
اتحاد، نمایندگان ارومیه اساسی ترین گام براي پیشرفت شهر محسوب می شود 

که نیاز به توجه ویژه از سوي آنان است.اتحاد، انتظار مردم از نمایندگان ارومیه 

در گام پیشرفت

 مجلس شوراي اسالمی به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد و اولین تصویري 

که از نمایندگان مجلس ارومیه در فضاي مجازي منتشر و توجه بسیاري از 

مخاطبان را به خود جلب کرد حضور هر سه نماینده این شهر در یک قاب بود.

اتحاد در این شهر می تواند حائز اهمیت و براي ارتقا و بهبود شرایط در زمینه هاي 

مختلف مهم باشد که بی شک براي همه آشکار و موضوعی غیرقابل کتمان 

است. اما باید دید آیا این اتحاد که یکی از آرزوهاي دیرین مردم ارومیه است تا 

پایان ادامه دارد؟ و می توان از آن به عنوان سر آغاز تحولی نو براي رشد و توسعه 

همه جانبه شهر ارومیه و در نهایت آذربایجان غربی تعبیرکرد یا خیر؟

اگر هدف در ارومیه پیشرفت باشد یکپارچگی و هم صدایی نمایندگان یکی از 

اولویت هایی است که نباید نادیده گرفت و گرنه در صورتی که به این موضوع 

بی توجهی شود محرومیت زدایی و حرکت در مسیر پیشرفت در ارومیه و 

همچنین سایر شهرهاي استان به سختی ممکن است.

اگرچه در زمان انتخابات التهاب و رقابت هایی در بین کاندیدا شکل می گیرد اما 

اکنون اوضاع متفاوت است و باید به دور از هرگونه حاشیه، تنش و صرفا براي 

پیشرفت شهر تالش کرد.

نمایندگان در آذربایجان غربی باید از ابتدا تمام ظرفیت خود را براي آغازي 

پرقدرت بکار بگیرند و با ریشه یابی مشکالت حوزه هاي مختلف ضمن ورود در 

چهارچوب قانون براي حل آن ها اقدامات موثر را در بخش هاي مخلتف بدون 

فرصت سوزي انجام دهند.

مردم انتظار دارند تمام وعده هایی که در زمان انتخابات شاهد بودند در واقعیت 

نیز تحقق یابد و نمایندگان به آنان جامه  عمل بپوشانند.

مرکز تعویض پالك ارومیه یکی از اماکن پرتجمع ارومیه است که عدم رعایت 

پروتکل هاي بهداشتی تهدید جدي براي جان مردم است.

مرکز تعویض پالك ارومیه که متاسفانه تجمع باالیی در این مکان روزانه 

شکل می گیرد این روزها سوژه بسیاري از رسانه ها در ارومیه است اما تا این 

لحظه تدبیر خاصی جهت کنترل وضعیت در راستاي پیشگیري از شیوع کرونا 

در این مکان اندیشیده نشده است.

صف طوالنی در مرکز تعویض پالك و مراجعه روزانه ده ها نفر به این مرکز 

یکی از جدي ترین تهدیدها براي جان مردم است که با گسترش مجدد شیوع 

کرونا باید تصمیمات جدیدي تري جهت کنترل و ساماندهی وضعیت اتخاذ 

گردد.

عدم رعایت فاصله گذاري اجتماعی و نادیده گرفتن پروتکل هاي بهداشتی در 

این مکان می تواند خسارات جبران ناپذیري را در پی داشته باشد که بی تفاونی 

مردم به این شرایط دامن میزد و امکان ابتال به بیماري را قوت بیشتري 

می بخشد.

اگرچه اقدامات مسئولین از قبیل تعبیه محل هایی براي ضدعفونی و شستشوي 

مکر دست ها توسط مراجعه کنندگان تاحدودي در کنترل این فضا می توانند 

موثر باشد ولی مردم باید در این شرایط خود مراقبتی را بیشتر جدي بگیرند و با 

رعایت فاصله گذاري اجتماعی در این موقعیت حساس تالش کنند عامل انتقال 

این ویروس شوم نشوند.

روز جمعه، 3 تن از مرزبانان در درگیري با اشرار در مرز سردشت در آذربایجان 

غربی به درجه رفیع شهادت رسیدند.شهادت 3 مرزبان در درگیري با اشرار در 

مرز سردشت

 روز جمعه، 9خرداد ماه جاري 3 نفر از مرزبانان آذربایجان غربی هنگام پایش 

هنگ مرزي سردشت و در درگیري با اشرار به شهادت رسیدند.

به گفته فرماندار سردشت، این حادثه هنگامی روي داد که مرزبانان هنگ مرزي 

سردشت حین کنترل پایش نوار مرزي ساعت یک بامداد روز جمعه در منطقه 

«گوریلکه» واقع در 20 کیلومتري این شهرستان و در نزدیکی منطقه «بلفت» و 

«دوپازه» با اشرار مسلح درگیر شدند.

در این درگیري 3 نفر از مرزبانان هنگ مرزي این شهرستان به درجه رفیع 

شهادت نائل آمدند و همچنین در این درگیري چند نفر از اشرار نیز به هالکت 

رسیدند.

براساس این گزارش شهداي این درگیري، شهید استوار «تقی بهره ور» فرمانده 

پایگاه اهل مراغه، «هادي عبدي» کادر هنگ مرزي اهل میاندوآب و «علیرضا 

اسالم دوست» سرباز هنگ مرزي اهل تبریز هستند.

آمارهایی که در زمینه هاي مختلف ارائه شده باید گزارش کاملی از آن ها داده 

شود، مردم هوشیار هستند، مسئولین مردم را با آمارهاي غیر واقعی تحقیر 

نکنند.مسئولین، مردم را با آمارهاي غیر واقعی تحقیرنکنند

حجت االسالم سید سلمان ذاکر، نماینده مردم ارومیه در مجلس یازدهم در 

گفت و گو با سرویس سیاسی باریش نیوز، در خصوص بیکاري جوانان و آمار 

کسب و کار در آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر بطور تقریبی 120هزار 

جوان تحصیلکرده بیکار در استان داریم که اگر آماري که در جهت اشتغال 

منتشر شده است صحت داشته باشد و استان رتبه اول در کسب و کاررا دارا 

باشد این موضوع قابل تامل است و باید مشخص شود این آمار بر اساس چه 

شاخص هایی داده می شود. مردم ارومیه مردمی هوشیار هستند و آمار باید با 

واقعیت هاي سطح جامعه همخوانی داشته باشد.

وي با انتقاد به نحوه ي ارائه آمار افزود: مسئولین متولی آمار را باید برحسب 

بیکاري ارائه کنند نه بر حسب مقایسه با استان هاي دیگر، بنظرمیرسد چنین 

نحوه ارائه ي آمارده یکی از نادرست ترین روش هاي آمار دهی است. به 

عنوان مثال اگر در سایر استان ها سرمایه گذاري انجام نگیرد و بفرض در 

آذربایجان غربی فقط براي 10 نفر اشتغال ایجاد شود آیا باید ادعا کنیم که 

ارومیه جزو برترین ها است؟

 ذاکر بیان کرد: متاسفانه تعداد جوانان تحصیلکرده اما بیکار در ارومیه بسیار 

زیاد است که این موضوع براي مردم و همه ما مشهود و ملموس می باشد و 

این جوانان بارها جهت ایجاد موقعیت کاري و اشتغال نزد ما مراجعه می کنند 

و این نشان از آن دارد که آمار بیکاري در آذربایجان غربی باالست و  شاید 

بیش از35 درصد باشد که مسئولین موظف هستند در قبال آن پاسخگو 

باشند.

فعالیت کسب وکارهایی که همچنان به دلیل شیوع کرونا تعطیل 

است با اعمال برنامه هاي منسجم و با رعایت موارد بهداشتی و 

فاصله گذاري اجتماعی آغاز می شود.فعالیت کسب وکارهاي 

تعطیل به تدریج آغاز می شود

علیرضا مالمحمدي زاده، فرماندار ارومیه در گفت وگو با سرویس 

اجتماعی باریش نیوز، در مورد محدودیت فعالیت برخی از مشاغل 

پرخطر که در حال حاضر به دلیل شیوع ویروس کرونا همچنان 

تعطیل هستند اظهار کرد: در حال حاضر جلساتی براي آغاز 

فعالیت کسب وکارهایی که تاکنون به دلیل شیوع کرونا تعطیل 

ماندند برگزار شده و در انتظار اعمال برنامه هاي مدون براي آغاز 

فعالیت این کسب وکارها هستیم.

وي افزود: در صورت اعمال دستور براي بازگشایی برخی از 

کسب وکارهایی که در حال حاضر تعطیل هستند، فعالیت این 

مشاغل با در نظر گرفتن کامل پروتکل هاي بهداشتی و رعایت 

فاصله اجتماعی آغاز می شود.

فرماندار ارومیه تصریح کرد: جلساتی در خصوص نحوه فعالیت 

باشگاه هاي ورزشی و همچنین نحوه برگزاري امتحانات پایان 

سال دانش آموزان با حضور مسئولین برگزار شده که مصوبات آن 

درباره چگونگی انجام این فعالیت ها نیز به تدریج اجرا می شود.

روند صعودي مبتالیان کرونا علل متعددي دارد که یکی از آن ها می تواند نادیده 

گرفتن پروتکل هاي بهداشتی و غفلت از شیوع بیماري همزمان با بازگشایی 

اماکن باشد.کرونا در آذربایجان غربی اوج گرفت

سرویس اجتماعی باریش نیوز، سخنگوي وزارت بهداشت اعالم کرد 

آذربایجان غربی در وضعیت هشدار قرار دارد، رصد فضاي مجازي و گزارش هاي 

میدانی حکایت از آن دارد که حضور مردم در اماکن عمومی و بدون رعایت 

فاصله گذاري اجتماعی قوت بیشتري گرفته  و همچنین مسئولین قوانین سخت 

گیرانه سابق را اعمال نمی کنند که پیش بینی می شود در صورت ادامه این روند 

هر روز شاهد مبتالیان بیشتري خواهیم بود.

با گذري از مقابل مغازه ها و بازار و اماکن مختلف به راحتی می توان متوجه ضعف 

اساسی در پیشگیري از شیوع کرونا شد که این موضوع نگران کننده است و 

علیرغم تاکیدات هر روزه رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان که اصوال از پیج 

اینستاگرامی خود به مردم هشدار می دهد و خود مراقبتی را اساس کار می داند 

نباید نادیده گرفت.

از طرفی پیشنهاد می شود متولیان این امر در ستاد مبارزه با کرونا قوانین را به 

ویژه در اماکن عمومی کمی سخت گیرانه تر اعمال کنند و بر رعایت 

فاصله گذاري اجتماعی نظارت بیشتري داشته باشند.

 اگر نظارت بیشتري بر رعایت فاصله گذاري اجتماعی و رعایت پروتکل هاي 

بهداشتی در بازار و سایر اماکن وجود داشته باشد بی شک اوضاع بطور تدریجی 

بهبود پیدا می کند و ناگفته نماند که مردم سهم مهمی در این امور دارند و نباید 

بیخیال نسبت به روند صعودي مبتالیان باشند.

براي اینکه بتوانیم در مقابله با این بیماري منحوس فاتح میدان باشیم و هر روز 

شاهد افزایش تعداد مبتالیان و فوتی ها در سطح استان نباشیم قطعا بیخیالی و 

عادي جلوه دادن وضعیت نمی تواند درمانگر شرایط فعلی باشد و نیاز است به 

مانند گذشته همه پاي کار باشند.

مسئول دفتر 

نمایندگی ولی فقیه 

در سپاه شهداي 

آذربایجان غربی:

باید از 

توانمندي هاي 

جوانان براي 

پیشرفت کشور 

استفاده شود

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه شهداي آذربایجان غربی 

گفت: باید از توانمندي هاي جوانان براي پیشرفت کشور و تحقق 

اهداف بزرگ استفاده شود.

 حجت االسالم عبدالرحیم نجفقلی زاده سرایی در گفت و گو با 

خبرنگار خبرگزاري بسیج در ارومیه، اظهار کرد: رهبر معظم 

انقالب اخیرا در ارتباط تصویري با نمایندگان تشکل هاي 

دانشجویی کشورمان بیاناتی داشتند، که باید مورد تامل قرار گیرد.

 وي با بیان اینکه، رهبري در این سخنرانی فرمودند که «آینده در 

اختیار جوان ها و متعلّق به این جوان ها است، شکّی نیست که در 

آینده ي میان مدت، بعضاً در آینده ي کوتاه مدت، مسئولیت بسیاري 

از همین موضوعاتی را که امروز شما دارید مطرح می کنید، متوجه 

به شما جوان ها و مجموعه ي جوان هایی که امروز مخاطب این 

حرف ها هستند خواهد شد، ادامه داد: بنابراین باید براي پرورش 

نسل جدید بیش از پیش اهتمام شود، چرا که سکاندار امور کشور 

در سال هاي آتی آنها هستند.

 وي ضمن تاکید بر اینکه باید از جوان صاحب فکر و اندیشه در 

پیشبرد امور کشور به صورت حداکثري استفاده شود، ادامه داد: در 

هشت سال دفاع مقدس نیز شاهد بودیم که مسئولیت هاي 

خطیري به این قشر سپرده می شد و با سربلندي آن را به سرانجام 

می رساندند.

 مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه شهداي آذربایجان غربی 

خاطرنشان کرد: رهبري در البه الي فرمایشات شان به وجود 

عناصر ذي قیمت در طبیعت جوانی همچون امید، ابتکار، صراحت، 

خطرپذیري و خستگی ناپذیري اشاره کردند، که همین مطالب 

نشان می دهد که جوانان جایگاه رفیعی در منظر رهبري دارند.

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه شهداي 

آذربایجان غربی:

مهم ترین دلیل اجراي موفق رزمایش کمک 

مومنانه مشارکت مردم بود

مسئول سازمان بسیج 

سازندگی سپاه شهداي 

آذربایجان غربی گفت: 

مهم ترین دلیل اجراي 

موفق رزمایش کمک 

مومنانه مشارکت اقشار 

مختلف مردم بود.

 احمد رحمانی در حاشیه 

توزیع بسته هاي معیشتی مرحله سوم رزمایش کمک مومنانه در 

این شهرستان، اظهار داشت: رزمایش کمک مومنانه در طی سه 

مرحله با همراهی مردم برگزار شد و می توان اذعان کرد همین 

همراهی و مشارکت مردم منجر به اجراي موفقیت آمیز آن شد.

وي با بیان اینکه در قالب مرحله سوم این رزمایش 30 هزار بسته 

معیشتی در بین جامعه هدف توزیع می شود، ادامه داد: تا وقتی که 

ویروس کرونا ریشه کن نشده و اقشار آسیب پذیر از نظر معیشتی 

در تنگنا هستند، براي توزیع بسته معیشتی و کمک مومنانه 

تالش خواهد شد؛ الزمه تحقق یافتن این امر همراهی خیران و 

خادمان مساجد است.

رحمانی به جمع آوري کمک هاي نقدي و توزیع آن به صورت 

کارت هدیه اشاره و تصریح کرد: برخی از افراد به ویژه صاحبان 

مشاغل فصلی و کارگران به دلیل شیوع کرونا از نظر معیشتی 

دچار تزلزل شده اند که نیازمند حمایت هستند.

مسئول سازمان بسیج سازندگی آذربایجان غربی از همه اقشار 

بسیج فعال در زمینه جمع آوري کمک هاي نقدي و بسته هاي 

معیشتی قدردانی کرد و اظهار داشت: قشر بسیج کارمندان در این 

زمینه به صورت جدي وارد عرصه فعالیت شد که الزم است از 

آن ها قدردانی شود.

مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان غربی خبر داد

تخریب چهار هزار واحد دامی در زلزله اخیر 

قطور خوي

مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان غربی گفت: چهار هزار واحد 

دامی در زلزله اخیر قطور خوي تخریب شدند.

 محمود بدلی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري بسیج در 

ارومیه، با اشاره به زمین لرزه 5.7 ریشتري صبح روز چهارم 

اسفند ماه در عمق 6 کیلومتري زمین و در منطقه قطور خوي، 

اظهار کرد: دومین زمین لرزه نیز در همان روز و این بار با شدت 

بیشتر در عمق 12 کیلومتري زمین روي داد و خوشبختانه با 

وجود اینکه هیچ خسارات جانی نداشت، اما بیشتر منازل 

مسکونی این مناطق دچار تخریب 10 تا 100 درصدي شده و 

دام هاي روستایی نیز تلف شدند.

وي تصریح کرد: از همان دقایق اولیه این زمین لرزه که در 46 

روستاي تابعه خوي و 10 روستاي بخش کوهسار از توابع شهر 

سلماس به وقوع پیوست، جمعیت هالل احمر، بنیاد مسکن، 

سپاه شهدا و دولت پاي کار آمدند.

مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان غربی اظهار کرد: در این راستا 

بنیاد مسکن بالفاصله نسبت به اعزام نیروهاي فنی و امکانات 

خودرویی خود به منطقه حادثه دیده اقدام کرد، تا ضمن 

مشارکت در امر امدادرسانی، نسبت به ارزیابی میدانی واحدهاي 

خسارت دیده اقدام به عمل آید.

بدلی گفت: با وجود صعب العبور بودن منطقه، تیم هاي ارزیاب 

بنیاد مسکن شامل 55 نفر ناظر فنی با سابقه و انواع 

ماشین آالت سنگین و نیمه سنگین در نخستین ساعات پس از 

وقوع زمین لرزه در محل حاضر و فعالیت خود را آغاز کردند.

وي افزود: بر اثر دو زمین لرزه شدید این منطقه 6 هزار و 130 

واحد دچار خسارت شد و همچنین چهار هزار واحد دامی، چهار 

هزار و 750 واحد معیشتی، یک هزار و 380 واحد مسکونی 

شهري و چهار هزار و 750 واحد مسکونی روستایی دچار آسیب 

شدند.

مدیر کل زندان هاي آذربایجان غربی:

پروتکل هاي بهداشتی در زندان هاي استان 

رعایت می شود

مدیر کل زندان هاي آذربایجان غربی گفت: به دلیل شیوع 

ویروس کرونا، پروتکل هاي بهداشتی در زندان هاي استان 

رعایت می شود.

 حمزه بروجنی امروز در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري 

بسیج از ارومیه، اظهار کرد: متاسفانه در چند ماه گذشته 

نه تنها ایران بلکه سراسر جهان با معظلی به نام ویروس کرونا 

روبه رو شده است، بنابراین براي کاهش لطفات ناشی از آن، 

یک سري پروتکل هاي بهداشتی رعایت می شود.

وي ضمن ابراز تاسف از اینکه، این بیماري در کشور ما نیز در 

شیوع پیدا کرده است، ادامه داد: آحاد مردم به نوعی با این 

بیماري درگیر هستند و بر اساس پروتکل هاي بهداشتی با در 

خانه ماندن و تعطیل کردن مشاغل در صدد مبارزه با کرونا 

هستند.

بروجنی با اشاره به روند کاري در زندان ها، گفت: سالمت و 

ارتقاء بهداشت تمامی زندانیان از اولویت هاي کاري مجموعه 

کارکنان در زندان هاي سراسر کشور و این استان می باشد و 

به همین جهت از همان ابتداي ورود بیماري کرونا به کشور، 

تمهیدات خاص، بر اساس آخرین پروتکل هاي بهداشتی در 

زندان هاي استان آغاز شده است.

مدیرکل زندان هاي آذربایجان غربی در خصوص اعطاي 

مرخصی به زندانیان واجد شرایط گفت: با اجراي بخشنامه 

ریاست معزز قوه قضائیه و تاکیدات ریاست محترم سازمان، با 

همکاري مراجع محترم قضائی و تالش شبانه روزي 

همکاران حوزه هاي اجراي احکام، انفور ماتیک و … در 

کمترین زمان بیش از 4700 نفر از زندانیان واجد شرایط از 

مرخصی بهره مند شدند، تا در این روزها در کنار خانواده هاي 

خود بمانند و فقط زندانیانی جرائم خاص در زندان هستند.

بروجنی افزود: براي زندانیانی که بنا به شرایط پرونده قضائی 

امکان مرخصی نداشتند، با همکاري خوب دانشگاه علوم 

پزشکی اقدامات بهداشتی در باالترین سطح خود انجام 

می گیرد و اگر فردي عالیمی مشابه بیماري داشت سریع به 

مراکز درمانی در سطح استان اعزام می گردد، ولی تاکنون 

هیچ موردي از بیماري در زندان هاي استان گزارش نشده 

است.

معاون فنی محیط زیست آذربایجان غربی خبر داد

افزایش سطح تراز دریاچه ارومیه
معاون فنی محیط زیست آذربایجان غربی گفت: به دلیل بارندگی هاي اخیر 

افزایش سطح تراز دریاچه ارومیه را شاهد هستیم.

 حجت جباري در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري بسیج در ارومیه، اظهار کرد: 

آماري که ارائه می شود به 27 اردیبهشت ماه امسال مربوط می شود، بنابراین 

آخرین سطح تراز دریاچه ارومیه،  1271 متر و 91 سانتی متر رسیده، نسبت به 

مدت زمان مشابه سال گذشته فقط یک سانتی متر افزایش یافته، ولی نسبت به 

ابتداي سال آبی حدود 61 سانتی متر افزایش سطح تراز رخ داده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: نسبت به حداقل سطح تراز دریاچه ارومیه در سال 

93، 183 سانتی متر افزایش سطح تراز رخ داده است؛ به ویژه اینکه در سال 93 

جنوب دریاچه ارومیه به طور کامل خشک شده بود.

وي اضافه کرد: میزان حجم آب دریاچه ارومیه در وضعیت فعلی، 5.29 میلیارد 

مترمکعب آب وجود دارد که نسبت به ابتداي سال آبی 1.86 میلیارد مترمکعب 

آب افزایش پیدا کرده است.

معاون فنی محیط زیست آذربایجان غربی اظهار کرد: 3246.9 کیلومتر وسعت 

دریاچه ارومیه است که نسبت به ابتداي سال آبی 418.6 کیلومتر مربع افزایش 

داریم.

این مسئول در برشماري دالیل بهبود وضعیت دریاچه ارومیه، به افزایش میزان 

بارندگی و اقدامات انجام گرفته در سطح حوزه آبریز دریاچه ارومیه، اشاره کرد و 

بیان داشت: الیروبی رودخانه، وصل کردن رودخانه ها به یکدیگر، صرفه جویی 

در مصرف آب کشاورزي، جلوگیري از هدر رفت آب در صنایع و ... وقتی موثر 

است که بارندگی وجود داشته باشد.

وي در ارتباط با میزان بارندگی اظهار کرد: امسال در حوزه آبریز دریاچه ارومیه، 

360 میلی متر بارندگی شاهد بودیم، که نسبت به سال گذشته 28 درصد کاهش 

بارندگی رخ داده است، ولی نسبت به درازمدت 9 درصد افزایش بارندگی را شاهد 

هستیم.

معاون فنی سازمان محیط زیست آذربایجان غربی با بیان اینکه وضعیت آرتمیا 

در حد ایده آل است، اضافه کرد: آرتمیا سال گذشته به دلیل حجم زیاد آّب به 

شکوفایی رسید و بعد از هشت سال در دریاچه ارومیه آؤتمیا مشاهده کردیم، هم 

اکنون این موجود زنده به وفور وجود دارد و در برخی نقاط نیز حجم آب به قدري 

زیاد است که رنگ آّب قرمز دیده می شود.

این مسئول ضمن ابراز خشنودي از اینکه نگرانی ها نسبت به از بین رفتن گونه 

بومی آرتمیاي دریاچه ارومیه برطرف شده است، اضافه کرد: امیدواریم شرایط 

مناسب مبنی بر میزان اکسیژن، غلظت نمک، آّ کافی و ... براي حیات این سخت 

پوست همچنان وجود داشته باشد تا تکثیر و رشد جمعیت آن را شاهد باشیم.

معاون استاندار 

آذربایجان غربی:

لزوم الحاق 

بازارچه و پایانه 

مرزي سرو

ارومیه - معاون 

هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی گفت: الحاق 

بازارچه و پایانه مرزي سرو قدرت مانور براي دستگاههاي 

مستقر در مرز را افزایش می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیدین رحمانی بعد از ظهر شنبه در 

جلسه آخرین وضعیت پایانه مرزي سرو و جلسه هماهنگی 

الحاق بازارچه و پایانه سرو، بر لزوم الحاق بازارچه و پایانه مرزي 

سرو اشاره کرد و افزود: این الحاق در راستاي ساماندهی و ایجاد 

فضا و محوطه اي مناسب براي فعالیت هاي مرزي و گمرکی و 

در راستاي تاکید مقام عالی استان انجام می شود.

وي ادامه داد: با توجه به نزدیکی پایانه سرو به بندر مرسین به 

عنوان قطب مهم از صادرات و واردات کشور ترکیه، از اهمیت 

خاصی براي برخوردار است لذا پایانه مرزي سرو می تواند نقش 

خوبی در اقتصاد ایفا کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی با بیان 

اینکه مرز سرو 2,7 هکتار مساحت دارد، اظهارکرد: این میزان 

براي پایانه مرزي که باید نقش موثر و تاثیرگذاري داشته باشد 

خیلی ناچیز بوده و ضروریست الحاقاتی به این محدوده انجام 

شود لذا سازمان راهداري بر اساس مصوبات کارویژه مرز و 

شوراي مبادي ورودي و خروجی کشور باید اقدامات الزم را 

دراین خصوص انجام دهد.

رحمانی ادامه داد: مرز محل گذر است لذا باید در راستاي تسریع 

بخشیدن به اقتصاد کشور و استان باید اقدامات اصولی و درخور 

شان کشور و نظام چه در بحث بازارچه و چه در بحث پایانه 

صورت گیرد و هر نوع توقف را باید کاهش و با مدیریت در تمام 

ابعاد سرعت فعالیت ها و فرآیند مرزي را افزایش داد.



شهردار ارومیه به مناسبت انتخاب نماینده مردم شریف تهران و شهردار اسبق 

این کالنشهر به ریاست مجلس شوراي اسالمی پیامی صادر کرد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداري ارومیه؛ متن پیام 

شهردار بدین شرح است:

بسمه تعالی

جناب آقاي محمدباقر قالیباف

 انتخاب جنابعالی از سوي نمایندگان مجلس شوراي اسالمی و با راي 

حداکثري نشان از اعتماد نمایندگان و در نتیجه اعتماد ملت بزرگ ایران 

اسالمی به شماست و این مایه بسی سعادتمندي است که فردي همانند 

جنابعالی که اقدامات شبانه روزي، بی وقفه، خستگی ناپذیر، انقالبی و 

جهادي تان در شهرداري تهران از اذهان فراموش نشده در رأس قوه مقننه 

قرار گرفته است.

با انتخاب جنابعالی به ریاست مجلس موجی از رضایتمندي در بین آحاد 

جامعه و به ویژه خانواده شهدا، دلسوزان انقالب اسالمی، نیروهاي نظامی و 

انتظامی و همچنین خانواده بسیار بزرگ شهرداري ها در سراسر کشور 

مشاهده می شود و این سرمایه اجتماعی بسیار عظیمی براي حرکت جهادي 

و انقالبی در مجلسی است که می تواند گره گشاي بسیاري از مشکالت 

کشور به ویژه در حوزه مدیریت شهري باشد.

اینجانب ضمن تبریک بر جنابعالی ،برایتان از درگاه خداوند متعال آرزوي 

موفقیت و سعادتمندي  را خواستارم و یقین کامل دارم در این مسئولیت خطیر 

نیز همانند مسئولیت هاي پیشینتان در سپاه پاسداران، نیروي انتظامی و 

شهرداري تهران موفق خواهید شد.

محمد حضرت پور

شهردار ارومیه

وزیر بهداشت در حاشیه جلسه عصر امروز (سه شنبه) هیات 

دولت گفت: متاسفانه در برخی استان ها علی رغم تاکیدات و 

تذکرات پروتکل ها را شکستند و شاهد خیزش دوباره کرونا 

هستیم .

نمکی: در برخی استان ها شاهد خیزش دوباره کرونا هستیم

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاري فارس، سعید 

نمکی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی عصر امروز در 

پایان جلسه هیات دولت گفت: 27 استان به سمت مهار 

بیماري است، متاسفانه در برخی استان ها علی رغم تاکیدات 

و تذکرات پروتکل ها را شکستند و شاهد خیزش دوباره کرونا 

هستیم .

وي افزود: متاسفانه در فاصله گذاري ها اصول را رعایت 

نکردند، در خوزستان و سیستان و بلوچستان شاهد این 

موضوع هستیم، ما در حال یک پیک دوباره در برخی نقاط 

هستیم، خواهشم از مردم این است هم به همکاران ما و هم 

خودشان رحم کنند، کرونا تمام نشده است.

وي ادامه داد: تمام تالش من و همکارانم این بود که اقتصاد 

کشور را کمک کنیم و اولین کشور دنیا بودیم که با فاصله 

گذاري هوشمند نگذاشتم خدمات تولیدي تعطیل شود. 

امیدوارم هر چه زودتر شاهد کنترل بیماري باشیم

رئیس جمهور گفت: انتخاب خلف صالح و جانشین بر حق امام (ره) در کمتر از 

24 ساعت پس از ارتحال ایشان از سوي مجلس خبرگان رهبري، خواب آشفته 

و پیش بینی هاي دشمنان را فرو ریخت.

 حجت االسالم حسن روحانی)  در جلسه هیئت دولت گفت: تا پایان امسال 

طرح ها و پروژه هایی به ارزش حدود 170 هزار میلیارد تومان در صنعت و معدن 

و 65 هزار میلیارد تومان در راه و شهرسازي به بهره برداري می رسند.

وي ادامه داد: این شرایط نشان می دهد علیرغم سختی هاي فراوان ناشی از 

تحریم ها، مردم ما براي اداره کشور کامالً باید دلگرم و مطمئن باشند.

رئیس جمهور همچنین با گرامیداشت نام و یاد بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی 

امام خمینی (ره) و 15 خرداد، تاکید کرد: در تمام دوران رهبري حضرت امام 

(ره)، تدبیر و معماري دقیق ایشان براي پیشبرد نهضت و نظام جمهوري 

اسالمی ایران قابل مشاهده است و امیدوارم همه ما بتوانیم وفادار به راه امام 

خمینی(ره) و پیرو خط ایشان تا پایان زندگی مان باقی بمانیم.

 

روحانی اظهارداشت: انتخاب خلف صالح و جانشین بر حق امام (ره) در کمتر از 

24 ساعت پس از ارتحال ایشان از سوي مجلس خبرگان رهبري، خواب آشفته 

و پیش بینی هاي دشمنان را فرو ریخت.

رئیس جمهور در بخش دیگري از سخنان خود نیز با اشاره به گذشت 100 روز از 

مقابله با بیماري کرونا در کشور و مقایسه آمار، ارقام، وضع کشور، وضع 

اقتصادي و آثار کرونا در اقتصاد با مشکالت برخی کشورهاي پیشرفته در جهان 

تصریح کرد: امروز بعد از گذشت 100 روز از مقابله و ایستادگی در برابر این 

ویروس خطرناك، شاهد کارنامه خوب یکصد روزه کادر درمانی و ملت ایران در 

مبارزه با بیماري کرونا هستیم و این در تاریخ می ماند.

رئیس جمهور با بیان اینکه اگر هنوز در بعضی از استان ها شرایط سختی وجود 

دارد حتماً با کمک مردم از این شرایط سخت عبور خواهیم کرد، ادامه داد: آمار 

علمی اعم از تعداد بستري، تعداد افرادي که در این مدت متوفی شدند و آنهایی 

که بهبود پیدا کردند، نشانگر ارایه کارنامه خوب کادر درمانی و ملت در برابر 

تاریخ است.

رئیس مجلس شوراي اسالمی گفت: به رغم کاستی ها و ضعف ها توانستیم 

گام اول انقالب را محکم و مقتدر برداریم.

قالیباف: مجلس یازدهم سازش با آمریکا را بی حاصل می داند/بناي 

مچ گیري نداریم

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاري تسنیم، محمدباقر قالیباف رئیس 

مجلس شوراي اسالمی در نشست علنی (یکشنبه 11 خرداد) قوة مقننه در 

نخستین نطق پیش از دستور خود در صحن علنی پارلمان، گفت: نگاهی به 

حجم و شدت دشمنی نظام سلطه با همه ابزارهاي قدرتمند رسانه اي، 

اقتصادي و سیاسی و اطالعاتی خود، به خوبی گواه این مسئله است، که 

امروز انقالب اسالمی توانسته مهمترین الگوي رقیب براي نظام 

سرمایه داري جهانی باشد، این دستاورد بزرگ، تنها بر اساس حرکت بر مدار 

مکتب امام(ره) و هدایت رهبري حکیم انقالب و مجاهدت مردانی چون 

حاج قاسم ها به دست آمده است؛ مردانی که با والیت پذیري، عقالنیت و 

کارآمدي، خطوط طراحی شده توسط رهبري را تحقق بخشیده اند.

وي با اشاره به آغاز دورة جدید مجلس ادامه داد: مجلس یازدهم در برهۀ 

حساسی از تاریخ انقالب اسالمی ایران و در آغاز برداشتن گام چهل سالۀ 

دوم آن، و در حالی که جمهوري اسالمی با مجموعه اي از قوت ها، ضعف ها، 

فرصت ها و تهدیدها روبه رو است،  با همدلی و وحدت میان نمایندگان 

مردم، براي حل مشکالت آنها، آغاز به کار می کند.

نمایندة مردم تهران در مجلس افزود: نگاهی کالن به گذشته چهل ساله و 

جایگاه فعلی جمهوري اسالمی، نشانگر این است که علی رغم ضعف هاي 

کارکردي و رفتاري، و کاستی هاي مرتفع نشده، توانسته گام اول خود را 

محکم و مقتدر بردارد. این یک واقعیت انکارناپذیر است که جمهوري 

اسالمی، در برابر هجمه هاي گسترده دشمن، در همه عرصه هاي نظامی، 

سیاسی، اقتصادي، بین المللی، امنیتی و فرهنگی ایستادگی و مقاومت 

کرده، بدون اینکه از آرمانهاي اصلی خود، ذره اي عقب نشینی کند.

رئیس مجلس اضافه کرد: نظام اسالمی در سطوح راهبردي، روز به روز 

قوي تر از گذشته، به راه خود ادامه داده، به گونه اي که امروز به عنوان یک 

قدرت مهم منطقه اي، تبدیل به یک بازیگر تأثیرگذار و پرنفوذ در عرصه 

بین المللی شده است.

رئیس قوه مقننه یادآور شد: کنار این توفیقات عظیم، ندیدن ناکامی هاي 

بزرگ، باعث از دست رفتن سریع دستاوردهاي به دست آمده خواهد شد، چرا 

که نداشتن تصویر درست از واقعیت هاي موجود، باعث اشتباه در تصمیم و 

اجرا می شود. ناکامی هاي گوناگون در عرصه هاي اقتصادي، اجتماعی و 

فرهنگی، متأسفانه به سرمایه اجتماعی نظام آسیب وارد کرده است، بر این 

اساس، انقالب اسالمی در آغاز گام دوم خود، براي رسیدن به هدف ایجاد 

تمدن نوین اسالمی با مجموعه اي از تهدیدها و فرصت ها روبه رو است.

قالیباف با بیان اینکه مهم ترین فرصت، رهبري حکیمانه و هوشمندانه 

حضرت آیت اهللا العظمی خامنه اي است، که کشتی نظام را از طوفان هاي 

سخت به سالمت عبور داده است، عنوان کرد: فرصت دیگر، باور دینی 

عمیق مردم، به ویژه جامعه ایثارگري و خانواده شهداي دفاع مقدس و 

مدافعان حرم و اعتقاد آنها به آرمان هاي انقالب اسالمی است که زمینه ساز 

امدادهاي الهی در دشواري هاي  بزرگ می شود.

وي اضافه کرد: از سوي دیگر قدرت منطقه اي فزاینده جمهوري اسالمی، 

که باعث گسترش عمق راهبردي و نفوذ ژئوپولیتیکی جمهوري اسالمی 

شده، فرصت مغتنمی است که جمهوري اسالمی را به نماد مقاومت در برابر 

مستکبرین تبدیل کرده و همچنین با افزایش توان بازدارنده نظامی، جرئت 

دست درازي به این سرزمین را، از دشمن سلب نموده است.

رئیس قوه مقننه تصریح کرد: قدرت علمی و پیشرفت فن آورانه پرسرعت 

کشور به دست نخبگان فرصت دیگري است که زمینۀ الزم جهت هر گونه 

پیشرفت را فراهم کرده است. بدنۀ وسیع و گستردة نیروهاي جهادي و 

مردمی در سراسر کشور نیز، فرصت بی نظیري است که می تواند در صورت 

انسجام و مدیریت مطلوب و مبتنی بر الگوي عمل جهادي، سبب غلبه بر 

ناکامی هاي گوناگون شود.

قالیباف به دیگر فرصت هاي پیشِ روي انقالب اسالمی اشاره و بیان کرد: 

فرصت بعدي ما وجود طیفی از جوانان مؤمن و انقالبی است، که با 

استقامت مؤمنانه خود، موتور محرکه این کشتی پرتالطم شده اند؛ و کنار 

تمامی این موارد، سرمایه انسانی جوان و توانمند ایرانی، ثروت هاي عظیم 

خدادادي و منابع فراوان طبیعی نیز از جمله ظرفیت ها و فرصت هاي 

دیگري است که می تواند بستر شکل گیري جهشی بزرگ در عرصه هاي 

گوناگون را فراهم آورد.

استاندار آذربایجان غربی گفت: متاسفانه بی توجهی برخی مسئوالن به 

دستورات بهداشتی عواقب خطرناکتري در قیاس با بی توجهی مردم به دنبال 

دارد.

آذربایجان غربی| بی توجهی برخی مسئوالن به دستورات بهداشتی عواقب 

خطرناکی دارد

به گزارش خبرگزاري تسنیم از ارومیه، محمدمهدي شهریاري در چهلمین 

جلسه ستاد استانی مقابله و مدیریت بیماري کرونا با تسلیت شهادت سه تن از 

مرزبان هنگ مرزي سردشت به دست ایادي ضد انقالب و فرا رسیدن سالگرد 

رحلت بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی به وضعیت هشدار دهنده بیماري کرونا در 

استان اشاره کرد و اظهار داشت: متاسفانه هم اکنون به دلیل عدم رعایت 

دستورالعمل هاي بهداشتی و اجراي کامل فاصله گذاري اجتماعی شاهد 

افزایش مبتالیان به کرونا در استان هستیم.

وي اظهار کرد: همچنین متاسفانه بی توجهی برخی مسئوالن به دستورات 

بهداشتی عواقب خطرناکتري در قیاس با بی توجهی مردم به دنبال دارد و 

مسئوالن نسبت به اجراي دقیق مصوبات و دستورات بهداشتی در خط مقدم 

هستند و هیچ کوتاهی در این مورد قابل قبول نیست.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه عادي انگاري کرونا شیوع بیشتر آن را 

در پی دارد تصریح کرد: هم اکنون وضعیت استان هشدار دهنده است و مردم و 

مسئوالن باید نسبت به رعایت دستورالعمل هاي بهداشتی جدیت داشته باشند 

و باید بیاموزیم که چگونه با کرونا زندگی کنیم.

شهریاري با انتقاد از عادي انگاري کرونا توسط بخشی از مردم و مسئوالن 

گفت: ادامه این روند به شیوع بیشتر بیماري و اعمال مجدد محدودیت ها منجر 

می شود.

وي با تاکید بر اجراي دقیق نظارت ها در اجراي فاصله گذاري اجتماعی و 

دستورات بهداشتی در ادارات و اماکن صنفی تصریح کرد: باید دستگاه هاي 

نظارتی در خصوص مسئوالن و دستگاه هاي اجرایی و نیز اماکن و واحدهاي 

تولیدي و خدماتی که دستورات بهداشتی را رعایت نمی کنند بدون اغماض 

عمل کرده و آنها را مورد پیگرد قضایی قرار دهند.

معاون هماهنگی امور اقتصادي و توسعه منطقه اي وزارت کشور از 

انتخاب 31 فرماندار برتر منتخب کشور از جمله فرماندار ارومیه در 

حوزه اقتصادي خبر داد.

عنوان برتر حوزه اقتصادي کشور به فرماندار ارومیه رسید

به گزارش خبرگزاري تسنیم از ارومیه، معاون هماهنگی امور 

اقتصادي و توسعه منطقه اي وزارت کشور از انتخاب 31 فرماندار برتر 

منتخب کشور از جمله فرماندار ارومیه در حوزه اقتصادي خبر داد.

بر این اساس « علیرضا مالمحمدي زاده» فرماندار ارومیه درباره 

شناسائی واحدهاي تولیدي فعال در شهرستان، تعداد اشتغال آنها و 

جلوگیري از کاهش ظرفیت تولید و اشتغال آنها، احصاء واحدهاي 

تولیدي فعال با تولید کمتر از ظرفیت اسمی و نیز تالش براي ارتقاء 

ظرفیت آنها موفق عمل کرد.

همچنین فرماندار ارومیه در شناسائی واحدهاي تولیدي راکد در 

شهرستان و اتخاذ تدابیر الزم به منظور احیاء مجدد آنها، واحدهاي 

تولیدي تملک شده توسط شبکه بانکی در هر شهرستان مشخص و 

پیرامون فعال کردن واحدهاي تولیدي قابل احیاء توسط بانک عامل، 

مالک قبلی و یا سرمایه گذار جدید و نیز تعیین تکلیف واحدهاي 

غیرقابل احیاء عملکرد قابل قبولی از خود ارائه کرد.

از سوي دیگر به منظور برطرف کردن مشکالت بنگاه هاي اقتصادي 

مشکل دار و بحرانی و برگشت آن ها به شرایط عادي، اتخاذ تدابیر 

الزم به منظور تکمیل طرح هاي سرمایه گذاري با پیشرفت فیزیکی 

باالي 60 درصد و بهره برداري از آنها تالش کرد.

در نهایت «علیرضا مالمحمدي زاده» در راستاي شناسایی طرح هاي 

عمرانی قابل واگذاري به بخش خصوصی در اجراي ماده (12) 

دستورالعمل شرایط واگذاري طرح هاي تملک دارئی هاي سرمایه اي 

جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداري به بخش غیردولتی 

به عنوان فرماندار برتر استان در حوزه اقتصادي معرفی شد.

فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی از دستگیري 

هنجارشکنان تفرجگاه بند خبر داد.

هنجارشکنان شب قدر در ارومیه دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاري تسنیم از ارومیه، هفته پیش و در شب 

شهادت حضرت علی (ع) کلیپی با مضمون رقص در بند ارومیه در 

شبکه هاي اجتماعی دست به دست شد.

سردار مسعود خرم نیا فرمانده انتظامی آذربایجان غربی در 

گفت وگو با خبرنگار تسنیم در ارومیه، با اشاره به این هتک حرمت 

می افزاید: این کلیپ به ناجا نیز ارسال شده و نیروهاي انتظامی 

بررسی کرده که یک کلیپ تقریباً 15 ثانیه است.

در همین راستا حبیبی دادستان عمومی و انقالب مرکز استان 

آذربایجان غربی طی نامه اي از فرمانده انتظامی استان خواستار 

برخورد قاطع با این افراد شده بود.

بنابراین به دنبال آن، پلیس با اشرافیت اطالعاتی و تالش هاي 

شبانه روزي موفق شد تعداد کثیري از هنجارشکنان تفرجگاه بند 

را دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مقامات قضایی کند.

در ضمن تعدادي از این افراد همچنان تحت تعقیب پلیس بوده و 

اقدامات قانونی براي دستگیري آن ها ادامه دارد.

تیم والیبال شهرداري ارومیه امسال با سرمربیگري پیمان 

اکبري در لیگ برتر شرکت کرده و تمرینات تیم از یک تیرماه 

آغاز می شود.

تمرینات تیم والیبال شهرداري ارومیه از یکم تیر آغاز می شود

به گزارش خبرگزاري تسنیم از ارومیه، مدیرعامل باشگاه 

شهرداري ارومیه از تکمیل کادر فنی تیم والیبال این باشگاه خبر 

داد.

 پیمان رضایی گفت: با اضافه شدن رضا مومنی مقدم، امید 

علی اکبري و مهدي آقا صادق خباز به پیمان اکبري سرمربی 

تیم والیبال شهرداري ارومیه، کادر فنی تیم والیبال این باشگاه 

تکمیل شده است.

وي افزود: عالوه بر کادر فنی، بازیکنانی نیز براي قدرت بیشتر 

تیم در فصل آینده لیگ برتر والیبال کشور به تیم شهرداري 

ارومیه پیوسته اند که مسعود غالمی بازیکن ملی پوش و آرش 

کشاورزي بازیکنان فصل گذشته شهرداري ورامین از جمله 

آن ها هستند.

مدیرعامل باشگاه شهرداري ارومیه تصریح کرد: همچنین براي 

حضور قدرتمند در فصل آتی لیگ برتر والیبال کشور، در حال 

رایزنی براي یک یا 2 بازیکن دیگر هستیم تا ترکیب تیم تکمیل 

شود.

تیم والیبال شهرداري ارومیه امسال با سرمربیگري پیمان 

اکبري در لیگ برتر شرکت کرده و تمرینات تیم از یک تیرماه 

آغاز خواهد شد.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی گفت: مؤدیانی که بدهی 

قطعی خود را تا پایان خرداد ماه 99 پرداخت کنند، می تواننداز 

امکان بخشودگی 80 درصدي جرائم قابل بخشش استفاده کنند.

پایان خرداد ماه آخرین مهلت بهره مندي از بخشودگی جرائم 

مالیاتی در آذربایجان غربی

حسن کوماسی اظهار داشت: مؤدیانی که بدهی قطعی خود را تا 

پایان خرداد ماه 99 پرداخت کنند، می تواننداز امکان بخشودگی 

80 درصدي جرائم قابل بخشش استفاده کنند.

وي با بیان اینکه بخشودگی مذکور براي مؤدیان واحد هاي 

تولیدي داراي پروانه بهره برداري و پروانه کسب از مراجع 

ذیربط90 درصد و براي سایر مؤدیان 80 درصد است ، از مؤدیان 

مالیاتی خواست از فرصت ایجاد شده جهت بخشودگی جرائم 

قابل بخشش مالیاتی استفاده کنند. 

این مقام مسوول مهلت تعیین شده تا پایان خرداد ماه براي 

بخشودگی جرائم  مالیاتی را تمدید بخشودگی گسترده جرائم 

مالیاتی سال گذشته عنوان کرد و افزود: این بخشودگی فرصت 

دوباره اي است که سازمان امور مالیاتی کشور براي مؤدیان 

مالیاتی جهت جلوگیري از گسترش بیماري کرونا و رعایت حقوق 

مؤدیان مالیاتی در نظر گرفت.

 مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی با  تاکید بر اینکه درصد 

بخشودگی کنونی به میزان درصد بخشودگی اسفند ماه 98 است 

افزود: مهلت کنونی تمدید نخواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی 

آذربایجان غربی گفت: امسال 6 مسجد تاریخی آذربایجان غربی 

مرمت و احیا می شوند.

جلیل جباري در گفت وگو با خبرنگار فارس در ارومیه با بیان اینکه 6 

مسجد تاریخی در شهرهاي مختلف استان مرمت و احیا می شوند، 

اظهار داشت: این مساجد شامل مسجد مطلب خان خوي، مسجد 

جامع ارومیه، مسجد سردار، مسجد حمامیان بوکان، مسجد جامع 

مهاباد، مسجد طاق میاندوآب هستند.

وي در ادامه به آغاز عملیات مرمت مسجد جامع ارومیه اشاره کرد و 

گفت: در مرحله  اول مسجد جامع ارومیه به عنوان یکی از مساجد 

تاریخی دوره اسالمی با محراب گچبري و منحصر به فرد بوده که در 

سال هاي گذشته دستخوش تغییر و تحوالتی در معماري آن شده 

است، مرمت می شود.

این مقام مسوول افزود: همچنین در سال هاي اخیر تعریض خیابان 

نزدیک این مسجد و انجام لوله گذاري هاي انشعابات گاز و آب در 

اطراف آن باعث به وجود آمدن مشکالتی در مسیر احیاي این مسجد 

شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی 

آذربایجان غربی ادامه داد: امسال با توجه به اهمیت تاریخی این بناي 

باارزش، اقدامات براي احیا مجدد حجرات مسجد جامع ارومیه و 

تعیین پالن بخش حجرات قدیمی ضلع شرقی آن آغاز می شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادي استاندار آذربایجان غربی گفت: 

اطلس سرمایه گذاري در استان تهیه می شود.

اطلس سرمایه گذاري در آذربایجان غربی تهیه می شود

به گزارش خبرگزاري فارس از ارومیه، بهنام شهدي در پنجمین 

جلسه مرکز سرمایه گذاري و اولین جلسه گروه کاري کسب و کار 

و سرمایه گذاري استان با اشاره به اهمیت تهیه اطلس سرمایه 

گذاري در استان، اظهار داشت: بر اساس اطالعات اطلس سرمایه 

گذاري در استان مناطق و اراضی ملی قابل واگذاري براي سرمایه 

گذاري در شهرهاي مختلف استان  شناسایی و به منظور اجراي 

طرح هاي سرمایه گذاري در حوزه هاي مختلف به سرمایه گذاران 

و فعالین اقتصادي معرفی می شوند.

وي همچنین اهلیت افراد در حوزه تجربه ، تخصص و تمکن مالی 

را در حوزه سرمایه گذاري مورد تاکید قرار داد و بیان کرد: ضروري 

است براي موفقیت طرح هاي اقتصادي و جلوگیري از بروز 

مشکالت در روند اجراي این طرح ها، دستگاه هاي متولی در 

مدت کوتاه شرایط و امکانات سرمایه گذاران را مورد بررسی و 

اعتبار سنجی قرار داده و در صورت داشتن شرایط الزم به ویژه 

تمکن مالی ، سرمایه گذاران براي ادامه روند سرمایه گذاري در 

استان معرفی شوند. 

خاطرنشان می شود در این جلسه همچنین مسائل و مشکالت 

روند احداث تله کابین در ارومیه مورد بحث و برسی قرار گرفت .

مردم به شکل گسترده اي با روابط عمومی هاي شهرداري ها ارتباط دارند و این 

ارتباط از طریق هاي گوناگون رخ می دهد. بنرها، بیلبوردها، فضاهاي عمومی و 

حتی رسانه هاي رسمی و حتی غیررسمی شهرداري ها تاکنون اطالعات زیادي 

را به شهروندان منتقل کرده است. البته بالتبع در برخی از شهرها تکاپوهاي 

دوستان زیاد و البته نتیجه بخش بود و در برخی از شهرها هم شاهد 

کاستی هایی بودیم. در این مسیر و در راه مبارزه با کروناویروس، برخی از اهالی 

شهرداري ها نیز به ویروس کرونا مبتال شدند و حتی تعدادي از کارکنان 

شهرداري ها نیز درگذشتند اما همواره یکی از عمده ترین کارکردها در 

بحران هاي اجتماعی، متوجه نهاد شهرداري است و از آنجایی که روابط 

عمومی شهرداري ها، پل ارتباطی بین مردم و مسئولین هستند، بنابراین بار این 

مسئولیت بر دوش عوامل اطالع رسانی شهرداري است. لذا به نظر می رسد در 

چنین برهه اي و البته در هنگام بروز بالیاي طبیعی و غیرطبیعی و مواقع 

بحران، باید نقش، کارکرد و عملکرد روابط عمومی شهرداري ها بیشتر در 

معرض قضاوت بگیرد تا از این بستر بتوانیم براي بحران هاي آتی، 

تجربه اندخته زیادي داشته باشیم و در صورت امکان، برخی از این تجارب را 

به صورت راهکار و حتی قانون قابل اجرا دربیاوریم.

اگر بخواهیم راهکارهاي عملیاتی براي بهینه کردن عملکرد روابط عمومی در 

هنگام بروز بحران ها داشته باشیم، باید ابتدا در راس مدیریت، دقیق ترین 

اطالعات جمع آوري شوند و تمام نکات موجود در البه الي اطالعات موبه مو 

مورد کنکاش و نقد و بررسی قرار بگیرند. البته طبیعی است که طبق اصول باید 

نظام روابط عمومی خود را براي سه مرحله بحران، یعنی پیش از بحران، هنگام 

وقوع بحران و پس از بحران آماده کنند. در بحرانی نظیر شیوع کروناویروس، 

اقدامات بایسته، قبل از بروز بحران را می توان در چند دسته جاي داد: گسترش 

دامنه شهروندان متاثر از اطالعات روابط عمومی ها، اطمینان بخشی به 

مخاطبان در خصوص وثیق بودن اخبار و اطالعات، سرعت بخشی به سیستم 

کسب اطالعات و انتشار آن؛ در حین بحران نیز، باید اطالعات هم موثق باشند 

و البته باید از تاکتیک تکرار نیز بهره برد. تکرار باعث می شود که مخاطبان هم 

بتوانند در زمان هاي مختلف به مطالب دسترسی داشته باشند و هم اینکه 

موضوع مطرح شده را با جدیت بیشتري دنبال کنند.

از سوي دیگر نکته بسیار مهم در شغل روابط عمومی و مدیریت بحران ها در 

ساختار روابط عمومی ها، پیش بینی حوداث، سوانح و بحران ها است. عالوه بر 

اینکه خود ساختارهاي مدیریتی همواره باید باید با نگرش آینده پژوهانه، 

بحران ها را پیش بینی کنند، ساختار روابط عمومی نیز باید به این کار مبادرت 

کند. از سوي دیگر هیچ گاه روابط  عمومی ها نباید، عالئم و هشدارهاي اولیه را 

نادیده بگیرند و حتی هشدارهاي اولیه بسیار ضعیف را نیز جدي بگیرند. گاهی 

برخی از هشدارهاي نادیده انگاشته شده، در اینده به چنان بحران هایی تبدیل 

شده اند که خسارت هاي جبران ناپذیري به جامعه آورده اند. یکی از مسائلی که 

در حوزه روابط عمومی ها با آن مواجهیم، عدم انطباق اطالعات ارائه شده به 

مردم با واقعیت ها است که البته این امر دالیل زیادي دارد. یکی از این دالیل، 

فقدان آگاهی در ساختار خود روابط عمومی ها است. این نقیصه می تواند 

به صورت تحقیقی برطرف شود بنابراین، یافتن منابع موثق یکی از 

عملکردهاي اولیه روابط عمومی ها است. در حالت کلی به نظر می رسد 

ـ در رابطه  علی رغم عملکرد مثبت روابط عمومی ها ـ خصوصا در نهاد شهرداري 

با کروناویروسف بازهم جاي کار زیادي وجود دارد.



روز 27 اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی 

است؛ شاید بهتر باشد به مسائل و چالش  هاي 

شغل روابط عمومی از پنجره جهان کرونازده 

نگاهی بیاندازیم.

 روز 27 اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی 

است؛ شاید بهتر باشد به مسائل و چالش هاي 

شغل روابط عمومی از پنجره جهان کرونازده 

نگاهی بیاندازیم.با شیوع ویروس مسري 

کووید19 به وفور در سطح جامعه با خأل آگاهی 

مواجه بودیم که البته بخشی از این خألها توسط 

رسانه هاي مختلف به مردم ارائه شد. رسانه هایی 

در پلتفرم هاي کالسیک و نوین و هم چنین با 

رویکردهاي خاص خود، سعی کردند بخشی از 

خأل آگاهی مردم از نوع، شدت، دامنه انتشار، 

مسائل پیشگیرانه و حتی مباحث علمی در 

خصوص کروناویروس را پر کنند اما این وسط باز 

هم افرادي بودند و هستند که کمابیش اطالعات 

وثیقی از این ویروس ندارند. چندي پیش به طور 

اتفاقی در یک محیط شاهد گفت وگوي دو نفر 

بودند که یکی از طرفین بیان می کرد: «ویروس 

کرونا از طریق تنفس با بینی منتقل نمی شود اما 

اگر از طریق دهان تنفس کنیم منتقل می شود!» 

تعجب کردم از اینکه با این همه اطالع رسانی، 

چرا چنین برداشتی در بدنه بخشی از افراد جامعه 

وجود دارد؟ بنابراین این تلقی پدید می آید که در 

این خصوص باید بیش از اندازه فعلی تالش و 

اطالع رسانی کرد. بخشی از این بار مسئولیت، 

مثل همه وقایع و بحران هاي پیشین، معطوف به 

شغل روابط عمومی و خصوصا روابط  

عمومی هاي شهرداري هاي شهرها است....

انتخاب شایسته جنابعالی را بعنوان رئیس سازمان ساماندهی مشاغل انتخاب شایسته جنابعالی را بعنوان رئیس سازمان ساماندهی مشاغل 

شهري و فرآورده هاي کشاورزي شهرداري ارومیه تبریک عرض نموده و شهري و فرآورده هاي کشاورزي شهرداري ارومیه تبریک عرض نموده و 

امیدواریم در راستاي پیشبرد اهداف مدیریت شهري موفق و پیروز باشید.امیدواریم در راستاي پیشبرد اهداف مدیریت شهري موفق و پیروز باشید.

انتخاب شایسته جنابعالی را بعنوان رئیس سازمان ساماندهی مشاغل 

شهري و فرآورده هاي کشاورزي شهرداري ارومیه تبریک عرض نموده و 

امیدواریم در راستاي پیشبرد اهداف مدیریت شهري موفق و پیروز باشید.

انتخاب شایسته جنابعالی را بعنوان رئیس سازمان فرهنگی و ورزشی انتخاب شایسته جنابعالی را بعنوان رئیس سازمان فرهنگی و ورزشی 

شهرداري ارومیه تبریک عرض نموده و امیدواریم در راستاي پیشبرد شهرداري ارومیه تبریک عرض نموده و امیدواریم در راستاي پیشبرد 

اهداف مدیریت شهري موفق و پیروز باشید.اهداف مدیریت شهري موفق و پیروز باشید.

انتخاب شایسته جنابعالی را بعنوان رئیس سازمان فرهنگی و ورزشی 

شهرداري ارومیه تبریک عرض نموده و امیدواریم در راستاي پیشبرد 

اهداف مدیریت شهري موفق و پیروز باشید.

انتخاب شایسته جنابعالی را بعنوان شهردارمنطقه5 ارومیه تبریک انتخاب شایسته جنابعالی را بعنوان شهردارمنطقه5 ارومیه تبریک 

عرض نموده و امیدواریم در راستاي پیشبرد اهداف مدیریت شهري عرض نموده و امیدواریم در راستاي پیشبرد اهداف مدیریت شهري 

موفق و پیروز باشید.موفق و پیروز باشید.

انتخاب شایسته جنابعالی را بعنوان شهردارمنطقه5 ارومیه تبریک 

عرض نموده و امیدواریم در راستاي پیشبرد اهداف مدیریت شهري 

موفق و پیروز باشید.

معاون هماهنگی امور اقتصادي استاندار آذربایجان غربی 

گفت: اطلس سرمایه گذاري در استان تهیه می شود.

انتخاب شایسته جنابعالی را بعنوان مدیر حوزه شهردار ارومیه تبریک انتخاب شایسته جنابعالی را بعنوان مدیر حوزه شهردار ارومیه تبریک 

عرض نموده و امیدواریم در راستاي پیشبرد اهداف مدیریت شهري موفق عرض نموده و امیدواریم در راستاي پیشبرد اهداف مدیریت شهري موفق 

و پیروز باشید.و پیروز باشید.

انتخاب شایسته جنابعالی را بعنوان مدیر حوزه شهردار ارومیه تبریک 

عرض نموده و امیدواریم در راستاي پیشبرد اهداف مدیریت شهري موفق 

و پیروز باشید.
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