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اخبار

شماره 1791

آمادگی عادیسازی فعالیتها
در خوزستان افزایش یابد

استاندار خوزستان با بیان اینکه خوزستان باید در کنترل هوشمند
کرونا پیشرو باشد ،گفت :سازوکار طراحی شده در این خصوص باید
پیادهسازی شود تا بیماری را بهتر کنترل کنیم.صادق خلیلیان استاندار
خوزستان در نوردمین جلسه ستاد استانی مدیریت کرونا با اشاره به بروز
سویه جدید اُمیکرون اظهار کرد :روند جهانی نشان میدهد این بیماری
همچنان در حال جوالن دادن است.وی افزود :رعایت پروتکلهای
بهداشتی باید جدی گرفته شود و بیش از گذشته مورد تاکید قرار
بگیرد.استاندار خوزستان با بیان اینکه خوزستان باید در کنترل هوشمند
کرونا پیشرو باشد ،گفت :سازوکار طراحی شده در این خصوص باید
پیادهسازی شود تا بیماری را بهتر کنترل کنیم.وی با تاکید بر لزوم
تزریق به موقع دوز دوم بیان کرد ۳۵۰ :هزار نفر در تزریق دوز دوم
تاخیر دارند که در صورت تزریق واکسن برای این افراد ،حداقل پوشش
واکسیناسیون در دوز دوم  ۱۰درصد افزایش مییابد بنابراین باید در
این زمینه بیشتر اقدام شود.خلیلیان افزود :برش شهرستانی و تفکیک
زمانی تاخیریها در دوز دوم نیز باید در دستور کار قرار بگیرد تا پوشش
واکسیناسیون در مرحله اول از  ۸۰درصد باالتر برود و پوشش دوز دوم
نیز از  ۶۰به  ۷۰درصد برسد و آمادگی برای عادیسازی فعالیتها در
استان خوزستان افزایش یابد.وی بیان کرد :تامین  ۳میلیون سرنگ
توسط شرکت ملی نفت نیز در حال پیگیری است.

نصب پمپ  10اینچ فاضالبی در تصفیه خانه
فاضالب شماره یک رشت

رشت-مهناز نوبری :معاون بهره برداری و توسعه فاضالب
شرکت آبفای گیالن از نصب و راه اندازی یک دستگاه پمپ  10اینچ
فاضالبی به قدرت  22کیلووات در محل حوضچه اولیه تصفیه خانه
فاضالب شماره یک رشت خبر داد.علیرضا غیاثی با اشاره به افزایش
دبی ورودی در شهر رشت و انتقال بخش زیادی از خروجی فاضالب
های سنتی به تصفیه خانه فاضالب شماره یک رشت در فخب گفت:
با نصب یک دستگاه پمپ  10اینچ فاضالبی ،ظرفیت انتقال فاضالب
در ورودی های تصفیه خانه شماره یک افزایش یافت.وی تصریح کرد:
این پمپ با ظرفیت انتقال به میزان بیش از  600لیتر در دقیقه ،قابلیت
مدیریت ورودی خارج از ظرفیت در روزهای بارانی را به تصفیه خانه
می دهد.غیاثی ،با اشاره به تالش مستمر شرکت آب و فاضالب گیالن
به منظور بهره وری حداکثری از تصفیه خانه فاضالب شماره یک رشت
گفت :همزمان با نصب این پمپ ،به روز نگهداری  4دستگاه اسکروپمپ
در تلمبه خانه های اولیه و میانی ،تعویض لوله های سند سیلو ،پل
سیستم دانه گیری ،اصالح سیستم هوادهی و اصالح سیستم آشغالگیر
مکانیکی نیز انجام شد

تبدیل سیم مسی به کابل خودنگهدار
در ۸۲روستای شهرستان سقز

مدیرتوزیع برق شهرستان سقز با بیان اینکه در حال حاضر شبکه
سیم مسی در  ۸۲روستای شهرستان سقز به کابل خودنگهدار تبدیل
شده است افزود :از این تعداد  ۷۰روستا در سال جاری اصالح و بهسازی
شده است.به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان
کردستان عبداهلل ابراهیمی مدیرتوزیع برق شهرستان سقز گفت :به
منظورحذف شبکه های فرسوده  ،افزایش ضریب ایمنی شبکه ،ایجاد
مبلمان شهری و روستایی واستاندارد سازی شبکه پروژه تبدیل شبکه
های سیمی به کابل خودنگهدار مطابق باچشم انداز تعیین شده درحال
اجرا است.وی افزود :در شش ماه نخست امسال  ۱۱۲کیلومتر شبکه
سیم مسی در شهرستان سقز با اعتباری بالغ بر  ۵میلیاردو  ۵۰۰میلیون
تومان به کابل خودنگهدار تبدیل شده است.وی در ادامه گفت  :با اجرای
این پروژه بخش زیادی ازمشکالت شبکه های فشارضعیف درشهرستان
سقزمرتفع می شود و بر اساس پیش بینی صورت گرفته تا پایان سال
جاری  ۱۶۲کیلومتر شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدارتبدیل خواهد
شد .ابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در
حال حاضر بیش از ۷۰۰کیلومترشبکه سیم مسی فشارضعیف هوایی
درشهرستان سقز وجود دارد اظهار داشت :به منظور مقاوم سازی
شبکه نیز تاکنون ۴۸۰کیلومتر شبکه  ۲۰کیلو ولت شبکه توزیع برق
در سقز مقاوم سازی شده است .وی در پایان افزود  :با هدف تقویت
ساختار شبکه همزمان با دیگر پروژه های اجرایی ( تبدیل شبکه به
کابل خودنگهدار  /مقاوم سازی ) نسبت به تعویض و رگالژ ۱۰۰
اصله تیر برق فشار متوسط موجود در محورهای روستایی شهرستان
سقز وهمچنین اصالح شبکه پست روستای جوشن از دیگر برنامه های
مدیریت توزیع برق سقز در سال جاری عنوان کرد.
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شهرستان
خبر

ضرورت مشارکت همه ی دستگاه های دولتی و
نهادها برای تشویق مردم به واکسیناسیون کرونا

استاندار قم بر ضرورت مشارکت همه ی دستگاه های
دولتی و نهادها برای تشویق مردم به واکسیناسیون کرونا
تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی استانداری قم سیدمحمدتقی
شاهچراغی استاندار قم بعداز ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد
استانی کرونا طی سخنانی با اشاره به دریافت حداقل یک
دوز واکسن کرونا توسط  70درصد مردم قم اظهار کرد :این
آمار نشان دهنده ی استقبال شهروندان از واکسیناسیون
کرونا می باشد.
استاندار قم با بیان اینکه فعالیت های تبلیغی نقش
مهمی در افزایش مشارکت شهروندان در طرح واکسیناسیون خواهد داشت افزود :بایستی محله هایی که میزان
مشارکت در آنها پایین بوده است مشخص شده و گروه های تبلیغی به صورت محله محور نسبت به تشویق مردم
اقدام کنند.
وی استفاده از ظرفیت حوزه های علمیه برای ترغیب مومنین به تزریق واکسن را نیز خواستار شد و ادامه داد:
امیدواریم با اجرای طرح مراجعه ی خانه به خانه و نیز فعالیت های تبلیغی در مساجد بتوانیم آمار مشارکت در امر
واکسیناسیون را افزایش دهیم.
شاهچراغی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بازگشایی مدارس استان ،رعایت دستورالعمل های
بهداشتی در اماکن آموزشی را ضروری دانست و بیان کرد :بحث تهویه ی مدارس بایستی با جدیت مورد پیگیری
قرار بگیرد.
استاندار قم همچنین شیوع سویه ی جدید ویروس کرونا تحت عنوان اومیکرون را مورد توجه قرار داد و تصریح
کرد :بایستی تدابیر الزم جهت اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با شیوع کرونای جدید اندیشیده شود.

خبر

آماده باش  ۵۴اکیپ راهداری در آستانه آغاز طرح
زمستانی

اراک  -فرناز امیدی :مدیرکل راهداری و حمل
و نقل جادهای استان مرکزی از آماده باش  ۵۴اکیپ
راهداری ،در آستانه آغاز طرح راهداری زمستانی خبر داد.
مهرداد جهانی اظهار کرد :با توجه به پیش بینی ورود
سامانه بارشی به استان مرکزی کلیه نیروهای راهداری
آماده باش هستند همچنین  ۳۷راهدارخانه ثابت و سیار در
محورهای مواصالتی استان تجهیز شده اند.
وی ادامه داد :با استقرار ماشین آالت راهداری و
دستگاههای مکانیزه برف روبی و ذخیره نمک و شن مورد
نیاز در راهدارخانهها ،امید آن میرود مشکلی در خصوص
برقراری ترددی ایمن در محورها نداشته باشیم.مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان مرکزی تصریح کرد:
ضمن تمهیدات به عمل آمده ،به کاربران راهها توصیه میشود :ضمن صرف نظر از سفرهای غیر ضروری ،در صورت
اقدام به سفر حتماً از سالمت فنی اتومبیل خود مطمئن گشته و تجهیزات ایمنی و گرمایشی مورد نیاز را با خود به
همراه داشته باشند و در نهایت حتماً هنگام بارش برف و یخبندان از زنجیر چرخ استفاده کنند.
جهانی در ادامه از مردم خواست تا قبل از اقدام به سفرهای برون شهری ،حتماً جهت اطالع از آخرین وضعیت
جوی و ترافیکی راهها ،از طریق شماره گیری تلفن گویا و  ۲۴ساعته  ۱۴۱و یا اپلیکیشن موبایلی سامانه  ۱۴۱بهره
بگیرند و در شرایط ناپایدار جوی از سفرهای غیر ضروری و شبانه پرهیز کنند.وی با اشاره به آماده باش بیش از ۳۸۰
نفر راننده و راهدار با استفاده از  ۲۲۶دستگاه انواع ماشین آالت سنگین ،نیمه سنگین و سبک راهداری در قالب ۵۴
اکیپ راهداری گفت :اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان مرکزی عالوه بر استفاده از تجهیزات و پتانسیل
پرسنل سازمانی ،از ظرفیت بخش خصوصی بویژه در نگهداری از راههای روستایی و فرعی نیز استفاده میکند تا آنگونه
که شایسته هم استانیهای عزیز است در مقوله خدمت رسانی به رسالت سازمانی خود عمل کرده باشیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی:

تبریز پیشقراول صنعت چاپ کشور است

آذربایجان شرقی – مجید مسلمی :مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان آذربایجان شرقی گفت :حوزه چاپ برای رشد و بالندگی نیازمند
حمایت است و ما از نهادهای صنفی مرتبط می خواهیم با فرصت سازی برای
فعالین این حوزه روند توسعه صنعت چاپ استان را شتاب بخشند.
سیدقاسم ناظمی در آیین اختتامیه پانزدهمین جشنواره صنعت چاپ
استان که در تاالر خاقانی خانه فرهنگ تبریز برگزار شد ،گفت :تبریز سوابق
درخشانی در حوزه چاپ دارد و عالوه بر این سابقه تاریخی خدمات ویژه و
کارهای خالقانه ای نیز در این حوزه از سوی فعاالن صنعت چاپ صورت
گرفته است .وی گفت :فعاالن حوزه چاپ خدمت ویژهای در حوزه فرهنگ و
هنر انجام می دهند و علیرغم اینکه بخش اعظم حوزه چاپ و خدمات مرتبط
با آن با کسب و کار و اقتصاد این حوزه مرتبط است اما در عین حال چاپ یک
صنعت مادر در حوزه فرهنگ و هنر به حساب می آید و بسیاری از خروجی
های فرهنگ و هنر وامدار فعالیتهای چاپی است.
ناظمی افزود :اگر این حوزه به روز ،کارآمد و توانمند نباشد کتاب و
مطبوعات و بسته بندی و  ...و بسیاری از فعالیتهای فرهنگی و هنری با مشکل
مواجه می شود .وی با اشاره به اهمیت صنعت چاپ و بسته بندی تصریح کرد:
اهمیت این صنعت در حوزه اقتصاد به حدی است که گاه برخی محصوالت
با کیفیت پایین از بسته بندی باکیفیت باال استفاده کرده و رشد نموده و در
جریان اقتصادی سودآوری داشته اند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان افزود :بخشی از جریان فرهنگی
از طریق بسته بندی و چاپ منتقل می شود و هیچ حوزه ای از فرهنگ و
هنر را سراغ نداریم که ازخدمات حوزه چاپ و صنایع مرتبط با آن بهره مند
نباشند .وی با اشاره به پیشینه صنعت چاپ در آذربایجان شرقی و تبریز گفت:
تبریز پیشقراول صنعت چاپ کشور است و باید تمهیداتی از سوی نهادهای

متولی و حامی این صنعت اندیشیده شود تا این روند را تقویت کنیم و تبریز
جایگاه اصلی خود در این حوزه را باز یابد.
وی تاکید کرد :علیرغم اینکه در حوزه چاپ توسعه کمی و کیفی داشتیم
اما هنوز فاصله زیادی تا هدف غایی و مطلوب وجود دارد.
ناظمی در این راستا ،همراهی بانکها و مجموعه کسانی که در رابطه با
صادرات و واردات این حوزه موثرند را راهگشای رشد اقتصاد چاپ و نشر عنوان
کرد .وی گفت :بیش از شش هزار نفر به صورت مستقیم از طریق صنعت چاپ
و نشر امرار معاش می کنند و این ظرفیت بزرگی است که باید مورد توجه
مدیریت اقتصادی استان باشد .اهمیت این مسئله زمانی بیشتر نمایان می
شود که فضای کسب و کار و امرار معاش به طور مستقیم توسط فعاالن این
حوزه برای شش هزار خانوار فراهم شده است.
ناظمی تاکید کرد :اگر دنبال این هستیم که این صنعت را ارتقا بدهیم
باید سرمایه گذار ما احساس امنیت کند و فرصت سرمایه گذاری را برایش

فراهم کنیم .وی افزود :ظهور و رشد تکنولوژی در دنیا به گونه ای است که
اندکی تعلل ما را از قافله پیشرفت به عقب خواهد راند و عقب ماندگی در
این حوزه تاثیر مستقیمی به دیگر صنایع خواهد داشت به طوری که مثال اگر
صنایع غذایی که ویترین و محل دیده شدن آنها چاپ و بسته بندی است
نتواند خدمات خوبی از چاپ بگیرد به استانهای دیگر تکیه خواهد کرد و در
این صورت غیر از اینکه سرمایه از استان خارج می شود موجب عقب ماندگی
این صنعت هم خواهد شد.
وی افزود :حوزه چاپ برای رشد و بالندگی نیازمند حمایت است و ما
از نهادهای صنفی مرتبط می خواهیم با فرصت سازی برای فعالین این حوزه
روند توسعه صنعت چاپ را شتاب بخشند .وی خواستار همراهی نهادهای
متولی و حامی این صنعت برای تاسیس موزه ارزشمند چاپ در تبریز شد
و گفت :باید تمهیدی اندیشیده شود تا این فرصت از این شهر دریغ نشود و
آیندگان نیز از این امکان بهره مند شوند و یک سرمایه اجتماعی برای تبریز
محقق شود.
در پایان این مراسم از نفرات برگزیده پانزدهمین جشنواره ملی صنعت
چاپ آذربایجانشرقی تجلیل شد.
اسامی برگزیدگان پانزدهمین جشنواره ملی صنعت چاپ آذربایجانشرقی
بدین شرح است:
پرویز علمیه (پیشکسوت نمونه) ،مسعود نیکخواه (پیشکسوت نمونه) ،میر
هاشم هاشمی صبحخیز (همکار نمونه) ،محمد اکبرزاده چینی (کارآفرین و
صادرکننده نمونه) ،مجید ایمانی (تولید کننده و کار آفرین) ،حسن ممیزاده
(مبتکر و پژوهشگر نمونه) ،حسن صادقی انور (صحاف نمونه) ،صمد لطفی
(برگزیده رسته چاپ دیجیتال) ،محمدعلی خدایار (همکار پیشکوت تعاونی) و
تجلیل ویژه از خانواده مرحوم صمد آئینه چی (مدیر اسبق چاپ سعدی تبریز).

افزایش درآمد سرانه سفره مردم را رونق میدهد

زمان گفتار درمانی در اقتصاد و صنعت به سرآمده است

آذربایجان شرقی – مجید مسلمی :استاندار آذربایجان شرقی با
اشاره به اینکه ایجاد اشتغال و افزایش بهره وری موجب افزایش درآمد سرانه
میشود ،گفت :افزایش درآمد سرانه سفره مردم را رونق میدهد.
عابدین خرم اعالم کرد :دولت خیزی را در حوزه صنعت و معدن ایجاد
خواهد کرد که به زودی شاهد آن خواهیم بود.
وی با بیان اینکه همدلی ،هم افزایی و هم راستایی در توسعه و پیشرفت
اقتصادی و صنعتی خیلی مهم است ،خاطرنشان کرد :نگرش ها در آذربایجان
شرقی باید نگرش فراملی باشد چون با سه کشور همسایه هستیم .وی گفت:
حضور فعال و دائمی در بازارهای کشورهای همسایه ضروری است و در حال
برنامهریزی هستیم تا این هدف محقق شود.
خرم با بیان اینکه صنعتگران استان راهکارهای الزم را در این خصوص
می دانند و اراده این کار را نیز دارند ،گفت :مسئوالن نیز باید در خدمت
تولید باشند و فضای کسب و کار را ایجاد کنند .وی یادآور شد ۱۹ :نماینده
آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسالمی ظرفیت بزرگی برای این استان
هستند و پیگیر مسائل تولید و صنعت می باشند البته تمام مسئوالن استان
به دنبال رفع موانع تولید هستند.
استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر رفع موانع تولید در استان اظهار
کرد :باید کسانی که در تولید ایجاد مانع می کنند از کار کنار بروند .خرم با
بیان اینکه در حدود بیش از  ۳۰روزی که مسئولیت پذیرفتم  ۳۶کارخانه و

واحد صنعتی را از نزدیک بازدید کردم ،گفت :فاصله مدیریت تا بدنه زیاد است
در حالی که باید مدیران با کارگران ارتباط نزدیک داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه فاصله کم مدیر و کارگران موجب ایجاد ارتباطات
معنادار ،افزایش روحیه و باال رفتن بهره وری میشود ،اظهار کرد :بحران ها
محصول بهرهوری پایین هستند .خرم با بیان اینکه تعدیل نیرو در استان وجود
نداشته و بی تفاوتی بین مدیران و کارگران معنایی ندارد ،گفت :باید الگوی
مدیران موفق را در استان تکثیر دهیم.
وی افزود :به کمک صنعتگران استان چرخه تولید را به صورت مضاعف و
جهشی تقویت می کنیم تا تولید ،اشتغال و ارزش افزوده افزایش یابد .استاندار
آذربایجان شرقی همچنین با بیان اینکه زمان گفتار درمانی در اقتصاد و
صنعت استان به سرآمده است ،گفت :با مشخص شدن عارضه ها باید به
صورت چابک به دنبال رفع موانع تولید باشیم.
وی خاطرنشان کرد :حرکت جهادی در حوزه رفع موانع باید انجام شود
چون شعار سال برای مسئوالن شعار نیست بلکه دستور است و بر این اساس
باید کمر همت ببندیم و وارد گود شویم .وی اضافه کرد :صنعت آذربایجان
شرقی در کشور بارز بوده ولی به مرز فرسودگی ماشین آالت رسیده است که
البته به کمک شرکت های دانش بنیان امکان نوسازی آنها و به روز شدن
تکنولوژی واحدهای صنعتی وجود دارد.
خرم خاطرنشان کرد :شرکت های دانش بنیان می توانند حلقه واسط

صنعت و دانشگاه باشند و نوسازی را انجام دهند .وی با تاکید بر اینکه نخبه
گرایی میتواند کشور را از بسیاری از تنگناها عبور دهد ،گفت :مهندسی
معکوس در کشورمان تبدیل به مکتب شده است اما با این وجود بهره وری
ما پایین است ماشین های به روز و نیروی کار ماهر می تواند بهره وری را
افزایش دهد.
استاندار آذربایجان شرقی اظهار کرد :نیروی جوان تحصیل کرده و دانش
آموخته می تواند مزیت اصلی و پیشران صنعت باشد ،بر این اساس باید
صنعت مامنی برای افراد متخصص و نیروی انسانی اهل فن باشد.

مدیرکل بیمه سالمت مازندران:

اولویت سازمان تسریع در فرایند نسخهنویسی و نسخهپیچی الکترونیک است

ساری-مرآتی:دکتر میرزایی گفت :تقویت بستهی خدمات پزشک
خانواده در جمعیت شهری و روستایی و ارائه خدمات الکترونیک بیمه سالمت
(نسخهنویسی ،نسخهپیچی ،ارجاع الکترونیک و نسخهنویسی در خدمات تخصصی
و فوق تخصصی) از اولویتهای سازمان بیمه سالمت در سالهای اخیر است.
دکتر محمدرضا میرزایی طی گفتگویی در حاشیه نشست دو روزه بررسی
چالشهای نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک در مازندران گفت :در حال
حاضر  75درصد مؤسسات طرف قرارداد با سازمان بیمه سالمت خدمات
خود را در بستر الکترونیک (نسخهنویسی ،نسخهپیچی) ارائه میدهند ولی
در استان مازندران به جهت اجرای طرح پزشک خانواده شهری این آمار 47
درصد میباشد ازاینرو یکی از مأموریتهای اصلی اداره کل بیمه سالمت
استان مازندران تسریع در فرایند نسخهنویسی و نسخهپیچی الکترونیک است.
مدیرکل بیمه سالمت مازندران افزود :در راستای شتاب بخشیدن به
اجرای طرح نسخهنویسی و نسخهپیچی الکترونیک جلسات متعددی با روسای
دانشگاههای علوم پزشکی مازندران و بابل و سازمانهای نظام پزشکی و تأمین

اجتماعی برای هماهنگیهای بیشتر جهت اجرای این طرح برگزارشده است.
وی خاطرنشان کرد :در یک برنامه دوروزه ( 10و  11آذرماه) با حضور
دستاندرکاران استانی اجرای طرح نسخهنویسی و نسخهپیچی الکترونیک،

نماینده فناوری اطالعات وزارت بهداشت،مدیرکل سامانه ها و روشهای
الکترونیک سازمان بیمه سالمت و کارشناسان این اداره کل ،شرکتهای
برنامهنویس ،شرکتهای  ،Hisمدیران  ITدانشگاههای علوم پزشکی (مازندران
و بابل) و تأمین اجتماعی ،نماینده انجمن پزشکان خانواده شهری استان و 10
نفر از مدیران و کارشناسان برجسته حوزه  ITسازمان بیمه سالمت موضوعات
و مشکالت اجرای طرح نسخهنویسی و نسخهپیچی الکترونیک در مازندران
موردبحث و بررسی قرار گرفت.
دکتر میرزایی بابیان اینکه اجرای طرح بیمه رایگان برای افرادی که از
هیچ پوشش بیمهای برخوردار نیستند از دیگر مأموریتهای محوله سازمان
بیمه سالمت میباشد افزود :با تأکید دکتر ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه
سالمت پوشش بیمهای افرادی که در حاشیهی شهرها و مناطق کم برخوردار
از هیچ پوشش بیمهای برخوردار نیستند در دستور کار اداره کل بیمه سالمت
مازندران قرار گرفت که طی بررسیهای بهعملآمده حدود  50هزار نفر در
مازندران تحت پوشش این طرح قرار میگیرند.

نمایشگاه نقاشی «آهسته گامان کازیوه» به مناسبت روز جهانی معلولین در سقز آغاز به کارکرد

نمایشگاه نقاشی و صنایع دستی جمعی از هنرآموزان آموزشگاه معلولین
کازیوه سقزبا همکاری حوزه هنری استان کردستان و اداره بهزیستی شهرستان
سقز از  11تا  18آذر در محل گالری مانا پردیس سینمایی مهرسقزآماده
بازدید عالقه مندان خواهد بود.
دراین نمایشگاه  80اثر نقاشی از  15هنرآموز با معلولیت ذهنی و آثار
چرم دوزی و نمددوزی  10هنرآموز دیگر آموزشگاه کازیوه سقز به مناسبت
روز جهانی معلولین و به منظور به تصویر در آوردن توانمندی های خاص
افرادی با معلولیت ذهنی به نمایش گذاشته شده است.
خانم سنورامام جمعه سقزی مدیر آموزشگاه کازیوه در گفتگویی اظهار
داشت :این آموزشگاه از سال  1394فعالیت خود را زیر نظر اداره بهزیستی

شهرستان سقز آغاز کرد و هم اکنون تعداد  40نفر به عنوان معلول ذهنی در
این آموزشگاه زیر نظر خانم ها «فرزانه عسگری»« ،بیان مصطفایی» و « شلیر
قدیمی» به فراگیری رشته های مختلف هنری مشغول هستند.
وی ادامه داد :این آثار حاصل دو سال فعالیت  25نفر از هنر آموزان این
آموزشگاه است که در دوران کرونا به انجام رسیده است.
وی افزود :معلولیت نمی توان عاملی بازدارنده برای شکوفایی خالقیت
ها گردد و در صورت فراهم نمودن شرایط الزم شاهد خلق آثار ارزشمندی
از آنان خواهیم بود.
سقزی با قدردانی از فراهم شدن شرایط برگزاری این نمایشگاه گفت:
برگزاری این گونه برنامه ها در طول سال برای معلولین و فراهم شدن

شرایط و امکانات الزم حضور افراد معلول در برنامه های جمعی می تواند
در تشویق این افراد و کم کردن مشکالت روحی و روانی آنان بسیار مؤثر
باشد.
وی اشتغالزایی و مناسب سازی معابر سطح شهر و فراهم سازی سایر
خدمات رفاهی برای معلولین را از مهمترین خواسته های جامعه معلولین
عنوان کرد و افزود :معلولین نیازمند ترحم نیستند بلکه آن چیزی که برای
آنان اهمیت دارد فراهم سازی بسترهای الزم فعالیت در جامعه است.
این نمایشگاه از  11تا  18آذر ماه  1400هر روز از ساعت  10تا 12
و  15تا  18در گالری مانا پردریس سینمایی مهر سقز آماده بازدید عالقه
مندان است.

