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رئیس جمهور:

در نقل و انتقال یا نگهدارى واکسن 
مشکلى نداریم

استاندار آذربایجان غربى:

100 سرمایه گذار براى ایجاد کارخانه 
در منطقه سرو اعالم آمادگى 

کرده اند

حجت  ایسنا،  گزارش  به 
حسن  المسلمین  و  االسالم 
ملى  ستاد  جلسه  در  روحانى 
بیان  با  کرونا  ویروس  با  مقابله 
امروز  که  شاکریم  را  خدا  اینکه 
نداریم،  کشور  در  قرمز  منطقه 
تقریبًا  هم  نارنجى  منطقه  گفت: 
مناطق  بیشتر  و  نداریم  کشور  در 
زرد هستند و باید از مردم در این 
امیدواریم  البته  کرد.  تشکر  زمینه 
که شب یلدا تاثیرى در این زمینه 

نگذاشته باشد.
130 اینکه  بر  تاکید  با  وى 

خیلى  ما  براى  روز  در  فوتى 
زیاد است، اظهار کرد: البته ما تا 
رسیدن به شرایط مطلوب فاصله 
کنترل  شرایط  باید  ولى  داریم 
شده فعلى را همچنان نگه داریم.

به  اشاره  با  جمهور  رییس 
در  کرونا  جهش  شاهد  ما  اینکه 
مخصوصًا  و  اروپایى  کشورهاى 
باید  کرد:  اظهار  هستیم،  انگلیس 
ورود  براى  بیشترى  مراقبت  
مسافرانى داشته باشیم که از این 
است  ممکن  ایران  به  کشورها 
بیایند. همچنین باید خیلى توجه 
تا  را  تجمعات  که  باشیم  داشته 
کاهش  است  ممکن  که  جایى 

دهیم.
مردم  اینکه  بیان  با  روحانى 
داده اند،  کاهش  را  شب نشینى ها 
فاصله  و  مى کنند  استفاده  ماسک 
انجام  کمابیش  هم  گذارى 
مى شود، گفت: آنچه ممکن است 
شود  مشکل ساز  میان  این  در 
رعایت  باید  که  است  تجمعات 
ایام  آستانه  در  که  ویژه  به  کنیم. 
فاطمیه قرار داریم و مردم عاشق 
آنان  براى  عزادارى  و  بیت  اهل 
است،  آنان  حق  این  و  هستند 

که  کنیم  عمل  طورى  باید  اما 
در  حتمًا  بهداشتى  پروتکل هاى 

عزادارى رعایت شود.
از  دیگرى  بخش  در  وى 
اینکه  به  اشاره  با  سخنانش 
بسیار  خارجى  معاند  رسانه هاى 
اوایل  کرد:  اظهار  هستند،  رو  پر 
بگویند  ما  علیه  که  کردند  شروع 
واکسن  اسالمى  جمهورى 
جمهورى  گفتند  بعد  نمى خرد، 
اسالمى توان نگهدارى واکسن را 
ندارد، بعد گفتند اصال جمهورى 
را  واکسن  خرید  پول  اسالمى 
هم  موارد  این  همه  که  ندارد 
دست بردار  اما  شد  رد  که  دیدند 

نیستند.
کرد:  تاکید  جمهور  رییس 
از  که  بدانند  ما  عزیز  مردم  اما 
یکى  کرونا  شیوع  اولیه  روزهاى 
از مهمترین مسائل ما واکسن بود. 
شرکت هاى  هم  زمان  همان  از 
دانش بنیان کار را شروع کردند و 
البته باید در کنار کار آنان به دنبال 
که  چرا  باشیم  هم  واکسن  خرید 
ممکن است واکسن داخلى دیرتر 

آماده شود.
مردم  کرد:  تصریح  روحانى 
دنبال  به  اوالً  ما  که  بدانند  ما 
در  ثانى  در  رفتیم  واکسن  خرید 
خبیثانه  فعالیت  نیز  مرحله  همین 
داشت  جریان  آمریکا  رذیالنه  و 
زمان  در  که  نکنید  شک  هیچ  و 
خرید واکسن هم براى ما مشکل 
نیست  جایى  اصال  کردند.  ایجاد 
که ما بخواهیم خرید انجام دهیم 

و آمریکا خباثت به خرج ندهد.
داد:  ادامه  جمهور  رییس 
مردم فکر نکنند ما مشکل نداریم. 
را  تحریم ها  گفتند  رهبرى  اینکه 
ساعتى  ما  را  کار  این  کنیم  بى اثر 
در حال انجامش هستیم نه حتى 

یا  وارد  کاالیى  هر  اگر  روزانه. 
صادر شده در تمام این سه سال 
که  شده  انجام  ما  جنگیدن  با 

تحریم ها بى اثر شود.
وى با بیان اینکه تاثیر تحریم 
است  ممکن  واکسن  خرید  در 
ما  خرید  شدن  گران تر  موجب 
را  این  البته  کرد:  اظهار  شود، 
غیر  به  واکسنى  که  بگویم  هم 
وزارت  زمان  هر  را  کواکس  از 
مورد  که  کند  اعالم  ما  بهداشت 
را  آن  حاضریم  ما  است  اعتماد 
خریدارى کنیم اما اینکه ما مردم 
آزمایشى  نمونه  به  بدل  را  خود 
نه.  کنیم،  خارجى  شرکت هاى 
خود  براى  دنیا  در  شرکتى  یک 
حاال  و  کرده  درست  واکسنى 
دنیا  مردم  روى  را  آن  مى خواهد 
وجه  هیچ  به  اما  کند،  آزمایش 
کارى  چنین  ما  بهداشت  وزارت 
را هرگز درباره مردم ایران انجام 

نخواهد داد.
اینکه  بر  تاکید  با  روحانى 
نگهدارى  یا  انتقال  و  نقل  در  ما 
نداریم،  مشکلى  هیچ  واکسن 
البته  خرید  در  کرد:  تصریح 
مورد  و  روزانه  اما  داریم  مشکل 
عبور  تحریم ها  این  از  مورد  به 
مى کنیم و این کار را تاکنون هم 
هم  این  از  بعد  و  داده ایم  انجام 
هم  کارى  حاال  مى دهیم.  انجام 
تأثیرى   FATF که  نداریم  این  به 
یعنى  دارد،  واکسن  خرید  بر 
این  وارد  االن  نمى خواهم  من 
عهده  بر  کار  این  شوم.  موضوع 
مجمع تشخیص است که دارد آن 

را انجام مى دهد.
به  خطاب  جمهور  رییس 
جلسه  در  که  بهداشت  وزیر 
حاضر بود، اظهار کرد: اگر روزى 
وزیر  شد  وارد  کشور  به  واکسن 

بهداشت باید روزانه گزارش دهد 
شده  وارد  واکسن  مقدار  چه  که 
است، به چه کسانى تزریق شده 
و اولویت ها با چه کسانى است. 
کند.  اعالم  روز  هر  باید  را  این 
چون بازهم بعد از ورود واکسن 
داشت  خواهیم  را  این  کشور  به 
که دشمنان بهانه جویى کنند و با 
سوء استفاده از این مسائل بگویند 
که «واکسن در بازار سیاه است»، 
کسانى  چه  به  نیست  «معلوم 
تزریق شده»، «معلوم نیست کجا 
رفته»، پس براى جلوگیرى از این 
بهانه جویى ها باید گزارش روزانه 
این  در  بهداشت  وزیر  توسط 

زمینه براى مردم انجام شود.
انجام  روند  به  اشاره  با  وى 
کار خرید واکسن از سوى دولت 
اظهار کرد: پولى را از بانکى تهیه 
کوواکس  از  را  واکسن  تا  کردیم 
اوفک  باید  گفتند  ولى  بخریم 
اجازه دهد. آنقدر مردم و سازمان 
بهداشت جهانى را ترسانده اند. ما 
کشور  آن  کرده ایم،  تهیه  را  پول 
با انتقال پول موافقت کرده است، 
اوفک هم قبول کرده ولى گفتند 
پول ابتدا باید به بانک آمریکایى 

بیاید.  
سران  به   خطاب  روحانى 
مى توان  چطور  گفت:  آمریکا، 
در  که  شما  کرد؟  اعتماد  شما  به 
مترصد  که  شما  معروفید!  دزدى 
هستید پولى از ما پیدا کنید تا آن 

را بگیرید! چگونه مى توان به شما 
اعتماد کرد؟

بخش  در  جمهور  رییس 
به  اشاره  با  سخنانش  از  دیگرى 
از  یکى  گفت:  سرما،  فصل  آغاز 
مسائل مهم ما در فصل زمستان، 
که  شرایطى  و  بیمارى  از  جداى 
هوا  وارونگى  دارد،  فصل  این 
و  باشد  موثر  مى تواند  که  است 
ذرات معلق هم مى تواند در نقل 
باشد  تاثیرگذار  ویروس  انتقال  و 
مى تواند  معلق  ذرات  این  هم  و 
سوء  تاثیر  بدن  ایمنى  سیستم  در 

بگذارند.
بنابراین  کرد:  اظهار  وى 
براى ما مهم است که در این ایام 
حساس  هوا  آلودگى  به  نسبت 
مقرراتى  و  قانون  البته  باشیم. 
عمل  قانون  براساس  و  داریم 
مسئولیت  استاندارها  اما  مى شود 
که  هم  موارد  از  برخى  و  دارند 
شده،  آن ها  بر  بیشترى  تاکید 
تصویب  مورد  جلسه  در  امروز 
این  امیدواریم  که  گرفته  قرار 
طور  به  سرما  فصل  در  مقررات 

دقیق اجرا شوند.
به  اشاره  با  جمهور  رییس 
در  مردم  زندگى  سبک  تغییر 
دوران شیوع کرونا، گفت: بخشى 
زندگى  سبک  در  تغییر  این  از 
از  بخشى  و  شد  خواهد  دائمى 
سبک  تغییر  مى رود.  بین  از  هم 
شد  باعث  بهداشت  در  زندگى 

بهداشت  به  ویژه اى  توجه  مردم 
و  است  پایدار  این  و  کردند  پیدا 
این  دیگر  سوى  از  مى ماند.  باقى 
بیمارى باعث شد بیشتر به فضاى 
هم  این  که  کنیم  تکیه  دیجیتال 

باقى مى ماند.
اینکه  بر  تاکید  با  روحانى 
الکترونیک  دولت  توسعه  با  باید 
فعالیت ها و خدمات چهره به چهره 
کم شود و مردم بدون حضور این 
تأکید  کنند،  دریافت  را  خدمات 
انجام  دیجیتالى  باید  کارها  کرد: 
شود. این تغییر سبک زندگى در 
همین  با  باید  رو  پیش  ماه هاى 

شدت ادامه یابد.
وى با اشاره به شناسایى نوع 
کرد:  اظهار  کرونا،  جهش یافته 
ویروس  این  که  براین  فرض 
راه  شد،  کشور  وارد  جهش یافته 
تاکنون  که  است  همانى  درمان 
داشتیم یعنى براى آن ویروس هم 
فاصله گذارى باید رعایت و همه 
پروتکل ها باید دقیق تر و جدى تر 

اجرا شود.
اینکه  بیان  با  جمهور  رییس 
ویروس  این  بر  هرحال  به  بشر 
پیروز مى شود و واکسن مطمئنى 
مى آید، گفت: سه ماه دیگر یا 6
حتما  بیشتر،  یا  کمتر  دیگر  ماه 
و  داخلى  کیفیت  با  واکسن  به 
خارجى مى رسیم و این ویروس 

مهار مى شود.

هم تولید مى کنیم، هم مى خریم

استان  نهفته  ظرفیت هاى  به  اشاره  با  غربى  آذربایجان  استاندار 
براى ایجاد منطقه آزاد یا ویژه اقتصادى استانى، گفت: این استان به 
سبب هم مرزى با 3 کشور، ارتباطات بین المللى و دروازه ارتباطى با 

اروپا مستعد سرمایه گذارى بیش  از پیش است.
غربى،  آذربایجان  استاندارى  عمومى  روابط  گزارش  به 
کالن  اقتصاد  کمیسیون  اعضاى  با  دیدار  در  شهریارى  محمدمهدى 
مجمع تشخیص مصلحت نظام با محوریت منطقه ویژه اقتصادى سرو، 
اظهار داشت: سرو از ظرفیت هاى خوب ارتباطى و زیربنایى بهره مند 
است که مى طلبد با تقویت آن نسبت به شکوفایى هر چه بیشتر این 

منطقه اقدام نمود.
سبب  به  غربى  آذربایجان  افزود:  غربى  آذربایجان  استاندار 
دروازه  و  کشورها  این  با  بین المللى  ارتباطات  کشور،   3 با  هم مرزى 
همچنین  است.  پیش  بیش از  سرمایه گذارى  مستعد  اروپا  با  ارتباطى 
بیش از 100 سرمایه گذار پیشنهاد ایجاد کارخانه و سرمایه گذارى در 
منطقه ویژه اقتصادى سرو را ارائه داده اند که نشان از ظرفیت منطقه 
بوده و مى تواند بستر اقتصادى خوبى براى آذربایجان غربى و حتى 

کشور ایجاد کند.
مناطق  از  برخى  کارشناسى  بدون  انتخاب  از  انتقاد  ضمن  وى 
آذربایجان  کرد:  نشان  خاطر  اقتصادى،  ویژه  منطقه  عنوان  به   کشور 
در  نمى توان  را  آن  نظیر  که  است  زیادى  استعدادهاى  داراى  غربى 
سطح کشور یافت. بنابراین با تسریع در ایجاد چنین منطقه اى مى توان 

سرمایه گذاران داخلى و خارجى را جذب کرد.
انتخاب  براى  کارشناسى  کار  و  دقت  ضرورت  بر  تاکید  با  وى 
سازمان مسئول براى منطقه سرو افزود: با کار کارشناسى و دقیق عالوه 
بر اینکه امور با سرعت و دقت بیشترى به پیش مى رود باعث مى شود 

تا مشکالت گریبانگیر مناطق مشابه نیز تکرار نشود.

آذربایجان غربى استعداد تبدیل به 
منطقه ویژه اقتصادى را دارد

مهم  هاى  قابلیت  اینکه  به  اشاره  با  غربى  آذربایجان  استاندار 
مجتمع دخانیات در تولید و اشتغال به خوبى مورد بهره بردارى قرار 
نگرفته است گفت: موانع راه اندازى خط تولید جدید مجتمع دخانیات 
با بهره گیرى از ماشین آالت نوین به زودى مرتفع مى شود و بستر 

مناسبى براى اشتغال زایى بیشتر فراهم مى گردد.
شهریارى محمدمهدى  استاندارى؛  عمومى  روابط  گزارش  به 
پس از بازدید از بخشهاى مختلف مجتمع دخانیات استان در نشستى با 
مدیران این مجتمع ضمن اشاره به اینکه صنعت دخانیات ظرفیت هاى 
ویژه اى براى اشتغال زایى دارد افزود: باید قابلیت هاى این مجتمع به 

خوبى براى سرمایه گذاران معرفى شود.
از  یکى  عنوان  به  آالت  ماشین  رسانى  روز  به  داد:  ادامه  وى 
بخش  مشارکت  طریق  از  تواند  مى  مجتمع  توسعه  راهکارهاى 

خصوصى میسر گردد.
استاندار آذربایجان غربى اشتغال زایى فعلى مجتمع را مطلوب 
هاى  ظرفیت  از  گیرى  بهره  و  سابقه  به  توجه  با  افزود:  و  ندانست 
بیشترى  جمعیت  براى  تواند  مى  مجتمع  این  مناسب  افزارى  سخت 

اشتغال ایجاد کند.
شهریارى ادامه داد: از توسعه مجتمع دخانیات حمایت مى کنیم. 

این مجتمع توانایى جذب سرمایه گذارى داخلى و خارجى را دارد.
از  گزارشى  استان  دخانیات  مجتمع  مدیران  نشست  این  در 

بخش هاى مختلف ارائه نمودند.

استاندار آذربایجان غربى:

ظرفیت هاى اشتغال زایى مجتمع دخانیات 
آذربایجان غربى توسعه مى یابد

صنعت دخانیات قابلیت جذب 
سرمایه گذارى هاى داخلى و خارجى را دارد

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

س   32250090 ن  32227631     ت

اجراى  به  توجه  با 
پایانى  هفته  دو  محدودیت هاى 
صعودى  سیر  امسال  آذرماه 
شد  متوقف  منطقه  در  بیمارى 
تا  کرد  ثبت  را  نزولى  روند  و 
هیچ  دى  اول  هفته  در  که  جایى 
شهرستان قرمزى در استان نیست 
الزامى  پروتکل ها  رعایت  اما 

است.
تاریخ  از  تسنیم،  گزارش  به 
آمار  که  گذشته  سال  اسفند   23
رسمى  صورت  به  کرونا  شیوع 
در استان اعالم شد، شاهد ابتالى 
آذربایجان  در  کرونا  به  نفر   175

غربى شدیم.
در  روز  به  روز  آمار  این 
استان افزایش یافت و تعداد ابتال، 
صعودى  روند  فوتى ها  و  بسترى 
اوایل  در  و  گرفت  خود  به 
شهرستان هاى  امسال  اردیبهشت 
دژ،  شاهین  تکاب،  خوى، 
میاندوآب و ارومیه بیشترین آمار 
براى  جمعیت  نسبت  به  را  ابتال 

خود ثبت کردند.

جنوب  در  مهاباد  شهرستان 
استان نیز به تدریج شاهد افزایش 
لحاظ  از  و  شد  کروناویروس 
در  جدول  سوم  رتبه  در  فراوانى 

اواخر اردیبهشت قرار گرفت.
سلماس  ماه،  خرداد  اوایل 
پنج  جزو  نیز  استان  شمال  در 
شهرستانى لقب گرفت که شیوع 
رفت  فزونى  به  رو  آن  در  کرونا 
را  خود  جاى  سلماس  سپس  و 
شهرستان بوکان در جنوب استان 

داد.
نیمه  که  بود  حالى  در  این 
شهرستان  امسال  خرداد  اول 
آلوده ترین  جزو  همچنان  خوى 
مهاباد،  و  بود  استان  شهرهاى 
میاندوآب، بوکان و تکاب هم در 
جزو  و  بودند  جایى  به  جا  حال 
شهرهاى آلوده به شمار مى رفتند.
در  کروناویروس  سپس 
بیش  خرداد   18 تا   14 از  مهاباد 
داد  جوالن  دیگرى  شهر  هر  از 
شهرهاى  بیشتر  همچنین  و 
وضعیت  در  غربى  آذربایجان 

قرمز کرونایى قرار گرفتند، اما در 
نهایت  در تابستان امسال برخى 
محدودیت هاى کرونایى اعمال و 

شاهد کاهش موارد ابتال شدیم.
که   است  درحالى  این 
هفته  یک  در  کرونا  شیوع  روند 
نشان  آذربایجان غربى  در  اخیر 
فوتى ها  آمار  تعداد  مى دهد 
و  یافته  کاهش  بسترى ها  و 
در  استان  شهرستان هاى  بیشتر 
است  گرفته  قرار  زرد  وضعیت 
هیچ  اکنون  هم  خوشبختانه  و 

در  آذربایجان غربى  شهرستان 
وضعیت قرمز قرار ندارد.

اعمال  بنابراین 
در  کرونایى  محدودیت هاى 
استان  در  آن  تبع  به  و  کشور 
است،  دربرداشته  خوبى  نتایج 
از  بیش  باید  مردم  که  چند  هر 
را  بهداشتى  پروتکل هاى  پیش 
از  استفاده  ضمن  و  کنند  رعایت 
شلوغ  اماکن  در  تردد  از  ماسک، 
و دورهمى هاى خانوادگى پرهیز 

کنند.

هیچ شهرستانى در استان وضعیت قرمز کرونایى ندارد 
اما شرایط هنوز تثبیت نشده است

شهرداران  جلسه  در  رضائیه  رحمانى  آیدین  تسنیم،  گزارش  به 
شبانه  تالش  از  قدردانى  با  شهرستان ها  اسالمى  شوراهاى  روساى  و 
روزى شهرداران و کارکنان شهردارى ها در ارائه خدمات به مردم در 
این ایام اظهار داشت: ضرورى است شهرداران تقدیر از کارکنان خود 
را در دستور کار قرار دهند تا امید و انگیزه آنان براى ارائه خدمات به 

مردم بیشتر و مضاعف شود.
وى یکى از برکات نظام اسالمى را تقویت مدیریت مردم دانست 
و گفت: نمود این اتفاق مبارك در انتخابات شوراها و انتخابات اعضاى 
شوراى شهر توسط مردم و انتخاب شهرداران توسط اعضاى شوراهاى 

اسالمى شهر را مى توان مشاهده کرد.
عادالنه  و  سریع  خدمت رسانى  آذربایجان غربى  استاندار  معاون 
اسالمى  شوراهاى  و  شهرداران  از  مردم  مطالبه  ترین  مهم  را  مردم  به 
دانست و گفت: بدون شک تحقق درخواست هاى قانونى مردم و رفتار 
عادالنه با همه مردم و تسریع در خدمت به مردم و درخواست هاى 

آنان، رضایت مردم را به دنبال خواهد داشت.
آیدین رحمانى با تشریح مسائل و مشکالت شهرداران، ساماندهى 
پسماند،  دفع  و  مدیریت  مشکل  پایدار،  درآمد  نبود  انسانى،  نیروهاى 
فرسوده بودن ناوگان حمل و نقل و ترافیک شهرها را از جمله مسائل 

و مشکالت شهردارى هاى استان عنوان کرد.
استاندار آذربایجان غربى با بیان  هماهنگى امور عمرانى  معاون 
اینکه در سال پایانى فعالیت شوراها قرار داریم، اظهار داشت: تکمیل 
پروژه هاى نیمه تمام و تعیین تکلیف بودجه شهردارى ها و حسابرسى 

باید در اولویت کارى شهرداران قرار گیرد.
فعال  و  سرمایه گذاران  ظرفیت هاى  از  استفاده  ادامه  در  رحمانى 
کردن هیات هاى سرمایه گذارى در شهردارى ها را مورد تاکید قرار داد 
و افزود: استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران در شهرها مى تواند به ایجاد 

درآمد پایدار شهردارى ها کمک کند.
وى همچنین نظافت و شادابى شهرها را در این ایام مهم دانست 
و گفت: در این ایام که بسیارى از مردم درگیر بیمارى کرونا هستند، 
شاداب سازى محیط هاى شهرى مى تواند در ایجاد نشاط اجتماعى 

موثر باشد.
رحمانى با اشاره به فرارسیدن فصل زمستان و شروع بارش هاى 
برف و باران در استان ، بر آمادگى بیشتر تیم هاى مدیریت بحران در 

شهردارى ها تاکید کرد.
وى در پایان خواستار نظارت بیشتر بر فعالیت مراکز معاینه فنى، 
توجه ویژه به ستادهاى بازآفرینى، توسعه زیر ساخت ها و نرم افزارهاى 
شهروندان،  به  مکانیزه  بصورت  شهرى  مدیریت  خدمات  ارائه  براى 
مناسب سازى فضاهاى عمومى شهرى براى تردد جانبازان و معلولین ، 
جلوگیرى از ساخت و سازهاى غیر مجاز،  تجهیز و احداث پارك ویژه 
محصوالت  فروش  براى  ویژه  هاى  بازارچه  ایجاد  شهرها،  در  بانوان 
تولیدى زنان سرپرست خانوار و نامگذارى یکى ار معابر و خیابانهاى 

شهرها به نام زنان شهیده توسط شهردارى ها شد.

شهردارى هاى استان 
آذربایجان غربى از درآمد پایدار 

برخوردار نیستند
هماهنگى  معاون 
استاندار  اقتصادى  امور 
براى  گفت:  آذربایجان غربى 
گونه  هر  بروز  از  جلوگیرى 
مشکل و اختالل در روند پخت 
بر  نظارت  روند  استان،  در  نان 
تهیه و توزیع آرد در استان باید 

الکترونیکى و دقیق شود.
نادر  فارس،  گزارش  به 
کارگروه  جلسه  در  صادقى 
تنظیم بازار استان اظهار داشت: 
براى جلوگیرى از بروز هرگونه 

مشکل و اختالل در روند پخت 
نظارت  روند  استان،  در  نان 
باید  در   آرد  توزیع  و  تهیه  بر 

الکترونیکى و دقیق شود.
براى  داد:  ادامه  وى 
مشکالت  بروز  از  جلوگیرى  
در  مرغ  عرضه  و  تولید  در 
فرآیند  است  ضرورى  بازار، 
جوجه ریزى و تامین نهاده هاى 
نظارت  مرغدارى ها  براى  دامى 

و کنترل شود.
هماهنگى  معاون 

استاندار  اقتصادى  امور 
به  اشاره  با  آذربایجان غربى 
منتفى شدن ممنوعیت صادرات 
سیب درختى در کشور، تصریح 
استاندار  پیگیرى هاى  با  کرد: 
ممنوعیت  آذربایجان غربى، 
منتفى  درختى  سیب  صادرات 
و  کشاورزان  و  شد  اعالم 
صادرکنندگان در این خصوص 

نگرانى نداشته باشند.
صادقى همچنین از حمایت 
کامیون هاى  خرید  براى  دولت 

داد  خبر  استان  در  دار  یخچال 
و خاطرنشان کرد: براى تسهیل 
محصوالت  صادرات  روند  در 
اعتبارات  محل  از  کشاورزى، 
100 تولید  جهش  تسهیالت  و 
متقاضیان  براى  تومان  میلیارد 
یخچال دار  کامیون هاى  خرید 
داده  اختصاص  استان  در 

مى شود.

نظارت بر روند تهیه و توزیع آرد در آذربایجان غربى باید 
الکترونیکى شود
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مهلت 15 روزه مجلس به شوراى نگهبان
براى رسیدگى به صالحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهورى

طرح ممنوعیت خروج مسئوالن نظام از کشور
مدیران دو تابعیتى 2 سال ممنوع الخروج مى شوند

بر اساس این طرح مسئولین 
از  پس  سال  سه  تا  نظام  ارشد 
از  خروج  اجازه  خدمت،  پایان 
که  این  مگر  ندارند  را  کشور 
قضایى  نهاد هاى  از  مجوز  داراى 
اطالعات  وزارت  مانند  امنیتى  و 

و اطالعات سپاه باشند.
داخلى  امور  کمیسیون  عضو 
مجلس  شورا هاى  و  کشور 
گفت: در صورت تصویب طرح 
نظام  مسئوالن  خروج  ممنوعیت 
به  تابعیتى  دو  مدیران  کشور  از 
الخروج  ممنوع  سال   2 مدت 

مى شوند.
به  ایران  عصر  گزارش  به 
نقل از خانه ملت، جالل رشیدى 
کوچى در تشریح جزئیات طرح 
نظام  مسئوالن  خروج  ممنوعیت 
مراحل  شدن  سپرى  تا  کشور  از 
این  اساس  بر  افزود:  قانونى 
سه  تا  نظام  ارشد  مسئولین  طرح 
سال پس از پایان خدمت، اجازه 
مگر  ندارند  را  کشور  از  خروج 
نهاد هاى  از  مجوز  داراى  که  این 
وزارت  مانند  امنیتى  و  قضایى 
اطالعات و اطالعات سپاه باشند.

داخلى  امور  کمیسیون  عضو 
ادامه  مجلس  شورا هاى  و  کشور 
داد: این طرح شامل افرادى است 
142 اصل  ذیل  آن ها  اسامى  که 
اموال  ثبت  درباره  اساسى  قانون 

مسئولین آماده است.
طرح  این  هدف  افزود:  وى 
و  المال  بیت  حفظ  ماده اى  پنج 
به  است  اسالمى  نظام  از  صیانت 
این  هستیم  منتظر  منظور  همین 

طرح در صحن مطرح شود.
کرد:  بیان  کوچى  رشیدى   
طرح  این  تصویب  صورت  در 
ابتدا در مورد مدیران دو تابعیتى 
اجرا مى شود و سپس شامل سایر 

مقامات نظام خواهد شد.

طرح  کرد:  خاطرنشان  وى 
نظام  مسئوالن  خروج  ممنوعیت 
مراحل  شدن  سپرى  تا  کشور  از 
نمایندگان،  وزرا،  شامل  قانونى، 
معاونان وزرا مى شود و امیدواریم 
در  طرح  این  بررسى  از  پس 
صحن، با راى باال به منظور رفع 

خالء هاى موجود تصویب شود.
«طرح  گزارش،  این  به  بنا 
و  مسئوالن  خروج  ممنوعیت 
ایران  اسالمى  جمهورى  مدیران 
کشور  از  مسئولیت  اتمام  از  پس 
قانونى»  مراحل  شدن  سپرى  تا 
در نشست علنى مجلس شوراى 

اسالمى اعالم وصول شد.

و  کارمندان  حقوق هاى 
از  یکى  همواره  بازنشستگان 
دولت  و  مجلس  بین  چالش هاى 
الیحه هاى  از  رونمایى  زمان  در 
از  اما  امسال،  است.  بوده  بودجه 
مربوط  حاشیه هاى  و  چالش ها 
اینکه  تا  نبود  خبرى  حقوق ها  به 
رئیس  آذر  عادل  گذشته،  شب 
طى  محاسبات  دیوان  سابق 
اظهاراتى، تنور حاشیه هاى مربوط 
داغ  را  آینده  سال  حقوق هاى  به 

کرد.
از  قبل  تابناك،  گزارش  به 
سابق  رئیس  صحبت هاى  مرور 
در  گفت،  باید  محاسبات  دیوان 
سال  بودجه  الیحه   (12) تبصره 
ضریب  افزایش  دولت  آینده، 
حقوق  مختلف  گروه هاى  حقوق 
بگیر در دستگاه هاى اجرایى ماده 
(29) قانون برنامه ششم توسعه و 
همچنین نیرو هاى مسلح، وزارت 
اتمى  انرژى  سازمان  و  اطالعات 

را 25 درصد تعیین کرده است.
انجام  بینى هاى  پیش  طبق 
1400 سال  در  است  قرار  شده، 
حداقل دریافتى 3.8 میلیون تومان 
بازنشستگان  و  کارکنان  براى 
تا  دریافتى  حقوق هاى  و  باشد 
سقف 4 میلیون تومان از پرداخت 
مالیات معاف باشند. این در حالى 
است که میزان افزایش حقوق در 
سال جارى 15 درصد و حداقل 
با  تومان  میلیون   2.8 دریافتى 
معافیت 3.8 میلیون تومان تعیین 

شده بود.
سابق  رئیس  صحبت هاى 

دیوان محاسبات چه بود؟
عادل آذر، رئیس سابق دیوان 
محاسبات در گفت وگویى درباره 
(دوم  گذشته  شب  در  حقوق ها 
دولت  نظرم  به  گفت:   (99 دى 
بسیار در افزایش حقوق ها دست 
و دلبازى به خرج داده است. کل 
25 را  احکام  در  حقوق  افزایش 
در  را  آن  و  کرده  اعالم  درصد 

است.  آورده  بودجه  تبصره هاى 
و  حاشیه ها  و  ملحقات  اگر  ولى 
کنیم  اضافه  آن  به  را  موارد  این 
بر اساس قانون مدیریت خدمات 
که  سازمان هایى  و  کشورى 
شرکت ها  و  دارند  خاص  قانون 
برنامه  قانون  در  که  منفذ هایى  و 
به  است  داده  اجازه  ششم 
عامل ها  هیات  ها،  مدیره  هیات 
و  حساب  یک  من  مجامع،  و 
فرمول هاى  اساس  بر  که  کتابى 
کردم؛  قبل  سال هاى  محاسباتى 
پرداخت  که  دیدند  مردم  اگر 
ماهانه 60 میلیون تومان در سال 
1400 براى یک نفر داشتیم هیچ 
تعجب نکنند. البته این نادر است 
کردم.  عرض  را  آن  سقف  من  و 
اما بدون تردید در بودجه 1400

میلیون   60 حدود  حقوق هاى 
این  داشت.  خواهیم  تومان 
پرداختى قانونى است و بر اساس 

قانون پرداخت مى شود.
حقوق هاى  بازگشت 

نجومى، اما این بار قانونى!
نجومى  حقوق هاى 
اولین  براى  که  بود  اصطالحى 
بار در اردیبهشت ماه سال 1395
مطرح شد. در 16 اردیبهشت 95
چند شبکه تلگرامى و وب سایت 
حقوق هاى  موضوع  سیاسى، 
مطرح  را  دولتى  مدیران  نجومى 
کردند؛ بحثى که سرآغازش فیش 
بیمه  مدیران  از  یکى  حقوقى 

مرکزى بود.
ماه  اردیبهشت  هفدهم  در 
شبکه   21 ساعت  اخبار   1395
با  گزارشى  در  سیما  و  صدا  اول 
ارجاع به فیش هاى حقوقى منتشر 
شده در وب سایت ها گفت، سه 
مدیر ارشد بیمه مرکزى در اسفند 
میلیون  هم 180  روى  ماه 1394 
اند.  گرفته  مزایا  و  حقوق  تومان 
که  بود   95 اردیبهشت   19 در 
انتشار  با  نیز  میزان  خبرگزارى 
حقوقى  فیش هاى  از  تصاویرى 

معاونان  تومانى  میلیون  ده  چند 
بیمه مرکزى خبر داد و این ماجرا 
تا آنجا پیش رفت که رئیس بیمه 

مرکزى استعفا داد.
حقوق هاى  مى رسد،  نظر  به 
نجومى در سال آینده باز خواهند 
بازگشت  این  بار  این  اما  گشت؛ 

قانونى است!
سامانه حقوق و دستمزد به 

کجا رسید؟
پس از رونمایى از حقوق هاى 
نجومى، پیشنهاد هایى در راستاى 
مقابله و عدم تکرار  این موضوع 
ارائه شد. یکى از این پیشنهادها، 
ثبت  جهت  سامانه اى  اندازى  راه 
حقوق و دستمزد هاى مدیران بود 
دسترسى  آن  به  مردم  عموم  که 

داشته باشند.
سامانه  اندازى  راه  پیشنهاد 
اجرایى  جهت  دستمزد  و  حقوق 
ششم  برنامه  قانون  متن  در  شدن 
توسعه گنجانده شد. در ماده 29

ذکر  توسعه  ششم  برنامه  قانون 
شد: دولت مکلف است طى سال 
اول اجراى قانون برنامه نسبت به 
راه اندازى سامانه ثبت حقوق و 

مزایا اقدام کند.
ادارى  سازمان  روى،  این  از 
و  طراحى  مسئول  استخدامى  و 
مزایا  و  حقوق  سامانه  ساماندهى 
از  که  گونه  همان  همچنین  شد. 
متن قانون برنامه ششم توسعه نیز 
باید  سامانه  این  است،  مشخص 
در سال اول اجراى قانون برنامه 
سال  پایان  تا  یعنى  توسعه  ششم 
1396 راه اندازى مى شد، اما این 
آن  اندازى  راه  و  نشد  محقق  امر 
در  شد.  موکول   1397 سال  به 
آیین   1397 ماه  اردیبهشت  دوم 
و  تدوین  قانون  این  اجراى  نامه 
در دهم اردیبهشت ماه 1397 در 
هیات دولت بررسى شد. در این 
گرفته  تصمیم  اجرایى  نامه  آیین 
سال  ماه  مهر  ابتداى  از  که  شد 
مدیران  حقوق  اطالعات   1397

روى این سامانه قرار بگیرد.
مهرماه  به  شدن  نزدیک  با 
رئیس  انصارى  جمشید   ،1397
در  استخدامى  و  ادارى  سازمان 
مورخه  خبرى  ویژه  گفتگوى 
پیدا  حضور   1397 شهریور   4
کرد و در مورد زمان راه اندازى 
برنامه  طبق  گفت:  سامانه  این 
مورد  در  شده  انجام  ریزى هاى 
بارگذارى  دولتى  دستگاه هاى 
این سامانه تا پایان تابستان انجام 
مى شود، ولى در مورد دستگاه هاى 
هنوز  اطالعات  دولت  از  خارج 
در سامانه بارگذارى نشده است.

به هر حال هر آنچه بود، راه 
اندازى این سامانه به سال 1397

در  و  گذشت  زمان  نرسید.  هم 
جریان بررسى الیحه بودجه سال 
رسید  تصویب  به  ماده اى   1398
که باید سامانه ثبت حقوق و مزایا 
به وزارت امور اقتصادى و دارایى 

منتقل مى شد.
تکلیف  بر  بنا  باید  هرچند 
ثبت  سامانه  مسئولیت  قانونى 
وزارت  عهده  بر  مزایا  و  حقوق 
قرار  دارایى  و  اقتصاد  امور 
جمشید  اظهارات  مى گرفت، 
ادارى  سازمان  رئیس  انصارى 
ماه  خرداد  در  استخدامى  و 
این  که  مى داد  نشان   1398 سال 
وزارتخانه بعد از گذشت سه ماه 
از سال، اقدامى براى تحویل این 

سامانه انجام نداده است.
1398 ماه  مرداد   27 در 
سازمان  رئیس  انصارى،  جمشید 
بر  گفت:   استخدامى  و  ادارى 
جمهور  رییس  دستور  اساس 
ها،  حقوق  انتشار  درخصوص 
شهریورماه  تا  مدیران  دریافتى 
همچنین  و  شد  خواهد  منتشر 
دولت  زیرمجموعه  صندوق هاى 
در  را  حقوق  اطالعات  باید  نیز 

سامانه وارد کنند.
به هر صورت هر آنچه بود، 
راه  کار  که  نشد  مشخص  واضح 
اندازى این سامانه به کجا رسید؟ 
اذهان عمومى پاسخ مشخصى در 
این زمینه دریافت نکردند و هنوز 
هم این ابهام وجود دارد که این 
خیر؟  یا  شد  اندازى  راه  سامانه 
همه  آیا  مى کند؟  کار  چگونه 
حقوق ها  این  به  مى توانند  مردم 
به  خیر؟  یا  کنند  پیدا  دسترسى 
هر حال بد نیست حاال که دوباره 
نجومى  حقوق هاى  موضوع 
مسئولین  است،  شده  مطرح 
این  در  ترى  روشن  توضیحات 

زمینه ارائه دهند.
آیا مدیران 60 میلیونى درد 

مردم را درك خواهند کرد؟
مطرح  موضوع  این  چند  هر 
دیوان  سابق  رئیس  توسط  شده 
محاسبات تا زمان تهیه این مطلب 
از سوى سازمان برنامه و بودجه 

تکذیب یا تایید نشده است، باید 
گفت که در صورت صحت این 
را  پرسش  این  باید  موضوع، 
مطرح کرد، در شرایطى که کشور 
مشکالتى  با  درآمدى  لحاظ  به 
گونه  این  آیا  است،  شده  مواجه 
طریق  از  هم  آن  تراشى  خرج 
پرداخت حقوق هاى نجومى براى 

مملکت قابل قبول است؟
که  شرایطى  در  همچنین 
بسیارى از مردم کشورمان (حدود 
شرایط  دلیل  به  نفر)  میلیون   40
دریافت  نیازمند  زندگى،  سخت 
یارانه معیشتى کرونایى شده اند، 
نجومى  حقوق هاى  این  پرداخت 
داشته  مى تواند  توجیهى  چه 
باشد؟ آیا مدیرانى که حقوق هاى 
ماهانه 60 میلیون تومانى دریافت 
زندگى  مى توانند  کرد،  خواهند 
سخت مردم عادى را که با تورم 
مى کنند،  نرم  پنجه  و  دست  باال 
سیاستگذارى هاى  و  کنند  درك 
این  از  خروج  براى  درستى 

وضعیت انجام دهند؟  
ضرورى  نکته  این  به  اشاره 
است که عادل آذر در گذشته نیز 
به وجود حقوق هاى نجومى اشاره 
دى  مورخه 7  در  وى  بود.  کرده 
امشب  تیتر  برنامه  در   1398 ماه 
شبکه خبر تایید کرد که هنوز هم 
دارد.  وجود  نجومى  حقوق هاى 
آذر گفت: اگر از من سوال شود 
که آیا هنوز حقوق نجومى وجود 
دارد، مى گویم: «بله». حقوق هاى 
2 نسل  شرکت هاى  در  نجومى 
دیوان  نظارتى  چتر  زیر  که   3 و 
بازرسى  سازمان  و  محاسبات 
دارد،  وجود  نیستند،  کشور  کل 
دولتى  شرکت هاى  در  وگرنه 
 ... و  کشاورزى  ملى،  بانک  مثل 
حساب هاى  محاسبات  دیوان  که 
آن ها را چک مى کند، حقوق هاى 
در  اما  ندارد،  وجود  نجومى 
شرکت هاى  تابعه  شرکت هاى 
وجود  نجومى  حقوق هاى  دولتى 
دارد که قانون تجارت به ما اجازه 
دیوان  مى گوید  و  نمى دهد  ورود 

محاسبات حق رسیدگى ندارد.
 روایت یک نماینده مجلس 
از حقوق نجومى برخى مدیران 

بانک ها و بیمه ها
حسن لطفى، عضو کمیسیون 
در  اخیرا  نیز  مجلس  اجتماعى 
هنوز  اعالم اینکه  گفت وگویى با 
هم حقوق هاى نجومى در حال 
اظهار  است،  شدن  پرداخت 
ما  دست  به  اطالعاتى  داشت: 
مدیران  برخى  که  است  رسیده 
برخى  و  ها  بیمه  و  بانک ها 
شرکت  مدیره  هیات  اعضاى 
نجومى  هاى  حقوق  دولتى  هاى 

دریافت مى کنند.

حساب و کتاب رئیس سابق دیوان محاسبات

مردم از حقوق ماهانه 60 میلیون تومان 
در 1400 تعجب نکنند!

به گزارش ایلنا، درحالیکه دولت و وزارت رفاه، شراط دریافت یارانه صد هزار تومانى را بیمه بودن و 
شغل و درآمد ثابت داشتن دانسته، افراد مختلفى که هریک به نوعى مستمرى بگیر سازمان تامین اجتماعى 
محسوب مى شوند، در تماس ها و پیام هاى مکرر، نسبت به عدم دریافت یارانه 100 هزار تومانى کرونا 
اعتراض کردند. این گروه ها از عدم تعلق یارانه انتقاد دارند که دو نمونه از این انتقادات در زیر آورده 

مى شود:
زنى سرپرست خانوار با ماهى یک میلیون و 500 هزار تومان درآمد!

مى گوید:  مى کند،  دریافت  کار  سابقه  سال   15 با  را  همسرش  مستمرى  که  خانوار  سرپرست  زنى 
مستمرى دریافتى من حدود یک میلیون و 500 هزار تومان است اما با این حال، یارانه 100 هزار تومانى 

را به من نداده اند. 
این زن سرپرست خانوار که یک فرزند محصل در خانه دارد، با بیان اینکه دریافت 100 هزار تومان 
براى چهار ماه متوالى مى توانست کمى از بار هزینه هاى تحصیل فرزندم بکاهد، خود را متعلق به پایین ترین 
دهک هاى درآمدى کشور مى داند و مى گوید: بسیارى از افرادى که به ظاهر درآمد ثابت ندارند و شغل 
ثابتى هم ندارند، ممکن است چند برابر من عایدى ماهانه داشته باشند؛ من در دور و بر خودم کسانى را 
مى شناسم که فقط خرید و فروش مى کنند؛ از گوشى گرفته تا خط تلفن همراه؛ اما یارانه هم مى گیرند؛ این 

افراد بیمه ندارند اما مستحق هم نیستند.
 او با بیان اینکه نه همسان سازى و نه افزایش مستمرى ها نتوانسته من را به خط فقر نزدیک کند؛ ادامه 
مى دهد: وضعیت معیشتى آدمهایى مثل من که زیر حداقل بگیر محسوب مى شوند، اصًال مناسب نیست؛ چه 

کسى مستحق تر از من و امثال من براى دریافت یارانه؟!
از کارافتاده اى با ماهى کمتر از دو میلیون تومان مستمرى ماهانه!

حمید یک کارگر از کارافتاده است که به دلیل حادثه کار، از کارافتاده شده و سالهاست که مستمرى 
ازکارافتادگى مى گیرد؛ درآمد او نیز ماهانه کمتر از دومیلیون تومان است اما یارانه 100 هزار تومانى کرونا 
را نگرفته است. حمید نیز نسبت به معادالت پرداخت یارانه انتقاد دارد و مى گوید: کار من یدى و بدنى 
بوده و بنابراین بعد از ازکارافتادگى، دیگر نمى توانم شغلى داشته باشم؛ من تحصیالت دانشگاهى ندارم که 
بتوانم کار پشت میزنشینى پیدا کنم و از کارافتادگى برایم مساله نباشد؛ من دیگر نمى توانم کار کنم و تنها 
منبع درآمد من همین مستمرى ناچیز ماهانه است؛ چرا به من یارانه نمى دهند و از من حمایت نمى کنند؟ چه 
کسى به کارگر ساده اى که از کارافتاده باشد و توان کار نداشته باشد، کار مى دهد و او را استخدام مى کند؟!

را  زندگى  هزینه هاى  آن  با  بتوان  که  باشد  اندازه اى  به  ازکارافتادگى  مستمرى  باید  مى دهد:  ادامه  او   
تامین کرد؛ حاال که اینگونه نیست، الاقل در پرداخت یارانه ها و حمایت ها، من و امثال من را خط نزنند! 
من علیرغم بیمه بودن و درآمد ثابت داشتن، متعلق به پایین ترین دهک هاى درآمدى هستم و فکر نمى کنم 

از من مستحق تر هم باشد!
زیر  بگیران  مستمرى  و  کارافتادگان  از  باید  است،  عدالت  برقرارى  به  قرار  اگر  مى کند  تاکید  نیز  او 
حداقلى را به حساب بیاورند و از آنها حمایت نقدى بکنند؛ حمید بر این باور است که آمدن کرونا، هزینه 

زندگى آدم هایى مثل او را به شدت افزایش داده اما درآمد این آدمها همچنان ثابت مانده است.
کارگران ساختمانى با نیمى از ماه بیکارى!

در عین حال، کارگران ساختمانى نیز که به هزار زحمت حق بیمه ماهانه خود را به حساب سازمان 
تامین اجتماعى واریز مى کنند چراکه اگر سه ماه متوالى این حق بیمه را نریزند، بیمه آن ها قطع مى شود و 
بروند در صف طوالنى متقاضیان بیمه کارگران ساختمانى، آخر صف بایستند و ماه ها انتظار  باید مجدداً 
بکشند- نسبت به عدم دریافت یارانه 100 هزار تومانى کرونا انتقاد دارند و مى گویند: با آمدن کرونا، نرخ 
بیکارى ما افزایش یافته؛ گاهى بیش از نیمى از ماه را بیکاریم و اگر شانس بیاوریم و کارى پیدا کنیم، باید 
با دستمزدهاى بسیار پایین بسازیم چراکه فرصت هاى شغلى در بخش ساختمان محدود است و متقاضى 

شغل، بسیار.
 همه این گروه ها در حالى از دریافت یارانه 100 هزار تومانى خط خورده اند که دولت، فقط یک 
شرط ثابت براى دریافت یارانه مشخص کرده: داشتن بیمه، داشتن درآمد ثابت و ماهانه. این در حالیست 
که سازمان تامین اجتماعى بیمه شدگان بسیارى دارد که بیمه هستند ولى یا درآمد ثابت ماهانه ندارند (مانند 
مکفى  درآمد  این  اما  دارند  ماهانه  ثابت  درآمد  یا  و  ساز)  و  ساخت  فعلى  بحران  در  ساختمانى  کارگران 
نیست؛ حتى گروه هایى از مستمرى بگیران هستند که نصف حداقل مستمرى دریافتى دارند و بنابراین، 
صد هزار تومان یارانه دولت مى تواند کمک مناسبى براى آن ها باشد؛ به خصوص در ایام بحران کرونا که 
هم هزینه هاى درمان و بهداشت مردم افزایش یافته و هم هزینه هاى مازادِ آموزش مجازى و تهیه تبلت و 

اینترنت، بر دوش خانوارها تحمیل شده است.
صدهزار تومان، وقتى فرصتى نیست!

در چنین شرایطى، زنى سرپرست خانوار یا از کارافتاده اى که برایش فرصت شغل مجدد نیست و باید 
با مستمرى ناچیز ازکارافتادگى، امور زندگى را اداره کند، نمى توانند نسبت به تبعیض درعدم دریافت یارانه 
بى تفاوت باشند؛ آن ها بیمه خود را شرط استطاعت کامل نمى دانند و به حق براین باور هستند که بسیارى 
از اقشار اجتماع که بیمه ندارند، گاهًا درآمدهاى بسیار بیشترى دارند چرا که از کانال اقتصاد غیررسمى یا 
مشاغل کاذب و خارج از لیست، کسب روزى مى کنند و امکان این را دارند که بسیار بیشتر از بیمه شدگان 

سازمان، پول دربیاورند.
کار  بود،  زنده  زمانیکه همسرم  تا  مى گوید:  نبوده  شاغل  عمرش  در  که هرگز  خانوار  سرپرست  زن   
مى کرد و هرجور بود هزینه هاى زندگى تامین مى شد؛ اما براى من مادر که هیچ شغلى بلد نیستم و هیچ 

تخصصى ندارم، امکان کسب درآمد نیست؛ آیا دولت نباید از من حمایت کند؟
 به گفته او و امثال او، صد هزار تومان پولى نیست اما وقتى چهار ماه به صورت منظم پرداخت شود، 
مى توان با آن ماهانه چند کیلو مرغ یا تخم مرغ خرید و به خانه آورد؛ حمید مى گوید: براى ازکارافتادگانى 
مثل من، همین پول ناچیز، بازهم «غنیمت» است! براى همین است که نسبت به عدم دریافت آن، معترضیم 

و به شدت انتقاد داریم!

اعتراض جاماندگان به عدم دریافت یارانه 
100 هزارتومانى کرونا

فارس،  گزارش  به 
شوراى  مجلس  نمایندگان 
امروز  علنى  نشست  در  اسالمى 
جریان  در  پارلمان  (یکشنبه) 
از  موادى  اصالح  طرح  بررسى 
قانون انتخابات ریاست جمهورى 
با ماده 10 این طرح با 170 رأى 
موافق، 6 رأى مخالف و 14 رأى 
نماینده   229 مجموع  از  ممتنع 
حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این ماده؛ ماده (57) 
و  اصالح  ذیل  شرح  به  قانون 
شوراى  مى شود:  ابقاء  آن  تبصره 
از  پس  روز  پانزده  ظرف  نگهبان 
پایان مهلت ثبت نام به صالحیت 
داوطلبان رسیدگى و نظر خود را 
یک  و  نماید  مى  جلسه  صورت 
نسخه از آن  را به وزارت کشور 
بررسى  نتیجه  مى کند.  ارسال 
توسط  داوطلبان  صالحیت 
نگهبان به وزارت کشور  شوراى 
به  نیز  کشور  وزارت  و  اعالم 

اطالع عموم مى رساند.
گزارش  این  براساس 
9 ماده  بررسى  جریان  در 
سید  موافقت  با  مذکور،  طرح 
امیرحسین قاضى زاده هاشمى که 
برعهده  را  علنى  جلسه  ریاست 

داشت، این ماده مراعا ماند.

تشریح  در  زاده  قاضى 
ماده  این  ماندن  مرعى  پیشنهاد 
گفت: باتوجه به حذف مواد 5 و 
در  که  آنجا  از  و  مذکور  طرح   6
ماده 9 از این مواد نام برده شده 

است،  ماده 9 مراعا مى ماند.
آمده  مانده  مراعا  ماده  در 
شرح  به  قانون   (56) ماده  است؛ 
درصورت  مى شود:  اصالح  ذیل 
مدارك  ارائه  اثبات  و  کشف 
موضوع  جعلى  یا  غیرواقعى 
 «6»  ،«5»  ،«4»  ،«2»  ،«1» اجزاى 
این   (35) ماده  (ب)  بند   «10» و 
از  پیش  و  ثبت نام  از  پس  قانون 
تأیید  نامزدهاى  اسامى  اعالم 
صالحیت شده، ثبت نام داوطلب 
کان لم یکن تلقى مى شود و در 
صورتى که چنین موضوعى ناظر 
به نامزدهاى تأیید صالحیت شده 
کشف شود، صالحیت وى مطابق 
بررسى  مورد  قانون   (58) ماده 
صورتى  در  مى گیرد.  قرار  مجدد 
یا  و  غیرواقعى  مدارك  ارائه  که 
برگزارى  از  پس  نامزد  جعلى 
حکم  تنفیذ  از  قبل  و  انتخابات 
جهت  مراتب  شود،  ثابت  وى 
رهبرى  مقام  براى  تصمیم  اتخاذ 

ارسال مى شود.
تبصره- هرگاه عمل داوطلب 

موضوع این ماده عنوان مجرمانه 
و  قوانین  مطابق  باشد،  داشته 
مقررات کیفرى مورد پیگرد قرار 

مى گیرد.
ارجاع ماده مربوط به دعوت 
داوطلبان  از  نگهبان  شوراى 
براى  جمهورى  ریاست  احتمالى 
امور  کمیسیون  به  سوابق  بررسى 

داخلى
همچنین،  امروز  نشست  در 
نمایندگان  با ارجاع ماده 11 طرح 
اصالح موادى از قانون انتخابات 
کمیسیون  به  جمهورى  ریاست 
با  شوراها  و  کشور  داخلى  امور 
185 رأى موافق، 16 رأى مخالف 
مجموع 247 از  ممتنع  رأى  و 5 
نماینده حاضر در صحن موافقت 

کردند.
است؛ماده  آمده   11 ماده  در 
(59) قانون به شرح ذیل اصالح 

مى شود:
از  نگهبان  شوراى  اعضاى 
سه ماه پیش از ثبت نام انتخابات 
از  تدریج  به  جمهورى  ریاست 
ماده  شرایط  واجد  که  داوطلبانى 
به  و  باشند  مى  قانون  این   (35)
براى  را  خود  داوطلبى  نحوى 
انتخابات ریاست جمهورى اعالم 
نموده اند، دعوت به عمل آورده 

تا سوابق داوطلبان و برنامه هاى 
امور  اداره  براى  را  آنها  آینده 
مندرج  شرایط  احراز  و  کشور 
قانون   121 و   115 اصول  در 
داوطلبان  نمایند.  بررسى  اساسى 
باید ضمن ارائه مدرك مربوط به 
مذکور،  ماده  در  مندرج  شرایط 
اعالم  مخصوص  پرسشنامه 
تحویل  و  تکمیل  را  داوطلبى 

شوراى نگهبان نمایند.
اطالعات،  -1وزارت  تبصره 
پاسداران  سپاه  اطالعات  سازمان 
انقالب اسالمى، سازمان بازرسى 
محاسبات  دیوان  کشور،  کل 
کشور و سایر مراجع ذى صالح 
روز  پانزده  مهلت  ظرف  مکلفند 
به  مربوط  سوابق  و  مدارك 
داوطلبان ریاست جمهورى را با 
شورا  انتخابات  اداره  درخواست 
شوراى  اعضاى  از  هریک  یا 
تحویل  کامل  صورت  به  نگهبان 
حکم  اجراى  از  تخلف  نمایند. 
این ماده توسط هر یک از مقامات 
یا کارکنان دستگاه هاى ذکر شده 
هاى  مجازات  از  یکى  مستوجب 
ماده  موضوع   5 درجه  تعزیرى 
اسالمى  مجازات  قانون   (19)

مصوب 1392/2/11است.
تبصره -2 داوطلبان مى توانند 

در هنگام ثبت نام تأییدیه احزاب 
سیاسى  هاى  جبهه  یا  و  ملى 
فعالیت  نحوه  قانون  موضوع 
را  سیاسى  هاى  گروه  و  احزاب 
انتخابات  الکترونیکى  سامانه  در 
بارگذارى  نام  ثبت  هنگام  در 
داوطلبى  اعالم  ى  ضمیمه   و 
زمان  مدت  در  یا  و  نمایند  خود 
داوطلبان  صالحیت  به  رسیدگى 

به شوراى نگهبان ارائه نمایند.
گزارش  این  براساس 
نمایندگان با 153 رأى موافق، 32
رأى مخالف و 23 رأى ممتنع از 
در  حاضر  نماینده   246 مجموع 
اصالح  طرح   12 ماده  با  جلسه 
انتخابات  قانون  مواد  از  برخى 
ریاست جمهورى موافقت کردند 
که بر اساس این مصوبه،  ماده 60

این قانون حذف مى شود.
قانون   60 ماده  است  گفتنى 
به  جمهورى  ریاست  انتخابات 

شرح زیر است:
موظف  وزارت کشور 
نظریۀ  وصول  از  پس  است 
نامزد هاى  اسامى  نگهبان  شوراى 
ریاست جمهورى را با استفاده از 
وسایل ارتباط جمعى ظرف مدت 
سراسر  مردم  اطالع  به  روز  دو 

کشور برساند.
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قائم مقام شهردار ارومیه گفت:

آذربایجان غربى کماکان داراى 
کمترین نرخ تورم 12 ماهه در کشور

اولویت برف روبى معابر ابتدا خیابان هاى 
اصلى و مناطق شیب دار است

نقش خودت را در سالمت ایفا کن...
ماسک من از تو محافظت مى کند - ماسک تو از من محافظت مى کند

براساس گزارش مرکز آمار ایران اگر چه آذربایجان غربى در 
اما  است  برخوردار  خانوارها  ماهانه  تورم  نرخ  بیشترین  از  ماه  آذر 
از  ماهه   12 تورم  نرخ  کمترین  داراى  قبل  ماههاى  همچون  کماکان 

جمله در خانوار شهرى است.
به  غربى،  آذربایجان  استاندارى  عمومى  روابط  گزارش  به 
تورم  کل  شاخص  عدد   1399 ماه  آذر  در  ایران؛  آمار  مرکز  از  نقل 
2.0 قبل  ماه  به  نسبت  که  رسید   280,6 به  کشور  خانوارهاى  براى 
درصد افزایش نشان مى  دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه 
درصد   4.5 با  غربى  آذربایجان  استان  به  مربوط  کشور  خانوارهاى 
افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان خوزستان با 1.0

درصد افزایش است. 
نرخ تورم دوازده ماهه منتهى به آذر ماه 1399 براى خانوارهاى 
ماهه  دوازده  تورم  نرخ  بیشترین  رسید.  درصد   30.5 عدد  به  کشور 
مربوط به استان هرمزگان (35.3 درصد) و کمترین آن مربوط به استان  

آذربایجان غربى (27.2 درصد) است.
در شاخص کل تورم خانوار شهرى نیز بیشترین نرخ دوازده ماهه 
آذربایجان  استان  به  مربوط  آن  کمترین  و  هرمزگان  استان  به  مربوط 

غربى(26.9) درصد است.
در شاخص کل تورم براى خانوار روستایى نیز استان آذربایجان 

غربى جزو سه استان داراى کمترین نرخ تورم دوازده ماهه است.

به گزارش مدیریت ارتباطات 
و اموربین الملل شهردارى ارومیه؛ 
غالم رضا عدل دوست با حضور 
در برنامه زنده رادیویى شهریمیز 
از تمام نیروهاى تالشگر مدیریت 
شهرى به دلیل فعالیت هاى شبانه 
رزوى در پاکسازى معابر از برف 
و بازگشایى آن تشکر و قدردانى  

کرد.
شهر  اینکه  بیان  با  وى 
مساحت 10443هکتار  به  ارومیه 
ها  خیابان  و  شوارع  مساحت  با 
داراى   2242هکتار  میزان  به 
23هزار  و  خیابان  956عدد 
کرد:  عنوان  است،  201کوچه 
روز  چند  زمستانى  عملیات  در 
تعداد  این  مقابل  در  گذشته 

خیابان و کوچه 13 دستگاه نمک 
باش،  11 دستگاه ده تن تیغه دار، 
دستگاه   20 گریدر،  دستگاه   9
دستگاه   5 دار،   چرخ   6 کامیون 
مینى لودر ، 4 دستگاه بیل بکهو و  
برف  عملیات  تانکر  دستگاه   14
زدگى  یخ  از  پیشگیرى  و  روبى 

معابر را انجام دادند.
در  دوست  عدل  گفته  به 
یک  اخیر  روبى  برف  عملیات 
هزار و 70 تن نمک همراه با شن 
استفاده  معابر  بازگشایى  جهت 
از  استفاده  در  شهردارى  که  شد 
مسایل  بدلیل  نمک  و  شور  آب 
تخریب  و  محیطى  زیست 
آسفالت شهرى محدودیت دارد.

بارش  در  کرد:  عنوان  وى 

و  پاکبان  نفر   880 اخیر  برف 
300کار گر فضاى سبز وعمر ان  
را  معابر  روزى  شبانه  فعالیت  با 
جهت تسهیل در تردد شهروندان 

از برف بازگشایى کردند.
با  ارومیه  شهردار  مقام  قائم 
روبى  برف  اولویت  اینکه  بیان 
و  اصلى  هاى  خیابان  ابتدا  معابر 
عنوان  است،   دار  شیب  مناطق 
کرد:   شهردارى ارومیه از آذرماه 
اماده  در  زمستانى  عملیات  براى 

باش کامل است.
بارش  در  کرد:  عنوان  وى 
معابر  روبى  برف  عملیات  اخیر 
آغاز شد اما  اصلى  ابتدا از معابر 
ترافیک منجر به بروز مشکل در 
عملیات برفى روبى در 2 ساعت 

کاهش  با  که  شد  بارش  آغازین 
ترافیک این مشکل نیز رفع شد.
ارومیه شهردار  مقام  قائم 
از شهروندان درخواست کرد که 
در  شهردارى  یاریگر  شهروندان  
اگرچه  باشند  برف  بارش  زمان 
را  خود  اصلى  رسالت  شهردارى 

مى  انجام  برف  بارش  زمان  در 
این  در  نیز  شهروندان  اما  دهد  
عملیات  انجام  در  ویژه  به  ایام 
منازل  درب  درختان  تکانى  برف 
خود با شهردارى مشارکت داشته 

باشند.
شهروندان  از  همچنین  وى 

روزهاى  در  کرد  درخواست 
ضرورى  غیر  هاى  تردد  از  برفى 
در سطح شهر اجتناب کنند و از 
کنند   استفاده  کمتر  نقلیه  وسایل 
حداقل  استفاده  صورت  در  و 
وسایل نقلیه خود  را به تجهیزات 

زمستانى تجهیز  کنند.

شهروندان یاریگر شهردارى در زمان بارش برف باشند

شهردار ارومیه به مناسبت میالد حضرت عیسى مسیح(ع) و سال 
نو میالدى خطاب به هموطنان و همشهریان مسیحى پیامى صادر کرد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهردارى ارومیه؛ 
شهردار ارومیه به مناسبت میالد حضرت عیسى مسیح(ع) و سال نو 
میالدى خطاب به هموطنان و همشهریان مسیحى پیامى صادر کرد. 

در این پیام آمده است:
بسمه تعالى

حضرت عیسى مسیح(ع) از پیامبران اولوالعزمى است که در نزد 
تمامى  همانند  حضرت  آن  دارد.  باالیى  بسیار  جایگاه  نیز  مسلمانان 

پیامبران نماد و پیام آور صلح، دوستى و خداباورى بود.
رسیدن  فرا  و  مسیح(ع)  عیسى  حضرت   مبارك  میالد  اینجانب 
و  تبریک  مسیحى  همشهریان  و  هموطنان  تمامى  بر  را   2021 سال 
تهنیت گفته و ضمن آرزوى ایام خوب و توام با سالمتى، امیدوارم ایام 

آینده همراه با با موفقیت و بهروزى براى همه مان باشد.
محمد حضرت پور
شهردار ارومیه

پیام شهردار ارومیه به مناسبت
میالد حضرت عیسى مسیح(ع)

و سال نو میالدى

عمومى  روابط  گزارش  به 
برق  نیروى  توزیع  شرکت 
آذربایجان غربى، از ابتداى سال 
1399 تاکنون با وجود تنگناهاى 
مالى و همه گیرى ویروس کرونا، 
سعى  برق  صنعت  تالشگران 
داشته اند تا برنامه ریزى صحیح و 
کار جهادى طرح هاى برق رسانى 
شود  اجرایى  استان  سراسر  در 
غربى  آذربایجان  مردم  عموم  تا 
برخوردار  پایدار  برق  نعمت  از 
از  راستا  همین  در  باشند، 
از 28 بیش  کنون  تا  سال  ابتداى 
برق رسانى  طرح  ریال  میلیارد 
به  میاندوآب  شهرستان  سطح  در 

بهره بردارى رسیده است.
برق  توزیع  مدیر  کاظمى 
خصوص  این  در  میاندوآب 
از  بهره بردارى  منظور  به  گفت: 
در  جدید  رسانى  برق  طرح هاى 
کیلومتر   17 از  بیش  میاندوآب 

ضعیف،  فشار  برق  توزیع  شبکه 
فشار  خط  کیلومتر   1 به  قریب 
متوسط و 6 دستگاه پست هوایى 
احداث شده است و از طرح هاى 
اجرا شده نیز مى توان به احداث 
اعتبار  با  هوایى  پست  دستگاه   3
جهت  ریال   میلیون   2980
توسعه شبکه و رفع ضعف ولتاژ 
همچنین  و  شهرى  مشترکین 
احداث 3 دستگاه پست هوایى و 
600 متر خط 20 کیلوولت هوایى 
ریال  میلیون   3850 اعتبار  با 
جهت اصالح و رفع ضعف ولتاژ 

مشترکین روستایى اشاره کرد.
وى افزود: به منظور بازآرایى 
ولتاژ  وضعیت  بهبود  و  شبکه 
تبدیل  طرح  شهرى  مشترکین 
شبکه فشار ضعیف سیمى توزیع 
خودنگهدار  کابل هاى  به  را  برق 
به طول 6000 متر و اعتبار 3880
بهره بردارى  به  ریال  میلیون 

کیلومتر  تبدیل 2  و  است  رسیده 
از شبکه توزیع برق فشار ضعیف 
براى  خودنگهدار  کابل  به  سیمى 
رفع ضعف ولتاژ و اصالح شبکه 
فرسوده در مناطق مختلف شهرى 
و روستایى میاندوآب نیز با اعتبار 
1570 میلیون ریال از ابتداى سال 

99 تا کنون اجرایى شده است.
2 از  بیش  واگذارى   *

هزار و 300 انشعاب جدید در 
میاندوآب

پایان  تا   99 سال  ابتداى  از 
305 و  هزار   2 تعداد  آذرماه 

انشعاب جدید به مشترکان شهرى 
واگذار  میاندوآب  روستایى  و 
مشترکین  سهم  که  است  شده 
871 و  هزار  یک  تعداد  خانگى 
65 عمومى  مشترکین  انشعاب، 
انشعاب و سایر مصارف نیز 303

انشعاب است.
سال  در  ملى  تولید  کمک به 

جهش تولید از ابتداى سال جزو 
توزیع  شرکت  هاى  ماموریت 
بى  غر  آذربایجان  برق  نیروى 
منظور  همین  به  و  است  بوده 
به  انشعاب  واگذارى  در  تسهیل 
کشاورزى  و  تولیدى  مشترکین 
توسط تمامى مدیریت هاى تابعه 

شرکت پیگیرى مى شود.
رونق  به  کمک  راستاى  در 
تولید از ابتداى سال 99 تا کنون 
براى  تولیدى  انشعاب   16 تعداد 

معدنى  و  صنعتى  واحدهاى 
همچنین  و  است  شده  واگذار 
کشاورزى  انشعاب   50 تعداد 
چاه هاى  به  برق رسانى  براى  نیز 

کشاورزى نصب شده است.
واگذارى انشعاب هاى جدید 
شبکه  که  بخش هایى  در  برق 
ندارد  وجود  برق  نیروى  توزیع 
جدید  شبکه  احداث  مستلزم 
38 واگذارى  براى  و  است 
میاندوآب  در  شهرى  انشعاب 

ضعیف  فشار  شبکه  کیلومتر   3.5
میلیون   7500 اعتبار  با  هوایى 

ریال احداث شده است.
برق  انشعاب   113 واگذارى 
روستاهاى  سطح  در  روستایى 
تا  است  شده  سبب  میاندوآب 
میاندوآب  برق  توزیع  مدیریت 
قریب 6 کیلومتر شبکه 400 ولت 
میلیون   8350 اعتبار  با  هوایى 

ریال احداث کند.

اجراى 28 میلیارد ریال پروژه برق رسانى 
در میاندوآب

واگذارى بیش از 2300 انشعاب برق جدید در میاندوآب

گفتگو  در  رضوى  علیرضا 
با خبرنگاران رسانه هاى گروهى 
هزار   95 تعداد،  این  از  افزود: 
در  مابقى  و  شهرها  در  مشترك 

روستاهاى استان قرار دارند.
طرح  اینکه  بیان  با  وى 
سال  ماه  دى  ابتداى  از  امیدآب 
اظهار  شود،  مى  اجرایى  جارى 
داشت: این طرح با هدف تشویق 
رعایت  و  جویى  صرفه  به  مردم 
در  و  اجرا  آب  مصرف  الگوى 

شش  از  کمتر  که  مشترکینى  آن، 
آب  مصرف  ماه  در  مکعب  متر 
شرب داشته باشند، از صددرصد 
بها  آب  پرداخت  معافیت 

برخوردار خواهند شد.
و  آب  شرکت  مدیرعامل 
در  غربى  آذربایجان  فاضالب 
خود،  سخنان  از  دیگرى  بخش 
یکپارچه سازى شرکت هاى آب 
و فاضالب شهرى و روستایى را 
اقدامى مهم در راستاى بهره مندى 

هرچه بهتر مردم از خدمات آب 
افزود:  و  برشمرد  فاضالب  و 
شرکت  سازى  یکپارچه  موضوع 
و  شهرى  فاضالب  و  آب  هاى 
گذشته  سال  اواسط  از  روستایى 
نیز  جارى  سال  اوایل  در  و  آغاز 

عملیاتى شد.
وى با بیان اینکه با این اقدام 
ساماندهى  ابالغى،  چارت  و 
جدید در شرکت آب و فاضالب 
آذربایجان غربى نیز عملیاتى شده 

است، اظهار کرد: یکپارچه سازى 
فاضالب  و  آب  هاى  شرکت 
شده  باعث  روستایى  و  شهرى 
تا انجام خدمات بهره بردارى به 
موقع به انجام رسیده و با استفاده 
همجوار،  شهرهاى  آب  منابع  از 
هاى  سرمایه  و  امکانات  تجمیع 
در  شده  ارائه  خدمات  انسانى، 
در  فاضالب  و  آب  هاى  بخش 
استان،  روستاهاى  و  شهرها  کلیه 
در  سهولت  به  و  یافته  توسعه 

اختیار مردم قرار گیرد.

ارائه  خدمات  گفت:  وى 
شده به مردم و مشترکین در حال 
گسترش بوده و نواقص احتمالى 
نیز به تدریج در حال رفع شدن 

است.

در  سازد؛  مى  نشان  خاطر 
مشترك  هزار   978 حاضر  حال 
مشترك  هزار   412 و  آب 
فاضالب، از خدمات شرکت آب 
و فاضالب آذربایجان غربى بهره 

مند هستند.

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربى:

175 هزار مشترك آب در آذربایجان غربى مشمول
طرح امیدآب هستند

خط انتقال آب 350 میلی متري شهر چالدران ترمیم شد.
شهرستان  فاضالب  و  آب  امور  عمومى  روابط  گزارش  به 
چالدران، به دنبال اتفاق روى داده در خط انتقال آب چاه هاي 
اتفاقات  اکیپ  پرسنل  تالش  با  آشاقی،   گل  به  چالدران  مسیر 
آب، ترمیم و رفع اتفاق، این خط ترمیم و مشکل بوجود آمده 

در آن، مرتفع شد.
این گزارش مى افزاید؛ با تالش پرسنل فنى امور، عملیات 
ترمیم خط انتقال مذکور در کمترین زمان ممکن و بدون قطعى 

آب شرب مشترکین به اتمام رسید.

ترمیم خط انتقال آب 350 میلی 
متري شهر چالدران

گفت:  ارومیه  دریاچه  احیاى  ستاد  استان هاى  دفتر  رییس 
وسعت دریاچه به بیش از 2 هزار و 785 کیلومتر مربع رسیده است.

دفتر  رییس  ارومیه،  فرماندارى  عمومى  روابط  گزارش  به 
استان هاى ستاد احیاى دریاچه ارومیه با بیان اینکه وسعت دریاچه 
هم  گفت:  است،  رسیده  مربع  کیلومتر  و 785  هزار  از 2  بیش  به 
اینک این میزان نسبت به کمترین حجم ثبت شده در سال 1393

بیش از 100 درصد افزایش یافته است.
فرهاد سرخوش با اعالم اینکه تراز دریاچه ارومیه به یک هزار 
اقدامات  داشت:  اظهار  است،  رسیده  سانتى متر   24 و  متر   271 و 
دولت تدبیر و امید از سال 93 در احیاى نگین آبى آذربایجان سبب 
شده تا تراز آن نسبت به کمترین میزان ثبت شده بیش از یک متر 

و 20 سانتى متر افزایش یابد.
وى در رابطه با میزان آب دریاچه ارومیه نیز گفت: حجم آب 
نگین آبى آذربایجان نیز از مرز سه میلیارد و 260 میلیون مترمکعب 
گذشته که نسبت به سال 1394 و قبل از آغاز اقدامات عملى ستاد 

احیا بیش از 5 برابر برابر افزایش یافته است.
رییس دفتر استان هاى ستاد احیاى دریاچه ارومیه با اشاره به 
اینکه در سال گذشته بیش از یک میلیارد و 425 میلیون مترمکعب 
شاهد  افزود:  است،  شده  سرازیر  دریاچه  به  حق آبه  عنوان  به  آب 
افزایش دوباره تراز دریاچه ارومیه با سرازیر شدن حق آبه آن طى 

هفته هاى آتى خواهیم بود.
سرخوش با اعالم اینکه طرح هاى مهم انتقال آب به دریاچه 
ارومیه طى سال جارى و به تدریج به بهره بردارى مى رسد، افزود: 
طرح انتقال آب از جنوب آذربایجان غربى تا پایان امسال و توسط 

رییس جمهورى افتتاح مى شود.
وى با بیان اینکه دریاچه ارومیه یک حوضه آبى بسته است و 
میزان تبخیر آب آن در فصل گرما سبب کاهش تراز آن مى شود، 
میزان  جبران  سبب  ارومیه  دریاچه  به  آب  انتقال  طرح هاى  گفت: 
تبخیرى این دریاچه شده و پیش بینى مى شود ساالنه تراز آن حدود 

یک متر افزایش یابد.

وسعت دریاچه ارومیه
2 برابر شد
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اطالعیه شماره 2 شرکت گاز 
آذربایجان غربى درباره مصرف بهینه

رئیس کل دادگسترى آذربایجان غربى
امروز قوه قضائیه قوه اى تحول محور، 

پویا و پرتحرك است

همه با هم
براى حفاظت از خود

و خانواده

ماسک بزنیم...

دادستان  معارفه  مراسم 
حوزه  رئیس  و  میاندوآب 
قضائى بخش کشاورز با حضور 
رئیس کل دادگسترى آذربایجان 

فرماندار  و  جمعه  امام  غربى، 
اجتماعات  سالن  در  میاندوآب 
برگزار  میاندوآب  دادگسترى 

گردید.

عمومى  روابط  گزارش  به 
دادگسترى آذربایجان غربى، در 
این مراسم دکتر گروسى رئیس 
ضمن  استان  دادگسترى  کل 

تشریح سیاست هاى تحولى قوه 
قضائیه و پیشرفت هاى چشمگیر 
دو سال اخیر گفت: این سیاست 
رهبرى  معظم  مقام  تأیید  به  ها 
اصالحاتى  هم  اخیراً  و  رسیده 
تحول  مسیر  نمودن  هموار  براى 
و  اقدامات  در  بخشى  سرعت  و 
ایجاد رضایت مندى مراجعین که 
سرمایه اجتماعى دستگاه قضا مى 

باشد اعمال گردیده است.
وى افزود: امروز قوه قضائیه 
و  پویا  محور،  تحول  اى  قوه 
میثاق  راستاى  در  پرتحرك 
جمهورى  مقدس  نظام  ارزشمند 
اسالمى ایران یعنى قانون اساسى 
که ملهم از موازین شرع و وحى 

مى باشد در حرکت است.
دادرسى  داد:  ادامه  گروسى 
الکترونیک که در گذشته نزدیک 
محقق  بود  سخت  باورش  حتى 
شده، سیستم انفورماتیک دستگاه 
قضا از جمله سیستم هاى پیشرفته 
همه  کاربست  به  با  که  باشد  مى 
ظرفیت هاى این سیستم بسیارى 
نظام  هاى  معضل  ها  آسیب  از 
سنتى رفع شده جلوى هزینه هاى 
اضافى و گاهًا گزاف گرفته شده، 

در وقت مردم بسیار صرفه جویى 
و به تبع آن کرامتشان در دستگاه 
مضاعف گردیده است. در زمینه 
معوق  هاى  پرونده  به  رسیدگى 
معوق  هاى  پرونده  از 90%  بیش 
پرونده  و  شده  تکلیف  تعیین 
رسوبى به آن معنا در دادگسترى 

وجود ندارد.
رئیس شوراى قضائى استان 
در بخش دیگرى از بیانات خود 
قبلى  دادستان  از  قدردانى  ضمن 
ضمن  میاندوآب  قضائى  حوزه 
دادستان  خطیر  وظایف  تبیین 
تحول  و  تغییر  این  داشت:  ابراز 
طبیعت  ها  رفتن  و  آمدن  و 
هدف  و  اصل  هاست  مسئولیت 
بایستى خدمت به مردم و طاعت 
در  مسئولى  هر  باشد.  پروردگار 
مسئولیت  بار  متعارف  مدت  یک 
آن  از  پس  و  کشیده  دوش  به  را 
جدید  نیروهاى  به  را  خود  جاى 
با خالقیت هاى ویژه و ابتکارات 
از  استفاده  با  تا  دهد  مى  تازه 
مضاعف  انرزى  با  آنان  تجربیات 
در تحقق آرمان هاى نظام مقدس 

اسالمى تالش نمایند.
دادگسترى  کل  رئیس 

اظهار  آذربایجان غربى در پایان 
دادستان  مستمر  حضور  داشت: 
جدى  تعامل  و  قضائى  حوزه  در 
استقالل  حفظ  و  اقتدار  با  توأم 
شهر،  مسئولین  با  قضا  دستگاه 
اقدامات و تالش پیگیر در زمینه 
زندانها،  کیفرى  جمعیت  کاهش 
حساسیت خاصى در زمینه مبارزه 
و  رده  هر  در  فساد  مظاهر  با 
صنف، برخورد بدون اغماض با 
اشرار و اراذل و اوباش و تعدى 
کنندگان به امنیت و آرامش مردم، 
آموزش  همراهى  و  همکارى 
دادگسترى،  ضابطین  با  محور 
ها،  کیفرخواست  از  جدى  دفاع 
همکاران  از  صیانت  و  مراقبت 
به  که  هایى  آسیب  مقابل  در 
اقتضاء مسئولیت متوجه آنهاست، 
از  تأکیداً  که  است  مواردى 

دادستانها مورد انتظار است.
در پایان این مراسم جهانگیر 
جدید  دادستان  مسعودى 
اصالنى  مختار  و  میاندوآب 
رئیس جدید حوزه قضایى بخش 
دکتر  از  را  خود  احکام  کشاورز 
دادگسترى  ریاست  گروسى 
آذربایجان غربى دریافت نمودند.

اطالع  پایگاه  گزارش  به 
منطقه  مخابرات  رسانى 
نورى  چنگیز  غربى،  آذربایجان 
منطقه  مخابرات  سرپرست 
نژاد  جلیلى  قاسم  همراه  به 

فناورى  و  ارتباطات  مدیرکل 
سفرى  در  استان  اطالعات 
از  غربى  آذربایجان  جنوب  به 
اینترنت  توسعه  وضعیت  آخرین 
روستایى سردشت بازدید کردند.

فعالیت  با  که  طرح  این 
حوزه  در  تیم   10 روزى  شبانه 
و  فیبرنورى  نصب،  انتقال،  هاى 
است،  درجریان  سیار  ارتباطات 
روستایى  مناطق  اتصال  هدف  با 
اینترنت  شبکه  به  استان  جنوب 

انجام مى شود.
جریان  در  نورى  چنگیز 
تالش  بر  تاکید  با  بازدید  این 
مخابرات منطقه آذربایجان غربى 
براى اتصال روستاهاى محروم به 
USO اینترنت که از کانال طرح
به مخابرات استان سپرده مى شود، 
آموزش  بحث  به  باتوجه  گفت: 
روستایى،  آموزان  دانش  مجازى 
آذربایجان  منطقه  مخابرات 
غربى به دنبال اجرا شدن هر چه 

سریعتر این پروژه ها است.

پایگاه  گزارش  به 
منطقه  مخابرات  اطالع رسانى 
اساس  بر  آذربایجان غربى، 
سال  دوم  سه ماهه  ارزیابى هاى 
و  ها  معاونت  توسط  که   ،99
شرکت  مختلف  هاى  بخش 
مى شد،  انجام  ایران  مخابرات 
آذربایجان غربى  منطقه   مخابرات 
در   86/99 امتیاز  با  توانست 

جایگاه پنجم قرار گیرد. 

گزارش  همین  اساس  بر 
اداره برنامه ریزى و کنترل برنامه 
و  تضمین  اداره  با  همراه  ها 
توسعه  و  (راهبرد  کیفیت  ارتقاى 
منطقه  مخابرات  وکار)  کسب 
اول،  جایگاه  در  آذربایجان غربى 
جایگاه  در  عمومى  روابط  اداره 
اداره  و  فارس)  با  (مشترك  اول 
نخست  جایگاه  در  نیز  بازرسى 

قرار گرفت.

مجلس  امور  بخش  همچنین 
آذربایجان غربى  منطقه  مخابرات 
اول  رتبه  کسب  به  موفق  نیز 
شرقى)  آذربایجان  با  (مشترك 
شد.         بر اساس این ارزیابى، 
امورات  با  مرتبط  حوزه هاى 
معاونت تنظیم مقررات مخابرات 
در  هم  آذربایجان غربى  منطقه 
شرکت  ارزیابى هاى  دوم  جایگاه 

مخابرات ایران قرار گرفت.

موفقیت ادارات، معاونت ها و بخش هاى مختلف 
مخابرات منطقه آذربایجان غربى

بازدید سرپرست مخابرات منطقه آذربایجان غربى
و مدیرکل ارتباطات و فناورى

پخش  ملى  شرکت  مدیر 
منطقه  نفتى  هاى  فرآورده 
تا  سال  ابتداى  از  گفت:  ارومیه 
لیتر  میلیون   132 بر  بالغ  کنون 
سفید)  زمستانى(نفت  سوخت 
نفت  خانوار  105هزار  بین  در 
شهرهاى  و  مرکز  سوز  سفید 
غربى  آذربایجان  استان  شمال 

توزیع شده است.
عمومى  روابط  گزارش  به 
فرآورده  پخش  ملى  شرکت 
هاى نفتى منطقه ارومیه،  احمد 
مجرد با اشاره به سوخت رسانى 
منطقه  مختلف  نقاط  به  مستمر 
ارومیه اظهار داشت: با توجه به 
و  قبلى  آمادگى  و  ریزى  برنامه 
در پى بروز سرما و بارش برف 
آذربایجان  استان  در  یخبندان  و 
انتقال  نحوه  بر  نظارت  غربى، 
و  نفتى  هاى  فرآورده  توزیع  و 
همچنین تامین، ذخیره سازى و 
ها  فروشندگى  سوخت  توزیع 
سخت  روستاهاى  در  ویژه  به 

حال  در  مطلوب  طور  به  گذر 
اجراست.

وى با اشاره به بارش برف 
از هفته گذشته و مستمر در همه 
شرکت  این  گفت:  استان  نقاط 
آمادگى کامل تامین سوخت در 
برف  و  دارد  را  بحرانى  شرایط 
در  تواند  نمى  هم  یخبندان  و 
سوخت رسانى به مناطق صعب 

العبور وقفه ایجاد کند.
پخش  ملى  شرکت  مدیر 
فرآورده هاى نفتى منطقه ارومیه 
6 بر  بالغ  روزانه  کرد:  تصریح 

هاى  فرآورده  انواع  لیتر  میلیون 
توزیع  ارومیه  منطقه  در  نفتى 
حاضر  حال  در  و  شود  مى 
و  حمل  ناوگان  ظرفیت  تمام 
خط  بر  مازاد  منطقه  زمینى  نقل 
لوله نفت کار جابجایى و توزیع 

سوخت را انجام میدهد
از  تقدیر  ضمن  مجرد 
شرکت  کارکنان  هاى  تالش 
ملى پخش فرآورده هاى نفتى به 

انبارهاى  عملیاتى  کارکنان  ویژه 
شرکت  این  افزود:  منطقه  نفت 
تالش مى کند تا با خدمت رسانى 
مردم،  به  موقع  به  و  مناسب 
در  را  نیاز  مورد  سوخت  تامین 
فراهم  ممکن  زمان  کوتاه ترین 
کند و همه تمهیدات الزم براى 
مختلف  مناطق  سوخت  تامین 

استان اندیشیده شده است.
پخش  ملى  شرکت  مدیر 
فرآورده هاى نفتى منطقه ارومیه 
سوخت رسانى  عملیات  گفت: 
صعب العبور  روستاهاى  همه  به 
شده  انجام  سال  اول  نیمه  در 
روستاهاى  به  سوخترسانى  و 
تمام  قوت  با  گذر  سخت 
زمستان  سهمیه  و  دارد  ادامه 
نفت  کننده  مصرف  خانوارهاى 
سفید در کارت بانکى سرپرست 
25 تا  و  شده  واریز  خانوارها 

اسفند سالجارى اعتبار دارند.

مدیر شرکت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه ارومیه خبر داد:

سوخت رسانى شبانه روزى در زیر بارش برف 
و یخبندان در سطح استان ادامه دارد

آذربایجان  گاز  شرکت  عمومى  روابط   2 شماره  اطالعیه  در 
غربى در خصوص رعایت الگوى مصرف در زمستان آمده است: 
هم  یکایک  براى  تندرستى  و  سالمتى  آرزوى  ضمن  احتراما، 
استانى هاى عزیز، به اطالع مى رساند، نظر به آغاز فصل زمستان و 
کاهش محسوس دما طى روزهاى اخیر، و پیش بینس بارش برف 
در روزهاى آینده، مصرف گاز با افزایش بى سابقه اى روبه رو شده 

و رکورد تازه اى در این خصوص به ثبت رسیده است.
است  ضرورى  طبیعى،  گاز  مستمر  برقرارى  جهت  این رو  از 
سیستم گرمایشى ساختمان تمامى ادارات استان یک ساعت قبل از 
شروع وقت ادارى روشن و یک ساعت قبل از اتمام وقت ادارى 
به  نسبت  نیز  محترم  مشترکین  گردد.  خاموش  تعطیل  روزهاى  و 

رعایت دماى رفاه یعنى 18 تا 21 درجه سانتیگراد، اقدام فرمایند.
اطمینان داریم با همکارى و تعامل همشهریان عزیز، زمستانى 

بدون قطعى گاز را سپرى خواهیم کرد.
روابط عمومى شرکت گاز آذربایجان غربى

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان آذربایجان غربى:
فعالیت 317 واحد صنایع تبدیلى در 

آذربایجان غربى

فرمانده پایگاه بسیج مقاومت والیت شرکت گاز آذربایجان غربى 
گفت: پایش دماى ادارات و ارگان هاى دولتى آغاز شده است.

به گزارش روابط عمومى شرکت گاز آذربایجان غربى، حسین 
نجفى، اظهار کرد: مطابق طرح ساالنه ى بسیج شرکت ملى گاز ایران، 
پایش دماى ادارات و ارگان هاى دولتى از 29 آذرماه به کلیه ى ادارات 

گاز شهرستان ها ابالغ شده تا نسبت به اجراى این طرح اقدام کنند.
وى با اعالم اینکه طرح پایش دماى ادارات و ارگان هاى دولتى تا 
پایان فصل سرما تداوم خواهد داشت، افزود: مطابق طرح مذکور که 
مبناى آن بخشنامه معاون اول رئیس جمهور در راستاى مصرف بهینه 
انرژى در ادارات و ارگان هاى دولتى است، دماى اتاق ها باید 21 درجه 

و سالن ها نیز 18 درجه سانتیگراد باشد.
فرمانده پایگاه بسیج مقاومت والیت شرکت گاز آذربایجان غربى، 
با بیان اینکه ادارات و ارگان هاى دولتى که دماى رفاه را رعایت نکنند، 
در مرحله اول اخطار شفاهى دریافت مى کنند، ادامه داد: یک روز پس 
از اخطار شفاهى، دماى آن اداره باردیگر پایش مى شود و در صورت 
عدم رعایت مجدد دماى رفاه، اخطاریه کتبى قطع گاز صادر مى شود 

و در مرحله سوم گاز آنها قطع مى گردد.
دولتى  ساختمان  دستگاه   3000 حدود  دماى  پایش  به  نجفى 
شده،  سپرى  روز  چند  طى  گفت:  و  کرد  اشاره  طرح  این  قالب  در 
صادر  دولتى  دستگاه هاى  از  برخى  به  کتبى  و  شفاهى  اخطاریه هاى 
شده و حتى گاز برخى از آنها نیز به طور موقت قطع شده تا نسبت به 

رعایت موارد تذکر داده شده اقدام کنند.
به گفته وى، بیشتر تذکر و اخطاریه هاى صادر شده به دلیل دماى 
بیش از اندازه و همچنین خاموش نکردن سیستم هاى گرمایشى پس 

از ساعت ادارى بوده است.

پایش دماى ادارات و ارگان هاى 
دولتى کلید خورد

صنعت،  سازمان  رییس 
معدن و تجارت آذربایجان غربى
اندازى  راه  ابتداى  از  کرد:  اظهار 
صنایع تبدیلى در استان، براى این 
میلیارد  و 803  هزار  واحدها 11 
و  دولتى  سرمایه گذارى  ریال 
که  گرفته  صورت  خصوصى 
رقم بسیار قابل توجهى در حوزه 

صنعت استان به شمار مى رود.
عمومى  روابط  گزارش  به 
معدن  صنعت،  سازمان 
آذربایجان  استان  وتجارت 
غربى، غالمرضا بابایى گفت: از 
ابتداى راه اندازى صنایع تبدیلى 
واحدها  این  براى  استان،  در 
ریال  میلیارد   803 و  هزار   11
سرمایه گذارى دولتى و خصوصى 
صورت گرفته که رقم بسیار قابل 
استان  صنعت  حوزه  در  توجهى 

به شمار مى رود.
با  واحد   317 افزود:  وى 
تن  میلیون   77 حدود  ظرفیت 

در  تبدیلى  محصوالت  انواع 
فعالیت  با  است  فعال  استان 
براى  صنعتى  واحدهاى  این 
جوانان  از  نفر   447 و  هزار   15
آذربایجان غربى اشتغال زایى شده 

است.
رییس سازمان صنعت، معدن 
با  آذربایجان غربى  تجارت  و 
اشاره به زمینه فعالیت واحدهاى 
گفت:  استان،  این  تبدیلى  صنایع 
زمینه  در  بیشتر  واحدها  این 
فعال  کشاورزى  و  غذایى  صنایع 

هستند.
آرد  تولید  افزود:  بابایى 
آب  و  میوه  انواع  قند،  گندم، 
کنسانتره  مرغ،  نوشیدنى،  و  میوه 
و  میوه  پوره  انواع  دام،  خوراك 
انواع  مارماالد،  انواع  سبزیجات، 
پیتزا،  خمیر  پاستوریزه،  خامه 
آرد  پاستوریزه،  ماست  انواع 
لقمه  کباب  برگرها،  انواع  برنج، 
شده  تهیه  مشابه  فرآورده هاى  و 

از گوشت قرمز چرخ شده، انواع 
شکالت و کمپوت زمینه فعالیت 
در  تبدیلى  صنایع  واحدهاى 

استان مى باشد.
از  یکى  کرد:  اضافه  وى 
استان  این  مزیت هاى  بزرگترین 
تبدیلى  صنایع  توسعه  بحث  در 
آذربایجان غربى  بودن  مرز  هم 
که  است  خارجى  کشور  سه  با 
بسیار  را  صادرات  امر  مى تواند 

تسهیل کند.
تکمیلى  و  تبدیلى  صنایع 
جهت  آن  از  کشاورزى  در 
غذا،  با  مرتبط  موضوعات  که 
به  وابسته  صنایع  و  کشاورزى 
در  همیشه  مى شود  شامل  را  آن 
با  و  بوده  مهم  اقتصادى  محافل 
مناسب  بسیار  شرایط  به  توجه 
آذربایجان غربى  مى توان گفت که 
این  در  سرمایه گذارى  به  توجه 
حوزه، پرداخت تسهیالت الزم به 
واحدهاى فعال براى بازسازى و 
موجود  ماشین آالت  به روزرسانى 
گردش  در  سرمایه  دادن  قرار  و 
کافى به آنها قادر خواهد بود در 
مدت زمان کوتاهى این استان را 
بخش  این  در  بزرگى  جهش  با 

مواجه سازد.
عمده صنایع آذربایجان غربى 
میوه،  تبدیلى  صنـایع  بخش  در 
فلزى  غیر  کانى  و  غذایى  مواد 

متمرکز شده است.
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پیام تبریک رئیس دانشگاه به مناسبت 
میالد حضرت عیسى مسیح(ع)

اجراى طرح شهید قاسم سلیمانى در استان

جواد  دکتر  غربى،  آذربایجان  دا  وب  خبرى  پایگاه  گزارش  به 
درمانى  بهداشتى  خدمات  و  پزشکى  علوم  دانشگاه  رئیس  آقازاده 
آذربایجان غربى  طى پیامى میالد حضرت عیسى (ع) و پیشاپیش آغاز 

سال نو میالدى را تبریک گفت.
متن پیام به شرح ذیل مى باشد:

به نام خداوند بخشنده و مهربان
درود و سالم خدا بر عیسى بن مریم (ع) پیام آور توحید الهى و 
صلح و دوستى ، سمبل صبر و شکیبایى ، پرچمدار  اخالق و معنویت 
و تحیت حضرت حق بر مادر عظیم الشان ایشان حضرت مریم عذرا 
باد که با نفحه الهى بشریت را از نعمت پر برکت حضرت عیسى (ع) 

برخوردار ساخت .
عیسى مسیح(ع) اسوه بندگى خدا بود و آمد تا آدمیان با پذیرش 
بندگى خدا لذت عشق به پروردگار یکتا و لذت خدمت به بندگان 
عیدانه  را  جاودانه  بهشت  اش  شکرانه  به  و  دریابند  جان  به  را  خدا 

بگیرند.
و  مذاهب  ادیان،  کمان  رنگین  که  غربى  آذربایجان  استان 
ملى  وحدت  و  احترام  با  توام  آمیز  مسالمت  زندگى  و  فرهنگهاست 
آنان با همدیگر به عنوان یکى از قدیمى ترین جوامع داراى تکثر قومى 
و مذهبى، نام این سرزمین تاریخى را در جهان بلند آوازه کرده است .

ایثارگران،  شهداء،  خاطره  و  یاد  گرامیداشت  ضمن  بدینوسیله 
جانبازان و آزادگان واالمقام جامعه مسیحى  استان ، تبریکات صمیمانه 
خویش را به مناسبت فرارسیدن سالروز میالد پیامبر اولوالعزم حضرت 
عیسى مسیح (ع)  و همچنین سال 2021 میالدى را پیشاپیش، حضور 
یکایک هموطنان عزیز مسیحى ،نمایندگان جامعه مسیحیان در مجلس 
در  شاغل  مسیحى  همکاران  همچنین  و  روحانیون  اسالمى،  شوراى 
واحد هاى تابعه دانشگاه و خانواده محترمشان تبریک عرض نموده 
و از درگاه خداى مهربان، موفقیت ، سالمتى ، سربلندى و شادکامى 

را آرزومندم.
دکتر جواد آقازاده
رئیس دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى
آذربایجان غربى

امور  و  اوقاف  مدیرکل 
طرح  غربى:  آذربایجان  خیریه 
کمک  ادامه  در  سلیمانى  شهید 
هاى مومنانه در راستاى حمایت 
آسیب  و  بضاعت  کم  اقشار  از 
مى  اجرا  کرونا  بیمارى  از  دیده 

شود.
عمومى  روابط  گزارش  به 
خیریه  امور  و  اوقاف  کل  اداره 
آذربایجان غربى، حجت االسالم 
جوانبخت،  ناصر  والمسلمین 
خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
در گفتگو با صدا و سیماى مرکز 
آذربایجان غربى گفت: با توجه به 

نزدیکى ایام شهادت سردار حاج 
اوقاف  سازمان  سلیمانى،  قاسم 
برنامه هاى ویژه اى را جهت این 
ایام در نظر گرفته که یکى از این 
سلیمانى  شهید  طرح  ها،  طرح 
است که ادامه کمک هاى مومنانه 
کم  اقشار  از  حمایت  راستاى  در 
بضاعت و آسیب دیده از بیمارى 

کرونا است.
بر  عالوه  اینکه  بیان  با  وى 
توزیع بسته هاى معیشتى، توزیع 
بسته هاى بهداشتى و طبخ غذا هم 
در قالب طرح شهید سلیمانى در 
استان در حال اجرا است، افزود: 

بسته هاى  این  تا  مى شود  تالش 
معیشتى با کمک مراکز افق مستقر 
امامزادگان  مقدس  آستان  در 
دست  به  استان  متبرکه  بقاع  و 

نیازمندان واقعى برسد.
وى در ادامه بیان کرد: از اول 
سلیمانى  شهید  طرح  که  ماه  آذر 
یلداى  440بسته  شد،  اجرا 
مهربانى، 4000 پرس غذاى گرم، 
مالى،  مساعدت  تومان  43میلیون 
1415سبد  و  ماسک  72000عدد 
نیات  محل  از  معیشتى  کمک 
توزیع  و  تهیه  استان  موقوفات 

شده است.

معاون سرمایه  گذارى اداره  
گردشگرى  میراث فرهنگى،  کل 
آذربایجان غربى  صنایع دستى  و 
38 امسال  ماهه   9 «در  گفت: 

حوزه  در  اصولى  موافقت 
صادر  استان  در  سرمایه گذارى 

شده است.»
روابط  عمومى  به  گزارش 

میراث  فرهنگى،  اداره  کل 
صنایع  دستى  و  گردشگرى 
عبدلى،  محمد  آذربایجان غربى، 
کرد:  اظهار  مطلب  این  اعالم  با 
انجام  سرمایه گذارى  «میزان 
دو  با  برابر  طرح ها  این  در  شده 
است  ریال  میلیارد   700 و  هزار 
طرح ها  این  از  بهره بردارى  با  و 
نفر   695 براى  مى شود  پیش بینى 

اشتغال ایجاد مى شود.»
در  «همچنین  افزود:  وى 
ایجاد  مجوز  چهار  مدت  این 
جمله  از  گردشگرى  تاسیسات 
یک  خوى،  در  مهمان پذیر  یک 
سفره خانه در بوکان، یک هتل و 
یک مرکز گردشگرى سالمت در 

ارومیه صادر شده است.»
سرمایه گذارى  معاون 
میراث فرهنگى،  اداره کل 
صنایع دستى  و  گردشگرى 
آذربایجان غربى ادامه داد: «حجم 
در  شده  پیش بینى  سرمایه گذارى 
میلیارد  با 392  برابر  طرح ها  این 
ریال بوده و با اتمام این طرح ها 
ایجاد  اشتغال  نفر   50 براى 

مى شود.»
9 «در  کرد:  تصریح  او 
واحد  دو  همچنین  امسال  ماهه 
و  کارا  هتل  جمله  از  گردشگرى 
حمام  تندرسى  و  سالمت  مرکز 
بهره بردارى  به  ارومیه  اتحادیه 

رسیده است.»

صدور 38 موافقت اصولى
در حوزه سرمایه گذارى آذربایجان غربى

و  گردشگرى  میراث فرهنگى،  اداره کل  سرمایه گذارى  معاون 
پنج  به  تسهیالت  اعطاى  تصویب  از  آذربایجان غربى  صنایع دستى 
طرح صنایع دستى و گردشگرى استان از محل اشتغال پایدار روستایى 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومى اداره کل میراث  فرهنگى، گردشگرى و 
صنایع دستى آذربایجان غربى، 6 دى ماه، محمد عبدلى، با اعالم این 
مطلب اظهار کرد: «مبلغ تسهیالت مصوب شده براى این طرح ها برابر 

با 15 هزار و 400 میلیون ریال است.»
او افزود: «این طرح ها شامل چهار طرح صنایع دستى از جمله سه 
واحد صنایع چوبى و حصیرى و یک واحد صنایع دستى چرمى و یک 

سفره خانه سنتى در چایپاره است.»
گردشگرى  میراث فرهنگى،  اداره کل  سرمایه گذارى  معاون 
این  از  بهره بردارى  «با  کرد:  عنوان  آذربایجان غربى  صنایع دستى  و 
طرح ها براى 17 نفر اشتغال ایجاد خواهد شد و امید است با اعطاى 

این تسهیالت روند راه اندازى این واحدها سرعت بگیرد.»

تصویب اعطاى تسهیالت به 5
طرح صنایع دستى و گردشگرى 

آذربایجان غربى

عمومى  روابط  گزارش  به 
کشاورزى  جهاد  سازمان 
رسول  غربى،  آذربایجان 
ملى  رویداد  جلسه  در  جلیلى 
در  راهکارها  چالشهاو  بررسى 
که  درختى  سیب  میوه  ریزش 
با  کنفرانس  ویدئو  صورت  به 
و  آموزش   ، تحقیقات  سازمان 
شد،  برگزار  کشاورزى  ترویج 
افزود: هم اکنون 54 هزار هکتار 
سطح باغات سیب مثمر و شش 
در  سیب  نهال  باغ  هکتار  هزار 
از  زیادى  بخش  که  است  استان 
شامل  را  استان  باغى  محصوالت 

مى شود.
مدیریت  خصوص  در  وى 
کشاورزى  محصوالت  ضایعات 
در حوزه سیب، عنوان کرد: از دهه 
60 در استان آذربایجان غربى به 
خصوص شهرستان ارومیه عمده 
بود  انگور  شده  تولید  محصول 
شهر  ارومیه  به  خاطر  این  به  که 
انگور نیز گفته مى شد اما بعد از 
دردهه 70 خصوص  به   60 دهه 
آبهاى  منابع  از  آب  برداشت  با 
باغداران  عالقمندى  و  زیرزمینى 

به این بخش کشت و تولید سیب 
به تدریج جاى محصول کم آب 
بر انگور را گرفت و باغات سیب 

در استان رونق گرفت.
جهاد  سازمان  رئیس 
غربى آذربایجان  کشاورزى 
باغات  رشد  با  اینکه  به  اشاره  با 
تبدیلى  و  فرآورى  صنایع  سیب، 
استان  در  حوزه  این  در  خوبى 
آغاز  را  خود  فعالیت  و  احداث 
کردند، گفت: در حال حاضر 14

تبدیلى  صنایع  و  فرآورى  واحد 
فعال  استان  در  سیب  کنسانتره 
اشتغال  در  مهمى  سهم  که  است 
و ارز آورى براى استان و کشور 

به همراه دارند.
بر  اینکه  بیان  با  جلیلى 
درصد   30 آمارها  برخى  اساس 
به  کشاورزى  محصوالت  از 
ادامه  شوند،  مى  تبدیل  ضایعات 
موضوعى  سیب  حوزه  در  داد: 
نداریم  ضایعات  عنوان  تحت 
عنوان  تحت  ضایعات  این  بلکه 
به  بازارها  در   3 درجه  سیب 
کنسانتره  بخش  در  خصوص 
حوزه  در  و  شود  مى  عرضه 

هم  سیب  یک  حتى  سیب  تولید 
از چرخه تولید خارج نمى شود.

این مسئول با تاکید بر اینکه 
آذربایجان  تولیدى  هاى  سیب 
خوبى  کیفیت  از  کشور  و  غربى 
برخوردار است، اضافه کرد: باید 
بیشتر  افزوده  ارزش  راستاى  در 
تالش کنیم اختالف معامله قیمت 
دهیم  افزایش  را   3 درجه  سیب 
زحمتى  و  هزینه  همان  که  چرا 
درجه  هاى  سیب  تولید  براى  که 
یک و درجه 2 در کشور صرف 
نیز   3 درجه  سیب  در  شود،  مى 

صورت مى گیرد.
وى با بیان اینکه بین 25 تا 30

درصد از محصول سیب تولیدى 
استان سیب درجه 3 است، گفت: 
عملکرد  متوسط  حاضر  زمان  در 
تولید 20 تن در هر هکتار است 
در  پذیرى  رقابت  افزایش  براى 
باید  میزان  این  جهانى  بازارهاى 
کشور  اکنون  هم  یابد،  افزایش 
چین که رتبه اول تولید سیب در 
دنیا را دارد، این میزان 50 تا 60

تن در هر هکتار است.
جهاد  سازمان  رییس 

با  غربى  آذربایجان  کشاورزى 
تاکید بر نهادینه کردن کشاورزى 
روشهاى  از  استفاده  و  هوشمند 
آموزشى  و  ترویجى  تحقیقى، 
در این حوزه افزود: مبارزه دقیق 
مقاوم  سیب،  امراض  و  آفات  با 
سازى گونه هاى کشت شده در 
باالى  ریزش  به  توجه  با  استان 
سیب به دلیل بادهاى مدیترانه اى 
بهاره که از شرق و غرب کشور 

وارد مى شود ضرورى است.
کارها  اینکه  بیان  با  جلیلى 
سالهاى  طى  خوبى  اقدامات  و 
اخیر در این حوزه صورت گرفته 
مقاوم  با  باید  کرد:  عنوان  است، 
تولیدى  هاى  سیب  ارقام  سازى 
خسارات  کاهش  براى  کشور  در 
تالش  بخش  این  در  ضایعات  و 
آذربایجان  اقتصاد  که  چرا  کنیم 
غربى به اقتصاد کشاورزى وابسته 
است و بخش کشاورزى درواقع 
به  استان  اقتصاد  محرکه  موتور 

شمار مى رود.
جهاد  سازمان  رییس 
آذربایجان  سازمان  کشاورزى 
باید  اینکه  بیان  با  غربى 

بخش  محققان  و  پژوهشگران 
و  نظامند  صورت  به  کشاورزى 
بخش  وارد  شده  ریزى  برنامه 
دلیل  به  افزود:  شوند،  کشاورزى 
کاهش تعرفه تجارى بین ایران و 
گذشته  سال  اوراسیا  کشورهاى 
به  سیب  هزارتن   730 توانستیم 
که  کنیم  صادر  کشور  از  خارج 
سهم آذربایجان غربى 540 هزار 

تن بود.
دلیل  به  شد:  یادآور  وى 
سال  سیب  خوب  ارزآورى 
انگیزه  با  تجار  امسال  گذشته، 
و  سورت  حوزه  به  بیشترى 
بازارهاى  روز  نیاز  و  بندى  بسته 
گذشته  سالهاى  به  نسبت  جهانى 

وارد صادرات سیب شده اند که 
ترویجى  و  آموزشى  روشهاى  با 
در این بخش مى توانیم در کنار 
تجارى سازى نتیجه مطلوب ترى 

به دست بیاوریم.
جهاد  سازمان  رییس 
با  غربى  آذربایجان  کشاورزى 
اشاره به ظرفیت یک میلیون تنى 
غربى  آذربایجان  اى  سردخانه 
بخش  این  در  استان  اول  رتبه  و 
گفت: سال گذشته زنجیره سیب 
که  است  گرفته  شکل  استان  در 
حمل  تولید،  هاى  حوزه  تمامى 
و نقل، صنایع تبدیلى، سردخانه، 
سهم  زنجیره  این  در  همه  تجار 

قابل توجهى دارند.

آذربایجان غربى قطب اول سیب درختى ایران به شمار مى رود

عمومى  روابط  گزارش  به 
کشاورزى  جهاد  سازمان 
امانى،  عزیز  غربى،  آذربایجان 
بخش  در  ضایعات   به  اشاره  با 
به  کشاورزى  محصوالت 
خصوص باغى در بخش سیب، 
باغات  در  سیب  ریزش  افزود:  
طى سه مرحله صورت مى گیرد 
که شامل ریزش  مرحله اول به 
و  تلقیح  عدم  سرمازدگى،  دلیل 
ریزش  و  بوده  ناقص  تلقیح  یا 
مرحله دوم  در زمان فندقى شدن 
مواد  کمبود  به   مربوط  و  سیب 
هورمونى  تعادل  عدم  و  غذایى 
و سایر عوامل مربوطه مى باشد 
وهمچنین ریزش سومین مرحله 
مربوط  و  برداشت  قبل  نیز 
شرایط محیطى از جمله بادهاى 
مدیریتى  عوامل  سایر  و  شدید 
و  غذایى  مواد  تعادل  عدم  مانند 
به   مربوط  توجه  قابل  بخش  نیز 

نحوه برداشت محصول است.
وى نحوه برداشت محصول 
و  محصول  کیفیت  حفظ  در  را 
عدم تبدیل آن به ضایعات مهم 
و ضرورى دانست و اظهارکرد: 
مشاهده  هاى  بررسى  اساس  بر 
قبل  سیب  ریزش  استان  در  اى 
درصد   15 از  کمتر  برداشت  از 
میزان  این  عمل  در  اما  است 
سیب صنعتى  30 درصد بوده که 
برداشت  نادرست  شیوه  بیانگر 
محصول  این  بندى   بسته  و 

استراتژیک است.
مدیر باغبانى سازمان جهاد 
با  غربى  آذربایجان  کشاورزى 
100 و  میلیون   4 از  اینکه  بیان 
تن سیب تولیدى در کشور یک 
مربوط  تن  هزار   130 و  میلیون 
کرد:  عنوان  است،  استان  به 
سیب  درصد   30 میزان  این  از 
شود  مى  صنایع  جذب  تولیدى 

و  استان  داخل  مصرف  بقیه  و 
روانه  و  انبار  ها  سردخانه  در 
بازارهاى داخلى و  یا به خارج 

کشور صادر مى شود.
بودن  باال  به  اشاره  با  وى 
هزینه هاى تولید و قیمت ناچیز 
با  بازار  در  زیردرختى  سیب 
شده  تمام  باالى  قیمت  وجود 
این محصول بیان کرد: باال بودن 
حاصل  صنعتى   سیب  مقدار 
برآیند شیوه هاى سنتى برداشت 
بسته بندى و سورت  سیب در 
که  است  کشور  حتى  و  استان 
بسته بندى به روش غلط و نیز 
جذب   روش   بودن  نادرست 
سیب توسط کارخانجات نیز به 
افزایش ضایعات سیب دامن مى 

زند.
اینکه  بر  تاکید  با  امانى 
کیفى  تولید  در  چقدر  هر 
کشاورزى  و  باغى  محصوالت 

شود  تالش  سیب  خصوص  به 
و  اصولى  هاى  روش  از  اما 
بندى  بسته  و  برداشت  نوین 
کاهش  ضایعات  نکنیم  استفاده 
سالهاى  در  افزود:  یابد،  نمى 
بسته  و  سورت  واحدهاى  اخیر 
بندى خوبى در استان راه اندازى 
شده که امیدوارم منجر به کاهش 

ضایعات سیب در استان شود.
سازمان  باغبانى  امور  مدیر 
جهاد کشاورزى آذربایجان غربى 
نامناسب  انباشت  به  اشاره  با 
سیب هاى زیردرختى همه ساله 
در استان و در کنار جاده ها، بیان 
غیربهداشتى  انباشت  این  کرد: 
موجب نفوذ آلودگى هایى متعدد 
از آب و خاك حاصل از محیط 
را  ضایعات  و  شده  محصول  به 

افزایش مى دهد.
راستاى  در  گفت:  امانى 
امسال  سیب  ضایعات  کاهش 

احداث 80 مرکز خرید و دپوى 
سیب هاى زیردرختى در استان 
تعداد  این  از  که  شده  مصوب 
فعالیت  و  دایر  امسال  مرکز   40

داشتند.
سن  سنتى،  باغات  وى 
تغذیه  عدم  درختان،  باالى 
مواردى  در  و  باغات،   مناسب 
آفات و بیمارى هاى را از دیگر 
عوامل ایجاد ضایعات در بخش 
خصوص  به  باغى  محصوالت 
ایجاد  افزود:  و  کرد  ذکر  سیب 
باغات الگویى و نوین در سطح 
330 هزار هکتار با هدف اصالح 

و جایگزینى باغات سنتى سیب، 
با پایه  واحد باغ مدرن  ایجاد 7 
هاى رویشى، جایگزینى آبیارى 
آبیارى  جاى  به  فشار  تحت 
واحد  دو  ایجاد  نیز  و  غرقابى 
هاى  سیب  روى  بر  سایبان 
صورت  به  را  احداثى  مدرن 
الگویى از جمله اقدامات استان 
براى افزایش کیفیت سیب هاى 

تولیدى در استان بیان کرد.

باغات سنتى، برداشت و بسته بندى نامناسب ضایعات 
سیب را افزایش مى دهد

مدیرکل دامپزشکى آذربایجان غربى گفت: امسال 76هزار و 206
مورد بازدید از مراکز تولید و توزیع فرآورده هاى خام دامى صورت 

گرفته است.
به گزارش روابط عمومى، امید خلیل زاده افزود: کنترل و نظارت 
بهداشتى بر تولید، توزیع، نگهدارى و عرضه فرآورده هاى خام دامى به 
صورت مستمر توسط بازرسین بهداشتى درسطح استان انجام مى شود.
جارى   سال  طى 8ماهه  راستا  همین  در  کرد:  تصریح  زاده  خلیل 
قابل  غیر  دامى  خامى  فرآورده  انواع  444کیلوگرم  و  83هزار  مقدار 
ضبط  نگهدارى  و  تولید  عرضه،  مراکز  از  بهداشتى  غیر  و  مصرف 
مصرف  چرخه  از  و  سازى  معدوم  قضایى  مقام  دستور  با  که  گردیده 

خارج گردیده است.
تعداد1159 گرفته  صورت  بازدیدهاى  در  کرد:  نشان  خاطر  وى 
مورد غیر بهداشتى از واحدهاى عرضه محصوالت دامى احصا شده 
190واحد  تعداد  متخلف  هاى  واحد  با  برخورد  زمینه  در  و  است 

متخلف بدلیل عدم رعایت موازین بهداشتى نیز پلمپ گردیده است.
وى با بیان اینکه تمامى فرآورده هاى خام دامى استحصالى داراى 
نظارت  هاى  تیم  با  افزود:  است،  کامل  بهداشتى  نظارت  شناسنامه 
با  استان  هاى  کشتارگاه  تمامى  از  سرزده  هاى  بازدید  در  بهداشتى 
استقرار ناطرین بهداشتى و بازدید هاى مستمر خود عملکرد این مراکز 

را  از نظر بهداشتى مورد ارزیابى قرار مى دهند.
خلیل زاده همچنین بر رعایت توصیه هاى بهداشتى قرنطینه اى 
براى مقابله با بیمارى آنفلوانزاى فوق حاد پرندگان تاکید کرد و یاد 
آور شد: فعاالن حوزه طیور استان رعایت ضوابط بهداشتى و قرنطینه 
را  طیور  عادى  غیر  تلفات  هرگونه  و  گرفته  جدى  را  دامپزشکى  اى 

بالفاصله یه شبکه هاى دامپزشکى گزارش دهند.
مدیرکل دامپزشکى آذربایجان غربى گفت: مراقبت و پایش هاى 
الزم در سطح مرغدارى ها، واحدهاى طیور بومى و همچنین تاالب 
ها با توجه به خطر باالى انتشار بیمارى در زیستگاه هاى پرندگان، از 
جمله اقدامات بسیار موثر در زمینه کنترل و مبارزه از این بیمارى است 
که بصورت مداوم و مستمر توسط کارشناسان اداره کل انجام مى شود.

امسال 76 هزار و 206 مورد بازدید 
از مراکز تولید و توزیع فرآورده هاى 

خام دامى صورت گرفته است
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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 

کرونا  با  مقابله  ستاد  در 
بر  مبنى  شد  مطرح  پیشنهادى 
دوم  و  اول  پایه  مدارس  اینکه 
این  که  شود  بازگشایى  ابتدایى 
تخصصى  کمیته  در  موضوع 

مطرح شد و راى نیاورد
مقابله  ملى  ستاد  سخنگوى 
مصوبات  به  اشاره  با  کرونا،  با 
جلسه امروز ستاد، گفت: فعالیت 
صورت  به  همچنان  مدارس 
غیرحضورى ادامه خواهد داشت.

دکتر  ایسنا،  گزارش  به 
جلسه  درباره  رئیسى  علیرضا 
کرونا،  با  مقابله  ملى  ستاد  امروز 
بیمارى  وضعیت  آخرین  گفت: 
در سطح دنیا بررسى شد. در حال 
حاضر وضعیت حاکم در اروپا و 
رشدى  به  رو  وضعیت  آمریکا 
که  تغییراتى  به  توجه  با  و  است 
داده  رخ  رفتارش  و  ویروس  در 
که  انگلیسى  ویروس  و  است 
کرده  درگیر  را  کشور  چندین 

است، وجود دارد.
ساعت  از  تردد  محدودیت 

21 تا 4 صبح در همه شهرها
وى گفت: یکى از مصوبات 
جلسه امروز در این زمینه بود که 
با توجه به ارزیابى هاى انجام شده 
در کشور و گزارش دانشگاه هاى 
اقدامات  از  یکى  پزشکى،  علوم 
دارد  کمى  هزینه  که  موثر  بسیار 
شدید  محدودیت  ایجاد  باعث  و 
نمى شود، منع تردد درون شهرى 
از ساعت 21 تا 4 بامداد است که 
بسیار موثر بوده و امروز مصوب 
شد که در شهرهاى زرد نیز این 
منع تردد از ساعت 21 تا 4 بامداد 

ادامه پیدا کند.
30 در  کرونا  نزولى  روند 

استان/ کرونا در مازندران هنوز 
نزولى نشده است

وى افزود: در بحث ابتال در 
عبور  نفر  میلیون   80 مرز  از  دنیا 
کردیم. در کشور ما البته وضعیت 
به گونه اى است که در 30 استان 
است.  نزولى  کامال  بیمارى  روند 
استان مازنداران تنها استانى است 
که هنوز روند در آن به طور کامل 
نزولى نشده است و امیدواریم با 
توجه به پیش بینى ها روند نزولى 

را در این استان شاهد باشیم.
330 و  نارنجى  شهر   108

شهر در وضعیت زرد کرونا
جلسه  در  داد:  ادامه  رئیسى 
متعددى  موارد  ستاد  امروز 
در  خوشبختانه  شد.  بررسى 
حال حاضر شهر قرمز در کشور 
و 108 زرد  شهر  و 330  نداریم 

شهر نارنجى داریم که امیدواریم 
این شهرها هم به مرور به سمت 
و  ابتال  میزان  و  بروند  زرد  رنگ 
بسترى کاهش یابد. این دستاورد 
پروتکل ها،  رعایت  نتیجه 
نهادها،  اصناف،  مردم،  همکارى 
انتظامى،  و  نظامى  نیروى  کسبه، 
قاسم  حاج  شهید  طرح  اجراى 
سلیمانى و نظارت هایى است که 
بر اجراى پروتکل ها وجود دارد.

غیر  همچنان  مدارس 
حضورى است

مقابله  ملى  ستاد  سخنگوى 
با کرونا همچنین گفت: در ستاد 
مطرح  پیشنهادى  کرونا  با  مقابله 
پایه  مدارس  اینکه  بر  مبنى  شد 
بازگشایى  ابتدایى  دوم  و  اول 
کمیته  در  موضوع  این  که  شود 
تخصصى مطرح شد و راى نیاورد 
غیرحضورى  همچنان  مدارس  و 
که  آینده  در  تا  مى شود  برگزار 
شرایط بهترى فراهم شد و بعد از 
بحث اجراى واکسیناسیون و قطع 
اگر  آینده  سال  در  انتقال  زنجیره 
به  زمان  آن  شود،  فراهم  شرایط 
رویم.  مدارس  بازگشایى  سمت 
به  مدارس  همچنان  بنابراین 
صورت غیر حضورى خواهد بود 
ابتدایى  دوم  و  اول  پایه  حتى  و 
هم که براى بازگشایى حضورى 
راى  بود،  شده  پیشنهاد  مدارس 

نیاورد.
سمت  به  تا  کنید  رعایت 

تشدید محدودیت ها نرویم
وزارت  بهداشت  معاون 
مردم  از  کرد:  بیان  بهداشت 
تا  کنند  رعایت  مى کنم  خواهش 
محدودیت ها  تشدید  سمت  به 
این  در  بازاریان  و  کسبه  نرویم؛ 
تحمل  را  زیادى  فشار  مدت 
باعث  همکارى  این  و  کردند 
اگر  شد.  ما  براى  فعلى  دستاورد 
اتفاق  ساده انگارى  نکرده  خدایى 
مى شود.  بد  دوباره  اوضاع  افتد، 
از  پس  که  است  نرفته  یادمان 
آرامش اردیبهشت ماه و برگزارى 
دوباره تجمعات، بیمارى شعله ور 

شد.
کاهش 40 درصدى بسترى 
هاى  فوتى  درصدى   50 و 

روزانه کرونا
رییسى گفت: در حال حاضر 
میزان بسترى در کشور به شکل 
درصد  از 40  بیش  تقریبا  روزانه 
هم  میر  و  مرگ  و  داشته  کاهش 
نسبت به شروع طرح که حدودا 
50 از  بیش  بود  قبل  ماه  یک 
اما  است.  داشته  کاهش  درصد 
تجمعات،  مى کنم  تاکید  بازهم 
نشینى ها  شب  و  دورهمى ها 
موثر  آمار  افزایش  در  مى تواند 
باشد و اگر رعایت نشود ممکن 

است شاهد پیک مجدد باشیم.
قبلى  روند  اگر  افزود:  وى 
هزار   50 مى کرد،  پیدا  ادامه 
بسترى بیشتر داشتیم و با اجراى 
طرح هاى اخیر شاهد کاهش 50
7 نتیجه  در  و  بسترى  درصدى 
کمتر  میر  و  مرگ   500 و  هزار 
بوده ایم. اگر رعایت نکنیم ممکن 
است شاهد پیک مجدد در بهمن 

ماه یا اسفندماه باشیم.

به گزارش خبرگزارى صدا 
«کارآزمایى  مرکز  این  سیما،   و 
و  خطرى  بى  بررسى  بالینى 
فعال  غیر  واکسن  ایمونوژنیسیتى 
COVID-19 در جمعیت سالم: 
دو  شده،  تصادفى  فاز 1،  مطالعه 
را  پالسبو»  کنترل  با  کور  سو 

منتشر کرد.
هدف از مطالعه پیشگیرى و 
تعیین بى خطرى و ایمونوژنیسیتى 
COVID-19 فعال غیر  واکسن 

در جمعیت سالم است.
این مطالعه به صورت بالینى 
سو  دو  شده،  تصادفى  یک،  فاز 
پالسبو  موازى،  بازوى  سه  کور، 
کنترل، بر روى 56 فرد داوطلب 

سالم طراحى شده است.
دوسوکور  مطالعه  این 
کنندگان  ارزیابى  و  (داوطلبین 
پیامد) داراى پالسبو بر روى 56
فرد داوطلب سالم در محل یکى 
شده  (تجهیز  تهران  هتل هاى  از 
انجام  بالینى)  کارآزمایى  براى 

خواهد شد.
دریافت  از  پس  داوطلبان 
میکروگرم   5 یا   3 دوز  تصادفى 
(بر  (دارونما)  پالسبو  یا  واکسن 
دوز  مطالعه  مرحله  دو  اساس 
در  نوبت  دو  زیاد)  دوز  و  کم 
را  واکسن   14 و  صفر  روز هاى 
جهت  از   28 روز  تا  و  دریافت 
بررسى عوارض، ایمنى هومورال 
و سلوالر پیگیرى اولیه مى شوند. 
پایان  از  پس  افراد  تمام  وضعیت 
مطالعه تا روز 360 ام نیز پیگیرى 

طوالنى مدت خواهد شد.
شرایط ورود شرکت کنندگان 

و بالعکس
خالصه معیار هاى مهم ورود: 
تمایل  ساله،  تا 50  سالم 18  فرد 
توانایى  مطالعه،  در  شرکت  به 
فرم  امضاى  مطالعه،  شرایط  فهم 
باردارى  عدم  آگاهانه،  رضایتنامه 
و استفاده از روش هاى جلوگیرى 
از باردارى در خانم هاى داوطلب.
شرایط عمده ورود به مطالعه 

قبل از تصادفى سازى
سن 18 تا 50 سال وضعیت 
عمومى سالم طبق سابقه پزشکى 
و معاینات اولیه پزشک قادر باشد 
و تمایل داشته باشد در کل دوره 
مطالعه بر اساس پروتکل مطالعه 
همکارى داشته باشد توانایى فهم 
مطالعه  اجرایى  فرایند هاى  کامل 
توضیحات  و  باشد  داشته  را 
کند.  درك  درستى  به  را  مجریان 
رضایت  فرم  مفاد  فهم  به  قادر 
نامه آگاهانه باشد و قبل از ورود 
اجازه  کند  امضا  را  آن  مطالعه  به 
پزشکى،  پرونده  به  دسترسى 
صورت  در  آزمایشات  نتایج 
علت  به  بیمارستان  در  بسترى 
شک یا تایید COVID-19 را به 

محققان بدهد.
براى خانم ها: تست باردارى 

یا  غربالگرى  زمان  در  منفى 
از  مداوم  استفاده  واکسیناسیون 
از  جلوگیرى  موثر  روش هاى 
مطالعه  طى  در  باردارى  ایجاد 
داوطلب)  مردان  و  زنان  (در 
داوطلبانى که قبول کنند از ابتداى 
دریافت واکسن تا سه ماه بعد از 
اهداى  آن  دوز  آخرین  دریافت 
مغز  یا  خونى  فرآورده  خون، 

استخوان نداشته باشند.
عدم  مهم  معیار هاى  خالصه 
ورود: تست مثبت PCR، سابقه 
بادى  آنتى  (تست  عفونت  قبلى 
بیمارى  با  منطبق  عالیم  مثبت)، 
تماس  سابقه   ،-19 کووید 
کووید 19- مبتال  فرد  با  نزدیک 
هرگونه  گذشته،  روز   14 در 
پاراکلینیکى،  غیرطبیعى  موارد 
ابتال  واکسن،  به  آلرژى  سابقه 
نورولوژیک،  بیمارى هاى  به 
و  انعقادى  اختالل  ایمنى،  نقص 
سایر  و  روانپزشکى  اختالالت 
دریافت  مزمن،  بیمارى هاى 
اخیر،  روز   14 در  زنده  واکسن 
اخیر  ماه   3 در  ایمونوگلوبولین 
یا محصوالت پژوهشى در 6 ماه 
اخیر، قصد باردارى یا شیردهى، 
با  مواجهه  پرخطر  شغل  داشتن 

ویروس.
انسانى  آزمایش  جزئیات 

واکسن کروناى ایرانى
به  ورود  عدم  عمده  شرایط 

مطالعه قبل از تصادفى سازى
مورد تایید شده، مشکوك یا 
که   COVID-19 عالمت  بدون 
به  ورود  بدو  در   PCR انجام  با 

مطالعه مشخص مى شود.
COV- مثبت  بادى  آنتى 

عفونت  به  ابتال  سابقه   ID-19
تماس  سابقه   SARS-CoV-2
SARS- با فرد مبتال به عفونت
CoV-2 (با تست PCR مثبت) 
در طى 14 روز اخیر افرادى که 
دوران  گذراندن  زمانى  بازه  در 
کووید  علت  به  خانگى  قرنطینه 
عالیم  یا  مواجهه  به  (شک 

مشکوك) هستند.

بیش  آگزیالرى  (دماى  تب 
خشک،  سرفه  درجه)   37 از 
بینى،  انسداد  مفرط،  خستگى 
درد  گلودرد،  بینى،  آبریزش 
و  نفس  تنگى  اسهال،  عضالنى، 
در   shortness of breath
طى 14 روز قبل از تلقیح واکسن، 
آزمایشات  در  نرمال  غیر  موارد 
از  قبل  ادرار  و  خون  بیوشیمى، 
تلقیح واکسن، تجربه واکنش هاى 
شدید آلرژیک یا آلرژى به اجزاى 

.COVID-19 واکسن غیرفعال
خانوادگى  یا  شخصى  سابقه 
یا  آنسفالوپاتى  صرع،  تشنج، 
وجود  روانپزشکى  اختالالت 
مادرزادى؛  مالفورماسیون هاى 
نورولوژیک  بیمارى هاى  سابقه 
باره  گیلن  شامل   seizure یا 
دوران  تشنج  و  تب  استثناى  (به 

کودکى).
گونه  هر  رشدى  اختالالت 
نقص ژنتیکى شرح حال یا عالئم 
هپاتورنال  بیمارى  تغذیه،  سو 
داشتن  نشده،  کنترل  خون  فشار 

.BMI عوارض دیابت
گونه  هر  وجود   40 از  بیش 
حاد  بیمارى  به  ابتال  بدخیمى 
بیمارى   ،exacerbation یا 
مورد  اخیر  روز   7 در  مزمن 
شناخته شده نقص سیستم ایمنى، 
سایر  یا  لوکمى  لنفوم،   ،HIV
بیمارى  اتوایمون،  بیمارى هاى 
تیروییدکتومى  سابقه  یا  تیرویید 
برداشتن  سابقه  یا  بردارى  طحال 
دلیل  مهم به هر  ارگان هاى  سایر 

سابقه اختالالت انعقادى.
سل  ضد  درمان  دریافت 
مثبت   ،HBSAg بودن  مثبت 
HCV بودن  مثبت   ،HIV بودن 

درمان  دریافت   ،antibody
تقویت کننده یا مهارکننده سیستم 
روز   14 حداقل  مدت  به  ایمنى 
اخیر،  ماه  سه  طى  در  متوالى 
یک  طى  زنده  واکسن  دریافت 
ماه قبل از تلقیح یا دریافت سایر 

واکسن ها در طى 14 روز اخیر.
مصرف  سوء  سابقه 

دریافت  مخدر،  مواد  یا  الکل 
فرآورده هاى  یا  ایمونوگلوبولین 
تلقیح  از  قبل  ماه  سه  طى  خونى 
دارو هاى  سایر  دریافت  واکسن، 
پژوهشى طى 6 ماه قبل از تلقیح 
براى  برنامه  داشتن  واکسن، 
در  دیگرى  واکسن  هر  دریافت 
واکسن  تلقیح  از  بعد  ماه  یک 

مطالعه.
شدید  اختالالت  داشتن 
روانپزشکى اثرگذار بر شرکت در 
یا  شیرده  یا  باردار  زنان  مطالعه، 
کسانى که قصد و تمایل باردارى 
دارند،  را  مطالعه  زمان  طول  در 
با  مواجهه  پرخطر  شغل  داشتن 
یا   SARS-CoV-2 ویروس 
داشتن خطر باالى مواجهه، طبق 
دیگرى  شرایط  هر  محقق  نظر 
نظر  به  که  فوق  موارد  از  خارج 
در  شرکت  براى  را  فرد  محقق، 
کارآزمایى بالینى نامناسب مى کند.
سن مورد نظر براى ورود به 

مطالعه
سال   50 تا  سال   18 از  سن 
و جنسیت هر دو در این مطالعه 

شرکت داده مى شوند.
این  به  مداخله  گروه هاى 
گروه  که  شده اند  تعریف  ترتیب 
پروتئین  میکروگرم   3 واکسن 
آنتى ژن (24 نفر)، گروه واکسن 
ژن  آنتى  پروتئین  میکروگرم   5

(24 نفر)، گروه پالسبو (8 نفر).
بروز  اصلى  پیامد  متغیر هاى 
تزریق،  از  پس  جانبى  عارضه 
28 روز،   7 طول  در  عوارض 
سطح  سال.  یک  طول  در  و  روز 
آنتى  اختصاصى،  بادى هاى  آنتى 
عفونت  بروز  نوترالیزان،  بادى 
SARS-COV-2، اندازه گیرى 

ایمنى سلوالر است.
تصادفى  نحوه  توصیف 
سازى  تصادفى  فرایند  سازى؛ 
و  مرحله  دو  در  مطالعه  این  در 
با ایجاد دو توالى تصادفى بلوکى 
(با واحد فرد) ایجاد خواهد شد. 
در توالى اول 14 شرکت کننده به 
تصادف دوز واکسن 3 میکروگرم 

(12 نفر) یا پالسبو (دارونما) (2
نفر) دریافت مى کنند.

توصیف نحوه کور سازى؛ هر 
جداگانه  صورت  به  واکسن  دوز 
شماره  داراى  و  شده  بندى  بسته 
شناسایى است. ویال و جعبه هاى 
در  (دارونما)  پالسبو  و  واکسن 
کامًال  بندى هاى  بسته  و  ظاهر 
باعث  که  مى شوند  عرضه  مشابه 
کنندگان،  شرکت  کورسازى 
پیامد  کنندگان  ارزیابى  و  محقق 

خواهد بود.
ایمنى  و  داده  پایش  کمیته 
مطالعه  سراسر  در   (DSMB)
این  است.  مطالعه  ایمنى  ناظر 
مستقل  عضو  هفت  از  کمیته 
عفونى،  تخصص هاى  (شامل 
شناسى،  ویروس  شناسى،  ایمنى 
و  شناس  واکسن  اپیدمیولوژى، 

…) تشکیل شده است.
بازه هاى  در   DSMB کمیته 
تکمیل  از  پس  روز   7 زمانى 
7 اول،  داوطلب   3 اطالعات 
21 داوطلب،   14 داوطلب، 

داوطلب و سپس در ادامه 14 روز 
پس از ورود 35 امین داوطلب و 
28 روز پس از ورود 56 داوطلب 
ایمنى  گزارش  مى شود.  تشکیل 
و  مرور  تک  به  تک  داوطلبان 
سازمان هاى  به  کمیته  این  نتیجه 
رگوالتور اعالم مى شود. پیشرفت 
مطالعه از هر مرحله به هر مرحله 
DSMB تایید  با  صرفًا  باالتر 
غذا  (سازمان  رگوالتور  نهاد  و 
دارو و کمیته ملى اخالق) اتفاق 

مى افتد.
گونه  هر  شامل  پیامد ها 
از  پس  بالفاصله  واکنش 
تزریق  زمان  از  واکسن  تزریق 
گزارش  درصد  دقیقه،   30 تا 
واکنش هاى موضعى محل تزریق 
قرمزى  سوزش،  درد،  (شامل 
از  پس   7 تا  صفر  روز  در  و…) 
درصد  واکسن،  نوبت  هر  تزریق 
سیستمیک  واکنش هاى  گزارش 
تهوع،  لرز،  سردرد،  تب،  (شامل 
استفراغ، اسهال، درد عضالنى، در 
مفاصل و.) در روز صفر تا 7 پس 
از تزریق هر نوبت واکسن، بروز 
هر گونه رخداد نامطلوب در روز 
صفر تا 7 پس از تزریق هر نوبت 
رخداد  گونه  هر  بروز  واکسن، 
نامطلوب جدى در روز صفر تا 7
پس از تزریق هر نوبت واکسن، 
(جدى  نامطلوب  رخداد  هرگونه 
یا غیر جدى) از روز 7 تا روز 28

واکسن  تلقیح  نوبت  هر  از  پس 
هستند.

این  در  بیمارگیرى  وضعیت 
بیمارگیرى  حال  در  کارآزمایى 
ماه  دى  اول  و  است  شده  عنوان 
تاریخ   99 ماه  بهمن   30 تا   99
مورد  بیمارگیرى  پایان  و  شروع 
انتظار براى آن در نظر گرفته شده 

است.

رییس جمعیت هالل احمر 
ایران از اقدام براى خرید یک 
میلیون دوز واکسن کرونا خبر 

داد.
 دکتر کریم همتى در گفتگو 
با ایسنا، درباره اقدامات جمعیت 
و  واردات  براى  احمر  هالل 
تامین واکسن کرونا، گفت: آقاى 
که  کردند  اعالم  بهداشت  وزیر 
خرید  بحث  در  هم  احمر  هالل 
که  کند  مشارکت  کرونا  واکسن 
رایزنى ها  داریم  حاضر  حال  در 

را انجام مى دهیم.
اینکه  از  بعد  افزود:  وى   
رایزنى ها به جایى برسد باید هم 
واکسن  نوع  هم  و  قیمت  بحث 
چک  دارو  و  غذا  سازمان  با  را 
واکسن  از  یک  هر  براى  و  کنیم 
هایى که مورد تایید سازمان غذا 
و دارو باشند، اقدام کنیم. به هر 
حال منبع ما از منابع موجود در 

بازار است که تهیه خواهد شد.
یکى  گفت:  همچنین  وى   
کمک  ما  به  دارد  هم  خیرین  از 
کشور  از  خارج  از  که  مى کند 
کند  خریدارى  واکسن  مقدارى 
البته  که  شود  ارسال  ما  براى  که 
واکسنى  کل  به  نسبت  مقدارش 

کنیم،  دریافت  مى خواهیم  که 
زیاد نیست.

فعال  کرد:  تاکید  همتى 
واکسن  میزان  اول  مرحله  در 
کرونایى که سازمان هالل احمر 
یک  کند،  خریدارى  مى خواهد 
توجه  با  البته  است.  دوز  میلیون 
که  دنیا  کل  بر  حاکم  شرایط 
است  زیاد  واکسن  براى  تقاضا 
است،  کم  آن  تولیدى  منابع  و 
طبیعتا فضاى خاصى وجود دارد 
میزان  آنفلوآنزا  واکسن  مانند  و 
خرید آن زیاد نیست، اما ما این 
مسیر را دنبال مى کنیم تا ان شااهللا 

نتیجه دهد.
همتى ایسنا،  گزارش  به 

برنامه  یک  در  نیز  پیش  چندى 
در  که  کرد  اعالم  تلویزیونى 
بهترین حالت ورود واکسن هاى 
کرونا از خارج از کشور، ممکن 
است تا پایان دى ماه طول بکشد. 
قرار  که  منبعى  حال  عین  در 
واکسن  آن  از  احمر  هالل  است 
کرونا را تهیه کند، چین است و 
کشورمان  دارو   و  غذا  سازمان 
همه داروها و واکسن ها را مورد 
قرار  شدید  کنترل  و  نظارت 

مى دهد.

به گزارش فارس، «تدروس 
جهانى  سازمان  رئیس  آدهانوم» 
همه گیرى  که  گفت  بهداشت 
در  را  جهان  که  کرونا  ویروس 
آخرین  نوردید  در   2020 سال 

همه گیرى نخواهد بود.
وى در پیامى ضبط شده که 
بهداشت  جهانى  سازمان  توسط 
سخت  «خیلى  گفت:  شد،  منتشر 
است که بگوییم کووید19- براى 
ما کامال ناآشنا بود و جهان ما در 
دگرگون  کامال  گذشته  ماه   12

شد.»
که  کرد  اضافه  آدهانوم 
کرونا  همه گیرى  پیامدهاى 
بیمارى  خود  از  فراتر  بسیار 
بوده و پیامدها طوالنى مدتى در 
اقتصادها  و  اجتماع ها  خصوص 

به همراه خواهد داشت.
جهانى  سازمان  رئیس 
نباید  این  «اما  افزود:  بهداشت 
غیرمنتظره  عامل  یک  عنوان  به 
طى  چون  شود  گرفته  نظر  در 
و  گزارش ها  گذشته  سال هاى 
متعددى  هشدارهاى  و  تحقیقات 
وجود داشت که همگى مى گفتند 
هرگونه  با  مقابله  براى  جهان 

همه گیرى آماده نیست.»
این در حالى است که دانشگاه 
آمار  تازه ترین  در  هاپکینز  جانز 

ویروس  به  مبتالیان  شمار  خود 
بیش  را  جهان  سرتاسر  در  کرونا 

از 80 میلیون نفر اعالم کرد.
دانشگاه،  این  آمار  اساس  بر 
در  کرونا  ویروس  تلفات  شمار 
جهان نیز به بیش از یک میلیون 

و 753 هزار نفر رسیده است.
جدید  گونه  دیگر  سوى  از 
انگلیس  از  که  کرونا  ویروس 
افزایش  باعث  گرفته  نشأت 

نگرانى ها در اروپا شده است.
کرونا  ویروس  جدید  گونه 
که میزان انتشار آن بسیار بیشتر از 
گونه اولیه ویروس کرونا مى باشد 
کشورهاى  اغلب  تا  شده  سبب 
اروپایى به همراه چین و برزیل، 
را  انگلیس  از  ورودى  پروازهاى 

متوقف کنند.
«ملیتا  دیگر  سوى  از 

سازمان  نماینده  ووجنویچ» 
روسیه  در  بهداشت  جهانى 
که  کرونا  ویروس  جهش  گفته 
اهمیت  شده  کشف  انگلیس  در 

چندانى ندارد.
تا  کرونا  «ویروس  گفت:  او 
به امروز جهش بسیار کم اهمیتى 
اینجا  به  تا  تغییراتش  و  داشته 
ابزارهاى  اثربخشى  بر  تأثیرى 
دارویى  آمادگى هاى  تشخیصى، 
ساخت  حال  در  واکسن هاى  و 

نداشته است.»
سازمان  توصیه  گفت  وى 
تمامى  اجراى  بهداشت  جهانى 
اجتماعى  و  پزشکى  تمهیدات 
اجتماعى،  فاصله گذارى  شامل 
بهداشت  حفظ  و  تست  اخذ 
شخصى و پوشیدن ماسک است.

ورود هالل احمر براى خرید 
واکسن کرونا

سازمان جهانى بهداشت:
کرونا آخرین همه گیرى جهان نخواهد بود

ستاد کرونا:
محدودیت تردد از ساعت 21 تا 4 صبح

در همه شهرها
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هفته نامه

استاندار آذربایجان غربى:

آذربایجان غربى 
استعداد تبدیل به منطقه 
ویژه اقتصادى را دارد

رئیس سازمان جهاد کشاورزى آذربایجان غربى:

آذربایجان غربى قطب اول سیب درختى ایران 
به شمار مى رود

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت 
استان آذربایجان غربى:

فعالیت 317 واحد 
صنایع تبدیلى در 
آذربایجان غربى

رئیس جمهور:

در نقل و انتقال یا نگهدارى واکسن 
مشکلى نداریم

هم تولید مى کنیم، هم مى خریم
صفحه 2

مدیر باغبانى سازمان جهاد 
کشاورزى آذربایجان غربى

باغات سنتى، برداشت 
و بسته بندى نامناسب 

ضایعات سیب را افزایش 
مى دهد

عمومى  روابط  گزارش  به 
کشاورزى  جهاد  سازمان 
امانى،  عزیز  غربى،  آذربایجان 
بخش  در  ضایعات   به  اشاره  با 
به  کشاورزى  محصوالت 
سیب،  بخش  در  باغى  خصوص 
باغات  در  سیب  ریزش  افزود:  
طى سه مرحله صورت مى گیرد 
به  اول  مرحله  ریزش   شامل  که 
و  تلقیح  عدم  سرمازدگى،  دلیل 
ریزش  و  بوده  ناقص  تلقیح  یا 
مرحله دوم  در زمان فندقى شدن 
مواد  کمبود  به   مربوط  و  سیب 
هورمونى  تعادل  عدم  و  غذایى 
باشد  مى  مربوطه  عوامل  سایر  و 
مرحله  سومین  ریزش  وهمچنین 
نیز قبل برداشت و مربوط شرایط 
محیطى از جمله بادهاى شدید و 

سایر عوامل مدیریتى...

ادامه متن در صفحه 6

رئیس هیئت مدیره و مدیر 
عامل شرکت آب و فاضالب 

آذربایجان غربى:

175 هزار مشترك آب 
در آذربایجان غربى 

مشمول
طرح امیدآب هستند

گفتگو  در  رضوى  علیرضا 
با خبرنگاران رسانه هاى گروهى 
هزار   95 تعداد،  این  از  افزود: 
در  مابقى  و  شهرها  در  مشترك 

روستاهاى استان قرار دارند.
طرح  اینکه  بیان  با  وى 
سال  ماه  دى  ابتداى  از  امیدآب 
اظهار  شود،  مى  اجرایى  جارى 
داشت: این طرح با هدف تشویق 
رعایت  و  جویى  صرفه  به  مردم 
در  و  اجرا  آب  مصرف  الگوى 
شش  از  کمتر  که  مشترکینى  آن، 
آب  مصرف  ماه  در  مکعب  متر 
شرب داشته باشند، از صددرصد 
بها  آب  پرداخت  معافیت 

برخوردار خواهند شد.

ادامه متن در صفحه 4

مرکز پژوهش هاى مجلس:

بین 2.8 تا 6.4 میلیون نفر از شاغلین 
فعلى به دلیل کرونا شغل خود را از 

دست مى دهند صفحه  8

شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی ایران - منطقه ارومیه مناقصه گزار:
موضوع و شرح مختصرمناقصه:

تهیه، طبخ و توزیع(سرو) غذاي گرم کارکنان عملیاتی انبار نفت مرکزي، پروژه انبارنفت جدید منطقه 
ارومیه واقع در جاده شهیدکالنتري  و مرکز سوختگیري هواپیمایی ارومیه، در آشپزخانه انبار نفت ارومیه، 
در روزهاي اداري( شنبه الی چهارشنبه) حدود 83پرس، در روزهاي پنج شنبه، جمعه و تعطیل رسمی حدود 
60پرس و در ماه مبارك رمضان 7پرس افطار و 7پرس سحر، مطابق شرایط اعالم شده در اسناد مناقصه 

(تعداد و نوع پرس غذاهاي اعالم شده در اسناد مناقصه برآوردي بوده و قطعی نمی باشند).
شرایط متقاضیان شرکت در مناقصه:

ارائه تصویرگواهی صالحیت در امور آشپزخانه و رستوران داراي اعتبار زمانی براى شرکت هاى خدماتى 
مرتبط با موضوع مناقصه از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و یا تصویر گواهی و مجوز  فعالیت 
از صنف رستوران داران براي رستوران ها و غذاخوري ها./ ارائه تصویر گواهینامه صالحیت ایمنی داراي 
اعتبار زمانی براى شرکت هاى خدماتى مرتبط با موضوع مناقصه از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
کلیه  تصاویر  و  شرکت  مدیره  هیات  اعضاء  و  عامل  مدیر  شناسنامه  و  ملی  کارت  تصویر  ارائه  استان./ 
اقتصادي و  رسمى، کد  در روزنامه  تغییرات شرکت  تاسیس و آخرین  آگهى  اساسنامه شرکت،  صفحات 
شناسه ملی شرکت./ ارائه اصل گواهی امضاء صادر شده از دفاتر اسناد رسمی طبق آگهی آخرین تغییرات 
در روزنامه رسمی که مجاز به امضاء اسناد تعهدآور می باشند، الزامی است./ در صورت نیاز به خرید کاال 
و مصالح توسط پیمانکار، قیمت ها متناسب با کاالي ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد(خرید کاالي 
خارجی که مشابه تولید داخلی دارد، ممنوع می باشد)./ کلیه مستندات ارائه شده در مناقصه باید اصل یا  کپى 
برابر اصل و ممهور به مهر مراجع ذیصالح باشند و در صورت عدم ارائه هریک از موارد فوق، متقاضیان 
در مناقصه شرکت داده نخواهند شد؛ مدارك درخواستی باید در قالب پاکت ”ب“ در سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت(ستاد) بارگذاري شوند.
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه:

پس از تاریخ انتشارآگهی نوبت اّول در روزنامه، اسناد مناقصه تا ساعت19 روز پنجشنبه 1399/10/11
قابل دریافت می باشند. www.setadiran.ir از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس

مهلت و محل تحویل اسنادمناقصه:
پاکت الف(تضمین مناقصه) در یک پاکت یا لفاف الك و مهر شده حداکثر تا ساعت14 روز یکشنبه 
پخش  ملی  شرکت  دارایی،  و  اقتصاد  سازمان  روبروي  کاشانی،  خیابان  ارومیه  آدرس  به   1399/10/21
فرآورده هاي نفتی منطقه ارومیه، طبقه اول، دبیرخانه منطقه ارومیه تحویل داده شده و تصویر تضمین مناقصه 
(پاکت الف)، پاکت مدارك و اسناد(پاکت ب) و آنالیز قیمت و اعالم نرخ(پاکت ج) نیز بایستی تا ساعت19

تاریخ مذکور در سامانه ستاد بارگزاري شوند.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار(شرکت در مناقصه):

تضمین شرکت در مناقصه ضمانت نامه بانکى(از بانک هاى معتبر به جز پست بانک با تاریخ اعتبار سه 
ماهه) و یا واریز نقدي مبلغ تضمین به میزان 491590667(چهارصدو نودو یک میلیون و پانصدو نود هزارو 
ششصدو شصت و هفت ریال) ریال به حساب شماره 9200020925 نزد بانک ملت شعبه شهید باهنر 
ارومیه با کد شعبه10900 با شناسه15509876 به نام شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی منطقه ارومیه 
می باشد.(در صورت واریز نقدى تضمین، باید فیش واریزى تحویل امور مالى منطقه ارومیه شده و رسید 

وجه را از امور مالى اخذ و آنرا در پاکت الف قرار دهند).
مهلت اعتبار پیشنهادها:

(3)سه ماه از تاریخ بازگشائى پاکت پیشنهادهاى مالى مناقصه گران مى باشد.
جلسه توجیهی:

جلسه توضیح و تشریح اسناد، براساس برنامه زمانبندي اعالم شده در اسناد مناقصه ساعت10 صبح روز 
سه شنبه مورخ 1399/10/16 در اتاق جلسات ستاد منطقه ارومیه تشکیل می شود.

شرایط مناقصه:
مدت زمان اجراي قرارداد دوازده(12)ماه شمسی باشد./ روش ارزیابی مالی پیشنهادات: مناسب ترین 
قیمت بر اساس قیمت هاي ارائه شده از سوي مناقصه گران واجد شرایط می باشد./ متن آگهی در سامانه 
www.setadiran.ir نیز درج می گردد./ رعایت قانون برگزاري مناقصات و برنامه زمان بندي ارائه شده 
در اسناد مناقصه، الزامی است./ تحویل فرم شماره 2 به حراست و فرم اعالم آمادگی شرکت در مناقصه به 
دبیر کمیسیون مناقصات در مهلت مقرر الزامی است./ براي کسب اطالعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 
تعداد  هر  با  فرمایید./  حاصل  تماس  مناقصات  کمیسیون  دبیر  داخلى210،  044-33475924-27 منطقه 

پیشنهاد واصله پاکت هاى مناقصه گران بازگشایی و انتخاب پیمانکار واجد شرایط انجام خواهد شد.
زمان جلسه گشایش پاکت هاى الف، ب و  ج:

راس ساعت10 صبح روز دوشنبه مورخ 1399/10/22 در محل اتاق جلسات ستاد منطقه ارومیه واقع 
در خیابان کاشانی، روبروي سازمان اقتصاد و دارایی، شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی منطقه ارومیه 
گشایش  جلسه  در  رسمى  معرفی نامه  ارائه  با  می توانند  آنها  نمایندگان  یا  گران  مناقصه  بود.    خواهد 

پیشنهادهاى مالى(پاکت ‹‹ ج ››) حضور یابند.
چاپ شده در روزنامه صاحب قلم: نوبت اول 99/10/08 و نوبت دوم: 99/10/10

روابط عمومی شرکت مّلی پخش فرآورده هاي نفتی منطقه ارومیه

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله اي
تهیه، طبخ و توزیع غذاى گرم کارکنان عملیاتى انبار نفت ارومیه، پروژه انبارنفت جدید

و مرکز سوختگیرى هواپیمائى ارومیه
( کد فراخوان 2099092321000005 در سامانه ستاد و شماره مجوز وزارت نفت: 1399,5608)

پیامبر اکرم(ص) فرموده  اند:
«َفاِطَمُۀ بَْضَعٌۀ ِمنِّى  َفَمْن آَذاَها َفَقْد آَذانِى»

سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانى:
«اگر این جمله پیامبر(ص) را مبنا قرار بدهیم؛ مى توانیم این نتیجه را بگیریم که 

هرکس به فاطمه زهرا(س) سیلى زده، به پیغمبر(ص) سیلى زده است.»
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صاحب امتیاز و مدیر مسئول نشریه: منصور  مقتدر ینگجه
مدیرداخلی و اجرایی: ایوب باقري  اوزان

تلفن:  32227631    فاکس:   32250090
3000 سامانه پیام کوتاه  -  2227631  584

Info@Chichest.com   :ایمیل
ارومیه: تقاطع خیام ودانش-پالك58 طبقه دوم

لیتوگرافى و چاپ (پیام رسانه) - تلفن : 08134586731

:( ّ ه ا قالب ( م ا ر  ر
«جھش تولید»

باید تغییر محسوس در 
زندگی مردم ایجاد کند.

چی چست نام باستانی ارومیه است www.chichest.comwww.chichest.com

مرکز پژوهش هاى مجلس:
بین 2.8 تا 6.4 میلیون نفر از شاغلین فعلى به دلیل کرونا شغل خود را از دست مى دهند

طبق تخمین سه میلیون نفر شاغل بخش غیررسمى به شدت به حمایت اجتماعى نیاز دارند

به گزارش ایرنا، امسال دولت 
خود  نفتى  درآمدهاى  کاهش  با 
سعى به اصالح نظام بودجه ریزى 
پایدار  درآمد  ایجاد  بر  تأکید  و 
خصوص  به  کشور  اداره  براى 
است.  داشته  مالیاتى  درآمدهاى 
کرونا  ویروس  همه گیرى  با  اما 
بخش هاى  بر  آن  منفى  تأثیرات  و 
به  نمى توان  دیگر  اقتصادى 
چندانى  امید  مالیاتى  درآمدهاى 

داشت.
کاهش  طرفى  از  همچنین 
از  دولت  درآمدهاى  و  منابع 
با  عوارض  و  مالیات  بخش هاى 
دولت  جارى  هزینه هاى  افزایش 
و  درمان  و  بهداشت  بخش  در 
هزینه هاى  چشم گیر  افزایش 

حمایتى دولت همراه شده است.
به  اقدام  دولت  بنابراین 
واگذارى  و  خصوصى سازى 
اموال تحت  از  قابل توجهى  بخش 
با  اما  است.  کرده  خود  مالکیت 
بر  حاکم  چندساله  رکود  به  توجه 
تحریم ها  علت  به  کشور  اقتصاد 
جبران خسارت هاى ناشى از کرونا 
کار  دولت  اقدام  این  اساس  بر 

بسیار دشوارى است.
سال هاى 1397 و 1398 ایران 
در  ثابت  سرمایه  کاهش  دچار 
اقتصاد شد و این امر سبب کاهش 
ظرفیت بالقوه تولید و به دنبال آن 
سوى  از  است.  شده  رفاه  کاهش 
براى  تورم  نرخ  بودن  باال  دیگر 
و   1398 و   1397 پیاپى  سال  دو 
همچنین ادامه روند در سال 1399

بنگاه هاى  توانایى  کاهش  سبب 
شده  فعالیت  ادامه  براى  اقتصادى 
است. تداوم این روند بر معیشت 
دهک هاى پایین تأثیرات مخرب و 

صعب العالج خواهد داشت.
شیوع  شد  گفته  بر طبق آنچه 
شدن  متأثر  به  کرونا  ویروس 
کل  عرضه  و  کل  تقاضاى  شدید 
در اقتصاد ایران منجر شده است. 
بخش  در  که  صورت  این  به 
علت  به  خانوار  مصرف  تقاضا 
براى  تمایل  عدم  درآمد،  کاهش 
دلیل  به  پس انداز  افزایش  خرید، 
کاهش  و  آینده  از  اطمینانى  نا 
مالحظات  دلیل  به  صادرات 
کشورهاى  بهداشتى  و  تحریمى 
کاهش  به شدت  تجارى  طرف 
پیداکرده است. از طرف عرضه نیز 
با شوك هایى مانند تعطیلى اجبارى 
بخش عمده اى از خدمات، افزایش 
هزینه و سخت شدن واردات مواد 
اولیه و آسیب دیدن زنجیره تولید 
اساس  بر  است.  روبه رو  کاال 
رسته هاى  از  انجام شده  دسته بندى 
از  آسیب دیده  کسب وکارهاى 
از  اصلى  رسته   14 کرونا  بیمارى 
شیوع ویروس کرونا آسیب جدى 

دیده اند.
از  بیش  کسب وکارها  این 
شاغل  هزار   830 و  میلیون  چهار 
معادل 32.2 درصد از اشتغال کل 
کاهش  مى دهند.  تشکیل  را  کشور 
طور  به  کسب وکارها  این  فعالیت 
را  زیادى  خانوارهاى  رفاه  قطع 
تحت تأثیر قرار مى دهد. بر اساس 
نظرسنجى هاى انجام شده از بخش 
شیوع  زمان  در  تولید  خصوصى، 
پیداکرده  کاهش  درصد   65 کرونا 
کسب وکارها  درصد   59 است. 
شده اند.  مواجه  تقاضا  کاهش  با 
و  کارگاه ها  درصد   57 همچنین 
مشکل  با  اقتصادى  فعالیت هاى 

تأمین مواد اولیه برخورد کرده اند.
بیکارى نزدیک به سه میلیون 

نیروى کار در کرونا
متاسفانه در کشور یک مرجع 
جامع  آمارى  نظام  و  واحد  آمارى 
و  اشتغال  با  رابطه  در  یکپارچه  و 
و  مراکز  و  ندارد  وجود  بیکارى 
مراجع مختلف بر اساس تعاریف 
کدینگ  یک  خأل  در  و  متفاوت 
ملى و با روش هاى غیراستاندارد، 
هر از گاهى آمار بیکارى را اعالم 
آزمایشى  نسخه  اخیراً  مى کنند. 
سامانه ملى اشتغال و کسب و کار 
(LMIS) از سوى وزارت تعاون، 
راه اندازى  اجتماعى  رفاه  و  کار 
زمینه  در  مى تواند  که  است،  شده 
تعیین آمار واقعى (ثبتى و عملیاتى) 

اشتغال و بیکارى مؤثر باشد.

مرکز  گزارش  اساس  بر 
شوراى  مجلس  پژوهش هاى 
اسالمى، بین 7.5 تا 11 درصد از 
درنتیجه  اقتصاد  خدمات  و  کاال 
کاهش  کرونا  ویروس  شیوع 
خواهد یافت. همچنین بین 2.8 تا 
فعلى،  شاغلین  از  نفر  میلیون   6.4
متأثر از شیوع ویروس کرونا، شغل 

خود را از دست خواهند داد.
تامین  سازمان  گزارش  طبق 
یکى  تخمین  به  بنا  اجتماعى؛ 
در  انجام شده  پژوهش هاى  از 
هیات  داده هاى  و  آمار  مرکز 
و  اجتماعى  تأمین  سازمان   امناى 
7.64 حدود  تابعه  صندوق هاى 
شاغلین  درصد)   30) نفر  میلیون 
کشور در بخش غیررسمى اشتغال 
دارند. با این فرض که 40 درصد 
سه  در  غیررسمى  کار  نیروى  از 
طبق  هستند  درآمدى  پایین  دهک 
شاغل  نفر  میلیون  سه  تخمین 
به  به شدت  غیررسمى  بخش 

حمایت اجتماعى نیاز دارند.
موسسه  گزارش  اساس  بر 
مطالعات و پژوهش هاى بازرگانى، 
با   1399 سال  اردیبهشت ماه  در 
از  بسیارى  کرونا،  بیمارى  شیوع 
فعالیت هاى اقتصادى در واحدهاى 
اشتغال زایى  و  شد  تعطیل  صنفى 
آن ها به شدت درخطر افتاده است. 
بر اساس بررسى هاى انجام شده تا 
کم خطر  اصناف  بازگشایى  از  قبل 
و متوسط ریسک در سطح کشور، 
رسته   950 از  توزیعى  اصناف  در 
بقیه  و  فعال  رسته   115 حدود 
غیرفعال و یا داراى فعالیت اندك 
بوده اند. در اصناف تولیدى نیز از 
شغلى  رسته   80 تنها  رسته،   981
داراى  یا  و  غیرفعال  بقیه  و  فعال 
فعالیت اندك بوده اند. این وضعیت 
خدمات  و  خدماتى  اصناف  براى 
فنى بسیار نگران کننده بود و تقریبًا 
از  گروه  دو  این  شغلى  رسته هاى 
هستند.  مواجه  تعطیلى  با  اصناف 
انجام شده  محاسبات  به  توجه  با 
موقتى  اشتغال  کاهش  یک 
حداقل سه میلیون نفر در اصناف 
مشاهده مى شود. در بین گروه هاى 
چهارگانه اصناف، اصناف توزیعى 
با  شغل  کاهش  درصد   35 با 
اما  شده اند  مواجه  کاهش  کمترین 
ایجاد  در  آن  باالى  سهم  دلیل  به 
اشتغال این کاهش بسیار باال است.
گروه   57 ایران؛  اصناف  اتاق 
و در  کرونا آسیب دیده  صنفى از 
هزار   27 از  بیش  ماهانه  مجموع 

اجاره  شامل  (فقط  تومان  میلیارد 
طى  کارکنان  حداقلى  دستمزد  و 
دو ماه اول شیوع کرونا) خسارت 
این  طبق  است.  شده  ایجاد 
محاسبات، در حدود 1.45 میلیون 
از  مستقیم  طور  به  صنفى  واحد 
برآورد  دیده اند.  آسیب  کرونا 
شده تا پایان سال جارى، مجموع 
به 202.5 حداقل  وارده  خسارات 

هزار میلیارد تومان برسد.
هزار   11 از  بیش  خسارت 
و  کشاورزى  به  تومانى  میلیارد 

امنیت غذایى
حدود 75 درصد بهره برداران 
کشاورزان  را  ایران  در  کشاورزى 
زمین  مالکیت  با  کوچک مقیاس 
تشکیل  هکتار)  پنج  از  (کمتر 
دوسوم  از  بیش  یعنى  مى دهند 
هکتار  پنج  از  کمتر  کشاورزان 
زمین زراعى و بیش از چهارپنجم 
پنج  از  کمتر  کشاورز  باغداران 
هکتار باغ دارند. این کشاورزان در 
در  نیز  کرونا  بدون  عادى  شرایط 
سرمایه گذارى  مالى،  منابع  تأمین 
در فناورى، به کارگیرى روش هاى 
به کارگیرى  تولید،  جدید 
با  فروش  بازار  و  ماشین آالت 

مشکالت مواجه هستند.
آمارى  شواهد  بررسى 
7.8 اثرگذارى  نشان دهنده 
درصدى شیوع ویروس در بخش 
بخش  در  درصدى   10 و  مصرف 
1398 اسفند  ماه  در  صادرات، 
حداقل  میزان  درنتیجه  و  است 
در  بحران  این  از  ناشى  خسارت 
سه  حدود  در   1398 اسفند  ماه 
در  تومان  میلیارد   250 و  هزار 
میلیارد   700 و  مصرف  بخش 
تخمین  صادرات  بخش  در  تومان 
زده مى شود. تداوم شیوع ویروس 
و  فروردین  ماه هاى  در  کرونا 
است  توانسته   1399 اردیبهشت 
به صورت  را  خسارت ها  دامنه 

تصاعدى گسترش دهد.
کرونا  ویروس  همه گیرى 
میزان  قابل توجه  افت  سبب 
کشاورزى  محصوالت  صادرات 
خسارات  این  است.  شده  ایران 
میلیارد  هزار   114.167 میزان  به 
ریال براى 60 هزار و 579 واحد 
برآورد   1399 سال  اردیبهشت  تا 

شده است.
به طور  کشاورزان  درآمد 
یافت  کاهش  درصد   7.8 متوسط 
و  کنترل  به  توجه  با  همچنین  و 
در  اعمال شده  محدودیت هاى 

مبادى گمرکات ایران، تجارت در 
بخش کشاورزى نیز با 10 درصد 
مجموع  است.  شده  روبرو  زیان 
خسارت وارده بر بخش کشاورزى 
تومان  میلیارد  هزار   11.5 حدود 

گزارش شده است.
دالرى  میلیارد   16 کاهش 
تجارت خارجى در دوران کرونا

در  ایران  خارجى  تجارت  
سال 2020 با کاهش 16 میلیاردى 
رسیده  دالر  میلیارد   70 حدود  به 
با  ایران  نفت  صادرات  است. 
همه گیرى  و  تحریم ها  به  توجه 
آن هم  به سختى  کرونا  ویروس 
صورت  اندك  بسیار  حجم  در 
تجارت  ارزش  حجم  از  پذیرفت. 
سال  در  کشور  دالرى  میلیارد   85
صادرات  و  واردات  میزان   ،1398
41.3 و   43.7 ترتیب  به  کشور 
میلیارد دالر بود. با توجه به شیوع 
مى شود  پیش بینى  کرونا،  ویروس 
سال  در  کشور  صادرات  حداکثر 
برسد.  دالر  میلیارد   30 به   1399
که  است  حالى  در  موضوع  این 
حداقل نیاز ارز وارداتى حدود 35
میلیارد دالر برآورد شده است. با 
این فرض که چنانچه ارز موردنیاز 
کاالهاى اساسى کشور ثابت بماند، 
بیشترین کسرى ارز به حوزه تولید 
اصابت خواهد کرد، زیرا بر اساس 
درصد   80 از  بیش  موجود  آمار 
کاالهاى  را  کشور  واردات  از 
و  قطعات  واسطه اى،  سرمایه اى، 

مواد اولیه تشکیل مى دهند.
میلیارد  هزار   9 خسارت 
و  گردشگرى  فرهنگ،  تومانى 

صنایع دستى با شیوع کرونا
مجموع  در  خدمات  بخش 
بیش از 50 درصد تولید ناخالص 
داخلى ایران را به خود اختصاص 
در  بحرانى  هرگونه  که  داده 
را  ایران  اقتصاد  کل  بخش  این 
کرد.  خواهد  روبرو  مخاطره  با 
بخش  این  که  است  ذکر  به  الزم 
فروش  و  محصوالت  انبار  قابلیت 
درنتیجه  و  ندارد  را  کرونا  از  بعد 
در  ازدست رفته  درآمدهاى 
در  نمى شود.  جبران  بعد  ماه هاى 
صنعت  خدمات،  بخش هاى  زیر 
اخیر  سال هاى  در  که  گردشگرى 
از رونق بسیار قابل توجه در بخش 
بوده  برخوردار  درمانى  و  زیارتى 

آسیب جدى خواهد دید.
وزارت  گزارش  اساس  بر 
و  گردشگرى  فرهنگى،  میراث 
صنایع دستى در سال 1398 حدود 

خارجى  گردشگر  نفر  میلیون   10
انتظار  و  شده اند  کشور  وارد 
مى رود به این دلیل که فصول بهار 
و تابستان زمان مناسبى براى ورود 
گردشگران خارجى به کشور است 
بیش از 70 درصد این درامدهاى 
گردشگران  ورود  از  ناشى  ارزى 
معرض  در   1399 سال  در 
بخش  فعاالن  و  قرارگرفته  خطر 
گردشگرى با کاهش 80 درصدى 

فروش خود روبرو شده اند.
اطالعات  ثبت  فرآیند  بنابر 
دیده  آسیب   اقتصادى  فعاالن 
تعاون،  وزارت  به  ارائه  براى 
هزار   186 اجتماعى،  رفاه  و  کار 
شناسایى  آسیب  دیده،  فعال  نفر 
سه  بر  وارده  خسارت  میزان  و 
اقتصادى  فعالیت  هاى  اصلى  رسته 
بر  رسانه  اى  و  هنرى  فرهنگى، 
پایان  تا  دریافتى  اطالعات  مبناى 
هزار  سه  حدود   ،99 ماه  شهریور 
منطقى  تخمین  با  و  تومان  میلیارد 
تا پایان آذرماه بیش از چهار هزار 

میلیارد تومان برآورد شد.
شاغالن  این  بر  عالوه 
تأسیسات  در  شده  بیکار  رسمى 
کرونا  شیوع  ابتداى  از  گردشگرى 
78 جارى  سال  مردادماه  پایان  تا 

هزار و 505 نفر بوده اند.
میلیارد  هزار   25 خسارت

تومانى به بخش هاى درمانى
از  خارج  درمانى  بخش هاى 
حالل  گزارش  اساس  بر  کشور 
احمر تا پایان اردیبهشت ماه امسال 
به میزان یک  میلیون و سیصد هزار 

دالر خسارت دیده اند.
به  توجه  با  همچنین 
کرونا  شیوع  شدید  خسارت هاى 
درمانى  کادر  کارانه  تحریم ها،  و 
و  دانشگاه ها  بیمارستان هاى 
تا  پزشکى  علوم  دانشکده هاى 
پایان تیرماه جارى بالغ بر 9 هزار 
این  از  که  است  تومان  میلیارد 
به  مربوط  تومان  میلیارد  مبلغ 5.6 
معوقات سال 1398 است که مقرر 
معوقات  اما  شود.  پرداخت  شده 
اعتبار  تامین  در  مشکل  با  امسال 
هستند.  روبه رو  پرداخت  براى 
عالوه بر این در حوزه تحقیقات و 
فناورى بخش بهداشت در حدود 
به  خسارت  تومان  میلیارد   1000

کشور وارد شده است.
حوزه  در  براین  عالوه 
ذیل  واردشده  خسارات  درمان 
افت  شامل  مختلف  سازوکارهاى 
درآمدهاى اختصاصى بیمارستان ها 

بوده  درصد   30 متوسط  شکل  به 
که در هفت ماهه (منتهى به مهر) 
به  درآمد  کاهش  باعث  امسال 
میزان پنج هزار میلیارد تومان شده 

است.
سبب  کارى  ساعت  افزایش 
تومان  میلیارد   445 پرداخت 
درمان  کادر  به  اضافه  پرداختى 

شده است.
طبى  اکسیژن  سیستم  ارتقاى 
در بیمارستان هاى علوم پزشکى در 
حدود 250 میلیارد تومان هزینه در 

بر داشته است.
هزینه تامین تجهیزات پزشکى 
مراکز درمانى کشور به میزان 5.5
یافته  افزایش  تومان  میلیارد  هزار 

است.
ناتوانى در پرداخت اعتبارات 
روانى،  بیماران  به  مربوط 
سوختگى، مسمومین و مصدومین 
و  خاص  بیماران   ، تصادفى  غیر 
صعب العالج به میزان 200 میلیارد 

تومان رسیده است.
دولتى  آزمایشگاه هاى  درآمد 
و غیر دولتى به دلیل عدم مراجعه 
حضورى به ترتیب به میزان 500
میلیارد  هزار   2 و  تومان  میلیون 
همچنین  است.  داشته  افت  تومان 
بیماران  محیط هاى  تفکیک  هزینه 
در آزمایشگاه هاى کشور به میزان 
هزینه  افزایش  تومان  میلیارد   25

داشته است.
هزینه خرید تجهیزات و لوازم 
آزمایشگاهى مورد نیاز براى انجام 
مولکولى  تشخیصى  تست هاى 
میلیارد   375 میزان  به   19 کووید 
خسارت  مجموع  در  و  بود  تومان 
وارد شده به حوزه سالمت ناشى 
از بیمارى کرونا در حدود 25 هزار 
میلیارد تومان تخمین زده مى شود.

خسارت 150 میلیارد تومانى 
کرونا به بخش جوانان

فعال بودن حدود  با توجه به 
در  ورزشى  باشگاه  هزار   32
طبق  کشور،  در  مختلف  سطوح 
بررسى هاى انجام شده، باشگاه هاى 
تا   5 بین  یک  هر  کشور  در  فعال 
45 نفر کارکنان داشته که چنانچه 
با  باشگاهى  بر  وارده  خسارت 
حداقل کارکنان موردمحاسبه قرار 
گیرد ، ماهیانه حدود 250 میلیون 
مى شود.  برآورد  خسارت  ریال 
از  ناشى  تقریبى  خسارت  مجموع 
شیوع ویروس کرونا براى مدت 6
ماه در حوزه هاى مرتبط با جوانان 
110 میلیارد تومان برآورد مى شود 

که با تخمین منطقى این خسارت 
150 از  بیش  به  آذرماه  پایان  تا 

میلیارد تومان رسیده است.
کرونا و خسارت بیش از 10

هزار میلیارد تومانى به بیمه
تأثیر  کرونا  ویروس  شیوع 
تولیدى  نظام  در  قابل توجهى 
بیمه  صنعت  بر  به تبع  و  کشور 
تعدیل  به  توجه  با  دارد.  کشور 
نیروى کار موجود، افزایش تعداد 
سوى  از  اعالم شده  کارهاى  ترك 
تأمین  قانون  مشمول  کارفرمایان 
عدم  و  تولید  کاهش  اجتماعى، 
جدید  کار  نیروى  جذب  امکان 
در کارگاه ها تنها در اسفندماه سال 
و  اردیبهشت  فروردین،   ،  1398
ترتیب  به  جارى  سال  خردادماه 
2500 و   2900  ،  3000  ،1500

بیمه  حق  منابع  تومان  میلیارد 
کاهش داشته است.

ضرر 25 هزار میلیارد تومانى 
کرونا به حمل و نقل

و  کرونا  ویروس  شیوع  با 
از  ناشى  محدودیت هاى  وضع 
دو  هر  در  حمل ونقل  صنعت  آن 
حوزه مسافرى و بارى دچار ضرر 
ابتداى  ماهه   5 در  قابل توجهى 
1398 سال  به  نسبت   1399 سال 

شده است. بررسى آمار عملکردى 
نشان  شهرسازى  و  راه  وزارت 
وارده  خسارت  کل  میزان  مى دهد 
حمل ونقل  مختلف  حوزه هاى  بر 
ویروس  شیوع  دوران  از  کشور، 
مرداد  تا   1398 (اسفند  کرونا 
تومان  میلیارد  هزار   4.5  ،(1399
بوده است که بخش هوایى و ریلى 
خسارت  از  قابل توجهى  سهم 
متحمل  را  درصد)   90) حاصله 

شده اند.
در صورت ادامه وضع موجود 
حداقل کاهش درآمدى سال 1399

نسبت به سال 1398 براى 6 ماهه 
دوم سال در بخش مسافرى در سه 
زیر بخش جاده اى، ریلى و هوایى 
به ترتیب 2.6، 0.31 و 19.3 هزار 
مى شود.  برآورد  تومان  میلیارد 
در  نیز  بارى  بخش  در  همچنین 
ریلى  جاده اى،  بخش  زیر  سه  هر 
و   0.8  ،0.36 ترتیب  به  هوایى  و 
حداقل  تومان  میلیارد  هزار   1.71

کاهش درامد برآورد مى شود.
میلیاردى   870 خسارت 

کرونا به آموزش و پرورش
بر  عالوه  مدرسه  محیط 
در  را  آموزشى  فرصت هاى  اینکه 
مى دهد،  قرار  دانش آموزان  اختیار 

و  عاطفى  اجتماعى،  سالمت 
روانى آنان را نیز ارتقا مى دهد. با 
شروع بحران کرونا بسیارى از این 
تعامالت برگرفته از محیط مدرسه 
که  نحوى  به  است  شده  حذف 
محرومیت  بر  عالوه  دانش آموزان 
اختالل هاى  دچار  آموزشى،  کامل 
خواهند  نیز  اجتماعى  و  عاطفى 
بلندمدت  در  امر  این  که  شد 
آموزش ،  بر  عالوه  مى تواند 
بر  را  شدیدى  بسیار  خسارت 
داشته  دانش آموز  روان  و  جسم 
ابعاد  در  وارده  خسارت  باشد. 
است  قابل بررسى  کمى  و  کیفى 
تحمیل  شاهد  کمى  بعد  در  که 
خرید  جمله  از  اضافى  هزینه هاى 
افزایش  ضدعفونى کننده،  مواد 
درآمدهاى  کاهش  اینترنت،  هزینه 
اختصاص و عمومى ، افزایش نرخ 
خواهیم  تحصیل  از  بازماندگان 
کیفیت  بر  کیفى  بعد  در  و  بود 
و  ورزشى  فعالیت هاى  یادگیرى ، 
بدنى ، تعامالت اجتماعى کودکان، 
بازرسى،  و  نظارت  شدن  محدود 
اثرگذار  آموزشى  اهداف  تضعیف 
خواهد بود. خسارت وارد بر این 
تومان  میلیارد   875 حدود  بخش 

است.
هزار  یک  آسیب  و  کرونا 
میلیارد تومانى شرکت هاى دانش 

بنیان و استارتاپ ها
بیش از 90 درصد از پنج هزار 
و 394 شرکت دانش بنیان، به ویژه 
زیستى،  فناورى  بخش هاى  در 
مواد  غذایى،  صنایع  و  کشاورزى 
و  تجهیزات  ساخت  پیشرفته، 
الکترونیک،  برق،  ماشین آالت، 
فتوالکترونیک و مخابرات، فناورى 
اطالعات و خدمات تجارى سازى، 
حوزه  در  عدیده اى  مشکالت  با 
محصوالت،  تقاضاى  کاهش 
کاهش درآمد و فروش، عدم توان 
پرداخت حق بیمه نیروى انسانى، 
مورد  تجهیزات  و  نهاده ها  فقدان 
گردش  در  سرمایه  کمبود  و  نیاز 
دیگر  طرفى  از  هستند.  روبه رو 
انجام شده  برآوردهاى  اساس  بر 
فعال  استارتاپ هاى  از  بسیارى 
اینترنتى  پلت فرم هاى  حوزه  در 
کاهش  نظیر  زیادى  مشکالت  با 
فروش ، تعدیل کارکنان و مواردى 
اند.  شده  روبه رو  دست  این  از 
استارتاپ هاى  نمونه  عنوان  به 
80 کاهش  با  گردشگرى  حوزه 

استارتاپ هاى  فروش ،  درصد 
و  تفریحى  خدمات  اطالع رسانى 
فرهنگى مانند رزرو و فروش بلیط 
گروهى  تخفیف  پلت فرم هاى  یا 
85 کاهش  با  متوسط  به طور 

استارتاپ هاى  و  فروش  درصدى 
بار  اینترنتى  جابه جایى  حوزه 
20 از  بیش  کاهش  با  مسافر  و 
درصدى تعداد سفر روبرو بوده اند.
آمار  آخرین  اساس  بر 
و  علمى  معاونت  در  موجود 
فناورى رییس جمهور و صندوق 
بیش  به  شکوفایى ،  و  نوآورى 
از  دیده  آسیب  شرکت   400 از 
و  هزار  پنج  حدود  در  کرونا 
600 میلیارد ریال تسهیالت ویژه 

تخصیص یافته است.
صندوق هاى  بوسیله  همچنین 
از  فناورى  و  پژوهش  غیردولتى 
دانش بنیان  غیر  فناور  شرکت هاى 
آسیب  بیمارى  این  از  که  نیز 
وسیله  به  حمایت هایى  دیده اند، 
نوآورى  صندوق  و  معاونت  این 
است.  شده  انجام  شکوفایى  و 
92 از  بیش  به  راستا  این  در 
شرکت بیش از 610 میلیارد ریال 
توجه  با  شد.  پرداخت  تسهیالت 
در  انجام شده  حمایت هاى  به 
و  نوآورى  صندوق  معاونت،  این 
و  صندوق هاى  سایر  و  شکوفایى 
حوزه  در  حمایتى  سازمان هاى 
آسیب دیده ،  مشاغل  از  دانش بنیان 
10 از  بیش  مى شود  برآورد 

حوزه  این  به  ریال  میلیارد  هزار 
این  به  باشد.  شده  وارد  خسارت 
مبلغ مى بایست افت میزان فروش 
شرکت هاى دانش بنیان که در سال 
میلیارد  هزار   120 بالغ بر  گذشته 
تومان بوده است را نیز اضافه نمود 
در  آن  از  دقیقى  آمار  متأسفانه  که 

دسترس نیست.
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