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مدير صندوق بيمه اجتماعى كشــاورزان، روستاييان و عشــاير آذربايجان شرقى از برگزارى 
اجالس دو روزه مديران صندوق اســتان ها طى روزهاى 26 و 27 تيرماه در شهرســتان كليبر 

خبر داد.
محمد نظرى در نشست شــوراى هماهنگى ادارات تابعه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى 

در استان آذربايجان شرقى با تشريح داليل انتخاب شهرستان هاى كليبر و خداآفرين به عنوان...

  

  

 فاز اول مرمت و احيا ى فاز اول مرمت و احيا ى""باغ و عمارت كالنترباغ و عمارت كالنتر""  
 مرداد  مرداد 9797 پايان  مى يابد پايان  مى يابد

ضرورت مشاركت مشتركين 
در صرفه جويى آب

عملكرد برخى دستگاههاى استان در 
جذب اعتبارات ضعيف است

حمايت از توليدات شركت هاى 
دانش بنيان حوزه سالمت
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معــاون امــور عمرانى اســتاندار 
آذربايجان شــرقى گفت: تعــدادى از 
دســتگاه هاى اجرايى اســتان در جذب 
اعتبارات تخصيصى عملكردى نگران 

كننده دارند.
جواد رحمتى  در نشســت شــوراى 
فنى اســتان با بيان اينكه وضعيت مالى و بودجه اى استان از شرايط عمومى كشور 
تاثيرپذير اســت، اظهار داشــت: اينكه تاكنون اعتبارات هنگفتى در استان توسط 
دستگاه هاى اجرايى جذب نشده، برايم شوك آور است و بايد تالش كنيم در فرصت 

يك روزه نسبت به جذب و يا جابجايى محل اعتبارات اقدام كنيم.
وى به دستگاه هاى اجرايى استان فرصت داد تا فردا نسبت به جذب بودجه هاى 
تخصيصى و يا در صورت امكان براى جابجايى رديف ها با ســاير دســتگاه ها و 

طرح هاى عمرانى اقدامات فورى انجام دهند.
رحمتى با تاكيد بر اينكه در شــوراى فنى اســتان بايد مسايل كالن طرح شده و 
از طرح مســايل جزئى خوددارى شــود، افزود: مسايل جزئى بايد در فرماندارى ها 
و كارگروه پيمان كه از زيرمجموعه هاى شــوراى فنى اســت، طرح و درباره آنها 

تصميم گيرى شود.
وى ادامه داد: از اين پس در جلسات شوراى فنى بايد هر دستگاه اجرايى حداقل 
30 دقيقه از عملكرد موفق و يا غيرموفق خود را ارايه داده و تجربيات خود را در حوزه 

هاى عمرانى در اختيار ساير دستگاه ها قرار دهد.
رحمتــى اضافه كرد: همچنين بايد در جلســات مزبــور از مراكز علمى، فنى و 
تخصصى غيردولتى نيز حضور داشته باشند تا مسايل به صورت دوطرفه بين دولت 

و بخش خصوصى حالجى شده و تصميم گيرى شود.
وى با تاكيد بر كيفى ســازى طرح هاى عمرانى در دستگاه هاى اجرايى، گفت: 
كيفيت كارها از اهميت بااليى براى دولت برخوردار است و در اين زمينه تالش مى 
كنيم دبيرخانه شوراى فنى فعال شده و محور اصلى اين شورا نبايد به رويكردهاى 

تقاضامحور خالصه شود.
معاون امور عمرانى استاندار آذربايجان شرقى همچنين به موضوع صرفه جويى 
در مصرف برق در ادارات دولتى اشاره كرد و از شركت توزيع برق استان خواست تا 
نسبت به قطع برق شهرى ادارات اقدام فورى كرده و در اين زمينه ابتدا از استاندارى 
شروع كند. رحمتى افزود: تمامى ادارات دولتى آذربايجان شرقى موظف هستند از 

ساعت 15 به بعد بجاى برق از ژنراتورها استفاده كنند.
وى، ســهم آذربايجان شــرقى در صرفه جويى برق در فصل تابستان را بيش از 
120 مگاوات اعالم و اضافه كرد: از اين ميزان برق مصرفى، 53 مگاوات به ادارات 
و دســتگاه هاى دولتى اختصاص دارد كه اگر صرفه جويى هاى الزم به عمل آيد، 

نصف سهم استان از محل صرفه جويى حاصل مى شود.

ثبت نام طرح ضيافت انديشه دانشجويان دانشگاه پيام 
نور آذربايجان شرقى تا 15 تير ماه ادامه دارد.

به گزارش ايســنا، منطقــه آذربايجان شــرقى، دفتر 
نهاد نمايندگــى مقام معظم رهبرى در دانشــگاه پيام نور 
آذربايجان شرقى براى پاســخ به درخواست ها و مراجعات 
مكرر دانشــجويان در نظــر دارد  طرح ضيافت انديشــه 

دانشجويى را در ايام فراغت تابستان 97 برگزار كند.
بــا توجه بــه اينكه ارائــه دروس معــارف به صورت 
خودخــوان در ترم تابســتان از طرف معاونت آموزشــى 
نهاد مركز ممنوع اعالم شده اســت و گذراندن واحدهاى 
درسى معارف در تابســتان صرفًا از طريق ضيافت انديشه 

دانشــجويى  امــكان پذير اســت، دانشــجويان عالقمند 
مى تواننــد جهت گذراندن چهار واحد از دروس معارف خود 

در اين طرح شركت كنند.
اين دوره شــامل دو مرحله آمــوزش مجازى و كالس 
هــاى حضورى خواهد بود شــركت در هر دو مرحله براى 
تمامى داوطلبان الزامى است و دانشجويان پس از ثبت نام 
اوليه نسبت به گذراندن دوره آموزش مجازى و شركت در 

كالس هاى حضورى اقدام خواهند كرد.
زمان ثبت نام طرح ضيافت انديشــه دانشجويى از 30 

خرداد الى 15 تير ماه است.
عالقمنــدان مــى توانند جهــت ثبت نام با شــماره 

تمــاس  و 04135432928  تلفن هــاى 04135429070 
بگيرند و مراجعه حضورى الزم نيست.

نكته قابل توجه اينكه دانشــجويان مجاز هســتند بين 
2تــا 4 واحد از دروس معارف را در ايــن طرح اخذ نمايند 
و براى اخذ آنها نيازى به ثبت در ســامانه گلستان ندارد و 
تنها واحدهاى اخذ شده جزء 8 واحد ترم تابستان محسوب 

مى شود.
عالقمنــدان جهت اطــالع از جزئيات طــرح ضيافت 
انديشــه دانشــجويى به آدرس ســايت دفتر نهاد رهبرى 
http://pnuazsh. در دانشگاه هاى پيام نور اســتان 

nahad.ir/  مراجعه كنند.

 مسوول دبيرخانه تاالب هاى اداره كل حفاظت محيط 
زيســت آذربايجان شرقى با اشــاره به تاثيرگذارى گرما و 
تبخير به بيالن آب تاالب ها گفت: تامين و تخصيص نياز 

آبى دغدغه تاالب هاست.
 يداهللا آذرهوا، با يادآورى اينكه آذربايجان شــرقى 27 
تــاالب فصلى و دائمى دارد و در زمان حاضر وضعيت اين 
تاالب ها مساعد است افزود: نياز آبى زيست محيطى تاالب 
ها و همچنين محل تخصيص هم بر اساس اطلس تاالب 

هاى استان مشخص شده است.

وى با اشاره به اينكه تاالب قورى گل و قره قشالق از 
تاالب هاى دائمى استان هستند، گفت: تاالب قورى گل در 
بستان آباد با 200 هكتار بزرگترين تاالب استان محسوب 
مى شود كه كانال انتقال آب آن با فرسودگى مواجه است.

آذر هــوا اظهار داشــت: از نظر تاميــن آب اين تاالب 
مشــكلى وجود ندارد ولى به دليل فرســودگى كانال 50 

درصد آب در مسير انتقال هدر مى رود.
وى با اشــاره به اينكه شــركت آب منطقه اى استان 
هزينه بازسازى اين كانال را 250 ميليارد ريال برآورد كرده 

است، خاطرنشــان كرد: در زمان 6 ماه و از 15 آبان تا 15 
ارديبهشت بايد آب مورد نياز تاالب انتقال داده شود.

وى خاطرنشــان كرد: تاالب قره قشالق در شهرستان 
بناب و از حوزه آبريز درياچه اروميه با مســاحت 22 هزار و 

225 هكتار، ديگر تاالب بزرگ استان است.
تاالب قبادلو در شهرســتان عجب شير، تاالب آلمالى، 
تاالب قوشــا گولى و تاالب زولبين گولى در شهرســتان 
هشــترود و تاالب خرمالو در شهرســتان هريس از ديگر 

تاالب هاى مهم استان هستند.

مديركل دامپزشكى آذربايجان شرقى با تاكيد 
بر اين كه وضعيت بيمارى تب برفكى در اســتان 
كامال عادى و طبيعى است، گفت: در اين رابطه 
حتى وضعيت بهترى نســبت به ســال گذشته 
داريــم و كانون هاى بيمــارى نيز در حد طبيعى 

و حتى پايين تر از آن قرار دارد. 
به گزارش ايســنا، اميرحسين بهداد، با اشاره 
به وضعيــت طبيعى و نرمال بيمارى تب برفكى 
در استان، اظهار كرد: خوشبختانه تا كنون مورد 
حادى از بيمارى در استان گزارش نشده است. 

وى با بيان اين كــه بيمارى تب برفكى بومى 
كشــور ماست، خاطرنشــان كرد: در دنيا، براى 
پيشــگيرى از ابتالى دام به بيمارى تب برفكى 
ســه نوبت واكسيناســيون انجام مى شود كه در 

كشور ما نيز روال اين چنين است. 

وى بــا بيان اين كــه فرآيند واكسيناســيون 
دام ها براى پيشــگيرى از ابتــال به بيمارى تب 
برفكى در استان به نحو احسن انجام شده است، 
افزود: خوشــبختانه در ســال جارى كمبودى در 
رابطه با واكســن نداريم و واكسن به حد كافى 
موجود اســت؛ مورد حادى از اين بيمارى نيز در 
اســتان گزارش نشــده و صرفا موارد معدودى 
كانــون گزارش شــده كه اين موضــوع هم به 
خاطر بومى بودن بيمارى اســت و كامال عادى 
اســت.  مديركل دامپزشكى استان در اين رابطه 
اضافــه كرد: اين كانون هاى معــدود نيز به اين 
علــت به وجود آمده اند كه يا صاحب دام(دامدار) 
و  نكرده  همكارى  واكسيناســيون  اكيپ هاى  با 
اجازه واكسيناسيون نداده و يا اين كه به صورت 
قاچاق دام را خريدارى كرده و از واكسينه شدن 
دام مطلع نبوده اســت.  وى با بيــان اين كه از 
ابتداى ســال جارى تاكنون 25 كانون بيمارى 
تــب برفكى(جمعيــت گاوى و گوســفندى) در 
استان داشته ايم كه كامال طبيعى و نرمال است، 
گفت: در كل اســتان تاكنون 48 تلفات گاوى و 
گوســفندى(14 راس گاو و گوساله و 34 راس 
گوسفند، بره و بزغاله) در اين رابطه گزارش شده 
و نسبت به سال گذشته وضعيت بسيار بهتر بوده 
اســت.  وى در اين رابطه خاطرنشان كرد: اين 
ميزان تلفات در تــب برفكى كامال طبيعى بوده 

و رونــدى عادى دارد و به احتمال زياد دام هايى 
هســتند كه صاحبانشان با اكيپ هاى دامپزشكى 
و واكسيناســيون همــكارى نكرده اند. على رغم 
اين موارد، وضعيت بيمارى در ســطح نرمال و 
طبيعى اســت و واكسيناسيون نيز به نحو احسن 
انجام شــده است.  بهداد با اشاره به اين كه طى 
ســال جارى بالغ بر 200 هزار دوز براى جمعيت 
گاوى و براى دوميليون و 600 دوز براى جمعيت 
گوسفندى در ســال جارى واكسيناسيون انجام 
شــده اســت، افزود: اين فرآيند همچنان ادامه 
دارد. وى در توصيــه اى به دامــداران و با تاكيد 
بــر اين كه مشــكلى در زمينه واكســن نداريم، 
واكسيناسيون  اكيپ هاى  با  دامداران  شد:  يادآور 
همكارى كرده و همچنين دام را به صورت مجاز 
خريدارى كنند، چرا كه اكثر دام هاى تلف شــده 
نيــز يا به صورت غيرمجاز خريدارى شــده اند و 
يا اينكه صاحب دام با اكيپ هاى واكسيناســيون 
همكارى هــاى الزم را نداشــته اســت. وى با 
بيان اين كه 200 هزار دوز واكسيناســيون رقم 
بســيار خوبى براى جمعيت گاوى است، افزود: 
در ايــن رابطــه كامال شــرايط طبيعى و عادى 
اســت، هرآنچه كه در اين رابطه مطرح مى شود 
صحت نداشته و صرفا باعث دلسردى همكاران 
دامپزشكى مى شود كه در خط مقدم پيشگيرى و 

مبارزه با بيمارى ها قرار دارند.  

مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشــگرى 
آذربايجان شــرقى از اتمام فاز اول مرمــت و احياى "باغ و 

عمارت كالنتر تبريز" در مرداد 97 خبر داد.
به گزارش روابط عمومى ميراث فرهنگى، صنايع دســتى 
و گردشگرى آذربايجان شرقى، "مرتضى آبدار" اظهار داشت: 
طبق برنامه ارائه شــده عمليات مرمت و احياى باغ و عمارت 
تاريخى ثبتى "كالنتر تبريز" از ســوى اين اداره كل در آذرماه 
سال گذشته، اين عمليات از اواسط خرداد ماه سال 97 با سبك 
سازى پشت بام، آوار بردارى و خاكبردارى و پى گردى اطراف 

بنا آغاز شده است.

مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشــگرى 
آذربايجان شــرقى گفت: در اين فصل از عمليات حفاظت و 
مرمــت خانه تاريخى كالنتر، خاكبــردارى و پى گردى ضلع 
شــمالى بنا و ساخت دوباره آن، اســتحكام بخشى ايوان ها، 
گــچ برى ها و ديــوار هاى دور تا دور بنا در راســتاى برنامه 
هاى تيم عملياتى و نظارتى اداره كل ميراث فرهنگى استان 

قرار گرفته است.
آبدار تاكيد كرد: عمليات حفاظــت و احياى خانه كالنتر 
تبريز طبق برنامه ريزى هاى انجام شــده و با همكارى اداره 
كل آموزش و پرورش اســتان تا مرداد ماه سال جارى ادامه 

خواهد داشت، پس از اتمام فصل نخست، اقدامات الزم جهت 
اجراى فصل بعدى و تكميل عمليات براساس اعطاى كاربرى 
مناسب اين بنا توسط اداره كل آموزش و پرورش استان، انجام 

خواهد شد.
مجموعه بزرگ "باغ و عمارت كالنتر" با مساحت 6550 
متر مربع در شمال شرقى شهر تبريز، محله قديمى باغميشه 
قرار گرفته است . اين اثر منحصر به فرد كه متعلق به دوران 
قاجار (ســال 1311 ه ق ) مى باشد، در تاريخ 27 مرداد 1382 
با شــماره ثبت 9712 به عنوان يكى از آثار ملى ايران به ثبت 

رسيده و تحت حفاظت سازمان ميراث فرهنگى مى باشد .

اســتارت آپ ويكنــد تبريز با همكارى اســتارت آپ 
هــاى موفق و ســازمان جهاددانشــگاهى اســتان و 
همچنين حمايت مركز تجارى ســازى فناورى و اشتغال 
فارغ التحصيالن جهاد دانشگاهى به مدت سه روز از 13 
الى 15 تيرماه سالجارى در فرهنگسراى دكتر مبين تبريز 

برگزار مى شود.
به گزارش ايســنا، منطقه آذربايجان شــرقى، رييس 
سازمان جهاد دانشگاهى استان در آغاز استارت آپ ويكند 
تبريز با تاكيد بر اهميت برگزارى چنين برنامه هايى اظهار 
كرد: دانشجويان بايد همواره تالش و كو شش كرده و در 
اين مسير نيز خسته  نشوند تا با قوت تمام بتوانند در مسير 

اهداف خود حركت كنند.
دكتر جعفر محسنى با اشاره به حديثى از حضرت على 
(ع) مبنى بر اين كه يك ساعت تفكر بهتر از هفتاد سال 
عبادت است، افزود: دانشجويان بايد همواره اين كالم را 
در ذهن داشته و با تشكيل گروه ها و تيم ها، موجى ايجاد 
كرده و در اين مسير دست ديگر دانشجويان را نيز گرفته 

و به مسير علم و فناورى بكشانند.

وى با اشاره به تالش هاى دانشجويان در زمان هشت 
ســال دفاع مقدس با وجود تمام سختى ها و مشكالت، 
خاطرنشــان كرد: ما نيز بايد اكنون با قوت و قدرت تمام 
در مسير علم قدم برداشته و با جامه ى عمل پوشاندن به 

افكار و ايده هاى خود، در خدمت جامعه باشيم.
وى بــا تاكيد بــر اين كــه جهاد دانشــگاهى يك 
ســازمان آموزشى، پژوهشى و فرهنگى است، بيان كرد:  
"جهاددانشگاهى" يعنى جهاد و تالش بى شايبه اى كه 
بايد در دانشگاه ها و مراكز علمى اتفاق بيافتد و طبق اين 
رسالت، ســازمان جهاد دانشگاهى استان بر خود وظيفه 

دانسته كه به حوزه ى استارت آپ ها ورود كند.
محســنى با اشاره به ايجاد مركز نوآورى و شكوفايي 
استعدادها توسط جهاددانشــگاهى استان، افزود: تالش 
كرده ايم بسترى فراهم شــود تا جوانان بتوانند ايده هاى 

خود را به محصول تبديل كنند.
رئيس مركز علمى  كاربردى جهاد دانشــگاهى تبريز 
نيز در حاشيه اين اســتارت آپ، اظهار كرد: دانشجويانى 
كه صاحب ايده و طرح هاى قابل تجارى سازى هستند به 

مدت 54 ساعت در قالب اين استارت آپ در زمينه كسب 
و كار فعاليت مى كنند.

«ربــاب نوروزى» با بيان اين كــه اين فعاليت ها روز 
جمعه 15 تيرماه توســط داورها ارزيابى مى شوند، افزود: 
ايده ها و طرح هاى برترى گه در فرآيند داورى رتبه يك 
تا سوم را كسب كنند، در مركز نوآورى و شكوفايى جهاد 
دانشــگاهى اســتان كه يكى از مراكز تازه تاسيس اين 

سازمان است پشتيبانى و حمايت مى شوند.
وى در اين رابطه تاكيد كرد: تمامى دانشجويانى كه 
در حوزه هاى مختلف صاحب طرح و ايده هستند مى توانند 
از حمايت ها و پشتيبانى مركز نوآورى و شكوفايى جهاد 
برخوردار شــده و به مدت شش الى 9 ماه از حمايت هاى 

مادى و معنوى منتورها بهره مند شوند.
وى بــا بيان اين كــه مركز علمى كاربــردى جهاد 
دانشگاهى در اين رويداد نقشى اساسى دارد، يادآور شد: 
روند اجرايى اين استارت آپ از ارديبهشت ماه سال جارى 
شــروع شده  و ما با كمك اســتارت آپ موفق قونقا اين 

رويداد استارت آپى را برگزار مى كنيم.
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مديرعامل شــركت آب و فاضالب آذربايجان شــرقى بر مشاركت 
عمومى مشــتركين در صرفه جويى مصرف آب بعنوان يكى از عوامل 

اصلى موفقيت در مديريت منابع آبى، تاكيد كرد. 
مهندس ايمانلو با اعالم اين مطلب افزود: بهينه سازى و تغيير الگوى 
مصرف در بخش آب شــرب استان همواره مورد تاكيد بوده است و اين 
شــركت خود را ملزم به اتخاذ تمهيدات و برنامه ريزى براى اســتفاده 

درست آب شرب توسط مشتركين كرده است.
وى همچنين بر ضرورت انتقال آب از منابع و پتانســيل هاى موجود 

استان به مناطق داراى كمبود آب از جمله تبريز تاكيد كرد.
مديرعامل شركت آب و فاضالب استان در ادامه با اشاره به نياز آبى 
شهر تبريز گفت: با توجه به گسترش بى رويه شهر تبريز و بوجود آمدن 
شــهرك هاى متعدد در اطراف شــهر تبريز ما به آب بيشترى نياز داريم 

به همين خاطر به دنبال منابع جديد هستيم و براى آب شرب كالنشهر 
تبريز و ســاير شهرهاى اســتان كه با كمبود آب مواجه هستند آبرسانى 
كنيم.وى اضافه كرد: صرفه جويى آب بايســتى در صنايع اجرايى شود 
و همچنين بهينه كردن تاسيســات قديمى و بهره بردارى مجدد از آنها 
از ديگر راهكارهاى افزايش ميزان آب شــرب مصرفى شهروندان مى 

باشد.
2

آيين افتتاحيه دومين كنگره بين المللى بيماريهاى 
عروق كرونــرى با حضور اســتاندار محترم اســتان 
آذربايجان شرقى و رييس دانشگاه علوم پزشكى تبريز 

برگزار گرديد
 به گزارش روابط عمومى دانشــگاه علوم پزشــكى 
تبريز، دوميــن كنگره بين المللــى بيماريهاى عروق 
كرونرى با حضور اســاتيد داخلى و خارجى از ششــم تا 

هشتم تيرماه در تبريز استارت زده شد.
در آييــن افتتاحيه اين كنگره بين المللى كه با حضور 
استاندار محترم استان آذربايجان شرقى و رييس دانشگاه 
علوم پزشــكى تبريز برگزار شد؛ دكتر صومى گزارشى 
اجمالى از اقدامات دانشگاه در حوزه پيشگيرى و درمان 
بيماريهاى قلبى در ســالهاى اخيــر و نيزجايگاه ممتاز 
گروه داخلى و جراحى قلب از نظر آموزشــى و پژوهشى 
و توانمنديهــاى علمى و عملى اســاتيد بيــان نموده و 
درادامه از همكارى هاى اســاتيد قلب على الخصوص 
در اجراى موفق طرح تحول ســالمت تشكر كرد. وى 
با برشــمردن كمپينهاى انجام يافته در دانشگاه  اعم از 
كمپين كاهش مصــرف نمك، كاهش مصرف روغن، 
ترك ســيگار و كمپين ترويج فعاليت فيزيكى و مبارزه 
با چاقى و... كه در ســالمت جسمى بخصوص سالمت 
قلب اهميت بسزايى دارد، خاطر نشان كرد: در يك و نيم 
ماه اخير پس از پيگيريهاى دوساله همه 110 پايگاه 115 
اســتان مجهز به آمبوالنسهاى پيشرفته اى شده است 
كه قابليت ارســال آنالين نوار قلب به مركز جامع قلب 
پذيرش دهنده به بيمــار را دارد تا اقدامات اوليه مراقبت 
از بيماران قلبى در طول مســير اعزام در اين آمبوالنسها 
انجام گيرد.رييس دانشگاه علوم پزشكى تبريز افزود: در 
كنار توسعه آموزشهاى همكاران تكنسين اورژانس پيش 
بيمارستانى و بيمارســتانى، الزم است آگاهى مردم نيز 
در خصــوص نحوه برخورد و مواجهه با بيماريهاى قلبى 
در جامعه و خانــواده ارتقاء يابد و با امكانات جديد وكادر 
مجرب و هوشيارى خود مردم، يك بيمار قلبى در كمترين 
زمان و با مراقبت اصولى به مركزى تخصصى رســانده 
شود.دكتر صومى گفت: عالوه بر تامين آمبوالنسهاى 
مركز مديريت حوادث و فوريتهاى پزشــكى اســتان، 
بخشــهاى اورژانس در بيمارستانهاى استان نيز توسعه 

اى بيش از دو برابرى داشــته اســت . وى تاكيد كرد :در 
طى 3 سال اخير در استان 250 تخت مراقبتهاى ويژه به 
تختهاى ويژه اســتان افزوده شده است و تقريبا ظرفيت 
اين بخشــها 2 برابر شده است و امروز جايابى براى بيمار 
نيازمند به مراقبت ويژه كامال تســهيل شده است. وى 
در اين آيين از تصويب شــدن مجوز چند دوره آموزشى 
دانشگاه دردوره هاى فوق تخصصى و فلوشيپ در طى 
ســال گذشته در حوزه قلب و عروق  خبر داده و تصويب 
ايــن دوره ها و انجام اولين عمــل موفق پيوند قلب در 
استان را به اساتيد  و همكاران  قلب تبريك گفت و تاكيد 
كــرد: با وجود اينكه انجام عمل پيوندقلب 120 ميليون 
تومان براى دانشــگاه هزينه دارد و بيش از 40 ميليون 
در اين خصوص بودجه پرداخت نمى شــود؛ ولى چون 
اين عمل در جامعه اميد آفرين اســت ، سياست دانشگاه 
توســعه بخش پيوند قلب خواهد بود  تا مردم اميد داشته 
باشــند كه اگر خداى نخواسته جوانى مبتال به بيمارى 
قلبى ناگهانى شــد، اميدوار باشد كه، هستند كسانى كه 
تــا آخر در كنار او خواهند مانــد و او را همراهى خواهند 
نمــود. وى مصداق اين امر را جوان پيوند شــده اخير در 
بيمارستان شهيد مدنى و توسط اساتيد قلب دانشگاه علوم 
پزشكى تبريزعنوان كرد كه پزشكان شك نداشتند اگر 
پيوند قلب انجام نمى شد حياتش را از دست مى داد كه با 
انجام اين پيوند ضربان زندگى براى وى استمرار يافت.   
دكتر صومى   رييس دانشگاه علوم پزشكى  تبريز گفت: 
در كنار كارهاى انجام يافته در حوزه درمان، نشريه علمى 
پژوهشى كارديولوژيست جايگاه مناسبى در محوريت 
پزشــكى  كشــور دارد و اين امر مرهون همت دوستان 
محترم قلب است.    دكتر صومى با بيان اينكه نبايد يافته 
ها و دستاوردهاى  خود را تخريب كنيم، با بيان يك مورد 
سرويس ارايه شده كارديولوژى در شهرستان هشترود 
توســط همكار كارديولوژيست مقيم در بيمارستان آن 
شهرستان و ادامه موفق مراقبتها در استان و ابراز تشكر 
همراهان اين فرد ، حضور مقيم تخصص هاى موجود را 
از دستاوردهاى طرح تحول سالمت عنوان كرد و خاطر 
نشان نمود :  اين ارتقاء سطح خدمات در حاليست كه چند 
سال قبل حتى تخصص هاى پايه همچون داخلى نيز در 

آن شهرستان حضور نداشت

افتتاحيه دومين كنگره بين المللى بيمارى هاى عروق كرونرى
 در علوم پزشكى تبريز

عملكرد برخى دستگاههاى استان در جذب 
اعتبارات ضعيف است

 نايــب رييــس اول مجلس 
شوراى اســالمى گفت: هر چند 
فناورى هســته اى ظرفيتى براى 
كشــورمان محســوب مى شود 
ولــى در شــرايط كنونى صنعت 
پتروشــيمى در كنار نفــت و گاز 
مزيت هاى اقتصادى هســتند و 
در صورت ســرمايه گذارى بيشتر 
و جلوگيرى از خام فروشى، قدرت 
بيشترى در منطقه خواهيم داشت.

بــه گــزارش ايرنا ، مســعود 
پزشكيان در اجالس مديران عامل 

صنعت پتروشــيمى در تبريز، وحدت و انسجام 
همه نيروهــا را در برابر تهاجم اقتصادى عليه 
جمهورى اســالمى ضرورى دانست و گفت: 

عبــور از بحران با اســتفاده بهينه از منابع ملى 
و سرمايه گذارى در مزيت ها ممكن مى شود.

وى بــا بيان اينكــه گاز و پتروشــيمى از 
مزيت هاى مهم كشور ما هستند، گفت: براى 

موفقيــت نيازمند تغيير روش ها 
هســتيم و در شيوه قانون گذارى 

هم نياز به تغيير روش داريم.
نماينده مردم تبريز، اســكو 
و آذرشــهر با بيان اينكه در برابر 
قلــدرى آمريكا بايد دســت به 
دســت هم دهيم، گفت: در كنار 
بها دادن به استعدادهاى انسانى 
داخل كشــور مى توانيم از توان 
انسانى خارج كشور براى توسعه 
در بخش هاى مختلف اســتفاده 

كنيم.
ســى و امين اجالس مديران عامل صنعت 
پتروشــيمى كشــور به مدت دو روز در تبريز 

برگزار مى شود.

نايب رئيس اول مجلس:
صنعت پتروشيمى مزيتى براى تقويت اقتدار ملى است

در ديــدار مدير كل كانون اســتان با معاون 
هماهنگى امور عمرانى اســتاندارى بر توسعه 
فعاليت ها و فضاهاى فرهنگى هنرى تاكيد شد.

به گزارش روابط عمومــى اداره كل كانون 
پرورش فكرى كــودكان و نوجوانان اســتان 
آذربايجان شــرقى در اين ديــدار دكتر رحيمى 
معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى با اشاره 
به اهميت و اثرگذارى فعاليت هاى كانون در امور 
فرهنگ ســازى بر توسعه فضاهاى فرهنگى به 
ويژه براى اجراى فعاليت هاى تخصصى در حوزه 

كودك و نوجوان تاكيد كرد.
وى تــالش مربيان كانون بــراى پرورش 
استعداد كودكان و نوجوانان را ارزشمند دانسته و 
اظهار اميدوارى كرد توسعه فضاهاى فرهنگى به 

ارتقاى كمى و كيفى فعاليت ها و برنامه ها كمك 
نمايد. معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى 
كودكان و نوجوانان را به عنوان ســرمايه هاى 
ارزشمند اجتماعى دانست و افزود: براى مراقبت 
از اين سرمايه هاى اجتماعى افزايش فعاليت ها و 

برنامه هاى فرهنگى امرى ضرورى است.
در ايــن ديدار هادى يوســف زاده مدير كل 
كانون آذربايجان شــرقى با اشاره به برنامه ها و 
فعاليت هاى انجام شده، گزارشى از اين اقدامات 

ارائه كرد. 
وى تخصصــى بــودن كارگاه هــاى ويژه 
فرهنگــى هنــرى و ادبى در مراكــز كانون را 
مــورد تاكيد قرارداده و افزود: اين كارگاه ها، تنها 
مختص ايام تابســتان نبوده و در طول سال نيز 

برگزار مى شود.
يوســف زاده با اشــاره به طرح گردشگرى 
كــودك و اقدامات كانون اســتان در اين زمينه 
افزود: اميدواريم با حمايت مسئوالن استان اين 

پروژه مهم فرهنگى محقق شود.

افزايش فضاى تخصصى براى فعاليت هاى فرهنگى، هنرى 
كودكان و نوجوانان

جزئيات طرح ضيافت انديشه دانشجويان دانشگاه پيام نور

تامين نياز آبى دغدغه تاالب هاى آذربايجان شرقى است

مديركل دامپزشكى استان:

تب برفكى در آذربايجان  شرقى وضعيتى كامال عادى دارد

 فاز اول مرمت و احيا ى"باغ و عمارت كالنتر" مرداد 97 پايان مى يابد

آغاز به كار استارت آپ ويكند تبريز
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به گزارش روابط عمومى شــركت گاز اســتان آذربايجان شرقى، رئيس HSE اين 
شــركت در توضيح  كاربرد مجموعه مقررات صدور پروانه هاى انجام كار گفت: سيستم 
پروانــه كار، يك عامل كليدي جهت  اطمينان يافتن از آن اســت كه كليه اقدامات براي 
تضمين ايمني كاركناني كـه در تأسيسات مشغول كار مي باشند، به عمل آيد. اين سيستم 
فقط در صورتي مي تواند به طور موثر عمـل كنـد كـه كليـه نفـرات در ارتباط با كار مانند 
مجوز دهندگان، سرپرستان و مجريان كار شرايط سيستم پروانه كار و اقدامات احتيـاطي 

و سـاير ضوابطي كه در هريك از مجوز ها و چك ليست يا فهرست ايمني قيد شده است را 
رعايت نمايند. ابراهيم خدايى افزود: اولين مجموعه مقررات پروانه هاي انجام كار در سال 
1348 تصويب و بازنگري اول آن در سال هاي 85 تا 88 به انجام رسيد و نيازهاي سازمان در 
برون سپاري فعاليت ها، ضرورت بررسي و بازنگري هاى مدون اين مقررات را ايجاب مي 
نمود كه بر همين اساس كارگروه تخصصى متشكل از كارشناسان خبره شركت هاي گاز 
استان هاي آذربايجان شرقي، تهران، سمنان، خراسان رضوي، خراسان شمالي و گيالن 

، شــركت هاي پااليش گاز مجتمع پارس جنوبي، هاشمي نژاد و فجر جم، مناطق 6 و 9 و 
ســتاد انتقال گاز ايران، شركت مهندسي و توسعه و ستاد HSE شركت ملي گاز ايران، 
وظيفه اين بررسى هاى مداوم را بر عهده دارند. رئيس امور HSE ادامه داد: در اين دوره از 
بازنگري، با استفاده از استاندارد  IGEM  و با نگاه به ريسك هاي عملياتي و فعاليت هاي 
شــركت هاي گاز استاني، شركت مهندسي و توسعه، شركت هاي پااليشي گاز و خطوط 

انتقال گاز ، سعي در افزايش سهم پروانه ها در كنترل و كاهش حوادث  گرديده است
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نوزدهمين نمايشگاه بين المللى ماشين آالت و 
ادوات كشاورزى و شانزدهمين نمايشگاه بين المللى 
دام و طيور، آبزيان، داروهاى دامپزشــكى و صنايع 

وابسته در تبريز افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان جهادكشاورزي 
اســتان، نوزدهمين نمايشــگاه بين المللى ماشين 
آالت و ادوات كشــاورزى، نهــاده ها و تجهيزات 
آبيارى و شــانزدهمين نمايشگاه بين المللى دام و 
طيور، آبزيان، داروهاى دامپزشكى و صنايع وابسته 
با حضــور دكتر مجيد خدابخش اســتاندار محترم 
آذربايجان شــرقى و اكبر فتحى رئيس ســازمان 
جهادكشاورزى اســتان در محل نمايشگاه دائمى 

تبريز افتتاح شد. 
رئيس سازمان جهادكشاورزى استان آذربايجان 
شــرقى در حاشيه اين مراســم گفت: در حاشيه و 

جوار نوزدهمين نمايشگاه بين المللى ماشين آالت 
و ادوات كشــاورزى، نهاده ها و تجهيزات آبيارى، 
كارگاه هاى آموزشى متناسب با موضوع نمايشگاه 
براى بهره برداران بخش كشــاورزى استان درنظر 

گرفته شده است.
مهندس فتحى با اشاره به اين كه نمايشگاه در 

ســالى كه بنام ســال « حمايت از كاالى ايرانى» 
نامگذارى شده است بهترين فرصت را براي حضور 
بهره برداران، كارشناسان و سرمايه گذاران داخلى و 
خارجى و ديگر فعاالن حوزه كشاورزى فراهم نموده 
است، افزود: افزايش صادرات با هدف برقرارى تراز 
مثبت بازرگانى بخش كشاورزى، اقتصادى كردن 
توليد و افزايش درآمد كشــاورزان، مديريت منابع 
آبــى، ارتقاى بهــره ورى و لــزوم توجه جدى به 
زيرساخت هاى بخش كشاورزى جزو اولويت هاى 

اين بخش مى باشد. 
وى اظهــار كرد: برگــزارى نمايشــگاه هاى 
كشــاورزى مى تواند ضمن تسهيل در دستيابى به 
اهداف مذكور موجبات رشــد و توسعه و زمينه ساز 
سرمايه گذارى و توسعه صنايع تبديلى و بازاريابى 

محصوالت كشاورزى را فراهم آورد.

دومين ســمپوزيوم علمــى كاربردى 
ســلول هاى بنيادى و پزشكى بازساختى 
در بيمــارى هاى گوارش، كبد و پانكراس 

در تبريز برگزار شد.
     دوميــن ســمپوزيوم علمــى كاربرد 
ســلول هاى بنيادى و پزشكى بازساختى 
در بيمــارى هاى گوارش، كبد و پانكراس 
به همت مركز تحقيقــات گوارش، كبد و 

پانكراس دانشگاه علوم پزشكى تبريز و با همكارى مركز جامع سلول هاى بنيادى 
و پزشــكى بازساختى قطب آذربايجان (SCARM) از سرى كارگاه هاى ستاد 
توسعه علوم و فناورى هاى سلول هاى بنيادى در تاريخ 7 تير ماه در تبريز برگزارشد
     در اين ســمپوزيوم كه به رياســت جناب آقاى دكتر محمدحسين صومى و با 
حضور  جناب آقاى دكتر دكتر حميديه دبير ســتاد علوم و فناوريهاى ســلولهاى 
بنيادى معاونت علمى و فناورى رياســت جمهورى برگزار گرديد به آخرين نتايج 
علمى و دســتاوردهاى جهانى در راستاى كاربرد پزشكى بازساختى و سلول هاى 
بنيادى در تشــخيص و درمان بيمارى هاى گوارش، كبد و پانكراس پرداخته شد، 
در ضمــن براى اولين بار در اين همايش با تشــكيل ايده بورد فرآيند نوآورانه حل 
چالــش هاى موجود در بيمارى هاى گوارش از طريق ايده پردازان و فناوران مورد 

اجرا قرار گرفت .
    محمد حسين صومى رييس دانشگاه علوم پزشكى و رييس سمپوزيوم در اين 
مراســم ضمن ارائه گزارشــى از مسير علمى  طى شده براى مركز جامع سلولهاى 
بنيادى دانشــگاه و اقدامات ارزنده در اين مركز، از افتتاح مركز نوآورى دانشگاه در 

ماههاى آتى خبر داد.
  وى با بيان تجربيات مشــابه مراكز علمى و تحقيقاتى دانشــگاههاى فرانسه، 
اعم از ايمپلتيشــن ديوايس هاى قلب و رويه هاى مراكز تحقيقات كارديولوژى و 
سيموليشن اندوسونوگرافى از افزايش اقبال كشورهاى مختلف به مقوله سلولهاى 
بنيادى و بازساختى و توليدات مولكولى سلولى  و سرمايه گذارى هاى كالن در اين 
حوزه  به عنوان مزيت رقابتى ياد كرده و تاكيد كرد: دانشــگاه علوم پزشــكى تبريز 
به واســطه زيرساختهاى تامين شده و به پشتوانه حمايت دوستان و اساتيد متعهد 
مى تواند محصوالت براى ارائه به جامعه داشته باشد و متعهد شويم كه در سالهاى 

آتى محصول ارائه دهيم.    
دكتر صومى با بيان مصاديق توانمندى هاى دانشــگاه همچون رونمايى تخت 
جديد اورژانس و توليد شــبيه ســازى  آناتومى مجازى طراحى شده توسط تيمى 
متشكل از پزشكان و مهندسين الكترونيك و كامپيوتر تشريح نمود كه اين دستگاه 
فقط توسط اسرائيل توليد مى شد و نمى شد از آنجا تهيه گردد لذا با همت جوانان و 
اساتيد  دانشگاه طراحى و توليد شد و ادامه داد، انجام  پيوندهاى موفق اعضاء  اعم 
از  پيوند مغز اســتخوان ، پيوند قلب و پيوند كبد  مايه مباهات دانشــگاه است و ابراز 
اميدوارى كرد در آينده نزديك با تالش دوستان شاهد فرايند هاى  انتقال سلول ، 

توليد سلول و توليد بافت و... نيز باشيم.    

مديــر صندوق بيمــه اجتماعى كشــاورزان، 
روستاييان و عشاير آذربايجان شرقى از برگزارى 
اجالس دو روزه مديران صندوق اســتان ها طى 
روزهاى 26 و 27 تيرماه در شهرستان كليبر خبر 

داد.
محمد نظرى در نشســت شوراى هماهنگى 
ادارات تابعــه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى 
در اســتان آذربايجان شــرقى با تشــريح داليل 
انتخاب شهرســتان هاى كليبــر و خداآفرين به 
عنــوان ميزبان اجالس دو روزه مديران صندوق 
بيمه اجتماعى كشــاورزان، روستاييان و عشاير، 
اظهار داشت: بى شــك عالوه بر محروميت اين 
دو شهرســتان، وجود مزيت هاى متعدد از جمله 
مزيت هاى زيســت محيطى و گردشگرى در اين 

انتخاب نقش اساسى داشته اند.
وى اعطــاى احكام بازنشســتگى، تجليل از 
كارگــزاران برتر، دلجويى از مســتمرى بگيران 
اعضــاى متوفــى و نيــز برگزارى نمايشــگاه 
خداآفرين  شهرستان هاى كليبر و  توانمندى هاى 
را از برنامه هاى جانبى اين اجالس برشــمرد و 
افزود: عالوه بر ميهمانان كشــورى و اســتانى، 
مديران 92 كارگزارى صندوق بيمه اجتماعى در 
اســتان و مديران كل ادارات مرتبط با حوزه آب 
و كشــاورزى نيز در اين اجالس حضور خواهند 

يافت.
مديــر صندوق بيمــه اجتماعى كشــاورزان، 
روستاييان و عشــاير استان در بخش ديگرى از 
سخنانش با اشاره به اينكه هم اكنون 47 درصد 
مشمولين اســتان تحت پوشــش صندوق قرار 
دارند، گفت: اين صندوق با  تحت پوشــش قرار 
دادن 172 هــزار نفر از مجمــوع 361 هزار نفر 
سهميه تعيين شده، رتبه اول كشورى را از لحاظ 

تعداد اعضا به خود اختصاص داده است.
وى در ادامــه با بيان اينكه شهرســتان هاى 
كليبر و هوراند به ترتيــب رتبه هاى 12 و 14 و 
شهرستان خداآفرين با جذب 30 درصد مشمولين 
رتبه 21 استان را دارند، اظهار داشت: با توجه به 
اينكه ميانگين كشــورى در جذب مشمولين 30 
درصد مى باشــد بنابراين در تمام شهرستان هاى 
آذربايجان شــرقى ميانگيــن مشــمولين تحت 

پوشش از ميانگين كشورى باالتر است.
نظرى در خاتمه ســخنانش گفت: قرار است 
ميانگين ســنى مشمولينى كه ســالجارى عضو 
صندوق مى شــوند، حداكثر 40 سال باشد كه در 

استان آذربايجان شرقى تاكنون 35 سال است.

به گفته وى اين اجالس با حضور مديرعامل 
نايب  اســتان ها،  صندوق هاى  مديران  صندوق، 
رييــس مجلس، اســتاندار آذربايجان شــرقى و 
مديران اســتان و شهرستان كليبر در محل هتل 

پارادايس كليبر برگزار خواهد شد.
ë  رويكرد اجتماعى،  رفاه  چتر  گسترش 

مهم دولت تدبير و اميد
رييس هيات مديره صنــدوق بيمه اجتماعى 
كشــاورزان، روستاييان و عشــاير نيز با تاكيد بر 
تالش هــاى صــورت گرفته در گســترش چتر 
رفــاه اجتماعى در دولت تدبيــر و اميد گفت: در 
راستاى تحقق اين مهم دولت دو سوم حق بيمه 

روستاييان و عشاير را متقبل مى شود. 
حامد على مباركى، با بيان اينكه در اين دولت 
حمايت هاى نسبتا خوبى در جهت تحقق عدالت 
اجتماعــى و برخوردارى روســتاييان از مواهب 
توســعه انجام شــده، اظهار اميــدوارى كرد با 
فعليت بخشيدن به ظرفيت هاى موجود صندوق، 
گام هاى اساســى در مســير تحقق برخوردارى 
همگانى روســتاييان از خدمات بيمه اى برداشته 

شود. 
ë  موفقيت هاى صندوق چشــمگير بوده

است
قائم مقــام مديرعامل صندوق بيمه اجتماعى 
كشــاورزان، روستاييان و عشــاير كشور، نيز در 
اين نشست گفت:  اين صندوق به عنوان دومين 
صندوق فراگير بيمه اجتماعى كشور در طول 13 
سالى كه از تاسيس آن مى گذرد، با تحت پوشش 
قرار دادن يك ميليــون و 670 هزار خانوار از 5 
ميليون و 600 هزار خانوار مشــمول روستايى و 
عشايرى به موفقيت هاى چشمگيرى دست يافته 

است.
صمدا... فيــروزى ، با بيــان اينكه به بركت 
اين صنــدوق، مفهوم بازنشســتگى وارد جامعه 
روســتايى و عشــايرى شــد و عزت زندگى به 
روســتاها بازگشت، خاطرنشــان كرد: ماموريت 
صندوق بيمه اجتماعى كشــاورزان، روستاييان و 

عشاير، اجتماعى است و انتظار داريم به هر نحو 
ممكن كمك كنيد تا همه روستاييان و عشاير از 
خوانى كه دولت در قالب بيمه اجتماعى گسترده 

است، بهره ببرند.
ë  تومان ميليــارد  هــزار   3 اختصاص 

تســهيالت كم بهره به استان در قالب 
طرح هاى اشتغال و رونق توليد

همچنين مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى 
آذربايجان شــرقى در اين نشســت با اشــاره به 
اقدامات دولت تدبير و اميد در جهت اشــتغالزايى 
و رونق توليد گفت: دولت 5 طرح مهم در زمينه 
اشــتغالزايى و حمايت از توليد بــه وزارت كار، 
تعاون و رفاه اجتماعى محول كرده كه هر كدام 

از ديگرى مهم تر است.
دولت  داشت:  اظهار  حسينى  ميراحد  مهندس 
تنها براى دو رديف اشــتغال فراگير و اشــتغال 
روســتايى در سطح كشــور در مجموع 32 هزار 

ميليارد تومان تسهيالت اختصاص داده است.
وى ادامه داد: سهم استان آذربايجان شرقى از 
تسهيالت اختصاص يافته به 5 طرح فوق الذكر در 
مجموع 3 هزار ميليارد تومان است كه اميدواريم 
با كمك و همكارى تمام نهادها و سازمان ها اين 
منابع جذب و 50 هزار فرصت شــغلى در سطح 

استان آذربايجان شرقى ايجاد شود.
شايان ذكر است نشســت شوراى هماهنگى 
ادارات تابعــه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى 
در اســتان آذربايجان شــرقى با حضور رييس و 
نايب رييس هيأت مديره صندوق بيمه اجتماعى 
كشاورزان، روستاييان و عشاير ايران، قائم مقام 
و مديركل دفتــر مديرعامــل و پايش عملكرد 
صنــدوق و به ميزبانى صنــدوق بيمه اجتماعى 
آذربايجان شرقى  عشاير  و  روستاييان  كشاورزان، 
در روستاى آس قديم شهرســتان كليبر برگزار 

شد.
در اين نشست همچنين از پوستر اجالس دو 
كشاورزان،  اجتماعى  بيمه  صندوق  مديران  روزه 

روستاييان و عشاير  در كليبر رونمايى شد.

نمايشگاه بين المللى ماشين آالت و ادوات كشاورزى افتتاح شد

بدينوســيله از سهامداران محترم دعوت به عمل مي آيد راس ساعت 14 روز پنج شنبه 1396/4/15 در محل كارخانه حاللهاى صنعتى شمالغرب به 
آدرس" تبريز- سه راهى اهر - كيلومتر 3 جاده قديم اهر  به كدپستى 5159187356 " حضور بهم رسانند.

دستور جلسه: 1- طرح و تصويب ترازنامه ، سود و زيان و عملكرد شركت براي سال مالي  منتهي به  1395/12/30
2-انتخاب بازرس قانوني                                                                                                                                                                                                                       هيئت مديره شركت آذربايرامالر

بدينوســيله از سهامدارن محترم دعوت به عمل مي آيد راس ساعت 19 روز پنج شنبه 1396/4/15 در محل دفتر مركزي شركت  به آدرس : تبريز- 
خيابان آزادي- خيابان ملت - جنب تاكسيراني - ساختمان معادن طبقه همكف به كد پستي :5175754884 حضور به هم رسانند.

دستور جلسه: 1- طرح و تصويب ترازنامه ، سود و زيان و عملكرد شركت براي سال مالي  منتهي به  1395/12/30
2-انتخاب بازرس قانوني

3- انتخاب هيئت مديره شركت                                                                                                                                                   هيئت مديره شركت منطقه اي معادن آذربايجان

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه شركت آذربايرامالر ( سهامى خاص)
 به شماره ثبت 14351و شناسه ملى 10200201321 «نوبت اول»

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه شركت منطقه اى معادن آذربايجان ( سهامى خاص) 
به شماره ثبت 2742-3054  و شناسه ملى 10200091320  «نوبت اول»

برگزارى اجالس 2 روزه مديران صندوق بيمه اجتماعى كشاورزان
 روستاييان و عشاير  در كليبر

 معاون وزير نفت و مديرعامل شــركت ملى صنايع 
پتروشــيمى با بيان اينكه براى استفاده بهينه از منابع 
ملى نيازمند ظرفيت سازى هستيم، گفت: با وجودى كه 
جايگاه نخســت توليد گاز را در دنيا داريم، تنها 8 درصد 

گاز كشور در صنعت پتروشيمى استفاده مى شود.
به گزارش ايرنا،  ســيدرضا نــوروززاده  در همايش 
مديران عامل پتروشيمى كشور در تبريز با اعالم اينكه 
صنعت پتروشيمى سال گذشته با همين ميزان سهم از 
انرژى گاز كشــور 24 ميليارد دالر درآمد ارزى داشت، 
خاطرنشــان كرد: در چند واحد پتروشــيمى، مشكل 
تامين خوراك را داريم اما خوراك 90 درصد واحدهاى 

پتروشيمى تامين مى شود. 
معــاون وزير نفت با بيان اينكــه اجراى اصل 44 
قانون اساســى در صنعت پتروشيمى هم مشكالتى 
ايجاد كرده اســت، گفت: در خصوصى سازى نيازمند 

بازنگرى هستيم. 
نوروززاده همچنين بازنگرى در وظايف ســازمان 
هاى توسعه اى همچون ســازمان توسعه و نوسازى 
صنايع را ضرورى دانســت و گفت: آفت اين سازمان 

ها بنگاه دارى است.

وى گفت: اگر در زمينه اصالح فرايندهاى توليد در 
صنعت پتروشيمى گام برداريم، خواهيم توانست از پيچ 

تحريم ها عبور كنيم.
دبيــركل انجمن صنفــى كارفرمايــى صنعت 
پتروشيمى كشور هم با بيان اينكه اين صنعت با وجود 
تحريم به توســعه خود ادامه مى دهد، گفت: در جنگ 
اقتصادى با تدابير داخلى مى توان از توطئه هاى دشمن 

جلوگيرى كرد.
احمد مهدوى اظهار داشــت: ترســى از تحريم ها 

نداريم، اما مديريت جزيره اى در كشور چالش زاست.
وى با بيان اينكه به علت كمبود خوراك 10 ميليون 
تنى واحدهاى پتروشــيمى درآمد 18 ميليارد دالرى 
از محــل صادرات را از دســت داده ايم، گفت: صنعت 
پتروشــيمى در افق 1404 نيازمند سرمايه گذارى 85 
ميليارد دالرى اســت.  مهدوى با بيان اينكه دســت 
هايى درصدد ايجاد خلل در فعاليت صنعت پتروشيمى 
است، ريسك باالى خطرپذيرى، قيمت غير منطقى 
خوراك، عرضه قيمت خوراك بين مجتمع ها در بورس 
و ضمانت هاى سنگين براى استفاده از منابع فاينانس 

را از چالش هاى صنعت پتروشيمى كشور عنوان كرد.

مديــركل بيمه ســالمت اســتان آذربايجان 
شرقى از عدم پرداخت حق بيمه 30 ميليون نفرى 

در كشور خبر داد.
به گــزارش روابــط عمومــى اداره كل بيمه 
ســالمت اســتان، مجيدى در همايش «شركاى 
كارى» اداره كل بيمــه ســالمت گفت: در حال 
حاضر اداره كل بيمه سالمت استان در 5 صندوق 
به مردم اســتان خدمات بيمه اى ارائه مى كند كه 
شــامل كاركنان دولت، ايرانيان، بيمه ســالمت 
همگانى، روســتاييان و ساير اقشــار است و تنها 
صندوقى كه درآمدش به صورت مستقيم وصول 
مى شــود صندوق كاركنان دولت و ايرانيان است. 
وى اضافــه كرد: تنها 15 درصــد از جمعيت بيمه 
شــده حق بيمــه پرداخت مى كننــد و 85 درصد 
هزينه هــا توســط دولت پرداخت مى شــود و در 
استان آذربايجان شرقى بيش از 2ميليون نفر و در 

كل كشور نيز بيش از 30ميليون نفر از بيمه شدگان 
حق بيمه پرداخت نمى كنند.

مديركل بيمه سالمت استان همچنين با اشاره 
به اينكه از زمان اجراى طرح تحول سالمت و بيمه 
سالمت همگانى در سال 93، هزينه هاى پرداختى 
به موسســات طرف قرارداد در سال 96 نسبت به 
ســال 93 دو برابر شده است گفت: با توجه به منابع 
محدود سازمان در راســتاى برنامه هاى عملياتى 
سال جارى ملزم به استقرار طرح استحقاق سنجى 

از بيمه شدگان و مديريت منابع هستيم.
مجيــدى همچنيــن در ادامــه بــه پرداخت 
هزينه هــاى درمانى تا پايان تيرماه اشــاره كرد و 
گفــت: 70درصد هزينه هاى درمانى موسســات 
درمانى طرف قرارداد با رعايت شرط ارائه مدارك 
و اســناد به صورت يكجا و كامل پرداخت خواهد 

شد.

به گزارش امور ارتباطات شهردارى منطقه 
يك كالنشهر تبريز ،عمليات كفسازى پارك 

جديد االحداث گلكار آغاز شد.
بر اساس اين گزارش قربانيان بيان داشت: 
بــا توجه به اهميت ايجاد پاركهاى محله اى و 
افزايش سرانه فضاى سبز،اقدامات ويژه اى در 
اين منطقه آغاز گشــته و احداث بوستان ها و 

پارك هاى جديد از اين جمله است.
وى گفــت: پارك محلــه اى گلكار كه در 

جنب مجتمع هاى مسكونى و بيمارستان امام 
ســجاد (ع) واقع شده اســت مى تواند مكانى 
آرام و رفاهى براى اهالى اين منطقه باشــد و 
بــه دليل نبود پارك در جنب مجتمع مى تواند 

نقش بسزايى را ايفا نمايد.
شــهردار منطقه يك اعالم داشــت: هم 
اكنون عمليات كفسازى پارك مذكور توسط 
معاونت فنى و عمرانى منطقه 1 آغاز گشــته 

است.

حمايت از توليدات شركت هاى دانش بنيان حوزه سالمت8 درصد گاز در صنعت پتروشيمى استفاده مى شود

بيش از 30 ميليون نفر از بيمه شدگان بيمه سالمت حق بيمه 
پرداخت نمى كنند

مديرعامل ســازمان منطقه آزاد 
ارس از احــداث هفــت هتل با درجه 
هاى كيفى مختلف در نقاط مختلف 
شــهرى محدوده جلفاى اين منطقه 

آزاد خبر داد.
به گــزارش روابط عمومى و امور 
بين الملل سازمان منطقه آزاد ارس، 
محســن نريمان با اعــالم اين خبر 
افــزود: دو هتل پنج ســتاره، دو هتل 
چهار ستاره، ســه هتل سه ستاره در 

محدوده جلفا و يك متل و يك مجتمع رفاهى 
خدماتى در محدوده نوردوز منطقه آزاد ارس در 

حال احداث است.
وى گفت: هتل پنج ســتاره كاراكال با 115 
اتاق و 42 درصد پيشــرفت فيزيكى و هتل پنج 
ســتاره شــهر با 65 اتاق و 78 درصد پيشرفت 
فيزيكى در حال تكميل مراحل احداث هستند.

مديرعامل سازمان منطقه آزاد ارس افزود: 
هتل ســه ســتاره دنيز با 90 اتاق و 52 درصد 
پيشــرفت فيزيكى و هتل چهار ســتاره هايپر 
اسكار با 120 اتاق و 65 درصد پيشرفت فيزيكى 

در حال احداث مى باشند.
وى اظهار داشــت: هتل تاج بــا 40 اتاق و 
هتل نارنجســتان با 30 اتاق هردو با 80 درصد 

پيشــرفت فيزيكى در درجه كيفى سه ستاره در 
حال احداث بوده و هتل شــروين نيز در مرحله 

اسكلت بندى مى باشد.
نريمان تعداد اتاق هاى اضافه شده به مراكز 
اقامتى در محدوده جلفا را 606 اتاق و تعداد اتاق 
هاى در حال احــداث در محدوده نوردوز را 50 
اتــاق اعالم كرد و گفت: متل اريكه با 20 اتاق و 
82  درصد پيشــرفت فيزيكى و مجتمع رفاهى 
خدماتى بين راهى مالاســدى نيز با 30 اتاق و 
42 درصد پيشرفت فيزيكى در محدوده نوردوز 

و مرز ايران و ارمنستان در حال احداث است.
وى با بيان اينكه در سايت توريسم، دهكده 
سالمت، وياليى و تفرجگاهى دور سد گلفرج، 
دهكده ورزش و ســايت وياليى و اقامتگاهى 
خداآفرين با وســعت يك هــزار و 942 هكتار 

در حوزه گردشگرى سرمايه گذارى 
انجام مى شود، گفت: تاكنون در 740 
هكتار از ســايت توريسم 283 هزار و 
36 متر مربــع زمين براى احداث 54 

پروژه گردشگرى واگذار شده است.
وى توسعه گردشــگرى و ايجاد 
ارزش افــزوده بيشــتر در اين حوزه 
را از برنامه هاى مهم ارس در ســال 
1397 برشمرد و گفت: پتانسيل هاى 
فراوان و بالقــوه اين منطقه در حوزه 
گردشگرى امكان توســعه صنعت توريسم و 
رونق بيش از پيــش فعاليت هاى اقتصادى را 

فراهم مى كند.
وى اضافــه كرد: در بخش تبليغات و اطالع 
رســانى؛ حضور در نمايشــگاه هاى داخلى و 
خارجــى و در بخــش تعامل بــا فعالين حوزه 
گردشــگرى؛ ارائه مشوق به آژانس هاى فعال 
گردشــگرى خارجى، در بخش ايجاد و توسعه 
مراكز دائمى سوغات و صنايع دستى؛ راه اندازى 
موزه زنده سفال ارس و نمايشگاه صنايع دستى و 
هنرهاى سنتى و در بخش افزايش سهم جوامع 
محلى در گردشــگرى نيز راه اندازى اقامتگاه 
هاى بوم گردى در روستاهاى كردشت، گلفرج، 

سيه سران و ساير روستاها انجام شده است.

 مدير عامل سازمان منطقه آزاد ارس خبر داد؛
احداث 7 هتل در منطقه آزاد ارس

كفسازى پارك گلكار آغاز شد

انتصاب بجا و شايســته جنابعالى را به عنوان معاون اجرايى مجلس شــوراى اســالمى كه بيانگــر كارآمدى، لياقت و 
شايســتگى هاى برجســته آن برادر گرامى در صحنه هاى خدمت صادقانه به نظام و ميهن اسالمى است، تبريك و تهنيت 

عرض نموده، از درگاه سبحان برايتان تداوم و تعالى توفيق، سعادت و بهروزى خواهانيم.
دكتر رحمان نامدار،  دكتر حسين نامدار،  مهندس داور نامدار

جناب آقاى مهندس غالمرضا نورى
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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  

 ضميمه رايگان روزنامه در استان آذربايجان شرقى

منم كه شهره شهرم به عشق ورزيدن
منم كه ديده نيالوده ام به بد ديدن

وفا كنيم و مالمت كشيم و خوش باشيم
كه در طريقت ما كافريست رنجيدن

حافظ


