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اصالحیه
بدینوســیله انتخاب بیمارســتان فوق تخصصی بهبود تبریز در سال ۱۳۹۸ به عنوان 
شرکت تعاونی برتر ملی در چهاردهمین جشنواره تعاونی های برتر کشور مندرج در گزارش 
»کمپین روبان صورتی ، آگاه ســازی بانوان ، سالم ســازی جامعه« چاپ شده در ویژه نامه 

آذربایجان جام جم در مورخ ۱/۸/۱۳۹۸ به شماره ۵۵۱۰ اصالح می گردد.

خیرین، بانی ساخت ۳۰ درصد 
از مدارس زنجان

اهتمام شیالت 
آذربایجان غربی برای افزایش 

4پرورش آرتمیا 4

پیشرفت 70 درصدی طرح کاداستر 
اراضی ملی  در خدابنده

4

ضرورت تسریع اجرای مطالعات بافت 
تاریخی 5 شهر آذربایجان غربی 

سرپرست معاونت امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی بر تسریع در اجرای مطالعات بافت تاریخی شهرهای 
ارومیه ،خوی، ماکو، تکاب و سلماس تاکید کرد. 

به گزارش جام جم آذربایجان غربی، پیمان آرامون در جلســه بررسی آخرین وضعیت اجرای طرح مطالعاتی بافت 
تاریخی شــهر های ارومیه، خوی، ماکو، تکاب و ســلماس که در محل استانداری برگزار شد با تاکید بر اهمیت حفظ 
و مرمت بافتهای تاریخی اســتان و بویژه شــهرهای دارای بافت تاریخی گفت: تمام دغدغه مدیریت استان حفظ و 

مرمت بافت های تاریخی با رفع مســائل و ...

همایش سراسری 
مدیران انجمن بیماران 

2و3کلیوی

4

وژیه آرذبایجان

تاکید رئیس کل دادگستری اردبیل بر مبارزه جدی 

و بی مالحظه با مفاسد

نشست رئیس کل دادگستری استان با مسئولین و بازرسان اداره کل بازرسی 
اســتان به منظور تبیین اهداف و بررسی نحوه ورود و برخورد سازمان بازرسی 

با جرائم و تخلفات، در محل سازمان بازرسی کل استان اردبیل برگزار شد. 
نرگــس امامي - خبرنگار جام جــم اردبیل: عتباتی رئیس کل 
دادگســتری استان در ابتدای این جلسه با تسلیت اربعین حسینی ، پیاده روی 
اربعین حسینی را مانور قدرت مکتب تشیع و جهان اسالم دانست و گفت: این 
مانور اقتدار که در راستای اهداف واالی اسالمی و اعتقادی انجام می شود، به 
برکت خون سید الشهدا هر سال پر رنگ تر از سال قبل اتفاق می افتد. لذا باید 

از این ظرفیت در پیشبرد اهداف واالی اعتقادی و شناساندن و معرفی مکتب 
تشیع به نحو مطلوب استفاده نمود.

وی در ادامه با تبریک ســالروز تشــکیل سازمان بازرســی از اقدامات و 
عملکرد های این سازمان در خصوص کشف فساد و تالش برای حسن جریان 
امــور در نهاد های اجرایی و دولتی قدردانی نمود.عتباتی در ادامه با اشــاره به 
وظایف و مسئولیت های سازمان بازرسی اظهار  داشت: نظارت بر حسن اجرای 
قوانین و مقررات در دســتگاه ها و نهادهای دولتی و عمومی به منظور مبارزه 
با فســاد، پاکسازی مراودات اداری و برقراری نظم اداری از مهمترین وظایف 
و رسالت های سازمان بازرســی است .وی گفت: بی شک کسب موفقیت در 
انجام امور زمانی محقق خواهد شــد که مردم احســاس کنند در جامعه فساد 
ســتیزی، مبارزه با رانت ، رشــوه و اختالس به معنای واقعی وجود دارد و مردم  

به طور ملموس این برخوردها را ببیینند.رئیس کل دادگستری استان با اشاره 
به اینکه ســازمان بازرسی یک سازمان تخصصی درپیشگیری ، بازدارندگی و 
کشف و برخورد با فساد است گفت: باید با تمام توان تالش شود تا ورود جدی به 
پرونده های مهم ، شاخص و پیچیده در فساد صورت بگیرد و با اتخاذ روش های 
نوین و کار کارشناسی شده هر گونه سوء استفاده فرصت طلبان از آنان گرفته 
شود.وی  با اشاره به لزوم اتخاذ تدابیر و اقدامات پیشگیرانه در برخورد با جرائم و 
تخلفات گفت: در صورتی که تذکرات و هشدارها در برخورد با فساد میسر نشود 
با هر گونه موارد تخلف قاطعانه برخورد می شود و در صورت مشاهده هرگونه 
سوء استفاده شخصی و فردی تعقیب کیفری  در دستور کار قرار می گیرد.بازدید 
از قســمت ها و واحد های مختلف سازمانی بازرسی استان از دیگر برنامه های 

حضور رئیس کل دادگستری استان بود.

تقدیر ســازمان بسیج کارگران 
کشور از پاالیشگاه تبریز

مســوول ســازمان بسیج 
کارگران و کارخانجات کشور 
طی لوحی که در حاشیه مراسم 
رونمایــی از تمبر ۳۱ شــهید 
پاالیشگاه تبریز به مدیر عامل 
پاالیشگاه تبریز تقدیم گردید از عملکرد مدیریت و کارکنان 

شرکت پاالیش نفت تبریز تقدیر و تشکر کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پاالیشــگاه 

تبریز در این لوح آمده است:
برادر بسیجی جناب آقای مهندس غالمرضا باقری

مدیرعامل محترم شرکت پاالیش نفت تبریز
با صلوات بر محمد و آل محمد و احترام، بدین وســیله 
مراتب تقدیر و تشــکر این ســازمان را به سبب همراهی و 
همکاری جنابعالی و همکاران آن مجموعه در برنامه های 
بســیج بخصوص در اجرای برنامه طرح جهاد همبستگی، 
را داشــته و از محضر حق تعالی توفیقــات روز افزون برای 
جنابعالی و مجموعه تحت مســوولیت شما را مسالت می 
نمایم.امید است با توکل به درگاه الهی و توجهات حضرت 
ولی عصر )عج( و اتکاء به خالقیت، حســن تعهد، نوآوری، 
صداقت و شــجاعت بیش از پیش در مصون سازی کشور 
و به ثمر رساندن رهنمونهای گوهربار رهبر معظم انقالب 
حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی( در راســتای افزایش 
روحیــه ایثار و مجاهدت در عرصه تولید و جنگ اقتصادی 

گام های موثرتری برداشته شود.
علی حســین رعیتی فرد- مسوول سازمان 
بسیج کارگران و کارخانجات کشور

۴۰۰ کیلومتر راه فرعی و روستایی 
در آذربایجان شرقی احداث می شود

 مدیرکل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای آذربایجان شرقی 
گفت: بیش از ۴۰۰ کیلومتر راه 
فرعی و روســتایی در استان در 
قالب طرح ابرار در دست احداث 

و تکمیل است.
اورجعلــی علیزاده، افزود: طرح ملی اقدام برای راه های 
روستایی)ابرار( با هدف ساخت و تکمیل طرح های نیمه کاره 
راه های روستایی در کشور توسط سازمان راهداری و حمل 
و نقل جاده ای اجرا می شود. وی با اشاره به تداوم این طرح 
در سطح روستاهای استان، اظهار داشت: اولویت این طرح 
تکمیل طرح های نیمه کاره و راه های روســتایی باالی ۵۰ 

خانوار فاقد راه مناسب است. 
علیــزاده ادامه داد: در آذربایجان شــرقی در مرحله اول 
عملیات زیرسازی و آســفالت ۷۰ راه فرعی و روستایی در 

شهرستان های مختلف در حال اجراست. 

خبر

به بهانه افتتاح تصفیه خانه آب ابهر و خرمدره
 پویش هر هفته الف-ب ایران

خواستن توانستن است، 
اکنون وزارت نیرو این ضرب 
المثل قدیمــی را در پویش 
افتتاح هفتگــی طرح های 
بزرگ و مهــم صنعت آب و 
برق ســرلوحه کار خویش 
قرارداده اســت. وزیر نیرو در پیام خــود عنوان نموده 
است »آبادانی ایران در هیچ شرایطی متوقف نمی شود 
. پویش »هرهفته الف-ب-ایران« فرصتی است برای 
تبلور همدلی بخش های مختلف جامعه و ایجاد نشاط 
و امیدواری«. درهمین راستا در شهریور امسال استان 
زنجان ) پس از تهران ( طالیه دار شــروع این پویش در 
بین اســتانها گردید و تصفیه خانه آب شهرهای ابهر و 
خرمدره به دســت وزیر محترم نیرو افتتاح شد که این 
طرح یکی از 22۷ پروژه ای اســت که قرار است تا پایان 
سال با اعتبار بیش از ۳۳۰ هزار میلیارد ریال  به خانواده 
صنعت آب و برق اضافه گردد. و اما تصفیه خانه آب ابهر و 
خرمدره از چند جهت حائز اهمیت است : ۱-برداشت آب 
از سفره های زیرزمینی دشت ابهر و خرمدره طی سالیان 
اخیر  باعث افت سطح آب به میزان ۳۱ متر گردیده است 
که افتتاح تصفیه خانه سبب کاهش برداشت و کاهش 
ســرعت افت سفره های آب در این منطقه خواهد شد . 
2-تعدد منابع تامین آب )منابع زیرزمینی و ســطحی( 
سبب افزایش قابلیت اطمینان سیستم آبرسانی شده و 
تاب آوری سیســتم را در مقابل انواع حوادث باال خواهد 
برد.۳-کیفیت بســیار باالی آب تصفیه شده، ارمغانی 
اســت از جانب شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
برای شهروندان فهیم شهرهای ابهر و خرمدره. نگارنده 
با تجربه 2۵ سال فعالیت در صنعت آب و فعالیت در چند 
تصفیه خانه بزرگ آب کشور با جرات و اطمینان اظهار 
می دارد که درحال حاضر تصفیه خانه آب ابهر و خرمدره 
یکی از پیشرفته ترین و با کیفیت ترین تصفیه خانه های 
آب کشور اســت  که تمامی مراحل طراحی، ساخت و 
نظارت آن توسط مهندسین کشور عزیزمان انجام شده 
است. آرزوی قلبی تک تک اعضای خانواده صنعت آب 
و برق کشور رفاه، آسایش و سالمت هموطنان وآبادانی 

و سربلندی کشور عزیزمان، ایران می باشد .
علیرضا جزء قاسمی -  مدیر عامل شرکت آب و 
فاضالب استان زنجان

یادداشت

تجلیل از مدال آوران یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان
 علوم پزشکی کشور

در مراســم تجلیل ۵ تن از دانشــجویان دانشگاه علوم 
پزشکی اردبیل که در یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان 
علوم پزشــکی کشور  مقام های نخست کشوری را کسب 
کرده بودند مورد قدردانی و تجلیل ریاســت دانشــگاه قرار 

گرفتند. 
رقیه لهجه - خبرنگار جام جم اردبیل: رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل » دکتر قدرت اخوان اکبری « 
در این نشست صمیمی که با حضور مسئول دفتر نهاد رهبری 
در دانشگاه و جمعی از مسئولین و معاون آموزشی دانشگاه 
برگزارشد گفت: یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم 
پزشکی کشور در سال ۹۸ در شش حیطه استدالل بالینی، 
آموزش پزشــکی، تفکر علمی در علوم پایه ،کارآفرینی در 

بستر دانشگاه های هزاره سوم ،مطالعات میان رشته ای علوم 
انسانی و ســالمت و حیطه مدیریت نظام سالمت برنامه 
برگزار شــد که در مجموع از ۳۰ نفر راه یافته به مرحله اول 
کشوری در شش حیطه المپیاد ۱۰ نفر از دانشجویان دانشگاه 
علوم پزشــکی اردبیل به مرحله دوم انفرادی راه یافتند و در 
نهایت ۴ نفر از دانشــجویان توانســتند در رقابتی سخت و 
فشرده موفق به کســب ۴ مدال طال و نقره و دیپلم افتخار 
در حیطه استدالل بالینی و کارآفرینی در بستر دانشگاه های 
هزاره ســوم شــوند.دکتر قدرت اخوان اکبری به زحمات 
وتالش مستمر اســاتید مدرس المپیاد اشاره کرد و گفت: 
به همت مدرســین دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و تالش 
دانشــجویان نخبه دانشگاه، امسال شاهد هستیم که پس 

از 2 سال کار بی وقفه وپرتالش، دانشجویان عزیز دانشگاه 
توانســتند در این المپیاد با افتخار آفرینی مدال های طال و 

نقره را کسب نمایند.
در این آئین تجلیل، از خانم دکتر ســمیه متین مدرس 
حیطه اســتدالل بالینی، دکتر مهدی حسین نژاد مدرس 
حیطه کارآفرینی در بســتر دانشگاه های هزاره سوم، دکتر 
ســید سعید حسینی اصل مدرس تفکر علمی در علوم پایه، 
دکتر مهریار نظری محمدی مدرس حیطه فلسفه پزشکی و 
دکتر ناهید احمدیان یزدی مسئول یازدهمین المپیاد علمی 
دانشجویان علوم پزشکی کشور و مدرس آموزش پزشکی 

تقدیر به عمل آمد.
همچنین از حسین صالح زاده دانشجوی پزشکی که در 

حیطه استدالل بالینی مدال طال، مهدی سعادت دانشجوی 
پزشکی که در حیطه استدالل بالینی مدال طال، نورمحمد 
مالباشی دانشجوی پزشکی که در حیطه کارآفرینی مدال 
طــال، نرگس صمدی خادم دانشــجوی پزشــکی که در 
حیطه کار آفرینی مدال نقره، دنیا دوست کامل دانشجوی 
داروســازی که در حیطه تفکر علمی دیپلم افتخار، علیرضا 
نسیمی دوست دانشجوی پزشکی رتبه ۱۶ کنکور سراسری 
۹۷و حمیدرضا نسیمی دوست دانشجوی رشته پزشکی رتبه 
۹۸ کنکور سراسری ۹۷ از طرف دکتر اخوان اکبری رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی با اهدای لوح افتخار مورد قدردانی و 

تجلیل قرار گرفتند.

طراحی نمای واحدهای تجاری محدوده بقعه »شیخ صفی الدین اردبیلی«
رییس اداره هماهنگی ستاد بازآفرینی 
راه و شهرســازی استان اردبیل گفت: به 
منظور ساماندهی ضلع شمالی و شمال 
شــرقی محدوده بقعه شیخ صفی الدین 
اردبیلی طراحی نمای واحدهای تجاری 

محدوده بقعه انجام گرفت.
محســن امامي - خبرنگار 

جام جم اردبیل: » عبدالرحمن روحی 
« در جلسه ساماندهی اطراف بقعه شیخ 
صفی الدین اردبیلی که در ســالن شهید 
دادمان راه و شهرســازی اردبیل برگزار 
شــد با اعالم این مطلب افزود: اداره کل 
راه و شهرسازی استان اردبیل به منظور 
ساماندهی ضلع شمالی و شمال شرقی 

اطراف بقعه شــیخ صفی الدین اردبیلی 
با عقد قراردادی با مهندســین مشــاور 
نســبت به ســاماندهی و ایجاد منظر 
شهری و بررسی مطالعه و طراحی نمای 
واحدهای تجاری محدوده بقعه و مداخله 
در محالت داخل شهر )محالت قدیم( در 
راستای طرح های بازآفرینی اقدام نموده 

اســت.وی گفت: در این راستا و با حضور 
نمایندگان شرکت بازآفرینی، فرمانداری، 
شــهرداری اردبیــل، اداره کل میراث 
فرهنگی و معاونت شهرسازی و معماری 
اداره کل و مهندســین مشاور پنام پارسه 
جلسه ای برگزار و پس از ارائه توضیحات 
توسط مشــاور و اســتماع نمایندگان 

دســتگاه های اجرایی تصمیمات الزم 
اتخاذ گردید.رییس اداره هماهنگی ستاد 
بازآفرینی راه و شهرسازی استان اردبیل 
افزود: در جلسه فوق مقررگردید در جبهه 
جنوب شرقی تقاطع عالی قاپو اقدامات 
بهسازی،  نوسازی و جداره سازی توسط 

سازمان میراث فرهنگی انجام شود.

اجرای کاشیکاری بین کابینت
با انواع کاشی های ایتالیایی، اســپانیایی وایرانی، اجرای سنگهای تزئینی 
روی شومینه و پشت تلویزیون و سرستون ها مرمت و تعویض کاشی های حمام 
و دستشویی باچسب و بدون کوچکترین تخریب و آسیب درکمترین زمان                                   

   ۰۹۱۹۰۰۶۰۱۶۸ مجید

۸ و ۹ آبان  در تبریز برگزار می شود؛ 
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۸ و ۹ آبان ماه  در تبریز برگزار می شود

* درمان رایگان مهمترین کمک دولت به اقشار کم درآمد
آقای غضنفری مدیر عامل شرکت  سینا حمد آریا که حدود ۱۰ سال است با انجمن خیریه حمایت از 
بیماریهای کلیوی استان آشناشده معتقد است در کشوری که برپایه نظام اسالمی بنا شده می بایست 

خدمات دارو و درمان به صورت رایگان در اختیار مردم قرار گیرد.
وی می گوید: مادامیکه درمان در کشور رایگان صورت نگیرد اقشار کم درآمد همواره با مشکالت 
و سختی هایی چون باالبودن هزینه های دارو- بیمارستان و بستری – عمل های جراحی و ... دست 

و پنجه نرم خواهند کرد.
این خیر نیکوکار که حاضر به گفتگو با خبرنگار ما نبود معتقد اســت: کارهای خیری که افراد خیر 
انجام می دهند فقط باید بخاطر شکرانه نعمت های فراوانی باشد که خداوند تبارک و تعالی در اختیار 
بندگانش قرار داده و اگر در انجام این کارها حرف از معامله و دادوستد باشد اون شخص قافله را باخته 

و کارش اجر معنوی نخواهد داشت.
آقای غضنفری با ابراز ناراحتی از وضعیت ناخوشــایند بیماران بخصوص بیماران خاص و کلیوی 
می گوید: برای اینکه باری از روی دوش این عزیزان برداشته شود باید همه مردم بخصوص کسانی 
که وسعشان اجازه می دهد با کمک دولت که نقش بسیار بزرگی در حل مشکل این قشر از جامعه دارد 

به میدان بیایند و در ساخت زندگی بهتر و امیدوارانه تر به آنها سهیم باشند.

*حل مشکل مالی سالمت نیازمندان را تضمین می کند 
دکتر ناصر کسرایی مدیرعامل هلدینگ سنتال و یکی از خیرین فعال تبریزی که نزدیک به دو دهه 
از آشناییش با انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان می گذرد در مورد این بیماری و در کل بیماران 
مبتــال به بیماریهای خاص می گوید: به نظر من بین بیمــاران خاص و نیز کلیوی با  فقر مالی رابطه 
مســتقیمی وجود دارد. چراکه این افراد اگر امکان مالی داشتند از همان بدو شروع نارسایی با مراجعه 
به پزشک و درمان خود مانع پیشروی بیماری خود می شدند و وضعشان تا این حد وخیم نمی شد که 

نیاز به پیوند و دیالیز داشته باشند.
وی با اشــاره به اینکه هرروز در این انجمن شــاهد بیمارانی هســتیم که به دلیل فقر مالی به فقر 
ســالمتی مبتال شــده اند گفت: این وظیفه ماست که دست به دســت هم دهیم و هر دو مشکل آنها 
را پوشــش دهیم. فردی که شغل مناســب، تغذیه کافی، مسکن مناسب نداشته باشد احتمال مبتال 
شــدنش به فقر سالمتی و بسیاری از بیماریهای سخت بسیار بیشتر از کسانی است که تقریبا زندگی 

ایده الی دارند.
این خیر تبریزی افزود: هرچند شــرایط کنونی جامعه ما طوری اســت که درصد باالیی از مردم با 
مشــکالت اقتصادی عدیده ای مواجهند اما متاسفانه در جامعه ما فقر فرهنگی بسیار بیشتر و نگران 
کننده تر از فقر اقتصادی خودنمایی می کند. هرچند خیلی ها با اعتقاد به صدقه سعی می کنند تا حدودی 
به نیازمندان کمک کنند اما این مساعدت ها بسیار کمتر از میزانی است که بتوان نیازهای دارو و درمان 

و مسکن و ... بیماران نیازمند را مرتفع کرد. 
دکتر کسرایی به ضرورت احساس عزم ملی در حوزه خیرین تاکید کرد و گفت: با فرهنگ سازی 
بســیار گسترده که در ســایه حمایتهای همه جانبه دولتمردان و بخش خصوصی میسر می شود می 

توان این کمک ها را همگانی و ریشه ای کرد.
مدیرعامل هلدینگ سنتال با اشاره به اینکه خیرین درصد محدودی از کل افراد جامعه محسوب می 
شوند و به تنهایی نمی توانند گامی از پیش ببرند کاهش هزینه های جاری دولت و کمک به نیازمندان 
از محل مازاد هزینه های جاری را یکی از راهکارهایی دانست که دولت و خیرین می توانند با کمک 
یکدیگر تا حدودی نیازمندان را پوشش دهند و به کاهش فاصله طبقاتی ) هرچند ناچیز( کمک کنند.

* پیشگیری از بیماری برنده تر از درمان
خانم زارعی خیابانی یکی دیگر از خیرین تبریزی است و از حدود ۱2 سال پیش در نمایشگاه بین 
المللی تبریز با انجمن حمایت از بیماران کلیوی اســتان آشــنا شده و فعاالنه در عرصه کمک به این 

انجمن گام برمی دارد.
وی که به نیابت از خانواده خیابانی در این عرصه قدم گذاشــته و به قول خود ادامه دهنده راه پدر 
خیرش می باشــد یکی از بزرگترین مشــکالت کنونی جامعه را فقر فرهنگی مردم برشمرد و گفت: 
متاســفانه امروزه فقر فرهنگی بر فقر اقتصادی غالب شــده و خیلی از موارد مشاهده می کنیم افراد با 
هزینه های گزاف و حتی اسراف رفتگان خود را راهی سفر آخرت می کنند درحالیکه اگر از همین افراد 
تقاضا کنید مقداری کمک به بیماران و درماندگان بکنند شاید یک هزارم آن هزینه ها را تقبل نکنند.

کارشناس بیمه پاسارگاد افزود: به نظر من بیماران خاص و آنهایی که نه تنها درد ناشی از مریضی 
برایشان غیرقابل تحمل شده بلکه هزینه های سرسام آور دارو و درمان کمرشان را شکسته و زمانی 
با اندکی آسوده خاطری به مداوای دردشان خواهند پرداخت که خیرین و کسانی که به قول خودشان 
دستشــان به دهانشــان می رسد آستین ها را باال زده و با همکاری یکدیگر از ته دل دردی از دردهای 

نیازمندان بکاهند و متناسب با درآمد خود به آنها کمک کنند نه صرفا برای رفع تکلیف و دفع بال.
این بانوی خیر تبریزی پیشگیری را موثر تر از درمان دانست و گفت: اگر اولیا و بزرگترها بچه های 
خود را از همان سنین پایین با بهداشت فردی و رعایت اصول اولیه بهداشتی بخصوص در مدره آشنا 

سازند جلوی خیلی از بیمارها مثل نارسایی کلیوی گرفته می شود.
وی در ادامه ســاماندهی موسســه های خیریه را یکی دیگر از راهکارهای کمک رسانی بهتر به 
نیازمندان دانســت و گفت: هرچند از قدیم االیام آذری ها و بخصوص شــهروندان تبریزی در کمک 
کردن به نیازمندان زبانزد خاص و عام بودند و این امر باعث تاســیس تعداد کثیری موسسه و انجمن 
های خیریه شــده اما خیلی وقتها شاهد هستیم انجمن های کوچکتر به تنهایی نمی توانند آنطور که 
باید در کمک رسانی به نیازمندان موفق عمل کنند. لذا اگر به بحث ساماندهی موسسات و نیز همکاری 
موسسات کوچکتر با موسسات بزرگتر و شناخته شده تر توجه بیشتری شود شاید بتوان تعداد زیادی 

از نیازمندان را پوشش داد.

قائم مقام مدیر عامل و مسئول امور استان های 
انجمــن بیماران کلیوی کشــور گفت: ۹۵ درصد 
دستگاه های دیالیزی کشور وارداتی بوده و بیشتر 

آن ها از آلمان تامین می شود.
انوشــیروان  باقری،  با بیــان اینکه هم اکنون 
در واردات دســتگاه های دیالیزی با مشکل مواجه 
هستیم، افزود: جامعه جهانی باید راهی پیدا کند تا 
بیماران خارج از مسائل سیاسی از امکانات درمانی 
و دارویی برخوردار شــوند و دستگاه های دیالیزی 

به راحتی در اختیار کشور ما قرار گیرد.
وی اظهار داشــت: دســتگاه هــای دیالیزی 
ســاعات کار مشخصی دارد و ســاعت کار آن ها 
۷ تا ۱۰ هزار ســاعت است که به خاطر مشکل در 
واردات این دســتگاه ها از آن ها بیشتر استفاده می 
شــود بنابراین کیفیت کار آن هــا پایین می آید و 

نیاز است تا دستگاه جدیدی جایگزین آن شود.
قائم مقام مدیر عامل و مسئول امور استان های 
انجمن بیماران کلیوی کشــور با اشــاره به اینکه 
هم اکنــون با وجود تحریم ها مشــکلی در تامین 
۹۰ درصد داروهای بیمــاران کلیوی وجود ندارد، 
گفــت: در تامین دســتگاه های دیالیز با مشــکل 
مواجه هســتیم که خیران در این زمینه وارد عمل 

شده و به کمک این انجمن می آیند.
باقری، با قدردانی از خیران و تالش پزشــکان 
به ویژه سرپرســتاران در ارایه خدمات به بیماران 
کلیــوی ادامه داد: سرپرســتاران 2۴ ســاعته در 
خدمــت بیمــاران کلیوی بوده و نیــاز به حمایت 

مسئوالن دارند.
وی گفت: براســاس آمار وزارت بهداشــت و 
درمــان هم اکنون حدود ۳2 هــزار بیمار دیالیزی 
در کشــور وجود دارد که حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد آن 
ها زنان هســتند و کمک به این افراد موجب تامین 

آسایش خانواده بیماران می شود.
قائم مقام مدیر عامل و مسئول امور استان های 
انجمــن بیماران کلیوی کشــور یادآوری کرد: در 
ســال های اخیر با تالش ایــن انجمن و همکاری 
پزشــکان و خیران بیش از ۵۰ هزار پیوند کلیه در 

کشور انجام شده است.
باقری، با اشاره به اینکه پیوند کلیه در کشور به 
۳ روش اهدای عضو از طریق مرگ مغزی، اهدای 
عضو از ســوی خانواده و اهدا از سوی افراد غریبه 
انجام می شــود، افزود: اکنون ســایر کشورها به 

دنبال روش های پیوند کلیه ایرانی هستند.
وی گفت: از ابتدای شــهریور امســال ثبت نام 
پیونــد دهنده و پیوند گیرنده و انجــام پیوند کلیه 
از طریق ســامانه انجام می شــود و با این اقدام از 
فعالیت افــراد خارج از این ســامانه در این زمینه 

جلوگیری می شود.
قائم مقام مدیر عامل و مسئول امور استان های 
انجمن بیماران کلیوی کشور با بیان اینکه بیماران 
کلیــوی توانجویــان پنهــان جامعه هســتند، از 
مســئوالن خواست تا امکانات الزم برای برگشتن 

این بیماران به زندگی دوباره را فراهم کنند.
باقــری، با تاکید بر حمایت از بیماران کلیوی از 

ســوی مردم و خیران، ادامه داد: فتواهایی در این 
زمینه وجود دارد که علما نیز می توانند ســهم امام 
خود را به بیماران کلیوی اهدا کنند و وزارت کشور 
نیز مجوز پرداخــت فطریه به بیماران کلیوی را به 

این انجمن صادر کرده است.
وی هزینه انجام پیوند کلیه در کشــور را حدود 
2۰۰ میلیــون ریال اعالم کرد و گفت: این رقم در 
عراق بیش از 2 میلیارد ریال اســت و تا ســال ۶۵ 
بیماران کلیوی برای پیوند به خارج اعزام می شدند 
ولی اکنون تمامی مراحل پیوند در کشور انجام می 
شود و این کار موجب جلوگیری از ارزبری به خارج 

از کشور در این زمینه شده است.
قائم مقام مدیر عامل و مسئول امور استان های 
انجمن بیماران کلیوی کشور اظهار داشت: انجام 
هــر وعده عمل دیالیز ۴ تــا ۵ میلیون ریال هزینه 
مســتقیم دارد در حالــی که با پیونــد کلیه به این 
افراد ۸۰ درصد آن ها مــی توانند دوباره به جامعه 

بازگردند.
باقری، افزود: انجمن بیماران کلیوی در ســال 
۵۹ به صورت غیررســمی و بعد از سال ۶۰ با کسب 
مجوز قانونی فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز 
کرد و اکنون بیش از ۱۹۰ شــعبه و دفتر در ســطح 

کشور دارد.
وی از برگــزاری همایش سراســری مدیران 
انجمــن بیماران کلیوی در ۸ و ۹ آبان در تبریز خبر 
داد و گفت: این همایش با هدف بیان مشــکالت 
مدیــران انجمن ها و ارایه راهکار برای حل آن ها  

برگزار می شود.   
مدیــر انجمن بیمــاران کلیــوی آذربایجان 
شــرقی نیز گفت: هم اکنون یک هزار و ۷۰۰ بیمار 
دیالیزی در سطح استان وجود دارد که از این تعداد 
یــک هزار و 2۵۰ تا یک هزار و ۳۰۰ نفر مربوط به 

تبریز و شهرهای حومه است.
عادل فیروزی، افزود: ای

ن انجمن از نظر مالی و اداری به بیماران کلیوی 
خدمــات ارایه می کند و هزینه دارویی، وســایل 
پزشــکی، بســتری و رفت و آمد بیماران به بخش 

دیالیز را پرداخت می کند.
وی با قدردانی از خیران و پزشــکان در حمایت 
از این انجمن، یادآوری کرد: هم اکنون ۹۸ درصد 
بیماران کلیوی استان شناسایی شده است و بخش 
پیوند در بیمارســتان امام رضا)ع( تبریز انجام می 

شود

* ترویج فرهنگ اهدای عضو جدی تر 
از گذشته 

 عــادل فیــروزی مدیر انجمــن خیریه حمایت 
ازبیماران کلیــوی در رابطه با تاریخچه این انجمن 
گفت: انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران 
در ســال ۱۳۵۹ و با همت تعدادی از بیماران کلیوی 
و حامیــان مالی در تهران پایه گذاری شــده و دفتر 
استان آذربایجانشرقی نیز به تبع دفتر مرکزی ایران 
در اوایل دهه شــصت افتتاح و در راستای سرویس 
دهی و حمایت از قشــر آسیب پذیر بیماران نارسائی 

کلیوی برابر اساســنامه تشــکیالتی تا بحال انجام 
وظیفه نموده است.

وی افزود: به منظور سهولت و دسترسی بیماران 
به خدمات حمایتی انجمن، دفاتر نمایندگی انجمن 
خیریه حمایت  از بیماران کلیوی اســتان در هشت 
شهرستان تابعه و در طول سنوات گذشته راه اندازی 

و به بیماران تحت پوشــش ارائه خدمت نموده اند. 
مدیــر انجمن خیریه حمایــت از بیماران کلیوی 
اســتان آمار بیماران دیالیزی استان را حدود ۱۷۴۰  
نفر برشــمرد و گفت: از ایــن تعداد یک هزار و ۳۴۰ 
بیمــار در شهرســتان تبریــز و بقیه شــامل دیگر 

شهرستان  می باشند. 
فیروزی با اشــاره به اینکه هم اکنون حدود ۳۵۰ 
بیمــار با گروه های خونی متفاوت در لیســت نوبت 
پیوند هســتند، خاطرنشان کرد:  عزیزانی  که نیاز به 
پیونددارنــد  هزینه باالیی را می طلبد که باید همه به 
فکر تامین آن باشــیم چون در واقع به نوعی با جان 

انسان ها سر و کار داریم.
مدیــر انجمن خیریه حمایــت از بیماران کلیوی 
آذربایجان شــرقی در ادامه به برخی مشکالت این 
بیماران اشــاره کرد و گفت: هرچند بیماران نارسائی 
کلیه جهت انجــام همودیالیز خود هیچگونه وجهی 
پرداخت نمــی کنند و تمامی هزینه  ها بعلت اطالق 
بیماری خاص به بیمار کلیوی ، توســط سازمانهای 
بیمــه گر پرداخت میشــود، امــا هزینه های تامین 
داروهای مورد لزوم و تجهیزات پزشــکی مورد نیاز 
)اغلب کاتتــر و رگ مصنوعی(، ایــاب و ذهاب به 
بخش دیالیز، هزینه های معیشــتی و به ویژه هزینه 
تامیــن کلیه مورد نیــاز جهت پیونــد از مهمترین 

مشکالت این بیماران بشمار می رود. 
وی افزود: همچنین مشــکل اشــتغال و مسکن 
بیمــاران تحت پوشــش به عنــوان معضلی جدی 
مطرح میباشــد چراکه بدلیل گرفتاری سرپرســت 
خانوار به بیماری و ناتوانی وی در انجام امور شــغلی 
خود، وضعیت معیشــتی خانواده دچار آشــفتگی و 
مشکالت فراوانی شــده و استیجاری بودن مسکن 
تعــداد کثیری از بیماران تحت پوشــش نیز معضل 

مضاعفی برای آن عزیزان می باشد.
وی بااشــاره به اینکه هزینه پیوند کلیه در سال 
جاری با احتســاب آزمایش حدود 2۰ میلیون تومان 
می باشــد که باید توســط بیمار واجد شرایط پیوند 

تامین شــود گفت: هزینه مربوط برابر دستور العمل 
ابالغــی دفتر مرکــزی انجمن خیریــه حمایت از 
بیماران کلیوی ایران مبلغ نوزده میلیون تومان است 
که توسط بیمار واجد شرایط پیوند تامین میشود و در 
این راســتا انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی 
آذربایجانشــرقی، در صورت ناتوانــی مالی بیمار از 
پرداخت هزینه مرتبط، مطابق معلومات و شــناخت 
قبلی خود از نحوه معیشــت بیمار به تناســب اعتبار 

مالی مساعدت می کند.
فیــروزی خاطرنشــان کرد: بــه منظور کاهش 
مشــکالت آنها، این انجمن تا حد ممکن سعی کرده 

در محورهای زیر به بیماران واجد شرایط کمک کند 
که عبارتند از: مساعدت های دارو و درمان، پرداخت 
کمک  هزینه پیوند کلیه  و هزینه بستری و تجهیزات 
پزشــکی، پرداخت مســتمری ماهانه کمک هزینه 
ایاب و ذهاب  به بخش دیالیز و  توزیع ســبد غذایی و 

اقالم مورد نیاز در زمان های ضروری.
مدیــر انجمن خیریه حمایــت از بیماران کلیوی 
اســتان افزایش بی رویه بیماران نارســائی کلیه را 
یکی از مهمترین مشــکالت جامعه بخصوص این 
انجمن دانست و از رسانه ها و مراجع ذیربط تقاضای 
اطالع رسانی و آگاهی سازی عمومی از زمینه های 
بیماری نارسائی کلیه و از ارگانهای متولی بهداشت 
و درمان تقاضای انجام اقدامات پیشــگیرانه جهت 
رده های ســنی مختلف جامعه بــه ویژه گروههای 

پرخطر را خواستار شد.  
فیروزی ادامه داد: متاســفانه شرایط اقتصادی 
جامعه باعث شده اکثر کلیه دهندگان به صورت آزاد 
و خــارج از دخالت انجمن اقدام به فروش کلیه خود 
بکننــد و این امر باعث شــده انجمن کلیه از ابتدای 
ســال جاری کلیه ای برای نیازمندانی که در لیست 

انتظارند  هماهنگی آنچنانی نداشته باشد.
وی افزود: کمک به بیماران نارســایی کلیوی از 
مصادیق بارز ایثار و نوعدوســتی است و آیه شریفه 
"هرکس نفســی را احیا کند مثل آن اســت که تمام 
انفاس را احیا نموده" بر این موضوع صحه گذاشــته 
و از مردم نوعدوســت و نیکوکار اســتان دعوت می 
شــود از راههای زیر ما را در این امر خیر یاری کنند.

تعییــن مقرری ماهانه از طریق تکمیل فرم های 
اشــتراک ماهانه و جلب اعانات توســط متصدیان 
مشــارکت  هــای مردمــی انجمــن و ارایه قبض 
رسمی - واریز کمک های مردمی به شماره حساب 
۱۰۰۷۳۴۴۳۸۰۰۱ نزد بانک ملی ایران و یا از طریق 
کارت به کارت - واریــز وجوهات به صندوق های 
جلب اعانات انجمن در سطح شهر و معابر عمومی و 
اماکــن و نیز اهداء لوازم خانگی – ارزاق ضروری و 
... به دفتــر انجمن جهت توزیع بین بیماران نیازمند 
از مهمترین راههای کمک به این عزیزان می باشد.

این مقام مســئول در خصوص فرهنگ ســازی 
اهــداء عضو و اقداماتی که این انجمن در ســالهای 
اخیر انجام داده است گفت: متاسفانه فرهنگ اهداء 
عضو از مرگ مغزی در جامعه ما بسیار ضعیف بوده و 
در مقایسه با فرهنگ نوع دوستی و مهربانی ایرانیان 
آنطور که باید جانیفتاده است. اگر بین خانواده ها این 
فرهنگ جــا می افتاد دیگر نیازی به اهدای عضو از 

زنده نداشتیم.
وی افزود: اما به لحاظ بســط و توســعه فرهنگ 
اهداءعضو از جســد در طی سالهای گذشته انجمن 
کلیوی آذربایجانشرقی اقدام به ثبت نام از داوطلبین 
متقاضی اهــداء عضو بعد از مــرگ مغزی نموده و 
کارتهای شناسائی جهت اینگونه افراد صادر نموده 

است . 
فیروزی  افزود: در ضمن  در کلیه بروشــورهای 
تبلیغاتی و برنامه های آموزشــی بخش اهداء عضو 
از جســد بصورت جدی اطالع رســانی شــده و در 
 ehda ( این راســتا ســایت اهداء عضو ایرانیان
center . ir( راه انــدازی و عالقمندان میتوانند 
با مراجعه به نشــانی ســایت مزبور و ثبت نام در این 

اقــدام خیر، انجمن و بیماران نیازمند را یاری کنند.
بی شــک نقش رســانه ها و جرایــد تصویری و 
نوشتاری در این امر خطیر مهم و اثر گذار خواهد بود.

 آنهــا می توانند با صحبت بــا خانواده های اهدا 
کننده در رســانه های تصویری و حتی نوشــتاری 
مــردم را بــا فرهنــگ خیرخواهانه اهــدای عضو 
بیشــتر آشــنا کنند. فیروزی در خاتمه به نمایندگی 
از انجمــن خیریه حمایت از بیماران کلیوی اســتان 
الزم دانســت از زحمات و تالشهای ارزنده اداره کل 
امور اجتماعی استانداری و کمیته بیماریهای خاص 
استان و دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت 
درمانــی تبریز به ویــژه معاونین درمان، غذا و دارو، 
مســئول امور بیمــاران خاص دانشــگاه و خیرین 

بزرگوار، تقدیر به عمل آورد.

حمایت از بیماران خاص و کلیوی عزم ملی می خواهد

خیرین در گفتگو با خبرنگار جام جم 

انوشــیروان باقری؛ قائم مقام مدیر عامل و مسئول 
امور اســتان های انجمن بیماران کلیوی کشور با بیان 
اینکه بیماران کلیوی توانجویان پنهان جامعه هستند، 
از مسئوالن خواســت تا امکانات الزم برای برگشتن 

این بیماران به زندگی دوباره را فراهم کنند

عادل فیــروزی؛ مدیر انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی 
آذربایجان شرقی گفت: به منظور سهولت و دسترسی بیماران به 
خدمات حمایتی انجمن، دفاتر نمایندگی انجمن خیریه حمایت  
از بیماران کلیوی اســتان در هشت شهرستان تابعه و در طول 
سنوات گذشته راه اندازی و به بیماران تحت پوشش ارائه خدمت 

نموده اند 
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همایش سراسری مدیران انجمن بیماران کلیوی

* خانه دار شدن مرهمی است بر 
دردهای خانواده 

شــرایط بد اقتصادی حاکــم بر جامعه 
باعث شــده این روزها قشرعظیمی از مردم 
با مشکالت اقتصادی فراوانی مواجه شوند 
و کمرشــان زیر این همه فشار خم شود. در 
این میان خانواده هایی هســتند که نه تنها 
فقر مالی چنان ابری ســیاه بر زندگی شان 
ســایه افکنده بلکه به واسطه داشتن بیمار 
یــا بیمارانی که معلولیت یا شــرایط خاص 
بیماری یک یا چند عضــو خانواده، زندگی 

شــان را تحت الشــعاع قرار داده و کمر خانواده را این بار نه تنها خم کرده بلکه شکســته است. یکی از 
خانواده هایی که به سختی امرار معاش کرده و نیاز مبرم به حمایت خیرین و جامعه دلسوز دارند خانواده ای 

است که در یکی از محالت حاشیه کالنشهر تبریز در خانه ای محقر و استیجاری زندگی می کنند.
سه نفر از اعضا و فرزندان این خانواده معلول جسمی – حرکتی و ذهنی هستند و یکی از آنها عالوه 

بر معلولیت جسمی – حرکتی نیاز شدیدی به پیوند کلیه دارد.
اما پدر و مادر خانواده به دلیل فقر مالی شدید قادر به تهیه کلیه برای جوانشان نیستند و پسر بیمارشان 

ذره ذره جلوی چشمان رنجدیده شان آب می شود.
اســفندماه سال گذشته صالح قلیلو مدیرعامل انجمن خیرین مســکن ساز استان در گفت وگو با 
خبرنگار جام جم وعده داده بود حداکثر تا اواخر بهار یا اوایل تابســتان امسال با اتمام ساخت خانه، این 
خانواده را صاحب خانه کنند. البته به قول متولیان انجمن کلیوی استان انجمن خیرین حدود ۱۵ میلیون 
تومان مساعدت کردند تا این زمین توسط خیری به اتمام برسد، اما متاسفانه بهزیستی کمک زیادی 
نکرد و اکنون نه تنها با گذشت بهار و تابستان و پایان مهرماه این خانواده صاحب خانه نشدند بلکه با ادامه 
وضع کنونی حاال حاالها چشم ما به جمال خانه تکمیلی این خانواده محترم تبریزی روشن نخواهد شد. 
براساس قانون قرار است به منظور حمایت از خانواده هایی که بیش از دو معلول دارند و بضاعت کافی 
برای تهیه مسکن مناسب ندارند کمک بالعوض ۳۰ میلیون تومانی توسط نهادهایی چون بهزیستی، 
کمیته امداد و ... پرداخت شود. اما سازمان بهزیستی تاکنون تنها دو میلیون تومان از این مبلغ را پرداخت 
نموده و اعالم کرده برای پرداخت مابقی پول باید خانه در حال ساخت به طبقه اول برسد. هرچند طبق 
بازدیدهای بعمل آمده این خانه تقریبا  تا پیلوت تکمیل شده،  بر اساس آخرین بازدید های به عمل آمده 
جهت تکمیل این منزل مسکونی سازمان بهزیستی باید به طور جدی ورود کرده تا قبل از فرا رسیدن 
فصل زمســتان این واحد تکمیل وتحویل شــود البته کمک های خیرانه و نو دوستانه میتواند ما را در 

تحقق این امر یاری رساند  

* درد بی پایان دیالیزی ها
یکی دیگر از اشــخاصی که سالهاست با بیماری نارسایی کلیوی دست و پنجه نرم  می کند  قاسم 
خانی است. وی سالها پیش ساکن شهرستان اهر بود به دلیل بیکاری و به امید پیداکردن شغلی مناسب 
و استفاده از امکانات درمانی شهر راهی تبریز می شود. اما نه تنها شغل مناسبی پیدا نمی کند بلکه در 
البالی هزینه های اضافی زندگی شهرنشــینی غرق شده و به قول خودش با خانمش در خانه محقر 

اجاره ای و نمور به سختی روزگار می گذراند.
قاســم خانی که از دوران نوجوانی گرفتار این نارســایی شده در مورد بیماریش می گوید: حدود ۱۶ 
ســال پیش و زمانیکه ۱۵ ســال بیشتر نداشتم به دلیل عفونتم به بیمارستانی در اهر رفتم و آنجا بعد از 

انجام آزمایشات متوجه شدم کلیه هایم درست کار نمی کنند و باید دیالیزشوم.
وی افزود: اکنون ۱۵ سال است با این نارسایی عجین شده ام و چون مشکل قلبی دارم نمی توانم 
پیوند کلیه بکنم. البته اگر این مشکل را هم نداشتم باز به دلیل هزینه باالی پیوند قادر نبودم این عمل 

را انجام دهم.
این جوان دیالیزی از خدمات دســتگاههای دیالیز بیمارستان ارتش تبریز هم ناراضی است و می 
گوید: دســتگاه های دیالیز بیمارســتان ارتش قدیمی اند و درســت کار نمی کنند. این امر باعث شده 
همیشه مشکل داشته باشم. حتی چند بار خواستم بیمارستانم را عوض کنم که مسئوالن بیمارستان 

موافقت نکردند.
آری فلک که درســت نچرخد چرخ بعضی از انســانها هم وارونه می چرخد. متاسفانه وی عالوه بر 
مشــکالت مربوط به بیماری و وضعیت جســمی خود درگیر فقر اقتصادی نیز هست و آنطور که خود 

می گوید با حقوق ماهیانه ۵۰۰ هزار تومانی در یکی از شرکتهای خدمات نظافتی مشغول کار است.
* پی گیری به موقع بیماری مساویست با حفظ سالمتی 

یکی دیگر از بیماران کلیوی آقای صمدی است. وی  که ۳۴ سال داشته و سال ۹2 متوجه نارسایی 
کلیه های خودش شده، یکسال پس از آشنایی با انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی و در سال ۹۷ 

با خرید کلیه موفق شده تحت عمل جراحی پیوند کلیه قرار گیرد.
این جوان پیوندی با اشاره به اینکه افراد مجبورند بعد از پیوند به تناسب وضعیت جسمی خود فعالیت 
اقتصادی داشته باشند گفت: قبل از عمل پیوند کارگاه ساخت آنتن داشتم اما بعد از عمل به دلیل بوی 
سوختگی ایجاد شده در محل کارم نتوانستم این شغل را ادامه دهم و به ناچار کارگاهم را تعطیل کردم 
و فعال بیکارم. صمدی افزود: به شکر خدا بعد از پیوند وضعیت جسمانی ام خیلی بهتر شده و اکنون تنها 
داروهای تجویزی دکتر را مصرف می کنم. اما هزینه های دارو باالســت و با شــرایط بیکاری که دارم 
تهیه آنها برایم مشکل است.  وی از دولت و متولیان مربوطه درخواست کرد با ایجاد شغل های مناسب 

برای افراد دیالیزی و پیوندی تا حدودی مشکل مالی آنها را کم کنند.
اقــای صمدی علت مبتال شــدن به نارســایی کلیوی خود را کوتاهی و عــدم پی گیری به موقع 
فشــارخونش دانســت و گفت: اگر زودتر مشکل فشار خونم را پی گیر می شدم شاید هرگز به نارسایی 
کلیوی دچار نمی شدم. این جوان پیوندی که پدر یک دختر هفت ساله است، ادامه داد: چندی پیش از 
کمیته امداد وام پنج میلیون تومانی درخواست کردم که بعد از پنج ماه با درخواست من به شرط معرفی 
دو ضامن موافقت کردند اما چون بیکار بودم نتوانستم وامم را بگیرم. چراکه فرد بیکار چطور می تواند 

اقساط وامش را بپردازد.
این سه خانواده نمونه ای از هزاران خانواده بیمار و معلولی هستند که نه تنها فقر سالمتی زندگی را به 
کامشان تلخ کرده بلکه نداشتن حداقل امکانات رفاهی و شغلی باعث شده چرخ فلک بروفق مرادشان 

نچرخد و همیشه خدا شرمنده زن و فرزندانشان باشند.

* نارسایی کلیه و مشکالت بعد از آن
کلیه و دســتگاه ادراری یکی از اعضای حیاتی و 
بسیار مهم بدن انسان است که وظایف بسیار مهمی 
برعهده دارد، اختالالت و بیماری های دستگاه کلیه 
و مجاری ادرار ممکن است در هر سنی و با هر شدتی 

اتفاق بیفتد.
کلیه ها در حالت  طبیعی  وظیفه  پاک  کردن  بدن  از 
مواد زاید را به  عهده  دارند و در صورت  نارســایی  آنها، 
مواد زاید در بدن تجمع  یافته  و در دفع این مواد از بدن 
مشکل ایجاد می شود که به  بروز عالیمی  که  شدت  

آنها متغیر است، می انجامند. 
در اغلــب موارد،بیمار ســال ها بــه این بیماری 
مبتالســت بدون آنکه خودش خبر داشــته باشد و 
نهایتاً وقتــی عالئم این بیماری بروز می کند که فرد 
چــاره ای جز انجام مکرر دیالیز یــا پیوند کلیه ندارد. 
بنابراین افرادی که در معــرض ابتال به این بیماری 
هســتند)مثل افراد دیابتی یا فشارخونی( باید به طور 
دوره ای آزمایش های مربوط به عملکرد کلیه شان را 
انجام دهند تا نارسایی کلیه شان در مراحل اولیه کشف 
شود؛ چون در این صورت می توان با دارو و رژیم غذایی 

سرعت پیشرفت نارسایی کلیه را کند کرد. 
انواع نارسایی کلیه

نارســایی کلیه بــه دو نوع حاد و مزمن تقســیم 
می شود. هر یک از این دو نوع خود می تواند در نتیجهٔ 
شمار زیادی از دیگر معضالت بدنی پدید آمده باشد. 

نارسایی حاد کلیوی 
در نارســائی حاد کلیه عملکرد کلیه بطور سریع و 
شــدید مختل می شود. شروع این عارضه سریع بوده 
و مدت آن ممکن اســت چندین ساعت تا چندین روز 
باشد. عالئم نارسایی حاد کلیه کاهش ادرار، ضعف و 
بیحالی، کم خونی، گیجی،  تهوع، افزایش و یا کاهش 
فشارخون و مهمترین عالمت آن افزایش غلظت اوره 
و کراتینین خون اســت. این نوع نارسایی در صورت 
درمان می تواند به کلی بهبود یابد اما نارســایی مزمن 
کلیــه معمواًل بدون انجام دیالیــز یا پیوند کلیه قابل 

درمان نیست.
ســه علت عمده برای وقوع نارسایی کلیوی حاد 
وجود دارد که شــامل عوامل پیش از کلیه که موجب 
کاهش جریان خون کلیه ها شده وعملکرد کلیه ها را 

مختل می کنند مانند خونریزی ، سوختگی، شوک.
ـ عوامل داخل کلیه که به علت صدمه مستقیم به 
بافت کلیه باعث نارسایی می شوند مانند اثر سموم و 

داروها برسلولها یا ضربه به کلیه.
ـ عوامل بعداز کلیه مانند ســنگ کلیه ومجاری 

ادرار، تومورها.
درمان نارسایی کلیوی حاد شامل برطرف کردن 
علت زمینه ای مثل درمان سنگ های کلیوی، جراحی 
تومورها، دارو درمانی، قطع مصرف یا کاهش غلظت 
داروهای مسبب در خون، تامین حجم مناسب خون و 

مایعات، دیالیز، رژیم غذایی، استراحت است.
نارسایی مزمن کلیوی

به آســیب یا کاهش کارکــرد کلیه به مدت ۳ ماه 
یا بیشــتر بیمــاری مزمن کلیه گفته می شــود که با 
آزمایش های دقیق تشــخیص داده می شود و عدم 
درمــان آن منجر بــه بیماری کلیــوی مرحله آخر 
می شــود؛ دیابت علت اصلی بیمــاری مزمن کلیه 

شناخته شده است.
تقریبــا بین 2۵ تــا ۴۰ درصد بیمــاران مبتال به 
دیابت دچار آسیب کلیه می شــوند؛ فشار خون باال، 
بیماری های قلبیـ  عروقی و چاقی نیز از دیگر عواملی 
هستند که باعث سخت شدن دیواره عروق کلیه شده 

و در نتیجه باعث بیماری های مزمن کلیه می شود.
علت نارسایی مزمن کلیه شامل بیماری های  نظیر 
لوپوس ،گلومرولونفریت ، عفونت های  مزمن  مجاری  
ادرار اســت.   نارســایی  مزمن  کلیه  معمــواًل به طور 
تدریجی  بروز می کند. تا هنگامی  که  ۶۰-۷۵ درصد 
قدرت  تصفیه  کلیه ها از دســت  نرفته  باشد، نارسایی  
مزمن  کلیه  عالمتی  نداشته  یا عالیم  اندکی  دارد. پس  
از آن  یک  یا چند مورد از عالیم  زیر ممکن  است  وجود 
داشته  باشــد: بیحالی ، گیجی  و خواب آلودگی ، فشار 
خون  باال، بوی  بد تنفس ، کرختی ، گزگز و ســوزش  
ســاق  و پا، انقباضات  عضالنی ، کم خونی ، با عالیم  
رنگ  پریدگی . درمان نارسایی مزمن کلیوی می تواند 

شامل درمان دارویی و دیالیز باشد.
دیالیز چیست؟

دیالیــز نوعي درمان اســت . زمانــي که کلیه ها 
فعالیتهاي طبیعي خود را انجام ندهند به دیالیز احتیاج 
دارنــد یعني زماني که کلیه هــا دیگر فعال نبوده و یا 
نود درصد از کار افتاده باشــند. دیالیز به ماشین خون 
شویي نیز شهرت دارد و در لغت به معني تجزیه و جدا 

کردن است.
دیالیزعملیاتي است که جایگزیني براي بسیاري 
از وظایف ومسئولیتهاي طبیعي کلیه ها مي باشد و به 

افراد این امکان را مي دهد با اینکه دیگر کلیه هایشان 
به خوبي کار نمي کند، بتوانند زندگي خوب و مفیدي 

را بگذرانند. 
 نقش دیالیز چیست؟

دیالیز شبیه کلیه هاي ســالم کار مي کند و تمام 
اعمالي که یک کلیه در تعادل بخشــیدن بدن انجام 

مي دهد را اعمال مي کند.
۱ – میزان مواد در خون مانند: سدیم، بي کربنات 

و پتاسیم را ثابت نگاه مي دارد.
2 – دیالیز شــبیه صافي بوده تمامي مواد زاید را از 

بدن دفع مي کند.
۳ – دیالیز آب اضافي بدن را رد مي کند.

۴ – فشار خون را تنظیم مي کند. 
کلیه پلی کیستیک

کلیه پلی کیســتیک یک بیماری کلیوی ارثی که 
در آن کیست هایی در کلیه ها تشکیل می شود؛ علت 
این بیماری ناشناخته است؛ بیشتر بیماران دچار این 
اختالل تا بزرگسالی بی عالمت هستند و پس از آن در 
طی حداکثر 2۰ سال، عالیم به آهستگی پیشرفت می 
کند که شامل عفونت های مکرر کلیه، احساس وجود 
یا لمس توده ای در شکم، پرفشاری خون و خستگی 
اســت. در صورتی که بیمار بدون عالمت و عوارض 
باشد، معمواًل به درمان کلیه پلی کیستیک ومصرف 
دارو نیاز نیســت و درمان آنها بصورت حمایتی بوده و 
شامل کنترل فشــارخون ، رژیم غذایی و استراحت 
اســت. در صورت بروز عالئــم، درمان آنها بصورت 

کنترل درد و دارو درمانی می باشد.
* عفونت دستگاه ادراری

عفونت دستگاه ادراری توسط گروهی از میکروب 
های بیماری زا در دستگاه ادراری ایجاد می شود و به 
دو گروه عفونت دستگاه ادراری فوقانی )عفونت کلیه 
ها، حالب ها، التهاب نفرونها ) پیلونفریت ( و دســتگاه 
ادراری تحتانی ) عفونت مثانه، پروســتات، پیشابراه ( 

تقسیم می شوند.
* سنگ های کلیوی

سنگ کلیه ذرات کوچک و سختی هستند که در 
یک یا هر دو کلیه ایجاد می شــوند؛ سنگ ها ممکن 
اســت در هر نقطه از کلیه تا مثانه یافت شوند و اندازه 
آنها از شن، ریگ تا تشکیل سنگ های بزرگ متفاوت 

است.
* عالئم هشدار دهنده اختالل در عملکرد دستگاه 

کلیه و مجاری ادرار
در صورت مشــاهده عالئم زیر باید جهت بررسی 

بیشتر و دقیق تر به پزشک مراجعه شود:
ـ اضافه وزن چند کیلو گرمی ناگهانی یا ورم کردن 

صورت و پا
ـ احساس درد بعد از ادرار کردن

ـ تخلیه ناکامل ادرار
ـ کوتاه شــدن فواصل ادرار کــردن) کمتر از دو 

ساعت (
ـ تغییر رنگ، بو و حجم ادرار

ـ قطع و وصل شدن ادرار
ـ ســختی دفع ادرار ) نیاز به زور زدن برای شروع 

ادرار(
ـ کم شدن فشار و جریان ادرار نسبت به قبل

ـ سختی نگه داشتن ادرار
ـ سوزش و ادرار قطره قطره

ـ وجود درد در پهلوها
رژیم غذایی افراد مبتال به نارسایی کلیوی

به دلیل کم اشــتهایی مبتالیــان به این بیماری، 
بهتر اســت تعــداد وعده های غذایی ایــن بیماران 

افزایش یابد.
مصرف نمک در این بیماران باید محدود شود.

مصرف قند و شــکر و غذاهــای حاوی آن ها باید 
محدود شود.

نان مصرفی باید کم نمک و تهیه شده از آردهای 
سبوس دار باشد.

حبوبات )مانند نخــود، عدس، لوبیا( حاوی مقدار 
زیادی پتانســیم هستند و بهتر است به شکل محدود 

مصرف شوند.

ســیب زمینی حاوی مقدار زیادی پتاسیم است و 
بــرای مصرف آن باید پوســت آن از قبل گرفته و به 
مدت چند ساعت در آب خیسانده شود تا مقدار پتاسیم 

موجود در آن کاهش یابد.
ســبزی ها و میوه ها حاوی مقدار زیادی پتاســیم 
هســتند اما به دلیل دارا بودن بسیاری از مواد مغذی 
ضــروری برای بدن، باید به مقدار متناســب از انواع 

کم پتاسیم آن ها استفاده کرد.
میوه های کم پتاســیم: ســیب، نارنگــی، لیمو، 
گریپ فــروت، انگور، گیــالس، توت فرنگی، هلو، 
آنانــاس، هندوانه، تمشــک، زغال اخته. میوه های 
پرپتاســیم: موز، خرما، پرتقال، کیــوی، گالبی، آلو، 
شــلیل، زردآلو، طالبی، گرمک، خربــزه، میوه های 
خشک. سبزی های کم پتاسیم: خیار، جوانه حبوبات، 
کاهو، کلم، گل کلم، کلم بروکلی، پیاز، لوبیاسبز، فلفل 
سبز، کدو ســبز، بادنجان، شلغم، هویج، تربچه، 
ریواس، قارچ. ســبزی های پرپتاسیم: گوجه فرنگی، 

سیب زمینی، چغندر، بامیه، کدوحلوایی، فلفل تند.
پختن سبزی ها سبب باال رفتن مقدار پتاسیم قابل 
جذب آن ها می شــود بنابراین بهتر است سبزی ها به 

شکل خام مصرف شوند.

* فرهنگ اهدای عضو از مرگ مغزی ها
اهدای عضو عملی انســان دوستانه و تصمیمی از 
جنس نور و روشنایی اســت که زندگی دوباره ای به 
افراد نیازمند عضو می بخشد و برای همیشه آثار این 

کار خیر برای اهدا کننده باقی می ماند.
نخســتین الیحه   پیوند اعضای افراد فوت شده 
کشــور سال ۱۳۷2 خورشــیدی به مجلس شورای 
اســالمی تقدیم و چهار سال پس از آن نیز آیین نامه  
مرکز دیالیز و پیوند اعضا تدوین شــد. پس از تغییر و 
تحول های بسیار و در ۱۳۸۱ خورشیدی شبکه  فراهم 
آوری اعضای پیوندی ایران شکل گرفت که وظیفه  
شناسایی بیماران مرگ مغزی شده در بیمارستان ها، 
"از کودک ســه ماهه تا انسان ۸۰ ساله که دچار مرگ 
مغزی شــود و دارای اعضای بدن ســالمی باشد می 
توانــد اعضای بدن خود را به فــرد دیگر اهدا کند" را 

برعهده گرفت.
شخصی که دچار مرگ مغزی شده باشد قادر است 
یک تا هشــت عضو بدن خود را به فرد دیگری اهدا 

کند.
آمارها نشان می دهد نزدیک به یک چهارم ظرفیت 
اهدای عضو کشور مورد استفاده قرار می گیرد که یکی 
از دالیل آن را باید عدم رضایت خانواده ها دانســت. 
زیرا با توجه به شرایط روحی خانواده ها، آنها رضایت 
نمی دهند تا اهدای عضــو صورت پذیرد. همچنین 
کمبود واحدهای فراهم آوری هم مهم هســتند. به 
همین دلیل واحدهای فراهم آوری باید افرادی را که 
دچار مرگ مغزی می شوند به موقع شناسایی کنند تا 
اقدام های الزم برای اهدای اعضای آنها انجام شود.

همانگونه که ایســت قلبی یک امر پذیرفته شده 
است و خانواده ها پذیرفته اند که وقتی فرد دچار ایست 
قلبی می شود، درگذشته است، باید به آنها آموزش داده 
شــود که بدانند وقتی فرد دچار مرگ مغزی هم می 
شود، تفاوتی با آن ندارد. همانگونه که با دستگاه های 
خاصی یک قلــب یا کلیه را زنده نگه می دارند مرگ 
مغزی هم به همین صورت است و چون با استفاده از 
دســتگاه های خاص به آن اکسیژن و سُرم وصل می 
کنند، قلب خون را به جاهای دیگر بدن می رســاند و 
همیــن امر هم این امکان را به پزشــک می دهد که 
بتواند اعضای بدن شــخص مرگ مغزی شده را اهدا 
کند. بنابراین اگر همان موقع که فرد دچار مرگ مغزی 
می شــد، قلب هم از کار می افتاد، بحث اهدای عضو 

هم پیش نمی آمد.
خانــواده ها باید بدانند که مرگ مغزی صد در صد 
غیرقابل برگشت است و تاکنون موردی اتفاق نیفتاده 
که فردی که دچار مرگ مغزی شــده بتواند سالمت 
خود را به دســت آورد در حالی که این فرد با اعضای 
بدن خود می توانست، زندگی را به چندین بیمار دیگر 

هدیه کند و جان آنها را نجات دهد.

دکتر حمید طیبی خسروشاهی، سرپرست بخش 
دیالیز استان

*فرهنگ اهدای عضــو حلقه مفقوده 
تریبون بدست ها

دکتر حمید طیبی خسروشاهی سرپرست بخش 
دیالیز استان که یکی از خیرین حوزه سالمت استان 
آذربایجان شرقی نیز محسوب می شود در خصوص 
علل نارسایی کلیه می گوید: دیابت و پرفشاری خون 
از مهم ترین علل بروز نارسایی مزمن کلیوی هستند. 
عفونتهای مکــرر، خودایمنی)نوع حاد( و اختالالت 
الکترولیتی نیز می تواند موجب نارســایی کلیه شود. 
مصرف بی رویه داروهای التهابی غیراســتروئیدی 
ماننــد ژلوفن، دیکلوفنــاک و ...، مصرف بی رویه و 
غیراصولی دمنــوش های گیاهی، داروهای تقویتی 
و نیروزا، مصرف فراوان ویتامین D، داروهای شیمی 
درمانی، اسهال و استفراغهای شدید، اعمال جراحی 

بزرگ و ... از علل نارسایی حاد کلیه هستند. 
این خیر تبریزی معتقد اســت: کنترل نکردن این 
بیمــاری به از بین رفتن کامل عملکرد کلیه ها منجر 
می شــود که در این شرایط، انجام دیالیز یا پیوند کلیه 
برای ادامه حیات بیمار ضروری خواهد بود. اما بررسی 
های علم پزشکی نشــان داده در صورت رعایت در 
مصرف این موارد حدود ۱۰۰ درصد نارسایی کلیوی 

قابل پیشگیری است.
وی کنترل بهتر و مکرر دیابت توسط متخصصین 
برای افرادی که ســابقه خانوادگی دارند و آزمایشات 
ساالنه افراد باالی ۴۰ ســاله ، رژیم غذایی مناسب، 
تغییر ســبک زندگی و کنترل مکرر فشــار خون را از 
مهمترین روشــهای جلوگیری از ابتال به نارســایی 

مزمن کلیه ذکر کرد.
دکتر طیبی خسروشاهی با اشاره به اینکه فرهنگ 
اهــدای عضو در کشــور ایران و به تبع آن اســتان 
آذربایجان شــرقی چندان جا نیفتاده و به عزم جدی 
دولتمردان و مسئوالن کشوری نیازمند است گفت: 
هرچند مقوله اهدای عضو در کشور ما سابقه چندانی 
ندارد اما در همین مدت چند ساله، رسانه ها و تریبون 
به دســت ها آنطور که باید وارد قضیه نشده اند و این 
امر باعث شــده فرهنگ اهدای عضو از مرگ مغزی 
در ایران با کشورهای دیگر فاصله زیادی داشته باشد.

وی با بیان اینکه در کشور ما اکثر پیوندها برخالف 
دیگر کشورها از طریق خرید و فروش عضو، آنهم به 
سهولت صورت می گیرد افزود: متاسفانه سالهاست 
خرید و فروش عضوی از بدن به امری بدیهی و پیش پا 
افتاده بدل شده و دالل ها با آگهی های عجیبی که در 
کوچه و خیابان و شبکه های اجتماعی دست به دست 
می کنند، آدم ها را به شــکل علنی و با وعده دریافت 
دستمزد باال به فروش »کلیه « دعوت می کنند و چه 
بسا خود را فرشته نجات می نامند. این درحالیست که 
در دنیا مقولــه اهدای عضو عمدتا از افراد دچار مرگ 
مغزی به بیماران نیازمند عضو پیوند زده می شــود و 
تعدادی هم از طــرق مختلف چون دریافت از فامیل 
زنده و یا قرار گرفتن در شرایط هیجانی اعضای خود 

را به بیماران اهدا می کنند. 
فوق تخصص نفرولوژی در ادامه به ایجاد مدیریت 
پیشــگیری از حوادث و بیماریها توسط تشکل های 
مردمی اشاره کرد و گفت: باتوجه به اینکه بیش از ۹۰ 
درصد بیماریها و ۱۰۰ درصد حوادث قابل پیشگیری 
اند، تشــکل های مردمی در قالب معاونت پیشگیری 
از حوادث و بیماریها مــی توانند ایرادات قابل حل را 
مطرح کرده و قبل از وقوع حادثه به اصالح آن ایراد و 

مشکل اهتمام ورزند.
عضو هیات علمی دانشــگاه علوم پزشکی تبریز 
وضعیت تجهیزات مورد استفاده بیماران کلیوی اعم 
از دستگاههای دیالیز و ... را در بیمارستانهای دولتی و 
تامین اجتماعی تبریز مطلوب ارزیابی کرد و گفت: به 
جز تجهیزات موجود در بیمارستان ارتش که به دلیل 
فرسودگی قابلیت خدمات رسانی مطلوب و بهینه خود 
به بیماران کلیوی را از دست داده اند بقیه بیمارستانها 
از دســتگاههای به روز بهره مندند و قادر به رقابت با 

کشورهای اروپایی هستند.
وی یــادآور شــد: در صورت اســتفاده مطلوب و 
مناســب ، عمر دســتگاه های دیالیز افزایش خواهد 
یافت و از تحمیل بار مالی اضافی بر دوش بیمارستان 

ها جلوگیری میشود  
فوق تخصص بیماریهای داخلی کلیه در پاسخ به 
این سوال که آیا بیماران دیالیزی و پیوندی در انتخاب 
شغل و فعالیتهای کاری خود با محدودیتهایی مواجه 
می شــوند گفت: هرچند برخی محیط ها و شغل ها 
به واســطه بو و ســنگینی کار برای بیماران پیوندی 
محدودیت هایی ایجاد می کنند اما دولت و بخصوص 
بخش خصوصی می تواند با ایجاد شــغل هایی چون 
رانندگی، قالی بافی، صنایع دستی و .... زمینه اشتغال 

اینگونه بیماران را فراهم کند.

رنج هایی که بیماران را دور می زند
بیماران کلیوی در گفتگو با خبرنگار جام جم 

نجمن خیرهی حمایت از بیماران کلیوی اریان گرامی باد
چهلمین ســالگرد اتســیس ا



با حضور امام جمعه تبریز صورت گرفت؛ 

راه اندازی گرمایش موتورخانه مرکزی طرح توسعهبیمارســتان 
فوق تخصصی بهبود
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رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
خدابنده از پیشرفت ۷۰ درصدی اجرای طرح کاداستر 
اراضی ملی و اصالح هندسی طی ۶ ماه اول سال جاری 

در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرنگار جام جم زنجان به نقل از روابط 
عمومی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری اســتان 
زنجــان، داوود بیگدلی رئیــس اداره منابع طبیعی و 
آبخیزداری شهرستان خدابنده با اشاره به اجرای طرح 
کاداستر اراضی ملی و اصالح هندسی گفت: تا کنون 

در ۱۵ پــالک با ۷۰ درصد پیشــرفت فیزیکی در این 
شهرستان اجرا شده است.

 وی با اشاره به احداث بند زیرزمینی در قریه صالح 
آباد از محل اعتبارات اســتانی بالــغ بر ۱۵۰ میلیون 
تومان و با  ۱۰۰درصد پیشرفت فیزیکی افزود: احداث 
سد خاکی کرســف از محل اعتبارات صندوق توسعه 
ملی با اعتبارات بالــغ ۱/2میلیارد تومان با ۵۰ درصد 
پیشــرفت فیزیکی نیز همچنان ادامه دارد. بیگدلی از 
احــداث مخزن ذخیره آب در حوزه آبخیز شــهری از 
محل اعتبارات صندوق توســعه ملی با اعتبارای بالغ 
بــر 2۳۵ میلیون تومان هم خبر داد و گفت: احداث بند 
رسوبگیر دابانلو با اعتباری بالغ بر ۱2۰ میلیون تومان 

اعتبارات استانی هم اکنون در حال اجراست.
بــه گفته رئیس اداره منابــع طبیعی و آبخیزداری 
شهرســتان خدابنده در ۶ ماهه اول امسال در۴ پالک 
شهرستان به مســاحت ۵۸۵۵ هکتار رفع تداخالت 
انجام شــده است. این مقام مســئول در ادامه خاطر 

نشــان کرد: در این بازه زمانی همچنین 22۰ هکتار از 
اراضی این شهرستان در راستای اجرای طرح حفاظت 
و قرق، تحت کپه کاری در حوزه آبخیز کرســف قرار 
گرفته است.  وی به برگزاری کالس ترویجی با عنوان 
تربیت آبخیزدار به منظــور اجرای پروژه های بخش 
ســیالب و برگزاری کالس ترویجی نحوه تشکیل 
تعاونی های منابع طبیعی و نقش آن در توســعه منابع 
طبیعی برای بهره برداران و حوزه نشــینان اشاره کرد 
و گفــت: صدور کارت همیار طبیعت، تهیه و ارســال 
برنامه های آموزشــی مجریان، تهیه وارسال برنامه 
های آموزشی پروژه محور مجریان، تکمیل و ارسال 
جدول مربوط به تعیین صالحیت تعاونی ها و پیگیری 
تأسیس تعاونی در سطح شهرســتان از دیگر برنامه 
های اداره منابع طبیعی شهرســتان خدابنده در حوزه 

آموزش و ترویج  بوده است.
بیگدلی به اقدامات صورت گرفته در حوزه ممیزی 
اراضی در این بازه زمانی هم گریزی زد و گفت: پاســخ 

به اســتعالمات از طریق سامانه ســامط ۱۱۷ مورد، 
اســتعداد یابی و واگذاری اراضی ملی در قریه ســوله 
جهت احداث نیروگاه خورشــیدی به مساحت 2۸و۶ 
هکتــار و در مجموع ۳۵هکتــار از جمله فعالیت های 

این اداره می باشد. 
وی  در ادامــه  تعداد پرونده هــای تخلف قاچاق 
چوب شهرستان خدابنده در ۶ ماهه اول امسال را یک 
مورد اعالم کرد و گفــت: تنظیم پرونده تخلف برای 
متصرفین اراضی ملی و ارســال به مراجع قضایی ۶۸ 
فقره اســت که به مساحت ۳۸2هکتار برای ۱2۸ نفر 
از متصرفین اراضی ملی می باشــد.به گزارش روابط 
عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان 
زنجان سامانه سامط در راستای تحقق اهداف دولت 
الکترونیک و در راســتای تســریع و تسهیل در پاسخ 
گویی به ارباب رجــوع و ارتقا کارایی دولت طراحی و 
اجرا شده است که از طریق این سامانه امکان استعالم 

اراضی از سراسر کشور را فراهم می سازد.

پیشرفت 70 درصدی طرح کاداستر اراضی ملی  در خدابنده

ضرورت تسریع اجرای مطالعات 
بافت تاریخی ۵ شــهر آذربایجان 

غربی 
معاونــت  سرپرســت 
امــور عمرانی اســتانداری 
آذربایجان غربی بر تســریع 
در اجــرای مطالعــات بافت 
تاریخــی شــهرهای ارومیه 
،خوی، ماکو، تکاب و سلماس 

تاکید کرد. 
به گزارش جام جم آذربایجان غربی، پیمان آرامون در جلسه 
بررســی آخرین وضعیت اجرای طرح مطالعاتی بافت تاریخی 
شــهر های ارومیه، خوی، ماکو، تکاب و سلماس که در محل 
استانداری برگزار شد با تاکید بر اهمیت حفظ و مرمت بافتهای 
تاریخی استان و بویژه شهرهای دارای بافت تاریخی گفت: تمام 
دغدغه مدیریت استان حفظ و مرمت بافت های تاریخی با رفع 

مسائل و مشکالت مردم در توسعه این مناطق است.
وی  ادامه داد: در طرح مطالعات بافت های تاریخی شهرهای 
اســتان باید پیوست های فرهنگی و اجتماعی مردم آن منطقه 
نیز لحاظ شــود. آرامون گفت: طــرح مطالعات بافت تاریخی 
شــهرهای ارومیه، خوی، ماکو، تکاب وســلماس باید هرچه 
ســریعتر و در مدت زمان حداکثر ۶ ماه با مشــارکت شهرداری 
های این شــهرها، راه و شهرسازی و اداره کل میراث فرهنگی 
اســتان تهیه و برای تصویب به کمیسیون ماده ۵ ارسال شود. 
وی همچنیــن به پیگیری و اخذ ۵ میلیــارد ریال برای اجرای 
مسیر پیاده و دوچرخه شهر تکاب اشاره کرد و گفت: در جلسات 
باز آفرینی شــهری نیز اولویت با بافت های محدوده مرکزی و 
تاریخی شــهرهای برای باز تعریف تعامالت پایدار اجتماعی 

است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
آذربایجان غربی نیز در این جلسه گفت: بافت تاریخی و قدیمی 
داخل محدوده های اصلی پنج  شــهر استان با تصویب شورای 
عالی شهرســازی و معماری کشــور احیــا، مرمت و حفاظت 
می شــود. جلیل جباری اظهار داشــت: احیای بافت تاریخی 
شهرهای خوی، ماکو و ارومیه هم اکنون در حال انجام  است و 
طرح احیا و حفاظت بافت تاریخی شــهر تکاب و سلماس نیز با 
تامین اعتبارالزم اجرا می شود. وی ادامه داد: بر اساس این طرح، 
تمام بناهای تاریخی داخل بافت قدیمی این شهرها نیز مرمت، 
حفاظت و استحکام بخشــی  می شود. در این جلسه شهرداران 
شــهرهای ارومیه، خوی، ماکو و تکاب نقطه نظرات خود را در 

خصوص روند اجرای طرح مطالعات بافت تاریخ ارائه کردند.

خیرین، بانی ســاخت ۳۰ 
درصد از مدارس زنجان

 مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان زنجان 
گفت: ۳۰ درصــد مدارس زنجان توســط خیرین 

ساخته می شود.
جهانگیــر صفری در مراســم افتتاح مدرســه 
کردبچه ابهر با اشــاره به نقــش ماندگار خیرین در 
جامعه، تصریح کــرد: خیرین یادگاری از خود بر جا 
می گذارند که نه تنها زمان هیچ وقت رنگ فراموشی 
بر آن نمی زند، بلکه این یادگاری ســینه به ســینه و 
نســل به نســل به آیندگان منتقل می شود. وی با 
بیان این که اقدامات خیرین و اثرات آن قابل وصف 
نیســت، ادامه داد: تنها کاری که می توان در مقابل 
کار خداپســندانه خیرین به عمل آورد، فرود آوردن 

سر تعظیم مقابل آن هاست.
این مســئول با اشاره به این که بیش از ۳۰ درصد 
پروژه های مدرسه ســازی در زنجان توسط خیرین 
ســاخته می شــود، اظهار کرد: از پروژه هایی که در 
ابهر هزینه آن توســط خیرین تامین شــده است، 
پــروژه کردبچه و پــروژه دیگر نیز مدرســه ای در 
صائین قلعه اســت که این پروژه در آینده نزدیک با 
حضور مقامات اســتانی افتتاح خواهد شد. مدیرکل 
نوســازی و تجهیز مدارس استان زنجان با اشاره به 
این که اعتبار هزینه شده برای مدرسه کردبچه ابهر 
۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان است، ادامه داد: بیش 
از ۳۵۰ میلیون تومان از این اعتبار توسط خیر پروژه 
هزینه شده اســت. صفری با اشاره به این که پروژه 
۱2 کالســه کردبچه دارای 22۵۰ متر زیربناست، 
ادامه داد: این پروژه همچنین دارای 2۰۰۰ مترمربع 
محوطه ســازی و 2۳۵ متر طول دیوار است. وی با 
اشاره به این که این پروژه از سال های گذشته تعطیل 
بود، اظهار کرد: با پیگیری های صورت گرفته، پروژه 
کردبچه روند رو به رشد به خود گرفته و در نهایت به 

بهره برداری رسید.

خبر

در راســتای تامیــن گرمایــش بخشــهای طــرح توســعه 
بیمارســتان بهبــود، گرمایــش موتورخانــه مرکــزی این 
بیمارســتان صبــح روز چهارشــنبه یکم آبان مــاه با حضور 
نماینــده محترم ولی فقیه در اســتان و امام جمعه محبوب 

تبریز، راه اندازی شد. 
به گــزارش روابط عمومی بیمارســتان بهبود، وی ضمن 
ابراز خرســندی از تالش هــای مدیرعامل و کادر درمان و 
کارکنان بیمارســتان از ارائه خدمات مطلوب به بیماران و 

مراجعین، قدردانی کرد.

کارگاه آموزشي تربیت ارزیاب در منطقه ۸  
عملیات انتقال گاز

-EFQM در راستاي استقرار مدل تعالي سازي
2۰۱۳ و حرکت در زمینه تعالي، دوره آموزشــي تربیت 
  2۰۱۳-EFQM ارزیــاب و ارزیابي معیارهاي مدل
با حضور مســئولین، متولیان و تسهیلگران و اعضای 
کمیته هــا و کارگروه های تعالــی منطقه ۸ عملیات 

انتقال گاز در تبریز برگزار شد.
بــه گزارش روابط عمومي منطقه ۸ عملیات انتقال 
گاز، دراین دوره آموزشــي که به مدت دو روز به طول 
انجامید، عبدالحمید اقتداریان، مدرس و مشاور مستقل 
مدیریت، اطالعات مبســوطي دررابطه با ارزش ها و 
مفاهیم بنیادین ســرآمدي، اهــداف جایزه ملي تعالي 
 EFQM سازماني، دالیل استفاده سازمان ها از مدل
و ویژگي هاي یک ارزیاب حرفه اي و توانمند را مطرح 
و در جمع فراگیران مــورد بحث و تبادل نظر قرار داد.

اقتداریــان با اشــاره به مدل هاي تعالي ســازماني یا 
ســرآمدي افزود: این مدل به عنــوان ابزار قوي براي 
ارتقاء عملکرد ســازمان بــه کار گرفته شــده و با به 

کارگیري این مدل، ضمن اینکه یک سازمان مي تواند 
میــزان موفقیت خود را در اجراي برنامه هاي بهبود در 
مقاطع مختلف زماني مورد سنجش و ارزیابي قرار دهد، 
مي تواند عملکرد خود را با ســایر سازمان های مشابه و 
به ویژه بهترین آنها در صنعت مقایســه کند . وي اظهار 
داشــت: سازمان متعالي ســازماني است که با اجراي 
رویکردها و فرایندهاي مناســب به نتایج خوب دست 
یابــد و ارتباط منطقي بین رویکردهــا و نتایج حاصله 
برقرار سازد و با تالش مداوم براي استقرار رویکردها و 

بهبود مستمر آنها در جهت تحقق اهداف حرکت کند. 
مدرس این دوره، ایجاد فضاي رقابتي، تشویق بنگاه ها 
براي انجام عملیات خودارزیابي و شــناخت نقات قوت 
و زمینه هاي قابل بهبود خود و ایجاد فضاي الزم براي 
تبادل تجربیات موفق بنگاه ها و سازمان ها را از اهداف 

جایزه ملي تعالي سازماني برشمرد.
اقتداریان در ادامه ضمن اشــاره به ســطوح تعالي 
افزود: سطوح تعالي، سازمان ها را در دستیابي به تعالي 
متمایــز مي کند و میزان موفقیت آنها را در دســتیابي 
به تعالي، نشــان مي دهــد و در این میان گواهی تعهد 
بــه تعالی، تقدیرنامه های تعالی در ۵ ســطح، تندیس 
های بلورین, سیمین و زرین به ترتیب از سطوح تعالي 
ســازمان مي باشــد. در ادامه کارگاه آموزشي، شرکت 
کنندگان با شیوه های آموزش و ارزیابی ارزیابان، اهم 
وظایــف ارزیابان، منطق رادار و مــوارد دیگر، آگاهي 
یافته و دیدگاه هاي خود را در قالب پرســش و پاســخ 

مطرح نمودند.

تو همچو صبحی و من شمع خلوت سحرم
تبسمی کن و جان بین که چون همی سپرم
چنین که در دل من داغ زلف سرکش تست

حافظبنفشه زار شود تربتم چو درگذرم

رئیس ســازمان جهاد کشاورزی استان گفت: باید برای توسعه صنعت 
آبزی پروری و بخصوص پرورش آرتمیا با جلب مشارکت بخش خصوصی 

اهتمام ویژه ای داشته باشیم.
به گزارش جام جم آذربایجان غربی، رســول جلیلی در مراسم تودیع و 
معارفه مدیر اداره شــیالت و آبزیان استان با اشاره به ظرفیت آذربایجان 
غربی در زمینه توســعه صنعت آبزی پروری افزود: این اســتان در زمینه 
صــادرات انواع آبزیان ظرفیت های متعددی دارد که  باید برای توســعه 
صنعت آبزی پروری و بخصوص پرورش آرتمیا با جلب مشــارکت بخش 

خصوصی اهتمام ویژه ای داشته باشیم.
وی افزایش برنامه های ترویجی و تبلیغی از طریق رسانه های جمعی 
در جهت افزایش فرهنگ و ســرانه مصرف آبزیان در اســتان را ضروری 
دانســت و افزود: برای باال بردن ســرانه مصرف باید ذائقه مردم را نسبت 
به مصرف ماهی تغییر داد. مدیر ســابق شیالت و آبزیان آذربایجان غربی 
نیز به ارائه گزارشــی از عملکرد ۴ ساله شــیالت استان پرداخت و گفت: 
یکی از فعالیت های شــاخص اســتان، اجرای موفق طرح پرورش آرتمیا 
در اســتخرهای فسندوز بود که این طرح با هدف بازسازی ذخایر آرتمیای 

دریاچه ارومیه انجام شــده است. معصوم فصیح پرورش گونه های جدید 
آبزیان را یکی از افتخارات چهار ســاله شیالت استان دانست و اظهار کرد: 
ســازمان جهاد کشاورزی اســتان و مدیریت شیالت آذربایجان غربی بر 
اساس ظرفیت هایی که در منطقه از جمله چشمه های دائمی، رودخانه ها 
و منابع آبی و چاه های اختصاصی برای پرورش ماهی که در پرورش ماهیان 
ســردابی و گرمابی و دیگر آبزیان مورد استفاده قرار می گیرد متولی بوده 
و زمینه را برای پرورش آبزیان فراهم کرده اســت.مدیر شیالت و آبزیان 

آذربایجان غربی به مجتمع دو هزار هکتاری گرمابی دشت فسندوز اشاره 
و بیان کرد: مجتمع دو هزار هکتاری فســندوز طرح الگوپذیری ترویجی 
ابزیــان بود که با همت دولت تمامی زیرســاخت های آن با اهداف عالیه 
باز سازی ذخائر آرتمیای دریاچه ارومیه احداث شده بود که به علت کم آبی 

و خشکسالی از سال ۸۱ این مجتمع تعطیل بود.
وی عنــوان کرد: با توجه به وجود ظرفیت مناســبی که در امر پرورش 
آرتمیا در استان وجود دارد با پرورش این آبزی می توان عالوه بر نیازهای 
داخلی، صادرات نیز داشــته باشــیم. فصیح بیان کرد: امسال حدود ۷۰۰ 
کیلو سیســت آرتمیا از مزارع فسندوز برداشت شــده و این طرح از جمله  
طرح های فاخری بود که در طول چهار ســال رسالت انجام شده است. در 
ادامه محمدباقر قریشی سرپرست جدید مدیریت شیالت و ابزیان استان 
نیز به تبیین برنامه ها و سیاســتهای کاری خود در جهت توســعه صنعت 
آبزی پروری در استان پرداخت. در این مراسم محمدباقر قریشی به عنوان 
سرپرســت مدیریت شیالت و آبزیان آذربایجان غربی معرفی و از زحمات 
۴ ســاله معصوم فصیح در این ســمت با اهدای لوح و هدایایی تجلیل و 

قدردانی شد.

اهتمام شیالت آذربایجان غربی برای افزایش پرورش آرتمیا 
خبر

افتتاح ۴5 فروشگاه وین مارکت در آذربایجان غربی
 تا پایان امسال

مدیر منطقه ای فروشــگاه هــای زنجیره ای 
ویــن مارکت در آذربایجان غربــی گفت: تا پایان 
ســالجاری تعداد فروشــگاههای وین مارکت در 

استان به ۴۵ باب افزایش می یابد. 
احــد زکریا در جمع خبرنــگاران با اعالم اینکه  
وین مارکت به عنوان زیرمجموعه رفاه از سال ۹۷ 
در کشــور آغاز به کار کرده اســت، افزود: در حال 
حاضر ۱2۷ شعبه وین مارکت در سطح کشور فعال 
اســت و بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته 
تا پایان امسال به ۴۰۰ فقره افزایش خواهد یافت. 
وی گفت : در استان آذربایجان غربی هم اینک 

۸ شــعبه در ارومیه و سه شعبه در خوی مشغول به 
کار است و تا پایان سال نیز ۴ واحد دیگر در ارومیه 
راه اندازی می شــود و کار راه اندازی یک فروشگاه 

در هر کدام از شــهرهای ســلماس، میاندوآب و 
مهاباد نیز در دست اجراست.

 زکریا افزود: در هر فروشگاه وین مارکت ۵ نفر 
مســتقیمًا مشغول به کار می شوند و به این ترتیب 
در پایان ســال برای 2۳۵ نفر در فروشــگاه های 
وین مارکت آذربایجان غربی اشتغالزایی می شود.

 وی تصریح کرد: هم اینک ۴۵ نفر در فروشگاه 
های موجود وین مارکت مشــغول به کار هستند. 
زکریا اظهار داشــت: وین مارکت تالش می کند با 
ارائه محصوالت بــا کیفیت مطلوب، قیمت پایین 

رضایتمندی حداکثری مشتریان را جلب کند.

                                                             موحدین - شهردار سراب

۱- موضوع مناقصه انجام امور خدمات شــهری ) رفــت و روب  معابرو جمع آوری  
وحمل زباله (

2- محل انجام مناقصه : شهر سراب ۳- مدت انجام مناقصه :۳2 ماه شمسی ) شروع 
قرارداد از تاریخ  ابالغ قرارداد لغایت ۳2 ماه(

۴- مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه: پیشنهاد دهندگان باید مبلغ سپرده شرکت 
در مناقصه قید شده در جدول باال را به شماره حساب ۳۱۰۰۰۰2۹۵2۰۰۵  بنام شهرداری 
سراب نزد بانک ملی مرکزی شعبه سراب واریز و فیش واریزی و یا به همان مبلغ ضمانت 
نامه بانکی ) که از تاریخ بازگشــایی پاکت باید ســه ماه مهلت داشته باشد ( را در پاکت 
تضمین ) پاکت الف( و پیشنهادات فنی  و مدارک مربوطه وسوابق  کاری و شرایط مناقصه  
و اسناد ارزیابی را در ) پاکت ب( و قیمت پیشنهادی خود را مطابق برگ پیشنهاد  قیمت 

در ) پاکت ج(  و مجموعه را در پاکت مناسب  و مهر شده  تحویل نمایند
۵- مناقصه گران واجد شــرایط ) صالحیت از اداره کار وامور اجتماعی ( می توانند 
اســناد مناقصه را در مقابل فیش واریزی به مبلغ 2۵۰/۰۰۰ ریال به شــماره حســب  
۳۱۰۰۰۰۰۵۸۸۰۰۹ بنام شــهرداری سراب نزد بانک ملی شعبه مرکزی خریداری کنند 

مبلغ واریز شده غیر قابل استرداد است.
۶- پیشنهادات باید حداکثر تا ده روز ار تاریخ انتشار دومین آگهی  وتا آخر وقت اداری 
به نشــانی سراب خیابان قدس شماللی ساختمان شهرداری -  دبیرخانه تحویل و رسید 

دریافت شود. ۷-  سایر جزئیات در شرایط و اسناد ارزیابی درج شده است.
۸-  بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف 
مقرر در اسناد مناقصه بوده و شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

شهرداری سراب در نظر دارد به استناد بند ۱ مصوبه شماره 2۸۳ شورای محترم اسالمی شهر سراب مزایده ماشین آالت  بصورت اجاره  و انجام امور خدمات شهری ) رفت و روب 
و جمع آوری  وحمل زباله ( را به مدت ۳2 ماه  به شرکت ها و پیمانکاران  واجد شرایط از طریق مزایده / مناقصه واگذار نماید

ف 
دی

ر

مبلغ سپرده  شرکت  میلغ مناقصه  )ریال(موضوع
در مناقصه) ریال(

مدت 
اجرا)ماه(

قیمت پایه ۱
خدمات شهری تا 

پایان سال ۹۸ 

۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال + ۱2 درصد افزایش سالهاي بعد 
)براي مدت باقي مانده سال ۹۸ بر مبناي سالیانه ۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

+ ۱2 درصد افزایش  از ابتداي سال ۹۹(

 ۱/7۵۰/۰۰۰/۰۰۰
ریال

۳2

قیمت پایه اجاره 2
ماشین آالت تا 
پایان سال ۹۸ 

۱/۹2۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال + ۱2 درصد افزایش سالهاي بعد
) براي مدت باقي مانده ســال ۹۸ بر مبناي سالیانه ۱/۹2۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال + 

۱2 درصد افزایش  از ابتداي سال۹۹(

 ۹۶/۰۰۰/۰۰۰
ریال

۳2

آگهی مزایده / مناقصه عمومی) مرحله دوم(  نوبت دوم


