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شهرستان | مدیرامور آب و فاضالب روستایی خوی ازاجرای ۱۲ طرح آبرسانی به روستاهای این شهرستان خبرداد.یداله سلطانی بااعالم اینکه 

این طرح ها از ۶۰درصد پیشرفت عملیاتی برخوردار هستند،اظهارداشت: برای اجرا وآماده بهره برداری شدن این تعدادطرح، ۶۵میلیاردریال 
اعتبار پیش بینی شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان اعالم کرد:

ایجاد ۸ هزار شغل تا پایان امسال در حوزه 
صنعت، معدن و تجارت استان گلستان

| حسینقلی قوانلو در نشست خبری 
با بیان اینکه 3۵ درصد از اشــتغال استان طی 
سال گذشته در بخش صنعت، معدن و تجارت 
ایجاد شده است، اظهارکرد: تعهد اشتغال استان 
در سال گذشــته ۱9 هزار و 4۰۰ شغل و سهم 
بخش صنعت، معدن و تجارت نیز ۵ هزار و 7۰۰ 
فرصت شغلی جدید بود.وی افزود: با تالش هایی 

که صورت گرفت موفق شدیم در پایان سال قبل 7 هزار و 3۱ شغل در 
این بخش ایجاد کنیم و تعهدات ما ۱۲4 درصد محقق شده است.رئیس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان ادامه داد: 4 هزار و ۶۶۵ شغل 
در حوزه اصناف، یک هزار و 9۱9 شغل در بخش صنعت و معدن و 477 
شغل نیز در شرکت های پخش ایجاد شده که همه آنها در سامانه رصد 
به ثبت رسید.وی در خصوص راستی آزمایی مشاغل ثبت شده در سامانه 
رصد گفت: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیئتی را در این زمینه 
تشکیل داد که براساس اعالم آنها بیش از 9۵ درصد مشاغل بررسی شده 
در حوزه صنعت، معدن و تجارت در محل ایجاد شده است.قوانلو با اشاره 
به برنامه های حوزه صنعت، معدن و تجارت استان در راستای اشتغالزایی 
بیان کرد: در برنامه ای که به استاندار ارائه دادیم ایجاد 8 هزار شغل را 
تعهد کردیم که امیدواریم تا پایان امســال به آن دست پیدا کنیم.وی 
یادآور شد: عالوه برمشاغلی که ایجاد و در سامانه رصد به ثبت می رسانیم 
حدود یک هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار نفر نیز در طرح هایی که در دست ساخت 
قرار دارد، مشغول به کار هستند که در این آمارها گنجانده نشده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در ادامه درخصوص تحقق 
شعار سال و حمایت از کاالی ایرانی اظهارکرد: تحقق این شعار نه تنها 
برعهده دولت بلکه برعهده همه قوا و نهادها و بر دوش مردم قرار دارد.

وی افزود: رونق تولید در دو ســال اخیر منجر به افزایش تولید شده و 
محصوالت زیادی در انبارها وجود دارد، اگر شعار » ایرانی، ایرانی بخر« 
را نهادینه کنیم و تولیدکنندگان را مورد حمایت قرار دهیم، منافع آن 

متوجه هم تولیدکننده و هم مصرف کننده خواهد شد.

الزام به مصرف کاالی ایرانی در اداره کل راه 
و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

| مصیبی - قاســم قاســمی در 
اولین جلسه شورای مدیران اداره کل راه 
و شهرسازی استان چهار محال و بختیاری 
که با حضور رؤســای ادارات شهرستانی 
برگزارشد از مدیران ، رؤســای ادارات و 
مأموران خرید این اداره کل خواســت در 
پروژه های عمرانی و ادارات زیر مجموعه 

راه و شهرسازی استان درصورت وجود کاال و خدمات داخلی به 
هیچ وجه کاالی خارجی خریداری و استفاده نشود  .

مدیرکل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به نامگذاری ســال ۱397 تحت عنوان » سال حمایت از کاالی 
ایرانی « توسط مقام معظم رهبری گفت : بهترین راه برای رونق 

تولید و افزایش اشتغال ، حمایت از کاالی ایرانی است  .
وی افزود : با توجه به اینکه در تمام شهرســتان های اســتان 
پروژه تعریف شده داریم رؤســای ادارات شهرستانی اداره کل 
در ســال جاری با پیگیری،نطارت و سرکشی مرتب و مداوم به 
تکمیل پروژه های عمرانی حوزه خود سرعت خواهند ببخشند .
قاسمی اولویت این اداره کل را در ســال ۱397 ،اتمام پروژه 
های نیمه تمام راه ســازی و ساختمان ها و تأسیسات عمومی و 
دولتی ، اجرای آیین نامه اجرایی ماده )8( قانون ســاماندهی و 
حمایت از تولید و عرضه مســکن ، بازنگری طرح های جامع و 
تفصیلی شهرهای استان ، تعامل بیشتر با شهرداری ها در حوزه 
شهرسازی و معماری ، و اجرای طرح مسکن اجتماعی در استان 

اعالم کرد .
در این جلســه معاونین و رؤســای ادارات شهرســتانی راه و 
شهرســازی به صورت اجمالی گزارشــی از عملکرد سال 9۶ و 

برنامه ها و اهداف سال ۱397 حوزه خود را ارائه نمودند .

 اولین آزمایشگاه پمپ روغن خودرو
در کشور افتتاح شد

| اولین آزمایشگاه پمپ روغن خودروي 
کشور در بوشهر افتتاح شد . به گزارش کائنات و 
به نقل از روابط عمومي اداره کل استاندارد استان 
بوشهر، این آزمایشــگاه براي اولین بار در کشور، 
توسط شــرکت همکار استاندارد چرخه طبیعت 
ســبز، با توان آزمون انواع پمــپ هاي خودروي 
سواري ســبک و سنگین افتتاح شــد.مدیرکل 

استاندارد استان بوشهر در حاشیه این مراسم ، با اشاره به فعالیت شرکت هاي 
همکار استاندارد در این استان، گفت: ورود بخش خصوصي به استاندارد و 
تأسیس آزمایشگاه هاي همکار، از جمله موفقیت هایي بود که طي سال هاي 
اخیر، حصول شده است .محمدرحیم بهره مند ادامه داد: با تالش آزمایشگاه 
هاي همکار، بوشهر به عنوان یکي از قطب هاي آزمایشگاهي، مطرح شده 
است .الزم به ذکر است، افتتاح این آزمایشــگاه مي تواند تأثیر زیادي در 
تسریع در پاسخگویي به آزمون هاي انواع پمپ روغن خودرو داشته باشد .

| فالح- رئیس کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شورای 
اسالمی شهر تبریز یکی از اولویت های اساسی شورا و شهرداری را 
اتمام خط یک مترو تبریز در سال 97 دانست. به گزارش خبرنگار 
ما در تبریز، فرج محمدقلی زاده در جریان بازدید خود از مترو تبریز 
اظهار داشت: درخواست و خواهش از دولت این است که توجه ویژه 
ای به پروژه مترو تبریز داشته باشد زیرا مترو تبریز پروژه ای محلی 
نیســت بلکه یک پروژه ملی و منطقه ای است که اهمیت باالیی 
داشته و به حمایت جدی نیاز دارد. عضو شورای اسالمی شهر تبریز 
با اشاره به اینکه مجموعه های زیادی در مترو تبریز سالیان سال 
است در مجموعه مترو تالش دارند گفت: باید توجه داشته باشیم 
که تا به امروز در مترو تبریز کارهای زیادی انجام شده است اما چون 
قریب به اتفاق فعالیت ها زیر زمین و دور از چشم مردم است این 
فعالیت ها دیده نمی شوند. فرج محمدقلی زاده افزود: انشااهلل بعد 
از راه اندازی خط مترو مردم خواهند دید که فرزندان آنها در این 
پروژه زیرزمینی چه کارهای بزرگی انجام داده اند. وی گفت: مترو 
یک پروژه واقعا بزرگ و هزینه بر است و اگر دولت و دستگاههای 
دولتی به صورت جدی از این پــروژه حمایت نکنند، زمان زیادی 

برای اتمام آن نیاز خواهد بود که این نیز مشکلی بر مشکالت شهر 
اضافه خواهد کرد. رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای 
اسالمی شهر تبریز اظهار داشت: طوالنی شدن مدت زمان اجرای 
مترو شاید شــیرینی تکمیل آن را از بین ببرد به همین منظور ما 
به عنوان نمایندگان مردم از دولت و نمایندگان محترم در مجلس 
شورای اسالمی درخواست داریم در این رابطه شهرداری و شورای 
شهر را تنها نگذارند. فرج محمدقلی زاده گفت: اطالع  دارم استاندار 
محترم در این خصوص به جد پیگیر هستند و زحمات زیادی می 
کشــند اما انتظار ما این است که تمامی دستگاهها را با شهرداری 
همراه کنند، همراه ساختن دستگاههای خدمات ده با شهرداری 
در خصوص همکاری در جابجایی تاسیسات شهری سر راه مترو، 
هر اندازه بیشــتر اتفاق بیفتد هم از لحاظ زمانی به نفع شهر است 
هم اینکه باعث کاهش هزینه ها خواهد شــد. عضو شورای شهر 
تبریز اظهار داشــت: اتمام خط یک مترو تبریــز از اولویت های 
اساسی مجموعه شهرداری و شورای شهر در سال ۱397 است تا  
بتوانیم الاقل از بخشی از خدماتی که انجام شده است شهروندان 
بتوانند بهره مند شــوند. وی افزود: در حالی که برای تکمیل خط 

یک مترو تبریز ۶۵۰ میلیارد تومان پول نیاز است اما بودجه ای که 
دولت پیش بینی کرده است مبلغ 37 میلیارد تومان است. رئیس 
کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر تبریز در پایان 
سخنانش اظهار داشت: مجموعه شهرداری به هر نحوی که شده 
حاضر است ســهم خود را به پروژه مترو تامین کند تا خط یک به 
اتمام برسد در عین حال دولت نیز باید سهم خود در مترو تبریز را 

تامین نماید تا پروژه سر موقع تکمیل شود.
رئیس کمیسیون فرهنگی و 
اجتماعی شورای اسالمی شهر تبریز:

اتمام سریع 
خط یک مترو 
از اولویت های 
اساسی شورای 
شهر تبریز است

| به دنبال تأکید مدیرعامل سازمان بیمه سالمت 
ایران به منظور تعامل سازنده و فعال با اصحاب رسانه، اولین 
نشست شورای اطالع رسانی این اداره کل با حضور جمعی 
از اصحاب رسانه استان در سالن اجتماعات یادگار امام)ره( 
این اداره کل برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل 
بیمه سالمت مازندران ، دکتر رسول ظفرمند، مدیرکل بیمه 
سالمت مازندران ضمن تقدیر از تعامل سازنده اصحاب رسانه 
استان با این اداره کل ، گفت: از  مولفه های مهم در اصالح 
نظام سالمت، پاسخگونمودن نهادها و متولیان فعال در این 
عرصه است.وی افزود: با عنایت به این که نیمی از جمعیت 
استان تحت پوشش بیمه سالمت قرار دارند و بیش از ۲ هزار 

و دویست موسسه درمانی نیز در سطح استان با این اداره کل 
طرف قرارداد می باشند ما شدیداً نیازمند یاری و همکاری 
تمامی اصحاب رسانه استان در امر خدمت رسانی هرچه بهتر 
به مردم هستیم تا بتوانیم از تمام ظرفیت های استان در این 
راه بهره مند شــویم . وی  یکی از کلیدی ترین مولفه ها در 
اصالح نظام سالمت را پاسخگونمودن نهادها و متولیان فعال 
در این حوزه اعم از سیاستگذاران، بیمه ها و ارائه دهندگان 
خدمات برشــمرد  تا در برابر تصمیم و اقدام خود مسئول و 
پاسخگو باشند و این امر زمانی میسر است که افراد جامعه از 
حقوق خود مطلع بوده و به چگونگی استیفای آن آشنا باشند 

و یقیناً رسانه ها نقش مهمی در تحقق این امر دارند.

مدیر مخابرات منطقه گلستان اعالم کرد:

تالش بیشتر درجهت بهبود نقاط ضعف همزمان با تقویت نقاط مثبت
| اقدامات انجام شده در سال 9۶ که منجر به توسعه و رضایت مندی بیشتر شده است مرهون 
تالش تمام کارکنان است.مهندس غالمعلی شهمرادی که درجمع کارکنان مدیریت ارتباطات سیار 
استان ســخن می گفت : ضمن اعالم این مطلب افزود: از نقاط برجسته و مثبت حوزه ارتباطات سیار 
مخابرات منطقه گلستان دارا بودن نیروهای متخصص ، توانمند و دلسوز می باشد بطوریکه بر خالف 
مخابرات مناطق دیگر در سطح کشور ، بسیاری از پروژه ها توســط کارشناسان بومی انجام شده که 
عالوه بر صرفه جویی مالی ارزشــهای فراوانی داشته و فرصت مغتنمی بوده که در اختیار کارشناسان 
قرار گرفته است.وی پیگیری جدی امورات ، سالمت کاری و وجود جریان های کاری سالم را از نقاط 

قوت این حوزه دانســت و ادامه داد همزمان با تقویت نقاط قوت تالش بیشتری را در بهبود نقاط ضعف باید به کار بندیم. مدیر 
مخابرات منطقه گلستان با تشریح عملکرد مدیریت ارتباطات سیار در سال گذشته یکی از نقاط قابل بهبود را کنترل ، نظارت بر 

برآوردها ، صورتجلسات و بازدیدها دانست و گفت دقت در نظارت الزم وضروری است و در بهبود شرایط بسیار موثر می باشد. 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان خبر داد:

معافیت دو ساله برای پرداخت حق بیمه کارفرمایان
| محمدرضا یوسفی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان، از معافیت دو ساله برای 
پرداخت حق بیمه کارفرمایان در راستای ابالغ آیین نامه اجرایی بند الف تبصره ۱4 قانون بودجه سال 9۶ کل 
کشور خبر دادبه گزارش کائنات و به نقل از ایسنا ؛ .محمدرضا یوسفی با بیان اینکه همه کارگاه های تولیدی 
و خدماتی دارای مجوز کسب و کار از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تحت شرایطی معاف می شوند، افزود: 
طبق ابالغ آیین نامه اجرایی بند الف تبصره ۱4 قانون بودجه سال 9۶ کل کشور و در راستای بند 3 تا 7 بسته 

»اشتغال و توانمندسازی نیروی کار«، مصوبه ستاد اقتصادی مقاومتی، معافیت دو ساله برای پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان در 
نظر گرفته شده است.وی هدف از اعمال این امتیاز را تحرک بخشی بازار کار کشور، حمایت از کارفرمایان و ایجاد اشتغال از طریق 
ترغیب و تشویق کارفرمایان کارگاه های تولیدی و خدماتی به استفاده از نیروی کار جدید، عنوان و تصریح کرد: بر این اساس، همه 
کارگاه های تولیدی و خدماتی دارای مجوز کســب و کار در صورت استخدام بیکاران دارای مدرک تحصیلی لیسانس و باالتر که در 

مراکز کاریابی و مشاوره شغلی ثبت نام کرده اند به مدت دو سال از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف می شوند.

رئیس حوزه هنری گلستان:

۵ دهه از عمر سینماهای استان گلستان می گذرد
| نقــی محمدنژاد در گفت وگو با خبرنگاران اظهار داشــت: امروز حوزه ســینما در حال 
زیان دهی است اما سیاست کشور این است که در ســاخت سینما و بازسازی بودجه دولتی لحاظ 
نشود و بخش خصوصی وارد شود و در این راستا حوزه هنری و بخش خصوصی سرمایه گذاری انجام 
می دهند.وی گفت: برای نوسازی ســینماها در گرگان و گنبدکاووس بخش خصوصی وارد شدند 
و در حال حاضر بخش خصوصی وارد شده و در سال ۱397 سینمای بهمن گرگان مورد بازسازی 
و ساخت سالن چندمنظوره انجام می شــود.رئیس حوزه هنری استان گلستان مسئوالن مدیریت 
شهری و مدیران دستگاه های اجرایی برای ساخت این سینما مساعدت و همکاری داشتند، افزود: 

از نظر حوزه هنری سینماهای استان گلستان ایمن نیســتند و این نکته در نظر گرفته شده است.محمدنژاد با بیان اینکه 
بیش از ۵ دهه از عمر سینماهای اســتان گلســتان می گذرد، افزود: با توجه به معماری هایی که این سینماها دارند نیاز 

است که بازسازی اتفاق بیفند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان:

خوزستان همچنان با خشکسالی مواجه است
| مدیرکل هواشناسی خوزستان با بیان اینکه مجموع میزان بارش ها در سال زراعی جاری تاکنون ۱۶۱ 
میلی متر بوده است، گفت: این میزان بارش نســبت به مدت مشابه سال گذشته 4۶ درصد کاهش داشته است.به 
گزارش کائنات و به نقل از ایسنا ؛ کوروش بهادری با اشاره به بارش های اخیر در خوزستان اظهار کرد: مجموع میزان 
بارش ها از ابتدای سال زراعی جاری در خوزستان تاکنون ۱۶۱ میلی متر گزارش شده است، در حالی که میزان بارش 
در سال زراعی گذشته )9۶-9۵( در مدت مشابه که سال کم بارشی بوده است ۲۰3 میلی متر بوده است. این میزان 

بارش در مقایسه با بلندمدت که ۲98 میلی متر است، 4۶ درصد کاهش داشته است.مدیرکل هواشناسی خوزستان افزود: با وجود بارندگی  روزهای 
اخیر هنوز خوزستان با پدیده خشکسالی روبه رو است بنابراین باید دستگاه های اجرایی، بخش کشاورزی و مردم نسبت به استفاده مصرف بهینه 
آب توجه داشته باشند.مدیرکل هواشناسی خوزستان با اشاره به پیش بینی وضعیت هوایی خوزستان در هفته جاری گفت: مدل های هواشناسی 
نشان می دهد که از روزهای دوشنبه و سه شنبه ناپایداری مجددی بر خوزستان حاکم خواهد بود که بارش های پراکنده و رگباری همراه با وزش 

باد شدید در اکثر نقاط استان پیش بینی می شود. در حال بررسی هستیم تا در صورت نیاز اطالعیه ای در این خصوص صادر شود.

خبرنامه

استانها

خبر

از مولفه های مهم در 
اصالح نظام سالمت، 
پاسخگونمودن نهادها 
و متولیان فعال در این 
عرصه است

اجرای۱۲طرحآبرسانیبهروستاهایشهرستانخوی

مدیرکل بیمه سالمت مازندران: 

دوشنبه    27 فروردین 1397
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| اسد فالح- نماینده ولی فقیه در آذربایجان 
شرقی و امام جمعه تبریز گفت: حساب ۱۰۰ یک میراث 
گرانقدر و ارزشمند از امام راحل است و مسئوالن بنیاد 
مسکن با همراهی مردم و خیران در جهت احیای آن گام 
های موثر بردارند. به گزارش  خبرنگار ما در تبریز به نقل 
از روابط عمومی دفتر نماینــده ولی فقیه در آذربایجان 
شرقی، حجت االســالم والمسلمین سید محمدعلی آل 
هاشم به مناســبت روز بنیاد مسکن انقالب اسالمی در 
دیدار کارکنان بنیاد مســکن اســتان با بیان اینکه امام 
راحل با افتتاح حســاب ۱۰۰ و تاســیس نهاد ارزشمند 
بنیاد مسکن انقالب اســالمی عزم نظام اسالمی را برای 
خدمت رسانی به مردم و ضرورت رفع مشکالت جامعه 
در حوزه مســکن به همگان متذکر شــد، گفت: بعد از 
گذشــت 4 دهه از پیروزی شــکوهمند انقالب اسالمی 
همچنان مشکالت در حوزه مسکن از جمله دغدغه های 
اقشار مختلف جامعه اســت، اما می توان با عزمی جدی 
مسئوالن بنیاد مسکن، مشــارکت مردمی و خیران این 
حوزه در جهت رفع نیازهای عمومی موثر واقع شد. امام 
جمعه تبریز افزود: بنیاد مســکن جلوه دیگری از برکات 

انقالب اسالمی به مســتضعفان و محرومان جامعه است 
که توانســت غبار محرومیت در حوزه مسکن به ویژه در 
سال های نخست انقالب را از پیشانی بسیاری از محرومان 
بزداید. وی با اشاره به وظایف این نهاد انقالبی تصریح کرد: 
بر اساس نگاه بلند نظام اسالمی و صراحت قانون اساسی 
ایجاد سرپناه و مسکن سازی برای محرومان از مهم ترین 
اهداف تاسیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی بوده که این 
کار بزرگ با همت دولت و مشــارکت خیران امکان پذیر 
است. حجت االسالم والمســلمین آل هاشم با تاکید بر 
کیفی سازی و اســتحکام بخشــی واحدهای مسکونی 
ساخته شــده گفت: ساخت مســکن برای نیازمندان و 
محرومان و آسیب دیدگان حوادث مختلف، کاری جهادی 
و عبادتی است که اجر دنیوی و اخروی دارد. در ابتدای 
این دیدار حافظ باباپور مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان 
شرقی با ارائه گزارشی از عملکرد این نهاد انقالبی، اصلی 
ترین رویکرد بنیاد مســکن انقالب اسالمی در استان را 
توجه بیش از پیش به حساب ۱۰۰ امام )ره( و مشارکت 
مردم و خیران در امر احداث واحد مسکونی به نیارمندان 

جامعه عنوان کرد.

حساب ۱۰۰ امام)ره( در بنیاد مسکن باید احیا شود
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی: 

بنیاد مسکن جلوه دیگری از برکات انقالب اسالمی به مستضعفان و محرومان جامعه است
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| اسد فالح- نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی گفت: راهبرد اقتصادی مقام معظم 
رهبری، اقدام و عمل مسئوالن و مردم در حمایت از کاالی ایرانی، گامی برای رونق کارخانه های 
داخلی و اشتغال جوانان است. به گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده 
ولی فقیه در آدربایجان شرقی، حجت االسالم والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم در دیدار اقشار 
مختلف مردم و مسئوالن نهادها، ادارات و کارخانجات استان با بیان اینکه »جهاد اقتصادی«،»هّمت 
مضاعف و کار مضاعف«،»حماسه سیاسی وحماسه اقتصادی«،»اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل« به 
معنای واقعی استقالل اقتصادی کشور را به همراه دارد، گفت: حمایت از کاالی ایرانی فراگیرترین 
و مردمی ترین نامگذاری سال اســت و هرکس در هر جایگاهی موظف است به تقویت تولید ملی 
کمک کند. امام جمعه تبریز افزود: خرید کاالی ایرانی و حمایت از آن زمانی محقق می شــود که 
تولیدکنندگان بر اساس نیاز مشــتری کاالیی با کیفیت و رقابت پذیر تولید و به بازارهای داخلی 
و خارجی عرضه کنند. وی با اشــاره به اینکه راهبردهای توســعه اقتصادی کشور چندین سال 
است که از ســوی رهبر انقالب تعیین و تبیین می شود، خاطرنشان کرد: راه نجات کشور اقتصاد 
مقاومتی با بهره گیری از پتانسیل بسیج عمومی مردم در عرصه شکوفایی اقتصاد ملی است. حجت 

االسالم والمســلمین آل هاشم با تاکید بر لزوم فرهنگ ســازی حمایت ملی از کاالی ملی گفت: 
مصرف کنندگان نقش آفرین اصلی عرصه تولید کشــور هستند زیرا با خرید و حمایت از کاالهای 
ایرانی ضمن کمک به رونق صنعت و تولید کشور، اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی در حمایت 
از تولید داخلی و مبارزه با کاالی قاچاق را محقق می سازند. وی افزود: البته چنانچه تولید داخلی 
از نظر کیفیت قابل رقابت با نوع خارجی آن باشد خود به خود فرهنگ استفاده از تولید داخلی در 
کشور نهادینه می شود. امام جمعه تبریز با بیان اینکه خودباوری امری تأثیرگذار در زمینه حمایت 
از کاالی ایرانی است، اظهار داشت: باید برخی نگاه های نادرست نسبت به کاالی ایرانی را از ذهن 
ها پاک کنیم و مصرف کاالهای ســاخت داخلی را در اولویت و آن را مقدم بر کاالهای خارجی بی 
کیفیت  قرار دهیم. نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی گفت: خرید کاالی ایرانی؛ افتخار ملی 
است و در ایجاد فرصت های شغلی نقشی اساسی دارد. حجت االسالم والمسلمین آل هاشم افزود: 
با حمایت از کاالها و تولیدات داخلی عالوه بر حمایت از اشتغال، از خروج ارز برای خرید کاالهای 
خارجی جلوگیری می شود، برای تحقق این مهم باید به رویکرد اقتصاد مقاومتی، سیاست خرید و 

تأمین کاال از تولید کنندگان داخلی با جدیت از سوی مردم و مسئوالن اجرایی شود.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی: 

خرید کاالی ایرانی افتخار ملی است و در ایجاد فرصت های شغلی نقشی اساسی دارد

حمایت از کاالی ایرانی فراگیرترین و مردمی ترین نامگذاری سال است


