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با حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی؛

خط تولید جدید کارخانه الکتروموتور سهند تبریز افتتاح شد
آذربایجان شرقی - فالح: کارخانه 
حضور  با  تبریز  سهند  الکتروموتور 
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی 
و مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

این استان افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، حجت 
االسالم دکتر محمدعلی آل هاشم نماینده 
ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز به 
همراه حسین فتحی مدیرکل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی و حجت 
االسالم میرتاج الدینی و روح اله متفکرآزاد 
نمایندگان مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در 
مجلس شورای اسالمی و کریم زاده رئیس 
حضور  با  استان  امید  کارآفرینی  صندوق 
الکتروموتور  تولیدی  شرکت  محل  در 
سهند تبریز از نزدیک با کارگران تالشگر 
این کارخانه دیدار و در جریان روند تولید 
و اشتغال این واحد تولیدی قرار گرفتند. 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 

اشاره  با  واحد،  این  از  بازدید  در جریان  آذربایجان شرقی 
به بیانات رهبر معظم انقالب، اصلی ترین موضوع کشور و 
استان را تولید، سرمایه گذاری و اشتغال عنوان کرد و بر 
توجه جدی برای تحقق منویات و انتظارات رهبری تاکید و 
خواستار تالش بی وقفه تمامی دستگاههای اجرایی همکار 
در راستای تحقق فرامین مقام معظم رهبری شد. حسین 
از  را  اقتصادی و سرمایه گذاری و اشتغال  فتحی، مسائل 
اولویت برنامه ها و اقدامات مهم اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان آذربایجان شرقی اعالم کرد و افزود: بر همین 
اساس در طول سال ۹۹ با تالش ها و جلسات تشکیل شده 
و بازدیدهای صورت گرفته و با همکاری دستگاههای عضو 
کمیته بررسی واحدهای مشکل دار در اداره کل و همچنین 

کارگروه تسهیل و رفع موانع تولیداستان، بسیاری از مشکالت 
واحدهای تولیدی برطرف گردیده و به چرخه تولید بازگشته 

است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با 
اشاره به اقدام ارزشمند کارفرمایان در حفظ و حمایت از 
کارگران در واحدهای تولیدی، تصریح کرد: با تالش های 
بی وقفه کارفرمایان به عنوان سرداران جنگ اقتصادی و نیز 
پایداری و تالش کارگران به عنوان سربازان عرصه تولید، نه 
تنها کمترین میزان کاهش تولید و تعدیل نیروی کار را در 
واحدهای کارگری داشتیم بلکه شاهد افزایش اشتغالزایی در 
بسیاری از واحدهای تولیدی صنعتی در استان بودیم. الزم 
به ذکر است در جریان این برنامه که در آستانه تحویل سال 

جدید صورت گرفت، نماینده ولی فقیه در استان 
و امام جمعه تبریز و نمایندگان مجلس و مدیران 
حاضر از شرکت تولیدی الکتروموتور سهند تبریز 
در شهرک صنعتی غرب تبریز بازدید و در جریان 
روند تولید و توسعه ی این شرکت قرار گرفتند. 
در این بازدید خط جدید کارخانه ی الکتروموتور 
سهند تبریز افتتاح و به بهره برداری رسید. این 
واحد تولیدی با استفاده از تکنولوژی روز دنیا و 
بهره برداری از ماشین آالت CNC و انواع پرس 
های ضربه ای و هیدرولیک تولید و فعالیت می 

کند.
کاهش4 برابری دادخواست در مراجع حل 

اختالف کارگری 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان 
شرقی همچنین از کاهش ۴ برابری دادخواست 
استان  این  در  کارگری  اختالف  مراجع حل  در 
خبر داد. حسین فتحی در جلسه ستاد تسهیل 
و رفع موانع تولید استان که به ریاست استاندار 
این خبر  اعالم  با  برگزار شد،  آذربایجان شرقی 
اختالف  مراجع حل  در  کارگران  دادخواست  تعداد  افزود: 
امسال در مقایسه با سال گذشته ۴ برابر کمتر شده است. وی 
با اشاره به همدلی، تعامل و همراهی کارگران و کارفرمایان 
واحدهای تولیدی صنعتی استان اظهار کرد: توفیقات حاصله 
با همراهی و حمایت های بی دریغ کارفرمایان و نجابت و 
تالشهای بی وقفه ی کارگران عزیز، پیگیری و تالش ستاد 
تسهیل، کمیسیون کارگري و کمیته مدیریت بر واکنش 
کارگری حاصل گردیده است. فتحی با اشاره به اینکه در 
حفظ  و  پایداری  شاهد  کرونا  ویروس  شیوع  حاد  شرایط 
اشتغال در واحدهای کارگری در استان بودیم، تصریح کرد: 
امسال ٧٠٠٠ نفر بیشتر از سال گذشته اشتغال در استان 

فراهم گردیده است.

قم - مدیر منطقه قم در آغاز سال 
پشتیبانی ها  تولید،  نام  با  که  جدید 
با  و مانع زدایی ها مزین گشته است، 
حضور در تاسیسات انبار نفت شهید 
زین الدین با تقدیر از کارکنان عملیاتی 
و تبریک سال نو، روند سوخت رسانی 

در استان را مورد پایش قرار داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی 
قم،  منطقه  نفتی  فرآورده های  پخش 
از  به همراه جمعی  سید محمود طاهری 
نفت  انبار  تأسیسات  از  منطقه  مسئولین 
اعیاد  با  آن  تقارن  و  نوروز  عید  و  بازدید 
شعبانیه و همچنین میالد امام زمان )عج( 
را به کارکنان عملیاتی حاضر در محل کار 

تبریک گفت.
در این بازدید سید محمود طاهری از 
در  عملیاتی  کارکنان  شبانه روزی  زحمات 

ایام سال به ویژه روزهای تعطیل و همچنین 
شرایط خاص شیوع بیماری کرونا قدردانی 
و بر رعایت شیوه نامه های بهداشتی تاکید 

نمود.
در پایان این دیدار، یاد و خاطره همکار 
در  که  کربالیی  محمدرضا  مرحوم  عزیز 
اسفتد  در  کرونا،  ویروس  شیوع  ابتدای 
13۹8 حین خدمت به دیدار حق شتافت، 

با ذکر فاتحه گرامی داشته شد.

دیدار مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
 منطقه قم با کارکنان تاسیسات انبار نفت 

شهید زین الدین
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