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 608واحد مسکونی به
مددجویان بهزیستی واگذار میشود

2

تجلیل از کارشناس
مدیریت جهاد کشاورزی اردبیل
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انتقال آب ارس
غیرقانونی است

3

افزایش 2برابریدانشجویان
دکترا در دانشگاه محقق اردبیلی

2

مدیر شــعب بانک قرض الحســنه عصر ایران اســتان اردبیل
گفت:همه تســهیالت اعطایی بانک قرض الحسنه مهرایران در
راســتای اهداف اقتصاد مقاومتی میباشد .اگر چه تسهیالت این
بانک ارقام ﺧرد اســت ولی با همین رقم خرد که قرض الحســنه و
کم بهره است  ،بسیاری از مشکالت خانوادهها که موجبات آرامش
روحی و اجتماعی آنهاســت  ،حل میگردد که این موضوع اسباب
موفقیت خانوادهها را در فعالیت اقتصادی شــان فراهم می آورد و
با ایجاد اشــتغالهای کوچک  ،منابع مالی برای خانوادهها حاصل
میگردد که تمامی اینها در راســتای فرمــان مقام معظم رهبری
عینیتبخشیدنبهسنتنیکقرضالحسنه میباشد.
دربانکقرضالحسنهمهرایران
عقیل وکیلی افزود :عالوه بر موارد مذکور  ،بانک در...

2

ارتفاعات اردبیل ،مستعد راه اندازی
پیست اسکی

ت 45واحدگلخانهایباتولید
فعالی 
ساالنه بیش از 4هزار تن محصول

3

وضعیت کسب و کار در اردبیل
نامساعدتر شد

2

اکوتوریسم عشایر در دست مطالعه است
2

مدیــرکل امــور عشــایری اســتان اردبیــل گفت:
اکوتوریســم عشایر با هدف توســعه گردشگری مناطق
عشــایری این استان و جذب گردشگران داخلی و خارجی

در حال مطالعه است.
قــادر هنرمند در گفت و گــو با خبرنگار مــا افزود :با
توجــه به ظرفیتهای گردشــگری ییــاق دامنههای

ســبالن ،بزقوش و باغرو اجرای چند طرح توریســتی در
این ییالقها مد نظر اســت که با اتمام مطالعات عملیاتی
خواهد شد .
3

الویت کاری شورای اسالمی سرعین

احیاء پارک  12هکتاری و مسیر سالمت
طبـق گـزارش شـورای
اسـامی شـهر سـرعین
الویت کاری شـورای اسامی
سـرعین احیـاء پـارک 12
هکتـاری و مسـیر سـامت
مـی باشـد  ،محمـود زنـده
دل از اعضـاء محترم شـورای
اسـامی شـهر سـرعین در
ایـن بـاره اظهار داشـتند که
بعد از اتمـام طراحی خیابان
مسیرسـامت ،بـا عملیاتـی
کردن طرح درمسـیر سـامت
و تندرسـتی  ،پیـاده رو
،مسـیر دوچرخـه  ،کالسـکه
و ماشـین رو احـداث خواهد
شـد.
زنـده دل در ادامـه
افزودنـد خیابـان مسـیر
سـامت در حـوزه ورزش در
پـارک شـادی و سـالن ورزش
مختـص بانـوان بـا طراحـی
مناسـب در دسـتور کاری
شـهرداری سـرعین میباشـد
زنده دل عضو شـورای شـهر
سـرعین در مـورد پیشـرفت
شـهر سـرعین ادامـه دادنـد
شـهرداری و شـورای شـهر
سـرعین بـا سـرمایه گـذاری
ساخت سـالن های همایش،
پـارک آبـی اسـتاندارد و
مجهـز و هتل های  5سـتاره
در شـهر توریسـتی سـرعین
حمایـت کـرده و مجـوز هـا و
پروانـه سـاخت چنیـن مراکز
را بصـورت رایگان در اختیار
سـرمایه گزاران قـرار خواهد

داد وی ادامـه داد درحـوزه
گردشـگری هـر سـرمایه
گـزاری اقـدام نمایـد از طرف
شـورای اسامی و شـهرداری
سـرعین مـورد حمایـت قـرار
خواهـد گرفـت.
زنـده دل از احـداث سـالن
چنـد منظوره مختـص بانوان
در پـارک شـادی توسـط
شـهرداری نیـز خبـر دادنـد و
نیـز افزودنـد بـه اشـخاصی
کـه اقـدام یـه احـداث تـاالر
اسـتاندارد و بـزرگ که تائید
اداره میـراث فرهنگـی و
شـورای اسامی شـهر برسد
بصـورت رایـگان بـه اولیـن
نفـرات اقـدام کننـده مجـوز

وپراونـه سـاخت صـادر
خواهـد شـد .وی همچنیـن
درادامـه سـخنانش افـزود:
اداره ثبـت اسـناد و امـاک
با حمایت شـورای اسـامی و
شـهرداری سـرعین از بهمـن
ماه شـروع بـکار خواهد کرد.
اجـاره مکانـش را شـورای
اسـامی شـهر پرداخـت
میکنـد.
تهیه و تنظیم :ندا قربانی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان اردبیل
www.daneshpayam.ir

عینیت بخشیدن به سنت نیک قرض الحسنه
در بانک قرض الحسنه مهر ایران

خبر

نماینده اردبیل در مجلس:

انتقال آب ارس غیرقانونی است

نماینده مردم اردبیل ،نیر ،نمین و ســرعین در مجلس با انتقاد
از اینکه زمزمه انتقال آب ارس شــنیده میشود ،گفت :این طرح
فاقد مجوزهای قانونی است.
به گزارش خبرنگار جام جم ،محمد فیضی در نشســت علنی
مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :از حمایت علنی و پشتیبانی
از شما پشیمان نیستیم و باز هم به تداوم عملکرد بهتر دولت تدبیر
و امید کمک خواهیم کرد اما مشــخص نیســت در کشور ما چه
اتفاقی میافتد که با تغییــر مدیران عملکردی متفاوت در داخل
یک مجموعه دیده میشود.وی با انتقاد از اینکه برنامه انتقال آب
ارس فاقد مجوزهای الزم بوده و غیرقانونی اســت ،افزود :رئیس
ســابق سازمان محیط زیســت انتقال بین حوضهای آب ارس را
غیرممکن اعالم کرد و در حال حاضر نیز با یک جســتجوی ساده
در گوگل اظهارات وی قابل مشاهده است؛ چه اتفاقی افتاده که با
تغییر مدیریت زمزمه انتقال آب ارس شنیده میشود؟
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه
ما ذره ای بیش از سهم خود را نمیخواهیم ،گفت :مطالعات مشاور
یکم را که در ســالهای  88تا  92انجام شده قبول داریم ،در این
مطالعات سهم اســتان اردبیل یک میلیارد و ششصد میلیون متر
مکعب در نظر گرفته شــده و صورتجلسه صوری و ساختگی سال
 92را به هیچ وجه قبول نمیکنیم و اعتراض داریم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی افزود:
وزیر نیرو بزودی به استان اردبیل سفر خواهد کرد و دغدغه مردم
را خواهد شــنید؛ از طرف مجمع نمایندگان استان ،استاندار و امام
جمعه میخواهم این مشکل را حل کنند.
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مدیر شــعب بانک قرض الحسنه
عصر ایران اســتان اردبیل گفت:همه
تسهیالت اعطایی بانک قرض الحسنه
مهرایران در راســتای اهداف اقتصاد
مقاومتی میباشــد .اگر چه تسهیالت
این بانک ارقام ﺧرد است ولی با همین
رقم خرد که قرض الحسنه و کم بهره
است  ،بسیاری از مشکالت خانوادهها
که موجبات آرامش روحی و اجتماعی
آنهاست  ،حل میگردد که این موضوع
اسباب موفقیت خانوادهها را در فعالیت
اقتصادی شــان فراهم مــی آورد و با
ایجاد اشتغالهای کوچک  ،منابع مالی
برای خانوادههــا حاصل میگردد که
تمامی اینها در راســتای فرمان مقام
معظم رهبری میباشد.
عقیل وکیلی افزود :عالوه بر موارد
مذکور  ،بانک در اعطای تســهیالت
اشــتغالزایی کمیته حضرت امام (ره)
و ســازمان بهزیستی و ازدواج جوانان
همکاری شایســتهای دارد به طوری
که در امســال  27میلیارد ريال اعتبار

بــرای کمیته امداد و  4میلیارد ريال به
سازمان بهزیســتی و  11میلیاردریال
بــه بنیاد مســکن انقالب اســامی
اختصاص یافته و برای ازدواج جوانان
نیز  76میلیارد ريال پرداخت شده است.
در طرح ضربتی ازدواج که توسط بانک
مرکــزی جمهوری اســامی ایران
درماههای مرداد وشــهریور امســال
برای بانکها تکلیف شــده بود "بانک
قرض الحسنه مهرایران"نیز %100
تعهدات خــود را انجــام داده و مورد
تشویق بانک مرکزی قرار گرفت.

مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر
ایران با اشــاره به اقدامات خوب بانک
قرض الحســنه مهرایران درراستای
مسئولیت اجتماعی و همکاری با ستاد
دیه اســتان گفت .افــرادی درجامعه
وجوددارندکه متاســفانه ناخواسته و
به دالیل جرائم غیرعمد و اساســا" به
دلیل مشــکالت مالی به زندان افتاده
اندوخانوادههــای آنهــا ازاین اتفاق
بــا ازدســت دادن سرپرســت و نان
آوردچارآســیب میشــوندوضرورت
دارد پــس ازآزادی اززندان ســرمایه

الزم برای امکان اشــتغال مجدد آنها
تامین گردد .
بــرای کمک به حل این مشــکل
بانــک قرضالحســنه مهــر ایران
باستاددیه کشور واســتان در اعطای
تسهیالت قرض الحسنه به این افراد
جهت اشتغال مجددهمکاری الزم را
دارد.وکیلــی در ادامه از طرح حمایتی
ومشــارکتی بانک گفت و خاطر نشان
کرد :برخی از اشخاص بویژه اشخاص
حقوقــی ،شــرکتها ،کارخانجات
،کارگاهها  ،ادارات  ،نهادها و موسسات
و حتی اشــخاص حقیقی که مجموعه
ای از کارکنــان را در فعالیت اقتصادی
خود دارند ،منابعی در اختیار دارند که با
عقد تفاهم نامه با بانک قرض الحسنه
مهرایــران و تلفیق آنها با منابع بانک ،
شرایطی فراهم میآورند که کارکنان
و افراد شــان بدون انتظــارو حتی تا
400میلیون ريــال نیز جهت رفع نیاز
از تســهیالت قرض الحسنه بهره مند
شوند.

فعالیت 45واحد گلخانهای با تولید ساالنه بیش از  4هزار تن محصول

معاون بهبــود تولیدات گیاهی ســازمان
جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: 45واحد
گلخانهای باتولید ســاالنه بیش از  4هزار تن
فعالیت میکند.
به گــزارش خبرنگار ما احمد شــهریار در
جریــان بازدیــداز واحدهــای گلخانهای در
شهرســتان نمین با اعالم این خبر اظهار کرد:
در حــال حاضر  45واحد گلخانهای در مجموع
به مساحت  112هزارو  554مترمربع دراستان
در عرصه تولید فعال هســتندکه ضمن ایجاد

اشتغال نقش موثری در به کارگیرینیروهای
جان تحصیل کرده دارند.
 وی افــزود  :میــزان تولیــدات گلخانهای
استان 4280تن اســت که عمدتاً شاملخیار
و گوجه فرنگی میباشد .معاون بهبود تولیدات
گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل
درخصــوص واحدهایگلخانــهای تولید گل
شــاخه رز هلندی در اســتان نیز افــزود  :دو
واحــد گلخانه ای درشهرســتانهای اردبیل و
مجموعا در ســطح  3320مترمربع
خلخــال
ً

در این زمینــه فعالیتدارند که میزان تولیدات
ســاالنه این واحدها  154هزار و  500شــاخه
گل رز هلندیاســت .محصوالت این واحدها
عمدتا صادراتی هســتند که از این لحاظ صرفه
ً
اقتصــادیقابل قبولی دارند.شــهریار افزود :
مجتمع گلخانهای آنگوتــار گرمی نیز با 17
واحد فعال در ســطحمفید  54هزار مترمربع نیز
ســاالنه نزدیک به  18000تن محصول خیار و
گوجــهفرنگی تولید میکنند .وی در خصوص
نحوه حمایــت از متقاضیان احداث واحدهای

گلخانهای نیز افزود :به متقاضیانی که خواهان
احداث واحدهای گلخانهای هســتند ازمحل
تســهیالت یارانه داراز محل اشــتغال فراگیر
حمایتهای الزم مالــی به عمل خواهد آمد و
این دسته از متقاضیانبا شرکت در کالسهای
آموزشــی و اخذ گواهینامه و به دســت آوردن
مهارتهای الزم درزمینه پرورش محصوالت
گلخانــهای فعالیــت خود را شــروع خواهند
کرد.
ربابه محمدی

بسمه تعالی

اطالع انتقال سرقفلی یک باب مغازه در میدان شریعتی
وراث محترم مرحوم حاج میرهاشم پاریاب بهلولی
با سالم ،احتراما در اجرای ماده  ۱۵۶قانون آیین دادرسی مدنی موارد ذیل را به استحضار
میرساند:
همانگونه که مستحضرید برابر یک فقره سند رسمی انتقال بشماره  ۷۹۲۷۲مورخه ۶۸/۴/۲۱
تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره  ۷اردبیل  ،مبادرت به واگذاری سرقفلی یکباب مغازه
به مشخصات ذکر شده و واقع در میدان شریعتی  ،جنب کتابفروشی یاسر به پالک ثبتی ۱۹
فرعی از  ۴۶۲۵اصلی بخش یک اردبیل  ،به اینجانب نموده اید  ،و در شروط معامله قید شده
است که مستاجر با اطالع مالک ،حق انتقال مورد سرقفلی را به غیر دارد و حال بنده به عنوان
مستاجر و مالک منافع و سرقفلی مغازه در راستای وظیفه قانونی خویش به اطالع عالیجنابان
میرسانم که قصد انتقال سرقفلی مغازه را به آقای محمد عدلی فر دارم.
و بدیهی است که بعد از این انتقال  ،خریدار جدید مستاجر شما بوده و حق مراجعه جهت
دریاقت مال االجاره به مشارالیه خواهید داشت.

باتقدیم احترام  -حبیبه موقتی
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وضعیت کسب و کار در اردبیل نامساعدتر شد

دبیر کل اتاق بازرگانی اردبیل گفت :طبق بررسیهای انجام شده وضعیت
کسبو کار در استان اردبیل در تابستان امسال نسبت به سه ماهه اول سال
نامساعدتر شده است.
به گزارش خبرنگار ما ،حســین وثوق ایرانی در جمع خبرنگاران استان اردبیل
اظهار کرد :بر اســاس جزییات نتایج پایش کســب و کار در تابستان سال  96که
طبق قانون از ســوی اتاق ایران انجام میشــود ،در تابستان  1396نمره شاخص
ملی کســب و کار  5/77بوده است.دبیر کل اتاق بازرگانی اردبیل تصریح کرد :در
این پایش که توســط اتاق ایران انجام شده است ،نمره  10بدترین ارزیابی است و
هرچه رقم پایینتر بیاید نشــان دهنده بهبود محیط کسب و کار خواهد بود و نمره
 5/69که برای وضعیت شــاخص کســب و کار در فصل بهار سال  1396به دست
آمده نشــان دهنده این اســت که در فصل تابســتان وضعیت کسب و کار نسبت
به بهار امســال نامساعدتر شده است.وثوقی ایرانی ادامه داد :براساس یافتههای
این طرح در تابســتان امسال اســتان اردبیل جزو  5استان دارای بدترین وضعیت
محیط کسب و کار نسبت به سایر استانها ارزیابی شدهاست و عدد شاخص برای
حدود  75درصد اســتانهای کشور از رقم شاخص ملی فضای کسب و کار باالتر
بوده که نشانگر وضعیت نامناسب این شاخص در اکثر استانها نسبت به شاخص
ملی اســت.وی اضافه کرد :طبق قانون اتاقها موظف هســتند به منظور اطالع
سیاســتگذاران از وضعیت محیط کسب و کار در کشور شاخصهای ملی محیط
کســب و کار در ایران را تدوین و به طور ســاالنه و فصلی سنجش و اعالم کنند بر
همین اســاس اتاق ایران و مرکز پژوهشهــای مجلس طرح ملی پایش محیط
کسبو کار را در اواخر سال گذشته در دستور کار قرار داد.

تجلیلازکارشناسمدیریتجهادکشاورزی
اردبیل

مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان اردبیل گفت :از کارشناس زن مدیریت جهاد
کشاورزی اردبیل به عنوان کارشناس نمونه ملیتجلیل شد.
به گزارش خبرنگار ما ،بهروز آقازاده با اعالم این خبر اظهار کرد :کارشناس امور
زنان روستایی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اردبیل به عنوان کارشناس نمونه
امور زنان روستایی کشور معرفی و انتخاب گردید.وی افزود :به مناسبت بزرگداشت
روز جهانی زن روســتایی« ،آرزو آدم» از مرکز جهاد کشاورز ی 22بهمن مدیریت
جهاد کشاورزی شهرستان اردبیل به عنوان کارشناس نمونه کشوری درحوزه توسعه
و ترویج فعالیتهای زنان روستایی انتخاب و طی مراسمی با اهدای لوح تقدیر وزارت
جهاد کشــاورزی مورد تجلیل قرار گرفت.مدیر جهادکشاورزی شهرستان اردبیل
افزود :آرزو آدم در حوزه زنان روستایی در بحث توانمندسازی و آموزش زنان روستایی
و شناســایی زنان کار آفرین و راهاندازی ،آموزش و نظارت بر صندوقهای اعتباری
خرد زنان روســتایی و ترویج در راســتای تغییر الگوی کشــت درمنطقه و تشکیل
کارگاههای آموزشی ویژه زنان روستایی فعالیت شاخص داشته و این اقدامات دلیل
انتخاب وی به عنوان کارشناس منتخب کشوری شده است.
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 608واحد مسکونی به مددجویان
بهزیستی واگذار میشود

مدیرکل بهزیســتی اســتان اردبیل از واگــذاری  608واحد
مســکونی به مددجویان بهزیســتی اســتان طی امســال خبر
داد.
بهزاد ســتاری در گفــت و گو با خبرنگار ما افزود :بر اســاس
تفاهمنامــهای با بنیاد مســکن اســتان  100واحــد در مناطق
روســتایی احداث میشــود که از کمک بالعوض  100میلیون
ریالــی بنیاد مســکن و  80میلیون ریالی بهزیســتی برخوردار
میشود.
وی بیان کرد :همچنین  45واحد توسط خیرین مسکن ساز در
شهرک اندیشه اردبیل برای معلوالن استان در حال ساخت است
که بزودی واگذار میشود.
وی از تعیین تکلیف و رفع مشــکل پیمانکار در مســکن مهر
 230واحدی میر اشــرف خبر داد و گفت:پیمانکار جدید برای این
واحدها انتخاب شده که برای آغاز بهره برداری هر یک از واحدها
نیز  30میلیون ریال کمک بالعوض توســط بهزیستی پرداخت
میشود.
مدیرکل بهزیســتی استان گفت :مســکن مهر  22واحدی
مشــگین شــهر  45 ،واحدی پارس آباد و  10واحدی شهرنیر هم
تکمیل شده و در دهه فجر واگذار میشود.
وی با اشاره به تکمیل  6واحد مسکن مهر در خوجین خلخال از
واگذاری این واحدها تا پایان سال به معلوالن خبر داد.
ســتاری از در حــال اجرا بــودن  115واحد مســکونی برای
خانوادههای دو یاچند معلول در اســتان خبر داد و گفت 50 :واحد
از این تعداد به معلوالن واگذار شــده و  65واحد نیز در دست اقدام
است که به محض تکمیل واگذار میشود.
 52هزار فرد دارای معلولیت در اســتان اردبیل شناسایی شده
که  20هزار نفر از این افراد تحت پوشــش ســازمان بهزیســتی
استان هستند.

ضمیمه رایگان روزنامه در استان اردبیل
www.daneshpayam.ir
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ارتفاعاتاردبیل،مستعدراهاندازیپیستاسکی

مدیرکل میــراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری اســتان اردبیل با
اشــاره به قابلیتهای فصل زمستان
در اردبیــل گفت :در تمام ارتفاعات این
اســتان میتوان نســبت به راهاندازی
پیست اسکی اقدام کرد
کریم حاجی زاده بــا تاکید بر لزوم
توجه بــه ظرفیتهای گردشــگری
زمســتانی اســتان افزود :گردشگری
زمســتانی قابلیت پنهان گردشگری
اســتان بوده و توزیــع زمانی و مکانی
گردشــگری در اردبیل امری ضروری
اســت.وی ارتفاعات سبالن در مرکز
و آق داغ خلخــال در جنوب اســتان را
اقلیــم ک م نظیری بــرای ورزشهای
مرتبــط با برف دانســت و گفت :زمان
بارش برف و مانــدگاری آن در اردبیل

باالست و چنین امکانی در کمتر منطق ه
ای دیده میشود.وی افزود :در سرعین
 ،نیر  ،مشگین شهر  ،خلخال و کوثر نیز
میتوان زیرســاختهای ورزشهای
زمستانی بویژه اسکی و تله سیژ را دایر
کرد.به گفته حاجی زاده  ،در تابستان نیز

منطقه باغرو و فندقلو مستعد را ه اندازی
اســکی روی چمن اســت و ارتفاعات
موجود در استان زیبایی و استانداردهای
الزم برای پیادهســازی ورزش اسکی
را دارد.
وی اظهــار کــرد :اداره کل میراث

فرهنگی ،صنایع دســتی وگردشگری
اســتان سه طرح اســکی روی برف را
دنبال میکند و پیســت اسکی آلوارس
با هدف پیاد ه ســازی اسکی حرف ه ای
طرح توسعه عملیاتی میشود.
وی افزود :همچنین یک پیســت
دیگــر در مجاورت پیســت اســکی
آلوارس و یک پیســت نیز در مشگین
شهر حدفاصل شــابیل تا پناهگاه کوه
سبالن ایجاد خواهد شد.
وی تشریح کرد :برای توسعه اسکی
ادارات منابع طبیعی ،امور اراضی جهاد
کشــاورزی و ورزش و جوانان باید در
پیادهسازی زیرساختها  ،اعطای زمین
و توسعه فعالیتهای ورزشی همکاری
کنند.
رقیه فرجی

مدیرکل امور عشایری استان:

اکوتوریسم عشایر در دست مطالعه است

مدیــرکل امور عشــایری اســتان اردبیــل گفت:
اکوتوریسم عشــایر با هدف توسعه گردشگری مناطق
عشایری این استان و جذب گردشگران داخلی و خارجی
در دست مطالعه است.
قــادر هنرمنــد در گفت و گو با خبرنــگار ما افزود :با
توجه به ظرفیتهای گردشــگری ییــاق دامنههای
ســبالن ،بزقوش و باغرو اجرای چند طرح توریستی در
این ییالقها مد نظر است که با اتمام مطالعات عملیاتی
خواهد شد .

وی افزود :با هدف تســریع در اجرای طرح توریسم
عشــایری اســتان تفاهم نامه ای بیــن اداره کل امور
عشــایری و اداره کل میراث فرهنگی  ،صنایع دستی و
گردشگری استان امضا شده و در آن عالوه بر شناسایی
قابلیتهای منطقه و عشــایر توســعه منابع مالی آن نیز
پیش بینی شده است.
مدیرکل امور عشایر اســتان اردبیل گفت :با اجرای
طرحهــای توریســتی در مناطق عشــایری همچنین
جاذبههای گردشگری عشایر شاهسون معرفی خواهد
شد.
هنرمنــد بیان کــرد  :با توجه به ســکونت  15هزار
خانوار عشــایر در پنج شهرستان ،عشایر میتوانند یکی
از محورهای توسعه گردشگری استان اردبیل باشند.
هنرمنــد افزود :با وجود اینکه جاذبههای متعددی در
نوع زندگی ،فرهنگ و آدابو رســوم عشــایر مشاهده
میشــود اما معرفیها به حد کافی نبوده و الزم اســت

با همکاری دســتگاهها جاذبهها بیش از گذشته معرفی
شود.
عشایر استان اردبیل ساالنه  12هزار تن گوشت قرمز
 43 ،هزار تن شــیر  ،پنج هزار و  400تن پنیر و یک هزار
و  500تــن پشــم و  14هزار متر مربع صنایع دســتی از
جمله انواع فرش  ،گلیم و جاجیم تولید میکنند که نقش
بسزایی در رشد اقتصادی آن دارند.
این عشــایر که به ایل شاهســون معروف هســتند
معموال نیمی از ســال را در قشــاقهای مغان و نیمی
دیگر را در ییالقهای ارتفاعات و در دامنههای سبالن،
بزقوش و باغرو سپری میکنند.
ایل شاهســون ســومین ایل بزرگ کشــور است و
جمعیت عشــایر اســتان اردبیل  66هزار و  500نفر و در
قالــب  12هزار و  800خانــوار بوده که به نگهداری 1/5
میلیون راس دام مشغول هستند.
شهرزاد رحیمی
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افزایش  2برابری دانشجویان دکترا
در دانشگاه محقق اردبیلی

رئیس دانشــگاه محقق اردبیلی گفت :تعداد دانشــجویان مقطع دکترا در این
مرکز از  325نفر در ســال  92به  623نفر طی امســال افزایش یافته که افزایش 2
برابری نشان میدهد.
بــه گــزارش خبرنگار مــا ،گــودرز صادقــی افــزود :در ســال  92تعداد
دانشــجویان دانشــگاه محقــق اردبیلــی  10هــزار و  551نفــر بــود که این
تعــداد در امســال بــه  10هــزار و  863نفــر افزایــش یافته و بــرای افزایش
هیــات علمــی و اصالح نســبت اســتاد بــه دانشــجو بیــش از پیش تالش
میشود.
وی همچنین با اشــاره به تعداد دانشجویان روزانه و شبانه مقاطع کارشناسی و
کارشناسی ارشــد نیز اظهار کرد :در سال  92تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی
هشــت هزار و  253نفر بود که امســال به هفت هــزار و  357نفر کاهش یافته و
تعداد دانشــجویان کارشناسی ارشــد هم از یک هزار و  973به  2هزار و  883نفر
افزایش یافته است.
وی گفت :دانشــگاه محقق اردبیلی به عنوان تنها دانشــگاه دولتی سراسری
پرداخت به تحصیالت تکمیلی را در اولویت قرار داده است.
صادقی همچنین با اشــاره به تعداد رشــتههای دایر در ســالهای  92و 96
در این دانشــگاه اظهار کرد :تعداد رشــتههای دایر کارشناســی از  59رشــته در
ســال  92به  72رشــته در ســال  96افزایش یافته و تعداد رشــتههای دایر در
کارشناســی ارشــد از  84رشــته به  97رشــته افزایش یافته و تعداد رشتههای
دکتــری از  40رشــته در ســال  92به  59رشــته در ســال  96افزایــش یافته
است.
وی افزود :تعداد اعضای هیات علمی این دانشــگاه نیز نســبت به ســال ،92
افزایش  46درصدی نشــان میدهد  ،در پایان ســال  92تعــداد اعضای هیات
علمــی دانشــگاه  257نفر بود که این تعداد امســال به  376نفــر افزایش یافته
است.
وی با بیان اینکه ســه نفر از اعضای هیات علمی دانشــگاه در سال  92دارای
مرتبه علمی اســتاد تمام بود ،تصریح کرد :این تعداد امســال به  32نفر افزایش
یافته است.
رئیــس دانشــگاه محقق اردبیلــی اضافه کــرد :مجموع بودجــه عمومی
ایــن دانشــگاه اعــم از اعتبــارات هزینــه ای ،تملــک دارایــی و درآمدهای
اختصاصــی از  50میلیــارد و  791میلیون تومان در ســال  92بــه  114میلیارد
تومــان و  422میلیــون تومــان افزایش یافته که رشــد  125درصدی نشــان
میدهد.
دانشگاه محقق اردبیلی در سال  1357با نام آموزشکده کشاورزی و با پذیرش
 38دانشجو در رشته کشاورزی عمومی فعالیت آموزشی خود را آغاز کرد و در حال
حاضر در  228رشــته تحصیلی در مقاطع کاردانی ،کارشناسی ،کارشناسی ارشد
و دکتری در حدود  11هزار دانشــجو دارد که در  11دانشــکده مشغول تحصیل
هستند.

ضمیمه رایگان روزنامه در استان اردبیل

صاحب امتیاز :
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
مدیر مسئول  :دکتر مراد عنادی
سرپرست استان اردبیل :مهدی حسین نژاد
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زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست
در حق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیست
در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست
در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست

تحریریه شهرستانها:
021-44233511
دفتر سرپرستی استان اردبیل:
045-33247117
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افتتاح پارکینگ ماشین آالت سنگین شهرک حمل و نقل اردبیل

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل راهـداری و
حمـل ونقـل جـاده ای اسـتان اردبیـل  ،مدیـرکل
راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای اسـتان در
مراسـم افتتـاح پارکینـگ ماشـین آالت سـنگین
شـهرک حمـل و نقـل اردبیـل گفت  :ایـن پارگینگ
 6هکتاری توسـط شـرکت سرمایه گذاری همیاران
حمـل ونقـل اردبیـل  ،پیگیـری و پشـتیبانی ایـن
اداره کل و حمایـت مسـئولین دلسـوز اسـتانی
در شـهرک حمـل و نقـل اردبیـل و در جهـت رفـع
مشـکل چندیـن سـاله پـارک خودروهـای سـنگین
در سـطح معابـر و خیابانهـای شـهر اردبیـل سـاخته
شـده اسـت .
علـی رحمتـی بـا بیـان اینکـه فـاز نخسـت شـهرک
حمـل ونقـل اردبیـل شـامل دفاتر شـرکتهای حمل
و نقل ،رسـتوران ،فروشـگاه ،نمازخانه و باسـکول
 60تنـی در سـال  89بـه بهـره بـرداری رسـیده
بـود  ،از زحمـات و حمایتهـای اعضـاء کمیتـه حمایت

قضائـی اسـتان در رفـع مشـکل سـند این شـهرک
تقدیـر کـرد و افـزود  :بـا حمایـت هـای کمیتـه
حمایـت قضایـی اسـتان ایـن مشـکل حـل شـده و
نهایتـا شـرکت سـرمایهگذاری همیـاران حمـل و
نقـل موفـق شـد نـد ایـن پـروژه را در کوتاهترین
زمـان تکمیـل و آمـاده بهرهبـرداری کننـد .
وی تصریـح کـرد :در شـهر اردبیـل بیـش از 4
هـزار ماشـین آالت سـنگین وجـود دارد کـه با راه
انـدازی ایـن پارکینـگ ضمـن حـل مشـکالت قشـر
زحمتکـش راننـدگان بـرای نبود پارکینگ مناسـب
 ،کاهـش آلودگـی هـای صوتـی و زیسـت محیطـی
 ,کاهـش بـار ترافیکـی و ایمنـی تـردد در معابـر
شـهری را از مهمتریـت ویژگیهـای ایـن پارکینـگ
برشـمرد .
مدیـر کل راهـداری و حمل ونقل جاده ای اسـتان
بـا اشـاره بـه اینکه در اسـتان اردبیل  78شـرکت
حمـل ونقـل کاال فعالیـت میکننـد بـا  11هـزار
راننـده مسـئولیت حمـل ونقـل بـار را عهـدهدار

هسـتند افـزود  :در  9ماهـه سـالجاری میـزان
جابجایـی بـار  2میلیـون و  900هـزار تـن بوده که
نسـبت بـه مـدت مشـابه در سـال گذشـته رشـد
 3.1درصـدی را شـاهد هسـتیم.
شـهروز رسـولی آذر رییـس انجمـن صنفـی
شـرکتهای حمل ونقل اسـتان وعضـو هیئت مدیره
شـرکت همیـاران حمـل و نقـل اردبیـل هـم بـا
تقدیـر و تشـکر از مدیـر کل راهـداری و حمـل
ونقـل جـاده ای اسـتان و اعضـاء کمیتـه حمایـت
قضائی از سـرمایه گذاران اسـتان در رفع مشکل
سـند شـهرک حمـل ونقـل گفـت :زمیـن شـهرک
حمـل و نقـل اردبیـل درسـال  1383خریـداری
شـده بـود امـا بـه دلیل مشـکل سـند مالکیـت کار
نیمـه تمـام وراکـد مانده بود تا اینکه در سـال 94
بـا کمـک دسـتگاه قضایـی اسـتان این مشـکل حل
و کار سـاخت پارکینـگ آغـاز شـد و بـرای احـداث
ایـن پارکینـگ تاکنـون  35میلیـارد ریـال هزینـه
شـده اسـت.
خـدادادی معـاون اجتماعـی و پیشـگیری از وقـوع
جـرم دادگسـتری اسـتان اردبیـل نیـز در ایـن
مراسـم گفـت  :بـا حمایـت همـه جانبـه کمیتـه
قضایـی اسـتان از چنیـن پروژههایـی  ،اینـک
شـاهد تکمیـل و بهرهبـرداری ایـن مجموعـه
هسـتیم و قطعـا بـا انتقـال خودروهـای سـنگین
از سـطح شـهر بـه ایـن پارکینـگ سـیمای شـهر و
نازیباییهـای بصـری آن کـه یکـی از مشـکالت
اصلـی شـهر اردبیـل و ترافیـک ایجـاد شـده بـر
اثـر تـردد خودروهـای سـنگین و توقـف آنهـا در
خیابانهـا و برخـی از معابـر بـود مرتفـع شـده و
عـالوه بـر کاهـش آلودگـی  ،آرامـش و آسـایش
هموطنـان نیـزدر ایـن زمینه برطرف خواهد شـد .
یوسـف خـدادادی افـزود  :مـا در دسـتگاه قضـا
بیشـتر از دیگـران عمـق مشـکالت ناشـی از فقـر
و بیـکاری را لمـس میکنیـم و بـر ایـن باوریـم کـه
ریشـه بسـیاری از اختالفـات خانوادگـی ،طـالق،
خشـونت ،درگیـری ،اعتیـاد و سـرقت همین فقر و
بیـکاری اسـت و حل آن مسـتلزم عزم جـدی وملی
بـوده وامنیـت واقعـی و کاهـش آسـیب هـا در
سـایه اشـتغال و توانمندی اقتصادی مردم شـکل
میگیـرد و در ایـن صـورت اعتمـاد مـردم جلـب و
دغدغـه هـا بـه حداقـل خواهـد رسـید .
حجـت االسـالم قاصـدی رییـس کل دادگسـتری
اسـتان اردبیـل هـم بـه راه اندازی کمیتـه حمایت
قضایی از سـرمایه گذاران از سـال  93در اسـتان
اشـاره کـرد و گفـت :امسـال مشـکل  60واحـد
تولیـدی و سـرمایه گـذاری در کمیتـه حمایـت
قضایـی اسـتان مطـرح و مشـکل بسـیاری از آنهـا
حـل شـده اسـت.

**بصیرت انقالبی و حضور آگاهانه مردم اردبیل بیزاریـم»« ،مـا ملتـی هوشـیاریم از فتنهگـر
بیزاریـم»« ،حسـین حسـین شـعار ماسـت والیـت
علیه اغتشاشگران
مدیریـت وکارکنـان اداره کل راهـداری و حمـل و افتخـار ماسـت»« ،خامنـهای خمینـی دیگـر اسـت
نقـل جـاده ای اسـتان اردبیـل در کنـار صفوف متحد والیتـش والیـت حیـدر اسـت» بـا اعـالم انزجـار از
و یکپارچـه ی مـردم غیـور و والیتمـدار اردبیـل در فتنـه و فتنهگـر و افـراد فرصتطلبـی که بـا تخریب
اعتـراض بـه نـا آرامیهـا و اغتشاشـات روزهـای  ،ناامنـی و هتـک حرمـت علیـه نظام و انقـالب در پی
اخیـر بـه خیابانهـا آمدنـد و بـا اتحاد،همبسـتگی و سـوء اسـتفاده از ایـن وضعیـت برآمدنـد را نشـان
بصیـرت انقالبـی اقدامـات و تحـرکات آشـوبگران و دادنـد.
ایـن حضور خودجـوش مـردم در خیابانهای اردبیل
اغتشـاشگران را محکـوم کردنـد.
در ایـن راهپیمایـی مسـئوالن و شـخصیتهای همـراه بـا شـعارهای اعـالم حمایـت و پشـتیبانی از
اسـتانی ،فرماندهـان نظامـی و انتظامـی ،مسـئوالن والیـت فقیـه و ارزشهـا و آرمانهـا انقـالب بـود که
قضایـی ،مسـئوالن  ،مدیـران  ،کارکنـان ادارات و بـه شـکل منسـجم و منظـم یکصـدا ایـن حـرکات و
نهادهـا ،روحانیـون ،دانشـجویان و دانشـگاهیان ،اقدامـات آشـوبگرانه را محکـوم کـرده و با سـر دادن
خانوادههـای معظـم شـهدا و ایثارگـران و جانبـازان شـعارهای انقالبـی دشـمنان را مایـوس کردنـد.
حضـور داشـتند همگـی یکصـدا فریادهـای انزجار از مردم،مسـئوالن و کارکنـان ادارات مختلـف در ایـن
فتنهگـران و معانـدان نظـام را سـر داده و اقدامـات راهپیمایـی با در دسـت داشـتن پرچم نظـام مقدس
تخریـب گرانـه اغتشاشـگران را محکـوم و مشـت جمهوری اسـالمی ایران و اعـالم حمایت از ارزشهای
محکمـی بـر دهـان یاوهگویـان علیـه نظـام و اسـالم دینی و اسـالمی به آشـوبگران و اغتشاشگران و نیز
بـه دشـمنان نظـام و اسـالم نشـان دادنـد کـه ائمـه
زدنـد.
ایـن حماسـه عظیـم مردمـی کـه مملو از احساسـات اطهـار و پرچـم جمهـوری اسـالمی ایـران خـط قرمـز
قلبـی و همـراه بـا شـعارهای حماسـی و انقالبـی در آنهـا بـوده و بـه هیـچ کسـی اجـازه اهانـت بـه آن را
دفـاع از نظـام جمهوری اسـالمی ایـران و والیت فقیه نمیدهنـد.
بـود ،در حالی برگزار شـد که تمامی شـرکتکنندگان
در مراسـم اقدامـات مخـالن نظم و امنیـت و آرامش
مـردم را محکـوم کـرده و خواسـتار جـدی مجـازات
عامـالت ایـن اقدامات شـدند.
مدیـرکل و کارکنـان خسـتگی ناپذیـر اداره کل
راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای اسـتان اردبیـل
نیـز در راهپیمایـی  14دی مـاه  96بـا سـر دادن
شـعارهای «مـرگ بـر منافـق»« ،مـرگ بـر اسـتکبار»،
« مـرگ بـر فتنهگـر»« ،مـرگ بـر آمریـکا»« ،منافـق
ننگـت بـاد ،فتنهگـر مرگـت بـاد»« ،ملـت مـا بیـدار
اسـت از فتنهگـر بیـزار اسـت»« ،ما ملتـی بصیریم،
ذلـت نمیپذیریـم »« ،مـا ملتـی بیداریـم از آمریـکا

اعضای محترم شورای
اسالمی شهر سرعین
بر خود وظیفه میدانیم ضمن
تقدیر از زحمات مهندس رضا
زندهدل در دوران چهارساله
خدمتشان در شهرداری
سرعین ،مراتب تشکر و
قدردانی خود را بابت انتخاب
بهجا و شایسته مهندس نائب
حبیبی در این سمت به حضور
اعالم کرده و برای ایشان در این
سمت آرزوی توفیق و بهروزی
نماییم .امید است برآیند
تالشهای جمیع خدمتگزاران
در سایه نظام مقدس جمهوری
اسالمی ،در نهایت به آبادی
و بهروزی بیشتر سرزمین
عزیزمانبیانجامد.

با احترام
یوسف مینایی

اعضای محترم شورای
اسالمی شهر سرعین
حسن تدبیر و دقت نظر شما در
انتخاب مهندس نائب حبیبی
به عنوان شهردار سرعین
مزید امتنان گردید .اینجانبان
ضمن تشکر و قدردانی از
زحمات مهندس رضا زندهدل
در دوران تصدیشان بر این
سمت ،آرزومندیم تالش
مجموعه جدید نیز همچون
گذشته در راستای اعتال و
آبادی شهرمان قرین توفیق
و رهین رضایت قاطبه
همشهریان فهیم و قدرشناس
باشد.
مهندس نائب حبیبی شهردار سرعین

با احترام
ناصر سفیدی و برادران

