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ـــاُم َعَلـــی اْلُحَســـیِن َو َعلـــی َعِلـــی ْبـــِن اْلُحَســـین َو َعلـــی َاْوالِد اْلُحَســـیِن، َو َعلـــی َاْصحاِب اْلُحَســـیِن َالّسَ
ت  قـــال امـــام حســـین )ع( »النـــاُس عبیـــُد الدنیـــا و الدیـــن لعـــق علـــی الســـنتهم یحوطونـــه مـــادّرَ

 الَدّیانـــون«
َ

صـــوا بالبـــاء َقـــّل معایُشـــهم فـــاذا ُمّحَ
ـــن  ـــور دی ـــر مح ـــان ب ـــی زندگی هاش ـــا وقت ـــد و ت ـــان می چرخ ـــر زبانش ـــن ب ـــد و دی ـــده دنیاین ـــردم بن »م

ـــدک می شـــوند.« ـــداران ان ـــا آزمـــوده شـــوند، دین ـــه وســـیله ب ـــا وقتـــی ب ـــد، اّم بگـــردد، در پـــی آنن
ـــدان  ـــود چن ـــرد شیرینیش گ ـــان  ـــدن مگس ـــث آزرده ش ـــردار باع ک ـــار و  ـــت در رفت ـــه صداق ک ـــن  ـــاور ای ب
ک  گویـــا نـــه می تواننـــد و نـــه می خواهنـــد رشـــد و بالندگـــی جامعـــه را مـــا دشـــوار نیســـت، جمعـــی 
کســـانی  کار و برکـــت عمرشـــان نماینـــد و خیـــر مـــردم را خیـــر دنیـــا و عاقبـــت خویـــش بداننـــد. اینـــان 
ـــر پیشـــرفت افـــراد و جامعـــه فقـــط و فقـــط بـــه دنبـــال ســـهم خویشـــند و زمانـــی  کـــه در براب هســـتند 
کـــه زدنـــدو بردنـــد و خوردنـــد و  کـــه منافـــع شخصی شـــان تأمیـــن نمـــی شـــودفریاد ســـر می دهنـــد 
کـــه اوضـــاع بـــر وفـــق مرادشـــان باشـــد لقلقـــه دهانشـــان چاپلوســـی و تعریـــف و تمجیـــد اســـت. زمانـــی 

آنچـــه امـــروز و  درمـــدت چهـــار ســـال اخیـــر در دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز اتفـــاق افتـــاده و در 
کنـــار توســـعه و پیشـــرفت و رتبه هـــای برتـــر جشـــنواره، رده بندی هـــای ملـــی و بیـــن المللـــی بـــه 
همـــان انـــدازه افتخـــارات علمـــی، پژوهشـــی، دانشـــجویی، فرهنگـــی، درمانـــی و بهداشـــتی بـــه 
چشـــم می خـــورد و یقینـــًا در تاریـــخ دانشـــگاه عـــدم تبعیـــض در مدیریـــت ایـــن دانشـــگاه ثبـــت و 
کـــه هزینـــه صداقـــت و شـــجاعت  گاهنـــد  ضبـــط خواهـــد شد.دوســـتان، همـــکاران و اســـاتید نیـــک آ

ـــت. ـــگاه اس ـــن دانش ـــررم و ای ـــن م ـــان ای ـــی بدخواه ـــل بدگوی ـــی تحم و مردانگ
ــام  ــرده و اعـ کـ ــل  ــان تجلیـ ــل عنایـــت وافرشـ ــه دلیـ ــریه بـ ــان نشـ ــه همراهـ کلیـ ــه از  ــر این کـ در آخـ
گرامـــی از ایـــن شـــماره)مهرماه 1396(  مـــی دارد بـــه جهـــت اســـتقبال مخاطبیـــن و خواننـــدگان 

ــد. ــد شـ ــر خواهـ ــاپ و نشـ ــه چـ ــورت ماهنامـ ــه به صـ فصلنامـ

پیام رئیس دانشگاه به مناسبت هفته دفاع مقدس   • پیام رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز  به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید 9۷-96    •   گزارشی 
ح هــای عمرانــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در ســفر مݠݠعــاون اول رئیس جمݠݠهــور  و وزیــر بهداشــت  بــه آذربایجان شــرقی در مهــر1396   • گزارش  از  افتتــاح طر
همایش گرامیداشــت هفته دفاع مقدس    •  تجمع دانشــگاهیان دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز در محکومیت ســخنان رئیس جمهور آمریکا    •  گزارش 
همایش من آینه ی توام، تو آیینه ی من    •  تئاتر "تنها چند ثانیه" بر روی صحنه رفت  • خیران کشــور مایه برکت هســتند    •  به حرمت خون شــهدا 
جامعه را به درستی اداره کنیم    •  حلقه های صالحین، فرماندهان و افسران جنگ نرم    •  کمک طب تسکینی به بیماران سرطانی •  اولین دانشگاه 
جهان اســام در تبریز تاســیس شــده اســت  • حمایت قاطع دانشــجویان دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز از سیاســت های مدیریتی دکتر محمد حســین صومی  
•  برگزاری آزمون نهایی دوره آموزشی مدیران بیمارستانهای دولتی کشور  •  اولین همایش یاوران نماز در دانشگاه علوم پزشکی تبریز  •  قدردانی امام 
جمعه محبوب شهرستان تبریز از اورژانس در خطبه های نمازجمعه  •  پرچم کنگره بین المللی جوامع ایمن به »مرکز حمایت از جوامع ایمن دانشگاه علوم 
پزشکی تبریز« رسید   • مدال  آوران دانشگاه در نهمین المپیادعلمی دانشجویان  •  حضور نمایندگان سازمان جهانی بهداشت)WHO( در دانشگاه  •   ...

امه ماه�ن

کهدراینشمارهمیخوانید برخیازمطالبی



پیام رئیس دانشگاه به مناسبت هفته دفاع مقدس
یاد باد آن روزگاران یاد باد

روز ســـی ویکـــم شـــهریور یـــادآور تجـــاور رژیـــم منفـــور صـــدام بـــه میهـــن عزیـــز وتـــداوم آن بـــه مـــدت 
هشـــت ســـال میباشـــد تلخـــی درگیـــر شـــدن انقـــاب نوپـــای اســـامی در جنگـــی نابرابـــر بـــا خیـــزش 
دوبـــاره ملـــت ســـرفراز ایـــران در لبیـــک بـــه نـــدای معمـــار بـــزرگ انقـــاب ودفـــاع از آرمانهـــای 
انقـــاب ومیهـــن اســـامی بـــا زیباییهـــای بـــی بدیـــل خلـــق شـــده نمایـــی دیگـــر از ایثـــار واز جـــان 
ـــان نمـــود.  لطـــف الهـــی  ـــرن بیســـتم عی ـــت را در منظـــر خـــود باختـــگان ق گمنامـــان مل گذشـــتگی 
ک ســـیاه نشـــاند. مـــا میـــراث داران  ـــه خـــا ـــی مـــردم همـــه متجـــاوزان را ب رهبـــری درســـت و همدل
کســـوت بدهـــکاری بایـــد در مقابـــل عظمـــت همـــه مدافعیـــن حقـــوق مـــردم خصوصـــا  امـــروز در 
جانبـــازان وخانـــواده پرافتخـــار شـــهداء ســـر تعظیـــم فـــرود آورده وتمـــام تـــاش خـــود را در تحکیـــم 
ــیم  ــن باشـ ــم. مطمئـ گیریـ ــکار  ــت بـ ــن ملـ ــربلندی ایـ ــدس مقـــدس وسـ ــهای آن دوران مقـ ارزشـ

ـــود. ـــد ب ـــادار خواه ـــوز و وف ـــع دلس ـــم توق ک ـــادق  ـــانهای ص ـــه انس ـــی متوج ـــزت اله نص
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پیام رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید ۹۶-۹۷ 

 پایــداری بــه عهــد پیشــین با تالشــی مضاعف

گور دانش بجوی گهواره تا  ز 
بــا آمــدن مهــر دل انگیــز همزمــان بــا هفتادمیــن ســال تاســیس دانشــکده پزشــکی بــه عنــوان ســنگ بنــای دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
کارکنــان  ودانشــجویان عزیــز مخصوصــا ورودی هــای   گرامــی داشــته وبــه همــه اســاتید،  ــداد فرخنــده را  ســالتحصیلی 9۷-96  آغــاز مــی شــود ایــن روی
کــز آموزشــی جنــب و جوشــی افتخــار آفریــن بــا حضــور طیــف عظیمــی از طالبــان علــم واســاتید  جدیــد از صمیــم قلــب تبریــک می گویــم. نواختــه شــدن زنــگ مرا
کــه تکامــل شــخصیتی خــود را در توســعه  دلســوز جامعــه را موجــب مــی شــود وتاشــهای ارزشــمند در مســیر تعالــی محیطهــای علمــی مــا را بــا عطــر وجــود انســان هایی 
گام هــای محکــم دانشــجویان و اندیشــمندان، در صحــن دانشــگاه بــذر امیــد بــه فــردای بهتــر را در  کننــد خوشــبو می ســازد.  اقیانــوس عظیــم ملــت جســتجو مــی 
کنــد می دانیــم حضــور انســان هایی عاقمنــد و اســتعدادهای برتــر در دانشــگاه بــار مســئولیت اســاتید ومدیــران مــا را ســنگین تــر می ســازد.  ضمــن  میــان ملــت می پرا
ج نهــادن بــه  گذشــته وامســال در المپیادهــای علمــی، ورزشــی وجشــنواره فرهنگــی و ار تشــکر از درخشــش قابــل ســتایش دانشــجویان عزیزمــان طــی ســالهای 
گام هــای محکم تــری  کاهــش یافتــه و در ســال جدیــد  گرانقــدر، امیــدوارم بــه لطــف الهــی وتــاش همــه مــا موانــع موجــود  فعالیت هــای آموزشــی و پژوهشــی اســاتید 

گــردد. در مســیر اعتــای دانشــگاه برداشــته شــود و فتــح قله هــای جدیــدی در تاریخچــه دانشــگاه ثبــت 
دکتر محمد حسین صومی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز

  یادداشت رئیس دانشگاه در خصوص 
دیدار صمیمی با دانشجویان  

هوالعزیز
کــه بــرای ســربلندی دانشــگاه واصــاح امــور   ســام بــه همــه همــکاران بــی ادعایــی 
در تــاش هســتند. طــی چنــد روز گذشــته بــه بهانــه آغاز ســال تحصیلی جلســاتی با 
تشــکلهای دانشــجویی داشــتم. نشســتن بــا فرزنــدان ایــن ملــت و درد دل، عجب 
گــر همــکاران ســختکوش مــن لحظــات بیشــتری  صفایــی دارد. چــه زیبــا بــود ا
ــا ایــن عزیــزان ســپری میکردنــد وتــوان خــود را در مســیر حــل مشــکات بــکار  را ب
ــا درخواســتها محــدود  ــه اصــاح بســیاری از نواقــص  واقع ــا توجــه ب ــد. ب میگرفتن
شــده وقابــل رفــع مــی باشــد در بیــن بحــث هــا متوجــه شــدم دانشــجویان عزیــز 
کارشناســان  و  از عملکــرد حــوزه دانشــجویی فرهنگــی اعــم از معــاون، مدیــران ، 
کامــل دارنــد،  کســانیکه در ســلف ســرویس هســتند رضایــت  کارکنــان  مخصوصــا 

کرم.    خوشــحال شــدم. خــدای را شــا

کــه صادقانــه در جهــت تامیــن رفــاه دانشــجویان در   بــه همــه ایــن بزرگــواران 
تــاش هســتند دســت مریــزاد میگویــم امیــدوارم همــه به ایــن اخاق حســنه مزین 
گــذاری ایــن چنینــی در حــوزه جوانــان در تغییــر رفتــار  باشــیم بــی شــک ســرمایه 
گــذار خواهــد بــود جوانــان  رفتــار مدیریتــی  بــا دیگــران را  مدیریتــی جامعــه تاثیــر  
ــی  ــری و عمل ــوزش نظ ــوزه آم ــه در ح ــد. البت ــه میدارن ــن نگ ــادگار در ذه ــه ی ــا ب از م
گــردد ودر ایــن زمینــه روســای محتــرم  خیلــی بایــد تــاش شــود تــا رضایــت حاصــل 

ــد.     ــنگینی دارن ــئولیت س ــکده ها مس دانش

دکتر محمدحسین صومی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
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گزارشی از 
افتتاح طرح های عمرانی 
دانشگاه علوم پزشکی 
تبریز در سفر مݠݠعاون اول
 رئیس جمݠݠهور
 و وزیر بهداشت
 به آذربایجان شرقی 
در مهر1396

ماهنامه ندای سالمت    شماره اول - مهر ماه 41396



دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور:

دکتر صومی یک انسان متخصص زبده، از مدیران موفق و در 
پیگیری امور مردم، سریع هستند

ــاون اول  ــور مع ــا حض ــه 96/۷/22 ب ــنبه مورخ روز ش
پــروژه  چندیــن  بهداشــت  وزیــر  و  جمهــور  رئیــس 

بهداشــتی درمانــی در اســتان  افتتــاح شــد:
تــاش(،  دانشــگاه)خیابان  جنوبــی  دسترســی  راه 
ســاختمان جدیــد دانشــکده داروســازی، مرکــز پیونــد 
اعضا در مرکز دانشگاهی امام رضا )ع(، بیمارستانهای 
امــام خمینــی )ره( ســراب، کلینیک تخصصی ســراب، 

بیمارســتان امــام حســین )ع( هریــس

ـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه بیمارســـتان ۷۰  گ ـــه  ب
ح هـــای مصـــوب ســـفر  تخت خوابـــی هریـــس از طر
کم تـــر از دوســـال  کـــه در  ریاســـت جمهـــوری بـــوده 
احـــداث شـــده و بـــا حضـــور معـــاون اول رئیـــس جمهـــور 
و وزیـــر بهداشـــت، درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی بـــه 
ـــرداری رســـید. ایـــن بیمارســـتان جدیداالحـــداث  بهره ب
در ســـطح 9 هـــزار مترمربـــع، بـــا صـــرف اعتبـــاری بالـــغ 
بـــر 32 میلیـــارد تومـــان توســـط دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی 

کـــه دارای بخش هـــای مختلفـــی  تبریـــز احـــداث شـــده 
اورژانـــس،  و  آزمایشـــگاه  دیالیـــز،  بخـــش  جملـــه  از 
رادیولـــوژی،  تخصصـــی،  درمانـــگاه  داروخانـــه، 
بخش هـــای  عمـــل،  اتاق هـــای  زایمـــان،  بخـــش 
کـــودکان، مراقبت هـــای ویـــژه، رادیولـــوژی  بســـتری، 

اســـت. اداری  بخش هـــای  و 

کننــد بــا  کاری شــروع مــی  گــر  گفتنــد: مــا از دکتــر صومــی خیلــی شــنیده ایــم، ایشــان ا در ایــن مراســم دکتــر جهانگیــری ضمــن تقدیــر از اقدامــات انجــام یافتــه 
کارهــا را بــه فرجــام می رســانند. عــاوه بــر اینکــه دکتــر صومــی یــک انســان متخصــص هســتند و بــه بیــان دکتــر هاشــمی جــزو زبده هــای تخصصــی  ســرعت 
کــه یــک بیمارســتان را در ۱۸ الــی۲۴ مــاه  کشــور مــا هســتند در اثنــا آن پیگیــر امــور مــردم هــم هســتند. معــاون اول رئیــس جمهــور افزودنــد : قابــل تقدیــر اســت 

ســاخته و آقــای دکتــر هاشــمی هــم از هــر نظــر خیلــی راضــی هســتند ؛ از نظــر ســاخت، امکانــات، تجهیــزات، داروهــا و...
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وزیر بهداشت خبر داد: 

اجرای ۴۰۰ پروژه بهداشتی و درمانی در آذربایجان شرقی 
روابــط عمومــی دانشــگاه، دکتــر ســید  گــزارش  بــه 
افتتــاح  آییــن  در  هاشــمی  زاده  قاضــی  حســن 
کــرد:  بیمارســتان امــام حســین)ع( هریــس، تشــریح 
امروز دانشــکده ی داروســازی تبریز و همچنین مرکز 
پیونــد اعضــای تبریــز بــا زیــر بنــای پنــج هزار متــر مربع 
در تبریــز بــه بهــره بــرداری می رســد.  وی بــا اشــاره 
بــه اینکــه بیمارســتان امــام حســین )ع( هریــس طــی 
1۸ســال ســاخته و در ســال 9۰ بــه دانشــگاه علــوم 
پزشــکی تحویــل داده شــد، افــزود: طــی ســال هــای 
ــه ارســباران  ــوع زلزل ــل وق ــه دلی ــروژه ب گذشــته ایــن پ
بــه بهــره بــرداری نرســید و خیــری بــه مــردم نرســاند، 
بــر  بالــغ  اعتبــاری  بــا  پــروژه  ایــن  حاضــر  حــال  در 
32میلیــارد تومــان توســط دانشــگاه علوم پزشــکی به 
ــس  ــتان هری ــردم شهرس ــار م ــیده و در اختی ــام رس اتم

امــروزه در تمامــی  گیــرد. وی ادامــه داد:  قــرار مــی 
کــز درمانــی، پزشــک متخصــص بــه مــردم خدمت  مرا
رســانی می کنــد. دکتــر محمــد حســین صومــی نیــز در 
گذشــته  ــا بیــان اینکــه طــی ســال هــای  ایــن آییــن ب
دانشــگاه علــوم پزشــکی در ســاخت بیمارســتان هــا 
کــرد: ایــن بیمارســتان در  مســئولیتی نداشــت، اظهــار 
پروســه 1۸ســاله ســاخته شــده بــود و اورژانــس آن در 
ســال 9۰ بــه طــور موقــت بــه بهــره بــرداری رســید ولــی 
در مــرداد 91 تحــت تاثیــر زلزلــه ارســباران قــرار گرفــت.  
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه اینکــه وزیــر بهداشــت در 
ســفری بــه اســتان، دســتور دادنــد ایــن بیمارســتان 
اصــاح و تکلیــف آن مشــخص شــود، طــی دوســال بــا 
تــاش هــای متعــدد علــوم پزشــکی در حــال حاضــر به 

بهــره بــرداری رســید.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه طــی ســفر دکتــر روحانــی بــه 
اســتان، بــرای اتمــام ایــن پــروژه در خواســت اعتبــار 
ــوان اوراق  ــا عن ــار ب ــان اعتب ــارد توم ــه 1۰میلی ک ــم  کردی
انجــام  بــرای  جمهــوری  ریاســت  ســوی  از  قرضــه 
ــا وجــود مشــکات  گرفــت، افــزود: ب ایــن پــروژه تعلــق 
متعــدد، مــا پــروژه ی 1۸ ســاله را طــی دو ســال بــه 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  رئیــس  رســاندیم.  اتمــام 
تبریــز بــا بیــان اینکــه وظیفــه مــا در سیســتم ســامت 
آنچــه دکتــر  افــزود:  اســت،  ارائــه خدمــات صحیــح 
هاشــمی بــه مجموعــه نظــام ســامت بخشــیده، تنهــا 
اعتبــار نیســت، بلکــه عاقــه، انگیــزه و تعهــد کاری بــه 
مجموعــه روســای دانشــگاه هــا و شــبکه هــا در قبــال 
مــردم بــوده اســت و خیلی خوشــحالم که چنیــن پروژه 
ای توســط دانشــگاه طراحــی و نظــارت شــده اســت.

افتتاح مرکز پیوند اعضاء مرکز آموزشی درمانی امام رضا)ع( 
با حضور دکتر قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت 

عصــر امــروز دکتــر قاضی زاده هاشــمی وزیر بهداشــت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکی،  مرکــز پیونــد اعضــاء، اتاق 
عمــل شــماره VIP ،۴  ، آی ســی یــو هــای شــماره  ۵ 
کــه بــه  و 6 مرکــز آموزشــی  ودرمانــی امــام رضــا )ع( 
همــت خیــر محتــرم حــاج آقــا نوبــری بــه بهره بــرداری 

رســیده اســت، افتتــاح نمــود.
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه در آییــن افتتــاح  بــه 
مرکــز پیونــد اعضــا،  وزیــر بهداشــت بــا اشــاره بــه اینکــه 
قدمــت دانشــگاه در ایــران دو برابرتاریــخ آمریــکا اســت 
افــزود: دانشــگاه ربــع رشــیدی تبریــز قرنهــا قبــل بــه 
فکــر تعلیــم و تربیــت دانشــجویان بــود و انتظــار میــرود 
آذربایجانشــرقی در حــوزه آمــوزش و ادبیــات همــواره 
پیشــتاز شــود. ســید حســن قاضــی زاده هاشــمی در 
آئیــن افتتــاح پــروژ ه هــای بهداشــتی درمانــی دانشــگاه 
ــا بیــان اینکــه دانشــگاه نقــش  علــوم پزشــکی تبریــز ب
زیــادی در تحــوالت جامعــه داشــته و ایــن موضــوع در 
کــرد: بــرای  کنــد اظهــار  کشــور مــا نیــز صــدق مــی  مــورد 
کشــورها بایــد حــوزه و دانشــگاه در عمــل بــا  پیشــرفت 
کشــور مــا  یکدیگروحــدت داشــته باشــند و البتــه در 
کنــار هــم هســتند.  نیــز حــوزه و دانشــگاه همــواره در 
گــرو باورهایمــان  کشــور مــا در  وی افــزود: پیشــرفت 
اســت  همانطــور کــه امــام خمینــی )ره( مــردم را بــر بــاور 

ــا لطــف خــدا و  ــوی را ب توانســتن رســاندند و رژیــم پهل
همــت مــردم در هــم شکســتند. وی بــا اشــاره بــه اینکه 
دوران پهلــوی دوران بســیار ســختی بــود خاطــر نشــان 
در  تجهیزاتــی  و  امکانــات  هیــچ  دوران  آن  در  کــرد: 
اختیــار حــوزه و دانشــگاه نبــود  و شــرایط فعلــی ما بــا آن 
دوران قابــل قیــاس نیســت ولــی با وحــدت و همدلی و 
کنیــم  یکــی شــدن حــوزه و دانشــگاه توانســتیم مبــارزه 
و تعــداد زیــادی از دانشــجویان در آن دوران شــهید 
شــدند و بــه عنوان قهرمانان ســرافراز کشــور جــان خود 
را نثــار میهــن اســامی کردنــد بــه عنــوان مثــال میتــوان 
از دانشــجویان شــهید مهــدی باکــری و صدهــا باکــری 
کــه در دوران دفــاع  دیگــر از دانشــگاهها را نــام بــرد 

مقــدس مدیریــت جنــگ را برعهــده داشــتند.
دکترهاشــمی بــا بیــان اینکــه در دولــت تدبیــر و امیــد 
اقدامــات بســیار ارزشــمندی در حــوزه ســاخت و ســاز و 
توســعه زیربناهــای آمــوزش  و پژوهــش انجــام شــده 
اســت اظهــار داشــت : دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
در حــوزه پژوهــش بــا ارتقــای بیســت رتبــه در ســطح 
کشــور کــم نظیــر بــوده و ایــن بیانگــر مدیریــت صحیح 
و  پشــتکار  بابــت  ازدکتــر صومــی  و  اســت  دانشــگاه 
کنــم. وی بــا اشــاره بــه اینکــه  همــت زیــاد تشــکر مــی 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز یکــی از دانشــگاههای 

کــه بدون  مهــم کشــور اســت افــزود: از تمامــی افــرادی 
کننــد قدردانی  حاشــیه در ایــن دانشــگاه فعالیــت مــی 
کنم و از خداوند  متعال خواســتار پاداش و ثواب  می 
کــه در جهــت  معنــوی بــرای ایــن عزیــزان هســتم چــرا 
کار  کننــد و ارزش  رضایــت مــردم همــواره تــاش مــی 
 ایــن افــراد بــا پــاداش مــادی قابــل جبــران نیســت.

وزیــر بهداشــت ادامــه داد: امــروز نیــز افتخــار داشــتیم 
همــواره آقــای جهانگیــری چندیــن پــروژه مهــم علوم 
پزشــکی را در اســتان افتتــاح کنیــم و از تمامــی خیران 
کــرده انــد قدردانــی  کســانیکه در ایــن راســتا تــاش  و 
کــرد خداونــد توفیــق بزرگــی بــه  کیــد  کنــم. وی تا مــی 
کــرده  گــروه پزشــکی هســتند نصیــب  کــه در  افــرادی 
کــه میتواننــد از خــود بگذرنــد و بــه فکــر ســامتی  چــرا 
ــوان در  ــه خــدا میت ــاور ب ــا ب مــردم باشــند و معتقــدم ب

ایــن زمینــه الگویــی نمونــه بــرای دیگــران شــوند.

ماهنامه ندای سالمت    شماره اول - مهر ماه 61396



با حضور دکتر هاشمی : 

ساختمان جدید دانشکده داروسازی دومین دانشکده 
داروسازی کشور در تبریز افتتاح شد 

پــژوه  دانشــگاه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ســاختمانجدید دانشــکده داروسازی بدنبال شکست 
 1۷۵۰۰ متــراژ  بــا   13۸3 ســال  در  قبلــی  ســاختمان 
متــر مربــع تصویــب وعملیــات ســاختمانی آن پــس 
از انتخــاب پیمانــکار در ســال 13۸۵ شــروع وپــس از 
اجــرای بخشــی از اســکلت بــه علــت عــدم تخصیــص 
اعتبــارات تکمیلــی تــا ســال 1392 بصــورت نیــم تمــام 
از  بخشــی  دانشــگاه  ریاســت  تــاش  گردید.بــا  رهــا 
اعتبــارات از طریــق ســازمان برنامــه وبودجــه وبقیــه از 
اعتبــارات دانشــگاه و وزارتــی تامیــن وبــا تکمیل ســفت 
گردیــد. 2۵۰۰  کاری بــرای تجهیــز آمــاده  کاری ونــازک 
گرفتــه شــد  متــر مربــع آن بــرای اســکیل لــب در نظــر 
ــی در نظــر  ــری اصل کارب ــه  ــد مجــددا ب کــه در آینــده بای

گرفتــه شــود. ســاختمان در ۴ بلــوک شــامل 2 بلــوک در 
۵ طبقــه بــرای اتاقهــای هیــات علمــی وبخــش اداری 
کــه  اســت.2 بلــوک دیگــر در ۴ طبقــه آزمایشــگاهها 
کتابخانــه  دریکــی از بلــوک هــا 2 طبقــه اضافــی بــرای 

ــت. ــده اس ــه ش گرفت ــر  در ننظ
 36 ومجموعــا  آزمایشــگاه   6 دارای  دپارتمــان  هــر 
دانشــجویان  عملــی  آموزشــهای  جهــت  آزمایشــگاه 
وانجــام پــروژه هــای تحقیقاتــی آمــاده شــده اســت.11 

اســت. کنفرانــس  کاس درس و 6اتــاق 
کــه بــرای 3۵۰  ســاختمان قدیمــی 1۰ هــزار متــر مربــع 
فعلــی  بود.جمعیــت  گرفتــه شــده  نظــر  دانشــجو در 
 under دانشــجوی   ۸۰۰ بــه  قریــب  دانشــجویان 
 post graduateدانشــجوی  1۰۰ وحــدود   graduate

اســت. تعــداد هیــات علمــی 6۰ نفرکــه بیشــاز ۵۰ %آن 
 H-index دارای مرتبــه اســتادی هســتند.3۰ % دارای
باالی 1۵ هســتند و۴ نفر جزو دانشــمندان 1%جهانی در 
گروه فارماســی و فارماکولوژی هســتند.و یک نفر اســتاد 
کــه تنهــا اســتاد ممتــاز دانشــگاه علــوم پزشــکی  ممتــاز 
ــا  ــز هســتند. رتبــه پژوهشــی کشــوری دانشــکده ب تبری
فاصله زیادی نســبت به ســایر دانشــکده ها دوم اســت.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: 

قدمت دانشگاه علوم پزشکی تبریز دوبرابر تاریخ آمریکاست 
بــه دنبــال افتتــاح هــای متعــدد در دانشــگاه علــوم 
پزشــکی تبریز، وزیر بهداشــت در آئین بزرگداشت این  
افتتــاح هــای عظیــم بهداشــتی درمانــی دراســتان، 

حضــور یافــت.
کــه فرهیختــگان دانشــگاه، اســاتید  درایــن مراســم 
پیشکســوت مدیران و مســئولین و دانشــجویان وبرتر 
افتخــار آفریــن در زمینه های علمی، فرهنگی، هنری 
و ورزشــی حضــور داشــتند، وزیــر بهداشــت،درمان و 
گفــت :شــما در بخــش آمــوزش و  آمــوزش پزشــکی 
پژوهــش هــم موفــق بــوده ایــد. شــما در همــه امــور 
دانشــگاههاى  از  دانشــگاه  ایــن  ایــد.  بــوده  موفــق 
کارند.اینهــا بــا  خــوب اســت و در اینجــا همــه مشــغول 

کــرده انــد. ــه  خــدا معامل
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه : وزیــر بهداشــت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکی بــا اشــاره بــه اینکــه قدمــت 
ــر تاریــخ آمریــکا  دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز دو براب
قــرن  تبریــز  رشــیدی  ربــع  دانشــگاه  افــزود:  اســت، 
دانشــجویان  تربیــت  و  تعلیــم  فکــر  بــه  قبــل  هــا 
در  قهرمــان  آذربایجــان  رود  مــی  انتظــار  و  بــود 
 حــوزه ی آمــوزش و ادبیــات همــواره پیشــتاز شــود.
 ســید حســن قاضــی زاده هاشــم زاده در آییــن افتتــاح 
علــوم  دانشــگاه  بهداشــتی  و  درمانــی  هــای  پــروژه 
پزشــکی تبریــز، بــا بیــان اینکــه دانشــگاه نقــش زیــادی 

ایــن  و  بــر عهــده داشــته  یــک جامعــه  در تحــوالت 
موضــوع در مــورد کشــور مــا نیــز صــدق مــی کنــد، اظهــار 
کشــورها، بایــد حــوزه و دانشــگاه  کــرد: بــرای پیشــرفت 
در عمــل بــا یکدیگــر وحــدت داشــته باشــند و البتــه در 
 کشور ما نیز حوزه و دانشگاه همواره کنار هم هستند.
گــرو باورهایمــان  کشــور مــا در  وی افــزود: پیشــرفت 
مــردم  )ره(  خمینــی  امــام  کــه  همانطــور  اســت، 
را  پهلــوی  رژیــم  و  رســاندند  "توانســتن"  بــاور  بــر  را 
شکســتند. هــم  در  مــردم  همــت  و  خــدا  لطــف   بــا 
ــا اشــاره بــه اینکــه دوران پهلــوی، دوران بســیار  وی ب
کــرد: در آن دوران هیــچ  ســختی بــود، خاطرنشــان 
امکانــات و تجهیزاتــی در اختیــار حــوزه و دانشــگاه 
نبــود و شــرایط فعلــی مــا بــا آن دوران قابــل قیــاس 
یکــی شــدن  و  و همدلــی  بــا وحــدت  ولــی  نیســت، 
کنیــم و تعــداد  حــوزه و دانشــگاه توانســتیم مبــارزه 
زیــادی از دانشــجویان در آن دوران شــهید شــدند و 
کشــور جــان خــود را نثــار  بــه عنــوان قهرمانــان ســرافراز 
ــوان از  ــه عنــوان مثــال مــی ت ــد ب کردن میهــن اســامی 
کــری وصدهــا  با ایــن دانشــجویان، شــهید مهــدی 
ــه در دوران  ک ــرد  ــام ب باکــری دیگــر از دانشــگاه هــا را ن
 دفــاع مقــدس، مدیریــت جنــگ را بــر عهــده داشــتند.
قاضــی زده هاشــمی بــا بیــان اینکــه در دولــت تدبیــر 
ی  حــوزه  در  ارزشــمندی  بســیار  اقدامــات  امیــد  و 

و  آمــوزش  بناهــای  زیــر  توســعه  و  ســاز  و  ســاخت 
کــرد: دانشــگاه  پژوهــش انجــام شــده اســت، اظهــار 
علــوم پزشــکی تبریــز در حــوزه ی پژوهــش بــا ارتقــای 
کــم نظیــر بــوده و ایــن بیانگــر  2۰رتبــه در ســطح کشــور 
آقــای دکتــر  از  و  اســت  مدیریــت صحیــح دانشــگاه 
کنــم.  صومــی بابــت پشــتکار و همــت زیــاد تشــکر مــی 

پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
اســت،  کشــور  مهــم  هــای  دانشــگاه  از  یکــی  تبریــز 
کــه بــدون حاشــیه در ایــن  افــزود: از تمامــی افــرادی 
کنــم و  کننــد، قدردانــی مــی  دانشــگاه فعالیــت مــی 
از خداونــد متعــال خواســتار پــاداش و ثــواب معنــوی 
جهــت  در  کــه  چــرا  هســتم،  عزیــزان  ایــن  بــرای 
کار  کننــد و ارزش  رضایــت مــردم همــواره تــاش مــی 
 ایــن افــراد بــا پــاداش مــادی قابــل جبــران نیســت.

وزیــر بهداشــت افــزود: امــروز نیز افتخار داشــتیم همراه 
آقــای جهانگیــری، چندین پــروژه مهم علوم پزشــکی 
را در اســتان افتتــاح کنیــم و از تمامــی خیــران و کســانی 
 کــه در ایــن راســتا تــاش کــرده انــد، قدردانــی مــی کنم.

وی تاکیــد کــرد: خداونــد توفیــق بزرگــی بــه افــرادی که 
کــه مــی  کــرده چــرا  گــروه پزشــکی هســتند، نصیــب  در 
تواننــد از خــود بگذرنــد و بــه فکــر ســامتی مردم باشــند 
و معتقــدم بــا بــاور بــه خــدا مــی تــوان در ایــن زمینــه 

الگویــی نمونــه بــرای دیگــران شــوند.
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دکتر قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت:

 زیباترین سبک زندگی، زندگی عشایری است
اجتماعـی  معاونـت  پایـگاه  گـزارش  بـه 
در  بهداشـت  وزیـر  بهداشـت،  وزارت 
چهارمین همایش ملی روز روستا و عشایر 
بـا رویکـرد نخبـگان روسـتایی، ظرفیـت 
پنهان توسـعه پایـدار روسـتایی گفـت:در 
شرایطی که زندگی بشر گرفتار تکنولوژی 
است، زیباترین سبک زندگی، عشایری 
اسـت. وی گفـت: یکـی از پرافتخارترین 
دوران زندگـی مـا در اوایـل انقـاب و زمـان 
تشـکیل جهـاد سـازندگی، در روسـتاها و 

مناطـق عشـایری بـود.
ــاب  ــل انق ــزود: در اوای ــمی اف ــر هاش دکت
در روســتاها خبــری از جــاده، آب، بــرق و 
حتــی ســرویس بهداشــتی نبــود و همــت 
ــام  ــی انج ــرای محرومیت زدای ــادی ب زی
شــد. قبــل از انقــاب و حتــی در اوایــل 
آبادانــی  افــراد، مخالــف  بســیاری  آن، 
روســتاها بودنــد و اســتدالل می کردنــد 
کــه اگــر بــرق به روســتاها بــرده شــود، آنها 
یخچــال و تلویزیــون می خواهنــد و در 
صــورت مشــاهده ماهــواره، مناظــر دیگــر 
شــهری را می طلبنــد و خودشــان را بــا 
آنهــا مقایســه می کننــد. وزیــر بهداشــت 
انجــام  اقدامــات  علیرغــم  افــزود: 
شــده شــاهد مهاجــرت روســتاییان بــه 
کــه بــدون تردیــد نشــانه  شــهرها بودیــم 
بی تدبیــری بــود و وضعیــت ســکونت 
بــه  نســبت  روســتاها  در  ۷۰ درصــدی 
3۰ درصــد ســاکن در شــهرها، در حــال 
حاضــر بــر عکــس شــده اســت. شــرایط 11 
میلیون جمعیت حاشــیه نشین شهرها 

کــه مهاجــران  نامناســب تر از آن  اســت 
در  کــه  کاش  ای  و  می کردنــد  تصــور 
روســتاها مانــده بودنــد. دکتــر هاشــمی 
گفــت: در وزارت بهداشــت اعتقــاد داریــم 
کــه یکــی از دالیــل مانــدگاری مــردم در 
مناطــق روســتایی و عشــایری، توســعه 
ــاه اســت و وزارت بهداشــت توانســته  رف
بهداشــت  خدمــات  ارایــه  حــوزه  در 
ــواده، واکسیناســیون  محیــط، کار، خان
اقدامــات  بیماری هــا  از  پیشــگیری  و 
بســیار خوبــی انجــام دهــد. وی گفــت: 
در روســتاها عاوه بر نوســازی و بازسازی 
مراکــز بهداشــتی، حــدود ۴ هــزار خانــه 
بهداشــت ســاخته شــد. همچنیــن در 
و  بهداشــتی  پــروژه   6۰۰ حاضــر  حــال 
درمانی در استان سیستان و بلوچستان 
ــون  ــرای 11 میلی ــت و ب ــرا اس ــال اج در ح
نفــر جمعیــت حاشــیه نشــین شــهری 
کشــور، دفترچــه بیمــه ایجــاد شــد.  در 
وزیــر بهداشــت گفــت: یکــی از اشــکاالت 
موجــود، تفــاوت خدمــات دفترچه هــای 
روســتایی و عشــایری بــا بیمــه ســامت 
اســت و ارزش دفترچه هــای روســتایی 
ــان  ــه هم ــر ب ــط منحص ــایری، فق و عش
مناطــق اســت در حالی کــه بایــد ارزش 
دفترچه هــای بیمــه در تمــام مناطــق 
کــه  کشــور یکســان باشــد و امیدواریــم 
شــورای عالــی بیمــه و وزارت رفــاه، در 
ــرد.  ــدی بگی ــی ج ــه، تصمیم ــن زمین ای
تمــام اقدامــات وزارت بهداشــت از جمله 
مراکــز  بهداشــت  خانه هــای  احــداث 

و  دارو  توزیــع  ســامت،  پایگاه هــای  و 
افزایــش اقــام دارویــی بــه بیــش از ۴۰۰ 
قلــم، تامیــن واکســن، توزیــع پزشــک، 
روســتایی  مناطــق  در  مامــا  و  پرســتار 
کــه  بــود  دلیــل  ایــن  بــه  عشــایری  و 
معتقدیــم، انســان ســالم محــور توســعه 
اســت. دکتــر هاشــمی افــزود: اگــر از اوایــل 
کــردن  انقــاب بــه مکانیــزه و صنعتــی 
کشــاورزی و دامپــروری پرداختــه بودیــم، 
داشــتیم؛  منطقــه  در  بهتــری  شــرایط 
نداشــتیم،  را  روســتاییان  و  روســتا  اگــر 
انقــاب دوام پیــدا نمی کــرد؛ روســتاییان 
کشــور در تولیــد و ایســتادگی  و عشــایر 
در مقابــل قدرت هــای جهانــی، نقــش 
ــو از  ــا ممل ــر جبهه ه ــتند، اکث ــی داش مهم
روســتاییان بود و امروز اکثریت مدافعان 
حــرم، از همیــن مردمــان هســتند. وی 
گفــت: راه نجــات روســتاها، توجــه بــه 
کشاورزی و دامپروری، استفاده بهینه از 
منابــع، مانــدگاری مــردم و حفــظ میــراث 
گرانبهــای فرهنگــی ایــران اســت. دکتــر 
گفــت:  در راســتای  هاشــمی در پایــان 
و  روســتاییان  اســتعداد  از  اســتفاده 
ســاکنان مناطــق محــروم، 3۰ درصــد از 
ظرفیــت دانشــگاه های علــوم پزشــکی 
بــه افــرادی اختصــاص می یابــد کــه در آن 
مناطق متولد شــده اند و پس از تحصیل 
و گذرانــدن دوره هــای تخصصــی و فــوق 
تخصصــی، به مناطق خود بــر می گردند 
محلــی،  فرهنــگ  بــا  آشــنایی  بــا  و 
کننــد. می تواننــد مشــکات را برطــرف 

باحضور دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت :

مراسم آغاز عملیات ساخت بیمارستان جامع سرطان خیر ساز در 
شهرک خاوران تبریز

برگی جدیدازدفترافتخارات دانشگاه علوم پزشکی تبریز، به همت خیرین محترم آقایان نوبرى و مردانی آذر کلنگ مرکز جامع 
کنون بــا حضور دکتر  ســرطان) ســطح 3 تبریــز( بــر زمیــن زده شــد. بــه گــزارش روابــط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی تبریــز، هم ا
پزشکیان نایب رئیس اول محترم مجلس شورای اسامی، دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر محترم بهداشت،  حاج آقا نوبری خیر 
بزرگوار، دکتر شبستری معاون سیاسی امنیتی استانداروجمعی از اعضای شورای شهر، مرکز جامع سرطان تبریز کلنگ زنی شد.
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با حضور دکتر جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور انجام شد

 افتتاح مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی 
۲۲۲ تختخوابی امام خمینی)ره( سراب

به گزارش وابط عمومی دانشگاه بیمارستان و پلی کلینیک تخصصی امام خمینی)ره( 
شهرســتان ســراب بــا حضــور دکتــر جهانگیــری معــاون اول رئیــس جمهــور،  دکتــر حســن 
قاضــی زاده هاشــمی،وزیر بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی، دکتــر شبســتری، معــاون 
سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجانشرقی و دکتر صومی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی 

تبریز افتتاح شــد.

دکتر قاضی زاده هاشمی :

کشور مایه برکت هستند/امیدورم  خیران 
نسل های بعدی نیز با الگو از خیران، متولی 

اقدامات خداپسند شوند.
وزیــر بهداشــت، درمــان و آموزشــی کشــور 
در آییــن کلنــگ زنــی مرکــز جامع ســرطان 
تبریــز، ضمــن قدردانــی از خیــران جهــت 
راه انــدازی مرکــز جامــع ســرطان در تبریــز، 
اظهــار کــرد: امیــدوارم مرکز جامع ســرطان 
به عنوان مرکزی برای مراجعه کنندگان 
بیمــاران صعــب العاج آذربایجان شــرقی 
شــود و در زمــان مقــرر بــه بهــره بــرداری 
برســد. دکتــر ســید حســن قاضــی زاده 
هاشــمی افــزود: خیران کشــور مایه برکت 

ــدی  ــای بع ــل ه ــدوارم نس ــتند و امی هس
نیــز بــا الگــو از خیــران، متولــی اقدامــات 
کشــور شــوند و از خداونــد  خداپســند در 
متعــال خواســتار نصیــب ثــواب معنــوی 
بــه این عزیزان هســتم. رئیس دانشــگاه 
علــوم پزشــکی تبریــز نیــز در ایــن آییــن، با 
بیــان اینکــه ایــن مرکــز بــا توافق خیــران با 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز به عنــوان 
نخســتین مرکــز جامــع ســرطان ایجــاد 
می شــود، اظهار کــرد: این پروژه بــا 21هزار 

ــخیص،  ــت تش ــعت، جه ــع وس ــر مرب مت
درمان و پیشگیری از سرطان راه اندازی 
می شــود. دکتــر محمــد حســین صومــی 
بــا بیــان اینکــه ایــن پــروژه بــا هزینــه بالــغ 
بــر 6۰میلیــارد تومــان، ایجــاد می شــود، 
افــزود: زمیــن ایــن مرکــز بــه همت شــورای 
قبلــی شــهر تبریــز و همــکاری شــورای 

جدیــد شــهر، تامیــن شــده و ســاختمان 
آن در چهــار طبقــه احــداث می شــود کــه 
دارای 2۰۰تخــت جهــت حــل مشــکات 
بیماران سرطانی خواهد بود. وی گفت: 
تــاش می کنیــم ایــن پــروژه در کــم تریــن 

زمــان ممکــن افتتــاح شــود.

با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی انجام پذیرفت

افتتاح  بیمارستان ۷۰ تختی امام حسین)ع( هریس
ــگاه  ــی دانشـ ــط عمومـ ــزارش روابـ گـ ــه  بـ
بیمارســـتان ۷۰ تخت خوابـــی هریـــس 
ریاســـت  ســـفر  مصـــوب  طرح هـــای  از 
کـــه در کم تـــر از دوســـال  جمهـــوری بـــوده 
احـــداث شـــده و امـــروز بـــا حضـــور معـــاون 
ــر بهداشـــت،  ــور و وزیـ اول رئیـــس جمهـ
بـــه  پزشـــکی  آمـــوزش  و  درمـــان 

رســـید. بهره بـــرداری 
در  جدیداالحـــداث  بیمارســـتان  ایـــن 
صـــرف  بـــا  مترمربـــع،  هـــزار  ســـطح 9 
اعتبـــاری بالـــغ بـــر 32 میلیـــارد تومـــان 

توســـط دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز 
کـــه دارای بخش هـــای  احـــداث شـــده 
دیالیـــز،  بخـــش  جملـــه  از  مختلفـــی 
داروخانـــه،  اورژانـــس،  و  آزمایشـــگاه 
رادیولـــوژی،  تخصصـــی،  درمانـــگاه 
عمـــل،  اتاق هـــای  زایمـــان،  بخـــش 
کـــودکان،  بســـتری،  بخش هـــای 
و  رادیولـــوژی  ویـــژه،  مراقبت هـــای 
بخش هـــای اداری اســـت. شـــایان ذکـــر 
اســـت، بیمارســـتان امـــام حســـین )ع( 
ــباران  ــه ارسـ ــس در زلزلـ ــتان هریـ شهرسـ

کامـــل تخریـــب شـــده و بـــه  بـــه طـــور 
مدرســـه ای در ایـــن شـــهر منتقـــل شـــده 
ــد آن  ــاختمان جدیـ ــون سـ ــه اکنـ کـ ــود  بـ
احـــداث شـــده و بـــه بهره بـــرداری رســـید. 

گفتنـــی اســـت، احـــداث ایـــن بیمارســـتان 
در ابتـــدا بـــا 6۴ تخـــت بـــه تصویـــب رســـید 
کـــه درنتیجـــه ی درخواســـت ها بـــه ۷۰ 

تخـــت افزایـــش یافـــت.
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کرد:  وزیر بهداشت در هریس عنوان 

از ۷۰۰ پروژه عمرانی در حوزه بهداشت و درمان استان آذربایجان شرقی، ۴۰۰ پروژه به بهره 
برداری رسیده است/ دانشکده داروسازی تبریز دومین دانشکده داروسازی مهم کشور است 

حســن  ســید  دکتــر  وبــدا،  گــزارش  بــه 
هاشــمی در مراســم افتتاحیه بیمارستان 
حســین)ع(  امــام  تختخوابــی   ۷۰
شهرســتان هریــس در اســتان آذربایجــان 
شــرقی کــه بــا حضــور معــاون اول رییــس 
جمهــور برگــزار شــد، ضمــن بیــان ایــن 
مطلــب گفــت: بالــغ بــر یــک میلیــون و 
3۰۰ هــزار نفــر در ایــن اســتان، در طــول 
اجــرای طــرح تحــول ســامت، خدمــات 
کــرده انــد و دولــت در  بســتری دریافــت 
کاهــش هزینــه مــرم،  ایــن راســتا بــرای 
صدها میلیارد تومان هزینه کرده اســت. 
 وزیربهداشــت افــزود: در ایــن اســتان، 
نزدیــک بــه 3۰۰ متخصــص توزیع شــده 
و در تمــام مراکــز، دندانپزشــک حضــور 
دارد و یکــی از عوامــل مهم رضایتمندی 

مــردم تــاش مــا در حــوزه بهداشــت و 
ــوده اســت.  ــان ب درم

دانشــکده  داد:  ادامــه  وزیربهداشــت 
داروســازی تبریز دومین دانشــکده مهم 
کــه اســاتید برجســته  مــا در کشــور اســت 

ای در ایــن دانشــکده حضــور دارنــد.
دکتــر هاشــمی گفــت: در طــول ســالیان 
 2۰ تنهــا  دانشــکده،  ایــن  متمــادی، 
درصــد پیشــرفت داشــت، امــا در حــال 
حاضــر کــه مصــادف بــا هفتادمیــن ســال 
تاســیس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
و همزمــان بــا حضــور دکتــر جهانگیــری 
اســت، دانشــکده داروســازی بــه بهــره 

بــرداری رســید. 
در  کــرد:  خاطرنشــان  وزیربهداشــت   
عیــن حــال یــک مرکــز پیونــد اعضــا در 

شــمال غــرب وجــود دارد کــه نزدیــک بــه  
ــز  ــا دارد و ایــن مرک ــع زیربن ــر مرب ۵۰۰۰ مت
نیــز بــا کمــک خیریــن محتــرم و شــورای 
شــهر تبریــز بــه اتمــام رســیده اســت و 
کــه بــه بهــره بــرداری برســد.  قــرار اســت 
ایــن مرکــز یکــی از مراکــز مهــم ارجــاع 
بــود.     العــاج خواهــد  بیمــاران صعــب 
دکتــر هاشــمی گفــت: قبــل از حضــور در 
شهرســتان هریــس، بیمارســتان 222 
ــا ۸۵ میلیــارد  کــه ب شهرســتان ســراب را 
ــه بهــره  تومــان هزینــه ســاخته شــده، ب
در  هــم  پــروژه  آن  رســاندیم،  بــرداری 
پیشــرفت  درصــد   2۰ کــه  ای  مرحلــه 
کــه در  داشــت، تحویــل دانشــگاه شــد 
طــول هشــت ســال بــا مدیریــت دکتــر 
صومــی بــه طورکامــل بــه بهــره بــرداری 

کــرد:  رســید.  وزیربهداشــت خاطرنشــان 
در هریــس هــم پــروژه ای ظرف 1۸ ســال 
ســاخته و در ســال 9۰ تحویل داده شــد، 
امــا قبــل از بهــره بــرداری بــا رخــداد زلزلــه، 
اســتفاده از آن بــه تعویــق افتــاد و اکنــون 
ایــن پــروژه بــا 32 میلیارد تومــان هزینه، 
توســط دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز به 
اتمــام رســید و در اختیــار مــردم شــریف 
ــمی در  ــر هاش ــت.  دکت ــرار گرف ــس ق هری
گفــت: از رییــس جمهــور، دکتــر  پایــان 
علــوم  دانشــگاه  رییــس  جهانگیــری، 
پزشــکی، اســتاندار محتــرم و نمایندگان 
کــه در ایــن امــر مــا  مــردم در مجلــس 
کنــم و  را یــاری رســاندند، تشــکر مــی 
امیــدوارم اجــر خــود را از خداونــد منــان 

ــد. ــت کنن دریاف

افتتاح مرکز پیوند اعضاء مرکز آموزشی درمانی امام رضا)ع( با حضور دکتر قاضی زاده 
هاشمی، وزیر بهداشت

عصــر امــروز دکتــر قاضــی زاده هاشــمی 
آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت،  وزیــر 
اتــاق  اعضــاء،  پیونــد  مرکــز  پزشــکی،  
عمل شــماره VIP ،۴ ، آی ســی یو های 
شــماره  ۵ و 6 مرکــز آموزشــی  ودرمانــی 
امــام رضــا )ع( کــه بــه همت خیر محترم 
حــاج آقــا نوبــری به بهره بــرداری رســیده 

ــاح نمــود. اســت، افتت
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه در  بــه 
ــر  ــد اعضــا،  وزی ــز پیون آییــن افتتــاح مرک
بهداشــت بــا اشــاره بــه اینکــه قدمــت 
دانشــگاه در ایــران دو برابرتاریــخ آمریــکا 
رشــیدی  ربــع  دانشــگاه  افــزود:  اســت 
و  تعلیــم  فکــر  بــه  قبــل  قرنهــا  تبریــز 
تربیــت دانشــجویان بــود و انتظــار میرود 
و  آمــوزش  حــوزه  در  آذربایجانشــرقی 

ادبیــات همــواره پیشــتاز شــود.
در  هاشــمی  زاده  قاضــی  حســن  ســید 
آئیــن افتتــاح پــروژ ه هــای بهداشــتی 
درمانــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریز با 
بیــان اینکــه دانشــگاه نقــش زیــادی در 

تحــوالت جامعــه داشــته و ایــن موضــوع 
ــز صــدق مــی کنــد  ــا نی در مــورد کشــور م
کشــورها  کــرد: بــرای پیشــرفت  اظهــار 
بــا  عمــل  در  دانشــگاه  و  حــوزه  بایــد 
یکدیگروحدت داشــته باشــند و البته در 
کشــور مــا نیــز حوزه و دانشــگاه همــواره در 
کنــار هــم هســتند. وی افــزود: پیشــرفت 
اســت   باورهایمــان  گــرو  در  مــا  کشــور 
همانطــور کــه امــام خمینــی )ره( مــردم را 
بر باور توانســتن رســاندند و رژیم پهلوی 
را بــا لطــف خــدا و همــت مــردم در هــم 

شکســتند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه دوران پهلــوی 
دوران بســیار ســختی بــود خاطــر نشــان 
و  امکانــات  هیــچ  دوران  آن  در  کــرد: 
ــگاه  ــوزه و دانش ــار ح ــی در اختی تجهیزات
نبــود  و شــرایط فعلــی مــا بــا آن دوران 
ــا وحــدت و  ــی ب ــل قیــاس نیســت ول قاب
همدلــی و یکــی شــدن حــوزه و دانشــگاه 
توانســتیم مبارزه کنیم و تعداد زیادی از 
دانشــجویان در آن دوران شــهید شــدند 

کشــور  و بــه عنــوان قهرمانــان ســرافراز 
جــان خــود را نثــار میهــن اســامی کردنــد 
بــه عنــوان مثال میتــوان از دانشــجویان 
شــهید مهــدی باکــری و صدهــا باکــری 
کــه در  دیگــر از دانشــگاهها را نــام بــرد 
دوران دفــاع مقــدس مدیریــت جنــگ را 

برعهــده داشــتند.
ــت  ــه در دول ــان اینک ــا بی ــمی ب دکترهاش
تدبیر و امید اقدامات بســیار ارزشــمندی 
توســعه  و  ســاز  و  ســاخت  حــوزه  در 
ــام  ــش انج ــوزش  و پژوه ــای آم زیربناه
شــده اســت اظهــار داشــت : دانشــگاه 
علــوم پزشــکی تبریــز در حــوزه پژوهــش 
بــا ارتقــای بیســت رتبــه در ســطح کشــور 
کــم نظیــر بــوده و ایــن بیانگــر مدیریــت 
ازدکتــر  و  اســت  دانشــگاه  صحیــح 
زیــاد  و همــت  پشــتکار  بابــت  صومــی 
تشــکر مــی کنــم. وی بــا اشــاره بــه اینکــه 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز یکــی از 
دانشــگاههای مهــم کشــور اســت افــزود: 
کــه بــدون حاشــیه  افــرادی  از تمامــی 

کننــد  مــی  فعالیــت  ایــن دانشــگاه  در 
قدردانــی مــی کنــم و از خداونــد  متعــال 
خواســتار پــاداش و ثــواب معنــوی بــرای 
کــه در جهــت  ایــن عزیــزان هســتم چــرا 
رضایــت مــردم همــواره تــاش مــی کننــد 
ــا پــاداش مــادی  کار ایــن افــراد ب و ارزش 

قابــل جبــران نیســت.
امـــروز  داد:  ادامـــه  بهداشـــت  وزیـــر 
آقـــای  داشـــتیم همـــواره  افتخـــار  نیـــز 
جهانگیـــری چندیـــن پـــروژه مهـــم علـــوم 
کنیـــم و  پزشـــکی را در اســـتان افتتـــاح 
از تمامـــی خیـــران و کســـانیکه در ایـــن 
ــی  ــی مـ ــد قدردانـ ــرده انـ کـ ــتا تـــاش  راسـ
کـــرد خداونـــد توفیـــق  کنـــم. وی تاکیـــد 
گـــروه پزشـــکی  کـــه در  بزرگـــی بـــه افـــرادی 
هســـتند نصیـــب کـــرده چـــرا کـــه میتواننـــد 
از خـــود بگذرنـــد و بـــه فکـــر ســـامتی 
مـــردم باشـــند و معتقـــدم بـــا بـــاور بـــه خـــدا 
ـــه  ـــی نمون ـــه الگوی ـــن زمین ـــوان در ای میت

بـــرای دیگـــران شـــوند.
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دکتر صومی رئیس دانشگاه در آیین افتتاح پروژه های بهداشتی درمانی: 

تأمین سالمت مردم، تربیت دانشجویان و نسل جوان بر عهده مجموعه ی علوم پزشکی تبریز
گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه،  بـــه 
آییـــن  در  صومـــی  حســـین  محمـــد 
افتتـــاح پروژه هـــای مختلـــف درمانـــی 
ــه هفتادمیـــن  ــاره بـ ــا اشـ ــتی، بـ و بهداشـ
علـــوم  دانشـــگاه  تاســـیس  ســـالگرد 
یـــاد  کـــرد:  اظهـــار  تبریـــز،  پزشـــکی 
ـــدازی  ـــه ایـــن دانشـــگاه را راه ان ک کســـانی 
می داریـــم.  وی  گرامـــی  کردنـــد، 
بـــا  همزمـــان  امـــروز  اینکـــه  بیـــان  بـــا 
علـــوم  دانشـــگاه  ســـالگرد  هفتادمیـــن 
پزشـــکی تبریـــز، شـــاهد افتتـــاح چندیـــن 
بهداشـــتی  و  درمانـــی  بـــزرگ  طـــرح 
تبریـــز  افـــزود:  بوده ایـــم،  اســـتان  در 
عـــاوه بـــر اینکـــه شـــهر اولین هاســـت، 
گذشـــته مهـــد علـــم و تمـــدن بـــوده  از 
در  اســـام  جهـــان  دانشـــگاه  اولیـــن  و 
وزیـــر  یـــک  توســـط  قبـــل  ســـال   ۷۰۰
عالـــم و دانشـــمند در دوران حاکمیـــت 
نهـــاده  بنیـــان  تبریـــز  در  ایلخانیـــان 

شـــد و ایـــن دانشـــگاه از دانشـــگاه های 
اســـت. بـــوده  خـــود  زمـــان   جامـــع 
پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه   رئیـــس 
اولیـــن  ســـال 191۵  داد:  ادامـــه  تبریـــز 
دانشـــکده ی پرســـتاری علـــوم پزشـــکی 
در ارومیـــه بنیان گـــذاری شـــد ولـــی بـــه 
ـــز انتقـــال  ـــه تبری دلیـــل جنـــگ جهانـــی ب
کننـــدگان  تحصیـــل  اولیـــن  و  یافـــت 
غ  فـــار تبریـــز  در  پرســـتاری  رشـــته ی 
آینـــده،  ســـال  و  شـــده اند  التحصیـــل 
التحصیلـــی  غ  فـــار ســـالگرد  صدمیـــن 
دانشـــگاه  در  را  پرســـتاری  رشـــته ی 
ـــان اینکـــه  ـــا بی ـــم.  وی ب جشـــن می گیری
بـــه   1313 ســـال  در  تبریـــز  دانشـــگاه 
عنـــوان اولیـــن دانشـــگاه بـــا دو دانشـــکده 
بنیان گـــذاری  پزشـــکی  و  ادبیـــات 
ــه  کـ ــحالیم  ــت: خوشـ ــت، گفـ ــده اسـ شـ
 از چنیـــن قدمتـــی برخـــوردار هســـتیم.
 صومـــی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه مجموعه ی 

ـــوم پزشـــکی تأمیـــن ســـامت مـــردم و  عل
تربیت دانشجویان با استعداد جامعه را 
بـــر عهـــده دارد، اظهار کرد: ما به ســـاختن 
نمی کنیـــم،  افتخـــار  ســـاختمان ها 
بلکـــه ســـاختمان ها را بـــه عنـــوان زیـــر 
ســـاختی، جهـــت تربیـــت نســـل جـــوان 
می دانیـــم. اســـتعدادها  شـــکوفایی   و 
ـــه اینکـــه طـــی چهـــار  ـــا اشـــاره ب  صومـــی ب
ســـال گذشـــته، دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی 
دانشـــجویی  و  فرهنگـــی  حـــوزه ی  در 
کـــرده  کســـب  همـــواره رتبـــه ی اول را 
المپیادهـــای  در  افـــزود:  اســـت، 
از  متعـــددی  رتبه هـــای  نیـــز  ورزشـــی 
هفتـــم  و  پنجـــم  ســـوم،  اول،  قبیـــل 
رتبه هـــا  ایـــن  ولـــی  کرده ایـــم،  کســـب 
نیســـت. بخـــش  رضایـــت  مـــا   بـــرای 
علمـــی  حـــوزه ی  در  داد:  ادامـــه   وی 
ســـال  چنـــد  در  زیـــادی  مدال هـــای 
کـــرده ایـــم و دو ســـال  گذشـــته کســـب 

گذشـــته نیـــز پنـــج نفـــر از دانشـــجویان 
برتـــر تبریـــز جـــزو برگزیـــدگان کشـــوری 
از  قدردانـــی  ضمـــن  بوده انـــد.  وی 
بـــه  خیـــران  افـــزود:  اســـتان،  خیـــران 
عنـــوان راهنمـــای مـــا هســـتند و از تمامـــی 
کـــه مـــا را در خدمـــت رســـانی  کســـانی 
تشـــکر  می کننـــد،  یـــاری  مـــردم  بـــه 
پایـــان  در  اســـت،  می کنـــم.  گفتنـــی 
ــار در  ــتین بـ ــرای نخسـ ایـــن همایـــش بـ
کتـــاب آموزشـــی، بهداشـــتی  جهـــان از 
و مراقبـــت هـــای فـــردی بـــا خـــط بریـــل 
وزیـــر  توســـط  روشـــندالن  ویـــژه ی 
بهداشـــت، درمـــان و آموزشـــی و مقامـــات 
همچنیـــن  شـــد.  رونمایـــی  اســـتانی، 
گلـــزار شـــهدای گمنـــام دانشـــگاه  مـــزار 
تبریـــز همزمـــان بـــا هفتادمیـــن ســـالگرد 
دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز توســـط 
وزیـــر بهداشـــت، درمـــان و آموزشـــی و 

گلبـــاران شـــد. مســـئوالن 

افتتاح راه دسترسی جنوبی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
کــرد: یکــی  گفت وگــو بــا روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، اظهــار  ح هــای عمرانــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در  مدیــر منابــع فیزیکــی و نظــارت بــر طــر
کــه بــروز ترافیــک در ایــن مناطــق، موجــب  از مشــکات شــهر تبریــز، تمرکــز ترافیــک در محــدوده فلکــه ی دانشــگاه، دانشــگاه تبریــز و بیمارســتان امــام رضــا )ع( بــوده 
کــه بــا راه انــدازی ایــن راه از ســمت بلــوار نیایــش، موجبــات دسترســی آســان بیمــاران بــه ایــن  دسترســی ســخت بیمــاران بــه بیمارســتان امــام رضــا )ع ( شــده بــود 
بیمارســتان میســر شــد.  مصطفــی صالحــی افــزود: عملیــات اجرایــی ایــن راه از ســال 9۴ آغــاز شــده و امــروز نیــز بــا حضــور وزیــر بهداشــت، درمــان و آموزشــی بــه بهــره 
گفــت: بــرای احــداث راه دسترســی دانشــگاه، اعتبــاری بالــغ بــر پنــج میلیــارد  کیلومتــر اســت،  بــرداری رســید. وی بــا اشــاره بــه اینکــه مســیر طولــی ایــن راه حــدود یــک 
تومــان هزینــه شــده و حــدود چهــار میلیــارد تومــان نیــز بــرای تملــک زمیــن آن هزینــه شــده اســت. وی یــاد آور شــد: امــروز از ســر درب دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز نیــز 

ح نیــز حــدود 3۵۰میلیــون تومــان اســت. کــه اعتبــار هزینــه شــده بــرای ایــن طــر رونمایــی شــد 
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

کنیم به حرمت خون شهدا، جامعه را به درستی اداره 

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی  بــه 
برنامــه ی  در  صومــی  حســین  دکترمحمــد  تبریــز، 
دانشــگاه  در  مقــدس  دفــاع  هفتــه ی  گرامیداشــت 

انســان هایی  کــرد:  اظهــار  تبریــز  پزشــکی  علــوم 
ــهیدان را  ــاالر ش ــرور و س ــام س ــخ پی ــول تاری ــه در ط ک
کت ننشســتند و بــه عهــد و پیمــان خود  شــنیده و ســا
کردنــد، جایگاهــی واال در نــزد خداونــد  بــا خــدا عمــل 
کــه خداونــد بــه  و مــردم دارنــد. وی افــزود: لطفــی 
پیــروزی  از  بعــد  و  قبــل  در  داشــت،  ایــران  مــردم 
انقــاب اســامی ایــران و هشــت ســال دفــاع مقــدس 
بــه  بــا اشــاره  کنونــی مشــهود اســت. وی  و زمــان 
کــرد: عــده ای  رشــادت هــای ســربازان اســام بیــان 
کــه ماندنــد  رفتنــد و جــام شــهادت نوشــیدند و آنــان 

ــا پــروردگار وفــادار هســتند و تنشــان  بــر عهــد خــود ب
آید.صومــی  درمــی  لــرزه  بــه  موجــود  مشــکات  بــا 
کــه پــس از ســال  کــرد: جــای امیــدواری اســت  کیــد  تا
ــود و  ــی ش ــته م ــی داش گرام ــاب  ــای انق ــا ارزش ه ه
از ایــن رو جامعــه بایــد طبــق ارزش هــای اســامی 
گرامیداشــت  مراســم  اســت،  گفتنــی  شــود.  اداره 
هفتــه ی دفــاع مقــدس در تــاالر شــهید شــایان مهر 
دانشــکده ی پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
کانــون هــای بســیج  برگــزار شــد و در پایــان از فعــاالن 

جامعــه ی پزشــکی اســتان تجلیــل شــد.

جانشین فرمانده سپاه عاشورا:

گر پشتیبانی از والیت فقیه نبود ایران در وضعیتی بدتر از  ا
سوریه قرار می گرفت

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی  بــه 
تبریــز، ســردار ســرتیپ دوم پاســدار اصغــر عباســقلی 
مقــدس  دفــاع  هفتــه  گرامیداشــت  مراســم  در  زاده 
کــه بــرای  گذشــته افتخــارات و زحماتــی  گــر از  گفــت: ا
کشــیده شــده اســت غافــل شــویم، در آینــده  اســام 

گمراهــی خواهیــم شــد. دچــار مشــکل و 
وی افــزود: یــادواره هایــی از ایــن قبیــل بــرای اتخــاذ 
تکلیــف و خــط و مشــی و عبــرت از درس هــای گذشــته 
برگــزار مــی شــود. وی تاکیــد کــرد: تــاش کلیــه ی اقشــار 

جامعــه ی مــا و رهبــری حضــرت امــام انقــاب اســامی 
ایــران را بــه پیــروزی رســاند و تدبیــر پیامبرگونــه ی 
حضرت امام و تشــکیل ســازمان بســیج مســتضعفین، 
جهاد ســازندگی و ســپاه الزمه ی پیشــبرد اهداف اقدام 
قابــل تقدیــری بــود کــه در رفع بحــران هــای دوره های 
ــای  ــاری ه گرفت ــور را از   ــامی کش ــاب اس ــف انق مختل
کــرد: بــزرگ  بــزرگ نجــات داد. عباســقلی زاده بیــان 
تریــن توطئــه هــا بــا تدبیــر امــام و پشــتیبانی ملــت غیــور 
ــا اســتکبار  ــا توانســتیم ب و والیتمــدار خنثــی شــدند و م
ایــران در اوایــل  افــزود:  کنیــم. وی  جهانــی مقابلــه 
انقــاب درگیــر ترورهــای مختلــف و درگیــری هــای 
قومــی مختلــف بــود و دشــمنان مــی خواســتند از ایــن 
کــرد:  کننــد. وی خاطرنشــان  وضعیــت ســوء اســتفاده 
اعتقــاد ریشــه ای بــه اســام نیازمنــد مطالعــه و انتخاب 
راه صحیح اســت و  دشــمن  ؛ دینی را از مســلمانان می 

کــه انفــرادی باشــد و در امــور کشــور و سیاســت  خواهــد 
کمتریــن دخالتــی نداشــته باشــد. ولــی مبنــای تدابیــر و 
حرکت انقاب ما نشــات گرفته از کتاب آســمانی،قرآن 
کریــم اســت و اگــر پشــتیبانی از والیت فقیه نبــود، ایران 

در وضعیتــی بدتــر از ســوریه بــود.
عباســقلی زاده گفــت: مرزبنــدی کل دنیــا را انگلســتان 
انجــام داده اســت و اکنــون نیــز نقشــه ی تغییــر مرزهــا 
ــاع  ــهدای دوران دف ــی از ش ــد. نیم ــی پروران ــر م را در س
ــل ســنت، مســیحی و یهــودی  ــرادران اه مقــدس از ب
هســتند و اهــل ســنت واقعــی حامی و پشــتیبان والیت 
گرامیداشــت هفتــه ی  گفتنــی اســت، مراســم  اســت. 
دفــاع مقــدس در تــاالر شــهید شــایان مهــر دانشــکده ی 
پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز برگــزار شــد و در 
کانون های بســیج جامعه ی پزشــکی  پایان از فعاالن 

اســتان تجلیــل شــد.
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مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه در همایش 
ارکان حلقه های صالحین بسیج جامعه پزشکی استان :

حلقه های صالحین، فرماندهان و افسران 
جنگ نرم 

گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز، حجـــه االســـام و  بـــه 
المســـلمین دکتـــر یوســـف خیـــری در همایـــش حلقه هـــای صالحیـــن بســـیج 
ـــرد:  ک ـــاع مقـــدس اظهـــار  ـــه آغـــاز هفتـــه ی دف ـــا اشـــاره ب جامعـــه پزشـــکی اســـتان  ب
کنونـــی  کـــه هنـــوز از جامعـــه ی آرمانـــی فاصلـــه داریـــم، ولـــی همیـــن وضـــع  بـــا ایـــن 
ــدس  ــاع مقـ ــال دفـ ــت سـ ــده از دوران هشـ ــی مانـ ــای باقـ ــون ارزش هـ ــز مدیـ را نیـ
کـــه ماهیـــت آموزشـــی دارنـــد  هســـتیم. وی افـــزود: بهتـــر اســـت چنیـــن جلســـاتی را 
کنیـــم تـــا مشـــکات  تشـــریفاتی نکـــرده و بیشـــتر بـــه ماهیـــت آموزشـــی آن توجـــه 

عقیدتـــی اعضـــاء نیـــز در ایـــن جلســـات برطـــرف شـــود.
ــن  ــه ی معصومیـ ــران و ائمـ ــی پیامبـ ــالت های اصلـ ــی از رسـ ــرد: یکـ کـ ــوان  وی عنـ
کـــرم )ص( در ایـــن خصـــوص رســـالت بســـیار ســـنگینی در  تربیـــت بـــود و رســـول ا

تربیـــت انســـان ها داشـــت.  خیـــری بـــا اشـــاره بـــه جنایـــات در میانمـــار افـــزود: مربـــی 
ــا  ــد تـ ــه دهـ ــل جامعـ ــته ای را تحویـ ــراد شایسـ ــد و افـ ــران باشـ ــد پیامبـ ــد هماننـ بایـ
گفتنـــی اســـت : در همایـــش ارکان  جوامـــع انســـانی شـــاهد چنیـــن جنایاتـــی نباشـــد. 
تربیتـــی حلقـــه هـــای صالحیـــن دکتـــر احمـــد علـــی خلیلـــی  عضـــو شـــورای بســـیج 
ــاور  ــنجری مشـ ــاالر سـ ــام سـ ــه االسـ ــور، حجـ ــم پـ ــد هاشـ ــکی ، محمـ ــه پزشـ جامعـ
فرهنگـــی ســـپاه عاشـــورا و حجـــه االســـام تقـــی زاده مســـئول تربیتـــی و آموزشـــی 

شـــجره تربیتـــی صالحیـــن نیـــز بـــه ایـــراد ســـخن پرداختنـــد.

کمک به بیماران سرطانی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز  طب تسکینی برای 
کارشناســـان امـــور  در راســـتای عملیاتـــی نمـــودن یکـــی از محورهـــای نشســـت 
کشـــور مبنـــی بـــر ترویـــج طـــب تســـکینی در  خیریـــن دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی 
کل خیریـــن و  حمایـــت از بیمـــاران مبتـــا بـــه ســـرطان ، دکتـــر حزینـــی نماینـــده مدیـــر 
موسســـات خیریـــه ســـامت معاونـــت اجتماعـــی وزارت بهداشـــت درمـــان و آمـــوزش 
پزشـــکی از واحدهـــای انکولـــوژی ،رادیوتراپـــی و طـــب تســـکینی دانشـــگاه علـــوم 
گـــزارش روابـــط عمومـــی معاونـــت اجتماعـــی  پزشـــکی تبریـــز بازدیـــد شـــد. بـــه 

دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز دکتـــر طاهـــر اقـــدم قئیـــم مقـــام رئیـــس دانشـــگاه 
کـــز ارائـــه خدمـــات بـــه  گفـــت : ضمـــن بازدیـــد از مرا و معـــاون اجتماعـــی دانشـــگاه 
گانـــه بـــا حضـــور  بیمـــاران ســـرطانی در معیـــت دکتـــر حزینـــی در جلســـه ای جدا
متخصصیـــن انکولـــوژی ،رادیوتراپـــی و طـــب تســـکینی در معاونـــت اجتماعـــی 
ــرطانی  ــاران سـ ــت از بیمـ ــرای حمایـ ــازی بـ ــتر سـ ــت بسـ ــوارد الزم جهـ ــگاه  مـ دانشـ

ــد . گردیـ ــاذ  گرفـــت و تصمصیمـــات الزم اتخـ ــرار  ــورد بحـــث و بررســـی قـ مـ

اولین جلسه موسسه خیریه بیمارستانی در 
شهرستان آذرشهر تشکیل شد

اولیـــن جلســـه موسســـه خیریـــه بیمارســـتانی در شهرســـتان آذرشـــهر  بـــا حضـــور  دکتـــر 
طاهـــر  اقـــدم قائـــم مقـــام رئیـــس  دانشـــگاه  ومعـــاون امـــور اجتماعـــی علـــوم پزشـــکی 
گـــوگان و ممقـــان  ،اعضـــای  انجمـــن  تبریـــز  اعضـــای  شـــورای اســـامی  آذرشـــهر و 
ـــبکه  ـــات ش ـــالن اجتماع ـــز س ـــامت  در مرک ـــن س ـــی از خیری ـــد و جمع ـــاران  نیازمن بیم

ـــد. ـــزار ش ـــهر برگ ـــان  آذرش ـــت و درم بهداش
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تجمع دانشگاهیان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در محکومیت سخنان رئیس جمهور آمریکا
و  کارمنــدان  دانشــجویان،  اســاتید، 
مســئولین دانشــگاه ســخنان ســخیف 
محکــوم  را  آمریــکا  جمهــور  رئیــس 
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه  کردنــد. 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، تجمــع 
ــوم پزشــکی  دانشــگاهیان دانشــگاه عل
تبریــز در محکومیــت ســخنان ســخیف 
رئیــس جمهــور آمریکا در فضای بیرونی 
تاالر شــهید شــایانمهر دانشکده پزشکی 

ــد. ــزار ش برگ
دانشــگاهیان در این تجمع شــعارهایی 
ماننــد »مــرگ بــر آمریــکا« و » اهلل اکبــر 
خامنــه ای رهبــر«  ســر دادند وهمچنین 
بــا  پاکاردهایــی  کننــدگان  تجمــع 
محتــوای »اگــر برجــام را پــاره کنــد، آن را 
آتــش مــی زنیــم«، »مــا از معلمــان آمریــکا 
و  تاریــخ  آمــوزش  بــرای  می خواهیــم 
جغرافیــا وقــت بیشــتری بگذارنــد«، و 
»خلیــج فــارس همیشــه فــارس«، »مــن 
ترامــپ  و  »آمریــکا  ام«،  ســپاهی  یــک 
هیــچ غلطــی نمی کنند« و »برجام ســند 
آمریــکا« در دســت  بــه  بــی اعتمــادی 

داشــتند.
 رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریزدر 
ایــن تجمــع گفــت: تــاش ترامــپ بــرای  
ــامی  ــاب اس ــان انق ــه بنی ــه زدن ب ضرب

صومــی  حســین  دکترمحمــد  اســت. 
ادامــه داد: ترامــپ بــه دنبــال تهاجــم 
بــه پایه هــای انقــاب اســامی اســت؛ 
ــار  کن ــتی در  ــران بایس ــت ای ــن مل بنابرای
یکدیگــر پایه هــای انقــاب اســامی را 

کننــد. تقویــت 
وی بــا بیــان اینکــه آمریــکا بــه دنبــال از 
کــرد:  بیــن بــردن ســپاه اســت، عنــوان 
پایه هــای  اصلی تریــن  از  یکــی  ســپاه 

رئیــس  همچنیــن  اســت؛  انقــاب 
جمهــور آمریــکا در صــدد نشــان دادن 
اختــاف بیــن مــردم ایــران و رهبــری 
اســت؛ بنابرایــن ضــروری اســت در ایــن 
کــرده و  راســتا ملــت ایــران متحــد عمــل 
کــه ترامــپ هیــچ اقدامــی  نشــان دهنــد 
در برابــر ملــت ایــران نمی توانــد انجــام 
دهــد. مســئول نهــاد نمایندگــی مقــام 

علــوم  دانشــگاه  در  رهبــری  معظــم 
پزشــکی تبریــز نیــز در این تجمــع گفت: 
ســخنان ترامــپ، باعث شــد تــا جناح ها 
ســایه ی  در  مختلــف  گرایش هــای  و 
والیــت متحــد شــده و هــم صــدا شــعار 
»مــرگ بــر دولــت اســتکباری آمریــکا« را 
ســر دهند.  حجت االســام دکتریوســف 
خیــری در جمــع دانشــگاهیان تجمــع 
کننــده علــوم پزشــکی تبریــز اظهــار کــرد:  

ترامــپ در ســخنرانی اخیــر خــود ملــت 
ایــران را تروریســم نامیــده اســت بایــد از 
ایشــان پرســید آیا ما تروریســت هســتیم 
یا شــما که هواپیمای مســافربری ایران 
قــرار  مورداصابــت  موشــک   توســط  را 
دادیــد؟ وی ادامه داد: تروریســت کســی 
مخالفــت  اســام  اصــل  بــا  کــه  اســت 
داشــته و منجــر بــه وجــود آمــدن داعــش 

شــده  و تاریــخ را تحریــف می کنــد.
خیــری بــا بیــان اینکــه تمامــی مــردم 
کــرد:  ایــران ســپاهی هســتند، عنــوان 
آمریــکا ســپاه ایــران را تروریســت تلقــی 
کــه ایــن  ســپاه در جهــت  می کنــد؟ چــرا 
پاســداری از اســام  و انقــاب نهایــت 
تــاش خــود را انجــام می دهــد. مســئول 
نهــاد نمایندگــی رهبــری در دانشــگاه 
علــوم پزشــکی تبریــز بــا تاکیــد بــر اینکــه 
ملــت ایــران تربیــت یافتــه ی مکتــب 
کــه  علــوی هســتند، متذکــر شــد: ملتــی 
شــهادت را بــرای خــود افتخــار می دانــد 
و هیــچ موقــع شکســت را نمی پذیــرد، 
آیــا در مقابــل تهدیــد و اقدامــات ترامــپ 
ســکوت خواهــد کرد؟ پایــان بخش این 
تجمــع قرائــت بیانیــه توســط محمــد 
دانشــجویی  بســیج  مســئول  شــاهی 

دانشــگاه بــود.
در ایــن بیانیــه آمــده اســت: بــار دیگــر، 
دشــمن قســم خــورده ی ملــت ســرافراز 
ایــران اســامی، بــا تــوان ناچیــز خــود بــه 
حملــه هــای مذبوحانــه بــه ایــن ملــت 
بــزرگ پرداخــت و ذلت نادرســتی اعتماد 
دنیــا  مــردم  کــرد.  اثبــات  را  خــود  بــه 
مشــاهده کردند آمریکا غیر قابل اعتماد 
اســت و بــار دیگــر بــرای همــگان، اثبــات 
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شــد که چــرا امــام بزرگــوار مــی فرمود:«اگر 
آمریــکا و اســرائیل، الالــه االاهلل بگوینــد، 
کــه آن هــا مــی  مــا قبــول نداریــم« چــرا 
خواهنــد ســر مــا کاه بگذارنــد. آن هــا که 
صحبــت از صلح می کننــد، می خواهند 

منطقــه را بــه جنــگ بکشــند”
در ادامــه ایــن بیانیــه خاطرنشــان شــده 
کارمنــدان،  اســت: لــذا مــا دانشــجویان، 
علــوم  دانشــگاه  مســئوالن  و  اســاتید 
کنیــم« حــال  پزشــکی تبریــز اعــام مــی 
کــه یــک تاجــر قلــدر مــآب، چهــره ی 
واقعــی آمریــکای جهانخــوار را بــه مــردم 
هــای  نطــق  بــا  و  داده  نشــان  دنیــا 
نابخردانــه، در پــی ارعــاب و تحمیــل 
گذاشــتن بــاب  هزینــه ی بیشــتر و بــاز 
مذاکــره در مــوارد مختلــف شــئون ملــی 
و منطقــه ای ملــت ایــران اســت، ملــت 
کــه بــه تأســی  بــزرگ ایــران اســامی، 
در  ســال ها  حنیــف  ابراهیــم  ملــت  از 
مبــارزه بــا هیمنــه ی پوشــالی اســتکبار 
ایســتاده انــد، بــار دیگــر بــه جلــوداری 
رهبــر حکیم انقاب اســامی، پشــتیبان 
مواضع استکبارســــــتیزانه ی دولتمردان 
ایــن مملکــت بــوده و هســتند و مشــت 
محکمــی از جنــس اتــکا بــه ظرفیــت 
عزیــز  انقــاب  بــه  پایبنــدی  و  داخــل 
ــر دهــان  ــا ب ــد ت ــرده ان ک ــاده  اســامی، آم

گویــان زیــاده طلــب بکوبنــد. امیــد  یــاوه 
کــه مســئولین کشــور، قــدر ایــن  اســت 
پشــتوانه را دانســته و بــه نحــو احســن از 
ایــن نعمــت بــرای خدمــت به خلــق خدا 

کننــد. بهره بــرداری 
همچنیــن در ایــن بیانیــه تاکیــد شــده 
اســت: ذلــت اســتکبار، به حدی رســیده 
کــه دالر های نفتی جاهلیت قبیلــه ای، 
لجــام او را بــه ســمت خواســته هــای 
خــود مــی کشــد و بــرای اختــاف افکنــی 
و فتنــه انگیــزی در منطقــه بــه تحریــف 
تاریخ مســلم جغرافیایی روی مــی آورد. 
ایــن بــار، نــه تنهــا مــردم ایــران، بلکــه 
مــردم دنیــا برای چندمین بار، مشــاهده 
کردندکــه آمریــکا بــی اعتمــاد اســت و 

مذاکــره بــا آن هیــچ فایــده ای نــدارد.
در ادامــه ایــن بیانیــه اظهــار شــده اســت: 
مقــام معظــم رهبــری فرمودنــد: مــا از 
کــه آمــده متشــکریم، تشــکر  ایــن آقایــی 
کــم  کــه زحمــت مــا را  بــه ایــن خاطــر 
کــرد و چهــره ی واقعــی آمریــکا را نشــان 
داد. برخــی جریــان هــای ســطحی نگــر 
در کشــور تــاش دارنــد ترامــپ را تافتــه 
ی جــدا بافتــه از حکومــت آمریــکا جلــوه 
کــه ترامــپ  دهنــد و بــا بیــان ایــن نکتــه 
دیوانــه ای بیش نیســت به بــزک کردن 
چهــره ی آمریــکا بپردازنــد حــال آنکــه 

کــدام  بایــد پرســید ترامــپ در چارچــوب 
قوانیــن و آییــن نامــه هــای حکومتــی، 
بــه ایــن منصــب رســیده اســت؟ وی 
منتخــب احــزاب سیاســی و نخبــگان 
سیاسی آمریکا بوده و با همان سخنان 
ســخیف و مضحک رای مردم آمریکا و 
نمایندگان کالج الکترال را در انتخابات 
کــرده اســت.  ریاســت جمهــوری کســب 
آمریــکا  واقعــی  ترامــپ چهــره ی  آری 
آن  ی  وحشــیانه  خارجــی  سیاســت  و 
کشــور اســت.همچنین در ادامــه ایــن 
بیانیــه آمــده اســت: امــام خمینــی )ره( 
کشــور هــم  فرمودنــد: اگــر ســپاه نبــود 
نبــود، حــال که رشــادت های پاســداران 
انقاب اســامی این ســبز پوشــان حریم 
والیــت در دفــاع از خاک و ناموس میهن 
اســامی مان و سایر کشــورهای اسامی 
ــواری  ــث خ ــم باع ــن عال ــر ظالمی در براب
ــه  ــی نقش ــده و تمام ــام ش ــمنان اس دش
هــای مزورانــه آنــان را نقــش بــر آب کرده 
کتمــان  اســت، آمریــکا دیگــر قــادر بــه 
پاســداران  ســپاه  از  خــود  عصبانیــت 
گاهــی  انقــاب اســامی نبــوده و هــر از 
نســبت به ایــن دلیرمردان جســارت می 
کــه بایــد خــوب بدانــد: »ای آمریــکا  کنــد 
تــو چــه بخواهــی چــه نخواهــی ســپاه 
در قلــب مــردم ایــران و در قلــب همــه 

ــت هــای آزاده ی جهــان اســت و  ی مل
هرگــز رشــادت هــای ســپاهیان توحیــد از 
حاج قاســم ســلیمانی گرفته تا محســن 
حججــی هــا اجــازه ی تــرک تــازی بــه تــو 

نخواهــد داد.”
در ایــن بیانیــه عنــوان شــده اســت: حــال 
کــه پیــش بینی های حکیمانــه ی رهبر 
فرزانه انقاب اســامی بر همگان آشــکار 
شــده که فرموده بودند من به مذاکره با 
آمریکا خوشبین نیستم، و بارها نسبت 
بــد عهــدی هــا هشــدار داده  ایــن  بــه 
بودند و با تایید مشــروط برجام راه نفوذ 
کارشــکنی دشــمن در ابعــاد مختلــف  و 
بودنــد،  بســته  را  ایــران  مــردم  زندگــی 
کــه مصــداق  از شــیطان بــزرگ آمریــکا 
و  جســته  برائــت  اســت  اســتکبار  اتــم 
نقــض  بــر  را  پاســخ  تریــن  متناســب 
بــه  مرســوم  پیمــان  فاحــش  و  آشــکار 
برجــام، از مســئولین کشــور خواســتاریم.

در ایــن بیانیــه تاکیــد شــده اســت: مــا 
دانشــگاهیان، دانشــجویان، کارمندان 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  اســاتید  و 
تبریــز، بــه پیــروی از راه شــهیدان ضمن 
محکومیــت سیاســت هــای خبیثانــه 
خــود  رهبــر  پشــت  قــد  تمــام  آمریــکا، 
ایســتاده ایــم و آمــاده ی جــان فشــانی 
در راه اســام و انقاب اســامی هســتیم.

برگزار جلسه توجیهی دانشجویان شاهد و ایثارگر ورودی جدید با حضور رئیس دانشگاه
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز ؛ جلســه توجیهی دانشــجویان شــاهد و ایثارگر ورودی جدید با حضور دکترمحمد حســین صومی رئیس دانشــگاه برگزار 
شــد.رئیس دانشــگاه در ایــن جلســه بــا تجلیــل از رشــادت هــای شــهدا و ایثارگــران و حقــی کــه بــر همــه دارند گفــت : از فرزندان شــهدا و ایثارگــران انتظاری کــه داریم این اســت که 
بیشــتر تــاش کننــد و خــوب درس بخواننــد. دکتــر صومــی بــا اشــاره بــه اینکــه دامــن زدن بــه توقعــات بیجــا بــه جامعــه آســیب روانــی مــی زند گفت : شــما فرزنــدان خانــواده هایی 
هســتید کــه در بــه ثمــر نشســتن انقــاب نقــش بــی بدیلــی داشــتند لــذا انتظــار از شــما داشــتن روحیــه قناعــت و تقویــت آن اســت. گفتنــی اســت ایــن جلســه بــا حضــور مســئولین 

دانشــگاه در ســالن کنفرانــس حــوزه ریاســت برگــزار شــد و بــا عکــس یــادگاری دانشــجویان با رئیس دانشــگاه خاتمــه یافت.
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تئاتر "تنها چند ثانیه" بر روی صحنه رفت
از  مشــترک  اثــری  ثانیــه"  چنــد  "تنهــا 
کانــون تئاتــر دانشــگاه علــوم پزشــکی 
آزاد  دانشــگاه  تئاتــر  کانــون  و  تبریــز 
کــه چندیــن  اســامی واحــد تبریــز اســت 
ــر روی صحنــه  ــار در هــر دو دانشــگاه ب ب
رفتــه اســت.  بــه گــزارش روابــط عمومــی 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، نمایــش 
تنهــا چنــد ثانیــه کــه بــا محوریــت وقایــع 

بعــد از عاشــورای حســینی و بــه قلــم رضا 
دانایــی مهــر نگاشــته شــده اســت، الهــام  
گرفتــه از حــوادث موجــود در زندگــی نامه 
عبیــداهلل بــن حــر جوفــی اســت. در ایــن 
تئاتــر که تصویری ملمــوس را از اتفاقات 
بعد از عاشــورا نشــان می دهد، عبیداهلل 
بــا وجــود دعــوت امــام و ســفیرش بــه 
بــن  حســین  و  نرفتــه  جنــگ  میــدان 

علــی )ع( را تنهــا مــی گــذارد و پایــان ایــن 
نمایــش حســرت هــای بعــد واقعه اســت 
کــه منجــر بــه توبــه وی مــی شــود. اولیــن 
گــروه بــا حضــور پــدر شــهید  اجــرای ایــن 
مدافــع حــرم کربایــی وحیــد نومــی گلــزار 
در دانشــگاه آزاد اســامی تبریــز بــه روی 
صحنه رفت. این نمایش در دانشــکده 
هــای پیراپزشــکی و پرســتاری دانشــگاه 

علــوم پزشــکی تبریــز نیــز اجــرا شــد. ایــن 
کار بــه کارگردانــی : علیرضــا محمدیــان، 
بــا  و  ســعیدی  حســین  حمایــت  بــا 
هنرمنــدی بازیگــران : رضــا دانایــی مهر، 
ابولفضل دانشور، زهرا آقایی، معصومه 
رنجــی، مرتضــی رضــوی، عطــا برنجی، 
ســرور بهارلــو و زهــرا الســادات موســوی 

انجــام شــده اســت.

افتخاری دیگر برای تیم دانشگاه در عرصه نیروسازی و استعداد پروری

دکتر دینوری به عنوان مشاور معاون توسعه مدیریت و منابع 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب شد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
تبریــز، طــی حکمــی از ســوی 
دکتر ســید علــی صدرالســادات، 
معــاون توســعه  میدیــرت و منابــع 

وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 
؛ »دکتــر مســعود فقیــه دینــوری«، بــه عنــوان 
مشــاور معــاون و عضــو شــورای هماهنگــی 
کارگــروه هــای تخصصــی معاونیــن توســعه 
ایــن وزارتخانــه منصــوب شــد. بــر اســاس این 

گــزارش؛ دکتــر دینــوری، متخصــص داخلی و 
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علوم پزشــکی 
تبریز بوده و معاونت توسعه مدیریت و منابع 
دانشــگاه و همچنیــن ریاســت بیمارســتان 

ســینای تبریــز را در کارنامــه خــود دارد.
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گامی جهت اصالح جامعه است امر به معروف و نهی از منکر 
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
گفــت: امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر 

گامــی جهــت اصــاح جامعــه اســت.
دانشــگاه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
علوم پزشکی تبریز، دکترمحمد حسین 
صومــی در همایــش بررســی راهکارهــای 
همگانــی ســازی امــر بــه معــروف و نهــی از 
منکــر ســتاد امر به معــروف و نهــی از منکر 
دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز اظهار کرد: 
ــه  ــرد، ب ــرا مــی گی ــر جامعــه را تباهــی ف اگ
دلیــل ســکوت انســان هــای خوبی اســت 
کــه حــرف نمی زننــد.  وی افــزود: امــر بــه 
معــروف و نهــی از منکــر تنهــا محــدود 
بــه ظاهــر نبــوده و بلکــه اصــاح دنیــا 
نیــز اشــاره دارد؛ بنابرایــن بایــد کارهــای 

خــوب و پایــداری در ایــن راســتا انجــام 
ــه نتایــج مثبــت منجــر شــوند.  داد کــه ب
وی تاکیــد کــرد: نهــی کننــده از منکر باید 
عــادل باشــد و تمامــی آن را در وجــود خــود 
داشــته باشــد. مهــم تریــن وظیفــه ی مــا 
شناخت منکر و معروف از هم و شناخت 
تمــام کارهایــی ســت کــه تــا کنــون انجام 
داده ایــم تــا دچــار پراگماتیســم نشــویم.  
دکترصومی خاطرنشــان کــرد: بایــد در هر 
لحظه از زندگی خود افکارمان را بازبینی 
کنیــم تــا امور بین مردم نیز اصاح شــوند. 
تــرک  را  دنیــا  ایــن  روزی  همگــی  زیــرا 
خواهیــم کــرد و چــه بهتــر کــه همچــون 
»شــهید حججــی« دالورانــه ایــن جهــان 
را تــرک کنیــم و اصــاح و اقــدام را از خــود 

شــروع کنیــم.
دکتــر  المســلمین  و  االســام  “حجــت 
یوسف خیری«، مسئول نهاد نمایندگی 
رهبــری در دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریز 
کــرد: امــر  نیــز در ایــن همایــش اظهــار 
بــه معــروف واجبــی اســت کــه بــا ســایر 
لغــوی  نظــر  از  و  دارد  تفــاوت  واجبــات 
معــروف بــه امــری شــناخته شــده و منکــر 
وی  دارد.  اشــاره  ناشــناخته  امــری  بــه 
افــزود: منکــر بــرای انجــام دهنــده ی کار 
ناشایســت، ناشــناخته نبــوده و از ایــن رو 
فــرد خاطــی نیــز کار بــد را بــه خوبــی مــی 
شناسد. از این رو هر عمل ناشایستی که 
ع نهــی کنــد، منکــر بــه شــمار  اســام و شــر
مــی آیــد و بایــد افــراد را از انجــام آن نهــی 

کــرد. وی افــزود: نهــی از منکــر خوشــایند 
اکثــر افــراد نیســت، ولــی وقتــی از تاثیــر 
ــد آن را انجــام  آن مطمئــن هســتیم، بای
دهیــم. زیــرا دیانــت بخــش جدانشــدنی 
در زندگــی انســان اســت و بشــر نمــی تواند 

بــدون برنامــه زندگــی کنــد.
گفتنــی اســت : همایــش همگانــی امــر 
بــه معــروف و نهــی از منکــر بــا حضــور 
مسئولین و رابطین امر به معروف و نهی 
از منکــر دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــا 
اجــرای برنامــه هــای متنوعــی چــون : 
اجــرای تواشــیح گروه بین المللی طــارق، 
نوحــه ســرایی حاج مهــدی خــادم آذریان 
و ســخنرانی دکتــر بازرگانــی در تــاالر شــهید 
شــایانمهر دانشــکده پزشــکی برگــزار شــد.
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

اولین دانشگاه جهان اسالم در تبریز تاسیس شده است
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب گ ــه  ب
در همایــش  دکتــر محمــد حســین صومــی،  تبریــز، 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  جدیدالــورود  دانشــجویان 
تبریــز و در پاســخ بــه تقدیــر از وی در ایــن همایــش 
ــش  ــز را در دوران دان ــن جوای ــش تری ــذت بخ ــت: ل گف
آمــوزی و از دســت معلمــان دریافــت کــرده ام و از همان 
ابتــدا جــزو دانــش آموزانــی بــودم کــه در ردیــف اول مــی 
نشســت و  خــوب درس مــی خوانــد. وی بــا اشــاره بــه 
کــه امانتــداری از جملــه راه هــای انجــام وظیفــه  ایــن 
بــه عنــوان مســئول  کــرد:  ی درســت اســت، بیــان 
و امانتــدار مــردم بایــد در راســتای انجــام وظیفــه ی 

گام برداریــم. درســت 
کــه وجــود دانشــگاه در ایــران از  وی بــا تاکیــد بــر ایــن 
قدمتی دیرینه برخوردار اســت، گفت: دانشــگاه از هفت 
قــرن پیــش در ایــران وجــود داشــت و اولیــن دانشــگاه 
جهــان اســام تحــت نــام »دانشــگاه ربــع رشــیدی« در 

ــود. ــز تاســیس شــده ب زمــان ایلخانیــان در تبری
صومــی افــزود: اولیــن دانشــگاه ایــران نیــز دارلفنــون 
ــه روســیه  کــه توســط امیرکبیــر و پــس از ســفر او ب ــود  ب
ی تــزاری تاســیس شــد و از نظــر عملکــردی شــبیه 
ــود. همچنیــن  دانشــگاه هــای نســل ســوم امــروزی ب
دانشــگاه جنــدی شــاپور اهــواز نیــز اولیــن دانشــگاه 

کــرد:  معاصــر ایــران بــه شــمار مــی آیــد.  وی بیــان 
محیــط دانشــگاه تبریــز بــا بیــش از ۸۰۰ اســتاد و 9 هــزار 
نفر دانشــجو متفاوت از ســایرین اســت و دانشــجویان 
کــه در ایــن دانشــگاه  مشــغول  کننــد  بایــد افتخــار 
کــم تــر  کــرد: انتظــار  تحصیــل هســتند. صومــی تاکیــد 
کــه درهــای موفقیــت را  کلیــدی اســت  و تــاش بیشــتر 
بــه روی همــگان بــاز مــی کنــد. گفتنی اســت؛ همایش 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  جدیدالــورود  دانشــجویان 
تبریــز در تــاالر وحدت دانشــگاه تبریــز و با حضور رئیس 
و معاونــان دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز برگــزار شــد.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

دانشجو، زمینه ای برای توانمندی جامعه است
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب گ ــه  ب
تبریــز، دکتــر محمــد آقــازاده در همایــش دانشــجویان 
جدیدالــورود دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریز اظهــار کرد: 
دانشــجویان قشــر تاثیرگذاری در تحقق اهداف نظام 
جمهوری اســامی و نظام ســامت، وزارت بهداشــت، 
ــا اشــاره بــه  درمــان و آمــوزش پزشــکی هســتند. وی ب
نقــش نظــام ســامت و عملکــرد مطلــوب آن افــزود: 
ــه ســایر وزارت هــا  عملکــرد وزارت بهداشــت نســبت ب
ــر اســت و خوشــبختانه طــی چهــار ســال اخیــر،  مهم ت
ــا  ــا عملکــرد خــوب خــود توانســته رضایــت مــردم را ب ب
ــان  ــا بی ــد. وی ب کن ــب  ــوب جل ــات مطل ــه ی خدم ارائ

تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  موقعیــت  کــه  ایــن 
کــرد: دانشــگاه  کشــور بســیار مهــم اســت، بیــان  در 
علــوم پزشــکی تبریــز همــواره در تمامــی جشــنواره ها و 
مســابقاتی که در ســطح کشــور برگزار می شــود، رتبه ی 
کــرد:  کســب می کنــد. آقــازاده تاکیــد  اول تــا ســوم را 
ریاســت دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز توجــه ویــژه ای 
به مســائل رفاهی و فرهنگی و معیشــتی دانشــجویان 
داشــته اســت و احــداث فضــای ۴2 هــزار متــر مربعــی 
خوابگاهــی در حــال احــداث بــا ظرفیــت 2۵۰۰ نفــر 
و تاســیس مجموعــه ی فرهنگــی و رفاهــی امیــد بــا 
زیربنــای 16 هــزار متــر مربــع از جملــه ی ایــن اقدامــات 

تشــکل های  بــه  اشــاره  بــا  وی  می آیــد.  شــمار  بــه 
کــرد: تشــکل های  دانشــجویی ایــن مجموعــه بیــان 
دانشــجویی نقطــه ی عطــف اعتمــاد مســئوالن بــه 
تــاش و  دانشــجویان اســت و خوشــبختانه شــاهد 
زمینه هــای  و  تشــکل ها  در  دانشــجویان  فعالیــت 
مختلــف هســتیم. وی افــزود: دانشــجویان زمینــه ی 
انقــاب فرهنگــی قبــل از انقــاب را بــه وجــود آوردنــد و 
گفتــه ی امــام )ره(، انقــاب فرهنگــی تاثیرگــذاری  بــه 
زیــادی در انقــاب اســامی ایــران داشــته اســت. از ایــن 
رو جایــگاه دانشــجویان بایــد از طریــق توجــه ویــژه ی 

مســئوالن ارتقــاء یابــد.
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دکتر اصالن آبادی، معاون آموزشی دانشگاه: 

معاونت آموزشی تالش دارد بهترین آموزش ها را به بهترین 
شیوه به دانشجویان بدهد

معــاون آموزشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در 
ــورود ضمــن تبریــک بــه  جشــن دانشــجویان جدیدال
کــه دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز را  دانشــجویانی 
ــد،  ــاب نموده ان ــود انتخ ــوزش خ ــل آم ــوان مح به عن
انتخــاب ایــن دانشــگاه را یــک انتخاب نیکو دانســته 
ــا  ــه ب ک ــتید  ــدی هس ــواد و توانمن ــان باس ــما جوان و ش
کســب دانــش و مهــارت به ســوی قله هــای افتخــار 

کــرد. حرکــت خواهیــد 
دکتر اصان آبادی با قرائت شعر:

کار تو باشد کار جهان  خواهی که بهین 
کارکن از هر چه کنی بس زین هردو یکی 

یا فایده ده آنچ بدانی دگری را
گیر آنچ ندانی ز دگر کس یا فایده 

تعریــف آمــوزش را همیــن شــعر دانســت و گفــت آنچــه 
را نمی دانیــم یــاد بگیریــم و آنچــه بلــد هســتیم را یــاد 

بدهیــم. معاونــت آموزشــی وظیفــه ای جــز ایــن نــدارد 
و در خدمــت دانشــجویان هســت. معاونــت آموزشــی 
تــاش دارد بهتریــن آموزش هــا را بــه بهتریــن شــیوه 
بــه دانشــجویان بدهــد و بــه بهتریــن شــیوه نیــز نتایج 
می خواهیــم  دانشــجویان  از  بگیــرد.  نیــز  را  خــود 
کــه داشــتند بــه قســمت  یــا پیشــنهادی  هــر ایــراد 
کننــد  پیشــنهاد ها ســایت معاونــت آموزشــی مراجعــه 

کنیــم. کــه رفــع اشــکال  مــا خوشــحال می شــویم 
کــرد  دکتــر اصــان آبــادی بــه دانشــجویان توصیــه 
کنــد و بــا اســاتید  حتمــًا بــه تقویــم دانشــگاهی توجــه 
اینکــه  از  قبــل  و  شــده  هماهنــگ  خــود  راهنمــای 
بــا ایشــان در  مســائل بــه وضعیــت بحرانــی برســد 
میــان بگذارنــد و حتمــًا مقــررات آموزشــی را مــرور و 
آشــنا بشــوید.دکتر اصــان آبــادی در پایــان ســخنان 
خــود ضمــن آرزوی توفیــق بــرای دانشــجویان گفــت: 

امیــدوار هســتم جلســات مــا همیشــه در خصــوص 
انتخــاب زرنگ تریــن و فعال تریــن دانشــجوها باشــد 
نه فقــط در خصــوص رفــع مشــکل دانشــجویان بــا 

وضعــت بحرانــی.

دکتر رشیدی، معاون پژوهشی دانشگاه:

دانشگاه علوم پزشکی تبریز از برترین دانشگاهها در حوزه 
تحقیقات و فناوری است

ــورود  ــد ال ــجویان جدی ــن دانش ــیدی در جش ــر رش دکت
ضمــن تبریــک بــه خاطــر موفقیــت دانشــجویان برای 
گفــت: امیــدوارم  حضــور در محیــط مقــدس دانشــگاه 
کــه ایــن حرکــت موفقیــت آمیــز شــما همــواره ادامــه 
پیــدا کنــد و بــا ســرافرازی بتوانیــد ایــن مرحله را پشــت 

ســر بگذاریــد.
معــاون تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه علوم پزشــکی 
گفــت: شــما در نقطــه عطــف زندگــی خــود قــرار  تبریــز 
کــه  گرفته ایــد. هــر پدیــده پویایــی، نقــاط عطفــی دارد 
ارزش دارد آدمــی توجــه خاصــی بــه ایــن نقــاط داشــته 
کــه بعضــًا سرنوشــت ســاز هســتند و ایجــاب  باشــد 
کــه اهمیــت بیشــتری بــه ایــن مســائل داده  می کنــد 

شــود.
کــه  عرصــه تحقیقــات و فنــاوری عرصــه ایــی اســت 
بــرای همــه و همــه جــا معمــواًل پیــش نمی آیــد و دوره 
دانشــجویی و حضــور در دانشــگاه یکــی از آن مراحلی 
کــه یــک فرجــه خاصــی بــرای پرداختــن بــه  اســت 
پژوهــش و تحقیــق اســت. لــذا بــه نظــر مــن شــما 
کــه  کســانی  ــا یــک عمــل متفــاوت نســبت بــه  بایــد ب

نکرده انــد همیــن حــوزه  پیــدا  در دانشــگاه حضــور 
تحقیقــات و فنــاوری اســت.

دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در عرصــه تحقیقــات 
کشــور  دانشــگاههای  برتریــن  از  یکــی  فنــاوری  و 
ــی  ــن الملل ــی و بی ــای مل ــه بندی ه ــر رتب ــت. از نظ اس
در  دارد.  حضــور  کشــور  پنــج  تــا  ســه  رتبه هــای  در 
بیشــتر  کــه  گو  ســایما معــروف  بســیار  بنــدی  رتبــه 
روی تحقیــق، فنــاوری و نــوآوری اســت، دانشــگاه 
کشــور  علــوم پزشــکی تبریــز در بیــن دانشــگاه های 
گرفتــه اســت. ایــن نشــان دهنــده  در رتبــه ســوم قــرار 
کــه امــروز یــک فرصــت بســیار عالــی بــرای  ایــن اســت 
کارهــای پژوهشــی و تحقیــق و فنــاوری در  انجــام 

اختیــار شماســت.
امــروز صحبــت از دانشــگاه های نســل ســوم اســت. 
و  فنــاوری  در  ســوم  نســل  دانشــگاههای  تفــاوت 
شــرکت های دانــش بنیــان، تجــاری ســازی و اقتصاد 
دانشــگاه  خوشــبختانه  و  اســت  دانــش  بــر  مبتنــی 
ــر  ــران از نظ ــگاه ته ــد از دانش ــز بع ــکی تبری ــوم پزش عل

کــرده اســت. کســب  فنــاوری رتبــه دوم را 

آینــده بــه ســوی ثــروت مبتنــی بــر دانایــی حرکــت 
موفق تریــن  از  یکــی  مــا  دانشــگاه  و  می کنــد 

اســت. زمینــه  ایــن  در  دانشــگاهها 
ازنظــر نشــریات علمــی هــم دانشــگاه مــا از موفق تریــن 
وزارت  مجموعــه  در  اســت.  کشــور  دانشــگاه های 
بهداشــت رتبــه اول و برتریــن مجلــه بین المللــی کشــور 

مربــوط بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز اســت.
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حمایت قاطع دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز از 
سیاست های مدیریتی دکتر محمد حسین صومی

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب گ ــه  ب
تبریز، نماینده کانون های دانشــجویی، دبیر شــورای 
کمیتــه دانشــجویی مفــدا  صنفــی دانشــجویان، دبیــر 
ــاران ســامت روان بــه نمایندگــی  تبریــز و دبیــر همتای
از دانشــجویان فعــال فرهنگــی و دانشــجویی از دکتــر 
از  را  خــود  حمایــت  و  تقدیــر  محمدحســین صومــی 

ــد. کردن سیاســت هــای مدیریتــی وی اعــام 
کــه بــه نمایندگــی از  کاوه معتمدیــان  گفتنــی اســت 
نشــریات  معرفــی  بــه  نشــریاتی،  فعــال  دانشــجویان 
بــه دانشــجویان ورودی جدیــد پرداخــت نیــز بــه جــو 
خــوب و فضــای فیزیکــی قابــل تحســین بــرای فعالیــت 

کــرد. نشــریاتی اشــاره 
مجتبی آزادوار نایب دبیر انجمن اســامی دانشجویان 
جشــن  در  حاضــران  بــه  خطــاب  خــود  ســخنان  در 
کــه عــاوه بــر دانشــجویان  دانشــجویان ورودی جدیــد 
مسئوالن دانشگاهی نیز جزو آنان بودند گفت : انجمن 
اســامی دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز به 
عنــوان تنهــا تشــکل حامــی دولــت اعتــدال تــا زمانــی که 
مســئوالن دولتی حامی آزادی های مشــروع و اســتقال 
فکری باشــند از تداوم مسیرشــان حمایت خواهد کرد .
دانشــجویی  کانون هــای  نماینــده  راســتی  حمیــد 
در هنــگام تقدیــر از رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی 
کــه دوران ریاســت  گفــت : خداونــد را شــاکریم  تبریــز 
و توفیــق بــه خدمــت مــردی دوران دانشــجوییمان 
از مســئوالن  یکــی  تعبیــر  بــه  بنــا  کــه  را می گذرانیــم 

قــدم  تبریــز  هــای  خیابــان  در  کــه  روز  هــر  اســتانی 
می زنیــم شــاهد پیشــرفت هــای بیشــتری  از نظــام 
ســامت هســتیم.  راســتی افــزود : قبــل از دکتــر صومــی 
ــجویان در  ــه دانش ک ــت  ــود نداش ــدی وج ــع امی مجتم
آن بــا فــراغ بــال بــه فعالیــت هــای فرهنگــی بپردازنــد.
صومــی  دکتــر  ریاســت  دوران  در   : کــرد  تاکیــد   وی 
کســب رتبه هــای متعــدد در  دانشــجویان موفــق بــه 
جشــنواره هــای مختلــف شــدند، در دوران ریاســت 
دکتــر صومی توانســتیم تعــداد کانون های دانشــگاه را 
بــه 29 کانــون برســانیم، هفته فرهنگی برگــزار کنیم و 

کشــور حــرف اول را مــی زنیــم. از ایــن نظــر در 
در ادامـــه امیـــد بیرامـــی دبیـــر کمیتـــه دانشـــجویی مفـــدا 
تبریـــز اولیـــن محصـــول تولیـــدی واحـــد تخصصـــی 
هنـــر و گرافیـــک مفـــدا تبریـــز را بـــه دکتـــر صومـــی تقدیـــم 
ـــز  ـــرد و شـــکل گیـــری و ارتقـــا فعالیـــت هـــای مفـــدا تبری ک
را مدیـــون اســـتقبال دانشـــجویان و حمایـــت هـــای 
ــر صومـــی خوانـــد و گفـــت :  ــتقیم و بـــی دریـــغ دکتـ مسـ
مفتخریـــم کـــه شـــکوفه ای از شـــاخه ســـبز فعالیـــت هـــای 
ــی  ــین صومـ ــد حسـ ــر محمـ ــه دکتـ ــجوییمان را بـ دانشـ

تقدیـــم می کنیـــم.
در ادامه ودود نوروزی دبیر شورای صنفی دانشجویان 
خطــاب بــه دکتــر صومــی گفــت : از زحمــات شــما کمــال 
کــرد :  تشــکر و قدردانــی را داریــم، وی در ادامــه تشــریح 
شــما تحــوالت بســیاری در حــوزه ی دانشــجویی بــه 
وجــود آوردیــد که مهمترین آنها ســاخت خوابــگاه 2۵۰۰ 

نفــره دختــران و انتخاب دکتر آقازاده مســئولی از جنس 
دانشــجو بــه عنوان معــاون فرهنگی و دانشــجویی بود 
لطفــا ســومین تغییــر مهــم را بــه وجــود آوریــد و پــروژه ی 

خوابــگاه 11۰۰ نفــره پســران را شــروع کنیــد.
عرفــان نظــام دوســت دبیــر همتایــاران ســامت روان 
کــه بــه همــت همتایــاران  در برنامــه "صدایــم را بشــنو" 
دکتــر  حضــور  پایــداری  ؛  شــد  برگــزار  روان  ســامت 
صومــی در عرصــه ســامت اســتان آذربایجــان شــرقی و 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز را از خداونــد خواســت.

کــهبــهرییــسدانشــگاه درمتــنتقدیــردانشــجویان
ــزتقدیــمشــدآمــدهاســت: علــومپزشــکیتبری

تــاش هــای شــما در جهــت فرهنــگ ســازی فعالیــت 
در تشــکل های دانشــجو نهاد در یک جامعه متمدن 
کوچــک بــه نــام دانشــگاه و دغدغــه شــما در ایجــاد جــو 
فرهنگــی یــک جامعــه مدنــی و آرمانــی بــا حمایــت 
ــون هــا، نشــریات و تشــکل هــای دانشــجویی،  کان از 
بهترین الگوی ما در فعالیت های دانشجویی است.

جوابیــه دکتــر هاشــمی را بــه دلنوشــته شــما خواندیــم ، 
دکتــر عزیــز مــی توانیــم حــدس بزنیــم دلتــان از چــه 
گرفتــه یــوده اســت، ایــن مصــراع را هــم از مــا  چیــز 

دانشــجویان پذیــرا باشــید:
تواهلفضلیودانش،همینگناهتبس

ما به داشتن شما افتخار می کنیم، سایه سبزتان بر سر 
دانشــگاهمان و عرصــه ســامت اســتانمان پاینــده بــاد.
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تجلیل و قدردانی از تیم علمی و اجرایی و مدیر برگزیده دانشگاه علوم پزشکی تبریز در 
 )TOT( کشور برنامه آموزش مدیران بیمارستانهای دولتی 

در همایـــش مدیریـــت بیمارســـتانی و 
اختتامیـــه دور اول آمـــوزش مدیـــران 
از  کشـــور  دولتـــی  بیمارســـتانهای 
از  یکـــی  و  علمـــی  و  اجرایـــی  تیـــم 
دولتـــی  بیمارســـتانهای  مدیـــران 
در  آمـــد.   بعمـــل  تجلیـــل  دانشـــگاه 
مدیـــران  توانمندســـازی  راســـتای 
کشـــور، دوره  بیمارســـتانهای دولتـــی 
بـــه  مدیـــران  توانمندســـازی  هـــای 
علـــوم  دانشـــگاه  در  مـــاه   ۷ مـــدت 
پزشـــکی تبریـــز )قطـــب 2( بـــا تـــاش و 
همـــت بـــی وقفـــه تیـــم اجرایـــی و علمـــی 
گردیـــد.  دانشـــگاه بـــا موفقیـــت برگـــزار 
کارگاه آموزشـــی بـــرای  پنجـــاه و شـــش 

اول  گـــروه  بیمارســـتانهای  مدیـــران 
کـــه از بهمـــن مـــاه ســـال  ایـــن دوره هـــا 
139۵ لغایـــت شـــهریور 1396 برگـــزار 
شـــد در ۷ محـــور آموزشـــی »مدیریـــت 
اطاعـــات در بیمارســـتانها«، »مدیریت 
کیفیـــت و ایمنـــی  بحـــران«، »مدیریـــت 
بیمـــار«، »حکمرانـــی، رهبـــری و تفکـــر 
مالـــی«،  »مدیریـــت  راهبـــردی«، 
»مدیریـــت منابـــع انســـانی« و “زنجیـــره 
در  پشـــتیبانی«  خدمـــات  و  تامیـــن 
دانشـــگاه  آموزشـــی  قطـــب  هشـــت 
ــز،  ــران، تبریـ هـــای علـــوم پزشـــکی تهـ
شـــیراز،  مشـــهد،  اهـــواز،  ایـــران، 
مشـــارکت  بـــا  کرمـــان  و  اصفهـــان 

ــی  ــتانی و تعالـ ــت بیمارسـ ــر مدیریـ دفتـ
درمـــان  معاونـــت  بالینـــی  خدمـــات 
تحـــول  و  مدیریـــت  توســـعه  مرکـــز  و 
اداری معاونـــت توســـعه و بـــا همـــکاری 
 )WHO( ســـازمان بهداشـــت جهانـــی
همایـــش  پایـــان  در  گردیـــد.  انجـــام 
در  و  بیمارســـتانی  مدیریـــت  روزه  دو 
هـــای  دوره  ایـــن  اختتامیـــه  مراســـم 
محتـــرم  نماینـــدگان  کـــه  آموزشـــی 
 ،)WHO( ســـازمان بهداشـــت جهانـــی
توســـعه  معاونـــت  درمـــان،  معاونـــت 
مدیریـــت و منابـــع وزارت بهداشـــت و 
کننـــده حضـــور  کلیـــه مدیـــران شـــرکت 
داشـــتند، از ســـرکار خانـــم دکتـــر لیـــا 

دشـــمنگیر )هیـــات علمـــی دانشـــکده 
پزشـــکی  رســـانی  اطـــاع  و  مدیریـــت 
تبریـــز(  پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه 
ـــاب  ـــر، جن ـــی برت ـــده علم ـــوان نماین بعن
)مدیـــر  عاقبتـــی  رضـــا  دکتـــر  آقـــای 
اداری  تحـــول  و  ســـازمان  توســـعه 
ــی  ــده اجرایـ ــوان نماینـ ــگاه( بعنـ دانشـ
برتـــر، ســـرکار خانـــم بهـــارک عباســـی 
مشـــاغل(  مهندســـی  )کارشـــناس 
و  برتـــر  اجرایـــی  کارشـــناس  بعنـــوان 
جنـــاب آقـــای دکتـــر قاســـم خـــازن )مدیر 
مرکـــز آموزشـــی درمانـــی رازی تبریـــز( 
ــا  ــن دوره هـ ــده ایـ ــر برگزیـ ــوان مدیـ بعنـ
بـــا اهـــدای لـــوح تقدیـــر بعمـــل آمـــد.

کشور  برگزاری آزمون نهایی دوره آموزشی مدیران بیمارستانهای دولتی 
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز،آزمون نهایی دوره آموزشــی مدیران بیمارســتانهای دولتی کشــور چهارشــنبه 22 شــهریور ماه 96 به طور همزمان در ۸ 
قطب آموزشــی کشــور برگزار شــد. این آزمون در دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز در مرکز ملی آموزش مدیریت ســامت از ســاعت ۸:3۰ شــروع و تا ســاعت 16 ادامه یافت. در این 
آزمون 29 نفر از مدیران بیمارســتانهای قطب تبریز )منطقه 2 آمایشــی و اســتانهای زنجان و کردســتان( باهم به رقابت پرداختند. امید آنکه تاشــها و زحمات کلیه عوامل 
علمی و اجرایی و همچنین مدیران محترم بیمارســتانها به ثمر نشســته و تحوالت مهم و اساســی در نظام مدیریت بیمارســتانی و کل نظام ســامت کشــور را شــاهد باشــیم.
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اولین همایش یاوران نماز در دانشگاه علوم پزشکی 
تبریز برگزار شد

اولیــن همایــش یــاوران نمــاز بــا موضــوع شــیوه های 
دعــوت بــه نمــاز بــا حضــور روســا، امامــان جماعــت و 
رابطین ســتاد اقامه نماز مراکز تابعه دانشــگاه علوم 
پزشکی تبریز در سالن اجتماعات مرکز مطالعات و 

آمــوزش پزشــکی ایــن دانشــگاه برگزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
تبریــز، حجت االســام والمســلمین دکتــر یوســف 
مقــام معظــم  نمایندگــی  نهــاد  خیــری مســئول 
رهبــری در دانشــگاه علوم پزشــکی تبریــز در ابتدای 
همایش، با اشــاره به آیه ی ۴۰ ســوره ی حج، اظهار 
ــه  ــر حکومــت ب ــه بیــان می کنــد کــه اگ کــرد: ایــن آی
دســت مومنــان بیافتــد نمــاز برپــا می کننــد؛ از ایــن رو 
هــر کــس بــه انــدازه وســع خــود، در محیــط کار خــود 
مکنــت و قــدرت داشــته و می توانــد نمــاز اول وقــت 

برپــا کنــد.
وی بــا بیــان اینکه هیچ جلســه ای آرامش جلســات 
آرامــش روح  نمــاز مایــه ی  افــزود:  نــدارد،  را  نمــاز 
بشــری بــوده و بــه حــق کــه مقوله دیگــری اســت؛ در 
جلســات دیگــر همواره مناقشــه و بحــث وجــود دارد 

امــا جلســات نمــاز آرامــش خاصــی را بــا خــود دارد.
نیــز  وقــت  اول  نمــاز  اهمیــت  خصــوص  در  وی 
ــات متعــددی در ایــن راســتا  خاطرنشــان کــرد: روای
داریــم امــا برخــی مواقــع دلمــان خوش اســت کــه اگر 
نتوانســتیم نمــاز اول وقــت اقامــه کنیم اما بــه مردم 
خدمــت کرده ایــم؛ در حالی که نماز جایگاه دیگری 

داشــته و بایــد ائمــه)ع( را در ایــن راســتا الگــوی خــود 
قــرار دهیــم چــرا کــه اولیــای مــا هــم نمــاز اول وقــت 

می خواندنــد و هــم بــه مــردم خدمــت می کردنــد.
مســئول نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در 
ــر اینکــه  ــا تاکیــد ب دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز ب
امیرالمومنین)ع( با وجود تمامی خدمت رســانی ها 
ــه خلــق، نمــاز را اول وقــت اقامــه می کــرد، افــزود:  ب
ازمراکــز و بخش هــای مختلف خواســتاریم که نماز 
اول وقــت همــواره در برنامــه باشــد، چــرا کــه طبــق 
روایــات شــاید برخــی مواقــع عــذری در کار باشــد امــا 
هرگــز نبایــد جلســات و برنامه هــا در وقــت نمــاز برگزار 

شــوند.
حجت االســام خیــری با تاکید بر اینکه نمــاز واقعی 
و تــوام بــا توجــه، نجــات بخــش انســان اســت، 
خاطرنشــان کــرد: وقتی می گوییــم خدا بزرگ اســت 
باید در عمل نیز نشان دهیم، همانگونه که در راه 
خــدا قربانی می کنیم بایــد در نماز نیز نفس خویش 
را قربانــی کنیــم؛ اگــر نمــاز اینچنیــن باتوجــه همــراه 
بوده و در اول وقت اقامه شــد، تاثیرگذاری بســزایی 

خواهــد داشــت.
وی با تاکید بر اینکه در نماز توجه به حضرت حق 
شــرط اســت، اضافه کرد: انســان باید در نماز با خدا 
خلــوت کنــد، وگرنــه تاثیراتش کــم می شــود؛ از مراکز 
درخواســت داریــم در نمــاز اول وقــت شــرکت کننــد و 

در وقت نماز جلســات و برنامه ترتیب ندهند.
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استاد حوزه علمیه قم:

نماز، نماد بندگی و دینداری است
اســتاد حــوزه علمیــه قــم بــا تاکیــد بــر اینکــه نمــاز، 
گفــت: هــر چیــزی نمــادی  نمــاد بندگــی اســت، 
دارد و نمــاد دینــداری نیــز نمــاز اســت؛ اهمیــت نمــاز 
در ایــن اســت کــه از اهــداف و ارکان بــوده، دشــمن 
نســبت بــه آن حســاس باشــد، اولویــت خــاص 
داشــته باشــد، از جایگاه ویژه ای برخورار بوده و آثار 

ــز در پــی داشــته باشــد. ــاده ای نی فوق الع
بــه گــزارش روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی 
تبریــز، حجت االســام حســین صفــری در اولیــن 
همایش یاوران نماز دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 
بــا تاکیــد بــر اینکــه طبــق آیــات قرآنــی، کســی کــه 
خــدا را یــاری کنــد، خداونــد یاریــش می کنــد، اظهــار 
ــاوران خــدا ایــن اســت  ــرد: یکــی از ویژگی هــای ی ک
که وقتی مکنتی داشــته باشــند، نسبت به برپایی 

نمــاز همــت می کننــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه حکــم ماموریــت حضــرت 
موســی)ع(، نماز بود، خاطرنشــان کرد: امید اســت 
کــه خداونــد توفیــق دهــد تا ناصر دین خدا باشــیم، 
وظیفــه ی مــا انجــام کارهــای بــزرگ و خارق العــاده 
نیســت، وظیفــه ی ما انجــام کارهایی اســت که بر 

زمیــن مانــده و متولی نــدارد.

اســتاد حــوزه علمیــه قــم بــا تاکیــد بــر اینکــه نمــاز، 
ــاد  ــرد: نم ــان ک ــت، خاطرنش ــلمانی ماس ــاد مس نم
جامعــه اســامی برپایــی نمــاز جماعــت بــوده و 
ــز برپایــی نمــاز جمعــه  نمــاد حکومــت اســامی نی
اســت، نمــاز هرگــز تعطیلــی نداشــته و ایــن فریضــه 
حتــی بــرای افــراد معــذور نیــز تبدیــل بــه ذکــر و 
دعــا می شــود. وی بــا بیــان اینکــه نمــاز از جملــه 
عباداتــی اســت کــه تعطیلــی نــدارد، گفــت: در نمــاز 
ســه مســئله وجــود دارد، اینکــه بــه چــه نمــازی امــر 
شــده ایم، چنیــن نمــازی را چگونــه اقامــه کنیــم و 
چگونــه بــه چنیــن نمــازی دعــوت کنیــم. مــدرس 
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــش، ب ــی همای ــخنران علم و س
نمــاز ســتون دیــن اســت، بیان کــرد: نمــاز خواندنی 
نیســت بلکــه برپــا کردنی اســت؛ طبــق آیــات قرآنی 
گاهانــه، مخلصانــه، بــه  مــا امــر شــده ایم تــا نمــاز را آ
موقــع، بــادوام، بــا حوصلــه و بــه جماعت برپــا کرده 

و مراقبــت در نمــاز نیــز همــواره بایــد برقــرار باشــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه برپایــی نمــاز وســطی)نماز 
ظهــر( یکــی از مهم تریــن نمازهــا در ادارات اســت، 
ــه ایــن صــاه  ــد توجــه کنیــم کــه چگون افــزود: بای
کنیــم. حجت االســام صفــری  وســطی را اقامــه 
ــر اینکــه »ناقــص بــودن نمــاز« دومیــن  ــا تاکیــد ب ب
مشــکل در نمــاز اســت، بیــان کــرد: در ایــن رابطــه 
ــه تکمیــل جســم نماز)مقدمــات مطلــوب،  ــاز ب نی
مقارنــات مطلــوب، تعقیبــات مطلــوب( و روح نماز 

داریــم.
وی اضافــه کــرد: مقدمات مطلوب، مقدمه ســازی 
بــرای نمــاز بــوده و مقارنــات مطلــوب نیــز اموراتــی 
اســت کــه بــه متــن و اصالت نمــاز مربوط می شــود و 
همچنین تعقیبات نماز نیز شامل آثار نماز است، 
نمــاز بایــد اثــر داشــته باشــد و حتــی بــرای نمازهــای 
مســتحبی نیز تعقیبات توصیه شده اســت. استاد 
حــوزه علمیــه قــم بــا بیــان اینکــه نمــاز یک مســئله 
تشکیاتی است، تاکید کرد: اصول و مبانی تبلیغ 
ــْر  ْح ِلــی َصــْدِری َوَیِسّ دیــن را در دعــای »َرِبّ اْشــَر
َســاِنی َیْفَقُهــوا َقْوِلــی«  ــن ِلّ ْمــِری َواْحُلــْل ُعْقــَدًة ِمّ

َ
ِلــی أ

حضرت موســی)ع( می توان یافت. گفتنی اســت، 
اولیــن همایــش یــاوران نمــاز با موضوع شــیوه های 
دعــوت بــه نمــاز با حضــور روســا، امامــان جماعت و 
رابطین ستاد اقامه نماز مراکز تابعه دانشگاه علوم 
پزشکی تبریز در سالن اجتماعات مرکز مطالعات و 

آمــوزش پزشــکی ایــن دانشــگاه برگزار شــد.

قدردانی امام جمعه محبوب 
شهرستان تبریز از اورژانس در 

خطبه های نمازجمعه
ل هاشــم در خطبــــــه دوم  حجت االســام و المســـــــلمین آ
نمازجمعــه از خدمــات شــبانه روزی اورژانــس اســتان قدردانی 
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه، امــام جمعــه  نمــود.  بــه 
محتــرم با اشــاره به اینکه فعالیــت اورژانس شــبانه روزی بوده 
و بــرادران  و خواهــران بــا ســرعت و دقــت خدمــات فوریــت 
پزشــکی ارائــه می کننــد و بــرای ســامتی همشــهریان تــاش 

مــی کننــد، تشــکر نمودنــد.
وی در خصوص مشــکات اورژانس اســتان تاکید کرد تمامی 
مســئولین اســتانی و مدیرعامــل منطقــه آزاد ارس در رفــع 
مشــکات خودروئــی و آمبوالنــس تــاش خــود را بــکار گیرنــد. 
ل هاشــم از مرکــز اورژانــس تبریــز  حجــت االســام والمســلمین آ
وپایــگاه شــماره ۵ اورژانــس و مرکــز دیســپچ بازدیــد و از نزدیــک 
در جریــان امــورات و فعالیــت اورژانــس قرارگرفتنــد. الزم بــه ذکر 
اســت کــه در ســالهای اخیر پایگاههــای  امــداد  درون شــهری، 
توســعه  امــداد هوایــی  و  آمبوالنــس   اتوبــوس  و   جــاده ای 

چشــمگیری داشــته اســت.
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رئیس دانشگاه در آیین تکریم و معارفه معاون توسعه مدیریت و منابع :

کنیم در مقابل مردم احساس مسئولیت 
دانشــگاه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
علوم پزشکی تبریز، دکترمحمد حسین 
صومــی در مراســم تودیــع و معارفــه ی 
منابــع  و  مدیریــت  ی  توســعه  معــاون 
اظهــار  تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
انســانی  هیــچ  و  مســئولی  هیــچ  کــرد: 
تــا ابــد مانــدگار نیســت و وظیفــه ی مــا 
اکنــون  اســت.  مــردم  بــه  دیــن  ادای 
کــه مــا در دانشــگاهی بــا ایــن قدمــت 
مســئول هســتیم بایــد در انتخــاب هــا 
گیــری هــای خــود نهایــت  و تصمیــم 
ــزود: در  ــه خــرج دهیــم. وی اف دقــت را ب
حــوزه ی مدیریــت منابــع دانشــگاه بــا 
مشــکات زیــادی مواجه بوده و هســتیم 
ســال  طــی  در  درســت  انتخــاب  بــا  و 
هــای گذشــته خدمــات رضایــت بخشــی 
ارائــه شــده اســت.  وی بــا اشــاره بــه ایــام 
شــهادت ســرور و ســاالر شــهیدان و مقــارن 

مقــدس  دفــاع  بــا هفتــه ی  آن  شــدن 
گفــت: مــاه محــرم، مــاه دربــه در شــدن 
خانــواده ای اســت کــه از حــق دفاع کردند 
و در راه حــق نیــز شــهید شــدند. مــردم مــا 
نیــز در دوران هشــت ســال دفــاع مقــدس 
جانفشانی بسیاری کردند. از این رو باید 

بــه ایــن مــردم خدمــت کــرد.
“دکترمســعود فقیــه دینــوری«، معــاون 
اســبق توســعه مدیریت و منابع دانشگاه 
علــوم پزشــکی تبریــز نیــز در ایــن مراســم 
گذشــته  کــرد: طــی چهــار ســال  اظهــار 
بــه برکــت شــروع طــرح تحــول ســامت، 
تحــول شــگرف و خاصــی در حــوزه ی 
توســعه ی فیزیکی، پژوهشــی و آموزشی 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز روی داد.
وی افزود: بخش عمده ای از توسعه ی 
فیزیکی و ارتقاء دانشگاه مدیون ریاست 

مجموعه می باشد.

وی عنــوان کــرد: رســالت اصلــی معاونــت 
ریــزی و  برنامــه  توســعه ی دانشــگاه، 
هدایــت درســت اعتبــارات اختصــاص 
داده شــده بــه محــل درســت آن اســت و 
ایــن معاونــت یکــی از بخش هــای اصلی 

و تاثیــر گــذار هــر بخشــی اســت.
دینــوری گفــت: راه انــدازی ســتاد توســعه 
ی دانشــگاه، اتمــام مرکــز ملــی آمــوزش 
مدیریــت ســامت و بهبــود انبارگردانــی 
معاونــت  اقدامــات  جملــه  از  دانشــگاه 
توســعه مدیریــت و منابــع دانشــگاه مــی 
باشــد. “دکترســید یعقــوب فتــح اللهــی«، 
معــاون جدیــد توســعه مدیریــت و منابــع 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در ایــن 
مراســم اظهــار کــرد: بــه عنــوان نماینــده 
ی قشــر کارمند دانشــگاه دســت یاری به 
ســوی اســاتید و مســئوالن دانشگاه علوم 
ــت  ــم. سیاس ــی کن ــز دراز م ــکی تبری پزش

هــای دانشــگاه، برنامــه هــای اباغــی از 
ســوی حــوزه ی توســعه ی دانشــگاه و 
وزارت بهداشــت ســر فصل فعالیت های 

آتــی معاونــت توســعه خواهــد بــود.
وی افــزود: ارتقــاء ســامت نظــام اداری، 
شفافیت مالی، حفاظت از اموال دولتی، 
اعمــال شایســته ســاالری بــه عنــوان تنها 
معیــار انتخــاب همــکاران و مــاک قــرار 
دادن منشــور حقــوق شــهروندی نیــز از 
اولویــت هــای دیگــری اســت کــه مــورد 
خواهــد  قــرار  توســعه  معاونــت  تاکیــد 
گرفــت. گفتنــی اســت، طــی آییــن تکریم 
و معارفــه ی معــاون توســعه مدیریــت 
و منابــع دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، 
اللهی«بــه  فتــح  یعقــوب  »دکترســید 
عنــوان معــاون جدید معرفــی و از زحمات 
»دکترمســعود فقیه دینوری« تقدیر شد.
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رئیس مرکز حمایت از جوامع ایمن دانشگاه 
گفت: علوم پزشکی تبریز 

کنگره بین المللی  پرچم 
جوامع ایمن به »مرکز حمایت 
از جوامع ایمن دانشگاه علوم 

پزشکی تبریز« رسید
ایمــن دانشــگاه علــوم  از جوامــع  رئیــس مرکــز حمایــت 
گفــت: پرچــم »کنگــره بین المللــی جوامــع  پزشــکی تبریــز 
ایــن  بیســت و ســومین دوره ی  اختتامیــه  ی  ایمــن« در 
»مرکــز  بــه  صربســتان،  ســد  نــووی  شــهر  در  کنفرانــس 
علــوم  دانشــگاه  ایمــن  جوامــع  از  حمایــت  بین المللــی 

پزشــکی تبریــز« اعطــا شــد.
همایــون صادقــی بازرگانــی در گفت وگــو باروابــط عمومــی 
کیــد بــر اینکــه پرچم،  دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، بــا تا
کنگــره ی بین المللــی جوامــع ایمــن اســت، اظهــار  نمــاد 
کنفرانــس  کــرد: ایــن پرچــم در اختتامیــه بیست وســومین 
بین المللــی جوامــع ایمــن بــه مرکــز بین المللــی حمایــت از 
جوامــع ایمــن دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز رســید و طــی 
آن شــهر تبریــز در ســال 2۰19 میزبــان بیســت و چهارمیــن 

کنفرانــس بین المللــی جوامــع ایمــن خواهــد بــود.
کــه  کنگــره چندیــن دهــه اســت  وی بــا بیــان اینکــه ایــن 
کشــور برگــزار می شــود، افــزود:  هــر دو ســال یکبــار در یــک 
کنگــره در ســال 2۰19 در ایــران و در شــهر  بیســت وچهارم 
کنفرانــس بــر  تبریــز برگــزار می شــود و تمرکــز اصلــی ایــن 

ع »ایمنــی ترافیــک« خواهــد بــود. موضــو
کنفرانــس بین المللــی بنابــر  کــرد: ایــن  وی خاطرنشــان 
ایمــن  جوامــع  از  حمایــت  بین المللــی  مرکــز  درخواســت 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز و بــا توجــه بــه اینکــه ایــن 
مرکــز بــه عنــوان مرجــع رســمی و قطــب توســعه دانــش 
کشــور تعییــن شــده و در ایــن راســتا عملکــرد  ترافیــک در 
ــی  ــود. صادقی بازرگان ــزار می ش ــز برگ ــی دارد، در تبری باالی
کنفرانــس در تبریــز دو  کــرد: بــرای برگــزاری ایــن  تشــریح 
کــه مــورد تاییــد  ســال پیــش درخواســت داده شــده بــود 
همــکاری  بــا  بین المللــی  کنفــراس  ایــن  و  گرفتــه  قــرار 
وزارت بهداشــت و پلیــس راهــور ناجــا در ســال 2۰19 در 

ــزار خواهــد شــد. ــز برگ تبری
گفتنــی اســت، مرکــز بین المللــی حمایــت از جوامــع ایمــن 
پــس  139۴و  ســال  در  تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
دفتــر  طــرف  از  امــر،  مســئوالن  فــراوان  تاش هــای  از 
کارولینســکای  همــکاری ســازمان بهداشــت جهانــی در 
بــه  مرکــز  ایــن  اســت،  گرفتــه  قــرار  تاییــد  مــورد  ســوئد 
عنــوان عضــو رســمی ایــران در شــبکه جهانــی جوامــع 

می باشــد. ایمــن 

برگزاری جلسه توجیهی ساماندهی تجهیزات و 
ملزومات مصرفی پزشکی در معاونت غذا و دارو 

گــزارش روابــط عمومــی معاونــت غــذا و دارو دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز جلســه توجیهــی  بــه 
بازدیدهــای  شناســی  آســیب  همــراه  بــه  پزشــکی  مصرفــی  ملزومــات  و  تجهیــزات  ســاماندهی 
کنفرانــس معاونــت غــذا و دارو برگــزار شــد. ایــن جلســه بــا حضــور نماینــدگان  بیمارســتانی در ســالن 
محتــرم بیمارســتان هــای خصوصــی، خیریــه، نیروهــای مســلح و تامیــن اجتماعــی برگــزار شــد. 
دکتــر هــادی همیشــه کار، مدیــر نظــارت و ارزیابــی تجهیــزات و ملزومــات پزشــکی ضمــن خیــر مقــدم 
گویــی، ضوابــط و بخــش نامــه هــای اباغــی جدیــد، آشــنایی بــا شــبکه توزیــع رســمی و قانونــی 
تجهیــزات و ملزومــات پزشــکی کشــوری را بــرای حضار تشــریح کرد و به ســواالت و ابهامــات متداول 
کار گفت: خرید از شــبکه توزیع قانونی ورعایت قیمت های اعامی اداره  پاســخ داد. دکتر همیشــه 
کلیــه وســایل پزشــکی در بیمارســتان هــا  کل نظــارت وارزیابــی تجهیــزات وملزومــات پزشــکی بــرای 
کــز درمانــی دانشــگاهی وغیــر دانشــگاهی الزم االجــراء مــی باشــد. در ادامــه ایــن جلســه مهنــدس  ومرا
ابراهیم شــریف نیا کارشــناس مدیریت تجهیزات و ملزومات پزشــکی نیز آســیب شناســی مشــکات 
اصلــی مشــاهده شــده در بازدیدهــای نظارتــی در دو قســمت جداگانه تجهیــزات و ملزومات مصرفی 

گرفــت. کننــدگان مــورد بحــث و تبــادل قــرار  را توضیــح داده و نظــرات شــرکت 

کتورسازی تبریز و  در پایان بازی ترا
پدیده مشهد رخ داد

امدادرسانی سریع و به 
موقع اورژانس مستقر 

در ورزشگاه یادگار امام 
تبریز به یک بیمار قلبی

در  دانشــگاه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــازی تراکتورســازی و پدیــده،  مــردی  ــان ب پای
۷۰ســاله و هــوادار یکــی از تیمهــا در ورزشــگاه 
دچــار عارضــه قلبــی شــد و بــا اقدامــات درمانی 
پیش بیمارســتانی به موقع و مناســب توســط 
همــکاران اورژانــس حــال عمومی وی تثبیت 
و  جهــت ادامــه درمــان  بــه بیمارســتان شــهید 

مدنــی تبریــز انتقــال یافــت.
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گروهی  | حیطه آموزش پزشکی : مدال نقره مرحله 
هادی حامدفر - میاد حسن خوانی- سهند جعفر نژاد

گروهی  | حیطه تفکر علمی در علوم پایه:   مدال برنز مرحله 
فاطمه مشکینی - امیرمحمد زاده - فائزه طریقت

گروهی | حیطه مدیریت نظام سامت:  مدال برنز مرحله 
نازنین زمانی - فاطمه درستی - امین آراسته - علی ادیب

ل بالنی: مدال طا گروهی  | حیطه استدال مرحله 
رضا ناصری - مژده محمد پور

ل بالینی مرحلهانفرادی | حیطه استدال
فرزانه خدائی: مدال نقره
حامد غفاری: مدال برنز

ل بالینی مرحلهانفرادی | حیطه استدال
فاطمه مشکینی : مدال نقره

ثمین علی حسینی  مدال برنز  - فرید علی نژاد:  مدال برنز

مرحلهانفرادی | حیطه فلسفه پزشکی
سیدعرفان حسینی: مدال برنز

مرحله انفرادی | حیطه مدیریت نظام سامت
نازنین زمانی: مدال نقره - فاطمه درستی: مدال نقره - امین آراسته: مدال نقره
علی ادیب: مدال برنز

مدال  آوران دانشگاه در نهمین المپیادعلمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی سراسرکشور
گردید این المپیاد از تاریخ 19 الی23 شهریورماه 96 در دانشگاه شهید بهشتی برگزار 
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قدرشناسی یك سنت حسنه
پیشــگیری،کنترل  مربــی  تربیــت  کشــوری  کارگاه 
و درمــان هپاتیــت بــر اســاس مــدل جامــع آمــوزش 
معاونــت  همــت  بــا  تبریــز  در  اخیــرا  سیســتماتیك 
اجتماعــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز برگــزار شــد.
کارگاه مطلبــی از محمــد قلــی پــور  چنــد روز بعــد از 
نهــاد  مــردم  ســازمان های  کل  اداره  کارشــناس 
ســامت وزارت بهداشــت،درمان و آمــوزش پزشــکی 
بــه دســتمان رســید کــه موجــب خوشــحالی همــکاران 
بــا  اســت  امیــد  معاونــت اجتماعــی دانشــگاه شــد. 
ترویــج ســنت حســنه قدرشناســی بتوانیــم موجبــات 
بــرای  بیشــتر  فعالیــت  انگیــزه  تقویــت  و  دلگرمــی 
همــکاران را فراهــم کنیم.ضمــن تقدیــر از این همکار 

کنیــم.  بزرگوارمتــن پیــام ایشــان را تقدیــم مــی 
با سام و درود

معاونــت  محتــرم  انــدرکاران  دســت  از  ابتــدا  در 
مرکــز  و  تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  اجتماعــی 

کشــوری  کارگاه  NPMC  بابــت برگــزاری بســیار عالــی 
کنتــرل و درمــان هپاتیــت  تربیــت مربــی پیشــگیری، 
ــه ارزشــمندی  ــاب تجرب ــال تشــکر را دارم.  از دو ب کم
افتخــار  ســال  چندیــن  از  پــس   : آوردم  بدســت  را 
کادمیــك تبریــز را پیــدا نمــودم و  حضــور در محیــط آ
همچنیــن در حــوزه آمــوزش اجتمــاع محــور بــا متــد 

جدیــدی آشــنا شــدم.
کــه مــی  مــدل SHEP  متــد آمــوزش جامــع ای اســت 
تــوان آنــرا در هــر حــوزه ای پایــه و اســاس آمــوزش 
قــرار داد،در ایــن مــدل بــر خــاف ســایر مــدل هــای 
کــه همــان بعــد  آموزشــی،به حلقــه مفقــوده ســامت 
اجتماعــی اســت توجــه ویــژه ای شــده اســت. مدلــی 
تناســب  بــه  قشــری  هــر  بــرای  کــه  کامــل  و  ســاده 
کاربــرد دارد،از زحمــات شــخص  میــزان آمادگــی آن 
کارگاه سپاســگزارم لــذا  آقــای دکتــر نــور آبــادی در ایــن 
ــه در NPMC  وجــود  ک ــی  ــه ظرفیــت خوب ــا توجــه ب ب

کارگاه هــای آموزشــی در  دارد ان شــاءا... برگــزاری 
ایــن مرکــز و اســتفاده از تــوان علمــی آقــای دکتــر نــور 
آبــادی وســایر همــکاران محتــرم معاونــت اجتماعــی 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریز،جــزو اولویــت هــای 
کل ســازمانهای مــردم نهــاد  برنامــه آموزشــی اداره 

وزارت بهداشــت خواهــد بــود.
در پایــان از زحمــات تمامــی همــکاران در معاونــت 
اجتماعــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز تشــکر مــی 
ــوم پزشــکی  کان دانشــگاه عل کمــا ــد اســت  کنــم، امی
کشــور نقــش  تبریــز بتوانــد بعنــوان قطــب آموزشــی 
بســزایی در بســتر ســازی سیســتم آموزشــی کشــورمان 

ایفــا نمایــد.

محمد قلی پور
اداره کل سازمان های مردم نهاد سامت
وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

)WHO(حضور نمایندگان سازمان جهانی بهداشت
بــا   )who( بهداشــت  جهانــی  ســازمان  نماینــدگان 
بــا دکتــر  حضــور در دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
کردنــد.  بــه  گفتگــو  صومــی رییــس دانشــگاه  دیــدار و 
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریز 
دکتــر صومــی در ایــن دیــدار ضمــن اعــام آمادگــی 
گفــت :  دانشــگاه بــرای همــکاری بــا ایــن ســازمان 
کــه از ســازمان جهانــی بهداشــت داریــم  انتظــاری 
کــه یــک سیســتم جامــع و یــک ســری  ایــن اســت 
کــرده و در اختیــار دانشــگاهها  معیاراساســی طراحــی 

ــا تکیــه  گزینــش مدیــران ســامت ب ــا در  قــرار دهنــد ت
بــر آن بتوانیــم از فشــارهای انتصاباتــی بکاهیــم. وی 
افــزود: روســای دانشــگاه علــوم پزشــکی در ایــران  بــا 
پیشــنهاد وزیــر بهداشــت و تصویــب نهایــی شــورای 
عالــی انقــاب فرهنگــی منصــوب مــی شــوند و چــون 
بصــورت هیــات امنایــی اداره میشــوند باید دستشــان 
گفــت  کیفــی بــاز باشــد. صومــی  بــرای ارائــه خدمــات 
انــکار نیســت و مــا  : توانمنــدی مدیــران مــا قابــل 
حاضریــم بــرای انتقــال تجربیــات خــود همکاریهــای 

الزم را بــا آن ســازمان انجــام دهیــم. رییــس دانشــگاه 
علــوم پزشــکی تبریــز همچنیــن بــا اشــاره بــه سیســتم 
گفــت  مدیریــت پرســتاری در وزارت بهداشــت ایــران 
: درس پرســتاری در دانشــگاههای علــوم پزشــکی 
میشــود  ارائــه  پرســتاری  مدیریــت  بصــورت  ایــران 
هســت  مدیریــت  بحــث  شــان  مباحــث  از  یکــی  و 
کــه ایــن خــود در ارتقــای سیســتم پرســتاری نقــش 

اساســی دارد.
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آغاز سال تحصیلی در مرکز قلب شهید مدنی تبریز با حضور نایب رئیس مجلس شورای اسالمی
ــب  ــز قل ــی مرک ــط عموم ــزارش رواب گ ــه  ب
شــهید مدنــی تبریــز،  برنامــه بــا خیــر 
مقــدم گویــی دکتــر ناصر صفایــی رئیس 
مرکــز آغــاز شــد، ســپس دکتــر مســعود 
پزشــکیان نائــب رئیس مجلــس و جراح 
قلــب و عــروق مرکــز قلــب شــهید مدنــی 
تبریــز در مراســم حضــور یافتــه ضمــن 
عرض تبریک آغاز ســالتحصیلی گفت: 
علــم و دانــش و یادگیــری در عصر حاضر 
منحصــر بــه یــک زمــان نبــوده الجــرم 
کــه خواهــان ترقــی و متعالــی  انســانی 
شــدن باشــد بایســتی طول مســیر زندگی 

کنــد. ایشــان  خــود را تــوام بــا یادگیــری 
گیــر بشــر را ناشــی  گریبــان  مشــکات 
کــردن  از جهــل او دانســته، بــر فراهــم 
امکانــات برابــر تحصیلــی بــرای همــه 
کردنــد. در ادامــه  اقشــار جامعــه تاکیــد 
گــروه  دکتــر ناصــر اصــان آبــادی مدیــر 
مدنــی  شــهید  عــروق  و  قلــب  داخلــی 
گــزارش جامعــی از برنامــه هــای آموزشــی 
گــروه هــای مختلــف اینتــرن، اکســترن، 
رزیدنــت و فلوشــیپ در یکســال گذشــته 

را ارائــه داد.
غ التحصیـــان  در پایـــان مراســـم نیـــز از فار

ـــرن و  ـــرد تخصصـــی، انتـــــ ـــال بـــــــ امســـــ
رزیدنت هـــای نمونـــه و پرســـتاران نمونـــه 

قدردانی شــــــد.

قبولینبردتخصصی:
 دکتر روح ا.. همتی 

دکتر هادی حبیب الهی
 دکتر جواد محمد علیزاده

 دکتر مهدی فتحی 
دکتر پونه پاشا پور

 دکتر لیا واالیی
 دکتر ربابه صادقی

 دکتر سودابه دین پرور
رزیدنت نمونه: دکتر زهرا رشه

اینترنهاینمونه:
دکتر امین عبدی

 دکتر رامک برنوس

پرستاراننمونه:
 خانم باقری بخش اکو

ccu  خانم آشیان بخش 
خانم علیزاده بخش اورژانس

کمیته صیانت از حقوق  پایش عملکرد 
شهروندی معاونت بهداشت دانشگاه

در راســـتای پایـــش برنامـــه هـــای صیانت 
ایـــن  اعضـــاء  شـــهروندی،  حقـــوق  از 
کمیتـــه در ســـتاد دانشـــگاه علوم پزشـــکی 
تبریـــز از معاونـــت بهداشـــت دانشـــگاه 
بازدیـــد بـــه عمـــل آوردنـــد. دکتـــر درســـتی 
معـــاون بهداشـــت دانشـــگاه و رئیـــس 
مرکـــز بهداشـــت اســـتان ضمـــن عـــرض 
خیـــر مقدم، گزارشـــی از عملکـــرد چندین 
ســـاله ایـــن کمیتـــه در معاونـــت بهداشـــت 
را ارائـــه نمـــوده و بـــا اشـــاره بـــه راه انـــدازی 
مرکـــز پایـــش ســـامت و انجـــام رضایـــت 
ســـنجی از گیرنـــدگان خدمـــت، همـــت 
فرهنـــگ  بـــه  نســـبت  مدیـــران  کلیـــه 

ســـازی در بدنـــه دانشـــگاه را خواســـتار 
شـــدند.  صـــادق صادقی فـــر دبیـــر کمیتـــه 
صیانـــت از حقـــوق شـــهروندی دانشـــگاه 
گـــزارش  نیـــز در ایـــن جلســـه ضمـــن ارائـــه 
اینکـــه  بیـــان  بـــا  دانشـــگاه،  کمیتـــه 
رضایـــت ســـنجی از گیرنـــدگان خدمـــت 
ـــی  ـــه م ـــن کمیت ـــم ای ـــداف مه ـــی از اه یک
باشـــد از اقدامـــات معاونـــت بهداشـــت 
دانشـــگاه در ایـــن زمینـــه تقدیـــر و تشـــکر 

نمودنـــد.
ـــز  ـــید نی ـــر بهش ـــری و دکت ـــه پی ـــر زکی دکت
کمیتـــه بـــا اشـــاره بـــه  از اعضـــاء ایـــن 
برنامـــه عملیاتـــی دانشـــگاه، اجرایـــی 

نمـــودن ایـــن برنامـــه در ســـال 96 را 
کـــه  کردنـــد  بیـــان  و  خواســـتار شـــده 
مـــی بایســـتی از تمـــام پتانســـیل هـــای 
ایـــن  نشســـتن  ثمـــر  بـــه  در  موجـــود 
مهنـــدس  نمـــود.  اســـتفاده  برنامـــه 
از  صیانـــت  مســـئول  زاده  حاجـــی 
حقـــوق شـــهروندی معاونـــت بهداشـــت 
گـــزارس  دانشـــگاه نیـــز ضمـــن ارائـــه 

مبســـوطی از عملکـــرد ســـه ســـاله ایـــن 
صیانـــت  عملیاتـــی  برنامـــه  کمیتـــه، 
در  معاونـــت  شـــهروندی  حقـــوق  از 
ســـال 96 را توضیـــح داده و بـــا اشـــاره 
بـــه نحـــوه انجـــام رضایـــت ســـنجی 
ارســـال  از  ســـامت،  پایـــش  مرکـــز  در 
پســـخوراند بـــه واحدهـــا و شـــبکه هـــای 

بهداشـــت درمـــان خبـــر دادنـــد.
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پیام معاونت اجتماعی وزارت 
بهداشت به مناسبت فرا رسیدن 

سال آموزشی جدید
کــه آمــوزش در همــه ســطح های آن، بنیــاد توســعه  بــه راســتی 
آموزشــی چــون  و  فرهنگ ســازی  و هیــچ  اســت  پایــدار جامعــه 

بــود. پایــدار نخواهــد  کودکــی پربــار، دگرگون کننــده و  دوران 
انتزاعــی  و  ذهنــی  درون مایه هــای  بــه  تنهــا  نبایــد  آموزش هــا 
ــه ویــژه اجتماعــی زندگــی  ــی و ب بپــردازد و می بایســت ابعــاد عمل
مــا را در بــر بگیــرد. نیازمنــد بازنگــری زود، روشــن و ریشــه ای در 
شــیوه ها و درون مایه هــای آموزشــی خــود هســتیم تــا میهــن و 
گــوار در بخش هــای  گزنــد پیش آمدهــای نا مــردم بــزرگ ایــران از 
و  مصــون  محیطــی  و  اجتماعــی  فــردی،  امنیــت  و  ســامت 
نوآورانــه  و  به جــا  بهره گیــری  کــه  آموزه هایــی  بماننــد.  اســتوار 
باورهــا، میهــن،  زبان هــا،  زندگــی، فرهنگ هــا،  از  نگــه داری  و 
همگانــی  و  فــردی  زندگــی  ســبک  و  ســامت  زیســت،  محیــط 
ع دوســتی، ایمــان و بســیاری چیزهــای دیگــر  ســالم، شــادی، نو

گســترش آن تــاش می کنــد. را مــد نظــر دارد و بــرای 
کــه ایــن همــه بــا برابــری آموزشــی و  نبایــد از نظــر دور داشــت 
کــودکان و زنــان بــه دســت  دست رســی همگانــی بــه ویــژه بــرای 
کلیشــه ها و آموزش هــای مســتقیم  خواهــد آمــد. دوری جســتن از 
گــون در برابــر بهره گیــری  گونا همــراه فشــار و تــرس از آزمون هــای 
آموزشــی،  نوآوری هــای  شــیرین،  کارهــای  و  بازی هــا  از 
ــر  آموزش هــای محیطــی، آموزشــگاه های طبیعــت و ارتبــاط موث

کلیــد و رمــز پیــروزی و بــارآوری خواهــد بــود. بــا خانواده هــا، 
ــال نیــک  ــه ف ــاه محــرم را ب ــا م ــر شــدن آغــاز ســال آموزشــی ب براب
می گیریــم تــا همگــی و هــر چــه بیش تــر از حضــرت اباعبــداهلل  
را  پای مــردی  و  جهــاد  آزادگــی،  منــِش  و  درس  )ع(،  الحســین 
کــه  ک نیــز بیاموزانیــم  فــرا بگیریــم و بــه فرزنــدان ایــن آب و خــا
ــتگاری  ــود و رس ــتی ب ــتی و دوس ــتی، درس ــنه راس ــین )ع( تش حس

در آن اســت.

سید محمدهادی ایازی
معاون اجتماعی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

کنفرانس علمی آشنایی با القای هیپوترمی در 
بیماران ایست قلبی

ــاران ایســت قلبــی در مورخــه  ــای هیپوترمــی در بیم ــا الق ــس علمــی آشــنایی ب کنفران
٣١ شــهریور ١٣٩٦ در محــل هتــل پــارس تبریــز بــا حضــور بیــش از ٧٠ نفــر از ا برگــزار 
قلبــی در  ایســت  بیمــاران  در  القــای هیپوترمــی  بــا  آشــنایی  کنفرانــس علمــی  شــد 
مورخــه ٣١ شــهریور ١٣٩٦ در محــل هتــل پــارس تبریــز بــا حضــور بیــش از ٧٠ نفــر از 
ــی  اســاتید و پرســتاران بیمارســتانهای امــام رضــا)ع(، مدنــی، شــهدا، محاتــی و عال
کمیتــه علمــی القــای هیپوترمــی  نســب برگــزار شــد. دکتــر حســن ســلیمانپور، رییــس 
ــت:  گف ــکی  ــکده پزش ــاوری دانش ــات و فن ــاون تحقیق ــی و مع ــت قلب ــاران ایس در بیم
القــای هیپوترمــی در بیمــاران ایســت قلبــی، یــك دســتور العمــل اجبــاری انجمــن قلب 
کــه متاســفانه بعلــت نبــود وســایل القــای هیپوترمــی در  امریــکا و احیــای اروپــا اســت 
کنفرانــس، دکتــر علــی تقــی  کشــور مغفــول واقــع شــده اســت. در مراســم افتتاحیــه 
 TPN ،کــه اولیــن بانــك شــیر مــادر زادیــه معــاون درمــان بــا اشــاره بــه ایــن نکتــه 
کشــور در دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز راه  نــوزادان و دیالیــز ١٢١ تختخوابــی در 
ــا خریــد دســتگاه القــای هیپوترمــی  کــه ب کــرد  انــدازی شــده اســت اظهــار امیــدواری 
کــه اخیــرا وارد شــده اســت، دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در ایــن زمینــه نیــز پیشــگام 
کــه بیمارســتان محاتــی اقــدام  گــردد. دکتــر ســلیمانپور، ضمــن اشــاره بــه ایــن نکتــه 
کــه بعــد  کــه بیمــاران ایســت قلبــی  کــرد  کیــد  بــه تهیــه ایــن دســتگاه نمــوده اســت، تا
گــر تحــت پروتــکل هیپوترمــی  کمــا هســتند، ا از احیــا از نظــر هوشــیاری در وضعیــت 
ــه از ایــن  ک ــی  ــه بیماران ــد، از نظــر وضعیــت عصبــی و نورولوژیــك نســبت ب گیرن ــرار  ق
کننــد تفــاوت قابــل ماحظــه ای خواهنــد داشــت و شــانس  پروتــکل اســتفاده نمــی 

بقــای بیشــتری دارنــد.
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استقرار بیمارستان صحرائی  مرکز مدیریت حوادث 
و فوریتهای پزشکی استان آذربایجان شرقی  در 

شهرستان  قطور  آذربایجان غربی
روابــط عمومــی دانشــگاه از اســتقرار چهــار دســتگاه چــادر بیمارســتان صحرایــی بــرای ارائــه 

خدمــات پزشــکی در شــهر قطــور خبــرداد. دکتــر محمــد منتظرمســئول بیمارســتان صحرایــی مرکــز مدیریــت حــوادث وفوریتهــای پزشــکی اســتان افــزود ایــن خدمــات 
توســط بیمارســتان شــهید محاتــی تبریــز و همــکاری مرکــز اورژانــس اســتان  در منطقــه محــروم قطــور ادامــه خواهــد یافــت.

گزارش روابط عمومی دانشگاه از تمهیدات اورژانس در روز اول مهر

تمهیدات اورژانس در روز اول مهر
ــتقرار  ــرقی از اس ــان ش ــتان آذربایج ــکی اس ــای پزش ــوادث وفوریته ــت ح ــز مدیری ــس مرک رئی
ــال  ــاز س ــا آغ ــان ب ــهر همزم ــی ش ــن اصل ــز در میادی ــس تبری ــس اورژان ــتگاه آمبوالن ــش دس ش
تحصیلــی جدیــد خبــرداد. دکترفــرزاد رحمانــی گفت:بــا توجــه بــه افزایش تــردد و ترافیکهای 
حاصلــه از ایــن امــر جهــت امدادرســانی ســریع و بــه موقــع پنــج دســتگاه آمبوالنــس  و دو 
ــرد اســتقرار هــا هفتــه  ک ــح  دســتگاه موتورالنــس در ســطح شــهر مســتقر هســتند. وی تصری

اول مهــر و باتوجــه بــه نیــاز ادامــه خواهــد داشــت.

شعار روز جهانی بهداشت محیط:

کیفیت هوای آزاد و داخل ساختمان  
کــه شــعار  چهــارم مهرمــاه مصــادف بــا روز جهانــی بهداشــت محیــط مــی باشــد 
ایــن روز جهانــی از ســوی فدراســیون بیــن المللــی بهداشــت محیــط  ”کیفیــت 
هــوای آزاد و داخــل ســاختمان ” اعــام شــده اســت. طبــق اعــام ســازمان 
هایــی  در محیــط  از ۸۰ درصــد جمعیــت جهــان  بیــش  بهداشــت  جهانــی 
لودگــی هــوا بــه عنــوان پنجمیــن  کننــد و آ کیفیــت پاییــن هــوا زندگــی مــی  بــا 
علــت مــرگ در جهــان ســاالنه موجــب مــرگ بیــش از ۷  میلیــون نفــر در جهــان 
لودگــی هــوای آزاد و داخــل خانــه، بهســازی محیــط و ارتقاء   میگــردد. کاهــش آ
کاهــش تنفــس دود دســت دوم و ســاخت محیــط هــای  ســطح بهداشــت، 
گردیــده و  کاهــش میــزان مــرگ و میــر و بیماریهــا  ایمــن تــر میتوانــد منجــر بــه 
بــه کاهــش هزینــه هــای درمــان کمــک نمایــد. بــی شــک رمــز موفقیــت تمامــی 
اقدامــات در ایــن رابطــه، مشــارکت اقشــار مختلــف مــردم در زمینــۀ مقابلــه بــا 
لودگــی هــوای داخــل منــازل، هــوای آزاد و ریزگردهــا میباشــد. در ایــن راســتا  آ
گــروه مهندســی بهداشــت محیــط مرکــز بهداشــت اســتان در نظــر دارد ضمــن 
لودگــی  گرامیداشــت ایــن روز در مورخــه 96/۷/6  نســبت بــه ارائــه وضعیــت آ
گزارشــات ســازمان هواشناســی و اداره  کان شــهر تبریــز بــه اســتناد  هــوای آزاد 
لودگــی هــوای داخــل منــازل  خفاظــت محیــط زیســت پرداختــه و در ارتبــاط بــا آ

نیــز برنامــه آموزشــی ارائــه نمایــد.

ماهنامه ندای سالمت    شماره اول - مهر ماه 301396



تجربیات خانم ده باشی زاده در تبریز 
هم اجرایی می شود

دکتــر طاهــر اقــدم قائــم مقــام رئیــس دانشــگاه و معــاون اجتماعــی دانشــگاه 
علــوم پزشــکی تبریــز در نشســت ایجــاد انجمــن اســکیزوفرنیای اســتان 
کــه بیــش  گفــت : تجربیــات خانــم طیبــه دهباشــی زاده  آذربایجــان شــرقی 
از 3۰ ســال از عمــر پــر ثمــر خــود را صــرف حمایــت از بیمــاران مبتــا بــه 
ــا ارزش هســت و مطمئنــا از توانمندیهــا  کــرده اســت. بســیار ب اســکیزوفرنیا 
و تجربیــات ارزشــمند ایشــان در اســتان آذربایجــان شــرقی اســتفاده خواهــد 
شــد.  ایشــان ادامــه داد :موسســه خیریــه بیمارســتان رازی تبریــز راه انــدازی 
ــد  ــتان بتوانن ــر اس ــن و خی ــراد متدی ــه اف ــرای اینک ــای الزم ب ــتر ه ــده و بس ش

گردیــده اســت. یاریگــر ایــن بیمــاران باشــند فراهــم 
ده باشــی زاده مدیــر عامــل انجمــن حمایــت از بیمــاران اســکیزوفرنی ایــران 
گفت: روان گســیختگی، اســکیزوفرنی یا شیزوفرنی، از جدی ترین اختاالت 
روانــی اســت کــه بــا توهــم دیداری، شــنیداری و آشــفتگی افــکار و کام همراه 
اســت. اختــاالت عملکــردی ایــن بیمــاران مبتــا بــه اختــال روانپزشــکی در 
صــورت حمایــت بیشــتر دولــت و جامعه مطمئنا کاهــش  می یابد و ایــن افراد 
 می تواننــد به عنــوان یــک شــهروند معمولی در جامعه حضور داشــته باشــند، 
امــا برخوردهــای ناصحیــح اطرافیــان ایــن بیمــاران، که بیشــتر ناشــی از عدم 
کــه شــمار قابــل  توجهــی از بیمــاران  کافــی مــی باشــد موجــب شــده  آمــوزش 

اســکیزوفرنی از خانــواده و جامعــه طــرد شــده و بیماری شــان تشــدید شــود.
کرد : ایشان در ادامه اهداف انجمن را بیان 

حمایــت از حقــوق اجتماعــی بیماران - تاش در جهت گســترش تســهیات 
و ایجــد هماهنگــی روزمــره بــه منظــور ارائــه خدمــات آموزشــی، درمانــی 
از  پــس  بیمــاران  ســرپایی  درمــان  پیگیــری  بــه  کمــک   - توانبخشــی  و 
ترخیــص- همــکاری بــا موسســات و نهــاد هــای علمی بــرای انجــام فعالیت 
هــای پژوهشــی، آموزشــی - حمایــت قضایــی از بیمــاران - برگزاری جلســات 
گردهمایــی هــای علمــی و هنــری  - آمــوزش عمومــی در خصــوص بیمــاری 
اســکیزوفرنیا و تــاش جهــت اصــاح باورهــای غلــط عامــه مــردم نســبت بــه 

بیمــاری روانپزشــکی.
گفــت:  دکتــر فخــاری روانپزشــک و اســتاد دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
تــاش می کننــد بصــورت شــبکه ای  کشــور  فعــال  انجمن هــای  اینکــه 
کننــد بســیار خــوب اســت. وی افــزود: در آینــده نزدیــک پــس  فعالیــت 
هماهنگــی  بــا  ای  جلســه  نامــه  اســاس  تنظیــم  و  الزم  مطالعــات  از 
ــر بعنــوان هســته اولیــه  معاونــت اجتماعــی دانشــگاه و حضــور افــراد موث
ــه بعــد  ــاب شــود. و در مرحل ــره انتخ ــات مدی ــا هی تشــکیل خواهــد شــد ت
بــرای آمــوزش خانــواده هــای بیمــاران و بــا حضــور انجمــن اســکیزوفرنیا 

همایشــی برگــزار خواهــد شــد.

تقدیر از منتخبان مسابقه کتابخوانی نهج البالغه
طــی مراســمی بمناســبت ایــام گرامیداشــت فوریــت هــای پزشــکی از برنــدگان مســابقه 
نهــج الباغــه تقدیــر بعمــل آمــد طی مراســمی بمناســبت ایــام گرامیداشــت فوریــت های 
پزشــکی از برنــدگان مســابقه نهــج الباغــه تقدیــر بعمــل آمــد. بــه گــزارش روابــط عمومی 
دانشــگاه بمناســبت ایام گرامیداشــت فوریتهای پزشکی طی مراسمی با حضور ریاست 
محترم مرکز شــرکت کنندگان مســابقه کتابخوانی نهج الباغه، از برندگان نهایی این 

مســابقه تقدیر بعمــل آمد. 
دکتــر فــرزاد رحمانــی رئیــس مرکــز فوریت های پزشــکی اســتان آذربایجانشــرقی در این 
مراسم ضمن ارزیابی مطلوب از برنامه های هفته فوریتهای پزشکی افزود: بواسطه 
همراهــی و همدلــی همــکاران بــا اهــداف و رســالت ســازمانی مرکــز، الزم اســت همکاران 
کتابخوانــی ایجــاد و  محتــرم فضایــی را در زندگــی و امــورات روزانــه خــود بــه مســئله 
ضمــن بهــره منــدی مناســب از ایــن فریضه مهم، همــواره در فرهنگ ســازی مطالعه و 
کتابخوانــی در بیــن همــکاران و مرکز نقش آفرینی نماینــد.  دکتر رحمانی افزود: مقوله 
انــس بــا کتــاب و کتابخوانــی فرصت بســیار مهمی اســت که همواره همــکاران محترم 
ضمــن هــم افزایــی در تقویــت بنیــه علمــی و دانــش عمومــی بایــد از ایــن فرصــت، بهره 
کتابخوانــی نهــج  کــه در ایــن راســتا برگــزاری مســابقه  وری مطلوبــی داشــته باشــند؛ 
الباغــه فرصــت مغتنمــی بــود تــا همــکاران مرکــز بتواننــد بواســطه اجــرای این مســابقه 
ح خطبه متقین حضرت امام علی)ع( تقویت نمایند. دانش خود را در خصوص شــر
کــرده  کــه پرســنل مرکــز فوریتهــای پزشــکی اســتان شــرکت  در ایــن مســابقه فرهنگــی 
کــه باالتریــن نمــره ایــن  گان ایــن مســابقه  کننــده  بودنــد؛ بــه هیجــده نفــر از شــرکت 
کســب نمــوده بودنــد بــا اهــدای هدایایــی تقدیــر بعمــل آمــد.  حرکــت فرهنگــی را 
همچنیــن در ایــن مراســم، ســرکار خانــم لیــا قصابــی خسروشــاهی از کارکنــان محتــرم 
مرکــز ارتباطــات، بواســطه انتخــاب نهایــی در مســابقه کتابخوانــی زندگینامه حضرت 
گردیــد؛ بــا اهــدای لــوح و  کــه در ایــام والدت آن حضــرت برگــزار  فاطمــه زهــرا)س( 
کتابخوانــی نهــج الباغــه عنــوان برنامــه  گرفتنــد. مســابقه  هدایایــی مــورد تقدیــر قــرار 
کــه توســط امــام جماعــت محتــرم مرکــز حــاج آقــای بابــا زاده تهیــه و حــاوی  ای بــود 
ح خطبــه متقیــن بــود کــه در هفتــه گرامیداشــت فوریتهــای پزشــکی برگــزار گردیــد. شــر
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بازدید رئیس مرکز مدیریت پیوند و 
بیماریهای خاص وزارت بهداشت از مرکز 

آموزشی درمانی امام رضا)ع(
ـــت  ـــاص  وزارت بهداش ـــای خ ـــد و بیماریه ـــت پیون ـــز مدیری ـــس مرک ـــی رئی کاظمین ـــد  ـــید محم ـــر س ـــا)ع(، دکت ـــام رض ـــی ام ـــی درمان ـــز آموزش ـــی مرک ـــط عموم ـــزارش رواب گ ـــه  ب
درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی  بهمـــراه رئیـــس دانشـــگاه، معـــاون درمـــان، مســـئولین مرکـــز آموزشـــی درمانـــی امـــام رضـــا )ع( و نماینـــده خیریـــن محتـــرم از بخشـــهای توســـعه 

گرفتنـــد. ـــز قـــرار  ـــان  فعالیـــت هـــای مرک ـــد و در جری ـــد مغـــز اســـتخوان نیـــز بازدی ـــد و در ادامـــه از بخـــش پیون ـــد نمودن ـــز بازدی ـــاق عمـــل شـــماره ICU  ْ3 و دیالیـــز مرک ات

عیادت از جانبازان اعصاب و روان بستری در بیمارستان فجر تبریز 
گرامیداشــت  هفتــه  مناســبت  بــه 
مرکــز  رئیــس  پزشــکی،  فوریتهــای 
از  هیئتــی  راس  در  اســتان  اورژانــس 
بیمارســتان اعصــاب و روان فجــر تبریــز 
هفتــه  مناســبت  بــه  کردنــد  عیــادت 
پزشــکی،  فوریتهــای  گرامیداشــت 
رئیــس مرکــز اورژانــس اســتان در راس 
هیئتــی از بیمارســتان اعصــاب و روان 
گــزارش  فجــر تبریــز عیــادت کردنــد. بــه 
روابــط عمومــی دانشــگاه، بمناســبت 

هفتــه گرامیداشــت فوریتهــای پزشــکی 
گرامیداشــت هفتــه دفــاع  و همچنیــن 
ــتان  ــس اس ــز اورژان ــس مرک ــدس رئی مق
از  اتفــاق جمعــی  بــه  آذربایجانشــرقی 
پرســنل ایــن مرکــز از جانبــازان بســتری 
و  اعصــاب  بیمارســتان تخصصــی  در 
عیــادت  تبریــز  فجــر  جانبــازان  روان 
نمودنــد. دکتــر فــرزاد رحمانــی رئیــس 
اســتان  پزشــکی  هــای  فوریــت  مرکــز 
آذربایجانشــرقی در ایــن دیــدار ضمــن 

ســرافراز  جانبــازان  مقــام  از  تجلیــل 
افزودنــد: ایثارگــران و جانبــازان دفــاع 
مقــدس ســند بــارز مقاومــت و پایــداری 
تحــت  ایــران  اســامی  میهــن  مــردم 
معظــم  مقــام  و  راحــل  امــام  رهبــری 
ــتکبار  ــاوزان و اس ــر متج ــری در براب رهب
اســاس  ایــن  بــر  و  هســتند  جهانــی 
در  آنهــا  جایــگاه  و  کرامــت  حفــظ 
جامعــه و معرفــی شایســته رشــادت هــا 
و جانفشــانی هــای جانبــازان بــه نســل 

اســت.  ضــروری  امــری  آینــده  هــای 
بخــش  از  بازدیــد  در  رحمانــی  دکتــر 
هــای مختلــف ایــن بیمارســتان ضمــن 
احوالپرســی صمیمانه و آرزوی ســامتی 
و طــول عمــر بــرای جانبــازان ســرافراز 
بیمارســتان،  ایــن  در  شــده  بســتری 
را  مقــدس  دفــاع  گرامیداشــت  هفتــه 
گفتــه و  بــا اهــدای شــاخه گل تبریــک 
بیمارســتان  درمانــی  کادر  زحمــات  از 

آوردنــد. بعمــل  قدردانــی 
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گردید مراسم غبار روبی مزار شهدا توسط پرسنل مرکز فوریتهای پزشکی استان انجام 
بمناســبت هفته گرامیداشت فوریتهای 
آغــاز هفتــه دفــاع مقــدس،  پزشــکی و 
مراســم غبــار روبــی مــزار شــهدا توســط 
پزشــکی  فوریتهــای  مرکــز  پرســنل 
ــد بمناســبت هفتــه  اســتان انجــام گردی
گرامیداشــت فوریتهــای پزشــکی و آغــاز 
هفتــه دفــاع مقــدس، مراســم غبــار روبــی 
مزار شــهدا توسط پرسنل مرکز فوریتهای 

گردیــد. پزشــکی اســتان انجــام 
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه،  بــه 
فوریتهــای  مرکــــــــز  پرســنل  از  جمعــی 
ریاســت  همــراه  بــه  اســتان  پزشــکی 
دانشــگاه  مقــام  قائــم  و  مرکــز  ایــن 

ــه  ــز بمناســبت هفت ــوم پزشــکی تبری عل
گرامیداشــت فوریتهای پزشــکی و هفته 
احتــرام  ادای  ضمــن  مقــدس،  دفــاع 
مراســم  واالمقــام،  شــهدای  مقــام  بــه 
غبارروبــی از مــزار شــهدا را برگــزار نمودند. 
در ایــن مراســم دکتــر علــی اکبــر طاهــر 
اقدم قائم مقام دانشــگاه علوم پزشــکی 
تبریــز ضمن بیــان خاطراتــی از همرزمان 
شــهیدش در دوران دفــاع مقــدس افزود: 
گفتــن بــا عمــل  شــعار ادای تکلیــف را 
دارد، شــهدای  زیــادی  تفــاوت  آن  بــه 
در  و  خــود  پائیــن  ســنین  در  واالمقــام 
زمــان حیاتشــان بزرگتریــن اســتاد اخاق 

ــد آنهــا راه حقیقــت  ــرای همــگان بودن ب
را تشــخیص دادنــد و خــود را بــه عالــم 
جاودانگــی رســاندند و ایــن مــا هســتیم 
کــه بایــد بــرای نجــات خــود تدبیــری 
نمائیــم تــا عاقبــت بخیــر باشــیم. دکتــر 
طاهــر اقدم در خصوص شــهدای مدافع 
حــرم افزودنــد: زمــان جنــگ تحمیلــی 
مســئله نبــرد از منظــر رزمــی، سیاســی و 
ــی  ــر از زمــان فعل امنیتــی بســیار ســهل ت
بــود در زمــان جنــگ تحمیلــی ســمت و 
ســوی دشــمن و نفرات شــان عیان بود، 
امــا در زمــان فعلی دشــمن خط مقاومت 
بــا تداعــی اســام آمریکایی، هم لبــاس و 

بــا ظاهــری شــبیه مســلمانان در مقابــل 
دیگــر قــوم هــای مســلمان وارد جنــگ 
را  شــده و در پرچــم خــود ذکــر اعظــم 
بــه همــراه دارنــد؛ در چنیــن شــرایطی 
احســاس  و  باطــل  از  حــق  تشــخیص 
تکلیــف نمــودن کار مردان خداســت که 
همانا شــهدای مدافع حرم چنین کاری 
را انجــام داده انــد. مراســم غبــار روبــی 
مــزار شــهدا از مجموعــه برنامــه هــای 
ســتاد گرامیداشــت فوریتهــای پزشــکی 
بــا همراهــی پرســنل  کــه  بــود  اســتان 
خــدوم مرکــز فوریتهــای پزشــکی اســتان 

برگــزار گردیــد.

پیوند دست قطع شده در بیمارستان امام رضا)ع( تبریز

اقدام سریع اورژانس هوائی استان آذربایجان شرقی
کارخانــه ماســه شــوئی در روســتای آبــش  گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، در حادثــه ای در    بــه 
کــه بــا اقــدام ســریع اورژانــس هوائــی بــه بیمارســتان امــام رضــا)ع( تبریز  احمــد، دســت چــپ مــردی ۵۴ ســاله قطــع شــده بــود 
منتقــل شــد و بــا دقت،ســرعت و هماهنگــی اســاتید و متخصصیــن ارتوپــدی و جراحــی عــروق ایــن مرکــز دانشــگاهی دســت 

قطــع شــده وی پیونــد زده شــد.

33    شماره اول - مهر ماه 1396  ماهنامه ندای سالمت 



گفتگوی ویژه خبری: قائم مقام وزیر بهداشت در 

۸۵ درصد مردم از طرح تحول سالمت رضایت دارند
به گزارش وبدا، دکتر حریرچی قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دکتر درخشان معاون درمان سازمان تامین اجتماعی در برنامه گفتگوی ویژه 

خبری شبکه دو سیما به بررسی کیفیت خدمات در بیمارستان های دولتی پرداختند.

۸۵ درصد مردم از طرح تحول سالمت رضایت دارند
دکتــر حریرچــی قائــم مقــام وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی در ابتــدا بــا 
ح  اشــاره بــه اینکــه طــی نظرســنجی های بــه عمــل آمــده ۸۵ درصــد مــردم از طــر
تحــول ســامت رضایــت داشــتند، گفت: نشــریه انگلیســی گاردیــن دو هفته پیش 
کــه چــرا  دکتــر روحانــی در موقــع انتخابــات ریاســت جمهــوری،  کــرده بــود  تعجــب 
ــام  ــر روی برج ــته و ب ــامت نگذاش ــول س ح تح ــر ــر ط ــود را ب ــی خ ــن انتخابات کمپی

متمرکــز شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه در ابتــدای ســال 9۵، 1.۵۵ تخــت بــه ازای هــر 1۰ هــزار نفــر 
داشــتیم، افــزود: در ســال 9۵، ۸2۰ میلیــون بــار جمعیــت ۷9 میلیــون و ۷۰۰ هــزار 
ایرانــی بــه سیســتم بهداشــت و درمــان مراجعــه کردنــد و حــدود 1۰ میلیــون و 1۰۰ هــزار 
مورد بســتری داشــتیم. قائم مقام وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی با اشــاره 
بــه اینکــه طبــق اســتانداردهای روز دنیا مردم ما از خدمات پزشــکی کم بهره بــرداری 
می کننــد، عنــوان کــرد: تخت هــای ما نســبت به کشــورهای مشــابه حدود یک ســوم 
تخت هــای مــورد نیــاز اســت. دکتــر حریرچــی بــا بیــان اینکــه بــه ازای هــر 1۰ هــزار نفــر 
کــرد: در دهــه  کــف مقبــول آن 1۵ نفــر اســت، بیــان  کــه  ۴.۸ نفــر متخصــص داریــم 
6۰ در کشــور شــاهد حضــور پزشــکان هنــدی، بنگادشــی بودیــم. قائــم مقــام وزیــر 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی بــا اشــاره بــه اینکــه پزشــک خانــواده از ســال ۸۴ 
در روســتاها اجرایــی شــد، گفــت: 9۵ درصــد بیمــاران زیر 6 ســاعت در اورژانس تعیین 
تکلیــف می شــوند. وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال93 و 9۴ هموطنــان مــا 2.2۵ بــار 
بــه پزشــک عمومــی و خانــواده مراجعــه کردند، اظهــار کــرد: باید زیرســاخت های الزم 
را بــرای اســتقرار نظــام ارجــاع ماننــد بســتر الکترونیــک و کلینیــک را ایجــاد کنیــم، لــذا 
در طــول چنــد ســالی کــه از طــرح تحــول می گــذرد، 6۵۸ کلینیــک ویــژه در 3۸۵ شــهر 
کــرد: ۴ هــزار و2۴9 مطــب جدیــد  کشــور راه انــدازی کرده ایــم. دکتــر حریرچــی اضافــه 
در 22۴ کلینیــک ویــژه ســاخته شــده اســت. همچنیــن در 12۸ شــهر منطقــه محروم 
از طریــق اســتیجاری 2 هــزار و۴3۰ مطــب بــا تعرفــه دولتــی تاســیس شــد. قائــم مقــام 
وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی بــا اشــاره بــه اینکــه حداقل تعــداد تخت ها 
کــم  بایــد بــه حــدود 2.6 تخــت بــه ازای 1۰ هــزار نفــر برســد، افــزود: افــراد فقیــر و 

بضاعــت در ایــن چهــار ســال و در بخــش دولتــی 26 میلیــون بــار بســتری شــده اند.

با خدمات رسانی مناسبت در شان مردم ایران فاصله داریم
دکتــر حریرچــی افــزود: علی رغــم آمــار بســیار بــاال از ســرویس دهی به بیمــاران، به هیچ 
وجــه از خدماتــی کــه بــه مــردم ارائــه می شــود راضــی نیســتیم، زیــرا بــا خدمــات رســانی 
مناســب در شــان مــردم بــزرگ ایــران هنــوز فاصلــه داریــم. وی گفــت : ۷۷.۴  درصــد 

مــوارد بســتری در ســه ســال اخیــر در بیمارســتان های دولتــی بــوده اســت.

امروز ۵۹۰۰ پزشک متخصص در حال خدمت در شهرهای محروم داریم
کمبــود نیــروی متخصــص روبــرو اســت؛ زیــرا  وی ادامــه داد: وزارت بهداشــت بــا 
غ التحصیــان دانشــگاهی مــا تنهــا دو ســال در خدمــت ایــن وزارت در قالــب  فــار

ح اجبــاری هســتند. طــر
کندگــی رشــته های تخصصــی در ســطح  معــاون کل وزیــر بهداشــت بــا اشــاره بــه پرا
کشــور افــزود: ۴3 درصــد رشــته های تخصصــی مــا در تهــران هســتند و حــدود 6۰ 

کشــور حضــور دارنــد. کان شــهر دیگــر  درصــد آنهــا در تهــران و پنــج 
ــات زندگــی در شــهرهای محــروم را فراهــم  ــد امکان دکتــر حریرچــی ادامــه داد: بای
کنیــم. تشــویق پزشــکان بــه مهاجــرت بــه مناطــق محــروم بــا محرومیــت زدایــی 
و ایجــاد شــرایط زیســت مناســب می توانــد راهــکار مناســبی بــرای حضــور پزشــکان 

در ایــن مناطــق باشــد.
وی تصریــح کــرد: مــا حــدود ۵9۰۰ متخصــص در حــال فعالیــت در مناطــق محــروم 
کــه بــا مراجعــه بــه کانشــهرها بهتــر درمان میشــوند؛  داریــم. بیمــاران فکــر میکننــد 
کلینیکهــای تخصصــی  کوچــک بــا تاســیس  کــه در شهرســتانهای  امــا بایــد بداننــد 

کیفیــت بــاال درمــان شــوند. می تواننــد بــا 
معــاون کل وزیــر بهداشــت افــزود: یــک ســوم بیمــاران روســتایی از نظــام مراجعــات 
کــه بــه  اســتفاده نمی کننــد. در بیمارســتانهای دولتــی 1۰۰ درصــد ارجاعهایــی 

ــا مســئولیت بیمارســتان صــورت می گیــرد. تشــخیص پزشــک معالــج باشــد، ب
کــرد: امــروز ۸۴ درصــد بســتری هــا در بیمارســتانهای  دکتــر حریرچــی خاطرنشــان 
گــر  ا کــه  از هنوطنــان عزیــز خواهــش می کنــم  مــن  دولتــی صــورت می گیــرد و 
کننــد و در غیــر  اســتطاعت مالــی دارنــد بــه بیمارســتان های خصوصــی مراجعــه 

ــد. کنن ــه  ــی مراجع ــتانهای دولت ــه بیمارس ــورت ب ــن ص ای
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گفتگوی ویژه خبری: سخنگوی وزارت بهداشت در 

گزینه دیگری به جز ادامه اجرای طرح تحول سالمت وجود ندارد هیچ انتخاب یا 
گــزارش وبــدا، دکتــر ایــرج حریرچــی،  بــه 
وزارت  کل  معــاون  و  مقــام  قائــم 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی بــا 
حضــور در برنامــه گفتگــوی ویــژه خبری 
کــه بــا حضــور همایــون  شــبکه دو ســیما 
بهداشــت  کمیســیون  عضــو  هاشــمی 
مجلــس، و طاهــر موهبتــی مدیرعامــل 
موضــوع،  بــا  ســامت  بیمــه  ســازمان 
چالــش هــای منابــع مالــی طــرح تحــول 

گفت:هیــچ  شــد،  پخــش  ســامت 
کشــوری در دنیــا نتوانســته هزینــه هــای 
پرداختــی مــردم در حــوزه ســامت را در 
کاهــش  یــک ســال، بیــش از ۵ درصــد 
دهــد. وی در ادامــه افــزود: بــا اجــرای 
طــرح تحــول ســامت، پرداختــی مــردم 
کاهــش  درصــد  ســال، 16.۸  یــک  در 
یافــت که معادل کاهش هزینــه 21 هزار 
تومانــی بــرای خانوارهــا در مــاه و معــادل 
۴۰ درصــد یارانــه هــای نقــدی اســت.

دکتــر حریرچــی بــا بیان ایــن کــه در طرح 
تحــول ســامت، 16 میلیــون خدمــات 
بســتری و 1۵۰ میلیون خدمات سرپایی 
ارائــه شــد، تصریــح کــرد: در طــرح تحول 
کمرشــکن  هــای  هزینــه  ســامت، 
کاهــش یافــت  ســامت، ۰.۵۷ درصــد 
و در ســالهای 9۴ و 9۵، 91۰ هــزار نفــر 
از مــردم، کمتــر دچــار هزینــه هــای کمــر 

شــکن در حــوزه ســامت شــدند.
کــه در حــال حاضــر،  وی بــا بیــان ایــن 

دچــار  کشــور،  مــردم  از  درصــد   2.32
حــوزه  در  شــکن  کمــر  هــای  هزینــه 
اســاس  بــر  گفــت:  هســتند،  ســامت 
ــون برنامــه هــای چهــارم و پنجــم و  قان
مــاده ۷۸ برنامــه ششــم توســعه، بایــد 
ایــن هزینــه هــا بــه کمتــر از یــک درصــد 
ســخنگوی  برســد.  جمعیــت  کل  در 
گفــت: بــه ۴۵۰ هــزار  وزارت بهداشــت 
پرســنل وزارت بهداشــت ادای احتــرام 

مــی کنــم زیــرا بــا وجــود تاخیــر یــک ســاله 
در پرداخــت مطالبــات خود، نگذاشــتند 
هیــچ خدشــه ای بــه خدمــات درمانــی و 

ســامت مــردم وارد شــود.
وی در عیــن حــال گفــت: خیلــی دشــوار 
اســت کــه یــک فرد کــه در بخــش دولتی 
بخــش  از  درآمــدی  و  اســت  شــاغل 
خصوصــی نــدارد، مطالبــات خــود را بــا 

ــد. ــت کن ــه دریاف ــا 1۴ ماه ــر 12 ت تاخی
دکتــر حریرچی افــزود: تاخیر در پرداختی 
بــه داروخانــه هــا بــا تســویه ســال 9۵، در 
چند روز گذشته به حدود 6 ماه کاهش 
بهداشــت  وزارت  کل  معــاون  یافــت.  
گفــت: بــرای منابــع حــوزه ســامت طبق 
قانــون از محــل 1۰ درصــد هدفمنــدی 
یارانــه هــا 6۸۰۰ میلیــارد تومــان به طرح 
تحــول ســامت اختصاص پیــدا کرد که 
کل  از ایــن محــل در ســال 93، تقریبــا 
ایــن بودجــه، در ســال 9۴ تقریبــا نصــف 
این بودجه یعنی 31۰۰ میلیارد تومان و 

در ســال گذشــته کمتر از یک ســوم یعنی 
26۰۰ میلیارد تومان به وزارت بهداشت 
کــه خدمــات  پرداخــت شــد در حالــی 
بــدون هیــچ کم و کاســتی به مــردم ارائه 
شــد و حتــی بــا گســترش خدمــات نیــز 

روبــرو بودیــم.
دکتــر حریرچــی در مــورد برخــی گفتــه هــا 
مبنــی بــر بودجــه 1۰ هزار میلیــارد تومانی 
گفــت: مملکــت  نیــز  وزارت بهداشــت 

آزاد اســت و ارقامــی ممکــن اســت اعــام 
ایــن  بیانگــر  رســمی  ارقــام  امــا  شــود 
از  گفــت:  کــذب نیســت. وی  ادعــای 
ارزش  بــر  مالیــات  یــک درصــد  محــل 
میلیــارد   23۸۰  ،93 ســال  در  افــزوده 
تومــان بــه وزارت بهداشــت اختصــاص 
یافــت ولــی در ســالهای بعــد ایــن رقــم 
بــه طــور کامــل پرداخــت نشــد. معــاون 
کل وزارت بهداشــت افــزود: اعتبــار یــک 
درصــد از محل مالیــات بر ارزش افــزوده، 
ســامت  حــوزه  بــرای  پایــدار  منابــع  از 
اســت امــا هدفمنــدی یارانــه هــا، منبــع 
پایــداری نیســت و قبــل از دولت یازدهم 
حتــی یــک ریــال از ایــن محــل بــه وزارت 

بهداشــت پرداخــت نشــد.
کــرد: هیــچ  دکتــر حریرچــی خاطرنشــان 
انتخــاب یــا گزینــه دیگــری بــه جــز ادامــه 
وجــود  ســامت  تحــول  طــرح  اجــرای 
نــدارد زیــرا مســئوالن رده بــاالی کشــور و 
نظــام، اجــازه توقــف ایــن طــرح را نمــی 

جمهــور،  رییــس  گفــت:  وی  دهنــد. 
دســتوراتی برای واریز نه بیست و هفتم 
حــق بیمــه ســازمان تامیــن اجتماعی به 
خزانــه داده تــا ایــن منابع، تحت کنترل 
باشــد و صــرف درمــان بیمــه شــدگان 
شــود امــا تــا کنــون ســاز و کاری بــرای آن 

در نظــر گرفتــه نشــده اســت.
ــرای تامیــن  ــر حریرچــی ب ــه گفتــه دکت ب
منابــع پایــدار در حوزه ســامت، یا باید در 

پرداخــت یارانــه ها و یا قیمت ســوخت و 
حامــل هــای انــرژی و یــا بســتن مالیــات 
ــامت  ــه س ــان ب ــیب رس ــای آس ــر کااله ب

برنامــه ریــزی و تجدیــد نظــر شــود.
تصریــح  بهداشــت  وزارت  ســخنگوی 
و  نظــام  و  دولــت  پشــتوانه  بــه  کــرد: 
بهداشــت،  وزارت  پرســنل  همــکاری 
بــرای ارائــه خدمــات بدون هیچ کاســتی 
بــه مــردم، ایســتاده ایــم امــا بــدون منابــع 
پایــدار، ادامــه طــرح تحــول ســامت، 
ــه  ــی در ادام ــر حریرچ ــت. دکت ــوار اس دش
در خصــوص تعرفــه هــا نیــز گفــت: رشــد 
تعرفــه هــا در کل 3 تــا ۵ درصــد بــوده و 
رشــد تعرفــه ها در ســال 9۴، صفــر درصد 
بــود  قائــم مقام وزیر بهداشــت گفت: به 
اذعان مدیرکل منطقه مدیترانه شــرقی 
ســازمان جهانی بهداشــت، توانستیم با 
پرداخــت دو هــزار میلیارد تومان بیشــتر، 
از 1۰ هــزار میلیــارد تومــان دریافــت هــای 
مــردم،  از  غیرمتعــارف  و  غیرقانونــی 
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گرامیداشت روز جهانی بهداشت محیط
گرامیداشـــت روز جهانـــی  در راســـتای 
از  تجلیـــل  و  محیـــط  بهداشـــت 
بهداشـــت  کارشناســـان  فعالیتهـــای 
محیـــط، مراســـمی بـــا حضـــور معـــاون 
کارشناســـان  دانشـــگاه،  بهداشـــت 
بهداشـــت محیـــط اســـتان و شهرســـتان 
هـــا و پیشکســـوتان عرصـــه ســـامت 
مرکـــز  اجتماعـــات  ســـالن  در  محیـــط 

گردیـــد. برگـــزار  اســـتان  بهداشـــت 
مرکـــز  عمومـــی  روابـــط  گـــزارش  بـــه 
بهداشـــت اســـتان، دکتـــر درســـتی معـــاون 
مرکـــز  رئیـــس  و  دانشـــگاه  بهداشـــت 
بهداشـــت اســـتان، ضمـــن تســـلیت ایـــام 

ســـوگواری حضـــرت ابـــا عبـــدا.. الحســـین 
)ع(  و خیـــر مقـــدم بـــه مدعویـــن، ایـــن روز 
را بـــر تاشـــگران عرصـــه ســـامت محیـــط 
ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــوده و بـ تبریـــک عـــرض نمـ
اینکـــه واحـــد بهداشـــت محیـــط جـــزو 
گـــذار بـــر  واحدهـــای پرتـــاش و تاثیـــر 
ــر ادامـــه  ســـامت جامعـــه مـــی باشـــد، بـ
گـــروه و بهبـــود  رســـالت بهداشـــتی ایـــن 
ـــد. شـــاخصهای محیطـــی تاکیـــد نمودن
رئیـــس  آهنگـــری  بهـــروز  مهنـــدس 
گـــروه کارشناســـان مهندســـی بهداشـــت 
محیـــط مرکـــز بهداشـــت اســـتان نیـــز 
ضمـــن معرفی فعالیتهای برجســـته این 

ــوز  ــه مجـ ــه ارائـ ــاری بـ ــال جـ ــروه در سـ گـ
جهـــت راه انـــدازی 2 شـــرکت خصوصـــی 
بیخطرســـازی پســـماندهای پزشـــکی 
در شـــهر تبریـــز جهـــت مدیریـــت بهتـــر 
ــاره نمـــوده و دورنمـــای  ایـــن فراینـــد اشـ
گـــروه در ســـالهای آتـــی  فرایندهـــای ایـــن 

ــد. ــن نمودنـ را تبییـ
در ادامـــه مراســـم مهندس اســـماعیلیان 
کارشـــناس فراینـــد بهداشـــت هـــوا ضمـــن 
لودگـــی  آ وضعیـــت  از  گزارشـــی  ارائـــه 
مطالـــب  تبریـــز،  شـــهر  کان  هـــوای 
آموزشـــی خـــود را بـــا توجـــه بـــه شـــعار 
روز جهانـــی بهداشـــت محیـــط در ســـال 

کیفیـــت هـــوای آزاد و داخـــل   ( 2۰1۷
ســـاختمان ( ارائـــه نمودنـــد.

گفتنی اســت با توجه به مصادف شــدن 
روز جهانــی بهداشــت محیــط بــا ایــام 
ســوگواری حضــرت ابــا عبــدا.. الحســین 
)ع(  مراســم فــوق بــا مداحــی شایســته 
مداحــان اهــل بیت رنگ و بوی معنوی 
گرفتــه و در پایــان مراســم از  بــه خــود 
پیشکســوتان ایــن عرصــه و همــکاران 
نمونــه شــاغل در مجتمــع های ســامت 
محیــط  بهداشــت  کارشناســان  و 
خصوصــی  و  دولتــی  بیمارســتانهای 

اســتان تجلیــل بــه عمــل آمــد.

ایران و عمان، تفاهم نامه بهداشتی، 
کردند/صادرات  درمانی و دارویی امضاء 

دارو های ایرانی به عمان
گــزارش وبــدا بــه نقــل از خبرگــزاری صــدا و ســیما، بــر اســاس ایــن تفاهمنامــه  بــه 
کمیتــه منطقــه ای مدیترانــه شــرقی  کــه در حاشــیه شــصت و چهارمیــن نشســت 
کســتان بــه امضــای وزرای  ســازمان جهانــی بهداشــت در اســام آبــاد پایتخــت پا
کادر درمانــی، دارو نیــز بــه  بهداشــت ایــران و عمــان رســید، ایــران عــاوه بــر اعــزام 

کــرد. کشــور عمــان صــادر خواهــد 
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به مناسبت ماه محرم

برگزاری مراسم عزاداری شهادت امام حسین )ع( توسط اساتید، دانشجویان وکارکنان دانشگاه 
برنامــه هــای معنــوی عــزاداری بــه مناســبت ایــام شــهادت ســید و ســاالر شــهیدان حضــرت ابــا عبــداهلل الحســین )ع( و یاران با وفایشــان در دانشــگاه برگزار شــد. بــه گــزارش روابط 
عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز امسال هم مثل سنوات قبل این آیین ها توسط اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه و با اجرای برنامه هایی از قبیل : قرائت زیارت 
عاشــورا، ســخنرانی و مداحی در دهه اول ماه محرم در حال برگزاری می باشــد. الزم به ذکر اســت مراســم دانشــجویان هر شــب از ســاعت 9 شــب در روبروی دانشــکده بهداشــت 
و تغذیه در خیمه ای که به همین منظور توســط دانشــجویان برپا شــده بود برگزار می شــد و مراســم کارکنان هر روز از ســاعت ۷:3۰ صبح در نمازخانه ســتاد مرکزی برگزار شــد.

دعوت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز به تیم ملی فوتبال 
دانشجویان وزارت بهداشت 

در پــی درخشــش دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در مســابقات فوتبــال دانشــگاهی، دو نفــر از دانشــجویان 
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه  ایــن دانشــگاه بــه تیــم ملــی فوتبــال دانشــجویان وزارت بهداشــت دعــوت شــدند. بــه 
ــال  ــابقات فوتب ــز در مس ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــجویان دانش ــر از دانش ــش دو نف ــی درخش ــز، در پ ــکی تبری ــوم پزش عل
" و "ســجاد طزرجــی" از دانشــجویان ایــن دانشــگاه بــه تیــم ملــی فوتبــال دانشــجویان  دانشــگاهی، "جمــال شــادمان نیــا
گفتنــی اســت، ایــن دانشــجویان طــی دو دوره  کــره  جنوبــی دعــوت شــدند.  کشــور  وزارت بهداشــت جهــت اعــزام بــه 

کره جنوبــی شــدند. گرفتنــد و یکشــنبه 26 شــهریور مــاه عــازم  انتخابــی در لیســت اصلــی تیــم قــرار 
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جلوگیــری کنیــم. وی بــا بیــان این که 
کشــور، پرداختــی  حــدود ۴۰ ســال در 
مــردم در حــوزه ســامت، بیــش از ۵۰ 
کشــور در دنیــا  درصــد بــود و فقــط 3۰ 
چنیــن وضعیــت نامناســبی داشــتند، 
گفــت: در اکثــر کشــورهای دنیــا، حدود 
اعتبــارات حــوزه  از  تــا 9۵ درصــد   9۰
بیمــه  و  از دو محــل دولــت  ســامت 
و همچنیــن جیــب مــردم و حــدود ۷ 
تــا ۸ درصــد نیــز از محــل بیمــه هــای 
تکمیلــی و خیریــه ها، تامین می شــود.
گفــت: دولـــــت  دکتـــــــــــــر حریرچــــــــــی 
ــه ها در ایــران حــدود 3۵ تــا ۴۰  و بیمــ
درصــد از هزینــه های حوزه ســامت را 
گــر مــی خواهیــم  کردنــد و ا تامیــن مــی 
هزینــه هــای پرداختــی مــردم در حوزه 
کاهــش یابــد، دولــت و بیمــه  ســامت 
هــای  هزینــه  از  درصــد  بایــد 6۰  هــا 
کننــد. وی  حــوزه ســامت را تامیــن 
کــه در دو ســال اول  بــا اشــاره بــه ایــن 
ح تحــول ســامت، ســهم  اجــرای طــر
تامیــن هزینــه  از  بیمــه هــا  و  دولــت 
بــه ۵1 درصــد  هــای حــوزه ســامت 
برنامــه  در  افــزود:  یافــت،  افزایــش 
هــای چهــارم و پنجــم توســعه مکلــف 
کــه هزینــه هــای پرداختــی  بــوده ایــم 
برنامــه  در  و  بــه 3۰ درصــد  را  مــردم 
کاهــش دهیــم. ششــم بــه 2۵ درصــد 
بهداشـت  وزارت  سـخنگوی 
همچنیـن افـزود: بیمه هـا منابـع خود 
را از دو محـل حـق بیمـه و پرداخـت 
آسـیب  اقشـار  بجـای  دولـت  نیابتـی 
پوشـش  تحـت  افـراد  ماننـد  پذیـر 
و  خمینـی)ره(  امـام  امـداد  کمیتـه 
شـده  بیمـه  میلیـون   9 و  بهزیسـتی 

می کننـد. تامیـن  جدیـد 
کــه یکــی  دکتــر حریرچــی بــا بیــان ایــن 
بــرای  پایــدار  منابــع  هــای  محــل  از 
ــای  کااله ــر  ــات ب ــامت، مالی ــوزه س ح
اســت  ســامت  بــه  رســان  آســیب 
،یــاد آور شــد: دکتــر دانــش جعفــری 
تشــخیص مصلحــت  عضــو مجمــع 
کارشناســان ســازمان جهانــی  نظــام و 
کــه  کردنــد  محاســبه  بهداشــت 
می توانیــم در طــول دو ســال، مالیــات 

بــر کاالهــای آســیب رســان بــه ســامت 
 11۰۰۰ بــه   ۴۸۰۰ از  را  دخانیــات  و 

دهیــم. افزایــش  تومــان  میلیــارد 
از  یکــی  بهداشــت  وزیــر  مقــام  قائــم 
راهکارهــای پایــداری منابــع در حــوزه 
ســامت را افزایــش ظرفیــت پرداخــت 
اقتصــاد ملــی بــه حوزه ســامت عنوان 
گفــت: بــا رشــد اقتصــادی در  کــرد و 
و  دولــت  وضعیــت  اخیــر،  ســالهای 

می یابــد. بهبــود  بیمه هــا 
راهـــکار  دومیـــن  حریرچـــی  دکتـــر 
ســـامت،  حـــوزه  در  منابـــع  پایـــداری 
کـــرد  مدیریـــت بهینـــه منابـــع عنـــوان 
در  بهداشـــت  وزارت  شـــد:  آور  یـــاد  و 
حـــال حاضـــر 1۵ هـــزار و 263 میلیـــارد 
بـــه  بدهـــی  تومـــان  میلیـــون   1۰۰ و 
ـــوازم مصرفـــی  بخـــش هـــای دارویـــی، ل
پزشـــکی،  تجهیـــزات  پزشـــکی، 
قراردادهـــای تامیـــن غـــذا، پرســـنلی و 
کارانـــه دارد امـــا از ســـوی دیگـــر، 1۸ هـــزار 
و ۸1۵ میلیـــارد و 3۰۰ میلیـــون تومـــان 
کـــه ایـــن نشـــان دهنـــده  طلبـــکار اســـت 
تـــراز مثبـــت مالـــی 36۰۰ میلیـــارد تومانی 
وزارت بهداشـــت اســـت. وی تصریـــح 
کـــرد: تـــراز مثبـــت مالـــی وزارت بهداشـــت 
بـــا وجـــود بهره  منـــدی مـــردم از خدمـــات 
بهداشـــتی و درمانـــی، یـــک دســـتاورد 

بـــزرگ بـــرای نظـــام ســـامت اســـت.
دکتــر حریرچــی یــاد آور شــد: 11 هــزار و 
9۴۰ میلیــارد و 2۰۰ میلیــون تومــان از 

۴ بیمــه اصلــی مطالبــه داریــم.
ســخنگوی وزارت بهداشــت بــا بیــان 
ح تحــول ســامت،  کــه در طــر ایــن 
کنتــرل هزینــه هــا خــوب بــوده امــا باید 
کــرد: ضــرورت دارد  کیــد  بهتــر شــود، تا
کــه منابــع حــوزه ســامت بــه منابــع 
صــورت  در  تــا  شــود  متصــل  پایــدار 
کار آمــدن هــر رییــس جمهــور یــا  روی 
ح تحــول  وزیــری، خدشــه ای بــه طــر

ســامت وارد نشــود.
گفــت: صرفــه جویــی،  وی در پایــان 
کنتــرل هزینــه هــا در نظــام  کاهــش و 
ســامت از برنامــه هــای اصلــی دکتــر 

هاشــمی اســت.

 ارتقا سالمت 
جسمی، روانی، 

معنوی و اجتماعی 
سالمندان 

مرکــز  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
رئیــس  تبریــز  شهرســتان  بهداشــت 
مرکز بهداشــت شهرســتان تبریز گفت: 
هــدف کلــی از اقداماتــی که هــم اکنون 
در وزارت بهداشــت بــرای ســالمندان 
انجــام می گیــرد تامیــن، حفــظ و ارتقــا 
ســامت جســــــمی، روانــی، معنـــــــوی 
ــان  ــا آن ــت ت ــالمندان اس ــی س واجتماع
دردوران  مطلوبــی  زندگــی  ازکیفیــت 
دکتــر  شــوند.  برخــوردار  ســالخوردگی 
ــاهی ادامــه داد : کشــورهای  خســرو ش
تدابیــر  نیازمنــد  توســعه  حــال  در 
بــرای  ویــژه  سیاســـــتهای  و  خــاص 
ســالمندان هســتند چــون نمی تــوان 
کشــورهای توســعه  بــا الگوبــرداری از 
یافتــه بــدون بومــی ســازی و لحــاظ 
بــر  موثــــــــر  مولفه هــای  دیگــر  کــردن 
ریــزی  برنامــه  ســالمندان  ســامت 
کنونــی  گفــت : مشــکات  کــرد. وی 
بــرای  الزم  تمهیــدات  و  ســالمندان 
جمعیــت ســالمندآینده مــواردی اســت 
کــه بایــد در برنامــه ریزی هــا و سیاســت 
گــذاری هــا و نهایتــا تعریــف خدمــات 
اجتماعــی  و  بهداشــتی،درمانی 
ســالمندان بایــد مــد نظــر مســئولین 
گیــرد. دکتــر خســرو شــاهی گفــت:  قــرار 
کانون هــای دوســتدار ســالمند بــرای 
اولین بار در ســطح کشــورابتدا در کان 
شــهر تبریز و ســپس در دیگر شــهر های 
اســتان بــا اهــداف ذیــل ایجــاد گردیــد.
کانــون  اولیــن  گفــت  خسروشــاهی 
دوســتدار ســالمند در منطقــه زعفرانیــه 
در ســال 139۰ با ۵۰ نفر ســالمند افتتاح 
بــا حضــور122  شــد ودر حــال حاضــر 
 ) ارشــد  شــهروندان   ( ســالمند  نفــر 
فعالیت هــای خــود را ادامــه میدهــد.
تعــداد 6  تبریــز  و در حــال حاضــر در 
هــدف  بــا  ســالمند  دوســتدار  کانــون 
تامیــن حفـــــــظ و ارتقــــــــای ســــــــامت 

ــالمندان  ــوی س ــی ومعن ــمی، روان جس
کیفیــت  جهــت بهــره منــدی آنــان از 
زندگــی بهتــر در حــال فعالیت هســتند. 
از  مــورد  چنــد  بــه  پایــان  در  ایشــان 
دوســتدار  کانونهــای  فعالیتهــای 
ســالمندان تبریز اشاره کرد که عبارتند 

از :
دارای  نفر36ســالمند  شناســایی   •
مهــارت بــرای آمــوزش بــه همتایــان

کانــون  عضــو  ســالمندان  ارجــاع   •
بهداشــتی  پرونــده  تشــکیل  جهــت 
ســامت  ومراقبیــن  پزشــک  توســط 

مربوطــه ســامت  مراکــز 
آموزشــی  کاســهای  برگــزاری   •
کامپیوتر،ورزش،شــعر  )قــران، 
وطراحــی،دارو  خوانی،تغذیه،زلزلــه 
شناســی، حقــوق فــردی  واجتماعــی، 
نقاشــی،بافتنی، قالــی بافــی، مســائل 
بهداشــتی روز،شــطرنج و...( توســط 
خــود ســالمندان طبــق برنامــه بــا روش 

برهمتایــان مبتنــی  آمــوزش 
• کاهش افسردگی سالمندان در این 
کانون ها وافزایش رضایت ســالمندان

متنــوع  هــای  برنامــه  برگــزاری   •
در مناســبت هــای ملــی، مذهبــی و 
بهداشــتی از قبیــل برپایــی نمایشــگاه 
دســتاورد هــای ســالمندان - جشــنواره 
تغذیــه - برگــزاری اردوهــای ســیاحتی 
وفرهنگــی- برگزاری جشــن در اعیــاد و 

ــوع ــای متن ــه ه ــر برنام دیگ
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گزارشی از فعالیت های اداره پیشگیری 
کاالهای سالمت محور  و مبارزه با قاچاق 

معاونت غذا و دارو تبریز
دکتــر محبــوب نعمتــی معــاون غــذا و دارو: تشــکیل اداره پیشــگیری و مبــارزه بــا 
قاچــاق کاالهــای ســامت محــور بــا هــدف اطــاع رســانی، فرهنــگ ســازی و کنترل 
و تشــدید نظــارت بــر ســطح عرضــه پخــش هــای عمــده محصــوالت ســامت 

محــور و انــواع عطــاری هــا، باشــگاه هــای ورزشــی و... مــی باشــد.
گــزارش روابــط عمومــی معاونــت غــذا و دارو دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز  بــه 
دکتــر محبــوب نعمتــی معــاون غــذا و دارو در خصــوص تشــکیل اداره متناظــر 
گفــت: تشــکیل اداره پیشــگیری و  مبــارزه بــا قاچــاق محصــوالت ســامت محــور 
کنتــرل بیشــتر و تشــدید نظــارت بــر  کاالهــای ســامت بــا هــدف  مبــارزه بــا قاچــاق 
ــواع عطــاری  ســطح عرضــه پخــش هــای عمــده محصــوالت ســامت محــور و ان
و  آرایشــی  و  پزشــکی  تجهیــزات  هــای  فروشــگاه  ورزشــی،  هــای  باشــگاه  هــا، 

ــد. ــی باش ــتی م بهداش
معــاون غــذا ودارو ادامــه داد: بازدیــد از عطــاری هــای اســتان و باشــگاه هــای 
کــی بــا توجــه بــه اطــاع  کنتــرل و نظــارت بــر انــواع مکمــل هــای خورا ورزشــی بــرای 
رســانی قبلــی و پخــش انــواع بروشــور و پمفلــت درخصــوص محصــوالت مجــاز 
کاال، تشــدید شــده و محصــوالت غیــر مجــاز نیــز  دارای برچســب اصالــت و ســامت 

جمــع آوری و برابــر قانــون بــا متخلفیــن برخــورد مــی شــود.
انــواع مکمــل هــای  فــروش  و  ارائــه  کــرد: محــل  وی همچنیــن خاطــر نشــان 
کــن عمومــی مجــوز عرضــه و فــروش  کــی صرفــا داروخانــه هــا بــوده و ســایر اما خورا
آن هــا را ندارنــد. همچنیــن محصــوالت آرایشــی و بهداشــتی عرضــه شــده در 
عطــاری هــا نیــز بایــد پروانــه بهداشــتی ســاخت و یــا برچســب اصالــت و ســامت 
داشــته باشــند.دکتر نعمتــی ادامــه داد: ایــن معاونــت ضمــن هماهنگــی بــا ســایر 
کیــپ هــای مشــترک بازدیــدی از ســطح عرضــه  ارگان هــای مرتبــط و بــا داشــتن ا
کاهــش  گانــه ای را بــرای  محصــوالت ســامت محــور، برنامــه هــای عملیاتــی جدا
و  تجهیــزات  هــا،  مکمــل  انــواع  و  دارو  غــذا،  غیرمجــاز  و  قاچــاق  محصــوالت 
گرفتــه اســت. ملزومــات پزشــکی و آرایشــی و بهداشــتی در ســطح عرضــه در نظــر 

و همچنیــن در خصــوص ســطح عرضــه محصــوالت آرایشــی و بهداشــتی افــزود: 
کــن  ــا و اما ــش ه ــت از پخ ــن معاون ــان ای کارشناس ــده  ــل آم ــای بعم طــی بازدیده
کیــپ هــای مشــترک،  کاالهــای آرایشــی و بهداشــتی در قالــب ا کننــده  عرضــه 
کشــف و در  کاالی آرایشــی و بهداشــتی در ســه مــاه اخیــر  کیلوگــرم  بیــش از 3۰۰ 

گردیــد. محــل پســماندهای شــهرداری تبریــز معــدوم 

انتصاب مدیران ارشد خانم در وزارت 
بهداشت دولت دوازدهم

گزارش وبدا، دکتر هاشمی در این احکام دکتر مریم حضرتی را به عنوان  به 
معــاون پرســتاری، دکتــر ســاره محمــدی را بــه عنــوان مشــاور وزیــر بهداشــت 
در امــور زنــان و دکتــر شــها خســروی را بــه عنــوان مشــاور وزیــر در امــور مامایــی 
کــرد. وزیــر بهداشــت پیــش تــر نیــز خانــم دکتــر طاهــره چنگیــز را نیــز بــه  منصــوب 
عنوان سرپرســت دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان منصوب کرده بود.  انتصاب 
مدیــر ارشــد خانــم در دولــت دوازدهــم در وزارت بهداشــت بــا رویکــرد اســتفاده از 
ظرفیت، تواناییها و توانمندیهای زنان فرهیخته در جایگاه های حساس بوده 
اســت. بــر اســاس ایــن گــزارش وزیــر بهداشــت در حکمــی دکتر مریم حضرتــی را به 
عنوان معان پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب کرد.
دکتــر مریــم حضرتــی درحــال حاضــر عضــو هیــأت علمــی و رییــس دانشــکده 
غ التحصیل کارشناســی  پرســتارى دانشــگاه علوم پزشــکی شــیراز اســت. وی فار
پرســتاری و کارشناســی ارشــد آموزش پرســتاری از دانشــگاه علوم پزشــکی شــیراز 
کشــور اســت. فعالیــت بــه عنــوان  ج از  و دکتــرای پرســتاری ســالمندی از خــار
بــه عنــوان هیــات  آمــوزش پرســتاری  پرســتاربالینی، سرپرســتار و 2۸ ســال 
علمــی، معــاون فرهنگــی دانشــجوئی دانشــکده پرســتاری شــیراز از ســال 9۴ و 
رئیــس دانشــکده پرســتاری دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز از ســال 9۵، برخــی از 
ســوابق علمــی و اجرایــی معــاون جدیــد پرســتاری وزارت بهداشــت اســت. دکتــر 
مریــم حضرتــی عــاوه بــر ســوابق اجرایــی، علمی و پژوهشــی، در زمینــه حرفه ای 
گســترده وموفقــی داشــته اســت؛ عضویــت در دو دوره هیــات  نیــز فعالیــت هــای 
مدیــره نظــام پرســتاری شــیراز، عضویــت دراولیــن و دومیــن دوره شــورایعالی 
نظــام پرســتاری و عضویــت در هیــات بــدوی انتظامــی ســازمان نظــام پزشــکی 

شــیراز بــه مــدت 1۰ ســال از جملــه ایــن فعالیتهاســت.
وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی همچنیــن در حکمــی دکتــر ســاره 
محمــدی را بــه عنــوان مشــاور وزیــر در امــور زنــان وزات بهداشــت، درمــان 
کــرد. دکتــر ســاره محمــدی متخصــص قلــب و  و آمــوزش پزشــکی منصــوب 
کــه  ــوم پزشــکی تهــران اســت. وی  غ التحصیــل از دانشــگاه عل عــروق و فــار
ــه پژوهشــی در ISI و نیــزPUB MED مــی باشــد، پیــش  دارای چندیــن مقال
کرمانشــاه، معــاون درمــان دانشــگاه  تــر رییــس بیمارســتان امــام علــی)ع( 
کرمانشــاه و در حــال حاضــر نیــز رییــس اداره نظــارت بــر درمــان  علــوم پزشــکی 

معاونــت درمــان وزارت بهداشــت مــی باشــد. 
کــه دارای فــوق لیســانس مامایــی  وزیــر بهداشــت دکتــر شــها خســروی را نیــز 
و دکتــرای بهداشــت بــاروری اســت را بــه عنــوان مشــاور وزیــر در امــور مامایــی 

کــرد. منصــوب 
وزیــر بهداشــت همچنیــن در اولیــن حکــم صــادره بــه عنــوان وزیــر بهداشــت دولــت 
دوازدهم، خانم دکتر طاهره چنگیز را به عنوان سرپرســت دانشــگاه علوم پزشــکی 
اصفهــان منصــوب کــرد. دکتــر طاهــره چنگیــز نیــز اســتاد تمــام آمــوزش پزشــکی و 
دکتــری تخصصــی فارماکولــوژی در دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان اســت. وی 
ســمت دبیــر شــورای آمــوزش پزشــکی عمومــی وزارت بهداشــت و مشــاور مرکــز ملــی 
تحقیقــات راهبــردی آمــوزش پزشــکی ایــن وزارتخانــه را نیــز در ســوابق خــود دارد. 
دکتــر چنگیــز در ابتــدای دولــت یازدهــم نیــز معاون آموزشــی دانشــگاه علوم پزشــکی 

اصفهــان بــود.
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بازدیـــــد رئیس مرکـــــز مدیریت پیوند و بیماری های خاص وزارت بهداشــــت از مرکــــــز قلب 
شهید مدنی تبریز

گفــت: ایــن بازدیــد بــا هــدف ارزیابــی و  گــزارش روابــط عمومــی مرکــز قلــب شــهید مدنــی، دکتــر ناصــر صفایــی رئیــس مرکــز قلــب شــهید مدنــی بــا اعــام ایــن خبــر  بــه 
کار بخــش پیونــد قلــب و ســایر واحــد هــای وابســته بــه آن از جملــه: درمانــگاه نارســایی و پیونــد قلــب، آی ســی یــو پیونــد قلــب و مجــوز انجــام  صــدور مجــوز شــروع بــه 
گردیــده و مرکــز قلــب و عــروق  گفــت: تمامــی تمهیــدات و تجهیــزات پیونــد قلــب بــه همــت اعضــای پیونــد ایــن مرکــز فراهــم  گرفــت. وی  اعمــال جراحــی، صــورت 

کــه امیــد مــی رود در آینــده ای نزدیــک شــاهد اعمــال موفقیــت آمیــز بخــش پیونــد ایــن مرکــز باشــیم. شــهید مدنــی تبریــز آمــاده پذیــرش بیمــار مــی باشــد، 

گرامی داشت هفتـــــه دفاع مقدس وایام ســوگواری ساالر شهیــــدان  برگـزاری مراسم ویژه 
در معاونت غذا و دارو

گــزارش روابــط عمومــی معاونــت  بــه 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  دارو  و  غــذا 
تبریــز مراســم گرامیداشــت هفتــه دفــاع 
و  کری  بــا حضــور ســردار شــا مقــدس 
پزشــکی  جامعــه  بیســج  مســئولین 
کارکنــان معاونــت غــذا و دارو  اســتان و 
شــفیع  شــهید  بســیج  کانــون  توســط 
زاده در آمفــی تاتــر ایــن معاونــت برگــزار 

ــد. ش
محبــوب  دکتــر  جلســه  ابتــدای  در 
نعمتــی معــاون غــذا و دارو ضمــن خیــر 
گویــی بــه میهمانان حاضــر ایام  مقــدم 

ســوگواری ســاالر شــهیدان را تســلیت و 
گرامــی  نیــز  را  مقــدس  دفــاع  هفتــه 
داشــته، حضــور همــکاران ومدعویــن 
محتــرم در ایــن جلســه معنــوی را رواج 
فرهنــگ امــر بــه معــروف ونهــی از منکر 
دانســته واهتمــام بــه  ایــن فریضــه را در 
ســطوح مختلــف ســازمانی در ارتقــای 
مــادی ومعنــوی همــکاران  ســامت  

امــری الزم وضــروری دانســت.
فرمانــده  از  کری  شــا ســردار  ادامــه  در 
مقــدس  دفــاع  ســال  هشــت  هــان 
ســوگواری  ایــام  تســلیت  ضمــن  نیــز 

هــای  جوانمــردی  و  هــا  رشــادت  از 
جنــگ  ســال  هشــت  در  جوانــان 
افــزود:  و  گفتــه  کشــور  تحمیلــی 
دنیــا  در  همیشــه  جنــگ  متاســفانه 
خواهــی  زیــاده  هــدف  بــا  هســت 
از  کشــورها  بــر  جویــی  تســلط  و  هــا 
کشــور  ســوی بظاهــر قدرتمنــدان، در 
عزیزمــان نیــز در حــال حاضــر در جنــگ 
هســتیم جنــگ علیــه ســوء تبلیغــات 
فرهنگــی، جنــگ و مبــارزه بــرای حفظ 
کــه خوشــبختانه جنــگ هــای  ارزشــها 
و  بــوده  تدافعــی  همیشــه  کشــورمان 

کــه  همیشــه قهرمانانــی پــرورش داده 
کــرده و بــه شــهید حججــی  آن را الگــو 
در  همیشــه  و  ایــم  کــرده  افتخــار  هــا 
ایــن  اســامی  ایــران  مــردم  ذهــن 

شــد. نخواهــد  ک  پــا هــا  رشــادت 
کننــدگان  در ادامــه برنامــه بــه شــرکت 
قیــد  بــه  غدیــر  تــا  قربــان  از  مســابقه 
قرعــه جوایــزی اهــدا شــد و در پایــان 
بــا  زنــی  ســینه  و  عــزاداری  مراســم 
حضــور مــداح اهــل بیــت ائمه اطهــار در 
ــر معاونــت غــذا و دارو  محــل آمفــی تات

بــه پایــان رســید.
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جلسه هم اندیشی سازمانهای مردم نهاد سالمت استان آذربایجان شرقی تشکیل شد
گــزارش روابــط عمومــی معاونــت اجتماعــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز دکتــر طاهــر اقــدم گفــت : جلســات هماهنگــی ســمن هــای فعــال در حــوزه ســامت اســتان  بــه 
کــه از طــرف دانشــگاه پیگیــری  ح شــد  آذربایجــان شــرقی بصــورت فصلــی برگــزار مــی شــود و در ایــن جلســه پیشــنهادات خوبــی از طــرف فعــاالن حــوزه ســامت مطــر
کــه هفتــه آخــر آذرمــاه برگــزار خواهــد شــد در حضــور چنــد نفــر از مســئولین اســتانی  خواهــد شــد. معــاون اجتماعــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز افــزود : جلســه بعــدی 

ذی ربــط در امــور ســمن هــا بــا دســتور جلســه تعامــل بیشــتر ســازمانهای مــردم نهــاد حــوزه ســامت در امــر پیشــگیری از آســیب هــای اجتماعــی برگــزار خواهــد شــد.

جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود
کنفرانــس مرکــز بــا حضــور رییــس دانشــگاه، معاونیــن دانشــگاه، رئیــس دانشــکده پزشــکی و مســئولین بیمارســتان  جلســه معارفــه دانشــجویان جدیدالــورود در ســالن 
و پزشــکان مرکــز و ســایر مدعویــن برگــزار شــد.  در ایــن مراســم دکتــر فرجــی قبولــی دانشــجویان را بــه پزشــکی تبریــک و رعایــت قوانیــن و مقــررات بیمارســتان را یــادآور 

کردنــد. شــدند و ســپس دکتــر صومــی رئیــس دانشــگاه ســخنرانی 

کاهش خطر بالیا، مدیرکل مدیریت بحران  کشوری  در همایش 
کرد: کید  آذربایجان شرقی تا

آمادگی قبلی در مواجهه با بالیای طبیعی 
زمینه ساز مدیریت درست است.

کاهــش  گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه، خلیــل ســاعی در همایــش کشــوری  بــه 
بایا در بهداشــت اســتان با اشــاره به زلزله ی ارســباران گفت: در زلزله ی ارســباران، 

کاهــش  ــرای آینــده باشــد. وی افــزود: هفتــه ی ســوم مهــر، هفتــه ی  گونــه حــوادث بایــد درســی ب بیــش از 3۰۴ روســتا و 1۸ هــزار واحــد مســکونی تخریــب شــدند و ایــن 
کــرد:  اثــرات بایــای طبیعــی نامگــذاری شــده اســت و بایــد بــا برنامــه ریــزی درســت، در مواقــع بحرانــی، در صــدد جبــران اشــتباهات گذشــته برآییــم.  ســاعی خاطرنشــان 
گاهــی دهــی و  کــرد و از آن در راســتای آ کــه بایــد از آن بهــره بــرداری  ســالگرد زلزلــه ی ارســباران در مــرداد مــاه و زلزلــه ی بــم در دی مــاه یــادآور مصیبــت هــای بزرگــی هســتند 
گفــت: قــرن حاضــر بــه دلیــل افزایــش جمعیــت و مشــکات قــرن حــوادث نامیــده شــده اســت  کــه قــرن 21، قــرن بایــا اســت،  کــرد. وی بــا بیــان ایــن  اطــاع رســانی اســتفاده 
کــه قطــار مســافربری تبریز_مشــهد بــر اثــر خطــای انســانی موجــب مــرگ ۴۸ نفــر شــود. کــرد نــه ایــن  کاهــش بایــا اســتفاده  و بایــد از تکنولــوژی هــای موجــود در راســتای 
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کی نوزادان کشوری تغذیه وریدی خورا نخستین همایش 
تغذیــه  کشــوری  همایــش  نخســتین 
کــی نــوزادان بــا شــرکت  وریــدی و خورا
هــدف  بــا  و  کشــور  مجــرب  اســاتید 
بررســی چالــش هــای تغذیــه وریــدی 
کــی نــوزادان، در دانشــگاه علــوم  و خورا

پزشــکی تبریــز برگــزار شــد.
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه،   بــه 
رئیــس اداره ســامت نــوزادان وزارت 
بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی 
گفــت: بــا بیــان اینکــه مرکــز وریــدی 
کاهــش مــرگ و میــر  نــوزادان بــا هــدف 
شــده  انــدازی  راه  تبریــز  در  نــوزادان 
ــه یــک  ــا توجــه ب ــرد: ب ک اســت، اظهــار 
وریــدی  تغذیــه  اســتانداردها،  ســری 
نــوزادان نــارس بایــد در شــرایط امــن 
ــا ویــژه  تهیــه شــده و در محیــط امــن ب
گــی هایــی خــاص و بهداشــتی بــرای 

مراقبــت از نــوزادان ارائــه شــود.
ایـــن  افـــزود:  حیـــدرزاده  محمـــد 
همایـــش بـــا شـــرکت اســـاتید مجـــرب 
ـــرای بررســـی و جمـــع بنـــدی در  کشـــور ب
کـــه  ایـــن خصـــوص ایجـــاد شـــده اســـت 
کشـــور  ـــا راه انـــدازی ایـــن سیســـتم در  آی

کـــه بـــه نظـــر  مـــورد نیـــاز اســـت یـــا نـــه، 
بنـــده ضـــروری اســـت راه انـــدازی ایـــن 
ـــام  ـــور انج کش ـــاط  ـــایر نق ـــتم در س سیس
کـــه جـــزوی از مراقبتهـــای  بگیـــرد چـــرا 
ضـــروری نـــوزادان محســـوب می شـــود.
همایـــش  ایـــن  در  اســـت  گفتنـــی 
روش هـــای جدیـــــــــد تغذیـــه وریـــدی، 
وریـــدی  تغذیـــه  موجـــود  چالشـــهای 
کـــی  ح چالشـــها در تغذیـــه خورا و طـــر
ــیر  نـــوزادان نـــارس، معرفـــی بانـــک شـ
و راه هـــای بهبـــود وضعیـــت شـــیر مـــادر 

می شـــود. بررســـی 
ــوری  کشـ ــر اســـت همایـــش  ــایان ذکـ شـ
و  امـــروز  از  نـــوزادان  وریـــدی  تغذیـــه 
بـــه مـــدت دو روز در دانشـــگاه علـــوم 
کـــرده  کار  بـــه  آغـــاز  تبریـــز  پزشـــکی 
بـــا  نـــوزادان  فوق تخصـــص  اســـت. 
ــال  ــیر فعـ ــا بانـــک شـ ــه تنهـ ــان اینکـ بیـ
تبریـــز  الزهـــراء  بیمارســـتان  در  کشـــور 
شـــیر  بانـــک  گفـــت:  اســـت،  مســـتقر 
کـــه شیرشـــان  حامـــی مادرانـــی اســـت 
ـــوزادان نیســـت. ـــای ن جوابگـــوی نیازه
ــه  ــان اینک ــا بی ــینی، ب ــر حس  محمدباق

کامــل اســت  تغذیــه یــک نــوزاد زمانــی 
کــی  خورا و  وریــدی  بخــش  دو  از  کــه 
ــرد: نقــش شــیر  ک تامیــن شــود، اظهــار 
بســیار  نــوزاد  کامــل  تغذیــه  در  مــادر 
حائــز اهمیــت بــوده و مــا همــواره ســعی 
داریــم در بخــش مراقبت هــای ویــژه ، 
کنیــم؛  شــیر مــادر را بــرای نــوزاد فراهــم 
بایــد  نــوزادان  بخــش مراقبــت ویــژه 
ــد  کن ــرای مــادران ایجــاد  شــرایطی را ب
و  دوشــیده  را  خــود  شــیر  بتواننــد  تــا 

کننــد. نــوزاد را تغذیــه 
 عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه علــوم 
فــردی  گــر  ا افــزود:  تبریــز  پزشــکی 
کــم و یــا نــوزاد چنــد قلــو  دارای شــیر 
باشــد، بانــک شــیر مــادران تامیــن شــیر 
ــرد و  گی ــوزاد را برعهــده مــی  ــه ن و تغذی
کــه بــه ایــن مرکــز اهــدا  شــیر مادرانــی 
شــده، بــه طــور پاســتوریزه و بهداشــتی 

قــرار می گیــرد. نــوزادان  اختیــار  در 
کــه نــوزادی متولــد   وی افــزود: زمانــی 
تولــد،  روزهــای نخســت  در  می شــود 
تــی  صــورت  بــه  را  وریــدی  تغذیــه 
کنــار آن  کــرده و در  پــی ان دریافــت 

کــم شــیر مــادر تامیــن  تغذیــه بــا مقــدار 
شــیر  مدتــی  طــی  از  پــس  و  می شــود 
بــا  حســینی  می یابــد.  افزایــش  مــادر 
کــه بــا کمبود  اشــاره بــه اینکــه مادرانــی 
شــیر مواجــه هســتند، مــی تواننــد نیــاز 
ــن  ــیر تامی ــک ش ــیر را از بان ــه ش ــوزاد ب ن
کننــد، افــزود: بــا مراجعــه ی مــادران 
بــه شــیر بانــک، تغذیــه نــوزاد بــه طــور 

می شــود. تامیــن  کامــل 
کــرد: وزارت بهداشــت بنــا بــه  وی بیــان 
اهمیــت بانــک شــیر در حــال گســترش 
اســت.  کشــور  در  مــادر  شــیر  بانــک 
ســال  تیرمــاه  از  داد:  ادامــه  حســینی 
گذشــته، بانــک شــیر مــادران در تبریــز 
معاونــت  همــکاری  بــا  و  شــده  فعــال 
بهداشــت و مادران اهدا کننده ی شــیر، 
روزانــه حــدود چهــار لیتــر شــیر مــادر در 
بانــک شــیر به صــورت پاســتوریزه توزیع 
کــرد: بــا توجــه بــه  می شــود. وی تاکیــد 
راه انــدازی شــیر بانــک در تبریــز، میــزان 
بیماری هــا ی  و  نــوزادان  میــر  و  مــرگ 
گوارشــی نــوزادان  عفونتــی و مشــکات 

گیــری یافتــه اســت. کاهــش چشــم 
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مراسم اختتامیه و معرفی منتخبان نهایی نخستین مسابقه نقاشی با پروانه ها 
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه، مراســم اختتامیه 
و معرفی منتخبان نهایی نخستین مسابقه نقاشی با 
پروانــه هــا مصــادف با ســالروز بزرگداشــت اســتاد شــهریار 
و روز شــعر و ادب پارســی با حضور شــرکت کنندگان این 
ــای  ــز فوریته ــات مرک ــالن اجتماع ــل س ــابقه در مح مس

پزشــکی اســتان آذربایجانشــرقی برگزار گردید.
کــه بــا اجــرای قرائــت قــرآن توســط قــاری  ایــن مراســم 
ممتــاز بیــن المللــی آقــای فرهــاد مــوذن آغــاز گردیــد، 
کارگــردان نامــی حــوزه  از ســوی هنرمنــد فرهیختــه و 
نمایــش و تلویزیــون، آقای رامین ریاضی تــداوم یافت.
گرامیداشــت هفتــه فوریتهــای  هــادی فائــزی دبیــر 
هنرمنــدان  از  سپاســگزاری  ضمــن  اســتان  پزشــکی 
کننــده افــزود: بــا عنایــت بــه اینکــه  کــودک شــرکت 
گرامیداشــت روز اورژانــس، بیســت و ششــم  ســالروز 
شــهریور مــاه مــی باشــد امــا طــی جلســات هماهنگــی، 
بــا پیشــنهاد برگــزاری هفتــه  ریاســت محتــرم مرکــز 
فوریتهــای پزشــکی موافقــت نمودنــد و بــر ایــن اســاس 
از 2۵ تــا 31 شــهریور مــاه ســال جــاری برنامــه هــای 

متنوعــی در طــول ایــن هفتــه برگــزار خواهــد شــد.
فائــزی در خصــوص رونــد برگــزاری مســابقه نقاشــی 
بــا پروانــه هــا افــزود: ضمــن تصویــب برگــزاری ایــن 
مســابقه از طــرف ریاســت محتــرم مرکــز، امــورات اولیــه 

ایــن حرکــت فرهنگــی هنــری از ابتــدای مــرداد مــاه 
ســال جــاری بــا انتشــار فراخــوان مســابقه و توزیــع آن بــه 
سراســر اســتان آغــاز و تــا بیســتم شــهریور مهلــت مقــرر در 
فراخــوان، آثــار ارزشــمند هنرمنــدان از شهرســتان هــای 
گردیــد. امــور  مختلــف اســتان بــه دبیرخانــه ارســال 
ارزیابــی و داوری ایــن مســابقه روز بیســتم شــهریور مــاه 
توســط ســه تــن از اســاتید برجســته هنــر دانشــگاهی 
خانم ها حســینی قمی، ســید مجتبایی و محمدخانلو 
انجــام و از بیــن 13۴ اثــر ارســالی از ۸1 نفــر، ۴6 اثــر از ۴6 
هنرمنــد بــه مرحلــه نمایشــگاهی مســابقه راه یافــت کــه 
مطابــق مقــررات مســابقه در هــر بخش ســه نفــر بعنوان 

نفــرات برتــر انتخــاب گردیدنــد.
دبیــر گرامیداشــت هفتــه فوریتهــای پزشــکی اســتان بــا 
بیــان اینکه تــوان امور دبیرخانه ای و پتانســیل موجود 
در هنرمندان شــرکت کننده می طلبد که این مســابقه 
گســتره  در ســالهای آینــده بــا عنــوان جشــنواره و در 

کشــوری بــا میزبانــی آذربایجانشــرقی برگــزار شــود.
دکتــر رحمانــی رئیــس مرکــز فوریتهــای پزشــکی اســتان 
ــرکت  ــدان ش ــکر از از هنرمن ــن تش ــرقی ضم آذربایجانش
کننده، عوامل برگزاری و ســایر همکاران در اجرای این 
مســابقه افــزود: بــرای اولیــن بــار اســت کــه در طــول عمــر 
فوریتهای پزشکی شاهد برگزاری برنامه های مختلفی 

ــز مهــم هســتیم. ــالت ایــن مرک در راســتای معرفــی رس
ــه  ــه دبیرخان ــار رســیده ب دکتــر رحمانــی در خصــوص آث
این مسابقه افزود: حقیقتا کلیه آثار رسیده به مسابقه 
کــودکان  تداعــی مفهومــی نــو از ســوی فطــرت پــاک 
شــرکت کننــده بــود کــه بــه نوبــت خود هــر کــدام تابلوی 
متفــاوت بــرای انعــکاس ماموریــت اصلــی اورژانــس مــی 
باشــد؛ امــا باتوجــه بــه محدودیــت مقــررات فراخــوان 
داوری این برنامه با حساســیت بیشــتری در طول یک 
روز توســط اســاتید هنــر انجــام و امــروز ثمــره نهایــی ایــن 

حرکــت فرهنگــی را شــاهد هســتیم.
رئیس مرکز فوریتهای پزشکی استان آذربایجانشرقی 
افــزود: بــه یــاری خداونــد متعــال و همدلــی همــکاران 
محتــرم، بعــد از برگــزاری مســابقه نقاشــی بــا پروانــه 
هــا، فراخــوان جشــنواره عکــس و فراخــوان جشــنواره 
خاطــرات تکنســین هــای اورژانــس در نوبــت برگــزاری 
کــه بواســطه حجــم رســالت ســازمانی  خواهــد بــود 
انعــکاس  بــرای  هنــر  قالــب  از  اســتفاده  اورژانــس، 
ضــروری  بســیار  ســازمانی  ماموریــت  ایــن  مطلــوب 
ــا ســازمان  ــا تعامــل مناســب ب مــی باشــد؛ امیدواریــم ب
اورژانــس کشــور بتوانیــم دبیرخانــه دائمــی ایــن برنامه 

کنیــم. هــای فرهنگــی را در آذربایجان شــرقی برپــا 
در ادامــه برنامــه ضمــن قرائــت بیانیــه هیئــت داوران 
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مســابقه توســط ســرکار خانــم ســید مجتبایــی، نمایــش 
ــی اســتاد شــهریار توســط هنرمنــد  ــا شــعر خوان همــراه ب
نمایــش اســتان آقــای یعقوب ســیمین دل اجــرا گردید.
از  تشــکر  و  تقدیــر  ضمــن  برنامــه  پایــان  در  نهایتــا  و 
نقــاش  هیئــت محتــرم داوران و تکنســین هنرمنــد 
آقــای غامرضــا علــی محمــد زاده از شهرســتان مرنــد، از 
نفــرات برتــر مســابقه نقاشــی بــا پروانه ها بــا اهــدای لوح 
ســپاس، تندیــس مســابقه و مبالــغ نقــدی تقدیــر بعمل 

ــر بشــرح زیــر مــی باشــد: آمــد؛ اســامی نفــرات برت

در بخش گروه سنی ۴ تا ۷ سال
نفر اول، کوثر کریم نژاد از شبستر

نفر دوم، روژین نجفلو از میانه
نفر سوم، باران اکبری از تبریز

 همچنین در بخش گروه سنی ۸ تا ۱۲ سال
نفر اول، یلدا اقبالی از ورزقان

نفر دوم، عرفان کرمی از تبریز
نفر سوم، الهه نامور از تبریز

نخســتین مســابقه نقاشــی با پروانه ها از مجموعه برنامه 
های هفته گرامیداشــت فوریتهای پزشــکی ویژه فرزندان 
۴ تا 12 سال پرسنل فوریتهای پزشکی با موضوع اورژانس 
توسط مرکز فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی برگزار  شد. 

 در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت چهل ودومین سالروزتاسیس 
اورژانس عنوان شد

 پروژه های ویژه مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای 
پزشکی استان آذربایجان شرقی مختص تبریز ۲۰1۸

ایــن  در  دانشــگاه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
نشســت خبــری پــروژه هــای ویــژه تبریــز 2۰1۸ 
و دیگــر اقدامــات ارزشــمند انجــام یافتــه مرکــز 
مدیریــت حــوادث وفوریتهــای پزشــکی اســتان 

گردیــد. در شــهر اولیــن هــا  تشــریح 
وفوریتهــای  حــوادث  مدیریــت  مرکــز  رئیــس 
ح«  طــر از  شــرقی  آذربایجــان  اســتان  پزشــکی 
کشــوربرای  بــار در  اولیــن  بــرای  یــار«  اورژانــس 
رویــداد  بــرای  اســتان  مضاعــف  آمادگــی 
خبــرداد. اســتان  مــدارس  فرهنگــی2۰1۸در 

وی افــزود: نخســتین فــاز ایــن پــروژه ویــژه 1۸ 
هــزار نفــر دانــش آمــوز پایــه نهــم مــدارس و دو 
هــزار نفــر مربیــان ســامت و آمادگــی جســمانی 
ــایر ارگان   ــدی س ــای بع ــه در فازه ک ــود  ــد ب خواه
 first responder ــوان ــد بعن ــی توانن ــه م ک ــی  های
»احیــای  موضــوع  ســه  کننــد  نقــش  ایفــای 
قلبــی ریــوی پایــه«، » نحــوه رهــا ســازی اصولــی 
مصــدوم« و » مدیریــت اولیــه صحنــه بحــران« 
توســط۴۰ اســتاد متخصــص طــب اورژانــس و 
کارشناســان مجــرب اورژانــس در مــدت ســه مــاه 

آمــوزش داده خواهــد شــد.
تبریــز  مختــص  پــروژه  دومیــن  دکتررحمانــی 
و  تکنســین  بــرای  زبــان  آمــوزش  را   2۰1۸
کــرد: اولیــن  اپراتورهــای مرکــز دانســت و اذعــان 
هفتــه  انگلیســی  زبــان  آمــوزش  کاس  جلســه 
گذشــته آغــاز شــد و تــا ســال 2۰1۸ ادامــه خواهــد 
ــرد  کارب ــه  کاس هــا بیشــتر ب کــه در ایــن  داشــت 
ح حــال گیــری، صحبــت بــا مصــدوم و  نحــوه شــر
همــراه بیمارگردشــگرخارجی  پرداخت می شــود.
ح هــای  وی در ادامــه بــه ســومین پــروژه از طــر
کــرد  ورژانــس اســتان بــرای تبریــز 2۰1۸ اشــاره 
ــت  ــز فوری ــای مرک ــس ه گفــت: تمامــی آمبوالن و  

هــای پزشــکی اســتان مجهــز بــه دســتگاه شــوک 
کــه  بــرای امــداد رســانی بــه مصدومیــن هســتند 
ح از مدتــی قبــل آغــاز شــده بــود وتکمیــل  ایــن طــر

شــد.
رئیــس مرکــز مدیریــت حــوادث  وفوریــت  هــای 
پزشــکی آذربایجــان شــرقی بــه دیگــر اقدامــات 
کانشــهر  در  گرفتــه  انجــام  وحیاتــی  ارزشــمند 
کشــور  گفــت بــرای اولیــن بــار در ســطح  تبریــز 
ــا همــکاری شــورای شــهر و  ودر شــهر اولیــن هــا ب
شــهرداری تبریــز، درخواســت تهیــه ونصــب وراه 
انــدازی  دســتگاه اتوماتیــک شــوک AED جهــت 
کــز پــر تــردد و پــر ازدحــام از جملــه  نصــب در مرا
گولــی و میــدان  کــز خریــد و بــازار تبریــزو ائــل  مرا
بــه هنــگام  ایــن دســتگاه  ســاعت و... اســت. 
نیازبصــورت اتوماتیــک وضعیــت قلبــی بیمــار را 
کــرده و در صــورت لــزوم شــوک مــی دهــد  آنالیــز 
کــه البتــه آمــوزش بهــره  بــرداری از آن نیــز بــه 
ــز اورژانــس اســتان  صــورت همگانــی توســط مرک

وهمــکاری صداوســیما انجــام خواهــد شــد.
ح نیــز   وی در خصــوص اهمیــت اجــرای ایــن طــر
گفــت: در دنیــا میــزان بقــاء بیمــاران در مــوارد ابتا 
بــه ایســت قلبــی بــا دادن شــوک در دقایــق اولیــه 
ارتبــاط تنگاتنــگ دارد و میــزان احیــائ موفــق را 

افزایــش مــی دهــد.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت و جایــگاه بــازار تاریخــی 
تبریــز در رویــداد فرهنگــی تبریــز 2۰1۸ نیــز گفــت: 
کــه در محوطــه  گردشــگرانی  بــرای جابجایــی 
بــازار سرپوشــیده دچــار مشــکل اورژانســی  شــوند 
کشــور مینــی آمبوالنــس  بــرای نخســتین بــار در 
گرفتــه ایم.وایــن امــر بــا مشــارکت  نیــز در نظــر 
مدیریت بحران اســتانداری وشــهرداری در حال 

نهائــی شــدن اســت.
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کار دانشگاه علوم پزشکی تبریز بسیار عالیست  معاون امور عمرانی استانداری : 

“ اورژانس یار” برای اولین بار در کشـــــــور در شهر اولین ها
بیســت هــزار دانــش آمــوز ومربی پایــه نهــم اورژانس یار 
مــی شــوند. بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علوم 
ح بــزرگ بــا شــعار”در دســتانت  پزشــکی تبریــز ایــن طــر
قلبــی نهفتــه اســت”با هــدف ترویــج علــم احیــاء پایــه 
قلبــی ریــوی در جامعــه واقدامــات اولیــه در مصدومین 
ترافیکــی  بــا حضــور مســئولین اســتان و دانشــگاهی و 
آموزش وپرورش در دبیرســتان دخترانه فرزانگان)3( 

ناحیــه 3  آمــوزش پــرورش رســما” شــروع شــد.
 معــاون امــور عمرانــی اســتانداری ضمــن تمجیــد از 
گفــت: یــک  ح ونواختــن زنــگ اورژانــس یــار  ایــن طــر
ــار مــی توانــد نجــات بخــش زندگــی یــک  اورژانــس ی
انســان دیگــر باشــد. مهنــدس پورمهــدی  در مراســم 
کــه بــرای اولیــن بــار در  ح اورژانــس یــار  افتتــاح طــر
ــا همــکاری  دانشــگاه علــوم پزشــکی ومرکــز  کشــورو ب
مدیریــت حــوادث و فوریــت هــای پزشــکی اســتان 
گفــت  کل آمــوزش و پــرورش اجــرا مــی شــود  و اداره 
ــکاری   ــی و هم ــه ای ازهمدل ح نمون ــر ــن ط ــرای ای اج
ایــن  اجــرای  بــرای  دانشــگاه  از  و  اســت  اســتان  در 

ــا اهمیــت تشــکر میکنــم. ح ب طــر
کــه از دوران نوجوانــی و  وی ادامــه داد: هــر آنچــه را 
جوانــی یــاد مــی گیریــم برای همیشــه در ذهــن می ماند 
و بایــد نحــوه بهتر زندگی کــردن را بیاموزیم که این هم 
نیــاز بــه آمــوزش هــای الزم دارد البتــه در بحــث آمــوزش 
کــه  و پــرورش، قســمت پــرورش مغفــول مانــده اســت 

متاســفانه اهمیــت آن بــا اینکــه از آمــوزش بیشــتر اســت 
مــورد توجــه قــرار نگرفتــه کــه الحمــداهلل کــم کــم شــاهد 
کــردن  کــه اهمیــت بــه آن بــرای بهتــر زندگــی  هســتیم 

مــورد عنایــت قــرار گرفتــه اســت.
اورژانــس  کــرد: بحــث  کیــد  تا مهنــدس پورمهــدی 
یکــی از  اساســی تریــن و مهــم تریــن  نیــاز جامعــه 
کثــر اوقــات اورژانــس بــه  اســت و مــردم بــا اینکــه ا
گلــه  موقــع حاضــر مــی شــود بــاز هــم بعضــی مواقــع 
گاهــی بخشــی بــه مــردم   منــد هســتند و بایــد بــا آ
مخصوصــا  دانــش آمــوزان در امــور کمــک هــای اولیه 
و حادثــه  بــا مصدومیــن  برخــورد  نحــوه  آمــوزش  و 
بــه  شــایانی  کمــک  بتوانیــم  بیمــاران  و  دیــدگان 

کنیــم. تلفــات  کاهــش 
 دکتــر طاهــر اقــدم معــاون اجتماعــی وقائــم مقــام 
ــا توجــه بــه  گفت:ب رئیــس دانشــگاه  در ایــن مراســم 
کــه ۴-6دقیقــه مــی باشــد چنانچــه  زمــان طائــی  
کننــده اقدامــات پایــه را تــا رســیدن نیروهــای  احیــا 
بصــورت  بقــا  میــزان  دهــد  ادامــه   11۵ اورژانــس 

یافــت خواهــد  افزایــش  چشــمگیری 
مصــدوم  بــا  مواجهــه  اولیــه  افزود:لحظــات  وی 
وبیمــاران اورژانــس فــوق العــاده بــا اهمیــت اســت 
باشــد  مــی  ناپذیــر  جبــران  رفتــه  دســت  از  زمــان  و 
وبــا ایــن امــر مهــم   آمــوزش اقدامــات اورژانــس ی 
کننــده ونجــات  کمــک  در ونحــوه برخــورد علمــی  

و  تبریــز  پزشــکی  علــوم  .دانشــگاه  خواهــد  بخــش 
ــرورش   ــوزش وپ کل آم ــتان و اداره  ــس اس ــز اورژان مرک
ح  کــردن ایــن طــر همــکاری صمیمانــه ای در پیــاده 

دارنــد. ارزشــمند 
حــوادث  مدیریــت  مرکــز  سرپرســت  رحمانــی  دکتــر 
ح  وفوریتهــای پزشــکی اســتان در تشــریح ایــن طــر
کــرد: بــا توجــه بــه نیــاز و ضــرورت در  بــزرگ عنــوان 
ــن  ــی  ای ــات اورژانس ــت اقدام ــود و اهمی ــرایط موج ش
کل آمــوزش  کمــک اداره  کردیــم وبــا  ح را اجــرا  طــر
تــا پوشــش  سراســری در ســطح  اســتان  وپــرورش 
ــر  کث ــد درا ــاد آور ش ــم داد. وی ی ــه خواهی ــتان ادام اس
مواقــع نیروهــای دوره دیــده مثــل” اورژانــس یــار”  
کل دنیــا  تــا رســیدن  کــه بــا نــام first responderدر 
نیروهــای اورزانــس اقدامــات را انجــام مــی دهنــد و 
ایــن میتوانــد پلیــس یــا آتــش نشــان ومعلــم و دانــش 
کــه دوره آموزشــی عمومــی اورژانــس  آمــوز و هرآنکــس 
جمیــع  لحــاظ  بــا  و  نهایــت  در  و  باشــد  گذرانــده  را 
جهــات ودر جهــت عمــل بــه آیــه 32ســوره مبارکــه 
کــه مــی فرماید:”ومــن  احیاهــا فکانمــا احیــا  مائــده 
گویــا  کنــد  ”هرکــس نفســی را زنــده مــی  النــاس جمیعا

کــرده اســت. همــه مــردم را زنــده 
ح بــا امضــا تفاهــم نامــه   یــاد آور مــی شــود ایــن طــر
کل  واداره  تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  مابیــن 

کــرد. بــکار  شــروع  وپــرورش  آمــوزش 

آغازطرح بزرگ " اورژانس یار” برای اولین بار در کشور در تبریز
ح آموزشـــی ترویجـــی بـــا شـــعار " در دســـتانت قلبـــی نهفتـــه اســـت " در مورخـــه 196/۷/11 بـــا  گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز ایـــن طـــر بـــه 
کاس بـــا حضـــور مســـئولین آمـــوزش پـــرورش  همـــکاری دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز و آمـــوزش و پـــرورش اســـتان شـــروع بـــکار نمـــود. زنـــگ شـــروع بـــکار اولیـــن 
و معاونتهـــای اجتماعـــی و درمـــان دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز و اصحـــاب رســـانه، توســـط مهنـــدس پورمهـــدی معـــاون امورعمرانـــی اســـتانداری در دبیرســـتان 
دخترانـــه فرزانـــگان )3( نواختـــه شـــد و بـــا امضـــاء تفاهـــم نامـــه بیـــن مرکـــز مدیریـــت حـــوادث و فوریتهـــای پزشـــکی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز و آمـــوزش و پـــرورش 
کاس شـــروع شـــد.     شـــایان ذکـــر اســـت  ـــا رســـیدن تکنســـین هـــای اورژانـــس)11۵(، اولیـــن  کمـــک رســـانی بـــه مصدومـــان ت ـــا هـــدف آمـــوزش علمـــی و عملـــی  اســـتان ب
کشـــوری اجـــرا خواهـــد شـــد و اجـــرای  گام دوم بصـــورت  کشـــوری مرکـــز مدیریـــت حـــوادث و فوریتهـــای پزشـــکی اســـتان بـــوده و در  کـــه طـــراح ایـــن دوره هـــا مصـــوب 
ـــزود.        ـــد اف ـــزی خواه ـــاران مغ ـــای بیم ـــوی و بق ـــی ری ـــق قلب ـــاء موف ـــار احی ـــته و برآم کاس ـــر  ـــرگ و می ـــار م ـــوده و از آم ـــوادث ب ـــان و ح ـــی مصدوم ـــمگیری ناج ـــور چش آن بط
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بالگرد اورژانس تبریز ناجی بیمار با مشکل 
مغزی در شهرستان مراغه

ـــه  ـــار مراغ ـــی بیم ـــز ناج ـــس تبری ـــرد اورژان ـــگاه، بالگ ـــی دانش ـــط عموم ـــزارش رواب گ ـــه  ب
ای شـــد. سرپرســـت مرکـــز مدیریـــت حـــوادث وفوریتهـــای پزشـــکی اســـتان آذربایجـــان 
شـــرقی گفـــت: بدنبـــال گـــزارش وضعیـــت بالینـــی ونیـــاز بـــه مرکـــز تخصصـــی خانـــم   32 
ســـاله مراغـــه ای بالگـــرد بـــه پـــرواز درآمـــد. دکتـــر فـــرزاد رحمانـــی افـــزود، بیمـــار  تحـــت 
کارشناســـان اورژانـــس هوایـــی و فرماندهـــی هوانیـــروز بـــه بیمارســـتان امـــام  مراقبـــت 

رضـــا تبریـــز انتقـــال یافـــت.

پیام تبریک رئیس دانشگاه به مناسبت روز 
اورژانس11۵

همکارانگرانقدرسازمانفوریتهایپزشکیواورژانس115
با سام واحترام

کـــه اهمیـــت  کـــه شـــما در جایگاهـــی توفیـــق خدمـــت داریـــد  بـــی شـــک همـــه  واقـــف انـــد 
کارتـــان در کام خـــدا صراحتـــًا نشـــان از قداســـت دارد؛  آنجـــا کـــه در آیـــه 32 ســـوره مائـــده 
خالـــق هســـتی نجـــات یـــک انســـان را همتـــراز نجـــات همـــه مـــردم عنـــوان میفرماینـــد و 

ایـــن یعنـــی اینکـــه کار شـــما خدائیســـت.
همـــکاران محتـــرم فوریتهـــای پزشـــکی بدلیـــل اینکه اولیـــن مواجهه را بـــا مددجویان، 
مصدومیـــن و بیمـــاران دارنـــد، پیشـــانی نظـــام ســـامت هســـتند و عملکـــرد حرفـــه ای 
ـــه ایشـــان حیـــات بخـــش مصدومیـــن و نیازمنـــدان و فزاینـــده ســـرمایه  و اخاقمداران
اجتماعـــی نظـــام ســـامت و آبـــروی خانـــواده بـــزرگ بهداشـــت و درمـــان  خواهـــد بـــود و 
ایـــن امـــر مســـولیت شـــما را در ارتقـــاء تـــوان علمـــی، عملـــی و حســـن اخـــاق دوچنـــدان 
ــا پزشـــک  ــین یـ ــذاق یـــک تکنسـ ــی در مـ ــاوت زمانـ ــن حـ ــیرین تریـ ــد. شـ ــی نمایـ مـ
ــرد بعنـــوان  ــا نجـــات یـــک فـ ــد بـ کـــه مـــی بینـ فوریتهـــای پزشـــکی تجربـــه میشـــود 

کـــه در  چشـــم و چـــراغ یـــک خانـــه، حیـــات باثبـــات یـــک خانـــواده و بـــه تبـــع آن حیـــات یـــک جامعـــه ســـالم را تامیـــن نمـــوده اســـت و ایـــن همـــان تفســـیر عینـــی کام خداســـت 
صـــدر آمـــد. ضمـــن تبریـــک 26 شـــهریورماه، روز فوریتهـــای پزشـــکی و اورژانـــس 11۵ ســـعادت و ســـامت تاشـــگران ایـــن عرصـــه را از درگاه خالـــق هســـتی مســـالت می نمایـــم.

دکتر صومی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز با حضور در مرکز اورژانس تبریز روز اورژانس را از طریق پیام رادیوئی وتلفنی به همکاران کل استان تبریک گفت.
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گرامیداشت روز اورژانس

نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت چهل و دومین سالروز تاسیس اورژانس 11۵ کشور
در نشســت خبــری بــا  اصحــاب رســانه کــه به مناســبت 
26شهریور چهل ودومین سالروزتاسیس اورژانس 11۵ 
در کشور و گرامیداشت روز اورژانس در سالن اجتماعات 
ــزار  ــرقی برگ ــان ش ــکی آذربایج ــای پزش ــت ه ــز فوری مرک
شــد؛ دکتــر فــرزاد رحمانــی در ایــن نشســت برنامــه هــای 
متنــوع هفتــه اورژانــس طــی 2۵ الــی 31 شــهریورماه 
نکوداشــت  مراســم  کــرد.   تشــریح  را  جــاری  ســال 
همکاران بازنشســته اورژانس اســتان، مراســم اختامیه 
مســابقه نقاشــی بــا پروانه هــای کــودکان دربــاره جامعه 
پرســنل اورژانــس، رژه ی خودرویــی اورژانــس، بازدیــد 
گایگاههــای نمونــه اســتانی، انتخــاب و  و انتخــاب 
معرفــی منتخبیــن نمونــه مرکــز، افتتــاح پایــگاه خ واجه 

دیزج و اســپیران، دیدار تکنســین های فوریت پزشــکی 
ــار روبــی مــزار شــهدا و  ــازان فجــر، غب از آسایشــگاه جانب
مراســم کوه پیمایــی پرســنل در کــوه عــون ابن علــی)ع( 
از جملــه برنامــه هــای نکوداشــت هفتــه اورژانــس در 
ایــن اســتان مــی تــوان نــام بــرد.وی از بهــره  بــرداری 
پایگاههای خواجه دیزج و اســپیران در هفته اورژانس 
خبــر داد و گفــت: پــس از افتتــاح ایــن دو پایــگاه در تبریــز 

بــه پوشــش 6۸ درصــدی خواهیــم رســید. 
ایــن مقــام مســئول گفت:مرکــز فوریــت هــای پزشــکی 
آذربایجان شــرقی برخوردار از 1۰2 پایگاه اســتانی اســت 
کــه از ایــن تعــداد 22 پایــگاه مســتقر در تبریــز، 2 پایــگاه 
موتــوری در دســت خریــد و یــک پایــگاه هوایــی هلــی 

کوپتــر ویــک دســتگاه اتوبــوس آمبوالنــس اســت و ســه 
دســتگاه موتورالنــس در حــال خریــد مــی باشــد.

ــس کشــور 2  ــا همــکاری اورژان وی همچنیــن گفــت: ب
دســتگاه آمبوالنــس CBRNE) شــیمیایی، بیولوژیکــی 
ورادیولــوژی و هســته ای (و تجهیــزات متناســب بــا 
آن در حــال خریــد اســت و در مواقــع بحــران مرتبــط 
ــا بیــان اینکــه بیــش از ۵۰  اســتفاده خواهــد شــد. وی ب
درصــد ماموریتهــای اورژانــس مربــوط بــه شــهر تبریــز 
اســت گفــت: حــدود2۰ درصــد تمــاس هــای مردمــی بــا 
اپراتــوری اورژانــس نیز مربوط به مزاحمان تلفنی اســت 
وباعــث مــی شــود انــرزی اورژانــس بجــای ارائــه خدمــت 

بــه نیازمنــدان اورژانــس تلــف شــود.

بدرقه خدمتگزاران اربعین
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی  بــه 
تبریــز مراســم بدرقــه اکیبهــای اورژانــس بــرای خدمــت 
رســانی بــه زائریــن اربعیــن حســینی بــا حضــور ریاســت 
دانشگاه علوم پزشکی تبریز در مرکزفوریتهای پزشکی 
ایــن مراســم، دکتــر رحمانــی  برگــزار شــد. در  اســتان 
اینکــه  بیــان  بــا  اســتان  پزشــکی  فوریتهــای  رئیــس 
امســال 9 دســتگاه آمبوالنــس و یــک خــودرو پشــتیبانی 
و در مجمــوع 3۰ نفــر از همــکاران بــرای امــداد رســانی به 
زائریــن در مــرز خســروی حضــور دارنــد، افــزود تعــدادی 
از همــکاران نیــز از طریــق ســازمان اورژانــس کشــوری از 
روزهــا قبــل به ســامرا اعزام شــده اند. ایشــان نویــد دادند 
کــه بــا هماهنگــی انجــام یافتــه، در پایــان ماموریــت 23 
ــارت عتبــات  روزه همــکاران، ایــن عزیــزان نائــل بــه زی
عالیــات در کربــا، ســامرا و نجــف خواهنــد بــود. در ایــن 
آئین دکتر صومی ریاست دانشگاه علوم پزشکی ضمن 
تقدیــر از داوطلبــان حضــور در اکیــپ هــای اورژانــس، 
ــا تــاش  کــه در نبــود همــکاران اعزامــی  ب از همکارانــی 
مضاعــف امــداد رســانی شایســته بــه همشــهریان عزیــز 

تشــکر  داشــت  خواهنــد 
کــه  کــرد و عنــوان نمــود 
همــه همــکاران اورژانــس 
بــا  حرکــت  ایــن  اجــر  در 

کــه اعــزام  ارزش و معنــوی ســهیم هســتند چــه آنهایــی 
کــه میماننــد و خدمــت می کننــد.  میشــوند و چــه آنانــی 
دکتــر صومــی در ایــن جمــع بــا بیــان اینکــه امــام حســین 
)ع( تنها یک فرد نیســت، امام حســین)ع( را مجموعه 
همــه  کردنــد  آرزو  و  دانســته  انســانی  کمــاالت  از  ای 
ازایشــان الگــو گرفتــه و در انجــام امورات محولــه صادق 
وسختکوش باشیم و در حق همدیگر منصف و متقی 
بــوده و از دروغ و تهمــت، افتــرا، ناســزاگویی و کــم کاری 
اجتنــاب نماییــم و صرفــا به ســیاه پوشــی در ایــام محرم 
و صفــر و ســینه زنــی و زنجیــر زنــی اکتفــا نکنیــم و در 
نهایت ایشــان الزمه حســینی شــدن را داشتن شــور توام 
با شــعور عنوان کردند.ریاســت دانشــگاه علوم پزشــکی 
ــردن حــل  ک ــا رســانه ای  ــز در ایــن مراســم آئینــی ب تبری
مشکل ترخیص 3۰ دستگاه از آمبوالنسهای خریداری 

شــده، ابــراز امیدواری کــرد، تا 
پایــان مــاه و بازگشــت کاروان 
اربعیــن  مراســم  از  اورژانــس 
هــر 1۰۰ دســتگاه آمبوالنــس 
وارد نــاوگان اورژانــس اســتان 

گــردد. 
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کاهش خطر بالیا در بهداشت استان برگزار شد کشوری  همایش 
کاهــش  گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه، فرمانــدار تبریــز در همایــش کشــوری  بــه 
کــه از نظــر مهندســی اجتماعــی  گفــت: هــر جامعــه ای  بایــا در بهداشــت اســتان 
ــه موقــع  ــه درســتی و ب ــد نیازهــای مــردم و جامعــه را ب درســت اداره شــود، مــی توان
پاســخ دهــد و در چنیــن جامعــه ای، انقــاب، اعتــراض و خشــونتی دیــده نمــی شــود 
ــر  ــهرتی ف ــم ش ــود. رحی ــد ب ــم خواه ک ــیار  ــع بس ــن جوام ــز در ای ــارت نی ــزان خس و می
افــزود: دگرگونــی در طبیعــت نیــز بــه همیــن منــوال اســت و دخالــت نــاروای انســان 
گــر نیازهــای جامعــه  کنــد. ا هــا زمینــه ی باخیــز شــدن ایــن دگرگونــی را فراهــم مــی 
بــه موقــع شناســایی شــوند، دچــار بحــران نخواهیــم شــد. دخالــت و دســتکاری 
هــای نــاروای بشــر در اســتفاده از موهبــت طبیعــت زمینــه ســاز برخــورد تنــد طبیعــت 
گفــت:  بــا انســان شــده است.شــهرتی فــر بــا اشــاره بــه ســیل اخیــر آذربایجــان شــرقی 
گــر هدایــت ســیاب بــه خــط انتقــال ســهند و اســکو نبــود، خسروشــهر نیــز در معرض  ا

ســیاب شــدید بــود و خوشــبختانه پیــش بینــی هــا و هشــدار بــه موقــع هواشناســی 
و فرمانــداری، توانســت تــا حــدی از شــدت بحــران بکاهــد. وی بــا اشــاره بــه نقــش 
کــرد: اســتفاده ی بیــش از حــد از ظرفیــت  کاهــش خطــرات باالیــا بیــان  مــردم در 
منابــع طبیعــی و چــرای غیرقانونــی دام هــا ســبب از بیــن رفتــن منابــع شــده و زمینــه 
ی ســیاب تنــد در شــیب تنــد را فراهــم آورد و مــردم بایــد اثــرات برخــورد بــا طبیعــت 
کامــل از  کــرد: خطــر ســیل بــه طــور  را نیــز مــد نظــر داشــته باشــند.وی خاطرنشــان 
شــهر مــا رفــع نشــده و در صــورت بــارش شــدید دوبــاره ایــن خطــر شــهر مــا را تهدیــد 
ــودن اســتان و بافــت فرســوده  ــز ب ــه خی کنــد. همچنیــن حاشــیه نشــینی، زلزل مــی 
ی تبریــز بایــد مهــم تریــن دغدغــه ی مســئوالن باشــد و ســتاد بــاز آفرینــی پایــدار 
گفتنــی اســت، در  کننــد.  شــهری بایــد بــه طــور جــدی تــری بــه ایــن موضــوع ورود 
ایــن مراســم از مســئوالن ذی ربــط در مدیریــت بحــران اســتان تجلیــل به عمــل آمد.

بازدید قبل از افتتاح بیمارستان های هریس و سراب
بــا حضــور معــاون  گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز  بــه 
اول رئیــس جمهــور و وزیــر بهداشــت بیمارســتان امــام خمینــی )ره( ســراب و 
بیمارســتان امــام حســین)ع( هریــس و چندیــن پروژه بهداشــتی درمانی در اســتان  

ــد.  ــد ش ــاح خواه افتت
رئیــس دانشــگاه و هیــات همــراه  از آمــاده ســازی پــروژه هــای درمانــی درشــرف افتتــاح 
بازدید کردند و ضمن بررسی از نزدیک در جریان چگونگی انجام کارها قرار گرفتند. 
گفتنی اســت احداث  بیمارســتان هریس از مصوبات ســفر ریاست جمهوری اسامی، 
دکتــر روحانــی بــه آذربایجــان شــرقی بــود کــه  ایــن پــروژه در محوطــه قبلی بیمارســتان 
شهرســتان هریس که در اثر زلزله ســال 91 ارســباران، تخریب شــده بود، در مســاحتی 
بالــغ بــر هفــت هــزار متــر مربــع احــداث و اعتبــار کل ایــن طــرح بالــغ بــر 1۷۰ میلیــارد ریال 

و از محــل اعتبــارات مصــوب ســفر ریاســت جمهــوری به اســتان تامیــن و در حــال بهره 
بــرداری اســت. همچنیــن در زمــان کلنــگ زنــی بیمارســتان هریــس، تاریــخ اتمــام فــاز 
اول ایــن پــروژه، 2۰ شــهریور مــاه ســال 9۵ و تاریــخ اتمــام فــاز دوم پــروژه، دهــه فجــر 

انقــاب اســامی ســال 96 اعــام شــده بــود.

کلنیک تخصصی پزشکی خیرساز در  آغازعملیات ساختمانی پروژه 
هشترود

دکتــر طاهــر اقــدم قائــم مقــام رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز و معاون اجتماعی دانشــگاه گفت : عملیات ســاختمانی پــروژه 
کلنیــک تخصصــی پزشــکی خیرســاز در هشــترود آغــاز شــد. ایشــان افــزود : پــروژه کلینیــک تخصصی پزشــکی خیر ســاز که بــه نام 
کلنیــک تخصصــی امــام رضــا )ع( مزیــن اســت بــا  زیــر بنــای ۸۰۰ متــر مربــع و در دو طبقــه بــا حضور ریاســت محترم دانشــگاه علوم 
پزشــکی تبریــز و مســئولین شهرســتان هشــترود کلنــگ زنــی شــد. دکتــر طاهــر اقدم ضمن تقدیــر از تمامی خیرین ســامت اســتان 
گفــت: طبــق قــرار داد منعقــده نصــف هزینــه یــک صــد میلیــارد ریالــی ایــن پــروژه را خیــر محتــرم آقای اصغــر آقاپور تقبــل کــرده اند.
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معاونــت تحقیقــات و فنــاوری وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی درنظــر دارد 
طــی دومیــن  فراخــوان ســال جاری جهت کمک بــه راه اندازی دوره های پســادکتری 
از افــراد واجــد شــرایط در ســطح کشــور حمایــت مالی تا 2۵۰ میلیون ریــال برای هر نفر/ 
دوره بعمــل آورد. بدیهــی اســت ایــن حمایــت در صورت تصویب طرح تحقیقاتی فرد 
در دانشــگاه مربوطه و حمایت مالی از پروژه توســط آن دانشــگاه بعمل خواهد آمد. با 
توجــه بــه رقابتــی بــودن این ســهمیه ســابقه پژوهشــی اســتاد، فــرد داوطلب و کیفیت 
طرح تحقیقاتی در فرآیند اختصاص بودجه حائز اهمیت خواهد بود. ضمن ارســال 
دستورالعمل برگزاری دوره های مذکور، خواهشمند است دستور فرمایید مدارک زیر 

جهــت بررســی هــای اولیــه حداکثر تــا تاریــخ 96/9/1۵ به ایــن معاونت ارســال گردد.

غ التحصیلی داوطلب 1.گواهی مربوط به مدرک فار
2.کپی شناسنامه داوطلب)سن داوطلب کمتر از ۴۰سال(

3. تصویر h index  محقق اصلی ) استاد راهنما( بر اساس Scopus h index باالتر از 1۵
۴. کپی قرارداد طرح تحقیقاتی دانشگاه با محقق اصلی )استاد راهنما(

CV .۵ اســاتید و داوطلبیــن آن دانشــگاه بــه همــراه عنــوان و اطاعــات طرح تحقیقاتی 
مصوب، طبق فرم پیوســت )انگلیســی یا فارســی( )فرم ها با فرمت PDF ارســال شــود(

ـــهصـــورتالکترونیـــک جهـــتانجـــامامـــورداوریضروریســـتمـــدارکب
ــور ــرممذکـ ــتفـ ــاتحـ ــورتناقـــصیـ ــهصـ ــهبـ کـ ــی ــود.مدارکـ ــالشـ ارسـ
کـــر گرفـــت.الزمبـــهذ ارســـالنشـــدهباشـــندمـــوردارزیابـــیقـــرارنخواهنـــد

ـــانســـالاعـــامخواهـــدشـــد. ـــاپای اســـتنتیجـــهنهایـــیت

در آیین افتتاح چهار صدمین پروژه عمرانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

کتاب آموزشی، بهداشت   رونمایی از اولین 
و مراقبت های فردی تحریر شده با خط 

کشور بریل ویژه ی روشندالن 
گـــزارش روابـــط عمومـــی معاونـــت اجتماعـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز :   بـــه 
در آییـــن افتتـــاح چهـــار صدمیـــن پـــروژه عمرانـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز بـــا 
حضـــور دکتـــر هاشـــمی وزیـــر بهداشـــت درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی و دیگـــر مســـئولین 
کتـــاب آموزشـــی، بهداشـــت و مراقبـــت هـــای فـــردی  اســـتانی و دانشـــگاه از اولیـــن 
کشـــور رونمایـــی شـــد. دکتـــر  تحریـــر شـــده بـــا خـــط بریـــل ویـــژه ی روشـــندالن 
کتبـــر،23  گرامـــی داشـــتن 1۵ ا طاهـــر اقـــدم معـــاون اجتماعـــی دانشـــگاه ضمـــن 
کتـــاب بـــه خـــط بریـــل  گفـــت : هزینـــه زیـــاد چـــاپ  مهـــر مـــاه روز جهانـــی روشـــندالن 
کشـــور چنـــدان اســـتقال نکننـــد ولـــی بـــا توجـــه بـــه اینکـــه  موجـــب شـــده ناشـــران 
کتـــاب بـــرای خوانـــدن  کـــه  کتابخـــوان تریـــن هایـــی هســـتند  ــز  روشـــندالن عزیـ

کمـــک هـــای خیریـــن ســـامت در ایـــن حـــوزه بســـیار  کـــم دارنـــد  افـــزود :  خیلـــی 
گشـــا خواهـــد بـــود. ایشـــان در پایـــان بـــا تشـــکر از همـــکاران معاونـــت بهداشـــتی  راه 
ـــرد :در  ک ـــراز امیـــدواری  ـــد اب کشـــیده ان کتـــاب را  ـــه ایـــن  ـــه زحمـــت تهی ک دانشـــگاه 
کتابهـــای دیگـــری در  آینـــده نزدیـــک بـــا مشـــارکت خیریـــن ســـامت شـــاهد انتشـــار 
حـــوزه ســـامت و خـــود مراقبتـــی و ارتقـــای ســـواد ســـامت ایـــن عزیـــزان باشـــیم.

بازدید از مرکز 
سالمت روستایی 
کردآبادوخانه 
یهداشت 
مجارشین

گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه علومزشـــکی تبریـــز، مهنـــدس رجبـــی، معـــاون فرمانـــدار، مهنـــدس ماهـــری، بخشـــدار بخـــش مرکـــزی، مهنـــدس نجابـــت، رئیـــس  بـــه 
کردآبـــاد، از  آمـــوزش و پـــرورش و دکترهاشـــمی اقـــدم، سرپرســـت شـــبکه جامـــع و همگانـــی ســـامت شهرســـتان اســـکو و جمعـــی از مســـئولین شهرســـتان و روســـتای 
کردآبـــاد و خانـــه بهداشـــت مجارشـــین بازدیـــد بعمـــل آوردنـــد. درایـــن بازدیـــد دکترهاشـــمی اقـــدم، ازنحـــوه ی تکمیـــل پرونـــده ی الکترونیـــک،  مرکـــز ســـامت روســـتایی 

کننـــدگان توضیحاتـــی ارائـــه نمـــود. خدمـــات نویـــن ســـامت، ثبـــت اطاعـــات فـــردی وســـامتی افـــراد درســـامانه یکپارچـــه بهداشـــت ) ســـامانه ســـیب ( بـــه بازدیـــد 

دومین فراخوان پسادکتری در سال 96
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کسب بیشترین تعداد نشان ایمنی و سالمت توسط واحدهای تولیدی استان آذربایجان 
شرقی برای چندمین سال متوالی

در همایــش روز جهانــی غــذا واحدهــای تولیــدی اســتان بــا کســب 19 نشــان ایمنی 
و ســامت همچنــان در صــدر کشــور قــرار دارند. بــه گزارش روابــط عمومی معاونت 
غذا و دارو دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز مراســم روز جهانی غذا در ســالن همایش 
ــا حضــور دکتــر سیدحســن هاشــمی وزیــر بهداشــت و  هــای صــدا و ســیما تهــران ب

درمــان و دکتــر غــام رضــا اصغــری رئیــس ســازمان غــذا و دارو برگــزار شــد.
در ایــن همایــش ضمــن بزرگداشــت روز جهانــی غــذا بــا شــعار جهانــی "تغییــر آینــده 
ــی  گــذاری در امنیــت غذایــی و توســعه روســتایی" و شــعار مل مهاجــرت، ســرمایه 
"تغییــر و اصــاح الگــوی تغذیــه بــرای حفــظ و ارتقــا ســامت" بــه محصــوالت برتــر 
گردیــد.  در مراســم  کشــور نشــان ایمنــی و ســامت اعطــا  واحدهــای تولیــدی 

کســب 19 نشــان ایمنــی و  فــوق واحدهــای تولیــدی اســتان آذربایجــان شــرقی بــا 
کــرد. کســب  ســامت، بــرای چندیــن ســال متوالــی بیشــترین نشــان را 

ــذا و دارو  ــای غ ــب ه ــتاوردهای قط ــگاهی از دس ــم نمایش ــن مراس ــیه ای  ودر حاش
کشــور بــا ارائــه دســتاوردها و معرفــی نشــان  کــه قطــب شــمال غــرب  تشــکیل شــد 
ایمنــی و ســامت و ارائــه محصــوالت دارای ایــن نشــان از جایــگاه خاصــی برخوردار 
کننــده نشــان ایمنــی و ســامت  کســب  بــود. مدیــران عامــل واحدهــای تولیــدی 
نیــز در پایــان مراســم از دکتــر محبــوب نعمتــی معــاون غــذا و دارو بــه خاطــر تــاش و 
کردنــد. قابــل ذکــر اســت نشــان ایمنــی و ســامت  حمایــت هایشــان تقدیــر و تشــکر 

کشــور می باشــد. کیفیــت و ســامت در  باالتریــن نشــان 

خدمتی جدید از حوزه معاونت آموزشی

راه اندازی نسخه اندرید سما
ع و تحقــق  اربــاب رجــو راســتای تکریــم  آموزشــی دانشــگاه در  حــوزه معاونــت 
ــامانه  ــما س ــرکت س ــارکت ش ــا مش ــد ب ــی جدی ــک در اقدام ــت الکترونی ــداف دول اه

اقــدام بــه راه انــدازی نســخه نــرم افــزار همــراه دانشــجو نمــوده اســت.
لــذا تمامــی دانشــجویان دانشــگاه مــی تواننــد تنهــا بــا نصــب نــرم افــزار همــراه 
بهرمنــد  امکانــات ذیــل  از  گوشــی هــای هوشــمند شــخصی خــود  دانشــجو در 

گردننــد.
کوتاهتریــن زمــان از  اســتفاده از نــرم افــزار نســخه آندریــد سما)اپلیکیشــن موبایــل(، دانشــجویان را قــادر مــی ســازد تــا از امکانــات ذیــل  بهرمنــد شــده و بتواننــد تــا در 

خدمــات ارائــه شــده حــوزه معاونــت آموزشــی اســتفاده نماینــد.
 ۱( امکان دریافت خاصه اطاعات مالی.

کارنامه تحصیلی. ۲( امکان دریافت اطاعات 
۳( اعتراض به نمره و نمایش پاسخ استاد.

۴( امکان دریافت اطاعات دروس اخذ شده ترم جاری.
۵( نمایش اطاعات بدون اتصال به اینترنت.

۶( باال بردن سطح امنیت نام کاربری و رمز عبور مبتنی بر تصدیق هویت دو عاملی.

کنند. کانال  https://t.me/studentsamasoft دریافت  دانشجویان عزیز می توانند نرم افزار موبایل دانشجو را  بصورت رایگان و فقط از 
لیست امکانات نسخه ۱.۱.۴: ضمنًا در نسخه های بعدی اپلیکیشن موبایل، قابلیت های انتخاب واحد و پرداخت آناین شهریه اضافه خواهد شد.
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پروفسور محبوب در همایش روز جهانی تغذیه:

توسعه به معنای بازسازی جامعه بر اساس 
اندیشه ها و بصیرت های تازه است

پروفســور ســلطان علی محبوب، اســتاد 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز نیــز در 
کــرد: توســعه بــه  ایــن همایــش اظهــار 
اســاس  بــر  جامعــه  بازســازی  معنــای 
اندیشــه ها و بصیرت هــای تــازه اســت 
علم بــاوری،  اندیشــه  ســه  شــامل  کــه 

اســت. آینده بــاوری  و  انســان باوری 
وی ایجــاد نظــام اجتماعــی مبتنــی بــر 
در  مــردم  مشــارکت  افزایــش  و  عدالــت 
امــور سیاســی جــاری را مهمتریــن عوامــل 
توســعه یــک کشــور عنــوان کــرد و ادامــه 
داد: زمانی یک کشــور پیشــرفت می کند 
کــه فقــر، بیــکاری و نابرابــری کاهش یابد 
و بــه ســمت صنعتــی شــدن ســوق یابــد.
وی عنــوان کــرد: امنیت غذایی عبارت 
اســت از دسترســی فیزیکــی و اقتصــادی 
تمــام افــراد در همــه اوقــات بــه غــذای 
کــه بــه شــیوه های قابــل  کافــی و ســالم 
قبــول اجتماعــی و فرهنگــی بــه دســت 
آمــده تــا تمامــی ســلول هــای بــدن از 
دســتیابی  بــرای  کافــی  مغــذی  مــواد 
بــه یــک زندگــی ســالم و فعــال بهــره 

منــد شــوند. وی بــا اشــاره بــه وضعیــت 
امنیــت غذایــی و تغذیه در کشــور متذکر 
ــج مطالعــات، از هــر  شــد: براســاس نتای
1۰ نفــر در کشــور، از لحــاظ بعــد دریافــت 
کمبــود  نفــر  دو  هــا  مغــذی  درشــت 
دریافــت، چهــار نفــر اضافــه دریافــت و 
تنهــا چهــار نفر در ســطح مطلــوب انرژی 
کننــد. پروفســور محبــوب  دریافــت مــی 
بــا بیــان اینکــه ایــران بــا چالــش ناامنــی 
غذایــی در دو بعــد کمــی و کیفــی مواجــه 
کــرد: همچنیــن از هــر  اســت، عنــوان 
دریافــت  لحــاظ  از  کشــور،  در  نفــر   1۰
ریــز مغــذی هــا پنــج نفــر دچــار کمبــود، 
ســه نفــر اضافــه دریافــت و تنهــا دو نفــر 
داشــته  مصــرف  مطلــوب  ســطح  در 
شــدن  خالــی  خشکســالی،  وی  انــد. 
روســتاها از ســکنه، ضایعــات گســترده 
کارایــی پاییــن مدیریــت  مــواد غذایــی، 
مکانیزاســیون  کشــاورزی،  بخــش 
الگــوی  و  کشــاورزی  بخــش  ضعیــف 
مصرف نامناســب گنــدم و نــان از جمله 
ــی  ــت غذای ــده امنی کنن ــد  ــل تهدی عوام

کــرد. کشــور عنــوان 
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه،  بــه 
اســتاد  و  تبریــز  شــهر  شــورای  عضــو 
گفــت:  دانشــگاه تبریــز در ایــن مراســم 
تحقــق امنیــت غذایــی و پایــان دادن 
قــرار  امــور  اولویــت  در  بایــد  گرســنگی 
گیرد.دکتــر محمدباقــر بهشــتی، افــزود: 
راه حــل مــا بایــد جلوگیــری از بــه وجــود 
آمــدن فقــر باشــد نــه مبــارزه با فقــر، برای 
کار هــم بایــد فرهنــگ ســازی در  ایــن 
گیــرد. وی یــادآور شــد: ۴۰  اولویــت قــرار 
درصــد از جمعیــت ایران حاشــیه نشــین 
روســتایی  جمعیــت  رشــد  و  هســتند 
کــه ایــن امــر در زمینــه  منفــی هســت، 
تامیــن امنیــت غذایــی تاثیر گذار اســت.

تغییر نگرش مردم نسبت به 
موضوع تغذیه

همچنیــن در ادامــه ایــن همایــش یکــی 

اســاتید دانشــکده تغذیه و علوم غذایی 
کــرد: ســاالنه ۴ میلیــارد تــن  تبریــز اظهــار 
مــواد غذایــی در ســطح کشــور تولیــد مــی 
شــود کــه از ایــن مقــدار حــدود یــک ســوم 
ــار جــای  ــه ایــن آم ک آن از بیــن مــی رود 
کــه نیازمنــد چــاره اندیشــی  نگرانــی دارد 

از ســوی مســئوالن ایــن عرصــه اســت.
دکتر جعفری با بیان اینکه در کشــور در 
عرصــه غــذا بــا بحــران مواجــه هســتیم، 
ضعــف  و  خشکســالی  داد:  ادامــه 
ارتباطــات ملــی و بیــن المللــی، اصلــی 
تریــن عامــل نامناســب بــودن وضعیــت 
بنابرایــن  اســت؛  کشــور  در  تغذیــه 
و  مشــارکت  ضمــن  اســت،  ضــروری 
بــه  نســبت  مــردم  نگــرش  همــکاری 

کنــد.. موضــوع غــذا نیــز تغییــر 
گفتنــی اس درایــن همایــش از چنــد تــن 
از فعــاالن واســاتید حــوزه توســعه علــوم 

غذایــی تجلیــل شــد.

برگزاری جلسه توجیهی ساماندهی تجهیزات 
و ملزومات مصرفی پزشکی در معاونت غذا 

و دارو
گــزارش روابــط عمومــی معاونــت غــذا و دارو دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز  بــه 
ــه همــراه  جلســه توجیهــی ســاماندهی تجهیــزات و ملزومــات مصرفــی پزشــکی ب
کنفرانــس معاونــت غــذا و دارو  آســیب شناســی بازدیدهــای بیمارســتانی در ســالن 

برگــزار شــد.
ایــن جلســه بــا حضــور نماینــدگان محتــرم بیمارســتان هــای خصوصــی، خیریــه، 
کار، مدیــر  نیروهــای مســلح و تامیــن اجتماعــی برگــزار شــد. دکتــر هــادی همیشــه 
گویــی،  نظــارت و ارزیابــی تجهیــزات و ملزومــات پزشــکی ضمــن خیــر مقــدم 
ــع رســمی و  ــا شــبکه توزی ــد، آشــنایی ب ــط و بخــش نامــه هــای اباغــی جدی ضواب
کــرد و بــه  کشــوری را بــرای حضــار تشــریح  قانونــی تجهیــزات و ملزومــات پزشــکی 

ســواالت و ابهامــات متــداول پاســخ داد.
گفــت: خریــد از شــبکه توزیــع قانونــی ورعایــت قیمــت هــای  کار  دکتــر همیشــه 

کلیــه  کل نظــارت وارزیابــی تجهیــزات وملزومــات پزشــکی بــرای  اعامــی اداره 
کــز درمانــی دانشــگاهی وغیــر دانشــگاهی  وســایل پزشــکی در بیمارســتان هــا ومرا

الزم االجــراء مــی باشــد.
در ادامــه ایــن جلســه مهنــدس ابراهیــم شــریف نیــا کارشــناس مدیریــت تجهیــزات 
در  شــده  اصلــی مشــاهده  آســیب شناســی مشــکات  نیــز  پزشــکی  ملزومــات  و 
گانــه تجهیــزات و ملزومــات مصرفــی را  بازدیدهــای نظارتــی در دو قســمت جدا

گرفــت. کننــدگان مــورد بحــث و تبــادل قــرار  توضیــح داده و نظــرات شــرکت 
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کشور ایران، به عنوان عضو بورد  انتخاب دکتر همایون صادقی بازرگانی به نمایندگی از 
بین المللی شبکه جهانی جوامع ایمن

کنفرانــس، نشســتهای  گردیــد. در خــال  کتبــر 2۰1۷ برگــزار  کنفرانــس بیــن المللــی جوامــع ایمــن در شــهر نــووی ســد صربســتان، مورخــه 1۴-9 ا بیســت و ســومین 
گردیــد و طــی انتخابــات بــورد مذکــور جنــاب آقــای دکتــر همایــون صادقــی بازرگانــی بــه  مختلــف اعضــای بــورد بیــن المللــی شــبکه جهانــی جوامــع ایمــن نیــز برگــزار 
گردیدنــد. ایــن بــورد مســئول ارزیابــی ۴۰۰ شــهر ایمــن در نقــاط مختلــف دنیــا مــی باشــد. ریاســت  کشــور ایــران، بــه عنــوان عضــو بــورد جهانــی انتخــاب  نمایندگــی از 

ح زیــر مــی باشــند: کشــور اســترالیا مــی باشــد. ســایر اعضــای بــورد بیــن المللــی بشــر بــورد بــه عهــده پروفســور Dale Hanson از 

کانون خیریه چتر سبز " برپایی چهارمین نمایشگاه خیریه مهر باران " 
کانون خیریه چتر سبز " گزارش تصویری دیدار دکتر طاهر اقدم معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از چهارمین نمایشگاه خیریه مهر باران "   

کــودکان مبتــا بــه نقــص  کانــون بــه همــت دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز تشــکیل شــده اســت و فعالیتهــای آن در راســتای حمایــت از  گفتنــی اســت : ایــن 
ایمنی،افــراد نیازمنــد و زنــان سرپرســت خانــوار مــی باشــد.

 Chairperson
 Professor Dale Hanson )Australia(
Boardmembers(inalphabeticalorder)
 Mirjana Milankov )Serbia(
 Barbara Minuzzo )Australia(
 Reza Mohammadi )Sweden(
 Lu Pai )Taiwan, Province of China(
 Namsoo Park )Republic of Korea(
 Representative from COSHA )China(
 Homayoun Sadeghi-Bazargai )Iran(
 Yoko Shiraishi )Japan(
 Guldbrand Skjonberg )Sweden(
 Shumei Wang )China(
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برگزاری مراسم صبحانه سالم بمناسبت روز جهانی غذا در دبیرستان تربیت تبریز
مدیـــر اداره نظـــارت برغـــذا و آشـــامیدنی معاونـــت غـــذا 
کـــرد:  کیـــد  ـــز تا ـــوم پزشـــکی تبری و داروی دانشـــگاه عل
کشـــور مـــا  فرهنـــگ مصـــرف غذاهـــای دریایـــی در 

پاییـــن اســـت.
ودارو،  غــذا  معاونــت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
غــذا  بــر  نظــارت  اداره  مدیــر  رمضانــی  یوســف 
روز  ســالم  صبحانــه ی  برنامــه ی  در  وآشــامیدنی 
اظهــار  تبریــز  تربیــت  دبیرســتان  در  غــذا  جهانــی 
کــرد: روز جهانــی غــذا ۷2 ســال قبــل توســط نظامــی 
طبــق  و  شــد  ایجــاد  کشــور   ۴۰ در  و  بین المللــی 
گزارشــات ســازمان جهانــی غــذا )فائــو( آمــار مــرگ و 
ــاال اســت. گرســنگی در جهــان بســیار ب ــر ناشــی از  می
گونــه مــواد  کــه مصــرف هــر  وی بــا اشــاره بــه ایــن 
غذایــی بایــد در حــد متعادل باشــد، افزود: زیــاده روی 
در مصــرف هــر یــک از مــواد غذایــی اعــم از چربــی، 
نمک و شــکر خســارات جبران ناپذیری را با ســامتی 

وارد می کنــد.
کشــور مــا بســیار  کــرد: مصــرف نمــک در  وی بیــان 
در  نمــک  از  اســتفاده  هــدف  عمــده  و  اســت  بــاال 

اســت  بهتــر  رو  ایــن  از  اســت.  یــد  جــذب  غذاهــا، 
حتمــا از نمک هــای یــددار اســتفاده شــود و در برخــی 
کــه برخــی نمــک دریــا را  مــوارد نیــز دیــده شــده اســت 
جایگزیــن نمــک یــددار می کننــد. امــا نمــک دریــا بــه 
ک  دلیــل داشــتن فلــزات ســنگین، گــچ، رطوبــت و خــا
کــی  نمی توانــد جایگزیــن مناســبی بــرای نمــک خورا

ــد. باش
گفــت: افزایــش فشــار خــون، نارســایی های  رمضانــی 
قلبــی و ادم از جملــه عــوارض مصــرف بیــش از حــد 
کلســیم  گــر نمــک یــددار نباشــد،  نمــک می باشــند و ا
کــودکان  در  قــد  کوتاهــی  ســبب  و  بــرده  بیــن  از  را 
کاهــش تمایــل  پیــری زودرس پوســت،  می شــود. 
کلیــوی و  بــرای فعالیــت، ضعــف بینایــی و مشــکات 
نارســایی های قلبــی و عروقــی نیــز از معایــب مصــرف 
بیــش از حــد شــکر بــه شــمار می رونــد و همچنیــن 
چــرب  اســید  بــا  هیدروژنــه  چربی هــای  مصــرف 

ترانــس بســیار بــاال اســت.
روی  بــر  تغذیــه ای  نشــانگر  بــه  اشــاره  بــا  وی 
گاهــی  کــی افــزود: ایــن نشــانگرها آ محصــوالت خورا

عمومــی را از اطاعــات تغذیــه ای یــک محصــول بــاال 
ــری موجــود  کال ــزان  ــه ای می ــد و نشــانگر تغذی می برن
در هــر ســهم از محصــول و اطاعــات مرتبــط بــا میزان 
کل و اســید چــرب ترانــس بــا  نمــک، قنــد، چربــی 
توجــه بــه میــزان و محــدوده ی تغذیــه ای آن هــا را بــا 
رنگ هــای قرمــز )زیــاد(، نارنجــی )متوســط( و ســبز 

)انــدک( نشــان می دهــد.
در  ســواالتی  رمضانــی  دکتــر  طــرف  از  همچنیــن 
ح و  خصــوص رنــگ هــای نشــانگر تغذیــه ای مطــر

شــد. اهــدا  آمــوزان  دانــش  بــه  جوایــزی 
کل  »رســول صادقــی«، معــاون تربیــت بدنــی اداره 
ایــن  نیــز در  آذربایجــان شــرقی  پــرورش  و  آمــوزش 
کــرد: هفتــه ای 1۵۰ دقیقــه ورزش،  همایــش اظهــار 
و  اســترس  از  جلوگیــری  در  مناســب  تغذیــه ی 
اضطــراب نقــش موثــری دارنــد. طبــق آمارهــا بیــش از 
2۵ درصــد دانــش آمــوزان ایرانــی اضافــه وزن دارنــد 
و ایــن مشــکل بایــد طبــق شــاخص تــوده ی بدنــی 

اصــاح شــود.
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برگزاری مسابقه بزرگ غذای سالم در تبریز به مناسبت روز 
جهانی غذا

دکتـــر یوســـف رمضانـــی مدیـــر غـــذا معاونـــت غـــذا 
داشـــتن  بـــا  جـــز  عمومـــی  ســـامت  تبریـــز:  دارو  و 
کافـــی از مـــواد غذایـــی بدســـت نمـــی آیـــد و  اطاعـــات 
نشـــانگرهای رنگـــی آســـانترین روش بدســـت آوردن 

ایـــن اطاعـــات مـــی باشـــد.
گـــزارش روابـــط عمومـــی معاونـــت غـــذا و دارو  بـــه 
دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز بـــه مناســـبت روز 
غـــذای  و  ســـالم  آشـــپزی  مراســـم  غـــذا  جهانـــی 
بـــا  ســـالم در فرهنگســـرای شـــهید بهشـــتی تبریـــز 
کمتـــر،  همـــکاری شـــهرداری تبریـــز و شـــعار نمـــک 
کمتـــر، تغذیـــه ســـالم برگـــزار  کمتـــر، غـــذای  شـــکر 
شـــد. دکتـــر یوســـف رمضانـــی مدیـــر غـــذای ایـــن 
معاونـــت در ایـــن مراســـم شـــعار ملـــی هفتـــه غـــذا را 
ــا  ــه را بـ ــود تغذیـ ــامت و بهبـ ــا سـ ــرده و ارتقـ کـ ــان  بیـ

کـــرده و  گاهـــی از نشـــانگرهای تغذیـــه ای تشـــریح  آ
گـــرو تغذیـــه ســـالم  ادامـــه داد: ســـامت عمومـــی در 
گاهـــی و  بـــا داشـــتن آ و تغذیـــه ســـالم و ارتقـــا آن 
کافـــی از مـــواد غذایـــی بـــه دســـت مـــی  اطاعـــات 
کـــه نشـــانگرهای رنگـــی روی برچســـب مـــواد  آیـــد 
غذایـــی و آشـــامیدنی ایـــن عمـــل را بســـیار آســـان 
ــه  ــا توجـ ــوان بـ ــی تـ ــاه مـ کوتـ ــگاه  ــک نـ ــا یـ ــرده و بـ کـ
کلیـــات یـــک محصـــول  بـــه شـــرایط جســـمی فـــرد بـــه 
غذایـــی خریـــداری شـــده بـــا توجـــه بـــه رنـــگ هـــای 
موجـــود در نشـــانگر آن پـــی بـــرد. دکتـــر رمضانـــی 
ــن  ــوان باالتریـ ــه عنـ ــامت بـ ــی و سـ ــان ایمنـ ــه نشـ بـ
کـــرده و بـــر  کیفیـــت و ایمنـــی غذایـــی اشـــاره  نشـــان 
کـــرد.  کیـــد  اهمیـــت محصـــوالت دارای ایـــن نشـــان تا
ـــرای  در ایـــن مراســـم از طـــرف معاونـــت غـــذا و دارو ب

کارت عائـــم  کارت هـــای اصالـــت و  شـــرکت کنندگان 
چهارگانـــه ) آرم ســـازمان، نشـــانگر رنگـــی، نشـــان 
ایمنـــی و ســـامت و برچســـب اصالـــت و ســـامت ( 

گردیـــد. بـــه همـــراه دفترچـــه یادداشـــت توزیـــع 

مانور ماموریت فرضی فوریتهای پزشکی)11۵( اسکو
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز دکترمحمــدزاده، فرماندارشهرســتان اســکو ودکترهاشــمی اقــدم، سرپرســت شــبکه جامــع وهمگانــی ســامت  بــه 
گنبــرف ودرخواســت ماموریــت فرضــی ازفوریتهــای پزشــکی )11۵( اســکو از نحــوه ی خدمــات رســانی ومــدت زمــان اعــزام  شهرســتان اســکو، بــا اســتقرار درمســیر اســکو - 
بــه محــل ماموریــت در ایــن مانــور اطــاع یافتــه و در ادامــه بــاز دیدشــان از محــل اپراتــوری فوریتهــای پزشــکی شهرســتان بازدیــد بــه عمــل آوردند.دکترمحمــدزاده ضمــن 
تشــکر از زحمــات شــبانه روزی پرســنل اورژانــس، بــر اهمیــت بــاالی کار همــکاران فوریتهــای پزشــکی اشــاره وعنــوان داشــت، زمــان درماموریــت هــای محولــه در اورژانــس 

گزارشــی از نحــوه ی عملکــرد و اعزامهــای مرکزفوریتهــای پزشــکی شهرســتان ارائــه نمــود. دارای اولویــت فراوانــی مــی باشــد. درجریــان ایــن بازیــد دکترهاشــمی اقــدم، 

گرفت؛ در هفته سالمت روان صورت 

جلسه هم اندیشی و هماهنگی مدیران گروه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد دانشگاهها
کیــد  گروههــای هــدف را مــورد تا گــزارش روابــط عمومــی مرکــز بهداشــت اســتان دکتــر مــردی  معــاون اجرایــی مرکــز  بهداشــت اســتان اهمیــت  مهــارت آمــوزی بــه  بــه 
کــرده و از حضــور آن هــا بــه عنــوان  فرصتــی  بــرای ارتقــای ســواد  کــز جامــع ســامت در ایــن زمینــه را خاطرنشــان  قــرار داده و نقــش بســیار مهــم  روانشناســان مســتقر مرا
کردنــد. ایشــان فرهنــگ ســازی وآمــوزش اولویتهــای بهداشــتی علــی الخصــوص تکنیکهــا و مهارت هــای مقابلــه بــا مشــکات وتکنیــک هــا  ســامت روان جامعــه یــاد 
کشــوری نحــوه  گفتنــی اســت در ایــن جلســه ضمــن مــرور و بررســی دســتورالعمل  کیــد نظــام ســامت شــمردند.  و مهارتهــای فرزندپــروری را از ضــرورت هــای مــورد تا
گرفــت  و برنامــه ریــزی  کشــور، بحــث  و تبــادل نظــر صــورت  کارگاه مهــارت زندگــی منطقــه قطــب شــمال غــرب  کارگاههــای قطــب در خصــوص  برگــزاری  برگــزاری 

گرفــت. مقتضــی تدویــن شــد  و در پایــان، شــاخصهای مهــارت آمــوزی و خشــونت خانگــی مــورد بحــث وبررســی قــرار 
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گزارش مانور بحران اعالم شده از سوی رصد 
سالمت دانشگاه علوم پزشکی تبریز

بــه دنبــال اعــام بحــران از ســوی ســتاد رصــد ســامت دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در مورخــه 
96/۷/2۸ ســاعت ۰9:1۵ به دفتر پرســتاری مرکز آموزشــی درمانی طالقانی، فراخوان تیم بحران 
توســط ســوپروایزر کشــیک اعام گردید. اعضای تیم فراخوان شــده اعم از مدیریتی و عملکردی 
در ســاعت ۰9:۴۵ لغایت 1۰ در مرکز حاضر و در اتاق EOC تشــکیل جلســه دادند، بافاصله دســتور 
آماده کردن مرکز برای بحران اعام شده توسط فرمانده بحران صادر و اقدامات ذیل انجام شد:

اطاع به  EOCدانشگاه• 
اطاع به پرسنل برنامه بحران• 
که امکان ترخیص داشتند•  کلیه بیمارانی  ترخیص زود هنگام 
تجمیع بیماران بستری قبلی در یک بخش• 
کلیه تخت های بخش  تخلیه شده برای پذیرش بیماران بحران•  کردن  آماده 
در دسترس قرار دادن نیازهای دارویی و تجهیزات الزم برای 6 تخت  تحت نظر اورژانس• 
چیدمــان برانکاردهــای اضافــی در محــل درمانــگاه تخصصــی  بــرای تریــاژ و تحــت نظــر • 

بیمــاران اضافــی بحــران
ــا •  ــا ب ــه آنه ــاران و توجی ــترس در بیم ــاد اس ــدم ایج ــور ع ــه منظ ــنل ب ــی پرس ــی روح آمادگ

ــر ــش دیگ ــه بخ ــی ب ــا از بخش ــال آنه ــت انتق ــش جه ــروری بخ کار ض ــود  ــل وج دلی
کدهای 9۸ و ۸۸ به پرسنل حاضر و مسئولین•  یادآوری 
ــراد و •  ــای اف ــه ه ــزات و جلیق ــات و تجهی ــاظ امکان ــران از لح ــس بح کانک ــدد  ــی  مج بازبین

چینــش نیــروی الزم بــرای ترخیــص، اعــزام و متوفیــان احتمالــی ناشــی از بحــران
کارکرد ژنراتور برق•  اطمینان از 
گردید.•  در ساعت 1۸:۰۰ اتمام بحران توسط ستاد رصد سامت اعام 

نشست قائم مقام رییس دانشگاه علوم پزشکی 
کانون هموفیلی استان تبریز با نمایندگان 

گــزارش روابــط عمومــی معاونــت اجتماعــی :دکتــر طاهــر اقــدم بــه همــراه صادقــی فــر  بــه 
سرپرســت اداره ســازمان هــای مــردم نهــاد و دواتگــر سرپرســت اداره خیریــن و موسســات 
خیریــه معاونــت اجتماعــی  بــه منظــور تبییــن وضعیــت ســمن هــا در جمــع اعضــا و هیــت 

کانــون هموفیلــی اســتان آذربایجــان شــرقی حضــور یافتنــد. امنایــی  
کانــون  امنــای  از هیئــت  اقــدم ضمــن تقدیــر و تشــکر  ابتدایــی جلســه دکتــر طاهــر  در 
کــه  کــرم )ص()بــه مــن ایمــان نیــاورده اســت آن  هموفیلــی بــا اشــاره بــه حدیثــی از پیامبــر ا

کــه شــما انجــام مــی دهیــد جــزو باقیــات الصالحــات اســت و خداونــد ناظــر بــر اعمــال  کار هــای  گفــت : ایــن  گرســنه باشــد(  شــب را بــا شــکم ســیر بخوابــد و همســایه اش 
کنیــم وی بــا اشــاره بــه شــعار  ع خوداســتفاده  ماســت. مــا بایســتی زکات ســامتی خــود را بپردازیــم همــه مــا تــا زنــده هســتیم بایــد از ایــن فرصــت بــرای خدمــت بــه همنــو
بهداشــت جهانــی  در مــورد ســامتی تندرســتی تنهــا فقــدان بیمــاری یــا نواقــص دیگــر در بــدن نیســت بلکــه »تندرســتی نداشــتن هیچ گونــه مشــکل روانــی، اجتماعــی، 

کنــار بهداشــت و درمــان توجــه بــه آســیب هــای اجتماعــی اســت. اقتصــادی و ســامت جســمانی بــرای هــر فــرد جامعــه اســت.« افــزود: رویکــر مــا در 
گزارشــی ازعملکــرد  کانــون هموفیلــی ایــران ضمــن تقدیــر ازحضــور مســئولین دانشــگاه بــه بیــان  کانــون هموفیلــی  و قائــم مقــام مدیــر عامــل  خانــم طبقچــی مدیــر 

گفتگــو شــد. کانــون پرداخــت در خصــوص برخــی مشــکات ســمن هــا بحــث و 

کارکردهایسازمانهایمردمنهادعبارتنداز: گفتنیاستمهمترین
گاهسازیعمومی(ارتباطات) 1-اطاعرسانیوآ
۲-جلبمشارکتهایمردمی(بسیجعمومی)

کوچکمردمی(جذبمنابع) ۳-جذبسرمایههاومنابع

گسترشتقویتوهماهنگیبیندولتومردم ۴-ایجاد،و
5-گسترشنظارتعمومی

۶-ارزیابیفعالیتها
۷-ودرنهایتافزایشبهرهوریدراستفادهازمنابع
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گیر در اروگوئه؛ کنفرانس جهانی پیشگیری و مبارزه با بیماری های غیروا پیام رییس جمهور به 

گیر  کنترل و پیشگیری از بیماریهای غیروا کشورهای پیشرو در  جمهوری اسالمی ایران از 
است/ مصمم تر از قبل، سالمت را به عنوان یکی از سه اولویت اصلی خود برگزیده ایم

دکتــر  المســلمین  و  االســام  حجــت 
حســن روحانــی در ایــن پیــام بــا تاکیــد بر 
ایــن کــه اعتقاد عمیــق دارم کــه اولویت 
ــه ســامت همــه جانبــه توســط  دادن ب
ســران کشــورها، الزمــه ایجــاد سیاســت 
هــای هــم آوا و موثــر در حرکــت به ســوی 
جامعــه ای پرنشــاط و بالنــده اســت، 
ــر ایجــاد  افــزود: در ایــن راســتا اهتمــام ب
همگانــی  پوشــش  و  اجتماعــی  چتــر 
در  شــهروندان  حفاظــت  و  ســامت 
ســامت،  مالــی  هــای  هزینــه  مقابــل 
اهــداف  در  کــه  اســت  ضــرورت  یــک 
توســعه پایــدار هــم بــر آن تأکیــد شــده 
و در ایــران نیــز در قالــب طــرح تحــول 
ســامت، اســتقرار یافتــه اســت.   متــن 
کامــل پیــام رییــس جمهــوری اســامی 
ایــران بــه کنفرانــس جهانی پیشــگیری 
غیرواگیــر  هــای  بیمــاری  بــا  مبــارزه  و 
کــه در حضــور مقامــات ارشــد بیــش از 
کشــور جهــان و توســط دکتــر باقــر   ۸۰
کمیتــه ملــی  الریجانــی نایــب رئیــس 
شــد،  قرائــت  واگیــر  غیــر  بیماریهــای 
بــه شــرح زیــر اســت:     بــه نــام خداونــد 
جنــاب  عالــی  مهربــان    بخشــنده 
اروگوئــه    جمهــوری  رییــس  وازکوئــر   
بهداشــت  وزرای  کشــورها    ســران 
جامعــه جهانــی   خانــم هــا و آقایــان   بــه 
نمایندگــی از ملــت ایــران، مایلــم مراتــب 
ســپاس خــود را بابــت برگــزاری نشســت 
مهــم »بیماری های غیرواگیر و توســعه 
پایــدار: یکنواختــی سیاســت هــا« کــه بــه 
میزبانــی کشــور اروگوئــه و بــا مشــارکت 
ســازمان جهانــی بهداشــت برگــزار مــی 
گــردد، تقدیــم نمایــم.   امــروزه، حجــم 
عمــده مؤلفــه هــای مؤثــر بــر ســامت 
ج از مرزهــای ســنتی  شــهروندان در خــار
کــه  خصوصــی  و  عمومــی  نهادهــای 
ارتبــاط مســتقیمی بــا ســامت دارنــد، از 
جمله وزارت بهداشــت، تصمیم ســازی 
پیشــرفتهای  شــود.  مــی  عملیاتــی  و 
چشــمگیر فنــآوری اطاعــات از یــک ســو 

و تغییــر بنیادین ســبک زندگی مــردم در 
سراســر جهــان، مهاجــرت تصاعــدی، 
مؤلفــه  و  شهرنشــینی  گســترده  رونــد 
دیگــر،  ســوی  از  آن  بــا  مرتبــط  هــای 
هرچنــد راحتــی و در مــواردی افزایــش 
امیــد بــه زندگی را به همراه آورده اســت، 
امــا تأثیــرات منفــی قابــل توجهــی بــر 
ســامت انســان هــا بــه همــراه داشــته 
اســت. همچنیــن تهدیــد صلــح جهانــی 
و شــمار فزاینــده آوارگان و پناهنــدگان 
و نیــز فجایــع انســانی ناشــی از جنــگ 
طلبی برخی از جمله در میانمار، سوریه 
و یمــن، هــم ســامت شــهروندان را بــه 
خطــر انداختــه و هم کشــورهای میزبان 
را بــا چالــش هــای بــزرگ مواجــه ســاخته 
کافــی و  اســت.   هــوای ســالم، غــذای 
ایمــن، مســکن مناســب، فرصــت هــای 
شــغلی در خور و محیط زندگی شــاداب، 
همگــی از مؤلفــه های اساســی در تأمین 
نقــش  کــه  هســتند  انســان  ســامت 
هــای  سیاســت  اتخــاذ  در  هــا  دولــت 
متعــادل و بــه یکدیگر مرتبــط در تحقق 
ســامت همــه جانبــه و بالندگــی و رفــاه 
مناســب شــهروندان در همه ایــن ابعاد، 
بنیادیــن اســت. در ایــن میــان مبــارزه بــا 
بیمــاری هــای غیرواگیــر و عوامــل خطــر 
مرتبــط بــا آنهــا، بــه عنــوان جــدی تریــن 
عامــل قابــل پیشــگیری مــرگ و میــر 
زودرس جوامــع بشــری، نیازمنــد توجــه 
جــدی دولــت هــا در تصمیــم ســازی و 
اتخــاذ سیاســت هــای هــم راســتا مــی 
باشــد تــا بتوانــد تحقــق توســعه پایــدار را 
بــه ارمغــان آورد.   اینجانــب معتقــدم؛ 
ســامت از یــک ســو، امــری اجتماعــی 
فــردی  مســئولیتی  دیگــر  ســوی  از  و 
کــه دولــت هــا بــه  اســت. در صورتــی 
مؤلفــه هــای اجتماعــی مؤثــر بــر ســامت 
و توانمندســازی شــهروندان در راســتای 
ارتقاء مســئولیت پذیری و پاســخ گویی 
ایشــان اهتمــام جــدی نورزنــد، بــا بــار 
ــه ویــژه بیماریهــای  شــدید بیماریهــا، ب

غیرواگیــر و افزایش هزینه هایی مواجه 
کــه هــم فشــار بــر دولــت هــا  مــی شــوند 
ای  توســعه  هــای  برنامــه  اجــرای  در 
کــرد و هــم چرخــه  آنهــا را بیشــتر خواهــد 
معیــوب کاهــش توســعه انســانی و بهره 
کمتــر را در پــی خواهــد داشــت.    وری 
عالــی جنابــان؛   دولــت اینجانــب در 
خــود،  دوم  چهارســاله  دوره  شــروع 
مصمــم تــر از دوره نخســت، ســامت را 
ــی  ــت اصل ــه اولوی ــی از س ــوان یک ــه عن ب
تحقــق  راســتای  در  و  برگزیــده  خــود 
ســامت در همــه سیاســت هــا، اهتمــام 
ویــژه ای بــه اتخــاذ سیاســت هــای هــم 
کاهــش عوامــل خطــر  راســتا بــا هــدف 
دهــی  ســوق  و  مزمــن  هــای  بیمــاری 
افزایــش  نشــاط،  ســوی  بــه  جامعــه 
سرمایه اجتماعی، کاهش و پیشگیری 
ــر و  ــرگ و می ــاب م ــل اجتن ــل قاب از عوام
بهبــود رفــاه اجتماعــی نمــوده اســت.   
متأســفانه مــرگ و میــر و بــار ناشــی از 
ایــن بیمــاری هــا در جوامــع بــا درآمــد 
کــم بــه طــور قابــل توجهــی  متوســط و 
از جوامــع بــا درآمــد بــاال بیشــتر اســت. 
بــه نظــر مــی رســد نهادســازی عمومــی، 
گــری دولــت در ارایــه  کاهــش تصــدی 
خدمــات و تمرکــز دولــت بــر سیاســت 
گــذاری باالدســتی و مبتنــی بــر شــواهد و 
توجــه جــدی بــه ایجــاد زیرســاخت هــا 
کیفیــت،  ــا  و فراهــم نمــودن خدمــات ب
کاهــش ایــن شــکاف اســت.  راه حــل 
و  ارکان جامعــه  تمامــی  مــا معتقدیــم 
نهادهــا و بخــش هــای دولــت، بایــد 
بــرای مقابلــه بــا ایــن معضــل بســیج 
شــوند.   کشــور مــا مکانیســم حاکمیتــی 
ــی  ــورای عال ــام »ش ــه ن ــی ب کارای ــر و  مؤث
کــه بــا  ســامت و امنیــت غذایــی«دارد 
ریاســت رییــس جمهــور و عضویــت 9 
وزیــر و روســای ســازمان هــای مرتبــط، 
بــه تحقــق همــکاری های بین بخشــی 
همــه  در  ســامت  بــه  توجــه  و  الزم 
سیاســت هــا مــی پــردازد. تصویــب ســند 

ملــی پیشــگیری و مبــارزه بــا بیمــاری 
نیــم  یــک ســال و  هــای غیرواگیــر در 
بیــن  تصمیمــات  کنــار  در  گذشــته، 
بخشــی مرتبــط با کاهــش چربــی، قند، 
نمــک و افزایــش مالیــات بــر مــواد زیــان 
آور از جمله اقدامات شــورا در این زمینه 
اینجانــب  محتــرم؛    حضــار  اســت.   
کــه اولویــت دادن  اعتقــاد عمیــق دارم 
بــه ســامت همــه جانبــه توســط ســران 
کشــورها، الزمــه ایجــاد سیاســت هــای 
ســوی  بــه  حرکــت  در  موثــر  و  آوا  هــم 

جامعــه ای پرنشــاط و بالنــده اســت.
در ایــن راســتا اهتمــام بــر ایجــاد چتــر 
اجتماعــی و پوشــش همگانــی ســامت 
و حفاظــت شــهروندان در مقابــل هزینه 
ضــرورت  یــک  ســامت،  مالــی  هــای 
کــه در اهــداف توســعه پایــدار هــم  اســت 

بــر آن تأکیــد شــده و در ایــران
قالــب طــرح تحــول ســامت،  نیــز در 
اینجانــب  اســت.    یافتــه  اســتقرار 
جمهــوری  نمایــم  اعــام  مفتخــرم 
اســامی ایــران بــا اتخــاذ سیاســت هــای 
کنتــرل و پیشــگیری  یــک پارچــه بــرای 
از بیمــاری هــای غیرواگیــر و بــا حمایــت 
بــه  هــای ســازمان جهانــی بهداشــت 
کشــورهای پیشــرو در  عنــوان یکــی از 
ایــن زمینــه برگزیــده شــده اســت. مــا 
آمادگــی کامل داریم تا تجربیــات خود را 
با تمامی کشــورها به اشــتراک گذاریم و 
متقابــا از دانــش و تجربــه جهانــی برای 
کنیــم.    ارتقــاء ســامت مــردم اســتفاده 
کشــور  در  شــما  گردهمایــی  امیــدوارم 
زیبــای اروگوئــه و بحــث هــا و تبــادل 
کارشناســان  و  وزرا  ســران،  تجربیــات 
عالــی رتبــه کشــورهای جهــان در ایــن 
همایش بزرگ، به بهبود ســامت همه 
جانبه و افزایش تعهد سیاســی کشــورها 
در اهتمــام جــدی تر بــه کاهش بیماری 
هــای غیرواگیــر و مرگ و میر ناشــی از آن 
بیانجامــد. موفقیــت شــما را از خــدای 

بــزرگ خواســتارم.
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رئیس جمهــور  روحانــی  حســن  دکتــر 
ــی  ــپ، ط ــارات ترام ــه اظه ــش ب در واکن
ســیما  خبــر  شــبکه  از  کــه  ســخنانی 
پخش شــد،گفت بــه برجام نه مــاده ای 
تبصــره ای.  نــه  و  می شــود  اضافــه 
از  بــود بعــد  کــرد: الزم  روحانــی اظهــار 
رئیس جمهــور  از  کــه  صحبت هایــی 
ــی را بــه  ــکا شــنیده شــد نکات ــی آمری فعل

برســانم. ایــران  ملــت  عــرض 
او افــزود: ترامــپ جز فحاشــی و مشــتی از 
اتهامــات واهــی علیه ملــت ایــران حرف 
دیگــری نداشــت. مــن دعــوت می کنــم 
رئیس جمهــور آمریــکا را کــه هــم تاریــخ و 
هــم جغرافیــا را بهتــر بخوانــد و هــم ادب 
و اخــاق و عــرف جهانــی را. روحانــی 
کــرد: دولــت آمریــکا  همچنیــن تاکیــد 
دولــت کودتــا را در شــصت و چندســال 
و  آورد  کار  روی  کشــور  ایــن  در  پیــش 
قدرتــی بــود کــه بــا پــول و اعمــال نفــوذ و 
به کارگیــری مــزدوران خــودش حکومت 
کــرد  قانونــی ایــن ســرزمین را ســرنگون 
کــه در طــول مبــارزات  کــرده  و فرامــوش 
یکپارچــه مــردم ایران علیــه دیکتاتوری 
بــرای به دســت آوردن اســتقال، آزادی 
کــه  کشــوری  اســامی،  جمهــوری  و 
بیشــترین حمایــت را از دیکتاتــور وقــت 

ــود. ــکا ب ــرد، آمری ــران می ک در ای
کــرده  او ادامــه داد: او ظاهــرا فرامــوش 
کــه بعــد از پیــروزی شــکوهمند  اســت 
در  آمریــکا  طراحــی  اســامی  انقــاب 
کــه البتــه یکبــار دیگــر  ایــران کودتــا بــود 
کودتــا را تکــرار  هــم در ســال ۵9 ایــن 
کــرد:  کــرد. رئیس جمهــور خاطرنشــان 
ظاهــرا فرامــوش کرده انــد کــه در ۸ ســال 
دفــاع مقــدس در برابــر تجــاوز، آمریــکا از 
متجــاوز حمایــت کــرد و فرامــوش کردند 
و  ایــران  شــهرهای  موشــک باران  در 
بمبــاران شــیمیایی سردشــت و حلبچــه 
آمریــکا در بیانیــه ای به جــای آنکــه در 
برابــر متجاوزیــن بایســتد و از مظلومیــن 

ــرد. ک کنــد، بالعکــس عمــل  حمایــت 

گفــت: مــا بایــد تاریــخ را  رئیس جمهــور 
دقیق تــر بخوانیــم کــه آمریــکا چگونــه بــا 
مــردم ایــران رفتــار کــرده اســت. جغرافیــا 
را هــم بایــد مطالعــه کنیــم. چطــور یــک 
رئیس جمهــور، اســم معــروف یک خلیج 
اســت. همــان  نگرفتــه  یــاد  را  جهانــی 
خلیــج فــارس کــه ناوگان هــای آمریکایی 
بی جهــت رفت و آمــد می کننــد. حداقــل 
کــه دســت خلبان هــای  از نقشــه هایی 
خــودش اســت می پرســید. او بــا بیــان 
ــل را هــم  اینکــه ترامــپ حقــوق بین المل
نمی داند، گفت: مگر یک رئیس جمهور 
می توانــد ســندی را بــه تنهایــی لغــو کند. 
کــه ایــن یــک ســند  او ظاهــرا نمی دانــد 
دو جانبــه بیــن ایــران و آمریــکا نیســت 
کنــد. کــه بخواهــد رفتــار  کــه هــر گونــه 
روحانــی همچنیــن با اشــاره به اتهامات 
ملــت  بــه  نســبت  ترامــپ  بی اســاس 
کــه دموکراســی را  گفــت: ملتــی  ایــران 
رعایــت  ایمانــش  و  فرهنــگ  بــا  تــوام 
می کنــد و بــه مقررات بین المللــی احترام 
کــه  یــا دولتــی  می گــذارد یاغــی اســت 
صدهــا هــزار نفــر را در مناطــق مختلــف 
تــا آمریــکای  گرفتــه  جهــان از ویتنــام 
التیــن و در کشــورهای دیگــر بــا بمب هــا 
ادعــا  کســی  داده.  قــرار  کشــتار  مــورد 
هســته ای  ســاح  برابــر  در  می کنــد 
تنهــا  کــه  کنــد  ایســتادگی  می خواهــد 
کشــور  برابــر  در  کــه  اســت  کشــوری 
اســتفاده  از ســاح هســته ای  دیگــری 

کــرده آن هــم نــه یکبــار بلکــه دوبــار.
یکبــار  کــرد:  تاکیــد  رئیس جمهــور 
کــه  دیگــر بــرای مــردم مــا روشــن شــد 
کــه علیــه  دولــت آمریــکا دولتــی اســت 
مــردم منطقــه و دولــت ایــران و علیــه 
خــط  می خواهــد  مظلــوم  ملت هــای 
ملــت  دهــد.  ادامــه  را  خــودش  قبلــی 
کــه بــا ســخنان  ایــران ملتــی نیســت 
یــک  برابــر  در  بخواهنــد  تنفرانگیــز 

بیاورنــد. فــرود  ســر  دیکتاتــور 
کــرد: ملــت  رئیس جمهــور خاطرنشــان 

ایــران در برابــر هیــچ قدرتــی ســر تســلیم 
فــرود نیــاورده و نخواهــد آورد. خیلــی 
کــه از صــدام حمایــت  از کشــورها بودنــد 
کردنــد و دیدنــد ملــت مــا را نتوانســتند 
ایــران  ملــت  بــرای  امــروز  بشــکنند. 
کــه بایــد بیــش از گذشــته  روشــن تر شــد 
باشــیم.  متحــد  و  باشــیم  هــم  کنــار 
روحانــی افــزود: ســخنان امشــب نشــان 
آن  از  مســتحکم تر  برجــام  کــه  داد 
دوران  در  آقــا  ایــن  کــه  اســت  چیــزی 
رقابت هــای انتخاباتــی فکــر می کــرد. 
آمریــکا  کــرد:  تاکیــد  رئیس جمهــور 
امــروز تنهاتــر از همیشــه در برابــر برجــام 
ایــران  ملــت  علیــه  توطئه هایــش  و 
ــر  ــم در براب ــت می گویی ــا صراح ــت. ب اس
تروریســت ایســتاده و خواهیــم ایســتاد. 
ســخنان  و  اتهامــات  درخصــوص  او 
آیــا ســپاه  گفــت:  ترامــپ علیــه ســپاه 
نیروهــای  و  دولــت  یــا  اســت  فاســد 
کــه همــواره در ایــن منطقــه  مســلحی 
علیــه اســتقال ملت ها مداخلــه و تاش 
دیکتاتــور  ایــران  دولــت  آیــا  کرده انــد. 
کــه تمــام ارکانــش بــا انتخــاب  اســت 
کــه تحــت  مــردم اســت یــا دولت هایــی 
و به صــورت  آمریــکا هســتند  حمایــت 

مردمــش  و  می شــوند  اداره  قبیلــه ای 
یک بــار رنــگ انتخابــات را ندیده انــد.
روحانــی بــا اشــاره بــه جنایــات دولــت 
کــرد:  آمریــکا علیــه ملــت ایــران اظهــار 
ــک  ــوم ی ــردم مظل ــما م ــه ش ــان رفت یادت
هواپیمــای مســافربری را مــورد حملــه 
موشــکی قــرار دادید و بعد به متجــاوزان 
ایــن حادثــه مــدال و جایــزه دادیــد؟ او 
ادامــه داد: شــما ســکوهای نفتــی ایــران 
همیشــه  دادیــد  قــرار  تجــاوز  مــورد  را 
کردیــد. ســاح  در ایــن منطقــه تجــاوز 
ــا  ــت. م ــاع اس ــرای دف ــا ب ــک م ــا، موش م
بودیــم  دفــاع مصمــم  بــرای  همیشــه 
رئیس جمهــور  مصمم تریــم.  امــروز  و 
دربــاره پایبنــدی ایران بــه برجام گفت: 
ایران به تعهدات پایبند اســت تا زمانی 
کــه منافــع اش تامیــن شــود. مــا نســبت 
معاهــده  یــک  به عنــوان  برجــام  بــه 
زمانــی  تــا  بین المللــی  و  چندجانبــه 
کــه حقــوق مــا رعایــت شــود تــا زمانــی 
کــه منافــع مــا حفــظ شــود، بــا آژانــس 
کردیــم و بــا آژانــس همــکاری  همــکاری 
مــا  منافــع  روزی  اگــر  امــا  می کنیــم. 
تامیــن نشــود، ایــران لحظــه ای درنــگ 

نمی کنــد و بــه آن پاســخ می دهــد

دکتر حسن روحانی در پاسخ به اظهارات سخیف ترامپ

که  من دعوت می کنم رئیس جمهور آمریکا را 
هم تاریخ و هم جغرافیا را بهتر بخواند و هم 

ادب و اخالق و عرف جهانی را
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رئیس مرکز ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

کسیناسیون وجود ندارد هیچ دلیل علمی مبنی بر عقیم شدن نوزادان بر اثر وا
گفت وگــو  در  بــرادران،  بهــزاد  دکتــر 
علــوم  دانشــگاه  عمومــی  روابــط  بــا 
وجــود  بــه  پاســخ  در  تبریــز  پزشــکی 
برخــی ادعاهــا کــه مبنــی بــر مضــر بــودن 
واکســن گفــت: واکســن ها قبــل از ورود 
بررســی  عــوارض  لحــاظ  بــه  بــازار  بــه 
کشــف واکســن  می شــوند. همچنیــن 
تحــول عظیمــی را در جلوگیــری از مــرگ 
بیماری هــای عفونــی  از  ناشــی  میــر  و 
کــرد. از ایــن رو هیــچ  در جهــان ایجــاد 
دلیــل و مــدرک علمــی مبنــی بــر مضــر 
بــودن واکســینه شــدن وجــود نــدارد و 
کــه خــود بیمــاری  ــی اســت  ایــن در حال
اوریون قبل از کشــف واکســن آن منجر 
ــچ  ــون هی ــد و اکن ــل می ش ــع نس ــه قط ب

نگرانــی در ایــن مــورد وجــود نــدارد.
وی بــا بیــان دالیــل ارائــه شــده از ســوی 
بــر  مبنــی  بهداشــت جهانــی  ســازمان 
اســتفاده  از واکســن گفــت: حفــظ جــان 
کــم  کــودکان، ترکیبــات ســالم واکســن، 
لــرژی در اســتفاده از واکســن،  بــودن آ
بیماری هــا  مخــزن  دادن  کاهــش 
از  آینــده  نســل  حفاظــت  جامعــه،  در 
بیماری هــا و ریشــه کــردن کــردن برخــی 
از بیماری هــا در طــول تاریــخ از جملــه 
بهداشــت  ســازمان  توصیــه ی  دالیــل 
در  واکســن  از  اســتفاده  بــرای  جهانــی 

انســان اســت.
وی بــا ارائــه ی تعریفی از واکســن گفت: 
ایمونوبیولوژیکــی  فــرآورده ی  واکســن 
مقاومــت  ایجــاد  بــرای  کــه  اســت 

اختصاصــی در برابــر عوامل بیگانه مثل 
ویروس هــا  باکتری هــا،  پاتوژن هــا، 
تاریخچــه ی  و  می شــود  اســتفاده 
واکسیناســیون قدمتــی برابــر بــا قدمــت 
تــاش بشــر بــرای رهایــی از بیماری هــا 
کــه بیمــاری و تــاش بــرای  دارد؛ چــرا 
رهایــی از آن همــان بــود تولد بشــر وجود 

داشــته اســت.
ششــم،  مهــرداد  افــزود:  بــرادران 
کــه از  پادشــاه ایرانــی اولیــن کســی بــود 
واکسیناســیون اســتفاده کــرد؛ چرا کــه او 
کــه او  بــه اطرافیــان خــود مشــکوک بــود 
کننــد و هــر روز مقــدار اندکــی  را مســموم 
از ســم آرســنیک را می نوشــید و بــدن او 
ــه  ــود؛ ب از ایــن طریــق واکســینه شــده ب
کــه وقتــی در مقابــل رومیــان  طــوری 
بــا سرکشــیدن جــام  شکســت خــورد، 
زهــر هیــچ اتفاقــی بــرای او نیفتــاد و از 
ایــن تجربــه بــه عنــوان اولیــن تجربه ی 
طــول  در  واکسیناســیون  از  اســتفاده 

تاریــخ یــاد شــده اســت.
کــه واکســن بــا ظهــور  وی بــا بیــان ایــن 
راه  امــروز  دنیــای  بــه  آبلــه  بیمــاری 
از  واکسیناســیون  کــرد:  بیــان  یافــت، 
هندوســتان، چیــن و آســیا شــروع شــده 
راه  اروپایــی  کشــورهای  بــه  ســپس  و 
یافــت. واکسیناســیون در ایمونولــوژی 
جدیــد توســط »ادوارد جنــر« ترویــج داده 
شــد و ایــن پزشــک در قــرن هجدهــم 
کــه  کــه زنــان شیردوشــی  کــرد  مشــاده 
ــا پوســتول  های آبلــه ی گاوی تمــاس  ب

مبتــا  انســانی  آبلــه ی  بــه  داشــتند، 
نمی شــوند؛ بنابرایــن او بــا اســتفاده از 
پوســتول های گاوی موفــق بــه کشــف 
گذشــت زمــان  واکســن آبلــه شــد و بــا 
دانشــمندانی همچــون »لوئــی پاســتور« 
ــه کشــف واکســن های بعــدی  موفــق ب

شــدند.
کــرد: در ایــران نیــز اولیــن  وی عنــوان 
کوبــی( در تبریــز  واکسیناســیون )آبلــه 
ارتــش  انگلیســی  پزشــک  توســط  و 
فتحعلــی شــاه انجــام شــد و عمومــی 
کــردن واکسیناســیون در ایــران مدیــون 
کبیــر  خدمــات میــرزا تقــی خــان امیــر 
بــود. همچنیــن نیمــه ی دوم قــرن 19 
شــکوفایی  و  پیشــرفت  دوره ی   2۰ و 

بــود. ایــران  در  واکسیناســیون 
دانشــگاه  ایمونولــوژی  مرکــز  رئیــس 
ــه ایــن  ــا اشــاره ب ــز ب ــوم پزشــکی تبری عل
ــیار  ــیت بس ــن از حساس ــد واکس ــه تولی ک
داد:  ادامــه  اســت،  برخــوردار  باالیــی 
تولیــد واکســن طــی یــک فراینــد طوالنی 
از مطالعــات  پــس  صــورت می گیــرد و 
ــال  کلینیــکال، ترای حیوانــی، چهــار فــاز 
واکســن بــرای اســتفاده ی عمــوم راهــی 
ــون  کن ــا  ــه ت ک ــوری  ــود؛به ط ــازار می ش ب
نــوع واکســن تهیــه شــده اند  تنهــا 2۰ 
و برخــاف ســایر محصــوالت درمانــی 
ســال  یــک  طــی  در  شــاید  دارویــی  و 
تنهــا یــک نــوع واکســن وراد بــازار شــود. 
همچنیــن تمامــی ایــن 2۰ نــوع واکســن 

کشــور مــا تولیــد می شــود. در 

وی افــزود: طبــق تحقیقــات بــه عمــل 
آمــده، واکسیناســیون همــه ســاله جــان 
نجــات  را  نفــر  میلیــون  ســه  الــی  دو 
ــه  ــن آبل ــف واکس ــل از کش ــد و قب می ده
بیــش از 3۰ درصد مبتایــان به آن جان 
خــود را از دســت می دادنــد. همچنیــن 
در مــورد واکســن فلــج اطفــال نیــز قبــل از 
تهیــه ی ایــن واکســن، بیــش از 2۰ هــزار 
آمریکایــی بــر اثــر ابتــا بــه ایــن بیمــاری 

جــان خــود را از دســت می دادنــد.
کــرد: در ســال 191۸ پاندمــی  وی بیــان 
میلیــون   1۰۰ الــی   ۵۰ جــان  آنفلوانــزا 
نیــز جــز  کــزاز  گرفــت و  نفــر در دنیــا را 
بیماری هایــی اســت که بدون اســتفاده 
از واکســن درمــان نمی شــود و بــه طــور 
امــروزه  می گیــرد.  را  فــرد  جــان  حتــم 
بــرای بیــش از 2۰ بیماری واکســن تهیه 
شــده اســت که تعــدادی از آن هــا به طور 
همگانی و بقیه در شــرایط خاصی مورد 

ــد. ــرار می گیرن ــتفاده ق اس
دانشــگاه  ایمونولــوژی  مرکــز  رئیــس 
علــوم پزشــکی در ادامــه در پاســخ بــه 
کــه مســواک  توصیــه ی برخــی از افــراد 
زدن را علــت خرابــی دنــدان می داننــد، 
خاطرنشــان کــرد: نقش مســواک و تمیز 
نگــه داشــتن محیــط دنــدان و دهــان 
کاهــش و از بیــن بــردن عفونت هــا  در 
و جلوگیــری از پوســیدگی دنــدان ثابــت 
شــده اســت و اگــر دلیــل مســتندی بــرای 
ایــن ادعــا وجود نــدارد، پذیرفتــن آن نیز 

ــود. جایــز نخواهــد ب
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شعار
 هفته ملی
 سالمت زنان

ایــران"،  بانــوان  ملــی "ســامت  پویــش هفتــه 
همــه ســاله در هفتــه پایانــی مهرمــاه بــا هــدف 
گروههــای  ســازی  حســاس  و  رســانی  اطــاع 
اولویتهــای  خصــوص  در  جامعــه  مختلــف 
جمعیــت  از  نیمــی  عنــوان  بــه  زنــان  ســامت 

گــردد. مــی  برگــزار  کشــور، 
بهداشــت  مرکــز  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
اســتان در ســال جــاری ســتاد برگــزاری هفتــه 
کــم  شــیوع  و  اهمیــت  بــه  توجــه  بــا  مذکــور، 
تحرکــی در جامعــه زنــان کشــور ) 2 برابــر مــردان( 
و تاثیــر آن بــر کلیــه ابعــاد ســامت آنــان، موضــوع 
اصلــی  محــور  عنــوان  بــه  را  فیزیکــی  فعالیــت 
پویــش فــوق در ســال جــاری انتخــاب و شــعار 

زیــر را تعییــن نمــوده اســت: 
"ورزش؛نسخهرایگانسامتزنان"

کشوری  اولین غرفه دستاوردها و افتخارات 
دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه 

علوم پزشکی تبریز برگزارگردید
کشــوری دانشــجویان استعداددرخشــان  اولیــن غرفــه دســتاوردها و افتخــارات 
تــاالر  ورودی  ســالن  در   96/۷/22 تاریــخ  در  تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
شــایانمهر دانشــکده پزشــکی، همزمــان بــا تشــریف فرمایــی معــاون اول محتــرم 
رئیــس جمهــور و وزیــر محتــرم بهداشــت درمــان و امــوزش پزشــکی جهــت افتتاح  

کشــوری، جشــنواره  گردیــد در ایــن غرفــه افتخــارات دانشــگاه در زمینــه المپیــاد علمــی، دانشــجوی نمونــه  چندیــن پــروزه بــزرگ بهداشــتی و درمانــی دانشــگاه  برگــزار 
گذاشــته شــد. کشــوری، و دســتاوردهای دفتــر اســتعدادهای درخشــان در معــرض دیــد  شــهید مطهــری، ابــداع - اختــراع و پزوهشــگران برجســته 
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نشست صمیمی معاون غذا ودارو با اصحاب رسانه در روز جهانی غذا
ــوم  ــگاه علـ ــذا و داروی دانشـ ــاون غـ معـ
غـــذا  معاونـــت  تبریزگفـــت:  پزشـــکی 
بـــا واحدهـــای تولیـــدی بـــرای  و دارو 
مـــواد  ترانـــس  چـــرب  اســـید  کاهـــش 
اســـت. شـــده  کـــرده  مذا وارد  غذایـــی 

گـــزارش روابـــط عمومـــی معاونـــت    بـــه 
پرشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه  ودارو  غـــذا 
تبریـــز، محبـــوب نعمتـــی معـــاون غـــذا 
ودارو در نشســـت تخصصی با اصحاب 
رســـانه بـــه مناســـبت روز جهانـــی غـــذا، 
ــتای  ــر در راسـ ــه 16 اکتبـ ــان اینکـ ــا بیـ بـ
روز  غذایـــی،  امنیـــت  و  غـــذا  تامیـــن 
ـــذاری شـــده اســـت،  گ ـــام  ـــی غـــذا ن جهان
کـــرد: بـــا مهاجـــرت روســـتاییان  ــار  اظهـ
بـــه شـــهرها، امنیـــت غذایـــی بـــا خطـــر 
ــعه ی  ــا توسـ ــد بـ ــا بایـ ــده و مـ ــه شـ مواجـ
امکانـــات زندگـــی روســـتاییان، میـــزان 
کاهـــش دهیـــم. معـــاون  مهاجـــرت را  
غـــذا و دارو دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی 
تبریـــز بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه اولیـــن عامـــل 
بیماری هـــای  ایرانیـــان  میـــر  و  مـــرگ 
کـــرد:  قلبـــی و عروقـــی اســـت، تاکیـــد 
جلوگیـــری  بـــرای  فاکتـــور  مهم تریـــن 
عروقـــی،  و  قلبـــی  بیماری هـــای  از 
ــه وزارت  کـ ــردم اســـت  ــه مـ ــر تغذیـ تغییـ
ـــر  ـــال ایجـــاد تغیی ـــه دنی ـــز ب بهداشـــت نی

در تغذیـــه ی مـــردم اســـت.
  وی بـــا بیـــان اینکـــه معاونـــت غـــذا 
پزشـــکی،  علـــوم  دانشـــگاه  داروی  و 
ســـامت  بـــر  نظـــارت  وظیفـــه ی  
غـــذا و دارو را بـــر عهـــده دارد، افـــزود: 
چهـــار  دارای  دارو  و  غـــذا  معاونـــت 
کـــه شـــامل  بخـــش مدیریتـــی اســـت 
معاونـــت نظـــارت بـــر مـــواد آرایشـــی و 

مـــواد  و  دارو  بـــر  نظـــارت  بهداشـــتی، 
کنتـــرل مـــواد  مخـــدر، آزمایشـــگاه های 
غذایـــی و نظـــارت و ارزیابـــی تجهیـــزات 

اســـت. پزشـــکی  ملزومـــات  و 
در  اینکـــه  بـــه  اشـــاره  بـــا  نعمتـــی    
آذربایجـــان شـــرقی حـــدود یـــک هـــزارو 
2۰۰ مرکـــز عرضـــه ی مـــواد آرایشـــی و 
بهداشـــتی مســـتقر اســـت، یـــادآور شـــد: 
کـــی، 1۰۰  حـــدود یـــک هـــزار واحـــد خورا
واحـــد ســـردخانه، 6۰۰ داروخانـــه، ۵۰ 
کارخانـــه ی  شـــرکت پخـــش دارو و چهـــار 
تولیـــد دارو در اســـتان تحـــت نظـــارت 
مدیریـــت خوراکی، آشـــامیدنی، آرایشـــی 
و بهداشـــتی معاونـــت غـــذا و دارو قـــرار 
گرفتـــه اســـت. وی افـــزود: طـــی ســـال 
9۵ معاونـــت دارو و غـــذای دانشـــگاه 
هـــزارو  یـــک  پزشـــکی، حـــدود  علـــوم 
331 پروانـــه ی فعالیـــت بـــه واحدهـــای 
کـــه ایـــن تعـــداد در  کـــرده  تولیـــدی صـــادر 
ـــه  شـــش ماهـــه نخســـت ســـال جـــاری ب

611 پروانـــه رســـیده اســـت.
علـــوم  دانشـــگاه  دارو  و  غـــذا  معـــاون 
پزشـــکی تبریـــز بـــا اشـــاره بـــه اجرایـــی 
شـــدن طـــرح برچســـب ســـامت روی 
درصـــد   9۵ بـــاالی  افـــزود:   کاالهـــا، 
محصـــوالت اســـتان، دارای برچســـب 
"نشـــانگر رنگـــی" بـــوده اســـت و ایـــن 
برچســـب روی کاالهـــا نشـــان دهنـــده ی 
ــزان  ــر میـ ــی از نظـ ــواد غذایـ ــت مـ وضعیـ
چـــرب  اســـیدهای  نمـــک،  قنـــد، 
ترانـــس و چربـــی اســـت.   وی افـــزود: 
فعالیت هـــای معاونـــت غـــذا و دارو در 
ـــوری،  ـــات حض ـــش مراجع ـــتای کاه راس
تکریـــم اربـــاب رجـــوع و افزایـــش ســـرعت 

کار الکترونیکی شـــده اســـت و واحدهای 
بـــه  مراجعـــه  بـــا  می تواننـــد  صنعتـــی 
ســـامانه  "ttac " جهـــت تســـهیل واردات 
محصـــوالت خـــود از گمـــرک اقـــدام کنند.
ــاری  ــال جـ ــان اینکـــه سـ ــا بیـ  نعمتـــی بـ
 19 غـــذا،  جهانـــی  روز  بـــا  مصـــادف 
محصـــول 12 واحـــد تولیـــدی اســـتان 
دریافـــت  ســـامت  و  ایمنـــی  تندیـــس 
شـــرقی  آذربایجـــان  افـــزود:  کرده انـــد، 
جـــزو ســـه اســـتان برتـــر از نظـــر تولیـــد 
ــه ی اول  ــوده و رتبـ ــول بـ ــی محصـ ایمنـ
کشـــوری را در دریافـــت تعـــداد نشـــان 
ایمنـــی محصـــوالت کســـب کـــرده اســـت.  
 وی بـــا بیـــان اینکـــه طـــی شـــش ماهـــه 
نخســـت ســـال جـــاری طبـــق آزمایشـــات 
ـــت دارو و غـــذا، حـــدود  ـــص معاون تخص
16۸ نـــوع ســـم در محصـــوالت خـــام 
اســـت،  شـــده  شناســـایی  کشـــاورزی 
افـــزود: امیـــدوارم ایـــن تعـــداد تـــا پایـــان 
ــد. ــم افزایـــش یابـ ــه 2۰۰ سـ ــال 96 بـ سـ
ایـــن مقـــام مســـئول بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه 
حـــدود ۵9۵ داروخانـــه ی اســـتان تحـــت 
قاچـــاق  و  داروهـــا  مدیریـــت  نظـــارت 
ــدود  ــزود: حـ ــه اســـت، افـ گرفتـ ــرار  کاال قـ
۵6 شـــرکت پخـــش سراســـری دارو در 
بـــا  اســـت. وی  اســـتان دارای شـــعبه 
برچســـب  شـــدن  اجرایـــی  بـــه  اشـــاره 
اصالـــت و ســـامت کاال، گفـــت: برچســـب 
ــای  ــم هـ ــا آیتـ کاال بـ ــامت  اصالـــت و سـ
شناســـه  فـــرآورده،  تجـــاری  شـــماره 
رهگیـــری، ســـری ســـاخت محصـــول و 
کـــه  تاریـــخ انقضـــاء طراحـــی شـــده اســـت 
گاهـــی از  شـــهروندان می تواننـــد جهـــت آ
مشـــخصات محصـــول، اطاعـــات را بـــه 

ـــد. کنن ـــک  ـــماره ی 2۰۰۰۸۸22 پیام ش
ــذا و دارو  ــت غـ ــزود: معاونـ ــی افـ     نعمتـ
کشـــور در  گمـــرکات رســـمی  بـــا همـــکاری 
راســـتای پیشـــگیری و مبـــارزه بـــا قاچـــاق 
ــه  ــن ورود بـ ــا را حیـ کاالهـ ــت  کیفیـ کاال، 

کنتـــرل و نظـــارت می کنـــد. کشـــور 
 وی بـــا بیـــان اینکـــه طـــی شـــش ماهـــه 
نخســـت ســـال جـــاری حـــدود 3۵9 مـــورد 
اســـتان توقیـــف شـــده اســـت،  کاال در 
گفـــت: طـــی شـــش ماهـــه نخســـت ســـال 
جـــاری، در آذربایجان شـــرقی حـــدود 11۴ 
کیلوگـــرم  کاال و 193 هـــزارو ۷31  مـــورد 
مـــواد غذایـــی فاســـد معدوم ســـازی شـــده 
اســـت.   معـــاون غـــذا و دارو دانشـــگاه 
علـــوم پزشـــکی تبریـــز افـــزود: طـــی شـــش 
مـــاه نخســـت ســـال جـــاری 2۸1 شـــکایت 
اســـتان  داروخانه هـــای  خصـــوص  در 
کـــه 2۰3 مـــورد آن  ثبـــت شـــده اســـت 
بـــا پیگیـــری معاونـــت غـــذا و دارو قابـــل 
حـــل بـــوده اســـت. گفتنـــی اســـت شـــعار  
»تغییـــر اصـــاح الگـــوی تغذیـــه بـــرای 
ســـوی  از  ســـامت«  ارتقـــای  و  حفـــظ 
جهانـــی  روز  بـــرای  بهداشـــت  وزارت 
تغذیـــه انتخـــاب شـــده اســـت. در آخـــر 
دکتـــر نعمتـــی معـــاون بـــه همـــراه دکتـــر 
ــر امـــور دارویـــی معاونـــت  آقاجانـــی مدیـ
غـــذا ودارو بـــه تمامـــی ســـواالت مطـــرح 
شـــده از ســـوی خبرنـــگاران جـــواب هـــای 
مـــورد  در  را  وآنـــان  کـــرده  ارائـــه  را  الزم 
صحـــت وســـقم خبرهـــای انتشـــار یافتـــه 
خصـــوص  در  مجـــازی  فضاهـــای  در 
غـــذا ودارو بـــه تمـــاس تلفنـــی یـــا مراجعـــه 
حضـــوری و همـــکاری همـــه جانبـــه بـــا 

ــرد. کـ ایـــن معاونـــت دعـــوت 
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کلنیک پزشکی تخصصی هریس  مشارکت خیرین در احداث 

ایفای نقش کانون کارآفرینان مهر تهران در 
احداث کلینیک پزشکی تخصصی شهرستان 

هریس
گـــزارش روابـــط عمومـــی معاونـــت اجتماعـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز  بـــه 
کار آفرینـــان مهـــر تهـــران نیـــز هماننـــد  کانـــون  : در زلزلـــه ســـال 1391 آذربایجـــان 
کشـــور بـــرای امدادرســـانی در منطقـــه حاضـــر شـــدند و بعـــد از  خیلـــی از خیریـــن 
کلنیـــک پزشـــکی در  مشـــاهده مشـــکات و مطالعـــات الزم در صـــدد ایجـــاد یـــک 
کار آفرینـــان مهـــر تهـــران  کانـــون  منطقـــه شـــدند و مســـاعدت ۵ میلیـــارد ریالـــی 
فراهـــم  هریـــس را  پزشـــکی  کلنیـــک  ســـاختمانی  شـــروع عملیـــات  موجبـــات 
محتـــرم  ریاســـت  صومـــی  دکتـــر  پیگیـــری  و  پشـــتیبانی  و  همـــت  بـــا  کرد کـــه 

ـــا دکتـــر طاهـــر اقـــدم قائـــم مقـــام ریـــس  کار آفرینـــان مهـــر تهـــران در دیـــدار ب کانـــون  کبـــاز نماینـــده  کلنیـــک بـــه مرحلـــه بهـــره بـــرداری رســـید. خانـــم خا دانشـــگاه ایـــن 
ـــگاه  ـــوب دانش ـــتکار خ ـــر از پش ـــن تقدی ـــودن ضم ـــر ب ـــه حاض ـــرم در جلس ـــن محت ـــده خیری ـــای ارزن ـــر از فعالیته ـــت تقدی ـــه جه ک ـــگاه  ـــی دانش ـــاون اجتماع ـــگاه مع دانش
کردنـــد. کلنیـــک هریـــس بـــرای خریـــد یـــک دســـتگاه ســـونوگرافی و تجهیـــز دو اتـــاق درمانـــی بـــه تشـــخیص دانشـــگاه اعـــام همـــکاری  در تکمیـــل و راه انـــدازی 

گرامیداشت هفته سالمت روان )۳۰-۲۴مهر(

کمپین اطالع رسانی مدیریت  سومین 
استرس و خشم

کـــردن اهـــداف ســـند تدبیـــر و توســـعه اســـتان )هســـته  در راســـتای عملیاتـــی 
ـــم،  ـــترس و خش ـــت اس ـــن مدیری کمپی ـــومین  ـــی(، س ـــبک زندگ ـــود س ـــدی بهب کلی
همزمـــان بـــا آغـــاز برنامـــه هـــای هفتـــه ســـامت روان از تاریـــخ 2۴ مهـــر شـــروع 
برگـــزار  آذربایجانشـــرقی  اســـتان  ســـطح  در  ســـالجاری  آبانمـــاه  پایـــان  تـــا  و 
کمپیـــن تمـــام  گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه، در ایـــن  گـــردد. بـــه  مـــی 
دســـتگاههای ذینفـــع در ســـند تدبیـــر و توســـعه، مشـــارکت و همـــکاری مـــی 
کـــه بـــا هـــدف پیشـــگیری از پرخاشـــگری  کمپیـــن  نماینـــد. در طـــول اجـــرای ایـــن 
کارآمـــد اســـترس و تنـــش هـــای زندگـــی و بـــه تبـــع  و توســـعه فرهنـــگ مدیریـــت 
کاهـــش اختـــاالت روانشـــناختی طراحـــی و اجـــرا مـــی شـــود، برنامـــه هـــای  آن 
ـــات  ـــار آن  خدم کن ـــانی و  در  ـــاع رس ـــی، اط ـــی، فرهنگ ع آموزش ـــو ـــف و متن مختل
ســـامت روان در ســـطح اســـتان در موقعیـــت هـــای مختلـــف ماننـــد مـــدارس، 
گـــروه هـــای مختلـــف  کـــز ســـامت بـــرای  کارخانجـــات، مســـاجد و مرا ادارات، 
کارگـــران،  کارمنـــدان،  دانشـــجویان،  آمـــوزان،  دانـــش  ماننـــد  جمعیتـــی 
کســـیرانی و اتوبوســـرانی و... تـــدارک و ارائـــه مـــی  کارفرمایـــان، راننـــدگان تا
اخاقـــی  خـــوش  و  اندیشـــی  نیـــک  کمپیـــن  شـــعار محـــوری  امســـال  گـــردد. 
ــوری  ــعار محـ ــن شـ ــت. در ورای ایـ ــده اسـ گردیـ ــاب  ــق انتخـ ــی موفـ ــد زندگـ کلیـ
و  ســـالم  رفتارهـــای  ترویـــج  بـــرای  و  تهیـــه  مختلفـــی  آموزشـــی  محتواهـــای 
آمـــوزش  بـــرای مخاطبیـــن مختلـــف  و   توزیـــع  فـــردی  بیـــن  روابـــط  بهبـــود 
کمپیـــن عـــاوه بـــر ارائـــه تکنیـــک هـــای مدیریـــت  داده مـــی شـــود. در ایـــن 
اســـترس و خشـــم، ســـبک هـــای رفتـــاری و ارتباطـــی نیـــز آمـــوزش و بـــر مـــوارد 
گردیـــد: کیـــد خواهـــد  کننـــده هـــای خـــوش اخاقـــی تا زیـــر بـــه عنـــوان تعییـــن 

•مهربانی و محبت بی قید و شرط  
• لذت بردن از داشته های خود

• داشتن روحیه انتقاد پذیری
•خودداری از سرزنش و تحقیر دیگران

گفتار مودبانه،خوش رویی و نرم خویی •روابط همراه با  
•بیان صریح عقاید و احساسات خود با احترام به حقوق دیگران

•عذرخواهی در مواقع بـروز خطا و پرهیز از خـود حـق پنداری
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هفته ملی سالمندان
بعــد از ظهــر روز یکشــنبه شــانزده مهــر مقارن بــا آخرین روز هفته ملی ســالمندان، 
کــز شــبانه  رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز ضمــن بازدیــد از یکــی از مرا
گل و شــیرینی از  کانشــهر تبریــز، بــا اهــدائ شــاخه  روزی نگهــداری ســالمندان 
ســالمندان ایــن مرکــز عیــادت نمودنــد. در ایــن بازدیــد یــک ونیــم ســاعته دکتــر 
گفتگــو بــا ســالمندان و بررســی  صومــی در یــک دیــدار صمیمــی، عاطفــی بــه 
گــزارش روابــط عمومــی مرکــز بهداشــت  مشــکات ســامت آنــان پرداختنــد. بــه 
اســتان در ایــن برنامــه، مرکــز شــبانه روزی نگهــداری ســالمندان خوبــان از نظــر 

کــه  گرفــت  فنــی و بهداشــتی مــورد بازدیــد ریاســت دانشــگاه علــوم پزشــکی قــرار 
در هــر زمینــه توصیــه هــای الزم در پشــتیبانی از برنامــه ســامت ســالمندان و 
گــزارش  کــز نگهــداری ارائــه نمودنــد. بنابرایــن همیــن  حمایــت هــای فنــی از مرا
کــرد تــا بتوانیــم در آینــده بــا  ج دل نوشــته ای ابــراز امیــدواری  دکتــر صومــی بــا در
ــه  ــزوم در خان ــه و اجتمــاع و در صــورت ل اجــرای برنامــه هــای خــوب، اول در خان
ســالمندان، آالم ســالمندان جامعــه را کاهــش دهیــم. گفتنی اســت در مرکز خوبان 

3۵ نفــر ســالمند مــرد و ۴۵ نفــر ســالمند زن نگهــداری می شــوند.

آینده ای بهتر با مشارکت سالمندان
کارشــناس مســئول  گــزارش روابــط عمومــی مرکــز بهداشــت شهرســتان تبریــز  بــه 
گفــت : دســتاوردهای توســعه  ســامت خانــواده مرکــز بهداشــت شهرســتان تبریــز  
بهداشــت،  وضعیــت  ارتقــای  اجتماعــی،  اقتصــادی،  شــرایط  بهبــود  ماننــد 
تغذیــه، مســکن و پیشــرفت دانــش وفــن آوری پزشــکی از عوامــل عمــده افزایــش 
امیــد بــه زندگــی بــه شــمارمی آینــد.  وی افــزود : ایــن تحــوالت همــراه بــا معرفــی 
توســعه  دســتاوردهای  از  بایــد  نیــز  آنــرا  کــه  موالیــد  کنتــرل  موفــق  روشــهای 

دانســت، درصــد ســالمندان را درکل جمعیــت افزایــش داده اســت.
کارشــناس مســئول ســامت خانــواده مرکــز بهداشــت شهرســتان تبریــز ادامــه داد: 
بنابــر آمارهــا ایــران در حــال حاضــر جــزو 1۰ کشــوری اســت کــه بــه ســرعت به ســمت 
کــه بــه ســن  کشــور مــا از نظــر تعــداد افــرادی  کهنســالی در حــال حرکــت اســت؛ 
پیــری مــی رســند، در جایــگاه ششــم جهــان قــرار دارد و بــا توجــه بــه رونــد افزایشــی 
ــر  ــده، ب ــن پدی ــا ای ــح ب ــورد صحی ــتای برخ ــور و در راس کش ــالمندان در  ــت س جمعی
اســاس مســئولیت قانونــی دولتهــا و سیاســت گزاران در چهارچــوب مســتندات 
قانونــی حفــظ تندرســتی و ســامت ســالمندان امــری امکان پذیــر  بوده  اســت. وی 
کــه منجــر بــه ســالمندی ســالم وفعــال  بــا اشــاره بــه اینکــه شــیوه صحیــح زندگــی 
گفــت : مــی تــوان از معلولیتهــا وبــار بیمــاری هــا ی مزمــن در دوران  مــی شــود 
کــرد. ســالمندی پیشــگیری نمــود و حفــظ و ارتقــای ســامت ســالمندان را فراهــم 
بــا بســیج همگانــی تمامــی بخــش های دولتــی، خصوصی و عموم  مــردم جامعه 

ــه ســالمندان و تامیــن   ســامت  ــرام ب ــری در جهــت احت گام هــای موث بتوانیــم 
ایــن قشــر برداریــم وزندگــی ســالم رابــه طــول ســالهای عمرآنــان بیافزاییــم ونــه 

فقــط طــول ســالهای عمــر را افزایــش دهیــم.
کالن شــهر تبریز با  کانونهای دوســتدار ســالمند فعال در  گفتنی اســت: 
آدرس و شــماره تماس به قرار زیر آماده ارائه خدمت به همشــهریان 

عزیز ســالمند می باشد.
کانون دوستدارسالمند  )شهروند ارشد( شهید منعم پور، زعفرانیه، فلکه   -1

بازار 3331۸2۸1
کانون دوستدارسالمند ) شهروند ارشد( دکتر ملک افضلی، بارنج جنب   -2

آرامستان 3669۴۰1۰
کانون دوستدارسالمند  )شهروند ارشد(  حضرت ولیعصر )عج(، شهرک   -3

پرواز، نرسیده به میدان پرواز، خیابان شهید عباس دوران 3۸۸۵9۷6۴
کری، ابوریحان خیابان  کانون دوستدارسالمند  )شهروند ارشد( شهید با  -۴

کوی سهند 3۴۷۷1۷91  سعدی 
کانون دوستدارسالمند  )شهروند ارشد( دکتر مبین، خیابان پاستور جدید   -۵

مابین تقاطع شریعتی و تقاطع طالقانی ساختمان صبا3۵۵۵3۰12
کانون دوستدارسالمند  )شهروند ارشد(  ابن سینا، شهرک طالقانی، 1۸   -6

متری ایدم، روبروی مسجد امام حسین 3۴۴9661۵1
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"العلم سلطان من وجده صال
 و من لم یجده صیل علیه"

زیـــن هـــردو یکـــی کارکـــن از هـــر چـــه کنـــی بـــس خواهی که بهین کار جهان کار تو باشد 
یـــا فایـــده گیـــر آن چـــه ندانـــی ز دگـــر کـــس یا فایده ده آن چه بدانی دگری را  
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 علــم اقتــدار اســت. هــر کــس ایــن قــدرت را بــه چنــگ 
ــد. ــه پیــدا کن ــد غلب ــد، می توان ــد تحکــم کن آورد می توان

هــر کســی ایــن اقتــدار را بــه دســت نیــاورد، بــر او غلبــه پیــدا خواهــد شــد، 
دیگــران بــر او قهــر و غلبــه پیــدا می کننــد بــه او تحکــم می کننــد.
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