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، اســکــو و آذرشــهــر در مجلس شــورای  نماینده مـــردم تــبــریــز
ــاده از ظــرفــیــت هــای صـــنـــدوق تــوســعــه ملی  ــف ــت اســـامـــی اس

و صــنــدوق کــارآفــریــنــی در صنعت چـــاپ را راهــگــشــا عــنــوان کــرد.

3محمد حسین فرهنگی، در مراسم اختتامیه پانزدهمین جشنواره ...

ح کرد نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی مطر

ضرورت استفاده از ظرفیت های صندوق توسعه 
ینی در صنعت چاپ ملی و صندوق کارآفر

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان:

آذربایجان شرقی  خ بیکاری  نر
به ۷.۹درصد رسیده است

 مدیرکل تعاون، کــار و رفــاه اجتماعی آذربایجان 
خ بیکاری استان در سال ۱۳۹۹ برابر  شرقی گفت: نر
با هشت درصد بوده که در تابستان ۱۴۰۰ با ۰٫۱ درصد کاهش 

به ۷.۹درصد رسیده است.
به گزارش جام جم حسین فتحی در کارگروه اشتغال استان 
با اشاره به آخرین وضعیت نیروی کار آذربایجان شرقی، اظهار 
کرد: جمعیت فعال ) شاغان و بیکاران( در آذربایجان شرقی 
برابر با یک میلیون و ۳۰۱ هزار و ۹۳۵ نفر است که از این تعداد 
یک میلیون و ۱۹۸ هزار و ۳۰۳ نفر آن را شاغان و ۱۰۳ هزار و ۶۳۲ 

نفر آن را بیکاران تشکیل دادند.
وی با بیان این که براساس آخرین آمار نیروی کار در سال ۹۹، 
خ بیکاری کل در آذربایجان شرقی هشت درصد است که ۱٫۶  نر
خ بیکاری  درصد پایین تر از میانگین کشوری هستیم، گفت: نر
در بین جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله ۱۹٫۶ درصد، در بین ۱۵ تا ۲۹ ساله 

۱۷٫۴ درصد و ۱۸ تا ۳۵ ساله نیز ۱۴٫۵ درصد است.
وی جمعیت شاغل استان را ۹۲ درصد و جمعیت بیکار هشت 

درصد اعام کرد...
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در فرمانداری میانه به روی هر 
کسی با هر دیدگاه و جناحی باز 

است

آذربایجان شرقی از  برخورداری 
اقتصادی ظرفیت های 

فرماندار شهرستان:

: دادستان دیوان محاسبات کشور

یال  میلیارد ر تخصیص ۱۲ 
اشتغالزایی  برای  اعتبار 

روستایی در بناب

در سفر رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور 
به آذربایجان شرقی تحقق یافت؛
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ضرورت همکاری دوجانبه بین 
رسانه ها و سازمان های دولتی 

در دیــدار مدیــرکل روابــط عمومــی اســتانداری 
رســانه  اهالــی  از  جمعــی  بــا  شــرقی  آذربایجــان 

ح شد؛  استان مطر

: :استاندار استاندار

 برنامه های استانی باید منطبق برنامه های استانی باید منطبق
کالن بودجه ۱۴۰۱۱۴۰۱ باشد باشد کالن بودجه  با  رویکردهای    با  رویکردهای  

کلر پارس افتخار آفرین در بخش صنعت و معدن و استاندارد
در یک روز و طی برگزاری مراسم مختلف؛

جزئیات اعتبارات و ظرفیت های قانون بودجه آذربایجان شرقی

بیشتر بخوانید

بخش  مهم ترین  معدن،  و  صنعت  بخش 
و  ثــروت  تولید  به  که  اســت،  جامعه  یک  در 
درآمــدزایــی،  با  می تواند  و  پرداخته  اشتغال 

استمرار حیات جامعه را ممکن کند. 
اهــمــیــت ایـــن بــخــش بـــه انـــــدازه ای 

اصلی ترین  گــفــت،  مــی تــوان  حتی  کــه  ــت  اس
فعالیت  اســتــمــرار  تضمین  دولـــت،  کــارکــرد 

بخش صنعت و معدن است. 
آذربایجان شرقی یک از صنعتی ترین  استان 
استان کشور است که با میزان قابل توجهی 
خ اقتصاد کشور  تولید ساالنه، به گردش چر

کمک می کند. 
شرکت صنایع غذایی حام یکی از شرکت های 
از  که  اســت  استان  ایــن  در  صنعتی  پیشرو 
صنایع  زمینه  در  را  خود  فعالیت   1354 سال 

غذایی آغاز کرده است.
این واحد تولیدی در زمینی به مساحت 18 
هزار متر مربع و با وارد کردن خطوط تولیدی 
فعالیت  فرانسه  و  آلمان  کشورهای  از  خود 
تولیدات  تا  شد  موفق  و  نموده  آغاز  را  خود 

خود را به بیش از 180 محصول برساند. 
ــزایـــش مستمر  افـ بـــا  صــنــایــع غـــذایـــی حـــام 
کیفیت محصوالت، جلب رضایت مشتریان 
در  اعتماد  قابل  برند  یک  به  است  توانسته 

تبدیل  کــشــور  صــنــایــع غــذایــی 

باالی  کیفیت  و  فرد  به  منحصر  طعم  شــود. 
محصوالت این شرکت سبب شده است تا 
بتواند محصوالت خود را به بازارهای جهانی 
از  ارز حاصل  بــازگــردانــدن  بــا  نــمــوده و  صــادر 
بــه عــنــوان صادرکننده   ، کــشــور بــه  صـــادرات 

نمونه انتخاب شود. 
استمرار رشد کیفیت و توجه به شاخص های 
مختلف در تولید محصوالت با کیفیت سبب 
سال  دو  حــام،  غذایی  صنایع  تا  است  شده 
نیز  استاندارد  نمونه  واحد  عنوان  به  متوالی 

برگزیده شود.
فعالیت های درخشان این مجموعه صنایع 
بهبود  و  کیفیت  ارتــقــای  و  حفظ  در  غــذایــی 
در  مجموعه  ایــن  از  تــا  گــردیــد  سبب  تولید 
مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن که 
تبریز  آذر در فرهنگسرای خاوران  یازدهم  در 
برگزار گردید، به عنوان واحد نمونه صنعت و 

معدن، تجلیل شود.

در مراسم روز صنعت و معدن صورت گرفت؛

انتخاب صنایع غذایی حام به عنوان واحد نمونه

آن  به  که  واحدهایی  که  است  جهان  سراسر  در  تولید،  عرصه  در  شاخص ها  مهم ترین  از  یکی  کیفیت 
توجه نموده و برنامه ریزی مدونی برای ارتقا آن را در دستور کار خود قرار دهند می توانند امیدوار باشند 
آن می تواند  توجهی به  که بی  کیفیت عاملی است  تا سهم خود را از بازار افزایش دهند. از سوی دیگر 
سالمت  حتی  و  زده  آسیب  نیز  مصرف کننده  به  می کند،  وارد  تولیدی  واحد  به  که  آسیب های  کنار  در 
تولید  روند  استاندارد،  ملی  سازمان  تا  است  شده  باعث  مساله  همین  دهد.  قرار  تهدید  مورد  را  او 
یده دراین زمینه  شرکت های مختلف را به صورت مستمر مورد رصد قرار داده و شرکت های موفق و برگز
کیفی  سازمان ملی استاندارد در بررسی های خود شاخص های از قبیل ارتقای سطح  را معرفی نماید.  
ج  در و  اختراع  ثبت  صادرات،  ملی،  استانداردهای  تدوین  کیفی،  کنترل  مدیران  آموزش  تکنولوژی،  و 
کاربرد پروانه نشان استاندارد و بازدیدها و نمونه برداری ها را مورد بررسی  مقاالت بین المللی، استمرار 

قرار داده و بر این اساس، شرکت های نمونه ملی و استانی را انتخاب می کند.
 1354 سال  از  که  است  کشور  در  غذایی  صنایع  موفق  شرکت های  از  یکی  حام  غذایی  صنایع  شرکت   
فعالیت خود را آغاز کرده است. این واحد تولیدی که در آغاز فعالیت، خطوط تولیدی خود را از کشورهای 
لمان و فرانسه وارد نمود، موفق شده است تا تولیدات خود را از نظر تنوع محصوالت تا به بیش از 180  آ
محصول، گسترش دهد. افزایش کیفیت محصوالت باعث گردیده است که صنایع غذایی حام، به یک 
برند خوشنام در بازارهای داخلی و خارجی تبدیل شود. عملکرد و فعالیت های درخشان این مجموعه 
در عرصه افزایش مستمر کیفیت محصوالت سبب گردید تا صنایع غذایی حام به عنوان واحد نمونه 
استانی از طرف سازمان ملی استاندارد انتخاب شده و در مراسمی که در یازدهم آذر در شهر تبریز برگزار 
شد، از این مجموعه تجلیل شود. به همین دلیل مجموعه صنایع غذایی حام در طول یک سال آینده 
نشان  امر  این  که  می گیرد  قرار  نمونه برداری  مورد  استاندارد  ملی  سازمان  بازرسان  توسط  بار  یک  تنها 

دهنده کیفیت مطلوب و باالی تولیدات این واحد تولید است.

تجلیل از صنایع غذایی حام به عنوان واحد نمونه استاندارد تجلیل از صنایع غذایی حام به عنوان واحد نمونه استاندارد 
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اقتصادی اجتماعیاجتماعی۲
عمومی  روابــط  جدید  مدیرکل  با  استان،  رسانه  اهالی  از  جمعی  دیــدار  در 
استانداری آذربایجان شرقی، مشکات و موانع پیش روی رسانه ها و لزوم 

توجه جدی دولت انقابی، به جامعه رسانه ای، مورد بررسی قرار گرفت.
دیدار  این  در  شرقی،  آذربایجان  استانداری  عمومی  روابــط  جدید  مدیرکل 

مشکات  داشت:  اظهار  استان،  رسانه ای  جامعه  حمایت  از  تشکر  ضمن 
، که خودشان  و موانع پیش روی اهالی رسانه، در شأن و جایگاه این قشر

پیگیر کننده مطالبات دیگر قشرهای جامعه هستند، نیست.
ــط عــمــومــی اســتــانــداری  ــ ــزود مــدیــرکــل جــدیــد رواب ــ رامــیــن نــظــامــی خـــواه اف

به  عملی  و  ویژه  نگاه  که  جدید  دولت  آمدن  کار  روی  با   : شرقی  آذربایجان 
با  بتوانیم  که  امیدواریم  بسیار  دارد،  جامعه  مختلف  آحاد  مشکات  حل 
 همکاری خود رسانه ها، بخشی از مشکات و خواسته اهالی رسانه را برطرف 

کنیم.

ح شد؛  در دیدار مدیرکل روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی با جمعی از اهالی رسانه استان مطر
ضرورت همکاری دوجانبه بین رسانه ها و سازمان های دولتی 

خبر

کارگران قشر قانع و متواضعی 
هستند 

در  سونگون  مس  مجتمع  مدیر  رضوی  جهانگیر 
پیمانکاری  شرکت های  کارگران  تجمع  خصوص 
مبین و آهن آجین گفت: معمواًل تجمعات کارگری 
معیشت  و  کار  شرایط  بهبود  برای  صنفی  اقدامی 
است و انتظار هم همین است که البته باید مراقبت 
شود هیچ عاملی موجب انحراف چنین تجمعاتی که 

دارای خواسته های صنفی است، نشود.
مجتمع  در  تجمع  اول  روز  از  این که  بیان  با  وی 
حضور داشته گفت: بنده سال ها خاک این معدن 
زحمتکش  کارگران  همین  جمع  از  و  خورده ام  را 
کرده  لمس  را  کارگری  قشر  رنج  و  درد  و  می باشم 
تاش  آنها  قانونی  مطالبات  شدن  مرتفع  در  و  ام 
خواهیم کرد اما مهم این است که تجمع کنندگان 
توجه  موضوع  این  به  باید  شرکتی  کارگران  صنفی 
کنند که کسی از معترضین و یا افرادی خارج از این 
جمع اقدامی نکنند که باعث شود موضوع منحرف 
شده و دچار حواشی گردد. وی اضافه کرد؛ در حاشیه 
چنین تجمعاتی متاسفانه برخی گروه ها و جریان ها 
تجمعاتی  چنین  از  می کنند  سعی  خاص  افراد  یا  و 
خود  برای  و  کرده  ایجاد  چانه زنی  فضای  خود  برای 
امتیازگیری نمایند که این امر قطعا به نفع معیشت 
کارگر نیست. رضوی تاکید کرد؛حقیقت این است که 
مطالبات کارگری همیشه یکی از مهم ترین مطالبات 
در کشور ما بوده است و کارگران معمواًل قشر قانع و 
متواضعی هستند که بیش ترین نقش را در عرصه 
تولید کشور دارند و رسیدگی به مطالبات این قشر 
باید از اصلی ترین برنامه های هر مدیر صنعتی باشد 

و ما خود را ملزم به چنین اصولی می دانیم.

برادر ارجمند جناب آقای میر معصوم سهرابیبرادر ارجمند جناب آقای میر معصوم سهرابی
 مدیر عامل محترم باشگاه تراکتور مدیر عامل محترم باشگاه تراکتور

حاج حسین افتخاری، رئیس هیات کشتی پهلوانی حاج حسین افتخاری، رئیس هیات کشتی پهلوانی 

و ورزش های زورخانه ای کالنشهر تبریزو ورزش های زورخانه ای کالنشهر تبریز

یت  یک انتصاب شایسته جنابعالی به مدیر ضمن تبر
، آرزومند است در  عاملی باشگاه بزرگ و محبوب تراکتور
، میلیونی و  راستای تحقق خواسته های هواداران پرشور
دوست داشتنی آن موفق بوده و تیم اول آذربایجان را به 

جایگاه واقعی خود برسانید. دوام توفیقات روزافزون 
جنابعالی را از درگاه ایزد منان خواستارم.

در سفر رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور به آذربایجان شرقی و 
بازدید وی از صندوق قرض الحسنه محدثه بناب، ۱۲ میلیارد ریال اعتبار 
در قالب وام های ۵۰۰ میلیون ریالی کم بهره برای اشتغالزایی روستایی 

به اعضای صندوق تخصیص یافت.
همواره  قرض الحسنه،  صندوق های  اینکه  بیان  با  زهرایی  سردار 
گفت:  هستند،  پایدار  اشتغال  به  رسیدن  تا  کارآفرینان  پشتیبان 
صندوق های قرض الحسنه »تسهیل گر« بین نهادهای حمایتی و مردم 
کارآفرینان  از دوش  باری  آنها، برداشتن  هستند که اساس تأسیس 
قرض الحسنه  صندوق های  »کیفی سازی«  این که  بیان  با  وی  است. 
صندوق ها،  کیفی سازی  مهم  عوامل  از  یکی  افزود:  دارد،  قرار  مدنظر 
مشارکت باالی افراد در آن است و در این خصوص بعضی از روستاها 
از جمله روستای قره چپق ظرفیت قابل توجهی را در مشارکت صندوق 

دارا بودند و این خود یک نقطه قوت به شمار می رود.
حد  تا  صندوق  هر  گفت:  کشور  سازندگی  بسیج  سازمان  مسئول 
امکان یک رشته شغلی و یک محصول را مد نظر قرار دهد تا از پراکنده 

کاری پرهیز گردد و اثر فعالیت خود را به صورت موثر شاهد باشند. 
گر  به عنوان تسهیل  اوایل سال ۹۷  از  این صندوق ها  گفتنی است 
و  کرده  کار  به  شروع  بناب  شهرستان  قرض الحسنه  صندوق های 
آن،  از  مورد   ۱۶ که  است  یافته  تشکیل  صندوق   ۴۸ تعداد  تاکنون، 
بانوان  با سرگروهی  آن  آقایان و ۳۲ مورد  با سرگروهی  صندوق هایی 
بوده است. همچنین تعداد اعضایی که از سال ۹۷ تا به امروز عضو 
صندوق های قرض الحسنه اشتغالزایی و مردم یاری بناب شده اند، 
طور  به  کل  در  که  است  بوده  نفر   ۲۶۲ سرگروه ها  تعداد  و  نفر   ۳۶۱۲

میانگین هر صندوق ۳۰ نفر عضو دارد.

بنابر آمار ارائه شده، تا به امروز بواسطه صندوق های مذکور، به ۷۵۵ 
نفر  به مبلغ ۵۱ میلیارد ریال  وام اعطا شده است، این در حالی است که 

این صندوق ها برای ۱۲۰۰ نفر اشتغالزایی ایجاد کرده اند.
 همچنین عرصه هایی که مشمول اعطای این وام ها بوده اند، عبارتند 
از رشته پزی، گلدوزی، پخت نان روغنی، تهیه عرقیات گیاهی خانگی، 
از کارگاه های خرد و زودبازده، و در حال حاضر  قالیبافی و برخی دیگر 
هم نظر بر این است تا دو شرکت تعاونی در بناب تشکیل یابد که یکی 
آنها در روستای قره چپق با عنوان شرکت مشاغل خانگی احداث  از 

خواهد شد.
اضافه می شود، بازدید از طرح های اقتصاد مقاومتی بسیج شهرستان 
کارآفرینان و صندوق های  ،به منظور بررسی موانع و مشکات  بناب 
قرض الحسنه اشتغال، با حضور سردار زهرایی رئیس سازمان بسیج 

سازندگی کشور، سرهنگ اسکندری مسئول بسیج سازندگی استان و 
مسوالن شهرستان برگزار شد.

در سفر رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور به آذربایجان شرقی تحقق یافت؛

تخصیص 12 میلیارد ریال اعتبار برای اشتغالزایی روستایی در بناب

آذربایجان شرقی با تأکید بر انطباق برنامه های استانی با رویکردهای  استاندار 
کان قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور گفت: تسهیل روند سرمایه گذاری، اهتمام 
فرادستگاهی برای اتمام پروژه های استانی و همکاری تنگاتنگ برای مانع زدایی 

حداکثری در حوزه تولید باید در اولویت دستگاه های اجرایی استان باشد.
به گزارش جام جم عابدین خّرم در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان، 
با اشاره به این که افزایش درآمد سرانه، تحقق ثبات و رشد اقتصادی و افزایش 
اشتغال و بهره وری، رویکردهای کان بودجه کشور در سال ۱۴۰۱ هستند، اظهار 
کرد: برای عبور از وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب، برنامه های استانی باید 

با این رویکردها منطبق و هماهنگ باشند.
وی در تشریح مطالبات و انتظارات دولت از مسئوالن دستگاه های اجرایی گفت: 
کاهش هزینه ها، احصای نیازهای واقعی استان و انعکاس آنها به دستگاه های 
ملی، تاش برای افزایش سهم استان از منابع مالی معادن، به فعلیت  رساندن 
ظرفیت های توسعه در صنایع بزرگ و ایجاد صنایع پایین دستی باید در اولویت 
برای تشکیل صندوق  از سیاست گذاری دولت  مدیران باشد. خّرم همچنین 
توسعه استان ها خبر داد و گفت: مسئوالن دستگاه های اجرایی استان باید برای 
کسب رتبه های برتر در جذب اعتبارات تاش کنند. استاندار آذربایجان شرقی، 
از دیگر اولویت های  را  فراهم کردن بستر سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت ها 
روند  تسهیل  گفت:  و  کرد  عنوان  مطلوب  وضع  به  رسیدن  برای  استان 

سرمایه گذاری، کاهش بروکراسی اداری و تکریم منزلت سرمایه گذاران ضروری 
است. وی در بخش دیگری از این جلسه با اشاره به طرح الحاق ۵۰ هکتار زمین 
گفت: طرح های  اجرای طرح های مسکن  برای  به محدوده شهر جدید سهند 
نداشته  باالیی  آماده سازی  هزینه  که  شوند  اجرا  زمین هایی  در  باید  مسکن 
باشند تا قیمت تمام شده مسکن افزایش نیابد. در این جلسه طرح های هادی 
شهرهای بندر شرفخانه و نظرکهریزی و طرح تفصیلی شهر آق کند و همچنین 
بازنگری طرح تفصیلی مجتمع عصر انقاب پارک علم و فناوری استان و الحاق ۵۰ 

هکتار زمین به شهر جدید سهند تصویب شد.

: استاندار

برنامه های استانی باید منطبق با رویکردهای کالن بودجه 1401 باشد
بر اساس اعام پایگاه استنادی علوم جهان اسام، ۱۶ استاد دانشگاه تبریز در جمع پژوهشگران پراستناد یک 

درصد برتر ایرانی در حوزه های مختلف موضوعی علوم سال ۲۰۲۱ قرار گرفتند.
اساس نتایج اعام شده از سوی پایگاه استنادی علوم جهان اسام به ترتیب در دانشگاه تبریز جال شیری در 
حوزه  علوم کامپیوتر، بابک قنبرزاده و سید هادی پیغمبردوست در حوزه علوم کشاورزی، میرعلی فرج زاده در حوزه 
شیمی، علیرضا ختائی در حوزه  شیمی و محیط زیست و بوم شناسی، نجمه شیخ زاده در بخش علوم گیاهی و 
جانوری، وحید نورانی، سید حسین حسینی، مرتضی یاری دریامان، سیامک طلعت اهری، مهران صباحی، سعید 
زینالی هریس، یعقوب دین پژوه، براهیم بابایی، مهدی عباپور و سید محمد سید محمودی در حوزه مهندسی 
در جمع پژوهشگران یک درصد برتر ایرانی قرار گرفتند. همچنین انتخاب پژوهشگران یک درصد برتر بر اساس 
شاخص هایی از جمله نرخ خود استنادی به ازای هرمقاله، نسبت تعداد کل استنادها به تعداد کل مقاالت استناد 
کننده، تنوع جغرافیایی مقاالت استناد کننده و تخصص گرایی و... انجام شده است. در سال گذشته نیز بر اساس 

پایگاه استنادی علوم جهان اسام، ۱۴ استاد دانشگاه تبریز در جمع دانشمندان یک درصد دنیا قرار داشتند.

 16 عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز در جمع
 دانشمندان یک درصد برتر جهان

عملیات اجرایی پروژه حذف سیلیس از آب خام در 
مقیاس پایلوت نیمه صنعتی در شرکت کلرپارس 

با کمک دانشگاه صنعتی سهند آغاز شد.
مورد  آب  که  صنعتی  واحدهای  مشکات  از  یکی 
نیاز خود را از چاه های عمیق و نیمه عمیق تامین 
افزایش همزمان غلظت های سیلیس و  می کنند، 

آبهای  افزایش عمق  با  آب توام  نمک های محلول 
زیرزمینی است.

گفتنی است؛ این امر در واحدهای نرم سازی آب و 
تولید آب بدون یون، ضمن کاهش شدید راندمان 
آب  )RO( و کم شدن شدن  فرایند شیرین سازی 
حجم  یونی،  تبادلگر  رزین های  احیای  سیکل های 
کرده  تولید  را  باال  شوری  با  پساب های  از  وسیعی 
در  ای  عدیده  مشکات  با  را  صنعتی  واحدهای  و 

تصفیه و مدیریت فاضاب مواجه می سازد.
شرکت  که  ای  ویژه  توجه  با  راستا،  همین  در 
کلرپارس به مسایل زیست محیطی دارد، حمایت 
در  خام  آب  از  سیلیس  حذف  ح  طر از  پشتیبانی  و 

دستور کار این شرکت قرار گرفت.
شرکت  کافرمایی  با  و  حمایت  سایه  در  این  بنابر   
غشا  فناوری  جامع  تحقیقات  مرکز  کلرپارس، 
یگانی  رضا  هدایت  با  سهند،  صنعتی  دانشگاه 
تکمیل  از  پس   ،) مرکز این  موسس  و  )مدیر 
سازی  بهینه  و  آزمایشگاهی  فاز  آمیز  موفقیت 
حذف  پایلوت  عملیاتی  فاز  فرایندی،  پارامترهای 
را با ظرفیت دو مترمکعب در  آب خام  از  سیلیس 

ساعت با موفقیت آغاز کرد.
عنوان  به  کلرپارس،  شرکت  گزارش؛  این  براساس 
شرکت پیشرو و مصمم در رفع مشکات زیست 
محیطی خود به منظور کاهش پساب های تولیدی، 
آب و پیاده سازی  ضمن تکمیل چرخه بازچرخانی 
مدیریت یکپارچه آب، با سرمایه گذاری قابل توجه 
خام،  آب  از  سیلیس  حذف  فرایند  مطالعات  در 
با  پایلوت  و  آزمایشگاهی  مقیاس  در  را  پروژه  این 
داده های  تکمیل  با  تا  رساند  انجام  به  موفقیت 
در  صنعتی  واحد  طراحی  به  نسبت  فرایندی، 
و  کرده  اقدام  ساعت  در  مکعب  متر   ۲۵ مقیاس 
از  سیلیس  حذف  در  کشور  صنعتی  واحد  اولین 
آبی با کیفیت های متغیر از لحاظ  انواع جریان های 

شوری، کدورت و سختی آب باشد. 
 ،» فر فاتحی  اسماعیل  »دکتر  است؛  ذکر  به  الزم 
عضو هیات علمی و استاد دانشگاه صنعتی سهند 
در زمینه محیط زیست، به عنوان ناظر و کارشناس 
سهند  صنعتی  دانشگاه  طرف  از  پروژه  این  فنی 
عملیاتی  داده های  سنجی  صحت  و  نظارت  جهت 

همکاری می کند.

در شرکت کلرپارس با کارفرمایی این شرکت و همکاری دانشگاه صنعتی سهندصورت گرفت: 

آغاز عملیات اجرایی پروژه حذف سیلیس از آب خام 
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: دادستان دیوان محاسبات کشور
برخورداری آذربایجان شرقی از ظرفیت های اقتصادی

آذربایجان شرقی همواره از جایگاه باالیی در  دادستان دیوان محاسبات کشور گفت: 
زمینه های مختلف برخوردار است اما در زمینه اقتصادی حرف های زیادی برای گفتن دارد.
محاسبات  دیوان  کل  مدیران  معارفه  و  تودیع  مراسم  در  کامیار  جام جم  گزارش  به 
آذربایجان شرقی وی افزود: بر همین اساس همانند همیشه در این جنگ اقتصادی 

حاکم بر کشور ، هم باید بدون در نظر گرفتن تحریم ها و مشکات، موانع اقتصادی را 
از سر راه برداشته و هم  توان تولید را باال ببرد.  وی افزود دیوان محاسبات در مدیریت 
جدید رویکردی جدی و عمل گرا را آغاز کرده و با تشدید نظارت های همگانی تاش در رفع 
مشکات اقتصادی دارد. معاون اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی هم در این مراسم 

خواستار برخورد جدی با مخان پیشرفت تولید کنندگان توسط دیوان محاسبات شد و 
گفت : امروزه در یک جنگ نابرابر اقتصادی هستیم که تولید کنندگان و مدیران اقتصادی 
سربازان این جنگ هستند که باید از حمایت همه جانبه مسوالن و متولیان نظارتی 

برخوردار باشند.

خبر

ظرفیت های  و  اعتبارات  جزئیات 
قانون بودجه آذربایجان شرقی

 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان 
 ۲۳ هزینه ای  اباغی  اعتبارات  مجموع  شرقی 
امسال  آبان  پایان  تا  را  استان  اجرایی  دستگاه 

بالغ بر یک هزار میلیارد تومان عنوان کرد.
هشتمین  در  بهبودی  داود  جام جم  گزارش  به 
توسعه  و  برنامه ریزی  شورای  جلسه 
اعتبارات  جزئیات  تشریح  در  آذربایجان شرقی 
کرد:  و ظرفیت های قانون بودجه  استان اظهار 
از این رقم،حدود ۸۹۵ میلیارد تومان اعتبارات 
و  بودجه  قانون  مصوب  استان  هزینه ای 
جمله  از  حاصله  منابع  سایر  به  مربوط  مابقی 
مانده  پرداخت  و  اموال  فروش  بازپرداخت 
مرخصی، هزینه های ضروری استانداران، سهم 
خ آب بها، پاداش پایان خدمت  امور عشایر از نر
و  بهزیستی  اختصاصی  منابع  و  بازنشستگان 

آموزش و پرورش است.
ماهه  هشت  اباغی  اعتبارات  مجموع  وی 
آذربایجان شرقی  سرمایه ای  دارایی های  تملک 
رابالغ بر ۳ هزار و ۱۰۵ میلیارد تومان و اعتبارات 
استان  اباغی  سرمایه ای  دارایی های  تملک 
 ۶۳۵ و  هزار  یک  بر  بالغ  جاری  سال  ابتدای  از  را 

میلیارد تومان اعام کرد.
برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
از  استان  اعتبارات  کرد:  بیان  شرقی  آذربایجان 
قانون  یک  پیوست  متفرقه  ردیف های  محل 
میلیون   ۹۰۰ و  میلیارد   ۷۱۲ رقم   ۱۴۰۰ بودجه 
خزانه  تسویه  اوراق  اباغی  اعتبار  و  تومان 

استان ۵۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است.
دستگاه   ۲۱ ملی  ح  طر  ۶۱ اعتبار  داد:  ادامه  وی 
بودجه  قانون  یک  پیوست  استان  اجرایی 
۱۴۰۰ رقم یک هزار و ۴۶۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون 
از این میزان اعتبار ۷۳ درصد  که  تومان است 

تخصیص یافته است.

محرم زاده:
ــه اجـــــــرای  ــ ــ دولـــــــــت نـــســـبـــت ب
تبصره های مربوط به اشتغال در 

قانون بودجه اقدام کند

شورای  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو  یک 
که  خواست  اقتصاد  وزیر  و  دولت  از  اسامی 
به  مربوط  تبصره های  شدن  اجرایی  به  نسبت 
اشتغالزایی در قانون بودجه اقدام الزم را داشته 

باشد.
جلسه  در  محرم زاده  احمد  جام جم،  گزارش  به 
ویژه  کمیسیون  گزارش  درباره  مجلس  علنی 
جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ 
قانون اساسی درباره  نحوه اجرای بند »الف« تبصره 
۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: در خصوص 
مصوبات تبصره ۱۸ و ۱۴، مجموعا ۵۰ هزار میلیارد 
نظر  با  محرومیت زدایی  و  اشتغال  برای  تومان 
با  متاسفانه  که  شد  مصوب  یازدهم  مجلس 

مخالفت دولت قبلی مواجه شد.
شورای  مجلس  در  هریس  و  اهر  مردم  نماینده 
از زمان  اسامی ادامه داد: هم اکنون هشت ماه 
شکل  هم  مثبتی  اقدام  و  می گذرد  شده  مقرر 
نشود  انجام  تبصره ها  این  اگر  است،  نگرفته 
شد.  خواهد  بیشتر  محروم  مناطق  محرومیت 
به  نسبت  می خواهیم  دارایی  و  اقتصاد  وزیر  از 
عملیاتی شدن این تبصره ها اهتمام جدی داشته 

باشد.
شورای  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو  این 
در  بیکاران  و  جوانان  کرد:  تاکید  اسامی 
دارند،  مطالبه  نمایندگان  از  انتخابیه  حوزه های 
و  نشده  اجرایی  تبصره ها  این  تاکنون  متاسفانه 
شده  افزوده  محروم  مناطق  این  محرومیت  بر 
توجه  مهم  این  به  نسبت  انقابی  دولت  است. 

داشته باشد.

جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاونت  سرپرست 
امسال،  آذر  ابتدای  از  گفت:  شرقی  آذربایجان   کل  دادگستری 
و  شهری  محدوده  از  ج  خار در  غیردائم  برق  انشعاب  واگذاری 
انشعاب  از هرگونه استعام واگذاری  و  روستایی ممنوع است 
خودداری  باید  کشاورزی  جهاد  سازمان  از  غیردائم   برق 

شود.
ممنوعیت  خصوص  در  موقری  احمد  جم  جام  گزارش  به   
و  شهری  محدوده  از  ج  خار در  غیردائم  برق  انشعاب  واگذاری 
ج  روستایی طی نامه ای اعام کرد: واگذاری انشعاب برق برای خار

از محدوده شهری و روستایی منوط به ارائه مجوز بامانع بودن 
واگذاری انشعاب برق به صورت دائم است.

در این نامه تصریح شده است که در خصوص واگذاری انشعاب 
برق در مناطق روستایی، به دلیل عدم امکان تشخیص داخل 
ج از محدوده روستایی برای کارکنان شرکت توزیع و به تبع  و خار
آن عدم امکان تخصیص صحیح هزینه انشعاب برق و هم چنین 
متقاضیان  و  شرکت  حقوق  تضییع  از  پیشگیری  جهت  در 
بازرسی  و  حقوقی  مسائل  بروز  از  جلوگیری  و  برق  انشعاب 
مناطق  برق  انشعاب  واگذاری  تا  شد  مقرر  توزیع،  شرکت  برای 

استعامات  مثبت  پاسخ  دریافت  و  ارسال  به  منوط  روستایی، 
از دهیاری مربوطه باشد و موضوع "عدم ارسال پاسخ در ظرف 
مدت ۱۰ روز توسط دهیاری به منزله پاسخ مثبت تلقی می شود" 

در خصوص متقاضیان یاد شده منتفی است.
با  شهری  محدوده  داخل  در  غیردائم  برق  انشعاب  واگذاری 
استعام غیردائم همچنان به قوت خود باقیست و در صورت 
سپری شدن بیش از ۱۰ روز و عدم پاسخ به استعامات توسط 
شهرداری ها به عنوان مثبت تلقی شده و انشعاب برق غیر دائم 

با اخذ تعهد نامه رسمی واگذار شود.

ع شد ج از محدوده شهری و روستایی آذربایجان شرقی ممنو واگذاری انشعاب برق غیردائم در خار

آذربایجان  اجتماعی  رفــاه  و  کــار  تــعــاون،  مدیرکل 
 ۱۳۹۹ ســال  در  استان  بیکاری  خ  نــر گفت:  شرقی 
برابر با هشت درصد بوده که در تابستان ۱۴۰۰ با ۰٫۱ 

درصد کاهش به ۷.۹درصد رسیده است.
ــروه  ــارگ ک در  فتحی  حسین  ــم  ــام ج ج ــزارش  ــ گ ــه  ب
اشتغال استان با اشاره به آخرین وضعیت نیروی 
 ( کرد: جمعیت فعال  اظهار  آذربایجان شرقی،  کار 
شاغان و بیکاران( در آذربایجان شرقی برابر با یک 
میلیون و ۳۰۱ هزار و ۹۳۵ نفر است که از این تعداد 
یک میلیون و ۱۹۸ هزار و ۳۰۳ نفر آن را شاغان و 

۱۰۳ هزار و ۶۳۲ نفر آن را بیکاران تشکیل دادند.
آمار نیروی کار  آخرین  وی با بیان این که براساس 
شرقی  آذربایجان  در  کل  بیکاری  خ  نر  ،۹۹ سال  در 
ــر از  ــد پــایــیــن ت ــد اســـت کــه ۱٫۶ درصـ هــشــت درصـ
در  بیکاری  خ  نر گفت:  هستیم،  کشوری  میانگین 
بین جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله ۱۹٫۶ درصد، در بین ۱۵ 
نیز ۱۴٫۵  تا ۳۵ ساله  و ۱۸  تا ۲۹ ساله ۱۷٫۴ درصــد 

درصد است.
وی جمعیت شاغل استان را ۹۲ درصد و جمعیت 

بیکار هشت درصد اعام کرد.
خ بــیــکــاری زنـــان در  فتحی بــا اشـــاره بــه ایــن کــه نــر
تر  پایین  درصــد   ۳٫۹ و  بــوده  درصــد   ۱۳٫۸ اســتــان 
خ  نر همچنین  گفت:  هستیم،  کشوری  میانگین 

بیکاری مردان نیز برابر با ۶٫۸ درصد است.
آموختگان  دانـــش  بــیــکــاری  خ  نـــر همچنین  وی 
دانشگاهی را در آذربایجان شرقی ۱۶٫۸ درصد اعام 
آموختگان  دانــش  بیکاری  خ  نــر داد:  ادامــه  و  کــرد 
درصـــد   ۱۶٫۹ نــیــز  کــشــور  ســطــح  در  دانــشــگــاهــی 

می باشد.
آذربایجان  اجتماعی  رفــاه  و  کــار  تــعــاون،  مدیرکل 
از بخش های  بــه ســهــم هــریــک  ــاره  بــا اشــ شــرقــی 
بخش  سهم  کــرد:  خاطرنشان  استان،  اقتصادی 
صنعت  بخش  درصـــد،   ۲۰٫۲ اســتــان  در  کــشــاورزی 
۳۷٫۸ درصد و بخش خدمات ۴۱٫۹ درصد بوده که 

سهم بخش صنعت استان چهار درصد بیشتر از 
میانگین کشوری است.

خ مشارکت  وی همچنین ضمن ارائه گزارشی از نر
 ،۱۴۰۰ تــا   ۹۶ ســال  تابستان  در  اســتــان  اقتصادی 
آمار ایران  متذکر شد: بنابر نتایج نیروی کار مرکز 
خ مشارکت استان ۱٫۶  در تابستان سال جاری، نر
درصد نسبت به متوسط کشوری بیشتر بوده که 
کار  بازار  از فعالیت و مشارکت داوطلبان  برگرفته 

استان است.
آذربایجان  مشارکت  خ  نــر نمودار  کــرد:  اظهار  وی 
مشابه  مدت  به  نسبت   ۱۴۰۰ تابستان  در  شرقی 
سال گذشته، ۰٫۷ درصد کاهش را نشان می دهد 
اقتصادی  مــشــارکــت  خ  نــر کــاهــش  بــا  همسو  کــه 

کشور است. 
کار  نیروی  نتایج  براساس  کرد:  خاطرنشان  فتحی 
خ مشارکت استان در طول پنج ساله  متوسط نر

اخیر برابر با ۴۴٫۳۲ درصد است؛ در واقع حدود 

۵۶ درصد جمعیت فعال استان ترجیح می دهند 
ــی کار نکنند که این موضوع نیاز به  ــ ــ ــررس ــ ــ ب

از  ــی  ــژوهـــشـ پـ و  ــع  ــامـ جـ
ســــــــوی ســـــازمـــــان 

برنامه  و  مدیریت 
ریزی را می طلبد.

ــعــاون،  مــدیــرکــل ت
اجتماعی  رفاه  و  کار 
با  شرقی  آذربایجان 

اشاره 

کرد:  تصریح  بیکاری،  خ  نــر بر  موثری  اقــدامــات  به 
تسهیات اشتغال روستایی در استان ۱۴ درصد 
نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ افزایش یافته 
است؛ به طوری که امسال هشت هزار ۳۴۴ نفر از 

این تسهیات بهره مند شدند.
همانند  تسهیات  سایر  همچنین  وی؛  گفته  به 
و  کـــارورزی  خانگی،  مشاغل  کرونایی،  تسهیات 
خ بیکاری  مشوق های بیمه ای نیز در امر کاهش نر
استان و کشور موثر بوده است. فتحی همچنین 
روســتــایــی  تسهیات  خــصــوص  در 
ــت: در  ــف گ ــان،  ــتـ و عــشــایــری اسـ
 ۱۰۱۹ بــرای  امسال،  ماهه   ۹ طی 
میلیارد   ۳۷۸۸ مبلغ  به  ح  طر
قالب  در  تسهیات  ریال 
اشــتــغــال روســتــایــی 
ــده  پــــــرداخــــــت شــ

است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

خ بیکاری آذربایجان شرقی به 7.9درصد رسیده است نر

آذرشهر در مجلس شورای اسامی  ، اسکو و  نماینده مردم تبریز

استفاده از ظرفیت های صندوق توسعه ملی و صندوق کارآفرینی 
در صنعت چاپ را راهگشا عنوان کرد.

محمد حسین فرهنگی، در مراسم اختتامیه پانزدهمین جشنواره 
جزو  رنسانس  دوره  دنیا  تاریخ  در  گفت:  استان  چاپ  صنعت 
حوادث مهم تاریخ بشری است و یکی از علل تحول در این دوره 
اختراع صنعت چاپ و گذار از چاپ دستی و موردی به نسخه های 

چاپی است.
آذربایجان و تبریز در بسیاری از زمینه ها به  وی با تاکید بر این که 
خصوص در حوزه چاپ در کشور آغازگر بوده است، افزود: ما باید 
سعی کنیم همزمان با توسعه تکنولوژی پیش رفته و حرکتی رو به 

جلو داشته باشیم.
فرهنگی با اشاره به دگردیسی در حوزه اطاع رسانی به خصوص در 
فضای مجازی تاکید کرد: هیچ یک از شیوه های نوین ارتباطی هنوز 

نتوانسته اند، جایگاه رسانه های مکتوب و کتاب را از آن خود کنند.
حوزه  این  صنفی  تشکل های  و  چاپ  اتحادیه های  فعالیت  وی 
توسعه  در  مهم  ارکان  از  یکی  واسط  مدنی  نهادهای  عنوان  به  را 
دسته بندی  با  می توانند  تشکل ها  افزود:  و  دانست  صنعت  این 
مطالب پراکنده و ارائه آن در چارچوب معین به سیاستگذاران و 
تصمیم سازان زمینه بهبود شرایط فعالیت در این حوزه را فراهم 

کنند.
 فرهنگی همچنین استفاده از ظرفیت های صندوق توسعه ملی و 
صندوق کارآفرینی را برای تامین منابع مالی سرمایه گذاران در این 

حوزه موثر دانست.
 وی گفت: ما باید تاش کنیم تا با تأمین منابع مالی، روان سازی 
از گمرک، مسیر فعالیت  دریافت تجهیزات و امکانات و ترخیص 

فعاالن این حوزه را هموار کنیم.

آذربایجان شرقی  چاپخانه داران  اتحادیه  نماینده  بحریه،  مسعود 
در  چاپ  صنعت  فرهنگی  نقش  سهم  گفت:  آیین  این  در  نیز 
بروشور  و  کاتالوگ  اداری،  فرم های  نشریات،  کتاب،  نشر  زمینه 
شبکه های  شبکه ای،  ارتباطات  و  اینترنت  گسترش  مقتضای  به 
داشته  چشمگیری  کاهش  هوشمند  گوشی های  و  اجتماعی 

است.
بحریه ادامه داد: با این حال نقش صنعت چاپ در زمینه پوشش 
روز  هر  آن  تنوع  به  توجه  با  تولیدی  محصوالت  بسته بندی  و 
بیشتر می شود، بنابراین فعالیت چاپخانه هایی که عموما کارهای 
تحت تاثیر  به خصوص  برهه  این  در  می دهند،  انجام  فرهنگی 
تحریم ها و ویروس کرونا دچار رکود و تهدید تعطیلی شده است، 
بسته بندی  و  لیبل  پوشش،  چاپ  حوزه  در  که  واحدهایی  ولی 

فعالیت و سرمایه گذاری کرده اند، شرایط مساعدتری دارند.

ــرای کــمــک به  ــژه مــیــانــه گــفــت: بـ  فــرمــانــدار ویـ
به  میانه  فرمانداری  درب  شهرستان  توسعه 
روی هر کسی با هر دیدگاه و جناحی باز است.

ــود ســـعـــادتـــی در  ــم مــســع ــام جـ ــزارش جـ ــ ــ ــه گ بـ
ــه همه  ــن کـ ــر ایـ ــد بـ ــی ــاک ــا ت نــشــســت خـــبـــری بـ
ــه ای و مــجــازی  ــ ــان فـــعـــاالن رســ خــبــرنــگــاران و 
شهرستان علیرغم تفاوت در دیدگاه و سلیقه 
هم  آن  مــردم  و  شهرستان  مشکات  حل  در 
آنها  دغــدغــه  تنها  و  بــوده  جهت  هــم  و  راســتــا 
کرد:  اظهار  اســت،  مشکات  کاهش  به  کمک 
و  خــود  بین  در  وحــدت  و  تفاهم  ایجاد  با  باید 
مسئوالن بــه اهـــداف عــالــی خــدمــت رســانــی و 

رشد و توسعه شهرستان  دست یابیم. 
وی با اشاره به جایگاه شهرستان میانه در 

حضور  گفت:  اطاعات  و  اخبار  حوزه 
شهرستان   خبرنگاران  فعالیت  و 
چشمگیر  و  تـــوجـــه  قـــابـــل  مــیــانــه 
است و باید از این ظرفیت به نفع 
الزم  بهره  آن  توسعه  و  شهرستان 

را ببریم. 
ــی بــا  ــ ــادت ــعــ ســ

ــر  تـــــاکـــــیـــــد بـ
رسانه  نقش 
مطبوعات  و 

جـــوامـــع  در 
امـــــــــروزی 

اضـــافـــه 

از مــنــطــق دیـــن و اســـامـــی شــفــافــیــت،  کــــرد: 
ــان اســاســی   ــ ارکـ از  ــودن  ــ ب ــادق  ــ صـــراحـــت و ص

حکومت به شمار می روند. 
این  در  حاکمیت  امــر  پیچیدگی  با  افـــزود:  وی 
دوران جز با کمک رسانه های مستقل منصف 
و دلــســوز نــمــی تــوان بــه مـــردم ســـاالری تحقق 

بخشید. 
 ، بیشتر آبـــادانـــی  و  عــمــران  منطقه،  رشـــد  وی 
ــیــن مـــســـئـــوالن و  کـــاهـــش بـــیـــکـــاری، الـــفـــت ب
مشترک  اهــداف  جمله  از  را  اختافات  کاهش 
ــداری، اصـــحـــاب رســـانـــه و هــمــه مـــردم  ــانـ ــرمـ فـ
شهرستان دانست و اظهار امیدواری کرد که با 
تعامل و همراهی هم و در حد توان بتوانیم در 
رسیدن به این اهداف موفق عمل کنیم. 
فـــرمـــانـــدار ویـــــژه مــیــانــه بـــا اشــــاره 
ــه ایـــن کـــه شــهــر مــیــانــه نـــمـــاد و  بـ
ــان بـــه شــمــار  ــت ــرس ــه ویـــتـــریـــن ش
ورودی  و  داخل  زیباسازی  می رود 
ــرای  بـ ضـــرورتـــی  را  آن  خـــروجـــی  و 
شناساندن شهرستان و نماد 
عنوان  آن  توسعه 
کرد و افزود: باید 
آبادی  و  عمران 
را از خود شهر 
ــه و  ــ ــ ــان ــ ــ ــی ــ ــ م
زیــبــاســازی 
شروع  آن 

کنیم.

ح کرد نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی مطر

ضرورت استفاده از ظرفیت های صندوق توسعه ملی و صندوق کارآفرینی در صنعت چاپ

فرماندار شهرستان:
در فرمانداری میانه به روی هر کسی با هر دیدگاه و جناحی باز است

انسانی  نیروی  گفت:  شرقی  آذربایجان  استاندار 
پس  است  سازمان  یک  در  تولید  اصلی  مزیت 
آموزش و توانمندسازی نیروها برای ارتقاء تخصصی 

نیروی انسانی باید مورد توجه بیشتر واقع شود.
به گزارش  جام جم عابدین خرم در مراسم تجلیل از 
از واحدهای تولیدی نمونه ملی و استانی آذربایجان 
اظهار  استاندارد،  جهانی  روز  گرامیداشت  و  شرقی 
کرد: کشوری که خود را با شرایط جهانی تطبیق ندهد 
و تولیدات کیفی نداشته باشد عقب مانده خواهد 

بود.
وی با اشاره به این که همانطور که فرمانده موفق 
در میدان جنگ فرماندهی است که در خط مقدم 
کند،  ریزی  طرح  نقشه  و  ببیند  را  دشمن  بتواند 
گفت: مدیران استاندارد کنترل کیفی را در روند پایان 
تولید جدی پیگیری کنند. استاندار آذربایجان شرقی 
و  کاال  تولید  در  استاندارد  جایگاه  به  اشاره  با 
محصوالت خاطرنشان کرد: هیچ کس از اقدامات 
بلکه  کند  نگرانی  احساس  نباید  استانداردسازی 
باید استقبال کند.خرم یادآور شد: اگر می خواهیم 
باید  باشیم  داشته  چشمگیری  موفقیت های 
با  را  موفقیت  به  رسیدن  مسیر  و  چشم انداز 
اقدام های فوق العاده پی ریزی کنیم. وی همچنین 
و  است  مهم  تولید  در  هم  فرآیندها  کنترل  گفت: 
بهره وری عامل موفقیت در کیفیت بخشی تولیدات 

است.
قدر  هر  داد:  ادامه  شرقی  آذربایجان  استاندار 
بهره وری پایین بیاید باید منتظر بحران آن مجموعه 
تولیدی باشیم بنابراین بهره وری از عوامل اصلی در 
تولید با کیفیت است که باید نسبت به آن برنامه 
نیروهای  به  گفت:  همچنین  وی  باشیم.  داشته 

کاربلد باید اهمیت بیشتری  متخصص، متعهد و 
بدهیم تا ضمن ارتقاء کیفیت تولیدات ارزش افزوده 
نیز افزایش یابد. خرم با بیان این که ابداع و نوآوری 
در  باید  که  می طلبد  علمی  تحقیقات  محصوالت، 
میدان عمل اتفاق بیفتد، گفت: یکی از آسیب های 
اصلی بخش تولید عدم کار بست نتایج تحقیقات 
علم  پارک های  افزود:  وی  است.   تولید  بخش  در 
حلقه  اصلی  عوامل  از  یکی  رشد  مراکز  و  فناوری  و 
اتصال و موثر بین تولید و دانشگاه و علم هستند 

که باید نقش خود را بیش از پیش ایفا کنند.
نکته  گفت:  همچنین  شرقی  آذربایجان  استاندار 
کند  رصد  و  پایش  باید  را  آن  استاندارد  که  مهمی 
تعریف شده است، بدون  زمانی  بازه  در  راه  نقشه 
کار دچار  و  کسب  کننده و فضای  تولید  راه  نقشه 

مشکل می شود.
کشور  اقتصادی  رشد  دولت  هدف  مهم ترین   *
است استاندار آذربایجان شرقی همچنین با تاکید 
رشد  دولت  هدف  و  تمرکز  مهمترین  این که  بر 
و  تولید  افزایش  با  گفت:  است،  کشور  اقتصادی 
و  می شود  محقق  اقتصادی  رشد  کیفیت  ارتقای 
ارتقاء کیفیت و استانداردهای جهانی موجب رقابت 
صادرات  جهت  در  جهانی  بازارهای  به  یافتن  راه  و 
می شود. خرم همچنین با اشاره به نقش مسئولیت 
پذیری و وفاداری کارگران در کیفیت تولید گفت: با 
وجود حس مسئولیت، تعصب و وفاداری کارفرما 
و کارگر نسبت به محصوالت، کیفیت تولیدات ارتقا 
می یابد. وی همچنین با اشاره به برخی از آسیب های 
بخش تولید و مدیریت آن گفت: فاصله زیاد بین 
مدیریت با بدنه کارگری موجب تکدر خاطر می شود 
اما راس مدیریت باید در اعمال و افعال مجموعه 

تحت مدیریت اشرافیت داشته باشد.
آذربایجان شرقی ادامه داد: بی توجهی به  استاندار 
انسان ها در واقع بی توجهی به عالم فکر و حرکت 
انگیزه و متخصص  با  انسانی  است هرکجا نیروی 

باشد با پیشرفت و توسعه همراه خواهد بود.
از  یکی  کشورمان  در  که  همانطور  کرد:  تاکید  خرم 
عوامل توفیق در صنایع دفاعی نیروهای با انگیزه 
در  تخصص  و  انگیزه  این  هستند  متخصص  و 
حوزه های مختلف تولید نیز می تواند منشاء توسعه 

و پیشرفت چشمگیر باشد.
این  در  نیز  شرقی  آذربایجان  استاندارد  مدیرکل 
نتایج  استان  این  پیاپی  سال   ۲ گفت:  مراسم 
مناسبی را در تولید محصوالت مختلف کسب کرده 
که انتخاب ۶ واحد نمونه ملی از این استان نمود 
واقعی آن است. ساسان فرشی حق رو با اشاره به 
این که بیشترین واحدهای نمونه ملی از آذربایجان 
 ۲ افزود:  اند،  شده  معرفی  تهران  استان  و  شرقی 
مدیر کنترل کیفی نمونه نیز از آذربایجان شرقی در 

سطح ملی انتخاب و معرفی شده است.
 در این مراسم از ۶ شرکت برتر ملی شامل سیم و 
کابل آذر تبریز، گروه صنعتی آذر نان رضوی، شرکت 
برادر  و  آناتا، شرکت صنعتی داداش  صنایع نجاتی 
کلر  شرکت  و  تکدانه  صنعت  و  کشت  شونیز، 
پارس همچنین از ۱۰ شرکت نمونه استانی شامل 
آرکو، سیم و کابل تبریز هادی،  صنایع رنگ و رزین 
بیسکویت حام، شرکت آذرسیماب ماهان، شرکت 
ظفر نوین گستر بناب، سیم و کابل صائب، شرکت 
پاسارگاد،  نفت  شرکت  شرقی،  آذربایجان  پگاه 
شرکت آسیا شور طراوت و شرکت هافمن تجلیل 

شد.

استاندار آذربایجان شرقی بر آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی تاکید کرد
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 سرپرست استان آذربایجان شرقی :        وحیده حاجی محمد یاری
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان آذربایجان شرقی

عـــاشق دوست ز رنـــــگش پيداست         
 بیدلــــــــــی از دل تنگـــش پيداست
نتــــــــــوان نــــــرم نمودش به سخن 

ایــــن سخن، از دل سنگش پيداست

دوشنبه    15 آذر    1400   شماره 6097

امام خمینی )ره(

در یک روز و طی برگزاری مراسم مختلف؛

کلر پارس افتخار آفرین در بخش صنعت و معدن و استاندارد
ترین  صنعتی  از  یکی  شــرقــی  ــایــجــان  آذرب اســتــان 
تولید  از  باالیی  سهم  که  است  کشور  استان های 
است.فعالیت  داده  اختصاص  خــود  به  را  داخلی 
شده  باعث  استان  ایــن  در  مختلف  شرکت های 
اســـت مــیــزان اشــتــغــال در آن قــابــل قــبــول بــوده 
دیگر،  استان های  به  شرقی  آذربایجان  وتولیدات 
جنوب  و  آمریکا  اروپــا،  حتی  و  همجوار  کشورهای 
شرکت هایی  از  یکی  شــود.  صــادر  نیز  آسیا  شرقی 
داشته  اخیر  ســال هــای  در  درخشانی  کارنامه  کــه 
بهبود  و  صـــادرات  میزان  نظر  از  اســت  توانسته  و 
وضعیت شرکت، عملکرد فوق العاده ای را به ثبت 

برساند، شرکت کلر پارس است.
این شرکت که از شرکت های تحت پوشش شرکت 
است،  )شستا(  اجتماعی  تامین  گـــذاری  سرمایه 
کلر  تامین  بــرای   ،1366 سال  در  نیرو  وزارت  توسط 
شرکت های آب و فاضاب در شهر تبریز ثبت و در 
نیمه دوم سال 13٧٧ به بهره برداري رسید. شرکت 
کلرپارس با تولید محصوالت مختلف و متنوع، برای 
صنایعی نظیر آب و فاضاب، شوینده و بهداشتی، 
نیروگاه ها، صنایع دارو و غذا، پتروشیمی، پاالیشگاه 
نساجی،  و  کــاغــذســازی  رنـــگ ســـازی،   ، ــاز گـ و  نفت 

فعالیت گسترده ای را دارا می باشد.
پارس؛ واحد نمونه ملی استاندارد کلر

باالیی  حساسیت  و  کلرپارس  محصوالت  کیفیت 
که این واحد تولیدی در خصوص افزایش کیفیت 
بــررســی هــای  بــاعــث شـــد، در  تــولــیــدات خـــود دارد 
سازمان ملی استاندارد که در طول یکسال انجام 
این  سوی  از  ملی  نمونه  واحــد  عنوان  به  می گیرد، 
سازمان انتخاب شده و در مراسمی که به همین 
مناسبت در 11 آذر برگزار گردید از این شرکت تجلیل 

شود.
به جام جم  این خصوص  در  کلرپارس  مدیرعامل 

گفت:» شرکت کلرپارس با طی مراحل دامنه دار و 
یک فرآیند طوالنی و  بررسی های دقیق و پیچیده 
مدنظر  ــه  ــانـ دوازدگـ شــاخــص هــای  در  کــارشــنــاســی 
سازمان ملی استاندارد، از جمله ارتقای سطح کیفی 
و تکنولوژی، آموزش مدیران کنترل کیفی، تدوین 
ج  در و  اختراع  ثبت  صــادرات،  ملی،  استانداردهای 
مقاالت بین المللی و استمرار کاربرد پروانه نشان 
استاندارد، به عنوان واحد نمونه ملی انتخاب شده 

است .« 
عنوان  ایــن  »کسب  داد:  ادامــه  باباپور  ابوالفضل 
بـــرای شرکت کــلــرپــارس سبب خــواهــد شــد کــه در 
طول یک سال آینده از بازدید و نمونه برداری توسط 
سازمان ملی استاندارد معاف خواهد شد و این به 
در  کلرپارس  که  است  اعتمادی  و  مرغوبیت  علت 
خصوص کیفیت محصوالت خود به اثبات رسانده 

است«.

نمونه  ــد  واحـ ــوان  ــن ع ــه  ب پــارس  کــلــر انــتــخــاب  علل 
صنعت و معدن 

و  صنعت  روز  بــزرگــداشــت  مــراســم  در  همچنین 
در  کــرونــا  بیماری  گیری  همه  دلیل  بــه  کــه  معدن 
همان روز در محل فرهنگسرای خاوران تبریز برگزار 
نمونه  واحــد  عنوان  به  کلرپارس  مجموعه  از  شد، 
صنعت و معدن تجلیل شد. این مراسم که اولین 
گرامیداشت روز صنعت و معدن در کشور، بعد از 
همه گیری بیماری کرونا بود، با رعایت فاصله گذاری 
انجام  برگزاری  سالن  کامل  ضدعفونی  و  اجتماعی 
برگزاری  سالن  ضدعفونی  کلرپارس  شرکت  شــد. 
و  مدعوین  و  مهمانان  تب سنجی  مــراســم،  ایــن 

تشریفات این مراسم را نیز بر عهده داشت.
مدیرعامل کلرپارس در خصوص علل انتخاب این 
و  صنعت  برگزیده  وحــد  عنوان  به  تولیدی  واحــد 
معدن به جام جم گفت:»کلرپارس واحــدی است 

وری،  بهره  افزایش  راندمان،  افزایش  زمینه  در  که 
افزایش صادرات و افزایش ظرفیت تولید در طول 
دو ســال اخیر پیش قــدم بــوده اســت. همچنین 
ارتقا کیفیت، برندسازی محصوالت و جلب رضایت 
مشتریان داخلی و خارجی در راس برنامه های این 

شرکت قرار داشته است.«
ابوالفضل باباپور افزود: »کیفیت محصوالت این   
نفوذ  با  توانسته ایم  که  اســت  گونه ای  به  شرکت 
ــادرات  کشور جهان ص بــه 30  ــازارهــای خــارجــی  ب در 
ســوی  از  کــنــیــم.  ایــجــاد  ارزآوری  و  بــاشــیــم  داشــتــه 
دیگر ما توانستیم یک سری مواد اولیه و قطعات 
واردات اروپایی را داخلی سازی نموده و با مهندسی 
معکوس توسط مهندسان داخلی کشور، بسازیم. 
بــرای  کــه  اقــدامــاتــی  کــنــار  در  فعالیت ها  ایــن  همه 
شده  سبب  دادیـــم،  انجام  ارز  خــروج  از  جلوگیری 
ــن شــرکــت بــه عــنــوان شــرکــت برگزیده  ــت تــا ای اس

صنعت و معدن انتخاب شود.«
پارس در 4 سال اخیر بهبود وضعیت مالی کلر

تا  از ســال 1396  پـــارس  ســود خــالــص شــرکــت کلر 
میلیارد   ۱۳۱۰ بــه  ریــال  میلیارد   ۵۵ مبلغ   از   1399
ریال در سال ۹۹ رسید که این امر، نشان از تحقق 
ایــن ۴ سال  افزایش ســود ۲۲۷۳ درصــدی در طی 
است؛ در حالی که این شرکت در سال 1395 بالغ بر 
۱۶ میلیارد ریال زیان دیده بود. میزان فروش این 
شرکت در سال ۹۹ بالغ بر ۲۷۷۰ میلیارد ریال و سود 
خالص شرکت نیز ۱۳۱۰ میلیارد ریال محاسبه شد 
که نسبت به سال قبل به ترتیب حدود ۴۴ و ۳۸ 
درصد رشد داشته است. کلرپارس توانست در ۳ 
ماهه نخست سال ۱۴۰۰، فروش ۸۳۹ میلیارد ریالی را 
تحقق بخشد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 
شاهد ۵۰% رشد بود وی افزود: یکی دیگر از موارد 
کلرپارس در حوزه مالی  بهبود عملکرد در شرکت 

است. از جمله مهم ترین شاخص های حوزه مالی 
یک شرکت، کاهش دوره وصول مطالبات است که 
این شاخص در شرکت کلرپارس از ۲۹ روز در سال 
۹۷ به ۱۹ روز در سال ۹۹ رسید. شاخص های بازده 
دارایی ها و بازده ارزش ویژه حقوق صاحبان سهام 
در سال ۹۹ نسبت به سال های قبل هم، ارتقایی 
قابل توجهی داشت. کلرپارس در بهمن سال ۹۸ 
شرکت های  از  یکی  به عنوان  فرابورس  به  ورود  با 
اوج  در  شــرکــت   شــد.ایــن  معرفی  شستا  بــورســی 
تامین  در   ۹۸ سال  اسفند  از  کرونا  پاندمی  دوران 
مواد ضدعفونی کننده و گندزدای آب شرب کشور و 
مواد ضدعفونی دست و سطوح نقشی قابل توجه 
را ایفا نمود و توانست با تولید و عرضه دو محصول 
به صورت  کلره  پارافین  و  اکسیژنه  آب  استراتژیک 
انحصاری از خروج بیش از ۱.۸۰۰ هزار دالر ارز از کشور 
بابت خودکفایی پارافین کلره و بیش از۴.۵۰۰ هزار 

دالر بابت آب اکسیژنه جلوگیری نماید.
یست افزایش صادرات همراه با توجه به محیط ز

از  گیری  بهره  بــا  کلرپارس  شرکت  حاضر  حــال  در 
با  شیمیایی،  مــواد  نقل  و  حمل  تخصصی  ناوگان 
تولید 65 هزار تن توانسته است عاوه بر رفع کامل 
از  بیش  به  را  خــود  محصوالت  کشور،  داخلی  نیاز 
30 کشور جهان صادر نماید. استفاده از تکنولوژی 
کلر و  دوستدار محیط زیست )ممبرانی( در تولید 
آنها  آور، که هرگونه ناخالصی جیوه را از  سود سوز 
پــارس به  حــذف می کند باعث شــده اســت تا کلر 
جایگاه  با  زیست  محیط  دوســـت دار  شرکت  یک 
بی نظیر  عملکرد  ــود.  شـ تبدیل  ــژه  ویـ منطقه ای 
پــارس در عرصه توجه به شاخص های محیط  کلر 
محیط  سازمان  رئیس  که  بــود  گونه ای  به  زیستی 
زیست استان، تاش های این مجموعه را ستودنی 

توصیف نمود.
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