اقتصاد مقاومتی

اقتصاد

براي حفاظت از منابع آب نياز گفتمان عمومي و حس مشترک ملي هستيم

معاون رئیس جمهوری:

مدير روابط عمومي و آموزش همگاني شرکت آبفا گفت :کشور ما در حال حاضر با محدوديت جدي منابع آب روبرو اســت و براي حفاظت از منابع آب نياز به گفتمان عمومي و حس مشترک ملي هستيم و
بايستي موضوع مصرف صحيح آب را در اليه هاي مختلف جامعه مطرح نمائيم و استفاده درست از آب فرهنگ سازي شود  .از اين رو آموزش و ترويج فرهنگ مصرف صحيح آب در جامعه از اهميت ويژه اي
برخوردار است  .مهندس باقرزاده افزود  :از آنجائيکه که پايه و رکن اساسي فرهنگ سازي در هر جامعه آموزش است لذا آموزش و ترويج فرهنگ مصرف آب در بين دانش آموزان از اهميت ويژه اي برخوردار
است و معلمان گرامي از نقش و جايگاه مهمي درخصوص فرهنگ سازي مديريت مصرف آب دارند و مي توانند به عنوان سفيران آب با ارائه آموزش هاي الزم به دانش آموزان و به تبع آن خانواده ها را مفاهيم
صرفه جويي آشنا نموده و در حفاظت از منابع آب نقش مهمي را در جامعه ايفاد نمايند  .وي گفت  :هدف از برگزاري اين جشنواره اين است که دانش آموزان اول ابتدايي همزمان با يادگيري اولين کلمه يعني
« آب « با مفاهيم و نقش و اهميت آب در زندگي و همچنين با محدوديت هاي منابع آب و روش هاي درست آن آشنا شوند.

سرانه تسهیالت اشتغال در آذربایجان غربی
افزایش یابد

بیشتر فعالیتهای اقتصادی کشور متعلق
به بخش خصوصی است یا دولتی؟
معاون رئیس جمهوری و رئیس ســازمان امور
اداری و استخدامی کشور گفت :سرانه تسهیالت اشتغال
باید در استان افزایش یابد.
جمشید انصاری در جلســه کارگروه اقتصاد مقاومتی و
اشــتغال آذربایجان غربی با گالیه از پایین بودن سرانه
پایین تسهیالت اشتغال در استان افزود :سرانه تسهیالت
بانکی برای هر شغل در این استان بین  ۴۰تا  ۵۰میلیون
تومان و در کشور نزدیک به  ۱۰۰میلیون تومان است.
وی ادامه داد :با رقم  ۴۰تا  ۵۰میلیــون تومان کیفیت
اشتغال در این استان پایین است و نمی تواند پایدار باشد،
مسئوالن استانی باید در این راستا چاره اندیشی کنند.
انصاری با بیان اینکه باید بررسی های میدانی مناسبی
در راستای اثرگذاری تسهیالت بانکی طرح های اشتغال
پایدار روستایی و فراگیر انجام شــود خاطرنشان کرد:
آذربایجان غربی از جمله اســتان هــای موفق در حوزه
اشتغال پایدار روستایی در کشور است.
رئیس سازمان امور اداری و اســتخدامی کشور با اشاره
به اینکه بــرای ایجاد اشــتغال در آذربایجانغربی باید
تالشهای بسیاری انجام شــود گفت :با توجه به اینکه
آذربایجانغربی یک اســتان کشــاورزی است ،در این
زمینه آسیب کمتری را دیده اما ظرفیت بسیاری برای
توسعه بخش خدمات و بازرگانی مرزی وجود دارد و اگر
توسعه در بخش خدمات مورد توجه قرار گیرد به سرعت
به ایجاد اشتغال منجر میشود.
انصاری با اشــاره به مزیت هم مرزی استان با سه کشور
خارجی اضافه کرد :استان های مرزی مهمترین نقش را
در شکست تحریم ها علیه کشور دارند و مردم این مناطق
با استفاده از ظرفیت هایی نظیر بازارچه های مرزی می
توانند در جهت تامین منافع کشور گام بردارند.
معاون رئیسجمهور لزوم اجرایی شدن قانون بودجه را
مورد تاکید قرار داد و افزود :در این زمینه نیز پروژههای
نیمهتمام دولتی به بخش خصوصی واگذار شــده و در
الیحه ســال آینده نیز یک ممنوعیت پیشنهاد شده و
آن اینکــه پروژههایی که کمتر از  ۵۰درصد پیشــرفت
فیزیکی دارند اجازه تخصیص اعتبــار ندارند و تنها در
صورت واگذاری به بخش خصوصی میتوان به آنها تامین
اعتبار کرد.
وی با اشاره به اینکه اعتبار دوم طرحهای اشتغال پایدار
روستایی و عشــایری تا پیش از دی ماه امسال پرداخت
میشود اظهار داشــت :این موضوع مورد موافقت بانک
مرکزی قرار گرفته و به زودی پرداخت میشود.
رئیس ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور گفت:
آذربایجا نغربی میتواند در شــرایط کنونی با توجه
به ظرفیتهای مرزی خــود فعال بــوده و طر حها و
برنامهریزی متعددی داشــته باشــد و در این رابطه
وزارتخانههــای جهاد کشــاورزی و صنعت ،معدن و
تجارت کــه در تامین مایحتاج مردم درگیر هســتند
آمادگی این کار را دارند.

معاون رییس جمهوری و جانشــین
فرماندهاقتصادمقاومتیکشور(اسحاقجهانگیری)
در ستاد آذربایجان غربی گفت 85 :درصد فعالیت
های اقتصادی کشــور متعلق به مــردم و بخش
خصوصی است.
بهگزارشاقتصادسرآمد،جمشیدانصاریدرجلسه
گفت و گوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان
غربی که در سالن استانداری برگزار شد ،بیان کرد:
طبق گزارش ستاد اقتصادی مقاومتی کشور ،تنها
هشت درصد از حجم و 15درصد از ارزش واحدهای
اقتصادی متعلق به دولت اســت و مابقی را بخش
خصوصی و مردم مدیریت می کنند.
وی اضافه کرد :همه مســووالن دولتــی باید در
راستای فعال نگاه داشتن واحدهای تولیدی و رونق
روزافزون صنعت تالش کرده و برای جذب بخش
خصوصی و سرمایه گذاری آنان همت کنند.
«محمد فاروق گرمیانی» رییــس خانه صنعت،
معدن و تجارت آذربایجان غربی هم با اشــاره به
ضرورت حمایت مالی از توسعه صنعت در منطقه
و در زمینه سخنان معاون رییس جمهوری ،اظهار
داشت:متاسفانهبیشترتسهیالتمالیراهمین15
درصدی های دولت دریافت می کنند.
وی با بیان اینکه فقط 30درصد واحدهای اقتصادی
منطقه فعال است ،ادامه داد :واحدهای اقتصادی
بدون شک با تســهیالت بانکی  20درصدی احیا
نخواهد شد.
انتقالخطاتیلینبهپتروشیمیارومیهدارای
شرط است
انصاری ،معاون رییس جمهوری با اعالم اینکه وزیر
نفت با انتقال خط اتیلین از مهاباد به پتروشیمی
ارومیه موافقت کــرده ،ادامه داد« :زنگنه» معتقد
اســت که هزینه این خط انتقال را خود شــرکت
پتروشیمی ارومیه باید متحمل شود و نباید برای

اجرای این طرح منتظر تخصیص اعتبار دولتی بود.
سید هادی بهادری نماینده ارومیه در خانه ملت
هم با اشاره به ضرورت انتقال این خط تا پتروشیمی
ارومیه ،گفت :خوراک الزم برای رسیدن خط انتقال
اتیلین به پتروشیمی ارومیه وجود دارد و نیازمند
افزایش فشار با استفاده از دستگاه های تخصصی
است.
وی افزود :با توجه به ضرورت جایگزینی مشاغلی
همچونکشاورزیباصنعتدرحوضهآبریزدریاچه
ارومیه ،انتقال این خط و سرمایه گذاری در بخش
صنعت ضروری است.
استاندار آذربایجان غربی نیز در این زمینه گفت:
مشکل مربوط به این خط انتقال حل و شروط وزیر
برای آن محیا شده است.
محمد مهدی شهریاری اضافه کرد :سرمایه گذار
بخش خصوصی در ایــن رابطه اعالم آمادگی
کرده است و این موضوع در آینده نزدیک حل
می شود.
احداث راه آهن ارومیــه  -تبریز هیچ
سودی برای ارومیه ندارد
معاون رییس جمهوری و رییس سازمان امور
اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه احداث
راه آهن ارومیه  -تبریز ســود اقتصادی برای
ارومیه ندارد ،بیان کرد :هزینه های احداث خط
ریلی ارومیه  -تبریز با سود اقتصادی حاصل از
آن همخوانی ندارد.
انصاری تعداد تردد مسافر بین ارومیه و تبریز
را اندک عنوان کرد و هزینه ایجاد خط ریلی در
این مسیر را غیرضروری دانست.
وی افزود :انتقال بــار نیز از خط ریلی تبریز به
مراغه و سپس به ارومیه صرفه اقتصادی بهتری
دارد و قابل توجیه است.
این اظهار نظر معاون رییس جمهوری با توجیه
نماینده ارومیه در مجلس شــورای اسالمی و
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معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع
استاندار آذربایجان غربی همراه شد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شــورای اسالمی
با بیان اینکه شــهروندان زیادی در این مسیر به
دلیل تصادف های جاده ای جان خود را از دســت
می دهند ،گفت :بیشــتر مردم آذربایجان غربی و
آذربایجان شرقی عالوه بر مراودات اقتصادی ،نسبت
خویشاوندی دارند یا به دلیل فرهنگ یکسان در
دانشگاههاییکدیگرتحصیلمیکنندوهمینامر
تردد در این مسیر را رونق بخشیده است.
سید هادی بهادری از دولت خواست تا به مطالبه
مردم در راستای ایجاد این خط ریلی توجه کند.
وی از موافقت وزارت راه و شهرسازی با ایجاد اداره
کل راه آهن در آذربایجــان غربی خبر داد و گفت:
ایجاداینادارهکلنقشبسزاییدربهبودیوضعیت

خدمات دهی در منطقه خواهد داشت و از سازمان
امور اداری و استخدامی کشــور انتظار می رود به
بحث استخدامی و اداری این مجموعه نیز توجه
کافی داشته باشند.
وی با اعالم اینکه احداث خط ریلی ارومیه  -تبریز
تصویب شده و نامه ای در همین راستا به کمیسیون
ماده  23ارجاع داده شــده است ،ادامه داد :احداث
این خط ریلی یکی از وعده های رییس جمهوری
به مردم آذربایجان است و امیدواریم عملی شود.
رضا حسینی ،معاون اقتصادی استاندار آذربایجان
غربی نیز گفت :به طور حتم ایجاد خط ریلی سریع
السیردرمسیرارومیه-تبریزسبباستقبالمردماز
این طرح خواهد شد.
استاندار آذربایجان غربی نیز با اشاره ای کوتاه به این
طرح ،اظهار داشت :استانداری تمامی تالش خود را
برای حل مشکالت مربوط به راه آهن ارومیه به کار
خواهد گرفت.
مذاکره بــا بانک ها برای حل مشــکالت
واحدهایاقتصادی
معاونرییسجمهوریبااعالماینکهآمادهمذاکرهبا
هیات مدیره بانک ها برای حل مشکالت واحدهای
اقتصادی در آذربایجان غربی است ،گفت :شورای
استانی گفت و گوی بخش خصوصی با دولت باید
اقداماتی که می توان از سوی دولت برای حل موانع
واحدهای اقتصادی انجام شود را به ما انتقال دهد.
انصاری همچنین به ایجاد شرکت های تخصصی
صادراتی در کشــور تاکید کرد و اظهار داشــت:
متخصصان حوزه تجارت باید وارد میدان شوند؛
متاسفانهتجارعالقهایبههزینهبلندمدتوکسب
بازارهای ثابت برای خود ندارند و به بازارهای کم
سود کوتاه مدت و مقطعی می اندیشند.
وی با بیان اینکه تاجران بســیار با ارزشمندی در
کشور وجود دارند که می توانند دولت را در خروج از
تحریم یاری کنند ،افزود :منابع مالی برخی از تجار
جهت صادرات و واردات بیشتر از دولت است.
شهریاری ،استاندار آذربایجان غربی نیز با گالیه از
اینکه بانک های خصوصی فعال در آذربایجان غربی
نقدینگی خود برای سرمایه گذاری را به خارج از
استانهدایتمیکنند،گفت:اینمشکلبهرییس
بانک مرکزی اعالم و مقرر شد تا در صورت امکان
الزامی برای بانک های خصوصی در راستای سرمایه
گذاری در منطقه انجام شود.

بودجه سال آینده با هدف ایجاد اشتغال
ورونق اقتصادی بسته شده است

سید سعید شاهرخی استاندارهمدان با اشاره به جهت گیریهای
بودجه سال آینده گفت  :بودجه سال آینده با هدف کم کردن فشارهای
اقتصادی ومعیشتی از دوش مردم وایجاد اشتغال ورونق اقتصادی بسته
شده است.
به گزارش اقتصاد ســرآمد ،درســتاد اقتصــاد مقاومتی گزارشــی از
کمیته عمران وانرژی این ســتاد ارائه شــد که بخشــی از رهاورد آن
ذخیرســازی ۱۷۰میلیون متــر معکب آب  ،بازچرخانــی  ۱۵میلیون
مترمکعب پســاب فاضالب واســتفاده از آن درتولید ،برخورداری ۲۵
درصد روستاهای کم آب از آب سالم وبهداشــتی ،ایجاد بیش از ۳۰۰
خانه بهداشت ومرکز خدمات بهداشــتی درمانی روستایی وهمچنین
ایجاد  ۶نیروگاه خورشیدی است.
در ادامه ســتاد اقتصاد مقاومتی اســتان  ،فرماندار شهرســتان ویژه
مالیر هم گزارشــی از روند طرحهای مرتبط با اقتصاد مقاومتی در این
شهرســتان ارائه کرد که در حوزه مبل ومنبت برای این شهرستان در
ســال گذشــته بیش از  ۴۰۰میلیارد تومان درآمدزایی بهمراه داشته
است .
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اشتغال

در ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح شد:

پیشنهاد تشکیل ستاد اقتصاد
مقاومتی در شهرستانهای البرز

رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی
استان البرز از پیشنهاد تشکیل ستاد اقتصاد
مقاومتی در شهرستانهای استان خبر داد.
به گزارش اقتصاد سرآمد به نقل إز مهر  ،زهرا
عربشاهی در جلسه ســتاد اقتصاد مقاومتی
اســتان با طرح این پیشــنهاد که در جریان
ســفرهای استانی اســتاندار ســتاد اقتصاد
مقاومتی شهرستانها تشــکیل شود ،گفت:
مباحث مهم شهرســتانها در این ســتاد با
حضور استاندار پیگیری میشود.
وی به پیگیری رفع ممنوعیت شــعاع ۱۲۰
کیلومتری برای واحدهای مستقر در شهرک
صنعتی اشــتهارد ،گفت :واگذاری  ۲مگاوات
برق به شــهرک صنعتی شــیخآباد و اجرایی
شدن طرح گردشــگری اراضی  ۳۰هکتاری
ســد طالقان از اهم مصوبات جلســات ستاد
فرماندهی اقتصاد مقاومتی اســتان طی سال
گذشته و امسال بوده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان
البرز در بخش دیگری به واگذاری پروژهها به
بخش خصوصی ،گفت :تاکنون دستگاههای
اجرایــی مختلــف ازجمله ســازمان جهاد
کشاورزی ،اداره کل میراث فرهنگی ،ورزش
و جوانان ،تجهیز و نوسازی مدارس و دانشگاه
علوم پزشــکی البرز پروژههایــی را به بخش
خصوصی واگذار کردهاند.
عربشاهی به دســتاوردهای استان طی سال
گذشته اشــاره کرد و گفت :کسب رتبه اول
کشوری تسهیالت رونق تولید ،کسب رتبه دوم
کشوری طرح بازسازی و نوسازی واحدهای
صنعتی ،کســب رتبه پنجم کشــوری بهبود
شاخص دانشبنیان ازجمله دستاوردهاست،
در کنار اینهــا میتوان به رکــورد باالترین
عملکرد گندم با تولید بیش از  ۱۳تن در هکتار
اشاره کرد.
وی در بخش دیگــری در خصــوص برنامه
توسعه مشارکت عمومی و خصوصی مدنظر
برنامه ششم توسعه کشور ،گفت :سهم استان
البرز طی ســال گذشــته پنج پروژه جدید و
 ۱۰پروژه نیمهتمام بوده اســت ،در کنار این
موارد حــدود  ۲۰مورد پروژه تکمیلشــده،
آماده بهرهبرداری و به بهرهبرداری رسیده نیز
وجود دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان
البرز بابیــان اینکه این اســتان از موفقیت و
پتانسیل خوبی برای ســرمایهگذاری بخش
خصوصی برخوردار اســت ،گفــت :با رعایت
مــوارد زیســتمحیطی و با توجه بــه توان
بیولوژیکی منطقــه میتوانیم اقدامات خوبی
در این عرصه و در راســتای سیاســتهای
اقتصادی مقاومتی انجام دهیم.
عربشــاهی اضافه کــرد :در بحث توســعه
مشارکتهای خصوصی طبق تکالیف موظف
بودیم در سال گذشــته حدود  ۳۳پروژه را به
بخش خصوصی واگذار کنیم که در این زمینه
ما  ۳۸پروژه را واگذار کردهایم.
وی با تأکید بر اینکه در سال جاری اقداماتی
در راستای مشــارکت بخش خصوصی انجام
میشــود ،گفت :در این راســتا ســامانهای
راهاندازی شده اســت که پروژههای مدنظر
برای واگذاری بــه بخش خصوصــی در آن
قابل بارگذاری اســت و در این رابطه فرآیند
اقتصادی واگذاریها بررسی میشود.

روزنامه اقتصاد سرآمد تلفنی آگهی می پذیرد
ارسال آگهی های شما در صفحات مورد نظرتان
سازمان آگهی های روزنامه اقتصاد سرآمد
شماره تماس021-66734687 :

