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رئیس شورای شهر اردبیل 
انتخاب شد

تشکیل 55 شرکت تعاونی 
از ابتدای سال جاری 

انجمن ديابت ايران؛

آموزش اساس درمان ديابت 
است

نقش بانك ها در بازتولید واحدهای 
راکد تولیدی

 مدیران عامل بانک های کشور در اردبیل نشست مشترکی داشتند تا آخرین رایزنی برای تسهیل حمایت از 

واحدهای تولیدی و پروژه های عمرانی را بررسی کنند، نشستی که در آن تصمیم های خوبی برای بازتولید 
واحدهای تولیدی راکد استان اردبیل نیز گرفته شد. 

به گزارش خبرنگار جام جم اردبیل اغلب فعاالن اقتصادی و صاحبان تولید در ...

تجهیز باند دوم 
فرودگاه اردبیل به 
سامانه هواشناسی 
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اردبیل

بازگرداندن 1120 هكتار از اراضي ملي به بیت المال

همزمان با اعیاد سعید قربان و غدير خم در اردبیل؛ 

اولین  هايپر نوشیدني ايران )هايپرنوش ( بهنوش افتتاح شد
 تاريخچه

شــرکت بهنوش در ســال 1346 با ســرمایه حدود ســی 
میلیون ریال با نام مالتای ایران تأســیس و با تولید 100هزار 
بطری مشــروبات الکلی در حجم 500 سی سی در روز شروع 
به کار نموده و تنها کارخانه مشــروبات الکلی اســت که پس 
از پیروزی انقاب اســامی با تغییر محصول خود به نوع غیر 

الکلــی و با نام بهنوش ایران به فعالیت خود ادامه داد.
 این شــرکت هم اکنــون بزرگترین تولیــد کننده و صادر 

کننده ماءالشعیر در ایران بوده است.
 همچنیــن بــزرگ ترین تولیــد کننده ماءالشــعیر بدون 
الکل در دنیا می باشــد بطوریکه محصــوالت خود را به اکثر 

کشورهای اسامی صادر می نماید. 
شــرکت بهنوش برای اطمینان بیشتر از کیفیت محصوالت 
تولیدی خود ، به ویژه سامت آنها و افزایش رضایت مشتریان 
، افزایش ایمنی و بهداشــت پرسنل و نیز جلوگیری از کاهش 
منابــع و پیشــگیری از آلودگی های زیســت محیطی نظام 
مدیریت یکپارچه را در ســازمان بر مبنای اســتانداردهای 

 ISO 22000:2005 و ISO 2008 :9001 بیــن المللــی
و   OHSAS18001:2007 و   ISO14001:2004 و 

HACCP و IMS مستقر نموده است. 

به شهر نوشیدني هاي رنگارنگ به جشنواره طعم و 
مزه هاي نو، به ترکیب دلنشــین عصاره مالت با عطر و 

طعم میوه ها، به ) هايپر نوش ( بهنوش خوش آمديد.

هايپر نوش بهنوش شــما را به مراســم افتتاحیه 
اولین هايپر نوشــیدني ايران در شب عید غدير خم 

دعوت مي نمايد
در شادي لذت بخش چشیدن مزه ها و طعمها میهمان 

ما و همراه مان باشید. 

زمان: دوشنبه 1398/05/28
شماره تماس: 04533733137- 04533733154
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 دوشنبه 28  مرداد 1398   شماره 5460

 758 از  بيــش  مصــرف 
ميليون مترمكعب گاز طی 4 

ماهه نخست امسال

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اردبیل از مصرف 
758 میلیون متر مکعب گاز طبیعي طي 4 ماهه 

سال جاری در استان خبر داد 
به گزارش جام جم اردبیل مدیر عامل شــرکت 
گاز استان اردبیل با اعالم این خبر گفت: با توجه 
به برخورداری تمامی شهرها و بهره مندی بیش 
از 94 % از خانوارهای روستایی استان از نعمت 
گازطبیعی مدیریت مصرف انرژی بیش از پیش 

حایز اهمیت می باشد.
» سردار اســماعیلی « افزود: از کل گاز مصرف 
شده طی 4 ماه گذشته در اســتان 409 میلیون 
متر مکعب مربوط به مصرف خانگی، تجاری و 
صنعتی و 349 میلیون متر مکعب گاز نیز توسط 
نیروگاه ســیکل ترکیبی اردبیل مصرف شــده 

است.
اسماعیلی در ادامه گفت: این میزان مصرف گاز 
طبیعی در استان 11 % نســبت به مدت مشابه 
سال گذشته کاهش داشــته که بخش خانگی و 
صنعتی با 6 میلیون متر مکعب رشــد و بخش 
نیروگاه ســیکل ترکیبی اردبیل با 101 میلیون 
متر مکعب کاهش مصرف گاز نســبت به سال 

گذشته مواجه بوده است.
در پایان مدیرعامل شــرکت گاز استان اردبیل 
تصریح کرد: شــهروندان گرامــی می توانند در 
مواقع بــروز حــوادث مربوط بــه گاز طبیعی و 
مشــکالت فنی با واحد امداد شرکت گاز استان 
اردبیل در هر ساعت از شبانه روز با شماره گیری 

194 تماس بگیرند.

مدیرکل دفتر تنظیم مقررات ســازمان امور مالیاتی از تمدید مهلت ثبت نام فعالین 
بخش درمان در سامانه پایانه فروشگاهی و استفاده از پایانه فروش خبرداد.

» علی رستم پور« با اعالم این خبر گفت: نظر به تقاضای برخی از صاحبان محترم 
مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشــکی به منظور ثبت نام در نظام 
سامانه فروش و اســتفاده از پایانه فروش، مهلت ثبت نام تا تاریخ 98/5/31  تمدید 

شد. رســتم پور افزود: آن دسته از صاحبان مشاغل یاد شــده که تاکنون موفق به 
ثبت نام نشــده اند، برای ثبت درخواست تخصیص شماره شناســه پایانه فروش 
)کارتخوان( به درگاه عملیات الکترونیکی ســازمان امور مالیاتی کشــور به نشانی 
الکترونیکی https://tax.gov.ir مراجعه و مبادرت به ثبت مشخصات پایانه 
فروش خود نمــوده و در اولین ماه پس از دریافت شناســه مذکور از طریق پیامک 

نســبت به بهره برداری از آن اقدام نمایند. وی تصریح کرد: مودیان محترم هنگام 
مراجعه به سامانه الکترونیکی مذکور وارد ســامانه ثبت نام الکترونیک طرح جامع 
مالیاتی )کد اقتصادی( گردیده و در قسمت ســایر خدمات با انتخاب گزینه »ثبت 
مشخصات صندوق فروش و حافظه مالیاتی« می توانند مشخصات پایانه فروشگاهی 

خود را ثبت نمایند.

تمدید مهلت ثبت نام فعاالن بخش درمان در سامانه پایانه فروشگاهی

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در استان 

اردبیل

خبر

دیابت به عنوان شــایع ترین بیماري اندوکرین یکي از 
معضالت بهداشــتي و درماني جهــان و از علل عمده 
مرگ و میر و ناتواني در بسیاري از کشورهاست که در 
صورت عدم کنترل  و درمان مناسب عوارض جدي را 
براي بیماران حادث مي نماید و این بیماري مهمترین 
علل نارســائي مزمن کلیه و دیالیز، قطع عضو و کوري 

به شمار مي رود.
براي ســاماندهي بیماران دیابتي در کشــور، انجمن 
دیابت ایران در ســال 1370 پس از سیر مراحل قانوني 
فعالیت هاي خود را با شــعار » آموزش اســاس درمان 
دیابت اســت « آغاز نمود و این انجمــن یکي از 128 
عضو فدراسیون بین المللي دیابت مي باشد. در استان 
ما نیز همزمان با فعالیت هاي سراسري در کشور در سال 
1379 انجمن دیابت ایران شعبه اردبیل به همت جمعي 

از پزشــکان، خیرین و بیماران دیابتي فعالیت خود را با 
تشکیل کالس هاي آموزشي آغاز نموده لذا برای آگاهی 
از اقدامات این انجمن در اســتان گفتگویی با » حسین 
داننده« مدیر عامل انجمن دیابت اســتان اردبیل انجام 

داده ایم که در ادامه می خوانید :
* در کل هدف انجمن ديابت ايران چيست؟

با توجه به اینکــه دیابت یکی از شــایعترین بیماریها 
در بین افراد است که سن و ســال نمی شناسد لذا نیاز 
است که برای پیشگیری از این بیماری اقدامات جامعی 
صورت بگیرد از این رو هدف این انجمن در کل کشور 
شناســاندن دیابت به جامعه با اســتفاده از امکانات و 
رســانه هاي گروهي و وســایل ارتباط جمعي ،آموزش 
والدیــن و مبتالیان به وســیله تشــکیل کالس هاي 
آموزشي جهت باال بردن ســطح آگاهي آنها در ارتباط 
با دیابت ، تالش براي تامین امکانات و وسایل درماني 
براي مبتالیان بــه دیابت از طریــق مراجع ذیصالح 
همچنین ایجاد امکانات درماني و رفاهي براي مبتالیان 

به دیابت می باشد.
* انجمن ديابت اردبيل چه کارهايی را برای 

مبتاليان به اين بيماری انجام می دهد ؟
انجمن دیابت شعبه اردبیل در چند سال اخیر با برگزاري 
منظــم کالس هاي آموزشــي دیابــت و کالس هاي 
تغذیه، برگزاري سمینار هاي علمي ساالنه به مناسبت 
روز جهاني دیابت، اطالع رســاني در مــورد دیابت از 
طریق صدا و ســیماي مرکــز اردبیل، تهیــه و توزیع 
گلوکومتر براي بیماران دیابتي، تهیه و توزیع کتابچه ها 
و پمپلت هاي آموزشــي جهت بیماران دیابتي تیپ 1 و 
11 و دیابت بارداري، تهیه و توزیع کتابچه هاي آموزشي 
جهت پزشکان استان، توزیع گلوکومترهاي اهدایي بنیاد 
امور بیماریهاي خاص در بین بیماران بي بضاعت دیابتي 
نوع 1 که تحت درمان انسولین قرار دارند، فعالیت نموده 

است.
* انجمن ديابت اردبيل ســاختمان مستقلي 

براي ارائه خدمات دارد؟ 

انجمن دیابت اردبیل تالش خود را در جهت تهیه محلي 
مناسب جهت آموزش و درمان تخصصي بیماران دیابتي 
اســتان متمرکز نمود که در این راســتا در زمین وقفي 
مرحوم آقاي قوامي ســاختمان خانه دیابــت اردبیل با 
زیربناي حدوداً 1450 مترمربع در 3 طبقه با کمک هاي 
خیرین مخصوصاً مهندس متیــن و علي صادقي، حاج 
ناصر رئیسي و مادر محترمشان خانواده علي محمدیان 
احداث شــده اســت و در حال حاضر واحــد درمانگاه 
تخصصي و درمانگاه زخم بســتر و کالس هاي تغذیه 

آماده ارائه خدمات به بیماران دیابتي مي باشد.
طبقه زیرزمین این ساختمان نیز به عنوان واحد فرهنگي 
– ورزشي مورد اســتفاده بیماران دیابتي و مردم تحت 

نظر مربیان مربوطه مورد استفاده قرار می گیرد.
* آيا انجمن ديابت اردبيل برنامه خاصي برای 

پيشبرد اهداف خود دارد؟
انجمــن در نظــر دارد کــه نســبت به دایــر نمودن 
درمانگاههاي تخصصي چشم، ارولوژي داخلي، اعصاب 

و روان و آزمایشــگاه اقدام نماید کــه در این رابطه به 
کمک هاي مالي خیرین بزرگوار نیازمندیم که امید است 
همچون گذشته با حمایت هاي مالي ما را در انجام این 

اهداف انجمن یاري نمایند.
* از چه طريقی می توان بــا انجمن  ديابت 

اردبيل در ارتباط بود؟  
در صورت تمایل خیرین و مردم شریف استان مي توانند 
وجوه نقدي خود را به شــماره حساب 174407968  یا 
شبا  IR600130100000000174407968  نزد بانک 
رفاه کارگران شعبه مرکز و یا قرض الحسنه مهدیه به 
شماره حســاب  جاري 1035 واریز نمایند ضمناً آدرس 
انجمــن دیابت اردبیــل اوچدکان - کــوي اوچدکان 
جنب سقاخانه و شماره تلفن مرکز 04533256222 و 
04533256202 و شــماره موبایــل 09143568559 
آماده پاســخگوئي به ســواالت و دفتر راهنمائي ها و 

پیشنهادهاي شما سروران گرامي مي باشد.
گفتگو از رقيه لهجه

انجمن ديابت ايران؛

آموزش اساس درمان ديابت است

نقش بانك ها در بازتولید واحدهای راکد تولیدی 
مدیران عامل بانک های کشور در اردبیل نشست مشترکی داشتند تا 
آخرین رایزنی برای تسهیل حمایت از واحدهای تولیدی و پروژه های 
عمرانی را بررسی کنند، نشســتی که در آن تصمیم های خوبی برای 

بازتولید واحدهای تولیدی راکد استان اردبیل نیز گرفته شد. 
به گزارش خبرنگار جام جم اردبیل اغلب فعاالن اقتصادی و صاحبان 
تولید در اســتان اردبیل مهم ترین دلیل رکود فعالیت خود را  موضوع 
مشکل نقدینگی ذکر می کنند، مشکلی که تنها با پرداخت تسهیالت 
بانکی رفع شــدنی اســت، ضمن اینکه تعداد قابل توجه این فعاالن 
بروکراســی اداری در نظام بانکی و باال بودن بهره های بانکی را نیز 

دخیل در مشکالت خود می دانند.
* بانک ها به واحدهای توليدی راکد برای فعال شــدن 

کمک می کنند
محمدرضا حسین زاده ، مدیرعامل بانک ملی ایران می گوید: این بانک 

با هدف رونق تولید و اشتغال در کشور از واحدهای تولیدی و صنعتی 
راکد حمایت ویژه دارد، زیرا مالک اصلــی منابع موجود بانک ها خود 
مردم هستند و بانک ها نیز تالش دارند تا این منابع را در راستای رفع 
نیازهای اصلی آنها  هزینه کنند. وی  با اشاره به اختصاص تسهیالت 
ســرمایه در گردش به واحدهای تولیدی و صنعتی، افزود: این بانک 
آماده پرداخت تسهیالت ســرمایه در گردش به واحدهای تولیدی و 
صنعتی صادرات محور که ارزآوری بیشــتری داشته باشد، است. روح 
اهلل خدارحمی ، مدیرعامل بانک کشــاورزی نیز بــا بیان اینکه بانک 
کشــاورزی نقش تاثیرگذاری در اقتصاد کشور ایفا می کند، گفت: این 
بانک ضمن حمایت همه جانبه از بخش کشــاورزی، در اجرای طرح 
توسعه اشتغال پایدار روستایی، طرح های اولویت دار بخش کشاورزی، 
تامین ســرمایه در گردش بخش کشــاورزی و پرداخت تســهیالت 
قرض الحســنه ازدواج جوانان قدمی های بزرگی را برداشته است. وی 

اظهار داشت: در کنار ســایر ماموریت های بانک، در سال جاری برای 
توسعه کشت گلخانه ای در کشــور، پرداخت تسهیالت به طرح های 
گلخانه ای را بصورت خاص در اولویت قــرار داده ایم تا ضمن تامین 
نیاز کشــور، زمینه صادرات محصوالت تولید شــده را به کشورهای 
همجوار از جمله روسیه و آذربایجان فراهم کنیم. وی بیان کرد:  این 
بانک در کنار سایر بانک های کشور، تمام تالش خود را برای تحقق 
رونق تولید و ایجاد اشتغال در کشــور به کار بسته و با جدیت تالش 
می کند. رئیس هیات عامل صندوق توســعه ملی هدایت بخشــی از 
منابع برای اجرای زیرســاخت ها و خدمات صادراتی به منظور کمک 
به رونق تولید به عنوان سومین راهبرد صندوق برشمرد و گفت: این 
رویکرد در حل بحران اشتغال و بهبود معیشت مردم موثر خواهد بود. 
شهیدزاده افزود: اختصاص بخشی از منابع به سرمایه در گردش برای 
صنعت و کشاورزی نیز با هدف حفظ اشتغال و تولید موجود در رئوس 

تصمیم گیری ها و اهداف صندوق قرار خواهد داشــت. وی با توجه به 
شرایط ویژه اقتصادی در کشور خواستار هماهنگی و کمک بانک های 
عامل به منظور کمک به بخش خصوصی برای راه اندازی پروژه های 
در دســت اجرا و همچنین تدوین برنامه های علمی وصول مطالبات 
از مشتریان شد. رئیس صندوق توســعه ملی کشور گفت: واحدهای 
تولیدی و خدماتی در صورتــی می توانند از تســهیالت و منابع این 
صندوق اســتفاده کنند که کاال یا خدمات خود را صادر کرده و برای 

کشور ارزآوری داشته باشند.



رئيس شــورای شــهر اردبيل 
انتخاب شد

اعضای  انتخــاب  بــا 
اردبیل  شــهر  شورای 
و برای ســومین سال 
پوستی  علیرضا  متوالی 
شهر  شــورای  رئیس 

اردبیل شد.
 به گــزارش جام جم 

اردبیل در هفتاد و ســومین جلسه رســمی شورای شهر 
اردبیل که با حضور تمامی اعضای شــورای شهر برگزار 
شد، با 6 رای اعضا پوستی که تنها کاندیدای سومین دوره 
انتخابات هیئت رئیسه شورای شــهر اردبیل بود برگزیده 

شد.
در این جلســه همچنین جواد انصاری علیرغم حضور در 
ســفر حج تمتع در نامه ای رســمی کاندیداتوری خود از 
ریاســت شــورا را لغو و طی نامه ای دیگر در سمت نائب 
رئیســی اعالم حضور کرده بود که از بین حسین افسانه 
و جواد انصاری با 6 رای انصاری بــه عنوان نائب رئیس 

انتخاب شد.
در انتخاب دبیر اول نیز با 6 رای مثبت و چهار رای سفید 
یعقوب هاشمی از سوی شــورا به عنوان دبیر اول انتخاب 
شــد. یونس رونقی نیز با 6 رای به دبیری دوم شورا نائل 
شــد و زهرا قدیمی نیز که در دور دوم هیئت رئیسه نیز 
سخنگوی شورای شــهر اردبیل بود این بار نیز با 6 رای 

توانست کرسی سخنگوئی شورا را به دست آورد.
اما در انتخاب خزانه داری هیئت رئیســه شــورای شهر 
اردبیل در سال ســوم تابوی 6 بر 4 شکسته شد و حبیب 

فتحی با 7 رای مثبت و سه رای سفید خزانه دار شورا شد.
در این جلســه که نماینده فرمانــداری اردبیل نیز حضور 
داشت، علیرضا پوستی با قرائت نامه فرمانداری مبنی بر 
برگزاری انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر در سال سوم 
اظهار کرد: ما دعوتنامه  را برای تمامی اعضای شورا ارسال 
کردیم و با تاکید اســتاندار باید قبل از عید قربان تکلیف 

اعضای هیئت رئیسه شورا در سال سوم مشخص می شد.
وی خاطرنشان کرد: جواد انصاری عضو به حج رفته شورا 
قبل از اعزام به مکه مکرمه طی نامه ای کاندیداتوری خود 
را برای کسب کرسی ریاست شورای شهر اعالم کرده بود 
اما به دنبال آن با ارسال فکس از سفر حج از کاندیداتوری 

انصراف داد.
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مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل از تشــکیل 55 شــرکت تعاونی از 
ابتدای سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار جام جم اردبیل » قاسم رحیمی « با اعالم این خبر گفت:از 
ابتدای سال جاری در استان 55 شــرکت تعاونی تشکیل و مجوز فعالیت گرفته 
اند که از این تعداد، 24 شرکت تعاونی در گرایش کشاورزی، 12 عنوان در حوزه 

صنعت، 11 عنوان در گرایش خدمات و 4 شــرکت تعاونــی در حوزه فرش می 
باشند که از استقبال بیشتری برای تشکیل شرکت های تعاونی برخوردار بودند. 
رحیمي درخصوص حداقل عضو الزم جهت تشکیل شرکت تعاونی گفت: حداقل 
و حداکثر تعداد عضو در تعاونی ها به نسبت سرمایه، نوع فعالیت، فرصت شغلی 
و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت متغیر بوده ولی تعداد اعضا به موجب 

ماده 6 قانون بخش تعاون، نباید کمتر از 7 نفر باشــد و این تعداد باید در زمان 
فعالیت شرکت تعاونی نیز حفظ شود. وی یادآور شد: در قانون به استثنا یک مورد 
سقفی برای حداکثر تعداد عضو برای شرکت های تعاونی لحاظ نگردیده است و 
فقط شرکت های تعاونی مسکن که احداث واحدهای مسکونی اعضا را بر عهده 

دارند در تعداد اعضا نباید حداکثر از 500  نفر تجاوز کنند.

3تشكیل 55 شرکت تعاونی از ابتدای سال جاری  ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

اردبیل

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل 
از بازگرداندن 1120 هکتار از اراضی ملــی در اردبیل به بیت المال 

خبر داد.

به گزارش جام جم اردبیل » یوســف خدادادی « با اعالم این خبر 
در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و منابع 
طبیعی در اردبیل گفت: در پنج ماهه نخســت امســال یک هزار و 
120 هکتار از اراضی ملی بــا ارزش 12 میلیارد تومان به بیت المال 

بازگردانده شد.
 خــدادادي افزود: مهم تریــن اولویت مــا برخورد بــا متخلفان و 
زمین خواران اســت و هیچ اغماضی در برخورد با سودجویان در کار 
نیست. وی با اشــاره به این که 330 پرونده در این زمینه تشکیل 
شده و 310 متهم بازداشت شده اســت اظهار داشت: جلوگیری از 

یک هزار و 600 مورد تخریب و تعرضــات و تصرفات و برخورد با 
135 مورد ساخت و ساز غیرمجاز از دیگر مواردی است که دستگاه 
قضائی اردبیل در این زمینه ورود پیدا کرده و این امر در نوع خود بی 
نظیر است. معاون اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم دادگستری 
استان اردبیل از عدم وجود سند برای یک هزار و 700 هکتار اراضی 
حوزه تصفیه خانه اردبیل خبــر داد و اضافه کرد:  انتقال مالکیت این 
اراضی به اداره آب و فاضالب اســتان اولویت اساســی است و باید 

در این زمینه مسئوالن ذی ربط همکاری های الزم را داشته باشند.
خدادادی از جذب نیروی الزم برای حفاظت از منابع طبیعی در ادامه 

تصریح کرد: در این زمینه کمبود نیــروی حفاظت از منابع طبیعی 
بسیار مشهود اســت که باید در این زمینه تصمیم گیری های الزم 
برای رفع کمبود نیروها اولویت اساسی است که باید اقدامات الزم 

در این زمینه در اسرع وقت انجام شود.
وی اشــاره کرد: حفظ و حراســت از اراضی ملی و منابع طبیعی با 
همکاری تمام دســتگاه های اجرایی مرتبط اولویت اساســی است 
و دســتگاه قضایی هماهنگی الزم را انجام داده اند تــا از هرگونه 
سوءاستفاده جلوگیری شود که این موضوع برای ما اولویت اساسی 

است و باید مورد توجه واقع شود.

بازگرداندن 1120 هكتار از اراضي ملي به بیت المال

دبیر عالی ستاد اقامه نماز بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
کشور » حجت االسالم شهرابی« در جلسه ستاد اقامه 
نماز بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اردبیل گفت: 
بنیاد مسکن انقالب اســالمی که یادگار حضرت امام 
راحل و نماد انقالب اسالمی اســت بایستی درزمینه 
احیاء و ارتقاء اندیشه های اسالمی حرکت کند و ساخت 
وسازها و اجرای عملیات طرح های هادی راکه شاخص 
عملکرد این نهاد مقدس است درجهت اهداف اعتقادی 
و باورهای دینی پیش ببرد وی از این که بنیاد مسکن 

انقالب اسالمی استان اردبیل اجرای طرح های هادی 
خود را ازمقابل مساجد درســطح روستاها شروع کرده 
اســت ویا به گونه ای عمل نموده که مســیر منتهی 
به مســجد روســتاها دراولویت اجرا قرارگرفته ، ابراز 
خرســندی نمود. وی اظهارداشــت : کاری که انجام 
گرفته ، قابل تقدیر و شایسته است سایر بنیاد مسکن 
انقالب اســالمی دراقصی نقاط میهن اسالمی هم ، 
مشابه این حرکت را ســرلوحه عملکرد خود قرارداده و 
به منصه ظهور برسانند تا ماندگاری آثاروخدمات ارائه 

شــده دوچندان جلوه نماید.  دبیر عالی ستاد اقامه نماز 
بنیاد مســکن کشــور افزود: احیاء و اولویت قراردادن 
مساجد تحقق شعار مســجد سنگراست حضرت امام 
راحل و یکی از منویــات مهم مقــام معظم رهبری 
است که الزم است دستگاه های اجرایی جهت عملی 
شــدن این اهداف گام های جدی تری بردارند.  وی از 
کسب رتبه برترســتاد اقامه نماز بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی اســتان اردبیل درســطح کشوردرسال1397 
خبرداد و افزود: تالشــهای به عمل آمــده در جهت 

ارتقاء ســطح کیفــی برنامه های فرهنگــی واجرای 
هدفمندستاد اقامه نمازدربنیاد مسکن استان با تالش 
وحضور اعضای ستاد اقامه نماز این نهاد مقدس بویژه 
مهندس ســبحانی مدیرکل محترم و مهندس فیاض 
عالیی - دبیرتالشــگر ســتاد اقامه نماز بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی اردبیل و پرسنل متعهد وپویا توانسته 
، عالوه بر کسب رتبه برتر درسطح استانی ، رتبه ممتاز 
وبرترکشوری را هم از لحاظ اجرای برنامه های شورای 
عالی ستاد اقامه نماز و ارائه گزارش عملکرد مطلوب و 

مستند ، با نظر هیأت ارزیابی این ستاد در مرکز کسب 
نماید.در این جلسه مهندس سبحانی مدیرکل محترم 
نیز ادامه داد: تشکر می کنم ازحضور عزیزان در استان 
که حضورشــان مثمر ثمر بوده و برکات خوبی داشته 
در مرحله دوم از همکاران خوبم در دو جریان فعالیتی 
فرهنگی و عمرانی که الحمد هلل در هردو زمینه فعالیت 
خوبی داشــته اند . وی گفت: یکی از برنامه هایی که 
مقرر شــده حتما انجام دهیــم اردوی فرهنگی برای 

خانواده هاست که تا ماه آینده انجام خواهیم داد.

مسجد محور کردن طرح هادی روستاها الگويی ايرانیـ  اسالمی است

تجهیز باند دوم فرودگاه اردبیل به سامانه هواشناسی 
مدیرکل فرودگاه های استان اردبیل ازتجهیز باند دوم فرودگاه اردبیل به 

سامانه هواشناسی خبر داد.
به گزارش جام جم اردبیــل » سیدفخرالدین هاشــمی« با اعالم این 
خبرگفت: رئیس سازمان هواشناســی برای پیگیری تجهیز باند دوم 
فرودگاه اردبیل به ســامانه هواشناســی قول مســاعد داده است و ما 
امیدواریم هر چه ســریعتر این باند به این سامانه مجهز شود.  هاشمی 
افزود: باند دوم فرودگاه اردبیل به ســامانه هواشناسی تجهیز می شود 
که در این زمینه تمهیــدات الزم انجام یافتــه و تکمیل این عملیات 

در اولویت کاری قرار گرفته است. وی با اشــاره به این که پروژه های 
ترمینال جدید، باند 33-15 و VIP وضعیت مناسبی دارد ادامه داد: بر 
روی باند 33-15 یک سامانه هواشناسی RVR نصب شده  و یکی از 
مسائل ما نصب سامانه هواشناسی بر روی باند دوم فرودگاه است که به 
دلیل موقعیت آن، توسط ایستگاه هواشناسی پوشش داده نمی  شود و 
در مذاکره ای که داشتیم معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان 
هواشناسی کشور قول داد این موضوع را پیگیری کند. هاشمی همچنین 
در مورد پروژه  های در حال اجرای فرودگاه اردبیل گفت: اکنون ترمینال 

جدید دو منظوره داخلی و خارجی فرودگاه با وســعت هشــت هزار و 
100 مترمربعی و اعتبار 600 میلیارد ریالی به اتمام رسیده است و امید 
می  رود در ســفر ریاســت جمهوری در اوایل مهرماه 98 افتتاح خواهد 
شد و پاویون دولت نیز به اتمام رســیده است که در همین سفر افتتاح 
خواهد شد.مدیرکل فرودگاه  های استان اردبیل افزود: پروژه بهسازی باند 
33-15 فرودگاه به پیشرفت 48 درصدی رسیده است که اعتبار در نظر 
گرفته شده برای بهســازی و تجهیز مجدد آن یک هزار میلیارد ریال 
است. وی اظهار داشت: درصدد هستیم با برنامه  ریزی های انجام شده 

فرودگاه اردبیل را با مدرن ترین تجهیزات آماده کنیم که این مسئله برای 
ما یک اولویت مهم و اساسی بوده و درصدد هستیم با برنامه  ریزی های 

انجام شده در این زمینه به شکل مناسب و قابل قبول عمل کنیم.

خبر
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صبا تو نكهت آن زلف مشكبو داری
به يادگار بمانی که بوی او داری

دلم که گوهر اسرار حسن و عشق دروست
حافظتوان به دست تو دادن گرش نكو داری


