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تشکیل اداره جلوگیری از فرار
مالیاتی در آذربایجان غربی
3

برگزاری بیست و سومین جشنواره
خیران مدرسهساز آذربایجانغربی

ارتقای  ۲۰۰پله ای جایگاه دانشگاه
ارومیه در رتبهبندی جهانی

بیست و سومین جشنواره خیران مدرسه ساز استان آذربایجان
غــربــی بــا حــضــور اســتــانــدار و جمعی از اعــضــای مجمع خــیــران
مدرسه ساز استان برگزار شد.
سپیده طیب قاسمی ،مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس آذربایجانغربی
در این مراسم اظهار داشت :نهضت مدرسه سازی با فعالیت کارگاهی برای
احداث  242باب مدرسه در قالب 2307کالس درس و استاندارد سازی بیش از
 1259کالس درس در حال انجام هست.
وی افزود :از این تعداد پروژه در دست اجرا تالش کردیم ...

رئیس جمهوری به آذربایجان
غربی سفر میکند
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قصه پرغصه تاراج گدار ؛
آ تشیزیر خاکستر نهاناستهنوز

استاندار:

توسعه شهرکهای گلخانهای در برنامه جهاد کشاورزی آذربایجان غربی
استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر ضرورت مدیریت منابع آبی و تغییر الگوی
کشت در تولید محصوالت کشاورزی ،گفت :توسعه شهرکهای گلخانهای در
مناطق مختلف استان ،برای ایجاد اشتغال برای فار غ التحصیالن دانشگاهی و
افزایش درآمد پایدار برای فعاالن این حوزه باید مورد توجه مدیران جهاد کشاورزی
باشد.
به گزارش جامجم محمدصادق معتمدیان در جمع مدیران حوزه جهاد
کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به ظرفیتها در بخش کشاورزی و
آب و خاک حاصلخیز استان ،افزود :حوزه کشاورزی یکی از پیشرانهای
مهم توسعه آذربایجان غربی است و باید از تمامی ظرفیتهای استانی
و اعتبارات ملی برای رونق و رفع مسائل و مشکالت این حوزه استفاده
شود .وی با بیان ضرورت احصای طر حهای اولویت دار
بخش کشاورزی ،بر استفاده از اعتبارات ملی
برای اجرای این طر حها تاکید کرد و ادامه داد:
به روز رسانی کارخانجات صنایع تبدیلی
و کمک به این واحدها در استفاده از
تجهیزات نوین در راستای جلوگیری از
خام فروشی و باال بردن ارزش افزوده
محصوالت کشاورزی باید در برنامههای
اولویتدار حوزه کشاورزی استان

قرار گیرد .استاندار آذربایجان غربی اضافه کرد :زمینه برای حضور سرمایهگذاران
داخلی و خارجی در استان در حوزه کشاورزی و به ویژه صنایع بستهبندی و فرآوری
محصوالت مهم و استراتژیک استان فراهم است و در این زمینه بانکهای
عامل باید همکاریهای الزم را داشته باشند و منابع استانی بانکها در
داخل همین استان هزینه شود .معتمدیان بیان کرد :برای رفع
مشکالت بخش کشاورزی نیازمند مدیرانی با روحیه انقالبی،
جهادی و کار شبانهروزی در استان آذربایجانغربی هستیم.
وی با اشاره به تشکیل کمیته دائمی مدیریت سیب استان در
معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان غربی،
بر برگزاری منسجم و هدفمند جلسات این کمیته تاکید کرد و
گفت :تمام مسائل و مشکالت محصول سیب استان در این
کمیته بررسی و مدیریت میشود.
وی ،همچنین به ظرفیتهای بازارهای خارجی برای
جذب و صادرات محصوالت تولیدی استان نیز
پرداخت و گفت :از تمام ظرفیتهای رایزنان
اقتصادی سفارتخانههای جمهوری اسالمی ایران
در کشورهای مختلف دنیا و اعزام هیاتهای
تجاری و اقتصادی به خارج از کشور و بازارهای
هدف باید استفاده شود.
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رویای بازی در پارک کودکان اسالمآباد
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اقتصادی
اجتماعی

ضمیمه رایگان روزنامه در آذربایجان غربی

کشف بیش از  4میلیارد ریال کاالی قاچاق در مرزهای آذربایجانغربی
فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی از کشف بیش از  4میلیارد
ریال کاالی قاچاق در مرزهای استان خبر داد.
به گزارش جامجم ،سردار «یحیی حسینخانی» اظهار داشت :مرزبانان
این فرماندهی در مرزهای استان با اشراف اطالعاتی و گشتزنی در

سطح حوزه ،با استفاده از شگردهای خاص عملیاتی قاچاقچیان را در
دستیابی به اهداف شوم ناکام گذاشتند.
فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی افزود :مرزبانان در این
عملیاتها موفق شدند 9 ،قبضه سالح بادی 4 ،هزار و  517عدد

قطعه تفنگ بادی 151 ،ثوب انواع لباس  14،عدد محلول بهداشتی
حیوانات 96 ،عدد پک آزمایشگاهی حیوانات 40 ،عدد قفل درهای
ضد سرقت و  6هزار و  740نخ انواع سیگار قاچاق را از قاچاقچیان
کشف و توقیف کنند.

خبر

کار آمدن شورای ششم ،گویا ارادهای برای نگاه ویژه
به این منطقه حاشیهای شکل گرفته و قرار است
رویای کودکان و نوجوانان این منطقه به واقعیت
تبدیل شود.
ساسان ابراهیم زاده عضو ششمین دوره شورای
اســامــی شهر اروم ـیــه م ـیگــویــد :زمینی خــریــداری
شده که این زمین را پس از واگــذاری به مجموعه
مدیریت شهری به فضای سبز تبدیل و به امکانات
تفریحی مجهز میشود.

مدیر آموزش و پرورش ماکو:

 ۷۷درصــد از دانــش آمــوزان
ماکویــی ُدز اول واکســن را
دریافت کردند

آذربایجان غربی مدیر آمــوزش و پــرورش ماکو
گفت ۳۰ :درصد از دانش آموزان ماکویی هر دو
ُدز واکسن کرونا را دریافت کرده اند.
به گزارش نادر بهرامی با اشاره به واکسیناسیون
دانش آموزان ماکویی گفت ۷۷ :درصد از دانش
آمـ ــوزان مــاکــویــی ُدز اول و  ۳۰درص ــد ُدز دوم
واکسن کرونا را دریافت کرده اند.
وی تصریح کرد :مدارس متوسطه دوم در این
شهرستان بــا رعــایــت تمامی شیوه نامههای
بهداشتی ،همزمان با استان فعالیت خــود را
شروع کرده است.
وی اظ ـهــار ک ــرد :بــر اس ــاس هماهنگیهای به
عمل آمــده بــا ستاد کــرونــای شهرستان۲۵۰۰ ،
دانــش آمــوز در  ۱۶مدرسه با  ۱۰۴کــاس درس
حاضر میشوند .مدیر آمــوزش و پــرورش ماکو
افزود :برای حضور این تعداد از دانش آموزان در
مدارس ،تمامی آنها گروه بندی شده و با رعایت
تمامی موارد بهداشتی کالسها برگزار میشود.
بهرامی گفت :از اولیا درخــواســت میشود که
برای حضور دانش آموزان در مدارس و فعالیت
دوبــاره مــدارس بر اساس رعایت تمامی شیوه
نامههای بهداشتی ،معلمان و مدیران مدارس
را یاری کنند.
به گفته وی در شهرستان ماکو امسال حدود ۲۲
هزار دانش آموز در  ۱۸۶مدرسه مشغول کسب
علم و تحصیل هستند.

رسول اصغرزاده عضو شورای
اسالمی شهر ارومیه نیز در
همین باره اظهار میکند :در
ادوار شورای اسالمی شهر از
تملک زمینهای خالی در مناطق
کمبرخوردار برای ایجاد فضای
سبز غافل نبودهایم ولی در
منطقه اسالم آباد سودجویان
با تفکیک شبانه و غیرقانونی
زمینها این حق را از ساکنان این
منطقه سلب کردهاند

رویای بازی در پارک کودکان اسالمآباد

راضیه محمودپور
خبرنگار

عضو شورای شهر ارومیه
گفت :زمینی در حاشیه
ک ـمــرب ـنــدی دوم اروم ـیــه
(مـحــلــ�ه اس ــ�ام اب ـ ـ�اد) در
آس ـ ـتـ ــانـ ــه واگ ـ ـ ـ ـ ــذاری بــه
شهرداری ارومیه است تا
تبدیل آن به فضای سبز
و بوستان شود.
محله اســامآبــاد ارومیه

بــا بیش از  ۳۵ه ــزار نفر جمعیت یکی از مناطق
حاشیه نشین ارومیه است که متأسفانه به علت
بیتوجهی مسئوالن به منطقهای با درصــد باالی
بهــای اجـتـمــاعــی تـبــدیــل شــده
مـعـضــات و آس ـی ـ 
است.
مردم این منطقه از ابتداییترین حقوق شهروندی
م ـحــروم ـنــد؛ ب ـس ـیــاری از کــوچ ـههــای ای ــن منطقه
خاکیاند و حتی یک متر فضای سبز وجود ندارد!
در این سالها با وجود پیگیریهای مردمی و البته

بــازدیــدهــای نمایندگان مجلس ،اعـضــای شــورای
اسالمی شهر و مسئوالن شهری برای ساماندهی
مشکالت این منطقه ،مردم از سادهترین امکانات
محروم مانده و همچنان با مشکالت دست و پنجه
نرم میکنند.
در دوره شــورای پنجم ،آرزوی ایجاد پــارک و فضای
سبز در منطقه اسالم آباد به بهانه اینکه صاحبان
ملک با شـهــرداری بر سر واگ ــذاری زمین به توافق
نمیرسد ،بر دل مردمان این منطقه ماند اما با روی

برگزار ی بیست و سومین جشنواره خیران مدرسهساز آذربایجانغربی

بیست و سومین جشنواره خیران مدرسه ساز استان آذربایجان
غربی با حضور استاندار و جمعی از اعضای مجمع خیران مدرسه
ساز استان برگزار شد.
به گزارش جام جم سپیده طیب قاسمی ،مدیرکل نوسازی ،توسعه
و تجهیز مدارس آذربایجانغربی در این مراسم اظهار داشت:
نهضت مدرسه سازی با فعالیت کارگاهی برای احداث  242باب
مدرسه در قالب 2307کالس درس و استاندارد سازی بیش از 1259
کالس درس در حال انجام هست.
وی افزود :از این تعداد پروژه در دست اجرا تالش کردیم تعداد 257
کالس درس همزمان با بازگشایی مدارس در مهر تحویل داده
شده است و حدود  500کالس درس در دهه فجر به اتمام خواهیم
رساند.
مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز آذربایجانغربی با اشاره به
اینکه سال گذشته تعداد  104مدرسه بالغ بر  600کالس درس را به
اتمام رساندیم ،خاطرنشان کرد :امسال با امید بیشتر تعداد کالس
درس تحویلی بالغ بر  700کالس درس خواهد شد.
طیب قاسمی خاطرنشان کرد :آغاز عملیات اجرایی مدرسه یک
کالسه گندکه سردشت در آغاز سال 1400با مشارکت بیش از 7000

فکر ناب و خیر و اتمام عملیات عمرانی آن در روزهای اخیر نمایشی
از قدرت جمعی و همت گروهی بود که در طرح آجر به آجر با هدف
فرهنگ سازی و مشارکت بیشتر مردم در مدرسه سازی طراحی
شده است.
وی گفت :با نهضت مدرسهسازی که سالهاست در استان براه
افتاده ،به طور میانگین روزانه  1باب کالس درس به فضای ایمن
آموزشی استان اضافه شده است.
مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس آذربایجانغربی گفت:
با احداث این کالسها درصد کالسهای نیازمند تخریب و
بازسازی و مقاوم سازی استان از  30درصد به 20.7درصد کاهش
یافته است.
وی در گزارشی از طرح تامین و تعمیر سیستمهای گرمایشی و
سرمایشی مدارس بیان کرد :در سال  93در حدود  9118باب کالس
درس با بخاریهای غیر استاندارد در استان وجود داشت که
تاکنون استاندارد سازی حدود  8492کالس درس انجام شده است
و عملیات استانداردسازی  300کالس درس با پیشرفت باالی 85
درصد در حال انجام میباشد.
وی به تکمیل پروژههای نیمه تمام اشاره و خاطرنشان کرد:

فعالسازی هنرستان  21کالسه ارومیه که با وقفه طوالنی مدت
بیش از ده ساله به عنوان اصلیترین مطالبه دانش آموزی که
موجبات بروز مشکالت اجتماعی فراوان شده بود همچنین شروع
مجدد عملیات پروژههای متوقف خدیجه کبری سردشت  11 ،باب
مدارس شبانه روزی در استان به عنوان نقاط قوت عملکرد اداره
کل میباشد.
طیب قاسمی به تعهدات خیران مدرسه ساز اشاره کرد و گفت:
از سال  92تاکنون خیران مدرسه ساز ملی و استانی حدود 3800
میلیارد ریال در حوزه مدرسهسازی تعهد کردهاند با تحقق این
تعهدات تاکنون  468باب مدرسه در قالب  1991کالس درس به
صورت خیری یا با مشارکت خیرین تکمیل تجهیز و تحویل شده
است.
وی در پایان اذعان داشت :استان آذربایجانغربی از نظر فضای
آموزشی نیازمند تالشها و توجهات بسیار ویژهای میباشد .وجود
 134کالس درس کانکسی با جمعیت دانشآموزی بیش از  20نفر،
 255کالس سنگی و  292کالس چوبی برخورداری از سرانه  4.05به
ازاء هر دانش آموز ،این استان را در ردههای پایین و آخر جدول
مقایسهای استانها قرار داده است.

وی تصریح میکند :یکی از مطالبات مهم ساکنان
محالت حاشیه نشین از شــورای شهر و شهردار
ایجاد فضای سبز و ایجاد امکانات تفریحی برای
کودکان و نوجوانان است و این کمبود در محله
اسالم آباد بیشتر به چشم میخورد که امیدواریم
با کمک همه دستگاههای مسئول و مردم بتوانیم
بــه ایــن مطالبه مــردمــی هــر چــه زودت ــر جامه عمل
بپوشانیم.
رسول اصغرزاده عضو شورای اسالمی شهر ارومیه
نیز در همین بــاره اظهار میکند :در ادوار شــورای
اسالمی شهر از تملک زمینهای خالی در مناطق
کمبرخوردار برای ایجاد فضای سبز غافل نبودهایم
ولــی در منطقه اســام آبــاد سودجویان با تفکیک

شبانه و غیرقانونی زمینها این حق را از ساکنان
این منطقه سلب کردهاند.
عضو شورای اسالمی شهر ارومیه تصریح میکند:
در دسترسترین برنامه انتقال کشتارگاه ارومیه به
خارج از شهر با همراهی بخش خصوصی و تبدیل
کشتارگاه فعلی به فضای سبز و فرهنگی _ تفریحی
است و تا قبل از این واقعه نیز اگر زمین مناسبی به
تملک درآوریم هر چه زودتر اقدامات ایجاد فضای
سبز را برای ساکنان این محله آغاز میکنیم.
*بچههای اسالم آباد خواستار احداث فضای سبز
هستند
هستی یکی از نوجوانان محله اسالم آباد میگوید:
در ایــن محله زمــیـنبــازی مناسب وج ــود ن ــدارد و
کودکان به خاطر شرایط نامساعد زمینها هنگام
بازی آسیب میبینند ،هزاران بار مشاهدهشده که
کودکان و نوجوانان در زمینهای اســامآبــاد یا در
خیابانهای پرتردد این محله در حال بازی هستند
و هر لحظه خطر تصادف با اتومبیلهای عبوری آنها
را تهدید میکند.
طــرالن یکی از م ــادران ساکن ایــن محله میگوید:
مــا مجبور هستیم کــودکــان خــود را ب ــرای ب ــازی به
پارک محله الــواج ببریم که فاصله زیــادی با ما دارد
 ،در خیابانهای اطراف زمینهای بیاستفاده وجود
دارد و از شهرداری میخواهیم برای ما زمین بازی
فراهم کند.
یکی از پدران با اشاره به پرجمعیت بودن این منطقه
بیان میکند :برای بسیاری از خانوادهها امکانپذیر
نیست که کودکان خود را در باشگاههای ورزشی
ثبتنام کنند و اوقات فراغت کودکان زیادی در این
منطقه بدون هیچ تفریح و لذتی بههدر میرود.
صدها کودک و نوجوان این منطقه حاشیه نشین
بدون یک وجب زمین بازی مناسب و ایمن چشم
انتظار توجه مسئوالن و نهادهای مرتبط با پرکردن
اوقات فراغت هستند تا دوران کودکیشان خالی از
خاطره دویدنها و بازیهای کودکانه نباشد.
آنچه از پیگیریهای شورای تاز ع نفس ارومیه به
نظر میرسد اکثر اعــضــای شــورای ششم ضــرورت
خدمات رسانی ویژه به مناطق حاشیه نشین اتفاق
نظر دارند و این مهم میتواند نوید بخش اتفاقات
مبارک در مناطق کمبرخوردار شهر باشد.
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راهیابی مربی کانون آذربایجانغربی به بخش بینالملل جشنواره قصهگویی
مربی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آذربایجانغربی به
عنوان یکی از  ۴۰قصهگوی راهیافته به بخش بینالملل بیستوسومین
جشنواره بینالمللی قصهگویی کانون معرفی شد.
به گزارش جامجم ،هیأت داوران بخش بینالملل جشنواره قصهگویی از

میان  ۱۵۰شرکت کننده ۲۱ ،قصهگوی خارجی و  ۱۹قصهگوی ایرانی را برای
اجرای پایانی در این بخش انتخاب کردند.
بــر اســاس ایــن خبر ،افسانه بــازیــار مربی مسئول کــانــون پ ــرورش فکری
کودکان و نوجوانان مرکز شماره  ۱مهاباد جواز حضور در بخش بینالملل

بیستوسومین جشنواره بینالمللی قصهگویی کانون را کسب کرد.
مــرحــلــه پــایــانــی ب ـیــس ـتوســومــیــن ج ــش ــن ــواره بــی ـنالــمــلــلــی قــصـهگــویــی
کــانــون پ ــرورش فکری کــودکــان و نــوجــوانــان همزمان بــا شــب یلدا برگزار
میشود.

اقتصادی
اجتماعی
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پیشرفت  ۷۵درصدی تقاطع
غیرهمسطح آذربایجان

تــقــاطــع غیرهمسطح آذربــایــجــان در ارومــیــه
که هفت ســال از شــروع عملیات اجرایی آن
میگذرد ۷۵ ،درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
ب ــه گ ـ ــزارش ج ــامج ــم ،حــســیــن مــهــدی زاده،
شهردار اورمیه با حضور در برنامه تلویزیونی
اولدوز شبکه استانی آذربایجانغربی با اشاره
به تقاطع غیر هم سطح آذربایجان ،اظهار کرد:
ساخت این تقاطع از سال  ۹۳وارد فاز اجرایی
شده اما متاسفانه پــروژه در رونــد ساخت با
مشکالتی از جمله کمبود اعتبار مواجه شد
که الزمه تسریع در روند ساخت ،تامین منابع
مالی برای آن بود.
حسین مهدی زاده پروژه چهار سطحه تقاطع
غیر هــم سطح آذربــایــجــان را جــزو پــروژههــای
فاخر و منحصر بــه فــرد عــنــوان کــرد و گفت:
پ ـ ــروژه ب ــا  ۷۵درصـ ــد پـیــشــرفــت فــیــزیــکــی در
دست ساخت است که با گشایش کامل آن،
کمربندی میانی تکمیل میشود.
ش ــه ــردار اورم ــی ــه ب ــا بــیــان ایـ ـنک ــه در حــال
حــاضــر فــاز ســوم پ ــروژه شــامــل اتــصــال محور
خاتماالنبیاء(ص) از طریق زیر گذر به جاده
مهاباد در دســت ساخت اســت ،اف ــزود :فاز
سوم پروژه با تامین منابع مالی تا خرداد سال
 ۱۴۰۱گشایش مییابد.
بــه گفته م ــه ــدیزاده هــدف از اج ــرای تقاطع
غیر هم سطح آذربایجان روان سازای ترافیک
اس ــت کــه ای ــن تــقــاطــع  ۳۰مــیــلــیــون ســفــر را
مدیریت و  ۲۰نــوع جریان ترافیکی را هدایت
میکند.

رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی
تاکید کرد؛

بهرهگیری از همه ظرفیتها
برای رفع موانع تولید

جلسه کمیته حمایت از سرمایهگذاری استان
با حضور رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی
و دادســت ــان مــرکــز اس ـتــان بــه مـنــظــور بــررســی
مشکالت چند واحد تولیدی برگزار شد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در این
جلسه بر لــزوم بهرهگیری از همه امکانات و
ظرفیتها بــرای رونــق تولید و رفــع مــوانــع آن
تاکید کرد.
بــه گـ ــزارش جــامجــم نــاصــر عتباتی از نـگــارش
کهــا از
دستورالعملی خ ـبــرداد کــه در آن بــانـ 
تعطیل ک ــردن واح ـدهــای تــولـیــدی منع شده
و ن ـم ـیتــوان ـنــد ب ــاع ــث ت ــوق ــف چ ــرخ ــه تــولـیــد
شــونــد .رئـیــس عدلیه اس ـتــان بــه بــازدیــدهــای
اخیر انجام شــده از برخی واحــدهــای تولیدی
اشـ ــاره بــا ابـ ــراز نــاراح ـتــی گ ـفــت :تعطیلی ایــن
واحـ ــدهـ ــا ب ــاع ــث شـ ــده بـ ــود ک ــه بــســی ــاری از
دستگاههای آنها از بهرهبرداری خارج شود که
ایــن ضــرر بــه بیتالمال و حقوق عامه مــردم
هست کــه جــای بسی تــاســف دارد والـبـتــه با
تهــا بــرخــورد
عــامــان و مسببان ایــن خـســار 
خواهد شد.

احتمال بارش برف تا پایان
هفته در آذربایجان غربی

کارشناس اداره کل هواشناسی آذربایجان
غربی گفت :هوای استان از چهارشنبه با ورود
سامانه زود گذر بارانی می شود و این روند تا
روز جمعه در استان ادامه خواهد داشت که
در این بین ،احتمال بارش برف نیز وجود
دارد.
وی افزود :از روز چهارشنبه از شهرهای نیمه
شــمــالــی ب ــارش بـ ــاران و ب ــرف ش ــروع خــواهــد
شــد ،همچنین روز پنجشنبه تمامی نقاط
آذربــایــجــان غربی شاهد بــارشهــای مطلوب
خواهد بود و بارش برف دور از انتظار نیست.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای آذربایجان غربی:

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی جهاد کشاورزی استان خبرداد:

تجهیز سه محور آذربایجان غربی به دستگاههای تردد شمار

تولید ساالنه  ۶۵۰۰تن چیپس میوه در آذربایجان غربی

مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان
غربی از تجهیز سه محور ارومیه  -بند  ،پیرانشهر
 سردشت و تکاب  -دندی به دستگاههای ترددشمار خبر داد.
به گزارش جامجم ،ارسالن شکری مدیرکل راهداری
و حمل و نقل جادهای آذربایجان غربی گفت :در
راستای طرح تجهیز محورهای استان به سامانههای
حمل و نقل هوشمند محورهای ارومیه  -بند ،
پیرانشهر  -سردشت و تکاب  -دندی به سامانههای
تردد شمار مجهز میشوند که در جهت برنامه ریزی

حمل و نقل ،مدیریت ترافیک شبکه راهها  ،ایجاد
پایگاه آماری دادهها در جهت طراحی روان سازی
محورها و نیز ثبت تخلفاتی همچون عدم رعایت
فاصله طولی مناسب بین وسایل نقلیه عبوری و
ثبت سرعت غیر مجاز در دسترس خواهد بود.
وی ادامه داد :با استفاده از بانک اطالعاتی
سامانههای تردد شمار میتوان نرخ تعداد وسایل
نقلیه  ،طول وسایل نقلیه عبوری  ،سرعت وسایل
نقلیه  ،فاصله مکانی وسایل نقلیه عبوری از یکدیگر
 ،تاریخ و زمان عبور هر یک از خودروها و طبقه بندی
وسایل نقلیه عبوری در کالسهای سواری ،کامیونت،
کامیون ،اتوبوس و تریلر جهت برای برنامهریزی
حمل و نقل و تردد جاده ای را بدست آورد.
دبیر کمیسیون ایمنی حمل و نقل جاده ای
آذربایجان غربی افزود :با پیگیریهای الزم از ستاد
مرکزی سازمان حمل و نقل جاده ای در آیندهای
نزدیک کلیه محورهای استان به سامانه تردد شمار
مجهز شدند.

آذربایجان غربی مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان
جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت ۸ :واحد تولید
چیپس میوه در استان فعالیت میکنند.
به گزارش جامجم محمد دمکری بااشاره به ظرفیت
 ۶۵۰۰تنی تولید چیپس میوه استان اضافه کرد:
جلوگیری از فساد میوه به عنوان یکی از روشهای
نگهداری میوه ،افزایش ارزش افزوده محصول،
افزایش زمان ماندگاری محصول ،قابلیت صادرات،
کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی ،امکان حمل
و نقل آسان محصول از جمله مزیتهای چیپس

میوه به شمار میرود .این مسئول خاطرنشان کرد:
پرداخت تسهیالت بانکی با شرایط مناسب ،تهیه
فیلمهای معرفی تولیدات ،برگزاری دورههای آموزشی
توسط مدیریت هماهنگی ترویج سازمان در راستای
آموزش بهرهبرداران از جمله اقدامات حمایتی است
که برای رونق این صنعت انجام میگیرد .دمکری
ضمن ابراز خشنودی از اینکه تولیدکنندهها با
همکاری اتاق بازرگانی نسبت به صادرات محصوالت
خود مبادرت میکنند ،اضافه کرد :این موضوع نشان
میدهد که آذربایجان غربی در زمینه تولید و عرضه
چیپس میوه از ظرفیت بزرگی برخوردار است که باید
در کانون توجه قرار گیرد.
وی در ادامه یکی از راههای تسهیل در هر نوع
فعالیت تولیدی از جمله چیپس میوه را رفع
موانع صدور مجوزهای بخش کشاورزی دانست
و گفت :در این راستا سیاستهای حاکم بر صدور
مجوز فعالیتهای تولیدی و سرمایهگذاری بخش
کشاورزینیازمندبازبینی

تامل برای تصمیم

هوشنگ عطاپور
روزنامه نگار

تغییر دولتها ،هر هشت سال
و آن هــم در نتیجه یــک فرایند
انـتـخــابــاتــی ،علیرغم انـتـقــادات
وارده ف ــرصـ ـت ــی ب ـ ـ ــرای ورود
تجربههای جدید به حــوزه امور

اجــرایــی اس ــت و از ای ــن جهت
در بــازســازی سرمایه اجتماعی
و بازگشت اعتماد عمومی به
ح ــوزه ش ـهــرونــدی م ـیتــوانــد به
نفع حاکمیت و دولتها عمل
تهــا
ب ـک ـنــد .بـ ــدون ش ــک دول ـ 
فرصت نامحدود نــدارنــد و هر
ل ـح ـظــه در مـ ـع ــرض قـ ـض ــاوت
شهروندان هستند و این افکار
عمومی اســت که رای قطعی را
دربــاره موفقیت دولتها صادر
میکند.
تغییر در مدیریت ارشــد و تیم
مــدیــریــت اج ــرای ــی در اس ـتــان

هــم فــرصــت ب ــازس ــازی سرمایه
اجتماعی است و اگر با پندگیری
سهــای
از تجارب گذشته و در 
آموخته ،تیم قوی و توانمند برای
استان آذربایجان غربی انتخاب
و تعیین شود ،میتواند مرحم
بر زخمهای گذشته باشد.
اس ـ ـتـ ــانـ ــدار دولـ ـ ــت س ـیــزدهــم
در ش ــرایـ ـط ــی سـ ـک ــان ــدار ام ــور
اجرایی استان آذربایجان غربی
شـ ــده اسـ ــت ک ــه م ـجــمــوع ـهای
فه ــا،
یهـ ــا ،شــک ــا 
از نـ ــارسـ ــای ـ ـ 
یهـ ـ ـا ،ک ـ ــاره ـ ــای بــر
ن ـ ــاک ـ ــارآم ـ ــد 
زمـیــن مــانــده و پیگیری نشده

ارتقای  ۲۰۰پله ای جایگاه دانشگاه ارومیه
در رتبهبندی جهانی

رئ ـیــس دان ـش ـگــاه ارومــی ــه بــا اشـ ــاره به
ب ــررس ــی ح ـ ــدود  ۳۱ه ـ ــزار دانــشــگ ــاه و
موسسه تحقیقاتی از  ۲۰۰کشور جهان
تــوســط موسسه وبومتریکس گفت:
جــایـگــاه ای ــن دان ـش ـگــاه در رت ـبــه بندی
جهانی ایــن موسسه در آخرین بــرآورد،
ارتقای  ۲۰۰پلهای یافته است.
رحیم حب نقی به ایرنا گفت :حدود ۷۰۰

دانشگاه از ایران موفق به حضور در این
رتبه بندی شده اند.
وی با اشــاره به جایگاه یک هــزار و ۸۰۵
دانشگاه ارومیه در این رتبه بندی ،بیان
کرد :دانشگاه ارومیه از بین  ۷۰۰دانشگاه
ای ــران ــی حــاضــر در ای ــن رت ـب ـ هب ـنــدی نیز
جایگاه  ۲۸کشوری را به خود اختصاص
داده اس ــت .رئـیــس دان ـش ـگــاه ارومـیــه
اضــافــه ک ــرد :جــایـگــاه ایــن دانـشـگــاه در
مقایسه با  ۲سال گذشته نیز  ۳۸۷پله
ارتقا داشته است .سایت وبومتریکس
( )Webometricsاز مـعـتـبــرتــریــن و
جامعترین پایگاههای رتبهبندی مبتنی
ت دان ـش ـگــا ههــای
بس ــایــ 
بــر ارزی ــاب ــی و 
جهان است.

و م ـجــمــوع ـهای از وع ــد هه ــا و
آسیبهای اقتصادی ،اجتماعی
و سیاسی برایش به ارث رسیده
اسـ ــت .اف ـکــار عــمــومــی اسـتــان
بـ ــدون ه ــر نـ ــوع پــیــش ــداوری و
ق ـضــاوت ،قطعا از مــدیــر ارشــد
استان ،توقع حل این مشکالت
و مـ ـس ــائ ــل ان ـ ـبـ ــاشـ ــت ش ــده
را دارد.
در دوره گذشته آن چــه انجام
ش ـ ــد ،حــف ــظ وض ـ ــع مـ ــوجـ ــود و
اداره ام ــور ج ــاری بــا ملغمهای
از شعارهای مـبــارزه بــا فساد و
فهــای
ایــج ــاد و تعمیق ش ـکــا 

یادداشت
اج ـت ـمــاعــی و ت ـحــریــک عــواطــف
بـ ــود ک ــه ب ــه زمــی ــن گــی ــری قــوه
اجــرایــی در اس ـتــان و حاکمیت
رکــود بعد از یک مرحله آشوب
احساسی بود .اما اکنون دولت
و نماینده عــالــی آن در استان
باید پاسخگوی مشکل بیکاری،
تورم ،مهاجرت ،فقر ،آسیبهای
اجــتــم ــاع ــی ،رک ـ ــود اقــتــص ــادی،
حــاشـیـ هنـشـیـنــی ،ب ــازارچــ هه ــای
مــرزی ،قاچاق ،کسب و کارهای
تـعـطـیــل شـ ــده ،ورشـکـسـتـگــی
بــنــگ ــا هه ــای ت ــولـ ـی ــدی ،ج ــذب
سرمایه گ ــذار ،ایـجــاد وح ــدت و

ات ـ ـحـ ــاد در ب ــی ــن ش ــه ــرون ــدان
استان ،پیگیری مناطق ویژه و
آزاد اقتصادی ،و پروژههای عقب
افتاده عمرانی و ...باشد.
ب ــدیــه ــی اس ـ ــت ت ــوس ــع ــه حــق
مــردم آذربــایــجــان غربی اســت و
لهــا بیماری عقب ماندگی
ســا 
به تشدید مهاجرت نیروی کار
و سرمایههای مادی و معنوی از
استان دامن زده و ظرفیتهای
اق ـت ـصــادی اس ــت ــان بــاصــاحــب
مانده است.

تشکیل اداره جلوگیری از فرار مالیاتی در آذربایجان غربی
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجانغربی گفت :افــراد دهک
باالی آذربایجان غربی شناسایی شدهاند و در این راستا
اداره فرار مالیاتی نیز تشکیل شده است.
به گزارش جامجم مدیرکل امور مالیاتی آذربایجانغربی
ادامه داد :پرداخت و دریافت مالیات بر اساس اسناد و
مدارک صورت گرفته و به سطح خرد تقلیل نمییابد و افراد
دهک باالی آذربایجان غربی شناسایی شدهاند و در این
راستا اداره فرار مالیاتی نیز تشکیل شده است.
یهــای
کــومــاســی گـفــت :بـنــابــرایــن بــر اس ــاس بــرنــامـهریــز 
اساسی صورت گرفته و با وجود معافیت برخی از بازاریان
نغــربــی
شــاهــد رش ــد  ۴۶درصـ ــدی مــال ـیــات در آذربــای ـجــا 
هستیم.
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجانغربی همچنین گفت :از
ابتدای امسال ۱۲ ،هزار  ۵۰۰میلیارد ریال مالیات در استان
وصول شده که  ۱۰۲درصد مالیات پیش بینی شده است.
حسن کوماسی در جلسه شورای اداری اشنویه افزود:
ع ــاوه بــر آن ،ه ــزار و  ۷۰۰مـیـلـیــارد ری ــال عـ ــوارض نـیــز در

آذربــایــجــانغــربــی وص ــول شــده اســت کــه بــه ش ـهــرداری و
دهیاریها واریز میشودکه این میزان نیز نسبت به سال
گذشته  ۱۰۹درصد افزایش یافته است.
وی اضافه کرد :با توجه به تحریمهای ظالمانه ،تورم و رکود
کسب و کار حمایت از مشاغل کوچک و بازاری در دستور
کار قرار گرفته است.
وی بیان کرد :در آذربایجان غربی از هر  ۱۰۰مغازه دار۶۴ ،
مغازه دار از پرداخت مالیات معاف هستند که این میزان
در سالهای گذشته  ۶۰درصد بود.

قصه پرغصه تاراج گدار؛

آ تشی زیر خاکستر نهان است هنوز
ته ــاس ــت ک ــه بشر
م ــد 
این موجود زیادهخواه در
برخورد با طبیعت ،پا را از
گلیم خویش چنان فراتر
نهاده که بسیار سخت
اس ــت بــت ــوان از انـتـقــام
شفیع بهرامیان
مهــای که
سهمگین زخ ـ 
بر پیکر زمین زده است
روزنامه نگار
جان سالم بدر َب َرد!
هر روزه انسان به بهانه
آسایش و مصرفگرایی ،خنجری بر پیکر طبیعت
بیزبانی فــرو میکند و انگار نمیداند اگــر «کــارد به
استخوان طبیعت» برسد چنان انتقامی خواهد
گرفت کــه هیچ قــدرتــی ج ـلــودارش نخواهد بــود؛ از
سیالبهای پیدرپی بهدلیل تخریب مراتع و قطع
بهــای بیرحمانه
ب ـیرویــه درخ ـتــان گرفته تــا آسـیـ 
انسان به پوششهای گیاهی ،زیست جــانــوری و
نابودی جنگلها ،تپهها و کوهها ،خشکاندن رودها
و آلوده کردن دریاها و اقیانوسها؛ همه و همه در

سیکل انتقام از بشر بهصف شدهاند! حواسمان
باشد که این طبیعت مظلوم و معصوم روزی چنان
طغیان میکند که دیگر حتی «انگشت تحیری باقی
نمیماند تا با دندان گزیده شود».
تهــای
رودخ ــانــ هه ــا نـیــز ب ـ هع ـنــوان بـخـشــی از ثــرو 
طـبـیـعــی و م ـلــی از اه ـم ـیــت خــاصــی ب ــرخ ــوردارن ــد.
امــروزه رودخانهها بهواسطه ذخایر سرشار شن و
ماسه در درون آنها هـمــواره موردتوجه انسانها
بـ ــوده و در تــوس ـعــه مـنـطـقــه ن ـقــش مـهـمــی ب ــازی
میکنند.
منابع غنی آبی ،تنوع و گوناگونی زیستگاههای مهم
و باارزش مانند سواحل و بستر رودخانهها و از همه
آب در جریان و وجود گونههای باارزش گیاهی
مهمتر ِ
و جانوری رودخانهها را در ردیــف اکوسیستمهای
حساس و آسیبپذیر جایداده است.
فـ ـق ــدان اطـ ــاعـ ــات و ش ـنــاخــت ک ــاف ــی از عــواقــب
تهــای غیرمسئوالنه
ب ـهــر هبــرداری بـیرویــه و دخــالـ 
انسانی از یکسو و عــدم وجــود نـظــارت نهادهای
لهــای ش ـفــاف و
مـسـئــول و ف ـقــدان دس ـتــورال ـع ـم ـ 

ضــوابــط مشخص در ایــن خصوص از ســوی دیگر
باعث شده است که هر روز که میگذرد بر میزان
صدمات وارده به این اکوسیستم افزوده شود و در
نهایت مطلوبیت زیستگاهی خود را از دست دهد.
افــزایــش ســریــع تــراکــم جمعیت و توسعه شهرها
و میل سیری ناپذیر بشر به پــول ازجمله عواملی
اســت کــه سبب م ـ یشــود تــا میل ســودجــویــان به
برداشت غیرمجاز شن و ماسه و آسیبهای این
مــوضــوع افــزایــش یــابــد .بــدیــن ترتیب رودخــانـ ههــا
کــه گنجینههای ارزشمند زنــدگــی همه مــوجــودات
هستند ،متأسفانه آمــاج دستبرد و تــاراج مافیایی
متجاوزان قرار میگیرند.
رودخ ــان ــه " گـ ــادر"(گـ ــدار در فــارســی) از بلندیهای
مـ ــرزی کـیـلـ هشـیــن (کــاش ـیــن) و دی ـگــر ارت ـفــاعــات
اشنویه در مــرز بــا عــراق و ترکیه سرچشمه گرفته
و پــس از طــی مسافتی بــا عـبــور از دشــت اشنویه
و نـ ــالـ ــوس و شـ ـه ــره ــای نـ ـق ــده و مــحــم ــدی ــار در
ناحیه ب ــردهزرد جــاده مهاباد ،وارد دریــاچــه ارومیه
میشود .در چند سال گذشته برداشتهای بیرویه

و غیرفنی مصالح از بستر این رودخانه و بهعبارتی
تــاراج بـیامــان شن و ماسه بــدون امکان جبران و
ترمیم آن ،موجب افــزایــش عــرض بستر ،کاهش
رس ــوب ــات ،پایین رف ــت س ـفــر ههــای آب زیرزمینی،
آسیبپذیر کــردن باغات و مــزار ع در برابر هرگونه
طغیان و سـیــل ،تخریب محیطزیست و تخریب
گسترده جادههای مواصالتی براثر تردد کامیونهای
کارخانههای شن و ماسه شده است.
ً
گرچه اخیرا اقداماتی قانونی را برای تشدید نظارتها
و همچنین الــزام نهادهای مرتبط به رعایت قانون
در بـحــث بــرداشــت مـصــالــح از بستر رودخــان ـ ههــا
انجامشده است اما آنچه مشخص است به دلیل
کاهش بارندگیها و سـیــاب ،رســوبــات ترمیمی و
شن و ماسه وارد بستر رودخانه گادر نشده و الزم
است تا اطالع ثانوی هرگونه مجوز برداشتی از بستر
آن "بهکل ممنوع شود " و مصالح موردنیاز معدود
پیمانکاران منطقه از سایر معادن غیر رودخانهای
شهرستان تأمین شود.
ً
ممکن نجات ،فعال همین باشد!
شاید تنها راه
ِ

خبر

رئیس جمهوری به آذربایجان
غربی سفر میکند

رئ ـیــس مجمع نــمــایــنــدگــان آذربــای ـجــان غربی
گفت :حجتاالسال م رئیسی دهــه اول آذر به
استان سفر میکند.
به گزارش جام جم حجتاالسالم سیدسلمان
ذاکر در گفتوگو با جامجم با اشاره به برنامه
سفر رئیسجمهوری به آذربایجانغربی اظهار
کــرد :آی ـتاهلل رئیسی دهــه اول آذر به استان
سفر میکند .وی با بیان اینکه رئیس جمهوری
در ح ــال احــصــاء و بــررســی مــشــکــات اسـتــان
هست ،تصریح کرد :استاندار آذربایجانغربی
نیز این مسائل را بهصورت مستقیم پیگیری
می کند.

قبور باغ رضوان ارومیه  ٢طبقه
می شوند

مدیرعامل سازمان آرامستان هــای شهرداری
ارومیه با اشــاره به تــداوم عملیات احــداث قبور
 2طبقه در باغ رضوان ،گفت :در جهت خدمات
رســانــی و رفـ ــاه ح ــال ش ـهــرونــدان و بــه منظور
جلوگیری از هــدر رفــت زمـیــن ،استفاده بهینه
و همچنین اجــرای مصوبات شیوه نامه جدید
سازمان ،احداث قبور  ۲طبقه انجام شد.
بــه گ ــزارش جــا مجــم حجت االس ــام عباسعلی
مــومــن افـ ــزود:از اول خ ــرداد تاکنون بــه تعداد
۱۲۰۶عـ ــدد قبر  ۲طبقه بــا نـظــارت مهندس فنی
ســازمــان بــراســاس شـیــوه نــامــه جــدیــد مصوب
ش ـ ــورای اس ــام ــی ش ـهــر اح ـ ــداث ش ــده اس ــت.
باعملیاتی نمودن طرح احــداث قبور  ۲طبقه بر
اساس اصول فنی و مهندسی در حال حاضر در
فضایی بمساحت  ۱۹۳۰مترمربع به تعداد ۲۴۱۲
عدد قبر احــداث شده ولی این آمار در گذشته
بااحتساب فضایی به مساحت  ۲۱۷۰متر مربع به
تعداد  ۱۲۰۶عدد قبر یک طبقه احداث شده بود.

مدیر عامل توزیع نیروی برق استان:

۲هزار و۸۱۸روستایآذربایجانغربی
از برق برخوردار است

مـ ــدیـ ــرعـ ــامـ ــل شـ ــرکـ ــت ت ـ ــوزی ـ ــع نـ ـ ـی ـ ــروی ب ــرق
آذربایجانغربی با اعالم این خبر گفت :با تالش
مسئوالن و توجه آنها به همه روستاهای باالی ۱۰
خانوار برق رسانی شده است
بــه گـ ــزارش جــا مجــم اک ـبــر حـســن بکلو افـ ــزود:
شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی با 28242
کیلومتر شبکه تــوزیــع و  2818روسـتــای برقدار
وظیفه خدمات رسانی به  1330496مشترک را
در  21مدیریت بر عهده دارد و هشتمین شركت
توزیع بــزرگ کشور میباشد .وی اظهار داشت:
ان ـقــاب اســامــی بــرکــات بـسـیــاری را ب ــرای ملت
ایــران به خصوص روستائیان به ارمغان آورده
که ایجاد تحول در توسعه شبکه برقرسانی در
یهــای کوچک و بــزرگ و دور و نزدیک این
آبــاد 
سرزمین از جمله آنهاست .مدیرعامل شرکت
توزیع نیروی برق آذربایجانغربی با اعالم اینکه
ت ـعــداد روس ـتــاهــای بــرقــدار ای ــن اس ـتــان پــس از
پیروزی انقالب اسالمی  ۳۰برابر شده است گفت:
در سال  ۱۳۵۷تنها  ۹۶روستا در آذربایجانغربی از
نعمت برق برخوردار بود و این رقم در حال حاضر
رشــد زیــادی داشته اســت .وی ادامــه داد :برای
کمک به مــردم و تسریع در انجام کارها ،بیشتر
خدمات شرکت توزیع برق به صورت الکترونیکی
انجام میشود.

صاحب امتیاز:
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمیایران
سرپرست استان آذربایجان غربی :طاهره زینالی
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رئیس شورای اسالمی شهر ارومیه:

ضرورت استفاده از روحانیون
در فرهنگ سازی شهری
فرهنگ عمومی دستور جلسه صحن
علنی شــورای اسالمی شهر ارومیه بود
که اعضای شورای اسالمی شهر ارومیه
دیدگاههای خود را در این زمینه مطرح
کردند.
به گــزارش ارتباطات و امــور بین الملل
ش ــورای اســامــی شهر اروم ـیــه ،حجت
االس ــام محمد خلیل پــور بــا انتقاد از
برگزاری جلسات شورای فرهنگ عمومی
بدون حضور نمایندهای از شورای شهر
گفت :شــورای اسالمی شهر به عنوان
یکی از سـیــاسـتـگــذاران ح ــوزه فرهنگ
عمومی و دینی بی خبر از تصمیمات این
شوراست و برخی انتقادات مطرح شده
را نیز از رسانهها پیگیری میکند .وی در
صحن علنی شورای اسالمی شهر ارومیه
بــا تــأکـیــد بــر حـمــایــت از مـســاجــد شهر
ارومیه افزود :پیش از این در مساجدی
که امکان ایجاد فضایی تجاری وجود
داشــت ،مجوزهای مربوطه بدون
دریــافــت هزینه صــادر شد.
رئ ـیــس شـ ــورای اســامــی
ش ـهــر ارومـ ـی ــه ب ــا اشـ ــاره
ب ـ ــه ب ـ ــودج ـ ــه فــره ـن ـگــی
شـهــرداری اظهار کــرد :این
بــودج ـهای که
در برخی

رسانهها مطرح میشود صرفا بودجه
فرهنگی نیست بلکه بودجه سازمان
فرهنگی ،اجتماعی و ورزش ــی بــا طیف
گستردهای از هزینهها و خدمات است.
خلیل پور با اشاره به بازسازی بقعه ابن
خلیالن ادامه داد :این مجموعه ظرفیت
آن را دارد به عنوان مرکزی بین المللی
در راستای مهدویت و همچنین حوزه
علمیه بینالمللی ب ــرای جــذب طالب
کشورهای اطراف تبدیل شود.
وی تصریح ک ــرد :تــا کـنــون تفاهم و یا
توافقی بین سازمان تبلیغات اسالمی
و شهرداری ارومیه را شاهد نبوده ایم
تا روحانیت در مــوارد مربوط به حقوق
شـهــرونــدی جهت فرهنگسازی ورود
کنند و در بطن جامعه و در منابر این
فرهنگسازی را به صورت تأثیرگذار شاهد
باشیم و باید در این راستا برنامهریزی
کــرد .خلیل پــور با اشــاره به درخواست
اداره کل تبلیغات اسالمی استان برای
اخ ـت ـصــاص زم ـیــن بـ ــرای احـ ــداث
ساختمان جدید این مجموعه
گفت :باید طرحی جامع در این
راستا تهیه و مباحث تجاری آن
در اختیار شهرداری قرار گیرد .وی
عنوان کرد :باید اقداماتی را
برنامه ریــزی کنیم که
فعالیتهای امــروز
ما با دوراندیشی
ص ـ ــدس ـ ــال ـ ــه و
بــرای آیندگان
باشد.
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مساجد ،محور فعالیتهای اجتماعی در ایام شیوع کرونا
مرتضی منافی ،نایب رئیس شورای اسالمی شهر ار میخ
نیز در جلسه صحن علنی شورای اسالمی شهر ارومیه
با اشــاره به مقوله فرهنگسازی و اقــدامــات فرهنگی
اظهار کرد :در فرهنگسازی همه مسئولیت داریم و باید
همه دستگاهها و افراد پای کار بیایند.
وی افــزود :مساجد محور فعالیتهای اجتماعی
شـهــرمــان هستند و ای ــن را بــه عینه در ایــام
شیوع کرونا دیدیم و از روحانیت معزز مستقر
در مساجد در ایــن خصوص نهایت تشکر و
قدردانی را داریم.
نایب رئیس شورای اسالمی شهر ارومیه
گفت :هر آنچه در نظام اسالمی داریم
از مساجد ،ائمه اطهار ،امام راحل و
رهبر معظم انقالب داریم و نباید این
مسائل نادیده گرفته شوند.

مـنــافــی تـصــریــح کـ ــرد :پـیـشــرو و راه ـن ـمــای شهرمان
روحــان ـیــت هـسـتـنــد و اگ ــر خ ـطــاهــایــی ن ـیــز در ح ــوزه
فرهنگ عمومی انـجــام شــده باید رونــد قبلی اصــاح
و بــا حمایتهای مضاعف و بــا خــرد جمعی بــه کمک
فرهنگ شهر بیاییم .وی ادامه داد :وضعیت جامعه
یکـنــد کــه از
و جــوانــان شـهــرمــان ای ـجــاب مـ 
مساجد و هیئات مذهبی حمایت شده و
مسجدمحوری مدنظر قرار گیرد.
منافی بر استفاده از ظرفیت مساجد و
روحانیت در پیشبرد اهــداف مدیریت
ش ـ ـهـ ــری جـ ـه ــت ت ــوسـ ـع ــه و
آبــادانــی ارومـیــه تأکید کرد
و اطــاع رسانی به مردم
از این طریق را ضروری
دانست.

غير از در دوست ،در جهان كى يابى؟
جز او به زمين و آسمان كى يابى؟
او ن ـ ـ ـ ـ ــور زمين و آسمـانها باشد
قرآن گويد ،چنان نشان كى يابى؟

امام خمینی
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فرهنگسازی با نگاه سازمانی و اداری ایجاد نمیشود
احــد یوسفی ،دبیر اول ش ــورای اســامــی شهر
ارومیه در جلسه صحن شــورای اسالمی شهر
ارومیه اظهار کرد 18 :دستگاه متولی فرهنگی در
شهر داریــم که بودجههای کالنی نیز در اختیار
دارند ولی نتوانسته ایم به زبان مشترک رسیده
و نیاز روز جامعه را نیز دریافت نکرده ایم.
وی افــزود :علیرغم هزینههای بسیاری که در
حوزه فرهنگی داشته ایم اما آسیب
شناسی نداشتهایم که دلیل دوری
برخی جوانان از هویت دینی و ملی
ما چیست؟
دبـ ـی ــر اول شـ ـ ـ ــورای اس ــام ــی
ش ـهــر ارومـ ـی ــه گـفــت:
دوری از عـ ـل ــم و
فــن ــاوری روز یکی
از عــوامــل دوری
ج ـ ــوان ـ ــان بـ ــوده

و نیازسنجی الزم نیز انجام نگرفته است و با
نگاه سازمانی و اداری فرهنگسازی امکانپذیر
نیست.
یوسفی تصریح کــرد :زیرساختهای فرهنگی
بسیاری داری ــم امــا نتوانستهایم از آنها بهره
بگیریم.
وی تأکید کــرد :مساجد پایگاههای فرهنگی
اص ـلــی ش ـهــرمــان هستند ام ــا بــا اقــدامــات
دستگاههای مختلف دچــار مــوازی کاری
شده ایم که موجب خالی شدن مساجد
را فراهم کردهایم.
یوسفی با انتقاد از سیاستهای موجود
در ایــن ح ــوزه اظ ـهــار ک ــرد :بــایــد یک
تهــای
هـمــاهـنـگــی ب ـیــن سـیــاسـ 
موجود فرهنگی و مذهبی انجام
ش ــده و رویـ ــه فـعـلــی اص ــاح
شود.

ارومیه از لحاظ فرهنگی و تاریخی در بنبست قرار گرفته است
گلشن ن ــوروزی ،رئیس کمیسیون فرهنگی شــورای
اسالمی شهر ارومیه در جلسه صحن شورای اسالمی
شهر اروم ـیــه گـفــت :در صــدد افــزایــش حمایتها از
سمنها و هیئات مذهبی فعال شهر هستیم.
وی افزود :مدیریت شهری آمادگی کامل برای حمایت
از هیئات مذهبی را دارد و سازمان تبلیغات اسالمی نیز
در این راستا وظیفه تایید و معرفی هیئات فعال شهر
ارومیه را دارد.
رئ ـیــس کمیسیون فرهنگی اجتماعی
شورای اسالمی شهر ارومیه اظهار کرد:
نیت شورای شهر تشویق و حمایت
از تمامی هیئات مذهبی به جای
تبعیض و اختصاصی نگری در
حمایتها اس ــت .ن ــوروزی
تصریح ک ــرد :کمکها و
حمایتهای مدیریت
شـهــری بــایــد اصولی

و نه به فرد باشد و کــاری کنیم که عادالنه بــوده و اثر
این حمایتها نیز در سطح شهر خود را نشان بدهد.
وی ادامــه داد :برخی هیئات در مناطق محروم شهر
هستند که از کمکهای مردمی نیز محرومند و نیازمند
حمایت برای فعالیت هستند که باید شناسایی شده
و معرفی شوند .نوروزی عنوان کرد :فرهنگسازی شود
تا فعالیتهای مذهبی و فرهنگی داوطلبانه و مردمی
همانند طول تاریخ که فرهنگ اسالمی و مذهبی ما
را زنده نگه داشته ترویج یابد .وی ادامــه داد :ارومیه
از لحاظ فرهنگی و تاریخی در بنبست قرار گرفته و
شاهد فعالیتهای تأثیرگذار و فاخر نیستیم.
نـ ــوروزی خـطــاب بــه ریــاســت ســازمــان تبلیغات
اسالمی آذربایجان غربی تأکید کرد :امیدوارم
زمینه فعالیت برای تمامی گروهها فراهم
و عدالت برقرار شود و صلح و آشتی
ب ـیــن فــع ــاالن حـ ــوزه فــرهـنـگــی-
مذهبی را شاهد باشیم.

در مباحث فرهنگی جزیرهای عمل کردهایم
نقی کریمی ،عضو شــورای اسالمی شهر ارومیه
در صحن علنی ش ــورای اســامــی شهر ارومـیــه
اظهار کرد :از زحمات نهادهای فرهنگی در برابر
هجمههای فرهنگی دشمنان تشکر میکنم.
وی اف ــزود :متاسفانه ب ــرای فرهنگمان
هیچ متولی نداریم ولی اگر منصفانه
قضاوت کنیم کارهای فرهنگی انجام
گرفته ورشکسته هستند.
عضو شورای اسالمی شهر ارومیه
با انتقاد از عملکرد جزیرهای
نهادهای فرهنگی گفت:
هــدف اصلی دشمنان از
بین بردن اسالم و تشیع
اس ـ ــت و ب ــای ــد بــدان ـیــم
کـ ــه خ ـطــر اصـ ـل ــی ک ـشــور

چیست.
کــری ـمــی تــأک ـیــد کـ ــرد :دش ـمــن ب ــا ت ـمــامــی ت ــوان
میخواهد که ما را به زمین بزند اما خوشحالیم
کــه تــاش ـشــان ب ـی ـهــوده اس ــت و روز بــه روز بر
تالشهایشان میافزایند.
وی عـنــوان کــرد :باید بــا استفاده از امکانات
مــوجــود فرهنگی ،حرکتی منسجم تشکیل
دهـ ـی ــم تـ ــا بـ ــه نــتــیــجــهای بــســی ــار م ـط ـلــوب
برسیم .عضو ش ــورای اســامــی شهر ارومـیــه
خاطرنشان کرد :یکی از وظایف بنیاد
مستضعفان توسعه فضاهای
ف ــره ـن ـگ ــی در مـ ـن ــاط ــق کــم
بــرخــوردار اســت و باید در
ای ــن خ ـصــوص رف ــت و
مطالبه گری کرد.

(ره)

