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حال شهرداری
مراغه خوب
است

دو هفته نامه فرهنگی ،اجتامعی و آموزشی

رئیس هیأت مدیره

موسسه خیریه عمران مراغه:

بنیاد برکت ستاد اجرایی

فرمان  100امام(ره) دوباب
مدرسه در شهرستان،
احداثمیکند
ـــ صفحه  2ــ

دادستان مراغه در گفتگو با
مراغهنامه:

دادستانبهعنوان

مدعیالعموم،حافظ

منافعوحقوقعامهاست
صفحه 3

صفحه 4

دکتر جنتی در گفتگو با مراغهنامه عنوان کرد:

دانشکده علوم پزشکی مراغه
به قطب درمان جنوب استان تبدیل میشود

عملکرد دانشکده علوم پزشکی مراغه در حوزههای پژوهشی ،آموزشی ،درمان ،بهداشت و
توسعه طی سه سال دوره مدیریت دکتر جنتی در نشست با خبرنگاران و گفتگوی متعاقب آن با
خبرنگار مراغهنامه تشریح شد.
رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه گفت :بر اساس شناسایی نیازهای موجود و
برنامهریزیهای انجام شده در زیرساخت های دانشکده ،مراغه در مسیر قطب درمان جنوب
استان قرار گرفته است.
دکتر جنتی در تشریح عملکرد حوزه پژوهشی دانشکده گفت :شاخص سرانه مقاله دانشکده
بیش از  ۳است در حالی که این رقم در دانشگاههای دیگر  1/2میباشد و کیفیت رتبه پژوهشی
دانشکده در پایگاههای استنادی بین المللی که فعالیتهای پژوهشی را رصد میکنند به طور
چشمگیری افزایش یافته است .همچنین پرکارترین پژوهشگر ایرانی سال  ۲۰۱۷از دانشکده
علوم پزشکی مراغه معرفی شده است.

وی افزود :مهمترین کار دیگری که در این حوزه صورت گرفته ،جذب هیئت علمی با
رتبههای علمی باالست طوری که در مقایسه با سه سال قبل که نسبت هیئت علمی به دانشجو
در حدود  ۶۰بود ،اینک این نسبت به  ۱۹رسیده است و ما امروز نزدیک  ۵۰نفر عضو هیئت
علمی داریم و سعی دانشکده این است که با جذب هیئت علمی بیشتر ،این نسبت را به  ۱۰تا
 ۱۲برساند.
رئیس دانشکده علوم پزشکی در خصوص ایجاد رشتههای جدید در این دانشکده گفت :در
زمینه جذب رشته های جدید ،دانشکده فعال بوده است و طی دو سال گذشته توانسته است ۴
رشته جدید به رشتههای دانشکده اضافه کند و در حال حاضر دانشجویان در  ۱۰رشته به تحصیل
می پردازند .البته امور مربوط به تاسیس  ۴رشته جدید هم انجام شده است و به زودی در این
رشتهها هم دانشجو جذب خواهد شد .اما هدفی که دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی مراغه به جد دنبال میکند تاسیس رشتههای تحصیالت تکمیلی
ادامهدرصفحه 2

سایت فسیل مهره دار
مراغهپتانسیلبیهمتای
گردشگریطبیعی در
سطحجهانی
ـــ صفحه  2ــ

تصویب رشتههای علوم

پزشکی و میانرشتهای ،از
برنامههای دانشگاه آزاد
اسالمی مراغه است
ـــ صفحه  4ــ

مراغه ،عرصه آزمون
جامعه مدنی
ـــ صفحه  4ــ

به اطالع همشهریان عزیز و اعضای محترم موسسه خیریه عمران مراغه میرساند:

مراسم دیدار نوروزی موسسه خیریه عمران مراغه ،روز جمعه 31فروردین 1397
از ساعت  10صبح تا  13در محل دفتر موسسه برگزار خواهد گردید

اذا مات العالم الفقیه ثلم فی االسالم
ثلمة الیسدها شیء

درگذشت واعظ شهیر

حجهاالسالم والمسلمین سید حسن صدر
را که سـالیان متمـادی عمر شـریف و پربرکت
خـود را مصـروف خطابـه منبـر نمودنـد بـه
حضـور همشـهریان و خانـواده محتـرم آن
مرحـوم تسـلیت میگویـم.

روحشان شاد و یادشان گرامی

ا ّناهلل وا ّنا الیه راجعون

جنابآقایدکتررسولاکبری
عضو محترم هیأت مدیره موسسه خیریه عمران مراغه

درگذشـت پـدر خانـم گرامـی را بـه
حضـور جنابعالـی و خانـواده محتـرم آن
مرحـوم تسـلیت عـرض نمـوده ،از درگاه
خـدا ،علـو درجـات بـرای آن مرحـوم و
صبـر و شـکیبایی بـرای بازمانـدگان آرزو
مینماییـم.

سیدمصطفیسیدهاشمی

هیات مدیره موسسه خیریه عمران مراغه

تبریک

ا ّناهلل وا ّنا الیه راجعون

جنابآقایدکترفریبرزظروفی

جناب آقای مهندس سید حجت صدر

عضو محترم موسسه خیریه عمران مراغه

انتصاب شایسته شما را به عنوان
مدیرعامل شرکت طیف سایپا

تبریـک عـرض نمـوده ،برایتـان در همه
مراحـل زندگـی موفقیتهـای روزافـزون
آرزو میکنیـم.
هیات مدیره موسسه خیریه عمران مراغه

مدیرعامل محترم موسسه خیریه عمران مراغه

درگذشـت عمـوی گرامیتـان ،مرحـوم مغفـور
حجهاالسلام و المسلمین حاج سـید حسن صدر را
بـه جنابعالی و خانواده محترم آن مرحوم تسـلیت
عـرض نمـوده ،از درگاه احدیت ،علـو درجات برای
آن مرحـوم و صبـر و شـکیبایی همـراه بـا عمـر
باعـزت بـرای بازمانـدگان آرزو مینماییم.
هیات مدیره موسسه خیریه عمران مراغه
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رئیس هیأت مدیره
موسسه خیریه عمران مراغه:

بنیاد برکت ستاد اجرایی
فرمان  100امام(ره) دوباب
مدرسه در شهرستان،
احداثمیکند

ادامه از صفحه اول
دو باب مدرسه در روستاهای آلماچوان و کرمجوان
توسط بنیاد برکت احداث می شود
رئیس هیأت مدیره موسسه خیریه عمران مراغه گفت :دو باب مدرسه
در روستاهای آلماچوان و کرمجوان توسط بنیاد برکت که از مجموعههای
مربوط به ستاد اجرایی فرمان  100حضرت امام (ره) است ،احداث می شود.
دکتر سیدهاشمی افزود :بر اساس درخواست معاونت اداره کل و اداره
ویژه آموزش و پرورش مراغه و موافقت بنیاد برکت ،دو باب شامل یک
مدرسه سه کالسه در آلماچوان برای بهرهمندی  87دانشآموز و یک
مدرسه  6کالسه دیگر برای استفاده  284نفر از دانشآموزان در روستای
کرمجوان در سال  97احداث خواهد شد.
گفتنی است بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)
بوده و به عنوان معین (یاور) اقتصادی در طول سالهای گذشته ،بر اساس
وظایف و مسئولیت های اجتماعی خود جهت محرومیت زدایی بویژه در
حوزه مدرسه سازی در مناطق محروم اقدامات موثری داشته است.
بنیاد برکت تاکنون هزار مدرسه با  6هزار کالس درس و اعتباری بالغ
بر  720میلیارد تومان در کشور ساخته است و ساخت  1000مدرسه دیگر
را در برنامه خود دارد.

دانشکده علوم پزشکی مراغه
به قطب درمان جنوب استان تبدیل میشود

ادامه از صفحه اول در این دانشکده است .یکی دیگر از ثمرات پژوهشی این
دانشکده ،انتخاب دانشجوی برتر کشوری است و دانشجوی دانشکده علوم پژشکی
مراغه در کنار  ۱۳دانشگاه معتبر علوم پزشکی کشور درخشیده است.
رئیس دانشکده علوم پزشکی در تشریح عملکرد بخش درمان گفت :طی
سالهای اخیر  ۳۵پزشک فوق تخصصی و تخصصی جذب کردیم و برای اینکه
شهرستان از خدمات متخصصین و پزشکان فوق تخصص بهره مند شود ،ساختمان
کلینیک خواجه نصیرالدین طوسی را خریداری و تجهیز نمودیم .کلینیک بیمارستان
(ع)
شهید بهشتی را احداث و به مرحله بهرهبرداری رساندیم .کلینیک امیرالمومنین
را همراه با تقویت زیرساختها در خیابان سعدی مستقر نمودیم که با کیفیت بهتر
ارائه خدمت میکند.
دکتر جنتی در رابطه با مشکل اورژانس در مراغه گفت :پذیرش بیماران اورژانسی
در بیمارستان های تابعه یکی از مهمترین مشکالتی بود که مورد توجه قرار گرفت
و پس از بررسی کارشناسی ،پروژه توسعه بیمارستان امیرالمومنین(ع) با  20تخت
فعال و در زمینی به مساحت  1400مترمربع با اعتباری بالغ بر 35
میلیارد ریال انجام شد .این پروژه به حد بهرهبرداری رسیده و تاثیر
بسزایی در کیفیت خدمات اورژانسی خواهد داشت .در کنار همین طرح
و با توجه به نیاز موجود به افزایش تعداد تخت های  PostCCUو
 CCUپروژه توسعه این بخشها و فضای آموزشی مربوط به متراژ
 1700متر مربع و با اعتبار  15میلیارد ریال انجام شد و این پروژه به
زودی افتتاح خواهد شد.
وی افزود :در طی سه سال گذشته زیرساختهای بهداشتی در همه
مناطق شهری و روستایی ایجاد شده است .یکی از طرح های بسیار
خوب ،غربال کردن بیماری های غیرواگیر در شهرستان مراغه بود که
به ایراپن معروف است .این طرح با همکاری سازمان بهداشت جهانی
همزمان با  ۳شهر دیگر در کشور ،در مراغه اجرا شد و اکثر ساکنین
مطابق این طرح به سه گروه دارای کارت های سبز ،زرد و قرمز تقسیم
شدند تا مراقبت های الزم را دریافت کنند.
دکتر جنتی با یادآوری اهمیت زیرساختهای بهداشتی در روستاهای
شهرستان خاطر نشان نمود :احداث و بهره برداری از  8خانه بهداشت در روستاهای
گل تپه ،بلوک آباد ،آغجه کهل  ،قرطاول ،حاجی کرد،کهق ،سنوکش و قلعه خالصه
به متراژ  640مترمربع با اعتبار  640میلیون تومان ،احداث  3باب خانه بهداشت
در روستاهای قراتلو ،چوان علیا و تازه کند علیا به متراژ 300مترمربع با اعتبار
 225میلیون تومان ،احداث دو باب خانه بهداشت روستایی در روستاهای صومعه
آشان و چیبنلو به متراژ  180مترمربع با اعتبار  120میلیون تومان ،احداث 8خانه
بهداشت روستایی در روستاهای احمدآباد ،ساروقیه ،یای شهری ،بیانلوجه ،میمونق،
قم تپه ،اورتاقشالق و آغبالغ علیا به متراژ  690مترمربع با اعتبار  900میلیون تومان
واحداث پایگاه بهداشتی طالب خان به متراژ  278مترمربع با اعتبار  100میلیون
تومان از اقداماتی است که در مقاطع مختلف احداث و به بهره برداری رسیدهاند یا
به بهره برداری خواهند رسید.
وی افزود :در مرکز شهر هم پایگاههای بهداشتی احداث و به بهرهبرداری رسیده
است یا به بزودی به پایان میرسند .احداث پایگاه بهداشتی شهری شهید مرزپور
به متراژ  173مترمربع با اعتبار  200میلیون تومان ،احداث پایگاه بهداشتی شهری
جودی آباد(آقاالر) به متراژ  285مترمربع با اعتبار  280میلیون تومان و احداث پایگاه
بهداشتی مرحومه گلی امین نیا به متراژ  160مترمربع توسط خیر سالمت از جمله
این پایگاههای بهداشتی میباشند .البته در برخی از نقاط شهر چون امکان خرید
قطعه زمین خالی و احداث پایگاه وجود نداشت اقدام به خرید ساختمان و تجهیز به
عنوان پایگاه بهداشتی شهری شد .خرید  5باب مرکز و پایگاه بهداشتی و تجهیز و
راه اندازی به متراژ 2600با اعتبار  30میلیارد ریال با این هدف صورت گرفته است.
رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه در خصوص توسعه زیرساختهای دانشکده

گفت :بر اساس برنامه پنج ساله تدوینی ،مراغه باید با توسعه فضاهای بهداشتی و
درمانی به قطب درمان جنوب آذربایجان شرقی تبدیل شود .بر این اساس و در حال
حاضر در مراغه  84000مترمربع فضای بهداشتی درمانی در حال اجراست که در
آینده نزدیک به بهره برداری میرسند .ایجاد بخشهای جراحی قلب و آنژیوگرافی،
بخشهای مراقبت های ویژه و کودکان ،بخش بیماریهای سرطانی ،بخشهای
فوق تخصصی از جمله طرحهای در دست اجرا است که با تکمیل آنها به زودی
شاهد رفع بسیاری از نیازهای درمانی شهرستانهای جنوب آذربایجان شرقی و
استانهای همجوار خواهیم بود .همچنین مجوزهای الزم برای احداث مرکز بزرگ
درمانی با  350تختخواب اخذ شده و مکان یابی برای احداث آن با نظارت وزارت
بهداشت و درمان در حال انجام است .البته با توجه به ضرورت و اهمیت احداث
این مرکز درمانی ،دانشکده سعی میکند آن را در بین طرحهای ملی قرار دهد .با
این برنامهریزی در چشم انداز  ،۱۴۰۴شهرستان مراغه دارای  ۸۴۸تخت بیمارستان
خواهد بود که در مقایسه با شهرستانهای همتراز رقم بسیار باالیی است و نیازهای
زیرساختی شهرستان را تا  ۵۰سال آینده تضمین می کند.

دکتر جنتی در رابطه با بیمارستان سینا و زمان بهرهبرداری از آن گفت :در کنار
اجرای پروژه های عمرانی که مسئولیت اجرای آنها بطور مستقیم تحت نظارت
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه بوده است ،مسئولین
دانشکده همواره و از طرق مختلف پیگیر تکمیل و بهرهبرداری از مرکز آموزشی
درمانی بوعلی سینا بودهاند .مسئولیت اجرای این پروژه بر عهده سازمان راه و
شهرسازی است که باید پس از تکمیل باید به دانشکده علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی مراغه تحویل داده شود .اما مسئولین دانشکده با بررسیهای
کارشناسی و تخصصی متوجه برخی از کاستیها در پروژه شدند و با پیگیریهای
صورت گرفته مجوز افزایش تختهای بیمارستان سینا از  110به  160و مجوز
افزایش تعداد تختهای اتاق عمل بیمارستان سینا از  4به  7و وهمچنین مجوز
افزایش ظرفیت اورژانس بیمارستان سینا اخذ شده است .این پروژه در آینده ای نه
چندان دور به دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه تحویل داده
میشود .دانشکده علوم پزشکی با صرف اعتباری بالغ بر  80میلیارد ریال تجهیزات
الزم را خریداری کرده است و منتظر تحویل ساختمان بیمارستان است تا بالفاصله
تجهیز این مرکز را شروع کند.
وی افزود :با توجه به اهمیت این طرح درمانی برای منطقه جنوب آذربایجان
شرقی و ملی بودن آن ،فاز اول آن با حضور مسئوالن کشوری در سفر ریاست
جمهوری به استان به بهره برداری میرسد .در فاز بعدی این مرکز ،امکانات متعدد
درمانی و تشخیصی از جمله مرکز تصویر برداری ،تخت های اورژانس و آزمایشگاه
به این بیمارستان الحاق و به بهره برداری خواهد شد.
اما اتفاق بسیار مهمی که در این مدت افتاد ،شروع پروژه ی احداث اتاق های

سایت فسیل مهره دار مراغه
پتانسیل بی همتای گردشگری طبیعی در سطح جهانی

امروزه گردشگري يكي از بنيانهاي جهانيسازي و نماد بارز درهم فشردگي
فضا ـ زمان در عصر مدرن مي باشد .گردشگری زمین شناسی رویکردی نوین از
گردشگری است که نیازمند بهره گیری گردشگری از علوم زمین ( جغرافیای طبیعی
 ،زمین شناسی  ،آثار حيات ديرينه) و سایر رشته های علوم طبیعی است که از لحاظ
کارکردی  ،پیکر شناسی زمین به دلیل بررسی اشکال زمین از اهمیت ویژه ای
برخوردار است  .با نظر به اینکه صنعت گردشگری در بسیاری از کشورها به منزله
نمایی از هویت فرهنگی و منابع مهم کسب ارز است و تقریبا  %50از در آمد ناشی
از صنعت گردشگری را تنها  5کشور اروپایی و امریکایی به خود اختصاص داده اند
 .براساس پیش بینی های سازمان جهانی گردشگری  ،تعداد گردشگران در سال
 2020به بیش از  1/5میلیارد نفر خواهد رسید (. ) 2009 ، WTO
سایت فسیلی مراغه در نوع خود به عنوان یکی از نادرترین سایت های دنیا
ازنظر فسیل پستانداران است که از سالها پیش مورد توجه مجامع علمی جهان
قرار دارد .هر چند فون مراغه به عنوان حلقه مفقوده فون فسيلي پستانداران اوراسيا
 ،اطالعات ارزشمندي از حيات و شرايط اقليمي و روند تغييرات آن در اختيار مي
نهد ،اما به عنوان یک ژئوسایت ،میتواند بهمراه سایر پدیده های زمین شناسی
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موجود در منطقه همچون دره گشایش با تنوع سنگ شناختی و آب فشانها ،چشمه
های متعدد معدنی در اطراف روستاهای چایباغی و ورجوی ،غارهای متعدد آبی با
طبقات متوالی ،توده آتشفشانی سهند و دامنه سر سبز آن؛ آبشارهای طبیعی ،دره بی
نظیر صوفی چای و  ...موجب شده است شهرستان مراغه از نظر گردشگری زمین
شناسی و طبیعت گردی پتانسیل بی همتائی در سطح منطقه داشته باشد.
نهشته هاي فسيل دار مراغه به طور گسترده اي در محدوده اي با وسعت بيش
از  20كيلومتر با روند شمالي -جنوبي و حدود  40كيلومتر با روند شرقي  -غربي
پخش شده اند  .آتشفشان سهند با ارتفاع  3562متر توسط اين رسوبات كه از اطراف
به تبريز ،مراغه ،مياندواب و ميانه منتهي مي شود محاط شده است.
منطقه فسیلی مراغه به دالیل زیر از نظر دیرینه شناسی در سطح جهانی از
اهميت خاصي برخوردار مي باشند:
-1گونهزایی جانوران فسيلي (پستانداران) در ميوسن فوقاني در نوار آذربايجان
بخصوص در سايت مراغه
 -2واقع شدن در مسیرهای مهاجرتی پستانداران دوران سوم (مسير هاي
مهاجرتي ما بین اروپا ،آفریقا و آسیای شرقی)
 -3تراکم باالی قطعات فسیلی در واحد حجم
لنزهاي فسيلي
 -4پراکنش وسیع لنزهای فسیل مهره دار در
مساحت حدود  40 × 20هزار هكتار در سایت مراغه
 -5تنوع خانواده های جانوری موجود در لنزهای
حفاری شده بيانگر پتانسيل باالي فسيل مهره دار در
سايت مراغه مي باشد.
 -6دست رسي نسبتا آسان به لنز هاي فسيل مهره
دار و حفظ شدگي مناسب قطعات فسيلي در سايت
مراغه نسبت به ساير مكانهاي فسيل مهره دار جهان
منطقه مراغه جزء پنج منطقه پر اهميت داراي
فسیل مهره دار جهان بشمار می آید و از نظر ذخیرگاه
دیرینه شناسي و مطالعه جغرافیای دیرینه صفحه
اوراسیا دارای اهمیت ویژه ای است چه بسا با كاوش
و استخراج جديد نمونه هاي موجود در سطح سايت
مراغه ،مي توان در سطح جهان بيش از پيش به معرفي
پتانسيل هاي موجود پرداخت.

غالمرضا زارع
رئیس اداره حفاظت محیط زیست مراغه

همچنین از نظر ژئو سایت منطقه فسیلی مراغه دارای شرایط منحصر بفردی
است که به اختصار می توان به موارد زیر اشاره نمود:
 -1ژئوسایت مهم از نظر تاریخ طبیعی
 -2ژئوسایتی کامل از نوع خود ( اینتگریتی ) که در صورت نابودی احیا آن
غیر ممکن است .
 -3ژئوسایتی دارای اهمیت بین المللی و یکی از معدود پدیده ها از نوع خود
 -4الگو و شناساگر به سبب نمونه های خاص( نمونه های کامل ومنقرض
شده از پستانداران )
 -5کمیاب در سطح جهانی
 - 6تک پدیده کشوری (در کشور بی همتا) و دارای همتا های بسیار معدود
در سطح جهان
 - 7دارای پتانسیل علمی بسیار باال به دلیل گونه های خاص فسیلی و کشف
نشانه هایی از گونه زایی گونه هایی از پستانداران که از هیچ جای دیگرجهان
گزارش نشده است.
 - 8تشریح برخی از ابهامات در تاریخ تکامل طبیعی پستانداران
 -9لزوم حفاظت از سایت و درجه باالی نیاز حفاظتی آن
نظر به اهمیت و جایگاه جهانی سایت فسیل مهره دار مراغه در سال 1384
سازمان حفاظت محیط زیست  1026هکتار از اراضی محدوده رودخانه مردق چای
از روستای مردق تا روستای آغاجری و شلیلوند را به عنوان اثر طبیعی ملی فسیلی
مراغه به ثبت شورایعالی حفاظت محیط زیست کشور رسانده و با ایجاد دو پاسگاه
محیط بانی به حفاظت از محدوده مذکور جهت حفظ آثار پرداخته است در این
راستا جهت بیان اهمیت فسیلهای موجود در منطقه یک موزه صحرایی در دره
گرگ شمال روستای مردق احداث نموده که اولین موزه صحرایی کشور میباشد
که ساالنه تعداد کثری از هموطنان و بازدید کنندگان خارجی از آن بازدید بعمل
می آورند.
به منظور مطالعه و معرفی رکوردهای جهانی سازمان حفاظت محیط زیست
مرکز تحقیقات و موزه دیرینه شناسی کشور را در شهر مراغه با مساحت زیر بنا
 9200مترمربع در کنار دانشگاه علوم پزشکی مراغه در شمال میدان مجلس احداث
نموده است که فاز اول آن راه اندازی شده و کارگاه مطالعاتی و موزه دیرینه شناسی
در آن راه اندازی شده است.

عمل جراحی قلب باز و آنژیوگرافی بیمارستان امیرالمومنین(ع) به متراژ1400مترمربع
با اعتبار  35میلیارد ریال بود .این پروژه هم به زودی به بهرهبرداری خواهد رسید
و تاثیر بسزایی در ارائه خدمات به بیماران قلبی عروقی و جلوگیری از اعزام این
بیماران به مرکز استان خواهد داشت.
عالوه بر آن در ضلع شرقی بیمارستان امیرالمومنین(ع) پروژهای در حال احداث
است که تحولی شگرف در خدمترسانی به بیماران مبتال به سرطان نه تنها در
شهرستان مراغه ،بلکه در همه شهرهای همجوار و جنوب استان ایجاد خواهد کرد.
مرکز جامع سرطان به همراه مرکز رفاهی بیمار در زمینی به مساحت  8200مترمربع
و در کنار آن مرکز تشخیصی درمانی سرطان (شیمی درمانی) در فضایی به مساحت
 1100مترمربع در حال ساخت است .این پروژه به همت خیر سالمت ،حاج احمد
مجیدپور ،احداث میشود .انتظار می رود این پروژه طی سال آتی به بهره برداری
برسد و با جذب نیروهای متخصص و فوق تخصص خدمات مربوط به بیماران
سرطانی شروع شود.
همچنین با برنامه ریزیهای صورت گرفته و با بهرهبرداری از دو
مرکز دیالیز سعی شده است مشکالت بیماران دیالیزی جنوب استان
به حداقل برسد و نیاز به مراجعه به مرکز استان نداشته باشند .احداث
بخش دیالیز بیمارستان امیرالمومنین(ع) به متراژ  630مترمربع با 16
تخت و احداث بخش دیالیز خصوصی با متراژ  850مترمربع ،دو پروژه
مهم هستند که هر دو احداث و به بهرهبرداری رسیدهاند و در حال
ارائه خدمات به مراجعه کنندگان هستند.
از پروژههای دیگری که به زودی به بهرهبرداری خواهد رسید
بلوک زایمانی بیمارستان شهید بهشتی است که در فضایی به
مساحت  1000مترمربع و با اعتباری بالغ بر  12میلیارد ریال احداث
میشود .این پروژه با هدف ترویج زایمان طبیعی صورت میگیرد و
مراجعهکنندگان شهرهای جنوب استان را پوشش خواهد داد .طی
سال گذشته بخش آی یو نوزادان بیمارستان شهید بهشتی توسعه
یافت و  7تخت به تعداد تخت های این بخش اضافه شد اما باز به
نظر میرسید این تعداد تخت نیاز منطقه به خدمات مربوط را کفایت
نخواهد کرد .بر این اساس ،پروژه احداث آی سی یو نوزادان در طبقه دوم بلوک
زایمانی به متراژ  1000مترمربع و با اعتباری بالغ بر  12میلیارد ریال شروع شد .این
پروژه هم به زودی به بهرهبرداری خواهد رسید.
رئیس دانشکده علوم پزشکی در خصوص اقدامات و مساعدتهای خیرین
سالمت گفت :از دو سال پیش و با تشکیل مجمع خیرین سالمت شهرستان
مراغه سعی شده است از ظرفیت خیرین شهرستان برای توسعه بخش بهداشت
و درمان استفاده شود .سرمایهگذاری بیش از یک هزار میلیارد ریالی خیرین در این
راستا ،کمک بزرگی به توسعه این حوزه در این شهرستان کرده است .ایجاد مرکز
بیماریهای سرطانی ،دیالیز ،بخش آنژیوگرافی و تصویربرداری از جمله طرحهایی
است که با مشارکت خیران سالمت و بخش خصوصی در این شهرستان انجام شده
است یا در حال انجام است.
قابل ذکذ است در کنار توسعه زیرساختهای بهداشتی درمانی مرکز شهر،
پروژههای مهمی هم در حومه شهرستان در حال اجرا میباشند تا ضمن ارائه
خدمات بهداشتی و درمانی مناسب در نزدیکترین مرکز ،بار مراجعه به مرکز
شهرستان را کم کنند .یکی از این پروژههای مهم احداث مرکز جامع سالمت درمان
بستر شهری خداجو به متراژ  1350مترمربع با اعتبار  14میلیارد ریال است که نه
تنها به مراجعهکنندگان منطقه ،بلکه به دلیل همجواری با جاده ی مراغه-هشترود
به مسافرین هم میتواند خدمات درمانی ارائه کند .این پروژه هم به زودی به
بهرهبرداری خواهد رسید .احداث مرکز جامع سالمت علویان به متراژ  410مترمربع
با اعتبار  500میلیون تومان و احداث مرکز جامع سالمت روستای نوا به متراژ 285
مترمربع با اعتبار  250میلیون تومان هم با این هدف صورت میگیرد.

3

MaraghehNameh
• Vol 3 • No 37

فرهنگی  ،اجتامعی و آموزشی

 28اسفند  • 1396سال سوم • شماره 37

19 March 2018

دادستان مراغه در گفتگوی اختصاص با مراغهنامه:

دادستان به عنوان مدعیالعموم ،حافظ منافع و حقوق عامه است

اشاره :علی دلداری دادستان جوان ،پرکار ،مسلط و خوشفکری است که از روابط عمومی باالیی برخوردار بوده و با کالم دقیق ،شمرده و منطبق بر قوانین جاری به سئواالت مراغهنامه پاسخ میگوید .وی
دانشآموخته حقوق و جزا و جرمشناسی است و بیش از پنج سال است که دادستان مراغه است .گفتگوی زیر حاصل پیگیریهای متعددی است که چند بار به دلیل مشغله کاری ،لغو شده و اینک بحمدا ...این
اتفاق افتاده است.

مراغهنامه :آقای دادستان! برای آشنایی مردم با حیطه
کاری دادستانی ،لطفاً بفرمایید ،زمینه مسئولیت ،حوزه
مأموریت و وظایف قانونی دادستانی چیست؟
دادستان به عنوان رئیس دادسرای عمومی و انقالب محسوب
میشود .دادستان ریاست و نظارت دارد بر تمام ضابطین قضایی که
شامل نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام هستند و تمام ضابطینی
که بر اساس قوانین خاص ،وظایف ضابطین به آنها محول شده است.
نظیر رئیس و معاون زندانها ،مأمورین منابع طبیعی و محیط زیست
یا سایر ضابطین خاص در مسائل امنیتی .دادستان مسئول حفظ و
برقراری نظم عمومی و عدالت است و مدافع حقوق عام محسوب
میشود .دادستان به عنوان مدعیالعموم مدافع حقوق عامه است بنابر
این در تمام حوزههای اجرایی و انتظامی و ضابطین اگر مواردی از
نقض حقوق شهروندی باشد و یا در مواردی از وقوع جرم و جنایت،
دادستان به عنوان مدعیالعموم ورود کرده و به تعقیب موضوع اقدام و
به شعب دادسرا ارجاع میدهد تا رسیدگی کامل صورت گیرد.
وظایف دادستانی منحصر در موارد قضایی نیست .دادستان در
حوزههای اجتماعی در جهت پیشگیری از وقوع جرایم و اقدامات
هنجارشکنانه ،وظایف متعددی دارد .دادستان مراغه هم طبق رویه معمول،
در جهت دفاع از حقوق عامه در موارد متعددی نظیر آزادسازی بستر رودخانه،
حفظ میراث فرهنگی ،پیشگیری از وقوع جرایم ،کاهش آمار تصادفات ،کاهش
آمار زندانیان ،حمایت از خانواده زندانیان ورود کرده و به نتایج ارزشمندی دست
یافته است.

تومانی شهرداری مراغه به چه نتیجه مشخصی رسیده و
علت این فسادها را در کجا میبینید؟
به موضوع پرونده شهرداری رسیدگی کامل شده ،مجرم شناسایی
و در زندان مراغه است .قسمتی از اموال شهرداری اعاده شده ،این
شخص از زمان دستگیری تا این لحظه در زندان مراغه در حال
تحمل کیفر هست بدون اینکه حتی یک روز از مرخصی یا امکان
آزادی استفاده نماید.
با تمهیداتی که برای این پرونده صورت گرفته ،تالش بر این
است که عالوه بر اجرای مجازات حبس ،تمام اموال بیتالمال به
شهرداری اعاده شود.
علت بروز چنین مفاسدی ،عدم نظارت کافی از سوی مسئولین
مربوطه درونسازمانی است.

خانواده خود برگشتند.
اما امروز در صدر آسیبها و معضالت اجتماعی مراغه ،موضوع طالق هست.
آمار طالق واقع ًا نگران کننده است .برابر آمار در جریان امسال و تا پایان بهمن
حدود  590فقره طالق اجرا شده داریم .ثبت این تعداد از طالق یعنی فروپاشی
 590خانواده و به دنبال آن موضوع فرزندان طالق و خانمهای مطلقه که به
دنبال اداره خود و احیان ًا حضانت بچههای خود در معرض آسیبهای جدید
هستند.
اما بیشترین فراوانی ارتکاب جرم که در ردیف دوم آسیبهای مراغه هستند
موضوع ضرب و جرحهای عادی است که به خاطر درگیریهای لفظی در حین
رانندگی ،سر اختالف مالی و ننظایر آن صورت میگیرد و رتبه سوم مربوط به
تصادفات و موارد مربوط به آن میباشد.
در حوزه کاهش آسیبهای اجتماعی مراغه برنامهریزیهای مختلفی شده
و دو محور اساسی دارد .در محور اول توسعه ورزش را برای پیشگیری از
آسیبهای اجتماعی نظیر اعتیاد و برخی ناهنجاریهای داریم و میخواهیم این
آسیبها را مهار و از رشد آنها جلوگیری کنیم و اقدام دوم کاهش آسیب و آمار
طالق است و برای این منظور از اداره بهزیستی ،مشاورین مربوطه ،دادگاههای
خانواده و سازمانهای مردمنهاد کمک گرفته و آنها را
به یاری میطلبیم.

مراغهنامه :آقای دادستان! مراغه را چگونه شهری ارزیابی
میکنید؟ میزان جرم و جنایت آن چه نسبتی با دیگر شهرهای
کشورمان دارد؟
با بررسی آماری ظرفیت جنایی و فراوانی ارتکاب جرم و جنایت ،مراغه نسبت
با شهرهای مشابه آمار باال و خطرناکی ندارد .برای سومین سال متوالی نرخ رشد
جرایم در شهرستان صفر است و با افزایش پروندههای وارده مواجه نیستیم .اما
مراغه هم مثل سایر شهرها هم پرونده قتل دارد ،هم موضوع سرقت دارد .اص ً
ال
هر جامعهای اگر افراد انسانی که در کنار هم قرار میگیرند با تضاد یا اصطکاک
در منافع مشکل پیدا کرده و وقایعی از جرم و جنایت یا مواردی از این دست
پیش میآید و وظیفه دادستانی در این موارد این هست که در این موضوعات
ورود کرده و نسبت به جمع آن اقدام میکند و کمک میکند
که اتفاقات ناگوار پیش نیاید و در موارد الزم با مجرمین و
دادستان مسئول
تبهکاران برخورد قاطع و کوبنده مینماید.
در شهرستان مراغه آمار جرم و جنایت نسبت به
شهرهای مشابه با مؤلفههای جمعیتی ،تعداد روستاها و حفظ و برقراری نظم
نظایر یکسان از آمار باالیی برخوردار نیست و اتفاق ًا برعکس
عمومی و عدالت
با توجه به عقبه ،ریشه و پیشینه تاریخی و تمدنی مراغه از
وضعیت مطلوبی برخوردار است و اینطور نیست که مراغه
است و مدافع حقوق
را در شاخص خاصی مطرح نماید یا در ردیف شهرهای
خطرناک قرار دهد.

مراغهنامه :لظفاً نظر خود را در خصوص موضوع
تجاریسازی انبوه و غیرقانونی در محوطه گنبد کبود
و مدور و ورود سمنها به این موضوع بفرمایید و نتیجه
نهایی چه خواهد شد؟
در پاسخ به این سئوال باید عرض کنم ،سازمانهای مردمنهاد که اساسنامه
آنها در زمینه حمایت از اطفال ،نوجوانان و زنان ،اشخاص بیمار و دارای ناتوانی
جسمی یا ذهنی ،محیط زیست ،منابع طبیعی ،بهداشت عمومی و حمایت از
حقوق شهروندی است میتوانند نسبت به ارتکاب جرایم در زمینههای ذکر شده
به دادستان اعالم جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت نمایند.
سازمانهای مردمنهاد صدای مردم هستند .سازمانهای مردمنهاد نظام
پنهان و قانونی برای ارتقای سالمت جامعه هستند فلذا در مسائل اینچنینی
که در شهرستان واقع میشود ،مخصوص ًا در حوزه میراث فرهنگی و حفاظت
از محیط زیست ،مراتع و جنگلها ،از سازمانهای مردمنهاد و مشارکت مردم
کمک گرفته و با اعالم موضوع از سوی آنها ،دادستان به عنوان مدعیالعموم
وارد شده و از ارتکاب بزه ،وقوع و ادمه جرایم جلوگیری مینماید و در این
خصوص پروندههای مختلفی تشکیل شده است.
در خصوص مورد گنبد کبود و مدور که موضوع سئوال است ،چنانکه میدانید
موضوع به صورت جدی در حال بررسی است .هم از سوی میراث فرهنگی و
هم از سوی دادستانی به عنوان مدعیالعموم و انشاءا ...در این موضوع دفاع از
حقوق عامه اولین و آخرین دستور کاری است که باید و حتم ًا لحاظ خواهد شد و
آنچه را که حقوق عامه ایجاب میکند حتم ًا محقق خواهد شد.

مراغهنامه :استحضار دارید وجود زندان
مراغه در کنار اداره آموزش و پرورش یک
همنشینی نامتجانسی است ،برای خروج
زندان از شهر و از همسایگی آموزش و
پرورش فکری شده است؟
دلداری :من این موضوع را با وجه و حالت دیگری
میخواهیم باز کنم و آن اینکه اص ً
ال وجود زندان مراغه
عام محسوب میشود
در شرایط و وضع موجود ،در داخل شهر هیچ توجیهی
ندارد و برای سازمان زندانها هم این توجیه منتفی
مراغهنامه :لطفاً در خصوص جرمهای مشهود
دادستان به عنوان
است چرا که در آنجا فضای موجود ،فضای مناسبی
هم توضیح دهید و بفرمایید تمهیدات پایدار
برای اشتغال و ایجاد کارگاههای آموزشی و اصالح و
دادستانی برای برخورد با جرمهای مشهود در
مدعیالعموم مدافع
تربیتی مجرمین نیست و ما هم همانند مردم از همان
مراغه چیست؟
روزهای آغاز کار خود به عنوان یکی از دغدغههای خود
مراغهنامه :آقای دادستان! به عنوان آخرین سئوال ،در مورد
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به دسترسی مناسب و امکانات زیرساختی مجهز بوده
چهارشنبههایی بود که سپری کردیم .هم آمار بازداشتی و
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مردمنهاد صدای
و از امتیازات خدمات شهری مثل آب و برق و گاز و
هم آمار مصدومین بسیار کم بود .مراغه در سالهای قبل
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از
استفاده
تلفن برخوردار است را شناسایی و تملک کنیم .اعتبارات
از شهرهای دیگر مستثنی نبوده و بودند افرادی که جان
مردم هستند
متهم در حین فرار یا به قصد فرار دستگیر میشود ،جرم مشهود خواهد بود یا احداث نیز از سوی سازمان زندانها تأمین و اختصاص
خود را از دست دادند ،بودند کسانی که دچار قطع عضو
اینکه متهم ولگرد بوده و هیچ جا و مکانی ندارد.
یافته است و ما این نوید را میدهیم که در سال  97شاهد
شده یا بینایی خود را از دست بدهند ،مواردی از سقط جنین
برخورد اولیه و ابتدایی با جرم مشهود از سوی ضابطین صورت میگیرد و کلنگزنی زندان در بیرون از شهر شده و بتوانیم زندان را سازمانهای مردمنهاد
در سالهای گذشته اتفاق افتاده ،اما امسال برای دومین
مأمورین انتظامی به عنوان ضابط عام به محض مشاهده جرم مشهود ،مکلف از داخل شهر به بیرون منتقل نماییم.
سال متوالی با توجه به همت همگانی مشکل حادی
نظام پنهان و قانونی
هستند با مجرم برخورد کنند.
البته جلوه زندان در داخل شهر و در میان ساختمانهای
نداشتیم و توانستیم از اقدامات هنجارشکنانه عبور نماییم.
دستور اکید به تمام ضابطین قضایی از جمله نیروی انتظامی صادر شده است مسکونی و همجواری آن با آموزش و پرورش برای ما
برای ارتقای
نکته آخر اینکه دادستانی در موضوعات مختلف در
تا مخصوص ًا در ایام پایانی سال و تعطیالت نوروز با تمام مصادیق جرمهای هم جلوه قابل قبولی نیست و امیدواری هر چه سریعتر
جهت دفاع از حقوق عامه وارد شده و توانسته است در
مشهود برخورد کنند و به محض مواجهه برخورد قاطع صورت گیرد و ظرف یک آن را به خارج شهر منتقل نماییم.
سالمت جامعه
کاهش آمار تصادفات ،رفع نقاط حادثهخیز ،اصالح هندسی
ساعت به قاضی کشیک یا به خود دادستان گزارش نمایند تا تعیین تکلیف گردد.
معابر با کمک شورای ترافیک شهرستان ،مؤثر واقع شود.
یا در موارد امنیتی سایر ضابطین و یا در موارد خاص ،ضابطین خاص در ایام
مراغهنامه :لطفاً بفرمایید موضوع قتل پدر و
هستند
در جلسات متعددی با اشخاص و سازمانهای مردمنهاد که
مشرف به تعطیالت فعال هستند تا از قطع اشجار ،تخریب منابع طبیعی ،آتش
کودک در یکی از باغهای مراغه و قتل اخیر در
میتوانند در پیشگیری از وقوع جرم کمک مؤثری داشته
زدن بوتهها و مراتع ،تخریب خانههای تاریخی جلوگیری کنند و برای مواجهه با
شهرک ولیعصر به کجا رسیده است؟
باشند ،شرکت کرده ،از همکاری هیئتهای حسینی به
موارد اینچنینی ،ضابطین توجیه شدند تا بموقع عمل نمایند.
دلداری :موضوع قتل برای ما از پروندههایی محسوب میشود که جنایی عنوان تشکلهای مذهبی که در پیشگیری از ناهنجاریها نقش داشته باشند
ما برای ایام ویژه کشیک تلفیقی مستقر کردیم بدین معنی که اگر مسئول
حفاظت و نگهداری شبکه انتقال برق با مواردی نظیر حفر چاه غیرمجاز ،تخریب است و حساسیتی که پروندههای قتل دارد از نظر قضایی و بازپرسی مضاعف و استفاده کرده ،در حوزه آزادسازی حریم و بستر رودخانه ،در مورد احیاء دریاچه
دوچندان است .از دید پلیس آگاهی و انتظامی هم چنین است.
ارومیه ،در خصوص جلوگیری از حفر چاههای غیرمجاز و مسدود نمودن
تپه تاریخی ،تخریب مراتع و محیط زیست مواجه شد بالفاصله و به صورت
رسیده
قتل
به
فززند
قتلی که در یکی از باغات مراغه صورت گرفته و پدر و
چاههای غیرمجاز ورود کرده است طوری که در سال  96بالغ بر  200چاه
جدی از اقدام تبهکارانه جلوگیری کرده و به مراجع قضایی معرفی نماید و سایر
است با انگیزه و اختالف شخصی از سوی یکی از افراد خانواده صورت گرفته و غیرمجاز مسدود شده است .در مورد آزادسازی بستر رودخانهها که از سوی افراد
کشیکهای ادارات هم به همین منوال عمل نمایند.
متهم در ظرف کمتر از پنج روز دستگیر و بازداشت شده است و فع ً
ال در حال سودجو تصرف و به ملک خود اضافه کردهاند و موارد متعدد دیگر.
طی مراحل رسیدگی مقدماتی است .چرا که وضعیت روحی و روانی این شخص
دادستانی در اجرای قاطع احکام ،بحث حمایت از خانوادههای آسیبدیده
مراغهنامه :لطفاً معضالت اجتماعی مراغه را دستهبندی و
از حیث قضایی بسیار مهم است و باید مشخص شود وی از چه وضعیت روحی زندانیان ،در بحث حمایت از محجورین ،حمایت از اطفال و نوجوانانی که گرفتار
بفرمایید اعتیاد در صدر قرار دارد؟ علت و علل آسیبها چیست
برخوردار بوده است که توانسته در یک آن ،دو فقره قتل را انجام دهد و این اعتیاد شده و در ساماندهی آنها حضور مؤثر دارد .در بحث محجورین برابر قانون
و راهکارهای ممکن را اگر هست بفرمایید.
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یکی از وظایف دادستان این است که برای افرادی که قادر به اداره امور مالی
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کرده و تحت نظارت دادستان امور مالی آنها اداره میشود.
عنوان آسیب چهارم مطرح است و این امر بر اثر تالشها و فعالیتهای مردم ،است و به محض حصول نتیجه نهایی ،مردم از آن باخبر خواهند شد.
سازمانهای مردمنهاد ،مسئولین مربوطه در حوزه مبارزه با مواد مخدر ،آموزش
مراغهنامه :از تالشهای مستمر حضرتعالی و همکاران محترمتان
و پرورش ،سازمان تبلیغات و تمام افراد و دلسوزانی که همت کردند تا شهر از
مراغهنامه :موضوع پرونده اختالس دو میلیارد و هفتصد میلیون و شرکت شما در این گفتگو سپاسگزاری میکنیم.
این چهره زشت و نازیبا زدوده شود .آنها به کمپها ارجاع شده و به آغوش
مراغهنامه :موضوع ورود حضرتعالی به دستگاه پالنتاریوم
رصدخانه مراغه چه بوده و هدف نهایی چیست؟
در موضوع پالنتاریوم و آسماننما که در سالهای گذشته با هزینه بیتالمال
خریداری شده ،این دستگاه در انبارهای مختلف نگهداری شده و در معرض
نابودی قرار داشت .بر اساس گزارشهای وارده ،دادستانی در آن ورود کرده و
موضوع را پیگیری کردو اینک تمام تجهیزات با توجه به اینکه از ارزش بزرگی
برخوردار بودند به مکانی مناسب منتقل شده و شرایط نگهداری آنها بهتر شده
است تا از بیتالمال به عنوان حق عامه دفاع شود.
در شرایط موجود که این پالنتاریوم میتواند به توسعه گردشگری کمک کند
در دستور کار قرار گرفته و امیدواریم در سال  97همه همکاری کنند و دستگاه
در محل مناسبی نصب و در اختیار عالقمندان قرار گیرد.

ناصر دبیر

مراغه ،عرصه آزمون
جــامعه مــدنی
مراغه از جوامع پیشرو برای حاکمیت جامعه مدنی است .گامهای موثر و حضور
هوشمند خواجهنصیر در دستگاه و مجلس مشورتی مغوالن موسوم به «شورای
قوریلتای» برای حاکمیت خواسته مردم صورت گرفته و با این تدبیر ،بزرگترین حکومت
ملی و یکپارچه پس از اسالم ایران به دست اقوام بیگانه فراهم گردید و نابغه شرق
توانست نخستین پایگاه گفتگوی فرهنگها از اقوام ،ادیان و مذاهب مختلف را در
رصدخانه مراغه تشکیل دهد.
مراغه در عصر روشنگری قبل از حاکمیت نظام مشروطه با توصیف و ترسیم اوضاع
فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی عصر از سوی زینالعابدین مراغی نقش موثری ایفاء نموده
و از پیشتازان جریانساز مشروطه بوده است.
مراغه امروز هم بر حاکمیت جامعه مدنی تأکید دارد .مردم مراغه به عناصر جامعه
مدنی ایمان و اعتقاد کامل داشته و بیشترین اعتبار ممکن را بر منتخبین خود قایل هستند
با این حال به عملکرد نمایندگان منتخب خود نظارت کامل داشته و انحراف آنان را از
حقوق و مطالبه ملی برنمیتابند و بر خالف تصور ،اگر به هر علتی نماینده خود را از
خواسته بحق و واقعی خود دور بدانند با استفاده از دیگر ظرفیتهای قانونی ،نظیر نماینده
منتخب خود در مجلس خبرگان رهبری ،اعضای شورای اسالمی شهر ،سازمانهای
مردمنهاد و مطبوعات آزاد به احصاء ،احقاق و احیای حقوق بحق خود اقدام مینمایند.
جلوه بارز این رویکرد در مقاومت فعال جامعه مدنی در برابر اقدام ناموجه،
غیرکارشناسی و عجوالنه نماینده مردم مراغه و عجبشیر در مجلس شورای اسالمی
برای برکناری یا تغییر رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه ،خود را نشان داد و اقدامی
در خور تحسین بود .ظاهر این حرکت شاید اقدامی نامتعارف و مذموم باشد و چالشی
از سوی مردم بر مردم قلمداد شود ولی نشانه آشکار رشد جامعه مدنی و اعتراض
مسالمتآمیز است .اختالف نظر و تظارب آرا نشانه جامعه پویا و زنده است و شاید بتوان
گفت ارزشمندترین نقش اجرایی و نظارتی شورای اسالمی شهر مراغه در حوزه مدیریت
جامع شهری در همین حرکت ظهور و توانسته است با اقدامات سنجیده ،بموقع و بجا،
مطالبه مردم را با نظر نماینده مقیم مردم استان در مجلس خبرگان رهبری منطبق نموده
و خود را با خواسته سازمانهای مردمنهاد و جامعه مطبوعات همراه و از اقدامی نامفهوم
و نامبارک جلوگیری نماید.
این اقدام با وجود اینکه ثابت کرد توسل به ارکان دموکراسی بالاثر نبوده و به قدرت
وفاق و همدلی و همراهی چهار رکن جامعه مدنی (قانونمداری -توسل به نمایندگان
مردم در خبرگان رهبری ،مجلس شورای اسالمی و شورای شهر -فعالیت احزاب و
سمنها  -مطبوعات آزاد) هر مرادی را به همت میتوان تسخیر کرد ،با این حال حاوی
نکاتی است که باید مورد تأمل و درنگ قرار گیرد و نباید به کرات تکرار شود چون
چالشی از سوی مردم بر مردم قلمداد شده و تداوم و توسعه آن نتیجه مطلوبی نخواهد
داشت .بنابر این بر نماینده مردم مراغه و عجبشیر در مجلس شورای اسالمی فرض
است:
با وجود حق مسلم نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی برای ورود به
موضوع نظارت بر حسن اجرا و عملکرد دستگاهها و اعمال نقش نظارتی ،تغییر مدیران
ملی و منطقهای ناکارآمد را در برنامه خود قرار دهد ولی این کار را نباید بدون مطالعه
کامل و کارشناسی انجام دهد و هرگز به واسطه نمایندگی مردم با اندک القاعات عوامل
دفتر خود در مراغه در مقابل خواسته مردم قرار نگیرد.
شایسته است نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی بنابر تأکید حاسبوا
قبل ان تحاسبوا ،تغییر را از دفتر خود در مراغه آغاز نماید چرا که ماههاست منصور
سریعالقلم عامل نماینده در دفتر ایشان ،از هماهنگی ساده دیدار خبرنگار مراغهنامه با
ایشان در تهران ،عجبشیر یا هر نقطه از ایران و در هر ساعت ممکن از شبانهروز ناتوان
بوده و به برداشت ناصواب میخواهند با او گفتگو و موارد با وی طرح شود غافل از اینکه
نه مسئولیت و نه وظایف نماینده قابل تفویض نبوده و وی یا هر کسی دیگر در دفتر
نماینده فقط وظیفه هماهنگی را دارند و در انجام شایسته آن دچار مشکل هستند.
شایسته است نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی تغییرات اجرایی
را قبل از مدیران ،از سیستمهای اجرایی ناکارآمد آغاز نماید و با اتخاذ تدابیر الزم و
تمهیدات هوشمند به ارتقاء ساز و کار اجرایی ویژه ،نسبت به توانمندسازی حوزههای
اجرایی نهچندان ویژه اقدام نماید و متعاقب آن ادارات و نهادهای بدون اختیار و بالاثر
متعدد را سامان دهد و آنگاه به دستگاههای با ساختار اجرایی موجه و مستقل برسد و
زمینه تعالی آنها را فراهم نماید .تغییر رئیس دانشکده علوم پزشکی زمانی توجیه خواهد
داشت که شخص جایگزین مورد وثوق وزیر و در حدود آن باشد و بتواند در مدت معلوم
این مجموعه را به دانشگاه علوم پزشکی ارتقاء دهد.

فاطمه صالحی اسکویی (پرواز)
نوه استاد کریمی

هرکه اندر عاشقی شیدا شود
در میان مردمان رسوا شود
***
هرکه اندر عاشقی شیدا شود
در میان مردمان رسوا شود
***
عشق اگر خواهی بیا در کربال
عشق با نام حسین معنا شود
***
هرکه در کوی حسین مأوا گرفت
غمگسارش حضرت زهرا شود
***
ای غریب دست در دامان حق
آن شفاعت با شه بطحا شود
***
درد تو درمان فقط ای دردمند
از نگاه نافذ موال شود
***
گریه و زاری ندارد ارزشی
قول باید با عمل احیاء شود
***
دل به سوی کربال پرواز کرد
تا براتم با نظر امضا شود
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عکس نامه

حال شهرداری مراغه خوب است

بدون شرح!

مراغهنامه :آقای شهردار از حضرتعالی تشکر میکنیم که با وجود
مشغله فراوان و کسالت جسمی پذیرفتید در این گفتگو شرکت نموده
و به سئواالت ما پاسخ دهید .لطفاً بفرمایید شهرداری چگونه سازمانی
است و شهرداری مراغه زیر نظر چه سازمانی کار میکند.

شهرداری سازمان نیمه دولتی است و زیر نظر سازمان شهرداریها و دهیاریهای
وزارت کشور فعالیت میکند و به وسیله شورای اسالمی شهر انتخاب و به استانداری
معرفی میشود.
مراغهنامه :وضعیت عمومی شهرداری مراغه را چگونه ارزیابی
میکنید ،منظورم وضعیت درآمد و بدهیهای شهرداری است .لطفاً
بفرمایید شهرداری با چه مقدار بدهی تحویل گرفتید و االن در چه
وضعیتی است و در مجموع حال شهرداری مراغه چگونه است؟

بحمدا ...امروز شهرداری در شرایط خوبی است 82 .درصد بودجه سال  96تحقق
یافته و پیشبینی میکنیم تا پایان سال  85درصد بودجه محقق شود و این شرایط در
وضعیت کلی اقتصاد کشور و در مقایسه با سایر شهرها وضعیت مطلوب و قابل قبولی
است .بنابر این حال شهرداری مراغه خوب است و این امر با همت و مساعدت مردم
عملی شده است .با این حال  100درصد بودجه محقق نشده است.

ضمنا بودجه سال  97با  10درصد رشد و در حد  61میلیارد تومان بسته شده و برای
تحقق آن انتظار داریم هم مردم و هم رسانهها همکاری کنند و نتیجه این همراهی
به خود مردم برمیگردد.
مراغهنامه :شهرداری بدهی و تعهدات عمل نشدهای دارد؟

شهرداری بدهی که دارد ما هم با بدهی تحویل گرفتهایم .ما با  16میلیارد تومان
بدهی تحویل گرفتیم و عالوه بر آن مقداری اسناد توراهی هم بوده است که این مبلغ
را زیاد هم میکند .ما توانستیم هم از بدهیهای گذشته پرداخت کنیم و هم هزینههای
انجام شده خود را پرداخت کردیم .بدهیهای ما کمتر است .عالوه بر آم ما امسال
توانستیم بدهیهای گذشته تأمین اجتماعی را تا سال  93صفر نماییم.
مراغهنامه :آقای شهردار! مدیر حوزه سرمایهگذاری در کنار شما
حضور دارند ،لطفاً بفرمایید با سرمایهگذاران عالقمند چگونه تعامل
میکنید و فرصتهای سرمایهگذاری تدوین شده دارید که در صورت
مراجعه سرمایهگذاران پیشنهاد دهید؟

بحث سرمایهگذاری بسیار مهم است و موضوع مشارکت سرمایهگذاران نقش
اساسی در توسعه شهری دارد .ما فرصتهای سرمایهگذاری تدوین شده زیادی داریم و
تعامل خوبی هم با آنها داریم .بارها شده که با وجود مشغله فراوان و برنامههای قبلی،
بخاطر همراهی با سرمایهگذاران آنها را عقب بیندازیم و مشارکت خوبی هم داریم .البته
قوانین دست و پاگیر فراوانی هم وجود دارد و ما در صدد رفع آنها هستیم .بویژه برای
جلب سرمایهگذار خارجی مشکالتی هست که برای حل آنها اقدام کردیم.
مراغهنامه :آقای شهردار! لطفاً بفرمایید درجه شهرداری مراغه چنده
و جایگاه شهرداری مراغه در میان سایر شهرهای استان در کجاست؟
درجه شهرداری مراغه ،درجه  9است و برای اینکه بتوانیم این درجه را بهبود بخشیم

به پارامترهای زیادی نیاز داریم .پارامترهایی نظیر وسعت ،جمعیت و امکانات در آن
دخیل هستند .ما در استان غیر از مراغه درجه  9نداریم و تنها درجه شهرداری تبریز
از ما بیشتر و  11است.

طرح بزرگی بود که به نظر اجرایی نبود بنابر ایت تغییراتی در آن صورت گرفت تا به
واقعیت نزدیک باشد و ما سعی داریم این طرح اجرایی و این اتفاق صورت گیرد .با این
حال تاکنون تغییر کاربری سینما ارشاد انجام نشده و فع ً
ال اجرایی نیست.

مراغهنامه :شکیل سازمانهای جدید شهرداری نظیر سازمان عمران
و بازآفرینی شهری و سازمان سیما و منظر در راستای ارتقای درجه
شهرداری است و آیا تشکیل شهرداری تاریخی فرهنگی عالوه بر
مناطق سهگانه میتواند به این امر کمک نماید و برنامهای برای تشکیل
آن دارید؟

مراغهنامه :تغییرات پیشنهادی و جایگزین سینما ارشاد تجاری
است؟ و محل جایگزین برای پردیس سنمایی در شرایط کنونی چه
کاربری دارد؟

در رابطه با پارامترهای درجه شهرداری ما متأسفانه مشکل جمعیت داریم .ما 186
هزار نفر جمعیت شهری داریم که زیر  200هزار نفر جمعیت است و از امتیازات آن
برخوردار نیست و زیر  100هزار نفر هم نیستیم که از این امتیاز استفاده نماییم و بارها
خواستیم که در این پارامتر تجدیدنظر شود و این درست نیست به خاطر  14هزار نفر
جمعیت از امتیازات شهرهای بزرگ برخوردار نباشیم .در خصوص مناطق شهرداری ما
فع ً
ال به صورت رسمی یک منطقه داریم و برای رسمیت دو منطقه دیگر در تالشیم.
سازمان عمران و بازآفرینی را اخیراً تشکیل دادیم و برای تشکیل شهرداری تاریخی
فرهنگی هم عالقمند هستیم و میخواهیم این اتفاق صورت بگیرد و پیگیر موضوع
خواهیم بود.
مراغهنامه :لطفاً در مورد کارکرد کمیسیون ماده  5و اقداماتی که این
کمیسیون در خصوص تغییر کاربریها انجام میدهد توضیح بفرمایید و
اینکه پیشنهادات کمیسیون از سوی شهرداری مطرح میشود یا سایر
سازمانها هم میتوانند پیشنهاد بدهند؟
قبل از کمیسیون ،کمیته فنی ماده  5تشکیل میشود و در آنجا نمایندگانی از
استانداری ،راه و شهرسازی ،میراث فرهنگی ،جهاد کشاورزی و شهرداری در رابطه
با طرحهای پیشنهادی نظر میدهند و اگر تشخیص دادند شرایط الزم برای طرح در
کمیسیون هست ،در آنجا مطرح شده و در باره پیشنهاد تصمیم میگیرند .دبیرخانه
کمیسیون در شهرداری است ولی هم شهرداری و هم سایر دستگاهها میتوانند پیشنهاد
بدهند.

مراغهنامه :آقای شهردار! مهمترین و بزرگترین تغییر کاربریهای
سال  96در مراغه چه بوده است؟
در سال  96تغییر کاربری قابل توجهی نداشتیم و عموم ًا طرحهای کوچک بوده
است و تغییر کاربری که در حد ایجاد شهرک و بزرگ که چشمگیر باشد نداشتیم.
مراغهنامه :آقای مهندس! اجازه دهید سئوال را کمی واضحتر و
مستقیم طرح نماییم .لطفاً بفرمایید تغییر کاربری سینما ارشاد انجام
شده است؟
در خصوص این موضوع تفاهمنامهای داریم بین حوزه هنری [مالک] ،آقای
محمدزاده [سرمایهگذار] و شهردار و قرار بر این هست که حوزه هنری سینما را در
اختیار آقای محمدزاده قرار دهد و وی در محل دیگری پردیس سینمایی و حوزه هنری
ایجاد کند و شهرداری با آنها همکاری نماید .این تفاهمنامه در گذشته اتفاق افتاده و

در صورتجلسه اول پیشنهاد کاربری برای جای سینما تجاری است و کاربری محل
جدید برای پردیس سینمایی در شرایط کنونی صنعتی است و اگر کار پردیس سینمایی
آغاز شود با آن موافق هستیم و اتفاق ًا محل جدید برای سینما مناسب است چرا که ما
در چهارراه [موقعیت سینما] مشکل ترافیک داریم در حالی که در محل جدید امکان
پارکینگ وجود دارد و همه میتوانند به راحتی از آن استفاده نمایند.
مراغهنامه :آقای شهردار! حضرتعالی به مشکل ترافیک در موقعیت
سینما ارشاد اشاره کردید ،آیا با افزودن مراکز تجاری جدید ترافیک
سنگینتر نمیشود و حتی با فرض پیشبینی پارکینگ و بدون اعمال
کسری پارکینگ دسترسی موجود پاسخگوی بار سنگین ترافیگ این
مراکز خواهد بود؟
برای تجاریهای پیشنهادی باید تمهیداتی باشد .میشود پارکینگ طبقاتی در
زیرزمین ایجاد کرد .وقتی مشاور پیشنهاد میدهد بحث ورود و خروج و دسترسیها را
بررسی و ترافیک را لحاظ میکند.

مراغهنامه :صرف نظر از تجاریهای ذکر شده ،استحضار دارید در
بافت مرکزی شهر ،مشکل انباشت مراکز تجاری و ترافیک سنگین را
داریم که در ساعاتی از روز واقعاً قفل میشود .آیا اقدامی برای انتقال
تجاریسازیها انبوه به دیگر نقاط شهر ندارید و برای تمرکززدایی
مراکز تجاری بافت مرکزی اقدامی مد نظر شماست؟

ما برای اینکه نمرکززدایی کنیم ،از میدان مجلس تا میدان بسیج عوارض را نصف
کردیم .این کار برای او ًال برای تمرکززدایی و انتقال توسعه شهری از هسته مرکزی به
دیگر نقاط شهر است و ثانی ًا برای ساماندهی دید بصری شهر در مسیر ورود و خروج
شهری است.
عالوه بر آن خود شهرداری این کار را انجام میدهد .ما برای این منظور در موقعیت
سازمان اتوبوسرانی قدیم سرمایهگذاری کرده و میخواهیم آنجا را به مرکز خدماتی و
تجاری بزرگ تبدیل کنیم .نمونه دیگر فضای بزرگی است که در میدان مجلس داریم
یا اداره جهاد و کشاورزی انبارهایی در آن محدوده دارد و ما از آنها خواستیم مشارکت
کنند و با استفاده از بخش خصوصی هایپرمارکت و فروشگاههای بزرگی را در آنجا
احداث کنیم و یا نمونه دیگر که شهرداری میخواهد تجاری ،خدماتی و درمانی در
آنجا ایجاد نماید.
مراغهنامه :آقای شهرداراز شما بخاطر پاسخگویی به نیمی از سئواالت
مراغهنامه تشکر میکنیم و همینجا از شما قول میگیریم تا در فرصتی
دیگر خدمت برسیم و قسمت دوم این گفتگو را تکمیل نماییم.

تصویبرشتههایعلومپزشکیومیانرشتهایوبرگزاری

همایشهایملی،ازبرنامههایآیندهدانشگاهآزاداسالمیمراغهاست
عملکرد دانشگاه آزاد اسالمی واحد مراغه در سالی که گذشت و برنامه های سال 97
این دانشگاه تشریح شد
توگو با خبرنگار مراغهنامه ،ضمن آرزوی
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد مراغه در گف 
سالیخوشوموفقیتآمیزبرایکلیهپرسنلدانشگاهواظهاررضایتازعملکردحوزههای
مختلف واحد مراغه گفت :در سال جدید به همت همکاران و استادان فعال در حوزه
پژوهشی واحد ،شاهد انتشار  2جلد کتاب در رشتههای زمین شناسی و علوم آزمایشگاهی
خواهیم بود ،همچنین اجرای  3مورد همایش ملی با عناوین ارتقاء سالمت و چالشهای
حقوقی و پزشکی فراروی آن ،پژوهش های نوین معماری و شهرسازی در هزاره سوم
و دومین کنفرانس پدافند سایبری از فعالیتهای پژوهشی این واحد درسال 97خواهد بود.
دکتر ولیلو مهم ترین برنامه های آموزشی این واحد دانشگاهی را در سال آینده در
محورهای زیر برشمرده و گفت :با توجه به پتانسیل واحد و شهرستان،در راستای تصویب
رشتههایعلومپزشکیومیانرشتهایتالشمیکنیم.همچنیندرجهتجذبپذیرفته
شدگان سالهای قبل و بازماندگان از تحصیل تالش کرده و در جهت کاهش بروکراسی
اداری ،تخصیص اتاق مناسب برای اعضای هیئت علمی ،اجرای هدایت تحصیلی در
راستای جذب دانشجو ،فراهم نمودن شرایط ارتقاء هیئت علمی تمام وقت تالش

خواهیم کرد .عالوه بر آن برای نظارت بیشتر بر نظم برگزاری کالسهای درس ،تهیه
و تدوین سرفصلهای جدید آموزشی ،اجرای طرح درس توسط استادان ،ارزیابی و آموزش
دانشجویان و ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی اقدام میکنیم.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد مراغه در خصوص عملکرد این دانشگاه در سالی که
گذشت گفت :در راستای تبدیل علم به ثروت و توسعه واحد های فناور و راه اندازی هسته
های دانش بنیان در این واحد دانشگاهی درسال گذشته توانستیم  6واحد و هسته فناور را
فعال کنیم که هماینک در حال تکمیل پروژهها و طرحهای مصوب هستیم.
دکتر ولیلو افزود :برگزاری  2همایش بزرگ ملی با عناوین نقش مطالعات زبان در
توسعه اقتصادی ،علمی و فرهنگی ایران و تحوالت نوین در مطالعات مالی و حسابداری،
همچنین شرکت در نمایشگاه ربع رشیدی با ارائه  3اختراع ،و چاپ  81مقاله در مجالت
 ISI , wOSو انفرانسهای معتبر و عقد 5مورد تفاهم نامه همکاری با سازمانها و ارگانهای
دولتی و غیر دولتی از اهم فعالیتهای پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی مراغه در سال گذشته
بوده است.
ولیلو از اجرای طرح پژوهشی داخلی در قالب ساخت دستگاه صلب بارگذاری ،توسط
اعضای هیئت علمی واحد مراغه و ثبت مجله علمی پژوهشی مهندسی سازه در سایت

وزارت ارشاد اسالمی ،اجرای  2مورد طرح پژوهشی توسط اعضای انجمن های علمی،
ادبی و هنری در سال گذشته یاد کرد
وی با اظهار اینکه واحد مراغه تجربه خوبی در خصوص جذب دانشجویان ،انضباط و
ارتقاء کیفیت آموزشی و موفقیت در اجرای بخشانه هدایت تحصیلی در سال گذشته کسب
کرد ،گفت :ثبت نسبی رشته های کارشناسی ارشد ودکتری ،کاهش میزان حق التدریس و
رویکرد به هیئت علمی ،کاهش کسری موظفی استادان تمام وقت و اجرای موفق هدایت
تحصیلی از جمله اقدامات این حوزه در سال  96بود.
وی افزود :ما توانستیم حضور حداقل  3روز برای استادان را در واحد الزامی کنیم.
دانشکده پزشکی این دانشگاه را مستقل نماییم و بتوانیم نمره خوبی در برگزاری امتحانات
در طول سال بگیریم .بسیاری از بازمانگان تحصیل در واحد مراغه را جذب کردیم و با
برگزاری بی نقص آزمون جامع دکتری در واحد مراغه گام بزرگی برای تثبیت و تقویت
رشته های دکتری در این واحد برداریم.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد مراغه با اشاره به تشکیل کلیه کالسهای آموزشی،
حتی با ظرفیت کم در واحد مراغه گفت :این امر باعث شد مشکل تحصیل بسیاری از
دانشجویان در این واحد حل شده و دیگر نیاز به مهاجرت دانشجویان به سایر واحدها نباشد.

دکتر ولیلو یادآور شد در سال گذشته برای کاهش هزینه های اضافی و صرفه جویی،
تعداد مدیران گروه را کاهش و نسبت به اخذ مجوز کلیه استادان حق التدریس اقدام کردیم.
وی در رابطه با موفقیتهای دانشگاه در عرصه های ورزشی ،فرهنگی ،دینی و هنری
از کسب عناوین قهرمانی در رشته های ورزشی توسط دانشجویان با توجه به فراهم نمودن
امکانات و نیازمندیهای الزم در سال  96خبرداده و گفت :رتبه های برتر مسابقات هنری،
قرآن و عترت ،نشریات دانشجویی کسب شده و طرح ماندگار برگزاری جشنواری تجلیل
از برگزیدگان مسابقات قرآن و عترت اجرا شده و از دستاوردهای این دانشگاه محسوب
میشود.
رئیس واحد مراغه در رابطه با فعالتهای عمرانی و بهسازی اماکن و سرانه های آموزشی
این دانشگاه اظهار رضایت کرد و هدف این واحد و حوزه عمرانی را حفظ و صیانت از
حقوق و اموال و امکالک دانشگاه برشمرد وگفت« :اجرای آبیاری قطره ای فضاهای سبز
در راستای صرفه جویی در مصرف آب ،بازسازی اماکن و خوابگاههای دانشجویی ،ایجاد
و ساخت باشگاه فرهنگی و ورزشی در سال گذشته ،بهینه سازی وضعیت خوابگاههای
دانشجویی و اختصاص ساختمان اداری سابق این دانشگاه برای فعالیت مرکز رشد و
واحدهای فناوراز اهم فعالیتهای حوزه عمرانی واحد مراغه در سال  96بوده است.

