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 پیگیری ها برای جذب سرمایه گذار 
ارومیه تله کابین  تکمیل  جهت  344
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ثار برتر »چهلمین  جشنواره فیلم  آ
فجر «  درسینماهای ارومیه

کاال از  صادرات 1.4 میلیون تن 
کشور  ج از  آذربایجان غربی  به خار

همزمانبادههفجرصورتمیگیرد؛

همزمانباگرامیداشتههفجرصورتمیگیرد؛ داد: ارومیهخبر مطرحکرد:فرماندار حجتاالسالمذاکر

ناظر گمرکات آذربایجان غربی از صدور یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن  
ج کشور طی سال جاری خبر داد. کاال از گمرکات استان به خــار

به گزارش جام جم، توحید آذربد با بیان این که در ۱۰ ماهه گذشته سال یک 
ج کشور صادر شده است، افزود:  میلیون و ۴۰۰ هزار تن کاال از استان به خار
این میزان صادرات در مقایسه با مدت زمان مشابه گذشته ۴۲ درصد رشد 
نشان می دهد. وی ارزش کاالهای صادر شده را ۶۶3 میلیون دالر اعالم و 

اضافه کرد: در مدت مشابه پارسال ۴۶۰ میلیون دالر کاال از این ..

ــواره   ، آثـــــار بـــرتـــر » چــهــلــمــیــن جــشــن ــا دهــــه فـــجـــر هـــمـــزمـــان بـ
« از ۱۵ تـــا ۲۲ بــهــمــن  امـــســـال در ســیــنــمــاهــای  فــیــلــم فـــجـــر
حـــوزه هــنــری در شهرستان ارومــیــه بـــرای عالقمندان اکـــران مــی شــود.
ــان در ایــن  ــت ــوزه هــنــری اس ــه گــــزارش جـــام جـــم، مــدیــر ســیــنــمــاهــای حــ ب
خصوص با اشــاره بر خرید اینترنتی بلیت ها از سامانه »گیشه ۷« اظهار 

داشت: امسال همزمان با دهه فجر و در مدت هشت روز ... 
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کسیناسیون نوبت سوم  وا
  در آذربایجان غربی، پایین تر

 از میانگین کشوری 

داد: سرپرستدانشگاهعلومپزشکیآذربایجانغربیخبر

آذربایجان غربی کشاورزی در   100 پروژه 
 به بهره برداری می رسد

کلنگ زنی ۸۹ پروژه به   افتتاح و 
مناسبت دهه فجر در ارومیه

؛ ب ا جــو بــی  ؛  ب ا جــو بــی  تکلیفــیتکلیفــی  بــا  بــا یــک  یــک 

نگاه شورای شــهر برای حل معضل  نگاه شورای شــهر برای حل معضل  
مردم جیب  به  توبوس داران  مردما جیب  به  توبوس داران  ا
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استانآذربایجانغربی استانآذربایجانغربیضمیمهرایگانروزنامهدر ضمیمهرایگانروزنامهدر

تاریخچهچاپخانهتمدنارومیه اجتماعی
توسعه  در  گذار  تاثیر  اشخاص  جمله  از  تمدن)1356-1267ش(  محمد  میرزا 
فرهنگ شهر ارومیه بود. او تحصیالتش را در مدارس نوین ارومیه ادامه داد. 
پدرش نخستین کسی بود که در ارومیه کتابفروشی دایر کرد وی بعد از پدر 
اداره کتابفروشی را بر عهده گرفت. او از سنین جوانی با کتاب و کتابخوانی و 
چاپ آشنایی و انس داشت. در اوایل انقالب مشروطیت شرکتی بنام شرکت 

سهامی چاپ در ارومیه تاسیس شد نام این چاپخانه »مطبعه ایرانیان« بود 
رفت.  بین  از  مطبعه  این  اول  جهانی  جنگ  و  ارومیه  رخدادهای  در  بطوریکه 
در سال 1297ش بقایای چاپخانه مذکور را میرزا محمد تمدن خریداری نموده 
و مطبعه تمدن را دایر کرد. مرحوم تمدن در کنار فعالیت های عام المنفعه به 
فالحت عالقه وافری داشت بطوری که نخستین کسی بود که به کشت درخت 

پسته در حاشیه دریاچه ارومیه با توجه به شرایط طبیعی و اقلیمی موجود در 
کنار دریاچه پرداخت. تمدن پس از سال ها تالش فرهنگی در 29 مهر 1356 دار 
فانی را وداع گرفت.  عکس مربوط به مرحوم تمدن)نفر وسط( به همراه دو نفر 

از شاگردانش در چاپخانه می باشد.
منبع:بنیادایرانشناسیشعبهآذربایجانغربی

ــای ــاخـــصهـ ــیبــــهشـ ــاهـ ــگـ نـ
توسعهایآذربایجانغربی

بــــــــرای طـــــراحـــــی و 
اجــرای پــروژه گذر از 
چــالــش اجــتــمــاعــی 
نیافتگی،  توسعه 
دانستن  نــیــازمــنــد 
وضــــــــــع مـــــوجـــــود 
هــســتــیــم. قــاعــدتــا 
شـــــــاخـــــــص هـــــــای 
اســتــانــدارد ارزیــابــی 
توسعه انسانی، اجتماعی و اقتصادی، مبنای 
کنونی  شرایط  ارزیابی  بــرای  مستدل  و  علمی 
ارجــاع  که محل  گــزارش  ایــن سلسله  اســت. 
تــوســعــه ای اســتــان  ــای  ــص ه ــاخ و مــاخــذ ش
ــا و اطــالعــات مرکز  ــ آذربــایــجــان غــربــی؛ داده ه
نشریات  بـــودجـــه،  و  بــرنــامــه  ســـازمـــان   ، آمــــار
پـــژوهـــش هـــای  ــای ذیـــربـــط و  ــه هــ ــ ــان ــخــ ــ وزارت
کادمیک دانشگاهی است، بصورت هفتگی  آ
در ویژه نامه استانی جام جم منتشر خواهد 

شد.
نسبت تسهیات به سپرده استان

مــؤلــفــۀ دیـــگـــر تــوضــیــح دهـــنـــده وضــعــیــت 
به  تسهیالت  نسبت  اســتــان هــا،  اقــتــصــادی 
سپرده است. این نسبت به نوعی وضعیت 
تأمین مالی بخش تولید، توسط شبکه بانکی 

را نشان می دهد.
خصوص  در  مــرکــزی  بــانــک  معیار  ــراســاس  ب
نسبت  مطلوب  مــیــزان  قانونی،  ذخــیــره  خ  نــر
از  باالتر  و  است   0/85 سپرده،  به  تسهیالت 
معرض  در  را  بانک  نسبت،  آن  ــودن  ب  0/85
بودن  پایین  می دهد.  قــرار  نقدینگی  ریسک 
بــرای  معیاری  ،میتواند   0/85 بــه  نسبت  آن 
اعتباری  حمایت  وضعیت  بــودن  نامناسب 

شبکه بانکی از تولید و سرمایه گذاری باشد.
البته، یادآوری می شود که ممکن است تقاضا 
طرحهای  یــا  و  بـــوده  پایین  تسهیالت  بـــرای 

ح شده، Bankable نبوده اند. مطر
سالهای  در  ســپــرده  بــه  تسهیالت  نسبت 
 ، غربی  آذربــایــجــان  اســتــان  در   1398 1395تـــا 
به  را  استانی   19 رتبه  و  درصــد   79/8 مــقــدار 
خود اختصاص داده است.در سال 1398 این 
شاخص در استان، 68/4درصــد وبرای کشور 

79/4درصد و رتبه استان 19 بوده است.
دارنــد  %قــرار   80-85 ــازه  ب در  که  استان هایی 
بوده  دارا  منظر  این  از  را  تری  مطلوب  شرایط 
غربی  ــایــجــان  آذرب اســتــان   1398 ســال  در   و 

 مطلوبی داشته است.
ً
وضعیت نسبتا

ح اشتغال فراگیر تسهیات طر
از اقداماتی که دولت با محوریت وزارت  یکی 
بهبود  جهت  در  اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون، 
می دهد،  انــجــام  اقتصادی  کــالن  مؤلفه های 
اشتغال  عــنــوان  تحت  کــه  اســت  تسهیالتی 
خ بیکاری اعطا می شود.  فراگیر برای کاهش نر
استان ها  در  تسهیالت  ایــن  جــذب  نسبت 
شرایط  بــه  تــوجــه  بــا  تسهیالت  ایــن  ــداوم  تـ و 
برانگیزی  چالش  مـــوارد  جمله  از  اســتــان هــا 

است که این نوشتار بر آنها تمرکز دارد.
در  ــده  ش ــذب  ج تسهیالت  نسبت  متوسط 
ح  طر و  فراگیر  اشتغال  ح  طــر بــرای  کشور  کل 
ترتیب  به   1399 ســال  تا  عشایر  و  روستایی 
96/6 و 98/4 درصد بوده است و میزان این 
بــوده  متفاوت  اســتــان هــا،  میان  در  نسبت، 
سنجش  در  غربی  آذربایجان  استان  اســت. 
نــســبــت تــســهــیــالت جـــذب شــده-اشــتــغــال 
کشوری  رتبه18  درصد   99/7 مقدار  با   ، فراگیر
و در سنجش نسبت تسهیالت جذب شده-

99/6درصـــد،  مــقــدار  بــا  عشایری  و  روستایی 
رتــبــه 11کـــشـــوری را بــه خـــود اخــتــصــاص داده 

است.
امنیت سرمایه گذاری

 کاالیی عمومی 
ً
امنیت سرمایه گذاری، اساسا

و  می شود  ایجاد  حاکمیت  توسط  که  اســت 
کاهش ریسک  از  فــراتــر  مــراتــب  بــه  آن  ابــعــاد 
گذاری  سرمایه  امنیت  است.  اطمینانی  نا  یا 
که  می شود  برقرار  کامل  طور  به  شرایطی  در 
ارز  خ  نــر ــورم،  ت خ  )نــر کــالن  اقتصاد  متغیرهای 
این  باشد.  بینی  پیش  قابل  یا  باثبات   )... و 
پیش  و  »ثــبــات  نماگر   7 اســاس  بــر  شاخص 
ــه هــای اجــرایــی«،  پــذیــری مــقــررات و روی بینی 
وفای  »فرهنگ  اداری«،  سالمت  و  »شفافیت 
بــه عــهــد و صــداقــت و درســـتـــی«، »تــعــریــف و 
تضمین حقوق مالکیت« ، »عمکرد دولت »، 
»ثبات اقتصاد کالن« و »مصونیت جان و مال 
تعریف  مولفه  و38  تــعــرض«   از  شــهــرونــدان 

می شود.
 مــتــوســط شــاخــص امــنــیــت ســرمــایــه گـــذاری 
-1398 سالهای  طی  غربی  آذربایجان  استان 

1397 ،مقدار 6/13 است.

یادداشت

هوشنگعطاپور

روزنامهنگار

آذر سال گذشته بود که  به گزارش روزنامه جام جم، 
پرداخت  پی  در  خصوصی  بخش  اتوبوس  رانندگان، 
که  زدند  اعتراض  به  دست  مطالباتشان  نشدن 
و  رانندگان  جمع  در  حضور  با  ذیربط  مسئوالن 
تا  دادند  مساعد  قول  خصوصی  بخش  بهره برداران 

این مطالبات پرداخت شود.
عدم انتقال سند اتوبوس پس از اتمام تعهد 10 ساله 
سوی  از  بلیت  یارانه  مابقی  نشدن  واریز  و  رانندگان 
جمله  از  بهره بردارن،  حساب  به  ارومیه  شهرداری 
است،  خصوصی  بخش  بردارن  بهره  اعتراض  دالیل 
به طوری که آنها اعالم می کنند شهرداری مبالغ مربوط 
به مابقی بلیت را از سازمان شهرداری ها و دهیاری ها 
دریافت و در منابعی دیگر هزینه کرده و این مطالبات 
واریز  بهره برداران  حساب  به  متمادی  سال های  طی 

نشده است.
شهری  اتوبوس  رانندگان  مطالبات  به  توجهی  بی 
ارومیه باعث اعتصاب های چندین باره در یک سال 
گذشته شد، به طوری که این اعتراضات باال گرفت و از  
19 دی امسال 290 راننده اتوبوس شهری دست از کار 
کشیدند و عمال ناوگان حمل و نقل عمومی ارومیه 

تعطیل شد.
بی توجهی  و  عمومی  نقل  و  حمل  ناوگان  تعطیلی 
مسئوالن شهری که باعث سردرگمی مردم و تحمیل 
هزینه بر شهروندان شده است  با واکنش نماینده 
ارومیه  جمعه  امام  و  غربی  آذربایجان  در  فقیه  ولی 

روبرو شد.
ضمن  ارومیه  جمعه  امام  قریشی،  االسالم  حجت 
حضور در بین رانندگان اتوبوس بخش خصوصی، از 
تریبون نماز جمعه هم بر ادامه این روند انتقاد کرد 
و آن را نقض حقوق شهروندی خواند و از مسئوالن 

شهری خواست تا این مشکل را حل وفصل کنند.
این  تا  خواست  رسانه ها  از  قریشی  االسالم  حجت 
موضوع را شفاف سازی کند، تا مردم بدانند که مقصر 
یا  اتوبوس داران  هستند  کسانی  چه  موجود  وضع 

مسئوالن مدیریت شهری!
وی با بیان این که مردم چه گناهی دارند که باید تاوان 
را بدهند، تصریح  اتوبوس داران  اختالف شهرداری و 
کرد: قوه قضائیه باید با متخلفان برخورد کند، رئیس 
اسالمی  شورای  و  ارومیه  دادستان  دادگستری،  کل 
شهر و شهردار باید با جدیت این موضوع را پیگیری 
کنند، نمی شود که بگوییم اختالف وجود دارد و حمل 

و نقل یک شهر را تعطیل کنیم.
از  جمعه  نماز  در  فقیه  ولی  نماینده  انتقادات 
اعتصابات اتوبوس  داران و پابرجا ماندن این مشکل 
شهری بعد از یک سال باعث ورود دستگاه قضا به 

موضوع اختالف شهرداری و اتوبوس داران شد.
ع اختاف شهرداری و  * ورود دستگاه قضا به موضو

اتوبوس رانان
ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری  آذربایجان غربی با 
 ، برگزاری جلسه ای با حضور  دادستان ارومیه، شهردار
اتوبوس  رانندگان  نماینده  و  شورای شهر  اعضای 
را  اتوبوسرانی  ناوگان  تعطیلی  به  مربوط  مشکالت 

بررسی کرد. 
آسایش  نباید  این که   بیان  با  جلسه   این  در  وی 
اختالفات  تحت الشعاع  شهروندان  آرامش  و 
قابل  کرد:  تصریح  گیرد،  قرار  شهرداری  و  اتوبوسرانی 
و  محروم  مناطق  در  ما  شهروندان  نیست  قبول 
حاشیه نشین شهر آنهم در برف و بارندگی به ناوگان 
وی  باشند.  نداشته  دسترسی  عمومی  نقل  و  حمل 
تبدیل شدن این مشکل به معضل شهری را کوتاهی 
مدیریت شهری در دوره گذشته خواند و اذعان کرد: 
چرا مشکلی که به راحتی می توانست در طول سالیان 
غیر  معضل  یک  به  اکنون  شود،  مدیریت  گذشته 
قابل حل تبدیل شده است؛ این ِاشکال به مجموعه 
مدیریت شهری و مدیریت نظارت شهری وارد است 
که می بایست چاره اندیشی می کردند که این مشکل 
 اگر موضوع الینحلی باقی می ماند 

ً
مرتفع شود و نهایتا

دستگاه قضایی از باب حقوق عامه و مسائل قانونی 
ورود پیدا می کرد.

عتباتی با انتقاد از اعضای شورای شهر ارومیه گفت: 
شما به عنوان نمایندگان مردم باید به فکر مردم و 
خانواده های آنها باشید؛ هیچ کالن شهری نیست که 

ناوگان حمل و نقل داخلی آن عماًل تعطیل باشد.

رانندگان  از   ادامه  در  استان  دادگستری  کل  رئیس 
رانندگان  و  اتوبوس داران  شهری،  نقل  و  حمل 
اتوبوس نیز گله کرد و افزود: از انصاف به دور است 
که حق و حقوق مردم و آسایش آنها  وجه المصالحه 
قرار گیرد، باید همه برای حل این مشکل کمک کنیم. 
جمله  از  مصوباتی  با  ساعته  جلسه 3  این  چند  هر   
شروع به کار ناوگان حمل و نقل اتوبوسرانی، بررسی 
و تنظیم  قرارداد تیپ کشوری با حضور دادستانی و 
که تمایل عقد قرارداد  اتوبوس دارانی  با  عقد قرارداد 
عقد  به  حاضر  که  اتوبوس دارانی  آزادسازی  و  دارند 
سوی  از  جایگزین  ناوگان  تامین  و  نیستند  قرارداد 
در  فقط  گویا  اما  یافت  خاتمه  خود  کار  به  شهرداری 
شورای  رئیس  چراکه  است  مانده  باقی  مصوبه  حد 
اسالمی شهر ارومیه به جام جم می گوید: هیچ شرایط 
جدیدی در نظر نمی گیریم! و در مقابل اتوبوس داران 

حمایت  اتوبوس رانان  از  شهرداری  اگر  می گویند: 
همچنان  ما  نکند  توجه  ما  خواسته های  به  و  نکند 
به اعتصاب خود ادامه خواهیم داد و این یعنی ادامه 

بالتکلیفی مردم!
* شهرداری سهم دولتی اتوبوس داران را نمی دهد

یکی از رانندگان اتوبوس در رابطه با علت اعتصابشان 
می گوید: مابه التفاوت بلیت ها توسط شهرداری به ما 
داده نمی شود کرایه ای که ما از مردم می گیریم 2 هزار 
تومان است که 2 هزار دیگر را دولت و همان میزان را 
شهرداری باید بدهد اما شهرداری نه تنها سهم خود 
ماشین های  نمی دهد؛  نیز  را  ما  دولتی  سهم  بلکه 
باید  را خودمان  تعمیر  و هزینه  ما فرسوده شده اند 

تامین کنیم.
خاطر  به  تومان  هزار   200 روزانه  می کند:  اضافه  وی 
برای  دولت  طرف  از  هزینه ای  کمک  کرونایی  شرایط 
در  که  می شود  تزریق  عمومی  نقل  و  حمل  ناوگان 
صورت کار نکردن به دلیل خرابی اتوبوس یا مریضی 

خود راننده شهرداری این مبلغ را خودش برمی دارد و 
به ما چیزی واریز نمی کند.

شهرداری  اگر  می کند:  تاکید  اتوبوس  راننده  این 
خواسته های  به  و  نکند  حمایت  رانان  اتوبوس  از 
ادامه  خود  اعتصاب  به  همچنان  ما  نکند  توجه  ما 

خواهیم داد.
* شهرداری مابقی یارانه بلیت را پرداخت نکرده است

بخش  بهره برداران  نماینده  اسدزاده،  مهدی 
خصوصی اتوبوسرانی شهرداری ارومیه در گفت و گو 
با جام جم می گوید: : کرایه اتوبوس ها از طریق مردم، 
شهرداری و دولت تامین می شود که ما از سال 85 تا 
کنون فقط سهم مردم را دریافت کرده ایم و شهرداری 
به  خود  بدهی  پرداخت  به  نسبت  است  موظف 
بخش خصوصی اقدام کند که تاکنون پس از گذشت 
صورت  رابطه  این  در  اقدامی  هیچگونه  سال   ۱۵
این   بر  نگرفته است. اسدزاده اضافه می کند: عالوه 
قرارداد 10 ساله بخش خصوصی و شهرداری ارومیه در 
سال 90 تمام شده و نسبت به تمدید قرارداد در این 
 10 در  اتوبوس داران   اما  است   نکرده  اقدام  سال ها 
سال گذشته بنا به رعایت حال شهروندان، اعتراضی 
نسب به آزادسازی سند اتوبوس های خود نداشتیم 
و همه این 10 سال ها بدون قرارداد به ادامه فعالیت 

پرداخته ایم.
شهرداری  می کند:  اظهار  اتوبوس داران  نماینده 
ارومیه در سال های گذشته یارانه بلیت را به بخش 
خصوصی پرداخت نکرده در حالیکه طی استعالم های 
داریم،  دست  در  که  مستنداتی  و  آمده  عمل  به 
سازمان  از  را  مبالغ  این  ساله  هر  ارومیه  شهرداری 
خرید  برای  و  دریافت  دهیاری ها  امور  و  شهرداری ها 
سایبان، اتوبوس بخش ملکی و سایر منابع هزینه ای 

که به عهده شهرداری است، هزینه کرده است.
مابقی  پرداخت  عدم  به  توجه  با  می کند:  تصریح  وی 
خ  هزینه بلیت، در حقیقت اتوبوس داران یک سوم نر
تعیین شده بهای بلیت را دریافت کرده اند و سهم 
این  با  و  دولت و شهرداری ها پرداخت نشده است 
وضعیت نتوانسته ایم هزینه نگهداری اتوبوس ها را 
تامین کنیم و در حال حاضر بسیاری از اتوبوس های 
در  فنی  نقص  و  مشکالت  دلیل  به  شهری  درون 

پارکینگ و گوشه و کنار شهر رهاسازی شده اند.
از  پس  ارومیه  شهرداری  این که  بیان  با  اسدزاده  
گذشت چند سال، از واگذاری سند و  تمدید قرارداد با 

اتوبوس ها سرباز می زند، تاکید می کند: اگر شهرداری 
ارومیه قرارداد تمام بهره برداران بخش خصوصی را که 
در سال های گذشته حقوق آنها را ضایع کرده است، 
طبق  و  برگشته  نقل  و  حمل  چرخه  به  کند  تمدید 
مفاد این قرارداد نسبت به نوسازی اتوبوس ها اقدام 
می کنیم ولی این که اعالم شود فقط با اتوبوس هایی 
تمدید  قرارداد  دارند،  را  مسیر  در  چرخش  توان  که 
نخواهیم  باز  شهری  نقل  و  حمل  چرخه  به  می شود 

گشت.
مفاد  تمام  به  شهرداری  باید  این که  بر  تاکید  با  وی 

شهرداری  و  خصوصی  بخش  مابین  فی  قراردادهای 
عمل کند، تصریح می کند: تعداد بهره برداران بخش 
 290 از  بیش  ارومیه  شهرداری  اتوبوسرانی  خصوصی 
، ه به ازای  نفر است که شهرداری براساس قیمت روز
دارد.  بدهی  تومان  میلیون   400 حدود  بهره بردار  هر 
اتوبوسرانی  خصوصی  بخش  بهره برداران  نماینده 
شهرداری ارومیه بیان می کند: اسناد این که سازمان 
تومان  میلیون   133 و  میلیارد   4 مبلغ  شهرداری ها 
کرده،  واریز  بلیت  یارانه  بابت  ارومیه  شهرداری  به 
موجود است ولی تا کنون شهرداری ارومیه فقط 800 
خصوصی  بخش  به  را  مبلغ  این  از  تومان  میلیون 
در  این که  بیان  با  اسدزاده  است.  کرده  پرداخت 
خویشتنداری  با  خصوصی  بخش  گذشته  سال های 

رعایت حال شهروندان، حمل و نقل مسافر  برای  و 
را عهده دار بود اذعان می کند: هزینه  نگهداری روزانه 
هر اتوبوس شهری مبلغ 600 هزار تومان است  ولی در 
آمد روزانه این اتوبوس ها در بهترین شرایط روزانه 400 
هزار تومان است که  با توجه به تورم موجود و عدم 
پرداخت یارانه تعیین شده، دیگر توان پرداخت این 

مبالغ و بازگشت به چرخه حمل و نقل را نداریم.
وی در خاتمه با اشاره به این که به دلیل در آمد پایین 
و عدم رسیدگی بیشتر اتوبوس ها فرسوده شده اند، 
 170 اتوبوس  هر  ازای  به  بازسازی  هزینه  می گوید: 
ارومیه  که شهرداری  یافته  میلیون تومان تخصیص 
رانندگان پرداخت  به  کرده ولی  را دریافت  این مبالغ 

نمی کند.
یم!  * هیچ شرایط جدیدی در نظر نمی گیر

و  خصوصی  بخش  اتوبوس داران  انتقادات  وجود  با 
رئیس  اما  شد ه شان  تضییع  حقوق  احقاق  بر  اصرار 
شورای اسالمی شهر ارومیه همچنان ساز مخالفت 
غیرقانع کننده  را  رانندگان  اعتصاب  دلیل  و  می زند 
ناوگان  برای  جدیدی  شرایط  می گوید:  و  می داند 
در  را  قدیمی  شرایط  همان  و  نیست  اتوبوس رانی 
برای  ارومیه  در  که  یارانه ای  که  چرا  ایم  گرفته  پیش 
سایر  از  است  شده  گرفته  نظر  در  عمومی  ناوگان 
اتوبوس  هر  برای  و  است  بیشتر  کشور  شهرهای 
شخصی نیز در شرایط کرونایی با کارکرد روزانه 200 هزار 
تومان پرداخت می شود که ماهیانه 6 میلیون تومان 

است.
* قیمت بلیت اتوبوس 2000 تومان می شود

این که  ادعای  با  پور   خلیل  محمد  االسالم  حجت 
قانع  دلیل  خصوصی  بخش  اتوبوس  رانندگان 
می کند:  تاکید  ندارند،  خود  اعتصاب  برای  کننده ای 
اصل مطلبی که توسط رئیس ناوگان اتوبوسرانی در 
جلسه با رئیس دادگستری بیان شد تمدید نشدن 
شورای  که  است  شهرداری  توسط  قراردادهایشان 
اساس  بر  که  کرد  آمادگی  اعالم  جلسه  این  در  شهر 

تیپ کشوری اقدام کند.
شهرداری  توسط  که  کمک هایی  این که  بیان  با  وی 
در  می شود  عمومی  نقل  و  حمل  ناوگان  به  ارومیه 
هیچ شهری انجام نمی گیرد، خاطرنشان کرد:  قیمت 
بلیت اتوبوس را در اردیبهشت سال 1401 به 2000 ریال 
افزایش خواهیم داد چون بر اساس کارشناسی های 
باید 5  بلیت  هر  قیمت  ارومیه  شهر  در  شده  انجام 
هزار ریال باشد اما نمی توانیم به طور ناگهانی افزایش 

چهار برابری داشته باشیم.
نیز  قبال  خواسته ها  این  همه  می کند:  تصریح  وی 
ح و مرتفع شده بود اما دلیل این اعتصاب بیجا  مطر
توسط آقایان و عدم دسترسی مردم به ناوگان حمل 
با  رابطه  در  خلیل پور  نمی دانیم.  را  عمومی  نقل  و 
قیمت  می گوید:  نیز  شهری  اتوبوس های  نوسازی 
هر اتوبوس بالغ بر 6 میلیارد تومان است که شورای 
هزینه های  پس  از  نمی تواند  ارومیه  شهر  اسالمی 
بودجه  تخصیص  صورت  در  بنابراین  برآید  نوسازی 
دولتی می توان نسبت به نوسازی ناوگان حمل و نقل 

عمومی اقدام کرد. 
تعطیلی  و  ارومیه  شهر  مردم  بالتکلیفی  وجود  با 
سال  یک  طول  در  شهر  این  اتوبوسرانی  ناوگان 
دستگاه  ورود  و  متعدد  جلسات  برگزاری  و  گذشته 
ارومیه  شهر  اسالمی  شورای  رئیس  اظهارات  قضا؛ 
اتوبوسرانی  خصوصی  بخش  بهره برداران  نماینده  و 
را روی دست شهروندانی  آب پاکی  ارومیه  شهرداری 
می ریزد که بارقه  امیدی برای بهبود وضعیت حمل و 
نقل عمومی و عادی شدن شرایط در دلشان روشن 
شده بود. حال باید منتظر ماند و دید دستگاه قضا 
احقاق حقوق  راستای  در  و  العموم  به عنوان مدعی 

شهروندان چه برخوردی با متخلفان خواهد داشت!

یکبالتکلیفیبیجواب؛

برایحلمعضلاتوبوسدارانبهجیبمردم نگاهشورایشهر

چنداینجلسه3ساعتهبا هر
جملهشروعبهکار مصوباتیاز

ناوگانحملونقلاتوبوسرانی،
بررسیوتنظیمقراردادتیپکشوری
دادستانیوعقدقراردادبا باحضور

اتوبوسدارانیکهتمایلعقدقرارداد
دارندوآزادسازیاتوبوسدارانیکه

بهعقدقراردادنیستندوتامین حاضر
سویشهرداری ناوگانجایگزیناز

خودخاتمهیافتاماگویافقط بهکار
حدمصوبهباقیماندهاست در

چراکهرئیسشورایاسالمیشهر
ارومیهبهجامجممیگوید:هیچ

نمیگیریم!و نظر شرایطجدیدیدر
مقابلاتوبوسدارانمیگویند: در

اتوبوسرانانحمایت اگرشهرداریاز
نکندوبهخواستههایماتوجه

نکندماهمچنانبهاعتصابخود
ادامهخواهیمدادواینیعنیادامه

بالتکلیفیمردم!

اگرشهرداریارومیهقراردادتمام
بهرهبردارانبخشخصوصیراکهدر
سالهایگذشتهحقوقآنهاراضایع

کردهاست،تمدیدکندبهچرخه
حملونقلبرگشتهوطبقمفاداین
قراردادنسبتبهنوسازیاتوبوسها

اقداممیکنیمولیاینکهاعالم
شودفقطبااتوبوسهاییکهتوان
رادارند،قرارداد مسیر چرخشدر

تمدیدمیشودبهچرخهحملونقل
نخواهیمگشت. شهریباز

زهرابخشی

جامجم خبرنگار
آذربایجانغربی
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فرماندار ارومیه گفت: همزمان با دهه فجر امسال ۸۹ پروژه عمرانی و اقتصادی 
زنی  کلنگ  و  افتتاح  ارومیه  شهرستان  در  تومان  میلیارد   ۲۶۲۱ کلی  اعتبار  با 

خواهد شد.
رسول مقابلی در گفت و گو با جام جم افزود: به مناسبت گرامیداشت ایام دهه 

ح  های متعددی  فجر، امسال در کنار برنامه های متنوع فرهنگی و اجتماعی، طر
در سطح شهرستان افتتاح و کلنگ زنی خواهد شد.

افتتاح  آماده  زیربنایی  و  عمرانی  پروژه های  حوزه  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
ح با اعتبار ۱۲۶۶ میلیارد تومان به بهره برداری خواهد  شهرستان ارومیه، ۷۱ طر

ح اقتصادی با مشارکت بخش  ارومیه در ادامه گفت: ۱3 طر رسید. فرماندار 
این  نفر در  برای ۱۰۰  زایی  با اشتغال  و  اعتبار ۲۲۹ میلیارد تومان  با  خصوصی 
ح با  شهرستان افتتاح می شود. مقابلی یادآور شد: همزمان با دهه فجر ۵ طر
اعتبار ۱۱۲۶ میلیارد تومان و با اشتغال زایی برای ۱۰ نفر در کلنگ زنی خواهد شد.

داد؛ ارومیهخبر فرماندار
ارومیه در اجتماعیافتتاحوکلنگزنی۸۹پروژهبهمناسبتدههفجر

رئیـسادارهفرهنـگارشـاداسـالمی
مهاباد:

ــزد ــامـ ــادینـ ــ ــاب ــهــ مــ بـــازیـــگـــر
دریافتجایزهویژهجشنواره

"ویرجینیای"آمریکاشد
اسـالمی مهابـاد  ارشـاد  و  اداره فرهنـگ  رئیـس 
شایسـته  هنرمنـد  پنجـه ای"  "بختیـار  گفـت: 
جایـزه  دریافـت  نامـزد  شهرسـتان  ایـن  اهـل 
دوره  سـیزدهمین  در  مـرد  بازیگـر  بهتریـن 
جشـنواره جهانـی فیلم هـای مسـتقل و موزیـک 

شـد. آمریـکا  "ویرجینیـای" 
بـه گـزارش جام جـم، سـیامند جوانبخـت افـزود: 
در  کـه  مهابـادی  بازیگـر  پنجهـای"،  "بختیـار 
فیلـم کوتـاه "تلفیـق" بـه ایفـای نقـش پرداختـه 
بازیگـر  بهتریـن  جایـزه  دریافـت  نامـزد  بـود، 
جهانـی  جشـنواره  دوره  سـیزدهمین  در  مـرد 
ویرجینیـای  موزیـک  و  مسـتقل  فیلم هـای 
اداره  رئیـس  شـد.  آمریـکا  متحـده  ایـاالت 
فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی ادامـه داد: کارگـردان 
بخـش  در  نیـز  توریوریـان"  "محمـد  فیلـم،  ایـن 
بـا  اسـفند   21 تـا  کـه  جشـنواره  ایـن  کارگردانـی 
« برگـزار  شـعار »حمایـت از فیلمسـازان نوظهـور
اسـت.  شـدە  جایـزه  دریافـت  نامـزد  می شـود، 
اسـالمی مهابـاد  ارشـاد  و  اداره فرهنـگ  رئیـس 
توانسـته  نیـز  پیشـتر  هنرمنـد  ایـن  کـرد:  بیـان 
بـود جایـزە بهتریـن بازیگـر مرد از جشـنوارە بین 
فیلـم  همیـن  بـرای  هنگ کنـگ  فیلـم  المللـی 
رویـداد  یـک  عنـوان  بـه   کـه  کنـد  خـود  آن  از  را 
هنـری معتبـر بـرای فیلم سـازان آسـیایی جهـت 
معرفـی آثارشـان شـناخته می شـود. جوانبخـت 
اضافـه کـرد: "بختیـار پنجـه ای" کارگـردان، بازیگـر 
سـال   متولـد  مهابـادی  نمایشـنامه نویس  و 
۱3۶۵ و دارای مـدرک کارشـناس ارشـد ادبیـات 
نمایشـی از دانشـکده ی هنرهـای زیبا دانشـگاه 
ارشـاد  و  فرهنـگ  اداره  رئیـس  اسـت.   تهـران 
اسـالمی افـزود: وی سـابقه بـازی در بیـش از 3۵ 
فیلـم کوتـاه و ۲ سـریال تلویزیونـی را در کارنامـه 
تئاتـر  و  سـینما  حـوزه ی  در  و  دارد  خـود  هنـری 
نیـز بیـش از ۴۰ مقالـه و یادداشـت را بـه نـگارش 

اسـت.  رسـانده 

دهه با همزمان برنامه 3000
آذربایجانغربیبرگزار در فجر

میشود
رئیـس سـتاد دهـه فجـر آذربایجـان غربـی گفـت: 
هم زمـان بـا ایـام اهلل دهـه مبـارک فجـر و بـا شـعار 
هـزار  سـه  از  بیـش   »۱۴۰۰ ملـی  »جشـن  محـوری 

برنامـه در اسـتان برگـزار می شـود.
بـه گـزارش جام جـم، حجـت االسـالم ناصـر آقایـی 
در نشسـت خبری تشـریح برنامه های دهه فجر 
از اجـرای سـه هـزار ویـژه برنامـه خبـر داد و اظهـار 
برنامه هـا در قالـب ۴۰۰ عنـوان  ایـن  اجـرای  کـرد: 
دقیقـه  سـه  و  سـی  و   ۹ سـاعت  رأس  شـاخص 
تاریخـی  ورود  بـا  همزمـان  بهمـن  دوازده  صبـح 
بـا  ایـران اسـالمی  بـه  (ره)  امـام خمینـی  حضـرت 
انقـالب در سراسـر اسـتان  زنـگ  نواختـه شـدن 

آغـاز شـده اسـت.
و  زمینه هـا  در  برنامه هـا  ایـن  داد:  ادامـه  وی 
برنامـه  و  هماهنگـی  بـا  مختلـف  موضوعـات 
اجـرا  آمـاده  اسـتانی  تخصصـی  کمیتـه   ۲۶ ریـزی 
شـده و غبارروبـی مـزار شـهدا و دیـدار بـا نماینده 
ولـی فقیـه در اسـتان و ویزیـت و ارائـه خدمـات 
نیروهـای  درمانـی  مراکـز  در  رایـگان  پزشـکی 
مناطـق  بـه  جهـادی  گروه هـای  اعـزام  و  مسـلح 
جملـه  از  اسـتان  مـرزی  روسـتاهای  و  محـروم 
اسـت.  اسـتان  در  ایـام  ایـن  ویـژه  برنامه هـای 
جشـن  مراسـم  برگـزاری  آقایـی  االسـالم  حجـت 
و  آمـوزی  دانـش  جشـنواره های  و  انقـالب 
سـنی،  و  شـیعه  وحـدت  همایـش  دانشـجویی، 
مسـابقات فرهنگـی و هنـری و ورزشـی و تجلیـل 
از چهره هـای موفـق و نخبـه را ازدیگـر برنامه های 
ایـن ایـام در اسـتان و شهرسـتانها عنـوان کـرد.

دانشـجویی  جشـنواره  برگـزاری  گقـت:  وی 
وحـدت  علمـای  همایـش  برگـزاری  اخـالص، 
تبییـن،  جلسـات  برگـزاری  سـنی،  و  شـیعه 
بسـته ها و کمک های معیشـتی، توزیع 220 سری 
اشـتغالزایی،  ح  طـر  ۵00 از  منـدی  بهـره  جهیزیـه، 
افتتـاح از ۶30 واحـد مسـکن، ایجـاد فرصـت ۶000 
اشـتغال جدیـد و دههـا برنامـه ریـز و درشـت از 
فجـر  مبـارک  دهـه  شـاخص  برنامه هـای   دیگـر 

است.
بـا  غربـی  آذربایجـان  فجـر  دهـه  سـتاد  رئیـس 
گفـت:  نیـز  بهمـن   ۲۲ راهپیمایـی  بـه  اشـاره 
برگـزاری راهپیمایـی ۲۲ بهمـن بـه وضعیـت کرونا 
در اسـتان و همچنیـن تصمیـم سـتاد مقابلـه بـا 

دارد.  بسـتگی  کرونـا 

خبر

تسریع  خواستار  آذربایجان غربی  استاندار 
در روند جذب سرمایه گذار برای راه اندازی 

پارک مالمین پتروشیمی ارومیه شد.
آذربایجان  استاندار  جام جم،  گزارش  به 
تولید،  یکشنبه های  ادامه  در  غربی 
پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، از بخش های 
بازدید  ارومیه  پتروشیمی  مختلف شرکت 

کرد. 
حاشیه  در  معتمدیان  محمدصادق 
بیان  با  پتروشیمی  مجتمع  این  از  بازدید 
این که با جذب سرمایه گذار روند راه اندازی 
گیرد،  سرعت  باید  ارومیه  مالمین  پارک 
به  توجه  با  است  ضروری  داشت:  اظهار 
در  ارومیه  پتروشیمی  شرکت  اهمیت 
مورد  محصوالت  تولید  و  اشتغال  ایجاد 
حوزه  در  دست  پایین  واحدهای  نیاز 
تولیدی  واحد  این  مشکالت  پتروشیمی، 
و  شده  احصاء  و  بررسی  وقت  ع  اسر در 
حل  برای  اجرایی  دستگاه های  مدیران 
این مشکالت مساعدت و توجه ویژه ای 
غربی  آذربایجان  استاندار  باشند.  داشته 
در ادامه توجه به رونق تولید و رفع مسائل 

و مشکالت واحدهای تولیدی و صنعتی را 
و  کرد  اولویت های استان عنوان  از جمله 
افزود: برنامه های یکشنبه تولید و بازدید 
و  صنعتی  و  تولیدی  واحدهای  از  مداوم 
بررسی مسائل و مشکالت این واحدها نیز 
در همین راستا صورت می گیرد. مدیرعامل 
حاشیه  در  نیز  ارومیه  پتروشیمی  شرکت 
این بازدید گفت: این مجتمع در ۱۱۰ هکتار 
واحدهای  آن  محصوالت  و  بوده  فعال 
فرآیندی تولید کریستال مالمین با ظرفیت 
سولفات  تن،  هزار   ۱3۶ ساالنه  تولید 
آمونیوم ۵۰ هزار تن، اسید سولفوریک ۶۰ 
و  تن  هزار   ۴۰ پتاسیم  سولفات  تن،  هزار 
پژمان  است.  کلریدریک  اسید  همچنین 
اسدی بیان کرد: مشکل صادرات برخی از 
محصوالت تولیدی، این واحد صنعتی را با 
چالش مواجه کرده است و امید می رود با 

حمایت مسئوالن این مشکل حل شود.
ارومیه  پتروشیمی  شرکت  مدیرعامل 
عدم  و  اداری  بروکراسی  نقدینگی،  کمبود 
همکاری ادارات را از دیگر مشکالت پیش 

روی این شرکت اعالم کرد.

آذربایجانغربی: استاندار

برای ضرورتجذبسرمایهگذار
راهاندازیپارکمالمینارومیه

در  راحل  امام  فرمان  اجرایی  ستاد  اجتماعی  معاون 
در  احسان  لبخند  پویش  گفت:  غربی  آذربایجان 

استان اجرا می شود.
افزود: در دهه  ابراهیمی  گزارش جام جم، احسان  به 
یک  اعتبار  با  احسان  لبخند  پویش  امسال  فجر 
دندانپزشکی  خدمات  ارائه  هدف  با  ریال  میلیارد 
جهادی  گروه های  همکاری  با  محروم  مناطق  در 
تصریح  وی  می شود.  اجرا  استان  در  دندانپزشکی 
مرحله  امسال  اسالمی  انقالب  فجر  دهه  در  کرد: 
با  احسان  و  همدلی  پویش  دوم   فاز  ششم 
خانواده های  بین  معیشتی  ۷۲۰۰بسته  اهدای 
 آسیب دیده از کرونا با اعتبار بیش از ۲۵میلیارد ریال
مرحله  کرد:  نشان  خاطر  ابراهیمی  می شود.   اجرا   
هفتم پویش همدلی و احسان اهدایی ۱۸۵۰۰بسته 

خانواده های  و  شیرده  و  باردار  زنان  بین  پروتئینی 
اجرا  ریال  3۷میلیارد  اعتبار  با  کرونا  از  دیده  آسیب 

می شود. 
راحل  امام   فرمان  اجرایی  ستاد  اجتماعی  معاون 
این  در  همچنین  کرد:  اظهار  غربی  آذربایجان  در 
اجرا  استان  در  نیز  سالمت  احسان  پویش   ایام 
از اول  با اشاره به این که این برنامه ها  می شود. وی 
داشت،  خواهند  ادامه  امسال  اسفند  آخر  تا  بهمن 
آغاز  یادآور شد: ستاد اجرای فرمان امام در استان از 
معیشتی  ۹۲3بسته  و  ۲۲۵هزار  تاکنون  کرونا  شیوع 
و ۷۲هزار  و ۷۶بسته بهداشتی  و ۹۶هزار  پروتئینی  و 
خانواده های  بین  در  کنکور  و  آموزشی  بسته  و۵۰۰ 

نیازمند استان توزیع کرده است.
 ابراهیمی معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام 

اجرای  ستاد  امسال  در  همچنین  داد:  ادامه  راحل 
زیر ۱۴ سال  کودکان  راحل ۱۵۰ ویلچر به  امام  فرمان 
معلول و 3۰۵ بخاری بین خانواده های نیازمند فاقد 

لوازم گرمایشی در استان اهدا کرده است./ایسنا

مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان غربی گفت: ۲۱ هزار 
و ۸۸۶ پرونده نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان ارجاع 

شده است.
به گزارش جام جم، رسول روشنی افزود: از آغاز امسال 
به  نزاع  پرونده  ۸۸۶مورد  و  هزار   ۲۱ تعداد  تاکنون 
مراکز پزشکی قانونی استان ارجاع شده که ۱۶ هزار و 

۱۰۲پرونده مربوط به مردان است.
تعداد  آمار  آخرین  طبق  همچنین  کرد:  تصریح  وی 
پرونده های ارجاع شده در بخش مصدومان حوادث 
رانندگی به مراکز پزشکی قانونی استان نیز ۶۲۸۶فقره 

است.
روشنی خاطر مدیرکل پزشکی قانونی نشان کرد: از آغاز 
غرق  متوفیان  پرونده  ۴۱مورد  تعداد  تاکنون  امسال 
شدگی و ۴۴مورد پرونده متوفیان ناشی از سوختگی 
به مراکز پزشکی قانونی استان ارجاع شده که مردان 

بیشترین سهم را از میزان فوت ناشی از سوختگی با 
۲۷مورد و غرق شدگی با 3۷ مورد داشته اند. 

آذربایجان غربی خاطر نشان  مدیرکل پزشکی قانونی 
گرفتگی  گاز  از  ناشی  فوت  ۱۰مورد  مدت  این  در  کرد: 
ناشی از گاز مونوکسیدکربن نیز در مراکز استان ثبت 
 ۲۸ خود  قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  که  شد 

درصد کاهش را نشان می دهد.
با اشاره به این که امسال ۲۰  مدیرکل پزشکی قانونی 
مورد فوتی ناشی از برق گرفتی در استان ثبت شده، یاد 
آور شد: تعداد فوتی های ناشی از برق گرفتی نسبت به 
 مدت مشابه سال قبل خود که ۱۱مورد بوده افزایش 

یافته است.
رسول روشنی مدیرکل پزشکی قانونی  ادامه داد: در 
فعال  استان  در  قانونی  پزشکی  مرکز   ۱۴ حاضر  حال 

هستند./ایسنا

استان: معاوناجتماعیستاداجراییفرمانامام)ره(در

مناطقمحرومآذربایجانغربیارائهمیشود خدماتدندانپزشکیرایگاندر

مدیرکلپزشکیقانونیاستان:
ارجاع بیش از 21 هزار پرونده نزاع به پزشکی قانونی آذربایجان غربی

 سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
واکسیناسیون  میزان  گفت:  آذربایجان غربی  درمانی 
درصد  چهار  حدود  استان  این  در  کرونا  سوم  مرحله 

پایین تر از میانگین کشوری است.
هم  افــزود:  ولـــی زاده  محمدامین  جام جم،  گــزارش  به 
افراد واجد شرایط در استان  ۲۰ درصد  از  اکنون بیش 
این  که  کرده اند  اقدام  تزریق دز سوم خود  نسبت به 
کشوری  میانگین  از  درصــد  چهار  تــا  ســه  بین  مــیــزان 

پایین تر است.
افراد  از ۸۰ درصد  ادامه داد: در حال حاضر بیش  وی 
باالی ۱۲ سال در آذربایجان غربی ۲ ُدز واکسن کرونا را 
مرحله  در  روند  این  داریم  انتظار  که  کرده اند  دریافت 

سوم نیز ادامه پیدا کند.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی آذربایجان غربی همچنین پوشش ُدز اول این 
اظهار  و  کــرد  عنوان  درصــد   ۹۰.۲ را  استان  در  واکسن 
داشت: امیدواریم این رقم نیز روز به روز افزایش یابد.
 ۱۸ بــاالی  افــراد  تمام  کــرد:  تاکید  ولـــی زاده  محمدامین 
گذشته است  آنان  تزریق دز دوم  از  که سه ماه  سال 
خود  سوم  دز  دریافت  به  نسبت  وقت  ع  اسر در  باید 

اقدام کنند.
آغاز شدن پیک ششم مقابله با کرونا  وی با اشاره به 
راه  تنها  فعلی  شــرایــط  در  داشـــت:  اظــهــار  اســتــان  در 
با  واکسیناسیون  انجام  کــرونــا،  بر  غلبه  و  پیشگیری 

و  پروتکل های بهداشتی  رعایت  و  استقبال حداکثری 
اصول پیشگیرانه است./ایرنا

داد: سرپرستدانشگاهعلومپزشکیآذربایجانغربیخبر

میانگینکشوری از آذربایجانغربی،پایینتر واکسیناسیوننوبتسومدر

ناظـر گمـرکات آذربایجـان غربی از صـدور یک میلیون 
ج کشـور  و ۴۰۰ هـزار تـن کاال از گمـرکات اسـتان بـه خـار

طـی سـال جاری خبـر داد.
بـه گـزارش جام جـم، توحیـد آذربد با بیان این کـه در ۱۰ 
ماهـه گذشـته سـال یـک میلیـون و ۴۰۰ هـزار تـن کاال 
ج کشـور صـادر شـده اسـت، افـزود:  از اسـتان بـه خـار
زمـان  مـدت  بـا  مقایسـه  در  صـادرات  میـزان  ایـن 
مشـابه گذشـته ۴۲ درصـد رشـد نشـان می دهـد. وی 
ارزش کاالهـای صـادر شـده را ۶۶3 میلیـون دالر اعالم 
و اضافـه کـرد: در مـدت مشـابه پارسـال ۴۶۰ میلیـون 
دالر کاال از ایـن گمـرکات صـادر شـده بـود کـه ارزش 

کاالهـا در مقایسـه بـا پارسـال 3۲ درصـد رشـد دارد.
آذربـد گفـت: ایـن اسـتان دارای ۹ گمـرک و ۵ بازارچـه 
کشـورهای  بـا  رسـمی  مـرز  پنـج  از  برخـوردار  و  مـرزی 
آذربایجـان اسـت کـه عبـور  ترکیـه، عـراق و جمهـوری 
راه ریلـی ایـران بـه اروپـا نیـز از جملـه ظرفیت هـای بـی 

بدیـل آن بـه شـمار مـی رود. وی، بـا اشـاره بـه این کـه 
صادرات سـایر گمرکات کشـور از طریق گمرکات این 
اسـتان نیـز در ایـن مـدت دو میلیـون و ۷۵۰ هزارتـن 
دالر  میلیـون   ۹۰۰ و  میلیـارد  دو  ارزش  بـه  کاال  انـواع 
در  صـادرات  میـزان  ایـن  ارزش  افـزود:  اسـت،  بـوده 
مقایسـه بـا مدت مشـابه پارسـال ۵۴ درصـد افزایش 
کـرد: در ۱۰ مـاه گذشـته  آذربـد تصریـح  یافتـه اسـت. 
یـک میلیـون و ۸۰۰ هـزار تـن انـواع کاال بـه ارزش پنـج 
اسـتان  پایانـه  پنـج  از  دالر  میلیـون   ۸۰۰ و  میلیـارد 
ترانزیـت شـده کـه ایـن میـزان از نظـر وزنـی ۲۶ و نظـر 

ارزش دالری ۵۲ درصـد رشـد داشـته اسـت.
آذربایجـان غربـی اضافـه کـرد: در ایـن  ناظـر گمـرکات 
از  مسـافر  و  گردشـگر  نفـر  هـزار   ۸۱۱ از  بیـش  مـدت 
پایانه هـای اسـتان تـردد کـرده انـد که این میـزان تردد 
هـم در مقایسـه بـا مـدت مشـابه پارسـال ۱۸۶ درصـد 

افزایـش یافتـه اسـت.

 صادرات 1.4 میلیون تن کاال از آذربایجان غربی
ج از کشور   به خار
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رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: همزمان با گرامیداشت 
چهل و سومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، ۱۰۰ پروژه بخش کشاورزی 

با اعتباری بالغ بر  هزار و ۲۴۵ میلیارد ریال در استان به بهره برداری می رسد.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی، اکبر کرامتی 
در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت ایام مبارک دهه فجر در 
سالن همایش مجتمع آموزشی شهید باکری جهاد کشاورزی استان ترتیب 
یافت، با گرامیداشت چهل و سومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و یاد و 
خاطره ۷۲ شهید سازمان جهاد کشاورزی استان، اظهار کرد: همزمان با دهه 
ح عمرانی، اقتصادی، تولیدی در بخش کشاورزی با اعتباری  مبارک فجر ۱۰۰ طر
بالغ بر یکهزار و ۲۴۵ میلیارد ریال با ایجاد و تثبیت  اشتغال برای ۶۰۱ نفر به 

صورت مستقیم، در سراسر استان افتتاح می شود.
فنی  امور  و  خاک  و  آب  بخش  در  ح  طر  ۹۲ تعداد  پروژه ها،  این  افزود:  وی 
به صورت  نفر  و اشتغال ۵۴۵  ریال  بر ۱۰۹ میلیارد  بالغ  اعتبار  با  و مهندسی 
ح در زیر بخش معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی  مستقیم  و ۸ طر
با اعتبار بالغ بر هزار و ۱3۶ میلیارد ریال و اشتغال ۵۶ نفر به صورت مستقیم 

را شامل می شود.
ح های  طر جزئیات  به  اشاره  با  سازمان  فجر  دهه  بزرگداشت  ستاد  رئیس 
مدیریت  منظور  به  آبیاری  نوین  سیستم های  ح  طر  ۹۲ کرد:  اظهار  افتتاحی 
آماده  ایام  این  در  هکتار   ۵۸۸ سطح  در  کشاورزی  آب  مصرف  در   بهینه 

بهره برداری شده است.
و  بازرگانی  توسعه  معاونت  بخش  زیر  در  ح  طر  ۸ کرد:  اضافه  وی 

ح انبارداری و نگهداری  صنایع کشاورزی استان نیز شامل ۴ طر
محصوالت کشاورزی در سردخانه با مجموع ظرفیت ۱۲ هزار و 
ح  ۵۰۰ تن و سرمایه گذاری افزون بر ۹۵۸ میلیارد ریال و ۴ طر
غ و تخم بلدرچین و بسته بندی میوه تازه  بسته بندی تخم مر

از ۱۶ هزار تن و سرمایه گذاری  نیز با ظرفیت بیش 
۱۷۸ میلیارد ریال در استان افتتاح می شود.

از  برداری  بهره  با  کرد:  نشان  خاطر  کرامتی 
برای ۵۴۵  آب و خاک  زیر بخش  ح های  طر

معاونت  بخش  زیر  ح های  طر و  نفر 
کشاورزی  صنایع  و  بازرگانی  توسعه 

استان نیز برای ۵۶ نفر به صورت 
مستقیم اشتغالزایی می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی 

احیای دریاچه  در  را مشارکت جدی  اهداف اصلی مجموعه  آذربایجان غربی 
موانع  رفع  و  پشتیبانی  رونق تولید،  بهره  برداران،  درآمد  افزایش  ارومیه، 
کلی  طور  به  و  مردم  غذایی  امنیت  تامین  و  بخش  این  در  گذاری  سرمایه 
توسعه کشاورزی پایدار عنوان کرد و افزود: این ایام عزیز و فرخنده را مرهون 
آنان  با خون  انقالب  این  تناور  که درخت  گرانقدر و عزیزی هستیم  شهدای 

سیراب گردیده است.
جهاد  سازمان  در  فجر  دهه  بزرگداشت  ویژه برنامه  عنوان   20 اجرای   *

کشاورزی
نیزبا  استان  کشاورزی  جهاد  عمومی  روابط  رئیس  دیبایی،  محمد  ادامه  در 
با  اسالمی  انقالب  پیروزی  سالگرد  سومین  و  چهل  محوری  شعار  که  بیان 
وزارت  طرف  از  غذایی  اقتدار  و  تولید  از  پشتیبانی  کشاورزی،  جهاد  عنوان 
جهاد کشاورزی اعالم شده است،  گفت: ۲۰ مورد برنامه برای برگزاری در ایام 
اهلل دهه فجر در سازمان در نظر گرفته شده است که در قالب کمیته های 

تخصصی و طبق جدول زمان بندی در این ایام اجرا خواهد شد.
دیبایی ادامه داد: افتتاح پروژه های عمرانی ، اقتصادی و تولیدی در مناطق 
اعزام  کشاورزی،  تحقیقاتی  ح های  طر از  رونمایی  و  عشایری  و  روستائی 
روستایی  مناطق  به  دامی  واکسیناسیون  و  دامپزشکی  سیار  اکیپ های 
توسط  کشاورزی  رایگان  خدمات  ارائه  و  دامپزشکی  اداره  توسط  عشایری  و 
برگزاری  و  شهدا  معظم  خانواده های  با  دیدار   ، ای  مشاوره  و  فنی  شرکتهای 
جشن مهمانی الله ها از جمله برنامه های مصوب این کمیته می باشد که 

در این ایام مبارک برگزار خواهد شد.
دبیر ستاد بزرگداشت دهه فجر سازمان، برگزاری مراسم های جشن 
شهرستانها،  کشاورزی  جهاد  و  دهستانها  مراکز  در  انقالب  پیروزی 
در  سازمان  مدیران  حضور  با  کشاورزی  بخش  دستاوردهای  ارائه 
حضور  و  سازمان  ریاست  مطبوعاتی  نشست  کشاورز،  استودیو 
و  رادیوئی  ویژه  برنامه های  در  سازمان  مدیران  یا  ریاست 
ارائه  جهت  جمعه  نماز  خطبه های  و  تلویزیونی 
،برپایی  سازمان  دستاوردهای  و  عملکرد 
کشاورزی  بخش  توانمندیهای  نمایشگاه 
کشاورزی،  محصوالت  مستقیم  عرضه  و 
مقاله  فرهنگی،  برنامه های  اجرای  و 
نویسی، مسابقات ورزشی و قرآنی 
از دیگر برنامه های اجرایی در  را 

ایام دهه فجر اعالم کرد.

همزمانباگرامیداشتدههفجرصورتمیگیرد؛

100 پروژه کشاورزی در آذربایجان غربی به بهره برداری می رسد

 روش های  پرداخت روش های  پرداخت
  غیرحضوری  عوارض نوسازی  غیرحضوری  عوارض نوسازی

 شهرداری ارومیه : شهرداری ارومیه :

 سایت سامانه خدمات الکترونیکی شهرداری ارومیه به آدرس
khedmat.urmia.ir  

 اپلیکیشن پرداخت عوارض نوسازی شهرداری ارومیه 
   اپلیکیشن ارومیه من 

 و همچنین از طریق اپلیکیشن های بانکی آپ، سکه، 724 قابلیت 
  ) پرداخت است)قابل دانلود از بازار

روش های پرداخت غیرحضوری عوارض بدون نیاز به اینترنت:
 با شماره گیری کد USSD *724# که از طریق اپراتورهای تلفن همراه 

یق تلفن ثابت و شماره گیری سامانه 137 شهرداری ارومیه  از طر

« از ۱۵ تا ۲۲ بهمن   ، آثار برتر » چهلمین جشنواره فیلم فجر همزمان با دهه فجر
امسال در سینماهای حوزه هنری در شهرستان ارومیه برای عالقمندان اکران 

می شود.
خصوص  این  در  استان  هنری  حوزه  سینماهای  مدیر  جام جم،  گزارش  به 
داشت:  اظهار   »۷ »گیشه  سامانه  از  بلیت ها  اینترنتی  خرید  بر  اشاره  با 
امسال همزمان با دهه فجر و در مدت هشت روز ۱۶ عنوان فیلم سینمایی 
اکران ارومیه  شهرستان  سینماهای  در  کشور  برجسته  فیلمسازان   از 

 می شود.
، مالقات خصوصی،  مسعود یکانی افزود: فیلم های بی رویا، خائن کشی، علفزار
، شب طالیی، ماهان، شادروان،  ، بدون قرار قبلی، نمور درب، مرد بازنده، بی مادر
و  ضد   ، بیرو  باکری(،  مهدی  شهید  سردار  زندگی  از  )بخشی  مهدی  موقعیت 
آثار سینمایی هستند که همزمان با سراسر کشور همزمان با  دسته دختران 
» سینما ایران و سینما انقالب ارومیه« در دو سانس، ساعت های  دهه فجر در

۱۸ و 3۰/۲۰ اکران عمومی می شود.
 ۲۵۰۰۰ از جشنواره  این دوره  : قیمت بلیت های سینمایی در  ادامه داد  یکانی 
با  کشور  کرونایی  شرایط  علت  به  سینماها  که  حالی  در  و  می باشد  تومان 

ظرفیت ۵۰ درصد پذیرای مخاطبان می باشند ، عالقه مندان می توانند با تهیه 
در  فیلم ها  اکران  زمان بندی  اساس  بر  و   ۷ گیشه  اینترنتی  سایت  از  بلیت 
 سینما حضور داشته و فیلم مورد عالقه خود را با رعایت کلیه موارد بهداشتی

 تماشا کنند.
« در سینماهای  سال گذشته نیز ۱۶ اثر » سی و نهمین دوره جشنواره فیلم فجر

انقالب و ایران شهرستان ارومیه اکران شد.

«درسینماهایارومیهاکرانمیشود »چهلمینجشنوارهفیلمفجر برتر ثار آ

ارومیه  تله کابین  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  ارومیه  مردم  نماینده 
نیازمند جذب سرمایه گذار است.

و  تکمیل  افزود:  ذاکر  سلمان  سید  حجت االسالم  جام جم،  گزارش  به 
بهره برداری تله کابین ارومیه نیازمند جذب سرمایه گذار است. 

و  طوالنی ترین   اتمام   صورت  در  ارومیه  کابین  تله  که  این  به  اشاره  با  وی 
این  احداث  کنلگ  کرد:  تصریح  بود،  خواهد  خاورمیانه  تله کابین  بزرگترین 
تله کابین در سال ۷۹ برزمین زده شد اما به دالیلی از جمله برخی موانع و 

مخالفت ها با کمترین پیشرفت فیزیکی مسکوت مانده است.
ترکیه  از  ۹دکل  پیگیری ها  با  مجلس  هشتم  دوره  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
خریداری شد، اظهار کرد: قرار بر این بود که تله کابین در ۵فاز از جانوسلو تا 

مارمیشو احداث شود ولی متاسفانه تاکنون راکد مانده است.
که  این  به  بااشاره  اسالمی  شورای  مجلس  در  ارومیه  مردم  نماینده 
فرهنگی  و  جغرافیایی  اقتصادی،  شرایط  به  توجه  با  ارومیه  شهر  و  استان 
دارد،  گردشگر  و  توریست  جذب  جهت  در  پروژه ها  این  احداث  به  نیاز 
و  داخلی  گذاران  سرمایه  جذب  و  موانع  حل  برای  پیگیری ها  کرد:   اظهار 
شروع ارومیه  کابین  تله  از  بهره برداری  و  تکمیل  در  مشارکت  برای   خارجی 

 شده است.

ادارات مرتبط  از شهرداری، منابع طبیعی و  آور شد:  یاد  حجت االسالم ذاکر 
مشارکت  برای   مجوز ها  صدور  تسریع  جهت  در  می شود  درخواست 

سرمایه گذاران اقدامات الزم را انجام دهند.
بخش  است  نیاز  استان  و  ارومیه  اقتصادی  توسعه  برای  داد:  ادامه  وی 
اعتبار  به  تنها  توان  نمی  کار  این  برای  و  شود  تقویت  استان  گردشگری 
محدود دولت وابسته بود بلکه باید بسترهای مناسب برای جذب سرمایه 

گذاران فراهم شود./ ایسنا

داد: خبر حجتاالسالمذاکر

جهتتکمیلتلهکابینارومیه پیگیریهابرایجذبسرمایهگذار

ی ارومیه
سازمان فناوری اطاعات و ارتباطات شهردار

ی ارومیه
سازمان فناوری اطاعات و ارتباطات شهردار


