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 آذربایجان غربی، استان پیشرو
 در عرصه گازرسانی در کشور شد

 ارومیه: مدیرعامل شــرکت گاز اســتان 
آذربایجان غربــی گفــت: بــا اجــرای بیش از 
۱۰۰۰کیلومتر شبکه گذاری گاز طبیعی، استان 
آذربایجان غربی یکی از اســتان های پیشرو در 

عرصه گازرسانی در کشور شد. 
 منصور صادقیان با اشــاره به رشــد بیش از 
دو برابری شــبکه گذاری گاز طبیعی در  ســال 
۱394 در استان اظهار داشــت: با اجرای بیش 
از ۱۰۰۰ کیلومتــر شــبکه گذاری گاز طبیعی 
در ۱۰ماهــه امســال، آذربایجان غربی یکی از 
استان های پیشرو در عرصه گازرسانی به ویژه در 

بخش روستایی کشور شد.
مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان غربی 
گفت: در دو ســال گذشــته در مجموع بیش از 
یکهزار و 7۰۰ کیلومتر در کل اســتان عملیات 
شبکه گذاری گاز طبیعی صورت گرفته است که 
 این رقم در  سال 94نســبت به  سال 93 بیش از

 دو برابر و نسبت به  سال92 بیش از پنج برابر رشد 
داشته است.

صادقیان تصریح کرد: امســال 54 روستای 
این استان از نعمت گاز طبیعی برخوردار شده  
و هم اکنون 37۰ روستای آذربایجان غربی در 
مراحل مختلفی از عملیات گازرســانی قرار 

دارند.
مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان غربی 
به موقعیت جغرافیایی و کوهستانی بودن منطقه 
اشاره کرد و افزود: این ویژگی به همراه سردسیر 
بودن منطقه سبب شده عملیات گازرسانی به 

مناطق مختلف استان سخت و پرهزینه باشد.
صادقیان اظهار داشــت: در صورت تأمین و 
تخصیص به موقع نقدینگی مورد نیاز، عملیات 

گازرسانی به مناطق محروم تسریع می یابد.
وی تصریــح کــرد: شــرکت گاز اســتان 
آذربایجان غربی برای تأمین بخشی از هزینه های 
اجرای پروژه ها اقدام به اخذ تســهیالت و وام از 

بانک ها کرده است.
مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان غربی میزان 
بهره مندی شــهرهای اســتان از گاز طبیعی را 
99 درصد عنــوان و اظهار داشــت: هم اینک از 
42شهر استان، 34شهر گازدار بوده و عملیات 
گازرسانی به 8شهر نیز در مراحل مختلف اجرا 

قرار دارند.
صادقیــان بیان کــرد: در  ســال 94 بیش از 
۱64 میلیارد تومان اعتبار در شرکت گاز استان 

آذربایجان غربی جذب و تعهد شده است. 
مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان غربی 
از آغاز برخورداری 2۱روســتای استان از نعمت 
گاز طبیعی و آغاز گازرسانی به ۱54روستا و یک 
شهر در دهه مبارک فجر امسال خبر داد و گفت:   
برای گازرسانی به روستاهای استان، 95 میلیارد 
ریال هزینه شده که با افتتاح این طرح ها، 2 هزار 
و 49۰ خانوار به جمع خانوارهای برخوردار از گاز 

طبیعی اضافه می شود.
 

هیچ نوع آلودگی در آبزیان تولیدی 
در کشور وجود ندارد

کرمانشــاه -  مهنوش اکبری| مدیرکل 
دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان 
ســازمان شــیالت مهم ترین دغدغه سازمان 
شیالت را تأمین امنیت غذایی آبزیان تولیدی 
در کشور دانست و با اشاره به مطرح شدن موضوع 
وجود جیوه در آبزیان کشور گفت: با پاالیش های 
انجام شده در کشــور تاکنون هیچ نوع آلودگی 
در آبزیان دیده نشده و مردم می توانند با خیال 

راحت آبزیان را مصرف کنند.
عیسی گلشاهی در ســمینار فرهنگ سازی 
مصرف آبزیــان و نقش آن در ســالمت جامعه 
که در کرمانشاه برگزار شد، با تأکید بر این که با 
بررسی های انجام گرفته تاکنون در هیچ یک از 
تولیدات شیالتی کشور مقادیر غیرقابل قبولی 
از جیوه وجود نداشــته اســت، گفت:   سالمت 
مصرف کنندگان در اولویت برنامه های سازمان 
شــیالت قرار دارد، بنابراین در صــورت وجود 
هرگونه آلودگی در محصوالت شیالتی مراتب به 

اطالع مردم خواهد رسید.
گلشــاهی در ادامه اشــاره ای هم به سرانه 
مصرف آبزیان در کشــور داشــت و متوسط 
مصرف آبزیان در کشور در  ســال 93 را 9.2 
کیلوگرم عنوان کرد و افزود: ســرانه مصرف 
آبزیان در برخی از اســتان های کشــور تا 24 
کیلوگرم نیز گزارش شــده اســت. مدیرکل 
دفتر بهبــود کیفیت، فرآوری و توســعه بازار 
آبزیان سازمان شیالت با بیان این که براساس 
آمارهای موجود سرانه مصرف آبزیان در سال 
گذشته در دنیا ۱9.7 کیلوگرم گزارش شده، 
گفت:   در کشور ما سرانه مصرف آبزیان کمتر 
از نصف دنیاست. گلشاهی پایین ترین سرانه 
مصرف آبزیان را مربوط به اســتان ســمنان 
دانست و گفت: ســرانه مصرف آبزیان در این 
اســتان زیر 3کیلوگرم است. گلشاهی سپس 
کرمانشــاه را از این حیث در رده استان های 
متوسط رو به باال قرار داد و گفت: ضریب رشد 
مصرف ســرانه آبزیان در این استان باالی 9 

است.
مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه 
بازار آبزیان سازمان شیالت گفت: معیار مصرف 
آبزیان برمبنای آمارهای فائو باید به این شــکل 
باشــد که در ترکیب غذایی مورد استفاده افراد 
باید به میزان 3۰ تا 35 درصد گوشــت مصرفی 
از گوشت آبزیان تأمین شود که دستیابی به این 
هدف تا پایان برنامه ششم از اولویت های سازمان 

شیالت است.

استان

مدیرعامل  ارومیــه|  پورعلــی-  بهاره 
تراکتورســازی ارومیه گفت:   نخستین تراکتور 
برنجی کشــور در ارومیه تولید و تا ۱۰ روز آینده 

وارد بازار می شود. 
مدیرعامل تراکتورســازی ارومیه با اشــاره به 
این که از  سال 82 تمامی ســهام این کارخانه به 
گروه صنایع تراکتورســازی ارومیه واگذار شد، 
گفت: عمــده فعالیت آن از ابتــدا تولید تراکتور 
باغی بود و تا زمان تحریم ها فعالیت داشــت اما 
پس از آن با توجــه به این که برخــی قطعات از 
خارج کشور وارد شــده و به خاطر مسأله تحریم 
ورود آنها متوقف شــد، برای همین از صفر تا صد 
طراحی، تولید و توزیــع تراکتور باغی در همین 

کارخانه انجام شد و به خودکفایی رسید.
وی تصریح کرد: خوشــبختانه  ســال گذشته 
بیشــترین میــزان تولیــد بــا یکهــزار و 3۰3 
دســتگاه شــامل 9۰5تراکتور باغی در کارخانه 
تراکتورســازی ارومیه انجام شــده کــه تمامی 

نیازهای باغی کشور را برطرف می کند. مشکینی 
با اشــاره به فعالیت هــای این کارخانــه افزود: 
محصول جدیــد تراکتور امســال 4۰7 نام دارد 
و عالوه بر آن تراکتور 938 بــا موتور آلمانی نیز 

هم اکنون بهینه شــده و روی 
خط تولید قرار دارد.

تراکتورســازی  مدیرعامل 
ارومیه از صــادرات تراکتور به 
کشــورهایی مانند افغانستان 
و ســریالنکا خبــر داد و بیان 
کرد: هم اکنون تراکتور 24۰ به 
کشورهای آسیایی صادر شده 
و در ایــن رابطه روی مســأله 
صادرات در چشــم انداز آینده 
توجه ویژه ای شده تا جایی که 
حداقــل 5۰ درصد محصوالت 

به خارج از کشور صادر شود.
وی تصریح کــرد: هم اکنــون 95 درصد نیاز 

داخلی کشــور با تولیدات ایــن کارخانه برطرف 
شده و به 4۰ کشــور دنیا نیز صادرات آن انجام 
می شود. مشــکینی با ابراز خرســندی از این که 
در صنایع تراکتورســازی ایــران و این مجموعه 
توانمنــدی چشــمگیری در 
طراحی، تولید و مهندســی 
معکوس انجام شــده اســت، 
افزود: در گذشــته شــرایط 
رابطــه  ایــن  در  مطلوبــی 
وجود نداشــت امــا هم اینک 
مجــرب  کارشناســان 
برای  بســیاری  حرف هــای 

گفتن دارند.
تراکتورســازی  مدیرعامل 
ارومیــه با تأکید بر اســتفاده 
از فناوری هــای روز دنیــا در 
ساخت تراکتور اظهار داشت: 
در ایــن رابطه در گــروه تراکتورســازی ارومیه 

درحال مطالعه برای ســاخت پیشــرفته ترین و 
به روزتریــن تراکتور دنیا با مهندســی معکوس 
هســتیم. مشــکینی بیان کــرد: هم اینک روی 
توسعه این کارخانه به شدت سرمایه گذاری شده 
و ضمن ایجاد خط تولید رنگ تا پایان ســال، بر 
کیفیت بخشــی محصــوالت نیــز توجه جدی 

می شود.
در ادامــه رئیــس جهاد کشــاورزی اســتان 
آذربایجان غربی گفت:   بی تردیــد از موثرترین 
عوامل تاثیرگذار در بخش کشــاورزی؛ فناوری و 
مکانیزه آن است که با محصوالت کارخانه ارومیه 

و تبریز این حلقه درحال تکمیل است.
اسمعیل کریم زاده با تأکید بر توسعه کشاورزی 
صنعتــی اظهار داشــت: کشــاورزی صنعتی از 
کشاورزی سنتی مقرون به صرفه تر بوده و ضمن 
ایجاد درآمد مناســب، در جوانان روستایی نیز 
ایجاد عالقه مندی می کند تا شغل آبا و اجدادی 

خود را برای رفع نیازها دنبال کنند.

عضو شورای اسالمی شهر قدس:  

توسعه فرهنگ انحصاری نیست
عضو شــورای اسالمی شــهر قدس گفت: در 
طول سال های گذشته سعی شــد با حمایت از 
هیأت های مذهبی، تعالی فرهنگی در شهرقدس 

دنبال شود.
به  گزارش روابط عمومی شــورای اســالمی و 
شــهرداری قدس به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
شــورای اســالمی شــهر قدس، پروانه نجمی 
در گفت وگو بــا خبرنگار مهر با اشــاره به نقش 
ســازنده فرهنگ دینــی و مذهبی در توســعه 
اجتماعی جامعه مبتنی بر اخالق محوری اظهار 
داشــت:  ظرفیت های دینی و معنوی گسترده و 
قابل توجهی در این خطه از غرب اســتان تهران 
وجود دارد که با برنامه ریزی اصولی که در گذشته 
تنظیم و طراحی شد، توفیقات شایسته ای در این 

بخش به دست آمد.
عضو شورای اسالمی شهر قدس افزود: تعالی 
فرهنگی بدون در نظر گرفتن ارزش های اسالمی 
امکانپذیــر نخواهد بود و آنچه متضمن رشــد و 
پویایی جامعه در چارچوب های اخالقی خواهد 
بود، معطوف به تبیین محتــوای دینی و آیینی 
حوزه مذهبی می شــود. نجمی گفت: در طول 
سال های گذشته سعی شد با حمایت از هیأت های 
مذهبی، حصول اهداف تعیین شــده با ضریب 

موفقیت هرچه بیشتری همراه شود.
عضو شورای اسالمی شــهر قدس عنوان کرد: 
یکی از ویژگی های شــهر قــدس، بافت دینی و 
مذهبی جمعیت و فضای حاکم در آن اســت اما 
می طلبد در این عرصه تالش و برنامه ریزی های 

مجدانه ای لحاظ شود.
وی افزود: با عنایت به هجمه سنگین فرهنگی 
دشــمن که همواره توجه و رصد آن مورد تأکید 
مقام معظم رهبری بوده و در طول سالیان اخیر 
تحت  عناوینی همچون تهاجم فرهنگی، شبیخون 
فرهنگی، جنگ نرم و در شرایط کنونی در قالب 
نفوذ تشــریح و تبیین شــده، تقویت مراسم و 
آیین های دینی و مذهبی نقش نافذی در ارتقای 
مصونیت این منطقه از فرهنگ مسموم غرب ایفا 

می کند.
نجمی گفت: طبقه ســالمند و میانسال شهر 
قدس همواره از چنین آیین هایی استقبال کرده 
و تمایل بسیاری به مشارکت در چنین مراسمی از 

خود نشان داده است.
عضو شورای اسالمی شــهر قدس عنوان کرد: 
آنچــه در این برهــه، طرح آن ضــروری به  نظر 
می رسد، فرهنگ ســازی برای مشارکت هرچه 
بیشــتر جوانان و نوجوانان در مراسم و آیین های 

مذهبی این منطقه است.
وی یادآور شد: عرصه فرهنگی متکی و منحصر 
به شخص، فرد، دستگاه یا نهاد خاصی نمی شود 
و تمامی مسئوالن و آحاد جامعه به نوبه خود در 
این مولفه حساس و تعیین کننده سهیم هستند 
و امیدواریم با همگرایی و همســویی هدفمند، 
فرصت های موجــود تقویت شــود و تهدیدات 

احتمالی به حداقل ممکن کاهش یابد.

 مشاور رئیس جمهوری 
در بازدید از منطقه آزاد انزلی اعالم کرد:

منطقه آزاد انزلی یکی از کانون های 
اصلی توسعه استان گیالن

دکتــر ســیدرضا صالحی امیــری، مشــاور 
رئیس جمهــوری و رئیس ســازمان اســناد و 
کتابخانه های ملی ایــران از پروژه های عمرانی، 
گردشگری، طرح های توسعه و واحد های تولیدی 
مســتقر در شــهرک صنعتی منطقه آزاد انزلی 
بازدید کرد و این منطقه را یکی از کانون های اصلی 

توسعه استان گیالن دانست.
وی اظهار داشت: پروژه های عمرانی و طرح های 
زیرســاختی مهمی در این منطقه درحال انجام 
است و اقدامات بسیار بزرگ و تحوالت خوبی در 
سال های اخیر در منطقه آزاد انزلی صورت گرفته 

است.
رئیس ســازمان اســناد و کتابخانه های ملی 
کشور با اشاره به این که در زمینه فرهنگ سازی 
نیز شــاهد عملکرد مناسبی از ســوی مدیران 
ســازمان بوده ایم، تأکید کرد: تالش های انجام 
شده در حوزه گردشگری و توسعه فرهنگی در این 
منطقه محسوس است و با توجه به پتانسیل باالی 
منطقه آزاد انزلی، رشد همگون توسعه فرهنگی و 
اقتصادی را که الزم و ملزوم همدیگر هستند، در 

این منطقه شاهد بوده ایم.
مشاور رئیس جمهوری درخصوص بازدید های 
صورت گرفته از توانمندی هــای این منطقه در 
حوزه های مختلف خاطرنشان کرد:   منطقه آزاد 
انزلی بیشتر از ســایر حوزه ها در راستای تحقق 
ماموریت تعریف شده حرکت کرده و این گام های 
مثبت در احــداث مجتمع بنــدری، پروژه های 
مختلف در حوزه های گردشگری، صنعتی، تجاری 
و  ایجاد اشتغال و ســرمایه گذاری جذب شده از 

سوی بخش خصوصی مشهود است.
همچنین رضا مســرور، رئیس هیأت مدیره و 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی گزارشی از 
روند عملیات اجرایــی پروژه های درحال احداث 
و ظرفیت های اقتصــادی، تجاری و صنعتی این 
منطقه ارایه کرد و معرفی برنامه های در دست اجرا 
برای تحقق  سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی 
و اقدامات انجام شــده در حوزه توسعه فرهنگی 
و  گســترش امکانات و خدمات گردشــگری و 
مسیر روبه رشد شاخص های اقتصادی منطقه به 
منظور بهبود فضای کسب وکار  از دیگر مباحث 
مطرح شده از سوی مدیرعامل ســازمان در این 

دیدار بود.

تولید نخستین تراکتور برنجی کشور در ارومیهرویداد

امیررضا علیار- ارومیه| معــاون امور بازرگانی 
و توســعه تجارت ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
آذربایجان غربی گفت: شهرک نمایشگاه های خودرو 

پیرانشهر کلنگ زنی و مراحل احداث آن آغاز شد. 
محمد دهقان اظهار داشــت: ســال گذشــته در 
شهرستان پیرانشهر زمین شــهرک نمایشگاه های 
خودرو توســط بخش خصوصی خریداری و امسال 
نیز کلنگ زنی و مراحل احداث آن آغاز شــد. معاون 
امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن 
و تجارت آذربایجان غربی تصریــح کرد: در این رابطه 
هم اینک بتن ریــزی مغازه ها انجام شــده اما با توجه 
به عدم هماهنگــی بین مجری طرح، شــهرداری و 
اداره صنعت، معدن و تجارت جلسه ای برگزار و نحوه 
انتقال واحدها، تطبیق اجرای پروژه با دســتورالعمل 
و هماهنگی مجریان و نماینده شــهرداری با اتحادیه 

اصناف بررسی شد.
وی بیان کــرد: با توجــه به تصویــب ضرورت 
هماهنگی مقرر شد مجریان طرح با اداره شهرستان، 
اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه همکاری و هماهنگی 
الزم را داشته باشــند و درنهایت از محل این طرح 

بازدید به عمل آمد.
دهقان با اشــاره به گزارش عملکــرد 9ماهه اداره 
توسعه زیرســاخت های تجاری استان گفت: امسال 
نخستین جلسه کارگروه ایجاد و توسعه شهرک های 
صنفی و انتقال صنوف آالینده و مزاحم برگزار و مسائل 
و مشکالت اتحادیه درودگران بررسی شد که با توجه 

به ارایه راهکارهای الزم توسط ادارات ذیربط مقرر شد 
اخذ انشعاب آب، برق و گاز پیگیری شود.

معاون امور بازرگانی و توســعه تجارت ســازمان 
صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی در زمینه روند 
پیشرفت احداث مجتمع ضایعات افزود: در این زمینه 
مقرر شد استعالمات الزم از سازمان راه و شهرسازی 

استان اتخاذ شود.
دهقان تصریح کرد: با توجه به اســتخراج اطالعات 
واحدهای صنفی با پروانه از ســایت مرجع ایرانیان و 
آمار اعالمی اتحادیه نمایشــگاه داران خودرو ارومیه، 
هم اینک 29۰ واحد با پروانــه و 7۰واحد بدون پروانه 

درحال فعالیت هستند.
وی افــزود: عالوه بــر آن با توجه بــه جمع بندی 
اطالعات واحدهای احداثی مجتمع فاز یک تا ســه 
که در مجمــوع 4۱7 واحد اســت، هم اکنون تعداد 
واحدهای احداثی 57 واحد بیشتر از واحدهای صنفی 
موجود بوده، بنابراین با توجه به عدم ارایه مستندات و 
دالیل کافی توجیهی و به دلیل نداشتن توجیه فنی و 
اقتصادی، درخواست اتحادیه نمایشگاه داران ارومیه و 
اشخاص حقیقی برای احداث فاز چهار مورد موافقت 

کارگروه قرار نگرفت.
معاون امور بازرگانی و توســعه تجارت ســازمان 

صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی اظهار داشت: 
امسال در شهرستان تکاب برای انتقال صنوف آالینده 
و مزاحم، جلسه کارگروه متشــکل از ادارات مرتبط 
تشکیل و طرح توجیهی انتقال اصناف به شهرک های 
صنفی بررســی شــد و اتاق اصناف بــا هماهنگی 
اتحادیه ها درحال مکان یابی برای احداث شــهرک 

صنفی است.
وی گفــت: در 9ماهه امســال، شــهرک صنفی 
نمایشــگاه داران خودرو شهرســتان نقده واقع در 
جاده حیدرآباد براساس قرارداد ســرمایه گذاری با 
مشارکت ۱2 درصدی شهرداری نقده، 48 درصدی 
اتحادیه مشــاورین امالک و خــودرو و 4۰ درصدی 
بخش خصوصی منعقد شده و خرید زمین مجتمع با 

مشارکت سرمایه گذاران و اتحادیه ذیربط انجام شد.
معاون امور بازرگانی و توســعه تجارت ســازمان 
صنعت، معدن و تجــارت آذربایجان غربــی افزود: 
در این زمینه برای احداث شــهرک صنفی و ایجاد 
زیرســاخت های آن اقدامــات الزم ازجمله دریافت 
مجوز و استعالم از تمامی ادارات شهرستانی و استانی 
به عمل آمده و محوطه خاکبرداری و نقشــه احداث 
توسط نظام مهندسی و مهندسان مشاور استان تهیه 

شده است.
دهقان اظهار داشت: برای شهرک میوه وتره بار واقع 
در جاده محمدیار نقده خرید زمین توســط اعضای 
میدان میوه وتره بار انجام شده اما تاکنون خاکبرداری 

و جاده کشی نشده و نقشه آن نیز در دست تهیه است.

احداث شهرک نمایشگاه های خودرو در پیرانشهر  

هم اکنون تراکتور 240 به 
کشورهای آسیایی صادر شده 

و در این رابطه روی مسأله 
صادرات در چشم انداز آینده 
توجه ویژه ای شده تا جایی که 
حداقل 50 درصد محصوالت به 

خارج از کشور صادر شود

عضو شورای اسالمی شــهر قدس گفت: با 
بهره برداری از پروژه پارک بانوان در این شهر 
عالوه بر توسعه فضای ســبز ظرفیتی مناسب 
و مطلوب بــرای بهره گیری بانــوان از چنین 

امکاناتی در شهر قدس فراهم خواهد شد.
 منیــر هرمــزی، عضو شــورای اســالمی
 شهر قدس با اشاره به تالش مدیریت شهری 
برای توزیع متوازن امکانــات در اقصی  نقاط 
این شــهر اظهار کرد: یکی از نارســایی های 
این منطقــه ضعف های زیرســاختی و فاصله 
جدی امکانات میان مناطق مرکزی محروم و 

حاشیه ای شهر است. 
وی افزود: از آغاز فعالیت شــورای اسالمی 
شــهر قــدس در دوره چهــارم، طرح هــای 
متعددی تعریف و مصوب شــد که اجرای آن 

به تدریج عملیاتی می شود.
هرمزی گفــت: تحقق مصوبــات به تأمین 
اعتبارات مورد نیاز وابســته اســت و به واقع 
هرچه گشــایش های مالی بیشــتری حاصل 

شــود به همان میزان قدرت مانــور مدیریت 
شــهری برای توســعه امکانات افزایش پیدا 

می کند.
عضو شــورای اسالمی شــهر قدس عنوان 
کرد: پــروژه  پارک بانــوان از نمونه طرح های 
برجســته مصــوب در پارلمان شــهری این 
منطقه به شــمار می رود که با تــالش عوامل 
ذیربط درحال اجرایی شــدن است. وی افزود: 
با بهره بــرداری از این طرح بســتر و ظرفیت 
مناســبی برای بهره گیری بانوان این شهر از 
فضاهای اینچنینی فراهم می شــود که یقینا 
در ارتقای نشــاط اجتماعــی در این محدوده 

اثرگذار خواهد بود.
هرمزی یادآور شــد: بدون شک با هم افزایی 
و همگرایی بین دستگاهی روند رشد و توسعه 
پایدار در شــهر قــدس با دوام و قــوام هرچه 
بیشتری همراه می شــود و با عنایت به تعامل 
ســازنده موجود، افق درخشانی را برای آینده 

این شهر پیش بینی می کند.

عزم مدیریت شهری قدس برای بهره برداری از پارک بانوان
دکتر اســالم کریمی، مدیرکل ورزشی و 
اردویی بنیاد شهید و امور ایثاگران در نامه ای 
از تالش های ســازمان لیگ فوتبال ایران در 
بزرگداشــت شــهدا و برگزاری دومین دوره 

جام شهدا قدردانی کرد. 
دکتر اســالم کریمی مدیرکل ورزشــی  و 
اردویی در نامــه ای خطاب بــه مهدی تاج 
نایب رئیس فدراســیون و رئیس ســازمان 
لیگ اظهــار کرد: ایران اســالمی همواره به 
فداکاری و رشــادت ایثارگران خود می بالد، 
ایثارگرانی که با مجاهدت خســتگی ناپذیر 
خویش در تمامی عرصه هــای جهان در راه 
خدا و تالش در مســیر پیشرفت جامعه گام 
برمی دارند تا پرچم پرافتخار میهن عزیزمان، 
 همواره بر بلنــدای قله های عزت و شــرف 

در اهتزاز باشد.
به پــاس اهتمــام متقــن و ارزشــمند 
حضرتعالی، از ســعی و تــالش وافر آن عزیز 
ارزشــی، مدیــران، اعضــای هیأت مدیره، 

سرپرســتان، مربیان و بازیکنان باشگاه های 
فرهنگی- ورزشی پرســپولیس، ذوب آهن، 
سایپا و صبای قم در پیشــبرد اهداف عالیه 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران، خاصه 
در اشاعه فرهنگ ایثار و شــهادت برگزاری 
هر چه باشکوه تر دومین دوره مسابقات جام 

شهدا صمیمانه تشکر و قدردانی می نماید.
چه زیبا و چه نیکوست خدمت به بزرگانی 
کــه ایثــار کردند تا مــا درس فــداکاری و 
مردانگی بیاموزیم، البتــه ورود به این وادی 
و افتخــار این خدمتگــزاری، جز خلوص در 
ایمان به آن رشادت ها نیست و الطاف خاص 
و عنایات حضرت حق موجب اســت تا ما و 
شــما چند صباحی بر این ســبیل حق قرار 

گرفته و توشه ای اخروی برگیریم.
گفتنی اســت، دومین دوره جام شهدا از 
دوم بهمن ماه ۱394 در اســتادیوم شهدای 
شــهر قدس با بازی دو تیم پرســپولیس و 

سایپا افتتاح می شود.

قدردانی بنیاد شهید و امور ایثارگران از سازمان لیگ فوتبال ایران


