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نگاهیبهفعالیتاقتصادیمطلوبدر یکواحدتولیدی:

شرکتکلر پارس و توسعه مستمر درسایه مدیریت جهادی
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رئیس کل دادگستری
آذربایجانشرقی:

با حضور فرماندار شهرستان
بستان آباد صورت گرفت؛

افتتاح پل روستای

گوندوغدی

انتقالزندانتبریز نیازمند
همکاریسایر دستگاههاست

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق
تبریز:

رئیــس کل دادگســتری آذربایجانشــرقی بــا
بیــان اینکــه انتقــال زنــدان مرکــزی تبریز به
خــارج از شــهر ،ســالها بــه طــول انجامیــده
اســت ،گفت :اجراییشــدن این طرح نیازمند همکاری
سایر دستگاهها با اداره کل زندانهای استان است.
به گــزارش جامجم موســی خلیــل اللهــی توجه بــه این
موضوع را جزو اولویتهای مهم و محوری دادگستری
آذربایجان شرقی در امسال دانست.

خاموشیها براساس سهمیه
تکلیفی انجام میشود

2

در سفر رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی به آذربایجان شرقی ر خ داد؛
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دیــدار بــا مســئوالن اســتانی بــرای پیگیــری
مشکالت بیماران کلیوی

مدیر کل دامپزشکی استان:

موردی از تب کریمه کنگو

در آذربایجان شرقی مشاهده

نشده است
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200.000.000

2
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نحوه فروش
حلقه اي

استخدام ۳نفر خانم و آقا کارشناس فروش دفتری در شرکت نگار خودرو

2

قطعات مستهلك تراكتور()ITM

100.000.000

يكجا

-آشنایی با مهارتهای عمومی کامپیوتر

 -حقوق ثابت ۳میلیون تومان بعالوه پورسانت

3
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 -ترجیحا سابقه کاری در زمینه فروش

 -ساعت کاری ۹صبح تا ۱۷
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بشكه خالي200ليتري (حدودا200بشكه)
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بشكه اي

-آشنایی به فضای مجازی تلگرام و اینستاگرام

 -محیط کاری عالی
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بیمه بعد از سه ماه

6
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ضايعات كاچوي قطعات (فروش هفتگي تاپايان سال)

50.000.000

كيلوگرم
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الستیک دورشیشه پنجره ۶میل معمولی حدود۷۰۰کیلوگرم.

20.000.000

كيلوگرم
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روغن سوخته بابشكه 200ليتري حدود 6بشكه

50.000.000

بشكه اي

10

رنگ مايع بشكه اي تاريخ گذشته

50.000.000

بشكه اي

شركت مهندسی تولید و تامین قطعات تراكتورسازی(سهامی خاص)
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جلفا شهرک صنعتی
041-۴۲۰۳۰۳۱۷
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ضمیمه رایگان
روزنامه در استان
آذربایجان شرقی

فرماندار:

روستاهای ورزقان با مشکل کمبود آب مواجه هستند

فرماندار ورزقان با اشاره به مشکل جدی کمبود آب در روستاهای این
شهرستان ،گفت :از ظرفیتهایمجتمع مس سونگون برای رفع این مشکل
استفادهمیکنیم.
به گزارش جامجم محمدباقر خانی در دیدار با قائم مقام شرکت آب و فاضالب

خبر
مــدیــر عــامــل س ــازم ــان آ ت ــش نـشــانــی و
خدمات ایمنی خبر داد:

افتتاح دو پست عملیاتی
آتش نشانی در تبریز

مدیرکل امور عشایر استان خبر داد:

خبر

اختصاص  ۳۰میلیارد تومان اعتبار
به طر حهای عشایری استان

م ــوردی از تب کریمه کنگو در
آذرب ــایــج ــان شــرقــی مـشــاهــده
نشده است

مد یــرکل امــور عشــایر آذربایجا نشــرقی بــا ا شــاره
بــه برنامــه ارتقــای ســطح خدمــات رســانی به عشــایر
گفت ۳۰ :میلیارد ریال برای اجرای طر حهای عشــایری
استان اختصاص یافته است.
بــه گــزارش جامجــم ســیدمحمد حســن آ لهاشــم
در جلســه شــورای عشــایری شهرســتان بنــاب کــه با
محور یــت شناســایی و بررســی مســائل و مشــکالت
عشایر در ییالقات سهند برگزار شــد ،افزود :با اعتبار
تخصیص یافتــه  ۸۴طرح عمرانــی در مناطق ییالقی و
قشــاقی با هدف ایجاد امکانات رفاهی برای عشــایر
اجرا میشود.
وی ادامــه داد :آب رســانی بــه روســتاهای قشــاقی،
مرمت راههای ییالق ،نزدیک رســانی آب به ییالقها،
احداث آبشخور در مناطق ییالق و احداث پل بر روی

مدیر عامل ســازمــان آ تــش نشانی و خدمات
ایمنی شهرداری تبریز گفت :دو پست عملیاتی
آتش نشانی در مناطق عون بن علی و ایل گلی
تبریز با محوریت تامین ایمنی شهروندان و
گردشگران این مناطق آغاز به کار میکند.
به گزارش جامجم آتش پاد علیرضا زبردست با
اعالم این خبر ،گفت :در راستای حفظ و افزایش
ضریب ایمنی شهروندان در مناطق تفریحی
و گردشگری تبریز ،دو پست عملیاتی آتش
نشانی آماده ارائه خدمات ایمنی به شهروندان
شد.
وی ض ــرورت فعالیت دو پست عملیاتی را در
مناطق گردشگری عون بن علی و ائل گلی را به
لحاظ حضور بیشتر شهروندان در این اماکن به
ویژه در ایام خاص و تعطیل عنوان کرد و افزود:
ساالنه میزان وقــوع حــوادث در چنین اماکنی
مـتـفــاوت و ضـ ــرورت ای ـجــاد چنین پستهای
سریع عملیاتی بیش از پیش احساس میشد
که تمهیدات مربوطه در روزهــای اخیر انجام و
هر دو پست عملیاتی از یکشنبه ۲۰ ،تیر امسال
شروع بهکار میکند.
نکــه ســازمــان آتش
وی یــاد آور شد:ضمن ایـ 
نشانی تبریز به صــورت  ۲۴ساعته آمــاده ارایــه
خدمات ایمنی به شهروندان است ،

آذربایجان شرقی که با هدف بررسی مشکالت آب شرب ورزقان برگزار شد،
اظهار کرد :برای رفع این مشکل طرح آبرسانی به  ۶۵روستای شهرستان
در دست اجراست.وی با تاکید بر اجرای اقدامات جدی برای رفع مشکالت
موجوددر زمینه آب ،خاطرنشان کرد :فرمانداری در تالش است تا از ظرفیت

مس سونگون در کنار توان شرکت آب و فاضالب برای رفع مشکل آب شرب
روستاهای شهرستان استفاده کند.خانی اظهار کرد :همچنین به منظور تامین
پایدار آب شرب سالم و بهداشتی برای مردم شهرستان ،از ظرفیت ستاد
اجرایی فرمان امام نیز استفاده خواهیم کرد.

رودخانهها در استان اجرا میشود.
آ لهاشم خاطرنشــان کرد :آب رســانی به  ۱۷روستای
ارســباران بــه طــول  ۸۵کیلومتــر بــا اعتبــار  ۱۰میلیــارد
تومــان مهمتر یــن اقــدام در آب رســانی بــه مناطــق
قشالقی عشایر در سال گذشته است.
مد یــرکل امــور عشــایر آذربایجــان شــرقی گفــت:
همچنیــن از اعتبــارات عمرانــی امســال  ۵.۸میلیــارد
ر یــال بــرای اجــرای طر حهــای عمرانــی در ییالقهــای
سهند اختصاص یافته است.
آ لها شــم اظهــار کــرد :عشــایر آذربایجــان شــرقی
ســاالنه بیــش از  ۱۱۰هــزار تــن گو شــت قر مــز و ۳۲
هــزار تــن شــیر ۱۶ ،هــزار تــن پشــم و  ۹هــزار متــر مربع
ورنــی تولیــد میکننــد.وی بــا بیــان اینکــه جمعیــت
عشــایر آذربایجــان شــرقی در فصــل ییــاق ۱۳

مدیر کل دامپزشکی استان:

بــرای ایجــاد درمانگاههــای ســیار در منطقــه ییــاق
ســهند از ســال آینده خبــر داد و افــزود :بیــش از یک
هــزار و  ۶۴۲خانــوار عشــایر بنابــی بــا بیــش از  ۳۰هــزار
دام سبک از اواســط اردیبهشــت تا اواخر شهریور در
مراتع سهند مستقر میشوند.

هــزار و  ۲۹۷خانــوار و در فصــل قشــاق  ۸هــزار
و  ۹۷خانــوار هســتند ،افــزود :جمعیــت  ۲درصــدی
عشــایر آذربایجــان شــرقی  ۲۰درصــد گوشــت ،شــیر و
فرآودههای دامی استان را تولید میکنند.
مدیرکل امور عشایر آذربایجان شــرقی از برنامهریزی

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز:

خاموشیها براساس سهمیه تکلیفی انجام میشود
و آذرشــهر بابــت اعمــال خاموش ـیهای اخیــر گفــت:
متاســفانه طی ســالهای اخیر ،بــا گرم شــدن بیش از
پیش دمای هوا و کاهش نزوالت آسمانی و در نتیجه
کاهــش تولیــد نیروگا ههــای برقآبــی ،میــزان مصــرف
انرژی بر تولید برق پیشی گرفته است.
وی با تاکیــد بــر اینکــه شــرکتهای توزیع ،نقشــی در
تولید بــرق ندارنــد ،یادآور شــد :شــرکت توزیــع نیروی
برق تبریز ،تنهــا وظیفه توزیع برق براســاس ســهمیه
تکلیفی و تحویلی را برعهده دارد.
وی با اشــاره به اینکه در این راستا تالش و سیاست
برق تبریز همواره بر توزیع عادالنــه و بدون هیچگونه
تبعیــض در اعمــال برنامههــای خاموشــی در نقــاط
مختلــف شهر ســتا نهای تبر یــز  ،ا ســکو و آذر شــهر

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق تبریز بــا تاکید بر
اینکه شــرکتهای توزیــع بــرق ،نقشــی در تولید برق
ندارند ،گفت :خاموش ـیها براســاس میزان ســهمیه
تکلیفی انجام میشود.
به گزارش جا مجــم عادل کاظمی ضمــن عذرخواهی از
مردم و مشــترکان فهیم شهرستانهای تبریز ،اسکو

اســت ،خاطرنشــان کرد :بــرای ایــن منظور مشــترکان
صنعتــی حــوزه بهر هبــرداری خــود را بــه  ۶منطقــه و
مشــترکان خانگــی و تجــاری را بــه  ۵منطقــه تقســیم
کردهایــم و خاموشــی بــا برنامــه بــرق تبریــز براســاس
اطالعیــه خاموش ـیهای اعالمــی ایــن شــرکت صورت
میگیرد.
کاظمــی بیــان کــرد :در برخــی مواقــع خاموش ـیهای
ر خ داده ،خــار ج از اراده شــرکتهای توز یــع بــوده و
بــه دلیــل باالرفتن میــزان مصــرف بــرق در کل کشــور
است که در چنین مواقعی برای ممانعت از فروپاشی
شــبکه برق ،خاموش ـیهایی توسط شــرکتهای برق
منطق ـهای در پس ـتهای فــوق ،توز یــع و مطابــق بــا
تکلیف دیسپاچینگ ملی رخ میدهد و شرکت توزیع

نیروی برق تبریز نقشی در این خاموشیها ندارد.
مدیرعامل این شــرکت ،ضمن تشــکر از مــردم فهیم
شهرســتانهای تبر یــز ،اســکو و آذرشــهر بــرای درک
وضعیت خــاص روزهــای گــرم ســال ،از آنها خواســت
در ســاعات  ۱۲تــا  ۱۸هــر چــه بیشــتر در مصــرف انــرژی
صرفهجویــی کننــد و ادامــه داد :بــرای عبــور موفــق از
دوره پیــک ،مشــترکان حســاس (بیمار ســتا نها،
پمپاژهای آب شــرب و  )...بایــد از مولدهــای اضطراری
بهر هگیــری کننــد و مشــترکان صنعتــی مطا بــق
بــا هماهنگیهــا و ابالغیههــای صنعــت بــرق بــا
شــرکتهای برق همکاری داشته باشــند و همچنین
ی خود
مشــترکان اداری ،حداقل  ۵۰درصد از بار مصرف 
را نسبت به سال گذشته کاهش دهند.

مدیر کل دامپزشکی آذربایجان شرقی با بیان
اینکه در حال حاضر هیچ موردی از بیماری تب
کریمه کنگو در استان مشاهده نشده است،
گفت :طبق اقدامات پیشگیرانه انجام شده در
طول سالها بیماری تب کنگو در جامعه انسانی
مشاهده نشده است.
امیرحسین بهداد اظهار کرد :تب کریمه کنگو
ناشی از فعالیت کنه هیالوما است که با شروع
فصل گرما آغاز شده و با پایان یافتن آن ،غیرفعال
میشود .وی افزود :بیماری تب کریمه کنگو در
ً
حیوانات عالئم بالینی شدیدی ندارد و غالبا در
آنها به لحاظ بالینی قابل تشخیص نیست و
ً
صرفا در آزمایشگاه مشاهده میشود اما در
انسان میتواند حتی منجر به مرگ شود.مدیر کل
دامپزشکی آذربایجان شرقی با اشاره به روشهای
رفع این بیماری در کشتارگاهها ،خاطرنشان کرد:
تمامی کشتارگاههای استان به سیستم پیش
سرد مجهز هستند ،لذا با گذر  ۲۴ساعت از ذبح
حیوان و در دمای صفر الی چهار درجه سانتیگراد
به دلیل پی اچ پایین و اسیدیته باالی گوشت ،این
بیماری در حیوانات مبتال ،از بین رفته و گوشت
ً
کامال سالم و بهداشتی میشود.
وی با تاکید بر اینکه مردم به هیچ عنوان گوشت
غیرمجاز خریداری نکنند گفت :گوشت خریداری
شده توسط شهروندان حتما در کشتارگاهها و با
نظارت سازمان دامپزشکی ذبح شده باشد/.ایرنا

نوعی نانو بتن الیافی در شرکت دانش بنیان
دانشگاه تبریز تولید شد
یکی از شــرکتهای دانــش بنیــان مســتقر در مرکز
ر شــد و نــوآوری دانشــگاه تبر یــز  ،مو فــق بــه تولیــد
نوعــی نانــو بتــن الیافــی شــد کــه قابــل اســتفاده به
عنــوان مــاده جایگز یــن انــواع دریچههــای چدنــی و
پلیمری است.
شــرکت دانــش بنیــان لــرزه پایــدار آذربایجــان طــی
چندین ســال فعالیت تحقیقاتی خود در دانشگاه
تبر یــز ،موفق بــه تولید نوعــی نانو بتن الیافی شــده
که قابل اســتفاده بــه عنوان مــاده جایگز یــن انواع
دریچههای چدنی و پلیمری اســت.
بــر ا ســاس ا یــن گــزارش ،ا یــن دریچههــا در
شــبکههای ز یــر ســاختی اعــم از آب و فاضــاب ،گاز
رســانی و مخابرات به صورت گســترده ای استفاده
میشوند.
تولیــد صنعتی ایــن دریچهها از اوایل ســال ۱۳۹۸
آغاز شده و در شــرکتهای آب و فاضالب  ،شرکت
ملی گاز و شــهرداریها استفاده میشود.
بر پایــه همین گــزارش ،شــرکت دانــش بنیــان لرزه
پایــدار آذربایجــان در ســال  ۱۳۹۳تاســیس شــده و
عمــده فعالیتهای شــرکت لــرزه پایــدار آذربایجان
در ابتــدا فعالیتهــای آموز شــی و پیشــبرد هــدف
دانــش بنیان روش جدید مقاوم ســازی ســازههای
بنا یــی بــود .در اوا یــل تابســتان ســال ۱۳۹۴
فعالیتهــای تحقیقا تــی بــه عنــوان هــدف اصلــی

شــرکت انتخــاب و از ســال  ۱۳۹۵فعالیتهــای
تولیدی نیز به این فعالیتها اضافه شــده است.
از عمــده محصــوالت تولیــدی ا یــن شــرکت
میتــوان بــه دریچههــای نا نــو کامپوزیتــی منهــول
آب و فاضــاب بــا قطرهــای مختلــف و در ردههــای
مقاومتــی  C۲۵۰ ،B۱۲۵و  ،D۴۰۰دریچههــای
نا نــو کامپوزیتــی منهــول گازر ســانی بــا قطرهــای
مختلــف و در رد ههــای مقاومتــی  C۲۵۰ ،B۱۲۵و
 ،D۴۰۰دریچههــای نا نــو کامپوزیتــی آب گیــر بــه
شــکل مســتطیل در ابعــاد مختلــف و در رد ههــای
مقاومتــی  C۲۵۰ ،B۱۲۵و  ،D۴۰۰دریچههــای نا نــو
کامپوزیتــی کنتــور آب خانگــی در رده مقاومتی A۱۵
و دریچههای نانو کامپوزیتی کنترل گاز اشــاره کرد.

بــه گــزارش روا بــط عمو مــی دانشــگاه تبر یــز  ،ا یــن
شــرکت بــا دا شــتن مهند ســین خــاق و بــا تجر بــه
بــه عنــوان یکــی از شــرکتهای فنــاور برتــر اســتان
آذربایجــان شــرقی در ســال  ۱۳۹۹انتخــاب شــد و
بــر ایــن اســاس ،ســعی دارد محصــوالت بــا کیفیت
بسیار متمایز به مشــتریان خود عرضه کند.
از جملــه تائیدیههــا و مجوزهــای ا یــن شــرکت
میتــوان به اخــذ گواهی نامــه نانو مقیاس از ســتاد
ویژه توســعه فناوری نانو معاونــت علمی و فناوری
ریا ســت جمهــوری ،ا خــذ پروا نــه ا ســتاندارد تولیــد
دریچهها از ســازمان ملی اســتاندارد ایران ،تائیدیه
آزمایشــگاه متا لــوژی رازی ،تائیــده آزمایشــگاه
مر کــزی دانشــگاه تبر یــز و تائید یــه آزمایشــگاه
تکنولــوژی بتن دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجان
اشاره کرد.
ضمانــت محصوالت ،قیمــت مناســب دریچهها در
مقایســه با نمونههای چدنــی مشــابه ،مقاومت در
برابر یخبندان ،عدم قابلیت ســرقت ،عــدم قابلیت
اشــتعال ،عمــر مفیــد مناســب و قابلیــت تولیــد در
رنگهــای مختلــف از جملــه ویــژه گیهــای منحصر
به فرد محصوالت تولیدی این شــرکت هستند.
افزایــش کیفیــت ،افزایــش میــزان تولیــد ،افزایــش
تنــوع تولیــدات و صادرات به کشــورهای همســایه
از جمله دیگر اهداف اصلی این شــرکت است.

مناقصه شرکت کوثر آذربایجان

بدینوسیله به اطالع میرســاند شــرکت کوثر آذربایجان در نظر دارد تامین آهن االت ،آهن
کشی ،تامین مصالح وتجهیزات ،نصب واجرای آسانســورهای برج ستایش از مجتمع مسکونی

آپارتمانی گل نرکس تبریز به تعداد ۲دستگاه  ۱۲نفره ۱ ،دســتگاه  ۸نفره ۱ ،دستگاه  ۱۷نفره،

را از طریق مناقصه انجام نماید ،لذا شــرکت کننده گان در صورت تمایل و آمادگی الزم برای
انجام کار میتوانند تا مورخه  1400/۴/26نسبت به دریافت وعودت مدارک اقدام نمایند.

آدرس :تبریز -خ آزادی -خ شهید جدیری جنوبی ساختمان کوثر پالک  ۲۹۰۹واحد پشتبانی.
شماره تلفن تماس۰۴۱۳۳۳۸۰۵۷۰-۷۴:

با حضور فرماندار شهرستان بستان آباد صورت گرفت؛

افتتاحپلروستای گوندوغدی
با حضور فرماندار شهرســتان بســتان آباد ،نماینده مردم شریف شهرســتان در مجلس شورای اســامی و تعدادی از مسئوالن اســتانی و شهرستانی و اهالی
روستا پروژه پل روســتای گوندوغدی افتتاح گردید.
الزم به ذکر اســت برای احداث پل روســتای گوندوغدی در ســال گذشــته اعتبــاری بالغ بــر  ۱۰میلیارد ر یــال با مشــارکت فرمانــداری ،بخشــداری تیکمه داش،
راهداری و مردم روســتا هزینه شــده اســت و با افتتاح این پل مشــکل چندین ســاله اهالی برطرف و رفت وآمد برای اهالی آســان شــده و پیشبینی میشــود
در آینــده نزدیــک مهاجــرت معکــوس بــرای روســتای گوندوغــدی کــه بیشــتر جمعیــت آنهــا قبــا مهاجــرت کــرده و در مکانهــای دیگر بــه دامداری مشــغول
هســتند اتفاق بیفتد.

رئیس گروه پیش بینی اداره کل هواشناسی استان خبر داد

افزایش نسبی  ۳الی  ۴درجهای دمای هوای آذربایجان شرقی در هفته جاری
رئیس گروهپیشبینیاداره کلهواشناسی آذربایجانشرقیاز افزایشنسبی
 ۳الی ۴درجهایدمایهوایاستانطیهفتهجاریخبر داد.
بهگزارشجامجممحمدامیدفر در خصوصآخرینوضعیتآبوهوایاستان،
ً
اظهار کرد :آخرین نقشههای هواشناسی نشان دهنده جوی نسبتا پایدار

خبر
معاون دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

روزانــه  ۳۰۰آزمایــش کرونــا
در آذربایجــان شــرقی مثبت
میشود

معاون بهداشــت دانشگاه علوم پزشــکی تبریز با
نکــه تعــداد بســتریهای بیمــاران کرونا در
بیــان ای 
آذربایجان شــرقی به صورت خفیف درحال افزایش
اســت ،گفــت :بــه طــور متوســط روزانــه نتیجــه ۳۰۰
تست مثبت است.
به گزارش جامجم عباسعلی درســتی اظهار کرد :در
حــال حاضــر تعــداد بســترهای کرونایــی آذربایجان
شــرقی از حــدود  ۶۳۰بیمــار در هفته گذشــته به ۶۶۰
تا  ۶۷۰بیمــار بســتری افزایش یافتــه اســت و روزانه
پنج تا  ۶مــورد فوتی بــر اثر ابتــاء به کرونا در اســتان
ثبتمیشود.
وی افــزود :اکنــون شهرســتان عجــب شــیر در
آذربایجان شرقی قرمز است و  ۱۲شهرستان نارنجی
و هشت شهرستان در حالت زرد کرونایی هستند.
درستی با اشاره به آخرین وضعیت واکسیناسیون
بــر ضــد کرونــا در آذربایجــان شــرقی گفــت :تاکنــون
بیش از  ۱۲۴هزار نفر در آذربایجان شــرقی واکسینه
شــدهاند ،اما از حدود یک مــاه قبل تزریــق دوز اول
ً
واکسن در استان تقریبا متوقف شده است.
وی ادامــه داد :البتــه امــروز حــدود  ۵۰هزار واکســن
تحویل اســتان م یشــود تا از فــردا واکسیناســیون
گروه سنی  ۶۸تا  ۷۰نیز آغاز شود.
معــاون بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز
گفت :واکسیناسیون گروه ســنی  ۶۵و به باال نیز به
شــرط عمل به تعهد وزارتخانه در تأمین واکســن از
هفته آینده آغاز میشود.

استاندار آذربایجانشرقی:

سیســتم آموزشــی باید با علوم
جدیدهماهنگباشد
اســتاندار آذربایجان شــرقی بر نقــش آموزش در
بهبــود امــور مدیریتــی در دســتگاههای اجرایــی
تاکیــد کــرد و گفــت :سیســتم آموزشــی بایــد بــا
علوم جدید هماهنگ بوده و خود را متناسب با
تحوالت ،بهروزرسانی کند.
بــه گــزارش جامجــم محمدرضــا پورمحمــدی در
آئیــن تجلیــل از مدیــران مرکــز آمــوزش علمــی
کاربردی شهرداری تبریز ،با بیان اینکه آموزش،
تعطیلــی بــردار نیســت ،افــزود :همــه مدیــران
در ســطوح مختلــف بایــد همــواره از یافتههــای
جدید علمی بهره ببرند و متناســب با تغییرات و
تحوالت حوزه کاری خود آموزش ببینند.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه توانایــی آموختــن و یــاد
گرفتن از تعاریف ســواد در دنیای امروزی است،
گفــت :ارائــه آموزشهــای تخصصــی به تناســب
وظایــف و ماموریتهــای هــر ســازمان ضــروری
اســت و مراکــز علمــی کار بــردی ایــن ظرفیــت را
دارند.
وی همچنیــن از تالشهــا و خدمــات مدیــران،
کارکنان و اســاتید مرکــز آموزش علمــی کاربردی
شــهرداری تبر یــز کــه بــه عنــوان یکــی از  ۱۰مرکــز
برتــر علمی و کاربردی در ســطح کشــور شــناخته
شدهاند ،قدردانی کرد.
حمیدرضا قاس ـمزاده ،معاون توســعه مدیریت
و منا بــع ا ســتاندار آذربایجــان شــرقی هــم در
ایــن مراســم گفــت :عمده مشــکالت مربــوط به
تخلفــات اداری ،ناشــی از عــدم آشــنایی مدیران
و کارکنــان بــا قوانیــن و مقــررات اســت کــه ارائــه
آموزشهــای کاربــردی میتوانــد ایــن خــاء را پــر
کند.
ایرج شــهین باهر ،شــهردار تبریز هم بــا تاکید بر
نقــش آمــوزش در بهبــود رونــد تصمیمگیری در
حــوزه مدیریــت شــهری ،خواســتار الــزام اعضای
شوراهای اسالمی شهر و روستا به سپری کردن
دورههای آموزشی مرتبط شد.
رئیــس مرکز آمــوزش علمــی کاربردی شــهرداری
تبریز نیــز از ارائه آموزشهــای مدیریتــی به تمام
شــهرداران و  ۲۳۰۰نفــر از دهیاران ،بخشــداران و
اعضــای شــوراهای اســامی روســتاهای اســتان
در این مرکز خبر داد و گفت :این مرکز براســاس
ارزیابــی انجــامگرفتــه میــان  ۴۷۸مرکــز آمــوزش
علمی کاربردی در سطح کشور ،در سال گذشته
و امســال به عنــوان یکــی از  ۱۰مرکز برتــر انتخاب
شده است.

همراه با روند افزایش نسبی دما تا آخر هفته است .وی خاطر نشان کرد :پدیده
ً
قابل توجه ،وزش باد نسبتاشدید تا آخر هفته است و از سهشنبه تا آخر هفته،
سرعت وزش باد افزایش مییابد.رئیس گروه پیش بینی اداره کل هواشناسی
آذربایجانشرقیادامهداد:احتمالوقوعتندبادلحظهایوخسارتدر اثر وزش

بادگاهیتاشدید،دور از انتظار نیست.امیدفر در پایان،در خصوصخنکترین
و گرمترین شهرهای استان ،بیان کرد :طی ۲۴ساعت گذشته ،ورزقان و هریس
با دمای  ۱۰درجه باالی صفر ،خنک ترین شهرهای استان و جلفا و عجبشیر با
دمای ۲۰درجهباالیصفر،گرمترینشهرهایاستانگزارششدهاند.

رئیس دادگستری آذربایجانشرقی:

م ــاهه ــای اخــیــر و بــه دلــیــل نــبــود فــضــای فیزیکی
مناسب کارگاههای فعال در زندان مرکزی تبریز به
خــار ج از زنــدان منتقل شده است تا بدین ترتیب
فــضــای نــگــهــداری زنــدانــیــان در داخ ــل مجموعه
بیشتر شود.
وی انتقال زنــدان مرکزی تبریز به خــار ج از شهر را
به خواسته شهروندان دانست و گفت :با وجود
اینکه سالهاست برای اجرایی شدن این پروژه
تصمیم گیری شده است اما به علت کمبودهای
بــودجــه ای و عــدم تخصیص اعــتــبــارات هــنــوز این
پروژه عملیاتی نشده است.
رئیس کل دادگستری آذربــایــجــان شرقی با تاکید
بر اینکه این مجموعه اهتمام خاصی در امسال
بــرای انتقال زن ــدان تبریز دارد ،اضــافــه کــرد :طبق
پیمان بسته شدن با پیمانکار طر ح زندان جدید،
هم اکنون ساخت دیوارهای اتاقهای محل جدید
شــروع شده و عملیات اجرایی آن از سال گذشته
نسبت به سالهای قبل تا حــدودی تسریع شده
است.
طــر ح انتقال زن ــدان مــرکــزی تبریز بــه خــار ج از شهر
که از  ۲۴ســال قبل مطر ح و مطالعات اولیه آن از
سوی قوه قضائیه ،استانداری آذربایجانشرقی و
شــهــرداری تبریز آغــاز شــد ،پس از سالها به بوته
بی توجهی سپرده شده و نتیجهای نداشته است.
انتقال زن ــدان مــرکــزی تبریز بــه خ ــار ج از مــحــدوده
شهری به عنوان یکی از مهمترین خواستههای
م ــردم از دول ـتهــای مختلف نــه تنها مـیتــوانــد بر
زیبایی بــصــری شهر در مــحــدودههــای مــشــرف بر
زندان بیافزاید ،بلکه گام مهمی برای ارتقای امنیت
روانی شهروندان تبریزی نیز محسوب میشود که
متاسفانه برای این مطالبه هنوز پاسخی دریافت
نشده است.
به رغم قو لهای مساعد استانداران ،شهرداران

و روسـ ـ ــای دادگ ــس ــت ــری آذربـ ــایـ ــجـ ــان ش ــرق ــی در
طــول ســالهــای گذشته مبنی بــر انــتــقــال زن ــدان،
شــهــرونــدان تبریزی همه روزه در گــذر از بهترین
منطقه تبریز باید نظاره گر ایــن ســازه زشــت که بر
کالبد شهر آرمیده ،باشند.
هر چند زنــدان مرکزی تبریز در زمان ساخت آن در
بیش از نیم قرن قبل در خارج از شهر قرار داشت،
اما به دلیل رشد سرسام آور شهرها در دهههای
اخــیــر اکــنــون در یکی از حــوزههــای پــر رفــت و آمد
شهر قــرار گرفته و به دلیل واقــع شــدن در ورودی
شهر از سمت شرق (تهران) ،منظره ای ناهنجار به
مجموعه شهری تحمیل کرده است.
ورود و خــروج روزان ــه زندانیان با لباسهای فــرم و
زنجیر بــه دســت و پــا ،ازدح ــام جمعیت مقابل در
ورودی و ایجاد ترافیک و گاهی مواقع تصادفات
دل ــخ ــراش ،صحنههایی از درگــیــر یهــای لفظی و
فــیــزیــکــی بــیــن افـ ــراد شــاکــی و مـتــشــاکــی و تبعات
ناخوشایند ناشی از ایــن وضعیت بر روح و روان
شــهــرونــدان ،لــزوم انتقال زن ــدان تبریز بــه خــار ج از
شهر را دو چندان کــرده است.محل کنونی زندان
مرکزی تبریز در زمــان ساخت که به  ۵۰ســال قبل
بر مـیگــردد ،به منظور پذیرش  ۶۰۰زنــدانــی طراحی
شــده بــود که هیچ تناسبی با جمعیت امــروز این
کالن شهر نــدارد ،اما اینکه زنــدان مرکزی تبریز با

افــزا یــش تــعــداد ساختما نها بــه ظرفیت حداکثر
دو هزار و  ۵۰۰نفر ،هم اکنون افزون بر پنج هزار نفر
زندانی را میزبانی میکند ،دال بر وجود حجم انبوهی
از مشکالت بهداشتی ،درمانی ،خدمات رسانی و
سایر معضالت در این محل است.
زنــدان فعلی تبریز پس از انتقال به پــارک تبدیل
میشود
شهردار تبریز گفت :مکان زندان مرکزی تبریز پس
از انتقال بــه خــار ج از شهر  ،بــه پــارک و فضای سبز
تبدیل خواهد شد.
ای ــر ج شهین بــاهــر در حاشیه دیـ ــدار بــا مدیرکل
جــدیــد زنـ ــدانهـ ــا و اقـ ــدامـ ــات تــامــیــنــی و تربیتی
آذربایجانشرقی در گفت و گو با خبرنگاران ،افزود:
در ای ــن دیـ ــدار مــقــرر شــد جـلــســات مستمر بــرای
تسریع در پروسه انتقال زندان تبریز برگزار شود.
وی با اشاره به پیگیریهای انجام شده برای انتقال
زنــدان تبریز به خــار ج شهر  ،اظهار کــرد :شهرداری
آم ــاده همکاری الزم بــرای اج ــرای ایــن طــرح بــوده و
مدیرکل جدید زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی
استان نیز برای همکاری با شهرداری اعالم آمادگی
کرد.شهردار تبریز گفت :همچنین شهرداری آماده
همکاری بــا اداره کــل زنــدانهــا ب ــرای بهبود وضع
موجود زندان فعلی تبریز تا زمان اجرای طرح انتقال
زندان به خارج از شهر است/.ایرنا

تــنــدیــس اســتــاد جــانــبــاز دفــاع
مــقــدس در مــقــابــل دانــشــگــاه
تبریز نصبشد

نقــل و اتوبوســرانیهای درونشــهری در کل کشــور
اســت ،گفــت :در  ۱.۵ســال اخیــر ماهانــه مبلغــی در
حــدود یــک میلیــارد تومــان از بابــت حقــوق و چهــار
درصــد ســخت و زیــان آور و ســایر مــوارد توســط
اتوبوســرانی تبریز به تامین اجتماعی پرداخت شده
که بیشــترین پرداختی به تامیــن اجتماعی را از بابت
بیمــه تکلیفی نســبت بــه ســالهای قبل داشــتیم،

ضمــن اینکــه در ایــن مــدت ســعی شــده اســت تــا
حــد امــکان از انباشــت بدهــی بــه بدهیهــای قبلــی
جلوگیری شود.
غنــی زاده از همــکاری و مســاعدتهای مدیــرکل و
مدیران شــعب ســازمان تامین اجتماعی استان که
با وجــود بدهی نســبت به ارائــه خدمات بــه کارکنان
این شرکت اقدام میکنند ،قدردانی کرد.

دبیر شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی:

دانشگاهها از آسیبهای اجتماعی ناشی از مواد مخدر جلوگیری کنند
دبیر شــورای هماهنگی ســتاد مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی
تاکید کرد :مراکز فرهنگی به ویژه دانشــگاهها باید با تولید اندیشــه،
زمینــه فرهنگســازی و جلوگیــری از آســیبهای اجتماعــی ناشــی از
مواد مخدر را فراهم کنند.
به گزارش جامجم رضا اســتاد رحیمی در نشســت علمــی و تخصصی
به مناســبت هفته مبارزه با مواد مخدر ،ضمن اشــاره به کسب رتبه
برتــر کشــوری درزمینه کشــف و مبارزه بــا مواد مخــدر و پیشــگیری از
آســیبهای اجتماعــی ،ایــن رتبــه را مرهون زحمــات تمام مســئوالن
اجتماعــی و فرهنگی اســتان بــه ویــژه دانشــگاهها برشــمرد و افزود:
انجام کار فرهنگــی و نرمافزاری بهتریــن راهکار ممکن برای رســیدن
به جامعــه عــاری از مــواد مخــدر اســت و دانشــگاهها بهعنــوان مرکز
تولیــد و ترویج اندیشــه و فرهنگ نقــش مهمی در دســتیابی به این
هدف مهم دارند.
وی با اشــاره به هممــرز بودن بــا افغانســتان و عدم ثبات سیاســی و
اجتماعــی آن کشــور و افزایــش تولیــد مــواد مخــدر در افغانســتان و
تمایــل قاچاقچیــان به ترانزیــت مــواد از طریق ایــران به اروپــا ،افزود:
در جهــان  ۸۰۳نوع مــواد مخدر ســنتی و صنعتــی وجــود دارد هرچند
ایــران  ۹۵درصــد تریــاک و  ۵۵درصــد مرفیــن دنیــا را کشــف میکند و
این نشــاندهنده عزم جدی مبارزه اســت اما تمــام اقدامات امنیتی
هرقدر هم بیشــتر باشــد بدون انجام دادن کار فرهنگی و آگاهسازی

شهردار تبریز گفت :در دوره اخیر مدیریت شهری،
شهرداری نه تنها پروژههای مربوط به خود ،بلکه
بسیاری از پروژههای دستگاههای دولتی از جمله
مرمت و ساماندهی چهار مکان تاریخی را نیز به
صورت نیابتی اجرا کرده است.
به گزارش جامجم ایرج شهین باهر با اشاره به
مرمت و ساماندهی اماکن تاریخی شهر تبریز ،اظهار
کرد :پروژههایی مثل مقبرهالشعرا ،ربع رشیدی،
برج خلعت پوشان ،میدان شهید بهشتی ،مقبره
دو کمال و بسیاری از پروژههای دیگر ارتباطی به
شهرداری نداشت اما مدیریت شهری به لحاظ
ضرورت و مطالبه و انتظار شهروندان ،در این
موضوع ورود و هزینه کرد.
وی ادامه داد :مرمت و ساماندهی مقبرهالشعرا،
مقبره دو کمال ،ربع رشیدی و برج خلعت پوشان
تاکنون  ۲۴۰میلیارد ریال برای شهرداری تبریز هزینه
داشته است.
شهردار تبریز عنوان کرد :بهرغم بحرانهای
اقتصادی ،اعمال تحریمها ،شیوع کرونا و تمامی
مشکالت و تنگناهایی که در این چهار سال تجربه
کردیم ،با درایت مدیریت شهری ،دوره فعلی را با
نهایت آرامش سپری کردیم و پروژههای متعدد نیز
اجرا و به صورت مستمر افتتاح شد.
به گزارش روابطعمومی شهرداری تبریز ،وی افزود:
توجه به آثار تاریخی و اماکن قدیمی شهر تبریز و
هزینه کرد در این اماکن ،اگرچه در وظیفه ذاتی و
جزو مسئولیتهای شهرداری تبریز نبوده اما ما
سعی کردیم که انتظار و مطالبه شهروندان را لحاظ
و فعاالنه ورود کنیم.

مدیرعامل سازمان فضای سبز شهری:

ضرورت حمایت دولت در پرداخت بدهی
شرکت اتوبوسرانی تبریز به تامین اجتماعی
مدیر عامل شرکت واحد اتوبوســرانی تبریز و حومه
با تاکید بر لزوم حمایت دولــت در کمک به پرداخت
بدهی شرکت اتوبوســرانی تبریز به تامین اجتماعی،
گفــت :اصــل بدهــی معــوق اتوبوســرانی بــه تامیــن
اجتماعی از ســال  ۱۳۷۷تاکنون در حدود  ۲۶میلیارد
تومان بــوده و مابقــی آن ( ۴۴میلیارد تومــان) جرایم
تاخیر است.
ایمــان غنــی زاده در واکنش بــه درج خبــری در جراید
و رســانهها در خصوص بدهی این شــرکت به تامین
اجتماعــی ،اظهــار کــرد :یکــی از دغدغههــای اصلــی
اتوبوســرانی در حــال حاضــر پرداخــت بدهــی ایــن
شــرکت به ســازمان تامین اجتماعی بــه مبلغ حدود
 ۷۰میلیارد تومــان از بابــت بدهی بیمههــای تکلیفی
از ســال  ۷۷تاکنون اســت کــه اگــر برابر قانــون یکجا
پرداخت شــود ،شــامل بخشــودگی جرایم نیــز بوده

خبر

هزینه  ۲۴۰میلیارد ریالی برای
مرمت چهار مکان تاریخی تبریز

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تاکید کرد:

و حل این مشــکل نیز در گــرو حمایت و مســاعدت
دولت و شهرداری است.
وی تصریح کرد :متاســفانه از سال  ۹۴دولت نسبت
به پرداخت کامــل یارانه بلیــت و کمکهای مصوب
اقدامــی نکــرده اســت تــا از ایــن طریــق نیــز بتوانیــم
بخش قابــل توجهــی از بدهیهــای خــود را پرداخت
کنیــم و بــا وجــود پیگیــری مکــرر از دولــت محتــرم
و مکاتبــات و مراجعــه بــه نماینــدگان در مجلــس
شورای اســامی این موضوع تا به حال مرتفع نشده
اســت که امیــدوارم ایــن مشــکل بــا پرداخــت یارانه
بلیــت توســط دولــت ،حمایــت شــورا و شــهرداری
نســبت پرداخــت بدهیهــای قبلــی ایــن شــرکت به
سازمان تامین اجتماعی اقدام شود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مشــکل بدهــی بــه تامیــن
اجتماعــی گریبانگیــر اغلــب ســازما نهای حمــل و

ضمیمه رایگان
روزنامه دراستان
آذربایجان شرقی

شهردار خبر داد:

انتقال زندان تبریز نیازمند همکاری
سایر دستگاههاست
رئیس کــل دادگــســتــری آذربــایــجــانشــرقــی بــا بیان
ای ـنکــه انــتــقــال زنـ ــدان مــرکــزی تــبــریــز بــه خـ ــارج از
شــهــر ،ســالهــا بــه ط ــول انــجــامــیــده اس ــت ،گفت:
اجــرای ـیشــدن ایــن طــر ح نیازمند هــمــکــاری سایر
دستگاهها با اداره کل زندانهای استان است.
موسی خلیل اللهی توجه به ایــن موضوع را جزو
اولویتهای مهم و محوری دادگستری آذربایجان
شرقی در امسال دانست و افــزود :امسال انتقال
زنــدان تبریز به محدوده خــار ج از شهر را با جدیت
دنبال میکنیم.
وی اظهار کــرد :پــروژه انتقال زنــدان تبریز به خار ج
از شــهــر ج ــزو پ ــروژهه ــای مــلــی اس ــت کــه ع ــاوه بر
دادگستری کل استان و اداره کل زنــدانهــا ،سایر
دستگاهها همچون استانداری ،راه و شهرسازی
آذربــایــجــان شرقی و شــهــرداری تبریز نیز باید وارد
عرصه شده و همکاریهای الزم را انجام دهند.
خلیل اللهی از اختصاص ردیــف بودجه خــاص در
قــانــون بــودجــه امــســال کشور بــرای انتقال زنــدان
مــرکــزی تبریز بــه خ ــار ج از شهر خبر داد و ی ــادآور
شد :بر همین اســاس اواخــر سال گذشته پیمان
عملیات اجرایی بخشهایی از زنــدان جدید امضا
شــد کــه امــیــدواریــم بــا همکاری مسئوالن اجرایی
و نمایندگان استان در مجلس ش ــورای اسالمی
مــراحــل ای ــن ک ــار بــا ســرعــت بـیــشــتــری نسبت به
سالهای گذشته اجرایی شود.
وی بــا اش ــاره بــه مشکالت عــدیــده زن ــدان مرکزی
تبریز ،یادآور شد :به واقع کارکردن در فضای کنونی
ایــن محل بسیار سخت و طاقت فرساست و به
لــحــاظ فیزیکی مشکالت بسیار زی ــادی بــر زنــدان
تبریز حاکم اســت که تنها راه بــرون رفــت از چنین
وضعیتی انتقال آن به محل جدید و خار ج از شهر
میباشد.
خــلــیــل الــلــهــی ادامـ ــه داد :بــر هــمــیــن اسـ ــاس طی
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و جامعهپذیــر نمــودن مــردم مخصوصــا خانواد ههــا ،کــودکان و
جوانان ،نمیتواند نتایج دائمی و مناسبی داشته باشد.
در ادامه این نشســت اصغر ایــزدی  -مدیر امور اجتماعی دانشــگاه
تبریــز بــا اشــاره بــه انجــام برخــی از پژوهشهــا و تحقیقــات عینــی
و علمــی در مناطــق پرخطــر شــهرهای تبریــز  ،تهــران و کرمانشــاه
افــزود :هرچنــد آ گاهــی بخشــی و فرهنگســازی میتوانــد در قشــر
متوســط و مرفــه جامعــه موجــب کاهــش گرایــش بــه مــواد مخــدر
گــردد امــا اقشــار پاییندســت و فقیــر جامعــه بــه دلیــل مشــکالت
عدیــده اقتصــادی و طــرد شــدن از اقتصــاد رســمی جامعــه اعتیــاد
و خریدوفــروش مــواد مخــدر را بهعنــوان شــغل تلقــی میکننــد و تــا

زمانی کــه در جامعه به مشــکالت اقشــار محــروم و محــات کمبهره
از خدمــات اقتصــادی و اجتماعی توجه نشــود اقدامــات فرهنگی نیز
محکومبــه شکســت خواهد بــود چــون اصــوال آنهــا از حداقلهای
ارتباطــی بــرای اطالعرســانی محــروم هســتند یا فقــر فرصــت تفکر به
آینده را از آنها گرفته است.
وی رشــد اقتصــادی ،بهبــود معیشــت و تأمیــن نیازهــای عینــی و
مــادی مناطــق حاشیهنشــین را الزمــه جلوگیــری از اعتیــاد و گرایــش
به مــواد مخــدر دانســت و افــزود :اســتفاده از ظرفیت ســازمانهای
مردمنهــاد ( )NGOکه از موقعیت اجتماعی باالیــی در مناطق محروم
برخوردارنــد و مردم نیــز به آنهــا بیشــتر از ارگانهای رســمی اعتماد
دارند میتوانــد بهعنوان راهکار مناســب قرار بگیــرد بنابراین دولت
میتوانــد بــا اختصــاص امکانــات و بودجــه بیشــتر بــه ســازمانهای
مردمنهــاد از ظرفیت آنهــا بــرای جلوگیری از گســترش اعتیــاد بهره
گیرد.
نشســت علمــی و تخصصــی بــه مناســبت هفتــه مبــارزه بــا مــواد
مخــدر بــه همــت مرکــز مشــاوره دانشــجوئی و همــکاری مدیریــت
امــور اجتماعــی دانشــگاه تبریــز و با حضــور دبیــر شــورای هماهنگی
ســتاد مبارزه با مــواد مخدر اســتان آذربایجان شــرقی و کارشناســان
و دانشــجویان منطقــه  ۳دانشــگاههای کشــور بهصورت مجــازی به
میزبانی دانشگاه تبریز برگزار شد.

مدیرعامل ســازمــان سیما ،منظر و فضای
ســبــز شــهــری ســرد یــس اســتــاد محمدعلی
پرغو را در مقابل دانشگاه تبریز نصب کرد.
مدیرعامل ســازمــان سیما ،منظر و فضای
سبز شهری با اعالم این خبر  ،گفت :تجلیل
و تکریم مفاخر و مشاهیر تبریز و بــه ویــژه
قهرمانان هشت ســال دفــاع مــقــدس یکی
از وظایف مدیریت شهری است که در این
مــیــان ،ســازمــان سیما ،منظر و فــضــای سبز
شهری با تهیه سردیس ،تندیس و لو حهای
یــادبــود ب ــرای ای ــن عــزیــزان و نــصــب آنــهــا در
شــهــر  ،تــاش دارد بخشی از ایــن مهم را بر
عهده بگیرد.
بــه گـ ــزارش جــامجــم داریـ ــوش نــویــن ادام ــه
داد :محمدعلی پــرغــو ،یکی از اساتید مبرز
دا نــشــگــاه تبریز هستند کــه در ســال  ۶۵به
فــیــض جــانــبــازی  ۷۰درصـ ــد نــایــل آمـ ــده و با
وج ــود وضــعــیــت جــســمــانــی بــســیــار سخت،
درعــرص ـههــای مختلف از جــمــلــه در زمینه
مسایل علمی فعالیت داشته اند.
مدیرعامل ســازمــان سیما ،منظر و فضای
سبز شهری افــزود :بر این اســاس سازمان،
با تهیه تندیس ایــن استاد جانباز و نصب
آن در مقابل در دوم دانشگاه تبریز  ،مقام
جانبازی و عملی وی را گرامی داشته است
اســتــاد محمدعلی پــرغــو ،بـیــش از ده جلد
کتاب در زمینههای تاریخی تالیف و نوشته
است که عالقه مندان و دانشجویان از آنها
بهره میبرند.

صاحبامتیاز:سازمانصداوسیمایجمهوریاسالمیایران
سرپرست استان آذربایجان شـرقی :وحیده حاجی محمدیاری

ضمیمه رایگان روزنامه در استان آذربایجان شرقی

جـ ـ ــز فيض وجود او ،نباشد هرگز
عكس نمود او ،نباشد هرگز
مرگ است ،اگر هستى ديگر بينى
بودى جز بود او ،نباشد هرگز

دفتر سرپرستی استان آذربایجان شرقی:
041 - 35579285 - 9

تحریریه شهرستانها021-44233511 :

w w w. d a n e s h pa y a m . i r
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w w w. j a m e j a m d a i l y. i r

رپرتاژ

نگاهیبهفعالیتاقتصادیمطلوبدر یکواحدتولیدی:

شرکت کلر پارسو توسعهمستمر در سایهمدیریتجهادی
اقتصاد یکــی از مهمتریــن حوز ههــای تاثیرگــذاری در یک
جامعــه اســت کــه پیشــرفت در آن میتوانــد ،جامعــه را
بــه ســوی تو ســعه ،ر فــاه و تر قــی ببــرد .شــرکتها و
مجموعههــای تولیــدی یکــی از مهمتر یــن رکنها یــی
هســتند که در این مســیر میتواننــد ،چرخ اقتصــاد را هر
چه ســریعتر به گــردش درآورند.یکی از ایــن مجموعهها،
شــركت كلرپارس اســت که در ســال  1366توســط وزارت
نیــرو ،بــرای تامیــن کلــر شــرکتهای آب و فاضــاب در
شــهر تبریز به ثبت رســیده و در نیمه دوم سال  ١٣٧٧به
بهرهبرداری رسید.
ایــن شــرکت کــه هــم اکنــون از زیرمجموعههای شــرکت
ســرمایه گــذاری تامیــن اجتماعی(شســتا) میباشــد ،در
یک ریل گذاری پویا قرارگرفته است.
با توجه به لزوم توســعه مســتمر مجموعههای تولیدی،
طر حهای توســعه کلرپارس نیز از ابتدای بهرهبرداری آغاز
شده و با توسعه مســاحت کارخانه به  21هکتار ،ظرفیت
تولید کلر از  20تن به بیش از  50تن در روز افزایش یافت.
ا یــن شــرکت بــا موقعیــت جغرافیا یــی ا یــد هآل و بــا
بهرهگیــری از نــاوگان تخصصــی مواد شــیمیایی ،ســاالنه
بیــش از  65000تــن محصــوالت تولیــدی را بــه مشــتریان
داخلــی و  26کشــور مقصــد صادرا تــی خــود تحو یــل
میدهد .شــرکت کلــر پــارس بــا دریافت و بــه روز رســانی
گواهینامههای داخلی و بین المللی و با ارایه محصوالت

متنوعــی کــه در صنایعــی نظیــر آب و فاضــاب  ،شــوینده
و بهداشــتی  ،نیروگا ههــا  ،دارویــی و غذایی ،پتروشــیمی ،
پاالیشگاه نفت و گاز  ،رنگ ســازی  ،کاغذ سازی و نساجی
مصــرف میشــود ،جایگاهــی غیرقابــل انــکار در منطقــه
دارد.
اســتفاده از آخریــن تکنولــوژی دوســتار محیــط زیســت
(تکنولوژی ممبرانی) در تولید کلر و سود سوز آور ،باعث
شــده تولیدات شــرکت عــاری از هرگونه ناخالصــی جیوه
شــده و به عنــوان یک شــرکت دوســتدار محیط زیســت
مطــر ح شــود کــه ایــن مز یــت بســیار ارزشــمندی بــرای
محصوالت این شرکت محسوب میگردد .
شــرکت کلرپــارس افتخــار دارد عــاوه بــر تامیــن بخــش
عمده ای از نیازهای کشور ،محصوالت تولیدی خود را به
بیش از  26کشــور جهان صادر نماید .کارنامه موفق این
شــرکت در شــفافیت مالی ،اجــرای برنامههای توســعه و
رعایت دســتورالعملهای ایمنی باعث شده است ،این
مجموعه بارها مورد تقدیر قرار گیرد.
تقدیر از کلر پــارس در چهارمین همایــش ملی پدافند
شیمیایی
در چهارمیــن همایــش ملــی پدافنــد شــیمیایی کــه بــه
همــت ســازمان پدافنــد غیرعامــل کشــور و بــا همکاری
دانشــگاه بقیــه اهلل (عــج) برگــزار گردیــد از ابوالفضــل
باباپــور ،مدیرعامــل شــرکت کلــر پــارس تبریز بــا اهدای

تندیــس ویــژه همایش و لــوح تقدیــر ،تجلیل شــد .این
همایــش بــا حضــور مســئوالن کشــوری ولشــگری ،بــا
شــعار" پدافند شــیمیایی ،تدبیر امروز  ،مصونیت فردا "
در باغ موزه دفاع مقدس تهران برگزار گردید.
در ایــن گردهمایــی که با ســخنرانی ســردار جاللی رئیس
ســازمان پدافندغیرعامــل و دکتــر حســن ابوالقاســمی
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بقیــه اهلل (عــج) برگــزار
گردید ،شــرکت کلــر پارس بــه عنــوان تولید کننــده مواد
شــیمیایی ،از شــرکتهای تحــت پو شــش « شــرکت
ســرمایه گذاری تامین اجتماعی» (شستا)  -تنها شرکتی
بود که مورد تقدیر قرارگرفت.
شــایان ذ کــر ا ســت؛ شــاخصهایی ماننــد انبــارش و
شهــای الزم
نگهــداری امــن ،ایمنــی حمــل و نقــل ،آموز 
برای پرسنل و مصرف کنندگان ،رعایت جوانب مختلف
ایمنــی ،مــوارد مطــرح در ارزیابی کلرپــار بودند کــه در این
راســتا از مجموعههایــی کــه در همــه ایــن شــاخصها ،
بهترین عملکرد را داشتند ،تجلیل به عمل آمد.
نوسازی ،تحولوبهبودعملکرددر شرکت کلر پارس
دکتــر محمــد رضوا نــی فــر مد یــر عا مــل شــرکت
ســرمایهگذاری تامیــن اجتماعــی شســتا چنــدی قبل در
مراســم افتتــاح پروژ ههــای شــرکت کلــر پــارس ،بــا بیــان
فســازی عملکردها را دنبال نموده
اینکه شســتا ،شفا 
و در پــی احیــای نوســازی ،تحــول و بهبــود عملکــرد در

مجموعــه میباشــد ،عنــوان کــرد :شــرکتهای زیــان ده
شســتا کــه حــدود  ۴۰شــرکت بودنــد بــه کمتــر از شــش
شــرکت رســیده اســت و با اقداماتی که صــورت پذیرفته
اســت ،این شــرکتها نیز به زودی به وضعیت مطلوبی
خواهنــد رســید.وی بابیــان اینکه در اســتراتژی شســتا
برای رسیدن به سوددهی شــرکتها ،اقداماتی از جمله
ادغــام ،افزایــش ســرمایه ،افزایــش راندمــان و کاهــش
هزین ههــای زایــد را در پیــش گرفتیم کــه ثمربخــش بود،
ً
اضافــه نمود «:اساســا ســعی کردیــم پروژههای شســتا،
بــا اولویــت و محوریــت مناطــق محــروم و بــرای توســعه
پایدارو افزایش اشتغالزایی صورت پذیرد ».
شــفافیت مالــی و توســعه مســتمر در ســایه مدیریت
جهادی
رضوانی فر بــا اشــاره به اینکه شــرکت کلــر پــارس یکی از
شــرکتهای تحت پوشــش شســتا میباشــد که موفق
ً
عمــل کــرده اســت و وضعیــت مالــی و بورســی آن ،کامــا
شــفاف و قابــل تقدیــر اســت ،مدیر یــت ایــن شــرکت را
مدیریتی جهادی توصیف کرد.
وی کــه بــرای افتتــاح پروژ ههــای افزا یــش ظرفیــت بــا
رویکــرد جایگزینــی الکتروالیزر نســل جدیــد  BMبه جای
الکتروالیزرهــای نســل قدیــم  ،DDاســید ســازی و ســود
 30بــه  50در شــرکت کلرپارس حاضر شــده بــود ،افزایش
سرمایه این شرکت را نیز مثبت ارزیابی نمود.

رپرتاژ

در سفر رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی به استان آذربایجان شرقی رخ داد؛

دیدار با مسئوالن استانی برای پیگیری مشکالت بیماران کلیوی
رئیس انجمــن حمایــت از بیمــاران کلیوی کشــور در
راســتای بازدیــد از فعالیتهــای انجمــن حمایــت از
بیمــاران کلیوی اســتان آذربایجــان شــرقی و پیگیری
مشکالت این بیماران ،یکشــنبه  20تیر به تبریز سفر
کرد .اعظم پناهی مهردر این ســفر یک روزه به همراه
عادل فیــروزی ،مدیرعامــل انجمن خیریــه حمایت از
بیمــاران کلیوی اســتان آذربایجان شــرقی و غالمرضا
قادری مدیر روابط عمومی انجمن ،با حجت االسالم
ســید محمدعلــی آ لها شــم ا مــام جمعــه تبر یــز و
نماینــده محتــرم ولــی فقیــه در اســتان آذربایجــان
شرقی ،دکتر محمد حسین صومی ،رئیس دانشگاه
علــوم پزشــکی تبر یــز ،علــی بدرشــکوهی ،مدیــرکل
فرهنگــی و اجتماعــی اســتانداری آذربایجــان شــرقی
و محمــد کال مــی ،مد یــرکل کمیتــه ا مــداد ا ســتان
آذربایجان شــرقی دیدار و مشــکالت بیمــاران کلیوی
را پیگیری نمودند.
* کمک بــه بیمــاران کلیوی ،وظیفــه ای دینــی ،ملی و
انسانی است
نماینده محترم ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی
در دیــدار رئیــس انجمــن حمایــت از بیمــاران کلیوی
کشــور و مســئوالن اســتانی ایــن انجمــن ،از زحمات
این سازمان مردم نهاد تقدیر و تشکر نمود.
حجت االســام ســید محمدعلی آ لهاشــم با اشــاره
بــه اینکــه بــه لطــف کمکهــای خیــران محتــرم و
تالشــهای مســئوالن ما امروز در زمینه تعــداد تخت
بــرای بیمــاران دیالیــزی کمبــودی در اســتان نداریــم،
افــزود «:در بحــث پیوند کبــد و کلیــه نیــز اقداماتی در
حــال انجــام اســت و مــن همــه تــاش خــود را بــه کار
میبرم تا هر کمکی که بتوانم را در راســتای کاســتن از
ســختیهای بیماران عزیز کلیوی به کار ببرم زیرا این

یک وظیفه دینی ،ملی و انسانی است.
* رشــد چشــمگیر خدمت رســانی به بیماران کلیوی
در استان آذربایجان شرقی
دکتر محمد حســین صومی ،رئیس دانشــگاه علوم
پزشــکی تبریز نیز در دیدار با رئیــس انجمن حمایت
از بیمــاران کلیــوی ا یــران و رئیــس و مد یــر روا بــط
عمومی ایــن انجمن در اســتان با اشــاره بــه اینکه از
ســال  92تا کنــون خدمت رســانی بــه بیمــاران کلیوی
رشد چشــمگیری داشــته اســت به صورتی که بیش
از  80درصــد تختهــای دیالیــز و بیــش از  65درصــد
شهــای دیالیــز در  8ســال گذشــته افتتاح شــده
بخ 
است.
وی بیمارســتان امــام رضــا را در زمینــه پیونــد ،یکی از
بیمارســتانهای پیشــرو و ممتاز در کشــور توصیف
کــرده و تصریح کــرد «:در ایــن بیمارســتان ،مجموعه
کاملــی از متخصصــان در کنــار هــم جمــع شــده انــد
کــه ا یــن مســاله ،ا یــن مر کــز را بــه یکــی از بهتر یــن
بیمار ســتا نهای کشــور بــرای خد مــت ر ســانی بــه
بیماران کلیوی تبدیل میکند».
علــی بدر شــکوهی ،مد یــرکل فرهنگــی و اجتما عــی
اســتانداری آذربایجان شــرقی نیــز ضمن خیــر مقدم
به رئیــس انجمن خیریــه حمایــت از بیمــاران کلیوی
کشــور ،از فعالیتهای این انجمن در اســتان تشکر
و قدردانی نمــوده و به لزوم همکاری همــه ارگانها و
نهادها برای حل مشکالت این بیماران تاکید نمود.
* کمیتــه امــداد تمــام تــاش خــود را بــرای حمایــت
کامل از بیماران کلیوی میکند
مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان آذربایجان شــرقی در
دیدار با مسئوالن کشوری و استانی انجمن حمایت
از بیمــاران کلیــوی ،بــا اشــاره بــه اینکــه بــا توجــه بــه

مصائــب بیمــاران کلیــوی همــه بایــد تــاش کنیــم تا
این بیمــاران مظلوم ،تنها مشــکل بیماری را داشــته
باشــند ،عنــوان کرد«:کمیته امــداد برای ســال جدید
به میــزان  350میلیــون ریال بــه صورت بالعــوض و تا
 300میلیون ریال به صــورت وام به بیمــاران در نوبت
پیونــد پرداخــت میکند.همچنیــن کســانی کــه برای
دریافــت وام قــادر بــه ارایــه ضامــن نباشــند ،از طرف
کمیته امداد ضمانت میشوند».
محمد کالمی اضافــه کرد«:خوشــبختانه بیمار تحت
پوشــش کمیته امدادی نداریم که در نوبت دریافت
خدمات درمانی باشــد .ما این آمادگــی را داریم که هر
بیمار کلیوی که شــرایط تحت پوشــش کمیته امداد
قرار گرفتن را داشته باشــد در کمتر از یک ماه ،جذب
نموده و و عالوه بر پرداخت مستمری ،تمام خدمات
درمانی را به وی ارایه دهیم.
* کمبود کاتتر و طوالنی شدن پروسه پیوند بخشی
از مشکالت اساسی بیماران کلیوی

اعظم پناهی مهــر ،رئیس انجمن حمایــت از بیماران
کلیوی کشــور و عادل فیروزی رئیس انجمن اســتان
آذربایجان شــرقی در این دیدارها به بیان مشــکالت
بیمــاران کلیــوی پرداختــه و کمبــود دارو ،باالبــوده
هزینههــای ایــن بیمــاران ،کمبــود کاتتــر و طوالنــی
شــدن پروســه پیونــد کلیــه را بخشــی از مهمتر یــن
مشــکالت ایــن بیمــاران عنــوان کردنــد کــه حمایــت
تمام ســازمانهای مســئول و وجــود دو مرکــز پیوند
در اســتان آذربایجان شــرقی کــه تعداد قابــل توجهی
از بیمــاران کلیــوی را بــه خــود اختصــاص میدهــد،
میتوانــد بخشــی از ایــن مشــکالت را کاهــش دهد.
در پایان ایــن ســفر دو روزه در مراســمی که بــا حضور
محمدر ضــا جمشــیدی ،رئیــس اداره بیماریهــای
معــاون درمــان دانشــگاه علوم پزشــکی تبریــز برگزار
شــد ،از حــاج امامقلــی پورمصطفــی و دکتــر فر بــد
پوریو ســف ،از خیــران فعــال در عر صــه حما یــت از
بیماران کلیوی تجلیل به عمل آمد.

امام خمینی -ره

