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هفته نامه

استاندار آذربایجان غربى:

بحث ممنوعیت
صادرات سیب درختى 

منتفى است

رئیس کل دادگسترى و دادستان مرکز استان آذربایجان غربى:

معوقات بانکى
مشکل اکثر واحد هاى تولیدى استان 

آذربایجان غربى

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت 
استان:

آمادگى استان براى 
تأمین نیازهاى ساختمانى 
جمهورى آذربایجان

نماینده ولى فقیه در آذربایجان غربى و امام جمعه ارومیه:

مسئولین عالى کشور رفتارهاى خود را 
اصالح کرده و با مذاکره اختالفات

بین خود را حل کنند
صفحه 2

مدیرکل میراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنایع دستى 

آذربایجان غربى
31 پروژه سرمایه گذارى 

در آذربایجان غربى در حال 
ساخت هستند

میراث  فرهنگى،  کل  مدیر 
صنایع  دستى  و  گردشگرى 
آذربایجان غربى گفت: «در حال 
سرمایه گذارى  پروژه  حاضر 31 
در سطح استان به طور میانگین 
درصد   50 فیزیکى  پیشرفت  با 

در حال ساخت هستند.»
عمومى  روابط   به گزارش 
میراث  فرهنگى،  اداره  کل 
صنایع  دستى  و  گردشگرى 
آذربایجان غربى، جلیل جبارى،

کرد:  اظهار  مطلب  این  اعالم  با 
شده  انجام  «سرمایه گذارى هاى 
در این طرح ها برابر با 10 هزار 
با  که  بوده  ریال  میلیارد  و 768 
یک  براى  آنها  از  بهره بردارى 
ایجاد  اشتغال  نفر   430 و  هزار 

مى شود.»

ادامه متن در صفحه 5

قائم مقام شهردار ارومیه:
هدایت ساخت و سازهاى 
پرخطر شهرى به مناطق 
کم خطر جهت مقابله با 
بحران هاى احتمالى

به گزارش مدیریت ارتباطات 
شهردارى  الملل  اموربین  و 
عدل دوست  غالمرضا  ارومیه؛ 
دى؛   5 رسیدن  فرا  به  اشاره  با 
زلزله  برابر  در  ایمنى  ملى  روز 
طبیعى،  بالیاى  اثرات  کاهش  و 
توجه  با  ایران  کشور  کرد:  بیان 
جغرافیایى  و  اقلیمى  شرایط  به 
از شرایط ویژه برخوردار بوده و 
جزو 10 کشور حادثه خیز جهان 
آن   در  که  آید   مى  حساب  به 
31 حادثه  طبیعى و بیشتر زلزله 

وسیل روى مى دهد.
اساس  بر  اینکه  بیان  با  وى 
گذشته  سال  صد  طول  در  آمار 
و   کوچک  زلزله    500 3هزارو 
بزرگ در کشور روى داده است، 
عنوان کرد:  در هر بازه زمانى 10
زلزله  وقوع  شاهد   سال    12 تا 
کشور  در  ریشتر   6 از  بیشتر 

هستیم.
ادامه متن در صفحه 4

رهبر انقالب اسالمى در سخنرانى تلویزیونى
به مناسبت سالروز والدت حضرت زینب و روز پرستار:

مجاهدت هاى پرستاران
در روزهاى کرونا آنها را در چشم مردم 

عزیزتر از همیشه کرد
صفحه  3

متن آگهى
کارفرما: اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان آذربایجان غربى

آدرس: ارومیه_خیابان والفجر2_نرسیده به پل میثم
اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان آذربایجان غربى

تضمین برآورد اولیه شماره
مناقصه

نام پروژه ردیف

717/932/508 14/358/650/152 99 _57 _12
واگذارى راهبردى و نگهدارى تاسیسات برقى 

و مکانیکى پایانه مرزى بازرگان
1

719/020/890 14/380/417/794 99 _57 _15 واگذارى راهبردى و نگهدارى تاسیسات برقى 
و مکانیکى پایانه مرزى پلدشت

2

پیمانکاران داراى حداقل رتبه 5 رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت و 
برنامه ریزى و گواهى صالحیت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى مى توانند

در این مناقصه شرکت نمایند.

1) تحویل(فروش) اسناد مناقصه از تاریخ 99/09/23 تا تاریخ 99/09/27 مى باشد.
(www.setadiran.ir فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت)

2) مهلت ارسال پاسخ فراخوان تا ساعت 12:00 روز یک شنبه مورخ 99/10/07
ساعت 09:00 دوشنبه  روز  ستاد  سامانه  پیشنهادهااز طریق  بازگشائى  تاریخ   (3

مورخ 99/10/08
اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى
استان آذربایجان غربى

وزارت راه و شهرسازى
سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى

اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان آذربایجان غربى

آگهى مناقصات

مدیریت ارتباطات و امور بین المللمدیریت ارتباطات و امور بین الملل
شهردارى ارومیهشهردارى ارومیه



سال نوزدهم - شماره 2648 1399 دوشنبه 1 دی

نماینده ولى فقیه در آذربایجان غربى و امام جمعه ارومیه:

مسئولین عالى کشور رفتارهاى خود را اصالح کرده و با مذاکره اختالفات
بین خود را حل کنند

دستگیرى 3 متهم مرتبط با حادثه 
تیراندازى در مهاباد

همه با هم براى حفاظت از خود و خانواده

ماسک بزنیم...

با  گفتگو  در  مهاباد،  انتظامى  فرمانده  توحیدى  محمد  سرهنگ 
حین  مهاباد  کالنترى  گشت  واحد  گذشته  هفته  داشت:  اظهار  ایرنا 
گشت زنى، به یک دستگاه خودرو پارك شده به عنوان خودرو سرقتى 
مظنون و در حین بررسى آن، مهاجم به صورت مسلح اقدام به خروج 

از ساختمان و تیراندازى به سمت ماموران و مردم کرده بود.
وى افزود: در اثر این تیراندازى 2 نفر از ماموران و یک نفر از 
شهروندان حاضر در محل زخمى شده و یک شهروند دیگر نیز بر اثر 

برخورد گلوله فوت کرده بود.
با  مسلح  سارق  سرانجام  داشت:  اظهار  مهاباد  انتظامى  فرمانده 
یک خودرو که به صورت روشن در خیابان پارك شده بود، از محل 
متوارى و سپس آن را در یک مسیر رها کرده بود که بالفاصله طرح 

مهار و دستگیرى سارق مسلح در سطح منطقه به اجرا درآمد.
سرهنگ توحیدى ادامه داد: پس از گذشت هفت روز سارق مسلح 
در مخفیگاهش شناسایى شد اما هیچ گونه اقدامى براى دستگیرى در 
آن مکان به جهت رعایت حال ساکنان محل با توجه به مسلح بودن 

وى صورت نگرفت. 
وى بیان کرد: متهم شبانه بعد از خروج از مخفیگاهش و  هنگام 
عزیمت به یکى از شهرستان هاى مرزى دستگیر و در بازجویى ها و 

تحقیقات صورت گرفته به جرایم خود اعتراف کرد.
همگى  که  بودند  نفر  سه  شبکه  این  اعضاى  داشت:  اظهار  وى 
بوکان   - مهاباد  مسیر  در  مسلحانه  سرقت  فقره  چند  به  و  دستگیر 
اعتراف کردند که جهت سیر مراحل قانونى به مراجع قضایى معرفى 

شدند.

وزارت  سیاست  اینکه  به  اشاره  با  غربى  آذربایجان  استاندار 
صمت براى ممنوعیت صادرات سیب درختى مورد قبول استان نیست 
رئیس  اول  معاون  طریق  از  الزم  هاى  پیگیرى  گذشته  روز  از  گفت: 
موضوع  این  و  گرفت  انجام  صمت  و  کشاورزى  وزراى  و  جمهور 

منتفى اعالم شد.
غربى؛  آذربایجان  استاندارى  عمومى  روابط  گزارش  به 
محمدمهدى شهریارى با تاکید بر اینکه کشاورزان و صادر کنندگان 
نگران نباشند افزود: رفع موانع صادراتى بویژه براى محصول سیب در 

اولویت قرار دارد.
کشاورزى  وزیر  و  جمهور  رئیس  اول  معاون  اینکه  بیان  با  وى 
مخالف هر گونه ممنوعیت صادراتى براى سیب درختى هستند افزود: 
درخواست وزارت صمت براى ایجاد محدودیت براى سیب درختى و 
پرتقال مورد قبول معاون اول رییس جمهور و وزیر کشاورزى نیست 
و این موضوع لغو شد و به صادر کنندگان این اطمینان را مى دهیم که 

با همه توان به دنبال رفع موانع صادراتى هستیم.

به دنبال پیگیرى از معاون اول رئیس جمهور و وزراى 
کشاورزى و صمت عنوان شد:

بحث ممنوعیت صادرات سیب درختى 
منتفى است

على  غربى،  آذربایجان  استاندارى  عمومى  روابط  گزارش  به 
کودکان  و  متکدیان  امور  ساماندهى  جلسه  دومین  در  مصطفوى 
خیابانى استان، با تاکید بر اهمیت حل مسائل و مشکالت اجتماعى 
جامعه، گفت: همه مسئوالن دستگاه هاى اجرایى باید در جهت کاهش 
معضالت اجتماعى گام هاى اساسى بردارند و در این مسیر بهزیستى 
و کمیته امداد امام خمینى (ره) به تنهایى نمى توانند برنامه هاى دولت 

براى کاهش آسیب هاى اجتماعى را عملیاتى سازند.
وى همچنین بر نقش مردم و سازمان هاى مردم نهاد در کمک 
به افراد آسیب پذیر در راستاى کاهش معضالت اجتماعى تاکید کرد 
و افزود: مردم ایران اسالمى نشان دادند که در هر جا که الزم باشد 
آستین باال مى زنند و کمک مى کنند و نمونه این همت عالى مردم 
را در جمع آورى و توزیع کمک هاى مومنانه به افراد آسیب دیده از 

کرونا مى توان مشاهده نمود.
غربى آذربایجان  استاندار  اجتماعى  و  امنیتى  سیاسى  معاون 
گفت: مردم کشورمان در کمک به افراد آسیب دیده جانانه همت مى 

کنند و صحنه هاى زیبایى از کمک به نیازمندان خلق مى کنند.
على مصطفوى از رسانه ها و بویژه صدا و سیما نیز خواست تا 
با تهیه گزارش و برنامه هاى مختلف در جذب افراد خیر و نیکوکار 

براى حمایت از کودکان کار و آسیب دیده کمک کنند.
غربى  آذربایجان  استاندار  اجتماعى  و  امنیتى  سیاسى  معاون 
همچنین از شهردارى ارومیه نیز خواست تا گرمخانه در حال احداث 
در شهر ارومیه را تا پایان امسال به بهره بردارى رسانده تا در صورت 
نیاز افراد نیازمند که سرپناهى ندارند از امکانات این گرمخانه بهره مند 

شوند.

ریشه بسیارى از ناهنجارى هاى سیاسى 
و امنیتى، معضالت اجتماعى است

حجت االسالم والمسلمین 
برنامه  در  قریشى  سیدمهدى 
محور  بیان  به  آدینه،  میعادگاه 
اتحاد ملى از بیانات مقام معظم 
رهبرى پرداخت و گفت: مسئله 
حفظ  لزوم  بر  تأکید  بعدى 
ملت  که  چرا  است  ملى  اتحاد 
در بسیارى از موارد یک صدا و 
مسئولین  هنر  اما  هستند  متحد 
شکستن این اتحاد است و این 
به نوعى براى مسئولین تذکر و 
مسئولین  لذا  است  قرمز  کارت 
کامًال  خود  رفتارهاى  در  باید 
معظم  مقام  کنند�  بازنگرى 
برخى  چگونه  فرمودند  رهبرى 
از مسئولین مى خواهند در مقابل 
دشمن مذاکره کنند در صورتى 
بین  اختالفات  نمى توانند  که 
در  و  گذاشته  کنار  را  خود 
متحد  یکدیگر  با  کشور  داخل 
باشند لذا مسئولین سه قوه باید 
را  موجود  اختالفات  مذاکره  با 

حل کنند.
نیکى به پدر و مادر سبب 
انسان  روزى  و  رزق  وسعت 

مى شود
روابط عمومى  گزارش  به 
در  ولى فقیه  نماینده  دفتر 
جمعه  امام  و  آذربایجان غربى 
االسالم  حجت  ارومیه؛ 
قریشى  سیدمهدى  والمسلمین 
در برنامه میعادگاه آدینه، ضمن 
سنن  مباحث  سلسله  ادامه  بیان 
بخواهد  انسان  اگر  گفت:  الهى 
وسعت  از  زندگى  طول  در 
شده  برخوردار  روزى  و  رزق 
مواجه  مشکل  با  او  معیشت  و 
و  تدبیر  براساس  باید  نشود 
سنت الهى به پدر و مادر خود 
براساس  که  چرا  کند  نیکى 
و  پدر  بر  کس  هر  روایات، 
مادر خود مهربانى کرده و مقام 
آن ها عزیز بدارد خداوند متعال 
وسعت  با  همراه  را  او  زندگى 

رزق و روزى قرار مى دهد.
بیان  ضمن  ادامه  در  وى 
روایتى از امام صادق علیه السالم 
امام  از  روایتى  براساس  گفت: 
که  کس  هر  علیه السالم  صادق 
سختى هاى  خداوند  مى خواهد 
آسان  او  براى  را  مرگ  هنگام 
صله ارحام  زندگى  در  باید  کند 
کرده و به پدر و مادر خود نیکى 
خداوند  اینصورت  در  که  کند 
او  براى  را  مرگ  سختى هاى 
زندگى  در  و  مى کند  آسان 
دنیوى نیز هیچگاه با فقر مواجه 

نمى شود.
گرامى  پیامبر  افزود:  وى 
در  آله  و  علیه  اهللا  صلى  اسالم 
کس  هر  فرموده اند  روایتى 
مرگ،  هنگام  دارد  دوست  که 
سختى نداشته و رزق و روزى 
زندگى او بیشتر شود به پدر و 
مادر خود با صله ارحام از آن ها، 
نیکى کند چرا که صله ارحام از 
سبب  و  است  خداوند  طاعات 
در  الهى  روزى  و  رزق  وسعت 

زندگى مى شود.
خداوند انسان را به رفتار 
و  پدر  با  خاضعانه  و  کریمانه 

مادر دستور داده است
لذا  کرد:  نشان  خاطر  وى 
مادر  و  پدر  به  خدمت  و  نیکى 
اخروى  ثواب  و  اجر  عالوه 
وسعت  و  گشایش  ایجاد  سبب 
عالم  در  انسان  روزى  و  رزق 

دنیا مى شود.
در  ولى فقیه  نماینده 
به  ادامه  در  آذربایجان غربى 
بیان حقوق پدر و مادر در قرآن 
در  خداوند  گفت:  و  پرداخت 
در  مادر  و  پدر  حقوق  مورد 
قرآن، بالفاصله پس از بیان حق 
پدر  به  نیکى  و  احسان  خود، 
آن  به  و  شده  متذکر  را  مادر  و 
حکم کرده است و انسان را از 
کوچک ترین توهین و جسارت 
به پدر و مادر نهى نموده و او 
را به رفتار کریمانه و خاضعانه 
با پدر و مادر دستور داده است.
زمانى  هیچ  در  نباید  انسان 
از شبانه روز حق و حقوق پدر و 

مادر خود را فراموش کند
کرد:  نشان  خاطر  وى 
طهارت  و  عصمت  اهل بیت 
اینکه  بر  عالوه  علیهم السالم 
و  پدر  به  نیکى  به  را  مردم 
نیز  خود  کرده اند  توصیه  مادر 
کرده اند  عمل  شکل  همین  به 
در  علیه السالم  سجاد  امام  و 
دعایى از خداوند مى خواهند که 
هیچگاه دعا بر پدر و مادر بعد 
فراموش  را  عبادات  و  نماز  از 
دعا  این  با  حضرت  لذا  نکنند، 
به ما آموزش مى دهند که انسان 
نباید در هیچ زمانى از شبانه روز 
حق و حقوق پدر و مادر خود 

را فراموش کند.
زمان  در  هم  باید  انسان 
حیات و هم بعد فوت پدر و 
احسان  و  نیکى  آن ها  به  مادر 

نماید
وى در ادامه به بیان عاقبت 
پرداخت  والدین  اذیت  و  آزاد 
و  پدر  به  اگر  انسان  گفت:  و 
آن ها  و  نکند  نیکى  خود  مادر 
را اذیت کند سبب عاق والدین 
از  روایتى  در  مى شود،  خود 
اهللا  صلى  اسالم  گرامى  پیامبر 
علیه و آله خداوند به سه گروه 
نمى کند،  نگاه  رحمت  نظر  با 
براى  وقتى  که  گروهى  اول 
منت  دهند  انجام  کارى  کسى 
عاق  که  گروهى  دوم  بگذارند، 
گروهى  سوم  و  شده  والدین 
یا  کرده  درست  مشروب  که 
مشروب مى خورند، لذا بر همه 
مردم وظیفه است براى زندگى 
همراه با آرامش و وسعت رزق 
باید به پدر و مادر خود احترام 

گذارند.
از  روایتى  بنابه  افزود:  وى 
امام صادق علیه السالم برخى از 
افراد در طول حیات پدر و مادر 
به آن ها نیکى مى کنند اما بعد از 
مى کنند  فراموش  را  آن ها  فوت 
خیراتى  یا  دعا  آن ها  براى  و 
انجام نمى دهد اینگونه افراد در 

زندگى پدر و مادر عاق والدین 
نمى شوند بلکه بعد از فوت پدر 
عاق  فراموشى  سبب  به  مادر  و 
والدین مى شوند و برخى دیگر 
در زندگى پدر و مادر به آن ها 
والدین  عاق  و  نمى کند  نیکى 
براى  مرگ  از  بعد  اما  مى شود 
سبب  و  مى کند  خیرات  آن ها 
از  والدین  عاق  شدن  برداشته 
باید  انسان  لذا  مى شود  خود 
بعد  هم  و  حیات  زمان  در  هم 
فوت پدر و مادر به آن ها نیکى 

و احسان نماید.
و  حوزویان  بین  وحدت 
امام  مطالبات  از  دانشگاهیان 
معظم  مقام  و  (ره)  خمینى 

رهبرى است
امام جمعه ارومیه در بخش 
ضمن  خود  سخنان  از  دیگرى 
دکتر  شهادت  سالروز  به  اشاره 
و  حوزه  وحدت  روز  و  مفتح 
در   58 سال  در  گفت:  دانشگاه 
27 آذر ماه گروه فرقان مرحوم 
و  حوزه  استاد  مفتح  شهید 
رسانند  شهادت  به  را  دانشگاه 
لذا به همین سبب این روز در 
وحدت  روز  عنوان  به  تقویم 
نامگذارى  دانشگاه  و  حوزه 
استاد  شهادت  لذا  است،  شده 
حوزویان  تمامى  به  را  مفتح 
عرض  تسلیت  دانشگاهیان  و 

مى کنم.
کرد:  نشان  خاطر  وى 
دانشگاه  و  حوزه  وحدت 
اهمیت  با  بسیار  موضوعى 
و  حوزویان  بین  وحدت  و 
امام  مطالبات  از  دانشگاهیان 
معظم  مقام  و  (ره)  خمینى 

رهبرى است.
حوزه  بین  وحدت  نتیجه 
تعالى  و  پیشرفت  دانشگاه  و 

کشور است
وى در ادامه به بیان وظیفه 
در  دانشگاهیان  و  حوزویان 
پرداخت  وحدت  تقویت  زمینه 
و گفت: حوزویان و دانشگاهیان 
وحدت  یکدیگر  با  کامًال  باید 
و  حوزه  بین  وحدت  و  داشته 
دانشگاه را باید در سطح جامعه 

عملى نمایند.
کرد:  نشان  خاطر  وى 
وحدت حوزه و دانشگاه به این 
سبب است که حوزه و دانشگاه 
در  و  داده  هم  دست  به  دست 
هم  با  اهداف  و  انقالب  مسیر 
را  یکدیگر  و  کرده  همکارى 
وحدت  نتیجه  لذا  نمایند  تأیید 
بین حوزه و دانشگاه پیشرفت و 

تعالى کشور است.
باید  دانشگاه  و  حوزه 
دوم  گام  بیانیه  محورهاى 
انقالب را در جامعه سارى و

جارى نمایند
عملیاتى  ادامه  در  وى 
کردن محورهاى بیانیه گام دوم 
مطالبات  از  یکى  را  انقالب 
دانشگاه  و  حوزه  از  رهبرى 
خواند و گفت: یکى از مطالبات 
مقام معظم رهبرى از حوزویان 
کردن  عملیاتى  دانشگاهیان  و 
محورهاى بیانیه گام دوم انقالب 
است لذا حوزه و دانشگاه باید 
محورهاى  خود  بین  وحدت  با 
این بیانیه را در جامعه سارى و 

جارى نمایند.
به  را  پرستار  روز 
از  مجاهدانه  که  پرستارانى 
پرستارى  کرونا  مبتالیات 

تهنیت  و  تبریک  مى کنند 
عرض مى کنم

والمسلمین  االسالم  حجت 
قریشى در بخش بعدى سخنان 
والدت  ایام  تبریک  ضمن  خود 
علیها  اهللا  سالم  زینب  حضرت 
سالروز  گفت:  پرستار  روز  و 
حضرت  سعادت  با  والدت 
علیها  اهللا  سالم  کبرى  زینب 
روز  عنوان  به  ما  کشور  در 
این  کرده اند،  نامگذارى  پرستار 
مخصوصًا  مردم  همه  به  را  ایام 
ایام  این  در  که  پرستارانى  به 
تالش  و  مجاهدت  با  کرونایى 
ویروس  این  مبتالیات  از  خود 
مى کنند  مراقبت  و  پرستارى 
کرده  عرض  تهنیت  و  تبریک 
قدردانى  و  تقدیر  آن ها  از  و 

مى کنم.
وى خاطر نشان شد: بهترین 
در  پرستار  روز  عنوان  به  روز 
کشور انتخاب شده چرا که در 
زینب  حضرت  کربال  جریان 
کبرى سالم اهللا علیها، پرستارى 
اباعبداهللا  حضرت  فرزندان  از 
علیه السالم و اصحاب ایشان را 
عهده دار شده و با آرامش خاص 
دادند  ادامه  را  حضرت  اهداف 
ابن زیاد،  مجلس  جریان  در  و 
داده  ابن زیاد  به  محکمى  پاسخ 

و او را مفتضح کردند.
جواب  افزود:  وى 
زینب  حضرت  که  دندان شکنى 
کبرى سالم اهللا علیها در مجلس 
از  نشان  داد  ابن زیاد  به  ابن زیاد 
حضرت  قلبى  آرامش  و  سکینه 
است که در آرامش کامل پاسخ 
چون  فاجر  و  فاسق  انسانى 

ابن زیاد را دادند.
اشاره  ضمن  ادامه  در  وى 
در  پرستاران  مجاهدت هاى  به 
کرونایى  بیماران  از  مراقبت 
مردم  که  ایامى  در  کرد:  تأکید 
ویروس  به  ابتالء  ترس  از 
فاصله  یکدیگر  از  کرونا 
از  مادر  و  پدر  حتى  گرفته اند 

دارند  فاصله  خود  فرزندان 
از  تمام  مجاهدت  با  پرستاران 
و  پرستارى  کرونایى  بیماران 
خداوند  از  لذا  مى کنند  مراقبت 
پرستاران  به  که  مى خواهیم 
جزاى خیر داده و توفیقات آن ها 

را افزون تر نماید.
عنوان  به  سلیمانى  سردار 
جهان  قهرمان  و  ملى  قهرمان 

اسالم مطرح است
در  فقیه  ولى  نماینده 
بخش  در  غربى  آذربایجان 
پایانى سخنان خود ضمن اشاره 
رهبرى  معظم  مقام  بیانات  به 
دست اندرکاران  با  دیدار  در 
حاج  شهادت  سالگرد  مراسم 

قاسم سلیمانى و خانواده شهید 
سلیمانى: مقام معظم رهبرى در 
دیدار با خانواده سردار سلیمانى 
سلیمانى  شهید  سردار  مقام  از 
عظمت  به  و  کرده  تقدیر 
او  و  کرده  اشاره  او  شخصیتى 
شجاعدت،  مقاومت،  مظهر  را 
و  معنویت  بردبارى،  دیانت، 
جهان  قهرمان  و  ملى  قهرمان 

اسالم معرفى کردند.
وى خاطر نشان کرد: سردار 
قهرمان  عنوان  به  سلیمانى 
چرا  است  مطرح  اسالم  جهان 
با  اسالم  عالم  در  نتواست  که 
داعش و تکفیرى ها مبارزه کرده 

و مقابل آن ها بایستد.
مخصوصًا  همه  وظیفه 
قدرت  تقویت  مسئولین 
و  علمى  سیاسى،  اقتصادى، 

فناورى کشور است
بیان  ضمن  ادامه  در  وى 
مقام  بیانات  محورهاى  سایر 
معظم رهبرى گفت: مقام معظم 
بیان  به  دیدار  این  در  رهبرى 
توصیه هایى به مردم و مسئولین 
که  کردند  تأکید  و  پرداختند 
ملت  و  مسئولین  دولت،  باید 
و  علمى  اقتصادى،  مباحث  در 
باشند  قدرتمند  و  قوى  فناورى 
اسالمى  جمهورى  اگر  که  چرا 
قدرت  مختلف  مباحث  در 
دشمنان  یقینًا  باشد  نداشته 
اجازه  و  کرده  طمع  کشور  به 
را  آرامش  با  و  راحت  زندگى 
به مردم نخواهند داد لذا وظیفه 
این  مسئولین  مخصوصًا  همه 
است که در عرصه هاى مختلف 
و  علمى  سیاسى،  اقتصادى، 
کشور  قوت  و  قدرت  فناورى، 

را افزایش دهند.
اعتماد  با  باید  مسئولین 
داخلى  ظرفیت  و  خداوند  به 
دشمن  مقابل  در  درستى  به 

بدعهد و ظالم عمل نمایند
وى در ادامه ضمن بیان یکى 
از محورهاى بیانات مقام معظم 

دیگرى  مسئله  افزود:  رهبرى 
مطرح  رهبرى  معظم  مقام  که 
به  اعتماد  عدم  لزوم  فرمودند 
دشمن است و در مقابل آمریکا 
به صراحتًا فرمودند که هر کس 
در آمریکا به ریاست جمهورى 
دشمنى  ایرانیان  با  است  رسیده 
کرده چرا که همه سیاستمداران 
آمریکا ظالم و ستمگر هستند و 

نباید به آن ها اعتماد کرد.
کرد:  نشان  خاطر  وى 
اروپایى  کشور  سه  مورد  در 
با  تمامًا  آن ها  که  فرمودند  نیز 
با  بدعهدى  و  پستى  لئامت، 
سخنان  و  کردند  رفتار  ایرانیان 
آن ها قابل اعتماد نبوده و انسان 
نباید به آن ها اعتماد کند لذا ما 
باید به خداوند و به ظرفیت هاى 
داخلى اعتماد داشته و مسئولین 
باید به درستى در مقابل دشمن 

عمل نمایند.
رفتارهاى  عالى  مسئولین 
با  و  کرده  اصالح  را  خود 
مذاکره اختالفات بین خود را 

حل کنند
در  ارومیه  جمعه  امام 
ملى  اتحاد  محور  بیان  به  ادامه 
رهبرى  معظم  مقام  بیانات  از 
بعدى  مسئله  گفت:  و  پرداخت 
ملى  اتحاد  حفظ  لزوم  بر  تأکید 
بسیارى  در  ملت  که  چرا  است 
متحد  و  یک صدا  موارد  از 
هستند اما هنر مسئولین شکستن 
این اتحاد است و این به نوعى 
کارت  و  تذکر  مسئولین  براى 
قرمز است لذا مسئولین باید در 
بازنگرى  کامًال  خود  رفتارهاى 

کنند.
معظم  مقام  افزود:  وى 
برخى  چگونه  فرمودند  رهبرى 
از مسئولین مى خواهند در مقابل 
دشمن مذاکره کنند در صورتى 
بین  اختالفات  نمى توانند  که 
در  و  گذاشته  کنار  را  خود 
متحد  یکدیگر  با  کشور  داخل 
باشند لذا مسئولین سه قوه باید 
را  موجود  اختالفات  مذاکره  با 

حل کنند.
خنثى کردن تحریم بر رفع 
باید  لذا  است  مقدم  تحریم 
خنثى  بر  مسئولین  فکر  تمام 

کردن تحریم ها باشد
وى در ادامه به مسئله خنثى 
اشاره  تحریم ها  رفع  یا  کردن 
دیگرى  مسئله  گفت:  و  کرد 
آن  به  رهبرى  معظم  مقام  که 
رفع  یا  کردن  خنثى  پرداختند 
تحریم است و فرمودند که رفع 
است  دشمن  دستان  در  تحریم 
اما خنثى کردن آن در دست ما 
تحریم  کردن  خنثى  لذا  است 
و  است  تحریم  رفع  بر  مقدم 
باید تمام فکر مسئولین بر خنثى 

کردن تحریم ها باشد.
مسئولین  مى رود  انتظار 
را  رهبرى  معظم  مقام  بیانات 
گوش داده و به آن عمل نمایند

وى در پایان افزود: حضرت 
علیه السالم  امیرالمومنین 
سخنانى  من  سخنان  مى فرمایند 
شرطى  به  اما  است  دهنده  شفا 
که به قلبى برسد که در آن اثر 
مى رود  انتظار  لذا  باشد  گذار 
معظم  مقام  بیانات  مسئولین 
آن  به  و  داده  گوش  را  رهبرى 

عمل نمایند.
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رهبر انقالب اسالمى در سخنرانى تلویزیونىمسیر احیاى اقتصادى کشور ها از بحران کووید19- چیست؟
به مناسبت سالروز والدت حضرت زینب و روز پرستار:

کبرى  زینب  حضرت  میالد  مناسبت  به  تلویزیونى  و  زنده  سخنان  در  اسالمى  انقالب  معظم  رهبر 
بیمار  رحمت  فرشته  را  پرستار  پرستاران،  همه  به  روز  این  تبریک  ضمن  پرستار،  روز  و  سالم اهللا علیها 
خواندند و گفتند: پرستاران عزیز ما در دوران کرونایى و در شرایطى بسیار دشوارتر و پراضطراب تر از 
شرایط معمولى، کار بزرگى را به ثبت رساندند و صحنه ها و فعالیت هایى را به نمایش گذاشتند که حقیقتًا 

اعجاب انگیز است.
حضرت آیت اهللا خامنه اى به خانواده هاى گرامى که عزیزان پرستار خود را در شرایط کرونا از دست 
داده اند، تسلیت گفتند و با اشاره به نقش پرستار در بهبود جسمى و آرامش روحى بیمار، افزودند: در زمینه 
بهبود جسمى بیمار، پرستار شریک و مددکار پزشک است و هر چقدر هم که پزشک حاذق و توانا باشد 

اما نبود پرستار ممکن است بهبود جسمى را با مشکل مواجه کند.
رهبر انقالب اسالمى خاطر نشان کردند: پرستار از نظر کمک روحى نیز با یک لبخند و یا یک حرکت 
و سخن مهربانانه در واقع غمگسار و روحیه بخش بیمار است و این، یکى از ارزشهاى واالى اسالمى است.
ایشان با اشاره به سخت تر و پراضطراب تر شدن کار پرستاران در دوران کرونا بدلیل احتمال ابتالء و 
خطر واگیرى، گفتند: مجاهدتى که پرستاران در این مدت انجام دادند، آنها را در چشم مردم، عزیزتر و 

شرافتمندتر از همیشه کرد.
از  و  زحمات  قبال  در  مسئوالن  تکالیف  و  وظایف  به  خود  سخنان  ادامه  در  اسالمى  انقالب  رهبر 
خودگذشتگى هاى پرستاران پرداختند و افزودند: یکى از کارهاى الزمى که به من گزارش شده و مسئوالن 
باید انجام دهند، اجراى قانون تعرفه گذارى خدمات پرستاران است که مدتها قبل تصویب شده اما هنوز 

اجرا نشده است.
حضرت آیت اهللا خامنه اى افزودند: همچنین استخدام پرستاران یکى دیگر از کارهاى ضرورى و خیلى 
خوب است که باید با جدیت دنبال شود تا وضع پرستاران به گونه اى باشد که با خیال راحت به کار خود 

بپردازند و خانواده هاى آنها هم نسبت به وضعیت آنها خاطر جمع باشند.

رهبرى  منصوبان 
در  ثبت نام  به  مجاز 
ریاست جمهورى  انتخابات 
شدندنمایندگان مجلس شوراى 
اسالمى با اضافه شدن دارندگان 
به  رهبرى  معظم  مقام  از  حکم 
نام  ثبت  به  مجاز  که  افرادى 
جمهورى  ریاست  انتخابات  در 

هستند، موافقت کردند.
به گزارش ایلنا، در جلسه 
شوراى  مجلس  علنى  صحن 
بررسى  جریان  در  و  اسالمى 
انتخابات  قانون  اصالح  طرح 
ابراهیم  جمهورى  ریاست 
رضایى نماینده دشستان پیشنهاد 
منصوب  افرادى  شدن  اضافه 
ایشان  از  و  هستند  رهبرى 
افرادى  لیست  به  دارند  حکم 
که مى توانند کاندیداى انتخابات 
را  شوند،  جمهورى  ریاست 

مطرح کرد.

سخنان  ابتداى  در  رضایى 
سخنرانى  از  انتقاد  ضمن  خود 
جمهور،  رییس  گذشته  روز 
غیرحقوقى  سخنان  از  گفت: 
روز گذشته رئیس جمهور ابراز 
همواره  ایشان  مى کنم.  تاسف 
اقدام  پاسخگویى  از  فرار  براى 
سخنانى  چنین  کردن  مطرح  به 
مى کند، لذا توصیه مى کنم ایشان 

قانون اساسى را مطالعه کنند.
داشت:  اظهار  ادامه  در  وى 
که  است  این  من  پیشنهاد 
معظم  رهبر  از  حکم  دارندگان 
مى توانند  که  کسانى  به  انقالب 
شوند.  اضافه  شوند،  کاندیدا 
چراکه افرادى که از ایشان حکم 
فراملى  و  ملى  سطح  در  دارند 
مسئولیت دارند. ما در این طرح 
از  که  استاندار  و  شهردار  حتى 
را  مى گیرند  حکم  کشور  وزیر 
حکم  دارندگان  اما  آورده ایم 

آن  مشمول  دارند،  رهبرى  از 
نیستند.

اکنون  افزود:  رضایى 
رهبرى  حکم  با  که  افرادى 
هستند  عالى  شوراهاى  عضو 
مانند  نهادهایى  مسئولیت  یا 
ستاد  مستضعفان،  بنیاد 
سازمان  و  امام  فرمان  اجرایى 
دارند  برعهده  را  صداوسیما 
بر  ندارند،  کاندیداتورى  امکان 
که  است  این  من  پیشنهاد  این 
حکم  دارندگان  و   منصوبان 
که  افرادى  به  انقالب  رهبر  از 
دارند،  کاندیداتورى  امکان 

اضافه شوند.
با  پیشنهاد  این  ادامه  در 
راى  به  نماینده   249 حضور 
184 راى  با  که  شد  گذاشته 
13 و  مخالف  راى   30 موافق، 

راى ممتنع تصویب شد. معیشتى  یارانه  پرداخت 
سال  ماه  آذر   27 از  کرونایى 
اولین  و  خورد  کلید  جارى 
مرحله آن واریز شد؛ یارانه اى که 
مشترك  طرح  به  آن  از  مى توان 
این  با  کرد؛  یاد  دولت  و  مجلس 
تفاوت که در این طرح، تنها رقم 
از  نفر  هر  به  مجلس  پرداختى 
اجراى  دنبال  به  مجلسى ها  آنچه 
است!  شده  رعایت  بودند،  آن 
طرح  پیرامون  پرسش هایى  حاال 
مطرح  کرونایى  معیشتى  یارانه 
خصوص  به  مسئولین  که  است 
مجلسى ها باید به آن پاسخ دهند.
در 29 بهمن ماه سال گذشته 
کرونا  ناشناخته  ویروس  که  بود 
کمتر  شاید  و  شد  ایران  وارد 
کسى تصور این را داشت که این 
ویروس تا این حد براى سالمتى 
خطرناك  جامعه  یک  اقتصاد  و 
باشد و ضرر ها و زیان هاى زیادى 

را به اقتصاد خانوار ها وارد کند.
به گزارش «تابناك اقتصادى»؛ 
پیچیده  ابعاد  شدن  مشخص  با 
رفته  ناشناخته،  ویروس  این 
رسیدند  نتیجه  این  به  همه  رفته 

در  باالیى  ماندگارى  کرونا  که 
کشور خواهد داشت و باید براى 
ارتباط  آن  شیوع  از  جلوگیرى 
انسان ها با یکدیگر تا حد امکان 

محدود شود.
محدودیت ارتباطات موجب 
رونق  از  کار ها  و  کسب  که  شد 
خانوار ها  خرید  قدرت  و  بیفتند 
دچار  اقتصاد  حاال  یابد.  کاهش 
و  ویروس  یک  به  تحریم 
دچار  نیز  آن  از  ناشى  خسارات 

شده بود.
قدرت  کاهش  جبران  براى 
طرح هاى  خانوار ها  خرید 
مختلفى در نظر گرفته شد که از 
آن جمله مى توان به پرداخت وام 
خانوار ها  به  تومانى  میلیون  یک 
معیشتى  یارانه هاى  پرداخت  و 

کرونایى اشاره کرد.
یارانه  از  مرحله  اولین 
معیشتى کرونایى در 27 آذرماه به 
این  مشمول  خانوار هاى  حساب 
طرح واریز شد؛ یارانه اى که ارقام 
پرداختى آن بر مبناى فاکتور هاى 
و  مجلس  بود.  متفاوت  موجود 
داشتند  جداگانه  طرح  دو  دولت 

که طبق تفاهم هاى صورت گرفته 
طرح  یک  به  طرح  دو  شد  قرار 
زیر  شرح  به  افراد  و  شود  تبدیل 
دریافت  کرونایى  معیشتى  یارانه 

کنند؛
پوشش  تحت  افراد  به   -  1
ماهیانه  نفر  هر  حمایتى  نهادهاى 

120 هزار تومان پرداخت شود.
با  افراد  سایر  به   -  2
100 ماهیانه  نیز  زیر  مشخصات 
هزار تومان پرداخت خواهد شد.

یک  هیچ  که  افرادى          -
حقوق  آنها  خانواده  اعضاى  از 

ماهانه دریافت نمى کنند،
اعضاى  از  یک  هیچ  که  -افرادى 

خانواده آنها بیمه پرداز نباشند،
خانوارشان  اعضاى  که  -افرادى 
طبق شاخص هاى بانکى از درآمد 

حداقلى برخوردار نباشند،
یارانه  گروه  در  که  -افرادى 

معیشت بگیر باشند.
برنامه  سازمان  اطالعیه  طبق 
و بودجه، این وجوه از آذرماه به 
خواهد  پرداخت  ماه  چهار  مدت 
شد. اولین نکته بااهمیت در این 
وجوه  پرداخت  زمان  مدت  بین 

اعالم  ابتدا  از  دولت  مى باشد! 
داراى  طرحش  اجراى  که  کرد 
مى باشد،  ماهه  چهار  زمان  مدت 
شش  بود،  قرار  مجلس  طرح  اما 
ماه و با شروع از مهرماه 99 باشد 
براى  نشد،  مساعد  شرایط  اگر  و 
گیرى  تصمیم  طرح  اجراى  ادامه 
جمعیت  به  نکته  دومین  شود. 
آن  بازمى گشت.  طرح  مشمول 
گونه که از طرح مجلس برداشت 
مى شد، این بود که قرار است این 
را  نفر  میلیون   60 مجلس  طرح 
هم  اما  دهد،  قرار  پوشش  تحت 
دولت  مشترك  طرح  این  اکنون 
را  نفر  میلیون  تنها 40  مجلس  و 

تحت پوشش قرار مى دهد.
باره  این  در  نمونه،  براى 
رییس  بابایى،  حاجى  حمیدرضا 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
در  کرد:  اعالم  اى  مصاحبه  طى 
این طرح پیش بینى شده که 30
تامین  براى  تومان  میلیارد  هزار 
مردم  اختیار  در  اساسى  کاال هاى 
به  که  شکل  بدین  گیرد.  قرار 
معیشت  طرح  کارت  میلیون   60
از  نفر  میلیون   20 که  شود  داده 
آن ها تحت پوشش کمیته امداد و 
بهزیستى هستند. همچنین ماهانه 
تومان  هزار   120 نفر  هر  براى 
افزود:  وى  شود.  مى  پرداخت 
تا  مهر  از  را  طرح  این  نخست 
مى کنیم،  اجرا  جارى  سال  اسفند 
ادامه  بود  گونه  این  وضعیت  اگر 
خواهیم داد، در غیر این صورت 

حذف مى شود.
حاال مجلسى ها مى توانند به 
چرا  که  دهند  پاسخ  ابهامات  این 
صف افراد مشمول کاهش یافت 
و طرحى که قرار بود مدت زمان 
آن شش ماه باشد چرا به چهارماه 

تقلیل یافت؟

مسئولین  از  بعدى  پرسش 
نحوه  چرا  که  است  این  کشور 
سال ها  این  در  کشور  مدیریت 
به گونه اى بوده که هم اکنون 40

میلیون جمعیت ایران (به عبارت 
جمعیت  از  نیمى  حدود  بهتر 
مى باشند  شرایطى  داراى  کشور) 
دریافت  مشمول  اکنون  هم  که 
هستند؟  کرونایى  معیشتى  یارانه 
آن ها  از  تعدادى  که  مشمولینى 
حمایتى  نهاد هاى  پوشش  تحت 
حقوق  نه  دیگر  تعداد  و  هستند 
بیمه  نه  مى کنند،  دریافت  ماهانه 
هستند، نه درآمد حداقلى دارند و 
یارانه معیشتى بنزینى هم دریافت 

مى کنند!
در  ها،  پرسش  این  از  فارغ 
تامین  طرح  از  رونمایى  زمان 
تابناك  مجلس،  اساسى  کاال هاى 
اعالم  پیشنهادى  طرحى  در  نیز 
نقد  پول  طرح  این  براى  که  کرد 
پول  این  چون  نشود،  پرداخت 
احتماال به افزایش تورم  نقد اوالً 
در چند ماه آینده دامن خواهد زد 
و ثانیا با افزایش نرخ تورم قدرت 
مى دهد  دست  از  را  خود  خرید 
تامین  براى  است  ممکن  ثالثا  و 
اساسى خرج نشود؛ لذا  کاال هاى 
شود  تضمین  بود،  این  پیشنهاد 
یا  افزایش  از  فارغ  فرد  هر  که 
کاهش قیمت ها، مقدار مشخصى 
کاال هاى  و  گوشت  برنج،  از 
شش  مدت  این  در  را  اساسى 
ماهه مى تواند خریدارى کند؛ مثال 
مى تواند  خانوار  اول  ماه  در  اگر 
پول  این  با  گوشت  کیلو  شش 
هم  ششم  ماه  در  کند،  خریدارى 
کاهش  و  افزایش  از  فارغ  بتواند 
میزان  همین  گوشت  قیمت 

گوشت را خریدارى کند.

پایان  تا  مى  شود  پیش  بینى 
سال جارى (2020)، 245 میلیون 
جهان  سطح  در  تمام  وقت  شغل 
از بین برود که این امر به معناى 
از  درصد   6.8 دادن  دست  از 
ظرفیت مولد نیروى کار در جهان 

است.
مرکز  تابناك؛  گزارش  به 
پژوهش هاى اتاق ایران، تازه ترین 
را  اقتصاد  جهانى  مجمع  گزارش 
اقتصادى  احیاى  «مسیر  عنوان  با 
کووید19-»  بحران  از  کشورها 
است.  کرده  منتشر  و  ترجمه 
نسخه  در  اقتصاد  جهانى  مجمع 
جهانى  رقابت  گزارش  ویژه 
2020 به دنبال پاسخ دادن به این 
پرسش است که کشورها چگونه 
صرف  بازگشت  از  مى  توانند 
پیشین  اقتصادى  رشدهاى  به 
به  را  خود  تمرکز  و  روند  فراتر 
چگونگى «بازطراحى و بازسازى 

بهتر» معطوف سازند.
با  که  گزارش  این  در 
بوده  مصادف  کووید19-  شیوع 
اقتصاد  جهانى  مجمع  است، 
آغاز  زمان  از  بار  نخستین  براى 
از  رقابت پذیرى،  گزارش  هاى 
کرده  امتناع  کشورها  رتبه  بندى 
که  ویژه  شرایط  این  در  است. 
پیامدهاى  با  جهانى  اقتصاد 
نرم  وپنجه  دست   کووید19- 

رتبه  بندى  به جاى  مجمع  می کند، 
کشورها در ارکان پیشین رقابت -
ویژه  نسخه  اى  انتشار  به  پذیرى 
اقتصادها  «احیاء»  محوریت  با 
و  «تحول  و  کرونا  بحران  از 
با  اقتصادى  نظام هاى  بازطراحى» 
و  «بهره ورى»  «مردم»،  بر  تأکید 

«کره زمین» پرداخته است.
اقتصاد،  جهانى  مجمع 
رویارویى  در  را  اقتصادهایى 
تاب آورتر  کووید19-  بحران  با 
میان  از  که  است  کرده  ارزیابى 
حائز  رقابت  پذیرى  مؤلفه  هاى 
کشورهایى  بوده  اند:  زیر  موارد 
پیشرفته  دیجیتال  اقتصاد  از  که 
دیجیتال  باالى  مهارت  هاى  و 
شهروندان  و  هستند  برخوردار 
اقتصاد  دورکارى،  با  توانسته  اند 
(هلند،  دارند  نگه  سرپا  را 
و  استونى  سوئیس،  نیوزیلند، 
کشورهایى   .2 ایاالت متحده)- 
تأمین  شبکه  هاى  داراى  که 
اجتماعى قوى هستند و به  خوبى 
به  قادر  که  افرادى  از  توانسته  اند 
کنند  حمایت  نبوده  اند  کارکردن 
اتریش،  نروژ،  فنالند،  (دانمارك، 
به  سوئیس).  و  لوکزامبورگ 
که  کشورهایى  ترتیب،  همین 
داراى نظام  هاى مالى قوى هستند 
امارات  ایاالت متحده،  (فنالند، 
متحده عربى و سنگاپور) با تأمین 

در  ها   SME موردنیاز  اعتبار 
جلوگیرى از ورشکستگى بنگاه  ها 
موفق بوده  اند- 3. کشورهایى که 
سیاست- توانسته اند  موفقیت  با 
 هاى بهداشتى، مالیاتى و اجتماعى 
هماهنگ  و  برنامه  ریزى  را  خود 
سوئیس،  (سنگاپور،  کنند 
امارات  و  اتریش  لوکزامبورگ، 
متحده عربى)- 4. کشورهایى که 
دارند  را  قبلى  اپیدمى  هاى  تجربه 
مجهز  که  سارس  ویروس  مانند 
به پروتکل  ها و فناوری   هاى بهترى 
را  اپیدمى  توانسته  اند  و  هستند 
نسبتًا بهتر از سایر کشورها مهار 

کنند (کره جنوبى و سنگاپور).
 در مقدمه این گزارش تأکید 
تا  مى  شود  پیش  بینى  است،  شده 
245  ،(2020) جارى  سال  پایان 
میلیون شغل تمام  وقت در سطح 
جهان از بین برود که این امر به 
معناى از دست دادن 6.8 درصد 
در  کار  نیروى  مولد  ظرفیت  از 

جهان است.
این  نخست  بخش  در 
کووید19- بحران  تأثیر  گزارش، 

مؤلفه هاى  و  رقابت  پذیرى  بر 
اثرگذار بر آن بررسى شده است.

بر این اساس، در اقتصادهاى 
فضاى  گرفتن  شتاب  با  پیشرفته، 
اقتصادى  فعاالن  دیجیتال،  کارى 
بازار،  تمرکز  افزایش  شاهد 

کاهش چشمگیر رقابت در بخش 
بین  همکارى  کاهش  خدمات، 
دسترسى  کاهش  و  شرکت  ها 
بوده - ماهر  کار  نیروى  به 

واکنش  مثبت،  جنبه  از  اما  اند؛ 
بهبود  تغییر،  به  دولت  ها  بیشتر 
و  شرکتى  درون  همکارى  هاى 
افزایش دسترسى به سرمایه  هاى 
بوده  اند.  قابل مشاهده  خطرپذیر 
درحال توسعه  اقتصادهاى  در 
فعاالن  نوظهور،  بازارهاى  و 
هاى  هزینه   به  افزایش  اقتصادى 
اَعمال  و  خشونت  از  ناشى 
مجرمانه، کاهش استقالل قضایى، 
افزایش  و  رقابت  بیشتر  کاهش 
تسلط بر بازار و رکود اعتماد به 
سیاست مداران را به عنوان حوزه -

را  وخیم  ترى  وضعیت  که  هایى 
مى  کنند  تجربه  گذشته  به  نسبت 
مثبتى  نظرات  اما  کرده  اند؛  اشاره 
در مورد واکنش دولت به تغییر، 
درون  شرکتى  همکارى  هاى 
سرمایه  هاى  به  دسترسى  و 
خطرپذیر در این کشورها عنوان 
افزایش  به  همچنین،  است.  شده 
به  که  استعدادها  جذب  ظرفیت 
طور بالقوه در بازار کار دیجیتال 
تسهیل مى  شود، اشاره شده است.

و  اقتصاد  دیجیتال  سازى 
شبکه - دیجیتال،  هاى  مهارت  

هاى تأمین اجتماعى و استحکام 
برنامه - و  حاکمیت  مالى، 
درمان  و  بهداشت  نظام  ریزى، 
الزامات  پژوهش،  ظرفیت  و 
تحول  و  احیاء  اقتصادى،  تحول 
محیط توانمندساز، تحول سرمایه 
تحول  بازارها،  تحول  انسانى، 
سنجش  نوآورى،  اکوسیستم 
تحول  براى  کشورها  آمادگى 
سرفصل هایى  دیگر  از  اقتصادى 
هستند که در این گزارش به آن ها 

پرداخته شده است.
همچنین،  گزارش  این  در 
مجمع  11گانه  اولویت  هاى 
تحول  براى  اقتصاد  جهانى 
شده  تشریح  کشورها  اقتصادى 

است که عبارتند از:
1ـ حصول اطمینان از وجود 
چشم  و  قوى  حاکمیتى  اصول 
نهادهاى  در  بلند مدت   انداز 

به  خدمات  ارائه  با  که  عمومى 
جلب  را  آنها  اعتماد  شهروندان 

مى  کنند.
در  زیرساخت  ها  ارتقاء  2ـ 
و  انرژى  انتقال  تسریع  راستاى 
و  برق  به  دسترسى  گسترش 

فناورى اطالعات و ارتباطات.
مالیاتى  نظام  به  گذار  3ـ 
مالیات  در  تجدیدنظر  تصاعدى، 
ثروت  بر  مالیات  شرکت  ها،  بر 
و  ملى  سطح  در  کار  نیروى  و 
هاى  همکارى   چارچوب  در 

بین المللى.
برنامه  هاى  روزآمدسازى  4ـ 
سرمایه  گذارى  توسعه  و  درسى 
در مهارت  هاى مورد نیاز مشاغل 

و «بازارهاى فردا».
کار  قوانین  در  بازنگرى  5ـ 
متناسب  اجتماعى  حمایت  و 
و  اقتصاد  جدید  اقتضائات  با 

نیازهاى جدید نیروى کار.
و  زیرساخت   ها  توسعه  6ـ 
در  نوآورى  و  دسترسى  افزایش 
زمینه بهداشت و درمان و مراقبت 
از سالمندان و کودکان در راستاى 

منافع جامعه و اقتصاد.
7ـ افزایش مشوق  ها با هدف 
سمت  به  مالى  منابع  هدایت 
بلندمدت،  سرمایه  گذارى  هاى 
دامنه  گسترش  و  ثبات  تقویت 

شمول خدمات مالى.
8.ـ بازنگرى در چارچوب-
ضدانحصار  و  رقابت   هاى 
انقالب  مقتضیات  با  متناسب 
اطمینان  حصول  چهارم،  صنعتى 
از دسترسى به بازار، هم در سطح 
محلى و هم در سطح بین المللى.

«بازارهاى  ایجاد  تسهیل  9ـ 
حوزه  هاى  در  ویژه  به  فردا»، 
بخش  و  دولت  همکارى  نیازمند 

خصوصى.
گسترش  و  تشویق  10ـ 
در  صبورانه  سرمایه  گذارى 
که  اختراع  و  نوآورى  پژوهش، 
مى  تواند به خلق «بازارهاى فردا» 

بیانجامد.
به  بنگاه  ها  تشویق  11ـ 
پذیرش تنوع، برابرى و شمولیت 

با هدف افزایش خالقیت.

ابهامات تفاهم دولت و مجلس براى پرداخت یارانه سوم:
چرا مدت پرداخت و تعداد افراد مشمول کاهش یافت؟

مجاهدت هاى پرستاران در روزهاى کرونا 
آنها را در چشم مردم عزیزتر از همیشه کرد

با راى نمایندگان مجلس:

منصوبان رهبرى مجاز به ثبت نام در انتخابات 
ریاست جمهورى شدند

رئیس ستاد اجرایى فرمان امام از آغاز ثبت  نام داوطلبان تست انسانى واکسن ایرانى کرونا از 
امروز خبر داد.

به گزارش گروه بهداشت و درمان خبرگزارى تسنیم؛ محمد مخبر با اشاره به کسب مجوز 
نام  ثبت   امروز  از  کرد:  اظهار  کرونا  ایرانى  واکسن  تست  موفق  مراحل  طى  و  بهداشت  وزارت 

افرادى که تمایل به مشارکت در مرحله تست نهایى واکسن ایرانى کرونا دارند، آغاز مى شود.
وى افزود: عالقمندانى که شرایط سنى و جسمى الزم را دارند مى توانند با مراجعه به سامانه 

4030 در این پروژه ملى ثبت نام کنند.
مصر  شد:  متذکر  و  دانست“  کذب  را  کرونا  واکسن  انسانى  تست  ”آغاز  دزفولى  مخبر 
هستیم این فرآیند از ابتدا با دقت انجام شود و تمامى دستورالعمل هاى بهداشت جهانى و وزارت 

بهداشت مدنظر قرار خواهد گرفت.
نشده اند  انتخاب  هنوز  افراد  که  چرا  است  نشده  آغاز  انسانى  تست  هنوز  شد:  یادآور  وى 

همچنین در حال حاضر افراد زیادى متقاضى انجام تست هستند.
رئیس ستاد اجرایى فرمان امام گفت: در فاز نخست، تست واکسن کرونا بر روى 56 نفر 
انجام خواهد شد؛ روش تزریق به این صورت است که تست ابتدا بر روى یک نفر و در ادامه به 

فاصله چند روز، بر روى افراد دیگر انجام شود.

ثبت نام تست انسانى
”نخستین واکسن ایرانى کرونا“ آغاز شد
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رئیس کمیسیون فرهنگى شوراى شهر اورمیه:

افزایش ظرفیت شبکه اینترنت 
مخابرات منطقه آذربایجان غربى 

همزمان با ایام کرونا

خلیل  محمد  حجت االسالم 
با  شهردار  آقاى  باید  گفت:  پور 
و  شهردارى  حراست  هماهنگى 
افرادى  سریعتر  چه  هر  بازرسى، 
از  هستند،  فساد  به  مظنون  که 
این  شاید  بگذارد؛  کنار  مدیریت 
اقدام در تعارض با حفظ آبروى 
افراد بوده و اعتراضاتى به همراه 
داشته باشد اما باید توجه داشت 
که از میان رفتن آبروى افراد بهتر 
مجموعه  آبروى  شدن  ریخته  از 

مدیریت شهرى است.
پى  در  دورنانیوز: 
اخیر  هفته هاى  بازداشت هاى 
مجموعه  کارکنان  برخى 
شهردارى اورمیه از سوى سربازان 
و  پرسش هاى  امام زمان،  گمنام 
مجموعه  به  متعددى  هجمه هاى 
مدیریت شهرى وارد شد، چرا که 
با توجه به پیوستگى مدیریت در 
ایران، برخى تالش داشتند فساد 
شهردارى  مجموعه  از  بخشى 
تعمیم  مجموعه  کل  به  را  اورمیه 
حمایت  با  که  موضوعى  دهند، 
اعضاى  برخى  و  اورمیه  شهردار 
بازداشت ها،  از  شهر  شوراى 

خنثى شد.
رئیس  خلیل پور،  محمد 

شوراى  فرهنگى  کمیسیون 
ابراز  با  پیش تر  که  اورمیه  شهر 
خرسندى از تالش هاى نیروهاى 
گفته  فساد  با  مقابله  براى  امنیتى 
آنها تقدیر کرده که  بود ”باید از 
در این راه گام برداشته و تالش 
این  که  است  امید  و  کرده اند 
از  سیستم ها  و  یابد  ادامه  مسئله 
سازى  پاك  متخلف  افراد  گزند 
باید  است  معتقد  حال  شوند.“ 
افراد مظنون به فساد از مدیریت 

شهرى کنار گذاشته شوند.
شهر  شوراى  عضو  این 
پایگاه  دفتر  در  حضور  با  اورمیه 
در  دورنانیوز،  تحلیلى  خبرى 
در  گفت:  خود  پیشنهاد  توضیح 
مجموعه  در  فساد  بحث هاى 
با  شهردار  آقاى  باید  شهردارى 
و  شهردارى  حراست  هماهنگى 
افرادى  سریعتر  چه  هر  بازرسى، 
از  هستند،  فساد  به  مظنون  که 
این  شاید  بگذارد؛  کنار  مدیریت 
اقدام در تعارض با حفظ آبروى 
افراد بوده و اعتراضاتى به همراه 
داشته باشد اما باید توجه داشت 
که از میان رفتن آبروى افراد بهتر 
مجموعه  آبروى  شدن  ریخته  از 
مدیریت شهرى است و وظیفه ما 

حفظ آبروى سیستم مى باشد.
براى  داد:  ادامه  خلیل پور 
مبارزه با غده چرکین فساد، باید 
مجموعه  خود  سوى  از  غده  آن 
جراحى  شهرى  مدیریت 
تقویت  مستلزم  نیز  آن  و  گردد 
مجموعه  بازرسى  و  حراست 
از  شهردارى  پاکسازى  مى باشد. 
آبروى  حفظ  و  مسئله دار  افراد 
آبروى  حفظ  از  مهمتر  شهردارى 

افراد است.
فرهنگى  کمیسیون  رئیس 
شوراى شهر با اشاره و حمایت 
در  اخیر  دستگیرى هاى  از 
اورمیه  شهرى  مدیریت  مجموعه 
گفت: وجود مفسده در مجموعه 
به  مردم  بدگمانى  موجب  قطعا 
و  شده  شهرى  مدیریت  سیستم 
در  را  مردم  اعتماد  عدم  نتیجتا 
پى خواهد داشتن و این موضوع 
شهردارى   درآمد  کاهش   باعث 
زیر  به  امر  این  که  شد  خواهد 
میشود  شهر  شوراى  رفتن  سوال 
عنوان  به  مجموعه  این  که  چرا 
باید  شهرى  مدیریت  سیاستگذار 

با فساد مبارزه مى کرد.
محمد  حجت االسالم 
خلیل پور، با اشاره به لزوم تعامل 
بین شوراى شهر و رسانه، اظهار 
از  اینکه  بعدى  موضوع  داشت: 
هیئت رئیسه شورا خواستارم یک 
کنفرانس خبرى با اصحاب رسانه 
طرفى  از  و  شود  داده  ترتیب 
خبرنگان  و  رسانه ها  نماینگان 
،بدلیل علنى بودن جلسات شورا 
حضور  شورا  جلسات  در  نیز 
داشته باشند، تا مردم عزیز شهر و 
موکالن محترم در تمام جریانات 

داخل شورا قرار بگیرند.

گفت:  فتاحى  عادل  مهندس 
شوراى  مصوبات  به  توجه  با 
ترافیک  شوراى  و  شهر  اسالمى 
استان ، مرکز کنترل ترافیک باید 

راه اندازى شود.
عمومى  روابط  گزارش  به 
ارومیه  شهر  اسالمى  شوراى 
مقدم  خیر  عرض  با  وى   ،
حراست  مدیر  و  شهردار  حضور 
پرستارى  امور  مدیر   ، شهردارى 
و  پزشکى  علوم  دانشگاه  و 
استان  پرستارى  سازمان  رئیس 
با  میالد  سالروز  گرامیداشت  و 
و  (س)  زینب  حضرت  سعادت 
پریتاران  همه  بر  را  پرستار  روز 
جبهه  مقدم  خطه  در  تالشگر 
حوزه  و  کرونا  بیمارى  با  مبارزه 
عرض  تبریک  جامعه  سالمت 

نمود.
عمران  کمیسیون  رئیس 
ارومیه  شهر  اسالمى  شوراى 
حمل  روز  ماه  آذر   26 همچنین 
و نقل را بر همه تالشگران حوزه 
از  یکى  بعنوان  که  نقل  و  حمل 
و  جامعه  هر  اقتصادى  ارکان 

کشور را تبریک و تهنیت گفت.
وى همچنین با ارائه گزارشى 
هماهنگى  شوراى  جلسه  از 
غربى  آذربایجان  استان  ترافیک 
صحن  در   99/9/24 تاریخ  به 
رئیس  شورا گفت: برابر گزارش 
استان  راهور  پلیس  فرماندهى 
به 8 نسبت  سال 99  ماهه   8 در 
ماهه سال 1398 میزان تصادفات 
فوتى  (تصادفات  شهرى  درون 
19 درصد ) ( تصادفات جرحى 

29 درصد ) (تصادفات خسارتى 
کاهش  بیشارین  که  درصد)   56
شهر  در  درصد   32 با  تصادفات 

ارومیه اتفاق افتاده است.
گفت:  فتاحى  عادل  مهندس 
راه  پلیس  فرماندهى  گزارش 
استان از تصادفات بیرون شهرى 
استان در هشت ماهه سال 1399
 )  1398 سال  ماهه   8 به  نسبت 
19 فوتى  تصادفات  میانگین 
و  درصد   24 جرحى   - درصد 
است  بوده  درصد   33 خسارتى 
محور  در  تصادفات  بیشترین  که 
تکاب   - دژ  شاهین  میاندوآب 

بوده است.
شهر  اسالمى  شوراى  عضو 
از  سخنانش  ادامه  در  ارومیه 
و  شهر  اسالمى  شوراى  اعضاى 
شورا  صحن  در  ارومیه  شهردار 
موارد  کردن  اجرایى  درخواست 
مکرر  مصوبات  به  توجه  با   1-
و  ارومیه  شهر  اسالمى  شوراى 
شوراى ترافیک استان تسریع در 
ترافیک  کنترل  مرکز  اندازى  راه 
کمربندى  رینگ  کشى  فنس   2-
نصب   3- ارومیه  شهر  میانى 
دوربین هاى ثبت تخلفات - راه 
اندازى دوربین هاى پالك خوان 

را خواستار شد.

افرادى مظنون به فساد باید از مدیریت شهرى 
ارومیه کنار گذاشته شوند
 لزوم تعامل زیاد شورا با رسانه ها

به گزارش مدیریت ارتباطات 
شهردارى  الملل  اموربین  و 
عدل دوست  غالمرضا  ارومیه؛ 
دى؛   5 رسیدن  فرا  به  اشاره  با 
زلزله  برابر  در  ایمنى  ملى  روز 
طبیعى،  بالیاى  اثرات  کاهش  و 
توجه  با  ایران  کشور  کرد:  بیان 
جغرافیایى  و  اقلیمى  شرایط  به 
از شرایط ویژه برخوردار بوده و 
جزو 10 کشور حادثه خیز جهان 
آن   در  که  آید   مى  حساب  به 
31 حادثه  طبیعى و بیشتر زلزله 

وسیل روى مى دهد .
اساس  بر  اینکه  بیان  با  وى 
گذشته  سال  صد  طول  در  آمار 
و   کوچک  زلزله    500 3هزارو 
بزرگ در کشور روى داده است، 
عنوان کرد:  در هر بازه زمانى 10
زلزله  وقوع  شاهد   سال    12 تا 
کشور  در  ریشتر   6 از  بیشتر 

هستیم.
به  اشاره  با  دوست  عدل 
ایمنى در برابر زلزله، اظهار کرد:  
بناها  بودن   برخوردار  بر  عالوه 
و سازهاى ساختمانى از استحکام 
و  ایمنى  ضوابط   باید  کافى، 
توسط  ساختمان   ملى  مقررات 

شهروندان رعایت شود.
رعایت  اینکه  بیان  با  وى 
توسط  ساختمان  ملى  مقررات 
کنترل  مهندسى  نظام  سازمان 
مى شود، اظهار کرد: بعد از تهیه 
رعایت  با  ساختمانى  شناسنامه 
تایید  با  ساختمان  ملى  مقررات 
سازمان نظام مهندسى،  پایان کار 
ساختمان توسط شهردارى صادر 

مى شود.
شهروندان  از  دوست  عدل 
مقررات  که  کرد  درخواست  
مقابله  جهت  ساختمان   در  ملى 
رعایت  احتمالى  هاى  بحران  با 

شود و در صورت عدم توجه به 
ساختمان  ملى  مقررات  رعایت 
قانونًا به آنها پایان کار داده نمى 

شود .
به  اشاره  با  ادامه  در  وى 
در  شهرى  آورى  تاب  مقوله 
افزود:   شهرى،  پایدار  توسعه 
بر  عالوه  شهرى  آورى  تاب  در 
بحران  مقابل  در  شهرها   اینکه 
مقاوم  زلزله  چون  احتمالى  هاى 
مى شود در حین و بعد از اتمام 
تداوم  براى  را  شهرها  نیز  بحران 

زندگى شهرى آماده مى کند.
نشان  خاطر  دوست  عدل 
کرد: همواره به مقوله تاب آورى 
سالیانه   هاى  بودجه  در  شهرى 
مى  ویژه  نگاه  ارومیه  شهردارى 

شود.
وى عنوان کرد:  ساماندهى، 
هاى  دستگاه  بین  هماهنگى 
تخصیص  رسان،   خدمات 
بودجه هاى سالیانه، بروز رسانى 
شهروندان  سازى  اگاه  اطالعات، 
به  سازها  و  ساخت  هدایت  و 
مناطق کم خطر از جمله وظایف 
تاب  در  که  است   شهردارى 

آورى شهرى بر عهده دارد.
شهر  و  معمارى  معاون 

اشاره  با  ارومیه  شهردار  سازى 
به  سازها  و  ساخت  هدایت  به 
بر  کرد:   بیان  خطر،  کم  مناطق 
راه  مشارکت  با  مطالعات  اساس 
غربى  آذربایجان  شهرسازى  و 
و  ساخت  برخى  آینده  سال  از 
به  خطر   پر  شهرى  سازهاى 
مناطق کم خطر هدایت مى شود.
هاى  کالس  برگزارى  وى 
در  محله  اضطرارى  واکنش 
شهر،  سطح  فرهنگسراهاى 
غیر  پدافند  هاى  دوره  برگزارى 
نیروهاى  آمادگى  جهت  عامل 
جهت  یابى  مکان  و  شهرداى 
در  شهروندان  اضطرارى  اسکان 
اقدامات  جمله  از  بحران   هنگام 
گونه  هر  با  مقابله  در  شهردارى 
بحران احتمالى چون زلزله است 
بیان  با  ارومیه  شهردار  مقام  .قائم 
35درصد   تا  حدود30  اینکه 
بافتهاى  جزو  شهرى  بافتهاى 
عنوان  میآید،  بحساب  پرخطر 
فرسوده   بافتهاى  شناسایى  کرد: 
چون  بحرانها  درمقابل  مقاوم  کم 
کم  مناطق  به  آن  انتقال  و  زلزله 
شهرسازى   مشارکت  با  خطر 
استان از سال اینده وارد فاز اجرا 

مى شود.

قائم مقام شهردار ارومیه:

هدایت ساخت و سازهاى پرخطر شهرى به مناطق 
کم خطر جهت مقابله با بحران هاى احتمالى
شهروندان مقررات ملى ساختمان را رعایت کنند

عضو شوراى اسالمى شهر ارومیه گفت:

با توجه به مصوبات شوراى اسالمى شهر و 
شوراى ترافیک استان ، مرکز کنترل ترافیک 

مدیریت باید راه اندازى شود گزارش  به 
الملل  بین  امور  و  ارتباطات 
یاسر  ارومیه،  شهردارى 
یلداى  برنامه  ویژه  در  اسدپور 
ضرورت  به  اشاره  با  کارآفرینى 
به  سنتى  کارآفرینى  از  عبور 
و  الکترونیکى  کارآفرینى  سمت 
هر  در  گفت:  مجازى  فضاى  در 
کسب و کارى که راه اندازى مى 
گذارى  سرمایه  سرى  یک  شود 
ریسک  قطعا  و  بگیرد  انجام  باید 
باید  اما  کرد  قبول  نیز  را  موجود 
خود این حوزه ها به دنبال جریان 

سازى باشند.
جریان  این  افزود:  وى 
جامعه  سطح  در  باید  سازى 
مقوله  مهمترین  همچنین  و  باشد 
بسیار  باره  این  در  فرهنگسازى 
مهم بوده و ضرورى است جامعه 
و  باشد  موضوع  این  براى  آماده 
هدفمند روى موضوع کارآفرینى 

کار شود.
فناورى  سازمان  رییس 
اطالعات و ارتباطات شهردارى

خصوص  در  کرد:  اظهار  ارومیه 
موضوع کارآفرینى حمایت خود 

را اعالم مى کنیم.
کرد:  تصریح  اسدپور 
مرکز  اولین  ارومیه  شهردارى 
نوآورى و فناورى شهر هوشمند 
مختص این مجموعه را در سال 
از  که  دهد  مى  تشکیل   1400

کسب کارهاى دانش بنیان و ایده 
هاى نوآور در زمینه فناورى هاى 
حمایت  هوشمند  شهر  و  شهرى 
خواهد کرد و این فضا در اختیار 
هاى  سمن  و  ها  آپ  استارت 
مرتبط با شرح وظایف این مرکز 

قرار مى گیرد.
به  شهردارى  داد:  ادامه  وى 
روز  کارآفرینى  از  حمایت  دنبال 
کارهاى  و  کسب  و  اینترنتى  و 
جدید به صورت مادى و معنوى 
است و همچنین از ایده هاى نو 
مى  کامل  حمایت  راستا  این  در 

کند.
حوزه  در  گفت:  اسدپور 
هرگونه  از  اطالعات  فناورى 
مطالبه  و  پیشنهاد  انتقاد،  سوال، 
در  و  کنیم  مى  استقبال  گرى 
پاسخگو  ممکن  زمان  کوتاهترین 
الزم  اهداف  به  بتوانیم  تا  هستیم 

دست پیدا کنیم.
ان  کرد:  امیدواى  ابراز  وى 

هاى  حوزه  از  بتوانیم  اهللا  شاء 
ها  آپ  استارت  و  ها  سمن 
استارت  و  بکنیم  جدى  حمایت 
آپ ها نیز با ایده هاى نو و خالق 
بتوانیم  تا  شوند  موضوع  وارد 
روزى شاهد باشیم که ارومیه جز 
شهرهاى پیش رو در سطح کشور 
در فضاى استارت آپى بوده و با 
کمک همدیگر بیشترین کسب و 

کار را براى جوانان آماده کنیم.
فناورى  سازمان  رییس 
اطالعات و ارتباطات شهردارى 
ارومیه همچنین در بخش دیگرى 
مطالبى  بیان  به  خود  سخنان  از 
خدمات  توسعه  خصوص  در 
و  غیرحضورى  و  الکترونیکى 
حوزه  این  تقویت  ضرورت 
سامانه  خصوص  در  و  اشاره 
شهردارى  مناطق  شهروندسپارى 
سایت  و  ارائه  توضیحاتى 
را  khedmat.urmia.ir

معرفى کرد.

شهردارى به دنبال حمایت از کسب و کارهاى جدید

اولین مرکز نوآورى و فناورى شهر هوشمند 
ارومیه افتتاح مى شود

آذربایجان  منطقه  مخابرات  رسانى  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
غربى، خسروشاهى معاون تجارى و امور مشتریان مخابرات منطقه
با اعالم این خبر که ترافیک مراجعات به سامانه 2020 مخابرات منطقه 
آذربایجان غربى همزمان با ایام کرونا افزایش چشمگیرى داشته است، 
رفع  براى  تلفنى  مراجعات  توجه  قابل  افزایش  وجود  با  کرد:  اظهار 
مشکالت مشتریان گرامى، اما خوشبختانه در تمام این مدت سامانه به 

صورت شبانه روزى پاسخگوى مشترکین بوده است.
وى افزود: با این وجود گاها و به ندرت به دلیل مشکالت شبکه 
شبکه  در  اختالالتى  بروز  شاهد  افزارى  سخت  و  افزارى  نرم  اى، 

هستیم که در حداقل زمان ممکن مرتفع مى شود.
خسروشاهى ادامه داد: البته ما شاهد رشد چندین برابرى استفاده 
مشترکین از اینترنت هستیم که این موضوع باعث فشار بیشتر بر شبکه 
و همچنین به سامانه 2020 مى شود، البته مخابرات منطقه آذربایجان 
غربى با آغاز ایام کرونا و در کوتاه ترین زمان ممکن توانسته توسعه 
کاهش  باعث  موضوع  همین  و  دهد  انجام  شبکه  در  مناسبى  بسیار 

مشکالت مشترکین شده است. 
معاون تجارى و امور مشتریان مخابرات منطقه آذربایجان غربى 
گفت: خوشبختانه با این توسعه بسیارى از مشکالتى که مشترکین با 
آن رو به رو بودند رفع شده است و ظرفیت شبکه 100 درصد افزایش 

یافته است.
سامانه 2020 تحلیل  واحد  مرکز  این  کنار  در  کرد:  تصریح  وى 
دالیل تماس هاى ورودى از مناطق مختلف استان را مورد تحلیل و 
بررسى قرار میدهد و این تحلیل باعث رفع مشکالت شبکه، کاهش 
سطح  افزایش  نهایت  در  و  مشتریان  انتظار  زمان  کاهش  و  ها  تماس 

سرویس سامانه 2020 مى شود.

آذربایجان  منطقه  مخابرات  رسانى  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
سال  نخست  ماهه  شش  ارزیابى  هاى  شاخص  اساس  بر  غربى، 
جارى توسط اداره کل ارتباطات و امور بین الملل مخابرات ایران، 
براى چندمین بار متوالى روابط عمومى مخابرات منطقه آذربایجان 

غربى در جایگاه نخست قرار گرفت. 
على محمد علینژاد، رئیس اداره روابط عمومى مخابرات منطقه 
در  منطقه  مخابرات  سرپرست  از  تقدیر  ضمن  غربى  آذربایجان 
کارشناسان  وقفه  بى  هاى  تالش  از  عمومى  روابط  تقویت  جهت 
روابط عمومى مخابرات استان قدردانى و ابراز امیدوارى کرد که 

این روند مطلوب تا پایان سال ادامه یابد.

اداره روابط عمومى مخابرات منطقه 
آذربایجان غربى بازهم واحد 

روابط عمومى برتر

به گزارش پایگاه اطالع رسانى امداد، عزیز سهندى، مدیرکل کمیته 
امداد آذربایجان غربى، گفت: در سال جارى بیش از 63 میلیارد تومان 
زکات توسط مردم خیر و نیکوکار آذربایجان غربى پرداخت شده است.

 از ابتداى سال جارى، بیش از 708 میلیون تومان از زکات جمع 
استان  مددجویان  درمان  تسهیل  براى  آذربایجان غربى  در  شده  آورى 

هزینه شده است.
در  آذربایجان غربى  مردم  پرداختى  زکات  میزان  داد:  ادامه  وى 
مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته،  77 درصد رشد داشته است.

جارى  سال  در  داد:  ادامه  آذربایجان غربى  امداد  کمیته  مدیرکل 
جمع آورى  زکات  محل  از  کرونا،  ویروس  شیوع  و  شرایط  به  باتوجه 
شده دراستان، بیش از 708 میلیون تومان در بخش درمان مددجویان 

هزینه شده است.
وى با اشاره به اینکه 95 درصد از زکات جمع آورى شده درامور 
فقرا ونیازمندان و 5 درصد نیز درامور عمرانى وعام المنفعه هزینه مى 
شود، خاطر نشان کرد: 95 درصد امور فقرا ونیازمندان شامل معیشت 

نیازمندان، هزینه درمان و تحصیل مددجویان است.
سهندى با اشاره به اینکه مهاباد با بیش از 849 میلیون تومان زکات 
پرداختى، در این زمینه پیشرو در استان بوده، اظهار کرد: سهم ارومیه از 
زکات پرداختى سال جارى 579 میلیون تومان است که 9 درصد از کل 

زکات استان را شامل مى شود.

مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربى خبر داد:

پرداخت 36 میلیارد تومان هزینه 
درمان به مددجویان

مدیرکل  سهندى،  عزیز  امداد،  اطالع رسانى  پایگاه  گزارش  به 
کمیته امداد آذربایجان غربى در دیدار با ماموستا مال مامود کلشى نژاد، 
امام جمعه جدید اهل سنت ارومیه گفت: در شرایط کنونى کمک به 
محرومان و نیازمندان باید به عنوان یک وظیفه همگانى مورد توجه قرار 
گیرد و تمامى مدیران، مسئوالن و آحاد جامعه در راستاى محرومیت 

زدایى از جامعه گام بردارند.
هاى  اولویت  از  جامعه  در  محرومان  به  رسیدگى  داد:  ادامه  وى 
کمیته امداد بوده و این نهاد در راستاى تحقق آرمان هاى امام راحل(ره) 

و منویات رهبر انقالب عزم راسخى دارد.
مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربى با تاکید بر افزایش تعامالت 
فى مابین، تصریح کرد: جمع آورى زکات و همچنین حمایت از ایتام 

ومحسنین با کمک ائمه جمعه اهل سنت تسریع پیدا خواهد کرد.
همچنین در این دیدار ماموستا مال مامود کلشى نژاد، امام جمعه 
محرومان  و  نیازمندان  به  رسانى  کمک  کرد:  اظهار  ارومیه  تسنن  اهل 
از سنت نبى اکرم (ص) بود که در منویات امام راحل (ره) نمود پیدا 

کرده است.

مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربى خبر داد:

لزوم اهتمام همگانى
براى کمک رسانى به محرومان

نقش خودت را در سالمت ایفا کن...
ماسک من از تو محافظت مى کند - ماسک تو از من محافظت مى کند
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مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللى 
سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى در بازدید از 

پایانه مرزى تمرچین تاکید کرد:

اصالح و تعدیل شبکه هاى روشنایى معابر برق 
استان با هدف کاهش مصرف سوخت

و استانداردسازى ولتاژ

مانورهاى  از  مرحله  دومین 
هاى  شبکه  اصالح  سراسرى 
برق،  با رویکرد اصالح و تعدیل 
راستاى  در  و  معابر  روشنایى 
برق  مصرف  در  جویى  صرفه 
در  جویى  صرفه  آن  تبع  به  و 
و  ها  نیروگاه  سوخت  مصرف 
استانداردسازى  و  شبکه  اصالح 
کل  با  همزمان  صورت  به  ولتاژ 
28 و   27 هاى  تاریخ  در  کشور 

آذرماه در استان آذربایجان غربى 
برگزار میگردد.

عمومى  روابط  گزارش  به 
برق  نیروى  توزیع  شرکت 
اکبر  مهندس  غربى،  آذربایجان 
شرکت  مدیرعامل  بکلو  حسن 
آذربایجان  برق  نیروى  توزیع 
 : گفت  خبر  این  اعالم  با  غربى 
براساس برنامه ریزى که از سوى 
در  گرفته  صورت  توانیر  شرکت 
هرماه،  آخر  جمعه  و  پنجشنبه 
بازسازى  و  تعمیرات  برنامه 
استان  در  برق،  توزیع  شبکه هاى 
کل  با  همزمان  غربى،  آذربایجان 

کشور انجام مى شود.
اصالح  و  بهسازى  وى 
توزیع  فرسوده  شبکه هاى 
انرژى  مدیریت  و  اصالح  برق، 
معابر،  روشنایى  شبکه هاى 
قابلیت  و  پایدارى  افزایش 
میزان  افزایش  و  شبکه  اطمینان 
از  را  مشترکان  رضایتمندى 
این  برگزارى  اهداف  مهمترین 
مانورها ذکر کرد و افزود : با توجه 
رویکرد  با  آذرماه  مانور  اینکه  به 
معابر  روشنایى  تعدیل  و  اصالح 
و استانداردسازى ولتاژ مشترکین 
منجر  قطعا  شود،  مى  انجام  برق 
به ایجاد ظرفیتى به عنوان نیروگاه 
آثار  و  بود  خواهد  برق  مجازى 
مثبتى در کاهش مصرف سوخت 
در  تولید برق،  گاز نیروگاه هاى 

فصل سرد سال خواهد داشت.
این  در  افزود:  بکلو  حسن 
17شهرستان  مشارکت  با  مانور 
ظرفیت  با  عملیاتى  اکیپ    61  ،
بیش از 130 نفر نیروى عملیاتى، 
خودروى  دستگاه   60 از  بیش 

عملیاتى،  18 دستگاه باالبر خط 
گرم و سرد و 21 دستگاه جرثقیل 
آذرماه  و 28   27 روزهاى  طى 

برگزار مى شود.
توزیع  شرکت  عامل  مدیر 
غربى آذربایجان  برق  نیروى 

تعدیل  با  مانور  این  افزود: 
معابر  در  روشنایى  چراغهاى 
3 از  بیش  فرعى،  و  اصلى 

توان  در  جویى  صرفه  مگاوات 
خواهد  همراه  به  برق  مصرفى 

داشت.
4.5 اصالح  بکلو  حسن 
و  فرسوده  شبکه  کیلومتر 
خودنگهدار،  کابل  با  جایگزینى 
توزیع  پست  23دستگاه  احداث 
دستگاه  دو  نصب  و  عمومى 
اتوبوستر  و اصالح 505 کیلومتر 
شبکه فشار متوسط و کاهش طول 
فیدرها واصالح ولتاژ و استاندارد 
سازى بیش از 10000مشترك در 
راستاى طرح چاوش را از دیگر 

برنامه هاى این مانور دانست.

ویدئو  مراسم  یک  طى 
نیرو  وزیر  حضور  با  کنفرانسى 
از دست اندرکاران پویش #هر_
و  تجلیل  هفته_الف_ب_ایران 
از کتاب دلگرمى ها و همراهى 

ها رونمایى شد.
عمومى  روابط  گزارش  به 
شرکت؛ طى یک ارتباط ویدئو 
مدیران  حضور  با  کنفرانسى 
برق  و  آب  صنعت  مسئوالن  و 
سراسر کشور از دست اندرکاران 
ایران  ب  الف  هفته  هر  پویش 
تجلیل و از کتاب دلگرمى ها و 

همراهى ها رونمایى شد.
13 مشارکت  با  کتاب  این 

در  که  شده  تالیف  کشور  استان 
این  استانداران  از  مراسم  این 

استانها نیز قدردانى شد.
با  نیرو؛  وزیر  اردکانیان 
حاضر  دوران  اینکه  به  اشاره 

و  طالیى  هاى  دوره  از  یکى 
به  برق  و  آب  صنعت  روشن 
دولت  در  گفت:  رود  مى  شمار 
شرایطى  در  را  کار  دوازدهم 
آغاز کردیم که به روایت آمارها 
کشور ما در سال آبى 96-97 در 
52 سال اخیر خشک ترین سال 

آبى کشور بود.
امروزه  اینکه  بیان  با  وى 
تغییر اقلیم از نظریه خارج شده 
و به عنوان یک پدیده مشخص 
گیرد،  مى  قرار  تحلیل  مورد 
افزود: به مدد الهى و با همکارى 
بزرگ  خانواده  همراهى  و 
و  آثار  با  برق  و  آب  صنعت 
حوادث ترسالى و خشک سالى 
مدیریت  و  مقابله  کشور  در 

کردیم.
داشت:  اظهار  اردکانیان 
یک  پویش(الف_ب_ایران) 

مشترك  ماموریت  و  مسئولیت 
انقالب  به  دلبستگان  همه  براى 
ایران  اسالمى  جمهورى  نظام  و 
نیرو  وزارت  و  هست  و  بوده 
به عنوان یک هماهنگ کننده و 
سخنگو براى این گونه اراده ها 

استوا بوده و هست.

در  کرد:  تصریح  اردکانیان 
پروژه   250 پویش  این  قالب 
هاى  طرح  انضمام  با  بزرگ 
پروژه   176 امروز  افتتاحى 
ساخت و سازى و ساز و کارى 
51 از  بیش  گذارى  سرمایه  با 
افتتاح  به  تومان  میلیارد  هزار 
رسیده و این مسیر تا پایان سال 

ادامه خواهد داشت.

برگزارى مراسم قدردانى از دست 
اندرکاران پویش #هر_هفته_الف_ب_ایران

و  آب  مهندسى  شرکت  پشتیبانى  و  انسانى  منابع  معاون 
فاضالب کشور با ارسال لوح سپاس، از مدیر دفتر روابط عمومى 
و آموزش همگانى شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربى بواسطه 
تالش هاى چندین ساله در راستاى ترویج و توسعه فرهنگ اسالم 

ناب محمدى(ص) تجلیل کرد.
معاون منابع انسانى و پشتیبانى شرکت مهندسى آب و فاضالب 
کشور با ارسال لوح سپاس، از مدیر دفتر روابط عمومى و آموزش 
همگانى شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربى بواسطه تالش هاى 
ناب  اسالم  فرهنگ  توسعه  و  ترویج  راستاى  در  ساله  چندین 
محمدى(ص) تجلیل کرد.     در لوح  سپاس رضاگیاهى خطاب 
شرکت هاى  یکپارچگى  به  باتوجه  است:  آمده  وحیدمینایى  به 
خالصانه  همت  و  تالش ها  از  روستایى،  و  آب وفاضالب شهرى 
اسالم  فرهنگ  توسعه  و  ترویج  زمینه  در  حضرتعالى  چندین ساله 
ناب محمدى(ص) در سمت مسئول سابق امور فرهنگى و دینى آن 

شرکت، کمال تشکر و قدردانى را دارم.

ساعتلو  عصمت  سیدمهدى 
دفتر  مدیر  آب  منابع  مدیریت 
تحقیقات  و  مدیریت  توسعه 
شرکت آب و فاضالب آذربایجان 
درك  مستلزم  موفقیت،  غربى، 
و  نیازها  شرایط،  از  صحیحى 
متعاقب آن، اتخاذ تمهیدات الزم 
مناسب  متدولوژى  تدوین  براى 

مبتنى بر واقعیات است.
که  مهم  واقعیات  از  یکى 
همراه  هم  خاصى  پیچیدگى  با 
به  مدیریت  موضوع  است، 
دیگرى،  منظر  از  یا  پیوسته  هم 
منابع  جامع  و  یکپارچه  مدیریت 

آب است.
یکپارچه  مدیریت  به  توجه 
تغییر  سبب  تواند  مى  آب،  منابع 
نهادهاى  مجموعه  در  ها  دیدگاه 

متولى تأمین و توزیع آب گردد.
اهداف  و  تعریف  گستردگى 
در  عاملى  دیدگاه،  این  در 
در  که  است  ها  دیدگاه  واگرایى 
نهایت مانعى براى تحقق اهداف 

و نتایج مدنظر مى شود.
سوء  اثرات  از  اجتناب  براى 

تر  وسیع  نگرشى  بایستى  آن، 
و  تعریف  دارد،  وجود  آنچه  از 

سرلوحه کار قرار گیرد.
ارزش  تبیین  راه،  این  در 
نگرى  جامع  مفهوم  بنیادى  هاى 
در حوزه آب، مستلزم عدالت در 
همبستگى محیط زیست، اقتصاد 

و فرهنگ یک جامعه است.
جامع  مدیریت  حقیقت  در 
ما  اساسى  راهنماى  آب،  منابع 
براى اهداف مدیریت منابع آب، 
سیاسیت ها و استراتژى ها است 
به  دسترسى  آن،  غایى  هدف  که 

آب پایدار است.
مدیریت یکپارچه منابع آب، 
بیش از آنکه به روش هاى سازه 
اى توجه نماید، با تأکید بر ابزار 
مدیریتى، در صدد حل مشکالت 

و یا بهبود شرایط موجود است.
موفقیت  ارکان  از  یکى 
آب  منابع  یکپارچه  مدیریت 
نهادهاى  یکپارچگى  کشور،  در 
خدمت رسان در حوزه آب است.
گام نخست این ضرورت، با 
یکپارچه سازى شرکت هاى آب 

روستایى  و  شهرى  فاضالب  و 
محقق شد.

یکپارچه سازى خدمات آب 
و فاضالب، مى تواند نقطه عطفى 
تأثیرگذار  رفتار  و  ها  تصمیم  در 

حوزه آب قلمداد گردد.
تسریع  نشود،  فراموش  البته 
حصول نتیجه الزم، مستلزم توجه 
است  کارکردگرا  رویکردهاى  به 
ضرورى  راهنماى  که  نحوى  به 
استراتژى  و  ها  حل  راه  براى 
هاى مدیریت منابع آب پایدار نیز 

تدوین گردد.
نخست  گام  در  موفقیت 

مدیریت یکپارچه منابع آب، قطعًا 
نقش بسزایى در موفقیت کلى آن 

خواهد داشت.
و  ملى  وظیفه  این  که  حال 
بسیار مهم به شرکت هاى آب و 
فاضالب واگذار شده است،توجه 
تحقیقات  قبلى،  تجارب  به 
آگاهى  افزایش  و  شده  انجام 
مباحث  از  اندرکاران  دست 
مى  آب،  منابع  جامع  مدیریت 
نیل  در  مناسبى  ابزارهاى  تواند 
مطمئن  حرکت  و  موفقیت  به 
قلمداد  بعدى،  مراحل  سوى  به 

گردد.

یکپارچه سازى ارائه خدمات دستگاه هاى متولى تأمین و توزیع آب، 
رمز موفقیت مدیریت جامع منابع آب

قدردانى معاون شرکت مهندسى آب و 
فاضالب کشور از مدیر روابط عمومى 

آب و فاضالب استان

میراث فرهنگى،  مدیرکل 
صنایع دستى  و  گردشگرى 
حال  «در  گفت:  آذربایجان غربى 
سرمایه گذارى  پروژه   31 حاضر 
میانگین  طور  به  استان  سطح  در 
با پیشرفت فیزیکى 50 درصد در 

حال ساخت هستند.»
عمومى  روابط   به گزارش 
فرهنگى،  میراث   کل  اداره  
صنایع  دستى  و  گردشگرى 
جبارى،  جلیل  آذربایجان غربى، 
کرد:  اظهار  مطلب  این  اعالم  با 
شده  انجام  «سرمایه گذارى هاى 
هزار  با 10  برابر  طرح ها  این  در 
با  که  بوده  ریال  میلیارد   768 و 

یک  براى  آنها  از  بهره بردارى 
ایجاد  اشتغال  نفر   430 و  هزار 

مى شود.»
وى افزود: «این طرح ها شامل 
10 هتل، پنج مجتمع گردشگرى، 
سالمت،  گردشگرى  مرکز  سه 
یک زائرسرا، چهار مرکز تفریحى 
و سرگرمى، دو سفره خانه سنتى، 
واقع  اقامتى  و  پذیرایى  مرکز  دو 
رفاهى،  خدمات  مجتمع  در 
یک  بوم گردى،  اقامتگاه  دو 
مهمان پذیر  یک  و  هتل آپارتمان 

هستند.»
میراث فرهنگى،  مدیرکل 
صنایع دستى  و  گردشگرى 

آذربایجان غربى ادامه داد: «تعداد 
اتاق هاى موجود در طرح هاى در 
مورد   801 با  برابر  ساخت  حال 
طرح ها  این  اتمام  با  که  بوده 

یک هزار و 608 تخت به تعداد 
اضافه  استان  اقامتى  تخت هاى 

خواهد شد.»

31 پروژه سرمایه گذارى در آذربایجان غربى
در حال ساخت هستند حسن محمدزاده در گفتگو با ایرنا افزود: از این میزان، 30 میلیارد 

ریال از محل اعتبارات مصوب سفر ریاست جمهورى و 30 میلیارد 
ریال نیز توسط بنیاد علوى تامین شده است.

وى اضافه کرد: این مجموعه در صورت اتمام مجموعه عظیمى 
براى جذب توریست در زمینه گردشگرى مذهبى و فرهنگى خواهد 

بود.
فرماندار چالدران اضافه کرد: واگذارى زمین هاى اطراف توسط 
چالدران  شهرستان  موزه  سایت  اندازى  راه  براى  شهردارى  و  دولت 
صورت گرفته و یک هزار و 200 متر مربع براى آن تخصیص یافته که 

به زودى در داخل شهر کلنگ زنى مى شود.
وى اضافه کرد: افزون بر 30 هزار متر مربع زمین نیز براى موزه 
جنگ چالدران در کنار مقبره سید صدر الدین در نظر گرفته شده است 

که تالش مى شود هر چه سریع تر وارد فاز اجرایى شود.
محمدزاده با اشاره به ثبت آیین زیارتى قره کلیسا در ردیف آثار 
جهانى نیز بیان کرد: ثبت این آیین دوباره نام این شهرستان را مطرح 
کرده است و خواهد توانست به نوعى در جذب گردشگرى مذهبى 

موثر باشد.

60 میلیارد ریال براى راه اندازى 
سایت موزه چالدران اختصاص یافت

سازمان  المللى  بین  نقل  و  حمل  و  ترانزیت  دفتر  مدیرکل    
راهدارى و حمل و نقل جاده اى در بازدید از پایانه مرزى تمرچین 
به همراه مدیرکل دفتر تجارى سازى و امور تشکل هاى معاونت حمل 
و نقل وزارت راه و شهرسازى و مدیر کل راهدارى و حمل و نقل 
جاده آى آذربایجان غربى بر ساماندهى ورودى مستقر در پایانه مرزى 

تمرچین و تسهیل تردد کامیون هاى ورودى و خروجى  تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومى، جواد هدایتى مدیرکل دفتر ترانزیت 
و حمل و نقل بین المللى سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده 
اى ضمن بازدید از قسمت هاى مختلف پایانه مرزى تمرچین شامل 
حمل  هاى  شرکت  و  ها  تیرپارك  و  خروجى  و  ورودى  هاى  بخش 
خروج  و  ورود  و  تردد  تسهیل  بر  طالیى  محور  و  بار  آغرى  نقل  و 
الزم  هاى  ریزى  برنامه  با  است  الزم   : افزود  و  کرد  تاکید  امیونها  ک
سرمایه  و  ذینفع  مسئولین  مشترك  هاى  نشست  مصوبات  اجراى  و 
نسبت  تر  سریع  هرچه  طالیى  محور  و  بار  آغرى  شرکتهاى  گذاران 
به ساماندهى ورودى و خروجى مسیر تردد کامیون ها اقدام تا امکان 

رفت و آمد روان ناوگان بارى از این مسیر ها فراهم شود.
هدایتى ادامه داد : یکى از اهداف مهم سازمان راهدارى و حمل و 
نقل جاده اى روان سازى ترانزیت در پایانه هاى مرزى است که این 
هدف جز با حذف بروکراسى ادارى ، تسریع در صدور بارنامه ، ایجاد 
جاده هاى امن و مناسب و ساماندهى در عبور و مرور از پایانه هاى 

مرزى میسر نخواهد شد. 
اى  جاده  نقل  و  حمل  و  راهدارى  مدیرکل  شکرى  رسالن  ا
آذربایجان غربى نیز که در این بازدید مدیر کل دفتر ترانزیت و حمل 
و نقل بین المللى را همراهى میکرد با اشاره به موقعیت استراتژیک 
ریال   میلیارد   100 به  نزدیک  اعتبارى   : گفت  تمرچین  مرزى  ایانه  پ
براى ساماندهى ورودى پایانه مرزى تمرچین در نظر گرفته شده که 

بزودى عملیات اجرایى آن آغاز خواهد شد. 
جاده  نقل  و  حمل  و  راهدارى  کل  اداره  پیشنهاد  داد:  ادامه  وى 
اى آذربایجان غربى جهت تسریع در عبور و مرور و ترانزیت روان 
و جلوگیرى از  تداخالت ترافیکى در ورودى پایانه مرزى تمرچین 
محور  و  بار  آغرى  شرکت  ورودى  و  مرزى  غیر  هاى  رویه  نتقال  ا

طالیى و بازارچه مرزى به پس کرانه پایانه مرزى است.
مسئولین   ، تمرچین  مرزى  پایانه  از  بازدید  از  قبل  است  فتنى  گ
در   ، نمودند  بازدید  هم  سردشت  کیله  مرزى  بازارچه  از  الذکر  فوق 
این بازدید مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللى سازمان 
ناوگان  رانندگان  با  گفتگو  ضمن  اى  جاده  نقل  و  حمل  و  راهدارى 
حمل و نقل کاال بر توسعه این بازارچه مرزى و فراهم نمودن امکانات 
ادارى و امکانات خدماتى و رفاهى در آن تاکید کرد و افزود : تسهیل 
در عبور و مرور و توسعه این بازارچه مرزى نقش بسزایى در توسعه 

اقتصادى و صادرات کشور و نیز اشتغال و معیشت خواهد داشت.

ساماندهى ورودى تیرپارك هاى مستقر 
در پایانه مرزى تمرچین و تسهیل تردد 

کامیون هاى ورودى و خروجى

سازمان  المللى  بین  نقل  و  حمل  و  ترانزیت  دفتر  مدیرکل   
راهدارى و حمل و نقل جاده اى در بازدید از پایانه مرزى سرو به 
همراه مدیرکل دفتر تجارى سازى و امور تشکل هاى معاونت حمل و 
نقل وزارت راه و شهرسازى بر رعایت کامل پروتکل هاى بهداشتى و 
لزوم آزمایش بیمارى کرونا از مسافرین در مبادى ورودى و خروجى 

مرزها تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومى ، جواد هدایتى مدیرکل دفتر ترانزیت و 
حمل و نقل بین المللى سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى ضمن 
بازدید از قسمت هاى مختلف پایانه مرزى سرو على الخصوص سالن 
تازه تاسیس مسافرى این پایانه مرزى بر روند ورود و خروج مسافرین 
نظارت و بر رعایت کامل پروتکل هاى بهداشتى و لزوم انجام آزمایش 
تشخیص بیمارى کرونا تاکید کرد و افزود : الزم است براى کنترل این 
بیمارى از همان مبادى ورودى مرز هاى کشور این کار را انجام دهیم 

و از ورود بیماران کرونایى به میهن عزیزمان جلوگیرى کنیم.
و  حمل  و  راهدارى  سازمان  اهداف  از  یکى  داد:  ادامه  دایتى  ه
در  بهداشتى  هاى  پروتکل  کامل  رعایت  لزوم  به  توجه  اى  جاده  نقل 
بخش مسافرین و ترانزیت کاال است و باید در مکان مخصوصى در 
پایانه هاى مرزى مسافرین ورودى و خروجى به دقت مورد معاینه و 
تست قرار گیرند تا از ورود مبتالیان به بیمارى کرونا و افراد مشکوك 
جلوگیرى شده و همچنین کامیون هاى ورودى و خروجى به پایانه 
هاى مرزى نیز از روشهایى همچون گیت هاى ضدعفونى به لحاض 

بهداشتى کنترل شوند.
اى  جاده  نقل  و  حمل  و  راهدارى  مدیرکل  شکرى  رسالن  ا
و  ترانزیت  دفتر  کل  مدیر  بازدید  این  در  که  نیز  غربى  ذربایجان  آ
حمل و نقل بین المللى سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى را 
همراهى میکرد، اظهار داشت : با توجه به محدودیت هاى کرونا تردد 
مسافرین از پایانه هاى مرزى استان نسبت به سال هاى گذشته کاهش 
خروجى  و  ورودى  مسافرین  تردد  بطوریکه  است  داشته  چشمگیرى 
در هشت ماهه نخست سال جارى نسبت به مدت مشابه سال قبل در 

پایانه مرزى سرو کاهش 94/57 درصدى را نشان مى دهد.

مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللى 
سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى در بازدید از 

پایانه مرزى تمرچین تاکید کرد:

لزوم رعایت کامل پروتکل هاى 
بهداشتى و انجام آزمایش کرونا از 
مسافرین در ورودى و خروجى مرزها



سال نوزدهم - شماره 6648 1399 دوشنبه 1 دی

خودنگرى و بخشى نگرى از آفتهاى 
پیشرفت علمى

معوقات بانکى مشکل اکثر واحد هاى 
تولیدى استان

و  دادگسترى  کل  رئیس 
آذربایجان  استان  مرکز  دادستان 
تولیدى  واحد  چند  از  غربى 
استان که دچار مشکل شده بودند 

بازدید کردند.
عمومى  روابط  گزارش  ه  ب
غربى،  آذربایجان  ادگسترى  د
رئیس  گروسى  اکبر  على  کتر  د
کل دادگسترى استان آذربایجان 
بازدید  این  حاشیه  در  ربى  غ
روابط  خبرنگار  با  گفتگو  ر  د
گفت:  استان  دادگسترى  مومى  ع
پیروى  در  استان  قضایى  دستگاه 
و  رهبرى  معظم  مقام  منویات  ز  ا
معظم  ریاست  سیاستهاى  اجراى 
بخشیدن  تحقق  در  قضاییه  وه  ق
تمام  تولید  جهش  و  رونق  ه  ب
تا  برد  مى  کار  به  را  خود  وان  ت
که  تولیدى  واحدهاى  شکالت  م

به دالیلى از تولید باز ایستاده اند 
تولید  چرخه  به  را  آنها  و  رتفع  م
به  بازگشت  که  چرا  ازگرداند،  ب
تولیدى  واحدهاى  تولید  رخه  چ
با  مقابله  اقتصاد،  رشد  شتغال،  ا
در  تولید  جهش  تحقق  و  تحریم 
استان را به همراه خواهد داشت.

اکثر  مشکالت  افزود:  ى  و
استان  تولیدى  هاى  احد  و
در  که  باشد  مى  بانکى  عوقات  م
سیاستهاى  اجراى  ستاد  لسات  ج
اقتصاد مقاومتى دادگسترى استان 
با دعوت از طرفین این مشکالت 
حل  راه  و  بررسى  وشکافانه  م
شده  کارشناسى  و  قانونى  اى  ه
مشکالت  از  رفت  برون  راى  ب
تولید  چرخه  به  بازگشت  و 
واحدهاى تولیدى استان ارائه مى 

گردد.

این  در  کرد:  تاکید  روسى  گ
عامل  که  اقتصادى  بد  رایط  ش
ظالمانه  هاى  تحریم  آن  صلى  ا
دشمنان و بدخواهان نظام مقدس 
باشد،  مى  اسالمى  مهورى  ج
استانى  و  کشورى  سئولین  م
تالش  و  همت  با  بایست  ى  م
بر  تکیه  و  جهادگونه  و  مضاعف 
یک  حتى  نگذارند  داخلى  وان  ت
واحد تولیدى از تولید باز بایستد 
هر  توقف  صورت  در  که  را  چ
واحد تولیدى نه تنها کارگران و 
خانوده هاى آنها متضرر خواهند 
شد بلکه چرخه اقتصاد در کشور 

دچار آسیب خواهد شد.
رئیس کل دادگسترى استان 
همکارى  خود  سخنان  پایان  ر  د
وخود  بانکها  موثر  و  دى  ج
قضایى  دستگاه  با  ولیدکنندگان  ت

مشکالت  حل  در  را  ستان  ا
از  و  دانست  اهمیت  حائز  نها  آ
خواست  داخلى  کنندگان  ولید  ت
استفاده  و  پایدارى  و  صبر  با  ا  ت
برابر  در  داخلى  کارآفرینان  ز  ا
با  و  کنند  ایستادگى  شکالت  م
با  و  باکیفیت  محصوالت  ولید  ت
رونق  به  پایین  شده  تمام  یمت  ق

کنند.  کمک  تولید  جهش  و 
هموطنان  از  گروسى  مقابل  ر  د
کاالى  خرید  با  که  واست  خ
یرانى، تولید کنندگان را در این  ا

امر یارى رسانند.
رئیس  است  ذکر  ایان  ش
مرکز  دادستان  و  دادگسترى  ل  ک
استان از شرکت هاى فوالد، نورد 

ارومیه  پروفیل  لوله  و  خاورمیانه 
جریان  در  نزدیک  از  و  ازدید  ب
مشکالت این واحد هاى تولیدى 
قرار گرفتند. دکتر گروسى دستور 
تشکیل فورى جلسه ستاد اقتصاد 
مشکالت  حل  براى  را  قاومتى  م
صادر  تولیدى  واحد  سه  ین  ا

کردند.
جشنواره  غربى،  آذربایجان  دا  وب  خبرى  پایگاه  گزارش  ه  ب
تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده استان باحضور دانشگاه ها 
،موسسات تحقیقاتى و دستگاه هاى اجرایى استان به صورت مجازى  

در سالن  EDC دانشگاه برگزار شد.
دکتر آقازاده رئیس دانشگاه علوم پزشکى آذربایجان غربى در 
این مراسم گفت: کرونا بحث جدیدى را در عرصه پژوهش گشوده 

است و تحولى را در دنیا بوجود آورد.
وى افزود: به هیچوجه مرزى را در کسب علم و کارهاى پژوهشى 

علمى بین کشورها نمى بینم .
وى ضمن تاکید بر همکارى هاى بین دانشگاهى داخلى و بین 
باشیم  داشته  بیشتر  را  تیمى  و  فرابخشى  کارهاى  باید  گفت:  لمللى  ا
نگرى  بخشى  و  خودنگرى   ، علمى  پیشرفت  آفتهاى  از  یکى  چراکه 

است.
در  خوبى  علمى  زیرساختهاى  انجام  شاهد  امروز  وشبختانه  خ
عرصه سالمت استان هستیم و فیلد هاى پژوهشى وسیعى در استان 

بوجود آمده است که نیازمند افراد علمى با انگیزه مى باشد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکى استان در ادامه گفت: همین کارهایى 
به  پژوهشى  دید  با  اگر  گیرد  مى  انجام  رفرانس  آزمایشگاه  در   ه  ک

موضوعات نگاه کنند مى بینیم که فیلد جدیدى شکل مى گیرد.
وى تصریح کرد: الزم است کارهاى تیمى را بیشتر کنیم ، همت 
افزون ترى را داشته باشیم و فضا را براى نیروهاى جوان و افراد با 

رزومه قوى علمى بیشتر باز کنیم.   
در این مراسم از پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکى ارومیه 

در سال 1399 به شرح ذیل تقدیر بعمل آمد.
دکتر محمد حسن خادم انصارى (پژوهشگر برتر)

دکتر وحید شفیعى ایران نژاد (پژوهشگر برتر)
دکتر شیوا روشن میالنى (پژوهشگر برتر)

دکتر على اکبرى (پژوهشگر برتر)
دکتر فرزین اصغرى ثنا (فناور برتر)

آیناز میهن فر (دانشجوى برتر)
محدثه نعمتى (دانشجوى برتر)

امین سه دکانى (دانشجوى برتر)

رئیس اندازه گیرى و توزیع شرکت گاز آذربایجان غربى، کرد: 
نخست  ماهه  هشت  طى  گاز  مترمکعب  میلیون  و 604  میلیارد   3

امسال در استان به مصرف رسیده است.
به گزارش روابط عمومى شرکت گاز آذربایجان غربى، على 
محمودى، با اعالم این خبر، اظهار کرد: از این میزان یک میلیارد 
و 16 میلیون مترمکعب مربوط به دو ماهه اول فصل پاییز است که 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته از افزایش برخوردار بوده است.
وى با بیان اینکه در مجموع هشت ماهه، بیشترین میزان مصرف 
با یک میلیارد و 319 میلیون مترمکعب مربوط به نیروگاه ها بوده 
است، افزود: پس از آن نیز بخش خانگى با مصرف یک میلیارد و 
286 میلیون مترمکعب در رتبه بعدى قرار دارد و سپس صنایع با 

651 میلیون مترمکعب در رتبه سوم است.
امسال،  ماهه  هشت  در  نیز   CNG ایستگاه هاى  وى،  گفته  به 

347 میلیون مترمکعب گاز مصرف کرده اند.
رئیس اندازه گیرى و توزیع شرکت گاز آذربایجان غربى، در 
ادامه با اعالم اینکه از ابتداى پاییز و با آغاز فصل سرما، مصرف 
بخش خانگى و تجارى نسبت به نیروگاه ها پیشى گرفت، افزود: 
طى دو ماهه نهر و آبان، بخش خانگى و تجارى 419 میلیون متر 
278 نیروگاه ها  براى  میزان  این  که  کرده اند  مصرف  گاز  کعب  م

میلیون مترمکعب بوده است.

مصرف 3 میلیارد و 604 میلیون 
مترمکعب گاز در 8 ماهه نخست امسال

این  در  حمزه لو  سیدمحسن 
استاندار  حضور  با  که  لسه  ج
با  شد  برگزار  ذربایجان غریى  آ
اعالم این که از محل اعتبارات بند 
الف تبصره 18، مبلغ 488 میلیارد 
هاى  پروژه  اجراى  براى  یال  ر
659 و  توانمندسازى  و  البدى  ک
وجوه  عنوان  تحت  ریال  یلیارد  م

ساخت  تسهیالت  شده  داره  ا
مسکن، توسط شرکت بازآفرینى 
شهرى ایران در بازه زمانى 5 ساله 
به راه و شهرسازى استان در حال 

تخصیص است.
98 سال  در  افزود:  وى 
از  مسکونى  واحد   317 تعداد 
جهت   18 تبصره  الف  بند  محل 

دریافت تسهیالت بانکى نوسازى 
ناکارآمد  هاى  بافت  بهسازى  و 
شهرى به بانک عامل معرفى شده 
اشتغال  ایجاد  موجب  که  است 
مستقیم و غیر مستقیم براى 407
صورت  در  و  است  شده  نفر 
100 فیزیکى  پیشرفت  تحقق 
مسکونى  واحدهاى  درصدى 
ایجاد  اشتغال  تعداد  شده  معرفى 
شده به 581 نفر افزایش مى یابد.

شهرسازى  و  راه  دیرکل  م
پایان  تا  گفت:  ذربایجان غربى  آ
برنامه اجرایى سال 98 مبلغ 195
موضوع  محل  از  ریال  یلیارد  م
توسط   18 تبصره  الف  ند  ب
ایران  شهرى  بازآفرینى  رکت  ش
اداره  این  توسط  و  خصیص  ت
صورت  در  و  گردید  جذب  کل 

مبلغ   99 سال  موافقتنامه  بالغ  ا
138 میلیارد ریال از همین محل 
شهرى  بازآفرینى  هاى  پروژه  ه  ب
استان تخصیص داده خواهد شد.
وى افزود: هم چنین با توجه 
و  راه  وزیر  معاون  اخیر  سفر  به 
شرکت  مدیرعامل  و  شهرسازى 
این  به  ایران  شهرى  بازآفرینى 
استان عالوه بر اعتبارات مصوب، 
اعتبار  ریال  میلیارد   827 مبلغ 
در  بازآفرینى  هاى  پروژه  براى 
شهرستان هاى سردشت، پیرانشهر 
دوساله  زمانى  بازه  در  ارومیه  و 
شرکت  داخلى  منابع  محل  از 
تخصیص  با  که  شد  مصوب 
مبلغ فوق تعداد 25 پروژه جدید 
محالت  در  شهرى  بازآفرینى 

هدف اجرایى خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازى آذربایجان غربى در کارگروه اقتصادى، اشتغال و سرمایه گذارى:

پروژه هاى راه و شهرسازى
قابلیت جذب تسهیالت رونق تولید را دارد

حمل ونقل،  هفته  با  همزمان 
3 از  بهره بردارى  مراسم 
کریدور  از  500متر  و  کیلومتر 
بزرگراهى غرب کشور در شمال 
آذربایجان غربى با حضور استاندار 
مردم  نماینده  آذربایجان غریى، 
شهرستان هاى خوى و چایپاره در 
مجلس شوراى اسالمى، مدیرکل 
راه و شهرسازى استان و جمعى 

از مدیران برگزار شد.
کریدور  از  بخش  این 
بزرگراهى غرب کشور در شمال 
بزرگراه  پنجم  قطعه  در  استان 
150 اعتبار  با  خوى  سلماس- 
میلیارد ریال احداث شده است.

48 گذشته  یکسال  در 
بزرگراهى  کریدور  کیلومتراز 

رسیده  بردارى  بهره  به  کشور 
از  کیلومتر   74 برنامه ریزى  و 
کریدور شده تا پایان خرداد سال 

آینده به بهره بردارى برسد.
کنونى،  شرایط  به  باتوجه 
و  حمل  هاى  زیرساخت  توسعه 
نقل در منطقه یکى از کارآمدترین 
راهکارهاى برون رفت از چالش 

هاى اقتصادى به شمار مى رود.
مشترك  مرز  یک هزار  وجود 
با  غربى  آذربایجان  همجوارى  و 
سه کشور؛ این استان را به دروازه 
اصلى ارتباط ایران با اروپا تبدیل 
کرده و عمده حمل و نقل جاده 
اى کاال و مسافر کشور از طریق 
پایانه هاى مرزى استان یعنى یک 
کشور  مرزى  پایانه هاى  چهارم 

انجام مى شود.
کریدور  بین،  این  در 
هدف  با  کشور  غرب  بزرگراهى 
و   بزرگراهى  شبکه  توسعه 
دسترسى  مسیر  کیفیت  ارتقاى 

پایانه مرزى بازرگان به بندر امام 
خمینى(ره) اجرا مى شود.

اداره ارتباطات و 
اطالع رسانى راه و شهرسازى 
آذربایجان غربى

به مناسبت هفته حمل ونقل؛ بهره بردارى از سه و نیم کیلومتر از 
کریدور بزرگراهى غرب کشور در شمال استان

بخش هاى  از  آذربایجان غربى  شهرسازى  و  راه  دیرکل  م
جلسه اى  طى  و  کرد  بازدید  ارومیه  دریاچه  میانگذر  پل  ختلف  م
با مهندسان مشاور پروژه بازرسى دستورات الزم جهت تسریع در 

پیشبرد اهداف تعمیر و نگهدارى پل را صادر کرد.
در یک ماه گذشته، اداره کل راه و شهرسازى آذربایجان غربى 
پل  مهندسى  و  فنى  بازرسى  اقدامات  ذیصالح  مشاور  انتخاب  با 
مشکل  تاکنون  شده  انجام  بازرسى هاى  براساس  که  کرده  آغاز  را 
کار  حاضر،  حال  در  است.  نشده  گزارش  سازه  این  در  خاصى 

میدانى چهار تیم از هشت تیم بازرسى به اتمام رسیده است.
تکمیل پروژه  آزادراه تبریز- ارومیه باتوجه به نقش این محور 
منطقه  مرزى  مبادالت  قطب هاى  به  دسترسى  تسهیل  در  ترانزیتى 
به ویژه پایانه مرزى سرو جزو پروژه هاى اولویت دار راهسازى به 

شمار مى رود.
اداره ارتباطات و اطالع رسانى

نظارت بر اقدامات نگهدارى 
و ارتقاى ایمنى پل میانگذر 

دریاچه ارومیه

عمومى  روابط  گزارش  ه  ب
فرآورده  پخش  ملى  رکت  ش
هاى نفتى منطقه ارومیه ، احمد 
و  حمل  روز  با   همزمان  جرد  م
نقل به همراه جمعى از مسوولین 
و  نفتکش  رانندگان  با  نطقه  م
شرکتهاى  مدیره  هیات  عضاى  ا
دیدار  نفتى  هاى  فرآورده  مل  ح
و  حمل  ناوگان  گفت:  و  رده  ک
ملى  شرکت  الینفک  جز  قل  ن
پخش فرآورده هاى نفتى بوده و 
قدردانى از تالشهاى شبانه روزى 
و مضاعف شرکتهاى حمل و نقل 
وظایف  از  نفتکش  رانندگان  و 
مى  مسوولین  تمام  ویژه  و  هم  م

باشد.
رسانى  سوخت  افزود:  ى  و

و  بحرانى  وضعیتهاى  ر  د
مسیرهاى یخبندان فصل زمستان 
شرکتها  مطلوب  تعامل  از  شان  ن
و رانندگان نفتکش بوده که باید 
همکاران  تمام  تالش  دردان  ق

باشیم.
ادامه  ارومیه  منطقه  دیر  م
میلیارد   45 بر  بالغ  ماهانه  اد:  د
شرکتها  به  بار  حمل  کرایه  یال  ر
هاى  فرآورده  حمل  پیمانکاران  و

نفتى پرداخت مى شود.
کرد:  اظهار  مسوول  ین  ا
باب   6 ارومیه  منطقه  سطح  ر  د
شرکت حمل فرآورده هاى نفتى 
و به تعداد 210 دستگاه نفتکش 
5 بر  بالغ  روزانه  متوسط  طور  ب
انواع  لیتر  هزار   600 و  یلیون  م

سطح  در  را  نفتى  هاى  رآورده  ف
استان  شمال  شهرهاى  و  رکز  م
آذربایجان غربى جابجا و توزیع 

مى کنند.
گفتنى است؛ در این مالقات 
رانندگان  و دیدارهاى عمومى با 
تقدیر  و  تبریک  لوح  فتکش  ن
پخش  ملى  شرکت  دیرعامل  م
فرآورده هاى نفتى ایران و مدیر 

منطقه ارومیه  به فعاالن شرکتهاى 
نفتکش  رانندگان  و  نقل  و  حمل 
این  با  همزمان  و  شده  هدا  ا
در  گفتگو  و  دیدار  و  القات  م
روساى  سایر  ارومیه،  هرستان  ش
از  نیز  تابعه  شهرستانهاى  واحى  ن
شرکتهاى حمل و نقل و رانندگان 
قدردانى  و  دیدار  فعال  فتکش  ن

نمودند.

در مراسم تجلیل و تکریم روز حمل و نقل عنوان شد:

بالغ بر 210 نفتکش جاده پیما کار تامین و توزیع سوخت 
را در منطقه ارومیه انجام مى دهند

مانور ایمنى و اطفاى حریق با هدف ایجاد آمادگى براى واکنش 
خدمات  عملیاتى،  واحدهاى  حضور همه  با  اضطرارى  شرایط  در 
نفت  انبار  در  /چهارشنبه/  امروز  نشانى  آتش  و  ایمنى  و  مهندسى 

مرکزى ارومیه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى شرکت ملى پخش فرآورده هاى 
نفتى منطقه ارومیه، احمد مجرد مدیر منطقه ارومیه در این مانور 
نفت  انبار  محل  در  اضطرارى  شرایط  در  واکنش  رزمایش  گفت: 
مرکزى ارومیه با هدف شناسایى نقاط ضعف و بهبود نقاط قوت 

در محوطه مخازن انبار نفت ارومیه اجرا شد
مجرد افزود: این مانور با هدف ارزیابى و شناسایى نقاط قوت 
و قابل بهبود، باال بردن ضریب ایمنى کارکنان در مقابله با شرایط 
اضطرارى، افزایش همکارى و تعامل با واحدهاى درون سازمانى و 
بررسى ضریب کارکرد تجهیزات ایمنى و آتش نشانى برگزار شد

از  یکى  عنوان  به  ارومیه  مرکزى  نفت  انبار  داد:  ادامه  وى 
انبارهاى مهم نفت استراتژیک کشور به شمار مى رود و سوخت 

 رسانى در استان وابستگى زیادى به این انبار دارد
ویژه اى  اهمیت  از  ارومیه  مرکزى  نفت  انبار  کرد:  بیان  وى 
ارومیه  شهر  سوخت  جایگاه هاى  و  صنایع  به  سوخت رسانى  در 
برخوردار است به طورى که بسیارى از جایگاه هاى عرضه سوخت 
در ارومیه و شهرهاى شمال استان و بسیارى از صنایع بزرگ از این 

انبار نفت تغذیه مى شوند
این مقام مسئول تصریح کرد: مانور در قسمت هاى مختلف 
تاسیسات و عملیات و با وقوع حریق فرضى در مخزن شماره 9
انبار نفت در اثر سرریز فرآورده به هنگام دریافت سوخت از خط 
لوله نفت شروع و با واکنش در شرایط اضطرار کارکنان عملیات 
و به کارگیرى تجهیزات و ادوات ایمنى و آتش نشانى انبار نفت با 

موفقیت مهار و خاموش شد.
براى  زمستان  فصل  آستانه  در   1399 ماه  آذر   26 مانور  این 
اولین بار بدون حضور سازمانهاى امدادى به جهت شیوع گسترده 
و بحرانى ویروس کوید 19 برگزار و در آن 2  موضوع ایمنى و 

تامین سوخت رسانى در شرایط بحرانى مورد توجه قرار گرفت.

رزمایش واکنش در شرایط 
اضطرارى در انبار نفت ارومیه با 

موفقیت اجرا شد
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موضوع: تاسیس، تغییرات شرکت آروند برج سازان آدلى

متن آگهى
تاسیس شرکت سهامى خاص آروند برج سازان آدلى درتاریخ 1399/09/22 به شماره ثبت 19126
به شناسه ملى 14009640499 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 

اطالع عموم آگهى مى گردد. 
موضوع فعالیت:

- رشته ساختمان: اجراى ساختمان و امور پیمانکارى مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومى 
اجراى  کوچک،دیوارکشى،  هاى  ساختمانى،محوطه  هاى  وفلزى،سازه  بتنى  وآجرى،سنگى،  ازچوبى  اعم 
پیاده روها-اجراى نور پردازى معابر-طراحى محاسبه نظارت و اجراى راه ،مسکونى، تجارى و صنعتى 
-نقشه  بردارى  -نقشه  ،ژئوفیزیک  خدماتى  و  سبز  فضاهاى  اجراى  و  -طراحى  بهداشتى  و  آموزشى  و 
کشى -آماده سازى -تولید و ساخت مصالح ساختمانى و قطعات بتنى - -رشته راه وترابرى: دربرگیرنده 
ریلى،  ،راههاى  ،آزادراهها  وفرعى،بزرگراهها  اصلى  نظیرراههاى  راهها  ساخت  به  مربوط  امورپیمانکارى 
باند فرودگاه، سیستم هاى انتقال هوایى پایه دار، تونلها،پلها، راههاى زیرزمینى وسیستم هاى حمل و نقل 
(تهیه،نصب،نگهدارى وتعمیرتجهیزات) وراهدارى وعملیات آسفالتى - رشته آب: امور پیمانکارى مربوط 
و  آب  مخازن   - آب  تونلهاى  و  هیدرولیکى  هاى  سازه   - آبى  نیروگاه  ساختمان  و  سدها  و  بندها  به 
شبکه هاى توزیع آب - تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه هاى آب وفاضالب بزرگ - خطوط انتقال آب 
-ایستگاه هاى پمپاژ آب و فاضالب بزرگ - شبکه هاى جمع آورى و انتقال فاضالب - کانالهاى انتقال 
آب و شبکه هاى آبیارى و زهکشى - سازه هاى دریایى و ساحلى - احداث حوضچه ها و استخرهاى 
پرورش و تکثیر آبزیان و عملیات ساختمانى(سیویل) تصفیه خانه هاى آب و فاضالب- رشته تاسیسات 
و تجهیزات: امور پیمانکارى مربوط به شبکه گاز رسانى شهرى - تاسیسات مکانیکى و هیدرو مکانیکى 
سدها و سیستم هاى سردکننده ساختمان - تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب - گاز - برق و فاضالب) 
و انتقال زباله - تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه هاى آب و فاضالب کوچک - وسایل انتقال (آسانسور 
و پله برقى و... ) سیستم هاى خبر و هشداردهنده - تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشوى خانه 
 - کاتودى  حفاظت  بالست)  پاشى(سند  ماسه   - ساختمان  اى  رایانه  هاى  شبکه   - ارتباطى  سیستم هاى 
پوشش(الینینگ) ایستگاههاى پمپاژ آب و فاضالب کوچک- واردات وصادارت تجهیزات ، ماشین آالت 
و نرم افزارهاى مرتبط با موضوع شرکت - مشارکت در ساخت انبوه سازى ، تولید قطعات ووسایل پیش 
و  ساختمانى،تخریب  ومصالح  -تجهیزات  سبک  وسیمانى  بتنى  هاى  -فرآورده  آماده  وبتن  بتنى  ساخته 
نوسازى، بازسازى و تعمیرات ساختمان ، طراحى و اجراى انواع نماهاى مدرن و سنتى طراحى و اجراى 
محوطه سازى ، زیباسازى، مبلمان شهرى، استحکام بنا و آزمایش خاك ، مقاوم سازى و بهسازى لرزه اى ، 
طراحى و اجراى دکوراسیون داخلى وخدمات تزئیناتى و معمارى  - صادرات وواردات کاالهاى مجاز 
بازرگانى ومواد اولیه، - اخذ نمایندگى ازشرکتهاى داخلى وخارجى و شرکت در مزایدات و مناقصه هاى 
اشخاص حقیقى و حقوقى - شرکت در نمایشگاه ها ى داخلى و خارجى وعقد قرارداد با اشخاص حقیقى 
و حقوقى در داخل و خارج از کشور- اخذ وام وضمانت نامه بانکى،اخذ تسهیالت مالى وارزى از بانک ها 
و موسسات مالى و اعتبارى دولتى و خصوصى و داخلى و خارجى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى 

الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت: 

از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
آزادگان،  محله  ارومیه،  شهر  مرکزى،  بخش  ارومیه،  شهرستان  غربى،  آذربایجان  استان  اصلى:  مرکز 

بلوار آزادگان 2، کوچه شماره8فضالء ، پالك1.1 ، طبقه همکف کدپستى 5719654579
سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000
ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 
2447/582 مورخ 1399/09/12 نزد بانک بانک مسکن شعبه شهید رجائى ارومیه با کد 2447 پرداخت 

گردیده است.
اعضا هیئت مدیره:

آقاى نوروز کریمى به شماره ملى 2751033636 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و 
به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال

آقاى رسول ترکمان زاد قدیمى به شماره ملى 2754504494 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 
2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال

آقاى علیرضا قاسمیان به شماره ملى 2970952701 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو 
اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال

دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مشترك رئیس هیات مدیره و 

مدیر عامل بهمراه مهر شرکت معتبر مى باشد. 
اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه

بازرسان:
خانم ملیحه علوى کهجوق به شماره ملى 2754663509 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال 
خانم مینا اسکندر پور قلیدیزج به شماره ملى 2851741411 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال

روزنامه کثیر االنتشار چى چست جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. 
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان آذربایجان غربى
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى ارومیه (1061793)

ھاد قاد و   ی و ارا ا و آ ر  ت   چاپ و
د ماس با با ما  

س   32250090 ن  32227631     ت

م وش ن ا ماسک زدن را 

که  گذشته  ماه  دوم  نیمه  از 
براى  کارت  کشاورز  صدور 
15 تاکنون  شده  آغاز  کشاورزان 
درصد کشاورزان اقدام به گرفتن 
این کارت و استفاده از تسهیالت 

بانکى کرده اند.
عمومى  روابط  گزارش  ه  ب
کشاورزى  جهاد  ازمان  س
آذربایجان غربى، ساالنه بیش از 6

و نیم میلیون تن انواع محصوالت 
کشاورزى توسط مردم استان که 
امرار  راه  این  از  آنها  درصد   38

معاش مى کنند تولید مى شود.
که  است  حالى  در  این 
با  ساله  همه  استان  کشاورزان 
جمله  از  عدیده اى  مشکالت 
بانکى  تسهیالت  نرخ  بودن  باال 
نقدینگى  کمبود  کشاورزى، 
کشاورزان، عدم ارائه مشوق هاى 
محصوالت  براى  صادراتى 
کشاورزى و نبود زیرساخت هاى 

کشاورزى  محصوالت  صادرات 
مواجه هستند.

در  تسهیل  منظور  به  اخیرا 
خرده  کشاورزان  نقدینگى  تامین 
جوکار،کلزاکار  گندمکار،  مالک 
هکتار  هر  ازاى  به  چغندرکار  و 
و  تومان  میلیون  دو  حداقل 
حداکثر تا مبلغ 20 میلیون تومان 
12 کارمزد  با  بانکى  تسهیالت 
کشاورزکارت  قالب  در  درصد 
از  شیمیایى  کود  خرید  براى 
فروشگاه هاى مجاز و معرفى شده 
سازمان جهاد کشاورزى استان به 

کشاورزان پرداخت مى شود.
در  که  است  حالى  در  این 
وضعیت  کشاورزکارت،  صدور 
و  نیست  مساعد  چندان  استان 
درخواست  که  کشاورزانى  تعداد 
کشاورز کارت کرده اند کم است.

مدیر شعب بانک کشاورزى 
آذربایجان غربى با اشاره به اینکه 

براى  کارت  کشاورز  دور  ص
شده  آغاز  آبان   15 از  کشاورزان 
تا  اقدام  این  اظهارکرد:  ست،  ا

اطالع ثانوى ادامه دارد.
در  کرد:  بیان  ایزدیار  حد  ا
از  نفر   130 براى  حاضر  ال  ح
چغندر  جو،  گندم،  شاورزان  ک
در  و  آذربایجان غربى  کلزاکار  و 
لیست  درصد   15 براى  جموع  م
جهاد  سازمان  شده  عرفى  م
شده  صادر  کارت  شاورزى،  ک

است.
وى ادامه داد:  آذربایجان غربى 
با توجه به باال بودن میزان اعتبار 
جدول  پائین  میانه  در  ابالغى 
و  داشته  قرار  استانها  رتبه بندى 
و  جدیت  و  تالش  با  بى تردید 
همکارى سازمان جهاد کشاورزى 
هاى  رتبه  به  کشاورزى  بانک  و 

باال دست خواهد یافت.
اینکه  بر  تاکید  با  ایزدیار 
صدور  با  رابطه  در  تعللى  هیچ 
کشاورزان  براى  کشاورزکارت 
استان وجود ندارد، اظهار کرد:  با 
توجه به سپرى شدن فصل کشت 
استقبال کشاورزان  و پایین بودن 
به دلیل پرداخت براى خرید کود 
کشاورزى که فعال محل مصرفى 
ندارد و از سوى دیگر مبلغ ناچیز 
تسهیالت بانکى و کوچک بودن 
اراضى کشاورزى، جذابیت طرح 
داده  کاهش  کشاورزان  براى  را 

است.
مدیر شعب بانک کشاورزى 
به  اشاره  با  ذربایجان غربى  آ
کشاورز  صدور  زمان  توسط  م
کارت در استان بیان کرد: از زمان 
تکمیل مدارك و در صورت ثبت 
در سامانه پهنه بندى سازمان جهاد 
روز  سه  تا  حداکثر  شاورزى،  ک

این کارت ها صادر مى شود.
تولیدات  بهبود  عاون  م
گیاهى سازمان جهاد کشاورزى 
به  اشاره  با  نیز  ذربایجان غربى  آ
درصدى   12 تسهیالت  ینکه  ا
بانک  توسط  کشاورزان  راى  ب
کشاورزى به نوعى قرض الحسنه 
محسوب مى شود ، افزود: براى 
هکتار مبلغ دو میلیون تومان  هر 
و  شود  مى  پرداخت  سهیالت  ت
اینکه  به  توجه  با  راستا  این  ر  د
کشت  زمان  سردسیر  مناطق  ر  د
و  شده  تامین  ها  نهاده  و  سپرى 
کود  منتظر  سوله  فاقد  کشاورزان 

بهاره هستند.
اکبر کرامتى با تاکید بر اینکه 
دولت با اعطاى وام 12 درصدى 
کشاورزان  اختیار  در  را  زیتى  م
اگر  گفت:   ، است  داده  رار  ق
نداشته  نقدینگى  مشکل  کشاورز 
نیاز  مورد  نهاده  تواند  مى  اشد  ب
خود را به موقع تامین و اقدام به 

کشت کند.
اینکه  به  اشاره  با  وى 

هر  در  میلیونى  دو  تسهیالت 
هکتار در چشم کشاورزان ناچیز 
به نظر مى رسد بیان کرد: قطعات 
صورت  به  کشاورزان  کشاورزى 
خرده مالکى است و در نظر آنها 
وام  دنبال  به  که  نیست  صرفه  به 
چندان  کشاورزان  بنابراین  بروند 
تسهیالت  گرفتن  براى  رغبتى 

بانکى ندارد.
تولیدات  بهبود  عاون  م
گیاهى سازمان جهاد کشاورزى 
این  افزود:  ذربایجان غربى  آ
اقداماتى  که  است  حالى  ر  د
به  رسانى  اطالع  مچون  ه
عمل  سرعت  و  شاورزان  ک
صدور  در  کشاورزى  هاى  انک  ب

کشاورزکارت انجام شده است.
توجه  با  کرد:  تصریح  وى 
با  همواره  کشاورزان  اینکه  به 
هستند  مواجه  نقدینگى  مشکل 
بنابراین دولت 126 میلیارد تومان 
از طریق کشاورزکارت در اختیار 
جوکار،  گندمکار،  کشاورزان 
چغندرکار و کلزاکار قرار داده و 
کشاورزان  براى  مناسبى  فرصت 
به وجود آمده تا قسمتى از هزینه 
هاى آینده خود را پوشش دهند.

توجه  با  کرد:  تاکید  رامتى  ک
بهاره  کشت  کشاورزان  اینکه  ه  ب
از  باید  دارند   رو  پیش  در  ا  ر
بهینه  استفاده  بانکى  سهیالت  ت

کنند.

و  طبیعى  منابع  دیرکل  م
غربى آذربایجان  بخیزدارى  آ
اجراى  زمینه  در  اینکه  بیان  ا  ب
غربى  آذربایجان  کاداستر  رح  ط
در رتبه برتر کشورى قرار دارد، 
افزود: امسال تالش مى شود 90
درصد از اراضى ملى استان تحت 
و  گرفته  قرار  طرح  این  وشش  پ

سنددار شوند.
عمومى  روابط  گزارش  ه  ب
کشاورزى  جهاد  ازمان  س
آذربایجان غربى، هادى قاسمى
اصحاب  با  خبرى  نشست  ر  د
رسانه با بیان اینکه طرح کاداستر 
در  ملى  اراضى  کردن  سنددار  و 
کل  اداره  این  ویژه  کار  ستور  د
سال 1400 پایان  تا  و  دارد  رار  ق
تحت  ملى  اراضى  تمامى  اید  ب
گیرد  قرار  کاداستر  طرح  پوشش 
طرح  اجراى  با  کرد:  تاکید   ،
کاداستر تفکیک اراضى اشخاص 
و ملى مشخص خواهد شد و از 
سوى دیگر اجراى این طرح مانع 
از سوء استفاده برخى سود جویى 
در  غیرقانونى  هاى  تصرف  و  ها 
و  شود،  مى  ملى  هاى  رصه  ع
ضریب  توانست  خواهد  ولت  د
هاى  عرصه  از  صیانت  و  نترل  ک
منابع ملى را بیش از پیش ارتقاء 

دهد.
دو  از   : قاسمى تصریح کرد 
میلیون و 750 هزار هکتار اراضى 
ملى استان تا انتهاى سال 98 تنها 
پوشش  تحت  هکتار  هزار   5 40
طرح کاداستر قرار گرفته بود که 

با  میزان  این  امسال  ماهه   9 ر  د
افزایش یک میلیون و 640 هزار 
هکتار به دو میلیون و 200 هزار 

هکتار رسیده است.
حال  در  اینکه  بیان  با  وى 
اراضى  کاداستر  طرح  حاضر 
سلماس  شهرستانهاى  در  ملى 
است،  یافته  خاتمه  چالدران  و 
عنوان کرد: امسال جشن انفال در 
10 شهرستان سلماس، چالدران، 
بوکان،  پلدشت،  شوط،  مهاباد، 
و  چایپاره  مهاباد،  میاندوآب، 
شاهین دژ با اتمام طرح کاداستر 

برگزار مى شود.
و  طبیعى  منابع  دیرکل  م
غربى آذربایجان  بخیزدارى  آ
امینت  دادرسى،  اطاله  شدن  م  ک
سرمایه گذارى، صیانت از اراضى 
به  سهل  و  آسان  دسترسى  لى،  م
نقشه اراضى ملى را از مهمترین 
مزایاى اجراى این طرح برشمرد 
امسال  همچنین  کرد:   اضافه  و 
جنگلى  مناطق  در  کاداستر  طرح 
سرمنشا  که  پیرانشهر  و  سردشت 
نیز  هستند  زاگراس  نگلهاى  ج

خاتمه مى یابد.
وجود  به  اشاره  با  اسمى  ق
106 هزار  هکتار اراضى ساحلى 
در شهرستانهاى نقده و میاندوآب، 
این  از  تاکنون  کرد:  اطرنشان  خ
سنددار  هکتار  هزار   96 یزان  م
تحت  سال  تاپایان  مابقى  و  شده 

پوشش این طرح قرار مى گیرد.
و  طبیعى  منابع  مدیرکل 
اینکه  بیان  با  استان  آبخیزدارى 

مانعى  کاداستر،  طرح  اجراى 
جلوگیرى  براى  مطمئن  و  جدى 
از تصرف و تخریب اراضى ملى 
خواهد بود، افزود: با اجراى طرح 
تمامى  توانست  خواهیم  کاداستر 
با  را  ملى  اراضى  مالکیت  اسناد 
و  استخراج  دقیق  حدود  تعیین 
سند تک برگى براى آن ها صادر 

کنیم.
و  طبیعى  منابع  دیرکل  م
از  غربى  آذربایجان  بخیزدارى  آ
اجراى طرح آبخیزدارى در 240
هزار هکتار از مراتع استان تا دى 
گفت:  و  داد  خبر  سالجارى  اه  م
این میزان تاپایان سال جارى باید 
با  که  برسد  هکتار  هزار   260 ه  ب
گیاهان  کشت  بر  تاکید  ویکرد  ر

دارویى در دست اجرا است.
جذب  خصوص  در  قاسمى 
نیز  استان  در  طبیعت  همیاران 
32 کشور  در  اکنون  هم  گفت: 

هزار همیار طبیعت جذب سامانه 
12 با  استان  که  اند  شده  همیار 

در  را  اول  رتبه  نفر  و 174  هزار 
این زمینه به خود اختصاص داده 

است.
و  طبیعى  منابع  دیرکل  م
غربى آذربایجان  بخیزدارى  آ

اراضى  تخریب  از  لوگیرى  ج
منابع  از  صیانت  مرتعى،  و  لى  م
از  حفاظت  همراه  به  دادادى  خ
جنگل ها و نیز فرهنگ سازى در 
بین مردم براى مشارکت در زمینه 
حفظ و احیاى منابع طبیعى را از 
همیار  جذب  رویکرد  همترین  م

طبیعت برشمرد.
در   9 طرح  داد:  ادامه  وى 
99 و طرح هاى محورى به عنوان 
اقدام عملى و نقشه راه مجموعه 
به  جارى  سال  در  طبیعى  منابع 
این  اجراى  با  که  مى آیند  شمار 
در  تولید  جهش  شاهد  طرح ها 

در  طبیعى  منابع  فعالیت هاى 
تمامى بخش ها خواهیم بود.

قاسمى تصریح کرد: کاداستر 
تکلیف  و  تعیین   ، ملى  راضى  ا
و  جنگلى  هاى  پارك  دیریت  م
دولت  ،توسعه  ها  گاه  خیره  ذ
زراعت  توسعه  لکترونیک،  ا
بردارى  بهره  ساماندهى  و  چوب 
و  جنگلى  فرعى  حصوالت  م
بردارى  بهره  و  مدیریت  رتعى،  م
همیاران  جذب  و  مراتع  ز  ا
با  مبارزه  طرح  اجراى   ، بیعت  ط
توسعه  بلوط،  خوار  جوانه  فت  ا
ها  دانشگاه  با  ارتباط  تقویت  و 
طبیعى،  منابع  تحقیقاتى  مراکز  و 
تاکید  با  حفاظتى  پوشش  رتقاى  ا
و  بحرانى  مناطق  بندى  بلوك  ر  ب
اخذ حقوق دولتى و تقویت منابع 
اعتبارى جز این 9 محور به شمار 

مى روند.

 امسال 90 درصد اراضى ملى آذربایجان غربى سند دار مى شود

عمومى  روابط  گزارش  به 
سازمان صنعت، معدن وتجارت 
غربى،  آذربایجان  استان 
غالمرضا بابایى گفت: ظرفیت و 
آمادگى الزم براى تامین نیازهاى 
جمهورى  ساختمانى  حوزه 
منطقه  در  ویژه  به  آذربایجان 
قره باغ در این استان وجود دارد.

حاضر  حال  در  افزود:  وى 
نیز صادرات سیمان از آذربایجان 
جمهورى  کشور  به  غربى 
آذربایجان وجود دارد و مى توان 
این  در  نیز  بیشترى  ارقام 

خصوص مهیا کرد.
بابایى اضافه کرد: آذربایجان 
چهار  از  بیش  تولیدکننده  غربى 
سال  طول  در  سیمان  تن  میلیون 

توجهى  قابل  بخش  که  است 
کشورهاى  به  مى تواند  آن  از 
جمهورى  جمله  از  مختلف 

آذربایجان صادر شود.
رییس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت آذربایجان غربى اظهار 
صادرات  دالر  میلیون   22 کرد: 
استان  این  از  امسال  ابتداى  از 
صورت  آذربایجان  جمهورى  به 
افزایش  قابل  رقم  این  که  گرفته 

است.
اینکه  به  اشاره  با  بابایى 
از  یکى  آذربایجان  جمهورى 
توسعه  براى  کشورها  مهمترین 
گفت:  است،  منطقه  در  تجارت 
براى  استان  تجارى  ظرفیت هاى 
کشور  این  با  مراودات  افزایش 

ایجاد  صورت  در  و  مهیاست 
سریع  اقدامات  الزم،  شرایط 

صورت مى گیرد.
اینکه  به  اشاره  با  وى 
بر  عالوه  آذربایجان،  جمهورى 
اینکه بازار مناسبى براى کاالهاى 
صادراتى آذربایجان غربى است، 
حلقه وصل تجارت به کشورهاى 
شمار  به  اوراسیا  و  میانه  آسیایى 
مى رود، افزود: تّجار فعال کشور 
جمهورى  کشور  اغلب  روسیه 
بازار  که  هستند  آذربایجان 
تجارت را در دست دارند و مى 
توان از طریق آنها صادرات را به 

کشورهاى دیگر انجام داد.
صنعت،  سازمان  رییس 
آذربایجان  تجارت  و  معدن 

متولیان  اگر  کرد:  اضافه  غربى 
کشور  ترانزیت  و  واردات 
شرایط  آذربایجان  جمهورى 
در  را  روان  و  سهل  و  مساعد 
مبادالت تجارى با ایران و شرایط 
ترانزیتى را در مرزهاى خود مهیا 
کنند، رونق اقتصادى در کاالهاى 

صادراتى ایجاد مى شود.
کشورهاى  داد:  ادامه  وى 
موثرى  عامل  اوراسیا  منطقه 
به  ایرانى  کاالهاى  رسیدن  در 
و  بود  خواهد  هدف  بازارهاى 
تقویت روابط با این منطقه بیش 

از پیش در دستور کار است.
هم  به  اشاره  با  بابایى 
با  غربى  آذربایجان  بودن  مرز 
نخجوان  خودمختار  جمهورى 
گفت: این امر مى تواند ظرفیتى 
مضاعف براى توسعه مراودات با 
جمهورى  همچنین  و  منطقه  این 

آذربایجان باشد.
طى  اینکه  به  توجه  با 
اف“ على  ”الهام  اخیر  روزهاى 

آذربایجان  جمهورى  رییس 
همسایه  کشورهاى  رهبران  از 
کردن  فراهم  براى  تا  خواسته 
حضور شرکت هاى اقتصاى خود 
به عنوان پیمانکار براى بازسازى 
این  به  باغ  قره  شده  آزاد  مناطق 
آذربایجان  کنند  اقدام  کشور، 
وجود  به  توجه  با  غربى 
امکانات زیرساختى به خصوص 
واحدهاى صنایع معدنى فعال در 
هم  و  ساختمانى  مصالح  حوزه 
آذربایجان  جمهورى  با  مرزى 
با  را  همکارى  موقعیت  بهترین 

این کشور دارا مى باشد.
جمهورى  مرزهاى  طول 
اسالمى ایران در آذربایجان غربى 
است؛  کیلومتر   967 حدود 
شمال  طرف  از  استان  این 
طریق  از  آبى  مرز  کیلومتر   149
جمهورى  با  ارس  رودخانه 

خودمختار نخجوان دارد.

رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان آذربایجان غربى:

آمادگى استان آذربایجان غربى براى تأمین 
نیازهاى ساختمانى جمهورى آذربایجان
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یک گزارش تکان دهنده از کسرى بودجه 1400؛ 
بازهم یارانه 100 هزار تومانى به آیا ابرتورم در انتظار مردم است؟

کارگران و بازنشستگان تعلق نگرفت
بودجه  الیحه  از  رونمایى  با 
سال آینده، بسیارى از کارشناسان 
بر این باورند که این بودجه ریزى 
سال  در  شدید  بودجه  کسرى  به 
پرسش  شد.  خواهد  منجر  آینده 
این است که کسرى بودجه سال 
مى شود؟  برآورد  چقدر  آینده 
چه  بودجه  کسرى  این  عواقب 
از  فرار  راهکار  و  بود؟  خواهد 

این کسرى بودجه چیست؟
سال  ماه  بهمن  اواخر  در 
شیوع  رسما  که  بود  گذشته 
ویروس کرونا در ایران تایید شد. 
با توجه به تاثیراتى که شیوع این 
گذاشته  چین  اقتصاد  بر  ویروس 
که  کرد  بینى  پیش  شد  مى  بود، 
هاى  چالش  با  نیز  ایران  اقتصاد 

جدیدى رو به رو خواهد شد.
تابناك،  گزارش  به 
سو  یک  از  اقتصادى  تحریم هاى 
تاثیر  و  کرونا  ویروس  شیوع  و 
مالیاتى  و  نفتى  درآمد هاى  بر  آن 
در  تا  شد  باعث  دیگر  سوى  از 
سال  ابتدایى  ماه  چهار  همین 
پیش  کارشناسان  برخى  جارى، 
با  دولت  بودجه  که  کنند  بینى 
کسرى 150 هزار میلیارد تومانى 
رو به رو خواهد شد. البته مرکز 
پژوهش هاى مجلس طى گزارشى 
180 را  بودجه  کسرى  رقم  این 
کرده  اعالم  تومان  میلیارد  هزار 
واکنش  با  موضوع  این  که  بود 

وزیر اقتصاد همراه شد.
طى  دژپسند  فرهاد 
ماه  خرداد  بیستم  در  مصاحبه اى 
سال جارى گفت: عبارت کسرى 
این  زیرا  نیست،  درست  بودجه 
که  مى افتد  اتفاق  زمانى  کسرى 
هزینه ها بر منابع و درآمد ها پیشى 
گرفته باشد. وزیر امور اقتصاد و 
دارایى ادامه داد: اکنون در ابتداى 
پیش بینى  تنها  و  داریم  قرار  سال 
بر  و  است  مطرح  تحقق  عدم 
اعالمى  عدد  ما  پیش بینى  اساس 
مجلس  پژوهش هاى  مرکز 
نیست.  صحیح  اسالمى  شوراى 
نسبت  ما  برآورد  کرد:  تاکید  وى 
به عدم تحقق درآمد ها طى امسال 
شرایط  بدبینانه ترین  در  هم  آن 
خواهد  تومان  میلیارد  هزار   140

بود.
بود  آنچه  هر  صورت  هر  به 
براى  دولت  که  مى رفت  انتظار 

بینانه  واقع  بودجه  آینده  سال 
ترى را با توجه به شرایط موجود 
طراحى کند تا دیگر شاهد کسرى 
از  رونمایى  با  اما  نباشیم،  بودجه 
الیحه بودجه سال 1400 بسیارى 
برآورد  بیش  از  کارشناسان  از 
میان  به  سخن  دولت  درآمد هاى 
بود  حالى  در  این  و  آوردند 
رشد  نیز  دولت  هزینه هاى  که 
بینى ها  پیش  داشت.  چشمگیرى 
توجه  با  که  دارد  آن  از  حکایت 
به اجتناب ناپذیر بودن هزینه ها و 
برآورد هاى غیرواقعى از درآمد ها 
با  را  دولت  آینده،  سال  براى 
خواهد  رو  به  رو  بودجه  کسرى 

کرد.
سال  در  بودجه  سرى  ک
آینده چقدر برآورد مى شود؟

مورد  در  ها  بینى  پیش 
است  متفاوت  بودجه  کسرى 
هاى  بینى  پیش  کارشناسان  و 
اما  اند  کرده  مطرح  را  مختلفى 
ترین  دقیق  شاید  و  معتبرترین 
مرکز  گزارش  به  بینى  پیش 
منتشر  تازگى  به  که  ها  پژوهش 

شده است باز مى گردد.
مجلس  هاى  پژوهش  مرکز 
عنوان  با  گزارش  از  بخشى  در 

بررسى الیحه بودجه سال 1400
کل کشور (کلیات) آورده است:

براى  مناسب  معیار  یک 
بودجه،  کالن  وضعیت  ارزیابى 
بودجه  کسرى  شاخص  بررسى 
ساختارى دولت است. به طورى 
بررسى  شاخص  این  در  که 
تامین  براى  دولت  مى شود 
دچار  مقدار  چه  خود  مخارج 
کسرى بوده و نیازمند استفاده از 
منابع نفتى، استقراض از صندوق 
یا فروش اوراق مى باشد. محاسبه 
این کسرى نشان دهنده رقمى در 
تومان  میلیارد  هزار   445 حدود 
فروش  محل  از  باید  که  مى باشد 
یا  صندوق  از  استقراض  یا  نفت 
فروش اوراق جبران شود. بخشى 
از این کسرى ساختارى از محل 
فروش نفت و استقراض پوشش 
داده شده که در جدول زیر قابل 

مالحظه است.
جدول  از  که  گونه  همان 
تحقق  فرض  با  است،  نمایان 
درآمده،  درصدى   90 میانگین 
فروش اموال و واگذارى شرکت 
ها، همچنین فرض صادرات 800
و  میعانات  و  نفت  بشکه  هزار 
هزار   55 کامل  فروش  همچنین 

پیش  خزانه  اسناد  تومان  میلیارد 
بینى شده در بودجه، حدود 522
هزار میلیارد تومان محقق شده و 
همچنان 320 هزار میلیارد تومان 
از کسرى بودجه تامین نشده مى 

ماند.
برآورد هاى  با  مطابق 
تغییر  عدم  فرض  با  کارشناسى، 
درباره  فعلى  مقررات  و  قوانین 
الزام صندوق هاى سرمایه گذارى 
و بانک ها به خرید اوراق دولت 
اوراق  بازده  نرخ  افزایش  عدم  و 
21 تا   20 (بازه  کنونى  سطح  از 

درصد) ظرفیت خرید اوراق مالى 
اسالمى حدود 145 هزار میلیارد 
نظر  در  رقم  بر  (مازاد  تومان 
برآورد  بودجه)  در  شده  گرفته 
از  فوق  فرض  با  لذا  مى شود؛ 
کسرى  تومان  میلیارد  هزار   320
مذکور همچنان حدود 175 هزار 
میلیارد تومان کسرى تامین نشده 

مى ماند.
تقریبًا  که  بودجه اى  کسرى 
براى  شده  برآورده  رقم  برابر 
از  جارى  سال  بودجه  کسرى 
مجلس  پژوهش هاى  مرکز  سوى 
بوده  تومان)  میلیارد  هزار   180)

است.

عواقبى  چه  بودجه  کسرى 
خواهد داشت؟

میلیارد  هزار   175 وجود 
در  بودجه  کسرى  تومان 
خوشبینانه ترین حالت براى سال 
پایه  افزایش  به  مى تواند  آینده، 
پولى و نقدینگى دامن بزند. مطابق 
پژوهش هاى  مرکز  برآورد هاى  با 
بودجه  کسرى  میزان  این  مجلس 
افزایش 1200 موجبات  مى تواند 
را  نقدینگى  تومانى  میلیارد  هزار 

فراهم کند.
رشد نقدینگى خود مى تواند 
شود.  تورم  نرخ  افزایش  باعث 
علمى  هیات  عضو  بخشى، 
عالمه  دانشگاه  اقتصاد  دانشکده 
طباطبایى در همین باره طى گفت 
دولت  اینکه  به  اشاره  با  وگویى 
براى جبران کسرى بودجه مجبور 
اظهار  مى شود،  پول  چاپ  به 
داشت: طى 50 تا 60 سال گذشته 
اکثریت مردم درگیر تورم بوده اند 
که ناشى از کسرى بودجه دولت 
مدعى  دولت   98 سال  در  است. 
کسرى  تومان  میلیارد  هزار   100
بودجه بود که این مبلغ در عمل 
به 300 هزار میلیارد تومان رسید. 
در سال جارى بنا بر ادعاى دولت 

کمبود  با  تومان  میلیار  هزار   317
بودجه دولتى مواجه خواهیم بود 
شود،  سه  برابر  رقم  این  اگر  که 
حداقل  آینده  سال  در  ما  تورم 
بسیارى  و  شد  خواهد  برابر  دو 
از مردم ما از این تورم به شدت 

آسیب خواهند دید.
پور،  سبزعلى  همچنین 
در  اقتصادى  مسائل  کارشناس 
کرد:  اعالم  دیگرى  گفت وگوى 
بودجه  ارقام  و  اعداد  به  توجه  با 
پیشنهادى دولت براى سال آینده 
به  حد  از  بیش  خوش بینى  و 
احتماالً  نفتى  درآمد هاى  و  نفت 
سال 1400 کسرى بودجه دولت 
بود  خواهد  امسال  چندبرابر 
هدف  تورم  تنها  نه   نتیجه  در  و 
22 درصدى محقق نخواهد شد، 
بلکه اگر همین بودجه به  تصویب 
مجلس برسد باید شاهد ابرتورم 

در سال آینده باشیم!
راهکار چیست؟

است  این  راهکار  تنها  شاید 
بودجه  الیحه  کلیات  مجلس  ه  ک
را تصویب نکند و الیحه بودجه 
را جهت واقعى تر شدن اعداد و 
بفرستد؛  پس  دولت  براى  رقام  ا
پژوهش هاى  مرکز  که  اهکارى  ر
اخیر  گزارش  در  نیز  جلس  م
این  و  داشته  اشاره  آن  به  ود  خ
ضمن  است:  کرده  عنوان  ونه  گ
الیحه  کلیات  رد  لزوم  بر  أکید  ت
بودجه سال 1400 توسط مجلس 
شوراى اسالمى، پیشنهاد مى شود 
منظور  به  محترم  نمایندگان  ا  ت
در  شدید  تورم هاى  از  یشگیرى  پ
موظف  را  دولت  آتى،  ال هاى  س
به اصالح الیحه بودجه با رعایت 

موارد زیر نمایند:
منابع  عملیاتى  تراز  کاهش   -1
عمومى از محل ایجاد درآمد هاى 

پایدار و قابل تحقق،
2- کاهش رشد مخارج هزینه اى 
دولت از طریق مدیریت هزینه،

3- افزایش نسبت مخارج سرمایه 
گذارى دولت از کل هزینه ها،

4- اصالح منابع غیرواقعى پیش 
بینى شده از محل صادرات نفت،

از  نفت  فروش  پیش  حذف   -5
بودجه،

گرفتن  قرار  اولویت  در   -6
کم  قشرهاى  و  عمومى  معیشت 

درآمد در مصارف دولت.

متولیان  نهاد  دو  ایران  در 
اقتصادى  رشد  نرخ  انتشار 
باعث  موضوع  همین  مى باشند. 
رشد  نرخ هاى  تا  است  شده 
این  توسط  اعالمى  اقتصادى 
تفاوت هاى  یکدیگر  با  نهاد  دو 
نکته اى  باشد.  داشته  چشمگیرى 
که مى تواند به سیاستگذارى هاى 
غلط منجر شود. پیشنهاد چیست؟
از  یکى  اقتصادى  رشد  نرخ 
اقتصادى  شاخص هاى  مهمترین 
که  طورى  به  شود  مى  محسوب 
پیشرفت  سرعت  اقتصاددانان 
یک کشور را با آن مورد سنجش 
قرار مى دهند. این نرخ، از میزان 
و  محصوالت  ارزش  تغییرات 

خدمات تولید شده در یک دوره 
زمانى نسبت به دوره زمانى مشابه 
سال قبل از آن به دست مى آید.

اقتصادى،  تابناك  گزارش  به 
عبدالناصر  که  بود   99 آذر   23
مرکزى  بانک  کل  رئیس  همتى 
در  خود  شخصى  صفحه  در 
اینستاگرام نوشت: گزارش امروز 
بانک  اقتصادى  حسابهاى  اداره 
که  است  این  از  حاکى  مرکزى 
به  داخلى  ناخالص  تولید  رشد 
در   (1390=100) پایه  قیمت 
نفت  با   99 سال  اول  ماهه  شش 

و بدون نفت، مثبت شد.
اقتصادى  رشد  گزارش  بنابر 
بدون نفت در شش ماه اول سال 

مشابه  دوره  به  نسبت  جارى، 
رشد  و  درصد   +1.4 قبل،  سال 
اقتصادى بانفت در شش ماه اول 
سال  مشابه  دوره  به  نسبت  سال، 

قبل، 1.3+ درصد است.
رشد اقتصادى با نفت فصل 
اول و دوم سال 1399 به ترتیب 
و  درصد   +5.1 و  درصد   -2.9
به   ، نفت  بدون  رشداقتصادى 
 +3.2 و  درصد   -0.6 ترتیب، 

درصد بوده است.
هر چند که بازگشت به مدار 
نیمه  در  اقتصادى  رشد  مثبت 
مثبت  خبر  یک  امسال  نخست 
محسوب مى شود اما باید گفت 
که این نرخ رشد اقتصادى مثبت 

مى  مرکزى  بانک  نگاه  دریچه  از 
به  نیز  ایران  آمار  مرکز  باشد. 
عنوان دومین نهادى محسوب مى 
جمله  از  اقتصادى  آمار  که  شود 
مى  اعالم  را  اقتصادى  رشد  نرخ 

کند.
این  بین  این  در  مهم  نکته 
براى  اعالمى  آمارهاى  که  است 
توسط  اقتصادى  رشد  نرخ 
ایران  آمار  مرکز  با  مرکزى  بانک 
این  بعضًا  که  است  متفاوت 

تفاوت ها چشمگیر است.
پژوهش  مرکز  که  موضوعى 
گزارشى  طى  نیز  مجلس  هاى 
جدول  است.  داشته  اشاره  آن  به 
هاى  گزارش  از  یکى  از  که  زیر 
شده  استخراج  ها  پژوهش  مرکز 
اقتصادى  رشد  به  مربوط  است 
کشور به تفکیک اجزار در فصل 
بهار 99 مى باشد که توسط بانک 
اعالم  ایران  آمار  مرکز  و  مرکزى 

شده است.
بخشى  در  ها  پژوهش  مرکز 
از این گزارش خود آورده است:

خصوص  در  نکته  مهمترین 
این جدول آن است که اگر عنوان 
بانک مرکزي و مرکز آمار از سطر 
شود  حذف  جدول  این  اول 
خواهد  حدس  بیننده  هر  احتماالً 
رشد  عملکرد  ستون  دو  این  زد 
اقتصادي براي دو کشور و یا براي 
دو دوره زمانی متفاوت است. به 
عنوان مثال در حالی که مرکز آمار 
سه  در  را  کشاورزي  بخش  رشد 
ماهه نخست سال 1399 نزدیک 
به صفر برآورد کرده است بانک 
مرکزي رشد این بخش را حدود 
3,7 درصد اعالم کرده است. این 

بخش  برخی  براي  حتی  موضوع 
ها بسیار بغرنجتر به نظر می رسد. 
رشد  مرکزي  بانک  که  حالی  در 
در  را  ساختمان  و  صنعت  بخش 
فصل اول سال 1399 مثبت اعالم 
کرده از نظر مرکز آمار ایران رشد 

این دو بخش منفی بوده است.
اقتصادى  رشد  نرخ  چرا 
آمار  مرکز  با  مرکزى  بانک 
متفاوت است؟ وظیفه اعالم نرخ 
رشد اقتصادى بر عهده کدام نهاد 

است؟
رئیس  زاده  حسین  واد  ج
خرداد   25 در  ایران  آمار  رکز  م
اى  مصاحبه  طى  جارى  سال  ماه 
به این پرسش ها پاسخ داد. وى 
گفت: تولید آمار در این بخش ها 
آمار  مرکز  ندارد.  واحد  رجع  م
آمارگیرى  طرح  اساس  بر  یران  ا
این  دارد،  ساله   50 قدمت  ه  ک
البته  مى کند.  استخراج  را  عداد  ا
آمارهاى وزارت جهاد کشاورزى 
مى گیرد  قرار  استفاده  مورد  م  ه
ما نمى دانم بانک مرکزى از چه  ا

آمارى استفاده مى کند.
ایران  آمار  مرکز  رئیس 
این  از  یک  کدام  اینکه  درباره 
آمارها براى سازمان ها و نهادهاى 
یا  جهانى  بانک  مانند  بین المللى 
صندوق بین المللى پول مبنا قرار 
عمدتًا  دنیا  در  گفت:  مى گیرد، 
مرجع  آمار  ملى  سازمان هاى 
رشد  نرخ  آمار  اعالم  رسمى 
اقتصادى هستند و بر اساس ماده 
سه قانون مرکز آمار ایران، تولید 
آمار رشد اقتصادى و تورم جزو 
این  از  است  آمار  مرکز  وظایف 
رو عمدتًا آمارهاى اعالم شده از 

سوى مرکز آمار مبناى محاسبات 
نهادهاى بین المللى است.

رشد  نرخ  آمار  تفاوت 
اقتصادى چه عواقبى دارد؟

ریزى  برنامه  شالوده  آمارها 
گیرى  تصمیم  و  سیاستگذارى  و 
اندازه  هر  و  شوند  مى  محسوب 
نتیجه  نتیجه  در  باشند  تر  دقیق 
خواهد  بهتر  سیاستگذارى  نهایى 
آمارى  هاى  تفاوت  این  اما  بود. 
را  ریزان  برنامه  و  سیاستگذاران 
با سردرگمى مواجه خواهد کرد.

مرکز پژوهش ها در گزارش 
اخیر خود با انتقاد از تفاوت هاى 
آمارى چشمگیر در بیان نرخ رشد 
مرکز  نهاد  دو  توسط  اقتصادى 
آمار ایران و بانک مرکزى نوشت: 
حساب  آمار  انتشار  نحوه  این 
سر  موجب  نوعی  به  ملی  هاي 
درگمی تحلیلگران، تصمیم گیران 
و  است  شده  گذاران  سیاست  و 
براي رفع این موضوع به نظر می 
رسد هرچه زودتر بایستی اصالح 
نظام آماري کشور در دستور کار 

دولت و مجلس قرار گیرد.
پیشنهاد چیست؟

پیشنهاد این است که به مانند 
بانک  نهایت  در  که  تورم  رخ  ن
مرکزى از انتشار آن کناره گیرى 
نهاد  تنها  ایران  آمار  مرکز  تا  کرد 
باشد،  نرخ  این  دهنده  زارش  گ
نرخ  انتشار  زمینه  در  است  هتر  ب
رشد اقتصادى نیز این دو نهاد با 
یکدیگر هماهنگ تر عمل کنند و 
یا اینکه یکى از دو نهاد مسئولیت 
انتشار آمار نرخ رشد اقتصادى را 

بر عهده بگیرد.

جدال با اعداد؛ نرخ رشد اقتصادى از 
دریچه بانک مرکزى یا مرکز آمار؟

«هدفمندسازى  قانوِن  اول  فاز  اجراى  از  پس  ایلنا،  گزارش  به   
یارانه ها» در سال 89، دولت ها به سراغ گفتمان جدیدى به نام «یارانه 
نقدى» رفتند؛ هرچند در سال جدید، این گفتمان در پى تغییرات و 
پیشرفت هاى تکنولوژیک تا حدودى دچار تغییرات فرمى شده و به 
«یارانه دیجیتال» یا اعتبارى بدل گشته، اما هم در دو دولت محمود 
احمدى نژاد و هم در دولت هاى حسن روحانى، عالج بحران همواره 

در یک گفتمان ساده خالصه شده: «یارانه».
کمبود  دستمزدها،  نبودن  واقعى  از  اصلى  مشکل  درحالیکه   
و  بوده  تورم  افسارگسیختگى  البته  و  شایسته  اشتغال  فرصت هاى 
هست، دولت ها پیاپى با در دستور کار قرار دادن یارانه هاى رنگارنگ، 
ادعا  و  جسته اند  مانند  ُمَسکن  راهکارهاى  معیشتى،  مشکالت  براى 
کرده اند با چند ده هزار تومان یارانه، شکاف هزینه هاى سر به فلک 

کشیده و درآمدهاى ناچیز خانوارها، قابل التیام است.
مشکالت طراحى جامعه هدف و حذف کارگران

جدا از مشکالت ذاتى و ساختارِى یارانه پردازى و ایرادات ماهوى 
آن، چینش جامعه هدف نیز همیشه پر از ایراد بوده است. در دولت 
محل  از  که  تومانى  هزار   45 نقدى  یارانه  بود  قرار  ابتدا  احمدى نژاد 
به  مى شد،  اعتبار  تامین  اساسى  کاالهاى  و  سوخت  سوبسید  حذف 
همه شهروندان ایران بالاستثنا پرداخت شود اما بعد از مدتى، دولت 
به مشکل تامین اعتبار برخورد و عده اى را از لیست دریافت کنندگان 
خط زد؛ بارها گروه هاى متعددى از خط خوردگاِن یارانه نقدى انتقاد 
کردند که ما واجد شرایط دریافت هستیم اما به ناحق خط خورده ایم!

 بعد از یارانه نقدى دولت احمدى نژاد، یارانه هاى دیگرى از جمله 
یارانه معیشتى بنزین در دستور کار قرار گرفت؛ اما پس از بروز بحران 
شد؛  داغ  همیشه  از  بیش  نقدى،  پرداخت هاى  و  یارانه  بازار  کرونا، 
دولت در ماه هاى اول بحران، مبالغى را به برخى خانوارها پرداخت 
دستور  در  غذا  یارانه  یا  اساسى  کاالهاى  تامین  طرح  آن  از  بعد  کرد؛ 
کار قرار گرفت و اکنون نیز قرار است از آذر به مدت چهارماه، یارانه 
120 یا 100 هزار تومانى به گروه هاى هدف پرداخت شود؛ اما اشکال 
اساسى در طراحى جامعه هدف این یارانه هاى اخیر، خط خوردگى 
کاالهاى  تامین  طرح  در  است.  کارگرى  فرودست  و  نیازمند  جامعه 
اساسى که از آبان ماه، در دستور کار مجلس قرار گرفت و تصویب 
کاالهاى  خرید  براى  ماهانه  اعتبار  تومان  هزار   120 است  قرار  شد، 
اساسى به 20 میلیون نفر از فرودست ترین اقشار جامعه پرداخت شود؛ 
کارگران و بازنشستگان حتى حداقل بگیران در میان این 20 میلیون نفر 
نیستند؛ هرچند ابالغیه اجرایى این یارانه که قرار است همیشگى باشد 
و در سال 1400 نیز تداوم داشته باشد، هنوز توسط دولت صادر نشده، 
برداشته  پرده  دیگرى  موقت  یارانه  از  دولت  آذرماه،  آخر  روز  در  اما 
است که بازهم کارگران و بازنشستگان و در کل «بیمه شدگان»، جزو 

جامعه هدف آن نیستند.
در مقدمه اطالعیه وزارت کار آمده است که این یارانه با هدف 
دستور  در  ثابت،  درآمد  فاقد  و  فرودست  اقشار  از  معیشتى  حمایت 
کار قرار گرفته است؛ در متن اطالعیه در ارتباط با چندوچون، میزان 

پرداخت و جامعه هدف مى خوانیم:
حمایت معیشتى 120 هزار تومانى ماهیانه به ازاى هر نفر:

سازمان  و  (ره)  خمینى  امام  امداد  کمیته  پوشش  تحت  افراد  به 
بهزیستى، هر نفر ماهیانه 120 هزار تومان پرداخت خواهد شد. 

حمایت معیشتى 100 هزار تومانى به ازاى هر نفر:
باشند،  داشته  همزمان  صورت  به  را  زیر  مشخصات  که  افرادى 
مشمول حمایت معیشتى 100 هزار تومانى به ازاى هر نفر خواهند شد:  
دریافت  ماهانه  حقوق  آن ها  اعضاى  از  هیچ یک  که  خانوارهایى   -

نمى کنند. 
و  خصوصى  بخش  عمومى،  نیمه دولتى،  دولتى،  بخش  کارکنان   -  
دارند  ماهیانه  دریافتى  که  بازنشستگى  صندوق هاى  بگیران  مستمرى 
و به نحوى شاغل یا بازنشسته محسوب مى شوند، در زمره این گروه 

نیستند. 
 - خانوارهایى که هیچ یک از اعضاى آن ها بیمه پرداز نباشند. 

 - بر اساس بررسى شاخص هاى بانکى اعضاى خانوار توسط بانک 
مرکزى، در زمره دهک هاى پایین هستند. 

-  خانوارهایى که در گروه مشموالن طرح حمایت معیشتى باشند. 
چرا شرط داشتن بیمه و درآمد ثابت جواب نمى دهد؟

در این یارانه اخیر نیز مثل قبلى ها تنها شرط حذف شدن، «داشتن 
درآمد ثابت» است اما گویا هیچ اهمیتى ندارد این درآمد ثابت ماهانه، 
چقدر است و آیا حتى به دو میلیون تومان هم مى رسد؟! در واقع دولت 
به جاى اینکه شرط دریافت یارانه را «مرز مشخصى از درآمد ماهانه» 
قرار دهد، فقط بیمه داشتن را براى برخوردارى از یک استطاعت مالِى 

حداقلى کافى دانسته است.
تامین  سازمان  بیمه شدگان  از  بسیارى  که  حالیست  در  این 
دارند؛  دریافتى  مستمرى  و  حقوق  حداقل  از  کمتر  بسیار  اجتماعى، 
کارگرانى هستند که بیمه دارند اما مشمول مزایاى مزدى نمى شوند و 
همان پایه حقوق یک میلیون و 900 هزار تومانى را بدون هیچ مزایاى 
و  مستمرى بگیران  اجتماعى،  تامین  سازمان  مى کنند.  دریافت  مزدى 
بازماندگانى نیز دارد که با ده روز یا 15 روز حقوق بازنشست شده اند 
و بنابراین زیر 2 میلیون تومان و حتى حدود یک میلیون و 500 هزار 
یارانه هاى  مشمول  نباید  گروه ها  این  آیا  دارند؛  ماهانه  عایدى  تومان 
هزار   100 یارانه  از  هم  درآمد  کم  گروههاى  این  چرا  شوند؛  دولت 
کاالهاى  تومانى  هزار   120 یارانه  از  هم  و  کرونا  چهارماهه  تومانى 

اساسى محروم مانده اند؟!
راهکار چیست؟

دولت واقعا مى خواهد یارانه پردازى هایش به نتیجه مطلوب برسد 
و از بار معیشتى مردم کاسته شود، ابتدا باید سامانه هاى قوى و به روز 
براساس «میزان درآمد ماهانه خانواده ها» طراحى شود و بعد یک مرز 
یک  اینکه  صرف  کنند؛  تعیین  یارانه  دریافت  براى  درآمدى  مشخص 
فرد بیمه دارد یا داراى درآمد ثابت است، دلیل عدم نیاز او به یارانه و 
کمک معیشتى نیست. درآمِد ثابِت برخى بیمه شدگان آنچنان قلیل و 

ناکافى است که حتى نمى توانند با آن، اجاره خانه بپردازند!
اما سوال اینجاست که وقتى ما پایگاه داده هاى کامل، به روز و 
قابل استناد نداریم، چرا دولت و مجلس مدام به دنبال یارانه هاى جدید 
هستند و مى خواهند همه مشکالت موجود را فقط با گفتناِن نارسا و 

ابتِر «یارانه» حل کنند؟!
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