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درمان 460 زوج 
نابارور با روش های 

درمانی

11 پروژه سالمت محور 
در شورابیل افتتاح شد

با حضور استاندار اردبیل و مسئوالن شهری 
11 پروژه انسان محور و سالمت محور در منطقه 

نمونه گردشگری شورابیل اردبیل افتتاح شد...
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 جابه جائی بیش از 108 هزار نفر 
در مشکین شهر

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرســتان مشکین شهر گفت:در ماه 
5 گذشته بیش از 108 هزار مسافر توسط بخش حمل و نقل عمومی جابه جا شده اند. 
بــه گزارش جام جم اردبیــل » رضا فرج پور« در تشــریح اقدامات و عملکرد ماه 
5 گذشــته اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرســتان مشکین شهر با اشاره به 
جابه جائــی 60 هزارتن کاال و بار توســط بخش حمل و نقــل کاال و توزیع 136 حلقه 
الســتیک در بین رانندگان ســختکوش افزود : دراین مدت بیش از 108 هزار مسافر 
توسط بخش حمل و نقل عمومی شهرستان جابه جا شده اند که این میزان در مقایسه 

با مدت مشابه سال قبل افزایش 12 درصدی را نشان می دهد.
فرج پور با بیان اینکه عملیات روکش آسفالت 42 کیلومتر از محورهای مواصالتی 
این شهرســتان با اعتبار 8 میلیارد تومان درحال انجام اســت افزود: تا کنون 5/18کیلومتر از راههای اصلی،فرعی و روستائی روکش 

آسفالت شده و بقیه آن نیز تا پایان فصل کاری انجام خواهد شد.

اســتاندار اردبیل گفت: از ســرمایه گذاران در این استان با 
تامین زمین، ارائه تســهیالت الزم و تسهیل در صدور مجوزها 

حمایت می کنیم.
ساناز لطیفی- خبرنگار جام جم: » اکبر بهنام جو« با 
اعالم این خبرافزود:  هم اکنون شرایط و زیرساخت های الزم 
برای سرمایه گذاری در اســتان فراهم شده و سرمایه گذاران 

می توانند در این استان سرمایه گذاری کنند.
وی با اشــاره به حمایت های واقعی از ســرمایه گذاران در 
استان اردبیل تاکید کرد: یکی از این حمایت ها تسهیل شرایط 

و تسریع روند صدور مجوز است تا ...
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2ضمیمه رایگان روزنامه در استان اردبیل 

عملکرد اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل

ارزشیابی عملکرد ادارات یکی از 
وظایف مدیریتی اســت که از جهات 
گوناگــون، اعــم از اداری و توســعه 
ای، حائز اهمیــت بوده و مورد توجه 
مدیران قــرار می گیــرد، اداره کل 
امــور اقتصــادی و دارایی اســتان 
اردبیــل نیزیکی از اداراتی اســت 
که هر ســاله عملکــردی در رابطه با 
مســائل مربــوط به حــوزه مدیریتی 
خود ارائه می دهد، لذا گفت و گویي 
بــا مدیرکل امور اقتصادی و دارایی 
استان » هاشم مظفری« انجام داده 

ایم که در ادامه مي خوانید:

* عملکــرد بودجه اســتان از بابت 
پرداخــت های هزینه ای و عمرانی و 
همچنین درآمد عمومی وصول شده 

را چگونه ارزیابی می کنید؟
درآمد عمومی اســتان متشکل از 
درآمدهــای مالیاتــی، درآمد حاصل 
از مالکیت دولــت، درآمد حاصل از 
خدمات و فروش کاال، درآمد حاصل 
از جرایــم و خســارات و درآمدهای 
متفرقه در مجموع از 1920 میلیارد 
ریــال در ســال 1392 بــه 3622 
میلیارد ریال در پایان ســال 1396 
بالــغ گردیده و به اندازه 89 درصد 
رشد داشــته است. به عبارت دیگر 
در سایه تالش دستگاه های اجرایی 
وصول کننده، درآمد عمومی استان 
در پایــان ســال 1396 به حدود دو 
برابر مقدار ســال 1392 افزایش 
یافته اســت. با توجه به نظام درآمد 
هزینه تعریف شــده برای استان ها 
مطابــق قوانین توســعه ای کشــور، 
افزایــش درآمــد عمومی بــه دلیل 
لحــاظ در اعتبــارات اســتانی دارای 

اهمیت باالیی است.
اعتبــارات  مجمــوع  همچنیــن 
عمرانی اســتانی و ملی استانی شده 
از 1462 میلیــارد ریــال در ســال 
1392 بــه 2103 میلیارد ریال در 
پایــان ســال 1396 افزایــش و از 
رشــد 44 درصدی برخــوردار بوده 
اســت. علیرغــم رشــد محســوس 
اعتبارات عمرانی از محل اســتانی و 
ملی اســتانی شده باید گفت در این 
بــازه، وزن و ضریــب اعتبارات ملی 
افزایــش یافتــه و بــه عبارتی دیگر 
قسمت اعظم پرداختی های عمرانی 

در قالب طرح های ملی بوده است. 
قابــل ذکــر اینکــه بــا عنایــت به 
سیاســت های بودجــه ای دولت در 

چند ســال اخیر و تأمین قســمتی از 
تعهدات دولت از محل اسناد خزانه 
اسالمی، خزانه معین استان به همت 
همکاران تالشــگر ایــن مجموعه به 
طور صــد در صد در جذب اعتبارات 
از محل پرداخت های نقدی و اوراق 
خزانه اســالمی، قبل از اتمام پایان 

سال مالی موفق عمل نموده است.

* اداره امــوال و اوراق بهــادار تا 
چه میزان در مدیریت اموال دولتی 
اســتان اعم از منقــول ، غیر منقول 
و خودروهــای دولتــی موفــق بوده 

است؟
در بحــث مدیریت امــوال دولتی 
بــا توجه بــه تعریف پــروژه اقتصاد 
مقاومتی»مولــد ســازی و مدیریت 
دارایــی های دولــت« جهش بزرگی 
بــه ســمت حراســت و شناســنامه 
دار کــردن اموال دولتی در اســتان 
برداشته شده است. این مهم که بر 
پایه به کارگیری نیروهای متخصص 
و مکانیزه کردن امور )سامانه سادا، 
ســامانه نظام نوین امــوال و ... ( در 
حال اجرایی شــدن اســت توانسته 
تــا امروز به میزان 75 هزار میلیارد 
ریال، فقــط در حوزه امالک و اراضی 
اســتان ارزش ریالــی احصــاء و در 
ســامانه سادا ثبت نماید. نکته قابل 
ذکــر اینکه براســاس بنــد پ ماده 
10 قانــون برنامه ششــم توســعه 
کشــور، مقرر گردیده اموال دولتی 
شناسایی شــده به عنوان پشتوانه 
انتشار اوراق صکوک اسالمی مورد 
اســتفاده قرار گیــرد. از مهم  ترین 
اقدامــات حــوزه امــوال و اوراق 
بهــادار اداره کل متبــوع بــه موارد 

ذیل اشاره می کنم:
در بخش امــوال منقول برای 33 
دســتگاه اجرایی بر اســاس سامانه 
نظام نوین، بانک اطالعات سیســتمی 
تهیــه و در ســال 1396 بــه تعداد 
62 صورتحســاب اموال منقول غیر 
مصرفــی از دســتگاه هــای اجرایی 
مشــمول وصول گردیــد. همچنین 
در راســتای اجرای ماده 112 قانون 
محاسبات عمومی به تعداد  65 مورد 
مجوز فروش اموال مازاد و اسقاطی 
اقدام که نســبت به ســال 1395 ، 
به میزان 22 درصد رشد نشان می 

دهد .
در بخش اموال غیرمنقول نسبت 
به مستند سازی و اخذ سند مالکیت 

دولتــی بــرای 851 فقــره از امالک 
فاقد ســند دولتی اقدام گردید که 
این موضوع نســبت به سال 1395 
رشد 86 درصدی را نشان می دهد 
. در راســتای اجــرای قانون حد نگار 
851 فقره سند دفترچه ای قدیمی 
به ســند تک برگی )طرح کاداســتر( 
تبدیــل گردیــد که نســبت به مدت 
مشابه ســال قبل باالی 200 درصد 

رشد داشته است . 

بــا اجرای ســامانه تحــت وب ثبت 
اطالعات امالک دستگاه های اجرایی 
اســتان )ســادا( برای 45 دســتگاه 
اجرایــی مشــمول، خدمــات نــرم 
افــزاری ارائــه و اطالعــات  6920 
فقــره اراضــی ، امالک و ســاختمان 
هــای دولتی در ســامانه مذکور ثبت 
و نسبت به شناســایی ارزش ریالی 
و اطالعات کامل آنها اقدام گردید.   
همچنیــن در بخــش خودروهــای 
دولتی با صدور 57 مجوز کمیسیون 
ماده 2 استان در سال 1396 تعداد 
66 دســتگاه خــودروی تولید داخل 
توسط دســتگاه های اجرایی استان 
خریداری و 187 خودروی فرسوده 
و مازاد از ناوگان وسایط نقلیه دولتی 
خارج و نســبت به فروش و اســقاط 
آنهــا اقــدام گردیــد کــه در نتیجه 
ایــن فرایند عمر مفیــد خودروهای 
دولتی اســتان به 8 ســال کاهش و 
نوســازی گردید که با در نظر گرفتن 
هدف کاهــش خودروهای دولتی در 
مقایســه با آمــار ســال 1395 این 
هــدف نزدیک بــه 50 درصد تحقق 

یافته است.   
در بخــش اوراق بهــادار نیــز بــه 

ریــال  میلیــون   32723 ارزش 
اوراق بهــادار )شــامل اوراق ثبتی ، 
تمبر متفرقه و دادگســتری( تحویل 
دســتگاههای اجرایــی گردید که در 
مقایســه با ســال 1395 رشــد 10 

درصدی را حاصل نموده است .

*  بــا توجه بــه مأموریت های مرکز 
خدمات سرمایه گذاری در خصوص 
حمایت از ســرمایه گذاران داخلی و 
خارجی و مطالعه فرصت های سرمایه 
گذاری عملکرد این مرکز را در سال 

گذشته تشریح نمایید.
پنجــره واحــد ســرمایه گــذاری 
مطابق قانون و بر اســاس مأموریت 
هــای خود به عنــوان حامــی فعالین 
اقتصادی در زمینه صدور مجوزهای 
ســرمایه گذاری و به عنوان تسهیل 
گر در شروع کسب و کار ایفای نقش 

می نماید. 
طی ســال های اخیــر پنجره واحد 
ســرمایه گذاری با حضور نمایندگان 
تام االختیار دســتگاه هــای اجرایی 
در محــل اداره کل امور اقتصادی و 
دارایی اســتان تشکیل گردید. این 
مهم که به دنبال بهبود محیط کســب 
و کار، در شــاخص شروع کسب و کار 
می باشــد با هدف ممانعت از حضور 
فعــال اقتصــادی در دســتگاه های 
متعدد تشــکیل گردیــده و در واقع 
به عنوان رگوالتــور در بحث صدور 
مجوزهای ســرمایه گذاری عمل می 

نماید.
 با توفیق الهی  و با تالش همکاران 
معاونــت اقتصادی در ســال 1396 
پنجره واحد مکانیزه سرمایه گذاری 

تحت وب نیز در محل اداره کل متبوع 
راه اندازی گردیده و بر این اســاس 
به دنبــال کاهش هر چه بیشــتر در 
زمــان و فرآینــد صــدور مجوزهای 

سرمایه گذاری در استان هستیم.
در جلســات مرکز خدمات سرمایه 
گذاری که به طور مستمر و به صورت 
هفته ای دو بار برگزار می گردد؛ در 
طی ســال هــای 1395 و 1396 در 
مجموع 203 طرح در این مرکز مورد 
بررسی قرار گرفته که از این تعداد 
96 طرح )47 درصد ( مربوط به سال 
1395 و 107 طــرح )53 درصــد ( 
مربــوط به ســال 1396 می باشــد . 
همچنین در طی ســال های ذکر شده 
بــه منظور بررســی 203 طــرح ، در 
مجموع 288 جلسه تشکیل شده که 
از این تعداد جلسات 128 مورد در 
ســال 1395 و 160 جلسه در  سال  
1396 می باشــد. گفتنی اســت در 
نتیجه این جلســات مشکالت مربوط 
به 43 طرح ســرمایه گذاری در سال 

1396 رفع گردیده است .
بایــد گفــت در کنــار مجموعــه 
اقدامــات اجرایــی مرکــز خدمــات 
ســرمایه گــذاری ایــن مرکــز بــه 

تولیــد امــور محتوایی نیــز مبادرت 
داشــته که به عنوان مثال در ســال 
1396،  6 مورد کتاب ، کلیپ و فایل 
الکترونیکی ) فارســی ، انگلیســی ( 
تهیه و به چاپ رســیده اســت که در 
مقایســه با ســال 1395 رشد 100 

درصدی را نشان می دهد . 
مطالعــات پیــش امــکان ســنجی 
در بخــش هــای مختلف گردشــگری 
، کشــاورزی و صنعــت نیز در ســال 
1394 ،  161 طــرح بوده اســت که 
این طرح ها در سال 1395 و 1396 
مورد بازبینی قــرار گرفته و به روز 
رســانی شــده و 2 طرح نیــز به این 
طرح ها در سال 1396 اضافه شده 

است .
همچنین در ســال 1396 ، 9 طرح 
شــرکت ســرمایه گــذاری داخلی و 
خارجی توســط اعضای گروه سرمایه 
گذاری به منظور بررسی و شناسایی 
مشــکالت احتمالی و رفــع آنها مورد 

بازدید قرار گرفت.
 4 مــورد بانک اطالعاتی ســرمایه 
گذاران و فعاالن اقتصادی داخلی و 
خارجی نیز در گروه ســرمایه گذاری 

به روز رسانی گردید.
در طول این چند سال مرکز خدمات 
ســرمایه گذاری اســتان با تأکید بر 
ارائــه خدمــات بهتــر، بــه کارگیری 
نیــروی متخصص و جوان با روش ها 
و راهکارهای نوین توانســته است 
در جهت جذب ســرمایه های خارجی 

مؤثر واقع شود. 
ایــن مرکــز در ســال 1396 بــا 
پذیــرش 13 طرح ســرمایه گذاری 
خارجــی در نهایت 3 طــرح با عناوین 
"تولیــد کیــف و کفــش"،  "احــداث 
واحد پرورش گاو شــیری" و "تولید 
انــواع لــوازم و قطعات پالســتیکی 
وســایل نقلیه" به تصویب رسید که 
ارزش ســرمایه جذب شده این سه 
طــرح در مجموع 1.8 میلیون دالر می 

باشد.

اقتصــادی  معاونــت  عملکــرد   *
در بحــث تولیــد و انتشــار آمارهای 
اقتصــادی و تهیه و چاپ گزارشــات 
اقتصادی از شــاخص های اقتصادی 

استان چگونه بوده است؟ 
همــان گونــه کــه اشــاره گردید 
معاونت اقتصــادی اداره کل متبوع 
عــالوه بر رســیدگی بــه موضوعات 
ســرمایه گــذاری در بحــث تولید و 
انتشار آمار و گزارش های اقتصادی 

نیز فعال می باشد. 
آمارهــای اقتصــادی که قبــالً در 
قالب نماگرهای اقتصادی به صورت 
فصلــی تولید و انتشــار می شــد در 
حــال حاضــر بــه صــورت ماهانه در 
قالب شاخص های کلیدی اقتصادی 
اســتان تولید و جهت استفاده عموم 
و آگاهــی از روند تغییرات شــاخص 
هــای اقتصادی اســتان در ســایت 

اداره کل بارگذاری می گردد.
 در کنار انتشار آمارهای اقتصادی، 
تدویــن کتــاب گــزارش تحلیلی از 
شــاخص هــای اقتصادی اســتان از 
جملــه اقدامــات اساســی معاونت 
اقتصادی می باشــد. ایــن کتاب که 
بــه دنبــال مطالعه تطبیقی شــاخص 
هــای اقتصــادی اســتان در بخــش 
های مختلف می باشــد، با استفاده از 
متدهــای علمی مشــتمل بر مجموعه 
سیاســت گذاری ها و تحــوالت ملی 
و اســتانی در شاخص های اقتصادی 
بــوده و براســاس تحلیــل آمــاری 
شــاخص هــای اقتصادی بــه دنبال 
ارائه راهکارهای کارشناسی و کمک 
فکری به مجموعه تصمیم گیرندگان 

در بخش های مختلف می باشد.
 در کنــار کتــاب منســجم گزارش 
ســاالنه اقتصــادی حســب مــورد 
گــزارش های اقتصادی از شــاخص 
هــای متنــوع تهیــه و در اختیــار 
دســتگاه هــای اجرایــی و ذینفعان 
قرار می گیرد. گفتنی است در سال 
1396 به تعــداد 17 مورد گزارش 
اقتصــادی تهیــه و در اختیــار عالقه 

مندان قرار گرفته است.

* بــا توجه به عملکــرد خوب اداره 
کل امور اقتصادی و دارایی اســتان 
و بــا عنایت به ارزیابــی های صورت 
گرفته در بین دســتگاه های اجرایی 
چنــد مورد از عناوین کســب شــده 
توسط اداره کل تحت امر خود را نام 

ببرید.
بــا توجه بــه تالش های بــی دریغ 
همــکاران محتــرم در تمــام  امــور 
محولــه و بــا عنایت الهــی، اداره کل 
اموراقتصــادی و دارایــی موفــق 
گردیــد در ســال 1395 رتبــه اول 
اســتانی و عنــوان دســتگاه برتــر 
در بیــن 52 دســتگاه اجرایی را در 
جشــنواره شهید رجایی و در دو بعد 
شــاخص های عمومــی و اختصاصی 
و گــروه اجتماعــی و قضایــی به خود 

اختصاص دهد. 
انتخاب به عنوان اســتان برتر در 
گزارشــات بدهی و مطالبات دولت و 
همچنین رتبه دوم در ارزیابی اموال 
و اوراق بهــادار در بین 31 اســتان 
کشور نشــان از جدیت همکاران در 

پیشبرد اهداف محوله دارد.
 شاید بتوان گفت یکی از محورهای 
اساســی فعالیت در چند ســال اخیر 
حرکت به سمت الکترونیکی نمودن 
فرآیندهــا بوده اســت کــه در این 
راستا در ســایه تالش های معاونت 
توســعه مدیریــت و منابع اداره کل 
در حــال حاضر شــاهد بــه کار گیری 
34 مــورد نرم افزار و ســامانه های 
مختلــف جهت انجام امــور جاری می 

باشیم. 
ایــن میــزان نرم افزار و ســامانه 
کاربــردی کــه نقــش بســزایی در 
تســهیل انجــام امــور داشــته اند 
حرکت به ســمت دولت الکترونیک 
محسوب گردیده که از مهم ترین آنها 
اســتقرار خزانه داری الکترونیک و 
پنجره واحد مکانیزه سرمایه گذاری 

قابل ذکر می باشد.
 همچنین به دنبال اجرای سیاست 
های اقتصاد مقاومتی در کنار اجرای 
پروژه های تخصصی مربوطه در حال 
حاضر اصالح الگوی مصرف به جد در 
اداره کل مورد تأکید بوده که مطابق 
آمــار موجود حجــم مورد اســتفاده 
حامل های انرژی در چند ســال اخیر 

کاهش یافته است. 
البتــه در کنار امــور تخصصی این 
اداره کل از توســعه برنامــه هــای 
فرهنگی و ورزشــی نیز غافل نبوده 
کــه کســب رتبــه تقدیــر ویــژه در 
ارزیابی ستاد اقامه نماز، کسب رتبه 
تقدیر ویژه در ارزیابی تکریم ارباب 
رجوع، کســب رتبه برتر استانی در 
حــوزه صیانت از حقوق شــهروندی، 
از  پشــتیبانی  و  حجــاب  و  عفــاف 
مدافعــان حــرم، رتبه برتــر روابط 
عمومی ، کســب رتبه هــای قهرمانی 
در رشته فوتســال و نائب قهرمانی 
در رشــته تنیس روی میز در نهمین 
جشــنواره فرهنگی ورزشی وزارت 
امور اقتصادی و دارایی در بین 31 
استان کشور و در نهایت کسب رتبه 
کشــوری »استان نمونه ورزشی« از 

مصادیق این موارد می باشد.

با توجه به تالش های بی دریغ همکاران 
محترم در تمام  امور محوله و با عنایت الهی، اداره 
کل اموراقتصادی و دارایی موفق گردید در سال 

1395 رتبه اول استانی و عنوان دستگاه برتر در بین 
52 دستگاه اجرایی را در جشنواره شهید رجایی و 
در دو بعد شاخص های عمومی و اختصاصی و گروه 

اجتماعی و قضایی به خود اختصاص دهد 
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احداث مجتمع آبرسانی در اردبیل
سرپرســت شرکت آب و فاضالب روستایی اردبیل گفت: در حال حاضر 15 مجتمع 
آبرسانی در اردبیل احداث می شود که با اتمام این پروژه ها ۹02 روستای استان اردبیل 

از آب پایدار بهره مند می شوند.
ندا قربانی - خبرنگار جام جم: اردبیل» فرامرز به  نژاد«  در بازدید از پروژه های 
مجتمع آبرســانی در اردبیل اظهار داشت: در حال حاضر 15 مجتمع آبرسانی در اردبیل 
احداث می شود که با اتمام این پروژه ها ۹02 روستای استان اردبیل از آب پایدار بهره مند 
می شــوند که طبق برآورد به دست آمده این پروژه ها نیازمند 360میلیارد تومان اعتبار 
است.به نژاد با اشاره به این که رفع تنش آبی استان اردبیل با تخصیص 20 میلیارد ریال 
اعتبار در دســتور کار قرار گرفته و امید می  رود با تامین اعتبارات کافی و مورد نیاز این 
پروژه ها در کمترین زمان ممکن به اتمام برسد تا بتوانیم به این شکل مشکالت موجود 
در این زمینه را برطرف کنیم که این مسئله بسیار حائز اهمیت است.وی ادامه داد: اتمام 
اجرای طرح های مجتمع های آبرســانی در استان بر حسب اولویت در حال اجراست و 
تمام تالش و اهتمام ما اتمام هر چه ســریع پروژه هاست. به نژاد اضافه کرد: هم اکنون 
اجرای این طرح بر حسب شهرستانها به پنج بلوک تقسیم شده و تالش ما ایجاد تحولی 
عظیم در روستاهای کم برخوردار استان است تا بتوانند از نعمت خدادادی آب بهره مند 
شوند که این مسئله در حال حاضر اولویت اساسی است و امیدواریم مورد توجه همگان 
واقع شــود.وی اظهار کرد: امیدواریم با تعامل و همکاری مســئوالن و دســتگاه های 
مرتبط اجرای این طرح ها در اســتان قوت بگیرد و تا پایان ســال شاهد بهره برداری از 
عمده پروژه های آبرســانی در استان باشیم که این مسئله به عنوان یک اولویت مهم و 
اساسی در دستور کار قرار داده شده و تالش بر تحقق بخشی اجرای این پروژه هاست.

درمان 460 زوج نابارور با روش های درمانی
رئیس جهاد دانشگاهی استان اردبیل گفت: در حال حاضر بالغ بر هزار زوج نابارور در 

مرکز درمان ناباروری اردبیل تحت درمان پزشکی هستند.
بــه گزارش جام جم اردبیل مهران اوچی اردبیلــی بااعالم این خبر گفت: عالوه بر 
ایــن از ابتدای راه اندازی این مرکز تاکنون 460 زوج نابارور با بهره مندی از روش های 
درمانی مرکز ناباروری اردبیل صاحب فرزند شــده اند.اوچی اردبیلی افزود: راه اندازی 
مرکز درمان ناباروری اردبیل از مهمترین دستاوردهای جهاد دانشگاهی در استان است 
که فعالیت این مرکز توانسته گردشگری سالمت را در استان توسعه دهد.رئیس جهاد 
دانشــگاهی استان با تاکید بر اینکه توسعه توریسم سالمت یکی از محورهای توسعه 
اردبیل در برنامه ریزی بلند مدت تعیین شــده است، یادآور شد: جهاد دانشگاهی در این 
حوزه ضمن پژوهش های کاربردی، برنامه های عملیاتی مطلوبی نیز داشته که تاثیرات 
آن ملموس اســت.وی در عین حال از توسعه مهارت آموزی و آموزش های تخصصی 
در جهاد دانشگاهی استان خبر داد و تصریح کرد: این نهاد تالش کرده با مهارت محور 
کردن دوره های آموزشی، بسترهای الزم را برای اشتغال و کارآفرینی فراهم کند.اوچی 
اردبیلی با اشاره به ظرفیت های موجود در این نهاد متذکر شد: در راستای توسعه اشتغال 
در استان و تحقق برنامه های توسعه ای؛ جهاد دانشگاهی در زمینه های اشتغال فراگیر 
روســتائی و توانمندسازی نیروی انسانی، ایجاد و راه اندازی مجتمع سالمت و پایلوت 

صنعتی تولید نشاسته پلیمری و... برنامه ریزی و همکاری می کند.

 جابه جائــی بیــش از 108 هزار نفر 
در مشکین شهر

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان مشکین شهر 
گفت:در  5 ماه گذشته بیش از 108 هزار مسافر توسط بخش حمل و نقل 

عمومی جابه جا شده اند. 
بــه گزارش جام جم اردبیل » رضا فرج پور« در تشــریح اقدامات و 
عملکرد 5 ماه گذشــته اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان 
مشــکین شهر با اشاره به جابه جائی 60 هزارتن کاال و بار توسط بخش 
حمل و نقل کاال و توزیع 136 حلقه الستیک در بین رانندگان سختکوش 
افزود : دراین مدت بیش از 108 هزار مســافر توسط بخش حمل و نقل 
عمومی شهرســتان جابه جا شــده اند که این میزان در مقایسه با مدت 
مشــابه سال قبل افزایش 12 درصدی را نشان می دهد.فرج پور با بیان 
اینکه عملیات روکش آســفالت 42 کیلومتــر از محورهای مواصالتی 
این شهرســتان با اعتبار 8 میلیارد تومان درحال انجام اســت افزود: تا 
کنون 5/18کیلومتر از راههای اصلی،فرعی و روستائی روکش آسفالت 
شــده و بقیه آن نیز تا پایان فصل کاری انجام خواهد شــد.وی از احداث 
پل روســتاهای مزرعه خلف،مشیران،شــیخالر،تعمیرات ابنیه فنی و 
احداث آبرو در محــور جاده قدیم با اعتبار 400 میلیون تومان خبر داد و 
گفت:راهداران سختکوش شهرستان مشکین شهر توانستند با 480 تن 
آسفالت سرد و گرم اکثر محورهای اصلی و روستائی را لکه گیری کنند.

وی طول راههای حوزه اســتحفاظی این شهرســتان را هزارو 271 
کیلومتر عنوان کرد و افزود:در مدت یاد شــده 45 کیلومتر شــن ریزی 
و اصالح افتادگی شــانه راه با هدف جلوگیری از واژگونی و پرت شــدن 
وسائط نقلیه توسط راهداران پرتالش انجام شده وعملیات مستمر تیغ 
زنی،الیروبی دهانه پل ها،رفع انسداد بر اثر سیل،حفظ و پاکسازی حریم 
راهها نیز با همه توان اجرا می شــود.رئیس اداره راهداری و حمل و نقل 
جاده ای شهرستان مشکین شهر گفت:در جهت بهسازی و پیشگیری از 
خرابی عمقی و زودرس آسفالت،راهداران سختکوش توانستند با حجم 
عملیات ۹ هزار مترمربع در محور اهــــر لکه گیری به شکل هندسی 

را انجام دهند.

مسابقه موسیقی در اردبیل 
مســابقه موســیقی در داخل آپ برای 
اولین بار در طول تاریخ موســیقی استان 
با اسپانســری شرکت آســیاتک و توسط 
اپلیکیشن آرتار مدیریت برگزار شد. در این 
مســابقه 36 خواننده از طریق رای مردم 

و الیک های آنها انتخاب شــدند که از ایــن تعداد 3 نفر به عنوان نفر 
اول مســابقه برگزیده شــدند:نفر اول مجید نصیری، نفر دوم حسین 

مهدویان و نفر سوم مهراد اسمعیلی.

شاخص باالی اهدای عضو در اردبیل

اســتاندار اردبیل گفت: از سرمایه گذاران در این 
استان با تامین زمین، ارائه تسهیالت الزم و تسهیل 

در صدور مجوزها حمایت می کنیم.

ساناز لطیفی- خبرنگار جام جم: » اکبر 
بهنام جو« با اعالم این خبرافزود:  هم اکنون شرایط 
و زیرســاخت های الزم برای ســرمایه گذاری در 
اســتان فراهم شده و ســرمایه گذاران می توانند در 

این استان سرمایه گذاری کنند.
وی با اشــاره به حمایت های واقعی از ســرمایه 
گذاران در اســتان اردبیل تاکید کــرد: یکی از این 
حمایت ها تسهیل شرایط و تسریع روند صدور مجوز 
اســت تا ســرمایه گذاران به دور از کاغذ بازی های 
اداری بتوانند براحتی مجوزهای الزم را کسب کنند.

اســتاندار اردبیل با اشــاره به واگذاری زمین با 
شــرایط ایده آل برای ســرمایه گذاران یادآور شد: 
عالوه بر این تسهیالت بانکی ویژه ای برای سرمایه 
گذاران در نظر گرفته شــده ضمن اینکه شرایط اخذ 
این تســهیالت نیز با تعامل دســتگاه ها و بانک ها 

تسهیل شده است.
وی جذب ســرمایه گذاری را در راستای توسعه 
اشــتغال و رونق اقتصادی منطقه بســیار ضروری 
خواند و متذکر شــد: امســال برای ایجاد 20 هزار 
فرصت شــغلی در اســتان برنامه ریزی کرده ایم و 
بی شــک تحقق این مهم در راستای توسعه سرمایه 

گذاری و مشارکت بخش خصوصی مولد است.
بهنــام جو با بیان اینکه بــرای این منظور نیاز به 
مشارکت و حضور ســرمایه گذاران بومی و اردبیلی 
های مقیم ســایر مناطق کشور در این استان داریم، 
تاکید کرد: اعتقاد داریم اســتان اردبیل به دســت 

توانای فرزندان خود به رشد و شکوفایی می رسد .
گفتنی است در این نشســت تعدادی از سرمایه 
گذاران بومی و غیربومی برای سرمایه گذاری کالن 

در استان اردبیل اعالم آمادگی کردند.

رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی 
استان اردبیل گفت: شاخص اهدای 
عضو در این استان باالتر از شاخص 
کشــوری و بیش از14/1 درصد می 

باشد.
به گــزارش جام جــم اردبیل» 
قدرت اخوان اکبــری« با بیان این 
خبرافزود:  شــاخص اهدای عضو در 
جهان 25 و در کشــور 11/2 درصد 
اســت که این آمار نشــان می دهد 
شــاخص این استان از آمار کشوری 

باالتر است. 
اخــوان اکبری در عیــن حال با 
بیــان اینکه در ایــن زمینه اردبیل و 
شاخص کشوری با شاخص جهانی 
فاصله بسیار زیادی دارد، برضرورت 
فرهنگ ســازی در جامعه و ارتقای 
فرهنگ ایثار و از خودگذشــتگی در 

بین افراد و خانواده ها تاکید کرد. 

رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی 
اردبیــل جایگاه این اســتان از نظر 
شناسایی بیماران مرگ مغزی را در 
کشــور، رتبه اول عنوان کرد و ادامه 
داد: به لحاظ اهدای عضو نیز اردبیل 

در رده 12 کشوری قرار دارد. 
وی بــا بیــان اینکه طی ســال 
های اخیر اهدای عضــو در اردبیل 
افزایش و سیر صعودی داشته است، 

متذکر شــد: این افزایش از سال 87 
آغاز شــده اما با یک روند کاهشــی 
نسبی از سال ۹1 روند صعودی قابل 
توجهی داشــته که این روند تاکنون 
تداوم داشــته است. اخوان اکبری با 
اشــاره به وجود 508 بیمار دیالیزی 
در این اســتان بیان داشت: 400 نفر 
از این افراد نیازمند پیوند هســتند که 
امیدواریم با توســعه فرهنگ اهدای 

عضو این بیمــاران به زندگی عادی 
خود برگردند. 

وی تعــداد مرگ و میر ســاالنه 
بیمــاران در انتظار اهدای عضو را در 
این اســتان 50 نفر برشمرد و یادآور 
شد: این در حالی است که تعداد افراد 
مرگ مغزی با شــرایط اهدای عضو 

40 نفر هستند. 
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی 
اســتان با بیان اینکه در سال گذشته 
17 خانــواده به اهدای عضو عزیزان 
خود رضایت داده اند، اضافه کرد: این 

آمار امسال هشت نفر بوده است. 
وی با تاکید بر اینکه هر فرد مرگ 
مغزی با اهدای یک تا هشت ارگان 
می تواند جان یک تا هشــت نفر را 
نجات دهد، عنوان کــرد: با اهدای 
نسوج فرد مرگ مغزی نیز یک تا 53 
نفر از معلولیت نجات خواهند یافت. 

خبرخبر

حمایت از سرمایه گذاران با تامین زمین و تسهیالت

11 پروژه سالمت محور در شورابیل افتتاح شد

با حضور استاندار اردبیل و مسئوالن شهری 
11 پروژه انسان محور و سالمت محور در منطقه 
نمونه گردشگری شورابیل اردبیل افتتاح شد.

در مراسمی که در مجموعه فرهنگی – هنری 
الغدیــر در شــورابیل برگــزار شــد 11 پروژه 
مجموعه شــورابیل با سرمایه گذاری 6 میلیارد 
و 200 میلیون تومان شــامل پــارک صخره ای، 
زیپ الین، فاز دو پارک باغ بهشت، پارک قدیم، 
ساحل ســازی، پارکینــگ صفویه، دیوارکشــی 
دانشــگاه محقــق اردبیلی، پارک بــزرگ، پارک 
دانشــجو، سیســتم صوتی فاز اول، سیســتم 
روشنایی و ماشین شارژی در مجموعه تفریحی 

– گردشگری شورابیل به بهره برداری رسید.
شــهردار اردبیــل در مراســم افتتــاح این 
پروژه هــا کــه در آمفی تئاتــر روبــاز جدیــد 
شــورابیل به نام غدیر به بهره برداری رســید، 
اظهار کرد: در فصل کاری شــهرداری اردبیل با 
تمــام توان اجرای پروژه های عمران شــهری را 
در دستور کار قرار داد به طوری که در این ایام 
پرخیر و برکت شــاهد بهره بــرداری از برخی از 
این پروژه ها هســتیم تا هموطنــان از آن بهره 

بگیرند.
حمید لطف اللهیان خاطرنشــان کرد: از ســال 
94 در مجموعه گردشگری شورابیل پروژه های 
متعــددی در حــال اجراســت کــه در قالب این 
پروژه ها اعــم از بزرگترین پیســت پیاده روی 
کشــور در این مجموعه، توســعه فضای ســبز و 
ایجــاد امکانــات تفریحــی متنوع ســعی کردیم 
شــورابیل را به عنوان یکی از عناصر ارزشمند 

شهری متحول کنیم.
وی توجــه جدی بــه این عنصر بــاارزش را با 
عملیاتــی کردن پروژه هــای اولویت دار یادآور 
شــد و خاطرنشــان کــرد: شــهرداری در کنــار 
کارهــای روزمــره و معمول خود تــالش می کند 
تا بــه ارتقای کیفیت زندگی شــهروندان کمک 
کرده تا یک تحول فرهنگی – اجتماعی را شاهد 
باشیم.شــهردار اردبیل بیان کرد: شــهرداری 
برای رســیدن به اهــداف واقعی خــود اجرای 
پروژه های انسان محور، سالمت محور و فرهنگی 
و اجتماعی را مقدم بر اجرای پروژه های عمرانی 
نظیــر آســفالت ریزی، جدول گذاری، توســعه 

فضای سبز، پیاده روسازی و ... کرده است.
لطف اللهیــان افــزود: تمام تالش مــا بر این 
اســت تــا در قالــب مدیریــت شــهری در کنار 
کارکردهای عمرانی کارکرد فرهنگی و اجتماعی 
و هنــری شــهرداری را نیــز در مســیر ارتقای 
کیفیــت زندگــی هموطنــان مورد توجــه قرار 
دهیم که به یقین در این راســتا برنامه ریزی ها 

و هدفگذاری های خوبی نیز انجام شده است.
وی به غرس 150 هزار اصله نهال در مجموعه 
شورابیل با هدف توسعه فضای سبز اشاره کرد 
و گفت: ما در این ســه ســال به تمام وعده های 
خود در مســیر تحول شــورابیل عمل کردیم و 
ســعی مان بر این بوده تا هم شــهروندان و هم 
گردشــگران در ورود به شــورابیل از بهترین 

امکانات استفاده کنند.
* اجرای 250 پروژه متنوع شهرداری اردبیل
شــهردار اردبیــل ادامــه داد: مــا عــالوه بر 

پروژه هــای اجرایــی و افتتاحــی در شــورابیل 
در نقاط مختلف شــهر و در مناطق پنجگانه 250 
پروژه ریز و درشــت را در حــال اجرا داریم که 
با اجرایی شــدن آنها انقالب عمرانی و تحولی در 
چهره شــهر اردبیل رخ خواهد داد که ما بخشی 

از نمود عینی آن را مشاهده می کنیم.
لطف اللهیــان تــالش مجموعه شــهرداری را 
در راســتای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان 
و رســیدن به یک معیشــت همــراه با آرامش و 
امنیت خاطر دانست و اضافه کرد: در سال های 
اخیر تالش کردیم تا همه پروژه های اجرایی در 
شــهرداری پیوســت فرهنگی و اجتماعی پیدا 
کند.وی اذعان کرد: به مناســبت عید غدیر خم 
تصمیــم گرفتیم تا این مجموعه را که به شــکل 
آمفی تئاتر احداث شــده تا اهالی فرهنگ و هنر 
از آن اســتفاده کنند با تاکید نماینده ولی فقیه 
در اســتان و امام جمعــه اردبیل به نام مجموعه 
فرهنگی – هنری غدیر نامگذاری کنیم که قطعا 
در آینده المان های مهدویت، عاشــورا و بعثت 
به عنوان نماد شیعیان و مسلمانان در این مکان 

رونمایی خواهد شد.
* ورودی شــهر اردبیل برازنده یک اســتان 

گردشگری نیست
استاندار اردبیل گفت: ورودی شهر اردبیل 
در شــان و اندازه یک اســتان گردشــگرپذیر 
نیســت و باید شــهرداری با طرح ها و ایده های 

نوین این مبادی را زیبا و جذاب کند.
اکبر بهنامجو در مراســم افتتــاح پروژه های 
شــهرداری اردبیل در شــورابیل اظهــار کرد: 

امســال از همــه مناطق کشــور گردشــگران و 
مســافران بیشماری به شــهر اردبیل، سرعین 
و مشگین شــهر و ســایر مناطــق ایــن اســتان 
وارد شــدند که ما باید متناســب با این ورودی 
گردشــگران هر سال به کارهای نو و خالقانه در 

زیباسازی فضای شهری اقدام کنیم.
وی خاطرنشان کرد: گردشگران باید هر سال 
با پدیده های جدید در شــهرهای گردشگری ما 
روبه رو شــوند تــا زمینه افزایــش اقامت آنها 
بخوبــی فراهــم آید.اســتاندار اردبیل گفت: 
بازنگری در طرح جامع اســتان اردبیل شــروع 
شده است و امیدواریم در طرح جدید با اهداف 
کالن و کلی تر بتوانیم به مقاصد موردنظر دست 
پیدا کنیم.بهنامجو با بیــان اینکه در نیمه دوم 
ســال نیز باید شــرایط را به گونــه ای مهیا کنیم 
تا همچون نیمه اول ســال گردشــگران در این 
استان حضور پیدا کنند، افزود: تالش می کنیم 
تا ورودی 8 میلیون گردشــگر را به این استان 
در یــک برنامه ریزی و هدفگــذاری تا دو برابر 
افزایــش دهیم که الزمه این کار خروج اردبیل 

از تک فصلی بودن گردشگری است.
وی در ادامه بیان کرد: ما عالوه بر کمک هایی 
کــه از منابــع مختلــف بــه شــهرداری ها انجام 
می دهیــم همــراه ایــن مجموعه هســتیم تا با 
جلــب نظــر مســاعد بخــش خصوصــی و عموم 
هموطنــان درآمدزایــی شــهرداری افزون تر 
شده و شــهردار ی ها بتوانند از تسهیالت ویژه 

گردشگری نیز استفاده کنند.
رئیس شورای اداری استان اردبیل تصریح 

کــرد: معاون رئیــس جمهور و رئیس ســازمان 
میراث فرهنگی بیش از 8 هزار و 800 میلیارد 
تومان تســهیالت برای بخش گردشگری در نظر 
گرفته که هر استان بدون محدودیت می تواند 
نســبت به جــذب آن اقدام کند که مــا نیز باید 
همــت مضاعفی به کار گیریم تا جذب این منابع 

به سهولت اتفاق بیفتد.
بهنامجــو ادامــه داد: مــا در اردبیــل نیاز به 
احداث یــک هتل پنج ســتاره داریم که منطقه 
شــورابیل بهتریــن نقطــه بــرای احــداث این 
هتل اســت که شــهرداری بــا ارائــه تخفیف و 
نادیــده گرفتــن عــوارض می توانــد در جلــب 
ســرمایه گذاران برای ساخت این هتل در کنار 

دریاچه زیبای شورابیل اقدام کند.
وی از شــهردار اردبیل خواست؛ تا بار اصلی 
زیباســازی شهر را به دوش کشــیده و با ارائه 
طرح  هــا و ایده هــای نوین مبادی ورودی شــهر 
اردبیل را در شــان یک اســتان گردشگرپذیر 

سر و سامان دهد.
اســتاندار اردبیــل اظهــار کرد: بایــد کاری 
انجام دهیم تا در این اســتان حتی در زمستان 
فضای با نشاط و سرسبز نمود پیدا کرده و نمای 
ساختمان ها نیز متناســب با شرایط گردشگری 
باشــد که ما در ایــن زمینه براحتــی می توانیم 

طرح های متنوعی را پیاده کنیم.
بهنامجو در پایان گفت: در عبور از تحریم های 
ظالمانه آمریکا بهترین راه نجات تکیه بر صنعت 
گردشگری اســت تا از قبل این صنعت پرسود 

و منفعت بتوان اقتصاد کشور را متحول کرد.
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 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست استان اردبیل: ساناز لطیفی              

تحریریه شهرستانها:021-44233511
 دفتر سرپرستی استان اردبیل:

045-33458750

هزار دشمنم ار می کنند قصد هالک
گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک

مرا امید وصال تو زنده می دارد
حافظوگرنه هر دمم از هجر توست بیم هالک
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