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در خطبه هاى نماز جمعه ارومیه مطرح شد:

حوادث اخیر آمریکا نشان از افول و 
اضمحالل این کشور دارد

معاون وزیر کشور:

دولت پروژه هاى نیمه تمام را تا پایان 
کار خود به نتیجه مى رساند

روابط عمومى  گزارش  به 
در  ولى فقیه  نماینده  دفتر 
جمعه  امام  و  آذربایجان غربى 
االسالم  حجت  ارومیه؛ 
قریشى  سیدمهدى  والمسلمین 
و  عبادى  آیین  خطبه هاى  در 
دى   19 جمعه  نماز  سیاسى 
مردم  دعوت  ضمن  ارومیه  ماه 
بیان  به  الهى  تقواى  رعایت  به 
و  اجتماعى  و  دینى  مباحث 

سیاسى پرداخت.
خطبه  در  ارومیه  جمعه  امام 
اول این آیین با اشاره به اهمیت 
آموزه هاى  و  اصول  رعایت 
آغاز  به  زندگى  در  اسالمى 
سلسله مباحثى در این خصوص 
اسالم  دین  گفت:  و  پرداخته 
روایات  و  قرآن  آیات  بوسیله 
معصومین علیهم السالم شیوه ها و 
را  درستى  و  مناسب  راهکارهاى 
براى ما تبیین کرده که الزم است 
خود  روزمره  زندگى  در  را  آن ها 

و خانواده رعایت کنیم.
این  از  یکى  افزود:  وى 
آموزه هاى  در  آداب  و  شیوه ها 
قرآنى و کالم و رفتار معصومین 
علیهم السالم آغاز هر کارى با نام 
انسان  فلذا  است  متعال  خداوند 
خود  کارهاى  حال  همه  در  باید 
را با نام و یاد خداوند متعال آغاز 
کارهاى  باشد  چنین  اگر  و  کند 

انسان برکت پیدا مى کند.
از  روایتى  بیان  با  وى 
نقل  به  علیه السالم  على  حضرت 
اهللا  صلى  اسالم  گرامى  پیامبر  از 
علیه و آله و خداوند متعال گفت: 
که  است  فرموده  متعال  خداوند 
هر کارى اگر با ذکر بسم اهللا آغاز 
نگردد ابتر خواهد بود و ذکر نام 
الهى پیوند دادن کارها به خداوند 
ماندگارى  باعث  که  است  متعال 
و قوام کارها خواهد شد چرا که 
هستى  عالم  این  در  خداوند  تنها 
ماندگار و ابدى است و هر کس 
خود و کارهایش را به خدا گره 
بزند ماندگار و ابدى و ارزشمند 

خواهد شد.
در  ولى فقیه  نماینده 
بیانات  ادامه  در  آذربایجان غربى 
خداوند  تسبیح  بر  تأکید  با  خود 
مکلفیم  ما  همه  افزود:  متعال 

تسبیح  و  حمد  خود  زندگى  در 
و  آوریم  بجاى  را  متعال  خداى 
وظیفه  الهى  مقدس  ذات  احترام 
احترام  آن  کنار  در  و  ماست 
متعال  خداوند  نام  بر  گذاشتن 
هم فریضه بوده و باید آن را نیز 
دلیل  همین  به  و  بدانیم  مقدس 
است که بدون طهارت نمى توان 
نام مقدس خداوند را لمس کرد.

نام  بقدرى  افزود:  وى 
که  است  مقدس  متعال  خداوند 
را  حیوانى  بخواهد  انسان  اگر 
قربانى و ذبح کند و نام خداوند 
نکند  جارى  زبان  بر  را  متعال 
قابل  و  شده  حرام  آن  گوشت 

استفاده نخواهد بود.
ادامه  در  قریشى  سیدمهدى 
سخنان خود با اشاره به روایتى از 
امام  گفت:  علیه السالم  رضا  امام 
فرموده اند  بارها  علیه السالم  رضا 
که واژه بسم اهللا الرحمن الرحیم 
نزدیک تر  الهى  اعظم  اسم  به 
آن  سیاهى  به  چشم  سفیدى  از 
نوح  حضرت  همچنین  و  است 
را  همه  که  زمانى  نیز  علیه السالم 
بر کشتى سوار کرد و آماده نزول 
اهللا  بسم  واژه  بودند  الهى  بالى 
نام  فلذا  ساخت  جارى  زبان  بر 
با  کارها  آغاز  و  متعال  پروردگار 

بسم اهللا ضرورت دارد.
امیر  از  روایتى  بیان  با  وى 
گفت:  علیه السالم  على  المؤمنین 
کارها  آغاز  در  اهللا  بسم  گفتن 
خداوند  از  که  است  معنى  بدین 
براى  مى خواهم  کمک  متعال 
انجام کارهایم که جز او  بر کس 
نیست  سزاوار  عبادت  دیگرى 
کارها  همه  در  بتوانیم  اگر  فلذا 
چه بزرگ و چه کوچک بسم اهللا 
الرحمن الرحیم بگوییم اعمالمان 
خداوند  نام  و  مى شود  اصالح 
مانع از انجام کارهاى نادرست و 

گناه خواهد شد.
ادامه  در  ارومیه  جمعه  امام   
اهللا  بسم  آثار  به  خود  سخنان 
پیامبر  کالم  در  الرحیم  الرحمن 
گرامى اسالم اشاره کرده و گفت: 
وقتى استاد و معلمى به شاگردان 
خود مى آموزد تا با کالم الهى و 
بسم اهللا الرحمن الرحیم تحصیل 
متعال  خداوند  کند  آغاز  را  علم 

معلمش  و  مادر  و  پدر  و  شاگرد 
نگه  امان  در  دوزخ  آتش  از  را 

خواهد داشت.
پیامبر  فرموده  به  افزود:  وى 
گفتن  بر  کسى  اگر  اسالم  گرامى 
بسم اهللا الرحمن الرحیم مداومت 
صراط  پل  و  قیامت  روز  در  کند 
نیز خواهد گفت بسم اهللا الرحمن 
الرحیم و با این کالم آتش دوزخ 
آمده  زبان  و به  مى شود  خاموش 
از  مؤمن  اى  گفت  خواهد  و 
اهللا  بسم  نور  که  بگذر  پل  روى 
الرحمن الرحیمى که گفتى آتش 
مرا خاموش کرد فلذا تالش کنیم 
اهللا  بسم  با  را  خود  کارهاى  همه 
تا  کنیم  آغاز  الرحیم  الرحمن 
برکت  با  و  مقدس  کارهایمان 

باشد.
در  ولى فقیه  نماینده 
جمعه  امام  و  آذربایجان غربى 
ارومیه در خطبه دوم آیین عبادى 
هفته  این  جمعه  نماز  سیاسى  و 
حجاب  کشف  سالروز  به  ارومیه 
1314 ماه  در   17 در  رضاخانى 
اشاره کرده و گفت: اقدام رضاخان 
در کشف حجاب و نهادینه کردن 
باعث  ایران  جامعه  در  امر  این 
بى حیایى  و  بى عفتى  پایه گذارى 
در کشور شد و اگر امروز شاهد 
بدحجابى و بى حجابى در کشور 
در  هم  خبیث  رضاخان  هستیم 
سنت  چون  است  شریک  آن ها 
الهى است که هر کس که سنت 
بد در جامعه اى نهادینه کند وزر 
نیز  زمان  گذشت  در  آن  وبال  و 

گریبان او را خواهد گرفت.
فکر  برخى  افزود:  وى 
و  بى حجابى  که  مى کنند 
است  فردى  امر  یک  بدحجابى 
بى حجابى  که  است  حالى  در 
یک امر اجتماعى است و موجب 
جامعه  بر  زیادى  آسیب هاى 
مى شود  افراد  سایر  زندگى  و 
خانم ها  برخى  جلوه گرى  فلذا 
بر  مجازى  فضاى  و  جامعه  در 
زندگى افراد در خانواده ها اثرات 
مخربى مى گذارد و عقوبت بسیار 
نمى تواند  کسى  فلذا  دارد  زیادى 
و  جلوه گرى  پیامدهاى  منکر 

بى حجابى زنان و دختران باشد.
ادامه  در  قریشى  سیدمهدى 

مکرم  نبى  از  روایتى  به  اشاره  با 
اسالم صلى اهللا علیه و آله خاطر 
نشان کرد: اگر زنانى به قیامت و 
نباید  دارند  اعتقاد  حساب  روز 
از  غیر  به  را  خود  زینت هاى 
و  موها  کنند  آشکار  شوهرانشان 
دستانشان بیش از مچ را نباید به 
از  کس  هر  و  دهد  نشان  نامحرم 
خانم ها این کار را انجام دهد دین 
خشم  و  کرده اند  فاسد  را  خود 
الهى را به سمت خود جلب کرده 

است.
حجاب  رعایت  افزود:  وى 
اصلى  اصول  از  یکى  عفاف  و 
دین مبین اسالم و جامعه اسالمى 
است که هم باید مردم در رعایت 
آن کوشا باشند و هم مسئولین امر 
و کارمندان دولت بطور کامل این 

مسأله را بخوبى رعایت کنند.
در  ولى فقیه  نماینده 
سخنان  ادامه  در  آذربایجان غربى 
خود به وقایع اخیر آمریکا اشاره 
حال  در  آمریکا  گفت:  و  کرده 
شیطانى  قدرت  بزرگترین  حاضر 
ربوبیت  و  عبودیت  که  است 
چالش  به  را  متعال  خداوند 
کشیده است و خود را به عنوان 
الهى  قدرت  مقابل  در  قدرت  ابر 
مطرح مى کند و مردم را به جاى 
متعال  خداوند  فرامین  از  اطاعت 
مى کند  جلب  خود  از  اطاعت  به 
جهانى  جامعه  مدیریت  ادعاى  و 
بر  حاکمیت  و  قوانین  وضع  و 
شیطانى  خباثت  از  نشان  جهان 

آن ها دارد.
کنگره  تصرف  گفت:  وى 
فرار  و  معترضان  توسط  آمریکا 
آمریکایى  سناتورهاى  خفت بار 
از زیرزمین ها و داالن هاى مخفى 
مقام  بیانات  تصدیق  از  نشان 
فرمودند  که  دارد  رهبرى  معظم 
حال  در  آمریکا  شیطانى  قدرت 
است  نابودى  و  اضمحالل  افول، 
و خداوند متعال وقایع 88 ایران 
ایران  در  که  را  بى ثباتى هایى  و 
خودشان  سر  بر  را  شدند  باعث 
خوردن  بهم  از  نشان  که  آورد 

جهان  در  آمریکا  پوشالى  قدرت 
است.

ادامه  در  قریشى  سیدمهدى 
ادعاى  افزود:  خود  سخنان 
کشتن  با  آمریکا  در  بشر  حقوق 
اقتصادى  اوضاع  و  سیاه پوستان 
اسف بار آمریکا با وجود میلیون ها 
ارزش هاى  و  بى خانمان  و  فقیر 
بى عفتى ها  افشاى  با  آمریکایى 
نشان  انتخاباتى  مناظرات  در 
و  دارد  کشور  این  فروپاشى  از 
داخل  در  عده اى  اینکه  عجیب تر 
امیدوار  و  فریفته  هنوز  ایران 
تا  دارند  آرزو  و  هستند  آمریکا 
مانند آن ها شوند اما باید بخوبى 
متوجه بود که مشیت الهى بر آن 
شود  نابود  نیز  آمریکا  که  است 
همانگونه که در قرآن و روایات 

بر آن تصریح شده است.
ادامه  در  ارومیه  جمعه  امام 
مردم  قیام  و  دى   19 سالروز  به 
قم  افزود:  و  کرده  اشاره  قم 
و  است  انقالب  مرکز  و  مادر 
تحریف  با  مى خواهند  عده اى 
رشادت هاى مردم قم مرکزیت آن 
اثرگذارى  و  ببرند  سوال  زیر  را 
کشور  کل  بر  را  قم  مردم  قیام 
تا  کنند  کمرنگ  انقالب  اول  در 
کنند  اثر  کم  را  قم  بودن  انقالبى 
و  آگاه  باید  قم  جوانان  فلذا 
هوشیار باشند و اجازه تحریف را 

به آن ها ندهند.
قیام  کرد:  نشان  خاطر  وى 
مردم قم در 19 دى باید ماندگار 
باشد چرا که آغاز قیام هاى مردم 
پیروزى  و  طاغوت  رژیم  علیه 
به  و  بود  قم  از  اسالمى  انقالب 
تعبیرى اوج انقالب تلقى مى شود 
تحریف  دهیم  اجازه  نباید  که 
براى  قم  مردم  قیام  که  چرا  شود 
رخ  آمریکاستیزى  و  ظلم ستیزى 
داد که متأسفانه عده اى مى خواهند 
نسل هاى  مجعول  روایت هاى  با 
اصلى  اهداف  به  نسبت  را  آینده 
تردید  به  رخدادها  و  قیام ها  این 

بیاندازند.
معظم  مقام  بیانات  به  وى 

گفت:  و  کرده  اشاره  رهبرى 
برگشتن  و  برجام  خصوص  در 
رهبرى  خود  تعهدات  به  آمریکا 
برگشت  شرط  پیش  که  فرمودند 
آمریکائى ها به برجام رفع تمامى 
تحریم  رفع  و  تحریم هاست 
در  آن ها  صداقت  از  نشان 
اگر  فلذا  است  تعهداتشان  انجام 
و  بازگشت  نشود  رفع  تحریم ها 
برجام  به  آمریکا  بازگشت  عدم 

هیچ فایده اى نخواهد داشت.
افزود:  ارومیه  جمعه  امام 
شوراى  مجلس  نمایندگان  اقدام 
اسالمى در کاهش انجام تعهدات 
از  و  آن ها  توقف  و  برجامى 
درصد   20 غنى سازى  سرگیرى 
تأیید  مورد  و  درست  بسیار  کار 
زیر  و  است  رهبرى  معظم  مقام 
و  دفاعى  قدرت  بردن  سوال 
و  غربى ها  توسط  ایران  نظامى 
پذیرش  قابل  داخل  در  برخى ها 
الهى  لطف  با  بحمدهللا  و  نیست 
در این سال هاى پس از انقالب، 
در  قدرى  به  اسالمى  جمهورى 
موشکى  و  نظامى  و  دفاعى  توان 
پیشرفت کرده است که اقدام نظام 
اسالمى در ساقط کردن پهبادهاى 
دشمن و حمله موشکى به پایگاه 
و  ذلت  باعث  آمریکا  عین االسد 
به  باید  فلذا  شد  آن ها  خوارى 
قدرى در این زمینه پیشرفت کنیم 
تا دشمن به خود جرأت تعرض 
و جسارت ندهد و یقینًا بهتر نیز 

خواهد شد.
در  ولى فقیه  نماینده 
جمعه  امام  و  آذربایجان غربى 
به  خود  سخنان  پایان  در  ارومیه 
مصرف  در  صرفه جویى  مسأله 
افزود:  و  کرده  اشاره  گاز  و  برق 
هر چند با سردتر شدن هوا نیاز 
پیدا  افزایش  انرژى  مصرف  به 
مدیران  و  خانواده ها  اما  مى کند 
کنند  تالش  شرکت ها  و  ادارات 
با مدیریت صحیح و صرفه جویى 
مشکالت  بروز  از  زمینه  این  در 

جلوگیرى کنند.

دولت پروژه هاى نیمه تمام را تا پایان کار خود به نتیجه مى رساند
و  کشور  وزیر  روستایى  و  شهرى  امور  توسعه  و  عمران  معاون 
اهتمام دولت بر  اشاره به  با  دهیارى ها  و  شهردارى ها  سازمان  رئیس 
اتمام پروژه هاى نیمه تمام تا پایان کار خود، گفت: هیچ پروژه جدیدى 
آغاز نمى شود و تمام تالش خود را براى اتمام پروژه ها به کار خواهیم 

گرفت.
به گزارش روابط عمومى استاندارى آذربایجان غربى، مهدى 
روستایى  و  شهرى  هاى  پروژه  از  بازدید  جریان  در  نژاد  جمالى 
کرونا  ویروس  شیوع  به  توجه  با  داشت:  اظهار  میاندوآب،  شهرستان 
تخصیص  با  شهرى  پروژه هاى  اتمام  از  شهرى  درآمدهاى  کاهش  و 

اعتبار حمایت مى کنیم.
کمتر  جمعیت  با  شهرهایى  پروژه هاى  اتمام  بر  تأکید  ضمن  وى 
کرد:  نشان  خاطر  دولت،  و  شوراها  دوره  پایان  تا  نفر  هزار   50 از 
پروژه هایى که منافع عمومى را به دنبال دارند مدنظر این مهم هستند.

کشور  وزیر  روستایى  و  شهرى  امور  توسعه  و  عمران  معاون 
شهر،  ایمنى  سبز،  فضاى  و  زیست محیطى  موارد  پروژه ها  این  افزود: 

زیرساختى، اقتصادى و خدماتى را شامل مى شود.
وى با اشاره به بازدید از شهرهاى باروق، چهاربرج و میاندوآب، 
مرتفع  بازدید  مورد  مناطق  مشکالت  نزدیک  آینده اى  در  شد:  یادآور 

خواهد شد.
رئیس سازمان شهردارى ها و دهیارى هاى کشور ضمن تأکید به 
برطرف کردن مشکالت شاخص مناطق مختلف شهرستان میاندوآب، 
ساحل  که  است  نیمه تمام  پروژه هاى  اتمام  بر  دولت  تمرکز  گفت: 
زرینه رود میاندوآب را نیز شامل مى شود. همچنین هیچ پروژه جدیدى 

در سراسر کشور آغاز نمى شود.
وى ابراز داشت: در مباحث مربوط به خرید ماشین آالت، ناوگان 
عمومى، زیرساخت هاى ریلى و حمل ونقل با حمایت دولت و مجلس 

کمک حال استان ها و شهرستان ها خواهیم بود.
جمالى نژاد از اختصاص 8 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکتى 
واگن  و  اتوبوس  بازسازى  و  خرید  راستاى  در  افزود:  و  داد  خبر 

قطارهاى شهرى تفاهم نامه هایى امضا شده است.

معاون عمران و توسعه امور شهرى و روستایى وزیر کشور و 
رئیس سازمان شهردارى ها و دهیارى ها با اشاره به اهتمام دولت براى 
اتمام پروژه هاى نیمه تمام در سطح کشور، گفت: کمک هاى بالعوض 
پلکانى و تسهیالتى از سوى دولت براى اتمام پروژه هاى عمرانى تا 

پایان مرداد ماه سال 1400 در نظر گرفته شده است.
به گزارش روابط عمومى استاندارى آذربایجان غربى، مهدى 
شهردار  و  شهر  اسالمى  شوراى  اعضاى  با  نشست  در  نژاد  جمالى 
نقده و نماینده مردم این شهرستان در مجلس شوراى اسالمى با مهم 
برشمردن نقش این شهرستان در طول پیروزى انقالب اسالمى، هشت 
مشکالت  داشت:  اظهار  آن،  از  پس  اتفاقات  و  تحمیلى  جنگ  سال 
شهرستان به خوبى احصا شده و خود را مجاب مى دانیم تا مشکالت 

مردم منطقه را برطرف کنیم.
نیمه تمام  پروژه هاى  اتمام  براى  تسهیالتى  کرد:  نشان  خاطر  وى 
عمرانِى زود بازده و کم هزینه از سوى دولت در نظر گرفته شده است.
کشور وزیر  روستایى  و  شهرى  امور  توسعه  و  عمران  معاون 

اگر  گفت:  ماده 58،  محل  از  دولتى  بالعوض  کمک هاى  به  اشاره  با 
پروژه  نیمه تمامى توسط شهردارى ها تعریف و تا پایان مردادماه سال 
1400 به اتمام برسد تسهیالت بالعوض پلکانى درطول چند مرحله 

پرداخت مى شود.
این  با  ارتباط  در  کرد:  بیان  آالت،  ماشین  بحث  به  اشاره  با  وى 
در  آن  دلیل  و  نیست  حاکم  کشورمان  در  مناسبى  وضعیت  موضوع 

نوسانات ارزى و به نتیجه نرسیدن مناقصات خالصه مى شود.
شهردارى ها  افزود:  دهیارى ها  و  شهردارى ها  سازمان  رئیس 
دولت  از  هزینه  سوم  دو  دریافت  با  را  خود  آالت  ماشین  مى توانند 

و استاندارى و یک سوم هزینه از محل منابع شهردارى ها تهیه کنند.
کمک به بازسازى ناوگان حمل ونقل عمومى، مباحث مربوط به 
نیروى انسانى، قیر و یارانه بلیت دیگر مواردى بود که توسط معاون 

وزیر کشور مطرح شده و مورد بررسى قرار گرفت.

معاون وزیر کشور:

تسهیالت و کمک هاى بالعوض دولتى 
براى اتمام پروژه هاى نیمه تمام 
عمرانى در نظر گرفته شده است

وزیر جهاد کشاورزى از راه 
بسته  واحد  بزرگترین  اندازى 
بندى و سورتینگ سیب کشور با 
سرمایه گذارى 10 میلیون دالرى 

در ارومیه خبر داد.
عمومى  روابط  گزارش  به 
کاظم  ارومیه،  فرماندارى 
کشاورزى جهاد  وزیر  خاوازى 
واحد  سه  از  بازدید  جریان  در 
آذربایجان  کشاورزى  و  تولیدى 
و  تسهیل  اینکه  بیان  با  غربى، 
روان سازى صادرات محصوالت 
سیب  خصوص  به  کشاورزى 
بخش  مطالبات  مهمترین  از 
افزود:  است،  استان  کشاورزى 
استان  به  سفر  با  گذشته  روز  از 
روند  تسهیل  زمینه هاى  تمامى 
بررسى  حال  در  سیب  صادرات 
است و تصمیمات و راهکار هاى 
خوبى در این خصوص اتخاذ شد 

که بزودى اجرایى مى شود.
موانع  اینکه  بیان  با  او 
هماهنگى  با  سیب  صادراتى 
ساده با وزارت صمت قابل رفع 
است، گفت: دوشنبه شب نشست 
خوبى با صادرکنندگان و تجار و 
مسئوالن استان در زمینه صادرات 
است  قرار  و  شد  برگزار  سیب 
در کنار هماهنگى بین دستگاهى 
سیاست هاى  صمت  وزارت  با 
سرمایه  براى  مناسبى  تشویقى 
گذاران در این حوزه اعمال شود.
اندازى  راه  از  خاوازى 
و  سورتینگ  واحد  بزرگترین 
بسته بندى سیب کشور در ارومیه 
خبر داد و اظهار کرد: این واحد 

میلیون   10 گذارى  سرمایه  با 
گذار  سرمایه  یک  توسط  دالرى 
خارجى در حال راه اندازى است 
و با ورود دستگاه بروز و مجهز 
سورتینگ تحول خوبى در بخش 
بسته بندى صادرات سیب کشور 

خواهیم داشت.
توجه  جهادکشاورزى  وزیر 
بندى  بسته  تبدیلى،  صنایع  به 
روز، به همراه اعمال سیاست هاى 
تشویقى در کنار حل مشکل تعهد 
راهکار هاى  مهمترین  را  ارزى 
مشکل  حل  براى  وزارتخانه  این 
و  کرد  عنوان  سیب  صادرات 
صادرات سیب  افزود: من نگران 
که  چرا  نیستم  جارى  سال  در 
مشکالت این بخش بسیار جزیى 
بوده و با یک هماهنگى ساده تمام 

این مشکالت قابل حل است.
ایجاد  به  اشاره  با  خاوازى 
بخش  در  بهداشتى  بارانداز هاى 

کشاورزى، اضافه کرد: در بخش 
اقدامات  بهداشتى  باراندازى هاى 
و  شده  آغاز  کشور  در  خوبى 
بارانداز  تاکنون 90  نیز  استان  در 

بهداشتى راه اندازى شده است.
کشاورزى  جهاد  وزیر 
از  یکى  را  کرونا  ویروس  شیوع 
صادرات  کاهش  دالیل  مهمترین 
دانست  کشاورزى  محصوالت 
حال  در  کرونا  بیمارى  گفت:  و 
از  درصد   15 تا   10 حاضر 
تجارت جهانى را کاهش داده که 
کشورما نیز از این قاعده مستثنى 
نیست، اما بزودى با از بین رفتن 
این بیمارى رونق اقتصادى را در 

دنیا وکشور شاهد خواهیم بود.
فعالیت  به  اشاره  با  خاوازى 
کشت  بنیان  دانش  موسسه 
گفت:  ارومیه  در  رویشى  بافت 
حضور کارشناسان نخبه و علمى 
موسسه  این  در  کشور  ارزشمند 

زمینه ساز تحول علمى در بخش 
کشور  حتى  و  منطقه  کشاورزى 
است با اقدامات علمى و نوین در 
بخش مى توان در بخش صادرات 
رشد  شاهد  محصوالت  کیفى 

قابل توجهى بود.
او با اشاره به کاشت بلوبرى 
کشت  بنیان  دانش  موسسه  در 
گفت:  درارومیه  رویشى  بافت 
ارزآورى  ضمن  گیاه  این  کشت 
درمصرف  کشور  براى  خوب 
خوبى  منبع  مى تواند  نیز  داخلى 
بخش  درآمد  افزایش  براى 

کشاورزى باشد.
کشاورزى  جهاد  وزیر 
همراه  به  غربى  آذربایجان 
مسئوالن  از  جمعى  و  استاندار 
واحد  سه  از  غربى  آذربایجان 
آذربایجان  کشاورزى  و  تولیدى 

غربى بازدید کرد.

راه اندازى بزرگترین واحد سورتینگ سیب کشور در ارومیه

از  حمایت  در  مدیران  گفت:  آذربایجان غربى  استاندار 
اینکه  ضمن  کنند  عمل  فعاالنه تر  جوانان  نهاد  مردم  سازمان هاى 

سمن ها نیز باید توانمندتر باشند.
محمدمهدى  ارومیه،  فرماندارى  عمومى  روابط  گزارش  به 
افزود:  استان  جوانان  امور  ساماندهى  ستاد  جلسه  در  شهریارى 
مدیران باید نسبت به سازمان هاى مردم نهاد جوانان و دیگر سمن ها 
که داوطلبانه و با احساس مسوولیت نسبت به جامعه خدمات ارائه 

مى کنند بیش از پیش اهتمام ورزند.
وى ب بیان اینکه عالوه بر ضرورت حمایت هاى قانونى از سمن 
ها، این مجموعه ها نیز باید نسبت به توانمندسازى خود اقدام کنند 
اظهار داشت: سمت و سوى سیاست هاى کسب و کار اشتغال باید 
جوانان باشد و دستگاه هاى مربوطه باید در بحث پرداخت تسهیالت 

و آموزش هاى مهارتى با جدیت عمل کنند.
استاندار آذربایجان غربى با اشاره به وضعیت مناسب پرداخت 
نزدیک به 25 هزار فقره وام ازدواج با رقمى بالغ بر 120 میلیارد ریال 
در سال جارى بر سرعت بخشى به تسهیالت ازدواج توسط بانک ها 
مناسب  فضاهاى  که  صورتى  در  شهردارى ها  افزود:  و  کرد  تاکید 

فرهنگى در اختیار دارند براى سمن سراها اختصاص دهند.
مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان غربى هم با ارایه آمارى از 
سمن هاى فعال استان گفت: در حال حاضر 115 سازمان مردم نهاد 
به  سمن  چهار  اعتبارنامه  کار  که  شده  ثبت  استان  در  جوانان  حوزه 

پایان رسیده و 15 سمن نیز در حال دریافت اعتبارنامه است.
کیومرث پورایراندوست ادامه داد: از این تعداد چهار سمن در 
حوزه علمى و پژوهشى، 25 سمن در حوزه فرهنگى، 72 سمن در 
حوزه اجتماعى و 10 سمن در حوزه اعتقادى مذهبى فعال است و 
را  استان  فعال  سمن هاى  بیشترین  بوکان  و  خوى  ارومیه،  شهرهاى 

داراست.
سى و ششمین جلسه ستاد ساماندهى امور جوانان استان با حضور 
مدیران دستگاه هاى اجرایى، اعضاى مجمع جوانان استان و نمایندگان 
سمن هاى حوزه جوانان و به ریاست استاندار آذربایجان غربى با ارائه 
گزارشى در مورد  عملکرد مجمع جوانان استان با محوریت توسعه 

مشارکت هاى اجتماعى جوانان برگزار شد.

استاندار آذربایجان غربى:

مدیران در حمایت از سازمان هاى 
مردم نهاد جدى تر باشند
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هفته نامه

استاندار آذربایجان غربى:

مدیران در حمایت از 
سازمان هاى مردم نهاد 

جدى تر باشند

صرفه جویى 10 درصدى مردم در مصرف گاز و 
برق سبب پایدارى شبکه برق نیز مى شود

برق مشترکان کم مصرف رایگان است

شهردار ارومیه:

توسعه متوازن شهرهاى 
کوچک و بزرگ به طور 
همزمان مدنظر قرار گیرد

در خطبه هاى نماز جمعه ارومیه مطرح شد:

حوادث اخیر آمریکا نشان از افول و 
اضمحالل این کشور دارد

صفحه 2

مدیر کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى آذربایجان غربى:

مقاومت بارزترین 
مولفه زندگى سردار 

سلیمانى بود
ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
گفت:  آذربایجان غربى  اسالمى 
مولفه  بارزترین  ”مقاومت“
و  بود  سلیمانى  سردار  مکتب 
هم  مذاکره  به  ایشان  هرچند 
اعتقاد داشت و در واقع خودش 
یک دیپلمات بود، ولى معتقد بود 
مذاکره  از  کمتر  مقاومت  هزینه 

است.
اطالع  پایگاه  گزارش  به 
رسانى اداره کل فرهنگ و ارشاد 
غربى،  آذربایجان  استان  اسالمى 
والمسلمین  االسالم  حجت 
سالروز  آیین  در  خدایارى  ناصر 
شهادت سردار شهید سپهبد حاج 
سردار  افزود:  سلیمانى  قاسم 
کشورهاى  و  منطقه  در  سلیمانى 
دیگر نه تنها حضور نظامى بلکه 
حضور فرهنگى و معنوى داشت 

چنان که در...
ادامه متن در صفحه 6

مدیرعامل شرکت گاز 
استان اعالم کرد:

25 درصد مشترکان گاز 
آذربایجان غربى در رادار 

گازبهاى رایگان
گاز  شرکت  مدیرعامل 
از  درصد   25 گفت:  آذربایجان غربى 
شامل  مى توانند  استان  گاز  مشترکان 

طرح گازبهاى رایگان شوند.
عمومى  روابط  گزارش  به 
شرکت گاز آذربایجان غربى، علیرضا 
تشویقى  طرح  به  اشاره  با  شیخى، 
مشترکان  براى  ایران  گاز  ملى  شرکت 
این  مطابق  کرد:  اظهار  مصرف،  کم 
طرح، مشترکانى که بتوانند در مصرف 
دوره اى خود کمتر از 200 متر مکعب 
گاز مصرف کنند، شامل این طرح شده 
در نظر گرفته  رایگان  آنها  گازبهاى  و 

خواهد شد.
مطابق  اینکه  بیان  با  وى 
درصد   25 شده،  انجام  بررسى 
آذربایجان غربى  گاز  مشترکان  از 
350 حدود  دوره اى  مصرف 

این  افزود:  دارند،  مترمکعبى 
شامل  استان  مشترکان  از  تعداد 

250 هزار مشترك است و...

ادامه متن در صفحه 4

رهبر انقالب اسالمى:

تحریم ها باید فورًا متوقف شود
بازگشت آمریکا به برجام بدون رفع 

تحریم به ضرر ماست
صفحه  3

با  مراسمى  در 
از  نیرو،  وزیر  حضور 
پویش  اندرکاران  دست 
الف_ب_ هفته  هر 
ایران تجلیل و از کتاب 
همراهى ها  و  دلگرمى ها 

رونمائى شد.
مجازى  ارتباط  در 
وبینار،  بصورت  و 
و  مدیران  حضور  با 
و  آب  صنعت  مسئوالن 
از  کشور،  سراسر   برق 
پویش  اندرکاران  دست 
الف_ب_ هفته  هر 
ایران  تجلیل و از کتاب 
همراهى ها  و  دلگرمى ها 

رونمائى شد.
این کتاب با مشارکت 
تالیف  کشور  استان   13
این  در  که  است  شده 
مراسم از استانداران این 
استان ها نیز تجلیل شد.

رضا اردکانیان وزیر 
مراسم  این  در  نیرو، 
دوران  اینکه  بیان  با 
حاضر یکى از دوره هاى 
طالئى و روشن صنعت 
به  کشور  برق  و  آب 
شمار مى رود، افزود: در 
را  کار  دوازدهم  دولت 
در شرایطى آغاز کردیم 
آمارها،  روایت  به  که 
کشور در سال آبى 97-

96 در 52سال اخیر در 
آبى  سال  خشک ترین 

خود بود.
اینکه  اعالم   با  وى 
از  اقلیم  تغییر  امروزه 
و  شده  خارج  نظریه 
پدیده  یک  عنوان  به 
تحلیل  مورد  مشخص 
اضافه  مى گیرد  قرار 
با  و  إلهی  مدد  به  کرد: 
همراهى  و  همکارى 
صنعت  بزرگ  خانواده 
و  آثار  با  برق  و  آب 
و  تَرسالى  حوادث 
کشور  در  خشک سالى 
مقابله و مدیریت کردیم.

اظهار  اردکانیان 
پویش  داشت: 
یک  "الف_ب_ایران" 
ماموریت  و  مسئولیت 

همه  براى  مشترك 
و  انقالب  به  دلبستگان 
اسالمى  جمهورى  نظام 
و  هست  و  بوده  ایران 
عنوان  به  نیرو  وزارت 
و  کننده  هماهنگ  یک 
اینگونه  براى  سخنگو 
و  بوده  استوار   اراده ها، 

هست.
تصریح  نیرو  وزیر 
کرد: در قالب این پویش 
به  بزرگ  پروژه   250
طرح هاى  انضمام 
176 امروز  افتتاحى 

پروژه  ساخت و سازى 
و ساز و کارى با سرمایه 
گذارى بیش از 51هزار 
افتتاح  به  تومان  میلیارد 
تا  مسیر  این  و  رسیده 
خواهد  ادامه  سال  پایان 

داشت.
خاطر نشان مى سازد؛ 
همزمان با مراسم تجلیل 
اندرکاران  دست  از 
هر  پویش  برگزارى 
الف_ب_ایران،  هفته 
غربى آذربایجان  در 

وزیر  از  نیابت  به  نیز 
رحمانى  آیدین  نیرو، 
امور  هماهنگى  معاون 
استاندار،  عمرانى 
رضوى  علیرضا  از 
و  مدیره  هیئت  رئیس 
آب  شرکت  مدیرعامل 
که  استان  فاضالب  و 
هر  پویش  عوامل  از 
"الف_ب_ایران" هفته 
لوح  اهداى  با  است، 
عمل  به  تجلیل  سپاس 

آورد.

 با حضور وزیر نیرو صورت گرفت:

قدردانى از دست اندرکاران پویش هرهفته الف_ب_ایران
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رهبر انقالب اسالمى در سخنرانى تلویزیونى به مناسبت سالروز قیام 19 دى 1356 مردم قم:
تحریم ها باید فورًا متوقف شود

بازگشت آمریکا به برجام بدون رفع تحریم به ضرر ماست

رئیس جمهور در جلسه روساى کمیته هاى ستاد ملى مقابله با کرونا:

خامنه اى  آیت اهللا  حضرت 
در  اسالمى  انقالب  معظم  رهبر 
مناسبت  به  تلویزیونى  سخنانى 
سالروز قیام 19 دى 1356 مردم 
قم، بر ضرورت حراست از یاد 
و  تعیین کننده  قیام  این  نام  و 
ضّدامریکایى  و  دینى  مضمون 

آن تأکید کردند.
قبل  اسالمى  انقالب  رهبر 
خود  اصلى  مباحث  بیان  از 
1356 دى   19 حماسه  درباره 

روز،  مسائل  برخى  و  قم  مردم 
از حضور حماسى و خودجوش 
شهید  سردار  از  تجلیل  در  مردم 
شهید  و  سلیمانى  قاسم  حاج 
تأکید  و  قدردانى  ابومهدى 
خودجوش  فعالیت  این  کردند: 
و حماسه گونه، ناشى از عواطف، 
بصیرت و انگیزه هاى عالى مردم 
بود و روح تازه اى در کالبد کشور 

و ملت دمید.
تجمع  از  همچنین  ایشان 
بزرگ و شگفت انگیز مردم عراق 
در  دیگر  شهر  چند  و  بغداد  در 
بزرگ  دوشهید  این  سالگرد 
همراهان  یاد  و  کردند  تجلیل 
ابومهدى  و  سلیمانى  سردار 
مظفرى نیا،  پورجعفرى،  (شهیدان 
شهداى  نیز  و  زمانى نیا)  طارمى، 

عراقى همراه را گرامى داشتند.
خامنه اى  آیت اهللا  حضرت 
همچنین با بزرگداشت یاد شهداى 
جانباخته کرمان در مراسم تشییع 
شهیدان  نیز  و  سلیمانى  سردار 
تلخ  بسیار  حادثه  در  جان باخته 
در  هواپیمایى  سانحه  ناگوار  و 
متعال  خداوند  از  تهران،  آسمان 
براى آن عزیزان لطف و رحمت 
و براى بازماندگان صبر و تسّال و 

آرامش مسألت کردند.
افزودند:  انقالب  رهبر   
مسئوالن نیز در این زمینه وظایفى 
شده  داده  تذکر  آنها  به  که  دارند 

است.
خامنه اى  آیت اهللا  حضرت 
روز  چهلمین  به  اشاره  با 
کشور  بزرگ  دانشمند  شهادت 
دو  افزودند:  فخرى زاده  شهید 
این  که  علمى  بزرگ  شخصیت 
یعنى  دادیم  دست  از  اواخر 
آیت اهللا  و  فخرى زاده  شهید 
عرصه  در  دو  هر  یزدى،  مصباح 
چهره هاى  خویش،  کارى  هاى 
از  باید  که  بودند  برجسته اى 
میراث ارزشمند آنها مراقبت شود 
ادامه  وجه  بهترین  به  آنان  راه  و 

یابد.
بخش  در  انقالب  رهبر 
اصلى سخنانشان با تأکید بر تأثیر 
1356 دى   19 قیام  تعیین کننده 
حراست  و  نگهبانى  قم،  مردم 
مضمون  نیز  و  حادثه  این  یاد  از 

عمیق آن را ضرورى برشمردند.
ایشان افزودند: قیام 19 دى از 
نقاط اوج حیات ملت ایران است 
بصیرت  و  اراده  عزم،  که  چرا 
بنابراین  مى دهد.  نشان  را  ملت 
باید یاد آن زنده و پُر نشاط بماند 

و راه آینده را روشن کند.
با  اسالمى  انقالب  رهبر 
خائن  دست هاى  تالش  به  اشاره 
تغییر  براى  مغرض  تحلیلگران  و 
حوادث  محتواى  و  مضمون 
منافع  جهت  در  ملت ها  بزرگ 
با  گفتند:  بزرگ  قدرت هاى 
جمعى،  ارتباط  وسایل  گسترش 

اینگونه  مضمون  تغییر  امکان 
حوادث بیشترشده است.

واقعیت  تحریف  ایشان 
رویدادهاى مهم کشورها و جهان، 
آن هم با زبان و قلم اشخاص و 
نویسندگان معروف را از کارهاى 
و  جاسوسى  دستگاههاى  مهم 
اشاره  با  و  برشمردند  امنیتى 
اینگونه  زمینه  در  که  کتابى  به 
منتشر  سیا  سازمان  فعالیت هاى 
کتاب  این  افزودند:  است،  شده 
با  چگونه  سیا  که  مى دهد  نشان 
تسلط بر مطبوعات و رسانه هاى 
بزرگ آمریکایى و حتى اروپایى، 
حوادث را تحریف و تفسیرهاى 
به  را  آمریکا  منافع  کننده  تأمین 

افکار عمومى القا مى کند.
تبیین  در  انقالب  رهبر 
ضرورت نگهبانى از مضمون قیام 
19 دى 1356 مردم قم افزودند: 
منحصر  شهر  این  به  قم  حادثه 
نماند و با الگوسازى و گسترش 
زمینه ساز  شهرها،  دیگر  به 
پیروزى انقالب عظیم مردم ایران 
آن  مضمون  از  باید  بنابراین  شد، 

به خوبى مراقبت کرد.
خامنه اى،  آیت اهللا  حضرت 
نسبت  مردم  متراکم شده ى  خشم 
به رژیم دیکتاتور، فاسد و وابسته 
مضمون  دو  از  یکى  را  پهلوى 
و  دانستند  دى   19 قیام  اصلى 
افزودند: این حرکت تعیین کننده، 
اساسًا دینى بود چرا که بر رهبرى، 
بیانیه ها، سخنان و درس هاى امام 
خمینى(ره) به عنوان مرجع تقلید 
روز  از  هم  ایشان  و  بود  متکى 
اول قیام در سال 1341، مردم را 
و  رهبرى  دینى  مبانى  اساس  بر 

هدایت مى کرد.
اسالمى،  انقالب  رهبر 
مضمون دوم قیام 19 دى 1356 را 
«ضّد آمریکایى و ضّد استکبارى» 
خواندند و یادآورى کردند: چند 
روز قبل از آن قیام، رییس جمهور 
حمایت  تهران  در  آمریکا  وقت 
رژیم  از  را  خود  صدى  در  صد 
پهلوى  وابسته  و  مستبد  منحط، 
حرکت  بنابراین  بود،  کرده  اعالم 
یک  پهلوى  رژیم  علیه  قم  مردم 

حرکت ضد آمریکایى هم بود.
این  بندى  جمع  در  ایشان 
قیام  گفتند:  سخنانشان  از  بخش 
دى   19 آمریکایى  ضد  و  دینى 
در واقع اولین ضربه تبر ابراهیمى 
حساب  به  بزرگ  بت  پیکر  بر 
مى آید، ضرباتى که تا امروز ادامه 

یافته است.
به  اشاره  با  انقالب  رهبر 
بزرگ  بت  ریخته  هم  در  اوضاع 
«افتضاح  افزودند:  استکبار 
انتخاباتى»، «حقوق بشرى که هر 
چند روز یک سیاهپوست قربانى 
آن مى شود»، «بر مال شدن ماهیت 
که  آمریکا  ادعایى  ارزش هاى 
موجب تمسخر دنیا حتى دوستان 
و  فلج»،  «اقتصاد  شده»،  آمریکا 
و  گرسنه  و  بیکار  میلیون  «دهها 
اوضاع  دهنده  نشان  بى خانمان» 
البته  که  است  آمریکا  نابسامان 
این  عجیب  اما  نیست،  عجیب 
و  آرزو  هنوز  عده اى  که  است 

قبله شان آمریکا است.
خامنه اى  آیت اهللا  حضرت 
افزودند: عده اى خیال مى کنند که 
اگر با آمریکا آشتى کردیم، کشور 
افراد  این  شود.  مى  بَرین  بهشت 

باید به ایران قبل از انقالب نگاه 
آمریکا  حمایت  چگونه  که  کنند 
پیشرفت  از  جلوگیرى  باعث 
و  اقتصادى  فقر  گسترش  کشور، 
و  بند  بى  و  فساد  رواج  و  علمى 
اینکه  ضمن  شد.  فرهنگى  بارى 
که  رژیم هایى  اوضاع  هم  امروز 
آمریکا  قربان صدقه  منطقه  در 

مى روند، بر همه روشن است.
به  بازگشت  انقالب،  رهبر 
انقالب  از  قبل  جهنمى  سلطه 
آمریکایى ها  اصلى  هدف  را 
ایران  بر  ساله   42 فشارهاى  در 
دانستند و افزودند: فرق آمریکا با 
برخى اروپایى ها در این است که 
آمریکایى ها به علت سابقه سلطه 
قبلى خود بر ایران و منطقه، دنبال 
تکرار آن وضع هستند و باید همه 
در مقابل این هدف شوم هوشیار 

باشند.
خامنه اى  آیت اهللا  حضرت 
یک  صریح  سخنان  اشاره  با 
آمریکایى  معروف  کارشناس 
هنگامى  تا  آمریکایى ها  گفتند: 
منافع  نیابند،  سلطه  منطقه  بر  که 
در  بى ثباتى  ایجاد  در  را  خود 
و  لبنان  سوریه،  عراق،  ایران، 
جستجو  منطقه  کشورهاى  دیگر 
مى کنند که این هدف را گاهى با 
ایران  در   88 فتنه  شبیه  کارهایى 
پیگیر  داعش  تشکیل  با  گاهى  و 

مى شوند.
حوادث  به  اشاره  با  ایشان 
مانند  آمریکا  در  اخیر  روزهاى 
حمله به کنگره و فرار نمایندگان 
از تونل هاى مخفى افزودند: آنها 
و  امنى  نا  دنبال  به   88 فتنه  در 
ایجاد آشوب و جنگ داخلى در 
و  نشدند  موفق  که  بودند  ایران 
سال  در  را  مساله  همین  خداوند 

99 بر سر خودشان آورد.
خامنه اى  آیت اهللا  حضرت 
بخش دیگرى از سخنانشان را به 
پاسخ قطعى و پایانى نظام اسالمى 
به  استکبار  جبهه  ادعاهاى  به 
سرکردگى آمریکا علیه جمهورى 
«تحریم»،  موضوع   3 در  اسالمى 
«حضور منطقه اى ایران» و «توان 
کشور»  موشکى  قدرت  و  دفاعى 

اختصاص دادند.
مسئله  خصوص  در  ایشان 
جبهه  کردند:  تأکید  تحریم 
غرب و دشمنان موظفند حرکت 
ملت  علیه  تحریم  خباثت آمیز 
خیانت،  یک  واقعًا  که  را  ایران 
علیه  بى جهت  دشمنى  و  جنایت 
و  کنند  متوقف  فوراً  است،  مردم 

همه تحریم ها را بردارند.
اسالمى  انقالب  رهبر 
افزودند: البته بارها تأکید کرده ایم 
فرض  با  را  اقتصاد  باید  که 
جورى  تحریم ها  برداشته نشدن 
به  کشور  تا  کنیم  برنامه ریزى 
و  رفتن  با  و  شود  اداره  خوبى 
بازیگرى هاى  با  و  تحریم  آمدن 
دشمن دچار مشکل نشود که این 
کار با اتکا به ظرفیتهاى داخلى و 
اجراى سیاستهاى اقتصاد مقاومتى 
ممکن است. اگرچه تحریم ها نیز 
شدن  بى اثر  حال  در  تدریج  به 

هستند.
خامنه اى  آیت اهللا  حضرت 
این  بنابراین  کردند:  خاطرنشان 
کار  فالن  که  مقابل  طرف  حرف 
است  بیخود  نکنید،  یا  بکنید  را 
و تحریم ها که خیانت و جنایت 

در حق ملت است، باید برداشته 
شود.

معنا  اسالمى،  انقالب  رهبر 
ایران  منطقه اى  حضور  منطق  و 
طرفداران  و  دوستان  تقویت  را 
و  خواندند  اسالمى  جمهورى 
گفتند: حضور جمهورى اسالمى 
در منطقه «ثبات آفرین» و موجب 
رفع بى ثباتى است همچنان که در 
را  واقعیت  این  عراق  و  سوریه 
همه دیدند. بنابراین، این حضور، 
داشته  وجود  باید  و  است  قطعى 

باشد و خواهد داشت.
خامنه اى  آیت اهللا  حضرت 
ناتوانى  تلخ  تجربه  یادآورى  با 
هوایى  حمالت  درمقابل  کشور 
ایران  کردند:  خاطرنشان  صدام، 
آن روزها در مقابل موشکباران و 
بمباران تهران و شهرهاى مختلف 
ناتوان و بى دفاع بود و جمهورى 
اسالمى حق نداشت کشور را در 

آن شرایط نگه دارد.
ایشان با یادآورى نمونه هایى 
ایران  امروز  دفاعى  قدرت  از 
متجاوز  پرنده  کردن  ساقط  مثل 
یا  و  ایران  آسمان  در  آمریکایى 
در هم کوبیدن پایگاه عین االسد، 
این  مقابل  در  دشمن  گفتند: 
و  قدرت  ناگزیراست  واقعیتها 
در  را  ایران  دفاعى  توانایى هاى 
در  خود  تصمیمات  و  محاسبات 

نظر بگیرد.
در  اسالمى  انقالب  رهبر 
سخنانشان  از  دیگرى  بخش 
در  دیگرى  تکرار  پر  مسئله  به 
و  برجام،  یعنى  عمومى  افکار 
از  دیگر  بخشى  گذاشتن  کنار 
20 غنى سازى  آغاز  و  تعهدات 

درصد اشاره کردند و گفتند: این 
بحث را مطرح مى کنند که آمریکا 
برنگردد؟  یا  برگردد  برجام  به 
و  اصرار  هیچ  اسالمى  جمهورى 
عجله اى براى بازگشت آمریکا به 
برجام ندارد، بلکه مطالبه منطقى 
بازگرداندن  و  تحریم ها  رفع  ما 
که  است  ملت  غصب شده  حق 
این وظیفه آمریکا و اروپایى هاى 

دنباله رو آن است.
خامنه اى  آیت اهللا  حضرت 
برداشته  تحریم ها  اگر  افزودند: 
شد بازگشت آمریکا به برجام معنا 
مى دهد البته مسئله خسارت ها که 
جزو مطالبات ما است در مراحل 
بعدى دنبال خواهد شد، اما بدون 
رفع تحریم ها بازگشت آمریکا به 
برجام حتى ممکن است به ضرر 

کشور هم باشد.
در  کردند:  خاطرنشان  ایشان 
قواى  در  مسئوالن  به  موارد  این 
با  که  شده  گفته  مقننه  و  مجریه 
ضوابط  کامل  رعایت  و  دقت 

پیش بروند.
اسالمى  انقالب  رهبر 
دولت  اقدام  و  مجلس  تصمیم 
از  دیگرى  بخش  کاهش  براى 
درست  کامًال  را  برجام  تعهدات 
و عقالنى دانستند و گفتند: عمل 
همه  به  اسالمى  جمهورى  کردن 
که  شرایطى  در  خود  تعهدات 
طرف مقابل به همه تعهدات خود 

عمل نمى کند، بى معنى است.
ایشان افزودند: البته اگر آنها 
به تعهدات خود بازگردند ما نیز 
از  بنده  همچنان که  برمى گردیم، 
ابتداى برجام گفتم اقدامات باید 
به صورت متناظر و «کار و تعهد 
ما»  تعهد  و  کار  مقابل  در  آنها 
باشد که البته این، اوِل کار انجام 
نگرفت اما اکنون باید انجام شود.
رهبر  که  دیگرى  موضوع 
اشاره  آن  به  اسالمى  انقالب 
کردند، منافات نداشتن بکارگیرى 
با  کاربلد،  و  انگیزه  با  جوانان 
با  و  کارکشته  افراد  از  استفاده 

تجربه بود.
بخشى  پخش  به  ایشان 
برنامه  یک  در  سخنانشان  از 
بر  آن  صدر  در  که  تلویزیونى 
جوان  «دولت  آمدن  کار  روى 
حزب اللهى» و در ادامه بر استفاده 
از افراد با تجربه تأکید شده بود، 
دو  این  گفتند:  و  کردند  اشاره 
بنده  ندارد،  منافاتى  هم  با  مورد 
نیروهاى  به  تکیه  به  قدیم  از 

به  داشته ام  راسخ  اعتقاد  جوان 
این معنى که به آنها اعتماد و در 
از  کشور  مهم  مدیریتهاى  برخى 
آنها استفاده، و از ابتکار، انگیزه و 

نشاط آنها استقبال شود.
گفتند:  اسالمى  انقالب  رهبر 
خالقیت  و  روحیه  کار،  از  باید 
جوانان و بچه هاى کشور حداکثر 
معناى  به  این  اما  بشود  استفاده 
قبل  نسل  گذاشتن  کنار  و  حذف 
اقتضاء،  حسب  بر  بلکه  نیست، 
یک جا  و  جوان  مدیریِت  یک جا 
کارکشته  و  مجّرب  فرد  مدیریت 
زمان  در  همچنان که  است  الزم 
بود.  همین طور  نیز  بزرگوار  امام 
جوان  دولت  خصوص  در  البته 
نزدیک  ایام  در  حزب اللهى 

انتخابات سخن خواهیم گفت.
با  خامنه اى  آیت اهللا  حضرت 
سردار  سرافراز  شهید  به  اشاره 
از  بعضى  البته  افزودند:  سلیمانى 
جوانان  مثل  هم  میانسال  افراد 
هستند. شهید سلیمانى در حدود 
60 سالگى از هیچ چیز نمى ترسید 
فعالیتهاى  و  تالش  تحّرك،  و 

متراکم او اعجاب آور بود.
رهبر  سخنان  پایانى  بخش 
انقالب به مسئله کرونا اختصاص 

داشت.
وزارت  از  تشکر  با  ایشان 
بهداشت و دست اندرکاران تولید 
مقابله  براى  آزمایش شده  واکسن 
مایه  را  واکسن  این  کرونا،  با 
خواندند  کشور  عزت  و  افتخار 
کار  هر  که  افرادى  از  انتقاد  با  و 
بزرگ در کشور را انکار مى کنند، 
در  انکارها  این  از  سوابقى  به 
اشاره  علمى  پیشرفتهاى  مقابل 
قبل  سالها  کردند:  خاطرنشان  و 
دستگاههاى  کشور  جوانان  وقتى 
سانتریفیوژ را درست کرده بودند، 
عده اى نامه نوشتند که مبادا فریب 
همچنین  بخورید،  را  ادعاها  این 
کاظمى  مرحوم  موفقیت  از  پس 
و جوانان همکار او در سلولهاى 
بنیادى پیغام هاى مشابهى داده شد 
باور  قابل  واقعًا  پیشرفتها  آن  اما 
بود و پس از آن نیز پیشرفتها 10

برابر شد.
خامنه اى  آیت اهللا  حضرت 
در ادامه، ورود واکسن آمریکایى 
ممنوع  را  کشور  به  انگلیسى  و 
اعالم کردند و گفتند: آمریکایى ها 
تولید  واکسن  بودند  توانسته  اگر 
در  کرونایى  افتضاح  این  کنند 
کشورشان به وجود نمى آمد که در 
یک روز حدود 4 هزار نفر تلفات 
اساسًا  اینکه  ضمن  باشند.  داشته 
گاهى  و  نیست  اعتمادى  آنها  به 
بر  آزمایش  براى  واکسن ها  این 

روى ملت ها است.
با  البته  افزودند:  ایشان 
سابقه اى که فرانسوى ها در قضیه 
هم  آنها  به  دارند،  آلوده  خونهاى 
خوش بین نیستم، اما تهیه واکسن 
مشکلى  هیچ  دیگر  کشورهاى  از 

ندارد.
با  اسالمى  انقالب  رهبر 
تأکید بر لزوم استمرار مراقبتهاى 
وظایف  انجام  و  مردم  بهداشتى 
کرونا،  با  مقابله  براى  مسئوالن 
خوب،  تجربه هاى  برخى  گفتند: 
دارویى  داده  امتحان پس  و  موفق 
که  دارد  کروناوجود  زمینه  در 
تصدیق  را  آنها  هم  مسئوالن 
انکار  نباید  موارد  این  مى کنند، 
شود بلکه باید مورد بررسى قرار 

بگیرد.
خامنه اى  آیت اهللا  حضرت 
ایران،  ملت  به  خطاب  پایان  در 
معّظم  علمیه  حوزه  و  قم  مردم 
ملت  دیروز  کردند:  خاطرنشان 
ایران در سایه اتحاد، عزم راسخ، 
و  بهنگام  حضور  دیندارى، 
زدن  رقم  با  توانست  مجاهدت 
تاریخ  مسیر  عظیم،  انقالب  این 
دنیا و بشر را تغییر دهد و امروز 
تجارب  و  توانایى ها  با  ملت  نیز 
و امکانات بیشتر مى تواند بر همه 
اقتصادى  مسائل  زمینه  در  موانع 
مثل تولید و ارزش پول ملى و در 
و  سیاسى  فرهنگى،  مسائل  زمینه 

نظامى فائق آید.

رئیس جمهور در این جلسه با اشاره به تجارب درخشان ایران طى دهه هاى گذشته در امر واکسیناسیون 
در مقابله با بیمارى هاى مختلف، گفت: بى تردید با بهره گیرى از این تجارب، امیدواریم در تولید، تامین 

و اجراى  واکسیناسیون مردم در مقابل بیمارى کووید 19 به موفقیت چشمگیرى دست یابیم.
دکتر روحانى افزود: اگرچه واکسیناسیون با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى انجام 
مى گیرد اما همه کمیته هاى دیگر ستاد ملى و قرارگاه عملیاتى ستاد کرونا با توجه به مراحل مختلف و 
پیچیدگى ها، حساسیت ها و جمعیت آمارى باال براى واکسیناسیون، باید با ماموریت ها و شرح وظایف 
مشخص با کمیته بهداشت و درمان همکارى کنند و قرارگاه عملیاتى ستاد مقابله با کرونا با تشکیل یک 
کارگروه ویژه نیز موظف است براى هماهنگى سایر دستگاه هاى مرتبط در کشور، اقدامات الزم را به 

عمل مى آورد.
رئیس جمهور رعایت استانداردهاى بهداشتى پذیرفته شده جهانى در رابطه با واکسن داخلى و خارجى 
را ضرورى خواند و گفت: استانداردهاى پذیرفته شده باید به گونه اى رعایت شود که اعتماد عمومى را 

حفظ و سالمت مردم را تضمین نماید.
و  بهداشتى  کمیته  همکارى  با  کرد  موظف  را  تبلیغات  کمیته  جلسه  این  در  همچنین  روحانى  دکتر 
با  و  قرارداده  کار  دستور  در  را  احتمالى  ابهامات  رفع  و  هنگام  به  پاسخگویى  و  رسانى  اطالع  درمانى، 
همکارى و به کارگیرى ظرفیت رسانه هاى کشور، در رسانه ملى و فضاى مجازى، ضمن آگاهى بخشى 
موثر جلب مشارکت عمومى را امکان پذیر کند و تمامى مراحل واکسیناسیون را با شفافیت و دقت براى 

مردم توضیح داده و از هرگونه رفتارى که موجب خدشه به اعتماد عمومى شود، جلوگیرى کند.
دکتر روحانى با اشاره به برخى اظهارات درخصوص ساخت و خرید واکسن و دامن زدن به دوگانه 
واکسن داخلى و خارجى،گفت: رویه پذیرفته شده و استاندارد مبتنى بر تجارب جهانى نه تنها در حوزه 
واکسیناسیون و درمان بیمارى هایى چون کرونا که در تمامى زمینه هاى تامین بهداشت و سالمت مردم 
اقتضا مى کند هم با تکیه بر توانایى ها و ظرفیت هاى داخلى و هم با بهره گیرى از تجارب و دستاوردهاى 

مطمئن و تایید شده جهانى اقدامات موثر را بعمل آوریم.
رئیس جمهور افزود: در این خصوص حتى کشورهایى که اکنون به واکسن کرونا دست یافته اند نیز 
خود را بى نیاز از خرید واکسن تولید سایر کشورها نمى دانند و از ظرفیت هاى ملى و بین المللى در این 

زمینه بهره مى برند.
دکتر روحانى خاطرنشان کرد: از این نظر ایجاد فضاى دوگانه ، جداى از آنکه موجب خدشه به اعتماد 

عمومى مى شود، به سالمت مردم نیز آسیب جدى وارد خواهد کرد.
رئیس جمهور تاکید کرد که اطالع رسانى در این مسیر، باید توام با صداقت، شفافیت و پاسخگویى 

مسووالنه باشد.
دکتر روحانى همچنین با تاکید بر ضرورت پرهیز از عادى انگارى در برخورد با کرونا، اظهارداشت: 
باید با اطالع رسانى وسیع و دقیق، از این تلقى غلط که با توجه به آغاز مراحل خرید واکسن و یا تولید 
آن در داخل، ضرورتى براى رعایت دستورالعمل هاى بهداشتى نیست، جلوگیرى شود و کماکان با توجه 
به فصل سرما و ویروس کروناى انگلیسى ضرورى است که مردم با رعایت دقیق پروتکل ها، همچنان از 

برگزارى تجمعات غیر ضرورى خوددارى کنند.
در ادامه این جلسه قرارگاه عملیاتى و کمیته بهداشتى و درمانى ستاد مقابله با کرونا گزارشى را وضعیت 
شهرهاى زرد، نارنجى و قرمز و شناسایى کروناى انگلیسى در ایران و اقدامات انجام شده براى مقابله با 

آن، ارائه کرد.

 ایجاد فضاى دوگانه در مورد واکسن کرونا،
ضمن خدشه به اعتماد عمومى،

به سالمت مردم نیز آسیب جدى مى زند

ترامپ دونالد ترامپ رییس جمهورى آمریکا بعد از دریافت هشدار و تعلیق موقت از طرف شرکت 
هاى فیس بوك و توییتر هم اکنون با تعلیق کامل حساب کاربرى خود در شبکه اسنپ چت روبرو شده 

است.
به گزارش ایرنا از تارنماى آکسیوس، ”راشل راکوسن“ سخنگوى اسنپ چت تایید کرد که این شرکت 

شبکه اجتماعى حساب کاربرى ترامپ را تعلیق کرده است.
سخنگوى اسنپ چت افزود، شرکت این تصمیم را اتخاذ کرد زیرا معتقد است حساب کاربرى ترامپ 

باعث ایجاد و گسترش نفرت و تحریک خشونت مى شود.
گسترش  خشونت،  از  تمجید  یا  تحریک  انگیز،  نفرت  سخنان  چت  اسنپ  انجمن  هاى  دستورالعمل 

اطالعات نادرست از جمله تئورى هاى توطئه و تالش براى تضعیف انتخابات را منع مى کند.
تعلیق حساب کاربرى اسنپ چت در حالى انجام مى شود که روز چهارشنبه شرکت شبکه اجتماعى 
توییتر سه تا از توییت هاى ترامپ را حذف کرد و بعد از آن نیز به مدت 12 ساعت حساب کاربرى 

توییترى ترامپ را به حالت تعلیق در آورد.
شرکت توییتر همچنین اعالم کرد، در صورتیکه ترامپ با ادعاهاى دروغ خود دست از نقض قوانین 

شرکت بر ندارد ممکن است وى از ادامه حضور در این شبکه منع شود.
پیش از این نیز شرکت فیس بوك حساب کاربرى ترامپ را به علت نقض سیاست هاى این شرکت 

به مدت 24 ساعت به حالت تعلیق در آورده بود.

ترامپ،
رییس جمهور مطرود در شبکه هاى اجتماعى
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شهردار ارومیه:

توسعه متوازن شهرهاى کوچک و بزرگ 
به طور همزمان مدنظر قرار گیرد

سامانه جشنواره کاالى فرهنگى
آغاز به کار کرد

حسین پناهى گفت:  بخاطر 
در  باید  که  کارهایى  از  بعضى 
گالیه  گیرد  مى  انجام  کمیسیون 
فرهنگى  کمیسیون  لذا  و  دارم  
رسانى  کمک  سیستم  از  باید 
وکمیتها امدادى بیرون بیاید و به 
مهم  اجتماعى  و  فرهنگى  مسائل 
وسیاست گذاریهاى بهتر و بیشتر 

توجه نماید.
عمومى  روابط  گزارش  به 
ارومیه،  شهر  اسالمى  شوراى 
فاطمیه  ایام  تسلیت  ضمن  وى 
شهادت  سالروز  گرامیداشت  و 
حاج  سپهبد  شهید  دلها  سردار 
با  میثاق  وایام  سلیمانى  قاسم 

در  متاسفانه  امروز  گفت:  والیت 
شهرى  معابر  نامگذارى  بحث 
بسیارى  که  شود  مى  مشاهده 
هستند  نام  بدون  معابر  این  از 
شوراى  مصوبات  به  توجه  با  و 
بر  مبنى  ارومیه  شهر  اسالمى 
نام  با  شهرى  معابر  نامگذارى 
ضعیف  اتفاق  این  شهدا  مبارك 
شوراى  لذا  و  است  شده  عمل 
نامگذارى باید با توان باال به این 
هرچه  کند.و  رسیدگى  موضوع 
شده  خواسته  افزار  نرم  سریعتر 
واجرایى  تکمیل  مورد  این  در 
باد  به  گذشته  مثل  ونباید  گردد 

فراموشى سپرده شود.

اسالمى  شوراى  سخنگوى 
سخنانش  ادامه  در  ارومیه  شهر 
خود  طرح  موضوع  به  اشاره  با 
داشت:  اذعان  مساجد  اتکایى 
موضوع مساجد محله محور یکى 
از موضوعات مهمى بود که مورد 
بحث و بررسى قرار گرفته است 
این  نیز  مساجد  از  بعضى  در  و 
طرح اجرایى شد امام آنگونه که 
مورد توجه  رفت یک  مى  انتظار 
وباید  نگرفت  قرار  والزم  جدى 
بیشتر  توجه  نیز  موضوع  این  به 

وبیش از پیش داشته باشیم
در  گفت:  پناهى  حسین 
و  فرهنگى  کمیسیون  جلسه 

شهر  اسالمى  شوراى  اجتماعى 
فرهنگى  پیوست  موضوع  ارومیه 
را مطرح نمودم، پیوست فرهنگى 
یکى از مهمترین و اساسى ترین 
کارهایى است که مدیریت شهرى 

باید به آن توجه بیشترى کند.
شوراى  رئیسه  هیئت  عضو 
گفت:  ارومیه  شهر  اسالمى 
در  فرهنگى  پیوست  متاسفانه 
فراموشى  باد  به  ارومیه  شهر 
پیوست  این  و  است  شده  سپرده 
در  شدن  اجرایى  با  تواند  مى  ها 
پروژه کمربندى دوم وتقاطع غیر 
هم سطح آذربایجان عملیاتى وبه 
کمربندى  اول  رینگ  در  تدریج 
وسطح  شود  اجرایى  شه  وسطح 
راستاى  در  کند  متحول  را  شهر 
تحویل  و  مفید  فرهنگسازى 

فرهنگى ایجادکند.
ادامه  در  پناهى  حسین 
تهیه  داشت:  اذعان  سخنانش 
هاى  نامه  شیوه  به  توجه  و 
در  باید  اجتماعى  و  فرهنگى 
اجتماعى  فرهنگى  کمیسیون 
در  ارومیه  شهر  اسالمى  شوراى 
راستاى پیشبرد اهداف کلى انجام 

وعملیاتى گردد.

مدیریت  گزارش  به 
الملل  بین  امور  و  ارتباطات 
نشست  ارومیه،  شهردارى 
کالنشهرهاى  شهرداران  مجازى 
و  کشور  وزیر  معاون  با  کشور 
و  ها  شهردارى  سازمان  رییس 

دهیارى ها برگزار شد.
ویدیوکنفرانس  این  در 
حاضرین به بیان نظرات خود در 
راستاى حل مشکالت شهردارى 
مدیریت  حقوق  احقاق  و  ها 

شهرى پرداختند.

وضعیت  تبدیل  و  جذب 
توسعه  و  تعمیر  انسانى،  نیروى 
عمومى،  نقل  و  حمل  ناوگان 
پیش بینى منابع مالى پایدار براى 
از  آن  پیگیرى  و  ها  شهردارى 
اوراق  انتشار  ضرورت  مجلس، 
اقتصادى  شرایط  در  مشارکت 
افزوده،  ارزش  بر  مالیات  فعلى، 
زیست  1400،محیط  بودجه 
ضرورت  پسماند،  مدیریت  و 
به  بنزین  عوارض  تخصیص 
نوسازى  جهت  ها  شهردارى 

عمومى،  نقل  و  حمل  ناوگان 
تهاتر بین دولت و شهردارى ها، 
مشکالت مربوط به تفکیک زمین 
هاى موقوفه اى، اصالح کمیسیون 
ارزش  لوایح  بررسى   ،100 ماده 
که  بود  مواردى  جمله  از  افزوده 
و  کشور  وزیر  معاون  سوى  از 
شهرداران کالنشهرها مطرح و به 
بحث و بررسى در این خصوص 

پرداخته شد.
وجود  ضرورت  بر  همچنین 
حراست  جهت  کلمه  وحدت 

شهردارى  و  شهرها  منافع  از 
و  حق  جدى  پیگیرى  و  ها 
و  دولت  از  ها  شهردارى  حقوق 
مجلس تأکید و همچنین افزایش 
اختیارات شهردارى ها در صدور 
پروانه هاى ساختمانى و برخورد 
با تخلفات موضوع گفتگوها قرار 

گرفت.
محمد حضرت پور نیز طى 
ویدیوکنفرانس  این  در  سخنانى 
اظهار کرد: بیگانگى بین مدیریت 
شهرى، وزارت کشور و شوراها 
مجموعه  این  بین  و  شده  برقرار 

ها فاصله ایجاد شده است.
دولت  تمامى  در  افزود:  وى 
ها به شهردارى ها بى مهرى شده 
حفظ  براى  را  مطلوب  نتیجه  و 

منافع شهر نتوانسته ایم ببینیم.
گفت:  ارومیه  شهردار 
کالنشهرها  شهرداران  تالشهاى 
تایید  براى  متمادى  سالهاى  طى 
به  مجلس  به  پیشنهادى  لوایح 

نتیجه نرسیده است.
توسعه  بر  پور  حضرت 
متوازن شهرهاى کوچک و بزرگ 
کشور به طور همزمان تأکید کرد 
بدون  ارومیه  توسعه  افزود:  و 
اطراف  کوچک  شهرهاى  توسعه 
آن اتفاق نمى افتد و باید در این 
راستا یک همگرایى و همدلى در 

سطح کشور ایجاد شود.
در  مسائلى  بیان  با  وى 
خصوص نیروى انسانى شهردارى 
طور  به  داد:  ادامه  کشور  هاى 

متوسط  در شهردارى هاى کشور 
به ازاى هر 156 نفر جمعیت یک 
نفر پرسنل شهردارى وجود دارد 
و این میزان در شهردارى ارومیه 
پایین  نیز  کشورى  میانگین  از 
نفر   196 هر  ازاى  به  و  بوده  تر 
یک نفر مى باشد و این در حالى 
26 هر  ازاى  به  دولت  که  است 

نفر جمعیت یک کارمند دارد.
کرد:  تصریح  پور  حضرت 
موضوع نیروى انسانى به معضلى 
تبدیل  ها  شهردارى  براى  بزرگ 
نیروى  مازاد  جا  همه  در  و  شده 
مبناى  بر  را  ها  شهردارى  انسانى 
کشور  وزرات  ابالغى  چارت 
حالى  در  این  کنند،  مى  مطرح 
مشاغل  از  بسیارى  که  است 
و  رشد  به  توجه  با  کارگرى 
گسترش شهرها و تنوع خدمات 

غیرقابل حذف است.
منابع  تخصیص  بر  وى 
نوسازى  و  توسعه  جهت  دولتى 
ناوگان حمل و نقل عمومى تأکید 
1400 بودجه  در  گفت:  و  کرد 

ضرورى است بدهى هاى دولت 
مهم  موضوع  به  ها  شهردارى  به 
اختصاص  بانکى  هاى  تضمین 

یابد.
حضرت پور اظهار کرد: در 
دالر  میلیارد  دو  مجلس  سال 94 
حمل  ناوگان  نوسازى  جهت 
ارزى  ذخیره  صندوق  از  نقل  و 
محقق  تاکنون  که  داد  اختصاص 
نشده است و باید به طور جدى 

پیگیرى  ها  شهردارى  حق  این 
شود.

متاسفانه  گفت:  وى 
حقوق  احقاق  در  ها  شهردارى 
قرار  تدافعى  حالت  در  خود 
گرفته اند و از سویى دیگر هیچ 
ادارات  و  دستگاهها  از  کس 
مختلف متولى موضوعات شهرى 
پرسشى  و  سوال  کوچکترین 
نمى کند، امروزه نقش شهردارى 
غیرمجاز  ساز  و  ساخت  در  ها 
اما  رسد  نمى  هم  درصد   20 به 
تخلفات  تمامى  پاسخگوى  باید 

موجود باشد.
حضرت پور تصریح کرد: در 
هیچکدام  گذشته  دهه  چهار  طى 
از نهادها و دستگاهها ریالى براى 
هاى  کاربرى  با  ها  زمین  تملک 
نداده  اختصاص  خود  مجموعه 

اند.
وى با انتقاد از روند موجود 
تفصیلى  جامع  طرح  کرد:  اظهار 
ارومیه باید سال 1383 ابالغ مى 
شد اما تا سال 99 به تاخیر افتاد و 
این جاى تاسف است که با شهر 
اینگونه  زنده  موجود  عنوان  به 

رفتار شود.
در پایان این نشست مجازى 
مقرر شد که شهرداران کالنشهرها 
در  و  شهرهایشان  نمایندگان 
نمایندگان  امکان  صورت 
استانهایشان را راضى به حمایت 
مجلس  در  شهرى  مدیریت  از 

کنند.

حسین پناهى سخنگوى شوراى اسالمى شهر ارومیه گفت:

 بخاطر بعضى از کارهایى که باید در کمیسیون انجام 
مى گرفت گالیه دارم

جارى، 107 سال  ماهه   9 طى  گفت:  ارومیه  شهردار  مقام  قائم 
هزار و 410 تن آسفالت در سطح مناطق 5 گانه شهر ارومیه توزیع 

شده است.
شهردارى  الملل  اموربین  و  ارتباطات  مدیریت  گزارش  به 
ارومیه؛ غالم رضا عدل دوست با بیان اینکه طى 9 ماهه سال جارى،  
ارومیه  شهر  گانه  مناطق 5  سطح  در  آسفالت   تن  و 410  هزار   107
سازمان  طریق  از  آسفالت  میزان  این  کرد:  عنوان  است،  شده  توزیع 
عمران، معاونت فنى و عمرانى  شهردارى ارومیه و بخش خصوصى  

در سطح شهر توزیع شده است.
وى افزود:  با این میزان توزیع،  775 هزار و 687 متر مربع  از 

معابر آسفالت و مرمت شده است.
قائم مقام شهردار ارومیه بیان کرد: طى9 ماه سال جارى،  374

هزارو 328 متر مربع زیر سازى، 30 هزار متر مربع پیاده رو سازى و  
30 کیلومتر جدول گذارى در سطح مناطق 5 گانه شهر ارومیه انجام 

شده است.
وى خاطر نشان کرد: 9 ماهه سال جارى، 550 میلیارد تومان اعتبار 

براى اجراى پروژه هاى عمرانى در سطح شهر صرف شده است.

طى 9 ماهه سال جارى؛

775هزار و 687 متر مربع از معابر 
آسفالت و مرمت شده است

طى نشستى مجازى از سامانه جشنواره کاالى فرهنگى رونمایى 
شد.

به گزارش روابط عمومى اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
آذربایجان غربى، در این وبینار علیرضا نورى زاده (معاون اداره کل 
کاالى  ماهیت  تشریح  به  فرهنگى)  فعالیت هاى  و  ها  تشکل  مجامع 
را  فرهنگى  کاالى  جشنواره  سامانه  اندازى  راه  و  پرداخت  فرهنگى 
راهکارى براى شناسایى کسب و کارهاى فرهنگى استان هاى مختلف 

کشور و توجه به تنوع فرهنگى و قومى آنها دانست.
بر این اساس نورى زاده با برشمردن دستاوردهاى پنجمین دوره 

جایزه فیروزه با نمایندگان فرهنگى 16 استان کشور سخن گفت.
سال  در  که  کرد  اذعان  فیروزه  جشنواره  ششمین  اجرایى  دبیر 
و  کاالها  ”جشنواره  در  حضور  با  تولیدکنندگان  و  کارآفرینان  جارى 
محصوالت فرهنگى“ که در سطح استانى برگزار خواهد شد، امکان 
شرکت در بخش هاى بومى هر استان و درنهایت بخش هاى عمومى 

جشنواره فیروزه را خواهند داشت.
صورت  به  جشنواره  در  شرکت  شیوه ى  نشست  این  ادامه  در 
بارگذارى  شیوه  با  کنندگان  شرکت  و  شد  تشریح  حقوقى  و  حقیقى 

آثار آشنا شدند.
همچنین تشریح شیوه ى داورى آثار و نحوه دسترسى هر استان 
https://jayeze- سامانه ى استانى  اختصاصى  دبیرخانه  به 

این نشست  بخش هاى  دیگر  از   hÞroozeh.farhang.gov.ir
مجازى بود.

نورى زاده داورى غربالگرى را شیوه ى انتخاب اولیه آثار خواند 
اهداف  با  متناسب  کاالهاى  مرحله  این  در  که  است  بدیهى  گفت:  و 
جشنواره ارزیابى و انتخاب خواهند شد. محتواى فرهنگى آثار در این 

انتخاب دخیل خواهند بود.
بر  استان  هر  سطح  در  نهایى  داورى  ادامه  در  که  داد  ادامه  وى 
اساس سند داورى قابل رویت در این سامانه خواهد بود و آثار نهایى 
در  حضور  امکان  آثار  این   . شد  خواهند  معرفى  بیانیه اى  شیوه ى  به 

ششمین جشنواره فیروزه را خواهند داشت.
شرقى،آذربایجان  آذربایجان  استان هاى  امسال  است  گفتنى 
غربى،اردبیل، ایالم، بوشهر،خراسان جنوبى، خراسان رضوى، خراسان 
گلستان،  کرمانشاه،  کردستان،  بلوچستان،  سیستان  خوزستان،  شمالى، 
این  استانى  بخش  در  حضور  امکان  هرمزگان  و  مازندران  گیالن، 

جشنواره را خواهند داشت.
استان ها  نمایندگان  جلسه  این  پایان  در  که  است  ذکر  به  الزم 
پرسش هایى را مطرح  کرده و به بحث و بررسى در خصوص برگزارى 

هرچه بهتر این جشنواره به صورت مجازى پرداختند.
روابط عمومى
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى آذربایجان غربى

گفت:  آذربایجان غربى  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
بارزترین مولفه مکتب سردار سلیمانى بود و هرچند ایشان  ”مقاومت“
به مذاکره هم اعتقاد داشت و در واقع خودش یک دیپلمات بود، ولى 

معتقد بود هزینه مقاومت کمتر از مذاکره است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانى اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
خدایارى  ناصر  والمسلمین  االسالم  حجت  غربى،  آذربایجان  استان 
قاسم  حاج  سپهبد  شهید  سردار  شهادت  سالروز  آیین  در  شنبه  روز 
سلیمانى افزود: سردار سلیمانى در منطقه و کشورهاى دیگر نه تنها 
در  که  چنان  داشت  معنوى  و  فرهنگى  حضور  بلکه  نظامى  حضور 

سوریه مسیحیان نیز در جبهه سردار سلیمانى قرار گرفتند.

وى اضافه کرد: ایشان نه متعلق به جناح راست بود و  نه چپ، 
بلکه مستقیم  حرکت مى کرد و همین ویژگى او  باعث شد هرکسى 
دلسوز ایران اسالمى و ظلم ستیزى است از هر گروه و طیفى شیفته 

شخصیت برجسته ایشان بودند.
داد:  ادامه  غربى  آذربایجان  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
پرداخت  دشمنان  با  مقابله  به  مختلفى،  شگردهاى  با  سلیمانى  سردار 
ولى آنها نتوانستند از هیچ  راهى سردار را مهار کرده و باشگردهاى او 
مقابله کنند به همین دلیل آمریکا مبارزه با سردار وبه شهادت رساندن 
وارد  ترامپ  خود  بلکه  نگذاشت  تروربستى  گروهک  عهده  به  را  او 
عمل شده و با توسل به خشونت ایشان را به شهادت رساند زیرا از 

مقابله با شگردهاى اوناتوان مانده بود.
سردار  جنازه  تشییع  در  کرد:  اضافه  خدایارى  االسالم  حجت 
موجب  نیز  سردار  شهادت  و  یافتند  حضور  نفر  میلیون  سلیمانى 25 

اتحاد و وصل شدن دلها به یکدیگر شد.
بر اساس این گزارش، به مناسبت اولین سالگرد شهادت سردار 
هنرى  فرهنگى  مجتمع  در  نقاشى»  شاب  «ورك  نمایشگاه  سلیمانى 

ارومیه برپا شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمى آذربایجان غربى:

مقاومت بارزترین مولفه زندگى 
سردار سلیمانى بود

شهرسازى  و  راه  کل  مدیر 
پرداخت  از  غربى  آذربایجان 
253 میلیارد و 600 میلیون ریال 
تسهیالت بازآفرینى شهرى براى 
مسکونى  واحد   317 نوسازى 
98 سال  از  غربى  آذربایجان  در 

تاکنون خبر داد.
پایگاه  گزارش  به 
و  راه  وزارت  خبرى 
شهرسازى(آذربایجان غربى)، 
شهرسازى  و  راه  مدیرکل 
آذربایجان غربى در این خصوص 
بهسازى  براى  برنامه ریزى  گفت: 
از  شهرى  ناکارآمد  بافت هاى 
راه  کل  اداره  طرح هاى  مهم ترین 
و شهرسازى آذربایجان غربى در 
تعریف  شهرى  بازآفرینى  حوزه 
شده که در این راستا، تسهیالت 
بافت  نوسازى  جهت  بانکى 

مرکز  در  فرسوده 
شهرهاى  و  استان 
باالى 200هزار نفر 
پرداخت  جمعیت 

مى شود.
محسن  سید
در  حمزه  لو 
مزایاى  خصوص 
تسهیالت بازآفرینى 
تصریح  شهرى 
به  نیاز  عدم  کرد: 
براى  سپرده گذارى 
تسهیالت  دریافت 
دریافت  امکان  و 
ارائه  با  تسهیالت 

سند غیرمنقول قابل ترهین مازاد 
فاقد  امالك  براى  ملک  ارزش 
این  مزایاى  جمله  از  ثبتى  سند 

تسهیالت به شمار مى   رود.

50 حداقل  تخفیف  امکان 
تراکم  و  ساخت  عوارض  درصد 
ساخت و تقسیط مابقى آن و نیز 
قابلیت تبدیل تسهیالت به فروش 

تسهیالت  تقسیط  و  اقساطى 
را  ماه   120 حداکثر  مدت  به 
میتوان از دیگر مزایاى تسهیالت 

بازآفرینى شهرى عنوان کرد.

مدیرکل راه و شهرسازى آذربایجان غربى خبر داد

پرداخت 253 میلیارد و 600 میلیون ریال تسهیالت بازآفرینى 
شهرى در دو سال گذشته

قائم مقام شهردار ارومیه گفت: فاز اول پروژه کمربندى دوم 
شهر از 55 درصد پیشرفت فیزیکى دارد.

شهردارى  الملل  اموربین  و  ارتباطات  مدیریت  گزارش  به 
دوم  کمربندى  اینکه  به  اشاره  با  عدل  دوست  غالمرضا  ارومیه؛ 
غیرهمسطح  تقاطع  با 23  متر  عرض 100  و  کیلومتر  طول 42  به 
است، افزود: این پروژه جزو پروژه هاى فاخر در شمال غرب کشور 
است که در حال حاضر فاز اول آن از 55 درصد پیشرفت فیزیکى 

برخوردار است.
دوم  کمربندى  پروژه   اتمام  براى  اولیه  برآورد  داد:  ادامه  وى 

شهر  یک هزار میلیارد تومان پیش بینى شده است.
عدل دوست اظهار کرد: قطعه اول کمربندى دوم به طول 7/5
کیلومتر  با 5 تقاطع غیرهمسطح در حال اجرا است. این قطعه از 
میلیارد   40 حدود  و  بوده  برخوردار  فیزیکى  پیشرفت  درصد   45

تومان اعتبار براى آن صرف شده است.
وى تصریح کرد: در حال حاضر کل پروژه تقاطع غیرهمسطح 
امید  و  بوده  برخوردار  فیزیکى  پیشرفت  درصد   78 از  آذربایجان 
است در 6 ماه اول 1400 گشایش یابد. فاز اول و دوم این پروژه 

با صرف اعتبار 100 میلیارد تومان  به بهره بردارى رسیده است.

قائم مقام شهردار ارومیه:

بیش از نیمى از فاز اول پروژه 
کمربندى دوم ارومیه اجرایى شده
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رئیس حوزه هنرى آذربایجان غربى در دیدار با « مدیرعامل مرکز آموزشى درمانى بیمارستان امام خمینى ارومیه»

امور  هماهنگى  معاون 
آذربایجان  استاندار  اقتصادى 
آرد  فروش  به  اشاره  با  غربى 
خارج از شبکه و با قیمت آزاد 
توسط برخى نانوایى ها، گفت: 
از  خارج  آرد  فروش  گونه  هر 
آزاد،  قیمت  با  و  توزیع  شبکه 

غیر قانونى است.
عمومى  روابط  گزارش  به 
غربى،  آذربایجان  استاندارى 
نادر صادقى در هشتمین جلسه 
با  استان،  نان  و  آرد  کارگروه 
از  مشکلى  هیچ  اینکه  به  اشاره 

بابت تهیه و توزیع نان لواش در 
استان وجود ندارد، گفت: واحد 
واحدهاى  باید  نظارتى  هاى 
را  استان  در  نانوایى  راکد 
شناسایى و اجازه ندهند سهمیه 
و  آزاد  بصورت  واحدها  این 
خارج از شبکه در بازار عرضه 

شود.
وى ادامه داد: فرماندارى ها 
غیر  و  فعال  هاى  واحد  لیست 
فعال نانوایى را به این کار گروه 
ارائه دهند تا در خصوص نحوه 
تصمیم  اى  یارانه  آرد  توزیع 

جدى ترى گرفته شود. 
امور  هماهنگى  معاون 
آذربایجان  استاندار  اقتصادى 
با  خود  سخنان  ادامه  در  غربى 
اشاره به نارضایتى مردم از چند 
نرخى شدن نان هاى سنگک و 
شهرهاى  از  برخى  در  روغنى 
فروش  داشت:  اظهار  استان، 
متنوع  هاى  قیمت  با  نان  انواع 
و خارج از قیمت اعالم شده و 

مصوب غیر قانونى است.
متاسفانه  داد:  ادامه  صادقى 
قیمت  با  آرد  فروش  و  خرید 
شدن  نرخى  چند  موجب  آزاد 
نانوایى  از  برخى  در  نان  انواع 

هاى استان مى شود.
امور  هماهنگى  معاون 
آذربایجان  استاندار  اقتصادى 
نان  فروش  گفت:  غربى 
خارج  و  نرخى  چند  بصورت 
اعالم  و  هاى مصوب  قیمت  از 
شده غیر قانونى بوده و ضرورى 
با  نظارتى  هاى  دستگاه  است 

متخلفان برخورد قضایى کنند.

شهرستان ماکو با برخوردارى از ظرفیت بزرگترین منطقه آزاد 
ورود  جهت  زمینى  گمرك  تنها  وجود  و  کشور  تجارى   - صنعتى 
کنندگان،  تولید  براى  آزاد  منطقه  ویژه  امتیازات  همچنین  اروپا  به 
واردکنندگان و صادر کنندگان زمینه را براى حضور سرمایه گذاران 

داخلى و خارجى محیا ساخته است.
به گزارش روابط عمومى سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان آذربایجان غربى، شهرستان ماکو با برخوردارى از ظرفیت 
بزرگترین منطقه آزاد صنعتى - تجارى کشور و وجود تنها گمرك 
زمینى جهت ورود به اروپا؛ همچنین امتیازات ویژه منطقه آزاد براى 
تولید کنندگان، واردکنندگان و صادر کنندگان زمینه را براى حضور 

سرمایه گذاران داخلى و خارجى محیا ساخته است.
یحیى کاظمى رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان 
کاال  واردات  ظرفیت  از  برخوردارى  با  شهرستان  این  گفت:  ماکو 
و  صنعتى  آالت  ماشین  قطعات،  بخصوص  داخل؛  تولید  فاقد  هاى 
مواد اولیه الزم براى تولید کنندگان بویژه براى تولید کنندگان لوازم 

خانگى یک امتیاز ویژه به شمار مى رود.
وى افزود: استفاده از ظرفیت دارندگان کارت هاى پیله ورى از 
جمله مزیت هاى وارداتى این منطقه است که بیشتر تولید کنندگان 
تولید  اولیه  مواد  بخصوص  نیاز  مورد  کاالهاى  سریع  ترخیص  که 

براى آنها اهمیت دارد این روش را ترجیح مى دهند.
کاظمى تصریح کرد: واردات از طریق بازارچه مرزى به واسطه 
دارندگان کارت هاى پیله ورى هم براى تجار و تولید کنندگان به 
صرفه است و هم به لحاظ زمانى از اهمیت ویژه اى برخوردار مى 

باشد.

یحیى کاظمى رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان 
واحدهاى  سفارش  ثبت  طریق  از  کاال  واردات  کرد:  اضافه  ماکو 
تولیدى مستقر در منطقه آزاد ماکو با اخذ مجوز از کمیسیون ارزش 
افزوده؛ کاالهاى مورد نیاز خود را با تخفیف هاى ویژه مطابق مصوبه 
کمیسیون ارزش افزوده تأمین مى کنند و از بازار چه مرزى براى 

عرضه محصوالت خود بیشترین استفاده را مى نمایند.
وى با اشاره به اینکه شمار واحدهاى تولید کننده لوازم خانگى 
شرایط  به  توجه  با  گفت:  باشد  مى  رشد  روبه  ماکو  شهرستان  در 
خاص حاکم بر مناطق آزاد صنعتى - تجارى؛ تعدادى از این تولید 

کنندگان در صدد افزایش تولید و نوع محصوالت خود هستند.
دالر  میلیون  یکصد  جارى  سال  طى  کرد:  نشان  خاطر  کاظمى 
در دو مرحله سهمیه ارزى در قبال صادرات کاال به بازارچه سارى 
سوى ماکو تخصیص یافته است که تا کنون از سهمیه تخصیصى 4
هزار و 250 فقره ثبت آمارى به ارزش 75 میلیون دالر انجام شده 

است.
الزم به ذکر است که عالوه بر انجام ثبت هاى آمارى در اداره 
مورد  هزار   3 از  بیش  ماکو  شهرستان  تجارت  و  معدن  صنعت، 

خدمات متفرقه نیز در زمینه کارت هاى پیله رى انجام شده است.
بواسطه  مرزى  بازارچه  عنوان  تحت  شده  وارد  کاالهاى  عمده 
دارندگان کارت پیله ورى از گمرك بازرگان که وارد کشور شداند 
عبارتند از مواد اولیه خام مورد نیاز واحدهاى تولیدى، ماشین آالت 
خط تولید، لوازم یدکى ماشین آالت و انواع قطعات خودرو، ماشین 
آالت و ادوات کشاورزى، مواد معدنى که مشابه آن در داخل کشور 

تولید نمى شود و ابزار آالت برقى.

شناسه آگهى: 1073168
شماره میم الف0

نوع آگهى: ثبت شرکت
شماره نامه آگهى دهنده: 139930413427004307

موضوع: تاسیس، تغییرات شرکت شایان تجارت اروم ونداد

متن آگهى
ثبت  شماره  به   1399/10/13 درتاریخ  ونداد  اروم  تجارت  شایان  خاص  سهامى  شرکت  تاسیس 
19211 به شناسه ملى 14009695726 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 

جهت اطالع عموم آگهى مى گردد. 
موضوع فعالیت:

تشک،  خوشخواب،  کاالهاى  انواع  واردات  و  صادرات  فروش،  و  خرید  توزیع،  تولید،  طراحى، 
روتختى و لحاف و کلیه لوازم دکوراسیون داخلى منزل ارائه خدمات راه اندازى خطوط تولید صنعتى 
در حوزه فعالیت شرکت، واردات ماشین آالت صنعتى و انجام عملیات عمرانى و پیمانکارى واحد هاى 
صنعتى و واردات و صادرات کلیه کاال هاى مجاز بازرگانى، اخذ وام و تسهیالت ارزى و ریالى، احداث 
شعبه، اخذ و اعطاى نمایندگى از شرکت هاى مرتبط با موضوع فعالیت شرکت در داخل و خارج از 
کشور، شرکت در نمایشگاه و همایش هاى داخلى و خارجى، شرکت در مناقصات ومزایدات پس از 

اخذ مجوز هاى الزم بنا بر ضرورت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 

مرکز اصلى: استان آذربایجان غربى، شهرستان ارومیه، بخش مرکزى، شهر ارومیه، محله سید اشرفى، 
خیابان شهیدنواب صفوى، بلوار ارشاد، پالك 23، طبقه همکف کدپستى 5715786119

سهم  به 100  منقسم  نقدى  ریال   10,000,000 مبلغ  از  است  عبارت  حقوقى  شخصیت  سرمایه 
100000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى 
0831 کد  با  خیام  میدان  شعبه  ایران  صادرات  بانک  بانک  نزد   1399/10/04 مورخ   831/329 شماره 

پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد.
اعضا هیئت مدیره:

آقاى حافظ رضائى عسکرآباد به شماره ملى 1990635067 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 
2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال

آقاى کیاوش افهم نیا به شماره ملى 2740993854 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال

آقاى اسماعیل صفدرى چونقرالو به شماره ملى 2755662832 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال 

دارندگان حق امضا:
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسالمى 
و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر 

شرکت معتبر مى باشد. 
اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه

بازرسان:
آقاى صابر خاللو به شماره ملى 2740428847 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال

آقاى ابوالفضل مینائى به شماره ملى 2910109127 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال
روزنامه کثیر االنتشار چى چست جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. 

ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان آذربایجان غربى
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى ارومیه (1073168)

شناسه آگهى: 1070712
شماره میم الف0

نوع آگهى: ثبت شرکت
شماره نامه آگهى دهنده: 139930413427004229

موضوع: تاسیس، تغییرات شرکت نیک اندیشان داده گستر آذر امید

متن آگهى
آگهى تغییرات شرکت نیک اندیشان داده گستر آذر امید سهامى خاص به شماره ثبت 18939 و شناسه 

ملى 14009479348 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/10/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات، قراردادها و عقوداسالمى 
با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر مى باشد و اوراق عادى و ادارى با امضا مدیر عامل همراه با مهر 

شرکت معتبر مى باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان آذربایجان غربى
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى ارومیه (1070712)

هنرى  حوزه  رئیس 
21 دى ماه سال  آذربایجان غربى
بیمارستان  در  حضور  با  جارى 
مدیرعامل  با  ارومیه  خمینى  امام 
این مرکز آموزشى درمانى دیدار 
و بر همکارى حوزه هنرى استان 
فاخردر  هنرى  آثار  تولید  در 
از  صیانت  و  حفظ  راستاى 

سالمت جامعه تاکید کرد.
عمومى  روابط  گزارش  به 
غربى  آذربایجان  هنرى  حوزه 
در  استان  هنرى  حوزه  رئیس 
این دیدار با اشاره بر زحمات و 

کوشش هاى کادر درمانى استان 
 ، جامعه  سالمت  از  صیانت  در 
به  کرونا،  بیمارى  مهار  ویژه  به 
از  استان  هنرى  جامعه  از  نیابت 
مدیرعامل مرکز آموزشى درمانى 
ارومیه  خمینى  امام  بیمارستان 

تقدیر و تشکر کرد.
ادامه  در  باغ  قره  هوشمند 
از  گزارشى  ارائه  با  خود  سخنان 
استان  هنرى  حوزه  فعالیت هاى 
جامعه  سازى  آگاه  راستاى  در 
گفت  کرونا  ویروس  با  مقابله  و 
غربى  آذربایجان  هنرى  حوزه   :

همواره آماده است تا با همکارى 
آثار  استان  پزشکى  مجموعه 
در  آموزشى  مفاهیم  با  هنرى 
را  جامعه  سالمتى  حفظ  راستاى 

تولید و منتشر کند.
بخش  در  باغ  قره  هوشمند 
اشاره  با  خود  سخنان  از  دیگرى 
به   « شفاهى  تاریخ   » بخش  به 
اصلى  وظایف  از  یکى  عنوان 
دفاع  موضوع  در  هنرى  حوزه 
حوزه   : داشت  اظهار  مقدس 
کنار  در  غربى  آذربایجان  هنرى 
مختلف  برنامه هاى  برگزارى 
 ، موسیقى  تئاتر،  هاى  حوزه  در 
تجسمى و نمایشگاه هاى محیطى 
کار  خاطرات  پزشکى،  اماکن  در 
تاریخ  قالب  در  را  استان  درمانى 

شفاهى ثبت و منتشر کند.
آموزشى  مرکز  مدیرعامل 
خمینى  امام  بیمارستان  درمانى 
شهرستان ارومیه نیز در این دیدار 
رئیس  از  تشکر  و  تقدیر  ضمن 
هنرى  جامعه  و  هنرى  حوزه 
با  همکارى  در  غربى  آذربایجان 
کادر درمانى و پزشکى استان در 

گسترش  از  جلوگیرى  راستاى 
بیمارى کرونا گفت : سالم ما را 
برسانید  استان  هنرى  جامعه  به 
توقع  کم  هاى  تالش  از  و 
غربى  آذربایجان  هنرى  جامعه 
جامعه  عملکرد  از  حمایت  در 
استان  این  درمانى  و  پزشکى 

تقدیر و تشکر کنید.
على اکبر نصیرى در بخش 
اشاره  با  خود  سخنان  از  دیگرى 
به تالش و کوشش کادر درمانى 
شیوع  از  جلوگیرى  در  کشور 
بیمارى کرونا اظهار داشت : دفاع 
از سالمت جامعه وظیفه اصلى ما 
مى باشد که شیوع بیمارى کرونا 
بر  پیش  از  بیش  را  وظیفه  این 
همگان  و  کرده  آشکار  همگان 
جان  از  و  فداکارى ها  شاهد 
در  کشور  درمانى  کادر  گذشتن 

این عرصه بودند.
دکتر نصیرى افزود : رعایت 
اصول بهداشتى در جامعه توسط 
مردم این امید وارى را در جامعه 
براى  که  مى کند  ایجاد  پزشکى 
همگى  کرونا  ویروس  با  مبارزه 

باید کنار هم باشیم و همدیگر را 
یارى کنیم.

آموزشى  مرکز  مدیرعامل 
خمینى  امام  بیمارستان  درمانى 
نگاه   : گفت  ادامه  در  ارومیه 
کمبود  کنار  در  افزارى  سخت 
عدیده  مشکالت  آموزشى  هاى 
جامعه  امروز  که  هستند  اى 
ما  و  است  آن  گریبانگیر  ایران 
موجود  امکانات  از  نمى توانیم 
بهره بردارى الزم را داشته باشیم 
که در این راستا حوزه هنرى مى 
عمومى  آگاه سازى  جهت  تواند 
با  و  خود  هنرى  تولیدات  با 
این  در  هنرمندان  دادن  مشارکت 
که  رسالت هاى  در  را  ما  عرصه، 

برعهده داریم موفق تر گرداند.
رئیس  دیدار  این  پایان  در 
غربى  آذربایجان  هنرى  حوزه 
به  را  ادبى  هدایا  و  تقدیر  لوح 
استفاده  جهت  را  عدد  تعداد 60 
امام  بیمارستان  درمانى  کادر 
این  رئیس  تقدیم  ارومیه  خمینى 

مرکز آموزشى و درمانى کرد.

حوزه هنرى آذربایجان غربى آماده همکارى با مجموعه پزشکى استان 
در تولید آثار فاخر هنرى در راستاى حفظ سالمت جامعه است

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ماکو

ماکو؛ 
بهشت مونتاژ کاران لوازم خانگى

معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندار آذربایجان غربى:

فروش آرد خارج از شبکه توزیع، 
غیر قانونى است

گاز  شرکت  مدیرعامل 
آذربایجان غربى گفت: 25 درصد 
مى توانند  استان  گاز  مشترکان  از 
رایگان  گازبهاى  طرح  شامل 

شوند.
عمومى  روابط  گزارش  به 
آذربایجان غربى،  گاز  شرکت 
علیرضا شیخى، با اشاره به طرح 
ایران  گاز  ملى  شرکت  تشویقى 
براى مشترکان کم مصرف، اظهار 
کرد: مطابق این طرح، مشترکانى 
دوره اى  مصرف  در  بتوانند  که 
خود کمتر از 200 متر مکعب گاز 
طرح  این  شامل  کنند،  مصرف 
در  رایگان  آنها  گازبهاى  و  شده 

نظر گرفته خواهد شد.
مطابق  اینکه  بیان  با  وى 
درصد   25 شده،  انجام  بررسى 
آذربایجان غربى  گاز  مشترکان  از 
350 حدود  دوره اى  مصرف 

این  افزود:  دارند،  مترمکعبى 
شامل  استان  مشترکان  از  تعداد 
در  و  است  مشترك  هزار   250
مصرف  با  بتوانند  که  صورت 
بهینه بیشتر، مصرف دوره اى خود 
را به زیر 200 مترمکعب برسانند، 
گازبهاى آنان رایگان خواهد بود.

گاز  شرکت  مدیرعامل 
حد  تعیین  آذربایجان غربى، 
این  براى  مترمکعبى  نصاب 200 
محاسبه  یک  را  تشویقى  طرح 
و  دانست  تجربى  و  مهندسى 
انجام  محاسبات  مطابق  گفت: 
بسته  فضاى  یک  براى  شده، 

200 مصرف  مترمربعى،  صد 
کفایت  دوره  هر  در  مترمکعب 

مى کند.
براى  اینکه  بیان  با  شیخى 
نیز  باال  مصرف  با  مشترکان 
تشویقى  طرح  در  پیش بینى هایى 
نظر  در  ایران  گاز  ملى  شرکت 
کرد:  اعالم  است،  شده  گرفته 
مشترکان  این  اگر  اساس  براین 
بتوانند مصرف هر دوره ى خود را 
در قیاس با دوره مشابه سال هاى 
96، 97 و 98 کاهش دهند، براى 
تخفیف  درصد  آنها 15  گازبهاى 

اعمال خواهد شد.
طرح  اینکه  اعالم  با  وى 
صرفا  ایران  گاز  ملى  شرکت 
مشترکان  براى  و  نبوده  تشویقى 
نظر  در  جرایمى  نیز  پرمصرف 
خاطرنشان  است،  شده  گرفته 
مشترکان  این  مصرف  اگر  کرد: 
نسبت به دوره هاى مشابه سه سال 
گذشته افزایش یابد، گازبهاى آنها 
با اعمال 15 درصد جریمه صادر 

خواهد شد.

گاز  شرکت  مدیرعامل 
مصرف  کاهش  آذربایجان غربى، 
در  ضروریات  جزو  را  گاز 
برشمرد  انرژى  جریان  استمرار 
و گفت: مطابق اعالم وزیر نفت، 
حداکثر  با  کشور  در  گاز  اکنون 
و  مى گیرد  انجام  تولید  ظرفیت 
تولید  براى  این  از  بیش  ظرفیتى 
مصرف  با  باید  لذا  ندارد،  وجود 
این  جریان  استمرار  به  بهینه، 

سوخت طبیعى کمک کنیم.
شیخى، با تاکید بر اینکه در 
شرایط  شدن  بحرانى  صورت 
گاز  استمرار  براى  مصرف، 
و  صنایع  گاز  ناچار  به  خانگى، 
مى شود،  قطع  عمده  مصارف 
گاز  شرایط  اگر  کرد:  اظهار 
صنایع  گاز  ابتدا  شود  بحرانى 
نداد  کفاف  اگر  و  مى شود  قطع 
گاز  ترتیب  به  بعدى  مراحل  در 
مشترکان  و   CNG ایستگاه هاى 
پرمصرف قطع خواهد شد چراکه 
خانگى  گاز  برقرارى  ما  اولویت 

است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اعالم کرد:

25 درصد مشترکان گاز آذربایجان غربى 
در رادار گازبهاى رایگان

پایگاه  گزارش  به 
عزیز  امداد،  رسانى  اطالع 
امداد  کمیته  مدیرکل  سهندى، 
اذربایجان غربى گفت: در 9 ماهه 
سال جارى در مجموع 885 واحد 
دو  در  مددجویى  مقاوم  مسکن 
تحویل  وشهرى  روستایى  بخش 
کمیته  حمایت  تحت  مددجویان 

امداد آذربایجان غربى شده است.
براى  اینکه  به  اشاره  با  وى 
تاکنون  مسکن  تعداد  این  ساخت 
تومان  میلیون   700 و  میلیارد   33
کرد:  تصریح  است،  شده  هزینه 
وجود  با  جارى،  سال  ابتداى  از 
محدودیت هاى اعتبارى، عملیات 
مسکن  مورد   326 تعداد  ساخت 
دست  در  نیز  مددجویى  مقاوم 

اقدام است.
امداد  کمیته  مدیرکل 

با  شد:  یادآور  آذربایجان غربى 
توجه به نوسانات قیمت مصالح و 
اجرایى،  عوامل  دستمزد  همچنین 
40 از  بیش  شود  مى  بینى  پیش 
میلیارد و 700 میلیون تومان اعتبار 
واحدهاى  تحویل  و  اتمام  براى 

درحال ساخت هزینه شود.
اینکه از نظر  اشاره به  وى با 
براى  شده  ساخته  مسکن  تعداد 
در  جارى  سال  در  مددجویان 
مقایسه با مدت مشابه سال، 100
هستیم،  شاهد  را  رشد  درصد 
خاطر نشان کرد: 65 مورد مسکن 
رقم  با  جارى  سال  در  نیز  مقاوم 
میلیون   400 و  میلیارد   4 بر  بالغ 
تحت  مددجویان  براى  تومان 
شده  خریدارى  استان  حمایت 

است.
سهندى اظهارکرد: در 9 ماهه 

سال جارى تعداد یک هزار و 545
مورد تعمیرات مساکن مددجوییبا 
200 و  میلیارد   7 از  بیش  مبلغ 

آذربایجان غربى  در  تومان  میلیون 
انجام  شده است.

اهداف  خصوص  در  وى 
استان  امداد  کمیته  هاى  برنامه  و 
در حوزه مسکن تا پایان سال نیز 
عنوان کرد:  ادامه همکارى با سپاه 
و  احداث  راستاى  در  پاسداران 
تحویل مساکن مددجویى، اجراى 
موسسه  مشارکتى  طرح  کامل 
خیریه عترت بوتراب، تفاهم نامه 
اسالمى  انقالب  مسکن  بنیاد  با 
طرح  سایر  و  غربى  آذربایجان 
حوزه  کارى  برنامه  در  جد  به  ها 
بوده ودر صورت تخصیص اعتبار 
کامل توانایى اتمام طرح هاى نیمه 

تمام را داریم.

885 واحد مسکن تحویل مددجویان 
آذربایجان غربى شد
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در جلسه شوراى حفاظت از منابع آب مطرح شد:
صرفه جویى 10 درصدى مردم در مصرف گاز 
و برق سبب پایدارى شبکه برق نیز مى شود

برق مشترکان کم مصرف رایگان است
توزیع  شرکت  مدیرعامل 
غربى آذربایجان  برق  نیروى 
افزایش  و  هوا  سردى  با  گفت: 
فشار  مشترکین،  گاز  مصرف 
برق  هاى  نیروگاه  بر  مضاعفى 
جویى  صرفه  با  و  شده  وارد 
شبکه  مردم،  توسط  10درصدى 
برق و همچنین گاز پایدار خواهد 

شد.
عمومى  روابط  گزارش  به 
برق  نیروى  توزیع  شرکت 
حسن  اکبر  غربى،  آذربایجان 
در  دما  کاهش  به  اشاره  با  بکلو 
سطح آذربایجان غربى اظهار کرد: 
کاهش دما سبب افزایش مصرف 
مى  مشترکان  توسط  برق  و  گاز 

براى  اینکه  به  توجه  با  و  شود 
ها  نیروگاه  هوا  آلودگى  کاهش 
کنند  مى  استفاده  گاز  سوخت  از 
و  برق  مصرف  در  اگر  مشترکین 
هر  کنند  جویى  صرفه  خود  گاز 
دو شبکه توزیع برق و گاز پایدار 

خواهد ماند.
10 کاهش  افزود:  وى 
برق  و  گاز  مصرف  در  درصدى 
ساده  آموزشى  نکات  رعایت  با 
درصورت  و  بوده  تحقق  قابل 
مصرف،  مدیریت  نکات  رعایت 
رایگان  مشترکین  مصرفى  برق 

خواهد شد.
توزیع  شرکت  مدیرعامل 
غربى آذربایجان  برق  نیروى 

طرح  اساس  بر  کرد:  خاطرنشان 
شرکت توانیر تالش شده است تا 
ساعت 21 به بعد که محدودیت 
معابر  روشنایى  دارد  وجود  تردد 
و بزرگراه ها کاهش یابد تا فشار 
سرد  ساعات  در  توزیع  شبکه  بر 

شب کاهش یابد.
کرد:  اعالم  بکلو  حسن 
صاحبان مشاغل، ادارات و بانک 
ها هم با خاموش یا کم نور کردن 
تابلو ها و بیلبورد هاى تبلیغاتى از 
هدررفت سرمایه ملى جلوگیرى 
کنند تا خانه مردم گرم و روشن 

بماند.
اساس  بر  کرد:  اشاره  وى 
یک  با  و  توانیر  شرکت  اعالم 

و  معابر  روشنایى  کردن  درمیان 
غیرضرورى  روشنایى  حذف 
500 به میزان  حداقل  جاده ها  در 
مگاوات صرفه جویى شده است.

توزیع  شرکت  مدیرعامل 

غربى آذربایجان  برق  نیروى 
حداکثرى  استفاده  کرد:  تاکید 
کردن  خاموش  و  طبیعى  نور  از 
وسایل  تنظیم  اضافى،  المپ هاى 
و  آسایش  دماى  در  گرمایشى 

با  انرژى  هدررفت  از  جلوگیرى 
پوشاندن درز ها و ...، راهکار هاى 
ساده و بدون هزینه براى مدیریت 
زمستان  فصل  در  برق  مصرف 

است.

مسئول  حضور  با 
ریزى  برنامه  دفتر  سیاستگذارى 
دریاچه  احیاى  ستاد  تلفیق  و 
ارومیه، روند اجرایى و پیشرفت 
خانه  تصفیه  سوم  مدول  فیزیکى 
بررسى  مورد  ارومیه  فاضالب 

قرار گرفت.
در جلسه  مشترك على حاج 
سیاستگذارى  مسئول  مرادى، 
ستاد  تلفیق  و  ریزى  برنامه  دفتر 
علیرضا  و  ارومیه  دریاچه  احیاى 
رضوى مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب آذربایجان غربى، میزان 
پیشرفت فیزیکى و روند اجرایى 
مدول سوم تصفیه خانه فاضالب 
ارومیه بررسى و بر اتمام و بهره 
مقرر  موعد  در  آن  از  بردارى 

تاکید شد.
خانه  تصفیه  سوم  مدول 
حاضر  حال  در  ارومیه  فاضالب 
فیزیکى  پیشرفت  درصد   85 از 
است  قرار  و  بوده  برخوردار 
سال  ماه  اسفند  چهارم  هفته  در 
جارى بهره بردارى از فاز اول آن 

آغاز شود.
خانه  تصفیه  سوم  مدول 
تصفیه  ظرفیت  ارومیه  فاضالب 
فاضالب  مکعب  متر  هزار   60
در شبانه روز را داشته که با بهره 
تصفیه  ظرفیت  آن،   از  بردارى 
فاضالب در تصفیه خانه فاضالب 
ارومیه به 140 هزار مترمکعب در 
شبانه روز افزایش خواهد یافت. 

مزایاى  بر  عالوه  طرح  این 

ارتقاى  و  محیطى  زیست 
بهداشت عمومى، نقش مهمى نیز 
در احیاى دریاچه ارومیه خواهد 

داشت.
میلیون   51.1 ساالنه  انتقال 

مترمکعب پساب تصفیه شده این 
با  ارومیه  دریاچه  به  خانه  تصفیه 
اجراى 11 کیلومتر خط انتقال، از 
اجراى  هاى  هدفگذارى  جمله 

این طرح است.

با حضور مسئول دفتر برنامه ریزى و تلفیق ستاد احیاى دریاچه ارومیه انجام شد:

تراز  گفت:  ارومیه  دریاچه  احیاى  ستاد  استان هاى  دفتر  رییس 
دریاچه ارومیه، اکنون به یک هزار و 271 متر و 26 سانتى متر رسیده که 

نشان دهنده وضعیت صعودى آن از آبان امسال است.
به گزارش روابط عمومى فرماندارى ارومیه، فرهاد سرخوش
با اعالم اینکه وسعت آب دریاچه ارومیه هم اکنون به 2 هزار و 800

کیلومتر مربع رسیده است، اظهار داشت: تالش ها براى احیاى نگین 
آبى آذربایجان طبق برنامه همچنان ادامه دارد.

وى با اشاره اینکه حجم آب دریاچه ارومیه هم اکنون وضعیت 
مناسبى دارد و به سه میلیارد و 320 میلیون مترمکعب رسیده، افزود: 

به زودى شاهد افزایش چشم گیر تراز دریاچه خواهیم بود.
به  اشاره  با  ارومیه  دریاچه  احیاى  ستاد  استان هاى  دفتر  رییس 
آغاز کاهش نسبى دماى هوا در منطقه، گفت: از آبان ماه شاهد افزایش 
دوباره تراز دریاچه ارومیه هستیم که با سرازیر شدن حق آبه آن این 

روند شدت خواهد یافت.
سرخوش با اعالم اینکه طرح هاى مهم انتقال آب به دریاچه ارومیه 
طى سال جارى و به تدریج به بهره بردارى مى رسد، افزود:  طرح انتقال 
آب از جنوب استان به دریاچه تا پایان دولت به بهره بردارى مى رسد.

بررسى روند اجرایى مدول سوم تصفیه خانه فاضالب ارومیه
تراز دریاچه ارومیه همچنان 

صعودى است

نشست  در  غربى  آذربایجان  اى  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
شوراى حفاظت از منابع آب استان ضمن ارائه گزارشى از وضعیت 
برداشتهاى  شهرچاى  سد  از  ارومیه  آبرسانى  خط  از  بردارى  بهره 
غیرمجاز از خط انتقال آب را چالش بسیار بزرگى برشمرد و افزود 
قوانین سختگیرانه ترى باید در جهت برخورد با متخلفان اعمال شود.
آذربایجان  آى  منطقه  آب  شرکت  عمومى  روابط  گزارش  به 
دسترسى مداوم  اتابک جعفرى در ادامه گفت: متاسفانه  غربى دکتر 
طبیعى  منابع  اراضى  تخریب  موجب  آب  انتقال  خط  به  منطقه  اهالى 
وتبدیل اراضى دیم و ملى به آبى و نیزتبدیل باغات میوه  به اراضى 
براشت  جهت  سنگین  آالت  ماشین  تردد  آن  طبع  به  و  ملى  آبیارى 
آمدن  وجود  به  موجب  کشاورزى  آالت  ماشین  و  کوه  مصالح 

خسارتهاى سنگین به خطوط انتقال مى شود.
وى افزود: متاسفانه قوانین سختگیرانه اى در مواجهه با این گونه 
تخلفات اعمال نمى شود و همین موضوع موجب افزایش بى رویه 
برداشتها در باالدست و پایین دست شده است که ادامه این روند نه 
انتقال  خط  از  حفاظت  در  جدى  چالش  آمدن  وجود  به  موجب  تنها 
بیوترورستى  حمالت  از  ناشى  خطرات  منجربه  نهایت  در  که  میشود 

نیز میگردد.
دکتر جعفرى بیان داشت: انتظار میرود در این خصوص احکام 
قضایى بازدارنده ترى اعمال و از هنگ مرزى در جهت حفاظت از 
مسیر خط انتقال و جلوگیرى از تخریب و سو استفاده ها کمک گرفته 

شود.
ادامه  در  غربى  آذربایجان  اى  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
الیروبى  خصوص  در  یافته  انجام  اقدامات  از  نیز  گزارشى  نشست 
رودخانه ها و مسیل هاى استان در سال جارى ارائه داد و گفت: از 
پایان  از  پیش  تا  باید  که  شده  الیروبى  کیلومتر  نیز 80  امسال  ابتداى 

سال 75 کیلومتر دیگر نیز از نقاط بحرانى رودخانه ها الیروبى شود.
از  نیز  ارومیه  دریاچه  احیاى  ستاد  اعتبارات  محل  از  افزود:  وى 
الیروبى  استان  هاى  رودخانه  از  کیلومتر  نیز 126  امسال  تا  سال 93 

شده است.
با  غربى  آذربایجان  استاندار  شهریارى  محمد  نشست  ادامه  در   
در  سنگین  هاى  بارش  از  هواشناسى  هاى  بینى  پیش  اینکه  به  اشاره 
هماهنگى  با  اى  منطقه  آب  شرکت  افزود:  است  داده  خبر  ماه  اسفند 
فرمانداران باید با بهره گیرى از امکانات شهرستانى نسبت به الیروبى 

رودخانه ها و پیشگیرى از وقوع سیل اهتمام ورزند.
وى  همچنین بر لزوم برخورد با تخریب کنندگان خطوط انتقال 
آب بویژه در پیرامون سد شهرچایى ارومیه تاکید کرد و گفت: تقویت 
نظارت ها، پیگیرى و اجراى حکم قضایى علیه تخریب کنندگان و کم 
کردن مراحل دادرسى از جمله مواردى است که باید براى صیانت از 

منابع آب لحاظ گردد.

برداشت هاى غیرمجاز از خط انتقال 
آب سد شهرچاى موجب تخریب این 
کانال و تهدیدات جدى مى شود

عمومى  روابط  گزارش  به 
آذربایجان  منطقه  مخابرات 
سرپرست  نورى  چنگیز  غربى، 
مخابرات منطقه آذربایجان غربى

قدردانى  ضمن  نشست  این  در 
شوراى  عملکرد  و  ها  برنامه  از 
الزم  تدابیر  و  ها  برنامه  فرهنگى، 
دهه  هاى  برنامه  برگزارى  جهت 
تشریح  را  اسالمى  انقالب  فجر 

کرد. 
شوراى  اعضاى  ادامه،  در 
منطقه  مخابرات  فرهنگى 
و  نظرات  غربى،  آذربایجان 
دیدگاه هاى خود را در خصوص 

با  مراسمات  برگزارى  نحوه 
بهداشتى  هاى  پروتکل  رعایت 
بیان  کرونایى  هاى  محدودیت  و 

کردند.
برنامه  شد  مقرر  پایان  در 
مسابقه  جمله  از  فرهنگى  هاى 

هاى  مسابقات  و  کتابخوانى 
برنامه  سایر  کنار  در  ورزشى 
کل  اداره  سوى  از  ابالغى  هاى 
ارتباطات وامور بین الملل شرکت 
مخابرات ایران با اهتمام و توجه 

ویژه اجرا شود.

شوراى فرهنگى مخابرات منطقه آذربایجان 
غربى برگزار شد

بازدید سرپرست مخابرات منطقه 
آذربایجان غربى از اداره نگهدارى و پشتیبانى

اطالع  پایگاه  گزارش  به 
منطقه  مخابرات  رسانى 
نورى  چنگیز  غربى،  آذربایجان 
منطقه  مخابرات  سرپرست 
حضور  با  غربى  آذربایجان 
مخابرات  والفجر  ساختمان  در 
بخش  از  غربى  آذربایجان  منطقه 

نگهدارى اکسس بازدید کرد.
که  بازدید  این  جریان  در 
معاون شبکه و جمعى از مدیران 
غربى  آذربایجان  منطقه  مخابرات 
وى  مى کردند،  همراهى  را  او  نیز 
از اقدامات و تالش هاى همکاران 

این بخش تقدیر و تشکر کرد. 
منطقه  مخابرات  سرپرست 

ریزى  برنامه  غربى  آذربایجان 
خصوص  در  گرفته  انجام  هاى 
نگهدارى  هاى  شاخص  بهبود 
موفقیت  کامال  را  دیتا  تجهیزات 

آمیز و مناسب عنوان کرد.
پشتیبانى  و  نگهدارى  اداره 

وظیفه  دسترسى  هاى  سیستم 
و  اشکاالت  رفع  و  خرابى  رفع 
مدیریت تجهیزات اکتیو(کافوهاى 
 ... , DSLAM- DLC - نورى
روستاهاى  و  شهرها  سطح  در   (

استان را برعهده دارد. 

به گزارش اداره کل ارتباطات 
شرکت  الملل  بین  امور  و 
مخابرات ایران، خدمات سرویس 
مکالمه  مکالمه،  انتقال  بیدارباش، 
کنفرانسى و انتقال از خط اشغال 
به  نیاز  بدون  و  تلفنى  صورت  به 

حضور در مراکز فراهم شد.
ایران  مخابرات  شرکت 
به  مربوط  خدمات  حوزه  در 

بیشترین  ارائه  با  مشتریان  امور 
غیرحضورى  صورت  به  خدمات 
حاضر  شرایط  در  خصوص  به 
امکانات مناسبى را براى دارندگان 
خطوط تلفن ثابت در بخش هاى 

مختلف مهیا کرده است.
در  افزاید:  مى  خبر  این 
همین راستا، دایرى و فعال کردن 
خدمات سرویس بیدارباش، انتقال 

مکالمه، مکالمه کنفرانسى و انتقال 
تلفنى  صورت  به  اشغال  خط  از 
حضورى  مراجه  به  نیاز  بدون  و 
است  پذیرشده  امکان  خط  مالک 
سراسر  در  توانند  مى  مشتریان  و 
کشور با تماس تلفنى و بدون نیاز 
خدمات  این  از  هویت  احراز  به 
ثابت  تلفن  خطوط  روى  بر  مهم 

خود بهره مند شوند.

سرویس هاى ویژه تلفن ثابت به صورت تلفنى 
ارایه مى شود

مدیرکل اوقاف و امور خیریه 
استان در دیدار با نماینده شهرستان 
ارومیه در مجلس شوراى اسالمى 
در رابطه با حل وفصل مشکالت 

مربوطه ، دیدار و گفتگو کردند.
عمومى  روابط  گزارش  به 
خیریه  امور  و  اوقاف  کل  اداره 
آذربایجان غربى ، حجت االسالم 
ناصر جوانبخت مدیر کل اوقاف 
و امور خیریه استان در نشست با 
نماینده مردم شهرستان ارومیه در 
گزارشى  اسالمى  شوراى  مجلس 
از اجراى برنامه هاى اوقاف استان 
و  قرآنى  فرهنگى،  هاى  حوزه  در 
از  یکى  گفت:  و  داد  ارائه  اوقافى 
برنامه هاى اجرا شده اوقاف استان 
در سال جارى استفاده از ظرفیت 

براى  متبرکه  بقاع  و  وقف  عظیم 
حمایت از مستمندان و افرادى که 
اند  دیده  آسیب  کرونا  بیمارى  از 

بوده است.
 ، اینکه  بیان  با  ادامه  در  وى 
درآمد  بردن  باال  و  زایى  اشتغال  
از  داخلى  تولید  و  موقوفات 
است  اوقاف  عملى  سیاست هاى 
مؤثرى  گام هاى  خود  نوبه  به  که 
در جهش تولید به حساب مى آیند 
افزود : حضور نمایندگان مردم در 
آنان  آشنایى  باعث  اوقاف  اداره 
مدیریت  موانع  و  مشکالت  با 
بهره  و  متبرکه  بقاع  و  موقوفات 
توسعه  براى  وقف  از  بردارى 

استان است.
حضرت پور نماینده شهرستان 

ارومیه در مجلس شوراى اسالمى 
در  ساعته   24 اینکه  بر  تاکید  با   ،
خدمت مردم، وقف و امامزادگان 
موانع  و  مشکالت   : گفت  هستم، 
را احصا کنید تا نمایندگان صداى 
شما براى رساندن پیام به مسئوالن 

باالدست باشند.
براى  اینکه  بیان  با  وى 
ارومیه  در  ویژه  به  موقوفات 
براى  و  شود  اندیشده  تدابیرى 
شفاف  اى  گونه  به  منطقه  مردم 
وقف  که  بگیرد  صورت  سازى 
نبینند،  پیشرفت  و  توسعه  مانع  را 
افزود : از اینکه وقف و موقوفات 
پیشرفت  و  توسعه  براى  بسترى 
حمایت  و  استقبال  بشوند  استان 

مى کنیم.

نشست مدیرکل اوقاف استان با نماینده مجلس 
شوراى اسالمى

میراث  فرهنگى،   کل  مدیر 
صنایع  دستى  و  گردشگرى 
بناى  «دو  گفت:  آذربایجان غربى 
تاریخى خانه اربابى رشیدوالدوله 
مالکیت  تحت  که  تکاب  قلعه  و 
بوده  استان  احمر  هالل  جمعیت 
نیاز به مرمت اضطرارى در اسرع 

وقت دارند.»
عمومى  روابط   به  گزارش 
میراث  فرهنگى،  کل  اداره  
صنایع  دستى  و  گردشگرى 
جبارى،  جلیل  آذربایجان غربى، 
میراث  فرهنگى،  کل  مدیر 
دستى  صنایع   و  گردشگرى 
جعفرزاده،  امیر  با  استان 
احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 
گفتگو  و  دیدار  آذربایجان غربى 

کرد.
میراث  فرهنگى،  کل  مدیر 
دستى  صنایع   و  گردشگرى 
دیدار  این  در  آذربایجان غربى 
98 ماده  طبق  اینکه  به  اشاره  با 
قانون برنامه ششم توسعه هرگونه 
نگهدارى،  براى  اعتبار  تامین 
تاریخى  بناهاى  احیا  و  مرمت 
کرد:  اظهار  است،  مالک  برعهده 

موظف  مالک  اساس  «براین 
بناهاى  از  نگهدارى  براى  است 
الزم  هزینه هاى  تامین  با  تاریخى 
میراث فرهنگى،  اداره کل  نظر  زیر 
استان  صنایع دستى  و  گردشگرى 

اقدام به مرمت و احیا کند.»
افزود:  جبارى  جلیل 
که  کرد  اشاره  باید  «همچنین 
از  نگهدارى  عدم  صورت  در 
آن  تخریب  و  تاریخى  بناى 
این  از  ناشى  مسئولیت  هرگونه 
سهل انگارى برعهده مالک بوده و 
حقوقى،  پیگیرى هاى  صورت  در 
نیز  آن  از  ناشى  قانونى  عواقب 

متوجه مالک خواهد بود.»
حال  «در  کرد:  تصریح  او 
حاضر نیز در سطح استان دو بناى 
تاریخى خانه اربابى رشیدوالدوله 
مالکیت  تحت  تکاب  قلعه  و 
بوده  استان  احمر  هالل  جمعیت 
که وظیفه نگهدارى و مرمت این 
بناها برعهده این جمعیت است.»

میراث فرهنگى،  مدیرکل 
صنایع دستى  و  گردشگرى 
خاطرنشان  آذربایجان غربى 
این  گذشته  سال هاى  «در  کرد: 

و  مرمت  براى  اقداماتى  اداره کل 
اربابى  خانه  از  بخش هایى  احیاى 
رشیدوالدوله کرده است که با این 
وجود باز هم نیاز به تامین اعتبار 
این  در  مرمتى  اقدامات  انجام  و 

خانه ضرورى هست.»
نیز  تکاب  «قلعه  گفت:  او 
این  احمر  هالل  اداره  محل  که 
بررسى هاى  با  بوده  شهرستان 
مطلوبى  وضعیت  از  شده  انجام 
مرمت  به  نیاز  و  نبوده  برخوردار 
در اسرع وقت دارد که براى انجام 
مشارکت  و  همکارى  کار  این 
امرى  استان  احمر  هالل  جمعیت 

ضرورى است.»
کرد:  اظهار  پایان  در  جبارى 
نیز  نوبت  چندین  در  «تاکنون 
انجام  جمعیت  این  با  مکاتباتى 
تاکنون  عملى  نتیجه  که  شده 

نداشته است.»
مدیرعامل  جعفرزاده،  امیر 
احمر  هالل  جمعیت 
دیدار  این  در  نیز  آذربایجان غربى 
مرمت  براى  که  داد  مساعد  قول 
مذکور  تاریخى  بناهاى  احیاى  و 
همکارى هاى الزم را داشته باشد.

بناهاى تاریخى تحت مالکیت هالل احمر 
آذربایجان غربى نیاز به مرمت اضطرارى دارند

صنایع دستى  و  گردشگرى  میراث فرهنگى،  مدیرکل 
آذربایجان غربى از برگزارى نشست هاى بررسى ظرفیت ها و راه هاى 

توسعه گردشگرى در شهرستان هاى آذربایجان غربى خبر داد.
گردشگرى  میراث فرهنگى،  اداره کل  روابط عمومى  به گزارش 
و صنایع دستى آذربایجان غربى، جلیل جبارى، با اعالم این مطلب 
اظهار کرد: «این جلسات با هدف شناسایى ظرفیت ها و پتانسیل هاى 
کارشناسان،  نظرات  از  استفاده  و  استان  شهرستان هاى  گردشگرى 
اندیشمندان و مدیران ذیربط در حوزه گردشگرى تشکیل مى شود.»

و  گردشگرى  توسعه  راهکارهاى  جلسات  این  «در  افزود:  او 
استفاده از ظرفیت شهردارى ها و همه نهادهاى مرتبط و برنامه هاى 

عملیاتى و اجرایى مورد بحث و تبادل قرار مى گیرد.»
صنایع دستى  و  گردشگرى  میراث فرهنگى،  مدیرکل 
فضاهاى  ساماندهى  جلسات  این  «در  داد:  ادامه  آذربایجان غربى 
شهرى، تبلیغات و اطالع رسانى در حوزه گردشگرى، ساماندهى و 
مرمت بناهاى تاریخى متعلق به ارگان ها و نهادهاى اجرایى، گذرها 
و محورهاى فرهنگى و گردشگرى، تسهیل در روند سرمایه گذارى 
در حوزه گردشگرى و رفع موانع سرمایه گذارى مورد بررسى قرار 

خواهد گرفت.»

سلسله نشست هاى بررسى 
ظرفیت هاى گردشگرى در 

شهرستان هاى استان برگزار مى شود

صنایع دستى  و  گردشگرى  میراث فرهنگى،  مدیرکل 
آذربایجان غربى گفت: «در سطح استان 40 رشته صنایع دستى 

بومى و غیربومى در استان فعال است.»
به گزارش روابط عمومى اداره کل میراث فرهنگى ، گردشگرى 
و صنایع دستى آذربایجان غربى، جلیل جبارى، با اعالم این مطلب 
اظهار کرد: «هر کدام از رشته هاى صنایع دستى با توجه به فرهنگ و 
تاریخ مردم هر منطقه در یکى از شهرستان هاى استان از محبوبیت 

بیشترى برخوردار است.»
رشته هاى  میان  از  حاضر  حال  در  مثال  «براى  افزود:  او 
صنایع دستى بومى، صنایع چوب در مرکز، قالى بافى و نساجى در 
جنوب و تراش سنگ در شمال استان از جمله هنرهاى دستى بومى 

آن مناطق محسوب مى شود.»
صنایع دستى  و  گردشگرى  میراث فرهنگى،  مدیرکل 
آذربایجان غربى با بیان اینکه رشته هاى صنایع دستى فعال در استان 
تنها محدود به رشته هاى بومى نیست، تصریح کرد: «رشته هاى مانند 
سنتى،  پوشاك  چوب،  هنرهاى  سرامیک،  و  سفال  سنتى،  نساجى 
صنایع دستى فلزى و روى شیشه، رنگرزى گیاهى و نخ ریسى سنتى 

از جمله این رشته ها هستند.»

40 رشته صنایع دستى
در آذربایجان غربى فعال است
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همه باید کمک کنند تا وارد موج 
چهارم کرونا نشویم

رئیس کل دادگسترى آذربایجان غربى:
آیین اسالم جامع ترین نظام تربیتى و جامع ترین 

نظام حقوقى کودك را بیان کرده است
دادگسترى  کل  رییس 
مراسم  در  غربى  آذربایجان 
حقوق  زمستانه  مدرسه  دهمین 
ویدیو  بصورت  که  کودك 
معاونت  حضور  با  و  کنفراس 
برگزار  قضائیه  قوه  بشر  حقوق 
کودك  حقوق  گفت:  شد  مى 
است  اهمیتى  با  بسیار  مسئله 
شده  زیاد  بحث  آن  مورد  در  که 

است.
عمومى  روابط  گزارش  به 
غربى،  آذربایجان  دادگسترى 
در  گروسى  اکبر  على  دکتر 
مدرسه  دهمین  افتتاح   مراسم 
که  کودك  حقوق  زمستانه 
با  و  کنفراس  ویدیو  بصورت 
قوه  بشر  حقوق  معاونت  حضور 
گفت:  شد  مى  برگزار  قضائیه 
با  بسیار  مسئله  کودك  حقوق 
آن  مورد  در  که  است  اهمیتى 

بحث زیاد شده است.
را  کودکى  دوران  ما  همه 
از  دوران  این  ایم،  کرده  تجربه 
حیات  حساس  بسیار  مراحل 
انسان  شخصیت  که  است  بشرى 
و  گیرد  مى  شکل  دوره   این  در 
این  ها  خانواده  غم  و  هم  عمده 
خود  فرزندان  و  اطفال  که  است 
درست  کودکى  عنفوان  در  را 

پرورش و آموزش دهند.
کودك  حقوق  افزود:  وى 
داراى  داخلى  حقوق  بر  عالوه 
و  است  المللى  بین  جنبه 
مجموعه اى از حقوق بشر ویژه 
و  پشتیبانى  بر  که  است  کودکان 
نگهدارى از کودکان تمرکز دارد، 
مهم  کودك  حقوق  کنوانسیون 

المللى  بین  حقوق  سند  ترین 
متضمن  که  است  کودکان  براى 
مصادیق زیادى از حقوق کودکان 
مواد  مهمترین  از  که  باشد  مى 
در  کودك  حقوق  عمومى  اصول 
مصالحه  تبعیض،  منع  شامل  آن 
و  بقاء  حیات،  حق  کودك،  عالیه 
شدن  شنیده  حق  و  کودك  رشد 
اصول  این  است.  کودك  نظر 
دارد  فراوانى  هاى  مجموعه  زیر 
و به نظر مى رسد حقوق کودك 
حصرى نیست و مصادیق کودك 
آن  مختلف  انواع  در  هم  آزارى 

قید شده است.
امروز  داد:  ادامه  گروسى 
آموزش  مهم،  مسائل  از  یکى 
و  اندرکاران  دست  و  مدیران 
با  آنها  ساختن  آشنا  ضرورت 
حقوق کودکان است چرا که منع 
اجراى  ضامن  تنهایى  به  قوانین 
مجریان  آشنایى  بلکه  نیست  آنها 
مقررات  و  قوانین  با  مدیران  و 
مربوط به کودکان امرى قراردادى 
است و به اجراى درست قوانین 

سرعت مى دهد.
این مقام قضایى با اشاره به 
کودکان  حقوق  به  اسالم  تاکید 
گفت: اسالم به عنوان دین کامل 
مکاتب  و  ادیان  همه  از  پیش 
کرده،  توجه  کودکان  حقوق  به 
و  کریم  قرآن  از  متعددى  آیات 
پیامبر  و  ائمه  از  فراوان  روایات 
صراحت  به  اسالم)  (علیهم  اکرم 
به  نسبت  را  والدین  تکالیف 
و  مالى  هاى  جنبه  از  کودکان 
کرده  تعیین  تربیتى  و  معنوى 
االشان  عظیم  پیامبر  رفتار  است. 

شخصیتى  عنوان  به  (ص)  اسالم 
با  برخورد  در  الهى  و  کامل 
چقدر  که  است  زبانزد  کودکان 
در برابر کودکان لطیف و مهربان 
هاى  آموزه  این  بودند.  خاضع  و 
حیاتى  و  بارزترین  جزء  دینى 
حقوق  به  مربوط  اصول  ترین 

کودك در اسالم است.
رئیس کل دادگسترى استان 
به اهمیت آموزش کودکان تاکید 
کرد و افزود: مسئولین آموزش و 
آموزگاران  و  معلمان  و  پرورش 
کودکان  با  را  ارتباط  بیشترین 
که  شود  مى  توصیه  و  دارند 
مسائل تربیتى کودکان را اولویت 
قرار  خود  نیازهاى  و  رویکرد 
دهند و با آموزش مسائل حقوقى 
به دانش آموزان و رعایت حقوق 
تر،  سالم  هایى  انسان  کودکان، 
کارآمدترى  و  پذیرتر  مسئولیت 
جامعه  به  و  کرده  تربیت  را 
هاى  حوزه  باید  دهند.  تحویل 
روان شناسى کودکان و مشاوران 
با  دیده  بزه  و  بزهکار  کودکان 
قضات دادگاهها در ارتباط کامل 

باشند و مشورت بدهند.
وى ادامه داد: امروز نهادهاى 
متعددى در حوزه حقوق کودك 
باید  که  کنند  مى  کار  خانواده  و 
برقرار  آنها  بین  منسجمى  ارتباط 
شکل  به  ها  آموزش  تا  شود 
منظم و هماهنگ انجام و تربیت 
که  چرا  بگیرد  شکل  بدرستى 
ها  آموزش  در  تضاد  و  تعارض 
و عدم ارتباط نهادهاى مسئول با 
خانواده در تربیت کودك و شکل 
گیرى شخصیت او مشکل جدى 

ایجاد مى کند.
اظهار  ادامه  در  گروسى 
داشت : براى کاستن پرونده هاى 
مربوط به بزه کارى باید چاره اى 
بررسى  اساس  بر  کرد.  اندیشه 
هاى صورت گرفته در محاکم و 
بیشترین  تربیت  و  اصالح  کانون 
جرائم کودکان در استان سرقت، 
قتل و ضرب و جرح است و مهم 
جرایم  این  ارتکاب  علت  ترین 
کنار  در  و  اقتصادى  مشکالت 
آن مباحث فرهنگى و خانوادگى 

است.
همه  بر  عالوه  افزود:  وى 
کودکان،  بزهکارى  هاى  زمینه 
رشد تکلنولوژى و فضاى مجازى 
بشدت در تاثیر پذیرى کودك و 
جرم  ارتکاب  بر  وى  دادن  سوق 

موثر است.
رئیس کل دادگسترى استان 
به روند خاص رسیدگى به اتهام 
و  کرد  اشاره  محاکم  در  کودکان 
کودکان  براى  محاکم  در  گفت:  
مى  تشکیل  شخصیت  پرونده 
دادرسى  جریان  و  محاکمه  شود، 
مى  انجام  مشاوران  حضور  با 

گیرد و کودکان در زندان در طرح 
از  و  گیرند  مى  قرار  بندى  طبقه 
تماس آنان با مجرمان خطرناك و 
با سابقه و بزرگسال حتى االمکان 
آموزش  و  شود  مى  پیشگیرى 
درسى  برنامه  اساس  بر  کودکان 
ادامه  کیفر  تحمل  هنگام  مدارس 
در  بزهکار  کودکان  و  یابد  مى 
کارگاههاى حرفه آموزى شرکت 
تخصصى  پروانه   و  کنند  مى 

دریافت مى کنند.
هشدار  قضایى  مقام  این 
امروز  بزهکار  کودکان  اگر  داد: 
ممکن  آینده  در  نشوند،  حمایت 
تبهکارى  مختلف  باندهاى  است 
از  بعد  لذا  بدهند.  تشکیل  را 
تحت  باید  بیشتر  مجازات 
مراقبت ویژه قرار گیرند چرا که 
قوانین  اساس  بر  تنها  برخوردها 
قضایى کافى نیست و همه نهادها 
کودکان  از  مراقبت  کلى  بطور  و 

وظیفه اى فرا قوه اى است.
جهان  مادر  داد:  ادامه  وى 
چشمگیرى  شتاب  شاهد  معاصر 
کودکان  از  حمایت  براى 
کودك  به  مربوط  حقوق  و 

و  مشکالت  الوصف  مع  هستیم 
مورد  در  زیادى  هاى  نارسایى 
هنوز  دارد.  وجود  کودك  حقوق 
خیابانى،  کودکان  مانند  معظالتى 
بد سرپرست، کودك فقر، قربانى 
خشونت و کار اجبارى دیده مى 
مى  توصیه  دلیل  همین  به  شود 
مدرسه،  و  کارگاه  این  در  کنم 
اسالم  در  کودك  حقوق  ابتدا 
آیین  زیرا  شود،  شمرده  مقدم 
اسالم جامع ترین نظام تربیتى و 
کودك  حقوقى  نظام  ترین  جامع 

را بیان کرده است.
دکتر گروسى در پایان گفت: 
هاى  زمینه  در  هم  قضائیه  قوه 
حقوق کودك اهتمام جدى دارد 
یونیسف  با  مستمرى  ارتباط  و 
دارد و طرح هایى را تصویب و 
اجرا کرده است منجمله مطالعاتى 
حقوق  خصوص  در  بنیادین 
ماحصل  که  داده  انجام  کودك 
کتاب  و  تحقیقى  اثر  دهها  آن 
ارزشمند در زمینه حقوق کودك 
و کودکان بزه دیده است و لوایح 
پیشنهاد  و  تهیه  نیز  را  متعددى 

داده است.

تبصره  ”د“  بند  اجراى  در 
1399 سال  بودجه  قانون   12
کارگروه  جلسه  نوزدهمین   ،
فروش  و  مولدسازى  استانى 
به  دولت  دارایى هاى  و  اموال 
امور  هماهنگى  معاون  ریاست 
حضور  با  و  استاندارى  عمرانى 
دارایى  و  اقتصادى  امور  مدیرکل 
اعضاى  سایر  و  آذربایجان غربى 
کارگروه، در محل سالن جلسات 
حوزه معاونت هماهنگى عمرانى 
محوریت  با  استان  استاندارى 
اقدامات  آخرین  بررسى  و  طرح 
مازاد  امالك  درخصوص  معمول 
ادره  و  کشاورزى  جهاد  سازمان 

کل پست استان برگزار شد.
عمومى  روابط  گزارش  به 
اداره کل اموراقتصادى و دارایى 
غفارپور  داود  آذربایجان غربى، 
و  اقتصادى  امور  مدیرکل 
استانى  کارگروه  دبیر  و  دارایى 
و  اموال  فروش  و  مولدسازى 
استان،  در  دولت  دارایى هاى 
معمول  اقدامات  به  اشاره  ضمن 

و  کشاورزى  جهاد  سازمان 
درخصوص  استان  پست  شرکت 
تصمیم  و  مازاد  اموال  فروش 
مورد  در  شده  انجام  هاى  گیرى 
مصالحه سازمان جهاد کشاورزى 
درخصوص  خوى  شهردارى  و 
موصوف  سازمان  مازاد  امالك 
واقع در شهرستان خوى به مفاد 
بند  اجرایى  دستورالعمل   9 ماده 
بودجه  قانون   12 تبصره  ”د“ 
سالجارى که دستگاههاى اجرایى 
ظرف  حداکثر  نموده  مکلف  را 
انجام  به  نسبت  ماه  یک  مدت 
تمهیدات الزم و برگزارى مزایده 
عمومى از طریق سامانه تدارکات 
امالکى  براى  دولت  الکترونیک 
که مصوبه فروش آنها ابالغ شده 

و  نمود  اشاره  نمایند  اقدام  است 
از  حاصل  منابع  برگشت  نحوه 
اجرایى  دستگاههاى  به  فروش 
را  مقررات  و  قوانین  اساس  بر 

تشریح نمود.
و  بحث  با  جلسه  درنهایت، 
تبادل نظر میان اعضاء و جمع بندى 
اقدامات  به  مربوط  مباحث 
امالك  درخصوص  معمول 
و  کشاورزى  جهاد  سازمان  مازاد 
بررسى  با  استان  پست  کل  ادره 
خصوص  در  گیرى  تصمیم  و 
مصالحه سازمان جهاد کشاورزى 
مورد  در  خوى  شهردارى  و 
موصوف  سازمان  مازاد  امالك 
توسط  خوى  شهرستان  در  واقع 
رئیس دبیرخانه شورا پایان یافت.

برگزارى نوزدهمین جلسه کارگروه استانى 
مولدسازى و فروش اموال و دارایى هاى دولت در 

استان آذربایجان غربى

و  ترانزیت  دفتر  مدیرکل 
حمل و نقل بین المللى سازمان 
جاده  نقل  و  حمل  و  راهدارى 
مرزى  پایانه  از  بازدید  در  اى 
دفتر  مدیرکل  همراه  به  تمرچین 
تجارى سازى و امور تشکل هاى 
معاونت حمل و نقل وزارت راه و 
شهرسازى و مدیر کل راهدارى و 
حمل و نقل جاده آى آذربایجان 
ورودى  ساماندهى  بر  غربى 
مستقر در پایانه مرزى تمرچین و 
تسهیل تردد کامیون هاى ورودى 

و خروجى  تاکید کرد.
عمومى،  روابط  گزارش  به 
دفتر  مدیرکل  هدایتى  جواد 
بین  نقل  و  حمل  و  ترانزیت 
و  راهدارى  سازمان  المللى 
ضمن  اى  جاده  نقل  و  حمل 
مختلف  هاى  قسمت  از  بازدید 
شامل  تمرچین  مرزى  پایانه 
بخش هاى ورودى و خروجى و 
تیرپارك ها و شرکت هاى حمل 
و نقل آغرى بار و محور طالیى 
بر تسهیل تردد و ورود و خروج 
 : افزود  و  کرد  تاکید  کامیونها 

هاى  ریزى  برنامه  با  است  الزم 
نشست  مصوبات  اجراى  و  الزم 
و  ذینفع  مسئولین  مشترك  هاى 
آغرى  شرکتهاى  گذاران  سرمایه 
طالیى هرچه سریع  و محور  بار 
ورودى  ساماندهى  به  نسبت  تر 
کامیون  تردد  مسیر  خروجى  و 
آمد  و  رفت  امکان  تا  اقدام  ها 
مسیر  این  از  بارى  ناوگان  روان 

ها فراهم شود.
از  یکى  داد:  ادامه  هدایتى 
و  راهدارى  سازمان  مهم  اهداف 
حمل و نقل جاده اى روان سازى 
مرزى  هاى  پایانه  در  ترانزیت 
است که این هدف جز با حذف 
در  تسریع   ، ادارى  بروکراسى 
صدور بارنامه ، ایجاد جاده هاى 
در  ساماندهى  و  مناسب  و  امن 
عبور و مرور از پایانه هاى مرزى 

میسر نخواهد شد. 
مدیرکل  شکرى  ارسالن 
جاده  نقل  و  حمل  و  راهدارى 
که  نیز  غربى  آذربایجان  اى 
دفتر  کل  مدیر  بازدید  این  در 
بین  نقل  و  حمل  و  ترانزیت 

المللى را همراهى میکرد با اشاره 
پایانه  استراتژیک  موقعیت  به 
اعتبارى   : گفت  تمرچین  مرزى 
ریال   میلیارد   100 به  نزدیک 
پایانه  ورودى  ساماندهى  براى 
گرفته  نظر  در  تمرچین  مرزى 
اجرایى  عملیات  بزودى  که  شده 

آن آغاز خواهد شد. 
وى ادامه داد : پیشنهاد اداره 
کل راهدارى و حمل و نقل جاده 
اى آذربایجان غربى جهت تسریع 
ترانزیت  و  مرور  و  عبور  در 
تداخالت  از   جلوگیرى  و  روان 
مرزى  پایانه  ورودى  در  ترافیکى 
غیر  هاى  رویه  انتقال  تمرچین 
آغرى  شرکت  ورودى  و  مرزى 
بازارچه  و  طالیى  محور  و  بار 
مرزى  پایانه  کرانه  پس  به  مرزى 

است.
گفتنى است قبل از بازدید از 
مسئولین   ، تمرچین  مرزى  پایانه 
فوق الذکر از بازارچه مرزى کیله 
سردشت هم بازدید نمودند ، در 
این بازدید مدیرکل دفتر ترانزیت 
و حمل و نقل بین المللى سازمان 
راهدارى و حمل و نقل جاده اى 
ناوگان  رانندگان  با  گفتگو  ضمن 
این  توسعه  بر  کاال  نقل  و  حمل 
نمودن  فراهم  و  مرزى  بازارچه 
امکانات  و  ادارى  امکانات 
تاکید  آن  در  رفاهى  و  خدماتى 
کرد و افزود : تسهیل در عبور و 
مرور و توسعه این بازارچه مرزى 
نقش بسزایى در توسعه اقتصادى 
و صادرات کشور و نیز اشتغال و 

معیشت خواهد داشت.

ساماندهى ورودى تیر پارك هاى مستقر در 
پایانه مرزى تمرچین و تسهیل تردد کامیون هاى 

ورودى و خروجى

نشست استاندار آذربایجان غربى با مدیرکل راه و شهرسازى استان و حجت االسالم سید سلمان 
ذاکر، نماینده مردم ارومیه در مجلس شوراى اسالمى با محوریت بررسى پیشرفت پروژه هاى بازآفرینى 

شهرى در سکونتگاه هاى غیررسمى در دفتر استاندار تشکیل شد.
در این نشست مقرر شد که روند ساماندهى و ارتقاى کیفیت زندگى در محالت هدف بازآفرینى 

شهرى ارومیه با استفاده از ظرفیت نمایندگان استان در مجلس شوراى اسالمى سرعت بگیرد.
در دهه مبارك فجر امسال دو پروژه ساخت مدرسه و خانه محله در محالت هدف شهر ارومیه 

افتتاح مى شود.

بررسى پیشرفت اجرایى پروژه هاى بازآفرینى 
شهرى در سکونتگاه هاى غیررسمى ارومیه

حمزه لو سیدمحسن 
و  مسائل  بررسى  نشست  در 
شهرى  عمران  حوزه  مشکالت 
به  توجه  بر  استان  روستایى  و 
محورهاى  کم نظیر  ظرفیت هاى 
مرزى  پایانه هاى  ترانزیتى 
منابع  تأمین  در  آذربایجان غربى 
شهردارى ها  براى  پایدار  مالى 
شهردارى ها  گفت:  و  کرد  تأکید 
ارائه  و  بسترسازى  با  مى توانند 
مسیرهاى  در  رفاهى  خدمات 
مرزى  پایانه هاى  و  ترانزیتى 
درآمدزایى کنند که تحقق این امر 
بسیارى  بروز  و  تراکم فروشى  از 
جلوگیرى  شهرى  تخلفات  از 

مى کند.
حضور  با  نشست  این 
معاون  آذربایجان غربى،  استاندار 
و  شهرى  امور  توسعه  و  عمران 

رئیس  و  کشور  وزیر  روستایى 
سازمان شهردارى ها و دهیارى ها، 
شهرسازى  و  راه  مدیرکل 
از  جمعى  و  آذربایجان غربى 

مدیران استان تشکیل شد.
در  شده  مطرح  موارد  اهم 
امکانات  نشست:  1-بسیج  این 
نیمه تمام  پروژه هاى  اتمام  جهت 
ویژه  به  شهرى  عمران  حوزه  در 
شهرى  بازآفرینى  طرح هاى 
اتمام  براى  دولت   2-اهتمام 

پروژه هاى نیمه تمام به شکل ارائه 
تکمیل  جهت  الزم  تسهیالت 
پروژه هاى زود بازده و کم هزینه

تن  هزار   6 است  گفتنى 
ریال  میلیارد   830 ارزش  به  قیر 
محالت  معابر  ساماندهى  براى 
ناکارآمد  بافت  سکونتگاه هاى  و 
شهرى و بیش از 8 هزار و 700

تن قیر براى محوطه سازى معابر 
تخصیص  استان  مهر   مساکن 

یافته است.

محورهاى بین المللى و پایانه هاى مرزى 
آذربایجان غربى، ظرفیت کم نظیرى براى تأمین 

منابع مالى پایدار شهردارى ها هستند

به گزارش پایگاه خبرى وب دا آذربایجان غربى، جلسه بررسى 
ظرفیت  افزایى  هم  و  سلیمانى  قاسم  حاج  شهید  طرح  موضوعات 
کنترل  در  سالمت  عرصه  به  کمک  جهت  در  استان  مسلح  نیروهاى 
بیمارى کرونا با حضور دکتر آقازاده رئیس دانشگاه علوم پزشکى و 
رئیس قرارگاه دانشگاهى مبارزه با کروناى آذربایجان غربى و اعضاى 
برگزار  استان  مسلح  نیروهاى  درمان  و  بهداشت  هماهنگى  شوراى 

گردید.
در این جلسه دکتر آقازاده طى سخنانى گفت: اگر امروز موفقیت 
هایى را در امر مدیریت بیمارى کرونا شاهد هستیم در اثر هماهنگى و 

همکاریهاى خوبى بوده که در سطح استان بوجود آمده است.
وى ضمن تشکر از استاندار آذربایجان غربى و نماینده ولى فقیه 
در استان که در ایجاد این همکارى ها نقش قابل توجهى داشتند گفت: 
همراهى و همدلى سازمانها و خود مردم بسیار ارزشمند بوده و جاى 

تشکر دارد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکى استان در ادامه افزود: در طى شیوع 
کرونا سه موج را گذرانده ایم که هر موج نسبت به موج قبلى دو برابر 
شدیدتر بود و رفته رفته این موجها خطرناك تر ، سهمگین تر و با 

تلفات بیشترى همراه بود.
سایر  از  بیشتر  برابر   2.5 استان  در  بیمارى  شیوع  سوم  موج  در 

استانها بود ولى مدیریت گردید.
کرد:  تصریح  استان  کروناى  با  مبارزه  دانشگاهى  قرارگاه  رئیس 
متاسفانه بعد از هر موج شاهد بى تفاوتى نسبت به بیمارى و عادى 

انگارى شرایط بودیم که به موج سنگین تر بعدى انجامید.
مقام عالى سالمت استان تاکید کرد: امروز بیمارى مدیریت شده 
موارد  است  الزم  یابد  ادامه  منوال  همین  به  شرایط  بخواهیم  اگر  اما 
بهداشتى همچنان مراعات شود و همه باید کمک کنند تا وارد موج 

چهارم که بسیار سهمگین تر خواهد بود نشویم.

سرپرست معاونت نظارت، بازرسى و حمایت از حقوق مصرف 
غربى آذربایجان  استان  وتجارت  معدن  صنعت،  سازمان  کنندگان 
اظهار کرد: در روزهاى اخیر طى بازرسى از انبار کاالهاى اساسى در 
مرکز استان بیش از 28 تن انواغ روغن نباتى احتکار شده در دو انبار 

کشف و ضبط شد.
وتجارت  معدن  صنعت،  سازمان  عمومى  رولبط  گزارش  به 
طى  اخیر  روزهاى  در  گفت:  مرندى  ایرج  غربى،  آذربایجان  استان 
بازرسى از انبار کاالهاى اساسى در مرکز استان بیش از 28 تن انواغ 

روغن نباتى احتکار شده در دو انبار کشف و ضبط شد.
وى افزود: انبارهاى سطح استان باید در سامانه جامع انبارها ثبت 
شوند و ورود و خروج کاالها نیز به موقع اعالم موجودى شود در غیر 

اینصورت کاالهاى موجود در انبارها احتکار محسوب خواهد شد.

اساسى  کاالهاى  انبارهاى  از  بازرسى  طى  کرد:  تصریح  مرندى 
سطح شهرستان ارومیه 19 تن انواع روغن نباتى مایع و جامد که در 
یکى از انبارها احتکار شده بود کشف و پس از تکمیل پرونده احتکار 
و  رسیدگى  جهت  ریال  میلیون   272 و  میلیارد   2 از  بیش  ارزش  به 

صدور حکم نهایى به سازمان تعزیرات حکومتى ارجاع گردید.
حقوق  از  حمایت  و  بازرسى  نظارت،  معاونت  سرپرست 
مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن وتجارت استان آذربایجان 
غربى اضافه کرد: همچنین مقدار 9 هزار و 640 کیلو گرم روغن نباتى 
به تعداد یک هزار و 928 حلب 5 کیلویى که در یک انبار دیگر احتکار 
شده بود کشف و پرونده احتکار به ارزش بیش از یک میلیارد و 359

میلیون ریال تکمیل و به تعزیرات حکومتى ارجاع داده شد.
مرندى در پایان خاطر نشان کرد: از ابتداى سال جارى 12 فقره 
پرونده احتکار به ارزش بیش از23 میلیارد و 528 میلیون ریال کشف 
و ضبط شده است که جهت رسیدگى و صدور حکم نهایى به مراجع 

ذیصالح ارجاع داده شده است.
اقالم احتکارى کشف شده طى سال جارى انواع خودرو، سیمان، 

روغن موتور، روغن نباتى، الستیک، آرد، برنج و شکر مى باشد.

کشف بیش از 28 تن روغن نباتى 
احتکار شده در ارومیه
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وزیر صمت:
نه فقط دولت، که حکومت هم باید براى معیشت مردم به کمک وزارت صمت بیاید

وزارت صمت مورد هجمه رانت خواران، مفسدان و ویژه خواران قرار گرفته است

و  معدن  صنعت،  وزیر 
صمت  وزارت  گفت:  تجارت 
که  است  مقدم  خط  وزارتخانه 
خواران،  رانت  همه  موردهجمه 
قرار  خواران  ویژه  و  مفسدان 

گرفته است.
«علیرضا  ایسنا،  گزارش  به 
رزم حسینى» در جلسه مشترك 
رفع موانع تولید و شوراى معادن 
گرامیداشت  با  کرمان  استان 
حاج  شهیدسپهبد  خاطره  و  یاد 
شهید  کرد:  اظهار  سلیمانى  قاسم 
شد  مکتب  یک  آغازگر  سلیمانى 
و به شایستگى مقام معظم رهبرى 
سرباز  این  از  را  تجلیل  بهترین 

نامدار وطن داشت.
گرامیداشت  با  همچنین  وى 
یاد آیت اهللا جعفرى نماینده سابق 
ولى فقیه در استان کرمان افزود: 
ایشان در 40 سال گذشته خدمات 
در  و  ارائه  استان  در  اى  نجیبانه 
عمومى  بسیج  براى  مقدس  دفاع 
کشور  از  دفاع  منظور  به  مردم 

فعالیت هاى مهمى انجام داد.
رزم حسینى با اشاره به اینکه 
خط  وزارتخانه  صمت  وزارت 
همه  موردهجمه  که  است  مقدم 
ویژه  و  مفسدان  خواران،  رانت 
خواران قرار گرفته، تصریح کرد: 
این وزارتخانه 40 درصد جى دى 
و  کشور  اشتغال  درصد   38 پى، 
مردم  سفره  و  معیشت  مسئولیت 

را به عهده دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت 
وزارتخانه  این  اینکه  به  اشاره  با 
نیز  اقتصادى  جنگ  شرایط  در 
مورد حمله بدخواهان است، بیان 
کرد: وزارت صمت اگر بخواهد 
گو  و  گفت  مردم  با  صداقت  با 
کرده، مالحظه کارى نداشته باشد 
و سبک اداره جدیدى دنبال کند 
دارد  حکومت  حمایت  به  نیاز 
رییس  و  دولت  حمایت  فقط  نه 
جمهور و حکومت باید به کمک 
براى  و  بیاید  صمت  وزارت 
و  کشور  تولید  مردم،  معیشت 

تجارت خارجى تالش کند.
حوزه  در  کرد:  اظهار  وى 
و  بخشنامه  هر  خارجى  تجارت 
همکارى بانک مرکزى  با  قانونى 
و محوریت این وزارتخانه صادر 
تعهد  رفع  بحث  در  و  شود  مى 
واردات  و  صادرکنندگان  ارزى 
اولیه  مواد  و  اساسى  کاالهاى 
اقدام  کارخانجات  موردنیاز 
یک  در  و  گرفت  صورت  خوبى 
دالر  میلیارد   5 گذشته  نیم  و  ماه 

ثبت سامانه شده است.
کرد:  تصریح  حسینى  رزم 
موانع  رفع  براى  روز  به  روز 
حتما  و  کنیم  مى  کار  حوزه  این 
رییس  باهمکارى  خوبى  اتفاقات 
کل بانک مرکزى انجام مى دهیم 
تا صادرات افزایش و ارزآورى به 

کشور بیشتر شود.
وى در ادامه بیان کرد: در کل 

صنعتى  واحد  هزار  از 52  کشور 
یا  راکد  واحد  هزار   10 بر  بالغ 
تا  کردیم  اراده  که  است  تعطیل 
پایان امسال 1500 واحد را فعال 

کنیم.
امروز  گفت:  صمت  وزیر 
اگر هر گروه و شخصیت سیاسى 
سیاسى  کند،  کار  خواهد  مى  که 
و  اقتصادى  فعالیت  کار،  ترین 
معیشت مردم است. چه سیاستى 
نسبت  را  مردم  دل  اینکه  از  بهتر 
کنیم؟  تر  نرم  نظام  و  انقالب  به 
باید دل مردم را با کار و اقتصاد 

به دست بیاوریم.
وى اظهار کرد: ستاد تسهیل 
اختیارات  تولید  موانع  رفع  و 
تکمیل  براى  و  دارد  خوبى 
هزار   52 فعال  نیمه  واحدهاى 
جهش  قرارگاه  در  تومان  میلیارد 
تولید تصویب و به استان ها ابالغ 
که  است  خوبى  فرصت  و  شده 
واحدهاى راکد و غیرفعال از این 

تسهیالت استفاده کنند.
کرد:  بیان  حسینى  رزم 
خسته  را  همه  ادارى  بروکراسى 
مى کند و هر کس در جاى خود 
چسبندگى  از  و  باید کمک کرده 
بروکراسى خود را نجات بدهد و 
من تا جایى که بگذارند، این کار 

را خواهم کرد.
مزمن  بروکراسى  افزود:  وى 
و مریض روز به روز نظام دیوان 
ساالرى ما را افزایش داده و مردم 

اگر  که  است  کرده  کوچک  را 
دولت  این  در  داشتیم  فرصت 
که  ساختیم  مى  اى  وزارتخانه 
کارآیى  حداکثر  و  نیرو  حداقل 
هر  اینکه  ضمن  باشد؛  داشته  را 
و  دارد  هایى  هزینه  اصالحاتى 
باید یک نفر فداکارى کند و این 

کار امکانپذیر است.
و  معدن  وزیرصنعت، 
قوانین  اینکه  به  اشاره  با  تجارت 
مزاحم را احصاء کرده ایم، گفت: 
مطمئنا  راکد  معادن  فعالیت  براى 
اما  شود  مى  آغاز  هایى  مخالفت 
تعیین  ا  دادیم  مهلت  ماه  سه  ما 
سال  افرادى  زیرا  کنند  تکلیف 
مجوز  و  کرده  فروشى  مجوز  ها 
باید  که  شده  داده  واسطه   10 به 
این محدوده ها به مزایده گذاشته 
شوراى  اختیار  در  این  و  شود 
با  باید  که  است  استان  معادن 
همکارى دستگاه هاى نظارتى به 

افرد اهل واگذار کنند.
کل  از  کرد:  اظهار  وى 
درصد  سه  تنها  ایران  جغرافیاى 
و  ماست  معادن  اکتشافى  قلمرو 
مابقى توسط منابع طبیعى، محیط 
گرفتار  اتمى  انرژى  و  زیست 
درصد  سه  همین  از  البته  و  شده 
درصد  در 10  تنها  اکتشافى  پهنه 

اکتشاف صورت گرفته است.
بخش  در  حسینى  رزم 
دیگرى از سخنانش بیان کرد: ما 
قانون را به نفع توسعه کشور خم 
نمى  شکنى  قانون  ولى  کنیم  مى 
با  کرمان  استان  مسئوالن  و  کنیم 
مى  ها  ظرفیت  و  استانى  اتحاد 

توانید استان کرمان را بسازید.
وزیر صمت با اشاره به اینکه 
وجود  کشور  در  هایى  ظریت 
داخل  ساخت  امکان  که  دارد 
در  گفت:  برد،  مى  باال  بسیار  را 
کردیم  آغاز  را  کار  خودروسازى 
هرچند مافیاى بزرگى دارد و آنها 
حتى روزنامه و خبرنگار دارند اما 

ساخت داخل را دنبال مى کنیم.
حذف  لزوم  به  اشاره  با  وى 
تفویض  گفت:  طالیى  امضاهاى 
و  کنیم  مى  دنبال  را  اختیارات 
اعالم  را  پایلوت  استان  چند 
خواهیم کرد و باید لوازم حقوقى 
را  اختیارات  و  شود  فراهم  نیز 

کنند  تنفس  ها  استان  تا  مى دهیم 
و خودشان تصمیم بگیرند.

رزم حسینى با اشاره به اعداد 
تامین مالى واحدهاى تولیدى در 
سال هاى 97 و 98 بیان کرد: 30

درصد از تسهیالت پرداخت شده 
خرد  و  کوچک  هاى  بنگاه  سهم 
درصد   75 که  حالى  در  است، 
اشتغال در این بخش است و 90

درصد از 970 هزار میلیارد تومان 
درصد   10 به  اعطائى  تسهیالت 
این  و  شده  داده  تسهیالت  افراد 
حاشیه  ثروت،  ناعادالنه  توزیع 

نشینى و بیمارى اقصادى است.
مى  تالش  کرد:  بیان  وى 
و  معدن  صنعت،  حوزه  در  کنیم 
شود  فراهم  مکانیزمى  تجارت 
که تامین مالى توسط وزارتخانه، 
بخش  و  گرا  توسعه  هاى  بنگاه 
کردن  پشتیبانى  براى  خصوصى 
بنگاه هاى کوچک انجام شود که 
ایده موفق و خوبى است و حتما 
که  بود  خواهد  همه  اقبال  مورد 
اهلش  به  شده  مدیریت  را  منابع 

بدهیم.
و  معدن  صنعت،  وزیر 
به  اشاره  با  ادامه  در  تجارت 
شده  مطرح  هاى  درخواست 
کرد:  اظهار  امروز  جلسه  در 
شبکه  به  باید  جیرفت  آهن  راه 
در  کار  که  شود  وصل  سراسرى 
دولت یازدهم آغاز شده و حاضر 
هستیم کمک کنیم و شرکت هاى 
توسعه گراى وزارتخانه را در این 
کار  باید  و  بدهیم  مشارکت  کار 

دنبال شود.
انتقال  دوم  خط  افزود:  وى 
دهه  در  را  فارس  خلیج  از  آب 
جمهور  رییس  حضور  با  فجر 
از  آب  انتقال  و  کنیم  مى  آغاز 
دریاى عمان از چابهار آغاز شده 
و  است  انجام  حال  در  کارها  و 
امیدواریم عملیات اجرایى در این 

پروژه به زودى آغاز شود.
رزم حسینى در پایان با اشاره 
به اینکه مردمى کردن اقتصاد قابل 
انجام است، گفت: الگوى اقتصاد 
سراسر  در  گنج  قلعه  مقاومتِى 
استان خراسان در حال اجراست.

بر اساس رصد میدانى، هر شانه تخم مرغ در بازار عمده فروشى 40 تا 41 هزار تومان و در 
خرده فروشى ها از 46 تا 48 هزار تومان فروخته مى شود.

این در حالى است که قیمت تخم مرغ در ستاد تنظیم بازار هر کیلو 14 هزار تومان مصوب 
شده است که با این حساب، هر شانه باید حدود 28 تا 30 هزار تومان به فروش برسد. 

دبیر کل انجمن ملى طیور ایران در مصاحبه با خبرگزارى صداوسیما گفت: میزان تولید تخم 
مرغ با میزان مصرف سربه سر است و کمبود و مازادى در تولید تخم مرغ در کشور وجود ندارد. 
رفتار هایى که در بازار صورت مى گیرد، ناشى از مدیریت غیر منطقى است و به دلیل دخالت 

وزارت جهاد کشاورزى و شرکت پشتیبانى امور دام، شاهد افزایش قیمت تخم مرغ هستیم. 
وى افزود: وزارت جهاد کشاورزى و شرکت پشتیبانى دام در تنظیم تخم مرغ نتوانستند موفق 

عمل کنند و در بازار شاهد دو نرخى شدن قیمت تخم مرغ هستیم.

تهران- ایرنا- معاون همکارى هاى علمى و فرهنگى سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمى گفت: 
بیش از 200 برنامه درراستاى گرامیداشت نخستین سالگرد عروج ملکوتى سردار شهید سلیمانى با 
نمایندگى هاى  همت  و  کشور  از  خارج  ایرانیان  امور  و  فرهنگى  همکارى هاى  کل  اداره  همکارى 

فرهنگى در اقصى نقاط جهان اجرا کرده است.
حجت االسالم محمد مهدى ایمانى پور در گفتگو با ایرنا به جزئیات این برنامه ها اشاره کرد و در 
تشریح آنها گفت : سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمى به مناسبت فرا رسیدن اولین سالگرد شهادت 
سردارسپهبد  شهیدحاج قاسم سلیمانى و هم زمان با برنامه هاى چهلمین سالگرد دفاع مقدس، به منظور 
برنامه ریزى منسجم و فراگیر براى بزرگداشت سردار دلها در عرصه بین المللى ستاد بزرگداشتى را 
به ریاست این معاونت و دبیرى اداره کل همکارى هاى فرهنگى و امور ایرانیان همراه با مدیرعامل 
موسسه فرهنگى، هنرى و انتشارات بین المللى الهدى و برخى بخش هاى سازمان فرهنگ ویژه برنامه 
هایى را در نظر گرفتند که بیش از 200 برنامه آن تاکنون اجرا و همچنان دیگر برنامه ها در جهان در 

حال اجراست.
ساخت 25 مستند

وى افزود: تأمین آثار فرهنگى با هم افزایى مؤسسات و نهادهایى مانند بنیاد ترویج مکتب سردار 
شهید سلیمانى، سازمان هنرى رسانه اى اوج و مؤسسه فرهنگى انوار رسول اعظم (ص) و ارسال آثارى 
هم چون فایل الکترونیک کتاب مکتب حاج قاسم (جهانَمرد)، مجموعه مستند تلویزیونى «جهانمرد» ، 
موشن گرافى «نبرد با طوفان سیاه»،مستندهاى در حوزه مقاومت، مجموعه 25 قطعه مستند و نماهنگ 
شامل مصاحبه هاى دختر شهید ابومهدى، نماهنگ با موضوع پاسداشت رشادت هاى شهید ابومهدى، 
مستند تلویزیونى سلفى با ابومهدى، جدیدترین مجموعه عکس و پوستر بزرگداشت سالگرد شهادت 
سردار سلیمانى و مجموعه جامع رضوان ویژه بزرگداشت سالگرد شهادت سردار سلیمانى از جمله 
مواردى بوده است که اداره کل همکارى هاى فرهنگى و امور ایرانیان خارج از کشور با همکارى 

نهادها و مؤسسات فرهنگى مختلف نسبت به آماده سازى و ارسال آن اقدام کرده است.
تبیین مقاومت و پایدارى سردار

معاون همکارى هاى علمى و فرهنگى سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمى در ادامه سخنان خود 
آزادسازى زنان و کودکان در  همچنین، برگزارى نشست مجازى «تبیین اقدامات جبهه مقاومت در 
مناطق تحت اشغال» با رایزنى هاى فرهنگى جمهورى اسالمى ایران در بیروت و بغداد توسط اداره 
مقاومت  «سرداران  المللى  بین  یادواره  اولین  فراخوان  ارسال  و  زنان  المللى  بین  فرهنگى  ارتباطات 
حاج قاسم سلیمانى و ابومهدى المهندس» و فراخوان همایش بین المللى «مکتب شهید سلیمانى و 
تمدن نوین اسالمى»، براى اطالع رسانى در خارج از کشور را نیز یکى دیگر از اقدامات اداره کل 

همکارى هاى فرهنگى و امور ایرانیان خارج از کشور در ترویج مکتب شهید سلیمانى عنوان کرد.
کشورهاى میزبان برنامه هاى سردار دلها

اتریش،  را  برنامه ها  این  کننده  برگزار  کشورهاى  جمله  از  ادامه  در  پور  ایمانى  االسالم  حجت 
پاکستان،  بنگالدش،  جنوبى،  آفریقاى  ایتالیا،  اوگاندا،  اندونزى،  افغانستان،  اسپانیا،  ارمنستان،  اتیوپى، 
تایلند، ترکیه، تونس، الجزایر، جمهورى آذربایجان، چین، روسیه، زیمبابوه، ژاپن، سریالنکا، سوریه، 

صربستان، عراق، غنا، فیلیپین، قرقیزستان، گرجستان، لبنان، هندوستان و یونان برشمرد.
به گفته وى مرکز ساماندهى ترجمه و نشر معارف اسالمى و علوم انسانى نیز براى ترجمه کتاب 
«رفیق خوشبخت ما» اقدام کرد و این کتاب با هم افزایى صورت گرفته بین نهادهاى مختلف همچون 

مدیریت فرهنگى آستان قدس رضوى به 10 زبان ترجمه شد.
انتشار 2 نشریه عربى و انگلیسى به همت موسسه الهدى

معاون همکارى هاى علمى و فرهنگى سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمى با اشاره به اینه موسسه 
و  عربى  هاى  زبان  به  را  هایى  نامه  ویژه  انتشار  نیز  الهدى  المللى  بین  انتشارات  و  هنرى  فرهنگى، 
انگلیسى به این مناسبت منتشر کرد، گفت: اداره کل همکارى هاى رسانه اى و فضاى مجازى با ارسال 
دستورالعمل نحوه فعالیت و نشر محتوا، بسته محتوایى در قالب هاى متن، عکس، پوستر و ویدیو به 
تفکیک زبانى (فارسى- عربى- انگلیسى) با مفهوم «نه به ترور» به جهت انجام اقدام یکپارچه توسط 

نمایندگى هاى فرهنگى براى تمامى نمایندگى هاى فرهنگى ج.ا.ایران در خارج از کشور ارسال کرد.
ححت االسالم ایمانى پور با اشاره به ابعاد وجودى و شخصیتى سردار شهید حاج قاسم سلیمانى 
، تاکید کرد: تالش ما این است تا با استفاده از تمامى ظرفیت هاى فرهنگى و هنرى و علمى بتوانیم 

سردار دلها را براى جهانیان تبیین و معرفى کنیم.

واکسیناسیون  شروع  رغم  به 
کووید 19 در بسیارى از کشورها، 
احتمال ریشه کنى ویروس کرونا 
حاال کمرنگ تر از قبل شده است. 
رقم  دالیل  از  یکى  که  شرایطى 
و  پراکنده  تالش هاى  خوردنش، 
نامنسجم بشر براى رهایى از این 

بالى مهیب است.
«تابناك»؛ گزارش  به 

ورود  سالگى  یک  آستانه  در 
ویروس کرونا به کشورمان، وزیر 
مقابل  در  گذشته  روز  بهداشت 
حضور  تلویزیونى  هاى  دوربین 
مخابره  را  مهم  خبرى  تا  یافت 
مورد  نخستین  شناسایى  کند؛ 
یافته  جهش  ویروس  به  مبتال 
که  مسافرى  کشورمان.  در  کرونا 
کشورمان  به  انگلستان  از  اخیرا 
بیمارستان  یک  در  و  بازگشته 
آنجا  در  و  بسترى  خصوصى 

آزمایش شده است.
چقدر  مسافر  این  اینکه 
بسترى  نیازمند  که  بوده  بدحال 
دانیم  نمى  را  شده  بیمارستان  در 
و تنها اینقدر مى دانیم که سعید 
نمکى گفته «این فرد با تست پى 
آمده(؟)  ایران  به  مثبت  آر  سى 

آگاه  نخست  روز  از  چون  و 
ایزوله  را  خود  بود،  هوشیار  و 
به  او  اطرافیان  از  کسى  و  کرده 
است؛  نشده  مبتال  ویروس  این 
این  نزدیکان  از  که  غربالگرى  با 
از  موردى  هیچ  شد،  انجام  بیمار 
در  دیگرى  فرد  در  ویروس  این 

کشور پیدا نشد.»
چگونه  اینکه  از  نظر  صرف 
کرونا  مثبت  تست  با  فردى 
غربى  از  را  خودش  توانسته 
ایران  به  اروپا  قاره  نقطه  ترین 
برساند و از آن مهم تر، فارغ از 
آنکه چگونه چنین فردى بعد از 
توقف پروازها از مبدا انگلیس به 
کشورمان و شروع طرح وزارت 
بهداشت براى شناسایى مسافرانى 
که از این مبدا به ایران سفر کرده 
از  بعد  و  نشده  شناسایى  بودند، 
شناسایى  بیمارستان  در  بسترى 
شده، حاال مى دانیم که راه ورود 
گونه خطرناك تر ویروس کرونا 

به کشورمان باز بوده است.
وضوح  به  شود  مى  را  این 
شناسایى  از  وزیر  روایت  از 
انگلیس  در  یافته  جهش  کروناى 
اى  سویه  دریافت.  کشورمان  در 

از ویروس که مسرى تر است و 
روى  خارهاى  در  که  جهشى  با 
پوسته داشته، چسبندگى بیشترى 
به سلول دارد و در نتیجه بیمارى 
است؛  قبلى  هاى  نسخه  از  زاتر 
که  گزارشى  هیچ  هنوز  هرچند 
این  از  ناشى  بیمارى  کند  تایید 
ناشى  بیمارى  از  شدیدتر  سویه 
از سویه هاى قبلى است، منتشر 
گفت  توان  نمى  لذا  و  نشده 
مرگبارتر  یافته  جهش  ویروس 

هم هست.
البته این پایان ماجرا نیست، 
حکایت  گزارش ها  برخى  چون 
جدید  نسخه  که  دارند  آن  از 
از  متفاوت  آنقدر  کرونا  ویروس 
نسخه هاى قبلى است که احتمال 
دارد افرادى که قبال به کووید 19
مبتال شده اند را هم درگیر کرده 
و بار دیگر آنان را به این بیمارى 
بررسى  که  گزاره اى  نماید؛  مبتال 
پژوهشگران  کار  دستور  در  آن 
تایید،  صورت  در  و  دارد  قرار 
از  بسیارى  اثرگذارى  باید 
دست  به  را  فعلى  واکسن هاى 
انتظار  چشم  و  سپرد  فراموشى 
واکسن  از  جدیدى  نسخه هاى 

سویه  اساس  بر  که  بود  کرونا 
جدید ساخته شده اند.

نکته قابل تامل در این میان، 
پروتکل هاى  رعایت  ضرورت 
بهداشتى و مراقبتى و انتظار براى 
پژوهش ها  نتیجه  شدن  مشخص 
یافته  جهش  ویروس  پیرامون 
این  درك  ضرورت  است.  اخیر 
است  ممکن  که  کلیدى  نکته 
را  انتظار  مورد  کارایى  واکسن ها 
نداشته باشند؛ همان واکسن هایى 
بهداشت  سازمان  همراهى  با  که 
مسئوالن  پوشى  چشم  و  جهانى 
بهداشت و درمان در کشور هاى 
استاندارد  روند هاى  بر  مختلف 
ساخت واکسن و تاکید بر تسریع 
خلق  دیگرى  از  پس  یکى  امور، 
را  آزمون  مراحل  مى شوند، 
بسیارى  و  مى گذارند  سر  پشت 
مورد  آزمون  نهایى  مراحل  در 

استفاده وسیع قرار مى گیرند.
این در حالى است که به رغم 
تسریع امور مربوط به ساخت و 
تایید واکسن در جهان، شاهدیم 
نوشدارو  این  به  دستیابى  راه  که 
یا  مسدود  کشورمان  امثال  براى 
به شدت دشوار و سخت است تا 
جایى که واریز وجه براى خرید 
واکسن از پروژه اى که رهبرى آن 
بر عهده سازمان بهداشت جهانى 
است هم با موانعى پرشمار مواجه 
پایانش  در  که  مسیرى  مى شود. 
محدودى  میزان  است  قرار 
واکسن در اختیار کشورمان قرار 

گیرد تا به گروه هاى اولویت دار 
تزریق شود و براى واکسیناسیون 
کافى  عنوان  هیچ  به  عمومى 

نیست.
دیگر  بار  که  اینجاست 
پیرامون  کلیدى  موضوع  یک 
اینکه  مى کند؛  خودنمایى  کرونا 
نیست،  ممکن  کرونا  کنى  ریشه 
در  مشترك  اقدامى  آنکه  مگر 
بر  که  شود  آغاز  جهان  سراسر 
خاکى  کره  مردم  همه  آن  اساس 
واکسیناسیون شوند؛ چه آن هایى 
مانند  فقیر  کشور هاى  در  که 
برخى کشور هاى آفریقایى ساکن 
که  ایرانیان  امثال  چه  و  هستند 
مانع  حتى  ظالمانه  تحریم هاى 
شده  برایشان  واکسن  خرید  از 
نشود،  طى  تا  که  مسیرى  است. 
نفر  یک  ابتالى  با  که  ویروسى 
در  تکثیر  به  شروع  ووهان  در 
تکثیر  ادامه  به  قادر  کرد،  جهان 
محروم  کشور هاى  همه  در  خود 
از واکسن خواهد بود و به همه 
جاى جهان سرایت خواهد کرد.

هرگز  مشترك،  درد  *«این 
نمى شود»،  درمان  جدا  جدا 
مشترك»  «رزم  سرود  از  پاره اى 
عزیز»  شو  «همراه  به  معروف 
زیادى  شهرت  رغم  به  که  است 
شاعرش  دارد،  کشورمان  در  که 
اسم  پشت  و  نیست  مشخص 
مستعار «برزین آذرمهر» و برخى 

ادعاها پنهان مانده است.

اجراى بیش از 200 برنامه در جهان
براى بزرگداشت سردار دل ها

قیمت تخم مرغ از یارانه 45500 تومانى 
بیشتر شد

به بهانه افزایش نگرانى ها از شیوع ویروس جهش یافته

چرا کرونا،
این درد مشترك هرگز جدا جدا درمان نمى شود؟!
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