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مصطفــی  – یــن  و قز
مرادی،خبرنگارتوسعه ایرانی-رئیس 
جمهور در جلســه شــورای اداری با 
احداث فرودگاه، ادامــه احداث مترو 
هشتگرد به قزوین،توسعه کشاورزی 
مدرن، احیــای دولتخانــه صفوی و 
تکمیل بیمارســتان 700 تختخوابی 

موافقت کرد.
آیت اهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی، 
رئیس جمهور کشورمان در بیستمین 
سفر اســتانی خود به قزوین در جلسه 
شــورای اداری که با حضــور اعالیی 

استاندار، آیت اهلل عابدینی امام جمعه، 
عباسپور، سیاهکلی، رحمانی و محمد 
بیگی نمایندگان اســتان در مجلس 
شورای اسالمی و مدیران دستگاههای 
اجرایی برگزار شد اظهارداشت: قزوین 
با تقدیم سه هزار شهید و 7 هزار جانباز 
صداقت و دلدادگی خــود به انقالب را 
نشان داده و امروز وظیفه داریم به پاس 

خون شهدا به مردم خدمت کنیم .
رئیسی گفت : قبول داریم مشکالت 
مردم زیاد است لذا طرح های جدید را 
آغاز نکردیم و تصمیم داریم ابتدا همه 

طرح های نیمه تمام را تکمیل کنیم تا 
کارهای زمین مانده به سرانجام برسد.

رئیس جمهــور گفــت: مدیران 
باید تحول خواه و تحول گرا باشــند تا 
موفقیت در کارها بــا همین اعتبارات 
محدود نیز محقق شود و تحول آفرین 
باشد لذا مردم و مســئوالن بدانند که 
این رویکرد جدید ماســت که اولویت 
ها را مشخص کنیم و درست تصمیم 
بگیریــم و مدیــران وارد میدان عمل 

شوند و مصوبات را اجرا کنند.
رئیس جمهور با اشــاره به ظرفیت 

های کشــاورزی اســتان اضافه کرد: 
تاکید جدی دارم که مدیران موضوع 
دشت قزوین را با حساسیت ویژه دنبال 
کنند زیرا این مطالبه مردم و اقتضای 
منطقه اســت با توجه به اینکه دشت 
قزوین با داشتن آب و خاک مناسب از 
مناطق حاصلخیز کشاورزی است و اگر 
طرح هایی بر پایه دانش در آن صورت 
گیرد به یک منطقه نمونه حاصلخیز در 

کشور تبدیل می شود.
رئیسی یادآورشد: هرچند رویکرد 
دولت تکمیل طرح هایی با پیشــرفت 

بــاالی 65 تــا 70 درصد اســت اما 
بیمارستان 700 تختخوابی قزوین که 
فقط 20 درصد پیشرفت دارد به دلیل 
اهمیت نیاز منطقه در دستور کار قرار 
می گیرد و اعتبار الزم را تامین می کنیم 
تا این بیمارستان بسرعت تکمیل شود 
و مورد استفاده استان و سایر مناطق 

قرار گیرد.
وی بیان کرد: قزوین قطب صنعتی 
نیز هست و مجموعه های بزرگی در آن 
فعالیت می کنند اما متاسفانه برخی 
واحدهای آن نیمــه تعطیل و برخی 
تعطیل شده اند که با توجه به داشتن 
زیرســاخت های الزم باید احیا شده و 

وارد چرخه تولید شوند.
رئیسی تصریح کرد: در گدشته نباید 
اجازه می دادیــم کارخانه ها تعظیل 
شوند زیرا پیامدهای اجتماعی زیادی 
بهمراه دارند اما در ســال جدید یکی 
از رویکردهــای اصلی مــا احیای این 
واحدها و به گــردش درآوردن چرخ 
تولید در همه واحدهای صنعتی است.

رئیس جمهور اضافه کرد: خصوصی 
سازی باید ادامه پیدا کند اما نه به روش 
گذشته بلکه با ســپردن کارها به افراد 
دارای اهلیت و ســپس حمایت دولت 
از آنها برای ادامه کار و تحقق تولید در 

کشور تا اشتغال نیز ادامه یابد.
وی بیان کــرد: در بازدیدی که از 
مجموعه دولتخانــه صفوی در قزوین 
داشــتم متوجه شدم شــما ظرفیت 
گردشــگری بی نظیری دارید و بویژه 
دولتخانه صفوی یک مجموعه تمدنی 
و تاریخی است که حتما باید احیا شود.

رئیسی اضافه کرد: میراث فرهنگی 
اگر مورد اســتفاده قــرار نگیرد دچار 
میرایی می شود و ما تاکید جدی داریم 
که دولتخانه صفوی و گراند هتل، احیا، 
مرمت و نوسازی شده و مجموعه های 
جدیدی در آن ایجاد شــود تا به یک 
مجموعه خوب گردشــگری تبدیل 

شود.
وی اظهارداشت: با احداث فرودگاه 
در قزوین موافقم و نزدیکی اســتان به 
تهران دلیل منطقی برای مخالفت با این 
طرح نیست زیرا شما می توانید از این 
ظرفیت برای امور تجاری و سفرهای 
زیارتی به کربال و حج استفاده کنید و 

استاندار آن را پیگیری کنند.

  در جلسه شورای اداری استان با حضور رئیس جمهورمطرح شد:

احداث فرودگاه و مترو در قزوین عملیاتی می شود
رئیسی تصریح کرد: در 
گدشته نباید اجازه می 

دادیم کارخانه ها تعظیل 
شوند زیرا پیامدهای 

اجتماعی زیادی بهمراه 
دارند اما در سال جدید 

یکی از رویکردهای اصلی 
ما احیای این واحدها و به 

گردش درآوردن چرخ 
تولید در همه واحدهای 

صنعتی است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
آذربایجان شرقی:

 کارگران پیشگامان
 عرصه تولید هستند

صــل  ا ه  د ا ز محمــد مید ا  – یــز  تبر
النجق،خبرنگارتوســعه ایرانی-مدیرکل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با بیان این که 
تولید، ستون فقرات اقتصاد مقاومتی و رکن مهم 
توسعه اقتصادی است، گفت: پیش شرط تولید، 
منابع انسانی و کارگران عزیز هستند که جاودانه 

در راه اقتصاد کشور تالش می کنند.
دکتــر فتحی در مراســم معرفــی و تجلیل 
از کارگران نمونــه، گروه هــای کار و واحد های 
نمونه اســتان که در تاالر مبین با حضور استاندار 
آذربایجان شــرقی و جمعی از تولیدکنندگان و 
کارگران اســتان برگزار شد، ضمن تبریک هفته 
کار و کارگر با بیان این که کارگران افسران جبهه 
اقتصادی کشور هستند، گفت: کارگران همواره 
در صف اول ایثار بوده و عاشقانه به ندای امام امت 

خویش لبیک گفتند.
وی افزود: کارگــران بــازوان توانمند تولید، 

پیشگامان حیاط بدیع و نشاط آفرین هستند.
وی با بیان این که تولید، بدون رضایتمندی و 
شادابی و ارتقاء روحیه کارگران معنا ندارد، گفت: 
کیفیت و جهش تولید با تربیت نیروی کار با انگیزه، 

متعهد و متخصص محقق می شود.
حســین فتحی افزود: برای داشتن تولید فن 
آور، نوآور و قابل رقابت در بازار، باید تولیدات خود 
را متکی به علم روز، بازاریابی نوین و دانش بنیان 

کنیم.
وی با اشاره به این که تولید و اشتغال دو روی 
یک سکه اند، متذکر شــد: ثمره تولید، اشتغال و 

اشتغال زیاد منجر به افزایش تولید می شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقالب، امسال نیز 
همچنان بر مسئله تولید تاکید کردند، البته بر الیه 
و چهره جدید از تولید یعنی تولید »دانش بنیان« و 
»اشتغال آفرین« را معیار قرار دادند و آن را موجب 
حرکت رو به جلو و محســوس در تمامی اهداف 

اقتصادی دانستند.
وی با بیان این که امروزه آینده کار به ســمت 
مشاغل دیجیتال، آنالین و فن آور حرکت می کند، 
متذکر شد: در حال حاضر ۴0 درصد مشاغل سنتی 
از بین رفته اســت، این درحالیســت که کمبود 
فرصت شــغلی نداریم، بلکه باید مهارت هایمان 

را تقویت دهیم.
    

راه اندازی آزمایشگاه بیولوژی 
مولکولی جهت تشخیص 

بیماری های ویروسی آبزیان 
شمال غرب کشور در تبریز

صــل  ا ه  د ا ز محمــد مید ا  – یــز  تبر
یرانی-مدیــرکل  النجق،خبرنگارتوســعه ا
دامپزشکی آذربایجان شرقی اعالم کرد: آزمایشگاه 
بیولوژی ملکولی )PCR( تشخیص بیماری های 
ویروسی آبزیان ویژه ماهیان سردآبی شمال غرب 

کشور در تبریز راه اندازی شد.
دکتر امیر حسین بهداد مدیر کل دامپزشکی 
استان آذربایجان شرقی در مصاحبه با خبرنگار 
واحد مرکزی خبر صدا و ســیمای مرکز استان 
آذربایجان شرقی و خبرنگار خبرگزاری جمهوری 
اسالمی اظهار کرد: این آزمایشگاه در محل مجتمع 
آزمایشگاهی ملی و منطقه ای اداره کل دامپزشکی 
آذربایجان شرقی، استان های آذربایجان غربی، 
اردبیل و آذربایجان شرقی را زیرپوشش قرار می 
دهد. وی ادامه داد: در این آزمایشگاه، نمونه های 
آزمایشی برای تشخیص، بیماری های خطرناکی 
چون سپتی سمی ویروســی خونریزی دهنده 
)VHS(، بیماری نکروز عفونی بافت های خون 
ساز)IHN( و نکروز عفونی پانکراس )IPN( که 
در شمال غرب کشور بیشتر به علت پرورش ماهی 
قزل آال مورد اهمیت می باشــد، در حدود چهار 

ساعت قابل تشخیص خواهد بود.
دکتر بهداد افــزود: پیش از ایــن نمونه های 
آزمایشــگاهی به تهران ارســال می شد و زمان 
ارسال و دریافت جواب های آزمایش زمان بر بود 
و موجب از دســت رفتن زمان طالیی در کنترل 
سریع بیماری می شد؛ در حالی که نیاز به جواب 
فوری آزمایش برای جلوگیری از تلفات و تشخیص 
فوری بیماری های ماهیان سردآبی مثل قزل آال 
وجود دارد. وی گفت: سال گذشته یکهزار و ۳۳۱ 
مورد نمونه آزمایشی برای تشخیص بیماری های 
ویروسی یاد شده ماهیان ســردآبی آذربایجان 
شرقی به مرکز ملی تشخیص سازمان دامپزشکی 
کشور در تهران ارسال شد، ولی سال ۱۴0۱تاکنون 
موردی از این بیماری ها در آبزیان استان گزارش 

نشده است.

استانها

اراک-صادقی،خبرنگارتوســعه ایرانی-مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان مرکزي با حضور در سامانه ارتباط مردم و 
دولت)سامد( از طریق ارتباط تلفني با شماره ۱۱۱ به صورت مستقیم پاسخگوي سواالت شهروندان در موضوعات مرتبط با حوزه آب 
و فاضالب شد. یوسف عرفاني نسب مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزي با حضور در سامانه ارتباط مردم و دولت )سامد( 
واقع در استانداري مرکزي، به درخواستها و مشکالت مطرح شده توسط مشترکین از جمله اجراي پروژه هاي آب رساني در راستاي 

تامین و توزیع آب در مناطق کم فشار، مدیریت مصرف و اعمال تعرفه هاي آب بها در اقامت گاه هاي غیر دائم و … رسیدگي نمود.
آزاده کرمي مدیر دفتر روابط عمومي و آموزش همگاني شرکت آب و فاضالب استان مرکزي در این رابطه اظهار داشت : به منظور 
پیگیري مشکالت و درخواستهاي مطرح شده ، از تمامي افراد تماس گیرنده مشخصات الزم از جمله کد ملي و شماره تماس دریافت 
مي شود و پس از رسیدگي هاي الزم در اسرع وقت نتیجه پیگیري به آنها اطالع رساني مي گردد. وي با بیان اینکه سامانه الکترونیکي 
مردم و دولت سیستم ارتباطي موثري میان مردم و مسئوالن است گفت: از طریق این سامانه شهروندان مي توانند براحتي و بدون 
مراجعه حضوري درخواست ها و مشکالت خود را با مسئوالن استان مطرح و پیگیري نمایند. مدیر روابط عمومي شرکت آب و فاضالب 
استان مرکزي همچنین از اطالع رساني گسترده از طریق رسانه ها و فضاي مجازي در خصوص زمان و نحوه تماس مردم با مدیرعامل 

شرکت در سامانه ارتباط مردم و دولت )سامد( ، در روز هاي گذشته خبر داد.

اراک-صادقی،خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: قرارداد رفع تداخالت 
270 هزار هکتار از اراضی کشاورزی این استان با اراضی ملی و طبیعی منعقد و در مرحله تصمیم گیری برای اخذ سند تک 
برگی قرار دارد. علی ابراهیمی افزود: 6۸ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان مرکزی نیز در مرحله حدنگاری بوده و پس از 

حدنگاری هر پالک برای انجام تطبیق و مستندسازی صدور سند ارسال می شود.
وی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده رفع تداخالت اراضی کشاورزی استان مرکزی با اراضی ملی و طبیعی 
استان تا پایان سال ۱۴02 انجام و در صورت نبود مشکل اعتباری تا پایان دولت حدنگاری این اراضی نیز در دستور کار سازمان 

جهاد کشاورزی استان قرار دارد.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی خاطرنشان کرد: اجرای طرح رفع تداخالت اراضی کشاورزی با 

اراضی ملی با هدف صدور سند اراضی کشاورزی استان و رفع موانع تولید انجام می شود.

 قرارداد رفع تداخالت ۲۷۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی حضورمدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزي در سامانه سامد
 استان مرکزی منعقد شد

ارومیه –صحرانورد،خبرنگارتوســعه ایرانی-معاون 
هماهنگی امورعمرانی اســتاندار آذربایجان غربی گفت: 
۹66 روستای استان نیازمند بازنگری طرح هادی هستند تا 

از مهاجرت روستاییان به شهرها جلوگیری شود.
معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری 
آذربایجان غربی در مراســم معارفه مدیرکل جدید بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی اســتان گفت: ۳6 درصد جمعیت 
این استان روســتایی و در روستاها زندگی می کنند و این 
آمار یک میلیون و 200 هزار نفر از جمعیت روســتایی را 
شامل می شود. یاســر رهبردین ادامه داد: ۹66 روستای 
آذربایجان غربی نیازمند بازنگری طرح هادی هستند و این 
امر نیازمند توجه مسؤوالن است تا از مهاجرت روستاییان 

به شهرها جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه ۳6 درصد مــردم آذربایجان غربی در 
روستاها زندگی می کنند و این مهم باید جزو دغدغه های 

متولیان امر و مســئوالن کشــوری قرار گیــرد تا جلوی 
مهاجرت به شــهرها گرفته شود: متأســفانه تنها در ۳5 
درصد روستاهای واجد شــرایط طرح هادی انجام گرفته 
و با میانگین کشوری فاصله زیادی داریم و اقدامات بنیاد 

بخصوص در بخش طرح هادی باید پررنگ تر شود.
معاون هماهنگــی امور عمرانی اســتاندار آذربایجان 
غربی اضافه کرد: 2700 کیلومتر مسیر رودخانه داریم که 
نیازمند اجرای دیوار ساحلی و اختصاص منابع مالی از سوی 

مسئوالن کشوری هستیم.
رهبردین خطاب به رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
کشور گفت: آذربایجان غربی در حوزه روستاها، کشاورزی 
و درگیری های برون مرزی، استان ویژه ای است و مسئوالن 

کشوری باید توجه ویژه تری به این منطقه داشته باشند.
در پایان این مراسم جعفر برزگر قره باغ به عنوان مدیرکل 
جدید بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان غربی معارفه و 

از خدمات محمود بدلی مدیرکل سابق تجلیل بعمل آمد.

کرمانشاه – خبرنگارتوســعه ایرانی- مدیر کل فنی و 
حرفه ای استان کرمانشــاه گفت: در راستای تحقق شعار 
ســال جاری برنامه ریزی ها و تعامل با سایر دستگاه های 

ذیربط صورت گرفته است.
یاور محمدی اظهار کرد: سال ۱۴0۱ را در حالی شروع 
کردیم که با فرمایش مقام معظم رهبری سال تولید، دانش 
بنیان و اشــتغال آفرین نامگذاری شــد این سال با توجه 
به اهمیت اقتصاد در جامعه و نقش آن در حل مشــکالت 
اجتماعی و فرهنگی، یا این عنوان مطرح شد و طبعا بحث 
اشتغال و کاهش بیکاری هم به عنوان دغدغه های رهبری 

است.
وی افزود: استان کرمانشاه با توجه به جمعیت جوانی 
که دارد با مشــکالت و تنگناهای زیادی در حوزه اشتغال 
رو به رو است و طبیعتا کاهش این مقوله در حوزه بیکاری 
و افزایش سطح اشتغال یکی از اهداف جدی و اولویت های 
اصلی برنامه های مسئولین ارشد اســتان است در بحث 
مهارت آموزی که رکن اساسی و شاخص در این راستا است، 
توجه به این مقوله به عنوان یک بحث تاثیرگذار مورد توجه 
ما به عنوان متولیان حوزه مهارت آموزی اســت، هر چند 
که مهارت آموزی یک حوزه متنوع اســت و دستگاه های 
زیادی در این حوزه نقش آفرینی می کنند، اما محوریت 
با آموزش فنی و حرفه ای است. مدیر کل فنی وحرفه ای 
استان کرمانشاه با اشاره به اینکه بحث اقتصاد دانش بنیان 
یک مقوله جدید است، یادآور شــد: دانش بنیان امروز در 
حوزه اقتصادی اثرات خود را گذاشــته است و امروز باید 
کارکردهایی که کم بهره هســتند کنار گذاشته و از روش 
های پربازده و اثر بخش با اســتفاده از تکنولوژی و دانش 

بهره ببریم، استان کرمانشاه یک استان پر ظرفیت در حوزه 
های مختلف است طبیعتا روش های قدیمی ممکن است 
پاسخگوی نیاز جامعه نباشــد و از طرف دیگر باید مهارت 
های آموزش داده شده ویژگی برجسته را در حوزه دانش 
بنیان داشته باشد لذا کمیته ای در فنی و حرفه ای با توجه به 
سیاستی که در راستای اقتصاد دانش بنیان و تولید اشتغال 
آفرین طراحی شده، تشکیل شد، فنی حرفه ای هم بر اساس 
آن حوزه هایی که امکان زود بازده بودن را دارند برنامه هایی 
را در دستور کار قرار دادیم. وی تاکید کرد: امسال آموزش 
های نفت و پتروشــیمی و گاز را داریم، در حوزه فناوری 
اطالعات کارگاه هایی را به کار گرفتیم، با شرکت هایی که در 
حوزه دانش بنیان زیر نظر پارک علم و فناوری کار می کنند 
با تعدادی از آن ها وارد تعامل کاری شدیم تا بتوانیم برنامه 
ریزی مناسب داشته باشیم و در حوزه اشتغال آفرین هم با 
دستگاه هایی که به نوعی متولی اشتغال هستند وارد تعامل 
شدیم یک برنامه جدی و مبتنی بر واقعیت های علمی باید 
ایجاد شود لذا کارگاه ها آماده شدند و بنای این را با همکاری 

سایر دستگاه ها گذاشته ایم.

مدیر کل فنی و حرفه ای استان 

تحقق شعار سال الویت سازمان فنی و حرفه ای کزمانشاه
   ۹۶۶ روستای آذربایجان غربی

 نیازمند بازنگری طرح هادی هستند

خبرخبر


