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ظرفیت احداث آزاد راه
 در 2 محور استان اردبیل

بیله  سوار؛ رتبه اول در 
تولید عدس

بی توجهی به حوزه فرهنگ 
قابل قبول نیست

طرح امداد و نجات تابستانی
 با روزانه 90 نجاتگر اجرا می شود  

مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان اردبیل از اجرای طرح امداد و نجات تابستانی با روزانه 90 نجاتگر در 
اردبیل خبر داد.

به گزارش جام جم  اردبیل، رامین معبودی با اعالم این خبر گفت: طرح امداد و نجات تابســتانی جمعیت هالل احمر 
استان اردبیل همزمان با سراسر کشور از 31 خرداد تا 31 شهریور 1398به مدت 94  روز ...
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اجرای 33 پروژه در مناطق کم  برخوردار اردبیل



 یکشنبه 26  خرداد 1398   شماره 5407

تســهیل ارائــه خدمات با 
اســتقرار میز خدمت  در 

سایت شرکت گاز 
با اســتقرار میز خدمت الکترونیکی خدمات قابل 
ارایه در بستر وب در قالب 22 خدمت طراحی و 
در وبسایت شرکت گاز اســتان اردبیل در منوی 
میز خدمت الکترونیکی قابل دسترس برای عموم 

مشتریان می باشد.
» فیروز خدائی« بــا اعالم این خبــر گفت: در 
راســتای اهداف دولت الکترونیــک و به منظور 
کاهش مراجعات حضوری مشــترکین به ادارات 
گاز در استان این شــرکت اقدام به طراحی میز 
خدمــت الکترونیکی در بســتر وب در ســایت 
شرکت گاز استان نمود که با مطالعات انجام شده 
و براساس تفاهم نامه شــرکت ملی گاز ایران با 
سازمان اداری و استخدامی کشور و مطابق ماده 
4 )تبصره 1و2( آئین نامــه خدمات الکترونیکی 
دستگاههای اجرایی، 22 خدمت شناسایی و فرم 
های الکترونیکی مربوط بــه هر خدمت طراحی 
شــده اســت و در حال حاضر 16 خدمت برای 
استفاده عموم مشــترکین فعال و قابل دسترس 

می باشد.
خدایی با بیان اینکه امکان سنجی ارائه خدمات 
در بســتر وب با کار مطالعاتی کارشناســان این 
شرکت انجام شده اســت افزود: در حال حاضر 
22 خدمت شناســایی شــده و 16 خدمت قابل 
استفاده می باشد که عناوین این خدمات عبارتند 
از: نمایش لیســت قبوض، تغییر نام، رفع اشکال 
قبض، تغییر نــوع مصرف مشــترک، جزئیات 
محاسبه صورتحســاب، نمایش لیست پرداخت 
ها، تغییر شــماره موبایل، اعالم کارکرد، اصالح 
مبلغ قبوض ، درخواست تســت کنتور، اصالح 
آدرس و کد پستی، قطع گاز، تغییر ظرفیت، جابه 
جایی یا جمع آوری علمــک، تفکیک کنتور گاز 
و فســخ قرارداد. وی با تاکید بر تسهیل در روند 
ارائه خدمات این شــرکت در راســتای افزایش 
رضایتمندی مردم  اظهار داشــت: ارائه خدمات 
در بستر وب و برون سپاری خدمات این شرکت 
باعث تمرکز زدایی، تســهیل و تســریع در ارائه 

خدمات و کاهش هزینه های جانبی شده است.

مدیرکل دفتر بانوان و خانواده استانداری اردبیل از تشکیل مجمع مشورتی بانوان 
در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار جام جم اردبیل » فریبا محمدلو« با اعالم این خبر گفت: این 
مجمع با هدف شناسایی و معرفی ظرفیت های بانوان استان در تمامی عرصه ها راه 

اندازی می  شود.
محمدلو افزود: ایــن مجمع در قالب کمیســیون آموزش و پژوهش، ســالمت، 
فرهنگی و اجتماعی، حقوقی، اقتصادی و اشــتغال فعالیت خواهد کرد که البته از 
دیگر اهداف راه اندازی آن ارتقای سرمایه اجتماعی زنان و تحکیم بنیان خانواده 

ازدیگر اهداف تشکیل این مجمع است.
وی ادامه داد: بانوان نخبــه و صاحب فکر و ایده در این مجمع عضو شــده و با 
برگزاری اتاق های فکر برنامه ریزی های الزم در خصوص ارتقای جایگاه بانوان 

استان انجام می  شود.

تشکیل مجمع مشورتی بانوان اردبیل  ضمیمه رایگان 2
روزنامه در استان 

اردبیل

خبر

مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان اردبیل از اجرای 
طرح امداد و نجات تابســتانی با روزانه 90 نجاتگر در 

اردبیل خبر داد.
به گزارش جام جم  اردبیل، رامیــن معبودی با اعالم 
این خبر گفت: طرح امداد و نجات تابســتانی جمعیت 
هالل احمر اســتان اردبیل همزمان با سراسر کشور 

از 31 خرداد تا 31 شــهریور 1398به مدت 94  روز و 
تعداد  8460 نجاتگر اجرا می شــود.معبودی افزود: در 
این طرح 18 پایگاه امداد و نجات در اســتان اردبیل 
فعال خواهند بود که12 پایگاه ثابت، 4 پایگاه موقت، 1 
پایگاه کوهستانی و 1 تیم واکنش سریع آماده عملیات 
در این طرح فعال بوده و به هموطنــان خدمات ارائه 
خواهند کرد.وی ادامه داد: از این تعداد پایگاه 4 پایگاه 
موقت در 4 شهرستان اســتان می باشد که این پایگاه 
ها در محور سرچم)تونل 11(، سرچشمه مشکین شهر، 

سه راهی بران - پارس آباد و بودااللوی اردبیل مستقر 
خواهند شــد.مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان 
اردبیل با اشــاره به امکانات به کار گرفته شده در این 
طرح اظهار کرد: جمعیت هالل احمر استان اردبیل با 
به کارگیری 18 دستگاه آمبوالنس، 12 دستگاه ست 
نجات و 14 خودروی کمــک دار در خدمت هموطنان 

خواهند بود.
وی با اشاره به اینکه انتظار می رود هموطنان با رعایت 
اصول اســتاندارد و نکات ایمنی در مباحث پیشگیری 

از حوادث ســفر ایمنی داشــته باشــند اضافــه کرد: 
جمعیت هالل احمر مثل همیشــه در آمادگی کامل 
به ســر می برد و مرکز کنتــرل و هماهنگی عملیات 
اضطراری)EOC( استان جهت کنترل و هماهنگی 
حوادث با تعامل بین سازمانی با مراکز کنترل حوادث 
ارگان های مرتبط آماده باش بوده و به صورت شبانه 

روزی فعالیت می کند.
معبودی با اشاره به اینکه شماره اضطراری 112 ندای 
امداد جمعیت هــالل احمر به صورت شــبانه روزی 

برای پاسخگویی آماده است، تصریح کرد: هموطنان 
با گوشی های بدون ســیم کارت و بدون شارژ ریالی 
هم می توانند با این شــماره تماس بگیرند.مدیر عامل 
جمعیت هالل احمر اســتان اردبیل با اشاره به اینکه 
در هر شهرســتان استان یک کشیک شــبانه روزی 
)ERC( بــه عنوان پایگاه شــهری فعالیت می کند، 
اظهار کرد: اتاق آماده عملیات مرکز اســتان و شعب 
تابعه با تجهیــزات و امکانات امــدادی در قالب تیم 

واکنش سریع آماده باش می باشد.

طرح امداد و نجات تابستانی با روزانه 90 نجاتگر اجرا می شود 

اردبیل؛ اولین استان در اختصاص تسهیالت متمم اشتغال روستایی 
معاون اشتغال و توسعه کارآفرینی وزیر کار گفت: اردبیل اولین استان 
کشور در زمینه اختصاص تســهیالت متمم اشتغال روستایی از سوی 

وزارت کار خواهد بود. 
به گزارش روابط عمومــی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل 
» عیسی منصوری« افزود: در حالی که سهم اشتغال بخش عشایری 
و روستایی از مجموع اشتغال ایجاد شده در کشــو در بین سال های 
92 تا 96 صفر بوده با تالش و پیگیری های صورت گرفته هم اکنون 
اشتغال عشایری و روستایی 25% از اشتغال کشور را به خود اختصاص 

داده است.
منصوری با عنوان اینکه نظام تدبیر واحد در ایجــاد زنجیره تولید در 
اســتان باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: همکاری مناســب استاندار 
و مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اردبیل در زمینه اجرای 

طرح های اشتغالی در کشور بی سابقه اســت. معاون اشتغال و توسعه 
کارآفرینی وزیر کار با یادآوری ممنوعیت هرگونه سرمایه گذاری دولت 
گفت: به غیر از اعطای تســهیالت، مجوز، زیرساخت و ... پیش بینی 
الیه های اشتغال و مشــکالت واحدهای تولیدی وظیفه بخش دولتی 

است.
 وی با عنوان اینکه ورود تکنولوژی به طرح های اشــتغال روستایی از 
ضرورت ها و خالهای این طرح هاست، تصریح کرد: اشتغال در اردبیل 
روند رو به جلو در پیــش گرفته و این روند نیازمند گام بعدی اســت.

منصوری اضافه کرد: بانک ها در پرداخت تسهیالت نباید سختگیری 
داشته باشند و طبق شــیوه  نامه ملزم به پرداخت تسهیالت در موعد 
مقرر هستند و مشکالت برخی از طرح های اشتغال روستایی ناشی از 
افزایش 30 درصدی هزینه ها هزینه سرمایه گذاری می باشد که بانک ها 

باید مسئولیت این کار را در صورت عدم ارایه بموقع تسهیالت عهده 
دار شوند.

وی با اشاره به اینکه روحیه پیگیری استاندار اردبیل در رفع مشکالت 
ســرمایه  گذاری بی  بدیل اســت گفــت: وزارت کار آمادگی الزم در 
راستای اجرای برنامه اشتغالی 10 ساله شهرستان خلخال را بر اساس 

اولویت منطقه دارا می  باشد.
معاون وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی خاطر نشــان کــرد: احصاء 
طرح های مشمول افزایش هزینه یکی از موارد مثبتی است که توسط 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتراج گردیــده طبق مصوبه 

کارگروه اشتغال استان ترمیم می شوند.
وی با اشاره به بسته های اشــتغالزایی دولت گفت: اجرای طرح های 
کارآموزی در محیــط واقعی کار یکی از طرح های دولت در راســتای 

کاهش هزینه های کارفرمایی است.
منصوری ادامه داد: اردبیل اولین اســتان کشــور در زمینه اختصاص 
تسهیالت متمم اشتغال روستایی از ســوی معاونت اشتغال وزارت کار 

خواهد بود.

برخورداری 1236 روستا از نعمت گاز طبیعی
مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل  از برخورداری 164 

روستا از نعمت گاز طبیعی در این استان خبر داد.
به گزارش جام جم اردبیل » فیــروز خدائی« گفت:  در 
سال جاری بیش از یک هزار و 970 مصرف کننده جدید 
در بخشهای مختلف جذب این شــرکت شده اند که در 

همین راستا تعداد مشــترکین گاز طبیعی از بدو تأسیس 
این شــرکت به 471 هزار و 930 مشترک رسیده است. 
خدائی تعداد روستاهای در دســت اقدام در استان اردبیل 
در سال جاری را 164 روستا عنوان کرد و افزود : تاکنون  
1236 روستا در استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند شده 

اند که این تعداد بیش از 93 % از جمعیت روستایی استان 
را شامل می شود. وی در بخش دیگری از سخنان خود در 
خصوص عملیات شبکه گذاری و نصب انشعابات گفت: 
ازابتدای سالجاری تاکنون به میزان 35 کیلومتر شبکه گاز 
به شبکه های گازرسانی این استان اضافه شده است که 

با این وجود میزان شبکه گذاری از ابتدای تأسیس شرکت 
تا کنون به بیش از 9 هزار و 442 کیلومتر رسیده و 862 
عدد  انشعاب گاز جدید نیز در اســتان نصب گردیده که 
تعداد انشعابات نصب شده در اســتان اردبیل تا کنون به 

230 هزار و 354 انشعاب رسیده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشســت توجیهی 
واگــذاری های بــزرگ با فعــاالن اقتصــادی، از 
واگــذاری باقیمانده ســهام دولت در 18 شــرکت 
بورســی در آینده نزدیک و واگذاری ســه شرکت 
بورســی تا اواخر هفته آینده خبــر داد  و تاکید کرد: 
شفاف ســازی   و جلب مشــارکت حداکثری بخش 

غیردولتی راهبرد اصلی ما در واگذاری هاست.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و 
دارایی استان اردبیل به نقل از  شبکه اخبار اقتصادی 
و دارایی ایران )شــادا(، فرهاد دژپسند طی سخنانی 
در این  نشست که با حضور روسای سازمان بورس 
و اوراق بهادار و سازمان خصوصی سازی، معاونان 
وزارت اقتصاد، اعضای هیات رئیســه اتاق تعاون، 
اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن 
ایران و تعدادی از فعاالن اقتصادی بخش خصوصی 
برگزار شــد، با بیان این مطلب، برخی مشکالت و 
موانع در مســیر واگذاری شــرکت های دولتی در 

طول زمان و شکایات، انتقادات و حجم پرونده های 
تشکیل شده در این ارتباط را تشریح کرد.

وزیر اقتصــاد اظهار داشــت: پس از ابــالغ قانون 
سیاســت های اجرایــی اصل 44 قانون اساســی، 
گمان بر این بود که حاشــیه امنی برای خصوصی 
ســازی ایجاد شــده ولی اتفاقات چند سال و بویژه 
دو ســال اخیر و متوقف شــدن تعداد قابل توجهی 
از پروژه های واگذاری در مراحــل آخر کار، به این 
نتیجه رســیدیم که باید به گونه ای عمل کنیم که 
با کمترین حواشی و بیشــترین نتایج، همراه باشد. 
دژپســند با بیان اینکه همه مقاومت هــا در برابر 
واگذاری، از جنس »مقاومت در برابر تغییر« نیست، 
از عواملی چون مقاومت های منطقه ای، بخشی و 
دستگاهی به عنوان مهم ترین موانع در این ارتباط 

یاد کرد.
وی با یادآوری اینکه  آسیب های موجود در فرآیند 
واگــذاری، لزوما از جنس فســاد  نیســت، اظهار 
داشــت:  در عین حال به معاونت امــور اقتصادی 
وزارت اقتصاد ماموریت داده ایم تا نسبت به آسیب 
شناســی واگذاری های چند ســال اخیر اقدام کند.  
وزیر اقتصاد با بیان اینکه برای کاهش آســیب ها و 
نیز مقاومت ها و موانع بر ســر راه واگذاری ها باید 
روش های مختلف از جمله واگذاری مدیریت، اجاره 
به شــرط تملیک و ETF )صندوق سرمایه گذاری 
قابل معامله در بورس( نیز به کار گرفته شود، گفت: 
یکی دیگر از راه حل ها در این ارتباط، تشکیل گروه 
نجات به منظور احیاء و نجات شــرکت ها و سپس 

واگذاری آنهاست.دژپســند گفت: یکی از مشکالت 
موجود در زمینه خصوصی ســازی تا کنون، اصرار 
بر واگذاری اموال دولت )مثال یک باشگاه فرهنگی 
ورزشی( به تنها یک نفر است، در حالی که در خود 
قانون اصل 44 قانون اساسی پیش بینی هایی شده 
است که می تواند حالل مشکالت باشد. وی افزود: 
بر این مبنا می توانیم با تاسیس شرکت های سهامی 
عام منطقه ای برای خرید بلوک های سهام دولت، 
تنش های احتمالی بعــد از واگذاری را خنثی کنیم.

وزیر اقتصــاد گفت: در بورس هــم می توان روش 
هایی را اعمال کرد که از تبعات احتمالی، پیشگیری 
شــود به نحوی که هم مردمی کردن اقتصاد، هم 
کوچک ســازی دولت و هم بحث عدالت اجتماعی 

تحقق پیدا کند.
دژپسند یادآور شد: ممکن اســت با توجه به وقایع 
چند سال اخیر در خصوص واگذاری ها، این تصور 
ایجاد شده باشــد که وزارت اقتصاد به درجه ای از 
محافظه کاری رسیده است که برای احتراز از تبعات 
احتمالی، در صدد بهانه جویــی برای عدم واگذاری 
اموال دولت اســت که برای در امان ماندن از این 
اتهام، ما برای فاز اول دور جدید خصوصی ســازی، 
واگذاری ســهام دولت در بنگاه های بورسی را در 

دستور کار خود قرار داده ایم.
 وی اظهار داشــت: بــه این ترتیب، هــم به دلیل 
شفافیت بورس و هم به ســبب اینکه دولت دیگر 
نقشی در تعیین نوع، روش و قیمت واگذاری ندارد، 

دیگر نمی توان نگران تبعات احتمالی بود.

واگذاری 3 شرکت بورسی تا اواخر هفته آینده

سومین عمل موفقیت آمیز پیوند کلیه دراردبیل

رئیس دانشــگاه علوم پزشکی اســتان اردبیل 
از ســومین عمــل موفقیــت آمیز پیونــد کلیه 
دراردبیل توســط دکتر حامد محسنی راد جراح 

و متخصص نفرولوژی دانشــگاه علوم پزشکی 
خبر داد.

 به گزارش جــام جم اردبیل » قــدرت اخوان 
اکبری « بــا اعالم این خبر گفــت : پس از راه 
اندازی بخش پیونــد کلیه در بیمارســتان امام 
خمینی )ره( اردبیــل در 2 خرداد و پس از انجام 
2 عمل پیوند موفــق کلیه، ســومین عمل نیز 
توسط تیم پیوند دانشگاه با موفقیت انجام شد. 

اخوان اکبری افزود: در حال حاضر در اســتان 
اردبیــل 640  بیمار دیالیزی وجــود دارد که از 
بین آنها 150  نفــر منتظر پیوند کلیه هســتند 
در صورتیکه در موضوع اهــدای عضو بیماران 
مرگ مغزی فرهنگ ســازی مناســبی صورت 

پذیرد و مردم اســتان این موضوع را به عنوان 
یک فرهنگ ایثار و حرکت انســان دوستانه در 
زندگی خود به صورت امــری عادی قرار دهند 
به مدد ایثار آنهــا و با یاری پزشــکان مجرب 
بخش پیوند کلیه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 
زندگانی دوباره ای به منتظران پیوند کلیه داده 

می شود.
وی ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در 
صدد ایجاد بخشهای جدید پیوند مغز استخوان، 
پیوند کبد و راه اندازی بخش پیشــرفته سی تی 
آنژیو گرافی در استان می باشد که در این زمینه 
همکاری مسئولین استانی می تواند راه را برای 

راه اندازی سریع این بخشها هموار سازد.

ظرفیت احداث آزاد راه در 2 محور
 استان اردبیل

مدیرکل راه و شهرســازی اســتان 
اردبیل از ظرفیت احداث آزاد راه در 

دو محور استان اردبیل خبر داد. 
به گزارش جام جم اردبیل » محبوب 
حیدری« با اعالم ایــن خبر گفت: 
تمام راه های شریانی استان اردبیل 
دارای ردیف ملی است و این موضوع 
مهمی در بحــث توســعه راههای 

استان اردبیل است. 
حیدری افزود: دو سال قبل در استان 
کال 3 ردیف ملی بر پروژه های راه 
وجود داشــت اما در حال حاضر به 
جــرات می توانیم بگوییــم تمام راه 
های شریانی اســتان اردبیل دارای 
ردیف ملی اســت و ایــن موضوع 
مهمی در بحــث توســعه راههای 
اســتان اردبیل اســت. اگر کســی 
کوچکتریــن اطالعی از حــوزه راه 
داشته باشند اهمیت موضوع را درک 

خواهد کرد.
وی ادامه داد: بــرای تک تک پروژه 
ها در حال حاضر اعتبار و تخصیص 
تعریف شده اســت در حالیکه از دو 
ســال قبل محور اردبیل به سرچم 
ردیف نداشــت و ما شاهد تصادفات 
ناگواری در این محور بودیم و همه 
می دانیم که این محور حتما باید به 
بزرگراه تبدیل شوند، چون آمار تردد 
این محور به ما این را دیکته می کند.

اســتان  راه وشهرســازی  مدیرکل 
اردبیــل به بحــث احــداث آزاد راه 
در استان اشــاره کرد و افزود: ما در 
اســتان اردبیــل آزاد راه نداریم و با 
توجه به آمــار تردد جــاده های ما 
دو محــور ظرفیــت آزاد راه را دارد 
یکی اردبیل به آســتارا یا به عبارت 
دیگــر راه غــرب به شــرق یعنی 
دومین  و  آســتارا  اردبیل،  ســراب، 
راه کــه توجیــه آزاد راه دارد اردبیل 
- ســرچم می باشــد. بقیه محورها 
با توجه به آمار تــردد توجیهی برای 
آزاد راه شــدن ندارد. بنابراین ما در 

تمام پروژه ها ردیــف بودجه داریم 
شــریانی  محورهای  تمام  الحمدهلل 
راه مطالعات امکان سنجی اش تمام 
شــده و مطالعات فاز 1 هم در دست 

اجراست.
حیدری تصریح کــرد : محور اردبیل 
به ســرچم با وجود آنکه اکثر محور 
تحویل اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان داده شده است 
ولی باز اداره کل راه و شهرســازی 
استان خودش را از این مجموعه جدا 
نمی داند چون امکانــی که از منابع 
ملی برای این پروژه استفاده می کنیم 
وجود دارد بنابراین در برنامه در جایی 
که نیاز به لکه گیری و روکش داشته 
باشد همانند ســال قبل انجام دهیم 
و ســالهای بعدی هم انجام خواهیم 
داد. این گونه نیســت کــه بگوئیم 
چون پروژه را تحویل داده ایم هیچ 
وظایفی نداریم چون هنوز ردیف ملی 
دارد ما خودمان را مکلف می دانیم در 
کنار راهداری و حمــل و نقل جاده 
ای اســتان برای ادامه کارهای باقی 
مانده ایــن محور کارهــای الزم را 
انجام دهیم.وی ادامه داد: از اردبیل 
- ســه راهی صحرا، گرمــی، بیله 
ســوار، پارس آباد به مشگین شهر و 
اردبیل یعنی یک لوپ 450 کیلومتر 
مطالعات امکان ســنجی اش انجام 
شــده و مطالعات فــاز 1 و 2 باالی 
50 درصــد انجام شــد و باالی 50 
درصد دیگر هم در حال انجام است 
و امیدوارم تا یک سال آینده ما حتما 
تمامی مطالعات فــاز 1 و 2 را انجام 
دهیم و قسمتی از این محورها برای 

عملیات اجرایی شروع شود.
اســتان  راه وشهرســازی  مدیرکل 
اردبیــل اظهار داشــت: در کنار این 
مطالعات ما از اردبیل تا ســه راهی 
صحرا به بزرگراه تبدیل شــده است 
و مــردم در حــال حاضر اســتفاده 
می کنند. از ســه راهــی صحرا به 

سمت رضی باز یک قسمتی تبدیل 
به بزرگراه شــده و قسمت دیگر نیز 
در شــرف برگزاری مناقصه اســت. 
در خروجی رضی چیــزی در حدود 
مناطق  تریــن  کیلومتر ســخت   8
توپوگرافی و سخت ترین نوع سنگ 
را دارد مــا در حال احــداث بزرگراه 
هستیم امیدوارم ظرف دو ماه آینده 
مردم شــاهد افتتاح این پروژه باشند 
چــون عزیزانی که از ایــن محورها 
تردد می کنند از جــاده قدیم رفت و 
آمد می کنند و از راه جدید هیچ گونه 
اطالعی ندارند چون راه قدیم با راه 
احداثی فاصله دارد ما یک واریانتی 
کار می کنیم به طول 8 کیلومتر که 
بعد از افتتاح آن مــردم از حجم کار 

مطلع می شوند.
حیدری گفت: عــالوه بر آن 4 خطه 
ورودی شــهر گرمی در حــدود 5 
کیلومتر، امیــدوارم امســال تا آخر 
فصل کاری 5 کیلومتر این محور را 
تمام می کنیم و به صــورت بزرگراه 
اســتفاده خواهد شــد عالوه بر این 
از خود گرمی تا بیله ســوار ما مجوز 
برگزاری مناقصه برای باند دوم را از 

وزارتخانه گرفته ایم که به امید خدا 
در حال رایزنی هستیم یک پیمانکار 
توانمنــد پیدا کنیم تا بانــد دوم این 
محور را شروع کند بعد از این محور، 
بیله ســوار تا پارس آباد باز مطالعات 
امکان ســنجی فــاز 1و 2 در حال 

انجام است.
وی به محور پارس آباد به ســربند 
اشاره کرد و افزود: محور پارس آباد 
به ســربند یکی از نقاطی است  که 
در آن تصادفــات زیادی رخ می دهد 
ما هم محورهــا را اولویــت بندی 
آباد  پــارس  امیدواریم  که  می کنیم 
به سربند به طول بیســت کیلومتر 
عملیات اجرایش شــروع شــده و با 
ســرعت بیش می رود و از سربند تا 
مشــگین شــهر مطالعات فاز 1 و 2 
در حال انجام اســت بعد از مشگین 
شهر به سمت ســه راهی صحرا باز 
باند دوم در حال انجام است و تمامی 
انرژی خود را گذاشته ایم که حداقل 
امسال 18 تا 20 کیلومتر این محور  
را تمــام کنیم تا به بزرگــراه تبدیل 
شــود و نهایتا دغدغه ای که مردم و 

مسئولین دارند رفع شود.



نماینده ولی فقیه در اســتان اردبیل گفت: بی توجهی به 
حوزه فرهنگ قابل قبول نیست و باید برنامه ریزی های 
الزم در این زمینه به شکل مناســب و هدفمند باشد تا 
بتوانیم در توسعه و اعتالی فرهنگ جامعه به یک سطح 

قابل قبول و مناسب دست یابیم. 
به گزارش تسنیم از اردبیل » آیت اهلل سید حسن عاملی«  
گفت: فرهنگ عامل اصلی پیشرفت هر جامعه است و نیاز 

است در راستای اعتالی فرهنگ جامعه از ظرفیت روحانیون در حوزه های مختلف از جمله 
آموزش و پرورش بهره جست.وی با اشاره به این که فرهنگ در جامعه یک اولویت مهم و 
اساسی است بیان کرد: باید مسئوالن و دستگاه های مربوطه به این مسئله اهتمام جدی داشته 
باشند و با تقویت و توسعه حوزه فرهنگی در تمامی ابعاد این مهم را در جامعه ترویج کنند که 
این موضوع برای ما یک امر مهم و اساسی اســت. وی گفت: بی توجهی به حوزه فرهنگ 
قابل قبول نیست و باید برنامه ریزی های الزم در این زمینه به شکل مناسب و هدفمند باشد 
تا بتوانیم در توسعه اعتالی فرهنگ جامعه به یک سطح قابل قبول و مناسب دست یابیم که 
این موضوع هم اکنون در دستور کار قرار گرفته شــده است.حجت االسالم موسوی، رئیس 
حوزه علمیه های کشور نیز در این جلسه خدمات بیمه و مسکن را مهم ترین دغدغه طالب 
برشمرد و اظهار کرد: در این زمینه باید هر چه سریع تر زمینه و بسترهای الزم فراهم شود تا 
بتوانیم خدمات رسانی به طالب را در دستور کار قرار داده وبه اهداف خود در خدمات رسانی به 
طالب و روحانیون جامه عمل بپوشانیم.وی بیان کرد: اهمیت دادن به مطالبات و خواسته های 
طالب و روحانیون برای ما حائز اهمیت بوده و درصدد هستیم این مطالبات را هر چه سریع تر 
برطرف کرده و شاهد جلب رضایت آنان باشیم.در این مراسم با حضور مسئوالن کشوری و 
استانی از دو دهه زحمات حجت االسالم صفری در مرکز خدمات حوزه های علمیه استان 

اردبیل قدردانی و حجت االسالم کریمی به عنوان مدیر جدید این مرکز منصوب شد.
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طی آئینی با حضور مسئوالن کشوری و استانی پروانه رضاقلی زاده به عنوان مدیرکل جدید 
کتابخانه های عمومی استان اردبیل معرفی شد.

به گزارش خبرنگار جام جم اردبیل معاون عمرانی استاندار اردبیل در مراسم معارفه مدیرکل 
جدید کتابخانه های عمومی استان طی سخنانی برلزوم ترویج بیش از پیش فرهنگ مطالعه 

در جامعه تاکید کرد.

» مسعود امامی یگانه«  با اشــاره به تاثیرگذاری فضای مجازی بر اندیشه ها و تفکرات افراد 
جامعه گفت: در این شرایط نیاز است که در زمینه آگاهی بخشی از طریق کتابخوانی اقدامات 
عملی و علمی گسترده ای انجام شود.امامی یگانه با بیان اینکه امروزه با توسعه فضای مجازی 
نرم افزارهای کتابخوانی توسعه زیادی یافته است، ادامه داد: باید در این خصوص طرح های 
نو مورد توجه قرار گرفته و ســرمایه گذاری شــود، چراکه دنیا به این سمت حرکت می کند. 

وی همچنین با اشــاره به ضرورت حمایت از برنامه های کتابخانه و کتابخوانی در این استان 
اضافه کرد: اســتانداری اردبیل در این زمینه حمایت های ویژه ای داشــته و این حمایت ها 
تداوم خواهد یافت. مدیرکل جدید کتابخانه های عمومی استان اردبیل نیز در این آئین تصریح 
کرد: فرهنگ موتور توســعه و کتابخوانی زیرساخت این فرهنگ اســت، لذا اهمیت توسعه و 
ترویج کتابخوانی در جامعه برکسی پوشیده نیست. پروانه رضاقلی زاده ابراز امیدواری کرد که با 
همکاری، مشارکت و حمایت دستگاه های فرهنگی و اجرایی استان اردبیل برنامه های مربوط 

به کتابخانه های عمومی و کتابخوانی بویژه در بحث توسعه فیزیکی افزایش یابد.

3معرفی مدیرکل جدید کتابخانه های عمومی استان اردبیل  ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

اردبیل

یوســف خدادادی، معاون اجتماعی و پیشــگیری 
از وقوع جرم دادگستری اســتان  با اشاره به بحث 
خشــونت و آمار باالی پرونده های مرتبط با آن از 
جمله توهین، ضرب و جرح عمدی، تهدید و غیره 
در محاکم قضایی گفت: بحث خشــونت، توهین 
و اهانت، ضرب و جرح و نزاع دســته جمعی جزء 
مواردی اســت که از فراوانی باالی ورودی پرونده 
در دســتگاه قضایی حکایــت دارد و اولین ورودی 
پرونــده از حیث فراوانــی مربوط بــه درگیری و 

خشونت و ضرب و جرح می باشد.
به گــزارش اطالع رســانی معاونــت اجتماعی و 
پیشــگیری از وقوع جرم دادگســتری استان، این 
گونه جرائم آثار سوء متعدد روحی و روانی، اخالقی، 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بــر روی خود فرد 

مرتکب و خانواد وی و جامعه دارد و متعاقبًا خانواده 
های این افراد تحت تأثیر چنین عواملی در معرض 
بسیاری از آسیب های اجتماعی قرار می گیرند.وی 
در ادامه با اشاره به اینکه متأسفانه در استان اردبیل 
بیشــترین علل وقوع خشــونت مربوط به ضعف 
فرهنگی اســت گفت: گاهی به دلیــل عصبانیت 
زود گذر ، خشــم آنی افراد مرتکب اعمال خشــن 
می شوند که این اعمال ســبب می شود خود فرد و 
خانواده آن سالیان ســال با آثار و تبعات منفی آن 

درگیر باشند.
خدادادی با اشــاره بــه علل ارتکاب خشــونت و 
ضرب و جرح گفت: علل روحــی روانی و مباحث 
مربوط  به امــور فرهنگی، اقتصــادی و اجتماعی 
همچون: ضعف فرهنگی،  عدم مهارتهای گفتاری 
و ارتباطی،  فقر، بیکاری، حاشــیه نشــینی، عدم 
توســعه امکانات متناسب با رشــد جمعیت، تراکم 
جمعیتی و بســیاری از موارد دیگر از اهم محرک 
های ارتکاب به خشــونت اســت.وی با اشاره به 

نقش نهاد هــای فرهنگی در پیشــگیری از وقوع 
جرائم مربوط به خشــونت گفت: نقش خانواده در 
تربیت صحیح فرزنــدان و نقش آموزش و پرورش 
و مدرسه در آموزش مهارتهای کنترل خشم بسیار 
موثر اســت. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
جرم دادگستری اســتان  در ادامه، ارتقاء اخالق و 
معنویات در جامعه، تقویت محیط آرام در خانواده، 
آمــوزش مهارتهــای کنتــرل خشــم و آموزش 
مهارتهای رفتاری را از موضوعات مهم و اثر بخش 

در کنترل اینگونه جرائم عنوان کرد. 
وی تأکید کــرد: در کنــار اقدامات پیشــگیرانه، 
قانونگذار با افرادی که با ایجاد خشــونت و ضرب 
و جرح در جامعه نظم و آرامش شهروندان را بر هم 
زده یا اقدام به تهدید و آزار و اذیت زنان و کودکان 
می نمایند قوانین سخت گیرانه ای را معین نموده و 
دستگاه قضایی نیز ملزم به رعایت و اجرای قانون 
اســت و در صورت مشــاهده اینگونه جرایم طبق 

قانون با مجرمین بشدت برخورد می نماید.

ضعف فرهنگی و عدم مهارت های گفتاری 
مدیر جهاد کشاورزی بیله  ســوار از رتبه اول و ارتباطی از عوامل بروز خشونت

تولید عدس در بیله ســوار با توجه به میزان 
برداشــت و کیفیت عدس تولیــدی در این 

شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرنگار جام جــم اردبیل»  علی 
جهانــی«  در بازدیــد از مزارع و برداشــت 
محصول عدس در بیله ســوار گفت: این شهرســتان یکی از مستعدترین مناطق 
استان و کشور برای کشت عدس می باشد. جهانی با اشاره به آغاز برداشت عدس 
در بیله سوار پیش بینی کرد امسال بیش از 5 هزار تن محصول عدس مازاد بر نیاز 
از کشاورزان این شهرســتان خریداری و ذخیره شود. وی همچنین اراضی مستعد 
کشاورزی این شهرستان را بیش از 110 هزار هکتار دانسته و ادامه داد: از این میزان 
بالغ بر 5 هزار و 300 هکتار امسال به کشــت عدس اختصاص یافته بود. جهانی 
متوسط برداشت عدس از هر هکتار از اراضی کشت شده شهرستان را حدود 950 
کیلوگرم اعالم کرد و افزود: این میزان باالترین برداشت محصول عدس از اراضی 
کشاورزی کشت شده است. وی با اشاره به این ویژگی ها، بر اهمیت ایجاد صنایع 
تبدیلی و فرآوری محصوالت کشــاورزی و باغی در بیله سوار تاکید و اضافه کرد: 
بسته بندی و برندسازی محصوالت رونق اقتصادی را در پی خواهد داشت و باید 
گام های موثری در این حوزه برداشته شــود.وی همچنین گفت: عدس از جمله 
گیاهانی است که به صورت بیولوژیکی و از طریق باکتری های ریزوبیوم، ازت هوا 
را تثبیت کرده و باعث رشد بهتر و افزایش عملکرد کشت بعدی می شود و می تواند 

گیاهی موثر و مفید در تناوب با گیاهان دیگر از جمله گندم قرار بگیرد.

بی توجهی به حوزه فرهنگ قابل قبول نیستبیله  سوار؛ رتبه اول در تولید عدس

شــهردار اردبیــل از در حــال اجرا 
بودن 33 پروژه عمرانی و خدماتی در 
مناطق کم برخوردار با پیشرفت بیش 

از 30% خبر داد. 
بــه  گزارش جام جم اردبیل » حمید 
لطف اللهیان« با اعــام این خبر گفت: 
اعضای شــورای شــهر در دور پنجم با 
تاش و پشــتیبانی و مســاعدت تمام 
عیــار همــراه بــا مجموعه شــهرداری 
تــاش کردیم تــا پــل داروپخش بعد 
از ســال ها انتظــار اهالــی تکمیل و به 

بهره برداری برسد.
لطــف اللهیان به طوالنی بودن مدت 

اجــرای پروژه اشــاره کــرده و افزود: 
بــا توجــه به این امر  از کســبه و اهالی 
منطقــه در طوالنی شــدن احداث این 
پــل عــذر خواهی مــی کنیــم و  امروز 
خوشــحال هســتیم که پل داروپخش 
به نام شهید نقدعلی پیران نامگذاری 
شــده و خانواده این شهید در اهدای 
زمیــن و تعریض ایــن منطقه همکاری 
نزدیکــی را بــا مجموعــه شــهرداری 
داشــتند تــا راه عبــور و مــرور مردم 
بــاز شــود.وی همچنیــن ادامــه داد: 
بیشــترین پروژه ها بــا اولویت اجرای 
پروژه های زیربنایی در مناطق مختلف 
شــهر مربوط به مناطق کــم برخوردار 
اســت و ما بــر این باور هســتیم که با 
گفت  و گو و صحبت نمی توان خدمتی را 
به ســاکنان منطقه انجام داد بلکه باید 
بــا کار و تاش مضاعف اهالی منطقه را 
از عمران و آبادانی شایســته بهره مند 

کرد.
وی اضافــه کرد: اعضــای دور پنجم 
شــورای شهر تمام تاش خود را به کار 
گرفتند تا این پروژه بعد از سال ها که 
از اجرای آن می گــذرد باالخره تکمیل 
و بــه بهره برداری برســد که شــرایط 

اقتصادی موجــود و وضعیت درآمدی 
نامناسب شــهرداری در تاخیر و تعلل 

به وجود آمده دخیل بوده است.
شهردار اردبیل ادامه داد: در همه 
5 منطقه شهر داری اردبیل پروژه های 
عمــران و آبادانی با قــوت و قدرت در 
حال اجراســت اما 33 پروژه در منطقه 
4 شــهرداری اردبیــل بــا پیشــرفت 
30درصد در حال  اجراست که تکمیل 
و بهره  برداری از آن می تواند ساکنان 
مناطــق کم برخــوردار را از مزایای آن 
بهره مند کند.وی بیان کرد: خدمات ما 
در این مناطق جزو الزامات اســت و به 
هیــچ وجه تبعیض و تفاوتــی در ارائه 
خدمــات به این مناطق با ســایر مناطق 
شــهرداری اردبیــل قائــل نیســتیم 
بلکه ســعی مان بر این بــوده تا یکی از 
تقاطع هــای غیرهمســطح شــهر که در 
این منطقه در حال اجراست به سرعت 

تکمیل شود.
کــرد 200  هزینــه  لطف اللهیــان 
میلیاردریالی شــهرداری را در اجرای 
ایــن پروژه یــادآور شــد و اظهار کرد:  
امیدواریــم تــا پایــان ســال همه 33 
پروژه اجرایی در منطقه 4 شــهرداری 

اردبیل آماده افتتاح شــود تا ساکنان 
مناطق از مزایای آن بهره مند شوند.

وی گفــت: امــروز بیشــتر کارهای 
عمرانــی در مناطــق پرجمعیــت و کــم 
برخوردار در حال اجراســت که البته 
در شــورابیل نیــز بــه دلیــل ارتقای 
زیرساخت های گردشگری پروژه های 

عمرانی فعال است.
شــهردار اردبیل با تاکید بر توزیع 
عادالنــه و متوازن خدمات شــهری در 
منطــاق پنجگانــه شــهرداری اردبیل 
افزود: برخی بازگشــایی ها در مســیر 
پل داروپخش انجام شــده که در این 
خصــوص از شــهروندانی کــه ما را در 
این ســال ها همراهــی و کمک کردند 

قدرانی می کنیم.
لطف اللهیان با اشــاره بــه اینکه در 
سال های گذشــته این پروژه به دلیل 
شــرایط فنــی و جــوی و اقتصــادی با 
تغییر شــتاب اجرایــی متفاوت مواجه 
بــوده اســت، تصریــح کرد: شــورا و 
شــهرداری تمام اهتمام خود را به کار 
گرفت تا در ســریع ترین زمان ممکن با 
توجه به شــرایط موجود این پروژه به 

بهره برداری برسد.

شهردار اردبیل خبر داد؛

اجرای 33 پروژه در مناطق کم  برخوردار اردبیل
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