
     ë شنبه 24 شهريور ë  1397 5 محرم ë  1440 15 سپتامبر ë  2018 سال نوزدهم ë شماره 5202

واحد توليد تجهيزات پزشكى
 با20 ميليون يورو ارزآورى 

كلنگ زنى شد
صفحه4

نقش رسانه ملى در انعكاس 
شكوه عزادارى هاى حسينى 

 صفحه3

 صفحه2

صفحه3

www.jamejamonline.ir

 ضميمه رايگان روزنامه در استان آذربايجان شرقى

www.daneshpayam.ir

 معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى تبريز گفت: زائران اربعين تا حد امكان به بهداشت فردى از جمله دست ندادن با يكديگر و شستن مداوم 
دست ها با آب و صابون توجه ويژه داشته باشند.

به گزارش خبرگزارى مهر، حجت پورفتحى اظهار داشت: سالمت زائران از موضوعات مهمى است كه همه ساله مورد توجه قرار مى گيرد.
وى ادامه داد: دانشگاه علوم پزشكى تبريز امسال نيز با تمام امكانات براى ارائه خدمات درمانى ...

زائران اربعين به بهداشت فردى 
توجه جدى كنند

معرفى آثار برگزيده مسابقه بين المللى 
طراحى پارك باغشمال

پست بانك در آذربايجان شرقى
 1093 فرصت شغلى ايجاد كرد

صفحه2 صفحه2

پروژه هاى گردشگرى آذربايجان شرقى پروژه هاى گردشگرى آذربايجان شرقى 6565 درصد پيشرفت دارد درصد پيشرفت دارد



www.jamejamonline.ir www.daneshpayam.ir

شنبه 24 شهريو ر1397 / شماره 5202
2 ضميمه رايگان روزنامه در استان آذربايجان شرقى

آثار رســيده به مسابقه بين المللى طراحى پارك 
باغشمال تبريز توسط هيات داوران بررسى و نفرات 

برتراعالم شد .
مرتضى موحدنيا شــهردار منطقه خبر از اتمام 
داورى آثار رسيده به مسابقه بين المللى طراحى پارك 
باغشمال تبريز توسط هيات داوران داده و گفت : به 
جهت احداث پاركى به وسعت 10 هكتارى در ضلع 
شــمالى خيابان آزادى در سه راهى ارتش ( محوطه 
ســابق پادگان ارتــش ) ، شــهردارى منطقه طى 
فراخوانى از معماران و شهرســازان كشورى و بين 
المللى دعــوت به عمل آورد تا با ارايــه طرح و آثار 
خويش شــهردارى منطقه 3 تبريز را در احداث هر 
چه مناســب و اصولى و علمى پارك باغشمال يارى 

نمايند .
وى ادامه داد : داوران اين مسابقه متشكل از سيد 
محمد بهشــتى ، مرتضى مير غالمى و هما ايرانى 
بهبهانى  از اساتيد دانشگاه هاى تهران و كشور طرح 
هاى رسيده را پانزدهم شهريور در محل ساختمان 
شــهردارى منطقه 3 داورى كــرده و نفرات برتر را 

اعالم نمودند .
شــهردار منطقه در توضيح نتايج داورى مسابقه 
بين المللى طراحى پارك باغشــمال تبريز ، افزود : 
داوران با بررسى آثار بصورت حذفى 16 اثر را در مرحله 
اول انتخاب نمودند و در نهايت 10 اثر به مرحله نهايى 

راه يافت .
وى اسامى ســرگروه هاى رتبه هاى اول ، دوم 
، سوم اين مسابقه براســاس راى هاى داوران را به 
ترتيب اصغر مطيع نوعپرورى  ، كوروش حاجى زاده 

و مينا لطف الهى يقين اعالم كرد .
موحدنيا در توضيح دليــل اختصاص رتبه اول 
مســابقه از ســوى هيات داوران به اثر ارســالى با 
سرگروهى اصغر مطيع نوعپرورى گفت : اثر ارسالى با 
سر گروهى اصغر مطيع نوعپرورى و همكارى آرمين 
 mehmat cemili استادى ، و اعضا ء خارجى
 aktas - pinar kesim aktas - ekin
 seker - nergis asar -seyma

 kahraman - berk mizanli -
lokman turunc به خاطر توجه به ســابقه 
تاريخى سايت ، در نظر گرفتن وضع موجود و طراحى 
فضاهاى با قابليت استفاده بهتر براى عموم مردم با 

كمترين مداخله ،توانست  رتبه اول را كسب نمايد.
وى ادامه داد : رتبه دوم اين مســابقه بين المللى 
را  هم كوروش حاجى زاده و همكارش امير حســين 
حاجى زاده به دليل وجود پيوند پيرامون سايت با بافت 
اطراف ، پيوند با گذشــته اقتصادى و اجرايى بودن 

طرح توانستند  بدست آورند .
دليل كسب رتبه سوم مسابقه از سوى محمدرضا 
مهربانى گلزار  و همكاران وى مينا لطف الهى يقين 
، پرنيا شــهاب ، مير ساالر كامجو و سروش معصوم 
زاده را نيز داشــتن پيوند با رد پايى از گذشته ، رابطه 
بــا فضاهاى اطراف ، موقعيت هاى متنوع مردم دار ، 
فعاليت هاى چند گانه در فضاى محور اصلى  ، توجه 
به معاصربودن طرح ، انطباق دادن فضاهاى گذشته 

به نيازهاى امروزى اعالم  شده است .
شــهردار منطقه گفت : به غير از رتبه هاى اول 
تا ســوم  ، هفت اثرديگر نيز از ســوى هيئت داوران  
شايســته تقدير دانسته شد ، كه اسامى صاحبان آثار 

بدون اولويت به قرار زير مى باشد :
- گروه  امير احمدى نسب ، على احمدى نسب ، 

پريسا پرنيان فر و رسا آقاخانلو
– گروه امير محمد اخوان ، پيمان طوطيان ، صبا 

صميمى ، على قريشوندى و كوروش دروش
– گروه امير حسين حسينى ، اميرحسين ايوبيان 

و سارا نوريان 
– گروه فرناز خواجه سعيد ، فرشته رحمانى ، على 

نادرى ، ياور شامى و ليال سهيلى وند 
– گروه حسام رياحى اصفهانى ، مهسا كمالزاده 

و مژگان كريمى 
– گروه سيد مهدى طبائيان نژاد ، محمدطبائيان 

نژاد و آمنه سالمى خوزانى
– گروه ابوالفضل ماليچردى . محمد ذبيح اللهى 

و نسيم الوندى

مدير شــعب پســت بانك در 
آذربايجــان شــرقى اعــالم كرد: 
در ســال جارى بــا پرداخت 621 
ميليارد ريال تســهيالت از طريق 
شــعب اين بانك در اســتان براى 
1093 نفــر فرصت شــغلى ايجاد 

شده است.
اسماعيل صادقى  اظهارداشت: 
از محل منابع صندوق توسعه ملى 
376 ميليارد ريــال در قالب 213 
طرح بــراى طرح هــاى ايجادى 
صنايع تبديلى و تكميلى پرداخت 
و بــراى 590 نفر فرصت شــغلى 

ايجاد شده است.
وى همچنين با بيــان اينكه بيش از 245 
ميليارد ريال از تسهيالت صندوق توسعه ملى 
براى 114 طرح در حوزه روســتايى پرداخت 
شــده و براى 503 نفر اشــتغال ايجاد شــده 
اســت، گفت: 70 درصــد از اعتبار تخصيص 
داده شده اين صندوق در بخش اشتغال پايدار 

روستايى جذب شده است.
صادقى با بيان اينكه پســت بانك به عنوان 
تنها خــرده بانكــدار در صنعــت بانكدارى 
كشــور و در سطح روســتاها با اهداف توسعه 
بازار محصوالت روســتائيان، بهبود وضعيت 
زندگى و پيشــگيرى از مهاجرت روستائيان 
و هدايت ســرمايه هاى خرد به سمت اشتغال 
مولد و توســعه پايدار مناطق روستائى تالش 
مى كند، ميزان كل تســهيالت پرداختى اين 
بانك در روســتاهاى استان آذربايجان شرقى 
تا پايان مرداد امسال را 2 هزار و 217 ميليارد 

ريال اعالم كرد.
وى با اشــاره به تدوين برنامه پست بانك 
در راســتاى شــعار ســال و حمايت از توليد 
كاالى ايرانى، گفت: در حوزه شهرى هم 506 
ميليارد تسهيالت خرد براى بيش از 13 هزار 

پرونده پرداخت شده است.
وى خاطرنشان كرد: پست بانك به عنوان 
بانك تخصصى حوزه آى ســى تى كشــور و 

مجرى وجوه اداره شــده برخى از ســازمان 
هــا همچــون ادارات كل ارتباطات و فناورى 
اطالعات اســتان ها توانسته است 8 ميليارد و 
200 ميليون ريال تســهيالت به شركت هاى 
دانــش بنيان، كارآفرينــان و افراد متخصص 
در زمينه آى تى در اســتان آذربايجان شرقى 

پرداخت كند.
صادقى همچنيــن گفت: در حوزه اقتصاد 
مقاومتــى تا پايان مرداد ماه امســال بيش از 
16 ميليــارد و 600 ميليون ريال به 8 پرونده 
پرداخت شده كه 34 نفر اشتغال زايى داشته 

است.
وى بــا بيان اينكه پســت بانك طاليه دار 
خدمت رسانى در روستاها بوده و با حضور در 
بطن روستاها باعث افزايش مشاركت مردمى 
و ساماندهى ســرمايه هاى خرد و سرگردان 
در جهت توليد، اشــتغال و رشد اقتصادى اين 
مناطق شده است، اظهارداشت: با ايجاد باجه 
خدماتى در بيش از 500 روستاى آذربايجان 
شــرقى براى 1500 نفر از جوانان مســتعد و 

تحصيلكرده بومى، اشتغال زايى شده است.
صادقى با اشاره به اينكه 110 هزار خانوار 
روستايى در اســتان آذربايجان شرقى يارانه 
نقــدى خود را از طريق باجه هاى روســتايى 
پســت بانك دريافت مــى كنند، به نقش اين 
بانــك در كاهــش هزينه هاى ســفر خانوار 
روستايى به شــهرها اشاره كرد و افزود: 137 

دســتگاه خودپرداز در روســتاهاى 
استان به خصوص مناطق گردشگرى 

راه اندازى شده است.
وى با اعالم اينكه ســاالنه حدود 
يك ميليــون و 200 هزار فقره قبض 
شــركت هــاى خدماتــى از طريق 
باجه هاى روســتايى پست بانك در 
اســتان دريافت مى شود، گفت: ارائه 
اين خدمت باعــث صرفه جويى 35 
ميليارد ريالى در هزينه اياب و ذهاب 
روســتائيان به شــهرها با محاســبه 
يكبار مراجعه بــراى هر چهار قبض 

دوره شده است.
صادقى با اشاره به اينكه 550 دستگاه پين 
پــد در باجه هاى خدمات بانكى روســتائى و 
شــهرى استان فعال است، گفت: اين دستگاه 
هــا به عنوان يك عابر بانك روميزى با قابليت 
ارائــه خدمات بــه تمامى بانك هاى كشــور 
نخستين بار توسط پســت بانك در روستاها 
نصب و راه اندازى شــد. وى با اشاره به ارتقاى 
نرم افزارى پســت بانك و يكپارچه سازى نرم 
افزارها در راســتاى خدمات دهى مناســب، 
سريع و پاسخگو، گفت: تا زمان حاضر بيش از 
500 هزار فقره حساب در شعب استان افتتاح 
شده اســت. وى برنامه ريزى براى همكارى 
با تمانــى ارگان هايى كه امكان ارائه خدمات 
انها توسط پست بانك در روستاها وجود دارد 
از جملــه نوبت دهى پزشــكان بيمارســتان 
هاى تبريــز را از برنامه هاى آتى اين بانك در 
اســتان عنوان و خاطرنشــان كرد: با توجه به 
همكارى پست بانك با وزارت كشور، در استان 
آذربايجان شــرقى نيز تعامل بسيار مناسبى 

با استاندارى و فرمانداران ايجاد شده است.
مدير امور شعب پست بانك در آذربايجان 
شــرقى با اشــاره به نگاه ويژه ايــن بانك به 
حمايت از قشر روستايى مستعد و كارآفرين، 
گفت: بيش از 30 ميليارد ريال در قالب طرح 
هاى توسعه روستائى به طرح هاى اشتغال زا 

اعتبار داده شده است.

معرفى آثار برگزيده مسابقه بين المللى طراحى 
پست بانك در آذربايجان شرقىپارك باغشمال

 1093 فرصت شغلى ايجاد كرد

نقش رسانه ملى در انعكاس شكوه عزادارى هاى حسينى 
نماينــده ولى فقيه در آذربايجان شــرقى گفت : 
صداوســيماى مركز آذربايجان شرقى در انعكاس 
شكوه عزادارى هاى حســينى كه هر شب در جاى 
جاى شهر تبريز و شهرســتانهاى استان انجام مى 

گيرد نقشى بى نظير ايفا مى كند.

 بــه گــزارش روابــط عمومى صدا و ســيماى 
مركز آذربايجان شــرقى ، حضرت حجت االسالم  
والمسلمين سيد محمدعلى آل هاشم در جلسه ستاد 
مشــترك برگزارى مناســبت هاى مذهبى تبريز با 
تقدير از فعاليت هاى صداوسيما در ايام محرم گفت: 

حال و هواى برنامــه هاى راديو و تلويزيون تبريز از 
همين شروع عزادارى ها، حسينى است و بنده الزم 
مى دانم از اين رويكرد تشــكر ويژه كنم . امام جمعه 
تبريز افزود: مديران و كاركنان صداوســيماى تبريز 

اين رويكرد را با قوت تمام تداوم ببخشند. 

معاون توسعه روســتايى و مناطق محروم رياست جمهورى گفت: حدود 
3 هزار ميليارد تومان تســهيالت از محل اشــتغال پايدار روســتايى تاكنون 
پرداخــت و حدود 5 هزار ميليارد تومان نيز قرارداد در اين زمينه منعقد شــده 

است.
 سيد ابوالفضل رضوى افزود: دولت تدبير و اميد در خصوص توسعه مناطق 
محروم و روســتايى كارى كرد كارســتان كه در هيچ دولتى در قبل و بعد از 

انقالب اسالمى انجام نشده بود.
وى ادامه داد: در اين دولت اليحه دو فوريتى براى اشــتغال روستاييان و 
عشــاير با موضوع برداشــت معادل ريالى 1,5 ميليارد دالر از صندوق توسعه 
ملــى براى پرداخت وام تك رقمى به مجلــس ارائه و اين مهم با اجازه رهبر 

معظم انقالب اسالمى محقق شد.
رضوى اظهار داشــت: در اين راســتا براى روستاها و مناطق عشايرنشين 
مرزى وام با كارمزد 4 درصد و روســتاهاى غيرمرزى تسهيالت با كارمرزد 6 

درصد پرداخت مى شود.
وى با اشــاره به پرداخت تســهيالت از محل بانك سينا با كارمزد 8 درصد 
براى اشــتغال روستاييان، گفت: همچنين پرداخت تسهيالت از طريق بانك 

پارســيان از ديگر اقدامات دولت تدبير و اميد در اين ارتباط است.
معاون توســعه روستايى و مناطق محروم رياست جمهورى افزود: تاكنون 
از محــل بانك ســينا 900 ميليارد تومان پرداخــت و حدود يك هزار و 300 
ميليارد تومان قرار داد منعقد شده ولى از محل بانك پارسيان پرداخت زيادى 

انجام نشده است.
وى افزود: تا به امروز از محل اشــتغال پايدار روستايى حدود 53 هزار و از 

محل بانك ســينا نيز 7 هزار و300 نفر فرصت شغلى ايجاد شده است.
رضوى گفت: امســال روز ملى روســتا را با حضور همه واحدهايى كه وام 

گرفته و به توليد و نتيجه رســيده اند، برگزار مى كنيم.
وى همچنين اظهار داشــت: 63 هزار روســتا و آبادى در كل كشور وجود 
دارد كه نزديك به 38 هزار روســتا با جمعيت باالى 20 خانوار مى باشــد و 

مابقى كمتر از 100 نفر جمعيت دارند.
معاون توسعه روستايى و مناطق محروم رياست جمهورى گفت: بيشترين 
جمعيت روســتايى كشور در استان خراسان رضوى، بيشترين درصد جمعيت 
روستايى به اســتان سيستان و بلوچستان و كمترين جمعيت روستايى كشور 

مربوط به استان قم است.
وى همچنين در خصوص ايجاد اســتارت آپ هاى روســتايى نيز گفت: 
در اين خصوص اســتان ها به 6 منطقه كشــورى تقســيم شده اند و به دنبال 
فراهم كردن زيرســاخت ها براى فعاليت اين شركت ها در روستاها هستيم.

پرداخت 3 هزار ميليارد تومان تسهيالت 
اشتغال روستايى
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 معــاون برنامه ريزى و ســرمايه گذارى مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشگرى آذربايجان شرقى گفت: اجراى 60 پروژه زيرساختى گردشگرى اين اداره كل 

در سالجارى 65 درصد پيشرفت فيزيكى ادامه دارد.
احمد حمزه زاده ، حجم سرمايه گذارى اين تعداد پروژه را 15 هزار و 120 ميليون ريال 
اعالم و اضافه كرد: اشــتغال زايى مســتقيم پيش بينى شده براى اين پروژه ها را يكهزار و 
500 نفر عنوان كرد و گفت: به طور حتم اشتغال زايى غير مستقيم اين تعداد پروژه به مراتب 

بيشتر خواهد بود.  وى با بيان اينكه بررسى ها و مطالعات تخصصى از عوامل مهم انتخاب 
گزيده اى طرح هاى ارايه شده جهت اخذ مجوز و اجراست، اظهار داشت: از مجموع پروژه 
هاى فوق، 28 پروژه به احداث هتل در ســطح اســتان در راستاى توسعه و تقويت ظرفيت 

هاى گردشگرى استان اختصاص يافته است.
حمزه زاده ادامه داد: برآورد مالى سرمايه گذارى مزبور در حوزه گردشگرى استان پيش 
از نوسانات ارزى استان محاسبه شده است كه بايد ميزان اين نوسانات نيز در اين سرمايه 

گذارى ها اعمال شود.
وى با اشاره به اينكه از ابتداى امسال تاكنون تعداد 50 موافقت نامه اصولى اوليه در حوزه 
سرمايه گذارى گردشگرى استان صادر شده است، ادامه داد: اين سرمايه گذارى ها در حال 

طى مراحل اخذ مجوز اجرا هستند.
آذربايجان شــرقى با داشتن افزون بر يكهزار و 800 اثر و ابنيه تاريخى ثبت شده ملى و 

جهانى جزو پنج استان نخست گردشگرى ايران به شمار مى رود.
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معاون سازمان و رئيس حراست شركت ملى 
گاز ايران در نشســتى با مدير عامل و اعضاى 
هيات مديره و هيات رئيســه شركت گاز استان 
يكى از شــاخص ها و ويژ گيهاى مهم حراست 
را ايجاد حس اعتماد در بين مجموعه همكاران 

دانست . 
به گزارش روابط عمومى شركت گاز استان 
، ســيد مهران پيرايش در نشســتى با اعضاى 
هيات مديره وهيات  رئيسه شركت كه در محل 
ســالن كنفرانس شركت گاز استان برگزار شد 
افــزود : اعتماد چيزى نيســت كه از اول وجود 

داشــته باشد و خيلى ســخت بدست مى آيد و 
راحت از دســت مــى رود ، لذاايجاد اين حس 
از شــاخصها وويژگيهاى  همكاران حراستى 

است.
رئيس حراست شركت ملى گاز تصريح كرد: 
حراســتى كه بتواند معتمد مجموعه اش شود 
بسيارى از كارها و فعاليتش را انجام داده است 
. وى بــه نقل از روايتى از پيامبر اكرم (ص) كه 
ميفرماينــد : لغزش هاى مومنين را جســتجو 
نكنيد زيرا كســى كــه به دنبال  لغزشــهاى 
مومنين باشد خداوند متعال لغزشها و خطاهاى 

او را دنبال مى كند و رســوا  مى كند ،  اشاره كرد 
و افــزود :ورود به حريم خصوصى افراد ممنوع 
است . رئيس حراست شركت ملى گاز ايران از 
وظايف حراست  در ايجاد حس اعتماد مجموعه 
سازمان را نگرش در رفتار ، پرهيز از بى قانونى 
، حفظ اســرار كاركنان ، عــدم ورود به حريم 
خصوصى ، ترجيح منافع ملى بر منافع شخصى 
و حسن خلق و عدم قضاوت غلط و... برشمرد.  
وى در آخر اظهار اميد وارى كرد: با همكارى 
وتعامــل همديگر بتوانيم رضايت خداوند را كه 

همانا رضاى خلق خدا است بدست آوريم.

قربانيــان تبريزى شــهردار منطقه يك 
اجــراى طــرح بوى مــاه مهر كــه فضاى 
آموزشــى شــهر را بهارى نموده است بسيار 

مهم برشمرد.
به گزارش امــور ارتباطات شــهردارى 
منطقه يك كالنشــهر تبريز  بر اســاس اين 
گزارش قربانيان بيان داشــت: طرح تنظيف 
شهر در قالب ((گوزل تبريزيم)) بسيار اثرگذار 
بوده و باعث ايجاد فضايى ســالم و چشم نواز 
شــده و هم اكنون با آغاز فاز جديد با عنوان(( 

بوى ماه مهر)) تمامى مســيرهاى مشرف به 
مدارس به فضاهاى آموزشــى حال و هواى 

بهارى به خود گرفته است .
شهردار منطقه يك گفت: تمامى اكيپهاى 
حوزه خدمات شهرى منطقه 1 به صورت چند 
شيفته در حال پاكسازى مسيرهاى فضاهاى 
آموزشــى و مــدارس هســتند و تمامى اين 
مناطــق برنامه ريزى در قالب طرح مذكور در 
دستور كار قرار گرفته و از روز اول اجراى آن، 
كارگران خدوم منطقه در حال انجام وظايف 

محوله به نحو احسن بوده اند.
وى گفت : بسيارى از مدارس و فضاهاى 
آموزشى با اجراى اين طرح چهره خود را تغيير 
داده و بهارى شــده اند كه يكى از مهمترين 
اهداف آن نيز همين امر مى باشد و اميدواريم 
كه محصالن و معلمان و مديران عزيز حوزه 
هاى آموزش و پرورش روزهاى شاد و پر توان 
و پر تحركى را به واسطة طرحهاى شهردارى 
در قالب ايجاد شــهرى ســالم و تميز را پيش 

رو داشته باشند.

نماينده ولى فقيه در آذربايجان شرقى گفت: 
كادر درمانى مجرب و تحصيلكرده، تجهيزات 
پزشكى و بهداشتى موجود در بيمارستان ها و 
مراكــز درمانى و خدماتى كــه ارائه مى دهند، 
نشــان مى دهد بهداشت و درمان در كشور به 

بلوغ 40 سالگى رسيده است.
حجت االسالم سيد محمدعلى آل هاشم در 
بازديد از بخش هاى زنان و كودكان بيمارستان 
شــهيد آيت اهللا طالقانى تبريز با بيان اين كه 
دســتاوردهاى حوزه بهداشــت و درمان بايد 
به نحو شايســته اطالع رســانى شود، گفت: 
وجود مجموعه هاى درمانى مانند بيمارستان 
طالقانى كــه متخصصان حوزه بهداشــت و 
درمان با امكانات پيشــرفته در تســكين آالم 
دردمندان نقش ايفا مى كنند، به بركت انقالب 

شكوهمند اسالمى است.
وى افــزود: بعــد از انقالب شــكوهمند 
اســالمى به اعتبار و همت جوانان عزيزمان به 
موفقيت هاى ارزشمندى در حوزه هاى مختلف 
به ويژه حوزه بهداشت و درمان دست يافته ايم 
و امروز مردم بــا آرامش روحى و روانى از اين 

خدمات بهره مند مى شوند.
وى با تقدير از كادر درمانى بيمارستان شهيد 
آيت اهللا طالقانى و اقدامات انجام شــده براى 
ارتقاء ســطح خدمات درمانى و مراقبت هاى 
ويــژه از نوزادان تازه متولد شــده اظهار كرد: 
كارهــاى انجام يافته به ويژه در حوزه نوزادان 
و بانوان در اين بيمارســتان ســتودنى است و 
بايد بصورت هنرمندانه و دقيق به اطالع عموم 

رسانده شود.

رييس دانشــگاه جامــع علمى كاربردى 
گفت: نقشى در انحالل مراكز دولتى دانشگاه 

جامع علمى كاربردى نداشته ايم.
به گزارش ايســنا، محمد حســين اميد با 
بيان اين مطلب در تبريز اظهار كرد: تصميم 
در اين خصوص ارتباطى به دانشــگاه جامع 
علمى كاربردى نداشــته و ايــن تصميم از 
سوى سازمان ادارى استخدامى كشور گرفته 
شــده به تصويب شوراى عالى ادارى رسيده 
و برگشت ناپذير اســت و ما فقط مجرى آن 

هســتيم، البته بايد توجه داشت كه ارايه برخى 
رشته ها مانند رشــته هاى كشاورزى، صرفه 

اقتصادى نداشت.
وى ادامه داد: در بهمن ســال گذشــته به 
برخى مراكز دولتى رشــته هايى داديم، اما اين 

اقدام نيز نتيجه نداد و مصوبه اجرا شد.
وى در ادامه با اشــاره بــه واگذارى مراكز 
گفت: در مكاتبــه اى كه در فروردين با تمامى 
وزرا داشــتيم، واگذارى را مطرح و بر ضرورت 
شناسايى دســتگاه ها و واگذارى واحد به آن، 
تاكيد كرديــم، تا به امــروز صرفا يك مركز 

وابســته به ميراث فرهنگى و گردشــگرى به 
اين توصيه عمل كرده اســت و بايد صالحيت 
متقاضيان واحدها، مورد بررســى و تاكيد قرار 
بگيرد، مواردى داريــم كه تعداد مراكز علمى 
برخى مجموعه هاى تازه ايجاد شده، از سابقه 

تاسيس آن مجموعه بيشتر است.
اميد افــزود: طبق قانون، مراكز دولتى بايد 
تا پايان شــهريور 98، دانشگاه را اداره كند و در 
غير اين صورت بايد اقدام به واگذارى يا منحل 

كردن آن واحد كند.
وى در پايــان با تاكيــد بر ضرورت تعريف 
رشــته هاى جديد و متناســب با نياز روز، بيان 

كرد: كشــاورزى، صنعت، مديريت و خدمات 
اجتماعى و فرهنــگ و هنر چهار حوزه اصلى 
فعاليت دانشــگاه جامع علمى كاربردى بوده و 
مى توان رشــته هاى جديد در اين چهار حوزه 
تعريف كرد، كســى تا كنون چنين درخواستى 
از ما نداشــته است، اســتان ها مى توانند براى 

دوره هاى پودمان متقاضى جذب كنند.
وى در ادامه مدرك دانشــگاه جامع علمى 
كاربردى را كامال معتبر دانست و افزود: مشكل 
معتبر ندانستن مدرك علمى كاربردى از سوى 
كانون وكال و نيروى انتظامى برطرف شــده 
است و هر دستگاهى كه مدرك دانشگاه جامع 
علمى كاربردى را قبول نداشته باشد، از طريق 
ديوان عدالت ادارى از آن دســتگاه شــكايت 

مى كنيم.
رييس دانشــگاه جامع علمى كاربردى با 
اشــاره به فعاليت هاى پژوهشى اين دانشگاه 
گفــت: مراكز نوآورى دانشــگاه از جمله اين 
فعاليت ها بوده و شركت هايى كه در اين مراكز 
فعاليــت كنند 50 ميليــون وام دو درصدى به 

آن ها اختصاص مى دهيم.

اجراى طرح «بوى ماه مهر» فضاى آموزشى را بهارى كرد

نماينده ولى فقيه در بازديد از بيمارستان طالقانى؛
بهداشت و درمان در كشور به 40 سالگى رسيده است

پروژه هاى گردشگرى آذربايجان شرقى 65 درصد پيشرفت دارد

تاثير بى بديل حراست در ايجاد حس اعتماد سازمانى

رئيس دانشگاه جامع علمى كاربردى:
نقشي در انحالل مراكز دولتى نداشته ايم

 معاون درمان دانشگاه علوم 
پزشــكى تبريز گفــت: زائران 
اربعين تا حد امكان به بهداشت 
فردى از جمله دســت ندادن با 
يكديگر و شســتن مداوم دست 
هــا با آب و صابــون توجه ويژه 

داشته باشند.
به گــزارش خبرگزارى مهر، 
حجت پورفتحى اظهار داشــت: 
ســالمت زائران از موضوعات 

مهمى است كه همه ساله مورد توجه قرار مى گيرد.
وى ادامه داد: دانشگاه علوم پزشكى تبريز امسال نيز با تمام امكانات براى 

ارائه خدمات درمانى به زائران حسينى از آمادگى كامل برخوردار است.
پورفتحى از زائران و كســانى كه در موكب ها به ارائه خدمات مى پردازند 
درخواســت كرد: براى جلوگيرى از بيمارى هاى واگيردار و ويروسى از دست 

دادن خوددارى كنند.
وى همچنين با تاكيد بر اينكه ضرورى اســت در موكب ها مواد ضدعفونى 
كننده دســت تهيه و استفاده شود، گفت: همچنين بهترين و آسان ترين روش 

براى ضدعفونى كردن دست ها استفاده از الكل مى باشد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى تبريز اضافه كرد: بهداشت فردى يكى 
از موضوعات مهمى است كه زائران بايد به آن توجه كنند چرا كه يك ويروس 

ساده مى تواند به آسانى در بين افراد گسترش يابد.
وى اظهار داشت: بيشترين تالش ما در بخش بهداشت و درمان جلوگيرى 
از ابتالى زائران به بيمارى هاى ويروســى همچون وبا مى باشد كه اميدواريم 

امسال نيز همچون سال هاى گذشته اين موضوع به خوبى مديريت شود.
پورفتحى از زائران در خواســت كرد: به طور حتم پس از اجابت مزاج دست 

هاى خود را شسته و ضدعفونى كنند.
وى يادآور شــد: سال گذشته ارائه خدمات درمانى در مرز خسروى بر عهده 
اين دانشگاه بود و بعد از آن نيز گروه اين دانشگاه به مدت 20روز در كرمانشاه 

مستقر شدند.
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــكى تبريز خاطرنشان كرد: تا به امروز از 
سوى مركز پيشگيرى حوادث كشور تقسيم بندى دانشگاه هاى علوم پزشكى 
براى ارائه خدمات اعالم نشــده و مشخص نيست كه اين دانشگاه با چه تعداد 

نيرو و آمبوالنس و در كدام محل به ارائه خدمات خواهد پرداخت.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى تبريز:
زائــران اربعين به بهداشــت فردى 

توجه جدى كنند
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 ضميمه رايگان روزنامه در استان آذربايجان شرقى

سحر با باد مى گفتم حديث آرزومندى
خطاب آمد كه واثق شو به الطاف خداوندى
دعاى صبح و آه شب كليد گنج مقصودست
بدين راه و روش ميرو كه با دلدار پيوندى

حافظ

معاون آموزشــى و تحصيــالت تكميلى 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد تبريز از پذيرفته شدن 
577 نفر در 56 رشــته مقطع دكترى و ثبت نام 

آنان در اين واحد دانشگاهى خبر داد.
محمدتقــى اظهار كرد: 577 داوطلب در 56 
رشــته آزمون دكترى مصاحبه شدند و ثبت نام 
آنان توسط ستاد ثبت نامى ورودى هاى جديد اين 
واحد دانشگاهى از بيستم شهريور در حال انجام 
است. معاون آموزشــى و تحصيالت تكميلى 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد تبريز افزود: به منظور 
رفاه حال پذيرفته شدگان جديد دكترى، ثبت نام 

به صورت متمركز در دانشكده ها انجام مى شود.
وى با توجه به مــدارك مورد نياز براى ثبت 
نام تشــريح كرد: اصل مــدرك تحصيلى دوره 
كارشناسى ارشد و ريز نمرات با ذكر معدل، اصل 
شناســنامه عكس دار و دو برگ فتوكپى از تمام 
صفحات آن، 6 قطعه عكس 4×3 تمام  رخ - كه 
در سال جارى تهيه شده باشد - (براى مشموالن 
12 قطعه)، اصل و يك برگ فتوكپى كارت ملى، 
تكميــل و ارائه فرم هاى درخواســت ثبت  نام و 
تعهدات مربوط از مهم ترين مدارك الزم براى 
ثبت  نام قبول شــدگان در دانشگاه آزاد اسالمى 

تبريز اســت. به گفته وى، مدركى كه وضعيت 
خدمت وظيفه عمومى برادران پذيرفته شــده را 
مشــخص كند ازجمله فارغ التحصيالن دوره 
كارشناسى ارشد ناپيوسته يا دكترى عمومى يا 
لغو معافيت تحصيلى دوره هاى مذكور كه بيش 
از يك ســال از فراغت از تحصيل فرد نگذشته 

باشد، از مدارك مورد نياز براى ثبت نام است.
وردينى يادآور شد: آن دسته از پذيرفته شدگانى 
كه در روزهاى 20 و 21 شهريور جارى موفق به 
ثبت نام نشوند، مى توانند 24 و 25 شهريور براى 

ثبت نام به اين واحد دانشگاهى مراجعه كنند.

 رئيس دانشــگاه پيام نــور با تاكيد بر اين كه 
بحث آموزش الكترونيكى را در داخل و خارج از 
كشور گسترش  مى دهيم، گفت:  در همين راستا 
دبيرخانه آموزش هاى مجازى جهان اسالم در 
ايران راه اندازى شــده و بستر آموزش مجازى 

براى هر كشور اسالمى در ايران فراهم است.
بــه گزارش ايســنا، محمدرضــا زمانى در 
نشســت خبرى بــا اصحاب رســانه در تبريز، 
با بيان اين كه دانشــگاه پيام نــور بزرگ ترين 
دانشــگاه دولتى كشور اســت كه بيش از 400 
هزار دانشجوى مقطع كارشناسى، كارشناسى 
ارشد و دكترا در آن تحصيل مى كنند، اظهار كرد: 
اين دانشــجويان در 500 مركز و واحد در كشور 
مشــغول تحصيل هســتند و حدود چهار هزار 
عضو هيئت علمى و 10 هزار پرسنل پشتيبان در 

دانشگاه هاى پيام نور حضور دارند.
 وى با اشــاره به اســتقرار واحد و نمايندگى 
اين دانشگاه در 50 كشور، افزود: روش آموزشى 
اين دانشگاه نيمه حضورى و غير حضورى بوده، 
به همين دليل اين دانشــگاه بستر الكترونيكى 
منحصر به فردى دارد كه محتواهاى كاغذى و 
الكترونيكى براى هر رشته مشابه به دانشجويان 
ارائه مى شــود.    زمانى در بخش ديگر سخنان 
خود بــه متمركز بودن اختيارات در دانشــگاه 
مركز اشــاره كرد و گفت: با توجه به اين موضوع 
استقالل دانشگاه  پيام نور شهرستان ها كاسته 
شده به همين دليل براى تمركز زدايى بايد برخى 

اختيارات را به مراكز استان ها نيز واگذار كنيم.
رئيس دانشگاه پيام نور با بيان اين كه سال 95 
طبق آيين نامه   شوراى عالى آمايشى با سه محور 

از جمله ساختارها، مراكز دانشگاهى و رشته هاى 
تحصيلى تعريف شده است، گفت:  براى اين كه 
بتوانيــم انســجامى در واحدها و رشــته هاى 
دانشــگاه پيام نور برقرار كنيم، سه كميته براى 
آمايش ساختار آمايش مراكز و آمايش رشته ها 

فعاليت مى كند.
وى ادامــه داد:  در اين راســتا كشــور به ده 
منطقه تقسيم شده و دبيرخانه اى براى مناطق 
آذربايجان شــرقى، آذربايجان غربى و اردبيل 
تشكيل شــده تا بخشــى از اختيارات سازمان 

مركزى به بخشى از اين مناطق منتقل شود.
زمانــى با بيان اين كه طبــق آمايش تمامى 
مراكز تحت فرمول خاص ساماندهى مى شود تا 
تعداد مراكز در كشور به كم تر از 500 مركز برسد، 
گفت: اين مراكز هويت علمى دارند و بيشتر جنبه  

نظارتى خواهند داشت.
وى ادامــه داد: طى آمايش رشــته هايى كه 
داوطلب نداشــته يا فارغ التحصيل زيادى دارند 
ساماندهى مى شوند و به جاى آن رشته هاى بين 
رشته اى و اشتغالزا را جايگزين كرده و به اقتصاد 

كشور كمك مى كنيم.
رئيس دانشگاه پيام نور با اشاره به تسهيالت 
ارائه شده براى دانشجويان، گفت:  دانشگاه پيام 
نور دولتى بوده و بخشى از حقوق پرسنل را دولت 
تاميــن مى كند اما هزينه هــاى اصلى از محل 

شهريه تامين مى شود. 
وى با بيان اين كه دانشــجويان اين دانشگاه 
كم ترين ميزان شهريه را پرداخت مى كنند ولى 
باز اين ميزان از شهريه براى دانشجويان دغدغه 
اســت، گفت: به همين دليل با تعامل سه بانك 
عالوه بر اخذ وام از صندوق رفاه، دانشــجويان  
تمامى شــهريه خود را در طول تحصيل بدون 
محدوديت با دو درصد كارمزد از محل صندوق 

بانك ها در مقاطع مختلف پرداخت كنند.
وى ادامــه داد: از اول مهــر منابع درســى 
دانشجويان پيام به صورت آنالين قابل دسترس 
است و دانشجو مى تواند كتاب ها را با 20 درصد 

تخفيف دريافت كند.

معاون اجتماعى وزير بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــكى گفت: 875 موسسه خيريه 
براى ايجاد و توسعه زيرساخت هاى بهداشتى 
و درمانى كشــور با وزارت بهداشت همكارى 

دارند.
ســيد محمد هــادى ايازى در نشســت 
معاونــان اجتماعــى، بهداشــتى و مديران 
شــبكه هاى بهداشت و درمان دانشگاه هاى 
علوم پزشكى كالن قطب دو كشور در تبريز 
افزود: 680 ســازمان مردم نهاد نيز در حوزه 
آموزش و توانمند ســازى مردم فعاليت مى 

كنند.
وى بــا تاكيد بر لزوم ارتقاء ســطح ســواد 
سالمت آحاد جامعه ادامه داد: بر اساس ارزيابى 
هاى انجام شــده، تنها 50 درصد مردم از سواد 

كافى در حوزه سالمت برخوردار هستند.
ايازى با اشاره به نقش خيريه ها و سمن ها در 
اجتماعى شدن سالمت، گفت: مردم مشاركت 
خوبى در امور خيريــه دارند، ضمن اينكه مى 
تــوان از ظرفيت ايرانى هاى مقيــم خارج از 
كشور، براى ارتقاء نظام سالمت بهره مند شد.

وى اضافه كرد: صنعتى شدن جوامع و تغيير 
بار بيمارى ها، افزايش فاصله طبقات اجتماعى 
و كاهش عدالت، تغيير سطح انتظارات مردم از 
نظام سالمت، ادامه روند افزايش بيمارى هاى 
غيرواگير و جهانى شدن موضوعات مرتبط با 
سالمت باعث شده تا موضوع اجتماعى شدن 

سالمت مطرح شود.
معاون اجتماعى وزير بهداشت اظهار داشت: 
فرايندنگرى، اخالق مدارى، عدالت اجتماعى، 
توانمندسازى آحاد مردم، كرامت و شرافت نوع 

انسان، حفظ حقوق شــهروندى و جلب 
اعتماد مردم به عنوان ســرمايه اجتماعى 
نيز از ديگر اصول اجتماعى شدن سالمت 

به شمار مى آيند.
وى خود مراقبتى، واكسيناســيون با 
مشاركت مردم، مراقبت در منزل، استفاده 
از گروه هاى جهادى، آموزش پزشــكى 
جامعه نگــر و تربيت پزشــك اجتماعى، 
پيمايش و آزمايش هاى جمعيتى، اعمال 
سياست هاى خوار و بار سازمان ملل متحد 
در حوزه غذا و دارو، كنترل و مصرف سموم 
كشــاورزى را از ديگر مصاديق اجتماعى 
شدن سالمت در حوزه هاى مختلف بهداشتى، 

درمانى، آموزشى و دارويى عنوان كرد.
ايازى گفــت: ايجاد معاونــت اجتماعى، 
تقويت شوراى عالى سالمت و امنيت غذايى، 
تقويت همكارى هاى بين بخشى و مشاركت 
مردم، تشــكيل كميسيون اجتماعى و شوراى 
فرهنگى، برگزارى جشــنواره هاى مختلف 
سالمت از جمله سياست هاى وزارت بهداشت 

براى اجتماعى شدن سالمت است.

بستر آموزش مجازى براى كشورهاى اسالمى در دانشگاه 
پيام نور فراهم است

پذيرش577 نفر در مقطع دكترى دانشگاه آزاد اسالمى تبريز

همكارى 875 خيريه در توسعه زيرساخت هاى 
بهداشتى و درمانى

عمليــات احداث واحــد توليدى 
دســتكش هــاى پزشــكى با 20 
ميليــون يــورو ارزآورى در منطقه 

آزاد ارس آغاز شد.
بــه گزارش روابط عمومى و امور 
بين الملل سازمان منطقه آزاد ارس، 
شركت آذر دستكش ارس با سرمايه 
گذارى ايرانــى به ميزان 39 ميليارد 

تومان در ارس احداث مى شود.
به گفته مديرعامل اين شــركت 
ظرفيــت توليــد ســاالنه اين واحد 
400 ميليون جفت انواع دســتكش 
پزشــكى مى باشد كه در مرحله اول 
ســاالنه 300 ميليون جفــت توليد 

خواهد شد.
قبادى گفت: اين شركت با توليد 
دستكش هاى پزشكى به ميزان 15 
ميليــون يورو مانــع از خروج ارز به 

خارج خواهد شد.
وى افزود: صادرات ســاالنه پنج 
ميليــون يورويــى محصوالت اين 
شركت به كشورهاى هدف همراه با 
جلوگيرى از واردات اين محصوالت 
در مجموع به ميــزان قابل توجهى 
به خودكفايى و كمك به بخشــى از 

اقتصاد ملى موثر خواهد بود.
وى با بيــان اينكــه تكنولوژى 
بكارگيرى شده از كشور هندوستان 
مى باشــد، اظهار داشت: مواد اوليه 
توليدات اين شــركت از هندوستان 
و تايلنــد تاميــن شــده و محصول 
نهايى به ميزان 40 الى 50 درصد از 
محصوالت مشابه خارجى وارد شده 

به كشور ارزان تر است.
قبادى اضافه كرد: اين شــركت 
بــراى 350 نفر شــغل ايجاد كرده 
و تمامــى اســتانداردهاى مورد نياز 

جهانى و ايران را كسب كرده است.
مديرعامل شركت آذر دستكش 
ارس گفــت: در اين شــركت انواع 
دســتكش ها با مصارف پزشــكى و 
بهداشــتى و صنايع غذايى از جمله 
دســتكش هاى جراحــى، معاينه، 

وينيل، نيتريل توليد مى شود.
شايان ذكر است، در آئين كلنگ 
زنى اين واحد توليــدى مديرعامل 
و قائم مقــام ســازمان منطقه آزاد 
ارس، مشــاور وزيــر و مديــركل 
تجهيزات پزشكى وزارت بهداشت، 
رزا مختــارى رئيــس اداره نظارت 
بر توليد و كنتــرل كيفى تجهيزات 

پزشكى نيز حضور داشتند.
گفتنى است، شركت آذر دستكش 
ارس دوميــن واحــد توليــدى اين 
مجموعه بعد از شــركت آذرتجهيز 
طب ارس اســت. آذر تجهيز طب با 
ســرمايه گذارى 11 ميليارد تومان و 
اشــتغالزايى 164 نفر فعاليت خود را 
با توليد انواع دســتكش هاى طبى از 
جمله دستكش هاى جراحى، معاينه 
و نيتريل در تيرماه ســال 1396 وبا 
ظرفيــت توليد ســاالنه 70 ميليون 
جفت دســتكش و توليد انواع كيسه 
هاى انتقال خون و ســاير تجهيزات 
مشــابه پزشــكى به بهره بردارى 

رسيده است.
مجموع توليدات اين دوشــركت 
با مديريت واحد واردات دســتكش 
هاى پزشكى و بهداشتى به كشور را 
به صفر رسانده و عالوه بر تامين نياز 
داخل كشــور، بخش قابل توجهى 
نيز توليدات خود را بعنوان محصول 
ايرانى به خارج از كشــور صادر مى 

كنند.

واحد توليد تجهيزات پزشكى با
20 ميليون يورو ارزآورى كلنگ زنى شد


