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حجت االســام و المســلمین ســید مهــدی قریشــی در خطبه هــای این نمــاز جمعه که در مصــای بزرگ امام خمینــی )ره( ارومیه اقامه شــد با 
توصیــه نمازگــزاران بــه رعایــت تقــوای الهــی موضــوع اهمیت قرائــت دعای عرفه در آســتانه مــاه محرم الحــرام را مــورد توجه قــرار داد و اظهار 
داشــت: قرائــت دعاهایــی نظیــر عرفــه منجــر بــه شــناخت عمیق تــر پــروردگار عالمیــان و راهــکاری بــرای تقــرب و بندگی نــزد خداوند اســت

ــن  ــیار روش ــی بس ــگاری موضوع ــر و خبرن ــت خب ــزود: اهمی ــگار اف ــت روز خبرن ــا بزرگداش ــی ب ــه در آذربایجان غرب ــی فقی ــده ول نماین
ــه  ــد صادقان ــه بای ــا ک ــکاس واقعیت ه ــگاران در انع ــد خبرن ــه بای ــت اینک ــوردار اس ــادی برخ ــه از ارزش زی ــن زمین ــه در ای ــت و آنچ اس
ــن باشــند. ــار وحــدت آفری ــد آث ــز کــرده و محــور تولی ــی و امثالهــم پرهی ــا قومیــت گرای ــه حــدس و گمــان ی ــرد از هــر گون صــورت گی

دنیــوی  مطامــع  و  شــخصی  منافــع  از  رســانه ای  آثــار  تولیــد  در  بایــد  خبرنــگاران  داشــت:  اظهــار  قریشــی 
دهنــد قــرار  کار  دســتور  در  را  جامعــه  تعالــی  و  اصــاح  مســیر  و  کــرده  دوری  سیاســی  طرفداری هــای  یــا 

استقامت زنان و مردان این سرزمین سیلی سختی بر صورت کریه استکبار
فرمانده سپاه آذربایجان غربی 

فرمانــده ســپاه آذربایجان غربــی بــا بیــان اینکــه 
امروز شــیطان بــزرگ یعنی آمرییــکا از جمهوری 
اســامی خشــمگین است گفت: اســتقامت مردان 
و زنــان و فرزنــدان ایــن ســرزمین چنــان ســیلی 
ــادی  ــتکبار و ای ــه اس ــت و کری ــورت زش ــه ص ب
آن وارد کــرده کــه عاجــز و ناتــوان شــده اســت. 
ــادواره  ــم ی ــروز در مراس ــواری ام ــب شهس حبی
ــار  ــت اظه ــر 7 در سردش ــات نص ــهدای عملی ش
ــرافت،  ــتادگی و ش ــاد ایس ــت نم ــرد: سردش ک

مردانگــی مــردان و شــیرزنی شــیر زنــان و 
ــت  ــا عصم ــه ب ــت ک ــی اس ــت طفل های معصومی
الهــی خــود بــه جــای تنفــس اکســیژن، گازهــای 
اســتکبار  و  متجــاوزان  شــیمیایی  مختلــف 
ــتند. ــدا پیوس ــه خ ــد و ب ــس کردن ــی تنف جهان

وی بــا بیــان اینکــه تاریــخ از بــه یــاد آوردن ظلم 
اســتکبار بــه خــود مــی لــرزد، افــزود: آنــان کــه 
منــادی و مدافــع بــه ظاهــر حــق و حقــوق بشــر 
هســتند عــرق شــرم بــر جبینشــان بنشــیند کــه 
پــس از گذشــت 30 ســال هنــوز زخــم بــر دل و 
ســینه شــیمیایی زدگان مردمان این شــهر است.

فرمانــده ســپاه شــهدای آذربایجان غربــی بــا 
اشــاره بــه عملیــات نصــر 7 و بیــان اینکــه 
ــی و  ــی، آزاد خواه ــتقال طلب ــاد اس ــوز فری هن
ــرز و  ــن م ــن ای ــن و متدی ــدان موم ــه فرزن غلب
ــتکبار  ــوادگان اس ــه ن ــر علی ــال 66 ب ــوم در س ب
و عوامــل اجیــر شــده مســتکبرین غــرب و 
ــرد:  ــح ک ــد، تصری ــی رس ــوش م ــه گ ــرق ب ش
ایــن شــهدا و فرزنــدان امــام راحــل )ره( بودنــد 
ــد  ــد و اجــازه ندادن ــا جــان و دل جنگیدن ــه ب ک
جمهــوری  مقــدس  خــاک  از  وجــب  یــک 
ــرد. ــرار بگی ــمنان ق ــای دش ــر پ ــامی را زی اس

ــی اســت  ــران محــل و مکان ــرد: ای ــه ک وی اضاف
کــه دشــمنان مــی خواســتند یکتــازی کننــد امــا 

آثــاری از اســتکبار و متجاوزیــن و ظلم نیســت به 
جــز نمادهــای از ذلــت، شکســت و خفــت آنــان 
را نمــی بینیــد. شهســواری گفــت: هنــوز در ایــن 
اســتان بــه خصــوص سردشــت پــس از 40 ســال 
ــدان  ــده و فرزن ــک نش ــرخ خش ــای س ــون ه خ
ایــن ســرزمین در جــای جــای آن قــوام بخــش، 
ــا بیــان اینکــه امــروز در  راه شــهدا اســت. وی ب
ــتکبار،  ــامی، اس ــاب اس ــالگی انق ــن س چهلمی
شــیطان بــزرگ از مــا خشــمگین اســت و عرصــه 
تقابــل و دفــاع و جنــگ را بــر مــا ســخت کــرده 
اســت، خاطــر نشــان کــرد: اســتقامت مــردان و 
ــان ســیلی  ــن ســرزمین چن ــدان ای ــان و فرزن زن
ــادی  ــتکبار و ای ــه اس ــت و کری ــورت زش ــه ص ب
آن وارد کــرده کــه عاجــز و ناتــوان شــده اســت.
فرمانــده ســپاه شــهدای آذربایجان غربــی گفــت: 
ایــن اقتــدار شــهدا، نظــام جمهــوری اســامی و 
فرزندان شــهدا اســت، فرزندانی از نســل شهدایی 
کــه رفتنــد امــا در تاریــخ مانــدگار شــدند.
آذربایجــان غربــی  فرمانــده ســپاه شــهدای 
مرزهــای  از  مقتدارنــه  امــروز  کــرد:  اظهــار 
تنگــه هرمــز خلیــج  از  اســامی  جمهــوری 
ثریــا ماکــو در  تــا چشــمه  فــارس گرفتــه 
آذربایجــان غربــی مهــد حضــور دلــدادگان، 
شــیفتگان و فرزنــدان امــام ایــن انقاب هســتند.

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

اســتان  گردشــگری 
ــر  ــه زی ــه ب ــدون توج ب

ســاختها

علی جالل زاده

ــث  ــت بح ــالی اس ــد س ــه چن ــا اینک ب
عنــوان  بــه  اســتان  در  گردشــگری 
یکــی از محورهــای کســب ثــروت و 
توســعه مطــرح اســت امــا متاســفانه 
ــرای تحقــق  زیرســاختهای مــورد نیــاز ب
شــود نمــی  مشــاهده  مهــم  ایــن 
اســتان  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
ــا  ــه ه ــه زمین ــی از هم ــان غرب آذربایج
گردشــگری  صنعــت  توســعه  بــرای 
برخوردارســت مواهب طبیعــی خدادادی 
آب و هــوای مناســب کــه در صــورت 
ــز مســئولین از شــعار و تمرکــز در  پرهی
ــد آینــده ایــن منطقــه  عمــل ، مــی توان
از کشــور را بــه یــک مــکان گردشــگری 
ســازد مبــدل  خارجــی  و  داخلــی 
ــری  ــهید کانت ــل ش ــه پ ــی ک از موقع
بــر روی دریاچــه ارومیــه بــه بهــره 
بــرداری رســیده و آمــد و شــد بیــن 
تبریــز و تهــران ارومیــه و دیگــر شــهرها 
ــادی را  ــگران زی ــته گردش ــهیل گش تس
ــای  ــهر زیب ــوص ش ــتان و بخص ــه اس ب
ارومیــه گســیل داشــته امــا عــدم وجــود 
زیرســاختهای الزم بــرای جوابگوئــی ایــن 
مهمانــان از ایــن اســتقبال کاســته اســت.
ــد در  ــی معتقدن ــت فعل ــن وضعی منتقدی
شهرســتانهای اســتان ضعــف فرمانــداران 
ــهود  ــوح مش ــه وض ــوص ب ــن خص در ای
ــتاندار  ــه اس ــا ب ــی عموم ــه حت ــت ک اس
ــرا از  ــه چ ــتند ک ــرض هس ــرم معت محت
ــح  ــورد توضی ــن م ــان در ای فرماندارانش
نمــی خواهنــد کــه ابقاء ایــن فرمانــداران 
اســت. اســتان  بــه  فاحــش  ظلــم 
ــد  ــی ده ــان م ــن نش ــراض منتقدی اعت
ــن  ــعه ای ــگر و توس ــذب گردش ــه ج ک
صنعــت بــا حــرف و مصاحبــه و چندیــن 
ــد ــی یاب ــق نم ــه ای محق ــه کلیش برنام
تریــن  ابتدائــی  از  اســتان  وقتــی 
ــاه  ــروم اســت پن ــاختهای الزم مح زیرس
بــردن به میزبانی مســابقات ورزشــی بین 
المللــی و یــا ایــام خــاص در طــول ســال 
ــد. ــان نمــی کن ــا را درم دردی از درد ه
در صورتــی کــه مــی تــوان هزینــه هایــی 
را کــه در میزبانــی مســابقات بیــن المللی 
ــه  ــا و برنام ــش ه ــزاری همای ــا برگ و ی
ــود در  ــی ش ــام م ــه ای انج ــای کلیش ه
جهــت رفــع نیازهــای زیــر ســاختی 
ــرار داد. ــتفاده ق ــورد اس ــگری م گردش
ــاد  ــی کــه در ســطح اســتان انتق در حال
گنــاه  یــک  آن  عوامــل  و  دولــت  از 
نابخشــودنی بــه حســاب مــی آید.بعضــی 
ــدی از  ــا منتق ــد ت ــاده ان ــتان آم از دوس
عملکــرد دولــت در اســتان انتقــاد کنــد 
تــا وارد صحنــه شــوند و بــا قلــم فرســائی 
ــه هم،همــه  و دوختــن زمیــن و زمــان ب
چیــز را عالــی و عــاری از هرگونــه ایــراد 
و کــم کاری نشــان دهنــد )دریــغ از 
ــزی(  ــاد گری ــرا انتق ــری و اکث انتقادپذی
ــی اســت کــه حتــی بچــه  ــن درحال و ای
ایــن دولــت  بــه  در شــکم مــادرش 
ــارتهای  ــه خس ــه ب ــت و هم ــد اس منتق
ایــن دولــت واقــف. در چنــد ســال 
ــادی را  ــی زی ــای طائ ــت ه ــر فرص اخی
ــه وضعیــت  ــرای ســر و ســامان دادن ب ب
ــای اساســی اســتان  گردشــگری و نیازه
ــره  ــت روزم ــم و مدیری ــت داده ای از دس
اســتان  مســئولین  گــی  روزمــره  و 
ــد. ــرده ان ــنده ک ــعار بس ــه ش ــا ب عموم
واقعیتهــای  بــه  بایــد  مســئولین 
منافــع  و  بکننــد  توجــه  موجــود 
ــای  ــب ه ــدای تعص ــه را ف ــی منطق کل
جناحــی و روابــط دوســتانه ننماینــد

    جارچی باشی..................

ترس بیخودی از آمریکا
طنز پرداز نرشیه

بنابــه گــزارش جارچــی باشــی)خبرنگار نشــریه 

ارومیــه(: آقــای ظریــف گفته»بازدارندگــی 

آمریــکا در تــرس بقیــه از آمریکاســت نــه 

ــدم  ــه داده که:معتق ــکا و ادام ــدرت آمری در ق

ایــن تــرس کــم کــم زائــل خواهــد شــد

شــد؟مگه  شــد؟چی  چــی  گفتم:نفهمیــدم 

ــال 1392  ــود در س ــف نب ــای ظری ــن آق همی

گفــت  مــی  کــه  دانشــجویان  جمــع  در 

آمریــکا مــی توانــد بــا یــک بمــب تمــام 

بینــدازد کار  از  را  مــا  دفاعــی  سیســتم 

گفت:همیــن  باشــی  جارچــی  جنــاب 

خطاهــای محاســباتی بــود کــه در برجــام 

و  داد  دســتمان  کار  موضوعــات  دیگــر  و 

عمومــا مذاکــرات بــا وجــود تــرس غالــب 

انجــام گردیــد و همیــن دشــمن خصوصــا 

کــرد تــر  جــری  را  بــزرگ  شــیطان 

ــن  ــز همی ــادی نی ــات اقتص ــم:در موضوع گفت

تــرس توهمــی متاســفانه همچنــان ادامــه 

ــان  ــان دولتمــردان و حامی دارد بعضــی از آقای

ســینه چاکشــان عقیــده دارنــد که داشــتن آب 

ــوط  ــس را من ــرای تنف ــوا ب ــی ه ــان و حت و ن

بــه ارتبــاط بــا آمریــکا مــی داننــد و اگــر ایــن 

ارتبــاط منقطــع باشــد یــا شــود،ادامه حیــات 

بــرای کشــور را ال ممکــن قلمــداد مــی کننــد

ــود  ــه خ ــه نوب ــده ب ــی گفت:بن ــاب جارچ جن

حــرف آقــای ظریــف را کامــا قبــول دارم 

ــف  ــای ظری ــوادتر از آق ــم س ــده ی ک ــی بن ول

ایــن موضــوع را در ســن 14 و 15 ســالگی 

دریافتــه بــودم و دلســوزان نظــام االن چندیــن 

بــرای  را  آمریــکا  مرعوبیــن  اســت  ســال 

ــب  ــالی  ترغی ــدرت پوش ــن ق ــیدن از ای نترس

ــری  ــی مه ــا ب ــه ب ــد ک ــی کنن ــفارش م و س

ــا القــاب ترســوها،بی شناســنامه هــا و  تمــام ب

... مــورد هجمــه قــرار گرفتــه و معتقــدان بــه 

ــد ــه مــی کنن ــم حوال ــه جهن ــوارد را ب ــن م ای

روزهــای  در  مــردان  دولــت  گفتم:ادبیــات 

اخیــر هرچنــد هنــوز نیــز رگــه هائــی از 

ــه طــور فاحــش  ــا ب تــرس را در خــود دارد ام

ــه  ــه گرفت ــان فاصل ــته ایش ــات گذش ــا ادبی ب

کــه جــای امیــدواری بــرای نجــات ایــن 

ــد ــی باش ــاخته م ــود س ــرس خ ــان از ت آقای

جنــاب جارچــی باشــی گفت:البتــه خودمونیــم 

ــن  ــن و گرانتری ــرفته تری ــرنگونی پیش ــا، س ه

ــس  ــش انگلی ــف نفتک ــکا و توقی ــاد آمری پهب

ــدم  ــکورت و ع ــای اس ــان ناوه ــث در می خبی

توانایــی آمریــکا و انگلیــس در مقابلــه بــه مثــل 

نــه تنهــا ظریــف و دولتمــردان دیگــر بلکه همه 

ــد ــاخته رهانی ــود س ــرس خ ــان را از ت جهانی

گفتم:بنــده اگــر جــای فرماندهــان ســپاه 

و ارتــش بــودم یــک تــور بازدیــد بــرای 

دولتمــردان کــه چنیــن تصوراتــی دارنــد 

شــود  مشــخص  تــا  کــردم  مــی  برگــزار 

ــی  ــه بعض ــه ک ــا آن گون ــه تنه ــه ن ــه قضی ک

آقایــان تصــور مــی کننــد نیســت بلکــه 

ــه  ــی ب ــی و دفاع ــاظ نظام ــه لح ــورمان ب کش

ســطحی از توانمنــدی رســیده کــه مانــع 

شــود. مــی  دشــمن  و  اقــدام  هرگونــه  از 

رسانه های آذربایجان غربی به موضوعات چالشی نمی پردازند
رئیس خانه مطبوعات آذربایجان غربی 

یوســف پیربوداقــی در جشــن روز خبرنــگار کــه 
در خانــه مطبوعــات آذربایجان غربــی برگــزار 
شــد، اظهــار کــرد: رســانه های اســتان در حالــت 
ــه دنبــال موضوعــات  ــرار داشــته و ب ایســتایی ق
چالشــی در شــهرها و روســتاها نمی رونــد و 
مدیــران بــرای پیگیــری چنیــن موضوعاتــی 
ــد. ــکاری کنن ــی و هم ــانه ها را همراه ــد رس بای

ــا اشــاره بــه عملکــرد یــک ســال گذشــته  وی ب
ابــوذر، رســانه و آیــات و  افــزود: جشــنواره 
ــنواره  ــه جش ــه س ــاب از جمل ــانه نگاران انق رس
در  گذشــته  ســال  در  کــه  بــود  رســانه ای 
ــن  ــاری از ای ــال پرب ــد و س ــزار ش ــتان برگ اس
ــود. ــتان ب ــانه ای اس ــه رس ــرای جامع ــت ب جه

ــا  ــی ب ــات آذربایجان غرب ــه مطبوع ــس خان رئی
اشــاره بــه مشــکات مطبوعــات ادامــه داد: 
ــانه ها  ــرای رس ــی ب ــال خوب ــته س ــال گذش س
ــاپ  ــای چ ــن هزینه ه ــاال رفت ــه ب ــرا ک ــود چ نب
رســانه ها  تحریم هــا  دلیــل  بــه  انتشــار  و 

و  کــرد  بســیاری  چالش هــای  دچــار  را 
ادامــه دارد. نیــز همچنــان  ایــن مشــکات 

وی عنــوان کــرد: توســعه در هــر جامعــه ای 
را  خــود  خــاص  ابزارهــای  و  شــاخص ها 
دارد و از طرفــی ســرمایه اجتماعــی مبنــای 
توســعه اســت و چنــان چــه ایــن ســرمایه 
ببینــد  آســیب  دلیلــی  هــر  بــه  اجتماعــی 
فاصلــه رســیدن بــه توســعه اجتماعــی افزایــش 
ــاط  ــن ارتب ــگاران در ای ــت و خبرن ــد یاف خواه
اســت. داشــته  می تواننــد  مهمــی  نقــش 

ــگاران در  ــه نقــش خبرن ــا اشــاره ب ــی ب پیربوداق
کــرد: رســانه ها می تواننــد  تصریــح  جامعــه 
و  تضادهــا  جلــوی  افتراقــات  از  پرهیــز  بــا 
بــرای نقش آفرینــی  اختاف هــا را بگیرنــد و 
بایــد  مدیــران  ارتبــاط  ایــن  در  رســانه ها 
رســانه ها را تنهــا بــه صــورت رســانه و نــه 
ــد. ــرار دهن ــه ق ــورد توج ــخصی م ــگاه ش ــا ن ب

ــته های  ــردن خواس ــرح ک ــا مط ــان ب وی در پای

کــرد:  خاطرنشــان  مســؤوالن  از  خبرنــگاران 
یــک  می شــود  درخواســت  مســؤوالن  از 
خبرنــگاران  نــام  بــه  شــهر  در  میدانــی 
نام گــذاری شــود و میــدان خیریــن ارومیــه 
ــت. ــن کار اس ــام ای ــرای انج ــه ب ــن گزین بهتری

پول مملکت باید برای رونق تولید هزینه شود نه تشکیل وزارتخانه جدید
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس

ــا  ــس ب ــادن مجل ــع و مع ــیون صنای ــو کمیس عض
بیــان اینکــه مخالــف تشــکیل وزارت میــراث وزارت 
ــتی  ــع دس ــگری و صنای ــی، گردش ــراث فرهنگ می
ــق  ــرای رون ــد ب ــت بای ــول مملک ــت: پ ــتم، گف هس
تولیــد هزینــه شــود نــه تشــکیل وزارتخانــه جدیــد. 
ــا  ــس ب ــادن مجل ــع و مع ــیون صنای ــو کمیس عض
بیــان اینکــه مخالــف تشــکیل وزارت میــراث وزارت 
ــتی  ــع دس ــگری و صنای ــی، گردش ــراث فرهنگ می
ــق  ــرای رون ــد ب ــت بای ــول مملک ــت: پ ــتم، گف هس

تولیــد هزینــه شــود نــه تشــکیل وزارتخانــه جدیــد.
نــادر قاضــی پــور نماینــده ارومیــه در مجلــس 
ــس  ــه مجل ــه مصوب ــاره ب ــا اش ــامی ب ــورای اس ش
فرهنگــی،  میــراث  وزارت  تشــکیل  دربــاره 
ایــن  تائیــد  و  دســتی  صنایــع  و  گردشــگری 
گفــت:  نگهبــان،  شــورای  ســوی  از  مصوبــه 
تشــکیل ایــن وزارتخانــه هزینــه دارد و هزینــه 
ــد ــی دارن ــر م ــون ب ــب 80 میلی ــم از جی ــرا ه آن

ــور  ــادی کش ــد اقتص ــرایط ب ــه ش ــاره ب ــا اش وی ب

اقتصــادی  بــد  ایــن شــرایط  در  کــرد:  تاکیــد 
ــرد. ــل ک ــه کشــور تحمی ــه ای ب ــچ هزین ــد هی نبای

مجلــس  معــادن  و  صنایــع  کمیســیون  عضــو 
ســــــــازمان  تبدیـــــــل  اینکــه  بیــان  بــا 
مذکــــــــور بــه وزارتخانــه بــرای دولــت بــار 
نبایــد  نماینــدگان  افــــــــزود:  دارد،  مالــی 
هزینــــــــــه  خــود  مصوبــات  بـــــــــا 
ایجــــــــــاد  دولــت  بــــــــرای  جدیــدی 

کنند. 

ــت  ــی برائ ــه  معن ــکا را ب ــتکبران و در رأس آن آمری ــت از مس ــرام، برائ ــت اهلل الح ــران بی ــه زائ ــی ب ــه ای در پیام ــت اهلل خامن ــرت آی حض
ــامی  ــت اس ــب ام ــی، نهی ــر آمریکائ ــش و بلک وات ــل داع ــم از قبی ــای تروریس ــردن کانونه ــوم ک ــروزی، محک ــی و جنگ اف از مظلوم کش
بــر ســر رژیــم کودک کــش صهیونیســت و پشــتیبانان و کمک کننــدگان آن و محکومیــت جنگ افروزیهــای امریــکا و دســتیارانش در 
ــا تأکیــد بــر قــرار داشــتن مســئله فلســطین در رأس همــه مســائل سیاســی  منطقــه ی حســاس غــرب آســیا و شــمال آفریقــا دانســتند و ب
مســلمانان، خاطرنشــان کردنــد: ترفنــد معاملــه  قــرن کــه به وســیله آمریــکای ظالــم و همراهــان خائــن آن زمینه ســازی می شــود، 
ــول و  ــه ح ــم و ب ــرا می خوانی ــمن ف ــر دش ــن مک ــت ای ــرای شکس ــال ب ــور فع ــه حض ــگان را ب ــت. هم ــری اس ــه  بش ــق جامع ــی در ح جنایت
ــم. ــه شکســت می دانی ــوم ب ــت محک ــه  مقاوم ــان جبه ــر همــت و ایم ــه  اســتکبار را در براب ــر جبه ــای دیگ ــه ترفنده ــی آن را و هم ــوه  اله ق
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اعتراض اساتید بسیجی کشور به توقف اجرای وظایف شورایعالی انقالب فرهنگی

بــه یــک همــکار 
ــوق  ــا حق ــر ب ــم ماه خان

نیازمندیــم عالــی 
ــروی  ــی روب ــام جنوب خی
ــه  ــی بازارچ ــه آگاه کوچ

ــا ــوس دری فان

بــا  دختــر  فروشــنده 
حقــوق و مزایــا و یــک نفــر 
پســر جهــت پادوئــی نیازمندیــم

فوقانــی  ط  جنوبــی  خیــام 
ــید ــت جمش ــگاه تخ فروش

فرصت های شغلی موجود در شهر ارومیه

به یک همکار نیازمندیم
ــش  ــارراه دان ــی چه ــام جنوب خی

ــر چــی چســت دن ــوان  ــک نوج ــه ی ب
ســال   18 زیــر  فعــال 

یــم مند ز نیا
ــروی  ــی روب ــام جنوب خی
ــش  ــف و کف ــه 5 کی کوچ

ــرفی اش

ــا  ــنده آق ــک فروش ــه ی ب
نیازمندیــم

خیــام جنوبــی نرســیده بــه 
فلکــه خیــام چــرم پیشــرو

ــورت  ــه ص ــم ب ــروی کارخان نی
نیمــه وقــت بــا حقــوق ثابــت 

نیازمندیــم تومــان   2.000.000
  14 الــی   10 مراجعــه  ســاعات 

32232531    09142706942

بــه یــک نفــر 
ــورات  ــت ام ــم جه خان

نیازمندیــم دفتــری 
فلکــه جهــاد دفتــر 
پــدر  حــق  دکتــر 

کیــل و

استخدام استخدام

به یک همکار آقا نیازمندیم
خیام جنوبی روبروی کلیسا فروشگاه آنی 

تک

به یک فروشنده نیازمندیم
ــی  ــه آگاه ــروی کوچ ــی روب ــام جنوب خی

ــه ــه گان ــش بچ ــف و کف ــگاه کی فروش

به یک فروشنده ماهر خانم نیازمندیم
خیــام جنوبــی روبــروی کوچــه آگاهــی پوشــاک 

پرفکــت

به یک فروشنده خانم نیازمندیم
خیام جنوبی روبروی تخت طاووس 

فروشگاه مانتو نفس

یــک شــرکت معتبــر پخــش سراســری جهــت تکمیــل کادر فــروش خــود بــا پورســانت 
عالــی و بــدون محدودیت+بیمــه تامیــن اجتماعــی و بیمــه تکمیلــی و هزینــه ایــاب زهــاب از 

افــراد واجــد شــرایط دعــوت بــه همــکاری مــی نمایــد      09144171996

مراکــز  دانشــگاه ها،  اســاتید  بســیج  کانون هــای 
بــه  اعتــراض  در  کشــور  پژوهشــی  و  عالــی  آمــوزش 
توقــف اجــرای وظایــف شــورایعالی انقــاب فرهنگــی 
ــور!  ــس جمه ــای ریی ــد: آق ــرده و گفتن ــادر ک ــه ای ص بیانی
ــم  ــگ، عل ــرارگاه فرهن ــه ق ــی ب ــی اعتنای ــد ب ــازه ندهی اج
ــود! ــت ش ــما ثب ــام ش ــه ن ــی ب ــۀ مّل ــاوری در حافظ و فن

وظایــف  اجــرای  توقـــــــــف  بــه  اعتــراض  در  اســـــــاتید  بســیج 
کــرد.  صــادر  بیانیــه ای  فرهنگــی  انقــاب  عالـــــــــی  شــورای 
اســت:  شــرح  بدیــــــــن  بیانیــه  ایــن  کامـــــــــل  متــن 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
حضــور حضــرت حجت االسام والمســلمین جنــاب آقــای دکتر حســن روحانی

رئیس جمهور محترم،
ــی از  ــش جمع ــدی پی ــاند چن ــتحضار می رس ــه اس ــرام، ب ــام و احت ــا س ب
اســتادان بســیجی بــا حضــور در دبیرخانــۀ شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی 
بــه نمایندگــی از جامعــۀ اســتادی کشــور دربــارۀ موضوعــات، نظــام مســائل 
ــام  ــت االس ــا حج ــاوری ب ــم و فن ــگ، عل ــای فرهن ــوزه ه ــات ح و معض
ــاب فرهنگــی  ــی انق ــرم شــورای عال ــر محت ــی دبی ــر عامل والمســلمین دکت
ــه از  ــو؛ گای ــت و گ ــای گف ــۀ محوره ــد؛ از جمل ــو پرداختن ــت و گ ــه گف ب
حضــرت عالــی بــرای کــم رنــگ کــردن جایــگاه قرارگاهــی شــورای 
ــه  ــا توج ــف ب ــع االس ــت؛ م ــوده اس ــور ب ــی در کش ــاب فرهنگ ــی انق عال
ــماً و  ــه رس ــن نام ــا در ای ــدیم ت ــر آن ش ــده ب ــه ش ــع گفت ــداوم وض ــه ت ب
در پیشــگاه ملّــت و دانشــگاهیان ماحظــات خــود را تقدیــم نمائیــم؛

پــس از انتشــار اخبــار تلــِخ تصمیــِم شــما مبنــی بــر عدم حضــور در 
ــب  ــز تکذی ــی نی ــِر حضرت عال ــوی دفت ــه ازس ــورای عالی انقاب فرهنگی ک ش
ــه و مشــفقانه«،  ــۀ مؤمنان ــاِب »توصی ــه از ب ــر آن هســتیم ک ــک ب نشــد، این
نکاتــی چنــد را بــا شــما در میــان بگذاریــم. ایــن حقیقــت، جــای انــکار نــدارد 
کــه سیاســت های فرهنگــِی دولــِت شــما از آغــاز تاکنــون، آنطــور کــه بایــد 
تــدارک  گــِر جهت گیــرِی فرهنگــِی گفتمــاِن اصیــِل انقــاِب اســامی نبــوده 

ــود در  ــای خ ــا و رویّه ه ــاِف گفته ه ــه برخ ــد ک ــح دادی ــی ترجی و جناب عال
ــِت  ــگ و سیاس ــر و فرهن ــود« از آزادی و تکّث ــت خ ــِی نادرس ــته ، »تلّق گذش
ــید. ــمّیت بخش ــرب را رس ــّدد و غ ــا تج ــا ب ــِی م ــبِت فرهنگ ــی و نس فرهنگ

چنان کــه ایــن منطــق نه فقــط در عرصــۀ فضــای مجــازی، مشــهود و نمایــان 
اســت، بلکــه وضــِع علومِ انســانی، ســینما، مطبوعــات، شــعر، ادبّیــات، حجــاب 
و مجامــع و محافــِل مــورِد حمایــِت دولــِت یازدهــم و دوازدهــم، و گزنده تــر 
به روشــنی گویــای آن اســت. از همــه، ســنِد آموزشــِی دوهزاروســی، 

بدیهی ســت کــه بــا چنیــن جهت گیــری و سیاســِت نادرســت و مایــل 
بازدارنــده«  »مانــِع  به مثابــِه  شــورای عالی انقاب فرهنگی  از  گریــز  بــه 
مواجهــه نمــوده کــه نتیجــۀ قهــری آن سســت یــا بــی اثــر شــدن 
ــت؛ ــاوری اس ــم و فن ــگ، عل ــوزۀ فرهن ــور در ح ــم کش ــرارگاه مه ــن ق ای

ــش  ــد بی ــتید و بای ــور« هس ــه »رئیس جمه ــوِد آن ک ــا وج ــی ب حضرت عال
اّوالً، تاآنجاکــه ممکــن بــوده  از همــه، پایبنــِد بــه »قانــون« باشــید، 
اســت، »جلســاِت شــورا« را تشــکیل ندادیــد تــا گویــا از »الزام هــای 
شــود. پــاک  مســأله  صــورِت  و  بــوده  دور  آن«  مصّوبــاِت  قانونــِی 

»اجــرا«  را  شــورا  ایــن  مصّوبــاِت  مختلــف،  بهانه هــای  بــه   ثانیــاً، 
وانهادیــد. خــود  بــه  »معــّوق«،  و  »معّطــل«  را  قانــون  و  نکــرده 

ثالثــاً، اکنــون نیــز بــا ایــن توجیــه کــه دو تــن از اعضــای شــورا، »منتقــد« 
و »مخالــِف« سیاســت های فرهنگــی و بعضــاً قانون شــکنی های موجــود 
ــورا  ــن ش ــود در ای ــوِر خ ــایند، حض ــراض« می گش ــه »اعت ــان ب ــوده و زب ب
را ملغــی فرموده ایــد؛ به حــّق، جــای بســی تأّســف و حــزن اســت کــه 
ــدرت را در  ــای ق ــدۀ اهرم ه ــِش عم ــه بخ ــا این ک ــت، ب ــرم دول ــِس  محت رئی
ــیاری از  ــاِن بس ــان و عن ــش دارد و زم ــاِر خوی ــت، در اختی ــاختاِر حاکمّی س
ــه  ــه یافت ــی« فاصل ــعۀ صدر« و »آزاد اندیش ــت، از »س ــت اوس ــور، در دس ام
ــی و  ــۀ درون ــه« در جلس ــح  اللهج ــِد صری ــوِر »دو منتق ــۀ حض ــه بهان ــه ب ک
مرکــزی  قــرارگاه  جلســاِت  اصــِل  شــورای عالی انقاب فرهنگی،  بســتۀ 
ــی را  ــِر فرهنگ ــده و ام ــیده ش ــی کش ــه تعطیل ــاوری ب ــم و فن ــگ، عل فرهن
ــود. ــا ش ــش ره ــاِل خوی ــه ح ــت، ب ــاس اس ــی و حّس ــل، کانون ــه اصی ک

ــداِم  ــن اق ــه ای ــت ک ــند نیس ــز خرس ــور هرگ ــتادان کش ــیج اس ــۀ بس جامع
شــما، کــه نشــانۀ »تنگ نظــری« و »عدم بردبــارِی سیاســی« اســت، در 
ــوان منتخــب گرامــی  ــه عن ــِت شــما ب ــخ ثبــت شــود و از شــأن و منزل تاری
ــز آن نیســت کــه  ــن ســطور نی ــرو غــرض از نگاشــتِن ای ــت بکاهــد. ازاین  ملّ
ــن  ــم، بلکــه مقصــود ای ــن شــورا فرابخوانی ــه حضــوِر مجــّدد در ای شــما را ب
ــا«ی فکــری و  ــا« و »تضاده ــارۀ »تناقض ه ــم درب ــه شــما کمــی ه اســت ک
َمنشــی درنــگ کنیــد و بــه یــاد آوریــد کــه در تبلیغــاِت پُرحجــم و رنگانــِگ 
ــر« و  ــِل »آزادی« و »تکّث ــر طب ــدازه ب ــه ان ــا چ ــد و ت ــه گفتی ــی چ انتخابات
ــت،  ــتان شماس ــدرت« در دس ــه »ق ــروز ک ــد و ام ــف« کوفتی ــِل مخال »تحّم
ــتدالل کردن«  ــن« و »اس ــز »گفت ــه ج ــش ک ــِی« خوی ــداِن فرهنگ ــا »منتق ب
می کنیــد!! چــه  ندارنــد،  اختیــار  در  ابــزاری  هیــچ  »نّقــادی«،  و 

در  کــه  فرماییــد  تأّمــل  لطفــاً  القائــات،  برخــی  از  فــارغ 
پاســخی  چــه  توجیه ناپذیــر«  »خطاهــای  قبیــل  ایــن  آینــده، 
شــورای عالی انقاب فر اســت  قــرار  اگــر  داشــت؟!  خواهــد 

و  آراء  »تضــارِب  محــّل  شــورای عالی انقاب فرهنگی،  اســت  قــرار  اگــر 
ــع«  ــگان، »تاب ــد و هم ــی نباش ــی و حقوق ــای حقیق ــخصیت ه ــول« ش عق
ــِع  ــما از »موض ــا ش ــند و ی ــور باش ــس جمه ــِع« ریی ــلیم« و »مطی و »تس
آمرانــه« بــا آنهــا ســخن بگوییــد، جــز آن اســت کــه خواســته یــا 
ــد؟! ــد ش ــج خواه ــت و رای ــتبداد«، تثبی ــاالری« و »اس ــته »یکه س ناخواس

ــه  ــوّدت را ب ــکاری و م ــات دســت هم ــه دفع ــه ب ــتادان کشــور ک بســیج اس
ــی و اســتانی دراز کــرده و در یــاری  ســوی کارگــزاران دولــت در ســطوح ملّ
و همــکاری بــا دولــت محتــرم از هیــچ کوششــی فروگــذار نخواهــد کــرد، در 
ایــن موضــوع مهــم نیــز حضرت عالــی را بــه »بازاندیشــِی جــّدی، بنیــادی و 
مســتقل«، دعــوت می نمایــد و از شــما تقاضــا دارد تــا به واســطۀ اصرارهــای 
مکــّرر بــر »قانون شــکنی«، اعتبــار و حیثّیــِت منزلــِت »ریاســت جمهوری« در 
ــی  ــی اعتنای نظامِ جمهوریِ اســامیِ ایران، مخــدوش نشــود و اجــازه ندهیــد ب
بــه قــرارگاه فرهنــگ، علــم و فنــاوری در حافظــۀ ملـّـی به نام شــما ثبت شــود!
دوام توفیقــات روزافــزون حضرتعالــی را از خــدای بــزرگ خواســتاریم.

 دیابت اختیارات؛ انسولین یا قند ؟!
دولــت در مدیریت اقتصـــــــــــادی موفق نبوده اســت. مـــــــــــردم و کارشناســــــــــــان 
و فعــاالن اقتصــادی دربــاره نمــره مــردودی دولــت متفــق القــول هســتند. آمــار هــای اقتصــادی 
ــد. ــی کن ــت م ــن واقعیــت حکای ــا، از همی ــا وجــود همــه کتمــان ه ــز ب ــت نی ــق شــده دول رقی
در چنیــن شــرایطی، اقتضــای عقانیــت ایــن اســت کــه دولــت از خودرایــی و خودکامگــی بکاهــد 
و مشــورت پذیــری و تصمیــم گیــری جمعــــــــــــی را دســتور کار قــرار دهــــــــــد. آقــای 
روحانــی اکنــون بیــش از هــر زمــان دیگــری نیازمنــد نظــارت شــدن و خــروج از خــود بســندگی 

اســت. خــود بســندگی بــرای آقــای روحانــی ســّم اســت؛ همچنــان کــه خســارت هـــــــــــــای 
ــان داد. ــادی نش ــتباه اقتص ــر اش ــت پ ــوء مدیری ــژه س ــه وی ــام و ب ــرای برج ــود را در ماج خ
انتظــار دور زدن قانـــــــــــون و دریافــت اختیــارات بیشــتر، بــه معنــای ســلب اختیــارات قانونی 
از ســایر نهادهــا نظیــر مجلــس، قــوه قضائیــه، مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام، شــورای نگهبان، 
رسانه ها و از این قبیـــــــــــل است. این، همان حکایت نواختن شیپور از ســــــــــر گشاد آن 
اســت. یا شــبیه حکایت کســی اســت که دچار بیماری دیابت و قنــــــــــــــد شــدید اســت اما 

به جـــــــــــای انســولین و کاهــــــــــــــش قند خون، دنبال شــیرینی مــــــــــــی گردد.
مشــــــــــــورت  خودرایــی،  از  گرفتــن  فاصلــه  نیازمنــد  ناموفــق،  مــــــــــدیریت 
مســئولیت  تعطیلــی  نــه  و  هاســت  دســتگاه  ســایر  بــا  افزایــی  هــــــــم  و  بیشــتر 
آیینــه شــکن  خــود  راســت/  بنمــود  تــو  نقــش  چــون  آینــه  آنهــا.  نظارتــی  هــای 

 شکســــتن خطاست. 

گزارش .......................................................................................

هشدار ناجا درباره آگهی های استخدام بانوان
حتمــا از ماهیــت شــرکت هــا خبــردار باشــند و محل اســقرار شــرکت 
ــزل  ــردی من ــه ف ــد،نه اینک ــاری باش ــای اداری و تج ــاختمان ه در س
خــود را شــرکت معرفــی کند.غنــی لــو گفت:همچنیــن ضــروری اســت 
خانــم هــا قبــل از اســتخدام از نــوع فعالیــت شــرکت هــم آگاه شــوند 
ــا  ــی دی ه ــر س ــد تکثی ــی مانن ــر قانون ــی غی ــرکتی فعالیت ــر ش و اگ
و دی وی دی هــای غیــر مجــاز یــا توزیــع داروهــای قاچــاق دارد بــه 
تنهایــی بــرای خــودداری از جــذب درآنهــا کافــی اســت .وی افزود:اگر 
خانــم هایــی اشــتباها ایــن گونــه آگهــی هــا جــذب شــرکتی شــدند 
و حقــوق آنهــا ضایــع شــد.می تواننــد آن را از طریــق مجتمــع هــای 

قضایــی و همچنیــن پلیــس 110 شــهرهای خــود پیگیــری کننــد.

قبــل از مکاتبــه و یــا درخواســت شغل،خواهشــمند اســت بــه نــکات 
ذیــل توجــه فرماییــد:

ــی از  ــای دریافت ــی ه ــر آگه ــه عــاوه ب ــی ارومی ــای عموم نیازمندیه
موسســات و شــرکتها،منتخبی از اطاعیــه هــای اســتخدامی دســتگاه 
هــای دولتــی موسســات و شــرکت هــا را کــه در ســایر رســانه هــای 
سراســری درج گردیده.جهــت اطــاع از فرصــت هــای شــغلی موجــود 
منتشــر مــی نمایــد و هیــچ نقــش و مســئولیتی در تعییــن شــرایط و 
ــا توافــق  مشــخصات آگهــی هــای درج شــده و تغییــرات بعــدی و ی
هــای فــی مابیــن کارجویــان و ســازمان هــا و اقدامــات بعــدی آنهــا 
ندارد.لــذا خواهشــمند اســت ضمــن توجــه بــه نکتــه فــوق بــا مطالعه 
دقیــق در مــورد ثبــت نــام آزمــون هــای اســتخدامی و یــا تمــاس بــا 

شــرکتها و موسســات اقــدام نمائیــد

توجه توجهتوجه
استخدام مدرس زبان و کامپیوتر

ــان  ــمیه( از متقاضی ــعبه قاس ــه اوراسیا)ش موسس
ــای  ــرایط و مزای ــا ش ــی ب ــدان مدرس ــه من و عاق

ــد ــی نمای ــذب م ــژه ج وی
نحوه ثبت نام از طریق سایت

www.orasia1.ir
ــی ــوار ول ــاعات اداری)بل ــه در س ــاس و مراجع  تم
ــی ــع آموزش ــت مجتم ــی اول تربی ــر خ مجلس  عص
ــیا ــر اوراس ــان و کامپیوت )زب

3276600

ــاگرد  ــک ش ــه ی ب
نیازمندیــم

32259085



ــم  ــر خان ــک نف ــه ی ــگاهی ب آموزش
ــی  ــط عموم ــا رواب ــر داری ب ــت دفت جه
و   )  ICDL و  فتوشــاپ  بــه  باال)مســلط 
ــی  ــای خدمات ــت کاره ــا جه ــر آق ــک نف ی

ــت  ــد اس نیازمن
32242718

ــی  ــواد غذای یــک شــرکت پخــش م
بــه تعــدادی فروشــنده)بازاریاب(با حقــوق 
ثابــت و پورســانت عالــی نیازمنــد اســت

09355872629

ــل  ــت تکمی ــاراتی جه ــک انتش ی
پرســنل بــه تعــدادی همــکار نیمــه وقــت 

ــت. ــد اس ــاش و فعال(نیازمن خانم)پرت
حقــوق   14:30 الــی   10 کاری  ســاعت 

1.200.000+بیمــه
محیــط کاری بــا حضــور خانم ها،ســرویس 

رفــت و برگشــت بــا راننــده خانم
ساعت مراجعه 8 الی 15

      بازارباش)نقد اقتصادی( ........
ماده 100 عادی سازی 

جرم و تخلف

لطفا هنگام مطالعه این نرشیه سیگار نکشیدسه شنبه  22 مرداد 1398   11 ذی الحجه 1440   13 آگوست 2019

نویسنده مهامن

پیشرفت فیزیکی ۴0 درصدی مرمت راسته پنیرفروشان 
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان غربی 

بــه تعــدادی همــکار مجــرب و فعــال 
خانــم و آقــا جهــت بازاریابــی و فــروش بــا 

ســابقه کار در ســطح اســتان نیازمندیــم
ثابت+بیمه+پورســانت         حقــوق 

0 9 1 4 7 9 3 5 1 5 5

یــک نفــر همــکار خانــم جهــت 
امــورات دفتــری در شــرکت فــروش 
ــم           ــرداز نیازمندی ــوان و خودپ کارتخ

09144944405

ــامتی و  ــوالت س ــه واردات محص ــش در زمین ــعه بین ــاری توس ــروه تج گ
ــه  ــرایط در زمین ــد ش ــراد واج ــود از اف ــی خ ــل کادرفن ــت تکمی ــکی جه پزش

ــد ــی نمای ــکاری م ــه هم ــوت ب ــف دع ــای مختل ه
زمینه های همکاری:مشاوره و فروش،ترجمه،رانندگی

ــل  ــاس حاص ــر تم ــماره زی ــا ش ــه ب ــال رزوم ــا ارس ــتر ب ــات بیش ــت اطاع جه
ــد نمایی

09388476005-09902099472 مرادیان
09906633128 زلیخایی

بــه  پخــش  شــرکت  یــک 
بــا  فروشــنده)بازاریاب(  تعــدادی 
حقــوق ثابــت و پورســانت عالــی 
تندیــس  است)شــرکت  نیازمنــد 

09355872629 آذربایجــان(

دو  وانــت  خــودرو  دســتگاه  دو 
ــرا  ــا کاپ ــکاب ی ــک دار پی ــی کم کابین
مــدل بــاالی 1391 بــا راننــده بــاالی 25 
ســال ســن و 5 ســال ســابقه گواهینامــه 
کارکــرد- هزینــه  پرداخــت  بــا  و 

ــه  ــه ب ــق بیم ــت و ح کیلومتر-ماموری
ازای روز کارکــرد جهــت کار در شــرکت 

ــم. نیازمندی
33867342

فرصت های شغلی موجود در شهر ارومیه

فعالیت ۷0 مرکز نیکوکاری در استان
مدیر کل کمیته امداد آذربایجان غربی

شــهرداری   100 مــاده  کمســیون 
ــرای  ــی ب ــود مرجع ــرار ب ــی ق ــه زمان ک
ــا تخلفــات  تحقــق عدالــت و برخــورد ب
شهرســازی باشــد االن بــا رویــه موجــود 
خــود بــه عامــل ترویــج تخلفــات عدیده 
در ایــن حــوزه مبــدل شــده اســت
بــاز  اهــرم  ایــن  کــه  مدتهاســت 
دارندگــی کارائــی خــود را از دســت 
ــاع  ــه ارج ــته ک ــاف گذش داده و برخ
متخلفــان بــه ایــن کمســیون برایشــان 
ــر  ــا کمت ــر ی ــا اکث ــود ام ــایند ب ناخوش
ــاز  ــاخت و س ــوزه س ــی را در ح متخلف
ــن  ــه ای ــاع ب ــه از ارج ــم ک ــراغ داری س
ــن  ــت ای ــود عل ــفته ش ــیون برآش کمس
ــات  ــادی از تخلف ــش زی ــه بخ ــت ک اس
کــه در شهرســازی و معمــاری صــورت 
مــی گیــرد و در واقــع ایــن کمســیون به 
محفلــی بــرای دور زدن قانــون و حتــی 
در برخــی مــوارد، ایجــاد فســاد تبدیــل 
شــده اســت کــه عمومــا متخلفیــن 
ای  عدیــده  تخلفهــای  حــوزه  ایــن 
ــدن در  ــوع ش ــع و رج ــد رف ــه امی را ب
کمســیون مــاده 100 انجــام مــی دهند
اســت  شــده   100 مــاده  واقــع  در 
بــرای  کان  درآمدهــای  محــل 
بــرای  شــده  مامنــی  و  شــهرداری 
متخلفیــن کــه بــا وجــود پرداخــت 
جریمــه بــا رضایــت منــدی کامــل 

ــد ــی یابن ــت م ــت دس ــود هنگف ــه س ب
ضمانــت  بایــد   100 مــاده 
باشــد تخلــف  اجــرای  عــدم 
 ایــن رویــه غلــط باعــث اعتراض مــردم و 
برخــی از مســئوالن هــم شــده اســت تــا 
آنجــا کــه رئیــس محتــرم قــوه قضائیه در 
روزهــای اخیــر بــر لــزوم اصــاح ســاختار 
ایــن کمســیون تاکیــد نمــوده و گفتنــد 
اگــر احــداث یــک بنــا غیــر مجــاز اســت 
نبایــد بــا دریافــت وجهــی در قالــب ماده 
100 حــق عمــوم را ضایــع کــرد نتیجــه 
تخلــف ســاختمانی بایــد تخریــب باشــد
ــاه  ــت م ــه در اردیبهش ــن رابط در همی
ــا  ــت اداری ب ــوان عدال ــاری دی ــال ج س
ارســال نامــه ای بــرای وزیــر کشــور 
خواهــان فعــال شــدن کارگــروه اصــاح 
ــردن  ــی ک ــرای نهای ــاده100 ب ــون م قان
ــن  ــه اصــاح ای ــوط ب ــس مرب ــش نوی پی
ــته  ــال گذش ــا س ــه گوی ــد ک ــون ش قان
پیــش نویــس آن نیــز تهیــه شــده اســت 
ــین  ــور تحس ــت و در خ ــدام مثب ــه اق ک
ــن  ــه ای ــی رســد ک ــی باشــد بنظــر م م
پیــش نویــس بایــد تضمیــن کننــده 
ــاختمانی در  ــات س ــل تخلف ــف کام توق
کشــور و ضمانــت اجــرای عــدم تخلفــات 
مامــوران و مســئولین ســاخت و ســاز 
در کشــور از جملــه شــهرداری هــا و 
مهندســین ناظــر و ســایر متصدیــان 
ــه  ــت جریمـــــ ــا پرداخ ــه ب ــد ک باش
او  ســاختمانی  عدیــده  تخلفــات  از 
ــد  ــود و بای ــی ش ــم پوشــی م چشــــــ
مطمئــن باشــد کــه نتیجــه تخلــف 
ســاختمان تخریــــــب بناســــــــت 

و الغیر. 

ســهندی گفــت: ۷0 مرکــز نیکــوکاری در 
 ۳۴ کــه  بــوده  فعــال  غربــی  آذربایجــان 
هــزار خیــر بــا مراکــز فعــال نیکــوکاری 
درســطح اســتان ارتبــاط مســتمر دارنــد. 
ــز  ــرد: ۷0 مرک ــار ک ــهندی«، اظه ــز س »عزی
ــوده  ــی فعــال ب نیکــوکاری در آذربایجــان غرب
و ۳۴ هــزار خیــر بــا مراکــز فعــال نیکــوکاری 
درســطح اســتان ارتباط مستمر داشــته و بیش 
از 12 هــزار نیازمنــد ایــن نهــاد نیــز از خدمات 
خداپســندانه ایــن مراکــز اســتفاده مــی کننــد.
مدیــر کل کمیتــه امــداد آذربایجــان غربــی بــا 
ــتغال زایی  ــهیات اش ــزان تس ــه می ــان اینک بی
ــداد  ــه ام ــان کمیت ــه مددجوی ــده ب ــه ش ارائ
نخســت  ماهــه  در چهــار  آذربایجان غربــی 
ســال جــاری نســبت بــه زمــان مشــابه ســال 

ــت:  ــته، گف ــدی داش ــد ۷۳ درص ــته رش گذش
ــاری 1۳  ــال ج ــت س ــه نخس ــار ماه در چه
ــهیات  ــان تس ــون توم ــارد و ۴00 میلی میلی
اشــتغال بــرای مددجویــان و نیازمنــدان تخــت 
ــده  ــت ش ــتان پرداخ ــاد اس ــن نه ــش ای پوش
کــه ایــن رقــم نســبت بــه زمــان مشــابه ســال 
ــت. ــته اس ــمگیری داش ــد چش ــته رش گذش
ــتغال  ــزان تســهیات اش ــن می ــزود:  ای وی اف
و  مددجویــان  نفــراز   ۴19 بــرای  زایــی 
نیازمنــدان واجــد شــرایط در اســتان پرداخــت 
شــده کــه بــه خــود اشــتغالی رســیدند.

ایــن مســوول تصریــح کــرد: در ۴ ماهــه 
ســال جــاری 20 مرکــز جدیــد نیکــوکاری در 
اســتان افتتــاح شــده کــه بــه منظــور تســریع 
ــه  ــدان در نیم ــه نیازمن ــانی ب ــک رس در کم

ــوکاری  ــز نیک ــز 25 مرک ــاری نی ــال ج دوم س
شــود. مــی  افتتــاح  اســتان  در  جدیــد 

ــاز ســال  ــه اینکــه از آغ ــا اشــاره ب ســهندی ب
ــون  ــارد و 556 میلی ــون 9 میلی ــاری تاکن ج
ــان کمــک هــای مردمــی از  و 600 هــزار توم
ــع  ــتان جم ــوکاری در اس ــز نیک ــق مراک طری
آوری شــده، خاطــر نشــان کــرد: ایــن مقــدار 
ــابه  ــدت مش ــه م ــبت ب ــی نس ــک مردم کم
ســال گذشــته 8۴ درصــد رشــد داشــته اســت.
آذربایجان غربــی  امــداد  کمیتــه  مدیــرکل 
کمــک هــای معیشــتی، تامیــن جهیزیــه، 
تعمیــرات  و  فرهنگــی  و  تحصیلــی  امــور 
مصــرف  مــوارد  جملــه  از  را  مســکن 
توســط  آوری شــده  کمــک هــای جمــع 
کــرد. عنــوان  اســتان  نیکــوکاری  مراکــز 

فرهنگــی،  میــراث  کل  مدیــر 
گردشــگری  و  دســتی  صنایــع 
ــت:  ــی گف ــان غرب ــتان آذربایج اس
فروشــان  پنیــر  راســته  مرمــت 
افزایــش ۴0درصــدی داشــته اســت. 
» جلیــل جبــاری«، بــا اعــام اینکــه 
عملیــات مرمــت و بازســازی راســته 
پنیرفروشــان بــازار تاریخــی ارومیــه 
ــده،  ــروع ش ــرداد ش ــل م ــه اوای ک
ــرری  ــات اضط ــرد: عملی ــار ک اظه
راســته پنیرفروشــان بــا هزینــه کرد 
از ســوی شــهرداری و نظــارت فنــی 
و تخصصــی اداره میــراث ادامــه دارد 
و پیــش بینــی می شــود در اواســط 
شــهریور مــاه بــه اتمــام برســد.

فرهنگــی،  میــراث  کل  مدیــر 
گردشــگری  و  دســتی  صنایــع 
اســتان آذربایجــان غربــی بــا اشــاره 
ــه جهــت  ــن راســته ب ــه اینکــه ای ب
آن  و گنبدهــای  دیوارهــا  اینکــه 
و  بــود  دچــار فرســودگی شــده 
ــا و  ــی ه ــرک خوردگ ــن ت همچنی
ریــزش هــای زیــادی در بخــش 
ــی  ــاهده م ــف آن مش ــای مختل ه
ــت  ــذا مرم ــرد: ل ــح ک ــود تصری ش
ــروری  ــراری آن ض ــی و اضط اساس
و  همــکاری  اســاس  بــر  و  بــود 
تامیــن اعتبــار از ســوی شــهرداری 
ــن  ــناس ای ــارت کارش ــه و نظ ارومی
اداره کل عملیــات مرمــت آن آغــاز 

و هــم اکنــون در مرحلــه پیشــرفت 
ــی باشــد. فیزیکــی ۴0 درصــدی م
مرحلــه  اینکــه  بابیــان  جبــاری 
هــا  آواربــرداری  و  تخریبهــا  اول 
انجــام شــده و هــم اکنــون 8 پایــه 
آجــری از پایــه هــای راســته تقویت 
و اســتحکام بنــدی شــده اســت 
گفــت: ایــن راســته طبــق فــرم 
ــد. ــی باش ــا م ــال احی ــه در ح اولی

پوششــی  شــابلون  افــزود:  وی 
الگوهــای   اســاس  بــر  طاقهــا 
ــب  ــل نص ــه و در مح ــی تهی تاریخ
شــده و بــزودی گنبدهــا طبــق 
بــر  آن  تاریخــی  معیارهــای 
روی طاقهــا احــداث مــی شــود.

ــروی  ــدادی نی ــه تع ــابقه ب ــا س ــر و ب ــاختمانی معتب ــرکت س ــک ش ی
ــت  ــوق ثاب ــا حق ــاب ب ــت بازاری ــد اس ــی نیازمن ــژه و دائم ــرایط وی ــا ش کار ب
10.000.000ریال+پورســانت در صــورت توافــق پرســنل بیمــه نیــز مــی شــود

ساعت مراجعه حضوری:10الی13و 16 الی 18 
خیابان سرداران یک  ساختمان سردار-ط2 واحد4   32239215

استخدام
استخدام

کار در منزل با دستمزد باال
به یــک بافنــده تابلو فــرش کامپیوتری)شــماره 

ای( در انــدازه های مختلــف نیازمندیم.
09145281827-09149592406

کار پاره وقت
خانم(خانــم  و  دانشــجویان)آقا 
ــه  ــرادی ک ــه دار و اف ــای خان ه

ــتند ــغل دوم هس ــال ش دنب
09336676594

ــاوری  ــر فن ــرکت معتب ــک ش ی
ســه شــیفت کاری صبــح عصــر شــب 
خانــم و آقــا 30 تــا 40 ســال آشــنا به 
کامپیوتــر در حــد معمولــی بــا بیمــه و 
ــاالی 1.300.000 تومــان بعــد  حقــوق ب
ــد  ــش نیازمن ــان آزمای ــت زم از گذش

اســت
09148002494

فرهنگــی  مجموعــه  یــک 
ــه  ــم ب ــکار خان ــدادی هم ــه تع ب
ــک  ــوق ی ــه وقت)حق ــورت نیم ص

زمندیــم. نیا داش( میلیون+پا
09148233218

32249107

تعــدادی خانم)روزانــه  بــه 
ثابــت  حقــوق  ســاعت(با   4

. یــم مند ز نیا
09142790191

ــاده و  ــر س ــدادی کارگ ــه تع ب
کارهــای تخصصــی بــا جــای خــواب 
اســتانبول  در  رایــگان  غــذای  و 

ــم نیازمندی
09055770050

ــتغال  ــت اش ــه جه ــرکت ب ــک ش ی
ــاره  ــت و پ ــام وق ــورت تم ــه ص ــی ب زای

ــد ــی کن ــا م ــی اعط ــت نمایندگ وق
09146680215

ــی و  ــروش تلفن ــی و ف بازاریاب
ــر( ــا)5 نف ــا آق ــم و ی ــی خان میدان

ــری  ــهید کانت ــاده ش ــل کار:ج مح
ــاز1 ــی ف ــهرک صنعت ش

09143881686



کشف ۱۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در ماکو
فرماندار ماکو       خرب .....................................

علت مرگ کودک ۵ ساله مهابادی 
ــربازان در دست بررسی  ــاش س ــا ت ــت: ب ــو گف ــدار ماک – فرمان

گمنــام امــام زمــان )عــج(، ۱۰۰ کیلوگــرم 
ــه ای در ۲  ــورت ماهران ــه به ص ــدر ک ــواد مخ م
دســتگاه کامیــون  جاســازی شــده بــود، کشــف 
راســتا دســتگیر شــدند.  ایــن  نفــر در  و ۲ 
حســین عباســی در جریــان بازدیــد از محمولــه 
کشــف شــده  در گفــت و گــو بــا خبرنــگار 
ــع آن  ــه تب ــا ب ــور م ــت: کش ــار داش ــا اظه ایرن
شهرســتان ماکــو بــه لحــاظ قــرار گرفتــن 

ترانزیــت مــواد مخــدر، همــواره  در مســیر 
بــا چالــش هــای زیــادی در حــوزه امنیــت  
ــی  ــیاری و تیزبین ــا هوش ــی ب ــده ول ــه ش مواج
محکمــی  ضربه هــای  عمل کننــده  نیروهــای 
را بــه ســوداگران مــرگ وارد کــرده اســت.

داشــتند  نظــر  در  قاچاقچیــان   : افــزود  وی 
ایــن محمولــه را کــه شــامل ۵۰ کیلوگــرم 
ــاک و ۱۴ کیلوگــرم  هروئیــن، ۳۶ کیلوگــرم تری
ــازرگان  ــود را بعــد از خــروج از مــرز ب شیشــه ب

بــه کشــور هــای اروپایــی منتقــل کننــد.
بــه  کامیــون  اضافــه کــرد: ۲ دســتگاه  وی 
پرونــده  تشــکیل  از  بعــد  متهــم   ۲ همــراه 
بــه مراجــع قضائــی تحویــل داده شــده اند.

و  ترکیــه  کشــورهای  مجــاورت  در  ماکــو 
جمهــوری آذربایجان قــرار دارد و طــول مرزهای 
ــا  ــه ب ــن منطق ــران در ای ــوری اســامی ای جمه
ایــن کشــورها بــه ترتیــب ۱۳۰ و ۱۴۰ کیلومتــر

 است. 

 سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان مهابــاد 
از پیگیــری علــل مــرگ کــودک ۵ ســاله 
مهابــادی توســط کارشناســان معاونــت درمان 
ــر داد. ــه خب ــکی ارومی ــوم پزش ــگاه عل دانش

ــان  ــگاران بابی ــع خبرن ــزاد در جم ــر به دکت
اینکــه روز دوشــنبه کــودک ۵ ســاله مهابــادی 
بــه علــت بیمــاری کــروپ بــه درمانــگاه 
امــام خمینــی )ره(  اورژانــس بیمارســتان 
مهابــاد مراجعــه کــرده و توســط پزشــک 
اظهــار  شــد،  ویزیــت  درمانــگاه  عمومــی 
کــرد: بیمــاری ایــن کــودک ســندروم کــروپ 
تشــخیص داده شــده اســت کــه بعــد از 
ــه وســیله پزشــک  ــه بیمارســتان ب مراجعــه ب
شــیفت ویزیــت و داروهــای مــورد نیــاز تجویز 
و بــرای اکســیژن تراپــی بــه بخــش اورژانــس 
ارجــاع داده شــده و مرخــص مــی شــود.

وی افــزود: بعــد از ســپری شــدن یــک ســاعت 
ــال  ــا ح ــار ب ــددا بیم ــار مج ــص بیم از ترخی
نامســاعد بــه بخــش اورژانــس مراجعــه کــرده 
و ســرانجام بعــد از مــداوای اولیــه و لولــه 
گــذاری در بخــش CPR  اورژانــس بــه بخــش 
ــود. ــل می ش ــودکان منتق ــوی ک ــی ی آی س

وی گفــت: حوالــی ســاعت ۲:۳۰ شــب حــال 
کــودک وخیــم می شــود و بافاصلــه بــه 
وســیله اکیــپ پزشــکی اورژانــس بــرای بیمــار 
لولــه گــذاری می شــود امــا عملیــات کادر 
ــود  ــق می ش ــاء ناموف ــرای احی ــتان ب بیمارس
ــد. ــت می ده ــود را از دس ــان خ ــودک ج و ک

درمــان  و  بهداشــت  شــبکه  سرپرســت 
ــی  ــه یک ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب ــاد گف مهاب
ــندروم  ــاری س ــد بیم ــرگ می توان ــل م از عل
کــروپ باشــد علــت مــرگ ایــن کــودک 
کمیتــه  در  و  نیســت  مشــخص  هنــوز 
مــرگ و میــر در دســت بررســی اســت.

لطفا هنگام مطالعه این نرشیه سیگار نکشید سه شنبه  22 مرداد 1398   11 ذی الحجه 1440   13 آگوست 2019

     خرب ............................
کشف و ضبط ۲۰۰ 
قبضه سالح شکاری 

درمرزهای شمال غرب

کشف محموله قاچاق پرنده در میاندوآب
رئیس اداره حفاظت محیط زیست میاندوآب 

زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره  رئیــس 
دو  دســتگیری  و  شناســایی  از  میانــدوآب 
پرنــده  قاچــاق  محمولــه  حامــل  متخلــف 
داد.  خبــر  میانــدوآب  در  طایــی  ســهره 
ــط  ــت محی ــس اداره حفاظ ــی رئی ــا بقال علیرض
ارســال  پیــرو  افــزود:  میانــدوآب   زیســت 
گــزارش از ســوی یــگان حفاظــت محیــط 
زیســت مهابــاد مبنــی بــر انتقــال یــک محمولــه 
ــده  ــدادی پرن ــامل تع ــی ش ــدگان وحش از پرن
ــافربری  ــوس مس ــق اتوب ــی از طری ــهره طای س
ــی  ــتان، ط ــن شهرس ــی ای ــور مواصات در مح
ــا همــکاری  ــی و ب ــا مقامــات قضای هماهنگــی ب
شهرســتان،  ایــن  راهــور  بازرســی  پاســگاه 
افــراد متخلــف شناســایی و متوقــف شــدند.

او افــزود: مأموریــن یگان حفاظــت اداره با حضور 
در محــل و بازدیــد از خودرو اتوبوس مســافربری 
موفــق بــه کشــف ایــن محمولــه شــده و در ایــن 
ــدند. ــتگیر ش ــایی و دس ــر شناس ــه دو نف رابط
بــا  متخلفیــن  ایــن  داد:  ادامــه  بقالــی 
پرونــده  و  تخلــف  صورتجلســه  تشــکیل 
قانونــی  مــوارد  اجــرای  جهــت  قضایــی 
می شــوند. معرفــی  قضایــی  مقامــات  بــه 

زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره  رئیــس 
قطعــه   ۱۰۹ افــراد  گفت:ازایــن  میانــدوآب 
ضبــط  و  کشــف  طایــی  ســهره  پرنــده 
شــد کــه جهــت تیمــار، بررســی وضعیــت 
انتقــال اداره  بــه  رهاســازی  و  مناســب 

 یافت. 

ــی  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ب
ــهدا  ــزه سیدالش ــرارگاه حم ق
ــپاه از  ــی س ــروی زمین )ع( نی
کشــف و ضبــط 200 قبضــه 
توســط  شــکاری  ســاح 
رزمنــدگان اســام در مرزهــای 
شــمال غــرب کشــور خبــر داد.
در متــن ایــن اطاعیــه آمــده اســت:

ــی  ــراف اطاعات ــیاری و اش ــا هوش ب
حمــزه  قــرارگاه  رزمنــدگان 
زمینــی  نیــروی  )ع(  سیدالشــهدا 
ســپاه از ورود یــک محمولــه اســلحه 
ــری شــد. ــه داخــل کشــور جلوگی ب

ــزدور  ــل م ــخ ۱۵/۵/۹8 عوام در تاری
محمولــه  یــک  داشــتند  قصــد 
ســاح و مهمــات جهــت برهــم زدن 
ــد  ــردم وارد کشــور نماین ــش م آرام
کــه بــا هوشــیاری و اقــدام بــه موقــع 
ــن  ــزه حی ــرارگاه حم ــدگان ق رزمن
ورود بــه کشــور در مرزهــای شــمال 
گردیــد. ضبــط  و  کشــف  غــرب 

برهــم  موجــب  اقدامــات  ایــن 
محیط زیســت  وضعیــت  زدن 
تبعــات  کــه  می شــود  کشــور 
و  جنگل هــا  در  جبران ناپذیــری 
ــی  ــطح مل ــدود در س ــداران مح جان
ــدار  ــزه هش ــرارگاه حم ــذا ق دارد، ل
ــرب  ــمال غ ــه ش ــد در منطق می ده
ــال  ــه دنب ــودجویان ب ــزدوران و س م
حادثــه ســازی نباشــند کــه قطعــاً با 
برخــورد شــدید روبــرو خواهند شــد.

استخدامفرصت های شغلی موجود در شهر ارومیه
استخدام

*خبر وبژه ................      نشریه آمریکایی اینترست: سپاه پاسداران بزرگ ترین کابوس ترامپ است
پاســداران  ســپاه  تحلیلــی  در  آمریکایــی  نشــریه  یــک 
کابــوس«  »بزرگ تریــن  را  اســامی  انقــاب 
اســت. کــرده  توصیــف  آمریــکا  رئیس جمهــور 

پاســداران  ســپاه  تحلیلــی  در  نشنال اینترســت  نشــریه 
انقــاب اســامی را »بزرگ تریــن کابــوس«، دونالــد ترامــپ، 
نشــریه  اســت.این  کــرده  توصیــف  آمریــکا  رئیس جمهــور 
ــرار  ــفید در ق ــابقه کاخ س ــدام بی س ــه اق ــاره ب ــا اش ــی ب آمریکای

پاســداران در فهرســت ســازمان های اصطاحــاً  دادن ســپاه 
»تروریســتی« نوشــته نفــوذ ایــن بخــش از نیروهــای مســلح ایران 
فراتــر از توانمندی هــای صــرف نظامــی است.رســانه آمریکایــی از 
ــک »ســد دائمــی«  ــوان ی ــپاه پاســداران به عن ــدس س ــروی ق نی
ــاد  ــه )غــرب آســیا( ی ــکا در منطقــه خاورمیان ــع آمری علیــه مناف
ــتی در  ــای تروریس ــا گروه ه ــارزه ب ــش آن در مب ــه نق ــرده و ب ک
ــوریه  ــور س ــد«، رئیس جمه ــار اس ــت »بش ــا دول ــارزه ب ــال مب ح

نشنال اینترســت  فــارس،  گــزارش  اســت.به  کــرده   اشــاره 
تصریــح کــرده روش هــای نامتقــارن و غیرمتعــارف نظامــی 
ســپاه پاســداران، توانســته آمریــکا را دچــار چالــش کنــد.

ــت  ــه سیاس ــاری در ادام ــال ج ــاه س ــکا فروردین م ــت آمری دول
فشــار بــر گروه هایــی کــه از طریــق مبــارزه بــا گروه هــای 
تروریســتی ایــن کشــور را در پیشــبرد اهدافــش در منطقــه نــاکام

 گذاشته اند 

ــه تعــدادی دوشــیزه فعــال  ب
جهــت  منضبــط  و  تجربــه  بــا 

نیازمندیــم همــکاری 
ــان دانــش یــک جنــب بیمــه  خیاب

ــا ســامت فروشــگاه پروم

به یک فروشنده نیازمندیم 
خیــام جنوبــی جنــب پاســاژ صــدر فروشــگاه 

کفــش الیف

بــه یــک نفــر همــکار آقــا 
نیازمندیــم )نوجــوان( 

کلیســا  روبــروی  جنوبــی  خیــام 
ویولــت فروشــگاه 

بــه تعــدادی فروشــنده دوشــیزه 
باهــوش بــا تجربــه و منظبــط جهــت 

نیازمندیــم همــکاری 
خیابــان دانــش یــک روبــروی بیمــه ســامت 

ــگاه پارال فروش

بــه یــک نفــر آقــا آشــنا بــه طراحــی 
وب ســایت بــه صــورت تمــام وقــت 

نیازمندیــم
ــا  ــه 20 پوی ــروی کوچ ــی روب ــام جنوب خی

ــتم سیس

به یک نفر صندوقدار خانم و تعدادی 
فروشنده جهت همکاری نیازمندیم

خیام جنوبی نرسیده به فلکه خیام روبروی 
کوچه 8 فروشگاه تازه تاسیس

ــر  ــنده ماه ــر فروش ــک نف ــه ی ب
نیازمندیــم

ــگاه  ــب خواب ــک جن ــش ی ــان دان خیاب
دانشــجوئی فروشــگاه گلشــن

خانــم  فروشــنده  یــک  بــه 
یــم مند ز نیا

خیــام شــمالی روبــروی داروخانــه دکتــر 
فتــاح پــور پوشــاک الیــن

اولیــن و بزرگتریــن مرکــز تخصصــی 
ــرب  ــمال غ ــی ش ــای زندگ ــه ه ــعه بیم توس

ــور  کش
شرکت مشاوران سبز زندگی

مشاوره رایگان بیمه زندگی ارسال عدد 9 
استخدام ارسال عدد 2 

به سامانه پیامکی 100031993
ب تعــدادی اقــا و خانــم جهــت کار 

ــی  ــای عال ــوق و مزای ــه باحق درکارخان
ــم نیازمندی

ب تعــدادی اقــا جهــت کار تحویــل داری.
فروشــندگی.رانندگی پایــه1 و2باحقــوق و 

ــی نیازمندیم ــای عال مزای

ب تعــدادی لیســانس مکانیــک .شــیمی 
ــی  ــای عال ــوق و مزای ــزار باحق ــرم اف .ن

ــم نیازمندی
ــات  ــت کار خدم ــم جه ــدادی خان ب تع
عالــی  ومزایــای  باحقــوق  درمنــزل 

نیازمندیــم
ب تعــدادی خانــم جهــت منشــی گــری 

باحقــوق و مزایــای عالــی نیازمندیــم
ب نعــدادی اقــا وخانــم جهــت عکاســی 
ــای  ــوق ومزای ــا حق ــردادی ب ــم ب و فیل

ــم ــی نیازمندی عال
 ب تعــدادی فروشــنده خانــم باحقــوق و 

مزایــای عالــی نیازمندیــم 
جهــت  خانــم  و  اقــا  تعــدادی  ب 
کاردرکارخانــه باحقــوق و مزایــای عالــی 

نیازمندیــم
فــود  فســت  و  اشــپز  تعــدادی  ب 
کار ماهــر باحقــوق و مزایــای عالــی 

نیازمندیــم
ــکار.خم کار. ــدادی کارگرفنی)جوش ب تع

تراشــکار.نقاش.نصاب.برق کار(باحقــوق و 
مزایــای عالــی نیازمندیــم

Karyabiorasia@ :تلگرام

یــک رســتوران بــه نیــروی کار نیازمند 
ــت)پذیرش حضوری( اس

1(نیروی کار ظرفشو ترجیحا آقا
2(کارگر نظافت ترجیحا آقا

3(پیک موتوری
4(گارسون آقا و خانم

5(آشپز و کمک آشپز آقا و خانم
33377193

شــرکت فــراز آیهــان بــه تعــداد 
ــروش  ــت ف ــال جه ــاب فع ــر بازاری 10 نف
مشــتریان  جــذب  و  خــود  محصــوالت 

اســتخدام مــی نمایــد
در آمد ماهیانه 3 میلیون به باال

اولویت با بانوان با روابط عمومی باال
اولویت با مراجعان حضوری

خیابــان باکــری روبــروی بیمارســتان کوثــر 
ســاختمان یــاس ط اول واحــد 3

09214638985
322414540

استخدام
آموزشگاهی به یک نفر 

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

32242718

نشریه ارومیه
 در راستای رونق تولید 

و ارائه فرصت های 
شغلی اقدام به چاپ

 آگهی های استخدام 
می نماید 

32257100-3

به فروشنده ماهر نیازمندیم
روبــروی پاســاژ صــدر فروشــگاه پوشــاک 

کافــه لبــاس



»ائتالف تک عضوی« ترامپ قادر به شکست دادن ایران و چین نیست

لطفا هنگام مطالعه نرشیه سیگار نکشید سه شنبه  22 مرداد 1398   11 ذی الحجه 1440   13 آگوست 2019

پرســش: روزنامــه واشنگتن پســت در یادداشــتی 
ضمــن بیــان اینکــه »ائتــاف تــک عضــوی« دونالــد 
ترامــپ رئیــس جمهــوری آمریــکا قــادر بــه شکســت 
ــم  ــرد تحری ــان ک ــن نیســت، اذع ــران و چی دادن ای
»محمدجــواد ظریــف« وزیــر خارجــه ایــران بیانگــر 
ــت. ــده اس ــاالت متح ــردی« ای ــتگی راهب »ورشکس

واشنگتن پســت  ســتون نویس  بــوت«  »مکــس 
و پژوهشــگر ارشــد »شــورای روابــط خارجــی« 
سیاســت  اســاس  نوشــت:  چهارشــنبه  آمریــکا 
ــرض  ــن ف ــر ای ــپ ب ــکا« ترام ــی »اول آمری خارج
اســتوار اســت کــه ایــاالت متحــده بــه قــدری 
می توانــد  ســادگی  بــه  کــه  اســت  قدرتمنــد 
بــا نشــان دادن زور بــازو بــه اهدافــش برســد. 
نتوانســته  آمریــکا  پیشــین  روســای جمهــوری 
ــدند. ــده ش ــد و بازن ــام دهن ــن کار را انج ــد ای بودن

بــا  کــه  تحلیلگرانــی  برخــی  افــزود:  بــوت 
ترامــپ همفکــری دارنــد بــر ایــن باورنــد کــه 
نویســنده ای  اســت.  درســت  پیش فــرض  ایــن 
بــود  نوشــته  ژورنــال  اســتریت  وال  در  اخیــرا 
افزایــش  شــاهد  اخیــر  ســال  چنــد  »در  کــه 
گســتره  بوده ایــم.  آمریــکا  قــدرت  قابل توجــه 
نفــوذ آمریــکا در حــال فزونــی اســت و تــوان 
ــر دیگــران رشــد داشــته اســت.  تحمیــل اراده اش ب
ــه  ــوده ک ــادر ب ــل و ق ــش مای ــش از پی ــکا بی آمری
از قدرتــش بــه طــرزی بدیــع اســتفاده کنــد.«

اینکــه  بیــان  بــا  واشنگتن پســت  نویســنده 
»عکــس« ایــن قضیــه صــادق اســت، نوشــت: 
ــای  ــن محدودیت ه ــران و چی ــا ای ــپ ب ــل ترام تقاب
می کنــد.  نمایــان  را  آمریــکا  یکجانبه گرایــی 
ــاع را  ــد اوض ــه می توان ــپ نشــان داده اســت ک ترام
خــراب کنــد امــا نتوانســته اســت هیــچ قابلیتــی در 
ــد. ــان ده ــود نش ــاع از خ ــردن اوض ــر ک ــورد بهت م

ــد از  ــکا بع ــای آمری ــاره تحریم ه ــوت درب ــس ب مک
ــم  ــه رغ ــرد: ب ــان ک ــام اذع ــپ از برج ــروج ترام خ
تاش هــای زیــاد آمریــکا، ایــران همچنــان بــه فروش 
ــزارش  ــز گ ــورک تایم ــد. نیوی ــه می ده ــت ادام نف
ــت  ــر، نف ــون دوازده تانک ــی تاکن ــاه م ــه از م داده ک
ــه احتمــال  ــه )ب ایــران را در چیــن و شــرق مدیتران
زیــاد در ســوریه یــا ترکیــه( تخلیــه کرده انــد.

وی بــا بیــان اینکــه بــه رغــم کاهــش صــادرات نفت، 

ایــران توانســته سیاســت خــود را در خاورمیانه حفظ 
کنــد، افــزود: آرزوهــا بــرای اینکــه فشــار تحریم هــا 
ایــران را وادار بــه قطــع ارتبــاط بــا گروه هایــی ماننــد 
ــت. ــده اس ــی نش ــد، عمل ــا کن ــزب اهلل و حوثی ه ح

واشنگتن پســت ناکامــی آمریــکا در ائتاف ســازی 
علیــه ایــران در خلیــج فــارس را نیــز مــد نظــر قــرار 
داده و نوشــت: دولــت ترامــپ تاش کــرد متحدانش 
ــد  ــی کن ــای نفت ــکورت تانکره ــاف[ اس را وارد ]ائت
ــروج  ــف خ ــه مخال ــا ک ــد اروپایی ه ــه ش ــا متوج ام
ــه  ــه ای ب ــد، عاق ــته ای بودن ــق هس ــکا از تواف آمری
ــا واشــنگتن ندارنــد. تارنمــای پولیتیکــو  همراهــی ب
در مقالــه ای دربــاره تاش هــای بی ثمــر دولــت 
ترامــپ بــرای همــراه کــردن متحدانــش علیــه ایــران 
تیتــری بــا مســما زد: »ائتاف تــک عضــوی ترامپ.«

ــبکه  ــر در ش ــوان تحلیلگ ــه عن ــه ب ــوت ک ــس ب مک
ــداف  ــه اه ــد، ب ــت می کن ــز فعالی ــی. ان. ان نی س
و  پرداخــت  نیــز  ایــران  بــر  فشــار  از  آمریــکا 
تحریم هــا  کــه  اســت  امیــدوار  ترامــپ  افــزود: 
ــا  ــد. ام ــره بیای ــز مذاک ــه می ــد ب ــران را وادار کن ای
تاکنــون ایــن اتفــاق رخ نــداده اســت. پــس از 
ــران  ــه ای ــر خارج ــف وزی ــواد ظری ــه محمدج آنک
ــه کاخ ســفید را نپذیرفــت دولــت آمریــکا  دعــوت ب
ــه وی  ــی شــخصی علی ــت تحریم های از روی عصبانی
ــردی  ــتگی راهب ــام ورشکس ــن اع ــرد. ای ــع ک وض
ــورده  ــت خ ــکا شکس ــت آمری ــت. دول ــکا[ اس ]آمری
و نمی دانــد کــه بعــد از ایــن چــه کار بکنــد.

ــل  ســتون نویس واشنگتن پســت ســپس خــط تحلی
ــن  ــن کشــیده و نوشــت: ای ــه ســوی چی ــود را ب خ
مســاله در مــورد ]سیاســت ترامــپ در قبــال[ چیــن 
نیــز صــدق می کنــد. ترامــپ بــر ۲۵۰ میلیــارد دالر 
ــرده و  ــع ک ــه وض ــی تعرف ــای چین از واردات کااله
ــیصد  ــپتامبر )دهــم شــهریور( س گفتــه از اول س
میلیــارد دالر دیگــر بــر واردات کاال از چیــن تعرفــه 
ــه  ــرای لطم ــار ب ــن فش ــرد. ای ــد ک ــال خواه اعم
زدن بــه رشــد اقتصــادی چیــن و آوردن پکــن 
ــن  ــرای گرفت ــا ب ــوده ام ــی ب ــره کاف ــز مذاک ــه می ب
ــت. ــوده اس ــی نب ــن کاف ــادار از چی ــازات معن امتی
ــز  ــن نی ــه »چی ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــوت ب ــس ب مک
ماننــد ایــران در حــال مبــارزه اســت« افــزود: پکــن 
بــر ۱۱۰ میلیــارد دالر واردات کاال از آمریــکا تعرفــه 

وضــع کــرده و دردی واقعــی بــر بخــش کشــاورزی 
ــور  ــپ مجب ــرده و ترام ــل ک ــده تحمی ــاالت متح ای
ــت«  ــزرگ میهن پرس ــاورزان ب ــه »کش ــا ب ــده ت ش
ــام  ــا اع ــنبه ب ــن روز دوش ــد. چی ــه بده ــا یاران م
اینکــه در پاســخ بــه سیاســت »یکجانبه گرایــی 
و حمایتــی وی از بخش هــای تجــاری«، خریــد 
محصــوالت کشــاورزی آمریکایــی را متوقــف کــرده 
و ارزش واحــد پولــی خــود را کاهــش می دهــد 
نظــام مالــی دنیــا را بــه لــرزه درآورد. دولــت آمریــکا 
نیــز چیــن را متقلــب ارزی نامیــد. حــاال چــه؟

روابــط  شــورای  پژوهشــگر  آلــدن«  »ادوارد 
نوشــت:  پالیســی«  »فــارن  مجلــه  در  خارجــی 
کــه  را  گلولــه ای  هــر  تقریبــا  ترامــپ  دولــت 
ــا آن  ــرده ت ــلیک ک ــن ش ــمت چی ــه س ــته ب داش
را وارد بــه تســلیم کنــد. امــا ایــن دو کشــور 
ــده اند. ــاری دور ش ــی تج ــش از توافق ــش از پی بی

مکــس بــوت بــه ایــن جملــه ترامــپ اشــاره کــرد که 
ــود: »جنگ هــای تجــاری خــوب هســتند و  گفتــه ب
ــن  ــته ای ــه نوش ــان اســت.« ب ــا آس ــروزی در آنه پی
پژوهشــگر، ترامــپ بــه جــای رســیدن بــه پیــروزی 
ــک  ــر ی ــرد، درگی ــورش را می ک ــه تص ــریعی ک س
ــکا را  ــد آمری ــه رش ــده ک ــدت ش ــه طوالنی م مناقش
متوقــف و بازارهــای ســهام را متزلــزل کــرده اســت. 
کســری تــراز تجــاری نیــز نــه تنهــا کاهــش نیافتــه 
ــه  ــی ک ــا عامل ــت. تنه ــش اس ــال افزای ــه در ح بلک
می توانــد ترامــپ را وادار بــه تســلیم و ادعــای 
پیــروزی کنــد ایــن اســت که جنــگ تجــاری انتخاب 
ــه ریاســت جمهــوری را تهدیــد کنــد. مجــدد وی ب

ســتون نویس واشــنگتن پســت در پایــان یادداشــت 
خــود نتیجه گیــری کــرد: ایــن فقــدان اراده یــا 
فقــــــــــدان وفـــــــــــاداری روســای جمهوری 
ســابق بــه آمریــکا نبــود کــه اجــازه نـــــــــمی داد 
ــه از  ــات یکجانبه گرایان ــه اقدام ــل ب ــا توس ــا ب آنه
ســــــــــایر کشــور امتیازگیــری کننــد. بلکــه 
او  کــه  می دانســتند  را  چیــزی  آنهـــــــــــا 
ــده  ــاالت متح ــه ای ــت ک ــن اس ــد و آن ای نمی دان
ــَدر قــدرت نیســت و متحـــــــــــدان اگــر چــه  َق
ممکــن اســـــــــــت بــاری بــــــــر دوش باشــند 
امــــــــــا مــا بـــــــا آنهــا بســیار موثرتــر عمــل 

می کنیم. 

المیادین:درگیری استراتژیک ایران 
با آمریکا، زلزله ای مانند فروپاشی 

شوروی ایجاد خواهد کرد

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

ــه  ــی ک ــوالت عمیق ــوادث داغ و تح ــت: ح ــن نوش المیادی
ــا  ــن، تنش ه ــته ای و همچنی ــق هس ــورد تواف ــرا در م اخی
نشــان  پیوســته،  بوقــوع  فــارس  خلیــج  اب هــای  در 
دهنــده ســیر صعــودی ایــران در جریــان معادله هــای 
ــیطره  ــی س ــل فروپاش ــی، در مقاب ــن الملل ــه ای و بی منطق
طــرف،  دو  بیــن  مقابلــه  افق هــای  امــا  آمریکاســت. 
می توانــد منجــر بــه تغییــر منظومــه بیــن المللــی و 
ــود.  ــان آن ش ــم پیمان ــکا و ه ــان آمری ــه زی ــه ای، ب منطق
ــه  ــی ک ــوالت عمیق ــوادث داغ و تح ــت: ح ــن نوش المیادی
ــا  ــن، تنش ه ــته ای و همچنی ــق هس ــورد تواف ــرا در م اخی
نشــان  پیوســته،  بوقــوع  فــارس  خلیــج  اب هــای  در 
دهنــده ســیر صعــودی ایــران در جریــان معادله هــای 
ــیطره  ــی س ــل فروپاش ــی، در مقاب ــن الملل ــه ای و بی منطق
طــرف،  دو  بیــن  مقابلــه  افق هــای  امــا  آمریکاســت. 
می توانــد منجــر بــه تغییــر منظومــه بیــن المللــی و 
ــود.  ــان آن ش ــم پیمان ــکا و ه ــان آمری ــه زی ــه ای، ب منطق
ــه ای  ــای منطق ــا بحران ه ــه بس ــو ، چ ــزارش روز ن ــه گ ب
و بیــن المللــی ناشــی از درگیــری اســتراتژیک میــان 
ــه  ــه ای دارد ک ــه زلزل ــادی ب ــباهت زی ــکا، ش ــران و آمری ای
ــاد  ــوروی، ایج ــر ش ــاد جماهی ــی اتح ــال فروپاش ــه دنب ب
شــده و بــا تغییــر معــادالت اســتراتژی همــراه بــود. 
ــا  ــه درگیری ه ــورد نتیج ــه در م ــی ک ــای فراوان صحبت ه
بیــن ایــران و آمریــکا می شــود، داللــت بــر ایــن مهــم دارد 
ــی  ــک قطب ــظ ت ــر حف ــیطره ب ــکا در س ــدرت آمری ــه ق ک
ــن  ــی، در حــال از بی ــن الملل ــادالت بی ــودن خــود در مع ب
رفتــن اســت. در مقابــل، نقــش ایــران و محــور مقاومــت در 
موازیــن قــوای بیــن المللــی و منطقــه ای، رو بــه افزایــش 
ــای  ــدن افق ه ــدار ش ــث پدی ــاله، باع ــن مس ــت؛ همی اس
انتقــال بــه پایه هــای منظومــه بیــن المللــی تــازه ای، 
بــر روی ویرانه هــای معــادالت پیشــین، شــده اســت. 
دولــت ترامــپ کــه وارد معرکه هایــی بــا اغلــب دولت هــای 
تحریم هــا  جنــگ  درگیــر  شــده،  جهــان  در  بــزرگ 
ــن  ــاوت ای ــی تف ــت اصل ــاید عل ــت و ش ــران اس ــه ای علی
جنــگ، بــا درگیــری ایــاالت متحــده بــا دولت هایــی 
ــاب  ــه انق ــد ک ــم باش ــن مه ــیه، ای ــن و روس ــر چی نظی
ــی  ــوی آمریکای ــا الگ ــض ب ــا متناق ــی کام ــران، الگوی ای
ــه  ــی ک ــض عمیق ــوح در تناق ــاله بوض ــن مس ــت و ای اس
ــطین،  ــوع فلس ــرائیل و موض ــت اس ــوص موجودی در خص
می شــود.  دیــده  دارد،  وجــود  امریــکا  و  ایــران  بیــن 
ــپ،  ــش از ترام ــکا، پی ــا و آمری ــی در اروپ ــای غرب دولت ه
ــادی  ــی، اقتص ــی، سیاس ــی، نیابت ــای جنگ ــام ابزار ه ــا تم ب
و جاسوســی، بــرای بــه تســلیم واداشــتن ایــران و ممانعــت 
از ان بــرای تحقــق اهــداف انقابــش، تــاش کردنــد،

  خرب ..............................
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 اعام 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 

خبر

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

 آگهی های استخدام می نماید 

32257100-3

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.
عاقمندان می توانند با مراجعه به سایت police.ir از تاریخ ۱398/۰۵/۰9 لغایت ۱398/۰6/۰9 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 ۱3 و روزهای پنجشنبه از ساعت 8الی۱۲ با شماره تلفن های 73۰۴69۱۱،73۰۴69۱3 تماس 

حاصل نمایید.
استخدام

به یک راننده با ماشین جهت پخش روزنامه نیازمندیم
09145611717

استخدامفرصت های شغلی موجود در شهر ارومیه
استخدام

فرصت شغلی ویژه
شرکت معتبر جهت تکمیل پرسنل خود نیازمند نیروی 

کار دارد:
1(منشی دفتری آشنا به کامپیوتر

2(همکار خانم جهت اپراتوری
3(نیروی فنی مدرک تحصیلی حداقل دیپلم

4(مهندس کامپیوتر و برق
جهت اطالع بیشتر با شماره زیر تماس حاصل نمایید

09308555664

استخدام فوری
یک کارخانه جهت قسمت بسته بندی نیاز به تعدادی نیروی کار خانم و آقا دارد

حقوق و مزایا طبق قانون کار
تماس:0930855566

فروشگاه های زنجیره ای هایپراستار
دعوت به همکاری

جهت تکمیل کادر اداری و فروشگاهی خود در ارومیه در سمت های زیر استخدام می کند:

سرپرست IT :آشنا به مفاهیم شبکه،آشنا به زبان انگلیسی،دارای حداقل مدرک فوق 
دیپلم،حداقل دو سال سابقه کار

سرپرست منابع انسانی:مسلط به زبان انگلیسی،آشنا به نرم افزارهای آفیس،حداقل 
دوسال سابقه کار

سرپرست انتظامات:آشنا با مفاهیم حراست و امنیت،آشنا به زبان انگلیسی،حداقل 
مدرک فوق دیپلم،حداقل دو سال سابقه کار



تجهيز و احداث 306 مدرسه توسط بنياد علوي در چالدران
معاون برنامه ریزی فرماندار خوی

لطفا هنگام مطالعه این نرشیه سیگار نکشید

فرمانــدار چالــدران گفــت: 306 مدرســه تــا 
ســال 1401 توســط بنيــاد علــوي در ايــن 
شهرســتان تجهيــز يــا احــداث مــي شــود. 
ــه  ــنبه در جلس ــدزاده روز چهارش ــن محم حس
ــزود:  ــدران اف ــرورش چال ــوزش و پ ــوراي آم ش
ــتاي  ــده اي در راس ــات ارزن ــوي اقدام ــاد عل بني
محروميــت زدايــي و بهبــود شــاخص هــاي 
ــام  ــتان انج ــن شهرس ــي در اي ــف آموزش مختل
ــرد.  ــي ك ــد از مســووالن آن قدردان ــه باي داده ك
وي اضافــه كــرد: عــاوه بــر اجــراي طــرح هــاي 
ايــن بنيــاد، در حــال حاضــر 10 طــرح ســاخت 
در  درس  كاس   37 بــا  مــدارس  تجهيــز  و 
چالــدران اجــرا مــي شــود كــه بــه ترتيــب اتمــام 
در اختيــار آمــوزش و پــرورش قــرار مــي گيــرد. 
ــرح  ــراي 14 ط ــن اج ــرد: همچني ــان ك وي بي
ديگــر بــا اعتبــار 40 ميليــارد ريالــي با مشــاركت 

ــدارس  ــز م ــعه و تجهي ــازي، توس اداره كل نوس
آذربايجــان غربــي در چالــدران آغــاز مــي شــود. 
ــه  ــه ب ــا توج ــه داد: ب ــدران ادام ــدار چال فرمان
كوتــاه بــودن فصــل كاري در ايــن منطقــه بايــد 
ايــن طــرح هــا بــا ســرعت بــه اجــرا درآينــد تــا 
مشــكلي در مســير ســاخت آنهــا ايجــاد نشــود. 
ــا بيــان اينكــه آمــوزش و پــرورش  محمــدزاده ب
نقطــه شــروع توســعه در سراســر دنياســت، 
، مشــكل  گفــت: كمبــود فضــاي آموزشــي 
ــود  ــود و نب ــدارس، كمب ــاماندهي م ــز و س تجهي
ــز آموزشــي،  ــاي بهداشــتي در مراك ســرويس ه
ــبانه روزي و  ــدارس ش ــه م ــوط ب ــكات مرب مش
پراكنــده بــودن آنهــا از جملــه مشــكات آموزش 
و پــرورش چالــدران اســت كــه بايــد بــراي رفــع 
آنهــا همــه تــوان خــود را بــه كار بگيريــم. 
چالــدران  شهرســتان  ايرنــا،  گــزارش  بــه 

غربــي  آذربايجــان  شــهر  تريــن  محــروم 
ــرار دارد.  ــتان ق ــن اس ــمال اي ــه در ش ــت ك اس
ــاد  ــاد مســتضعفان و بني ــت، بني ــا اهتمــام دول ب
محروميــت  راســتاي  در  اقداماتــي  علــوي 
ــت.  ــده اس ــام ش ــتان انج ــن شهرس ــي از اي زداي

سه شنبه  22 مرداد 1398   11 ذی الحجه 1440   13 آگوست 2019

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

سهم چالدران از طرح هاي 

اشتغالزايي 40 ميليارد ريال

ــدران گفــت: ســهم  ــدار چال فرمان
ــاي  ــرح ه ــتان از ط ــن شهرس اي
و  روســتايي  زايــي  اشــتغال 
ــارد  عشــايري در اســتان 40 ميلي
ــراي  ــراي اج ــه ب ــت ك ــال اس ري
ــه  ــدار ب ــتغال پاي ــاي اش ــرح ه ط
اختيــار  در  تســهيات  صــورت 
صاحبــان طــرح قــرار مــي گيــرد. 
ــم حســين زاده روز يكشــنبه  كري
شــوراي  جلســه  دوميــن  در 
چالــدران  شهرســتان  اداري 
ــاي  ــزي ه ــه ري ــا برنام ــزود: ب اف
ايــن  اميدواريــم  شــده  انجــام 
ميــزان بــه 60 ميليــارد ريــال 
ــد.  ــش ياب ــاري افزاي ــال ج در س
ــه  ــرد ك ــدواري ك ــار امي وي اظه
چالــدران  عامــل  هــاي  بانــك 
اشــتغال  توســعه  راســتاي  در 
ــدار همــكاري بيشــتري  زايــي پاي
بــه  تســهيات  پرداخــت  در 
طــرح هــاي بررســي شــده در 
ــند.  ــته باش ــتغال داش ــه اش كميت
وي اضافــه كــرد: در دولــت تدبيــر 
و اميــد يــك هــزار و 100 ميليارد 
اجــراي  بــراي  اعتبــار  ريــال 
ــي شهرســتان  ــاي عمران طــرح ه
چالــدران تصويــب شــده كــه 
ســالهاي  بــا  مقايســه  قابــل 
پيــش از ايــن دولــت نيســت. 
وي بيــان كــرد: 550 ميليــارد 
ــص  ــار تخصي ــن اعتب ــال از اي ري
اميدواريــم  كــه  يافتــه 
شــود.  بيشــتر  روز  بــه  روز 
گفــت:  چالــدران  فرمانــدار 
ــراي  ــاي اج ــتگاه ه ــران دس مدي
شهرســتان نســبت بــه اتمــام 
ــي  ــاي عمران ــرح ه ــروع ط ــا ش ي
يــا  و  آغــاز  گذشــته  در  كــه 
ــدام و  ــده اق ــپاري ش ــان س پيم
ــص  ــذب و تخصي ــتاي ج در راس
اعتبــارات آنهــا تــاش كننــد. 
بــه  اشــاره  بــا  زاده  حســين 
بــركات بنيــاد علــوي در ايــن 
شهرســتان افــزود: كمــك بــه 
بيمارســتان  اورژانــس  تجهيــز 
شــهيد بهشــتي، تســطيح و شــن 
و  روســتايي  هــاي  راه  ريــزي 
ســاخت خانــه كشــتي و ورزش 
ــن  ــات اي ــه اقدام ــوان از جمل بان
ــه  ــت ك ــتان اس ــاد در شهرس بني
مديــران ادارات بايــد همــكاري 
در  بنيــاد  ايــن  بــا  تنگاتنگــي 
جهــت اجــراي طــرح توســعه 
ــند.  ــته باش ــدران داش ــي چال مل
ــرد: محــور حركــت  ــه ك وي اضاف
ــي اســت  ــت زداي ــت محرومي دول
و اجــراي طــرح فاضــاب شــهري 
ــرب  ــمه، آب ش ــيه چش ــهر س ش
ريــزي  آســفالت  روســتايي، 
شــده  زيرســازي  روســتاهاي 
توســط بنيــاد مســكن، طــرح هاي 
ــع  ــاي مناب ــرح ه ــگري، ط گردش
ــراري تعــادل دام و  طبيعــي و برق
مرتــع، طــرح هــاي شــهرداري ها، 
ــه روســتاها و شــهر  گاز رســاني ب
بهســازي و آســفالت  آواجيــق، 
ريــزي راه هــاي روســتايي و بيــن 
در  فضاهــاي  اتمــام  و  شــهري 
حــال ســاخت حــوزه بهداشــت و 
درمــان از جملــه طــرح هــاي مهم 
دولــت در راســتاي محروميــت 
اســت.  چالــدران  در  زدايــي 
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کشف انواع کاالی 
قاچاق به ارزش 40 

ميليارد ريال در خوی  
خــوی  شهرســتان  انتظامــی  فرمانــده 
امســال  نخســت  چهارمــاه  در  گفــت: 
ارزش  بــه  قاچــاق  كاالی  انــواع  جــاری 
و  كشــف  درخــوی  ريــال  ميليــارد   40
160 نفــر درايــن زمينــه دســتگير شــدند.

ســرهنگ بيــت اهلل پاشــايی فرمانــده انتظامــی 
اصحــاب  بــا  خبــری  نشســت  در  خــوی 
رســانه ضمــن تقديــر و تشــكر از حضــور 
ــا تبريــك  ــگاران در نشســت خبــری، و ب خبرن
ــی  ــل ارتباط ــگاران پ ــت: خبرن روز خبرنگارگف
ميــان  ورابــط  مســئولين  مــردم،  ميــان 
ــروی  ــون ني ــتندكه همچ ــس هس ــردم وپلي م
و  نظــم  برقــراری  انتظامــی شــبانه روز در 
امنيــت تــاش می كننــدو آنچــه واقعيــت 
ــورت  ــی ص ــش و تخريب ــه تن ــدون آنك دارد ب
گيــرد مســائل مــردم را مطــرح می كننــد.

ــا قاچــاق  ــارزه ب ــت: مب ســرهنگ پاشــايی گف
ــروی انتظامــی  كاالجــزو اولويت هــای كاری ني
ــه امســال  ــه در4ماه ــن زمين ــه در اي اســت ك
ــارد  ــر 40 ميلي ــغ ب ــوی، بال ــتان خ درشهرس
ــف  ــاق كش ــف كاالی قاچ ــام مختل ــال اق ري
شــده كــه مــا نســبت بــه مشــابه ســال 
ايــم. داشــته  رشــد  درصــد   15 گذشــته 

او درادامــه افــزود:در ايــن حــوزه بيــش از 
ــبت  ــد نس ــه 15درص ــتگير، ك ــر دس 160 نف
ــته  ــش داش ــته افزاي ــال گذش ــه س ــه 4 ماه ب
زمينــه  ايــن  در  كــه  عمليات هايــی  و 
انجــام و تشــكيل پرونــده شــده بيــش از 
ــم. ــته اي ــش داش ــورد با61درصــد افزاي 300م

ــخنان  ــی از س ــئول در بخش ــام مس ــن مق اي
خــود بــه بحــث جرائــم رايانــه ای درشهرســتان 
اشــاره كــرد وگفــت:در ايــن زمينــه اقداماتــی 
كــه از طريــق پليــس فتــای درشهرســتان 
انجــام گرفتــه دو فقــره برداشــت اينترانتــی از 
ــا گــردش  سراســر كشــور بودكــه مــورد اول ب
ــون  ــاردو 600ميلي ــك ميلي ــش از ي ــی بي مال
ودر  3نفرمتهــم  دســتگيری  وبــا  تومــان 
مــورد دوم بــا گــردش مالــی بيــش از 50 
ميليــون تومــان وبــا دســتگيری5 نفربــود.

جرائــم  درصــد   ۸5 افــزود:  درادامــه  او 
انتظامــی  نيــروی  تــاش  بــا  ای  رايانــه 
دســتگيروبه  كشــف،  خــوی  شهرســتان 
شــدند. معرفــی  قضايــی  مراجــع 

خوددرمــورد  ســخنان  پايــان  در  او 
كانتــری  در  گرفتــه  انجــام  مشــاوره های 
كــرد،  اشــاره  شهرســتان  ســطح  هــا ی 
ــدودا  ــال، ح ــه اول امس ــول 4ماه ــت: درط گف
كانتری هــا  در  پرونده هــا  74درصــد 
ــدند. ــم ش ــازش خت ــح س ــه صل ــاوره و ب مش
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آتش سوزی در مراتع سد 
بوکان

دبيــر ســتاد بحــران شهرســتان بــوكان از 
مراتــع  از  هكتــار   100 در  آتش ســوزی 
محوطــه ســد شــهيد كاظمــی خبــر داد. 
ــاز  ــوكان آغ ــد ب ــه س ــه در محوط ــر جمع عص
ــا مشــاركت ۲5 نفــر نيــروی انســانی و   شــد ب
چهــار دســتگاه خــودرو اطفــای حريــق شــامل 
دو دســتگاه آتش نشــانی شــهرداری بــوكان 
دهياری هــای  آتش نشــانی  دســتگاه  دو  و 
پــس  قورميــش  و  كلتپــه  خــان،  رحيــم 
شــد. مهــار  تــاش  ســاعت  ســه  از 

ــت  ــان و حال ــاد درخت ــم زي ــزود: تراك وی اف
ــودن  ــور ب ــی محــدوده ســد و صعب العب جنگل
منطقــه ســبب عــدم دسترســی مســتقيم 
ــد و  ــوزی ش ــل آتش س ــه مح ــين آالت ب ماش
ــك، ــان خش ــود گياه ــديد و وج ــاد ش وزش ب
كــرد. طوالنــی  را  اطفــا  عمليــات   

بــوكان  شهرســتان  بحــران  ســتاد  دبيــر 
خاطــر نشــان كــرد: در ايــن آتش ســوزی 
محوطــه  و  مراتــع  هكتــار   100 از  بيــش 
ســوخت. آتــش  در  ســد  داخلــی 

برگزاری جشنواره اوقات فراغت و طرح تابستانه با ورزش در مياندوآب
با حضور جمشید تقی زاده معاون حقوقی، امور مجلس و امور استان های وزارت ورزش و جوانان

جشــنواره اوقــات فراغــت و طــرح تابســتانه بــا 
ــا حضــور تقــی زاده معــاون حقوقــی،  ورزش ب
امــور مجلــس و امــور اســتان هــای وزارت 
ــان، محبــی نيــا نماينــده مــردم  ورزش و جوان
اســامی،  شــورای  مجلــس  در  ميانــدوآب 
جوانــان  و  ورزش  مديــركل  گلــی  چمــن 
شهرســتانی،  مســئولين  و  آذربايجان غربــی 
كليــه روســای هيــات هــای ورزشــی، جامعــه 
بــزرگ ورزش مياندوآب، پيشكســوتان، اصحاب 
ــهدای 17  ــالن ش ــگاران در س ــانه و خبرن رس
ــد. ــزار ش ــدوآب برگ ــتان ميان ــهريور شهرس ش

ــركات  ــزاری ح ــا برگ ــه ب ــم ك ــن مراس در اي
نمايشــی ورزشــی ورزشــكاران چنديــن رشــته 
ورزشــی همراه بود،  جمشــيد تقــی زاده معاون 
حقوقــی، امــور مجلــس و اســتان هــای وزارت 
ــه اينكــه امــروزه  ــا اشــاره ب ــان ب ورزش و جوان
ــت،  ــه نيس ــرای ورزش هزين ــردن ب ــرج ك خ
بلكــه ســرمايه گــذاری و ســاختن آينــده ايــن 
كشــور اســت گفــت: اميــدوارم امســال بودجــه 
وزارت ورزش و جوانــان بــرای ســال ۹۹ بــا 

ــد. ــش ياب ــس افزاي ــدگان مجل ــت نماين عناي
وی پتانســيل ورزش در اســتان آذربايجــان 
غربــی و شــهر ميانــدوآب را بســيار بــاال عنــوان 
ــی در  ــدوارم نقش ــرد: امي ــان ك ــر نش و خاط
ــا  ــيم ت ــته باش ــار داش ــن دي ــای ورزش اي ارتق
مشــكات ورزش در ايــن منطقــه كاهــش يابد.

عبــداهلل چمن گلــی مديــر كل ورزش و جوانان 
آذربايجــان غربــی هــم در ابتــدای ايــن مراســم 
در رابطــه بــا اهــداف برگــزاری جشــنواره 
ــا ورزش  ــتانه ب ــرح تابس ــت و ط ــات فراغ اوق
ــوری  ــورت كش ــه بص ــواره ك ــن جش ــت: اي گف
ــی  ــزار م ــز برگ ــف كشــور ني ــاط مختل و در نق
شــود، در اســتان آذربايجــان غربــی هــم ابتــدا 
در اروميــه و اكنــون در ميانــدوآب برگزار شــد.

ورزش  بــه  توجــه  گفــت:  گلــی  چمــن 
شهرســتان هــا جــزو اولويــت هــای اداره 
غربــی  آذربايجــان  جوانــان  و  ورزش  كل 
اســت و بــرای رشــد ورزش در شهرســتان 
ميانــدوآب هــم كــه از شــهرهای ورزشــی 
ــگاه ويــژه داريــم و اميدواريــم  اســتان اســت ن

ــن  ــس اي ــده مجل ــی نماين ــا همراه ــم ب بتواني
عمليــات  ورزش،  وزيــر  موافقــت  و  شــهر 
شــود. آغــاز  نفــری  هــزار   15 اســتاديوم 

ادامــه  در  ميانــدوآب  فرمانــدار  قهرمانــی 
از معاونــت محتــرم وزارت ورزش و  افــزود: 
جوانــان انتظــار داريــم مســاعدت نماينــد 
بحــث  در  را  ماندگــی  عقــب  بتوانيــم  تــا 
جامعــه  ســامت  نوعــی  بــه  كــه  ورزش 
دهيــم. پوشــش  گيــرد  مــی  بــر  در  را 

مــردم  نماينــده  نيــا  محبــی  جهانبخــش 
اســامی  شــورای  مجلــس  در  ميانــدوآب 
گفــت: تــا يــك مــاه آينــده ورزشــگاه 15 هــزار 
نفــری ميانــدوآب وارد فــاز اجرايــی مــی شــود.

 وی گفــت: ســالن دو طبقــه ووشــو و تنيــس 
روی ميــز تــا يــك مــاه آينــده افتتاح می شــود 
و ســالن ورزشــی جوانــان هــم در حال ســاخت 
اســت و بــه هميــن زودی هــا افتتاح می شــود.

 در پايان اين جشــــــــــــنواره از خبرنگاران 
شهرســـــــتان از طرف اداره ورزش و جوانان 
ميانــــــــدوآب تجليل بعمــــل آمـــــــد.
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     خرب ..............................................................................

تعویض ایستگاه های اتوبوس ارومیه تا پایان 
امسال

کوی کیوان ارومیه نیازمند ساماندهی جدی
محالت)گزارش(

مدیــر عامــل ســازمان حمــل ونقــل 
از  ارومیــه  شــهر  مســافری  و  بــار 
اتوبــوس  ایســتگاه های  تعویــض 
داد.  خبــر  امســال  پایــان  تــا 
مهــدی مژدهی فــرد مدیرعامل ســازمان 
حمــل و نقل بار و مســافری شــهر ارومیه
رفــاه  افزایــش  هــدف  بــا  گفــت: 
ــاوگان  ــتفاده از ن ــت اس ــهروندان جه ش
و  ،تعویــض  عمومــی  نقــل  و  حمــل 
در  اتوبــوس  ایســتگاه های  نوســازی 
در  اســت  گرفتــه  قــرار  کار  دســتور 
ــام،  ــان ام ــه خیاب ــهر ازجمل ــز ش مراک
ــت  ــی از جه ــانی اقدامات ــی و کاش امین
تعویــض صندلی هــا، تعمیــر ســقف و 
بدنــه و رنــگ امیــزی انجام شــده اســت.
ــازی  ــرای نوس ــت: ب ــرد گف ــی ف مژده
هــر ایســتگاه مبلغــی بالــغ بــر ۸۰ 
نظــر  در  تومــان  میلیــون   ۱۰۰ تــا 
گرفتــه شــده اســت کــه بــه دلیــل 

تمــام  نوســازی  مالــی  مشــکالت 
طــی  و  نیســت  ممکــن  ایســتگاه ها 
ایســتگاه ها  مانــده   یاقــی  مــاه   ۷
می شــوند. تعویــض  تدریــج  بــه 

او در خصــوص مناطقــی کــه بــرای 
ســهولت جابجایــی و آســایش مــردم 
ایســتگاه  فاقــد  وامــد  رفــت  در 
اتوبــوس هســتند نیــز افــزود: طــی 
ــق  ــن مناط ــرای ای ــردم ب ــت م درخواس
از طریــق کارشناســی مــورد بررســی 
و ارزیابــی قــرار می گیــرد؛ و اگــر از 
ــول  ــورد قب ــی م ــی و جمعیت ــر مکان نظ
ــرد. ــات الزم صــورت می گی باشــد اقدام

او در پایــان نیــز بیــان کرد:نوســازی 
عــالوه  اتوبــوس  ایســتگاه های 
در  شــهروندان  رفــاه  افزایــش  بــر 
کیفیــت  ارتقــای  و  ســازی  زیبــا 
گــذار تاثیــر  نیــز  شــهری  مبلمــان 

 است. 
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ا...  آیــت  خیابــان  ترافیــک  از  فراریــان 
کاشــانی ارومیــه عمومــا بــه خیابــان شــهید 
ــد  ــی برن ــاه م ــوان( پن ــی)کوی کی طاووس
کــه بلکــه خودشــان را از شــلوغی و ازدحــام 
برهاننــد امــا غافــل از اینکــه این کــوی خود 
از ترافیــک ســنگین برخــوردار اســت و نیــز 
ــن  ــبی در ای ــاماندهی مناس ــه س ــچ گون هی
ــا مــی شــود  محــل حاکــم نیســت و تقریب
گفــت کــه از طــرف شــهرداری اینجــا رهــا 
ــده ــت کاری خــارج گردی ــا از اولوی شــده ی

ــن  ــز تجــاری در ای ــا و مراک وجــود کلنیکه
بــه اصطــالح خیابــان مزیــد بــر علــت 
ــتاصل  ــل را مس ــن مح ــی ای ــته و اهال گش
ــی  ــه حاک ــگار ارومی ــزارش خبرن ــوده گ نم
از آن اســت کــه همســایگان از ازدحــام 
ــذب  ــد مع ــد و ش ــروصدای آم و شلوغی،س
هســتند و دستشــان از همه جــا کوتاه،آنطور 
ــا  ــد باره ــی گوین ــل م ــاکنین مح ــه س ک

ــر  ــان ام ــهرداری و متولی ــئولین ش ــه مس ب
ــوده  ــه نم ــکوه و گالی ــرده و ش ــه ک مراجع
ــب  ــری  مترت ــب اث ــچ ترتی ــی هی ــد ول ان
نگردیــده اســت و نارضایتــی هــا همچنــان 
هرچــه  و  دارد  ادامــه  پیــش  از  بیــش 
زمــان مــی گــذرد وضــع بدتــر مــی شــود.

از طرفــی در ایــن خیابــان تنــگ بــا اینکــه 
راهنمائــی و رانندگــی بــرای ســمت راســت 
ــرده و  ــالم ک ــوع اع ــودرو را ممن ــارک خ پ
ــن  ــی از ای ــز حاک ــده نی ــب ش ــوی نص تابل
امــر هســت ولــی همیشــه و تقریبــا در 
همــه ســاعات روز خودروهــا در هــر دو 
طــرف پــارک و عبــور و مــرور را بــا مشــکل 
ــه  ــل توج ــد قاب ــی کنن ــه م ــدی مواج ج
اســت کــه ایــن بــه اصطــالح خیابــان، 
فاقــد ســطح پیــادروی مــی باشــد و عبــور 
و مــرور پیــاده از محــل عبــور و مــرور 
خودروهــا یعنــی وســط خیابــان انجــام مــی 

گیــرد کــه هــر آن انتظــار حادثــه مــی رود
عــالوه بــر همــه اینهــا ســاخت و ســازهای 
غیــر معقــول نیــز اوضــاع بــر ایــن خیابــان 
اســت نمــوده  تــر  تنــگ  و  تنــگ  را 

ــای  ــه خودروه ــا اینک ــت ه ــر عل ــد ب مزی
ــه  ــان را ب ــن خیاب ــای ای ــوری کوچــه ه عب
ــوده  ــل نم ــی تبدی ــگ عموم ــل پارکین مح
از  بیــش  ترافیــک  و  شــلوغی  باعــث  و 
حــد ایــن محــل گردیــده انـــــــــــد 
ــرم  ــهرداری محت ــت ش ــته اس ــذا شایس ل
رانندگــی  و  راهنمائــی  همــکاری  بــا 
محلــه  ایــن  ساماندهــــــــــی  بــه 
همــت  ارومیــه  زیبــای  شــهر  قدیمــی 
ــاب  ــم اعصـــــــــ ــا ه ــد تـــــــ گمارن
وضعیــت  ایــــــــــن  از  ســـــــاکنین 
یــک  هــم  و  یابــد  نابســامان خالصــی 
ــای  ــه زیبائیه ــا بـــــــ ــه زیب محلـــــــ

ارومیـــــــــه اضافـــــــه شود. 

طبیعت زیبای ارومیه
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