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عصرآزادی / سرویس شهرس��تانها: رئیس دانشگاه 
عل��وم پزش��کی تبری��ز گف��ت: فرس��ودگی و خرابی 
تدریجی دستگاه ها و تجهیزات پزشکی جزو چالش ها 
و مش��کالت مهم بیمارس��تان های آذربایجان شرقی 

است.
عصرآزادی - شهرام صادق زاده؛ بهمن نقی پور در 
گفت وگ��و با خبرنگاران افزود: ب��ا توجه به اینکه در 
سال های متمادی گذش��ته از این تجهیزات و لوازم 
پزش��کی و بیمارس��تانی به طور مداوم استفاده شده 
است مشمول مرور زمان شده و اغلب آنها عمر مفید 
خ��ود را طی کرده اند که این امر مش��کالت محوری 
برای بخش س��المت آذربایجان ش��رقی ایجاد کرده 

است.
وی ب��ا بیان اینکه دس��تگاه های ف��وق هم اکنون 
به دوران فرس��ودگی خ��ود نزدیک ش��ده اند اظهار 
داشت: کمبود اعتبارات و منایع مالی به همراه بدهی 
های دانش��گاه علوم پزش��کی تبریز، امکان هر گونه 
خریدهای جدید و گران قیمت در اسرع وقت را سلب 

کرده است.
نقی پور با اشاره به نوسانات بسیار باالی قیمت انواع 
دس��تگاه ها و تجهیزات پزشکی طی چند سال اخیر، 
یادآور شد: دس��تگاه ۴۰۰ میلیون تومانی چند سال 
اخیر هم اکنون باید به قیمت ۷ الی ۸ میلیارد تومان 
خریداری شود که این روند رشد قیمت ها با توجه به 
منابع بسیار محدود مالی دانشگاه، هر گونه اقدام برای 
جرید و نوسازی بیمارستان ها به لحاظ تجهیزاتی را 

غیر ممکن کرده است.
به گفته وی در هفته های اخیر همه دس��تگاه های 

سی آرم بیمارستان شهدای تبریز به دلیل فرسودگی 
و اتم��ام ط��ول عمر مفی��د خود، خراب ش��دند و به 
رغم تالش های تیم مدیریتی و پش��تیبانی دانشگاه 
علوم پزش��کی و آمدن کارشناسان فنی از تهران، این 

مشکالت همچنان پابرجاست.
نقی پور نوع انتشار اخبار مربوط به خرابی دستگاه 
های بیمارس��تان شهدا توسط رسانه ها را تا حدودی 
غیرواقعی دانس��ت و یادآور ش��د: ما از اصحاب رسانه 
انتظار داریم تا با توجه به واقعیات موجود نس��بت به 
درج و انتشار اخبار حوزه دانشگاه علوم پزشکی اقدام 

کنند.
وی با تاکید بر اینکه دانش��گاه علوم پزشکی تبریز 
ب��ا وجود کمبود امکان��ات و منابع مالی تمامی تالش 
خود را برای ارایه خدمات مناس��ب به مردم در حوزه 
س��المت ب��ه کار می بن��دد تاکید کرد: ت��الش برای 
برق��راری عدال��ت اجتماعی یک��ی از وظایف اصلی و 
مهمترین برنامه دولت س��یزدهم در بخش سالمت و 
بهداش��ت و درمان اس��ت که در این زمینه دانشگاه 
های علوم پزشکی نقش مهم و تاثیرگذاری دارند و در 
راستای برقراری عدالت در حوزه سالمت، برنامه هایی 

در مناطق محروم آذربایجان ش��رقی در دس��ت اجرا 
داریم که مردم استان به تدریج نتایج این اقدامات را  

در ماه های آینده لمس می کنند.
نقی پور با تاکید بر اینکه دانش��گاه علوم پزش��کی 
تبری��ز باید بر اس��اس امکان��ات، توانمن��دی ها، نوع 
خدم��ات و حجم انبوه مش��تریان خ��ود از اعتبارات 
ویژه برخوردار شود اظهار داشت: بدون تردید بودجه 
کنونی این دانشگاه پاشنه آشیل پیشرفت های علمی 

و درمانی و بخش سالمت استان است!
وی اجرای برخی سیاست های کاری برای کاهش 
هزینه های درمان، ارتقای جایگاه دانشگاه علوم پزشکی 
تبریز در حوزه درمان و خدمات ارایه ش��ده و حرکت 
در مس��یر انجام تحقیقات و پژوهش های کاربردی و 
مبتنی بر نیاز مردم را از جمله نتایج تغییرات ساختاری 
 ایجاد شده در دانشگاه علوم پزشکی تبریز بیان کرد.
نقی پور با اش��اره ب��ه تالش های ش��بانه روزی تیم 
مدیریتی دانش��گاه علوم پزش��کی تبریز برای ارتباط 
نزدیک و فشرده با مردم، از ارائه گزارش های عملکرد 
سه ماهه به آحاد مردم از طریق رسانه های گروهی و 
خبرگزاری ها خبر داد و افزود: در این زمینه به شدت 
نیازمند هم��کاری و تعامل نزدیک با جامعه خبری و 

رسانه های استان هستیم.
وی با بیان اینکه یکی از شعارهای محوری مدیریت 
جدید دانش��گاه علوم پزشکی تبریز، شفاف سازی در 
تمام حوزه ها اس��ت اضافه کرد: معتقدیم با ش��فاف 
س��ازی کسی آس��یب و ضرر نخواهد دید بلکه زمینه 
های توسعه بخش سالمت استان بیش از پیش فراهم 

می شود.

رئی�س اداره آموزش و پرورش ملکان گفت: 
س�ه مدرس�ه در روس�تاهای »بایرام کندی«، 
»س�رملو« و »تازه قلعه« این شهرستان آماده 
بهره برداری است که در هفته دولت امسال به 

صورت رسمی افتتاح می شود. 
عل��ی رس��تمی در گفت وگ��و ب��ا خبرن��گار ایرنا 
اف��زود: مل��کان از جمل��ه شهرس��تان های محروم 
آذربایجان ش��رقی از لحاظ فضای آموزشی است اما 
۴۳ طرح نیمه کاره در این شهرستان وجود دارد که 
اگر نوسازی استان نسبت به تکمیل آنها اقدام کند، 

بخش قابل توجهی از مشکالت مرتفع می شود. 
وی بی��ان کرد: مش��کل کمبود فضای آموزش��ی 
در »مبارک ش��هر« این شهرس��تان جدی تر است 
و س��اکنان آن نیز بابت کلنگ زنی ه��ای بی نتیجه 
گله مند هستند.  رستمی خاطرنشان کرد: مدارس 
»نهض��ت« و »هاجر« و همچنین مدرس��ه روبروی 
س��پاه که از ح��دود ۶۰ درصد پیش��رفت فیزیکی 
برخوردار هس��تند نیز اگر در اس��رع وقت تکمیل 

نشود، روز به روز فرسوده تر خواهد شد. 
وی ب��ا تاکید بر اینکه شهرس��تان ت��وان تکمیل 
م��دارس نیمه کاره را ندارد، اضافه کرد: مس��ئوالن 
اس��تانی باید بودجه ای برای تکمیل و بهره برداری 

مدارس نیمه کاره این شهرستان تخصیص دهند. 

رئی��س اداره آموزش و پرورش ملکان اضافه کرد: 
مدیرکل نوس��ازی مدارس استان نیز در سفر اخیر 
خود به ملکان نس��بت به پرداخ��ت ابالغیه اعتبار 
امس��ال تاکید کرد تا فعالیت ه��ای عمرانی هرچه 

سریع تر آغاز شود.
به گفته وی اجرای پنج طرح مدرسه س��ازی نیز 
با مشارکت بنیاد برکت در روستاهای »قوریجان«، 
»قره چ��ال«، »ش��یرین کند« و »تازه قلع��ه« ای��ن 
شهرس��تان آغ��از ش��ده اس��ت ک��ه امیدواریم در 

سریع ترین زمان ممکن بهره برداری شود. 
رس��تمی اظهار داش��ت: با پیگیری های نماینده 
مردم ملکان، احداث ۱۶ طرح دیگر مدرسه س��ازی 
نی��ز از محل اعتبارات بنیاد برکت در حال پیگیری 

است.

چهلمین دوره مس�ابقات ق�ران، عترت و نماز 
دانش آموزان دختر مقطع متوس�طه کش�ور در 

تبریز آغاز شد.
به گزارش ایرنا، در این مسابقات قرانی، تعداد ۳۰۰ 
نفر از دانش اموزان دختر از سراسر کشور به مدت سه 

روز در بخش آوایی با همدیگر رقابت می کنند.
این مسابقات در رشته های قرائت، تحقیق، ترتیل، 
حف��ظ ۱۰ ج��زء ، ۲۰ جزء و حف��ظ کل قرآن کریم 

برگزار می شود.
چهلمین دوره مس��ابقات قرآنی دانش آموزی کشور 
دارای دو بخ��ش آوای��ی و پژوهش ب��رای دختران و 
پسران است که مرحله نهایی بخش آوایی در تبریز و 

بخش پژوهش در مشهد برگزار می شود.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در 
آیین افتتاحیه مس��ابقات ق��رآن، عترت و نماز دانش 

آموزی دختران سراس��ر کشور در تبریز، ضمن اشاره 
به نقش دختران و زنان در زندگی پیامبران اسالم، به 
تاثیر به سزای معرفی قرآن در زندگی انسان ها تاکید 
ک��رد. رضوان حکی��م زاده، خطاب ب��ه دانش آموزان 
گفت: امروز، دخت��ران ما به توصیه های آیات مبارک 
قرآن کریم در رابطه با نقش زنان و دختران در نش��ر 
ق��رآن عمل کرده اند؛ من به عنوان یک زن مس��لمان 
به ش��ما عزیزان افتخار می کنم چراکه وقتی صحبت 
از زندگ��ی پیامب��ران می ش��ود، حضور ج��دی زنان 
و دخت��ران در این زندگی پر برکت ب��ه خوبی دیده 
می ش��ود. وی ادامه داد: اگر حضرت هاجر، پیشنهاد 
حض��رت ابراهیم برای زندگی در مکه که در آن زمان 
س��رزمین خشک و بی آب بود پذیرفت، به این دلیل 
بود که با برکات قرآن آشنا بوده و ایمان قلبی داشت، 
زنان کش��ور تاثیر از همین فرهن��گ قرآنی، جوانان 
برومن��د خود را تربیت و پرورش می دهند و بنابراین 
با تاثیرپذیری از این فرهنگ، مادران عزیز کش��ور ما 
در زمان هشت سال دفاع مقدس، اسماعیل های خود 

را برای دفاع از میهن، قربانی کردند.
مرحل��ه مجازی چهلمی��ن دوره مس��ابقات قرآن، 
عترت و نماز دانش آموزان سراس��ر کش��ور از اول تا 
هفتم تیرماه با مش��ارکت ح��دود ۱۵۰۰ دانش آموز 
انجام ش��د و مرحله حضوری این مسابقات از دوم تا 

هشتم مرداد در تبریز برگزار می شود.

رئیس آموزش و پرورش:

سه مدرسه روستایی در ملکان آماده بهره برداری است
 مسابقات قرآن و عترت دانش آموزان دختر کشور

در تبریز آغاز شد

اس�تاندار آذربایجان ش�رقی با بیان اینکه عدم تکمیل زنجیره 
تولید، چالش�ی جدی در حوزه صنعت اس�ت، گف�ت: تبعات این 
موض�وع در صنایعی چون قطعه س�ازی، ف�والد و فرش به وضوح 
قابل مش�اهده اس�ت از این رو باید اهتمام وی�ژه ای برای تکمیل 
زنجی�ره تولید برای افزایش به�ره وری از ظرفیت های این بخش 

داشته باشیم.
به گزارش روز جمعه ایرنا از س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان، 
عابدین خرم در آیین گرامیداش��ت روز ملی صنعت و معدن در تبریز،  با 
بیان اینکه جس��م صنعت در کل کش��ور بیمار است، گفت: باید با برنامه  
ریزی های دقیق و اس��تفاده از ظرفیت های نخبگان صنعتی در راس��تای 

بهبود این بیماری قدم برداریم.
وی، صاحبان صنایع و تولیدکنندگان را رزمندگان جبهه تولید در نبرد 
تحریم عنوان کرد و گفت: مس��ئوالن خادمان صاحبان صنایع و تولیدی 

هستند؛ چراکه این افراد با افتخار پرچم تولید را به اهتزاز درآوردند.
خ��رم ب��ا بیان این که صنع��ت، معدن و تجارت یک روح و یک جس��م 
دارند که تولیدکنندگان روح این بخش هس��تند، گفت: صاحبان صنایع 
با کارآفرینی ها و تالش های ش��بانه خود این بخش را زنده نگه داش��ته و 
به رغم تمامی مشکالت موجود در کشور، دست از کار و تولید و اشتغال 

نکشیدند.

وی خاطرنش��ان ک��رد: باوجود این ک��ه میزان تخصی��ص منابع بانکی 
به بخش تولید ۷۰ درصد اس��ت، س��هم آذربایجان ۵۵ درصد می باش��د؛ 
درحالی ک��ه بخش عظیمی از تولیدات در این اس��تان رقم می خورد؛ لذا 
در دولت س��یزدهم ه��ر بانکی با این روند همراهی نکند، کنار گذاش��ته 

خواهد شد.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه فرسودگی ماشین آالت و وجود 

مشکالت زیرساختی در مباحث مرتبط با انرژی از جمله مشکالت تولید 
و صنعت استان اس��ت، تصریح کرد: تالش می کنیم تا سال آینده بخش 
مهمی از این مش��کالت را مرتفع کنیم، ت��ا ضمن افزایش کیفیت تولید، 

صادرات نیز افزایش یابد.
رئیس س��ازمان صمت آذربایجان شرقی نیز گفت: مشکل سرمایه گذار 
در اس��تان نداریم بلکه مش��کل ما در حوزه زیر س��اخت ها و بحث تامین 

مالی است.
صاب��ر پرنیان اظهار ک��رد: در ماه های اخیر با دو پدیده ش��وک جهانی 
افزای��ش قیمت ها و آغاز طرح عدالت س��ازی یارانه ها و تخصیص یارانه از 
حلق��ه  واردکننده ب��ه حلقه  مصرف کننده مواجه بودی��م؛ اما یک روز هم 
شاهد کمبود کاالیی نبودیم و این یعنی اقتصاد ما مبتنی بر تولید است.

وی ب��ا بیان این که صنعت آذربایجان  ش��رقی صنعت درون زا و متکی 
ب��ه بخش خصوصی اس��ت، گفت: باید ن��گاه ویژه ای برای حل مش��کل 
زیرس��اخت ها داشته باش��یم؛ در حالی که س��رمایه درگردش چهار برابر 
افزای��ش یافته اما اختیارات بانک های اس��تان ثابت مانده اس��ت که نیاز 

به تحول دارد.
پرنی��ان در خصوص تورم رکودی و تاثیر اقتص��اد ارز، گفت: نبود برق 
کافی برای صنایع ما از عمده مش��کالت اس��تان بوده و از این رو مقایسه 

صنایع استان با سایر استان ها و شهرها درست نیست.  

استاندار آذربایجان شرقی:

تکمیل نبودن زنجیره تولید چالشی جدی در حوزه صنعت است

هی�ات تجاری از جمهوری قرقیزس�تان در جریان س�فر به 
البرز از توانمندی های تولیدی و صنعتی این استان در زمینه 

محصوالت غذایی و لوازم خانگی دیدن کردند.
به گزارش خبرنگار مریم سادات هاشمی توانا، هیات تجاری از جمهوری 
قرقیزستان متشکل از مدیران و روسای یک فروشگاه زنجیره ای در این 
کشور با همراهی مدیر امور بین الملل اتاق بازرگانی البرز از کارخانه های 
تولی��دی دو واحد صنعتی فعال در زمینه صنایع غذایی و یک کارخانه 

کاالی خانگی در استان البرز بازدید کردند. در جریان این بازدید ضمن 
برگزاری نشست های B2B میان فعاالن اقتصادی از شرکت های البرزی 
و هیات تجاری قرقیزس��تان درخصوص زمینه های همکاری مشترک 
می��ان بخش های تولیدی و اقتصادی، معرفی کااله��ای ایرانی در بازار 
قرقیزس��تان و تامین برخی مواد اولیه مایحتاج خط تولید در آن کشور 
گفتگو شد.هدف مهم دیگر از این مالقات توسعه بازارهای صادراتی ایران 

در دیگر کشورها است.

 بازدید هیات تجاری جمهوری قرقیزستان از توانمندی های صنایع غذایی
 و لوازم خانگی تولید البرز

فرسودگی دستگاه های پزشکی چالش  مهم بیمارستان  های آذربایجان شرقی است
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز اعالم کرد؛

 آینده شهر نیازمند ایده های نوین و تجربیات
 مثبت است

عصرآزادی / سرپرس�تی اصفهان: یازدهمین نمایش�گاه جامع مدیریت شهری، 
پنجمی�ن نمایش�گاه تخصصی حم�ل و نقل و ترانزی�ت و دوازدهمین نمایش�گاه 
تجهی�زات ایمن�ی و حفاظ�ت، در محل دائمی نمایش�گاه های بین المللی اس�تان 

اصفهان گشایش یافت.
مدیرعامل ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی اس��تان اصفهان در آیین گشایش همزمان 
یازدهمین نمایش��گاه جامع مدیریت ش��هری، پنجمین نمایش��گاه تخصصی حمل و نقل و 
ترانزیت و دوازدهمین نمایشگاه تجهیزات ایمنی و حفاظت با ارائه گزارشی، گفت: امروز در 
این نمایش��گاه پذیرای ۷۰ شرکت از هفت استان کشور هستیم. احمدرضا طحانیان افزود: 
در این نمایش��گاه ۲۵ ش��رکت دانش بنی��ان و خالق حضور دارن��د و همچنین ۱۲ رویداد 
آموزش��ی و کارگاه برگزار می ش��ود.  وی ادامه داد: این نمایشگاه فضایی را فراهم می کند تا 
ش��هرداری های استان و کل کشور بتوانند با شرکت هایی که ارائه خدمات می دهند، ارتباط 
بگیرند. س��ید امیر س��امع، عضو شورای اسالمی ش��هر اصفهان در این آیین، گفت: ما برای 
اداره ش��هر نیاز به نگاه آینده، ایده های جدید، تفکرات نوین و اس��تفاده از تجربیات مثبت 
داریم و این نمایشگاه سعی دارد تمام این موارد را کنار هم داشته باشد. وی ابرازامیدواری 
کرد: این نمایش��گاه محلی برای تبادل افکار و اندیشه ها باشد و موجب رونق بازار در بخش 
مدیریت ش��هری، حمل و نقل و ترانزیت ش��هری و در بخش ایمنی و حفاظت شود.  عضو 
شورای اسالمی شهر اصفهان  افزود: نمایشگاه مدیریت شهری با بحث مبلمان شهری شروع 
ش��د و امروز یازدهمین دوره این نمایش��گاه است و تصور می کنم مسیر خوبی را طی کرده 
اس��ت. ش��هردار اصفهان در آیین افتتاح این نمایش��گاه، اظهار کرد: نگاه ما به اصفهان باید 
متفاوت و جدید باش��د.  علی قاس��م زاده افزود: گاهی نمایشگاه ها برای حل مسایل جاری و 
ارایه خدمات اس��تاندارد اس��ت و گاهی نگاه به اصفهان فرداس��ت.  وی  تاکید کرد: اصفهان 
فردا، اصفهان هوشمند است و باید این کار با شیب مالیمی انجام شود. به همین منظور در 
حوزه اجرایی، شهرس��ازی، خدمات ش��هری، حمل و نقل و … کار کرده ایم.  قاسم زاده  به 
افرادی که در این نمایشگاه شرکت می کنند توصیه کرد که توجه به این نگاه داشته باشند 
و ابرازامیدواری کرد که بخشی از ارائه دستاوردهای این نمایشگاه کمک کند تا یک قدم به 

سمت اصفهان فردا نزدیک شویم.

کوهنورد بسیجی شرکت گاز استان سمنان قله های 
انگمار و قدمگاه را فتح کرد

اس�تان  آزادی/سرپرس�تی  عص�ر   
سمنان-عباس�علی حس�ین پ�ور: عضو 
شورای بسیج شرکت گاز استان سمنان 
طی دو هفته متوالی، دو قله باالی 3600 
متر در استان سمنان و مازندران را فتح 

کرد.
فرمانده پایگاه بس��یج ش��هید اخالقی این 
ش��رکت با اعالم خب��ر فوق، اظهار داش��ت: 
کوهنورد بسیجی جناب آقای عباس فارسی 
از بس��یجیان این پایگاه همزم��ان با اعیاد با 
س��عادت قربان و غدیر، به قلل مرتفع استان 
س��منان و مازن��دران صع��ود ک��رد. مجتبی 
حیدریان با اش��اره به اینکه صعود به هر قله 

در مدت زمان تقریبی ده ساعت در مسیر رفت و برگشت به طول انجامید، گفت: کوهنورد 
بس��یجی با هدف توس��عه ورزش کوهنوردی به منظور ارتقاء توان جسمی و تقویت روحیه 
فکری و ایجاد نشاط، قله ی مرتفع ۴۰۲۸ متری انگمار استان مازندران و قله ۳۶۵۱ متری 

قدمگاه استان سمنان را فتح کرد.
فرمانده پایگاه بسیج شهید اخالقی شرکت گاز استان سمنان در پایان گفت: کوهپیمایی 
و کوهنوردی جهت پیشبرد روحیه نشاط و شادابی دربین ورزشکاران بسیجی بسیار اثرگذار 
است؛ با برنامه ریزی صورت گرفته و به مناسبت ایام سالروز عملیات مرصاد، این کوهنورد 
بس��یجی به قله دماوند صعود خواهد کرد. الزم به توضیح است: قله انگمار با ارتفاع ۴۰۲۸ 
متر در غرب قله دوبرار و جنوب قله دماوند واقع ش��ده اس��ت و یکی از قلل اصلی در خط 
الراس دوبرار اس��ت. این رش��ته کوه، بخشی از دیواره جنوبی رشته کوه البرز مرکزی است. 
مس��یرهای اصلی صعود به قله انگمار: مس��یر جنوبی: جاده فیروزکوه، جاده دریاچه هویر و 
تار ، مس��یر ش��مالی: جاده هراز، روستای السم )مس��یر انتخابی کوهنورد بسیجی شرکت 
گاز اس��تان سمنان( اما قدمگاه، قله ای است در شمال غرب شهرستان مهدیشهر در استان 
س��منان که در محدوده روس��تای کمرود قرار دارد. این قله با ۳۶۵۱ متر دومین قله بلند 

شهرستان مهدیشهر محسوب می گردد.

۶۰ روز گرم، بدون خاموشی!
عصرآزادی / سرپرستی گیالن :محمد تقی مهدیزاده گفت: با تدابیر انجام شده 
در پیک جاری و مشارکت مشترکین محترم استان در امر صرفه جوئی ومدیریت 
مصرف انرژی،60 روز گرم سال بدون خاموشی و قطع برق سپری شده است و امید 

است که با همراهی مردم این شرایط تا پایان فصل گرم تداوم داشته باشد.
وی افزود :طرح های متنوع و متعددی در این شرکت جهت گذر از پیک مصرف و کنترل 
بار شبکه در ساعات اوج مصرف،پیاده سازی و اجراء شده است که مجموع این اقدامات طی 
دو ماه خرداد و تیر ۱۴۰۱ موفقیت کامل در حفظ پایداری شبکه برق استان گیالن را درپی 
داشته اس��ت. رئیس هیئت مدیره شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن اظهار داشت: در 
س��ال گذشته در چنین روزهای گرمی س��اعت ها برق منازل، ادارات و صنایع قطع می شد، 
اما امس��ال تاکنون هیچ خاموشی برنامه ریزی شده ای رخ نداده است. مهدیزاده اضافه کرد: 
مشترکان اداری و دستگاه های اجرایی استان نیز همکاری و مشارکت قابل توجهی در طرح 
های مدیریت بار شبکه داشتندکه ضمن تقدیر از این تعداد مشترکان،انتظار آن می رود تا 

پایان فصل گرم سال جاری همچنان با مدیریت مصرف برق، همراه و همکار ما باشند.

مهندس رخصتی در همایش بخشداران استان اصفهان :

ذوب آهن اصفهان آماده عرضه محصوالت ساختمانی 
جهت پروژهای عمرانی استان

عصرآزادی / سرپرستی اصفهان: همایش بخشداران استان اصفهان ۲ مردادماه 
در س�الن تش�ریفات روابط عموم�ی ذوب آهن اصفهان با حض�ور مهران زینلیان 
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان، مهدی سلیمانی مدیر کل دفتر 
سیاس�ی و انتخابات استانداری اصفهان، مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای 

استانداری، فرماندار شهرستان لنجان و بخشداران استان اصفهان برگزار شد. 
مهندس ایرج رخصتی مدیر عامل ذوب آهن اصفهان در این همایش، رش��د و پیش��رفت 
کشور را مستلزم کار و همت جهادی و همدالنه دانست و گفت: این مجتمع عظیم صنعتی به 
مسئولیت های اجتماعی توجه ویژه دارد و طی نیم قرن گذشته با خدمتی که به رشد صنعت 
کشور به ویژه صنعت فوالد نموده، باالترین سطح مسئولیت اجتماعی را ارائه کرده است .   وی 
افزود: امروز س��بد محصوالت ذوب آهن متناس��ب با بازار و پروژهای عمرانی کشور است و این 
شرکت آمادگی دارد محصوالت خود را جهت پروژهای عمرانی استان عرضه نماید.     مدیرعامل 
ذوب آهن اصفهان اظهار داشت:  مسئولین استان از جمله بخشداران در زمینه ساخت و ساز و 
پروژه های مختلف عمرانی می توانند از محصوالت کیفی ذوب آهن اصفهان استفاده نمایند و 
ضرورت دارد که محصوالت این شرکت به طور مستقیم به سمت پروژهای عمرانی در شهرها 
و روستاها هدایت شود . معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان نیز، خدمتگزاری به 
مردم را جهاد فی سبیل ا... دانست و گفت: همه باید تالش کنیم که نظرات و حرف دل مردم 
را با گوش جان پذیرا باش��یم و جهت حل مش��کالت جامعه، تمام همت و تالش خود را به کار 
گیریم .  مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری اصفهان نیز از همراهی ذوب آهن اصفهان 
در برگزاری این همایش قدردانی نمود و افزود: یکی از وظایف اصلی و حیاتی تمام مس��ئولین 
پاسخگویی و رسیدگی به مشکالت مردم است و هر روز باید با انگیزه و توان بیشتر برای خدمت 
به مردم تالش کنیم .  این همایش با سخنرانی نمایندگان منتخب بخشداران استان اصفهان، 
جلسه پرسش و پاسخ و ارائه نقطه نظرات کارشناسان دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری 
همراه بود و در پایان نیز حاضرین در این همایش از بخش های مختلف خط تولید ذوب آهن 

اصفهان بازدید کردند .

خبر

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز با تاکید بر اهمیت واکسیناسیون 
در کنترل کرونا، گفت: کمتر از یک و نیم درصد از مردم آذربایجان شرقی ُدز 

یادآور واکسن کرونا را تزریق کرده اند.
دکتر حس��ین حقای��ی در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: توصی��ه اکید ما برای کنترل 
بیماری کووید ۱۹، تزریق واکس��ن از س��وی افراد باالی ۱۸ سال که از تزریق واکسن 

قبلی آنها ۶ ماه سپری شده، است.
وی اضافه کرد: خانه ها و مراکز بهداش��ت در تمامی شهرس��تان های استان در وقت 
اداری و مراکز تعیین شده در وقت غیراداری آماده تزریق ُدز یادآور و یا مرحله چهارم 
واکس��ن کرونا هس��تند و در تبریز نیز مرکز بهداشت نصف راه به صورت تمام وقت و 

حتی در روزهای تعطیل نیز آماده واکسیناسیون شهروندان می باشد.
وی،  کل بستری های بیماری کرونا در استان را ۳۹۵ نفر اعالم کرد و گفت: ۱۲۵ نفر 

از این تعداد در ۲۴ ساعت گذشته بستری شده اند.
دکتر حقایی با بیان اینکه هر ساعت پنج نفر به علت کرونا در استان بستری می شود، 

افزود: ۷۸ نفر از بستری ها در بخش مراقبت های ویژه بستری شده اند.
وی اضافه کرد: خوش��بختانه در ۲۴ س��اعت گذش��ته مرگ و میر ناش��ی از کرونا در 
اس��تان گزارش نشده اس��ت ولی این به معنی کنترل بیماری نیست و درخواست ما 
از ش��هروندان، تزریق ُدز یادآور، رعایت نکات بهداشتی و استفاده از ماسک در اماکن 

مسقف است. 

معاون بهداشت دانشگاه 
علوم پزشکی تبریز :

کمتر از ۱/۵درصد 
مردم آذربایجان 
شرقی ُدز یادآور 
واکسن کرونا را 
تزریق کرده اند


