
     ë شنبه 10 شهريور ë  1397 20 ذى الحجه ë  1439 اول سپتامبر ë  2018 سال نوزدهم ë شماره 5190

عزادارى حسينى تبيين پيام آزادى نهضت 
عاشوراست

صفحه3

شهردار تبريز:
دنبال پروژه هاى ويترينى 

در مركز شهر نيستيم

دانشگاه تبريز دانشگاه تبريز 7070 ساله شد ساله شد

 صفحه3

 صفحه3

صفحه2

www.jamejamonline.ir

 ضميمه رايگان روزنامه در استان آذربايجان شرقى

www.daneshpayam.ir

امام جمعه تبريز گفت: برپايى هيات هاى عزادارى حسينى «شاه حسين گويان» در سطح شهر پيام حريت و 
آزادى نهضت عاشورا را تبيين مى كند.

حجت االسالم سيدمحمدعلى آل هاشم در همايش شاه حسين گويان تبريز در بيت امام جمعه افزود: حضور 
عزاداران سيد و ساالر شهيدان در خيابان هاى شهرها، آرمان نهضت خونين كربال را در يادها زنده نگه مى دارد....

 به مناســبت گراميداشــت چهلمين سالگرد انقالب اســالمى و تحقق نگرش عدالت فرهنگى و تمركز زدايى برنامه هاى 
فرهنگى، جشنواره بين المللى فيلم كودك و نوجوان امسال در تبريز برگزار مى شود.

 معاون هنرى اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى آذربايجان شرقى در جلسه هماهنگى دستگاه هاى مرتبط براى برگزارى 
اين جشنواره اظهار داشت: برگزارى جشنواره فيلم كودك و نوجوان در تبريز...

والدت با سعادت حضرت امام موسى كاظم (ع) را تبريك مى گوييم

جشنواره بين المللى فيلم كودك و 
نوجوان در تبريز برگزار مى شود

مركز ملى مديريت ســالمت، راهى براى 
اتصال به سازمان جهانى بهداشت

پرداختن به نيروى انســانى هزينه نيســت 
سرمايه گذارى است
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 مديركل دامپزشــكى آذربايجان 
شــرقى گفت: طرح پايــش بيمارى 
آنفلوانزاى فوق حاد پرندگان با هدف 
رهگيرى تيپ هاى مختلف ويروس 
ايــن بيمارى در بيــن پرندگان آبزى 

بومى استان آغاز شد.
اميرحســين بهداد اعــالم كرد: 
طرح پايش بيمــارى آنفلوانزاى فوق 
حــاد پرندگان در روســتاها و تمامى 
بازارچه هاى فروش پرندگان و با هدف 
رهگيرى تيپ هاى مختلف ويروس 
ايــن بيمارى در بيــن پرندگان آبزى 
بومى استان آغاز شده و تا 11 شهريور 

ماه ادامه خواهد داشت.
وى افــزود: در اين طــرح 73 نفر 
از كارشناســان اداره كل دامپزشكى 
اســتان و شهرستان ها، نمونه بردارى 
ســواپ از پرندگان آبزى بومى شامل 
غــاز و اردك را انجــام داده و پــس 
از انجــام آزمايش هــاى تخصصى 
بيولوژى مولكولى بر روى نمونه هاى 
اخذ شده، كارشناسان آزمايشگاه هاى 
 ،H5 دامپزشــكى به رديابى ويروس

H7 و H9  خواهند پرداخت.
مديركل دامپزشــكى آذربايجان 
شــرقى در خصوص نحوه انتقال اين 
بيمارى گفت: وجود بيمارى آنفلوانزاى 
فوق حاد پرندگان در برخى كشورهاى 
جهان، وجــود آلودگى و گردش تيپ 
هاى مختلف ويروس آنفلوانزا در طيور 
بومى و وحشى كشور خطر شيوع اين 
بيمارى را افزايش مى دهد و همه ساله 
با مهاجــرت پرندگان مهاجر، احتمال 
شــيوع اين بيمــارى در بيــن طيور 

پرورشى وجود دارد.
بهــداد اعالم كــرد: در اين ميان 

ممكن اســت پرندگان آبزى بومى در 
صورت آلوده شدن از طريق مجاورت 
با پرندگان مهاجر بيمار شده و ويروس 
را تكثير و دفع كنند كه در اين صورت 
باعث انتشــار فعال عامل اين بيمارى 

خواهند شد.
وى بــا بيان اينكه در صورت وقوع 
چنين اتفاقى، احتمال انتقال بيمارى به 
طيور صنعتى بسيار باال رفته و صنعت 
مرغــدارى به صورت جــدى تهديد 
خواهد شــد، اظهارداشــت: با اجراى 
طرح هايى نظير طرح پايش هدفمند 
آنفلوانزاى فوق حاد پرندگان، از وجود 
و عدم وجــود تحت تيپ هاى فوق به 
طور مســتمر آگاه شده و به موقع اقدام 

الزم انجام مى شود.
مديركل دامپزشــكى آذربايجان 
شرقى از تمامى مرغداران و روستائيان 
و تمامى كسانى كه اقدام به نگهدارى، 
پــرورش و خريد و فــروش پرندگان 
مى كنند خواســت تــا توصيه هاى 
بهداشــتى و قرنطينــه اى اداره كل 
دامپزشكى استان را جدى بگيرند.وى 
بر خوددارى از ورود و خروج خودروها 
به محوطه مرغــدارى ها و همچنين 
درزگيرى كامل ســالن هاى پرورشى 
جهــت جلوگيــرى از ورود پرندگان 
وحشــى به داخل محوطه نگهدارى 

طيور اهلى يا پرورشى تاكيد كرد.

 در پنجمين روز از هفته دولت، مدرســه 
6 كالسه روستاى نانسا در شهرستان عجب 
شير با مشــاركت خيرمدرسه ســاز و اداره 
كل نوســازى مدارس آذربايجان شرقى به 

بهره بردارى رسيد. 
فرماندار عجب شــير در مراســم بهره 
بردارى از اين مدرســه با تقديــر از خيران 
مدرســه ســاز گفت: خيران نيك انديش، 
پيشگامان بى ادعاى عرصه تعليم و تربيت 
هستند كه آينده ايران اسالمى را مى سازند و 
در راه ترويج علم و دانش، محروميت زدايى 

و توسعه زيرساخت هاى آموزشى، فرهنگ 
رفيع و واالى انفــاق و نيكوكارى را از خود 

برجاى مى گذارند.
عــادل اصغرپــور افزود: انســان، مظهر 
جالل و جمال خداوند است و اعمال حسنه 
از ويژگى هاى بارز آن اســت. وى با اشاره 
به اينكه خيران ميراثى ارزشمند براى نسل  
هاى آينده  بجاى مــى گذارند گفت: دانش 
آموزان آينده ســازان كشورهســتند و هر 
اقدامــى براى رفاه و راحتــى دانش آموزان 
با توســعه و پيشرفت كشور در ارتباط است. 
مدرسه 6 كالســه روستاى نانسا با زيربناى 
391 مترمربع و در زمينى به مساحت يكهزار 
و 815 مترمربــع و 9 ميليــارد ريال اعتبار 
ساخته شده كه سه ميليارد ريال آن از طرف 
خير مدرســه ســاز و مابقى توسط اداره كل 

نوسازى مدارس استان تامين شده است.

 ســه طرح هادى روستايى همزمان با هفته 
دولت در روســتاهاى بخش سراجوى مراغه به 

بهره بردارى رسيد.
 مدير بنياد مســكن انقالب اسالمى مراغه 
روز سه شنبه در مراسم بهره بردارى از اين طرح 
هــا گفت: اين طرح ها در روســتاهاى چيبينلو، 
بلوك  آباد و پالچقلو با 18 ميليارد و 750 ميليون 
ريال اجرا شــده است. محمد مقتومى افزود: در 
روســتاى چيبينلو، طرح هادى با شش ميليارد 
و 320 ميليــون ريال در قالــب جدول گذارى، 
زيرسازى و آســفالت ريزى به متراژ هفت هزار 

و 300 مترمربع اجرا شده است.
وى ادامه داد: 700 ميليون ريال از هزينه هاى 
اجراى اين طرح توسط دهيارى، دو ميليارد و 620 
ميليون ريال آن توسط بنياد مسكن و سه ميليارد 
ريال آن به صورت مشاركت مردمى تامين شده 

است.

وى اضافه كرد: طرح هادى روســتاى بلوك 
آباد نيــز با هفت هــزار و 300 متر مربع جدول 
گذارى، زيرسازى و آسفالت ريزى با پنج ميليارد 

و 360 ميليون ريال به اجرا درآمده است.
وى گفت:براى ايــن طرح 2,5 ميليارد ريال 
توسط دهيارى، يك ميليارد و 460 ميليون ريال 
توسط بنياد مسكن و 1,4 ميليارد ريال نيز در قالب 

مشاركت مردمى هزينه شده است.
وى با اشــاره به اجراى طرح هادى روستايى 
پالچقلــو افزود: اين طــرح در قالب چهار هزار و 
500 متــر مربع حــدول گذارى، زيرســازى و 
آســفالت ريزى و با هفــت ميليارد و 70 ميليون 

ريال اجرا شده است.
وى ادامه داد: يك ميليارد و 550 ميليون ريال 
از طريــق دهيارى، چهار ميليارد و 520 ميليون 
ريال توسط بنياد مسكن و يك ميليارد ريال نيز 

به عنوان مشاركت مردمى تامين شده است.

رييس دانشگاه علوم پزشكى تبريز گفت: 
مركز ملــى مديريت ســالمت، راهى براى 

اتصال به سازمان جهانى بهداشت است.
محمد حســين صومــى در آيين انتصاب 
مجدد مركــز ملى مديريت ســالمت تبريز 
بــه عنوان مركــز همكار ســازمان جهانى 
بهداشــت در گفت وگو بــا خبرنگاران اظهار 
كرد: وظيفه ى مركــز ملى آموزش مديريت 
ســالمت، آموزش و پژوهــش در حوزه ى 
ســالمت از پايين ترين ســطوح براى عموم 
مردم تا آموزش روش هــاى عالى مديريت 
ســالمت بوده و پس از تاســيس اين مركز 
در حدود 17 ســال قبل، اقدامات خوبى براى 
اتصال اين مركز بــه مهم ترين و فعال ترين 
سازمان در حوزه  ى سالمت (سازمان جهانى 

بهداشت) انجام گرفته است.
وى از يك دهه تالش براى انتخاب مركز 
ملى مديريت ســالمت تبريز به عنوان مركز 
همكار ســازمان جهانى بهداشت خبر داد و 
گفت: پــس از همكارى چهار ســاله ى اين 
مجموعه با سازمان جهانى بهداشت، تالش 
ويــژه اى براى انتصاب مجدد به عنوان مركز 
همكار شــد و با توجه به پتانسيل هاى موجود 

در اين مركز، امروز شاهد اين آيين هستيم.
وى در ادامــه بيــان كرد: ســاختار مركز 
ملى مديريت ســالمت تبريز توسط وزارت 
بهداشت و سازمان برنامه و بودجه به رسميت 
شــناخته و رديف اعتبارى خاصى براى آن در 
نظر گرفته شــده است. وجود همكارى مانند 
سازمان جهانى بهداشت در كنار اين مجموعه 
بســيار ارزشمند بوده و در تالش هستيم تا در 
حوزه انتقال و توليد دانش گام هاى محكمى 

برداريم.
رييس دانشگاه علوم پزشكى تبريز تاكيد 
كرد: وجود حيطه هاى آموزشــى و پژوهشى، 

بهره مندى از اعضــاى هيات علمى توانمند 
در دانشــگاه هاى علوم پزشكى كشور، فيلد 
وســيع ارايه خدمات از خانه هاى بهداشت تا 
بيمارســتان هاى فــوق تخصصى، زمينه ى 
خوبى را براى مطرح كردن و پاسخ به سواالت 

سازمان جهانى بهداشت فراهم كرده است.
وى در ادامــه با اشــاره بــه اولين دوره 
بين المللــى آموزش مديريت بيمارســتانى 
گفت: اين دوره براى مدعوينى از كشورهاى 
عراق و افغانســتان و اســاتيدى برگزار شد، 
چنين طرح هايى زمينه ى همكارى بيشــتر 
با سازمان جهانى بهداشت را فراهم مى كند.

گفتنى اســت؛ آيين انتصاب مجدد مركز 
ملى مديريت ســالمت تبريز به عنوان مركز 
همكار ســازمان جهانى بهداشت در منطقه 
مدينترانه شــرقى برگزار و حكم اين انتصاب 
توسط كريستف هاميلمان، نماينده سازمان 
جهانى بهداشــت در ايران به رييس دانشگاه 

علوم پزشكى تبريز اعطا شد.
همزمــان با ايــن آيين، اوليــن كارگاه 
بين المللــى تربيت مربى، مراقبت و مديريت 
بيمارســتانى با حضور مديرانى از كشورهاى 

افغانستان و عراق نيز برگزار شد.

بهره بردارى از مدرسه مشاركتى 6 كالسه 
در عجب شير

3 طرح هادى روستايى در مراغه به بهره بردارى رسيد

پايش آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان 
آغاز شد

مركز ملى مديريت سالمت، راهى براى اتصال
 به سازمان جهانى بهداشت

 مديــركل جــذب و حمايت از ســرمايه گذارى 
اســتاندارى آذربايجــان شــرقى گفت: تــا امروز 
1358طرح در دبيرخانه تســهيالت اشتغال روستايى 
به مبلغ 530 ميليارد تومان به بانك هاى عامل ارجاع 
شــده كه از اين تعداد 395 مورد بيش از 170 ميليارد 

تومان در بانك هاى عامل تصويب شده است.
حميد هاشم زاده در گفت  و گو با خبرنگاران اظهار 
داشــت: از مجموع تعداد طرح هاى معرفى شــده به 
بانك ها در بخش تســهيالت روستايى تا امروز 294 
طرح به مبلغ 110 ميليارد تومان منجر به عقد قرارداد 

شده است.
وى با اشاره به شرايط اعطاى تسهيالت روستايى 
به متقاضيان واجد شــرايط گفت: پرداخت تسهيالت 
بر اســاس مزيت ها، ظرفيت هاى مناطق روستايى و 
عشايرى، بررسى توان فنى و اعتبارى و اشتغالزا بودن 
طرح ها با اعمال يارانه و ســود ميانگين شش درصد 

انجام مى شود.
هاشــم زاده در پاسخ به سؤالى در خصوص برخى 
اخبار منتشــر شــده در رابطه با رتبه استان در جذب 
تسهيالت اشتغال روستايى اظهار داشت: آنچه براى 
ما مهم اســت تحقق اهداف عالى ايــن طرح در امر 

اشتغالزايى است.
وى افــزود: از لحاظ عملكــرد بانكى اين طرح ها 

ميزان طرح هاى مصوب در بانك ها شاخص مناسبى 
براى ارزيابى قلمداد مى شود چرا كه اين طرح ها بعد از 
تصويب در بانك ها در اكثر موارد منجر به عقد قرارداد 
و پرداخت مى شود كه در اين خصوص در حال حاضر 

استان آذربايجان شرقى رتبه 9 را كسب كرده است.
هاشــم زاده خاطرنشان كرد: شــاخص مقايسه 
اســتان ها در كل كشــور با در نظر گرفتن كليه موارد 
اعم از ميزان مصوب بانكى، ميزان عقد قرارداد، مبلغ 

موردنظر و تعداد اشغال موردنظر اعمال مى شود.
وى خاطرنشــان كرد: اينكه بخواهيم به  صورت 
غيرمنصفانه تنها با يك شــاخص عملكرد اســتان را 

زير سؤال ببريم شايسته نيست، متأسفانه در برخى از 
اخبار منتشــره شاهديم كه فقط رتبه انعقاد قرارداد به 
 عنوان رتبه اســتان در عملكرد اعطاى اين تسهيالت 

قيد شده است.
هاشم زاده افزود: فرايند ارائه تسهيالت اشتغال از 
طريق سامانه كارا و به صورت همزمان و سراسرى در 
كل كشور در جريان است بنابراين رتبه هاى اعالمى 

استان ها نيز گاه به  طور ساعتى تغيير مى يابد.
مديركل جــذب و حمايــت از ســرمايه گذارى 
اســتاندارى آذربايجــان شــرقى، با اشــاره به رتبه 
تك رقمى اســتان از لحاظ طرح هاى مصوب بانكى 
در ارائه تســهيالت خاطرنشــان كرد: طى ماه هاى 
گذشــته همت جمعى بر بهبود شرايط حاكم بر روند 
ارائه تســهيالت اشتغالزا استوار بوده و ما توانستيم در 

اين خصوص رتبه زير 10 را كسب كنيم.
هاشم زاده با اشــاره  به وضعيت استان در اعطاى 
تســهيالت فراگير گفت: در بحث اشتغال فراگير كه 
به طور موازى با تسهيالت روستايى در حال اجراست 
و با توجه به اعتبارات ســه برابرى تسهيالت فراگير 
نســبت به روستايى، با 1338 طرح ارسالى به بانك ها 
بــه مبلغ 533 ميليارد تومان و بــا 154 طرح مصوب 
به مبلغ 150 ميليارد تومان، رتبه چهارم كشــورى را 

كسب كرده ايم.

 آيين گراميداشت هفتادمين سالگرد تاسيس دانشگاه 
تبريز با حضور جمعى از مقام هاى كشورى و استانى در 

تاالر وحدت اين مركز علمى دانشگاه قديمى آغاز شد.
 آيين 70 سالگى دانشگاه تبريز با هدف معرفى بهتر 
ظرفيــت  هاى علمى، پژوهشــى و فرهنگى اين مركز 
دانشــگاهى به عنوان برند تبريز در سطح ملى و فراملى 
و همچنين معرفى فرهنگ و تاريخ اين شــهر همزمان 

با رويداد فرهنگى تبريز 2018 در حال برگزارى است. 
مهمانانى از گرجســتان، تركيه، آذربايجان و روسيه 
در اين آيين حضور دارند و مســئوالن برجسته و مطرح 
ملى و استانى همچون وزير علوم، تحقيقات و فناورى و 
اســاتيد نمونه و چهره  هاى ماندگار شهر از مدعوين اين 

مراسم هستند. 
اســتاندار آذربايجان شــرقى در اين آيين با اشاره به 
اينكه دانشگاه تبريز در 70 سال گذشته تاثيرات متفاوتى 
در دوره هاى مختلف داشــته است، خاطرنشان كرد: در 
29 بهمن 56 دانشــجويان اين دانشگاه نقش پررنگى 

داشتند.
مجيد خدابخش با بيان اينكه دانشــگاه تبريز قبل از 
پيروزى انقالب هم به عنوان دانشگاه سياسى در برخورد 

با رژيم ستمشاهى فعال بوده است، گفت: در دوران دفاع 
مقدس نيز با توجه به توليد تجهيزات نظامى مورد حمله 

و بمباران هواپيماهاى صدام قرار گرفت.
وى با اشاره به فعاليت 800 استاد و 24 هزار دانشجو 
در دانشگاه تبريز گفت: نقش اين دانشگاه در توليد علم 

بارز است.
خدابخش با اشاره به فعاليت هاى مهارت افزايى در 
اين دانشگاه در كنار توليد علم و مقاله هاى بين المللى، 
خاطرنشان كرد: دانشگاه هاى دنيا به مراكز كارآفرينى 
تبديل شده اند و دانشگاه تبريز هم به اين سمت حركت 

مى كند.
رييس دانشــگاه تبريز نيز با بيان اينكه اين دانشگاه 
در سال 1324 مجوز گرفت و از سال تحصيلى 1326-
1325 شــروع به پذيرش دانشجو كرد، گفت: دانشگاه 
تبريز در زمان حاضر رتبه نخســت رشــد توليد علم در 
منطقه را دارد و در كنار دانشــگاه تهران در رتبه نخست 

رشد علمى قرار دارد.
محمدرضا پورمحمدى با اشــاره به اينكه دانشگاه 
تبريز به عنوان دانشــگاه تاثيرگذار بر اساس سنجش 
مركز ارتباط ســنجى رويترز انتخاب شده است، افزود: 

اين دانشگاه نامزد انتخاب 200 دانشگاه بين المللى شده 
و با 57 دانشگاه منطقه همكارى علمى دارد.

وى خاطرنشان كرد: دانشــگاه تبريز قديمى ترين 
عضو اتحاديه دانشگاه هاى جهان است.

به گزارش ايرنا، با توجه به اين كه بخش عمده  اى از 
تاريخ ما به صورت شفاهى است، هفت جلد كتاب شامل 
معرفى تاريخ شــفاهى و فرهنگى، چهره  هاى برجسته   
تبريز و دانشجويان و فارغ   التحصيالن موفق و موثر اين 
دانشگاه به چاپ رســيده و در اين آئين تقديم مهمانان 

خواهد شد. 
رونمايى از يادمان ســكه، تمبر يادبود و سرود ويژه 
دانشگاه تبريز از ديگر برنامه  هاى بزرگداشت 70 سالگى 

اين مركز دانشگاهى است. 
دانشگاه تبريز داراى موزه  شهدا، موزه علوم طبيعى و 
موزه  تاريخ و فرهنگ(شامل آثار، كتيبه ها و تاريخ منطقه) 
بوده و اين موزه به مناســبت هفتادمين سالروز تاسيس 

دانشگاه پذيراى بازديد دانشجويان خواهد بود.
همچنين درب برج خلعت پوشان و رصدخانه خواجه 
نصيرالدين طوســى نيز به روى عالقه مندان باز خواهد 

بود. 

سرپرســت معاونت گردشگرى آذربايجان شرقى، 
رويدادســازى و توســعه متوازن گردشگرى استان را 

رويكرد كالن اين اداره كل، عنوان كرد.
به گــزارش روابط عمومى ميراث فرهنگى، صنايع 
دستى و گردشگرى آذربايجان شرقى، ششم شهريور 
ماه 97، چهارمين دوره از جشــنواره ملى "كباب بناب" 

آغاز بكار كرد.
"فرشاد رستمى" سرپرســت معاونت گردشگرى 
آذربايجان شــرقى در اين مراسم با تاكيد بر اينكه شهر 
بناب يكى از مقاصد پرجاذبه گردشــگرى اســتان به 
حساب مى آيد و از اهميت ويژه اى برخوردار است، ادامه 
داد: سبقه تاريخى و فرهنگ غنى شهرستان بناب، اين 
شــهر را به يكى از مهم ترين قطب هاى گردشــگرى 
اســتان تبديل كرده است كه همه ساله شاهد استقبال 
گردشــگران براى بازديد از اين شــهر تاريخى و بهره 
مندى از ظرفيت هاى گردشــگرى بخصوص غذاى 

لذيذ آن هستيم.
رستمى ادامه داد: در راستاى رويداد سازى و معرفى 
پتانســيل هاى مختلف گردشگرى شهرستان ها و  به 
منظور ايجاد موج ســفر به تمام نقاط استان، برگزارى 
رويدادها و تداوم و برندســازى آنها در كنار جاذبه هاى 
گردشــگرى رويكرد اصلــى اداره كل در اين حوزه را 

شامل مى شود.
وى با اشاره به اهداف جشنواره كباب بناب نيز گفت: 
هدف از برگزارى جشنواره كباب بناب عالوه بر تقويت 
اين ظرفيت ويژه، معرفى فرهنگ غنى و صنايع دستى 

شهرستان نيز است.
سرپرست معاونت گردشگرى استان، تاكيد كرد: با 
توجه به اينكه كباب بناب در فهرســت آثار ملى كشور 
به ثبت رســيده اســت، بنابراين بايد بيش از پيش در 
حفظ شــيوه هاى پخت ســنتى و اصالت كباب بناب و 
نيز برندســازى و معرفى آن در سطح ملى و بين المللى 

تالش كنيم. 

رســتمى در پايان با اشاره به افتتاح نمايشگاه بناب 
قديم پيرامون چهارمين دوره جشــنواره ملى "كباب 
بناب"، اظهار كرد: اين نمايشــگاه فرصتى مناسب را 
در راســتاى معرفى بناب قديــم و معرفى فرهنگ اين 
منطقه فراهم مى سازد تا گردشگران عالوه بر آشنايى 
با بناب امروز، ســفرى بر ايام گذشته اين شهر تاريخى 

نيز داشته باشند.
"امين رفيعى" فرماندار شهرســتان بناب در آيين 
افتتاح چهارمين دوره جشــنواره ملى «كباب بناب»، 
ضمن ارائه گزارشــى از سيماى شهرستان بناب اظهار 
داشــت: در حال حاضــر 200 واحد كباب پزى در بناب 
مشــغول فعاليت هســتند كه بــراى 600 نفر به طور 
مســتقيم و 4 هزار نفر غيرمســتقيم شغل ايجاد كرده 

است.
رفيعى ادامه داد: توسعه اين شغل نه تنها در شهرستان 
بلكه در كشور در خصوص ايجاد اشتغال نقش بسزايى 
دارد و تالشــگران در اين عرصه بايد به عنوان سفيران 
گردشگرى بناب در عرصه معرفى و شناخت اين غذاى 

سنتى گام بردارند.
وى با اشــاره به ثبت «كباب بناب» در فهرست آثار 
ملى كشــور، آن را به عنوان هويت و شناســنامه اين 

شهرستان دانست.
فرماندار شهرستان بناب با اشاره به اينكه كباب بناب 

در كشور از جايگاه ويژه اى برخوردار است، اظهاركرد: 
اتحاديه كباب پزان و مسئوالن برگزارى جشنواره ملى 
كباب بناب بايد بر باال بردن كيفيت كباب عرضه شــده 

اهتمام ورزند.
وى با تأكيد بر ضرورت توجه مســئوالن به جايگاه 
بناب در برنامه هاى مربوط به تبريز 2018، اظهار كرد: 
از آنجايى كه در تبريز 2018 حضور مسافران و مهمانان 
در محور جنوب استان برنامه ريزى شده است لذا بحث 
كباب بناب مى تواند نقش عمده اى در جذب گردشگر 

و مسافران داشته باشد.
رفيعــى در پايان، رويكرد شهرســتان در برگزارى 
چهارمين جشنواره ملى كباب بناب را توجه به امكانات 
و ظرفيــت بخش خصوصى دانســت و گفت: پخت و 
عرضه كباب بناب در جشــنواره چهارم 100 درصد با 
بخش خصوصى است و در كنار برگزارى اين جشنواره 
فرصت مناسبى است تا سوغات و صنايع دستى توليدى 
شهرستان نيز در قالب نمايشگاهى به هموطنان عرضه 

شود.
"ضيــااهللا اعزازى ملكــى" نماينده مــردم بناب 
در مجلس شــوراى اســالمى نيز در اين مراسم هدف 
اصلى از برگزارى جشنواره كباب را استفاده حداكثرى  
از ظرفيت هاى بومى و محلى شهرســتان بناب اعالم 
كــرد و گفت: هدف از برگزارى اين جشــنواره و برنامه 
هاى ويژه پيرامون آن، نه تنها معرفى انحصارى كباب 
بناب، بلكه در كنار آن به معرفى صنايع دســتى، آيين 

هاى بومى و فرهنگ غنى مردم اين شهرستان است.
اعــزازى در پايــان از صنعتگــران و هنرمنــدان 
شهرســتان بناب در راستاى حفظ و صيانت از فرهنگ 
و تقويت ظرفيت هاى گردشــگرى اين شهرســتان 

قدردانى كرد.
گفتنى اســت، چهارمين جشنواره ملى كباب بناب، 
تا 9 شــهريور ماه سال جارى در پارك ملت شهرستان 

بناب ميزبان گردشگران خواهد بود.
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دانشگاه تبريز 70 ساله شد

رويداد سازى و توسعه متوازن گردشگرى استان، رويكرد
 كالن اداره كل ميراث فرهنگى 

مراســم قرعه كشى برندگان كمپين بهاري 
مشــتركين خوش حســاب همراه اول استان 

برگزار شد.
اين مراســم با حضــور معــاون تجارى و 
امورمشــتريان مخابرات منطقــه آذربايجان 
شــرقى، جمعــى از مديران، روســاي ادارات 
بازرسي، حراست، روابط عمومي و امورمشتركين 

ارتباطات سيار برگزار و برندگان كمپين بهارى 
خوش حســاب همراه اول مشخص شدند .در 
كمپين بهارى مشــتركين خوش حساب همراه 
اول در سال 97 قرار بود به 10 نفر از مشتريان كه 
قبض هاى خود را به موقع پرداخت مي نمايند به 

قيد قرعه دوچرخه حرفه اى اهداء شود.
مشــتريان همراه اول اســتان آذربايجان 

شــرقي مى توانند جهت مشــاهده  اســامى 
برنــدگان به ســايت www.eatc.ir  مراجعه 

نمايند .
الزم به ذكر اســت، همراه اول استان در هر 
فصل به مشــتريانى كه قبض خود را در مهلت 
مقــرر پرداخــت مى كنند به قيــد قرعه جوايز 

نفيسي اهدا مى كند.

قرعه كشى برندگان كمپين خوش حساب همراه اول استان 

افتتاح نمايشگاه آثار هنرى كارگاه هاى تابستان مجتمع كانون تبريز
نمايشــگاه آثار هنرى كارگاه هاى تابستان مجتمع فرهنگى 

هنرى كانون تبريز افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومى اداره كل كانون اســتان آذربايجان 
شرقى در اين نمايشگاه آثار منتخب نقاشى و سفالگرى كودكان و 
نوجوانان شركت كننده در كارگاه هاى تابستانى مجتمع فرهنگى 

كانون تبريز در معرض تماشاى عالقه مندان قرار گرفته است.

بيش از 340 اثر منتخب نقاشــى و 100 اثر منتخب سفال در 
گالــرى مجتمع كانون پرورش فكرى كــودكان و نوجوانان به 

نمايش در آمده است.
در مراســم افتتاح اين نمايشــگاه جمع كثيرى از كودكان و 

نوجوانان به همراه خانواده ها حضور داشتند.

مراكــز فرهنگى هنــرى كانون پرورش فكــرى كودكان و 
نوجوانان اســتان آذربايجان شــرقى در تابســتان سال جارى 
برنامه هــا و فعاليت هاى متنــوع و جذابى را در قالب كارگاه هاى 
فرهنگى و ادبى برگزار كردند كه با اســتقبال گسترده مخاطبان 

همراه بوده است.
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قرارداد رسمى كادر فنى جديد تيم قهرمان فوتسال آسيا ثبت شد

قرارداد رسمى كادر فنى جديد تيم قهرمان فوتسال آسيا ثبت 
شد

 قرارداد رســمى كادر فنى جديد تيم مس سونگون ورزقان كه 
اخيرا موفق به كسب عنوان قهرمانى فوتسال آسيا شدند، ثبت شد.

بعــد از اينكه حامد نجفى به عنوان مديرعامل باشــگاه مس 
ســونگون ورزقان معرفى شد، اســماعيل تقى پور نيز به عنوان 

سرمربى اين تيم منصوب شد.
تقى پور صبح چهارشــنبه با حضور در هيات فوتبال اســتان 

قرارداد خود را به صورت رسمى امضا كرد.
مجيد زارعى و حســين مباركى بــه عنوان كمك مربى هاى 
اين تيم، جايگزين حميد بى غم، فرخ شــهرآرا و احســان مسيح 

آبادى شدند.
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 به مناسبت گراميداشت چهلمين سالگرد 
انقالب اســالمى و تحقق نگــرش عدالت 
فرهنگى و تمركز زدايى برنامه هاى فرهنگى، 
جشــنواره بين المللى فيلم كودك و نوجوان 

امسال در تبريز برگزار مى شود.
 معــاون هنــرى اداره كل فرهنــگ و 
ارشــاد اســالمى آذربايجان شرقى در جلسه 
هماهنگى دستگاه هاى مرتبط براى برگزارى 
اين جشنواره اظهار داشت: برگزارى جشنواره 
فيلــم كودك و نوجــوان در تبريز يك اتفاق 
خوب اســت؛ چرا كه ما بايد فرهنگ رفتن به 
سينما و ديدن فيلم هاى خوب را از سن كم در 

كودكان مان نهادينه كنيم.
على محرمى افــزود: در جريان برگزارى 
اين جشــنواره، 10 فيلم اصلى اكران خواهد 
شد و در كنار آن، پنج فيلم ماندگار تاريخى در 
حوزه كودك و نوجوان در فضاهاى باز شهرى 

به طور رايگان اكران مى شود.
معاون هنرى فرهنگ و ارشــاد اســالمى 

آذربايجــان شــرقى بــا تاكيد بــر اهميت 
حضور بخش خصوصــى در برگزارى چنين 
جشــنواره هايى گفــت: هــر روز 2 فيلم در 
مجتمع فرهنگى و هنرى 29بهمن، موسسه 

سينمايى «الف» اكران مى شود.
وى بــا تاكيد بر همكارى دســتگاه هاى 
دولتى در برگزارى جشــنواره هاى فرهنگى 
و هنرى، خاطرنشــان كرد: همكارى فقط در 
مســاعدت  مالى نيســت، بلكه هميارى هاى 

معنوى نيز بسيارى ضرورى است.
دبير اجرايى جشــنواره بيــن المللى فيلم 

كودك و نوجوان نيز دربــاره زمان برگزارى 
جشنواره و اكران فيلم ها گفت: دهم شهريور 
ســال جارى مراســم افتتاح اين جشــنواره 
همزمــان با اكــران رايگان يكــى از فيلم ها 
برگزار مى شود و جشنواره تا 14شهريور ادامه 

مى يابد
طاهــر فرنــود افزود: هــر روز دو فيلم در 
سانس هاى ســاعت 18 و 20 اكران خواهند 
شد و بليط ها به قيمت 10هزار تومان از سايت 
اينترنتى Eblit.com قابل خريدارى است 
كه براى خريدارهاى جمعى نيز تخفيف هايى 

در نظر گرفته شده است.
وى همچنين درخصوص بخش جنبى اين 
جشنواره گفت: نمايشــگاه كودك و نوجوان 
براى معرفى فعاالن فرهنگى و آموزشــى در 
مجتمع ســينمايى الف برپا خواهد شد كه در 
اين بخش كانــون پرورش فكرى كودكان و 
نوجوانــان آذربايجان شــرقى ما را يارى مى 

كند.

شــهردار تبريز گفت: شــهردارى تبريز به 
دنبال پروژه هاى ويترينى در مركز شهر نيست 
بلكه به دنبال كسب رضايت شهروندان مناطق 

محروم و كم برخوردار است.
ايرج شــهين باهر در آيين بهــره بردارى از 
پارك محله اى و ميدان ورزشــى ســجاديه با 
بيان اين مطلب اظهار كرد: در راســتاى اهداف 
شهردارى تبريز، نهمين پارك محله اى و زمين 
ورزشى در 9 ماه اخير در كالنشهر تبريز افتتاح و 

مورد بهره بردارى قرار گرفت.
وى افزود: اين پارك و زمين ورزشى به طور 
رايگان براى اســتفاده و بهره مندى شهروندان 
مناطق حاشيه نشــين و كم برخوردار احداث و 

تحويل مردم اين منطقه داده شد.
شــهردار تبريز در ادامه با بيان اينكه سرمايه 
گذارى در مناطق محروم و كم برخوردار ضمن 
رضايت خداوند، رضايتمندى شــهروندان اين 
مناطــق را به دنبال خواهد داشــت، ادامه داد: 

شــهردارى تبريز به دنبال پروژه هاى ويترينى 
در مركز شهر نيست بلكه به دنبال تأمين رفاه و 

آسايش مردم در محالت مختلف هستيم.
وى ادامه داد: تا جايى كه بتوانيم در راستاى 
تامين آسايش و رفاه حال مردم كالنشهر تبريز 
قدم هاى محكمى خواهيم برداشــت تا شاهد 

تبريزى سربلند باشيم.
 شــهين باهــر در ادامه با اشــاره به پروژه 
مسيرگشــايى خيابان 12 مترى ســجاديه و 
بهسازى و توســعه معابر در اين منطقه، اظهار 
كــرد: اين منطقه كه عمال به زباله گاه و معضل 
بزرگ شــهرى تبديل شــده بود، با احداث اين 
پارك و مسيرگشايى تبريز توسعه و آباد مى شود.

دستيار عالى فرمانده كل قوا گفت: وضعيت 
اقتصادى دولت به گونه اى اســت كه نمى تواند 
آن گونه كه بايد به دانشــگاه ها رسيدگى كند، از 
اين رو از خيران خواســتاريم كه براى توسعه ى 

دانشگاه ها مساعدت كنند.
سرلشكر سيد يحيى رحيم صفوى در آيين 
گراميداشــت هفتادمين سال تاسيس دانشگاه 
تبريــز با بيان اين كه وضعيــت بودجه عمرانى 
كشــور كم بــوده و 60 الــى 70 درصد بودجه 
كشــور صرف هزينه جارى مى شود، افزود: از 
خيران دانشگاه ســاز استمداد مى طلبيم كه به 
دانشــگاه ها كمك كنند؛ چرا كه دانشگاه مبدا 
پيشــرفت و تغيير و تحوالتى اســت كه ايران 

اسالمى را آباد و مقتدر مى كند.
وى ضمن گراميداشــت ياد و خاطره ى 10 
هزار شهيد قهرمان آذربايجان و علماى مجاهد 
عامــل اين خطــه، اظهار كرد: بنده 47 ســال 
پيش(در سال 50) وارد دانشگاه تبريز شده و در 
رشته زمين شناسى فارغ التحصيل شدم و علمى 

كه آموختم را در دفاع از كشور به كار گرفتم.
وى با بيان اين كه اخالق، تواضع و شجاعت 
اســاتيد خود در دانشــگاه تبريز را فراگرفتم و 

آموختــم كه با مردم متواضــع بوده و در دفاع از 
ملت و كشورم شــجاع باشم، خاطرنشان كرد: 
آنچه را كه در اين دانشــگاه آموختم در توسعه 
و سازندگى كشــورمان و در قرارگاه سازندگى 
خاتم االنبياء براى پيشــرفت ايران اسالمى به 

كار گرفتم.
وى به عظمت ، سرســبزى، آبادى و تميزى 
شــهر تبريز اشاره كرد و گفت: از دانشگاه تبريز 
و دانشگاه هاى آذربايجان مى خواهم كه علم و 
دانش خود را در بخش تامين منابع آب و توسعه 
كشاورزى در منطقه آذربايجان در برنامه ششم 

كشور به كار گيرند.
سرلشــكر صفوى با بيان اين كه دانشگاه ها 

بايد علوم خود را در تامين منابع آب، كشاورزى 
و اســتحصال معادن در آذربايجان و در توسعه 
صنعــت در معادن مس و طال و... به كار گيرند، 
خاطرنشــان كرد: اين معــادن ظرفيت بزرگى 

براى توسعه آذربايجان شرقى است.
وى در ادامــه تاكيــد كرد: از دانشــگاه ها 
مى خواهم كه در حل مســائل اجتماعى منطقه 
آذربايجــان كمر همت بســته و فعاليت كنند. 
وى افزود: دانشــگاه ها علــوم خود را براى حل 
مشــكالت اجتماعى و معضالت به كار گرفته 
و مشكالتى چون حاشــيه نشينى را به گوش 

مسئوالن برسانند.
دســتيار عالى فرمانده كل قوا با بيان اين كه 
ايران به عنوان پايتخت اســالم ناب محمدى 
مطرح است، تاكيد كرد: اميد است ايران اسالمى 
به عنوان مهم ترين كشور منطقه تا سال 1400 
بتواند با ســاير دانشــگاه ها تعامالت علمى و 

دانشجويى داشته باشد. 
گفتنى است، سرلشكر ســيد يحيى رحيم 
صفوى، دســتيار ويژه مقــام معظم رهبرى در 
ســال 1350 يكى از دانشجويان دانشگاه تبريز 

در رشته ى زمين شناسى بوده است.

مركــز روزانه آموزشــى و توانبخشــى 
معلوالن ضايعــه نخاعى با اعتبارحدود 400 

ميليون تومان در تبريز افتتاح شد. 
 مديركل بهزيســتى اســتان در مراسم 
افتتاح اين مركز روزانه آموزشى و توانبخشى 
معلــوالن ضايعه نخاعى تــن آراى تبريز، با 
بيان اين كــه اين مركز به عنوان اولين مركز 
تخصصى مربوط به بيماران ضايع نخاعى در 
استان است، اظهار كرد: نزديك به 50 درصد 
معلوالن در اســتان، دچار معلوليت جسمى 
و حركتى هســتند كه نوع شــديد آن مربوط 
بــه ضايعه نخاعى اســت، بــه همين دليل 
راه انــدازى اين مركز بــراى بيماران ضايعه 

نخاعى از اهميت بااليى برخوردار است. 
 محســن ارشــدزاده ادامه داد: بيماران 
ضايعــه نخاعى بــه دليل شــدت معلوليت، 
حــس حركتى خــود را از دســت داده و از 
لحــاظ روحى و  روانى نيز دچار مشــكالت 
شديدى مى شوند، اين مراكز براى آموزش، 
توانمندى، توانبخشــى و كمــك به تقويت 
روحى بيماران ضايعــه نخاعى حائز اهميت 

است. 
 وى بيــان كرد: ظرفيت پذيرش معلوالن 
در مركــز روزانه آموزشــى و توانبخشــى 
معلوالن ضايعه نخاعــى 50 نفر پيش بينى 
شده اســت، البته اين تعداد در روزهاى آتى 
افزايــش مى يابد تا بيمــاران ضايعه نخاعى 
زيــادى از امكان تقويت حركتى، حســى و 

روحى بهره مند شوند. 
 ارشدزاده، بحث پيشــگيرى از ضايعات 
نخاعى و معلوليت را بســيار موثر دانســت 
و گفــت: بيش از 95 درصــد بيماران ضايعه 

نخاعى ناشــى از ســوانح رانندگى و حوادث 
است، متاسفانه ساالنه افراد زيادى در سوانح 
رانندگى و حوادث كارى دچار آســيب شديد 

جسمى و نخاعى مى شوند. 
 وى با بيــان اين كه هزينه هاى درمانى و 
توانبخشى معلوالن زياد است، افزود: قسمت 
اعظمــى از هزينه هاى افراد معلول بر دوش 
خانواده ها بوده كه اين خود مشكل مضاعفى 

براى خانواده ها به وجود مى آورد. 
 مديــركل بهزيســتى اســتان افزود: در 
اســتان ما، تعــداد بيماران ضايعــه نخاعى 
نســبت به گذشــته پنج برابر افزايش يافته 

است. 
 وى خاطرنشــان كرد: سال گذشته طبق 
آمار پزشــكى قانونــى اســتان، نزديك به 
780نفر در اثر ســوانح و حــوادث رانندگى و 
كارى جان خود را از دست داده اند، متاسفانه 
در ســوانح رانندگــى دو برابر افــراد دچار 
مصدوميت شديد شده و قطع عضو مى شوند، 
در حالى كه تمامى اين موارد قابل پيشگيرى 
بــوده و اگر قوانين راهنمايــى و رانندگى به 
طور كامــل رعايت و جدى گرفته شــود از 

وقوع حوادث پيشگيرى مى شود. 
 وى با اشــاره به خدمات بهزيستى براى 
درمان و توانبخشــى بيماران ضايعه نخاعى، 
بيان كرد: بهزيســتى در كنــار ارائه خدمات 
تخصصــى، خانواده ها را نيز حمايت مى كند، 
هر ماه از 150 هزار تومان تا سقف 240هزار 
تومان حق پرســتارى به خانواده ها پرداخت 
مى شــود، همچنين ماهانــه 70 هزار تومان 
براى تامين وســايل پانســمان و بهداشتى 

ارائه مى شود.

 

رئيس ســازمان جهادكشاورزى آذربايجان 
شــرقى گفت: ميزان گندم خريدارى شده از 
كشاورزان اســتان تا پنجم شهريور امسال 

560 هزار تن است .
اكبر فتحى با اشــاره به اينكه 24 هزار تن 
گندم نيز بصورت بذر خريدارى شــده است، 
افزود: پيش بينى مى شود ميزان خريد گندم 
در سال جارى به 600 هزار تن افزايش يابد 

و ركورد خريد گندم امسال شكسته شود.
وى اظهار داشــت: با توجه بــه اين كه 
كشــاورزى فعاليتى است كه بعد از عمليات 
برداشــت بايد براى فصل كاشت تمهيدات 
الزم انديشيده شود، از نظر تامين نهاده هاى 
كشــاورزى براى فصل كاشــت هيچگونه 

مشكلى وجود ندارد.
فتحى افزود: بــه رغم اينكه قيمت نهاده 
هاى كشــاورزى در پتروشــيمى افزايش 
يافته اســت، خوشــبختانه بــا هماهنگى و 
مصوبه هيات دولت امســال، در عرضه كود 
بــا افزايش نرخ مواجه نيســتيم و كود مورد 
نياز كشــاورزان با قيمت مصوب سال 96 در 

اختيار كشاورزان قرار مى گيرد.
وى از واريــز 50 درصــد وجــه گنــدم 
خريدارى شــده از كشاورزان به حساب آنها 
خبر داد و گفت: مقرر شــد 50 درصد مابقى 
نيز در يك ماه آينده به حساب هاى مربوطه 

واريز گردد.
فتحى خاطرنشــان كرد: بايــد با فعاليت 
مســتمر و با اســتفاده از علوم دانش بنيان 

قيمت تمام شــده توليد را كاهش دهيم چرا 
كــه فعاليت هاى دولــت در تامين ارز چهار 
هزار و 200 تومانى براى واردات نهاده هاى 
كشــاورزى و كاالهاى اساســى نيز در اين 

راستا است. 
وى ادامه داد: بايد تشكل هاى كشاورزى 
در عرضه مســتقيم كاالهاى اساسى ورود 
كنند كه در ايــن حالت رضايت مندى مردم 
حاصل مى شود و ســازمان فرصتى فراهم 
كرده تــا اتحاديه هاى كشــاورزان در اين 

خصوص راسًا عمل نمايند. 
رئيس جهادكشــاورزى استان با تاكيد بر 
اين كه بايد سيســتم هاى نظارتى و كنترلى 
وظايــف قانونــى خود را به درســتى انجام 
دهند، افــزود: به لطف خــدا در توليد مواد 
غذايى و كاالهاى اساســى با مشكلى مواجه 

نيستيم.
به گزارش ايرنا، كســب رتبه نخســت 
جذب اعتبار مكانيزاســيون كشــاورزى در 
سال هاى 92 تا 95،اجراى طرح پهنه بندى 
مروجين كشاورزى و افزايش توليد گندم به 
850 هزار تن در ســال 95 از دستاوردهاى 
بخش كشاورزى آذربايجان شرقى در سال 

هاى فعاليت دولت تدبير و اميد است.
كشــاورزى  اراضــى  كل  مســاحت 
آذربايجان شــرقى يك ميليون و 222 هزار 
هكتار اســت كــه از اين ميــزان 805 هزار 
هكتــار اراضى زير كشــت ديم و 294هزار 

هكتار نيز اراضى زير كشت آبى است. 

امام جمعه تبريز گفــت: برپايى هيات هاى 
عزادارى حسينى «شاه حسين گويان» در سطح 
شهر پيام حريت و آزادى نهضت عاشورا را تبيين 

مى كند.
حجت االسالم  والمسلمين سيدمحمدعلى 
آل هاشــم در همايش شاه حسين گويان تبريز 
در بيت امام جمعه افزود: حضور عزاداران ســيد 
و ساالر شهيدان در خيابان هاى شهرها، آرمان 
نهضت خونين كربــال را در يادها زنده نگه مى 

دارد.
وى اظهار داشت: حركت خودجوش هيات 
هاى عزادارى حســينى بــدون هيچ تبليغى از 
ســوى دل هاى آگاه و عاشقان اهل بيت و امام 
حسين(ع)، اهداف نهضت عاشورا براى مقابله با 

ظلم و استبداد را در جامعه تبيين مى كند. 
امــام جمعه تبريز بــا تاكيد بــر اينكه اين 
حركت هاى معنوى در راستاى تبليغ دين اسالم 
انجام مى شود، يادآورى كرد: عزادارى براى امام 
حسين(ع) و ياران با وفاى ايشان بايد با آگاهى و 

بصيرت و در نهايت سادگى انجام شود. 

حجت االسالم آل هاشم با بيان اينكه تكريم و 
تعظيم شعائر دينى كمك به دين و تبليغ دين الهى 
است، ادامه داد: به بركت حاكميت نظام اسالمى 
و در راستاى حركت خودجوش مردمى در ايام ماه 
محرم، در كوچه پس كوچه هاى شهر طنين نواى 

ياحسين و يا ابوالفضل شنيده مى  شود. 
وى گفت: شــبكه هاى ماهــواره اى متعدد 
و شــبكه هاى اجتماعى گسترده با هزينه هاى 
بسيارى مى خواهند با عنوان عزادارى براى امام 
حســين(ع) حركت هاى خودجوش مردمى در 

ايام محرم را وارونه جلوه دهند.

امام جمعه تبريز اظهار داشــت: قمه زنى از 
كارهايى است كه تشيع انگليسى تالش مى كند 
با ترويج آن، شيعيان پيرو اهل بيت(ع) را خشونت 

طلب معرفى كند. 
حجت االسالم آل هاشــم افزود: دشمنان 
مى خواهنــد با نــام عزادارى امام حســين(ع) 
برنامه هايــى را طراحــى و اجرا كننــد كه در 
برابــر آرمان هاى نظام و انقالب بايســتند اما با 
هوشــيارى هيات هاى مذهبى و حسينى اين 

حركات مذبوحانه محقق نخواهد شد. 
وى گفــت: در كنــار برپايى مراســم هاى 
عــزادارى، توجه به فرهنــگ و آداب دينى نيز 
امرى ضرورى اســت و در هيات هاى حسينى 
بايد از روحانيون، اســاتيد و كارشناسان مذهبى 
بــراى آموزش و تبيين آموزه هاى دينى و قرآنى 
استفاده شود.  حجت االسالم آل هاشم با تاكيد 
بر اخالص در عزادارى ها از عاشقان سيد و ساالر 
شــهيدان خواست با نام و نيت الهى در عزادارى 
ها حاضر شــوند و با خلوص نيت نام مبارك ائمه 

معصومان را بر زبان جارى كنند. 

افتتاح اولين مركز روزانه آموزشى
 و توانبخشى معلوالن ضايعه نخاعى

560 هزار تن گندم از كشاورزان استان 
خريدارى شد

جشنواره بين المللى فيلم كودك و نوجوان در تبريز برگزار مى شود

دنبال پروژه هاى ويترينى در مركز شهر نيستيم

مشاور و دستيار عالى فرماندهى كل قوا:
خيران براى توسعه دانشگاه ها مساعدت كنند

امام جمعه تبريز:
عزادارى حسينى تبيين پيام آزادى نهضت عاشوراست

مدير عامل بيمه ســالمت كشور 
طى نشســتى بــا همــكاران بيمه 
ســالمت آذربايجان شرقى، ضمن 
تبريــك هفته دولــت و روز كارمند 
به تشــريح شرايط و اهداف سازمان 

پرداخت.
به گزارش روابــط عمومى بيمه 
سالمت آذربايجان شــرقى، طاهر 

موهبتــى در اين جمع گفــت: يكى از مباحث مهــم در دنيا بحث نيروى 
انســانى و جايگاه آن در توسعه است. 

وى افــزود: اگر زمانى طالو نفت محور توســعه بود، اكنون اين نيروى 
انسانى اســت كه محرك تحرك و توسعه به شمار مى رود. 

موهبتى ادامه داد: چندين مقاله و كتاب در زمينه نيروى انســانى چاپ 
شــده اســت، انواع همايش ها برگزار مى شود، اما در عمل به هيچ يك از 
اينها عمل نمى شــود. ما در زبان اذعان مى كنيم كه نيروى انسانى محور 
توســعه اســت، اما آيا واقعيت اينگونه اســت؟! در همين كشورهايى كه 
به اصطالح بالد كفر گفته مى شــود، ســهم نيروى انسانى در توسعه 70 

درصد به باال اســت، اما در ايران 30 درصد. 
موهبتى بيان كرد: همه ما ياد گرفته ايم منتقد ديگران باشــيم. مراقب 

اخالق ديگران هســتيم، اما مراقب اخالق خودمان نيستيم. 
وى با بيان اينكه كســى كه در اين وضع نابسامان دارو احتكار مى كند، 
يك آدم جانى اســت، افزود: دليل اين امر اين اســت كه ديگران مدام زير 

ذره بين ما هســتند، اما خودمان را نمى بينيم. 
رئيــس هيئت مديره بيمه ســالمت گفت: يكــى از وظايف ما در قبال 
كارمندان، آموزش اســت. نيروى انســانى كارآمد حتمــا بايد متخصص 
باشــد، متخصص نه بــه معناى اينكه تحصيالت عالى داشــته باشــد. 
متاســفانه اكنون انباشت علم بدون مهارت اســت و در ابتدا بايد مهارت 
هــا را باال بــرد. به طور قطع آدم عاقل و مديــران، نيروهاى كارآمد ماهر 

را از دست نمى دهند.
موهبتى هم چنين اشــاره اى نيز به مبحث معيشــت و رفاه كرد و ادامه 
داد: متوليــان و مديران بايد نگاه درســتى به رفاه نيروهاى مجموعه خود 
داشــته باشــند، اگر آدم بخيل بيايد ســركار يا فردى باشد كه دستش به 
كار خير نمى رود، حتى با وجود بخشــنامه هــا و قانون، باز به نفع كارمند 

قدم بر نمى دارد.
وى،  احترام به كارمندان و تأمين معاش نيروى انســانى را از ضرورت 
هاى هر مجموعه اى عنوان كرد و گفت: متاســفانه در برخى موارد ديده 
مى شــود، مديران بــا كاهش حقوق كارمندان، مصــارف را مديريت مى 
كننــد، اين در حاليســت كه با ايــن كار، ضررى چندين برابر بيشــتر به 
مجموعه وارد مى شــود، چرا كه انگيزه نيرى انســانى بــراى كار از بين 

مى رود. 
وى تصريح كرد: پرداختن به حوزه نيروى انسانى اصوال هزينه نيست، 

سرمايه گذارى است. 
موهبتى، مهمترين راهبرد و هدف ســازمان در ســال 97 را اســتقرار 
ســازمان اطالعاتى دانست و اظهار كرد: مديريت، مشترى مدارى، بهبود 
كيفيت ارائه خدمات و اجراى برنامه عملياتى ممكن نيســت، مگر با ورود 

به حوزه آى تى. 
وى گفت:ما بايد برنامه محور باشــيم و بعد گام برداريم.

 مديرعامل آب منطقه اى آذربايجان شــرقى گفــت: همزمان با هفته 
دولت 471 هكتار از اراضى شــبكه پاياب سد سهند هشترود با هزينه كرد 

120 ميليارد ريال به بهره بردارى مى رســد.
به گزارش روابط عمومى آب منطقه اى آذربايجان شــرقى، يوســف 
غفــارزاده اعالم كرد: بــا بهره بردارى از اراضى مذكور، وســعت اراضى 
درحال بهره بردارى شــبكه پاياب ســد ســهند به حــدود 1700 هكتار 

خواهد رسيد.
وى خاطرنشــان كــرد: اين امر تأثير بســزايى در رونــق اقتصادى و 
افزايش اشــتغال براى 250 نفر به صورت مســتقيم و 150 نفر به صورت 

غيرمســتقيم و مهاجرت معكوس روستائيان خواهد داشت.
رئيس هيئت مديره و مديرعامل آب منطقه اى اســتان همچنين گفت: 
اراضى طرح و توســعه شبكه پاياب ســد سهند هشترود در قالب پنج واحد 
عمرانى به وســعت 7500 هكتار در دو طرف جاده هشــترود - مراغه و در 

مجاورت رودخانه قرانقو واقع شده است. 
وى گفــت: در حــال حاضر عمليات اجرايى شــبكه اول واحد عمرانى 
يك به وســعت 3000 هكتار به اتمام رســيده و تحويل قطعى شده است. 
غفارزاده خاطرنشــان كرد: در اين طرح اجراى شبكه داخل مزارع هم 
بر عهده آب منطقه ى اســتان بوده و داراى 71 درصد پيشــرفت فيزيكى 

است.
ســد خاكى سهند با حجم مفيد 135 ميليون متر مكعب بر روى رودخانه 
قرانقو از سرشــاخه هاى رودخانه قــزل اوزن و در 130 كيلومترى تبريز 
و 35 كيلومترى شهرســتان هشــترود با اهداف تأمين آب شرب و صنعت 
منطقه، كنترل ســيالب و توســعه كشاورزى منطقه احداث شده و از سال 

1385 در حال بهره بردارى است.

پرداختن به نيروى انسانى هزينه 
نيست، سرمايه گذارى است

471 هكتار از اراضى پاياب سد سهند 
آماده بهره بردارى است



w w w . j a m e j a m o n l i n e . i r w w w . d a n e s h p a y a m . i r شنبه 10 شهريو ر1397 / شماره 5190
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سرپرست استان آذربايجان شـرقى:  بهمن راهـرى               

تحريريه شهرستانها:    021-44233511

دفتر سرپرستى استان آذربايجان شرقى:
041 - 35579285 - 9  

 ضميمه رايگان روزنامه در استان آذربايجان شرقى

گلعذارى ز گلستان جهان ما را بس
زين چمن سايه آن سرو روان ما را بس
من و همصحبتى اهل ريا دورم باد
از گرانان جهان رطل گران ما را بس

حافظ


