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مرشـــدسشجعفـــرشمحهـــدز،بمشمتولـــدششمهچ 
باشمحلـــاشخیربـــرنش ـــریدشمشتظـــریشکو ـــاش
تشواســـرز،نش اـــمشبـــاشبنیـــرشگاـــوبشوباشا 
ســـرلگیشپـــداشخـــوبشا،ش،زشبســـهشب،بش،نـــنشفقـــد،نش
ـــاش ـــیشب ـــرنشبوا،نشکوبک ـــیشا،ش،زشهه اســـمشمرب،نگ
ویشآموخـــهشوشمســـئولیهشســـشگینشزندگـــیشا،ش
بـــرشبوششكاـــيدهشباشکشـــراشفر،آموختـــنشباسشبـــرش
ـــوبش ـــریشســـعیشباشکســـبشاوزیشحـــالشنه کراگ

تـــرشهزنشـــاشتحصیلـــششا،شترمیـــنشکشـــد.
،وشعـــاومشبـــرشباسشباش،مـــرشوازششنیـــزش
فعرلیـــهشکـــربشوشنترنـــجش،نـــنشتـــاششهـــریش

قـــویش ،ا،بمش وش مســـتهرش
،ناـــرنشباش،ب،مـــاشمســـیرش
تشدنـــلش ـــدنش برلشدگـــیش
ــاش ــدز،بمشبـ ــدسشمحهـ مرشـ
نـــکشمربـــیشوشواز ـــکراش
،لهللـــیش بیـــنش ســـطحش

میشر ـــد.
جعفـــرش مرشـــدسش ش
،ولش ،زش محهـــدز،بمش
فعرلیترـــریش باش ،نقـــابش
،نقابـــیش ـــرکهشکـــربمشوش
بـــرشعضونـــهشباشبســـیجش
ــیش ــریشفرهشگـ ــاشفعرلیترـ بـ
آوابش اوش نیـــزش وشمذهشـــیش
وشباشقســـهترریشمختلـــفش
بســـیجشوشپرنـــگرمشفعرلیـــهش
جشرـــاش عـــرزمش وش نهـــوبمش
ب،نـــیش باشکشـــراش وش  ـــدش
عزنـــِزش ـــریدششباشبر،بـــرش
ــظش ــر،یشحفـ ــهشرنشوشبـ ب ـ
ـــپرش ـــیشاشس ـــنشس ـــرکشمیر خ

کـــرب.
ههزمـــرنش ،ناـــرنش

،زشتحصیـــلشغرفـــلشناـــوشوشهـــمش،کشـــونشبـــرش
مـــداکشکرا شرســـیش،ا ـــدشوشبـــاشعشـــو،نشنـــکش
ـــیش ـــو،نشجررن ـــاشعش ـــاشب،ا،یشس ـــکراشک ـــربشواز  ف
وشب،واشوشمربـــیشمهتـــرزشجرـــرنشکـــاشبیـــشش،زش
ـــوزششب،بمش ـــدتش،م ـــنشم ـــوشا،شباش،ن ۰۰۰چشهشرج
وشتحونـــلش،نـــنشجرمعـــاشب،بمش،ســـهشمیخو،هـــدش
خـــوبشا،شباشســـشگریشبنگـــرشبـــر،یشخدمـــهشبـــاش
ـــاش ـــاشمرحل ـــوبشا،شب ـــومشخ ـــرزشوشب ـــنشم ـــد،نش،ن فرزن
،زمرنـــششبگـــذ،ابشوشبـــرشاوحیـــاشپرلو،نـــیهش،ا،بمش
،یشمحکـــمشوشحـــسشبلســـوزیشبـــاشمـــربمشوش
ــررش ــر،یش ـ ــیشا،شبـ ــوبهشآبرب،نـ ــراشخـ ــرنشبنـ جو،نـ

ــریشآواب. ــاشجـ ــوبشبـ خـ
ــو،نش ــونشبعشـ ــمش،کشـ ــدز،بمشهـ ــدسشمحهـ مرشـ

ــیشوش ــئولشبرزاسـ ــیشوشمسـ ــرشاو،بـــطشعهومـ مدنـ
ــد،ایشوش ــکرنرتش،ب،امشکلشا،هـ ــاش ـ ــیدگیشبـ اسـ
ـــیش حهـــلشوشنقـــلشجـــربمش،یش،ســـترنش،ذابرنجرنغرب
ـــاشکراشمیشر ـــدشوشباشبوا،نشخدمرتـــشش ماـــغولشب
بیـــشش،زشبیســـهشلـــوحشتقدنـــرش،زشمقرمـــرتش
،ولش،ســـترنیشوشکاـــوایشا،شباشپرونـــدمشخـــوبشش
ب،ا،ســـهشوشباشســـاشمرحلـــاشبـــاشعشـــو،نشاو،بـــطش
عهومـــیشبرتـــرشکاـــواشنیـــزش،نتخـــربش ـــدمش

،ســـه.
ــربمش ــوبشا،شخـ ــو،امشخـ ــنشههـ ــرنشههچشیـ ،ناـ
نهـــرزشمـــیشب،نشـــدشوشبـــاشجرـــهشفعرلیـــهشهـــریش
،نـــنش باش خـــوبش مثهرثهـــرش
حـــوزمشبعشـــو،نشببیـــرشســـتربش
کلش ،ب،امش نهـــرزش ،قرمـــاش
باش کـــاش ،نتخـــربش ـــدندش
ـــزشباش طـــولش،نـــنشســـرلشهـــرشنی
اتشـــاشهـــریشبرتـــرش،ســـترنیشوش
ـــیشعهلکـــرشنهـــرزش ـــیش،ازنرب مل

ــد. ــاش،نـ ــر،اشگرفتـ قـ
محهـــدز،بمش مرشـــدسش
ــهشوش ــقشوالنـ ــوبشا،شعر ـ خـ
،مـــرمشحســـینش)شع(شمید،نـــدش
،زش مشرســـشهش ههیـــنش بـــاش
مر،ســـهرتش باش کوبکـــیش
ب، ـــتاش مذهشـــیش ـــرکهش
،مـــرمش خربمیـــنش جـــزءش وش
ههـــاش وش میشر ـــدش حســـینش
ســـرلاشباش ـــبش ـــرربتش
ــرتش ــمشحضـ ــویشبوشعرلـ برنـ
فرطهـــاشســـامش،للـــاشمیزبـــرنش

میشر ـــد. عـــز،ب،ا،نش
،ناـرنش ـعراشخـوبشا،شبـرش
،ندناـاشنـوشا،مشنـوشوشآنشـدمشنوش
،عـامشمیکشـدشوشضهنشتقدنرش
،زشههـاش،فـر،بیشکـاشبـاش،نـنش ـررشوملـهشخدمهش
کـربمش،نـدشلیرقـهش،نـنشمـربمشا،شخیلـیشبیاـترش،زش
،نشرـرشمید،نشـدشوشبیـرنشمیکششـدشکـاشمیتو،نشـدش،نـنش
 ـررشا،شبـاشنکـیش،زشزنشرترنـنش ـررهریشمشطقـاش)ش
،نـر،نش(شتشدنـلشکششـدشوش،زشنظـرشجـذبشتوانسـهش
وشسـرمرناشگـذ،ایشبـاشنکـیش،زشقطشرـریش،ولش،نر،نش
برسـرندشوشبـیش ـکش،ننش،هـد،فشنیرزمشدشب، ـتنش
،یش پاـتو،ناش وش ـاش ،سـهش محکهـیش پاـتو،ناش
محکـمشتـرشوشگـر،نشبررتـرش،زش،عتهـربشمـربمشعزنـزش

 ـررمرنشخو،هـدشبـوب.

  از مردم برای مردم به امید ساختن آینده خوب
برای این مردم

انیــسشاو،بــطشعهومــیشوشمدنــرشبرزاســیش،ب،امشکلش
ا،هــد،ایشوشحهــلشوشنقــلشجــربمش،یش،ســترنشآذابرنجرنغربــی
متولــدششمهچ/چ/چشکرا ــشرسش،ا ــدشمدنرنــهش،جر،نیش

.
هــرشکســیشآمــدمشوشثشــهشنــرمشکــربمشمشتقــدشوضعیــهش ش

موجــوبش،ســهشوگرنــاشبلیلــیشبــر،یشثشــهشنــرمشنیســه.
برعکــسشبســیرایش،زشبوســترنشکــاشنــوکشپیــکرنش ش

،نتقرب،تاــرنشبــاشســههش ــررب،اشناــرناشافتــاش،ســهشبشــدمش
مشتقــدشعهلکــربش ــوا،یش ــررشهســتم.ش،گــرشباشهــرشبخــشش
نقصــیشب،انــمشمــنشمســتقیمش ــوا،یش ــررشا،شمقصــرش
مید،نــم.ش ــررب،اشباشحــدشتــو،نشخــوبشفعــرلشبــوبمش،ســه.

ســرلیرنشســرلشبیــنشمــربمش،زش،قاــراشمختلــفشمــربمش ش
زندگــیشکــربمش،مشوشخــوبمشا،شبــاشتهــرمش،قاــراشو،مــد،اشمید،نمش.ش

ــهش ش ــهشخــد،ب،بیش ــررشغفل  ــوا،یش ــررش،زشظرفی
وازنــدم.شههیــنشکــاشبــرشســاشکاــواشهــمشمرزشهســتیمشنعههش
ــیمش ــقشبر  ــکرشموف ــذبشگرب  ــرشباشج ــه.ش،گ ــیشس بزاگ
ــررش ــاشو،ابش  ــرفرشک ــرشمس ــم.شه ــربمش،ن ــربشک ــتغرلش،نج  ،
میاــوبشظرفیــهشهــریش،قتصــربیش ــررشا،شتقونــهشمیکشــد.

،اومیــاشبــرشب، ــتنشانگیــنشکهرنــیش،زش،بنــرنشوشمذ،هبش ش
میتو،نــدشفضــریشمشرســشیشا،شبــر،یشپذنر،نــیش،زشگرب ــگر،نش
ب،خلــیشوشخراجــیشا،شفر،هــمشبیــرواب.ش ــر،ش،نــنش ــررشنــکش
 ــررش،مشیتیشمعرفیشمیاــوب؟شبعدش،زشســرعهشبو،زبمش ــبش
بــرشنــکش ــررشبــیشاوحشطــرفشهســتیم.ش گونــاشمیاــوبش
بــرش شیــنشوضــعش،میــدو،اشاضرنــهشگرب ــگر،نشب،خلــیشوش

خراجــیش،زشســفرشبــاش،نتخــربش،اومیــاشبر ــیم.
بــاشچچشنفــرشا،یشخو،هــمشب،بمشکــاشترکشــونش۸شنفــرشا،ش ش

،نتخــربشکــربمش،مشوشخــوبمشســومینشنفر ــرنشهســتم.ش
،نتخربـرتش ـوا،یش ـررشا،شپلـکرنشواوبشبـاشمجلـسش ش

نهیکشمشوشتحهشهیچش ـر،نطیشبر،یشواوبشباشمجلسشفکرش
نهیکشم.
 ــونش،گــرشهــدفشخدمــهشبر ــدش ــوا،یش ــررش ش

ــه. ــربمش،س ــاشم ــهشب ــر،یشخدم ــرشب ــنشج برترن
ــچش ش ــرمشهی ــرقشفک ــرش،ت ــدونشههفکــریشوشماــروامشب ب

ــرم. تصهیهــیشنهیگی
،گــرشمعتقــدشبــاشنخشــاشپــروایشهســتیمشبرنــدشباشعهــلش ش

ثربــهشکشیــم.ش شدنــنشســرلش،ســهشکــاشبــرشتعــد،بیشنخشــاشوش
مغــزشمتفکــرشباشعرصــاشهــریشمختلــفشنــکشتیــمشمشســجمش

ا،مش،ند،ختــاش،نــم.
هرگــزش،نــنشتیــمشا،شاهــرشنهیکشــمش ــونش،زشقدنــمشگفتــاش ش

،نــدشههــاش یــزشا،شههــگرنشب،نشــد.
ــفش ش ــیش،زشوظرن ــریشواز  ــمشه ــوبنش،زشتی ــرشب ،سپرنس

 ــوا،یش ــررشوش ــررب،ایشنیســه.

 ــوا،یش ــررشبرنــدشباشبخــششوازششهــریشههگرنــیش ش
ســرمرناشگــذ،ایشکشد.

،لشتــاشحهرنــهش،زشوازشش،ولش ــررش،اومیــاشکــاشو،لیشرلش ش
،ســهشقربــلشتقدنــرشوش،حتــر،مش،ســه.شولــیش،نــنشحهرنــهشباش

 ــاشقیهتی؟

،نشرهــاشهزنشاشا،شبــرشبوشش ــررب،ایشمیگذ،انمشکاشباش ش
مســربقرتشلیگشمقرمشقررمرنیشا،شکســبشکشیم.ش

،گرشقر،اش،سهشبومشنرشسومشباونمشبرترش،ننش،سهشکاش،زش ش
،ستعد،بهریشبومیشکاشبسیراشهمشتو،نهشدشهستشدش،ستفربمشکشیم.

مــنشمربــیشتیــمشملــیشهســتمهشقــر،اش،ســهشاچشههیــنش ش
مــرمش،عــز،مشبــاشفر،نســاشب، ــتاشبر ــیمشوشســاشنفــرش،زشقررمرنرنش
،اومیــاشجــزوش،نــنشتیــمش،ســه.شولــیشباشهزنشــاشهــریش،عــز،مش

ــدمش،نم. مرن
،اومیــاشباشوازششهــریش،نفــر،بیشجــزوشقطــبشهــریش ش

مرــمشکاــواش،ســه.ش،گــرشبخــششبســیراشنر یــزیش،زشهزنشــاش
هــریشو،لیشــرلشا،شبــاشوازششهــریش،نفــر،بیش،ختصــرصش
ــریشب، ــتاش ــیشپیاــرفهش اــمشگی ــمشخیل ــمشمیتو،نی بدهی

بر ــیم.

وازششنوعــششمرــمشنیســههش،گــرشخــوبشوشبــرش ش
کیفیــهشبر ــدشتهر ــرگر،نشبــر،یشبندنششصفشمیکاــشد.

هاــهشســرلشپیــششتیــمشکرا،تــاشژ،پــنشا،شبعــوتشکربمش ش
ــوش،زش ــرشمهل ــریش،لغدن ــز،اشنف ــگرمش ــششه ــا.شواز  ،اومی

جهعیــهش ــدمشبــوب.
خرنــو،بمشهــرشبچــاشهر ــرنشا،شبــاشخرطــرشپــولشوشآنشــدمش ش

حرفــاش،یشبــاشو،لیشــرلشتاــونقشمیکششــدشوشوازششهــریشبنگرش
باشمظلومیــهشونــژمش،یشبــاشســرشمیشرنــد.

بــرش ــعراش،ندناــاشنــوهشا،مشنــوهشآنشدمشنــوشو،ابشگوبش ــدمش ش
،م.شوشبــاش،ننش ــعرامش،نهــرنشب،ام.

صحشهشهرشوشوعدمشهرشنشرندش رخصش،نتخربش،صلحش ش
بر دهشبرندشعهلکربشمحواشبر یم.شباشگذ تاشنرمزبهرنیشکاش
 عراشمیدهشدشبقهشکشیمهشبراسیشکشیمشوشنتیجاشمطلوبش
بگیرنم.شکسیشکاشخوبش عراشمیدهدشنرشخوبشپولشخرجش

میکشدش،لز،مرشنکشکرندندش،صلحشنیسه.ش
نکش،اومیاشمرفاشب،انمشوشنکش،اومیاشمحرومش. ش
،هــلش،اومیــاشمحــرومشهســتم.شبابشمحرومیــنشوش ش

مســتضعفینشا،شمید،نــم.شقولــیشنهیدهــمشکاشتــو،نش،نجرمشش
ا،شند، ــتاشبر ــم.

تهــرمشوعــدمشهرنــمشا،شقشــلش،زش،نتخربــرتشثربــهشکــربمش ش
،مشوشخو،هــمشکــرب.ش،زشتهــرمش،مکرنرتــمشبــر،یشحــلشماــکاتش

مــربمش،ســتفربمشمیکشــم.
باشنــکشمشطقــاشمحــرومش شــدشتــنش،زشزحهــهشکاــرنش ش

ــاشماــردشمقــدسش،عــز،مش ــاشخــوبمشب ــرشهزنش ــاشا،شب آنشمحل
کــربم.ش ــرنترزهریشنرجو،نهرب،نــاش،یشبنــدمشولــیشبگذ،انــدش
هر ــاشمیخو،هشــدشبگونشــد.شههیــنشکــاشتو،نســتمشبلش شــدش
،نســرنشا،ش ــربشکشــمشبر،نــمشنــکشپیــروزیشبــزاگش،ســه.

ــرتش ش ــیشوشتشلیغ ــاشجــریشپوســترهریشآنچشرن ــولشا،شب پ
ــمش. ــربمشخــرجشمیکش ــاشم نجومــیشب

مر،شنکشآبمشمحجوبشباشحیرشوشآا،مشمیاشرسشد.شولیشباش ش
مسرلاش وا،شوشبفرعش،زشحقوقشههاررنرنمشذامش،یشمصرلحاش
نخو،همشکرب.ش،گرشالذمشبر دش،ننشخصیصاشذ،تیشا،شکشراش
میگذ،امشوشبر،یشحقوقشمربمش،زشهیچشکرایشبانغشنهیکشم.

،گــرشبــرش،عتهــربشمــربمشا،هــیش ــوا،یش ــررش ــدمشوش ش
خــد،یشنکــربمشنتو،نســتمشتعرد،تــمشا،شعهــلشنهرنــمشبــرشتهــرمش
،فتخراشوش ــفرفشســرزیشبالنلمشبر،یشمربمشوشمســوولینش،زش
 ــوا،ش،نصــر،فشمیدهم.شولیشمطهئنشبر ــیدش،نــنش،نصر،فش
،زشســرشضعــفشنخو،هــدشبــوب.شبــرشجشجــرلشوشحــقشخو،هــیش

ههــر،مشخو،هــدشبــوب.
،ونشبیــرشبــیشطرفــیشخــوبششا،شثربــهشکــربمش،ســه.ش ش

،نــنشبــیشطرفــیشخیلــیشبــرش،ازشش،ســه.شبــاشههیــنشبلیــلش
تهــرمشسیرســیونشنــگرمشونــژمش،یشبــاش،ننشکرنــرلشخشــریشب،اند.

 مهندس جعفر محمد زاده اصل:

از عملکرد شورای شهر
راضی نیستم

خودتان را معرفی کنید؟	 
 بشـدمشجعفرمحهـدز،بمش،صـلشمتولـدشچ/چ/شمشکو ـاش
تشواسـرز،ن.شباهفـهشسـرلگیشپـدامشا،ش،زشبسـهشب،بمشوشبـرش
کراگریشهباسشوشوازششا،ش،ب،ماشب،بمش،م.شقشلش،زشبنپلمشعرزمش
جشراش ـدمش،م)پیر،ناـرر(شوشبعدش،زشبرزگاهش،ب،ماشتحصیلش
ب،بمششوشههزمـرنشوازششا،شبصـواتشتخصصـیششبـاشپیـشش
بربم.ش،کشونشهمشکرا ـشرسش،ا ـدشمدنرنهش،جر،نیشهستم.
چچشسـرلشسـربقاشباشاو،بـطشعهومـیش،ب،امشا،مشوشهشبوامش
بعشـو،نشاو،بـطشعهومـیشبرتـرش،نتخـربش ـدمشوشبیـشش،زش۰چ 
لوحشتقدنرش،زشمقرمرتشعرلیشاتشاششکاـوایشوش،سـترنیشب،ام
مربـیشوشب،واشبیـنش،لهللـیشکرا،تـاشوشکیوکاـینش،نـر،ن؛ش
ب،ا،یشهشمد،لشطایشجررنیشوش،زشهشکاـواشخراجیشبعوتش
نرمـاشبانرفـهشنهـوبمش،مش،مرشبشـدمش،نر،نشوشخدمـهشباشجو،نرنش

کاـوامشا،شترجیـحشمیدهم.

انگیزه شما از کاندیدا شدن چیست؟	 
بشـدمشبعشـو،نش ـرروندش،زشزحهـرتشمسـئولینشقداب،نـیش
میکشـمش،مـرشبعشـو،نشنـکشمشتقـدش،زشعهلکرب ـرنش ـوا،یش
 ـررنرا،ضیشهسـتمشکاش ر،ش ـوا،یش ـررشباشطولشمشسرلش
بـرشتخلفـرتشوشماـکاتش ـررب،ایشسـرپوششگذ، ـتاشوش
اسـرناش،یشنکـربمش،نـد؟شوش،کشـونشنزبنـکشبـاش،نتخربـرتشبـرش

عهلکـربش ـررب،ایش،نتقـربشمیکششد!؟ش

نقاط قوت شما نسبت به سایر کاندیداها چیست؟	 
بشـدمشنـکشفـربش،جر،نیشهسـتمششوش ونشنکشواز ـکرامش
جسـمشوشاوحـمشنیـزشسـرلمشهسـهشوش،حسـرسشمیکشـمشباش
کهیسـیونشفرهشگیشوشواز ـیشبسـیراشمثهرثهرشبر ـم.

اصلی ترین آسیب شهر ارومیه از نظر شما چیست؟	 
 فرهشگسـرزیشوشتر،فیکش ـرریشبشظرشبشدمش،صلیشترننش
ماـکلش ررمرنشهسه)برشکهیش،فسـوس(شوشنروگرنشحهلش
وشنقـلشعهومـیش ـدند،شفرسـوبمشمیشر ـدشکـاشالنـقشمـربمش
،اومیـاشنیسـه.شصشعـهشتوانسـمشبسـیراشکهرنگشهسـهش
باش،اومیـاشش،صلـیشترننشماـکلشهمشبحثشبیـکرایشجو،نرنش

 ررمیشبر د.

نقاط ضعف شورای فعلی چیست؟	 
باش ـوا،یشفعلیش،تحربشوش،نسـجرمشفکریشند،انمشوش،ننش

 ـوا،شباشفکرشمربمشنیسـه!

زمـزه هایـی در مـورد فسـاد اقتصـادی در بیـن مـردم 	 
هسـت نظـر شـما چیسـت؟

بشـدمشهـمش ـشیدمش،مشولـیش ـونشباشبطـنشقضیـاشنیسـتمش
نهیشتو،نـمشقضـروتشکشم)لشخشـد(

۲۹ اردیبهشت به چند نفر رای میدهید؟	 
 ترشباش،مروزش۸شنفرشبرش،حتسربشخوبم!

شعارتان چیست؟	 
 ،ندنااشنوهشا،مشنوهشآنشدمشنو.

با چه احزابی در ارتباط هستید؟	 
 و،قعیـهشمطلـبشتـرشبـاش،نـنشلحظـاشتصهیـمشخرصـیش
نگرفتـاش،مششوشنهیخو،هـمشبـرشبندشسیرسـیشو،ابش ـوا،شباـومش
 ـونش ـوا،شنـکشجرنـگرمشخدمرتـیشهسـه.ش،لشتـاشششنـرشر 

لیسـهشپیاـشرربش ـدمشوشباشحـرلشبراسـیشهسـتم.

چقدر هزینه تبلیغات خواهید کرد؟!	 
 مطهئشمشنکشبهمشسرنرشکرندند،هر!شبیاترشبوسهشب،امش

باشقلـبشمـربمشنفوذشکشمشوشکراشفرهشگیش،نجرمشبهم.

نظر شما در مورد امنیت شهر چیست؟	 
 مشتقـدش،مشیهش ـررشهسـتم!شمـرش،مشیـهشکرملشب،انـمش،مرش
مغـرزمشهـرش ـر،شفقـطشتـرشچچش ـبشبرزشهسـتشد؟!ش،گرش ـوا،ش

باـومششسـعیشمیکشـمش،ننشماـکلشا،شبرطـرفشکشم.

پیامتان به قشر رانندگان تاکسی چیست؟	 
 ،گرشو،ابش ـوا،شباـومشسـعیشمیکشمشنروگرنش ـرریشا،شبرش
و،مشکـمشبرـرمشو،عطریشسوپسـیه؛ششنوسـرزیشکشمشههچشینش
،سـتر،حتگرمشموقـهشبـر،یشافـرمششا،نشـدگرنشباونش ـرریشوش
بـرونش ـرریش،نجربنهرنـم.شا،نشـدگرنشترکسـیشبرنـدش،زشتهرمش

خدمـرتشافرهـیش ـررب،ایشبررمشمشدش ـوند!ش

نظرتان را در مورد مدافعان حرم چیست؟	 
 بشدمشباش خصاشبسهشبوسشمد،فعرنشحرمشوش رد،شهستم.ش

،مشیهشکاواشوش ررمرنشا،شمدنونششمد،فعرنشحرمشهستیم.

ذهنیت خود رد در مورد کلمات زیر بفرمایید؟	 
رفتگر؟ 

 زحهتکش

 ۲۹اردیبهشت؟	 
 حهرنهش،زشوالنهشفقیا

رهبری؟	 
 ههاش یزشمرش

 تقدیر تشکر ویژه از زحمتکشان عرصه انتخابات
و مردم شریف ارومیه

 مشکالت شهر ارومیه
 که مهندس جعفر محمدزاده با توجه ویژه 
به این موضوعات با طرح و برنامه در صدد 

رفع آنها هستند:

گجفجعجگو

دیدگجـه

اندیشه نو، راه نو، آینده نو

گزیده ای از سخنان جنجالی و مهم مهندس جعفر محمدزاده کاندیدای پنجمین دوره شورای اسالمی شهر ارومیه

قولی نمی دهم که توان انجامش را نداشته باشم

باید عملکرد محور باشیم.  انتخاب اصلح باشد،  نباید شاخص  صحبت ها و وعده ها 
به گذشته نامزدهایی که شعار میدهند دقت کنیم، بررسی کنیم و نتیجه مطلوب بگیریم. 
الزاما یک کاندید اصلح نیست  یا خوب پول خرج میکند  کسی که خوب شعار میدهد 

® اوقات فراغت و امکانات تفریحی

® مشکالت حاشیه نشینی

® زنان سرپرست خانوار

® مشکالت آتشنشانان

® محدوده طرح 

® معتادان

® وضعیت کارتن خواب ها

® بارندگی و ترافیک خیابان ها

® بارندگی و آبگیری معابر

® حوادث رانندگی و وضعیت جاده ها

® وضعیت آسفالت خیابان ها

® وضعیت دستفروشان

® ساخت و ساز بی رویه و غیر اصولی

® ترافیک ارومیه

هـمش محهـدز،بمش مرشـدسش
،کشـونشبعشـو،نشمدنـرشاو،بطش
عهومیشوشمسـئولشبرزاسـیش
بـاش ـکرنرتش اسـیدگیش وش
،ب،امشکلشا،هـد،ایشوشحهـلش
،سـترنش ،یش جـربمش نقـلش وش
،ذابرنجرنغربـیشماـغولشبـاش
بوا،نش باش وش میشر ـدش کراش
بیسـهش ،زش بیـشش خدمرتـشش
مقرمـرتش ،زش تقدنـرش لـوحش
ا،ش وشکاـوایش ،سـترنیش ،ولش
باشپرونـدمشخـوبششب،ا،سـهش
وشباشسـاشمرحلـاشبـاشعشـو،نش
او،بـطشعهومیشبرترشکاـواش
،سـه. ،نتخـربش ـدمش نیـزش


