
ارومیه؛

شهری که تا دوره قاجار هفت محله به نام چهره های مشهور داشت

ناوشکن پیشرفته »سهند« به ناوگان نیروی دریایی ملحق شد
و  تهاجمی  قابلیت  با  بومی خاورمیانه »سهند«  ناوشکن  پیشرفته ترین 

دفاعی دو برابری نسبت به ناوشکن جماران به نیروی دریایی الحاق شد.
 به گزارش ایسنا منطقه خلیج فارس، صبح امروز و با حضور فرمانده کل ارتش 

جمهوری اسالمی، ناوشکن سهند به ناوگان نیروی دریایی ملحق شد.
پیشرفته ترین ناوشکن بومی خاورمیانه با نام سهند توسط متخصصان جوان 

نیروی دریایی طراحی و تولید شد.
در ساخت این ناوشکن که دارای قابلیت های فیزیکی و عملیاتی بیشتری نسبت 
به خواهر خود ناوشکن جماران است، به دانش فنی داخلی نیروی دریایی اتکا شده 

است.
سازه اصلی سهند با ساختاری متفاوت نسبت به جماران با قابلیت رادارگریزی، در 
بلوک های مجزا طراحی و ساخته شده است و حوض خشک شناور به هم متصل و 

بعد به آب انداخته می شود.

قابلیت تهاجمی و تدافعی ناوشکن سهند حدود دو برابر جماران است و بروز 
رسانی های زیادی در ساخت آن انجام شده است.

به روزرسانی پرتاب گرهای اژدر، انواع توپ های ضدهوایی و ضد سطحی، سامانه 
موشکی سطح به سطح و سطح به هوا، سامانه دفاع نقطه ای، سامانه ضددریایی، 
جمله  از  باال  مانورپذیری  قابلیت  و  عملیاتی  برد  افزایش  رادارگریزی،  قابلیت 

سیستم های این ناوشکن است.
مزیت دیگر ناوشکن سهند نسبت به جماران افزایش تعداد موتورها است و با دارا 

بودن ۴ موتور پرقدرت، در انجام مانورهای حرکتی از جماران پیشی گرفته است.
پیشرفته ترین ناوشکن بومی خاورمیانه با داشتن سازه بسیار قوی و رادارگریزی 
و افزایش سطح عرشه پرواز، ضمن این که کمتر در تیررس رادارهای دشمن قرار 
می گیرد، قادر است ۱۵۰ روز به همراه شناور پشتیبان در اقیانوس های دوردست و 

آب های متالطم دریانوردی کند.
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تنهاتر از همیشه
بی توجهی رهبران جهان به بن سلمان در اجالس گروه ۲۰ در آرژانتین
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 ترنم نغمه های اقوام ایرانی
در تاالر رودکی

پنجمین دوره جشنواره موسیقی » آینه دار« افتتاح شد

 کسی نمی تواند جایگزین ظریف شود
یوسفیان مال:

یک نماینده اصولگرای مجلس گفت: آقای ظریف صحبت نادرستی 
همه  آدرس  توانم  می  من  خواسته اند.  آدرس  او  از  حاال  که  نکرد 
پولشویی ها را به نمایندگان بدهم؛ اسامی همه قاچاقچیانی که میلیارد 
ها پول کثیف در این کشور مبادله می کنند. کسی وجو دارد که بگوید 

این پولها کثیف نیست؟
عزت اهلل یوسفیان مال در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایلنا، در خصوص 

استیضاح وزیر امور خارجه با ذکر این موضوع که استیضاح حق نمایندگان 
است، گفت: در برخورد با مسائل مختلف یک نماینده آزاد است استیضاح 

کند و نماینده دیگر هم می تواند مخالف باشد. 
در وضعیت فعلی کشور کسی نمی تواند جایگزین جواد ظریف شود

وی همچنین با تاکید بر این مساله که کشور انقالبی همیشه در شرایط 
حساس است و این وضعیت گاهی پررنگ تر و گاهی کم رنگ تر است، افزود: 

بحث امروز ما این است که همه اهل فن می دانند در وضعیت فعلی کشور 
کسی نمی تواند جایگزین جواد ظریف شود و یا با رفتن ایشان از وزارت امور 
خارجه به فرض اینکه کسی هم بتواند در این سمت قرار بگیرد، حداقل 
وزارت خانه ای در این شرایط کشور که تحریم ها به سمت ما گسیل شده 

چند ماه در حوزه سیاست خارجی عقب خواهیم افتاد. 

نگاه تجاری در توزیع دارو
ماجرای سودجویی دارویی در تحریم ها
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چقدر دالر نفتی ذخیره می شود؟اهرمی برای فشار بیشتر بر تولیدملی
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پس از کش و قوس های فراوانجهانگیری:

توسعه علمی
رمز بقای کشور
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معاون فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی آذربایجان 
غربی گفت: تهیه نقشه های جامع فرهنگی محالت، 

زمینه ساز توسعه و رونق مناطق قدیمی می شود.
حسن سپهر فر در گفت وگو با خبرنگار ایسنا افزود: تهیه 
نقشه های فرهنگی اصیل برای شناسایی مناطق و محالت 
قدیمی و مشهور ارومیه به نسل آینده، رونق این محالت و 
توسعه گردشگری کار مهمی است که نیازمند همکاری همه 

سازمان های مرتبط است.
وی با تاکید به پیشینه تاریخی شهر ارومیه تصریح کرد: 
این شهر تا دوره قاجار دارای 7 محله قدیمی و سرشناس بود 
که اغلب محالت با توجه به شخصیت ها و چهره های مشهور 

محله و یا وجود یک حرفه خاص نامگذاری شده بودند.
صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  معاون 
اصیل  نام های  شناخت  اهمیت  غربی،  آذربایجان  دستی 
محالت ارومیه را در راستای تعریف هویت اصلی شهر ارومیه 
دانست و ادامه داد: این شهر در طول سال های گذشته شاهد 
حوادث مختلفی بوده و محله هایی همچون "یئدی درمان" 
ارومیه نام خود را به نقل از افراد قدیمی محل گرفته است. 
این نام  از  7 آسیابی که در امتداد نهر دره چایی است و در 
زمان نادرشاه برای سپاه نادر ساخته شده و هفتمین آن ها در 
این محله قرار داشته گرفته شده است. وی ادامه داد: محله 
قدیمی دوشابچی خانه نیز به دلیل وجود ۱۰ کارگاه تهیه 
دوشاب )شیره انگور( به این نام معروف شده که در حال 

حاضر تنها یک کارگاه تهیه دوشاب باقی مانده است.
سپهرفر در خصوص عوامل از بین رفتن محالت قدیمی 
در سال های اخیر اظهار کرد: گذشت زمان ، گسترش شهر، 
جابجایی اشخاص به مناطق دیگر و تمایل به نوگرایی از 

عوامل از بین رفتن اهمیت این محله ها است.
وی تاکید کرد: در سال های اخیر بررسی، شناسایی و 
احیا و بازسازی محله ها و جداره های قدیمی ارومیه از جمله 
اقدامات مهم اداره کل میراث فرهنگی استان برای رونق، 

شکوفایی و توسعه گردشگری این مناطق بوده است.
یاسر اسدپور، رئیس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات 
شهرداری ارومیه در جمع خبرنگازان گفته نقشه جامع شهر 

هوشمند ارومیه رونمایی می شود.
وی اضافه کرده، سامانه جامع نقشه آنالین شهر ارومیه 
به عنوان بستر اطالعات جامع شهری با ارائه انواع خدمات 
مبتنی بر نقشه شامل مسیریابی، جستجوی اماکن در دسته 
بندی های مختلف، مشاهده انواع نقشه های پایه، کسب و 
کارهای الکترونیک راه اندازی و رونمایی می شود. هدف از 
ارائه سرویس های شهروندی- گردشگری مبتنی بر موقعیت 
مکانی، آسان سازی دسترسی کاربران به اطالعات و سرویس 

های مکانی متناسب با نیاز و موقعیت جاریشان است.
اسدپور افزوده، این سامانه در ۱۵ الیه مختلف اطالعاتی 
شامل مراکز اقامتی و گردشگری، حمل و نقل و ترافیک، 
مراکز هنری، تفریح و سرگرمی، خوردنی جات، بازار و خرید، 
بهداشتی و درمانی، خدمات اداری، ورزشی، مراکز آموزشی، 
نیازمندی های  فرهنگی، مذهبی، خدمات شهری،  مراکز 
متداول، سایرنیازمندی های روزمره، بانک ها و خودپردازها و 

شعب نمایندگی بیمه آماده سازی شده است.
شهرداری  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  سازمان  رییس 
ارومیه گفت: این سامانه برای تمامی همشهریان و گردشگران 

قابل دسترس خواهد بود، چرا که از بزرگترین قابلیت های 
سامانه مذکور می توان به مکان یابی و مسیریابی آن برای 

گردشگران اشاره کرد.
اسدپور ادامه داد: در حال حاضر با برنامه ریزی های انجام 
شده در حال توسعه داده های نقشه ای این هستیم و قابلیت 
های زیادی از جمله ارائه همزمان اپلیکیشن موبایل )اندروید(، 
و  ترکیبی، مسیریابی، خودرو سواری  و  جستجوی سریع 

اتوبوس را در این سامانه برای کاربران آن در نظر گرفتیم.
وی ابراز امیدواری کرد که با ارائه این بسته نرم افزاری 
مبتنی بر نقشه و همکاری بیشتر مجموعه های مختلف 
شهری مبنی بر تکمیل داده های اطالعاتی و توصیفی، شاهد 
توسعه سریع این خدمت و شکل گیری پایگاه اطالعاتی 
گردشگری و نقشه محور ایده آل در شهر باشیم و بسترهای 

ارتباطی الزم را برای تحقق شهر الکترونیکی فراهم آوریم.
 این سامانه با آدرس map.urmia.ir قابل دسترس برای 
تمامی همشهریان و گردشگران می باشد و برای استفاده بر 
روی گوشی های اندرویدی با نصب اپلیکیشن "نقشه همراه 
ارومیه" از روی کافه بازار به راحتی بارگذاری و نصب می شود.


