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پاکسازی نخاله های تخلیه شده 
در حاشیه جاده ها و مناطق شهر 

اردبیل

از آموزش و پرورش استان 
اردبیل تجلیل شد

100 میلیارد تومان برای 
تولید کنسانتره و کاتد مس 

سرمایه گذاری می شود

اردبيل به عنوان پایتخت گردشگری 
کشورهای عضو اکو در 2023 می درخشد 

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی استان اردبیل گفت: با اتمام عملیات اجرایی طرح های 
جاذب گردشگر اردبیل به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو در ۲۰۲۳ میالدی خواهد درخشید.

نادر فالحی تصریح کرد: با اقدامات انجام یافته جهت معرفی اردبیل به عنوان قطب گردشگری در کشور و با توجه ویژه وزیر 
در اجالس خجند این استان به عنوان پایتخت کشورهای عضو اکو در سال...

افزایش 20 درصدی 
صادرات کاالی ایرانی 

از پایانه بیله سوار
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اردبیل

اجرای بالغ بر 21 هزار هکتار شبکه آبياری فرعی در اردبيل
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با افزايش آگاهي، مانع مســموميت دارويي 
شويم

هفته اول آبان ماه به عنوان »هفته پیشگیري از مسمومیت ها « نامگذاري شده است. به 
مناسبت این هفته و با انتخاب شعار » با افزایش آگاهي، مانع مسمومیت دارویي شویم« مقرر 
شده است تا با اطالع رساني مناسب و آموزش هاي ساده بتوانیم از بسیاري از مسمومیت ها 

پیشگیري نماییم.
به گزارش نرگس امامي ، خبرنگار جام جم اردبیل و به نقل از ســازمان پزشــكي قانوني 
کشــور، طي سالهاي اخیر همه ســاله نزدیك به 58۰۰ نفر از هموطنانمان در اثر بروز انواع 
مسمومیت جان باخته اند. بیشترین مسمومیتي که در این سالها منجر به فوت شده است، 
مسمومیت ناشي از سوء مصرف مواد مخدر و محرك بوده است و در رده هاي بعدي به ترتیب 
مسمومیت با سموم دفع آفات نباتي، مسمومیت با منوکسیدکربن و مسمومیت با داروها قرار 
دارند.بسیاري از ضایعات ناشي از بروز مسمومیت ها به سادگي قابل پیشگیري می باشند از 
بین مسمومیت هاي مختلف، بیشترین بار مراجعه مسمومیت به مراکز درماني، مسمومیت 
با انواع داروها می باشد که در استان ما در سال 1۳97 با تعداد ۳۳6۰ نفر مراجعه با مسمومیت 
دارویي حدود 61% مراجعات کل مســمومیت به مراکز درماني بیشترین آمار مسمومیت را 
به خود اختصاص داده است.به نقل از سازمان پزشكي قانوني کشور در سالهاي اخیر گرچه 
مرگ ناشي از دارو در محدوده 1۲ درصد از تعداد کل مسمومیت ها می باشد ولي در عین حال 
هنوز رقم باالیي است. براساس آمار هاي دریافت شده از بیمارستان هاي مرجع مسمومیت 
در کشور، مشاهده می شود که مسمومیت دارویي اولین علت مراجعه به بخش مسمومیت ها 
می باشد و تا سقف 65 درصد از مراجعان مسمومیت به بیمارستان هاي سراسر کشور با دارو 
مسموم شده اند. با بیان این آمار، نه تنها ضرورت فرهنگ سازي و آموزش عمومي بدیهي 
به نظر می رســد، بلكه آموزش تخصصي به گروه پزشــكي و اجباري شدن آموزش درمان 
مسمومیت ها براي دانشجویان پزشكي ضرورت می یابد.ضمن اجتناب از مصرف خودسرانه 
داروها، باید توجه داشت مقادیر باالي برخي از داروهاي به ظاهر کم خطر، می توانند براي فرد 
خصوصاً کودکان و افراد مسن کشنده باشد. الزم به ذکر است شایعترین علت بروز مسمومیت 

در جهان، مصرف داروها بیش از مقادیر درماني می باشد.
* در ســالمندان مســمومیت دارویي بسیار شایع و البته خطرناك است. تشابه ظاهري 
شكل داروها، ابتال به فراموشي، عدم اطالع از نام داروها، بي سوادي یا کم سوادي و یا خوانا 
نبودن مقادیر مصرفي دارو مندرج روي جعبه دارویي ممكن اســت منجر شود تا سالمندان 

عزیز داروي خود را به اشتباه یا بطور تكراري مصرف نمایند.
 * داروها را در بسته بندي اولیه آنها نگهداري نمایید تا در صورت مصرف اشتباهي، قادر 

باشید اطالعات الزم را در اختیار پزشكان قرار دهید.
 * چنانچه در خانه کودك زیر 5 سال دارید، حتما داروها را در کمدهاي باال، دور از دسترس 

و مجهز به قفل قرار دهید. 
* داروهاي خود را در مقابل چشم کودکان نخورید، چرا که کودکان از رفتار بزرگساالن 

تقلید می کنند و ممكن است دور از چشم والدین داروها را به دهان ببرند. 
* اگر به کودك خود دارو می دهید به او تفهیم کنید که این داروست و از کلماتي مثل آبنبات، 
شكالت یا خوراکي استفاده نكنید. هدف ما از برگزاري هفته پیشگیري از مسمومیت ها در هر 
سال هم همین است تا با  یادآوري نكات بسیار ساده اي، جامعه را تشویق به انجام و رعایت 

آن نماییم و بتوانیم موارد مسمومیت را به حداقل برسانیم.  

بر اســاس تصویب نامه هیئت وزیران حداقل ۲۰ درصد از انرژی مصرفی موسســات و 
شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و غیر دولتی باید از انرژی های تجدید پذیر )خورشیدی 

و بادی( تامین شود.
محسن امامي - خبرنگار جام جم اردبيل: حسن محمدی گفت : این تصمیم 
گیری نقش چشــم گیری در رشــد تولید انرژی پاك کشور و عملی غیر قابل انكار در تامین 

برق مصرفی محسوب می شود و در حفظ محیط زیست نیز تاثیر بخصوصی دارد.وی ضمن 
قدردانی از ادارات ودســتگاه های اجرایی که در اجرای این مصوبه همكاری داشته اند افزود 
: بر اساس بند ۲ این تصویب نامه هر دستگاهی که نسبت به انجام این امر مهم تا تاریخ ۳1 
شــهریور سال 97 اقدام نكرده است تعرفه ۲۰ درصد برق مصرفی آنان بر اساس تعرفه نرخ 
خریــد تضمینی برق از نیروگاههای تجدید پذیر )حــدود11۰۰۰ ریال به ازای هر کیلووات 

ساعت ( محاسبه می شود.مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اظهار داشت : به منظور 
ممانعت از افزایش چندین برابری هزینه های برق مصرفی ادارات و دســتگاه های اجرایی و 
تاثیر قابل توجه بكار گیری نیروگاه های تجدید پذیر به ویژه خورشیدی در کاهش هزینه های 
جاری دستگاه های اجرایی استان وکمك به تامین مطمئن برق ، کاهش تلفات شبكه برق 
رسانی و کاهش پیك روز شبكه برق اقدامات الزم را حداکثر تا مورخه 98/9/۳۰  انجام گردد .

ضرورت تامين 20 درصد انرژی مصرفی از انرژی های تجدید ناپذیر ضميمه رایگان 2
روزنامه در استان 

اردبيل

یادداشت

مدیرکل راهــداری و حمل و نقل جاده ای اســتان اردبیل 
گفــت: صــادرات کاالی ایرانی از پایانه مرزی بیله ســوار ۲۰ 

درصد افزایش یافته است.  
علــی رحمتی در بازدیــد از پایانه مرزی بیله ســوار افزود: 
در 7مــاه گذشــته ۲5۰هــزارو64  تن کاال توســط 11هزارو 
۳۰۲ دســتگاه کامیون از مرز بیله ســوار صادر شده که از این 
تعداد۲۲5هزارو45۰ تن کاال توســط 1۰هزارو ۲5۲ دســتگاه 
کامیــون ایرانی و۲4هــزارو614 تن کاال توســط هزارو 5۰ 

دستگاه کامیون گرجی از مرز خارج شده است.
 رئیس کمیته حمل و نقل ســتاد اجرائی خدمات سفر استان 
اردبیل کاشي، شیشــه، پروفیل، نمك، قیر، سنگ ساختمانی، 
میلگرد، ســیب زمینی و آهن آالت را عمده کاالهای صادراتی 

ایرانی عنوان کرد.
عضو شــورای اداری استان اردبیل با بیان اینكه این میزان 
کاالی ایرانی  به کشــورهای آذربایجان، روســیه، گرجستان 
و حوزه قفقاز صادر شــده افزود: در مدت یاد شــده بیش از 95 
هزارو 85۳ تن کاال توسط ۳هزارو 946 دستگاه از پایانه مرزی 
بیله ســوار ترانزیت خروجی شــده که این مهم نیز افزایش ۲۲ 

درصدی را نشان می دهد.
 مدیــرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان اردبیل 
تصریــح کرد: آب معدني، ســیمان،ام دي اف، گــچ، نئوپان، 
بیسكویت،ســنگ های ساختمانی،پروفیل و نمك عمده ترین 

کاالهای ترانزیت خروجی شده هستند.
دبیر کمیســیون مدیریت اجرائی ایمنی حمل و نقل استان 

اردبیل پایانه مرزی بیله سوار را جزو 5 پایانه برتر کشور دانست 
و افــزود: در مجمــوع صــادرات، واردات، ترانزیت ورودی و 
خروجــی 544 هزارو ۳18 تن کاال از طریــق این پایانه جابجا 

شده است.

افزایش 20 درصدی صادرات کاالی ایرانی
 از پایانه بیله سوار 

اســتاندار اردبیــل گفت: با وجــود معادن 
مختلف مس و کانی های گران قیمت در استان 
اردبیــل برای اولین بار بیــش از 1۰۰ میلیارد 
تومان برای احداث فاز اول کارخانه تولید کاتد 
مس و کنسانتره در زمینی به مساحت 16هكتار 

سرمایه گذاری می شود.
اکبر بهنام جو در پنجمین جلســه شورای 
عالی معادن استان اظهار کرد: احداث کارخانه 
تولید کنســانتره مس و مس کاتدی همراه با 
ایجاد شــهرك صنعتی خصوصــی معدن با 

سرمایه گذاری شرکت ممرادکو آغاز می شود 
که 5۰ میلیارد تومان ســرمایه گذاری توسط 
این شــرکت و 5۰ میلیــارد تومان هم از محل 

تسهیالت دولتی تامین خواهد شد.
وی با بیــان اینكه زیر ســاخت های الزم 
از ســوی دســتگاه های اجرایی استان انجام 
می شــود گفت: عملیات اجرایــی تامین زیر 
ســاخت های الزم اعم از راه، برق، آب و گاز به 
صورت موقت و دائمی در آینده نزدیك شروع 

می شود.

وی با بیان اینكه گواهی تاســیس از سوی 
صنعت و معدن و تجارت در ۲4 ســاعت آینده 
صــادر می شــود گفت: صدور جواز از ســوی 
دســتگاه های اجرایی مرتبط از جمله سازمان 
جهاد کشــاورزی و صمت به قید فوریت انجام 
می شود گرچه واگذاری موقت به دلیل تسریع 
در رونــد اجرایــی و پروانه بهره بــرداری نیز 
همزمان با شــروع عملیــات اجرایی کارخانه 

صادر می شود.
اســتاندار اردبیل افزود: این کارخانه در فاز 

اول ظرفیت تولید ۳5۰۰ تن کنسانتره مس در 
سال با اشتغالزایی مستقیم 1۰۰ نفر را دارد و تا 

یك سال آینده راه اندازی می شود.
 وی ادامه داد: همچنین شــرکت ممرادکو 
یكی از شــرکت های معتبر برای این کار است 
و بــا راه اندازی کارخانه کاتد مس قادر اســت 
ســاالنه با تولید 8۰۰تن از این محصول 15۰ 
نفر را شاغل کند و محصوالت تولیدی مصرف 
داخلی و خارجی دارد و در ارز آوری برای استان 

موثر خواهد بود.

استاندار: 

100 میلیارد تومان برای تولید کنسانتره و کاتد 
مس سرمایه گذاری می شود

پاکسازی نخاله های تخليه 
شــده در حاشــيه جاده ها و 

مناطق شهر اردبيل

ســومین جلســه کارگروه مدیریت پســماند 
شهرســتان اردبیل به ریاســت فرماندار اردبیل با 
اجرای عملیات پاکســازی نخاله های تخلیه شده 

در حاشیه جاده ها و مناطق داخل شهر برگزار شد.
فرمانــدار اردبیل  »مســعود امامــی یگانه« 
پاکسازی حاشیه جاده ها و محورهای مواصالتی 
را مورد تاکید قرار داد و گفت: پاکسازی نخاله های 
تخلیه شده در حاشیه جاده ها و مناطق داخل شهر 
از روز چهام آبان ماه با بسیج امكانات و ماشین آالت 
دســتگاههای اجرایی در ســطح شــهر اردبیل و 
محورهای خروجی عملیاتی و اجرایی خواهد شد. 

وی افزود: زباله حاشیه جاده ها نیز توسط عوامل 
شــهرداری، راهداری، دهیاران و بخشــداریهای 
تابعه با مشــارکت سایر مسئولین امر جمع آوری و 

پاکسازی خواهد شد.
 در ادامه این جلسه رئیس اداره حفاظت محیط 
زیست و دبیر کارگروه مدیریت پسماند شهرستان 
اردبیل نیز به ارائه گزارشــی از وضعیت پسماند در 
شــهر اردبیل و روســتاهای تابعه پرداخت.رامین 
جمشیدی با اشــاره به مشكالت موجود در زمینه 
مدیریت پســماندهای عمرانــی اردبیل، تخلیه 
نخاله های ساختمانی در حاشیه جاده ها و رودخانه ها 
را یكی از مشــكالت در این حوزه برشمرد و افزود: 
در سطح شهر اردبیل چهار محل برای جمع آوری 
موقت نخاله های ســاختمانی توســط شهرداری 
اردبیل در نظر گرفته شده که متاسفانه به علت عدم 
نظارت کافی و کنترل ورود و خروج خودروها، گاهی 
شاهد تخلیه زباله شهری نیز در این محل ها هستیم 

که باعث آلودگی زیست محیطی می گردد

خبر
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ــن انجمــن جهــت شــرکت در  ــه اعضــاي محتــرم ای از کلی
جلســه مجمــع عمومــي عــادي کــه روز چهارشــنبه مــورخ 
ــاون کار و  ــل اداره تع ــاعت 17 در مح 1398/08/22 راس س
رفــاه اجتماعــي شهرســتان اردبیل واقــع در شــهرك اداري 

ــد. ــه عمــل مي آی بعثــت برگــزار خواهــد شــد دعــوت ب
دستور جلسه:

ــته  ــنوات گذش ــره  از س ــت مدی ــرد هیئ ــزارش عملك 1-گ
2- بررســي و تصویــب ترازنامــه و صورتهــاي مالــي منتهــي 
ــره  ــه ســال 1397 پــس از اســتماع گــزارش هیئــت مدی ب

ــازرس و ب
 3- انجــام انتخابــات هیئت مدیــره و بــازرس انجمــن بــراي 

جدید دوره 
اعضــای محترمــي کــه تمایــل دارنــد در انتخابــات 
هیئت مدیــره و بازرســي کاندیــد شــوند درخواســت کتبــي 
خــود را از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــي حداکثــر تــا تاریــخ 
ــت  ــید دریاف ــل و رس ــن تحوی ــر انجم ــه دفت 98/08/16 ب
ــت اول  ــي نوب ــق آگه ــي مطاب ــرایط آگه ــایر ش ــد. س نماین

مي باشــد. 

ــي  ــور اراض ــرم ام ــت محت ریاس
ــتان  ــاورزي اس ــازمان جهادکش س

ــل اردبی
ــم  ــع مراح ــرام از جمی ــت احت ــا نهای ب
و امعــان نظــر و پیگیــري هــاي جــدي 
جنابعالــي و یكایــك همــكاران محتــرم و ســختكوش در 
ــتان  ــریف اس ــردم ش ــورات م ــل ام ــل و فص ــت ح جه
ــاي  ــوده، از درگاه یكت ــكر نم ــي و تش ــه قدردان صمیمان
ــربلندي  ــعادت و س ــامتي، س ــت، س ــا موفقی ــي همت ب

ــم. ــان را خواهان ــكاران گرامیت ــي و هم حضرتعال
اصغر عباسي

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي 
انجمن صنفي شرکتهاي خدماتي اداري 

شهرستان اردبیل  ) نوبت دوم (

هیئت مدیره انجمن صنفي شرکتهاي خدماتي 
اداري استان اردبیل 

مهاجرت، توسعه بي رويه، ترافيك شهري
اصولي به نظر می رسد اگر بخواهیم چرایي شهر بي قواره 
و یا رشد نا همگون محیط خود را به چالش بكشانیم فراموش 
نكنیم تنها خیابان اصلي شــهرمان زماني نه چندان دور که 
گفته می شد صرفاً براي تردد خودروی زمامداران کشوري 
و محلي مورد استفاده قرار می گرفت و در جابجایي مردم نیز 
چند تا درشــكه به ندرت دیده می شد حاال شده محل عبور 
زورکي حداقل 6 خودرو همزمان! یعني گرفتگي رگ اصلي 
قلب شهرمان؛ این گذرگاه اصلی که شهر را از غرب به شرق 
متصل می کند و اغلب مراکز تجاري و گردشگري را نیز در خود جاي داده و کماکان بار اصلي 
ترافیك داخل شهر را تحمل می کند در همان وسعت و در همان ابعاد یك صد سال پیش بدون 
تغییر در هر زمان ممكن دســت نخورده باقي است، تمام دنیاي کنوني را بگردیم مسیر اصلي 

داخلي شهري در قدمت یاد شده بدون تغییر و بازگشایي نمي توان پیدا کرد.
توســعه شــهري فقط احداث خانه هاي جدید و گذرگاههاي حاشــیه اي نیست، توجه به 
اساس محوري و حل مشكالت حمل و نقل و عنایت به شاهرگ حیاتي تردد و ترافیك از اهم 
وظایف مسئولین شهري است. حتما اردبیل از لحاظ بي توجهي به بازگشایي  معابر عمومي ) به 
خصوص خیابان اصلي شهر (  رتبه اول را داراست، هر مسئول شهري بدواً به فكر ایجاد فضاهاي 
گردشگري و توسعه تفرجگاههاست که معموال مورد استفاده موقت مهمانان فصلي است مع 
ذالك رگهاي قلب شــهري که همان بازگشایي و جلوگیري از انسداد است یعني خیابان هاي 
قدیمي شــهر خیلي ضروري بوده و بدون توجه به این معضل مورد هاي دیگر مشــكلي را حل 
نمي کند بلكه مشــكل را بیشــتر می کند، فرض کنید انساني که از گرفتگي عروق رنج می برد 
پزشــك معالج به جاي جراحي رگهاي قلبي که عالج واقعي آن است برداشتن بار اضافي را به 
وي تجویز نماید!  مبرهن است که وظایف مسئولین شهري بیشتر است ولی مدیریت شهري 
که بتواند جوابگوي نیاز هاي فعلي را برآورده کند برنامه ریزي دقیق و پیش بیني اعتبارات قابل 
وصول به موقع در کنار کارشناسي مدون را می طلبد در کنار اقدامات یاد شده جلوگیري از احداث 
ساختمانهاي بدون مجوز و جلوگیري از سد معابر عمومي که مطابق قانون از وظایف مسئولین 
شهري است موجب زیبایي شهر و دوست داشتني آن نیز خواهد بود، البته این دو مورد اخیر که 
اتالف وقت و نیروي انساني شهرداري ها را نیز به همراه دارد مولود مهاجرتهاي بي رویه است 
که در وهله اول حاشیه نشیني را رواج می دهد و این که اغلب فاقد شغل و پیشه هستند به حرفه 

دستفروشي مشغول می شوند که ناگزیر شهرداریها در هر دو مورد باید اقدام نمایند.

یادداشت

ميرسراج هاشمي

در خصوص برگزاری گفتمان دینی و مذهبی در مدارس؛ 

از آموزش و پرورش استان اردبیل تجلیل شد
در حاشــیه دوره توانمندسازی کارشناســان قرآن، عترت و نماز سراسر کشور در استان 
مازندران، اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل مورد تجلیل قرار گرفت.معاون پرورشی 
و فرهنگی استان با بیان اینكه همایش و جلسه توانمندسازی کارشناسان قرآن، عترت و نماز 
سراســر کشور در شهرستان رامسر گردید، عنوان داشت: اداره کل آموزش و پرورش استان 
اردبیل به جهت برگزاری جلسات گفتمان دینی و پرسش و پاسخ مذهبی در بین استانهای 
کشــور مورد تجلیل و تقدیر قرار گرفت.سید غالمحسن خلیلی موسوی با عنوان اینكه این 
موفقیت در ســایه تالش های خالصانه و اهتمام ارزنــده همكاران اداره قرآن، عترت و نماز 
اداره کل صورت پذیرفته، همكاری سایر دستگاه های فرهنگی همچون حوزه علمیه، اداره 
کل تبلیغات اســالمی استان و اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان را در این جریان 

فرهنگی بی بدیل توصیف کرد. 

» من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق«
برادر بزرگوار جناب آقاي مهندس میرزایي

برادران ارجمند ثباتي آذر
ــا نهايــت غــم و انــدوه درگذشــت غــم انگيــز همشــيره گراميتــان را از  ب
صميــم قلــب تســليت و تعزيــت عــرض نمــوده، از درگاه خداونــد بــزرگ 
بــراي آن مرحومــه غفــران واســعه الهــي و براي شــما و جميــع بازماندگان 

صبــر و شــكيبايي آرزومنديــم. 
فرهاد گوهرپور، نورالدین امامی - سرپرست روزنامه جام جم 

در استان اردبیل

»بازگشت همه به سوي اوست«
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تو همچو صبحی و من شمع خلوت سحرم
تبسمی کن و جان بين که چون همی سپرم

چنين که در دل من داغ زلف سرکش تست
حافظبنفشه زار شود تربتم چو درگذرم

نشست معاون آب و آبفای وزير 
نيرو با مديران صنعت آب استان 

اردبيل

معــاون آب و آبفای وزیر نیرو در ســفر به اردبیل با 
مدیران صنعت آب این اســتان نشست صمیمانه ای را 
برگزار کرد. در این نشســت که مدیران ارشــد و میانی 
شرکت آب منطقه ای، آب و فاضالب شهری و ورستایی 
استان اردبیل حضور داشتند، تقی زاده خامسی معاون آب 
و آبفای وزارت نیرو بیش از دو ساعت شنونده عملكردها 
و پیشنهادات مدیران و مسئوالن شرکت آب منطقه ای 
و آب و فاضالب شهری و روستایی استان اردبیل بود تا 
از نزدیك در جریان فعالیت ها و عملكرد انجام شده قرار 
گیرد. در این جلسه ابتدا مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
اردبیل گزارشی از وضعیت بارش ها، طرح های اجرا شده 
به ویــژه در حوزه مرزی، مهار آب ها، احداث ســدها و 
پروژه های نیمه تمام و تكمیل شده گزارشی ارائه کرده 
تا اقدامات و فعالیت های انجام شده اطالع رسانی شود. 
در ادامه مدیر عامل آب و فاضالب شــهری و روستایی 
استان اردبیل نیز از فعالیت های انجام شده در بخش آب 
و فاضالب در مناطق شــهری و روستایی گزارشی ارائه 
کرده سپس سه نفر از مدیران به نمایندگی از شرکت آب 
و فاضالب شــهری و روستایی و آب منطقه ای اردبیل 
درخواست ها و مطالبات خود را از مسئوالن ارشد وزارت 
نیرو مطرح کرده و خواستار برآورده شدن این مطالبات 

شدند.
ســپس معاون وزیر از اولویت هــای وزارت نیرو در 
بخش آب و فاضالب شــهری و روستایی و همچنین 
طرح های خدمات رســانی به عموم مردم گزارشی ارائه 
کرده و خواستار توجه بیشــتر مدیران به برآورده شدن 
خواســته های به حق و قانونی مردم شــد. معاون آب 
و آبفای وزیر نیرو در ســفر خود به اســتان اردبیل قرار 
اســت طی دو روز از پروژه های بخش آب اســتان در 

شهرستانهای خلخال، کوثر و نمین بازدید نماید.

با اتمام عمليات اجرايی طرح های 
جاذب گردشگر؛

اردبيــل به عنــوان پايتخت 
گردشگری کشورهای عضو اکو 

در ۲۰۲۳ می درخشد 

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دستی اســتان اردبیل گفت: با اتمام عملیات اجرایی 
طرح های جاذب گردشــگر اردبیل به عنوان پایتخت 
گردشگری کشــورهای عضو اکو در ۲۰۲۳ میالدی 
خواهد درخشــید.نادر فالحی تصریح کرد: با اقدامات 
انجام یافتــه جهت معرفی اردبیل بــه عنوان قطب 
گردشگری در کشــور و با توجه ویژه وزیر در اجالس 
خجند این استان به عنوان پایتخت کشورهای عضو 
اکو در سال  ۲۰۲۳ انتخاب شد.وی با اشاره به اینكه در دو 
سال گذشته رویكرد متفاوتی برای معرفی جاذبه های 
تاریخی و طبیعی استان در دستور کار قرار گرفته، افزود: 
زمستان بیدار از جمله طرح هایی است که برای معرفی 
جاذبه های زمستانی استان اردبیل و رونق گردشگری 
در 6 ماهه دوم ســال در استان اجرا می شود.مدیر کل 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی استان 
اردبیل ادامه داد: حمایت از ســرمایه گذاران، معرفی 
جاذبه های اســتان در ســطح بین المللی و همچنین 
حمایت ویژه از ایجاد هتل های 5 ستاره و پیست های 
اسكی از جمله اقداماتی است که در دو سال گذشته در 

حوزه گردشگری در استان انجام گرفته است.
فالحــی با تاکید بر ایجاد تاسیســات و واحدهای 
جاذب گردشــگر، بیان داشــت: تمامی سعی ما این 
اســت که تا سال ۲۰۲۳ عالوه بر ارتقاء استانداردهای 
خدمات گردشگری استان در حد بین الملل، استقبال 
گردشگران در نیمه دوم سال از استان اردبیل را به میزان 

نیمه اول سال برسانیم.

خبرخبر

مدیــر کل پدافند غیرعامل اســتان گفت: پدافند غیر 
عامل مصونیت واقعی جامعه در برابر هرگونه تهدید است.

رقيه لهجه- خبرنگار جام جم اردبيل: زندگی 
انســان همواره بــا حوادث مختلفي عجین بوده اســت، 
مخاطرات متعدد با منشأ طبیعی یا انسانی به سرعت یك 
چشم بر هم زدن قادر است زندگی را دگرگون کند و به گونه 
 ای نشانه  های حیات را از پهنه وسیع جهان بزداید که گویی 
روزی حتی یك موجود زنده در آن نمی  زیسته است. بر این 
اســاس لزوم رعایت تمهیداتی پیشگیرانه جهت مصون 
داشتن انسانها از چنین خطرات احتمالی از جمله مواردی 

است که باید مورد توجه قرار گیرد.
از ایــن رو گفت و گویي با مدیــر کل پدافند غیرعامل 
اســتان» آقاي علیرضا علي پور « انجــام داده ایم که در 

ادامه مي خوانید:
در کل پدافند غيرعامل چيست؟

پدافند به معني دفاع و حفظ جان مردم، تضمین امنیت 
افراد در همه  مواقع در برابر هرگونه شــرایط و موقعیت مي 
باشــد. پدافند به دو شاخه پدافند عامل و غیر عامل تقسیم 
می  شود، پدافند عامل دفاع در مقابل دشمن با به کارگیری 

ســالح  ها، تجهیزات جنگی و تكنیك  های رزمی است، 
پدافنــد غیر عامــل نیز به مجموعه اقدامــات و تدابیری 
غیرمســلحانه که موجب افزایــش بازدارندگی، کاهش 
آسیب پذیری در مقابل تهدید هاي رقیب یا دشمن توسط 
فرد یا جامعه انجام می  شــود تــا امنیت همه جانبه جامعه 
تامین شود. گفته مي شود پدافند غیر عامل مصونیت واقعی 

جامعه در برابر هرگونه تهدید است.
پدافند غير عامل استان از چه زماني شروع 

به فعاليت کرد؟
اداره کل پدافند غیر عامل اســتان قبال مستقل نبود و 
توســط اداره کل امنیتی و انتظامی استانداری اردبیل اداره 
مي شــد اما براي نخستین بار در ششم اسفند سال 1۳91 
با ابالغ اســتاندار وقت و با تعیین و انتصاب اولین مدیرکل 
به صورت مستقل شروع به فعالیت کرد و در حال حاضر 7 

سال است که به طور مستقل اداره مي شود .
عمده ترین هدف پدافند غیر عامل در استان چیست؟

به لحــاظ اهمیت موضوع پدافند غیــر عامل این امر 
همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است تا جایي 
که آن را سپری مصونیت بخش برای کشور مي دانند چون 
کشور را از درون حفظ می کند، لذا عمده ترین هدف پدافند 
غیر عامل ایمن سازی و شناسایي و کاهش آسیب پذیری 
زیر ســاخت های مورد نیاز مردم اســت و دستیابی به این 
اهداف مستلزم همدلی، همگامی، انسجام و تعامل هدفمند 
ادارات و ســازمان  ها مربوطه اســت و انتظار داریم در این 
زمینه شــاهد همكاری و مشارکت هر چه بیشتر دستگاه 

 های مختلف استان باشیم.
پدافند غير عامل براي رسيدن به اهداف خود 

چه راهكاري دارد؟
الزامــات پدافند غیرعامل مصونیت واقعی را در جامعه 
فراهم مي کند. بر این اســاس اداره  کل پدافند غیر عامل 
استان همگام با سیاست  ها و برنامه  های ابالغی کشوری 
پیش مي رود و براي رسیدن به اهداف خود پایبند به رعایت 
اصول و ضوابطی از جمله پراکندگی یا تجمیع بر حســب 
مورد، اختفاء، اســتتار، فریب، ایمن  ســازی، چند منظوره 

کردن برخی تاسیسات و سایر موارد مي باشد.
پدافند غیر عامل تا چه حدي مي تواند تاثیر گذار باشد؟

با توجه به گســتردگی و تنوع تهدیدات در دنیاي امروز 
و در بخش  های مختلف اقتصادی، ســایبری، اجتماعی، 
فرهنگی و زیستی نیاز است که دستگاه اجرایي به صورت 
زیرکانه با تدابیر و اقدامات مناســب براي بی  اثر کردن این 
تهدیــدات و آثار و تبعات آن وارد عمل شــود، لذا رعایت 
دقیــق الزامات و اصول پدافند غیرعامل بر حســب نوع و 
گستره تهدیدات موجب پایدارسازی، استحكام بخشی و 
مصونیت در برابر تهدید و اقدامات دشــمنان این مرز و بوم 

خواهد شد.
از مهمترين اولويت هاي پدافند غير عامل 

استان چيست؟
اصلي ترین اولویت پدافند غیر عامل اســتان در وهله 
اول تامین نیازهای ضروری و مایحتاج اولیه مردم در مواقع 
بحرانی است و در مراحل بعدي فرهنگ سازی، آموزش و 

اطالع رســاني مردم در مورد پدافند غیر عامل است که در 
این مورد با چاپ بروشور، پوستر و همچنین مصاحبه  های 
رادیویی، تلویزیونی و مطبوعاتی توانســته ایم مردم را با 

فلسفه وجودي پدافند غیر عامل آشنا سازیم.
دوگانه سوز شدن چه مراکزي بيشتر مورد 

تاکيد پدافند غير عامل است؟
دوگانه سوز کردن موتورخانه های مراکز حیاتي استان، 
راه اندازی ژنراتورهای برق اضطراری در مراکز حســاس 
و حیاتی از جمله بیمارســتان ها، مراکز نظامی و انتظامی، 
مراکز خدمات رساني، استانداری و سایر سازمان های مهم 
در راستای مســتمر کردن ارائه خدمات به مردم در مواقع 
اضطراري بســیار ضروری و از موارد تاکیدات موکد ما مي 

باشد.
 اقدامات شــما تنها در حيطه سخت افزاي 

مي باشد؟
برنامه هاي ما مختص سخت افزاري نیست چون نیاز 
است که در حیطه ما اطالع رساني و فرهنگ سازي صورت 
بگیرد تا مردم با اهم فعالیتهاي ما آشــنا شوند لذا برگزاري 
همایش ســایبری و فناوری اطالعات، شرکت در برنامه 
تلویزیونــی و رادیویی با محوریت تبیین اهداف و وظایف 
پدافند غیرعامل، فرهنگ سازی با مشارکت دستگاه های 
اجرایی استان، برگزاری نمایشگاه ها و مسابقات مختلف 
در ارتبــاط با پدافند غیرعامل و تهیه و توزیع ســی دی و 
دفترچه های آموزشــی پدافند غیر عامل از جمله اقدامات 

فرهنگي ما مي باشد.

عاملي به نام پدافند غیر عامل

اداره کل پدافند غیرعامل استان اردبیل

اجرای بالغ بر 21 هزار هکتار شبکه آبیاری فرعی در اردبیل
مدیر آب و خاك و امور مهندســی ســازمان جهاد کشاورزی استان 
اردبیل گفت: در اســتان بالغ بر ۲1 هزار هكتار شــبكه آبیاری فرعی به 

اجرا در آمده اســت و ۲۳ هزار هكتار نیز هم اکنون در حال اجراست.
کریم فكور با اعالم این مطلب در ادامه ســخنان خود افزود: در حال 
حاضر مطالعات تخصصی در تعداد 1۰۰ روســتا توســط متخصصان و 
کارشناســان فنی در دست انجام است که قطعا با پایان فاز مطالعاتی به 
مرحله اجرا در خواهند آمد. وی ادامه داد : در حال حاضر 15 هزار هكتار 
از اراضی مســتعد کشــاورزی نیز شناسایی و مشــخص شده است که 
درآینده نزدیك در اختیار مشــاوران قرار  خواهد گرفت تا مطالعات خود 

را در خصوص نحوه اجرای سیســتم های آبیاری تحت فشــار و شبكه 
گــذاری متمرکز نموده و پس از پایان فاز مطالعاتی آن را به مرحله اجرا 
بگذاریم. این مقام مســئول در خصوص وضعیت اجرای اراضی پایاب 
ســد ســرخاب نیز افزود: این طرح در زمینی به مساحت ۳5۳۰ هكتار 
در حال شــبكه گذاری اســت که 8 روستا را تحت پوشش قرار می دهد 
حجم عملیات لوله گذاری در این روســتاها بیش از 1۰۰ کیلومتر است

وی ادامه داد: وضعیت انتقال آب در اراضی پایاب ســد ســرخاب به 
صورت نشستی و سنتی بوده است که تلفات زیاد آب را به همراه داشت 
و نمی توانســتند بیش از ۳۰ اســتفاده بهینه از آب بنمایند. با استفاده از 

کارگزاری شــبكه های آبیاری میزان استفاده بهینه از آب کشاورزی در 
این روستاها سه برابر افزایش می یابد.


