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طنز پرداز نرشیه

جنــاب  گــزارش  بــر  بنــا 
مخترعیــن  باشــی  جارچــی 
کمربنــدی را اختــراع کــرده اند 
کــه در مواقــع الزم بــه مســئول 
ــد! ــی ده ــار م ــه اخط  مربوط
هشــداری؟ چــه   گفتــم؛    

ــع  ــه طم ــا ک ــر ج ــت ؛ه  گف
ــت   ــتن دس ــا خواس ــردن ی ک
ــد! ــی ده ــن آالرم م ــی بک  کج

 گفتــم؛ حــاال ایــن هشــدار چــه 
جــوری هســت آیــا داد و بیــداد 
ــزی میکنه  راه مینــدازه و آبروری
 یانــه حفــظ آبــرو میکنــه؟

باشــی  جارچــی  جنــاب   
ــم  ــرض  کن ــه ع ــت؛  واهلل چ گف
ــرتاپا  ــده س ــه بن ــا ک ــا اونج ت
کمربنــد  میدونــم  تقصیــر 
میکنــه  ویبــره  یواشــکی 
آبــرو! حفــظ  بــا   ،یعنــی  

ایــن  عــوام  ای  ؛  گفتــم   
ــوق  ــه ب ــن هم ــا ای ــت ب جماع
و  رســانه ها  کــه  کرنــای  و 
مــردم و فضــای مجــازی راه 
مینــدازه از رو نمیــرن تــو فــک 
ــد  ــرزه کمربن ــه ل ــا ی ــردی ب ک
 پــا پــس می کشــند عمــراً!
  گفــت؛ چــه عــرض کنــم!

مختــرع  ایــن  بــه  گفتــم؛   
تحصیــات  بــره  کــه  بگــو 
بتونــه  بلکــه  تــا  تکمیلــی 
تغییــر  رو  اختراعــش  نــوع 
ــده. ــا همــون رو ارتقــا ب ــده ی  ب
  گفــت ؛مثــا چــه جــوری؟

ــتگاهی  ــه دس ــا ی ــم ؛مث  گفت
ــس  ــر  ک ــه ه ــه ک ــراع کن اخت
هــر مســئولی دســت از پــا 
خطــا کــرد یــک ایســت قلبــی 
هــم  کــه  بفرســته  بــراش 
خــودش راحــت بشــه هــم ملت

مقولــه فرهنــگ هــم زیــر بنــا و هــم روبنــای 
ــی  ــکیل م ــه ای را تش ــر جامع ــاختاری ه س
ــت هــر جمعــی   ــع شــاکله و هوی دهــد در واق
ــه  ــگ آن جامع ــان فرهن ــی هم ــر اجتماع و ه
ــا  ــتان م ــل اس ــتانی مث ــن در اس ــت و ای اس
کــه از فرهنگــی تریــن اســتانهای کشــور 
بشــمار مــی رود از اهمیــت خاصــی  برخــوردار 
ــور فرهنــگ کــه متشــکل  ــان ام اســت .متولی
پرورش،دانشــگاه  و  ارشــاد،آموزش  اداره  از 
هــای  سیما،رســانه  و  ها،صــدا  ها،حــوزه 
مکتــوب و غیــر مکتوب،ســازمان تبلیغــات 
فرهنگــی  میــراث  اسالمی،ســازمان 
بــر  هستند،ضعفشــان  گردشــگری  و 
از  بعضــی  و  نیســت  پوشــیده  هیچکــس 
شــود. مــی  فرهنــگ  الفبــای  در  اینهــا 
از متولیــان امــور فرهنــگ دربــاره صــدا و 
ــن  ــه در همی ــت ک ــاد اس ــی زی ــیما گفتن س
نشــریه قبــال اشــاره رفتــه و ضعــف ایــن 
ــر احــدی  ــی در ارومیــه و اســتان ب رســانه مل
ــن  ــوم ای ــرار معل ــه از ق ــت البت ــیده نیس پوش
ــه ضعــف خــود نمــی  ــم ب ــی ه رســانه اهمیت
دهــد و در راســتای ارتقــاء نیــز قدمــی بــر نمی 
دارد کــه اگــر غیــر از ایــن بــود االن وضعیــت 
ــن  ــدر پائی ــدی کشــوری اینق ــه بن ــا در رتب م
نمــی شــد)از بابــت انعــکاس اخبــار گوناگونــی 
ــکاس  ــر انع ــت،از نظ ــا هس ــتان م ــه در اس ک
ــتان  ــه در اس ــی ک ــای گوناگون ــتگی ه برجس
ــه  ــت و برنام ــاعه درس ــر اش ــت،از نظ ــا هس م
ــالمی و ...( ــی اس ــگ غن ــده فرهن ــزی ش ری

ــث  ــرف و حدی ــم ح ــاد ه ــوزه اداره ارش در ح
ــذ  ــن کاغ ــاد م ــوی هفت ــت و مثن ــراوان اس ف
ــه شــرح وظایــف ایــن  مــی طلبــد کــه اگــر ب
ــازه  ــود ت ــه ش ــل مراجع ــض و طوی اداره عری
معلــوم مــی شــود کــه ای دل غافــل در کجــا 
ــک  ــم ی ــدر در جــا زده ای ــم و چق ایســتاده ای
ــن  ــف ای ــرح وظای ــه رؤس ش ــی ب ــر اجمال نظ
اداره مــی توانــد عملکــرد آن  را بیشــتر نمایــان 
ســازد.تقویت روح تحقیق،تتبــع و ابتــکاردر 
اســالمی  هنــر  و  فرهنگــی  هــای  زمینــه 
ــعرا  ــویق نویسندگان،ش ــق تش ــی از طری ایران
ــدام  ــت و مشــارکت و اق ــا هنرمندان،حمای و ی
ــهیالت  ــم آوردن تس ــاد امکانات،فراه ــه ایج ب
ــویق و رشــد روحیــه و  ــی بــرای تش حمایت
ــروم و  ــاط مح ــژه نق ــدان بوی ــت هنرمن فعالی
...،بنظــر مــی رســد اهــم و چکیــده وظایف این 
اداره ایجــاد بســتر مناســب چــه از نظــر کمــی 
و کیفــی و فنــی بــرای اصحــاب فرهنــگ مــی 
ــدازه در ایــن حــوزه موفــق  باشــد کــه چــه ان
ــه قضــاوت عمــوم واگــذار مــی شــود. ــوده ب ب
در حــوزه دانشــگاه هــا هــم همیــن بــس کــه 
اگــر امــام راحــل)ره( مــان آن انقــالب فرهنگی 
نمــی  راه  انقــالب  اول  در  برهــه،  آن  در  را 
انداختنــد،االن بایــد شــاهد مــرگ فرهنــگ در 
ایــن حــوزه مــی بودیــم کــه علــی ایحــال ار آن 
ــه حــال کــج دار مریــض حرکــت  ــا ب موقــع ت
ایــن حــوزه جهــش خاصــی  در  و  کــرده 
اســالمی  تبلیغــات  است.ســازمان  نداشــته 
ــوازی  ــد بیشــتر کارش م ــی رس ــر م ــه بنظ ک
ــگ  ــوزه فرهن ــدرکاران ح ــت ان ــر دس ــا دیگ ب
ــا  ــم ب ــراغ داری ــه س ــی ک ــا آنجائ ــت و ت اس
بودجــه مختصــری کــه دارد نســبت بــه بقیــه 
در ایــن حــوزه موفــق تــر عمــل کــرده اســت.

حق آبه دریاچه ارومیه نباید از رودخانه ارس به سایر مصارف تخصیص یابد 
استاندار آذربایجان غربی

تخصیــص  از  آذربایجان غربــی  اســتاندار 
رودخانــه  از  ارومیــه  دریاچــه  حقآبــه 
و  کــرد  انتقــاد  مصــارف  ســایر  بــه  ارس 
دریاچــه  احیــای  ســتاد  توجــه  خواســتار 
ارومیــه و وزارت نیــرو بــه ایــن امــر شــد. 
محمدمهــدی شــهریاری در جلســه بررســی 
ــه  ــتان ک ــی اس ــم آب ــا ک ــازگاری ب ــه س برنام
بــه صــورت ویدئــو کنفرانســی بــا حضــور 
ــنتی  ــعه س ــه توس ــد، ب ــزار ش ــرو برگ ــر نی وزی
کشــاورزی در دو دهــه اخیــر اشــاره کــرد 
آب  مصــرف  درصــد   90 داشــت:  اظهــار  و 
ــه  ــا ب ــوده ام ــاورزی ب ــش کش ــتان در بخ اس
بهینــه  آب  مصــرف  غلــط  الگــوی  دلیــل 
الزم از ایــن بخــش حاصــل نشــده اســت.
اســتاندار آذربایجــان غربــی بــا اشــاره بــه 
ــتان  ــاری در اس ــوی آبی ــالح الگ ــرورت اص ض
و  پایــدار  شــرایطی  بــه  دســتیابی  بــرای 
ــب از آب  ــره وری مناس ــز به ــر و نی ــده نگ آین

مصرفــی، خواســتار ســرعت بخشــی بــه برنامــه 
ــه هــای جهــاد و  ــن شــده وزارتخان هــای تدوی
ــرای مدیریــت بهینــه مصــرف آب شــد  نیــرو ب
و گفــت: بــا وجــود تصویــب برنامــه هــای 
ــرف آب  ــوی مص ــالح الگ ــرای اص ــردی ب کارب
ــا متاســفانه  ــژه در بخــش کشــاورزی ام ــه وی ب
ــی رود. ــش م ــدی پی ــه ُکن ــا ب ــه ه ــن برنام ای

آب  محصــوالت  کشــت  در  بازنگــری  وی 
بــر را یــک ضــرورت جــدی بــرای اســتان 
ــات الزم  ــا اقدام ــد ب ــرد: بای ــان ک دانســت و بی
ــتر  ــودآوری بیش ــتر س ــه بس ــرف بهین در مص
کشــاورزان و صیانــت از آب را فراهــم کــرد.

بــا  ادامــه  در  آذربایجان غربــی  اســتاندار 
ــد  ــر و امی ــت تدبی ــهای دول ــی از تالش قدردان
ارومیــه  دریاچــه  بــه  بخشــیدن  جــان  در 
تصریــح کــرد: اقدامــات رخ داده کــه ماحصــل 
یــک برنامــه جامــع و علمــی بــوده منجــر 
بــه نجــات دریاچــه ارومیــه شــده اســت.

مصوبــات  برخــی  داد:  ادامــه  شــهریاری 
ــالهای  ــه در س ــه ارومی ــای دریاچ ــتاد احی س
موثــر  بســیار  نجــات دریاچــه  نخســت در 
بــوده و امــروز کــه ایــن نگیــن آبــی بــه 
در  تــا  می طلبــد  رســیده  نســبی  ثبــات 
ــداوم  ــرای ت ــات ب ــی مصوب ــرای برخ ــه اج ادام
شــود. بازنگــری  اســتان  ایــن  در  حیــات 
وی خاطرنشــان کــرد: ضــرورت تخصیــص 
ــات  ــداوم عملی ــه ای و ت ــت گلخان ــه کش آب ب
ســد  چــون  تمامــی  نیمــه  هــای  پــروژه 
اســت. بســیار مهــم  اســتان  بــرای  نازلــو 
از  همچنیــن  آذربایجان غربــی  اســتاندار 
تخصیــص حقآبــه دریاچــه ارومیــه از رودخانــه 
ارس بــه ســایر مصــارف انتقــاد کرد و خواســتار 
و  ارومیــه  دریاچــه  احیــای  ســتاد  توجــه 
ــرو بــه ایــن امــر شــد تــا آینــده  وزارت نی
ــود. ــه نش ــر مواج ــا خط ــی ب ــن آب ــن نگی ای

سیاست های ابالغی دستگاه قضایی در آذربایجان غربی پیگیری می شود 
رئیس کل دادگسرتی آذربایجان غربی

آذربایجــان  دادگســتری  کل  رئیــس 
ــتمر و  ــای مس ــت: پیگیری ه ــی گف غرب
ــت های  ــتورالعمل ها و سیاس ــداوم دس م
توســط  قضایــی  دســتگاه  اباغــی 
کشــور  قضایــی  عالــی  مســئوالن 
کننــده  امیــدوار  و  مطلــوب  بســیار 
و کارگشــا بــوده و کامــًا بــه نفــع 
ــی اســت.  مــردم و خــود دســتگاه قضای
حاشــیه  در  امــروز  گروســی  اکبــر  علــی 
ــه از  ــور ک ــی کش ــی قضای ــورای عال ــه ش جلس
ــا حضــور آیــت اهلل  ــس ب ــو کنفران ــق ویدی طری
ــی  ــزار م ــه برگ ــوه قضائی ــت ق ــی، ریاس رئیس
اندیشــه ها  منویــات،  داشــت:  اظهــار  شــد 

و دســتورات ریاســت قــوه قضائیــه ماننــد 
بــه  را  مســیر  کــه  اســت  راهــی  چــراغ 
مســئوالن قضایــی کشــور نشــان می دهــد.

و  مســتمر  پیگیری هــای  کــرد:  اضافــه  وی 
سیاســت های  و  دســتورالعمل ها  مــداوم 
ــئوالن  ــط مس ــی توس ــتگاه قضای ــی دس ابالغ
و  بســیار مطلــوب  عالــی قضایــی کشــور  
ــه  ــاًل ب ــوده و کام ــده و کارگشــا ب ــدوار کنن امی
ــت. ــی اس ــتگاه قضای ــود دس ــردم و خ ــع م نف

ــی، ایــن  رئیــس کل دادگســتری آذربایجان غرب
ــرای کاربــردی و  ــدات را ب پیگیری هــا و تاکی
ــیار  ــی بس ــت های ابالغ ــردن سیاس ــی ک عمل
موثــر و کارســاز دانســت و گفــت: دســتگاه 

ــن  ــا ای ــراه ب ــم گام و هم ــتان ه ــی اس قضای
حرکــت  سیاســت ها  و  دســتورالعمل ها 
می کنــد و تــا اجرایــی شــدن کامــل آنهــا 
ــام  ــت و از تم ــد گذاش ــم نخواه ــه ای ک لحظ
تــوان و قــدرت خــود بهــره خواهــد بــرد.
معاونــان  شــورا،  اعضــای  بــه  گروســی 
دادگســتری، رؤســا و دادســتان های حــوزه 
هــای قضایــی تاکیــد کــرد: بایــد تمامــی هــم 
ــرای  ــردن و اج ــی ک ــه عمل ــود را ب ــم خ و غ
دســتورالعمل های ابالغــی ریاســت معظــم قــوه 
قضائیــه اختصــاص داد و در جهــت حصــول 
ــی  ــاً رضــای اله ــه یقین ــردم ک ــدی م رضایتمن
هــم در آن اســت از هیچ کوششــی دریــغ نکند.

توضیحات فرماندار ارومیه درباره فعالیت برخی از مشاغل در وضعیت نارنجی
فرماندار ارومیه

رســول مقابلــی، درخصــوص فعالیــت تیــم 
اظهــار داشــت:  نظارتــی کرونــا،  هــای 
بهداشــت،  مرکــز  نظارتــی  هــای  تیــم 
ــروی  ــارت، نی ــدن و تج ــت، مع اداره صنع
اتحادیه هــا  و  اصنــاف  اتــاق  انتظامــی، 
ــف و  ــاغل مختل ــرد مش ــه عملک ــبت ب نس
ــز  ــداری نی ــا نظــارت داشــته و فرمان تاالره
بــر عملکرد تیــم های مذکــور نظــارت دارد.

ــه  ــاره ب ــا اش ــه ب ــی در ادام ــول مقابل رس
ــت  ــت زرد و تح ــا در وضعی ــه تاالره اینک
شــرایط تعییــن شــده و بــا رعایــت پروتــکل 
هــای بهداشــتی تــا مورخــه 30/11/99 
مجــاز بــه فعالیــت بودنــد، افــزود: امــا 

از تاریــخ 1/12/99 بــا تغییــر وضعیــت 
شهرســتان ارومیــه بــه نارنجــی، طبــق 
شــیوه نامــه ابالغــی، فعالیــت تاالرهــا 
می باشــد. ممنــوع  ثانــوی  اطــالع  تــا 

ــت  ــداوم ممنوعی ــالم ت ــا اع ــان ب وی در پای
 ،۴ و   3 گروههــای  مشــاغل  فعالیــت 
متخلفیــن  بــا  برخــورد  درخصــوص 
تصریــح کــرد: در صــورت بــروز تخلــف 
توســط  پروتکل هــا  اجــرای  عــدم  و 
تذکــر  تاالرهــا،  و  مختلــف  مشــاغل 
تخلــف،  تــداوم  پــی  در  و  صــادر  الزم 
ــورت ــی ص ــورد قانون ــررات برخ ــق مق طب

 می گیرد. 
بخوان

ارومیه

 بخوان
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استخدامفرصت های شغلی موجود در شهر ارومیه استخدام

ــط  ــا رواب ــم ب ــر خان ــه دو نف ب
ــا  ــی ب ــاال جهــت بازاریاب عمومــی ب

ــان ــون توم ــوق 4 میلی حق
09141494457

ــد  ــر متح ــه اخی ــی دو ده ــه در یک ــت ک ــورهایی اس ــه کش ــیه از جمل روس
ــاد در  ــن اتح ــه ای ــت اگرچ ــده اس ــل ش ــران تبدی ــامی ای ــتراتژیک اس اس
حــوزه هــای سیاســی نظامــی دفاعــی و منطقــه ای بــه وضــوح قابــل 
چنــدان  همــکاری  ایــن  اقتصــادی  بخش هــای  در  اســت  مشــاهده 
ــترده  ــات گس ــدم تعام ــل ع ــن دلی ــان مهم تری ــت کارشناس ــمگیر نیس چش
اقتصــادی بــا کشــورهای حــوزه دریــای خــزر و بــه خصــوص روســیه 
میکننــد عنــوان  اخیــر  ســال های  در  ایــران  دولــت  اهتمــام  عــدم   را 

    اگر چه روسها! 
  بارهــا ایــن تمایــل را بــه ویــژه در ســال های گذشــته رســما اعــام کرده انــد
 حاکــم بــودن دولــت غــرب گــرا نزدیــک بــه یــک دهــه اخیــر باعــث شــده تــا 
 نــگاه بــه شــرق کمتــر  شــده و همــه امیدهــا بــه آمریــکا و اروپــا ختــم گــردد!
ــرک  ــای ت ــیه ورود کااله ــت روس ــی دول ــش وقت ــال پی ــج س ــدود پن  ح
ــه  ــن ب ــا از ای ــت ت ــران خواس ــت ای ــرد از دول ــوع ک ــان را ممن ــه کشورش ب
ــند! ــان باش ــای ش ــده کااله ــن کنن ــا تامی ــای ترکه ــه ج ــا ب ــد ایرانی ه  بع
 متاســفانه دولــت روحانــی هیــچ وقــت نتوانســت از طریــق تنــش در 
ــی  ــای نظام ــد هواپیم ــک فرون ــقوط ی ــی س ــیه در پ ــه و روس ــط ترکی رواب
روســیه در اواســط ســال ۹۴ اتفــاق افتــاد بــه نفــع منافــع جمهــوری 
 اســامی ایــران اســتفاده کنــد و همــواره حواســش بــه برجــام و غــرب بــود!

در  را  همه چیــز   ۹۴ ســال  اواســط  در  یارانــش  و  روحانــی   
نبــود  مهــم  برایشــان  دیگــر  چیــزی  هیــچ  و  می دیدنــد  برجــام 
نبــود! روحانــی  دولــت  تعامــل  اولویت هــای  جــزو  باشــق   رابطــه 
 همــان موقــع وزیــر کشــاورزی روســیه الکســاندر تکاتچــف اعــام کــرد دولــت 
روســیه قصــد دارد و مصــرف بــازار داخلــی روســیه را از طریــق واردات از ایران 

تامیــن کنــد در همــان برهــه یــک چهــارم  واردات محصــوالت غذایی  روســیه 
از ترکیــه تامیــن می شــد و اگــر ایــران مــی توانســت جــای ترکیــه را بگیــرد 
 انقــاب بزرگــی در صنعــت غــذا و محصــوالت کشــاورزی ایــران رخ مــی داد!

 روزهــا از ســال ۹۴ رســماً از ایــران خواســتند حــاال ترکهــا را تحریــم 
ــم؟! ــه کردی ــا چ ــا م ــیم ام ــته باش ــان را داش ــوای بازارش ــا ه ــد م  کرده ان

نشــان  کرده انــد  اســتخراج  کارشناســان  کــه  آمارهایــی   
توجهــی!! بــی  مــا  از  و  بــوده  درخواســت  آنهــا  طــرف  از   می دهــد 

ــود  ــون دالر ب ــدود ۲۰۰ میلی ــیه ح ــه روس ــران ب ــادرات ای ــال ۹۴ ص  در س
ــازار  ــردن ب ــذار ک ــرای واگ ــا ب ــال از درخواســت روزه ــه حــدود ۵ س ــن ک ای
هایشــان بــه ایــران گذاشــته اســت میــزان صــادرات کاالهــای ایرانــی 
ــم  ــد آنه ــی رس ــون دالر م ــوش ۳۰۰ میلی ــول و ح ــه زور ح ــیه ب ــه روس ب
ــرم آور اســت!!!!! ــه ش ــددی ک ــیا ع ــه اوراس ــه اتحادی ــدد توافقنام ــه م ــه  ب  ب

 روســیه در ســال های اخیــر ســاالنه بیــن ۲۳۵ تــا ۲۴۴ میلیــارد دالر واردات 
داشــته اســت امــا بــه رغــم روابــط بســیار عمیق بین دو کشــور ســهم ایــران از 
 ایــن بــازار بــزرگ ســاالنه عــدد ۱۳ صــدم درصــد یعنــی کمتــر از یــک درصد!!

 ۳۳۰ حــدود  بــه   ۹۹ ماهــه   ۹ در  روســیه  بــه  ایــران  صــادرات   
دلیــل  کارشناســان  اقــرار  بــه  کــه  اســت  رســیده  دالر  میلیــون 
اســت. اوراســیا  اقتصــادی  اتحادیــه  موافقتنامــه  بــه  ایــران   پیوســتن 

ــم  ــا رق ــال ۱۳۹۱ ب ــه س ــوط ب ــیه مرب ــه روس ــران ب ــادرات ای ــورد ص  رک
آمــدن  کار  روی  بــا  متاســفانه  کــه  اســت  بــوده  دالر  میلیــارد  نیــم 
 دولــت روحانــی افزایــش صــادرات بــه روســیه متوقــف شــده اســت!

بــزرگ  متحــد  بــر  عــاوه  می توانــد  روســیه  اینکــه  بــه  توجــه  بــا   
نیــز  بــزرگ تجــاری  بــه یــک شــریک  سیاســی نظامــی در منطقــه 

بــرای ایــران تبدیــل شــود چــرا دولــت روحانــی تاکنــون کاری بــرای 
اســت؟! نــداده  انجــام  کشــور  ایــن  بــا  اقتصــادی  روابــط   تعمیــق 
ــفارتخانه اش  ــدارد و س ــی ن ــزن بازرگان ــیه رای ــت در روس ــران سال هاس  ای
نیــز توســط فــردی کامــا سیاســی بــه نــام کاظم جالــی مدیریــت می شــود 
ــران  ــد در ته ــت امی ــوده از لیس ــس ب ــده مجل ــی نماین ــت جال ــن پس آخری
 رای آورد و ســابقه چندانــی در حــوزه دیپلماســی و مســائل اقتصــادی نــدارد!

ــارد دالر واردات دارد  ــدود ۲۵۰ میلی ــاالنه ح ــه س ــوری ک ــد کش ــرا بای  چ
ایــن واردات صنعــت غــذا و محصــوالت کشــاورزی  از  بخــش بزرگــی 
اســت بــه فــردی چــون کاظم جالــی ســپرده شــود او بیــش از یــک 
ســال اســت ســفیر جمهــوری اســامی ایــران در روســیه اســت امــا 
ــا  ــت آی ــرده اس ــری نک ــران تغیی ــی ایـــــــــــ ــارت داخل ــای تج آماره
 بهتــر نبــود بــرای کشــوری مثــل روســیه بهتــر از او انتخــاب مــی کردیــم؟!

ــی  ــی الریجان ــک عل ــاران نزدی ــه از ی ــر اینک ــه خاط ــط ب ــی فق ــا جال  آی
حــوزه  در  خاصــی  تخصــص  یــا  شــده  فرســتاده  مســکو  بــه  اســت 
دیپلماســــــــــی و اقتصــاد داشتـــــــه اســت روســیه کشــور مهــم 
ــرای  ــودن را ب ــم ب ــن مه ــوح ای ــه وض ــش ب ــداد  واردات ــت اع ــی اس و بزرگ
مــا  تاییــد مــی نمایــد ایــران در شــرایط جنــگ اقتصــادی قــرار دارد 
ــی  ــیه م ــران و روس ــتند ای ــکا هس ــم آمری ــز در تحری ــها نی روســــــــــ
ــد واردات کاال از  ــک کنن ــم کمـــــــــ ــه ه ــاد ب ــوزه اقتص ــد در ح توانن
ــانی  ــای روحــــــــــ ــت کاش آق ــیه اس ــم روس ــان در تحری ــه همچن ترکی
ــا گوشــه  ــه کاخ ســفید و بایــدن و اروپ ــه جــای نگــــــــاه هــای خــاص ب ب
ــته ــه داش ــلیارد دالری روسیـــ ــازار ۲۵۰ میـــــــ ــه ب ــمی ب چشـــــــــ

 باشد. 

ــم  ــر خان ــد نف ــه چن ب
ــش  ــندگی و پخ ــت فروش جه

ســوغات نیازمندیــم
09374032024

ــل  ــت تکمی ــدی جه ــه تولی ــک کارخان ی
ــم دارای مهــارت  ــه یــک خان کادر اداری خــود ب
هــای مباحث ســئو ســایت و وردپرس-فتوشــاپ 

ــم ــان انگلیســی نیازمندی ــه زب و مســلط ب
09143410292

آقــا و خانــم جهــت کار در 
ــاال ــوق ب ــا حق ــد ب ــط تولی خ

ــا  ــاده دری ــر 4 ج ــه کیلومت ارومی
ــوک ــوک پ ــی پ ــع غذای صنای

ساعت مراجعه 16 الی 17

پــر در آمــد تریــن کار 
ــت ــاره وق پ

09145125033

ــیزه  ــر دوش ــک نف ــه ی ب
جهــت فروشــندگی در مانتــو 

ســرا نیازمندیــم
32246801

بــه یــک همــکار خانــم 
شــرکت  در  همــکاری  جهــت 

نیازمندیــم آسانســور 
09143401740

بــه لیســانس کامپیوتر،الکترونیــک و صنایــع چــرم  
جهــت کار در آموزشــگاه نیازمندیــم

09144457511

منزل)بافنــده  در  کار 
کامپیوتــری( فــرش  تابلــو 

09149592406
به تعدادی فروشنده و صندوقدار آقا و خانم با حقوق و مزایای عالی 

به صورت تک شیفت یا دو شیفت نیازمندیم
09122152606

به چند نفر خانم،آقا با انگیزه برای ویزیت داروخانه و گالری 
نیازمندیم

۰۹۰۱۴6۱۴۵۱

از  بیمــه  شــرکت  یــک 
ــورت  ــرایط  بص ــدان ش ــن واج بی
ــای  ــه اعط ــدام ب ــت  اق ــام وق تم

نمایندگــی مــی نمایــد
09333172793

ــی  ــم منش ــک خان ــه ی ب
شــرکت  در  کار  جهــت 
هواپیمائــی  و  مســافرتی 
ســاله( نیازمندیــم)31-16 

09141701151

به 2 نفر کارگر و منشی برای کار 
در رستوران نیازمندیم

09903297967

به یک فروشنده خانم 
نیازمندیم

مانتو آنا:خیابان امام پاساژ ستارخان

ــت  ــم جه ــر خان ــه دو نف ب
ــم ــندگی نیازمندی فروش

خیابــان امــام پاســاژ ســتارخان 
ط بــاال شــلوار اســپورت

به تعدادی سالن کار آقا و 
صندوقدار خانم با حقوق و مزایای 

عالی نیازمندیم
۰۹۱۴87۴۱8۵7

به دو نفر آقا و یک نفر خانم 
جهت فروشگاه کیف و کفش

09363185245

یک شرکت خصوصی واقع 
در شهرک صنعتی فاز2 تعدادی 

آقا با مدرک کارشناسی  تکنسین 
مکانیک و برق قدرت یا برق 

الکتریک نیازمند است
33377350

ساعت تماس 9 الی 14
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استخدامفرصت های شغلی موجود در شهر ارومیه
استخدام

قشــر  آن  و کمال،فشــار  نهایت،تمــام  در  کــه  لــگام گســیخته  گرانــی 
کاری  ندانــم  ماحصــل  دهــد.  مــی  قــرار  هــدف  را  جامعــه  ضعیــف 
بحرانــی  هــای  وضعیــت  بینــی  پیــش  عــدم  و  مســئولین  هــای 
اســت چطــور بــرای حــوادث غیــر مترقبه،ســتاد تشــکیل داده ایــم.
بــرای حــوادث غیــر مترقبــه اقتصــادی نیــز ســتاد تشــکیل بدهیم کــه اینطور 
ــار فشــارهای  ــر ب ــن زی ــر( بیشــتر از ای ــدگان خدا)قشــر آســیب پذی ــن بن ای
گرانــی کمــر خــم نکنند.آخــر بقــول حضــرت امــام)ره( و مقــام معظــم رهبری 
ایــن هــا ولــی نعمتــان مــا هســتند و در تمــام ســختی هــا و مشــکالت بــه داد 
ــی آخــر... ــا حماســه 9 دی و ال ــد از جنــگ تحمیلــی بگیــر ت مــا رســیده ان
االبتــه مــا قبــول داریــم کــه در مقابــل غولــی چــون آمریــکا ایســتادن تــاوان 
ــی  ــتکبار جهان ــل اس ــه در مقاب ــت ک ــم کاری نیس ــن ک ــد و ای ــی خواه م
ــه  ــر قضی ــک س ــی،ولی ی ــته باش ــم نداش ــکل ه ــتی و مش ــد بایس ــام ق تم
ــا  ــر م ــن اقشــار آســیب پذی ــش همی ــکا و ایادی ــا آمری ــار ب ــه تمــام عی مقابل
هســتند کــه هــم بــه پشــتوانه آنهــا در دنیــا در مقابــل زورگویــان حرفمــان 
ــر. ــن قش ــر روی همی ــم ب ــی اندازی ــار را م ــت فش ــم در نهای ــم و ه را میزنی
بایــد  شــود  نمــی  پیــدا  دنیــا  در  مــا  مــردم  مثــل  واقعــا 

دانســت. را  صبــور  و  بردبــار  نجیــب  مــردم  ایــن  قــدر 
اینکــه تحریــم هــا را بهانــه قراردهیــم و آمریــکا را دســت آویز،واقعــا درســت 
نیســت،بحمدا... االن اقتصــاد مــا تکیــه بــر آرمانهــای انقــالب و اســالم عزیــز 
بــه عنــوان یــک اقتصــاد تحریــم ناپذیــر شــناخته شــده اســت و اقتصــاد مــا با 
داشــتن مزیــت هــا و اســتعدادهای بالقــوه و موقعیــت جغرافیایی اســتثنائی در 
عرصــه بیــن المللــی بــه عنــوان یــک اقتصــاد ضــد تحریــم مطــرح مــی باشــد 
ــگان  ــل بیگان ــا را در مقاب ــری اقتصــاد م ــزان آســیب پذی ــن خــود می کــه ای
ــال  ــی 42 س ــران در ط ــاد ای ــتم اقتص ــی سیس ــت در ثان ــوده اس ــه نم بیم
نشــان داده کــه توانســته اســت و مــی توانــد و خواهــد توانســت ایــن تحریــم 
ــرای بازســازی ضعــف هــای خــود در تمــام حــوزه هــا  ــه فرصتــی ب هــا را ب
خصوصــا خــوزه اقتصــاد تبدیــل کنــد پــس ســزاوار نیســت تمــام ضعفهــای 
اقتصــادی از جملــه گرانــی را بــا نســبت دادن بــه تحریــم هــا و ســخن گفتــن 
از آمریــکا بــه پایــان ببریــم کــه ایــن پایــان کار نیســت بلکــه آغــاز کار اســت.

ــا اقتصــاد پویایــی کــه در آن منطقــه و بلکــه جهــان پیــدا کــرده ایــم  مــا ب
ســخن از تحریــم و بهانــه قــراردادن پیــش از اینکــه عــالج درد باشــد نمکــی 
اســت بــر روی زخــم و یــا این فــرا افکنی هــا،کار ترمیم و بازســازی مشــکالت 

ــر از  ــراغ خاط ــا ف ــئولین ب ــه مس ــود بلک ــی ش ــل نم ــا ح ــه تنه ــادی ن اقتص
بازخواســت بــه تعمیــر و کالبــد شــکافی بدنــه ایــن مشــکل نیــز نمــی پردازند.

در صورتــی کــه همه می دانند اشــکال کار از عدم پیش بینی مســئولین و عدم 
کارائــی آنهــا و در نهایــت ضعــف و ســوء مدیریت ایشــان اســت تا تحریــم ها ...

ــی  ــی نم ــچ غلط ــکا هی ــد: آمری ــام)ره( فرمودن ــرت ام ــه حض ــور ک همانط
ــی  ــچ غلط ــم هی ــال ه ــه ح ــا ب ــی ت ــوه اله ــول و ق ــه ح ــد و ب ــد بکن توان
نتوانســته بکنــد و در آینــده نیــز بــاز هیــچ غلطــی نخواهــد توانســت 
ــه  ــوط ب ــط مرب ــود و فق ــروز نب ــه دی ــق ب ــط متعل ــام فق ــن کالم ام بکند.ای
ــه همــه  زمانهــا  ــوط ب ــن کالم آن حضــرت مرب یــک حــوزه خــاص نبــود ای
ــرار  ــز ق ــت آوی ــا دس ــئولین ب ــور مس ــس چط ــود پ ــا ب ــوزه ه ــه ح و هم
ــد. ــی کنن ــار مســئولیت خال ــر ب ــد شــانه از زی ــی خواه ــا م ــم ه دادن تحری

آقایــان مســئولین اگــر شــما از ایــن مرحلــه گــذر نکــرده اید،بدانیــد 
ــه  ــد ک ــی دانن ــه م ــد هم ــرده ان ــذر ک ــه گ ــن مرحل ــا از ای ــردم مـــ م
ــر  تحریــم هــای آمریــکا  خیلــی کوچکتــر از آن اســت کــه در ایــن برهــه ب
ــد  ــاال ببرن ــان را ب ــد ترازش ــان بای ــذارد آقای ــتقیم بگ ــر مس ــا تاثی ــاد م اقتص

زیرا تراز فهم مردم ما خیلی بیشتر از این حرفهاست. 

گرانی لگام گسیخته
بازارباش)نقد اقتصادی(......................................................................................................................................................................

ــم  ــنده خان ــک فروش ــه ی ب
نیازمندیــم

09038632830

ــک  ــت پی ــوار جه ــه موتورس ب
ــم ــوری نیازمندی موت

09147272712

استخدام نیروی خانم فقط مراجعه حضوری
خیابان عطائی جنب بانک سپه ط2 ک 6

09145123760
تماس 7 الی 16

رشته مهندسی پزشکی نیازمندیم
09141803527

یک شرکت تولیدی و پخش محصوالت داروئی و بهداشتی تعداد 10 نفر 
بازاریاب خانم و آقا-مشاور علمی داروخانه صرفا خانم-نماینده علمی و فروش آقا 

و خانم نیازمند است
09145461965

ساعت تماس 9:30 الی 13:30 و 15:30 الی 18:30

یک شرکت پخش سوغات 
به دو نفر خانم با حقوق5 میلیون 

تومان+پورسانت نیازمند است
09147137805
32388463

ــه چنــد نفــر ویزیتــور فعــال  ب
ــی  ــواد غذای ــش م ــرای پخ ــا ب آق

ــم نیازمندی
0914480534

به چند نفر خانم آشنا به 
کامپیوتر نیازمندیم
09199862997

یک شرکت معتبر به 3 نفر 
خانم و یک راننده با سایپا نیازمند 

است
09144464511

بــه دو نفــر خانم جهــت حســابداری 
در صرافــی بــا حقــوق عالــی نیازمندیم

09144431939

بــه چنــد نفــر خانــم جهــت 
ــم ــازی نیازمندی ــدان س ــوار و دن البرات

09143339320

به یک فروشنده کیف و 
کفش نیازمندیم

09141391897

به یک دوشیزه جهت 
فروشندگی در مانتو فروشی 

نیازمندیم
09031495053

ــم  ــر خان ــه 20 نف ــزل: ب کار در من
ــت  ــتاگرام جه ــه اینس ــنا ب ــا آش و آق

ــم ــج نیازمندی ــت پی مدیری
09010319522

علی جالل زاده

بــه تعــدادی آقــا و خانــم جهــت 
کار در فســت فــود نیازمندیــم

09121770841

یــک نفــر خانــم یــا آقــا بــا مــدرک 
کارشناســی بهداشــت محیــط و یــک نفــر 
خانــم آشــنا بــه کامپیوتــر و تایــپ و یــک 
نفــر خانــم بــا روابــط عمومــی بــاال جهــت 

امــور دفتــری نیازمندیــم
09144464511

به چند نفر خانم با تجربه جهت فروشندگی نیازمندیم
09143459735



کشف۱۲میلیاردریالکاالیقاچاقدرمرزهایآذربایجانغربی
     خرب .....................................
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی 

کشف۲.۴تنموادمخدرطینیمه

دومامسالدرآذربایجانغربی
ــت: ۱۲  ــی گف ــی آذربایجان غرب ــده مرزبان فرمان
میلیــارد ریــال انــواع کاالی قاچــاق طــی هفتــه 
اخیر در مرزهای این اســتان کشــف و ضبط شــد.
حســین خانی  یحیــی  دوم  ســرتیپ  ســردار 
ــر  ــزار و ۴۸۸ لیت ــدت، ۱۱ ه ــن م ــزود: در ای اف
ســوخت از نــوع گازوییــل، ۶۲ هــزار عــدد انــواع 
قــرص غیرمجــاز، هشــت هــزار و ۱۲۰ نــخ 
ســیگار قاچــاق، ۴۸۷ بطــری مشــروبات الکلــی، 
۳۶۰ قلــم اقــام آشــپزخانه، ۱۹۴ قطعــه خــودرو 

و یــک هــزار و ۳۵۱ کیلوگــرم اقــام معیشــتی 
کردنــد. ضبــط  و  کشــف  را  بــار  خــوارو  و 

ارزش  کارشناســان  کــرد:  اضافــه  وی 
 ۱۲ را  شــده  کشــف  کاالهــای  ریالــی 
انــد. کــرده  بــرآورد  ریــال  میلیــارد 
ــه داد:  ــی ادام ــی آذربایجان غرب ــده انتظام فرمان
ــبک و  ــودرو س ــتگاه خ ــه ۱۹ دس ــن رابط در ای
ســنگین توقیف و ۳۵ متهم نیز دســتگیر شــدند.
تشــکیل  از  پــس  متهمــان  افــزود:  وی 

مراحــل  ســیر  جهــت  مقدماتــی  پرونــده 
شــدند. قضایــی  مقــام  تحویــل  قانونــی 
ــران در  ــامی ای ــوری اس ــای جمه ــول مرزه ط
ــت؛  ــر اس ــدود ۹۶۷ کیلومت ــی ح آذربایجان غرب
ــر  ــمال ۱۴۹ کیلومت ــرف ش ــتان از ط ــن اس ای
مــرز آبــی از طریــق رودخانــه ارس بــا نخجــوان، 
ــرز  ــر م ــرب ۵۶۶ کیلومت ــمال و مغ ــرف ش از ط
خاکــی بــا کشــور ترکیــه و از طــرف غــرب ۲۵۲ 
ــراق دارد. ــور ع ــا کش ــی ب ــرز خاک ــر م کیلومت

رییــس پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر 
آذربایجان غربــی  انتظامــی  فرماندهــی 
هــزار   ۲ امســال،  دوم  نیمــه  در  گفــت: 
مخــدر  مــواد  انــواع  کیلوگــرم   ۴۰۲ و 
شــد.  ضبــط  و  کشــف  اســتان  ایــن  در 
مــدت  بــه  نســبت  کشــفیات  میــزان  ایــن 
دارد. افزایــش  درصــد   ۶۱ گذشــته  ســال  مشــابه 
مخــدر  مــاده  بیشــترین  کــرد:  اضافــه  وی 
بــوده  تریــاک  مــدت،  ایــن  طــی  شــده  کشــف 
کیلوگــرم   ۶۳۱ و  هــزار  یــک  میــزان  بــه  کــه 
اســت. شــده  ضبــط  و  کشــف  قاچاقچیــان  از 
مخــدر  مــواد  بــا  مبــارزه  پلیــس  رییــس 
ادامــه  غربــی  آذربایجــان  انتظامــی  فرماندهــی 
در  مــواد مخــدر  مــدت، ۶۷ شــبکه  ایــن  در  داد: 
ایــن اســتان شناســایی و متاشــی شــده اســت.

دوم  نیمــه  در  همچنیــن  داشــت:  اظهــار  وی 
قــرص  انــواع  عــدد   ۷۵۰ و  هــزار   ۲۳ امســال، 
ــت. ــده اس ــط ش ــف و ضب ــتان کش ــردان در اس روانگ
نفــر  ایــن زمینــه، ۶ هــزار و ۶۱۱  وی گفــت: در 
چهــار  تعــداد  ایــن  از  کــه  انــد  شــده  دســتگیر 
هــزار و ۸۸۴ نفــر مربــوط بــه قاچاقچیــان مــواد 
هســتند. معتــادان  و  کننــده  توزیــع  مخــدر، 

و  هــزار  یــک  افــزود:  حق وردیــان  ســرهنگ 
هــا  دارایــی  امــوال،  از  نیــز  ریــال  میلیــارد   ۲۳۰
و  کشــف  مــرگ  ســوداگران  از  مخــدر  مــواد  و 
مشــابه  مــدت  بــه  نســبت  کــه  شــده  ضبــط 
اســت. یافتــه  افزایــش  درصــد   ۴۰ قبــل  ســال 
وی ادامــه داد: در ایــن رابطه ۲۸۳ دســتگاه انواع خودرو 
و موتورســیکلت از قاچاقچیــان نیــز توقیف شــده اســت.
تشــکیل  از  پــس  متهمــان  کــرد:  اضافــه  وی 
مراحــل  ســیر  جهــت  مقدماتــی  پرونــده 
شــدند. قضایــی  مقــام  تحویــل  قانونــی 
ــره  ــدت ۷۰۹ فق ــن م ــه در ای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
قالــب طــرح  بــا مــواد مخــدر در  طــرح مقابلــه 
محورهــای مواصاتــی، ارتقــای امنیــت اجتماعــی، 
کنتــرل اطــراف مــدارس در اســتان اجــرا شــده، اظهــار 
ــای  ــرح ه ــت ط ــرا و موفقی ــزان اج ــن می ــت: ای داش
ــابه  ــدت مش ــه م ــبت ب ــدر نس ــواد مخ ــا م ــارزه ب مب
ســال گذشــته ۸۱ درصــد افزایــش یافتــه اســت.

لطفا هنگام مطالعه این نرشیه سیگار نکشید چهارشنبه 13 اسفند 19/1399  رجب 3/1۴۴۲  مارس ۲۰۲1

     خرب ............................
افزایشکشفیاتموادمخدر

درآذربایجانغربی

تخدامفرصتهایشغلیموجوددرشهرارومیه
اس

تخدام
اس

حقوردیــان  ســرهنگ شمســعلی 
در جمــع خبرنــگاران بــا اشــاره 
ــارزه  ــس مب ــه پلی ــه وظیف ــه اینک ب
ــارزه  ــه، مب ــدر مقابل ــواد مخ ــا م ب
بــا تولیــد و توزیــع و قاچــاق اســت 
در  خوشــبختانه  داشــت:  اظهــار 
ــات  ــال اقدام ــه دوم امس ــج ماه پن
مطلوبــی در راســتای مبــارزه بــا 
مــواد مخــدر در آذربایجان غربــی 
اســت. گرفتــه  انجــام 

ــدت  ــن م ــرد: در ای ــح ک وی تصری
انــواع  کیلوگــرم   ۴۰۴ و  تــن  دو 
مــواد مخــدر کشــف شــده کــه ۶۴ 
ــال  ــابه س ــه مش ــبت ب ــد نس درص
گذشــته افزایــش داشــته اســت.

ــواد  ــا م ــارزه ب ــس مب ــس پلی رئی
گفــت:  آذربایجان غربــی  مخــدر 
کشــف  مخــدر  مــواد  بیشــترین 
بــا  تریــاک  بــه  مربــوط  شــده 
۱۳۱ کیلوگــرم بــوده اســت و در 
ــدم  ــد منه ــز ۶۷ بان ــتا نی ــن راس ای
انهــدام  بــا  رابطــه  در  و  شــده 
بانــد مــواد مخــدر نیــز شــاهد 
هســتیم. درصــدی   ۸۱ رشــد 

وی در ادامــه افــزود: در پنــج ماهــه 
انــواع  دوم ســال، ۲۸۳ دســتگاه 
خــودرو توقیــف، ۲۳۰ هــزار قــرص 
تعــداد ۶  و  روان گــردان کشــف 
ــواد  ــم م ــر در جرائ ــزار و ۶۱۱ نف ه
مخــدر دســتگیر شــدند کــه از ایــن 
تعــداد چهــار هــزار و ۸۸۴ نفــر 
ــع  ــا توزی ــایر آنه ــوده و س ــاد ب معت
بوده انــد. مخــدر  مــواد  کننــده 

به یک خانم با شرایط 18-۴5 سال با 
تجربه حداقل یک سال کار در تولیدی مبل 

نیازمندیم
۰93337697۴۲

ــه  ــلط ب ــراح گرافیک)مس ــک ط ــه ی ب
فتوشــاپ و خالق(نیازمندیــم

۰91۴8551۰9۰

جذب نیروی کار خانم ساعت کار 8 الی 
1۴ حقوق ثابت

۲.7۰۰.۰۰۰ ت + مزایای عالی
ارومیه خ حسنی جنب شهرداری مجتمع 

آذربایجان ط3 واحد 36
۰91۴5۲5۰۲3

بــه یــک نفــر دیپلــم یــا فوق 
ــرق نیازمندیم ــم ب دیپل

اول خ باکــری روبــروی بیمارســتان 
آیفــون  فروشــگاه  مطهــری 

تصویــری مانــدگار

فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه آزاد اسامی در سراسر کشور
مقطع تحصیلی:کارشناسی ارشد و دکتری

سن:کارشناسی ارشد حداکثر ۳۰ و دکتری تخصصی حداکثر ۴۰ سال
جنسیت:آقا و خانم

لینک و شرایط ثبت نام:
sajed.iau.ir

به یک فروشنده خانم نیازمندیم
۰91۴3۴681۰5

تمدید ثبت نام آزمون استخدامی بانک تجارت در سراسر کشور تا ساعت 
۲۴ روز پانزدهم اسفند مقطع تحصیلی کارشناسی رشته تحصیلی:حسابداری،علوم 

انسانی،مدیریت،بانکداری واحد بانکی،فناوری اطاعات،آمار،ریاضی،حقوق،کامپیوتر و علوم 
کامپیوتر

معدل حداقل ۱۴
جنسیت خانم و آقا دریافت کارت آزمون ۱۸ و ۱۹ فروردین ۱۴۰۰

زمان برگزاری آزمون ۲۰ فروردین ۱۴۰۰

منشــی خانــم آشــنا بــه 
وب  و  حســابداری،کامپیوتر 

یــم مند ز نیا
۰91۴8551۰9۰

یک شرکت پخش مواد غذایی به یک نفر انباردار با سابقه و ۲ 
نفر راننده تحویلدار و ۴ نفر بازاریاب در سطح استان نیازمند است

۰۹۱۴۳۴۳۳۲۴۸

به یک فروشنده نوجوان نیازمندیم
خ امام پاساژ انصار کیف فروشی مقبل ــت  ــم جه ــر خان ــد نف ــه چن ب

امــورات دفتــری بــا حقــوق و مزایا 
۴ میلیــون تومــان نیازمندیــم

۰91۴1۴9۲۲1۴

بــه یــک خانــم بــا حداقــل دو ســال ســابقه کار در 
ــه انگلیســی- زمینــه امــور بازرگانــی خارجی-مســلط ب

word .Exel آشــنایی با برنامــه هــای
ارسال رزومه:۰9353935۲59

به همکار خانم و آقا رشته گیاهان داروئی یا صنایع 
غذایی نیازمندیم

۰۹۱۴۳۸۷۱۲۸۵
ساعت تماس ۱۵ الی ۲۰

فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی



بایدن، تکلیف بن سلمان را یکسره کرد 

لطفا هنگام مطالعه نرشیه سیگار نکشید چهارشنبه 13 اسفند 19/1399  رجب 3/1442  مارس 2021

آمریــکا از عربســتان ســعودی خواســت، تیــم و بانــد 
مخــوف قتــل جمــال خاشــقچی بــه رهبــری محمــد 
بن ســلمان ولیعهد عربســتان ســعودی که واشــنگتن 
ــد. ــل کن ــت منح ــرده اس ــم ک ــم را تحری ــن تی ای

آمریــکا از عربســتان ســعودی خواســت، تیــم و بانــد 
مخــوف قتــل جمــال خاشــقچی بــه رهبــری محمــد 
بن ســلمان ولیعهد عربســتان ســعودی که واشــنگتن 
ــد. ــل کن ــت منح ــرده اس ــم ک ــم را تحری ــن تی ای

بــه گــزارش خبرگــزاری فرانســه، نــد پرایــس 
ســخنگوی وزارت خارجــه آمریــکا ســه شــنبه شــب 
در مــورد ایــن بانــد مخــوف گفــت: مــا از عربســتان 
ســعودی خواســته ایم کــه ایــن بانــد را منحــل 
ــام  ــای را انج ــات و کنترل ه ــپس اصالح ــد و س کن
ــا  ــه فعالیت ه ــود ک ــل ش ــان حاص ــا اطمین ــد ت ده
ــف می شــود. ــال متوق ــارض کام ــات ضــد مع و عملی
کــرد یکســره  را  بــن ســلمان  تکلیــف  بایــدن 

وی همچنیــن از عربســتان ســعودی خواســت بــرای 
آزادی لجیــن الهذلــول مدافــع حــق رانندگــی زنــان 
ــس  ــال حب ــه س ــه س ــک ب ــه نزدی ــتان ک در عربس
محکــوم شــده اســت، اقدامات بیشــتری انجــام دهد.

پرایــس افــزود: مــا از عربســتان ســعودی می خواهیم 
ــت  ــرای برداشــتن ممنوعی ــری ب ــات دیگ ــه اقدام ک
ســفر زندانیــان آزاد شــده و حــل پرونده هایــی 
ماننــد فعــاالن حقــوق زنــان و دیگــران انجــام دهــد.

ــتان  ــه عربس ــکا ب ــه آمری ــای وزارت خارج توصیه ه
ــی  ــر در حال ــوق بش ــوارد حق ــت م ــورد رعای در م
ــه  ــن هفت ــدن ای ــت بای ــه دول ــرد ک ــورت می گی ص
گزارشــی منتشــر کــرد کــه در  آن صریحــا بــه نقــش 
ــد عربســتان در کشــته  ــلمان ولیعه ــن س ــد ب محم
ــده  ــاره ش ــعودی اش ــد س ــقچی منتق ــدن خاش ش
اســت امــا آمریــکا تــا کنــون اقدامــی بــرای تحریــم و 
یــا مجــازات ولیعهــد عربســتان انجــام نــداده اســت.
ــماری از  ــا ش ــز تنه ــکا نی ــه داری آمری وزارت خزان
افــرادی را کــه در تــرور خاشــقچی نقــش داشــته اند 
ــد  ــش محم ــن نق ــده گرفت ــا نادی ــرد و ب ــم ک تحری
ــان  ــت در ام ــه، مصونی ــن زمین ــلمان در ای ــن س ب
ــکا  ــط آمری ــه اقــدام قهرآمیــز توس ــودن هرگون ب
کــرد. اعمــال  ولیعهــد جــوان ســعودی  علیــه 
صحبت هایــش  از  دیگــری  بخــش  در  پرایــس 
ــاره  ــکا درب ــی آمری ــزارش اطالعات ــوع گ ــه موض ب

قتــل »جمــال خاشــقچی« روزنامه نــگار منتقــد 
بن ســلمان«  »محمــد  دســتور  بــه  ســعودی 
ولی عهــد ایــن کشــور، تصریــح کــرد: »دولــت 
ــتان  ــه عربس ــفافی ب ــام ش ــن کار، پی ــا ای ــدن ب بای
ســعودی داد و آینــده روابــط را تعییــن کــرد«.

وی بــا بیــان اینکــه دولــت آمریــکا قصــد دارد 
»شــراکت مســئوالنه ای« بــا عربســتان ســعودی 
ــن  ــد مطمئ ــان بای ــت: »همزم ــد، گف ــته باش داش
شــویم کــه ]حادثــه ای شــبیه[ قتــل خاشــقچی، بــار 
دیگــر تکــرار نشــود... مــا گام هایــی را بــرای اعمــال 
محدودیــت ورود بــر ۷۶ تبعــه ســعودی ]بــه آمریکا[ 
کــه در قتــل خاشــقچی دخیــل بودنــد، برمی داریم«.

ــه  ــخ ب ــکا در پاس ــه آمری ــخنگوی وزارت خارج س
ــل  ــی قت ــزارش اطالعات ــاره گ ــری درب ــوال دیگ س
خاشــقچی، توضیــح داد: »ایــن گــزارش جدیــد 
نیســت. مــا متعهــد بــه انتشــار گــزارش قتــل 
ــل  ــه اص ــان ب ــر تعهدم ــتیم و بخاط ــقچی هس خاش
شــفافیت، عذرخواهــی نمی کنیــم... هیــچ نفــوذ 
سیاســی در ایــن گــزارش اطالعاتی و انتشــار لیســت 
افــراد دخیــل در قتــل خاشــقچی وجــود نداشــت«.

در حمله موشکی انصاراهلل به 
عربستان پنج نفر زخمی شدند

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

ــدار  ــتان هش ــه عربس ــن ب ــاراهلل یم انص
ــتی  ــف کش ــه توقی ــورت ادام داده درص
نفتــی،  مشــتقات  حامــل  هــای 
اقتصــادی  و  حیاتــی  تاسیســات 
ــد. ــی ده ــرار م ــدف ق ــتان را ه عربس
ســازمان دفــاع مدنــی عربســتان در بیانیــه 
ــای  ــه ه ــش و کمیت ــک ارت ــت موش ای از اصاب
جیــزان  در  روســتایی  بــه  یمــن  مردمــی 
داد. خبــر  کشــور  ایــن  جنــوب  در  واقــع 
بــه گــزارش اســپادانا خبــر، ایــن ســازمان 
اعــالم کــرده کــه در پــی اصابــت موشــک 
ــن زخمــی شــدند. ــج ت ــور پن ــه مذک ــه منطق ب
ــه  ــی در منطق ــاع مدن ــازمان دف ــخنگوی س س
جیــزان نیــز گفــت کــه ایــن نهــاد گزارشــی در 
مــورد اصابــت یــک فروند موشــک شــلیک شــده 
ــه یکــی از روســتاهای  ــش یمــن ب از ســوی ارت
ــت. ــرده اس ــه ک ــازان ارائ ــه ج ــرزی در منطق م
ــات  ــز از جزئی ــن نی ــش از ای ــن پی انصــاراهلل یم
عملیــات موشــکی در عمــق خــاک ریــاض 
خبــر داده و فیلمــی از آن را منتشــر کــرد.
انصــاراهلل یمــن بــه عربســتان هشــدار داده 
ــای  ــتی ه ــف کش ــه توقی ــورت ادام ــت درص اس
ــی و  ــات حیات ــی، تاسیس ــتقات نفت ــل مش حام
اقتصــادی عربســتان را هــدف قــرار مــی دهــد.

  خرب ..............................

به میدان نفتی 
»صافر« حمله شود، 
آرامکو را می زنیم

در  درگیــری  شــدن  شــدید  بــا 
شــمال  و  غــرب  جبهه هــای 
شــدن  نزدیــک  و  یمــن  مــأرب 
کمیته هــای  و  ارتــش  نیروهــای 
ــن نفتــی منطقــه  ــه میادی مردمــی ب
ــق  ــاء از طری ــت صنع ــر«، دول »صاف
بــه  هشــدارهایی  دیپلماتیــک 
اســت. داده  ســعودی  عربســتان 
روزنامــه االخبــار گــزارش داد؛ صنعاء 
ــاض هشــدار  ــه ری ــا ب ــن پیام ه در ای
ــع در  ــی واق ــتگاه نفت ــه ایس داده ک
میادیــن صافــر، »خــط قرمــز« اســت 
و اگــر جنگنده هــای ســعودی یــا 
ــالف  ــن ائت ــان ای ــا حامی ــی ی امارات
ــاران  ــه را بمب ــن منطق ــاوز، ای متج
کننــد، پاســخ نیروهــای یمنــی نیــز 
حملــه بــه شــرکت »آرامکــو« -غــول 
بــود. خواهــد  ســعودی-  نفتــی 
ــت  ــه، دول ــن روزنام ــزارش ای ــه گ ب
ــه  ــن ب ــن همچنی ــی یم ــات مل نج
کــه  گفتــه  ســعودی  عربســتان 
بســیار  آتــی،  حمــالت  حجــم 
فراتــر از عملیــات اخیــر »موازنــه 
ــود. ــد ب ــم« خواه ــی پنج بازدارندگ
برخــی  کــه  در حالی اســت  ایــن 
داده انــد  هشــدار  مــأرب  قبایــل 
وابســته  عناصــر  احتمــاال  کــه 
ســعودی- متجــاوز  ائتــالف  بــه 

صافــر  نفتــی  میادیــن  اماراتــی، 
کرده انــد. بمب گــذاری  را 

ســریع«  »یحیــی  ســرتیپ 
ــن  ــلح یم ــای مس ــخنگوی نیروه س
ــه  ــاز مرحل ــش از آغ ــم دو روز پی ه
بازدارندگــی  موازنــه  از  جدیــدی 
ــه  ــر گون ــه ه ــدار داد ک ــر و هش خب
ــد  ــل خواه ــه مث ــه ب ــه، مقابل حمل
ــرودگاه در  ــه »ف ــد معادل شــد و مانن
ــالت  ــر حم ــرودگاه« در براب ــر ف براب
گرفــت. خواهــد  صــورت  ریــاض 

استخدامفرصت های شغلی موجود در شهر ارومیه
استخدام

ــا  ــه یــک فروشــنده ماهــر ی ب
ــوازم  ــت کار در ل ــر جه ــه ماه نیم

ــم ــی نیازمندی خانگ
09144411930

09147761930

یــک شــرکت 
نفــر  چنــد  بــه 
ــد  ــاب نیازمن بازاری

اســت
09144460471

کسب و کار با 
درآمد حداکثری شیش 

میلیون تومان
09149۷854۷۷

یک انتشاراتی از بانوان و دانشجویان دعوت به همکاری می نماید
ساعت کاری روزانه 5 ساعت حقوق 3 و 5 میلیون تومان+بیمه و مزایا

09903448068

به 2 نفر خانم جهت همکاری 
در مشاور امالک با روابط عمومی باال 

نیازمندیم
09141418802

ــنده  ــر فروش ــد نف ــه چن ب
ــا حقــوق  ــم جهــت پخــش ب خان
تومــان  میلیــون   4 حداقــل 

نیازمندیــم
09374032024

به یک نفر شاطر نان روغنی و یک 
نفر شاطر نان فانتزی و یک نفر کارگر 

نانوایی نیازمندیم
091444۶31۶4

ــاله  ــی 35 س ــا 25 ال ــک آق ــه ی ب
ــی  ــط عموم ــب و رواب ــری مناس ــا ظاه ب
بــاال و بــا تجربــه فروشــندگی نیازمندیــم 

ــی 22 ــی 14 و 16:30 ال ــاعت 9 ال س
09149758409

بــه یــک نفــر همــکار جهــت 
نیازمندیــم همــکاری 

فلکه خیام - دنر خیام

بــه تعــدادی خانــم 20 الــی 30 ســاله 
ــر نیازمندیم ــاط ماه خی

09141094171

به تعدادی فروشنده و صندوق 
دار)آقا و خانم(با حقوق و مزایای عالی به 
صورت تک شیفت یا دو شیفت نیازمندیم

09122152606

به چند نفر چرخکار ماهر 
خانم جهت کار در تولیدی 

نیازمندیم
0903۷۶581۷۷

به تعدادی همکار خانم به صورت 
نیمه وقت با حقوق 2.500.000 تومان 

نیازمندیم
09109716147

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود به 2 نفر همکار آقا با حداقل 
دیپلم جهت پیشتیبانی دستگاه های کارتخوان بصورت حضوری نیازمندیم

09149505758

ــه  ــش ب ــرکت پخ ــک ش ی
دارای   1 پایــه  راننــده  تعــدادی 
ــا حقوق  کارت هوشــمند ســامت ب
ماهیانــه 4.000.000 تومــان بــا بیمــه 

ــم نیازمندی
به چند نفر بازاریاب آقا و خانم 

با حقوق و مزایای ویژه تمام وقت و 
پاره وقت نیازمندیم
0914۶0۷3450

ــروش  ــت ف ــی( جه ــاب تلفن ــور تلفنی)بازاری ــر اپرات ــداد 100 نف ــه تع ب
تخفیــف کارتهــای خدمــات پزشــکی،دندان پزشــکی در محیــط کامــا زنانــه 

ــا حقــوق مکفــی و پورســانت عالــی نیازمندیــم ب
09388515021

مراجعه حضوری 10 صبح الی 2 عصر
ــب  ــتان،کوچه جن ــون اس ــال خ ــازمان انتق ــدرس جنــب فروشــگاه و س خ م

فضــای ســبز پــاک 81 شــرکت عصــر ســامت

گزارش

بخوان
ارومیه
 بخوان
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   خرب ...............................

جمع آوری  ۹ مرکز ذبح 
و عرضه مرغ زنده در 

اشنویه

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

دستگیری ۲ سارق حین سرقت 
در خوی 

ــوی  ــل موس ــید جلی ــرهنگ س س
خــوی  انتظامــی  فرمانــده 
ــرقت  ــن س ــارق حی ــت: 2 س گف
شــدند. دســتگیر  خــوی  در 
فرمانــده  موســوی  جلیــل  ســید  رسهنــگ 

یــک  در  گفــت:  خــوی  انتظامــی  نیــروی 

عملیــات پلیســی  ۲ نفــر ســارق حیــن رسقــت  

انتظامــی دســتگیر شــده و  توســط عوامــل 

اماکــن خصوصــی  از  فقــره رسقــت   ۱۵ بــه 

خودرو هــای  قطعــات  و  باغــات  مــزارع 

ســنگین حیوانــات و طیــور اعــراف منودنــد.

او افــزود: در ایــن راســتا یــک دســتگاه خودروی 

ــد. ــف گردی ــارقین توقی ــه س ــق ب ــکان متعل پی

از  پــس  گفــت:  پایــان  در  موســوی 

بــه  ســارقین  مقدماتــی،  پرونــده  تشــکیل 

شــدند. داده  تحویــل  قضایــی  مقامــات 

آزادی ۱۹زندانی جرایم غیرعمد در ماکو
مدیرعامل انجمن حامیت از زندانیان ماکو

مدیرعامــل انجمــن حمایــت از زندانیــان ماکو 
گفــت:  ۱۹ نفــر از زندانیــان جرایــم غیرعمــد 
ــران از  ــی خّی ــا همراه ــتان ب ــن شهرس در ای
ــن شهرســتان آزاد  ابتــدای ســال جاری در ای
ــد ــواده بازگشــته ان ــوش خان ــه آغ شــده و ب
دارای  زندانــی  تعــداد  ایــن  افــزود:  وی 
ــارد  ــج میلی ــغ پن ــه مبل ــی ب ــت مال محکومی
ریــال و ۴۹۰میلیــون ریالــی بودنــد کــه برای 
ایــن زندانیــان، ۲ میلیــارد و ۳۷۰  آزادی 

میلیــون ریــال جریمــه نقدی از ســوی خّیران  
و انجمــن  و مابقــی نیــز بــا رضایــت شــاکیان 
و خــود محکــوم پرداخــت شــده اســت.
امســال  ابتــدای  از  کــرد:  اضافــه  وی 
ریــال  میلیــارد   ۶ از  بیــش  تاکنــون 
خانواده هــای  و  نیازمنــد  زندانیــان  بــه 
بســته های  صــورت  بــه  ماکــو  در  آنــان 
ــت. ــده اس ــک ش ــتی کم ــی و معیش حمایت
ــان  ــت از زندانی ــن حمای ــل انجم ــر عام مدی

ماکــو اضافــه کــرد : بــا توافــق اعضــای هیــات 
مدیــره و دادســتان، در اســفند امســال یــک 
ــه  ــک ب ــال کم ــون ری ــارد و ۳۵۰میلی میلی
ــبد  ــتی و س ــته معیش ــدی و بس ــورت نق ص
ــش  ــت پوش ــای تح ــواده ه ــه خان ــی ب غذای
در آســتانه ســال جدیــد اهــدا خواهــد شــد.
ماکــو از شــهرهای شــمالی آذربایجــان غربــی 
ــت ــر جمعی ــزار نف ــش از ۱۰۰ ه اســت و بی

 دارد. 

رییــس شــبکه دامپزشــکی اشــنویه 
گفــت: در قالــب اجــرای طــرح 
عرضه کننــدگان  جمــع آوری 
ــتان،  ــن شهرس ــده در ای ــرغ زن م
عرضــه  و  ذبــح  مرکــز   ۹
شــد.  جمــع آوری  زنــده  مــرغ 
ــیوع  ــه ش ــه ب ــا توج ــزود: ب وی اف
ــور  ــاد طی ــزای ح ــاری آنفلوآن بیم
کشــور  مناطــق  از  بســیاری  در 
و  آذربایجان غربــی  جملــه  از 
ــیوع  ــری از ش ــور جلوگی ــه منظ ب
ــاک، برخــورد  ــروس خطرن ــن وی ای
عوامــل  و  عرضه کننــدگان  بــا 
ــه دارد. ــده ادام ــور زن ــروش طی ف

بــه  اقــدام  ایــن  گفــت:  وی 
ــت  ــطح بهداش ــای س ــور ارتق منظ
از  صیانــت  و  حفــظ  عمومــی، 
شــهروندان  ســامت  و  حقــوق 
ســتاد  مصوبــات  اجــرای  و 
شهرســتانی پیشــگیری از کرونــا 
بهداشــت،  مرکــز  بــا همــکاری 
نیــروی  دامپزشــکی،  شــبکه 
دادســتان  دســتور  و  انتظامــی 
شــد. انجــام  شهرســتان  ایــن 
رییــس شــبکه دامپزشــکی اشــنویه 
اظهــار کــرد: ۱۱ واحــد دیگــر 
از ایــن مراکــز نیــز بــه دلیــل 
ــده   ــی ش ــه دادگاه معرف ــف ب تخل
مراحــل  بــه زودی  کــه  اســت 
ــن  ــورد ای ــی در م ــی و قانون قضای
شــد. خواهــد  آغــاز  تخلفــات 
ــرغ  ــه م ــه داد: روش عرض وی ادام
زنــده و کشــتار غیربهداشــتی و 
ــال  ــت احتم ــه عل ــتاندارد ب غیراس
بســیاری  در  بیمــاری  انتقــال 
منــع  جهــان  کشــورهای  از 
یــک  ایــن روش  و  قانونــی دارد 
ــه  ــده در عرض ــوخ ش ــیوه منس ش
ــی رود. ــه شــمار م ــرغ ب گوشــت م

ــکیل  ــا تش ــرد: ب ــان ک ــور بی علیپ
ایــن  در  نظارتــی  تیــم  یــک 
شــبکه  از  متشــکل  شهرســتان 
بهداشــت و درمــان، دامپزشــکی 
و دســتگاه قضایــی بــه صــورت 
ــده  ــز عرضه کنن ــر مراک ــتمر ب مس
مــرغ زنــده در ایــن شهرســتان 
متخلفــان  بــا  و  شــده  نظــارت 
می گیــرد. صــورت  برخــورد 

ــه  ــت هم ــهروندان خواس وی از ش
فرآورده هــای خــام دامــی خــود را 
ــتی  ــه بهداش ــز دارای پروان از مراک
دامپزشــکی  نظــارت  تحــت  و 
خریــداری کــرده و هرگونــه مــوارد 
غیربهداشــتی را نیــز در صــورت 
مشــاهده در اســرع وقــت با شــماره 
تلفــن ۴۴۶۲۵۷۱۰ اطــاع دهنــد.

اشــنویه  شــهروندان  بیشــتر 
زنــده  مــرغ  عرضــه  مراکــز  از 
می کننــد  خریــد  بــه  اقــدام 
کــه ایــن امــر موجــب نگرانــی 
بهداشــت  حــوزه  مســووالن 
شهرســتان  ایــن  اســت؛  شــده 
دارد. جمعیــت  نفــر  هــزار   ۷۵

فعالیت۱۸۷ واحد صنعتی در خوی
ــوی  ــارت خ ــدن و تج ــت، مع ــس اداره صنع ریی
در  صنعتــی  و  تولیــدی  واحــد   ۱۸۷ گفــت: 
ایــن شهرســتان فعــال بــوده و ۴۶ هــزار و 
۸۶۱ نفــر در آنهــا مشــغول بــه کار اســت. 
ــن واحدهــا ۶  ــرای فعــال شــدن ای ــزود: ب وی اف
هــزار و ۳۲۲ میلیــارد ریــال ســرمایه گــذاری از 
ــت. ــده اس ــام ش ــی انج ــش خصوص ــوی بخ س
وی ادامــه داد: در بخــش معــادن خــوی نیــز ۶۳ 
ــی،  ــنگ های تزیین ــواع س ــه ان ــدن در زمین مع
ســنگ نمــک، گــچ، ســیلیس و کرومیــت فعــال 
اســت کــه بــرای بهــره بــرداری از آنهــا بیــش از 
۱۸۷ میلیــارد ریال ســرمایه گــذاری انجام و برای 

ــم شــده اســت. ــه اشــتغال فراه ــر زمین ۶۵۶ نف
ــوی  ــارت خ ــدن و تج ــت، مع ــس اداره صنع ریی
ــده  ــام ش ــات انج ــه اقدام ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
جهــت جلوگیــری از خــام فروشــی و ایجــاد 
ــتخراج  ــی اس ــواد معدن ــرای م ــزوده ب ارزش اف
ارزش  بازگردانــی  و  خــوی  معــادن  از  شــده 
واحــد   ۷۲ گفــت:  شهرســتان  بــه  افــزوده 
فــرآوری مــواد معدنــی بــا حجــم ســرمایه 
ــال در  ــارد ری ــزار و ۹۸۳ میلی ــک ه ــذاری ی گ
ــک هــزار و ۵۶۷  ــرای ی ــه ایجــاد و ب ــن منطق ای
نفــر نیــز در ایــن حــوزه اشــتغالزایی شــده اســت.

و  خــوی  شهرســتان  در  افــزود:  جعفــری 

شــهرهای تابعــه، ۱۱ هــزار و ۹۵ واحــد صنفــی 
خدماتــی، تولیــدی و توزیعــی فعــال بــوده 
هــزار   ۳۴ صنفــی  واحدهــای  ایــن  در  کــه 
و ۸۵۳ نفــر مشــغول بــه فعالیــت هســتند.

وی اضافــه کــرد: هشــت مجتمــع صنفــی تجاری 
ــرای  ــن شهرســتان وجــود دارد کــه ب ــز در ای نی
ــا  ــع ه ــن مجتم ــیدن ای ــرداری رس ــره ب ــه به ب
ــرمایه  ــال س ــارد ری ــزار میلی ــج ه ــش از پن بی
ــن مجتمــع هــا  گــذاری صــورت گرفتــه و در ای
۲ هــزار و ۸۵۰ نفــر مشــغول بــه کار مــی شــوند.

ــزار  ــک ه ــتان ی ــن شهرس ــه داد: در ای وی ادام
و ۵۰۰ نفــر دارای کارت پیلــه وری هســتند.
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گزارش

ــت  ــی اس ــد وقت ــه، چن ــان در ارومی ــت ن ــت پخ ــر وضعی در حــال حاض
ــره صــدای  ــر، ســوخته و تی ــای خمی ــوده و پخــت نان ه ــت بخــش نب رضای
شــهروندان ایــن شــهر را در آورده اســت و جــای ســوال دارد چــرا مســئوالن 
امــر ســالیان ســال ایــن موضــوع مهــم را حــل و فصــل نکرده انــد. 
اقــالم  پرکاربردتریــن  و  مهمتریــن  از  یکــی  نــان  خانــوار  ســبد  در 
هــرم  در  را  ســهم  بیشــترین  همــواره  و  می شــود  محســوب  مــردم 
غذایــی داشــته و بخــش جدایــی ناپذیــر ســفره ها و نقــش عمــده ای 
بایــد  نــان  وضعیــت  و  کیفیــت  بنابرایــن  دارد  خانواده هــا  ســفره  در 
ــر روی آن داشــته باشــند. ــی و جــدی ب ــوده و نظــارت کاف رضایت بخــش ب

ــی  ــد وقت ــه، چن ــان در ارومی ــت ن ــت پخ ــر وضعی ــال حاض ــفانه در ح متأس
ــره  ــوخته و تی ــر، س ــای خمی ــت نان ه ــوده و پخ ــش نب ــت بخ ــت رضای اس
ــن شــهر را در آورده اســت و جــای ســوال دارد چــرا  صــدای شــهروندان ای
مســئوالن امــر ســالیان ســال ایــن موضــوع مهــم را حــل و فصــل نکرده انــد.

ــا کیفیــت اســتانی  ــه اینکــه آذربایجان  غربــی در تولیــد گنــدم ب ــا توجــه ب ب
ــوص  ــه خص ــتان ب ــن اس ــان در ای ــت ن ــفانه کیفی ــا متأس ــت ام ــرو اس پیش
ــا  ــواع نان ه ــد، ان ــب کن ــتریان را جل ــت مش ــته رضای ــوز نتوانس ــه هن ارومی
عــالوه بــر اینکــه از کیفیــت مطلوبــی برخــوردار نیســتند روز بــه روز 
از  نظارتــی  هیــچ  همچنــان  و  می شــوند  هــم  کوچک تــر  و  کوچــک 
ســوی مســئوالن بــر روی ایــن موضــوع نیســت و شــهروندان ارومیــه 
نیــز عــدم نظــارت مســئوالن را در ایــن خصــوص تاییــد می کننــد.

   مســئوالن امــر بایــد راهــکاری اساســی بــرای کیفیــت بــد نــان بیاندیشــند  

حبیــب غــالم زاده یکــی از همشــهریان در محلــه هفت آســیاب ارومیــه 
متأســفانه  گفــت:  نانوایی هــا  در  نــان  کیفیــت  عــدم  از  گالیــه  بــا 
ــه  ــچ گون ــان هی ــت ن ــا قیم ــنگک ب ــری و س ــه برب ــان از جمل ــت ن کیفی
ــد  ــا بای ــت و تنه ــر اس ــان خمی ــتر ن ــه بیش ــرا ک ــد چ ــی کن ــری نم براب
اســت. اســتفاده  قابــل  غیــر  مابقــی  و  کــرد  اســتفاده  آن  وســط  از 

ــان در ایــن اســتان مطلــوب نیســت و مســئوالن  وی بیــان کــرد: کیفیــت ن
امــر بایــد راهــکاری اساســی بــرای آن بیاندیشــند چــرا کــه صرفــاً بــا افزایــش 
وزن چونــه و بــاال بــردن قیمــت، گــره ای از بــی کیفیتــی نــان بــاز نمی شــود.

رحیــم حســن زاده دیگــر مشــتری در نانوایــی هفت آســیاب در ایــن خصــوص 
بیــان کــرد: برخــی نانواهــا انــدازه نــان را بزرگتــر کــرده و برخی هــا بــه دلیــل 
اینکــه وضعیــت آن مطلــوب شــود و رضایــت مشــتری را بــه دســت آورنــد بــه 
ــوب نیســت. ــان مطل ــت ن ــی کیفی ــت کل ــا در حال ــد ام ــان کنجــد می زنن ن

وی افــزود: نــان خریــده شــده بایــد بالفاصلــه اســتفاده شــود وگرنــه 
ــود. ــتفاده نمی ش ــل اس ــر قاب ــده و دیگ ــات ش ــاعت بی ــن س ــد از چندی بع

فرهنگیــان  منطقــه  در  ارومیــه ای  همشــهری  نمــازی  روح انگیــز 
ایــن  نانوایی هــای  در  نــان  مطلــوب  کیفیــت  عــدم  از  نیــز  ارومیــه 
محلــه از شــهر گالیــه کــرد و گفــت: مســئوالن اســتانی و کشــوری 
فقــط بــه فکــر افزایــش قیمــت کاال و اقــالم اساســی مــردم هســتند 
می آیــد. پاییــن  نیــز  کیفیــت  قیمــت  افزایــش  بــا  متاســفانه 

ــت  ــای کیفی ــر ارتق ــه فک ــان ب ــردن ن ــران ک ــای گ ــه ج ــرد: ب ــان ک وی بی
ــان  ــت ن ــت پخ ــه کیفی ــه ب ــواده توج ــی خان ــت اصل ــند و خواس آن باش

نــدارد. ایــن مســأله  تأثیــری در  نــان  انــدازه و وزن  تغییــر  و  اســت 
پیرمــرد 70 ســاله کــه در منطقــه صمــدزاده مشــغول خریــد نان ســنگگ بود 
در ایــن خصــوص گفــت: نــان پختــه شــده در کل ایــن منطقه مانند الســتیک 
ــه درد فــک مبتــال  ــل اســتفاده نیســت و در هنــگام اســتفاده، ب اســت و قاب
می شــوم و ایــن حکایــت تلخی بــوده کــه موجب نارضایتی مردم شــده اســت.

وی در ادامــه در خصــوص نــان بربــری نیــز گفــت: خشــکی بیــش ازحــد نان، 
تکــه تکــه شــدن نان هــا، غیرقابــل مصــرف شــدن نــان در مــدت زمــان کوتاه، 
خامــی خمیــر نــان از دیگــر مواردی اســت کــه مــردم را گالیمند کرده اســت.

علی رضــا محمود پــور شــاطر نانوایــی در روســتای جارچیلــو ارومیه بیــان کرد: 
وقتــی آرد بی کیفیــت بــه نانوایی هــای ســطح شــهر و روســتا عرضــه می شــود 
نمی تــوان انتظــار نــان خــوب داشــت و پخــت نــان بی کیفیــت باعــث شــده 
تــا ضایعــات ایــن نــان نیــز افزایــش داشــته و باعــث نارضایتــی مــردم شــود.

ــیاری  ــده و بس ــن آم ــت آرد پایی ــه کیفی ــت ک ــالی اس ــد س ــزود: چن وی اف
از مشــتریان نســبت بــه کیفیــت نــان معتــرض هســتند و از طرفــی 
دارنــد. اعتراضاتــی  نیــز  کــم  ســودهی  خصــوص  در  نیــز  نانوایــان 

نیســت   مطلــوب  غربــی  آذربایجــان  در  نــان  کیفیــت    
و  اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  دفتــر  کل  مدیــر  ســیوانی  حســین 
متولیــان  کــرد:  بیــان  غربــی  آذربایجــان  اســتانداری  الملــل  بیــن 
آرد و نــان بایــد تــالش کننــد تــا بــا ارتقــاء کیفیــت آرد تولیــدی 
بیشــتری  نظــارت  نانوائی هــا  عملکــرد  بــر  بازرســی ها  افزایــش  و 
داشــته باشــند تــا نــان بــا کیفیت تــری بــه دســت مــردم برســد.
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