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ارتباط مستمر با مردم از وظایف
                              اصلی مدیران است 

فصل  تدوین

سرمایه گذاران گروه قطعات خودرو عظام حتی 
یک دالر در خارج از کشور سرمایه گذاری نکرده اند

تصریح در انتقال آب ارس به تبریز 
راه عبور از وضع فعلی است
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ماهی گیری اپراتورهای 
اینترنت همراه از آب گل آلود نابسامانی 

بازار؛ وزیر ارتباطات ورود کند
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معضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس با بیان 
اینکه اپراتورهای اینترنت همراه در شرایط کنونی به 
دنبال ماهی گیری از آب گل آلود هستند، گفت: شیوع 
ویروس کرونا جبر استفاده از اینترنت را افزایش داده 
و در حال حاضر اینترنت جزیی از سبد کاالی زندگی 

روزمره شده است.
لطف اهلل سیاه کلی عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با 
انتقاد از گرانی اینترنت همراه، گفت: در شرایط کنونی 
و با توجه به نابسامانی بازار، گرانی اینترنت همراه نیز 
باری مضاعف بر دوش مردم شده این در حالی است که 
باید با ایجاد زیرساخت های مناسب زمینه دورکاری و 
انجام امور اداری از طریق اینترنت را بیش از گذشــته 

فراهم کرد.

گرانی اینرتنت همراه غیرقابل توجیه است

نماینده مردم قزوین در مجلس شــورای اسالمی 
گرانی اینترنت همراه را غیرقابل توجیه دانست و افزود: 
آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
باید به موضوع ورود کرده و از سوءاســتفاده اپراتورها 
در شــرایطی که مردم با گرانی روزانه کاالها روبه رو 

هستند، جلوگیری کند.
وی با بیان اینکه اپراتورهای اینترنت همراه در شرایط 
کنونی به دنبال ماهی گیری از آب گل آلود هستند، 
اظهار کرد: شیوع ویروس کرونا جبر استفاده از اینترنت 
را افزایش داده است و در حال حاضر اینترنت جزیی از 

سبد کاالی زندگی روزمره شده است.

اینرتنت به جزء الینفک زندگی مردم تبدیل شده است

ایــن نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه 
در حال حاضر اینترنت به جزء الینفک زندگی مردم 
تبدیل شده است و ابزار کار بسیاری از مشاغل است، 
اضافه کرد: فضای مجازی به عرصه زندگی تبدیل شده 
بنابراین ایــن خدمت که یکی از اصلی ترین نیازهای 
جامعه است باید با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار 

گیرد.گفتنی است؛ رییس ســازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان طی نامه ای به مدیران عامل 
شرکت های ارتباطات سیار و خدمات ارتباطی ایرانسل 
از آنان خواســت تا ظرف ۲۴ ساعت، نحوه فروش به 
لحاظ شکلی و قیمت بسته های اینترنت را مطابق روال 
قبل از تاریخ ۱۳ تیرماه اجرا کنند.وی در پایان خاطر 
نشان شد ؛شرکت پیستون ایران اقدامات وسیعی در 
جهت کاهش ارز بری و ساخت داخل نمودن قطعات 
و ملزوات تولید داشته و وابستگی این شرکت به خارج 
از کشــور چه به لحاظ مواد و ملزومات و چه به لحاظ 

دانش فنی و تکنولوژی نزدیک به صفر است.

نهادینه شدن دانش در پیستون سازی ایران

در ادامه این بازدید حســین خاکسار رییس هیات 
عامل شرکت پیستون ایران هم گفت  : امروز دانش در 
شرکت پیستون سازی، نهادینه است و ما می توانیم 
بدون اتکا به شرکت ها و متخصصین خارجی، فرایند 
بسیار پیچیده طراحی و راه اندازی خطوط تولید را با 
مهندسین و پژوهشگران شرکت پیستون ایران انجام 

دهیم.
خاکســار با اشاره به تعدیل ۱۵۰ هزار نفر در حوزه 
صنعت قطعه ســازی خاطر نشان شد ؛ خوشبختانه 
با یاری خدای متعال و تالش همکاران و مســاعدت 
وحمایت گروه عظام، ما در شــرکت پیســتون ایران، 
با اجرای طرح های توســعه ای حتی جذب نیرو هم 

داشته ایم.
وی با اشــاره به اهداف پیســتون ایــران در تبریز 
گفت ؛ ایــن مجموعه در ســال ۱۳۵۲ در زمانی که 
اولین جرقه های قطعه سازی در کشور شکل گرفت، 
با ســرمایه گذاری مشترک یک گروه ایرانی با شرکت 
ماهله آلمان )Mahle( تاسیس شد و تولید خودش 
را در زمینه تولید انواع پیستون های خودروهای دیزلی 
و بنزینی شروع کرد. پیســتون ایران در سال ۱۳۷۲ 
درحالی که با مشــکالت فراوانی روبرو بود، بر اساس 
سیاســت های دولت وقت مبنی بر واگذاری به بخش 
خصوصی توسط گروه عظام خریداری شدو هم اینک 

بیش از ۷۴ نوع محصول تولید می کند .
وی یاد آورد شد ؛ شــرکت پیستونسازی ایران در 
زمان واگذاری به بخش خصوصی، تنها ۵ نوع محصول 
تولید می کــرد برای دو نوع خودروی دیزلی و ســه 
نــوع خودروی بنزینی تولید می کــرد. با واگذاری به 
بخش خصوصی در ســال ۱۳۷۲، تحوالت اساسی در 
محصوالت این شرکت و دانش و تکنولوژی این شرکت 

آغاز شد.
ظرفیت ایــن شــرکت در ســال ۱۳۷۳ حداکثر 
یک میلیون عدد پیســتون بوده، در حالی که بعد از 
سرمایه گذاری و توسعه ای که بخش خصوصی از سال 
۷۲ شــروع کرد، ما امروز تولیــد ۵ محصول را به ۷۴ 

محصول از انواع پیستون رسانده ایم.
شرکت پیستون ایران از یک میلیون عدد پیستونی 
که در سال ۱۳۷۲ برنامه تولیدش بود ولی محقق نشد 
و فکر می کنم ۸۰۰ هزار تا محقق شده بود امروز برای 
سال ۱۳۹۹ به صورت قطعی و اجرایی، برنامه تولید ۶ 
میلیون عدد پیستون را دارد و این شش میلیون عدد 
قطعا ا محقق شده است چراکه زیرساخت های الزم چه 
به لحاظ برنامه ریزی تامین مواد و چه به لحاظ نیروی 
انسانی و زیرساخت های تولیدی در شرکت فراهم شده 
و ان شاءاهلل ما در ماه های آتی  از رکورد شش میلیون 

عدد پیستون را عبور خواهیم کرد.
قبل از سال ۹۸ بیشترین رکوردی که در سال های 
گذشته شــرکت پیستون ایران ثبت کرده، ۴ میلیون 
عدد پیســتون بوده. با وجود تمــام تحریم ها و تمام 
فشارهایی که از جوانب مختلف، چه به لحاظ تغییرات 
نرخ ارز و چه به لحاظ مشکالتی که برای بعضی از لوازم 
یدکی مواجه شدیم، ما در ســال ۹۸ باالترین رکورد 
تاریخ این شرکت را داریم ثبت می کنیم و از مرز شش 

میلیون در سال جدید عبور کرده ایم .

 عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

ماهی گیری اپراتورهای اینترنت همراه از آب گل آلود 
نابسامانی بازار؛ وزیر ارتباطات ورود کند/گرانی اینترنت 

همراه غیرقابل توجیه است
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خبرگزاری آریا- گروهی از دانشمندان 
برجســته در نامه ای به “مؤسســه ملی 
ســالمت” آمریکا درخواســت کردند که 
پــس از اینکه داوطلبان جوان واکســن 
کوویــد-۱۹ را دریافت کردنــد، باید در 
معرض ویروس قــرار بگیرند تا از قابلیت 

محافظتی واکسن اطمینان حاصل شود.
به گــزارش خبرگزاری آریــا به نقل از 
بی بی سی، گروهی از دانشمندان از جمله 
برندگان جایزه نوبل در نامه ای به رئیس 
“مؤسسه ملی سالمت” آمریکا اعالم کردند 
که “آزمایش های چالش  برانگیز” می تواند 

پیشرفت واکسن را تسریع بخشد.
مدیر برنامه توسعه واکسن “کووید-۱۹” 
دانشگاه “آکسفورد” گفت: چنین مطالعاتی 

باید عملی و پرمعنی باشد.
در حال حاضر ۲۳ واکسن کروناویروس 
در سراســر جهان در مرحله آزمایشــات 

بالینی است.
تنهــا راهی کــه میتــوان فهمید این 
واکسن ها عملکرد مناسبی دارند، این است 
که یک تعداد کافی از داوطلبان در زندگی 
روزمره خود در معرض کروناویروس قرار 

بگیرند و آلوده نشوند.

تحقق این امر می تواند به ســال دیگر 
کشیده شــود. این نامه با امضای بیش از 
۱۰۰ شــخصیت برجسته علمی از جمله 
۱۵ دانشمند برنده نوبل ارسال شده است.

در این نامه خواســته شده که پس از 
اینکه داوطلبان جوان و ســالم واکســن 
کرونــا را دریافت کردند، عمداً در معرض 

کروناویروس قرار گیرند.
این دانشمندان مدعی شدند که خطر 
این کار برای ســالمتی آن ها بســیار کم 
بوده ولــی مزایای بالقوه ایــن کار برای 

جامعه بسیار زیاد است.

همچنین در این نامه آمده اســت: اگر 
با  بتواند  برانگیز  کارآزمایی های چالــش  
ایمنی و سالمتی، فرآیند توسعه واکسن 
را توسعه دهد، پس یک توجیه قوی برای 

استفاده از آن وجود دارد.
ایــن نامه که از آزمایش های چالشــی 
حمایت می کند، توســط “آدریان هیل”) 
Adrian Hill( مدیــر انســتیتو جنر 

دانشگاه آکسفورد امضا شده است.
دانشــگاه آکســفورد خــود در حــال 
تولید یکی از مهم ترین واکســن ها علیه 

کروناویروس است.

نامه دانشمندان به مؤسسه ملی سالمت آمریکا: داوطلبان واکسن کرونا، 
باید در معرض ویروس قرار گیرند!
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آرمان تبریز-نشست خبری مدیرکل و مدیر درمان 
تأمین اجتماعی آذربایجانشــرقی به مناسبت هفته 
تأمین اجتماعی با حضور اصحاب رســانه در محل 

تامین اجتماعی استان برگزار شد .
به گــزارش خبرنگار مــا در تبریز،جعفر سمســاری مدیر کل 
تأمین اجتماعی اســتان در این مصاحبه خبری که همزمان با 
سومین روز هفته تأمین اجتماعی که تحت عنوان زندگی سالم 
با گســترش نظام تأمین اجتماعی نامگذاری شده است، برگزار 
شــد، ضمن تبریک هفته تأمین اجتماعی به شرکای اجتماعی 
و کارکنان این سازمان، ســازمان تأمین اجتماعی را بزرگترین 
نهاد بیمه ای کشور دانست که به عنوان یک سازمان اقتصادی و 
اجتماعی، بیش از نیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش داشته 
و خدمات خود را در چارچوب قانون، در قالب خدمات درمانی، 
بیمه بیکاری، غرامت دســتمزد ایام بیمــاری و بارداری، پروتز 
و اروتز، تعهدات بلندمدت شــامل بازنشستگی، ازکارفتادگی و 

بازماندگی به ذینفعان ارائه می کند.
کاهش نسبت بیمه شدگان به تعداد بازنشستگان چالشی، جدی 

برای صندوق های بازنشستگی
مدیر کل تأمین اجتماعی اســتان بــا اعالم اینکه بیش از ۶۹۷ 
هزار نفر بیمه شــده و ۱۹۲ هزار نفر بازنشته و مستمری بگیر 
اصلی تحت پوشــش اداره کل تأمین اجتماعی استان هستند، 
جمعیت تحت پوشــش این اداره کل با احتساب افراد تبعی را 
بالغ بر دو میلیون و یکصد هزار نفر اعالم نموده و تصریح کرد با 
توجه به ساختار جمعیتی و شرایط اشتغال کشور، افزایش تعداد 
بازنشستگان به نسبت بیمه شدگان طی دهه های اخیر پیشی 
گرفته و در حال حاضر  نســبت  بیمه شدگان به بازنشستگان 
به کمتر از ۵ رسیده است که این عدد به عنوان هشداری برای 
صندوق های بازنشســتگی از جمله ســازمان تأمین اجتماعی 

محسوب می گردد.
پرداخت ۵۰۸۰ میلیارد تومان از بابت

 تعهدات در سال ۹۸
جعفر سمساری، میزان هزینه های پرداخت شده از بابت تعهدات 
سازمان تأمین اجتماعی در سطح استان با احتساب هزینه های 
درمان را ۵۰۸۰ میلیارد تومان دانســته و اذعان داشت این رقم 

حدود ۸۶۰ میلیــارد تومان بیش از میزان منابع ســازمان در 
اســتان است که اهم آن در قالب ۳۴۰۰ میلیارد تومان تعهدات 
بلنــد مدت، ۱۲۰۰ میلیارد تومان تعهدات درمانی، ۴۱ میلیارد 
تومــان تعهدات کوتاه مدت و ۲۰۵ میلیارد تومان مقرری بیمه 

بیکاری پرداخت شده است.

توسعه خدمات غیرحضوری،
برنامه راهبردی سازمان تأمین اجتماعی است

مدیر کل تأمین اجتماعی اســتان توسعه خدمات غیرحضوری 
در راستای تسهیل و روانسازی امور و افزایش سطوح دسترسی 
را از جمله برنامه های راهبردی ســازمان در طی سالهای اخیر 
عنوان داشــته و افزود مشاهده بازرســی های کارگاهی، ابالغ 
الکترونیکی و احکام مطالباتی کارفرمایان، صدور برگ پرداخت 
غیر حضوری بیمه شدگان خاص، مشاهده سوابق بیمه شدگان، 
درخواســت خدمات غیر حضوری کوتاه مــدت، حذف اعتبار 
دفاتردرمانی، نام نویسی متمرکز بیمه شدگان، دفترچه درمان 
متمرکز، درخواســت غیرحضوری بازنشســتگی، صدور گواهی 
کسر اقســاط، فیش حقوقی و احکام مستمری بگیران از جمله 
مهمترین خدمات غیرحضوری سازمان است که از طریق سامانه  

eservices.tamin.ir  در دسترس می باشد.
وی بــا بیان اینکــه حذف اعتبــار دفاتر درمانــی، اقدامی در 
جهت حذف دفترچه کاغذی و جایگزینی آن با نســخه نویسی 
الکترونیکی اســت، افــزود ۱۵۹ میلیون بار مراجعه به شــعب 
تأمین اجتماعی در ســال انجام می شود که بالغ بر ۴۹ میلیون 
بار این مراجعات، مربوط به خدمات دفترچه درمانی است که با 
حذف اعتبار و در ادامه حذف نســخه کاغذی، نیاز به مراجعات 

حضوری به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت.

سازمان تأمین اجتماعی حامی نیروهای مولد کشور در 
جهش تولید

جعفر سمساری با اشــاره به اینکه سازمان تأمین اجتماعی در 
راستای رونق و جهش تولید همواره حامی نیروهای مولد کشور 

مدیر کل تأمین اجتماعی آذربایجانشرقی عنوان کرد:

کاهش نسبت بیمه شدگان به تعداد بازنشستگان، چالشی جدی برای صندوق های بازنشستگی/ 
پرداخت ۵۰۸۰ میلیارد تومان از بابت تعهدات در سال۹۸



5

فصل تدوین شماره 16. مرداد ماه  1399

است، گزارشی از اقدامات این سازمان در راستای بهبود فضای کسب و 
کار ارائه نموده و اذعان داشت طی سال۹۸ تعداد ۲۴۱۰ مورد بخشودگی 
جرائم کارفرمایان خوش حساب صورت گرفته است که در این قالب ۴۲ 
میلیارد تومان از جرائم دیرکرد کارگاههای مدیون بخشوده شده است .

وی تسهیل صدور مفاصا حساب جهت صدور و تمدید کارت بازرگانی، 
تســهیل بازرسی از دفاتر قانونی و تقسیط بلند مدت بدهی کارفرمایان 
را از دیگر اقدامات اداره کل تأمین اجتماعی اســتان در راستای بهبود 
فضای کســب و کار دانســته افرود بیش از ۸۶۰۰ مورد تقسط بدهی 

کارفرمایان در سال ۹۸ انجام شده است.

فعالیت هیچ کارگاهی به علت بدهی به سازمان تأمین اجتماعی 
مختل نشده است

جعفر سمســاری وصول به هنگام مطالبــات حق بیمه به جهت ایفای 
تعهدات در قبال ذینفعان را ضروری خوانده و افزود  با توجه به شرایط 
اقتصادی کارگاه های تحت پوشــش، میــزان مطالبات معوق اداره کل 
تأمین اجتماعی اســتان بالغ بر ۱۳۱۱ میلیارد تومان می باشد و لیکن 
اداره کل تأمین اجتماعی استان علیرغم این حجم از مطالبات تعهدات 
خویــش را در چارچوب مقررات محقق نمــوده و موردی از اختالل در 
فعالیت و تعطیلی کارگاهها به علت بدهی به ســامان تأمین اجتماعی 

گزارش نشده است

تمهیدات سازمان تأمین اجتماعی در حمایت از 
مشاغل آسیب دیده از کرونا

مدیر کل تأمین اجتماعی اســتان با اشاره به اقدامات سازمان در جهت 
مقابله با شــیوع بیماری کرونا، اذعان داشــت عالوه بر خدمات درمانی 
به مراجعین، امهال حق بیمه ســهم کارفرمایی در سه ماهه اول شیوع 
بیماری، پرداخت کمک هزینه بیکاری به بیمه شدگان شاغل در مشاغل 
۱۴ گانه آسیب دیده از کرونا، تمدید اعتبار دفاتر درمانی بیمه شدگان 
و مشــمولین بیکاری تا شهریور ماه، حذف و کاهش فرآیندهای اداری 
حضوری و تعلیق جلســات کمیســیون های پزشــکی و … از جمله 

مهمترین اقدامات تأمین اجتماعی بوده است.

۱۲۰۰ میلیارد تومان از بابت خدمات درمانی در تأمین اجتماعی 
استان هزینه شده است

دکتر اســماعیل مقدس پور، مدیر درمان تأمیــن اجتماعی آذربایجان 
شــرقی نیز در این نشســت با اعالم اینکه ۲۰۵۰ نفر در حوزه درمان 
تأمین اجتماعی در قالب دو بیمارســتان و ۱۲ درمانگاه در استان ارائه 
خدمت می کند، آمار تعداد مراجعات سرپایی به مراکز درمانی سازمان 

در اســتان را بیش از دو میلیون و ششصد مراجعه اعالم نموده و اذعان 
داشت تعداد بستری، جراحی، جراحی قلب و آنژیوگرافی انجام شده در 
مراکز درمانی ملکی استان به ترتیب ۳۳۵۶۰، ۱۷۱۳۱، ۷۱۹ و ۴۰۶۲ 
مورد است و در بخش درمان مستقیم نیز بیش از دو میلیون و ششصد 
هزار مورد خرید خدمت از پزشکان و دندانپزشکان طرف قرارداد انجام 

شده است.
مدیر درمان تأمین اجتماعی استان عملکرد هزینه ای مدیریت درمان 
در ســال ۹۸ در بخش درمان مستقیم را بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان و 
در بخش درمان غیر مستقیم ۸۰۰ میلیارد تومان اعالم نموده و اذعان 
داشت درمانگاه های عجبشیر، هشترود و ملکان در آینده نزدیک افتتاح 
خواهند شد و این در حالی است که ایجاد پلی کلینیک در شهر جدید 
سهند و درمانگاه در شهرســتان های صوفیان و بستان آباد در دستور 

کار قرار دارد.

۱۳۰۰ نفر بیمار کرونایی در مراکز درمانی تأمین اجتماعی استان 
تحت درمان قرار گرفته اند

دکتر مقدس پور با قدردانی از مسئولین استانی در جهت واگذاری زمین 
بیمارستان ۳۲۷ تختخوابی تأمین اجتماعی در تبریز، خاطر نشان کرد 
احداث این بیمارســتان در دستور کار سازمان بوده و با ایجاد این مرکز 
ضمن تحول در خدمات درمانی سازمان زمینه اشتغال مستقیم بیش از 

دو هزار نفر ایجاد خواهد شد.
وی بــا قدردانی از پرســنل درمانی در جهت مقابله بــا بیماری کرونا، 
اذعان داشــت ۹۰ نفر از کادر درمانی مدیریت درمان تأمین اجتماعی 
اســتان به بیماری کرونا مبتال شــده اند و این در حالی است که تعداد 
بیماران کرونایی مراکز درمانی تأمین اجتماعی استان از ابتدای شیوع 
این بیمــاری ۱۳۰۵ نفر بوده از این تعــداد ۹۰ نفر در حال حاضر در 
بیمارستانها بستری هستند و متاسفانه ۱۰۵ نفر نیز در اثر ابتال به این 

بیماری جان باخته اند.
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قریب به ۴ دهه هست که هرساله با آغاز 
فصل بهارعاشــقان عرصه ایثار و شهادت 
وآنانکــه خواهــان سرســبزی عقیده و 
ایمانشان هستند کوله بار سفر برمی دارند 
و با توشه ای مختصر با نام کاروان راهیان 
نور همراه و میهمان سرزمین الله ها می 

شوند.
راهیان نورسابقه ای بس طوالنی وحکایتی 
کم نظیردر بیــان واقعیت ها ازمظومیت 
شــهدا و همچنین از رشــادت های آنان 

دارد.
این کاروان محدود به سال های اخیرختم 
نمی شــود بلکه قدمتی با همزمانی امضا 
قطعنامه ۵۹۸ دارد و چنین بود که خاک 
های جنوب کشــور امانتــدار خون ها و 
اجســاد جوانان این مرز و بوم شدند البته 
شاید هم سابقه ای دیرینه تر داشته باشد 
یعنی از سال ۱۳۶۱ زمانی که خرمشهریا 

همان خونین شهر آزاد شد .
دراین اثنا خانواده شــهدا بودند که با دل 
های داغدارمیهمان سرزمین جنوب شدند 
واولین مســافران کاروان های راهیان نور 
به نام این گروه در آرشیو پرافتخار دوران 

طالیی دفاع مقدس به ثبت رسید.
حال پس از گذشت سال ها اززمان جنگ 
اینک هرســاله میلیون ها مسافردرقالب 
کاروان های راهیان نور به استان خوزستان 
و غرب کشورسفر می کنند سرزمین هایی 
چون شــلمچه ، فکه ، طالئیه و دهالویه 
که روزی میزبــان بندگان خوب خدا بود 
امروز داغدار شــهیدان بــه عرش رفته و 
میزبان جوانانی اســت که راه آنها را ادامه 

می دهند.
اینــک  دراین ســال ها مســووالن وبه 
خصوص سپاه پاســداران انقالب اسالمی 
درحوزه ماندگاری ارزش های دوران دفاع 

مقدس، اجرای طرح کاروان راهیان نور را 
از ســال ۱۳۷۷ به طور رسمی در کشور 
آغاز کردند.در این میان سازمان اردویی؛ 
راهیان نوروگردشــگری سپاه عاشورا نیز 
فعالیت گســترده ای را انجام داده است 
به منظور آشنایی بیشــتربا عملکرد این 
سازمان پای صحبت های سرهنگ پاسدار 
»توکل فرهادی«  مســول این ســازمان 
درسپاه عاشورا شــدیم آنچه می خوانید 

ماحصل این گفت وگوی است.
مسئول ســازمان اردویی، راهیان نورسپاه 
عاشــورا با اشــاره به اهداف این سازمان 
گفــت: اگر چه امســال با ظهــورو بروز 
ویروس منحوس کرونا کــه امیدواریم با 
دعا خیرمسلمین ّشراین ویروس به زودی 
ازکره خاکی و باالخص از کشورمان دفع 
گــردد توفیق حضوردرراهیــان نورازماها 
سلب شــد اما این سازمان با ایجاد فضای 
مجازی و بسترســازی در آن تا حدی به 

دنبال رفع این خال و پرکردن آن بود.
سرهنگ فرهادی افزود:اکنون که انقالب 
اســالمی با رهبــری حکیمانه درمســیر 
بالندگی جهت نیل به تمدن اسالمی قرار 
گرفته وراهیان نورکه به مثابه سفرعزت و 
تدوام ایستادگی است لذا براساس همین 
انگیــزه ها و آرمان ها با ایجاد برنامه های 
برای حفظ  ،با حضوراقشارمختلف  متنوع 
ارزش های اســالمی ، انتقال رشادت ها 
وجان فشانی های رزمندگان ۸ سال دفاع 
مقدس درمناطق عملیاتــی دوران دفاع 

مقدس حضورمی یابند .

مسئول اردویی و راهیان نور سپاه عاشورای آذربایجان شرقی :

روحیه باالی گروه جهادی خادمین شهدا
 نشان ازانگیزه خدمت مضاعف برای هموطنان است
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وی تصریــح کرد:طــرح ریزی جهت 
اجرای اردوهای فرهنگی ،تربیتی،علمی، 
سیاحتی، زیارتی وراهیان نور به منظور 
توسعه و تعمیق فرهنگ وتفکر بسیجی 
وارزش هــای دفاع مقــدس در جهت 
تشــکیل ارتش ده ها میلیونی از جمله 
اهداف این ســازمان بوده و اثر بخشی 

آن برکسی پوشیده نیست.
این فرمانده ارشــد درســازمان اردوی 
سپاه عاشورا تصریح کرد: وظایف کلی 
ایــن ســازمان تهیه و تدویــن اصول، 
سیاســتها، طرح هــا و برنامــه های 
کالن اردویی، راهیان نوروگردشــگری 
وپیگیری وتصویب واجرای آن براساس 

دستورالعمل های ابالغی می باشد .
 مســئول اردویی و راهیان نورســپاه 
عاشورای آذربایجان شرقی اذعان نمود: 
هدایت، هماهنگی، نظارت واجرای بهینه 
ی اردوهای راهیان نور وبرنامه ریزی به 
منظور ترویج و تعمیق فرهنگ و تفکر 
بسیجی و ارزش های انقالب اسالمی و 
دفاع مقدس در بین خادمین گروهای 
جهادی شهدا و به کارگیری راویان فتح 
دراردوها برراستای عمق بخشی داخلی 
ازدیگر وظایف و ماموریت این سازمان 

می باشد.
وی درادامه تاکید کرد: خادمین شهدا 
درقالب ۲۵ گروهان و ۹۸ گروه جهادی 
شــکل گرفته ودرتــدام عظیم بحث 
فرهنگی به صورت خود جوش درعرصه 

های مختلف نقش آفرینی می کنند .
ســرهنگ فرهادی گفت؛ پــس ازبروز 
ویــروس کرونا این گروههــا با حضور 
درشهرســتان ها ومرکز اســتان با ۱۵ 

گروه جهادی شامل خواهران به تعداد 
۴۳۰ نفرو۲۳ گروه برادران شامل ۶۴۰ 
نفر درمراحل اول ماموریت با غربالگری 
۱۴۴۸۰۰ نفــر بــه انجــام خدمــات 

پرداختند .
وی عنــوان کرد: گروههــای جهادی 
خادمین شهدا با تولید بیش از۳۴۵۰۰ 
ماسک و ۷۶۲۶۰ فقره بروشورومحلول 
معابرومحــالت  وپاکســازی  پاشــی 
مورداقــالم   ۵۹۸۴۰ پرخطروتوزیــع 
بهداشــتی به صورت رایــگان به یاری 

افراد نیازمند شتافتند .
 ســرهنگ فرهادی همچنیــن اضافه 
نمود: تولید لباس محافظ بیمارستانی 
معیشتی   ســبد  ۱۲۸۴۰مورد  وتوزیع 
و ۸۲۰۰ نســخه دعای هفتم سجادیه 

ازدیگر فعالیت های این گروه بود .
مســئول اردویــی وراهیان نورســپاه 
عاشــورای آذربایجان شرقی درتشریح 
مرحله دوم فعالیت های خادمین شهدا 
یادآورشد: ازاوایل اردیبهشت ماه به بعد 
هم با رویکرد متفــاوت در قالب طرح 
مومنانــه وتوزیع بســته های حمایتی 
برای افراد نیازمند ۲۸۶۱۰ مورد سبد 
حمایتی با مواد خوراکی عمدتاً شامل 
برنج ، روغن مرغ و حبوبات ... و همچنین 
تجلیل ازکادردرمانی درسطح استان با 

پوشش ۶۱۲ نفر به وقوع پیوست.
وی متذکر شد:این همه حجم عملکرد 
حتی ازبرخی کشورها به مراتب باالتر 
بوده واین فــداکاری نشــان ازروحیه 
بســیجی و دفاع ازوطــن را در بر دارد 
واین ظرفیت ها نشــان مــی دهد که 
فرزندان این مرزو بوم درهمنوع دوستی 
ازانگیزه مضاعف برای خدمت به وطن 

وایران اسالمی برخوردار هستند .
مســئول اردویــی وراهیان نورســپاه 
شــرقی  آذربایجــان  عاشــورای 
تشــکیل  افــراد  اظهارداشــت:عمده 
دهنده گروه خادمین شــهدا معلمین، 
وسایراقشار  آموزان  ،دانش  دانشجویان 
هســتند که بدون کوچکترین چشــم 
داشت برای خدمت به هموطنان دراین 
تشکل همچون رزمندگان دوران دفاع 

مقدس حضوردارند .
وی تاکیــد کرد:این ســازمان آمادگی 
دارداگرستاد کرونا اعالم مجوزکند، بی 
نوربه  راهیان  دراعــزام  باردیگر  درنگ 

منطقه عملیاتی نقش آفرینی کند.
ایــن مقام مســول تصریح نمــود: ما 
درجنــوب اردوگاهی بــا امکانات الزم 
برای استقرار ۱۷۰۰ نفر با تمام امکانات  

داریم.
ســرهنگ فرهــادی درادامــه افزود: 
ماموریت اصلی گروه خادمین شــهدا 
جغرافیا محورهســت وهر نقطه ای از 
وطن نیاز به کمک باشــد این عزیزان 
درآنجا حضور خواهند یافت .وی گفت: 
به اذعان فرماندهــان ناحیه گروههای 
جهادی خادمین شهدا درتزریق روحیه 
کرونا  با  درمبارزه  بیشترازقبل  جهادی 

نقش ایفا کرده اند .
وی درپایان ازسردارخرم فرمانده سپاه 
عاشــورا، ســرهنگ محمد اسکندری 
رئیس سازمان بســیج سازندگی سپاه 
عاشــورا و همچنین ازتالش وزحمات 
ارزشــمند کمیته های خادمین شهدا 
درنواحی سطح استان مراتب قدردانی 
همراهی  خاطــر  رابــه  وتشــکرخود 

ومساعدت ها الزم به عمل آورد. .
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اســتاندار آذربایجان شرقی، ارتباط 
مســتقیم و مســتمر با مــردم را از 
مهم تریــن وظایــف ذاتــی مدیران 
برشمرد و ادامه داد: از تمامی مدیران 
استان انتظار دارم که خدمات خود را 
به بهترین شــکل ممکن برای مردم 
بازگو کــرده و اجازه ندهند که برخی 
حواشی و تخریب های جهت دار، آنها 
را از ارائــه خدمت به مــردم بازدارد.

دکتر محمدرضا پورمحمدی در دیدار 
مدیران بهزیســتی و تامین اجتماعی 
اســتان به مناسبت هفته بهزیستی و 
تأمین اجتماعی، گفت: در ســال های 
اخیــر اقدامات بســیار خوبی در این 
حوزه انجام شده اســت که شایسته 

قدردانی است.
 وی بر پرهیز از کمیت گرایی صرف 
در خدمات دهی به مردم تأکید کرد و 
گفت: بهبود ارائه خدمات به مردم در 
تمامی دستگاه های خدمات رسان باید 
اولویت اصلی مدیران و کارکنان باشد.

 استاندار آذربایجان شرقی از عملکرد 
ســازمان تامین اجتماعی اســتان در 
الکترونیکی کردن پرونده ها و همچنین 
تمدید غیرحضوری دفترچه های بیمه 
قدردانی کرد و افــزود: این روند باید 
ادامه داشــته و دستگاه های دیگر نیز 
برای ارائــه غیرحضوری خدمات خود 
به مــردم، برنامه ریزی های عملیاتی و 

کاربردی داشته باشند.
 پورمحمدی با اشــاره به حساسیت 
خدمــت در دســتگاه هایی همچون 
بهزیســتی و تامین اجتماعی، اظهار 
داشــت: این دســتگاه ها برای امنیت 
فرهنگی مردم  و  اجتماعی  اقتصادی، 
در تالش هســتند و با خدمات ارزنده 
خود به جامعه، مصــداق بارز افرادی 
هستند که بر اساس آیات قرآن کریم، 

جان انسان ها را نجات می دهند.
 وی ادامــه داد: نجات جان افراد به 
معنای نجات از مرگ نیســت و ایجاد 
شغل و سایر اقدامات مشابه نیز مصداق 

نجات زندگی انسان هاست.
 پورمحمــدی تأکید کــرد: تمامی 
مدیران باید عملکرد خود را به صورت 

روزانه مورد بررسی قرار داده و نهایت 
تالش خــود را برای انجــام کارهای 
شــاخص و یادگاری به مــردم انجام 

دهند.
 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
آذربایجان شــرقی نیز در این دیدار، 
گفت: در حال حاضر ۶۳ درصد جمعیت 
اســتان تحت پوشــش صندوق های 
مختلــف اجتماعی همچــون تامین 
اجتماعی و بیمه روســتاییان و عشایر 

هستند.
حســین فتحی با اشاره به سهم ۴۳ 
درصدی تعاون در اقتصاد استان، گفت: 
بیــش از ۹۰ درصد کســب وکارهای 
فعلی استان مربوط به کسب وکارهای 
خرد و کوچک است که بسیاری از آنها 
در طول ســه تا پنج سال از بین می 
روند و باید با اتخاذ تدابیر مناســب از 

این اتفاق جلوگیری کرد.
 وی از ثبــت ۲۷ هــزار فرصــت و 
درخواست شغلی در سامانه رصد استان 
در سال گذشته خبر داد و گفت: برای 
کاهش و تک رقمی شدن نرخ بیکاری 
در استان باید ساالنه بیش از ۵۰ هزار 
شــغل جدید ایجاد کرد. مدیران کل 
بهزیســتی و تأمین اجتماعی و مدیر 
درمــان تأمین اجتماعــی هم در این 
عملکرد یک ساله  از  گزارشــی  دیدار 

دستگاه های متبوع خود ارائه کردند.

استاندار آذربایجان شرقی:

ارتباط مستمر با مردم از وظایف اصلی مدیران است
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شــمار مبتالیان و قربانیان کروناویروس در 
جهان همچنان رو به افزایش است و براساس 
آخرین آمارها، شمار مبتالیان این بیماری ۱۲ 

میلیون و ۱۷۰ هزار و ۵۷۰ نفر شده است.
به گزارش ســالمت نیوز، روند افزایش آمار 
مبتالیان به بیماری کووید-۱۹ که تاکنون در 
۲۱۳ کشــور و منطقه در جهان شیوع یافته، 
ادامــه دارد و این بیماری همچنــان در دنیا 

قربانی می گیرد.
تازه ترین آمارها حاکی از آن است که شمار 
قربانیان کروناویروس جدید در جهان به ۵۵۲ 
هزار و ۱۱۲ نفر رســیده و تاکنون ابتالی ۱۲ 
میلیون و ۱۷۰ هزار و ۵۷۰ نفر به این بیماری 

نیز تأیید شده است.
همچنین بنابر تازه ترین آمارها تاکنون هفت 
میلیون و ۶۹ هزار و ۲۸۳ نفر از بیماران مبتال 

به کووید-۱۹بهبود یافته اند.
از میان چهار میلیــون و ۵۴۹ هزار و ۱۷۵ 
مورد ابتالی فعال در سراسر جهان ، ۹۹ درصد 
موارد یعنی چهار میلیون و ۴۹۰ هزار و ۸۹۷ 
نفر وضعیت خفیف داشته اند و تنها ۵۸ هزار و 
۲۷۸ مورد معادل یک درصد از کل موارد در 

وضعیت وخیم قرار دارند.
همچنین از هفت میلیون و ۶۲۱ هزار و ۳۹۵ 
پرونده مختومه بیماران مبتال به کرونا هفت 
میلیون و ۶۹ هزار و ۲۸۳ نفر معادل ۹۳ درصد 
از موارد بهبود یافتــه و ۵۵۲ هزار و ۱۱۲ نفر 
معادل هفت درصد از مــوارد جان خود را از 

دست داده اند.
آمریکا همچنان درصدر فهرست کشورهای 
درگیر بــا بیماری کووید-۱۹ قرار داشــته و 
بیشــترین آمار قربانیان و مبتالیــان به این 

بیماری را به خود اختصاص داده است.
از ســوی دیگر برزیل و هند به لحاظ تعداد 
مبتالیان به ترتیب در رتبه های دوم و ســوم 
جای گرفتند و برزیــل و انگلیس نیز پس از 
آمریکا بیشــترین شــمار قربانیان ناشــی از 

کروناویروس را به خود اختصاص داده اند.
بنا بر گزارش پایگاه اطالع رسانی “ورلداُمتر”، 
تعــداد مبتالیان و قربانیان ایــن بیماری در 
کشــورهایی که بنا بر گزارش های رســمی 
باالترین آمارها را داشته اند تا لحظه انتشار این 

خبر به ترتیب به شرح زیر است:
۱. آمریکا سه میلیون و ۱۵۸ هزار و ۹۳۲ مبتال، 

۱۳۴ هزار و ۸۶۲ قربانی
۲. برزیل یک میلیون و ۷۱۶ هزار و ۱۹۶ مبتال، 

۶۸ هزار و ۵۵ قربانی
۳. هنــد ۷۶۹ هزار و ۵۲ مبتال، ۲۱ هزار و ۱۴۴ 

قربانی
۴. روســیه ۷۰۰ هزار و ۷۹۲ مبتال، ۱۰ هزار و 

۶۶۷ قربانی
۵. پرو ۳۱۲ هزار و ۹۱۱ مبتال، ۱۱ هزار و ۱۳۳ 

قربانی
۶. شیلی ۳۰۳ هزار و ۸۳ مبتال، ۶۵۷۳ قربانی

۷.اســپانیا ۲۹۹ هزار و ۵۹۳ مبتال، ۲۸ هزار و 
۳۹۶ قربانی

۸. انگلیــس ۲۸۶ هزار و ۹۷۹ مبتال، ۴۴ هزار و 
۵۱۷ قربانی

۹. مکزیک ۲۷۵ هزار و ۳ مبتال، ۳۲ هزار و ۷۹۶ 
قربانی

۱۰. ایران ۲۴۸ هــزار و ۳۷۹ مبتال، ۱۲ هزار و 
۸۴ قربانی

پس از آن کشــورهای ایتالیــا با ۲۴۲ هزار 

و ۱۴۹ مبتال، پاکســتان با ۲۴۰ هزار و ۸۴۸ 
مبتال، آفریقای جنوبی بــا ۲۲۴ هزار و ۶۶۵ 
مبتال، عربستان سعودی با ۲۲۰ هزار و ۱۴۴ 
مبتال، ترکیه با ۲۰۸ هزار و ۹۳۸ مبتال، آلمان 
بــا ۱۹۸ هزار و ۷۶۵ مبتال، بنگالدش با ۱۷۲ 
هزار و ۱۳۴ مبتال، فرانسه با ۱۶۹ هزار و ۴۷۳ 
هزار مبتال، کلمبیا با ۱۲۸ هزار و ۶۳۸ مبتال، 
کانادا با ۱۰۶ هزار و ۴۳۴ مبتال و قطر با ۱۰۱ 
هــزار و ۵۵۳ مبتال تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار 

مبتال به کرونا را گزارش داده اند.
سپس آرژانتین با ۸۷ هزار و ۳۰ مبتال، چین 
با ۸۳ هزار و ۵۸۱ مبتــال، مصر با ۷۸ هزار و 
۳۰۴ مبتال، ســوئد با ۷۳ هزار و ۸۵۸ مبتال، 
اندونزی با ۶۸ هــزار و ۷۹ مبتال، عراق با ۶۷ 
هزار و ۴۴۲ مبتال، بالروس با ۶۴ هزار و ۲۲۴ 
مبتال، اکوادور با ۶۳ هزار و ۲۴۵ مبتال، بلژیک 
با ۶۲ هزار و ۱۲۳ مبتال، امارات متحده عربی 
با ۵۳ هزار و ۴۵ مبتال، قزاقستان با ۵۳ هزار و 
۲۱ مبتال، کویت با ۵۲ هزار و ۷ مبتال و هلند 
با ۵۰ هزار و ۷۴۶ مبتال، اوکراین با ۵۰ هزار و 
۴۱۴ مبتال، فیلیپین با ۵۰ هزار و ۳۵۹ مبتال، 
عمان با ۵۰ هزار و ۲۰۷ مبتال بیش از ۵۰ هزار 

مورد ابتال را تاکنون ثبت کرده اند.
همچنین کشــورهای ســنگاپور، پرتغال، 
بولیوی، پاناما، جمهوری دومینیکن، لهستان، 
افغانستان، سوئیس، ســرزمین های اشغالی، 
بحرین، رومانی، نیجریه، ارمنســتان، ایرلند، 
هندوراس، گواتماال، آذربایجــان، غنا و ژاپن 
بیش از ۲۰ هزار مبتال را تاکنون ثبت کرده اند.

آمار جهانی؛ کروناویروس بیش از ۱۲ میلیون 
مبتال به کووید۱۹
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 بر اساس تفاهم نامه جدید 
شــهرداری  بین  همکاری 
تبریز و سپاه تبریز، کنگره 
بزرگ شــهدای تبریــز در حوزه هایی 
همچون جشــنواره هــای فرهنگی و 
هنری، خدمت رســانی و ســازندگی، 
فضای مجــازی و رســانه، آموزش و 
تولیدات هنری و نشــریات برگزار می 

شود.
بــه گــزارش خبرنــگار مــا ازتبریز؛   
تفاهم نامه همکاری بین شــهرداری و 
ســپاه ناحیه غدیر تبریز در موضوعات 
فرهنگــی، اجتماعــی و خدماتی به 
امضای ایرج شــهین باهر و ســرهنگ 
پاسدار عبداهلل شادی رسید که برگزاری 
کنگره بزرگداشت شهدای تبریز یکی از 

مهمترین مفاد آن است.
شهردار تبریز در حاشیه امضا این تفاهم 
نامه با اشــاره به بیانــات رهبر معظم 
انقالب مبنی بر گام دوم انقالب گفت: 
برای برون رفت از وضعیت فعلی جامعه، 
توجه به منویات مقام معظم رهبری و 
گام دوم انقالب که معظم له ارائه کرده 

اند، ضروری است.
ایــرج شــهین باهر، سیاســت کاری 
شهرداری را بهره مندی از ظرفیت های 
تمام دســتگاه ها عنوان کرد و اظهار 
داشت: شهرداری تبریز نهادی فراگیر 
و عمومی اســت که در اکثر حوزه ها 

وظایفــی دارد و از این رو ما از ظرفیت 
بیش تر دســتگاه ها در انجام ماموریت 
های پیش بینی شــده در حوزه های 

مختلف استفاده می کنیم.
او ادامــه داد: ما با تمامی دســتگاه ها، 
رسان  خدمات  دستگاه های  مخصوصا 
بیشــترین تعامل را داریــم و اعتقاد 
داریم اگر نیت خدمت به مردم اســت، 
باید عناوین و جایگاه های خود را کنار 
گذاشته و با تعامل و همکاری در خدمت 

شهروندان باشیم.
او تأکید کرد: بایســتی اعتقاد،   فکر، 
روش و منش ما همکاری و تفاهم بین 
دستگاه ها باشد و در تمام حوزه هایی 
که  می توانیم از پتانسیل مجموعه سپاه 
استفاده می کنیم تا دست در دست هم 
داده و راحتی و آسایش بیش تری برای 

مردم عزیزمان ایجاد کنیم.
بزرگداشــت شهدای  برگزاری کنگره 
تبریز یکی از مفاد مهم تفاهم نامه ای 
اســت که امروز بین شهرداری تبریز و 

سپاه ناحیه غدیر امضا شد.
از دیگر مفاد ایــن تفاهم نامه می  توان 
اردوگاه فرهنگی، تربیتی  به راه اندازی 
و تاکتیکی در پــارک بزرگ، برگزاری 
اردوهــای فرهنگی، زیارتی و تفریحی، 
راه اندازی آموزشگاه علمی، فرهنگی و 
ورزشی، فضاسازی شهری، کاشت نهال 

و ... اشاره کرد.

با همکاری شهرداری و سپاه تبریز؛ 
کنگره بزرگداشت شهدای تبریز برگزار می شود

بایســتی اعتقــاد،   فکر، 
مــا  منــش  و  روش 
بین  تفاهم  و  همــکاری 
در  و  باشد  ها  دســتگاه 
تمــام حوزه هایــی که  
می توانیــم از پتانســیل 
استفاده  ســپاه  مجموعه 
در  دســت  تا  کنیم  می 
دست هم داده و راحتی 
و آســایش بیــش تری 
بــرای مــردم عزیزمان 

ایجاد کنیم.
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شرکت  تبریز-مدیرعامل  آرمان 
گاز اســتان آذربایجان شــرقی 
وعده نزدیک رسانی و تأمین گاز 
تمامی بخش های صنعتی استان 

را در سال جاری داد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، 
سّیدرضا رهنمای توحیدی گفت: 
از زمــان ابالغ مصوبه شــورای 
اقتصاد مبنی بر نزدیک رســانی 
گاز بــه بخش هــای تولیدی و 
صنعتی مشــمول ایــن مصوبه، 
شــرکت گاز ۹۷ درصد نزدیک 
رســانی تعهدات خود را در این 

بخش تحقق بخشیده است.
واحــد  از۶۶۳  داد:  ادامــه  وی 
صنعتی مشمول این مصوبه۶۴۳ 
واحد نزدیک رسانی شده و صرفاً 
۲۰ واحــد باقیمانده که به یاری 
خدا این تعداد نیز در سال جاری 
به جرگه مصــرف کنندگان گاز 

طبیعی خواهند پیوست.
توحیدی با اشــاره بــه اهمّیت 
جایگزینی گاز طبیعی با ســایر 
فرآورده های میان تقطیر، تصریح 

کرد: گاز، انرژی پاک و دوستدار 
محیط زیست بوده و بهره مندی 
بخش های صنعتــی و تولیدی 
از گاز طبیعی، عــالوه بر حفظ 
محیط زیســت، از بعد اقتصادی 
نیز، بلحــاظ ایجاد ارزش افزوده، 
اهمّیت قابل توجهی برای استان 
خواهد داشت که از دستاوردهای 
پروژه نزدیک رســانی شبکه گاز 
مشــمول  صنعتی  واحدهای  به 
مصوبه شــورای اقتصــاد صرفه 
جویی۵۷/۲ میلیون لیتر سوخت 

مایع در سال می باشد.
همچنیــن احــداث و افزایــش 
ایســتگاه  مــورد   ۷ ظرفیــت 
C.G.S در ســطح اســتان با 
ظرفیت بالغ بــر ۵۰۰۰۰۰ متر 
مکعب بر ســاعت در دستور کار 
واحدگازرسانی به صنایع قرارداد 
که این مهــم، تامین گاز تمامی 
زیرساخت های الزم برای تامین 
گاز واحدهای تولید و صنعتی را 
در سطح استان، در صورت وجود 

تقاضا فراهم می نماید.

کرد:  تصریح  توحیــدی 
و  پــاک  انــرژی  گاز، 
دوســتدار محیط زیست 
بوده و بهره مندی بخش 
تولیدی  و  صنعتــی  های 
از گاز طبیعــی، عــاوه 
بر حفظ محیط زیســت، 
از بعــد اقتصــادی نیــز، 
بــه لحاظ ایجــاد ارزش 
افــزوده، اهمیّــت قابــل 
اســتان  بــرای  توجهــی 

داشت خواهد 

مدیر عامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی: 

امسال تمامی بخش های تولیدی و صنعتی 
استان گازدار می شود
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آرمــان تبریز- مدیر عامل 
فاضــالب  و  شــرکت آب 
شرقی  آذربایجان  اســتان 
گفت:با بروز و شوع ویروس کرونا، در 
کشــور و به تبــع آن در اســتان و 
حساسیت مردم به مسائل  بهداشتی 
بیش از پیش میزان مصرف آب شرب 
نبست به ســال قبل افزایش یافت.

آرمان تبریز-مدیر عامل شرکت آب 
و فاضالب اســتان آذربایجان شرقی 
گفت:با بروز و شــیوع ویروس کرونا، 
در کشــور و به تبع آن در اســتان و 
حساسیت مردم به مسائل  بهداشتی 
بیش از پیش میزان مصرف آب شرب 
نبست به ســال قبل افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار ما علیرضا ایمانلو 
در نشست مطبوعاتی خود با اصحاب 
رســانه افزود:علی رغم برداشت آب 
از تمامــی ظرفیت های موجود، اعم 
ازچاهها ، قنات ، ســد نهند  وطرح 
آبرســانی زرینه رود که بصورت فرا 
اســتانی و از ۲۰۰ کیلو متری تبریز 
تامیــن می شودمتاســفانه  با توجه 
به تعمیرات پیش آمــده در تصفیه 
خانه آب زرینه رود و به تبع آن افت 
میزان ذخایر آب کالنشــهر تبریز در 
بعضی از نقاط مرتفع شهر شاهد افت 
فشــارو با کمبود آب مواجه شده ایم 

که الزم اســت شهروندان جهت رفاه 
حال همنوعان خود در مصرف بهینه 
آب حساســیت بیشــتری را بعمل 
آورند تــا دچار قطعی آب نشــویم.

مهنــدس ایمانلــو که بــه همراه 
معاونــان خود درجمــع خبرنگاران 
ســخن می گفت درادامه با اشاره به 
عبوراز این بحران افزود: صرفه جویی 
۱۰ الــی ۱۵ درصدی در مصرف آب 
توســط مشــترکین و رعایت الگوی 
مصرف  راه عبور از این مشــکل می 
باشــد و ما از شهروندان تقاضا داریم 
سایرمشــترکین  حال  رعایت  جهت 
توصیه های شــرکت آب و فاضالب 
استان را جدی بگیرند تا درخصوص 
آب تامیــن دچارمشــکل نشــویم .

مدیر عامل آب و فاضالب اســتان 
افــزود : با توجــه به اینکــه منابع 

آب در کشــور ما محدود می باشــد  
و حــدود ۷۵ درصــد آب شــرب 
شــهروندان ازمنابع ســطحی تامین 
می شــود ضرورت دارد از این نعمت 
الهی به درســتی اســتفاده نماییم .

وی تصریــح کــرد : بــر اســاس 
آمارهــای موجود در ۲ مــاه ابتدای 
ســال جاری و با بــروز  کرونا  ۳۷ 
درصد افزایش مصرف داشــتیم که 
اینک به ۱۸٫۵ درصد رســیده است.

مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب 
اســتان آذربایجــان شــرقی اظهار 
داشت:درشــرایط کنونــی با مصرف 
غیر استاندارد در بعضی از مناطق که 
بیش از ۱۸۰متــر اختالف ارتفاع در 
آنها وجود دارد  افت فشار آب به عمل 
میاید که این خالء موجب نارضایتی 
می گردد و در صورت رعایت کاهش 
مصرف ۱۰ الی ۱۵درصدی می توانیم 
این مشــکل را پشت ســر بگذاریم .

وی در ادامــه با اشــاره بــه آمار 
مقایســه مصرف آب نسبت به زمان 
مشابه سال گذشته گفت : امسال در 
مقایســه با مدت مشابه سال گذشته 
، حدود ۲۷ درصــد افزایش مصرف 
در تبریــز و حــدود ۲۴/۵ درصــد 
افزایش مصرف در اســتان را داریم  
و کارکنان زحمت کش شــرکت آب 

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی:

 مشارکت عمومی مشترکین درصرفه جویی مصرف آب
 یکی از عوامل اصلی موفقیت در مدیریت منابع آبی است
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 و فاضــالب اســتان بصورت شــبانه روز و بــا تمام 
ظرفیــت تــالش مــی کننــد تانســبت بــه تامین و 
توزیــع آب شــرب شــهروندان اقــدام مــی نماینــد.

ایمانلو همچنین درخصوص میزان پوشــش پوشــش 
۸۲ درصدی شبکه آبرســانی در آذربایجانشرقی افزود: 
۶۵ شــهروهزار و ۵۰۰ روستا در اســتان تحت پوشش 
شــبکه آب هستند که این شــرکت در مجموع به بیش 
از چهار میلیون نفردرسطح استان ارائه خدمات می کند.

وی با اذعــان به  افراط درمصرف انرژی در کشــور و 
به دنبال آن اســتان آذربایجان شــرقی گفت: در بحث 
مصرف آب، متوســط ســرانه جهانی مصــرف آب برای 
هــر نفر دریک شــبانه روز حدود ۱۵۰ لیتر اســت که 
این میزان در کشــور ۲۲۰ لیتر بوده و با شیوع بیماری 
کرونــا حتــی از این مرز نیز فرا تر رفتــه و به۲۵۰ لیتر 
رســیده که به نوعی نشان از عمق فاجعه در مصرف آب 
و عدم توجه به سرنوشــت نســل های آینده می باشد.

آذربایجــان  فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
شــرقی تاکید کــرد:راه عبور از شــرایط فعلی بســیار 
ســاده اســت و تنها ۱۰ الی ۱۵ درصــد صرفه جویی 
در مصــرف مــی توان  این بحــران را مدیریــت کرد .

ایمانلو عنــوان کــرد ،در حال حاضر عمــده دغدغه 
مــا رعایــت الگوی مصرف اســت وهم اکنون شــرکت 
آب و فاضــالب اســتان در تالش اســت بــرای تأمین 
آب مــورد نیاز مــردم ازظرفیــت های الزم اســتفاده 
کنــد تــا در تامین آب مصرفی مشــکلی پیــش نیاید.

وی تاکیــد کرد:متأســفانه منابــع تأمیــن آب قابل 
مقایســه با برق و گاز نیســت واگر بدرســتی مدیریت 
نشود افسار از دســت ما خارج می شود به طوری که با 
کاهش مصرف و رعایت اســتانداردها خیلی از مشکالت 
در حــوزه آب تــا حدودی قابل پیشــگیری هســت .

مدیرعامل آبفای اســتان خاطر نشــان شد ؛ در حال 
حاضر ۵۵ الی ۶۰ درصد آب تبریز از زرینه رود و مابقی 
از طریق سد نهند و چاه ها تأمین می شود که در چند روز 
آینده، چندین چاه نیز برای افزایش توان پاسخگویی به 

مصرف، وارد مدار خواهد شــد اما در صورت عدم رعایت 
مصــرف و صرفه جویی باز هم پاســخگوی این حجم از 
مصرف  نخواهد بود.وی راه چاره عبورازشــرایط کنونی 
را تصریــح درانتقال آب ارس  و قــرار دادن آن درمدار 
خواهند و گفت : البته با افزاش  آمار جمعیت و توســعه 
شهری شاید این اتفاق هم نقش مسکن را خواهد داشت 
و درمان اساســی نخواهد بود.ایمانلو درپایان، با اشاره به 
ادغام شــرکت آب و فاضالب روســتایی و شرکت آب و 
فاضالب شــهری گفت، استان ما درسطح کشور شاید با 
جــرات بتوان گفت که یکی از اســتان های برتر در این 
حوزه بود که با تدابیر و هماهنگی کوچکترین مشکلی در 
این ارتباط نداشــت و به خوبی از پس این اقدام بر آمد .

ایمانلو عنوان کرد ،در حال حاضر عمده دغدغه ما 
رعایت الگوی مصرف است وهم اکنون شرکت آب و 

فاضالب استان در تالش است برای تأمین آب مورد نیاز 
مردم ازظرفیت های الزم استفاده کند تا در تامین آب 

مصرفی مشکلی پیش نیاید.
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بیســتمین جلســه کارگــروه مقابلــه بــا پیامدهای 
اقتصــادی ناشــی از شــیوع ویــروس کرونــا به 
با  و  رئیس جمهــور  اقتصــادی  معــاون  ریاســت 
حضــور نماینــدگان دســتگاه ها برگــزار شــد و 
روند اعطای تســهیالت به شــاغلین و کارفرمایان 
مشــاغل در رســته های چهارده گانه آسیب دیده 

گرفت. قرار  بررسی  مورد 
به کارفرمایان و خویش  پیامک  ارســال  وضعیت 
فرمایان درخصوص اعطای تســهیالت به کســب 
و کارهــای آســیب دیــده و همچنیــن بررســی 
درخواســت وزارت دفــاع و پشــتیبانی نیروهای 
تومانی  میلیــون  پرداخــت وام یک  برای  مســلح 
از  مســلح  نیروهای  بازنشســتگان  و  به کارکنــان 
جملــه موضوعاتی بــود که در این جلســه مورد 

گرفت. قرار  بررسی 
در این جلســه دکتر محمد نهاوندیان با بیان اینکه 
خســارت دیدگان  به  تســهیالت  ســریع  پرداخت 
ناشــی از شیوع ویروس کرونا مورد تاکید دولت 
و شــخص رئیــس جمهــور اســت، از بانک های 
عامل تعیین شــده در این زمینه خواست همکاری 
و تالش بیشــتری برای پرداخت ســریع تسهیالت 

باشند. داشــته  کننندگان  ثبت نام  به 
تمدیــد 5 روزه مهلــت ثبــت نام بــرای دریافت 
بود که  این کارگــروه  مهــم  تســهیالت، مصوبه 
در  کارفرمایــان  و  شــاغلین  همــه  آن  براســاس 
در  دیــده مصوب  آســیب  گانــه   14 رســته های 
 25 کارگــروه اقتصــادی کرونــا، می تواننــد تا  
تیرمــاه با مراجعه به ســامانه اینترنتی وزارت رفاه 
KARA .MCLS.gov. و تامیــن اجتماعی به آدرس 

ir  نســبت بــه ثبت نام بــرای دریافت تســهیالت 
کنند. اقدام  اعطایی 

براســاس مصوبــه کارگــروه مقابله بــا پیامدهای 
برای  ویروس کرونا،  شــیوع  از  ناشــی  اقتصادی 
از بانک ها در ســقف  ایــن تســهیالت  دریافــت 
مبالغی که نیاز به معرفی ضامن کارمند می باشــد، 

نیست. الزامی  کارمند  بودن ضامن  رســمی 

در جلسه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع کرونا عنوان شد: 

تاکید دولت بر تسریع بانک ها در پرداخت تسهیالت به مشاغل خسارت دیده از کرونا / 
تمدید ۵ روزه مهلت ثبت نام برای دریافت تسهیالت در سامانه وزارت کار
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شهردار منطقه ۹ تبریز گفت: به 
و  آســان  دسترســی  منظور 
تسهیل در امر عبور و مرور، در 
بهار امسال ۵/۴ کیلومتر خیابان در شهرک 

خاوران احداث شده است.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، بهرام نسیانی 
با اعالم این خبر افزود: در ســه ماهه اول 
سال جاری و با احداث خیابان های جدید، 
آسفالت و بهسازی مناسب معابر توانستیم 
گامی در جهت رضایت مندی شهروندان 
ساکن در این شهرک و همچنین تسهیل 

در امر تردد وسایل نقیله برداریم.
او ادامه داد: خیابان های شــهری از جمله 
مکان هایی اســت که عمــوم مردم به آن 
دسترســی داشــته و اجرای اصولی آن، 
نقش بسزایی در باالرفتن کیفیت زندگی 

شهروندان دارد که بی شک ضمن تسهیل 
در تردد وســایل نقیله، در امر زیباسازی 

بصری شهری نیز موثر می باشد.

شهردار منطقه ۹ تبریز یادآور شد: با شروع 
جمعیت پذیری و افزایش تراکم جمعیتی 
در این شــهرک و در پاسخ به مطالبه ی 
شهروندان ساکن در محالت مذکور، احداث 
خیابان ها و آســفالت اساسی معابری که 
سکونت حداکثری شــهروندان منطقه را 
دارا اســت از جمله اولویت های کاری این 
شهرداری است که بر این اساس از ابتدای 
امسال ۵ هزار و ۴۴۱ تن آسفالت در نقاط 
مختلف شهرک خاوران توزیع شده است.او 
خاطرنشان کرد: با آماده سازی و زیرسازی 
اصولی برخی معابر، آسفالت اساسی ۴ هزار 
و پانصد متر از این معابر با ۴۷۰۰ تن اجرا 
گردیــده و ۹۴۱ تن نیز جهت لکه گیری 
و ترمیم آسفالت در سایرمعابر توزیع شده 

است.

مدیرعامل گروه ماشــین سازی تبریز گفت: با پیشنهاد وزیر محترم 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیئــت محترم دولت گروه 

ماشین سازی تبریز تحت مالکیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفت.
به گفته ناصر فرج زاده واگذاری مالکیت گروه ماشــین ســازی تبریز به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه 

هشت شرکت دولتی دیگر و در ازای بدهی ۳۲ هزار میلیارد تومانی دولت به وزارت متبوع صورت گرفته است
وی اضافه کرد: این واگذاری ها، در راستای اجرای طرح همسان سازی و متناسب سازی حقوق بازنشستگان است.

مدیرعامل گروه ماشــین سازی تبریز در پایان خاطر نشــان کرد:اختالفات مالکیتی که در این ماههای اخیر برای 
این مجموعه وجود داشت باعث مشکالت عدیده ای شده بود که با مصوبه دیروز هیات وزیران، به حول و قوه الهی 

سرعت پیشرفت این مجموعه بیش از پیش افزایش پیدا می کند.

واگذاری مالکیت گروه ماشین سازی به وزارت کار

در ۳ ماهه اول سال ۹۹ صورت گرفته است؛

 احداث خیابان های جدید در شهرک خاوران به طول ۴.۵کیلومتر

شهردار منطقه ۹ تبریز یادآور شد: با 
شروع جمعیت پذیری و افزایش تراکم 

جمعیتی در این شهرک، احداث خیابان ها 
و آسفالت اساسی معابری  از جمله اولویت 

های کاری این شهرداری است



16

شماره 1۶. مرداد ماه  1399 فصل تدوین

نشست خبری ریاست و معاونین دانشکده پزشکی 
تبریز با حضور رسانه اصحاب رسانه همزمان با ۱۸ 
تیر ماه در تاالر” زنده یاد اســتاد ســلیم خلیق” 

دانشکده پزشکی تبریز برگزار شد.
در ابتدای این نشست خبری ؛دکتر حجت پورفتحی ریاست 
دانشکده پزشــکی تبریز ضمن تشریح پاره ای از عملکرد در 
طول یک سال اخیر در دانشکده  در حوزه های مختلف، اعم از 
آموزش ، پژوهش و تحقیقات و فناوری  به نحوه  مهار و مبارزه 
با ویروس کرونا پرداخت وگفت:خوشبختانه در هفته های اخیر 
اطالع رسانی از رسانه ملی و مطبوعات به خوبی انجام گرفت و 
تا حدودی حساسیت مردم به این مهم فرا تر رفت اما هنوز هم 
خطر جدی هست وتهدید می کند و باید به بهداشت فردی و 

اجتماعی و پیشگیری بیش از پیش توجه گردد .
دکتر پورفتحی افزود: در این دانشــکده ۱۰ مورد در ارتباط با 
پیشگیری از ویرس کرونا آیتم های های خاص مدنظر بوده که 
با یک پویش در صفحات مجازی و حقیقی راه اندازی شده و 

اطالع رسانی می گردد.
استفاده از ماسک ضروری هست

رئیس دانشــکده پزشکی تبریز اظهار کرد: ما به مردم شریف 
شدیدا توصیه می کنم در روزهای حساس برای پیشگیری از 
کرونا حتما از ماسک استفاده نمایند و سایر موارد بهداشتی و 

ایمنی را هم موبه مو رعایت نمایند .
 n95 وی متذکر شــد: الزم نیســت که همه مردم از ماسک
استفاده کنند به طوریکه ماسک های ساده نیز دراین شرایط 
اقتصادی نیاز ما را رفع می کند و کسانی هم که امکان تهیه 
ماســک ندارند این مرکز می تواند دراختیار آنان ماسک قرار 

دهد .
رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز همچنین 
تصریح کرد: هم اینک محققان علمی و دانشــگاهی کشور بر 

روی ۷ طرح طب سنتی برای درمان بیماران کرونایی تحقیق 
مطالعه  و پژوهش دارند که با افتخار می توان گفت از این طرح 

های تحقیاتی  سه مورد متعلق به تبریز می باشد.

تحقیق بر روی ویروس کرونا اولویت آزمایشگاههای دانشکده 
پزشکی تبریز

وی اطمینان داد: مجموعه علوم پزشکی تبریز در آزمایشگاههای 
خود  عالوه برتحقیق بر روی ویروس آنفوالنزا  ویروس کرونا را 

نیز از اولویت تحقیقات خود قرار داده است .
دکتر پورفتحی تاکید کرد: همچنانکه گفته می شــد با گرم 
شــدن هوا این ویروس کم رنگ تر خواهد شــد متاسفانه در 
جنوب کشور ثابت شد که فعال  ساختار این ویرس به صورت 
صد در صد قابل پیشگیری نیست و جامعه تا کشف واکسن و 
یا حتی بعد از آن نیز به نوعی با پساکرونا از نظر روحی و روانی 
تا حدودی با مشــکالت درگیر خواهد بود که باید آمادگی و 

آموزش های الزم مد نظر قرار گیرد .
رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی در ادامه اضافه 
کرد: اینکه گفته می شود در عرض چند ماه آینده این ویروس 
مهار خواهد باید گفت ،شاید هم سالها طول بکشد اما باید نحوه 
پیشــگیری آنان در جامعه نهاد شود به طوری که احتماال  با 
شروع فصل پاییز و همزمان بودن با بروزآنفوالنزا شرایط سختی 
را در پیشــرو داشته باشیم و این شرایط بار روانی مضاعف بر 

جامعه تحمیل کند .
پورفتحی ؛ گریزی هم به مبتال شدن همکاران خود از جمله 
همکاران رشته بیهوشی به بیماری کرونا کرد و افزود :همکاران 
ما بدون کوچکترین چشم داشت در خط مقدم قرار دارند و از 
شیوع بیماری در این استان  بیش از ۱۰ نفر از دستیاران رشته 
بیهوشــی به کرونا مبتال شده و تعدادی هم انترن و دستیار از 
این ویروس در امان نمانده اند و در بخش طب اورژانس نیز دو 

رئیس دانشکده پزشکی تبریز:
از هفت طرح ارایه شده برای مهار کرونا در سطح کشور سه مورد متعلق به تبریز هست/

 شرایط کنونی ما  شبیه شرایط جنگی هست
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شرایط بار روانی مضاعف بر جامعه تحمیل کند .
پورفتحی ؛ گریزی هم به مبتال شدن همکاران خود از جمله 
همکاران رشته بیهوشی به بیماری کرونا کرد و افزود :همکاران 
ما بدون کوچکترین چشم داشت در خط مقدم قرار دارند و از 
شیوع بیماری در این استان  بیش از ۱۰ نفر از دستیاران رشته 
بیهوشــی به کرونا مبتال شده و تعدادی هم انترن و دستیار از 
این ویروس در امان نمانده اند و در بخش طب اورژانس نیز دو 
نفر از اساتید به بیماری کرونا مبتال شده اندوخدا را شکرکه رو 

به بهبود هستند .
این مقام مسئول در دانشکده پزشکی تبریز عنوان کرد :شرایط 
کنونی ما  شــبیه شرایط جنگی هست و همکاران ما در خط 
مقدم مبــارزه با ویروس کرونا قرار گرفته اند لذا از هموطنان 
عزیز انتظار داریم شرایط جامعه پزشکی و درمانی را با رعایت 

مسائل بهداشتی و توصیه های ایمنی بیشتردر نظر بگیرند .
رئیس دانشکده پزشــکی دانشگاه علوم پزشــکی تبریز،در 
خصوص طب سنتی هم که این روزها تا حدی مطرح هست 
اظهار داشت ؛هر شخصی که برای مهار و درمان بیماری کرونا 
ادعایی داشته ما از ایشان دعوت کرده ایم و بررسی های الزم 
توسط متخصصان  این مرکز نسبت به ادعاهای آنان به عمل 
آمده امابه مردم توصیه می کنم از خود درمانی و به افراد فاقد 

صالحیت و غیر متخصص اجازه ورود به این حوزه را ندهند .
وی ادامه داد: خوشــبختانه کارشناسان و متخصصین ما یک 
سری تحقیقات تخصصی بر پایه گیاهان دارویی که در استان 
آذربایجان  در دســترس هست انجام داده اند و حتی به نتایج 
قابل قبولی هم دست یافته اند که احتمال داده می شود در ماه 

های  آتی نتایج این تحقیقات  رسانه  ای شود
وی اذعان نمود:عالوه بر اینکه  این گیاهان دارویی اســتان بر 
روی ۶۰ نفر از بیماران کرونایی  با جلب رضایت از مبتالیان به 
کرونا مورد آزمایش قرار گرفته نتایج مثبتی هم فراهم گشته 
و در طب سنتی هم عملکرد بادکش در بهبود عملکرد ریه ها 

قریب به یقین و به اثبات رسیده است.
در ادامه این نشســت معاونین دانشکده پزشکی تبریز؛دکتر 
امیر نیا  )معاون آموزشی تخصصی و فوق تخصصی( ، جناب 
آقای دکتر شیر محمدی ) معاون امور هیات علمی ( و خانم 

دکتر شــاه محمدی )معاون دوره پزشکی عمومی(  از حوزه 
کاری و تشریح فعالیتهای زیر مجموعه مدیریت خود مطالبی 
را عنوان نمودند . در پایان این نشســت،خبرنگاران نیز عالوه 
برطرح سواالت مختلف نسبت به نقطه نظرات خود ازمجموعه 
درمانی و آموزش دانشکده پزشکی تبریز اشاره کردند .گفتنی 
است،در این نشست خبری اکثر خبرگزاری ها  و روابط عمومی 
دانشکده پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی تبریز حضور داشتند .
می شود در ماه های  آتی نتایج این تحقیقات  رسانه  ای شود

وی اذعان نمود:عالوه بر اینکه  این گیاهان دارویی اســتان بر 
روی ۶۰ نفر از بیماران کرونایی  با جلب رضایت از مبتالیان به 
کرونا مورد آزمایش قرار گرفته نتایج مثبتی هم فراهم گشته 
و در طب سنتی هم عملکرد بادکش در بهبود عملکرد ریه ها 

قریب به یقین و به اثبات رسیده است.
در ادامه این نشست معاونین دانشکده پزشکی تبریز؛دکتر امیر 
نیا  )معاون آموزشی تخصصی و فوق تخصصی( ، جناب آقای 
دکتر شیر محمدی ) معاون امور هیات علمی ( و خانم دکتر 
شاه محمدی )معاون دوره پزشکی عمومی(  از حوزه کاری و 
تشریح فعالیتهای زیر مجموعه مدیریت خود مطالبی را عنوان 
نمودند . در پایان این نشســت،خبرنگاران نیز عالوه برطرح 
سواالت مختلف نسبت به نقطه نظرات خود ازمجموعه درمانی 

و آموزش دانشکده پزشکی تبریز اشاره کردند .

رئیس دانشکده پزشکی تبریز اظهار کرد: ما به مردم شریف شدیدا 
توصیه می کنم در روزهای حساس برای پیشگیری از کرونا حتما از 
ماسک استفاده نمایند و سایر موارد بهداشتی و ایمنی را هم موبه مو 

رعایت نمایند
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مدیرعامــل ســازمان   
پســماندهای  مدیریت 
گفت:  تبریز  شهرداری 
بزرگترین پروژه زیســت محیطی 
کشور از جمله ساخت مرکز دفن 
پســماند ویژه توســط قــرارگاه 
خاتم االنبیــاء در تبریــز در حال 

ساخت است.
بــه گــزارش خبرنــگار مــا در 
بیان  با  اصغــری  تبریز؛علیرضــا 
اینکه مدیریت پســماند در همه 
جوامع نیازمند توجه و رسیدگی 
اســت اظهار داشــت: بزرگترین 
در سطح  زیســت محیطی  پروژه 
کشــور در تبریز در حال ساخت 

است.
وی با بیان اینکه بیش از هزار تن 
زباله در تبریز بــه صورت روزانه 
تولید می شود افزود: مدیریت این 
حجم از زباله نیاز به اســتفاده از 
علوم روز و فناوری های الزم دارد 
و در همیــن خصــوص، احداث 
ســلول دفن زباله، مهندسی ۲و 
۳ و همچنین ساخت مرکز دفن 
پســماند ویژه از جملــه مواردی 

است که توسط قرارگاه خاتم االنبیا 
به ارزش ۱۰۰ میلیاردی در حال 

ساخت است.
اصغــری بــا اشــاره بــه لــزوم 
بی خطرسازی پســماندهای ویژه 
از جملــه پزشــکی و صنعتــی 
تاکید کرد: طبق قانون پســماند، 
بی خطرسازی پســماندهای ویژه 
برعهده تولیدکننده اســت بدین 
به  موظف  بیمارستان ها  که  گونه 
بی خطرسازی پسماندهای عفونی 
خود هستند همچنین کارخانجات 
و واحدهایی که پسماند شیمیایی 
یــا صنعتی تولیــد می کنند باید 
ابتدا بی خطرسازی کرده و سپس 
در اختیار عوامل سازمان پسماند 
قــرار دهند. مدیرعامل ســازمان 
مدیریت پسماند شهرداری تبریز 
فرصت خوبی  کرونا  کرد:  تصریح 
برای سنجس توانایی های مدیریت 
پسماند بود، کادر درمان و صنایع 
بــا اســتفاده از زیرســاخت های 
موجود در زمــان کرونا می توانند 
مواد پســماندی خود را مدیریت 

کنند.

با  اصغری  علیرضا 
مدیریت  اینکه  بیان 
در همه  پسماند 
نیازمند  جوامع 
توجه و رسیدگی 
است اظهار داشت: 
پروژه  بزرگترین 
در  زیست محیطی 
تبریز  سطح کشور در 
در حال ساخت 
است.

 مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز :

بزرگترین پروژه زیست محیطی کشور توسط قرارگاه خاتم االنبیاء 
در تبریز در حال ساخت است
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 دادســتان عمومــی و 
انقالب آذربایجان شرقی 
بر لــزوم شناســایی و 
ضربه زدن به امــوال و بنیان های 
اقتصادی  قاچاقچیان و سوداگران 
مواد مخدر تأکید کرد و ازاین اقدام 
بــه عنوان راهکار موثر و مناســب 

برای مبارزه با مواد مخدر نام برد.
به گزارش خبرنــگار ما از تبریز؛ 
بابک محبوب علیلو در جلســه با 
رییس و مســووالن ستاد مبارزه با 
مواد مخدر آذربایجان شرقی تصریح 
کرد: این مهم باید در اولویت برنامه 
های ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار 
بگیرید و با قاطعیت با هر گونه منابع 
و گردش مالی نامشروع قاچاقچیان 
و عوام تولیــد و توزیع مواد مخدر 

درجامعه برخورد شود.
وی با اشاره با آسیب و زیان های 
اجتماعــی،  روانــی و امنیتی مواد 
مخدر بیان کرد: این بالی خانمان 
سوز سر منشــاء بسیاری از آسیب 
های اجتماعی اســت که عالوه بر 
هزینه های ســنگین بــه جامعه، 
بســیاری از جوانان کشور را معتاد 
و سرنوشــت آنان را به تباهی می 

کشد.

انقــالب  و  دادســتان عمومــی 
آذربایجان شرقی با اشاره به وضعیت 
تبریز که به گفته وی از نظر اعتیاد 
شهر بدون معتاد متجاهر شناخته 
می شــود از مسووالن ستاد مبارزه 
خواســت با حساســیت نسبت به 
گــزارش های محلی در باره تجمع 
و اتراق برخی از معتادان در حاشیه 

های شهر اقدام و برخورد کنند.
وی همچنین بر شناسایی و انهدام 
فعالیت های زیــر زمینی و کارگاه 
هــای تولید و توزیع مــواد مخدر 

تأکید کرد.
علیلو در باره  مرکز ماده ۱۶ تبریز 
گفت: این مرکز یکی از مراکز مهم 
و تاثیرگذاری بــرای جمع آوری و 
بازتوانــی معتادان اســت که الزم 

اســت ظرفیت های ان مورد توجه 
قرار گیرد و همه دستگاه ها به ویژه 
خیرین نسبت به برنامه های توسعه 

آن کمک کنند.
وی خبر داد: بــا توجه به تجربه 
خــوب این مرکــز در جمع آوری 
معتادان متجاهر از ســطح شهر و 
معابر مشــابه آن برای جمع آوری 
و نگهداری زنان معتاد در دســت 

ساخت و تجهیز است.
انقــالب  و  دادســتان عمومــی 
آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت 
اقدامات فرهنگی و پیشــگیرانه بر  
ضرورت اجرا و استمرار طرح های 
فنی و کارشناســی از سوی ستاد 
مبارزه با مواد مخدر اســتان تأکید 

کرد.

تأکید دادستان آذربایجان شرقی بر لزوم
 ضربه زدن به بنیان های اقتصادی قاچاقچیان
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تعطیلی  به  توجه  تبریز-با  آرمان 
بدلیــل  اتوبوســرانی  روزه   ۴۵
 ، کرونا  بیماری  ازشیوع  جلوگیری 
بســته های نقدی کمک معیشتی 
به کارگران مسیر تندرو و رانندگان 

بخش خصوصی پرداخت شد.
به گزارش خبرنگا مــا در تبریز 
،مهنــدس غنــی زاده مدیر عامل 
این شــرکت بــا اعالم ایــن خبر 
گفت: بــا توجه بــه تعطیلی ۴۵ 
جلوگیری  بدلیل  اتوبوسرانی  روزه 
ازشیوع بیماری کرونا و بیکارشدن 
و  بخــش خصوصــی  راننــدگان 
کارگران مسیر تندرو در این مدت, 
بســته های نقدی کمک معیشتی 

به آنان پرداخت شد.
غنی زاده اظهار داشت : با تصویب 
شــورای اسالمی شــهر و حمایت 
شــهردار محترم برای ۹۱۹ نفر از 
رانندگان بخش  رانندگان و کمک 
خصوصی و ۱۴۰ نفــر از کارگران 
مســیر تندرو مبلغ ۵ میلیون ریال 
گردیده  پرداخت  بالعوض  بصورت 

است.

مدیــر عامــل شــرکت واحــد 
اتوبوسرانی تبریز و حومه همچنین 
افزود: یکی دیگر از اقدامات شرکت 
جهت حمایت و پشتیبانی از بهره 
برداران و شــرکتهای حمل و نقل 
تسهیالت  اعطای  خصوصی  بخش 
ویــژه بانکی بــا همــکاری بانک 
شــهر می باشد و میزان تسهیالت 

اختصاص یافته برای هریک از بهره 
برداران و شــرکتهای حمل و نقل 
درونشــهری تحت نظارت شرکت 
واحــد اتوبوســرانی تبریز و حومه 
در بانک شهر مشخص و با تکمیل 
پرونده تســهیالت به شرکت های 
حمل و نقل بخش خصوصی و بهره 

برداران اعالم خواهد شد.

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه؛

بسته نقدی کمک معیشتی برای ۱۰۵۹ نفر از کارگران
 مسیر تندرو و رانندگان بخش خصوصی پرداخت شد

غنی زاده اظهار داشت : با تصویب شورای اسالمی شهر 
و حمایت شهردار محترم برای ۹۱۹ نفر از رانندگان و کمک 
رانندگان بخش خصوصی و ۱۴۰ نفر از کارگران مسیر تندرو 

مبلغ ۵ میلیون ریال بصورت بالعوض پرداخت گردیده است.
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مدیرعامل هلدینگ »عظام« 
دربازدید از پیســتون سازی 
تبریــز گفت:گــروه قطعات 
خودرو عظام که شــامل ۱۲ شرکت بزرگ 
تولیدی در تهران و دیگر استان ها ازجمله 
آذربایجان شــرقی، گیالن، البرز و اصفهان 
است، از ســال ۱۳۷۲ فعالیت خود را آغاز 
کرده و اکنــون نزدیک بــه چهارهزارنفر 
شاغل مستقیم و بیش از ۲۰هزار نفر شاغل 

غیرمستقیم را تحت پوشش خود دارد.
در  مــا  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
تبریز؛منصورمیرزایی در جلسه ای درجمع 
مدیران اســتان کــه به منظــور بازدید و 
قدردانــی از زحمات مدیــران و کارکنان 
پیســتون ایــران برگزار شــده بــود طی 

ســخنانی افزود؛شرکت پیستون طی سال 
۹۸ تا کنون عالوه بر حفظ اشــتغال ۶۶۰ 
نفــری قبلی ۱۹۴ نفر از جوانان این مرز و 

بوم را مشغول بکار کرده است.
میرزایی تاکید کرد ،لیسانس های معتبر 
و همکاری های مبتنــی بر تکنولوژی های 
روز دنیا با شــرکت های صاحب نام جهانی 
نظیر Bosch آلمان،Valeo  فرانســه، 
مانــدو در کره جنوبی و…، خطوط تولید 
به عنوان  مرجع  آزمایشــگاه های  مختلف، 
همکار موسســه اســتاندارد، زیرســاخت 
مناسب R&D و بســیاری دستاوردهای 
دیگر از داشته های امروز گروه عظام است 
نیازهای گروه های خودروسازی کشور  که 
نظیر ایران خودرو، ســایپا و غیره را تامین 

می کند.
وی تصریــح کرد:ســرمایه گذاران گروه 
قطعات خــودرو عظام تا ایــن لحظه که 
بنده در کنارشــان بوده ام، حتی یک دالر 
در خارج از کشــور سرمایه گذاری نکرده و 
تمامی عواید کارخانه های قطعه ســازی را 
برای رشد و توسعه همین صنعت در داخل 
کشور سرمایه گذاری کرده اند. اگر شرکت ها 
و کارخانه هــای این گروه با ظرفیت کامل 
کار کنند، ســطح اشتغال  در این مجموعه 

به بیش از شش هزار نفر افزایش می یابد.
اضافه  »عظــام«  هلدینگ  مدیرعامــل 
نمود،احداث ۴ خط جدید تولید پیستون 
و یک کارخانه جدید تولید بوش ســیلندر 
از دیگردســتاوردهای این شرکت در سال 

۹۸ و ۹۹ است.
وی ادامه داد: با مدیریت آقای مهندس 
خاکسار امروز شاهد شــکوفایی و توسعه 
پستون سازی تبریز در تولید انواع پیستون 
های مورد نیاز کشــور هستیم و اینک این 
شرکت از آســتانه  ورشکستگی به مرحله 
پویایی رســیده است به نوبه خود از تالش 
بی وقفــه  هیئــت مدیره ؛ کارگــران  و 
کارشناسان این مجموعه قدردانی و تشکر 

می نمایم.
میرزایــی اظهارداشــت؛ هــم اکنــون 
»پیســتون ایران« با ظرفیت تولید شش 
انواع پیســتون موتورهای  میلیون عــدد 
بنزینی و دیزلــی همراه با  رینگ گژن پین 

و شاتون در حال تولد می باشد .

مدیرعامل هلدینگ »عظام« در بازدید از پیستون سازی تبریز عنوان کرد :

سرمایه گذاران گروه قطعات خودرو عظام حتی یک دالر در
 خارج از کشور سرمایه گذاری نکرده اند 

مدیرعامل هلدینگ »عظام« اضافه نمود،احداث ۴ خط جدید تولید 
پیستون و یک کارخانه جدید تولید بوش سیلندر از دیگردستاوردهای این 

شرکت در سال ۹۸ و ۹۹ است.



22

شماره 1۶. مرداد ماه  1399 فصل تدوین

وی در پایان خاطر نشــان 
ایران  پیستون  ؛شرکت  شد 
اقدامات وســیعی در جهت 
کاهش ارز بری و ســاخت داخل نمودن 
قطعات و ملزوات تولید داشته و وابستگی 
این شرکت به خارج از کشور چه به لحاظ 
مواد و ملزومات و چه به لحاظ دانش فنی 

و تکنولوژی نزدیک به صفر است.
نهادینه شدن دانش در پیستون سازی 

ایران
در ادامه این بازدید حســین خاکســار 
رییس هیات عامل شرکت پیستون ایران 
هم گفت  : امروز دانش در شرکت پیستون 
سازی، نهادینه است و ما می توانیم بدون 
اتکا به شرکت ها و متخصصین خارجی، 
فرایند بسیار پیچیده طراحی و راه اندازی 
خطوط تولید را با مهندسین و پژوهشگران 

شرکت پیستون ایران انجام دهیم.
خاکسار با اشاره به تعدیل ۱۵۰ هزار نفر 
در حوزه صنعت قطعه سازی خاطر نشان 
شد ؛ خوشــبختانه با یاری خدای متعال 
و تالش همکاران و مســاعدت وحمایت 
گروه عظام، ما در شرکت پیستون ایران، 
با اجرای طرح های توسعه ای حتی جذب 

نیرو هم داشته ایم.
وی با اشاره به اهداف پیستون ایران در 
تبریز گفت ؛ این مجموعه در سال ۱۳۵۲ 
در زمانی که اولین جرقه های قطعه سازی 
در کشــور شکل گرفت، با سرمایه گذاری 
مشــترک یک گــروه ایرانی با شــرکت 
ماهله آلمان )Mahle( تاســیس شــد 
و تولید خــودش را در زمینه تولید انواع 
پیستون های خودروهای دیزلی و بنزینی 
شروع کرد. پیستون ایران در سال ۱۳۷۲ 

درحالی که با مشکالت فراوانی روبرو بود، 
بر اساس سیاست های دولت وقت مبنی 
بــر واگذاری به بخش خصوصی توســط 
گروه عظام خریداری شدو هم اینک بیش 

از ۷۴ نوع محصول تولید می کند .
وی یاد آورد شد ؛ شرکت پیستونسازی 
ایران در زمان واگذاری به بخش خصوصی، 
تنهــا ۵ نوع محصول تولید می کرد برای 
دو نوع خودروی دیزلی و سه نوع خودروی 
بنزینــی تولید می کرد. بــا واگذاری به 
بخش خصوصی در سال ۱۳۷۲، تحوالت 
اساسی در محصوالت این شرکت و دانش 

و تکنولوژی این شرکت آغاز شد.
ظرفیت این شــرکت در ســال ۱۳۷۳ 
حداکثر یک میلیون عدد پیستون بوده، 
در حالــی که بعــد از ســرمایه گذاری و 
توسعه ای که بخش خصوصی از سال ۷۲ 
شروع کرد، ما امروز تولید ۵ محصول را به 
۷۴ محصول از انواع پیستون رسانده ایم.

شرکت پیســتون ایران از یک میلیون 
عدد پیســتونی که در سال ۱۳۷۲ برنامه 
تولیدش بود ولی محقق نشد و فکر می کنم 
۸۰۰ هزار تا محقق شــده بود امروز برای 
ســال ۱۳۹۹ به صورت قطعی و اجرایی، 
برنامه تولید ۶ میلیون عدد پیســتون را 
دارد و این شش میلیون عدد قطعا ا محقق 
شده است چراکه زیرساخت های الزم چه 
به لحاظ برنامه ریــزی تامین مواد و چه 
به لحاظ نیروی انسانی و زیرساخت های 
تولیدی در شرکت فراهم شده و ان شاءاهلل 
ما در ماه های آتی  از رکورد شش میلیون 

عدد پیستون را عبور خواهیم کرد.
قبل از سال ۹۸ بیشترین رکوردی که 
در سال های گذشته شرکت پیستون ایران 

ثبت کرده، ۴ میلیون عدد پیستون بوده. با 
وجود تمام تحریم ها و تمام فشارهایی که 
از جوانب مختلف، چه به لحاظ تغییرات 
نرخ ارز و چه به لحاظ مشکالتی که برای 
بعضی از لوازم یدکی مواجه شدیم، ما در 
سال ۹۸ باالترین رکورد تاریخ این شرکت 
را داریــم ثبت می کنیم و از مرز شــش 

میلیون در سال جدید عبور کرده ایم .
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بهزیســتی  مدیــرکل 
آذربایجان شــرقی 

هم  اکنــون ۴۰۰ هزار گفت؛  
سالمند درآذربایجانشرقی  وجود دارد که 
۲۵/۳ درصد جمعیت آنها تحت پوشــش 

بهزیستی هستند.
به گزارش خبرگزاری آریا از تبریز، فرگل 
صحاف ابرهیمی، که در نشست خبری به 
مناسبت “چهلمین سال تاسیس  سازمان 
بهزیســتی درجمع خبرنــگاران به همراه 
معاونین خود حضور داشت افزود: هم اکنون 
تعداد معلوالن تحت پوشــش بهزیســتی 
اســتان  ۷۵ هــزار و  ۹۵۷ نفــر و تعداد 
پرونده های  اجتماعی، ۴۱ هزار و ۷۲۷ نفر 
اســت، افزود: تعداد مستمری بگیران  ۷۵ 
هزار و ۷۹ نفر، تعداد پرسنل شاغل  ۸۳۴ 
و تعداد مددجویان  ۹۰ هزار خانوار و ۱۶۰ 

هزار نفر است.
وی در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری آریا 

افزود: یکی از معضالت کشــور و اســتان 
پیری جمعیت است که در ۲۰ سال آینده 
قشر زیادی از جامعه سالمند را دربر خواهد 
داشت و جوانی برای نگهداری آنها نیست و 
باید زمینه فرزند آوری جوانان فراهم شود .

با  آذربایجان شرقی  بهزیســتی  مدیرکل 
اشاره با چارت سازمانی اداره کل بهزیستی 
اســتان،تصریح کرد:  بهزیســتی در سال 
۵۹ با ادغام ۱۶ ســازمان، نهاد و موسسه 
و  با اهداف حفظ کیان قشــر آسیب پذیر 
به بازپروری آسیب  دیدگان پرداخته است .

وی با بیان اینکه تعــداد معلوالن تحت 
پوشــش بهزیســتی اســتان  ۷۵ هزار و  
۹۵۷ نفر و تعــداد پرونده های  اجتماعی، 
۴۱ هــزار و ۷۲۷ نفر اســت، افزود: تعداد 
مستمری بگیران  ۷۵ هزار و ۷۹ نفر، تعداد 
پرسنل شــاغل  ۸۳۴ و تعداد مددجویان  

۹۰ هزار خانوار و ۱۶۰ هزار نفر است.
صحاف ابراهیمی؛ با تاکید بر اینکه امور 

اجتماعی بهزیستی متشکل از  امور زنان، 
امور شبه خانواده، مهدهای کودک و امور 
آسیب دیدگان اســت، تصریح کرد:  تعداد 
۲۵ مرکز شبه خانواده در استان وجود دارد 
همچنیــن ۲۵۶ کودک مقیم خانه کودک 
و یک هزار و ۶۰۰ تعــداد فرزند امدادبگیر 

ماست.
مدیرکل بهزیستی اســتان متذکر شد : 
از ســال ۸۲ زمینه فرزندخواندگی از هالل 
احمر گرفته شــد و به بهزیســتی واگذار 
شدو نهایتاً ســال گذشته ۴۰ کودک را به 
فرزندخواندگی خانواده های دارای شرایط 

واگذار کردیم.
صحاف ابراهیمــی در رابطه با آمار مهد 
کودک های استان گفت:  ۵۷۰ مهد کودک 
شهری و ۴۳۹ مهد کودک روستایی وجود 
دارد  کــه در هر کدام اعــم از ۳۳ هزار و 
۸۱ کــودک در مهــد شــهری و ۱۳ هزار 
در مهدهــای روســتایی دریافت خدمات 

می کنند.
این مقام مســول در ادامه به حمایت از 
مهدهای کودک مناطق محروم اشاره کرد 
و یادآور شــد: سال گذشته برای ایجاد ۳۱ 
مهد کودک در مناطق محروم و سکونتگاه 

غیررسمی مجوز صادر شد.
مدیرکل بهزیستی استان تصریح کرد: در 
سال گذشــته و به علت شیوع کرونا فقط 
۹۰ روز توزیع غذای گــرم برای ۱۳ هزار 
کودک داشتیم همچنین در راستای طرح 
سه دهک درآمد پایین جامعه  از یک هزار 

و ۷۰۰ کودک حمایت شده است.

مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی:

۴۰۰ هزار سالمند درآذربایجانشرقی  وجود دارد که
 ۲۵/۳ درصد جمعیت آنها تحت پوشش بهزیستی هستند
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خانــواده  و ۹۸۳  هــزار  بــه  ۲۲  وی 
مستمری بگیر استان اشــاره و یادآور شد: 
تعــداد پرونده های واگذار شــده به مراکز 

غیردولتی هشت هزار و ۹۱۲ نفر است.
صحــاف ابراهیمی همچنیــن در تامین 
میعشت خانوده های چند قلو ابراز داشت : 
پرداخت خدمات مستمر و غیرمستمر برای 
چند قلو ها تا ۶ ســال  مدنظر بوده و برای 
یک هزار و ۷۱۴ قلو خدمات ارائه می شود.

مدیرکل بهزیستی اســتان به  پرداخت 
ســرمایه کار بالعوض  بــرای ۱۵۳ زن را 
مورد اشــاره قرار داد و اذعان داشــت: در 
بخش معافیت ســربازی برای فرزند ذکور 
خانواده که یکی از راه های توانمندســازی 
است، در سال گذشته برای ۷۶ فرزند ذکور 

معافیت سربازی گرفتیم.
صحاف خاطرنشان کرد: در سال گذشته 
ارائه خدمات در مداخله بحران های فردی 
و خانوادگی هم انجام گرفت به طوریکه در 
حال حاضر ۱۷ مرکــز اورژانس اجتماعی 
در استان با ۱۳۹ نیروی قراردادی و خرید 
خدمت وجود دارد که در طول  ســال ۹۸ 
توانســتند ۲ هــزار و ۹۳۵ مداخله بحران 

داشته باشند.
وی، به حمایت های مــادی و معنوی از 
افراد معرض آســیب پذیر اشــاره و یادآور 
شد: حمایت از ۷۴ زن در خانه امن،  ارائه 
خدمات به ۲۴ دختر فراری، بازپروری  ۱۸ 
زن، حمایت اجتماعی از ۱۶ نفر مبتالیان 

به اختالل هویت انجام شده است.
صحــاف ابراهیمی بــا تاکید بــر اینکه 
ساماندهی کودکان خیابانی یک کار جمعی 
با حضور یازده دســتگاه است، اضافه کرد: 
در سال گذشته خانواده ۳۶ کودک توانمند 
شــده و ۱۵۶ کودک در مراکز آموزشی و 

مهارتی قرار دارند.

وی خاطرنشــان کرد: جهت آماده سازی 
شــغلی زنان سرپرست خانوار هم با تالش 
همکاران این مجموعه  در ســال گذشته 
توانستیم برای ۸۱۲ نفر آماده سازی شغلی 

اولیه ایجاد کنیم.
وی با اشاره ای به تعداد مهدکودک های 
شهری و مراکز رفاه کودک و خانواده گفت: 
۳۳ هزار کودک در ۵۷۰ مهدکودک شهری 
و۱۳ هــزار کــودک در ۴۳۹ مهدکودک 
روســتایی نگهداری شده اند. همچنین ۲۰ 
مهدکــودک آدینه مهر به منظور نگهداری 
کودکان نمازگــزار در نماز جمعه به مدت 

سه ساعت فعال بوده اند.

این مقام عالی بهزیستی آذربایجانشرقی 
،با اشــاره بر اینکه ۴۰۰ هزار ســالمند در 
استان وجود دارد که  ۲۵/۳ درصد جمعیت  
آنها تحت پوشش بهزیستی هستند، افزود: 
یکی از معضالت کشــور و اســتان پیری 
جمعیت اســت که در ۲۰ سال آینده قشر 
زیادی از جامعه ســالمند خواهند شــد و 

جوانی برای نگهداری آنها نیست.
باالی  افراد  تعدادکل  اظهارداشــت:  وی 
۶۰ ســال دارای پرونده  در ســازمان ۱۶ 
هزار و ۸۶۷ نفر اســت که ۶۷ درصد آنها 

مستمری بگیر هستند.
صحاف متذکر شــد: در ســال گذشته 
در حــوزه اشــتغال برای ۵ هــزار و ۳۹۲ 
نفر اشــتغال ایجاد شده و ۵۸۱ مسکن به 

بهره برداری رسید.

وی بــا بیان اینکه ۶۳۳ تعداد مجوزهای 
صادر شــده در ســال گذشــته اســت، 
خاطرنشــان کــرد: در بخشــنامه تعارض 
تعدادکل مجوزهای صادر شده یک هزار و 
۹۹۷ مجوز است و  تعداد مجوز به همکاران 
۵۴ مورد بود که ۲۷ مجوز فعالیت لغو شده 

است.
مدیرکل بهزیستی استان آذربایجانشرقی 
ادامه داد: در استان ۵۰۰ خانواده متقاضی 
داریــم که هر ســال بــه طــور میانگین 
درصــدد واگــذاری ۳۰ الی ۴۰ نــوزاد به 
فرزندخواندگی هستیم که صف نوبت برای 
خانواده های متقاضی به طور میانگین سه 

الی چهار سال است.
صحــاف ابراهیمی افزود: در اســتان ما، 
واگذاری فرزند به صــورت امین موقت، با 
استقبال زیادی مواجه نشده که متقاضیانی 
که شــرایط این نــوع واگــذاری فرزند را 
می پذیرند، می تواننــد در این زمینه اقدام 

کنند.
وی با اشــاره به شــیوع بیماری کووید 
۱۹ در ســال جاری گفت: ایــن برنامه به 
دلیل شرایط خاص استان، در پایگاه های 
دائمی و ســیار با رعایت کامــل پروتکل 
های بهداشتی و با استفاده از ۲۳ دستگاه 
غربالگری بینایی اجرا می شــود و به هیچ 

وجه معاینه دستی نخواهیم داشت.
دکتــر صحــاف در پایان تشــریح آمار 
غربالگری ســال ۹۸ گفت: ســال گذشته 
حدود ۱۵۹ هزار کودک معادل ۸۱ درصد 
کل جامعــه هدف  غربال شــدند که  ۹۶ 
درصد کودکان سالم تشخیص داده شده و 
تنها چهار درصد، نیازمند معاینات پزشکی 
بودند که در مجموع در طی این غربالگری 
۵۴۶ کودک دچار تنبلی چشم شناسایی و 

تحت درمان قرار گرفتند . ایازی

تعدادکل افراد باالی ۶۰ سال دارای 
پرونده  در سازمان ۱۶ هزار و 

۸۶۷ نفر است که ۶۷ درصد آنها 
مستمری بگیر هستند.
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ارشــد  پژوهشــگر  راســتی  جــواد 
اقتصــاد سیاســی توســعه /اصطــالح 
 Good حکمرانی خــوب” در برگردان“
Governance ترجمه شــده اســت. 
منظور از این اصطالح شیوه اعمال قدرت 
و رابطه شــهروندان با حکومت در یک 
کشور است. اگر این اعمال قدرت مبتنی 
بر حاکمیت قانــون )در برابر حاکمیت 
پاسخگویی  و  مشارکت شهروندان  فرد( 
حاکمان باشد، این نظام صفت حکمرانی 

خوب می یابد.
حکمرانــی خوب مفهومی اســت که 
از اواخر دهه ۱۹۹۰ در ادبیات توســعه 
به عنــوان کلید معمای توســعه مطرح 
گردیــد. این مفهوم برگرفتــه از نظریه 
نهادگرایی است و محصول مشارکت سه 
نهاد دولت، بخــش خصوصی و جامعه 
مدنی می باشد. بانک جهانی حکمرانی 

خوب را بر اســاس شــش شاخص حق 
اظهار نظر و پاسخ گویی، ثبات سیاسی، 
کارایی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، 
حاکمیت قانون و کنترل فســاد تعریف 
می کند. و از ســوی ســازمان ملل هم 
هشت شاخص و مالک برای قضاوت در 
مورد وجود یا وجود نداشــتن حکمرانی 
خوب معرفی شــده است: ۱- مشارکت 
مســئولیت پذیری ۴-   -۳ شفافیت   -۲
کارآیی و اثربخشــی ۵ – اجماع محوری 
۶- حاکمیــت قانــون ۷- انصاف و ۸– 

پاسخگویی.
از اصلی ترین واژه هایی که در دهه های 
اخیر در ادبیــات اقتصــادی از جایگاه 
ویژه ای برخوردار اســت واژه حکمرانی 
خوب می باشد. حکمرانی خوب به معنای 
ســازوکارها، فرآیندها و نهادهایی است 
که به واســطه آن ها شهروندان، گروه ها 

و نهادهای مدنــی، منافع مدنی خود را 
دنبال می کننــد و حقوق قانونی خود را 
به اجــرا درمی آورند و تعهدات شــان را 

برآورده می سازند.
حکمرانی مانند سالمتی جسم انسان، 
اصولی دارد و اگر آن اصول جهان شمول 
رعایت نشــوند، کارآمدی دچار اختالل 
می شود.اولین شــرط حکمرانی، ایجاد 
امنیت فکری، شغلی، مدنی و اقتصادی 
است. بعد از این که سطح قابل توجهی 
از ایــن امنیت فردی تحقــق پیدا کرد، 
حفــظ هویت و تعلق خاطر اهمیت پیدا 
می کند. اگر بخواهیم این اصل حکمرانی 
)ایجــاد امنیت فــردی( را بــه مرحله 
باید مجموعه  برسانیم،  گذاری  سیاست 
افــکار و عملکردها از ثبــات برخوردار 
باشند. اگر شهروندان یک کشور صبح از 
خواب بیدار شوند و متوجه شوند چهل 
درصــد ارزش دارایی هــای آنها از بین 
رفته اســت به طور طبیعی در پی چاره 
اندیشی خواهند بود. در چنین شرایطی، 
هویت، تعلق به خاک و اعتماد به آینده 

رنگ می بازد.
حکمرانی یک تخصص است، با تغییر 
وزرای اقتصادی اتفاق خاصی نمی افتد، 
باید اندیشــه هــای حکمرانی را اصالح 
کرد. طبع بشر به گونه ای ساخته شده 
که دوســت دارد دیده شود: دیده شدن 
یک نیاز اســت و هر فردی که در خود 

حکمرانی خوب، اندیشه ای جدید در
 حوزه معمای توسعه یافتگی
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اســتعدادی می بینــد، حس و عالقه 
مندی او به دیده شــدن بیشــتر است. 
وقتی انســان ها دیده نشوند، همکاری 
نمی کنند. ریشه عموم نارضایتی ها در 
نادیده شــدن و بنابراین در ناکارآمدی 
اســت. کارآمدی در حکمرانی نیازمند 
اجرای سیاست هایی است که به ثبات 

و امنیت روانی انسانها بیانجامد.
اعتقــاد  بنابــر  خــوب  حکمرانــی 
پژوهشــگران این مبحــث مهم، فصل 
اقتصادی  اندیشــه توســعه  تازه ای در 
به شمار می آید. نظرات مطرح در توسعه 
را می توان به سه دوره تقسیم کرد: دوره 
نخست، دوره دولت های بزرگ است؛ این 
دوره از پایان جنگ جهانی دوم شروع و 
تا اواســط دهه ۱۹۷۰ ادامه می یابد. در 
این دوره نظریه پردازان توســعه، دولت 
را محور توســعه می دانســتند و معتقد 
بودند شکاف تاریخی توسعه می تواند و 
باید توسط دولت پر شود. دوره دوم، با 
روی کار آمــدن مارگارت تاچر و رونالد 
ریگان آغاز و تا اواخر دهه ۱۹۹۰ ادامه 
می یابــد. در ایــن دوره مداخله دولت 
در اقتصاد مانع توســعه به شمار می آید 
و باید جــای خود را به بــازار و بخش 
خصوصی واگــذار می کرد. در این دوره 
بازار و بخش خصوصی اسطوره و درمان 
همه مشــکالت اقتصادی اســت. دوره 
ســوم، با بحران شــرق آسیا و شکست 

اروپای شــرقی و شوروی سابق در گذر 
به اقتصاد بازار آغاز می شود و همچنان 
ادامه دارد. در این دوره همان طور که پل 
استریتن )Paul Streeten( در مقاله 
خود باعنوان »حکمرانی خوب: پیشینه 
و تکوین مفهوم« توضیح  داده از دولت، 
بازار و حتی جامعه مدنی اسطوره زدایی 
می شــود. دولت، بازار، جامعه مدنی هر 
ســه نهادهایی اجتماعی هستند که بر 
پیشانی آنها خوب یا بد بودن حک نشده 
و کارکرد آنها در هر جامعه و شــرایطی 
متفاوت اســت. در این دوره دیگر بحث 
بر سر جانشــینی بازار به جای دولت یا 
دولت به جای بازار نیست، بلکه مسئله 
اصلی بازار بــد و حکمرانی بد و تبدیل 
آنهــا به بازار خــوب و حکمرانی خوب 
اســت. مســئله اصلی نظریه حکمرانی 
خــوب توضیح رفتار متفــاوت دولت ها 
و ارائه پیشــنهاد برای دگرگونی رفتار 
دولت است. چرا برخی از دولت ها مانع 
توســعه و برخی دیگر تسهیل کننده آن 
هســتند و چگونه می توان رابطه قدرت 
را در جامعــه به شــکلی تغییر داد که 
حکومتی مبتنی بر قانون، شــفافیت و 

پاسخگویی تحقق یابد؟
اجازه بدهیــد در این مجال به عنوان 
نمونــه به اجــرای یــک حکمرانی بد 
بپردازیم: روند کاهنده رشــد اقتصادی 
یکی از مهم ترین چالش های ساختاری 

اقتصاد ایران به حساب می آید
کــه از ســال ۱۳۸۷ آغــاز شــده و 
اســتمرار یافته اســت. شــواهد نشان 
می دهــد ناپایداری رشــد اقتصادی و 
کاهش میانگین رشد، ریشه در مسائل 
ســاختاری دارد و این روند از سال های 
گذشــته آغاز شده است. از سال ۱۳۸۷ 
تــا پایان ۱۳۹۶، میانگین رشــد تولید 
ناخالــص داخلی ســرانه برابــر با ۶/ ۰ 
درصد بوده است که بسیار کمتر از روند 
بلندمدت اســت. اگرچه پــس از وقوع 
شــوک تحریم های اخیر، رشــد تولید 
ناخالص داخلی ســرانه با کاهش شدید 
مواجه شــد ولی حتی اگر فرض کنیم 
کــه تحریم ســال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ 
رخ نمی داد، بازهم میانگین رشد تولید 
ناخالص داخلی ســرانه بین ســال های 
۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ به طور متوســط رقمی 
در حــدود ۵/ ۰ می بــود که نشــان از 
تضعیف و اســتهالک ظرفیت های رشد 
در اقتصاد ایــران دارد. وقوع تحریم ها 
باعث شــد کــه میانگین رشــد تولید 
ناخالص داخلی ســرانه به طور متوسط 
طی دوره ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ به رقمی در 
حدود منفی یک درصد برسد. بنابراین، 
صرف نظر از اثر شوک تحریم ها، عوامل 
اقتصادی،  رشــد  تعیین کننده  بنیادین 
وضعیت امروز رشد اقتصادی را توضیح 

می دهد.  منبع خبر : خبرگزاری آریا
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با عنایت به اهمیت 
مصرف  مدیریــت 
لــزوم  و  انــرژی 
و  منابع  صحیــح  مدیریــت 
انرژی بر، شــرکت  تجهیزات 
آب و فاضالب استان آذربایجان 
شرقی همراستا با سیاستهای 
کالن کشــور خود را ملزم به 
مدیریت  اســتقرار سیســتم 

انرژی نمود.
به گزارش خبرنگار در تبریز،بر 
این اساس و با توجه به میزان 
انرژی مصرفــی تصفیه خانه 
فاضــالب تبریــز بــا دیماند 
قــراردادی ۳۰۰۰ کیلووات و 
کیلووات   ۶۵۰۰۰۰۰ مصرف 
ساعت در سال، مطالعه اولیه 
در تصفیه خانه فاضالب انجام 
اهــداف کالن،  بــا تدوین  و 
تجهیزات  شناســایی  و  خرد 
مصرف کننــده عمده انرژی، 
مرتبط  هــای  دســتورعمل 

تدوین و اقدامات الزم بر این 
اساس انجام گرفت.

شــایان ذکر است شرکت آب 
و فاضالب اســتان آذربایجان 
شرقی در اســفند ماه ۱۳۹۶ 
موفــق بــه اخــذ گواهینامه 
اســاس  بر  انرژی  مدیریــت 
برای   ISO50001 اســتاندارد 
تبریز  فاضالب  تصفیه خانــه 
راستا ممیزی  این  گردید. در 
اسفند  در  اول  نوبت  مراقبتی 
۱۳۹۷ و اخیرا ممیزی مراقبتی 
اردیبهشــت  در  دوم  نوبــت 
اعتبــار  و  انجــام   ۱۳۹۹
 ISO50001:2011 گواهینامــه
تمدید   ۲۰۲۱٫۰۳٫۱۲ تــا 

گردید.
با توجه به اهداف تعریف شده 
فوق و نظر بــه اینکه تصفیه 
خانه فاضالب تبریز به عنوان 
بیشترین مصرف کننده انرژی 
شــرکت    می باشد، استقرار 
سیســتم مدیریت انرژی می 
تواند تاثیر بســزایی در بهبود 
رونــد مصرف انــرژی تصفیه 
خانه داشته و آغازی بر مسیر 
کلیه  انــرژی  مصرف  کاهش 

تاسیسات شرکت باشد.

تمدید گواهینامه مدیریت انرژی تصفیه خانه فاضالب 
ISO50001 تبریز بر اساس استاندارد

فرمانده نیروی انتظامی آذربایجان شرقی 
از دستگیری ۹ نفر از اعضای باند سرقت 
محموله های ترانزیتی در تبریز خبر داد.

سردار عبدی گفت: در پی وصول چهار فقره پرونده 
نیابتی از شــهر های بندرعباس و آذرشهر مبنی بر 
سرقت کاال های ترانزیت شده متشکل از پسته، مغز 
بادام و لوله های مســی، موضوع به صورت ویژه در 
دستور کار ماموران پلیس آگاهی آذربایجان شرقی 

قرار گرفت.
وی با اشاره به تشدید اقدامات پلیسی در حوزه مبارزه 
با قاچاق کاال و سرقت، افزود: در این راستا کارآگاهان 
پلیس آگاهی پــس از ســاعت ها کار تحقیقاتی و 
انتظامی، ۹ نفر از اعضای این باند را که شــامل سه 
سارق و شــش مال خر بودند، شناسایی و دستگیر 

کردند.
سردار عبدی افزود: سارقان دستگیر شده در تحقیقات 
پلیسی به سرقت محموله های ترانزیت اعتراف کردند 
که برابر اعالم کارشناسان ارزش کل اموال مسروقه 
۱۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است. فرمانده انتظامی 
آذربایجان شرقی گفت: متهمان دستگیر شده برای 
تعیین تکلیف به دادسرای عمومی و انقالب اسالمی 
تبریز معرفی شــده و از آن طریق با قرار متناســب 

قانونی روانه زندان شدند.

فرمانده نیروی انتظامی آذربایجان شرقی خبر داد:

دستگیری سارقان محموله های 
ترانزیتی در تبریز
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