
خصوص  در  مردم  بی توجهی  همراهی  به  امیکرون  سویه  طغیان 
در  کم  به نسبت  استقبال  البته  و  بهداشتی  پروتکل های  رعایت 
همچنان  تا  شده  موجب  تکمیلی،  دزهای  ویژه  به  واکسن  دریافت  خصوص 
باشیم. آذربایجان غربی  در  کرونا  شیوع  تند  شیب  با  صعودی  روند  شاهد 
  خیز ششم سویه کرونا با وجود بی توجهی مردم، شروع شده و همچنان روند 
افزایشی با شیب باالی ابتال، بستری و حتی روند افزایشی در فوتی را در آذربایجان 
غربی نظیر بسیاری از مناطق کشور شاهد هستیم. در این خیز که از اوایل بهمن ماه 
جاری آغاز شده، تعداد ابتالهای روزانه از حدود ۶۵ نفر به صورت مستمر به بیش از 
هزار نفر افزایش یافته که البته بسیاری از صاحب نظران بر این اعتقاد دارند که اگر 
تست های بیشتری گرفته شود، این رقم بسیار بیشتر خواهد بود. افزایش قابل 

توجه بستری شدگان در مراکز درمانی از حدود ۲۵۰ نفر به نزدیک ۶۵۰ نفر ... 

آذربایجان غربی
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روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

گهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم       آ

بنا به تصویب هیات مدیره جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی  اعتبار فرهنگیان چالدران  
و  سهامداران  عموم  از  می گردد.  تشکیل  اندیشه  دبیرستان  سالن  درمحل   1400/12/22 خ  مور یکشنبه   روز   16 ساعت  راس 
اعضاء محترم دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم راجع به موضوعات ذیل در روز و ساعت مقرر در محل تعیین شده حضور 
مجمع  در  عضوی  حضور  که  صورتی  در  عمومی  مجامع  تنشکیل  نحوه  نامه  ئین  آ ماده 19  مفاد  به  توجه  با  یا  و  رسانند  بهم 
میسر نباشد، می تواند حق رای خود را به موجب وکالتنامه به عضو دیگر یا نماینده تام االختیار از میان اعضاء یا غیر اعضاء 
واگذار نماید، در این صورت هر عضوی می تواند عالوه بر رای خود حداکثر سه رای با وکالت و هر شخص غیر عضو تنها یک 
گهی مذکور تا یک روز قبل از  رای با وکالت داشته باشد. توضیحات این که وکالتنامه های عادی بایستی یک روز بعد از انتشار آ
تشکیل مجمع بغیر از ایام تعطیل در محل دفتر شرکت تنظیم شده و توسط بازرس بررسی و تائید گردد و در غیر این صورت 

وکالتنامه رسمی حضور در مجمع بایستی به تائید یکی از دفتر خانه های اسناد رسمی رسیده باشد. 
دستور جلسه :

1-تصمیم گیری درخصوص انتخاب اعضای هیات تصفیه با توجه به  تصویب انحالل شرکت

هیات مدیره شرکت تعاونی  اعتبار فرهنگیان چالدران

شرکت تعاونی  اعتبار فرهنگیان  چالدران به شماره ثبت  250  شناسه ملی 10220025632

نفستولیددرآذربایجانغربی
باافزایشتعرفههایگاز

بهشمارشافتاد

طغیان امیکرون و بی توجهی مردم 
بی آذربایجان غر

میزبانی جام والیبال باشگاه های 
آسیا در ارومیه منتفی است

آشتی با طبیعت " در ارومیه  ح " طر
برگزار می شود

تیمی  یست ارومیه ای مدال نقره  سابر
آویخت گردن  آسیا را بر 
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کاال، پیشران  کاال، پیشران  میلیون تنی  صادراتصادرات  1010 میلیون تنی 
بی بیآذربایجان غر آذربایجان غر رشد تجارت در رشد تجارت در 

آذربایجان غربی  دستگاه های متولی 
نسبت  به تامین مسکن محرومان 

تالش جدی داشته باشند

طی سالجاری انجام شد؛ 
کشف و جمع آوری بیش از هزار دستگاه ماینر غیرمجاز در آذربایجان غربی 
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نخستین کودکستان در ارومیه
اجتماعی

تاسیس کودکستان در ارومیه به سال 1314 ش برمی گردد. حسین امید 
نیز  کودکستان  ارومیه   )1314( سال  همین  در  می نویسد:  باره  این  در 
داشته است و وجود کودکستان در آن تاریخ از تمام آذربایجان منحصر 

به دو شهر ارومیه و تبریز بوده است.

البته باید یادآور شد که میسیونرها قباًل در ارومیه کودکستان داشتند. 
همان  در  وی  که  است  مشخص  نیز  وزیری  عشرت  خانم  مکاتبات  در 

سال در آن کودکستان که پروین نام داشته آموزگار بوده است. 
نام های  به  کودکستان  باب  سه  ارومیه  در   3۶  -3۵ تحصیلی  سال  در   

کدام  هر  اولی  کودکستان  دو  که  است  بوده  دایر  ثریا  و  منیژه  نمونه، 
کالس ضمیمه دبستان بوده و سومی از طرف جمعیت خیریه دایر شده 

بود.
منبع: مرکز اسناد و آرشیو بنیاد ایران شناسی شعبه آذربایجان غربی

نگاهی به شاخص های توسعه 
در آذربایجان غربی

شاخص های رفاهی
بنا بر برخی تعاریف، 
ــاعـــی  ــمـ ــتـ رفـــــــــاه اجـ
و  مــــــادی  ــد  ــعـ ُبـ دو 
ــی را  ــدگـ مــعــنــوی زنـ
بعد  گیرد.  برمی  در 
ــر تــأمــیــن  ــ مــــــادی ب
ــای اســاســی،  ــازه ــی ن
خــــــوراک، پــوشــاک، 
شـــغـــل، مــســکــن و 
را  تأکید دارد و بعد معنوی  بهداشت و درمــان 
آمــوزش، سالمت،  و  هم می توان شامل سواد 
از  بــرخــورداری  و  مــردم  عموم  از  قانونی  حمایت 
اقتصادی  و  اجتماعی  سیاسی،  انسانی،  حقوق 
است  واژگانی  اجتماعی  رفاه  بنابراین  دانست. 
که با مفاهیمی چون حمایت اجتماعی، تأمین 
بهزیستی،  و  اجــتــمــاعــی  اجــتــمــاعــی،خــدمــات 
بر  گــاهــی  کــه  دارد  نزدیکی  معنایی  پیوستگی 
قلمروی مفهومی مشترکی هم اشارت دارد. در 
رفاه  شاخص های  برخی  مطالعه  به  بخش  این 
، بیمه سالمت،  از جمله زنان سرپرست خانوار
امـــداد  کمیته  و  بهزیستی  اجــتــمــاعــی،  تامین 

پرداخته می شود. 
* زنان سرپرست خانوار 

به دالیل مختلف جمعیت شناختی و اجتماعی 
ــردان و  مــ ــزایــش مـــرگ و میر جــــاده ای  اف نظیر 
خ طالق در سال های اخیر  همچنین باال رفتن نر
یافته  افزایش  خانوار  سرپرست  زنان  جمعیت 
است. بر اساس گزارش معاونت زنان ریاست 
جمهوری، 34 هزار و ۲۵۵ خانوار در سطح استان 
از ۵۵  زنان کمتر  آذربایجان غربی به سرپرستی 
سال وجود دارند که 3/۶۶ درصد از خانوارهای 
استان را شامل می شود و این استان را در رتبه 
11 کشور قرار می دهد.رتبه استان از نظر نسبت 
 ۲9، خانوارها  کل  به  سرپرست  زن  خانوارهای 

می باشد.
* بیمه سالمت

تعداد بیمه شدگان اصلی و تبعی تحت پوشش 
در  غربی  آذربــایــجــان  اســتــان  در  سالمت  بیمه 
بهار سال 1398 ،۲1۰3 هزار نفر بوده که نسبت 
نشان  کاهش  ســال 1397؛  1/9درصـــد  بهار  به 
می دهد. همچنین در همین زمان مشابه تعداد 
بیمه شدگان سایر اقشار نسبت به بهار سال 

139۶ ،1۲9/۶درصد رشد داشته است.
* تامین اجتماعی

کل بیمه شدۀ تأمین اجتماعی استان آذربایجان 
غربی در بهار سال 1398 برابر 1۰7۶ هزار نفر بوده 
است که نسبت به بهار سال 1397 ،3/3 درصد 
بگیران  مستمری  تعداد  می دهد.  نشان  رشد 
بــا رشــد 9/9  ایــن مــدت  نیز طــی  اصلی و تبعی 
درصدی نسبت به بهار سال قبل به 133 هزار 
کارگاه های  تعداد  همچنین  است.  رسیده  نفر 
تحت پوشش طی این مدت با رشد 14 درصدی 
کارگاه   ۶8,19۶8 بــه  قبل  ســال  بهار  بــه  نسبت 

رسیده است.
آذر  تا   1398 اسفند  از  غربی  آذربایجان  استان 
بیمه  تعداد  در  1399 شاهد رشد ۰/4 درصــدی 

شدگان سازمان تأمین اجتماعی بوده است.
* بهزیستی

ــن ســـازمـــان ، خـــانـــوارهـــای  ــ ــدف ای ــ جــامــعــۀ ه
مــســتــمــری بــگــیــر تــحــت پـــوشـــش، مــعــتــادان، 
بی سرپرست  کودکان  و  سالمندان  معلوالن، 
هستند که تحت پوشش حمایت های نقدی و 
غیرنقدی قرار می گیرند. همچنین عده ای دیگر 
از خدمات غیرمستمر نقدی و غیرنقدی )شامل 
فنی،  ارتوپدی  سنجی،  شنوایی  سنجی،  بینایی 
گفتاردرمانی،  توانبخشی،  کمک  وسایل  اعطای 
معلوالن،  آمــوزی  حرفه  کاردرمانی،  فیزیوتراپی، 
خــدمــات مـــشـــاوره و روانــشــنــاخــتــی، خــدمــات 

پیشگیری از معلولیت ها( استفاده می کنند.
بــر اســـاس آخــریــن آمـــار رســمــی منتشر شــده، 
تعداد خانوارهای مستمری بگیر تحت پوشش 
در  غربی  آذربایجان  استان  بهزیستی  سازمان 
خانوار   7۲8 و  هــزار   39 با  برابر   1398 سال  بهار 
،11/1درصــد  بوده که نسبت به بهار سال 1397 

رشد نشان می دهد.
* کمیته امداد امام خمینی )ره(

بــر اســـاس آخــریــن آمـــار رســمــی منتشر شــده، 
کمیته  تعداد مستمری بگیران تحت پوشش 
ــداد اســتــان آذربــایــجــان غــربــی در بــهــار سال  امـ
که نسبت  بــوده اســت  ــفــر  برابر 1۶1,8۰۰ن  1398
نشان  رشــد  درصــد   ۶8/7،  1397 ســال  بهار  به 
می دهد. همچنین تعداد خانوارهای مستمری 
بگیر و تعداد خانوارهای با سرپرست زن تحت 
پوشش کمیته امداد نسبت به بهار سال قبل 
ــد و 1۲/8 درصــد رشد  نیز به ترتیب 118/4درصـ

نشان می دهد.

پشتیبانی ها  تولید،  یکشنبه های 
و مانع زدایی ها؛

واحد  ایجاد  ح  طر بررسی 
تکاب  آهن  سنگ  کنستانتره 
در مرکز خدمات سرمایه گذاری 

آذربایجان غربی

پشتیبانی ها  تولید،  یکشنبه های  سیزدهمین 
موانع  بررسی  موضوع  با  زدایی ها؛  مانع  و 
حضور  با  سرمایه گذاری  مشکالت  و 
و  تکاب  قنریجه  آهن  سنگ  معدن  نماینده 
دهنده  مجوز  اجرایی  دستگاه های  مسئوالن 
سرمایه گذاری  خدمات  مرکز  در  سرمایه گذاری 

آذربایجان غربی برگزار شد.
یکشنبه های  سیزدهمین  جا جم،  گزارش  به 
تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها؛ با موضوع 
با  سرمایه گذاری  مشکالت  و  موانع  بررسی 
قنریجه  آهن  سنگ  معدن  نماینده  حضور 
اجرایی  دستگاه های  مسئوالن  و  تکاب 
خدمات  مرکز  در  سرمایه گذاری  دهنده  مجوز 

سرمایه گذاری آذربایجان غربی برگزار شد.
سرمایه گذاری  درخواست  که  جلسه  این  در 
سنگ  کنستانتره  تولید  واحد  یک  ایجاد  برای 
با  و  تن  هزار   3۰۰ ساالنه  ظرفیت  با  آهن 
قرار  موردبررسی  تومان  میلیارد   ۵۰۰ سرمایه 
استاندار  معتمدیان  محمدصادق  گرفت، 
آذربایجان غربی خواستار حل وفصل مشکالت 
این سرمایه گذار با سازمان محیط زیست کشور 
قانونی  بسترهای  ایجاد  و  فرهنگی  میراث  و 
با  تولیدی  بزرگ  واحد  این  راه اندازی  برای  الزم 
اشتغال زایی مستقیم بیش از ٢٠٠ نفر در استان 

شد.
خواستار  همچنین  آذربایجان غربی  استاندار 
سایت های  و  آثار  حریم  و  عرصه  فوری  تعیین 
واگذاری  در  موانع  کاهش  برای  استان  تاریخی 

زمین به سرمایه گذاران واقعی استان شد.
و  مدیریت  خواستار  ادامه  در  معتمدیان 
انسجام در صدور اسناد هویتی اراضی کشاورزی 

سطح استان آذربایجان غربی شد.
سایر  و  استاندار  معاون  نشست  همین  در 
مربوطه  دستگاه های  مسئوالن  و  کل  مدیران 
نیز در بحث تسهیل و تسریع صدور مجوزهای 
برای  الزم  زمین  واگذاری  بحث  در  ازجمله  الزم 
مسایل  سایر  و  کنستانتره  تولیدی  عملیات 
مساعد  قول  جلسه  در  مطروحه  مشکالت  و 

دادند.

خبریادداشت

هوشنگ عطاپور

روزنامه نگار

همراهی  به  میکرون 
ُ
ا سویه  طغیان 

رعایت  خصوص  در  مردم  بی توجهی 
استقبال  البته  و  بهداشتی  پروتکل های 
به نسبت کم در خصوص دریافت واکسن 
تا  شده  موجب  تکمیلی،  ُدزهای  ویژه  به 
همچنان شاهد روند صعودی با شیب تند 

شیوع کرونا در آذربایجان غربی باشیم.
  خیز ششم سویه کرونا با وجود بی توجهی 
مردم، شروع شده و همچنان روند افزایشی 
روند  حتی  و  بستری  ابتال،  باالی  شیب  با 
افزایشی در فوتی را در آذربایجان غربی نظیر 
بسیاری از مناطق کشور شاهد هستیم. در 
آغاز  اوایل بهمن ماه جاری  از  که  این خیز 
 ۶۵ حدود  از  روزانه  ابتالهای  تعداد  شده، 
نفر به صورت مستمر به بیش از هزار نفر 
از صاحب  البته بسیاری  افزایش یافته که 
نظران بر این اعتقاد دارند که اگر تست های 
بیشتری گرفته شود، این رقم بسیار بیشتر 
بستری  توجه  قابل  افزایش  بود.  خواهد 
شدگان در مراکز درمانی از حدود ۲۵۰ نفر به 
نزدیک ۶۵۰ نفر در حدود سه هفته و ایجاد 
یک  و  صفر  از  کرونا  فوتی  افزایشی  روند 
نفر  شش  و  پنج  به  ساعت  هر ۲4  در  نفر 
نباید  که  می دهد  نشان  اخیر،  روزهای  در 
از کنار سویه اومیکرون گذشت  بی خیال 
دیگر  نظیر  آن  از  پیشگیری  برای  باید  و 
سویه ها ازجمله دلتا اهتمام کرد. هرجایی 
پروتکل های  رعایت  به  توجه  روند  که 
بوده،  کم  غربی  آذربایجان  در  بهداشتی 
فوتی ها  البته  و  بستری  ابتال،  رشد  شاهد 
قوت  پروتکل ها  رعایت  که  هرجا  و  بودیم 
گرفت و مردم بیشتر رعایت کردند به ویژه 
در زدن ماسک و فاصله اجتماعی، روند به 

سرعت بهبود یافت.
توجهی  موارد  این  به  زیاد  مردم  البته 
هستند  اعتقاد  این  بر  همچنان  و  ندارند 
که اومیکرون نظیر سرماخوردگی، گرفتاری 

قابل توجه سیستم ریوی را ندارد.
از شهروندان در گفت و گو  "توحید"، یکی 
او  خود  این که  به  اشاره  با  ایرنا  خبرنگار  با 
کرونا  گذشته  روزهای  طی  اش،  خانواده  و 
بیشترین  گفت:  اند،  شده  خوب  و  گرفته 
گلودرد  به  مربوط  سویه،  این  درگیری 
شدید است که آن هم یکی دو روزه خوب 

می شود.
هم  دادن  تست  برای  ما  کرد:  اضافه  او 
که  شدیم  متوجه  خودمان  ولی  نرفتیم 
درمان های  با  و  ایم  گرفته  اومیکرون 
متخصصان  اما  شدیم.  خوب  معمولی 
حرف دیگری دارند و بر این اعتقاد هستند 
اومیکرون،  از سویه  که میزان فوتی ناشی 
بستری  و  مبتالیان  تصاعدی  باالرفتن  با 
قله  به  شاید  حتی  و  می رود  باال  شدگان، 

فوتی های خیز پنجم هم نزدیک شویم.
از  ناشی  فوتی های  افزایشی  روند  آغاز   *

کرونا در آذربایجان غربی
ستاد  رسانی  اطالع  کارگروه  رئیس 
آذربایجان  در  کرونا  با  مقابله  دانشگاهی 
آغاز روند  با اشاره به  باره  غربی نیز در این 
از بیماری کووید  افزایشی فوتی های ناشی 
فوتی های  گفت:  اومیکرون  سویه  و   19
ساعت   48 طی  استان  در  کرونا  روزانه 
کل  از  بیشتر  که  رسید  نفر   11 به  گذشته 
است.  امسال  ماه  دی  دوم  نیمه  روزهای 
گذشته  هفته   ۲ طی  افزود:  افشانی  علی 
حداقل یک فوتی در آذربایجان غربی بر اثر 
ابتال به کرونا ثبت شده است در حالی که 
طی ۲ هفته پیش از آن، حدود نصف روزها 

بدون فوتی سپری شده بود.
وی اضافه کرد: با افزوده شدن این تعداد، 
کل فوت شدگان ناشی از کرونا در آذربایجان 
غربی از ابتدای شیوع این ویروس تاکنون 
به هفت هزار و 3۰4 نفر رسید. وی بیان کرد: 
نفر  گذشته 8۲۲  همچنین طی ۲4 ساعت 
در استان به کرونا مبتال و 1۶8 نفر در مراکز 

درمانی بستری شدند.
این  شدن  اضافه  با  کرد:  اظهار  افشانی 

کرونا  از  ناشی  شدگان  بستری  کل  تعداد، 
که بیشترین  نفر رسید  در استان به ۶۶۵ 
در  کرونا  ششم  خیز  آغاز  زمان  از  میزان 
آذربایجان غربی است. وی از بستری شدن 
ویژه  مراقبت های  بخش های  در  نفر   1۵۶
و  داد  خبر  غربی  آذربایجان  درمانی  مراکز 
ونتیالتور  با  نفر   4۲ تعداد،  این  از  گفت: 

تنفس دارند.
طی  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  روند   *

4 هفته اخیر در آذربایجان غربی نزولی بود
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی 
هم در این باره گفت: طی چهارهفته اخیر، 
روند رعایت پروتکل های بهداشتی مربوط 
و  اجتماعی  گذاری  فاصله  نظیر  کرونا  به 
نزولی بوده  از ماسک در استان،  استفاده 
میزان  افزود:  گر  ریخته  احسان  است. 
غربی  آذربایجان  در  ماسک  از  استفاده 
از  کمتر  بسیار  که  رسیده  درصد   3۲ به 

ضرورت های مقابله با کروناست.
گذشته،  هفته  یک  طی  کرد:   اضافه  وی 
آذربایجان غربی  3۰3 بستری و 14 فوتی در 
داشتیم که شیب صعودی نسبت به یک 
هفته پیش از آن، بسیار بیشتر شده است. 
البته در کنار رعایت پروتکل ها که بیش از 
افزایش  گیرد،  قرار  توجه  مورد  باید  پیش 
تزریق  به  توجه  ویژه  به  واکسیناسیون 
ضرورت  یک  سوم  و  دوم  دز  واکسن های 
کروناست  بیشتر  شیوع  از  جلوگیری  برای 
که البته در این خصوص، آمارهای خوب و 

امیدوارکننده ای ارائه می شود.
آذربایجان غربی ُدز سوم  * ۸25 هزار نفر در 

واکسن کرونا را تزریق کرده اند

و  پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست 
خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی 
در این باره گفت: تاکنون 8۲۵ هزار نفر در 
دریافت  را  کرونا  واکسن  سوم  ُدز  استان 
در  سرعت  با  روند  این  البته  که  اند  کرده 

حال افزایش است.
این  افزود:  ولیزاد  محمدامین  دکتر 
هدف  جمعیت  درصد   ۲۶ از  بیش  رقم 
آذربایجان  در  کرونا  علیه  واکسیناسیون 
همچنین  کرد:  اضافه  وی  است.  غربی 
 ۲ و  دوم  دز  نفر   ۲۵3 و  میلیون   ۲ تاکنون 
تزریق  را  اول  دز  نفر  هزار   ۵34 و  میلیون 
کرده اند. سرپرست دانشگاه علوم پزشکی 
آذربایجان  درمانی  بهداشتی  خدمات  و 
سن  این که  به  توجه  با  کرد:  بیان  غربی 
تزریق واکسن از 1۲ به ۵ سال کاهش یافته، 
نزده  واکسن  افراد  تعداد  حاضر  حال  در 
افزایش  نفر  هزار   7۰۰ حدود  به  استان  در 
یافته است. ولیزاد گفت: پوشش ُدز اول 
ورود  به  توجه  با   استان  در  کرونا  واکسن 
سنین جدید ۵ تا 11 ساله به آمار جمعیتی، 
8۰ درصد و دز دوم هم به حدود 71.۲ درصد 
رسیده که البته باید برای بهبود این ارقام 

بیش از پیش تالش کرد.
افزود: تاکنون پنج میلیون و ۶13 هزار  وی 
دز واکسن در آذربایجان غربی تزریق شده 

است.
  با توجه به آغاز و تداوم خیز ششم، انتظار 
می رود با همتی همگانی، این خیز سریعتر 
با  و  شده  مدیریت  گذشته  دوره های  از 
همراهی مردم، روند کاهشی طی هفته های 
آتی آغاز شود تا خانواده های کمتری داغدار 

شوند. / ایرنا

میکرون و بی توجهی مردم آذربایجان غربی
ُ
طغیان ا

 

اجرایی  عملیات  گفت:  مهاباد  زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس 
این  برازان  کانی  المللی  بین  تاالب  اکوسیستم  مشارکتی  پایش 
محیط  حفاظت  اداره  و  محلی  سمن های  مشارکت  با  شهرستان 

زیست آغاز شده است.
اطالعات  پایش  داشت:  اظهار  سخنور   فاروق  جام جم،  گزارش  به 

با  برازان  کانی  المللی  بین  تاالب  هوایی  و  آب  وضعیت  داده های  و 
کل  اداره  کارشناسان  توسط  تاالب  کارکنان  و  محلی  جوامع  آموزش 
خواهد  ارزیابی  محلی  جوامع  توسط  تاالب  وضعیت  بررسی  و  انجام 

شد.
ابزارها  بکارگیری  و  آموزش  ح  طر این  قالب  در  این که  بیان  با  وی 
می رسد،  محلی  جوامع  اطالع  به  تاالب ها  در  شده  تهیه  تجهیزات  و 
برای  پرتابل   ، پارامتر مولتی  دستگاه های  اساس  این  بر  داد:  ادامه 
محلی  نیروهای  به  شیمیایی  و  فیزیک  پارامترهای  گیری،  اندازه 

وسمن های زیست محیطی آموزش داده می شود.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد با اشاره به این که حفاظت 
و  اعتماد  قابل  داده های  تولید  با  فقط  تاالب  ها  بهینه  مدیریت  و 
داشت:  اظهار  است،  امکان پذیر  آنها  مشارکتی  و  مستمر  پایش 
پس از این آموزش ها و تحویل تجهیزات، تاالب ها به صورت ماهانه 
توسط سمن های محلی پایش و به اداره کل حفاظت محیط زیست 

ارسال خواهند شد.

آبی  اکوسیستم  های  حفاظت  در  مردم  مشارکت  کرد:  بیان  سخنور 
محور اصلی رویکرد زیست  بومی در مدیریت جامع تاالب ها است و 
با بستری که برنامه مدیریت جامع فراهم می  آورد این کار با انسجام 

بیشتری انجام می شود.
از تاالب های  برازان« مهاباد، به عنوان یکی  المللی »کانی  تاالب بین 
آذربایجان  اقماری دریاچه ارومیه و نخستین پناهگاه حیات وحش 
با  که  می رود  شمار  به  استان  این  مهم  و  زیبا  تاالب های  از  غربی 
کیلومتری  ارومیه و 3۰  مساحت هزار و ۵۰ هکتار در جنوب دریاچه 
در  کشور  تاالب  چهارمین  و  بیست  عنوان  به  و  شده  واقع  مهاباد 
به  نگرها  پرنده  نزد  در  و  است  رسیده  ثبت  به  رامسر  کنوانسیون 

بهشت پرندگان مشهور است.
عنوان  به  کشور  گردی  طبیعت  ملی  کمیته  سوی  از  که  تاالب  این 
به  است،   شده  معرفی  نیز  ایران  در  نگری  پرنده  سایت  نخستین 
عنوان با ارزش ترین زیستگاه انواع پرندگان آبزی و کنار آبزی مهاجر 

و بومی در شمال غرب کشور محسوب می شود. / ایرنا

رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد:

عملیات اجرایی پایش مشارکتی در تاالب بین المللی »کانی برازان« آغاز شد

نماینده مردم میاندوآب در مجلس گفت:برخی هم وطنان پیشنهادی در رابطه با جاماندگان 
سهام عدالت ارسال کردند که این موضوع مطرح و به تصویب رسید یعنی با اولویت کمیته 

امداد و بهزیستی،جاماندگان سهام عدالت می توانند از آن بهره مند شوند.
مهدی عیسی زاده  ، با اشاره به بودجه 14۰1 اظهار داشت: با توجه به این که ارقام بودجه، شناور 
آینده تا  است تا زمانی که کتابچه آن چاپ نشده، نمی توان گفت که به هر استان در سال 
برای  بسیاری  بودجه  ردیف   کرد:  تصریح  وی  است.  شده  داده  اختصاص  بودجه  اندازه  چه 
آذربایجان غربی وجود دارد که برخی استان ها از آن برخوردار نیستند و یا برخی ردیف بودجه  در 
سایر استان ها وجود دارد که آذربایجان غربی از آن برخوردار نیست.نماینده مردم میاندوآب 
در مجلس شورای اسالمی گفت: با توجه به اعتراضات برخی کاربران فضای مجازی برای ناچیز 
بودن بودجه آذربایجان غربی نسبت به سایر استان ها، تا زمانی که بودجه به طور کامل مورد 
بررسی قرار نگرفته و تصویب نشود نمی توان گفت که بودجه در کجا کم و در کجا زیاد است 
و براساس کدام شاخص ها یعنی مرزی بودن، عشایری بودن، درصد جمعیت و محرومیت 
و یا برخورداری داده شده است. وی افزود: باید هم وطنان صبر کنند تا بودجه به طور کامل 
شفاف شود و هر زمانی بودجه شفاف شد در آن زمان معیار مشخص می شود و هم اکنون 

تمامی تالش نمایندگان سراسر کشور این است که شاخص های ردیف استانی زیاد باشد.
عیسی زاده اظهار داشت: برای مثال برای احیای دریاچه ارومیه باالترین رقم تخصیص یافت و 
برای کریدور شمال -جنوب نیز یعنی از ماکو تا انتهای بوکان بودجه خوبی اختاص یافته است 
ضمن این که جاده سرچم در میاندوآب از سال گذشته تاکنون به طور جدی در حال فعالیت 
بوده و یا جاده کمربند شمالی میاندوآب که جاده های اصلی هستند در حال کار است که عدد 
رقم آنها باالی ۲۰۰ میلیارد تومان است.وی افزود: نمایندگان آذربایجان  غربی و شرقی متحد 
هستند تا برای پروژه احیای دریاچه ارومیه رقم خوبی اختصاص یابد و در این راستا برای تونل 

انتقال آب به دریاچه ارومیه احتماال رقم باالیی در نظر گرفته شود.
هم  همه  این که  بر  تاکید  با  ادامه  در  اسالمی  شورای  مجلس  در  میاندوآب  مردم  نماینده 
ارائه پیشنهاد در رابطه با  از طریق شماره واتساپ نمایندگان نسبت به  وطنان می توانند 
بودجه سال 14۰1 نظر و پیشنهاد دهند گفت: برای مثال برخی هم وطنان یک پیشنهاد در 
رابطه با جاماندگان سهام عدالت ارسال کردند که این موضوع مطرح و به تصویب رسید یعنی 
با اولویت کمیته امداد و بهزیستی،جاماندگان سهام عدالت می توانند از آن بهره مند شوند. 

/ تسنیم

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس :

 ردیف بودجه برای جاماندگان سهام عدالت
 در الیحه 1401 گنجانده می شود

رئیس کانون وکالی آذربایجان غربی خبر داد: تاکنون یک ریال از بودجه کشور ارتزاق نکرده 
و از دولت نیز بابت پرونده های تعزیری طلبکار می باشد.

 : کرد  اعالم  وکیل  روز  مناسبت  به  خبری  نشست  در  صابونچی  جم،   جام  گزارش  به 
، نهاد وکالت با چندین چالش مختلف مواجه بوده است،  متاسفانه در چند دهه اخیر
ح تسهیل  ح شده در مجلس مانند طر کارشناسی مطر موضوع لوایح و طرحهای بدون 
کسب و کار از آن جمله هستند که با وجود اعتراضات کانون، توسط مجلس تصویب شد؛ 
از  با معدل 7-۶  با مدل و طراز جدید،  براساس قانون جدید، پذیرفته شدگان  که  طرحی 
۲۰ در آزمون وکالتی که سازمان سنجش برگزار می کند، موفق خواهند شد پروانه وکالت 
ح  تسهیل، طراز علمی وکال را به بهانه اشتغالزایی تنزیل می دهد، نود  بگیرند.  وی افزود: طر
آزمون دانشجو می پذیرند که تاوان این نحوه آموزش در رشته  درصد دانشگاه ها بدون 
ح تسهیل در وهله اول مردم متضرر خواهند شد اما  حقوق را کانون می دهد. با اجرای طر

اگر بصورت مصوب به ما ابالغ شود، قطعا ما مجبور به اجرای آن هستیم، حتی اگر اشتباه 
باشد. اکثریت کارآموزان و وکالی جوان، مشکل معیشت داشته و برخی وکال در تامین 

هزینه دفتر، منزل با مشکل مواجه هستند. 
وی افزود : کانون همکاری خود با قوه قضائیه را به حد اعال رسانده است.

کانون وکالی آذربایجان غربی در طول یکسال 4۶۰ مشاوره، ۶8 پرونده با وکیل معاضدتی 
)قضایی( و 1۲7 مورد پرونده تسخیری )کیفری( انجام داده است.

 صابونچی گفت: در طول یکسال نیز 14۰ شکایت انتظامی داشتیم، 39 محکومیت قطعی 
و بقیه یا در جریان هستند و یا رد شده اند و دو مورد تعلیق موقت شده اند. در استان 
13۰۵ وکیل وجود دارد که 1۲1۰ نفر مشغول بکار و ۲4۰ نفر به لحاظ نبود درآمد، پروانه را 
کارآموز  نیز در استان  نفر  انتظامی معلقند. 1۰4  به دلیل تخلفات  و  را تمدید نکرده  خود 

وکالت هستند .

شهرداری  والیبال  تیم  مکرر  و  متوالی  باخت های  پی  در 
نامه ای  در  ارومیه  شهردار  مهدی زاده  حسین  ارومیه؛ 
فرهنگی  باشگاه  مدیرعامل  رضایی  پیمان  به  خطاب 
با لحاظ عملکرد نامطلوب  ورزشی شهرداری دستور داد 
از مسابقات لیگ  بازیکنان و کادر فنی تیم در این دوره 
برتر والیبال و در اجرای آئین نامه سازمان لیگ فدراسیون 
والیبال جمهوری اسالمی ایران نسبت به اعمال حداکثری 

جریمه های موضوع این آئین نامه اقدام نماید. 
با اشاره به هزینه های باالی  ارومیه در این نامه  شهردار 
تیم و عزم جّدی شهرداری ارومیه برای حمایت از والیبال 
ارومیه به عنوان پایتخت والیبال ایران تاکید کرده است 
در  باشگاه  مدیرعامل  آینده  هفته  کاری  روز  اولین  در  تا 
جلسه فوق العاده ای که با حضور پیشکسوتان والیبال 

ارومیه به منظور آسیب شناسی و تبیین علل ناکامی های 
متوالی و شکست هاِی پی در پی تیم تشکیل خواهد شد 
حضور یابد تا علل و دالیل ناکامی های مستمر، بررسی و 

چاره اندیشی شود. 
انتظارات  به  جّدی  توجه  ارومیه،  شهردار  مهدی زاده 
هواداران و مردم ارومیه از تیم والیبال شهرداری را از اهّم 
شهرداری  ساخت:  نشان  خاطر  و  برشمرد  موضوعات 
از  همواره  گذشته  ادوار  مالی  بحران های  وجود  با  ارومیه 
حمایت  ممکن  نحو  بهترین  به  شهرداری  والیبال  تیم 
نموده و خواهد نمود اما در چنین شرایطی، شکست ها و 
ناکامی های متوالی تیم هم برای اینجانب و هم برای مردم 
ارومیه و هواداران پرشور این رشته ورزشی به هیچ وجه 
توجیه پذیر نبوده و می بایست به منظور جبران و جلوگیری 

از استمرار ناکامی ها، تدابیر و تمهیدات جدی اندیشیده و 
عملیاتی شود.

شهردار ارومیه دستور داد:

یکنان تیم والیبال باشگاه ارومیه یمه حداکثری کادر فنی و باز جر

رئیس کانون وکالی آذربایجان غربی :
دولت از بابت پرونده های تعزیری به کانون وکال بدهکار است 
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ارز  استخراج  دستگاه   ۵4 کشف  از  غربی  آذربایجان  انتظامی  فرمانده     
دیجیتال به ارزش بیش از 1۰ میلیارد ریال در ارومیه، خبر داد.

 به گزارش جام جم،  سردار مسعود خرم نیا در تشریح جزئیات این خبر 
شهر  حومه  در  افرادی  این که  بر  مبنی  خبری  دریافت  پی  در  کرد:  اظهار 
اند،  ارز دیجیتال غیر مجاز کرده  ایجاد مزرعه استخراج  ارومیه اقدام به 

موضوع در دستور کار ماموران پلیس امنیت اقتصادی انتظامی استان 
قرار گرفت.

 وی افزود: پس از بررسی فنی و تخصصی و هماهنگی با مراجع قضائی، 
 ۵4 و  گرافیک  کارت  دستگاه   1۰3 متهمان،  فعالیت  محل  از  بازرسی  در 
شبکه  به  متصل  و  فعال  صورت  به  دیجیتال  ارز  استخراج  دستگاه 

به  اشاره  با  ادامه  در  استان  انتظامی  فرمانده  شد.  کشف  شهری   برق 
کشف  دستگاه های  ارزش  مربوطه،  کارشناسان  نظر  اعالم  برابر  این که 
در  داشت:  بیان  است،  شده  برآورد  ریال  3۰۰میلیون  و  1۰میلیارد  شده 
این خصوص هشت متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل 

مراجع قضائی شدند.

۵4 دستگاه استخراج ارز دیجیتال در ارومیه کشف شد
اجتماعی

متصل  روســـتـــاهـــای  تـــعـــداد 
ــن بـــانـــد در  ــه ــت پ ــرن ــت ــن ــه ای بـ
آذربایجان غربی به هزار و ۷۵۷ 

روستا رسید

اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  مدیرکل 
آذربایجان غربی با اشاره به ارائه خدمت اینترنت 
گفت: یک هزار  پرسرعت در روستاهای استان 
و  7۵7 روستای این استان به اینترنت پهن باند 
متصل شدند که این آمار 8۰ درصد روستاهای 

باالی ۲۰ خانوار را شامل می شود.
افزود:  جلیلی نژاد  قاسم  جام جم،  گزارش  به 
حدود 4۰۰ روستای باقی مانده در برنامه توسعه 
روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات قرار 
روستاهای  از  روستا   33۰ کرد:  اضافه  وی  دارد. 
اعتبارات  محل  از  اعتبار  تامین  با  باقیمانده 
USO وزارت ارتباطات به اپراتورهای ارتباطی برای 
ارتقای تکنولوژی و ایجاد سایت جدید متصل 
با  وقت  ع  اسر در  باید  ح  طر این  که  می شود 

مرتفع کردن مشکالت، اجرایی شود.
اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  مدیرکل 
ارتباطات  وزارت  کرد:  اظهار  آذربایجان غربی 
برقراری  به  موظف  توسعه  ششم  برنامه  طبق 
روستاهای  درصد   8۰ تا  اطالعات  ملی  شبکه 
استان است.جلیلی نژاد تاکید کرد: با توجه به 
لزوم دسترسی روستائیان به اینترنت پهن باند 
آموزش فرزندان و سایر  برای دریافت خدمات 
موارد مهم، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
 1۰۰ حدود   14۰1 سال  پایان  تا  است  تالش  در 
درصد روستاها را تحت پوشش دیتا پهن باند 
قرار دهد.سرویس اینترنت پهن باند به دلیل 
اینترنت  در  را  دسترسی  بیشترین  آن  سرعت 
مشترک  خط  یا   DSL قالب  چهار  در  که  دارد 
ارائه  ماهواره  و  کابل  نوری،  فیبر  دیجیتال، 

می شود.
شده  ارایه  اینترنتی  و  ارتباطی  زیرساخت های 
جمله  از  استان  محروم  مناطق  و  روستاها  به 
خدمات ارزنده و دستاوردهای وزارت ارتباطات 
دولت  توسعه  جهت  در  اطالعات  فناوری  و 
برای  ارتباطی  تسهیالت  ایجاد  و  الکترونیک 

مردم مناطق محروم است. /ایرنا

سابریست ارومیه ای مدال نقره 
تیمی آسیا را بر گردن آویخت

دبیر هیات شمشیربازی آذربایجان غربی گفت: 
پوش  ملی  سابریست  رضوی"  "سیدمبین 
ارومیه ای به همراه تیم ملی نوجوانان ایران با 
قرار گرفتن بر سکوی نایب قهرمانی آسیا مدال 

نقره تیمی را بر گردن آویخت.
کرد:  اظهار  زاده  نجف  علی  جام جم،  گزارش  به 
جوانان   و  نوجوانان  شمشیربازی  رقابت های 
شهر  در  اسفند   1۵ تا   ۵ روزهای  طی  آسیا 
تاشکند پایتخت ازبکستان در حال برگزاریست 
و چهار شمشیرباز ملی پوش ارومیه ای در این 

رویداد آسیایی حضور دارند.
سابر  اسلحه  پیکارهای  در  افزود:  وی 
"سیدمبین رضوی" به همراه تیم ملی نوجوانان 
کشورمان در بخش تیمی این اسلحه موفق به 
کسب مدال نقره و مقام دوم آسیا شد و این در 
حالیست که "رضوی" نخستین حضور خود در 

یک رویداد آسیایی را تجربه می کند.
نوجوانان  سابر  ملی  تیم  داد:  ادامه  زاده  نجف 
کشورمان در این رقابت ها با ترکیب نیما آقایی، 
سام ذوالقدری، سیدمبین رضوی و امیرمحمد 
برابر   3۲ بر   4۵ شکست  قبول  با  میرشفیعی 

ازبکستان میزبان به مدال نقره دست یافت.
غربی  آذربایجان  شمشیربازی  هیات  دبیر 
دور  در  ایران  نوجوانان  سابریست های  گفت: 
یک چهارم نهایی 4۵ بر ۲7 برابر هند به برتری 
رسیده و راهی دور بعد شدند و در ادامه نیز با 
برتری 4۵ بر 39 برابر کویت به فینال مسابقات 

صعود کردند. 

خبر

بـــوده و  ــادرات همیشه مــحــور تــوســعــه  ــ صـ
 1۰ ــادرات  صـ بــا  آذربایجان غربی  بین  ایــن  در 
به  نسبت  توانسته  کــاال  ــواع  ان ُتنی  میلیون 
مــدت مشابه ســال قبل رشــد 148 درصــدی 
کاال،  صـــادرات  میزان  ایــن  با  که  کند  ثبت  را 
امیدواری ها نسبت به توسعه و رشد بخش 

تولید و سرمایه گذاری افزایش یافته است.
  تجارت مرزی به ویژه صادرات و حتی واردات 
مولفه های  مهمترین  جزو  امروزه  هدفمند، 
اقتصادی در دنیا به شمار می رود و همواره 
دولت های مختلف به دنبال افزایش سهم 
خود  کشور  در  هدفمند  واردات  و  صادراتی 
را در این  برنامه ریزی های ویژه ای  هستند و 

خصوص تمهید می کنند.
وجود 9۶7 کیلومتر مرز مشترک، پنج پایانه 
مــرزی، هم مرز بودن با سه کشور، فعالیت 
یدک  همچنین  و  داخــلــی  و  مـــرزی  گــمــرک   9
مهم ترین  جمله  از  اروپا  دروازه  نام  کشیدن 
آذربایجان غربی بوده که  ظرفیت های تجاری 

به خوبی از آن استفاده شده است.
موثر  راهــکــاری  غیرنفتی  ــادرات  صــ توسعه   
در   اقتصادی  تحول  و  پــایــدار  اشتغال  ــرای  ب
آذربایجان غربی به شمار می رود و در این بین 
آذربایجان غربی توانسته طی سال جاری رشد 

قابل توجهی را داشته باشد.
 2 از  آذربــایــجــان غــربــی  غیرنفتی  صــــادرات   *

میلیون دالر فراتر رفت
تجارت  و  مــعــدن  صنعت،  ســازمــان  رئــیــس 
ــن خــصــوص اظــهــار  ــی در ایـ ــرب ــان غ ــج ــای آذرب
دالر  میلیون   ۲ حـــدود  امــســال  کــه  داشــتــه 
صــادرات غیرنفتی در این استان ثبت شده 

از میزان تعیین  که حــدود 3۰ درصــد بیشتر 
شده است.

کرد  اشـــاره  مطلب  ایــن  بــه  بابایی  غالمرضا 
که برای امسال یک میلیون و 7۰7 هزار دالر  
صادرات هدفگذار شده بود که بیش از این 

میزان تحقق یافته است.
بخش  در  ــار  ــ آم ــن  ایـ بــا  ــت  اسـ معتقد  وی 
آذربایجان غربی  شــده،  تعیین  هدف  تحقق 
بعد از چهارمحال بختیاری در رتبه دوم قرار 
ارزش دالری میزان صادرات  به لحاظ  و  دارد 
بــا اســتــان نخست فاصله  آذربــایــجــان غــربــی 

چشمگیری پیدا کرد.
به  مربوط  صادراتی  محصوالت  درصــد   ۷۷  *

بخش پتروشیمی است
مهم ترین  از  نیز  صــادراتــی  محصوالت  نــوع 
مسائلی است که همیشه مورد توجه بود و 
نشان از جایگاه و روند فعالیت هر خطه به 
شمار می رود و در این بین آذربایجان غربی با 
به  پتروشیمی  افزایش صــادرات محصوالت 
جایگاه مهم خود در شمال غربی ترین نقطه 

کشور تاکید دارد.
تجارت  و  مــعــدن  صنعت،  ســازمــان  رئــیــس 
یــادآور  مطلب  ایــن  تایید  با  آذربایجان غربی 
شده که قسمت اعظم صادرات محصوالت 
ــروه  گ مــحــصــوالت  مختص  ــان  ــت اس ایـــن  از 
پتروشیمی  است که بالغ بر 77 درصد و پس 

از آن صادرات محصوالت کشاورزی است.
معدنی  و  صنعتی  محصوالت  سهم  بابایی 
درصد   11 تقریبا  را  استان  صــادرات  سهم  در 
دانــســت و خــاطــرنــشــان کـــرد کــه حـــدود 99 
درصد از صادرات آذربایجان غربی به 1۰ کشور 

از صــادرات  این بین 8۲ درصــد  که در  است 
دالری  ارزش  لحاظ  به  استان  از  محصوالت 
به ترکیه و 14 درصد از آن به عراق و بقیه به 
روسیه،  پاکستان،  افعانستان،  کشورهای 

آذربایجان و هند صادر می شود .
بابایی با اشاره به کشورهای هدف صادراتی 
نیز افزوده که به طور کلی 97 درصد صادرات 
تــرکــیــه و  ــور  ــش بـــه ۲ ک آذربـــایـــجـــان غـــربـــی  از 
آن، رشد  که نکته حائز اهمیت  بــوده  عــراق 
چشمگیر صادرات به ترکیه نسبت به مدت 

مشابه سال قبل است.
وی تاکید کرده که در واقع صادرات به ترکیه 
از مبادی گمرکات استان به لحاظ ارزش 114 
افزایش  درصــد   177 وزن  لحاظ  به  و  درصــد 

داشته است.
ــادراتـــی  فــعــالــیــت هــای صـ کــنــارتــوســعــه  در 
ارزش  دالری،  ارزش  نظر  از  آذربیایجان غربی 
وزنی محصوالت صادر شده نیز بسیرا قابل 
آذربایجان غربی  در  رقــم  ایــن  و  اســت  توجه 
نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 148 

درصدی را نشان می دهد.
گـــمـــرکـــات  صـــــــــــــادرات  وزنـــــــــی  ارزش   *

آذربایجان غربی 14۸ درصد افزایش یافت
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان 
با  آذربایجان غربی  تجارت  و  معدن  صنعت، 
تایید این مطلب معتقد است که صادرات 
ثبت  با  استان  ایــن  در  فعال  گمرک  هشت 
به  نسبت  محصوالت،  انــواع  ُتن  میلیون   1۰
مدت مشابه سال قبل با 148 درصد افزایش 

همراه است.
محمد دهقان به این مطلب نیز اشاره کرد 

خوی،  گمرکات  از  محصوالت  میزان  این  که 
سرو،  پیرانشهر،  پلدشت،  بازرگان،  ارومیه، 
مــهــابــاد و ســردشــت بــه ثــبــت رســیــده و به 

کشورهای مختلف صادر شده است.
وی ادامه داده، بیشترین صادرات از گمرکات 
با  ترتیب  بــه  ارومــیــه  و  پیرانشهر  بـــازرگـــان، 
هشت میلیون و 9۶9 تن، 371 هزار و 9۵7 

تن و 33۶ هزار و 17۲ تن است.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان 
آذربایجان غربی  تــجــارت  و  معدن  صنعت، 
نیز  کمترین میزان صــادرات  که  کرده  اضافه 
مربوط به گمرکات مهاباد، سرو و پلدشت با 
898 تن، هزار و 4۰۶ تن و 1۰ هزار و 3۰8 تن کاال 

بوده است.
ــاال از مـــرزهـــای خـــوی و  ــادرات کـ ــ ــان صـ ــق ده
سردشت را نیز به ترتیب 18 هزار و 77۰ تن و 

33۲ هزار و 7۶9 تن اعالم کرده است.
وی، ارزش صادرات کاال از گمرکات آذربایجان 
غربی در سال جاری را ۲ میلیون دالر ذکر کرد 
نظر  از  امسال  کاال  ــادرات  ص است  معتقد  و 
ارزشی نیز 81 درصد نسبت به مدت مشابه 

سال قبل افزایش یافته است.
اعـــظـــم صـــــادرات  گــفــتــه وی، قــســمــت  بـــه 
مختص  غــربــی  آذربـــایـــحـــان  از  مــحــصــوالت 
محصوالت گروه پتروشیمی است که بالغ بر 
77 درصد و پس از آن صــادرات محصوالت 

کشاورزی است.
ــاال از  ــ ک انــــــواع  کـــنـــار تــوســعــه صـــــــادرات  در 
نــبــایــد از بخش  آذربــایــجــان غــربــی  گــمــرکــات 
غــافــل شد  صـــادراتـــی شــهــرک هــای صنعتی 
مناسبی  بستر  صنعتی  شــهــرک هــای  زیـــرا 

جذب  و  تولید  رونــق  و  اشتغال  ایجاد  بــرای 
و می توان  گــذاران مختلف هستند  سرمایه 
از این ظرفیت ایجاد شده در راستای توسعه 
که  صنعتی هر شهرستان استفاده کرد چرا 
افزایش تولید، مهمترین بخش توسعه هر 
کشور و موتوری محرک برای رشد و توسعه 
بوده و در ایجاد رفاه عمومی بیشترین نقش 

را برعهده دارد.
ــــق تــجــارت  ــاد فــرصــت هــای شــغــلــی، رون ــج ای
و  صــادرات  زمینه های  کــردن  فراهم  خارجی، 
هــزاران مورد دیگر، مــواردی است که تنها از 
امر  به  مــی تــوان  صنعتی  شهرک های  طریق 
خ اقتصادی دست یافت. توسعه و تحرک چر
صــنــعــتــی  ــای  ــ ــ ــرک ه ــ ــ ــه ــ ــ ش صــــــــــــــادرات   *
آذربایجان غربی به مرز 12 میلیون یورو رسید

مهمترین  از  تولیدی  محصوالت  ــادرات  صـ
به  تولیدکنندگان  بـــرای  فــرصــت هــا  و  مــزایــا 
شمار می رود؛ این امر می تواند موتور محرکی 

خ اقتصاد باشد. برای چر
مــدیــرعــامــل شــرکــت شــهــرک هــای صنعتی 
طی  که  مطلب  این  تایید  با  آذربایجان غربی 
امسال حدود ١۲ میلیون یورو ارزش صادرات 
شهرک های  در  تــولــیــدی  مــحــصــوالت  انـــواع 
این  تعهد  است  معتقد  اســت،  استان  این 
بــرای صــادرات ١٠ میلیون یــورو بود  سازمان 
که این رقم تحقق یافته بیش از رقم تعهدی 

بوده است. 
ــی افــــــــــزوده کــــه صـــــــادرات  ــمـ ــاتـ ــن حـ ــسـ حـ
شهرک های صنعتی از اهمیت بسیار زیادی 
ــادرات با ارزش  ــرا ایــن صـ بــرخــوردار اســت زی
افزوده اقالم تولیدی همراه بود و صادرات به 

اصطالح خام به شمار نمی رود.
در کنار توسعه صاردات شهرک های صنعتی؛ 
صنعتی  کنسرسیوم های  صـــادرات  توسعه 
ــرای  ب نــیــز بخشی قــابــل تــوجــه و پــیــشــرانــی 
توسعه در شمال غربی ترین نقطه کشور به 

شمار می رود.
صنعتی  کــنــســرســیــوم هــای  صــــــــادرات   *

آذربایجان غربی به 600 هزار یورو رسید
شهرک های  شرکت  کوچک  صنایع  معاون 
ــایــیــد ایــن  ــا ت صــنــعــتــی آذربـــایـــجـــان غـــربـــی بـ
کنسرسیوم  چهار  کــه  داشــتــه  بیان  مطلب 
در  صــادراتــی  صنعتی  همسو(  )شرکت های 
و  سنگ  گیاهی،  عرقیات  عسل،  حــوزه هــای 
محصول های باغی در این استان فعال بوده 
که طی امسال ۶۰۰ هزار یورو صادرات داشته 

است.
امیر شهسوار جالوت معتقد است که این 
همکاری های  گسترش  هــدف  بــا  واحــدهــا 
ــادرات  مــشــتــرک شــرکــت هــای مــدیــریــت صــ
فعالیت های  توسعه  و  آذربایجان غربی  در 
این  مرزی  ظرفیت های  از  استفاده  " ”B۲Bو 
محصوالت  ــادرات  ص گسترش  بــرای  استان 
به کشورهای همسایه راه اندازی شده  است.
به گفته وی برنامه ریزی شده ۲ کنسرسیوم 
ــدازی شود تا  صادراتی فرش و مبل نیز راه ان
تعداد کنسرسیوم های فعال این استان به 

۶ مورد برسد.
 آذربایجان غربی مرز مشترک با عراق، ترکیه و 
نخجوان دارد و یکی از مهمترین استان های 
شمار  بــه  کــاال  واردات  و  صـــادرات  در  کشور 

می رود. / ایرنا

صادرات 10 میلیون ُتنی کاال، پیشران رشد تجارت در آذربایجان غربی

انصراف  با  گفت:  غربی  آذربایجان   جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
باشگاه های  جام  از  ارومیه  میزبانی  موجود،  شرایط  و  شهرداری 

آسیا منتفی است.
از نشست  کیومرث پورایراندوست   پس   ، گزارش جام جم  به    
این  افزود:  استان  والیبال  اصحاب  و  پیشکسوتان  با  صمیمی 
سابق  پوشان  ملی  و  پیشکسوتان  با  صمیمی  نشستی  جلسه، 
خصوص  در  فکری  هم  و  هماهنگی  با  تا  بود  والیبال  ارومیه ای 
آذربایجان غربی تصمیم گیری  آینده والیبال شهر ارومیه و استان 
آذربایجان غربی  کنیم.وی گفت: تالش ما رساندن والیبال استان 
و  خردجمعی  از  استفاده  با  شایسته  جایگاه  به  ارومیه  شهر  و 
آذربایجان غربی  جوانان  و  ورزش  است.مدیرکل  متفکران  نظرات 
بازیکنان  و  شهرداری  باشگاه  پرونده  موضوع  درخصوص 
خارجی اش گفت: به جد پیگیر حل این موضوع هستیم و با توجه 
 CAS”" به این که این بدهی با توجه به رای دادگاه حکمیت ورزش

باید پرداخت شود.
پورایراندوست افزود: هدف ما از میزبانی جام باشگاه های آسیا، 
در  آن  ثبت  و  ارومیه  والیبال  برای  المللی  بین  مقام  یک  کسب 
تاریخ بود و تمام تمهیدات نیز اندیشیده شده بود با این حال با 
توجه به انصراف باشگاه شهرداری و شرایط بوجود آمده، میزبانی 

برگزار  ما  تالش  تمام  کرد:  نشان  خاطر  است.وی  منتفی  دیگر 
آینده  روز   1۰ ظرف  استان  والیبال  هیات  انتخاباتی  مجمع  شدن 
هیات  این  دوباره  فعالیت  جدید،  سکاندار  انتخاب  با  تا  است 

بیش از گذشته پررنگ تر شود.
ورزش  والیبال  افزود:  آذربایجان غربی  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
منطقی  تصمیمی  باید  و  است  ارومیه  شهر  و  استان  این  اول 
و  ندیده  صدمه  والیبال  تا  شود  گرفته  رشته  این  آینده  برای 
یداهلل  صحیمی  جلسه  این  آورد.در  بدست  را  جایگاهش  دوباره 
حمید  بنایی،  رسول  محب،  محمود  پرتوی،  عزیز  کارگرپیشه، 
خدایاری،  افشین   ، مرادپور رامین  نیا،  محسنی  جاوید  ساداتی، 

ساسان خداپرست، عبدالرضا علیزاده حضور داشتند. / ایرنا

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسالمی شهر ارومیه 
ح "آشتی با طبیعت" طی روزهای 1۵ تا ۲۲ اسفند در این  گفت: طر

شهر برگزار می شود.
مناسبت،  همین  به  افزود:  منافی  مرتضی  جام جم،  گزارش  به 
توسط  محله ای  برنامه های  اجرای  جدید  سال  از  استقبال  در 
شهرداری و استفاده از ظرفیت فرهنگسراها برای فرهنگ سازی 
قرار  اولویت  در  جدید  نسل  بین  ویژه  به  درختکاری  آموزش  و 

می گیرد.
وی اضافه کرد: برنامه ریزی کوتاه مدت و میان مدت برای احداث 
، کاشت نهال و درخت و گل  پارک ها و بوستان های محله محور
کاری در شهر و محالت و استفاده از عناصر شهری مناسب با 

. سال نو در دستور کار قرار می گیدر
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسالمی شهر ارومیه 
رهاشده ای  بزرگ  زمین های   ، شهر اطراف  شهرک های  در  گفت: 
است که بیش از ۲۵ سال بدون استفاده مانده و محل تجمع 
به  می توان  که  است  شهروندان  امنیت  برای  تهدیدی  و  زباله 

فضای سبز قابل استفاده برای شهروندان تبدیل کرد.
جلسات  برگزاری  و  پرورش  و  آموزش  با   همکاری  گفت:  منافی 
و  مدرسه(  هر  آموزی  دانش  )شورای  مدارس  بین  مشترک 

آموزان برای کاشت  شورای شهر به منظور بسیج کردن دانش 
و  تپه ها  در  درختکاری  اردوهای  برگزاری  و  مدرسه  در  درخت 

زمین های اطراف شهر مدنظر قرار گیرد.
منافی ادامه داد: با توجه به کمبود و نبود فضای سبز در محالت 
ارتقای سطح سرانه  راستای  که در  ، ضروری است  حاشیه شهر
فضای سبز ، گسترش این فضا در برنامه های مدیریت شهری 

قرار گیرد.
نایلون های  و  ساختمانی  نخاله های  آوری  جمع  کرد:  عنوان  وی 
رها شده در طبیعت شهری برای استقبال از نوروز در دستور کار 

مدیریت شهری قرار گیرد. / ایرنا

آشتی با طبیعت " در ارومیه برگزار می شودمیزبانی جام والیبال باشگاه های آسیا در ارومیه منتفی است ح " طر

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری 
از  حمایت  و  شناسایی  گفت:  غربی  آذربایجان 
تسریع  استان  سطح  در  مسکن  نیازمند  خانوارهای 

شود.
کارگروه  گزارش جام جم، یاسر رهبردین در جلسه  به 
تاکنون  افزود:  استان  محرومین  مسکن  احداث 
نیازمند  روستایی  خانوار   ۲۰۰۰ و  شهری  خانوار   ۵8۰۰
مسکن در آذربایجان غربی شناسایی شده است که 
مسکن  تامین  به  ملزم  استان  متولی  دستگاههای 

این خانوارها می باشند.

مسکونی  واحد   ۲1۰۰ این که  اعالم  با  همچنین  وی 
اقدامات  راستای  در  ریال  میلیارد   89۰ با  استان  در 
راستای  در  کرد:  خاطرنشان  شده،  احداث  حمایتی 
تداوم نهضت ساخت مسکن محرومین، تفاهم نامه 
بنیاد  )ره(،  خمینی  امام  امداد  کمیته  بین  مشترکی 
بنیاد  شهدا،  سپاه  ملی،  توسعه  صندوق  مسکن، 
علوی، راه و شهرسازی و خیریه ها منعقد شده است.
عمرانی  امور  هماهنگی  معاونت  سرپرست 
بر  تاکید  با  ادامه  در  غربی  آذربایجان  استانداری 
انجام وظیفه اجتماعی مسئوالن در قبال محرومان، 

تصریح کرد: دستگاه های متولی با انعطاف در اجرای 
دستورالعمل ها، نسبت به تامین مسکن محرومان 
داشته  جدی  تالش  زمینه  این  در  مشکالت  رفع  و 

باشند.
اعتبارات  سریع  جذب  در  تسریع  پایان،  در  رهبردین 
تسهیالت  تامین  تسهیل  و  محروم  مناطق  در 
افزود:  و  دانسته  ضروری  را  نیازمندان  برای  بانکی 
وضعیت  ساماندهی  برای  متولی  دستگاه های  همه 
مسکن محرومان، با هماهنگی کامل به صورت جدی 

برنامه ها و اقدامات خود را عملی کنند. / ایسنا

 دستگاه های متولی در آذربایجان غربی نسبت
 به تامین مسکن محرومان تالش جدی داشته باشند
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان آذربایجان غربی

از درد دلم، به جز تو کی با خبر است؟       
یا با من دیوانه که در بام و در است؟

طغیان درون را به که بتوانـــم گفت؟    
فریاد نهان را به دل کی اثر است؟
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امام خمینی )ره(

یت پسماند شهرداری ارومیه خبر داد: رئیس سازمان مدیر

ین پناهگاه حیوانات شمالغرب کشور عقیم سازی سگ های بی پناه ارومیه در مجهزتر

حقوقی  اصول  رعایت  و  شهروندان  امنیت  و  سالمت  منظورارتقا  به   
شهر  سطح  از  بی پناه  سگ های  زنده گیری  از  بعد  حیوانات  با  برخورد  در 
فرآیند  ارومیه  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  اکیپ های  توسط 
صورت  سازمان  این  پناهگاه  در  پالک کوبی  و  عقیم سازی  واکسینه کردن، 

می گیرد.
فعالیت  به  اشاره  با  ارومیه  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  رئیس   
پناهگاه حیوانات بی پناه اظهار کرد: این پناهگاه به مساحت 3 هکتار در 
جاده شهید کالنتری واقع شده است و سگ های بی پناه جمع آوری شده 

توسط اکیپ های ویژه و آموزش دیده در این محل نگهداری می شوند.
»هادی بصاری« افزود: پناهگاه حیوانات بی پناه سازمان مدیریت پسماند 
شمالغرب  در  موجود  پناهگاه  مجهزترین  و  بزرگترین  ارومیه  شهرداری 
درمان،  جهت  عمل  اتاق  جمله  از  ویژه  بخش های  دارای  که  است  کشور 

واکسینه کردن وعقیم سازی سگ ها توسط دامپزشک است.
 وی گفت: در مرحله نخست، زنده گیری سگ های ولگرد توسط اکیپ های 
ویژه انجام و سپس برای حیوانات جمع آوری شده پرونده تشکیل می شود، 

بیماری های  نظر  از  الزم  کنترل های  ساماندهی  مرکز  به  سگ  ورود  از  پس 
انگلی و سایر بیماری ها و آسیب های جسمی بر روی سگ انجام گرفته و به 

اتاق عمل انتقال داده می شود.
از  بعد  افزود:  ارومیه  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  رئیس   
عقیم سازی سگ ها به قرنطینه منتقل می شوند و پس از طی دوره جراحت 
جراحی،  از  حاصل  زخم های  بهبود  و  آنتی بیوتیک  تزریق  لزوم  صورت  در  و 

پالک گذاری و به آغوش طبیعت منتقل می شوند.
بایستی  بی پناه  سگ های  جمعیت  کنترل  برای  این که  بر  تاکید  با  بصاری   
کانون های  کرد:  گیرد تصریح  رفتارشناسی این حیوانات در دستورکار قرار 
افزایش  اصلی  علت  و  شود  شناسایی  باید  بی صاحب  سگ های  تولید 

تعداد آن ها مورد بررسی قرار گیرد.
 وی نشان کرد: سگ ها به صورت گله ای زندگی می کنند و برای خود قلمرو 
ترک  را  قلمروشان  به هیچ عنوان  باشد،  سیر  شکم شان  چنانچه  دارند. 
آن ها  قلمرو  وارد  دیگری  سگ  یا  حیوان  نمی دهند  هم  اجازه  و  نمی کنند 

شود.

ما  که  زمانی  افزود:  ارومیه  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  رئیس   
قلمروهای  از  دیگر  سگ های  به سرعت  می کنیم،  خالی  را  این ها  زیستگاه 
احساس  قلمروشان  در  وقتی  بنابراین  می کنند.  مهاجرت  آنجا  به  مجاور 
امنیت کنند سریعا زادوولد می کنند. سگ ها سالی دو بار معموال زادوولد 

دارند و هر بار چهار تا هشت شکم زایمان می کنند.
 بصاری گفت: زنده گیری، واکسیناسیون، عقیم سازی و سپس رهاسازی در 
آوری شده اند فرآیندی کارشناسی و علمی  آنجا جمع  از  محلی که سگ ها 
سگ های  جمعیت  کنترل  جهت  آن  بر  نظران  صاحب  سوی  از  که  است 

بی پناه در شهرها تاکید می شود.
 وی با اشاره به دستورالعمل سازمان بهیاری ها و همیاری های وزارت کشور 
که در سال 1387 تهیه شده است، گفت: در این شیوه نامه کشتار ممنوع 
شده  تاکید  و  توصیه  عقیم سازی  و  واکسیناسیون  روش  بر  و  شده  اعالم 

است.
کرد:  نشان  خاطر  ارومیه  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  رئیس   
مخالف  ولگرد  سگ های  جمع  و  کردن  اخته  با  شهروندان  از  تعدادی 

این  می کنند.  نگرانی  ابراز  سگ ها  زنی  پرسه  از  نیز  دیگر  برخی  و  هستند 
موضوع باعث شده که به نظر برسد مشکل یادشده پیش از هر اقدامی 
رسانه ها  مشارکت  نیازمند  مسیر  این  در  که  دارد  فرهنگی  پایش  به  نیاز 

جهت فرهنگ سازی هستیم.
 بصاری تاکید کرد: برای آن که پروسه ساماندهی به صورت کامل و اصولی 
انجام گیرد، نیازمند همیاری و مشارکت نهادها و سازمان های متولی این 
امر از جمله دامپزشکی، محیط زیست و صدا و سیما هستیم زیرا این امر 

یک موضوع فراگیر است و نیازمند مشارکت جمعی است.
 وی گفت: شهروندان در صورت مشاهده سگ های بی پناه در سطح شهر 
وقت  ع  اسر در  تا  کنند  گزارش  را  ١37موضوع  سامانه  طریق  از  می توانند 

اکیپ های ویژه در محل حاضر شده و اقدام به زنده گیری کنند.
 رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه تصریح کرد: شهروندان 
اطمینان  می توانند  سگ ها  گوش  کنار  در  ویژه  پالک  مشاهده  صورت  در 
درمانگاه  در  و  ندارند  آن ها  برای  خطری  حیوانات  این  که  کنند  حاصل 

سازمان مدیریت پسماند واکسینه و عقیم سازی شده اند.

 ، گاز تعرفه های  افزایش  دلیل  به  اخیر  ماه  چند  طی 
آذربایجان غربی  تولیدی  واحدهای  در  تولید  نفس 
از هر  به شمارش افتاده و قبض های نجومی بیش 
شده  دغدغه  تولید  صاحبان  برای  دیگری  مسئله 

است.
 به گزارش جام جم، شهرک های صنعتی و واحدهای 
اقتصادی شناخته می شود  تولیدی به عنوان قلب 
هر  توسعه ای  اهداف  پیشبرد  در  زیادی  تاثیر  که 
مشکالت  باید  مسئوالن  بنابراین  دارند  را  استان 
کردن فضا،  با مهیا  و  کرده  را رفع  واحدهای تولیدی 

عقب ماندگی های موجود را حل کنند.
افزایش  دلیل  به  اخیر  ماه  چند  طی  متاسفانه  اما 
واحدهای  در  تولید  نفس  طبیعی،  گاز  تعرفه های 
نجومی  قبض های  و  افتاده  شمارش  به  تولیدی 
تولید  صاحبان  برای  دیگری  مسئله  هر  از  بیش 

دغدغه شده است.
کمبود  تا چند وقت پیش،  گفته صاحبان تولید  به 
اساسی  مشکل  گردش  در  سرمایه  و  نقدینگی 
تامین  دنبال  به  اکنون  و  بود  تولیدی  واحدهای 
نقدینگی برای پرداخت قبوض برق و گاز هستند که 

این موضوع به نفع هیچ بخشی نیست.

* تعرفه های گاز صادر شده برای تولیدکنندگان هیچ 
صرفه اقتصادی ندارد

یکی از صاحبان واحد های تولیدی فعال در شهرک 
تولیدی  موانع  و  مشکالت  خصوص  در  صنعتی 
واحدهای  اساسی  مشکل  تابستان  در  گفت:  خود 
تولیدی قطعی مکرر برق بود که باعث متضرر شدن 

و کاهش چند درصدی تولیدات شده بود.
وی بیان کرد: در زمستان نیز با باال رفتن تعرفه های 
برابر  چندین  تولیدی  واحدهای  مشکل  طبیعی  گاز 
شده است چرا که چرخه تولید وابسته به گاز و برق 

است.
گاز  این که تعرفه های  بیان  با  تولید  این فعال حوزه 
صادر شده برای تولیدکنندگان هیچ صرفه اقتصادی 
ندارد، افزود: بیشتر واحدهای تولیدی به دلیل عدم 
پرداخت قبوض گاز مجبور به تعطیلی واحد مربوطه 

کرده اند.
چوب  تولید،  موانع  رفع  جای  به  مسئوالن  بیشتر   *

خ تولید گذاشته اند الی چر
در  تولیدی  واحدهای  صاحبان  دیگر  از  محمودی 
درخواست هایش  و  خود  دغدغه های  خصوص 
این که  به  توجه  با  گفت:  چنین  این  مسئوالن  از 

"رفع موانع  از سوی مقام معظم رهبری  شعار سال 
تولید" انتخاب شده بود و اکنون نیز در حال سپری 
کردن روزهای پایانی سال هستیم متاسفانه بیشتر 
مسئوالن به این موضوع توجه نداشتن به جای رفع 

خ تولید گذاشته اند. موانع تولید، چوب الی چر
هیچ  تولیدی  صنایع  شرایط  این  در  کرد:  بیان  وی 
گرفته    قرار  ورشکستگی  آستانه  در  و  ندارد  سودی  

بنابراین  شده اند  بیکار  کار  از  کارگران  بیشتر  و 
درخواست  استانی  مسئوالن  و  دولتمردان  از 
مساعدت در این زمینه داریم زیرا این موضوع غیر 

خ تولیدشان است. قابل بوده و سنگی جلوی چر
شهرک  در  شاغل  کارگران  از  یکی  زمینه،  این  در 
ناگهانی  طور  به  کارفرما  گذشته  ماه  گفت:  صنعتی 

دستور تعطیلی کارخانه را صادر کرد.

روز  چندین  گذشت  از  پس  کارفرما  کرد:  عنوان  وی 
طبیعی  گاز  باالی  تعرفه  را  کارخانه  تعطیلی  علت 
را  مبلغ  این  پرداخت  توانایی  گفت،  و  کرد   عنوان 

ندارد.
صحبت های  خالف  بر  کرد:  بیان  شهروند  این 
و  کارخانه ها  بیشتر  متاسفانه  دوازدهم  دولت 
واحدهای تولیدی یا ورشکست شده و یا در آستانه 
دولت  که  امیدواریم  گرفته اند  قرار  ورشکستگی 
خ  چر و  کرده  مرتفع  را  صنایع  مشکالت  سیزدهم 
تولید بار دیگر رونق بگیرد. در این راستا، مدیرعامل 
ح  طر این که  به  اشاره  با  آذربایجان غربی،  گاز  شرکت 
با  مطابق  تولیدی  واحدهای  مصرفی  گاز  افزایش 
خوراک پتروشیمی ها در مجلس کلید خورده، اظهار 
داشت: بر اساس بند "ط" سازمان برنامه و بودجه، 
با  متناسب  صنعتی  واحدهای  گاز  بهای  محاسبه 
خوراک پتروشیمی ها است که  این طرحی بود که در 

راستای قانون بودجه سال 14۰۰ اجرا شده است.
این که  برای  بنابراین  کرد:  عنوان  شیخی  علیرضا 
از  نشوند،  متضرر  راستا  این  در  صنایع  صاحبان 
خوداری  ساالنه  صورت  به  گاز  تعرفه های  افزایش 
این  لحظه  به  لحظه  و  پلکانی  صورت   به  و  کرده 

هزینه ها اعمال شده است.
وی تصریح کرد: به قطع یقین با افزایش تعرفه های 
نیز  خود  تولیدات  خ  نر تولیدکنندگان  برق  و  گاز 
افزایش می دهند اما شرکت گاز موظف است که بر 

ح را اجرا کند. اساس قانون این طر
پاسخ  در  آذربایجان غربی،  گاز  شرکت  مدیرعامل 
خ  نر هزینه  آیا  اینکه،  خصوص  در  خبرنگار  سوال 
و  صنایع  به  اعمال  از  قبل  پتروشیمی  خوراک 
تولیدکنندگان اطالع داده شده بود، گفت: زمانی که 
طرحی در مجلس مصوب می شود از طریق رسانه ها 
است  موظف  گاز  شرکت  و  می شود  اطالع رسانی 

قوانینی که برای آنها ابالغ می شود را اجرایی کند.
کالم آخر اینکه، با توجه به نامگذاری شعار سال به 
مقام  سوی  از  مانع زدایی ها«  پشتیبانی ها،  »تولید، 
معظم رهبری، مسئوالن باید برای رفع موانع تولیدی 
و تسهیل فعالیت بخش تولید تالش کنند تا ضمن 
تقویت تولیدات داخل، زمینه های تولید و اشتغال 
جوانان فراهم شود. لذا بازنگری در این بند قانونی 
باید  که  است  ضرورتی   14۰1 سال  بودجه  الیحه  در 
گیرد. قرار  مجلس   نمایندگان  جدی  توجه   مورد 

 / تسنیم

نفس تولید در آذربایجان غربی با افزایش تعرفه های گاز به شمارش افتاد

ابتدای  از  گفت:  غربی  آذربایجان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  عامل  مدیر 
استان  در  ارز  رمز  غیرمجاز  دستگاه های  کشفیات  میزان  کنون  تا  سال 

آذربایجان غربی به بیش از یک هزار دستگاه رسیده است.
اکبر  غربی  آذربایجان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
استان  در  غیرمجاز  ماینرهای  کشف  جزئیات  خصوص  در  حسن بکلو 
غیرمجاز  ماینر  دستگاه  هزار  یک  از  بیش  تاکنون  سال  ابتدای  از  گفت: 
توسط همکاران شرکت توزیع نیروی برق استان با هماهنگی مسئوالن 
آذربایجان غربی  قضایی و با همکاری ماموران انتظامی در نقاط مختلف 
شده  گزارش  موارد  مجموع  کرد:  اضافه  وی  است.  شده  ضبط  و  کشف 
مبنی بر استفاده غیر مجاز دستگاه های رمز ارز 13۶ مورد در استان بود 
شده  ضبط  و  کشف  ماینر  دستگاه  هزار  یک  از  بیش  تعداد  این  از  که 

است.
کرد:  آذربایجان غربی خاطر نشان  برق  نیروی  توزیع  مدیر عامل شرکت 
مطابق دستورالعمل ارسالی از توانیر با تمامی این افراد برخورد و مبلغی 
معادل ۶/4 میلیارد تومان بهای انرژی بابت خسارت مصرف این دسته 
از مشترکان صادر شده است. وی همچنین ادامه داد: از مجموع تعداد 
شهرستان  به  مربوط  دستگاه   ۵1 استان  سطح  شده  کشف  ماینرهای 
خانگی  بخش   در  دستگاه ها  این  از  عمده ای  بخش  که  بود  ارومیه 

فعالیت داشتند.
*برگزاری ۷ مانور جمع آوری ماینر در استان

و  کرد  اشاره  استان  در  ماینر  جمع آوری  مانور   7 برگزاری  به  حسن بکلو 
استخراج  غیرمجاز  دستگاه های  جمع آوری  هدف  با  مانورها  این  گفت: 

در  عزیز  استانی های  هم  کرد:  تصریح  وی  شد.  برگزار   ) )ماینر رمزارز 
صورت اطالع از هرگونه فعالیت غیرقانونی سودجویان در حوزه استخراج 
غیرمجاز ارز دیجیتال می توانند پس از کسب اطمینان از محل فعالیت 
ضمن  خود  کار  یا  و  زندگی  محل  مجاورت  در  استخراج کنندگان  این 
مراجعه به سایت اینترنتی شرکت توزیع نیروی برق استان از طریق گزینه 
،  گزارش خود را ثبت کنند و در صورت صحت  ثبت گزارش رمزارز غیرمجاز

اطالعات از پاداش نقدی تا سقف ۲٠ میلیون تومان بهره مند شوند. 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی بیان کرد: مشارکت 
از  یکی  استان  در  رمزارز ها  استخراج  غیرمجاز  مراکز  شناسایی  در  مردم 
غیرمجاز  فعالیت های  شناسایی  برای  روش ها  عملیاتی ترین  و  بهترین 
با  را  همکاری  نهایت  مردم  زمینه  این  در  داریم  انتظار  و  است  رمزارز 

صنعت برق استان داشته باشند. وی در پایان 
و  شناسایی  در  که  کسانی  به  کرد:  اشاره 

ارز  گزارش مراکز دستگاه های غیرقانونی 
دیجیتال مجموعه شرکت توزیع نیروی 

میزان  تناسب  به  کنند،   یاری  را  برق 
مبالغی  شده  کشف  ماینر های 

می شود  داده  پاداش  صورت  به 
اطالعات  باشند  مطمئن  و 

شخصی آن ها کامال محرمانه 
و در سامانه نزد این شرکت 

باقی خواهد ماند.

طی سالجاری انجام شد؛ 

کشف و جمع آوری بیش از هزار دستگاه ماینر غیرمجاز در آذربایجان غربی 


