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علی جالل زاده

گردشــگری اســتان
بــدون توجــه بــه زیــر
ســاختها
بــا اینکــه چنــد ســالی اســت بحــث
گردشــگری در اســتان بــه عنــوان
یکــی از محورهــای کســب ثــروت و
توســعه مطــرح اســت امــا متاســفانه
زیرســاختهای مــورد نیــاز بــرای تحقــق
ایــن مهــم مشــاهده نمــی شــود
ایــن در حالــی اســت کــه اســتان
آذربایجــان غربــی از همــه زمینــه هــا
بــرای توســعه صنعــت گردشــگری
برخوردارســت مواهب طبیعــی خدادادی
آب و هــوای مناســب کــه در صــورت
پرهیــز مســئولین از شــعار و تمرکــز در
عمــل  ،مــی توانــد آینــده ایــن منطقــه
از کشــور را بــه یــک مــکان گردشــگری
داخلــی و خارجــی مبــدل ســازد
از موقعــی کــه پــل شــهید کالنتــری
بــر روی دریاچــه ارومیــه بــه بهــره
بــرداری رســیده و آمــد و شــد بیــن
تبریــز و تهــران ارومیــه و دیگــر شــهرها
تســهیل گشــته گردشــگران زیــادی را
بــه اســتان و بخصــوص شــهر زیبــای
ارومیــه گســیل داشــته امــا عــدم وجــود
زیرســاختهای الزم بــرای جوابگوئــی ایــن
مهمانــان از ایــن اســتقبال کاســته اســت.
منتقدیــن وضعیــت فعلــی معتقدنــد در
شهرســتانهای اســتان ضعــف فرمانــداران
در ایــن خصــوص بــه وضــوح مشــهود
اســت کــه حتــی عمومــا بــه اســتاندار
محتــرم معتــرض هســتند کــه چــرا از
فرماندارانشــان در ایــن مــورد توضیــح
نمــی خواهنــد کــه ابقاء ایــن فرمانــداران
ظلــم فاحــش بــه اســتان اســت.
اعتــراض منتقدیــن نشــان مــی دهــد
کــه جــذب گردشــگر و توســعه ایــن
صنعــت بــا حــرف و مصاحبــه و چندیــن
برنامــه کلیشــه ای محقــق نمــی یابــد
وقتــی اســتان از ابتدائــی تریــن
زیرســاختهای الزم محــروم اســت پنــاه
بــردن به میزبانی مســابقات ورزشــی بین
المللــی و یــا ایــام خــاص در طــول ســال
دردی از درد هــا را درمــان نمــی کنــد.
در صورتــی کــه مــی تــوان هزینــه هایــی
را کــه در میزبانــی مســابقات بیــن المللی
و یــا برگــزاری همایــش هــا و برنامــه
هــای کلیشــه ای انجــام مــی شــود در
جهــت رفــع نیازهــای زیــر ســاختی
گردشــگری مــورد اســتفاده قــرار داد.
در حالــی کــه در ســطح اســتان انتقــاد
از دولــت و عوامــل آن یــک گنــاه
نابخشــودنی بــه حســاب مــی آید.بعضــی
از دوســتان آمــاده انــد تــا منتقــدی از
عملکــرد دولــت در اســتان انتقــاد کنــد
تــا وارد صحنــه شــوند و بــا قلــم فرســائی
و دوختــن زمیــن و زمــان بــه هم،همــه
چیــز را عالــی و عــاری از هرگونــه ایــراد
و کــم کاری نشــان دهنــد (دریــغ از
انتقادپذیــری و اکثــرا انتقــاد گریــزی)
و ایــن درحالــی اســت کــه حتــی بچــه
در شــکم مــادرش بــه ایــن دولــت
منتقــد اســت و همــه بــه خســارتهای
ایــن دولــت واقــف .در چنــد ســال
اخیــر فرصــت هــای طالئــی زیــادی را
بــرای ســر و ســامان دادن بــه وضعیــت
گردشــگری و نیازهــای اساســی اســتان
از دســت داده ایــم و مدیریــت روزمــره
و روزمــره گــی مســئولین اســتان
عمومــا بــه شــعار بســنده کــرده انــد.
مســئولین بایــد بــه واقعیتهــای
موجــود توجــه بکننــد و منافــع
کلــی منطقــه را فــدای تعصــب هــای
جناحــی و روابــط دوســتانه ننماینــد

لطفا هنگام مطالعه این نرشیه سیگار نکشید

حرف اول .....................................................................................................................................................................................

پیام به حجاج بیتاهلل الحرام

حضــرت آیــتاهلل خامنــهای در پیامــی بــه زائــران بیــت اهلل الحــرام ،برائــت از مســتکبران و در رأس آن آمریــکا را بــهمعنــی برائــت
از مظلومکشــی و جنگافــروزی ،محکــوم کــردن کانونهــای تروریســم از قبیــل داعــش و بلکواتــر آمریکائــی ،نهیــب امــت اســامی
بــر ســر رژیــم کودککــش صهیونیســت و پشــتیبانان و کمککننــدگان آن و محکومیــت جنگافروزیهــای امریــکا و دســتیارانش در
منطق ـهی حســاس غــرب آســیا و شــمال آفریقــا دانســتند و بــا تأکیــد بــر قــرار داشــتن مســئله فلســطین در رأس همــه مســائل سیاســی
مســلمانان ،خاطرنشــان کردنــد :ترفنــد معاملــه قــرن کــه بهوســیله آمریــکای ظالــم و همراهــان خائــن آن زمینهســازی میشــود،
جنایتــی در حــق جامعــ ه بشــری اســت .همــگان را بــه حضــور فعــال بــرای شکســت ایــن مکــر دشــمن فــرا میخوانیــم و بــه حــول و
قــوه الهــی آن را و همــه ترفندهــای دیگــر جبهــه اســتکبار را در برابــر همــت و ایمــان جبهــه مقاومــت محکــوم بــه شکســت میدانیــم.
مناز جمعه این هفته ارومیه .........................................................................................................................................

انعکاس واقعیتها بر اساس صداقت اولویتکاری خبرنگاران باشد

حجتاالســام و المســلمین ســید مهــدی قریشــی در خطبههــای این نمــاز جمعه که در مصــای بزرگ امام خمینــی (ره) ارومیه اقامه شــد با
توصیــه نمازگــزاران بــه رعایــت تقــوای الهــی موضــوع اهمیت قرائــت دعای عرفه در آســتانه مــاه محرمالحــرام را مــورد توجه قــرار داد و اظهار
داشــت :قرائــت دعاهایــی نظیــر عرفــه منجــر بــه شــناخت عمیقتــر پــروردگار عالمیــان و راهــکاری بــرای تقــرب و بندگی نــزد خداوند اســت
نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجانغربــی بــا بزرگداشــت روز خبرنــگار افــزود :اهمیــت خبــر و خبرنــگاری موضوعــی بســیار روشــن
اســت و آنچــه در ایــن زمینــه از ارزش زیــادی برخــوردار اســت اینکــه بایــد خبرنــگاران در انعــکاس واقعیتهــا کــه بایــد صادقانــه
صــورت گیــرد از هــر گونــه حــدس و گمــان یــا قومیــت گرایــی و امثالهــم پرهیــز کــرده و محــور تولیــد آثــار وحــدت آفریــن باشــند.
قریشــی اظهــار داشــت :خبرنــگاران بایــد در تولیــد آثــار رســانهای از منافــع شــخصی و مطامــع دنیــوی
یــا طرفداریهــای سیاســی دوری کــرده و مســیر اصــاح و تعالــی جامعــه را در دســتور کار قــرار دهنــد

فرمانده سپاه آذربایجانغربی

استقامت زنان و مردان این سرزمین سیلی سختی بر صورت کریه استکبار

فرمانــده ســپاه آذربایجانغربــی بــا بیــان اینکــه
امروز شــیطان بــزرگ یعنی آمرییــکا از جمهوری
اســامی خشــمگین است گفت :اســتقامت مردان
و زنــان و فرزنــدان ایــن ســرزمین چنــان ســیلی
بــه صــورت زشــت و کریــه اســتکبار و ایــادی
آن وارد کــرده کــه عاجــز و ناتــوان شــده اســت.
حبیــب شهســواری امــروز در مراســم یــادواره
شــهدای عملیــات نصــر  7در سردشــت اظهــار
کــرد :سردشــت نمــاد ایســتادگی و شــرافت،

مردانگــی مــردان و شــیرزنی شــیر زنــان و
معصومیــت طفلهایــی اســت کــه بــا عصمــت
الهــی خــود بــه جــای تنفــس اکســیژن ،گازهــای
مختلــف شــیمیایی متجــاوزان و اســتکبار
جهانــی تنفــس کردنــد و بــه خــدا پیوســتند.
وی بــا بیــان اینکــه تاریــخ از بــه یــاد آوردن ظلم
اســتکبار بــه خــود مــی لــرزد ،افــزود :آنــان کــه
منــادی و مدافــع بــه ظاهــر حــق و حقــوق بشــر
هســتند عــرق شــرم بــر جبینشــان بنشــیند کــه
پــس از گذشــت  30ســال هنــوز زخــم بــر دل و
ســینه شــیمیایی زدگان مردمان این شــهر است.
فرمانــده ســپاه شــهدای آذربایجانغربــی بــا
اشــاره بــه عملیــات نصــر  7و بیــان اینکــه
هنــوز فریــاد اســتقالل طلبــی ،آزاد خواهــی و
غلبــه فرزنــدان مومــن و متدیــن ایــن مــرز و
بــوم در ســال  66بــر علیــه نــوادگان اســتکبار
و عوامــل اجیــر شــده مســتکبرین غــرب و
شــرق بــه گــوش مــی رســد ،تصریــح کــرد:
ایــن شــهدا و فرزنــدان امــام راحــل (ره) بودنــد
کــه بــا جــان و دل جنگیدنــد و اجــازه ندادنــد
یــک وجــب از خــاک مقــدس جمهــوری
اســامی را زیــر پــای دشــمنان قــرار بگیــرد.
وی اضافــه کــرد :ایــران محــل و مکانــی اســت
کــه دشــمنان مــی خواســتند یکتــازی کننــد امــا

آثــاری از اســتکبار و متجاوزیــن و ظلم نیســت به
جــز نمادهــای از ذلــت ،شکســت و خفــت آنــان
را نمــی بینیــد .شهســواری گفــت :هنــوز در ایــن
اســتان بــه خصــوص سردشــت پــس از  40ســال
خــون هــای ســرخ خشــک نشــده و فرزنــدان
ایــن ســرزمین در جــای جــای آن قــوام بخــش،
راه شــهدا اســت .وی بــا بیــان اینکــه امــروز در
چهلمیــن ســالگی انقــاب اســامی ،اســتکبار،
شــیطان بــزرگ از مــا خشــمگین اســت و عرصــه
تقابــل و دفــاع و جنــگ را بــر مــا ســخت کــرده
اســت ،خاطــر نشــان کــرد :اســتقامت مــردان و
زنــان و فرزنــدان ایــن ســرزمین چنــان ســیلی
بــه صــورت زشــت و کریــه اســتکبار و ایــادی
آن وارد کــرده کــه عاجــز و ناتــوان شــده اســت.
فرمانــده ســپاه شــهدای آذربایجانغربــی گفــت:
ایــن اقتــدار شــهدا ،نظــام جمهــوری اســامی و
فرزندان شــهدا اســت ،فرزندانی از نســل شهدایی
کــه رفتنــد امــا در تاریــخ مانــدگار شــدند.
فرمانــده ســپاه شــهدای آذربایجــان غربــی
اظهــار کــرد :امــروز مقتدارنــه از مرزهــای
جمهــوری اســامی از تنگــه هرمــز خلیــج
فــارس گرفتــه تــا چشــمه ثریــا ماکــو در
آذربایجــان غربــی مهــد حضــور دلــدادگان،
شــیفتگان و فرزنــدان امــام ایــن انقالب هســتند.

رئیس خانه مطبوعات آذربایجانغربی

رسانههای آذربایجانغربی به موضوعات چالشی نمیپردازند

یوســف پیربوداقــی در جشــن روز خبرنــگار کــه
در خانــه مطبوعــات آذربایجانغربــی برگــزار
شــد ،اظهــار کــرد :رســانههای اســتان در حالــت
ایســتایی قــرار داشــته و بــه دنبــال موضوعــات
چالشــی در شــهرها و روســتاها نمیرونــد و
مدیــران بــرای پیگیــری چنیــن موضوعاتــی
بایــد رســانهها را همراهــی و همــکاری کننــد.
وی بــا اشــاره بــه عملکــرد یــک ســال گذشــته
افــزود :جشــنواره ابــوذر ،رســانه و آیــات و
رســانهنگاران انقــاب از جملــه ســه جشــنواره
رســانهای بــود کــه در ســال گذشــته در
اســتان برگــزار شــد و ســال پربــاری از ایــن
جهــت بــرای جامعــه رســانهای اســتان بــود.
رئیــس خانــه مطبوعــات آذربایجانغربــی بــا
اشــاره بــه مشــکالت مطبوعــات ادامــه داد:
ســال گذشــته ســال خوبــی بــرای رســانهها
نبــود چــرا کــه بــاال رفتــن هزینههــای چــاپ
و انتشــار بــه دلیــل تحریمهــا رســانهها

را دچــار چالشهــای بســیاری کــرد و
ایــن مشــکالت نیــز همچنــان ادامــه دارد.
وی عنــوان کــرد :توســعه در هــر جامعــهای
شــاخصها و ابزارهــای خــاص خــود را
دارد و از طرفــی ســرمایه اجتماعــی مبنــای
توســعه اســت و چنــان چــه ایــن ســرمایه
اجتماعــی بــه هــر دلیلــی آســیب ببینــد
فاصلــه رســیدن بــه توســعه اجتماعــی افزایــش
خواهــد یافــت و خبرنــگاران در ایــن ارتبــاط
نقــش مهمــی میتواننــد داشــته اســت.
پیربوداقــی بــا اشــاره بــه نقــش خبرنــگاران در
جامعــه تصریــح کــرد :رســانهها میتواننــد
بــا پرهیــز از افتراقــات جلــوی تضادهــا و
اختالفهــا را بگیرنــد و بــرای نقشآفرینــی
رســانهها در ایــن ارتبــاط مدیــران بایــد
رســانهها را تنهــا بــه صــورت رســانه و نــه
بــا نــگاه شــخصی مــورد توجــه قــرار دهنــد.
وی در پایــان بــا مطــرح کــردن خواســتههای

خبرنــگاران از مســؤوالن خاطرنشــان کــرد:
از مســؤوالن درخواســت میشــود یــک
میدانــی در شــهر بــه نــام خبرنــگاران
نامگــذاری شــود و میــدان خیریــن ارومیــه
بهتریــن گزینــه بــرای انجــام ایــن کار اســت.

ترس بیخودی از آمریکا

بنابــه گــزارش جارچــی باشــی(خبرنگار نشــریه
ارومیــه) :آقــای ظریــف گفته«بازدارندگــی
آمریــکا در تــرس بقیــه از آمریکاســت نــه
در قــدرت آمریــکا و ادامــه داده که:معتقــدم
ایــن تــرس کــم کــم زائــل خواهــد شــد
گفتم:نفهمیــدم چــی شــد؟چی شــد؟مگه
همیــن آقــای ظریــف نبــود در ســال 1392
در جمــع دانشــجویان کــه مــی گفــت
آمریــکا مــی توانــد بــا یــک بمــب تمــام
سیســتم دفاعــی مــا را از کار بینــدازد
جنــاب جارچــی باشــی گفت:همیــن
خطاهــای محاســباتی بــود کــه در برجــام
و دیگــر موضوعــات کار دســتمان داد و
عمومــا مذاکــرات بــا وجــود تــرس غالــب
انجــام گردیــد و همیــن دشــمن خصوصــا
شــیطان بــزرگ را جــری تــر کــرد
گفتــم:در موضوعــات اقتصــادی نیــز همیــن
تــرس توهمــی متاســفانه همچنــان ادامــه
دارد بعضــی از آقایــان دولتمــردان و حامیــان
ســینه چاکشــان عقیــده دارنــد که داشــتن آب
و نــان و حتــی هــوا بــرای تنفــس را منــوط
بــه ارتبــاط بــا آمریــکا مــی داننــد و اگــر ایــن
ارتبــاط منقطــع باشــد یــا شــود،ادامه حیــات
بــرای کشــور را ال ممکــن قلمــداد مــی کننــد
جنــاب جارچــی گفت:بنــده بــه نوبــه خــود
حــرف آقــای ظریــف را کامــا قبــول دارم
ولــی بنــده ی کــم ســوادتر از آقــای ظریــف
ایــن موضــوع را در ســن  14و  15ســالگی
دریافتــه بــودم و دلســوزان نظــام االن چندیــن
ســال اســت مرعوبیــن آمریــکا را بــرای
نترســیدن از ایــن قــدرت پوشــالی ترغیــب
و ســفارش مــی کننــد کــه بــا بــی مهــری
تمــام بــا القــاب ترســوها،بی شناســنامه هــا و
 ...مــورد هجمــه قــرار گرفتــه و معتقــدان بــه
ایــن مــوارد را بــه جهنــم حوالــه مــی کننــد
گفتم:ادبیــات دولــت مــردان در روزهــای
اخیــر هرچنــد هنــوز نیــز رگــه هائــی از
بــا ادبیــات گذشــته ایشــان فاصلــه گرفتــه
کــه جــای امیــدواری بــرای نجــات ایــن
آقایــان از تــرس خــود ســاخته مــی باشــد
جنــاب جارچــی باشــی گفت:البتــه خودمونیــم
هــا ،ســرنگونی پیشــرفته تریــن و گرانتریــن
پهبــاد آمریــکا و توقیــف نفتکــش انگلیــس
خبیــث در میــان ناوهــای اســکورت و عــدم
توانایــی آمریــکا و انگلیــس در مقابلــه بــه مثــل
نــه تنهــا ظریــف و دولتمــردان دیگــر بلکه همه
جهانیــان را از تــرس خــود ســاخته رهانیــد
گفتم:بنــده اگــر جــای فرماندهــان ســپاه

پول مملکت باید برای رونق تولید هزینه شود نه تشکیل وزارتخانه جدید

عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس بــا
بیــان اینکــه مخالــف تشــکیل وزارت میــراث وزارت
میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع دســتی
هســتم ،گفــت :پــول مملکــت بایــد بــرای رونــق
تولیــد هزینــه شــود نــه تشــکیل وزارتخانــه جدیــد.
عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس بــا
بیــان اینکــه مخالــف تشــکیل وزارت میــراث وزارت
میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع دســتی
هســتم ،گفــت :پــول مملکــت بایــد بــرای رونــق

طنز پرداز نرشیه

تــرس را در خــود دارد امــا بــه طــور فاحــش

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس

تولیــد هزینــه شــود نــه تشــکیل وزارتخانــه جدیــد.
نــادر قاضــی پــور نماینــده ارومیــه در مجلــس
شــورای اســامی بــا اشــاره بــه مصوبــه مجلــس
دربــاره تشــکیل وزارت میــراث فرهنگــی،
گردشــگری و صنایــع دســتی و تائیــد ایــن
مصوبــه از ســوی شــورای نگهبــان ،گفــت:
تشــکیل ایــن وزارتخانــه هزینــه دارد و هزینــه
آنــرا هــم از جیــب  80میلیــون بــر مــی دارنــد
وی بــا اشــاره بــه شــرایط بــد اقتصــادی کشــور

جارچی باشی..................

تاکیــد کــرد :در ایــن شــرایط بــد اقتصــادی
نبایــد هیــچ هزینــه ای بــه کشــور تحمیــل کــرد.
عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس
بــا بیــان اینکــه تبدیـــــــل ســــــــازمان
مذکــــــــور بــه وزارتخانــه بــرای دولــت بــار
مالــی دارد ،افــــــــزود :نماینــدگان نبایــد
بـــــــــا مصوبــات خــود هزینــــــــــه
جدیــدی بــــــــرای دولــت ایجــــــــــاد
کنند.

و ارتــش بــودم یــک تــور بازدیــد بــرای
دولتمــردان کــه چنیــن تصوراتــی دارنــد
برگــزار مــی کــردم تــا مشــخص شــود
کــه قضیــه نــه تنهــا آن گونــه کــه بعضــی
آقایــان تصــور مــی کننــد نیســت بلکــه
کشــورمان بــه لحــاظ نظامــی و دفاعــی بــه
ســطحی از توانمنــدی رســیده کــه مانــع
از هرگونــه اقــدام و دشــمن مــی شــود.

لطفا هنگام مطالعه این نرشیه سیگار نکشید

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

اعتراض اساتید بسیجی کشور به توقف اجرای وظایف شورایعالی انقالب فرهنگی

کانونهــای بســیج اســاتید دانشــگاهها ،مراکــز
آمــوزش عالــی و پژوهشــی کشــور در اعتــراض بــه
توقــف اجــرای وظایــف شــورایعالی انقــاب فرهنگــی
بیانیــهای صــادر کــرده و گفتنــد :آقــای رییــس جمهــور!
اجــازه ندهیــد بــی اعتنایــی بــه قــرارگاه فرهنــگ ،علــم
و فنــاوری در حافظــۀ م ّلــی بــه نــام شــما ثبــت شــود!

و جنابعالــی ترجیــح دادیــد کــه برخــافِ گفتههــا و رویّههــای خــود در
ِ
سیاســت
ّــی نادرســت خــود» از آزادی و تکثّــر و فرهنــگ و
گذشــته« ،تلق ِ
ِ
رســمیت بخشــید.
تجــدد و غــرب را
فرهنگــی مــا بــا
نســبت
فرهنگــی و
ّ
ِ
ّ
چنانکــه ایــن منطــق نهفقــط در عرصــۀ فضــای مجــازی ،مشــهود و نمایــان
ادبیــات ،حجــاب
اســت ،بلکــه وضـ ِ
ـع علو ِمانســانی ،ســینما ،مطبوعــات ،شــعرّ ،
ـت دولـ ِ
ـل مــور ِد حمایـ ِ
ـت یازدهــم و دوازدهــم ،و گزندهتــر
و مجامــع و محافـ ِ
آموزشــی دوهزاروســی ،بهروشــنی گویــای آن اســت.
از همــه ،ســن ِد
ِ
ِ
سیاســت نادرســت و مایــل
بدیهیســت کــه بــا چنیــن جهتگیــری و
ِ
«مانــع بازدارنــده»
ه
مثابــ
ه
بــه گریــز از شــورایعالیانقالبفرهنگی ب
ِ
مواجهــه نمــوده کــه نتیجــۀ قهــری آن سســت یــا بــی اثــر شــدن
ایــن قــرارگاه مهــم کشــور در حــوزۀ فرهنــگ ،علــم و فنــاوری اســت؛
حضرتعالــی بــا وجــو ِد آنکــه «رئیسجمهــور» هســتید و بایــد بیــش
از همــه ،پایبنــ ِد بــه «قانــون» باشــید ،ا ّوالً ،تاآنجاکــه ممکــن بــوده
اســت« ،جلســاتِ شــورا» را تشــکیل ندادیــد تــا گویــا از «الزامهــای
قانونــی مص ّوبــاتِ آن» دور بــوده و صــورتِ مســأله پــاک شــود.
ِ
ثانیــاً ،بــه بهانههــای مختلــف ،مص ّوبــاتِ ایــن شــورا را «اجــرا»
ّ
«معطــل» و «معــ ّوق» ،بــه خــود وانهادیــد.
نکــرده و قانــون را
ثالث ـاً ،اکنــون نیــز بــا ایــن توجیــه کــه دو تــن از اعضــای شــورا« ،منتقــد»
ِ
«مخالــف» سیاســتهای فرهنگــی و بعضــاً قانونشــکنیهای موجــود
و
بــوده و زبــان بــه «اعتــراض» میگشــایند ،حضــو ِر خــود در ایــن شــورا
تأســف و حــزن اســت کــه
را ملغــی فرمودهایــد؛ بهحــقّ  ،جــای بســی ّ
بخــش عمــدۀ اهرمهــای قــدرت را در
رئیــس محتــرم دولــت ،بــا اینکــه
ِ
ِ
عنــان بســیاری از
حاکمیــت ،در اختیــا ِر خویــش دارد و زمــان و
ســاختا ِر
ِ
ّ
امــور ،در دســت اوســت ،از «ســعۀصدر» و «آزاد اندیشــی» فاصلــه یافتــه
کــه بــه بهانــۀ حضــو ِر «دو منتقــ ِد صریــحاللهجــه» در جلســۀ درونــی و
اصــل جلســاتِ قــرارگاه مرکــزی
بســتۀ شــورایعالیانقالبفرهنگی،
ِ
فرهنــگ ،علــم و فنــاوری بــه تعطیلــی کشــیده شــده و امــ ِر فرهنگــی را
حــال خویــش رهــا شــود.
حســاس اســت ،بــه
ِ
کــه اصیــل ،کانونــی و ّ

بســیج اســـــــاتید در اعتــراض بــه توقـــــــــف اجــرای وظایــف
شــورای عالـــــــــی انقــاب فرهنگــی بیانیــهای صــادر کــرد.
متــن کامـــــــــل ایــن بیانیــه بدیــــــــن شــرح اســت:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
حضــور حضــرت حجتاالسالموالمســلمین جنــاب آقــای دکتر حســن روحانی
رئیسجمهور محترم،
بــا ســام و احتــرام ،بــه اســتحضار میرســاند چنــدی پیــش جمعــی از
اســتادان بســیجی بــا حضــور در دبیرخانــۀ شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی
بــه نمایندگــی از جامعــۀ اســتادی کشــور دربــارۀ موضوعــات ،نظــام مســائل
و معضــات حــوزه هــای فرهنــگ ،علــم و فنــاوری بــا حجــت االســام
والمســلمین دکتــر عاملــی دبیــر محتــرم شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی
بــه گفــت و گــو پرداختنــد؛ از جملــۀ محورهــای گفــت و گــو؛ گالیــه از
حضــرت عالــی بــرای کــم رنــگ کــردن جایــگاه قرارگاهــی شــورای
عالــی انقــاب فرهنگــی در کشــور بــوده اســت؛ مــع االســف بــا توجــه
بــه تــداوم وضــع گفتــه شــده بــر آن شــدیم تــا در ایــن نامــه رســماً و
در پیشــگاه ملّــت و دانشــگاهیان مالحظــات خــود را تقدیــم نمائیــم؛
تصمیــم شــما مبنــی بــر عدمحضــور در
تلــخ
پــس از انتشــار اخبــار
ِ
ِ
شــورایعالیانقالبفرهنگی کــه ازســوی دفتــ ِر حضرتعالــی نیــز تکذیــب
نشــد ،اینــک بــر آن هســتیم کــه از بــابِ «توصیــۀ مؤمنانــه و مشــفقانه»،
نکاتــی چنــد را بــا شــما در میــان بگذاریــم .ایــن حقیقــت ،جــای انــکار نــدارد
ـی دولـ ِ
ـت شــما از آغــاز تاکنــون ،آنطــور کــه بایــد
کــه سیاس ـتهای فرهنگـ ِ
ـل انقــابِ اســامی نبــوده
تــدار 
ـان اصیـ ِ
ـی گفتمـ ِ
ک گ ـ ِر جهتگیــریِ فرهنگـ ِ

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

دولــت در مدیریت اقتصـــــــــــادی موفق نبوده اســت .مـــــــــــردم و کارشناســــــــــــان
و فعــاالن اقتصــادی دربــاره نمــره مــردودی دولــت متفــق القــول هســتند .آمــار هــای اقتصــادی
رقیــق شــده دولــت نیــز بــا وجــود همــه کتمــان هــا ،از همیــن واقعیــت حکایــت مــی کنــد.
در چنیــن شــرایطی ،اقتضــای عقالنیــت ایــن اســت کــه دولــت از خودرایــی و خودکامگــی بکاهــد
و مشــورت پذیــری و تصمیــم گیــری جمعــــــــــــی را دســتور کار قــرار دهــــــــــد .آقــای
روحانــی اکنــون بیــش از هــر زمــان دیگــری نیازمنــد نظــارت شــدن و خــروج از خــود بســندگی

خد

ست
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ام

دیابت اختیارات؛ انسولین یا قند ؟!

ـم اســت؛ همچنــان کــه خســارت هـــــــــــــای
اســت .خــود بســندگی بــرای آقــای روحانــی سـ ّ
خــود را در ماجــرای برجــام و بــه ویــژه ســوء مدیریــت پــر اشــتباه اقتصــادی نشــان داد.
انتظــار دور زدن قانـــــــــــون و دریافــت اختیــارات بیشــتر ،بــه معنــای ســلب اختیــارات قانونی
از ســایر نهادهــا نظیــر مجلــس ،قــوه قضائیــه ،مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ،شــورای نگهبان،
رسانه ها و از این قبیـــــــــــل است .این ،همان حکایت نواختن شیپور از ســــــــــر گشاد آن
اســت .یا شــبیه حکایت کســی اســت که دچار بیماری دیابت و قنــــــــــــــد شــدید اســت اما

جامعــۀ بســیج اســتادان کشــور هرگــز خرســند نیســت کــه ایــن اقــدا ِم
شــما ،کــه نشــانۀ «تنگنظــری» و «عدمبردبــاریِ سیاســی» اســت ،در
تاریــخ ثبــت شــود و از شــأن و منزلـ ِ
ـت شــما بــه عنــوان منتخــب گرامــی
ـتن ایــن ســطور نیــز آن نیســت کــه
ملّــت بکاهــد .ازاینــرو غــرض از نگاشـ ِ
ـدد در ایــن شــورا فرابخوانیــم ،بلکــه مقصــود ایــن
شــما را بــه حضــو ِر مجـ ّ
اســت کــه شــما کمــی هــم دربــارۀ «تناقضهــا» و «تضادهــا»ی فکــری و
َمنشــی درنــگ کنیــد و بــه یــاد آوریــد کــه در تبلیغــاتِ پُرحجــم و رنگانـ ِ
ـگ
طبــل «آزادی» و «تکثّــر» و
انتخاباتــی چــه گفتیــد و تــا چــه انــدازه بــر
ِ
ــل مخالــف» کوفتیــد و امــروز کــه «قــدرت» در دســتان شماســت،
«تحم ِ
ّ
فرهنگــی» خویــش کــه جــز «گفتــن» و «اســتداللکردن»
«منتقــدان
بــا
ِ
ِ
و «نقّــادی» ،هیــچ ابــزاری در اختیــار ندارنــد ،چــه میکنیــد!!
فــارغ از برخــی القائــات ،لطفــاً تأ ّمــل فرماییــد کــه در
آینــده ،ایــن قبیــل «خطاهــای توجیهناپذیــر» چــه پاســخی
خواهــد داشــت؟! اگــر قــرار اســت شــورایعالیانقالبفر
ّ
محــل «تضــاربِ آراء و
اگــر قــرار اســت شــورایعالیانقالبفرهنگی،
عقــول» شــخصیت هــای حقیقــی و حقوقــی نباشــد و همــگان« ،تابــع»
«موضــع
«مطیــع» رییــس جمهــور باشــند و یــا شــما از
و «تســلیم» و
ِ
ِ
آمرانــه» بــا آنهــا ســخن بگوییــد ،جــز آن اســت کــه خواســته یــا
ناخواســته «یکهســاالری» و «اســتبداد» ،تثبیــت و رایــج خواهــد شــد؟!
بســیج اســتادان کشــور کــه بــه دفعــات دســت همــکاری و مــو ّدت را بــه
ســوی کارگــزاران دولــت در ســطوح ملّــی و اســتانی دراز کــرده و در یــاری
و همــکاری بــا دولــت محتــرم از هیــچ کوششــی فروگــذار نخواهــد کــرد ،در
ـدی ،بنیــادی و
ـی جـ ّ
ایــن موضــوع مهــم نیــز حضرتعالــی را بــه «بازاندیشـ ِ
مســتقل» ،دعــوت مینمایــد و از شــما تقاضــا دارد تــا بهواســطۀ اصرارهــای
ـت منزلـ ِ
حیثیـ ِ
ـت «ریاسـتجمهوری» در
ـرر بــر «قانونشــکنی» ،اعتبــار و
ّ
مکـ ّ
ـامیایران ،مخــدوش نشــود و اجــازه ندهیــد بــی اعتنایــی
نظا ِمجمهوریِاسـ ِ
بــه قــرارگاه فرهنــگ ،علــم و فنــاوری در حافظــۀ ملّــی به نام شــما ثبت شــود!
دوام توفیقــات روزافــزون حضرتعالــی را از خــدای بــزرگ خواســتاریم.

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

فرصت های شغلی موجود در شهر ارومیه
به یک فروشنده ماهر خانم نیازمندیم
خیــام جنوبــی روبــروی کوچــه آگاهــی پوشــاک
پرفکــت

بــه یــک شــاگرد
نیازمندیــم
32259085

هشدار ناجا درباره آگهی های استخدام بانوان

حتمــا از ماهیــت شــرکت هــا خبــردار باشــند و محل اســقرار شــرکت
در ســاختمان هــای اداری و تجــاری باشــد،نه اینکــه فــردی منــزل
خــود را شــرکت معرفــی کند.غنــی لــو گفت:همچنیــن ضــروری اســت
خانــم هــا قبــل از اســتخدام از نــوع فعالیــت شــرکت هــم آگاه شــوند
و اگــر شــرکتی فعالیتــی غیــر قانونــی ماننــد تکثیــر ســی دی هــا
و دی وی دی هــای غیــر مجــاز یــا توزیــع داروهــای قاچــاق دارد بــه
تنهایــی بــرای خــودداری از جــذب درآنهــا کافــی اســت .وی افزود:اگر
خانــم هایــی اشــتباها ایــن گونــه آگهــی هــا جــذب شــرکتی شــدند
و حقــوق آنهــا ضایــع شــد.می تواننــد آن را از طریــق مجتمــع هــای
قضایــی و همچنیــن پلیــس  110شــهرهای خــود پیگیــری کننــد.

استخدام مدرس زبان و کامپیوتر

موسســه اوراسیا(شــعبه قاســمیه) از متقاضیــان
و عالقــه منــدان مدرســی بــا شــرایط و مزایــای
ویــژه جــذب مــی نمایــد
نحوه ثبت نام از طریق سایت
www.orasia1.ir
تمــاس و مراجعــه در ســاعات اداری(بلــوار ولــی
عصــر خ مجلســی اول تربیــت مجتمــع آموزشــی
)زبــان و کامپیوتــر اوراســیا
3276600
به یک همکار آقا نیازمندیم
خیام جنوبی روبروی کلیسا فروشگاه آنی
تک

ت

وجه

ت

وجه

ت

وجه

قبــل از مکاتبــه و یــا درخواســت شغل،خواهشــمند اســت بــه نــکات
ذیــل توجــه فرماییــد:
نیازمندیهــای عمومــی ارومیــه عــاوه بــر آگهــی هــای دریافتــی از
موسســات و شــرکتها،منتخبی از اطالعیــه هــای اســتخدامی دســتگاه
هــای دولتــی موسســات و شــرکت هــا را کــه در ســایر رســانه هــای
سراســری درج گردیده.جهــت اطــاع از فرصــت هــای شــغلی موجــود
منتشــر مــی نمایــد و هیــچ نقــش و مســئولیتی در تعییــن شــرایط و
مشــخصات آگهــی هــای درج شــده و تغییــرات بعــدی و یــا توافــق
هــای فــی مابیــن کارجویــان و ســازمان هــا و اقدامــات بعــدی آنهــا
ندارد.لــذا خواهشــمند اســت ضمــن توجــه بــه نکتــه فــوق بــا مطالعه
دقیــق در مــورد ثبــت نــام آزمــون هــای اســتخدامی و یــا تمــاس بــا
شــرکتها و موسســات اقــدام نمائیــد

به یک فروشنده نیازمندیم
خیــام جنوبــی روبــروی کوچــه آگاهــی
فروشــگاه کیــف و کفــش بچــه گانــه

ا
س
ت

خ
د
ام

به یک فروشنده خانم نیازمندیم
خیام جنوبی روبروی تخت طاووس
فروشگاه مانتو نفس

بــه یــک همــکار
خانــم ماهــر بــا حقــوق
عالــی نیازمندیــم
خیــام جنوبــی روبــروی
کوچــه آگاهــی بازارچــه
فانــوس دریــا

بــه یــک نوجــوان
فعــال زیــر  18ســال
نیا ز مند یــم
خیــام جنوبــی روبــروی
کوچــه  5کیــف و کفــش
اشــرفی

بــه یــک نفــر
خانــم جهــت امــورات
دفتــری نیازمندیــم
فلکــه جهــاد دفتــر
دکتــر حــق پــدر
و کیــل

فروشــنده دختــر بــا
حقــوق و مزایــا و یــک نفــر
پســر جهــت پادوئــی نیازمندیــم
خیــام جنوبــی ط فوقانــی
فروشــگاه تخــت جمشــید
به یک همکار نیازمندیم
خیــام جنوبــی چهــارراه دانــش
دنــر چــی چســت
بــه یــک فروشــنده آقــا
نیازمندیــم
خیــام جنوبــی نرســیده بــه
فلکــه خیــام چــرم پیشــرو

نیــروی کارخانــم بــه صــورت
نیمــه وقــت بــا حقــوق ثابــت
 2.000.000تومــان نیازمندیــم
ســاعات مراجعــه  10الــی 14
32232531
09142706942

یــک شــرکت معتبــر پخــش سراســری جهــت تکمیــل کادر فــروش خــود بــا پورســانت
عالــی و بــدون محدودیت+بیمــه تامیــن اجتماعــی و بیمــه تکمیلــی و هزینــه ایــاب زهــاب از
افــراد واجــد شــرایط دعــوت بــه همــکاری مــی نمایــد 09144171996

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

بازارباش(نقد اقتصادی) ........

ماده  100عادی سازی
جرم و تخلف

نویسنده مهامن

کمســیون مــاده  100شــهرداری
کــه زمانــی قــرار بــود مرجعــی بــرای
تحقــق عدالــت و برخــورد بــا تخلفــات
شهرســازی باشــد االن بــا رویــه موجــود
خــود بــه عامــل ترویــج تخلفــات عدیده
در ایــن حــوزه مبــدل شــده اســت
مدتهاســت کــه ایــن اهــرم بــاز
دارندگــی کارائــی خــود را از دســت
داده و برخــاف گذشــته کــه ارجــاع
متخلفــان بــه ایــن کمســیون برایشــان
ناخوشــایند بــود امــا اکثــر یــا کمتــر
متخلفــی را در حــوزه ســاخت و ســاز
ســراغ داریــم کــه از ارجــاع بــه ایــن
کمســیون برآشــفته شــود علــت ایــن
اســت کــه بخــش زیــادی از تخلفــات
کــه در شهرســازی و معمــاری صــورت
مــی گیــرد و در واقــع ایــن کمســیون به
محفلــی بــرای دور زدن قانــون و حتــی
در برخــی مــوارد ،ایجــاد فســاد تبدیــل
شــده اســت کــه عمومــا متخلفیــن
ایــن حــوزه تخلفهــای عدیــده ای
را بــه امیــد رفــع و رجــوع شــدن در
کمســیون مــاده  100انجــام مــی دهند
در واقــع مــاده  100شــده اســت
محــل درآمدهــای کالن بــرای
شــهرداری و مامنــی شــده بــرای
متخلفیــن کــه بــا وجــود پرداخــت
جریمــه بــا رضایــت منــدی کامــل
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بــه ســود هنگفــت دســت مــی یابنــد
مــاده  100بایــد ضمانــت
عــدم اجــرای تخلــف باشــد
ایــن رویــه غلــط باعــث اعتراض مــردم و
برخــی از مســئوالن هــم شــده اســت تــا
آنجــا کــه رئیــس محتــرم قــوه قضائیه در
روزهــای اخیــر بــر لــزوم اصــاح ســاختار
ایــن کمســیون تاکیــد نمــوده و گفتنــد
اگــر احــداث یــک بنــا غیــر مجــاز اســت
نبایــد بــا دریافــت وجهــی در قالــب ماده
 100حــق عمــوم را ضایــع کــرد نتیجــه
تخلــف ســاختمانی بایــد تخریــب باشــد
در همیــن رابطــه در اردیبهشــت مــاه
ســال جــاری دیــوان عدالــت اداری بــا
ارســال نامــه ای بــرای وزیــر کشــور
خواهــان فعــال شــدن کارگــروه اصــاح
قانــون مــاده 100بــرای نهایــی کــردن
پیــش نویــس مربــوط بــه اصــاح ایــن
قانــون شــد کــه گویــا ســال گذشــته
پیــش نویــس آن نیــز تهیــه شــده اســت
کــه اقــدام مثبــت و در خــور تحســین
مــی باشــد بنظــر مــی رســد کــه ایــن
پیــش نویــس بایــد تضمیــن کننــده
توقــف کامــل تخلفــات ســاختمانی در
کشــور و ضمانــت اجــرای عــدم تخلفــات
مامــوران و مســئولین ســاخت و ســاز
در کشــور از جملــه شــهرداری هــا و
مهندســین ناظــر و ســایر متصدیــان
باشــد کــه بــا پرداخــت جریمـــــــه
از تخلفــات عدیــده ســاختمانی او
چشــــــــم پوشــی مــی شــود و بایــد
مطمئــن باشــد کــه نتیجــه تخلــف
ســاختمان تخریــــــب بناســــــــت
و الغیر.

مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان غربی

پیشرفت فیزیکی  ۴۰درصدی مرمت راسته پنیرفروشان

مدیــر کل میــراث فرهنگــی،
صنایــع دســتی و گردشــگری
اســتان آذربایجــان غربــی گفــت:
مرمــت راســته پنیــر فروشــان
افزایــش ۴۰درصــدی داشــته اســت.
« جلیــل جبــاری» ،بــا اعــام اینکــه
عملیــات مرمــت و بازســازی راســته
پنیرفروشــان بــازار تاریخــی ارومیــه
کــه اوایــل مــرداد شــروع شــده،
اظهــار کــرد :عملیــات اضطــرری
راســته پنیرفروشــان بــا هزینــه کرد
از ســوی شــهرداری و نظــارت فنــی
و تخصصــی اداره میــراث ادامــه دارد
و پیــش بینــی می شــود در اواســط
شــهریور مــاه بــه اتمــام برســد.

مدیــر کل میــراث فرهنگــی،
صنایــع دســتی و گردشــگری
اســتان آذربایجــان غربــی بــا اشــاره
بــه اینکــه ایــن راســته بــه جهــت
اینکــه دیوارهــا و گنبدهــای آن
دچــار فرســودگی شــده بــود و
همچنیــن تــرک خوردگــی هــا و
ریــزش هــای زیــادی در بخــش
هــای مختلــف آن مشــاهده مــی
شــود تصریــح کــرد :لــذا مرمــت
اساســی و اضطــراری آن ضــروری
بــود و بــر اســاس همــکاری و
تامیــن اعتبــار از ســوی شــهرداری
ارومیــه و نظــارت کارشــناس ایــن
اداره کل عملیــات مرمــت آن آغــاز

فعالیت  ۷۰مرکز نیکوکاری در استان
ســهندی گفــت ۷۰ :مرکــز نیکــوکاری در
آذربایجــان غربــی فعــال بــوده کــه ۳۴
هــزار خیــر بــا مراکــز فعــال نیکــوکاری
درســطح اســتان ارتبــاط مســتمر دارنــد.
«عزیــز ســهندی» ،اظهــار کــرد 70 :مرکــز
نیکــوکاری در آذربایجــان غربــی فعــال بــوده
و  34هــزار خیــر بــا مراکــز فعــال نیکــوکاری
درســطح اســتان ارتباط مستمر داشــته و بیش
از  12هــزار نیازمنــد ایــن نهــاد نیــز از خدمات
خداپســندانه ایــن مراکــز اســتفاده مــی کننــد.
مدیــر کل کمیتــه امــداد آذربایجــان غربــی بــا
بیــان اینکــه میــزان تســهیالت اشــتغالزایی
ارائــه شــده بــه مددجویــان کمیتــه امــداد
آذربایجانغربــی در چهــار ماهــه نخســت
ســال جــاری نســبت بــه زمــان مشــابه ســال

کار در منزل با دستمزد باال
به یــک بافنــده تابلو فــرش کامپیوتری(شــماره
ای) در انــدازه های مختلــف نیازمندیم.
09145281827-09149592406

یــک مجموعــه فرهنگــی
بــه تعــدادی همــکار خانــم بــه
صــورت نیمــه وقت(حقــوق یــک
میلیو ن  +پا د ا ش ) نیا ز مند یــم .
09148233218
32249107
بــه تعــدادی خانم(روزانــه
 4ســاعت)با حقــوق ثابــت
نیا ز مند یــم .
09142790191
بــه تعــدادی کارگــر ســاده و
کارهــای تخصصــی بــا جــای خــواب
و غــذای رایــگان در اســتانبول
نیازمندیــم
09055770050
یــک انتشــاراتی جهــت تکمیــل
پرســنل بــه تعــدادی همــکار نیمــه وقــت
خانم(پرتــاش و فعال)نیازمنــد اســت.
ســاعت کاری  10الــی  14:30حقــوق
+1.200.000بیمــه
محیــط کاری بــا حضــور خانم ها،ســرویس
رفــت و برگشــت بــا راننــده خانم
ساعت مراجعه  8الی 15

و هــم اکنــون در مرحلــه پیشــرفت
فیزیکــی  40درصــدی مــی باشــد.
جبــاری بابیــان اینکــه مرحلــه
اول تخریبهــا و آواربــرداری هــا
انجــام شــده و هــم اکنــون  8پایــه
آجــری از پایــه هــای راســته تقویت
و اســتحکام بنــدی شــده اســت
گفــت :ایــن راســته طبــق فــرم
اولیــه در حــال احیــا مــی باشــد.
وی افــزود :شــابلون پوششــی
طاقهــا بــر اســاس الگوهــای
تاریخــی تهیــه و در محــل نصــب
شــده و بــزودی گنبدهــا طبــق
معیارهــای تاریخــی آن بــر
روی طاقهــا احــداث مــی شــود.

مدیر کل کمیته امداد آذربایجان غربی

گذشــته رشــد  73درصــدی داشــته ،گفــت:
در چهــار ماهــه نخســت ســال جــاری 13
میلیــارد و  400میلیــون تومــان تســهیالت
اشــتغال بــرای مددجویــان و نیازمنــدان تخــت
پوشــش ایــن نهــاد اســتان پرداخــت شــده
کــه ایــن رقــم نســبت بــه زمــان مشــابه ســال
گذشــته رشــد چشــمگیری داشــته اســت.
وی افــزود :ایــن میــزان تســهیالت اشــتغال
زایــی بــرای  419نفــراز مددجویــان و
نیازمنــدان واجــد شــرایط در اســتان پرداخــت
شــده کــه بــه خــود اشــتغالی رســیدند.
ایــن مســوول تصریــح کــرد :در  4ماهــه
ســال جــاری  20مرکــز جدیــد نیکــوکاری در
اســتان افتتــاح شــده کــه بــه منظــور تســریع
در کمــک رســانی بــه نیازمنــدان در نیمــه

فرصت های شغلی موجود در شهر ارومیه

م

کار پاره وقت
دانشــجویان(آقا و خانم)خانــم
هــای خانــه دار و افــرادی کــه
دنبــال شــغل دوم هســتند
09336676594

لطفا هنگام مطالعه این نرشیه سیگار نکشید

یــک شــرکت معتبــر فنــاوری
ســه شــیفت کاری صبــح عصــر شــب
خانــم و آقــا  30تــا  40ســال آشــنا به
کامپیوتــر در حــد معمولــی بــا بیمــه و
حقــوق بــاالی  1.300.000تومــان بعــد
از گذشــت زمــان آزمایــش نیازمنــد
اســت
09148002494
یــک شــرکت پخــش مــواد غذایــی
بــه تعــدادی فروشــنده(بازاریاب)با حقــوق
ثابــت و پورســانت عالــی نیازمنــد اســت
09355872629

یــک شــرکت بــه جهــت اشــتغال
زایــی بــه صــورت تمــام وقــت و پــاره
وقــت نمایندگــی اعطــا مــی کنــد
09146680215
بازاریابــی و فــروش تلفنــی و
میدانــی خانــم و یــا آقــا( 5نفــر)
محــل کار:جــاده شــهید کالنتــری
شــهرک صنعتــی فــاز1
09143881686

دوم ســال جــاری نیــز  25مرکــز نیکــوکاری
جدیــد در اســتان افتتــاح مــی شــود.
ســهندی بــا اشــاره بــه اینکــه از آغــاز ســال
جــاری تاکنــون  9میلیــارد و  556میلیــون
و  600هــزار تومــان کمــک هــای مردمــی از
طریــق مراکــز نیکــوکاری در اســتان جمــع
آوری شــده ،خاطــر نشــان کــرد :ایــن مقــدار
کمــک مردمــی نســبت بــه مــدت مشــابه
ســال گذشــته  84درصــد رشــد داشــته اســت.
مدیــرکل کمیتــه امــداد آذربایجانغربــی
کمــک هــای معیشــتی ،تامیــن جهیزیــه،
امــور تحصیلــی و فرهنگــی و تعمیــرات
مســکن را از جملــه مــوارد مصــرف
کمــک هــای جمــع آوری شــده توســط
مراکــز نیکــوکاری اســتان عنــوان کــرد.

ا
س
ت
خدا

م

یــک شــرکت پخــش بــه
دو دســتگاه خــودرو وانــت دو
تعــدادی فروشــنده(بازاریاب) بــا
کابینــی کمــک دار پیــکاب یــا کاپــرا حقــوق ثابــت و پورســانت عالــی
مــدل بــاالی  1391بــا راننــده بــاالی  25نیازمنــد است(شــرکت تندیــس
ســال ســن و  5ســال ســابقه گواهینامــه
آذربایجــان) 09355872629
و بــا پرداخــت هزینــه کارکــرد-
کیلومتر-ماموریــت و حــق بیمــه بــه
یــک نفــر همــکار خانــم جهــت
ازای روز کارکــرد جهــت کار در شــرکت امــورات دفتــری در شــرکت فــروش
نیازمندیــم.
کارتخــوان و خودپــرداز نیازمندیــم
33867342
09144944405
یــک شــرکت ســاختمانی معتبــر و بــا ســابقه بــه تعــدادی نیــروی
کار بــا شــرایط ویــژه و دائمــی نیازمنــد اســت بازاریــاب بــا حقــوق ثابــت
10.000.000ریال+پورســانت در صــورت توافــق پرســنل بیمــه نیــز مــی شــود
ساعت مراجعه حضوری10:الی13و  16الی 18
خیابان سرداران یک ساختمان سردار-ط 2واحد32239215 4
بــه تعــدادی همــکار مجــرب و فعــال
خانــم و آقــا جهــت بازاریابــی و فــروش بــا
ســابقه کار در ســطح اســتان نیازمندیــم
ثابت+بیمه+پورســانت
حقــوق
09147935155

آموزشــگاهی بــه یــک نفــر خانــم
جهــت دفتــر داری بــا روابــط عمومــی
باال(مســلط بــه فتوشــاپ و  ) ICDLو
یــک نفــر آقــا جهــت کارهــای خدماتــی
نیازمنــد اســت
32242718

گــروه تجــاری توســعه بینــش در زمینــه واردات محصــوالت ســامتی و
پزشــکی جهــت تکمیــل کادرفنــی خــود از افــراد واجــد شــرایط در زمینــه
هــای مختلــف دعــوت بــه همــکاری مــی نمایــد
زمینه های همکاری:مشاوره و فروش،ترجمه،رانندگی
جهــت اطالعــات بیشــتر بــا ارســال رزومــه بــا شــماره زیــر تمــاس حاصــل
نماییــد
 09902099472-09388476005مرادیان
 09906633128زلیخایی
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فرماندار ماکو

کشف  ۱۰۰کیلوگرم مواد مخدر در ماکو

علت مرگ کودک  ۵ساله مهابادی

– فرمانــدار ماکــو گفــت :بــا تــاش ســربازان
گمنــام امــام زمــان (عــج) ۱۰۰ ،کیلوگــرم
مــواد مخــدر کــه بهصــورت ماهرانــهای در ۲
دســتگاه کامیــون جاســازی شــده بــود ،کشــف
و  ۲نفــر در ایــن راســتا دســتگیر شــدند.
حســین عباســی در جریــان بازدیــد از محمولــه
کشــف شــده در گفــت و گــو بــا خبرنــگار
ایرنــا اظهــار داشــت :کشــور مــا بــه تبــع آن
شهرســتان ماکــو بــه لحــاظ قــرار گرفتــن

در دست بررسی

سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان مهابــاد
از پیگیــری علــل مــرگ کــودک  5ســاله
مهابــادی توســط کارشناســان معاونــت درمان
دانشــگاه علــوم پزشــکی ارومیــه خبــر داد.
دکتــر بهــزاد در جمــع خبرنــگاران بابیــان
اینکــه روز دوشــنبه کــودک  5ســاله مهابــادی
بــه علــت بیمــاری کــروپ بــه درمانــگاه
اورژانــس بیمارســتان امــام خمینــی (ره)
مهابــاد مراجعــه کــرده و توســط پزشــک
عمومــی درمانــگاه ویزیــت شــد ،اظهــار
کــرد :بیمــاری ایــن کــودک ســندروم کــروپ
تشــخیص داده شــده اســت کــه بعــد از
مراجعــه بــه بیمارســتان بــه وســیله پزشــک
شــیفت ویزیــت و داروهــای مــورد نیــاز تجویز
و بــرای اکســیژن تراپــی بــه بخــش اورژانــس
ارجــاع داده شــده و مرخــص مــی شــود.
وی افــزود :بعــد از ســپری شــدن یــک ســاعت
از ترخیــص بیمــار مجــددا بیمــار بــا حــال
نامســاعد بــه بخــش اورژانــس مراجعــه کــرده
و ســرانجام بعــد از مــداوای اولیــه و لولــه
گــذاری در بخــش  CPRاورژانــس بــه بخــش
آی ســی یــوی کــودکان منتقــل میشــود.
وی گفــت :حوالــی ســاعت  ۲:۳۰شــب حــال
کــودک وخیــم میشــود و بالفاصلــه بــه
وســیله اکیــپ پزشــکی اورژانــس بــرای بیمــار
لولــه گــذاری میشــود امــا عملیــات کادر
بیمارســتان بــرای احیــاء ناموفــق میشــود
و کــودک جــان خــود را از دســت میدهــد.
سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان
مهابــاد گفــت :بــا توجــه بــه اینکــه یکــی
از علــل مــرگ میتوانــد بیمــاری ســندروم
کــروپ باشــد علــت مــرگ ایــن کــودک
هنــوز مشــخص نیســت و در کمیتــه
مــرگ و میــر در دســت بررســی اســت.

لطفا هنگام مطالعه این نرشیه سیگار نکشید

در مســیر ترانزیــت مــواد مخــدر ،همــواره
بــا چالــش هــای زیــادی در حــوزه امنیــت
مواجــه شــده ولــی بــا هوشــیاری و تیزبینــی
نیروهــای عملکننــده ضربههــای محکمــی
را بــه ســوداگران مــرگ وارد کــرده اســت.
وی افــزود  :قاچاقچیــان در نظــر داشــتند
ایــن محمولــه را کــه شــامل  ۵۰کیلوگــرم
هروئیــن ۳۶ ،کیلوگــرم تریــاک و  ۱۴کیلوگــرم
شیشــه بــود را بعــد از خــروج از مــرز بــازرگان

بــه کشــور هــای اروپایــی منتقــل کننــد.
وی اضافــه کــرد ۲ :دســتگاه کامیــون بــه
همــراه  ۲متهــم بعــد از تشــکیل پرونــده
بــه مراجــع قضائــی تحویــل داده شــدهاند.
ماکــو در مجــاورت کشــورهای ترکیــه و
جمهــوری آذربایجان قــرار دارد و طــول مرزهای
جمهــوری اســامی ایــران در ایــن منطقــه بــا
ایــن کشــورها بــه ترتیــب  ۱۳۰و  ۱۴۰کیلومتــر
است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست میاندوآب

کشف محموله قاچاق پرنده در میاندوآب
رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت
میانــدوآب از شناســایی و دســتگیری دو
متخلــف حامــل محمولــه قاچــاق پرنــده
ســهره طالیــی در میانــدوآب خبــر داد.
علیرضــا بقالــی رئیــس اداره حفاظــت محیــط
زیســت میانــدوآب افــزود :پیــرو ارســال
گــزارش از ســوی یــگان حفاظــت محیــط
زیســت مهابــاد مبنــی بــر انتقــال یــک محمولــه
از پرنــدگان وحشــی شــامل تعــدادی پرنــده
ســهره طالیــی از طریــق اتوبــوس مســافربری
در محــور مواصالتــی ایــن شهرســتان ،طــی
هماهنگــی بــا مقامــات قضایــی و بــا همــکاری
پاســگاه بازرســی راهــور ایــن شهرســتان،
افــراد متخلــف شناســایی و متوقــف شــدند.

*خبر وبژه ................
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بــه یــک نفــر همــکار آقــا
(نوجــوان) نیازمندیــم
خیــام جنوبــی روبــروی کلیســا
فروشــگاه ویولــت

ب تعــدادی اقــا و خانــم جهــت کار
درکارخانــه باحقــوق و مزایــای عالــی
نیازمندیــم
ب تعــدادی اقــا جهــت کار تحویــل داری.
فروشــندگی.رانندگی پایــه ۱و۲باحقــوق و
مزایــای عالــی نیازمندیم
ب تعــدادی لیســانس مکانیــک .شــیمی
.نــرم افــزار باحقــوق و مزایــای عالــی
نیازمندیــم
ب تعــدادی خانــم جهــت کار خدمــات
درمنــزل باحقــوق ومزایــای عالــی
نیازمندیــم
ب تعــدادی خانــم جهــت منشــی گــری
باحقــوق و مزایــای عالــی نیازمندیــم
ب نعــدادی اقــا وخانــم جهــت عکاســی
و فیلــم بــردادی بــا حقــوق ومزایــای
عالــی نیازمندیــم
ب تعــدادی فروشــنده خانــم باحقــوق و
مزایــای عالــی نیازمندیــم
ب تعــدادی اقــا و خانــم جهــت
کاردرکارخانــه باحقــوق و مزایــای عالــی
نیازمندیــم
ب تعــدادی اشــپز و فســت فــود
کار ماهــر باحقــوق و مزایــای عالــی
نیازمندیــم
ب تعــدادی کارگرفنی(جوشــکار.خم کار.
تراشــکار.نقاش.نصاب.برق کار)باحقــوق و
مزایــای عالــی نیازمندیــم
: @Karyabiorasiaتلگرام

او افــزود :مأموریــن یگان حفاظــت اداره با حضور
در محــل و بازدیــد از خودرو اتوبوس مســافربری
موفــق بــه کشــف ایــن محمولــه شــده و در ایــن
رابطــه دو نفــر شناســایی و دســتگیر شــدند.
بقالــی ادامــه داد :ایــن متخلفیــن بــا
تشــکیل صورتجلســه تخلــف و پرونــده
قضایــی جهــت اجــرای مــوارد قانونــی
بــه مقامــات قضایــی معرفــی میشــوند.
رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت
میانــدوآب گفت:ازایــن افــراد  ۱۰۹قطعــه
پرنــده ســهره طالیــی کشــف و ضبــط
شــد کــه جهــت تیمــار ،بررســی وضعیــت
مناســب و رهاســازی بــه اداره انتقــال
یافت.

نشریه آمریکایی اینترست :سپاه پاسداران بزرگترین کابوس ترامپ است

یــک نشــریه آمریکایــی در تحلیلــی ســپاه پاســداران
کابــوس»
«بزرگتریــن
را
اســامی
انقــاب
رئیسجمهــور آمریــکا توصیــف کــرده اســت.
نشــریه نشنالاینترســت در تحلیلــی ســپاه پاســداران
انقــاب اســامی را «بزرگتریــن کابــوس» ،دونالــد ترامــپ،
رئیسجمهــور آمریــکا توصیــف کــرده اســت.این نشــریه
آمریکایــی بــا اشــاره بــه اقــدام بیســابقه کاخ ســفید در قــرار

دادن ســپاه پاســداران در فهرســت ســازمانهای اصطالحــاً
«تروریســتی» نوشــته نفــوذ ایــن بخــش از نیروهــای مســلح ایران
فراتــر از توانمندیهــای صــرف نظامــی است.رســانه آمریکایــی از
نیــروی قــدس ســپاه پاســداران بهعنــوان یــک «ســد دائمــی»
علیــه منافــع آمریــکا در منطقــه خاورمیانــه (غــرب آســیا) یــاد
کــرده و بــه نقــش آن در مبــارزه بــا گروههــای تروریســتی در
حــال مبــارزه بــا دولــت «بشــار اســد» ،رئیسجمهــور ســوریه

اشــاره کــرده اســت.به گــزارش فــارس ،نشنالاینترســت
تصریــح کــرده روشهــای نامتقــارن و غیرمتعــارف نظامــی
ســپاه پاســداران ،توانســته آمریــکا را دچــار چالــش کنــد.
دولــت آمریــکا فروردینمــاه ســال جــاری در ادامــه سیاســت
فشــار بــر گروههایــی کــه از طریــق مبــارزه بــا گروههــای
تروریســتی ایــن کشــور را در پیشــبرد اهدافــش در منطقــه نــاکام
گذاشتهاند

فرصت های شغلی موجود در شهر ارومیه
اولیــن و بزرگتریــن مرکــز تخصصــی
توســعه بیمــه هــای زندگــی شــمال غــرب
کشــور
شرکت مشاوران سبز زندگی
مشاوره رایگان بیمه زندگی ارسال عدد 9
استخدام ارسال عدد 2
به سامانه پیامکی 100031993

شــرکت فــراز آیهــان بــه تعــداد
 10نفــر بازاریــاب فعــال جهــت فــروش
محصــوالت خــود و جــذب مشــتریان
اســتخدام مــی نمایــد
در آمد ماهیانه  3میلیون به باال
اولویت با بانوان با روابط عمومی باال
اولویت با مراجعان حضوری
خیابــان باکــری روبــروی بیمارســتان کوثــر
ســاختمان یــاس ط اول واحــد 3
09214638985
322414540

نشریه ارومیه

در راستای رونق تولید
و ارائه فرصت های
شغلی اقدام به چاپ
آگهی های استخدام
می نماید
32257100-3

به یک فروشنده نیازمندیم
خیــام جنوبــی جنــب پاســاژ صــدر فروشــگاه
کفــش الیف

به یک نفر صندوقدار خانم و تعدادی
فروشنده جهت همکاری نیازمندیم
خیام جنوبی نرسیده به فلکه خیام روبروی
کوچه  8فروشگاه تازه تاسیس

بــه یــک نفــر فروشــنده ماهــر
نیازمندیــم
خیابــان دانــش یــک جنــب خوابــگاه
دانشــجوئی فروشــگاه گلشــن

بــه یــک فروشــنده خانــم
نیا ز مند یــم
خیــام شــمالی روبــروی داروخانــه دکتــر
فتــاح پــور پوشــاک الیــن

یــک رســتوران بــه نیــروی کار نیازمند
اســت(پذیرش حضوری)
)1نیروی کار ظرفشو ترجیحا آقا
)2کارگر نظافت ترجیحا آقا
)3پیک موتوری
)4گارسون آقا و خانم
)5آشپز و کمک آشپز آقا و خانم
33377193

خرب ............................
کشف و ضبط ۲۰۰
قبضه سالح شکاری
درمرزهای شمال غرب

بــه نقــل از روابــط عمومــی
قــرارگاه حمــزه سیدالشــهدا
(ع) نیــروی زمینــی ســپاه از
کشــف و ضبــط  200قبضــه
ســاح شــکاری توســط
رزمنــدگان اســام در مرزهــای
شــمال غــرب کشــور خبــر داد.
در متــن ایــن اطالعیــه آمــده اســت:
بــا هوشــیاری و اشــراف اطالعاتــی
رزمنــدگان قــرارگاه حمــزه
سیدالشــهدا (ع) نیــروی زمینــی
ســپاه از ورود یــک محمولــه اســلحه
بــه داخــل کشــور جلوگیــری شــد.
در تاریــخ  15/5/98عوامــل مــزدور
قصــد داشــتند یــک محمولــه
ســاح و مهمــات جهــت برهــم زدن
آرامــش مــردم وارد کشــور نماینــد
کــه بــا هوشــیاری و اقــدام بــه موقــع
رزمنــدگان قــرارگاه حمــزه حیــن
ورود بــه کشــور در مرزهــای شــمال
غــرب کشــف و ضبــط گردیــد.
ایــن اقدامــات موجــب برهــم
زدن وضعیــت محیطزیســت
کشــور میشــود کــه تبعــات
جبرانناپذیــری در جنگلهــا و
جانــداران محــدود در ســطح ملــی
دارد ،لــذا قــرارگاه حمــزه هشــدار
میدهــد در منطقــه شــمال غــرب
مــزدوران و ســودجویان بــه دنبــال
حادثــه ســازی نباشــند کــه قطعـاً با
برخــورد شــدید روبــرو خواهند شــد.
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بــه تعــدادی دوشــیزه فعــال
بــا تجربــه و منضبــط جهــت
همــکاری نیازمندیــم
خیابــان دانــش یــک جنــب بیمــه
ســامت فروشــگاه پرومــا

بــه تعــدادی فروشــنده دوشــیزه
باهــوش بــا تجربــه و منظبــط جهــت
همــکاری نیازمندیــم
خیابــان دانــش یــک روبــروی بیمــه ســامت
فروشــگاه پارال

بــه یــک نفــر آقــا آشــنا بــه طراحــی
وب ســایت بــه صــورت تمــام وقــت
نیازمندیــم
خیــام جنوبــی روبــروی کوچــه  20پویــا
سیســتم
به فروشنده ماهر نیازمندیم
روبــروی پاســاژ صــدر فروشــگاه پوشــاک
کافــه لبــاس

استخدام

آموزشگاهی به یک نفر
خانم(آشنا به فتوشاپ و )ICDL
جهت همکاری نیازمند است
32242718

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

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

المیادین:درگیری استراتژیک ایران
با آمریکا ،زلزلهای مانند فروپاشی
شوروی ایجاد خواهد کرد

المیادیــن نوشــت :حــوادث داغ و تحــوالت عمیقــی کــه
اخیــرا در مــورد توافــق هســتهای و همچنیــن ،تنشهــا
در ابهــای خلیــج فــارس بوقــوع پیوســته ،نشــان
دهنــده ســیر صعــودی ایــران در جریــان معادلههــای
منطقــهای و بیــن المللــی ،در مقابــل فروپاشــی ســیطره
آمریکاســت .امــا افقهــای مقابلــه بیــن دو طــرف،
میتوانــد منجــر بــه تغییــر منظومــه بیــن المللــی و
منطقــه ای ،بــه زیــان آمریــکا و هــم پیمانــان آن شــود.
المیادیــن نوشــت :حــوادث داغ و تحــوالت عمیقــی کــه
اخیــرا در مــورد توافــق هســتهای و همچنیــن ،تنشهــا
در ابهــای خلیــج فــارس بوقــوع پیوســته ،نشــان
دهنــده ســیر صعــودی ایــران در جریــان معادلههــای
منطقــهای و بیــن المللــی ،در مقابــل فروپاشــی ســیطره
آمریکاســت .امــا افقهــای مقابلــه بیــن دو طــرف،
میتوانــد منجــر بــه تغییــر منظومــه بیــن المللــی و
منطقــه ای ،بــه زیــان آمریــکا و هــم پیمانــان آن شــود.
بــه گــزارش روز نــو  ،چــه بســا بحرانهــای منطقــهای
و بیــن المللــی ناشــی از درگیــری اســتراتژیک میــان
ایــران و آمریــکا ،شــباهت زیــادی بــه زلزلــهای دارد کــه
بــه دنبــال فروپاشــی اتحــاد جماهیــر شــوروی ،ایجــاد
شــده و بــا تغییــر معــادالت اســتراتژی همــراه بــود.
صحبتهــای فراوانــی کــه در مــورد نتیجــه درگیریهــا
بیــن ایــران و آمریــکا میشــود ،داللــت بــر ایــن مهــم دارد
کــه قــدرت آمریــکا در ســیطره بــر حفــظ تــک قطبــی
بــودن خــود در معــادالت بیــن المللــی ،در حــال از بیــن
رفتــن اســت .در مقابــل ،نقــش ایــران و محــور مقاومــت در
موازیــن قــوای بیــن المللــی و منطقــه ای ،رو بــه افزایــش
اســت؛ همیــن مســاله ،باعــث پدیــدار شــدن افقهــای
انتقــال بــه پایههــای منظومــه بیــن المللــی تــازه ای،
بــر روی ویرانههــای معــادالت پیشــین ،شــده اســت.
دولــت ترامــپ کــه وارد معرکههایــی بــا اغلــب دولتهــای
بــزرگ در جهــان شــده ،درگیــر جنــگ تحریمهــا
علیــه ایــران اســت و شــاید علــت اصلــی تفــاوت ایــن
جنــگ ،بــا درگیــری ایــاالت متحــده بــا دولتهایــی
نظیــر چیــن و روســیه ،ایــن مهــم باشــد کــه انقــاب
ایــران ،الگویــی کامــا متناقــض بــا الگــوی آمریکایــی
اســت و ایــن مســاله بوضــوح در تناقــض عمیقــی کــه
در خصــوص موجودیــت اســرائیل و موضــوع فلســطین،
بیــن ایــران و امریــکا وجــود دارد ،دیــده میشــود.
دولتهــای غربــی در اروپــا و آمریــکا ،پیــش از ترامــپ،
بــا تمــام ابزارهــای جنگــی ،نیابتــی ،سیاســی ،اقتصــادی
و جاسوســی ،بــرای بــه تســلیم واداشــتن ایــران و ممانعــت
از ان بــرای تحقــق اهــداف انقالبــش ،تــاش کردنــد،
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«ائتالف تک عضوی» ترامپ قادر به شکست دادن ایران و چین نیست

پرســش :روزنامــه واشنگتنپســت در یادداشــتی
ضمــن بیــان اینکــه «ائتــاف تــک عضــوی» دونالــد
ترامــپ رئیــس جمهــوری آمریــکا قــادر بــه شکســت
دادن ایــران و چیــن نیســت ،اذعــان کــرد تحریــم
«محمدجــواد ظریــف» وزیــر خارجــه ایــران بیانگــر
«ورشکســتگی راهبــردی» ایــاالت متحــده اســت.
«مکــس بــوت» ســتوننویس واشنگتنپســت
و پژوهشــگر ارشــد «شــورای روابــط خارجــی»
آمریــکا چهارشــنبه نوشــت :اســاس سیاســت
خارجــی «اول آمریــکا» ترامــپ بــر ایــن فــرض
اســتوار اســت کــه ایــاالت متحــده بــه قــدری
قدرتمنــد اســت کــه بــه ســادگی میتوانــد
بــا نشــان دادن زور بــازو بــه اهدافــش برســد.
روســای جمهــوری پیشــین آمریــکا نتوانســته
بودنــد ایــن کار را انجــام دهنــد و بازنــده شــدند.
بــوت افــزود :برخــی تحلیلگرانــی کــه بــا
ترامــپ همفکــری دارنــد بــر ایــن باورنــد کــه
ایــن پیشفــرض درســت اســت .نویســندهای
اخیــرا در وال اســتریت ژورنــال نوشــته بــود
کــه «در چنــد ســال اخیــر شــاهد افزایــش
قابلتوجــه قــدرت آمریــکا بودهایــم .گســتره
نفــوذ آمریــکا در حــال فزونــی اســت و تــوان
تحمیــل ارادهاش بــر دیگــران رشــد داشــته اســت.
آمریــکا بیــش از پیــش مایــل و قــادر بــوده کــه
از قدرتــش بــه طــرزی بدیــع اســتفاده کنــد».
نویســنده واشنگتنپســت بــا بیــان اینکــه
«عکــس» ایــن قضیــه صــادق اســت ،نوشــت:
تقابــل ترامــپ بــا ایــران و چیــن محدودیتهــای
یکجانبهگرایــی آمریــکا را نمایــان میکنــد.
ترامــپ نشــان داده اســت کــه میتوانــد اوضــاع را
خــراب کنــد امــا نتوانســته اســت هیــچ قابلیتــی در
مــورد بهتــر کــردن اوضــاع از خــود نشــان دهــد.
مکــس بــوت دربــاره تحریمهــای آمریــکا بعــد از
خــروج ترامــپ از برجــام اذعــان کــرد :بــه رغــم
تالشهــای زیــاد آمریــکا ،ایــران همچنــان بــه فروش
نفــت ادامــه میدهــد .نیویــورک تایمــز گــزارش
داده کــه از مــاه مــی تاکنــون دوازده تانکــر ،نفــت
ایــران را در چیــن و شــرق مدیترانــه (بــه احتمــال
زیــاد در ســوریه یــا ترکیــه) تخلیــه کردهانــد.
وی بــا بیــان اینکــه بــه رغــم کاهــش صــادرات نفت،

ایــران توانســته سیاســت خــود را در خاورمیانه حفظ
کنــد ،افــزود :آرزوهــا بــرای اینکــه فشــار تحریمهــا
ایــران را وادار بــه قطــع ارتبــاط بــا گروههایــی ماننــد
حــزباهلل و حوثیهــا کنــد ،عملــی نشــده اســت.
واشنگتنپســت ناکامــی آمریــکا در ائتالفســازی
علیــه ایــران در خلیــج فــارس را نیــز مــد نظــر قــرار
داده و نوشــت :دولــت ترامــپ تالش کــرد متحدانش
را وارد [ائتــاف] اســکورت تانکرهــای نفتــی کنــد
امــا متوجــه شــد اروپاییهــا کــه مخالــف خــروج
آمریــکا از توافــق هســتهای بودنــد ،عالقــهای بــه
همراهــی بــا واشــنگتن ندارنــد .تارنمــای پولیتیکــو
در مقالــهای دربــاره تالشهــای بیثمــر دولــت
ترامــپ بــرای همــراه کــردن متحدانــش علیــه ایــران
تیتــری بــا مســما زد« :ائتالف تــک عضــوی ترامپ».
مکــس بــوت کــه بــه عنــوان تحلیلگــر در شــبکه
ســی .ان .ان نیــز فعالیــت میکنــد ،بــه اهــداف
آمریــکا از فشــار بــر ایــران نیــز پرداخــت و
افــزود :ترامــپ امیــدوار اســت کــه تحریمهــا
ایــران را وادار کنــد بــه میــز مذاکــره بیایــد .امــا
تاکنــون ایــن اتفــاق رخ نــداده اســت .پــس از
آنکــه محمدجــواد ظریــف وزیــر خارجــه ایــران
دعــوت بــه کاخ ســفید را نپذیرفــت دولــت آمریــکا
از روی عصبانیــت تحریمهایــی شــخصی علیــه وی
وضــع کــرد .ایــن اعــام ورشکســتگی راهبــردی
[آمریــکا] اســت .دولــت آمریــکا شکســت خــورده
و نمیدانــد کــه بعــد از ایــن چــه کار بکنــد.
ســتوننویس واشنگتنپســت ســپس خــط تحلیــل
خــود را بــه ســوی چیــن کشــیده و نوشــت :ایــن
مســاله در مــورد [سیاســت ترامــپ در قبــال] چیــن
نیــز صــدق میکنــد .ترامــپ بــر  ۲۵۰میلیــارد دالر
از واردات کاالهــای چینــی تعرفــه وضــع کــرده و
گفتــه از اول ســپتامبر (دهــم شــهریور) ســیصد
میلیــارد دالر دیگــر بــر واردات کاال از چیــن تعرفــه
اعمــال خواهــد کــرد .ایــن فشــار بــرای لطمــه
زدن بــه رشــد اقتصــادی چیــن و آوردن پکــن
بــه میــز مذاکــره کافــی بــوده امــا بــرای گرفتــن
امتیــازات معنــادار از چیــن کافــی نبــوده اســت.
مکــس بــوت بــا تاکیــد بــر اینکــه «چیــن نیــز
ماننــد ایــران در حــال مبــارزه اســت» افــزود :پکــن
بــر  ۱۱۰میلیــارد دالر واردات کاال از آمریــکا تعرفــه

وضــع کــرده و دردی واقعــی بــر بخــش کشــاورزی
ایــاالت متحــده تحمیــل کــرده و ترامــپ مجبــور
شــده تــا بــه «کشــاورزان بــزرگ میهنپرســت»
مــا یارانــه بدهــد .چیــن روز دوشــنبه بــا اعــام
اینکــه در پاســخ بــه سیاســت «یکجانبهگرایــی
و حمایتــی وی از بخشهــای تجــاری» ،خریــد
محصــوالت کشــاورزی آمریکایــی را متوقــف کــرده
و ارزش واحــد پولــی خــود را کاهــش میدهــد
نظــام مالــی دنیــا را بــه لــرزه درآورد .دولــت آمریــکا
نیــز چیــن را متقلــب ارزی نامیــد .حــاال چــه؟
«ادوارد آلــدن» پژوهشــگر شــورای روابــط
خارجــی در مجلــه «فــارن پالیســی» نوشــت:
دولــت ترامــپ تقریبــا هــر گلولــهای را کــه
داشــته بــه ســمت چیــن شــلیک کــرده تــا آن
را وارد بــه تســلیم کنــد .امــا ایــن دو کشــور
بیــش از پیــش از توافقــی تجــاری دور شــدهاند.
مکــس بــوت بــه ایــن جملــه ترامــپ اشــاره کــرد که
گفتــه بــود« :جنگهــای تجــاری خــوب هســتند و
پیــروزی در آنهــا آســان اســت ».بــه نوشــته ایــن
پژوهشــگر ،ترامــپ بــه جــای رســیدن بــه پیــروزی
ســریعی کــه تصــورش را میکــرد ،درگیــر یــک
مناقشــه طوالنیمــدت شــده کــه رشــد آمریــکا را
متوقــف و بازارهــای ســهام را متزلــزل کــرده اســت.
کســری تــراز تجــاری نیــز نــه تنهــا کاهــش نیافتــه
بلکــه در حــال افزایــش اســت .تنهــا عاملــی کــه
میتوانــد ترامــپ را وادار بــه تســلیم و ادعــای
پیــروزی کنــد ایــن اســت که جنــگ تجــاری انتخاب
مجــدد وی بــه ریاســت جمهــوری را تهدیــد کنــد.
ســتوننویس واشــنگتن پســت در پایــان یادداشــت
خــود نتیجهگیــری کــرد :ایــن فقــدان اراده یــا
فقــــــــــدان وفـــــــــــاداری روســای جمهوری
ســابق بــه آمریــکا نبــود کــه اجــازه نـــــــــمیداد
آنهــا بــا توســل بــه اقدامــات یکجانبهگرایانــه از
ســــــــــایر کشــور امتیازگیــری کننــد .بلکــه
آنهـــــــــــا چیــزی را میدانســتند کــه او
نمیدانــد و آن ایــن اســت کــه ایــاالت متحــده
ـدر قــدرت نیســت و متحـــــــــــدان اگــر چــه
َقـ َ
ممکــن اســـــــــــت بــاری بــــــــر دوش باشــند
امــــــــــا مــا بـــــــا آنهــا بســیار موثرتــر عمــل
میکنیم.
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حقوق و مزایا طبق قانون کار
تماس0930855566:
نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران از داوطلبان(مرد) با آخرین مدرک
تحصیلی دیپلم رشته های نظری،فنی و حرفه ای و کارودانش در مقطع درجه داری
دعوت به همکاری می نماید.

عالقمندان می توانند با مراجعه به سایت  police.irاز تاریخ  1398/05/09لغایت  1398/06/09اقدام به ثبت نام
نمایند.همچنین جهت دریافت پاسخ سواالت خود در خصوص این آزمون می توانید روزهای شنبه تا چهارشنبه از
ساعت  8صبح الی  13و روزهای پنجشنبه از ساعت 8الی 12با شماره تلفن های  73046911،73046913تماس
حاصل نمایید.

فروشگاه های زنجیره ای هایپراستار
دعوت به همکاری

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

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

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

ادعای فرانسه :با ایران
برای مهلت زمانی تا ۲۴
تیر به توافق رسیدیم

کاخ ریاســت جمهــوری فرانســه
مدعــی شــد کــه رییــس جمهــور ایــن
کشــور در گفتگــو بــا رئیــس جمهــور
ایــران بــرای مهلــت زمانــی تــا ۲۴
تیرمــاه بــه توافــق رســیده اســت.
کاخ ریاســت جمهوری فرانســه موســوم
بــه الیــزه بــا انتشــار بیاینـهای از توافق
روســای جمهــور ایــران و فرانســه
دربــاره مهلــت زمانی بیشــتر خبــر داد.
براســاس بیانیــه کاخ الیــزه ،حســن
روحانــی و امانوئــل ماکــرون
دربــاره یــک مهلــت زمانــی
جــاری تــا  ۲۴تیــر آینــده بــرای
«بررســی شــرایط از ســرگیری
گفتگوهــا» بــه توافــق رســیدند.
در بیانیــه منتشــر شــده از ســوی کاخ
ریاســت جمهــوری فرانســه اعالم شــده
اســت :رئیــس جمهــور بــا همتــای
ایرانــی خــود بــه توافــق رســید تــا ۲۴
تیــر شــرایط از ســرگیری گفتگــو بیــن
تمامــی طرفیــن را بررســی کننــد.
ایــن توافــق آتــی و احتمالــی بــرای
جلوگیــری از بحرانیتــر شــدن
مذاکــرات بــر ســر برنامــه هســته
ای ایــران عنــوان شــده اســت.
همچنیــن گفتــه شــده رؤســای
جمهــور ایــران و فرانســه ایــن تاریــخ
را در جریــان یــک مکالمــه تلفنــی
بیــش از یــک ســاعته تعییــن کردنــد.
در عیــن حــال الیــزه در بیانیــه
خــود بــر نگرانــی شــدید رئیــس
جمهــور فرانســه دربــاره تضعیــف
بیشــتر توافــق هســتهای برجــام و
عواقــب آن تاکیــد کــرده و افــزوده
اســت کــه امانوئــل مکــرون ،رئیــس
جمهــور فرانســه رایزنیهایــش را
بــا مقامــات ایرانــی و شــرکای بیــن
المللــی مرتبــط بــه منظــور کاهــش
ضــروری تنشهــا میــان تهــران
و واشــنگتن ادامــه خواهــد داد.
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فرصت شغلی ویژه

شرکت معتبر جهت تکمیل پرسنل خود نیازمند نیروی
کار دارد:
)1منشی دفتری آشنا به کامپیوتر
)2همکار خانم جهت اپراتوری
)3نیروی فنی مدرک تحصیلی حداقل دیپلم
)4مهندس کامپیوتر و برق
جهت اطالع بیشتر با شماره زیر تماس حاصل نمایید
09308555664

استخدام

به یک راننده با ماشین جهت پخش روزنامه نیازمندیم
09145611717

ـه
ـد و ارائـ
ـق تولیـ
ـتای رونـ
ـه در راسـ
ـریه ارومیـ
نشـ
ـاپ
ـه چـ
ـدام بـ
ـغلی اقـ
ـای شـ
ـت هـ
فرصـ
آگهی های استخدام می نماید

دوسال سابقه کار

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

کشف انواع کاالی
قاچاق به ارزش ۴۰
میلیارد ریال در خوی
فرمانــده انتظامــی شهرســتان خــوی
گفــت :در چهارمــاه نخســت امســال
جــاری انــواع کاالی قاچــاق بــه ارزش
 ۴۰میلیــارد ریــال درخــوی کشــف و
 ۱۶۰نفــر درایــن زمینــه دســتگیر شــدند.
ســرهنگ بیــت اهلل پاشــایی فرمانــده انتظامــی
خــوی در نشســت خبــری بــا اصحــاب
رســانه ضمــن تقدیــر و تشــکر از حضــور
خبرنــگاران در نشســت خبــری ،و بــا تبریــک
روز خبرنگارگفــت :خبرنــگاران پــل ارتباطــی
میــان مــردم ،مســئولین ورابــط میــان
مــردم وپلیــس هســتندکه همچــون نیــروی
انتظامــی شــبانه روز در برقــراری نظــم و
امنیــت تــاش میکننــدو آنچــه واقعیــت
دارد بــدون آنکــه تنــش و تخریبــی صــورت
گیــرد مســائل مــردم را مطــرح میکننــد.
ســرهنگ پاشــایی گفــت :مبــارزه بــا قاچــاق
کاالجــزو اولویتهــای کاری نیــروی انتظامــی
اســت کــه در ایــن زمینــه در۴ماهــه امســال
درشهرســتان خــوی ،بالــغ بــر  ۴۰میلیــارد
ریــال اقــام مختلــف کاالی قاچــاق کشــف
شــده کــه مــا نســبت بــه مشــابه ســال
گذشــته  ۱۵درصــد رشــد داشــته ایــم.
او درادامــه افــزود:در ایــن حــوزه بیــش از
 ۱۶۰نفــر دســتگیر ،کــه ۱۵درصــد نســبت
بــه  ۴ماهــه ســال گذشــته افزایــش داشــته
و عملیاتهایــی کــه در ایــن زمینــه
انجــام و تشــکیل پرونــده شــده بیــش از
۳۰۰مــورد با۶۱درصــد افزایــش داشــته ایــم.
ایــن مقــام مســئول در بخشــی از ســخنان
خــود بــه بحــث جرائــم رایانـهای درشهرســتان
اشــاره کــرد وگفــت:در ایــن زمینــه اقداماتــی
کــه از طریــق پلیــس فتــای درشهرســتان
انجــام گرفتــه دو فقــره برداشــت اینترانتــی از
سراســر کشــور بودکــه مــورد اول بــا گــردش
مالــی بیــش از یــک میلیــاردو ۶۰۰میلیــون
تومــان وبــا دســتگیری ۳نفرمتهــم ودر
مــورد دوم بــا گــردش مالــی بیــش از ۵۰
میلیــون تومــان وبــا دســتگیری ۵نفربــود.
او درادامــه افــزود ۸۵ :درصــد جرائــم
رایانــه ای بــا تــاش نیــروی انتظامــی
شهرســتان خــوی کشــف ،دســتگیروبه
مراجــع قضایــی معرفــی شــدند.
او در پایــان ســخنان خوددرمــورد
مشــاورههای انجــام گرفتــه در کالنتــری
هــای ســطح شهرســتان اشــاره کــرد،
گفــت :درطــول ۴ماهــه اول امســال ،حــدودا
۷۴درصــد پروندههــا در کالنتریهــا
مشــاوره و بــه صلــح ســازش ختــم شــدند.

خرب ...........................................
آتش سوزی در مراتع سد
بوکان

دبیــر ســتاد بحــران شهرســتان بــوکان از
آتشســوزی در  100هکتــار از مراتــع
محوطــه ســد شــهید کاظمــی خبــر داد.
عصــر جمعــه در محوطــه ســد بــوکان آغــاز
شــد بــا مشــارکت  ۲۵نفــر نیــروی انســانی و
چهــار دســتگاه خــودرو اطفــای حریــق شــامل
دو دســتگاه آتشنشــانی شــهرداری بــوکان
و دو دســتگاه آتشنشــانی دهیاریهــای
رحیــم خــان ،کلتپــه و قورمیــش پــس
از ســه ســاعت تــاش مهــار شــد.
وی افــزود :تراکــم زیــاد درختــان و حالــت
جنگلــی محــدوده ســد و صعبالعبــور بــودن
منطقــه ســبب عــدم دسترســی مســتقیم
ماشــین آالت بــه محــل آتشســوزی شــد و
وزش بــاد شــدید و وجــود گیاهــان خشــک،
عملیــات اطفــا را طوالنــی کــرد.
دبیــر ســتاد بحــران شهرســتان بــوکان
خاطــر نشــان کــرد :در ایــن آتشســوزی
بیــش از  ۱۰۰هکتــار مراتــع و محوطــه
داخلــی ســد در آتــش ســوخت.

لطفا هنگام مطالعه این نرشیه سیگار نکشید

با حضور جمشید تقی زاده معاون حقوقی ،امور مجلس و امور استان های وزارت ورزش و جوانان

برگزاری جشنواره اوقات فراغت و طرح تابستانه با ورزش در میاندوآب
جشــنواره اوقــات فراغــت و طــرح تابســتانه بــا
ورزش بــا حضــور تقــی زاده معــاون حقوقــی،
امــور مجلــس و امــور اســتان هــای وزارت
ورزش و جوانــان ،محبــی نیــا نماینــده مــردم
میانــدوآب در مجلــس شــورای اســامی،
چمــن گلــی مدیــرکل ورزش و جوانــان
آذربایجانغربــی و مســئولین شهرســتانی،
کلیــه روســای هیــات هــای ورزشــی ،جامعــه
بــزرگ ورزش میاندوآب ،پیشکســوتان ،اصحاب
رســانه و خبرنــگاران در ســالن شــهدای ۱۷
شــهریور شهرســتان میانــدوآب برگــزار شــد.
در ایــن مراســم کــه بــا برگــزاری حــرکات
نمایشــی ورزشــی ورزشــکاران چندیــن رشــته
ورزشــی همراه بود ،جمشــید تقــی زاده معاون
حقوقــی ،امــور مجلــس و اســتان هــای وزارت
ورزش و جوانــان بــا اشــاره بــه اینکــه امــروزه
خــرج کــردن بــرای ورزش هزینــه نیســت،
بلکــه ســرمایه گــذاری و ســاختن آینــده ایــن
کشــور اســت گفــت :امیــدوارم امســال بودجــه
وزارت ورزش و جوانــان بــرای ســال  ۹۹بــا

عنایــت نماینــدگان مجلــس افزایــش یابــد.
وی پتانســیل ورزش در اســتان آذربایجــان
غربــی و شــهر میانــدوآب را بســیار بــاال عنــوان
و خاطــر نشــان کــرد :امیــدوارم نقشــی در
ارتقــای ورزش ایــن دیــار داشــته باشــیم تــا
مشــکالت ورزش در ایــن منطقــه کاهــش یابد.
عبــداهلل چمن گلــی مدیــر کل ورزش و جوانان
آذربایجــان غربــی هــم در ابتــدای ایــن مراســم
در رابطــه بــا اهــداف برگــزاری جشــنواره
اوقــات فراغــت و طــرح تابســتانه بــا ورزش
گفــت :ایــن جشــواره کــه بصــورت کشــوری
و در نقــاط مختلــف کشــور نیــز برگــزار مــی
شــود ،در اســتان آذربایجــان غربــی هــم ابتــدا
در ارومیــه و اکنــون در میانــدوآب برگزار شــد.
چمــن گلــی گفــت :توجــه بــه ورزش
شهرســتان هــا جــزو اولویــت هــای اداره
کل ورزش و جوانــان آذربایجــان غربــی
اســت و بــرای رشــد ورزش در شهرســتان
میانــدوآب هــم کــه از شــهرهای ورزشــی
اســتان اســت نــگاه ویــژه داریــم و امیدواریــم

بتوانیــم بــا همراهــی نماینــده مجلــس ایــن
شــهر و موافقــت وزیــر ورزش ،عملیــات
اســتادیوم  ۱۵هــزار نفــری آغــاز شــود.
قهرمانــی فرمانــدار میانــدوآب در ادامــه
افــزود :از معاونــت محتــرم وزارت ورزش و
جوانــان انتظــار داریــم مســاعدت نماینــد
تــا بتوانیــم عقــب ماندگــی را در بحــث
ورزش کــه بــه نوعــی ســامت جامعــه
را در بــر مــی گیــرد پوشــش دهیــم.
جهانبخــش محبــی نیــا نماینــده مــردم
میانــدوآب در مجلــس شــورای اســامی
گفــت :تــا یــک مــاه آینــده ورزشــگاه  ۱۵هــزار
نفــری میانــدوآب وارد فــاز اجرایــی مــی شــود.
وی گفــت :ســالن دو طبقــه ووشــو و تنیــس
روی میــز تــا یــک مــاه آینــده افتتاح می شــود
و ســالن ورزشــی جوانــان هــم در حال ســاخت
اســت و بــه همیــن زودی هــا افتتاح می شــود.
در پایان این جشــــــــــــنواره از خبرنگاران
شهرســـــــتان از طرف اداره ورزش و جوانان
میانــــــــدوآب تجلیل بعمــــل آمـــــــد.

معاون برنامه ریزی فرماندار خوی

تجهیز و احداث  306مدرسه توسط بنياد علوي در چالدران
فرمانــدار چالــدران گفــت 306 :مدرســه تــا
ســال  1401توســط بنيــاد علــوي در ايــن
شهرســتان تجهيــز يــا احــداث مــي شــود.
حســن محمــدزاده روز چهارشــنبه در جلســه
شــوراي آمــوزش و پــرورش چالــدران افــزود:
بنيــاد علــوي اقدامــات ارزنــده اي در راســتاي
محروميــت زدايــي و بهبــود شــاخص هــاي
مختلــف آموزشــي در ايــن شهرســتان انجــام
داده كــه بايــد از مســووالن آن قدردانــي كــرد.
وي اضافــه كــرد :عــاوه بــر اجــراي طــرح هــاي
ايــن بنيــاد ،در حــال حاضــر  10طــرح ســاخت
و تجهيــز مــدارس بــا  37كالس درس در
چالــدران اجــرا مــي شــود كــه بــه ترتيــب اتمــام
در اختيــار آمــوزش و پــرورش قــرار مــي گيــرد.
وي بيــان كــرد :همچنيــن اجــراي  14طــرح
ديگــر بــا اعتبــار  40ميليــارد ريالــي با مشــاركت

اداره كل نوســازي ،توســعه و تجهيــز مــدارس
آذربايجــان غربــي در چالــدران آغــاز مــي شــود.
فرمانــدار چالــدران ادامــه داد :بــا توجــه بــه
كوتــاه بــودن فصــل كاري در ايــن منطقــه بايــد
ايــن طــرح هــا بــا ســرعت بــه اجــرا درآينــد تــا
مشــكلي در مســير ســاخت آنهــا ايجــاد نشــود.
محمــدزاده بــا بيــان اينكــه آمــوزش و پــرورش
نقطــه شــروع توســعه در سراســر دنياســت،
گفــت :كمبــود فضــاي آموزشــي  ،مشــكل
تجهيــز و ســاماندهي مــدارس ،كمبــود و نبــود
ســرويس هــاي بهداشــتي در مراكــز آموزشــي،
مشــكالت مربــوط بــه مــدارس شــبانه روزي و
پراكنــده بــودن آنهــا از جملــه مشــكالت آموزش
و پــرورش چالــدران اســت كــه بايــد بــراي رفــع
آنهــا همــه تــوان خــود را بــه كار بگيريــم.
بــه گــزارش ايرنــا ،شهرســتان چالــدران
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محــروم تريــن شــهر آذربايجــان غربــي
اســت كــه در شــمال ايــن اســتان قــرار دارد.
بــا اهتمــام دولــت ،بنيــاد مســتضعفان و بنيــاد
علــوي اقداماتــي در راســتاي محروميــت
زدايــي از ايــن شهرســتان انجــام شــده اســت.

خرب ...............................
سهم چالدران از طرح هاي

اشتغالزايي  40ميليارد ريال

فرمانــدار چالــدران گفــت :ســهم
ايــن شهرســتان از طــرح هــاي
اشــتغال زايــي روســتايي و
عشــايري در اســتان  40ميليــارد
ريــال اســت كــه بــراي اجــراي
طــرح هــاي اشــتغال پايــدار بــه
صــورت تســهيالت در اختيــار
صاحبــان طــرح قــرار مــي گيــرد.
كريــم حســين زاده روز يكشــنبه
در دوميــن جلســه شــوراي
اداري شهرســتان چالــدران
افــزود :بــا برنامــه ريــزي هــاي
انجــام شــده اميدواريــم ايــن
ميــزان بــه  60ميليــارد ريــال
در ســال جــاري افزايــش يابــد.
وي اظهــار اميــدواري كــرد كــه
بانــك هــاي عامــل چالــدران
در راســتاي توســعه اشــتغال
زايــي پايــدار همــكاري بيشــتري
در پرداخــت تســهيالت بــه
طــرح هــاي بررســي شــده در
كميتــه اشــتغال داشــته باشــند.
وي اضافــه كــرد :در دولــت تدبيــر
و اميــد يــك هــزار و  100ميليارد
ريــال اعتبــار بــراي اجــراي
طــرح هــاي عمرانــي شهرســتان
چالــدران تصويــب شــده كــه
قابــل مقايســه بــا ســالهاي
پيــش از ايــن دولــت نيســت.
وي بيــان كــرد 550 :ميليــارد
ريــال از ايــن اعتبــار تخصيــص
اميدواريــم
كــه
يافتــه
روز بــه روز بيشــتر شــود.
فرمانــدار چالــدران گفــت:
مديــران دســتگاه هــاي اجــراي
شهرســتان نســبت بــه اتمــام
يــا شــروع طــرح هــاي عمرانــي
كــه در گذشــته آغــاز و يــا
پيمــان ســپاري شــده اقــدام و
در راســتاي جــذب و تخصيــص
اعتبــارات آنهــا تــاش كننــد.
حســين زاده بــا اشــاره بــه
بــركات بنيــاد علــوي در ايــن
شهرســتان افــزود :كمــك بــه
تجهيــز اورژانــس بيمارســتان
شــهيد بهشــتي ،تســطيح و شــن
ريــزي راه هــاي روســتايي و
ســاخت خانــه كشــتي و ورزش
بانــوان از جملــه اقدامــات ايــن
بنيــاد در شهرســتان اســت كــه
مديــران ادارات بايــد همــكاري
تنگاتنگــي بــا ايــن بنيــاد در
جهــت اجــراي طــرح توســعه
ملــي چالــدران داشــته باشــند.
وي اضافــه كــرد :محــور حركــت
دولــت محروميــت زدايــي اســت
و اجــراي طــرح فاضــاب شــهري
شــهر ســيه چشــمه ،آب شــرب
روســتايي ،آســفالت ريــزي
روســتاهاي زيرســازي شــده
توســط بنيــاد مســكن ،طــرح هاي
گردشــگري ،طــرح هــاي منابــع
طبيعــي و برقــراري تعــادل دام و
مرتــع ،طــرح هــاي شــهرداري ها،
گاز رســاني بــه روســتاها و شــهر
آواجيــق ،بهســازي و آســفالت
ريــزي راه هــاي روســتايي و بيــن
شــهري و اتمــام فضاهــاي در
حــال ســاخت حــوزه بهداشــت و
درمــان از جملــه طــرح هــاي مهم
دولــت در راســتاي محروميــت
زدايــي در چالــدران اســت.
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محالت(گزارش)

کوی کیوان ارومیه نیازمند ساماندهی جدی
فراریــان از ترافیــک خیابــان آیــت ا...
کاشــانی ارومیــه عمومــا بــه خیابــان شــهید
طاووســی(کوی کیــوان) پنــاه مــی برنــد
کــه بلکــه خودشــان را از شــلوغی و ازدحــام
برهاننــد امــا غافــل از اینکــه این کــوی خود
از ترافیــک ســنگین برخــوردار اســت و نیــز
هیــچ گونــه ســاماندهی مناســبی در ایــن
محــل حاکــم نیســت و تقریبــا مــی شــود
گفــت کــه از طــرف شــهرداری اینجــا رهــا
شــده یــا از اولویــت کاری خــارج گردیــده
وجــود کلنیکهــا و مراکــز تجــاری در ایــن
بــه اصطــاح خیابــان مزیــد بــر علــت
گشــته و اهالــی ایــن محــل را مســتاصل
نمــوده گــزارش خبرنــگار ارومیــه حاکــی
از آن اســت کــه همســایگان از ازدحــام
و شلوغی،ســروصدای آمــد و شــد معــذب
هســتند و دستشــان از همه جــا کوتاه،آنطور
کــه ســاکنین محــل مــی گوینــد بارهــا

بــه مســئولین شــهرداری و متولیــان امــر
مراجعــه کــرده و شــکوه و گالیــه نمــوده
انــد ولــی هیــچ ترتیــب اثــری مترتــب
نگردیــده اســت و نارضایتــی هــا همچنــان
بیــش از پیــش ادامــه دارد و هرچــه
زمــان مــی گــذرد وضــع بدتــر مــی شــود.
از طرفــی در ایــن خیابــان تنــگ بــا اینکــه
راهنمائــی و رانندگــی بــرای ســمت راســت
پــارک خــودرو را ممنــوع اعــام کــرده و
تابلــوی نصــب شــده نیــز حاکــی از ایــن
امــر هســت ولــی همیشــه و تقریبــا در
همــه ســاعات روز خودروهــا در هــر دو
طــرف پــارک و عبــور و مــرور را بــا مشــکل
جــدی مواجــه مــی کننــد قابــل توجــه
اســت کــه ایــن بــه اصطــاح خیابــان،
فاقــد ســطح پیــادروی مــی باشــد و عبــور
و مــرور پیــاده از محــل عبــور و مــرور
خودروهــا یعنــی وســط خیابــان انجــام مــی

گیــرد کــه هــر آن انتظــار حادثــه مــی رود
عــاوه بــر همــه اینهــا ســاخت و ســازهای
غیــر معقــول نیــز اوضــاع بــر ایــن خیابــان
را تنــگ و تنــگ تــر نمــوده اســت
مزیــد بــر علــت هــا اینکــه خودروهــای
عبــوری کوچــه هــای ایــن خیابــان را بــه
محــل پارکینــگ عمومــی تبدیــل نمــوده
و باعــث شــلوغی و ترافیــک بیــش از
حــد ایــن محــل گردیــده انـــــــــــد
لــذا شایســته اســت شــهرداری محتــرم
بــا همــکاری راهنمائــی و رانندگــی
بــه ساماندهــــــــــی ایــن محلــه
قدیمــی شــهر زیبــای ارومیــه همــت
گمارنــد تـــــــــا هــم اعصـــــــــــاب
ســـــــاکنین از ایــــــــــن وضعیــت
نابســامان خالصــی یابــد و هــم یــک
محلـــــــــه زیبــا بـــــــــه زیبائیهــای
ارومیـــــــــه اضافـــــــه شود.

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

تعویض ایستگاههای اتوبوس ارومیه تا پایان
امسال
مدیــر عامــل ســازمان حمــل ونقــل
بــار و مســافری شــهر ارومیــه از
تعویــض ایســتگاههای اتوبــوس
تــا پایــان امســال خبــر داد.
مهــدی مژدهی فــرد مدیرعامل ســازمان
حمــل و نقل بار و مســافری شــهر ارومیه
گفــت :بــا هــدف افزایــش رفــاه
شــهروندان جهــت اســتفاده از نــاوگان
حمــل و نقــل عمومــی ،تعویــض و
نوســازی ایســتگاههای اتوبــوس در
دســتور کار قــرار گرفتــه اســت در
مراکــز شــهر ازجملــه خیابــان امــام،
امینــی و کاشــانی اقداماتــی از جهــت
تعویــض صندلیهــا ،تعمیــر ســقف و
بدنــه و رنــگ امیــزی انجام شــده اســت.
مژدهــی فــرد گفــت :بــرای نوســازی
هــر ایســتگاه مبلغــی بالــغ بــر ۸۰
تــا  ۱۰۰میلیــون تومــان در نظــر
گرفتــه شــده اســت کــه بــه دلیــل

مشــکالت مالــی نوســازی تمــام
ایســتگاهها ممکــن نیســت و طــی
 ۷مــاه یاقــی مانــده ایســتگاهها
بــه تدریــج تعویــض میشــوند.
او در خصــوص مناطقــی کــه بــرای
ســهولت جابجایــی و آســایش مــردم
در رفــت وامــد فاقــد ایســتگاه
اتوبــوس هســتند نیــز افــزود :طــی
درخواســت مــردم بــرای ایــن مناطــق
از طریــق کارشناســی مــورد بررســی
و ارزیابــی قــرار میگیــرد؛ و اگــر از
نظــر مکانــی و جمعیتــی مــورد قبــول
باشــد اقدامــات الزم صــورت میگیــرد.
او در پایــان نیــز بیــان کرد:نوســازی
ایســتگاههای اتوبــوس عــاوه
بــر افزایــش رفــاه شــهروندان در
زیبــا ســازی و ارتقــای کیفیــت
مبلمــان شــهری نیــز تاثیــر گــذار
است.

طبیعت زیبای ارومیه

