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وزیر نفت در حاشیه جلسه دولت

استفاده مجدد از کارت سوخت میزان قاچاق را کاهش 
می دهد

وزیر نفت با اعالم اینکه در استفاده مجدد از کارت سوخت می خواهیم 
جلوی قاچاق سوخت را بگیریم تاکید کرد که بحث مان اصال افزایش قیمت 

یا سهمیه بندی بنزین نیست.
به گزارش ایسنا، بیژن نامدار زنگنه صبح امروز)چهارشنبه( در حاشیه جلسه هیات 
دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که به چه دلیل مسعود کرباسیان را 
برای ریاست شرکت ملی نفت انتخاب شد، گفت: خیلی کار خوبی کردیم، او بهترین 

فردی بود که می توانستیم انتخاب کنیم.
وی درباره آخرین جزئیات برای استفاده مجدد از کارت سوخت، اظهار کرد: شرکت 
پخش اطالعیه داده که کسانی که کارت سوخت را گم کرده اند، تصمیم بر این شده 
که در زمانی که در آینده اعالم می شود همه  کارت، سوخت بگیرند؛ چرا که می 
خواهیم جلوی قاچاق سوخت را بگیریم و بحث مان اصال افزایش قیمت یا سهمیه 
بندی نیست و از شنبه سوم آذر تا 24 همان ماه مشخصات را بگویند تا کارت 

برایشان صادر شود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال افزایش قیمت  حامل های انرژی، گفت: این 

بحث باید در مجلس مطرح شود و در آنجا تصمیم گیری کنند.
زنگنه همچنین تاکید کرد: نمی گوییم ارائه کارت سوخت به تنهایی می تواند 

جلوی قاچاق سوخت را بگیرد، اما میزانش را کاهش می دهد.
وزیر نفت در پاسخ به پرسش ایسنا درباره احتمال کاهش تولید بنزین به دلیل 

افزایش تحریم ها، گفت: نه، این موضوع هیچ تاثیری در تولید بنزین ندارد.

بانک آمریکایی:

نگران عدم کاهش تولید اوپک هستیم

بانک سرمایه گذاری آمریکایی گلدمن ساکس در یادداشتی اعالم کرد 
بازارهای نفت در هفته های آینده به شدت پرنوسان خواهند ماند.

به گزارش ایسنا، بازارهای نفت پس از این که روز سه شنبه متحمل بیش از شش 
درصد سقوط قیمت شدند، روز چهارشنبه تالش کردند بخشی از این ضرر سنگین 

را جبران کنند.
گلدمن ساکس در یادداشت جدیدی اعالم کرد برای این که قیمت نفت تثبیت شود 
و احتماال روند صعودی پیدا کند، به یک عامل بنیادین نیاز دارد. چنین کاتالیزوری 
ممکن است شامل کاهش قابل توجه تولید اوپک و حفظ رشد تقاضا برای نفت باشد.
اوپک به متحدانش شامل روسیه پیشنهاد کرده است تولیدشان را مجموعا بین یک 

تا ۱.4 میلیون بشکه در روز کاهش دهند.
گلدمن ساکس اعالم کرد تجدید روند نزولی قیمت نفت، نگرانی ها نسبت به عرضه 
بیش از حد در سال 2۰۱۹ و فروش گسترده در بازارهای کاال به دلیل افزایش 

نگرانی ها نسبت به رشد اقتصاد را منعکس می کند.
بر اساس گزارش رویترز، این بانک سرمایه گذاری اعالم کرد افت شدید تقاضا به 
همراه عدم کاهش تولید اوپک، دو ریسک اصلی برای بهبود قیمت نفت از سطح فعلی 
خواهند بود. اگرچه هر دو بعید هستند اما ما نگران عدم کاهش تولید اوپک هستیم 

که به کاهش بیشتر قیمت ها منتهی خواهد شد. 

طرح پیام رسان داخلی برای جایگزینی کارت سوخت 
وجود خارجی ندارد

 ادعای مدیر یک پیام رسان داخلی برای جایگزینی کارت سوخت در حالی 
مطرح شده است که سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی می 
گوید »از این موضوع اطالعی نداریم و تاکنون جلسه ای در این باره برگزار 

نشده است«.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، مدیرعامل یک پیام رسان داخلی امروز )سه 

شنبه( از طرحی برای جایگزینی کارت سوخت خبر داد.
وی که شمار کاربران فعال این پیام رسان را 2 میلیون و 8۰۰ هزار نفر اعالم کرد، 
توضیح داد: این روند بهتر از مدیریت و سهمیه بندی سوخت از طریق کارت بانکی 

است؛ زیرا صدور کارت پرهزینه است.
وی ادعا کرد این موضوع از طریق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
پیگیری شده است و افزود: اوایل هفته آینده این طرح توسط مدیرعامل این شرکت 

بررسی می شود.
 شرکت ملی پخش: اطالعی از این طرح نداریم

در همین پیوند، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی عصر سه شنبه 
به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: ادعای مطرح شده از سوی این فرد، در دستور کار 

شرکت قرار ندارد و وی تاکنون جلسه ای با این شرکت نداشته است.
»جعفر پورفرجودی« افزود: درهای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی برای 
دریافت طرح همه افراد باز است اما اینکه افرادی ایده های خود را پیش از برگزاری 
جلسه به شکلی مطرح کنند که گویا آن موضوع، قطعی شده است و آن را به شرکت 

ملی پخش نسبت دهند، اقدام درستی نیست و غیرحرفه ای به شمار می رود.
با توجه به رشد بی رویه مصرف و قاچاق بنزین، احیای کارت سوخت در دستور 
کار قرار دارد و بر این اساس شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از مالکان خودرو 
و موتورسیکلت که کارت سوخت خود را گم کرده اند، خواست تا بیست و چهارم 

آذرماه برای دریافت کارت سوخت اقدام کنند.
با جدی شدن بحث احیای کارت سوخت، بازار شایعه ها نیز داغ شده است، 
بنابراین شهروندان باید برای دریافت اطالعات فقط به مراجع رسمی مراجعه 

کنند.

نوبخت در حاشیه جلسه دولتاخبار

بودجه سال ۹۸ با قیمت نفت کمتر از ۷۰ دالر بسته می شود
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به پیش بینی هایی 
از سوی دستگاه های ذیصالح برای قیمت نفت در سال 
آینده، اظهار کرد: همه دستگاه های مربوطه برای سال 
آینده قیمت دالر را حداقل بشکه ای ۷۰ دالر پیش بینی 
کرده اند، اما ما برای بودجه رقمی خیلی کمتر از ۷۰ دالر 

پیش بینی کرده ایم.
به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و 
بودجه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره 
افزایش حقوق کارمندان و کارگران در سال آینده اظهار کرد: 
در پیش نویس الیحه بودجه افزایش حقوق کارکنان دولت و 
بازنشستگان منظور شده است و در حال حاضر دولت در حال 
بررسی این موضوع است و به نظر می رسد که تا یک یا الی دو 

هفته آینده این موضوع نهایی شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا در سال جاری افزایش 
با  است که  این  حقوق خواهیم داشت، گفت: تالش دولت 
بسته های جبرانی به نوعی فاصله  ایجاد شده را جبران نمایند و 

از ابتدای سال آینده بودجه باید اصالح شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به ویژگی های الیحه 
بودجه ۹8 خاطرنشان کرد: با توجه به ویژگی های سال ۹8، باید 
خود را برای گذر از دوران تحریم آماده کنیم. در این راستا هم 
منابع و هم مصارف کشور با سال های قبل با تفاوت هایی مواجه 
خواهد شد. بنابراین کف سقف هزینه ای را مبنا قرار دادیم و 
منابعی مطمئن برای سال ۹8 در بودجه تعریف کردیم؛ این 
یعنی خیلی با احتیاط راجع به نفت، مالیات و استفاده از اوراق 
که در این زمینه در سال آینده توجه معطوف به بازپرداخت 
صحبت  کردیم،  استفاده  آن  از  قبل  سال  که  است  اوراقی 

کرده ایم.
نوبخت با تاکید بر اینکه منابع بودجه سال ۹8 قطعا باید 
منابعی مطمئن باشد، ادامه داد: همچنان که امیدوار به برقراری 
وضع خوب هستیم، باید همزمان خود را برای شرایط سخت نیز 
آماده کنیم و الیحه بودجه ای که تقدیم دولت شد، برای عبور 

مطمئن از این شرایط است.
به گزارش ایسنا، رئیس سازمان برنامه و بودجه در بخش 
دیگری از صحبت های خود در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات 
درباره  امور خارجه کشورمان  وزیر  اخیر محمدجواد ظریف 
وجود پولشویی در کشور تصریح کرد: قانون مبارزه با پولشویی 
مصوب ۱۳۹۶ در مواد 2 و ۳ خود پولشویی را تعریف کرده 
است؛ بر این اساس هر نوع عواید که از محل کارهای غیرقانونی 
تحصیل شود چه از آنها استفاده و چه اختفا یا تبدیل شود، از 

مصادیق پولشویی است.
وی گفت: نه فقط در کشور ما، بلکه در تمام دنیا کارهایی 
حاصل  نامشروع  راه  از  پول هایی  و  می گیرد  صورت  خالف 
می شود. این پول ها در همه جای دنیا از مصادیق پولشویی 

محسوب می شود و در ایران نیز قانون همین را می گوید.
نوبخت همچنین با اشاره به ارائه آمارهای مختلف از میزان 
قاچاق در کشور از سوی افراد مختلف اظهار کرد: همواره در 
کشور آمار مختلفی از میزان قاچاق مطرح می شود. عده ای با 
بزرگنمایی این میزان را چیزی حدود 2۰ میلیارد دالر اعالم 
می کنند و برخی که می خواهند بگویند این میزان تقلیل یافته، 
می گویند میزان قاچاق در کشور را کاهش داده و به ۱۰ میلیارد 
دالر رسانده اند. این در حالی است که بر اساس قانون مبارزه با 
پولشویی هر نوع قاچاق از مصادیق پولشویی محسوب می شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اظهارات وزیر امور 
خارجه در این باره گفت: من صحبت های آقای ظریف را گوش 
کردم؛ ایشان بسیار سنجیده و مسئوالنه درباره وجود پولشویی 
در کشور صحبت کرد و به هیچ وجه هیچ دستگاه و فردی را 

نیز مسئول این کار معرفی نکرد.
وی با بیان اینکه هر عایده ای که از محل قاچاق اعم از قاچاق 
بنزین، کاال، مواد مخدر و ... به دست آید از مصادیق پولشویی 
محسوب می شود، به برخی واکنش ها نسبت به اظهارات ظریف 
اشاره کرد و ادامه داد: امروز همه دوستان ما در قوه قضاییه، 
نیروی انتظامی و دستگاه های اطالعاتی و امنیتی با قدرت در 

حال مبارزه با پولشویی هستند. در این شرایط به جای طرح 
برخی اظهارات و ایجاد منازعات در این باره باید همه با هم 
متحد شویم و نسبت به برطرف کردن چنین پدیده شوم و 
زیانباری که در کشور وجود دارد، اقدام نماییم. همچنین با 
توجه به اینکه در این باره در کشور قواعد مصرحی وجود دارد، 
باید از طریق انعقاد موافقتنامه ها و کنوانسیون های مختلف به 
دنیا نیز نشان دهیم که جمهوری اسالمی ایران یکی از مخالفان 

پولشویی و از فعاالن در زمینه مبارزه با این پدیده است.
نوبخت با تشکر از مجلس به دلیل تصویب قانون مبارزه با 
پولشویی اظهار کرد: ان شاءاهلل شورای نگهبان نیز اندک مسائلی 
که در این زمینه ایجاد شده است را تایید خواهد کرد. با توجه 
به اینکه قضات و قوه محترم قضاییه مصمم به برخورد با پدیده 
شوم پولشویی هستند و همچنین مصوبه ای از مقام معظم 
رهبری برای برخورد با هر گونه فسادی که در رابطه با مباحث 
ارزی، پولی و بانکی وجود دارد و همچنین اقدام قاطعی که 
چند روز قبل در راستای اجرای احکام صادر شده در این باره 
اجرا شد، تردید ندارم که قوه قضاییه مصمم و پرچمدار مبارزه 

با فساد در کشور است.
به گزارش ایسنا، رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه 

در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره پیش بینی دولت برای 
قیمت نفت در بودجه سال ۹8، خاطرنشان کرد: قطعا در این 
باره پیشنهاداتی مطرح شده و منابعی در قانون پیش بینی 
شده است اما همه دستگاه هایی که قیمت نفت را پیش بینی 
می کنند برای سال ۹8 یا 2۰۱۹ میالدی حداقل نرخ ۷۰ دالر 
را پیش بینی کرده اند اما خیلی کمتر از ۷۰ دالر برای بودجه 
سال آینده پیش بینی کرده ایم تا اگر با منابعی بیش از آن مواجه 

شویم، برای سایر مخارج از آن استفاده کنیم.
وی با تاکید بر اینکه تخصیص منابع بزرگ برای بودجه و 
همچنین تدوین بودجه انقباضی اقدامی صحیح نیست، بلکه 
بودجه باید واقع بینانه برنامه ریزی شود، درباره میزان بدهکاری 
دولت به بانک ها نیز اظهار کرد: با اقدامی که طی دو سال 
گذشته صورت گرفته، به ویژه از مکانیزم تبصره های ۳۵ و ۳۶ 
قانون بودجه توانستیم ۳۹ هزار میلیارد تومان از بدهی های 

دولت به بانک ها را تادیه نماییم.
مسئولیت  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  پایان  در  نوبخت 
رسیدگی به وضعیت کارگران شرکت نیشکر هفت تپه با کدام 
دستگاه دولتی است، گفت: ظاهرا وزیر صنعت، معدن و تجارت 

در این زمینه پیگیری هایی را انجام می دهد.

 رسانه آمریکایی: چین واردات نفت از ایران را افزایش می دهد
 مرکز تحلیلی 'اس اند پی گلوبال پالتس' آمریکا طی گزارشی عنوان کرد، روند حجم واردات نفتی چین از ایران نشان می دهد که ما باید در ماه اکتبر شاهد واردات 599 هزار بشکه و در ماه نوامبر 646 هزار بشکه در روز نفت خام توسط چین از ایران باشیم. 

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از این رسانه آمریکایی، واردات نفتی چین از ایران در 9 ماه سال جاری با افزایش چهار درصدی همراه بوده و انتظار می رود با توجه به معافیت شش ماه آمریکا برای ادامه خرید نفت، واردات نفتی چین در ماه های آخر سال 
افزایش یابد.اگر چه تاکنون حجم دقیق واردات نفتی چین از ایران مشخص نیست اما تحلیلگران انرژی بر این باورند که شرکت های چینی بتوانند در مدت معافیت قراردادهای خوبی با ایران برای واردات نفت به امضاء برسانند. پنجشنبه / 1 آذر 139۷ / شماره 285

از زمانی که آمریکا از برجام خارج شد و ترامپ اعالم کرد قصد دارد میزان 
صادرات نفت ایران را به صفر برساند، رسانه ها گرد و خاک به پا کردند و 
کارشناسان و تحلیل گران هیاهو؛ اما مردان نفتی ترجیح دادند با تاکید بر 
ناتوانی آمریکا در حذف نفت ایران از بازارهای جهانی، سکوت پیشه کنند.

به گزارش ایسنا، با تکرار مجدد تاریخ، نفت باز هم توسط ترامپ انتخاب شد تا ابزار 
آمریکا برای آسیب رساندن به ایران شود. ترامپ کمر همت به صفر رساندن میزان 
صادرات نفت ایران بست و هرچند سناریوهای مختلفی را برای این هدف به کار برد 
اما موفق نشد و دقیقا سه روز مانده به تاریخی که اعالم کرده بود میزان صادرات نفت 
ایران صفر می شود، به هشت مشتری نفت ایران برای ادامه خرید نفت از ایران معافیت 
داد.در این سوی ماجرا، دولتمردان ایران از همان ابتدا اعالم کردند رویای ترامپ برای 
به صفر رساندن نفت ایران دست نیافتنی است اما درباره آمار و اطالعات و راه هایی 
که از طریق آن تحریم را دور خواهند زد سخنی به میان نیامد و سواالت خبرنگاران 
درمورد میزان تولید، صادرات و راهکارهایی که وزارت نفت برای مقابله با تحریم های 

آمریکا درنظر گرفته است، پاسخ داده نشد.
زنگنه - وزیر نفت - یک بار در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر تصمیم آمریکا برای 
به صفر رساندن صادرات ایران و این که آیا خالء نفت ایران در بلندمدت جبران پذیر 

خواهد بود، گفت: ان شااهلل خواب آمریکا برای نفت ایران تعبیر نمی شود.
"بارها اعالم کرده ایم که درباره تحریم اطالعاتی به آمریکا نمی دهیم. من درباره 
تحریم یک کلمه هم حرف نمی زنم، قرار نیست برای خوشحالی مردم حرف هایی بزنم 
و کارهایی که در این حوزه انجام می دهم را لو بدهم." این جمالت تنها گوشه ای از 

اظهارات زنگنه درباره تحریم های نفتی است.
اما علت این سکوت چه بود؟! روز دوشنبه، امیرحسین زمانی نیا - معاون وزیر 
نفت - از وجود جنگ روانی و اطالعاتی بین ایران و آمریکا خبر داد و گفت: وزارت 
نفت نمی تواند درباره آمار و ارقام حرف بزند، زیرا جنگ جدی اطالعاتی، روانی و افکار 
عمومی بین ایران و واشنگتن در حال جریان است. هر اطالعاتی که ما بدهیم، آن ها 
استفاده می کنند و هر اطالعاتی که آن ها بدهند، ما استفاده می کنیم. هر دو طرف 
یکدیگر را خوب می فهمند، اما این که این جنگ تا چه زمانی ادامه دارد، به تغییر 
ماهوی روابط بین المللی بستگی دارد و این که اتحادیه اروپا چقدر مستقل از آمریکا 

شود و نفوذ مالی آمریکا چقدر در دنیا محدود شود. 
با این اوصاف، شاید نتیجه همین سکوت است که صادرات نفت ایران، گاهی چراغ 
روشن و گاهی چراغ خاموش ادامه دارد و به گفته زمانی نیا ایران در نفت جلوتر از 

برنامه خود قرار دارد.

مدیرکل محیط زیست آذربایجان غربی گفت: از 11۰ درصد 
ابهای زیر زمینی کشور استفاده می شود.

به گزارش ایسنا، پرویز آراسته  در افتتاحیه جشنواره ملی تولید 
محتوای دیجیتال دریاچه ارومیه اظهار کرد: طبق اعالم کنوانسیون 
باید این میزان 2۰ درصد باشد و در آذربایجان غربی که جز استانهای 
پر بارش است ۷۰ درصد از آبهای زیر زمینی را استفاده می کنیم 

که اگر این روند ادامه یابد، فرونشست زمین را شاهد خواهیم بود.
وی با بیان اینکه در صنعت کشاورزی کشور ۹۰ درصد آب با 
راندمان ۳۰ درصدی مصرف می شود درحالیکه در سایر کشورهای 
پیشرفته میزان راندمان باالی ۶۰ درصد است، تصریح کرد: باید 
صرفه جویی 4۰ درصدی  تعیین شده را در بخش کشاورزی در 

استان داشته باشیم تا آب صرفه جویی شده به دریاچه رها شود.
آراسته با ذبیان اینکه پارک ملی دریاچه ارومیه با ۵۷۰۰ کیلومتر 
مربع به عنوان بزرگترین دریاچه شور داخل کشور از سال 8۰ به بعد 
شروع به خشک شدن کرد، تصریح کرد: افزایش جمعیت و به تبع 
آن توسعه کشاورزی، حفر چاههای غیر مجاز، برداشتهای بی حد و 
حصر آبهای سطحی و تخریب پوشش گیاهی زمینه ساز خشکی 

دریاچه شد.
ارومیه در سال ۱۳۷8، ۳۱ میلیارد  اینکه دریاچه  بیان  با  وی 
مترمکعب  آب داشت  و در سال ۱۳۹۳، این میزان به ۵۰۰ میلیون 
مترمکعب رسید که باتشکیل ستاد احیا دولت تدبیر و امید این 
میزان به یک میلیارد و یک میلیون مترمکعب رسیده و هم اینک 

نسبت به سال گذشته 8 سانتی متر افزایش تراز را شاهدیم.
مدیرکل محیط زیست آذربایجان غربی با بیان اینکه با افزایش 
تبخیر، ۶ میلیارد تن نمک در بستر دریاچه رسوب کرده و با وجود 
تزریق آب به پیکره، آب در بستر بدلیل رسوبات نمکی پخش شده 
و تبخیر افزایش یافته و آب به عمق نمی رسد تصریح کرد: با بررسی 
های انجام شده برخالف انچه که زمین شناسان ادعا داشتند نمک 
دریاچه ارومیه حل نمی شود، در برخی نقاط دریاچه ارومیه 28 
سانتی متر عمق دریاچه افزایش یافته و این به معنی این است که 
آب ورودی به پیکره سبب حل شدن نمک بستر شده و این نوید 

بخش است.
علل خشکی دریاچه ارومیه

آراسته با اشاره به علل خشکی دریاچه ارومیه افزود: توسعه اراضی، 

تبدیل الگوی کشت دیم به آبی، تغییر باغات انگور به سیب که 
کشتی پر آب است، احداث سدهای بی رویه، تبدیل چغندرقند به 
عنوان کشت اصلی در استان و افزایش مصرف آب بیشتر از ظرفیت 

حوضه از دالیل خشکی دریاچه ارومیه است.
وی با بیان اینکه با راه اندازی ستاد احیای دریاچه ارومیه اقدامات 
خوبی در راستای احیای دریاچه انجام شده افزود: طرح انتفال آب از 
رودخانه زاب به دریاچه ارومیه از طریق احداث تونل ۳۶کیلومتری 
در دست انجام است که تاکنون 2۵کیلومتر از این تونل با هزینه 
کرد ۱۰۰میلیارد تومان  احداث شده  و طبق برنامه تاپایان سال 
۹8به بهره برداری می رسد؛ با انتقال آب به دریاچه جبران تبخیر 

ساالنه آب می شود.
اراسته به الیروبی رودخانه های ورودی به دریاچه ارومیه اشاره 
کرد و گفت: اجرای طرحهای نوین کشاورزی، طرح آموزش مصرف 
صحیح و الگوی کشت برای کشاورزان و کنترل ریزگردها با شناسایی 
کانون آنها و کاشت درخچه ها بخشی از اقدامات در راستای احیای 

دریاچه ارومیه بوده است.
دکتر ولی عاقلی، رییس جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی نیز، 
اولین گام استارت آپ را برنامه ریزی عنوان کرد و گفت: متاسفانه 
دلیل وجود برخی مشکالت موجود در کشور از جمله وضعیت فعلی 
دریاچه ارومیه، نبود برنامه ریزی است که باید جوانان با فکر و اندیشه  
این خالء موجود را پرکنند.مشکل اصلی کشور در عقب ماندگی در 
سرعت بخشی به زنجیره چرخه توسعه تکنولوژی، نداشتن برنامه 

ریزی است.
رئیس جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی با بیان اینکه استعمارگران 
با راه اندازی انقالب سفید و ارائه طرحهای استثماری در دوران رژیم 
پهلوی در کشور خرده مالکی را به کشور تحمیل کردند یادآور شد: 
کشاورزی کشور که می توانست به سمت صنعتی شدن پیش برود 
اما با طرحهای استعماری تحمیلی غربی ها، هزینه تولید در کشاورزی 

افزایش یافته است.
عاقلی، توجه به نظر کارشناسان متخصص و برنامه ریزی در امور 

را بسیار مهم و کاربردی دانست و گفت: امید است برگزاری استارت 
آپ ویکند دریاچه ارومیه فرصتی برای ایده پردازان شود تا عالوه 
بر حل مشکل دریاچه ارومیه زمینه ای برای حل سایر مشکالت 

کشور باشد.
جشنواره ملی تولید محتوای دیجیتال دریاچه ارومیه در قالب 

مجموعه رویدادهای کارآفرینی جهاد دانشگاهی آغاز به کار کرد.
دانشگاهی  جهاد  همت  به  ملی  رویداد  این  ایسنا،  گزارش  به 
آذربایجان غربی و ستاد احیای دریاچه ارومیه و استانداری آذربایجان 
غربی، مرکز رشد جهاددانشگاهی آذربایجان غربی، دانشگاه ارومیه، 
دانش  فناوری  سازی  تجاری  سازمان  استان،  پرورش  آموزش 
آموختگان جهاددانشگاهی، شهرداری ارومیه و سازمان محیط زیست 

استان برگزار می شود.
این جشنواره  در ۶ محور وب سایت و شبکه های اجتماعی، 
فیلم و مستند کاربردی،  بازی های رایانه ای و انیمیشن، نرم افزار 
های تلفن همراه، نرم افزارهای کاربردی و اینترنت اشیاء در 2 بخش 
بزرگساالن و دانش آموزی در یک فرآیند سه روزه برگزار خواهد شد.
با هدف فرهنگ سازی در راستای تولید محتوای  این رویداد 
دیجیتال کاربردی در حوضه  آب و دریاچه ارومیه، شناسایی و 
افزایش مشارکت عمومی  دانشجویان و تولید کنندگان رسانه در 
راستای حفظ و ارتقای آب دریاچه ارومیه، شناسایی توانمندی ها 
و هدایت استعدادهای جامعه در حوزه تولید محتوا خصوصا مسائل 
جهت  در  بسترسازی  ارومیه،  دریاچه  به  مربوط  های  چالش  و 
کارآفرینی دیجیتال مبتنی بر تولید محتوا در این حوزه، پرورش 
محوریت  با  دیجیتال  محتوای  تولید  حوزه  در  ایده های خالقانه 
دریاچه ارومیه و فرصت سازی خالقانه چالش ها مبتنی بر تولید 

محتوای دیجیتال در این حوزه  برگزار می شود.
به تیمهای برگزیده این جشنواره در بخش بزرگساالن جوایز 
نفیسی شامل لوح تقدیر و جوایز نقدی 4۰ ، ۳۰ و 2۰ میلیون ریالی  
و در بخش دانش آموزی نیز جوایز نفیسی شامل لوح تقدیر و جوایز 

نقدی 2۰ ، ۱۵ و ۱۰ میلیون ریالی اهدا خواهد شد.

مدیرکل محیط زیست آذربایجان غربی:

۱۱۰ درصد ابهای زیرزمینی کشور استفاده می شود


