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مــا یــک دســتگاهی داریــم بــا یــک شــیوه های عملّیاتــی، بــا یــک برنامه هــای اجرائــی و در کنــارش بــا مقــداری ایــراد، نقــص، کمبــود؛ تحــّول کــه میخواهیــد ایجــاد 
کنیــد بایســتی آن شــیوه ها بهینــه بشــود، تبدیــل بشــود بــه شــیوه های مؤثّرتــر، کارآمدتــر، روان تــر و آن موانــع، آن اشــکاالت، آن کمبودهــا برطــرف بشــود؛ ایــن 
تحــّول اســت؛ ایــن ]کار[ البّتــه برنامــه الزم دارد؛ تحــّول بــدون برنامــه کــه امــکان نــدارد؛ روزمــّره کــه نمیشــود حرکــت کــرد؛ بایــد دســتگاه عاقلــه و مفّکره بنشــیند 
یــک طّراحــی 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 قــّوه ی قضائّیــه، جنــاب آقــای رئیســی قبــل از آنکــه ایــن مســئولّیت را بــه عهــده بگیرنــد، از ایشــان خواســته شــد، ایشــان هــم یــک برنامه ی 
تحــّول جامــع و مــورد قبولــی را تهّیــه کردنــد؛ پــس ایــن کار شــده، ایــن قســمت کار انجــام گرفتــه؛ ایــن خیلــی خــوب اســت لکــن برنامــه عبــارت اســت از ذهنّیــات؛ 
اگــر بخواهیــم تحّقــق خارجــی بــه وجــود بیایــد، کار الزم دارد. پــس توصّیــه ی اّول بنــده بــه رئیــس محتــرم و مســئوالن محتــرم و اجــزای قــّوه ی قضائّیــه این اســت که 
همیــن برنامــه ی خوبــی کــه شــما خودتــان تدویــن کرده ایــد و تهّیــه کرده ایــد و ارائــه کرده ایــد، ایــن برنامــه را بــر طبــق زمان بنــدی، بــدون اغمــاض پیــش ببریــد.

حجت االســام والمســلمین ســید مهــدی قریشــی در خطبه هــای ایــن هفتــه نمازجمعــه ارومیــه افــزود: غربی هــا بــا بی عفتــی 
ــت. ــر اس ــن ام ــه همی ــز نتیج ــی نی ــورهای غرب ــی در کش ــب فرهنگ ــاع نامناس ــن اوض ــیده اند و همی ــی نرس ــه جای ــی ب ــی حجاب و ب

خانواده هــای  بــه  بی عفتــی  و  بی حجابــی  کشــاندن  دنبــال  بــه  آنــان  کــرد:  اضافــه  وی 
کننــد. پیــروی  آنــان  از  نبایــد  مــا  خانواده هــای  و  مــردم  ولــی  هســتند  مســلمان 

بــا  می خواهنــد  آنــان  و  اســت  متعالــی  زندگــی  از  جهــان  مــردم  همــه  کــردن  دور  غربی هــا  اهــداف  کــرد:  بیــان  وی 
یابنــد. دســت  خــود  شــوم  اهــداف  بــه  مســلمان،  کشــورهای  ویــژه  بــه  مختلــف  کشــورهای  در  حجابــی  بــی  ترویــج 

یــک  بــه  بایــد  کنونــی  برهــه  در  حجــاب  و  عفــاف  رعایــت  داد:  ادامــه  غربــی  آذربایجــان  در  فقیــه  ولــی  نماینــده 
بیاینــد. کار  پــای  خصــوص  ایــن  در  بایــد  نیــز  علمــی  نهادهــای  و  متفکــران  همــه  و  شــود  تبدیــل  عمومــی  مطالبــه 

انهدام تیم تروریستی ضدانقالب در چالدران
قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع(

در  ضدانقــاب  تروریســتی  تیــم 
آذربایجــان  چالــدران  عمومــی  منطقــه 
شــد  منهــدم  کامــل  به طــور  غربــی 
قــرارگاه حمــزه سیدالشــهدا)ع( در رابطــه بــا درگیری هــای 

اخیــر بــا گروهک هــای ضدانقــالب اطالعیــه ای صــادر 

بــه  ایــن اطالعیــه آمــده اســت؛  از  کــرد در بخشــی 

دنبــال درگیــری روز گذشــته رزمنــدگان اســالم بــا یکــی از 

ــدران  ــی چال ــه عموم ــالب در منطق ــای ضدانق گروهک ه

و کشــته و زخمــی شــدن شــاری از آنهــا، رزمنــدگان 

تعقیــب  بــه  اقــدام  سیدالشــهدا)ع(  حمــزه  قــرارگاه 

ــرزی  ــر م ــه صف ــک در منطق ــای گروه ــان و بقای متواری

کردنــد کــه شــب گذشــته تیــم دیگــری از ضدانقــالب کــه 

بــه منظــور کمک رســانی و نجــات متواریــان درگیــری 

ــوری اســالمی  ــه مرز هــای جمه ــی و آسیب رســاندن ب قبل

ــم کشــورمان در منطقــه  ــه وارد حری ــران از خــاک ترکی ای

ــع  ــه موق ــدام ب ــیاری و اق ــا هوش ــد، ب ــده بودن ــو ش ماک

رزمنــدگان اســالم روبــه رو شــده و بــه طــور کامــل منهــدم 

ــالح  ــراه س ــه هم ــدگان ب ــای کشته ش ــه جنازه ه ــدند ک ش

و تجهیــزات مربوطــه در اختیــار رزمنــدگان اســالم اســت

دیگــر  بــار  یــک  کــه  می افزایــد  اطالعیــه  ایــن 

حامیــان  و  ضدانقــالب  گروهک هــای  و  ارشار  بــه 

می دهــد  هشــدار  آن هــا  بین املللــی  و  منطقــه ای 

خدشــه دار  بــرای  مذبوحانــه  تعــدی  هرگونــه  کــه 

بــا  ایــران  اســالمی  جمهــوری  ملــی  امنیــت  کــردن 

روبــه رو  اســالم  رزمنــدگان  کوبنــده  و  قاطــع  اقــدام 

می شود 

       رس مقاله.........................

ــت  ــان آی ــک خیاب ترافی
ــه ــانی ارومی اهلل کاش

علی جالل زاده

در پــی سیاســت هــای غلــط از ابتــدای 
شــدن  ســرازیر  و  اســامی  انقــاب 
ــات  ــه موجب ــهرها ک ــه ش ــتائیان ب روس
مشــکات عدیــده در شــهر هــا شــد کــه 
یکــی از عمــده ترین مشــکات بــه ازای 
هــر مهاجــر مــا یــک تولیــد کننــده را از 
دســت دادیــم و نیــز تبدیــل بــه مصرف 
کننــده شــد مشــکات بعــدی کــه 
پشــت ســر هــم ظاهــر شــدند از قبیــل 
اســکان و امکاناتــی کــه بایــد بــرای ایــن 
ــینی  ــهر نش ــتاق ش ــر مش ــه مهاج هم
ــوع  ــک ن ــع ی ــد در واق ــی ش ــم م فراه
پذیرایــی اجبــاری از مهمانــان ناخوانده .

یکــی دیگــر از مشــکات بوجــود آمــده 
ــیخته در  ــار گس ــک افس ــن ترافی همی
اغلــب شــهر هــا مخصوصــا کانشــهرها 
بــود کــه شــهر ارومیــه ایــن یکــی 
آمــد مــی  حســاب  بــه  مقاصــد  از 

ــک  ــن و پرترافی ــوری تری ــی از مح یک
همیــن  ارومیــه  خیابانهــای  تریــن 
ــه  ــت ک ــانی اس ــت ا... کاش ــان آی خیاب
ــف  ــروج نص ــی ورود و خ ــور ارتباط مح
ــده دارد ــر عه ــی ب ــه تنهای ــهر را ب ش

مثــل  متعــدد  علتهــای  بــر  عــاوه 
ــک  ــح ترافیکی-ت ــا صحی ــای ن رفتاره
سرنشــین بــودن خودروهــا و عــدم 
اقبــال مــردم بــه نــاوگان حمــل و نقــل 
ــن  ــن بی ــا در ای عمومــی، یکــی از علته
کــه بیشــتر خودنمائــی مــی کنــد وجود 
ــی در  ــاری و آموزش ــز درمانی،تج مراک
هســته مرکــزی شــهر مــی باشــد .

ــت  ــده بیشــتر از نصــف عل ــر نگارن بنظ
ا... کاشــانی  ترافیــک خیابــان آیــت 
ــه وجــود بیمارســتان  ــوط ب ارومیــه مرب
ــه در  ــد ک ــی باش ــری م ــت ا... مطه آی
ســایه ســکوت مســئولین متولــی و 
مدیریــت درمــان و بهداشــت و نیــز 
ــان  ــتان همچن ــن بیمارس ــت ای مدیری
ایــن  تنهــا  نــه  زا اســت و  مشــکل 
ــرون  ــه بی ــوچ ب ــال ک ــتان خی بیمارس
ــن هســته شــلوغ شــهر را در ســر  از ای
نمــی پرورانــد بلکــه در جهــت تحکیــم 
و  ســاخت  بــه  دســت  بیمارســتان 
ســاز پرحــرف و حدیــث در داخــل 
ــچ  ــا هی ــه ب ــت ک ــتان زده اس بیمارس
اصولــی توجیــه پذیــر نیســت کــه نهایتا 
در انتهــای بیمارســتان و پشــت کوچــه 
ایــن بیمارســتان معضاتــی را بــرای 
ــدای  ــه ص ــود آورده ک ــایگان بوج همس
ــی  ــده ول ــز در آم ــایگان نی ــن همس ای
بنــدگان خــدا کار بــه جائــی نبــرده انــد

ــت تســهیل  ــه جه ــه پیداســت ک ناگفت
بــه  آمبوالنســها  خــروج  و  ورود  در 
ــد از درب  ــده ان ــور ش ــتان مجب بیمارس
اصلــی کــه روبــه خیابــان آیــت ا... 
کاشــانی است.وســط خیابــان را بــاز 
ــن خــود موجــب دور  ــه ای ــد ک نگهدارن
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 
ــان نارضایتــی مــردم ادامــه دارد همچن

شــدن  بســته  صــورت  راهــکار:در 
ــهید  ــان ش ــوان از خیاب ــی ت ــن در م ای
و  ورود  بــرای  فرعــی  درب  باکــری 
ــه  ــرد ک ــه ک ــها تعبی ــروج آمبوالنس خ
و  حمــل  و  بیمارســتان  بــرای  هــم 
ــود و  ــد ب ــت خواه ــاران راح ــل بیم نق
ــاب  ــک اعص ــن ترافی ــردم از ای ــم م ه
ــت ــد یاف ــی خواهن ــن خاص ــورد ک خ

    جارچی باشی..................

از اصــالح طلبــی تــا 
ســخنگوی اتحادیــه اروپــا

طنز پرداز نرشیه

ــی  ــاب جارچ ــزارش جن ــه گ بناب
باشــی : یــک روزنامــه زنجیــره 
طلبــی  اصــالح  مدعــی  ای 
توقعــات  ســطح  کــه  نوشــته 
ایــران از اروپــا خیلــی باالســت!!!

گفتم:مگــر ایــن روزنامــه زنجیــره 
ــت!!؟ ــه اروپاس ــخنگوی اتحادی ای س
ــت:  ــی گف ــی باش ــاب جارچ جن
ــی  ــره ای در حال ــه زنجی ــن روزنام ای
در مقــام دفــاع و توجیــه بــد عهــدی 
ــی هــا در اجــرای  ــی اروپائ ــی عمل و ب
ــه  ــه اتحادی ــده ک ــر آم ــان ب تعهداتش
ــه  ــک جانب ــروج ی ــس از خ ــا پ اروپ
ــده  ــم وع ــه رغ ــام ب ــکا از برج آمری
ــکاری  ــن هم ــی کمتری ــو خال ــای ت ه
تعهــدات  اجــرای  در  ایــران  بــا 
برجامــی خــود نداشــته و ســاز و 
توهیــن  در  هــم  آنهــا  مالــی  کار 
آمیزتریــن شــکل ممکــن علیــه ملــت 
ــه  ــک کالم خالص ــران در ی ــریف ای ش
ــت!! ــر غذاس ــت در براب ــده و آن نف ش

ــس جمهــور  گفتم:مگــر همیــن رئی
برآمــده از همیــن جریــان بــه اصطالح 
اصــالح طلبــی در ســال 94 در آســتانه 
ــه  ــرد ک ــد نک ــام تاکی ــای برج امض
ــی  ــاء نم ــی را امض ــچ توافق ــران هی ای
کنــد مگــر اینکــه تمــام تحریــم هــای 
اقتصــادی در همــان روز لغــو شــوند؟!!!

ــت:از  ــی گف ــی باش ــاب جارچ جن
تــا  و  برجــام  تــا  برجــام  قبــل 
ــغول  ــت مش ــن جماع ــتکس ای اینس
ــی  ــه م ــا ک ــه م ــتند البت ــزک هس ب
ــن  ــراره و ای ــه ق ــوع از چ ــم موض دانی
ــتقیم  ــر مس ــن، غی ــان دروغی مدعی
ــی  ــزک م ــا را دارن ب ــکا و اروپ آمری
کننــد اصــال االن اینــارو ولشــون کنــی 
شــیرجه مــی رن طــرف آمریــکا و اروپا

ــدن  ــا خوان ــا ب ــت ه ــی وق گفتم:بعض
ــان  ــا گم ــه ه ــن روزنام ــب از ای مطال
مــی رود کــه ایــن نوشــته ها از ســوی 
یکــی از ســفارتخانه هــای کشــورهای 
انگلیسی،فرانســه بــا آلمــان بــرای این 
ــت ــده اس ــتاده ش ــا فرس ــه ه روزنام

جنــاب جارچــی باشــی گفت:ماننــد 
هــای  دوره  در  را  رفتارهــا  ایــن 
قاجاریــه و پهلــوی از اشــخاصی چــون 
میرزاآقاخــان نــوری شــاهد بــوده ایــم

گفتم:بنــده از همــون اول شــروع کلمــه 
ــناختن  ــا ش ــات ب ــام اصطالح ای بن
عاملیــن تاســیس یــک همچیــن 
ــت از  ــن جماع ــه ای ــم ک ــی گفت گروه
ــالح  ــان اص ــات منظورش ــه اصالح کلم
جیــب شــان اســت نــه اصــالح 
ــت  ــن عل ــه همی ــت ب ــت، درس مملک
ــت  ــه مل ــش قاطب ــان از اول پی اسمش
ایــران شــد مدعیــان اصالحــات.

بهره مندی بیش از یک هزار دانش آموز کمیته امداد از طرح اوقات فراغت
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( آذربایجان غربی

)ره(  مینــی  امــام  امــداد  کمیتــه  مدیــرکل 
ــل  ــا فص ــان ب ــت: همزم ــی گف ــان غرب آذربایج
تابســتان یک هــزار و ۷۵۰ نفــر دانش آمــوز تحــت 
ــات  ــرح اوق ــف ط ــای مختل ــش از برنامه ه پوش
فراغــت ایــن نهــاد مقــدس بهــره منــد می شــوند

ــی  ــداد آذربایجان غرب ــه ام ــرکل کمیت ــهندی مدی ــز س عزی

ــا هــدف بهــره  ــار اینکــه طــرح اوقــات فراغــت ب ــا اظه ب

گیــری مفیــد از ایــام تابســتان، ارتقــاء ســطح فکــری 

و  هدایــت  و  اســتعداد ها  شــناخت  فرهنگــی،  و 

می شــود؛  اجــرا  مددجــو  دانش آمــوزان  توامنندســازی 

ــزار و  ــتان، یک ه ــل تابس ــاز فص ــا آغ ــان ب ــت: همزم گف

۷۵۰ نفــر دانش آمــوز شــهری و روســتایی تحــت پوشــش 

ــه  ــت کمیت ــات فراغ ــرح اوق ــف ط ــای مختل در برنامه ه

ــوند. ــد می ش ــا بهرهمن ــت و از آن ه ــتان رشک ــداد اس ام

ــل  ــاز فص ــا آغ ــاله ب ــه س ــه هم ــار اینک ــا اظه ــهندی ب س

ــی  ــای فرهنگ ــی در کانون ه ــای متنوع ــتان برنامه ه تابس

و تربیتــی کمیتــه امــداد بــرای دانــش آمــوزان تحــت 

نیــز  امســال  کــرد:  بیــان  می شــود،  برگــزار  پوشــش 

دوره هــای متنــوع آموزشــی همچــون کالس هــای ورزشــی، 

تربیــت کــودکان خــالق و متفکــر، بهداشــت، اخــالق 

اســالمی، مهارت هــای زندگــی، کتابخوانــی و فرهنــگ 

ــرای اســتفاده دانــش آمــوزان در حــال برگــزاری  ــی ب قرآن

می باشــد و دانــش آمــوزان از آن هــا اســتفاده می مناینــد. 

از  گیــری  بهــره  بــا  کالس هــا  ایــن  کــرد:  اضافــه  وی 

ظرفیــت اســاتید و مربیــان مجــرب در ۸ کانــون دائــم 

ــود. ــزار می ش ــی برگ ــت آذربایجان غرب ــون موق و ۱۳ کان

مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( آذربایجــان 

غربــی بــا اشــاره بــه اعــزام مددجویــان و دانــش آمــوزان 

تحــت حایــت بــه اردو هــای تربیتــی و آموزشــی گفــت: 

قالــب  در  مددجویــان  از  نفــر   ۴۸۰ امســال  تابســتان 

کردســتان  اســتان  بــه  تربیتــی  و  آموزشــی  اردو هــای 

بــه  حایــت  تحــت  دانش آمــوزان  از  نفــر   ۶۰۰ و 

اردوی زیارتــی مشــهد مقــدس و قــم اعــزام می شــوند

توزیع بیش از 7 هزار تن شکر در استان
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی

ــزان  ــه می ــاره ب ــا اش ــروز ب ــان ام ــد دهق احم
رمضــان  مــاه  در  شــده  توزیــع  کاالهــای 
بــه منظــور ایجــاد تعــادل در بــازار اظهــار 
و  هــزار  هفــت  منظــور  ایــن  بــرای  کــرد: 
فروشــگاه های  طریــق  از  شــکر  تــن   ۶۳۴
ــع شــده اســت. ــره ای ســطح اســتان توزی زنجی

شــکر  ســهمیه  کل  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
مبــارک  ایــام  در  اســتان  بــرای  تخصیصــی 
ــوف و  ــی، صن ــارف صنعت ــت مص ــان جه رمض
ــن  ــزار و ۵۰۰ ت ــج ه ــدود پن ــورداران در ح زنب
شــکر بــود، تصریــح کــرد: از ایــن میــزان شــکر 
تخصیصــی در حــدود ۸۱۷ تــن جهــت مصــارف 
زنجیــره ای  فروشــگاه های  در ســطح  خانــوار 
شــد. توزیــع  اســتان  مصــرف  تعاونــی  و 
جهــاد  ســازمان  بازرگانــی  توســعه  مدیــر 
کــرد:  عنــوان  آذربایجان غربــی  کشــاورزی 
کار  جــاری  ســال  مــاه  اردیبهشــت   ۲۶ از 

ســه  قیمــت  بــا  اســتان  در  شــکر  توزیــع 
ــاه  ــان م ــس از پای ــد و پ ــاز ش ــزار و ۴۰۰ آغ ه
فروشــگاه های  در  شــکر  توزیــع  رمضــان 
ــص  ــر ســهم تخصی ــاوه ب ــره ای اســتان ع زنجی
یافتــه در مــاه رمضــان نیــز ادامــه داشــت.

وی بــا اشــاره بــه توزیــع ۱۷۰ تــن گوشــت قرمز 
در مــاه رمضــان تصریــح کــرد: ایــن گوشــت های 
ســهمیه ای بــه صــورت مخلــوط ۳۱ هــزار و 
ــت ۳۲  ــه قیم ــز و ران ب ــان، ران و مغ ۵۰۰ توم
ــه  ــردن ب ــت و گ ــان و سردس ــزار و ۵۰۰ توم ه
ــروش رســیدند. ــه ف ــان ب ــزار توم قیمــت ۳۱ ه
ــدی  ــج هن ــع برن ــه توزی ــان اینک ــا بی ــان ب دهق
قــرار  نیــز در مــاه رمضــان در دســتور کار 
ــدی در  ــج هن ــن برن ــه داد: ۵۰۰ ت ــت، ادام داش
ســطح اســتان توزیــع شــده و در صــورت لــزوم و 
تصمیــم دولــت توزیــع کاالهــای اساســی ادامــه 

خواهد داشت 

بدینوســیله از آقــای ســعید قدیــری ریاســت محتــرم موسســه اعتبــاری کوثــر شــعبه چهــارراه 
همافــر کــه بــا حداکثــر تــوان و اخــالق در جهــت راه انــدازی کار مشــتریان تــالش مــی کننــد 

تشــکر و قدردانــی مــی نماییــم.

تقدیر و تشکر

جمعی از مشتریان موسسه اعتباری کوثر
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اقتصاد مقاومتی و زیرشاخه های آن

استخدام مدرس زبان کامپیوتر
از بین خانم ها و آقایان با شرایط و مزایای ویژه جذب می نماید

www.orasia1.ir:ثبت نام از طریق
32751211

بــه تعــدادی کارگــر ســاده و 
ــا جــای خــواب  کارهــای تخصصــی ب
اســتانبول  در  رایــگان  غــذای  و 

نیازمندیــم.
09055770050

بــه یــک فروشــنده آقــا در 
یــک فروشــگاه نیازمندیــم

09013015590

یــک شــرکت بیمــه جهــت  
اشــتغال زائــی از بیــن افــراد 
ــام  ــورت تم ــه ص ــای کار ب جوی
ــه  ــدام ب ــت اق ــه وق ــت و نیم وق
اعطــای نمایندگــی رســمی مــی 

ــد نمای
09146680215

خانــم  کارگــر  نفــر   2 بــه 
جهــت کار پــاره وقــت در رســتوران 

نیازمندیــم
09017135996

کار در منزل با دستمزد باال
بــه یــک بافنــده تابلــو فــرش کامپیوتری)شــماره 

ای(در انــدازه هــای مختلــف نیازمندیــم.
09149592406-09145281827

کار پاره وقت
خانــم( و  دانشــجویان)آقا 

و  دار  خانــه  هــای  خانــم 
ــغل  ــال ش ــه دنب ــرادی ک اف

هســتند دوم 
09336676594

بــه 2 نفــر شــاگرد ســاده جهــت کار 
در کارگاه MDF نیازمندیــم.

09901457394  

یک شرکت معتبر فناوری سه 
شیفت کاری صبح عصر شب خانم و 
آقا 30 تا 40 سال آشنا به کامپیوتر 

در حد معمولی با بیمه و حقوق باالی 
1.300.000 تومان بعد از گذشت زمان 

آزمایش نیازمند است
تماس از تاریخ 98/5/1 به بعد 

09148002494

فرصت های شغلی موجود در شهر ارومیه

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

کــه  اســت  فرجــام  بــی  برجــام  همیــن  بــارزش  و  اخیــر  نمونــه 
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 
ــرار  ــری ق ــی مه ــورد ب ــور م ــان کش ــرف مجری ــه از ط ــت ک ــی اس مقاومت
گرفتــه و آنطــور کــه شایســته اســت بــه آن پرداختــه نمــی شــود کــه صــد 
ــان را مــی رســاند ــان  و عــدم اشــرافیت آن ــه عــدم درک عمیــق مجری البت

ــی  ــه یعن ــی کلم ــاده و واقع ــای س ــه معن ــی ب ــی مقاومت ــاد مقاومت اقتص
ــا در آن  ــه ه ــا وتکان ــش ه ــه تن ــوری ک ــور بط ــاد کش ــازی اقتص ــاوم س مق
ــاد  ــس اقتص ــاده و برعک ــاق نیافت ــن اتف ــروز ای ــه ام ــا ب ــد و ت ــر باش ــی اث ب
ــان داده و  ــی نش ــای منف ــش ه ــود واکن ــی از خ ــر تنش ــل ه ــا در مقاب م
ــت! ــته اس ــراه داش ــی را هم ــول مل ــزول ارزش پ ــورم و ن ــود گرانی،ت ــا خ ب

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.

ــه  ــت ک ــواده اس ــاد خان ــان اقتص ــور هم ــاد کش ــای اقتص ــه ه ــی از پای یک
ــور در  ــاد کش ــی کل اقتص ــازد و یعن ــی س ــور را م ــاد کش ــوع اقتص در مجم
ــاوم  ــا مق ــر م ــع اگ ــا در واق ــواده ه ــه اقتصــاد خان ــردد ب ــی گ ــر م ــت ب نهای
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.

ــزرگ  ــه یــک کارگاه ب ــوان کشــور را ب ــواده هــا مــی ت ــق خان اصــوال از طری
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 

در کشــورهای غربــی جــوالن داده و بــا مغــزی آغشــته بــه تفکــرات غربــی.
اکنــون وضعیــت عمومــی کشــور اعــم از تولید،صادرات،واردات،فــروش 
یــک  کــه  اســت  ایــن  از  غیــر  چیســت  از  نشــان   ... و  گاز  و  نفــت 
بــه  اعتقــاد  از  بریــده  و  غربــی  تفکــرات  بــه  مســموم  مدیریــت 
اســت؟!! حاکــم  کشــور  اقتصــاد  بــر  داخلــی  هــای  توانمنــدی 

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

ــر اســاس یــک مدیریــت درســت  صــد البتــه واردات هــم عیــن صــادرات ب
ــه از ارزش  ــورم زاســت و همیشــه طــوری اســت ک ــرد و ت ــی گی انجــام نم
پــول ملــی ،مــی کاهــد و بــا خــود گرانــی را بــه همــراه مــی آورد!!
ــجام در  ــدم انس ــم ع ــه لیبرالیس ــته ب ــای آغش ــگاه ه ن
مدیریــت کالن کشــور ، وجــود مدیریــت هــای مــوازی، عــدم 
ــتقبال  ــی و اس ــانی بوم ــروی انس ــش و نی ــه توان،دان ــکاء ب ات
ــده، واردات  ــت نش ــادرات مدیری ــای خارج،ص ــدی ه از توانمن
بــی رویــه عــدم نظــارت و یــا کمبــود آن بــر حــوزه هــای 
ــارت  ــوزه نظ ــد در ح ــت واح ــک مدیری ــود ی ــی و نب اجرائ
هــا وجــود مدیــران پــر هزینــه و اشــراف گــری مدیــران از 
درد هایــی اســت کــه جامعــه را مــی آزارد و ایــن در حالــی 
اســت کــه ایــن درد هــا همــه و همــه درمــان دارنــد ولــی 
ــد ــان کن ــد درم ــی خواه ــا نم ــت ی ــاذق نیس ــا ح ــک ی پزش

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.

ــد  ــی توان ــرای کار م ــی ب ــروع خوب ــان ش ــش بنی ــای دان ــن شــرکت ه همی
ــه گــوش  ــا ب ــن شــرکت ه ــی از ای ــای خوب ــر ه ــم خب ــرا ه ــه اخی باشــد ک
ــورد  ــد م ــازی چن ــوه س ــد و انب ــاخت ،تولی ــه آن س ــه نمون ــد ک ــی رس م
ــی  ــد زمان ــی ش ــارج وارد م ــا از خ ــه قب ــا ک ــازی م ــودرو س ــات خ از قطع
ــواری  ــت خ ــوداگری، داللی،ران ــد س ــد مانن ــر مول ــای غی ــت ه ــه فعالی ک

در سیســتم اقتصــادی کشــور پــاداش بیشــتری نســبت بــه فعالیــت 
ــی  ــد ســوق نم ــه ســمت تولی ــع ب ــد مناب ــی کن ــت م ــدی دریاف ــای تولی ه
ــود ــی ش ــاد نم ــدی ایج ــای تولی ــرای فعالیته ــزه ب ــه انگی ــد در نتیج یاب

ــام  ــالح نظ ــی و کال اص ــی،ارزی بانک ــام مالیات ــالح نظ اص
اقتصــادی و پولــی بــه نفــع حــوزه هــای تولیــد مــی توانــد 
ــد ــوزه بیانجام ــن ح ــی در ای ــدگاه انگیزش ــالح دی ــه اص ب

ــهای  ــه بخش ــده ک ــی ش ــه طراح ــه گون ــور ب ــی کش ــام مالیات ــفانه نظ متاس
ــرار  ــی ق ــام مالیات ــت نظ ــورد اصاب ــای نجومی،م ــد ه ــا درآم ــفاف ب ــر ش غی
ــفافی  ــابهای ش ــورت حس ــا و ص ــه فعالیته ــهایی ک ــا بخش ــی گیرند،ام نم
ــه  ــهائی ک ــر بخش ــه اگ ــتند ک ــات هس ــت مالی ــه پرداخ ــور ب ــد مجب دارن
ــه  ــورد توج ــد م ــی دهن ــام م ــی انج ــه و دالل ــودا گران ــای س ــت ه فعالی
ــت  ــت از فعالی ــن دس ــام ای ــرای انج ــزه ب ــرار گیرند،انگی ــی ق ــام مالیات نظ
ــی  ــد اصــاح نظــام مالیات ــس بای ــد پ ــی یاب ــه خــود کاهــش م ــا خــود ب ه
ــهای  ــه بخش ــی ک ــرایط فعل ــژه در ش ــه وی ــرد ب ــورت گی ــگاه ص ــن ن ــا ای ب
انــواع هزینــه هــای غیــر متعــارف روبروست،فشــارهای  بــا  تولیــدی 
ــد  ــن درآم ــار تامی ــد و فش ــل یاب ــد تقلی ــدگان بای ــد کنن ــر تولی ــی ب مالیات
ــد ــال یاب ــا انتق ــش ه ــایر بخ ــه س ــد ب ــای تولی ــش ه ــی از بخ ــای مالیات ه
بایــد توجــه داشــت کــه ســاماندهی بــه نظــام ارزی کشــور از جملــه 
راســتای  در  و  انگیزشــی  نظــام  اصــاح  بــرای  حیاتــی  اقدامــات 
شــود. مــی  محســوب  نیــز  آن  بــه  بخــش  رونــق  و  تولیــد  حفــظ  
رانــت  نفــع  بــه  و  تولیــد  ضــرر  بــه  نیــز  ارزی  سیاســت  متاســفانه 
شــود مــی  تمــام  اقتصــاد  مولــد  غیــر  هــای  بخــش  و  جویــان 
ضمــن اینکــه جهــش ارزی طــی ســالها گذشــته مخصوصــا پارســال 
ــت  ــری دول ــی تدبی ــود و ب ــام نب ــکا از برج ــروج آمری ــل خ ــه دلی ــا ب تنه
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
ــق تولیــد  ــرای رون ــه خدمــت گرفتــن بانــک هــا ب اصــاح نظــام بانکــی و ب
نیــز از دیگــر اقداماتــی اســت کــه بایــد در دســتور کار حاکمیــت قــرار گیــرد.
ــا مســاعد بخشــهای تولیــدی در کشــور،بانک  ــه شــرایط ن ــا توجــه ب ــرا ب زی
ــد  ــا ندارن ــش ه ــن بخ ــه ای ــهیاتی ب ــای تس ــه اعط ــی ب ــل چندان ــا تمای ه
و فســاد حاکــم در سیســتم بانکــی کشــور،صنایع را بیشــتر از بخــش 
ــوق داده ــوری س ــای ص ــرکت ه ــی و ش ــخاص حقیق ــه اش ــد ب ــای مول ه

 است 

بــه چنــد نفــر کارگــر خانم 
شکســتن  کار  در  وارد  ماهــر 
گــردو  کارگاه  در  کار  و  گــردو 

شــکن نیازمندیــم
09334434846

یــک موسســه بــا شــرایط و 
ــژه مزایــای وی
1-مدیر داخلی

2-مدرس کامپیوتر
3-مدرس زبان

جذب می نماید
ثبت نام از طریق سایت 

www.orasia1.ir
بــه یــک نفــر خانم)منشــی(32766000

ترکــی  زبــان  بــه  مســلط 
ــی  ــط عموم ــا رواب ــتانبولی ب اس

نیازمندیــم. بــاال 
09365748881

ــت کار در  ــر جه ــاده و ماه ــر س ــدادی کارگ ــه تع ب
شــعبات زنجیــره ای یــک فســت فــود در تهــران همــراه بــا 

جــای خــواب و غــذا نیازمندیــم
خیابان باکری روبروی بیمارستان شهری ترک دنر

جهــت  خانــم  یــک  بــه 
نیازمندیــم. صندوقــداری 
09125811650

بــه یــک نفــر همــکار آقــا جهــت کار در عمــده 
نیازمندیــم.324516339 لــوازم تحریــر  فروشــی 

فروشــنده  یــک  بــه 
فروشــگاه  جهــت  خانــم 
ــت  ــام وق ــه تم پوشــاک زنان

نیازمندیــم.
09148344669

بــه  فرهنگــی  مجموعــه  یــک 
صــورت  بــه  خانــم  همــکار  تعــدادی 
نیمــه وقت)حقــوق یــک میلیون+پــاداش(

ــم. نیازمندی
09148233218
ــش 32249107 ــرکت پخ ــک ش ی

ــدادی  ــه تع ــی ب ــواد غذائ م
فروشــنده)بازاریاب(با حقــوق 
عالــی  پورســانت  و  ثابــت 

ــت ــد اس نیازمن
09355872629

بــه 2 نفــر همــکار آشــنا بــه کامپیوتر 
در  cd فروشــی نیازمندیم.

09149785003

در  خانــم  و  آقــا  بازاریــاب  نفــر   2 بــه 
نیازمندیم.)حقــوق  آسانســوری  شــرکت  یــک 

عالــی( ثابت+پورســانت 
09142790191

بــه تعــدادی خانم)روزانه 4 ســاعت(
با حقــوق ثابــت نیازمندیم.

09142790191

به 2 نفر شاگرد ساده جهت کار در کارگاه MDF نیازمندیم.
09901457394



جهــت  آقــا  فروشــنده  یــک  بــه 
نیازمندیــم. همــکاری 

خیام جنوبی نرسیده به فلکه خیام فروشگاه 
پیشرو

به یک فروشنده نیازمندیم.
stop فلکه خیام فروشگاه

به یک فروشنده ماهر نیازمندیم.
خیام جنوبی چهارراه دانش فروشگاه کیف و 
کفش

ــه یــک فروشــنده جهــت همــکاری  ب
ــم نیازمندی

خیــام جنوبــی ســنگ فــرش فروشــگاه 
ــه ــش آیین ــف و کف کی

ــیزه  ــنده دوش ــر فروش ــک نف ــه ی ب
نیازمندیــم

خیــام جنوبــی ط فوقانــی فروشــگاه تخــت 
جمشید

      بازارباش)نقد اقتصادی( ........
رها شدن تولید کننده و 

مصرف کننده در دام دالالن

لطفا هنگام مطالعه این نرشیه سیگار نکشیدسه شنبه  18 خرداد 1398   6 ذی القعده 1440   9 جوالی 2019

نویسنده مهامن

توسعه تجارت مرزی بین ایران و ترکیه
فرماندار خوی

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

ــی  ــط عموم ــا رواب ــم ب ــک خان ــه ی ب
موســیقی  آموزشــگاه  جهــت  بــاال 

زمندیــم نیا
09143400249

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

به تعدادی خانم)حضوری(
روابــط  ســنتی(با  خانم)بازاریــاب  و  آقــا 
ــورت  ــاال بص ــری ب ــزه یادگی ــی و انگی عموم
تمــام وقــت و پــاره وقــت بــا شــرایط کاری 
ــان  ــون توم ــک میلی ــا ی ــاوت ب ــا متف کام
ماهیانــه  پــاداش  و  پورســانت  حقــوق، 

نیازمندیــم. )مراجعــه حضــوری(
ــاره  ــورت پ ــت کار بص ــر ورد پرس ــک نف ی

ــت وق
09376472427

بــه 2 نفــر جوشــکار ســاده و 2 نفــر 
کانــال ســاز ماهــر نیازمندیــم

خیابان امین روبروی اداره غله،کانال سازی 
کولر

بــه تعــدادی نیــروی خانــم در یــک 
میلیــون  یــک  نیازمندیم)حقــوق  شــرکت 

تومــان(
09149383717

بــه یــک نفــر بازاریــاب خانــم بــا 
درآمدبــاالی یــک میلیــون در محیــط کاما 
ــه 10-14( ــاعت مراجع ــه نیازمندیم)س زنان
09142403800

بازاریابــی و فــروش تلفنــی و 
میدانــی خانــم و  یــا آقا)5نفــر(

محــل کار:جــاده شــهید کالنتــری 
صنعتی،فــاز1 شــهرک 

09143881686

ــت  ــال جه ــم فع ــدادی خان ــه تع ب
نیازمندیم.حقــوق  وقــت  نیمــه  کار 

800.000(+پــاداش ثابت)
33461436-09142790191

ــت  ــده جه ــدادی رانن ــه تع ب
تلفنــی  تاکســی  در  همــکاری 
ــان  ــزار توم ــد ه ــه ص ــد روزان درآم

نیازمندیــم. 
09147183265

ــم در  ــدار خان ــر صندوق ــک نف ــه ی ب
ــم. ــتنی نیازمندی ــگاه بس فروش

33384642-09125811650

بــه چنــد نفــر چــرخ کار خانــم جهــت 
کار در تولیــدی پوشــاک نیازمندیــم. 

09126109476

یــک مجموعــه فرهنگــی پــاره وقــت 
اســتخدام مــی نماید،روزانــه 4 ســاعت حقــوق 
ثابــت 700.000 تــا 2 میلیــون تومان+پــاداش 
33461436-09142790191

ــر  ــکار ماه ــر چرخ ــد نف ــه چن ب
ــم.  ــم نیازمندی خان

خیابان امام،پاساژ مروارید،طبقه اول 
پالک66 

32238802

ــک انتشــاراتی جهــت تکمیــل پرســنل  ی
ــر  ــت خانم)پ ــه وق ــکار نیم ــدادی هم ــه تع ب

ــت. ــد اس ــال( نیازمن ــاش و فع ت
حقــوق   14:30 الــی   10 کاری  ســاعت 

بیمــه  +1 . 2 0 0 . 0 0 0
ــرویس  ــم ها،س ــور خان ــا حض ــط کاری ب محی

ــم ــده خان ــا رانن ــت ب ــت و برگش رف
ساعت مراجعه 8 الی 15

33440589

فرصت های شــغلی موجود در شهر ارومیه

۲۰۰ میلیارد ریال برای حفاظت از جنگل های استان
مدیرکل منابع طبیعی آذربایجان غربی

ــده  ــن کنن ــاز تامی ــه از دیرب ــات ارومی باغ
ــی  ــوده و زمان مایحتــاج ضــروری مــردم ب
ــی  ــز نظام ــوراک مراک ــورد و خ ــی خ حت
و  اســت  کــرده  مــی  تامیــن  نیــز  را 
ــتقیم  ــه مس ــن عرض ــه ای ــا همیش عموم
ــوالت  ــن محص ــطه ای ــدون واس ــوده و ب ب
ــده مــی رســیده  ــه دســت مصــرف کنن ب
ســفره  تــا  مزرعــه  فاصلــه  واقــع  در 
مــردم فقــط یــک گام بــوده و بــس.

ایــن فاصلــه در ســایه غفلــت دولتهــا 
رفتــه  دوازدهــم  دولــت  در  بخصــوص 
رفتــه زیــاد و زیادتــر شــد تــا بــه مرحلــه 
ــروز  ــت ام ــوان گف ــی ت ــه م ــید ک ای رس
ــاع  ــه مط ــتند ک ــا هس ــطه ه ــن واس ای
دســت  بــه  دلخــواه  قیمتهــای  بــا  را 
ــانند ــی رس ــردم م ــفره م ــه س ــردم و ب م

در ایــن برهــه حســاس کــه کشــور از 
ــن  ــدید تری ــر ش ــلطه زی ــام س ــرف نظ ط
فشــارها قــرار گرفتــه و رســما یــک جنــگ 
اقتصــادی را بــا مــا آغــاز نمــوده آیــا دولت 
ــا  ــمن ت ــل دش ــته در مقاب ــرم توانس محت
دنــدان مســلح آرایــش مناســبی بگیــرد؟!

ــت  ــی اس ــواب منف ــده ج ــر نگارن ــه نظ ب
تنهــا  نــه  گفــت  تــوان  مــی  حتــی 
بلکــه  نیســت  کار  در  آرایشــی  هیــچ 
نیــز  بــا دشــمن  در مواقعــی مــوازی 
ــه  ــاا... جاهان ــه انش ــی کنیم)ک ــل م عم
رهــا  همیــن  بــارزش  باشــد(نمونه 
ــه  ــا ک ــوزه ه ــه ح ــا در هم ــدن دالله ش
ــد  ــرده ان ــه ک ــه شیش ــردم را ب ــون م خ

اقتصــادی  هــای  فشــار  راســتای  در  و 
ــر  ــان ام ــکوت متولی ــایه س ــکا در س آمری
عرصــه را بــر مــردم تنــگ کــرده انــد 
در ارومیــه و اســتان آذربایجــان غربــی نیــز 
ــای  ــه به ــتند ک ــا هس ــطه ه ــن واس همی
محصــوالت کشــاورزی در ارومیــه را تعییــن 
مــی کننــد و ســازمان هــای عریــض و 
ــاره  ــه نظ ــهر ارومی ــتان و ش ــل در اس طوی
ــن هــم  ــن بی ــی بیــش نیســتند در ای گران
تولیــد کننــده کــه همــان کشــاورز زحمــت 
ــرف  ــم مص ــود و ه ــی ش ــرر م ــش متض ک
کننــده کــه ســر ســفره اش مجبــور اســت 
ــر قیمــت محصــول را متحمــل  ــا 10 براب ت
شــود،از آنطــرف باغــدار و کشــاورز شــاکی 
بــا خرجشــان  هســتند کــه دخلشــان 
ــور  ــره مجب ــک روز باالخ ــد و ی ــی خوان نم
مــی شــوند کــه دکانشــان را تختــه کننــد 
و برونــد پــی کارهــای واســطه ای کــه 
ــا شــرایط  ــرای کشــوری ب ــن خــودش ب ای
ــر  ــرف دیگ ــت و از ط ــه اس ــک فاجع ــا ی م
ــه  ــت ک ــد اس ــده دادش بلن ــرف کنن مص
مجبــور  را  خــودش  شــهر  محصــوالت 
ــرد!!! ــت بخ ــر قیم ــن براب ــا چندی ــت ب اس

باغــداران ارومیــه ای اغلــب اعتــراف دارنــد 
ــه ایــن منــوال پیــش  کــه اگــر وضعیــت ب
ــداران را  ــاورزان و باغ ــت کش ــرود و دول ب
در دام دالالن همچنــان رهــا کنــد و تنهــا 
ــاورزی را  ــداری و کش ــای باغ ــذارد عط بگ
بــه لقایــش خواهنــد بخشــید و روســتا 
خواهنــد  تــرک  را   ... و  کشــاورزی  و 
ــه  ــی ب ــی حرمت ــه ی ب ــن نتیج ــت ای گف
ــت  ــش اس ــت ک ــز و زحم ــاورزان عزی کش
اســتان  و  کشــور  در  داللــی  پدیــده  و 
ــن  ــت چرکی ــی اس ــی دمل ــان غرب آذربایج
کــه اگــر بــه موقــع و ســریع درمــان نشــود 
بدیــل بــه یــک فاجعــه خواهــد شــد.

ختصــاص 200 میلیــارد ریــال بــرای حفاظــت 
آذربایجان غربــی زاگرســی  جنگل هــای  از 

آذربایجان غربــی  طبیعــی  منابــع  مدیــرکل 
بــرای  ریــال  میلیــارد   200 امســال  گفــت: 
زاگرســی  جنگل هــای  توســعه  و  حفاظــت 
اطفــا  بــرای  پــروازی  بانــد  ایجــاد  و  اســتان 
اســت. یافتــه  اختصــاص  جنگل هــا  در  حریــق 

میرصمــد سیدموســوی بــا اشــاره بــه اینکــه امســال 
جنگل هــای  احیــا  و  توســعه  حفاظــت،  بــرای 
ریــال  میلیــارد   200 آذربایجان غربــی  زاگرســی 
ــرد:  ــار ک ــده اســت، اظه ــه ش ــر گرفت ــار در نظ اعتب
ــرای  ــی ب ــار از محــل صنــدوق توســعه مل ــن اعتب ای
حفاظــت، توســعه، مبــارزه بــا تخریــب جنــگل 
و  سردشــت  جنگل هــای  مالکیــت  احیــای  و 
ــازگان  ــرح بوم س ــرای ط ــدف اج ــا ه ــهر و ب پیرانش
مناطــق زاگرس نشــین اختصــاص یافتــه اســت.

ــی در  ــای زاگرس ــه جنگل ه ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ســطح اســتان تنهــا در شهرســتان های پیرانشــهر و 

سردشــت وجــود دارد، افــزود: جنگل هــای زاگرســی 
ایــران در 11 اســتان وجــود دارد کــه ابتــدای حــوزه 
رویشــی ایــن جنگل هــا از پیرانشــهر آغــاز می شــود.

بــا  آذربایجان غربــی  طبیعــی  منابــع  مدیــرکل 
ــار  ــن اعتب ــص ای ــداف تخصی ــر اه ــه دیگ ــاره ب اش
ــار  ــن اعتب ــص ای ــورت تخصی ــرد: در ص ــح ک تصری
کاشــت  طریــق  از  اســتان  جنگل هــای  توســعه 
حفاظتــی،  کمربنــد  ایجــاد  نهــال،  یــا  بــذر 
ــره  ــزداری، ذخی ــات آبخی ــات، عملی ــا آف ــارزه ب مب
دیگــر  از  جنگل هــا  نگهــداری  و  گشــت  آب، 
برنامه هایــی بــوده کــه امســال انجــام می شــود.

ــت  ــات حفاظ ــی از مکش ــه یک ــان اینک ــا بی وی ب
از جنگل هــا در فصــل گــرم ســال آتش ســوزی 
اســت، خاطرنشــان کــرد: از محــل اعتبــار تخصیصــی 
برنامه ریــزی  ملــی  توســعه  صنــدوق  طریــق  از 
پــروازی  بانــد  یــک  امســال  تــا  اســت  شــده 
و  حریــق  اطفــا  منظــور  بــه  هواپیماهــا  بــرای 
ــق  ــات در مناط ــز امکان ــا تجهی ــات ب ــا آف ــارزه ب مب

حســاس و مســتعد آتش ســوزی احــداث شــود.
آبخیــزداری  و  طبیعــی  منابــع  مدیــرکل 
آذربایجان غربــی بــا بیــان اینکــه مســاحت ذخیــره گاه 
ــار اســت،  ــی اســتان چهــار هــزار و 400 هکت جنگل
ادامــه داد: بــه طــور کلــی دو میلیــون و 768 هــزار 
ــه  ــود دارد ک ــی وج ــع در آذربایجان غرب ــار مرت هکت
ــه جنگل هــا و 750 هــزار  ــوط ب 120 هکتــار آن مرب
هکتــار مربــوط بــه مراتــع درجــه یــک اســتان اســت.

ــی  ــای آذربایجان غرب ــه جنگل ه ــان اینک ــا بی وی ب
در جنــوب اســتان متمرکــز بــوده و در نواحــی 
ــدارد،  ــود ن ــی وج ــش جنگل ــتان پوش ــمالی اس ش
عنــوان کــرد: در برخــی شهرســتان های اســتان 
نیــز بــا وجــود آنکــه جنــگل طبیعــی وجــود 
ــت  ــاخته دس ــای س ــاد جنگل ه ــا ایج ــا ب ــدارد ام ن
ــال  ــرای مث ــود دارد ب ــی وج ــت خوب ــان طبیع انس
ــگل  ــورداری از جن ــدم برخ ــود ع ــا وج ــدوآب ب میان
آذربایجان غربــی تولیــد صنوبــر  طبیعــی مرکــز 

 است. 

اســتان  والــی  و  رماندارخــوی 
توســعه  نامــه  تفاهــم  ترکیــه  وان 
کردنــد. امضــاء  مــرزی  تجــارت 

ــکاری  ــترک هم ــه مش ــت کمیت درنشس
ــدار  مــرزی ایــران وترکیــه کــه در فرمان
ــی  ــت ایران ــت هئی ــب یاف ــوی ترتی خ
و  خــوی  فرمانــدار  سرپرســتی  بــه 
سرپرســتی  بــه  ترکیــه ای  هیئــت 
ــوص  ــه در خص ــتان وان ترکی ــی اس وال
آخریــن تحــوالت مرز هــا و راه هــای 
بــا  اقتصــادی  توســعه همکاری هــای 
هــم بحــث و تبــادل نظــر کردنــد.

ــن  ــوی درای ــدار خ ــدی فرمان ــای عاب آق
ــادی اســت  نشســت گفــت:: ســالیان زی
ــوان دو  ــران بعن ــه و ای ــت ترکی ــه مل ک
همســایه صمیمــی در حســن همجــواری 
در کنــار یکدیگــر زندگــی کردنــد و 

ــا تقویــت مشــترکات  ــن همســایگی ب ای
ارتباطــی  بــه  اقتصــادی  و  فرهنگــی 
اســت. شــده  تبدیــل  ناگسســتنی 

ــا اشــاره بــه نشســت های مختلــف  وی ب
بــا طــرف تــرک تصریــح کــرد: در مــدت 
2 روز نشســت بــا طــرف تــرک در زمینه 
ــا  توســعه همــکاری در جهــت مبــارزه ب
یافتــه،  ســازمان  جرایــم  تروریســم، 
ــواد  ــام وم ــاق کاال و احش ــارزه باقاچ مب
مهاجرت هــای  از  وجلوگیــری  مخــدر 
توســعه  و  مرز هــا  در  مجــاز  غیــر 
و  تصمیمــات  مرزنشــینان  معشــیت 
تفاهمــات مشــترک خوبــی حاصــل شــد.

ــرزی  ــزود: توســعه تجــارت م ــدی اف عاب
مشــترک در راســتای اهــداف مشــتر ک 
ــات ارشــد دوکشــوررا از  اقتصــادی مقام
دیگــر تصمیــات این نشســت ها دانســت.

مهمــت امیــن بیلمــز والــی اســتان 
وان ترکیــه هــم بــا مثبــت ارزیابــی 
بــا  مشــترک  نشســت های  کــردن 
بســیار  گفت::روابــط  ایرانــی  طــرف 
ــود دارد  ــوی وج ــن وان و خ ــی بی خوب
و درســایه ایــن ارتبــاط موثــر توانســتیم 
در طــول نــوار مــرزی مشــترک امنیــت 
پایــداری برقــرار کنیــم و بســتر های 
توســعه تجــاری و کردشــگری بیــن 
ســازیم. راهــم  ترکیــه  و  ایــران 

ــاق و  ــا قاچ ــد ب ــارزه جدی ــی وان مب وال
ــای  ــت همکاری ه ــم را در اولوی نروریس
تاکیــد  و  دانســت  دو طــرف  مــرزی 
مشــترک  نشســت های  در  کــرد: 
ــای  ــا گرو ه ــارزه ب ــرای مب ــن ب همچنی
ــه  ــان ب ــاق کاال و انس ــتی و قاچ تروریس
توافقــات بســیار خوبــی دســت یافتیــم.

جهــت  بــه  شــرکت  یــک 
ــام  ــورت تم ــه ص ــی ب ــتغال زائ اش
وقــت و پــاره وقــت نمایندگــی 

ــد ــی کن ــا م اعط
09146680215

ــوان  ــا ج ــوان ی ــر نوج ــک نف ــه ی ب
ســاده  کارگــر  نفــر  یــک  و  فعــال 

نیازمندیــم.
خیام جنوبی نرسیده به فلکه خیام کیف و 

کفش اشرفی

ــا  ــه آق ــا تجرب ــنده ب ــر فروش ــک نف ی
نیازمندیــم

خیام جنوبی نرسیده به فلکه خیام پوشاک 
قنبری

آقــا  فروشــنده  یــک  بــه 
. یــم مند ز نیا

خیام جنوبی نرسیده به فلکه خیام 
فروشگاه چرم ماد



انهدام ۴۱ کیلوگرم فرآورده خام دامی غیربهداشتی
رئیس شبکه دامپزشکی ماکو      خرب .....................................

انحراف خودرو در بوکان بیش از 
ــت: ۴۱ ۴ زخمی برجای گذاشت ــو گف ــکی ماک ــبکه دامپزش ــس ش رئی

ــتی  ــی غیربهداش ــام دام ــرآورده خ ــرم ف کیلوگ
ــازرگان  ــهر ب ــته در ش ــاعت گذش ــی ۲۴ س ط
شــد.  خــارج  مصــرف  چرخــه  از  و  کشــف 
ــو  ــت و گ ــنبه در گف ــرم روز پنجش ــه آی فاطم
ــا بیــان کــرد: اکیــپ بازرســی  ــگار ایرن ــا خبرن ب
ایــن  ماکــو  دامپزشــکی  شــبکه  بهداشــتی 
مقــدار گوشــت قرمــز و گوشــت مــرغ را در 
ــای ســطح  ــتوران ه ــته از رس ــاعت گذش ۲۴ س

شــهر کشــف و از چرخــه مصــرف خــارج کردنــد.
ــکی  ــبکه دامپزش ــه ش ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــتی  ــه غیربهداش ــف در عرض ــق تخل ــا مصادی ب
برخــورد  طیــور  و  دام  غیرمجــاز  کشــتار  و 
قانونــی می کنــد، اظهــار داشــت: بازرســی و 
ــل  ــا فص ــان ب ــتی همزم ــای بهداش ــارت ه نظ
ــت. ــش یاف ــو افزای ــگران در ماک ــور گردش حض

ــی  ــا قدردان ــو ب ــس شــبکه دامپزشــکی ماک رئی
از همراهــی شــهروندان در اســتفاده از گوشــت 

قرمــز ســالم و دارای نشــان دامپزشــکی، گفــت: 
مــردم از خریــد گوشــت و مــرغ تاریــخ منقضــی 
ــرده و  ــودداری ک ــکی خ ــر دامپزش ــدون مه و ب
مــوارد تخلــف را از طریــق تمــاس ۳۴۲۲۲۵۱۲ 
ــد. ــزارش کنن ــو گ ــکی ماک ــبکه دامپزش ــه ش ب
نفــر  هــزار   ۹۷ از  بیــش  بــا  ماکــو 
در  جغرافیایــی  لحــاظ  بــه  جمعیــت 
قــرار ماکــو  آزاد  منطقــه  محــدوده  داخــل 

 دارد 

ــش  ــازمان آت ــت س ــمی سرپرس ــواد هاش ف
شــهرداری  ایمنــی  خدمــات  و  نشــانی 
ــس از  ــاعت ۱۹:۱۵ پ ــت: در س ــوکان گف ب
تمــاس مردمــی بــا ســامانه ۱۲۵ آتــش 
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.
بافاصلــه  راســتا  ایــن  در  افــزود:  او 
 ۱ ایســتگاه  نشــانان  آتــش 
شــدند. اعــزام  محــل  بــه  ســازمان 
هاشــمی تصریــح کــرد: حادثــه مذکــور 
ــودروی  ــتگاه خ ــک دس ــدن ی ــرف ش منح
از  سرنشــین   ۵ بــا  ســمند  ســواری 
ــانان  ــش نش ــه آت ــوده ک ــی ب ــور اصل مح
کردنــد. ســازی  آزاد  را  مصدومــان 
دو  وســیله  بــه  مصدومــان  گفــت:  او 
دســتگاه آمبوالنــس فوریــت هــای پزشــکی 
ــدند. ــال داده ش ــتان انتق ــه بیمارس ۱۱۵ ب
اســتان  جنــوب  در  بــوکان  شهرســتان 
آذربایجــان غربــی و بــر روی جــاده ترانزیتی 
ــا شهرســتان  غــرب قــرار گرفتــه اســت و ب
هــای مهابــاد ، میاندوآب ، شــاهیندژ و ســقز 
ــر  ــر پذی ــی از مهاج ــت و یک ــوار اس همج
تریــن شــهر هــای ایــران به شــمار مــی رود.
ایــن شهرســتان دارای ۲۵۱ هــزار نفــر 
تعــداد  ایــن  از  کــه  اســت  جمعیــت 
۱۹۴ هــزار نفــر ســاکن نقــاط شــهری 
ــا  ــتا ه ــاکن روس ــز س ــر نی ــزار نف و ۵۶ ه
مــی باشــند و بعــد از ارومیــه ، خــوی 
شهرســتان  چهارمیــن  میانــدوآب  و 
اســت. غربــی  آذربایجــان  پرجمعیــت 
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نیازمندیهای 
عمویم ارومیه 

ضمیمه 
رایگان 

نشریه ارومیه

     خرب ............................

کشف بیش از ۱۸ هزار قلم 
لوازم آرایشی و بهداشتی 

قاچاق در بوکان

بــه یــک نفــر خانــم در قســمت 
فــروش در فروشــگاه بــا حقــوق ثابــت 
پایــه 600.000 تومــان شــیفت صبــح 9 

الــی 14 نیازمندیــم
09143482983

ــه  ــر و نیم ــدادی mdf کار ماه ــه تع ب
ــم ــوری نیازمندی ماهــر بصــورت ف

0۹۱۴۹80۷۳۹۴

یــک مجموعــه فرهنگــی بــه 
ــه  ــورت نیم ــه ص ــم ب ــدادی خان تع
وقــت نیازمندیم.)حقــوق یــک میلیون 

تومان+پــاداش(
09148233218

یــک شــرکت معتبــر پخــش بــا حقــوق 
ــر  ــک نف ــه ی ــه ب ــانت و بیم ثابت،مزایا،پورس
ویزیتور)فروشــنده(با تجربــه در شــهر ارومیــه 

ــد اســت نیازمن
تماس ۱0 صبح الی ۱۶ 

0۹۱۴۳۴۹۱۶8۵

جهــت  خانــم  همــکار  نفــر  یــک 
ویزیتــوری در کاالی پزشــکی بــا حقــوق و 

نیازمندیــم. خــوب  پورســانت 
۳۲۲۲۱۱8۳

به افراد زیر نیازمندیم:
ــه کامپیوتــر و  1-امــور دفتــری آشــنا ب

زبــان بــا روابــط عمومــی بــاال
ــا  ــل ب ــنائی کام ــی آش ــور پژوهش 2-ام

ــل ــردی و موبای ــای کارب ــزار ه ــرم اف ن
ــه  ــل ب ــنائی کام ــوزش آش ــور آم 3-ام
ــور ــازار مح ــردی ب ــث درس کارب مباح

09144451769

پخــش محصــوالت  یــک شــرکت 
پزشــکی جهــت تیــم فــروش خــود از افــراد 
ــی  ــکاری م ــه هم ــوت ب ــد دع ــه من عاق

ــد. نمای
0۹۳۵8۹88۹8۶

یک محله مسکونی در بوکان باید مین زدایی شود
مسوول دفرت سیاسی فرمانداری بوکان

مســوول دفتــر سیاســی فرمانــداری بــوکان 
ــه ۲  ــوط ب ــوکان مرب گفــت: انفجــار دیــروز در ب
ــود  ــن شــهر ب ــن عمــل  نکــرده در ای قبضــه می
ــی  ــی خنث ــن زدای ــپ می ــک اکی ــه توســط ی ک

شــد
کــه  شــود  مــی  گفتــه  و  رســید  گــوش 
ژاندارمیــری  محــل  در  انفجــار  وقــوع  
اســت. بــوده  شــهر  ایــن  قدیــم 
امــروز مســوول دفتــر سیاســی فرمانــداری 
بــوکان در ایــن خصــوص بــه ایرنــا گفــت: 
ــی  ــه مین ــه ۲ قبض ــوط ب ــار مرب ــدای انفج ص
اســت کــه عصــر روز گذشــته بــه صــورت 

شــدند. خنثــی  و  منفجــر  شــده  کنتــرل 
حســن خضــری افــزود: بــه دنبــال خاکبــرداری 
ــکان آن،  ــط مال ــادگان توس ــل پ ــر در مح اخی
تعــدادی میــن آشــکار شــد، کــه بــا درخواســت 
فرمانــداری بــوکان و موافقــت اســتانداری، اکیپ 
میــن زدایــی از ارومیــه بــه بــوکان اعــزام شــدند.

ــی ۲ قبضــه  ــن زدای ــپ می ــن اکی ــت: ای وی گف
میــن آشــکار شــده را بــه صــورت کنتــرل شــده 
ــر  ــای دیگ ــی ه ــد از بررس ــرده و بع ــر ک منفج
ــرده  ــل نک ــن عم ــدادی می ــدند تع ــه ش متوج
دیگــر نیــز هنــوز در زیر خاک دفن شــده اســت.

مســوول دفتــر سیاســی فرمانــداری بــوکان 
تصمیــم  اســاس  همیــن  بــر  داد:  ادامــه 

ــی  ــده اکیپ ــای آین ــه در روزه ــد ک ــه ش گرفت
ــه  ــی ب ــن روب ــزات می ــواع تجهی ــه ان ــز ب مجه
ــه  ــدام ب ــده و اق ــازم ش ــر ع ــورد نظ ــل م مح
میــن زدایــی و خنثــی کــردن آنهــا کنــد.
خضــری تاکیــد کــرد: در حــال حاضــر منطقــه 
ــی  ــا کس ــرار دارد ت ــت ق ــت حفاظ تحـــــــ
نشــود. جانــی  و  مالــی  دچــار خســـــارت 
بــر  ســابق  کردپــرس،  گــــــــزارش  بــه 
پایــگاه  یــک  مذکــور  محــل  ایـــــــــن، 
نظامــی بــوده کــه بعدهــا بــه یکــــــــی 
ــق مسکـــــــونی شــهر تبدیــل  از مناطـــــ
شــده، امــا میــن روبــی در آن انجـــــــــام

 نگرفته است. 

بــه تعــدادی کارگــر ســاده آقــا و خانم 
جهــت کار در کارخانــه بــا حقــوق ماهیانــه 
۱.۴00.000 الــی ۲.000.000 تومان+بیمــه 

و ســرویس و غــذا نیازمندیــم
فــوری  جوشــکار  و  اتومبیــل  نقــاش 

. یــم مند ز نیا
0۹۱۴۷۲0۹۲۵۶

بــه یــک نفــر فروشــنده ماهــر در امــر 
سیســمونی و پوشــاک بچــه گانــه ترجیحــا 

خانم)دوشــیزه( نیازمندیــم 
فروشگاه بی بی سنتر،خ امینی روبروی 
استانداری

ــوکان از کشــف  ــده انتظامــی ب فرمان
و ضبــط بیــش از ۱8 هــزار قلــم 
لــوازم آرایشــی و بهداشــتی خارجــی 
قاچــاق در ایــن شهرســتان خبــرداد.
فرمانــده  محبعلــی  مجیــد  رسهنــگ 

انتظامــی بــوکان گفــت: تیم هــای عملیاتــی 

بــوکان در اجــرای  انتظامــی  فرماندهــی 

از  ارز،  بــا قاچــاق کاال و  طــرح مبــارزه 

ــتی  ــی و بهداش ــوازم آرایش ــوی ل ــار دپ انب

خارجــی در یکــی از محــات بــوکان تعــداد 

ــد. ــط کردن ــم را کشــف و ضب ۱۸ هــزار قل

کاالی  ریالــی  ارزش  افــزود:  او 

 ۱۵۰ بــر  بالــغ  شــده  توقیــف  قاچــاق 

اســت. شــده  بــرآورد  ریــال  میلیــون 

بــه گفتــه رئیس پلیــس بوکان، در این راســتا 

یــک نفــر دســتگیر شــده و پرونــده تکمیلی 

بــه مرجــع قضایــی ارســال گردیــده اســت.

به یک فروشنده نیازمندیم.
ــت  ــه تخ ــب داروخان ــی جن ــام جنوب خ خی
جمشــید فروشــگاه کیــف و کفــش پارامیــس

خانــم  فروشــنده  یــک  بــه 
. یــم مند ز نیا

ــگاه  ــب فروش ــی جن ــام جنوب خ خی
تخــت جمشــید بوتیــک خانــم طالئــی

به یک فروشنده آقا نیازمنیم.
صــدر  پاســاژ  جنــب  جنوبــی  خیــام  خ 

تاتینــا فروشــگاه 

ــاط  ــم خی ــر خان ــد نف ــه چن ب
جهــت همــکاری در تولیــدی پوشــاک 

نیازمندیــم.
09149362734

ــکاری  ــت هم ــنده جه ــک فروش ــه ی ب
ــم. نیازمندی

خیــام جنوبــی ســنگ فــرش روبــروی پاســاژ 
حاتــم مانتــو نفــس

ــکاری در  ــت هم ــم جه ــک خان ــه ی ب
سیســمونی نیازمندیــم.

0۹۱۴۴88۷۱۵۵

به یک نفر همکار نیازمندیم.
کبابــی  دانــش۲  اول خ  باکــری  خیابــان 

ســیب زمینــی

ماهــر  و  ســاده  همــکار  یــک  بــه 
یــم مند ز نیا

ــه  خ باکــری اول خ دانــش۲ آرایشــگاه مردان
هیــرکات

به ۲ نفر اطوکار خانم نیازمندیم.
خ باکــری اول خ دانــش۲ روبروی ســاختمان 

تایمــاز تولیــدی پوشــاک ایران

به یک فروشنده نیازمندیم
key mode فلکه خیام نبش کوچه ۷ فروشگاه

خانــم  ماهــر  فروشــنده  یــک  بــه 
. مندیــم ز نیا

خ خیــام جنوبــی روبــروی ســینما فروشــگاه 
آنــکارا

به یک فروشنده ماهر نیازمندیم.
ــک  ــب بان ــام جن ــه خی ــیده ب ــام نرس خ ام

ســرمایه فروشــگاه آی الــدوز

به یک فروشنده دوشیزه نیازمندیم.
اول خ خیام جنوبی فروشگاه الماس غرب

ــا  ــم ب ــنده خان ــک فروش ــه ی ب
ــم. ــی نیازمندی ــی عال ــط عموم رواب

خ خیــام جنوبــی کوچــه آگاهــی کافــه 
لی یتو و

فرصت های شــغلی موجود در شهر ارومیه

یــک  در  آقــا  فروشــنده  یــک  بــه 
نیازمندیــم. فروشــگاه 

0۹0۱۳0۱۵۵۹0



افشای ارزیابی های تند سفیر انگلیس از ترامپ: »او بی منطق، متزلزل و بی کفایت 
است«
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ــان  ــا بی ــکا ب ــس در آمری ــابق انگلی ــفیر س  س
کــره  از  متفــاوت  کشــوری  ایــران  اینکــه 
ــد بخشــی  شــمالی اســت، گفــت واشــنگتن بای
تــا  کنــد  رفــع  را  ایــران  تحریم هــای  از 
ــد. ــد کن ــره متقاع ــه مذاک ــران را ب ــد ته بتوان
ــه  ــران ب ــکا: ای ــس در آمری ــابق انگلی ــفیر س س
ــت ــکا نیس ــا آمری ــادگاری ب ــس ی ــال عک دنب
ــر وســتماکوت« ســفیر ســابق انگلیــس در  »پت
ــال  ــه دنب ــکا ب ــر آمری ــد اگ ــنگتن می گوی واش
ــی  ــدا بخش ــد ابت ــت، بای ــران اس ــا ای ــره ب مذاک
کنــد. رفــع  را  ایــن کشــور  تحریم هــای  از 

دســتگاه  پیــش  ســال  ســه  تــا  کــه  وی 
دیپلماســی انگلیــس را در واشــنگتن نمایندگــی 
می کــرد، بــا بیــان اینکــه تصــور می کنــد 
»دونالــد ترامــپ« رئیس جمهــور آمریــکا عالقــه 
ــران نداشــته باشــد،  ــا ای ــگ ب ــه جن ــی ب چندان
در مــورد فشــارهای واشــنگتن بــه مــردم ایــران 

گفــت: »ایــران کشــوری بســیار پیچیــده اســت، 
ســابقه ای طوالنــی از اختــالف بــا آمریــکا دارد، 
ملتــی مفتخــر با فرهنگــی بزرگ و کهن اســت.«

وســتماکوت افــزود: »ایــن کشــور، کــره شــمالی 
ایــران  اطــراف  افــرادی  ]ضمنــا[  نیســت. 
هســتند کــه نمی خواهنــد 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 پیونگ یانــگ[ عالقمنــد هســتند.«

ایــن دیپلمــات بازنشســته انگلیســی ادامــه داد: 
»فکــر می کنــم ایــاالت متحــده بایــد درک 
کنــد کــه حکومــت ایــران بایــد پیــش از آمــدن 
پــای میــز مذاکــره، چیــزی در زمینــه کاهــش 
تحریم هــا بــه دســت آورد. آن هــا در این بــازار به 
دنبــال یــک عکــس یــادگاری ســاده نیســتند.«

رئیس جمهــور آمریــکا ایــن هفتــه پــس از 
ــه  ــرای ثانیه هایــی ب حضــور در مــرز دو کــره، ب
خــاک کــره شــمالی قــدم گذاشــت و بــا »کیــم 
جونــگ اون« رهبــر ایــن کشــور دیــدار کــرد. او 
ــه اولیــن رئیس جمهــور مســتقر  ــن کار، ب ــا ای ب
ــور  ــره عب ــرز دو ک ــه از م ــدل شــد ک ــکا ب آمری
کــرده اســت. بــا ایــن وجــود، وی تنهــا ســاعتی 
تحریم هــای  گفــت  دیــدار،  ایــن  از  پــس 
ــد. ــه می یاب ــمالی ادام ــره ش ــه ک ــکا علی آمری

بــا  همزمــان  اخیــر  ماه هــای  در  ترامــپ 
اعمــال تحریم هــای گســترده علیــه ایــران، 
گفتــه  ســخن  مذاکــره  بــرای  آمادگــی  از 
کرده انــد  تأکیــد  ایرانــی  مقام هــای  اســت. 
ــته ای  ــق هس ــه از تواف ــه یکجانب ــی ک ــا دولت ب
خــارج شــده و تحریم هــای مختلفــی علیــه 
جمهــوری اســالمی ایــران وضــع کــرده، مذاکــره 

نمی کنند. 

نویسندگان روزنامه سعودی؛ چرا 
ایران مقابل »فشار آمریکا« کم 

نمی آورد؟

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

روزنامــه ســعودی »الشــرق االوســط« روز شــنبه )15 
ــه  ــل س ــندگان، حداق ــت  نویس ــش یادداش ــرداد( در بخ خ
ــاص داد. ــران اختص ــه ای ــتقیماً ب ــود را مس ــت خ یادداش

ــه  ــن روزنام ــی ای ــی و آمریکای ــی، کویت ــندگان لبنان نویس
ــاد انتقــاد گرفتنــد و غیرمســتقیم  ــه ب ســعودی، ایــران را ب
ایــن اعتــراض را مطــرح کردنــد کــه چــرا ایــران مقابــل ایــن 
ــار  ــرا »فش ــد و چ ــت می کن ــکا مقاوم ــار آمری ــم فش حج
بــا »فشــار« پاســخ می دهــد. را  حداکثــری« آمریــکا 
عصبانــی لبنانــی  نویســنده  اول؛  یادداشــت 

»ســمیر عطــا اهلل« روزنامه نــگار و تحلیلگــر لبنانــی و 
ســتون نویس ثابــت الشــرق االوســط در تحلیلــی بــا عنــوان 
ــران(،   ــت ای ــه روای ــروزی... ب ــران« )پی ــاً إلی ــر... وفق »النص
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« 
ــد...«. ــن را بدانن ــد ای ــم بای ــه ه ــان. هم ــوب لبن در جن

عطــا اهلل در ایــن یادداشــت از سیاســت »مقاومــت ایران« در 
مقابــل آمریــکا عصبانــی اســت. او اولین کار انقالب اســالمی 
ــف  ــکا توصی ــفارت« آمری ــغال س ــروزی را »اش ــس از پی پ
ــا  ــران ی ــا در ای ــکا در کودت ــدام آمری ــه اق ــه ب ــدون آنک و ب
دخالــت در امــور ایــران اشــاره کنــد، صرفــاً اشــغال ســفارت 
را نمونــه ای از »نقــض قوانیــن بین المللــی« ذکــر می کنــد. 
عطــا اهلل هــر چنــد بــه خــروج آمریــکا از توافــق هســته ای 
اشــاره می کنــد امــا بــه جــای آنکــه واشــنگتن را ســرزنش 
کنــد، تهــران را ســرزنش می کنــد کــه، حــاال کــه آمریــکا 
خــارج شــده، ایــران چــرا ســراغ غنی ســازی رفتــه اســت؟

را  جهــان  ســال  دوازده  »ایــران  می نویســد:  اهلل  عطــا 
ــی  ــا گروه ــی ب ــا... توافق ــید ت ــود کش ــا خ ــره ب ــا مذاک ب
ــم  ــن کشــورها تصمی ــی انجــام بدهــد. یکــی از ای بین الملل
ــده  ــران، نادی ــا پاســخ ای ــود ام ــارج ش ــق خ ــت از تواف گرف
گرفتــن بلکــه بی احترامــی بــه همــه کشــورهای امضاکننــده 
ــد  ــت و تهدی ــازی رف ــراغ غنی س ــه س ــه ب ــا عجل ــود، و ب ب
ــا او  ــکا دارد ب ــد. آمری ــتر می کن ــه آن را بیش ــرد ک ــم ک ه
ــت«.  ــه اس ــروگان گرفت ــا را گ ــه دنی ــا او هم ــد ام می جنگ
روشــن نیســت کــه نویســنده ایــن روزنامــه ســعودی چــرا 
ــرا طــرِف نقض کننــده  ــی اســت. زی ــران عصبان از دســت ای
توافــق، آمریکاســت و اوســت کــه از توافــق هســته ای خــارج 
ــی و  ــود بی اعتنای ــی خ ــدان اروپای ــه متح ــی ب ــد و حت ش
بی احترامــی کــرد -اگــر ایــن را بی احترامــی توصیــف 
دارد  انتظــار  اهلل  عطــا  چــرا  نیســت  روشــن  کنیــم-؛ 
نشــان  آمریــکا  اقدامــات  بــه  واکنشــی  هیــچ  ایــران 
ــس از  ــران پ ــال واندی ای ــک س ــر ی ــرا صب ــا چ ــد، ی نده
می نامــد.  غنی ســازی«  در  »عجلــه  را  آمریــکا  خــروج 
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ادعای فرانسه: با ایران 
برای مهلت زمانی تا ۲۴ 

تیر به توافق رسیدیم
فرانســه  جمهــوری  ریاســت  کاخ 
مدعــی شــد کــه رییــس جمهــور ایــن 
ــا رئیــس جمهــور  کشــور در گفتگــو ب
ــا ۲۴  ــی ت ــت زمان ــرای مهل ــران ب ای
تیرمــاه بــه توافــق رســیده اســت.

کاخ ریاســت جمهوری فرانســه موســوم 
بــه الیــزه بــا انتشــار بیاینــه ای از توافق 
فرانســه  و  ایــران  روســای جمهــور 
دربــاره مهلــت زمانی بیشــتر خبــر داد.

براســاس بیانیــه کاخ الیــزه، حســن 
ماکــرون  امانوئــل  و  روحانــی 
زمانــی  مهلــت  یــک  دربــاره 
بــرای  جــاری تــا ۲۴ تیــر آینــده 
ســرگیری  از  شــرایط  »بررســی 
رســیدند. توافــق  بــه  گفتگوهــا« 

در بیانیــه منتشــر شــده از ســوی کاخ 
ریاســت جمهــوری فرانســه اعالم شــده 
ــای  ــا همت ــور ب ــس جمه ــت: رئی اس
ایرانــی خــود بــه توافــق رســید تــا ۲۴ 
تیــر شــرایط از ســرگیری گفتگــو بیــن 
تمامــی طرفیــن را بررســی کننــد.

ــرای  ــی ب ــی و احتمال ــق آت ــن تواف ای
شــدن  بحرانی تــر  از  جلوگیــری 
مذاکــرات بــر ســر برنامــه هســته 
اســت. شــده  عنــوان  ایــران  ای 

رؤســای  شــده  گفتــه  همچنیــن 
ــخ  ــن تاری ــران و فرانســه ای ــور ای جمه
را در جریــان یــک مکالمــه تلفنــی 
بیــش از یــک ســاعته تعییــن کردنــد.

بیانیــه  در  الیــزه  حــال  عیــن  در 
رئیــس  نگرانــی شــدید  بــر  خــود 
تضعیــف  دربــاره  فرانســه  جمهــور 
بیشــتر توافــق هســته ای برجــام و 
عواقــب آن تاکیــد کــرده و افــزوده 
ــس  ــرون، رئی ــل مک ــه امانوئ ــت ک اس
را  رایزنی هایــش  فرانســه  جمهــور 
ــن  ــرکای بی ــی و ش ــات ایران ــا مقام ب
ــش  ــور کاه ــه منظ ــط ب ــی مرتب الملل
تهــران  میــان  تنش هــا  ضــروری 
داد. خواهــد  ادامــه  واشــنگتن  و 

سفیر انگلیس در آمریکا

نشــریه ارومیــه در راســتای رونــق تولیــد و ارائــه 
فرصــت هــای شــغلی اقــدام بــه چــاپ

 آگهی های استخدام می نماید 

32257100-3

فرصت های شــغلی موجود در شهر ارومیه

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.ir مراجعه شود.

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.ir از تاریخ 1398/0۴/05 لغایت 1398/0۴/05 

اقدام به ثبت نام نمایند.همچنین جهت دریافت پاسخ سواالت خود در خصوص این آزمون می 

توانید روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 صبح الی 13 و روزهای پنجشنبه از ساعت 8الی1۲ با 

شماره تلفن های 730۴6911،730۴6913 تماس حاصل نمایید.

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 

ــند. ــت باش جویای کار اس

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 

ثبــت نام،اطالعــات بانکــی و هویتــی شــهروندان را بــه ســرقت مــی برنــد.

ــر و ســایت هــای  ــق رســانه هــای معتب ــه گزینــش در شــرکت هــا و ســازمان هــای دولتــی از طری او گفت:هرگون

رســمی آن ســازمان اعــالم مــی شــود.

)CNG(استخدام
به یک اپراتور آقا دیپلم 
با مزایای عالی و بیمه 

نیازمندیم
09144417004

استخدام
آموزشگاهی به یک نفر 

 )ICDL خانم)آشنا به فتوشاپ و
جهت همکاری نیازمند است

32242718

استخدام
به یک راننده با ماشین جهت پخش روزنامه نیازمندیم

09145611717



اختصاص۲۵ میلیارد ریال برای فاز دوم پایانه مرزی رازی خوی
معاون برنامه ریزی فرماندار خوی

لطفا هنگام مطالعه این نرشیه سیگار نکشید

معــاون برنامه ریــزی فرمانــدار خــوی گفــت: ۲۵ 
میلیــارد ریــال برای اجــرای فــاز دوم پایانه مرزی 
ــت.  ــه اس ــص یافت ــتان تخصی ــن شهرس رازی ای
ــد از  ــنبه در بازدی ــش روز پنجش ــد پویامن حمی
رونــد ســاخت پایانــه مــرزی رازی خــوی افــزود: 
بــرای اجــرای ایــن مرحلــه ۲۳۰ میلیــارد 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 ۳۰ طــرح عمرانــی 
در زمینــه هــای مختلــف بــا اعتبــاری بالــغ 
ــت. ــت اجراس ــال در دس ــارد ری ــر ۳۰۰ میلی ب
ــس  ــاره در مجل ــوی و چایپ ــردم خ ــده م نماین

بازدیــد  ایــن  در  نیــز  اســامی  شــورای 
بیــان کــرد: بــرای اجــرای جــاده خــوی - 
قطــور - رازی در ســه قطعــه بیــش از ۶۰۰ 
ــت. ــده اس ــب ش ــار تصوی ــال اعتب ــارد ری میلی

روســتای  بــه  آبرســانی  از  همچنیــن  وی 
بــا  کــرد:  اضافــه  و  داد  خبــر  رازی  مــرزی 
خانــوار   ۲۳۲ طــرح  ایــن  از  بــرداری  بهــره 
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 
اســت ترکیــه«  شــرق  اقتصــادی  مرکــز   «
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   خرب ...............................

بیش از ۱.۱ میلیارد ریال صدقه 

در نقده جمع آوری شد

نقــده  امــداد  کمیتــه  رییــس 
 1۰۰ و  میلیــارد  یــک  گفــت: 
ــه  ــی س ــه ط ــال صدق ــون ری میلی
ایــن  در  امســال  نخســت  مــاه 
شهرســتان جمع آوری شــده اســت. 
حبیــب مجــدی روز پنجشــنبه در 
گفــت و بــا خبرنــگار ایرنــا افــزود: 
از هشــت  ایــن میــزان صدقــه 
هــزار و ۲۲۰ صنــدوق بــزرگ و 
متوســط توزیــع شــده توســط 
کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( 
ــده،  ــزرگ در نق ــدوق ب و ۴۵۰ صن
بخــش محمدیــار و روســتاهای 
ــت. ــده اس ــع آوری ش ــه جم تابع
ــا اشــاره بــه افزایــش میــزان  وی ب
ســال  طــی  پرداختــی  صدقــه 
مــدت  بــا  مقایســه  در  جــاری 
افــزود:  گذشــته  ســال  مشــابه 
ــل، ٩٧۰  ــال قب ــه س ــه ماه در س
میلیــون ریــال صدقــه جمــع آوری 
شــده بــود کــه امســال بــا افزایــش 
ــوده اســت. 1۲ درصــدی همــراه ب

وی اظهــار کــرد: صدقــه هــای 
ــد  ــرای خری ــده ب ــع آوری ش جم
جهیزیــه بــرای نــو عروســان تحــت 
پوشــش ایــن اداره، کمــک هزینــه 
و  ســاخت  معیشــت،  و  درمــان 
احــداث مســکن، هزینــه می شــود.

نفــر   ۳۳۰ و  هــزار  هشــت 
پوشــش  تحــت  مددجــو 
نقــده هســتند. امــداد  کمیتــه 
شهرســتان نقــده با جمعیــت 1۲٧ 
ــرقی  ــوب ش ــری در جن ــزار نف ه
مرکــز آذربایجــان غربــی قــرار دارد

افزایش ۱۵درصدی مراجعه به کتابخانه های عمومی در بوکان
رئیس اداره کتابخانه های عمومی بوکان 

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

ساحل سازی زرینه رود 
میاندوآب وارد فاز 

عملیاتی شد 
میانــدوآب  مــردم  نماینــده 
اســامی  شــورای  مجلــس  در 
رود  زرینــه  ســازی  گفت:ســاحل 
میانــدوآب وارد فــاز عملیاتــی شــد. 
مــردم  نماینــده  نیــا  محبــی  جهانبخــش 
ــامی در   ــورای اس ــس ش ــدوآب در مجل میان
ــت:  ــه رود گف ــازی زرین ــاحل س ــد از س بازدی
ســاحل ســازی زرینــه رود در ســه بخــش 
آغــاز شــده اســت و هــم اکنــون در ســه 
مشــغول  پیمانــکار  رودخانــه  ایــن  نقطــه 
کار هســتند و بــرای ســاحل ســازی 1۰۰ 
ــال اعتبــار ملــی تخصیــص یافتــه  میلیــارد ری
آذربایجــان  اســتاندار  هــم  میلیــارد   ۵۰ و 
بــه شهرســتان  اخیــرش  در ســفر  غربــی 
اســت. داده  اختصــاص  پــروژه  ایــن  بــه 
ــت کاری  ــت و پش ــا هم ــت: ب ــا گف ــی نی محب
مشــاهده  شهرســتان  مســئولین  در  کــه 
ــن  ــیار روش ــی را بس ــده جیغات ــود آین می ش
ایــن  اتمــام  بــا  امیدواریــم  و  می بینــم 
ــهروندان بتواننــد از  ــگران و ش ــروژه گردش پ
زیبایی هــای ایــن پــروژه بهره منــد شــوند.

ــم در  ــدوآب ه ــهردار میان ــی ش ــول ملک رس
ــت:  ــگاران گف ــه خبرن ــد ب ــن بازدی ــیه ای حاش
پــروژه ســاحل ســازی بــه طــول ۳.۶ کیلومتــر 
در ســواحل راســت و چــپ زرینــه رود در 
ــروژه ۲.٧  ــن پ ــوع ای ــت و مجم ــال اجراس ح
ــت  ــروژه تح ــن پ ــود، ای ــد ب ــر خواه کیلومت
ــهرداری و  ــان ش ــتقیم کارشناس ــارت مس نظ
ــه ای در حــال انجــام اســت و تمــام  آب منطق
ــزان  ــه و می ــی رودخان ــورد دب ــات در م مطالع
ــت. ــده اس ــام ش ــی آب انج ــدن فصل ــاال آم ب
ــرح  ــن ط ــاری ای ــرای معم ــت: ب ــی گف ملک
ــای ۲ و 1.۵  ــتیکی در ارتفاع ه ــد الس ــه س س
ــت و در  ــده اس ــه ش ــر گرفت ــر در نظ و 1 مت
ــپ  ــگر زی ــذب گردش ــرای ج ــروژه ب ــن پ ای
ــاغ  ــق، ب ــل معل ــی، پ ــای آب ــن، ورزش ه الی
پرنــدگان و مســیر های دوچرخــه ســواری 
ــی شــده  ــش بین ــم پی ــگ ه و پیســت کارتین
اســت و امیدواریــم هــر چــه ســریعتر بــا 
ــف  ــای مختل ــذارن پکیج ه ــرمایه گ ــذب س ج
ــم. ــرداری نمایی ــره ب ــاده به ــرح را آم ــن ط ای
بنــدی  شــهردار میانــدوآب گفــت: زمــان 
اســت  تمــام  ســال  یــک  پــروژه  اجــرای 
می توانــد  کار  پیشــرفت  بــه  توجــه  بــا  و 
امــا  شــود،  تمدیــد  هــم  ماهــی  چنــد 
بنــدی  زمــان  از  قبــل  می کنیــم  تــاش 
انجــام شــده پــروژه خاتمــه پیــدا کنــد.
ــم  ــدوآب ه ــدار میان ــی فرمان ــدی قهرمان مه
گفــت: مطالعــات پــروژه بــر اســاس آورده 
ــده  ــام ش ــه انج ــر رودخان ــال اخی آب ۵۰ س
ــرف  ــه دو ط ــت ک ــن اس ــه ای ــت و برنام اس
زرینــه رود در محــدوده شــهر ســاحل ســازی 
ــه  ــل ی ــن مح ــک ای ــده نزدی ــود و در آین ش
یــک منطقــه گردشــگری تبدیــل شــود، چــرا 
ــراق  ــر اغ ــه رود دارد اگ ــه زرین ــی ک ــه آب ک
ــدارد. نکنیــم در هیــچ نقطــه کشــور وجــود ن
در  داریــم  بنــا  داد:  ادامــه  قهرمانــی 
ــش  ــذاری بخ ــرمایه گ ــا س ــی ب ــای آت روز ه
خصوصــی کــه متقاضــی حضــور در ایــن 
پــروژه هســتند نشســتی خواهیــم داشــت 
ــن  ــا ای ــتان ب ــرای شهرس ــنی ب ــده روش و آین
می کنیــم. بینــی  پیــش  ســازی  ســاحل 

ــوکان  ــی ب ــای عموم ــه ه ــس اداره کتابخان رئی
امســال  نخســت  ماهــه  ســه  در  گفــت: 
ایــن  عمومــی  کتابخانه هــای  بــه  مراجعــه 
ــال  ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ــتان نس شهرس
گذشــته 1۵ درصــد افزایــش یافتــه اســت

خالــد یوســفی رئیــس اداره کتابخانــه هــای 
ــه  ــت: »در س ــوکان ، گف ــتان ب ــی شهرس عموم
ــزار  ــداد ۴۴ه ــاری تع ــال ج ــت س ــه نخس ماه
کتابخانه هــاي  بــه  مراجعــه  مــورد   ۴٧۶ و 
ــتفاده از  ــت اس ــتان جه ــن شهرس ــی ای عموم
خدمــات متنــوع ایــن کتابخانــه هــا ثبــت شــده 
ــه ســه ماهــه  اســت کــه ایــن میــزان نســبت ب
ــی  ــورد یعن ــته ۵۸۰٧ م ــال گذش ــابه در س مش
حــدود 1۵ درصــد افزایــش داشــته اســت.«

داده  امانــت  کتــاب  تعــداد  او  گفتــه  بــه 
ــی  ــای عموم ــه ه ــا در کتابخان ــه اعض ــده ب ش
امســال  نخســت  ماهــه  ســه  در  بــوکان 

ــه  ــوده اســت ک ــد ب ــزار و ۴۲۵ جل ــداد 1۶ه تع
ایــن میــزان بــه نســبت مــدت مشــابه در 
ســال گذشــته ، تعــداد ۳۰۰۳ مــورد یعنــی 
حــدود ۳٧/۲۲ درصــد رشــد داشــته اســت.
ــوکان  ــی ب ــای عموم ــه ه ــس اداره کتابخان رئی
ــود  ــای موج ــاب ه ــداد کت ــرد: »تع ــح ک تصری
ــد  ــوکان ۶٩۰هــزار و ۴۲ جل در کتابخانه هــاي ب
ــدان  ــه عاقمن ــف اســت ک ــات مختل در موضوع
ــای  ــه، کتابه ــت هزین ــدون پرداخ ــد ب مي توانن
مــورد نیــاز خــود را از کتابخانــه ها امانــت گرفته 
و پــس از اســتفاده بــه کتابخانــه عــودت نماینــد؛ 
ــن شهرســتان  ــای ای ــه ه ــب کتابخان ــداد کت تع
نســبت بــه پایــان خــرداد ســال گذشــته ۴11٩ 
جلــد و حدود ۳۴/۶ درصد رشــد داشــته اســت.«

ــوکان  ــای ب ــه ه ــد: »کتابخان ــی گوی ــفی م یوس
دارای بخــش هــای مخــزن و امانــت کتــا، 
ــی،  ــک درس ــش، کم ــریات، پژوه ــع، نش مرج

مطالعــه  هــای  ســالن  ،کــودکان،  اینترنــت 
ــش  ــن بخ ــوده و در ای ــرادران ب ــران و ب خواه
ــه  ــهروندان ارای ــه ش ــی ب ــات متنوع ــا، خدم ه
هــا  کتابخانــه  ایــن  اعضــای  و  مــی شــود 
عــاوه بــر امــکان امانــت کتــاب، اســتفاده 
از نشــریات و خدمــات ســالن مطالعــه، مــی 
ــه  ــن کتابخان ــای ای ــت ه ــایر فعالی ــد از س توانن
از جملــه نشســت هــای نقــد و بررســی کتــاب، 
ــی، مســابقات  ــی کتــاب، قصــه گوی جمــع خوان
بهــره منــد شــوند.« نقاشــی  و  کتابخوانــی 

ــه  ــاب کتابخان ــه ب ــوکان دارای س ــتان ب شهرس
عمومــی وابســته بــه نهــاد کتابخانــه هــای 
عمومــی کشــور اســــــت کــه یــک بــاب آن بــه 
نــام مصبــاح الدیوان ادب در شــهر ســیمینه و دو 
بــــــــاب دیگــر به نام هــای مرکـــــــــــزی 
و اســتاد عبـــــــــاس حقیقــی در شــهر بوکان 

قـــــرار دارند 

کوچ عشایر استان با ۱۳۰ هزار واحد دامی به مناطق ییالقی
مدیرکل امور عشایری آذربایجان غربی

بهــرام زینــال زاده امــروز بــا اشــاره به فرا رســیدن 
فصــل کــوچ عشــایر آذربایجان غربــی اظهــار کرد: 
عشــایر جنــوب اســتان بــرای اســتفاده از مناطــق 
ییاقــی شــاهین دژ بــه همــراه 1۳۰ هــزار واحــد 
ــار  ــزار هکت ــاه در ۴۰ ه ــدت دو م ــه م ــی ب دام
ــن شهرســتان مســتقر می شــوند. ــات ای از ییاق

وی بــا اشــاره بــه اینکــه 1۵ هــزار و ۵٩٩ 
دارد،  وجــود  اســتان  در  عشــایری  خانــوار 
افــزود: آذربایجان غربــی از جملــه اســتان های 
ــود  ــا وج ــی عشــایری ب ــه زندگ ــوده ک کشــور ب
بــاز  شــهری  زندگــی  گســترش  و  توســعه 
اســت. داده  ادامــه  خــود  حیــات  بــه  هــم 
ــا  ــی ب ــایری آذربایجان غرب ــور عش ــرکل ام مدی
بیــان اینکــه در جنــوب اســتان، شــاهین دژ 

ــی  ــی یک ــورد ییاق ــه ی ــتن ٩۴ منطق ــا داش ب
اســتان  در  دامــی  تولیــدات  قطب هــای  از 
 1۰ منظــور  ایــن  بــرای  داد:  ادامــه  اســت، 
ــزار  ــک ه ــا ی ــر ب ــتان براب ــایر اس ــد از عش درص
و ۵۰۰ خانــوار ایــن شهرســتان بــرای گذرانــدن 
ــد. ــاب می کنن ــتان را انتخ ــن شهرس ــاق ای یی

ــی  ــایری یک ــی عش ــه زندگ ــان اینک ــا بی وی ب
از جاذبه هــای گردشــگری در اســتان اســت، 
عنــوان کــرد: تولیــدات عشــایری نیــز در میــزان 
ــی  ــل توجه ــهم قاب ــتان س ــص اس ــد ناخال تولی
ــدات  ــی تولی ــه ارزش ریال ــه ای ک ــه گون دارد ب
آنهــا برابــر بــا ۵۰ میلیــارد تومــان اســت.
پشــم  تــن   1۲۰ ســاالنه  تولیــد 
آذربایجان غربــی عشــایر  توســط 

عشــایر  اینکــه  بیــان  بــا  زینــال زاده 
آذربایجان غربــی ســاالنه یــک هــزار تــن گوشــت، 
ــن شــیر و مشــتقات شــیر  ــزار و ۴۰۰ ت ــک ه ی
و 1۲۰ تــن پشــم تولیــد می کننــد، تصریــح 
کــرد: عــاوه بــر ایــن تولیــدات محصــوالت 
جملــه  از  اســتان  عشــایر  دســتی  صنایــع 
ــادی دارد. ــان زی ــازار خواه ــز در ب ــی نی گلیم باف

ارائــه خدمــات  اینکــه بــرای  بــا بیــان  وی 
ــی  ــرح عمران ــال ٩۰ ط ــایر امس ــه عش ــر ب بهت
ریــال  میلیــارد   ۲۰ بــر  بالــغ  اعتبــاری  بــا 
اســت،  شــده  اجــرا  اســتان  ســطح  در 
اعتبــارات  تخصیــص  بــا  کــرد:  خاطرنشــان 
انجــام طرح هــای عمرانــی در اســتان ادامــه 

خواهد داشت 

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

اعزام تیم پزشکان متخصص برای 

ویزیت جانبازان شیمیایی سردشت
مدیــرکل مصدومیــن شــیمیایی 
ــران  ــور ایثارگ ــهید و ام ــاد ش بنی
ــیمیایی  ــاران ش ــه بمب ــاره ب ا اش
ــاه 1۳۶۶  شــهر سردشــت در تیرم
گفت: تیم پزشــکی 1۸ نفــره ای از 
طــرف اداره مصدومیــن شــیمیایی 
دانشــگاه  تحقیقــات  مرکــز  و 
پزشــکان  از  متشــکل  شــاهد 
متخصــص در رشــته های مختلــف 
مصدومیت هــای  بــا  مرتبــط 
شــیمیایی بــه سردشــت اعــزام 
 1۵۰ روز   ۲ مــدت  در  و  شــدند 
ــن  ــیمیایی ای ــاز ش ــا ۲۰۰ جانب ت
زمینه هــای  در  را  شهرســتان 
چشــم،  داخلــی،  تخصصــی 
روان پزشــکی،  و  ریــه  پوســت، 
می کننــد معاینــه  و  ویزیــت 

محمدرضــا صدیقــی مقــدم  ادامــه داد: 

از چنــد ســال پیــش کلینیــک شــیمیایی 

و  اســت  شــده  راه انــدازی  رسدشــت 

علــوم  دانشــگاه های  همــکاری  بــا 

شــاهد  دانشــگاه  جملــه  از  پزشــکی 

امــور  انجــام  بــرای  را  الزم  اقدامــات 

ســامت  کنــرل  و  پایــش  و  درمانــی 

می دهــد انجــام  شــیمیایی  جانبــازان 

وی یــادآور شــد: هرســال طــی یــک یــا ۲ 

نوبــت تیمــی از طــرف بنیــاد بــرای معاینه 

و کنــرل یــا درمــان عــوارض جانبــازان 

ــود ــزام می ش ــت اع ــه رسدش ــیمیایی ب ش

وی در پایــان گفــت: در چنــد ســال اخیــر 

بــا همــکاری وزارت بهداشــت، درمــان 

علــوم  دانشــگاه  و  پزشــکی  آمــوزش  و 

ــن  ــی ای ــاختار تخصص ــه س ــکی ارومی پزش

کلینیــک تقویــت شــده اســت بــه نحــوی 

کــه کلینیــک مذکــور در حــال حــارض در ۹ 

ــد ــه خدمــت می کن تخصــص پزشــکی ارائ

بخوانبخوان ارومیه
نشریه ارومیه
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صدور ۴۹ مورد اخطاریه ایمنی برای 
تاالرها و رستوران های ارومیه

قابلیت صادرات ۸۰ درصد فرشهای آذربایجان غربی 
رسپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی

آتش نشــانی  ســازمان  رئیــس 
شــهرداری  ايمنــی  خدمــات  و 
ــه  ــه گفــت: ۴۹ مــورد اخطاري ارومی
ــی،  ــای پذيراي ــرای تاالره ــی ب ايمن
ــای  ــتوران ها، مســاجد و هیات ه رس
مذهبــی ارومیــه صــادر شــده اســت
ابراهیــم شادقوشــچی بــا اشــاره 
انجــام  پیشــگیرانه  اقدامــات  بــه 
ــدی  ــرد: طــی بازدي ــار ک شــده اظه
کــه از مراکــز اقامتــی، تفريحــی 
و مذهبــی ارومیــه انجــام شــده 
ــرای  ــی ب ــه ايمن ــورد اخطاري ۴۹ م
تاالرهــای پذيرايــی، رســتوران ها، 
هیات هــای  و  مســاجد 
اســت. شــده  صــادر  مذهبــی 

اينکــه پیشــگیری  وی بــا بیــان 
دو  ايمنــی  موازيــن  رعايــت  و 
بــرای  اساســی  و  مهــم  اصــل 
حــوادث  وقــوع  از  جلوگیــری 
ــت  ــورت رعاي ــزود: در ص ــت، اف اس
ــداد  ــا حــدودی از تع ــن اصــول ت اي
و  شــده  کاســته  حــوادث  آمــار 
پیــدا می کنــد. افزايــش  ايمنــی 

آتش نشــانی  ســازمان  رئیــس 
وخدمــات ايمنــی شــهرداری ارومیه 
ــه اينکــه در ســه ماهــه  ــا اشــاره ب ب
نخســت امســال ۲۸۰ گواهــی ايمنی 
در ارومیــه صــادر شــده اســت، ادامه 
تعــداد ۱۷۰  مــورد  ايــن  از  داد: 
ــی  ــه بررس ــه در مرحل ــدور پروان ص

نقشــه و ارســال جوابیــه قــرار دارند.
ــن  ــه از بی ــه اينک ــاره ب ــا اش وی ب
ــده، ۱۷  ــادر ش ــی ص ــی ايمن گواه
ــوده  ــی ب ــورد گواهــی عــدم خالف م
اســت، خاطرنشــان کــرد: همچنیــن 
از ايــن تعــداد ۹۳ مــورد پايــان کار 
و هشــت مــورد نیــز بازديــد مشــاوره 
ايمنــی بــه منظــور ايمنــی اماکــن و 
ــوده اســت. پبشــگیری از حــوادث ب

اينکــه  بیــان  بــا  شادقوشــچی 
ــرای جلوگیــری  ــات ب يکــی از اقدام
و  پیشــگیری  حــوادث  بــروز  از 
ــرد:  ــوان ک ــی اســت، عن ــا ايمن ارتق
از  بازديــد  منظــور  ايــن  بــرای 
شــهر،  تجــاری  ســاختمان های 
ــاختمان های  ــی از س ــد هفتگ بازدي
ــتعالم   ــه اس ــدور جوابی ــع، ص مرتف
شــهرداری های مناطــق پنج گانــه 
پرخطــر  اماکــن  بــه  اخطــار  و 
دارد. قــرار  کار  دســتور  در 
بازديدهــای  کــرد:  تصريــح  وی 
ــاط  ــق در ارتب ــس از حري ــی پ ايمن
بــا اتصــال انشــعابات و تائیديــه 
رفــع خطــر، بازديــد از مســاجد 
جايگاه هــای  امامــزادگان،  و 
و  هتل هــا  ســوخت،  عرضــه 
مهمان پذيرهــا، مهدهــای کــودک و 
ــی  ــر اقدامات ــه ديگ ــدارس از جمل م
بــوده کــه بــرای پیشــگیری و ارتقــا 
ــن انجــام شــده اســت ــی اماک ايمن
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ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــت س سرپرس
ــر ۸۰  ــال حاض ــت: در ح ــی گف ــان غرب آذربايج
از فــرش هــای تولیــدی در اســتان  درصــد 
قابلیــت صــادرات بــه خــارج از کشــور را دارنــد.
ــن  ــاالنه بی ــه س ــان اينک ــا بی ــان ب ــد دهق محم
ــتباف  ــرش دس ــع ف ــزار مترمرب ــا ۳۰۰ ه ۲۹۰ ت
در اســتان تولیــد مــی شــود افــزود: از ايــن 
ــارج از  ــه خ ــون دالر ب ــاالنه ۲۰ میلی ــزان س می
ــی اســت  ــن در حال ــی شــود اي کشــور صــادر م
کــه ۸۰ درصــد فرشــها قابلیــت صادراتــی دارنــد.

ــروژ و  ــا، ن ــان، ايتالی ــمالی، آلم ــکای ش وی آمري
ــوزه  ــورهای ح ــی، کش ــورهای اروپاي ــر کش ديگ
ــد  ــه را از مقص ــتان و ترکی ــارس، پاکس ــج ف خلی
اصلــی فرشــهای صادراتــی اســتان عنــوان کــرد 
ــز  ــر متمرک ــتان ۲۳۰ کارگاه غی ــزود: در اس و اف
و شــش کارگاه متمرکــز و تعــداد ۷۲ هــزار 
۳۲۱ بافنــده وجــود دارد کــه شهرســتان های 
قطب هــای  مهم تريــن  خــوی  و  تــکاب 
تولیــد فــرش اســتان بــوده و در کنــار آنهــا 
فرش بافــی در شــهرهای بــوکان، شــاهین دژ، 
دارد. رواج  ارومیــه  و  مهابــاد  میانــدوآب، 

ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــت س سرپرس
آذربايجــان غربــی تعــداد فعــاالن اســتان در 
بخــش صنعــت فــرش را ۷۲ هــزار بافنــده عنــوان 
و خاطرنشــان کــرد: ثبــت ملــی و جهانــی فــرش 
افشــار تــکاب و ريزماهــی 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  عنــوان  محصــول  ايــن  صــادرات  نیــز  و 
اضافــه کــرد: باتوجــه بــه توانمنــدی اســتان 
ــه  ــدازی خوش ــتباف راه ان ــرش دس ــد ف درتولی
توســعه  بــرای  را  راه  توانــد  مــی  فــرش 
کنــد. فراهــم  فــرش  حــوزه  بهتــر  هرچــه 
ــه  ــم نام ــه تفاه ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک وی تصري
ــل  ــران و مديرعام ــرش اي ــی ف ــز مل ــن مرک مابی
صنايــع  و  صنعتــی  هــای  شــهرک  شــرکت 
کوچــک آذربايجــان غربــی وتبییــن قابلیــت 
ــرکت  ــی ش ــترک و آمادگ ــکاری مش ــای هم ه
کوچــک  صنايــع  و  هــای صنعتــی  شــهرک 
اســتان بــرای اجــرای آن در آينــده نزديــک 
تولیــد و کمــک  بنیــادی در  شــاهد تحــول 

ــود. ــم ب ــتباف خواهی ــرش دس ــادرات ف ــه ص ب
دهقــان در خصــوص بیمــه قالیبافــان در اســتان 
ــون ۱5  ــار تاکن ــن آم ــق آخري ــزود: طب ــز اف نی
ــش  ــت پوش ــتان تح ــان اس ــر از قالیباف ــزار نف ه
بیمــه تأمیــن اجتماعــی قرارگرفته انــد باقــی 
افــراد اغلــب بیمــه روســتايی هســتند و ســازمان 
ــه  ــتن بودج ــت نداش ــه عل ــی ب ــن اجتماع تأمی
قالیبافــان معــذور اســت و  ايــن  از پوشــش 
بیــن صنــدوق  امضاشــده  تفاهم نامــه  طبــق 
ــز  ــراد نی ــه اف ــايری بقی ــتايی و عش ــه روس بیم
ــد. ــد ش ــه خواهن ــدوق، بیم ــن صن ــق اي از طري

ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــت س سرپرس
آذربايجــان غربــی در خصــوص برنامــه هــای 
ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان 
جهــت رونــق تولیــد فــرش دســتباف نیــز 
ــژه  اظهــار داشــت: برگــزاری نمايشــگاه هــای وي
ــی و  ــای داخل ــگاه ه ــور در نمايش ــرش، حض ف
ــرای  ــداوم اج ــن ت ــی و همچنی خارجـــــــــــ
طــرح فــروش اقســاطی فــرش دســتباف از 
برنامــه های ســازمان در ســــــــــــــال جاری

 است. 
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