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پیشگیری ؛ راه ناهموار مبارزه با اعتیاد
گزارش های رس�می در باره کاهش سن و افزایش نرخ شیوع اعتیاد در بین اقشار 
مختلف جامعه از جمله نوجوانان ، زنان ، ورزشکاران و کارگران نشانگر این واقعیت 
است که برنامه های پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی ناشی از آن با وجود 

هزینه های هنگفت ساالنه ، آنچنان که باید کارساز نبوده است.
به گزارش ایرنا ، اظهارات کارشناسان و مشاهدات میدانی در جامعه هم نشان می دهد که 
پیشگیری به عنوان اولویت مقابله با بحران مصرف موادمخدر و اعتیاد یا آن گونه که شعارش 
مطرح می ش��ود در عمل جدی نیس��ت و یا نقایص اساس��ی دارد که باید رفع شود تا نتیجه 

ملموس داشته باشد.
در یک نگاه کلی به آمار و ارقام مختلف رس��می و غیررس��می ، اینگونه به نظر می رسد که 
بخش زیادی از توان دس��تگاه های متولی صرف مقابله با قاچاق و توزیع موادمخدر و درمان 
معتادان می ش��ود و  خالء برنامه های جدی پیش��گیرانه چنان خودنمایی می کند که کمتر 
کسی اعم از مردم ، مسئوالن و کارشناسان خالف آن را تصور می کنند ؛ مانند اظهارات اخیر 
استاندار مازندران و نماینده ولی فقیه در این استان در مراسم تجلیل از سفیران مبارزه با مواد 
مخدر که هر دو به صورت مش��ترک بر ضعف برنامه های پیشگیرانه در استان تاکید داشتند 

و خواستار برنامه ریزی جدی تر در این زمینه شدند.
کارشناسان مسایل اجتماعی بر این اعتقادند که با توجه به تنوع مواد مخدر در دسترس و 
همچنین بحران آسیب های اجتماعی که زمینه را برای مصرف مواد مخدر افزایش می دهد ، 
هزینه برای درمان معتادان اثر گذار نخواهد بود ، زیرا تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد از معتادان درمان 

شده روند بهبود خود را طی می کنند و بقیه بار دیگر به مصرف مواد روی می آورند.
نمون��ه بارز گزاره ک��م اثر بودن بازپروری معتادان در کمپ ها را آمار رس��می بهزیس��تی 
مازندرن نش��ان می دهد که تاکید دارد حدود  ۷۰ درصد معتادانی که دوره بازپروری را در 
کمپ ها س��پری می کنند ، پس از مدت کوتاهی ب��ار دیگر به اعتیاد بر می گردند و مهمان 

دوباره و چندباره این مراکز می شوند.
طبق آمار رسمی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران در حال حاضر ۵۵ هزارو 
۹۰۰ معت��اد مصرف کننده مواد مخ��در در مازندران تحت درمان ق��رار دارند و آمار مصرف 

کنندگان نیز بر اساس برآوردها تا سه برابر این میزان تخمین زده می شود.  
بنابر این گزارش طی سه سال اخیر یعنی سال های ۹۷ ، ۹۸ و ۹۹  عالوه بر روند افزایشی 
تعداد مرگ و میر ناش��ی از س��وء مصرف مواد مخدر حدود ۲۰درصد آنان نیز زنان هس��تند. 
مرگ و میر ناشی از سوء مصرف موادمخدر در استان سال گذشته ۱۰ درصد نسبت به سال 

۹۸ افزایش داشت و از ۸۰ نفر به ۸۸ نفر رسید.
همچنی��ن در حال حاضر حدود ۶۰ ه��زار نفر در مازندران با داروه��ای یارانه ای از جمله 
متادون در حال ترک اعتیاد هس��تند و یارانه ماهانه تهیه دارو برای این افراد بین ۱۵ تا ۲۰ 
میلیارد تومان در ماه برآورد می شود. از مجموع افراد معتادی که با ارائه داروی یارانه ای در 

استان در حال ترک هستند ، سه هزار و ۱۶۰ نفر زن هستند.
بر اساس آمار رسمی اداره کل زندان های استان مازندران ۷۰ درصد زندانیان استان با اتهام 
مستقیم و غیر مستقیم مرتبط با اعتیاد و مواد مخدر در بازداشت هستند ، همچنین بر اساس 
آمار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران سال ۹۸ ،هشت هزار و 
۸۳۸ پرونده اتهام نگهداری مواد مخدر در بین خانواده دادسراهای استان تشکیل شد که این 

آمار با چهار درصد افزایش به  ۹هزار و ۲ پرونده در سال ۹۹ افزایش یافت.
همچنین س��ال گذش��ته ۱۱ هزار فقره پرونده طالق در اس��تان مازندران تشکیل شد که 

بسیاری از آنها ریشه در اعتیاد و مصرف موادمخدر داشت.
مواد مخدر ، بالی خانمان سوزی است که در یک دهه اخیر از آن به عنوان محوری ترین 
آس��یب اجتماعی در محافل علمی و اجرایی یاد می شود؛ بالیی که هر ساله هزاران نفر را به 

خود مبتال می کند و دهها نفر را به کام خود فرو می برد. 
بر اس��اس آمارهای رس��می در حال حاضر بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در کش��ور 
به صورت مس��تمر و یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر به صورت تفننی از مواد مخدر استفاده می 
کنند. بررسی ها نشان می دهد که جمهوری اسالمی ایران پرچمدار امر مبارزه با مواد مخدر 
در جامع��ه جهانی  باالترین میزان کش��فیات مواد مخ��در را دارد ؛ یعنی ۹۰ درصد تریاک  ، 

مرفین ۴۸ درصد و ۲۶درصد هروئین را کشف می کند.
جمهوری اسالمی ایران در چهار دهه اخیر از ورود بیش از ۱۲ هزار تُن مواد مخدر به داخل 
کش��ور جلوگیری و این میزان را کشف و ضبط کرده است. البته طبق آمار رسمی ، کشور ما 
در این مدت بیش از سه هزار و ۸۰۰ شهید و ۱۲ هزار جانباز برای مبارزه مواد مخدر تقدیم 

کرده است
ب��ا وجود تمامی ای��ن تالش ها ، اعتیاد همچنان جامعه را در می ن��وردد ، زندگی ها را به 
خاکستر تبدیل می کند و بنیان خانواده ها را بر می اندازد. همین وضعیت سبب شده است 
تا کارشناسان بر این اعتقاد باشند که پیشگیری تنها راه موفق در مقابله با اعتیاد است و اگر 

جدی گرفته نشود ، تالش در سایر بخش ها هم چندان دیده نخواهد شد.
آموزش به خانواده ها و نوجوانان مهم ترین راهبرد در برنامه های پیشگیری اولیه از اعتیاد در 
جامعه اس��ت ولی بررسی های کارشناسان نشان می دهد که برنامه های تدوین و اجرا شده 
در این زمینه تاکنون موفقیت آمیز نبوده است. شاید یکی از دالیل این وضعیت ، نگفتن همه 
حقایق در باره موادمخدر و اعتیاد به خانواده ها باش��د و به همین دلیل هم ش��عار امسال روز 
جهانی مبارزه با مواد مخدر »حقایق درباره موادمخدر را به اش��تراک بگذاریم تا زندگی ها را 

نجات دهیم « انتخاب شده است.
کارشناس��ان اعتیادزایی ، محیط اعتیادآور و انس��ان اعتیادپذیر را سه ضلع مثلث گسترش 
این آس��یب اجتماعی عنوان می کنند. بررس��ی ها نیز نش��ان می دهد که ۶۵ درصد همسر 
آزاری ، ۵۵ درصد طالق ، ۱۳ درصد کودک آزاری ، ۲۵ درصد قتل عمد ، ۲۳ درصد نزاع و 
خش��ونت ، ۳۰ درصد جرائم کیفری و ۱۰ درصد جرائم مالی به خاطر تهیه ، توزیع و مصرف 

موادمخدر است.
کارشناس��ان و روانشناسان اجتماعی ، س��ابقه مصرف مواد در یکی از اعضاء خانواده ، عدم 
نظارت والدین ، درگیری های خانوادگی ، درگیر کردن فرزندان در رفتار مواد ، فقدان قواعد 
و انتظ��ارات خاص در مورد عدم مصرف مواد را عامل خطر در خانواده می دانند که منجر به 

مصرف مواد در فرزندان می شود.
تحقیقات نشان  داده است که چهار عامل دارای اولویت در گسترش مصرف مواد مخدر در 
جمعیت عمومی ۱۵ تا ۶۴ سال ، تفریح و تفنن ، جلب توجه ، کنارآمدن با مشکالت زندگی 

و تجربه کردن بوده است.

بازدید مشترک اعضای شورای اسالمی و شهردار 
مشکین دشت از پروژه های عمرانی فعال سطح شهر

طی بازدید میدانی اعضای ش�ورای 
اس�امی و بغدادی ش�هردار مشکین 
عمران�ی  و  فن�ی  مع�اون  و  دش�ت 
ش�هرداری از ) پروژه س�وله ورزشی 
بعث�ت ، پ�روژه ترمی�م و باز س�ازی 
پارک بعث�ت ، پروژه اح�داث خیابان 
جه�اد ، پروژه ج�اده کنارگذر ابتدای 
کانال آب کری�م آباد تا بازار مبل امام 
عل�ی، اصاح هندس�ی برخ�ی معابر 
و....  ص�ورت گرفت ، دکتر حس�ینی 
تبار رئیس ش�ورای اسامی مشکین 
دشت هدف از این بازدید را سرکشی 
و اطاع از میزان پیشرفت پروژه های 

در دس�ت اجرا در سطح ش�هر بیان کرد و گفت با اجرای پروژه های عمرانی اقدامی 
ماندگار جهت توسعه شهر خواهد بود.

در ادامه این بازدید رئیس و اعضای ش��ورای اسالمی ش��هر پیشرفت پروژه های عمرانی را 
مثبت ارزیابی کردند و از دس��ت اندرکاران پروژه های مذکور خواس��تند تا با تمام  توان روند 

تکمیل پروژه ها را پیش برده تا تقدیم شهروندان فهیم شهر گردد.
بغدادی ش��هردار مشکین دش��ت نیز در پایان این بازدید ضمن تش��کر از همراهی اعضای 
ش��ورای اسالمی اظهار داشت ؛ ش��هرداری مشکین دشت تالش می کند با تمام توان فعالیت 
ه��ای عمرانی و خدماتی را طبق برنامه از پیش تعریف ش��ده در موع��د مقرر به بهره  برداری 
برساند ، وی بیان داشت ؛ قطعاً تکمیل پروژه های عمرانی رضایت شهروندان را در پی دارد و 
امیدواریم شهرداری به سمت و سوی حرکت کند که این رضایت به حداکثر ارتقا یابد و شاهد 

رشد و شکوفایی هر چه بیشتر شهرمان باشیم.
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رییس دانش�گاه علوم پزش�کی تبریز با اش�اره ب�ه جمعیت چه�ار میلیون نفری 
آذربایجان شرقی اعام کرد: تاکنون ۲۱۰ هزار نفر از جمعیت استان ُدز اول واکسن 
کرونا را دریافت کرده اند و بیشترین درصد واکسیناسیون باالی ۷۰ سال در سطح 

کشور در این استان انجام شده است.
به گزارش ایرنا، دکتر محمدحس��ین صومی در نشس��ت س��تاد اس��تانی مقابل��ه با کرونای 
آذربایجان شرقی با حضور وزیر بهداشت، با تاکید بر اینکه با تمام توان تالش می کنیم موج 
پنجم در این اس��تان اتفاق نیفتد، گفت: وضعیت کنونی مرگ و میر و مجموع بستری ها در 

استان در حال کاهش است.

وی افزود: در سه هفته گذشته تعداد بستری های کرونا در بیمارستان های آذربایجان شرقی 
ثابت بوده و تعداد بیماران بستری حدود ۶۰۰ نفر است.

وی یادآوری کرد: در زمان حاضر ش��هرهای جلفا، مرند، تبریز، بس��تان آباد، عجبشیر، بناب، 
ملکان، اهر، هوراند، میانه، آذرشهر، سراب و مراغه در استان در وضعیت نارنجی قرار دارند.

صومی گفت: ۷۸ درصد جمعیت اس��تان در ش��هرهای نارنجی ساکن هستند و اگر این روند 
ادامه یابد، وضعیت بدتر خواهد شد.

وی ادامه داد: ۲۸ درصد جمعیت نیز در ش��هرهای زرد ش��امل شبس��تر، اس��کو،  هریس، 
خداآفرین، کلیبر، هشترود،  چاراویماق و ورزقان ساکن هستند.

اس�تاندار آذربایجان ش�رقی با تاکید بر اینکه 
تمام�ی دس�تگاه ها ت�اش می کنن�د ت�ا پیک 
پنجم کرونا در اس�تان تجربه نش�ود، گفت: اگر 
این اتفاق هم رخ ده�د همانند پیک های قبلی 

مدیریت خواهد شد.
محمدرضا پورمحمدی در جلس��ه س��تاد اس��تانی 
مقابل��ه با کرونا اف��زود: در آذربایجان ش��رقی تمامی 
بخش ه��ای دولتی و خصوصی از جمله اتاق اصناف، 
اتحادیه ها، بازار و کس��به ب��ا یکدیگر همراه و همدل 
هس��تند و در س��ایه همین همدلی ها تاکنون هیچ 
مشکلی در استان روی نداده و این موضوع بزرگترین 

مزیت فعلی است.
وی اظهار کرد: با توجه به فشار های اقتصادی تحت 
تاثیر اسکتبار جهانی و بیماری جهان شمول کرونا، در 
شرایط بسیار سختی قرار داریم ولی مجموعه وزارت 
بهداشت توانسته در این شرایط به خوبی این بیماری 
را مدیریت کند به طوری که سازمان بهداشت جهانی 
اذعان کرد جمهوری اس��المی با همه شرایط سخت 

این بیماری را به خوبی مدیریت کرده است.
استاندار آذربایجان شرقی با قدردانی از تالش های 
مجموعه بهداشت و درمان و آموزش پزشکی استان، 
گفت: پرس��نل این مجموعه در این ش��رایط سخت 

شبانه روز پای کار بودند.
پورمحم��دی ادامه داد: وضعت آذربایجان ش��رقی 
ب��ا توجه ب��ه موقعیت جغرافیایی، س��اختار س��نی و 
جمعیتی، تعامالت بی��ن المللی و جابجایی جمعیت 

نسبت به سایر اس��تان ها متفاوت است ولی با وجود 
شرایط س��خت، بیماری در استان به خوبی مدیریت 

شده است.
وی یاداوری کرد: در هیچ لحظه ای غافلگیر بیماری 
نشده ایم و در تمامی ش��رایط و پیک ها در آمادگی 
کامل قرار داشتیم و هیچ بیماری در استان در خارج 

از بیمارستان نماند و بستری شد.
اس��تاندار آذربایجان ش��رقی گفت: در دولت تدبیر 

اقدامات بس��یار خوبی در حوزه بهداشت و درمان در 
استان انجام شده است به طوری که تعداد تخت های 
بیمارستانی با افزایش ۳۰ درصدی از پنج هزار تخت 
به ۶ هزار و ۷۰۰ تخت رسیده و به زودی به ۱۰ هزار 

تخت می رسد.
پورمحم��دی با اش��اره به اینکه در هش��ت س��ال 
گذشته ۷۰۰ هزار مترمربع زیربنا به مجموعه امکانات 
بهداش��تی استان افزوده شده است، از وزیر بهداشت، 

درمان و آموزش پزش��کی خواس��ت واکسیناس��یون 
در استان تس��ریع یابد و اختیارات بیشتری به ستاد 

استانی تفویض داده شود.
رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز در این جلسه 
گفت: با تمام توان تالش می کنیم موج پنجم در این 
اس��تان اتفاق نیفتد و وضعی��ت کنونی مرگ و میر و 
مجموع بس��تری ها و بستری های کرونا به شدت در 
حال کاهش است. محمدحسین صومی افزود: در سه 
هفته گذشته تعداد بستری ها در بیمارستان ها ثابت 

بوده و تعداد بیماران بستری حدود ۶۰۰ نفر است.
وی با اش��اره به جمعیت چهار میلیون نفری استان 
اظه��ار کرد: ب��ه ۲۱۰ ه��زار نفر از جمعیت اس��تان 
واکس��ن مرحله اول تزریق ش��ده و بیشترین درصد 
واکسیناسیون باالی ۷۰ سال در سطح کشور در این 

استان انجام شده است.
رییس دانش��گاه علوم پزش��کی تبریز با اش��اره به 
ش��هرهای نارنجی استان ش��امل جلفا، مرند، تبریز، 
بس��تان آباد، عجبش��یر، بناب، ملکان، اه��ر، هوراند، 
میانه، آذرش��هر، س��راب و مراغه، گف��ت: ۷۸ درصد 
جمعیت استان در ش��هرهای نارنجی ساکن هستند 
و اگ��ر این روند ادامه یابد وضعیت بدتر خواهد ش��د 
و ۲۸ درص��د جمعیت نیز در ش��هرهای زرد ش��امل 
شبستر، اس��کو،  هریس، خداآفرین، کلیبر، هشترود،  

چاراویماق و ورزقان ساکن هستند.
صومی یادآوری کرد: به ش��دت نگران هس��تیم تا 

پیک پنجم به این استان نرسد.

رئیس مرکز بهداش�ت آذربایجان شرقی از 
روند افزایشی ش�یوع کرونا در برخی مناطق 
اس�تان خب�ر داد و بر لزوم دق�ت همگانی در 
رعایت دس�تورالعمل ه�ای بهداش�تی برای 

مدیریت این بیماری تاکید کرد.
به گزارش ایرنا، دکتر عباس��علی درستی در یک 
گفت و گوی خبری با بیان این که فعال رنگ کرونایی 
هیچ یک از شهرهای آذربایجان شرقی قرمز نیست، 
گفت: ۱۳ شهرستان اس��تان در وضعیت نارنجی و 
هش��ت شهرستان نیز در وضعیت زرد کرونایی قرار 

دارند.
وی اظه��ار کرد: روند کاهش��ی قبل��ی کرونا در 
اس��تان کامال متوقف شده و حتی در برخی شهرها 
ش��اهد افزایش تعداد بستری ها و موارد جدید ابتال 

هستیم.
وی افزود: با توجه به شرایط کشور، در حدود ۱۲ 
استان، شهرهای قرمز وجود دارد و این وضعیت به 
ش��دت نیز در حال گسترش بوده و ممکن است در 
روزهای آتی این روند در آذربایجان ش��رقی نگران 

کننده باشد.
درس��تی تاکید کرد: از تمامی هم اس��تانی های 
عزیز خواهش��مندیم تا در راستای کنترل بیماری، 

همچنان تدابیر بهداشتی را رعایت کنند. 
وی در خصوص آخرین وضعیت واکسیناس��یون 
آذربایجان ش��رقی نیز گفت: با وج��ود این که طی 
س��ه هفته گذش��ته با بدقولی های وزارت بهداشت 
در تحوی��ل محموله های جچدید واکنس کرونا رو 
ب��ه رو بودیم، اما امیدواریم بر اس��اس آخرین قول 
ای��ن وزارت، با ورود محمول��ه جدید تا پایان هفته 
جاری واکسیناس��یون گروه های سنی زیر ۷۰ سال 

را آغاز کنیم.
روند ابتال به کرونا در آذربایجان ش��رقی تا هفته 
قبل تثبیت شده بود و شمار فوتی های روزانه این 
بیماری در استان به حدود هفت نفر و بستری های 

روزانه نیز به ۲۰ نفر می رسید.

فرماندار هشترود با اشاره به کاهش بارندگی و 
کمبود آب در بیشتر مناطق کشور، گفت: مردم 
این شهرس�تان دو براب�ر میانگین کش�ور آب 
مصرف می کنند و این میزان مصرف در ش�رایط 

فعلی به هیچ وجه منطقی نیست.
امی��ن امینیان در گفت وگو با خبرن��گار ایرنا افزود: 
س��رانه مص��رف روزانه آب در کش��ور ۱۵۰ لیتر و در 
اس��تان ۲۲۰ لیتر اس��ت اما متاس��فانه مردم ش��هر 
هش��ترود به طور متوس��ط روزانه ۳۰۰ لیتر مصرف 

آب دارند.
وی با اش��اره به اینکه میزان مصرف آب ش��رب در 
مناطق روس��تایی این شهرستان باالتر از شهر است، 
اضاف��ه کرد: س��رانه مص��رف آب روس��تایی در این 

شهرستان ۴۲۰ لیتر و بسیار غیرمنطقی است.

»امینیان« از احداث ۲۰ باب مخزن آب در مجتمع 
»آلمالو« این شهرس��تان نیز خبر داد و اظهار داشت: 
۱۰ دس��تگاه کلرزن هم برای تامین مس��تمر آب در 
شهر هشترود در حال نصب است اما از شهروندان نیز 
انتظار می رود در زمینه کاهش مصرف آب مش��ارکت 

فعال داشته باشند.
رئی��س ش��ورای حفاظ��ت از منابع آب هش��ترود 
از س��اکنان این شهرس��تان خواس��ت ت��ا از مصارف 
غیرضروری و خانه تکانی در شرایط کم آبی خودداری 
ک��رده و در کنار رعایت بهداش��ت فردی در مقابله با 

کرونا، زمان استفاده از آب را کوتاه کنند.
»امینی��ان« صرفه جوی��ی و مدیری��ت مصرف آب 
را تنه��ا راه عبور از بحران خشکس��الی عنوان کرد و 
اف��زود: صرفه جویی در مصرف آب، توجه جدی مردم 
را می طلبد و مس��ئوالن نیز در زمینه فرهنگ س��ازی 
باید وارد میدان شوند. فرماندار هشترود با ابراز تاسف 
از اینکه برخی افراد بدون توجه به ارزش آب آن را به 
راحتی هدر می دهند، تاکید کرد: تداوم مصرف باالی 
آب، تامین مستمر آب در شهرستان را مشکل مواجه 

می کند و همه باید اهمیت آب را دریابند. 
وی همچنی��ن مقابله با انش��عاب های غیرمجاز در 
سطح شهرستان را مورد تاکید قرار دارد و از متولیان 

امر خواست در این زمینه با جدیت برخورد کنند.

هشدار درباره روند افزایشی شیوع کرونا در آذربایجان شرقی فرماندار: هشترودی ها دو برابر میانگین کشور آب مصرف می کنند

رییس س�ازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی گفت: 
این اس�تان قطب سوم فوالد کشور را در اختیار دارد و با توجه به 
برنامه ریزی که در حال انجام اس�ت ظرف ۲ س�ال آتی استان به 

قطب دوم تولید فوالد در کشور تبدیل خواهد شد.
حبیب امین زاده در نشس��ت صاحبان صنایع شهرس��تان بناب که در 
محل دفتر امام جمعه تش��کیل یافت، با بیان اینکه در تالش هس��تیم تا 
مانع خروج سرمایه گذاران بنابی و استان شویم، افزود: به طور قطع ایجاد 
و توس��عه واحدهای جدید نه تنها به ایجاد اش��تغال و افزایش نقدینگی 
کمک می کند، بلکه با امنیت کش��ور نیز در ارتباط اس��ت و تالش��مان 
این اس��ت که مسیر را برای توس��عه فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی 

هموار کنیم.
وی ب��ا قدردانی از زحمات و تالش های مدی��ران واحدهای تولیدی و 
صنعتی و همراهی مدیران شهرس��تان خاطرنشان کرد: در شاخصه های 
تولید و صادرات، شهرس��تان بناب از شهرس��تان های مطرح و نمونه در 
اس��تان و کشور اس��ت و این موفقیت در س��ایه همدلی به دست آمده و 
بن��ده این موفقیت را به تیم مدیریتی در شهرس��تان بناب تبریک عرض 

می کنم.
 ام��ام جمع��ه بناب نیز گفت: ظرفیت تولید و صادرات بناب بیش��تر از 
وضع موجود اس��ت و برای بالفعل ش��دن این ظرفیت ها، حمایت ها باید 

بیشتر شود. حجت االسالم شیخ مصطفی باقری بنابی با اشاره به ضرورت 
ترغیب و تشویق س��رمایه گذاران این شهرس��تان برای سرمایه گذاری، 
اضافه کرد: در گذش��ته بخاط��ر برخی تنگ نظری ه��ای صورت گرفته 
س��رمایه گذاران بنابی زیادی از این شهرس��تان به دیگر شهرهای استان 

های دیگر مهاجرت کردند.
وی با بیان اینکه فرار س��رمایه گذاران از این شهرستان پیامدهای بدی 
برای شهرس��تان داش��ت،  افزود: باید فرصت را قدر بدانیم و از س��رمایه 

گذارانی که به رغم نامالیمتی ها، ماندند و س��رمایه گذاری کردند بیش 
از پیش حمایت کنیم.

باقری بنابی با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی تالش و اقدام صنعتگران 
و تولیدکنن��دگان نوع��ی عبادت اس��ت،  گفت: ضمن تقدیر و تش��کر از 
اقدامات صورت گرفته باید شاهد تالش مضاعفی از سوی مسووالن برای 

جذب سرمایه گذاران و حمایت از آنها باشیم.
فرماندار بناب نیز  گفت: هم اکنون در شهرک صنعتی بناب و دو ناحیه 
صنعتی این شهرستان ۴۲۳ واحد تولیدی و صنعتی فعال بوده و بیش از 

۶ هزار نفر به طور مستقیم در این مجموعه ها مشغول کار هستند.
ش��هریار فتحی ب��ا بیان اینکه نرخ بیکاری تا آخر س��ال ۱۳۹۷ در این 
شهرس��تان ۱۴ درص��د بوده که این میزان به هف��ت درصد کاهش یافته 
اس��ت گف��ت: امیدواریم با بهره ب��رداری از واحده��ای در حال احداث و 

تکمیل آنها، در سال های آتی نرخ بیکاری را در بناب به صفر برسانیم.
وی با اش��اره به صادرات ۳۰۰ هزار تنی انواع محصوالت از شهرس��تان 
بناب در س��ال ۱۳۹۹ گفت: امیدواریم امسال ش��اهد افزایش این میزان 

صادرات از این شهرستان باشیم.
به گزارش ایرنا،  آذربایجان ش��رقی با فرآوری س��الیانه ۵.۵ میلیون تن 
فوالد، ۲۴ درصد مجموع تولید این محصول پرکاربرد در ایران را تولید و 

به بازار مصرف داخلی و خارجی عرضه می کند.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت:

آذربایجان شرقی قطب دوم تولید فوالد در کشور می شود

۵۱ ط�رح دانش�گاه عل�وم پزش�کی تبری�ز در ۱۷ شهرس�تان 
آذربایجان شرقی با هزینه کرد ۷۰۰ میلیارد تومانی با حضور وزیر 
بهداش�ت، درمان و آموزش پزش�کی در تبریز در آیینی از طریق 

ویدئو کنفرانس افتتاح شد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در  آیین افتتاح این طرح ها گفت: 
امروز بزرگ ترین مجتمع خوابگاهی کش��ور با وسعت ۴۰ هزار متر مربع 

در پنج طبقه و با ظرفیت ۲۵۰۰ دانشجو در تبریز افتتاح شد.
وی با اشاره به تامین زیرساخت های الزم درمانی و بهداشتی آذربایجان 
ش��رقی در دولت تدبیر و امید، افزود: در هش��ت س��ال گذشته در بخش 
بهداش��ت استان ۷۳۱ پروژه با ۲۰۱ هزار متر مربع و ۹۳۲ مورد بهسازی 

با ۱۲۰ هزار متر مربع انجام شده است.
محمدحس��ین صومی ادامه داد: در حوزه درمان آذربایجان ش��رقی نیز 
در این مدت، احداث بلوک بیمارس��تانی به تعداد ۱۲ مرکز با متراژ ۱۴۵ 
ه��زار مترمربع ، احداث یا بازس��ازی کامل ۱۵ ب��ال اورژانس با متراژ ۲۲ 

هزار و ۴۰۰ متر مربع و احداث یا بهسازی ۱۹ بلوک زایمانی با متراژ ۶۷ 
هزار و ۸۰۰ متر مربع محقق ش��ده است. وی از احداث ۲۱ باب کلینیک 

تخصص��ی و فوق تخصصی ب��ا متراژ ۷ هزار و ۱۰۰ مت��ر مربع به عنوان 
دیگر اقدام مهم انجام ش��ده در حوزه درمان آذربایجان ش��رقی در هشت 
س��ال اخیر یاد کرد. رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز با اشاره به اینکه 
در زمان حاضر ۴۷ پروژه در بخش بهداش��ت و ۵۱ پروژه در حوزه درمان 
آذربایجان شرقی در حال بهره برداری است، گفت: بیمارستان عجب شیر،  
سالمتکده طب سنتی، بخش یُد تراپی بیمارستان امام رضا و بیمارستان 
کودکان خیرس��از مردان��ی آذر از جمله پروژه هایی هس��تند که تیر ماه 

جاری در آذربایجان شرقی افتتاح می شوند.
وی اضاف��ه کرد: از مجموع پروژه هایی که در حوزه درمان و بهداش��ت 
آذربایجان شرقی در دولت تدبیر و امید شروع شده است، تنها چهار پروژه 
باقی می ماند که بیمارستان یک هزار تختخوابی با ۳۰ درصد پیشرفت و 

مرکز جامع سرطان با ۶۰ درصد پیشرفت از جمله آنها هستند. 
نمکی، وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی امروز برای سفر کاری 

یک روزه به آذربایجان شرقی سفر کرده است.

با حضور وزیر بهداشت:
۵۱ طرح دانشگاه علوم پزشکی تبریز افتتاح شد

 تالشمان جلوگیری از پیک پنجم کرونا در آذربایجان شرقی است
استاندار:

۲۱۰ هزار 
نفر از مردم 
آذربایجان شرقی 
مقابل کرونا 
واکسینه شدند


