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ثبت 9 اثر ميراث ناملموس 
استان در فهرست آثار ملى

وجود 500 پرونده قديمى در 
دادگسترى آذربايجان شرقى

مكانيزه سازى  فرآيندهاى امور 
مشتركين، زمينه ساز تحقق 

حقوق شهروندى

مديرعامل بيمارســتان بهبود؛ چهره برتر 
هفتمين جشنواره حوزه كارآفرينى

  بهمن ذيجاه در هفتمين جشنواره حوزه كارآفرينى سازمان تامين اجتماعى در سال 1397 به 
عنوان چهره برتر شناخته شد. 

 به گزارش روابط عمومى بيمارســتان بهبود، مديرعامل بيمارســتان بهبود، در هفتمين جشــنواره حوزه 
كارآفرينى سازمان تامين اجتماعى در سال 1397 در بين مراكز درمانى استان با كسب امتياز الزم...
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طالعــى، مدير بهره 
بردارى شركت گاز استان، 
مكانيزه سازى فرآيندهاى 
امور مشتركين را زمينه ساز 
تحقق حقوق شــهروندى 

برشمرد.
بــه گــزارش روابــط 
عمومى شركت گاز استان 
يوسف  شرقى،  آذربايجان 
طالعــى گفت: نيل به اهداف مديريت بهره بــردارى كه با دارا بودن 
زيرمجموعه اى شــامل 5 منطقه گازرسانى در تبريز و 20 اداره تحت 
پوشــش در شهرستان هاى استان از واحدهاى مهم و بزرگ شركت 
گاز اســتان مى باشد،  در سايه بهبود كيفيت خدمات رسانى وكاهش 
مدت زمان رسيدگى به درخواستهاى مردمى و نهايتًا رضايت مشترى 

محقق خواهد شد.
وى ادامــه داد: در راســتاى جلوگيــرى از اتــالف وقت و هزينه 
مشتركين، مى بايســت نسبت به تأمين مهمترين حقوق شهروندى 
آنان اعم از دسترسى سريع به اطالعات و كاهش مراجعات حضورى 

اقدام نمود.
طالعى به برخى از ســامانه هاى مكانيزه اين واحد اشــاره كرد و 
توضيح داد: به روز نمودن امكانات و اســتفاده از سيســتم هاى نوين 
 IP مديريتى از جمله سيســتم امداد مكانيزه194 و 2194، سيســتم
CMMS بــراى تغذيه اطالعــات و كنترل سيســتمى عمليات 
نگهــدارى و تعميرات، پياده ســازى سيســتم GIS و ارتباط آن با 
IP CMMS ، سيســتم به روز امور مشــتركين جهت ثبت بانك 
اطالعاتى و ارائه خدمات در كمترين زمان و واگذارى خدمات به دفاتر 

پيشخوان از مهمترين اقدامات  نرم افزارى در اين حوزه مى باشد.
مدير بهره بردارى با  تشريح امور اجرايى در واحد  بهره بردارى گاز 
استان اظهار داشت: كنترل و نظارت بر استمرار جريان ايمن گاز  ، باز 
ســازى و مقاوم سازى شــبكه، ، تكريم ارباب رجوع در زمان مراجعه 
حضورى مشــتركين، تالش براى كاهش مرگ و مير ناشــى از عدم 
رعايت نكات ايمنى با  مدنظرقرار دادن بالغ بر 1560000 مشــترك 

گاز استان  مى باشد.

مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى آذربايجان 
شرقى از ثبت سه داستان عاشيقى و مهارت پخت سنتى كوفته تبريزى و 

پنج اثرديگر ناملموس در فهرست آثار ملى خبر داد.
به گزارش ايسنا، منطقه آذربايجان شرقى، مرتضى آبدار، با اعالم اين 
خبر، گفت: نشست كميته ملى ثبت ميراث ناملموس فرهنگى  با حضور 
محمدحسن طالبيان، معاون ميراث فرهنگى كشور در تهران برگزارشد، 
در اين نشســت  9 اثر ناملموس آذربايجان شرقى پس از بررسى و تائيد 

نهايى در فهرست آثار ناملموس ملى قرار گرفت.
وى افزود: در اين جلسه ، داستان عاشيقى «عاشيق عباس توفارقانلى 
و گولگز»، داستان عاشيقى «عاشيق قوربانى» و داستان عاميانه «عاشيق 
خسته قاسيم»، مهارت پخت سنتى كوفته تبريزى، مراسم آغاز برداشت 
محصول در اويوخلوى ميانه، كوچ سنتى عشاير ايل قره داغ، فنون سنتى 
پخت نان محلى يوخا كليبر، مهارت گره چينى و شيشه  تبريز و رسم تهيه 
آب چهل ياســين در مراسم نوروز در روستاى مياب مرند با تاييد اعضاى 

كميته تخصصى ميراث ناملموس به ثبت رسيدند.
مديركل ميراث فرهنگى اســتان با بيــان اين كه ثبت بيش از 1800 
اثرغيرمنقول، طبيعى و ناملموس اســتان، نشــان از توانمندى، ارزش 
و اهميــت ميراث آذربايجان در كشــور دارد، ادامه داد: ميراث فرهنگى 
ناملموس يا همان فرهنگ، آداب و رسوم از دستاوردهاى معنوى هر قوم 
و تمدن محسوب مى شود كه به نوعى ريشه در هويت و ديدگاه آن دارد؛ از 
اين رو ثبت ملى، ماندگارى و حفظ آنها در ارتباطى مستقيم با روح و هويت 

مردم هر منطقه در كشور دارد.
وى خاطر نشــان كرد: آذربايجان به واسطه ى تاريخ و فرهنگ اصيل 
خود عالوه برابناى ثبت شده تاريخى خود، همواره از طريق توانمندى هاى 
هنرمندان و اديبان خود در كشور شهرتى بى بديل داشته و نقش موثرى 

را در ذخيره گنجينه هاى فرهنگى ايران ايفا كرده است.

با حضورحجت االسالم احمد حميدى معاون فرهنگى 
واجتماعى شهردار تبريز ، موسى زارعى مدير فرهنگى 
اين معاونت و مهندس نساج شهردار منطقه پنج نمايشگاه 
فرشته  كوى  فرهنگسراى  در  وهنرى  دستى  صنايع 

برگزارشد . 
هنرجويان  وتوليدات  آثار  آن  در  كه  نمايشگاه  اين  در 
ومربيان مراكز فرهنگى شهردارى منطقه 5 به مناسبت 
گراميداشت سالروز قيام مردم تبريزعليه رژيم ستم شاهى 

در معرض ديد شهروندان قرارگرفت .
معاون فرهنگى واجتماعى شهردار تبريز گفت : برگزارى 
نمايشگاه هايى با هدف ارائه و تبيين توليدات فرهنگى 
وهنرى هنرجويان آموزش ديده در فرهنگسراها اقدامى 

ارزشمند است . 
: در مقايسه با  حجت االسالم حميدى درادامه افزود 
سالهاى گذشته كه شهردارى تبريز از فضاى فرهنگى 
به  وهنرى  اثرفرهنگى  صدها  بود  برخوردار  محدودى 
نمايش گذاشته شده درنمايشگاه شهردارى منطقه پنج 

احساس خشنودى وغرورمى دهد . 

وى در پايان ضمن قدردانى از شهردار منطقه پنج گفت : 
اين منطقه با مديريت جديد درمسائل فرهنگى واجتماعى 
با نگاهى ويژه عملكرد قابل تقديرى داشته است. گفتنى 
است اين نمايشگاه با 200 اثر هنرى تا24 بهمن در 
فرهنگسراى كوى فرشته درمعرض ديد عالقمندان قرار 

گرفته است.

نمايشگاه صنايع دستى وهنرى در فرهنگسراى فرشته برگزار شد
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مجموعــه 26 جلدى كتــب آموزش 
شــهروندى كه به همــت معاونت فرهنگى و 
اجتماعى شهردارى تبريز تدوين و چاپ شده 
بــود، با حضور مهدى جمالى نژاد، معاون وزير 

كشور رونمايى شد.
به گزارش ايسنا، منطقه آذربايجان شرقى، 
شــهردار تبريز در حاشــيه رونمايــى از اين 
مجموعه، با بيان اين كه آموزش شــهروندى 
از ابتدا جزو برنامه هاى اصلى شهردارى تبريز 
بوده است، گفت: نزديك يك سال با همكارى 
آموزش و پرورش تدوين ســرفصل هاى اين 
كتاب هــا در حــال انجام بود كــه باالخره در 
نمايشــگاه مديريت شــهرى و روســتايى 

رونمايى شد.
ايرج شــهين باهر افزود: ايــن مجموعه 
شــامل 26 عنوان كتاب بوده كه براى مقاطع 
مختلف و گروه هاى هدف مشــخص تدوين و 

چاپ شده است.
وى بيــان كرد: با اين مجموعه از كتاب ها، 
از ســال آينده شــاهد تدريس رسمى آموزش 

شهروندى در كشور خواهيم بود.
وى خاطرنشــان كرد: معاون وزيركشور و 
ديگر شــهردارانى كه از اين مجموعه بازديد 
كردند از آن استقبال كرده و آن را اقدامى مهم 

و رو به جلو تعبير كردند.
شــهردار تبريز افزود: اگر بخواهيم شاهد 

ارتقاى فرهنگ شهرنشــينى در كشور باشيم 
بايد به ســمت آموزش برويم و بهترين زمان 
براى اين آموزش به دانش آموزان دبســتان و 

راهنمايى است.
وى گفت: فردى كــه در آينده مى خواهد 
وارد جامعه شــود بايد بداند چگونه در محيط 

شهر زندگى كند.
براســاس اين گزارش؛ پس از آيين افتتاح 
نمايشــگاه مديريت شــهرى و روستايى در 
بندرعباس، براى اولين بار در ســطح كشــور 
از مجموعــه كتاب هاى آموزش شــهروندى 

رونمايى شد.
مجموعه كتب آموزش شــهروندى براى 
اولين بار در ايران، همزمان با افتتاح نمايشگاه 
مديريت شهرى و روستايى توسط شهردارى 
تبريز رونمايى شــد، اين مجموعه در 26 جلد 
گردآورى و چاپ شــده است كه 13 جلد ويژه 
دانــش آموزان و 13 جلــد آن ويژه مربيان در 
محورهاى مختلف شهروندى تدوين و تنظيم 

شده است.
 حقوق شهروندى، خدمات شهرى و فضاى 
سبز، توسعه پايدار و محيط زيست، معمارى و 
شهرســازى، حمل و نقــل و ترافيك، اوقات 
فراغــت، ورزش، خالقيت، پدافند غيرعامل و 
تكنيــك هاى آموزشــى از جمله موضوعات 

مورد بحث در اين مجموعه است.

مجموعه كتاب هاى آموزش شهروندى رونمايى شد

على النقى حســـــــين اف سركنسول 
رئيس  با  تبريز  در  آذربايجان  جمهورى 

دانشگاه علوم پزشكى تبريز ديدار كرد.
خبرنگار جام جم آذربايجان شرقى: 
در اين ديدار كه بـــــــا حضور تنى چند از 
در  آذربايجان  سركنسولگرى  مسئولين 
تبريز، اسماعيل بابايى رئيس دفتر نمايندگى 
وزارت امور خارجه در تبريز، كاظم شكورى 
علوم  دانشگاه  پزشكى  دانشكده  رئيس 
پزشـــــــكى تبريز و مدير امور بين الملل 

دانشگاه در دفتر رياست دانشگاه برگزار شد 
طرف آذرى بر تمايل خود جهت گسترش 
همكاريها در زمينه هاى آموزشى، درمانى و 
تحقيقاتى تاكيد كرد. صومى رئيس دانشگاه 
علوم پزشكى تبريز نيز ضمن ارائه گزارشى 
از همكاريهاى اخير با كشور آذربايجان طى 
با  كه  كرد  اميدوارى  ابراز  گذشته  سال   5
و  متخصص  انســـــــانى  نيروى  تامين 
براى  زمينه  باكو  كلينيك  فوق تخصص 

همكاريهاى بيشتر افزايش يابد.

ديدار سركنســول آذربايجان  با رئيس دانشــگاه علوم پزشكى تبريز

دعوت به همكارى  

09142345516

به يك نفر خانم حسابدار دريك 
شركت معتبر واقع در شهر جديد 

سهند نيازمنديم.



«افشين آريايى نژاد»، ورزشــكار آذربايجان شرقى، 
نايب قهرمان مســابقات بين المللى كيك بوكسينگ جام 

فجر شد.

خبرنگار جام جم آذربايجان شــرقى: آريايى 
نژاد، تنها نماينده آذربايجان شــرقى در اين مسابقات بود 
كــه در تركيب تيم ايران به رقابــت با حريفان پرداخت و 

توانســت به عنوان نايب قهرمانى اين دوره از مســابقات 
دست يابد. 

اين مســابقات در رده هاى سنى جوانان و بزرگساالن 

و به ميزبانى استان گيالن برگزار شد. 
آريايى نژاد پيش از اين در مســابقات ملى و بين المللى 

مختلف به مقام قهرمانى دست يافته است. 

3ورزشكار آذربايجان شرقى نايب قهرمان جام فجر شد ضميمه رايگان ضميمه رايگان 
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معاون پرورشى و فرهنگى آموزش و پرورش آذربايجان 
شرقى از شركت چهار هزار دانش آموز دختر در همايش ملى 

حفظ جزء سى ام قرآن كريم خبر داد.
طاهر علمى با اشــاره به اهميت برنامــه هاى تربيتى در 
ســند تحول بنيادين آموزش و پــرورش بيان كرد: " از زمان 
تشكيل امور تربيتى، سرمايه و ذخاير انقالب در شان جمهورى 
اسالمى به وجود آمده است و از متون دينى برخوردار شدند."

وى بــا بيان اين كه يكــى از مهمترين فعاليت هاى امور 
تربيتى، برنامه هاى قرآن، عترت و نماز است، گفت: " امسال 
برنامه ملى حفظ جزء ســى ام در مدارس كشــور اجرايى مى 
شود كه بر اساس ابالغ وزارت آموزش و پرورش سهم استان 
آذربايجان شــرقى70 هزار نفر بود كه با تالش و برنامه ريزى 

مسئولين امر اين تعداد به 213 هزار نفر رسيد."
علمى بــا بيان اين كــه اين تعداد، يك ســوم جمعيت 
دانش آموزى استان را تشكيل مى دهد، گفت: " براى تجليل 
از فعاالن حفظ جزء سى ام، پنجم اسفند، همايش بزرگ چهار 
هــزار نفرى دانش آموز ى در مصالى بزرگ امام (ره) برگزار 

مى شود."
معاون پرورشــى و فرهنگى آموزش و پرورش اســتان 
افزود:" از نواحى پنجگانه تبريز به تعداد هشــتصد نفر دانش 
آموز دختر از هر ناحيه با لباس متحدالشــكل در اين همايش 
شــركت مى كنند و در حاشــيه اين همايش نمايشگاه هاى 

مختلفى نيز تشكيل مى شود."
علمى ادامه داد: "دانش آموزان پايه هاى پنجم و ششــم 
ابتدايى در اين همايش كه از ساعت 8 و سى دقيقه صبح تا 11 

و سى دقيقه برگزار مى شود، شركت خواهند كرد."
وى از حضور مديركل قرآن و عترت و نماز كشــور در اين 
همايش خبر داد و اضافه كرد: "چهار ســوره قدر، تين، زلزال و 
ماعون در اين همايش به صورت گروهى خوانده مى شوند."

معاون پرورشى و فرهنگى آموزش و پرورش استان گفت: 
"در مناطق استان نيز همايش هاى مختلفى ازجمله همايش 
3000 نفــرى دانش آموزان مراغه و يــا 1500 نفرى دانش 

آموزان ميانه و 120 محفل انس با قرآن برگزار شده است."

كل  رييــس   
دادگســترى آذربايجــان 
شرقى گفت: در حال حاضر 
تنها تعداد 500 فقره پرونده 
قديمــى (مســن) در اين 
مجموعــه وجــود دارد كه 
نسبت به سال هاى گذشته 

آمار پايينى است.
به گــزارش روابط عمومى دادگســترى اســتان، حجت 
االسالم حكمتعلى مظفرى در جمع اهالى آخاماقيه در مسجد 
اميرالمؤمنين(ع) با اشاره به ضرورت اصالح برخى قوانين، وجود 
ماده 450 آيين دادرســى كيفرى جديد را موجب اطاله دادرسى 
دانست و افزود: به همين دليل موجودى برخى شعب دادگاه هاى 

تجديدنظر استان به بيش از 500 پرونده نيز رسيده است.
وى بر لزوم استفاده از تمام ظرفيت شوراهاى حل اختالف در 
صلح و سازش تاكيد كرد و اظهار داشت: صلح بين طرفين دعوا 
در اين مرحله مانع از ورود پرونده هاى حقوقى به دادگســترى 

مى شود.
حجت االســالم مظفرى، رجوع به باورهاى دينى و اصل 
اخالقى عفو و گذشــت را موجب حل و فصل بسيارى از پرونده 
هاى قضايى برشــمرد و يادآورى كرد: دين اسالم و آموزه هاى 
ائمــه معصومين (ع) نيز در اين باره سفارشــات زيادى دارد كه 
بايد عمل به آنها در ســرلوحه رفتارهاى خانوارها در هنگام بروز 

مشكالت قرار بگيرد.
وى هدف از برگزارى ديدارهاى مردمى مســئولين قضايى 
با مردم را حل مشكالت قضايى شهروندان در چارچوب قانون 
اعالم كرد.وى با اشاره به كثرت مراجعه مردم به دستگاه قضايى 
و هزينه هاى مادى و روانى آن بر فرهنگ ســازى در خصوص 
صلح و سازش و مداخله اجتماعى قبل از تشكيل پرونده قضايى و 
رجوع به باورهاى دينى و اصل اخالقى عفو و گذشت تاكيد كرد.

حجت االســالم مظفرى ادامه داد: بايد توجه داشــت كه 
كمرنگ شدن مسايل دينى و اخالقى موجب افزايش گرفتارى 
ها در جامعه اســت و كار قانون، فصل خصومت و رفع تظلم مى 

باشد.

شــركت 4000 دانش آموز در 
همايش ملى حفظ جزء سى ام قرآن

وجود 500 پرونــده قديمى در 
دادگسترى آذربايجان شرقى

خبر خبر

 وزير صنعت، معــدن و تجارت در خصوص 
نوسانات اخير بازار خودرو گفت: تالطم بازار خودرو 
ارتباطى با خودروســازان ندارد و بيشــتر مرتبط با 
امورى است كه خارج از حيطه كنترل خودروسازان 

است.
بــه گزارش مهر،      رضــا رحمانى  در خصوص 
آخرين وضعيت خودروســازان و نوسانات اخير بازار 
خودرو بيان كرد: خودروســازان در ماه هاى اخير با 
مشــكالتى مواجه بودند كه اين مشكالت در قالب 

كاهش توليد نمايان مى شد.
وى افزود: امروز اين مشــكالت برطرف شده  و 
وضعيت خودروسازان با توليد بيشتر روزبه روز بهبود 

يافته است.
وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: هم اكنون 
هر يك از شركت هاى توليدكننده خودرو، روزانه در 
حــدود دو هزار خودرو توليد مى كنند كه اين آمار در 
گذشــته كمتر از هزار خــودرو بود.رحمانى تصريح 

كرد: بــا توجه به اتمام تالطم هاى بــازار خودرو و 
رفع مشــكالت خودروسازان، اميد است اين رقم در 
آينده اى نه چندان دور به 2500 تا سه هزار خودرو در 

روز برسد.وزير صنعت، معدن و تجارت در خصوص 
تعهدات معلق خودروســازان ابراز كرد: در پى بهبود 
وضعيــت خودروســازان و كاهش نوســانات بازار 

خودرو، خودروسازان به صورت تدريجى به تعهدات 
خود عمل خواهند كرد.

وى در ادامــه از تمامــى افــرادى كــه قادر به 
همكارى هســتند دعوت به مشاركت كرد و گفت: 
امروزه باهمت قطعه ســازان و خودروسازان بيش 
از 80 درصد قطعات خودرو بومى ســازى شــده و از 
تمامى كسانى كه مى توانند در داخلى سازى قطعات 

همكارى كنند، دعوت به عمل آورده مى شود.
وزيــر صنعت، معدن و تجارت افزود: در آينده اى 
نه چنــدان دور قادر خواهيم بود در ســال حمايت از 
كاالى ايرانى، با افتخار، تمام قسمت هاى خودرو را 
بومى ســازى كنيم.رحمانى در خصوص نظارت بر 
فروش اينترنتى خودرو بيان كرد: متأسفانه درگذشته 
حكاياتى در خصوص اينكه افرادى در شهرستان ها 
خودروهــا را پيش فروش مى كردنــد و در پايتخت 
مى فروختند، وجود داشــت. اما هم اكنون با اعمال 

محدوديت خريد اين مشكل حل شده است.

التهاب بازار خودرو ربطى به خودروسازان ندارد

مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى آذربايجان شرقى خواستار توليد 
آثار مشترك هنرى توســـــــط هنرمندان جمهورى آذربايجان و 

آذربايجان شرقى براى ارائه در عرصه هاى جهانى شد.
به گزارش ايسنا، منطقه آذربايجان شرقى، محمد محمدپور در ديدار 
با سركنسول  جمهورى آذربايجان، با تاكيد بر ظرفيت هاى فرهنگى 
و هنرى آذربايجان  شرقى،  گفت: آذربايجان شرقى زمينه هاى زيادى 
مى توان  كه  دارد  آذربايجان  جمهورى  با  همكارى  ها  گسترش  براى 
حوزه ى فرهنگ و هنر را بهترين و گســـــــترده ترين بستر براى اين 
تعامالت عنوان كرد. وى، به برخى اشتراكات فرهنگى و مذهبى ميان 
دو كشور اشاره كرد و گفت: با تقويت همكارى ها و تبادالت فرهنگى و 
هنرى و هم افزايى بيش از پيش مى توانيم به دستاوردهاى جديدى در 
اين حوزه  دست يابيم. محمدپور، با تاكيد بر وجوه مشترك فرهنگى 
ميان مردم جمهورى آذربايجان و آذربايجان شـــــــرقى و همچنين 

هم افزايى  و  تعامل  خواستار  فراوان،  هنرى  و  فرهنگى  قابليت هاى 
بيش از پيش ميان هنرمندان رشته هاى مختلف و توليد آثار مشترك 
براى ارائه در عرصه هاى بين المللى شد.وى،  در ادامه به تنوع حوزه 
ماموريتى اداره كل اشاره كرد و گفت: آذربايجان شرقى از پتانسيل غنى 

و سرشارى در حوزه هاى مختلف فرهنگى و هنرى برخوردار بوده و 
آمادگى همكارى ها گسترده اى را در اين حوزه ها دارد. مديركل فرهنگ 
فرهنگى  برنامه   چند  برگزارى  از  همچنين  استان  اسالمى  ارشاد  و 
و هنرى بين المللى در تبريز خبر داد و گفت: فراخوان جشنواره هاى 
خوشنويسى ميرعلى تبريزى، شعر پروين اعتصامى، نگارگرى سلطان 
محمد نقاش و چندين برنامه  ديگر كه در تبريز در حال برگزارى است و 
از هنرمندان جمهورى آذربايجان نيز دعوت مى كنيم با ارسال آثار خود 

در اين رويداد ها حضور يابند.
 وى، از آمادگى اين اداره كل براى ايجاد زمينه جهت تعامالت فرهنگى 
و هنرى ميان دو كشور خبر داد. سركنسول جمهورى آذربايجان در 
تبريز نيز در اين ديدار با تاكيد بر اينكه آماده همكارى دوجانبه و ايجاد 
خواستار  هستيم  آذربايجان   جمهورى  در  تبريز  هنرمندان  براى  فضا 

گسترش مناسبات فرهنگى و هنرى ميان دو كشور شد.

مدير كل فرهنگ و ارشــاد اســالمى اســتان خواستار شد؛

هنرمندان جمهورى آذربايجان و آذربايجان شــرقى آثار مشــترك توليد كنند

  يكشنبه  5   اسفند  1397     شماره 5331



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 ضميمه رايگان روزنامه در استان آذربايجان شرقى

ديدى اى دل كه غم عشق دگر بار چه كرد
چون بشد دلبر و با يار وفادار چه كرد

آه از آن نرگس جادو كه چه بازى انگيخت
حافظآه از آن مست كه با مردم هشيار چه كرد

صاحب امتياز: سازمان صدا و سيماى جمهورى اسالمى ايران                                                 
سرپرست استان آذربايجان شـرقى:  بهمن راهـرى               

تحريريه شهرستانها:    021-44233511

دفتر سرپرستى استان آذربايجان شرقى:
041 - 35579285 - 9  

 بهمن ذيجاه در هفتمين جشــنواره حوزه كارآفرينى 
ســازمان تامين اجتماعى در سال 1397 به عنوان چهره برتر 

شناخته شد. 
 به گزارش روابط عمومى بيمارســتان بهبود، مديرعامل 
بيمارســتان بهبود، در هفتمين جشــنواره حوزه كارآفرينى 
سازمان تامين اجتماعى در سال 1397 در بين مراكز درمانى 
استان با كســب امتياز الزم، و احراز شرايط به عنوان يكى از 
هجــده چهره برتر حوزه كارآفرينى  انتخاب شــد.  ذيجاه - 
مدير عامل بيمارســتان -  روحيــه كار تيمى همه كاركنان 
بيمارســتان را موجب كســب موفقيت هاى اخير اين مركز 
درمانى دانســته، تالش دلسوزانه و مســتمر كليه پزشكان، 
كاركنــان و كادر درمان را در راســتاى تحقق اهداف اصلى 
بيمارســتان كه همانا رضايت مندى مشتريان و بيماران مى 
باشد، دانست. اين جشنواره همه ساله و در راستاى ارج نهادن 
بــه زحمات كارگران و كاركنان بيمه شــده تامين اجتماعى 
توسط كارفرمايان و تشويق كارفرمايان به استفاده از كاركنان 
و كارگران بيمه شده در محيط هاى ادارى، كارگاهها و بنگاه 
هاى اقتصادى برگزار مى شود. معيار انتخاب كارفرماى نمونه 
در اين جشــنواره با در نظر گرفتن تعداد كثيرى از پارامترهاى 
مختلف در حوزه اســتخدام نيروهاى متخصص و مرتبط و با 

ارزيابى و كارشناسى سازمان تامين اجتماعى مى باشد.  
شايان ذكراست شركت تعاونى خدمات بهداشتى درمانى 
بهبود تبريز ( بيمارســتان بهبود ) در سال 1397 عالوه بر اين 
موفقيــت ، عنوان شــركت تعاونى نمونه ملى وكشــورى و 

هچنين تعاونى برتراستان را نيز كسب كرده است.

مديرعامل بيمارستان بهبود؛ 
چهره برتر هفتمين جشنواره 

حوزه كارآفرينى

خبر

 مدتى اســت مشــكالت اقتصادى دامن قشر 
عظيمى از جامعه را فراگرفته و هزينه هاى اقالم مورد 
نياز شهروندان به طرز سرسام آورى باال رفته است. در 
اين ميان خانواده هايى هستند كه نه تنها بايد اين هزينه 
هاى وحشتناك زندگى را تحمل كنند بلكه به داليلى 
چون فقر و بيمــارى آن هم از نوع بيماريهاى خاص و 
چند معلوليتى، مجبورند بارى ســنگين تر از ديگر افراد 

جامعه را بردوش نحيف خود تحمل كنند.
خبرنگار جام جم آذربايجان شرقى: 
خانواده هايــى كه برخى از اعضاى آنها دچار معلوليت 
هاى جسمى – حركتى، ذهنى، بيماريهاى خاص چون 
انواع سرطان ها، نياز به پيوندى ها ، كليوى ها و ... اند.

اين خانواده ها در شــرايط كنونى كه قيمت دارو و 
هزينه هاى درمان چندين برابر افزايش يافته نه تنها بايد 
با درد و رنج بيمارى دست و پنجه نرم كنند بلكه همواره 
با چشمان بى سو و كم رمق خود در انتظار يارى و كمك 
خيرين دلسوز روزها را به شب برسانند تا شايد فرصتى 

ديگر براى ادامه حيات عزيزان خود بدست آورند.
يكــى از خانواده هايى كه به ســختى امرار معاش 
كرده و نياز مبرم به حمايت خيرين و جامعه دلسوز دارند 
خانواده اى است كه در يكى از محالت حاشيه كالنشهر 
تبريز در خانه اى محقر و اســتيجارى زندگى مى كنند. 
سه نفر از اعضا و فرزندان اين خانواده معلول جسمى -  
حركتى و ذهنى هستند و يكى از آنها عالوه بر معلوليت 

جسمى -  حركتى نياز شديدى به پيوند كليه دارد.
اما پدر و مادر خانواده به دليل فقر مالى شديد قادر به 
تهيه كليه براى جوانشــان نيستند و پسر بيمارشان ذره 

ذره جلوى چشمان رنجديده شان آب مى شود.
خانم ف.د. مادر خانواده كه خود زير 50 ســال سن 
داشــته ولى ناماليمات روزگار چهره او را بسيار تكيده 
تر از سنش نشان مى دهد با ما از مشكالتش مى گويد: 
هرچند شــوهرم صبح تا شب كار مى كند اما درآمدمان 
كفاف خرج و مخارجمان را نمى كند و هميشه درتامين 

مايحتاج اوليه زندگى بامشكل مواجه هستيم. 
اين مادر زحمتكش افزود: هزينه هاى درمان پسرم 
كه هم معلول جســمى - حركتــى بوده و هم ناراحتى 
كليوى داشــته و بايد هفته اى ســه بار براى دياليز به 
بيمارستان برود بسيار باالست و عليرغم اينكه توسط 
فردى خير بيمه درمان شده است اما خيلى مواقع حتى 

قادر به تامين برخى داروهاى او هم نيستيم.
وى ادامه داد: يكى از دخترهايم معلول جســمى - 
حركتى بــوده و قادر به انجام فعاليت هاى روزمره اش 
نيست. دختر ديگرم هم معلول ذهنى بوده و مشكالت 

خاص خودش را دارد.
اين مادر رنجديده گفت: تنها دختر كوچكمان سالم 
است كه او هم از شرايط نامساعد حاكم بر خانه و روزگار 

پرتالطم هميشه رنج مى برد. 
وى افزود: هرچند اين مشكالت كمر من و شوهرم 
را شكســته ولى اگر مسكن ما كه مدتى است مخروبه 
شده، بازسازى شود بارى از دوش ما برداشته مى شود. 
اين مادر فداكار در ادامه به مشكل پيوند كليه پسرش 
اشاره كرد و گفت: پيوند كليه پسرم مشكل بسيار بزرگى 
است كه اگر خيرين و شهروندان دلسوز بتوانند به نوعى 
در تهيه كليه و پيوند آن به پسرم كمك كنند شايد پسرم 

اميدوارانه تر به زندگى برگردد.
او در ميان ســخنان خود بــه نقش انجمن حمايت 
از بيمــاران كليوى و نيز خيرى دلســوز در حل برخى 
مشــكالت و گره هاى زندگى اش اشاره كرد و گفت: 
هرچنــد انجمن حمايت از بيماران كليوى و فرد خيرى 
كه مدتى اســت در تهيه داروها و ديگر اقالم و نيازهاى 
زندگى به مــا كمك مى كنند، اما در شــرايط كنونى 
مشــكل عمده ما تهيه مسكن و پيوند كليه پسرم است 

كه هنوز حل نشده است.
صالــح قليلومديرعامل انجمن خيرين مســكن 
ســاز استان بااشــاره به اينكه خانواده هايى كه توسط 
نهادهاى خيريه چون انجمن حمايت از بيماران كليوى 
به ما معرفى مى شوند در اولويت هستند افزود: يكى از 
مواردى كه نياز مبرم به مسكن دارند خانواده اى است 

كه سه معلول و يك بيمار نياز به پيوند كليه دارد. 
وى در گفتگو با خبرنگار ما گفت: ســعى مى كنيم 
ساخت مسكن آنها را حداكثر تا عيد امسال آغاز كرده و 
تا اواخر بهار يا اوايل تابستان آنها را صاحب خانه كنيم.

مديرعامل انجمن خيرين مسكن ساز استان افزود: 
در جريان جلســات متعددى كه با ديگر انجمن هاى 
خيريه استان داشــتيم قرار براين شده كه تعامل و هم 
افزايى خود را با يكديگر بيشــتر كنيم تا بهتر بتوانيم به 
خانواده معلوالن و بيماران خاص كمك و مســاعدت 

رسانيم.

وى افــزود: به منظور حمايــت از خانواده هايى كه 
بيــش از دو معلول دارند و بضاعــت كافى براى تهيه 
مســكن مناســب ندارند كمك بالعوض 30 ميليون 
تومانى دريافت كنند و در اين راســتا چندى پيش 10 
واحد مسكونى در شــهر جديد سهند خريدارى شده و 
در شــرف تحويل به خانواده هاى بى بضاعت معلول 

دار هستيم.
قليلو خاطرنشــان كرد: در رابطه با خانواده هايى كه 
زمين دارند ولى قادر به ساخت آن نيستند نيز سعى مى 
كنيم تاحد توان در ساخت خانه كمك كنيم و باتوجه به 
اينكه هزينه صدور پروانه ساختمان و تمامى انشعابات 
چون آب، بــرق، گاز، تلفن و ... بــراى بار اول رايگان 
اســت لذا هزينه ســاخت منزل آنها تا حدود 25 درصد 

كاهش مى يابد.
محمدحسين منافى رئيس هيات بيماريهاى خاص 
اســتان نيز با تاييد كمك بالعوض 30 ميليون تومانى 
به خانواده هاى بيــش از دو معلول افزود: طبق توافق 
نامه انجمن خيرين مســكن ســاز با نهادهايى چون 
بنياد مســتضعفان – بنياد مسكن -  اداره كل مسكن 
و راهدارى، خانــواده هايى كه بيش از دو معلول دارند 
در شــهرها ، مسكن و شهرســازى و در روستاها بنياد 
مسكن به كمكشــان آمده و در ساخت مسكن آنها را 

يارى و حمايت كنند.
وى افــزود: 15 ميليــون تومان اين مبلغ توســط 
بنياد مســتضعفان و 10 ميليون تومان آن توسط اداره 
بهزيســتى و بقيه آن توسط ديگر خيرين مسكن ساز 

تامين مى شود.
رئيــس هيات بيماريهاى خاص اســتان ادامه داد: 
همچنين تســهيالتى فراهم شــده كه به متقاضيان 
ساكن در روستاها و شهرهاى كوچك اطراف كالنشهر 
تبريز وام 25 ميليون تومانى با نرخ سود چهاردرصدى 
پرداخت شــود تا نيازمندان در ســاخت مسكن خود با 

مشكالت كمترى مواجه شوند.
رئيس هيات بيماريهاى خاص اســتان خاطرنشان 
كرد: باتوجه به موقعيت كالنشــهر تبريز ســاختمان 
فعلى انجمن حمايت از بيماريهاى كليوى در شان اين 
كالنشهر نيست و در وهله اول بايد ساختمانى مناسب 
با دستگاههاى دياليز متعدد در تبريز درنظر گرفته شود.

وى افزود: ما نيز از طريق خيرين استان و نهادهاى 

مربوطه ســعى مى كنيم تاحد امكان از تهران  كمك 
بگيريم.

منافى با استمداد از مردم خير استان، از آنان خواست 
تا در آســتانه سال جديد اين بيماران را فراموش نكنند 
و در جهت كمك به بيماران خاص احساس مسئوليت 
كرده و همچون ســاير كارهاى خير خداپســندانه كه 
خيران استان هميشه پيشــرو هستند در اين موضوع 

نيز مساعدت كنند.
عادل فيروزى مدير انجمن خيريه حمايت از بيماران 
كليوى تبريز نيز گفت: اميدواريم با مذاكرات انجام شده 
و توافقات حاصله در آينده نزديك شاهد مساعدت بيش 
از پيش انجمن خيرين مسكن ساز استان در مسكن دار 

كردن بيماران كليوى باشيم.
وى افزود: انجمن خيرين مســكن ســاز اســتان 
موافقت كرده افراد معرفى شده از سوى انجمن حمايت 
از بيماران كليوى در صاحبخانه شدن در اولويت باشند.
فيروزى در بخش ديگرى از سخنان خود با اشاره به 
اينكه انجمن خيريه حمايت از بيماران كليوى تبريز به 
عنوان نهادى عام المنفعه نزديك به سه دهه در عرصه 
خدمت رســانى به بيماران كليوى محروم ارائه خدمت 
نموده افزود: هم اكنون يك هزار و 885 بيمار نارسايى 
كليوى (دياليــزى) و يك هزار و 470 بيمار پيوند كليه 

تحت پوشش اين انجمن قرار دارند.
وى در خصوص عمده مشــكالت بيماران كليوى 
گفت: هزينــه هاى تاميــن داروهاى مــورد لزوم و 
تجهيزات پزشكى مورد نياز (اغلب كاتتر دياليز)، اياب 
و ذهاب به بخش دياليز، هزينه هاى معيشتى و به ويژه 
هزينــه تامين كليه مورد لزوم جهت پيوند از مهمترين 

مشكالت اين بيماران بشمار مى رود.
مدير انجمن خيريه حمايت از بيماران كليوى تبريز 
خاطرنشــان كرد: به منظور كاهش مشــكالت آنها، 
اين انجمن تاحد ممكن ســعى كــرده در محورهاى 
زير به بيماران واجد شــرايط كمك كند كه عبارتنداز: 
مســاعدتهاى دارو و درمان، پرداخت هزينه پيوند كليه 
به كليه دهنده و هزينه بســترى و تجهيزات پزشكى، 
پرداخت مستمرى ماهانه به عنوان كمك هزينه اياب 
و ذهاب، توزيع سبد غذايى و اقالم موردنياز در زمانهاى 

ضرورى.
وى افــزود: كمك به بيماران نارســايى كليوى از 
مصاديق بارز ايثار و نوعدوســتى اســت و آيه شريفه 
"هركس نفســى را احيا كند مثل آن اســت كه تمامى 
انفاس را احيا نموده" براين موضوع صحه گذاشــته و 
از مردم نوعدوســت و نيكوكار استان دعوت مى شود از 
راههاى زير ما را در اين امر خير يارى كنند. تعيين مقررى 
ماهانه از طريق تكميل فرم هاى اشتراك ماهانه و جلب 
اعانات توسط متصديان مشاركت هاى مردمى انجمن 
و ارايه قبض رسمى - واريز كمكهاى مردمى به شماره 
حســاب 100734438001 نزد بانك ملى ايران و يا از 
طريــق كارت به كارت - واريــز وجوهات به صندوق 
هاى جلب اعانات انجمن در سطح شهر و معابر عمومى 
و اماكــن و نيز اهداء لوازم خانگى – ارزاق ضرورى و ... 
به دفتر انجمن جهت توزيع بين بيماران نيازمند.مدير 
انجمن بيمارى هاى كليوى و پيوند اعضا بااشــاره به 
اينكه هــم اكنون حدود 350 بيمار با گروه هاى خونى 
متفاوت در ليست نوبت پيوند هستند، خاطرنشان كرد: 
نيــاز به پيوند برخى از اعضاى دياليزى هزينه بااليى را 
مى طلبد كه بايد همه به فكر تامين آن باشــيم چون در 

واقع به نوعى با جان انسان ها سر و كار داريم.
فيروزى افــزود: هرچند هزينه هاى دياليز بيماران 
دياليزى به عهده دولت است اما در رابطه با هزينه پيوند 
كليه كه رقم بســيار بااليى است، هيچگونه كمكى از 
ســوى دولت انجام نمى شــود و اينجاست كه اغلب 
بيماران پيوندى بخصوص كسانى كه از نظر مالى تامين 
نيســتند با مشــكالت متعددى مواجه مى شوند و اگر 
حمايت خيرين و مردم دلســوز پشتوانه انجمن خيريه 
حمايت از بيماران كليوى نباشد مشكل اين بيماران حل 

نخواهد شد.
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