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اجراى برنامه هاى متنوع فرهنگى 
دركتابخانه هاى عمومى استان

قدرت نيروگاه هاى منطقه 
آذربايجان 40 برابر شد

طراحي و ساخت سيستم جديد 
كنترل اكسترودر واحد پلى اتيلن 

پتروشيمى تبريز

طــرح جامــع كاهش آاليندگي  در  مجتمع 
فوالد صنعت بناب اجرا مى شــود

  طرح جامع كاهش آاليندگي در مجتمع فوالد صنعت بناب اجرا مي شود.
 خبرنگار جام جم  آذربايجان شــرقى:   در جريان بازديد حميد قاســمي مديركل حفاظت از 
محيط زيست استان آذربايجانشرقي با حضور امين رفيعي فرماندار شهرستان بناب و ديگر مسئولين اين شهرستان 
از خطوط توليد ذوب و نورد اين مجتمع ، ســيد ابوترا ب فاضل از اجرائي شــدن طرح جامع كاهش آاليندگي خبرداد 

و گفت : ...
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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 دوم

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 



 مديركل بنياد مســكن آذربايجان شــرقى گفت: همزمان با 
گراميداشــت دهه فجر طرح هاى بنياد مسكن اين استان با اعتبار 3 

هزار و 214 ميليارد ريال به بهره بردارى مى رسد.
بــه گــزارش ایرنا حافظ باباپور افزود: در اين ايام از 19 طرح هادى با 
اعتبار 50 ميليارد و 160 ميليون ريال از محل اعتبارهاى ملى و استانى 

در روستاهاى استان بهره بردارى مى شود. 
وى اظهار داشــت: به همين مناســبت در 23 روستاى استان نيز 
طرح آســفالت معابر با اعتبار 38 ميليارد و 320 ميليون ريال از محل 

قير رايگان به بهره بردارى مى رسد. 
مديركل بنياد مســكن آذربايجان شرقى يادآورى كرد: 2 هزار و 
602 جلد ســند مالكيت روستايى و 989 جلد سند مالكيت شهرى نيز 
با اعتبار يك ميليارد و 350 ميليون ريال آماده شده و در اختيار مالكان 

قرار مى گيرد. 
باباپور ادامه داد: در دهه فجر امسال از محل اعتبارهاى طرح ويژه 
بهسازى 8 هزار واحد مسكونى روستايى با اعتبار 3 هزار ميليارد ريال 

در روستاهاى استان آماده بهره بردارى است. 
وى اجراى برنامه جامع تامين مســكن اقشار كم درآمد روستايى 
در قالب كمك بالعوض براى احداث واحدهاى مســكونى خانواده 
هاى داراى 2 توانجوى بهزيســتى، افراد تحت پوشش كميته امداد و 
طالب بــا اعتبار 14 ميليارد و 600 ميليون ريال را از اقدام هاى ديگر 

اين اداره كل اعالم كرد. 
باباپور افزود: در دهه فجر امسال طرح 162 واحدى مسكن شهرى 
گلريزان عجب شير با اعتبار 110 ميليارد ريال بهره بردارى مى شود. 
 تاكنون در 814 روستاى آذربايجان شرقى، طرح هادى روستايى 
اجرا و در 434 روســتا اين طرح بازنگرى شده و 234 هزار و 717 سند 

روستايى و شهرى در استان صادر شده است .

مدير عامل شــركت برق 
منطقه اى آذربايجان با اشــاره به 
اينكه توان نيروگاه هاى نصب شده 
ايــن منطقه در ابتــداى پيروزى 
انقالب 97 مــگاوات بود، گفت: 
امــروز به 3 هــزار و 969 مگاوات 

رسيده و 40 برابر شده است.
 خبرنگار جام جم  آذربايجان شرقى:  افشين روشن ميالنى  
با اشــاره به دستاوردهاى حوزه زيربنايى و عمران شركت برق منطقه اى 
آذربايجان در بخش انتقال و فوق توزيع، خاطرنشان كرد: اين شركت سه 

استان آذربايجان شرقى، غربى و اردبيل را پوشش مى دهد.
وى با اشــاره به اينكه در سال 1357 در استان اردبيل هيچ نيروگاهى 
وجود نداشــت، گفت: در زمان حاضر 984 مگاوات قدرت نصب شده در 

اين استان وجود دارد .
روشن ميالنى با اشاره به اينكه قدرت نيروگاهى نصب شده در استان 
آذربايجان غربى در ابتداى انقالب اســالمى، 15 مگاوات بود و امروز به 
يكهزار و 426 مگاوات رســيده است افزود: توان نيروگاهى نصب شده 

در استان آذربايجان شرقى از 82 به 1578 مگاوات افزايش يافته است.
وى همچنين از افزايش 8 برابرى پســت هاى منطقه در 40 ســال 
گذشته خبر داد و گفت: ابتداى انقالب در مجموع سه استان ياد شده 17 

ايستگاه وجود داشت و امروز به 144 ايستگاه رسيده است.
وى با اشاره به اينكه طول خطوط شبكه انتقال در سال 1357 در منطقه 
آذربايجــان يكهزار و 29 كيلومتر بــود، گفت: با 8 برابر افزايش به 8657 
كيلومتر رسيده است. روشن ميالنى با بيان اينكه جمعيت تحت پوشش 
منطقه از 3,6 ميليون نفر در ابتداى انقالب به 8,5 ميليون نفر در سال جارى 
رسيده است، گفت: شاهد افزايش 11,5 براى مشتركان و 22,5 برابرى بار 

مصرفى برق در منطقه هستيم.
وى با اشاره به اينكه قيمت مصرف هر كيلووات برق در ابتداى انقالب 
6 ريال بود و امروز 700 ريال شــده است، گفت: با در نظر گرفتن تورم در 
زمان حاضر بهاى برق 75 درصد ارزانتر از 40 سال قبل محاسبه مى شود.
 شركت برق منطقه اى آذربايجان از نـظر موقعيت تقسيمات برقى در 
شمالغرب ايران و از شمال به كشورهاى جمهورى آذربايجان و ارمنستان، 
از غرب به كشورهاى تركيه و عراق، از شرق به برق گيالن، از جنوب غربى 
به برق غرب، از جنوب شــرقى به برق زنجان مرتبط مى باشــد و از نظر 
تقسيمات كشورى، مسئوليت برق رسانى به سه استان آذربايجان شرقى، 

اردبيل و آذربايجان غربى را به عهده دارد.

رئيس سازمان جهادكشاورزى استان آذربايجان 
خط  تسهيالت  برابرى  جذب 1,6  از  از  شرقى 
در  كشاورزى  مكانيزاسيون   6 شماره  اعتبارى 

استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار  ایرنــــــــا ، اكبر فتحى 880 
ميليارد و 414 ميليون ريال تسهيالت اعتبارى 
مكانيزاسيون در سال جارى جذب شده است در 
حاليكه سهميه اختصاصى استان 546 ميليارد و 

100 ميليون ريال است. وى ادامه داد: تاكنون 
1084 دستگاه انواع تراكتور، 14 دستگاه كمباين 
و 1133 دستگاه ادوات و دنباله بند و در كل 2 
هزار و 239 دستگاه از انواع ادوات و ماشين آالت 
كشاورزى براى استفاده در طرح هاى زراعى، 

باغى، دامى و شيالت جذب شده است.

فتحى خاطرنشان كرد: يكى از مؤلفه هاى اصلى 
بخش كشاورزى افزايش كميت، كيفيت و بهره 
ورى محصوالت توليدى با توسعه مكانيزاسيون 
است كه عالوه بر كاهش هزينه ها، افزايش درآمد 

بهره برداران را نيز به دنبال خواهد داشت .
وى با بيان اينكه نوسازى ناوگان مكانيزاسيون 

استان با جديت دنبال مى شود، گفت: كمباين 
ريزش  خارج  رده  از  و  قديمى  و  فرسوده  هاى 
بااليى در برداشت محصول دارند و به جاى آن با 
پرداخت تسهيالت ارزان قيمت بانكى با عامليت 
بانك كشاورزى دستگاه ها و ماشين آالت به روز 

و مجهز جايگزين مى شود.

جذب 1/6برابر تسهيالت مكانيزاسيون كشاورزى در استان

3200 ميليــارد ريال طــرح بنياد 
مسكن بهره بردارى مى شود

قدرت نيروگاه هاى منطقه 
آذربايجان 40 برابر شد
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 طرح جامع كاهش آاليندگي در مجتمع 
فوالد صنعت بناب اجرا مي شود.

 خبرنگار جام جم  آذربايجان شرقى:   
در جريان بازديد حميد قاسمي مديركل حفاظت 
از محيط زيست استان آذربايجانشرقي با حضور 
امين رفيعي فرماندار شهرســتان بناب و ديگر 
مســئولين اين شهرستان از خطوط توليد ذوب 
و نورد اين مجتمع ، ســيد ابوتــرا ب فاضل از 
اجرائي شــدن طرح جامــع كاهش آاليندگي 
خبرداد و گفت : اوليــن اولويت براي ما در اين 
مجتمــع همزمان با توليد محصوالت فوالدي 
اقدامات محيط زيستي بوده و با توجه به اهميت 
و حساسيت آن در دستور كار قرار گرفته است .

مديرعامــل و نائب رئيــس هيئت مديره 
مجتمع فوالد صنعت بناب حفظ محيط زيست 
را وظيفه انســاني، اخالقي و ملي برشــمرد و 
افزود: در همــان ابتداي حضور در اين مجتمع 
تاكيد بر تهيه طــرح جامع كاهش آاليندگي با 
بررســي و توجه به تمامي ابعادآن داشته ايم و 

پس از انجــام مطالعات الزم، دركمترين زمان 
فــاز اول آن اجرائي گرديدكــه در بازديد انجام 
شده برنامه هاي عملياتي شده مشاهده گرديد .
فاضل اقــدام عملي طبــق برنامه جامع را 
ضروري دانســت و گفت : تمام تالشــمان را 
به كار خواهيم گرفت تا در راســتاي رسيدن به 
اســتانداردهاي محيطي زيستي گام برداريم و 
به سوي صنعت ســبز حركت كنيم كه در اين 
راســتا عالوه بر اقدامات ســاختاري و پايه اي 
كه در حال انجام اســت از مواد اوليه مناســب 
براي شارژ در كوره هاي ذوب اقدام كرده ايم و 

استفاده از قراضه را كاهش داده ايم .
حميد قاســمي مديركل حفاظت از محيط 
زيســت آذربايجانشرقي نيز در نشست بررسي 
اقدامات زيست محيطي مجتمع فوالد صنعت 
بناب گفت: در بازديدي كــه از اقدامات انجام 
شــده در راســتاي كاهــش آاليندگي و حفظ 
محيط زيســت مشاهده شد و گزارشي كه ارائه 
گرديد بر خالف ســال هاي گذشته ، اقدامات 

اصالحي انجام شده قابل تقدير است.
قاسمي با مهم خواندن توجه ويژه واحدهاي 
توليد به مســائل زيست محيطي افزود : با روند 
موجود در گذشــته احتمال برخورد حقوقي زياد 
بوده و امكان تعطيلي اين واحد توليدي نيز دور 
از ذهــن نبود ولي اقدامات انجام يافته و برنامه 
جامع كاهش آاليندگي اين مجتمع كه اجرائي 
شده است مايه اميدواري و قابل تحسين است .
وي با تاكيد بر اخذ اســتانداردهاي زيست 
محيطــي توســط واحدهاي توليــدي گفت : 
تمامــي واحدهــاي توليدي ملــزم به رعايت 
اســتانداردهاي زيست محيطي هستند و براي 
رسيدن به استانداردهاي الزم بايد تالش كنند. 
در ادامه اقدامات خوب انجام شده ، اين مجتمع 
نيز بايد برنامه هاي اصالحي با زمانبندي دقيق 

و عملياتي را ارائه نمايند .
امين رفيعي فرماندار شهرستان بناب نيز در 

اين جلســه گفت : با تغييــرات مديريتي انجام 
شده در حوزه هاي مختلف شاهد اقدامات موثر 
و خوبــي بوديم و اقداماتي براي بهبود وضعيت 
توليد، شرايط زيست محيطي، محيط كارگري 
و حمل و نقــل از جانب مديرعامل اين مجتمع 

بوديم .
فرماندار شهرستان بناب با اشاره به وضعيت 
موجود افزود : با توجه به آرامش و ســاماندهي 
انجام شــده اميدواريم كــه در كوتاه مدت به 
اهداف تعيين شده از نظر افزايش توليد و ايجاد 

اشتغال دست يابيم.
رفيعي مسائل محيط زيستي را حائز اهميت 
دانســت و خواســت افكار عمومــي و مطالبه 
مردمي را در اين زمينه يادآور شــد و از اقدامات 
انجام شــده و عزم و اراده موجود براي كاهش 
آاليندگــي در مجتمــع فــوالد صنعت بناب 

قدرداني كرد .

طرح جامع كاهش آاليندگي  
در مجتمع فوالد صنعت بناب 

اجرا مى شود
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رفع توقيف خوردوهاى ليزينگى 
بدون پرداخت اقساط آن در سريعترين 

زمان ممكن با دخالت مستقيم وكيل 
دادگسترى

09129732106
09904061988

                                              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               گارانتى 18 الى 36 ماه
تلفن :35246870-041/    فاكس:35256150 -041

Email:Ahad.e41r@ gmail.com      09141142710 :همراه
تبريز /   انتهاى خيابان دانشسرا  نرسيده

 به سه راهى منصور / پالك128

نصب وتعميرانواع:
پكيج هاى حرارتى /كولر 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
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 مديركل كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان آذربايجان شرقى از راه اندازى 
دومين مركز فراگير كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، على بينش  در ديدار با فرماندار هشترود گفت: دهه فجر 
امسال دومين مركز فراگير كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان استان در 

هشترود راه اندازى مى شود. وى با مثبت ارزيابى كردن اقدامات انجام گرفته 
در كانون پرورش فكرى شهرستان هشترود افزود: خوشبختانه در دهه فجر 
امسال دومين مركز فراگير كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان استان در 
شهرستان هشترود را ه اندازى خواهد شد و به اين منظور 100 ميليون هزينه شده 

است كه در نوع خود بى نظير است.
وى سپس گفت: در اين مركز عالوه بر امكانات موجود در بخش عادى كانون، 
امكانات خاصى نيز براى كودكان و نوجوانانى كه آسيب بينايى، شنوايى يا جسمى، 
حركتى دارند در نظر گرفته شده تا اين افراد در كنار ساير همساالن خود از فعاليت 

مناسب سازى شده فرهنگى، هنرى و ادبى كانون، استفاده كنند.
امين امينيان فرماندار هشترود نيز در اين ديدار اظهار داشت: يافته هاى علمى 

بيان گر اين اصل است كه آموزش پذيرى افراد در سن كودكى اتفاق مى افتد و 
شخصيت افراد در اين سن شكل مى گيرد از اين رو توانمند سازى و پرورش فكرى 
و مهارتى كودكان و نوجوانان خصوصا در نهادهاى آموزشى نظير كانون هاى 
پرورش فكرى مى بايست در اولويت برنامه ها قرار گيرد چرا كه در اين محيط ها 
كودك به دور از ارزيابى ها و ارزش گذارى هاى كاذب مى تواند استعدادهاى خود را 

شناخته و حتى جامعه پذيرى را فرا بگيرد.

3راه اندازى دومين مركز فراگير كانون پرورش فكرى آذربايجان شرقى ضميمه رايگان ضميمه رايگان 
روزنامه دراستان روزنامه دراستان 
آذربايجان شرقىآذربايجان شرقى

سيستم جديد كنترل اكسترودر واحد پلى اتيلن 
پتروشيمى تبريز براى اولين بار در سطح كشور بدست 
تواناى متخصصان اين شــركت طراحى و ساخت و 

پس از طى مراحل تست با موفقيت راه اندازى شد .
هم اكنون پتروشيمى تبريز به دانش فنى طراحى 
، ســاخت و نصب سيستم كنترل مذكور دست يافته 

است.
در اين حين اكســترودر بطور كامل تحت تعمير 
اساســي قرار گرفت و پس از رفع ايــرادات موجود 

دستگاه به سرويس گذاشته شد

صنعــت توليد لــوازم خانگــى آذربايجان 
شــرقى به بركت انقالب اسالمى از 3 واحد صنفى 
بــه 149 واحد توليدى و 46 واحد صنفى رســيده 

است.
به گــزارش ايرنا، براســاس اعالم ســازمان 
صنعت معدن و تجارت آذربايجان شرقى، صنعت 
لوازم خانگى اين اســتان قبل از سال 1357 در 3 
واحــد صنفى كارگاهى محدود بــه توليد بخارى 

نفتى و آبگرمكن ايســتاده نفتى خالصه مى شد.

براساس اين گزارش، به بركت پيروزى انقالب 
اســالمى هم اكنون 149 واحد توليد كننده لوازم 
خانگى و 46 واحد توليدى صنفى لوازم خانگى در 
اين استان مشغول فعاليت بوده كه در اين واحدها 
3 هزار و 700 ميليارد ريال ســرمايه گذارى شده و 

براى 8 هزار نفر اشتغال ايجاد شده است.
آذربايجان شــرقى در سايه فعاليت اين واحدها 
مقام اول كشــور در توليد و صادرات لوازم خانگى 

را دارد.
صنعت لــوازم خانگــى در ايران بــا توجه به 
تقاضــاى بــاالى داخلى و بازارهــاى منطقه اى 
از جملــه اقليم كردســتان عراق، افغانســتان و 
آذربايجــان از مزايــاى خوبى برخــوردار بوده و 
آذربايجان شرقى با توجه به ظرفيت هاى توليدى 
ايجاد شــده نسبت به ساير اســتان ها در جايگاه 

خوبى قرار دارد.
محصوالت توليدى اســتان به چندين كشور 
مختلــف از جمله روســيه، تركيه، افغانســتان، 
آذربايجــان، گرجســتان، قفقاز، ســودان، اقليم 

كردستان عراق و ساير كشورها صادر مى شود.

كل  مديــر 
كتابخانه هــاى عمومــى 
آذربايجــان شــرقى، بــه 
تشــريح  برنامه هاى اداره 
 كل كتابخانه هاى عمومى 
آذربايجان شــرقى در ايام 
چهلميــن  بزرگداشــت 
شكوهمند  انقالب  سالروز 

اسالمى پرداخت.
به گزارش خبرنگار مهر، شــهرام خدايى با اشــاره به در 
پيش بودن دهه مبارك فجر و ســالگرد پيروزى شكوهمند 
انقالب اســالمى، جشن چهل ســالگى انقالب اسالمى را  
جشــن پختگى فكرى و اعتقادى ملت ايران دانست و افزود: 
امسال با توجه به حساسيت شرايط زمانى و بلوغ انقالب، ستاد 
گراميداشت دهه فجر انقالب اسالمى در اداره كل كتابخانه 
هاى عمومى آذربايجان شرقى تشكيل و با برگزارى جلسات 
مختلف مصوب گرديد كــه برنامه هاى فرهنگى دهه فجر 
امســال در سه ســطح برنامه هاى اســتانى، شهرستانى و 

كتابخانه اى به مرحله اجرا درآيد.
مديركل كتابخانه هاى عمومى اســتان برگزارى كرسى 
روايت گرى انقالب اســالمى با همكارى سپاه ناحيه امامت 
تبريز، نشســت كتاب خوان تخصصى انقالب اســالمى با 
همكارى نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى دانشــگاه هاى 
آذربايجان شــرقى و آييــن تجليل از معصومه ســپهرى و 
هدايت اهللا بهبودى از نويســندگان متعهد و ارزشــى حوزه 
انقالب اســالمى و دفاع مقدس در قالــب برنامه چهل قلم 
نهاد كتابخانه هاى عمومى كشور را از جمله مهمترين برنامه 
هاى اداره كل كتابخانه هاى عمومى آذربايجان شرقى براى 

چهلمين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى دانست.
خدايى، ديدار با خانواده شــهدا و غبار روبى و عطرافشانى 
گلزار شهدا، افتتاح و بهره بردارى از پروژه هاى تكميل شده 
كتابخانــه اى در اســتان، نقد و بررســى كتاب و  نشســت 
كتابخوان اختصاصى ويژه مددجويان زندان را از ديگر برنامه 
هــاى اين اداره كل در ايام بزرگداشــت چهلمين ســالگرد 

پيروزى انقالب اسالمى در استان برشمرد.

طراحي و ساخت سيستم جديد كنترل اكسترو
در واحد پلى اتيلن پتروشيمى تبريز

صنعت لوازم خانگى آذربايجان شرقى از 3 واحد
 به 149 واحد رسيد

اجراى برنامه هاى متنوع فرهنگى 
دركتابخانه هاى عمومى استان

خبر خبر

 رئيس هيات مديــره و مديرعامل منطقه آزاد 
ارس ارزش واردات كاال و مواد اوليه به اين منطقه آزاد 
را در 10 ماهه امســال 45 ميليــون دالر اعالم كرد و 
گفت: در مقايســه با واردات 119 ميليون دالرى 10 
ماهه سال گذشته شاهد كاهش 60 درصدى هستيم .

به گزارش خبرنگار  ایرنا ،  محســن نريمان  با انتقاد از 
اينكــه عده اى مناطق آزاد را دروازه واردات عنوان مى 
كنند، خاطرنشان كرد: بيشتر واردات اين منطقه مواد 
اوليه مورد نياز واحدهاى توليدى و در راســتاى رونق 

اقتصادى و اشتغال زايى است.
وى با اشــاره به اينكه در سال جارى 198 ميليون 
دالر كاال از اين منطقه صادر شده است، اظهارداشت: 
با صادرات 199 ميليون دالرى ســال گذشته فاصله 
چندانى نداريم و بايد در نظر داشته باشيم كه اين ميزان 

صادرات در شرايط تحريم انجام شده است.
نريمان با مقايســه تراز تجارى اين منطقه در 10 
ماهه ســال گذشته و امســال، گفت: ارزش صادرات 
منطقه آزاد ارس در ســال جــارى 153 ميليون دالر 
بيشــتر از واردات اســت و در واقع تراز تجارى منطقه 

مثبت تر شده است.
وى همچنين از افزايش 40 درصدى صدور گواهى 
توليــد در اين منطقه آزاد خبر داد و خاطرنشــان كرد: 
امســال با 58 درصد افزايش نســبت به سال گذشته 

شاهد توليد 63 هزار تن كاال در منطقه بوديم. 
مدير عامل منطقه آزاد ارس به رشــد 63 درصدى 
ورودى گردشــگرى داخلــى و افزايش 22 درصدى 
ورودى گردشــگرى خارجى به اين منطقه اشاره كرد 
و گفت: توســعه صنعت گردشگرى با توجه به جاذبه 
هــاى طبيعى و تاريخى و اســتقبال عمومى يكى از 

رويكردهاى اين منطقه است.
نريمــان با اعالم اينكه ژئوپــارك ارس به زودى 
در محافل بين المللــى معرفى و در جهت ثبت آن در 
يونســكو تالش مى شود، گفت: درصدد معرفى جلفا 
به عنوان شــهر ايمن و جامعه سالم براى سال 2020 

هستيم.
وى توجــه به توســعه علمــى را يكــى ديگر از 
رويكردهــاى منطقه عنوان كــرد و گفت: واحدهاى 

دانــش بنيان فعــال در منطقه از 12 واحد در ســال 
گذشته به 15 واحد در سال جارى و مراكز استارت آپ 
(كارآفرين نوپا ) از 12 به 18 مركز افزايش يافته است.

نريمــان كشــاورزى علمى با تكيه بــر توليدات 
گلخانــه اى را از موفقيت هاى منطقه آزاد ارس عنوان 
كــرد و گفت: درصدد تبديل شــدن به قطب توليدات 

كشاورزى مناطق آزاد كشور هستيم.
وى با مقايسه توليد 20 هزار تنى در 1800 هكتار از 
اراضى دشت گرديان و توليد 10 هزار تنى در يك واحد 
گلخانه اى با مســاحت 50 هكتار در منطقه آزاد ارس، 
اظهارداشت: با توجه به فاصله قابل توجه بهره ورى در 
فضاى آزاد و گلخانه اى ضرورت توسعه كشت گلخانه 
اى بيشــتر احساس مى شود. نريمان با اعالم اينكه از 
ايجاد گلخانه هــاى مقياس كوچك هم حمايت مى 
كنيم، خاطرنشــان كرد: از توليد 18 هزار تنى گلخانه 
هاى منطقه در 9 ماهه امســال 13 هزار تن صادر شده 
و نســبت به سال گذشته رشد 1,7 برابرى را نشان مى 

دهد.
وى كل مساحت فضاى گلخانه اى منطقه را 170 
هكتار اعالم كرد و گفت: سعى داريم تا سال 1400 به 

300 هكتار افزايش يابد .
مدير عامل منطقه آزاد ارس در پاسخ به سوال ايرنا 
در نقش افزايش عوارض خروجى در توســعه منطقه ، 
با يادآورى اينكه ســال گذشته با نرخ عوارض 25 هزار 
تومانى 5 ميليارد تومان درآمد داشتيم، اظهارداشت: با 
در نظر گرفتن رشد 10 برابرى نرخ عوارض، درآمد 50 
ميليارد تومانى منطقه را از اين محل انتظار داشتيم اما 

با توجه به بخشــنامه ابالغى مقرر شده اين درآمد به 
خزانه واريز شــود و با وجود پيگيرى هاى انجام شده 

نتيجه اى نگرفته ايم.
وى در عين حال گفت: با وجود تاثيرات سوء برخى 
مقررات و بخشنامه ها در اقتصاد منطقه و تحقق اهداف 
برنامه ريزى شــده، اعتبارات عمرانى نه تنها كاهش 
نيافته بلكه افزايش هم يافته و اهتمام ما متوقف نشدن 

طرح هاى در حال اجراست.
نريمان با اشاره به اينكه 63 درصد اعتبارات امسال 
منطقه در بخش عمرانى هزينه شده است، گفت: دهه 
فجر امســال 20 طرح با اعتبــار 200 ميليارد تومان و 

اشتغال زايى 450 نفر بهره بردارى مى شود.
مديــر عامل منطقه آزاد ارس از جذب 880 ميليارد 
تومان سرمايه ريالى و 36 ميليون دالر سرمايه خارجى 
در ايــن منطقه خبرداد و گفت: تا زمان حاضر 12 هزار 
فرصت شــغلى در اين منطقه ايجاد شده كه با توجه به 
جمعيــت 20 هزار نفرى منطقــه و در نظر گرفتن 30 
درصد جمعيت منطقه به عنوان فعال و آماده اشتغال، 2 

برابر جمعيت فعال شغل ايجاد شده است.
وى در پاســخ به ســوالى در خصــوص وضعيت 
فرودگاه منطقــه آزاد ارس گفت: احداث اين فرودگاه 
جزو آرمان هاى مردم منطقه است و مرز هوايى امكان 

عرض اندام در سطح جهانى را تسهيل مى كند. 
نريمان با اشــاره به اينكه تبديل شــدن به هاب 
لجســتيك شمالغرب كشــور از اهداف طراحى شده 
منطقه آزاد ارس اســت، گفت: فرودگاه اين بســتر را 

فراهم مى كند.

واردات به منطقه آزاد ارس 60 درصد كاهش يافت

 طى مراسمى كه با حضور دكتر آل هاشم نماينده 
مقام معظم رهبرى در استان و امام جمعه محبوب 
تبريز ، جهانگيرى معاون هماهنگى امور اقتصادى و 
معاون  راستگو  استاندارى،  انسانى  منابع  توسعه 
ستاد  مدير  ضيايى  و  استاندارى  امنيتى  و  سياسى 

اقامه نماز استان و جمعى از مديران ادارات استان در 
مهندس  از  شد  برگزار  استاندارى  اجتماعات  سالن 
استان  فاضالب  و  آب  شركت  عامل  مدير  ايمانلو 
آذربايجان شـــــــرقى و صمد شكرى مسئول امور 

فرهنگى شركت قدردانى شد . 
فاضالب  و  آب  شركت  عمومى  روابط  گزارش  به 
نماينده  هاشم  آل  دكتر  شرقى،  آذربايجان  استان 
تقدير  لوح  اهداء  با  استان  در  رهبرى  معظم  مقام 
ايمانلومديرعامل  مهندس  زحمات   و  ها  ازتالش 
شركت آب و فاضالب استان و صمد شكرى مسئول 
وتوسعه  ترويج  راستاى  در  شركت  فرهنگى  امور 
فرهنگ نماز و تعالى آن در سال 1396 "، تشكر و 

قدردانى كرد .
در قسمتى از اين لوح آمده است :

جناب آقاى مهندس ايمانلو
استان  فاضالب  و  آب  شركت  محترم  عامل  مدير 

آذربايجان شرقى

ارتباط  استوار  ستون  خداوند،  ذكر  باالترين  نماز 
پذيرش  اصلى  وشرط  است  هستى  مبدا  با  انسان 
اعمال، مايه بصيـــــــرت و عامل حركت در صراط   
تالش  و  سعى  هرگونه  مى باشد.  بندگى  مستقيم 
براى  ايجاد فضاى مناسب  و اشاعه اين فريضه الهى 

ارزشمند است.
الزم مى دانم از زحمات شايسته جنابعالى در جهت 
ترويج و توسعه فرهنگ نورانى نماز در سال 1396 

تشكر و قدردانى نمايم .
از خداوند منان توفيق روز افزنتان را در ظل عنايات 
خاصه حضرت ولى عصر ( عج ) براى تحقق منويات 
مسير  اين  در  العالى)  (مدظله  رهبرى  معظم  مقام 

خاضعانه مسئلت مى نمايد.
آذربايجان  نماز  اقامه  ستاد  مدير  ضيائى- 

شرقى                           
جهانگيرى-معاون هماهنگى اموراقتصادى 

وتوسعه منابع استاندارى

كارشــناس  محمدزاده،  رضا 
بيمارستان  روانشناســى  ارشد 

فوق تخصصى بهبود
.......................................

توجهى/بيــش  كــم  اختــالل 
اختــالل  يــك   (ADHD)فعالــى
روانپزشــكى اســت كه كــودكان پيش 
دبستانى، كودكان، نوجوانان و بزرگساالن 
سراسر جهان را مبتال كرده و مشخصه آن 
الگوى كاهــش پايدار توجــه و افزايش 
تكانشــگرى و بيش فعالى اســت. مبتاليــان اغلب تخريب قابــل توجهى در كاركرد 
تحصيلى و نيز موقعيت هاى بين فردى و اجتماعى نشان مى دهند. ADHD اغلب با 
اختــالالت ديگرى از جمله اختالالت يادگيرى، اضطرابى، خلقى و رفتار ايذايى همراه 
اســت. بر اســاس تحقيقات انجام شده بين 3 تا 7 درصد از كودكان سنين مدرسه به اين 
اختالل مبتال هستند و شيوع آن در بين پسرها به نسبت 2 بر 1 تا 9 بر 1 از دخترها شايعتر 
است. گفتنى است درصد قابل توجهى از اين تعداد كودكان در نوجوانى و بزرگسالى نيز 

دچار اين اختالل خواهند بود.
اختالل ADHD ممكن اســت در دوران شيرخوارى آغاز شود، هرچند به ندرت تا 
قبل از دوره نوپايى تشــخيص داده ميشــود. شيرخواران مبتال به اين اختالل در گهواره 

 ADHD فعالند،خواب كمى دارند و زياد گريه مى كنند. در مدرســه كودكان مبتال به
ممكن اســت به ســرعت پاسخ دادن به سواالت امتحانى را شروع كنند اما پس از جواب 
دادن يكى دو سوال دست از فعاليت بردارند. ممكن است نتوانند منتظر نوبت خود بشوند 
و بخواهند به جاى هر كس ديگرى جواب دهند در خانه نيز قادر نيستند حتى براى چند 
لحظه خاموش باشــند. رفتار تكانشى و ناتوانى آنها براى به تعويق انداختن خواسته خود 

از خصوصيات مشخص آنهاست. چنين كودكانى اغلب مستعد حادثه هستند. 
درصد قابل مالحظه اى از كودكان مبتال به ADHD، عاليم رفتار پرخاشــگرى 
و نافرمانى را نشــان مى دهند. مشــكالت مدرسه، هم در زمينه مسائل رفتارى و هم در 
زمينه مســائل يادگيرى اغلب همراه با اين اختالل وجــود دارد. اختالالت يادگيرى يا 
ارتباطى همراه كه مانع از فراگيرى، اندوزش و نشــان دادن دانش مى شوند سير اختالل 

ADHD را پيچيده مى سازند.
گاهــى با ديدن چند رفتار از كودكان به آنان انگ بيش فعالى زده مى شــود كه براى 
جلوگيرى از اين مســئله و مطمئن شدن از اينكه يك كودك مبتال به ADHD است 
يا نه بهتر اســت از متخصصان اين امر يعنى روانشناســان و روانپزشكان كمك گرفت. 
چون ممكن اســت نشــانه هاى ADHD به واسطه اختالالت ديگر و يا تغيير شرايط 
زندگى به وجود آيند. براى درمان اين اختالل در كنار دارو درمانى الزم اســت از روش 
هاى روانشــناختى استفاده شود. در خاتمه بايد گفت در صورت درمان به موقع كودكان 
ADHD آنان نيز مانند اشــخاصى از قبيل نيوتون، پاســتور، بتهوون، آبراهام لينكن، 

گاليله و تولستوى كه مبتال به اين اختالل بودند افراد موفقى خواهند شد..

اختالل كم توجهى

در چهارمين اجالس اســتانى نماز و در راســتاى ترويج ، توســعه و فرهنگ سازى نماز صورت گرفت؛

قدردانى  از مدير عامل شــركت آب و فاضالب 
آذربايجان شرقى

مقاله
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