاره م ــرر س ــه ض ــد، ب ــن می رون ــوران از بی جان
ــای  ــی زبان ه ــر زمان ــن اگ ــر م ــا به نظ ــت ام اس
دیگــر از بیــن برونــد و تنهــا انگلیســی و فرانســه یا 
چینــی باقــی بماننــد، جهان ما فقیرتر شــده اســت”.

گوینده دوم:

ــت،  ــه در هوی ــل نقشــی ک ــه دلی ــادری ب ــان م زب
ــعه  ــوزش و توس ــی، آم ــام اجتماع ــات، ادغ ارتباط
دارد بســیار مهــم اســت. زبــان مــادری، تنهــا 
زبــان ســخن گفتــن نیســت، زبــان عاطفــه، زبــان 
احســاس و زبــان زندگــی فــرد هــم هســت. 
زبــان مــادری زبــان درونــی انسان هاســت و 
ــر  ــی ه ــان درون ــه زب ــت ب ــر نخس ــد تفک فراین
ــاری  ــان گفت ــه زب ــد و ســپس ب ــی ده ــرد رخ م ف
او ترجمــه مــی شــود. مطالعــات نشــان داده 
ــا  ــی، دو زبانه ه ــای جمعیت ــه در گروه ه ــت ک اس
ــند،  ــاد گرفته باش ــوب ی ــادری را خ ــان م ــر زب اگ
مغــز آنــان در پــردازش اطالعــات هیجانــی و 
ــتری دارد. ــی بیش ــی توانای ــت معنای ــوزه دریاف ح

ــن  ــط بی ــادری و رواب ــان م ــن زب ــوان بی ــاید بت ش
ــاده تر  ــان س ــه زب ــت. ب ــه ای یاف ــم رابط ــراد ه اف
ــی در  ــک رابطــه عاطف ــادری در ایجــاد ی ــان م زب
میــان افــراد یــک جامعــه نقــش دارد و بیــن ایــن 
ــتگی  ــراد همبس ــخصیت اف ــی و ش ــه عاطف رابط

ــواه و  ــدال”  آزادیخ ــون مان ــود. “نلس ــده می ش دی
رئیــس جمهــوری پیشــین آفریقــای جنوبــی در این 
ــا زبانــی کــه  ــا فــردی ب ــد: “اگــر ب ــاره مــی گوی ب
ــزش  ــه مغ ــان ب ــد، حرفت ــت کنی ــد صحب می فهم
می رســد، امــا اگــر بــا او بــه زبــان مادریــش 
ــش می  نشــیند. ” ــه دل ــان ب ــد، حرفت ــت کنی صحب

ــر  ــاری ب ــار پرب ــری آن  آث ــادری و یادگی ــان م زب
ــان  ــرد دارد. زب ــر ف ــخصیت ه ــری  ش ــکل گی ش
ــر  ــان ب ــان و روان شناس ــت شناس ــان، زیس شناس
ــی  ــگ و زیبای ــاور هســتند کــه آهنــگ، رن ــن ب ای
زبــان مــادری از زمانــی کــه کــودک در رحــم مــادر 
هســت بــه او انتقــال مــی یابــد. بــه دیگــر ســخن، 
ــا  ــه دنی ــود ب ــا خ ــوزاد ب ــه ن ــی ک بخشــی از میراث
ــان مــادری اســت. مــی آورد اندوختــه هایــی از زب

بــر ایــن اســاس اســت کــه، نــوزاد بــه صــدای مادر 
و پــدر زودتــر و بیــش از هــر کــس دیگــر واکنــش 
ــه عمومــی و تخصصــی  نشــان مــی دهــد. توصی
ــه همــه کســانی کــه از کــودکان مراقبــت مــی  ب
کننــد آن اســت کــه بــرای ارتبــاط بــا کــودکان بــه 
جــای زبــان آمرانــه از زبــان مادرانــه اســتفاده کننــد.

ــی  ــل جهان ــه دلی ــی ب ــای بوم ــا زبان ه ــروزه ام ام
شــدن، بــه شــکل فزاینــده ای در حــال نابودی انــد 

بــه طــوری کــه هــر دو هفتــه یــک بــار یکــی از 
ایــن زبان هــا از بیــن مــی رود. ایــن در حالــی اســت 
کــه وقتــی زبان هــا از بیــن برونــد، تنــوع فرهنگــی 
ــانها  ــا آن انس ــراه ب ــی رود و هم ــن م ــم از بی ه
فرصت هــا، ســنت ها، شــیوه های منحصــر بــه 
فــرد اندیشــه و بیــان را کــه منابــع باارزشــی بــرای 
ــد داد. ــت خواهن ــد از دس ــده ای بهترن ــاختن آین س

براســاس بــرآورد یونســکو، از حــدود 6 هــزار زبانــی 
کــه در جهــان شــناخته شــده اســت، بیــش از ســه 
هــزار زبــان در حــال نابــودی هســتند. ایــن زبان هــا 
هــم  اکنــون نیــز توســط گروه هــای بســیار کوچکی 
ــدام  ــاً هیچ ک ــا تقریب ــوند ام ــرده می ش ــه کار ب ب
ــد. ۹6 درصــد از زبان هــا  ــا ندارن ــرای بق شانســی ب
تنهــا در بیــن ۴ درصــد از جمعیت جهــان رواج دارند.

نــو  گینــه  پاپــوآ  جزایــر  در  نمونــه،  بــرای 
زبــان  از 8۰۰  بیــش  آرام،  اقیانــوس  در  واقــع 
متعلــق  آنهــا  از  بعضــی  کــه  دارد  وجــود 
هســتند. نفــر   ۲۰۰ از  کمتــر  جمعیتــی  بــه 
تعــداد کل ســاکنان ایــن جزایــر بــه هفــت میلیــون 
ــان  ــن 6۰۰۰ زب ــن ای ــد. از بی ــم نمی رس ــر ه نف
تنهــا چنــد صــد زبــان در نظــام آموزشــی و حــوزه 
ــر از صــد  عمومــی اســتفاده می شــود و تنهــا کمت
ــرد دارد . تنهــا ۴۰  ــال کارب ــای دیجیت ــان در دنی زب
ــوزش  ــی آم ــه زبان ــان ب ــت جه ــد از جمعی درص
ــد. ــد و می فهمن ــت می کنن ــه صحب ــد ک می بینن

درحالیکــه بــه بــاور ســازمان یونســکو، بایــد 
تــالش کــرد تــا زبان هایــی کــه گســترش 
فراگیــر  زبان هــای  کنــار  در  ندارنــد  زیــادی 
باشــند. داشــته  حیــات  ادامــه  شــانس 

چنیــن تالشــی بــا توجــه بــه نقــش زبــان 
و  فــردی  شــخصیت  شــکل گیری  در 
ملیت هــا،  و  قوم هــا  فرهنگــی  هویــت 
می توانــد فرهنــگ جهانــی را شــکوفاتر کنــد.

زبان های مادری  به اندیشه ها و هویت 
انسانها شکل می دهد.

زبــان مــادری، یگانــه زبانــی اســت کــه آمیختــه بــا 
احســاس یادگرفتــه می شــود، احساســی کــه بدیلی 
بــرای آن وجــود نــدارد. زبــان مــادری بــه گونــه ای 
اســت کــه در تنهاتریــن و حســاس ترین لحظــات 
زندگی هر شــخص ناخــودآگاه افــکار و دغدغه های 

می گیــرد. شــکل  زبــان  آن  بــه  شــخصیش 
 )Alphonse Daudet(”دوده “آلفونــس 
ای  جملــه  در  فرانســوی  مشــهور  نویســنده 
و  اشــاره کــرده  زبــان مــادری  اهمیــت  بــه 
مــادری  زبــان  کــه  ملتــی  “هــر  می گویــد: 
ــی  ــردی زندان ــد ف ــد، مانن ــوش کن ــود را فرام خ
ــد.” ــده باش ــم ش ــش گ ــد زندان ــه کلی ــت ک اس
از ایــن روســت کــه گفتــه مــی شــود بــدون احتــرام 
بــه تنــوع زبانــی کــه راهــی را بــرای درک درســت 
همــه فرهنگ هــا بــاز می کنــد، یــک گفت و گــوی 
ــکل  ــی ش ــر بین الملل ــکاری مؤث ــا هم ــر ی معتب
نمی گیــرد.  بــه دلیــل اهمیــت ایــن موضــوع اســت 
ــادری  ــان م ــه زب ــت ک ــد اس ــکو معتق ــه یونس ک
بایــد مــورد توجــه همــه دولتهــا باشــد و آمــوزش، 
ــد  ــادری ، بای ــان م ــا زب ــان اول ی ــر زب ــی ب مبتن
ــرد . ــرار گی ــر ق ــه مدنظ ــالهای اولی ــان س از هم
ــادری،  ــان م ــوزش زب ــت آم ــه اهمی ــه ب ــا توج ب
ــادری امســال  ــان م ــی زب ــن الملل موضــوع روز بی
ــه  ــرای ورود ب ــه ب ــد زبان ــرورش چن ) ۲۰۲۱ ( “پ
ــه  ــه هم ــا ب ــده ت ــه” انتخــاب ش ــوزش و جامع آم
ــادری  ــای م ــان ه ــه زب ــد ک ــان ده ــع نش جوام
مــی تواننــد بــه دلیــل شــامل شــدن همــه مــردم 
ــوند. ــدار ش ــعه پای ــداف توس ــرفت اه ــبب پیش س
ــی  ــوع زبان ــه و تن ــد زبان ــر آمــوزش چن یونســکو ب
ــعه  ــاز توس ــش  نی ــه و پی ــد دارد و آن را مقدم تاکی
ــد؛ توســعه ای کــه متناســب  ــدار قلمــداد می کن پای
فرهنگــی  تنــوع  خدمــت  در  و  فرهنــگ  بــا 
ــان  ــا زب ــان اول ی ــر زب ــی ب ــوزش، مبتن ــت. آم اس
مــادری، بایــد از همــان ســالهای اولیــه آغــاز 
شــود زیــرا مراقبــت در اوایــل دوران کودکــی 
و آمــوزش پایــه و اســاس یادگیــری اســت.
بــه همیــن دلیــل اســت کــه آمــوزش چندزبانــه بــه 
ویــژه در دوره تحصیــالت ابتدایی در ســال های اخیر 
مــورد توجــه بســیاری از کشــورها قرار گرفته اســت.
در  مــادری  زبــان  جهانــی  روز  بزرگداشــت 
ــت  ــا اهمی ــی آورد ت ــود م ــی را بوج ــع فرصت واق
و کارکــرد  ایــن زبانهــا  بــه همــه مــردم و 
ــا فرامــوش  ــن زبانه ــا ای ــادآوری شــود ت ــع ی جوام
و  میــراث  فرهنــگ،  همچنیــن  و  نشــوند 
ــد. ــی بمان ــورده باق ــت نخ ــورها دس ــخ کش تاری
در  روز جهانــی زبــان مــادری بــه  مــردم تاکیــد می 
شــود کــه بایــد بــه زبان مــادری خــود افتخــار کنند.

چندســالی اســت کــه بــا بازگشــت بــه خویشــتن جوانــان آذربایجان، 
اقبــال بــرای نامگــذاری اســامی تورکــی بــرای کــودکان افزایــش 
یافتــه اســت امــا ایــن مســئله بــا مانــع بزرگــی بــه نــام ثبت احــوال 
روبــروه شــده اســت چــرا کــه ضعــف قانــون، موجــب پایمال شــدن 
ــام بــرای کــودکان خــود می شــود. حــق والدیــن بــرای انتخــاب ن

ایــن روزهــا تصاویــری از احــکام در قضــات در مخالفــت یــا موافقت 
بــا نامگــذاری اســامی تورکی منتشــر می شــود، اســامی کــه در وهله 
اول بــا مخالفــت ثبت احــوال روبــرو شــده فلــذا والدیــن مجبــورا بــه 
دســتگاه قضــا رو آورده انــد و ایــن موضــوع بعضــا موجبــات طوالنی 
شــدن فراینــد نامگــذاری تــا چندیــن شــال شــده اســت بطوریکــه 
بعضــی کــودکان بعــد از گذشــت چندســال هنــوز شناســنامه ندارند، 
ــه کــودکان بی شناســنامه هســتند. ــار، آتاخــان از آن جمل آییــل، آن

آیدیــن تبریزی، روزنامه نگار در صفحه شــخصی خود نوشــته اســت: 
ــا  ــریعتی، ی ــهناز ش ــه ش ــه ب ــید ک ــز می شناس ــی را در تبری کس
بــه باغشــمال تختــی و یــا بــه آخماقایــا )آخماقیــه( احمقیــه و یــا 
ــم!  ــه نمی شناس ــن ک ــد؟ م ــالر، »دو دری« بگوی ــی قاپی ــه ایک ب
ــری  ــانه های سراس ــا رس ــیما ی ــه صداوس ــت ک ــم اس ــر مه مگ
ــرای همــه ی مــا  ــا بنویســند ایــن تیــم ب تراکتورســازی بگوینــد ی
ــمی  ــی و غیررس ــامی مردم ــرف اس ــک ط ــت،! ی ــور« اس »تراخت
ــد و  ــادی رســمی و جاافتاده ان ــردم ع ــن م ــا بی ــه اتفاق ــرار دارد ک ق
ــه حــوزه  ــر رســمی ک ــی و در ظاه ــل اســامی دولت در طــرف مقاب
ــون  ــت و تاکن ــای اداری اس ــه نامه نگاری ه ــدود ب ــان مح نفوذش
راهــی بــه زیســت روزمــره مــردم آذربایجــان نیافتــه. ایــن اســامی 
دوگانــه ریشــه در شــکاف پرنشــدنی بیــن فرهنــگ و زبــان 
رســمی و دولتــی در برابــر فرهنــگ و زبــان غیررســمی و مردمــی 
ــن دو. ــان ای ــی می ــدال تاریخ ــک ج ــت از ی ــانه ای اس دارد و نش

در آذربایجــان منازعــه و مقاومــت در برابــر یکسان ســازی فرهنگی و 
زبانــی از اســامی آغــاز می شــود. داســتان منازعــه و مقاومــت بر ســر 
ــوی آغــاز می شــود، وقتی کــه رضاخــان  ــن اســامی از دوران پهل ای
ــه ضــرب وزور بخشــنامه و ســرنیزه اســامی  ــا ب ــم گرفــت ت تصمی
ــا اســامی فارســی جایگزیــن کنــد. آن هــا بــه  ترکــی را حــذف و ب
دنبــال امحــاء و انــکار هرگونــه تجلــی فرهنــگ و هویــت ترکــی 
را در ایــران بودنــد، امــا رضاخــان و همپالگی هایــش نفهمیدنــد کــه 
ــا بخشــنامه شــدنی  ــه ب ــت ن ــان، فرهنــگ و هوی حــذف یــک زب
اســت و نــه بــا زور ســرنیزه! خیلــی از آن هایــی کــه در ایــن خیــال 
خــام بودنــد حــاال مرده انــد و نــام و نشــانی از آن هــا باقــی نمانــده، 
ــم  ــوز ه ــد هن ــد، هرچن ــوز زنده ان ــی( هن ــی )ترک ــا اســامی واقع ام
غیررســمی!، و از حافظــه جمعــی مــردم آذربایجــان پــاک نشــده اند.  

ــوز  ــت هن ــه و مقاوم ــن منازع ــال ۱۳۹۹ ای ــای س ــن ماه ه در آخری
هــم ادامــه دارد، بــاز هــم بــر ســر اســامی. این بــار بــر ســر اســامی 
ــده ای  ــون ع ــد، چ ــنامه نمی یابن ــه شناس ــی ب ــه راه ــی ک کودکان
ــد!  ــی می خوانن ــه و غیرایران ــامی بیگان ــا را اس ــه آن ه تنگ نظران
ــور« و.... اســامی کــه  اســامی ای مثــل »ســئوگی«، »آییــل«، »اون
شــاید بــرای مخاطــب ناآشــنا معنایــی نداشــته باشــد و بی اهمیــت 

به نظــر برســد، امــا بــرای مــا دنیایــی از معنــا و مفهــوم را دربــردارد. 
ــه/  ــاد« ]حافظ ــم[ و »ی ــت »آد« ]اس ــامی، حکای ــن اس ــت ای روای
بیگانــه[ اســت، آد هایــی که یادهــای )خاطــرات و حافظه( مــا را زنده 
می کننــد و از ایــن رو بــه گــوش یادهــا ]بیگانه هــا[ خــوش نمی آیــد!

آن طــرف هنــوز هــم مدافعیــن فرهنــگ و زبــان رســمی و دولتــی 
بــه زبــان بخشــنامه، البتــه از نــوع ســری اش!، و زور حــرف می زننــد 
و ایــن طــرف مــا کمــاکان بــر منطــق مقاومــت اســتوار هســتیم، 
ــه و تمــام فارســی  ــر فهــم تمامیت خواهان ــوز هــم ب آن طــرف هن
ــر و  ــم متکث ــک فه ــر ی ــا ب ــرف م ــن ط ــد دارد و ای ــران تاکی از ای
ــن نشــان از  ــا. اگرچــه همــه شــواهد و قرائ ــن جغرافی ــوع از ای متن
برتــری و تفــوق ایــده مــا غیررســمی ها در جامعــه دارد، امــا 
پاســداران فرهنــگ و زبــان رســمی هنــوز هــم پــس از ۱۰۰ 
ــر  ــتند. اگ ــود نیس ــده خ ــت ای ــرش شکس ــه پذی ــر ب ــال حاض س
ــه  ــد، ب ــنامه بگیرن ــته اند شناس ــودکان نتوانس ــی ک ــامی ترک اس
ــش از  ــی بی ــت ترک ــان و هوی ــگ، زب ــه فرهن ــت ک ــن خاطرس ای
ــرد، امــا  ــران نتوانســته شناســنامه بگی ۱۰۰ ســال اســت کــه در ای
ــرد. ــنامه بگی ــان شناس ــامی و زبان م ــه اس ــت ک آن روز دور نیس

در متــن دیگــری، عیســی نظری وکیــل، روزنامه نگار و قاضی ســابق 
دادگاه در خصــوص ممانعــت از نامگــذاری تورکــی کودکان نوشــت:
بــه ســتم پایــان بدهیــد و اال ســتم بــر ســرمان آوار خواهــد شــد.
ســتم بــزرگ و کوچــک نــدارد، کــم و زیــاد نــدارد، چــه یــک نفــر 
بیگنــاه را بکشــی و چــه بیســت میلیــون نفــر را، هیــچ فرقــی نــدارد 
، در دیــن مــا یــک نفــر معــادل کل انســان هــای جهــان اســت.

ــت  ــی و چــه یــک اهان ســتم، ســتم اســت چــه یــک ســیلی بزن
ــی،  ــی کن ــتم م ــی س ــوی! وقت ــی ش ــب قتل ــه مرتک ــی و چ کن
اســاس هســتی و وجــود را نفــی مــی کنــی و ان ذات بــد 
و بــدون اصالــت خــود را بــر جریــان زندگــی آدم هــا روان 
ــوی! ــی ش ــتمکار م ــک س ــو ی ــت ت ــن جه ــازی و بدی ــی س م
ســتم، ســتم اســت، چــه موجودیــت او را  انــکار کنــی و چــه نــام او 
را نپذیــری، چــه همچــون فرعونــی دنبــال بچــه هــای مردم باشــی 
تــا بــه محــض تولــد، جانشــان را بگیــری و چــه نــام او را نپذیــری، 
چــه او را  گرســنه نگــه داری تــا بمیــرد و چــه برایــش شناســنامه 
ــد! ــچ فرقــی نمــی کن ــا موجودیــت او را نفــی کنــی، هی ندهــی ت
ســتم بــزرگ و کوچــک نــدارد، ســتم دانســتن و یــا ندانســتن نــدارد، 
ــه در مســائل اجتماعــی،   ــرد دارد و ن ــادی کارب ــت در اعمــال عب نی
چــه خانــه اش را ویــران کنــی و چــه هویــت اش را، چــه وجــودش 
را نپذیــری و چــه نــام اش را، چــه خــودت را ببــازی و چــه شــیفته  
خــودت بشــوی، تــو اصــول هســتی را مخــدوش کــرده ای، تــو ای 
انســان چــه جســم را بکشــی کــه تحمــل ات را نــدارم و چــه فکــر و 
نظــر را بکشــی، هیــچ فرقــی نــدارد، انکــه جســم را نابــود مــی کند، 

همــان اســت کــه بــا عربــده خــود فکــر دیگــری را خفــه مــی کند!
ــتن  ــای خواس ــت، دنی ــدرن اس ــت م ــای پس ــروز دنی ــای ام دنی
ــان  ــت و جه ــدا خواس ــه خ ــت، همچنانک ــای اراده اس ــت دنی اس
را آفریــد و کلمــه را و انســان را و  نــام انســان را، هرچــه 
ــد! ــی کن ــن م ــود را تعیی ــام خ ــود ن ــد، او خ ــود دان ــام دارد خ ن
ــت و  ــه هوی ــان ب ــیدن انس ــیوه رس ــا ش ــی تنه آزادی و دمکراس
ــا و  ــام ه ــا، مق ــا، شــخصیت ه ــت ه ــود ش اســت، ب خواســته خ
بویــژه  قــدرت بایــد کنتــرل شــود بــه دســت همــه مــردم، چه اســم 
ــدی  ــی و ب ــار خوب ــدی،  معی ــی داشــته باشــند و چــه اســم ب خوب
ــس! ــت  و ب ــود اس ــخص خ ــزه، ش ــدون معج ــان ب ــن  جه در ای
ــکار  ــا ان ــرقی ب ــان ش ــوال آذربایج ــت اح ــرکل ثب ــل مدی در مقاب
مجــازی،  فضــای  در  شــده  مطــرح  موضوعــات  از  بخشــی 
۴۰ درصــد اســامی کــودکان آن اســتان را تورکــی می دانــد.
کــرد: اعــالم  خصــوص  ایــن  در  جــودی  احــد 

ــچ  ــی هی ــامی ترک ــاب اس ــرای انتخ ــه ب ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی ب
ممنوعیــت و محدودیتــی وجــود نــدارد، گفــت: در حــال حاضــر، ۴۰ 
درصــد اســامی در اســتان ترکــی هســتند، اســم هایــی ماننــد آیــالر، 
آیتک، ســودا، ســویل، آیهــان، بابک و آراز از جمله بیشــترین اســامی 
ــد. ــرده ان ــود انتخــاب ک ــودکان خ ــرای ک ــن ب ــه والدی ــتند ک هس
اســامی کــه خارجــی و مغایــر بــا فرهنــگ ایرانــی اســالمی باشــند؛ 
قانــون انتخــاب آن نــام را بــرای کــودکان این مــرز و بوم منــع کرده 
اســت؛ امــا اگــر اســامی جدیدی برای ما پیشــنهاد شــود و مســتندات 
الزم هــم ارایــه شــود کــه ایــن نــام هــا دارای مفهــوم هســتند، بعــد 
از بررســی و تصویــب در شــورای عالــی ثبــت احــوال، کــه متشــکل 
از افــراد تحصیــل کــرده و حقــوق دان هســتند، مجــاز مــی شــوند.
ــودک  ــادر ک ــدر و م ــده پ ــر عه ــودکان، ب ــرای ک ــام ب ــاب ن انتخ
ــی،  ــی معن ــه ب ــامی ک ــاب اس ــن، انتخ ــق قوانی ــا طب ــت؛ ام اس
ــتند. ــوع هس ــند، ممن ــان باش ــان انس ــا ش ــر ب ــوم و مغای نامفه
ــه  ــوند ک ــی ش ــنهاد م ــد پیش ــامی جدی ــدادی اس ــال تع ــر س ه
در لیســت ثبــت احــوال نیســتند، امــا بعــد از بررســی هــای 
فرهنگــی و حقوقــی کــه در شــورای مذکــور صــورت مــی 
ــام  ــد تم ــی توانن ــز هــم م ــردم عزی ــی شــوند و م ــرد مجــاز م گی
ــد. ــاهده نماین ــوال مش ــت اح ــایت ثب ــاز را در س ــای مج ــام ه ن
در حــال حاضــر، ۴۰ درصــد اســامی در آذربایجــان شــرقی 
ترکــی هســتند، اســم هایــی ماننــد آیــالر، آیتــک، ســودا، 
هســتند  اســامی  جملــه  از  آراز  و  بابــک  آیهــان،  ســویل، 
انــد. کــرده  انتخــاب  خــود  کــودکان  بــرای  والدیــن  کــه 
بــی  و  نامفهــوم  اســمی  اگــر  آییــل هــم  اســم  مــورد  در 
ــی و  ــان ترک ــه در زب ــد، چ ــد باش ــی ب ــا دارای معان ــی و ی معن
چــه در همــه زبــان هــا، مــورد پذیــرش واقــع نمــی شــود.

دوم اسفند؛ روز جهانی زبان مادری

الیی الیی برای  آییل، آنار، آتاخان و دیگر کودکان بدون شناسنامه

اسامی بی شناسنامه، زبان بی شناسنامه 

دوازدهمین سالگرد 
وفات دده کاتیب، شاعر 

بزرگ آذربایجان

زبــان  روز  بــا  اســت  مصــادف  اســفند  دوم 
شــاعر  دده کاتیــب،  وفــات  ســالگرد  و  مــادری 
می باشــد. آذربایجــان  دینــی  عالــم  و  بــزرگ 

دده کاتیــب شــاعر بــزرگ شــناخته شــده آذربایجــان مــی 
ــگ دوســت  ــه فرهن ــال ۱۳۰۴ در قصب ــه س ــه ب ــد ک باش
قولونجــی در ۴5 کیلومتــری اورمیه چشــم به جهان گشــود 
ــل خاطــرات دســت  ــا نق ــی وی مصــادف ب . دوران کودک
ــوق و اشــرار  ــان و مــردان قومــش از فجایــع جیلول اول زن
ــدری هــای ایــن جماعــت  ــود. درب ســیمیتقو و دیگــران ب
ــی  ــی – قوم ــتیزهای مذهب ــوران س ــه در ک ــوم ک مظل
منطقــه آواره شــده بودنــد هنــوز هــم نقــل مجالــس اســت. 
کــوچ جمعــی از ایــن روســتا بــه عثمانــی آن زمــان آنهــم 
فقــط بخاطــر تفــاوت مذهبــی از عمــوم تــرکان آذربایجــان 
داســتانی اســت بســیار اندوهناک و شایســته بررســی کامل. 
آنهایــی کــه در روســتا ماندنــد چندیــن ســال دم فروبســتند 
ــه بســیاری چیزهــا  و ســکونت در وطــن و مولدشــان را ب
ترجیــح دادنــد. ســردی روایــط اجتماعــی و فرهنگــی ایــن 
منطقــه بــا دیگــر اهالــی غــرب آذربایجــان ادامــه داشــت 
تــا حلقــه وصلــی پیداشــد بــه نــام حــاج عبدالرحمــن طیار.

ــا  ــزد علم ــی ن ــود را در قولونج ــی خ ــالت ابتدای تحصی
ــه  ــی ب ــنین جوان ــپس در س ــرد و س ــپری ک ــان س و عارف
ترکیــه رفتــه و بــا بهــره جســتن از اســتادان بــزرگ علــم 
و عرفــان ؛ اصــول دیــن اســالم و شــعر و شــاعری را فــرا 
گرفــت.در ۲5 ســالگی- ســال۱۳۲۹- شــعر گفتــن را آغاز و 
طولــی نکشــید کــه شــهرت او بــرای بســیاری از تورکهای 
جهــان شــناخته و بــه عنــوان منبــع مهمــی بــرای ادبیات و 
فرهنــگ و تاریــخ مــردم تــورک ومســائل دین و شــریعت ، 
مــورد احتــرام مــردم ،عالمــان ، بــزرگان و ادبــا قــرار گرفت.
ــب”  ــا لق ــود ام ــده ب ــب “را برگزی ــص “کاتی ــدا تخل ابت
ــه  ــهر قونی ــعر و ادب در ش ــای ش ــه ه ــز در جلس دده ” نی
ــد  ــار داده ش ــان آن دی ــزرگان و ادیب ــط ب ــه ، توس تورکی
و تخلــص کاتیــب بــه دده کاتیــب تغییــر یافــت .
جایــگاه بخصــوص شــعر هــای ایشــان در بیــن آشــیقهای 
ــدر آشــیقها  ــوان پ غــرب آذربایجــان باعــث شــد کــه بعن
ــه  ــاب ب ــار کت ــون چه ــردد .تاکن ــی گ ــان معرف آذربایج
نامهــای ” عشــق و عرفــان)در قونیــه ترکیــه چــاپ شــده 
اســت ( اینجــی لــی صــدف ، اورمو گؤلــو و گونومــوز آیدین 
ــه چــاپ رســیده اســت و ایــن کتابهــا تنهــا جزئــی از  ” ب
اشــعار بیــش از ۳6۰۰۰ بیــت ایــن بزرگــوار مــی باشــد. وی 
ــه و در محضــر عالمــان  تحصیــالت خــود را در مکتب خان
بنــام زمــان خــود فــرا گرفــت. »دده کاتــب« بــه زبان هــای 
ترکــی، فارســی، عربــی، کــردی و ترکی اســتانبولی تســلط 
داشــت و عمــده اشــعارش بــه زبــان ترکــی اســت.
دهــه ۷۰ رونســانس فرهنگــی تــرکان آذربایجــان شــروع 
ــت.  ــالت پرداخ ــای رس ــه ایف ــز ب ــب نی ــد و دده کاتی ش
اشــعار وی نــه تنهــا توســط عاشــیقهای آذربایجــان 
خوانــده شــد بلکــه دانشــجویان، ادبــای سرشــناس و 
ــد. ــعار وی پرداختن ــرور اش ــه م ــز ب ــگاه نی ــاتید دانش اس
ــا  ــی ســروده کــه بیشــتر آنه ــب اشــعاری هیجان دده کاتی
را قوشــماها و گرایلــی هــا تشــکیل میدهنــد و همچنیــن 
شــعرهای در ســبک فکــری تصــوف  آذربایجــان تحــت 
تاثیــر بالوولــو میســکین، دوللــو موصطافــا و غــازی محمــد 
بوزقــورت از شــاعرهای اورمیــه قــرار گرفتــه انــد. در 
محافــل اورمیــه، کــم عاشــقی اســت کــه اشــعاری عرفانی 
ــد. وی  ــادی از وی نکن ــد و ی ــی نخوان از وی را در مجلس
توانســت بــا ابتــکارش، تــرکان حنفــی مذهــب آذربایجــان 
را دوبــاره بــه دریــای بــزرگ تــرکان آذربایجــان رهنمــون 
شــود و خزینــه ای بــر خزاین فرهنگــی آذربایجــان بیفزاید.
ــت  ــد و نصیح ــان و پن ــر عرف ــب سراس ــعار دده کات اش
ــه شــکل ظریــف  اســت و مضامیــن دینــی و فرهنگــی ب
و زیبایــی در آثــار وی تجلــی یافتــه کــه نشــان از 
روح واالی ایــن هنرمنــد و عــارف عرصــه ی ادبیــات 
آذربایجــان  فرهنــگ  در  کاتــب  دده  اصطــالح  دارد. 
معــادل واژه پیرطریقــت در زبــان فارســی اســت کــه 
ــه  ــوی ب ــاظ معن ــه لح ــه ب ــرادی ک ــه اف ــب ب ــن لق ای
مقامــات واالیــی رســیده باشــند اطــالق می گــردد

ایشــان در دوم اســفند ۱۳8۷- سن 8۴ ســالگی -و مصادف 
بــا روز جهانــی زبــان مــادری دار فانــی را وداع گفتــه و در 
زادگاه خــود قولنجــی ) قولونجــو ( بــه خاک ســپرده شــدند.
متاســفانه چنــدی پیــش تصاویــری از وضعیــت نامناســبت 
مقبــره ایــن شــاعر آذربایجــان منتشــر شــده بــود.
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تداوم مشکالت صادرات سیب آذربایجان غربی؛
از فـسـاد در سردخانه ها تا دستور روحانی

بــا نزدیــک شــدن بــه ایــام عیــد نگرانــی باغــداران نســبت 
ــع  ــروش محصــوالت خــود بیشــتر شــده اســت و رف ــه ف ب
ــت. ــووالن اس ــدی مس ــه ج ــد توج ــی نیازمن ــن نگران ای
ــاورزی  ــوالت کش ــواع محص ــادرات ان ــی ص ــال در حال امس
و  متعــدد  بــا چالــش مواجــه شــده کــه روش هــای 
آزمــون و خطــا، بــه صــادرات و بازاریابــی محصــوالت 
ــی  ــا واقع ــه ب ــی ک ــه زده و صادرکنندگان ــاورزی صدم کش
شــدن نــرخ ارز شــرایط مســاعدی بــرای صــادرات و 
رقابــت در بازارهــای بین المللــی پیــدا کــرده بودنــد، انگیــزه 
ــد. ــت دادن ــه از دس ــن عرص ــت در ای ــرای فعالی ــود را ب خ

ــه  ــف ب ــار مضاع ــاد فش ــر ایج ــالوه ب ــت ها ع ــن سیاس ای
ــی و از  ــداران بین الملل ــه خری ــدی ب ــدگان، بی تعه صادرکنن
دســت دادن اعتمــاد آن هــا را نیــز بــه دنبــال داشــته و ایــن 
بخشــنامه ها و تصمیمــات خلق الســاعه دولــت کــه یک شــبه 
صــادر شــده و ضمانــت اجرایــی قــوی ندارنــد، ســبب 
ــی اســت. ــت صادرات ــه فعالی ــا در ادام ــزه آن ه کاهــش انگی

از ســوی دیگــر، سیاســت هــای غلــط دســتگاه های متولــی 
از جملــه ناکارآمــدی روش هــای ترویــج کشــاورزی، ناتوانــی 
در بازاریابــی محصــوالت کشــاورزی، ناتوانــی و کم تجربگــی 
در ایجــاد و بهره گیــری از صنایــع تبدیلــی و در نهایت ســنتی 
بــودن بخــش کشــاورزی آذربایجــان غربــی، ســبب شــده تــا 
امــروزه میــزان تولیــد ســیب درختــی ایــن اســتان بیــش از 
نیــاز کشــور باشــد و هــر ســاله شــاهد دپــوی ســیب درختــی 
ــیم. ــردخانه ها باش ــیب ها در س ــن س ــاد ای ــت فس و در نهای

جلیلــی، رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی آذربایجــان 
غربــی بــا ابــراز گالیــه از عــدم رفــع موانــع صادراتــی ســیب 
ــن  ــون 65۰ هزارت ــت: هــم اکن اســتان طــی ســالجاری گف
ســیب بــا کیفیــت، در ســردخانه ها انبــار شــده اســت.

 رســول جلیلــی بــا بیــان اینکه در دو ســال گذشــته صــادرات 
خوبــی در بخــش ســیب اســتان داشــتیم، افــزود: متاســفانه 
ــد  ــال رون ــان س ــه پای ــده ب ــر از 5۰ روز مان ــال در کمت امس
ــد  ــن رون ــه ای ــت و ادام ــد اس ــتان کن ــیب اس ــادرات س ص
موجــب متضــرر شــدن بخــش کشــاورزی اســتان می شــود.
وی ادامــه داد: هــم اکنــون 65۰ هزارتــن ســیب بــا کیفیــت 
ــان  ــده و زم ــار ش ــتان انب ــای اس ــردخانه ه ــتان در س اس
ــم  ــیب داری ــزان س ــن می ــادرات ای ــرای ص ــی ب ــیار کم بس
در صــورت عــدم رفــع مشــکالت صــادرات ایــن محصــول 
ــه  ــده بلک ــرر ش ــتان متض ــاورزی اس ــش کش ــا بخ ــه تنه ن
ــردخانه  ــوند در س ــادر نش ــتان ص ــدی اس ــای تولی ــیب ه س
کیفیــت خــود را از دســت داده و فاســد مــی شــوند.
جلیلــی بــا اشــاره بــه قــول وزارت صمــت مبنــی بــر 
ــود  ــا وج ــرد: ب ــه ک ــوز اضاف ــا م ــیب ب ــادرات س ــر ص تهات
ــا  ــیب ب ــادرات س ــر ص ــرای تهات ــت ب ــت وزارت صم موافق

ــم  ــق فراه ــن تواف ــردن ای ــی ک ــه عمل ــوز زمین ــوز هن م
ــتیم. ــوع هس ــن موض ــل ای ــر ح ــان منتظ ــده و همچن نش
ــا  ــی ب ــان غرب ــاورزی آذربایج ــاد کش ــازمان جه ــس س رئی
ــه مشــکل  ــه از کــم توجهــی وزارت صمــت نســبت ب گالی
ــای  ــری ه ــد از پیگی ــزود: بع ــتان، اف ــیب اس ــادرات س ص
مکــرر وزیــر جهــاد کشــاورزی مجــوز ثبــت ســفارش 
ــذ  ــور اخ ــازار کش ــم ب ــه تنظی ــن جلس ــوز در آخری واردات م
شــده امیدواریــم بــا تهاتــر بتوانیــم بخشــی از ســیب 
ــم. ــادر کنی ــتان را ص ــای اس ــردخانه ه ــده در س ــای مان ه
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه کشــاورزان منتظــر ســاز و 
کارهــای بــرای عرضــه هســتند و وزارت صمــت بــه 
ــکل را  ــن مش ــد ای ــی بای ــارت خارج ــئول تج ــوان مس عن
ــان  ــتاندار آذربایج ــاد، اس ــر جه ــزود: وزی ــد، اف ــرف کن برط
ــه  ــتانی ب ــئوالن اس ــه مس ــردم و هم ــدگان م ــی، نماین  غرب
ــفانه  ــا متاس ــتند ام ــوع هس ــر موض ــدی پیگی ــورت ج ص
تاکنــون از ســوی وزارت صمــت بــه نتیجــه نرســیده اســت.

ــرای  ــذاران ب ــدی ســرمایه گ ــه عالقمن ــا اشــاره ب ــی ب جلیل
بنــدی  ســرمایه گــذاری در بخــش ســورت و بســته 
محصــوالت کشــاورزی بــه خصوص ســیب در اســتان، گفت: 
ــه  ــتان را ب ــدی اس ــای تولی ــیب ه ــم س ــال نتوانی ــر امس اگ
موقــع صــادر کنیــم ممکــن اســت بخشــی از ایــن ســرمایه 
ــذاری در بخــش ســورت و  ــه ســرمایه گ ــی ب ــذاران رغبت گ

بســته را نداشــته باشــند و ایــن فرصــت را از دســت بدهیــم.
وی بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون از هــر هکتــار بــاغ ســیب 
ــت:  ــود، گف ــی ش ــن محصــول برداشــت م ــتان ۲۰ ت در اس
ایــن میــزان در کشــورهای خارجــی ۷۰ تــن در هکتــار اســت 
امیدواریــم بتوانیــم بــا برنامــه هــای آموزشــی و ترویجــی بــه 
باغــداران میــزان تولیــد ســیب در هکتــار را افزایــش دهیــم.
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی آذربایجــان غربی با اشــاره 
بــه وجــود 6۰ هــزار هکتــار باغــات ســیب بــارور در اســتان، 
اظهــار کــرد: هــم اکنون اســتان با تولیــد یک میلیــون و ۲۰۰ 
هزارتــن رتبــه اول کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
ــادی  ــور اقتص ــی ام ــاون هماهنگ ــت مع ــر اس ــه ذک الزم ب
ــا پیگیــری هــای  ــود: ب اســتاندار آذربایجــان غربــی گفتــه ب
بــه عمــل آمــده تهاتــر ســیب بــا مــوز بــرای حــل مشــکل 
ــت. ــه اس ــود گرفت ــه خ ــی ب ــکل اجرای ــیب ش ــادرات س ص
از طرفــی نماینــده مــردم نقــده و اشــنویه در مجلــس 
جهــاد  وزارت  صادراتــی  سیاســت  اتخــاذ  عــدم  از 

کشــاورزی و صمــت بــرای فــروش 8۰۰ هــزار تــن 
کــرد. انتقــاد  غربــی  آذربایجــان  کشــاورزان  ســیب 
خــود  شــفاهی  تذکــر  در  حســنلوئی  زنجانــی  علــی 
خطــاب بــه وزرای جهــاد کشــاورزی و صمــت گفــت: 
دســت  روی  بــر  ســیب  تــن  هــزار   8۰۰ متأســفانه 
کشــاورزان آذربایجــان غربــی باقــی مانــده اســت و در 

ایــن میــان ســهم کشــاورزان نقــده ۲۰۰ هــزار تــن اســت.
نماینــده مــردم نقــده و اشــنویه در مجلــس شــورای اســالمی 
ــوص  ــی در خص ــچ تصمیم ــفانه هی ــرد: متأس ــح ک تصری
ــتاد  ــت و س ــده اس ــه نش ــول گرفت ــن محص ــادرات ای ص
تنظیــم بــازار نیــز در ایــن راســتا اقــدام خاصــی انجــام نــداده 
ــام  ــه ن ــی ب ــه برخ ــت ک ــی اس ــم در حال ــن مه ــت؛ ای اس
ــد. ــروش می کنن ــد و ف ــن محصــول را خری ــازار ای ــم ب تنظی

وی افــزود: متأســفانه علیرغــم اینکــه منطقــه نقده و اشــنویه 
دارای منابــع آبی مناســبی اســت امــا به دلیل رها بــودن پایاب 
ســد منطقه بــه بهانــه تأمیــن آب دریاچــه اورمیه، کشــاورزان 
ــد. ــتفاده کنن ــی اس ــه خوب ــت ب ــن فرص ــد از ای نمی توانن

زنجانــی افــزود: بــه عبارتــی بیــش از ۴۰ میلیــون مترمکعــب 
پایــاب ســد وجــود دارد امــا بــه دلیــل تصمیم گیری نادرســت 
و بــه موقــع ایــن فرصــت بــرای کشــاورزان از بیــن مــی رود.

ــان  ــر نش ــم خاط ــس یازده ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای
ــواد  ــت م ــون قیم ــته تاکن ــال گذش ــفانه از س ــرد: متأس ک
غذایــی 6۰ درصــد افزایــش یافتــه و مــردم را دچــار 
مشــکالت متعــددی کــرده لــذا اکنــون نیــز نبایــد بــا اتخــاذ 
ــم. ــاد کنی ــدی ایج ــکالت جدی ــت مش ــات نادرس تصمیم

در همیــن راســتا در طــول هفته هــای گذشــته، ســید ســلمان 
ذاکــر از پیگیــری خــود برای رفع مشــکل کشــاورزان خبر داده 
و گفــت: بــا توجــه بــه وجــود زیرســاخت هــای کشــاورزی در 
اســتان و ســردخانه و انبار هــای متعــدد ،مقــرر شــد با مســتقر 
شــدن عوامــل و کارشناســان ســازمان بــورس کاالی کشــور 
در اســتان اســتارت ورود محصــوالت کشــاورزی زده شــود.

وی همچنیــن در جلســه هماهنگــی ورود محصــوالت 
کشــاورزی آذربایجــان غربــی بــه بــازار بــورس کاالی 
کشــور کــه بــا حضــور مدیــر توســعه بــازار ســازمان بــورس 
کاالی کشــور و مدیــر برنامــه ریــزی ســازمان بــورس کاالی 
ــاد و  ــاورزی، اقتص ــاد کش ــازمان جه ــران س ــور و مدی کش
ــکل های  ــدگان و تش ــدگان صادرکنن ــتان نماین ــی اس دارای
مختلــف برگــزار شــد اظهــار کــرد: بــا بیــان اینکــه عرضــه 
محصــوالت کشــاورزی در بــورس کاال بــه نفــع کشــاورزان 
خواهــد بــود و ورود محصــول ســیب بــه بــازار بــورس کاالی 
ــادی  ــازار اقتص ــاماندهی ب ــرای س ــت ب ــی مثب ــور گام کش
ــود. ــی ش ــی م ــی تلق ــان غرب ــن محصــوالت در آذربایج ای

ــا وزیــر صنعــت معــدن و تجــارت از اخــذ  ــدار ب ذاکــر در دی
ــاورزی  ــی در صــادرات محصــوالت کش ــع گمرک ــع موان رف
ــن  ــتمر ای ــای مس ــری ه ــا پیگی ــن ب ــر داده و همچنی خب
ــیری  ــای گرمس ــا میوه ه ــیب ب ــر س ــث تهات ــده،  بح نماین
هماننــد مــوز بــه تصویب رســید و خط ویــژه ای در گمـــرک 
ــد. ــن محصــول ایجــاد گردی ــرای تســریع در صــادرات ای ب

شــورای  مجلــس  در  اورمیــه  مــردم  دیگــر  نماینــده 

تشــکیل  بــا  رییس جمهــوری  گفــت:  اســالمی 
فــروش  راســتای  در  تصمیم گیــری  بــرای  کمیتــه ای 
و صــادرات ســیب آذربایجــان غربــی موافقــت کــرد.

وحیــد جــالل زاده افــزود: بــا توجــه  بــه وضعیــت نامطلــوب 
کــه  خطــری  و  غربــی  آذربایجــان  تولیــدی  ســیب 
ــس  ــه ریی ــه ای ب ــد، نام ــی کن ــد م اقتصــاد اســتان را تهدی
جمهــوری نوشــته و در آن درخواســت چــاره اندیشــی 
فــوری و تشــکیل کمیتــه ای متشــکل از معــاون اول 
رییــس جمهــوری، وزرای صنعــت، معــدن و تجــارت، جهــاد 
ــتاندار  ــارت، اس ــعه و تج ــازمان توس ــس س ــاورزی، ریی کش
ــس را  ــدگان مجل ــر از نماین ــه نف ــی و س ــان غرب آذربایج
پیشــنهاد داده بــودم کــه رییــس جمهــوری بــا آن موافقــت 
ــکل  ــع مش ــه رف ــکیل جلس ــت تش ــوری جه ــتور ف و دس
صــادرات و تهاتــر ســیب آذربایجــان غربــی را صــادر کــرد.

ــاون اول  ــا مع ــی ب ــن تمــاس های ــه کــرد: همچنی وی اضاف
رییــس جمهــوری و وزرای صنعــت، معــدن و تجــارت و جهاد 
کشــاورزی مبنــی بر پیگبری موضوع را داشــتم کــه امیدواریم 
ــا تشــکیل ایــن کمیتــه و تصمیــم گیــری جــدی، گامــی  ب
ارزنــده بــرای فروش و صادرات ســیب اســتان برداشــته شــود.

نماینــده مــردم اورمیــه در مجلــس شــورای اســالمی 
ــل  ــیب قاب ــت س ــزان برداش ــال می ــه امس ــان اینک ــا بی ب
توجــه بــوده، اظهــار کــرد: بخشــی از محصــول یــک 
میلیــون و ۲۰۰ هــزار تنــی ســیب از باغ هــای اســتان، 
بــه مصــرف صنایــع تبدیلــی رســیده و نزدیــک بــه 
شــد. نگهــداری  هــا  ســردخانه  در  تــن  هــزار   8۰۰
جــالل زاده بیــان کــرد: مصــرف ســیب در ایــام عیــد در کل 
کشــور بــه ۲۰ هزارتــن هــم نمــی رســد کــه ایــن امــر، کفاف 
صدهــا هــزار تن ســیب موجــود در ســردخانه ها را نمــی دهد.

وی بیــان کــرد: بــرای جلوگیــری از نابود شــدن این محصول، 
ــل  ــا از تبدی ــرد ت ــورت گی ــی ص ــدام  ضربت ــک اق ــد ی بای
ســیب بــه خــوراک دام یــا ســیب صنعتــی جلوگیــری کنــد.

وی اظهارداشــت: در صــادرات ســیب نبایــد تنهــا بازارهــای 
صادراتــی معطــوف به چند کشــور باشــد بلکــه بایــد بازارهای 
صادراتــی گســترش یافتــه و فراتر از چنــد بازار تکراری باشــد.

نماینــده مــردم مجلــس شــورای اســالمی توجــه بــه کیفیــت 
و همچنیــن بســته بنــدی مناســب را از دیگــر فاکتورهایــی 
ــای  ــتان را در بازاره ــیب اس ــد س ــی توان ــه م ــت ک دانس
جهانــی معــروف کــرده و  بــر مشــتریان آن بیافزایــد.

ــک  ــه ی ــک ب ــاالنه نزدی ــد س ــا تولی ــی ب ــان غرب آذربایج
ــه اول کشــور  ــی رتب ــیب درخت ــن س ــزار ت ــون و۲۰۰ه میلی
را بــه خــود اختصــاص داده اســت؛ ایــن اســتان نزدیــک ۳۰ 
درصــد از مجمــوع ســیب درختــی کشــور را تولیــد مــی کنــد.

مدیرکل فنی و حرفه ای آذربایجان غربی:
شهرک مهارت در آذربایجان غربی تاسیس می شود

آذربایجــان  ای  حرفــه  و  فنــی  مدیــرکل 
غربــی از تاســیس شــهرک مهــارت خبــر 
ایجــاد  مقدماتــی  کارهــای  گفــت:  و  داد 
شــهرک مهــارت در حــال انجــام اســت.

محمدســلیم عباســی در نشســت با مســئوالن 
ــان  ــا بی ــاد ب آمــوزش مهــارت اســتان در مهاب
ــرای  ــهرک ب ــن ش ــرد: ای ــه ک ــه اضاف اینک
ــی  ــای مهارت ــه آموزش ه ــی ب ــجام بخش انس
ــوزی  ــارت آم ــی مه ــش آفرین ــت نق و تقوی
می شــود. راه انــدازی  اســتان  توســعه  در 

ــن  ــذاری زمی ــه واگ ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــه  ــتگاه های مربوط ــن شــهرک توســط دس ای
ــن شــهرک  ــن ای انجــام می شــود گفــت: زمی
ــه  ــی ب ــرای دسترس ــب ب ــکان مناس ــد م بای
ــته های  ــی رش ــوده و تمام ــات شــهری ب خدم
ــع و  ــن شــهرک تجمی ــه ای در ای ــی و حرف فن
ــود. ــه ش ــوزان ارائ ــارت آم ــه مه ــا ب آموزش ه

مدیــرکل ســازمان فنــی و حرفــه ای آذربایجان 
غربــی با اشــاره بــه اینکه توانمندســازی نســل 
آینــده، هــدف اصلــی ایجــاد شــورای مهــارت 
ــون و 5۰۰  ــک میلی ــش از ی ــت: بی ــت گف اس

هــزار نفــر ســاعت آمــوزش امســال در مراکــز 
فنــی و حرفــه ای اســتان صــورت گرفته اســت.

عباســی بــا اشــاره بــه اینکــه در بخــش 
ــش  ــاعت و در بخ ــر س ــی ۱۷۰۰ نف خصوص
دولتــی هــم بــرای ۹۳۷ نفــر کــه در کل بیــش 
از یــک میلیــون و 5۲۷ هــزار نفــر ســاعت در 
ــم  ــزود: ه ــم، اف ــته ای ــوزش داش ــتان آم اس
ــه ای آزاد  ــی و حرف ــون ۴۲۷ آموزشــگاه فن اکن
ــات، کشــاورزی  ــت، خدم در بخش هــای صنع
ــتند  ــال هس ــتان فع ــر در اس ــگ و هن و فرهن
ــص  ــداد، ۲۷5 آموزشــگاه مخت ــن تع ــه از ای ک
ــرادران  ــص ب ــگاه مخت ــران، 5۲ آموزش خواه
و ۱۰۰ آموزشــگاه بــه صــورت دومنظــوره، 
آموزش هــای مهارتــی را ارائــه می دهنــد.

فرمانــدار مهابــاد هــم در ایــن جلســه بــا بیــان 
ــی و  ــگاه های فن ــای آموزش ــه مهارت ه اینک
ــازه  ــغل های ت ــمت ش ــه س ــد ب ــه ای بای حرف
تأســیس و نویــن در بســترهای مختلــف 
ــل  ــراد تحصی ــر اف ــت: اکث ــد، گف ــت کن حرک
ــرادی  ــگاهی اف ــدرک دانش ــرده و دارای م ک
هســتند  اشــتغال  ایجــاد  توانایــی  فاقــد 

ــتند. ــازار کار نیس ــه ب ــه ورود ب ــادر ب ــه ق ک
مشــاغل  کــرد:  اضافــه  خدرلــو  عــارف 
از  اســتفاده  یــا  و  گردشــگری  حوزه هــای 
همچنیــن  و  مجــازی  فضــای  پتانســیل 
ــه  ــورهای منطق ــای کش ــتفاده از مهارت ه اس
می توانــد  نیــز  ســازی  بومــی  طریــق  از 
شــود. پایــدار  اشــتغالزایی  ســاز  زمینــه 
خضــری رئیــس کمیتــه امــداد امــام خمینــی 
مهابــاد هــم در ایــن نشســت از افزایــش 
ــر  ــان خب ــه کارآفرین ــهیالت ب ــت تس پرداخ
بکارگیــری  بــرای  امســال  گفــت:  و  داد 
مددجویــان ایــن نهــاد توســط واحدهــای 
تولیــدی مبلــغ 5۰ میلیــون تومــان تســهیالت 
ــال  ــرای س ــزان ب ــن می ــه ای ــد ک ــه می ش ارائ
آینــده باقول هــای مســاعد بانــک مرکــزی بــه 
۱۰۰ میلیــون تومــان افزایــش خواهــد یافــت.

رئیــس مرکــز آمــوزش فنــی و حرفــه ای 
ــا  ــت ب ــن نشس ــز در ای ــاد نی ــتان مهاب شهرس
ــوزان  ــارت آم ــد از مه ــه ۳5 درص ــان اینک بی
مرکــز فنــی و حرفــه ای ایــن شهرســتان 
آموزش هــای  و  مــدرک  کســب  از  پــس 

افــزود:  می شــوند،  کار  بــازار  جــذب  الزم 
ایــن میــزان اشــتغال شــامل داوطلبانــی 
ــا هــدف ایجــاد کار دردوره هــای  اســت کــه ب
ــرده و  ــرکت ک ــه ای ش ــی و حرف ــازمان فن س
ــوند. ــازار کار می ش ــان دوره وارد ب ــس از پای پ

محمــود کریــم دخــت، گفــت: در ایــن مــدت 
ــی در  ــاعت کالس آموزش ــر س ــزار نف ۱۴۰ ه
ــه ای  ــی و حرف ــز فن ــت مرک ــای ثاب کارگاه ه
ــاعت  ــر س ــزار نف ــتان و 85۰ ه ــن شهرس ای
نیــز در کارگاه هــای ســیار برگــزار شــده اســت.

فنی وحرفــه ای  آمــوزش  مرکــز  رئیــس 
ــای  ــری آموزش ه ــاد، فراگی ــتان مهاب شهرس
فنــی و حرفــه ای را کلیــد اشــتغال پایــدار 
ــال  ــت: امس ــت و گف ــکاری دانس ــع بی و رف
ــر  ــگاه، ۱۰6 نف ــر در ندامت ــن ۱5۳ نف همچنی
در پادگان هــای نظامــی و 68 نفــر هــم در 
ــراف  ــتاهای اط ــهر و روس ــیه ش مناطــق حاش
کرده انــد. دریافــت  رایــگان  آموزش هــای 

د رایــن نشســت همچنیــن اعضــای شــورای 
مهــارت شهرســتان پیشــنهاداتی را بــرای 
کردنــد. ارائــه  آمــوزش  کیفیــت  ارتقــا 
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