
تیم های  معرفی  با  ارومیه  پرچم  جام  والیبال  مسابقات  اختتامیه 
برتر در سالن 2 هزار نفری فرهنگسرای جوان ارومیه برگزار شد.

شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  پور،سرپرست  نقی  محمد 
والیبال  مسابقات  این که  بیان  با  جم  جام  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  ارومیه 
کالنشهرهای  شهرداری های  سالم  تفریحات  و  ورزش  کمیته  مصوبه  طبق 
از  مسابقات  رسانی  اطالع  مصوبه  دریافت  از  پس  گفت:  شد،  برگزار  کشور 
طریق تبلیغات محیطی، نصب بنر در سطح شهر، فضای مجازی و رسانه های 

شهری انجام شد و در نهایت این مسابقات از تاریخ 27 بهمن ماه آغاز شد.
وی افزود: مسابقات والیبال نوجوانان ارومیه تحت عنوان جام پرچم یادواره 
 434 شرکت  با  بهمن ماه   27 از تاریخ  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  سردار 

بازیکن در قالب 31 تیم آغاز شد...

اقدامات  به  توجه  با  گفت:   آذربایجان غربی  اطالعات  کل  مدیر 
فرمانده  اذعان  به  اوباش،  و  اراذل  با  شدید  برخورد  و  اطالعاتی 

انتظامی کشور ،اولین استان سفید از حیث اراذل و اوباش هستیم.
به گزارش جام جم، هفتمین نشست خبری مدیرکل اطالعات آذربایجان غربی 
برق  شرکت  جلسات  سالن  در  گمنام  سربازان  هفته  از  روز  نخستین  در 

آذربایجان غربی برگزار شد. 
صحبت های  پای  ساعته  چهار  نشست  این  در  استان  اطالعات  مدیرکل 
موضوعات  با  ارتباط  در  پیشنهاد  و  انتقاد  و  سوال  از  رسانه  اصحاب 
برجام  و  روسیه  و  اوکراین  جنگ  همچون  بین المللی  حتی  و  شهرستانی 
در  گذشته  سال  سه  در  که  فرصتی  هفتمین  از  حاضر  نشست.خبرنگاران 

اختیارشان قرار داده شده بود، استفاده کرده و... 

آذربایجان غربی

www.daneshpayam.ir
www.jamejamdaily.ir

روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

انتظاربرایتنظیمبازارعید؛کاممردمشیرینمیشود؟

جام  والیبال  مسابقات  اختتامیه 
پرچم ارومیه با معرفی تیم های برتر 

برگزار شد 

ما  موقعیت 
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آذربایجان غربی، استانی سفید از 
حیث اراذل و اوباش

اطالعات:  مدیرکل 

 رئیس شورای اسالمی شهر ارومیه اعالم کرد:
تصویب بودجه 2460 میلیارد تومانی شهرداری ارومیه برای سال آینده

منتقد سینما:
موقعیت  برای  می خواهم  که  است  یادداشتی  سومین  این 

مهدی  هادی حجازی فر بنویسم. 
تماشای  به  سازندگانش  با  همراه  آن  عمومی  اکران  اولین  در  که  فیلمی 
لذت  بودند،  آمده  آن  تماشای  به  که  مردمی  شوق  از  و  نشستم  دوباره اش 

بردم؛ مردمی که با خنده های باکری ها می خندیدند و... 
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان  آذربایجان غربیضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان  آذربایجان غربی

تاریخچه داش مسجد در ارومیه
 از قدمت دقیق این مسجد اطالعی در دست نیست اما با توجه به وجود سر اجتماعی

قاجار  دوره  در  مسجد  این  گفت  می توان   »1328 »سنه  به  منقور  قدیمی  علم 
مسجدی مهم و محفلی برای نمازگزاران، مومنان و عزاداران حسینی بوده است.   
پیش  سال   2۵۰ به  متعلق  را  مسجد«  »داش  نخستین  بنای  محل   اهالی 

عزاداری  قدیمی  »سرعلم«  به  می توان  مسجد  قدمت  نشانه های  از  می دانند.  
که تاریخ سنه 1328ق بر روی آن حك شده، اشاره کرد که در مسجد نگهداری 
می شود. این »سرعلم« نشانگر آن است که این مسجد از صد و پنج سال پیش 

دارای هیئت عزاداری بوده است. 

توسط  شمسی   1312 سال  در  که  ارومیه  شهر  نقشه  نخستین  در  همچنین 
شهرداری رضائیه )ارومیه( تهیه شده است نام این مسجد نیز در نقشه آمده 

است.
منبع:  بنیاد ایران شناسی شعبه آذربایجان غربی

یادداشتی  سومین  این 
است که می خواهم برای 
مهدی  هادی  موقعیت 

حجازی فر بنویسم. 
فیلمی که در اولین اکران 
با  همراه  آن  عمومی 
تماشای  به  سازندگانش 
و  نشستم  دوباره اش 
به  که  مردمی  شوق  از 
بودند،  آمده  آن  تماشای 
باکری ها  خنده های  با  که  مردمی  بردم؛  لذت 
در  فروخفته اشان  بغض  هر  با  و  می خندیدند 

روزهای جنگ گریه می کردند.
بلند  ساخته   اولین  در  فر  حجازی   هادی 
سایر  وامدار  را  خود  مشخصا  سینمایی اش 
آثار سینمای جنگ ندانسته و سعی در ارائه ای 
موقعیت  که  ارائه ای  است،  داشته  متفاوت 
داستان گویی  شیوه   و  روایت  در  را  مهدی 

متفاوت و متمایز کرده است.
 در حقیقت هادی حجازی فر با نگاهی نو سعی 
سینمای  در  جدید  ادبیاتی  ساختن  جاری  در 
مهدی"  "موقعیت  راه  این  در  که  نموده  جنگ 
یک  جدید  ادبیات  همین  با  توانسته است 
عناصر  سایر  کنار  در  را  عیار  تمام  تراژدی 
یک  به  مربوط  سینمایی  فیلم  یک  برای  الزم 
که  ادبیاتی  آورد،  ارمغان  به  برایمان  را  اسطوره 
مدت هاست جای خالی آن برای درک سینمای 
رژیم  با  ما  ساله    8 جنگ  خصوص  به  و  جنگ 
مضامین  و  مفاهیم  انتقال  برای  عراق   بعث 
دقیقا  این  و  می شد  احساس  دالوری ها  آن 
نیز  حاتمی کیا  ابراهیم  که  است  چیزی  همان 
برشی  داشت؛  دادنش  نشان  در  سعی  "چ"  در 
سینمایی از زندگی شهید دکتر مصطفی چمران 
که  قهرمانی  زندگی  از  مقطع  آن  دادن  نشان  و 
می توانست الگو باشد اما در میان هیاهوها و 
کلیشه های همیشگی صرفا در حد یک نام از او 

یاد می شود و ما فقط درگیر همان نامیم.
از  سینمایی  فیلم  یک  نه  مهدی  موقعیت 
نوع  هالیوودی قهرمان پرور همانند آثاری چون 
و   American sniper نه  و  است   heart locker
در  ما  جنگ  سینمای  آثار  مشابه  فیلم  یک  نه 

دهه هفتاد.
آنچه که در آن اتفاق می افتد و ما مشاهده اش 
زندگی  جریان  از  اپیزودی  چند  روایتی  می کنیم 
برادری  است  مجبور  همزمان  که  است  مردی 
، فرماندهی مهربان و  مقتدر و همچنین  صبور

همسری فداکار باشد. 
جنگ  میدان  معرکه  به  را  برادرش  که  مردی 
را  پیکرش  و  می خواند  نبرد  مقدم  خط  و 
که  همسری  و  می کند  رها  پیکرها  سایر  میان 
خیس  خاکی  لباس های  عطر  مدت هاست 
زنی  خورده اش در خانه ای موقر فضای تنفس 
صبورتر از خویش را پر می کند. شخصیت اصلی 
ما در فیلم پرداختی خوب و تمام و کمال را دارد.
تا  آغازین  سکانس  در  نشستن  طرز  از   
روی  بر  شده  ریخته  فشنگ های  کردن  جمع 
در  همه  و  همه   ، برادر فرزند  با  بازی  تا  زمین 
سهم  قصه  قهرمان  شخصیت پردازی  جریان 
مصائب  همه   و  او  با  همراه  را  ما  و  داشته اند 
همراه  شهادتش  لحظه   تا  خنده هایش  و 
کرده اند که غالبا این همراهی توام با اشک های 
مخاطبانی بود که پا به پایش تا لحظه  مکالمه 
با احمد کاظمی و افتادنش در حور همراهش 
بودند و این همان "موقعیتی" است که "هادی 
"  ما را در آن رها می کند تا با نیم نگاهی  حجازی فر
لشکر  کنار  در  موقعیت مان  و  خود  به 
شخصیت هایش  که  بگیریم  قرار  عاشورایی 
خنده های  و  دردها  داستانک هایشان،  دل  در 
مشترک داشته اند و هیچ کدام "مهدی باکری" 

نبودند.

یادداشت

حکایت  عید  شب  بازار  وضعیت 
خرده  هر  که  است  منی  هفتاد  مثنوی 
البته  دارد.  تلخ  و  دراز  حکایتی  بازارش 
جهاد  رئیس  کرامتی  اکبر  نظر  از  شاید 
خبر  که  آذربایجان غربی  کشاورزی 
ایام  در  طیور  و  دام  کشتارگاه های  داده 
دارند  فعالیت  وقفه  بدون  هم  نوروز 
وقفه  بدون  فعالیت  قلم  یک  همین 
مردم  عید  دم  گوشت  تامین کننده 
خواهد بود اما نگاهی به قیمت گوشت 
که شانه به  بازار عید نشان می دهد  در 
و  دارد  صعودی  سیر  اقالم  دیگر  شانه 

آنچه یافت نمی شود نظارت است.
ج  خار امر  متولیان  دست  از  بازار  افسار 
است  بهانه  بخواهد  دلتان  تا  و  شده 
گرانی های  برای  کرد  ردیف  می توان  که 
و  روسیه  جنگ  و  برجام  مثال  عید  دم 

اوکراین.
همه ساله ذخیره سازی میوه شب عید 
موز  و  کیوی  تا  گرفته  پرتقال  و  سیب  از 
اذعان  به  اما  می شود  خبرها  تیتر  سر 
تره  و  میوه  بارفروشان  اتحادیه  رئیس 
بار امسال استقبال از خرید میوه شب 
عید رونق کمتری دارد. اگر چه کرونا کمی 
از فعالیت خود کاسته اما این هم بهانه 
ببرند.  جیب  به  دست  مردم  تا  نشده 
روزهای  عدالت  سهام  سود  نه  چون 

پربار  را  خرید  سبد  توانسته  سال  پایانی 
و  بهداشتی  اکیپ های  رژه  نه  و  کند  تر 
بازار  از  سودجویان  تا  شده  مانع  نظارتی 

عید برای خود نمدی نبافند.
آذربایجان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
ح  غربی چندی قبل با اشاره به اجرای طر
استان  در  بازار  بر  نوروزی  نظارت  ویژه 
ح با تخلف  گفته بود که در قالب این طر
خواهد  برخورد  شدت  به  گرانفروشی 

شد.
بازار  این که  بیان  با  نجف زاده  حسین 
پایانی  روزهای  در  غربی  آذربایجان 
و  می شود  رصد  کامل  صورت  به  سال 
اقدامات الزم نظارتی ویژه برای این ایام 

آذربایجان  در   14۰1 سال  عید  روزهای  و 
ح  گفت:طر است،  شده  تمهید  غربی 
اسفندماه   14 از  عید  بازار  نظارتی  ویژه 
آینده  سال  فروردین   14 تا  و  آغاز  جاری 

ادامه خواهد داشت.
قیمت های  همیشگی  سیاست  روند 
به  تا  که  آنست  بیانگر  دلبخواهی 
رصد  مورد  هم  چندان  بازار  کار  اینجای 
همه  با  تعزیرات  دوستان  و  نیست 
حم  مانع  دارند  که  توانی  و  نیرو  کمبود 
بازار  برای  سودجویان  طمع  گسترده 

عید نیستند.
بهبود  سیاست  دولت  که  روزها  این 
شعار  عنوان  به  را  مردم  معیشت 

به  نیست  بد  برگزیده،  خود  اصلی 
نیز  غربی  آذربایان  استاندار  تدابیر 
ارشد  مقام  عنوان  به  که  بیندازیم  نگاه 
در  بازار  بر  نظارت  است  معتقد  استانی 
افزایش  باید  نوروز  عید  به  منتهی  ایام 
اجازه  سودجویان  به  نباید  و  یافته 
و  مردم  کاالهای  تامین  روند  در  تا  داد 

قیمت ها خللی ایجاد کنند.
کمک  رسانه ها  از  حالی  در  معتمدیان 
حال  کمک  مسیر  این  در  تا  خواسته 
مشخصی  سیاست  که  باشند  دولت 
در  دولت  سوی  از  بازار  این  قبال  در 
اخبار  همه  و  است  نشده  ارائه  استان 
محدود  جزیره ای  تدابیر  انعکاس  به 

شده است. 
نظارت  عدم  که  کرده  تاکید  معتمدیان 
و  نیرو  کمبود  بهانه های  به  بازار  بر 
قبول  قابل  وجه  هیچ  به  امکانات، 
و  دالالن  با  قاطع  برخورد  بر  و  نیست 
در  چالش  ایجاد  بحث  در  متخلفان 
بازار نیز تاکید کرده و خواستار استفاده 
مردمی  نیروی  و  مردم  خود  ظرفیت  از 

بسیج در نظارت بر بازار شده است.
گفته ها، شنیده ها و دیده ها از بازار عید 
بویژه جلسات بی حاصل تنظیم بازار در 
سمبه  که  آنست  گواه  غربی  آذربایجان 
که  است  آن  از  زورتر  پر  بسیار  دالالن 
تهدیدها و اخم کردن های استاندار هم 

برای تسکین بازار عید کار ساز باشد. 
طبیعت  بهار  رسیدن  زیبای  جلوه های 
آور  سرسالم  گرانی های  با  همواره 
در  هم  چقدر  هر  و  می زند  تلخی  به 
تا  هستیم  شاهد  را  ترافیک  خیابان ها 
عید   خوشی  دل  برای  باشد  بهانه ای 
جیب های  ترافیک  بازار  سطح  در  ولی 
خالی است در  )باربر ویترین های گران.(

و  هزار  یک  خریداری  و  ذخیره سازی  اگر 
بازار  تنظیم  برای  پرتقال  و  1۰۰ تن سیب 
کل  رئیس  دستور  و  عید   شب  میوه 
را  نظارت ها  تشدید  برای  دادگستری 
آتی  روزهای  به  باید  دهیم  قرار  هم  کنار 

بازار عید خوشبین باشیم.
ایران  در  نامبارک  اتفاقات  از   یکی 
ملی  ایام  به  نزدیکی  با  که  است  این 
چه  و  اساسی  چه  اجناس  همه  قیمت 
پیدا  افزایش  شدت  به  غیراساسی 
بیشتر  کاال  برای  تقاضا  چراکه  می کند، 
قاعده  این  از  هم  عید  شب  می شود. 
قول  به  و  نیست  مستثنی  منحوس 
کشور  فضای  در  عید  تابوی  معروف 
کردن  خالی  دنبال  به  عده ای  می پیچد 

جیب مردم می افتند.
از راه خواهد رسید و با همه تب  و  عید 
جشن  این  مردم  بازار  گرتانی  تاب های 
واقعا  اما  کرد  خواهند  برپا  نیز  را  ملی 
که  نیست  این  مردم  اساسی  مشکل 
شب عید را چگونه بگذرانند این است 
وضعیت  است  قرار  زمانی  چه  تا  که 
داشته  ادامه  حاضر  اقتصادی  اسفبار 
زمانی  چه  که  است  این  سوال  باشد؟ 
مانند  هم  ایران  مردم  تا  رسید  خواهد 
مردم سایر کشورها بدون دغدغه تورم 

؛ زندگی کنند. دورقمی و گرانی ادامه دار

موقعیت ما 

سلسله  ادامه  در 
وضعیت  یادداشت های 
توسعه ای  شاخص های 
در  آذربایجان غربی  در 
ویژه نامه  پیش  شماره 
صنعت  موضوع  به 
ادامه،  در  پرداختیم؛ 
نقطه های قوت و ضعف 
فضایی  ساختار  کل  در 
شرح  به  استان  صنعت 

زیر احصا شده است که به آنها می پردازیم.
نقاط قوت:

صنعتی  توسعه  زیرساخت های  از  بهره مندی   *
اغلب  در  صنعتی  نواحی  و  شهرک ها  وجود  مانند 

شهرستان های استان
صنایع  در  کشوری  متوسط  از  باالتر  گذاری  سرمایه   *  
و  چوب  تولید  پوشاک،  تولید  آشامیدنی ها،  و  غذایی 
کاغذی،  محصوالت  و  کاغذ  تولید  چوبی،  محصوالت 
تولید محصوالت کانی غیرفلزی، تولید ابزار پزشکی و 

اپتیکی و صنایع مبلمان
 * وجود و فعالیت منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو و 
منطقه ویژه اقتصادی سلماس * امکان دسترسی به 
برای  عراق  و  ترکیه  قفقاز،  منطقه  کشورهای  بازارهای 

تامین مواد اولیه و فروش محصوالت
بخش  تشکل های  و  تولیدی  تعاونی های  وجود   *  

خصوصی در صنعت
 * وجود نیروی کار متخصص

 * وجود جاده های ارتباطی 

نیروی  تربیت  غیردولتی  و  دولتی  مراکز  وجود   *
متخصص در رشته های مختلف فنی و مهندسی

نقاط ضعف:
* استقرار حدود 6۰ درصد از کل واحدهای صنعتی در 

استان در ارومیه
مرزی  مناطق  در  صنعتی  واحدهای  استقرار  عدم   *  
کمبود   * گذشته  ای  منطقه  سیاست های  دلیل  به 
زنجیره  بودن  ناقص  و  پیوند  هم  صنعتی  واحدهای 

توسعه صنعتی در استان 
* ضعف در وجود زنجیره های تولیدی قوی در استان و 

وجود خام فروشی محصوالت
تامین  و  استان  نهایی  مصارف  تامین  در  ضعف   *  

مصارف نهایی از طریق واردات
 * ضعف در تامین هزینه واسطه استان به طوری که 
حدود ۵2/4 درصد از مصارف واسطه از طریق واردات 

تامین می شود.
پیشرفته  تکنولوژی  با  صنایع  اندک  بسیار  سهم   *  
در  صنعتی  واحدهای  استقرار  نامتعادل  پراکنش   *

محدوده شهرستان های استان و خوشه بندی آنها
 * کمبود سرمایه گذاری دولتی و وابسته به دولت در 

بسیاری از نقاط استان به ویژه در صنایع بزرگ
 * ضعف در زیرساخت های شهرک های صنعتی 

* کمبود سرمایه گذاری بخش خصوصی 
* کمبود منابع مالی

 * کمبود نیروی انسانی متخصص
 * پایین بودن ظرفیت تولیدات بنگاه های موجود

نگاهی به شاخص های توسعه ای
 در آذربایجان  غربی

هوشنگ عطاپور

روزنامه نگار

هادی کریمی راد

منتقد سینما

انتظار برای تنظیم بازار عید؛ کام مردم شیرین می شود؟

هانیه زینالی

 خبرنگار

ــل شـــرکـــت شــهــرک هــای  ــام ــرع ــدی م
صنعتی آذربایجان غربی: از احیای ۹1 
جاری  سال  در  استان  واحدتولیدی 

خبر داد.
ــزارش جــام جــم، حاتمی افـــزود:  بــه گـ
و  فلزی  شیمیایی،  و  غذایی  صنایع 
کانی غیرفلزی احیا شده و به چرخه تولید بازگشت. وی گفت: از مجموع تعداد 
ج از شهرک مستقر هستند و باقی  واحدهای احیا شده 1۹ واحد تولیدی در خار
نیز در داخل شهرک های صنعتی استان قرار دارند.مشکل بیشتر واحدهای 
دستگاه های  تامین  و  گردش  در  سرمایه  تامین  بخش  در  شده  شناسایی 

تولیدی به روز بود که با حل آنها زمینه اشتغال 7۰۰ نفر فراهم شد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی آذربایجان غربی: 

 امسال ۹1 واحد تولیدی در آذربایجان غربی احیا 
شده است

مــدیــرکــل مــیــراث  فــرهــنــگــی، گــردشــگــری 
 34 از  غربی  آذربــایــجــان  صنایع دستی  و 
از  میزبانی  آمــاده  ارومیه  در  اقامتی  مرکز 

مسافران نوروزی است.
به گزارش جام جم، جلیل جباری با اعالم 
باب   22 تــعــداد  ایــن  از  گــفــت:  خبر  ایــن 

هتل، 1۰ باب مهمان پذیر و 2 باب هتل آپارتمان است. ضریب اقامت در هتل های 
استان از 8۰ درصد پیش از شیوع ویروس کرونا به 2۰ درصد در حال حاضر رسیده 
است.میزان اقامت در مراکز اقامتی و هتل های استان در سال جاری 12۰ هزار نفر 

ثبت شده، حال آنکه قبل از شیوع کرونا این تعداد بیش از 8۰۰ هزار نفر بود.

مدیرکل میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی: 

34 مرکز اقامتی در ارومیه آماده میزبانی از 
مسافران نوروزی است
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اختتامیه مسابقات والیبال جام پرچم ارومیه با معرفی تیم های برتر در سالن 
دو هزار نفری فرهنگسرای جوان ارومیه برگزار شد.

شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  پور،سرپرست  نقی  محمد 
ارومیه در گفت و گو با خبرنگار جام جم با بیان این که مسابقات والیبال طبق 
کشور  کالنشهرهای  شهرداری های  سالم  تفریحات  و  ورزش  کمیته  مصوبه 
طریق  از  مسابقات  رسانی  اطالع  مصوبه  دریافت  از  پس  گفت:  شد،  برگزار 
تبلیغات محیطی، نصب بنر در سطح شهر، فضای مجازی و رسانه های شهری 

انجام شد و در نهایت این مسابقات از تاریخ 27 بهمن ماه آغاز شد.

وی افزود: مسابقات والیبال نوجوانان ارومیه تحت عنوان جام پرچم یادواره 
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی از تاریخ 27 بهمن ماه با شرکت 434 بازیکن 

در قالب 31 تیم آغاز شد.
نقی پور با بیان این که 31 تیم در قالب 8 گروه به رقابت پرداختند، اظهار کرد: 
گروه دو تیم به مرحله  از هر  پایان رسید و  بازی به  انجام 4۵  با  دور مقدماتی 

حذفی راه یافتند.
وی با بیان این که در مرحله حذفی نیز 16 بازی انجام شد، ادامه داد: با برگزاری 
61 بازی تیم شهید سلیمانی، تیم باشگاه نوین و تیم آکادمی پرموز به تربیت 

را کسب کردند. سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی  مقام های اول تا سوم 
کادمی ضیایی،  و ورزشی شهرداری ارومیه گفت: با توجه به اخالق مداری تیم آ

کاپ اخالق نیز به این تیم اختصاص یافت.
تقویت  اجتماعی،  نشاط  و  شور  ایجاد  را  مسابقات  این  برگزاری  از  هدف  وی 
تیم های پایه و استعدادیابی بازیکنان برتر جهت معرفی به تیم های باشگاهی 
و تیم های ملی خواند و افزود: امیدواریم با برگزاری مسابقات و استعداد یابی از 
نوجوانان و جوانان عالقه مند، بازیکنانی همچون سعید معروف، میالد عبادی 
پور و عبدالرضا علیزاده را شناسایی و پرورش داده و به باشگاه ها و تیم ملی 

کشورمان معرفی کنیم.
پایانی  روز  دو  نیز  نوجوانان  ملی  تیم  مربی  وکیلی  آقای  کرد:  اظهار  پور  نقی 
مسابقات برای حضور در دیدار های رده بندی و فینال در ارومیه حضور داشته 

و از نزدیک شاهد برگزاری مسابقات بودند.
گفتنی است اختتامیه مسابقات والیبال جام پرچم با حضور شهردار ارومیه، 
اعضای شورای اسالمی شهر ارومیه،مربی تیم ملی نوجوانان، تیم های شرکت 
کننده و جمعی از مسئولین شهری در سالن دو هزار نفری فرهنگسرای جوان 

ارومیه برگزار شد.

اختتامیه مسابقات والیبال جام پرچم ارومیه با معرفی تیم های برتر برگزار شد 
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فریــــــادرس ناله درویش تویی  
آرام بخش این دل ریش تویی
طوفان فزاینده مرا غرق نمود 
یادآور راه کشتی خویش، تویی

صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

 سرپرست استان آذربایجان غربی:
 طاهره زینالی

تحریریه شهرستانها:      021-44233511
 دفتر سرپرستی  شهرستان  آذربایجان غربی:  

044-32247005 -32247010
 صفحه آرایی: فرحناز بنده خدایزدی
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امام خمینی )ره(

مدیرعامل پاالیشگاه قیر ارومیه گفت: پاالیشگاه قیر با ظرفیت ساالنه 3۰۰هزار تن و اشتغالزایی برای 2۵۰ نفر اوایل سال 14۰1 افتتاح می شود.
ساکو مجنونیانس در گفت و گو با جام جم اظهار داشت: از سال ۹7 اقدام به اخذ مجوز تاسیس پاالیشگاه قیر با 

برآورد اعتبار اولیه 67 میلیارد تومان صورت گرفت که باتوجه به تورم و تحریم ها کل اعتبار صرف شده برای 
ح 2۰۰میلیارد تومان شد. اتمام طر

آزمایشگاه احراز کیفیت  ح در حوزه برق و تاسیس  وی افزود: بیشترین هزینه صرف شده برای این طر
قیر است.مدیر پاالیشگاه قیر ارومیه با تاکید به این که نیاز استان برای قیر ساالنه 4۰هزار تن است، 
گفت: با افتتاح این پروژه ساالنه 3۰۰ هزار تن قیر تولید می شود که با افتتاح آزمایشگاه کنترل کیفیت 

می توان مازاد تولید را صادر کرد. وی خاطرنشان کرد: یکی از مشکالت اساسی استان نبود آزمایشگاه 
آزمایشگاه می توان  این  افتتاح  با  که  پایانه های استان است  کیفیت قیر در  احراز  نمونه گیری 

تولیدات شمال غرب کشور را پوشش داد و گام مهمی در صادرات این محصول برداشت.
مجنونیانس عنوان کرد: هدف از احداث این پاالیشگاه جلوگیری از واردات قیر به استان، 

ج از کشور در جهت توسعه  تامین قیر با کیفیت با توجه به نیاز استان و صادرات آن به خار
اقتصادی و ارزآوری است.وی خاطرنشان کرد: با تکمیل و افتتاح فاز های دوم و سوم این 

مجموعه خواهیم توانست محصوالت جانبی قیر، عایق های رطوبتی و ایزوگام تولید 
کنیم. مدیر پاالیشگاه قیر ارومیه تصریح کرد: با استفاده از تکنولوژی روز در احداث 

پاالیشگاه تا حدودی توانسته ایم از آلودگی هوا بکاهیم.

مدیرعامل پاالیشگاه قیر ارومیه:مدیرعامل پاالیشگاه قیر ارومیه:

پاالیشگاه قیر ارومیه اوایل پاالیشگاه قیر ارومیه اوایل ۱۴۰۱۱۴۰۱ افتتاح می شود افتتاح می شود

چرا روزنامه جام جم به نشست های خبری استاندار دعوت نمی شود؟

رئیس شورای اسالمی شهر ارومیه گفت: بودجه شهرداری ارومیه برای سال 14۰1 با اعتباری بالغ بر 246۰ میلیارد 

تومان در صحن علنی شورا تصویب شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسالمی شهر ارومیه، حجت االسالم محمد خلیل پور ضمن 

اظهار  ارومیه،  کالنشهر  فهیم  مردم  برای  کرونا  ایام  در  سالمتی  و  صحت  آرزوی  و  نو  سال  رسیدن  فرا  تبریک 

معنای  و  دارد،  امنیت  و  نعمت سالمتی  دو  به  اشــاره  األمــان"  و  الّصّحة  مجهولتان  "نعمتان  حدیث  داشــت: 

امــروزه ما مدیون  افــزود:  گریز هستند، درک می کنند.وی  و  که در جنگ  کشورهایی  را  این دو نعمت  واقعی 

شهدا، امام شهدا، مدافعین سالمت و مدافعین امنیتی هستیم که با نثار جان خود، امنیت را برای ما فراهم 

کردند که انشاهلل خداوند متعال با نابودی ویروس منحوس کرونا صحت 

و سالمتی را به مسلمین جهان برگردانده و امنیت را از ما نگیرد.

رئیس شورای اسالمی شهر ارومیه با اشاره به بودجه مصوب 

مباحث  هم  بودجه  گفت:  ارومیه  شهرداری  برای   14۰1 سال 

در آمدی دارد و هم هزینه و با توجه به کاهش 8۰ درصدی 

ح تفصیلی و مشکل  درآمدهای شهرداری به جهت اجرای طر

صدور مجوز برای زمین های قولنامه ای بر اساس رای دیوان 

و  بــوده  روز  بــه  شــهــرداری  پرسنل  حقوق  الحمداهلل  عــدالــت، 

قسمتی از بدهی های شهرداری نیز پرداخت شده است. حجت 

االسالم خلیل پور با بیان این که اعضای فعلی شورای اسالمی 

جایگاه  این  در  ارومیه  مــردم  حمایت های  و  آرا  با  ارومیه  شهر 

برای توسعه شهر و  تاکنون  11 عضو شورا  گفت:  اند،  گرفته  قرار 

خدمت به مردم از هیچ تالشی دریغ نکرده و از این پس برای 

هر چه بهتر مدیریت شهری به حمایت های شما مردم 

عزیز کالنشهر ارومیه نیازمندیم.

رئیس شورای اسالمی شهر ارومیه اعالم کرد؛

تصویب بودجه 2۴6۰ میلیارد تومانی شهرداری ارومیه 
برای سال آینده

اطالعاتی  اقدامات  به  توجه  با  گفت:   آذربایجان غربی  اطالعات  مدیرکل 
کشور  انتظامی  فرمانده  اذعان  به  اوباش،  و  اراذل  با  شدید  برخورد  و 

،اولین استان سفید از حیث اراذل و اوباش هستیم.
اطالعات  مدیرکل  خبری  نشست  هفتمین  جام جم،  گزارش  به 
سالن  در  گمنام  سربازان  هفته  از  روز  نخستین  در  آذربایجان غربی 

جلسات شرکت برق آذربایجان غربی برگزار شد. 
مدیرکل اطالعات استان در این نشست چهار ساعته پای صحبت های 
موضوعات  با  ارتباط  در  پیشنهاد  و  انتقاد  و  سوال  از  رسانه  اصحاب 
شهرستانی و حتی بین المللی همچون جنگ اوکراین و روسیه و برجام 

نشست.
در  گذشته  سال  سه  در  که  فرصتی  هفتمین  از  حاضر  خبرنگاران 
از  که  را  آنچه  هر  و  کرده  استفاده  بود،  شده  داده  قرار  اختیارشان 
درد  عنوان  به  بودند،  نگرفته  قانع کننده ای  پاسخ  مربوطه  مسئوالن 
استان  اطالعات  مدیرکل  سوی  از  پیگیری  و  تذکر  خواستار  و  ح  طر دل 
شدند. در بین موضوعات مطروحه از سوی خبرنگاران اما پیگیری روند 
بودن  کار  روی  ارومیه،  شهرداری  دستگیری های  اتهامات  به  رسیدگی 
آزادی بشرط  اعضای شورای شهر و برخی از مدیران باوجود بازداشت و 
ارومیه،  شهرداری  باشگاه  انحالل   ، استاندار انتصابات  بر  نقد  وثیقه، 
موضوع  و  تجاری  و  مسکونی  ملک های  بهای  اجاره  نجومی  افزایش 

تخریب ویالها بیشتر مورد تاکید بود. 
مدیرکل اطالعات استان با ارائه گزارشی  از بین 8۵ سوال مطروحه، به 

تعدادی از سواالت پاسخ داد. 
اطالعات  اداره کل  اقدامات  محور  این که  به  اشاره  با  ابتدا  در  نوعی 

به  توجه  با  گفت:   است،  ستیزی  تبعیض  و  ستیزی  ظلم  فسادستیزی، 
اقدامات اطالعاتی و برخورد شدید با اراذل و اوباش، به اذعان فرمانده 

انتظامی کشور ،اولین استان سفید از حیث اراذل و اوباش هستیم.
وی اظهار کرد: به بزرگترین شبکه جاسوسی رژیم صهیونیستی طی یک 
و  اراذل  آن  عضو  افراد  بیشتر  که  زده ایم  ضربه  استان  در  گذشته  ماه 

اوباشی هستند که بخاطر پول جذب این گروه شدند.
با  گفت:  امالک  حوزه  در  کالهبرداری  گروه  انهدام  به  اشاره  با  نوعی 
باب   3۰ کلید  حرفه ای،  کالهبرداران  دستگیر  و  گروه  این  شناسایی 
مغازه و منزل به صاحبان اصلی شان بازگردانده شد. مدیرکل اطالعات 
آذربایجان غربی در مورد پرونده شهرداری ارومیه اذعان داشت: پرونده 
است.وی  پیگیری  حال  در  دادگاهها  شعبه های  در  دادسرا  با  همزمان 
سرمایه گذاری  پروژه های  روی  ماه   ۹ فقط  ما  کارشناسان  این که  بیان  با 
کار کردند و نتیجه را به دادسرا دادند، گفت: پرونده به دلیل سنگینی، 
دستگیری  شهرداری  از  نفر   4 هم  سال  پایان  تا  است؛   شده  طوالنی 
آزادشدن  و  دستگیری  به  آذربایجان غربی  اطالعات  مدیرکل  داریم. 
هر  داد:  پاسخ  چنین  هم  وثیقه  قید  به  شهر  شورای  اعضای  و  مدیران 
انتصاب و نه  وثیقه ای دلیل بر محکومیت نیست. نه در صالحیت، نه 
اجازه  است.  تمام  کار  شود،  محکوم  کسی  اگر  ندارد.  مشکلی  شغل  در 
ُپست گرفتن به هیچ مدیری که حتی یک روز محکومیت داشته باشد، 

نمی دهیم.
که  نیست  روشن  پرونده  قاضی  برای  حجت  هنوز  کرد:  تصریح  نوعی 

اینها مجرم هستند یا نه. 
وی به موضوع انحالل باشگاه  شهرداری ارومیه نیز اشاره و اظهار کرد: 
نیست؟  مردم  پول  مگر  شود.  باشگاه داری  باید  بیت المال  پول  با  چرا 
از مشکالت مردم  تا اتوبوس می خریدند، چقدر   1۰۰ اگر مثال  با این پول 
ارومیه  مال  باشگاه  بخرد.  را  تیم  بیاید  سرمایه گذار  یک  می شد؟  حل 
است و باید در ارومیه بماند. چه لزومی دارد از بیت المال هزینه شود و 

مفسده های مستقیم و غیرمستقیم به وجود بیاورد.
در  که  استان  اطالعاتی  دستگاه  اقدام  بزرگترین  شدن  رسانه ای  از  وی 

سطح ملی انجام گرفته، خبر داد.
کشفیات  بزرگترین  از  به یکی  آذربایجان غربی درپایان  مدیرکل اطالعات 
و  اشاره  گذشته  ماه   2 در  کشور  غرب  شمال  در  مهمات  و  سالح 
گمنام  سربازان  توسط  اطالعاتی  کار  این  گزارش  وقتی  کرد:  خاطرنشان 
ارائه شد، ایشان  امام زمان )عج( استان به خدمت مقام معظم رهبری 

تشکر کردند.

مدیرکل اطالعات :

از زمانی که معتمدیان سکان هدایت استان آذربایجان غربی را به دست گرفته؛ دو نشست خبری برگزار کرده است. البته آذربایجان غربی، استانی سفید از حیث اراذل و اوباش
در آستانه دهه فجر هم در اقدامی نادر ، بجای معاون امور عمرانی، مشاور رسانه ای استاندار در جمع خبرنگاران حاضر شد. 
حال سوال اینجاست که چرا روزنامه رسمی و کثیراالنتشار جام جم که در این روزهای بغرنج مطبوعات یک تنه جور تعطیلی 

رسانه های کاغذی را می کشد، از لیست نشست های خبری استانداری خط می خورد؟
در شرایطی که خبرنگاران کانال های زرد و فیک 

جزو مدعوین هستند، روا نیست نمایندگان رسانه ای چون جام جم که به صورت مولتی مدیا  برای تولید محتوای رسانه ای 
توسعه مدارانه که مورد توجه و خواست شخص استاندار نیز هست، مورد بی مهری قرار گیرد. 

آذربایجان غربی در بیش از 2۰ شماره ویژه نامه استانی تالش کرده است با مشی توسعه مدارانه، بدور از هرگونه  جام جم 
حاشیه و نقد منصفانه تولید محتوا کرده و البته بر ادامه همین روند نیز پایبند و متعهد خواهد ماند اما امیدواریم مشاور 
، مدیرکل و معاون روابط عمومی استانداری نیز پاسخ قانع کننده ای برای نادیده انگاری سهوی یا عمدی  رسانه ای استاندار

جایگاه روزنامه  جام جم داشته باشند!

طاهره زینالی

سرپرست روزنامه 
جام جم در 

آذربایجان  غربی


