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قدردانى از شركت گاز استان 
در چهارمين اجالس استانى نماز

تجليل شهردار از مدير و 
كارشناسان حراست منطقه 5

نسخه كاغذى پزشكى در 
آذربايجان شرقى حذف مى شود

بازديد   مســئوالن  از پروژه هاى عمرانى 
شهردارى سهند

عليخانى با  نظامى شهردار ،رياســت و اعضاى شوراى اسالمى سهند و همكاران شهردارى   
ديدار و از پروژه هاى عمرانى شهردارى  سهند بازديد كردند. 

 خبرنگار جام جم  آذربايجان شرقى: عليخانــى از پروژه هاى عمرانى شهردارى سهند از جمله 
ساختمان در حال احداث آتش نشانى فاز3و سالن ورزشــى چندمنظوره شهردارى سهند و همچنين مركز 

معاينه فنى خودرو در حال احداث فاز 3 بازديد كردند...
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آگهى مناقصه عمومى
سازمان عمران تبريز در نظردارد مناقصه هاى زير را طبق برآورد اوليه و مشخصات فنى از طريق 

مناقصه عمومى و با شرايط ذيل به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.
الف) از اشخاص حقيقى و حقوقى داراى ماشين آالت و تجربه كارى دعوت بعمل مى آيد.

سازمان عمران تبريز

نوبت اول

مبلغ تضمين شركتمبلغ برآورد اوليهب)
 در مناقصه

شماره مجوز
"  هيئت مديره"

صالحيت
 مورد نياز

1)  عمليات اجرايى آسفالت 
تراشى در سطح خيابانهاى 

شهر تبريز

-/3/000/000/000 ريال
( سه ميليارد ريال)

-/150/000/000 ريال
(يكصد و پنجاه ميليون ريال)

بندسوم 1027
مورخ 97/9/21

اشخاص 
حقيقى و 
حقوقى

 داراى 
ماشين آالت 2)   عمليات اجرائى پخش 

آسفالت
در سطح خيابانهاى شهر 

تبريز

-/3/000/000/000 ريال
( سه ميليارد ريال)

-/150/000/000 ريال
(يكصد و پنجاه ميليون ريال)

بندسوم 1027
مورخ 97/9/21

* مبلغ كاركرد پيمانكار بصورت نقدى و غيرنقدى (برابر مندرجات شرايط مناقصه) پرداخت خواهد شد.
ج) مبلغ تضمين شــركت درمناقصه(تضميــن فرآيند ارجاع كار) بصورت ضمانتنامه معتبربانكى با فرمت پيوســت 
بخشــنامه شــماره 123402/ت50659 هه مورخه 94/9/22 بنام ســازمان عمران تبريز يادر صورت واريز نقدى 

بحساب شماره 700821340505 بانك شهرشعبه آزادى تبريز بنام سازمان عمران تبريز
د) فروش اســناد مناقصه از تاريــخ 97/11/7  تا آخر وقت ادارى (ســاعت13:30) تاريخ 97/11/25 به صورت 
حضورى و در قبال ارائه رســيد واريز مبلغ -/1/000/000 ريال (غير قابل اســترداد) در وجه سازمان عمران تبريز به 

حساب شماره 700821340505  بانك شهر شعبه آزادى تحويل مى گردد.
ذ) محل فروش اسناد : تبريز- آخر خيابان صائب-دبيرخانه سازمان عمران تبريز

ه)پيشنهادات بايســتى تا آخر وقت ادارى (ســاعت 14:30) مورخ 97/11/27 به دبيرخانه سازمان عمران تبريز 
تحويل گردد و  پيشنهادات ارائه شده ميبايست به مدت سه ماه معتبر باشد.

و)پيشــنهادات واصله راس ساعت 14:30 روز شــنبه مورخه 97/11/27در محل سازمان عمران تبريز بازگشائى 
وبررسى خواهد شد.

ر) ساير شرايط در اسناد مناقصه مندرج است.
ز) متقاضيان مى توانند جهت كســب اطالعات بيشتر به واحد امور قراردادهاى سازمان عمران واقع در تبريز- آخر 

خيابان صائب مراجعه و يا با تلفن 34769583-041 تماس حاصل نمايند.(ب10/17-97)
چاپ آگهى نوبت اول : 97/11/6

چاپ آگهى نوبت دوم : 97/11/13 

                                              فروشگاه اعتمادى 
                                               مركزفروش خدمات پس از فروش و

          نمايندگى  انواع: نردبان هاى آلومينيومى تاشومفصلى چند منظوره 
،كشويى مخابراتى وپله پهن براى مصارف خانگى تجارى و صنعتى 

در متراژهاى مختلف و رنگهاى متنوع
تلفن :35246870-041/    فاكس:35256150 -041

Email:Ahad.e۴۱r@ gmail.com      09141142710 :همراه
تبريز /انتهاى خيابان دانشسرا  نرسيده

 به سه راهى منصور /پالك128

نصب وتعميرانواع:
پكيج هاى حرارتى /كولــر گازى /نصب انواع 

رادياتور/  نصب و تعمير انواع شيرآالت 
انجام لوله كشى وتعميرات لوله كشى

لوله گذارى كولرگازى / فروش انواع پكيج هاى ديوارى و زمينى
فروش انواع رادياتوربا گارانتى و قيمت مناسب 

ثمين تهويه ثمين تهويه 

09148158576

فروش سوله و سالن 
زمينى به متراژ 3000 مترمربع همراه با ســالن 
توليد به متــراژ 2200 متر مربع با تمام امكانات 

به فروش مى رسد
قيمت:2 ميليارد و 400 ميليون تومان

09147664232

مشاوره - طراحى ومجرى سيستم هاى روشنايى و
 نورپردازى (LED) طراحى و مجرى سيســتم هاى 

انرژى خورشيدى 

    الكترو فورس (يارى)

آدرس :تبريز-خ شريعتى شمالى - بازار برق تبريز - واحد 41,42
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@electroforce



معاون توسعه مشــاركت هاى مردمى كميته 
امداد آذربايجان شــرقى با اعــالم اينكه كمك هاى 
حاميان نيكوكار نسبت به سال گذشته 57 درصد رشد 
داشته است، گفت: حاميان طرح اكرام ايتام و محسنين 
در 10 ماهه امسال 252 ميليارد ريال به صورت نقدى 

و غيرنقدى به فرزندان معنوى خود كمك كردند.
به گزارش ايرنا بهروز شريف اظهار داشت: اكنون 
34 هــزار حامى نيكوكار در اســتان از 11 هزار و 848 

فرزند تحت پوشش كميته امداد حمايت مى كنند.
وى با بيان اينكه طرح محسنين شامل آن دسته از 
خانوارهاى نيازمند مى شود كه داراى سرپرست بيمار، 
معلول، ازكارافتاده و يا زندانى هســتند، افزود: حاميان 
طرح محســنين چتر حمايتى خود را بر هشت هزار و 

143 فرزند نيازمند گسترده اند.
شــريف با اشاره به اينكه حاميان طرح اكرام ايتام، 
حمايت از سه هزار و 705 يتيم را بر عهده دارند، عنوان 
كرد: ايــن حاميان عالوه بر كمك هاى نقدى، هرماه 
پيگير مشكالت تحصيلى، مسكن و جهيزيه فرزندان 
معنوى خود هســتند و در حد توان نسبت به رفع اين 

مشكالت اقدام مى كنند.
وى بــا دعوت از خيران آذربايجان شــرقى براى 
مشــاركت در طرح هاى اكرام ايتام و محسنين گفت: 
خيرانى كه قصد حمايت از ايتام و فرزندان خانوارهاى 
نيازمند دارند مى توانند با مراجعه به ســايت محسنين 
و يا به دفاتر كميته امداد در اين موضوع خير پيشــقدم 

شوند.
معاون توسعه مشاركت هاى مردمى كميته امداد 
آذربايجان شــرقى با تقدير از كمك خيران به ايتام و 
فرزندان محســنين، تاكيد كرد: حدود پنج هزار فرزند 
محســنين در آذربايجان شرقى در نوبت چتر حمايتى 

حاميان نيكوكار قرار دارند.

مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى آذربايجان شرقى 
گفت: جشــنواره ملى نگارگرى با محوريت بزرگداشت 

سلطان محمد تبريزى برگزار مى شود.
محمــد محمدپور افــزود: اين جشــنواره با هدف 
شناساندن نقش و جايگاه نگارگرى مكتب تبريز دوم در 
نگارگرى ايران، شناساندن نقش و جايگاه سلطان محمد 
تبريزى و پيروان مكتــب او در نگارگرى ايرانى برگزار 

مى شود.
وى بررسى تاثير مكتب نگارگرى تبريز دوم بر ديگر 
مكاتب نگارگرى، شناســايى و معرفــى آثار خالقانه و 
ايده  هاى نو در نگارگرى، بسترسازى و حمايت مناسب 
جهت رشــد و تعالى نگارگران و ايجاد فضاى گفتگو و 
تبــادل نظر بين هنرمندان نگارگر را از ديگر اهداف اين 

جشنواره برشمرد.
محمدپور گفت: بخش هنرى جشــنواره شــامل 
نگارگرى با موضوع اشــعار حيدر باباى اســتاد محمد 
حسين شــهريار و استاد پروين اعتصامى، تذهيب، گل 
و مرغ، تشعير و مثنى سازى از آثار نگارگرى مكتب تبريز 

دوم است.
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى آذربايجان شرقى 
آخرين مهلت ارســال تصاوير از طريق سايت به آدرس 
را   https://azarsh.farhang.gov.ir
پانزدهم فروردين 1398 و آخرين مهلت ارســال پايان 
نامه را بيستم اسفند 1397 از طريق پست به آدرس پستى 
دبيرخانه واقع در تبريــز، بلوار 29 بهمن تبريز، مجتمع 
فرهنگى و هنرى 29 بهمــن تبريز، انجمن نگارگران 

آذربايجان شرقى اعالم كرد.
وى اعالم كرد: اين جشنواره دهه  اول ارديبهشت 98 

نفرات برتر خود را معرفى خواهد كرد.

شهردار تبريز در بازديد خود از شهردارى 
منطقه پنج از مديريت و كارشناســـــــان 

حراست اين منطقه قدر دانى كرد. 

ايرج   ، منطقه  ارتباطات  امور  گزارش  به 
شهين باهر كه از اين منطقه بازديد داشت 
مدير  باغى  داود  از  تقدير  لوح  اهداى  با 

حراست و كارشناسان حراست منطقه پنج 
قدر دانى كرد. اين تجليل در پى دقت نظر 
مديريت حراست در اجراى وظايف محوله 

صورت گرفته است . همچنين بر اساس اين 
گزارش شهردار كالنشهر تبريز از عملكرد 
تمامى  در  منطقه  اين  حراست  مديريت 

شهردارى  مديريت  به  كمك  و  ها  زمينه 
به  بهتر  رسانى  خدمات  در  پنج  منطقه 

شهروندان قدردانى كرده است .
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كمــك 252ميليارد ريالى 
پــدران معنوى بــه ايتام 

آذربايجان شرقى

جشنواره ملى نگارگرى 
در تبريز برگزار مى شود

ضميمه رايگان ضميمه رايگان 2
روزنامه دراستان روزنامه دراستان 
آذربايجان شرقىآذربايجان شرقى
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بودجه 2780 ميليارد تومانى ســال 98 شهردارى تقديم شوراى شهر 
تبريز شد.

خبرنگار جام جم آذربايجان شــرقى:  ايرج شهين باهر شهردار 
تبريز در جلسه شوراى شهر گفت: بودجه پيشنهادى سال 98 شهردارى تبريز 

2780 ميليارد تومان بدون ارقام تكرارى در نظر گرفته شده است.
به گفته وى، 48 درصد اين بودجه براى هزينه هاى جارى و 52 درصد براى 

هزينه هاى عمرانى سال 98 است.
بــه گفته شــهردار تبريز، بودجه 98 واقعى، قابل حصــول، امكان پذير و 

عملياتى خواهد بود.
شــهردار تبريز به توجه جدى شهردارى به اجراى پروژه هاى تاثيرگذار در 

سال98 اشاره كرد و گفت: عالقه اى به انجام پروژه هاى ويترينى نداريم.
وى گفــت: توجه به مديريت هزينه و كاهش هزينه هاى جارى در اليحه 

بودجه 98 مدنظر ما است.
وى ســپس با اشــاره به اينكه خودكفايى سازمان ها و شركت هاى تابعه 
شــهردارى تبريز نيز يكى ديگر از اهداف ما در سال آتى است، ادامه داد: اتمام 
پــروژه هاى نيمه تمام، توجه به بافت هاى ناكارآمد و ايجاد بســتر و فضاى 
مشاركت شهروندان در امور شهرى از ديگر اولويت هاى ما در سال 98 خواهد 
بود. شهين باهر افزود: توجه به آسايش و نشاط شهروندان و احداث زمين هاى 
بازى  و ميدان ورزشــى به خصوص در مناطق محروم و كم برخوردار از ديگر 

چشم اندازهاى ما در بودجه سال آينده است.
وى توجه به بازار تبريز و موزه هاى تحت مديريت شــهردارى تبريز را از 
چشم اندازهاى ديگر بودجه سال 98 عنوان كرد و افزود: ايجاد گرم خانه هاى 
مختلف، ساماندهى نيروى انسانى و شفافيت در تمام امور از ديگر برنامه هاى 

ما طى سال آينده است.

شــهردار تبريز در بخش ديگرى از ســخنان خود با اشاره به ويژگى هاى 
بودجه ســال 98 گفت: بودجه شــهردارى تبريز در سال 98 با احتساب مبالغ 
تكرارى 3356 ميليارد تومان است كه در صورت عدم احتساب ارقام تكرارى 

2780 ميليارد تومان مى شود.
وى افزود: در بودجه سال 98 سهم مركز 430 ميليارد تومان، مناطق 1860 
ميليارد تومان و بودجه ســازمان ها و شركت هاى تابعه 490 ميليارد تومان بر 
اساس عملكرد 9 ماهه سال 97 و سه ماهه آخر سال 96 پيش بينى شده است.
شــهين باهر در ادامه يادآور شد: سال 97 على رغم ركود در ساخت و ساز، 
افزايش هزينه ها و قيمت اقالم و مصالح ســاختمانى با تالش همكاران در 
شهردارى تبريز بسيارى از مشكالت حل شد و هزينه هاى جارى شهردارى 

تبريز در سال جارى 16 درصد كاهش يافت.
وى همچنين به توجه ويژه شهردارى تبريز به مسيرگشايى ها و آسفالت 
معابر و نوســازى حمل و نقل عمومى و توسعه مترو و ايجاد زيرساخت هاى 

مختلف نيز طى سال جارى اشاره كرد.
شهين باهر ادامه داد: مجموع درآمد نقدى و غيرنقدى شهردارى تبريز طى 
9 ماهه سال 97 بالغ بر 1535 ميليارد تومان بوده كه نسبت به مدت مشابه سال 
96 افزايش 22 درصدى داشــته است.  شهردار تبريز به توجه ويژه شهردارى 
تبريز به توسعه حمل و نقل عمومى تبريز نيز اشاره كرد و گفت: در سال جارى 

براى پروژه متروى تبريز بيشتر از دولت منابع مالى تزريق كرديم.
شــهين باهر با بيان اينكه درآمد 9 ماهه ســال 97، 1531 ميليارد تومان و 
ســه ماهه آخر ســال 96، 630 ميليارد تومان است گفت: در اين اليحه تاثير 
عوارض محلى 153 ميليارد تومان، كمك هاى مستقيم دولتى 110 ميليارد 
تومان، پرونده هاى راكد ماده 100، 180 ميليارد تومان، سازمان هاى دولتى 

176 ميليارد تومان در نظر گرفته شده است.

شــهين باهر تاكيد كرد:  درآمد مناطق و مركز در ســال 96،  901 ميليارد 
تومان و درآمد ســازمان ها و شركت هاى وابسته 351 ميليارد 1253 ميليارد 

تومان بوده است.
وى در ادامه ســخنانش به درآمد شهردارى در سال 97 اشاره كرد و اظهار 
داشــت: درآمد مناطق و مركز در ســال 97 نيز 1072 ميليارد و شــركت ها و 
سازمان هاى تابعه 459 ميليارد تومان و در مجموع 1531 ميليارد تومان است.

شــهردار تبريز با تاكيد بر اينكه در بخش درآمد 23 درصد نسبت به مدت 
مشــابه سال 96 افزايش درآمد داشــتيم گفت: در بخش جارى با 16 درصد 
كاهش هزينه در شــهردارى مواجه بوديم كــه اين آمار با مديريت هزينه ها 

اتفاق افتاده است.
شهين باهر ادامه داد: همچنين در بخش عمران با توجه به تمام مشكالت 
اقتصادى در جامعه توانستيم نسبت به مدت مشابه سال 96 در بخش عمرانى 

3 درصد بيشتر اقدام كنيم.
 وى با اشــاره به اقدامات شــهردارى براى كاهــش هزينه هاى جارى 
خاطرنشــان كرد: در بخش سفر و ماموريت ها  28 درصد، هزينه هاى انرژى 
مانند ســوخت، آب، برق و ... 21 درصد، در بخش هزينه هاى مربوط به خريد 
مواد و لوازم مصرفى 16 درصد و در بخش كاالهاى مصرف نشدنى 48 درصد 
كاهش هزينه داشــته ايم كه همين نشانگر مديريت هزينه ها در شهردارى 

است.

بودجه سال 98 شهردارى تقديم شوراى شهر شد

شركت گاز استان آذربايجان شرقى به جهت ترويج و توسعه  فرهنگ 
نورانى نماز براى چهارمين سال متوالى شايسته تقدير شد.   

به گزارش روابط عمومى شركت گاز استان آذربايجان شرقى در چهارمين  
اجالس اســتانى ســتاد اقامه نماز اســتان كه با حضور حجت االســالم   
سيدمحمدعلى آل هاشم  نماينده محترم ولى فقيه در استان و امام جمعه معزز 
تبريز، جهانگيرى معاون هماهنگى امور اقتصادى و توســعه منابع انسانى 
اســتاندارى، راستگو معاون سياسى و امنيتى استاندارى و ضيايى مدير ستاد 

اقامه نماز اســتان آذربايجان شرقى و جمعى از مسئولين استان كه در سالن 
اجتماعات استاندارى برگزار شد  از  مديرعامل و دبير ستاد اقامه نماز شركت 
گاز اســتان تقدير شد . بر پايه اين گزارش در اين اجالس  از زحمات سيدرضا 
رهنماى توحيدى مديرعامل شركت گاز استان و محمدعلى فتح اله زاده دبير 
ستاد اقامه نماز شركت گاز استان در راستاى توسعه و ترويج فرهنگ نورانى 
نماز تقدير شده است. حجت االسالم   سيدمحمدعلى آل هاشم نماينده محترم 
ولى فقيه در استان و امام جمعه محبوب تبريز ، در اين اجالس با اشاره به اينكه 

در قرآن كريم هيچ امر واجبى به اندازه نماز مورد تاكيد قرار نگرفته است، اظهار 
داشــت: توجه به تربيت نمازخوان و نمازگــزار هم مقدم بر تأمين ملزومات 
فيزيكى براى نماز است.وى با بيان اينكه ساخت نمازخانه و مسجد هم مهم 
اســت ولى همه بايد براى رونق بخشــيدن به صفوف نماز و تربيت نمازگزار 
تالش كنيم، افزود: نماز ستون دين است ولى نمازى كه از روى اطاعت خداوند 
اقامه شــود نه از روى رفع تكليف، لذا اين موضوع در تربيت فرزندان و نســل 

جوان بايد به كار گرفته شود.

قدردانى از شركت گاز استان در چهارمين اجالس استانى نماز
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دعوت به همكارى 
         همكار خانم مسلط به امور ثبت شركتها

           ثبت تاسيس شركت
  ثبت تغييرات شركت

               حقوق ثابت + بيمه تامين اجتماعى

       ساعت كارى 8 صبح الى 3 بعد از ظهر 
..................................................
آد رس: چهارراه ابوريحان
تماس:09145021894

استخدام

1- بازارياب آقا بصورت حضورى /توانايى سفرهاى خارج استانى (چندنفر)
2-كارشناس فروش خانم /با روابط عمومى باال /پرانرژى

با مدرك تحصيلى كارشناسى و باالتر (چندنفر) جهت فروش دفترى 

رفع توقيف خوردوهاى ليزينگى 
بدون پرداخت اقساط آن در سريعترين 

زمان ممكن با دخالت مستقيم وكيل 
دادگسترى

09129732106
09904061988

ارسال جزوات صوتى جهت حل كامل مشكل 
رياضيات ،فيزيك ،شيمى،زيست شناسى براى 

شما و فرزندانتان به صورت LEVEL بندى 
توسط اساتيد برتر از پايه تا كنكور

ارسال با پست پيشتاز در چندين مرحله در يك 
دوره حداقل دو ماهه

ارسال جزوات صوتى 

0991434318209914343182
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هواى تبريز، در وضعيت ناسالم براى گروه هاى حساس قرار گرفت. 
  به گزارش ايسنا، منطقه آذربايجان شرقى، بر اساس آخرين آمار مركز 
سنجش كيفى هوا اداره كل حفاظت محيط زيست استان، شاخص كيفى 

هواى كالنشهر تبريز  با ميانگين 24 ساعت گذشته و بر اساس پارامتر ذرات 
كمتر از 2,5 ميكرون، برابر با 111 است. 

  گفتنى است، با توجه به اين كه هوا در وضعيت ناسالم براى گروه هاى 

حساس جامعه قرار دارد، توصيه مى شود اين گروه  از تردد در اين هوا 
خوددارى كنند. 

اداره كل هواشناسى استان نيز، طى اطالعيه اى، جوى پايدار و در نواحى 
صنعتى و پرجمعيت استان نيز افزايش آالينده هاى جوى را پيش بينى كرده 
است، از اين رو افزايش آالينده هاى جوى در روزهاى آتى دور از انتظار 

نخواهد بود. 
  شايان ذكر است، شاخص آلودگى از 0 تا 50 هواى پاك، از 50 تا 100هواى 
سالم، از 100 الى 150 هواى ناسالم براى گروه هاى حساس بوده و همچنين 
از 150 الى 200 نيز بيانگر ناسالم بودن هوا براى تمامى گروه ها و شاخص 

آلودگى بيش از 200 نيز وضعيت بحرانى آلودگى هوا را نشان مى دهد

3چتر آلودگى بر سر تبريز ضميمه رايگان ضميمه رايگان 
روزنامه دراستان روزنامه دراستان 
آذربايجان شرقىآذربايجان شرقى

عليخانى با  نظامى شــهردار ،رياست و اعضاى شوراى اسالمى سهند و همكاران شهردارى 
ديدار و از پروژه هاى عمرانى شهردارى  سهند بازديد كردند. 

 خبرنگار جام جم  آذربايجان شــرقى:   عليخانى از پروژه هاى عمرانى شهردارى سهند 
از جمله ســاختمان در حال احداث آتش نشــانى فاز3و سالن ورزشى چندمنظوره شهردارى سهند و 

همچنين مركز معاينه فنى خودرو در حال احداث فاز 3 بازديد كردند.
عليخانى ضمن رضايت از روند سريع  و پيشرفت پروژه ها از نظامى شهردار سهند بابت زحماتشان 
تقدير و تشــكر كردند. وپيشــرفت پروژه هاى عمرانى  و حل مشــكالت شهرى را حاصل تعامل 

شهردارى با شورا دانستند.
نظامى شهردار سهند در اين بازديد اظهار داشت: پروژه هاى عمرانى خدماتى شهردارى سهند  با 

پيشرفت خوبى در حال انجام است.
وى در ادامه  به برنامه ها و پروژه هاى آتى شهردارى سهند از جمله پالك كوبى كه قراردادى در 
اين مورد با اداره پست بسته شده است و همچنين احداث سرويس بهداشتى در سه نقطه شهر و برنامه 

مميزى و صدور قبوض نو سازى در پايان سال براى فاز 2 اشاره نمود.
وى بابيان اينكه در حال حاضر اولويت كارى مديريت شــهرى در بخش عمران، اجرا و تكميل 
پروژه هاى نيمه تمام شهرى است، افزود: اميدواريم با برنامه ريزى هاى صحيح در جهت رفع مسائل 
و مشكالت شهر در راستاى وظيفه خدمتگزارى شاهد خدمات رسانى مطلوب از سوى شهردارى به 

مردم عزيز شهرمان باشيم.
نظامى  خاطرنشــان كرد: تكميل پروژه هاى عمرانى قطعاً رضايت شــهروندان را در پى دارد و 
اميدواريم مديريت شــهرى به سمت و ســويى برود كه اين رضايت شهروندان را در برداشته باشد و 

شاهد رشد و شكوفايى هرچه بيشتر شهر سهند باشيم.
در اين ديدار آقاى آهكى ميالنى رياست شوراى اسالمى سهند از روند پيشرفت پروژه ها و برنامه 
هاى عمرانى شــهردارى ســهند ابراز رضايت نموده و اظهار اميدوارى كردند كه طرحهاى اجرايى 

شهردارى به همين منوال ادامه و پيشرفت نمايد. 
رياست شورا  از تعامل شهردار با اعضاى شوراى اسالمى تقدير و تشكر نموده و اين تعامل را علت 

پيشرفت برنامه هاى شهردارى اعالم كردند

بازديد مســئوالن  از پروژه هاى عمرانى شهردارى 
سهند

خبر

فائضه مهان فر
كارشــناس تغذيه 
فوق  بيمارســتان 
بهبود  تخصصــى 
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بهترين وعــده غذايى براى افراد در دوران شــيمى 
درمانى صبحانه است  

محدوديت كربوهيدرات ساده با شاخص گليسمى باال در 
اين بيماران خيلى مهم است. نان تست سبوسدار براى ميان 
وعده افراد در مرحله شــيمى درمانى خيلى بهتر اســت ولى 
بيسكوئيت سبوســدار بعلت تهيه از روغن نباتى بى كيفيت 
كه حاوى ترانس FA مى باشــند براى اين بيماران توصيه 
نمى شــود. افزودن موز يا كاكائو به شــير باعث كاهش عدم 
تحمل به شير در اين افراد مى شود. در دوران شيمى درمانى 
استفاده از ژله و شيرموز و دنت و خرما و ميلك شيك ها همراه 

شيرخشك در ميان وعده توصيه مى شود. 
جوانه هاى چشــايى فرد در مرحله شيمى درمانى آسيب 
مى بيند و در غذاها از نمك بيشــترى اســتفاده مى كند بايد 

توضيح دهيم و نمك را از دســترس اين افراد خارج كنيم.  
افزودن روغن زيتون و MCT به غذاها در دوران شيمى 
درمانى توصيه مى شود.روغن MCT باعث افزايش سطح  
كتون مى شــود  و اين به نفع بيمار مى باشــد از منابع غذايى 
مهم آن روغن نارگيل مى باشدكه MCT ٪60 دارد. البته 
در صورت ايجاد اســهال براى بيمار مشــكل ساز مى شود. 
روغن كلزا ( كانوال) هم براى اين بيماران منع مصرف ندارد.  
منابــع غذايى حاوى فيتواســتروژن در بيماران مبتال به 
ســرطانهاى وابســته به هورمون توصيه نمى شــود. منابع 
غذايى فيتوســتروژن عبارتند از روغن كنجد، روغن ســويا 
و روغن بذر كتان و از ديگر منابع غذايى فيتواســتروژن مى 
توان به عدســى، لوبيا قرمز، بذر كتان، هويج، جعفرى، نعنا، 

جو،جنيستئين اشاره كرد  
منابــع غذايى ضداســتروژن عبارتنــد از: كلم بروكلى 
– انجيــر – خانواده كلم – طالبى – انجير- لوبيا ســبز – 

مركبــات – پيــاز – ذرت – گالبى – كدو تنبل – انگور كه 
در دوران شيمى درمانى بسيار مفيدند. 

ë  نــكات تغذيه اى مهم براى بيمــاران در دوران
شيمى درمانى 

-خانــم مبتــال بــه Breast Cancer نبايــد به 
هيــچ عنوان از شــيرين بيان اســتفاده كننــد چون حاوى 

فيتواستروژن مى باشد. 
- بعلــت تداخل اثــر گريپ فروت با داروهاى شــيمى 
درمانى اســتفاده از گريپ فروت در دوران شــيمى درمانى 

ممنوع مى باشد. 
- در دوران شيمى درمانى به هيچ وجه نبايد مكمل هاى 
غذايى به بيمار تجويز شــودو در شرايط خاص با صالحديد 

پزشــك فقط مى توانيم مكمل امگا 3 توصيه كنيم. 
- مكمل كلسيم در سرطانهاى وابسته به هورمون اصال" 
نبايد مصرف شود منابع طبيعى كلسيم را بيش از يك روز در 
ميان يعنى دو روز يكبار 2 واحد يك فرد با سرطان پروستات 
نبايد مصــرف كنند. ولى منابع طبيعى كلســيم در بيماران 
مبتال به ســرطان ســينه بصورت يك فرد عادى مى تواند 

مصرف كند. 

ë  راهكارها براى كاهش اشتها و تهوع بيمار
1. افزايــش تعداد وعده هــاى غذايى و كاهش حجم هر 

وعده 
2. مصرف نان خشــك و كوكو در صورتى كه دهانشــان 

زخم نباشد. 
3. اتاقى كه بيمار در آنجاســت بايد تهويه خوب و دماى 

خنك داشته باشد. 
4. غذا را در ظروف چينى دريافت كنند. 

5. پوست ليموترش را بو كنند. 
6. خوردن آبنباتهايى با طعم ليمو و نعنا 

7. خوردن آب خنك همراه ليمو در صورت زخمى نبودن 
دهان 

- بعد از تهوع نبايد غذاى خشــك بدهيم بايد غذاى نرم 
و ســرد به بيمار داده شــود و غذاى كم چرب و كم شــيرين 
باشــد و حجم غذا كم باشــد و مصرف گوشت لخم به علت 
دير هضم بودن بعد تهوع ممنوع مى باشــد. بهترين كار بعد 

تهــوع مكيدن يخ و خوردن پوره ســيب زمينى خنك و كته 
ماست مى باشد. 

ë  :راههاى كاهش خشكى دهان
1. غذاهاى با حرارت ماليم و خنك ميل كند. 

2. غذاهــا را با روغن زيتون و خامه خيس و نرم كند. 
3. از بهترين موادى كه ترشــح بزاق را تحريك مى كند 
آنانــاس و دارچين – مركبات – نان سبوســدار – آب نبات 

نعنايى 

ë  مواد غذايى كه دهان را خشك مى كند و نبايد
اين بيماران مصرف كنند عبارتند از: 

1- كافئيــن         2- قهــوه       3- كاكائو 
راهكارهايى براى كاهش زخم دهان:  

1. محدوديت مصرف گوجه فرنگى 
2. محدوديــت مصرف ميوه هاى با پايه اســيدى مانند 

مركبات 
3. پرهيــز از مصرف ادويه جات و غذاهاى خشــك تيز 

مانند ته ديگ 
4. عدم مصرف غذاى داغ و بسيار گرم 
5. عدم مصرف ميوه و سبزيجات خام 

6. مصرف ماست شيرين براى بيماران سرطانى بالمانع 
است.  

ë   راهكارهاى برطرف كردن مشكل يبوست
1. افزايش مصرف غذاهاى پرفيبر خام 

2. منــع مصرف تخم مرغ، شــير، ذرت، ماهى، پياز بعلت 
توليد گاز 

3. ممنوعيت مصرف آدامس مخصوصا آدامسهاى بدون 
قند كه آســپارتام و سوربيتال دارند كه شديدا نفاخ مى باشند. 
4. به بيمار نوشــيدنى يخ در بهشت يا آب حاوى تكه هاى 

ريز يخ بدهيم بنوشد. 
ë  راهكارهاى تغذيه اى براى عارضه اســهال در

شيمى درمانى 
1. نوشابه در همه موارد اسهال حكم سم را دارند مصرف 

آن ممنوع مى باشد. 
2. حذف غذاهــاى پرادويه و قند و آبميوه هاى صنعتى و 

غذاهاى سرخ شده. 

3. مصرف ماســت، كته ماست، هويج، موز و سيب زمينى 
و دوغ كفير خيلى خوب است. 

ë  محصوالت پروبيوتيك در دوران شيمى درمانى
محصــوالت پروبيوتيك باعث اصــالح حركات دودى 
دســتگاه گوارش مى شــود كه از جمله اين محصوالت مى 
توان به قرص يوموگى اشاره كرد. مكملهاى پروبيوتيك بايد 
در يخچال نگهدارى شــوند. الكتوكر و پروتكسين از ديگر 
مكملهاى پروبيوتيك مى باشــد از ايــن مكملها در دوران 

شيمى درمانى استفاده مى شود. 

ë  ســطح افت  صورت  در  اى  تغذيه  راهكارهاى 
نوتروفيل بيمار طى شيمى درمانى: 

- مصرف غذاهاى غنى از مينرال روى و ســلنيم و اسيد 
فوليك 

- افزايش مصرف ماســت و شير و گوشت لخم و ماهى 
1. بيمار تا رســيدن ســطح نوتروفيل به حد الزم نبايد به 
هيچ عنوان ساالد و سبزى خوردن ميل كند كه البته افزايش 
نوتروفيل 2-3 روز بيشــتر طول نمى كشد و تنها ميوه مجاز 

در اين دوره موز مى باشد. 
2. مصرف ســيب حتى اگر يك لك داشته باشد بعلت سم 

پاتولين براى اين افراد توصيه نمى شود. 
3. تخم مرغ محلى و تخم مرغ و غذاهاى حاوى تخم مرغ 

مانند ســس مايونز در اين دوره ممنوع مى باشد. 
4. مصــرف برگ ميوه هــا و كلم بروكلــى و گل كلم و 
آجيل بعلت ســم آفالتوكســين تا زمان افزايش نوتروفيل 

ممنوع مى باشد. 
5. مصرف جوانه ها ممنوع اســت مگر اينكه كامال پخته 

شود مانند سمنو 
6. مصرف سيب زمينى جوانه زده و لبنيات غير پاستوريزه 

ممنوع مى باشد. 
7. ايــن بيماران مى توانند ســبزيجات پخته را در غذاها 

دريافت كنند. 
  – منابع : 

كتاب Health and Nutrition كراوس  
   Modern Nutrition كتاب

مقاالت سايتهاى معتبر

مقالهرژيم غذايى بيماران در دوران شيمى درمانى
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يارب آن آهوى مشكين به ختن باز رسان
وان سهى سرو خرامان به چمن باز رسان

دل آزرده ما را به نسيمى بنواز
حافظيعنى آن جان زتن رفته به تن باز رسان

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

تحريريه شهرستانها:    021-44233511

دفتر سرپرستى استان آذربايجان شرقى:
041 - 35579285 - 9  

مديركل بيمه سالمت آذربايجان شرقى با بيان 
اينكه همزمان با دهه فجر طرح نسخه  الكترونيكى در 
اين استان اجرا مى شود، گفت: اين طرح ابتدا در يكى از 
شهرستان هاى جلفا يا بستان آباد به صورت آزمايشى 
اجرا و بر اين اساس طرح نسخه كاغذى پزشك امسال 

در آذربايجان شرقى حذف مى شود.
به گزارش ايرنا وحيد مجيدى اظهار داشــت: طرح 
نسخه نويسى الكترونيكى ابتدا به مدت 2 تا سه ماه به 
صورت آزمايشــى اجرا و در صورت عدم بروز مشكل 
خاص در ديگر شهرســتان هاى اســتان نيز عملياتى 

مى شود.
وى هدف از اجراى اين طرح را آسان ســازى روند 
پذيرش بيماران، ارتقاى خدمات به بيماران و جلوگيرى 
از هدررفت منابع و ايجاد پرونده الكترونيكى براى بيمار 
عنوان كرد و گفت: بيماران در مراجعه به مراكز درمانى 
تنها با ارايه كــد ملى مى توانند از خدمات الكترونيكى 

برخوردار شوند.
مجيدى افزود: اســتقرار نظام الكترونيك، حذف 
دفترچه هــاى درمانــى كاغــذى، صرفه جويى در 
زمان و كاغذ مصرفى و كاهش اشــتباهات ناشــى از 
نسخه نويسى كاغذى و اشكاالت و اشتباهات دارويى 
از جمله مزاياى اجراى طرح نسخه الكترونيكى است .

مدير كل بيمه سالمت اســتان آذربايجان شرقى 
گفت: نرم افزار مورد اســتفاده براى نسخه نويســى 
الكترونيكى بسيار راحت و سبك بوده و قابليت اتصال 
داده ها به ســاير نرم افزارهاى مشابه را دارد اكنون نيز 
در اســتان از سال 1393 نســبت به جايگزين كردن 
فعاليت ها توســط اينترنت به جاى لوح فشــرده اقدام 

شده است. 
مجيدى افزود: صدور نسخه الكترونيك زيرساخت 
مهم براى تحول در نظام ســالمت به شمار مى رود و از 
مزاياى ايــن طرح منطقى مصرف كردن داروســت 
به طــورى كه اگر فردى دارويى دريافت كرده، تا زمان 
مقرر اتمام داروها، امــكان تجويز داروى جديد براى 
بيمار ممكن نمى شود و همين موضوع مانع از مصرف 

بى رويه داروها و صدمات جدى آن به مردم مى شود.

به منظور ايمن ســازى و حصــول اطمينان از 
پايدارى انتقال بهينه گاز طبيعى، قســمتى از كالس 
 D به A ســاختمانى خط لوله تبريــز - مياندوآب از

تغيير مى كند.
 به گزارش روابط عمومى منطقه 8 عمليات انتقال 
گاز ايران، يداهللا بايبوردى، با اعالم اين خبر گفت: به 
دليل ضخامت پاييــن لوله مذكور و كاهش خطرات 
احتمالى ناشــى ازساخت و ســازها و تردد ساكنين 
شهرهاى حومه، نيروهاى عملياتى و متخصص اين 
منطقه بر آن شدند، ضمن افزايش ضخامت لوله تبريز 

- ميانــدوآب، كالس آن را از A به D تغيير دهند.
بايبوردى افزود: باتوجه بــه اينكه 13 كيلومتر از 
خــط لوله تبريز - ميانــدوآب ( به طول تقريبى 163 
كيلومتر) بدليل توســعه مناطق شهرى و روستايى در 
حريــم ايمنى خط لوله مذكور قرار گرفته بودند با اخذ 
مجوز از مبــادى ذى ربط جهت تامين حداقل ايمنى 
ســاكنين در برنامــه تغييــر كالس قــرار گرفت.

مديرمنطقــه 8 در رابطه با پيشــرفت پــروژه افزود: 
عمليــات اجرايى خــط مذكور طــى مراحل پيمان 
سپارى از مرداد سال جارى آغاز و در حال حاضر بيش 
از 7 كيلومتــر از لولــه هــا ريســه و 5 كيلومتر نيز 
جوشكارى شده است، بنابراين پيش بينى مى شود با 
تداوم تالش همكاران، تا پايان شــهريور سال آينده 
تغييــر كالس به صــورت كامل به اتمام رســيده و 
محدوديــت حريم در محل هاى تغيير كالس مرتفع 

گردد.

نســخه كاغذى پزشــكى در 
آذربايجان شرقى حذف مى شود

به منظور افزايــش ضريب اطمينان؛ 
بخشــى از كالس ساختمانى خط انتقال 

گاز تبريز - مياندوآب تغيير مى كند

خبر خبر

استاندار آذربايجان شــرقى با بيان اينكه دشمنان با استفاده از ابزار 
رســانه و فضاى مجازى به دنبال نفوذ در بين خانواده ها و جوانان هستند، 
گفت: محتواى رسانه هاى ما بايد بر اساس نيازهاى روز جوانان و خانواده ها 

تهيه شود تا ميدان رقابت را به رسانه هاى بيگانه واگذار نكنيم.
محمدرضــا پورمحمدى  در نشســتى با مديران صداوســيماى مركز 
آذربايجان شرقى، اظهار داشت: دقت و نظم در پيام دهى، مخاطب شناسى، 
توجه به وســيله پيام، تجهيز به فن آورى هاى روز و نيازســنجى از عوامل 

رقابت پذيرى با رسانه هاى بيگانه است.
وى افزود: رســانه ها بايد با بيان واقعيت هاى جامعه و با در نظر گرفتن 
ذائقه مردم به نيازهاى آنان پاســخ دهند؛ در اين صورت گرايش مخاطبان 
به تلويزيون و شــبكه هاى داخلى بيش از پيش افزايش مى يابد و در رقابت 

رسانه اى موفق خواهيم بود.
پورمحمدى تأكيد كرد: جهان امروز درواقع جنگ انديشه و فكر است كه 
در آن رسانه ها حرف اول را مى زنند و دشمنان انقالب هم با توسل به رسانه 
به دنبال اســتحاله نظام و تبليغ ناكارآمدى انقالب اسالمى براى نااميدى 

مردم و تبليغ سكوالريسم هستند.
وى ادامه داد: اما كارآمدى نظام و استوارى مردم چاره اى به جز پذيرش 

نظام جمهورى اسالمى ايران براى دشمنان باقى نگذاشته و بر اين اساس 
آن ها به دنبال بدبين كردن نسل هاى سوم و چهارم انقالب هستند.

پورمحمدى اظهار داشت: دشــمنان جمهورى اسالمى ايران، امروزه 
به دنبال اســتحاله نظام از درون و متقاعــد كردن مردم به ناكارآمدى اين 
نظام هستند كه صداوسيما در خنثى سازى اين توطئه نقش بسزايى دارد.

اســتاندار آذربايجان شــرقى افزود: تحريم و فشار اقتصادى به مردم از 
راهكارها و ابزارهاى اســتكبار براى ايجاد بدبينى و نااميدى اســت تا صبر 
مــردم را لبريز كنند و موجب نارضايتى آنان شــوند؛ البته آن ها اميدى به 

رسيدن به اهداف شومشان ندارند.
پورمحمدى همچنين با اشاره به ضرورت انعكاس دستاوردهاى انقالب 
اسالمى در جشن چهل سالگى آن، بيان كرد: در چهلمين سالگرد پيروزى 
انقالب اســالمى ايران، ارائه بحث هاى تحليلى و تبيينى بســيار ضرورت 

دارد كه نقش صداوسيما در اين خصوص مهم است.
استاندار آذربايجان شرقى گفت: وظيفه صداوسيما و رسانه ها خوش بين 
كردن مردم به آينده كشــور است؛ بر اين اساس بايد با انعكاس ظرفيت ها، 
پيشــرفت ها و تالش هاى صورت گرفته مردم را نسبت به رفع مشكالت 

مختلف جامعه اميدوارتر كنيم.

پورمحمدى همچنين با اشــاره به درخواســت مديركل صداوسيماى 
مركز آذربايجان شرقى در خصوص رفع كمبود برخى تجهيزات فنى اظهار 

داشت: پيگير رفع كمبودها و نيازهاى رسانه ملى در استان خواهم بود.
مديركل صداوســيماى مركز آذربايجان شــرقى نيز در اين نشست از 
افتتاح 125 طرح فنى و عمرانى اين مركز با بيش از 150 ميليارد ريال اعتبار 

به مناسبت چهلمين سالگرد انقالب اسالمى ايران خبر داد.
مرتضى صفرى همچنين با بيان اينكه صداوســيماى مركز آذربايجان 
شــرقى ساالنه 23 هزار و 360 ســاعت برنامه پخش مى كند و 95 درصد 
استان تحت پوشش برنامه هاى شبكه سهند و راديو قرار دارند، بيان داشت: 
ميزان اعتماد به شــبكه هاى داخلى هر چه قدر افزايش يابد سم پاشى هاى 

دشمنان انقالب كم اثر مى شود.
اســتاندار آذربايجان شرقى پيش از اين نشست از قسمت هاى مختلف 
صداوســيماى مركز آذربايجان شــرقى بازديد و از زحمات و تالش هاى 

كاركنان و عوامل فنى و اجرايى اين مركز قدردانى كرد.

استاندار:

صداوسيما در خنثى كردن توطئه هاى دشمن 
نقش مهمى دارد

مديرعامل ســازمان مديريت پســماند شــهردارى تبريز گفت: 
57درصد زباله هاى تبريز تر و 43 درصد آن خشــك است و روزانه حداقل 

1200 تن زباله در تبريز توليد مى شود كه بايد دفن شوند. 
به گزارش ايسنا، منطقه آذربايجان شرقى، عليرضا اصغرى با حضور در 
برنامه تلويزيونى «تبريزيم»  درمورد ســفر اخير خود و تعدادى از اعضاى 
شــوراى شــهر تبريز به خارج از كشور اعالم كرد: در اين سفر چهار جلسه 
چهار ساعته براى تنظيم يك فراخوان بين المللى برگزار شد و به دنبال آن 
هســتيم تا در تبريز پروژه توليد برق از پسماند شهرى را محقق كنيم. اين 
اقدام مصوبه وزارت كشــور است كه بر اساس آن هفت كالن شهر كشور 

ملزم به اجراى اين پروژه هستند.
وى يادآور شــد: اينكه تبريز شهر تميزى اســت، يك افتخار است اما 
اكنون بايد به دنبال كارها و فعاليت ها و افتخارات جديد باشــيم. 13عضو 

شــورا، شــهردار و همه تالش مى كنيم تا به يك قرارداد مهم برسيم كه 
 BOT حداقل 290 ميليون دالر ارزش دارد كه به روش ســرمايه گذارى

انجام خواهد شد.
اصغرى همچنين از تعيين محلى براى دفن پســماندهاى پزشــكى و 

بيمارستانى در تبريز براى نخستين بار در كشور خبر داد.
مديرعامل سازمان مديريت پسماند در ادامه درباره كاهش باكس هاى 
تفكيك از مبدا در شــهر تبريز، اظهار كرد: بخاطر برخى مشكالت مدتى 
باكس هاى زباله جمع آورى شــده بــود اما اكنون پس از هماهنگى هاى 
صورت گرفته در هيئت مديره ســازمان، تعبيه باكس ها را در شــهر از سر 
گرفته ايم.وى با بيان اينكه در حدود دو ماه گذشته باكس هايى در وليعصر، 
شــهرك ارم و شهرك انديشه تعبيه شــده است، بيان كرد: تا پايان خرداد 
سال 98 نيز شركتى كه تعبيه باكس ها را بر عهده دارد، تمام شهر را پوشش 

خواهد داد.اصغرى همچنين با تشــريح برنامه ريزى هاى صورت گرفته 
بــراى تفكيك زباله در منازل، گفت: در تمام شــهرهاى جهان، مديريت 
پســماند با شاخص هايى شناخته مى شــود و قرار نيست تفكيك از مبدا، 

توليد كمپوست و توليد انرژى با زباله مانع و مداخله گر يكديگر باشند.
مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهردارى تبريز در بخش ديگرى 
از سخنان خود درمورد جان باختن چند نفر از پاكبانان تبريزى، ضمن ابراز 
تاســف از تكرار چنين حوادثى تصريح كرد: اخيرا يكى از شــهروندان كه 
كيســه زباله اش را روى صندوق عقب ماشين خود گذاشته بود، به دنبال 
افتادن آن كيسه زباله به زمين، يكى از پاكبانان حين جمع آورى زباله هاى 
پخش شــده بر روى كف خيابان، متاســفانه بر اثر تصادف جان خود را از 
دســت داد. اصغرى همچنيــن از تعيين محلى براى دفن پســماندهاى 

پزشكى و بيمارستانى در تبريز براى نخستين بار در كشور خبر داد.

روزانه 1200 تن زباله در تبريز توليد مى شود
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