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فعالیت موسسه آموزش عالی »معراج« سلماس 
با هدف ارتقای علمی منطقه 

محرومیت زدایی با کار جهادی، در دستور کار امور آبفار سلماس
مدیر امور آب و فاضالب روســتایی شهرستان سلماس در 
گفتگو با خبرنگار جام جم گفت: در راستای اجرای سیاست های 
کلی نظام و دســتیابی به آرمان های انقالب اسالمی که همانا 

خدمت به اقشار آسیب پذیر بویژه روستائیان می باشد و حیطه 
مســئولیت های این اداره در همین جهت اســت می کوشیم 
با پشــتکار و حرکت های جهادی مشــکالت حــوزه آبفای 

روستاهای شهرستان سلماس را به حداقل رسانده و در طرق 
خدمت حداکثری به مردم روستاها گام برداریم.

جواد رسولی زاده با اشاره به اینکه...

هدف گذاری و تالش بی وقفه، رمز 
موفقیت شهردار تازه شهر

مسلمی، شهردار جوان تازه شهر در سعی و تالش و همچنین 
نیل به اهداف عمرانی و فرهنگی میان مسئوالن سرآمد است و 
نمــود بارز و عینی موفقیت جوان گرایی در حوزه های مدیریتی 

است.
در سالی که بنا به فرمایش مقام معظم رهبری به نام حمایت 
از کاالی ایرانی نامگذاری گردیده اســت پای صحبتهای یکی 

از مدیران شهری، رضا مسلمی شهردار تازه شهر می نشینیم.
 مدیری که نزدیک دو سال  است که از مدیریتش می گذرد و 
نظم و انضباط کاری را جزو شعارهای تحقق یافته خود می داند 
که در نهایت رضایت ارباب رجوع را به همراه داشــته است، وی 

در این گفتگو که در خصوص عملکرد ایشان... 4 www.jamejamonline.irwww.daneshpayam.ir

عملکرد یک ساله هیات 
شنا و واترپلو در سلماس

اختصاص 230 میلیارد ریال 
برای اتمام  طرح های ملی سلماس 

سلماس؛ نایب قهرمان 
جشنواره بازی های بومی و محلی
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مدیرعامل شرکت کشت،  صنعت و دامپروری پگاه سلماس: 

روزانه 60 تن شیر خام صنعتی تولید می کنیم
صفحه 2
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مهنــدس اخالقی، مدیر عامل شــرکت کشــت، 
صنعت و دامپروری پگاه ســلماس در نشست صمیمی 
با خبرنگاران ضمن تبریک و گرامیداشت روز خبرنگار 
گفت: شــهری که خبرنگار در آن نباشد شهر خاموش 
اســت، نقش خبرنگاران در جوامع کنونی بر هیچ کسی 
پوشــیده نیســت چرا که خبرنگاران نقــش مثبتی در 

توسعه، عمران و آبادانی دارند.
اخالقی با اشــاره به اینکه مســئولین باید به مقام 
خبرنگاری را ارج نهند و خبرنگار را بعنوان مشــاور امین 
خود قرار دهند افزود: مســئولین می توانند از مشــاوره 
های دلســوزانه خبرنگاران بهره مند شــود و از آن در 
جهت باالبرد و ارتقای ســازمان خود اســتفاده نمایند، 
این خبرنگار اســت که مدیر را دعوت به همت مضاعف 
می نماید و خواســته های مردم را به مدیران انتقال می 
دهد در همین راســتا مدیران به خبرنگاران نیاز دارند نه 
خبرنگاران به مدیران همچنین این خبرنگار اســت که 
می تواند عملکرد انجام شــده توسط مدیر و عوامل یک 
مجموعه را به نحو احسن منتشر نموده و اذهان عمومی 

را از آن آگاه سازد.
اخالقی خاطر نشان کرد: خبرنگار درد آشنای مردم 
است، اگر مسئولی می خواهد درد آشنای مردم باشد باید 
رابطه خود را با خبرنگاران حفظ نموده و به این واســطه 
از درد و خواســته مردم آگاه شــود، فقط نباید 17 مرداد 
را روز خبرنگار دانســت و در این روز از وی تجلیل نمود 
بلکه باید همیشــه و همــواره از خبرنگار تجلیل نمود و 
مقام وی را ارج نهاد. بــا توجه به موارد فوق الذکر بنده 
همواره پیشنهاد خبرنگاران را با جان و دل پذیرا هستم 
و هیچگاه در مقابل یک خبرنگار موضع انفعالی به خود 
نمی گیــرم چرا که عقیده دارم گفته های خبرنگاران بر 
اساس دلسوزی است و بس. بنده به عنوان مدیر عامل 
این شــرکت همواره از راهنمایی های خبرنگاران بهره 
جسته ام و این رویه را تا وقتی که هستم ادامه خواهم داد.

وی در ادامه ســخنان خود با بیان اینکه شرکت کشت، 
صنعت و دامپروری از پروژه های بی نظیر شــمالغرب 
کشور می باشد گفت: ظرفیت فاز اول این مجتمع 2000 
راس دام دوشــا می باشــد و با این ظرفیت می توانیم 
روزانه 70 تن شــیر خام صنعتی تولید کنیم که در حال 

حاضر روزانه 50الی 60تن شیر تولید می کنیم.
مدیر عامل شــرکت کشــت، صنعت و دامپروری 

ســلماس افزود: پروژه شرکت پگاه سلماس یک طرح 
ملی می باشد بنده شاهد بودم که در زمان امورات ماقبل 
احداث پروژه ســنگ اندازی هایی از جانب استان های 
دیگر می شد تا این پروژه را به شهر دیگری منتقل کنند 
اما مرحوم آقایی مقابل این ســنگ اندازی ها ایستاد و 
در نهایت با ایســتادگی و ایثار آن مرحوم این شرکت در 
سلماس مستقر شــد همچنین از جناب دکتر گلنهالی 
نیز که در مســیر اجرای این پروژه با جان خدمت کردند 
تشکر می نمایم.اخالقی اضافه کرد: این پروژه در سال 
93 کلنگ زنی شد و روند اجرای آن 18 ماه طول کشید 
در نهایت در اوایل ســال 96 تولید شــیر در این مجتمع 
شروع شــد، امید داریم با اســتمرار حمایت های دفتر 
مرکزی که همواره نســبت به این پروژه عنایت خاص 
داشته اند بتوانیم تولید شیر را به باالی 80 تن برسانیم، 
اعتباری که برای فاز اول این پروژه سرمایه گذاری شده 
است حدود 660 میلیارد ریال است، اشتغالزایی مستقیم 
فاز اول این پروژه 155 نفر می باشــد که در حال حاضر 
این اشتغالزایی محقق نشده و اکنون 90 نفر که تمامی 
آنها افراد بومی می باشند در این مجتمع شاغل هستند 
و ان شااهلل بزودی اشــتغالزایی مستقیم فاز اول پروژه 
برای 155 نفر می رسد، مساحت زمین سایت 21هکتار 
می باشد همچنین برابر آیین نامه، برای  کشت و صنعت 
هــا باید از منابع ملی به منظور تامین علوفه زمین تعلق 
بگیرد تا بتوان بخشــی از علوفه مورد نیاز را تامین کرد 
که این رقم برای پگاه ســلماس 400 هکتار می باشد و 
200 هکتــار آن در آینده واگذار خواهد شــد و می توان 
با آن 30 درصــد علوفه مورد نیاز مجتمع را تامین نمود 
همچنین فضای تولیدی مســقف 56206متر مربع و 
فضای تولیدی غیر مســقف 29654متر مربع می باشد 
کــه در کل این مجموعــه از 85860متر مربع فضای 
تولیدی برخوردار است. مقدار شیر تولیدی اکنون بیش 

از 50 تن در روز می باشــد و ان شااهلل طی دو ماه آینده 
به 70 تن در روز خواهیم رسید و ساالنه نیز 25000 الی 
29000تن در صورت تکمیل دام های مولد می توانیم 

تولید داشته باشیم.
اخالقی با اشــاره بــه اینکه تالش هــا برای بهره 
بــرداری از فاز دوم این پروژه که طی آن بســته بندی 
100 تنی لبنیات ایجاد خواهد شــد افزود: پس از تامین 
شیر خام صنعتی شرکت های پگاه استان های همجوار 
فاز دوم این پروژه که زیرساخت های آن آماده می باشد 
عملیاتی خواهد شــد و در فاز دوم میزان اشتغالزایی به 
400 نفر خواهد رســید. همچنین در صورت عملیاتی 
شدن فاز سوم این پروژه که تولید شیر خشک می باشد 
میزان اشــتغالزایی به 700نفر خواهد رســید که گامی 

اساسی در جهت اشتغالزایی می باشد.
اخالقی با اشاره به حاشیه سازی ها در مورد شرکت 
پگاه سلماس و انتصاب مالکیت آن به اشخاص حقیقی 
گفت:  اکیدا هیچ شخص حقیقی در این مجتمع سهمی 
ندارد ، صنایع شــیر ایران که 32 شــرکت پگاه در زیر 
مجموعــه آن قرار دارند 67درصد ســهام آن متعلق به 
صندوق بازنشستگی کشوری است در نتیجه با صراحت 
اعالم  می کنم حتی یک نفر سهام دار شخصی در پگاه 
نداریم، تاکنون سرمایه سهامی ما 21 میلیارد تومان می 
باشد که از این مقدار صنایع شیر ایران دارای 61درصد 
سهام، شرکت شــیر پاســتوریزه پگاه تبریز و گیالن 
هرکدام دارای 17 درصد سهام، شرکت شیر پاستوریزه 
پگاه زنجان دارای 5 درصدسهام و شرکت های کشت 
و صنعت پگاه همدان و فارس هر کدام دارای یک صدم 

درصد سهامدار این مجتمع می باشند.
جا دارد از این فرصت اســتفاده نمایــم و از تمامی 
مسئولینی که در جهت استقرار شرکت پگاه در سلماس 
مساعدت نمودند تشکر ویژه نمایم، اکنون که 90 نفر در 
این مجتمع شــاغل هستند حاصل تالش های نماینده 
فقید می باشــد و بنده شاهد زحمات وی برای استقرار 
شــرکت پگاه در ســلماس بــوده ام، همچنین بر خود 
وظیفــه می دانم از امام جمعه محترم ســلماس جناب 
حجت االســالم موسوی که با نصایح و رهنمون های 
خردمندانه خود پیوســته یاریگر ما بودند تشــکر نمایم 
که توانســته ایم با حمایت این بزرگواران اینک شاهد 

بالندگی شرکت پگاه در سلماس باشیم.

مدیرعامل شرکت کشت،  صنعت و دامپروری پگاه سلماس: 

روزانه 60 تن شیر خام صنعتی تولید می کنیم

قاضی دادگاه کیفری 2 دادگستری سلماس گفت: 
فرهنگ ســازی برای اصالح دیدگاه مردم در مورد 
مجازات های جایگزین حبس یک ضرورت اســت 
تا کســی تصور نکند که صدور چنین آرایی به معنای 

تساهل و تسامح با مجرمین است.
محســن مرادی قاضی برتر و نمونه کشوری در 
صدور آراء جایگزین حبس گفت: بحث اثربخشــی و 
غیراثربخشــی مجازات حبس همواره به عنوان یک 
دغدغه بــرای من مطرح بوده و زمانی هم که قاضی 
اجــرای احکام بودم نیز به این موضوع فکر می کردم 
که آیا واقعًا یک زندانی متنبه می شــود یا خیر. عالوه 
بر این، موضوع رساله دکترایم نیز اثربخشی مجازات 

حبس بوده است.
وی افزود: مجموع این موارد، انگیزه الزم را درمن 
ایجاد کردکه هر چه بیشــتر از مجــازات جایگزین 

حبس استفاده کنم.
این قاضی دادگســتری خاطرنشان کرد: از این آرا 
خیلی اســتقبال شــده و مردم، وکال، متهمان و حتی 
شــکات ازاین آرا راضی هســتند. متهمان وقتی به 
جــای این که زندان بروند،محکــوم به انجام برخی 
خدمات اجتماعی می شوند،حس مفید بودن می کنند.

همچنین عدالت ترمیمی نیز در این پروسه دیده شده 
وتالش می شودکه رضایت شاکی نیزجلب شود. 

مرادی به تجربه شــخصی درخصوص مجازات 
جایگزین حبس اشــاره کردو افزود: میزان اعتراض 
بــه چنین آرایی کمتر از یک درصد بوده اســت.یکی 
دیگــر از کارکردهای مهــم مجازات های جایگزین 
حبس، ایجاد جو مطلوب و خوش بینی جامعه نســبت 

به دستگاه قضایی است. 
عالوه بر این،طبق اطالعاتی که ازبرخی نهادهای 
پذیرنده مانند اداره اوقاف، شــهرداری، کمیته امداد، 
منابع طبیعی، اداره آب و ... دارم، بسیاری از محکومان 
با مجازات های جایگزین حبس، اصالح شده و حتی 
پــس از اجرای حکم، عالقه مند بــه ادامه کار و ارائه 

خدمات شده اند.
"رئیس شعبه اول دادگاه کیفری 2 سلماس"گفت: 
میزان تکرار جرم این قبیل محکومان بسیار کم است 

و تاکنــون ندیده ام کســی از این مجرمــان مجدداً 
مرتکب جرمی شود ضمن این که نهادهای پذیرنده و 
دادستان شهرستان هم بسیار در این زمینه همکاری 

می کنند.
این قاضی دادگستری تصریح کرد: غیراز مجازات 
جایگزین حبس، رای به مجازات اجتماعی نظیر الزام 
مراجعه به مشــاور و ... نیز بســیار موثر است.مثاًل در 
مورد بزه ترک انفــاق، آرایی مبنی بر ارجاع به مراکز 
مشاوره خانواده یا حتی تهیه گل رز برای همسر صادر 
کــرده ام به طوریکه از حدود 2 هزار پرونده منتهی به 
صدور رای، حداقل نصف آن آرای جایگزین حبس و 

مجازات های اجتماعی بوده است.
وی بــه وجود برخی مشــکالت در زمینه صدور 
احکام جایگزین حبس اشاره کرد و افزود: بهتر است 
ســاز و کار مشخصی وجود داشــته باشد تا نهادهای 
پذیرنــده در بحث بیمه محکومیــن و وقوع حوادث 

برای آنها با مشکل مواجه نشوند. 
عــالوه بر ایــن، برخی مــواد قانونــی مرتبط با 
مجازات های جایگزین حبس با ســایر مواد، قدری 

تعارض دارد.
 همچنیــن برخی موارد نیــاز به اصالح دارد که از 
جمله میزان ســاعات انجام برخی خدمات جایگزین 

حبس است که باید تقلیل یابد.

مرادی بــر ضرورت اجرای مجــازات جایگزین 
حبــس تاکید کرد و گفت: اگر بتــوان به جای فرایند 
کیفری از فرایند غیرکیفری برای پاســخ به اقدام غیر 
قانونی مرتکب اســتفاده نمود و در راستای جلوگیری 
ازبیکار شدن افراد فعال جامعه و مسئولیت ناپذیربودن 
افراد پس از آزادی از زندان و شکست هیمنه مجازات 
در اثر زندانی شــدن فرد و کاهــش اثر بازدارندگی و 
عواملی که ســبب اعمال مجــازات های اجتماعی 
می گردد را با مواردی چون توســل به پاســخ های 
غیرکیفری و شــرکت دادن عامه مردم در سیاســت 
جنایی)مشارکتی و جامعوی مجازات های اجتماعی(، 
عدم طرد و حذف محکوم از جامعه)توانمندســازی، 
حفظ کرامت انسانی، امنیت و آرامش(، اتخاذ سیاست 
های اجتماعی عادالنه و راهبرد پیشــگیری از وقوع 
جرم، توافقی بودن مجازات های جایگزین به ســبب 
رضایــت بزهکار، امکان بازگشــت مجدد به اعمال 
مجازات حبــس در صورت تخلــف و امکان تعلیق 
و تخفیــف مجــازات مزبــور و ... و در نهایت اتخاذ 
رویکــرد حقوقی و اجتماعی و نظــری مند با ابتنا بر 
آموزه هــای نوین حقوق کیفری)کیفر شــناختی و 
جرم شــناختی( در جهت کنترل بزهکاران جایگزین 
 کــرد به طور حتــم نتیجه مطلــوب حاصل خواهد 

شد.

ضرورت فرهنگ سازی برای اصالح دیدگاه 
مردم در مورد مجازات های جایگزین حبس 
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ایــن موسســه آمــوزش عالــی در محیطی به 
مساحت 1680 متر مربع در سه طبقه ساختمان 

نوساز واقع شده است.
ســاختمان ایــن موسســه شــامل کاربــرد 
آموزشــی و اداری اســت کــه بــا بهــره گیری از 
14 کالس درس،3آزمایشــگاه،2کارگاه و یــک 
سایت کامپیوتری بهترین خدمات آموزشی را به 

دانشجویان این موسسه ارائه می دهد.
عالوه بر فضای آموزشــی این موسسه از 170 

متر مربع فضای اداری بهره می برد.
موسسه آموزش عالی معراج سلماس از سال 
1390 بــا هدف ارتقای علمــی منطقه و کمک به 
دانــش آمــوزان این شــهر در جهت گســترش 
آموزش عالی توســط 9 نفر از اســاتید معتبر که 
عمدتا از اســاتید دانشگاه های دولتی می باشند 
تاسیس شد،ذکر این نکته ضروریست که بیش 
از نصف اعضای هیئت موســس از جمله ریاست 
دانشــگاه جناب دکتر خسروشاهی دارای درجه 
پروفســوری هســتند که به همیــن دلیل و واال 
بودن ســطح علمی اعضای هیئت موسس وزارت 
علوم با ایجاد دوره های کارشناســی ارشد در 4 

رشته فنی موافقت نمود.
در حال حاضر 400 دانشــجو در مقاطع مختلف 

نظیــر مقطع کاردانی،کارشناســی و کارشناســی 
ارشــد مشــغول تحصیــل در این موسســه می 

باشند.
* نحوه گزینش دانشجو:

گزینــش دانشــجو در این موسســه عمدتا از 
طریق سازمان ســنجش انجام می پذیرد و البته 
پذیرش در مقاطع کاردانی و کارشناســی بدون 

کنکور انجام می شود.

* رشته های موجود:
در حال حاضر عالوه بر 10 رشــته کارشناســی 
و 16 رشــته کاردانی،4 رشته کارشناسی ارشد 
مهندسی کامپیوتر، برق قدرت، مکانیک تبدیل 
انــرژی و مکاترونیــک در این دانشــگاه موجود 
هســتند و دانشجویان در رشته های فوق الذکر 

به امر آموزش مشغول اند.
* هیئت مدیره و کارمندان:

ایــن موسســه در جهت آمــوزش هدفمند از 
20 نفــر هیئت علمی رســمی و حداقل 100 نفر 
نیروی حــق التدریس که از جوانان تحصیلکرده 
می باشــند بــه کارگیری می کنــد همچنین 8 نفر 

کارمند در دانشگاه مشغول به کار هستند.

* اعتبار مدارک علمی موسسات آموزش عالی:
وزارت  بــه  وابســته  موسســات  ایــن 
مــی  اطالعــات  فنــاوری  و  علوم،تحقیقــات 
باشند،ارزیابی مدارک و ارزش علمی آنها مشابه 
دانشــگاه های دولتی اســت و مدارک تحصیلی 
دانشــجویان با امضای نماینــده وزیر که رئیس 
دانشگاه دولتی منطقه )دانشگاه ارومیه(است 
صادر می گردد و هیچگونه مغایرتی با دانشــگاه 
هــای دولتــی نــدارد و از لحاظ علمی همســان با 

دانشگاه های دولتی است.

* ریاست دانشگاه:
رئیس موسســه آموزش عالی معراج سلماس 

دکتــر خسروشــاهی اســت، وی دارای مــدرک 
دکتــری صنایــع غذایــی از دانشــگاه ردینــگ 
انگلســتان مــی باشــد کــه از ســال 1356 در 
خدمت دانشــگاه ارومیه بوده و پس از 40 سال 
در اســفند ســال 96 به درجه بازنشستگی نائل 
آمده و به عنوان سرپرســت موسســه آموزش 

عالی معراج انتخاب شد.

* گفتگــو بــا دکتر خسروشــاهی، سرپرســت 
موسسه آموزش عالی معراج سلماس:

دکتر خسروشــاهی در گفتگو بــا خبرنگار جام 
جم با اشــاره به لزوم گســترش آموزش عالی در 
اقصی نقاط ایران اســالمی افزود:بنده به مدت 
40 ســال در دانشــگاه ارومیه خدمــت نموده و 
لحظه لحظه 40 ســال عمر را وقف گســترش علم 
نمــوده ام،خدمت علمی توام با صداقت و بدون 
منت سرلوحه کارم بوده و زکات علمم را که همانا 
به فرموده پیامبر عظیم الشــان اســالم حضرت 
محمد)ص( یاد دادن آن اســت تا بدین لحظه به 
نحــو کمال به انجام رســانده ام و در ادامه همان 
خدمت به عنوان سرپرســت موسســه آموزش 

عالی معراج سلماس انتخاب شدم.
دکتر خسروشاهی با بیان این که کشور ایران 
ظرفیــت های بالقوه علمــی دارد و بر همه افراد 
علمی وظیفه است تا این ظرفیت ها را به فعلیت 
برســانند گفت:آموزش علــم و همچنین ارتقای 
ســطح علمی دانــش جویان باید به نحــوی انجام 
شــود که علم در مسیر تعالی بشر استفاده شود 
و توام با علم آموزی باید به آموزش این مهم نیز 
پرداخــت کــه بنده این نوع عالقه را در اســاتید 

این موسسه به عینه مشاهده نمودم.
خسروشــاهی افزود: موسســه آموزش عالی 
معراج سلماس تاکنون به نیکی توانسته در نیل 
بــه اهداف خود کــه همانا گســترش و همه گیر 
کردن دانش در منطقه است کوشا بوده و سرآمد 
باشد،اســاتید این موسسه با به کارگیری فنون 

نوین آموزشــی و توان علمی بسیار توانسته اند 
دانشــجویان را در مسیر علم و پژوهش هدایت 

نمایند.
درجــه  دارای  کــه  خسروشــاهی  دکتــر 
پروفسوری نیز می باشد در ادامه با اشاره به باال 
بودن سطح علمی اساتید و دانشجویان موسسه 
آمــوزش عالــی معــراج گفت:دانشــجویان این 
موسســه از لحاظ فرهنگی و ورزشــی نیز بسیار 
فعال می باشــند به طوری که چندین دانشــجوی 
ایــن دانشــگاه تاکنون به مســابقات بین المللی 
ورزشی اعزام شــده اند. همچنین ورزشکاران 
ایــن موسســه در فعالیــت هــای ورزشــی بین 
دانشگاهی همواره شرکت دارند و در مسابقات 
شهرســتانی نیز چندین مقام در رشته فوتسال 

به دست آورده اند.
سرپرســت دانشــگاه معــراج با بیــان این که 
برگــزاری کارگاه های آموزشــی در دســتور کار 
دانشــگاه قــرار دارد گفت:ایــن موسســه در 
برگــزاری کارگاه های آموزشــی در شهرســتان 
ســلماس فعــال بــوده و آمادگــی خــود را برای 
برگــزاری تمــام دوره هــای آموزشــی اعالم می 
نماید،همچنیــن این موسســه آمادگی دارد تا با 
ادارات و ســازمان هــا در برگــزاری کارگاه های 

آموزشی همکاری نماید.
وی اضافــه کرد:پویایــی محیــط دانشــگاه و 
همچنیــن ایجــاد شــور و نشــاط در بیــن دانش 
آموزان نیز از سیاســت های این موسسه است 
به طوری که در هدف گذاری و سیاســت گذاری 
های مسئوالن دانشگاه این موارد همواره مورد 
بحث اســت و در این زمینه نیــز اقداماتی انجام 
شــده  که می توان بــا ارتقای آیتم هــای مذکور 
دانشــجویان را به پذیرش نقش های اجتماعی و 
فعالیــت های این چنینی ترغیب و تشــویق نمود 
چــرا که محیط دانشــگاه اگر محیطــی پویا و زنده 
باشد بخش بزرگی از مشکالت در حوزه آموزش 
و همچین مشــکالت اجتماعی حل و فصل خواهد 

شد.
خسروشــاهی بــا ذکــر ایــن نکته کــه ارتقای 
فرهنگ عمومــی و اصالح بخش هایی از فرهنگ 
جامعه باید از محیط های آموزشــی شــروع شود 
گفت:در این زمینه نیز اســاتید و دانشــجویان 
این دانشــگاه دغدغه هایی دارند،می کوشــیم 
با برگــزاری ســمینار های آموزشــی و فرهنگی 
در زمینــه ارتقــای فرهنگ عمومی نیز ســرآمد 

باشیم.
وی در خاتمــه گفت:به جوانــان منطقه توصیه 
مــی نمایم بــرای صرفــه جویــی در هزینه های 
رفــت و آمد و همچنیــن مدیریت و صرفه جویی 
در وقــت این موسســه را در اولویت های ادامه 
تحصیــل خود قرار دهند چرا کــه همانطوری که 
اشــاره شــد این موسســه از اســاتید برجسته 
دانشــگاه های دولتی بهره می گیرد و سطح علمی 
موسسه در وضعیت مطلوبی قرار دارد.همچنین 
در راســتای صرفه جویی در هزینه،شهریه این 
موسســه به مراتب کمتر از دانشگاه آزاد است 
و دانشــجویان از خدمــات رفاهــی نظیــر غذای 
دانشــجویی بهــره مند می شــوند و در پرداخت 
شــهریه نیز دانشجویان مد نظر قرار می گیرند و 

شرایط تقسیط فراهم است.

فعالیت موسسه آموزش عالی »معراج« سلماس با هدف ارتقای علمی منطقه 
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هدف گذاری و تالش بی وقفه، رمز موفقیت شهردار تازه شهر

مسلمی، شــهردار جوان تازه شهر در 
ســعی و تالش و همچنین نیل به اهداف 
عمرانــی و فرهنگــی میــان مســئوالن 
ســرآمد اســت و نمــود بــارز و عینــی 
موفقیــت جــوان گرایی در حــوزه های 

مدیریتی است.
در سالی که بنا به فرمایش مقام معظم 
رهبری بــه نام حمایــت از کاالی ایرانی 
نامگذاری گردیده اســت پای صحبتهای 
یکــی از مدیران شــهری، رضا مســلمی 

شهردار تازه شهر می نشینیم.
 مدیری که نزدیک دو ســال  است که 
از مدیریتــش می گذرد و نظم و انضباط 
کاری را جزو شعارهای تحقق یافته خود 
می دانــد کــه در نهایت رضایــت ارباب 
رجــوع را به همراه داشــته اســت، وی 
در ایــن گفتگو کــه در خصوص عملکرد 
ایشــان تــدارک دیده شــده اســت، با 
افتخــار اعــالم می دارد که با کاربســت 
منویات رهبری، گامی اساسی در تحقق 
اهــداف عالیــه نظام مقــدس جمهوری 

اسالمی برداشته است.
ایــن شــهردار در معیــت مجموعــه 
عوامل شــهرداری توانســته اســت در 
راستای سیاست های کالن نظام مقدس 
جمهــوری کــه همانا خدمت بــه مردم و 
کســب رضایتمندی آنان است گام های 
اساســی بردارد، شــهرداری کهنه شهر 
توانســته با تالش و مجاهــدت بی نظیر 
اهــداف مد نظــر خــود را تاکنون تحقق 
بخشــد و ایــن در حالی اســت که توجه 
مضاعف به فعالیت های عمرانی فعالیت 
های فرهنگی را نیز مغفول نگذاشــته 
و توامــان بــا فعالیــت هــای عمرانی به 

فعالیت هــای فرهنگی نیــز توجه ویژه 
داشته است.

*همانطوری که مستحضر هستید در 
سال حمایت از کاالی ایرانی قرار داریم 
که از خواســته های اساسی رهبر معظم 
انقالب اســت،در مسیر این فرمایشات 
و همچنین ســایه منویــات رهبر انقالب 
شهرداری تازه شهر سهم خود را چگونه 

ادا نموده است؟
امسال اقدامات متعددی برای تحقق 
شعار ســال برداشته شــد،از آن جمله 
می تــوان به جایگزینــی کاالهای ایرانی 
بجــای کاالهــای خارجی مورد اســتفاده 
شهرداری در امر خدمت رسانی،حمایت 
از مشــاغل تولیــدی نوپــا که بــه نحوی 
از آنجــا بــه مســاعدت شــهرداری تازه 
شــهر نیــاز داشــتند، فعــال نمــودن 
کدهای درآمدی، فعالســازی واحدهای 
نوســازی و پیشــه وران، کاهش هزینه 
هــا از طریــق واگــذاری فعالیــت هایی 
کــه برای شــهرداری صرفــه اقتصادی 
نــدارد، به بخش خصوصــی و عدم عقد 
قــرارداد بــا پیمانکاران فضای ســبز و 
اســتفاده از نیروهای موجود شهرداری 
و برگــزاری، مشــارکت و همــکاری بــا 
ارگانها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی 
و هــم اندیشــی بــا آنــان در خصــوص 
 توجه حداکثری به شــعار ســال اشــاره 

نمود.
* شــهردار محترم تازه شهر،همانطور 
که در مصاحبه های متعدد و ســخنرانی 
های خــود اعــالم نمودید،رضایتمندی 
مــردم برایتــان از اهمیــت بســزایی 
را  خــود  اســت،اقدامات  برخــوردار 

در مســیر رســیدن بــه رضایتمنــدی 
حداکثری مردم بیان کنید.                          

- هدف من همواره جلب رضایتمندی 
اولیه شهروندان در حوزه های خدماتی 
بود کــه از بدو ورود به دنبال آن بوده و 

هستم و بر آن اصرار دارم. 
با وجود ناوگان مســتهلک شهرداری 
کــه قریب بــه 60 درصد آن بــه دلیل 
نقص از ســرویس دهی کنار گذاشــته 
شــده بود، امری دشــوار به حساب می 
آمــد اما بــا تالش جمعــی و اهتمام ویژه 
بخش قابل توجهی از ناوگان بازسازی و 
تعمیر شد و در مدار کاری قرار گرفت تا 
بتوانیم در این بخش گام هایی برداریم 
اگرچه حقیقتا تا رسیدن به رضایتمندی 
واقعی مــردم فاصله زیادی داریم زیرا 
حق مردم تازه شــهر بســیار بیشــتر از 

اینهاست .
* بــه طــور مختصر در حــوزه عمرانی، 
فنی و شهرســازی و اصالحــات صورت 

گرفته توضیحاتی دهید.
- در بحــث عملیــات عمرانی شــاهد 
فعالیت های وســیع در ســطح شهر می 
باشــیم که می توان به پیاده رو ســازی 
و اجــرای کفپوش ســطح پیــاده روهای 
خیابانهــای منتهــی بــه خیابــان حضرت 
امام )ره( به متــراژ تقریبی 8000 متر 
مربع ، طراحی و جدول گذاری خیابانهای 
جدیداالحــداث جمعا" 1500 متر مربع  
روکــش آســفالت معابر شــهر از جمله 
خیابانهــای 12 متــری ابوطالبــی ، 12 
متــری یزدانی ، بلوار آرامســتان ، جنب 
جنوبی مسیل دالی چای به متراژ 7000 
متر مربع ، تکمیل ســالن چنــد منظوره 

شــهرداری و افتتاح آن ، تکمیل و تجهیز 
ســاختمان شهرداری ، بازسازی و تجهیز 
ســاختمان شوای اســالمی   اشاره کرد. 
گفتنی اســت ســاخت یادمان شــهدای 
کهنه شــهر نیز با همــکاری هیئت امناء 
مســجد جامع به پایان رسیده  و مراحلی 
از کارهــای احــداث و تجهیــز کارخانــه 
تولید قطعات بتنی نیز طی شــده اســت 
و همچنیــن با تالش و همت شــهرداری 
امتیــاز معاینه فنی برای تازه شــهر اخذ 
شــد که در ســه ماه آینده شاهد افتتاح 

این مرکز خواهیم بود .                                   
احداث و تجهیز پــارک انتهای خیابان 
22 بهمن  نیز از جمله اقداماتی است که 
شــهرداری تازه شهر طی مدت زمان کم 
آن را به بهره برداری رســاندو همچنین 
احداث پــل بر روی رودخانه دالی چای ) 

مسیل شمال شهر ( 
* در حــوزه های دیگر شــهرداری چه 
اقداماتی صورت گرفته است؟                                
گســترش و بــه روز رســانی نــرم 
افزارهــای اتوماســیون اداری، فنی و 
شهرســازی، اداری و کارگزینی، مالی و 
درآمد و … از جمله اقداماتی اســت که 
شهرداری تازه شهر  در راستای تسهیل 
در امــور شــهروندان و تکریــم ارباب 

رجوع انجام داده است.
در حــوزه نوســازی، مطالعــه بیش از 
3000 پرونــده و تشــکیل مجدد آنها و 
صدور فیش های نوســازی برای تمامی 
امالک که اکنون به یکی از کدهای معتبر 

درآمدی تبدیل شده است.
* امالک شــهرداری ها یکــی از منابع 
درآمــدی شــهرداریها محســوب مــی 

شوند، شما در این خصوص چه کارهایی 
انجام داده اید؟

- درخصــوص امــالک شــهرداری، 
تعــداد زیــادی از پرونــده هــای امالک 
شهرداری که از گذشــته بدون مطالعه 
بایگانــی و باعــث تضییــع حــق و حقوق 
شــهرداری و بیــت المــال شــده بــود، 
خوشــبختانه با مطالعــات صورت گرفته 
تعدادی از امالک شــهرداری شناسایی 
و با تشــکیل پرونده مجــدد جزو امالک 
شهرداری محسوب شده و جهت تبدیل 
به احســن و اخذ سند ششدانگ اقدام 
شــده اســت درحال حاضر به جرأت می 
توان گفت در بحث امالک، تمام پرونده 
هــا به روز شــده و هیچ ملکــی حتی یک 
متــر از امالک شــهرداری بدون پرونده 
نیست که این امر نیز یکی از افتخارات 
 شــهرداری تــازه شــهر در ایــن مــدت 

است.
* چــه برنامه ای در خصــوص احداث 
تفرجگاه در ســد شــهدای کهنه شــهر 

انجام داده اید؟
- توســعه گردشــگری و متعاقب آن 
بهبــود اقتصــاد منطقــه کهنه شــهر از 
اهداف اساســی شــهرداری تازه شهر 
اســت و بنــده در ایــن مــورد اهتمــام 
خاص داشــته ام،اقدامات متعددی در 
خصوص ایجاد تفرجگاه ســد شــهدای 
تــازه شــهر کــه از مــکان های مســتعد 
گردشــگری است و محل مذکور و محیط 
های مجاور آن زیبایی محسور کننده ای 
دارد انجــام گرفته اســت اینک در ایام 
تعطیالت و مناسبت های خاص نظیر 13 
به در خیل عظیمی از عاشقان طبیعت به 

ایــن محل می آینــد و از زیبایی های بکر 
آن اســتفاده می نمایند، گســترش این 
تفرجگاه نیز در دســتور کار قرار دارد و 
در آینده نزدیک شاهد آن خواهیم بود 
که سد شهدای تازه شهر سهم بزرگی از 
گردشــگری منطقه را در اختیار خواهد 

داشت.
* در زمینه های فرهنگی شــهرداری 
تــازه شــهر چــه اقداماتی انجــام داده 

است؟
بنده معتقدم، مدیریت شهری صرفاً 
نبایــد فعالیــت هــای خــود را در حوزه 
عمرانی متمرکز نمایــد چرا که فرهنگ 
و فرهنگ ســازی شهری از اهمیت ویژه 
ای برخوردار است. همکاری و مشارکت 
ســازمانها و نهادهای دولتی و مردم نهاد 
می تواند در رشد و گسترش این حوزه 

موثر واقع شود. 
* قبــال اعالم نمودید مردم تازه شــهر 
در امــور عمرانی و ســایر امــور یاریگر 
شهرداری می باشند و عالقه بسزایی به 
عمران و آبادانی همچنین امور فرهنگی 
دارنــد،در ایــن زمینه نیــز توضیحاتی 

ارایه فرمایید.
همینطــور اســت،مردم غیــور تــازه 
شــهر همواره بــا صبر و حوصلــه خود و 
مطالبه گــری و مشــارکت پذیری نقش 
شــهروندی خود را به نحو احســن اجرا 
نمــوده اند، ما در عملیــات های عمرانی 
و فرهنگی حساب بســیاری روی مردم 
باز نموده ایم و مســاعدت و همفکری و 
صبر و حوصله آنان پشتوانه ما در مسیر 

آبادانی است .
ادامه در صفحه 5
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هدف گذاری و تالش بی وقفه رمز موفقیت شهردار تازه شهر

ادامه از صفحه 4
در صورتیکــه شــهروندان بیش از 
پیــش مســئولیت پذیــر و مشــارکت 
جو باشــند، اجرای طرح هــای عمرانی 
تســهیل خواهد شــد و در این راستا 
شــهرداری تازه شــهر برنامه هایی را 

انجام داده است که عبارتند از:
- همــکاری بــا کمیتــه امــداد امام 
خمینــی)ره( و بهزیســتی در صــدور 

پروانه 
- همــکاری با شــبکه بهداشــت در 

خصوص پیشگیری از بیماری ها
- برگــزاری مراســم هفتــه کارگر 
زحمتکــش  کارگــران  از  تقدیــر  و 

شهرداری 
- تقدیــر از مدیــران مــدارس در 

روز معلم
- پشــتیبانی کامــل از برنامــه های 
فرهنگی ، هنری و مذهبی در شــهر از 
جمله ) عاشــورا و تاســوعای حسینی ، 
راهپیمایی ها ، مراســمات چهار شنبه 

سوری و سیزده به در(
-همکاری با ســپاه در برگزاری  دو 

یادواره عظیم شهداء
-برگــزاری مراســم بزرگداشــت 
امام راحل)ره( و افطاری برای 1000 

نفر در احسان حضرت امام )ره(
- همکاری با بخشــداری کوهســار 
در برگــزاری همایش آداب و رســوم 

و بازیهای بومی محلی 

- مشارکت با فرمانداری در تقدیر 
از نخبگان علمی

- مشــارکت و همــکاری بــا هیئات 
مذهبــی در برگــزاری مراســم میالد 

حضرت امام زمان)عج(
- همــکاری بــا نهــاد کتابخانــه های 

عمومی 
- برگــزاری دوره عمومــی آتــش 
نشــانی ، دوره  cng بافتهای فرسوده 

، مهندسی طرح و...
- مشــارکت بــا کانــون فرهنگــی 

هنری نور والیت
- همکاری با انجمن مســیر آرامش  
شهرســتان در برگــزاری نمایشــگاه 

نقاشی
مســیر  موسســه  بــا  -مشــارکت 
آرامش در برگــزاری همایش مبارزه 

با مواد مخدر
-همکاری با فرمانداری شهرستان 

جهت تقدیر از خبرنگاران
- همــکاری و حمایــت از کاروانهای 

راهیان نور
-برگزاری مراســمات عمومی ملی ، 
مذهبی از جمله ، راه پیمایی 22 بهمن 

و روز 13 آبان

* یکــی از طــرح هایــی کــه بــرای 
شــهرداری تازه شــهر اولویــت دار و 
حیاتــی بــوده و اقداماتی کــه در این 
خصــوص صــورت گرفتــه اســت را 

توضیح دهید؟                                   
- مــا اصوال برای طــرح های عمرانی 
اولویــت قائل نمی شــویم ،هر طرحی 
ارتقــای  و  آســایش  جهــت  در  کــه 
رفــاه عمواســت بــرای مــا از اولویت 
برخوردار اســت و تمام تالش خود را 
برای اجرای آن بــه کار می گیریم ولی 
مــی توان گفــت فعال تغییــر کاربری و 
تفکیــک زمینهای وراث رشــدی واقع 
در خیابان شهرداری در اولویت کاری 
بــوده و دررونــد آن در مراحل پایانی 

است.
مســلمی در پایــان ضمــن تقدیــر 
از همراهــی و حمایــت هــای اعضــای 
شورای اســالمی شــهر و اهتمامی که 
در رفــع مشــکالت شــهرداری دارند 
گفــت: بنــده از مجموعــه شــورا و 
حمایــت هــای بــی دریغ آنهــا  و همتی 
که برای گره گشــایی از مشکالت شهر 
به شــکل شــبانه روزی دارند بسیار 

سپاسگزارم.
وی از همراهی، حمایت و مساعدت 
تمام مسئوالن شهر بویژه جناب برزگر 
نماینــده مــردم در مجلــس شــورای 
اســالمی، جنــاب اصغــری فرمانــدار 
محتــرم ، حجــت االســالم  حــاج آقــا 
موســوی امام جمعه محتــرم ، حاج آقا 
نجفــی روحانی تازه شــهر همچنین از 
همراهی و حوصله مــردم وحمایتهای 

آنها تقدیر و تشــکربه عمل آورد. 

 سایر فعالیت هاي انجام گرفته توسط شهرداري تازه شهر
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6ضمیمه رایگان روزنامه دراستان آذربایجان غربی
به بهانه روز خبرنگار؛

ما فراموش شدگانیم
همیشه خارج از تیتر خبر بودیم و خارج از کادر عکس 
به همین جهت همیشــه خارج از دایره توجهات بودیم 
مگر در یک مورد آن هم زمانی که تیتر و عکسمان یکی 
را می آزرد و تیغ تند انتقاد به مزاق مبارکشان خوش نمی 
آمد آن موقع بود که به دایره توجهات و تهدیدات و ناسزا 
ها وارد می شــدیم و کسانی که به واسطه شفاف سازی 
هایمان منافع خود را در معرض خطر می بینند علیه مان 

بسیج می شوند، اما این همه ماجرا نیست. دردی که یک خبرنگار را بیش از همه دردها 
می آزارد این است آنهایی را که تیتر می کند و تصویر مزین به سیمایشان را منتشر می 
کنیم که غالبا نیز کاری از دستشان بر می آید تا در حق خبرنگاران روا دارند همیشه فرار را 
بر قرار ترجیح می دهند و زمانی که خبرنگار از دردش با آنها سخن می گوید می گریزند.

شــاید برای آنهایی که از این حرفه بی اطالعند غیر قابل باور باشد که خبرنگاری با 
این که از مشاغل سخت و زیان آور است،خطرات مختص خود را دارد و گاه مصائبش 
طاقت فرساست ولی هنوز تکلیف بیمه خبرنگاران مشخص نیست،یک خبرنگار درآمد 
ثابتی ندارد که با تکیه بر آن به امر معاش بپردازد و مضاف بر اینها آسایش و آرامش خود 
را نیز وقف دانستن مردم کرده است و خود از کناری بر بی توجهی ها می نگرد.اهمیت 
عرصه خبر و اطالع رســانی بر هیچکس پوشیده نیست،مخاطبینی که صرفا با رفتن 
به یک ســایت و کانال به روزترین اخبار و گــزارش ها را مقابل دیدگان خود می بینند 
هیچگاه نمی دانند برای آن خبر و گزارش چه زحمتی کشــیده شده است اما مسئوالن 
که می دانند و در نهایت شگفتی مخاطبینی که گاهی به سختی کار واقف نیستند خشکه 
تشکری به عمل می آورند اما مسئوالن از ادای آن نیز سر باز می زنند.اما اکنون که روز 
خبرنگار فرا می رسد عده ای تازه یادشان می افتد که در این شهر خبرنگاری هم بوده 
است!البته فقط عده قلیلی از مسئوالن در این راستا نشست ها و مراسمات تکریم برگزار 
می شود که غالبا به یک نمایش شبیه اند چرا که همه ساله مسئوالن می آیند و از حل 
مشــکالت حوزه خبرنگاری سخن می گویند فارغ از این که قدمی در این راه بردارند و 
واقعا مشــکالت خبرنگاران را در معرض توجه خود قرار دهند صرفا بر حرفهایی تکیه 
می کنند و می گذرند و دوباره خبرنگاران می مانند و سالی که از آن روز شروع می شود 

از فردای آن روز بی اعتنایی ها آغاز می شود.
ماللی نیست، انتظاری از کسی نیست اما مسئوالن بزرگوار!

خبرنگار چشم بصیر جامعه است و همواره در برابر نا عدالتی ها، تبعیض ها، کژ کاری 
ها، ضعف ها و سستی ها می ایستد شمایی که ادعای خدمت به خلق را دارید چگونه در 

برابر  رک گویی و نامحرم نپنداشتن مردم منفعل می شوید؟
ما همیشــه عادت داریم مشکالت مردم را بازگو کنیم چرا که این رسالت ماست اما 

وقتی به مشکالت خود می رسیم ساکتیم.
اینک که در آســتانه شــهادت شــهید محمود صارمی قرار گرفته ایم که این روز 
به عنوان روز خبرنگار شــناخته شــود از تمامی مســئوالن تقاضا دارم تا در خصوص 
خبرنگاران و نوشته هایشان به دیده بغض ننگرند و یقین حاصل نمایند که هر چه می 

نویسیم جز عشق به مردم نیست و نخواهد بود.
میر لطیف موسوی مغانجوقی، خبرنگار

کاهش 4 درصدی ازدواج در سلماس

رئیس اداره ثبت احوال سلماس گفت: تعداد ازدواج های ثبت 
شده در سه ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل چهار 

درصد کاهش یافته است. 
بهمن آقاجان زاده در گفتگو با خبرنگار جام جم افزود: در ســه 
ماهه نخســت امسال 485 مورد ازدواج در شهرستان سلماس به 
ثبت رسیده است در حالی که این آمار در مدت مشابه سال گذشته 

465 مورد بود.
وی اضافــه کــرد: از مجموع تعداد ازدواج ثبت شــده در این 
شهرســتان 192 مورد در مناطق شهری و 293 مورد در مناطق 

روستایی ثبت شده است.
وی با اشاره به رشد طالق در این شهرستان طی امسال نسبت 
به سه ماهه اول سال گذشته، اظهار داشت: در این مدت 82 مورد 
طالق در سلماس به ثبت رسیده که 53 مورد آن در مناطق شهری 

و 29 مورد نیز در مناطق روستایی سلماس بوده است.
رئیس اداره ثبت احوال ســلماس همچنین از ثبت 225 مورد 
فوت در این شهرســتان طی ســه ماه امسال خبر داد و گفت: این 
میزان کاهش 2 درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می دهد.

آقاجان زاده افزود: امســال 948 مورد والدت در سلماس ثبت 
شده که 10 درصد بیشتر از سه ماهه سال گذشته است.

وی اضافه کرد: محمد، امیرعلی و امیرحسین بیشترین اسامی 
انتخابی مردم این شهرســتان برای نوزادان پسر و فاطمه، یسنا و 

آوا بیشترین اسم انتخابی آنان برای نوزادان دختر است.
وی از صدور و تحویل 20 هزار و 220 فقره کارت هوشمند ملی 
در سلماس از ابتدای سال تاکنون خبر داد و بیان کرد: 2 هزار و 115 
فقره شناسنامه نیز امسال در این شهرستان مکانیزه شده است. 

بــه گزارش ایرنا ثبت بموقع وقایع چهارگانه حیاتی از نیازهای 
مهم و اساســی جامعه و برنامه ریزان کشور بوده و اقدام بموقع در 

مورد آن ضروری است. 
ثبــت احوال در ارتقا امنیت و حفظ و نگهداری اســناد هویتی 

مردم وظیفه خطیر و مهمی برعهده دارد. 

تولید 30 هزار تن گندم در سلماس
مدیر جهاد کشــاورزی ســلماس 
گفت: امســال 30 هزار تــن گندم از 
مزارع غالت این شهرستان برداشت 

می شود. 
داوود شــاه ولــدی در گفتگــو با 
خبرنگار جام جم گفت: 12 هزار و 930 
هکتار زمین کشاورزی در شهرستان 
ســلماس به کشــت گندم اختصاص 
یافتــه که 8380 هکتار به صورت دیم 

و 4530 هکتار به صورت آبی است.
وی بیــان کرد: ظرفیت های آب و 
خاک در این شهرســتان باعث شده تا 
ســلماس هر ساله و به صورت مستمر 
رده هــای نخســت تولیــد گندم در 
آذربایجــان غربی را به خود اختصاص 

دهد.

وی اضافه کــرد: برگزاری کالس 
هــای آموزشــی ترویجــی بــرای 
کشاورزان و توصیه به کشت محصول 

اصالح شــده موجب به دســت آمدن 
عملکرد مطلوبی بــرای گندمکاران 

منطقه سلماس شده است.

مدیر جهاد کشــاورزی سلماس با 
اشاره به این که برداشت گندم هر سال 
تا اواســط مرداد ادامه می یابد، افزود: 
خریــد تضمینی بیــش از 20 هزار تن 
گندم مازاد کشــاورزان این شهرستان 

در برنامه این نهاد قرار دارد.
وی اضافــه کــرد: بــرای خرید 
تضمینــی گنــدم، ســازمان تعاون 
روســتایی و شرکت غله در چهار مرکز 
از گندمکاران نســبت به خرید گندم 

اقدام می کنند.
شهرستان سلماس دارای 65 هزار 
و 933 هکتار اراضی قابل کشت است 
که هشــت هزار و 988 هکتار باغ میوه 
و 64 هزار و 945 هکتار اراضی زراعی 

است.

یادداشتخبر

فرمانده ســپاه شــهدای آذربایجــان غربی گفت: 
جمهوری اســالمی با تکیــه بر پشــتوانه مردمی و با 
ایستادگی در مقابل اســتکبار جهانی، انقالب اسالمی 
ایــران را فرامنطقه ای و ریشــه های آن را در بیرون از 

مرزها تقویت کرده است.
ســرتیپ دوم پاســدار حبیب شهســواری در آیین 
برگزاری جشنواره مالک اشتر سپاه سلماس، افزود: همه 
هیاهوی سیاســی و نظامی آمریکا و ایادی استکبار در 
جهت ساقط کردن نظام جمهوری اسالمی و جلوگیری 

از شکوفا شدن این نظام است. 
وی با تاکید بر این که توطئه های دشــمنان از همان 
روزهای پیروزی انقالب اســالمی در آذربایجان غربی 
مشــهود و ملموس بوده است، بیان کرد: گروهک های 
منافقین وابســته به استکبار و سایر ایادی آنان در داخل 
و خارج کشــور به شکل های مختلف، اختالف افکنی را 
در این اســتان مرزی در پیش گرفتند تا بتوانند به نظام 

لطمه بزنند. 

سردار شهسواری گفت: آنان در صدد بودند تا با توطئه 
های گسترده به خواسته های خود برسند اما ملت ایران 
با دفاع همــه جانبه خود در دوران انقالب، دفاع مقدس 
و پس از آن موجب شــدند تا دشــمنان همواره شکست 

را متحمل شوند. 
وی با اشــاره به جایگاه رفیع شــهدا افزود: شــهدا 
ارزشــمندترین کاالی وجودی خــود که جان آنان بود، 
تقدیــم انقالب کردند و در حال حاضر نیز محور وحدت 
در جامعه به شمار می روند؛ چنان که ملت ایران اسالمی 
فارغ از هر قوم و نژادی ســر تکریم و تعظیم در برابر روح 

خدایی رهروان روح اهلل فرود می آورند. 
وی تاکید کرد: شــهدا، جانبازان، ایثارگران و خانواده 
های آنان در تامین و تثبیت انقالب اســالمی نقش بی 
بدیــل و انکارناپذیری داشــتند و اکنون نیز این نقش را 

بخوبی ایفا می کنند. 
به گزارش جام جم جشــنواره مالک اشــتر با هدف 
پیاده ســازی فرهنــگ شایسته ســاالری و معرفــی 

فرماندهان و مدیران رشــد یافته و موفق تر سپاه برگزار 
می شود.

الگونمایی، رشد و تعالی و به حرکت وادار کردن سایر 
رده ها و افراد از دیگر اهداف این جشنواره است.

انتخاب و تشویق فرماندهان، مسئوالن و مدیران در 
عملکرد یکساله در ستاد و صف در مقایسه با دیگران در 

جشنواره مالک اشتر انجام می شود. 
آذربایجان غربی اســتانی مرزی بــا 967 کیلومتر 
مرز مشــترک با ســه کشــور ترکیه، عراق و جمهوری 
آذربایجان اســت؛ این استان با وجود 150 هزار ایثارگر، 
12 هزار شــهید، 19 هزار جانباز و بیش از 2 هزار آزاده، 
رتبه ســوم کشــوری را در تعداد رزمندگان دوران دفاع 

مقدس داراست. 
خاک آذربایجان غربی همواره مورد طمع دشــمنان 
بوده و بعد از انقالب، دشــمنان و استکبار درصدد ایجاد 
ناامنی های بسیار در این منطقه برای ضربه زدن به نظام 

مقدس اسالمی بودند. 

فرمانده سپاه شهدا:

صدور انقالب نتیجه ایستادگی در برابر استکبار است

محرومیت زدایی با کار جهادی، در دستور کار امور آبفار سلماس
مدیر امــور آب و فاضالب 
شهرســتان  روســتایی 
سلماس در گفتگو با خبرنگار 
جام جــم گفت: در راســتای 
اجرای سیاست های کلی نظام 
و دســتیابی بــه آرمان هــای 
انقــالب اســالمی کــه همانا 
خدمــت به اقشــار آســیب 
روســتائیان  بویــژه  پذیــر 
می باشــد و حیطه مســئولیت های ایــن اداره در همین جهت 
اســت می کوشــیم با پشــتکار و حرکت های جهادی مشکالت 
حوزه آبفای روســتاهای شهرســتان ســلماس را بــه حداقل 
رســانده و در طــرق خدمت حداکثری به مردم روســتاها گام 

برداریم.
جواد رســولی زاده با اشــاره به اینکه شاخص های سالمت 
آب در روستاهای سلماس با همین پشتکار بهبود یافته است 
افزود:با احداث خط انتقال،شــبکه توزیع،مخزن پمپاژ،نیرو 
رسانی،اســتاندارد ســازی انشــعابات و حفر چــاه در مناطق 
روستایی تالش برای بهبود بیش از پیش شاخص های سالمت 
آب روســتایی و آبرسانی به روســتاها ادامه دارد و نیروهای 
این اداره لحظه ای از نیل به هدف فروگذار نمی کنند و تالش 

این بزرگواران همواره ادامه دارد.
ایــن مســئول افزود:برنامه های مدون عملیات آبرســانی 
به روســتا ها به مدت 4 ســال آینده تدوین شده است و این 
برنامه ها در حال اجرایی شــدن می باشد که در صورت تامین 
اعتبــار و اجــرای کامل پروژه های آبرســانی در آینده نزدیک 
شــاهد این خواهیم بود که مشــکالت آب شرب روستایی به 
حداقل میزان ممکن برســد و روستاییان از نعمت آب شرب 

سالم بهره مند شود.
مدیر امور آب و فاضالب روســتایی شهرســتان ســلماس 
اضافه کرد:در حال حاضر 36 روســتای شهرستان سلماس با 
مشــکل آب شرب مواجه هستند و با 132700 میلیون ریال 

اعتبار مشکالت آب شرب این روستا ها مرتفع خواهد شد.
وی در خاتمه از تمامی مســئولین که به هر نحو مســاعدت و 
همیاری نمودند تا امور آب و فاضالب ســلماس وظایف محوله 
را به نحو احســن انجام دهد بویــژه فرماندار ، نماینده مردم 
ســلماس در مجلس شــورای اسالمی ، مســئولین استانی از 
جمله رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب 
روســتائی اســتان جنــاب دکترکاظــم محمدی اقــدم که در 
تصویــب ، تخصیص و تامین اعتبارات مورد نیاز جهت اجرائی 
شــدن پروژه های یاد شده مستقیما تاثیر داشته اند تقدیر و 
تشــکر به عمل آورد. وی بخشی از عملکرد و مشکالت موجود 
در حوزه آب شــرب روستاهای شهرستان سلماس را به شرح 

ذیل احصا کرد:

عملکرد سال
93
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95

عملکرد سال
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جمع عملکرد
4 ساله

جمع اعتبارات مصوب 
استانی)میلیون ریال(

36/151

635519حلقهحفر چاه
جمع اعتبارات مصوب 

57/800ملی
9--126دهنهبهسازی چشمه

مبلغ مصوب اعتباراتمحل مصوب اعتبارات26/642239/1719/6107/41کیلومتراحداث خط انتقال

16/200سرمایه ای و 3 درصد66/714/7934/7920136/28کیلومتراحداث شبکه توزیع

1/000بند ج7501806006402170متر مکعباحداث مخزن

18/951متوازن73154566525064447انشعابتعداد فروش انشعاب

34/800ردیف77/516130/69870/04793/951372212میلیون ریالاعتبارات مصوب
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سلماس؛ نایب قهرمان جشنواره بازی های 
بومی و محلی

ســلماس نایب قهرمان نخســتین 
دوره جشــنواره بازی های بومی و محلی 

آذربایجان غربی شد.
رئیس هیات ورزش های روســتایی 
و بازی هــای بومی محلی ســلماس از 
نایب قهرمانی سلماس در نخستین دوره 
جشــنواره بازی های بومی محلی استان 
خبرداد. بهــزاد راهپیمایی مغانجوقی در 

گفتگو با خبرنگار جام جم اظهار کرد: نخســتین دوره جشنواره بازی های بومی و 
محلی آذربایجان غربی به مدت 2 روز در دهکده توریســتی و ساحلی چی چست 
ارومیه برگزار شــد که تیم ارومیه قهرمان و تیم ســلماس نایب قهرمان این دوره 
از مسابقات شــد. وی افزود: در این دوره از مسابقات تیم هایی از شهرستان های 
تکاب ،بوکان ،پلدشــت ،بازرگان، پیرانشهر، خوی و ارومیه در قالب 12 تیم در این 
جشــنواره حضور داشــتند که پس از تیم ارومیه که قهرمان این دوره از مسابقات 

شد، تیم های سلماس و تکاب به ترتیب در رتبه های دوم و سوم جای گرفتند. 
راهپیمایی در خصوص این مســابقات خاطر نشــان کرد: این مسابقات در سه 
رشــته هفت سنگ مهارتی، لی لی مرحله ای و تیراندازی سنتی با کمان مردان و 
زنان برگزار شد. وی بیان کرد: نمایش آیین های سنتی استان، برگزاری جشنواره 
عکس از بازی های بومی و محلی، پخت غذاهای سنتی و نمایش آیین های سنتی 

به صورت نمایش عروسکی از دیگر برنامه های این جشنواره بود.

آغاز ســومین فصل مرمت کلیسای هفتوان 
سلماس 

مهندس ناظر وکارشناس اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
آذربایجان غربی گفت: ســومین فصل مرمت و ساماندهی بنای تاریخی کلیسای 

هفتوان شهرستان سلماس آغاز شده است.
حســین بحرینی در گفت وگو با خبرنگار جام جم اظهار کرد: براساس سرفصل 
های مرمتی که در شــورای فنی این اداره کل مطرح و به تصویب رســیده است، 
عملیات مرمتی کلیسای هفتوان سلماس شامل کف سازی، محوطه سازی و اندود 
بــرداری، اصالح دیوار چین های پیرامون بنا، اقدامات حفاظتی جداره باقی مانده 
آمفی تئاتر، مرمت نقاشی های دیوار داخلی و انجام سایر اقدامات حفاظتی است.

وی بیان کرد: اعتبار در نظر گرفته شده برای این فصل از مرمت بنای تاریخی 
کلیسای هفتوان سلماس، حدود یک میلیارد ریال است.

بحرینی نیز با اشاره به صرف اعتبار 500 میلیون ریالی تاکنون جهت مرمت این 
بنای تاریخی، اظهار کرد: مرمت بدنه سنگی، سبک سازی، زیرسازی و آجر فرش 
پشــت بام، ایزوالسیون، سفیدکاری فضای داخلی و اجرای آجر فرش کف کلیسا 

از مهمترین کارهای صورت گرفته در این بنای تاریخی است.

اختصاص 230 میلیارد ریال برای 
اتمام طرح های ملی سلماس

فرمانــدار ســلماس 
میلیــارد   230 گفــت: 
ریال برای تجهیز و بهره 
برداری ســه طرح ملی 
ندامتگاه، بیمارســتان و 
ورزشگاه پنج هزارنفری 
شهرســتان  ایــن  در 

تخصیص یافته است.
مرتضــی اصغری در 

حاشــیه بازدید معاون سازمان برنامه و بودجه کشور از طرح های 
ملی سلماس افزود: این طرح ها تا پایان امسال به بهره بهرداری 

می رسد.
وی ادامه داد: در حال حاضر ندامتگاه این شهرستان 71 درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد و برای بهره برداری از آن 100 میلیارد ریال 

اعتبار ویژه تخصیص یافته است.
وی افزود: ظرفیت اســمی این ندامتگاه 500 نفر اســت و در 

فاصله 10 کیلومتری از شهرستان سلماس قرار دارد.
فرماندار ســلماس ادامه داد: برای طرح ورزشــگاه پنج هزار 
نفری ســلماس 120 میلیارد ریــال هزینه و برای بهره برداری از 
آن 60 میلیار ریال اعتبار در نظر گرفته شــده است.اصغری بیان 
کرد: ورزشگاه پنج هزار نفری سلماس با تخصیص 100 درصدی 
اعتبارات در دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.وی اضافه 
کرد: بیمارســتان ســلماس نیز یکی دیگر از طرح های ملی این 
شهرســتان بوده و تا کنون برای احــداث آن بیش از 70 میلیارد 

ریال هزینه شده است.
وی ادامه داد: اجرای این طرح از راه و شهرســازی گرفته شد 
و بهره برداری از آن به دانشــگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی 

واگذار شد تا بزودی شاهد افتتاح این طرح ملی باشیم.
به گزارش ایرنا استادیوم 5 هزار نفری سلماس جزو فضاهای 
ورزشــی در حال ســاخت بوده که عملیات اجرایی آن در 5 هزار 
متر مربع از اوایل ســال 88 آغاز شــده اســت، این استادیوم در 
هفت کیلومتری سلماس درحال ساخت بوده و شامل زمین چمن 
استاندارد، پیست دو و میدانی و سیستم روشنایی برای بازی های 
شبانه است.بیمارســتان 160 تختخوابی سلماس دارای بخش 
های اورژانس، رادیوگرافی، درمانگاه های عمومی و تخصصی، 
ICU ، CCU، جراحی، بســتری، زایمان، کــودکان، مرکز 
دیالیز و تصویربرداری، ســونوگرافی، اســتریل ICCU  است؛ 
این بیمارســتان با مســاحت 13 هزار و 471 متــر مربع در حال 

احداث است.

ساماندهی و فنس کشی محل دفع پسماند سلماس

شــهردار سلماس از ســاماندهی 
و فنــس کشــی محل دفع پســماند 

شهرستان سلماس خبر داد
احســان صدقیانی فــر، در گفتگو 
بــا خبرنگار جــام جم در ســلماس 
گفت:وضعیت نامطلــوب محل دفع 
پسماند شهرستان سلماس که موجب 
نارضایتــی مردم شــده بود توســط 

شهرداری سلماس ساماندهی شد.
وی افزود:در راســتای اجرای بند 
1 مفاد صورتجلسه مورخ 97/04/23 
کارگروه مدیریت پسماند شهرستان و 
با عنایت بــه این که دفن ایمن و قابل 
اعتماد پســماند شهری و سایر بقایای 
پســماندی یکی از اجــزای مهم در 
مدیریت پیچیده پسماند است، بنابراین 
در جهــت رعایــت ضوابط زیســت 
محیطی محــل های دفن پســماند 
عادی در راستای کاهش اثرات مخرب 

زیســت محیطی فعالیت ها و مکان ها 
و ... این شــهرداری با تشکیل کمیته 
تخصصی و برگزاری جلســات متعدد 
درون ســازمانی به منظور ساماندهی 
محل فعلی دفن زباله های شهرستان 
شهرداری سلماس اقداماتی را به شرح 

ذیل انجام داده است:
ـ به منظور رعایت ماده 21 ضوابط 
زیســت محیطــی محل هــای دفن 
پســماند، نسبت به احداث فنس کشی 
به طول 1000 متــر با اعتباری بالغ بر 
200000000 ریــال اقدام گردید، به 
طوری که همین امر دسترســی افراد 
غیر مســئول و ترددهای غیرقانونی را 
به محل محدود کرده و از پخش و رها 
ســازی اشیاء ســبک مثل نایلون و ... 

ممانعت به عمل آورده است.
ـ در راســتای رعـــایت ماده 29 و 
31 ضوابــط فوق الذکر، با ایجاد حصار 

)فنس کشی( از ورود و تخلیه انـــواع 
فاضالب های غیر بهداشــتی مزید بر 
افزایش حجم شــیرابه و ایجاد محیط 
ناامن بهداشــتی و بوی نامطبوع و ... 

جلوگیری شده است.
ـ بــه منظور عدم نفوذ شــیرابه به 
آبهای زیرزمینــی و همچنین امکان 
آلودگی آبهای سطحی نسبت به تعبیه 
و احــداث محل مجــزای جمع آوری 
شــیرابه اقدام، به طوری کــه با اقدام 
مزبور ضمن تبخیر، از حجم شیرابه نیز 

کاسته خواهد شد.
ـ با به کارگیری دو دســتگاه بلدوزر 
ســنگین محل های تجمع شــیرآبه 
هــای حاصل از تخلیــه فاضالب و ... 
که موجب ایجاد بوی نامطبوع و جمع 
شدن حیوانات ناقل بیماری می گردید 
بــه صــورت کامل با مصالــح خاکی 

پوشش داده شد.
ـ در جهت رعایت اصول بهداشتی 
محــل های دفن زبالــه ضمن تامین 
خاک پوششــی، ســطح مزبله به طور 
کامــل بــا مصالح کوهــی و خاک به 
عمــق حداقل 50 ســانتی متر جهت 
پیشــگیری از جلب حشــرات موذی، 
پرنــدگان، حیوانات ناقــل بیماری و 
... پوشــش داده شــد مضافًا این که با 
این اقدام اشــتعال خود به خودی مواد 
مشتعل شونده پسماندها و دود حاصل 

از آن کاماًل کنترل گردید. 

ـ با تامین نیروی انســانی و استقرار 
یک دســتگاه کانکــس نگهبانی به 
منظــور کنترل ورود و خروج و هرگونه 
تردد غیــر ایمن، واحــد نگهبانی به 
صورت شــبانه روزی دایــر گردید به 
نحوی که ساماندهی محل دفن میسر 

گردد.
ـ بــه منظور پیشــگیری از تخلیه 
نابه جــای خودروهــای حمــل انواع 
فاضالب )فاضالب شهری و صنعتی( 
نســبت به هماهنگی با اداره حفاظت 
محیط زیست و مرکز بهداشت نسبت 
به تعبیه و تخصیص مکان مشخص در 

محل دفن اقدام گردید.
ـ طــی چندیــن روز کاری بــا به 
کارگیری عوامل کارگــران خدمات 
شــهری نسبت به پاکســازی اراضی 
کشــاورزی اطراف مزبله از انواع زباله 
های سبک و پخش شده به منظور رفاه 

حال کشاورزان منطقه اقدام گردید.
ـ نســبت به تعیین محل مناســب 
جهت تخلیه نخاله های ســاختمانی 

اقدام گردید.
همچنین شــایان ذکر است تداوم 
انجام اقدامات صدرالذکر، در روزهای 
آتی جهت ارتقــاء کیفی محل دفن و 
رعایت حداکثری ضوابط بهداشــتی 
محــل های دفن نســبت بــه اتخاذ 
تصمیمات بــه همین منــوال اقدام 

خواهد شد.

خبرخبر

عملکرد یک ساله هیات شنا و واترپلو در سلماس

حسین زاده،رئیس هیئت شنا،شیرجه و 
واترپلوی سلماس در گفتگو با خبرنگار جام 
جم در ســلماس با اشــاره بــه اهمیت واالی 
آموختــن شــنا بویــژه در آموزه هــای دینی 
افزود:در مســیر دســتیابی به ایــن مهم و 
آموزش علمی و هدفمند شــنا بخصوص در 
ســطح نونهاالن و نوجوانان ایــن هیئت گام 
های اساســی برداشته است به طوری که با 
بهــره گیری از مربیان مجرب مدرســه شــنا 
راه اندازی شــده است و همه ساله بیش از 
200 نفر در این مدرسه به آموزش شنا می 

پردازند.
هادی حســین زاده اضافه کرد:با در نظر 
گرفتن وضعیت معیشتی خانواده و با هدف 
این کــه هیچ عالقمندی به دلیل مشــکالت 
مالی از آموزش شــنا محروم نشــود شهریه 
کالســها نسبت به ســال گذشته 30درصد 
تقلیل یافته اســت و همراه بــا این کاهش 
هزینــه کیفیــت آمــوزش ها نیــز افزایش 

یافته است.

وی کــه از ورزشــکاران و مقــام آوران 
رشــته شناســت با بیان این که تشــویق و 
ترغیب جوانان به ورزش می تواند بسیاری 
از نابهنجاری هــای اجتماعی را کاهش دهد 
و باعث ســیطره نشاط و تندرستی در جامعه 
شود گفت:یکی از اهداف اساسی این هیئت 
ترغیب جوانان به ورزش است در این راستا 
مسابقات مختلفی در رده های سنی متفاوت 
برگــزار شــده و همچنین عــالوه بر آموزش 
ورزش مربیان این مجموعه آموزش اخالق و 
منش ورزشی را سرلوحه کار خود قرار داده 
اند.حفــظ جوانان در عرصه های ورزشــی و 
همچنیــن ممانعت از دوری آنــان از ورزش 
از دیگر اهداف هیئت شناست که در حوزه 
فعالیت خود تاکنون توانســته است در این 
مســیر نیز موفق باشد.رئیس هیئت شنای 
سلماس که مسئولیت استخر نشاط این شهر 
را نیز بر عهده دارد ضمن اشــاره به اهمیت 
ارتقای خدمات مجموعه نشــاط در راســتای 
عمومی ســازی ورزش شــنا افزود:همواره 

می کوشــیم با بهره گیری از تکنیســین های 
فنی تاسیســات استخر نشــاط سلماس در 
حد مطلــوب نگه داریم و با تعــدد نیروهای 
خدماتی فعال در این استخر نیز امر تنظیف 
اســتخر و بهداشــت آن به نحو احسن انجام 
می شود که جا دارد در این فرصت از تمامی 
عوامل فنی و خدماتی اســتخر نشــاط نهایت 

تقدیر و تشکر را به عمل بیاورم.
حســین زاده همچین ضمن تاکید مجدد 
بر اهمیت گســترش رشــته ورزشــی شنا 
گفت:همــکاری تنگاتنگ هیئت شــنا با نهاد  
هــای اجتماعی در جهت جذب عالقمندان به 
این رشته وجود دارد به طوری که این هیئت 
با همکاری نهاد های اجتماعی و آموزشی حتی 
از دور روستاهای دور افتاده شهرستان نیز 
بــه جذب عالقمنــدان می پــردازد و از این 
افراد در شنا آموزی نهایت حمایت را به عمل 
می آورد.وی در خاتمه افزود:این هیئت می 
کوشد تا در حیطه مسئولیت های خود وظیفه 
خطیــر نهادینه نمودن ورزش را در جامعه با 
بــه کارگیــری متد های نوین به نحو احســن 

انجام دهد.
حســین زاده ســخنان خود را با این شعر 

به پایان برد:
دلــی خواهیــم چــون دوزخ کــه دوزخ را 

فروسوزد
دوصد دریا بشوراند ز موج بحر نگریزد

بخشــی از عملکرد و عناوین کســب شده 
یک ســاله هیئت شنا،شــیرجه و واترپلوی 

سلماس به شرح ذیل است:

 قهرمانی در مسابقات واترپلو جام شهید کاشفی در نقده

 بوکان استان،در ساحلی واترپلو مسابقات در سلماس جوانان واترپلو تیم قهرمانی

 ابتدائی مدارس آموزان دانش بین از پاییز فصل در شنا هاي تیم براي استعدادیابی مرحله چندین برگزاري

 شهرستان مدرسه14 بین از96 ماه دي در مدارس بین مسابقات برگزاري

 مربوطه مدارس در واترپلو و شنا آوران مقام از تجلیل

 واترپلو سنی هاي رده هاي تیم براي استعدادیابی مرحله سه برگزاري

 شنا مربیگري و داوري هاي دوره به رشته این فعالین از نفر چندین اعزام

 پیشنهادات و نظرات اعالم هیئت و اعضاي بین متعدد جلسات برگزاري

 برگزاري جشنواره شنا بمناسبت روز جهانی شنا

 شبستر شهرستان در شنا دوستانه مسابقات در شرکت

 ارومیه شهرستان  شناي جشنواره در شرکت

 شرفخانه بندر روباز استخر در واترپلو اردوي برگزاري

 استان هیات تخصصی مختلف مجامع در  هیئت رئیس شرکت

 حضور با استان شمال سرگروه عنوان به سلماس شهرستان در استان شمال شنا هاي هیئت روساي تخصصی جلسه برگزاري
 استان هیات اعضاي

 سنی هاي رده شنا مسابقات میزبانی براي آمادگی اعالم

 کشوري جانبه5 واترپلو مسابقات میزبانی براي آمادگی

 شنابانوان3درجه مربیگري ورودي برگزاري
 آقایان3درجه  شنا مربیگري ورودي برگزاري

 مربیگري هاي دوره در شرکت براي هیئت فعال اعضا از نفر6 معرفی

 معلم هفته در فرهنگیان بین شنا مسابقات برگزاري

 میزبانی مسابقات واترپلو در مرداد ماه
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سرپرست استان آذربایجان غربی: نوشین احسانی  

  تحریریه شهرستانها: 021-44233511
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منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن
منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن

وفا کنیم و مالمت کشیم و خوش باشیم
حافظکه در طریقت ما کافریست رنجیدن
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