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اســتان  گاز  شــرکت  عامــل  مدیــر 
آذربایجــان غربــی، گفــت: گاز رســانی 
ــت ســال گذشــته  ــن اســتان در هف در ای
ــه  ــوده ک ــوردار ب ــتابی برخ ــان ش از چن
تعــداد روســتاهای گازدار شــده اســتان در 
ــر  ــش از دو براب ــد بی ــر و امی ــت تدبی دول

تاســیس  ابتــدای  از  گازدار  روســتاهای 
ــت. ــوده اس ــال 92 ب ــا س ــرکت ت ش

ایــن  داد:  ادامــه  شــیخی  علیرضــا 
صــورت  عظیــم  کار  و  بــزرگ  رخــداد 
ــت اقتصــادی،  ــج بســیار مثب ــه، نتای گرفت
اســتراتژیک  و  اجتماعــی  سیاســی، 

رفــاه  وضعیــت  و  داشــته  همــراه  بــه 
اجتماعــی و زیرســاختی بــرای توســعه 
متــوازن اســتان را دگرگــون و بــر میــزان 
ــگرف  ــری ش ــی، تاثی ــدی مردم رضایتمن

ایجــاد کــرده اســت.
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ــاده  ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــرکل راه مدی
ــه اتخــاذ  ــا اشــاره ب ــی ب ای آذربایجــان غرب
ــن  ــوص تامی ــی در خص ــات اورژانس تصمیم
امنیــت جــاده هــا گفــت: ایمنــی، بهســازی 
ــت  ــروری اس ــتان ض ــای اس ــعه راه ه و توس
راهــداری  کیفیــت  ارتقــای  برنامــه  لــذا 
ــای  ــا در راهه ــتان خصوص ــای اس ــاده ه ج
ــن  ــت کار ای ــتایی در اولوی ــریانی و روس ش

اداره کل قــرار دارد.
ــه ســفر مقــام  ــا اشــاره ب ارســان شــکری ب
ــتان  ــه اس ــازی ب ــی وزارت راه و شهرس عال
لکــه  کارگاه  گفــت:  غربــی  آذربایجــان 
تمامــی  در  آســفالت  روکــش  و  گیــری 
شــده  ایجــاد  اســتان  شــریانی  راههــای 
وزارت  عالــی  مقــام  ســفر  در  بطوریکــه 
حــدود 157 کیلومتــر افتتــاح شــد و مابقــی 

نیــز در حــال اجــرا بــوده و تــا پایــان 
امســال بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید.

وی ادامــه داد: در محــور ارومیــه مســیر 
ــر  ــه ســمت هشــتیان، تم ــار راه چــره ب چه
راژان بــه ســمت زیــوه و مســیر ارومیــه بــه 
ســلماس و ســرو از جملــه محورهایــی را 
ــات روکــش و  شــامل مــی شــوند کــه عملی
لکــه گیــری در قطعــات مختلــف و در قالــب 
300 کیلومتــر لکــه گیــری و روکــش در 

حــال اجــرا  اســت.
ــر  ــی ب ــوالی مبن ــخ س ــه در پاس وی در ادام
چگونگــی بــه ایجــاد ســرعتکاه در محورهــای 
ــرعتکاه  ــاد س ــت: ایج ــار داش ــتایی اظه روس
ــژه در  ــه وی اساســا در راه هــای ارتباطــی  ب
محورهــای شــریانی بدلیــل ایجــاد خلــل در 

ــت. ــوع اس ــه ممن ــرعت مطمئن س

اینکــه  بیــان  بــا  مســئول  ایــن  مقــام   
افزایــش روز افــزون و قــارچ گونــه ســرعتکاه 
هــای غیــر اســتاندارد و غیــر فنــی نــه تنهــا 
آرامــش را از روح و روان کاربــران جــاده 
هــا گرفتــه، بلکــه افزایــش میــزان ترافیــک 
و  تصادفــات را نیــز منجــر شــده اســت، 
افــزود: راه گریــز از ایــن مشــکل، غنــی 
ــردن  ــی ک ــت رانندگ ــگ درس ــردن فرهن ک

ــت. اس

ــاده  ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــرکل راه مدی
ــه داد: رســیدگی  ــی ادام ای آذربایجــان غرب
بعنــوان  ای  جــاده  عایــم  تابلــوی  بــه 
ــت  ــتور کار اس ــاده در دس ــای ج ــان گوی زب
بطوریکــه در مســیر ارومیــه بــه ســمت 
مهابــاد و نقــده دارای مناطــق مســکونی، 
تابلوهــای حداکثــر ســرعت 80  و در نقــاط 
مختلــف دوربیــن هــای ثبــت تخلــف در 

ــت . ــده اس ــب ش ــاده نص ج
وی بــا انتقــاد از بــی توجهــی کاربــران 
تابلوهــا و نصــب ســرعت  جــاده ای بــه 
ــرد: در  ــر نشــان ک ــاز خاط ــای غیرمج گیره
مســیرهای نیازمنــد بــه تقلیــل ســرعت، 
ــاده  ــل ج ــل و نق ــداری و حم اداره کل راه
ــا همــکاری پلیــس راه محتــرم  ای اســتان ب
و ســایر ارگانهــای دخیــل و بــا تصویــب 
کارشناســی  بصــورت  ترافیــک  شــورای 

ــود. ــد نم ــدام خواه اق
جــاده  وضعیــت  بــه  پاســخ  در  شــکری 
خاکــی روســتای قــره لــر از ســمت مرادعلــی 
ــی  ــدام مل گفــت: از ســال گذشــته طــرح اق
ــت  ــتایی اولوی ــای روس ــداث راهه ــرای اح ب
دار در اســتان آغــاز و تاکنــون بالــغ بــر 
در  غربــی  آذربایجــان  در  کیلومتــر   620

حــال اجــرا اســت و ایــن محــور نیــز  دارای 
ــن  ــه ای ــل اینک ــی بدلی ــوده ول ــفالت ب آس
ــتا  ــبکه ای 2 روس ــوان راه ش ــه عن ــور ب مح
مــد نظــر قــرار داده شــده و در قالــب طــرح 
ــورت  ــه بص ــم ک ــی کنی ــری م ــرار پیگی اب

ــن طــرح اجــرا شــود. ــی و جــزء ای امان
ــام مســئول برخــورداری  ــن مق ــه ای ــه گفت ب
ــی از راه آســفالته روســتایی  آذربایجــان غرب
بــه لحــاظ خانــوار 82 درصــد اســت کــه بــا 
اجــرای طــرح ابــرار ایــن رقــم بــه بالــغ بــر 

86 درصــد خواهــد رســید. 
وی یــادآور شــد: 1۴0 کیلومتــر از طــرح 
ــی وزارت  ــام عال ــور مق ــا حض ــرار ب ــی اب مل
ــر  ــید و 260 کیلومت ــرداری رس ــره ب ــه به ب
ــه  ــا تهی ــه ب ــوده ک ــفالت ب ــاده آس ــز آم نی
ــه زودی  ــکاران ب ــه پیمان ــل ب ــر و تحوی قی

ــید. ــد رس ــرداری خواه ــره ب ــه به ب
ــر کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده  مدی
ــل  ــوص تکمی ــی در خص ــان غرب ای آذربایج
ــر  ــد ب ــا تاکی ــی – خــوی و  ب جــاده ایواوغل
اینکــه ســه راهــی ایواوغلــی بــه ســمت 
خــوی یکــی از سرشــاخه هــای کریدورهــای 
ــن  ــود: ای ــان نم ــت، بی ــرب اس ــهور غ مش
جــاده از بنــدر امــام شــروع شــده و تــا 
بــازرگان ختــم مــی شــود و از مجموعــه 
31 کیلومتــر حــدود 27 کیلومتــر آمــاده 
ــر  ــدود ۴ کیلومت ــت و ح ــرداری اس ــره ب به
باقــی مانــده بصــورت اشــتراکی زیــر ســازی 
توســط راه و شهرســازی و پــل بــزرگ 5 
ــیر  ــن مس ــان در ای ــری مهلق ــه 22 مت دهن
ــل  ــداری و حمــل و نق توســط اداره کل راه
جــاده ای اســتان  و بــا دو الیــه آســفالت در 
ــرداری  ــره ب ــورد به ــام اســت و م ــال انج ح

ــت . ــد گرف ــرار خواه ق

ــروژه  ــن پ ــرای ای ــرای اج ــه داد: ب وی ادام
ــان  و  ــارد توم ــر 70 میلی ــغ ب ــاری بال اعتب
ــازی و  ــن س ــم و ایم ــفالت  عای ــرای آس ب
ــان  ــارد توم ــر ۴0 میلی ــغ ب ــزرگ بال ــل ب پ

ــت. ــده اس ــه ش هزین
شــکری در پاســخ بــه وضعیــت گاردیــل 
هــا و روشــنایی محــور شــهید کانتــری 
بیــان نمــود:  نگهــداری ایــن محــور در 
اختیــار آزاد راه تبریــز – ارومیــه مســتقر 
پیگیــر  و  بــوده  پــل  عــوارض  محــل  در 
هســتیم تــا از طریــق اســتاندار محتــرم 
و معاونــت عمرانــی اســتانداری از طریــق 
وجــود  بــه  مشــکات  عوارضــی  درآمــد 
آمــده در نگهــداری ایــن محــور رفــع شــود 
ــارات موجــود  ــا اعتب ــا حصــول نتیجــه ب و ت
نســبت بــه تعمیــر گاردیــل هــا و رفــع 
ســایر مشــکات بــه وجــود آمــده در جهــت 
ــت. ــده اس ــدام گردی ــردم اق ــردد م ــهیل ت تس

وی بــا بیــان اینکــه محــور شــهید کانتــری 
ــوده و  ــتان ب ــم اس ــیار مه ــای بس از محوره
ــن اداره  ــده ای ــر عه ــارات ب ــفانه اختی متاس
کل نیســت ، گفــت: در برخــی محورهــا 
تقلیــل  بــرای  مناطــق  محتــرم  اهالــی 
مســافت نســبت بــه برچیــدن گاردریــل هــا 
ــه خطــرات  ــه باتوجــه ب ــد  ک ــدام  میکنن اق
ــان  ــا متخلف ــی از آن ب ــر ناش ــران ناپذی جب

ــود. ــی ش ــی م ــورد قانون برخ
گیرهــای  ســرعت  خصــوص  در  شــکری 
ــرر  ــرد: مق ــوان ک ــت عن ــی چس ــاده چ ج
گردیــده اســت کــه تعــدادی از ســرعت 
ــاع  ــدون اط ــه ب ــاز ک ــر مج ــای غی ــر ه گی
ایــن اداره کل مســتقر شــدند بــه زودی 

جمــع آوری شــوند. 

افزایش ایمنی راهها 
در دستور کار اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی

مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان آذربایجــان غربــی، 
گفــت: گاز رســانی در ایــن اســتان در هفــت ســال 
ــداد  ــه تع ــوده ک ــوردار ب ــتابی برخ ــان ش ــته از چن گذش
روســتاهای گازدار شــده اســتان در دولــت تدبیــر و امیــد 
ــر روســتاهای گازدار از ابتــدای تاســیس  بیــش از دو براب

ــوده اســت. ــال 92 ب ــا س شــرکت ت
ــزرگ و کار  ــداد ب ــن رخ ــه داد: ای ــیخی ادام ــا ش علیرض
عظیــم صــورت گرفتــه، نتایــج بســیار مثبــت اقتصــادی، 
ــته و  ــراه داش ــه هم ــتراتژیک ب ــی و اس سیاســی، اجتماع
ــعه  ــرای توس ــاختی ب ــی و زیرس ــاه اجتماع ــت رف وضعی
ــدی  ــزان رضایتمن ــر می ــون و ب ــتان را دگرگ ــوازن اس مت

ــرده اســت. ــری شــگرف ایجــاد ک ــی، تاثی مردم
ــش  ــم در بخ ــانی ه ــه گازرس ــت ک ــاور اس ــن ب وی برای

چنــد  ایــن  در  صنعتــی  بخــش  در  هــم  و  خانگــی 
ــار  ــه درکن ــوده ک ــی ب ــرات مهم ــان ثم ــد چن ــال واج س
ــا ســه  ــودن اســتان ب موقعیــت جغرافیایــی و هــم مــرز ب
ــتراتژیکی  ــرد و اس ــی منحصــر بف کشــور همســایه، ویژگ
بــه ایــن اســتان بخشــیده اســت، بــه طــوری کــه حــال، 
ــا توســعه گازرســانی در اســتان، زمینــه صــادرات ایــن  ب
ــم  ــز فراه ــایه نی ــورهای همس ــه کش ــمند ب کاالی ارزش
شــده تــا آذربایجــان غربــی در آینــده نزدیــک بــه یکــی 
ــود. ــل ش ــور تبدی ــادرات گاز کش ــم ص ــای مه از کریدوره

در  گازرســانی  توســعه  رونــد  مقایســه  بــه  شــیخی 
کار  روی  از  پیــش  ســال های  بــا  گذشــته  ســال های 
آمــدن دولــت یازدهــم مــی پــردازد و می گویــد: در 
ســال 92، تنهــا 30۴ روســتای آذربایجــان غربــی از 

منــد  بهــره  طبیعــی  گاز  نعمــت 
بودنــد، ایــن درحالــی اســت کــه 
ــه 866 روســتا طــی  ــا گازرســانی ب ب
ایــن 7 ســال، ۴3 درصــد بــه خانــوار 
شــد  اضافــه  روســتایی  بهره منــد 
ــش  ــی افزای ــه معن ــم ب ــن رق ــه ای ک
جمعیــت  بیــن  در  رفــاه  شــاخص 
روســتایی، کمــک بــه مؤلفــه کاهــش 

ــش  ــن افزای ــهرها و همچنی ــه ش ــتاها ب ــرت از روس مهاج
رضایتمنــدی مردمــی در ایــن منطقــه حســاس بــه 

لحــاظ امنیتــی و اســتراتژیک اســت.
وی وضعیــت گازرســانی بــه شــهرها را نیــز در بــازه زمانی 
92 تاکنــون بســیار مثبــت ارزیابــی کــرد و یــادآور شــد: 

در بخــش شــهری نیــز خانــوار بهــره منــد از گاز طبیعــی 
ــد در  ــم  99.6 درص ــه رق ــال 92، ب ــد در س از 96 درص
ســال 99 رســیده و مــا امــروز در نقطــه ای قــرار داریــم 
ــی در آســتانه  کــه بســیاری از شــهرهای آذربایجــان غرب

ــد. ــرار گرفته ان ــدن ق ــبز ش س

تامینی تربیتــی  اقدامــات  و  زندان هــا  مدیــرکل 
بــه  محکــوم  زندانــی  گفــت:  آذربایجان غربــی 
ــل 27  ــس از تحم ــام »م - س« پ ــه ن ــاص ب قص
ــدان  ــای دم از زن ــت اولی ــا رضای ــس، ب ــال حب س

ــد. ــه آزاد ش ارومی
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــی  در گف ــزه بروجن حم
ایرنــا افــزود: ایــن امــر خیــر، بــا مســاعدت مراجــع 
اداره کل زندان هــا،  قضایــی، پیگیــری مدیــران 
گذشــت  ارومیــه،  مرکــزی  زنــدان  مســووالن 
شــکات پرونــده و همــت خّیــر نیــک ســیرت 

ــد. ــل ش ــه ای حاص ارومی
وی اضافــه کــرد: ایــن فــرد، بــه جــرم قتــل عمــد 
از بهمــن ســال 1372 تاکنــون از ســوی دادیــاری 
ــه  ــه محکــوم ب ــک اجــرای احــکام ارومی شــعبه ی
قصــاص نفــس در حــق اولیــای دم بــوده و در 
زنــدان مرکــزی ارومیــه تحمــل حبــس مــی کــرد.
ــدان هــا و اقدامــات تامینــی تربیتــی  ــرکل زن مدی
آذربایجــان غربــی ادامــه داد: بــا مشــارکت 2 خّیــر 
ارومیــه ای، 80 درصــد دیــه شــاکیان ایــن پرونــده 
پرداخــت و پنــج اولیــای دم مقتــول پرونــده 

ــد. ــت دادن رضای
بــه گــزارش ایرنــا، ســاالنه دههــا مددجــوی زنــدان 
هــای آذربایجــان غربــی بــا رضایــت اولیــای دم از 

قصــاص یــا تحمــل حبــس آزاد مــی شــوند.

ــا  معــاون اقتصــادی اســتاندار آذربایجــان غربــی ب
ــت در حــوزه  ــر دول ــات کــم نظی ــه اقدام اشــاره ب
بهبــود فضــای کســب و کار، گفــت: رتبــه اســتان 
در ایــن حــوزه از بهــار ســال 1396 تــا بهــار ســال 
ــر  ــه برت ــه رتب ــت و ب ــود یاف گذشــته، 19 رده بهب

کشــوری رســید.
نــادر صادقــی  در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا 
افــزود: کســب رتبــه برتــر کشــوری در ســه فصــل 
ــه  ــه ب ــته ک ــال گذش ــز س ــتان و پایی ــار، تابس به
کســب رتبــه برتــر طــول ســال 1398 منجر شــد، 
نشــان دهنــده اقدامــات اثرگــذار در حــوزه بهبــود 
فضــای کســب و کار بــوده کــه بــه صورت مســتمر 

نیــز ادامــه داشــته اســت.
وی از کســب رتبــه دوم بــرای آذربایجــان غربی در 
شــاخص هــای بهبــود فضــای کســب  و کار طــی 
تابســتان ســال گذشــته خبــر داد و اضافــه کــرد: 
ــاره  ــال، دوب ــار امس ــز در به ــه نی ــن رتب ــه ای البت
ــتان  ــتین اس ــان نخس ــا همچن ــت و م ــا یاف ارتق
کشــور در ایــن شــاخص هــا بــه شــمار می رویــم.

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار 

آذربایجــان غربــی بــا بیــان اینکــه شــاخص 
کشــوری از بهــار ســال گذشــته در خصــوص 
بهبــود فضــای کســب و کار حــدود 6 واحــد بــوده، 
بیــان کــرد: ایــن رقــم در بهــار ســال گذشــته 5.۴ 
واحــد، تابســتان 5.3، پاییــز 5.1 و زمســتان ســال 
گذشــته 5.۴ بــوده ولــی در بهــار امســال بــه 5.15 

ــه اســت. ــود یافت بهب
صادقــی گفــت: در بهــار ســال جــاری فاصلــه مــا 
بــا میانگیــن کشــوری در بهبــود فضــای  کســب و 
ــوده کــه فاصلــه  ــه »یــک واحــد« ب کار نزدیــک ب

ای بســیار قابــل توجــه بــه شــمار مــی رود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در بهــار 1396 آذربایجــان 
غربــی بــا شــاخص اســتانی 5.77 رتبــه 20 
کشــوری را در حــوزه بهبــود فضــای کســب و کار 
در اختیــار داشــت، افــزود: ایــن رقــم طــی مــدت 
ــود  ــواره بهب ــد، هم ــر و امی ــت تدبی ــت دول فعالی
یافتــه کــه نشــان دهنــده اقدامــات موثــر در حــوزه 

ــوده اســت. فضــای کســب و کار ب
ــی  ــه آذربایجــان غرب ــود رتب ــن از بهب وی همچنی
بیــن ســال هــای 1397 و 1398 در خصــوص 

ــی  ــرخ بیــکاری خبــر داد و اضافــه کــرد: در حال ن
ــن  ــش در ای ــال پی ــی 2 س ــتان ط ــه اس ــه رتب ک
ــه  ــود 6 رتب ــا بهب ــود ب ــوم ب ــت و س ــش، بیس بخ
ای طــی ســال گذشــته بــه رده 17 رســید کــه کار 

ــه شــمار مــی رود. بســیار ارزشــمندی ب
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار 
ــی  ــتان ط ــن اس ــه داد: ای ــی ادام ــان غرب آذربایج
ــر کشــور  ــای برت ســال گذشــته، جــزء اســتان ه
ــه  ــود ک ــکاری ب ــرخ بی ــش ن ــترین کاه در بیش
ــته  ــه داش ــان ادام ــد همچن ــن رون ــم ای امیدواری

ــد. باش
ــف در راســتای   اســتفاده از شــاخص هــای مختل
ــم و  ــیار مه ــادی، بس ــت اقتص ــان دادن وضعی نش
ضــروری اســت و شــاخص بهبــود فضــای کســب 
و کار نیــز در همیــن راســتا طراحــی شــده اســت.

ایــن شــاخص بــدون دخالــت نهادهــای دولتــی و 
ــاالن بخــش خصوصــی از  ــه از فع ــا پرســش نام ب
طریــق اتــاق بازرگانــی تهــران محاســبه می شــود.

 زندانی محکوم به اعدام پس از ۲۷ سال 

از زندان ارومیه آزاد شد

معاون استاندار: 

رتبه آذربایجان غربی در شاخص  فضای 
کسب و کار ۱۹ رده بهبود یافت

افزایش دو برابری گازرسانی در آذربایجان غربی طی 7 سال گذشته

سوءاستفاده از کارت های 
بازرگانی، بزرگ ترین 

مشکل مالیاتی در 
آذربایجان غربی 

ــدم  ــی، ع ــان غرب ــی آذربایج ــور مالیات ــر کل ام مدی
ــه  ــی را ریش ــای بازرگان ــدگان کارت ه ــی دارن آگاه
از  و  کــرد  عنــوان  سوءاســتفاده ها  از  بســیاری 
افزایــش برخــورد بــا تخلفــات ایــن حــوزه خبــر داد.
ــرد  ــر رویک ــه تغیی ــان اینک ــا بی ــی ب ــن کوماس حس
ــه مــودی محــوری را از مهم تریــن  مأمــور محــوری ب
و  دانســت  مالیاتــی  امــور  ســازمان  رویکردهــای 
ــرد  ــاد رویک ــای زی ــل خط ــه دلی ــت: ب ــار داش اظه
مأمــور محــوری و پرهیــز از حــدس و گمــان، مــردم 
بــه صــورت خــود تشــخیصی مالیــات خــود را اظهــار 
می کننــد. در ایــن میــان مودیــان بــا اظهــار درســت 
می تواننــد به راحتــی از مزایــای قانونــی اســتفاده 

ــد. کنن
وی افــزود: در راســتای جلــب رضایــت عمومــی، 
ــت. ــک اس ــای پرریس ــر روی پرونده ه ــا ب ــز م تمرک

در  آذربایجان غربــی،  مالیاتــی  امــور  مدیــرکل 
پرریســک عــدم همخوانــی  پرونده هــای  توصیــف 
اطاعــات اظهارشــده بــا بانک هــای اطاعاتــی را 
ــمرد  ــا برش ــن پرونده ه ــاب ای ــل انتخ ــن دلی مهم تری
و تأکیــد کــرد: ایــن فرآینــد به صــورت مکانیــزه 

اســت و عامــل انســانی تأثیــری در آن نــدارد.
وی بــا اشــاره بــه میــزان رســیدگی مبتنــی بــر 
اظهــارات مودیــان مالیاتــی، گفــت: فقــط 10 درصــد 
ــورد  ــر ریســک م ــوارد در چارچــوب پرونده هــای پ م
ــاف 61  ــن اوص ــا ای ــه ب ــد ک ــرار می گیرن ــی ق بررس
ــر  ــدی کمت ــی، درآم ــان آذربایجان غرب ــد مودی درص
ــل از  ــن دلی ــه همی ــد و ب ــی دارن ــت قانون از معافی

ــوند. ــاف می ش ــات مع ــت مالی پرداخ
کوماســی، اخــذ مالیــات بــر امــاک در مرحلــه 
دفترخانــه و به طــور مســتقیم، خدمــات غیرحضــوری 
بــرای کســب مجــوز اصنــاف و برخــی اقدامــات را از 
مصادیــق تغییــرات موجــود در ســازمان در راســتای 
و خاطرنشــان  برشــمرد  مودیــان  اقــدام  ســهولت 
کــرد: عــدم آگاهــی دارنــدگان کارت هــای بازرگانــی 
ریشــه سوءاســتفاده ها اســت کــه در ایــن راســتا 
در  متخلفــان  بــا  قانونــی  و  قهــری  برخوردهــای 

ــرار دارد. ــتور کار ق دس
وی ادامــه داد: در همیــن زمینــه، 3 شــعبه رســیدگی 
آذربایجان غربــی  در  مالیاتــی  پرونده هــای  بــه 
راه انــدازی شــده کــه تشــکیل ایــن شــعبات بــا 

ــت. ــوده اس ــیدگی ب ــهولت در رس ــدف س ه
مدیــرکل امــور مالیاتــی آذربایجان غربــی، گفــت: 
مــا تمایلــی بــه تعطیلــی هیــچ واحــد تولیــدی 
شــرایط  ایجــاد  بــا  می کنیــم  تــاش  و  نداریــم 
ــل تقســیط  ــی مث ــال تســهیات مالیات ــی و اعم قانون
ــای  ــه، از واحده ــدت و بخشــودگی جریم ــی م طوالن
ــه از  ــی ک ــا واحدهای ــا ب ــم ام ــت کنی ــدی حمای تولی
ــر  ــز براب شــرایط پیــش آمــده سوءاســتفاده کننــد نی

مقــررات رفتــار می کنیــم.
ــدی  ــی 30 درص ــش تقریب ــه کاه ــاره ب ــا اش وی ب
درآمدهــای مالیاتــی بــه دلیــل گســترش کرونــا 
در بخــش مالیــات مشــاغل آســیب دیده از کرونــا 
مثــل واحدهــای خدمــات گردشــگری، بیــان داشــت: 
ایجــاد شــرایط بخشــش جرائــم معمــول در اســفندماه 
ــه اظهارنامــه  ــت ارائ ــان خــرداد، افزایــش مهل ــا پای ت
ــا،  ــا پرونده ه ــت ب ــزه و مثب ــورد مکانی ــی، برخ مالیات
ــوارد انعطــاف  ــم از م ــت پرداخــت جرائ ــش مهل افزای
ــا  ــت از کســب و کاره ــرای حمای ــی ب ســازمان مالیات

ــت. ــی اس ــرایط کرونای در ش
از  مالیــات  اخــذ  کــرد:  خاطرنشــان  کوماســی، 
اخــذ  مالیاتــی،  معوقــات  پیگیــری  تراکنش هــا، 
ــا  ــارزه ب ــه مب ــی و البت ــای بازرگان ــات از کارت ه مالی
ــی  ــی ابزارهای ــای زیرزمین ــی و فعالیت ه ــرار مالیات ف
بــرای افزایــش وصــول مالیاتــی علی رغــم کرونــا 
اســت کــه امیدواریــم در ایــن زمینــه همــکاری 

مناســبی از ســوی مودیــان داشــته باشــیم.
ــرای  ــی ب ــای مالیات ــرف درآمده ــوص ص وی در خص
ــل  ــده از مح ــذ ش ــوارض اخ ــت: ع ــز گف ــتان نی اس
ــهرداری ها،  ــرای ش ــون ب ــق قان ــزوده مطاب ارزش اف

ــت. ــده اس ــرف ش ــایر ص ــی عش ــا و حت دهیاری ه
ــان  ــی، در پای ــی آذربایجان غرب ــور مالیات ــرکل ام مدی
ــاد  ــات انتق ــه مالی ــا مقول ــی ب ــای سیاس از برخورده
ــه ســازمان مالیاتــی  ــزوم توجــه بیشــتر ب کــرد و از ل
ــراز داشــت: وجــود فشــارهای غیرمعمــول  گفــت و اب
ــف از  ــراد متخل ــت از برخــی اف و غیرمنطقــی و حمای
ــی  ــی آذربایجان غرب ــور مالیات ــای ام ــه چالش ه جمل
ــا عــدم سیاســی کاری  اســت کــه در همیــن زمینــه ب
ــت از  ــه نف ــور ب ــتگی کش ــا وابس ــم ت ــاش می کنی ت

ــا باشــیم. بیــن رفتــه و شــاهد اقتصــادی پوی

یادداشت

و  راه  مدیــرکل  حمزه لــو،  سیدمحســن 
جلســه  دومیــن  در  اســتان  شهرســازی 

کارگــروه اقتصــادی، اشــتغال و ســرمایه 
اســتاندار  حضــور  بــا  کــه  گــذاری 
آذربایجــان غربــی برگــزار شــد بــه تشــریح 
و  فرســوده  بافــت  تســهیات  عملکــرد 
بازآفرینــی شــهری بــه ارزش 110 میلیــارد 

ریــال پرداخــت.
ــد  ــی از رون ــزارش جامع ــن گ وی، هم چنی

ــار  ــا اعتب ــی ب ــروژه بازآفرین ــرای 19 پ اج
ــدف و  ــات ه ــال در مح ــارد ری 160 میلی
در شــهرهای  غیررســمی  ســکونتگاه های 
و  سردشــت  خــوی،  بــوکان،  ارومیــه، 
ارائــه   98 و   97 ســال های  در  مهابــاد 
ــال  ــی در س ــای اجرای ــه برنامه ه ــرد و ب ک

ــرد. ــاره ک ــد اش ــش تولی جه

کارگــروه اقتصــادی، اشــتغال و ســرمایه 
بررســی  محوریــت  بــا  اســتان  گــذاری 
مشــارکت  عملکــرد  وضعیــت  آخریــن 
عمومــی و خصوصــی و نیــز رونــد پرداخــت 
ــایری  ــتایی و عش ــتغال روس ــهیات اش تس
اشــتغال زایی  و  تولیــد  رونــق  جهــت 

ــد. ــکیل ش تش

اجرای ١٩ پروژه بازآفرینی 

شهری در محالت هدف و 

سکونتگاه های غیررسمی 

آذربایجان غربی 
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اطالعات روستایی در 
آذربایجان غربی فعال است

اطاعــات  فنــاوری  و  ارتباطــات  مدیــرکل 
ــر  ــه ۴17 دفت ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب آذربایجان غرب
ایــن اســتان  فنــاوری اطاعــات روســتایی در 
وجــود دارد، گفــت: طبــق برنامــه بایــد تمــام 
دفاتــر فنــاوری اطاعــات روســتایی، خدمــات 
خرده بانکــداری را ارائه دهنــد کــه تاکنــون 278  

دفتــر در ایــن راســتا همــکاری کرده انــد.
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــژاد  در گف ــم جلیلی ن قاس
 ICT ــا ایــن آمــار 66 درصــد دفاتــر ــا افــزود: ب ایرن
ــه  ــی ارائ ــات بانک ــی خدم ــتایی آذربایجان غرب روس
می دهنــد و بایــد تــا پایــان برنامــه تمــام دفاتــر بــه 

ارائــه ایــن خدمــت مجهــز شــوند.
وی بیــان کــرد: دریافت قبــض، پرداخت تســهیات 
و خدمــات بانکــداری الکترونیــک از جملــه خدماتی 

هســتند کــه در ایــن دفاتــر ارائــه می شــود.
اطاعــات  فنــاوری  و  ارتباطــات  مدیــرکل 
ــات  ــتقرار خدم ــرد: اس ــان ک ــی  بی آذربایجان غرب
در تمــام دفاتــر موجــود از جملــه برنامه هــای ایــن 
ــد  ــذ ک ــرای اخ ــتا ب ــن راس اداره کل اســت و در ای

بانکــی بــرای دفاتــر تــازه تاســیس در صــورت احراز 
ــدارد. ــود ن ــکلی وج ــرایط مش ش

درخواســت های  داشــت:   اظهــار  جلیلی نــژاد 
تاســیس دفاتــر فنــاوری اطاعــات بــه طــور ماهیانه 
ــک بررســی و در صــورت احــراز  توســط پســت بان
شــرایط مجــوز صــادر می شــود و بــرای اخــذ 

ــدارد. ــود ن ــی وج ــوز محدودیت مج
وی افــزود: بــا هــدف بهره منــدی مــردم از خدمــات 
بانکــی در مناطــق کم برخــوردار از 7۴ دســتگاه 
ــا  ــتگاه آن ب ــه 56 دس ــرداز ) ATM( منصوب خودپ
ــا  ــات ب ــاوری اطاع ــات و فن ــه وزارت ارتباط هزین
ــتاهای  ــرای روس ــتائیان ب ــی روس ــدف دسترس ه
ــاد  ــی ایج ــرداز بانک ــتگاه خودپ ــه دس ــد هرگون فاق

شــده اســت.
در ســال 1390 بــا تصویــب مجلــس شــورای 
اســامی و ابــاغ معاونــت توســعه مدیریــت و 
ــاختار وزارت  ــوری س ــس جمه ــانی ریی ــع انس مناب
ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات در اســتان ها تغییــر 
ــات  ــاوری اطاع ــات و فن ــرد و ادارات کل ارتباط ک
اســتان ها بــه عنــوان نماینــده تــام االختیــار وزیــر 
و ناظــر بــر زیرمجموعه هــای پســت، پســت بانــک و 
شــرکت ارتباطــات زیــر ســاخت )بخــش دولتــی( و 
شــرکت های خصوصــی حــوزه ارتباطــات و فنــاوری 

اطاعــات تاســیس شــد.
ــه وزارت  ــته ب ــازمان های وابس ــف س ــی وظای تمام
از قبیــل ســازمان تنظیــم مقــررات، ســازمان 
ــن ادارات  ــق ای ــره از طری ــات و غی ــاوری اطاع فن
ــن  ــود و در همی ــری می ش ــتان ها پیگی کل در اس
راســتا وظایــف ایــن ادارات کل جهــت تحقــق 
ــات در  ــاوری اطاع ــداف بخــش ارتباطــات و فن اه
چهــار بعــد نظــارت امنیتــی و حفاظتــی، نظــارت 
ــی  ــارت مقررات ــه ای و نظ ــارت برنام ــی، نظ مدیریت

ــت. ــده اس ــف ش تعری
ــتان  ــات اس ــاوری اطاع ــات و فن ادارات کل ارتباط
ــا  ــت ب ــش حاکمی ــی بخ ــده عال ــوان نماین ــه عن ب
ــا و  ــرای برنامه ه ــی در اج ــاد هماهنگ ــدف ایج ه
سیاســت های بخــش ارتباطــات و فنــاوری اطاعات 
بیــن کلیــه واحدهــای تابعــه در اســتان تشــکیل و 
ــد  ــده ارش ــوان نماین ــه عن ــتانی ب ــران کل اس مدی
وزارت متبــوع وظیفــه پاســخگویی به مقــام وزارت و 

ــات ارشــد اســتان را عهــده دار اســت. مقام

 مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی 
ــال  ــت: امس ــی گف ــرق آذربایجان غرب ب
بــه مناســبت هفتــه دولــت 128 طــرح 
برق رســانی در ایــن اســتان بــا 905 
ــه  ــال هزین ــون ری ــارد و 290 میلی میلی

ــید. ــرداری رس ــه بهره ب ب
ــن  ــت: ای ــار داش ــن بکلو اظه ــر حس اکب
طرح هــا شــامل، رفــع ضعــف ولتــاژ 
ــه  ــاح و بهین ــتایی، اص ــهری و روس ش

ســازی شــبکه در راســتای تقویــت بــرق 
مشــترکان و رفــع ضعــف ولتــاژ، تامیــن 
توســعه  روســتایی،  و  شــهری  بــرق 
فیــدر و بــاال بــردن ســطح قــدرت 
مانــور شــبکه توزیــع، تامیــن بــرق 
مراکــز صنعتــی و تولیــدی، تامیــن بــرق 
برق رســانی  کشــاورزی،  چاه هــای 
بــه روســتاهای فاقــد بــرق، تامیــن 
ظرفیت ســازی  و  معابــر  روشــنایی 
صنعتــی  شــهرک های  بــرق  شــبکه 

ــت. ــتان اس اس
وی افــزود: بــرای اجــرای ایــن طرح هــا 
متوســط،  فشــار  کیلومترشــبکه   1۴0
ــف،  ــار ضعی ــبکه فش ــر ش 220 کیلومت
2.6 کیلومتــر شــبکه روشــنایی احــداث 
ــی  ــت هوای ــتگاه پس ــداد 390 دس و تع

ــدازی شــده اســت. نصــب و راه ان
نیــروی  توزیــع  شــرکت  مدیرعامــل 
بــرق آذربایجان غربــی بــا اشــاره بــه 

گفــت:  شــده  کلنگ زنــی  طرح هــای 
در  شــبکه  ســازی  بهینــه  و  اصــاح 
راســتای تقویــت بــرق مشــترکین و 
ــتان  ــطح اس ــاژ در س ــف ولت ــع ضع رف
ــانی  ــر، برق رس ــول 160 کیلومت ــه ط ب
بــه 2 روســتای بایــزه مــره و کانــی 
بــه  برق رســانی  سردشــت،  اســپان 
بوغلمیــش  و  نوروزلــو  روســتای   2
 2 بــه  برق رســانی  شــاهین دژ، 
روســتای کاروانقــران و گامــوس ماکــو، 
ــا  ــه علی ــتای قزلج ــه روس ــانی ب برق رس
در مهابــاد، برق رســانی بــه روســتای 
قانی قیــه در خــوی و برق رســانی بــه 
تــکاب  در  تــرک  قزقاپــان  روســتای 

طرح هاســت. ایــن  جــزو 
ــرای  ــرای اج ــه داد: ب ــن بکلو ادام حس
 282 کلنگ زنــی  آمــاده  طرح هــای 
ــار  ــال اعتب ــون ری ــارد و 101 میلی میلی

ــت. ــده اس ــرآورد ش ب
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ــه  ــی گفــت: ب ــاوری آذربایجــان  غرب ــم و فن ــارک عل رئیــس پ
ــغ 10  ــور مبل ــاوری رئیس جمه ــی و فن ــاون علم ــتور مع دس
ــم و  ــارک عل ــرای توســعه زیرســاخت های پ ــارد تومــان ب میلی

ــت. ــی اختصــاص یاف ــاوری آذربایجــان  غرب فن
ــنیم در  ــگار تس ــا خبرن ــو ب ــت در گفت وگ ــد نیکبخ علی محم
ــه ســفر اخیــر معــاون علمــی و فنــاوری  ــا اشــاره ب ارومیــه، ب
ــاوری  ــاون فن ــار داشــت: مع ــه اظه ــه ارومی ــور ب ــس  جمه رئی
رئیــس  جمهــور بــر ایــن مســئله معتقــد بــود کــه اگــر اســتان 
خواهــان پیشــرفت و توســعه کســب و کارهــا باشــد و از ســوی 
دیگــر بیــکاری برطــرف شــود همــه بایــد بــه وظیفــه خــود بــه 

درســتی عمــل کننــد.
وی تصریــح کــرد: در ایــن راســتا تمامــی دانشــگاه های ســطح 
اســتان، مراکــز فنــی و حرفــه ای و بخش هــای حاکمیتــی بایــد 
بــه وظایــف خــود بــه خوبــی عمــل کننــد تــا ایــن زیســت بوم 
تقویــت شــود بنابــر ایــن مهمتریــن هــدف سفر«ســورنا 

ســتاری« همیــن مســئله بــود.
ــاره  ــا اش ــی ب ــان  غرب ــاوری آذربایج ــم و فن ــارک عل ــس پ رئی
ــم  ــارک عل ــای اســتان وجــود پ ــی از ظرفیت ه ــه یک ــه اینک ب
و فنــاوری اســت بیــان کــرد: هــم اکنــون 120 واحــد فنــاور 
ــی  ــود تمام ــا وج ــتند و ب ــت هس ــال فعالی ــتان در ح در اس
مشــکاتی کــه در ســالیان گذشــته وجــود داشــته، امــا 
ــارات  ــه و اعتب ــت و بودج ــا نیس ــاخت ها مهی ــفانه زیرس متاس
ــه و  ــن بودج ــا ای ــته ب ــال توانس ــن ح ــا ای ــا ب ــت ام ــم اس ک
ــتیبانی  ــاور را پش ــد فن ــدود، 120 واح ــز و مح ــات ناچی امکان

ــد  کن
ــون دانشــجویان و دانش آمــوزان دارای  ــم اکن ــزود: ه وی اف
ایــده در پــارک علــم و فنــاوری دور هــم جمــع  شــده و ایــن 
مجموعــه نیــز از آنهــا حمایــت و پشــتیبانی می کنــد تــا 

ــد. ــه یاب ــعه یافت ــا توس کســب و کاره
نیکبخــت در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از ظرفیت هــای 

ــت  ــه اس ــه ارومی ــای دریاچ ــود آرتمی ــی وج ــان  غرب آذربایج
ــه  ــتان توج ــود اس ــت موج ــه ظرفی ــد ب ــک بای ــت: بی ش گف
ــش  ــعه دان ــات و توس ــل تحقیق ــتا مراح ــن راس ــرد و در ای ک
ــود  و  ــی می ش ــی ط ــه خوب ــه ب ــگاه ارومی ــاوری در دانش و فن
از 26 ســال گذشــته پژوهشــکده آرتمیــا در دانشــگاه ارومیــه 
ــود و  ــروت ش ــه ث ــل ب ــتان تبدی ــد در اس ــه بای ــود دارد ک وج
ــن  ــه از ای ــن اســت ک ــز ای ــور نی ــس جمه ــاون رئی ــدف مع ه

ــروت ایجــاد شــود. ــرده و ث ــت ک پژوهشــکده حمای
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری آذربایجــان  غربــی اظهار داشــت: 
بی تردیــد هــر طرحــی کــه در ســطح اســتان خواهــان فعالیــت 
در مقولــه تولیــد ثــروت دانش بنیــان باشــد، پــارک نیــز نقــش 

ــا می کنــد. خــود را در آن ایف
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه مشــکات شــرکت های دانش بنیــان 
گفــت: برخــی مشــکات گمرکــی، استانداردســازی، تســهیات 
ــود  ــان وج ــرکت های دانش بنی ــد راه ش ــه در س و ضمانت نام

ــاون  ــد مع ــر چن ــد ه ــائل ش ــر مس ــد پیگی ــن بای دارد بنابرای

ــن  ــی داده و در ای ــور قول های ــس جمه ــاوری رئی ــی و فن علم

راســتا بایــد هم افزایــی مســئوالن اســتانی اتفــاق افتــاد یعنــی 

ــز  ــگاه ها و مراک ــه، دانش ــه و بودج ــازمان برنام ــتانداری، س اس

رشــد بایــد همــه دســت بــه دســت هــم دهنــد تــا اتفاقــی در 

اســتان رخ دهــد.

ــفر  ــور در س ــس  جمه ــاون رئی ــرد: مع ــح ک ــت تصری نیکبخ

ــرای  ــان ب ــارد توم ــغ 10 میلی ــا مبل ــول داد ت ــه ق ــه ارومی ب

ــال 99  ــاوری در س ــم و فن ــارک عل ــاخت های پ ــعه زیرس توس

ــاد  ــیار زی ــارک بس ــکات پ ــون مش ــود چ ــاص داده ش اختص

اســت بــا توجــه بــه ظرفیــت اســتان و شــهر ارومیــه و نزدیکــی 

ــه اســتان های همجــوار، جــا دارد کــه زیرســاخت ها تقویــت  ب

ــاد اســت. ــی بســیار زی شــود چــون مشــکات زیربنای

رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان  غربی:

به دستور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور مبلغ ۱۰ میلیارد تومان برای توسعه 
زیرساخت های پارک علم و فناوری آذربایجان  غربی اختصاص یافت 

آذربایجان غربــی  در  ولی فقیــه  نماینــده 
بــر ضــرورت ایجــاد جبهــه واحــد در بیــن 
نیروهــای ارزشــی و انقابــی تأکیــد کــرده 
و خاطــر نشــان کــرد: بزرگ تریــن ضعــف 
نیروهــای ارزشــی در اســتان تفــرق و 
جزیــره ای عمــل کــردن اســت فلــذا انتظار 

مــی رود جوانــان مومــن، انقابــی و پایــکار 
ــت در  ــدت و صمیمی ــت وح ــن رعای ضم

ــد. جبهــه ای واحــد گردهــم آین
دفتــر  روابط عمومــی  گــزارش  بــه   
آذربایجان غربــی  در  ولی فقیــه  نماینــده 
مســئولین  ارومیــه؛  جمعــه  امــام  و 

موسســه رســانه ای ســراج و جمعــی از 
ــتان  ــانه ای شهرس ــی و رس ــاالن فرهنگ فع
ــلمین  ــام والمس ــت االس ــا حج ــه ب ارومی
ــه  ــده ولی فقی ــی نماین ــیدمهدی قریش س
جمعــه  امــام  و  آذربایجان غربــی  در 
ارومیــه دیــدار کردنــد، در ایــن دیــدار 
ــای  ــوه فعالیت ه ــورد نح ــاتی در م گزارش
ــی موسســه  ــانه ای، آموزشــی و فرهنگ رس
ــا  ــه شــده و دغدغه ه ــانه ای ســراج ارائ رس
و مشــکات جوانــان در ایــن حــوزه مــورد 

ــت. ــرار گرف ــی ق ــث و بررس بح
ــی در  ــه در آذربایجان غرب ــده ولی فقی نماین
ادامــه ضمــن قدردانــی از اقدامــات صــورت 
ــر ضــرورت ایجــاد جبهــه واحــد  گرفتــه ب
در بیــن نیروهــای ارزشــی و انقابــی تأکید 
ــن  ــرد: بزرگ تری ــر نشــان ک ــرده و خاط ک
ضعــف نیروهــای ارزشــی در اســتان تفــرق 
و جزیــره ای عمــل کــردن اســت فلــذا 

انتظــار مــی رود جوانــان مومــن، انقابــی و 
پایــکار ضمــن رعایــت وحــدت و صمیمیت 

در جبهــه ای واحــد گردهــم آینــد.
ــانه ای  ــث رس ــزود: مباح ــه اف وی در ادام
مهم تریــن نیــاز جامعــه امــروز بــوده و الزم 
اســت ضمــن شــفافیت انتظــارات و بیــان 
ــل و فعالیــت نیروهــای  ــا نحــوه تعام آن ه
ــورد توجــه  ــک محــور م ــاب حــول ی انق

ــرد. ــرار بگی بیشــتر ق
امــام جمعــه ارومیــه در پایــان بــر ضــرورت 
ــی و  ــای انقاب ــا نهاده ــتر ب ــاط بیش ارتب
دفتــر خــود تأکیــد کــرد و گفــت: ارتبــاط 
مســتمر و فعــال نیروهای ارزشــی و انقابی 
بــا یکدیگــر مایــه یکپارچگــی و موفقیت در 
رســیدن بــه آرمان هــای انقابــی، اســامی 
خواهــد شــد فلــذا انتظــار مــی رود جوانــان 
انقابــی و پایــکار ضمــن حفــظ همدلــی و 
پرهیــز از اختــاف ســایق بــرای پیشــبرد 

ــی همــراه و  ــر اهــداف انقاب هــر چــه بهت
یکــدل شــوند.

ســیدمهدی  جلســه  ایــن  ابتــدای  در 
ســیدرضایی مســئول ســازمان فضــای 
مجــازی ســراج مرکــز آذربایجان غربــی 
بــا بیــان توفیقــات بدســت آمــده از تــوان 
تعــداد  از  نیــز  و  اســتان  بازی ســازی 
بازی هایــی گفــت کــه بــا حمایــت ســراج 
ــای  ــت. فعالیت ه ــیده اس ــه رس ــه نتیج ب
شــبکه های  حوزه هــای  در  ســراج 
ــا،  ــتارت آپ ه ــت از اس ــی، حمای اجتماع
تولیــد بــازی و نــرم افــزار از جمله مــواردی 
بــود کــه در ایــن دیــدار بــه صــورت 
خاصــه تشــریح شــد. همچنیــن بــا ارائــه 
ــترش  ــرای گس ــراج ب ــاش س ــزارش ت گ
ســواد فضــای مجــازی در اســتان و تربیــت 

ــد. ــرح داده ش ــی ش مرب
میرمهــدی ســیدرضایی تولیــدات کرونایی 

مرکــز آذربایجان غربــی و نیــز همــکاری بــا 
ســایر قرارگاه هــا و انجــام عملیات هــای 
رســانه ای را از اهــم فعالیت هــای ســازمان 

در اســتان برشــمرد.
جریــان  رســانه ای  جبهه ســازی  لــزوم 
ــای  ــازی و تاش ه ــای مج ــاب در فض انق
ســراج از نــکات دیگــری بــود کــه در ایــن 
دیــدار مــورد تأکید قــرار گرفــت. در همین 
ــش رو  ــای پی ــی چالش ه ــه برخ ــش ب بخ
ــوزش  ــت و آم ــد. تربی ــاره گردی ــز اش نی
ــس  ــازه نف ــوان و ت ــای ج ــاً نیروه خصوص
ــت  ــا محوری ــتاد ب ــاد و هش ــه هفت از ده
ــد و  ــب درآم ــرای کس ــص ب ــاد تخص ایج
ــوان  ــا عن ــرم ب ــگ ن ــی در جن نقش آفرین
شــتاب، فعالیت هــای ســراج در زمینــه 
خانــواده، مــادر و فرزنــد در فضــای مجــازی 

ــود. ــراج ب ــردی س ــات عملک از موضوع

ــا  ــی ب ــان غرب ــهدای آذربایج ــپاه ش ــده س فرمان
بیــان اینکــه امنیــت خــط قرمــز ماســت، گفــت: 
ــای  ــه مرزه ــرض ب ــر تع ــه فک ــه ب ــی ک ــر کس ه
ــه  ــوان مقابل ــام ت ــا تم ــا ب ــا آنه ــد ب ــتان باش اس

ــرد. ــم ک خواهی
ســردار ســرتیپ دوم پاســدار حبیــب شهســواری 
ــزاری  ــگار خبرگ ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــروز در گف ام
ــوس و  ــای کشــور نام ــرد: مرزه ــار ک بســیج، اظه
خــط قرمــز کشوراســت و هــر کســی کــه بــه فکــر 
ــا  ــا ب ــا آنه ــد ب ــتان باش ــای اس ــه مرزه ــرض ب تع

ــم کــرد. ــه خواهی ــوان مقابل تمــام ت

ــان  ــتان آذربایج ــه در اس ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــرای ســرمایه گــذاری  غربــی تهدیــدات امنیتــی ب
در  اســتان  امنیتــی  ضریــب  و  نــدارد  وجــود 
ــزود: امنیــت  ــرار دارد، اف باالتریــن ســطح خــود ق

یکــی از مؤلفه هــای پایــدار در منطقــه اســت و در 
ــم. ــارف نداری ــی تع ــا کس ــراری آن ب برق

غربــی  آذربایجــان  شــهدای  ســپاه  فرمانــده 
عنــوان کــرد: نیروهــای مســلح اجــازه بــروز 
نمی دهنــد  منطقــه  در  را  ناامنــی  هیچ گونــه 
و بــرای جان فشــانی در ایــن مســیر از هیــچ 
ــدان  ــر معان ــی اگ ــم، حت ــغ نمی کنی ــی دری تاش
ــاد  ــال ایج ــه دنب ــان ب ــامی در خیالش ــام اس نظ
ــا  ــه آن ه ــن ســیلی را ب ــی باشــند، محکم تری ناامن
می زنیــم تــا در ایــن زمینــه از تفکــرات خــود نیــز 

ــوند. ــیمان ش پش

اتحــاد  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  شهســواری   
نماینــدگان بــرای توســعه اســتان ضــروری اســت، 
ــد توســعه اســتان را  ــدگان بای ــه کــرد: نماین اضاف
در اولویــت کارهــای خــود قــرار دهنــد و مطالبــات 
ــه  ــی مطالب ــتانی را از مســئوالن مل مســئولین اس

کنند.
فرمانــده ســپاه شــهدای آذربایجــان غربــی گفــت: 
ــرای گرامیداشــت هفتــه  چهــل و دومیــن ســال ب
دفــاع مقــدس در اســتان آذربایجــان غربــی مــورد 
توجــه قــرار گرفتــه و نیازمنــد اهمیــت دادن 
ــت و  ــس اس ــی مجل ــن علن ــدگان در صح نماین
ــال  ــول ۴2 س ــدس در ط ــاع مق ــرات دف ــد ثم بای

ــن شــود. ــردم تبیی ــرای م ب

کلیــدی  نقــش  اینکــه  بیــان  بــا  شهســواری 
اســتان بایــد در دوران دفــاع مقــدس و نیــز دوران 
ــه  ــد ب ــرد: بای ــوان ک ــود، عن ــایی ش ــر شناس حاض
شــاخصه های دفــاع مقــدس دقــت شــود و در 
ــان  ــاع از کی ــا کــه ۴2 ســال ســابقه دف اســتان م

ــود. ــف ش ــری و بازتعری ــامی را دارد بازنگ اس

نماینده مقام معظم رهبری در استان آذربایجان غربی:

جوانان مومن، انقالبی و پایکار ضمن رعایت وحدت و صمیمیت در جبهه ای واحد گردهم آیند

فرمانده سپاه آذربایجان غربی هشدار داد؛

برخورد جدی سپاه با برهم زنندگان امنیت در مرزهای 
آذربایجان غربی



رییــس ســازمان فنــاوری اطاعــات و 
ــت:  ــه گف ــهرداری ارومی ــات ش ارتباط
اختصاصــی  نــوری  فیبــر  پــروژه 
شــهرداری ارومیــه  بــه طــول 71 
ــاص  ــا اختص ــاز ب ــه ف ــر در س کیلومت
۴00 میلیــارد ریــال و بــا ســرمایه 
ــاز  ــی وارد ف ــش خصوص ــذاری بخ گ

ــود ــی ش ــی م اجرای
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان 
ارتباطــات  و  اطاعــت  فنــاوری 
شــهرداری ارومیــه، یاســر اســدپور بــا 
اشــاره بــه مزایــای پــروژه فیبــر نــوری 
اختصاصــی شــهرداری ارومیــه اظهــار 
ــروژه  ــن پ ــای ای ــه مزای ــرد: از جمل ک

مــی تــوان بــه ایجــاد زیرســاخت 
اصلــی راه انــدازی مرکــز کنتــرل 
ترافیــک، ارائــه بســتر چتــر وای فــای 
ــی، اتصــال  ــز عموم ــا و مراک در پارکه
ــای  ــز و احده ــا و مراک ــاختمان ه س
تابعــه  شــهرداری بــه یکدیگــر بــدون 
محدودیــت پهنــای بانــددر جهــت 

ــات  ــا و اطاع ــازی دیت ــه س یکپارچ
شــهری و ارائــه ســرویس هــای بهینــه 

ــرد ــاره ک ــهروندان اش ــه ش ب
ــراه ،  ــن هم ــای تلف اتصــال ســایت ه
توســعه ظرفیــت ارائــه خدمــات تلفــن 
ــکان  ــی، ام ــرعت 5ج ــه س ــراه ب هم
توســعه خدمــات الکترونیــک، فراهــم 

ــازی  ــاده س ــی پی ــتر اصل ــازی بس س
اینترنــت اشــیاء در ســطح شــهر و 
ــک  ــای الکترونی ــعه کســب کاره توس
، تأمیــن بســتر ارتبــاط پرســرعت 
جهــت انتقــال حجــم وســیع اطاعات 
ــهر  ــداف ش ــه اه ــیدن ب ــا رس و نهایت
ــداف  ــر اه ــه دیگ ــمند را از جمل هوش
ــوری  ــر ن ــروژه فیب ــاوا در پ ســازمان ف
ــرد. ــوان ک ــهرداری عن ــی ش اختصاص

رییــس ســازمان فنــاوری اطاعــات و 
ــت:  ــه گف ــهرداری ارومی ــات ش ارتباط
ــه  ــروژه ب ــاز اول پ ــته ف ــال گذش س
طــول 22 کیلومتــر بــه اتمــام رســید و 

در ایــن 22 کیلومتــر عملیاتــی چــون 

حفــاری، داکــت گــذاری، شــوت فیبــر 

و تســت ســاچمه انجــام شــد و اتمــام 

ایــن فــاز منجــر بــه برقــراری ارتبــاط 

ــر روی  ــا ب ــادل دیت ــک و تب الکترونی

ــن  ــوری اختصاصــی بی ــر ن بســتر فیب

منطقــه یــک، ســه و پنــج شــهرداری 

، شــهرداری مرکــزی و ســازمان فــاوا ، 

فرهنگســرای هنــر، اســتخر شــهرداری 

و مجموعــه اداری شــهرداری واقــع 

ــت  ــدون محدودی ــمان ب ــرج آس در ب

پهنــای بانــد شــد. فــاز دوم پــروژه نیــز 

ــه طــول  ــت ب ــا هفتــه دول همزمــان ب

ــره  ــه به ــل ب ــر بطــور کام 2۴ کیلومت

بــرداری  مــی رســد و در مناطــق 

 ، فنــی عمرانــی  معاونــت   ، و ۴   2

ــازمان  ــهری، س ــات ش ــت خدم معاون

ــش نشــانی،  پســماند، کشــتارگاه ، آت

و...  اتوبوســرانی، ســازمان عمــران  

ــد ــد ش ــی خواه رونمای

وی تصریــح کــرد: فــاز نهایــی و ســوم 

پــروژه نیــز در حــال اجــرا اســت کــه 

در کل 85 درصــد پــروژه پیشــرفت 

فیزیکــی داشــته و ایــن پــروژه فاخــر 

ــرداری  ــه بهــره ب نیمــه دوم امســال ب

ــی رســد. ــل م کام

رییس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری ارومیه خبر داد:

پاييزامسالاتمامپروژهفيبرنوریاختصاصیباسرمايهگذاری400ميلياردی
آغازارتباطالکترونيکوتبادلديتایبدونمحدوديتپهنایبانددرشهرداریاروميه

ــس اداره ماشــین آالت شــهرداری  رئی
ارومیــه گفــت:  بــه صورت شــبانه روزی 
5۴ دســتگاه خودرو اداره ماشــین آالت 
ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری 
ارومیــه بــدون وقفــه جهت ســاماندهی 

ســایت نازلــو فعالیــت می کننــد.

بــه گــزارش مدیریــت ارتباطــات و 
ــه؛  ــهرداری ارومی ــل ش ــن المل اموربی
ــای  ــزود: فعالیت ه ــی اف ــجاد پورنق س
شــبانه روزی جهــت ســاماندهی ســایت 
ــال  ــمتر در ح ــورت مس ــه ص ــو ب نازل

انجام است.
وی تاکیــد کــرد: 5۴ دســتگاه خودروی 
ــه  اداره ماشــین آالت شــهرداری ارومی
جهــت دفــن بهداشــتی و پوشــش 
ــه صــورت  ــو ب ــایت نازل ــا در س زباله ه
شــبانه روزی در حــال فعالیت هســتند.

ــس اداره ماشــین آالت شــهرداری  رئی
ارومیــه  بــا بیــان ایــن کــه خودروهــای 
مســتقر در ســایت نازلــو کــه بــه 
صــورت شــبانه روزی در حــال فعالیــت 
هســتند، اظهــار کــرد:  ایــن خودروهــا 
ــه  ــدوزر، س ــتگاه بل ــج دس ــامل پن ش

ــتگاه  ــری، 23دس ــل زنجی ــتگاه بی دس
ــدر،  ســه  ــج دســتگاه گری ــن، پن ده ت
ــتگاه  ــه دس ــش، س ــن ک ــتگاه لج دس
تانکــر آب پــاش، دو بــل بکهــو، دو 

دســتگاه مینــی لــودر، دو دســتگاه 
کمــر شــکن، دو دســتگاه غلطــک،  
ــتگاه  ــک دس ــودر و ی ــتگاه ل ــه دس س

ــاش اســت. ــه پ م

و  ونقــل  حمــل  ســازمان  رئیــس 
ترافیــک شــهرداری ارومیــه گفــت: در 
ــزات  ــدد تجهی ــاری 2900 ع ــال ج س
ترافیکــی در معابــر ارومیــه نصــب 

ــت. ــده اس ش

بــه گــزارش مدیریــت ارتباطــات و 
ــه؛   ــهرداری ارومی ــل ش ــن المل اموربی
ــال  ــاز س ــزود: از آغ ــارت اف ــام بش بهن
جــاری تاکنــون 2900 عــدد تجهیزات 
اصــاح  عــدد   1080 و  ترافیکــی  
ــه  ــی در  معابرارومی ــزات ترافیک تجهی
توســط ســازمان  نصــب و اصــاح 

ــت. ــده اس ش
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســرعت گیرها 
بــا عایــم هشــدار و رنــگ آمیــزی باید 
ــرد: در  ــح ک ــند، تصری ــخص باش مش
ســال جــاری 65 متــر مربــع از ســرعت 
ــزی و در  ــگ آمی ــه رن ــای ارومی گیره
۴95 کیلومتــر از معابــر شــهر عملیــات 

خــط کشــی  اجــرا  شــده اســت.
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  بشــارت 
راهکارهــای جدیــدی بــه غیــر از ایجاد 

ســرعت گیــر از جملــه نصــب دوربیــن 
و اصــاح هندســی و پــل عابــر پیــاده 
ــف در حــال اجــرا  در شــهرهای مختل
اســت، خاطــر نشــان کــرد: از ابتــدای 
ســال جــاری تاکنــون در هشــت معبــر 
ارومیــه اصــاح هندســی صــورت 
گرفتــه  و فــاز اول نصــب دوربیــن 
هــای ســرعت ســنج و ثبــت تخلــف در 
چهــار نقطــه از رینــگ میانــی ارومیــه 

ــت. ــده اس ــروع ش ش
و  ونقــل  حمــل  ســازمان  رئیــس 
ــا اشــاره  ترافیــک شــهرداری ارومیــه ب
ــر در  ــرعت گی ــاد س ــه ایج ــه اینک ب
برخــی مــوارد خــود باعــث ایجــاد 
ترافیــک مــی شــود و سیاســت کلــی 
ــای  ــر ه ــرعت گی ــاد س ــازمان ایج س
جدیــد نیســت، یــاد آور شــد: در ســال 
گذشــته تنهــا 70 مــورد ســرعت گیــر 
ــکان  ــده و در م ــاد ش ــه ایج در ارومی
هایــی کــه الزم بــود یــک تابلو هشــدار 
یــا عائــم کاهــش ســرعت نصب شــد.

ــر اینکــه پنــج مرکــز  ــا تاکیــد ب وی ب
معاینــه فنــی خــودرو هــای ســبک و 

ــد،  ــت دارن ــه فعالی ــنگین در ارومی س
اظهــار کــرد: در ســال جــاری  تعــداد 
38395 برگــه معاینــه فنــی بــرای 
خــودرو هــای ســبک و ســنگین صــادر 

شــده اســت.
ــگ  ــای فرهن ــه داد: ارتق ــارت ادام بش
هــای  رفتــار  اصــاح  و  ترافیکــی 

ترافیکی  مشــارکت تمامی شــهروندان 
و متولیــان امــر را مــی طلبد و ســازمان 
عملیــات مختلــف ترافیکــی را در حوزه 
ــدف  ــا ه ــک ب ــل و ترافی ــل و نق حم
ــهر،  ــرور در ش ــور و م ــر عب ــود ام بهب
جابجایــی ایمــن، بــه صرفــه، ســریع و 

ــرا دارد. ــال اج راحــت را در ح

فعالیت شبانه روزی ۵۴ دستگاه خودرو اداره ماشین آالت در سایت نازلو
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