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گرانی با وجود 
فراوانی

طنز پرداز نرشیه

بنــا بــه گــزارش میدانــی جناب 
جارچــی باشــی بــا وجــود 
فراوانــی کاالهــای اساســی و 
ــرغ،  ــی م ــردم گران ــی م مصرف
 ... و  مــرغ  تخــم   ، گوشــت 
همچنــان ادامــه دارد وهمچنــان 
جیــب مــردم رو تنگتــر و ســفره 
 شــون رو خــای تــر میکنــه

پــس  بابــا  گفتــم؛ای 
کجــان  مســئولین  ایــن 
میکنــن؟!  چیــکار 

ــت؛  ــی گف ــی باش ــاب جارچ جن
مســئول  کــدوم  عــوام  ای 
خــودش  کــه  مســئولی  اون 
ــن  ــفره اش رنگی ــوادش س خان
میتونــه  چطــور  ســنگینه  و 
مدیــری  اگــه  بکنــه؟!  کاری 
ــا پوســت و  پیــدا کــردی کــه ب
ــی  ــتخونش گرون ــت و اس گوش
رو ســفره هــا و جیبهــای خالــی 
رو و...لمــس کــرده باشــه اونــوق 
ــه...!!!  میتونــی ادعا بکنــی و گرن
ــت. ــال مل ــس وای بح ــم؛ پ گفت

راســتی دولــت مــردان کــه 
ــریف  ــواب تش ــدا خ ــکر خ ش
نهادهــای  ایــن  پــس  دارن 
ــد کارد  ــان نمیبینن ــی کج نظارت
ــه اســتخوان مــردم رســیده؟!  ب
ــم ــرض کن ــه ع ــت؛وا... چ  گف

ــی  ــی باش ــاب جارچ ــم؛ جن گفت
ــه شــما نعمــت حنجــره  خــدا ب
ــدادادی  ــت خ ــن نعم داده از ای
دادی  یــه  و  کــن  اســتفاده 
ــوری  ــردم بدج ــا م ــدادی باب بی
ازدســت  تنگــه  خلقشــون 
ناالیــق و  فاســد   مدیــران 

مــا  جنجــره  گفت؛آمــو 
بــس  از  نمیکنــه  کار  دیگــه 
ــار زده!!!! ــورده و ج ــرص خ ح

متاســفانه از همــان اوان روی کار آمــدن 
روحانــی  جنــاب  تدبیــر  بــی  دولــت 
ــد  ــاز ش ــور آغ ــی در کش ــی دولت ــر ب عص
و بــه هــر بهانــه ای ســفره و جیبهــای 
ــد! ــر ش ــی ت ــی و خال ــر روز خال ــردم ه  م

تفــاوت قیمتهــا در دولتهــای قبــل معمــوال 
ــای  ــه میزانه ــم ب ــی ان ه ــد گاه ــر از چن ه
معقــول اتفــاق میافتــاد، امــا در دولــت 
ــه هــر ســال و  ــی ب ــازه زمان ــی ایــن ب روحان
هــر مــاه و هــر هفتــه و االن هــم بــه هــروز 
رســیده و  قیمتهــا بعضــا تا ۱۰ برابــر افزایش 
نشــان میدهــد و ایــن در حالــی اســت کــه 
هیــچ وقــت ایــن بحــران ریشــه یابــی نشــده 
و نمیشــود. یــک روز بــه بهانــه دیــر رســیدن 
ــر  ــی و روز دیگ ــای دام ــاده ه ــه و نه کنجال
ــو کاال در گمــرکات و... و ایــن  ــه علــت دپ ب
ســریال همچنــان ادامــه دارد و ای بحرانهــا 
هیــچ وقــت از ســوی هیــچ نهــاد و ارگانــی 
علــت یابــی و کالبــد شــکافی نشــدند و ایــن 
چرخــه االن ۸ ســال اســت مثــل بختــک بــر 
زندگــی مــردم مســتولی گشــته  ومســئولین 
در ســایه حقــوق و مزایاهــای آنچنانــی و 
ــوال  ــان اص ــن و سنگینش ــای رنگی ــفره ه س
درک درســت و درمانــی از حداقــل وضعیــت 
معیشــت مــردم ندارنــد و تنهــا چیــزی کــه 
بلدنــد اینکــه از جیــب خــود مــردم برایشــان 
 کمــک معیشــت حقیرانــه پرداخــت بکننــد.

حــرف دل مــردم ایــن اســت کــه چــرا 
ملــت  بکشــدکه  اینجاهــا  بــه  کار  بایــد 
ــد. ــات کنن ــه دری ــت حقیران ــک معیش  کم

ــازار و در  ــه هــای ب ــه تکان ــا علــم ب دولــت ب
عیــن تجربــه هــای متفــاوت و متعــدد بعد از 
۸ ســال هنــوز نتوانســته پیــش بینــی هــای 
الزم و کافــی در رابطــه بــا جلوگیــری از 
 التهابــات بــازار و کنتــرل آن  داشــته باشــد!

ــار  ــوراخ دو ب ــک س ــی از ی ــچ ادم عاقل هی
ــی  ــاب روحان ــت جن ــود ، دول ــده نمیش گزی
از یــک ســوراخ چندیــن و چنــد بــار گزیــده 
ــر  ــا غی ــده میشــود ای ــاز هــم گزی شــده و ب
ــی نیســت؟! ــت عاقل ــه دول ــن اســت ک  از ای

ایــن چندمیــن بــار اســت کــه مــردم 
تجربــه  را  مــرغ  گرانــی  مــا  نجیــب 
میکننــد، واقعــا مشــکل کجاســت؟ ایــا 
یــا  کاال  فــان  دیــر رســیدن  در  علــت 
اســت؟  ... یــا  و  نگمــرکات  در  ان   دپــو 

بنظــر عمــوم کارشناســان دلیــل اساســی در 
مدیریــت ســو  و  ســو اســتفاده هــای کان 
ــرده  ــدای نک ــا خ ــت و ی ــایه غفل ــه در س ک
ــه جیــب عــده  ــران ب همــکاری بعضــی مدی
ای از خــدا بیخبــر ســرازیر میشــود ، اســت 
ــبیده و  ــزش چس ــه می ــه  ب ــری ک ، و مدی
ــق و ...!!! ــا مواف ــی و ی ــر خنث ــاره گ ــا نظ  ی

ــن  ــات ای ــرات و تبع ــه اث ــد البت ــه و ص البت
گرانیهــا کــه بــازار را ملتهب و جیب و ســفره 
مــردم را هــر روز کوچــک و کوچکتــر میکند 
تنهــا بــه اینجــا ختــم نمیشــود بلکــه مــوازی 
ــتفاده  ــو اس ــک کاال س ــی ی ــی حت ــا گران ب
هــا در ســطح بــازار بــه بهانــه واهــی گرانــی 
ــم کاال شــروع مــی شــود از  همــان یــک قل
کیــف و کفــش لبــاس گرفتــه تــا درمانگاهها 
و بیمارســتانها و مطــب پزشــکان همــه وهمه 
دســت بــه دســت هــم دمــار از روزگار مــردم 
ــش  ــداز فروک ــی بع ــه حت ــد ک ــی اورن در م
هــای  گرانــی  مــوردی  گرانــی  کــردن 
ــد! ــر نمیدارن ــردم ب ــر م ــت از س ــر دس  دیگ

واقعــا اگــر در کشــور مــا دولتــی در کار نبود 
اوضــاع از ایــن کــه هســت بدتــر میشــد؟! آیا 
االن در عصــر بــی دولتــی بــه ســر نمیبریم؟!

ماجرای دپوی 2هزار کامیون سیب درختی در گمرکات کشور چه بود؟ 
براساس اظهارات استاندار آذربایجان غربی

نــدارد،  تمامــی  اســتان  در  ســیب  مشــکات 
اســتانی  در  آذربایجان غربــی  کشــاورزان 
ــروش  ــه ف ــواره دغدغ ــه هم ــد ک ــی می کنن زندگ
محصــوالت خــود راداشــته اند و همه ســاله نیــز 
بــا بی تدبیــری مســئوالن، یــا به عنــوان میــوه 
ــیار  ــت بس ــا قیم ــا ب ــه جاده ه ــی در گوش زیردرخت
ــردخانه ها  ــا در س ــد و ی ــروش می رس ــه ف ــازل ب ن
فاســد می شــوند و یــا اینکــه امــکان صــادرات 
فراهــم نشــده اســت و از بابــت ایــن محصــول 
ــدن  ــل آم ــا عم ــی ت ــات فراوان ــه زحم ــر ک پرآب ب
ــوند. ــان می ش ــرر و زی ــل ض ــند، متحم آن می کش

ــون  ــش از یک میلی ــد بی ــا تولی ــی ب آذربایجان غرب
ــم  ــب مه ــی، قط ــیب درخت ــن س ــزار ت و ۱۰۰ ه
تولیــد ســیب در کشــور اســت و عــاوه بــر تأمیــن 

ــورهای  ــه کش ــول را ب ــن محص ــی، ای ــاز داخل نی
می کنــد. اوراســیا صــادر  اتحادیــه  و  همســایه 

ایــن در حالــی اســت کــه همه ســاله در موقــع 
صــادرات، برخــی ممنوعیت هــای صادراتی از ســوی 
دولــت ابــاغ می شــود و کشــاورزان از ایــن حیــث 
ضــرر و زیــان مالــی فراوانــی را متحمــل می شــوند.

ــی  ــتاندار آذربایجان غرب ــراً اس ــتا اخی ــن راس در ای
در نشســت اســتانداران کشــور اظهــار داشــت: 
کامیــون ســیب  هــزار  دو  از  بیــش  هم اکنــون 
درختــی اســتان به ســبب ناهماهنگــی گمــرک 
دپــو  کشــور  گمــرکات  در  صمــت  وزارت  و 
ــت. ــرده اس ــل ک ــادرات را مخت ــد ص ــده و  رون ش
محمدمهــدی شــهریاری بــا انتقــاد از هرگونــه 
ســیب  صــادرات  در  ممنوعیــت  و  محدودیــت 

درختــی گفــت: بــا وجــود تاش هــای فــراوان 
ــرای تســهیل در رونــد صــادرات ســیب درختــی،  ب
متأســفانه مصوبــه اخیــر ســتاد تنظیــم بــازار 
ــد. ــتان وارد می کن ــاد اس ــه اقتص ــی ب ــه بزرگ ضرب

ــیب  ــن س ــزار ت ــش از 25۰ ه ــود بی ــه وج وی ب
اشــاره  اســتان  ســردخانه های  در  درختــی 
رونــد  در  محدودیتــی  اگــر  افــزود:  و  کــرد 
ــاورزی  ــش کش ــود بخ ــال ش ــیب اعم ــادرات س ص
اســتان دچــار ضــرر ســنگینی خواهــد شــد.

ــن  ــرد: در ای ــح ک ــی تصری ــتاندار آذربایجان غرب اس
ــود  ــن ب ــازار ای ــم ب ــتاد تنظی ــار از س ــتا انتظ راس
ــز  ــئول می ــوان مس ــی به عن ــا آذربایجان غرب ــه ب ک
ســیب کشــور در زمینــه هرگونــه برنامه ریــزی 
بــرای ســیب هماهنگــی الزم را داشــته باشــد.

کاهش سهمیه کشاورزان آذربایجان غربی توسط ستاد احیای دریاچه ارومیه
 معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی:

ــاورزی  ــاد کش ــر جه ــاک وزی ــاون آب و خ مع
گفــت: ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه ســهمیه 
اســت.  داده  کاهــش  را  کشــاورزی  بخــش 
بــا ایــن حــال ســهمیه حــق آبــه بخــش 
کشــاورزی نبایــد از محــل خــروج ســدها 
تعییــن شــود و پــرت آب در مســیر کانــال 
ــه حســاب  ــد ب ــه وزارت نیــرو نبای طبــق مصوب
بخــش کشــاورزی در نظــر گرفتــه شــود.
علیمراد اکبری روز یکشــنبه در جلســه بررســی 
مشــکات بخــش آب جهــاد کشــاورزی مهابــاد 
ــر از  ــال دیگ ــارد ری ــزار و ۳۰۰ میلی ــزود: ه اف
ســهمیه بخــش کشــاورزی از اعتبارهــای ســتاد 
ــت  ــده اس ــی مان ــه باق ــه ارومی ــای دریاچ احی
ــاورزان ــت. کش ــده اس ــن نش ــوز تامی ــه هن ک
ــه  ــای دریاچ ــتاد احی ــه س ــان اینک ــا بی وی ب
ــه ســهمیه بخــش کشــاورزی را کاهــش  ارومی

داده اســت، ادامــه داد: از محــل اعتبارهــای 
ــرح  ــام ط ــرای اتم ــه ب ــه ارومی ــتاد دریاچ س
ــای  ــامانه ه ــار و س ــت فش ــاری تح ــای آبی ه
ــش  ــران کاه ــتای جب ــاری در راس ــن آبی نوی
ــد. ــه خواه ــاورزی هزین ــش کش ــه بخ ــق آب ح

جهــاد  وزیــر  خــاک  و  آب  معــاون 
حــق  کاهــش  داشــت:  اظهــار  کشــاورزی 
آبــه و ســهمیه بخــش کشــاورزی نیازمنــد 
تکمیــل طــرح  الزامــات همچــون  اجــرای 
تجمیعــی  و  فشــار  تحــت  آبیــاری  هــای 
ــد بــه مرحلــه اجــرا برســد. ــت کــه بای اس

اکبــری تاکیــد کــرد: ســهمیه حــق آبــه بخــش 
کشــاورزی نبایــد از محــل خــروج ســدها 
تعییــن شــود و پــرت آب در مســیر کانــال 
ــه حســاب  ــد ب ــه وزارت نیــرو نبای طبــق مصوب
بخــش کشــاورزی در نظــر گرفتــه شــود.

ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه ســاالنه هشــت 
درصــد حــق آبــه کشــاورزی را کــم مــی کنــد
 نماینــده مهابــاد در مجلــس شــورای اســامی 
نیــز در ایــن جلســه گفــت: ســهمیه آب بخــش 
ــون  ــتان از ۱۴۰ میلی ــن شهرس ــاورزی ای کش
ــر  ــون مت ــه ۸۰ میلی ــال ب ــب در س ــر مکع مت
مکعــب کاهــش یافتــه کــه جوابگــوی تولیــدات 
ــت. ــتان نیس ــن شهرس ــاورزی ای ــش کش بخ
جــال محمــودزاده بــا اشــاره بــه اینکــه ســتاد 
احیــای دریاچــه ارومیــه ســاالنه هشــت درصــد 
ــرده  ــم ک ــاورزی را ک ــش کش ــه بخ ــق آب ح
ــزان  ــه می ــود ک ــرر ب ــرد: مق ــه ک ــت، اضاف اس
ــرای  ــا اج ــب ب ــاورزی متناس ــش کش آب بخ
ــش  ــار کاه ــت فش ــاری تح ــای آبی ــرح ه ط
یابــد کــه هــم اکنــون ایــن تناســب هم خوانــی

 ندارد. 
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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

اشــاره  بــا  فــارس،  دکتــر وحیــد جــال زاده در گفت وگو بــا خبرگــزاری 
ــت  ــده ریاس ــات آین ــری« در انتخاب ــارکت حداکث ــوع »مش ــت موض ــه اهمی ب
داشــت: نظام  اظهــار  روســتا،  و  شــهر  اســامی  شــوراهای  و  جمهــوری 
بی نظیــر  و  مردمــی  انقــاب  یــک  پایــه  اســامی بر  جمهــوری 
تاریخــی بنــا شــده و بنــای آن بــر اســاس خواســت مــردم بــوده اســت.

نماینــده مــردم ارومیــه در مجلــس افــزود: بــر ایــن اســاس،  مــردم مظهــر اقتــدار 
جمهــوری اســامی هســتند و در 42 ســال گذشــته بســیاری از مشــکات 
ــه  ــوان ب ــا می ت ــه از جمله آنه ــم ک ــل کنی ــتیم ح ــردم توانس ــور م ــا حض را ب
جنــگ تحمیلــی و فتنــه 88 اشــاره کــرد کــه نهایتــا مــردم بــا حضــور خودشــان 
ــی  ــد، همچنیــن فشــارهای ناشــی از تحریم هــای غیرقانون مســأله را تمــام کردن
دشــمنان را نیــز بــا حضــور مــردم در صحنــه توانســتیم مدیریــت کنیــم.

ــر  ــد ب ــا تأکی ــس ب ــی مجل ــت خارج ــی و سیاس ــت مل ــیون امنی ــو کمیس عض
اینکــه مشــارکت مــردم را نبایــد صرفــا در ارتبــاط بــا صندوق هــای رأی 
ــادی  ــای اقتص ــردم را در مدیریت ه ــور م ــه حض ــت: زمین ــم، گف ــه کنی خاص
ــک  ــردم ی ــه حضــور و مشــارکت م ــرد، چــرا ک ــد فراهــم ک ــز بای و فرهنگــی نی
اصــل اســت نــه تشــریفات؛ در نــگاه امــام )ره( میــزان رأی مــردم اســت، 
ــت. ــردم اس ــته م ــور، رأی و خواس ــزان در اداره کش ــاک و می ــی م ــن یعن ای

کــه  می کننــد  را  خــود  تــاش  همــه  دولــت  در  برخی هــا 
دارنــد رأی بــاز  صندوق هــای  پــای  در  حضــور  از  را  مــردم 

دکتــر وحیــد جــال زاده تاکیــد کــرد: تشــکیل شــدن صف هــای روغــن 
و گوشــت، اجحــاف در حــق مــردم اســت؛ لــذا احســاس می کنیــم یــک 

ــای  ــه صف ه ــات را ب ــور انتخاب ــای پرش ــه صف ه ــود دارد ک ــان وج ــت پنه دس
خســته کننده مــرغ و گوشــت تبدیــل کنــد و ایــن یعنــی توطئــه و نفــوذ در دولت.

ــاد  ــه رأی اعتم ــرد: در جلس ــان ک ــس خاطرنش ــه در مجل ــردم ارومی ــده م نماین
ــادی در  ــوذ اقتص ــردم از نف ــد ک ــت تأکی ــر صنع ــینی وزی ــای رزم حس ــه آق ب
وزاتخانه تــان جلوگیــری کنیــد؛  حــاال هــم اگــر دنبــال تحقــق مشــارکت 
حداکثــری مــردم هســتیم، بایــد دســت نفوذی ها را کوتــاه کنیــم. کمــا 
کــه  می کننــد  را  خــود  تــاش  همــه  برخی هــا  دولــت  ایــن  در  اینکــه 
کــه  حالــی  رأی بازدارنــد، در  صندوق هــای  پــای  در  حضــور  از  را  مــردم 
ــدی  ــاء کارآم ــا ارتق ــه ب ــد ک ــاش کن ــد ت ــر کســی دلســوز کشــور اســت بای ه
دولــت و نظــام زمینــه امیــد و مشــارکت مــــــــــــردم را فراهــم کنــد.
پایانــی  روزهــای  در  تــا  کنیــم  همــت  تــوان  تمــام  بــا  بایــد  همــه 
نیایــد. وجــود  بــه  مــردم  اساســی  اقــام  توزیــع  در  خللــی   ســال، 
ــد جــال زاده،  ــر وحی ــا حضــور دکت ــتان ب ــازار اس ــم ب ــروه تنظی نشســت کارگ
نماینــده مــردم ارومیــه در مجلــس،  معــاون وزیــر صمــت و مدیرعامــل 
درخصــوص  کننــدگان  تولیــد  و  کننــدگان  مصــرف  حمایــت  ســازمان 
 فرآینــد تولیــد و تأمیــن میــزان کشــتار مــرغ در اســتان برگــزار شــد .
ــه  ــه در نتیج ــی ک ــت: صفوف ــت گف ــن نشس ــال زاده در ای ــد ج ــر وحی دکت
ســوءمدیریت و عدم نظارت، برای تهیــــــــــــه اقام اساســی تشــکیل میشــود، 
 اعتمــاد مــردم بــه مدیــران و ســرمایه اجتماعــی را کاهــــــــــــــش میدهــد.
بــه  رســانی  خدمــت  در  کــرد:  عنــوان  ارومیــه  مــردم  نماینــده 
نــداردو  وجــود  قــوا  ســایر  و  مجلــس  دولــت،  بیــن  تفکیکــی  مــردم 

هســتیم. مــردم  بــه  منــت  بــی  خدمــت  بــه  موظــف  و  مکلــف   همــه 
دکتــر جــال زاده افــزود: مدیران اجرایی اســتان مدعی هســتند، کشــتار روزانه در 
کشــتارگاه هــای سطـــــــــــــح شــهر با کاهش مواجــه نیســت، درحالیکه  آمار 
 ســه ماهــه کشــتارگاه ها از کاهــش بیــش از پنجاه درصدی کشــتار حکایــت دارد.
نماینــده مــردم ارومیــه تاکیــد کــرد: نحــوه عملکــرد مدیــران اجرایــی، 
اســت. ســاخته  شــرمنده  آنـــــــــــان  برابــر  در  را  مــردم   نماینــدگان 
پایانــی  روزهــای  در  تــا  کنیــم  همــت  تــوان  تمــام  بــا  بایــد  همــه 
نیایــد. وجــود  بــه  مــردم  اساســی  اقــام  توزیــع  در  خللــی  ســال، 
ــت  ــال زاده جه ــد ج ــر وحی ــه، دکت ــرغ در ارومی ــع م ــکل توزی ــی مش در پ
پیگیــری ایـــــــــــــن مســئله، بــه همــراه مدیــران جهــاد کشــاورزی 
و صمــت و دامپزشــکی  ارومیــه بــا حضــور در کشــتارگاه مــرغ خانگــی 
مـــــــــرغ  تامیــن  هــای  کشــتارگاه  بزرگتریــن  از  یکــی  عنــوان  بــه 
ــده از مبــداء بازدیــد کــرد. ــد توزیــع مــرغ زن  زنــــــــــده ارومــــــــیه از رون
نماینــده مــردم ارومیــه در ایــن بازدیــد گفــت: ایجــاد صــف خریــد مــرغ مدتــی 
اســت کام مــردم شــریف ارومیــه را تلــخ کــرده و مطالبــه بحــق مــردم رســیدگی 
 ومدیریــت مســئله توســط مدیــران اجرائــی و نظــارت بــر عملکــرد آنــان اســت.
اســت  مشــخص  آنچــه  کــرد:  تاکیــد  زاده  جــال  وحیــد  دکتــر 
در  ریــزی  جوجــه  میــزان  در  کمبــودی  نــان،  کمبــود  مســئله  هماننــد 
و  گــذاری  قیمــــــــــت  در  مدیریــت  ســوء  و  نــدارد  وجــود  ارومیــه 
کنتــرل و نظــارت بــر بــازار مســبب اصلــی ایجــاد وضــــــــع کنونــی

 است . 

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

0901461451

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
09148741857

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

ــب  ــد همیشــه ت ــی ســال، همانن ــه روزهــای پایان ــک شــدن ب ــا نزدی ب
ــرد  ــتانی اوج می گی ــوروز باس ــن ن ــن گرفت ــرای جش ــردم ب ــاب م و ت
ــش  ــد، بی ــرای خری ــردم ب ــتیاق م ــی، اش ــه تکان ــر از خان ــه غی ــا ب ام
ــا  ــان ب ــن می ــا در ای ــد ام ــان می ده ــود را نش ــر خ ــات دیگ از مقدم
توجــه بــه وضعیــت اقتصــادی حاکــم در جامعــه بــه راحتــی می تــوان 
چهــره درهم کشــیده مــردم را دیــد کــه نگــران از وضعیــت مالــی آخــر 
ــه نظــاره مشــغول هســتند. ــه خریــد و بعضــا هــم فقــط ب سالشــان، ب

آن  از  حاکــی  شــکالت  و  شــیرینی   بــازار  از  قیمت هــا 
بــه  نســبت  ارومیــه  در  شــیرینی  انــواع  قیمــت  کــه  اســت 
اســت. داشــته  افزایــش  درصــد  چندیــن  گذشــته  ســال 

ــیاری  ــت و بس ــق نیس ــر رون ــل پ ــد قب ــه مانن ــد اگرچ ــب عی ــازار ش ب
ــود  ــای خ ــیاری از خریده ــا، بس ــیوع کرون ــل ش ــه دلی ــا ب از خانواده ه
ــر  ــنت ه ــم س ــه رس ــز ب ــدادی نی ــا تع ــد، ام ــق انداخته ان ــه تعوی را ب
ســاله، شــیرینی و شــکالت را، هرچنــد بــه شــکل محــدود، می خرنــد.

گرانــی قیمــت شــیرینی و شــکالت در ایــام کرونــا و آســتانه عیــد باعــث 
ــد  ــوان خری ــه ت ــا ک ــت، آن ه ــده اس ــا ش ــیاری از خانواده ه ــه بس گالی
ــود  ــا وج ــرا ب ــوند؛ زی ــرمنده می ش ــان ش ــزد خانواده هایش ــد ن را ندارن
ــد. ــیرین کنن ــود را ش ــد کام خ ــیرینی می توانن ــد ش ــا خری ــا ب کرون

گرانــی در بــازار روغــن، نایــاب شــدن آن هــم بهانــه ای بــرای 
ــند  ــت باش ــش قیم ــر افزای ــه فک ــا ب ــت ت ــده اس ــان ش شیرینی فروش

و ایــن بــی انصافــی در حــق ملــت اســت کــه در اوج گرانــی، 
افزایــش قیمــت شــیرینی هــم بــر دوش آن هــا افــزوده شــود.

بــه  وقتــی  مخاطبــان  ســوی  از  دریافتــی  پیام هــای  طبــق 
پاســخ  شــده  گــران  کاال  ایــن  چــرا  می گوینــد  فروشــندگان 
می دهنــد در بــازار کــدام کاال ارزان اســت کــه جنــس مــا ارزان 
ــد. ــم ربوده ان ــبقت را از ه ــرعت و س ــوی س ــا گ ــی گرانی ه ــد گوی باش

ــک  ــا نزدی ــل ب ــئولین حداق ــه مس ــد ک ــار دارن ــردم انتظ ــان م در پای
شــدن بــه ایــام نــوروز بــرای کنتــرل قیمت هــا، بیــش از گذشــته ورود 
ــر شــیرینی آن ســایه ــد، ب ــوازم شــب عی ــن ل ــه تامی ــا دغدغ ــد ت کنن

 نیاندازد. 

سایه سنگین گرانی بر بازار شیرینی
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

نویسنده مهمان

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



کشف۱۳ هزار عدد انواع مواد محترقه در ارومیه
     خرب .....................................

شناسایی ۲۴۰۰ میلیارد تومان فرار 

۱۳ مالیاتی در آذربایجان غربی  گفــت:  ارومیــه  انتظامــی  فرمانــده 
در  محترقــه  مــواد  انــواع  عــدد  هــزار 
متهــم  نفــر  یــک  و  کشــف  ارومیــه 
شــد. دســتگیر  رابطــه  ایــن  در  نیــز 
ــنبه  ــژاد روز دوش ــیخ ن ــن ش ــرهنگ حس س
ــزود:  ــا اف ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب ــت و گ در گف
در  شهرســتان  ایــن  انتظامــی  مامــوران 
راســتای اجــرای طــرح ارتقــای امنیــت 
اجتماعــی بــا انجــام کارهــای اطالعاتــی 

فــروش  مغــازه  یــک  شــدند  موفــق 
کننــد. شناســایی  را  محترقــه  مــواد 
انتظامــی  مامــوران  کــرد:  اضافــه  وی 
بــا کســب مجــوز قضایــی محــل مــورد 
ایــن  در  کــه  کردنــد  بازرســی  را  نظــر 
مــواد  انــواع  عــدد  هــزار   ۱۳ بازرســی 
ــر مجــاز کشــف و ضبــط شــد. ــه غی محترق
داد:  ادامــه  ارومیــه  انتظامــی  فرمانــده 
ــب  ــازه پلم ــاب مغ ــک ب ــه ی ــن رابط در ای

دســتگیر  نیــز  متهــم  نفــر  یــک  و 
شــد. قضایــی  مراجــع  تحویپــل  و 
بــه گــزارش ایرنــا بــه نقــل از فرمانــده 
بــا  مقابلــه  آذربایجان غربــی  انتظامــی 
ــارزه  ــاق، مب ــا کاالی قاچ ــه ب ــرقت، مقابل س
ــا  ــا ناهنجاری ه ــارزه ب ــدر، مب ــواد مخ ــا م ب
و بــد اخالقی هــای اجتماعــی و کاهــش 
گانــه  پنــج  اولویت هــای  از  تصادف هــا 
انتظامــی ایــن اســتان در ســال جاری اســت.

آذربایجان غربــی  کل  بازرســی  سرپرســت 
ــن  ــر از بزرگتری ــایی ۶ نف ــه شناس ــاره ب ــا اش ب
بدهــکاران مالیاتــی اســتان گفــت: مالیــات 
ایــن افــراد حــدود ۲۷۰ میلیــارد تومــان بــود و 
همچنیــن دو هــزار و ۴۰۰ میلیــارد تومــان فــرار 
مالیاتــی در ســه ســال اخیــر نیــز احصــاء شــد. 
حقــوق  تضییــع  احصــاء  بــه  اشــاره  بــا 
از  برخــی  بهره بــرداران  ســوی  از  دولتــی 
معــادن ســطح اســتان در ســال 99 اظهــار 
آذربایجان غربــی  کل  بازرســی  داشــت: 
کــرد. ورود  موضــوع  ایــن  بــه  امســال 

ــف  ــن تکلی ــن تعیی ــرد: همچنی ــح ک وی تصری
عمومــی  انبارهــای  در  متروکــه  کاالهــای 
گمــرکات اســتان وجــود داشــت و ســال ها 
ــال  ــه امس ــد ک ــده بودن ــی مان ــف باق بالتکلی
از  آذربایجان غربــی  کل  بازرســی  ورود  بــا 
ــید و مبلــغ  ــروش رس ــده بــه ف ــق مزای طری
ــد ــز ش ــت واری ــه دول ــه خزان ــی ب ــل توجه قاب

آذربایجان غربــی  کل  بازرســی  سرپرســت 
بــه موضــوع تک برگــی کــردن  اشــاره  بــا 
ایــن راســتا  زمین هــای دولتــی گفــت: در 
برخــی از مدیــران دســتگاه ها بــه ایــن موضــوع 
بی توجهــی کــرده بودنــد کــه بازرســی کل 
بــرای آنهــا تفهیــم اتهــام فرســتاد و ایــن 
اقــدام ســبب شــد کــه هــزار و ۶۰۳ ســند 
کاداســتر بــه صــورت تــک برگــی صــادر شــود.

وی بــا اشــاره بــه جلوگیــری از تصــرف و 
ــز اهمیــت  تجــاوز اراضــی ملــی و عمومــی حائ
ــاری  ــال ج ــه در س ــوق عام ــا حق ــط ب و مرتب
ــی  ــارک جنگل ــا، پ ــه آنه ــرد: از جمل ــان ک بی
ارومیــه و تعاونی هــای مســکنی بودنــد کــه 
تشــکیل یافتــه و قصــد و غــرض آنهــا تصــرف 
و تجــاوز بــه اراضــی ملــی و عمومــی بــود کــه 
ــه  ــدودی گرفت ــا ح ــوی آن ت ــال 99 جل در س
شــد و بازرســی کل اســتان در ســال ۱۴۰۰ بــا 
ــه ایــن موضــوع ورود پیــدا می کنــد. جدیــت ب
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     خرب ............................
کشف ۸ قبضه سالح شکاری 

غیرمجاز در ارومیه

استخدامفرصت های شغلی موجود در شهر ارومیه
استخدام

ــی  ــی آذربایجان غرب ــده انتظام فرمان
اســلحه  قبضــه  هشــت  گفــت: 
ارومیــه  در  شــکاری  غیرمجــاز 
شناســایی و کشــف و یک نفــر متهم 
ــن رابطــه دســتگیر شــد. ــز در ای نی
ســردار ســرتیپ دوم مســعود خــرم 
ــو  ــت و گ ــنبه در گف ــا روز دوش نی
ــوران  ــزود: مام ــا اف ــگار ایرن ــا خبرن ب
ــی ایســت بازرســی ایســتگاه  انتظام
ارومیــه حیــن  شــهید کالنتــری 
کنتــرل خودروهــای عبــوری بــه یک 
دســتگاه خــودرو ســواری مشــکوک 
کردنــد. توقیــف  را  آن  و  شــده 
وی اضافــه کرد: ماموران در بازرســی 
از خــودرو، هشــت قبضــه ســالح 
ــه  ــور ماهران ــه ط ــه ب ــاز ک غیرمج
جاســازی  خــودرو  داخــل  در  ای 
شــده بــود، کشــف و ضبــط کردنــد.
ــی  ــی آذربایجان غرب ــده انتظام فرمان
گفــت: در ایــن رابطــه یــک دســتگاه 
خــودروو ســواری توقیــف و یــک 
نفــر متهــم نیــز دســتگیر شــد.
ســردار خــرم نیــا افــزود: متهــم 
ــی  ــده مقدمات ــس از تشــکیل پرون پ
قانونــی  مراحــل  ســیر  جهــت 
شــد. قضایــی  مقــام  تحویــل 
بــه گــزارش ایرنــا بــه نقــل از فرمانده 
انتظامــی آذربایجان غربــی مقابلــه 
بــا ســرقت، مقابلــه بــا کاالی قاچاق، 
مبــارزه بــا مــواد مخــدر، مبــارزه بــا 
اخالقی هــای  بــد  و  ناهنجاری هــا 
اجتماعــی و کاهــش تصادف هــا از 
ــی  ــه انتظام ــج گان ــای پن اولویت ه
ایــن اســتان در ســال جــاری اســت.

به یک خانم با شرایط 18-45 سال با 
تجربه حداقل یک سال کار در تولیدی مبل 

نیازمندیم
09333769742

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

09148551090

جذب نیروی کار خانم ساعت کار 8 الی 
14 حقوق ثابت

2.700.000 ت + مزایای عالی
ارومیه خ حسنی جنب شهرداری مجتمع 

آذربایجان ط3 واحد 36
0914525023

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 اسالمی 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
09143468105

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 اطالعات،آمار،ریاضی،حقوق،کامپیوتر و علوم 
کامپیوتر

معدل حداقل ۱۴
جنسیت خانم و آقا دریافت کارت آزمون ۱8 و ۱9 فروردین ۱۴۰۰

زمان برگزاری آزمون ۲۰ فروردین ۱۴۰۰

منشــی خانــم آشــنا بــه 
وب  و  حســابداری،کامپیوتر 

یــم مند ز نیا
09148551090

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

۰9۱۴۳۴۳۳۲۴8

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 
4 میلیــون تومــان نیازمندیــم

09141492214

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:09353935259

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

۰9۱۴۳8۷۱۲85
ساعت تماس ۱5 الی ۲۰

فرمانده انتظامی ارومیه



سالح های مدرن انقالبیون یمن
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عربســتان  شــدید  دردهــای  زمــان 
اســت شــده  شــروع   تــازه 
روزنامــه لبنانــی »االخبــار« بــا اشــاره بــه خبــر 
رونمایــی انقابیون یمن از »ســاح های راهبردی 
ــرای  ــدید« ب ــای ش ــته، »درد ه ــد«، نوش جدی
ــازه شــروع شــده اســت. متجــاوزان ســعودی ت
ــی  ــد رونمای ــی جدی ــاد و 11 میــن دریای 7 پهپ
کردنــد. ایــن در حالــی اســت همزمــان بــا 
نظامــی حســاس  مراکــز  رونمایی هــا،  ایــن 
ــای  ــب در روزه ــور مرت ــه ط ــز ب ــعودی نی س
گذشــته مــورد حمــات دقیــق و حســاب شــده 
ــی  ــس از رونمای ــت. دو روز پ ــه اس ــرار گرفت ق
ــان  ــدرن، کارشناس ــاح های م ــن س ــن ای از ای
ســخت  دوران  کــه،  کرده انــد  پیش بینــی 
ــت. ــده اس ــروع ش ــازه ش ــعودی ت ــاف س  ائت
باشــگاه خبرنــگاران، روزنامــه  بــه گــزارش 
طــی  ارتبــاط  همیــن  در  لبنــان  االخبــار 
ســامانه های  از  »صنعــا  نوشــته:  گزارشــی 
جدیــد موشــکی و پهپاد هــای جدیــد خــود 
ــوان  ــه عن ــر ب ــن خب ــام ای ــرد. اع ــی ک رونمای
تعبیــر  شــدید  درد هــای  مرحلــه  آغــاز 

می شــود، طــوری کــه در صــورت متوقــف 
ــن  ــن، ای ــه یم ــاوز علی ــره و تج ــدن محاص نش
ــت«. ــد داش ــادی خواه ــت زی ــلیحات اهمی  تس

در بخــش دیگــری از ایــن گــزارش می خوانیــم، 
ــی  ــال کنون ــل س ــه اوای ــا ک ــای صنع »نیرو ه
ــوع  ــر ن ــرای ه ــل ب ــی کام ــادی از آمادگ می
درگیــری دریایــی و مقابلــه بــا هــر نــوع خطــری 
ــر داده  ــدب خب ــاب المن ــرخ و ب ــای س در دری
بودنــد، افــزون بــر رونمایــی از موشــک ها و 
جدیــد  ســامانه های  از  جدیــد،  پهپاد هــای 
تهاجمــی مین هــای دریایــی نیــز رونمایــی 
ــدام  ــه اق ــد ک ــن باورن ــر ای ــران ب ــد. ناظ کردن
صنعــا در رونمایــی از ســامانه های موشــکی کــه 
بــرد برخــی از آنهــا بــه بیــش از 1۵۰۰ کیلومتــر 
ــه موشــک های  ــز ب ــای مجه می رســد و پهپاد ه
تهاجمــی و سیســتم های کنتــرل دقیــق، در 
ــن و  ــه یم ــاوز علی ــال تج ــن س ــتانه هفتمی آس
محاصــره آن، بــه منزلــه آغــاز مرحلــه درد هــای 
شــدید اســت کــه جنبــش انصــاراهلل اواخر ســال 
ــعودی  ــاوز( س ــاف )متج ــادی ائت ــته می گذش
 اماراتــی را در این بــاره تهدیــد کــرده بــود«.

ــات  ــن اقدام ــد کــرده، ای ــه تاکی ــار درادام االخب
ــد  ــت می کن ــت را تثبی ــن واقعی ــن ای همچنی
کــه یــگان پهپــادی یمــن اکنــون بیــش از 
هــر زمانــی می توانــد هــر یــک از مواضــع 
خــاک  عمــق  در  اقتصــادی  یــا  نظامــی 
ــد. در  ــرار ده ــدف ق ــاوز را ه ــور های متج کش
ایــن چارچــوب، خالــد الغــراب، سرلشــکر یــگان 
پهپــادی یمــن، در گفــت وگــو بــا ایــن روزنامــه 
گفــت ایــن اقــدام آغــازی بــرای هفتمیــن ســال 
ــور های  ــر کش ــود و اگ ــوب می ش ــگ محس جن
ســعودی و امــارات تجاوزگــری خــود را متوقــف 
ــود،  ــو نش ــور لغ ــن کش ــره ای ــد و محاص نکنن
ویژگی هــای  تعیین کننــده  تســلیحات  ایــن 
از ســوی  بــود.  آینــده خواهنــد  رویارویــی 
دیگــر، سرلشــکر محمــد ناصــر العاطفــی وزیــر 
ــی از  ــت، رونمای ــت نجــات یمــن گف ــاع دول دف
ــت  ــورت گرف ــس از آن ص ــد پ ــلیحات جدی تس
کــه توانایــی و تأثیرگــذاری بــاالی آنهــا در 
عرصــه میدانــی ثابــت شــد. العاطفــی همچنیــن 
ــی  ــه رونمای ــلیحاتی ک ــه تس ــرد هم ــد ک تاکی

شد. 

امام جمعه نجف اعالم کرد
خرب.................................................

ســرگیری  از  راه  سیســتانی  آیــت اهلل 
بســت را  اســرائیل  بــا   روابــط 
ــارات  ــه اظه ــاره ب ــا اش ــف ب ــه نج ــام جمع ام
دیــدار  در  عــراق  شــیعیان  عالــی  مرجــع 
درهــای  ایشــان  کــه  کــرد  تاکیــد  پــاپ، 
ــت. ــتی بس ــم صهیونیس ــه روی رژی ــراق را ب  ع

حجت االســام والمســلمین »ســیدصدرالدین 
ــه  ــاپ ب ــر پ ــه ســفر اخی ــا اشــاره ب قبانجــی« ب
ــی  ــت اهلل ســید عل ــه آی ــت ک نجــف اشــرف گف
سیســتانی بــا اظهاراتــش در بــاره فلســطین، 
ــم صهیونیســتی  ــه روی رژی ــراق را ب ــای ع دره
ــن  ــراق در ای ــیعیان ع ــی ش ــع عال ــت. مرج بس
 دیــدار، بــه مصیبت و آوارگی فلســطینیان اشــاره

 کرده بود. 
حجت االســام قبانجــی تصریــح کــرد: آیــت 
مثابــه  بــه  دیــدار،  ایــن  در  سیســتانی   اهلل 
عراقــی  و  اســامی  بین المللــی،  شــخصیتی 
ــدای  ــت ص ــاپ خواس ــه از پ ــد، چراک ــر ش ظاه
ــاند،  ــان برس ــتمداران جه ــه سیاس ــان را ب ایش
و  محاصــره  ســتم،  خشــونت،  حربــه  از  تــا 
اتفــاق،  ایــن  و  بردارنــد  دســت  تروریســم 
ــای  ــوده و پیام ه ــیع ب ــان تش ــی در جه جهش
ــودن  ــی ب ــدار، جهان ــن دی ــده از ای ــال ش ارس
کــرد. ثابــت  را  عــراق  عالــی   مرجعیــت 
امــام جمعــه نجــف همچنیــن، بــه دعــوت 
ــرای  ــر ب ــر مص ــیخ االزه ــراق از ش ــئوالن ع مس
ــرد:  ــح ک ــاره و تصری ــور اش ــن کش ــه ای ــفر ب س
و  مذهبــی  رهبــران  همــه  روی  بــه  عــراق 
سیاســی، بــه جــز رژیــم صهیونیســتی، باز اســت. 
ــد  ــه می خواهن ــی ک ــا بعثی های ــا ب ــن، م همچنی
دســته  گورهــای  و  جنگ هــا  بــه  را  وطــن 
 جمعــی بازگرداننــد، هیــچ گفت وگویــی نداریــم.
قبانجــی افــزود: اظهــارات پــاپ فرانســیس، 
رهبــر کاتولیک هــای جهــان، بــا خبرنــگاران 
در هواپیمــا کــه مرجــع عالیقــدر شــیعه را مــرد 
خــدا و انســانی بــزرگ و متواضــع توصیــف کــرد،

  خرب ..............................

ایران اتهام دخالت در 

حمالت عراق را رد کرد
نماینــده دائــم ایــران در ســازمان 
هرگونــه  رد  بــا  متحــد  ملــل 
ــر  ــات اخی ــران در حم ــت ای دخال
در  آمریکایــی  پایگاه هــای  بــه 
آمریــکا  هوایــی  حملــه  عــراق، 
نقــض  را  عراقــی  نیروهــای  بــه 
دانســت. بین الملــل  حقــوق 

مجیــد تخــت روانچــی در نامــه ای 
بــه آنتونیــو گوتــرش دبیــرکل 
ــس  ــد و رئی ــل متح ــازمان مل س
ادعــای  بــه  امنیــت،  شــورای 
نمایندگــی آمریــکا کــه حملــه 
بــه پایگاه هــای ایــن کشــور در 
مــورد  نیروهــای  بــه  را  عــراق 
ــرده  ــوب ک ــران منص ــت ای حمای
بــود، ایــن پاســخ را مطــرح کــرد.

وی افــزود: نماینــده دائــم آمریــکا 
ــاش  ــد ت ــل متح ــازمان مل در س
کــرده اســت، جمهــوری اســامی 
ایــران را بــه حمایــت از به اصطاح 
ــر  ــی غی ــبه نظام ــای ش »گروه ه
ــد،  ــم کن ــراق مته ــی« در ع دولت
ــون  ــیله همچ ــن وس ــه ای ــه ب ک
گذشــته، قاطعانــه رد می شــود.

ــران در ســازمان  ــم ای نماینــده دائ
ملــل متحــد ادامــه داد: جمهــوری 
طــور  بــه  ایــران،  اســامی 
در  غیرمســتقیم،  یــا  مســتقیم 
هیــچ حملــه مســلحانه توســط 
علیــه  فــردی  یــا  نهــاد  هــرد 
ایــاالت متحــده در عــراق دخالــت 
ــب،  ــن ترتی ــه ای نداشــته اســت. ب
هرگونــه ادعــا مبنــی بر مشــارکت 
در  ایــران  ضمنــی  یــا  صریــح 
ــی  ــای آمریکای ــه نیروه ــه ب حمل
می کنیــم.  رد  را  عــراق  در 

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
۰914978۵477

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 اماک با روابط عمومی باال 

نیازمندیم
۰91414188۰2

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
۰9144463164

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
۰9۰376۵8177

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
۰9146۰734۵۰

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
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بازگشایی تاالرهای 
پذیرایی در مهاباد
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استخراج هزار میلیارد ریال 
مواد معدنی از معادن منطقه 

آزاد ماکو در سال 1399
مدیــر تســهیل تولیــد، صنایــع و معــادن 
ــاره بــه  ــو بــا اش ســازمان منطقــه آزاد ماک
اینکــه ایــن منطقــه بــا دارا بــودن انــواع 
ــه  ــدن ب ــل ش ــتعد تبدی ــی، مس ــواد معدن م
ــتان و  ــی در اس ــنگ تزیین ــادن س ــب مع قط
کشــور اســت، گفــت: از ابتــدای ســال جــاری 
بــه ارزش بیــش از هــزار میلیــارد ریــال از 
ــه اســتخراج شــده اســت. ــن منطق ــادن ای مع
گفــت  در  دوشــنبه  روز  زاده  یوســف  آرش 
ــا  ــت: ب ــار داش ــا اظه ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب و گ
آزاد  منطقــه  ســازمان  سیاســت گذاری های 
مدیریــت  مســتمر  پیگیری هــای  و  ماکــو 
ــال در  ــادن فع ــداد مع ــادن، تع ــع و مع صنای
پایــان ســال ۹۹ در منطقه به ۲۴ واحد رســید.
ــد  ــداد واح ــن تع ــه در ای ــان اینک ــا بی وی ب
زایــی  اشــتغال  نفــر   ۳۵۰ بــرای  معدنــی 
ــادن  ــوع مع ــت: ن ــار داش ــت، اظه ــده اس ش
منطقــه آزاد ماکــو روبــاز بــوده و در حــال 
تزیینــی،  هــای  ســنگ  انــواع  حاضــر 
ســنگ گــچ، منیزیــت و مخلــوط کوهــی 
ــت. ــرداری اس ــره ب ــتخراج و به ــال اس در ح
 مدیــر تســهیل تولیــد، صنایــع و معــادن 
ســازمان منطقــه آزاد ماکــو اضافــه کــرد: پیش 
بینــی مــی شــود از ســال ۱۴۰۰ مــواد معدنــی 
ــز  ــک نی ــنگ آه ــیلیس،  س ــن، س ــس،   آه م
بــه مرحلــه اســتخراج و بهــره بــرداری برســد.
وی ادامــه داد: بــا بهــره بــرداری از واحــد 
ســال  فجــر  دهــه  در  ســنگ  فــرآوری 
تولیــدی  محصــوالت  مطمئنــا  جــاری، 
ــی  ــنگهای تزیین ــه س ــده در زمین ــرآوری ش ف
قابلیــت صــادرات را نیــز خواهنــد داشــت.
منطقــه آزاد ماکــو بزرگتریــن منطقــه آزاد 
ــوط  ــو، ش ــتان های ماک ــامل شهرس ــور ش کش
آزاد  منطقــه  دومیــن  و  بــوده  پلدشــت  و 
بــزرگ جهــان بعــد از شــانگهای چیــن اســت..

افزایش خانوارهای عشایری آذربایجان غربی به بیش از ۲۰ هزار خانوار
مدیرکل امور عشایر آذربایجان غربی

آذربایجان غربــی  عشــایر  امــور  مدیــرکل 
ــن  ــایری ای ــای عش ــداد خانواره ــت: تع گف
بــود  خانــوار  هــزار   ۱۶ حــدود  اســتان 
کــه بــا آمــار جدیــد ایــن میــزان بــه 
۲۰ هــزار و ۴۴۳ خانــوار رســیده اســت. 
ــون و  ــار داشــت: از مجمــوع ۲ میلی وی اظه
ــع طبیعــی و  ۶۷۰ هــزار هکتــار عرصــه مناب
ــار  ــزار هکت ــون و ۶۱۵ ه ــک میلی ــع، ی مرات
ــکیل  ــتان را تش ــایر اس ــتی عش ــرو زیس قلم
اســت. عشــایر  اختیــار  در  و  می دهــد 

حــدود  میــزان  ایــن  کــرد:  تاکیــد  وی 
منابــع  عرصه هــای  درصــد   ۶۰
می دهــد. تشــکیل  را  طبیعــی 

آذربایجان غربــی  عشــایر  امــور  مدیــرکل 
بــر آن ۶۰ هــزار هکتــار  گفــت: عــاوه 

آذربایجان غربــی  دیــم  و  آبــی  اراضــی  از 
اســت. اســتان  ایــن  عشــایر  اختیــار  در 
ناجــی اظهــار داشــت: ۲ میلیــون واحــد 
دامــی در اختیــار عشــایر ایــن اســتان اســت 
ــتفاده  ــی اس ــع و اراض ــا از مرات ــن دام ه و ای
کــرده و انــواع محصــوالت لبنــی و پروتئینــی 
ــازار مصــرف می کننــد. ــه ب را تولیــد و و روان

واحــد  تعــداد  ایــن  داشــت:  اظهــار  وی 
دامــی ســاالنه ۵۰ هــزار تــن شــیر، ۱۵ 
ــن پشــم  ــزار ت ــن گوشــت و ســه ه ــزار ت ه
ــد. ــرف می کنن ــازار مص ــه ب ــد و روان را تولی

عشــایر  داشــت:  اظهــار  وی 
محــدود  امکانــات  بــا  آذربایجان غربــی 
تحقــق  در  مهمــی  و  برجســته  نقــش 
اقتصــاد مقاومتــی دارنــد و حمایت هــای 

می گیــرد. صــورت  قشــر  ایــن  از  الزم 
ــزار  ــون و ۶۷۰ ه ــا ۲ میلی ــزارش ایرن ــه گ ب
ــی  ــی در آذربایجان غرب ــی مرتع ــار اراض هکت
یــک  مقــدار  ایــن  از  کــه  دارد  وجــود 
ــار ) ۵۹ درصــد(  ــزار هکت ــون و ۶۰۰ ه میلی
اســت. اســتان  عشــایر  پوشــش  تحــت 
طایفــه   ۲۱ و  ایــل   ۱۲ اســتان  عشــایر 
روســتای   ۳۳۶ و  هســتند  مســتقل 
ــت. ــایر اس ــژه عش ــز وی ــی نی آذربایجان غرب

آذربایجان غربــی ســومین اســتان کشــور بــه 
لحاظ برخورداری از جمعیت عشــایری اســت 
ــوار عشــایری  و حــدود ۱۵ هــزار و ۵۹۹ خان
بــا جمعیتــی بالــغ بــر ۱۰۴ هــزار نفــر در این 
ــد  ــه ۳.۵ درص ــد ک ــی می کنن ــتان زندگ اس
می دهنــد. تشــکیل  را  اســتان  جمعیــت 

ــزی  ــه ری ــعه و برنام ــاون توس مع
گفــت:  مهابــاد  فرمانــداری 
پذیرایــی  تاالرهــای  فعالیــت 
یــک  از  پــس  شهرســتان  ایــن 
ــیوه  ــت ش ــا رعای ــی ب ــال تعطیل س
ــد. ــاز ش ــتی مج ــای بهداش نامه ه

دوشــنبه  روز  صنعتــی  خشــایار 
خبرنــگار  بــا  گــو  و  گفــت  در 
بــه  توجــه  بــا  افــزود:  ایرنــا 
ــا در  ــا کرون ــه ب ــرایط زرد مقابل ش
مهابــاد و براســاس تصمیم هــای 
ــای  ــت تاالره ــده، فعالی ــاذ ش اتخ
پذیرایــی ســطح شهرســتان بــا 
نامــه  شــیوه  رعایــت  شــرایط 
در نظــر گرفتــه شــده از امــروز 
اســت. شــده  اعــام  مجــاز 
تعطیلــی  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــاد منجــر  ــی مهاب تاالرهــای پذیرای
فعالیــت  و  شــکل گیری  بــه 
برخــی مشــاغل غیرمجــاز و کاذب 
در ایــن شهرســتان شــده بــود، 
مراســم  برگــزاری  داد:  ادامــه 
ــا  ــا، زیرزمین ه ــاغ ه ــی در ب عروس
شــهر  حاشــیه  سفره ســراهای  و 
ــا  ــیوع کرون ــرای ش ــی ب ــه معضل ب
و تجمــع هــای ناســالم در مــاه 
ــود. ــده ب ــل ش ــر تبدی ــای اخی ه
ــزی  ــه ری ــعه و برنام ــاون توس مع
ــاد اظهــار داشــت:  فرمانــداری مهاب
بازگشــایی تاالرهــا تنها در شــرایط 
زرد و آبــی مقابلــه بــا کرونــا امــکان 
پذیــر بــوده و در صورتــی کــه 
وضعیــت بــه حالــت خطرنــاک 
تبدیــل شــود، امــکان تعطیلــی 
ــود دارد. ــن وج ــن اماک ــاره ای دوب
ــت  ــت: ظرفی ــار داش ــی اظه صنعت
یک ســومی بــرای تاالرهــا و رعایت 
بهداشــتی  هــای  دســتورالعمل 
جــزو شــرایط ضــروری بازگشــایی 
ــم  ــار داری ــتند و انتظ ــا هس تاالره
بــرای حفــظ ســامت مــردم همــه 
ــود. ــت ش ــتی رعای ــوارد بهداش م
نفــر  هــزار   ۲۴۰ بــا  مهابــاد 
ــرایط  ــون در ش ــم اکن ــت ه جمعی
ــرار دارد. ــا ق ــا کرون ــه ب زرد مقابل

اختصاص ۲۵۰ میلیارد ریال برای ساماندهی سایت پسماند میاندوآب
میلیــارد   ۲۵۰ گفــت:  میانــدوآب  فرمانــدار 
تبصــره  اعتبارهــای  توزیــع  محــل  از  ریــال 
بــرای   ۱۳۹۹ ســال  بودجــه  قانــون   ۱۹
ســاماندهی ســایت پســماند و جمــع آوری زبالــه 
یافــت. ایــن شهرســتان اختصــاص  شــهری 
حســام شــیرازه محبــت روز دوشــنبه در گفــت و 
گــو بــا خبرنــگاران اظهــار داشــت: بــرای ایجــاد 
ســایت دفــن پســماند، مشــکات و مراحــل 
زیــادی پشــت ســر گذاشــته اســت کــه در 
نهایــت بــا تاییــد ارگان هــای مرتبــط زمینــه الزم 
بــرای شناســایی یــک مــکان جدیــد بــا رعایــت 
ــرای پســماند انجــام شــد. اســتانداردهای الزم ب
ــا بیــان اینکــه بــرای تکمیــل ایــن ســایت  وی ب
از ایــن اعتبــار اســتفاده خواهــد شــد، افــزود: در 
ــماند  ــایت پس ــی س ــطح کیف ــای س ــت ارتق جه

ــت  ــای بازیاف ــاد کارخانه ه ــرای ایج ــی ب اقدامات
جلســه  در  کــه  شــده  انجــام  کمپوســت  و 
شــد. مطــرح  اســتان  برنامه ریــزی  شــورای 

از توجــه  بــا قدردانــی  فرمانــدار میانــدوآب 
ادارات  و  غربــی  آذربایجــان  اســتاندار  ویــژه 
ــه  ــه و بودج ــازمان برنام ــژه س ــه وی ــتانی ب اس
پســماند  دفــن  ایجــاد ســایت  در خصــوص 
ــق  ــی و بح ــات اصل ــی از مطالب ــوان یک ــه عن ب
مــردم ایــن شهرســتان اضافــه کــرد: شــهرداری 
اجرایــی،  دســتگاه  عنــوان  بــه  میانــدوآب 
ــود. ــد ب ــروژه خواه ــن پ ــرای ای ــه اج ــف ب موظ

ســال ها  از  میانــدوآب  پســماند  موضــوع 
ــابق  ــل س ــدن مح ــباع ش ــت اش ــه عل ــش ب پی
دفــن زبالــه ایــن شــهر و مشــخص نشــدن 
ــی  ــش بزرگ ــه چال ــرای آن ب ــدی ب ــکان جدی م

بــود. شــده   تبدیــل  شهرســتان  ایــن  در 
امســال بعــد از بررســی، مطالعــه و مباحــث 
کارشناســی طوالنــی، محــل دفــن پســماند 
بــه  مهابــاد  و  میانــدوآب  شــهر   ۲ بیــن 
ــز  ــه از پایی ــد ک ــب ش ــترک تصوی ــورت مش ص
توســط  اولیــه  اقدامــات  انجــام  بــا  امســال 
شــهر  ایــن  پســماند  میانــدوآب   شــهرداری 
می شــود. داده  انتقــال  مــکان  ایــن  بــه 

ــر  ــزار نف ــش از ۲۷۷ ه ــا بی ــتان ب ــن شهرس ای
واقــع  آذربایجان غربــی  جنــوب  در  جمعیــت 
شــده و ســومین شهرســتان پرجمعیــت اســتان 
ــی رود. ــمار م ــه ش ــوی ب ــه و خ ــس از ارومی پ

روزانــه  شهرســتان  ایــن  در 
تولیــد زبالــه  تــن   ۲۵۰ حــدود 

 می شود. 
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آجیل و میوه شب عید فراوان، اما جیب های مردم خالی
گزارش

کمتــر از چنــد روز بــه شــروع ســال 1400، قیمــت مصــوب میــوه 
و آجیــل شــب عیــد توســط ســتاد تنظیــم بــازار اعــالم شــد. هــر 
چنــد امســال نیــز ماننــد اســفند ســال گذشــته رونــق آنچنانــی در 
ــدارد. ــود ن ــد وج ــد عی ــرای خری ــردم ب ــن م ــوقی در بی ــور و ش ــازار و ش ب
شــهروندان ارومیــه ای اظهــار دارنــد کــه میــوه، آجیــل و شــیرینی 
در بــازار وجــود دارد، امــا جیــب مــردم خالــی اســت. مــردم بــرای 
تــکان  ســری  و  می گیرنــد  قیمــت  و  رونــد  مــی  بــازار  بــه  خریــد 
داده و بــدون اینکــه خریــد کننــد می رونــد. آنهــا ناراضــی هســتند 
ندارنــد... پــول  مــردم  نــدارد...  و می گوینــد: »قــدرت خریــد وجــود 

البتــه  و  خریــد  قــدرت  تضعیــف  قیمت هــا،  افزایــش  روزهــا  ایــن 
ثبــات  بــه  بــرای  بــازاری  تنظیــم  دســتورالعمل های  در  ناهماهنگــی 
بــه  فروشــنده  و  بــر ســردرگمی خریــدار  عــالوه  قیمت هــا  رســاندن 
بی ثابتــی بــازار نیــز دامــن زده اســت. آن هــم در زمانــی کــه مــردم 
ــد  ــا می گذرانن ــیوع کرون ــایه ش ــر س ــود را زی ــو خ ــال ن ــن س ــور دومی کش
ــرو هســتند. ــا بوجــود آمــده روب ــا محدودیت هایــی کــه زیــر ســایه کرون و ب

در چنــد ســال اخیــر پویش هــای مختلفــی در فضــای مجــازی بــرای واکنــش 
ــا  ــت؛ ام ــکل گرف ــت ها ش ــدی سیاس ــه ناکارآم ــراض ب ــا و اعت ــه گرانی ه ب
آمار هــا نشــان می دهــد تقریبــا قیمــت هیــچ کاالیــی در اســتان و بــه تبــع 
ــا  ــتری صرف ــراد بیش ــال اف ــه س ــال ب ــود و س ــر نمی ش ــور ارزان ت آن در کش
ــرای  ــت ها ب ــه سیاس ــود هم ــا وج ــتند. ب ــا هس ــن مغازه ه ــاگر ویتری تماش
کاهــش شــیب نــرخ رشــد قیمت هــا بــه وی ــژه کاال هــای خوراکــی، امــا آمــار 
ــد. ــا می ده ــفره خانواده ه ــه س ــدن ماهان ــر ش ــت از کوچک ت ــام حکای و ارق

در حالــی کــه در ســال جــاری بــه دلیــل تورم هــا قــدرت خرید مــردم کاهش 
یافتــه و تقاضــا بــرای خریــد میــوه ماننــد ســال هــای قبل نیســت، امــا قیمت 
میــوه بــه شــدت افزایــش یافتــه اســت. ایــن اتفــاق در شــرایطی رخ داده کــه 
مســئوالن اعــالم کــرده انــد که میــزان تولید میوه و ســبزیجات امســال رشــد 
داشــته اســت! بــه گفتــه کارشناســان دســت هــای داللی و صــادرات بــی رویه 
و گرانــی حمــل و نقــل مهمتریــن عوامــل گرانــی میــوه شــب عیــد هســتند.

ــازاری میــوه  ــب توجــه اینجاســت کــه موضــوع عرضــه تنظیــم ب نکتــه جال
ــازه  ــی ت ــن اقدام ــت و ای ــده اس ــی ش ــام م ــا انج ــن روزه ــاله در همی هرس

نیســت و از طــرف دیگــر وضعیــت بــازار میــوه نشــان مــی دهــد کــه قیمــت 
هــا درصورتــی مــی شــکند کــه بــا نــرخ بســیار پاییــن عرضــه شــود، در حالی 
ــنده  ــیاری از فروش ــد و بس ــی افت ــی نم ــن اتفاق ــازار همچی ــال در ب ــه عم ک
ــد. ــه قیمــت آزاد عرضــه مــی کنن ــک ب ــازاری را نزدی ــم ب ــا عرضــه تنظی ه

ــد آن  ــا از خری ــاال ی ــا ح ــد ام ــوه می خریدن ــی می ــال کیلوی ــه قب ــی ک مردم
عاجزنــد یــا مجبورنــد دانــه ای آن هــا را تهیــه کننــد. حتــی برخــی از خــود 
ــوه  ــد می ــرای خری ــردم ب ــه تقاضــای م ــد ک ــرده ان ــالم ک ــز اع مســئوالن نی
ــردم  ــد م ــای اول خری ــول در اولویت ه ــن محص ــت و ای ــه اس ــش یافت کاه
نیســت. حــاال مــردم از ایــن اتفــاق در رنج انــد و شــرمنده خانــواده شــان، امــا 
مســئوالن نمی بیننــد کــه بخواهنــد فکــری بــه حــال ایــن موضــوع نماینــد.

در پایــان اینکــه، چقــدر دیگــر بایــد مــردم بابــت گرانی هــا اعتــراض کننــد تــا 
گــوش شــنوایی بــرای مشکالتشــان پیــدا شــود؟ همیــن چنــد روز پیــش بــود 
کــه چنــد طــی گزارشــی بــا عنــوان کــدام خریــد عیــد؟ پــول نداریــم! بخــش 
دیگــری از ناراحتی هــای مــردم را از ایــن موضــوع منتشــر کرده بــود. همان ها 
کــه بــه خاطــر نداشــتن پول، عطــای خرید عیــد را بــه لقایش بخشــیده بودند

فیش حج خریداریم
09145611717
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