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به مناسبت سالروز قوه قضائیه:

علی جالل زاده

ترافیــک خیابــان آیــت
اهلل کاشــانی ارومیــه
در پــی سیاســت هــای غلــط از ابتــدای
انقــاب اســامی و ســرازیر شــدن
روســتائیان بــه شــهرها کــه موجبــات
مشــکالت عدیــده در شــهر هــا شــد کــه
یکــی از عمــده ترین مشــکالت بــه ازای
هــر مهاجــر مــا یــک تولیــد کننــده را از
دســت دادیــم و نیــز تبدیــل بــه مصرف
کننــده شــد مشــکالت بعــدی کــه
پشــت ســر هــم ظاهــر شــدند از قبیــل
اســکان و امکاناتــی کــه بایــد بــرای ایــن
همــه مهاجــر مشــتاق شــهر نشــینی
فراهــم مــی شــد در واقــع یــک نــوع
پذیرایــی اجبــاری از مهمانــان ناخوانده .
یکــی دیگــر از مشــکالت بوجــود آمــده
همیــن ترافیــک افســار گســیخته در
اغلــب شــهر هــا مخصوصــا کالنشــهرها
بــود کــه شــهر ارومیــه ایــن یکــی
از مقاصــد بــه حســاب مــی آمــد
یکــی از محــوری تریــن و پرترافیــک
تریــن خیابانهــای ارومیــه همیــن
خیابــان آیــت ا ...کاشــانی اســت کــه
محــور ارتباطــی ورود و خــروج نصــف
شــهر را بــه تنهایــی بــر عهــده دارد
عــاوه بــر علتهــای متعــدد مثــل
رفتارهــای نــا صحیــح ترافیکی-تــک
سرنشــین بــودن خودروهــا و عــدم
اقبــال مــردم بــه نــاوگان حمــل و نقــل
عمومــی ،یکــی از علتهــا در ایــن بیــن
کــه بیشــتر خودنمائــی مــی کنــد وجود
مراکــز درمانی،تجــاری و آموزشــی در
هســته مرکــزی شــهر مــی باشــد .
بنظــر نگارنــده بیشــتر از نصــف علــت
ترافیــک خیابــان آیــت ا ...کاشــانی
ارومیــه مربــوط بــه وجــود بیمارســتان
آیــت ا ...مطهــری مــی باشــد کــه در
ســایه ســکوت مســئولین متولــی و
مدیریــت درمــان و بهداشــت و نیــز
مدیریــت ایــن بیمارســتان همچنــان
مشــکل زا اســت و نــه تنهــا ایــن
بیمارســتان خیــال کــوچ بــه بیــرون
از ایــن هســته شــلوغ شــهر را در ســر
نمــی پرورانــد بلکــه در جهــت تحکیــم
بیمارســتان دســت بــه ســاخت و
ســاز پرحــرف و حدیــث در داخــل
بیمارســتان زده اســت کــه بــا هیــچ
اصولــی توجیــه پذیــر نیســت کــه نهایتا
در انتهــای بیمارســتان و پشــت کوچــه
ایــن بیمارســتان معضالتــی را بــرای
همســایگان بوجــود آورده کــه صــدای
ایــن همســایگان نیــز در آمــده ولــی
بنــدگان خــدا کار بــه جائــی نبــرده انــد
ناگفتــه پیداســت کــه جهــت تســهیل
در ورود و خــروج آمبوالنســها بــه
بیمارســتان مجبــور شــده انــد از درب
اصلــی کــه روبــه خیابــان آیــت ا...
کاشــانی است.وســط خیابــان را بــاز
نگهدارنــد کــه ایــن خــود موجــب دور
زدن خودروهــای شــخصی از ایــن گریــز
گاه شــده کــه عامــل عمــده ترافیــک در
ایــن خیابــان را شــامل مــی شــود که در
ســایه ســکوت مدیریــت این بیمارســتان
همچنــان نارضایتــی مــردم ادامــه دارد
راهــکار:در صــورت بســته شــدن
ایــن در مــی تــوان از خیابــان شــهید
باکــری درب فرعــی بــرای ورود و
خــروج آمبوالنســها تعبیــه کــرد کــه
هــم بــرای بیمارســتان و حمــل و
نقــل بیمــاران راحــت خواهــد بــود و
هــم مــردم از ایــن ترافیــک اعصــاب
خــورد کــن خالصــی خواهنــد یافــت

لطفا هنگام مطالعه این نرشیه سیگار نکشید

مــا یــک دســتگاهی داریــم بــا یــک شــیوههای عمل ّیاتــی ،بــا یــک برنامههــای اجرائــی و در کنــارش بــا مقــداری ایــراد ،نقــص ،کمبــود؛ تحـ ّول کــه میخواهیــد ایجــاد
کنیــد بایســتی آن شــیوهها بهینــه بشــود ،تبدیــل بشــود بــه شــیوههای مؤثّرتــر ،کارآمدتــر ،روانتــر و آن موانــع ،آن اشــکاالت ،آن کمبودهــا برطــرف بشــود؛ ایــن
تحـ ّول اســت؛ ایــن [کار] الب ّتــه برنامــه الزم دارد؛ تحـ ّول بــدون برنامــه کــه امــکان نــدارد؛ روزمـ ّره کــه نمیشــود حرکــت کــرد؛ بایــد دســتگاه عاقلــه و ّ
مفکره بنشــیند
یــک ط ّراحــی کالن بــرای ایــن تغییــر عمــده در ذهــن خــودش تصویــر کنــد و روی کاغــذ بیــاورد و تصمیــم بگیــرد .ایــن کار بحمــداهلل انجــام گرفتــه؛ ایــن بخــش کار را
رئیــس محتــرم جدیــد قـ ّوهی قضائ ّیــه ،جنــاب آقــای رئیســی قبــل از آنکــه ایــن مســئول ّیت را بــه عهــده بگیرنــد ،از ایشــان خواســته شــد ،ایشــان هــم یــک برنامهی
تحـ ّول جامــع و مــورد قبولــی را ته ّیــه کردنــد؛ پــس ایــن کار شــده ،ایــن قســمت کار انجــام گرفتــه؛ ایــن خیلــی خــوب اســت لکــن برنامــه عبــارت اســت از ذهن ّیــات؛
اگــر بخواهیــم تح ّقــق خارجــی بــه وجــود بیایــد ،کار الزم دارد .پــس توص ّیـهی ا ّول بنــده بــه رئیــس محتــرم و مســئوالن محتــرم و اجــزای قـ ّوهی قضائ ّیــه این اســت که
همیــن برنامـهی خوبــی کــه شــما خودتــان تدویــن کردهایــد و ته ّیــه کردهایــد و ارائــه کردهایــد ،ایــن برنامــه را بــر طبــق زمانبنــدی ،بــدون اغمــاض پیــش ببریــد.

جارچی باشی..................

مناز جمعه این هفته ارومیه .........................................................................................................................................

بیحجابی ،بزرگترین ضربه بر پیکره خانواده

حجتاالســام والمســلمین ســید مهــدی قریشــی در خطبههــای ایــن هفتــه نمازجمعــه ارومیــه افــزود :غربیهــا بــا بیعفتــی
و بــی حجابــی بــه جایــی نرســیدهاند و همیــن اوضــاع نامناســب فرهنگــی در کشــورهای غربــی نیــز نتیجــه همیــن امــر اســت.
وی اضافــه کــرد :آنــان بــه دنبــال کشــاندن بیحجابــی و بیعفتــی بــه خانوادههــای
کننــد.
پیــروی
آنــان
از
نبایــد
مــا
خانوادههــای
و
مــردم
ولــی
هســتند
مســلمان
وی بیــان کــرد :اهــداف غربیهــا دور کــردن همــه مــردم جهــان از زندگــی متعالــی اســت و آنــان میخواهنــد بــا
ترویــج بــی حجابــی در کشــورهای مختلــف بــه ویــژه کشــورهای مســلمان ،بــه اهــداف شــوم خــود دســت یابنــد.
نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان غربــی ادامــه داد :رعایــت عفــاف و حجــاب در برهــه کنونــی بایــد بــه یــک
مطالبــه عمومــی تبدیــل شــود و همــه متفکــران و نهادهــای علمــی نیــز بایــد در ایــن خصــوص پــای کار بیاینــد.

انهدام تیم تروریستی ضدانقالب در چالدران
در
ضدانقــاب
تروریســتی
تیــم
منطقــه عمومــی چالــدران آذربایجــان
غربــی بهطــور کامــل منهــدم شــد
قـرارگاه حمــزه سیدالشــهدا(ع) در رابطــه بــا درگیریهــای
اخیــر بــا گروهکهــای ضدانقــاب اطالعیــهای صــادر
کــرد در بخشــی از ایــن اطالعیــه آمــده اســت؛ بــه
دنبــال درگیــری روز گذشــته رزمنــدگان اســام بــا یکــی از
گروهکهــای ضدانقــاب در منطقــه عمومــی چالــدران
و کشــته و زخمــی شــدن شــاری از آنهــا ،رزمنــدگان
قــرارگاه حمــزه سیدالشــهدا(ع) اقــدام بــه تعقیــب
متواریــان و بقایــای گروهــک در منطقــه صفــر مــرزی
کردنــد کــه شــب گذشــته تیــم دیگــری از ضدانقــاب کــه
بــه منظــور کمکرســانی و نجــات متواریــان درگیــری

قبلــی و آسیبرســاندن بــه مرزهــای جمهــوری اســامی
ای ـران از خــاک ترکیــه وارد حریــم کشــورمان در منطقــه
ماکــو شــده بودنــد ،بــا هوشــیاری و اقــدام بــه موقــع
رزمنــدگان اســام روبـهرو شــده و بــه طــور کامــل منهــدم
شــدند کــه جنازههــای کشتهشــدگان بــه همــراه ســاح
و تجهی ـزات مربوطــه در اختیــار رزمنــدگان اســام اســت
ایــن اطالعیــه میافزایــد کــه یــک بــار دیگــر
بــه ارشار و گروهکهــای ضدانقــاب و حامیــان
منطقــهای و بیناملللــی آنهــا هشــدار میدهــد
کــه هرگونــه تعــدی مذبوحانــه بــرای خدشــهدار
کــردن امنیــت ملــی جمهــوری اســامی ایــران بــا
اقــدام قاطــع و کوبنــده رزمنــدگان اســام روبــهرو
میشود

بنابــه گــزارش جنــاب جارچــی
باشــی  :یــک روزنامــه زنجیــره

ای

مدعــی

اصــاح

طلبــی

نوشــته کــه ســطح توقعــات

بهره مندی بیش از یک هزار دانشآموز کمیته امداد از طرح اوقات فراغت
 ۷۵۰نفــر دانشآمــوز شــهری و روســتایی تحــت پوشــش
در برنامههــای مختلــف طــرح اوقــات فراغــت کمیتــه
امــداد اســتان رشکــت و از آنهــا بهرهمنــد میشــوند.
ســهندی بــا اظهــار اینکــه همــه ســاله بــا آغــاز فصــل
تابســتان برنامههــای متنوعــی در کانونهــای فرهنگــی
و تربیتــی کمیتــه امــداد بــرای دانــش آمــوزان تحــت
پوشــش برگــزار میشــود ،بیــان کــرد :امســال نیــز
دورههــای متنــوع آموزشــی همچــون کالسهــای ورزشــی،
تربیــت کــودکان خــاق و متفکــر ،بهداشــت ،اخــاق
اســامی ،مهارتهــای زندگــی ،کتابخوانــی و فرهنــگ
قرآنــی ب ـرای اســتفاده دانــش آمــوزان در حــال برگ ـزاری

گفتم:مگــر ایــن روزنامــه زنجیــره

ای ســخنگوی اتحادیــه اروپاســت!!؟
جنــاب جارچــی باشــی گفــت:
ایــن روزنامــه زنجیــره ای در حالــی

در مقــام دفــاع و توجیــه بــد عهــدی

و بــی عملــی اروپائــی هــا در اجــرای
تعهداتشــان بــر آمــده کــه اتحادیــه

اروپــا پــس از خــروج یــک جانبــه
آمریــکا از برجــام بــه رغــم وعــده
هــای تــو خالــی کمتریــن همــکاری

بــا ایــران در اجــرای تعهــدات

برجامــی خــود نداشــته و ســاز و
کار مالــی آنهــا هــم در توهیــن

آمیزتریــن شــکل ممکــن علیــه ملــت

شــریف ایــران در یــک کالم خالصــه

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان غربی

میباشــد و دانــش آمــوزان از آنهــا اســتفاده میمناینــد.
وی اضافــه کــرد :ایــن کالسهــا بــا بهــره گیــری از
ظرفیــت اســاتید و مربیــان مجــرب در  ۸کانــون دائــم
و  ۱۳کانــون موقــت آذربایجانغربــی برگــزار میشــود.
مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) آذربایجــان
غربــی بــا اشــاره بــه اع ـزام مددجویــان و دانــش آمــوزان
تحــت حامیــت بــه اردوهــای تربیتــی و آموزشــی گفــت:
تابســتان امســال  ۴۸۰نفــر از مددجویــان در قالــب
اردوهــای آموزشــی و تربیتــی بــه اســتان کردســتان
و  ۶۰۰نفــر از دانشآمــوزان تحــت حامیــت بــه
اردوی زیارتــی مشــهد مقــدس و قــم اعــزام میشــوند

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی

توزیع بیش از  7هزار تن شکر در استان

احمــد دهقــان امــروز بــا اشــاره بــه میــزان
کاالهــای توزیــع شــده در مــاه رمضــان
بــه منظــور ایجــاد تعــادل در بــازار اظهــار
کــرد :بــرای ایــن منظــور هفــت هــزار و
 ۶۳۴تــن شــکر از طریــق فروشــگاههای
زنجیــرهای ســطح اســتان توزیــع شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه کل ســهمیه شــکر
تخصیصــی بــرای اســتان در ایــام مبــارک
رمضــان جهــت مصــارف صنعتــی ،صنــوف و
زنبــورداران در حــدود پنــج هــزار و  ۵۰۰تــن
شــکر بــود ،تصریــح کــرد :از ایــن میــزان شــکر
تخصیصــی در حــدود  ۸۱۷تــن جهــت مصــارف
خانــوار در ســطح فروشــگاههای زنجیــرهای
و تعاونــی مصــرف اســتان توزیــع شــد.
مدیــر توســعه بازرگانــی ســازمان جهــاد
کشــاورزی آذربایجانغربــی عنــوان کــرد:
از  ۲۶اردیبهشــت مــاه ســال جــاری کار

از اصــاح طلبــی تــا
ـا
ـه اروپـ
ـخنگوی اتحادیـ
سـ

ایــران از اروپــا خیلــی باالســت!!!

قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع)

مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام مینــی (ره)
آذربایجــان غربــی گفــت :همزمــان بــا فصــل
تابســتان یکهــزار و  ۷۵۰نفــر دانشآمــوز تحــت
پوشــش از برنامههــای مختلــف طــرح اوقــات
فراغــت ایــن نهــاد مقــدس بهــره منــد میشــوند
عزیــز ســهندی مدیــرکل کمیتــه امــداد آذربایجانغربــی
بــا اظهــار اینکــه طــرح اوقــات فراغــت بــا هــدف بهــره
گیــری مفیــد از ایــام تابســتان ،ارتقــاء ســطح فکــری
و فرهنگــی ،شــناخت اســتعدادها و هدایــت و
توامنندســازی دانشآمــوزان مددجــو اجــرا میشــود؛
گفــت :همزمــان بــا آغــاز فصــل تابســتان ،یکهــزار و

طنز پرداز نرشیه

توزیــع شــکر در اســتان بــا قیمــت ســه
هــزار و  ۴۰۰آغــاز شــد و پــس از پایــان مــاه
رمضــان توزیــع شــکر در فروشــگاههای
زنجیــرهای اســتان عــاوه بــر ســهم تخصیــص
یافتــه در مــاه رمضــان نیــز ادامــه داشــت.
وی بــا اشــاره بــه توزیــع  ۱۷۰تــن گوشــت قرمز
در مــاه رمضــان تصریــح کــرد :ایــن گوشـتهای
ســهمیهای بــه صــورت مخلــوط  ۳۱هــزار و
 ۵۰۰تومــان ،ران و مغــز و ران بــه قیمــت ۳۲
هــزار و  ۵۰۰تومــان و سردســت و گــردن بــه
قیمــت  ۳۱هــزار تومــان بــه فــروش رســیدند.
دهقــان بــا بیــان اینکــه توزیــع برنــج هنــدی
نیــز در مــاه رمضــان در دســتور کار قــرار
داشــت ،ادامــه داد ۵۰۰ :تــن برنــج هنــدی در
ســطح اســتان توزیــع شــده و در صــورت لــزوم و
تصمیــم دولــت توزیــع کاالهــای اساســی ادامــه
خواهد داشت

تقدیر و تشکر

شــده و آن نفــت در برابــر غذاســت!!
گفتم:مگــر همیــن رئیــس جمهــور

برآمــده از همیــن جریــان بــه اصطالح

اصــاح طلبــی در ســال  94در آســتانه
امضــای برجــام تاکیــد نکــرد کــه

ایــران هیــچ توافقــی را امضــاء نمــی
کنــد مگــر اینکــه تمــام تحریــم هــای

اقتصــادی در همــان روز لغــو شــوند؟!!!

جنــاب جارچــی باشــی گفــت:از

قبــل برجــام تــا برجــام و تــا
اینســتکس ایــن جماعــت مشــغول

بــزک هســتند البتــه مــا کــه مــی
دانیــم موضــوع از چــه قــراره و ایــن
مدعیــان دروغیــن ،غیــر مســتقیم

آمریــکا و اروپــا را دارن بــزک مــی
کننــد اصــا االن اینــارو ولشــون کنــی

شــیرجه مــی رن طــرف آمریــکا و اروپا

گفتم:بعضــی وقــت هــا بــا خوانــدن
مطالــب از ایــن روزنامــه هــا گمــان

مــی رود کــه ایــن نوشــته ها از ســوی

یکــی از ســفارتخانه هــای کشــورهای
انگلیسی،فرانســه بــا آلمــان بــرای این

روزنامــه هــا فرســتاده شــده اســت
ـی گفت:ماننــد
ـی باشـ
ـاب جارچـ
جنـ

ایــن رفتارهــا را در دوره هــای

قاجاریــه و پهلــوی از اشــخاصی چــون

میرزاآقاخــان نــوری شــاهد بــوده ایــم
گفتم:بنــده از همــون اول شــروع کلمــه

ای بنــام اصطالحــات بــا شــناختن
عاملیــن تاســیس یــک همچیــن
گروهــی گفتــم کــه ایــن جماعــت از

ـارراه
ـعبه چهـ
ـر شـ
ـاری کوثـ
ـه اعتبـ
ـرم موسسـ
ـت محتـ
ـری ریاسـ
ـعید قدیـ
ـای سـ
ـیله از آقـ
بدینوسـ
ـد
ـی کننـ
ـاش مـ
ـتریان تـ
ـدازی کار مشـ
ـت راه انـ
ـاق در جهـ
ـوان و اخـ
ـر تـ
ـا حداکثـ
ـه بـ
ـر کـ
همافـ
ـم.
ـی نماییـ
ـی مـ
ـکر و قدردانـ
تشـ
جمعی از مشتریان موسسه اعتباری کوثر

کلمــه اصالحــات منظورشــان اصــاح

جیــب شــان اســت نــه اصــاح
مملکــت ،درســت بــه همیــن علــت
اسمشــان از اول پیــش قاطبــه ملــت

ایــران شــد مدعیــان اصالحــات.
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متاســفانه در کشــور مــا منویــات رهبــری چــه در زمــان حضــرت امــام(ره) و
چــه در زمــان خلــف صالحشــان مــورد غفلــت و بــی مهری قــرار گرفتــه و می
گیــرد و از همیــن ناحیــه نیــز ضربــات جبــران ناپذیــری را متحمل می شــویم
نمونــه اخیــر و بــارزش همیــن برجــام بــی فرجــام اســت کــه
خســارتها و لطمــات مــادی و معنــوی فــراوان را بــر ملــت،وارد نمــود.
یکــی دیگــر از حساســیتهای حضــرت آقــا مخصوصــا در ایــن شــرایط کشــور
علــی الخصــوص در حــوزه اقتصــاد کــه همــان نســخه شــفا بخــش اقتصــاد
مقاومتــی اســت کــه از طــرف مجریــان کشــور مــورد بــی مهــری قــرار
گرفتــه و آنطــور کــه شایســته اســت بــه آن پرداختــه نمــی شــود کــه صــد
البتــه عــدم درک عمیــق مجریــان و عــدم اشــرافیت آنــان را مــی رســاند
اقتصــاد مقاومتــی مقاومتــی بــه معنــای ســاده و واقعــی کلمــه یعنــی
مقــاوم ســازی اقتصــاد کشــور بطــوری کــه تنــش هــا وتکانــه هــا در آن
بــی اثــر باشــد و تــا بــه امــروز ایــن اتفــاق نیافتــاده و برعکــس اقتصــاد
مــا در مقابــل هــر تنشــی از خــود واکنــش هــای منفــی نشــان داده و
بــا خــود گرانی،تــورم و نــزول ارزش پــول ملــی را همــراه داشــته اســت!
بــه نظــر نگارنــده اگــر اقتصــاد بخواهــد مقــاوم ســازی شــود بایــد برگــردد
بــه ریشــه هــا و پایــه هــای آن چه،تــا پایــه هــا را مقــاوم نکنــی ایــن ســازه
بــا هــر بــادی خواهــد لرزیــد و خــرج روی دســت صاحبــش خواهــد گذاشــت.
یکــی از پایــه هــای اقتصــاد کشــور همــان اقتصــاد خانــواده اســت کــه
در مجمــوع اقتصــاد کشــور را مــی ســازد و یعنــی کل اقتصــاد کشــور در
نهایــت بــر مــی گــردد بــه اقتصــاد خانــواده هــا در واقــع اگــر مــا مقــاوم
ســازی اقتصادمــان را از اقتصــاد خانــواده شــروع کنیــم بیشــتر از نصــف راه
را رفتــه ایــم کــه در ایــن راســتا مــی تــوان از ســوق دادن مــردم بــه خریــد
کاالهــای ایــران و کاهــش خریــد هــای لوکــس و تجملی،تحریــم کاالهــای
احتکارشــده و نیــز تحریــم کاالهائــی بــا قیمتهــای غیــر منطقی،نــام بــرد و
نیــز تامیــن آتیه،خانــوار هــا از طریــق بیمــه هــای تامیــن اجتماعــی و غیــره.
اصــوال از طریــق خانــواده هــا مــی تــوان کشــور را بــه یــک کارگاه بــزرگ
تولیــدی بــا کاالهــای بســیار متنــوع و قیمتهــای رقابتی مناســب تبدیــل کرد.
ایــن کــه گفتــه مــی شــود نــگاه بــه درون معنــی اش بایــد ایــن باشــد کــه به
همــان انــدازه از نــگاه بــه خــارج کاســته شــود و ایــن هرگــز و هرگــز در نــگاه
مدیریتــی لیبــرال و تشــنه و گشــنه غــرب اتفــاق نخواهــد افتــاد مدیــری قادر
اســت ایــن تفکــر را پیــاده ســازی کند که خــودش اینگونــه باشــد و در جامعه
ایرانــی رشــد و بالنــده شــده و در یــک کلمــه مدیریتــی وطــن پرســت قــادر
بــه ایــن کار اســت نــه مدیــری کــه ســالهای ســال بــه بهانــه هــای مختلــف

لطفا هنگام مطالعه این نرشیه سیگار نکشید

اقتصاد مقاومتی و زیرشاخه های آن

در کشــورهای غربــی جــوالن داده و بــا مغــزی آغشــته بــه تفکــرات غربــی.
اکنــون وضعیــت عمومــی کشــور اعــم از تولید،صادرات،واردات،فــروش
نفــت و گاز و  ...نشــان از چیســت غیــر از ایــن اســت کــه یــک
مدیریــت مســموم بــه تفکــرات غربــی و بریــده از اعتقــاد بــه
توانمنــدی هــای داخلــی بــر اقتصــاد کشــور حاکــم اســت؟!!
از پایــه هــای دیگــر مقــام ســازی اقتصــاد مــی تــوان مقــاوم ســازی اقتصــاد
صــادرات را نــام بــرد کــه بــا تشــویق صادرکننــدگان بــه صــادرات کیفــی و
برگشــت ســرمایه بــه کشــور کــه اگــر درســت مدیریــت شــود و رانــت هــای
حاکــم بــر ایــن حــوزه قطــع گردنــد قطعــا از ارزش افــزوده زیــاد برخــوردار
شــده و ایــن ارزش افــزوده باعــث قــدرت گرفتــن پــول ملــی خواهــد شــد
صــادرات فعلــی مــا نــه تنهــا ایــن ارزش افــزوده را ایجــاد نمــی کند کــه باعث
افــت ارزش پــول ملــی نیــز مــی شــود و متاســفانه برگشــت ســرمایه را نیز که
حداقــل ســود ماســت بــا خود همراه نــدارد که این خــود تورم زا نیز می باشــد
صــد البتــه واردات هــم عیــن صــادرات بــر اســاس یــک مدیریــت درســت
انجــام نمــی گیــرد و تــورم زاســت و همیشــه طــوری اســت کــه از ارزش
پــول ملــی ،مــی کاهــد و بــا خــود گرانــی را بــه همــراه مــی آورد!!
نــگاه هــای آغشــته بــه لیبرالیســم عــدم انســجام در
ـدم
ـوازی ،عـ
ـای مـ
ـت هـ
ـود مدیریـ
ـور  ،وجـ
ـت کالن کشـ
مدیریـ
اتــکاء بــه توان،دانــش و نیــروی انســانی بومــی و اســتقبال
ـده ،واردات
ـت نشـ
ـادرات مدیریـ
ـای خارج،صـ
ـدی هـ
از توانمنـ
ـای
ـوزه هـ
ـر حـ
ـود آن بـ
ـا کمبـ
ـارت و یـ
ـدم نظـ
ـه عـ
ـی رویـ
بـ
اجرائــی و نبــود یــک مدیریــت واحــد در حــوزه نظــارت
ـران از
ـری مدیـ
ـراف گـ
ـه و اشـ
ـر هزینـ
ـران پـ
ـود مدیـ
ـا وجـ
هـ
ـی
ـن در حالـ
ـی آزارد و ایـ
ـه را مـ
ـه جامعـ
ـت کـ
ـی اسـ
درد هایـ
ـی
ـد ولـ
ـان دارنـ
ـه درمـ
ـه و همـ
ـا همـ
ـن درد هـ
ـه ایـ
ـت کـ
اسـ
پزشــک یــا حــاذق نیســت یــا نمــی خواهــد درمــان کنــد
دومیــن پایــه از پایــه هــای اقتصــاد مقاومتــی را مــی تــوان مقــاوم
ســازی اقتصــاد تولیــد نــام بــرد ایــن مهــم اتفــاق نخواهــد افتــاد
مگــر در ســایه نــگاه بــه درون و تکیــه بــر اســتعداد هــای داخلــی.
همیــن شــرکت هــای دانــش بنیــان شــروع خوبــی بــرای کار مــی توانــد
باشــد کــه اخیــرا هــم خبــر هــای خوبــی از ایــن شــرکت هــا بــه گــوش
مــی رســد کــه نمونــه آن ســاخت ،تولیــد و انبــوه ســازی چنــد مــورد
از قطعــات خــودرو ســازی مــا کــه قبــا از خــارج وارد مــی شــد زمانــی
کــه فعالیــت هــای غیــر مولــد ماننــد ســوداگری ،داللی،رانــت خــواری

در سیســتم اقتصــادی کشــور پــاداش بیشــتری نســبت بــه فعالیــت
هــای تولیــدی دریافــت مــی کنــد منابــع بــه ســمت تولیــد ســوق نمــی
یابــد در نتیجــه انگیــزه بــرای فعالیتهــای تولیــدی ایجــاد نمــی شــود
اصــاح نظــام مالیاتــی،ارزی بانکــی و کال اصــاح نظــام
ـد
ـی توانـ
ـد مـ
ـای تولیـ
ـوزه هـ
ـع حـ
ـه نفـ
ـی بـ
ـادی و پولـ
اقتصـ
بــه اصــاح دیــدگاه انگیزشــی در ایــن حــوزه بیانجامــد
متاســفانه نظــام مالیاتــی کشــور بــه گونــه طراحــی شــده کــه بخشــهای
غیــر شــفاف بــا درآمــد هــای نجومی،مــورد اصابــت نظــام مالیاتــی قــرار
نمــی گیرند،امــا بخشــهایی کــه فعالیتهــا و صــورت حســابهای شــفافی
دارنــد مجبــور بــه پرداخــت مالیــات هســتند کــه اگــر بخشــهائی کــه
فعالیــت هــای ســودا گرانــه و داللــی انجــام مــی دهنــد مــورد توجــه
نظــام مالیاتــی قــرار گیرند،انگیــزه بــرای انجــام ایــن دســت از فعالیــت
هــا خــود بــه خــود کاهــش مــی یابــد پــس بایــد اصــاح نظــام مالیاتــی
بــا ایــن نــگاه صــورت گیــرد بــه ویــژه در شــرایط فعلــی کــه بخشــهای
تولیــدی بــا انــواع هزینــه هــای غیــر متعــارف روبروست،فشــارهای
مالیاتــی بــر تولیــد کننــدگان بایــد تقلیــل یابــد و فشــار تامیــن درآمــد
هــای مالیاتــی از بخــش هــای تولیــد بــه ســایر بخــش هــا انتقــال یابــد
بایــد توجــه داشــت کــه ســاماندهی بــه نظــام ارزی کشــور از جملــه
اقدامــات حیاتــی بــرای اصــاح نظــام انگیزشــی و در راســتای
حفــظ تولیــد و رونــق بخــش بــه آن نیــز محســوب مــی شــود.
متاســفانه سیاســت ارزی نیــز بــه ضــرر تولیــد و بــه نفــع رانــت
جویــان و بخــش هــای غیــر مولــد اقتصــاد تمــام مــی شــود
ضمــن اینکــه جهــش ارزی طــی ســالها گذشــته مخصوصــا پارســال
تنهــا بــه دلیــل خــروج آمریــکا از برجــام نبــود و بــی تدبیــری دولــت
در مدیریــت ایــن بــازار نقــش موثــری در ایــن نوســانات و نابســامانی
هــا داشــت.در ایــن بیــن رانــت جویــان ،بیشــترین عایــدی را کســب
کردنــد و بدتریــن ضربــه هــا بــه سیســتم تولیــد کشــور وارد آمــد
اصــاح نظــام بانکــی و بــه خدمــت گرفتــن بانــک هــا بــرای رونــق تولیــد
نیــز از دیگــر اقداماتــی اســت کــه بایــد در دســتور کار حاکمیــت قــرار گیــرد.
زیــرا بــا توجــه بــه شــرایط نــا مســاعد بخشــهای تولیــدی در کشــور،بانک
هــا تمایــل چندانــی بــه اعطــای تســهیالتی بــه ایــن بخــش هــا ندارنــد
و فســاد حاکــم در سیســتم بانکــی کشــور،صنایع را بیشــتر از بخــش
هــای مولــد بــه اشــخاص حقیقــی و شــرکت هــای صــوری ســوق داده
است

فرصت های شغلی موجود در شهر ارومیه
بــه  2نفــر شــاگرد ســاده جهــت کار
در کارگاه  MDFنیازمندیــم.
09901457394
یک شرکت معتبر فناوری سه
شیفت کاری صبح عصر شب خانم و
آقا  30تا  40سال آشنا به کامپیوتر
در حد معمولی با بیمه و حقوق باالی
 1.300.000تومان بعد از گذشت زمان
آزمایش نیازمند است
تماس از تاریخ  98/5/1به بعد
09148002494

کار در منزل با دستمزد باال
بــه یــک بافنــده تابلــو فــرش کامپیوتری(شــماره
ای)در انــدازه هــای مختلــف نیازمندیــم.
09149592406-09145281827

استخدام مدرس زبان کامپیوتر
از بین خانم ها و آقایان با شرایط و مزایای ویژه جذب می نماید
:www.orasia1.irثبت نام از طریق

کار پاره وقت
دانشــجویان(آقا و خانــم)
خانــم هــای خانــه دار و
افــرادی کــه دنبــال شــغل
دوم هســتند
09336676594

بــه تعــدادی کارگــر ســاده و
بــه یــک فروشــنده آقــا در
کارهــای تخصصــی بــا جــای خــواب یــک فروشــگاه نیازمندیــم
و غــذای رایــگان در اســتانبول
09013015590
نیازمندیــم.
09055770050
یــک شــرکت بیمــه جهــت
اشــتغال زائــی از بیــن افــراد
بــه  2نفــر کارگــر خانــم
جویــای کار بــه صــورت تمــام
جهــت کار پــاره وقــت در رســتوران وقــت و نیمــه وقــت اقــدام بــه
نیازمندیــم
اعطــای نمایندگــی رســمی مــی
09017135996
نمایــد
09146680215
یــک موسســه بــا شــرایط و
مزایــای ویــژه
بــه چنــد نفــر کارگــر خانم
-1مدیر داخلی
ماهــر وارد در کار شکســتن
-2مدرس کامپیوتر
گــردو و کار در کارگاه گــردو
-3مدرس زبان
شــکن نیازمندیــم
جذب می نماید
09334434846
ثبت نام از طریق سایت
www.orasia1.ir
بــه یــک نفــر خانم(منشــی)
32766000
مســلط بــه زبــان ترکــی
بــه تعــدادی کارگــر ســاده و ماهــر جهــت کار در
اســتانبولی بــا روابــط عمومــی
شــعبات زنجیــره ای یــک فســت فــود در تهــران همــراه بــا بــاال نیازمندیــم.
جــای خــواب و غــذا نیازمندیــم
09365748881
خیابان باکری روبروی بیمارستان شهری ترک دنر
بــه یــک خانــم جهــت
صندوقــداری نیازمندیــم.
بــه یــک نفــر همــکار آقــا جهــت کار در عمــده
09125811650
فروشــی لــوازم تحریــر نیازمندیــم324516339.

بــه یــک فروشــنده
یــک مجموعــه فرهنگــی بــه
خانــم جهــت فروشــگاه
تعــدادی همــکار خانــم بــه صــورت پوشــاک زنانــه تمــام وقــت
نیمــه وقت(حقــوق یــک میلیون+پــاداش) نیازمندیــم.
نیازمندیــم.
09148344669
09148233218
یــک شــرکت پخــش
32249107
مــواد غذائــی بــه تعــدادی
فروشــنده(بازاریاب)با حقــوق
بــه  2نفــر همــکار آشــنا بــه کامپیوتر
ثابــت و پورســانت عالــی
در  cdفروشــی نیازمندیم.
نیازمنــد اســت
09149785003
09355872629
بــه تعــدادی خانم(روزانه  4ســاعت)
بــه  2نفــر بازاریــاب آقــا و خانــم در
با حقــوق ثابــت نیازمندیم.
یــک شــرکت آسانســوری نیازمندیم(.حقــوق
 09142790191ثابت+پورســانت عالــی)
09142790191
به  2نفر شاگرد ساده جهت کار در کارگاه  MDFنیازمندیم.

09901457394

32751211
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و در راســتای فشــار هــای اقتصــادی
بازارباش(نقد اقتصادی) ........
آمریــکا در ســایه ســکوت متولیــان امــر
رها شدن تولید کننده و عرصــه را بــر مــردم تنــگ کــرده انــد
در ارومیــه و اســتان آذربایجــان غربــی نیــز
مصرف کننده در دام دالالن همیــن واســطه هــا هســتند کــه بهــای
نویسنده مهامن محصــوالت کشــاورزی در ارومیــه را تعییــن
باغــات ارومیــه از دیربــاز تامیــن کننــده مــی کننــد و ســازمان هــای عریــض و
مایحتــاج ضــروری مــردم بــوده و زمانــی طویــل در اســتان و شــهر ارومیــه نظــاره
حتــی خــورد و خــوراک مراکــز نظامــی گرانــی بیــش نیســتند در ایــن بیــن هــم
را نیــز تامیــن مــی کــرده اســت و تولیــد کننــده کــه همــان کشــاورز زحمــت
عمومــا همیشــه ایــن عرضــه مســتقیم کــش متضــرر مــی شــود و هــم مصــرف
بــوده و بــدون واســطه ایــن محصــوالت کننــده کــه ســر ســفره اش مجبــور اســت
بــه دســت مصــرف کننــده مــی رســیده تــا  10برابــر قیمــت محصــول را متحمــل
در واقــع فاصلــه مزرعــه تــا ســفره شــود،از آنطــرف باغــدار و کشــاورز شــاکی
مــردم فقــط یــک گام بــوده و بــس .هســتند کــه دخلشــان بــا خرجشــان
ایــن فاصلــه در ســایه غفلــت دولتهــا نمــی خوانــد و یــک روز باالخــره مجبــور
بخصــوص در دولــت دوازدهــم رفتــه مــی شــوند کــه دکانشــان را تختــه کننــد
رفتــه زیــاد و زیادتــر شــد تــا بــه مرحلــه و برونــد پــی کارهــای واســطه ای کــه
ای رســید کــه مــی تــوان گفــت امــروز ایــن خــودش بــرای کشــوری بــا شــرایط
ایــن واســطه هــا هســتند کــه مطــاع مــا یــک فاجعــه اســت و از طــرف دیگــر
را بــا قیمتهــای دلخــواه بــه دســت مصــرف کننــده دادش بلنــد اســت کــه
مــردم و بــه ســفره مــردم مــی رســانند محصــوالت شــهر خــودش را مجبــور
در ایــن برهــه حســاس کــه کشــور از اســت بــا چندیــن برابــر قیمــت بخــرد!!!
طــرف نظــام ســلطه زیــر شــدید تریــن باغــداران ارومیــه ای اغلــب اعتــراف دارنــد
فشــارها قــرار گرفتــه و رســما یــک جنــگ کــه اگــر وضعیــت بــه ایــن منــوال پیــش
اقتصــادی را بــا مــا آغــاز نمــوده آیــا دولت بــرود و دولــت کشــاورزان و باغــداران را
محتــرم توانســته در مقابــل دشــمن تــا در دام دالالن همچنــان رهــا کنــد و تنهــا
دنــدان مســلح آرایــش مناســبی بگیــرد؟! بگــذارد عطــای باغــداری و کشــاورزی را
بــه نظــر نگارنــده جــواب منفــی اســت بــه لقایــش خواهنــد بخشــید و روســتا
حتــی مــی تــوان گفــت نــه تنهــا و کشــاورزی و  ...را تــرک خواهنــد
هیــچ آرایشــی در کار نیســت بلکــه گفــت ایــن نتیجــه ی بــی حرمتــی بــه
در مواقعــی مــوازی بــا دشــمن نیــز کشــاورزان عزیــز و زحمــت کــش اســت
عمــل مــی کنیم(کــه انشــاا ...جاهالنــه و پدیــده داللــی در کشــور و اســتان
باشــد)نمونه بــارزش همیــن رهــا آذربایجــان غربــی دملــی اســت چرکیــن
شــدن داللهــا در همــه حــوزه هــا کــه کــه اگــر بــه موقــع و ســریع درمــان نشــود
خــون مــردم را بــه شیشــه کــرده انــد بدیــل بــه یــک فاجعــه خواهــد شــد.

لطفا هنگام مطالعه این نرشیه سیگار نکشید
فرماندار خوی

توسعه تجارت مرزی بین ایران و ترکیه

رماندارخــوی و والــی اســتان
وان ترکیــه تفاهــم نامــه توســعه
تجــارت مــرزی امضــاء کردنــد.
درنشســت کمیتــه مشــترک همــکاری
مــرزی ایــران وترکیــه کــه در فرمانــدار
خــوی ترتیــب یافــت هئیــت ایرانــی
بــه سرپرســتی فرمانــدار خــوی و
هیئــت ترکیــهای بــه سرپرســتی
والــی اســتان وان ترکیــه در خصــوص
آخریــن تحــوالت مرزهــا و راههــای
توســعه همکاریهــای اقتصــادی بــا
هــم بحــث و تبــادل نظــر کردنــد.
آقــای عابــدی فرمانــدار خــوی درایــن
نشســت گفــت ::ســالیان زیــادی اســت
کــه ملــت ترکیــه و ایــران بعنــوان دو
همســایه صمیمــی در حســن همجــواری
در کنــار یکدیگــر زندگــی کردنــد و

ایــن همســایگی بــا تقویــت مشــترکات
فرهنگــی و اقتصــادی بــه ارتباطــی
ناگسســتنی تبدیــل شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه نشس ـتهای مختلــف
بــا طــرف تــرک تصریــح کــرد :در مــدت
 ۲روز نشســت بــا طــرف تــرک در زمینه
توســعه همــکاری در جهــت مبــارزه بــا
تروریســم ،جرایــم ســازمان یافتــه،
مبــارزه باقاچــاق کاال و احشــام ومــواد
مخــدر وجلوگیــری از مهاجرتهــای
غیــر مجــاز در مرزهــا و توســعه
معشــیت مرزنشــینان تصمیمــات و
تفاهمــات مشــترک خوبــی حاصــل شــد.
عابــدی افــزود :توســعه تجــارت مــرزی
مشــترک در راســتای اهــداف مشــتر ک
اقتصــادی مقامــات ارشــد دوکشــوررا از
دیگــر تصمیــات این نشسـتها دانســت.

مهمــت امیــن بیلمــز والــی اســتان
وان ترکیــه هــم بــا مثبــت ارزیابــی
کــردن نشســتهای مشــترک بــا
طــرف ایرانــی گفت::روابــط بســیار
خوبــی بیــن وان و خــوی وجــود دارد
و درســایه ایــن ارتبــاط موثــر توانســتیم
در طــول نــوار مــرزی مشــترک امنیــت
پایــداری برقــرار کنیــم و بســترهای
توســعه تجــاری و کردشــگری بیــن
ایــران و ترکیــه راهــم ســازیم.
والــی وان مبــارزه جدیــد بــا قاچــاق و
نروریســم را در اولویــت همکاریهــای
مــرزی دو طــرف دانســت و تاکیــد
کــرد :در نشســتهای مشــترک
همچنیــن بــرای مبــارزه بــا گروهــای
تروریســتی و قاچــاق کاال و انســان بــه
توافقــات بســیار خوبــی دســت یافتیــم.

مدیرکل منابع طبیعی آذربایجانغربی

 ۲۰۰میلیارد ریال برای حفاظت از جنگلهای استان
ختصــاص  ۲۰۰میلیــارد ریــال بــرای حفاظــت
از جنگلهــای زاگرســی آذربایجانغربــی
مدیــرکل منابــع طبیعــی آذربایجانغربــی
گفــت :امســال  ۲۰۰میلیــارد ریــال بــرای
حفاظــت و توســعه جنگلهــای زاگرســی
اســتان و ایجــاد بانــد پــروازی بــرای اطفــا
حریــق در جنگلهــا اختصــاص یافتــه اســت.
میرصمــد سیدموســوی بــا اشــاره بــه اینکــه امســال
بــرای حفاظــت ،توســعه و احیــا جنگلهــای
زاگرســی آذربایجانغربــی  ۲۰۰میلیــارد ریــال
اعتبــار در نظــر گرفتــه شــده اســت ،اظهــار کــرد:
ایــن اعتبــار از محــل صنــدوق توســعه ملــی بــرای
حفاظــت ،توســعه ،مبــارزه بــا تخریــب جنــگل
و احیــای مالکیــت جنگلهــای سردشــت و
پیرانشــهر و بــا هــدف اجــرای طــرح بومســازگان
مناطــق زاگرسنشــین اختصــاص یافتــه اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه جنگلهــای زاگرســی در
ســطح اســتان تنهــا در شهرســتانهای پیرانشــهر و

سردشــت وجــود دارد ،افــزود :جنگلهــای زاگرســی
ایــران در  ۱۱اســتان وجــود دارد کــه ابتــدای حــوزه
رویشــی ایــن جنگلهــا از پیرانشــهر آغــاز میشــود.
مدیــرکل منابــع طبیعــی آذربایجانغربــی بــا
اشــاره بــه دیگــر اهــداف تخصیــص ایــن اعتبــار
تصریــح کــرد :در صــورت تخصیــص ایــن اعتبــار
توســعه جنگلهــای اســتان از طریــق کاشــت
بــذر یــا نهــال ،ایجــاد کمربنــد حفاظتــی،
مبــارزه بــا آفــات ،عملیــات آبخیــزداری ،ذخیــره
آب ،گشــت و نگهــداری جنگلهــا از دیگــر
برنامههایــی بــوده کــه امســال انجــام میشــود.
وی بــا بیــان اینکــه یکــی از مکشــات حفاظــت
از جنگلهــا در فصــل گــرم ســال آتشســوزی
اســت ،خاطرنشــان کــرد :از محــل اعتبــار تخصیصــی
از طریــق صنــدوق توســعه ملــی برنامهریــزی
شــده اســت تــا امســال یــک بانــد پــروازی
بــرای هواپیماهــا بــه منظــور اطفــا حریــق و
مبــارزه بــا آفــات بــا تجهیــز امکانــات در مناطــق

حســاس و مســتعد آتشســوزی احــداث شــود.
مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری
آذربایجانغربــی بــا بیــان اینکــه مســاحت ذخیــرهگاه
جنگلــی اســتان چهــار هــزار و  ۴۰۰هکتــار اســت،
ادامــه داد :بــه طــور کلــی دو میلیــون و  ۷۶۸هــزار
هکتــار مرتــع در آذربایجانغربــی وجــود دارد کــه
 ۱۲۰هکتــار آن مربــوط بــه جنگلهــا و  ۷۵۰هــزار
هکتــار مربــوط بــه مراتــع درجــه یــک اســتان اســت.
وی بــا بیــان اینکــه جنگلهــای آذربایجانغربــی
در جنــوب اســتان متمرکــز بــوده و در نواحــی
شــمالی اســتان پوشــش جنگلــی وجــود نــدارد،
عنــوان کــرد :در برخــی شهرســتانهای اســتان
نیــز بــا وجــود آنکــه جنــگل طبیعــی وجــود
نــدارد امــا بــا ایجــاد جنگلهــای ســاخته دســت
انســان طبیعــت خوبــی وجــود دارد بــرای مثــال
میانــدوآب بــا وجــود عــدم برخــورداری از جنــگل
طبیعــی مرکــز تولیــد صنوبــر آذربایجانغربــی
است.

ـغلی موجود در شهر ارومیه
فرصت های شـ

بــه یــک فروشــنده خانــم
نیازمندیم.فروشــگاه لــوازم بچــه
خیابان امینی روبروی استانداری

بــه یــک خانــم بــا روابــط عمومــی
بــاال جهــت آموزشــگاه موســیقی
نیازمندیــم
09143400249

به تعدادی خانم(حضوری)
آقــا و خانم(بازاریــاب ســنتی)با روابــط
عمومــی و انگیــزه یادگیــری بــاال بصــورت
تمــام وقــت و پــاره وقــت بــا شــرایط کاری
کامــا متفــاوت بــا یــک میلیــون تومــان
حقــوق ،پورســانت و پــاداش ماهیانــه
نیازمندیــم( .مراجعــه حضــوری)
یــک نفــر ورد پرســت کار بصــورت پــاره
وقــت
09376472427

به چند نفر خانم جهت امورات
دفتری تک شیفت و دو شیفت(زیر دیپلم-
دیپلم-لیسانس)نیازمندیم.
خیام جنوبی ساختمان علم چه(سنگ
فرش)09142076125

بــه یــک فروشــنده آقــا جهــت
همــکاری نیازمندیــم.
خیام جنوبی نرسیده به فلکه خیام فروشگاه
پیشرو
بازاریابــی و فــروش تلفنــی و
میدانــی خانــم و یــا آقا(5نفــر)
محــل کار:جــاده شــهید کالنتــری
شــهرک صنعتی،فــاز1
09143881686

بــه یــک فروشــنده جهــت همــکاری
نیازمندیــم
خیــام جنوبــی ســنگ فــرش فروشــگاه
کیــف و کفــش آیینــه

بــه  2نفــر جوشــکار ســاده و  2نفــر
کانــال ســاز ماهــر نیازمندیــم
خیابان امین روبروی اداره غله،کانال سازی
کولر
یــک شــرکت بــه جهــت
اشــتغال زائــی بــه صــورت تمــام
وقــت و پــاره وقــت نمایندگــی
اعطــا مــی کنــد
09146680215
بــه تعــدادی خانــم فعــال جهــت
کار نیمــه وقــت نیازمندیم.حقــوق
ثابت( +)800.000پــاداش
33461436-09142790191
بــه یــک نفــر صندوقــدار خانــم در
فروشــگاه بســتنی نیازمندیــم.
33384642-09125811650
بــه یــک فروشــنده آقــا
نیا ز مند یــم .
خیام جنوبی نرسیده به فلکه خیام
فروشگاه چرم ماد

یــک مجموعــه فرهنگــی پــاره وقــت
اســتخدام مــی نماید،روزانــه  4ســاعت حقــوق
ثابــت  700.000تــا  2میلیــون تومان+پــاداش
33461436-09142790191
یــک انتشــاراتی جهــت تکمیــل پرســنل
بــه تعــدادی همــکار نیمــه وقــت خانم(پــر
تــاش و فعــال) نیازمنــد اســت.
ســاعت کاری  10الــی  14:30حقــوق
 +1 . 2 0 0 . 0 0 0بیمــه
محیــط کاری بــا حضــور خانــم ها،ســرویس
رفــت و برگشــت بــا راننــده خانــم
ساعت مراجعه  8الی 15
33440589
بــه یــک نفــر نوجــوان یــا جــوان
فعــال و یــک نفــر کارگــر ســاده
نیازمندیــم.
خیام جنوبی نرسیده به فلکه خیام کیف و
کفش اشرفی
بــه تعــدادی نیــروی خانــم در یــک
شــرکت نیازمندیم(حقــوق یــک میلیــون
تومــان)
09149383717
به یک فروشنده نیازمندیم.
فلکه خیام فروشگاه stop
به یک فروشنده ماهر نیازمندیم.
خیام جنوبی چهارراه دانش فروشگاه کیف و
کفش

بــه چنــد نفــر چــرخ کار خانــم جهــت
کار در تولیــدی پوشــاک نیازمندیــم.
09126109476
بــه چنــد نفــر چرخــکار ماهــر
خانــم نیازمندیــم.
خیابان امام،پاساژ مروارید،طبقه اول
پالک66
32238802
بــه یــک نفــر بازاریــاب خانــم بــا
درآمدبــاالی یــک میلیــون در محیــط کامال
زنانــه نیازمندیم(ســاعت مراجعــه )10-14
09142403800

یــک نفــر فروشــنده بــا تجربــه آقــا
نیازمندیــم
خیام جنوبی نرسیده به فلکه خیام پوشاک
قنبری

بــه یــک نفــر فروشــنده دوشــیزه
نیازمندیــم
خیــام جنوبــی ط فوقانــی فروشــگاه تخــت
جمشید
بــه تعــدادی راننــده جهــت
همــکاری در تاکســی تلفنــی
درآمــد روزانــه صــد هــزار تومــان
نیازمندیــم.
09147183265
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انحراف خودرو در بوکان بیش از
 ٤زخمی برجای گذاشت

فــواد هاشــمی سرپرســت ســازمان آتــش
نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری
بــوکان گفــت :در ســاعت  ۱۹:۱۵پــس از
تمــاس مردمــی بــا ســامانه  ۱۲۵آتــش
نشــانی اطــاع داده شــد کــه تصادفــی در ۷
کیلومتــری جاده ســد شــهید کاظمــی روی
داده کــه بــه علــت گیــر کــردن سرنشــینان
نیــاز بــه عوامــل آتــش نشــانی مــی باشــد.
او افــزود :در ایــن راســتا بالفاصلــه
۱
ایســتگاه
نشــانان
آتــش
ســازمان بــه محــل اعــزام شــدند.
هاشــمی تصریــح کــرد :حادثــه مذکــور
منحــرف شــدن یــک دســتگاه خــودروی
ســواری ســمند بــا  ۵سرنشــین از
محــور اصلــی بــوده کــه آتــش نشــانان
مصدومــان را آزاد ســازی کردنــد.
او گفــت :مصدومــان بــه وســیله دو
دســتگاه آمبوالنــس فوریــت هــای پزشــکی
 ۱۱۵بــه بیمارســتان انتقــال داده شــدند.
شهرســتان بــوکان در جنــوب اســتان
آذربایجــان غربــی و بــر روی جــاده ترانزیتی
غــرب قــرار گرفتــه اســت و بــا شهرســتان
هــای مهابــاد  ،میاندوآب  ،شــاهیندژ و ســقز
همجــوار اســت و یکــی از مهاجــر پذیــر
تریــن شــهر هــای ایــران به شــمار مــی رود.
ایــن شهرســتان دارای  ۲۵۱هــزار نفــر
جمعیــت اســت کــه از ایــن تعــداد
 ۱۹۴هــزار نفــر ســاکن نقــاط شــهری
و  ۵۶هــزار نفــر نیــز ســاکن روســتا هــا
مــی باشــند و بعــد از ارومیــه  ،خــوی
و میانــدوآب چهارمیــن شهرســتان
پرجمعیــت آذربایجــان غربــی اســت.

لطفا هنگام مطالعه این نرشیه سیگار نکشید
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رئیس شبکه دامپزشکی ماکو

انهدام  ۴۱کیلوگرم فرآورده خام دامی غیربهداشتی

رئیــس شــبکه دامپزشــکی ماکــو گفــت۴۱ :
کیلوگــرم فــرآورده خــام دامــی غیربهداشــتی
طــی  ۲۴ســاعت گذشــته در شــهر بــازرگان
کشــف و از چرخــه مصــرف خــارج شــد.
فاطمــه آیــرم روز پنجشــنبه در گفــت و گــو
بــا خبرنــگار ایرنــا بیــان کــرد :اکیــپ بازرســی
بهداشــتی شــبکه دامپزشــکی ماکــو ایــن
مقــدار گوشــت قرمــز و گوشــت مــرغ را در
 ۲۴ســاعت گذشــته از رســتوران هــای ســطح

شــهر کشــف و از چرخــه مصــرف خــارج کردنــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه شــبکه دامپزشــکی
بــا مصادیــق تخلــف در عرضــه غیربهداشــتی
و کشــتار غیرمجــاز دام و طیــور برخــورد
قانونــی میکنــد ،اظهــار داشــت :بازرســی و
نظــارت هــای بهداشــتی همزمــان بــا فصــل
حضــور گردشــگران در ماکــو افزایــش یافــت.
رئیــس شــبکه دامپزشــکی ماکــو بــا قدردانــی
از همراهــی شــهروندان در اســتفاده از گوشــت

قرمــز ســالم و دارای نشــان دامپزشــکی ،گفــت:
مــردم از خریــد گوشــت و مــرغ تاریــخ منقضــی
و بــدون مهــر دامپزشــکی خــودداری کــرده و
مــوارد تخلــف را از طریــق تمــاس ۳۴۲۲۲۵۱۲
بــه شــبکه دامپزشــکی ماکــو گــزارش کننــد.
ماکــو بــا بیــش از  ۹۷هــزار نفــر
جمعیــت بــه لحــاظ جغرافیایــی در
داخــل محــدوده منطقــه آزاد ماکــو قــرار
دارد

مسوول دفرت سیاسی فرمانداری بوکان

یک محله مسکونی در بوکان باید مین زدایی شود

مســوول دفتــر سیاســی فرمانــداری بــوکان
گفــت :انفجــار دیــروز در بــوکان مربــوط بــه ۲
ل نکــرده در ایــن شــهر بــود
قبضــه میــن عم ـ 
کــه توســط یــک اکیــپ میــن زدایــی خنثــی
شــد
گــوش رســید و گفتــه مــی شــود کــه
وقــوع انفجــار در محــل ژاندارمیــری
قدیــم ایــن شــهر بــوده اســت.
امــروز مســوول دفتــر سیاســی فرمانــداری
بــوکان در ایــن خصــوص بــه ایرنــا گفــت:
صــدای انفجــار مربــوط بــه  ۲قبضــه مینــی
اســت کــه عصــر روز گذشــته بــه صــورت

کنتــرل شــده منفجــر و خنثــی شــدند.
حســن خضــری افــزود :بــه دنبــال خاکبــرداری
اخیــر در محــل پــادگان توســط مالــکان آن،
تعــدادی میــن آشــکار شــد ،کــه بــا درخواســت
فرمانــداری بــوکان و موافقــت اســتانداری ،اکیپ
میــن زدایــی از ارومیــه بــه بــوکان اعــزام شــدند.
وی گفــت :ایــن اکیــپ میــن زدایــی  ۲قبضــه
میــن آشــکار شــده را بــه صــورت کنتــرل شــده
منفجــر کــرده و بعــد از بررســی هــای دیگــر
متوجــه شــدند تعــدادی میــن عمــل نکــرده
دیگــر نیــز هنــوز در زیر خاک دفن شــده اســت.
مســوول دفتــر سیاســی فرمانــداری بــوکان
ادامــه داد :بــر همیــن اســاس تصمیــم

گرفتــه شــد کــه در روزهــای آینــده اکیپــی
مجهــز بــه انــواع تجهیــزات میــن روبــی بــه
محــل مــورد نظــر عــازم شــده و اقــدام بــه
میــن زدایــی و خنثــی کــردن آنهــا کنــد.
خضــری تاکیــد کــرد :در حــال حاضــر منطقــه
تحـــــــــت حفاظــت قــرار دارد تــا کســی
دچــار خســـــارت مالــی و جانــی نشــود.
بــه گــــــــزارش کردپــرس ،ســابق بــر
ایـــــــــن ،محــل مذکــور یــک پایــگاه
نظامــی بــوده کــه بعدهــا بــه یکــــــــی
از مناطـــــــق مسکـــــــونی شــهر تبدیــل
شــده ،امــا میــن روبــی در آن انجـــــــــام
نگرفته است.

کشف بیش از  ۱۸هزار قلم
لوازم آرایشی و بهداشتی
قاچاق در بوکان

فرمانــده انتظامــی بــوکان از کشــف
و ضبــط بیــش از  ۱۸هــزار قلــم
لــوازم آرایشــی و بهداشــتی خارجــی
قاچــاق در ایــن شهرســتان خبــرداد.
رسهنــگ مجیــد محبعلــی فرمانــده
انتظامــی بــوکان گفــت :تیمهــای عملیاتــی
فرماندهــی انتظامــی بــوکان در اجــرای
طــرح مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز ،از
انبــار دپــوی لــوازم آرایشــی و بهداشــتی
خارجــی در یکــی از محــات بــوکان تعــداد
 ۱۸ه ـزار قلــم را کشــف و ضبــط کردنــد.
او افــزود :ارزش ریالــی کاالی
قاچــاق توقیــف شــده بالــغ بــر ۱۵۰
میلیــون ریــال بــرآورد شــده اســت.
بــه گفتــه رئیس پلیــس بوکان ،در این راســتا
یــک نفــر دســتگیر شــده و پرونــده تکمیلی
بــه مرجــع قضایــی ارســال گردیــده اســت.

نیازمندیهای
عمویمارومیه
ضمیمه
رایگان
نشریهارومیه

ـغلی موجود در شهر ارومیه
فرصت های شـ
بــه یــک فروشــنده خانــم
نیا ز مند یــم .
خ خیــام جنوبــی جنــب فروشــگاه
تخــت جمشــید بوتیــک خانــم طالئــی
به یک فروشنده نیازمندیم

فلکه خیام نبش کوچه  7فروشگاه key mode

بــه یــک فروشــنده ماهــر خانــم
نیا ز مند یــم .
خ خیــام جنوبــی روبــروی ســینما فروشــگاه
آنــکارا
به یک فروشنده ماهر نیازمندیم.
خ امــام نرســیده بــه خیــام جنــب بانــک
ســرمایه فروشــگاه آی الــدوز
به یک فروشنده دوشیزه نیازمندیم.
اول خ خیام جنوبی فروشگاه الماس غرب
بــه یــک فروشــنده آقــا در یــک
فروشــگاه نیازمندیــم.
09013015590
بــه یــک فروشــنده خانــم بــا
روابــط عمومــی عالــی نیازمندیــم.
خ خیــام جنوبــی کوچــه آگاهــی کافــه
و یتو لی

یــک شــرکت پخــش محصــوالت
پزشــکی جهــت تیــم فــروش خــود از افــراد
عالقــه منــد دعــوت بــه همــکاری مــی
نمایــد.
09358988986
بــه تعــدادی کارگــر ســاده آقــا و خانم
جهــت کار در کارخانــه بــا حقــوق ماهیانــه
 1.400.000الــی  2.000.000تومان+بیمــه
و ســرویس و غــذا نیازمندیــم
نقــاش اتومبیــل و جوشــکار فــوری
نیا ز مند یــم .
09147209256
بــه یــک نفــر فروشــنده ماهــر در امــر
سیســمونی و پوشــاک بچــه گانــه ترجیحــا
خانم(دوشــیزه) نیازمندیــم
فروشگاه بی بی سنتر،خ امینی روبروی
استانداری
بــه یــک نفــر خانــم در قســمت
فــروش در فروشــگاه بــا حقــوق ثابــت
پایــه  600.000تومــان شــیفت صبــح 9
الــی  14نیازمندیــم
09143482983
بــه تعــدادی  mdfکار ماهــر و نیمــه
ماهــر بصــورت فــوری نیازمندیــم
09149807394

به یک فروشنده نیازمندیم.
خ خیــام جنوبــی جنــب داروخانــه تخــت
جمشــید فروشــگاه کیــف و کفــش پارامیــس
به یک فروشنده آقا نیازمنیم.
خ خیــام جنوبــی جنــب پاســاژ صــدر
فروشــگاه تاتینــا
بــه چنــد نفــر خانــم خیــاط
جهــت همــکاری در تولیــدی پوشــاک
نیازمندیــم.
09149362734
بــه یــک فروشــنده جهــت همــکاری
نیازمندیــم.
خیــام جنوبــی ســنگ فــرش روبــروی پاســاژ
حاتــم مانتــو نفــس
بــه یــک خانــم جهــت همــکاری در
سیســمونی نیازمندیــم.
09144887155
به یک نفر همکار نیازمندیم.
خیابــان باکــری اول خ دانــش 2کبابــی
ســیب زمینــی
به  2نفر اطوکار خانم نیازمندیم.
خ باکــری اول خ دانــش 2روبروی ســاختمان
تایمــاز تولیــدی پوشــاک ایران

یــک مجموعــه فرهنگــی بــه
تعــدادی خانــم بــه صــورت نیمــه
وقــت نیازمندیم(.حقــوق یــک میلیون
تومان+پــاداش)
09148233218
یــک شــرکت معتبــر پخــش بــا حقــوق
ثابت،مزایا،پورســانت و بیمــه بــه یــک نفــر
ویزیتور(فروشــنده)با تجربــه در شــهر ارومیــه
نیازمنــد اســت
تماس  10صبح الی 16
09143491685
یــک نفــر همــکار خانــم جهــت
ویزیتــوری در کاالی پزشــکی بــا حقــوق و
پورســانت خــوب نیازمندیــم.
32221183
به افراد زیر نیازمندیم:
-1امــور دفتــری آشــنا بــه کامپیوتــر و
زبــان بــا روابــط عمومــی بــاال
-2امــور پژوهشــی آشــنائی کامــل بــا
نــرم افــزار هــای کاربــردی و موبایــل
-3امــور آمــوزش آشــنائی کامــل بــه
مباحــث درس کاربــردی بــازار محــور
09144451769
بــه یــک همــکار ســاده و ماهــر
نیا ز مند یــم
خ باکــری اول خ دانــش 2آرایشــگاه مردانــه
هیــرکات
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نویسندگان روزنامه سعودی؛ چرا
ایران مقابل «فشار آمریکا» کم
نمیآورد؟

روزنامــه ســعودی «الشــرق االوســط» روز شــنبه (15
ت نویســندگان ،حداقــل ســه
خــرداد) در بخــش یادداشــ 
یادداشــت خــود را مســتقیماً بــه ایــران اختصــاص داد.
نویســندگان لبنانــی ،کویتــی و آمریکایــی ایــن روزنامــه
ســعودی ،ایــران را بــه بــاد انتقــاد گرفتنــد و غیرمســتقیم
ایــن اعتــراض را مطــرح کردنــد کــه چــرا ایــران مقابــل ایــن
حجــم فشــار آمریــکا مقاومــت میکنــد و چــرا «فشــار
حداکثــری» آمریــکا را بــا «فشــار» پاســخ میدهــد.
یادداشــت اول؛ نویســنده لبنانــی عصبانــی
«ســمیر عطــا اهلل» روزنامهنــگار و تحلیلگــر لبنانــی و
ســتوننویس ثابــت الشــرق االوســط در تحلیلــی بــا عنــوان
«النصــر ...وفقــاً إلیــران» (پیــروزی ...بــه روایــت ایــران)،
نوشــت« ،همــه دنیــا امــروز در مــرز انفجــار اســت؛ آن هــم
بــه یــک دلیــل پــوچ؛ اینکــه ایــران هــم [از امــروز] قدرتــی
بــزرگ اســت؛ از بــاب المنــدب (یمــن) تــا «بوابــة فاطمــة»
در جنــوب لبنــان .همــه هــم بایــد ایــن را بداننــد.»...
عطــا اهلل در ایــن یادداشــت از سیاســت «مقاومــت ایران» در
مقابــل آمریــکا عصبانــی اســت .او اولین کار انقالب اســامی
پــس از پیــروزی را «اشــغال ســفارت» آمریــکا توصیــف
و بــدون آنکــه بــه اقــدام آمریــکا در کودتــا در ایــران یــا
دخالــت در امــور ایــران اشــاره کنــد ،صرفـاً اشــغال ســفارت
را نمون ـهای از «نقــض قوانیــن بینالمللــی» ذکــر میکنــد.
عطــا اهلل هــر چنــد بــه خــروج آمریــکا از توافــق هســتهای
اشــاره میکنــد امــا بــه جــای آنکــه واشــنگتن را ســرزنش
کنــد ،تهــران را ســرزنش میکنــد کــه ،حــاال کــه آمریــکا
خــارج شــده ،ایــران چــرا ســراغ غنیســازی رفتــه اســت؟
عطــا اهلل مینویســد« :ایــران دوازده ســال جهــان را
بــا مذاکــره بــا خــود کشــید تــا ...توافقــی بــا گروهــی
بینالمللــی انجــام بدهــد .یکــی از ایــن کشــورها تصمیــم
گرفــت از توافــق خــارج شــود امــا پاســخ ایــران ،نادیــده
گرفتــن بلکــه بیاحترامــی بــه همــه کشــورهای امضاکننــده
بــود ،و بــا عجلــه بــه ســراغ غنیســازی رفــت و تهدیــد
هــم کــرد کــه آن را بیشــتر میکنــد .آمریــکا دارد بــا او
میجنگــد امــا او همــه دنیــا را گــروگان گرفتــه اســت».
روشــن نیســت کــه نویســنده ایــن روزنامــه ســعودی چــرا
از دســت ایــران عصبانــی اســت .زیــرا طــرفِ نقضکننــده
توافــق ،آمریکاســت و اوســت کــه از توافــق هســتهای خــارج
شــد و حتــی بــه متحــدان اروپایــی خــود بیاعتنایــی و
بیاحترامــی کــرد -اگــر ایــن را بیاحترامــی توصیــف
کنیــم-؛ روشــن نیســت چــرا عطــا اهلل انتظــار دارد
ایــران هیــچ واکنشــی بــه اقدامــات آمریــکا نشــان
ندهــد ،یــا چــرا صبــر یــک ســالواندی ایــران پــس از
خــروج آمریــکا را «عجلــه در غنیســازی» مینامــد.

لطفا هنگام مطالعه نرشیه سیگار نکشید
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سفیر انگلیس در آمریکا

افشای ارزیابیهای تند سفیر انگلیس از ترامپ« :او بیمنطق ،متزلزل و بیکفایت
است»

ســفیر ســابق انگلیــس در آمریــکا بــا بیــان
اینکــه ایــران کشــوری متفــاوت از کــره
شــمالی اســت ،گفــت واشــنگتن بایــد بخشــی
از تحریمهــای ایــران را رفــع کنــد تــا
بتوانــد تهــران را بــه مذاکــره متقاعــد کنــد.
ســفیر ســابق انگلیــس در آمریــکا :ایــران بــه
دنبــال عکــس یــادگاری بــا آمریــکا نیســت
«پتــر وســتماکوت» ســفیر ســابق انگلیــس در
واشــنگتن میگویــد اگــر آمریــکا بــه دنبــال
مذاکــره بــا ایــران اســت ،بایــد ابتــدا بخشــی
از تحریمهــای ایــن کشــور را رفــع کنــد.
وی کــه تــا ســه ســال پیــش دســتگاه
دیپلماســی انگلیــس را در واشــنگتن نمایندگــی
میکــرد ،بــا بیــان اینکــه تصــور میکنــد
«دونالــد ترامــپ» رئیسجمهــور آمریــکا عالقــه
چندانــی بــه جنــگ بــا ایــران نداشــته باشــد،
در مــورد فشــارهای واشــنگتن بــه مــردم ایــران

گفــت« :ایــران کشــوری بســیار پیچیــده اســت،
ســابقهای طوالنــی از اختــاف بــا آمریــکا دارد،
ملتــی مفتخــر با فرهنگــی بزرگ و کهن اســت».
وســتماکوت افــزود« :ایــن کشــور ،کــره شــمالی
نیســت[ .ضمنــا] افــرادی اطــراف ایــران
هســتند کــه نمیخواهنــد بهبــود روابــط میــان
ایــران و غــرب را شــاهد باشــند ،در حالــی کــه
در مســئله کــره شــمالی ،ترامــپ حمایــت
[کشــورهای] محلــی ،چیــن ،کــره جنوبــی
و ژاپــن را داشــت کــه [بــه بهبــود روابــط
واشــنگتن و پیونگیانــگ] عالقمنــد هســتند».
ایــن دیپلمــات بازنشســته انگلیســی ادامــه داد:
«فکــر میکنــم ایــاالت متحــده بایــد درک
کنــد کــه حکومــت ایــران بایــد پیــش از آمــدن
پــای میــز مذاکــره ،چیــزی در زمینــه کاهــش
تحریمهــا بــه دســت آورد .آنهــا در این بــازار به
دنبــال یــک عکــس یــادگاری ســاده نیســتند».

رئیسجمهــور آمریــکا ایــن هفتــه پــس از
حضــور در مــرز دو کــره ،بــرای ثانیههایــی بــه
خــاک کــره شــمالی قــدم گذاشــت و بــا «کیــم
جونــگ اون» رهبــر ایــن کشــور دیــدار کــرد .او
بــا ایــن کار ،بــه اولیــن رئیسجمهــور مســتقر
آمریــکا بــدل شــد کــه از مــرز دو کــره عبــور
کــرده اســت .بــا ایــن وجــود ،وی تنهــا ســاعتی
پــس از ایــن دیــدار ،گفــت تحریمهــای
آمریــکا علیــه کــره شــمالی ادامــه مییابــد.
ترامــپ در ماههــای اخیــر همزمــان بــا
اعمــال تحریمهــای گســترده علیــه ایــران،
از آمادگــی بــرای مذاکــره ســخن گفتــه
اســت .مقامهــای ایرانــی تأکیــد کردهانــد
بــا دولتــی کــه یکجانبــه از توافــق هســتهای
خــارج شــده و تحریمهــای مختلفــی علیــه
جمهــوری اســامی ایــران وضــع کــرده ،مذاکــره
نمیکنند.

ادعای فرانسه :با ایران
برای مهلت زمانی تا ۲۴
تیر به توافق رسیدیم

کاخ ریاســت جمهــوری فرانســه
مدعــی شــد کــه رییــس جمهــور ایــن
کشــور در گفتگــو بــا رئیــس جمهــور
ایــران بــرای مهلــت زمانــی تــا ۲۴
تیرمــاه بــه توافــق رســیده اســت.
کاخ ریاســت جمهوری فرانســه موســوم
بــه الیــزه بــا انتشــار بیاینـهای از توافق
روســای جمهــور ایــران و فرانســه
دربــاره مهلــت زمانی بیشــتر خبــر داد.
براســاس بیانیــه کاخ الیــزه ،حســن
روحانــی و امانوئــل ماکــرون
دربــاره یــک مهلــت زمانــی
جــاری تــا  ۲۴تیــر آینــده بــرای
«بررســی شــرایط از ســرگیری
گفتگوهــا» بــه توافــق رســیدند.
در بیانیــه منتشــر شــده از ســوی کاخ
ریاســت جمهــوری فرانســه اعالم شــده
اســت :رئیــس جمهــور بــا همتــای
ایرانــی خــود بــه توافــق رســید تــا ۲۴
تیــر شــرایط از ســرگیری گفتگــو بیــن
تمامــی طرفیــن را بررســی کننــد.
ایــن توافــق آتــی و احتمالــی بــرای
جلوگیــری از بحرانیتــر شــدن
مذاکــرات بــر ســر برنامــه هســته
ای ایــران عنــوان شــده اســت.
همچنیــن گفتــه شــده رؤســای
جمهــور ایــران و فرانســه ایــن تاریــخ
را در جریــان یــک مکالمــه تلفنــی
بیــش از یــک ســاعته تعییــن کردنــد.
در عیــن حــال الیــزه در بیانیــه
خــود بــر نگرانــی شــدید رئیــس
جمهــور فرانســه دربــاره تضعیــف
بیشــتر توافــق هســتهای برجــام و
عواقــب آن تاکیــد کــرده و افــزوده
اســت کــه امانوئــل مکــرون ،رئیــس
جمهــور فرانســه رایزنیهایــش را
بــا مقامــات ایرانــی و شــرکای بیــن
المللــی مرتبــط بــه منظــور کاهــش
ضــروری تنشهــا میــان تهــران
و واشــنگتن ادامــه خواهــد داد.

ـغلی موجود در شهر ارومیه
فرصت های شـ
استخدام بانک قرض الحسنه مهر ایران

بانک قرض الحسنه مهر ایران بمنظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز و خدمت رسانی
شایسته به مشتریان،از داوطلبان زن و مرد متعهد و عالقه مند به ترویج سنت پسندیده
قرض الحسنه با رابطه استخدام قرارداد موقت قانون کار به عنوان متصدی امور بانکی
دعوت به همکاری می نماید.جهت کسب اطالعهات بیشتر به سایت این بانک به نشانی
 www.qmb.irمراجعه شود.

کالهبرداری در شبکه های اجتماعی با شگرد تبلیغ
استخدام دولتی
آگهی های جعلی در شبکه های اجتماعی شگردی برای کالهبرداری از افراد جویای کار شده است.

پلیــس فتــا بــه مــردم هشــدار داد مراقــب آگهــی هــای جعلــی اســتخدام کــه شــگردی بــرای کالهبــرداری از افــراد
جویای کار اســت باشــند.
ســرهنگ آنقــی افزود:بــه تازگــی افــراد ســودجو بــا انتشــار پیامــک تبلیغاتــی و یــا درج آگهــی در شــبکه هــای
اجتماعــی بــا عنــوان اســتخدام در شــرکت هــای دولتــی نظــر قربانیــان را جلــب کــرده و بــه بهانــه دریافــت هزینــه

نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران از داوطلبان(مرد) با آخرین
مدرک تحصیلی دیپلم رشته های نظری،فنی و حرفه ای و کارودانش در
مقطع درجه داری دعوت به همکاری می نماید.

عالقمندان می توانند با مراجعه به سایت  police.irاز تاریخ  1398/04/05لغایت 1398/04/05
اقدام به ثبت نام نمایند.همچنین جهت دریافت پاسخ سواالت خود در خصوص این آزمون می
توانید روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت  8صبح الی  13و روزهای پنجشنبه از ساعت 8الی 12با
شماره تلفن های  73046911،73046913تماس حاصل نمایید.

استخدام()CNG

به یک اپراتور آقا دیپلم
با مزایای عالی و بیمه
نیازمندیم
09144417004

استخدام

آموزشگاهی به یک نفر
خانم(آشنا به فتوشاپ و )ICDL
جهت همکاری نیازمند است
32242718

ثبــت نام،اطالعــات بانکــی و هویتــی شــهروندان را بــه ســرقت مــی برنــد.
او گفت:هرگونــه گزینــش در شــرکت هــا و ســازمان هــای دولتــی از طریــق رســانه هــای معتبــر و ســایت هــای
رســمی آن ســازمان اعــام مــی شــود.

استخدام

به یک راننده با ماشین جهت پخش روزنامه نیازمندیم
09145611717

ـه
ـد و ارائـ
ـق تولیـ
ـتای رونـ
ـه در راسـ
ـریه ارومیـ
نشـ
ـاپ
ـه چـ
ـدام بـ
ـغلی اقـ
ـای شـ
ـت هـ
فرصـ
آگهی های استخدام می نماید
32257100-3
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ساحل سازی زرینه رود
میاندوآب وارد فاز
عملیاتی شد
میانــدوآب
مــردم
نماینــده
در مجلــس شــورای اســامی
گفت:ســاحل ســازی زرینــه رود
میانــدوآب وارد فــاز عملیاتــی شــد.

جهانبخــش محبــی نیــا نماینــده مــردم
میانــدوآب در مجلــس شــورای اســامی در
بازدیــد از ســاحل ســازی زرینــه رود گفــت:
ســاحل ســازی زرینــه رود در ســه بخــش
آغــاز شــده اســت و هــم اکنــون در ســه
نقطــه ایــن رودخانــه پیمانــکار مشــغول
کار هســتند و بــرای ســاحل ســازی ۱۰۰
میلیــارد ریــال اعتبــار ملــی تخصیــص یافتــه
و  ۵۰میلیــارد هــم اســتاندار آذربایجــان
غربــی در ســفر اخیــرش بــه شهرســتان
بــه ایــن پــروژه اختصــاص داده اســت.
محبــی نیــا گفــت :بــا همــت و پشــت کاری
کــه در مســئولین شهرســتان مشــاهده
میشــود آینــده جیغاتــی را بســیار روشــن
میبینــم و امیدواریــم بــا اتمــام ایــن
پــروژه گردشــگران و شــهروندان بتواننــد از
زیباییهــای ایــن پــروژه بهرهمنــد شــوند.
رســول ملکــی شــهردار میانــدوآب هــم در
حاشــیه ایــن بازدیــد بــه خبرنــگاران گفــت:
پــروژه ســاحل ســازی بــه طــول  ۳.۶کیلومتــر
در ســواحل راســت و چــپ زرینــه رود در
حــال اجراســت و مجمــوع ایــن پــروژه ۷.۲
کیلومتــر خواهــد بــود ،ایــن پــروژه تحــت
نظــارت مســتقیم کارشناســان شــهرداری و
آب منطق ـهای در حــال انجــام اســت و تمــام
مطالعــات در مــورد دبــی رودخانــه و میــزان
بــاال آمــدن فصلــی آب انجــام شــده اســت.
ملکــی گفــت :بــرای معمــاری ایــن طــرح
ســه ســد الســتیکی در ارتفاعهــای  ۲و ۱.۵
و  ۱متــر در نظــر گرفتــه شــده اســت و در
ایــن پــروژه بــرای جــذب گردشــگر زیــپ
الیــن ،ورزشهــای آبــی ،پــل معلــق ،بــاغ
پرنــدگان و مســیرهای دوچرخــه ســواری
و پیســت کارتینــگ هــم پیــش بینــی شــده
اســت و امیدواریــم هــر چــه ســریعتر بــا
جــذب ســرمایه گــذارن پکیجهــای مختلــف
ایــن طــرح را آمــاده بهــره بــرداری نماییــم.
شــهردار میانــدوآب گفــت :زمــان بنــدی
اجــرای پــروژه یــک ســال تمــام اســت
و بــا توجــه بــه پیشــرفت کار میتوانــد
چنــد ماهــی هــم تمدیــد شــود ،امــا
تــاش میکنیــم قبــل از زمــان بنــدی
انجــام شــده پــروژه خاتمــه پیــدا کنــد.
مهــدی قهرمانــی فرمانــدار میانــدوآب هــم
گفــت :مطالعــات پــروژه بــر اســاس آورده
آب  ۵۰ســال اخیــر رودخانــه انجــام شــده
اســت و برنامــه ایــن اســت کــه دو طــرف
زرینــه رود در محــدوده شــهر ســاحل ســازی
شــود و در آینــده نزدیــک ایــن محــل یــه
یــک منطقــه گردشــگری تبدیــل شــود ،چــرا
کــه آبــی کــه زرینــه رود دارد اگــر اغــراق
نکنیــم در هیــچ نقطــه کشــور وجــود نــدارد.
قهرمانــی ادامــه داد :بنــا داریــم در
روزهــای آتــی بــا ســرمایه گــذاری بخــش
خصوصــی کــه متقاضــی حضــور در ایــن
پــروژه هســتند نشســتی خواهیــم داشــت
و آینــده روشــنی بــرای شهرســتان بــا ایــن
ســاحل ســازی پیــش بینــی میکنیــم.

لطفا هنگام مطالعه این نرشیه سیگار نکشید
معاون برنامهریزی فرماندار خوی

اختصاص ۲۵میلیارد ریال برای فاز دوم پایانه مرزی رازی خوی
معــاون برنامهریــزی فرمانــدار خــوی گفــت۲۵ :
میلیــارد ریــال برای اجــرای فــاز دوم پایانه مرزی
رازی ایــن شهرســتان تخصیــص یافتــه اســت.
حمیــد پویامنــش روز پنجشــنبه در بازدیــد از
رونــد ســاخت پایانــه مــرزی رازی خــوی افــزود:
بــرای اجــرای ایــن مرحلــه  ۲۳۰میلیــارد ریــال
اعتبــار نیــاز اســت کــه بیــش از یــک دهــم آن،
اختصــاص یافتــه و بــه زودی هزینــه مــی شــود.
وی اضافــه کــرد :بــرای توســعه زیرســاخت
هــای بخــش قطــور بیــش از  ۳۰طــرح عمرانــی
در زمینــه هــای مختلــف بــا اعتبــاری بالــغ
بــر  ۳۰۰میلیــارد ریــال در دســت اجراســت.
نماینــده مــردم خــوی و چایپــاره در مجلــس

شــورای اســامی نیــز در ایــن بازدیــد
بیــان کــرد :بــرای اجــرای جــاده خــوی -
قطــور  -رازی در ســه قطعــه بیــش از ۶۰۰
میلیــارد ریــال اعتبــار تصویــب شــده اســت.
وی همچنیــن از آبرســانی بــه روســتای
مــرزی رازی خبــر داد و اضافــه کــرد :بــا
بهــره بــرداری از ایــن طــرح  ۲۳۲خانــوار
روســتا بــا جمعیــت حــدود یکهــزار نفــری
از آب شــرب ســالم بهــره منــد شــده انــد.
بــه گــزارش ایرنــا ،مــرز رازی ،یکــی از ســه مــرز
ایــران با ترکیه در اســتان آذربایجان غربی اســت.
ایــن مــرز نزدیکتریــن مــرز بــه شــهر وان
« مرکــز اقتصــادی شــرق ترکیــه» اســت

رئیس اداره کتابخانه های عمومی بوکان

افزایش ۱۵درصدی مراجعه به كتابخانههای عمومی در بوکان
رئیــس اداره کتابخانــه هــای عمومــی بــوکان
گفــت :در ســه ماهــه نخســت امســال
مراجعــه بــه كتابخانههــای عمومــی ایــن
شهرســتان نســبت بــه مــدت مشــابه ســال
گذشــته  ۱۵درصــد افزایــش یافتــه اســت
خالــد یوســفی رئیــس اداره کتابخانــه هــای
عمومــی شهرســتان بــوکان  ،گفــت« :در ســه
ماهــه نخســت ســال جــاری تعــداد ٤٤هــزار
و  ٤۷٦مــورد مراجعــه بــه كتابخانههــاي
عمومــی ایــن شهرســتان جهــت اســتفاده از
خدمــات متنــوع ايــن كتابخانــه هــا ثبــت شــده
اســت كــه ایــن میــزان نســبت بــه ســه ماهــه
مشــابه در ســال گذشــته  ۵۸۰۷مــورد یعنــی
حــدود  ۱۵درصــد افزايــش داشــته اســت».
بــه گفتــه او تعــداد كتــاب امانــت داده
شــده بــه اعضــا در کتابخانــه هــای عمومــی
بــوکان در ســه ماهــه نخســت امســال

تعــداد ۱٦هــزار و  ٤۲۵جلــد بــوده اســت کــه
ایــن میــزان بــه نســبت مــدت مشــابه در
ســال گذشــته  ،تعــداد  ۳۰۰۳مــورد یعنــی
حــدود  ۳۷/۲۲درصــد رشــد داشــته اســت.
رئیــس اداره کتابخانــه هــای عمومــی بــوکان
تصریــح کــرد« :تعــداد کتــاب هــای موجــود
در كتابخانههــاي بــوكان ٦۹۰هــزار و  ٤۲جلــد
در موضوعــات مختلــف اســت کــه عالقمنــدان
ميتواننــد بــدون پرداخــت هزينــه ،كتابهــای
مــورد نيــاز خــود را از کتابخانــه ها امانــت گرفته
و پــس از اســتفاده بــه كتابخانــه عــودت نماينــد؛
تعــداد کتــب کتابخانــه هــای ایــن شهرســتان
نســبت بــه پایــان خــرداد ســال گذشــته ٤۱۱۹
جلــد و حدود  ۳٤/٦درصد رشــد داشــته اســت».
یوســفی مــی گویــد« :كتابخانــه هــای بــوكان
دارای بخــش هــای مخــزن و امانــت كتــا،
مرجــع ،نشــريات ،پژوهــش ،كمــک درســی،

اينترنــت ،كــودكان ،ســالن هــای مطالعــه
خواهــران و بــرادران بــوده و در ايــن بخــش
هــا ،خدمــات متنوعــی بــه شــهروندان ارایــه
مــی شــود و اعضــای ایــن کتابخانــه هــا
عــاوه بــر امــكان امانــت كتــاب ،اســتفاده
از نشــريات و خدمــات ســالن مطالعــه ،مــی
تواننــد از ســاير فعاليــت هــای ایــن كتابخانــه
از جملــه نشســت هــای نقــد و بررســی كتــاب،
جمــع خوانــی كتــاب ،قصــه گويــی ،مســابقات
كتابخوانــی و نقاشــی بهــره منــد شــوند».
شهرســتان بــوكان دارای ســه بــاب كتابخانــه
عمومــی وابســته بــه نهــاد كتابخانــه هــای
عمومــی كشــور اســــــت كــه يــک بــاب آن بــه
نــام مصبــاح الديوان ادب در شــهر ســيمينه و دو
بــــــــاب ديگــر به نام هــای مرکـــــــــــزی
و اســتاد عبـــــــــاس حقيقــی در شــهر بوكان
قـــــرار دارند

مدیرکل امور عشایری آذربایجانغربی

کوچ عشایر استان با  ۱۳۰هزار واحد دامی به مناطق ییالقی
بهــرام زینــالزاده امــروز بــا اشــاره به فرا رســیدن
فصــل کــوچ عشــایر آذربایجانغربــی اظهــار کرد:
عشــایر جنــوب اســتان بــرای اســتفاده از مناطــق
ییالقــی شــاهیندژ بــه همــراه  ۱۳۰هــزار واحــد
دامــی بــه مــدت دو مــاه در  ۴۰هــزار هکتــار
از ییالقــات ایــن شهرســتان مســتقر میشــوند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه  ۱۵هــزار و ۵۹۹
خانــوار عشــایری در اســتان وجــود دارد،
افــزود :آذربایجانغربــی از جملــه اســتانهای
کشــور بــوده کــه زندگــی عشــایری بــا وجــود
توســعه و گســترش زندگــی شــهری بــاز
هــم بــه حیــات خــود ادامــه داده اســت.
مدیــرکل امــور عشــایری آذربایجانغربــی بــا
بیــان اینکــه در جنــوب اســتان ،شــاهیندژ

بــا داشــتن  ۹۴منطقــه یــورد ییالقــی یکــی
از قطبهــای تولیــدات دامــی در اســتان
اســت ،ادامــه داد :بــرای ایــن منظــور ۱۰
درصــد از عشــایر اســتان برابــر بــا یــک هــزار
و  ۵۰۰خانــوار ایــن شهرســتان بــرای گذرانــدن
ییــاق ایــن شهرســتان را انتخــاب میکننــد.
وی بــا بیــان اینکــه زندگــی عشــایری یکــی
از جاذبههــای گردشــگری در اســتان اســت،
عنــوان کــرد :تولیــدات عشــایری نیــز در میــزان
تولیــد ناخالــص اســتان ســهم قابــل توجهــی
دارد بــه گونــهای کــه ارزش ریالــی تولیــدات
آنهــا برابــر بــا  ۵۰میلیــارد تومــان اســت.
تولیــد ســاالنه  ۱۲۰تــن پشــم
آذربایجانغربــی
عشــایر
توســط

زینــالزاده بــا بیــان اینکــه عشــایر
آذربایجانغربــی ســاالنه یــک هــزار تــن گوشــت،
یــک هــزار و  ۴۰۰تــن شــیر و مشــتقات شــیر
و  ۱۲۰تــن پشــم تولیــد میکننــد ،تصریــح
کــرد :عــاوه بــر ایــن تولیــدات محصــوالت
صنایــع دســتی عشــایر اســتان از جملــه
گلیمبافــی نیــز در بــازار خواهــان زیــادی دارد.
وی بــا بیــان اینکــه بــرای ارائــه خدمــات
بهتــر بــه عشــایر امســال  ۹۰طــرح عمرانــی
بــا اعتبــاری بالــغ بــر  ۲۰میلیــارد ریــال
در ســطح اســتان اجــرا شــده اســت،
خاطرنشــان کــرد :بــا تخصیــص اعتبــارات
انجــام طرحهــای عمرانــی در اســتان ادامــه
خواهد داشت

نشریهارومیه

بخوان

ارومیه

بخوان

خرب ...............................

بیش از  ۱.۱میلیارد ریال صدقه
در نقده جمعآوری شد

رییــس کمیتــه امــداد نقــده
گفــت :یــک میلیــارد و 100
میلیــون ریــال صدقــه طــی ســه
مــاه نخســت امســال در ایــن
شهرســتان جمعآوری شــده اســت.
حبیــب مجــدی روز پنجشــنبه در
گفــت و بــا خبرنــگار ایرنــا افــزود:
ایــن میــزان صدقــه از هشــت
هــزار و  ٢٢٠صنــدوق بــزرگ و
متوســط توزیــع شــده توســط
کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره)
و  ۴۵٠صنــدوق بــزرگ در نقــده،
بخــش محمدیــار و روســتاهای
تابعــه جمــع آوری شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه افزایــش میــزان
صدقــه پرداختــی طــی ســال
جــاری در مقایســه بــا مــدت
مشــابه ســال گذشــته افــزود:
در ســه ماهــه ســال قبــل٩٧٠ ،
میلیــون ریــال صدقــه جمــع آوری
شــده بــود کــه امســال بــا افزایــش
 ١٢درصــدی همــراه بــوده اســت.
وی اظهــار کــرد :صدقــه هــای
جمــع آوری شــده بــرای خریــد
جهیزیــه بــرای نــو عروســان تحــت
پوشــش ایــن اداره ،کمــک هزینــه
درمــان و معیشــت ،ســاخت و
احــداث مســکن ،هزینــه میشــود.
هشــت هــزار و  ۳۳۰نفــر
مددجــو تحــت پوشــش
کمیتــه امــداد نقــده هســتند.
شهرســتان نقــده با جمعیــت ۱۲۷
هــزار نفــری در جنــوب شــرقی
مرکــز آذربایجــان غربــی قــرار دارد

خرب ...............................

اعزام تیم پزشکان متخصص برای
ویزیت جانبازان شیمیایی سردشت

مدیــرکل مصدومیــن شــیمیایی
بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران
ا اشــاره بــه بمبــاران شــیمیایی
شــهر سردشــت در تیرمــاه ۱۳۶۶
گفت :تیم پزشــکی  ۱۸نفــره ای از
طــرف اداره مصدومیــن شــیمیایی
و مرکــز تحقیقــات دانشــگاه
شــاهد متشــکل از پزشــکان
متخصــص در رشــتههای مختلــف
مرتبــط بــا مصدومیتهــای
شــیمیایی بــه سردشــت اعــزام
شــدند و در مــدت  ۲روز ۱۵۰
تــا  ۲۰۰جانبــاز شــیمیایی ایــن
شهرســتان را در زمینههــای
تخصصــی داخلــی ،چشــم،
پوســت ،ریــه و روانپزشــکی،
ویزیــت و معاینــه میکننــد
محمدرضــا صدیقــی مقــدم ادامــه داد:
از چنــد ســال پیــش کلینیــک شــیمیایی
رسدشــت راهانــدازی شــده اســت و
بــا همــکاری دانشــگاههای علــوم
پزشــکی از جملــه دانشــگاه شــاهد
اقدامــات الزم را بــرای انجــام امــور
درمانــی و پایــش و کنــرل ســامت
جانبــازان شــیمیایی انجــام میدهــد
وی یــادآور شــد :هرســال طــی یــک یــا ۲
نوبــت تیمــی از طــرف بنیــاد بـرای معاینه
و کنــرل یــا درمــان عــوارض جانبــازان
شــیمیایی بــه رسدشــت اعــزام میشــود
وی در پایــان گفــت :در چنــد ســال اخیــر
بــا همــکاری وزارت بهداشــت ،درمــان
و آمــوزش پزشــکی و دانشــگاه علــوم
پزشــکی ارومیــه ســاختار تخصصــی ایــن
کلینیــک تقویــت شــده اســت بــه نحــوی
کــه کلینیــک مذکــور در حــال حــارض در ۹
تخصــص پزشــکی ارائــه خدمــت میکنــد
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رسپرست سازمان صنعت ،معدن و تجارت آذربایجان غربی

قابلیت صادرات  ۸۰درصد فرشهای آذربایجان غربی
سرپرســت ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت
آذربایجــان غربــی گفــت :در حــال حاضــر ۸۰
درصــد از فــرش هــای تولیــدی در اســتان
قابلیــت صــادرات بــه خــارج از کشــور را دارنــد.
محمــد دهقــان بــا بیــان اینکــه ســاالنه بیــن
 ۲۹۰تــا  ۳۰۰هــزار مترمربــع فــرش دســتباف
در اســتان تولیــد مــی شــود افــزود :از ایــن
میــزان ســاالنه  ۲۰میلیــون دالر بــه خــارج از
کشــور صــادر مــی شــود ایــن در حالــی اســت
کــه  ۸۰درصــد فرشــها قابلیــت صادراتــی دارنــد.
وی آمریــکای شــمالی ،آلمــان ،ایتالیــا ،نــروژ و
دیگــر کشــورهای اروپایــی ،کشــورهای حــوزه
خلیــج فــارس ،پاکســتان و ترکیــه را از مقصــد
اصلــی فرشــهای صادراتــی اســتان عنــوان کــرد
و افــزود :در اســتان  ۲۳۰کارگاه غیــر متمرکــز
و شــش کارگاه متمرکــز و تعــداد  ۷۲هــزار
 ۳۲۱بافنــده وجــود دارد کــه شهرســتانهای
تــکاب و خــوی مهمتریــن قطبهــای
تولیــد فــرش اســتان بــوده و در کنــار آنهــا
فرشبافــی در شــهرهای بــوکان ،شــاهیندژ،
میانــدوآب ،مهابــاد و ارومیــه رواج دارد.

سرپرســت ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت
آذربایجــان غربــی تعــداد فعــاالن اســتان در
بخــش صنعــت فــرش را  ۷۲هــزار بافنــده عنــوان
و خاطرنشــان کــرد :ثبــت ملــی و جهانــی فــرش
افشــار تــکاب و ریزماهــی خــوی نشــان دهنــده
اهمیــت و قدمــت صنعــت فرش در اســتان اســت.
وی راه انــدازی خوشــه فــرش دســتباف را از
راهکارهــای توســعه فعالیــت صنعــت فــرش
و نیــز صــادرات ایــن محصــول عنــوان و
اضافــه کــرد :باتوجــه بــه توانمنــدی اســتان
درتولیــد فــرش دســتباف راه انــدازی خوشــه
فــرش مــی توانــد راه را بــرای توســعه
هرچــه بهتــر حــوزه فــرش فراهــم کنــد.
وی تصریــح کــرد :بــا توجــه بــه تفاهــم نامــه
مابیــن مرکــز ملــی فــرش ایــران و مدیرعامــل
شــرکت شــهرک هــای صنعتــی و صنایــع
کوچــک آذربایجــان غربــی وتبییــن قابلیــت
هــای همــکاری مشــترک و آمادگــی شــرکت
شــهرک هــای صنعتــی و صنایــع کوچــک
اســتان بــرای اجــرای آن در آینــده نزدیــک
شــاهد تحــول بنیــادی در تولیــد و کمــک

بــه صــادرات فــرش دســتباف خواهیــم بــود.
دهقــان در خصــوص بیمــه قالیبافــان در اســتان
نیــز افــزود :طبــق آخریــن آمــار تاکنــون ۱۵
هــزار نفــر از قالیبافــان اســتان تحــت پوشــش
بیمــه تأمیــن اجتماعــی قرارگرفتهانــد باقــی
افــراد اغلــب بیمــه روســتایی هســتند و ســازمان
تأمیــن اجتماعــی بــه علــت نداشــتن بودجــه
از پوشــش ایــن قالیبافــان معــذور اســت و
طبــق تفاهمنامــه امضاشــده بیــن صنــدوق
بیمــه روســتایی و عشــایری بقیــه افــراد نیــز
از طریــق ایــن صنــدوق ،بیمــه خواهنــد شــد.
سرپرســت ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت
آذربایجــان غربــی در خصــوص برنامــه هــای
ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت اســتان
جهــت رونــق تولیــد فــرش دســتباف نیــز
اظهــار داشــت :برگــزاری نمایشــگاه هــای ویــژه
فــرش ،حضــور در نمایشــگاه هــای داخلــی و
خارجـــــــــــــی و همچنیــن تــداوم اجــرای
طــرح فــروش اقســاطی فــرش دســتباف از
برنامــه های ســازمان در ســــــــــــــال جاری
است.

خرب ..............................................................................

صدور  ۴۹مورد اخطاریه ایمنی برای
تاالرها و رستورانهای ارومیه

رئیــس ســازمان آتشنشــانی
و خدمــات ايمنــی شــهرداری
ارومیــه گفــت ۴۹ :مــورد اخطاریــه
ایمنــی بــرای تاالرهــای پذیرایــی،
رســتورانها ،مســاجد و هیاتهــای
مذهبــی ارومیــه صــادر شــده اســت
ابراهیــم شادقوشــچی بــا اشــاره
بــه اقدامــات پیشــگیرانه انجــام
شــده اظهــار کــرد :طــی بازدیــدی
کــه از مراکــز اقامتــی ،تفریحــی
و مذهبــی ارومیــه انجــام شــده
 ۴۹مــورد اخطاریــه ایمنــی بــرای
تاالرهــای پذیرایــی ،رســتورانها،
هیاتهــای
و
مســاجد
مذهبــی صــادر شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه پیشــگیری
و رعایــت موازیــن ایمنــی دو
اصــل مهــم و اساســی بــرای
جلوگیــری از وقــوع حــوادث
اســت ،افــزود :در صــورت رعایــت
ایــن اصــول تــا حــدودی از تعــداد
آمــار حــوادث کاســته شــده و
ایمنــی افزایــش پیــدا میکنــد.
رئیــس ســازمان آتشنشــانی
وخدمــات ایمنــی شــهرداری ارومیه
بــا اشــاره بــه اینکــه در ســه ماهــه
نخســت امســال  ۲۸۰گواهــی ایمنی
در ارومیــه صــادر شــده اســت ،ادامه
داد :از ایــن تعــداد  ۱۷۰مــورد
صــدور پروانــه در مرحلــه بررســی

نقشــه و ارســال جوابیــه قــرار دارند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه از بیــن
گواهــی ایمنــی صــادر شــده۱۷ ،
مــورد گواهــی عــدم خالفــی بــوده
اســت ،خاطرنشــان کــرد :همچنیــن
از ایــن تعــداد  ۹۳مــورد پایــان کار
و هشــت مــورد نیــز بازدیــد مشــاوره
ایمنــی بــه منظــور ایمنــی اماکــن و
پبشــگیری از حــوادث بــوده اســت.
شادقوشــچی بــا بیــان اینکــه
یکــی از اقدامــات بــرای جلوگیــری
از بــروز حــوادث پیشــگیری و
ارتقــا ایمنــی اســت ،عنــوان کــرد:
بــرای ایــن منظــور بازدیــد از
ســاختمانهای تجــاری شــهر،
بازدیــد هفتگــی از ســاختمانهای
مرتفــع ،صــدور جوابیــه اســتعالم
شــهرداریهای مناطــق پنجگانــه
و اخطــار بــه اماکــن پرخطــر
در دســتور کار قــرار دارد.
وی تصریــح کــرد :بازدیدهــای
ایمنــی پــس از حریــق در ارتبــاط
بــا اتصــال انشــعابات و تائیدیــه
رفــع خطــر ،بازدیــد از مســاجد
و امامــزادگان ،جایگاههــای
عرضــه ســوخت ،هتلهــا و
مهمانپذیرهــا ،مهدهــای کــودک و
مــدارس از جملــه دیگــر اقداماتــی
بــوده کــه بــرای پیشــگیری و ارتقــا
ایمنــی اماکــن انجــام شــده اســت

