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رئیس جمهور با بیان اینکه مهم ترین وظیفه خودم را در مقطع 
فعلی رفع دغدغه مردم و جوانان در زمینه اشــتغال می دانم، 
گفت: مردم برای رفع مشــکالت خود و از جمله بیکاری به 
دولت امید بســته اند و باید کاری کنیم که این امیدها افزون 

شوند، نه اینکه تبدیل به یأس و ناامیدی شود.
آیت اهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی عصر امروز )پنج شنبه( در 
اولین جلسه شــورای عالی اشــتغال در دولت سیزدهم تهیه 
بانــک اطالعاتی از افراد شــاغل و بیکار براســاس تعریف 
دقیق از بیکاری و اشــتغال، تهیه آمار بیــکاران و افراد فاقد 
شغل شایســته و شــناخت توانایی ها و مهارت های علمی و 
عملی افراد بیکار و تعیین نوع اشــتغال مناسب برای آنان را 
از ضرورت های اولیه ایجاد یک جنبش برای اشــتغال زایی 

برشمرد.
رئیس جمهور با بیان اینکه با وجود فضای ارتباطی دیجیتال 

تهیه اطالعات دقیق از وضعیت اشتغال در کشور کار سختی 
نیســت، گفت: طبیعتاً همه افراد بیکار یا فاقد شــغل مناسب 
در یک ســطح نیستند و لذا باید با تعیین اولویت ها برای رفع 

سریع تر دغدغه های مردم در زمینه اشتغال تالش کنیم.
آیت اهلل رئیسی با اشاره به اینکه بیشترین مراجعات مردمی به 
وی، بویژه در سفرهای استانی برای درخواست شغل است، 
افزود: ایجاد اشتغال از مســایل اولویت دار دولت است و از 
همه وزرا و بویژه وزیــر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، انتظار 
جدی دارم که ایجاد اشــتغال را در اولویت دستور کارهای 

خود قرار دهند.
دکتر رئیسی تأکید کرد: یکی از ضرورت ها در زمینه ایجاد 
اشتغال این است که بخش خصوصی میدان دار باشد و دولت 
نقش حمایتی و نظارتی خود را به درســتی ایفا کند. دولت 
اگــر بخواهد هم به تنهایی از عهده رفع مشــکل بیکاری بر 

آیت اهلل رئیسی در اولین جلسه شورای  عالی اشتغال در دولت سیزدهم: 

مهم ترین وظیفه خودم را در مقطع فعلی رفع دغدغه مردم و جوانان در زمینه 
اشتغال می دانم/ رفع مشکل اشتغال با توصیه مقدور نیست و باید یک 

جنبش ایجاد شغل به راه انداخت
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نمی آید و لذا باید زمینــه نقش آفرینی بیش از پیش بخش 
خصوصی را در این عرصه فراهم کنیم.

رئیــس جمهور با بیان اینکه رفع مشــکل بیکاری با توصیه 
مقدور نیســت، گفــت: نیازمند یک جنبش ایجاد اشــتغال 
هســتیم به همین دلیل تمرکز باید بر ایجاد مشــاغل مولد و 

رونق تولید باشد.
آیت اهلل رئیســی با اشــاره به تکالیف ســند چشــم انداز و 
برنامه های توسعه ای کشــور در زمینه ایجاد اشتغال، افزود: 
براساس تکالیف این اسناد باید تا سال ۱۴۰۴ مشکل بیکاری 
برطرف می شــد، اما عقب ماندگی های جدی در تحقق این 
هدف داریم که اگر ایــن عقب ماندگی ها نبودند، امروز با 

خیل عظیم بیکاران مواجه نبودیم.
رئیــس جمهور بــا تأکید بر ضــرورت فعال کــردن همه 
ظرفیت هــا و زیرســاخت های موجود و ارتقــاء بهره وری، 
گفت: اگر چه نمی خواهیم صرفاً سندنویسی کنیم، اما سند 
جامع اشــتغال باید تهیه و در آن نقش و سهم همه بخش ها 
مشخص شود. موانع و مشکالت پیش روی اشتغال و قوانین 
و راهکارهای تســهیل کننده ایجاد اشــتغال نیز باید در این 

سند تشریح شود.
آیت اهلل رئیســی با تأکید بــر ضرورت همــکاری دولت، 
مجلس و بخش خصوصی برای شناسایی و رفع مشکالت و 
موانع پیش روی تسهیل ایجاد اشتغال، گفت: عرصه اقتصاد 
دیجیتــال و دانش بنیان، اقتصاد دریــا و فعال کردن اقتصاد 
روســتاها از جمله زمینه هایی است که با توجه و تمرکز بر 
روی آنها می توان در زمینه رفع مشــکل بیکاری، گام های 

بلندی برداشت.
دکتر رئیسی افزود: وضعیت پیچیده نظام اداری و بروکراسی 
ناکارآمد کشــور به یکی از موانع بزرگ پیش روی ایجاد 
اشتغال تبدیل شــده است که باید در راستای تسهیل ایجاد 

اشتغال اصالح شود.
رئیس جمهور با اشاره به اقداماتی نظیر اعطای وام های ایجاد 
اشــتغال زودبازده در دولت های گذشته، گفت: بررسی ها 
نشان می دهد که این اقدامات نتیجه رضایت بخشی نداشته 
و عموماً آمارهای ارایه شده درباره ایجاد اشتغال با واقعیت 
تطبیق نداشته است لذا نباید این تجربه های ناکارآمد تکرار 

شود.
آیت اهلل رئیسی با تأکید بر اهمیت صنایع پیش ران و مشاغل 
پایه برای تسهیل در ایجاد اشتغال پایدار، گفت: بسیاری از 
آســیب های اجتماعی نظیر اعتیاد و طالق با ایجاد اشتغال و 

رونق تولید رفع خواهند شد.
دکتر رئیسی با تشــکر از تالش های معاون برنامه و بودجه 
دولت برای اصالح ساختار بودجه در راستای تسهیل ایجاد 
اشــتغال و نیز تالش های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
برای تشــکیل جلســه امروز گفت: دبیرخانه شورای عالی 
اشــتغال باید کاماًل فعال شــود و مصوبات را به طور جدی 

پیگیری کند.
در اولین جلســه شورای عالی اشــتغال در دولت سیزدهم 
از زیســت بوم اشتغال کشــور با هدف ایجاد ساالنه به طور 
میانگین یک میلیون شــغل رونمایی شــد. این زیست بوم ۲ 
الزام در زمینه تکنیک ها و روش های ایجاد اشتغال و ایجاد 
و هماهنگی در ســطح کالن برای عملیاتی شدن ظرفیت ها 

و زیرساخت های کشور در راستای اشتغال آفرینی دارد.
زیســت بوم اشــتغال، ۲ گروه افراد بیکار و افراد فاقد شغل 
شایســته را به عنوان مخاطب در نظر دارد و تالش می کند 
برای افراد بیکار شــغل ایجاد کرده و وضعیت شغلی افراد 

فاقد شغل شایسته را نیز بهبود بخشد.
همچنین در این جلسه ۲۰ مصوبه در راستای تسهیل و تحقق 

برنامه ملی ایجاد اشتغال به تصویب رسید.
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بــا رای هیئــت وزیران دولت ســیزدهم، ســردار 
عابدین خّرم اســتاندار آذربایجان شرقی شد.

پانزدهمیــن اســتاندار آذربایجــان شــرقی متولد 
۱۳۴۵ و دانش آموخته کارشناسی مدیریت برنامه 
ریزی و کارشناســی ارشــد مدیریت استراتژیک 
اســت. وی پیش از این فرمانده سپاه عاشورا بود.

 اســتاندار منتخــب آذربایجــان شــرقی با صدور 
پیامــی، ضمن قدردانی از حســن اعتمــاد رئیس 
جمهــور و هیــأت دولــت و ابراز محبــت مردم، 
مسئوالن و خانواده های معظم شهدا و ایثارگران، 
از آنان خواست تا از درج هرگونه پیام تبریک یا 

نصب بنر در ســطح شهر خودداری کنند.
متن پیام عابدین خرم به این شــرح است:

الرحیم الرحمن  اهلل  بسم 
اینــک که بــه لطف پــروردگار متعــال و اعتماد 
رئیس جمهور مردمی و انقالبی کشــور عزیزمان 
و هیــأت محترم وزیــران به این حقیــر، عهده دار 
کرسی استانداری آذربایجان شرقی شده ام، الزم 
می دانم از آحاد مردم شریف، خانواده های معزز 
شهیدان ســرافراز، جانبازان، بسیجیان، ایثارگران، 
شــخصیت های مذهبی، سیاســی و نخبگان استان 
که نسبت به این ســرباز کوچک انقالب و خادم 
خودشــان ابراز لطــف و محبت کرده اند تشــکر 
نمایــم و از همه مردم انقالبی اســتان و مســئوالن 
دســتگاه های اجرایی و نهادهای نظامی و انتظامی 
اســتدعا دارم از نصب هرگونــه بنر، درج آگهی 
در نشــریات و ارســال تاج گل صرف نظر کرده 
و هیچ گونــه هزینه ای در ایــن خصوص صورت 

نگیرد.
رجاء واثق دارم که در این سنگر خدمت گزاری، 
در راســتای آبادانــی، پیشــرفت و عدالت، مردم 
شــریف و نجیب استان و نخبگان و دلسوزان نظام 
مقــدس جمهوری اســالمی با خادم خــود همراه 
خواهند بــود تا با عنایت پروردگار منان، اســتان 
آذربایجان شــرقی را به جایگاه شایســته خود در 
حوزه  های مختلــف اقتصادی، صنعتی، فرهنگی و 

برسانیم.  ...
آذربایجان شرقی مردم  خادم 
 عابدین خرم

سردار عابدین خّرم استاندار آذربایجان شرقی شد
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مهدوی در جلســه کارگروه کاهش آلودگی هوای 
تبریز گفت: هیچ یک از دســتگاه ها نباید نســبت به 
قانون هــوای پاک بی توجه باشــند و وظیفه ی تمام 

دستگاه ها در این قانون مشخص شده است.
وی خواســتار برخــورد جــدی محیــط زیســت با 
واحدهــای آالینده شــد و افزود: درصــد آلودگی 
حاصل از مــازوت باال بوده و بخش قابل توجهی از 
آلودگی شهر تبریز ناشی از مصرف سوخت مازوت 
در نیروگاه حرارتی هست که باید تمام تالش جهت 

تأمین سوخت پاک این نیروگاه انجام گیرد.
فرماندار شهرســتان تبریز با تأکیــد بر اینکه نباید در 
مراکز بزرگ جمعیتی از ســوخت مازوت اســتفاده 
شــود، گفت: ماشــین آالت و خودروهای فرسوده، 
آالینده و حتی ماشین آالت سنگین به راحتی داخل 
شهر تردد می کنند که قابل قبول نیست. در پایان این 

جلسه مقرر گردید:
به منظور افزایش اســتقبال از حمــل و نقل عمومی، 
توســعه کمی و کیفــی اتوبوس های درون شــهری 

توسط ســازمان اتوبوس رانی شهرداری مورد توجه 
قرار گیرد.

در اجــرای مــاده ۱۳ قانــون هوای پــاک مدیریت 
نیــروگاه حرارتــی اقدامــات و تمهیــدات الزم را 
جهت کاهــش آالیندگی آن مجموعه انجام دهد و 
در صــورت عدم اقدام، ســازمان حفاظت از محیط 

زیست اقدامات الزم قانونی را مد نظر قرار دهد.

فرماندار شهرستان تبریز:

مصرف سوخت مازوت در تبریز باید کاهش یابد
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معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار آذربایجان 
شــرقی با اشــاره به تأثیر منفی اســتفاده از سوخت 
مــازوت در نیروگاه ها، گفت: نیروگاه های اســتان 
تمهیدات الزم را انجام دهند تا در صورت ضرورت، 
استفاده از مازوت با کمترین میزان آلودگی صورت 

گیرد و استانداردهای زیست محیطی رعایت شود.
بــه گزارش خبرنگار مــا در تبریز؛جواد رحمتی در 
جلســه کارگروه کاهش آلودگی هــوا، به افزایش 
میــزان آالینده های هوای شــهر تبریــز در روزهای 
اخیر اشــاره کرد و گفت: علت اصلی این موضوع، 
استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه تبریز است که 
تصمیم گیری در این خصوص برعهده دیسپاچینگ 

کشوری است.
وی با بیان اینکه میزان و چگونگی مصرف مازوت 
در نیروگاه هــا باید فرایند خــاص خود را طی کند، 
افزود: پیگیری های الزم انجام شــود تا ســهمیه گاز 

نیروگاه های اســتان افزایش یافته و تا حد امکان از 
سوخت مازوت استفاده نشود.

رحمتی با تأکید بر اینکه نیروگاه ها نیز باید تمهیدات 
الزم را انجام دهند تا در صورت استفاده از مازوت، 
این کار با کمترین میزان آلودگی انجام شود، افزود: 
متأســفانه تاکنون به این موضوع بی توجهی شــده و 
چندین ســال است که شــاهد افزایش آلودگی هوا 
به دلیل استفاده از مازوت در نیروگاه تبریز هستیم.

وی بــا بیان اینکه ســالمت شــهروندان نباید قربانی 
ســهل انگاری شــود، افزود: فرصت های زیادی در 
این زمینه از دســت رفته اســت که باید جبران شود 
و اگــر نیروگاه تبریز قادر به اتخــاذ تمهیدات الزم 
نیســت دولت با ارائه تسهیالت این فرصت را ایجاد 

کند.
رحمتی همچنین تأکید کــرد که پیگیری های الزم 
برای افزایــش ســهمیه گاز نیروگاه های اســتان از 
وزارت نفت انجام شــده و تا زمانــی که ضرورتی 
وجــود نــدارد از مصــرف مــازوت در نیروگاه ها 

خودداری شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان هم در این 
جلســه گفت: نیروگاه تبریز با وجــود پیگیری های 
متعدد، به دالیل مختلف تمهیدات الزم درخصوص 

استفاده از مازوت را فراهم نکرده است.
حســن عباس نژاد افــزود: درصورت عــدم رعایت 
اســتانداردهای زیست محیطی توسط نیروگاه تبریز، 
ایــن واحد به عنوان صنایع آالینده معرفی می شــود 

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی:
استفاده از مازوت در نیروگاه های استان فقط در مواقع ضروری و با کمترین 

میزان آلودگی انجام شود
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مدیرعامل شــرکت گاز اســتان آذربایجان شــرقی 
گفت:بر اساس آمار سامانه مکانیزه نظام پیشنهادات 
شرکت گاز اســتان، نرخ مشارکت جویی کارکنان 
در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری، به ۷۰ درصد افزایش 

یافته است.
به گزارش خبرنگارما در تبریز؛مدیرعامل این شرکت 
در مراســم تقدیر از برترین های ســال ۱۳۹۹ حوزه 
نظام پیشــنهادات افزود: نظام پیشــنهادات سیستمی 
مبتنی بر مدیریت مشــارکتی اســت که از طریق آن 
می توان به یافته های ذهنی و اندیشــه ســرمایه های 
انسانی در حل مسایل و راه حل های بهینه، در نیل به 
اهداف ســازمانی و بهبود مستمر امور اجرایی دست 
یافت.سیّدرضا رهنمای توحیدی با اشاره به روند رو 
به رشــد نظام پیشنهادات در شــرکت تصریح کرد: 
مقایسه آمار ۵ ساله نظام پیشنهادات از سال ۹۴ تا ۹۹ 
حاکی از روند مطلوب مشــارکت کارکنان در امور 

اجرایی می باشد.
وی با تأکید بر لزوم ارتقای همه جانبه نظام پیشنهادات 
در حوزه های مشارکت جویی، سرانه پیشنهاد، موارد 
مصوب و اجرایی نمودن آن ها، اظهار داشت: تأکید 
بر کیفیت پیشنهاد و هدایت کارکنان به تغییر روش 
هــای اجرایی و بکارگیــری ایده های نــو در امور 
محوله، زمینه ساز ترویج و جلب مشارکت جویی و 

نهایتاً ارتقای بهره وری سازمانی خواهد بود.
توحیدی تصریح کرد: نظام پیشنهادات این شرکت، 
موفقیــت های چشــمگیری در عرصه صنعت گاز و 
سطح استانی داشــته که امید دارد این روند با بهبود 

مستمر، بیش از پیش تداوم داشته باشد.
الزم به ذکر اســت در مراســم تقدیر از برترین های 
نظــام پیشــنهادات شــرکت گاز که بــا حضور تنی 
چند از نمایندگان کمیته های تخصصی و پیشــنهاد 
دهنــدگان برتر بــا رعایت پروتکل های بهداشــتی 
برگزار گردید، ضمن بررسی گزارش عملکرد این 
حوزه و نقاط قوت و قابل پیشــرفت، بر اجرای دقیق 
برنامه های پیش بینی شــده در ســال ۱۴۰۰  و نیل به 

اهداف مربوطه تأکید گردید.
خاطرنشــان می گردد برترین های نظام پیشنهادات 
در حوزه هــای: کمیته های برتر ســتادی، مناطق و 
شهرســتان ها، دبیران برتر، پیشنهاد دهندگان برتر از 
حیث پیشــنهادهای کمی، کیفی و تعداد پیشنهادات 

مصوب، معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند.

مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی خبر داد:

دستیابی به نرخ مشارکت ۷۰ درصدی کارکنان در امور شرکت
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ســید مرتضی نیرومند اســکویی 
در جمع خبرنگاران با اشــاره به 
اولویت این شرکت برای توسعه 
شــهرک های  آماده ســازی  و 
صنعتی استان گفت: در این راستا 
، ۱۶۸ میلیارد و ۲۷۶ میلیون ریال 
بــرای توســعه شــهرک صنعتی 

شهید سلیمی هزینه شده است.
در  خبرنگارمــا  گــزارش  بــه 

تبریز؛مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان با اشاره 
به اینکه این شــهرک صنعتی بزرگترین شــهرک صنعتی 
فعال شــمالغرب کشــور محسوب می شــود، افزود: این 
شــهرک در زمینی به مســاحت بیش از ۴۰۶ هکتار اجرا 

شده است.
وی با بیان اینکه عملیات آماده سازی خود شهرک صنعتی 
شهید ســلیمی در سال ۱۳۶۷ شــروع و در پاییز ۱۳۶۸ به 
بهره برداری رســیده اســت، اظهار کرد: برای توسعه این 
شهرک صنعتی ، محدوده آن به طول ۱۲ هزار و ۹۰۰ متر 
با اعتبار یک میلیارد و ۷۰ میلیون ریال حفاری شده است.

رییس هیات مدیره شــرکت شــهرکهای صنعتی اســتان 
گفت: برای آبرســانی به این شــهرک نیز بــا صرف ۳۰ 
میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال حدود ۱۱ هزار و ۳۵۰ متر لوله 
گذاری و ۳۸ هزار متر مسیرگشایی معابر انجام شده است.

نیرومنداســکویی با اشــاره به اقدامات انجام شــده برای 
دسترســی به این شهرک و تســهیل در تردد به آن، ادامه 
داد: در این راســتا بــا صرف ۱۰۲ میلیــارد و ۴۱۰ میلیون 
ریــال حــدود ۶ هزار و ۶۰۰ متــر خیابان ســازی و جاده 
دسترســی تا مرحله ســاب-گرید )پی سازی و روسازی( 
ایجاد شــده، ۱۱ هزار و ۲۰۰ متــر جدول گذاری انجام و 

یک دهنه پل بر روی کانال شــهید 
سرداری احداث شده است.

وی یادآوری کرد: خط انتقال گاز 
به طول ۲ هــزار و ۲۰۰ متر با اعتبار 
حدود ۲۸ هزار و ۲۴۶ میلیون ریال 
در این شــهرک در حال اجرا بوده 
و ساختمان ایســتگاه گاز TBS با 
اعتبار پنج هزار و ۷۵۰ میلیون ریال 

احداث شده است.
مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی آذربایجان شرقی 
با بیان اینکه شهرســتان آذرشــهر با برخورداری از معادن 
غنی ســنگ و کارگاه هــای فرآوری آن، نیــاز به ایجاد 
شهرک تخصصی در این زمینه دارد، گفت: در این راستا 
شهرک تخصصی »سنگ شهر« در زمینی به مساحت بیش 
از ۶۷ هکتار برای استقرار واحدهای صنعتی آماده سازی 

می شود.
نیرومند اسکویی افزود: در این راستا محدوده شهرک به 
طول چهــار هزار و ۱۰۰ متر با اعتبــار حدود ۳۳۰ میلیون 
ریال حفاری و هشــت هزار متر مسیرگشــایی معابر انجام 
شــده اســت. وی لوله گذاری خط آبرسانی به طول یک 
هزار و ۶۵۰ متر با اعتبار بیش از چهار هزار و ۲۰۰ میلیون 
ریال، خیابان سازی تا مرحله ساب گرید به طول سه هزار 
و ۸۸۰ متــر و جدول گذاری به طول ۲ هزار و ۵۰۰ متر با 
اعتبــار ۴۷ میلیارد و ۸۹۰ میلیون ریال را از اقدامات انجام 

شده در این شهرک اعالم کرد.
نیرومند اســکویی یادآوری کرد: برای تامین زیرساخت 
های ارتباطی در این شهرک، خط کابل مخابرات به طول 
سه هزار متر با اعتبار حدود چهار هزار و ۵۰۰ میلیون ریال 

اجرا شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی:
بیش از ۱۶۸ میلیارد ریال برای توسعه شهرک صنعتی سلیمی 

هزینه شده است
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مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اســتان آذربایجان 
شــرقی از ارائه ۲۷ هزار و ۲۸۶ نفر دوره آموزشهای 
مهارتی در دو بخش دولتی و خصوصی در شش ماهه 

نخست سال جاری در استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، رضا اختیار وکالتی، 
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اســتان آذربایجان 
شــرقی از ارائه ۲۷ هزار و ۲۸۶ نفر دوره آموزشهای 
فنــی و مهارتی در دو بخش دولتــی و خصوصی در 

شش ماهه اول سال جاری در استان خبر داد.
رضا اختیار وکالتی همچنین افزود: آموزشــهای فنی 
و حرفــه ای در حوزه هــای مختلفی چون؛ خدمات، 
صنعــت، فرهنگ و هنر وکشــاورزی توســط بخش 

دولتی ارائه می شوند.
وکالتی در ادامه افزود: خدمات آموزشــی در بخش 
دولتی شــامل؛ ســکونت گاههای غیر رسمی)حاشیه 
نشــینی شــهرها(، کارگاههای ثابت شــهری و سیّار، 
زندان ها، صنایع، عشــایر، مهارت آموزی در محیط 

کار واقعی و مرکز مدیرت مهارت آموزی و مشاوره 
شغلی ارائه می شود.

وکالتی خاطر نشــان کرد: از مجموع این آموزشــها؛ 
در بخش دولتی تعــداد ۱۰ هزار و ۹۲۶ نفر دوره که 
شامل؛ مراکز ثابت و سیّار شهری با ارائه ۵ هزار و ۶۰ 
نفر، روســتاها و عشــایر ۴۲۸، پادگان ۲ هزار و ۴۷۲، 
زندان ۱هزار و ۷۳۳، صنایع ۳۷۵، سکونتگاههای غیر 
رســمی ۱۹۳، کارگاه مهارت آموزی در محیط کار 
واقعی ۳۲۳، مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره 
شغلی ۳۳۶ نفر دوره و در بخش خصوصی تعداد ۱۶ 
هزار و ۳۶۱ نفر دوره توســط آموزشــگاههای فنی و 

حرفه ای آزاد
ارائه شده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شــرقی 
افــزود: از مجمــوع آموزشــهای مهارتی ارائه شــده 
در دو بخــش دولتی و خصوصی ۹هــزار و ۹۶۷ نفر 
دوره بانــوان و ۱۷هزار و ۳۱۹ نفر دوره آقایان از این 

آموزشها بهره مند شده اند.
وکالتی اظهار داشــت: آموزشــهای فنی و حرفه ای 
در خوشــه های صنعت به تعــداد ۱۰هزار و ۸۱۳ نفر، 
فرهنگ و هنر ۱۴۴۰ نفر، خدمات ۱۴ هزار و ۱۲۷ نفر 

و کشاورزی ۹۰۶ نفر دوره می باشد.
وکالتی خاطرنشــان کرد: عملکرد آموزش های ارائه 
شده این اداره کل در شــش ماهه اول سال جاری بر 
اساس نفر- ساعت، ۶ میلیون و ۱۹۱ هزار و ۶۱۹ نفر- 

ساعت بوده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی خبر داد:

بهره مندی بیش از ۲۷ هزار نفر از آموزش های مهارتی در
 نیمه نخست سال ۱۴۰۰
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نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر:

باید در مورد توسعه
 فضاهای فرهنگی شهر جدید سهندآینده نگری شود

-شهر جدید ســهند با توجه به جمعیت رو به رشدی 
که دارد باید در مورد توسعه فضاهای فرهنگی آینده 

نگری شود.
به گزارش خبرنگار مــا در تبریز؛نماینده مردم تبریز، 
اســکو و آذرشــهر در مراســم کلنگ زنی و شروع 
عملیــات اجرایی دو پــروژه عمرانی و رفاهی شــهر 
جدید ســهند با اعــالم این مطلب گفــت : در ایجاد 
پارک ها با توجه به این که شــهر جدید ســهند روز 
به روز توســعه می یابد و بر جمعیــت آن افزوده می 
شود، لذا باید دید وســیع تری در احداث پارک ها، 

کتابخانه ها و فضاهای فرهنگی داشت.
دکتر محمد حســین فرهنگی در این مراســم به اخذ 
عوارض از آزاد راه تبریز – ســهند نیز اشــاره کرد و 
گفت: اگــر عوارضی در این مســیر از مردم وصول 
نشود بهتر است و اگر بنا باشد عوارضی دریافت شود 
با پیمانکار تفاهمنامــه معقولی صورت بگیرد که این 
عوارض در ابتدای آزاد راه نباشــد و عوارضی که از 

رانندگان گرفته میشود مناسب باشد.
رئیس مجمع نمایندگان استان آذربایجانشرقی شرقی 
اعــالم آمادگی کــرد که در صورت نیــاز ، رضایت 
شرکت مادر تخصصی را در این مورد جلب خواهد 

کرد.
دکتر فرهنگی همچنین تسریع در ساخت تصفیه خانه 
فاضالب شهر جدید سهند را در رفع مشکل کم آبی 

سهند موثر دانست.
دکتر عباس مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر 
جدید ســهند هم در مراســم عملیات اجرایی پارک 
موالنا واقع در فاز ســه شهر جدید ســهند با اشاره به 
کلنگ زنی دوربرگردان آزاد راه تبریز سهند گفت: 
با اتمام فاز پنج شهر جدید سهند تقاطع های اصلی در 

این آزادراه ایجاد خواهد شد.
وی با اشــاره به این که آزاد راه ســهند- تبریز مسیر 
توســعه آذربایجان شرقی و حتی شــمالغرب کشور 
است گفت: بعد از افتتاح این پروژه عظیم، ۹۹ پروژه 
در ســال جهش تولید در شــهر جدید سهند تبدیل به 
قرارداد شده و حتی یکی از این پروژه ها تعطیل نشده 

است.
وی گفت: بــا عنایت به انتخاب شــهردار مردمی در 
شــهر جدید ســهند فصل همدلی در این شــهر آغاز 

خواهد شد.
مدیرعامل شــرکت عمران شــهر جدید سهند گفت: 
شهر جدید سهند یک شهر درآمد هزینه است و باید 
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درآمدزایی شــده و ســپس برای این شهر هزینه شود 
و در این راســتا یکی از بحران های شهر جدید سهند 
که مدرسه بود طی سه ســال گذشته ۷ باب مدرسه ، 
۲ باب مســجد احداث و تحویل داده شده و کتابخانه 
سردار شهید سلیمانی نیز آماده بهره برداری میباشد .

دکتر مصطفوی با اشاره به مجموعه فرهنگی ورزشی 
و تفریحی هشــت بهشت شهر جدید سهند هم گفت: 
با توجه به حجم پروژه های انجام شده در شهر جدید 
ســهند و نیز پروژه های در دســت اجرای این شهر ، 
جا دارد در افتتاح این پروژه ها از وزرا و حتی رئیس 

جمهوری نیز حضور داشته باشند.
وی ســپس به طرح بزرگ اقدام ملی مســکن اشاره 
کــرد و گفت: عملیات اجرایــی ۵ هزار و ۵۰۰ واحد 
از مســاکن اقدام ملی به غیر از ۷۸۰ واحد که نیازمند 

توجه ویژه است ، شروع شده است.
مدیرعامل شــرکت عمران شهر جدید سهند در ادامه 
با اشــاره به انتخاب شــهردار انقالبی این شهر و لزوم 
تعامل برای توسعه و آبادانی سهند گفت: برای توسعه 
شــهر جدید سهند کارهای زیادی باید صورت گیرد 
که جز با اتحاد و همدلی دســتگاههای مربوطه امکان 

پذیر نیست.
وی افزود: به نظر من دو مدیریتی در یک شهر نه تنها 
تهدید محسوب نمی شــود ، بلکه یک فرصت بسیار 

عالی برای رشد و توسعه است.
مصطفوی به دغدغه برخی از مســئولین از جمله امام 
جمعه و نماینده ولی فقیه در اســتان نسبت به احداث 
بیمارســتان در شهر جدید ســهند اشاره کرد وگفت: 
نظر امام جمعه بر این است که احداث این بیمارستان 
به صــورت خیرمآبانه پیــش برود کــه در این مورد 

مشکلی نداریم.
وی گفــت: مطالعه حدود ۹ پارک بــه مرحله نهایی 
رســیده و در مورد پارک مینیاتوری هم با شهرداری 

توافق شده است.
وی با اشاره به اتحاد و همدلی مابین شهرداری سهند و 
شرکت عمران گفت: مسلما این تعامل باعث پیشرفت 
و توسعه شهر جدیدســهند خواهد شد و اولین میثاق 
مشترک شرکت عمران و شهرداری شهر جدید سهند 
تهیه و تجهیز یک دســتگاه کامیون پالسک آسفالت 
با امکانات مرمت و ترمیم آسفالت شبکه معابر شهری 

است.
در این مراسم دکتر عالیی شهردار شهر جدید سهند 
نیز طی ســخنانی مبادالت فیمابین شــرکت عمران و 
شهرداری را بسیار ارزشمند خواند و گفت: در بحث 
مســکن و حوزه پارک و دیگر حــوزه ها توافقاتی با 
شرکت عمران شده است که مسلما در حل مشکالت 

مردم و توسعه شهر بسیار موثر و مفید خواهد بود.
وی اتحاد و همدلی شرکت عمران و شهرداری سهند 
را موجب توســعه منطقه دانســت و گفت: با توجه به 
انقالبی و والیی بودن مدیرعامل شرکت عمران شهر 
جدید سهند و نیز همراهی شهروندان ، توسعه بیش از 

پیش سهند اتفاق خواهد افتاد.
فرماندار اســکو نیز در این مراســم با اشاره به این که 
فصل جدیدی از همکاری های مشــترک در راستای 
توســعه شهر جدی سهند اتفاق می افتد گفت: اتصال 
شــهر جدید ســهند به شبکه شهرهای ســالم جهان و 
نیز شــناخته شــدن ســهند به عنوان پانزدهمین شــهر 
ســالم منطقه مدیترانه شرقی افتخاری برای جمهوری 

اسالمی ایران است.
مهندس رضی منش افزود: از ســال ۹۲ با تدبیری که 
در شــهرهای جدید اندیشیده شــده است ، کارکرد 
مفهومی اجتماعی و فرهنگی بر سایر زیرساخت های 

شهر غلبه کرده است.
وی همچنین بزرگترین مشــکل و سد راه توسعه شهر 

سهند را آب آشامیدنی سهند نام برد.
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اعضــای کارگروه اســتانی مقابله با حــوادث مصرف 
کنندگان گاز، برای هم اندیشی درخصوص نحوه اطالع 
رســانی و فرهنگ سازی مصرف ایمن از گاز طبیعی در 

شرکت گاز استان آذربایجان شرقی، گرد هم آمدند.
غالمرضا قنبری در توضیح این مطلب گفت: کارگروه 
اســتانی مقابله با حوادث مصرف کننــدگان گاز در پی 
اجرای پروژه علمی، پژوهشــی انجام شــده توســط این 
شــرکت با موضوع بررســی علل اصلــی وقوع حوادث 
یادشده در اســتان و با هدف شناسایی تمامی سازمان ها 
و دســتگاه های اجرایی ذیربط که نقشــی را در کاهش 

حوادث دارند، تشکیل گردیده است.
وی افزود: بعد از وقفــه ای که بدلیل رعایت پروتکل 
های بهداشــتی مربوط بــه بیماری کرونــا در برگزاری 
جلســات کارگروه بوجود آمده بود، امســال در آستانه 
ورود به فصول سرد سال تداوم فعالیت های این کارگروه 

مطابق دستورالعمل های ستاد اســتانی مبارزه با کرونا و 
متناسب با شرایط، در اولویت اجرایی قرار گرفته است.

قنبری ادامــه داد: اعضــای این کارگروه متشــکل از 
کارشناســان: امــور اجتماعــی و فرهنگی اســتانداری، 
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، 
اداره اســتاندارد، صدا و ســیما، راه و شهرسازی، اداره 
صنعــت، معــدن و تجــارت، اورژانس، آتش نشــانی، 
پزشــکی قانونی، نظام مهندســی و بیمــه تجارت نو می 
باشد که با هدف بررسی راهکارها و نتایج پروژه علمی 
و اتخــاذ راهکارها و تدابیر اطالع رســانی و تنویر افکار 

عمومی تشکیل گردیده است.
ســخنگوی شــرکت درخصوص ماحصل این جلســه 
هم اندیشــی اظهار داشت: بررســی مهم ترین علل بروز 
حوادث طی ۵ ســال بر اســاس نتایج پروژه پژوهشی و 
تکلیف کلیه دستگاه های اجرایی در عمل به مسؤولیت 
اجتماعی و بکارگیری کانال های ارتباطی موجود ادارات 
در اطالع رسانی مخاطرات گاز طبیعی درصورت سهل 
انگاری مشترکین، تأکید بر اطالع رسانی از طریق رسانه 
استانی و... از مهم ترین سرفصل های مورد بررسی و هم 

اندیشی در جلسه بوده است.
رئیس روابط عمومی شــرکت گاز با اشــاره به تداوم 
جلســات و اقدامات کارگروه مقابله با حوادث اســتان، 
خاطرنشان کرد: امسال از تمامی ظرفیت های موجود در 
فرهنگ ســازی مصرف ایمن از گاز بهره خواهیم برد تا 
در ســایه همیاری مردم فهیم استان، شاهد خسارت های 

جانی و مالی برای مشترکین گاز نباشیم.

رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی خبر داد:

هماهنگی اعضای کارگروه استانی مقابله با حوادث مصرف کنندگان گاز برای
 فرهنگ سازی مصرف ایمن
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شــرکت آب وفاضالب آذربایجان شرقی موفق به دریافت 
گواهینامه ســه ستاره مدیریت دانشــی KH4D از چهارمین 
دوره کنفرانــس بیــن المللــی مدیریــت دانشــی گردیــد .

چهارمیــن دوره کنفرانــس بیــن المللــی مدیریــت دانش 
KM4D بــا رویکــرد ســرآمدی ســرمایه انســانی فنــاور 
باهمکاری انجمــن مدیریت ایران و انجمــن مدیریت دانش 
اتریش وبــا حضور جمعی از اســاتید و خبــرگان این حوزه 
سه شــنبه بیستم مهرماه ۱۴۰۰ در محل دانشــگاه خاتم برگزار 
شــد. در این کنفرانس مباحث مختلــف در ارتباط با موضوع 
مدیریت دانش توسط ســخنرانان داخلی و خارجی ارائه شد.

آخرین بخش این رویداد مربوط به اهدای جوایز حاصل از 
ارزیابی شرکت ها و سازمانهای حاضر در این دوره از جایزه بود 
که در راستای توجه جدی مدیریت شرکت آب و فاضالب استان 
آذربایجان شرقی به این حوزه و ارزیابی صورت گرفته از طرف 
انجمن مدیریت ایران شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان 
شــرقی در اولین تجربــه حضور در جایزه، موفــق به دریافت 
گواهی نامه ســه ستاره از طرف انجمن مدیریت ایران گردید.

مدل مدیریت دانش KM4D در ۶ محور: رهبری و فرهنگ 

سازمانی ، چرخه دانش ، سرمایه دانشی، فرایندها ، توسعه پایدار 
و یادگیری و نوآوری توسط انجمن مدیریت ایران طراحی شده 
و شامل ۱۰۰۰ امتیاز می باشد و هدف از آن هدایت سازمان ها 
در مســیری اســت که به طور پایدار و نظام منــد از تجربیات، 
نوآوری ها و سرمایه های فکری خود به طور موثر استفاده نموده 
و در نهایت خلق ارزش مبتنی بر دانش برای سازمان می باشد.

دریافت گواهینامه سه ستاره مدیریت دانشی دریافت گواهینامه سه ستاره مدیریت دانشی KMKM44dd توسط  توسط 
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقیشرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

مشترك گرامي : 
براي حفظ جان ارزشمند خود و عزيزانتان توصيه هاي 

ايمني را جدي بگيريد.

در كليه ساختمانهايي كه داراي لوله كشي گاز مي باشند عالوه بر نصب يك عدد شير اصلي در نزديكي درب 
ورودي،در نزديكي هر دستگاه گاز سوز نيز يك شير مصرف قرار دارد.     

        روابط عمومی شرکت گازآذربايجانشرقی



14

فصل تدوین شماره 30. مهر ماه  1399

 رئیس ســازمان جهادکشــاورزی آذربایجان شرقی 
گفت: استان آذربایجان شرقی براساس سطح پیشرفت 
برنامه های ابالغی طرح توســعه گلخانه ها در ۶ ماهه 

اول سال ۱۴۰۰ در رده اول کشور قرار دارد.
بــه گزارش خبرنگار ما در تبریز،مهندس اکبر فتحی 
در گفتگو با خبرنگاران ضمن اظهار این مطلب افزود: 
در ۶ ماهه نخست ســالجاری )تا پایان شهریور ماه( از 
۳۰۵۲ هکتــار برنامه توســعه گلخانه هــا ، ۷۷۸ هکتار 
انــواع گلخانه های تجــاری، گلخانــه های کوچک 
مقیاس و ســازه های فنی سبک )ســایبان کشاورزی( 
با میزان تحقق ۲۶ درصد در ســطح کشور توسعه یافته 
است که از این میزان ۳۹۶ هکتار)معادل ۵۱ درصد( به 
صورت خوداجرائی و ۳۸۲ هکتار )معادل ۴۹درصد( 

با استفاده از تسهیالت بانکی، اجرا شده است.
وی با بیان اینکه از ۳۹۶ هکتار ســطح توسعه گلخانه 
هــای خوداجرائی در کشــور ، ۳۱۷ هکتار)معادل۸۰ 
درصد( به گلخانه های تجــاری، ۱۴ هکتار )معادل ۴ 
درصــد( به گلخانه های کوچک مقیاس و ۶۵ هکتار) 
معادل۱۶درصــد( به ســازه هــای فنی و ســبک تعلق 
دارد ادامــه داد: از ۳۸۲ هکتار گلخانه که با اســتفاده 
از تســهیالت بانکی احداث شــده اســت ۳۵۰ هکتار 
)معادل۹۱٫۶۲ درصــد( به گلخانه هــای تجاری، دو 
هکتار )معــادل۰٫۵۳ درصد( به گلخانه های کوچک 
مقیاس و ۳۰ هکتار )معادل ۷٫۸۵درصد( به سازه های 

فنی و سبک اختصاص یافته است.
رئیس ســازمان جهادکشــاورزی اســتان با اشاره به 
اینکــه اســتان آذربایجان شــرقی با توســعه تعداد ۲۳ 
گلخانه تجاری در سطح ۱۵۹٫۰۳ هکتار و ۱۰ گلخانه 
کوچــک مقیــاس در ســطح ۶۸۰۰ مترمربع در صدر 
جدول توســعه گلخانه های کشــور تا پایان شــهریور 
ماه ۱۴۰۰ قرار گرفته اســت گفت: این استان بر اساس 
ســطح پیشــرفت برنامه های ابالغــی در رده اول و با 
۱۳۸٫۹ درصــد میــزان تحقق پیشــرفت برنامه ابالغی 
طرح توســعه گلخانه ها در رده دوم در ســطح کشور 

قرار دارد.

رئیس سازمان جهادکشاورزي استان آذربایجان شرقي خرب داد:

استان آذربایجان شرقی در صدر جدول طرح توسعه گلخانه ها 

در کشور رتبه نخست استان آذربایجان شرقی
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دادســتان مرکز آذربایجان شــرقی گفــت : زندانیان در 
کنار تحمل مجازات و کیفر ارتکابی به عنوان شهروندان 
جامعه حق دارند از خدمات بهداشتی رفاهی ،اصالحی و 

تربیتی در داخل زندان ها برخوردار شوند.
به گــزارش خبرنگار ما در تبریز؛ بابــک محبوب علیلو 
در حاشــیه بازدید از زندان مرکــزی تبریز، با بیان اینکه 
هدف از بازدیدها را اطالع بی واسطه وضعیت نگهداری 
زندانیان ، اطمینان از تامین حقوق شــهروندی ، ارائه هر 
چه بهتر خدمات رفاهــی و اقامتی برای آنها عنوان کرد 
و اظهار داشت: افرادی که به هر دلیلی محکوم به حبس 
شــده و راهی زندان می شوند در کنار تحمل مجازات و 
کیفــر ارتکابی به عنوان شــهروندان جامعه حق دارند از 
خدمات بهداشــتی رفاهی ،اصالحی و تربیتی در داخل 

زندان ها برخوردار شوند.
وی افزود: عــالوه بر بازدیدهای مــدون برنامه ای، طی 
بازدید هــای غیرمترقبــه وضعیت بخش هــای مختلف 

زنــدان تحت رصــد ونظارت قرارمی گیرد تــا  اطمینان 
حاصل شــود زندانیان غیر از تحمل مجازات تعیین شده 

مشکل دیگری را نداشته باشند.
دادســتان مرکــز آذربایجان شــرقی خاطرنشــان کرد: 
زندانیان در مدت زمان تحمل حبس تحت پوشش برنامه 
های اصالحی و تربیتی قرارگرفته وبه مســیر بازگشــت 

عزتمندانه به جامعه  هدایت شوند.
وی با اشــاره به وضعیت زندانیان بیمار موضوع استفاده 
ایــن قبیل مددجویــان از تســهیالت مصــرح قانونی را 
یادآورشــده ادامــه داد: زندانیــان داری بیماری صعب 
العالج و یا بیمارانی که امــکان درمان آنها در مجموعه 
بهداری زندان میسر نیست با نظر پزشک زندان و تصویب 
شــورای طبقه بندی از مرخصی درمانی، تعلیق مجازات 
و ســایر نهادهای ارفاقی و تســهیالت قانونی برخوردار 

می شوند.
علیلــو اضافه کرد: وضعیــت بهداشــتی و مراقبت های 
کرونایــی و تامین حقوق شــهروندی در زندان مرکزی 
تبریز برای زندانیان ساکن و جدیدالورود مطلوب است.

وی بیان کرد: با تالش و همت مسئوالن زندان و همکاران 
حوزه نظارت بر زندان براســاس برنامه کلینیک سالمت 
و بیماریابی، زندانیان مورد معاینه و سطح سنجی سالمت 
قرارگرفته و با تشکیل پرونده بهداشتی  وضعیت روحی 
و جســمی مددجویان تحت مراقبت بهداشتی وپزشکی 
قرار می گیرد که این امر موجب  مدیریت خوب  بحران 
کرونــا در زندان تبریز شــده و به فضل الهی آســیب و 
مشــکل جدی ، در ایام کرونایی  تاکنون در زندان تبریز 

رخ نداده است.

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان آذربایجان شرقی تاکید کرد:

لزوم برخورداری زندانیان از خدمات بهداشتی و رفاهی در زندان
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 پس ازبروز ویروس کرونا در کشــور شاهد آن هستیم که؛ 
انزوا، ترس، عدم اطمینان ، آشــفتگی اقتصادی و مشــکالت 
مختلف در خانواده ها  تقریبا رو به افزایش بوده و جامعه هدف 
ما نیز از این قاعده مستثنی نیست، این مطلبی بود که مدیرکل 
بهزیستی آذربایجان شرقی در آستانه هفته سالمت روان عنوان 

نمود.
به گزارش خبرنگار ما از تبریز؛ دکتر فرگل صحاف در یک 
نشســت مطبوعاتی در جمع خبرنگاران ضمن گزارش برنامه 
های هفته ســالمت روان طی ســخنانی گفت: تشخیص افراد 
دارای معلولیت و بیماران روانی از جمله  وظایف ICF اســت 
که در این راســتا  ۳۳۴ نفر بیمار روانی در ۶ ماه ســال جاری 

تایید شده است.
وی افزود:در زمان های گذشته فقدان بیماری و حالت رفاه 
جسمی و روانی جزوی از سالمت تعریف می شد ولی اکنون این 
تعریف دامنه وسیع به خود گرفته و سالمت روان و نبوداختالالت 
روان شــامل خوب بودن ذهن،خودمختاری،کفایت، ادراک 

خودکار، استقالل، خودشکوفایی و توانایی های فردی است.

وی خاطر نشان شد؛ این رخ دادها باعث گردیده تا با افزایش 
ســاعت مشــاوره به صورت حضوری و آنالین نسبت به ارایه 

خدمات به اقشار مختلف و جامعه هدف باشیم .
مدیرکل بهزیســتی آذربایجان شــرقی در ادامه با اشــاره به 
نگهــداری بیمــاران روانی مزمــن در مراکز شــبانه روزی و 
روزانه ی بهزیســتی، اظهار داشــت:هم اینک ۵۱۷۹ پرونده ی 
بیمار روانی مزمن در استان داریم که ۶۲ درصد آن ها مستمری 

بگیر ثابت بهزیستی استان را تشکیل می دهند .
مدیرکل بهزیستی آذربایجانشرقی با تاکید بر اینکه بهداشت 
روان از نیــاز های ضــروری همه افراد جامعه محســوب می 
گــردد تصریح کرد؛ اگر این مقوله فرا گیر نباشــد چارچوب 
جامعه با اختالل روبه رو خواهد شد و در همین اثنا بیماری های 
افســردگی، اســکیزوفرنی، دو قطبی و مصرف الکل از جمله 
شــایع ترین بیماری های بهداشت روان اســت که متاسفانه در 
کشورما نیز  افسردگی و اضطراب از شیوع بیشتری برخوردار 

بوده است .
دکتر صحاف ادامه  داد: بــا اقداماتی که به عمل آمده یک 
معاونت پیشگیری و اجتماعی  ایجاد شده  که با ۳۵۷ روانشناس 
و ۶۰۹ مرکز فعال دولتی و غیردولتی ۱۷۰ مرکز مثبت زندگی 
در طــی دراز مدت و میان مــدت و کوتاه مدت  ارایه خدمان 

می دهند.
مدیرکل بهزیســتی آذربایجانشرقی ؛اشاره ای هم به فعالیت 
۶۰۰ مرکــز فعال دولتــی و غیردولتی در حوزه ی پیشــگیری 
بهزیستی و ۱۷۰ مرکز مثبت زندگی در آذربایجان شرقی،کرد 
و اضافه نمود: بهزیســتی از ســال ۷۵ انجام مشاوره های تلفنی 
و حضــوری را  اجرایــی کرده و  در حــال حاضر ۱۷۱ مرکز 

مدیر کل بهزیستی آذربایجانشرقی خبرداد:

ارایه خدمات رایگان با هدف بهبود سالمت روان مردم به مناسبت هفته سالمت روان/ 
افزایش ساعت مشاوره به صورت حضوری و آنالین
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 مشاوره در اســتان وجود دارد که ۱۵۱ آن غیر دولتی و ۲۰ 
مرکز دولتی را دربر دارد.

 وی خاطر نشــان شد: طی یکسال گذشــته بیش از ۹۷ هزار 
نفر از مراکز مشــاوره ی بهزیستی به صورت تلفنی و حضوری 
خدمات مشــاوره دریافت  نموده اند و همچنین ســال گذشته 
آموزش مهارت های زندگی و پیش از ازدواج به طور مجازی 
بــه ۳۳ هزار نفر ارائــه گردیده که این اقدامات شــامل برنامه 
ریــزی و آموزش الزم برای جلوگیری از طالق در پنج ســال 
اول زندگی بوده است؛ چرا که بر اساس آمارها بیشترین میزان 

طالق متاسفانه در پنج سال اول زندگی به وقوع می پیوندد .
 ایــن مقام عالی در بهزیســتی آذربایجانشــرقی عنوان کرد: 
خوشــبختانه آموزش هــا در این مراکز عمدتــاً منتج به نتیجه 
می گردد و درطول یکســال گذشته، ۴۰۲  هزار مورد مشاوره 
طالق انجام شده است که باعث شده میزان سازش ها در زمینه 

طالق توافقی به ۵/۱۵ درصدبرسد.
وی اشــاه ای هم به آمار بیماران روانی کرد و عنوان داشت: 
در حــال حاضر بیش از پنج هزار و ۱۷۸ پرونده افراد با بیماری 

روانی در این مرکز به ثبت رسید هاست .
مدیرکل بهزیســتی اســتان با تاکید بر اینکه بیماری اوتیسم 
یک  شــاخص اساسی و شناخته شــده در ایجاد بیماری روانی 
مزمن است که اگر پنج ســال طالیی کودک عبور کند شود 

شاید بهبودی آنبا روند سخت  مواجه می گردد .
وی همچنین با اشــاره بــر اینکه در کنار مراکــز نگهداری 
بیمــاران روانی مزمن خانه های یک چهارم راه و یک دوم راه 
نیز وجود دارد، خاطر نشــان شــد: بیماران روانی بعد از بهبود 
نســبی که بتوانند یک  چهارم کارهای خــود را انجام دهند به 
مرکز یک چهارم راه منتقل می شــوند و اگر بتوانند ۵۰درصد 
کارهای شــخصی را انجام دهند به مراکز یک دوم راه انتقال 

می یابند .
صحاف با بیان این که مشــاوره ها در چندین ســطح عمومی 
و تخصصی ســالمت روان انجام طبقــه بندی می گردد اظهار 
داشــت: خط ۱۴۸۰ خط دولتی بوده و بــه صورت رایگان از 
ساعت ۸ صب تا ۱۲ شب اقدام به مشاوره  مختلف می نماید.

 مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی با اشاره به ارتباط تلفنی 
مشاوران با خط ۱۲۳ در مواقع بحران با افراد،متذکر شد؛افرادی 
که دچار بحران هایی از جمله کودک همسری، همسر آزاری، 
خودکشی و غیره می شوند می توانند با خط ۱۲۳ تماس بگیرند 
و مشــکالت خود را به ســمع و نظر کارشناسان برسانند و در 
این اثنا طی یکســال گذشــته، ۱۵ هزار تماس با خط ۱۲۳ در 
خصوص بحران ها از جمله کودک همســری، خودکشــی و  

سایر اتفاقات تلخ ضبط شده است.
 مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی با بیان این که یک مرکز 
موقت نگهداری هم برای طیف اوتیســم پیش بینی گردیده و 
عمده هدف،از آن نگهداری کودکان اوتیســم در خانه است 
ولی خانواده ها برای انجام کارهای خود به تجدید قوا و تنفس 
نیــاز دارند لذا  کودکان در خانه های اقامت موقت نیز به طور 

روزانه نگهداری می شود تا تنفسی برای والدینشان باشد .
  وی ادامــه داد : از بهمــن ماه ســال ۹۸ ســامانه غربالگری 
سالمت روان به طور عمومی راه اندازی شده اگر فردی دچار 
اســترس  و یا احساس نیاز به مشاوره داشــته باشدمی تواند از 
این ســامانه مشــاوره بگیرد.وی  یاد آور شد ؛ در حال حاضر 
۱۷۱ مرکز مشاوره وجود دارد که طی یکسال گذشته ۹۸ هزار 
و ۸۰۲ مورد خدمات مشــاوره انجام داده اند و از این آمار ۳۵ 
هــزار و ۸۲۴  مورد حضوری و ۶۱ هزار و ۹۷۰ مورد از طریق 

تلفن بوده است .
صحــاف در پایان تاکید کرد: خانواده های که کودک ۳ تا 
۶ ساله دارند به پایگاه های سنجش برای غربالگری در سراسر 

استان مراجعه نمایند .
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 محمد کالمی در گفتگو با خبرنگاران در ارتباط با 
اقدامات صورت گرفته در پویش اطعام و احسان 
حســینی اظهار کرد: از ابتدای مــاه محرم تاکنون 
۴۷۱ هــزار و ۵۸۱ پرس غــذا در قالب این پویش 
نیازمندان سطح اســتان توزیع شده است.وی  بین 
خاطر نشــان کرد: همچنین ۶۴ هزار  و ۸۵۱ بســته 
غذایی نیــز در قالب پویش احســان حســینی در 
اختیار نیازمندان تحت حمایت اســتان قرار گرفته 
اســت. مدیــرکل کمیته امداد آذربایجان شــرقی 

افزود: پویش اطعام و احســان حســینی از ابتدای 
محرم امســال آغاز و تا پایان صفر ادامه داشت و 
با استقبال خوبی از سوی خیرین و مردم نیکوکار 

بود. استان روبرو 
وی با بیان اینکه این پویش توانســته است اثرات 
خوبی را در ســطح اســتان داشــته باشــد، گفت: 
کمیتــه امداد با اجرای ایــن پویش با هدف اطعام 
و احســان اقدامات مؤثــری را در مناطق مختلف 

انجام داده است. مناطق محروم  به ویژه 

 مدیرکل کمیته امداد استان آذربایجان شرقی:

از ابتدای ماه محرم تاکنون؛ توزیع بیش از ۴۷۱ هزار پرس غذای 
گرم و ۶۵ هزار بسته معیشتی بین نیازمندان استان
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ز پوستر پنجمین دوره مسابقات برنامه نویسی در دانشگاه 
پیام نور استان آذربایجان شرقی رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار ما؛ در این مراسم که شرکت کنندگان 
از طریق ویدئو کنفرانس با هم ارتباط داشتند، با حضور دکتر 

معصومی ریاست دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی، 
دکتــر امین ناجی معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشــجویی 
دانشــگاه پیام نور و سایر مهمانان، ضمن رونمایی از پوستر 

مسابقات، سایت مسابقات نیز به بهره برداری رسید.

برگزاری مسابقات برنامه نویسی در دانشگاه پیام نور آذربایجانشرقیبرگزاری مسابقات برنامه نویسی در دانشگاه پیام نور آذربایجانشرقی
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مرکز رشد مشــترک پارک علم و فناوری آذربایجان 
شرقی و دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز با محوریت 

تخصصی چرم و کفش افتتاح شــد.
بــه گزارش خبرنــگار مــا در تبریز؛رییس کمیســیون 
آموزش و تحقیقات مجلس شــورای اسالمی در آیین 
افتتاح این مرکز رشد با اشاره به فعالیت ۶ هزار شرکت 
دانش بنیان در کشــور گفت: شــرکت های دانش بنیان 
در ســال گذشــته بــا اشــتغال زایی ۴۰۰ هزارنفــری، 
توانســته اند از محل فروش محصوالت دانش بنیان ۲۰ 

هزار میلیارد ریال درآمد کســب کنند.
دکتــر علیرضا منادی بابیان اینکــه با ابالغ قانون طرح 
جهش تولید دانش بنیان حمایت های مادی و معنوی از 

شــرکت های فناور و دانش بنیان به میزان بسیار زیادی 
افزایش خواهــد یافت اظهار کــرد: درآمد حاصل از 
تعرفه ۵ درصدی واردات ماشین آالت به شرکت های 

دانش بنیــان و فناور اختصاص خواهد یافت.
نماینــده مــردم تبریز، اســکو و آذرشــهر در مجلس 
شــورای اســالمی بــا تأکید بــر ضــرورت بهره مندی 
صنایع از فنــاوری در تولید محصوالت خود، افزایش 
بهــره وری مقوله ای مهــم عنوان کرد کــه واحدهای 

مختلف صنعتی باید به عنوان توجه بیشــتری بکنند.
از  هرکــدام  مشــکالت  داد:  ادامــه  منــادی  دکتــر 

شهرســتان ها باید احصا و توسط فناوران مرتفع شود.
بــه گفته نماینــده مردم تبریز، اســکو و آذرشــهر در 
مجلس شــورای اســالمی، معــاون علمــی و فناوری 
رییس جمهــور با تخصیــص ۵۰ میلیارد ریــال اعتبار 
به این مرکز رشــد و ارائه مجــوز کارگزاری ارزیابی 

فناوری در شــهر تبریز موافقت کرده است.
رییس کمیســیون آموزش تحقیقات مجلس شــورای 
اسالمی با اشــاره به رشد کمی دانشــگاه ها در سالیان 
ابتدایی ایجادشــان گفت: با اســتقرار مراکز فناوری و 
دانش بنیان در واحدهای دانشــگاهی ،این واحدها  در 

قرارگرفته اند. توسعه  مرحله 

 افتتاح مرکز رشد مشترک 
پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی و دانشگاه آزاد تبریز
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رییس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی نیز از ایجاد 
۵ مرکز رشــد مشــترک با دانشگاه آزاد اســالمی استان 
آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: با حمایت های پارک 
علم و فناوری آذربایجان شــرقی و مشارکت واحدهای 
دانشگاهی فضاهای مازاد آموزشی دانشگاه های استان در 

اختیار واحدهای فناور و دانش بنیان قرار می گیرد.
دکتــر عبدالرضا واعظی افزود: همکاری خوبی توســط 
بخش دولتی، خصوصی و صنایع در اکوسیســتم فناوری 

استان شکل گرفته است.
از  را  تخصصــی  مراکــز  ایجــاد  و  تمرکززدایــی  وی 
سیاســت های اصلی پارک علم و فناوری استان بیان کرد 
و گفت: با افتتاح این مرکز تعداد مراکز رشد پارک علم 
و فناوری آذربایجان شــرقی به ۱۷ مرکز رشــد افزایش 
یافت که نسبت به سال ۹۷ تعداد این مراکز دو برابر شده 

است.
دکتــر واعظی بــا قدردانی از رییس کمیســیون آموزش 
و تحقیقــات مجلس در خصــوص تصویب طرح جهش 
تولیــد دانش بنیــان در مجلس شــورای اســالمی گفت: 
قوانین خوبــی در خصوص حمایت از واحدهای فناور و 
دانش بنیان در مجلس تصویب شــده است که امیدواریم 

در عمل نیز به خوبی اجرا شود.
وی با اشاره به واگذاری ۱۴ قطعه زمین از اراضی پارک 
علم و فناوری استان به واحدهای فناور و دانش بنیان برای 
ایجاد کارگاه تولید صنعتی اظهار کرد: اراضی در اختیار 
پارک علم و فناوری استان بسیار محدود است و دانشگاه 
تبریز نیز به رغم توافق های انجام شده و مصوبه های هیات 
های امنا دانشگاه تبریز و پارک علم و فناوری، ۲۰ هکتار 
زمین موردتوافق از ۳۲۰ هکتار از اراضی در اختیار خود 

را واگذار نمی کند.
رییــس پارک علم و فناوری آذربایجان شــرقی با تأکید 
بر ضرورت افزایش فرهنــگ توجه به فناوری در جامعه 
خاطرنشــان کرد: دانشــگاه ها باید بجای توجه صرف به 
مقاله نویسی و پایان نامه، به طرح های فناورانه توجه کنند 
و اجرای پروژه های ارتبــاط با صنعت یکی از اصل ترین 

معیارهای ارتقا اعضای هیات علمی باشد.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی آذربایجان شرقی  هم توجه 
به مقوله فناوری را رویکرد اصلی این دانشــگاه عنوان 
و خاطرنشان کرد: این دانشــگاه در پی تغییر مأموریت 

آموزشی دانشگاه به پژوهش و فناوری است.
دکتــر جوان پــور با اشــاره بــه ظرفیت هــای موجود 
در دانشــگاه آزاد اســالمی اســتان و فضــای فیزیکی 
گســترده دانشــگاه در شــهرهای مختلف استان گفت: 
این دانشگاه آماده است ســاختمان واحدهای دانشگاه 
در شهرســتان های مختلف اســتان را به حــوزه فناوری 

اختصاص دهد.
وی ایجاد سراهای نوآوری در حوزه های کفش و چرم، 
علوم اجتماعی، نســل چهارم دانشــگاهی، کشاورزی، 
رباتیک فوالد، قطعه ســازی و ســرامیک و مدرسه های 
عالی مهارتی تخصصی را از اصلی ترین برنامه های این 

دانشگاه عنوان کرد.
رییس دانشــگاه آزاد اســالمی آذربایجان شرقی ضمن 
تشــکر از همراهــی پارک علم و فناوری اســتان  برای 
توســعه فناوری در این دانشــگاه یادآور شد: بر اساس 
تفاهــم انجام یافتــه با پــارک علم و فنــاوری قدم های 
مشــترک خوبی درزمینه ی رشــد واحدهــای فناور و 
دانش بنیان در حال برداشته شدن است و به زودی مراکز 
رشد مشترک در شهرستان های مرند، سراب و آذرشهر 

به بهره برداری خواهد رسید.
مرکز رشد مشــترک پارک علم و فناوری آذربایجان 
شرقی و دانشــگاه آزاد تبریز در ساختمانی به مساحت 
دو هــزار و ۳۰۰ مترمربع و زیربنای دو هزار مترمربع در 

۵ طبقه راه اندازی شده است.
در ایــن مرکز رشــد حمایت های مالی از نمونه ســازی 
اولیــه طــرح، خدمات ثبــت اختــراع، مالکیت فکری 
و حقوقــی، خدمات آموزشــی، مشــاوره ای مرتبط با 
مدیریت کســب وکار و کمک به اخذ تســهیالت الزم 
برای تجاری ســازی محصوالت تولیــدی خدماتی  به 

واحدهای فناور مستقر ارائه خواهد شد.
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مدیرکل پســت آذربایجان شــرقی گفت: روزانه ۴۰ 
هزار مرســوله پســتی داخلی و خارجی توسط ۲۱۰ نامه 
رسان این استان در ۶ ماهه اول امسال جا به جا شده است 
و در واقع با ۲۵درصد جمعیت استان در ارتباط هستیم.

محمد پوربزرگ روز شنبه در نشست با خبرنگاران به 
مناسبت روز جهانی پست، اظهار کرد: بیشترین مبادالت 
خارجی پســت آذربایجان شــرقی در مدت یاد شده به 
ترتیب با کشــورهای آلمان، اســترالیا، انگلیس و کانادا 

بوده است.
وی افزود: شــرکت پست جمهوری اســالمی ایران با 
۱۹۲ کشــور جهان مبــادالت پســتی دارد و آذربایجان 
شــرقی نیز از این قاعده مستثنی نیســت و می تواند این 

مبادالت را انجام دهد.
پوربزرگ ادامه داد: روزانه توســط ۱۰۷خط مبادله از 
یکهزار و ۲۰۰ نقطه خدمات پســتی ارایه و مرســوالت 
ارســال می شــود و بر این اســاس ۲هزار نفر در پســت 

آذربایجان شرقی خدمات ارایه می دهند.
وی با اشــاره بــه اینکه پســت آذربایجان شــرقی در 
شــاخص های توســعه و کیفیت رتبه های اول کشــور 
را کسب کرده اســت، گفت: ۹۷.۵درصد توزیع موفق 
مرسوالت را در ۲سال گذشته داشتیم و ۲.۵درصد باقی 
مانده مرســوالت به علت اشتباه نوشته شدن آدرس ها یا 

نقل مکان کردن صاحب نامه برگشتی بوده است.
مدیرکل پســت آذربایجان شــرقی همچنین با اشــاره 
به اینکه شــاخص درآمدی این اداره کل در اســتان ۴۵ 
درصد نسبت به ســال گذشته افزایش یافته است، اظهار 
کرد: در تجارت الکترونیک ۴۰درصد افزایش داشتیم و 
با ۷۰۰ فروشگاه در این خصوص قرارداد مستقیم داریم.

پوربزرگ با اشــاره به اینکه در دوران کرونا یک روز 
تعطیل نداشتیم، گفت: ۴۰درصد همکاران پست مبتال به 

کرونا شدند.
وی با اعالم اینکه به طور متوســط هر نامه رسان ۱۵۰ 
مرسوله را روزانه توزیع می کند، از مسووالن خواست تا 
طرح سختی کار همکاران نامه رسان را پی گیری کنند 
تــا در مجلس معطل نماند و مــورد تصویب نمایندگان 

قرار گیرد.
وی همچنین از توســعه نخســتین مــوزه تمبر ایران در 
تبریز خبــر داد و افزود: این موزه در خرداد ماه امســال 
در خانه تاریخی مجتهدی ها افتتاح شــده و آثار تمبری 
مربوط به پهلوی اول، پهلــوی دوم و قاجار به مجموعه 
موجود اضافه می شــود در ضمن دوره های تمبرشناسی 

نیز در این مکان برگزار خواهد شد. منبع ایرنا

مدیرکل پست آذربایجان شرقی:

جا به جایی روزانه ۴۰ هزار مرسوله پستی در آذربایجان شرقی
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فرمانده نیروی انتظامی آذربایجان شرقی گفت:  ۱۶۸ پرونده 
جرائم اقتصادی در نیمه نخســت امســال در آذربایجانشــرقی 

تشکل یافته است .
 سردار حسین عبدی در نشست مطبوعاتی که به مناسبت هفته 
ناجا درمحل ســتاد فرماندهی آذربایجانشرقی برگزار شده بود 
افزود: طی ســال جاری  پرونده هــای مختلفی درحوزه جرائم 
اقتصادی شــکل گرفته که از جمله می تــوان ، اخالل درنظام 

اقتصادی، پولشویی ،سوء استفاده از تسهیالت
غیرمجاز بانکی، اختالس، ارتشا، تبانی رباخواری،  تعدی به 
اموال دولتی، فرار مالیاتی، زمین خواری،و غیره عنوان کرد که 

در مجموع  ۱۶۸  پرونده  را در بر می گیرد.
وی همچنین از کشف ۴ تن و ۴۷۹ کیلوگرم انواع مواد مخدر 
توسط سبزپوشان این نیرو داد و اضافه نمود؛ این ارقام درشش 

ماه  اول رخ داده است .
ســردار حسین عبدی تاکید کرد؛با تالش این نیرو امسال بالغ 
بر ۴ تن و ۴۷۹کیلوگرم انواع مواد مخدر در اســتان کشــف و 
ضبط و تعداد ۳ هزار و۲۸۷ توزیع کننده مواد مخدر دســتگیر 

و به محاکم قضایی برای بازدارندگی و غیره معرفی شده اند .
فرمانــده نیــروی انتظامی آذربایجان شــرقی از کشــف ۸۹ 

درصدی کالهبرداری ها در اســتان خبر داد و گفت: در حوزه 
کالهبرداری نیز۲ هزار و ۳۰۲ پرونده تشــکیل شده و متاسفانه 
میزان وقوع کالهبرداری در اســتان ما نســبت به ســال قبل دو 

درصد بیشتر از میانگین کشوری می باشد.
سردار عبدی یاد آور شــد: نیروی انتظامی بر اساس وظایف 
تعریف شده در امورات محوله خود؛ مسئول ایجاد نظم، امنیت 
و آرامش در جامعه و حفظ دستاوردهای انقالب اسالمی بوده  
و در زمره سازمان هایی است که بیشترین ارتباط با ارکان جامعه 

و حفظ شئونات آن دارد .
وی اظهار داشــت: با عنایت به اینکه شعار امسال هفته نیروی 
انتظامی “پلیس هوشمند، امنیت پایدار” است لذا به تناسب این 
شعار در سال های اخیر هوشمندسازی و تجهیز پلیس از سرعت 
و توســعه مورد قبول ارتقال یافته و ا عتقاد بر این هســت که با 
روش سنتی نمی توان در پیشگیری و کشف جرایم نقش مهمی 

ایفا کرد .
ســردار عبــدی در ادامــه اشــاره ای هــم بــه  ارزش ریالی  
پرونده هــای اقتصادی کــرد و عنوان داشــت :  ۱۶۸ پرونده به 
ارزش ۴۰۳ میلیارد تومان در این خصوص تشکیل شده و ۲۱۹ 

متهم اقتصادی درگیر این پرونده هستند .
فرمانده نیروی انتظامی آذربایجان شرقی ؛ درخصوص امنیت 
مرزها هم تصریح کرد: خوشبختانه با دستیابی به فناوری های به 
روز کنترل مرزها به صورت اوپتیکی بود و دراین راستا داشتن 
مرزهای امن ازدستاورد هوشمندسازی نیروی انتظامی می باشد.

این مقــام عالی پلیس آذربایجان شــرقی در ارتباط با جرائم 
خشن در این استان اظهار داشت؛با فرهنگ سازی و همکاری 
همراهی همه جانبه مردم شاهد کاهش جرایم خشن هستیم و در 
مقایســه با سایر استانها از آمار پایین برخورداریم که این توفیق 
در ســایه  فرهنگ غنی مردم و وجود علمای دینی در اســتان 

است.

فرمانده نیروی انتظامی آذربایجان شرقی :

تشکیل ۱۶۸ پرونده در زمینه جرائم اقتصادی در نیمه نخست امسال
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