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  تحلیل وضعیت مناطق  مرزي : استان آذربایجان غربی

  »طرح تدوین سند توسعه روستاهاي مرزي«در اجراي 

  

  قسمت اول: برنامه اجرا شده در سفر به استان

، آقاي و مناطق محروم معاونت توسعه روستایی مدیرکل امور زیربنایی مهدوي خرمیآقاي دکتر   اعضاي گروه:

آقاي قربان  هیئت علمی موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور،زاده عضو  دکتر رستمعلی

خانم دارابیان کارشناس معاونت  حسینی کارشناس موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور، 

  توسعه روستایی و مناطق محروم.

آقاي حسن زاده از اداره کل امور روستایی و شوراهاي استانداري آذربایجان غربی،  :در بازدید استانهمراهان 

دهیار محترم روستاي دار محترم مرکزي شهرستان پلدشت ؛  بازدید از شهرستان پلدشت: آقاي محمدزاده بخشدر

  سد ارس

  یار محترم روستاي زري، دهبازدید از شهرستان خوي: آقاي عابدي فرماندار محترم خوي ، بخشدار محترم قطوردر

اداره محترم بازدید از شهرستان اشنویه: آقاي دکتر مام عزیزي معاون محترم فرماندار اشنویه، آقاي عشایري رئیس در

  ، دهیار محترم روستاي ذمهامور روستایی 

  

  برنامه سفر:

  19/9/1396شنبه یکروز ●

  شهرستان پلدشتارومیه به سمت حرکت از فرودگاه بعد از ظهر:  5ساعت  -

  پلدشت آبمنابع سازمان اقامت گروه در مهمانسراي -

  

  20/9/1396 دوشنبهروز ●

  :پلدشتشهرستان 

امام ، پلدشتنماینده مرزبانی  دار ارس،  دار مرکزي، بخش فرماندار، بخش حضور با :پلدشتدر فرمانداري  جلسه -

هواشناسی، اداره آب و فاضالب، اداره  ،جهادکشاورزي  ، آموزش و پرورشنمایندگانی از ادارات جمعه پلدشت، 

و برخی از  مرزي پلدشت، بهزیستی،  اعضاي شوراي بخش   امور عشایري پلدشت، پایانه بهداشت و درمان،  

  دهیاران و..

  بازدید از کمپ تفریحی سد ارس -



٢ 
 

سفیدان  با دهیار، دو تن از اعضاي شوراي روستا و ریش گفتگو: روستاي سد ارس شهرستان پلدشت بازدید از -

  روستا و مدیر و معلم مدرسه ابتدایی روستا

  خوي:شهرستان 

داري صفائیه (مرزي)،  دار قطور(مرزي)، نماینده بخش با حضور فرماندار، بخش :جلسه در فرمانداري خوي*

ي، رئیس اداره امور عشایري ، رئیس اداره تعاون بخشدار ایواوغلی،  رئیس بنیاد مسکن خوي، رئیس کمیته امداد خو

روستایی، رئیس اداره منابع طبیعی، رئیس پست بانک شهرستان خوي، رئیس دانشگاه پیام نور خوي، رئیس دانشگاه 

کاربردي خوي، رئیس شرکت توزیع برق، رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري خوي و  -علمی

  عضاي شوراي اسالمی شهر و..برخی از دهیاران و ا

  

دیدار و گفتگو با دهیار ، اعضاي شوراي اسالمی روستا، تنی چند مرزي زري شهرستان خوي: از روستاي بازدید -

  از روستائیان در خانه دهیار

  حرکت به سمت شهرستان ارومیه و اقامت در مهمانسراي استانداري آذربایجان غربی-

  

  21/9/1396 سه شنبهروز ●

  صبح: حرکت از ارومیه به سمت شهرستان اشنویه 7ساعت  -
  

  اشنویه:شهرستان 

  فرماندار، رئیس امور روستایی و شوراها  با معاون و گفتگو دیدار- 

  و تنی چند از اهالی روستا،  ماموستا ، دیدار و گفتگو با دهیار ذمه،بازدید از روستاي مرزي ذمه شهرستان اشنویه : -

برخی از ،  نالوسدار  دار مرکزي، بخش بخشمعاون فرماندار، : با حضور فرماندار، اشنویهجلسه در فرمانداري  -

اعضاي شوراي شهر هاي مرزي و شوراهاي روستاهاي شهرستان، رئیس اداره تعاون ، نمایندگانی از اداره  آموزش و 

  ري، برخی از دهیاران و فعاالن اقتصادي و...پرورش، بهداشت و درمان، جهادکشاورزي، میراث فرهنگی و گردشگ

  : حرکت به سمت شهرستان پیرانشهر12ساعت -

  

  پیرانشهر:شهرستان 

دار الجان،  برخی از  دار مرکزي، بخش : با حضور فرماندار، معاون فرماندار، بخشپیرانشهرجلسه در فرمانداري  -

بهداشت و درمان، جهادکشاورزي، میراث فرهنگی و اعضاي شوراي شهر ، نمایندگانی از اداره آموزش و پرورش، 

گردشگري، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد مسکن، اداره آب و فاضالب،  دهیاران و اعضاي شوراي  اسالمی 

  هاي مردم نهاد. روستاها   و  فعاالن آجتماعی و اقتصادي و سازمان

  هبعد از ظهر :حرکت به سمت شهرستان ارومی 5:30ساعت   -
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   22/9/1396چهارشنبه روز ●

با حضور مدیرکل روستایی و امور شوراهاي استانداري، جلسه در استانداري آذربایجان غربی : صبح: 9ساعت  -

نمایندگانی از : اداره مدیریت و برنامه ریزي، سازمان جهاد کشاورزي استان، سازمان صنعت، معدن معاون اداره کل، 

  شوراي اسالمی شهرستان سردشت و...و تجارت استان، نائب الرئیس 

  گفتگو با مدیرکل امور روستایی و شوراهاي استانداري-

   حرکت به سمت فرودگاه ارومیه و عزیمت به تهران 11ساعت   -
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  قسمت دوم : 

  آذربایجان غربیمسئوالن استانی و محلی از مناطق مرزي استان  اظهاراتگزارشی از 

  روستاهاهاي  انجام شده در بازدید از  و مصاحبه

  

  1396/ 20/9 دوشنبه 

   شهرستان پلدشت: جلسه در فرمانداري ●

. این شهرستان داراي آبی و خشکی با جمهوري خودمختار نخجوان دارد مرزکیلومتر 149شهرستان پلدشت حدود -

روستاي شهرستان ساکن  70هزار نفر آن در  30که دارد هزار نفر جمعیت  43و  دو بخش مرکزي و نالوس است

  هستند.

متر مکعب بر ثانیه  3/5 جهت ذخیره سازي آب مازاد باقیمانده حقابه ایران به میزانخاکی کرم آباد –سد مخزنی   -

 1394که از سال  )پلدشت(جنوب شهرستان  در ضلع جنوبی مخزن سد ارس و در مجاورت روستاي کرم آباد

رود  میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی انتظار می 1400با جذب اعتباري حدود  عملیات تاسیس آن شروع شده و

  برسد.برداري  به بهره 1397سال اول نیمه  در

که از شمال به رودخانه ارس و شبکه آبیاري و زهکشی پلدشت، از جنوب و شرق به جاده ارتباطی سد کرم آباد 

انتقال، تنظیم و مصرف  و  حسن کندي تا نازك باال و از غرب به ارتفاعات هاجاکوچا و قره چی محدود شده است

  .از اهداف آن استهکتار بطور ناخالص  300هزار و  22به مساحت  آب مازاد و توسعه اراضی کشاورزي منطقه

دیم و ملی شهرستانهاي پلدشت و شوط نیز  هزار هکتار از اراضی هکتار19با بهره برداري از این طرح بیش از  -

  .قابلیت تجهیز به سیستم آبیاري نوین را خواهند داشت

اراضی منابع ملی حریم آباد، مساله واگذاري اراضی به ساکنان و و  برداري از سد کرم بینی با بهره مشکل قابل پیش-

 است. 

باشد. در حال حاضر ناهماهنگی در  هاي  ماکو، پلدشت و شوط می محدوده منطقه آزاد ماکو شامل شهرستان -

اجتماعی از وضعیت شهرستان و محل تامین  –هاي اقتصادي  ها، پیشنهادات اجرایی، گزارش مرجع رسیدگی به طرح

  وجود دارد.  اعتبارات میان سازمان منطقه آزاد ماکو و استانداري آذربایجان غربی

المللی و وجود گمرك و پایانه مرزي در این  با وجود قرار گرفتن شهرستان در کنار بزرگراه ترانزیت بین -

ي شهرستان (حتی مسیر منتهی به پلدشت)، از وضعیت مناسب و هاي مواصالتی شهرها و روستاها شهرستان، اما راه

  شود. هرستان محسوب میقابل قبولی برخوردار نیست و یکی از موانع توسعه ش
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هاي بهداشت (و تامین نیروهاي  هاي فضاي آموزشی و مدرسه، خانه روستاهاي شهرستان از نظر زیرساخت -

  تنگنا قرار دارد.در    با توجه به وضعیت آب و هوایی شهرستان در زمستان؛متخصص مربوط) و راه 

هاي پرورش ماهی و  هاي صنایع تبدیلی و اجراي طرح  ژهها و پرو طرح هاي موجود،  با توجه به منابع آبی و ظرفیت -

  صنایع شیالت است.

هاي مرغوب ، شهرستان فاقد  با وجود ظرفیت باالي کشاورزي شهرستان ، بواسطه برخورداري از منابع آب و زمین-

  اي کشاورزي و دامداري است. هاي فنی و حرفه آموزشگاه

شود و تزریق اعتبار به شهرستان کم و با معیار جمعیت صورت  تامین میها از طریق اعتبارات استانی  بیشتر طرح -

  گیرد. می

هاي تصفیه  برداري از منابع آب و تامین آب شرب روستاها با مشکل نگاهداري دستگاه شهرستان پلدشت براي بهره-

  و تجهیزات روبرو است و با وضعیت فعلی توان پشتیبانی از صنایعی چون پتروشیمی را ندارد.

مدرسه  108مدرسه شهري و  12مدرسه ( 120آموزي و  نفر جمعیت دانش 8000شهرستان پلدشت با بیش از  -

% مدارس تخریبی و 31سال  مدارس روبرو است.  30روستایی) در مقاطع مختلف تحصیلی با مشکل قدمت باالي 

چند پایه در یک کالس اداره % مدارس ابتدایی بصورت  74 درصد مدارس غیرمقاوم و غیراستاندارد هستند. 30

  شوند. می

  آموزان روستایی در این شهرستان الزم و ضروري است. هاي شبانه روزي براي تحصیل دانش ایجاد خوابگاه -

  هاي شغلی آن نیست. هاي تحصیلی مورد نیاز شهرستان و ظرفیت هاي و شاخه رشته-

د نیروي متخصص روبرو است و فاقد برنامه زمان بندي فاقد تجهیزات و با کمبو عمدتاً هاي بهداشت شهرستان خانه-

  هاي پزشکی ، نیازمند هستند. در حالی که برخی مناطق به ارائه فوریت باشد. منظم حضور پزشک در روستاها می

هاي تازه تاسیس فعال در شهرستان پلدشت، معموال با سوء استفاده و نادیده گرفتن  اشتغال روستائیان در شرکت -

  ایشان همراه بوده است.حقوق 

هاي ثابت  برند و داراي سکونتگاه ماه از سال را در شهرستان پلدشت (قشالق) بسر می 9خانوار عشایري   2660 -

اند که درصد قابل توجهی از آنان به  التعلیم عشایري با مشکل کمبود مدرسه مواجه (ساختمانی) هستند. جمعیت الزم

  استفاده از مدارس روستاهاي همجوار یا شهر را ندارند. علت شرایط سخت رفت و آمد امکان

اقتصادي ناشی از قاچاق مواد  –شهرستان پلدشت نیز با مشکل اعتیاد به مواد مخدر جوانان و عوارض اجتماعی -

  دست بگریبان است.

گردشگري و -هاي فرهنگی رفاهی یکی از ظرفیت –کمپ سیاحتی ارس، بدون امکانات و تجهیزات تفریحی -

  ورزشی شهرستان است که تنها یک دکه در آن فعال است. 
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در روستاي سد ارس، تاسیسات محکم متعلق به منابع آب از زمان احداث سد وجود دارد که شامل مهمانسرا، -

 باشگاه ، سینما، سالن ورزشی و مدرسه و مسجد است. منابع آب این تاسیسات را به مناقصه گذاشته است. ساختمان

شود و بخشی  استفاده می)با تجمیع دانش آموزان چند پایه (مدرسه با وجود استحکام و وسعت؛ تنها از دو کالس آن 

از ساختمان به علت خطر ریزش سقف مسدود و بال استفاده است. در حالی که تاسیسات فوق در صورت نگهداري 

  توانست نقش بسزایی ایفا کند. یبرداري از آنها در توسعه فرهنگی و اجتماعی شهرستان م و بهره

ریزي تجاري  بازارچه مرزي صنم بالغی پلدشت، علیرغم رونقی که در زمان بازگشایی داشت، به علت عدم برنامه-

  آن و برخورداري نسبی مرزنشینان نخجوان، از رونق افتاده است.

هاي زراعی منطقه  در زمین سال است که منطقه همجوار مرزي پلدشت در نخجوان، به کشت مکانیزه 4حدود  -

  پرداخته است. 

  
  کمپ  تفریحی ارس
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  مدرسه ابتدایی و تاسیسات دیگر منابع آبی در روستاي سد ارس

  

  شهرستان خوي: جلسه در فرمانداري ●

ناحیه صنعتی دومین شهرستان مرزي استان  2دهستان مرزي و  11نفر جمعیت،  400000شهرستان خوي با -

دو بخش مرزي شهرستان خوي هستند. در » صفائیه«و » قطور«مرز است.  آذربایجان غربی است که با کشور ترکیه هم

  نفر تردد ثبت شده است. 800000نیمه اول  سال جاري  از مرز رازي حدود 

  مشاور رایزنی شده است. 7براي تدوین سند توسعه شهرستان خوي از یکسال گذشته با -

ر موقعیت مرکزي میان دو منطقه آزاد تجاري جلفا، ماکو و پایانه  مرزي رازي قرار دارد. که از شهرستان خوي د-

متر  8000با مساحتی برابر مرزي رازي بازارچه  اي برخوردار است. ویژه و ظرفیت موقعیت از المللی  نظر ترانزیت بین

ن وان ترکیه در محل روستان مرزي رازي بخش قطور ) و در همسایگی استا(کیلومتري شهرستان خوي  70مربع در 

  باشد. است واقع میکه منطقه اي کوهستانی 

هاي تاریخی (آرمگاه شمس تبریزي، بازار سرپوشیده خوي و...)  و  شهرستان خوي از نظر گردشگري داراي جاذبه-

  است. (منطقه حفاظت شده مراکان و منطقه شکار ممنوع زرآباد و...) طبیعی

المللی شناخته شده است و ظرفیت ایجاد بازار بورس فرش  ، با برند ماهی در عرصه بین در فرش صنایع دستی خوي-

را دارد. توجه به این صنعت با اعطاي سهمی از عرضه فرش به تولیدکنندگان آن باعث رونق صنعت فرش دستباف 

  شود.  در شهرستان می

پرورش گیاهان دارویی، گل محمدي و عسل اشاره توان به کشت و  هاي تولیدي شهرستان خوي می از ظرفیت  -

نوع محصول معدن شناخته شده برخوردار است که مهمترین معادن آن در مناطق مرزي  13کرد. همچنین از وجود 

  برداري قرار نگرفته است. قرار دارد و مورد اکتشاف و بهره

و کمبود آب یکی از تهدیدهاي جدي باشد  هاي ممنوعه استان آذربایجان غربی می از جمله دشتدشت خوي ، -

   شود. توسعه شهرستان خوي محسوب می
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رویه تخمه ، بازار داخلی محصوالت  چغندر قند و تخمه آجیلی است. اما واردات بیخوي کشت عمده شهرستان -

ی هاي روغن جهادکشاورزي طرح تفکیک دانهرا تهدید نمود و کم آبی، کشت چغندر قند را فاقد مزیت نموده است.

برداري از محصول تخمه آفتاب گردان  از آجیلی را در دست دارد و از کارخانه مزمز، در شهرستان خوي در بهره

  نماید. استفاده می

واحدهاي صنعتی فعال شهرستان عبارتند از کارخانه قند، کارخانه سیمان و کارخانه نساجی که هریک سهم بسزایی -

  در اشتغال ساکنان شهرستان دارند.

%) و آذربایجان شرقی 54هکتار مساحت، در دو استان آذربایجان غربی ( 103000با » مراکان«قه حفاظت شده منط-

هاي مرند و جلفا) و  مراکان در استان آذربایجان شرقی (شهرستان	منطقه حفاظت شده %) گسترده است.46(

روستاي  24 .قرار گرفته است) خوي		هاي پلدشت، چایپاره و هایی در استان آذربایجان غربی (شهرستان بخش

هاي  برداري از فرصت شهرستان خوي در منطقه حفاظت شده قرار دارند. آذربایجان غربی متاسفانه در بهره

  درآمدزایی  گردشگري منطقه استفاده نکرده و فاقد طرح اجرایی است. 

ترین نقطه قله کوه سولوز و پیرعنبر در بلندهکتار (		90000این منطقه با مساحتی حدود » زرآباد«منطقه شکار ممنوع  -

محدوده اي وجود قلعه بسطام و  کند و سواحل صخره چاي از داخل آن عبور می متر ارتفاع دارد و رودخانه آق 2643

این منطقه بصورت گیرد) در بخش صفائیه خوي قرار دارد.  را در برمی چاي احداث سد قورول بر روي رودخانه آق

و از تنوع زیستی باالیی برخوردار سازد طقه حفاظت شده مراکان و ییالقات الند بهم متصل میداالن یا پل قشالقی من

  است.

طرح هادي  اند. مند نشده اکثر روستاهاي شهرستان خوي به شبکه آب و برق متصل هستند اما هیچکدام از گاز بهره-

% روستاها به اجرا درآمده است. مشکل عمده مقاوم سازي ابنیه روستایی، وثیقه تسهیالت اعطایی به روستائیان 20 در

  است. 

با وجود ظرفیت باالي پایانه مرزي رازي، مراودات مرزي و حدود فعالیت مجاز گمرکی و امتیازات مرزنشینان -

  ساماندهی نشده است.

کشور ترکیه، پیشنهاد تاسیس شهرك صنعتی مشترك مرزي ایران و ترکیه در  با توجه به مرز گسترده شهرستان با-

  دست پیگیري است. 

هاي  مندي از خطوط اینترنتی و وجود نقاط کور زیاد ، استفاده از تجهیزات خودپرداز و پرداخت مشکالت بهره-

  هاي مرزي را دچار مشکل ساخته است. اینترنتی در پایانه

هاي  ها به ازاي تسهیالت به روستانشینان و مرزنشینان، عدم برخورداري از راه فتی بانکهاي سنگین دریا وثیقه -

العبور بودن برخی از مناطق، عدم  روستایی و بین روستایی و صعب –مواصالتی قابل قبول و مناسب شهري 
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زو شیوع قاچاق برخورداري از خدمات بهداشتی و آموزشی ؛ عدم برخورداري ساکنان مرزي از مزیت مراودات مر

  به عنوان منبع درآمد مرزي و.. از جمله مشکالت عمده روستاهاي منطقه است.

در بازدید از روستاي زري، با وجود جمعیت باالي روستا و توانمندي اهالی آن، مدرسه ابتدایی روستا فاقد امکانات -

امه تحصیل به روستاها و شهر خوي آموزان براي اد هاي آن است. تعدادي از دانش و تجهیزات متناسب با ظرفیت

هاي درآمدزایی یا اجتماعی فرهنگی  ها و راهنمایی الزم براي طرح و مشوقروستا فاقد کتابخانه کنند. اما  تردد می

  هاي سفارش شده مشارکت دارند. است. اکثر بانوان روستاي زري نیز در بافت فرش

  
  شهرستان خوي جلسه با فرماندار و مدیران ادارات و سازمان هاي

  
  بازدید از روستاي زري شهرستان خوي و نشست صمیمانه در منزل دهیار
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  1396/ 21/9 سه شنبه 

   شهرستان اشنویه: جلسه در فرمانداري ●

ترکیه و اقلیم دو کشور با و هم مرز  ر جنوب شهرستان ارومیه قرار داردکیلومتري و د 75شهرستان اشنویه در -

مرزي   مرکزي و بخش نالوس می باشد. شهرستان اشنویه دو بخش  شاملشهرستان اشنویه . باشد میکردستان عراق 

و آب و هواو حاصلخیزي خاك آن،   ، قدمت تاریخیطبیعتی بکر و قطب تولید گیالس کشور است. طبیعتداراي 

امداري و زنبورداري و دکشت و بهره برداري از گیاهان دارویی ،   گردي، و طبیعت گردشگريباالي ظرفیت هاي 

  تولید عسل مرغوب را فراهم نموده است.

  عضو، از تشکیالت تعاونی فعال شهرستان است. 164تعاونی باغداري اشنویه با  -

میلیاردي براي طرح فرآوري  20در سفر تیرماه معاون محترم توسعه روستایی و مناطق محروم، مجوز دریافت -

  آن با مشکل مواجه گردید.محصوالت باغی اخذ شد، که دریافت 

نامشخص بودن حدود مرز در اعطا ي امتیازات و پرداخت کمک هاي مالی به مرزنشینان از مشکالت روستائیان  -

شهرستان است.ضمن آن که در نحوه پرداخت و مبلغ پرداختی نیز نظم و قاعده اي مشخص وجود ندارد (پرداخت 

  ه است).سرانه نیست و خانوارهایی نیز از قلم افتاد

  شود. با وجود فاصله کم شهرستان اشنویه تا مرز، مرکز شهرستان از مزیت و امتیازهاي مرزنشینی برخوردار نمی-

  شهرستان اشنویه با کمبود فضاي ورزشی و سالن هاي سرپوشیده مواجه است. -

لیتردر 2000نفت سفید   ؛ سهمیهسرماي منطقه و عدم برخورداري روستائیان از گازطوالنی بودن فصل با توجه به -

  سال براي هر خانوار، حتی کفاف آب گرمکن منازل را نمی دهد.

  درصد روستاهاي شهرستان به اجرا درآمده است . 25طرح هادي در  -

  احداث و اختصاص مدارس شبانه روزي براي تحصیل دانش آموزان دختر روستایی الزم می باشد.-

 عملکرد موثر و عوایدي براي اعضا می باشند.فاقد  جود دو دهه فعالیت ،با وشرکت هاي تعاونی هاي مرزنشینان -

ها تحت شعاع محدود شدن اقالم کاالها در فهرست اعالم شده مبادالتی است که امتیازاتی براي  فعالیت این شرکت

  هاي آنان کاسته است. مرزنشینان دربر دارد و همچنین باال رفتن ارزش دالر، از عواید فعالیت

جاده هاي شهرستان اشنویه نیز از امکانات ضعیف زیرساختی چون خطوط اینترنت و مخابرات ببرخوردار است و  -

  مواصالتی شهر و روستاها، از کیفیت خوبی برخوردار نمی باشند.

آباد از برنامه تخلیه حریم سد خارج شده اند در چپرتعدادي از روستاهایی که بر اثر تغییراتی در ساختار سد -

ضعیت بالتکلیف بسر می برند. و در حالی که جاده هاي ارتباطی آنها در فرایند احداث سد شیب دار شده اند ، و

  وضعیت مالکیت زمین هاي اجدادي ایشان نیز نامعلوم است.
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بر مناطق مرزیشان، پایانه مرزي یا بازارچه ایی مشترك  در به علت عدم تسلط کشور ترکیه و اقلیم کردستان عراق -

     هرستان اشنویه فعال نمی باشد.ش

  
  برگزاري نشست در فرمانداري با مدیران ادارات و سازمانهاي شهرستان اشنویه

    
  روستاي مرزي ذمه شهرستان اشنویه 

  
  
  شهرستان  پیرانشهر: جلسه در فرمانداري ●

 5وزبانی برخوردار است و شامل نفر از فضاي همگن مذهبی ، فرهنگی  1388868یرانشهر با جمعیت  شهرستان پ -

  و دامپروري است. (دیمی و آبی) باغداري -روستا داراي ظرفیت هاي گردشگري، زراعی 143دهستان و 

واقع شدن . افتتاح گردید 1387در سال مرز رسمی تمرچینبا اقلیم کردستان عراق است. پیرانشهر مرز شهرستان  -

	.		را در وضعیتی ویژه قرار داده است رستان این شهدر نزدیک نوار مرزي، شهر پیرانشهر  	

			با وجود نزدیکی مرکز شهرستان- 	



١٢ 
 

  %) می باشد.77% (متوسط استانی  72/  6%) و نرخ باسوادي 11% (متوسط استان 13نرخ بیکاري شهرستان  -

از دانش آموز براي هر کالس ؛ بغرنج تر  58وضعیت پیرانشهر درخصوص برخورداري از فضاي آموزشی با  -

  نفر براي هر کالس است، می باشد. 45متوسط استانی که 

  پزشک برخوردار می باشد.  10نفر از  1000در بهداشت، به ازاي هر  -

شهرستان پیرانشهر در زمینه برخورداري از راه هاي آسفالت و همچنین در شاخص برخورداري از آب سالم ، رتبه -

  استانی را داراست. 11

نشینی و کنترل بهداشت آن است. خودکشی، ناهنجاري روان  اعی پیرانشهر مساله حاشیهیکی از معضالت اجتم-

  اجتماعی است که رواج آن تهدیدي براي وضعیت اجتماعی شهرستان است.

منابع آبی منطقه، شهرستان پیرانشهر را  از ظرفیت گسترش شیالت ، توسعه دامداري (بدلیل وجود مراتع غنی)، -

  .. برخوردار نموده است.هاي هوایی) ورزشو هاي طبیعی  (جاذبه توسعه صنعت گردشگري

موثر  روستاها روستا  مرکزي در تامین فضاي آموزشیطرح محوریت قرار دادن  با تاسیس مدارس شبانه روزي و-

براي استفاده آموزان عدم دسترسی به وسایل حمل و نقل  با توجه به این که یکی از عوامل ترك تحصیل دانش است.

  از فضاي آموزشی روستاهاي همجوار است.

این مساله است.    هاي موجود وثائق سنگین وام هاي روستایی از جمله موانع عمده بهره مندي روستائیان از فرصت-

  در بازسازي مسکن روستائیان تاثیر گذار بوده است.

شهرستان و عدم اعتماد به ایشان از ها و مشارکت جوانان در امور فرهنگی و اجتماعی  بعد سیاسی دادن به فعالیت-

  عوامل بازدارنده مشارکت جوانان پیرانشهري است.

ها به  مرزنشینی  به عنوان یک تهدید بجاي  شناخته شدن عواید مرزي در قاچاق و کولبري، توجه و تمرکز دیدگاه-

  فرصت را حاکم نموده است.

  شغلی آنهاي  برداري از فرصت عدم برنامه ریزي منابع آب و بهره-

با وجود عدم برخورداري بسیاري از روستاهاي شهرستان از آب شرب و عدم دسترسی آنان به شبکه آب رسانی -

  هاي شهرستان منابع آب و تاسیسات ذخیره سازي آب

  آبه کشاورزي و دامداري شهرستان از منابع آبی موجود عدم تعیین حق-

هاي ذخیره سازي آب و تاسیسات آن، بدون  برداري در زمینه گردشگري تحت تاثیر فعالیت مناطق قابل بهره-

  ریزي مانده است  برنامه
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***  

 

 
 جلسه در فرمانداري پیرانشهر

  

  1396/ 22/9 چهارشنبه 

  :استانداري آذربایجان غربیجلسه در ●

% درآمد کل کشور است. بحران خشک شدن دریاچه ارومیه 46با آذربایجان غربی،بیست و ششمین استان کشور  -

  مزید بر علت توسعه نیافتگی استان در کنار مسائل گذشته چون محرومیت مناطق مرزي استان شده است.

شود، اما  هاي بخش کشاورزي آن مطرح می در اولین نظر پتانسیلها و استعدادهاي استان،  در برشمردن ظرفیت -

هوایی و کاهش بارندگی در سالهاي اخیر، این دیدگاه را دچار تردید نموده است. ضمن آن که تغییرات آب و 

  خشک شدن دریاچه مساله اساسی استان شده است.

دهد. به عنوان مثال  مسائل متنوع استان، کارایی تدوین سند واحدي براي روستاهاي مرزي را  مورد سئوال قرار می-

استان  ، از دو وضعیت متفاوت از نظر اجتماعی، اقتصادي و امنیتی برخوردارند.شمال و جنوب منطقه چالداران 

  ها است. آذربایجان غربی داراي بافت بسیار پیچیده در شهرستان
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هاي مرزي  هاي مرزي هم از نظر اقتصادي و کنترل مسائل امنیتی نقش بسزایی در توسعه شهرستان احداث پایانه-

ترکیه با است که منطقه پلدشت را به مناطقی در » چشمه ثریا«در جوار » بوراالن«ق استان دارد. یکی از این مناط

سازد. احداث این  و ارمنستان که ساکنان آنها داراي اشتراکات فرهنگی و مذهبی است مرتبط میجمهوري نخجوان 

تقسیمات سیاسی شمال عراق  باتوجه به نیز پایانه سردشت پایانه در کم کردن بار ترافیک مرز بازرگان نیز موثر است.

مناطق همجوار در ایران ، از ظرفیت باالیی براي توسعه شهرستان و استان و اشتراکات فرهنگی اقلیم کردستان با 

  برخوردار است.

استان آذربایجان غربی به علت اقلیم و آب و هواي آن، از روستاهاي متعددي با ظرفیت هدف گردشگري  -

دد گردشگران نیز استان رتبه سوم کشور را داراست. اما این مساله در طرح آمایش استان و برخوردار است. از نظر تر

هاي گردشگري استان تهیه شده  همچنین سند توسعه آن، تاکنون  نادیده گرفته شده است. طرح جامع بررسی ظرفیت

  برداري از این ظرفیت، پرداخته نشده است. هاي اجرایی بهره است اما به طرح 

هاي گردشگري روستایی و  هایی براي ایجاد کمپ ین خصوص براي استفاده از اعتبار صندوق توسعه ملی، طرحدر ا

  اعالم شده و براي عملیاتی شدن آنها پیگیري جدي در دستورکار است.گردي  و... عشایري، بوم

  ها تدوین و آماده شده است.  ها با هماهنگی فرمانداري گذاري صنعتی شهرستان هاي سرمایه سندهاي ظرفیت -

در منطقه سردشت، مساله کنترل امنیت مرزي با فعالیت کشاورزان تداخل ایجاد کرده است و موجب شده برخی  -

ي از آن ممنوع شود. این مساله موجب شده است بردار خاردار محصور و بهره ها از کشاورزان گرفته و با سیم از زمین

این ممنوعیت در که دست ساکنان مرزنشین در اقلیم کردستان براي چراي دام و قطع درختان جنگلی بازتر شود. 

  شود.  ناحیه ما شامل جنگلبانان نیز می

منطقه در برخورد با  درصد نواحی جنگلی استان در شهرستان سردشت واقع است اما استان در این 80درحالی که -

  کنترل و مهار حریق فاقد امکانات و تجهیزات و توان اقدام بهنگام است.

هاي جنگلی را براي جذب گردشگران و استفاده از این ظرفیت  وسعت مناطق جنگلی، ایجاد و حفاظت از پارك-

  سازد. موثر می

وري از این تولید نیز در باال بردن درآمد  از محصوالت شناخته شده شهرستان سردشت، انگور سیاه است که بهره-

  شهرستان و استان موثر است. 
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ریزي در کشت دیمی و آبی است و  هاي مرزي نیازمند توجه و برنامه شهرستان سردشت نیز مانندسایر شهرستان-

  بیند. هاي مواصالتی و امکانات حمل ونقل صدمه می همچنین از فقر کیفیت راه

 6حتی براي تامین آب روستایی  مند گردد. هاي مهار آب بهره نتواسته است از پروژهشهرستان سردشت تاکنون -

همچنین حتی یک روستاي شهرستان از شبکه سال پیگیري صورت گرفته اما هنوز اقدامی صورت نگرفته است. 

  مند نشده است. گازرسانی بهره

در سه سال اخیر در دستور کار بوده  وي است هاي مرز هاي مرزي، مهار آب هاي اجرا شده در شهرستان از پروژه -

میلیارد تومانی (از محل اعتبارات دولتی و صندوق توسعه ملی)  به آن تخصیص یافته است که روند  1400که اعتبار 

هاي ماکو، پلدشت، خوي  و پیرانشهر قابل مشاهده است. استقرار سیستم نوین  عملیات اجرایی آنها در شهرستان

درصدي  54هزار هکتار) در پروژه دیده شده است وبا پیشرفت  67هاي تحت پوشش ( شاورزي زمینآبیاري براي ک

هاي  بینی شده است براي زمین برداري برسند. عالوه براین پیش آن  امید است تا پایان سال آینده تکمیل و به بهره

  ناسب استفاده شود.آبیاري متاز سیستم جدید  هاي کشاورزي و باغات سردشت) (چون زمین دار شیب

است که  بخش خصوصیدرصد برعهده  15درصد هزینه تعبیه آبیاري نوین،  توسط دولت و  85در شرایط عادي -

  توانند از منابع بانکی تامین نمایند. آن را می

شود. اما مساله امنیت در عمق اندیشه ما  با وجود این که مرز در کشورهاي دنیا به عنوان یک فرصت دیده می -

ریزي ما براي  دهیم. برنامه رسوب کرده است هرچند مسائل امنیتی را با دیدگاه دهه شصت مورد تحلیل قرار می

ها عوامل نظامی است. پرداختن مجلس شوراي اسالمی به مساله  ریزي ساکنان مرزي نیست، هدف در برنامه

توان دید. در حالی که کولبري شغل نیست و به اقتضاي  میکولبري درآمدزایی مناطق مرزي را در توجه ایشان به 

  رود.  موقعیت و وضعیت فرد به دنبال درآمد آن می

تدوین سند براي مناطق مرزي نیازمند به چالش کشیدن مساله امنیت در مناطق است. یورش و تعرضات گذشته در 

  منطقه، دور از ذهن مرزنشینان و بدون معناست.

تاکنون تدوین شده است، به دلیل تعدد تصمیمات و قوانین و مقررات مصوب مرکز ، فاقد  اي که اسناد توسعه-

  تعریف و قابلیت اجرایی شده است.
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ها  اشتغال روستاهاي مرزي مبتنی بر مراودات مرزي، کشاورزي و دامداري است. اما تصمیمات و اعمال محدودیت -

گذارد و عامل اصلی  اسی در معیشت روستائیان می، تحول اسهاي استان  شهرستانچون در مناطق مرزي 

  توان محسوب نمود. هاي روستایی در این مناطق می مهاجرت
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  تحلیل وضعیت موجود قسمت سوم : 

  

  مقدمه:

قرار  استان شمال غرب	در» رضائیه«ش، ا با نام قبلی» ارومیه«، تقسیمات کشوري	1316آبان  16طبق قانون مصوب 

قرار  استان چهارم		و غربی از یکدیگر جدا شده و ارومیه جزو آذربایجان شرقی گرفت. در سوم بهمن همان سال

  گرفت. 

هاي از نواحی جنوبی کردنشین  قسمت 1344شود. در سال  این استان با نام آذربایجان غربی شناخته می 1344از سال 

  .الحاق شد استان کردستان		(بوکان) از این استان جدا گردید و به

 برداري از  و بهره هدایت ،نحو چشمگیري در مدیریت  تاکنون، عوامل ذیل به 1344روند توسعه استان از سال  در

  است:مالی و طبیعی اثرگذار بوده منابع 

روند ارتباطات (از برتري جویی تا حول جواري دو قوم با فرهنگ، آداب و زبان مختلف با ت  هم -

، باتغییراتی در میزان جمعیت و پراکندگی جغرافیایی در سطح استان  آمیز) زیستی مسالمت و همرقابت 

 و در طول زمان

اقلیم کردستان عراق با هم مرزي با سه کشور همسایه جمهوري خودمختار نخجوان ، ترکیه و  -

در آنان تحوالت سیاسی  ها و تنش اي و خانوادگی با مرزنشینان آنها،  که سابقه ارتباط طائفه

سیاسی و اقتصادي مردمان همجوار شان در ایران اثرگذار بوده –تمایالت اجتماعی ها و  سوگیري

 است.

 آنهاي زیست محیطی متعاقب  خشکسالی دریاچه ارومیه و بروز پدیده -

پدید آورده است. و وسعت شمول مسائل اجتماعی، فرهنگی در زمره آن را در منطقه » امنیت«اول، معناي دو عامل 

در تخصیص  آمیز نیافتگی را ناشی از دیدگاه امنیتی و تبعیض ها و توسعه به نحوي که بسیاري از عدم برخورداري

  شود. منابع و اعتبارات قلمداد می

هر براي فرهنگی، مذهبی و زبانی آنان،  نسبی یکدستی و همخوانیهاي همجوارو  ی استاننگاهی به ترکیب قومیت

هاي مدیریتی استان  یک از اقوام کرد و ترك آذربایجان غربی، توجیه احراز اکثریت  جمعیت و مساله تسهیم پست

  سازد.  ها، امنیتی یا توطئه، متمایل می جویی آمیز و برتري را در دیدگاهی تبعیض

چنان که گذر زمان  تعدیل این دیدگاه، نیازمند گذر زمان و اقداماتی در جهت جلب بیشتر اعتماد مردم است. هم

  موجب تغییر روزگار سخت همجواري دیروز به همزیستی امروز شده است.
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 هاي استان آذربایجان غربی شهرستان

 شهرستان نام
جمعیت 

)1395( 
 جمعیت رتبه

درصدباسوادي 

)1385( 

باسوادي  رتبه

)1385( 

مساحت 

 مربع م ك
 مساحت رتبه

میزان 

 شهرنشینی

1395 

شهرستان 

ارومیه
 

1040565 1 73٫5 ٪ 1 5٬251 2 72% 

شهرستان 

اشنویه
 

73886 13 61٫3 ٪ 12 1٬193 13 58% 

شهرستان 

 بوکان

251409 4 68٫6 ٪ 6 2٬541 6 78% 

شهرستان 

 پیرانشهر

138864 7 60٫8 ٪ 13 2٬259 8 69% 

شهرستان 

 تکاب

80556 12 66٫2 ٪ 10 2٬523 7 62% 

شهرستان 

 خوي

348664 2 69٫9 ٪ 4 5٬561 1 65% 

شهرستان 

 چالدران

45060 16 59٫3 ٪ 14 1٬975 11 44% 

شهرستان 

 چایپاره

47292 15 -- ٪ -- -- -- 57% 

 %50 -- -- -- ٪ -- 14 55682 شهرستان شوط

شهرستان 

 پلدشت

42٬071 17 -- ٪ -- -- -- 34% 

شهرستان 

 سردشت

118849 9 62٫9 ٪ 8 1٬411 12 57% 

شهرستان 

 سلماس

196546 6 67٫8 ٪ 9 2٬544 5 52% 

شهرستان 

 دژ شاهین

92456 11 66٫4 ٪ 11 2٬144 10 59% 

 %60 3 4٬335 7 ٪ 68٫3 10 94751 شهرستان ماکو

شهرستان 

 مهاباد

236849 5 69٫4 ٪ 2 2٬592 4 72% 

شهرستان 

 میاندوآب

273949 3 70٫5 ٪ 3 2٬233 9 54% 

 %71 14 1٬050 5 ٪ 70٫8 8 127671 شهرستان نقده
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برداري از منابع  خوانده شده است، اما مدیریت بحران آن ، بخصوص در بهره» معضل ملی«عامل سوم،  به عنوان یک 

هاي هریک تحمیل  هاي استان با وجود استعدادها و ظرفیت نیافتگی شهرستان آب، بار مضاعفی بر دالیل توسعه

  سازد. پر رنگ میگذشته را  توجیه اقدامات، دیدگاه تبعیض آمیز امنیتیکند و در مجموع  می

در کنار سبقه تاریخی برخی از مسائل اجتماعی و اداري استان، نگاهی به ترکیب سنی جمعیت آن براساس 

اجتماعی و لزوم اقدام مثبت  -، ظرفیت پذیرش تحوالت در نظام اقتصادي1395سرشماري عمومی نفوس و مسکن 

  شود: در این جهت را متذکر می

 سال 14 -0سنی        %        گروه25- •

 سال 64 -15%       گروه سنی      69 - •

 سال به باال 65  گروه سنی      %  0/ 05- •

  

  

  بحران خشک شدن دریاچه و مدیریت منابع آب 

کیلومترمربع در بین سه استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و  51957حوضه آبریز دریاچه ارومیه با مساحت 

هاي حوضه  در بین استان کردستان واقع شده است.

آبریز، بیشترین سهم اراضی متعلق به استان آذربایجان 

درصد از کل مساحت حوضه آبریز  46/9غربی با سهم 

دریاچه ارومیه است. از نظر جمعیت ساکن در حوضه 

استان آذربایجان شرقی بیشترین سهم از آبریز نیز 

درصد به خود اختصاص داده است.  54/2جمعیت را با 

شهرستان  21چنین حوضه آبریز دریاچه ارومیه از هم

شهرستان در  11تشکیل شده است که از این تعداد 

شهرستان در آذربایجان غربی و  9آذربایجان شرقی، 

   .یک شهرستان در کردستان قرار دارند

کیب جمعیتی و اشتغال حوضه آبریز دریاچه ارومیه تر

دهد به جز شهرستان  هاي نشان می به تفکیک استان

ها  تبریز بخش قابل توجهی از جمعیت سایر شهرستان

  کنند. در مناطق روستایی زندگی می
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از بین کل شاغلین ساکن در  برآورد شده است. درصد کل شاغلین کشور 7معادل  شاغالن حوضه آبریز

درصد نیز در بخش خدمات  48درصد در بخش صنعت و  31درصد در بخش کشاورزي،  21 حدود	آبریز،		حوضه 

 از کدام هر سهم شود، می مشخص	هاي اقتصادي کل کشور  مشغول به کار هستند. در مقایسه با نسبت شاغلین بخش

  .است کشور کل از کمتر خدمات سهم و کشور کل از بیش آبریز حوضه در	صنعت و کشاورزي هايبخش

چنین در مقایسه با کل کشور نیز بخش هم .در استان آذربایجان غربی اهمیت کشاورزي بیشتر از صنعت است

محمد وصال، ناصر امن ؛ هاي اقتصادي احیاي دریاچه ارومیه الزام( کشاورزي در استان آذربایجان غربی اهمیت بیشتري دارد.

 )3/7/1396، زاده

  

  1391 سال –هاي مختلف تولیدي حوضه آبریز  بخش  ها از ارزش افزوده سهم استان

  
 هاي تحقیق بخش خدمات در اوج هیافت –منبع: مرکز آمار ایران 

  

گذاري بر پروژه احیاي  صرف نظر از ارزیابی سرمایه

منابع آب با هدف احیاي مدیریت  دریاچه ارومیه؛

دریاچه ارومیه و در همین راستا کاهش سهم آب 

کشاورزي حوضه آبریز دریاچه، از نظر سازماندهی و 

گیري، تعریف منابع   تشکیالت مطالعاتی و تصمیم

ریزي  اعتباري و روند تخصیص اعتبار و برنامه

عملیاتی؛ مسبوق  بر مدیریت مصارف هر یک از 

  باشد. هاي مرزي می شهرستانها ، بخصوص  شهرستان

ها  گیري این مسال موجب شده است که اغلب تصمیم

  آبریز ارومیه وضعیت مصارف آب حوضه
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آبرسانی و توسعه  هاي کشاورزي، گردشگري و برداري منابع و ظرفیت بدون محاسبه میزان تاثیرگذاري در بهره

و گردشگري  هاي کشاورزي، صنعتی  برداري از ظرفیت ریزي بهره عملیاتی شود. به عبارت دیگر برنامه  شهرستان،

هاي تا تصویب و  هاي مرزي استان در جریان عملیات احیاي دریاچه محاسبه نشده است و فرآیند ارائه طرح شهرستان

زمان  با یموثر و متناسبپروژه احیاي دریاچه نیست و اقدامات تامین اعتبار و تخصیص آن قابل هماهنگی با تعقیب 

  ارد.ندبندي عملیات اجرایی تامین آب دریاچه ،  

  

  حجم برداشت از منابع آب در بخش هاي مختلف حوضه آبریز دریاچه ارومیه بر حسب میلیون متر مکعب

  

  

  هاي کشاورزي حوضه آبریز دریاچه ارومیه  وضعیت زمین
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  در استان آذربایجان غربی سدهاي حوضه آبریز دریاچه ارومیه

  مرحله  استان  عنوان سد
حوضه 

  آبریز
  آب قابل تنظیم  نام رودخانه

  افزایش ارتفاع سد شهید کاظمی
آذربایجان 

 غربی
 425 زرینه رود ارومیه در دست بهره برداري

 سد آجرلو
آذربایجان 

 غربی
 94 آجرلو ارومیه )در دست مطالعه (مرحله اول

 سد احمدآباد سفلی
آذربایجان 

 غربی
 5,9 احمد آباد ارومیه )اجرایی (بدنه سد

 )سد اشنویه (چپرآباد
آذربایجان 

 غربی
 255,6 کانی رش -گدارچاي  ارومیه )اجرایی (بدنه سد

 سد باراندوز
آذربایجان 

 غربی
 239 باراندوز ارومیه )اجرایی (سیستم انحراف آب

 )سد باروق (قطار
آذربایجان 

 غربی
 97 )قوریچاي (باروق ارومیه در دست مطالعه 

 سد بالقچی
آذربایجان 

 غربی
 بالقچی ارومیه در دست مطالعه 

 

 سد بردوك
آذربایجان 

 غربی
 3 بردوك چاي ارومیه در دست مطالعه 

 سد حاجی بابا
آذربایجان 

 غربی
 0,87 )حاجی بابا (ساروق ارومیه در دست مطالعه 

 سد حسنلو
آذربایجان 

 غربی
 94 خارج بستر گدارچاي ارومیه در دست بهره برداري

 سد خانقاه سرخ
آذربایجان 

 غربی
 1 مسیل چر ارومیه در دست مطالعه 

 سد خانم گلی
آذربایجان 

 غربی
 15,7 جوشاتو سفلی ارومیه در دست مطالعه 

 سد خراسانه بوکان
آذربایجان 

 غربی
 2,5 خراسانه ارومیه )اجرایی (بدنه سد

 سد خلیفان
آذربایجان 

 غربی
 1,4 خلیفان شاخه گدارچاي ارومیه در دست مطالعه

 اشنویهسد ده گرجی 
آذربایجان 

 غربی
 0,45 )چشمه ده گرجی (گدار ارومیه در دست بهره برداري

 سد دیرعلی
آذربایجان 

 غربی
 )دیرعلی (اوربان ارومیه در دست مطالعه 
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 سد رشکان
آذربایجان 

 غربی
 3,8 مسیل رشکان ارومیه در دست مطالعه 

 سد زره شوران
آذربایجان 

 غربی
 1 )شوران (ساروقزره  ارومیه در دست مطالعه 

 سد زوال
آذربایجان 

 غربی
 132,5 زوال چاي ارومیه در دست بهره برداري

 سد زیدکندي
آذربایجان 

 غربی
 3,5 قوره چاي ارومیه در دست مطالعه 

 )سد ساروق (گوگردچی
آذربایجان 

 غربی
 51,8 )ساروق (قره قیه ارومیه در دست بهره برداري

 سد سردارآباد
آذربایجان 

 غربی
 20,5 سردار آباد ارومیه در دست مطالعه 

 سد سنجاق
آذربایجان 

 غربی
 0,4 باجوند ارومیه )اجرایی (بدنه سد

 سد سیمینه رود
آذربایجان 

 غربی
 256 سیمینه رود ارومیه )اجرایی (سیستم انحراف آب

 سد شهرچاي
آذربایجان 

 غربی
 199 شهرچاي ارومیه در دست بهره برداري

 (بوکان (زرینه رودسد شهید کاظمی 
آذربایجان 

 غربی
 605 زرینه رود ارومیه در دست بهره برداري

 سد شیرمرد
آذربایجان 

 غربی
 6 )دونگه (ساروق ارومیه در دست مطالعه 

 سد فلکان
آذربایجان 

 غربی
 2,42 فلکان ارومیه در دست مطالعه 

 سد قوریچاي میاندوآب
آذربایجان 

 غربی
 0,8 باداملو ارومیه در دست بهره برداري

 سد قوشخانه
آذربایجان 

 غربی
 0,14 قوشخانه ارومیه در دست بهره برداري

 سد قیزقاپان
آذربایجان 

 غربی
 0,8 )قیزقاپان (ساروق ارومیه در دست مطالعه 

 سد قینرجه
آذربایجان 

 غربی
 2,6 قینرجه ارومیه در دست مطالعه 

 سد کانسپی
آذربایجان 

 غربی
 1,79 کانسپی ارومیه در دست بهره برداري
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 سد گل تپه مهاباد
آذربایجان 

 غربی
 30 )گل تپه (سیمینه رود ارومیه در دست مطالعه 

 سد مامالو
آذربایجان 

 غربی
 1 مامالو ارومیه در دست مطالعه 

 سد مهاباد
آذربایجان 

 غربی
 197,8 مهاباد ارومیه در دست بهره برداري

 سد نازلو
آذربایجان 

 غربی
 273 نازلو ارومیه )سد اجرایی (بدنه

 سد ورگیل
آذربایجان 

 غربی
 2,3 ورگیل ارومیه )اجرایی (بدنه سد

 سد هاچه سو
آذربایجان 

 غربی
 3,1 هاچه سو ارومیه در دست بهره برداري

 سد یزدکان
آذربایجان 

 غربی
 1,5 قرن قاي ارومیه در دست مطالعه 

 

 دو مرجعوجود ها با توجه به  هاي عمرانی شهرستان ه ها و پروژ طرحناهماهنگی در گردش کار و تامین اعتبار 

  ویژه اقتصادي و استانداري ومناطق آزاد سازمان 

مرداد ماه  24در  هزار هکتار  500با مساحت  )		ماکو ، بازرگان ، شوط و پلدشت( منطقه آزادتجاري و صنعتی ماکو

(دروازه عبور کاال به اروپا و بالعکس) و وجود گمرك بازرگان با منطقه آزاد ماکوتصویب شده است.  1389سال 

  در ارتباط است.از طریق گمرك پلدشت با کشور نخجوان با ترکیه و » ساري سو«گمرك 

اجتماعی آن، توجه ویژه  –هاي اقتصادي  المللی منطقه و اهمیت آن در پیشبرد اهداف و برنامه موقعیت ترانزیت بین

خارج از استاندارد و از طلبد. اما حتی جاده اتصال شهرستان پلدشت به جاده ترانزیت،  را میهاي مواصالتی  به راه

هاي  هاي مرزي استان با وجود سابقه فعالیت بازارچه کیفیت خوبی برخوردار نیست. این مساله در تمامی شهرستان

  مسافربري با کشورهاي همسایه عمومیت دارد.  –مرزي و مراودات تجاري 

ها، در یک آشفتگی میان نیازهاي ضروري شهرستان براي رسیدن در یک سطح  هاي عمرانی این شهرستان طرح

هاي اجرایی به عنوان منطقه آزاد تجاري و اجراي وظایف در حوزه عملکردي  برخورداري تا معیارها و اولویت

  برد. کشوري ؛ بسر میهاي استانی و  نهادهاي اجرایی در سلسله مراتب تقسیمات سیاسی در برنامه

ها و استعدادهاي تجاري، صنعتی، کشاورزي و منابع طبیعی آنها با ضوابط و  ظرفیتمیان  یعدم تناسبدر این میان 

یا در  ،شود برداري ازاین سرمایه خدادادي دیده می هاي اجرایی بهره هاي ابالغی در ارائه و تعریف طرح  محدودیت

  .گیرد عمل جمعیت شهرستان قرار می تخصیص اعتبار شهرستان همچنان مالك
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ر قالب  شهرستان مستقل و مالحظه روند بطئی قوام گرفتن توجه به سابقه کمتر از یک دهه تغییر ساختار اداري آنها د

  بخشد . را نمود بیشتري می آشفتگی ناشی از مرجع رسیدگی و مالك تخصیص اعتبارساختار اداري، 

. ها عدم دسترسی به آب شرب است لذا با وجود وفور منابع آبی ، یکی از معضالت عمده روستاهاي این شهرستان

تلویزیونی ، مخابرات و اینترنت  ضعیف و فاقد برنامه ریزي ترمیم است که  -و تقویت امواج رادیویی شبکه بهداشت

هاي روستایی اهمیت دو چندان  العبور بودن راه عضاً صعباهمیت دسترسی به موارد اخیر، با توجه به مرزي و ب

هاي سوادآموزي،  تلویزیونی و مجازي (در زمینه -هاي آموزشی رادیویی که ترویج استفاده از برنامه یابد. در حالی می

 تواند با توجه به سختی مسیر  بخصوص در محیطی)، کشاورزي و دامداري و...)  می -هاي بهداشتی (فردي آموزش

  احداث و تامین نیروي متخصص باشد.  فصول سرد، جایگزین مناسبی براي هزینه

  

  منطقه ياستعدادها  و ها برداري ظرفیت ناهماهنگی مقررات و قوانین مصوب با مدیریت بهره

  

  هاي مرزي هاي خرد اشتغالزایی و خانگی در شهرستان ریزي جدي در ترویج طرح نبود برنامه

هاي اقتصادي چون باغداري، زراعت و دامداري و زنبورداري و.. سبقه شکل توزیع و  از فعالیترواج برخی با وجود 

سازي و  بلیت ذخیرههایی چون دوام، قا مندي از دانش بومی از مزیت فرآوري محصول بطور سنتی که گاها با بهره

ه در اشتغالزایی و باال بردن هاي خرد و خانگی ک گشت، اما کمتر توجهی به طرح تسهیل مصرف، نیز برخوردار می

  شود. درآمد خانوارهاي روستایی و شهري موثر است، دیده نمی

دو هاي مرزي  بازارچهها و  پایانه مند شدن از فرصت بازار عرضه اهمیت این موضوع، با توجه به امکان استفاده و بهره

  شود.  چندان می

به غیر از تولیدات صنایع دستی، با وجود وفور محصوالت باغی که بدلیل محدود بودن ظرفیت تاسیسات 

به عنوان » آجیل میوه« گذارد، پرداختن به تولید  اي، مازاد تولید را روي دست کشاورز و باغدار می سردخانه

هاي همجوار امکان پذیر  حتی به استان الزم را  براي یافتن بازار عرضه و مصرف، زمان محصولی که ماندگاري آن 

قابل تعبیه است، در سطح سازد و همچنین تجهیزات تولید آن در اندازه کارگاه خانگی تا کارگاه باغی و ...  می

  سازد. صنایع تبدیلی حائز اهمیت می

هاي دامی و لبنی نیز قابلیت اجرایی دارند. پوشش  هاي گیاهان دارویی و فراورده هاي خرد متعددي در حوزه طرح

صرفاٌ محدود به  نباید، کسب شده استاي که تاکنون در سطح کشور  ها با توجه به تجربه حمایتی اینگونه طرح

ها و  ه مشاوره در زمینه بازاریابی در رونق فعالیتهاي آموزشی و تقویت ارائ اجراي کارگاهاعطاي تسهیالت گردد و 

  پیشرفت آنها موثر خواهد بود.
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تواند  هاي مرزي استان آذربایجان غربی، می هاي خرد (با برنامه حمایتی) در شهرستان  سوگیري  اجتماعی رواج طرح

و مسئوالن استانی (به عنوان  ها و از طرف دیگر میان مردم شهري و روستایی با مدیران بر اعتمادسازي میان قومیت

توان براي  جلوگیري از شیوع مواد مخدر میان  نمایندگان دولت) اثرگذار باشد. ضمن آن که از فضاي حاصل می

  الخصوص جوانان، استفاده نمود. هاي سنی مختلف علی گروه

  

  ي وابسته ها هاي مرتبط در ارتقاء دانش کشاورزي و رشته هاي آموزشی و آموزشگاه نبود فعالیت

گیري  شکل بر   هاي مرزي استان آذربایجان غربی، امري مسبوق هاي زراعی ، باغداري و دامداري، شهرستان فعالیت

و تثبیت تقسیمات استانی در وضعیت فعلی و همچنین تغییرات آینده است. با وجود این که استان در تولید 

گردان و محصوالت دامی  چغندر قند، تخمه آفتابمحصوالت باغی  سیب ، گیالس، انگور و محصوالت زراعی 

و فارغ از وضعیت فعلی دریاچه ارومیه (و سهمی که به بخش کشاورزي در وقوع  شهره ملی دارد، اما متناسب با آن

هاي صنایع  هاي کشاورزي ،دامداري و صنایع چوب یا ازمایشگاه ترین و معتبرترین آموزشگاه با فعال آن داده شده) 

هاي فعال مراکز تحقیقاتی و پژوهشی  هاي طبیعی آن ، با هسته متناسب با اکوسیستم دریاچه و جاذبه غذایی یا

تر، ظاهراٌ  نظام آموزش و پرورش و آموزش فنی و  ایم. حتی در سطح پایین جانوري، گیاهی و آب مواجه نبوده

  این خطه توجهی نداشته است. جوانان اي، به ارتقاي توانمندي و سطح آگاهی علمی  اي در هیچ دوره حرفه

اند و هر یک  جغرافیایی به عنوان حوزه استحفاظی در بر گرفتهیی الیحال، شهرهاي جدید استان نیز، تنها قلمرو  علی

ها و استعدادهایش است. در حالی که وجود  هاي مرزي فاقد تاسیسات آموزشی متناسب با زمینه ظرفیت از شهرستان

  .کننده باشد نقش مهم ایفا نموده و تسهیل طبیعی  چون آب و خاك  سازي مصرف منابع فرهنگدر توانست  آنها می

  

  هاي مرزي استان آذربایجان غربی  هاي  کشاورزي شهرستان تجدید نظر و تعریف حدود فعالیتلزوم 

هش مصرف هاي عملیاتی آن نیز، جایگاه مشخص دارد، کا یکی از راهکارهاي احیاي دریاچه ارومیه که در برنامه

هاي مدیریت منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه ، با  آب کشاورزي است. هر چند موضوع مذکور در برنامه

هاي مرزي بین شناسه  هدف احیاي دریاچه، رقم و درصد مشخصی را بخد اختصاص داده است، اما در شهرستان

  بروکراسی اداري و تامین اعتبار (به عنوان هدردهنده آب) در نوسان است. هاي مرتبط در شهرستان تا رد طرح

هاي غیر مجاز  هایی که حفر چاه هاي مرزي، با توجه به حساسیت هاي زراعی و باغداري شهرستان ریزي فعالیت برنامه

زمند در کنار معضل ملی خشک شدن دریاچه، دارد، نیا» دشت خوي«ها از جمله  و همچنین ممنوعیت دشت

  بازتعریف و احصاء منابع خاکی و آبی ، متناسب با الگوي توسعه شهرستان و اثرگذاري بر حیات دریاچه است.

هاي خرد و وسیع با تفکیک وضعیت مالکیت آنها و سیستم آبیاري هر یک در تولید  احصا و برآوردي از سهم زمین

یر سیستم آبیاري و محل تامین منابع آب یا کنترل تغیمحصوالت کشاورزي و صنایع فعال در حوزه شهرستان، امکان 
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سازد و آن  وري خاك و... اطالعاتی است که مدیریت کشاورزي در محدوده شهرستان را ممکن می هاي بهره شیوه

  دهد. را مخیر در حفظ وضعیت موجود یا چشم پوشی از ظرفیت فعال قرار نمی

  

  هاي مرزي استان آذربایجان غربی  شهرستانهاي  صنعتی در  تجدید نظر و تعریف حدود فعالیت

اي  مانع از بروز دورههاي مرزي استان است . این امر  صنعتی شهرستان تر  توسعه  سنجیدهنکته دیگر توجه به 

  شود. هاي زیست محیطی می بحران

بینی  اختصاص مناطقی از کشور به عنوان قطب کشاورزي ، با توجه به روند خشکسالی که در سطح کشور پیش

با در  هاي مرزي استان آذربایجان غربی،  خاك مرغوب و وفور منابع آبی غالب شهرستانشود، ضروري است.   می

. لذا در خواهد بودظ امنیت غذایی کشور همراه با آبیاري بهینه ؛ ظرفیتی  براي حفریزي کشت  برنامهنظر گرفتن 

اي چون پلدشت،  اندازي برخی از صنایع چون پتروشیمی در منطقه رسد در ارتباط با راه همین راستا،  به نظر می

   تجدید نظر باید نمود. 

  

  غربیآذربایجان هاي مرزي  ریزي و حمایت از گردشگري و ساماندهی آن در شهرستان لزوم آماده سازي ، برنامه

سازي گردشگري در منطقه  ها و مذاهب مختلف در این استان از طرفی نقطه قوت فرهنگ زیستی قومیت سابقه هم

  مسائل امنیتی گذشته  مانعی در توسعه گردشگري محسوب می شود.و هاي مرزي  است. از طرف دیگر سابقه نزاع

سازي  ر اقصا نقاط کشور، براي آن که با آمادهبه نظر می رسد توسعه صنعت توریسم نه تنها در نقاط مرزي بلکه د

رسانی و تبلیغی و...  هاي فرهنگی و اجتماعی و همچنین تجهیزات و امکانات اقامتی، تفریحی، اطالع زیرساخت

  هاي هدایت شده صورت گیرد. ریزي مقطعی و گروه است با برنامهرود، بهتر  پیش

شوند، دعوت از حضور  هاي مرزي نیز دیده می از شهرستان طبیعت بکر و مناطق حفاظت شده که در حدود هر یک

چون پرواز با کایت ، دره هاي ورزشی  ریزي شده چون  کمپ هاي برنامه گردشگران در قالب تور و به مناسبت

آغاز   ... هنري و علمی وهاي  فستیوالعکاسی، المللی  اي و بین ها و مسابقات منطقه فستیوال،  نوردي و غیره ....

  گردد.

  

  

  28/9/1396 -دارابیان




