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بحران آب در آذربايجان شرقى شدت مى گيردبحران آب در آذربايجان شرقى شدت مى گيرد

بومى سازى درمتروى تبريز 
درسال حمايت از توليد داخلى

قدردانى سرپرست وزارت 
بهداشت، از رئيس دانشگاه علوم 

پزشكى تبريز

دامداران از مصرف بى رويه دارو 
براى دام خوددارى كنند

ازبهمن؛

پرديس بين المللى ارس دانشــگاه تبريز  
دانشجو مى گيرد

رئيس پرديس بين المللى ارس دانشــگاه تبريز از فعاليت مجدد اين پرديس دانشــگاهى در 84 رشــته 
كارشناسى ارشد و 46 رشته دكترا از بهمن ماه امسال خبر داد.

سيدصمد حسينى اظهار داشت: مجوز جذب دانشجو با آزمون اختصاصى به پرديس ارس دانشگاه تبريز صادر شده است.
وى افزود: دانشگاه تبريز هم اكنون مجوز نهايى برگزارى دوره هاى كارشناسى ارشد ...
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آگهى مناقصه عمومى
سازمان عمران تبريز در نظردارد بر اساس مجوز شماره 1031 بند 1 مورخه 1397/10/12 (تجديد مناقصه) مناقصه هاى زير را 

طبق برآورد اوليه و مشــخصات فنى از طريق مناقصه عمومى و با شرايط ذيل به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.
 الف) مناقصه گران داراى صالحيت پيمانكارى ميتوانند درمناقصه هاى ذيل شركت نمايند.

* مبلغ كاركرد پيمانكار بصورت نقدى و غيرنقدى (برابر مندرجات شرايط مناقصه) پرداخت خواهد شد.

ج) مبلغ تضمين شركت درمناقصه(تضمين فرآيند ارجاع كار) بصورت ضمانتنامه معتبربانكى با فرمت پيوست بخشنامه شماره 
123402/ت50659 هـ مورخه 94/9/22 بنام سازمان عمران تبريز يا در صورت واريز نقدى بحساب شماره 700821340505 

بانك شهرشعبه آزادى تبريز بنام سازمان عمران تبريز
د) فروش اســناد مناقصه از تاريخ 97/10/23  تا آخر وقت ادارى تاريخ 97/11/8 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)پيشــنهادات بايستى تا آخر وقت ادارى (ساعت 14:30) مورخ 97/11/9 به دبيرخانه سازمان عمران تبريز تحويل گردد و  
پيشنهادات هاى ارائه شده ميبايست به مدت سه ماه معتبر باشد.

و)پيشنهادات واصله راس ســاعت 14:30 روز سه شنبه مورخه 97/11/9 در 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 ســازمان عمران واقع در تبريز- آخر خيابان 

صائب مراجعه و يا با تلفن 34769583 -041تماس حاصل نمايند.(ب10/17-97)
سازمان عمران تبريزچاپ آگهى نوبت اول : 97/10/22/ چاپ آگهى نوبــت دوم : 97/10/29 

نوبت دوم

ب)
مبلغ تضمين شركت در مبلغ برآورد اوليه

مناقصه
صالحيت  
مورد نياز

1)عمليات اجرائى پى و اسكلت بتنى مجموعه باغ 
دو كمال بلوك هاى1 الى 4 

-/8/320/000/000 ريال
(هشت ميليارد وسيصد وبيست ميليون ريال)

-/416/000/000 ريال
(چهارصد و شانزده ميليون ريال)

5  ابنيه

2)عمليات اجرايى تكميل نواقصات كتابخانه، 
بوفه، سرويس بهداشتى پروژه ضلع جنوبى مقبره 

الشعرا

-/11/997/390/630 ريال
(يازده ميليارد و نهصد و نود و هفت ميليون و 

سيصد و نود هزار و ششصد و سى ريال)

-/599/869/532 ريال
(پانصد و نود و نه ميليون و هشتصد 
و شصت و نه هزار و پانصد و سى و دو 

ريال)

5  ابنيه

3)عمليات اجرائى باقيمانده كفسازى صفه و 
محوطه  ضلع شمالى و شرقى پروژه مقبره الشعرا 

-/5/915/189/500 ريال
(پنج ميليارد و نهصد و پانزده ميليون و صد و 

هشتاد ونه هزار و پانصد ريال)

/295/759/475 ريال
(دويست و نود و پنج ميليون و هفتصد 

و پنجاه و نه هزار و چهارصد و هفتاد و 
پنج ريال)

5  ابنيه

مجازات قاتالن جنگل هاى قره داغ... 
جنگل هاى بى نظير قره داغ آذربايجان در سايه بى مسئوليتى، عدم كفايت و 
سودجويى عده اى، زير تيغ بهره بردارى هاى بى رويه، ساخت و سازهاى غيرمجاز و 

قلع و قمع درختان قرار گرفته است.
مردم آذربايجان اميد داشتند با ثبت اين موهبت الهى در يونسكو، عالوه بر توسعه 
گردشگرى منطقه، جلوى تخريبات بيشتر در اين جنگل ها گرفته شود، ولى همين 

عامل موجب شد تا اين مهم در يونسكو ثبت نشود.
در تيرماه 97، معاون سازمان ميراث فرهنگى در خصوص رد شدن پروند قره داغ 
در يونسكو گفت: «بخشى از زمين هاى كشاورزى در ميان جنگل هاى ارسباران 
قرار گرفته اند و ساخت و سازهايى هم در اين منطقه انجام شده است. در حال حاضر 
Iucn (اتحاديه جهاني حفاظت از محيط زيست) به اين داليل پرونده را رد كرده 

است.»
 با اين حال جنگل هاى قره داغ (ارسباران) يك منطقه حفاظتى است و يونسكو آن 
را به عنوان منطقه اى حفاظتى و ذخيره گاه بيوسفر (ژنتيكى) در كره زمين معرفى 

كرده است.
متاسفانه چند مدتى است كه اجراى قانون تنفس جنگل هاى شمال كشور را كه 
اجازه نمى دهد فعاالن حوزه صنايع چوبى درختى را قطع كنند باعث شده تا دالالن 
و واسطه هاى كارخانجات توليد كاغذ به منطقه قره داغ (ارسباران) هجوم بياورند 

و در اين ميان عمدتاً درختان قطع شده جنگل هاى قره داغ به خارج از آذربايجان 
شرقى و به استان هاى شمالى حمل مى شوند. 

محيط زيست يكى از مباحث مهم مطرح شده در حقوق شهروندى است و از آنجا 
كه قانون اساسى؛ حفاظت از محيط زيست را وظيفه اى همگانى مى داند؛ اين مسئله 

فقط تكليفى براى يك سازمان نيست و همه بايد براى آن تالش كنند.
امروزه پاسخگويى در مقابل مسئوليتها و تكاليف نه تنها بر عهده دولتمردان است 
بلكه شهروندان نيز در اين عرصه مسئوليت خطيرى بر دوش دارند. محيط زيست 
سالم به عنوان حقى از حقوق شهروندى مطرح است كه در نبود آن احقاق حقوق 

شهروندى حاصل نگرديده است.
در قوانين جارى كشور ما براى تخريب محيط زيست جرم انگارى شده و عاملين 
اين بزه قابل تعقيب كيفرى هستند، اصل 50 قانون اساسى، تبصره 2 ماده 688 
قانون مجازات اسالمى مصوب سال 1375، قانون حفاظت و بهسازى محيط 
زيست و نيز قانون حفاظت و بهره بردارى از جنگلها و مراتع عنصر قانونى جهت 

پيگيرى قضايى مى باشند.
هر چند كه منشور حقوق شهروندى على رغم اينكه به محيط زيست بهاى مناسبى 
داده است اما در اين ميان انتقاداتى نيز مطرح است از جمله اينكه خود دولت و 
دستگاه هاى ذى ربط از مهم ترين منابع آلودگى و تخريب محيط زيست به شمار 

مى روند.
بنابراين عوامل و خاطيان تخريب جنگل هاى قره داغ آذربايجان قابل تعقيب به 

واسطه شكايت مردم عالوه بر تعقيب مدعى العموم هستند.

گفتگو با جناب آقاى جعفر خانى شــبلو   
                                                        ( وكيل پايه يك دادگســترى)

تبريز : بلوار جام جم، برج شــهر طبقه 6 
E6 واحد

همراه:09144099398
دفتر:09214163924
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دكتر ســعيد نمكى سرپرست وزارت بهداشت ، 
درمان وآموزش پزشكى از محمدحسين صومى رئيس 

دانشگاه علوم پزشكى تبريزتقدير كرد.
 به گزارش روابط عمومى دانشــگاه علوم پزشكى 
تبريز مراســم بزرگداشت ســالروز والدت با سعادت 
حضــرت زينب كبــرى(س) و روز پرســتار با حضور 
سرپرست وزارت بهداشت ، مديران ومسئوالن سازمان 
نظام پرستارى وجمعى از پرستاران برگزيده كشور23 
دى  97 در مركز همايش هاى بين المللى صدا وسيماى 

جمهورى اسالمى ايران برگزار شد.
دراين مراســم بزرگداشــت دكتر ســعيد نمكى 
سرپرســت وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكى 
بــا اهداى لــوح تقديراز دكتر محمد حســين صومى 
رئيس دانشگاه علوم پزشكى تبريز، به جهت همراهى 
وپشــتيبانى ايشــان از مجموعه پرســتارى استان 
آذربايجان شرقى ،  ارتقاء حايگاه پرستارى وفعاليتهاى 
اين دانشگاه در توســعه وپيشرفت حرفه پرستارى در 

حوزه هاى مختلف تشكرنمود.
گفتنى است دانشــگاه علوم پزشكى تبريز در بين 
دانشــگاههاى علوم پزشكى سراسر كشور ، نسبت به 
تالش وافر در توسعه علمى ، پژوهشى وخدمات حرفه 

اى پرستارى ، موفق به دريافت اين لوح تقدير شد

مدير عامل شــركت توزيع نيروى برق تبريز 
گفت: يــك واحد نيروگاه خورشــيدى به ظرفيت 
100كيلووات در جاده قديم نمايشــگاه بين المللى 

تبريز به بهره بردارى رسيد.
به گزارش ايرنا: عادل كاظمى  با اشـــــــاره به 
با  كرد:  اعالم  پاك  انرژى  از  استفاده  ضرورت 
اتصال اين نيروگاه، تعداد سامانه هاى خورشيدى 
داراى قرارداد خريد تضمينى بهره بردارى شده 
شركت توزيع نيروى برق تبريز به تعداد 3 سامانه 

و با ظرفيت تجميعى 108 كيلووات رسيد.
وى گفت: اين نيروگاه در زمينى به مساحت يك 
هزار و 450 مترمربع با هزينه كرد 6 ميليارد ريال 

به بهره بردارى رسيده است.
كاظمى اعالم كرد: قـــــــرارداد خريد تضمينى 
نيروگاه مذكور به مدت 20 ســـــــال با سازمان 
انرژى هاى تجديد پذير و بهره ورى انرژى برق 
قرارداد،  عقد  اقدامات  تمامى  و  است  (ساتبا) 
نيروى  توزيع  شركت  توسط  تحويل  و  نظارت 
برق تبريز، به نمايندگى از ساتبا انجام شده است.

وى با اشــاره بــه پيامدهاى اســتفاده از منابع 
فســيلى مثل گاز، گازوئيل و نفت خاطرنشان كرد: 
آلودگى محيط زيســت ناشى از ســوخت نيروگاه 
هاى حرارتى به ويژه در زمستان، ما را بيش از پيش 
بــراى جايگزين كردن انــرژى هاى پاك و ارزان 

ترغيب مى كند.

مديرعامل شركت گاز استان از ثبت بيش از 
پيشنهادات  نظام  سيستم  در  پيشنهاد   7419
شركت گاز استان آذربايجان شرقى خبر داد. 
به گزارش روابط عمومى شركت گاز استان 

گاز  شركت  مديرعامل  شرقى  آذربايجان 
استان با اعالم اين خبر افزود : نظام مديرست 
مشاركت  براى  را  مناسبى  فضاى  مشاركتى 
رشد  و  ورى  بهره  جهت  در  كاركنان  فكرى 

سازمانى ايجاد مى كند.
پيشنهاد  سرانه  افزود:  توحيدى  سيدرضا 
دريافتى به ازاى هر يك از كاركنان حداقل 
7 پيشنهاد هدفگذارى شده است كه در 9 ماه 

نخست امسال با 7419 پيشنهاد 4 پيشنهاد 
محقق شده است. وى  با اشاره به اينكه به تعداد 
249 پيشنهادات برون سازمانى در بازه زمانى 
ذكر از پيشنهاد دهندگان برون سازمان اخذ 

شده گفت : از تعداد 7419 پيشنهاد ارائه شده 
تعداد 1478 پيشنهاد به تصويب كميته هاى 
 1033 و  رسيده  پيشنهادات  نظام  تخصصى 

پيشنهاد اجرايى شده است.

ثبت 7419 پيشنهاد در 9 ماهه سالجارى در نظام پيشنهادات شركت گاز استان آذربايجان شرقى

قدردانى سرپرست وزارت 
بهداشت، از رئيس دانشگاه 

علوم پزشكى تبريز

نيروگاه خورشيدى 100 
كيلوواتى بهره بردارى شد
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 مديركل اســتاندارد آذربايجان شرقى گفت: در 9 ماه سال جارى بر 
صحت عملكرد 2 هزار و 680 نازل عرضه ســوخت مايع استان به صورت 

آزمون ادوارى نظارت شد.
ساسان فرشى حق رو در گفت و گو با ايرنا افزود: اين بازديدها با همكارى 
آزمايشگاه مورد تائيد اين اداره كل و كارشناسان ملى پخش فرآورده هاى 
نفتــى به منظور منطبق بودن تلرانــس (قدرت تحمل) و رفع عدم انطباق 

هاى موردى انجام شده است. 
وى اظهار داشــت: اين طرح شــامل نظارت بر نازل هاى سوخت هاى 
مايع بنزين و گازوئيل بوده و به صورت دوره اى در استان انجام مى شود.

مديركل اســتاندارد آذربايجان شرقى با اشاره به آغاز بازرسى ادوارى از 
نازل هاى ســى.ان. جى استان از سوى كارشناسان اين اداره كل يادآورى 

كرد: اين طرح با هدف بازرسى و صحت عملكرد نازل هاى عرضه سوخت 
CNG از اول دى سال جارى در استان آغاز شده است. 

فرشى حق رو ادامه داد: اين طرح به صورت مستمر انجام و در آن حدود 
400 دستگاه نازل آزمون ادوارى مى شود. 

وى چاپ 40 هزار بسته ترويجى مكتوب و غيرمكتوب با هدف افزايش 
آگاهى شهروندان به دو صورت تيراژ و فعاليت مستمر را از فعاليت هاى اين 

اداره كل در 9 ماه سال جارى اعالم كرد. 
فرشــى حق رو افزود: نمايش آثار هنرمندان با مضمون استاندارد، تهيه 
انواع نوشت افزار اســتاندارد و ايرانى با شعارهاى ترويجى و بازديد دانش 
آموزان از اين اداره كل و آزمايشگاه ها از ديگر فعاليت هاى انجام شده اين 

اداره كل در اين راستا است.

نخســتين تشكيالت ســازمان ملى اســتاندارد ايران در سال 1304 
همزمان با تصويب قانون اوزان و مقياس ها شــكل گرفت و تا سال 1311 
بــه نــام اداره «اوزان و مقادير» در وزارت فالحــت، تجارت و فوايد عامه 

فعاليت داشت.
اين ســازمان هم اكنون در 5 حوزه اســتاندارد سازى، ارزيابى انطباق، 

اندازه  شناسى، تائيد صالحيت و كار پژوهشى فعاليت مى كند.

بازرسى 2680 نازل سوخت مايع 
در آذربايجان شرقى

رئيــس ســازمان نظام پرســتارى تبريز در نشســت خبرى به 
مناســبت هفته پرســتار با بيان اين كه طبق اطالعات و آمار ثبت شده 
در ســامانه، در حال حاضر حدود 130 هزار پرســتار در كشور فعاليت 
دارند، اظهار كرد: اين آمار رســمى بوده و عمدتا مربوط به بخش هاى 
دولتى اســت، اما بــا در نظر گرفتــن بخش هــاى غيردولتى و آمار 
غيررســمى، بيش از 2500 پرستار در كشور مشغول به فعاليت هستند.

 خبرنگارجــام جم آذربايجان شــرقى : عبداله صفرى از 
وجود 192 دانشــكده پرستارى در ســطح كشور خبر داد و گفت: همه 
ســاله حدود 10 هزار پرستار در اين دانشــكده ها تربيت و وارد چرخه 

كار مى شوند.
وى با بيان اين كه در حاضر براى جبران كمبود نيروى پرســتارى 
در كشور، بايد حدود 150 هزار پرستار وارد چرخه خدمت شوند، تاكيد 
كرد: هر چند آذربايجان شــرقى از نظر تعداد پرستار، وضعيت بهترى 
نســبت به ميانگين كشــورى دارد، اما ما هم در استان، يك هزار نفر 
پرســتار، 300 نفر نيروى اتاق عمل، 200 نفر نيروى هوشبرى و 900 
كمك پرســتار، كم داريم و در مجمــوع با كمبود 2400 نفرى نيروى 

پرستارى در استان، مواجه هستيم.
رئيس سازمان نظام پرستارى تبريز اضافه كرد: پس از بررسى هاى 
كارشناسانه توسط معاونت پرستارى و ساير ارگان هاى ذى ربط مقرر 
شــد تا در رشــته پرســتارى، 18 هزار نفر نيرو جذب كنند كه پس از 
رفتن به ســازمان مديريت به 9 هزار نفر تقليــل يافت كه اين تعداد، 

پاســخگوى جبران كمبود نيرو در حوزه پرستارى نيست.
صفرى از فعاليت شــش هيــات مديره پرســتارى در آذربايجان 
شــرقى خبر داد و گفــت: هيات مديره شهرســتان تبريز، 550 عضو 
دارد و مى توان گفت بيش از 70 درصد پرســتاران، عضو سازمان نظام 

پرستارى هستند.
وى با اشــاره به پروانه صدور صالحيت حرفه اى براى پرستاران، 
بيان كرد: حدود يك ســوم پرستاران در اســتان ما داراى صالحيت 
حرفه اى و پروانه كار هســتند. رئيس ســازمان نظام پرستارى تبريز 
با اشاره به رويكرد وزارت بهداشــت و تقسيم بندى پرستاران، گفت: 
براى تقســيم بندى و تخصصى تر شدن خدمات پرستارى، دوره هاى 
پودمانى كوتاه مدتى برگزار شــده و پرستاران به گروه هاى فنى، ويژه 

و متخصص، تقســيم مى شوند. وى از معرفى بيمارستان اخالق محور 
در ســال آينده خبر داد و افزود: اين برنامه توسط كميته اخالق بالينى 
و حرفه اى و براى ســوق دادن پزشــكان و پرستاران به سمت اخالق 
گرايى بيشتر، اجرا مى شود. وى با اشاره به عمده مشكالت پرستاران، 
افزود: قانون تعرفه گذارى خدمات پرستارى، 11 سال است كه خاك 
مى خورد و اجرا نمى شود، در حالى كه بعضى قوانين يك شبه تصويب 

و اجرا مى شوند.
صفرى گفت: قانون مشــاغل ســخت و زيان آور هم كه مربوط به 
29 ســال قبل است، تا به امروز به درســتى اجرا نشده است، چرا بايد 

پرســتاران براى رسيدن به حق مسلمشان اين قدر اذيت شوند.
وى با اشاره به برخى رفتارهاى توهين آميزى كه متوجه پرستاران 
اســت، بيان كرد: پرستاران ما تا به كى بايد شاهد اين رفتارها به ويژه 
در اورژانس ها باشــند. وى با اشاره به خطرات و نتايج زيانبار ناشى از 
فعاليت مراكز غير مجاز و مداخالت افراد غيرمتخصص، فرســودگى 
شــغلى، اضافه كارى هاى اجبارى و مطالبــات باقى مانده را از ديگر 

مشكالت پرستاران دانست.

كمبود 2400 نفرى نيروى پرستارى در استان
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فرمانده انتظامى چاراويماق از كشف ظروف خارجى قاچاق 
در اين شهرستان خبر داد و گفت: ارزش محموله كشف شده 

154 ميليون و 400 هزار تومان است. به گزارش  ايرنا سرهنگ 
قاچاق  كاالى  با  مبارزه  ماموران  گفت:  حسينى  ميرلطيف 

شهرستان در حين گشت زنى در محور اتوبان پيامبراعظم (ص) 
به يك دستگاه كاميون مشكوك و آن را متوقف كردند. وى 
افزود: در بازرسى ماموران انتظامى از اين خودرو، 568 سرويس 
قابلمه خارجى قاچاق كشف و ضبط شد. حسينى اضافه كرد: در 
اين رابطه راننده خودرو دستگير و به همراه محموله توقيفى براى 

سير مراحل قانونى به مراجع قضائى معرفى شد. وى با اشاره به 
مبارزه پليس با قاچاق كاال و ارز گفت: برخورد با سودجويان 
اقتصادى با قاطعيت ادامه داشته و شهروندان مى توانند در 
صورت مشاهده هرگونه موارد مشكوك در زمينه قاچاق كاال، 

مراتب را به سامانه 110 پليس اطالع دهند.

3محموله ظروف خارجى قاچاق در چاراويماق كشف شد ضميمه رايگان ضميمه رايگان 
روزنامه دراستان روزنامه دراستان 
آذربايجان شرقىآذربايجان شرقى

به همت جمعى از كارشناســان حوزه مترو ؛ 
قطعه روانكار چرخ قطار و ريل در تبريز بومى سازى 

شد.
به گزارش روابط عمومى شــركت بهره بردارى 
قطارشــهرى تبريز و حومه ؛ سعيد بشيريان بناب با 
اعالم اين مطلب اظهار داشــت: اين قطعه زغالى از 
نوعــى گرافيت خاص كامپوزيتى بر پايه پليمر توليد 
شــده و در روانكارى چرخ هاى قطار با ريل كه بطور 
دائم در تماس هســتند نقــش مهمى را ايفا مى كند 
كه با بومى ســازى اين قطعه ، مترو تبريز از واردات 

آن بى نياز شد.
مديرعامل شــركت بهره بردارى قطارشــهرى 
تبريز و حومه با اشــاره بــه اهميت اين قطعه افزود:  

قطعــه روانكار ،  بخشــى از پروفيــل چرخ را كه در 
تماس مســتقيم با ريل قرار داشــته به مواد روانكار 
آغشته نموده و باعث كاهش اصطكاك و در نهايت 
افزايــش عمر چرخ هــاى قطار و ريل مى شــود. 

بشيريان ادامه داد : در سالى كه از سوى مقام معظم 
رهبرى  ســال«حمايت از توليد داخلى» نامگذارى 
شده با توليد اين قطعه، عالوه بر تبريز , قطارشهرى 
هاى اصفهان ،  شــيراز و مشهد نيز خواهند توانست 
آن را از تبريــز خريدارى كــرده و از واردات بى نياز 

شوند.
وى ارزش نمونــه ى خارجى قطعــه روانكار را 
براى هر بلوك 150 يورو عنوان كرده و خاطرنشان 
ســاخت : دانش توليد اين قطعه در جهان در اختيار 
چند شــركت انگشــت شمار مى باشــدكه با همت 
كارشناســان بومى ، با هزينه خيلــى كمتر خواهيم 
توانســت اين قطعه را با همان اســتانداردها توليد 

نماييم.

از  تبريز  دانشگاه  ارس  المللى  بين  پرديس  رئيس 
رشته   84 در  دانشگاهى  پرديس  اين  مجدد  فعاليت 
كارشناسى ارشد و 46 رشته دكترا از بهمن ماه امسال خبر 

داد.
سيدصمد  شرقى:  آذربايجان  جام جم  خبرنگار 
آزمون  با  دانشجو  جذب  مجوز  داشت:  اظهار  حسينى 
اختصاصى به پرديس ارس دانشگاه تبريز صادر شده 
است. وى افزود: دانشگاه تبريز هم اكنون مجوز نهايى 
برگزارى دوره هاى كارشناسى ارشد در حدود 280 رشته و 
دوره هاى دكترى در 148 رشته را دارا بوده و هركدام از اين 
رشته ها كه در70 سال گذشته در دانشگاه تبريز فعال 
هستند، مى تواند بر اساس صالحديد در پرديس ارس نيز 
تالش  كرد:  خاطرنشـــــــان  شود.حسينى  داير 

رئيس  ارس،  آزاد  منطقه  سازمان  استاندارمديرعامل 
دانشگاه تبريز و برخى از نماينده هاى استان سبب آغار 
بكار مجدد اين پرديس شده است. رئيس پرديس بين 
المللى ارس دانشگاه تبريز افزود: طبق هماهنگى با گروه 
هاى آموزشى دانشگاه، تالش مى كنيم تا در صورت تاييد 

سازمان گسترش وزارت علوم، بهمن ماه امسال در 84 
رشته كارشناسى ارشد و 46 رشته گرايش دكترا در پرديس 
ارس فعال شويم.حسينى با بيان اينكه به كمك مسئوالن 
استان و منطقه آزاد ارس پيگير رفع مشكالت در كمترين 
زمان هستيم، خاطرنشان كرد: دانشگاه تبريز در اين زمينه 
پشتيبانى علمى را بر عهده خواهد داشت و سازمان منطقه 
آزاد ارس نيز در زمينه راه اندازى پرديس ارس اين دانشگاه 
همكارى و مساعدت خواهد كرد.وى گفت: در صورت 
قطعى شدن ظرفيت ها، اين موضوع و اسامى و ظرفيت 
رشته هاى تاييد شده در سايت اطالع رسانى پرديس بين 
المللى ارس دانشگاه تبريز اطالع رسانى مى شود. پرديس 
بين المللى ارس در سال 1388 با پذيرش دانشجو در 4 

رشته كارشناسى ارشد كار خود را آغاز كرد.

منطقــه اى  آب  شــركت  مديرعامــل 
آذربايجان شــرقى گفــت: بحــران آب در اين 
استان در حال شــدت گرفتن است و هم اكنون 
15 دشــت از 25 دشت استان ممنوعه و 4 دشت 
ممنوعــه  بحرانــى هســتند و ســاالنه به طور 
ميانگيــن شــاهد افت 40 تا 50 ســانتى مترى 

منابع زيرزمينى دشت  هاى استان هستيم.
به گزارش ايرنا يوســف غفارزاده  در نشست 
هم انديشــى بررسى مشــكالت و راهكارها با 
نظام صنفى كشاورزى اســتان، مديريت منابع 
آب را امرى چندوجهى و نيازمند مشاركت تمام 
اقشار بهره بردار دانست و اظهار داشت: با توجه 
به اينكه بيش از 89 درصد مصرف آب اســتان 
در بخش كشاورزى اســت، تعامل با نظام هاى 

صنفى كشاورزى امرى بسيار مهم است.
وى بــا بيان اينكــه برنامه ى ســازگارى با 
كم آبى اســتان براى اجرا در ســال آتى مدون 
شــده اســت، افزود: براى موفقيــت در اجراى 
برنامه هاى  سازگارى با كم آبى استان بايد ميان 
مديران و دســتگاه هاى اجرايــى و ذى نفعان و 
بهره بــرداران و كشــاورزان نگاهــى جامع و 

مشترك به وجود آيد.
وى ادامــه داد: براى اين منظــور ابتدا بايد 
در مــورد وضعيت منابع آب اســتان و ظرفيت و 
تهديدها آگاهى ايجاد شود تا هركس با احساس 

مســئوليت نسبت به اجراى آن عمل كند.
غفــارزاده ظرفيــت آب هــاى تجديدپذير 
اســتان را ســه ميليون و 19 هــزار مترمكعب 
و ميــزان مصــرف را 2 ميليــون و 850 هــزار 
مترمكعب عنوان و خاطرنشــان كــرد: در دنيا 
مصرف باالى 60 درصــد آب هاى تجديدپذير 
بــه معناى عبور از مرز بحرانى اســت و اين در 
حالى اســت كه ميزان مصرف در اســتان از 94 

درصد عبور كرده است.
وى با بيان اينكه بر اســاس استاندارد جهانى 
حداقل بايد ســاالنه 500 ميليــون مترمكعب 
صرفه جويــى كنيــم، اعالم كرد: بــراى ايجاد 
تعادل در ميزان مصرف آب در اســتان نيازمند 
20درصد صرفه جويى در آب شــرب، 20درصد 
درصــد   29 صنايــع،  آب  در  صرفه جويــى 
صرفه جويــى در آب كشــاورزى و 30درصــد 

صرفه جويى در بخش فضاى سبز هستيم.

ندا يوشارى 
س  شــنا ر كا
ارشــد تغذيه و 
درمانى  رژيــم 
فوق  بيمارستان 
بهبود  تخصصى 

قسمت اول

 بهتريــن وعــده غذايى براى افــراد در دوران 
شيمى درمانى صبحانه است. محدوديت كربوهيدرات 
ساده با شــاخص گليســمى باال در اين بيماران خيلى 
مهم اســت. نان تست سبوسدار براى ميان وعده افراد 
در مرحلــه شــيمى درمانــى خيلى بهتر اســت ولى 
بيســكوئيت سبوســدار بعلت تهيــه از روغن نباتى بى 
كيفيت كــه حاوى ترانس FA مى باشــند براى اين 
بيماران توصيه نمى شــود. افزودن مــوز يا كاكائو به 
شــير باعث كاهش عدم تحمل شــير در اين افراد مى 
شود. در دوران شيمى درمانى استفاده از ژله و شيرموز 
و دنت و خرما و ميلك شــيك ها همراه شيرخشك در 
ميان وعده توصيه مى شــود. جوانه هاى چشــايى فرد 
در مرحله شــيمى درمانى آسيب مى بيند و در غذاها از 
نمك بيشــترى اســتفاده مى كند بايد توضيح دهيم و 
نمك را از دســترس اين افراد خــارج كنيم.   افزودن 
روغن زيتــون و MCT به غذاها در دوران شــيمى 
درمانى توصيه مى شود.روغن MCT باعث افزايش 
ســطح  كتون مى شــود  و اين به نفع بيمار مى باشد از 
منابع غذايى مهم آن روغن نارگيل مى باشــدكه ٪60 
MCT دارد. البتــه در صــورت ايجاد اســهال براى 
بيمار مشــكل ساز مى شــود. روغن كلزا ( كانوال) هم 

براى اين بيماران منع مصرف ندارد.  
منابع غذايى حاوى فيتواســتروژن در بيماران مبتال 
به ســرطانهاى وابســته به هورمون توصيه نمى شود. 
منابع غذايى فيتوســتروژن عبارتنــد از روغن كنجد، 
روغن ســويا و روغن بذر كتان و از ديگر منابع غذايى 
فيتواســتروژن مى توان به عدســى، لوبيــا قرمز، بذر 
كتان، هويج، جعفرى، نعنا، جو وجنيســتئين اشاره كرد  
منابع غذايى ضداســتروژن عبارتند از كلم بروكلى، 
خانواده كلم، طالبى،  انجير، لوبيا ســبز، مركبات،  پياز، 
ذرت، گالبى،كــدو تنبل و انگور كه در دوران شــيمى 

درمانى بسيار مفيدند. 

نــكات تغذيه اى مهم بــراى بيماران در 
دوران شيمى درمانى 

-  خانــم مبتال به Breast Cancer نبايد به 

هيچ عنوان از شــيرين بيان استفاده كنند چون حاوى 
فيتواستروژن مى باشد. 

-  بعلت تداخل اثر گريپ فروت با داروهاى شــيمى 
درمانــى اســتفاده از گريپ فروت در دوران شــيمى 

درمانى ممنوع مى باشد. 
-  در دوران شــيمى درمانــى به هيچ وجــه نبايد 
مكمل هاى غذايى به بيمار تجويز شــودو در شــرايط 
خاص با صالحديد پزشــك فقط مى توانيم مكمل امگا 

3 توصيه كنيم. 
-  مكمل كلســيم در سرطانهاى وابسته به هورمون 
اصال" نبايد مصرف شــود منابع طبيعى كلسيم را بيش 
از يــك روز در ميان يعنى دو روز يكبار 2 واحد يك فرد 
با ســرطان پروســتات نبايد مصرف كننــد. ولى منابع 
طبيعى كلســيم در بيماران مبتال به ســرطان ســينه 

بصــورت يك فرد عادى مى تواند مصرف كند. 

راهكارهــا براى كاهش اشــتها و تهوع 
ر  بيما

1. افزايــش تعداد وعده هاى غذايى و كاهش حجم 
هر وعده 

2. مصــرف نــان خشــك و كوكــو در صورتى كه 
دهانشان زخم نباشد. 

3. اتاقــى كه بيمار در آنجاســت بايد تهويه خوب و 
دماى خنك داشته باشد. 

4. غــذا را در ظروف چينى دريافت كنند. 
5. پوست ليموترش را بو كنند. 

6. خــوردن آبنباتهايى با طعم ليمو و نعنا 
7. خوردن آب خنــك همراه ليمو در صورت زخمى 

نبودن دهان 
-  بعداز  تهوع نبايد غذاى خشك بدهيم بايد غذاى 
نرم و ســرد به بيمار داده شــود و غذاى كم چرب و كم 
شــيرين باشد و حجم غذا كم باشــد و مصرف گوشت 
لخــم به علت دير هضم بــودن بعد از تهوع ممنوع مى 
باشــد. بهترين كار بعد از تهــوع مكيدن يخ و خوردن 

پوره ســيب زمينى خنك و كته با ماست مى باشد. 

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

2. غذاها را با روغن زيتون و خامه خيس و نرم كند. 
3. از بهترين موادى كه ترشــح بزاق را تحريك مى 
كنــد آناناس و دارچين – مركبات- نان سبوســدار -  

آب نبات نعنايى 
   

ادامه دارد...

بحران آب در آذربايجان شرقى 
شدت مى گيرد

مديرعامل شــركت بهره بردارى قطارشهرى خبرداد؛رژيم غذايى بيماران در دوران شيمى درمانى

بومى سازى درمتروى تبريز درسال حمايت 
از توليد داخلى

پرديس بين المللى ارس دانشــگاه تبريز ازبهمن دانشــجو مى گيرد

مقاله

 مديــر آموزش و پرورش شهرســتان مرند 
گفت: تفاهم نامه ايجاد دانشگاه فرهنگيان در اين 

شهرستان امضا شد.
به گزارش ايرنا اباذر كاظمى  اظهار داشــت: با 
امضاى اين تفاهم نامه، دو واحد دانشگاه فرهنگيان 
براى دختران و پسران در شهرستان مرند ايجاد مى 
شــود كه واحد دختران در مرند و واحد پســران در 

شهر زنوز است.
وى اضافــه كرد: با راه اندازى اين مركز در مرند، 
كسرى نيروى انسانى در بخشى از شهرستان هاى 

استان تامين مى شود.
اباذرى در مورد تامين مدرس و نيروى انســانى 
دانشــگاه فرهنگيان نيز گفت: بــا توجه به اينكه 
شهرســتان مرند دانش آموخته هاى كارشناســى 
ارشــد و دكتراى زيــادى دارد، مديريت آموزش و 
پرورش شهرســتان در خصــوص تامين مدرس و 
نيروى انســانى مورد نياز با مديريت پرديس هاى 

استان همكارى خواهد كرد.
وى بــا بيــان اينكــه دانشــگاه فرهنگيان، 
زيرمجموعه آموزش و پرورش است، اظهار داشت: 
ايجاد اين دانشگاه در راستاى تامين نيروى انسانى 
براى آموزش و پرورش است.جلسه هماهنگى براى 
راه اندازى دانشگاه فرهنگيان دختران و پسران در 
شــهرهاى مرند و زنوز در روزهاى گذشته با حضور 
رئيس دانشــگاه فرهنگيان آذربايجان شــرقى و 
مسئوالن شهرستان در مرند انجام شد. شهرستان 
مرنــد با 250 هزار نفر جمعيــت در 60 كيلومترى 

شمال غرب تبريز واقع است.

مديرمخابرات منطقه آذربايجان شرقى گفت: 
در راستاى يكپارچگى و توسعه سرويس ها و خدمات 
GSM- ارائه شــده به مشتريان در روستاها، شبكه
WLL اســتان بر روى شــبكه تلفن همــراه اول 
  ( WLL ) برگردان و مشتريان تلفن همراه روستايي
بــه تدريج از تمامــى خدمات همراه اول اســتفاده 

خواهند كرد. 
 به گزارش ايســنا، منطقه آذربايجان شــرقى، 
يوسف شكورى با بيان اين مطلب افزود: در اين طرح 
528 سايت WLL  واقع در روستاهاى استان بر روى 
شبكه همراه اول برگردان شده و تمامى مشتركيني 
كه از طريق رومينگ از اين شبكه استفاده مى كردند 
از طريق شبكه همراه اول سرويس دهى مى شوند. 
وى بــه مزاياى اين طرح هم اشــاره  و بيان كرد: 
بهبود كيفيت ارتباطات شبكه تلفن همراه روستايى 
و رفع مشــكالت همپوشانى دو شــبكه و همچنين 
قابليــت برقــرارى ارتباط  بين الملل و اســتفاده از 

اينترنت همراه اول از مزاياى اين طرح مى باشد. 
شــكورى اظهاركرد: عمليات برگردان ســايت 
هاى روستايى شهرستانهاى تبريز ، شبستر، هريس 
، آذرشهر، اسكو و عجبشير از تاريخ 26 دى ماه جارى 
آغاز و مشتركين WLL روستاهاى شهرستان هاى 
فوق به مدت 48 ســاعت دچار اختالل مى شــوند. 
همچنين سيم كارتهاى GSM-WLL قطع و سيم 
كارتهــاى همراه اول با همــان تعرفه هاى قبلى در 

محدوده روستا تعريف و تحويل خواهد شد.

تفاهم نامه ايجاد دانشگاه 
فرهنگيان در مرند امضا شد

GSM- برگــردان شــبكه
WLL اســتان بر روى شبكه 

تلفن همراه اول

خبر خبر

نماينده ولى فقيه در اســتان آذربايجان شرقى و امام جمعه تبريز با 
بيان اينكه در ادارات مديران نقش مهمى در تشويق كاركنان براى حضور 
در نمازهــاى جماعت دارند، گفت: شــركت اجبارى يا بخشــنامه اى در 
نمازهــا فايده اى ندارد و حضور در نمازهاى جماعت بايد از روى عالقه و 

نيت درست باشد.
به گزارش ايرنا حجت االســالم سيدمحمدعلى آل هاشم در اجالس 
اســتانى نماز اظهارداشت: نماز ســتون دين است ولى نمازى كه از روى 
اطاعت خداوند اقامه شــود نه از روى رفع تكليف و اين موضوع در تربيت 

فرزندان و نسل جوان بايد مورد توجه قرار گيرد.
وى با اشــاره به اينكه در قرآن كريم بر هيچ امر واجبى به اندازه نماز 
تاكيد نشده است، گفت: توجه به تربيت نمازخوان و نمازگزارهم مقدم بر 

تامين ملزوم فيزيكى براى نماز است.
امام جمعه تبريز بر لزوم تربيت نمازخوان در كنار توسعه مساجد تاكيد و 

خاطرنشان كرد : ساخت نمازخانه و مسجد مهم است ولى همه بايد براى 
رونق بخشــيدن به صفوف نماز و تربيت نمازگزار تالش كنيم.

نماينده ولى فقيه در اســتان با تاكيد بر اينكه شــهردارى ها و وزارت 
راه و شهرســازى بايد در ساخت شهرها و شهرك ها، مكان يابى مناسب 
و ســاخت مسجد را در دســتور كار قرار دهند، گفت: اكنون شهرك  هايى 
وجود دارد كه همه زيرساخت هاى آن آماده شده است ولى مسجد ندارد.
امام جمعه تبريز حضور نســل جوان در نمازجمعه را هم بســيار مفيد 
دانســت و گفت: جوانان بايد براى حضور پررنگ تر در نمازجمعه ترغيب 
شوند كه آموزش و پرورش در برخى از مدارس، اين كار را آغاز كرده است.

سرپرست معاونت سياســى و اجتماعى استاندارى آذربايجان شرقى 
هم با تاكيد بر اينكه ترويج نماز بايد از ســنين كودكى و مهدكودك آغاز 
شود، افزود: مهدكودك ها، مدارس و دانشگاه ها نقش موثرى در تشكيل 
شــخصيت كودكان دارد و بايد ترويج فرهنگ نماز در اين ســنين مورد 

توجه جدى قرار گيرد.
عليار راستگو با اعالم اينكه از سال 98 درب بيش از 40 مسجد تبريز به 
صورت شبانه روزى به روى نمازگزاران باز خواهد بود، گفت: در 26 پارك 
داخل شهرى تبريز هم طبق ارزيابى ها نياز به استقرار نمازخانه داريم كه 

شــهردارى بايد اين موضوع را در دستور كار خود قرار دهد.
در پايان اين اجالس از دســتگاه هاى اجرايى برتر استان آذربايجان 
شــرقى در برگزارى نماز جماعت و ترويج فرهنــگ نمازخوانى تجليل 

شد.

امــام جمعه تبريز:
حضور بخشنامه اى در نماز جماعت فايده اى 

ندارد

مدير كل دامپزشــكى آذبايجان 
شرقى تاكيد كرد: دامداران از خريد 
و مصرف بى رويه دارو براى دام هاى 
خود بدون مشــورت با كارشناسان 
دامپزشــكى خــوددارى كــرده و 
درهنــگام دريافت دارو بــه تاريخ 
توليد و انقضــاء و نحوه مصرف آن 

توجه داشته باشند.
خبرنگار جام جم آذربايجان شــرقى: امير حســين بهداد با 
اعــالم اين خبر گفت: حفظ حقوق مصرف كنندگان يكى از وظايف مهم 
دامپزشكى است كه در راستاى اجرايى كردن دستورالعمل رصد و پايش، 
از تامين تا توزيع دارو هاى دامپزشــكى كه توســط سازمان دامپزشكى 
كشــور ابالغ گرديده اســت، به طــور جدى بر فعاليــت داروخانه  هاى 

دامپزشكى نظارت مى كند.

  وى افزود: در بازرســى  هاى دوره اى، مــوارد مختلف فنى از جمله 
كنتــرل دارو هاى تاريخ مصرف گذشــته، كنتــرل دارو هاى غير مجاز، 
كنترل وجود نشــانه اى از احتمال احتــكار، اختفا و امتناع از عرضه دارو 
در شــرايط اقتصادى فعلى، كنترل اصول نســخه پيچى در تحويل نوع 
و ميــزان دارو هاى تجويز شــده و دريافت بهــاء دارو، كنترل ثبت كليه 
عمليات روزانه داروخانه در دفتر ثبت روزانه از طريق برنامه نرم افزارى، 
كنترل كليه مســتندات تا يكسال قبل، كنترل يخچال  داروخانه مجهز 
بــه دماســنج و ترموگراف، كنترل داروخانه و انبــار داراى ترموگراف و 
سيســتم ثبت رطوبت، كنترل وسايل تهويه انبار و بررسى رعايت شرايط 
نگهدارى داروها، قيمت گذارى صحيح و داشــتن اتيكت قيمت بر روى 
قفسه ها، رعايت تعرفه هاى مصوب، مورد بررسى و بازديد قرار مى گيرد. 
 وى با بيان اين كه طى 9 ماه گذشــته يك هزار و 817 مورد بازديد از 
داروخانه  هاى دامپزشكى در سطح استان توسط كارشناسان دامپزشكى 
استان انجام گرفته است، گفت: در اين بازديدها 53 مورد تخلف مشاهده 

شــد كه پس از تنظيم صورتجلســه و ضبط داروها، موارد جهت تكميل 
مراحل قانونى به مراجع قضايى ارجاع داده شد. 

وى بيان كرد: اداره كل دامپزشكى استان بر مراكز درمانى، داروخانه 
ها، مراكز مايه كوبى دام و طيور، آزمايشــگاه ها و كارخانجات توليد دارو 

و مكمل  هاى دامپزشكى نظارت كامل دارد.  
مديركل دامپزشــكى آذربايجان شــرقى با بيان اين كه فروش دارو 
بدون نســخه در داروخانه  هاى دامپزشــكى ممنوع بوده اســت، گفت: 
صاحبــان اين مشــاغل از عرضه ى دارو بدون نســخه خوددارى كنند 
و دارو هاى مورد نياز خود را از شــبكه رســمى دارويى تهيه و به فروش 
برسانند، در غيراينصورت در صورت مشاهده هرگونه تخلف با متخلفين 

برخورد قانونى خواهد شد. 
وى از عموم مردم خواســت، درصورت مشــاهده هرگونه تخلف در 
مراكز ياد شــده با شــماره 1512 تماس گرفته و مراتب را به اداره كل 

دامپزشكى استان اطالع دهند. 

مدير كل دامپزشكى آذربايجان شرقى:

دامداران از مصرف بى رويه دارو براى دام خوددارى كنند
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بلبلى خون دلى خورد و گلى حاصل كرد
باد غيرت به صدش حال پريشان دل كرد
طوطيى را به خيال شكرى دل خوش بود

حافظناگهش سيل فنا نقش اََمل باطل كرد

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  


