






اگر تولید رونق گرفت، آن وقت در بخشهای مختلفی تحّول ایجاد خواهد شد؛ هم تأثیر می گذارد در 

اشتغال، هم تأثیر می گذارد در کم کردن #تورّم، هم حّتی تأثیر می گذارد در وضع #توازن_بودجه، 

هم تأثیر می گذارد در باال رفنت ارزش پول ملّی.

مسائل  از  مطّلع  که  کسانی  و  صاحب نظران  است.  ما  اقتصادی  مهّم  مشکالت  همه  این ها  ببینید، 

اقتصادی هستند، تصدیق می کنند، تأیید می کنند. ]آنها[ معتقدند که ظرفّیتهای کشور برای شکوفایی 

اقتصاد، ظرفّیت های بسیار آماده و مستعد و کاملی است. 

مقام معظم رهربی

فروردین ماه 1398
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تحقق رونق تولید
 نیازمند مشارکت بخش خصوصی است

        داود شایقی / مدیر مسئول 

مقام  از سوی  نامگذاری سال 1398  به  توجه  با 
معظم رهبری به نام »رونق تولید«، ما در رسیدن 
به یک اقتصاد پویا و توانمند، نیازمند توجه جدی 
به مؤلفه های تولید اعم از تولید صنعتی، کشاورزی 
به  تا  و همچنین بخش های تحول آفرین هستیم 
با  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  زمینه  و  بستر  تدریج 

تکیه بر تولید داخلی فراهم آید.
در کنار بهره گیری از توان نیروی انسانی متخصص 
و کاربلد باید با مبارزه جدی و گسترده با عوامل و 
زمینه های رانت و ویژه خواری ها، سعی شود تا به 
مفهوم واقعی رونق تولید اتفاق افتاده و در مسیر 
توان  و  این ظرفیت  از  نیز  اشتغال  اهداف  تحقق 

استفاده شود.
شعار  تحقق  مسیر  در  نیز  اردبیل  استان  در  ما 
سال با تاکید استاندار اردبیل تالش و هدفگذاری 
صاحبان  از  حمایت  ضمن  بتوانیم  تا  کردیم 
واحدهای تولیدی راکد و یا نیمه تعطیل نسبت به 
احیای آنها با تزریق تسهیالت سرمایه در گردش 

ااقدام کنیم.

اردبیل  استان  پایدار در  اشتغال  در مسیر تحقق 
کشاورزی،  ابعاد  در  تولید  رونق  جز  چاره ای  ما 
صنعتی، گردشگری و خدماتی نداریم و امیدواریم 
پویا  اقتصاد  تحقق  نیت  به  و  شرایط  بهترین  در 
زمینه  این  را در  متعالی  اهداف  و  کار شده  وارد 

عینیت بخشیم.
تا به دور از شعارزدگی و به منظور تحقق اهداف 
شعار سال منویات مقام معظم رهبری را در حوزه 
رونق تولید باید در عمل تحقق یابد و حلقه مفقوده 
اقتصاد ایران که تولید و نارسائی های مربوط به آن 

است با یک برنامه ریزی درست برطرف شود.
در این زمینه یکی از عوامل و عناصر اصلی، توجه 
که  است  متبحر  و  متخصص  انسانی  نیروی  به 
ضمن حمایت از این نیروها بتوانیم با تمرکز در 
بخش کارآفرینی و سرمایه گذاری زمینه های بهتر 

و مناسبی را در این بخش فراهم کنیم.

*رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل

،،
تحقق رونق تولید در کشورمان در سال جاری 
و  خصوصی  بخش  جدی  مشارکت  نیازمند 
تحرک  و  تحول  زمینه  تا  است  سرمایه گذاران 

اقتصادی فراهم آید.
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همه باهم برای رونق تولید
اقتصادی مشکالت  وحل 

       نوربخش محمدی / سردبیر 

سال  روز  اولین  در  اسالمی  انقالب  فرزانه  رهبر 
عالمانه  تبیین  با  رضا)ع(  امام  مطهر  حرم  در 
»سال  98را  سال  تولید«،  راهبردی»رونق  شعار 
برای  گشایش«  و  امکانات  »سال  و  فرصت ها« 

ملت ایران بیان نمودند.
از فرصت ها  با همدلی و وحدت کلمه  باید همه 
به کار  کشور  پیشرفت  برای  را  استفاده  نهایت 
تالش  یعنی  جهادی  کار  ویژگی های  با  و  برند 
خستگی ناپذیر و مخلصانه همراه با کار عالمانه و 

منطبق بر موازین دقیق علمی توأم نماید.
رسانه  و  جمعی  رسانه های  راستا  همین  در 
در  خطیری  مسؤولیت  آموزشی  مراکز  و  ملی 
هر  دارند.  برعهده  تولید«  فرهنگ سازی»رونق 
ایرانی باید به این نتیجه برسد که تنها راه رونق 
اقتصادی کشور و اشتغال منوط به رونق تولیدات 
کاالهای  انواع  واردات  بجای  تا  است،  داخلی 
بیگانه و فعال شدن بازارکار این کشورها، چرخه 

و  فعال  شود  کشور  داخل  کارخانه  های  تولید 
ضمن تامین نیازهای داخلی کشور، صادرات نیز 
افزایش یافته و باعث رونق تجارت و کسب و کار 

و فعال شدن چرخه تولید کشور گردد.
سخت  دوران  مانند  توان  همه  با  باید  بنابراین 
روحیه  همان  با  مقدس  دفاع  ایثار  و  حماسه 
و  انقالبی  اندیشه  و  فکر  با  ایثار  فداکاری، 
با  انقالبی،  و  غیور  جوانان  حضور  با  و  جهادی، 
کار و تالش عالمانه و هوشمندانه، برنامه، فعالیت 
گیرد  انجام  تولید  رونق  برای  مضاعف  و  جدی 
تولید  رونق  نهادینه سازی  در  فرهنگ سازی  با  و 
را  اقتصادی کشور  داخلی و صادرات آن، قدرت 

ارتقاء یابد.

*رئیس حوزه ریاست و روابط عمومی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل

،،
انقالب، فرزانه  رهبر  از سوی   نام  گذاری سال جدید 
به  معظم له  جدی  توجه  دوراندیشی،  دقت، 
وضع  از  رفت  برون  و  کاستی ها  و  مشکالت 
را  مطلوب  وضعیت  سوی  به  حرکت  و   موجود 

نشان می دهد.
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       استاندار اردبیل:
ایجاد اشتغال و رونق تولید 

شاخص مهم توزیع اعتبارات سال جدید خواهد بود

ایجاد  جدید  سال  در   : گفت  اردبیل  استاندار 
اشتغال و رونق تولید دو شاخص مهم و اصلی در 

توزیع اعتبارات سال 98 خواهد بود.
به گزارش حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان 
پایگاه  از  نقل  به  استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت 
اطالع رسانی استانداری اردبیل؛ اکبر بهنام جو در 
جلسه بررسی اعتبارات عمرانی و زیرساختی حوزه 
میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان 
با بیان این مطلب، گفت : استان اردبیل از ظرفیت 
ویژه ای در حوزه گردشگری برخوردار است و با 
در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و تحریمی کشور، 
باید از همه ظرفیت ها و استعدادهای موجود برای 
اشتغال  ایجاد  و  استان  اقتصادی  وضعیت  بهبود 

بهره برد.

او افزود: حوزه گردشگری برخالف دیگر بخش ها، 
بدلیل عدم نیاز به ماشین آالت و یا دستگاه های 
وارداتی ، آن چنان تحت تاثیر تحریم ها قرار نمی 
گیرد از این رو سرمایه گذاری و برنامه ریزی در 
 حوزه گردشگری هم سودآور و هم زیر ساختی است.
بهنام جو با تاکید بر اهتمام جدی مجموعه اداره 
کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
گردشگری  توسعه  های  برنامه  تحقق  بر  استان 
و  پردازی  حاشیه  از  پرهیز  خواستار  استان، 
از  دور  به  باید  داد:  ادامه  و  شد  زدگی  سیاست 

مباحث حاشیه ای بدنبال توسعه استان بود.
استاندار اردبیل با اشاره به سفر آتی رئیس جمهور 
سرمایه  همایش  برگزاری  و  استان  به  کشورمان 
 گذاری کشورهای عضو اکو در اردبیل اظهار کرد :
این دو اتفاق، زمینه و فرصتی برای تکمیل پروژه 
های نیمه تمام و تهیه بسته های سرمایه گذاری 



7
این  اجرای  الزم  مجوزهای  که  است   استان  در 

بسته ها باید تا برگزاری این همایش صادر شود.

او گفت: طبیعتا" برخی کمبودها و کاستی ها نیز 
وجود دارد که باید با تدبیر، جبران شود.

فرصتی  هر  از  باید  :مدیران   افزود  جو  بهنام 
کنند  استفاده  استان  جلوی  به  رو  حرکت  برای 
رئیس  موافقت  جلب   ، اقدام  این  از  ای  نمونه  و 
اختصاص زمین  بنیاد مسکن کشور در خصوص 
حاشیه شورابیل به مجموعه گردشگری است که 
در حاشیه دیدار غیررسمی در جریان سفر اخیر 

به تهران اخذ شد.
استاندار اردبیل از سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان خواست در دوره چند 
ساله باید حداقل ۴ پروژه شاخص گردشگری در 
استان اجرا و به نتیجه برسد.بهنام جو از اختصاص 

پروژه  به  استانی  اعتبارات  تومان  میلیارد   ۲
گردشگری گیالرلوی گرمی خبر داد و گفت: 1۲ 
در  مستضعفان  بنیاد  توسط  نیز  تومان  میلیارد 
پروژه گردشگری گرمی، سرمایه گذاری می شود.

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  مدیر 
گردشگری استان نیز گزارشی از اقدامات و برنامه 
ریزی این اداره کل در خصوص توسعه گردشگری 
استان ارائه کرد و گفت :در طول یکسال گذشته 
گرفته  انجام  تاریخی  اشیای  مرمت  مورد   3۰۰
است که در طول 1۰ سال گذشته اقدامی در این 

خصوص نشده بود.
فالحی گفت: در سال گذشته مبلغ یک میلیارد 
و3۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات استانی و 

ملی به بخش گردشگری اختصاص یافته است.



8

اقدامات حمایتي دولت براي کاهش
فقر خانوارهاي کم درآمد

معاون سازمان برنامه و بودجه كشور :

گفت:  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  معاون 
معیشت  حداقل  تأمین  هدف  به  دستیابي  براي 
دستگاه هاي  پوشش  تحت  کم درآمد  خانوارهاي 
فقر  کاهش  منظور  به  همچنین  و  حمایتي 
خانوارهایي که درآمد آنها کمتر از خط حمایتي 
پوشش  تحت  و  است  حمایتي  دستگاه هاي 
دستگاه هاي حمایتي نیستند، در سال 9۷ عالوه  
بر اعتبارات دستگاه هاي حمایتي مندرج در جدول 
شماره ۷ قانون بودجه، اعتباري معادل هفت هزار 
کاهش  و  مستمري  افزایش  براي  تومان  میلیارد 
هدفمندسازي  محل  از  کم درآمد  خانوارهاي  فقر 

یارانه ها ابالغ شده و تخصیص یافته است.
به گزارش حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان 
مرکز  از  نقل  به  استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت 

بین الملل  امور  و  روابط عمومي  اطالع رساني، 
حمید  دکتر  کشور،  بودجه  و  برنامه  سازمان 
پوراصغري معاون امور علمي، فرهنگي و اجتماعي 
این سازمان ضمن اعالم این خبر افزود: از محل 
مستمري  افزایش  بر  عالوه   مذکور  اعتبارات 
خانوارهاي تحت پوشش کمیته امداد امام خمیني 
و  میلیون  بهزیستي کشور که ۲  و سازمان  )ره( 
واجد  خانوارهاي  هستند،  خانوار  هزار   1۲۴
بودجه اي  محدودیت هاي  دلیل  به  که  شرایطي 
پوشش  تحت  نیز  داشتند  قرار  انتظار  لیست  در 

مستمري حمایتي دولت قرار گرفتند.
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استاندار اردبیل گفت: 
در س��فر اخی��ر وزی��ر صنعت، 
مع��دن و تجارت کش��ورمان به 
جمه��وری آذربایجان با همراهی 
هیئتی از استان اردبیل مقرر شد 
ش��هرک صنعتی مش��ترک ایران 
و آذربایجان در  اس��تان اردبیل 

احداث شود.

شهرک صنعتی مشترک ایران و آذربایجان
در اردبیل احداث می شود
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سازمان  عمومی  روابط  و  ریاست  گزارش حوزه  به 
مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل، اکبر بهنامجو در 
جلسه ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی در استانداری 
اردبیل اظهار کرد: هفته آینده و با حضور مسئوالن 
کشورمان و آذربایجان کلنگ احداث این شهرک و 
استقرار واحدهای صنعتی و تولیدی هر دو کشور 
در اردبیل برگزار شده تا زمینه سرمایه گذاری های 

داخلی و خارجی در این شهرک فراهم آید.
وی مزیت ممتاز استان اردبیل را وجود نیروی انسانی 
با انگیزه، دلسوز و کاردان اعالم و خاطرنشان کرد: 
ما با تکیه بر توان نیروی انسانی به راحتی می توانیم 
شعار امسال را که رونق تولید است به شایستگی 

محقق کنیم.
رئیس ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی استان اردبیل 
در  را  اردبیل  استان  زیرساختی  پروژه های  از  یکی 
حوزه تحقق اقتصاد مقاومتی تکمیل راه آهن اردبیل 
– میانه اعالم کرد و گفت: ما این پروژه را بعد از 13 
سال فراز و نشیب و با پیشرفت ۴۴ درصد به سرعت 
سال  آخر  تا  امیدواریم  که  داریم  تکمیل  حال  در 
آینده راه آهن اردبیل – میانه که از اولین فاینانس 

ریلی برخوردار است به بهره  برداری برسد.
بار  تن  میلیون   ۴ از  بیش  کرد:  تصریح  بهنامجو 
میانه  برای حمل و نقل ساالنه راه آهن اردبیل – 
آهن  راه  این  اتصال  با  امیدواریم  و  شناسایی شده 
همکاری  با  بتوانیم  مرز  سوی  آن  به  پارس آباد  به 
جمهوری آذربایجان و اتصال خط ریلی به طول 16 
کیلومتر از طرف آذری ها به خط ریلی حوزه قفقاز 

وصل شویم.
تحقق  مسیر  در  را  زیرساختی  پروژه  دومین  وی 
سد  پایاب  تکمیل  استان  این  در  مقاومتی  اقتصاد 
 خدافرین با تبدیل ۴5 هزار هکتار اراضی دیم به آبی 

اعالم کرد و افزود: بیش از یک میلیون تن به تولیدات 
استان در بخش کشاورزی افزوده خواهد شد.

استاندار اردبیل از توسعه کشت محصوالت گلخانه ای 
در این استان خبر داد و گفت: ما در مدت سه سال 
در  را  گلخانه  هکتار  و 5۰۰  هزار  دو  توسعه  قصد 
استان داریم که با همکاری کشت و صنعت مغان 
کشت  هکتار  مساحت 1۲۰  به  کدام  هر  پارس  و 

محصوالت گلخانه ای در اولویت قرار گرفته است.
وی اظهار کرد: امسال قرار است 1۰۰ کارگاه و واحد 
تولیدی بخش کشاورزی واگذار شود تا در سایه آن 
رونق تولید اتفاق افتاده و از طریق فرودگاه پارس آباد 
تولید  به حمل محصوالت  اقدام  باری  هواپیماهای 

شده در این منطقه کنند.
رئیس شورای اشتغال استان اردبیل، رویکرد حمایت 
صادرات  محصوالت  تولید  را  تولیدی  واحدهای  از 
شهرک  است  قرار  کرد:  خاطرنشان  و  اعالم  محور 
اردبیل  در  آذربایجان  و  ایران  مشترک  صنعتی 

احداث شود.
اقتصاد  تحقق  در  را  بروکراسی  نظام  حذف  وی 
مقاومتی بسیار ارزشمند توصیف و تصریح کرد: با 
صدور مجوز و پروانه فعالیت متقاضیان سرمایه گذاری 
در استان اردبیل در کمتر از ۴8 ساعت و همچنین 
احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال امیدواریم 
 شرایط مناسبی برای توسعه استان اردبیل فراهم آید.
سفر  برای  هماهنگی  پیشنهاد  از  اردبیل  استاندار 
رئیس جمهور به استان اردبیل در 18 تیر ماه خبر 
داد و گفت: همزمان با سفر رئیس جمهور به استان 
اشتغال  ظرفیت  با  کامیون سازی  کارخانه  اردبیل 
5۰۰ نفر و فاز دوم آرتاویل تایر و چند واحد دیگر 

تولیدی و صنعتی به بهره برداری خواهد رسید.
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معاون هماهنگی امور اقتصادی معاون اول رئیس جمهور: 

اختیارات استان ها در تحقق اقتصاد مقاومتی بیشتر می شود
       

معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون 
اول رییس جمهور گفت: در تحقق اقتصاد مقاومتی 
و رفع موانع تولید، اختیارات استان ها بیشتر شده تا 
اهداف مشخص  قانونی تحقق  براساس ظرفیت های 

شده را شاهد باشیم.
سازمان  عمومی  روابط  و  ریاست  حوزه  گزارش  به 
مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل، سعید شیرکوند 
در جلسه ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی استان اردبیل 
اظهار کرد: ما در مواجهه با برخی اتفاقات و حوادث 
ناگوار با دو رویکرد روبرو هستیم که اولی، روی آوردن 
به مرحله یاس و ناامیدی و دیگری افزایش توان و 
انرژی برای مقابله با حوادث و کاهش اتفاقات ناگوار 
روحیه  با  مردم  اغلب  ما  کشور  در  قطعا  که  است 
ایستادگی و مقاومت سعی دارند مشکالت را رفع و 

رجوع کنند.
اقتصادی  این شرایط حساس  اینکه در  بیان  با  وی 
کشور و مشکالت به وجود آمده در سایه تحریم های 
ظالمانه دشمنان و برخی از حوادث ناگوار یک ماه اخیر 
ملت ما نه تنها مایوس نشده بلکه با انرژی مضاعف در 
خاطرنشان  مهیاست،  و  حاضر  مختلف  صحنه های 
کرد: در ماه های گذشته نوسانات نرخ ارز هر چند به 
ظاهر مشکالت زیادی را به وجود آورد اما در معنای 
واقعی این نرخ ارز و باال رفتن آن برای تولیدکنندگان 
ما  فرصتی را فراهم کرد تا خال سال های گذشته را 

در عرصه تولید صادرت محور، رفع کنند.
معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون 
اول رییس جمهور افزود: با هدف تقویت تولید داخلی 
اقتصاد  مفهوم  پیش  سال  چند  از  کشور،  اقتصاد  و 
اصطالحات  وارد  پارادایم  یک  عنوان  به  مقاومتی 

اقتصادی کشور شد که این موضوع با اقدامات جهادی 
تلفیق شده و فضا و فرصتی را فراهم کرده تا در عرصه 

تصمیم گیری کار با شجاعت و قدرت به پیش رود.
و  جهادی  کار  سایه  در  کرد:  بیان  شیرکوند 
می توان  راحتی  به  شده  انجام  سرمایه گذاری های 
نارسائی های اقتصادی و موانع پیش رو را رفع کرده و 

بستر تحول همه جانبه را فراهم کرد.
وی گفت: اقتصاد مقاومتی به معنای آن است تا در 
کنار توجه به مقوله نظارت، همه دستگاه های اجرایی 
و عملیاتی حداکثر ظرفیت خود را بکار گیرند و با تکیه 
از ظرفیت های  بتوانند  بر شجاعت در تصمیم گیری 
است  داده شده  استان ها  به  اختیاراتی که  و  قانونی 
موانع پیش رو را در مسیر تولید و اشتغال برطرف 

کنند.
معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون 
اول رییس جمهور مزیت نسبی استان اردبیل را در 
بخش کشاورزی با تکیه بر دانش و فناوری های جدید 
انسانی ماهر و همچنین مواهب خدادادی  و نیروی 
یادآور شد و تصریح کرد: در این استان با روحیه هم 
افزایی باید به نحوی حرکت اقدامات و برنامه ریزی ها 
انجام شود تا از این همه ظرفیت ها، بهره برداری الزم 

انجام پذیرد.
در  را  تولیدی  واحدهای  احیای  ضرورت  شیرکوند 
کنار حمایت بانک ها از سرمایه گذاران واقعی، یادآور 
اهلیت سرمایه گذار مشخص  باید  اظهار کرد:  و  شد 
شود تا از فرصت فراهم شده در مسیر ارتقای تولید، 
رونق اشتغال و افزایش درآمد ملی به شکل درست و 

صحیح استفاده شود.



14

الزامات هشت گانه اقتصادی و اشتغالی
 در تحقق رونق تولید در اردبیل اعالم شد

       

اردبیل  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
نشانگر  برای سال،  عناوین خاص  تعیین  گفت: 
شناسایی نیازمندی های اصلی کشور در راستای 
ترسیم افق کوتاه مدت یکساله با رصد رخداد های 
کشور و با نگاه به اهداف انقالب می باشد تا تمامی 
نهاد ها و ارگان های حکومتی و بخش خصوصی 

...در مسیر تحقق آن، برنامه ریزی و تالش کنند.
با در نظر گرفتن عناوین شعار انتخابی از سوی 
گذشته  سال های  برای  رهبری  معظم  مقام 
در می یابیم اقتصاد یکی از مباحث حساس و 
سرنوشت ساز برای کشورمان می باشد و نشانگر 
لزوم توجه مسئولین و مردم به اهمیت اقتصاد و 

...کار اقتصادی است.
اقتصاد ایران مدت ها است که با چالش دست و 
پنجه نرم می کند و برای جلوگیری از تبدیل این 
چالش به بحران، کشور نیازمند تغییر و تدوین 

سیاست های جدید اقتصادی می باشد.
نیازمند  اقتصادی  ساختارهای  اصالح 
را در  تاثیر خود  بتواند  تا  پارامترهایی می باشد 
اشتغال،  تولید،  سرمایه گذاری،  شاخصه های 
مولفه های  سایر  یا  و  اجتماعی  رفاه  افزایش 
ذیل  عناوین  قالب  در  که  دهد  نشان   اقتصادی 

می توان  به آن اشاره کرد:

1( ایجاد تحرک در بخش عمرانی
رانی کشور به عنوان بخش مولد اشتغال:

فاصله زیاد بودجه عمرانی و جاری کشور و عدم 
با  کشور  عمرانی  بودجه  سهم  متناسب  رشد 
تورم یکی از تعارضات چشمگیر در حوزه دخل 
سهم  افزایش  چراکه  باشد،  می  کشور  خرج  و 
عمران از بودجه باعث فراهم شدن زیرساخت ها 
جهت سرمایه گذاری و ورود مستقیم نیروی کار 
و صنایع وابسته به صورت زنجیره وار به چرخه 

اقتصاد و تولید می شود.

۲( کاهش سود بانکی و                                  
تک نرخی شدن قیمت ارز:

از  بانکی یکی  تغییر سیاست حوزه های مالی و 
اصلی ترین ارکان تحقق اقتصاد مقاومتی هست 
زیرا پرداخت  قرار گرفته شود  نظر  باید مد  که 
سودهای بانکی بیشتر از نرخ تورم در سال های 
گذشته باعث کاهش نرخ سود دهی تولید و مانع 
رغبت برای جذب سرمایه کافی به تولید شده و 
از طرفی راهکار پیشگیری از تالطم در بازار ارز، 
تک نرخی شدن قیمت تمامی ارزها و همچنین 
تعیین قیمت ارز توسط سیستم عرضه و تقاضا 
در راستای ثبات اقتصادی و رونق تولید ضروری 

می باشد.
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3( حذف یارانه نقدی و استفاده از منابع 
این بخش به عنوان یارانه اشتغال:

در زمانی که تولید با مشکالت فراوانی گریبان گیر 
برخی  از  خروج  برای  درست  حل  راه  است 
مشکالت و کاهش فشار تورمی سوق دادن سرمایه 
های خاموش و فریز شده جامعه به سمت تولید 
جهت کاهش تورم و حذف تدریجی یارانه نقدی و 
استفاده از منابع این بخش به عنوان یارانه اشتغال 
نظیر:  هایی  برنامه  اتخاذ  و  مشوق ها  اعمال  با 
تولیدی،  واحدهای  به  دستمزد  یارانه  تخصیص 
کشور،  بیکاران  کلیه  به  بیکاری  بیمه  پرداخت 
تخصیص یارانه بیمه تامین اجتماعی و... می باشد.

۴( کاهش تصدی گری های دولتی و 
برون سپاری امور غیرحاکمیتی:

سایه  دلیل  به  اقتصاد  حوزه  مشکالت  عمده 
انداختن دولت بر اقتصاد کشور است که بر مبنای 
دارد  الملل ضرورت  بین  اقتصادی  قوانین  الفبای 
دولت صرفا وظایف حاکمیتی خود را انجام دهد 
امور  برون سپاری  و  گری ها  تصدی  کاهش  با  و 
غیرحاکمیتی، سیطره دولت بر اقتصاد کاهش یابد.

5( تعریف مشوق های تولید 
در مناطق غیربرخوردار:

بهره  نرخ  تفاوت  نظیر  تولید  مشوق های  تعریف 
تخفیف های  بیمه،  نرخ  دستمزد،  نرخ  بانکی، 
شاخص های  اساس  بر  استان ها  در  و....  مالیاتی 
محرومیت و توسعه؛ یکی از موارد کلیدی می باشد 
که با کمک به مقوله تولید می تواند سهم بسیار 
و  تولید  هزینه های  کاهش  راستای  در  مهمی 

افزایش رونق در این مناطق داشته باشد.

6( جذب سرمایه گذار خارجی:
شرایط  در  انرژی  و  دستمزد  نرخ  بودن  پایین 
حال کشور می تواند یک انگیزه بسیار باال جهت 
سرمایه گذاران خارجی باشد به شرطی که بتوانیم 
به قواعد موضوع ورود پیدا کنیم. اگر چه کشور با 
موضوعی به نام تحریم ها مواجه است ولی با تعریف 
دیپلماسی جدید فضای کسب و کار برای کشور  
به ویژه برای کشورهای همسایه می توان این مسیر 

را هموار ساخت.

۷( حمایت از کسب و کارهای خرد:
بررسی ساختار اقتصادی کشور نشان می دهد که  
از اشتغال  کسب و کارهای خرد قسمت اعظمی 
کشور را به خود اختصاص داده و سهم غیرقابل 
حوزه  این  به  مربوط  کشور،  تولید  از   انکاری 
نقش  تواند  می  حمایت  صورت  در  که  می باشد 
مهمی را در راستای رونق تولید با توجه به شرایط 

کنونی اقتصادی کشور ایفا نماید.

8( تثبیت اشتغال های موجود:
دیگر  روی  موجود  فعال  کار  نیروی  از  صیانت 
باتوجه  که  می باشد  اشتغال  ایجاد  کنار  در  سکه 
به کاهش سرمایه درگردش واحدهای تولیدی و 
مشکالت مربوط به تهیه مواد اولیه و وضع تحریم 
ها، نیازمند حمایت های جدی و تعریف اهرم های 
حمایتی در برنامه های اشتغالی کشور در راستای 

رونق تولید می باشد.
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پرست سازمان صنعت، معدن و تجارت اردبیل:  سر

۷۰۰ میلیارد تومان برای 
رونق تولید در اردبیـل 

اختصاص یافت.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
برای حمایت  تولید  رونق  سال  در  گفت:  اردبیل 
از واحد های تولیدی بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان 

تسهیالت، پیش بینی شده است.

رامین صادقی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با 
معظم  مقام  سوی  از  امسال  نامگذاری  به  توجه 
رهبری به نام رونق تولید، سازمان صنعت، معدن 
این  اصلی  مطالبات  از  یکی  عنوان  به  تجارت  و 
موضوع را مد نظر و مورد هدف گذاری قرار داده 
تا در همه بخش ها به ویژه تولید و اشتغال رونق 

مضاعف اتفاق بیفتد.

وی ضرورت تسریع و شتاب بخشی در این زمینه را 
یادآور شد و تصریح کرد: براساس تفاهمنامه ای که 
بین سازمان صنعت، معدن و تجارت و همچنین 
برنامه و بودجه به امضا رسیده، از محل بند »الف« 
و  تولید  رونق  هدف  با  بودجه  قانون   18 تبصره 
اشتغال مقرر شده در سه حوزه ایجادی، سرمایه 
در گردش و طرح های توسعه ای تسهیالت مناسب 

به کارآفرینان و سرمایه گذاران پرداخت شود.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اردبیل گفت: ابتدا قرار بود ۲3۲ میلیارد تومان به 
عنوان سهم استان برای بخش صنعت و واحدهای 
تولیدی در نظر گرفته شود که با تاکید استاندار 

اردبیل بر سه دستگاه صنعت، معدن و تجارت، 

جهت  در  گردشگری  حوزه  و  کشاورزی  جهاد 
بخش  برای  شد  قرار  اشتغالزا،  طرح های  معرفی 

صنعت، منابع بیشتری در نظر گرفته شود.

طرح های  معرفی  به  توجه  با  افزود:  صادقی 
میلیارد  مجموع ۷۰۰  در  قرار شد  متعدد، 
تا  شود  تزریق  صنعت  بخش  به  تومان 
توسعه  و  رونق  به  تولیدی  واحدهای 

همه جانبه دست پیدا کنند.

وی به ثبت نام 151 واحد در جهت بهره مندی از 
است  قرار  داد:  ادامه  و  اشاره کرد  تسهیالت  این 
در سال جاری برای 1۰۰ واحد تولیدی که توان 
بهره برداری در سال جاری را دارند، با اشتغالزایی 
از این  پنج هزار نفر تسهیالت پرداخت شود که 
بین 3۲ واحد به عنوان واحدهای مهم و پیشران 
در جهت رونق تولید و اشتغال معرفی شدند که 
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به  واحدها  این  به  تسهیالت  پرداخت  امیدواریم 

انجام برسد.

بیان  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  صادقی 
از  بعد  واحدها  این  به  تسهیالت  پرداخت  کرد: 
حوزه  در  که  تسهیلی  و  ثبت نام  مراحل  انجام 
بروکراسی ایجاد کردیم، به سرعت اتفاق می افتد 
زمینه  تسهیالت،  این  پرداخت  با  امیدواریم  که 

اشتغال و رونق اقتصادی را شاهد باشیم.

کرد  اشاره  استان  فعال  معدنی  پهنه  سه  به  وی 
مطالعات  مراحل  گذاشتن  سر  پشت  با  گفت:  و 
نیمه تفصیلی، پهنه های معدنی استان به مراحل 
نظیر  معدنی  مواد  و  عناصر  معرفی  با  امیدبخش 
این  در  امیدواریم  که  رسیده اند  و...  مس  طال، 
صنایع  برای  سرمایه گذاری  شاهد  نیز  زمینه 

تبدیلی در بخش معدن باشیم.

خلخال  و  مشگین شهر  در  شد:  یادآور  صادقی 
معرفی  امیدبخش  ذخایر  با  معدنی  پهنه های 
کردن  کم  با  می کنیم  سعی  ما  که  شدند 
صدور  به  نسبت  اداری  بروکراسی  روند 
دهیم. انجام  را  قانونی  اقدامات   مجوزها، 

وی اضافه کرد: اخیراً یک سرمایه گذار که در حوزه 
تولید نخ پنبه، متقاضی اشتغال و فعالیت اقتصادی 
بود، ما در کمتر از دو ساعت جواز تأسیس آن را 
صادر کردیم و امیدواریم در کمتر از 1.5 سال فاز 
را  نفر  اشتغال ۴۰۰  زمینه  که  کارخانه  این  اول 

فراهم می آورد، فعالیت خود را آغاز کند.

ما  کرد:  اظهار  خود  سخنان  ادامه  در  صادقی 
قطعاً از سرمایه گذاران و کارآفرینان با تمام توان 
می کنیم  مشکالت حمایت  و  موانع  کردن  کم  و 
صنایع  هم  و  صنعت  بخش  در  هم  امیدواریم  و 
معدنی، زمینه های خوب سرمایه گذاری با شرایط 
وضعیت  و  امکانات  گرفتن  نظر  در  و  مطلوب تر 

موجود اتفاق بیفتد.

بخش  در  تولید  رونق  سال  کرد:  در  تصریح  وی 
پوشش  و  بهره  کم  تسهیالت  پرداخت  با  فرش 
اشتغال  تا  داریم  سعی  فرش،  بافندگان  بیمه ای 
خانگی و تولید فرش دستباف در این استان رونق 
گرفته و ضرورت یک حرکت منسجمی را شاهد 

باشیم.
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مقدمه 
آمایش  برنامه ریزی  و  مدیریت  از  اساسی  هدف 
سرزمین توزیع فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، 
با توجه  جمعیتی و ظرفیت های آشکار و پنهان 
به تحوالت و دگرگونی های زمان و نیازهاست که 
عمدتا با دیدی دراز مدت و به منظور بهره برداری 
بهینه از امکانات آن و همچنین هویدا کردن نقش 
و مسئولیت خاص هر منطقه بر اساس توانمندی 
دیگر  با  به طور هماهنگ  آن  های  قابلیت  و  ها 
آمایش  خصوصیات  مهم ترین  است.  مناطق 
کـل گرایی،  دوراندیشی،  جامع نگری،  سرزمین، 
کـشور  فـضای  سازمـاندهی  و  کیـفیـت گـرایی 
بهینة  توزیع  سرزمین،  آمایش  هدف  است. 
به گونه ای  است،  در سرزمین  فعالیت  و  جمعیت 
و  نیازها  قابلیت ها،  با  متناسب  منطقه  هر  که 
فعالیت های  از  مناسبی  طیف  از  خود  موقعیت 
اقتصادی و اجتماعی برخوردار باشد و جمعیتی 
متناسب با توان و ظرفیت اقتصادی خود بپذیرد. 
عدم آشنایی مدیران کشور و محدودیتهای اجرای 
مدیریتهای آمایش محور موجب استفاده نادرست 
و  رویه  بی  برداری  بهره  سرزمین،  از  بخشی  از 
بارگذاری بیش از ظرفیت تحمل سرزمین بدون 
سرزمین  های  توانمندی  و  ها  قابلیت  به  توجه 
شده است از یک سو فشار مضاعفی بر سرزمین 
دیگر  از سوی  و  تحمیل شده   زیست  و محیط 
موجب تمرکز جمعیت و فعالیت ها در بخش ها 
و مناطق خاص و در انزوا و حاشیه قرار گرفتن 

سایر مناطق گردیده است . 

اصول آمایش سرزمین
از نگاه صرافی)1396(، آمایش سرزمین در واقع 
است  ملی  فضائی  توسعه  راهبردی  ریزی  برنامه 
فضا  توسعه  مدیریت  آن،  در  محوری  مقوله  که 
تعادل  و  افزایی  هم  یکپارچگی،  عامل  عنوان  به 
قلمرو  در  توسعه  اقدامات  برای مجموعه  بخشی 
کشور و در رقابت پذیری/همیاری با قلمرو های 
سرزمین  آمایش  دیگر،  عبارتی  به  است.  مجاور 
نوع  از  فضایی،  توسعه  ریزی  برنامه  معنای  به 
راهبردی، مشکل سو و آرمان سو می-باشد. در 
از  تر  مهم  فرآیند  آمایش سرزمین  ریزی  برنامه 
صرفا  هدایت  از  متفاوت  که  است  آن  فرآورده 
مشارکت  با  لذا،  است.  بازار  با  یا سپردن  دولتی 
تمامی کنشگران توسعه فضائی در جامعه شکل 
می گیرد و حکمروائی شایسته)تصمیم گیری در 
عرصه عمومی با حضور تمامی کسانی که تحت 
کنشگران  همچنین  و  می-گیرند  قرار  آن  تاثیر 

توسعه( الزمه آن است. 
رویکرد  یا  فضایی  برنامه ریزی  مبنا،  همین  بر 
آمایش سرزمین را  می توان مبنی بر سه جهت 
گیری مختلف اما یکپارچه و جامع به شرح زیر 

بیان کرد: 
y  کنونِی مشکالت  حل  پی  در  مشکل-سو:   

رویکردی  عمدتا  و  فضاست  در  یافته  تجلی 
بازتابی  دارد. به طور خالصه ساماندهی آنچه 

که هست. 
y  آینده-سو: که رویکردی پیش نگرانه را دارد  

و به دنبال حل مشکالت ناشی از تداوم روال 
کنونی در فضای آتی است. به عبارتی دیگر، 
هدایت و تنظیم آنچه در حال رخ دادن است. 
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y  عمل بینش-ورانه  رویکردی  با  آرمان-سو:   
می کند و بسترسازی برای نیل به وضعیت 
و  سازی  بستر  کند.  می  دنبال  را  آرمانی 

برانگیختن آنچه باید رخ دهد. 

جهت های مختلف آمایش سرزمین

با عنایت بر مولفه های اصلی برنامه ریزی آمایش 

سرزمین در چهار رکن اصلی جامع نگری، کلی 
نهایت  در  و  دورنگری  کاربردی،  معنای  به  گرا؛ 
مهم ترین بعد یا مولفه آن یعنی بعد سرزمینی، 
فضایی و جغرافیایی، هدف اصلی از برنامه ریزی 
بر  نیست.  تعادل  ایجاد  صرفا  سرزمین  آمایش 
همین اساس، زمانی که چهار مولفه ذکر شده را 
با ویژگی هایی همانند کارایی اقتصادی، تواضع 
و  اجتماعی  اقتصادی،  های  مشخصه  سایر  و 
محیطی در یک منطقه در نظر گرفته شود اصوالً 
آن سرزمین دارای تعادل نسبی است. به عبارتی 
بهتر، تعادل درمجموعه اصول برنامه ریزی آمایش 
سرزمین جای گرفته است که نتایج کاربست یا 
توان در سازمان فضایی  را می  چشم پوشی آن 
متعادل یا سازمان فضایی غیر متعادل جست و 

جو کرد. 
 

مهم  خصیصه های  و  ویژگی ها  عمده ترین 
ذیل  شرح  به  می توان  را  فضایی   برنامه ریزی 

بیان کرد: 

y  و ها  چالش  کردن  سازماندهی  و  مشخص   
مسائل خاص سکونتگاه ها و فعالیت ها ؛

y  به راهبردی  محتوای  و  زمینه  کردن  فراهم   
منظور یکپارچگی و اجرای مطالعات موجود 
قابل استفاده برای سکونتگاه ها وفعالیت ها 

y  ایجاد یک چشم انداز توسعه راهبردی برای  
سکونتگاه و فعالیت ها؛

y  طراحی یک چارچوب توسعه فضایی فراگیر  
و یکپارچه برای سکونتگاه و فعالیت ها )هر 

یک از مناطق؛ فعالیت ها(

y  /سیاست قانونمندسازی  فرآیندهای  بیان   
راهبرد بلندمدت 

y  ذینفعان میان   تعامالت  به  بخشی  بهبود   
)شهروندان ، متخصصان  و سیاست گذاران(

y  تعیین میزان دخالت جهت تحقق چشم انداز  

y  و اجرا  برای  بودن  راهنما  و  بخشی  بهبود   
یکپارچگی پروژه ها / سیاست های بخشی

y  برای گیری  تصمیم  های  ظرفیت  هدایت   
بعد  در  گزاری  سرمایه  فضایی  توسعه 

زیرساخت ها؛

y  پایدار توسعه  تحقق  در  اطمینان زایی   
یکپارچه

در تشریح اصول برنامه ریزی فضایی باید این را 
به خاطر سپرد که با توجه به ارتباط این علم در 
حوزه مدیریت، سیاست گزاری و حکمروایی کالن  
در یک سرزمین اصول بنیادین و پایه آن در شش 
مشارکت،  کنندگی،  تکمیل  دموکراتیک،  اصل: 
اما  است.  نهفته  پیشگرانه  و  تناسب  یکپارچگی، 
افزون بر موارد ذکر شده اصول چهارگانه ای را 
نیز می توان به این مجموعه اصول اضافه نمود 
که با کاربست آن در پیاده سازی اهداف تعیین 
شده در برنامه های آمایش سرزمین ضروری به 
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نظر می رسد: 
توجه به ویژگی های فضایی و مکانی سرزمین . 1

در تدوین برنامه های توسعه 
در . ۲ پایداری  معیارهای  و  اصول  به  توجه 

توسعه فضایی در مقیاس کوتاه مدت، میان 
مدت و بلند مدت

توجه به یکپارچگی و هماهنگی در اهداف و . 3
اقدامات برنامه های توسعه فضایی

توجه به بعد جامعیت در تدوین برنامه های . ۴
توسعه فضایی و تمام بخش ها در قالب نگرش 

سیستمی و یکپارچه. 
با عنایت بر اصول عنوان شده بعد فضا از اهمیت 
فراوانی برخوردار بوده و اصول برنامه ریزی فضایی 

در برگیرنده اصول پایداری، یکپارچگی و جامعیت 
ریزی فضایی  برنامه  اصلی  اهداف  از  یکی  است. 
تعادل همه جانبه  از آن  تعادل می باشد که مراد 
است. در واقع به منظور ارتقاء تعادل در انسجام 
و  شهر  بین  ارتباطات  و  تعامالت  سرزمینی، 
کاهش  و  دانش  در  روستا-شهری(  روستا)پیوند 
بنابراین  است..  نهفته  محیطی  پذیری  آسیب 
منابع  بر  آن  تاثیر  و  انسان  فعالیت های  ارتباط 
محیطی که زمینه های توجه به مدیریت محیطی 
و کیفیت محیطی را اصلی دیگر می داند از جمله 
هدف هایی است که در علم برنامه ریزی فضایی 
در کانون توجه بوده است. مجموعه ای از اهداف 
 برنامه ریزی فضایی در جدول ذیل نمایان است. 
نیروی  عنوان  به  واقع  در  فضایی  ریزی  برنامه 

............اهداف برنامه ریزی فضایی ............
 ارتقاء انسجام سرزمینی همراه با توازن توسعه اجتماعی و اقتصادی

 بیشتر از مناطق و بهبود رقابت پذیری
 تشویق بر توسعه مولد توسط کارکردهای شهری و بهبود روابط

بین شهری و پیرامون شهری
 ترویج دسترسی متعادل تر

 توسعه دسترسی به دانش و اطالعات
 کاهش خسارت به محیط زیست

 بهبود و حفاظت از منابع طبیعی و میراث طبیعی
 توسعه منابع انرژی با حفاظت ایمنی

 تشویق بر کیفیت باال و توریسم پایدار
 کاهش اثرات مخاطرات طبیعی
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مثبت و اثر بخش در راهنمایی و هدایت تغییرات 
پیش رو است. در قالب این رویکرد، نقش پردازان 
و ذی مدخالن درگیر در فرآیند سیاست گذاری 
فضایی،  اقدام به شناسایی برنامه ریزی نظام مند 
قرار می  کار  را در دستور  بیشتری  با کیفیت  و 
تعاملی میان  دهند که تضمین کننده مشارکت 
منظر  از  عمومی  و  خصوصی  بخش  داوطلبان 
توسعه سیاست های برنامه ریزی نوین و هماهنگ 
 Morphet(در جهت نیل به توسعه پایدار باشد
اصول  رویکرد  این  بر  با عنایت   .)۲۰۰۷ ..et al
زیر  شرح  به  توان  می  را  فضایی  ریزی  برنامه 

عنوان کرد: 

y  از مختلف  ابعاد  بر سنجش  توجه  جامعیت:   
فعالیت ها و بخش های فضایی و تعامل بین 

آن ها

y  کردن درگیر  و  گشایش  با  انداز:  چشم   
تعدادی از مشارکت کنندگان در برنامه ریزی 
سیاست گذاری  از  مرتبط  فرآیندهای  و 

برنامه ریزی با ادراک از مکان. 
y  یکپارچگی: از طریق گردآوری مسائل فضایی  

دیگر  و  زمین  استفاده  و  توسعه  به  مرتبط 
کاربران برنامه ریزی. 

y  استراتژی های کاربست  با  کننده:  تسهیل   
فرآیندهای  میان  در  اجرایی  برنامه های 
بین  در  توالی  و  هماهنگی  شامل  فعاالنه 
فعالیت های  دارای  که  منابعی  و  بخش ها 

هم پوشانی است. 

y  تسهیل منظر  این  از  برنامه ریزی  مشارکتی:   
کننده است و مبتنی بر شکل های جدیدی 
فرم ها،  از  در طیفی  و ذی مدخالن  از شرکا 

ذینفعان و جوامع مختلف است. 

عنوان  به  فضایی  برنامه ریزی  اساس،  همین  بر 
و  پایداری  به  نیل  جهت  در  هسته ای  مولفه ی 
توسعه پایدار است. برنامه ریزی فضایی در واقع 
گیرد  می  قرار  توجه  مورد  فرآیندی  عنوان  به 
ها  و سیاست  ها  استراتژی  کننده  هماهنگ  که 
و  کارها  و  کسب  فعال،  درگیر  افراد  با  همگام 
جوامع، کاربری زمین و توسعه فیزیکی در جهت 
برنامه ریزی  منافع عمومی است. یک چارچوب 
برنامه ایی است که دارای سلسله  فضایی موفق 
مراتب)در الیه های مختلف فضایی(، یکپارچه و 
از همه مهمتر پویا باشد. لذا، برنامه ریزی فضایی 
با  مرتبط  چندوجهی،  رویکرد  یک  منظر  این  از 
است.  تغییر  های  عامل  و  زمانی  مکانی،  توسعه 
یکی از ویژگی های بنیادین برنامه ریزی فضایی 
در واقع اجتناب از تجربه های انحصاری و مجزا 
است. بنابراین، متمرکز بر پیامد و همچنین عمل 

گرا) طرح-مبنا( است.

دانشگاه  افتخاری،  دکتر  درسی  کالس  منبع: 
تربیت مدرس، »مدیریت آمایش سرزمین«
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چند راهکار برای رونق تولید 
مسعود ناصری

از سال 13۷3 که با ابتکار رهبر معظم انقالب اسالمی 
)دامت برکاته( اولین شعار سال اعالم شد، تا امسال که 
شعار »رونق تولید« توسط ایشان به عنوان شعار سال 
برگزیده شد، با توجه به شرایطی که کشور در آن قرار 
داشته، بخش عمده این شعارها به مباحث اقتصادی 
کشور و بهبود شرایط معیشتی مردم اختصاص یافته 

است.

آیت اهلل  حضرت  که  همان گونه  است،  طبیعی  اما 
خامنه ای در سخنرانی ابتدای سال در حرم رضوی 
تأکید فرمودند، رونق تولید تنها با تعیین شعار ساالنه 
تعیین  مستلزم  این کار  بلکه  شد،  نخواهد  محقق 
راهبردها و راه کارهایی است که امکان اجرای آن را 

فراهم سازد.

از  باالدستی  اسناد  در  راهبردها،  عمده  بخش  البته 
جمله سیاست های کلی طرح اقتصاد مقاومتی ارائه 
شده است، اما از آنجا که متأسفانه اسناد مورد اشاره 
در حد شایسته و بایسته مورد توجه مسئولین محترم 
و  دستورالعمل ها  تهیه  در  معموالً  و  نمی گیرد  قرار 
آیین نامه های اجرایی آنها تعلل و کوتاهی می شود، لذا 
در جهت تحق شعار امسال یعنی شعار »رونق تولید«، 

چند راهکار اجرایی پیشنهاد می گردد.

راه کارهای اجرایی پیشنهادی:
y  ظرفیت های سایر  و  درونزا  نیروهای  شناسایی 

موجود و قابل دسترس )اعم از مادی و معنوی( 
در عرصه های مختلف با مشارکت همه دستگاه ها 

و اولویت گذاری و استفاده بهینه از توان آنها.

y  شناسایی نخبگان و متخصصین گمنام و یا شناخته
شده در همه بخش ها و موضوعات و سازماندهی و 
 بکارگیری عملی آنها در بخش های مختلف تولید.

y  و همکاری  با  و جدید  کارآمد  ایده های  فراخوان 
استفاده از ظرفیت فکری نخبگان و فراهم نمودن 
تسهیالت و ایجاد فرصت مناسب برای شکوفایی 

استعداد آنها و اجرای ایده  هایشان.

y  نظرات از  استفاده  برای  شرایط  نمودن  فراهم 
کارشناسی و تخصصی افراد صاحب نظر )اعم از 
موافق یا مخالف( در قالب کارگروه های مشورتی 

در همه دستگاه ها و در همه موضوعات.

y  اتخاذ تدابیر الزم برای جلوگیری از خام فروشی
نفت و سایر منابع معدنی و تبدیل آنها به مواد 
ثانویه و نهایی با اولویت به استخراج و صادرات 
مرزهای  در  واقع  مشترک  گاز  و  نفت  مخازن 

کشور.

y  نتایج و  مقاالت  تبدیل  برای  الزم  تدابیر  اتخاذ 
مطالعات علمی به محصوالت تجاری، با اولویت 
به تولید در صنایع های تک و دارای تکنولوژی 

پیشرفته.
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y  زیرساخت های توسعه  و  تقویت  و  رسانی  روز  به 
در  عملی  و  علمی  شکل  به  کشور،  کشاورزی 
مانند؛  اقداماتی  طریق  از  مختلف،  بخش های 
ایجاد شبکه تلویزیونی کشاورزی و مکانیزه سازی 

فعالیت ها در این بخش.

y  اتخاذ تدابیر الزم برای حذف واسطه های غیرقانونی
و کنترل و نظارت اصولی بر چرخه تأمین، تولید، 
حمل و نقل، نگهداری )انبار داری( و توزیع، در 
بخش های مختلف، اعم از؛ صنعتی و غیرصنعتی.

y  اتخاذ تدابیر الزم برای مشارکت مؤثر بانک ها در
که  فعلی  مدیران  عزل  با  ترجیحاً  تولید،  رونق 
تمام تالش خود را بر بنگاه داری و فعالیت های 
انتصاب  و  کرده اند  متمرکز  داللی  و  غیرمولد 

مدیران متخصص، با انگیزه و متعهد.

y  ،دولت به  وابسته  یا  دولتی  صنایع  مدیران  عزل 
که  خودروسازی  صنایع  )به خصوص(،  جمله  از 
به  آنها  کار  واگذاری  و  کرده اند  عمل  ناموفق 

جوانان و مدیران متعهد، باانگیزه و متخصص.

y  ،جدیدالتأسیس تولیدی  بنگاه های  مالیات  حذف 
متناسب با شرایط آنها، )حداقل تا پنج سال اول 
فعالیت( و کاهش مالیات شرکت های کارآفرین و 

موفق در تولید.

y  حذف و یا کاهش سود بانکی و همچنین استمهال
و  تولیدی  نوپای  صنایع  به  اعطایی  تسهیالت 
کارآفرین تا زمانی که از استحکام قدرت رقابتی 

الزم برخوردار شوند.

y  واردات و صادرات و جلوگیری جدی ساماندهی 
و عملی از واردات کاالهای غیرضروری و دارای 
تولید مشابه داخلی و استفاده از سایر روش های 
ترغیبی و تشویقی برای ایجاد رقابت سازنده در 

بخش تولید.

y  بازنگری و به روز رسانی و همچنین رفع اِشکاالت و
خالءهای موجود در قوانین و مقررات اقتصادی، 
با مشارکت همزمان نمایندگان کلیه افراد حقیقی 
و حقوقی ذیربط و ذینفع در هر موضوع و ایجاد 

ثبات و پایداری در آنها.

y  ،مبارزه جدی با فساد اعم از؛ رانت خواری، ارتشاء
به  اولویت  با  مشابه،  موارد  سایر  و  اختالس 
طریق  از  ناهنجاری ها،  این  بروز  از  پیشگیری 
بخش  در  به خصوص  اداری،  سیستم  پاکسازی 

اقتصادی.

y  تمرکز بر طراحی و بومی سازی ساخت ماشین آالت
جدید صنعتی مورد نیاز کارخانجات و کمک به 
مشارکت  با  صنایع،  موردنیاز  قطعات  تأمین 

نخبگان و متخصصین داخلی.

y  بِرندسازی یک یا چند محصول خاص تمرکز بر 
تولید داخل در هر بخش، در حد استانداردهای 

جهانی
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همزمان با روز جهانی کار و کارگر؛

 دیدار نماینده ولی فقیه در استان و استاندار اردبیل
 با کارگران کارخانه آرتا پالست

فقیه  ولی  نماینده  کارگر  و  کار  روز  با  همزمان 
از  بازدید  جریان  در  اردبیل  استاندار  و  استان  در 
کارخانه آرتاپالست با کارگران این واحد، دیدار و 

گفت و گو کردند.
به گزارش حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان 
پایگاه  از  نقل  به  استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت 
اطالع رسانی استانداری اردبیل، نماینده ولی فقیه 
در استان و امام جمعه اردبیل در این دیدار گفت: 
و معلمان دو قشری هستند که موجب  کارگران 

حفظ عزت جامعه هستند.
آیت اهلل سید حسن عاملی افزود: ملت ما همواره به 
واسطه تعلیم و تربیت معلمان و تالش و کوشش 
کارگران بر سفره عزت نان خورده اند و در حفظ 
سنگرهای استقالل و حاکمیت ملی نقش مهمی 

ایفا کرده اند.
آیات قرآنی و روایات اسالمی در  به  اشاره  با  وی 

خصوص ارزش و جایگاه کارگران بیان کرد: پیامبر 
اهمیت  کارگران  دست  بوسیدن  با  )ص(  اعظم 
افرادی که نان حالل کسب می کنند را برای ما 

مشخص کرده است.
حاضر  حال  در   : داد  ادامه  اردبیل  جمعه  امام 
کارفرمایانی  و  کارگران  به  گذاری  ارج  ما  وظیفه 
ناپذیر  خستگی  کوشش  و  تالش  با  که  است 
اقتصادی   ، سیاسی  استقالل  روزی  شبانه  و 
اند. کرده  حفظ  را  کشور  اجتماعی   و 

کارخانه  مدیرعامل  های  تالش  از  همچنین  وی 
در راستای راه اندازی واحدهای بزرگ اقتصادی و 

صنعتی در استان تشکر کرد.
در ادامه این دیدار نماینده ولی فقیه در استان و 
استاندار اردبیل از روند اجرایی کارخانه آرتا انرژی 

اردبیل نیز بازدید کردند.
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  گردشگري استان اردبیل رونق می گیرد؛

طرح توسعه صنعت گردشگري  از شمال تا جنوب 
اردبیل در دستور کار است       

 

کل  اداره  سرپرست  با  نشستي  در  جو  بهنام  اکبر 
میراث فرهنگي استان، گردشگري را محور توسعه 
توسعه  براي  افزود:  و  دانست  استان  اقتصادي 
گردشگري نباید در یک محدوده خاص متمرکز بود 
و ضروري است طرح هاي متنوع از شمال تا جنوب 

استان تعریف شود.
او اظهار کرد: طرح هاي سرمایه گذاري کالن که 
در  و  داشته  اقتصادي  برکات  و  ثمرات  تواند  مي 
کاهش بیکاري موثر باشد، در اولویت بوده و مورد 

حمایت است.
بهنام جو افزود: طرح هاي خردي که ممکن است 
قرار  اولویت  در  نباید  باشد  داشته  دنبال  به  زیان 
بگیرد و انتظار مي رود طرح هاي بزرگ با همکاري 

بخش خصوصي عملیاتي شود.
او همچنین بر لزوم توجه به سیما - منظر تاسیسات 
گردشگري تاکید کرد و گفت: در راه هاي ارتباطي 

استان باید تاسیسات گردشگري پایش شود.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگي، صنایع دستي 
از  نشست  این  در  نیز  اردبیل  استان  و گردشگري 
پایش وضعیت کمي و کیفي تاسیسات گردشگري 

محورهاي مواصالتي این استان خبر داد.
ارتباطي  راه هاي  قرار است در  افزود:  نادر فالحي 
گردشگري به ویژه اردبیل - حیران، اردبیل- سرعین 
و اردبیل- سرچم وضعیت تاسیسات گردشگري را 

بررسي کنیم.
او افزود: مطالعه، استعدادیابي و تعریف بسته هاي 
هدف  با  مواصالتي  محورهاي  در  گذاري  سرمایه 
و  استان  گردشگري  توسعه  تاسیسات،  ساماندهي 

ممانعت از آسیب هاي بصري انجام مي شود.
آبدرماني  بهبود خدمات مجتمع هاي  لزوم  بر  وي 
تاکید کرد و افزود: ضوابط و استانداردهاي فعالیت 

آبدرماني ها نیز بازنگري مي شود.
فالحي در این نشست با اشاره به اینکه گردشگري 
خواستار  است،  استان  توسعه  محور  ترین  اصلي 
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سال  اعتبارات  محل  از  حوزه  این  اعتبارات  جذب 

هاي 96 و 9۷ و تخصیص بموقع آن شد.
او تاکید کرد: انتظار مي رود اعتبار سال 96 به میزان 
38۰ میلیارد ریال در اختیار این اداره کل قرار بگیرد 
آینده  و بخشي در سال  تا بخشي در سال جاري 
براي طرح هاي سرمایه گذاري و گردشگري، صرف 

شود.
او تشریح کرد: به منظور هزینه کرد بهینه اعتبارات، 
مطالعه  و  ساماندهي  نیز  گردشگري  هاي  طرح 

خواهد شد.
جمعیت  نفر  هزار   ۲۴8 و  میلیون  یک  با  اردبیل 
شرقي  آذربایجان  و  زنجان  گیالن،  هاي  استان  با 
و  کشاورزي  کنار  در  گردشگري  و  بوده  همسایه 
صنعت به عنوان سه محور توسعه این خطه در نظر 

گرفته شده است.
ظرفیت  با  سبالن  کوه   ، شهر  مشگین  معلق  پل 
در 1۲  آلوارس  اسکي  پیست  وجود  و  کوهنوردي 
از  بهشتي  و شهر چشمه هاي  کیلومتري سرعین 
جاذبه هاي گردشگري ، ورزشي استان اردبیل است.
اردبیلي  الدین  صفي  شیخ  بقعه  تاریخي  مجموعه 
به عنوان نگین بناهاي باستاني استان ، بقعه شیخ 

الدین جبرئیل پدر شیخ  امین  به  کلخوران متعلق 
در  واقع  اسحق جد سالطین صفوي  الدین  صفي 
روستاي کلخوران ، خانه ارشادي ، حمام مالهادي ، 
برج شاطر ، پل هفت چشمه ، مجموعه بازار تاریخي 
و مسجد جمعه از دیگر جاذبه هاي اردبیل هستند.

همچنین مقبره شیخ حیدر ، کاروانسراي قانلي بوالغ 
، سنگ نبشته هاي ساساني ، قلعه هاي دیو ، قهقهه 
و کهنه در مشگین شهر ، قیز قلعه و شاه تپه در 
گرمي ، حمام سنگي در کوثر ، قلعه بویني یوغون در 
نیر ، هفت تپه در خلخال و بناهاي باستاني بازمانده 
خطه  این  کنار  و  گوشه  در  مختلف  هاي  دوره  از 

نمونه هایي از تاریخ و فرهنگ این دیار است.
تپه   ، کلخوران  ویند  باستاني  اي  صخره  دهکده 
پیرازمیان  ، گورستان سنگي  آناهیتا  باستاني  هاي 
، کاروانسراي شاه عباسي  ، کلیساي مریم مقدس 
آقازاده  عمارت   ، دره سي  شیروان   ، یئري  شهر   ،
منطقه   ، ازناو  و  کپز  گردشگري  منطقه   ، اردبیلي 
 ، دربند مشکول  ژئوپارک   ، داغ  آق  حفاظت شده 
، شورشورنه  گورگور   ، آبشارهاي سردابه   ، گیلوان 
، آق بالغ )سیبیه خاني( ، دیز و نره گر و غارهاي 
تاریخي الهرود و هفت خانه از دیگر آثار قابل توجه 

هستند. 
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یف تعر
ارزش افزوده تولید شده توسط عوامل و بخشهای 
مختلف اقتصادی یک ملت، برای یک دوره زمانی 
کشور  آن  ملی  ناخالص  تولید  بیانگر  یکساله(،  )مثاًل 
ارزش  ملی،  ناخالص  تولید  واقع  در  است.  )ملت( 
که  نهایی،  خدمات  و  تولیدی  کاالهای  مجموع 
توسط یک نظام اقتصادی در سراسر دنیا و در یک 

بیان می کند. را  تولید شده است  معین  سال 
درآمد  ایران  در   ۷۲ سال  در  مثال  عنوان  به 
میلیارد   ۱۹۴۴۶/۱ کشاورزی،  گروه  در  تولیدی 
و  صنایع  گروه  در   ۶۴۹۵/۰ نفت  گروه  در  ریال 
و  گاز  آب،  برق،  صنعت،  معدن،  )شامل  معادن 
)شامل  خدمات  گروه  در  و   ۱۷۳۸۹/۹ ساختمان( 
نقل،  و  حمل  هتل داری،  و  رستوران  بازرگانی، 
مالی  موسسات  خدمات  ارتباطات،  و  انبارداری 
و  حرفه ای  خدمات  و  مستغالت  خدمات  پولی،  و 
اجتماعی،  خدمات  عمومی،  خدمات  تخصصی، 
بوده  ریال  میلیارد   ۴۱۱۴۶/۰ خانگی(  و  شخصی 
ناخالص  تولید  مزبور،  ارقام  کردن  جمع  با  است. 
 ۹۱۱۲۴/۶ معادل  که   ۱۳۷۲ سال  در  کشور  ملی 

می شود. محاسبه  بوده،  ریال  میلیارد 
واژه معنای 

ارزش  ایجاد  باعث  اقتصاد  تولید: هر عملی که در 
به  می شود.  نامیده  تولید  گردد  کاال  روی  افزوده 
که  مطلوب  ماده  به  خام  ماده  تبدیل  دیگر  عبارت 

ارزش  با  ماده  به  خام  ماده  ارزش  افزایش  سبب 
می نامند. تولید  را  می شود، 

ناخالص،  از  منظور  ملی  حسابداری  در  ناخالص: 
نمی گردد.  کسر  آن  از  استهالک  که  است  ارقامی 
را  خالص  تولید  شود،  کسر  تولید  از  استهالک  اگر 
فرسودگی  شامل  استهالک  می دهد.  نشان  ما  به 
ناشی از کار طبیعی ماشین آالت، یا ناشی از عرضه 
فرسودگی  و  )مد(  جدید  فناوری  با  آالت  ماشین 
می باشد. و...  آتش سوزی  چون  اتفاقاتی  از  ناشی 

]۲[
را شامل می گردد.  ملیت خاص  با  افراد  ملی: همه 
درآمدی  آمریکا  مقیم  ایرانیان  اگر  مثال  عنوان  به 
جزء  کنند،  منتقل  ایران  به  را  آن  و  باشند  داشته 
شد؛  خواهد  محسوب  ایران  ملی  ناخالص  تولید 
کنند  کسب  درآمدی  ایران  در  افغانی ها  اگر  ولی 
خودشان  کشور  به  را  خود  درآمد  که  صورتی  در 
 GNP مالیات بدهند، جزء  انتقال دهند و در آنجا 

نمی شود. محسوب  ایران 
کسر  به  بنگاه  یک  تولیدات  ارزش  افزوده:  ارزش 
بنگاهها  دیگر  از  شده  خریداری  نهاده های  ارزش 
افزوده،  ارزش  اساسًا  می گویند.  افزوده  ارزش  را 
به حاصل جمع درآمد عوامل )یعنی دستمزد، سود، 
 بهره و اجاره( در هر زمینه اقتصادی گفته می شود.]۳[

سیامک غفار زادگان

)GDPR( محصول ناخالص داخلی استان
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داخلی ناخالص  تولید  با  تفاوت 

تولیدشده،  نهایی  محصوالت  ریالی  ارزش  کل 
دوره  در  کشور  مقیم  اقتصادی  واحدهای  توسط 
ناخالص  تولید  را  فصلی(  یا  )ساالنه  معین  زمانی 
افرادی  یا  واحدها  یعنی  این،  و  می نامند  داخلی 
هستند،  ب(  کشور  )مثاًل  کشورها  سایر  به  متعلق  که 
وقتی در خاک یک کشور )مثاًل کشورالف( تولیدی 
انجام بدهند آن تولید جزء تولید ناخالص داخلی 
محاسبه  در  همچنین  و  شده  حساب  الف  کشور 
تولید ناخالص ملی کشور ب هم محسوب می شود.

اقتصاد  یک  برای   GNP و   GDP عدد   :۱ نکته      
با هم دارند. مشخص اختالف جزیی 

GDP به عنوان شاخص      نکته ۲: استفاده از عدد 
است. تر  معمول  اقتصادی  توسعه 

کاربرد
با  باید  را  جامعه  یا  فرد  رفاه  نظری  صورت  به 
قرار  سنجش  مورد  مطلوبیت  توابع  از  استفاده 
قابلیت  که  است  ذهنی  مفهومی  مطلوبیت  اما  داد، 
محاسبه  برای  جهت  بدین  ندارد.  اندازه گیری 
و  تولید  از سطح  می توان  جامعه  و  فرد  رفاه  سطح 

کرد. استفاده  یافته  تحقق  درآمد 
رفاه  ترین شاخص  به عنوان کلی  اقتصاد کالن  در 
ناخالص  درآمد  یا  ملی  ناخالص  تولید  از  جامعه 

می شود. استفاده  ملی 
تولید  که  گفت  می توان  فوق  مطالب  به  توجه  با 
مقیاس  یک  مانند  وسیع،  صورت  به  ملی  ناخالص 
و  اقتصادی  فعالیت های  مقایسه  برای  پارامتر  و 

تجاری در جهان کاربرد دارد.]۴[

سبه  محا
به این نکات  باید  ناخالص ملی  برای محاسبه تولید 

کرد: توجه 
کاالها  تنها  ملی  ناخالص  تولید  محاسبه  *در 
تنها  یعنی  می شوند:  محاسبه  نهایی  خدمات  و 
حساب  به  ملی  ناخالص  تولید  جزو  کاالهایی 
و  باشند  فروش  مرحله  آخرین  در  که  می آیند 

نشوند. فروش مجدد خریداری  برای 
خدمات  و  کاالها  ارزش  ملی  ناخالص  *تولید 
یعنی  است:  سال  طی  شده  مبادله  و  شده  تولید 
ملی  ناخالص  تولید  محاسبه  در  خدماتی  و  کاالها 
مبادله  آنها  روی  بر  بازار  در  که  می شوند  منظور 
خانه های  استثناء  به  باشد.)البته  گرفته  صورت 
توسط  که  اصلی  کشاورزی  وکاالهای  مسکونی 

خود کشاورزان مصرف می شود(
اصطالح  به  یا  ممنوع  و  غیرقانونی  *فعالیتهای 
ملی  ناخالص  تولید  محاسبه  در  زمینی  زیر  اقتصاد 
آنکه  علی رغم  اقدامات  نمی آیند:این  حساب  به 
نیز  مبادله  و  می کنند  تولید  خدماتی  و  کاالها 
تولید  محاسبه  در  دارند  پولی  ارزش  و  می شوند 

نمی شوند. آورده  به حساب  ملی  ناخالص 

تولید  جاری  سال  در  که  خدماتی  و  کاالها  *تنها 
حساب  به  ملی  ناخالص  تولید  محاسبه  در  شوند 
)کاالهای  داراییها  فروش  و  آورده می شوند:خرید 
دست دوم، زمین، ارز، سهام، اوراق قرضه، سرقفلی 

نمی آیند ملی  ناخالص  تولید  محاسبات  ..(در  و 

محاسبه روش های 
تولید ناخالص ملی را می توان به سه روش محاسبه 

کرد:
    روش تولید یا ارزش افزوده

    روش مخارج یا هزینه
    روش درآمد ) محاسبه بر اساس میزان درآمد(

روش ارزش افزوده
ارزش  روش  به  ملی  ناخالص  تولید  محاسبه  برای 
و  کاالها  ارزش  مجموع  بدانیم  باید  افزوده  
مراحل  افزوده  ارزش  مجموع  با  نهایی،  خدمات 
یک  هر  دیگر  طرف  از  است.  برابر  تولید  مختلف 
متعلق  جامعه،  در  شده  تولید  خدمات  و  کاالها  از 

می باشد. اقتصادی آن جامعه  بخشهای  از  یکی  به 
روش  به  ملی  ناخالص  تولید  محاسبه  در  بنابراین 
افزوده  ارزش  محاسبه  جای  به  افزوده،  ارزش 
افزوده  ارزش  تک تک کاالها و خدمات می توان 
بخشهای مختلف اقتصادی را در طول سال محاسبه 

نموده و با هم جمع کرد.
    برای محاسبه تولید ناخالص ملی به روش ارزش 
تقسیم  زیر  بخش  چهار  به  ایران  اقتصاد  افزوده، 
دارای  نیز خود  بخشها  این  از  هر یک  که  می شود 

می باشند: زیربخشهایی 
الف – بخش کشاورزی : شامل زراعت – دامپروری 

ماهی گیری و .... جنگل بانی –  شکار –   –
فراورده های  و  خام  نفت  شامل   : نفت  بخش   – ب 

نفتی
صنعت   – : شامل معدن  بخش صنایع و معادن   – ج 

و آب و برق و گاز – ساختمان
هتل داری   – بازرگانی  : شامل  بخش خدمات   – د 
موسسات   – خدمات  و  ارتباطات   – نقل  و  حمل   –

... خدمات عمومی و   – پولی و مالی 

هزینه ها روش 
ارزش  روش  به  ملی  خالص  نا  تولید  محاسبه 
علت  به  اماعمال  است،  ساده  ظاهراً  چه  گر  افزوده 
استفاده  از موارد مورد  بسیاری  زیاد کار در  حجم 
محاسبه  در  سادگی  منظور  به  لذا  نمی گیرد،  قرار 
تساوی  اصل  اساس  بر  کالن،  اقتصاد  شاخص های 
جریان  در  کل  مخارج  و  ملی  خالص  نا  تولید 
به  ملی  خالص  نا  تولید  محاسبه  جای  به  مدول، 
استفاده  مخارج  روش  از  افزوده،  ارزش  روش 

می کند.
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روی  بر  شده  صرف  مخارج  کل  روش  این  در 
کاالها و خدمات نهایی که توسط خانوارها بنگاه ها 
دولت و خریداران خارجی انجام می شود محاسبه 

می گردد

بازار و  قیمت عوامل  به  ملی  ناخالص  تولید 
نکته  این  به  باید  ملی  ناخالص  تولید  بررسی  در 
دسته  دو  به  ملی  ناخالص  تولید  که  کرد  اشاره 
تولید  و  عوامل  قیمت  به  ملی  ناخالص  تولید 
تولید  تقسیم می گردد.  بازار  به قیمت  ناخالص ملی 
در  که  قیمتهایی  به  بازار،  قیمت  به  ملی  ناخالص 

دارد. توجه  قرار می گیرند  معامله  مورد  بازار 
خدمات  و  کاالها  کلیه  ارزش گذاری  به  توجه  با 
و  مستقیم  غیر  مالیاتهای  دربرگیرنده  )که  تولیدی 
غیر  مالیاتهای  اگر  است(،  پرداختی  سوبسیدهای 
حذف  آن  از  پرداختی  سوبسیدهای  و  مستقیم 
گردد )یعنی به صورتی که در تولید ناخالص ملی، 
ملی  ناخالص  تولید  نباشد(  مالیات و سوبسید مطرح 

به دست می آید. قیمت عوامل  به 
اکنون  هم  حکومتی  سیستم های  اینکه  به  توجه  با 
بار حمایتی بیشتری را دربر دارند، دولتها در اعالم 
تولید ناخالص ملی مایلند از تولید ناخالص ملی به 

ببرند بهره  نظر می رسد  به  بزرگتر  بازار که  قیمت 

.
حقیقی و  اسمی  ملی  ناخالص  تولید 

از  یکی  ملی،  ناخالص  تولید  روند  بررسی  در 
سالهایی که کشور در آن از لحاظ بیکاری، تورم و 
پایه  سال  عنوان  به  را  دارد  خوبی  وضعیت  تولید، 
ناخالص  تولید  دوره ای،  در  اگر  می کنند.  انتخاب 
)قیمت  نظر  مورد  سال  همان  قیمتهای  با  ملی 
ملی  ناخالص  تولید  آن  به  گردد،  بررسی  جاری( 
را  ملی  ناخالص  تولید  اگر  و  می شود  گفته  اسمی 
به  نمایند  اندازه گیری  پایه  سال  قیمتهای  بر حسب 

گویند. حقیقی  ناخالص  تولید  آن 
ناخالص  تولید  از  باید  رشد  روند  بررسی  برای 
یک  در  است  ممکن  زیرا  نمود؛  استفاده  حقیقی 
گذشته  سال  به  نسبت  ملی  ناخالص  تولید  سال 
به  رشد  این  همه  اما  باشد  داشته  رشد  درصد   ۱۵
بر  خدمات،  و  کاالها  تولید  فیزیکی  افزایش  جای 
کمتر  فیزیکی  تولید  شاید  حتی  و  باشد  تورم  اثر 
تولید  از  باید  آن  فهم  برای  باشد.  گذشته  سال  از 
استفاده  ثابت(  قیمتهای  )با  حقیقی  ملی  ناخالص 

کرد.]۹[
شاخص  حقیقی،   GNP به  اسمی   GNP تقسیم  از 
 GNP )Implicit Deflator( ضمنی تعدیل کننده
تعیین  تحلیل  در  شاخص  این  می آید.  بدست 

می کند. ایفا  مهمی  فوق العاده  نقش  درآمد، 
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فعالیت های بخش کشاورزی عمده  آنجایی که  از 
رود،  می  شمار  به  روستاییان  اشتغال  راه  ترین 
اکولوژیکی  طبیعی،  ساختار  به  عنایت  با  لیکن 
زمینه  در  موجود  موانع  و  کشورمان  انسانی  و 
فعالیت  تکنولوژی،  و  خاکی  آبی،  منابع  گسترش 
همه  پاسخگوی  توانست  نخواهد  کشاورزی  های 
 .)۱۳۸۰ نظری،  )سعیدی؛  باشد  روستاییان  نیازهای 
و  اشتغال  ایجاد  و  عدالت  گسترش  برای  بنابراین، 
در  روستایی  صنایع  ایجاد  امروزه  درآمد،  کسب 
جدی  بحث  یک  صورت  به  گذاران  سیاست  بین 
۱۳۷۹(. در این راستا  مطرح شده است )افتخاری، 
دگرگونی  ایجاد  موجب  روستایی  صنایع  توسعه 
اجتماعی  اقتصادی-  ساخت  در  بنیادی  های 
خواهد  جامعه  کل  آن  تبع  به  و  روستایی  مناطق 
به  بسیاری است  بود. این صنایع دارای آثار مثبت 
طوری که با توسعه آنها، رشد صنعتی و در پی آن 
برخوردار  باالتری  از سرعت  اقتصادی جامعه  رشد 
به  ناحیه  یک  از  روستایی  صنایع  اهداف  شود.  می 
ناحیه دیگر فرق می کند و این اختالف به عواملی 
نسبی  توسعه  صنعتی.  شهرهای  به  نزدیکی  مانند: 
اقتصاد ناحیه ای، موقعیت کشش بازار برای صنایع 
و  روستایی  صنایع  بین  ارتباط  ایجاد  و  روستایی 
صنایع مدرن شهری بستگی دارد. رسالت و اهداف 
اساسی این صنایع در مناطق روستایی به قرار ذیل 

است: 

مناطق . ۱ امکانات  و  منابع  از  بهره گیری مطلوب 
روستایی. 

ایجاد فضا و حفظ محیط مناسب جهت رشد و . ۲
شکوفایی ابتکارات، خالقیت ها و استعدادهای 

روستاییان.
بسط سیاست های عدم تمرکز در فعالیت های . ۳

روستایی.  و  شهری  مناطق  بین  صنعتی 
روستا . ۴ و  شهر  بین  درآمدی  اختالف  کاهش 

کل  در  درآمد  تر  عادالنه  توزیع  به  کمک  و 
کشور. 

همچنین . ۵ و  ملی  ناخالص  تولیدی  افزایش 
و صنایع دستی  افزایش صادرات کاالی سنتی 

و ایجاد درآمد ارزی برای کشور.
کشاوزی . ۶ بخش  بر  انسانی  نیروی  فشار  کاهش 

در  کشاورزی  بخش  مازاد  جذب  طریق  از 
روستایی.  صنایع 

ایجاد تنوع در فعالیت های اقتصادی روستا و . ۷
فعالیت  انواع  نظر  از  روستاها  نقش  در  تحول 

ها. 
کشور . ۸ صنعتی  تولیدات  به  کمک 

استقالل  به  تر  سریع  دستیابی  و 
)  ۱۳۸۲ لنگرودی،  )مطیعی   اقتصادی 

خیام صحرانورد / رییس گروه نقشه و اطالعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل

اهمیت اقتصادی و اجتماعی صنایع دستی
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نقش و کارکردهای اصلی صنایع دستی در 
روستایی  خانوارهای  پایدار  معیشت 

برطرف  در  ای  مالحظه  قابل  اثرات  دستی،  صنایع 
و  اجتماعی  مسایل  تعدیل  و  تخفیف  یا  و  نمودن 
که  دارد  روستایی  خانوارهای  اقتصادی  توسعه 
اجتماعی  و  اقتصادی  نظر  از  آن  تاثیرات  مهمترین 

را می توان در مقوله های زیر جستجوکرد: 
هایی  گروه  برای  درآمد  و  مولد  اشتغال  ایجاد   -
از افراد در روستاها که دارای ذوق و هنر بوده و 
صنایع  های  رشته  از  یکی  به  پرداختن  با  ،تا  مایلند 
)مدوی،  نمایند  معاش  امرار  رهگذر  این  از  دستی 

 .)۱۳۷۷
برای  مکمل  درآمد  و  جنبی  اشتغال  ایجاد   -
بین  زمانی  فاصله  در  هایشان  خانواده  و  روستائیان 
فراغت  اوقات  در  نیز  و  محصول  داشت  و  کاشت 

فعالیت های کشاورزی.  از 
و  شهر  به  رویه  بی  های  مهاجرت  از  جلوگیری   -
استقالل  تامین  و  خارج  به  وابستگی  میزان  کاهش 

اقتصادی. 
- تقویت روحیه ابتکار در افراد و امکان بکارگیری 
انواع  تولید  امر  در  فردی  های  خالقیت  و  ذوق 
ترین  ارزنده  عنوان  به  دستی  صنایع  محصوالت 

کشور.  کاربردی  هنر 
از  بخشی  تامین  و  نفتی  غیر  صادرات  توسعه   -

نیاز.  درآمد ارزی مورد 
غیر  و  مستقل  صنعت  ایجاد  برای  سازی  زمینه   -

کشور.  وابسته 
مکمل  رشته  یک  عنوان  به  باید  را  دستی  صنایع 
روستایی  خانوار  اقتصادی  و  اجتماعی  امور  در 
رهگذر  این  از  و  قرارداد  تقویت  و  حمایت  مورد 
مطالعات  از  حاصل  نتایج  و  موجود  پارامترهای  و 
صنایع  اصلی  های  نقش  توان  می  ای  کتابخانه 
به  روستایی  اجتماعی  و  اقتصادی  مسائل  در  دستی 

شرح ذیل مطرح نمود )یاوری، ۱۳۷۹(. 

بازار کار  بخشی  تعادل  و  اشتغال  تامین 
مساله  کشور  کنونی  معضالت  مهمترین  از  یکی 
به  نیاز  اشتغال  ایجاد  منظور  به  و  باشد  می  اشتغال 
صورت  مطالعات  براساس  است.  گذاری  سرمایه 
بین  صنعت  بخش  در  شغل  هر  ایجاد  برای  گرفته 
۱۶۰ تا ۳۰۰ میلیون ریال سرمایه نیاز است و میزان 
دستی  صنایع  های  فعالیت  برای  نیاز  مورد  سرمایه 
که  دهد  می  نشان  خوبی  به  روستایی  مناطق  در 
سرانه  از  کمتر  بسیار  بخش  این  نیاز  مورد  سرمایه 
فعالیت  حقیقت  در  است.  ها  بخش  سایر  نیاز  مورد 
و  سلیقه  و  ذوق  به  اتکا  دلیل  به  دستی  صنایع  های 
نداشته  نقدی  به سرمایه  نیاز چندانی  انسانی  نیروی 
و می توان با اندک سرمایه نسبت به ایجاد اشتغال 
در این بخش اقدام نمود )یاوری و نورماه، ۱۳۸۴(. 

اقتصادی فعالیتهای  و  سازی   متنوع 
روستایی  خانوار  در 

صنایع  آمده،  بدست  مطالعات  نتایج  به  توجه  با 
دستی به طور عام یک فعالیت پایه نیست و فعالیت 
وضعیت  بهبود  موجب  طریق  چند  از  دستی  صنایع 
مهمترین  شود.  می  روستایی  خانوارهای  اقتصادی 
در  کسب  های  روش  ازدیاد  آن،  بهبود  طریق 
و  است  آن  سازی  متنوع  یا  روستایی  خانوار  آمد 
انجام  مانند:  مثبتی  های  ویژگی  داشتن  دلیل  به 
بودن  اندوز  سرمایه  خانوار،  افراد  کلیه  توسط  آن 
صنایع دستی، داشتن تکنولوژی بومی، فراگیری و 
میان  به طور ساده  را  توان آن  آموزش سریع می 
این  افزودن  و  کرد.  ترویج  روستایی  خانوارهای 
روستایی  خانوار  اقتصادی  های  فعالیت  به  صنعت 
افزایش  آن  براساس  و  پنهان  بیکاری  کاهش  سبب 
بهره وری نیروی کار می شود )افتخاری، ۱۳۷۹(. 

درآمد  و  معیشت  تامین 
یکی از علل اصلی روی آوردن خانوارها، خصوصا 
بخشیدن وضعیت  بهبود  به صنایع دستی،  روستائیان 
درآمدی خانوار است. مساله مهم در صنایع دستی 
بودن  اقتصادی   - مصرفی  جنبه  و  هنری  جنبه 
ریزی  برنامه  قطعا  که  است  شده  تولید  کاالهای 
تواند سهم چشمگیری  این صنعت می  توسعه  جهت 
داشته  روستایی  خانوارهای  درآمد  کل  تامین  در 

باشد )ازوجی و حسین زاده، ۱۳۸۶( 

روستایی زنان  اقتصادی  مشارکت 
ارزش کار زنان روستایی چه در کشورهای توسعه 
یافته و چه در کشورهای در حال توسعه همواره از 
بعد تاریخی مورد غفلت قرار گرفته است. در این 
بازارهای  از سوی زنان در  فعالیت هایی که  راستا 
محلی و همچنین در خانه داری و خدمات خانوار 
های  فعالیت  گیری  اندازه  در  گیرد،  می  انجام 
اقتصادی کشور نادیده گرفته می شود. به هر حال 
فعال  مولدانی  زنان  که  دهد  می  نشان  مطالعات 
ثروت در جهان  ایجاد  و  توسعه  فرآیند  و در  بوده 
 .)۱۳۸۵ زاده،  و حسین  )ازوجی  دارند  مهمی  سهم 
حال  در  کشورهای  در  روستایی  زنان  بخصوص 
روستایی  اقتصادی  نظام  پایداری  در  که  توسعه 
ها  بررسی  همچنین  کنند.  می  ایفا  را  اساسی  نقش 
نشان می دهد فعالیت های زنان در صنایع دستی، 
صنایع  دیگر  و  حصیربافی  زیلوبافی،  قالیبافی، 
محصوالت  تولید  در  آنها  فعالیت  از  بیشتر  دستی 
درصد   ۸۰ تا   ۷۵ بین  اغلب  و  است  بوده  غذایی 
تشکیل  زنان  را  افراد شاغل در بخش صنایع دستی 
دستی  صنایع  در  زنان  حضور  افزایش  دهد.  می 

عوارض مثبت زیر را در بردارد )یاوری. ۱۳۷۹(. 
روستایی. ۱ خانوار  درآمد  افزایش 
روستایی . ۲ رفاه خانوار  رفتن  باال 
کاهش فشار مالی بر سرپرست خانوار روستایی . ۳
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اقتصادی. ۴ امنیت 
شهرها . ۵ به  آنان  مهاجرت  از  پیشگیری 

توسعه صنایع دستی  پیش روی  چالش های 
بر  امروز، صنایع دستی عالوه  در حالیکه در جهان 
شناختی  زیبایی  هنر،  عرصه  در  خود  جایگاه  حفظ 
مهم  منبع  به یک  ای  منطقه  و  ملی  بخشی  و هویت 
شده  تبدیل  اقتصادی  وری  بهره  و  افزوده  ارزش 
مشکالت  و  موانع  برخی  دلیل  به  ایران  در  است. 
گرفته  فاصله  خود  واقعی  جایگاه  از  صنعت  این 
دور  نیز  اقتصادی  عرصه  در  آفرینی  نقش  از  و 
که  شده  سبب  عوامل  این  مجموع  است.  مانده 
و  اشتفال  افزایش  در  دستی  صنایع  نقش  و  تاثیر 
کم  مرور  به  روستایی  خانوارهای  درآمدزایی 
عرضه  امکان  سویی  از  که  طوری  به  شود.  رنگ 
از  و  دهد  می  دست  از  را  داخلی  بازارهای  در 
را  خارجی  بازارهای  با  رقابت  رویای  دیگر  سوی 
عامل  عنوان  به  دستی،  صنایع  سازد.  می  ناممکن 
تحقق  جهت  اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه  در  موثر 
و محدودیت های  موانع  با  ها  ماموریت  و  اهداف 
عبارتند  آن  اعم  که  باشد  می  مواجه  مسیر  این  در 

 .)۱۳۸۰ از: )امجدیان، 
اطالع  و  تبلیغات  بازاریابی،  مشکالت  و  مسائل   -

رسانی و نظام عرضه و توزیع 
- فقدان حمایت مادی و معنوی در داخل کشور 

ها  مهارت  قبیل  این  تجربه  و  دانش  انتقال  عدم   -
از پدران و استادان به نسل حاضر 

مدیریتی  و  اجرایی  نظام  تنگناهای  و  مسائل   -
- مسائل و نارسایی های حقوقی، قانونی و مقررات 

و ... 

گیری نتیجه 
توسعه و سرمایه گذاری روی صنایع دستی همواره 
برای  مناسب  و  ارزان  های  راه  از  یکی  عنوان  به 
بخصوص  است.  مطرح  روستائیان  زایی  اشتغال 
روستاهای  در  بیکار  میلیون  چندین  وجود  اینکه 
روی  و  بزرگ  شهرهای  به  مهاجرت  زمینه  کشور 
به  را  آن  بعدی  تبعات  و  کاذب  مشاغل  به  آوردن 
با  توان  می  که  است  حالی  در  این  دارد.  دنبال 
و  کشاورزی  بخش  فعاالن  از  بیشتر  چه  هر  حمایت 
بندی  بسته  و  تبدیلی  صنایع  توسعه  نیز  و  روستایی 
افزوده  ارزش  افزایش  و  کردن  سودآور  ضمن 
از  حمایت  و  توسعه  طریق  از  کشاورزی،  بخش 
و  معکوس  مهاجرت  برای  را  زمینه  دستی،  صنایع 
ساخت.  فراهم  روستایی  خانوارهای  زایی  اشتغال 
با توجه به مطالب مطرح شده می توان گفت تکیه 
زایی  اشتغال  برای  دستی  صنایع  از  حمایت  بر 
کارگشا  و  اهمیت  با  بسیار  روستایی  خانوارهای 
نتایج  و  شده  انجام  مطالعات  براساس  باشد.  می 
را   ذیل  راهبردهای  و  پیشنهادات  توان  می  فوق 
مسائل  در  دستی  صنایع  نقش  افزایش  جهت  در 

نمود:  بیان  روستایی  خانوارهای  اقتصادی 
۱ - تاسیس مراکز آموزش حرفه ای در رشته های 

دستی.  صنایع  گوناگون 
۲ - خرید و بازاریابی محصوالت تولید شده توسط 

مراجع ذیصالح. از سوی  روستائیان 
صنایع  های  بازارچه  اندازی  راه  و  تاسیس   -  ۳

روستائیان.  دستی 
و  کار  نیروهای  برای  ای  بیمه  پوشش  افزایش   -  ۴

دستی.  صنایع  تولیدات 
در  ذیربط  مبادی   از  مستمر  نظارت  و  کنترل   -  ۵
زمینه کیفیت و قیمت آثار صنایع دستی روستائیان. 
روی  تبلیغ  امر  در  سیما  و  صدا  فعال  مشارکت  ۶ـ 
برای  مناسب  موقعیت  ایجاد  با هدف  دستی  صنایع 

کاال.  عرضه 
بتوان  آنها  در  که  مناطقی  و  مراکز  ایجاد   -  ۷
را  روستائیان  دستی  صنایع  تولید  و  ساخت  مراحل 

نمایش گذارد.  به  برای گردشگران 
۸ - ایجاد بسترهای مناسب برای افزایش مشارکت 

توسعه صنایع دستی.  در  روستایی  زنان 
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نحوه استفاده از خانه های مسکونی ساخته شده در کل کشور، 
استان اردبیل، شهرستانهای و شهرهای استان اردبیل 

فریبرز دهقان \ معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل 

امروزه یکی از رویاهای هر فرد داشتن خانه مسکونی 
است. در وهله اول یک چهار دیواری که بتواند وقتی از 
فعالیتهای روزانه فارغ شد در آن استراحت کند و خود 
را برای فعالیتهای روز بعد آماده کند. و سپس با گذر 
زمان این درخواست و کشش با توجه به درآمدهای 
هر فرد از چهار دیواری به سوی بی نهایت پرواز می 

کند.
اطالعات  شده  استخراج  نهایی  جداول  به  نگاهی  با 
سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 در مورد 
واحدهای مسکونی موجود ساخته  از  استفاده  نحوه 
شده توسط خانوارهای کشور . استان. شهرستانها و 
شهرهای اردبیل )جدول الف( می توان اینگونه بیان 
کرد که در سال 1395 در کل کشور ۲۷533۰9۲ 
واحد مسکونی شمارش شده است که از این تعداد 
۲۲83۰۰۰3 واحد به عنوان واحد مسکونی معمولی 
که در آن خانوارها بیشترین مدت سال را در آنجا 
اقامت دارند بیان شده است و همچنین ۲11898۰ 

واحد مسکونی به عنوان اقامتگاه دوم که ۷.۷ درصد 
کل واحدهای مسکونی را شامل می گردد اذعان شده 
و نیز تعداد ۲58۴1۰9 واحد مسکونی خالی در کشور 
شمارش  مسکونی  واحدهای  درصد   9.39 با  برابر 
در  ارقام  این  درصد  اردبیل  استان  در  است.  شده 
اقامتگاه دوم به 1۰.1۷ درصد رسیده ولی در درصد 
واحدهای مسکونی خالی تقریبا مشابه کل کشور با 
9.6۷ درصد بوده است این ارقام در درصد اقامتگاه 
دوم در  شهرستان اردبیل مشابه کل کشور معادل 
۷.85 درصد بوده ولی دردرصد واحدهای مسکونی 
از متوسط کل  بیشتر  با 11.56 درصد کمی  خالی 
کشور می باشد در شهر اردبیل نیز درصد اقامتگاه دوم 
کمتر از متوسط رنج کشور یعنی 6.61 بوده ولی در 
درصد واحدهای مسکونی خالی با 1۲.۲۴ درصد بوده 
که نسبت به کل کشور حدود 3 درصد بیشتر است 
پراکندگی این ارقام در داخل محدوده شهر اردبیل نیز 
بسیار پر معنی  بوده به نحوی که در منطقه اردبیل 
یک با 16.۴۷ درصد واحدهای مسکونی خالی تقریبا 
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شهر سرعین نیز به دلیل ویژگیهای خاص توریستی خود بیشترین درصد ارقام نسبت واحدهای مسکونی اقامتگاه 
دوم و واحدهای مسکونی خالی را در کل کشور با ۲۷.۲6 درصد و ۴6.۴3 درصد نسبت به کل واحدهای مسکونی 

شهر سرعین به خود اختصاص داده است.
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ب : تعداد و درصد نحوه تصرف محل مسکونی خانوارها در شهرها 

به هر حال با نگاهی به این ارقام در جداول فوق شاید برنامه ریزان و تصمیم گیران کشوری به  این باور برسند 
که زمان آن رسیده است که هیچ چیزی نباید از دیده برنامه ریزی پنهان بماند. چرا که اگر به آمار نحوه تصرف 
واحدهای مسکونی خانوارها در استان نگاهی بیاندازیم )جدول ب( متوجه خواهیم شد که در استان اردبیل بیش 
از 19 درصد و در شهر اردبیل بیش از ۲8 درصد خانوارها مستاجر هستند ارتباط این دو جدول به یکدیگر کمی 
معنی دار است که لزوم تدوین سیاستهای دولت را در این زمینه بیش از پیش تاکید نموده و دولت و سیاستهای 

آن را به این سوی جلب می نماید که :
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شاخصهای نادرست و باورهای نادرست 
فریبرز دهقان \ معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل 

کمترکسی جمعیت کشورهای مختلف را حد اقل در 
دوران کودکی با کارتهای بازی با هم مقایسه نکرده 
است. و گاهی نیز برنده شده ایم خیلی ها می دانند 
که جمعیت کشورهایی همانند چین و هند رتبه های 
اول و دوم جمعیت جهان را هر کدام با بیش از یک 
میلیارد و چهارصد و یک میلیارد و سیصد و پنجاه 
هزار نفر به خود اختصاص داده اند و بعد از آن با کمی 
مثال  طور  به  جمعیتی  مختلف  سایتهای  در  دقت 
در سال ۲۰1۷ می توانیم پی ببریم که رتبه بعدی 
مربوط به آمریکا با سی صدو سی و اندونزی با دویست 
و هفتاد میلیون نفر پر جمعیت ترین کشور مسلمان 
دنیاست و همچنین کشور نیجریه با صدو نودو پنج 
آلمان  و  آفریقایی  کشور  ترین  جمعیت  پر  میلیون 
ترین کشور  پر جمعیت  نفر  میلیون  با هشتادو سه 
اروپایی می باشد و جمعیت ایران نیز حدود هشتاد و 
دو و نیم میلیون نفر می باشد که در دنیا رتبه هجدهم 
را بعد از آلمان به خود اختصاص داده و بعد از آن نیز 

جمعیت ترکیه با هشتاد و دو میلیون نفردومین کشور 
پر جمعیت همسایه ایران بعد از پاکستان دویست و 

پنج میلیون نفری است .

آری، این تعداد ارقام تعداد انسانهای موجود در یک 
مرز جغرافیایی مشخص در یک زمان معین را به ما 
نشان می دهد. ولی حتی نمی تواند شاخص خوبی 
برای تقسیم مواد خوراکی باشد به طور مثال من در 
زمان کودکی هر روز برای خانه ده نفری مان ۲۰ عدد 
نان می گرفتم ولی دوستم علی رضا برای خانواده ده 
نفری شان ده عدد نان می گرفت ولی تفاوتی که وجود 
داشت این بود که من با 1۲ سال سن کوچکترین نوه 
خانواده و او با 1۲ سال سن بزرگترین فرزند خانواده 
خانواده  اعضای  در ساختار  با کمی دقت  بود.  شان 
ها می توانیم از این ویترین کوچک استفاده کرده و 
پی به تفاوت عظمت ساختارهای جمعیت ببریم در 
بیست سال بعدی جمعیت خانواده ما به بیش از سی 
نفر رسیده بود در حالیکه جمعیت خانواده علی رضا 
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هفت نفر شده بودند. عموهای من ازدواج کرده و هر 
کدام صاحب فرزند شده بودند من هم چندین خواهر 
و برادر دار شدم ولی علی رضا طفلک پدر و دو خواهر 

خود را از دست داده بود.
شادی  مراسم  یک  سال  هر  ما  سال  بیست  آن  در 
داشتیم ازدواج عموها و بچه هایی که به دنیا می آمدند 
با خودشان کلی نشاط و شادی به همراه داشتند. از 
آن موقع 1۰ سال می گذرد و آن زمان دقیقا خاطرم 
هست روزی که پدر بزرگمان فوت کرد و جمعیت 
خانواده ما بیست و نه نفر شدیم دیگر از آن موقع 
تا حاال در ده سال گذشته ما در خانواده مان هیچ 
عروسی و شادی آن موقع ها را نداشتیم بلکه همه 
اش دچار مشکالت عدیده ای بودیم که خانواده بزرگ 
ما را روز به روز کوچکتر کرده و مشکالت اقتصادی 
زیادی را برای ما تحمیل می کرد. مشکالتی از جمله 

مریضی در اثر کهولت سن دو طالق اجباری و ....
خدا رو شکر خانواده علی رضا در ده سال گذشته 
و  ها  خواهر  و  خودش  اند  بوده  رونقی  پر  خانواده 
برادرهایش استخدام شده و چندین عروسی در خانه 
شان گرفته اند پنج نفر به اعضای خانواده شان اضافه 

شده و خواهر و برادرشان آدمهای مهمی شده اند.

پس من متوجه شده ام که هر تعداد جمعیتی  نیازها 
و خواسته هایشان یکی نیست. آینده هر کدام نیز چه 
در محدوده خانواده ها چه در محدوده شهرها و حتی 
ساختارهایشان  به  توجه  با  بایست  می  نیز  کشورها 
و خصوصیاتشان بررسی و برای هر کدام برنامه ای 
مشخص تدوین گردد. نبایست در برهه ای از زمان 
تعداد ازدواجهای انجام شده در یک خانواده در یک 
شهر و حتی در یک کشور را با یکدیگر مقایسه نمود. 
نبایست تعداد طالقهای انجام شده در یک زمان را در 
یک خانواده و حتی در یک کشور با هم مقایسه نمود.
تعداد ازدواجهای یک کشوری مثل چین و هند که 
دارای جمعیت بسیار جوان بوده و اکثریت آن در شرف 

ازدواج هستند را هیچ وقت نباید با تعداد ازدواجهای 
کشورهای اروپایی که کسی دیگر برای ازدواج کردن 
نمانده را مقایسه کرد. همچنین تعداد طالقهای انجام 
بود  نیز متفاوت خواهد  شده در کشورهای مختلف 
علی الخصوص وقتی شاخصی همانند نسبت طالق به 
ازدواج مطرح می گردد که نه تنها اصال منطقی نیست 
بلکه بسیار قول زننده خواهد بود چرا که به طور مثال 
فقط تعداد طالق به ازدواج در هندوستان کمتر از دو 
برای  اروپایی  درصد است در حالیکه در کشورهای 
هر دو ازدواج یک طالق ثبت می گردد. این شاخص 
باورهای نادرستی را در اذهان مردم به وجود آورده و 
برنامه ریزان را نیز گمراه خواهد کرد در بیست سال 
آینده در هندوستان نسبت طالق به ازدواج به بیش 
از ده برابر خواهد رسید. این امر طبیعی بوده و مرتبط 
با ساختارهای جمعیت کشورهاست که مفهوم پیدا 

می کند.
در سالهای گذشته نیز این ارقام و شاخص ها بدون 
و  بوده  کننده  گمراه  به ساختارهای جمعیت  توجه 
دقت برنامه ریزان را از ساختارها و پویایی جمعیت 
معلول  خود  که  فرهنگی  رفتارهای  و  مناسبات  به 
ساختارها هستند را به اشتباه معطوف ساخته است .

دقت در ساختارهای جمعیت با این پویایی فوق العاده 
ای که دارند می بایست توامان با افزایش و کاهش 
جمعیت برای هر یک از گروههای سنی مختلف را 
برای سالهای آتی پیش بینی کرده و هر کدام را در 

قالب خودش بررسی نمود.

آری به این سادگی نمی توان کاهش تعداد ازدواج در 
سالهای مختلف را علی اخصوص در سالهای اخیر را 
در بعضی از شهرهای کشور را بدون در نظر گرفتن 
مقایسه  هستند  ازدواج  شرف  در  که  افرادی  تعداد 
در  طالق  تعداد  افزایش  توان  نمی  حتی  و  نموده 
شهرها و استانهای مختلف را بدون در نظر گرفتن 
و  گذشته  سالهای  در  شده  انجام  ازدواجهای  تعداد 



43
تعداد خانواده های تشکیل شده در سالهای گذشته 

بررسی نموده و نتیجه گیری کرد.

در کشوری همانند ژاپن در ۲5 سال آینده از جمعیت 
کم  نفر  میلیون  پنچ  و  آن سی  میلیونی  صدو سی 
خواهد شد از جمعیت آلمان نیز بیش از ده میلیون 

نفر کم خواهد شد 
کالبد شکافی  و مشکالت و برنامه های هر کشوری 
اهداف و  به  با توجه  و  بایست توسط خودشان  می 
سیاست گذاری های کالنشان برای آینده گانشان پی 

ریخته شود.
نگاه به جمعیت نگاه به سال گذشته و سال آینده 
نیست نگاهی عمیق و معنی دار می بایست باشد که 
نه تنها برای نسل بعدی بلکه می بایست برای چندین 

نسل آینده نیز توام باشد.
به هر روی انفجار جمعیت و ناهنجاری های ناشی از 
آن موجب نگرانی بعضی از کشورها و کاهش جمعیت 
و افت نیروی کار باعث نگرانی بعضی از کشورهای دیگر 
است. آنچه که مهم است رشد کنترل شده و مالیم 

جمعیت منطقی است که همگام با رشد امکانات بوده 
و از آن به عنوان یک فرصت استفاده شود و نه به 
عنوان یک تهدید. ساختارهای جمعیت کشور ما نیز 
به شدت در چندین سال گذشته دستخوش تغییرات 
بسیار عمیقی گردیده است که نه تنها برنامه ریزان را 
بلکه سنین مختلف جمعیت را در برهه هایی از زمان 
دستخوش مشکالت فراوانی ساخته و سردرگم نموده 
است .به طور مثال: چرا تعداد ازدواج در شهرستانهای 
در  طالق  تعداد  چرا  است؟  داشته  کاهش  مختلف 
شهرستانهای مختلف به نسبت ازدواج بسیار زیاد شده 
است؟ و دولتمردان مورد بازخواست مردم و مقامات 

مافوق نیز بوده اند. 

بنابر این برای بررسی هر واقعه ای که در جامعه اتفاق 
آن  انتظار  مورد  آماری  بایست جامعه  می  افتد  می 
اتفاق را نیز بیان کنیم و بعد شاخصی پیدا کنیم تا 
جوامع  و  جامعه  کل  به  نسبت  را  اتفاق  آن  بتوانیم 
مشابه تفسیر نماییم یادمان باشد که ما نمی توانیم 
دو جامعه غیر مشابه را با شاخصی مشابه اندازه گیری 

کنیم.
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مقررات ارجاع به شرایط عمومی پیمان در قراردادهای 
پیمانکاری و اختالف بین پیمانکار و کارفرما 

مصطفی احتشامی پور 

و  کارفرماها  بین  که  پیمانکاری  قراردادهای 
منعقد  ساختمان  و  عمرانی  پروژه های  مجریان 
و  شرایط  دارای  حقوقی  لحاظ  از  می شود 
تسهیل  برای  که  هستند  خاصی  پیچیدگی های 
در انعقاد قراردادهای مشابه در این زمینه، نمونه 
قرارداد مشخصی که به »شرایط عمومی پیمان« 
بین کارفرماها و پیمانکاران تهیه و بر اساس آن، 

قراردادهای کاری نوشته می شود.

 شرایط عمومی پیمان در مورد هر قرارداد خاص 
اگرچه ممکن است تفاوت های جزئی داشته باشد 
اما به طور کلی سندی است که مشخصات اصلی 
پیمان، مانند مشخصات دوطرف، موضوع، مبلغ و 
مدت پیمان، درآن بیان شده است. این شرایط به 
مرور زمان، آنچنان اهمیت حقوقی پیدا کرده که 
اکنون به عنوان یک عرف قراردادی در قراردادها 

قابل استناد است و در حل اختالفات حقوقی ناشی 
از تفسیر قراردادها می تواند راهگشا باشد. 

»حمایت« به بررسی جایگاه شرایط عمومی پیمان
سازمان های دولتی و نهادهای عمومی در واگذاری 
پروژه های عمرانی خود به پیمانکاران ساختمانی، 
که  می کنند  استفاده  قرارداد  از  خاصی  شکل  از 
دیگر  عبارت  به  دارد.  نام  پیمان  عمومی  شرایط 
شرایط عمومی پیمان، قانونی است که به تنظیم 
روابط پیمانکار و کارفرما به صورت کلی پرداخته و 
نکته ای که در آن مورد تاکید قرار گرفته، این بوده 
قرار  بر عهده طرفین  را  تعیین شرایط جزیی  که 
داده است. قرارداد کامل پیمان شامل موافقت نامه، 
شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن است که 

باید تمام آنها رعایت شده و مدنظر قرار گیرد.
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   نحوه استناد به شرایط 
عمومی پیمان در قراردادها

به وسیله  استناد به شرایط عمومی پیمان عمدتاً 
درج ماده ای خاص در قراردادها با این مضمون که 
پیمان ذکر نشده است  »کلیه مواردی که دراین 
تابع شرایط عمومی پیمان است« صورت می پذیرد. 
شرط  درج  قضایی  و  حقوقی  ارزش  خصوص  در 
قراردادهای  در  پیمان  به شرایط عمومی  مراجعه 
پیمانی باید گفته شود که این شروط به مقتضای 
ماده 1۰ قانون مدنی برای طرفین الزام آور است و 

باعث برخی تکالیف برای طرفین می شود.
از جمله این شرایط می توان به مراجعه به داوری 
و  پیمانکار  بین  حاصله  اختالفات  خصوص  در 
کارفرما به جای مراجعه به مراجعه قضایی مستفاد 
از ماده 53 شرایط عمومی پیمان یا فسخ قرارداد 
مراجع  به  مراجعه  بدون  یک جانبه  صورت  به 
توسط  پیمان   ۴8 و   ۴6 مواد  از  مستفاد  قضایی 
کارفرما و مواردی این قبیل اشاره کرد. در مواردی 
که طرفین قرارداد به داوری هم مراجعه می کنند، 
داور یا داورها می توانند با استناد به شرایط عمومی 
پیمان به تفسیر قرارداد یا حل اختالف بین طرفین 
بپردازند و از این منظر، می توان گفت که ارجاع به 
شرایط عمومی پیمان در قراردادها، یک شرط الزم 

االجرا بوده و می تواند بسیار منشاء اثر باشد.
  تکلیف قانونی برای تعیین زمان 

مراجعه به شرایط عمومی

قرارداد  که  این گونه گفت  می توان  رزرو  مورد  در 
بر  مقدم  کارفرما  و  پیمانکار  مابین  فی  منعقده 
دقیق تر  عبارت  به  است.  پیمان  عمومی  شرایط 
به شرایط عمومی  قرارداد  موارد سکوت  در  فقط 
با  می توانند  طرفین  رو  این  از  می شود؛  مراجعه 
عمومی  شرایط  از  را  خاصی  مورد  یکدیگر  توافق 

کنند.  عمل  دیگری  روش  به  و  مستثنی  پیمان 
شرایط  مواد  برخی  در  موجود  ابهامات  از  یکی 
عمومی پیمان در شرایط عمومی پیمان فعلی، در 
کاستی هایی  و  تناقضات  ابهامات،  مواد،  از  برخی 
وجود دارد که در مرحله اجرای پروژه و استفاده از 
شرایط عمومی پیمان ، مشکالت و چالش های قابل 

توجهی را به وجود می آورند.
و  تناقضات  ابهامات،  آنها  در  که  موادی  جمله  از 
مشکالت  عمل  در  و  بوده  توجه  قابل  کاستی ها، 
ماده ۴8  نمونه  برای  به وجود می آورند،  را  زیادی 
این شرایط که اجازه فسخ یک سویه قرارداد بدون 
مراجعه به مراجع قضایی در موارد پیش بینی شده 
را می دهد، در بسیاری از قراردادها منجر به بروز 
اختالف بین طرفین شده و در نهایت پرونده آنها 
را به مراجع قضایی هدایت می کند؛ در صورتیکه 
این دست، می تواند در کاهش  از  اصالح مواردی 

اختالفات ناشی از این قرارداد موثر باشد.
اگر شرایط عمومی پیمان به صورت یک قرارداد 
ابهامات موجود، در  با رفع کاستی ها و  حقوقی و 
میان کارفرماها و پیمانکاران متداول شود، بسیاری 
از مشکالت حقوقی بعدی بین آنها را مرتفع خواهد 
می تواند  نیز  آنها  بین  اختالفات  بروز  از  و  کرد 
برای  بنابراین، یک همت جمعی  پیشگیری کند. 
اصالح این شرایط، نفع زیادی برای کشور به دنبال 

خواهد داشت.

اختالف بین پیمانکار و کارفرما
اقتصادی که فعالیت جاری  در تمامی بخش های 
با امور مربوط به  و مستمر داشته باشند، همواره 
مجموعه  از  خدماتی  یا  و  فعالیت  کار،  واگذاری 
خود به سایر شرکت ها، اشخاص حقیقی و حقوقی 
روبرو هستیم. به طور عام، همواره و به طور روزمره 
با اختالفات ناشی از کارهای واگذاری شده و انجام 
ناشی  اختالفات  به  رسیدگی  هستیم،  روبرو  کار، 
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یا فعالیت های واگذارشده در کلیه  از قراردادها و 
بخش های اقتصادی در حوزه رسیدگی کارشناسان 
قرار  مربوطه  باصالحیت  دادگستری  رسمی 
این  موضوع  پرونده های  در  باال  فراوانی  می گیرد. 
مبحث را به طور مشخص در رسیدگی به اختالفات 
مربوط به قراردادهای پیمانکاری در حوزه های فنی 

و مهندسی، خدماتی و … می توان برشمرد.
حل اختالف کارفرما و پیمانکار 

اگر پیمانکار به استناد هریک از موارد مندرج در  
به دریافت هرگونه  جدول پیوست، خود را محق 
بداند،  اضافی  مطالبات  یا  و  تکمیل  مدت  تمدید 
باید مراتب را در کمتر از ۲8 روزبه کارفرما اعالم 
نماید و رویداد و یا وضعیت که منجر به ادعاشده 
را شرح دهد. همچنین پیمانکار موظف است در 
کمتر از ۴۲ روز پس از آگاهی از رویداد یا وضعیت 
منجر به ادعا، جزئیات کامل ادعا شامل کلیه ادله 
و مبنای ادعا و میزان مدت تمدید و یا مطالبات 

اضافی مورد ادعا را به کارفرما ارسال نماید.
یا وضعیت  رویداد  تأثیر  بدیهی است که چنانچه 
گزارش های  باشد،  داشته  ادامه  ادعا  به  منجر 
باید  پیمانکار  و  خواهد شد  تلقی  موقت  پیمانکار 
را  بعدی  موقت  گزارش های  یک ماهه  فواصل  در 
این  و  نموده  ارائه  ادعا  تجمعی  گزارش  همراه  به 

رویداد را تا پایان رویداد مورددعوی ادامه دهد.
از  پس  روز   ۴۲ تا  حداکثر  است  موظف  کارفرما 
بررسی  را  موجود  ادله ی  و  مدارک  ادعا،  دریافت 
نموده و نظر خود را در خصوص ادعای پیمانکار 
به صورت کتبی اعالم دارد. در ادامه چنانچه میان 
ادعای پیمانکار و پاسخ کارفرما توافق وجود نداشته 
پیمان  عمومی  شرایط  ماده۴-۲۰  طبق  باشد، 
می شود.  ارجاع  اختالف  هیئت حل  به  اختالفات 
این هیئت سه نفره که از دو نفر نماینده ی هریک از 
طرفین و یک نفر مرضی الطرفین تشکیل می شود، 

وظیفه ی رسیدگی به ادعا و اعالم رأی را دارد.
هیئت  اعضای  انتصاب  در  هردلیلی  به  چنانچه 
حل اختالف اتفاق نظر وجود نداشته باشد و یا هر 
یک از طرفین به رأی هیئت حل اختالف رضایت 
مورد  دوستان  حل وفصل  اول  وهله ی  در  ندهند، 
تأکید قرارداد می باشد. در وهله ی بعد و در صورت 
عدم حصول نتیجه، اختالف باید از طریق داوری 

بین المللی حل وفصل می گردد.
را  کارفرما  که  پیمانکاری  داخلی  قراردادهای  در 
قراردادها  عموماً  می دهد،  تشکیل  دولتی  بخش 
فی مابین بخش  پیمان  با شرایط عمومی  منطبق 

دولتی و خصوصی منعقد می گردد.
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 )SWOT( مدل برنامه ریزی سوات
غالمرضا خوشزاد

دراصطالح فرایند شناسایی بررسی و ارزیابی متغیر 
را تجزیه و  بالقوه داخلی و محیطی  و  های موثر 
این  از  برگرفته  واژه  این  گویند.   SWOTتحلیل

لغات می باشد:
S :          Strength به معنی قوت

W:        Weakness  به معنی ضعف

 O:  Opportunity به معنی فرصت
 T:              Threat  به معنی تهدید

محققان الگوهای متفاوتی را برای شناسایی همه 
ی عوامل )چه موثر و چه غیر موثر( بر فعالیت های 
اندکه  نموده  ارایه  یا سیستم  محیط،سازمان  یک 
ها ضعف  قوت  تحلیل  و  تجزیه  عناوین  با  بیشتر 
ها فرصت ها و تهدید ها یا swot به کار برده اند.

یک سیستم همواره تحت تاثیر یک سری عوامل 
درون سیستمی و برون سیستمی میباشد که در 
این میان برنامه ریزی بلند مدت یا استراتژیک یک 

سیستم متاثر از فرایند تعامل آن عوامل درونی با 
محیط بیرونی است و بنابراین پیش بینی وضعیت 
سیستم  موفقیت  فرایند  در  اساسی  نقشی  آینده 
های  ابزار  از  یکی   swot تحلیل  و  دارد.تجزیه 
استراتژیک تطابق قوت و ضعف درون سیستمی با 
فرصت ها و تهدید های برون سیستمی است.تجزیه 
و تحلیل swot  تحلیلی منظم برای شناسایی این 
عوامل و تدوین برنامه بلند مدت که بهترین تطابق 
بین آنها را ایجاد نماید ارایه می دهد.از این دید گاه 
این الگو یک برنامه ریزی بلند مدت است که قوت 
ها و فرصت ها را به حداکثر و ضعف ها و تهدیدات 
را به حداقل ممکن می رساند.مدل SWOT برای 
از دولتی،خصوصی  اعم  کلیه سیستم ها،سازمانها 
در شرایط رقابتی و غیر رقابتی برای کلیه سطوح 
ملی صنعت،سازمان،برای پیشنهاد راهکارهای بقا 
و تعامل با عوامل محیطی و در نهایت برای تهیه 

برنامه های بلند مدت کاربردجدی دارد
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شناخت و تحلیل محیط داخلی / خارجی :
دو  بستر  در  سیستم  یک  فعالیتهای  مجموعه 
محیط داخلی و خارجی آن انجام می شود.شناخت 
صحیح عوامل تاثیرگذار محیط،تیم برنامه ریزی را 
در یافتن راهبردهایی که شرکت را متحول سازد 
کمک خواهد کرد.معموال شرایطی که بر سیستم 
احاطه داشته و بر آن تاثیر می گذارد از نظر نحوه 

تاثیر گذاری به دو دسته تقسیم می شوند :
الف – آنهایی که بطور مستقیم و از درون سازمان 

تاثیر دارند .

ب – آنهایی که در سطح کالن و از بیرون سازمان 
اثر می گذارند .

درونی،عواملی  یا  داخلی  عوامل  اساس  همین  بر 
هستند که دردرون سیستم وجود داشته و از نظر 
اداری و رسمی تحت کنترل سیستم می باشند.
عواملی  نیز  بیرونی  یا  خارجی  عوامل  همچنین 
بوده،ولیکن  سیستم  کنترل  از  خارج  که  هستند 
بطور مستقیم و یا غیر مستقیم بر عملکرد آن تاثیر 
می گذارند.شناسایی و تجزیه و تحلیل هر یک از 
فهرست  تهیه  به  منجر  خارجی  و  داخلی  عوامل 
نقاط قوت و ضعف )ناشی از تجزیه و تحلیل عوامل 
و  تجزیه  از  ها)ناشی  تهدید  و  فرصتها  و  داخلی( 

تحلیل عوامل خارجی(خواهد شد . 

در این تحلیل پرسشهای زیر مطرح می شود :
ما  برای  ای  عمده  محیطی  فرصتهای  چه   –  1

وجود دارد ؟

۲ – با چه تهدیدهای عمده خارجی مواجه هستیم 
؟

3 – نقاط قوت عمده داخلی ما چه مواردی است ؟
۴ – ضعفهای عمده داخلی ما چه هستند ؟

فوق  تحلیل  و  تجزیه  که  است  ذکر  به  الزم 
زمانی  مقطع  یک  در  را  استراتژیک  تنها،موقعیت 
دنبال  منظور  به  سازد.لذا  می  مشخص،روشن 
که  موضوع  این  به  توجه  زمانی،با  روند  نمودن 
و  بوده  خارجی(پویا  و  محیطی)داخلی  شرایط 
باشد،الزم  می  دگرگونی  و  تغییر  حال  در  دائما 
است روند تحوالت مورد بررسی قرار گرفته و در 
مقاطع مختلف زمانی،استراتژیها را استخراج نمود.
بتوان  تا  کند  می  کمک  روند  این  نمودن  دنبال 
رخ  است  ممکن  درآینده  راکه  مختلفی  حالتهای 
ذکر  نمود.همچنانکه  بینی  پیش  و  دهندرابررسی 
گردید در تحلیل swot  عوامل موثر بر سیستم به 
دو دسته عوامل بیرونی یا خارجی و عوامل درونی 

یا داخلی تقسیم می شود:

الف( عوامل بیرونی
این عوامل خارج از سیستم بوده است و بر فعالیت 
سیستم  اختیار  در  اما  دارند  تاثیر  سیستم  های 
از  ندارد.هدف  آنها  بر  تاثیری  گونه  هیچ  و  نبوده 
از  محدود  فهرستی  تهیه  خارجی  محیط  بررسی 
سود  سیستم  یک  به  تواند  می  که  هایی  فرصت 
رسانده یا تهدیداتی که باید از آنها اجتناب شود. 

عوامل بیرونی خود به دو گونه می باشد :
فرصت ها

فرصت یک موقعیت عمده در محیط سیستم می 
به  رسیدن  در  را  سیستم  که  چه  آن  باشد.یعنی 
اهدافش یاری می نماید و به عنوان موتور محرکه 
ای است که شتاب حرکت سیستم را جندین برابر 
می کند.فرصت ها مطلوب سیستم بوده و بایستی 
کوشش شود تا آنها را به حداکثر رسانده و از آنها 

استفاده بهینه صورت گیرد.پس می توان گفت:
بهره  که  است  ای  نهفته  پتانسیل   :  )O( فرصت 
گیری از آن، سیستم را در جهت مثبت رشد خواهد 
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داد و استفاده از آن مزایای قابل مالحظه ای برای 
بالقوه  دیگرمنفعت  داشت.بعبارت  خواهد  سیستم 
بوجود  هنوز  شدنش  بالفعل  عوامل  که  است  ای 

نیامده است. 
تهدید ها

نا مطلوب عمده در محیط   تهدید یک موقعیت 
سیستم است و به عنوان مانعی بر سر راه سیستم 
باز می  اهدافش  به  رسیدن  از  را  آن  و  دارد  قرار 
دارد.در مورد فرصت ها و تهدیدات می توان گفت 
که آنچه برای یک سیستم تهدید قلمداد می شود 
ممکن است برای یک سیستم دیگر عامل فرصتی 
باشد.پس فرصت یا تهدید بودن یک عامل نسبی 
است.سیستم تا جایی که می تواند بایستی عوامل 
محدود کننده و تهدیدات را به حداقل رسانده یا 
آنها را به عوامل فرصتی و مزیتی تبدیل کند.درک 
درست فرصت ها و تهدیدات محیطی فرا روی یک 
سیستم به مدیران کمک می کندتا برنامه ریزی 
بهتری  فراست  و  بینش  با  را  سیستم  مدت  بلند 
اتخاذ نموده و مسیر حرکت را به طور اثر بخش 
میتوان  باال  مطلب  به  عنایت  نمود.با  تعیین  تری 

چنین بیان کرد 
تهدید )T( : برعکس فرصت ، عاملی است که مانع 
حرکت ، رشد و بالندگی سازمان می شود . بعبارت 
دیگر ضرر بالقوه ای است که عوامل بالفعل شدنش 

هنوز به وجود نیامده است . 

ب(عوامل درونی
این عوامل در اختیار سیستم بوده و جزء عوامل 
داخلی می باشند.پس در عین حال که بر فعالیت 
های سیستم تاثیر دارند سیستم نیز بر آنها تاثیر 
دارد.هدف از بررسی محیط درونی تهیه فهرستی 
دست  به  برای  سیستم  که  است  قوت  نقاط  از 

برداری  بهره  آنها  از  بایستی  بهتر  شرایط  آوردن 
از  گیری  جلو  برای  که  ضعفی  نقاط  یا  و  نمایند 
نمایند. اجتناب  آنها  از  باید  سود  کاهش  یا  ضرر 
بیرونی دو دسته  نیز همانندعوامل  درونی  عوامل 

می باشند که عبارتند از :

قوت ها
نسبت  است  سیستم  یامزیت  مهارت  منبع  قوت 
که  محیطی  های  نیاز  و  دیگر  های  سیستم  به 
کرد  خواهد  یا  کند  می  فعالیت  آن  در  سیستم 
قوت یک شایستگی ممتاز است که مزیت مقایسه 
ای سیستم را نشان می دهد.قوت نقطه ی اتکای 
سیستم است که با استفاده از آن می خواهد به 
اهداف خود برسدبر مبنای این نقاط قوت شاخه 
قدرتمند  موتوری  به  توان  می  را   اجرایی  ی 
تبدیل کرد. پس هر  آوری  نو  و  برای رشد،تغییر 
جامه  برای  را  قوت  نقاط  این  بایستی  سیستمی 
عمل پوشاندن به اهداف خود به حد اکثر رسانده 

و از آنها به عنوان مزیتی رقابتی استفاده نمایند.
در  سازمان  که  است  موردی   :  )S( قوت  نقطه 
صورت انجام یا داشتن آن از امتیاز مثبت و توانایی 

قابل مالحظه ای برخوردار خواهد شد .
ضعف ها

ضعف یک محدودیت یا کمبود در منابع مهارت ها 
و توانایی هایی است که مانع عملکرد اثر بخش می 
شود.ضعف یک عامل درونی است که مختل کننده 
در رسیدن سیستم  و  بوده  فعالیت های سیستم 
تا  ایجاد میکند پس الزم است  اهدافش خلل  به 
اقل  به حد  امکان  در حد  را  عوامل  این  سیستم 
رسانده و یا در جهت رسیدن به اهدافش از آنها 
بهره برداری نماید. ضعف ها عواملی هستند که در 
هر سیستم بصورت عینی وجود خارجی داشته و 
بصورت جدی با آنها رو به رو است و نمی تواند از 
آنها دوری گزیند بلکه بایستی با درکی صحیح آنها 
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نقاط  را نظارت کرده و مهار نمایند.درک صحیح 
قوت و ضعف اسا سی به سیستم کمک می کند تا 
با استفاده بهینه از قوت ها و به حد اقل رساندن 
ضعف ها با اثر بخشی بیشتری به اهداف رسیده 
و از هدر رفتن منابع و امکانات سیستم جلوگیری 

نمایند.

در  سازمان  که  است  مورد   :  )W( ضعف  نقطه 
صورت انجام یا داشتن آن از امتیاز منفی و عدم 
توانایی برخوردار خواهد شد .حال با توجه به آشنا 
شدن با مفاهیم پایه این مدل )SWOT( بایستی 

جدول زیر بصورت فهرست تهیه و تکمیل گردد

نتیجه گیری:
همچنان که گفته شد مدل برنامه ریزی استراتژیک 
دارای  بالطبع  دیگری  مدل  هر  اصوال  و  سوات  
به حداقل  برای  ریزان  برنامه   . باشد  نواقصی می 

رساندن نواقص و خطا ها یا به دونبال مدل های 
جدید می باشند و با هم تلفیق دو یا چند مدل 
همگن باهم  به هر حال باید در نظر داشت  مدل ها 
و روش های مختلف تنها به عنوان ابزار پشتیبانی 
برای  شود  برده  کار  به  توانند  می  گیری  تصمیم 
نمونه الگوی زیر نمونه ای از فرایند عمومی برنامه 

ریزی استراتزیک میباشد 

منابع 
1- دکتر داود فیض ، بررسي جایگاه علوم انساني 
در نظام آموزشي، پژوهشي و مدیریتي کشور و ارائه 
SWOT  راهکارهاي ارتقاء آن با استفاده از مدل
۲- رحمان سرشت حسین، توسعه سازمان با برنامه 

ریزی راهبردی

3- خوشنام خاطره، برنامه ریزی مدیریت استراتژیک 

فرآیندعمومي برنامه ریزي استراتژیک

چشم اندازاجرا

بررسي عوامل 
محیطي

(فرصت،تهدید)

بررسي عوامل 
داخلي

(قوت،ضعف)

تعیین گزینه ها
و

راهکارها

انتخاب گزینه ها
و

راهکارهاي بهینه
کنترل و

ارزیابي 

ماموریت

آرمان

ارزش

داراییها ارزش زنجیره الگو

IFEماتریس

ماتریس 
CPM

PEST الگو

پورتر الگو
EFE ماتریس

SWOT QSPM
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بررسی اجمالی نتایج وضعیت ارزیابی عملکرد سال  1397

 دستگاه های اجرایی استان و مقایسه آن با سال 1396
موسی عبادی آالدزکه

همه ساله در اجراي بند الف ماده )3( آیین نامه 
اجرایي مواد )81( و)8۲( قانون مدیریت خدمات 
و   89/۰1/1۴ مورخ   ۴۴3۲۷/۴۲۲5( کشوري 
اجرایي  دستورالعمل  و)۷(   )3( ماده   )۲( تبصره 
مربوط)۲۰۰/۲۷911 مورخ 89/۰5/۲8(، به منظور 
ارزیابي میزان موفقیت دستگاه هاي اجرایي استان 
در تحقق اهداف و وظایف محول شده و تکالیف 
تعیین شده در قانون مدیریت خدمات کشوری و 
مصوبات هیات محترم دولت، شاخص های ارزیابی 
عملکرد دستگاه های اجرایی و واحد های استانی 
اداری  از طریق سازمان  ارزیابی عملکرد  و فرایند 
و استخدامی کشور ابالغ گردیده و در دستور کار 
واحدهای استانی  آن قرار می گیرد و دستگاه های 
اجرایی استان موظف می-شوند نسبت به تهیه و 
با هر شاخص، در  درج مستندات خود، متناسب 
سامانه نظام جامع مدیریت عملکرد اقدام نمایند. 

تعریف ارزیابی عملکرد
ارزش  سنجش.  از  است  عبارت  عملکرد  ارزیابي 
گذاري و قضاوت در خصوص عملکرد دستگاههاي 
اجرایي کشور بر اساس قوانین و مقررات مصوب. 
و  اقتصادي  کارایي.  اثربخشي.  معیارهاي  رویکرد 

اخالقي به منظور ارتقاء کیفیت خدمات دولتي.

تعریف مدیریت عملکرد
اندازه  شناسایي.  مستمر  فرایند  عملکرد  مدیریت 
و همسو  ها  تیم  و  افراد  توسعه عملکرد  و  گیري 
است. سازمان  استراتژیک  اهداف  با  آن  کردن 
بنابراین مستلزم هدف گذاري. مشاهده عملکرد. 
به طور مستمر است  بازخورد  ارائه  و  مربي گري 
تا عملکرد افراد و دستگاه های اجرایی در راستاي 

اهداف سازمان قرار گیرد.
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از  اي  مجموعه  توان  مي  را  عملکرد  مدیریت 
اقدامات و اطالعات تلقي کرد که به منظور افزایش 
سطح استفاده بهینه از امکانات و منابع در جهت 
با  توإم  اقتصادي  اي  به شیوه  به هدفها  دستیابي 

کارایي و اثر بخشي صورت مي گیرد . 

مدیریت عملکرد فرایندي است که هم ارزشیابي 
عملکرد و هم نظامهاي انضباطي و خط مشي هاي 
رسیدگي به شکایات را بعنوان ابزار مدیریتي خود 
در بر مي گیرد . ارزیابي عملکرد بخشي از مدیریت 
یا  فرد  هر  ضعف  و  قوت  نقاط  و  است  عملکرد 
مفهوم  ولي  کند  مي  را مشخص  اجرایی  دستگاه 
مدیریت عملکرد. وسیع تر از ارزیابي عملکرد است.

شاخص های ارزیابی عملکرد
 )8۲( و   )81( مواد  اجرایی  نامه  آیین  استناد  به 
ارزیابی  نظام  کشوری،  خدمات  مدیریت  قانون 
عملکرد در سطح سازمان، بر مبنای شاخص های 

عمومی و اختصاصی انجام می گیرد.
الف- ابعاد عمومي

شاخص های مربوط به این بعد از ارزیابی عملکرد:

y  عمومی بوده

y شامل توانمندسازها هستند

y در تمامی دستگاههای اجرایی مشترک می باشند
بر  در  عملکرد  ارزیابی  از  بعد  این  های  شاخص 

دارنده:

y  ،نظام هاي مدیریتي شامل: مدیریت راهبردي
(تشکیالت،  ساختار  انساني،  منابع  مدیریت 
قوانین و مقررات)، بهبود سیستم ها و روش 
هاي انجام کار، بهره گیري از فن آوري هاي 

اداري و قانونگرایي می باشند 

y  شهروند مداري شامل : شناخت نیازها و حصول
اطمینان از تطابق کیفیت خدمات با نیازها و 

انتظارات ارباب رجوع.
ابعاد عمومی ارزیابی عملکرد سال 139۷ دستگاه 
قانونی، سیاستهای  بر اساس مبانی  های اجرایی، 
و  رهبری  معظم  مقام  ابالغی  اداری  نظام  کلی 
اداری شامل محورهای  نظام  اصالح  برنامه جامع 
ارزیابی  امتیاز،   1۰۰۰ سقف  در  و  باشد  می  زیر 

می گردد.
1-محور اصالح ساختار سازمانی)1۲5 امتیاز(
۲-محور توسعه دولت الکترونیک)3۰۰ امتیاز(
3-محور مدیریت سرمایه انسانی)1۷5 امتیاز(
۴-محور شفافیت و مدیریت مالی)6۰ امتیاز(

5-محور بهبود فضای کسب و کار و ارتقای بهره 
وری)9۰ امتیاز(

 6-محور ارتقای سالمت اداری، مسئولیت پذیری 
و پاسخگویی)15۰ امتیاز(

عملکرد  مدیریت  نظام  استقرار   ۷-محور 
)1۰۰ امتیاز(
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ب- ابعاد اختصاصي
 شاخص های مربوط به این بعد از ارزیابی عملکرد،

y اختصاصی بوده

y  در ارتباط با رسالت، ماموریت، وظایف و عملیات
هر دستگاه اجرایی می باشد.

y  با اجرایی  دستگاه  هر  ماموریت  که  آنجایی  از 
لذا  باشد  می  متفاوت  دیگر  دستگاههای 
شاخص های هر یک از دستگاههای اجرایی 

متفاوت از سایر دستگاهها می باشد.
شاخص های این بعد در ارتباط با موارد زیر می 

باشد و در سقف 1۰۰۰ امتیاز، ارزیابی می گردد:

جهت  و  محوري  هاي  سیاست  تحقق  1.میزان 
گیري هاي کلي برنامه هاي توسعه.

۲.میزان تحقق اهداف کمي برنامه هاي توسعه.
3.عملکرد دستگاه هاي اجرایي با توجه به برنامه  
اي رئیس جمهور و وزیران در موقع اخذ راي از 

مردم و مجلس.
۴.میزان موفقیت در اجراي طرح هاي عمراني از 

نظر کیفیت، سرعت و هزینه.

5.میزان تحقق سیاست ها و ماموریت هاي محوري 
و مهم دولت )ماموریت هاي ویژه(

دستگاه های همکار در ارزیابی عملکرد سال 139۷
استخدامی  و  اداری  سازمان  ابالغی  فرایند  طبق 
و  ملی  اجرایی  های  دستگاه  از  تعدادی  کشور 
ارزیابی عملکرد سال 139۷ یا  استانی در فرایند 
برنامه ریزی استان، مشارکت  سازمان مدیریت و 

داشتند که به شرح جدول زیر می باشد.

 139۷ سال  عملکرد  ارزیابی  در  برتر  اجرایی  های   دستگاه 
دستگاه های اجرایی استان اردبیل در یک نگاه
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های  دستگاه  امتیازات  میانگین  الف-وضعیت 
اجرایی استان در مجموع ابعاد عمومی و اختصاصی

شش  تعداد  کل  در  دهد  می  نشان  ها،  بررسی 
دستگاه اجرایی: تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور 
اجتماعی،  تامین  استاندارد،   ، دارایي  و  اقتصادی 
بنیاد شهید و امور ایثارگران و امور مالیاتي استان 
توانسته اند در ارزیابی عملکرد سال 139۷ دستگاه 
های اجرایی استان امتیاز باالی 19۰۰ در مجموع 
کسب  اختصاصی  و  عمومی  بعد  های  شاخص 
نمایند و بیش از 95 درصد هدف ارزیابی را تحقق 

بدهند.
نشان گرفته  صورت  های  بررسی   همچنین، 
شرکت  اجرایی  دستگاه   51 مجموع  از  دهد  می 
 ،139۷ سال  عملکرد  ارزیابی  فرایند  در  کننده 
و  عمومی  ابعاد  مجموع  عملکرد  ارزیابی  امتیاز 
از  باالتر  اجرایی  دستگاه   3۴ تعداد  اختصاصی 
باشد  باالی 1۷3۲.۴۰ می  یعنی  استان  میانگین 
اند  توانسته  اجرایی  های  دستگاه  از  گروه  این  و 
را  عملکرد  ارزیابی  هدف  درصد   86.6۲ حداقل 
های  دستگاه  بقیه  امتیاز  ضمناً،  بدهند.  تحقق 
اجرایی استان یعنی 1۷ دستگاه اجرایی، پایین تر 

از میانگین استان می باشد.

امتیازات دستگاه های  ب-وضعیت میانگین 
اجرایی استان در بعد اختصاصی

دستگاه های اجرایی: تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
امور اقتصادی و دارایي ، استاندارد، تامین اجتماعی، 
بنیاد شهید و امور ایثارگران، امور مالیاتي، میراث 
آموزش  گردشگری،  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
درمان  مدیریت  احوال،  ثبت  ای،  حرفه  و  فنی 

فنی  آزمایشگاه  قانوني،  پزشکي  اجتماعی،  تامین 
و مکانیک خاک و کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان استان، در ارزیابی عملکرد سال 139۷ 
 1۰۰۰ اند  توانسته  استان  اجرایی  های  دستگاه 

امتیاز شاخص های اختصاصی را کسب نمایند.

از  دهد  می  نشان  گرفته  صورت  های  بررسی 
در  کننده  شرکت  اجرایی  دستگاه   51 مجموع 
فرایند ارزیابی عملکرد سال 139۷، امتیاز ارزیابی 
عملکرد اختصاصی تعداد 3۷ دستگاه اجرایی باالتر 
از میانگین استان یعنی باالی 966.6۰ امتیاز می 
باشد و امتیاز بقیه یعنی 1۴ دستگاه اجرایی، پایین 

تر از میانگین استان می باشد.
ج- وضعیت میانگین امتیازات دستگاه های 

اجرایی استان در بعد عمومی

بررسی ها، نشان می دهد در مجموع تعداد هفت 
دستگاه اجرایی: تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور 
اجتماعی،  تامین  استاندارد،   ، دارایي  و  اقتصادی 
بنیاد شهید و امور ایثارگران، امور مالیاتي و علوم 
سال  عملکرد  ارزیابی  در  اند  توانسته  پزشکی،  
باالی  امتیاز  استان  اجرایی  های  دستگاه   139۷

9۰۰ در بعد شاخص های عمومی کسب نمایند.
از  دهد  می  نشان  گرفته  صورت  های  بررسی 
در  کننده  شرکت  اجرایی  دستگاه   51 مجموع 
فرایند ارزیابی عملکرد سال 139۷ ، امتیاز ارزیابی 
اجرایی  دستگاه   31 تعداد  عمومی  بعد  عملکرد 
باالتر از میانگین استان یعنی باالی ۷65.9۰ می 
باشد و امتیاز بقیه یعنی ۲۰ دستگاه اجرایی، پایین 

تر از میانگین استان می باشد.

مقایسه وضعیت میانگین امتیازات دستگاه های اجرایی استان 
در ارزیابی عملکرد سال های 1396 و 139۷
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رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل گفت: برای ۴۷ پروژه ملی که از سال گذشته باقی مانده امسال نیز 
تامین اعتبار کافی پیش بینی شده است.

به گزارش حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل، شایقی با بیان اینکه در سال 98 
برای رونق بخشی به واحدهای تولیدی منابع خوبی پیش بینی شده است، تصریح کرد: همچنان تکمیل ۴۷ پروژه ملی و 

حمایت از واحدهای تولیدی در صدر توجهات مسئوالن استان قرار دارد.

وی به جهش 1۰۷ درصدی اعتبارات ملی و 16۴ درصدی اعتبارات ملی – استانی در سالجاری اشاره کرد و گفت: هر 
چند اعتبارات عمرانی کشور به مبلغ 6۲ هزار میلیارد تومان ثابت مانده است اما منابع اعتباری اختصاص یافته به استان 

با جهش مناسبی روبروست.

از  که  رسیده  تومان  میلیارد  به ۲36  اعتبارات  امسال  کرد:  اظهار  اردبیل  استان  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
هفته های آینده با تشکیل کمیته برنامه ریزی شهرستان ها، این اعتبارات در بین 11 شهرستان توزیع خواهد شد.

شایقی خاطرنشان کرد: فرمانداران با در نظر گرفتن ضوابط بودجه سال 98 که در یک کتابچه تعریف و تدوین شده باید 
توزیع اعتبارات را در بین پروژه های شهرستانی انجام دهند که در دستورالعمل توزیع اعتبارات و پیوست آن توجه به 
رونق تولید، تالش برای تکمیل پروژه های نیمه تمام با پیشرفت 8۰ درصد، جلوگیری از آغاز پروژه های جدید، پرداخت 
مطالبات پیمانکاران و همچنین اجرای طرح اقتصادی و اشتغال 1۲9 روستا به همراه توجه به جذب سرمایه گذاران برای 

تکمیل پروژه های نیمه تمام را مدنظر قرار دهند.

برنامه ریزی و فرمانداران قرار  را احصاء و در اختیار اعضای شورای  قانون بودجه  افزود: ما اهم ظرفیت ها و تبصره  وی 
می دهیم تا براساس آن توزیع اعتبارات در شهرستان ها آغاز شود که در قانون بودجه امسال خرید، احداث و اجاره هرگونه 
ساختمان اداری با ممنوعیت همراه بوده و ضرورت دارد با در نظر گرفتن ۲۰ تا 3۰ درصد افزایش اعتبارات عمرانی توزیع 

منابع در شهرستان ها انجام شود.

4۷ پروژه ملی امسال نیز اعتبار کامل می گیرند
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل:
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معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه  منطقه ای وزیر کشور گفت: با تالش و پیگیری های استاندار اردبیل این استان 
رتبه هفتم را در ایجاد اشِتغال پایدار به خود اختصاص داده است .

به گزارش حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به نقل از پایگاه اطالع رسانی استانداری 
اردبیل، بابک دین پرست در جریان سفر به استان اردبیل و بازدید از گمرک بیله سوار و شهرک گلخانه ای پارس آباد 
اظهار کرد:ایجاد شهرک های گلخانه ای و راه اندازی واحدهای صنایع تبدیلی به ایجاد اشتغال پایدار کمک می کند و 

استان اردبیل در این زمینه به عنوان پایلوت در کشور انتخاب شده است.

وی افزود: ایجاد این واحدها و تغییر الگوی کشت و شیوه آبیاری در صرفه جویی آب و بهره دهی باال موثر خواهد بود.

معاون وزیر کشور از فرماندار شهرستان بیله سوار خواست تمامی موانع و مشکالتی که باعث به هم خوردن توازن صادرات 
و واردات همچنین مترددین دو کشور ایران و آذربایجان شده، احصا و در جلسه پیش رو مطرح کند.

دین پرست با بیان اینکه به دستور رییس محترم جمهوری برای اولین بار ستاد تدابیر امنیتی اقتصادی در استان های 
مرزی تشکیل می شود گفت: در کشور16 استان ما با 15 کشور خارجی همسایه هستند با تشکیل ستاد تدابیر امنیتی 

اقتصادی با محوریت استانداران زمینه رونق اقتصادی و صادرات محصوالت تولیدی را شاهد خواهیم بود.

وی تصریح کرد: با تالش و پیگیری انجام شده توسط نماینده دولت در استان اردبیل ، شاهد افزایش اشتغال پایدار در 
این استان خواهیم بود.

معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور با بیان اینکه دولت توجه ویژه به استان های مرزی دارد 
گفت:ساالنه بیش از 1 میلیون و ۴۰۰هزار نفر از گمرک بیله سوار تردد می کنند باید از این ظرفیت در صادرات غیر نفتی 

نهایت استفاده را داشته باشیم.

دین پرست نحوه نگهداری و مدیریت گمرک بیله سوار را خوب ارزیابی کرد و افزود:گمرک بیله سوار ظرفیت خوبی برای 
کشور و منطقه محسوب می شود باید تمامی عوامل در زیباسازی محیطی و رونق کسب و کار، اهتمام ویژه ای داشته 

باشند.

بیله سوار مسایل و برخی مشکالت موجود را  پایانه مرزی  بیله سوار و رییس  اردبیل، فرماندار  بازدید استاندار  این  در 
تشریح کردند.

استان اردبیل در ایجاد اشتغال رتبه هفتم کشور را دارد

معاون اقتصادی وزیرکشور در بازدید
 از پایانه مرزی بیله سوار: 
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هیأت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده 31 قانون احکام دایمي برنامه هاي توسعه کشور، 
آیین نامه اجرایي شوراي برنامه ریزي و توسعه استان را تصویب کرد.

به گزارش حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به نقل از مرکز اطالع رساني، روابط عمومي 
و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، در آیین نامه اجرایي، ترکیب اعضاي شورا، وظایف مشخص شورا و نیز عنوان 

کارگروه هاي تخصصي ذیل شوراي برنامه ریزي و توسعه هر استان و وظایف دقیق این کارگروه ها مشخص شده است.

به موجب این تصویب نامه، مسوولیت هماهنگي، نظارت و پي گیري انجام وظایف و ارزیابي عملکرد شورا، بر عهده سازمان 
مدیریت و برنامه ریزي هر استان خواهد بود.

در این تصویب نامه کارگروه هاي اقتصادي، اشتغال و سرمایه گذاري و زیر بنایي، توسعه روستایي، عشایري، شهري و 
آمایش سرزمین و محیط زیست و اجتماعي، فرهنگي، سالمت، زنان وخانواده و آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري به 

منظور پیشبرد اهداف و انجام وظایف شورا، در قالب کارگروه هاي تخصصي انجام وظیفه خواهند داشت.

شایان ذکر است که این تصویب نامه در 1۴ ماده تصویب و براي اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور ابالغ شده است.

آیین نامه اجرایي شوراي برنامه ریزي و توسعه استان 
تصویب شد 
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نماینده دفتر امور برنامه ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه گفت: سند آمایش استان اردبیل یکی از 
جامع ترین و مطلوب ترین اسنادی است که تاکنون در کشور آماده و در مرحله تدوین نهایی است.

شورای  جلسه  در  ثامنی  امیر  اردبیل،  استان  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  عمومی  روابط  و  ریاست  حوزه  گزارش  به 
برنامه ریزی و توسعه استان اردبیل اظهار کرد: سند توسعه استان اردبیل با داشتن ویژگی های ارزشمند بر مبنای الگوی 
نظری و عملی توسعه با تدوین نهایی شکل اجرایی به خود گرفته و به راحتی می توان تا افق 1۴۲۴ توسعه پایدار و متوازن 

را رقم زد.

و  برشمرد  اجرایی  و  دانشگاهی  حوزه  متخصصان  نخبگان،  نظرات  از  بهره گیری  را  سند  این  ویژگی های  از  یکی  وی 
خاطرنشان کرد: این بستر فراهم شده شرایطی را به وجود آورده تا همه در استان اردبیل برای تدوین سند پای کار بیایند 
که جا دارد از همراهی و پیگیری مستمر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل و معاون برنامه و بودجه این 

سازمان قدردانی کنیم.

نماینده دفتر امور برنامه ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: آوازه اردبیل در تهیه این سند 
با شاخصه ها و برجستگی های ممتاز در سطح کشور پیچیده است و این امر سبب شده است تا بسیاری از استان ها سند 

اردبیل را الگو و معیاری در تهیه اسناد آمایش سرزمینی خود قرار دهند.

ثامنی گفت: در این سند به تمام حوزه ها و الگوهای توسعه استان از کشاورزی تا گردشگری و حوزه خدمات و صنعت و 
همچنین صادرات توجه شده تا در بهترین شرایط، روند روبه رشدی را در استان شاهد باشیم تا تحول همه جانبه اتفاق 

بیفتد.

سند آمایش اردبیل در سطح کشور جامع و بی نظیر است
نماینده دفتر امور برنامه ریزی، نظارت و آمایش:
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استاندار اردبیل گفت: اهتمام برای فعال کردن واحدهای راکد در سالجاری بیشتر شده و تالش می کنیم میزان واحدهای 
راکد را از 3۴ درصد به زیر ۲۰ درصد برسانیم.

 به گزارش حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به نقل از پایگاه اطالع رسانی استانداری 
اردبیل، اکبر بهنام جو روز دوشنبه در جلسه بررسی روند فعال سازی واحدهای راکد که با حضور کارکنان حوزه صنعت ، 
معدن و تجارت استان  و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار شد ، بر تسریع در شناسایی دالیل رکود و 

راهکارهای فعال سازی واحدهای راکد و نیمه فعال استان تاکید کرد.

وی بیان کرد: برخی واحدهای صنعتی استان دارای مشکالت مالیاتی ،اخذ مجوز،  دارایی و تامین سرمایه در گردش 
هستند که می توانیم با رفع این موانع به فعال شدن واحد کمک کنیم.

استاندار اردبیل همچنین پیگیری واحدهای راکد در تملک بانک ها را نیز یادآور شد و افزود: فعال سازی این واحدها نیز 
باید از سوی بانک ها از طریق واگذاری و یا فروش پیگیری شود.

بهنام جو با اشاره به فعال شدن واحدهای راکد و نیمه فعال در شهرک های صنعتی یک و دو گفت: فعال کردن واحدهای 
راکد کمک به چرخه اقتصادی و اشتغال جامعه می باشد و وظیفه همه مسووالن در حوزه های مختلف تالش برای رفع 

موانع تولید کنندگان است.

وی همچنین کاهش بروکراسی در دستگاه های اجرایی برای حمایت از سرمایه گذاران را مورد تاکید قرار داد و تصریح 
کرد: تمامی مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط باید در جذب سرمایه گذار و تسریع در روند اداری اخذ مجوز و فعال 

کردن واحدها تالش کنند.

استاندار اردبیل در پایان خواستار استخراج فهرست واحدهای راکد و نیمه فعال نیازمند سرمایه در گردش برای بازگشت 
به چرخه تولید شد.

در این جلسه وضعیت واحدهای راکد و نیمه فعال در شهرک های صنعتی استان مطرح و نیازمندی واحدها برای بازگشت 
به چرخه تولید مورد بررسی قرار گرفت.

فعالسازی واحدهای راکد تسریع می شود
استاندار اردبیل:
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همزمان با پنجاهمین سالگرد تاسیس مرکز آموزش مدیریت دولتی ،مدیر آموزش و پژوهش ها ی توسعه و آینده نگری 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل  در خصوص عملکرد این مرکز گفت: ۷8 هزار و 69۷ ساعت آموزش کوتاه 
مدت در مرکزآموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری اردبیل )مرکز آموزش مدیریت دولتی سابق(برگزار شده است.

به گزارش حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل، کامل هاشمی ایوریق اظهار کرد: ما 
درحالی نیم قرن فعالیت مرکز آموزش مدیریت دولتی را گرامی می داریم که این مرکز براساس تبصره 3 ماده ۴۴ قانون 

استخدامی کشور سال 13۴8 تاسیس شد تا آموزش کارکنان دولت را عهده دار شود.

وی زمینه فعالیت این مرکز را بعدازتاسیس حوزه مدیریت و فنون اداری اعالم و خاطرنشان کرد: سال 1351 اولین دوره 
آموزش بلندمدت در مقطع کارشناسی ارشد و با مجوز شورای گسترش آموزش عالی کشور برگزار شد تا اینکه بعد از 

پیروزی انقالب اسالمی و از سال 69 در استان ها، شعبات این مرکز تاسیس و فعالیت خود را آغاز کردند.

مدیر مرکز آموزش و پژوهش ها ی توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل بیان کرد: مرکز 
آموزش مدیریت دولتی اردبیل نیز سال ۷1 با برگزاری یک دوره آموزش توجیهی به عنوان شعبه ای از مرکز آموزش 
مدیریت دولتی استان آذربایجان شرقی، فعالیت خود را آغاز کرد و در مهرماه همان سال با پذیرش 38 نفردانشجو برای 
دوره کاردانی اداری و مالی، آموزش بلند مدت خود راشروع نمود. بعد از استان شدن اردبیل در سال ۷3 این مرکز از شعبه 

به نمایندگی مستقل تبدیل شد که تاکنون نیز فعالیت این مجموعه ادامه دارد.

هاشمی افزود: فعالیت ما در دو زمینه برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلندمدت است که در برگزاری دوره های 
کوتاه مدت ما موفق شدیم بیش از 3 هزار و ۴۷6 دوره را در این مدت برگزار کنیم.

وی با بیان اینکه در این دوره ها بیش از 11۲ هزار و 669 نفر شرکت کرده اند، گفت: این دوره ها شامل ۷8 هزار و 69۷ 
ساعت بوده است.

مدیر آموزش و پژوهش ها ی توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل به برگزاری دوره های 
آموزشی بلندمدت نیز اشاره و اظهار کرد: حدود 3 هزار و 1۰۰ نفر دانشجو پذیرش شده که در مقطع کاردانی، کارشناسی 

و کارشناسی ارشد به تحصیل خود ادامه دادند.

هاشمی رشته های مربوط به دوره های بلندمدت را در مقطع کاردانی، اداری و مالی، در مقطع کارشناسی مدیریت دولتی، 
مدیریت آموزشی و مدیریت شهری و مقطع ارشد را رشته مدیریت دولتی،مدیریت آموزشی و مدیریت بازرگانی اعالم کرد.

وی گفت: پذیرش دانشجو در دوره های بلندمدت تا سال 81 ادامه داشت که در این سال با تصمیم سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور، برگزاری این دوره ها متوقف شد .

مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل خاطرنشان کرد: در 
چهار زمینه آموزش توجیهی بدو خدمت، آموزش عمومی، آموزش شغلی و آموزش مدیریتی، دوره های آموزشی کوتاه 

مدت برگزار می نمائیم و در این زمینه در خدمت دستگاهها و نهادهای مختلف هستیم.

۷8 هزار ساعت دوره آموزشی کوتاه مدت برگزار شده 
است/تصویب و ابالغ 53 طرح تحقیقاتی درسال 139۷
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استاندار اردبیل گفت: عملیات اجرایی اتصال راه آهن اردبیل – میانه به شمال استان اردبیل سال آینده آغاز می شود.
به گزارش حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل، اکبر بهنامجو در حاشیه جلسه 
شورای برنامه ریزی و توسعه استان اردبیل، اظهار کرد: با پیگیری که از اواخر سال گذشته انجام دادیم هم از محل اعتبارات 
ملی و هم استانی منابع خوبی برای استان اردبیل تعریف و تعیین شده که انتظار می رود در طول سال شاهد جذب این 

منابع باشیم.
وی به تخصیص 1۰۰ درصدی اعتبارات ملی و استانی در سال گذشته اشاره و خاطرنشان کرد: براساس گزارش سازمان 
برنامه و بودجه استان اردبیل جزو استان های موفق در جذب اعتبارات بوده و تا تیرماه امسال فرصت جذب این منابع را 

داریم.
استاندار اردبیل افزود: در بخش اعتبارات ملی امسال با 11۰ تا 15۰ درصد رشد اعتبارات و در بخش استانی نیز با ۴۰ 

درصد افزایش منابع روبرو هستیم که نمونه شاخص و بارز آن پروژه راه آهن اردبیل – میانه است.
بهنامجو تصریح کرد: سال گذشته 1۰1 میلیارد تومان برای راه آهن اردبیل در قانون بودجه منابع تعریف شده بود که همه 

آنها به این پروژه تزریق شد و در کنار آن ۲5۰ میلیارد تومان منابع فاینانس نیز در چهار مرحله جذب شد.
وی ادامه داد: امسال نیز 15۰ میلیارد تومان در پیوست بودجه برای راه آهن اردبیل تامین اعتبار شده و قرار است سهم 
۲5۰ میلیارد تومانی امسال نیز از محل فاینانس برای این پروژه تامین شود تا در مجموع ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه کرد 

منابع را در راه آهن اردبیل – میانه شاهد باشیم.
رئیس شورای برنامه  ریزی و توسعه استان اردبیل بیان کرد: به دنبال سفر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و 
بودجه کشور به صورت انتفاعی برای این پروژه منابعی از محل اوراق مشارکت در نظر گرفته شده است که البته سقف آن 

نامحدود بوده و ما به راحتی می توانیم از این محل برای پروژه راه آهن اردبیل، جذب منابع داشته باشیم.
بهنامجو در مورد پروژه راه آهن اردبیل – پارس آباد نیز گفت: کارهای مطالعاتی و طراحی و تهیه نقشه فنی و اجرایی آن تا 
پایان امسال به سرانجام می رسد و با تامین منابع مالی از سال آینده شاهد عملیات اجرایی اتصال راه آهن اردبیل – میانه 

به شمال این استان خواهیم بود.
وی به توافق انجام شده با جمهوری آذربایجان برای اتصال این راه آهن به آسیای میانه اشاره کرد و گفت: قرار است از 
آن سوی مرز 16 کیلومتر از طرف کشور جمهوری آذربایجان خط ریلی کار شود تا از طریق پارس آباد این دو خط ریلی 

متصل و یک مسیر ترانزیتی ایمن برای دو کشور فراهم آید.
استاندار اردبیل در مورد جذب منابع برای راه های مواصالتی استان نیز اظهار کرد: ما در دو سال اخیر چهارخطه کردن 
راه های مواصالتی استان را پیگیری کردیم به طوری که اعتبار حوزه راه از 1۲ میلیارد تومان هم اکنون به 15۰ میلیارد 

تومان جهش قابل توجهی یافته است.
بهنامجو بیان کرد: در حال حاضر اکثرر محورهای مواصالتی استان اردبیل برای چهاربانده شدن از ردیف اعتباری ویژه 
برخوردار است به طوری که در یک سال گذشته ما 6۰ کیلومتر بزرگراه احداث کردیم در حالی که قبل از آن تنها 15۰ 

کیلومتر مسیر چهارخطه در استان اجرایی و عهملیاتی شده است.
وی ارتقای راه های مواصالتی استان را به نفع هموطنان در ترددها و ارتقای ایمنی آنها و افزایش و بهبود وضعیت ترانزیتی 
و توسعه گردشگری دانست و خاطرنشان کرد: ما امسال نیز توسعه مسیرهای بزرگراهی را در استان اردبیل به جد پیگیر 

هستیم.
استاندار اردبیل در مورد سدهای در حال احداث نیز گفت: پروژه عظیم پایاب سد خدافرین با سرمایه گذاری ۲ هزار و 5۰۰ 

میلیارد تومانی با قوت به پیش می رود و مشکالت تامین اعتبار آن به زودی رفع خواهد شد.
بهنامجو افزود: امسال ۴5 هزار هکتار از اراضی پایاب سد خدافرین به صورت کشت آبی به اراضی حاصلخیز استان اضافه 

خواهد شد و امیدواریم با تکمیل سایر سدهای در حال احداث تحول عظیمی را در استان شاهد باشیم.

عملیات اجرایی راه آهن اردبیل – پارس آباد سال آینده آغاز می شود

استاندار اردبیل:
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رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل گفت: با اعالم سازمان برنامه و بودجه دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی 
استان اردبیل مستقر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل در ارزیابی سال 9۷ در بین استان های کشور رتبه 

دوم را به دست آورد.

به گزارش حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل، داود شایقی در جلسه ستاد اقتصاد 
مقاومتی سرعین اظهار کرد: در چند سال اخیر و با محوریت استانداری اردبیل و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و 
همراهی سایر دستگاه های اجرایی طرح های حوزه اقتصاد مقاومتی به شکل مناسب و مطلوب عملیاتی شد تا زمینه تحقق 

اهداف در این حوزه فراهم آید.

وی با بیان اینکه در بین پروژه  های اقتصاد مقاومتی کشور پروژه فرش دستباف این استان در جایگاه ممتاز قرار گرفت، 
خاطرنشان کرد: قطعا از این پروژه و نتایج سودمند آن در سایر استان ها نیز استفاده خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل با قدردانی از همت و تالش فرمانداران و مدیران دستگاه های اجرایی 
استان و شهرستان ها در اجرایی شدن طرح های اقتصاد مقاومتی در سال گذشته بیان کرد: در ارزیابی سازمان برنامه و 

بودجه استان اردبیل از این نظر در رتبه دوم کشوری قرار دارد.

شایقی افزود: به زودی طرح های اقتصاد مقاومتی در سال 98 نیز با همکاری همه دستگاه های اجرایی استان تعیین و 
تعریف خواهد شد تا زمینه اجرایی آنها با قوت و قدرت فراوان فراهم آید.

وی به برگزاری جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی استان در شهرستان های مختلف اشاره کرد و گفت: از بهمن ماه سال گذشته 
و همزمان با دهه فجر جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان ها برگزار شد و با تدبیر استاندار اردبیل در سالجاری 

نیز این جلسات تداوم می یابد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل ادامه داد: در روزهای گذشته جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان با 
محوریت شهرستان نمین برگزار شد و امروز نیز در سرعین شاهد برگزاری جلسه ستد اقتصاد مقاومتی هستیم تا در سالی 

که مزین به رونق تولید است فضای اشتغال و تحول اقتصادی فراهم آید.

پیگیر 4 بانده شدن محورهای مواصالتی اردبیل هستیم

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل:
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رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل گفت: با اعالم سازمان برنامه و بودجه دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی 
استان اردبیل مستقر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل در ارزیابی سال 9۷ در بین استان های کشور رتبه 

دوم را به دست آورد.

به گزارش حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل، داود شایقی در جلسه ستاد اقتصاد 
مقاومتی سرعین اظهار کرد: در چند سال اخیر و با محوریت استانداری اردبیل و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و 
همراهی سایر دستگاه های اجرایی طرح های حوزه اقتصاد مقاومتی به شکل مناسب و مطلوب عملیاتی شد تا زمینه تحقق 

اهداف در این حوزه فراهم آید.

وی با بیان اینکه در بین پروژه  های اقتصاد مقاومتی کشور پروژه فرش دستباف این استان در جایگاه ممتاز قرار گرفت، 
خاطرنشان کرد: قطعا از این پروژه و نتایج سودمند آن در سایر استان ها نیز استفاده خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل با قدردانی از همت و تالش فرمانداران و مدیران دستگاه های اجرایی 
استان و شهرستان ها در اجرایی شدن طرح های اقتصاد مقاومتی در سال گذشته بیان کرد: در ارزیابی سازمان برنامه و 

بودجه استان اردبیل از این نظر در رتبه دوم کشوری قرار دارد.

شایقی افزود: به زودی طرح های اقتصاد مقاومتی در سال 98 نیز با همکاری همه دستگاه های اجرایی استان تعیین و 
تعریف خواهد شد تا زمینه اجرایی آنها با قوت و قدرت فراوان فراهم آید.

وی به برگزاری جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی استان در شهرستان های مختلف اشاره کرد و گفت: از بهمن ماه سال گذشته 
و همزمان با دهه فجر جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان ها برگزار شد و با تدبیر استاندار اردبیل در سالجاری 

نیز این جلسات تداوم می یابد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل ادامه داد: در روزهای گذشته جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان با 
محوریت شهرستان نمین برگزار شد و امروز نیز در سرعین شاهد برگزاری جلسه ستد اقتصاد مقاومتی هستیم تا در سالی 

که مزین به رونق تولید است فضای اشتغال و تحول اقتصادی فراهم آید.

اردبیل رتبه دوم را در ارزیابی اقتصاد مقاومتی کسب کرد
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل:
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رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل گفت: تا پایان امسال سند توسعه 11 شهرستان استان اردبیل تهیه 
و تدوین می شود.

 به گزارش حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل، داود شایقی در همایش توسعه 
پایدار با محوریت طرح آمایش با تبریک هفته استان اردبیل اظهار کرد: ما از ظرفیت متخصصان و نخبگان دانشگاهی و 
مدیران دستگاه های اجرایی در تدوین سند آمایش استان با هدف رسیدن به توسعه پایدار استفاده کردیم تا از این سند 

که یک سند باال دستی محسوب می شود تا افق 1۴۲۴ بتوانیم بهره بگیریم.
وی خاطرنشان کرد: برنامه ششم توسعه استان را با مشارکت دستگاه های اجرایی و همکاران ما در نهادهای مختلف تدوین 

شده و در کنار آن تالش می کنیم تا هر سال سند اشتغال 1۲9 روستا را نیز تهیه کنیم.
دبیر شورای برنامه ریزی استان اردبیل گفت: در سطح کشور قرار است برای 5 هزار روستا سند اشتغال تهیه شود که سهم 

ما نیز از این میزان 6۴5 روستا خواهد بود.
شایقی بیان کرد: این اسناد در روستاهای باالی ۲۰ خانوار تهیه می شود که در سال 96 و 9۷ سند اشتغال 1۲9 روستا 

به طور ساالنه تهیه شده و در سه سال آینده نیز این برنامه ادامه خواهد داشت.
وی ادامه داد: در تهیه سند آمایش استان نیز ما از بین هفت شرکت توانمند در این حوزه مأب به عنوان مجری تهیه این 
سند انتخاب شد و دومین شرکت برنده در این مناقصه نیز با نام توسعه شرق به عنوان ناظر طرح آمایش استان اردبیل 

انتخاب شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل افزود: طرح آمایش استان در چند مرحله در شورای برنامه ریزی استان 
اردبیل مطرح شده و ما امیدواریم با تکمیل آن تا پایان تابستان مراحل عملیاتی شدن سند را با همکاری دستگاه های 

اجرایی آغاز کنیم.
شایقی با بیان اینکه در این سند جریان چند بعدی توسعه استان آن هم از نوع پایدار مد نظر و مالک کار است، گفت: 
آنچه که در جریان توسعه مقوله مهم به شمار می رود تغییرات فرهنگی و مولفه های مرتبط با آن است که امیدواریم در 

قالب طرح آمایش بتوانیم توسعه پایدار را در استان رقم بزنیم.
وی خاطرنشان کرد: در این سند به مساله محیط زیست ، موضوع علم و تکنولوژی فناوری ها نوین و استارتاپ ها به عنوان 

مقوله جدید توجه شده تا بازار جدید کسب و کار و رونق تولید فراهم آید.
شایقی تصریح کرد: درکنار سند آمایش استان که تا افق 1۴۲۴ تهیه می شود و همین گروه مشاور در حال تهیه سند 11 

شهرستان استان اردبیل است که امیدواریم تا پایان امسال این امر تحقق پیدا کند.
را  بیکاران  این  درصد  که ۴۰  داریم  استان  در  بیکار  هزار  بر 65  بالغ  براساس سرشماری سال 95  ما  کرد:  اظهار  وی 
فارغ التحصیالن دانشجویی تشکیل می دهند که ما تنها با جذب سرمایه گذاران و همراهی بخش خصوصی می توانیم فرصت 

اشتغال را برای آنها فراهم کنیم.

سند توسعه 11 شهرستان تا پایان سال تهیه می شود
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل:
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جلسه شورای هماهنگی بانک های کشور به میزبانی اردبیل برگزار شد که در این جلسه مدیران بانک های عامل متعهد 
شدند در حمایت از رونق تولید و همچنین توسعه بخش های کشاورزی، صنعت و گردشگری بیش از ۷ هزار و 6۰۰ میلیارد 

تومان تسهیالت پرداخت کنند.
به گزارش حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل، استاندار اردبیل در جلسه شورای 
هماهنگی بانک ها که در استانداری اردبیل برگزار شد، اظهار کرد: توسعه استان اردبیل در همه ابعاد اعم از کشاورزی، 
گردشگری و صنعتی رونق گرفته به طوری که همه تالش می کنند تا توسعه استان اردبیل شتاب بیشتری گرفته و مردم 

این استان امیدوار به تحول و تحرک واقعی باشند.
اکبر بهنامجو نمونه این شتاب توسعه ای را پروژه راه آهن اردبیل با تزریق فاینانس داخلی به همت بانک ملی دانست و 
خاطرنشان کرد: در حالی که راه آهن اردبیل دو سال پیش ۲۲ درصد پیشرفت داشته هم اکنون با شتاب جهشی در مسیر 

تکمیل قرار گرفته که دهه فجر سال آینده شاهد بهره برداری از آن خواهیم بود.
وی گفت: ما در آستانه سفر رئیس جمهور به استان با دعوت از مدیران بانک های عامل سعی کردیم تا از آنها منابعی را 
در بخش های توسعه ای استان دریافت کنیم که بانک صادرات و رفاه برای تکمیل مجتمع آبرسانی روستاها ۲5۰ میلیارد 
تومان طی دو سال اختصاص خواهند داد تا ساکنان یک هزار روستا از آب شرب سالم، بهداشتی و پایدار بهره مند شوند.

استاندار اردبیل ادامه داد: بانک سپه و کشاورزی نیز متعهد شدند تا پایاب سد گیوی را بعد از 15 سال انتظار مردم منطقه 
تکمیل کنند که امیدواریم ۲3۰ میلیارد تومان توسط این دو بانک تامین اعتبار شده و این پروژه نیز به سرانجام برسد.

بهنامجو افزود: برای تکمیل تصفیه خانه فاضالب اردبیل و نمین نیز 16۰ میلیارد تومان توسط بانک ملی و مسکن تامین 
اعتبار خواهد شد تا جمعیت 6۰۰ هزار نفری مرکز استان و شهر همجوار نمین از این زیرساخت استفاده کنند.

رئیس شورای برنامه ریزی استان اردبیل تصریح کرد: برای تکمیل پایاب سد سبالن بانک توسعه تعاون 6۰ میلیارد تومان 
اختصاص داد و در کنار آن بانک های عامل متعهد شدند تا پروژه های گردشگری را در سرعین و مشگین شهر و همچنین 

پروژه گلخانه ای را در شمال استان مورد حمایت قرار دهند تا با این اقدام ایجاد اشتغال و رونق تولید اتفاق بیفتد.
نیمه  واحدهای  تکمیل  و  تولیدی  واحدهای  در  اشتغال  تثبیت  اولویت  با  عامل همچنین  بانک های  کرد:  بیان  بهنامجو 
تمام با پیشرفت ۷۰ درصد تزریق منابع را انجام می دهند به طوری که بانک توسعه تعاون ۲۰۰ میلیارد ریال، صادرات 
5۰۰ میلیارد ریال، کشاورزی 3۲۰۰ میلیارد ریال و صندوق توسعه کارآفرینی 1۲۰ میلیارد ریال برای اجرای پروژه های 
تولیدی در شهرک های صنعتی  واحدهای  رونق  تولید و همچنین  زنجیره های  تکمیل  اشتغالزایی در مناطق روستایی، 

اختصاص داده اند.
وی اظهار کرد: در مجموع ۷6۰۰ میلیارد تومان منابع بانکی در بخش های مختلف به استان تزریق خواهد شد تا زمینه 

تحول اقتصادی و اشتغال رقم بخورد.

 

اختصاص ۷6۰۰ میلیارد تومان در حمایت از رونق تولید
در جلسه شورای هماهنگی بانک های کشور در استان اردبیل:
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متخصصان  و  کارشناسان  توسط  شده  انجام  بررسی های  با  گفت:  اردبیل  استان  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
کشوری سند آمایش استان اردبیل در کمیسیون عالی آمایش در سازمان برنامه و بودجه تصویب و به تائید نهایی رسید.

به گزارش حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل، داود شایقی در جلسه کمیسیون 
عالی آمایش اظهار کرد: ما از سال گذشته تهیه و تدوین سند آمایش استان را شروع کردیم به طوری که شرکت مآب به 
عنوان برنده مناقصه در تهیه این سند انتخاب و شرکت توسعه شرق نیز به عنوان دومین مجموعه در قالب ناظر این سند 

فعالیت مثبت و چشمگیری داشته و در یک سال گذشته سعی کرده به وظیفه نظارتی خود به شکل مطلوب عمل کند.

وی با قدردانی از گروه مشاور مآب و ارائه طریق از سوی مسئوالن استانی در تهیه و تدون سند جامع آمایش استان اردبیل 
خاطرنشان کرد: مشاور با سعه صدر و دریافت نظرات نخبگان، اساتید دانشگاه ها، متخصصان و اصحاب رسانه و مطبوعات 

سعی کرد تا ضعف ها و نقص ها برطرف و حرکت مثبت در تدوین این سند فراهم آید.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل گفت: در ماه های اخیر پنل تخصصی در این حوزه برگزار و در قالب 
یک همایش استانی سعی شد تا ابعاد مختلف سند مورد بررسی قرار گرفت که در مجموع از روند کار استاندار اردبیل و 

مسئوالن راضی هستند.

شایقی به محدودیت زمان و تعهد تدوین این سند تا آخر سال گذشته اشاره کرد و افزود: برای اینکه کار با عجله انجام 
نشود ما تا آخر خرداد ماه فرصت خواستیم تا سند را آماده کنیم که در تیرماه سند آمایش استان تکمیل و با بررسی در 

شورای برنامه ریزی استان و جمع بندی نقطه نظرات سعی شد تا در کمیسیون عالی آمایش نیز مطرح شود.

وی ادامه داد: به اذعان متخصصان و کارشناسان این حوزه سند آمایش استان که محصول نظرات و دیدگاه های کارشناسان، 
نخبگان و اساتید است یکی از اسناد برتر در کشور است به طوری که کمترین خطا و کاستی ها را در این سند شاهد 

هستیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل تصریح کرد: با جمع بندی نهایی و رفع نقاط ضعف و کاستی امیدواریم 
از نیمه دوم سال با ابالغ سند آمایش در حوزه های مختلف هدفگذاری توسعه استان تا سال 1۴۲۴ فرصتی استثنائی به 

وجود آورد تا بتوانیم این استان را با گام هایی بلند در مسیر پیشرفت مشاهده کنیم

سند آمایش استان اردبیل  در کمیسیون عالی تائید شد
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل:
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استاندار اردبیل گفت:در سال جاری بیش از ۲۰هزار هکتار از اراضی پایاب خداآفرین تحویل بهره برداران می شود و یک 
میلیون تن به محصوالت تولیدی افزوده می شود.

به گزارش حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به نقل از پایگاه اطالع رسانی استانداری 
اردبیل، اکبر بهنام جو در سفر شهرستانی خود به مناسبت هفته دولت در جلسه ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی 
و تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان پارس آباد که با حضور رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار شد ، 
اظهار کرد: با توجه به اینکه محصوالت کشاورزی استان 5.5 میلیون تن بوده با تحویل۲۰هزار هکتار از اراضی پایاب سد 

خدا آفرین این میزان به6.5 میلیون تن افزایش می یابد.
وی با بیان اینکه در شرایط حاکم رونق صادرات محصوالت کشاورزی مورد توجه قرار گرفته است گفت: شهرستان پارس 
آباد قطب کشاورزی در استان اردبیل است و کشاورزان برای افزایش راندمان محصوالت کشاورزی، اصالح الگوی کشت و 

ترویج محصوالت استراتژیک را توسعه دهند.
راه  کردن  گفت: چهار خطه  است  الزم  زیرساخت  کشاورزی  انتقال محصوالت  برای  اینکه  به  اشاره  با  اردبیل  استاندار 
مواصالتی 13۷ کیلومتر محورهای سربند _مشکین شهر، بیله سوار _پارس آباد توسط مشاور مطالعه شده و بعد از سفر 

رییس جمهور قطعا تداوم پیدا می کند.
وی با تاکید به منویات مقام معظم رهبری، سرمایه گذاران را سربازان اقتصادی بر شمرد و گفت:هرگونه حمایت از سرمایه 

گذاران وظیفه ذاتی مسووالن است و باید از قشر سرمایه گذار حمایت شود.
بهنام جو با اشاره به اینکه 1۴۰ کیلومتر جاده های استان چهار بانده می شود افزود: در برنامه سه ساله 35۰ کیلومتر از 

راه های مواصالتی تعریض می شود و اولویت اصلی ما شهرستان های شمال استان اردبیل است.
رییس ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی گفت: بحث ریلی پارس آباد و جمهوری آذربایجان مطالعه و نقشه برداری 

این پروژه به اتمام رسیده است که اعتبار این پروژه در سفر رییس جمهور به استان تامین می شود.
وی استفاده از ظرفیت شرکت های بومی را یادآور شد و افزود: در احداث سرمایه گذاری پروژه های ریلی و راه های 

مواصالتی شمال استان در حد امکان از شرکت ها معتبر و افراد بومی استفاده شود.
استاندار اردبیل با بیان اینکه بزرگترین شهرک و سالن های گلخانه ای در پارس آباد مغان ایجاد می شود افزود: باید  بازار 
هدف محصوالت تولیدی شهرک گلخانه ای را مشخص کنیم و کشورهای حاشیه دریای خزر برای صادرات می تواند بازار 

هدف باشد.
اکبر بهنام جو از ارتقای توسعه آبیاری نوین رتبه ۲9 به ۲1 در سال گذشته را یاد آور شد و افزود: پیش بینی می شود 

این میزان با توجه به عملکرد سازمان جهاد کشاورزی در سال جاری به رتبه 11 کشوری برسد.

تحویل ۲۰هزار هکتار از اراضی پایاب سد خدا آفرین
استاندار اردبیل خبر داد:
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فرماندار اردبیل گفت: با راه اندازی واحدهای راکد در اردبیل بالغ بر ۲ هزار شغل در اردبیل ایجاد خواهد شد.

به گزارش حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل، جواد زنجانی در جلسه ستاد اقتصاد 
مقاومتی شهرستان اردبیل که با حضور استاندار و مدیران اجرایی در فرمانداری اردبیل برگزار شد، اظهار کرد: امروز در 
آخرین روز از هفته دولت است جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل شهرستان اردبیل در فرمانداری برگزار و 

مصوبات این ستاد در اردبیل مورد بررسی قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: 1۷۲ پروژه عمرانی و اقتصادی با یک هزار و 3۰۰ میلیارد تومان آماده بهره برداری است که رسما در 
سفر رئیس جمهور بهره برداری خواهند شد.

رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان اردبیل بیان کرد: همچنین همزمان با سفر رئیس جمهور شاهد آغاز اجرای 8 پروژه 
نیز با اعتباری بالغ بر یک هزار میلیارد تومان در اردبیل خواهیم بود.

زنجانی از جمله این پروژه ها را بیمارستان 5۴۰ تختخوابی اردبیل، کارخانه های متعدد و ریل گذاری رسمی 8۰ کیلومتر 
از راه  آهن اردبیل اعالم کرد و افزود: در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی 18 مصوبه مورد بررسی قرار گرفت که 1۴ مصوبه 

اجرایی و ۴ مصوبه نیز در حال انجام است. 

وی تامین آب پایدار شهر اردبیل و طرح های توسعه فاضالب اردبیل را از مصوبات اصلی ستاد اقتصاد مقاومتی اردبیل 
اعالم و تصریح کرد: طرح  ها و پروژه های فاضالب، پروژ ه های اقتصادی و زیربنایی همزمان با هفته دولت در اردبیل مورد 

بهره برداری قرار می گیرد که امروز در شهرستان اردبیل شاهد بهره برداری از آنها هستیم.

فرماندار اردبیل از بررسی 11 طرح در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی اردبیل خبر داد و بیان کرد: احیای واحدهای راکد و 
نیمه فعال تاکید اصلی استاندار اردبیل در این جلسات است که امیدواریم با راه اندازی این واحدها زمینه ایجاد اشتغال 

برای جوانان منطقه فراهم آید.

زنجانی ادامه داد: با فعال کردن واحدهای تولیدی و اشتغالزا در اردبیل با اعتباری بالغ بر 8 هزار و 86۰ میلیارد ریال که 
جزو واحدهای راکد و غیرفعال هستند، ۲ هزار شغل ایجاد می شود.

ایجاد ۲ هزار شغل با راه اندازی واحدهای راکد تولیدی
فرماندار اردبیل خبر داد:
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استاندار اردبیل گفت: استقبال از سرعین نیازمند فضای بیشتر بوده و الزم است میزان خدمات و امکانات افزایش یابد.

به گزارش حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به نقل از  پایگاه اطالع رسانی استانداری 
اردبیل،  اکبر بهنام جو روز پنجشنبه در جلسه اقتصاد مقاومتی شهرستان سرعین که رییس سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی استان نیز حضور داشت،  تصریح کرد: الزم است محدوده شهری سرعین گسترش یافته و سرمایه گذاری بیشتری 

در زمینه اماکن اقامتی ، درمانی ، گردشگری و تفریحی انجام گیرد.

وی بیان کرد: برنامه ریزی برای افزایش محدوده شهری در سرعین نیازمند تدوین طرح جامع سرعین می باشد.

استاندار اردبیل افزود: تدوین طرح جامع سرعین باید با برنامه ریزی برای بلند مدت اجرا شود تا در آینده نیز بتواند 
پاسخگوی نیازهای شهری باشد.

بهنام جو به ظرفیت های ویژه گردشگری در این شهرستان از جمله آبهای گرم و فضاهای گردشگری اشاره کرد و خواستار 
تالش و برنامه ریزی ویژه برای استقبال از مسافران شد.

وی اظهار کرد: وجود امکانات بیشتر و فضاهای اقامتی باعث ماندگاری بیشتر و رشد اقتصادی برای منطقه می شود.

پیست   از جمله  اماکن گردشگری  به  برای دسترسی  راه  قبیل  از  زیرساخت های الزم  تامین  اردبیل خواستار  استاندار 
آلوارس شد.

وی همچنین بر زیباسازی فضای شهری در ورودی شهر سرعین تاکید کرد.

استقبال از مسافران در سرعین نیازمند فضای بیشتر است
استاندار اردبیل عنوان کرد:
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رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل گفت: ۴3 پروژه عمرانی نیمه تمام در استان اردبیل در سالجاری آماده 
واگذاری به بخش خصوصی است.

اردبیل، داود شایقی در جلسه شورای  استان  برنامه ریزی  و  روابط عمومی سازمان مدیریت  و  ریاست  به گزارش حوزه 
هماهنگی بانک های کشور و نشست مشترک اقتصاد مقاومتی و برنامه ریزی استان اردبیل اظهار کرد: ترکیب جمعیتی 
استان 68 درصد ساکن در شهرها و 3۲ درصد ساکن در روستاها هستند به طوری که بعد خانوار در این استان 3.۴ دهم 

خانوار است و رشد جمعیت در این استان 1.63 درصد است.
وی با بیان اینکه 33 درصد اشتغال استان در بخش کشاورزی، ۲۴ درصد در بخش صنعت و ۴1 درصد نیز در بخش 
خدمات است، خاطرنشان کرد: استان اردبیل در بخش کشاورزی و در تولید گندم آبی رتبه 6، دیم رتبه چهار، عدس رتبه 

یک، کلزا رتبه پنجم، سویا نیز رتبه اول و سیب زمینی رتبه دوم را دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل ادامه داد: از نظر تولید ناخالص ملی سهم استان اردبیل 1.31 درصد 

و درآمد سرانه مردم این استان نیز 1۰ میلیون تومان است در حالی که در کشور این رقم 15 میلیون تومان می باشد.
شایقی ضریب اشغال تخت های هتل و مراکز اقامتی استان را 6۰ درصد با بیش از 3 هزار تخت فعال اعالم کرد و گفت: 
در این استان 16۴ بنای تاریخی، 8 موزه، 11 نمایشگاه صنایع دستی و ... وجود دارد به طوری که صنعتگران این استان 

در 61 رشته صنایع دستی فعالیت می کنند.
وی میزان صادرات کاالهای غیرنفتی استان را ۴۴ میلیون دالر و صادرات چمدانی را 3۲ میلیون دالر اعالم و تصریح کرد: 
در سال گذشته ما ۲۷ جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی را با ۲۲5 مصوبه برگزار کردیم به طوری که 33 پروژه عمرانی نیز به 

بخش خصوصی واگذار شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل افزود: سال قبل 1۲3 پروژه اقتصاد مقاومتی تعریف شد که از بین آنها 

فرش دستبافت اردبیل به عنوان پروژه برتر اقتصاد مقاومتی در کشور معرفی شد.
شایقی ادامه داد: در سالجاری نیز تاکنون ۷ جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی نیز با 65 مصوبه برگزار شده که ما واگذاری ۴3 

پروژه عمرانی را به بخش خصوصی پیگیری می کنیم.
وی از ثبت 1۷ پروژه در سامانه تیپا خبر داد و بیان کرد: از جمله این پروژه ها تکمیل تخت های بیمارستانی، توسعه ۷۰۰ 
هکتار باغات، فعالسازی 5۰ واحد راکد، تکمیل 18 کیلومتر بزرگراه به همراه راه اندازی 8 واحد اقامتی در استان است که 

در راستای طرح های اقتصاد مقاومتی به بهره برداری می رسد.

43 پروژه آماده واگذاری به بخش خصوصی است
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل:



72

نگاهی به اخبار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل
........................... تابستان 1398 ...........................

نا مساعد جوی  از کنسل شدن پروازها و برگشت آنها به تهران در شرایط  اردبیل گفت: به منظور پیشگیری  استاندار 
فرودگاه پارس آباد مغان جایگزین فرودگاه اردبیل می شود.

به گزارش حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به نقل از پایگاه اطالع رسانی استانداری 
اردبیل، اکبر بهنام جو بعد از دیدار با سیاوش امیرمکری مدیرعامل جدید شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران اظهار 
کرد: در این دیدار مصوب شد با هماهنگی و همکاری استانداری اردبیل و شرکت فرودگاه ها، فرودگاه پارس آباد تجهیز 

کامل شود و پروازهای مستقیم از این فرودگاه به تهران نیز انجام شود.

وی با بیان اینکه گاهی وقت ها به دالیل نامساعد بودن شرایط جوی پروازهای تهران- اردبیل کنسل می شد گفت: به 
جهت مه گیر بودن محل فرودگاه و موقعیت جغرافیایی آن گاهی اوقات هواپیما ها قادر به فرود نبوده و مجبور به برگشت 

می شدند با این تفاهم نامه این مشکل حل می شود.

استاندار اردبیل افزود: در این شرایط ساعت پرواز های اردبیل و پارس آباد هماهنگ شده و قبال به اطالع شهرواندان 
خواهد رسید.

بهنام جو افزود: با تجهیز فرودگاه پارس آباد مغان سوخت گیری در این فرودگاه انجام می گیرد و این اقدام در آینده 
نزدیک به افزایش مستقیم پروازها کمک می کند.

وی همچنین با بیان اینکه باند اصلی فرودگاه اردبیل تا مهرماه آماده بهره برداری خواهد شد گفت: در جلسه ای با پیمانکار 
این باند مقرر شد در صورت مساعد بودن شرایط جوی عملیات زیرسازی به اتمام می رسد و عملیات روکش و  آسفالت 

ریزی در فصل پاییز انجام می شود.

استاندار اردبیل با بیان اینکه استانداری پیگیر مشکالت پروازهای استان است گفت: مساله فرودگاه ها و انجام به موقع 
پروازها یک مساله استراتژیک و مهم است و تاثیر مستقیم در دیدگاه سرمایه گذاران بخش خصوصی و دولتی دارد.

فرود پرواز های لغوی اردبیل در فرودگاه پارس آباد
استاندار اردبیل خبر داد:
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استاندار اردبیل گفت: نگهداری، تامین اعتبار ساخت و ساز شهر در همه دنیا با همت و تالش مردمانش انجام می شود 
در واقع شهر خوب را مردم آن شهر می سازد.

به گزارش حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به نقل از پایگاه اطالع رسانی استانداری 
اردبیل، اکبر بهنام جو در دیدار مردمی خود در شهرستان گرمی که رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز 
حضور داشت  اظهار کرد: شهرداری و شورای شهر در شهرها وظیفه مستقل دارند و باید با جذب سرمایه گذار و مشارکت 

های مردمی تالش کنند .

وی با بیان اینکه اقدامات خوبی برای تامین اعتبار آب روستاها در نظر گرفته شده گفت: آب بیش از 1۰۰۰ روستا در 
استان دارای مشکل است و بیش از 5۰۰ میلیارد تومان برای حل این معضل اعتبار دولتی در نظر گرفته شده است.

استاندار اردبیل افزود: در سفر رییس جمهور به استان اردبیل طرح هایی به ارزش بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان برای 
رفع محرومیت و ایجاد اشتغال پایدار تعریف شده است .

وی ادامه داد:دولت نیت خوبی برای رفع محرومیت در روستاها از قبیل ایجاد اشتغال پایدار، اعطای تسهیالت ارزان قیمت 
و توسعه زیرساخت های اساسی دارد و باید از این فرصت پیش آمده نهایت بهره برداری را داشته باشند .

اکبر بهنام جو گفت:بنیاد مستضعفان، بنیاد علوی طرح های خوبی در روستاهای شهرستان گرمی شروع کرده و دولت نیز 
از سرمایه گذاران در منطقه استقبال می کند .

استاندار اردبیل در دومین روز از سفر خود به شهرستانهای استان با عده ای از مردم دیدار و پیشنهادات و راهکارهای 
مراجعه کنندگان را بصورت چهره به چهره مورد بررسی قرار داد.

شهر را مردمانش می سازند
استاندار اردبیل:
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استاندار اردبیل گفت: راه اندازی کارخانه کامیون سازی حدید مبتکران در مشگین شهر مصداق عینی در تحقق اقتصاد 
مقاومتی است.

به گزارش حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل، اکبر بهنامجو در جلسه ستاد اقتصاد 
مقاومتی شهرستان مشگین شهر اظهار کرد: ما در هفته دولت فرصت را غنیمت شمردیم تا عملکرد دولت و مسئوالن 

پرتالش را که بی منت و خالصانه تالش می کنند به خوبی تبیین کرده و به اطالع مردم برسانیم.
وی خاطرنشان کرد: در این مقطع حساس که مقام معظم رهبری روی دو موضوع اقتصاد و فرهنگ تاکید کردند ما رسالت 
سنگینی را بر دوش داریم به طوری که تا آخرین آمار بیکاران، معتادان و اقشار گرفتار در حوزه های اقتصادی وظیفه داریم 

تا موانع و مشکالت را برطرف و به نوعی دین خود را به مردم پرداخت کنیم.
رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل افزود: باید در این مقطع حساس در کنار اولویت بندی کارها به حرکت های در 
حال انجام، شتاب بیشتری ببخشیم به طوری که ما در پروژه راه آهن اردبیل – میانه ثابت کردیم که در سایه تالش و 

پشتکار می توان با نیت خالصانه و صادقانه بسیاری از گره ها و مشکالت را رفع کرد.
بهنامجو تالش دشمنان را برای ناکام کردن ملت ایران در عرصه اقتصادی و فرهنگی یادآور شد و بیان کرد: کارآفرینان و 
اهالی فرهنگ و هنر می توانند این توطئه دشمنان را خنثی کنند چرا که ما در این مقطع به شدت به حرکت های درست 

همراه با حرک روبه جلو و با شدت مضاعف نیاز داریم تا بتوانیم به مرز خودکفایی برسیم.
وی ضرورت آموزش نیروی انسانی را در ورود به بازار کار یادآور شد و تصریح کرد: در همین کارخانه کامیون سازی قرار 
است بیش از یک هزار نفر مشغول کار شوند که ضرورت دارد این نیروها در سیستم آموزشی و مهارتی دوره های خاص 

بگذرانند تا با تسلط کامل در حوزه اشتغال موفق عمل کنند.
استاندار اردبیل مصداق عینی و عملی تحقق اقتصاد مقاومتی را راه اندازی کارخانه کامیون سازی در فازهای مختلف اعالم 
کرد و گفت: این مجموعه ها در کنار اشتغال مستقیم اشتغال غیرمستقیم نیز ایجاد می کنند که امیدواریم این مجموعه 

در سفر رئیس جمهور به بهره برداری برسد.
بهنامجو یکی دیگر از پروژه های اقتصاد مقاومتی را توسعه و تجهیز مجتمع های آبدرمانی به متخصصین و پزشک آبدرمانی 
اعالم و اضافه کرد: قرار است تعدادی از پزشکان با سفر به ترکیه از آموزش های تخصصی آبدرمانی استفاده کنند که با 
توجه به تعدد مجتمع های آبگرم در مشگین شهر، سه تا چهار نفر از پزشکان این شهرستان نیز می توانند در این دوره ها 

که با هزینه دولتی امکان حضور آنها در ترکیه فراهم است، شرکت کنند.
احداث پیست های  با  باید  تابستان  و  بهار  توسعه گردشگری در  ما در کنار  اردبیل گفت:  استان  اشتغال  رئیس شورای 
اسکی و مجموعه های جذاب گردشگری زمستان پر از گردشگر و مسافر داشته باشیم که پیست اسکی آلوارس با ورود 

سرمایه گذار توانمند در مشگین شهر در حال انجام است.

راه اندازی کامیون سازی در مشگین شهر
استاندار اردبیل در بیان مصداق عینی برای اقتصاد مقاومتی:
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استاندار اردبیل گفت: با آغاز عملیات روسازی راه آهن اردبیل قرار است همزمان با سفر رئیس جمهور عملیات ریل  گذاری 
8۰ کیلومتر از خط ریلی اردبیل – میانه آغاز شود.

به گزارش حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل، اکبر بهنامجو در جلسه شورای اداری 
استان اردبیل با گرامیداشت هفته دولت و روز کارمند اظهار کرد: با تالشی که کارمندان سختکوش ما انجام می دهند 
نظام  کارگزاران  و  ما مدیران  اعالم می کنیم  ولی همچنان  برای هموطنان سهل شده  اجرایی  و  اداری  امور  از  بسیاری 

اسالمی، به نظام و ملت بدهکار هستیم.
وی با تبریک به منتخبین جشنواره شهید رجایی خاطرنشان کرد: منتخبین این جشنواره باید تالش مضاعفی را در انجام 

بهتر امور نشان دهند و با یک حرکت جهشی در سال های آینده، یک رویه توسعه ای و همگرایی را شاهد باشیم.
رئیس شورای اداری استان اردبیل فضای استان را برای کار و تالش یک فضای آرامبخش همراه با تدبیر و برنامه ریزی 
صحیح اعالم کرد و گفت: ما برای موفقیت در همه حوزه ها نیازمند جلب رضایت عمومی و کسب آرامش بیشتر هستیم و 

شایسته است از بستر فراهم شده برای جذب سرمایه گذاران استفاده کنیم.
بهنامجو به دالیل عقب افتادن سفر رئیس جمهور به استان اشاره و تصریح کرد: ما برای اولین بار، جلسه روسای بانک های 
عامل را در اردبیل برگزار کردیم که ماحصل این جلسه اختصاص ۷ هزار میلیارد تومان در حمایت از واحدهای تولیدی 
بوده و ۷۰۰ میلیارد تومان نیز از منابع بانک ها برای تکمیل پروژه های عمرانی اختصاص خواهد یافت که نظیر این اقدامات 

را ما در هیچ جای کشور شاهد نیستیم.
وی ادامه داد: بیش از یک هزار روستا در استان اردبیل با مشکل کم آبی روبر هستند که از محل منابع بانک ها قرار است 

مجتمع های آبرسانی در شهرهای مختلف تکمیل و راه اندازی شود.
استاندار اردبیل در مورد روند روبه جلوی پروژه راه آهن اردبیل اضافه کرد: در کنار سرعت گرفتن عملیات زیربنایی قرار 

است در سفر رئیس جمهور عملیات روسازی نیز با ریل گذاری 8۰ کیلومتر آغاز شود.
بهنامجو با اشاره به مهار آب های مرزی و تبدیل ۴۷ هکتار اراضی دیم به آبی بیان کرد: تاکنون 1۲ هزار هکتار از این پروژه 
عظیم پایان یافته و تالش بر این است تا در سال آینده کل پروژه به سرانجام رسیده و امکان افزایش تولید ممحصوالت 

کشاورزی در شمال استان اردبیل فراهم آید.

8۰ کیلومتر ریل گذاری در سفر رئیس جمهور افتتاح می شود
استاندار اردبیل درجشنواره شهید رجایی خبر داد:


