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دستاوردهای 40 ساله انقالب 
درحوزه بهداشت ودرمان اردبیل

معرفی فرصت  ها و مزیت های 
سرمایه گذاری در استان

ضرورت افزایش حساسیت ها 
در قبال محیط زیست 

اجرای 98 پروژه اقتصاد 
مقاومتی در اردبیل 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل از اجرای 98 پروژه تعریف شده در حوزه دستیابی به 
اهداف اقتصاد مقاومتی استان تا پایان سال جاری خبر داد.

خبرنگار جام جم اردبیل: داوود شایقی با اعالم این خبر گفت: با پیش  بینی های به عمل آمده و تعامل با بیش از 
30 دستگاه اجرایی قسمت عمده ای از پروژه های اقتصاد مقاومتی استان اردبیل بزودی به بهره  برداری خواهند رسید.وی 
افزود: بررسی سیاست  های اقتصاد مقاومتی با برگزاری 14 جلسه مختلف در طول سال انجام شده تا برای تحقق طرح ها 

و پروژه های تعریف شده اقدام نماییم و زیرساخت های الزم برای حمایت از بخش تولید و...

 بانک ملی ایران 
90 ساله شد
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اردبیل

توسعه شهر بر محور پیاده مداری

گذر تاریخی» فرهنگ و هنر اسفریس« اردبیل

مدیرعامل بانک ملی ایران:

اعضای شــورای شــهر اردبیــل در طرح پیشــنهادی خود 
خواســتار انتخــاب شــهروند نمونــه بــا تعییــن مولفه ها و 

شاخصه های مطرح شده از سوی شهردار اردبیل شدند.
پنجاه و پنجمین جلســه شــورای شــهر اردبیل در حالی با 
حضور اعضای شــورا و عمدتا ارائه طرح های پیشــنهادی از 
سوی اعضا برگزار شد که چهار طرح پیشنهادی از سوی آنان 
مورد بحث و بررســی قرار گرفت و قرار شــد در بســیاری 
از ایــن طرح ها شــهرداری الیحه انتخاب شــهروند نمونه را 
براســاس شــاخص های تعریف شــده همچنین ساماندهی 
کارگــران غیررســمی و میدانی را همراه احــداث گرمخانه 
بــرای کارتن خواب هــا در اردبیــل  با دســتگاه های مرتبط و 
همچنین طرح جمع آوری ســگ های ولگــرد را در قالب ارائه 
راهکارهــای مشــخص در سروســامان دادن این وضعیت 

ارائه کند.
رئیس شــورای شهر اردبیل با اشــاره به طرح پیشنهادی 
اعضای شورا برای انتخاب شهروند نمونه اظهار کرد: در این 
طرح ارائه شــده مقرر بود تا از بین ســاکنان مناطق مختلف 
شــهرداری اردبیــل 5 نفر به عنوان شــهروند نمونه در هر 
منطقه انتخاب شده تا براساس شاخص های تعریف شده در 
توجه به نظافت شــهری، رعایت مقــررات و الزامات زندگی 

شهری و ... شهروند نمونه و پرتالش معرفی شود.
علیرضا پوســتی خاطر نشــان کرد: اعضای شورا در مورد 
ایــن طــرح نظرات خود را ارائه کردند و در نهایت قرار شــد 
شهرداری اردبیل در آینده ای نزدیک الیحه انتخاب شهروند 
نمونه را با اعالم شــاخص های تعریف شــده در این زمینه و 
آیتم های تعیین شــده در این باب به شــورا ارائه کرده و به 
شــکل جمع بندی شده در هر ســال انتخاب شهروند نمونه 
را انجام داده تا با لوح تقدیر و هدایایی از این شــهروندان 

نمونه تجلیل شود.
وی گفت: طرح دیگری که اعضای شورا با هدف ساماندهی 
کارگران غیررسمی و میدانی ارائه کردند مربوط به جمع آوری 
و ســاماندهی کارگران در میادینــی همچون پیرعبدالملک، 

عالی قاپو و دروازه مشگین است که شهرداری موظف است 
محلی مناسب اعم از خرید یا اجاره مکانی را برای ساماندهی 
ایــن کارگــران انجام دهند تــا کارگران بتواننــد در مکانی 
مناســب استقرار یابند و همشــهریان نیز با مراجعه به این 

مکانها،کارگر مورد نظر خود را انتخاب نمایند.
رئیس شورای شهر اردبیل بیان کرد: البته در ساماندهی 
این کارگران شایســته است ســایر نهادها نیز شهرداری را 
کمــک کنند تا این افراد در قالب شــغل آبرومند به کســب 
روزی حــالل پرداختــه و بــدون اینکــه ســیمای شــهری را 
مخــدوش کنند در یک مکان مناســب به فعالیت خود ادامه 

دهند.
پوستی افزود: در این زمینه نیز شهرداری قرار شد الیحه 
پیشــنهادی خود را در ساماندهی مشاغلی همچون کارگران 
غیررســمی به شــورا ارائه کند تا براساس پیشنهاداتی که 
انجام می شــود کار ســاماندهی و جمع آوری این کارگران به 

انجام برسد.
وی سومین طرح پیشنهادی اعضای شورا را ایجاد گرمخانه 
برای کارتن خواب ها و افراد فاقد سرپناه اعالم کرد و گفت: 
به شــهرداری پیشــنهاد شــده تا در برخی از مناطق شــهری 
اقــدام به احداث و اجاره مکان هایــی کند تا کارتن خواب ها 
با نظارت دقیق از این فضای گرم استفاده کرده و از مزایای 

آن استفاده کنند.
رئیس شورای شهر اردبیل تصریح کرد: شورا و شهرداری 
عالوه بر مســئولیت آبادانی شهر،یک سری وظایف اجتماعی 
نیــز دارنــد کــه از آن جمله جمــع آوری معتــادان متجاهر و 
متکدیان و کارتن خوابها با همکاری دیگر نهادهای مســئول 

می باشد.
پوستی همچنین در مورد طرح جمع آوری سگ های ولگرد 
و ارائه پیشــنهادات در این زمینه برای جمع آوری سگ های 
ولگرد از ســطح شهر و نگهداری آنها در یک مکان اظهار کرد: 
شــهرداری قرار شــد در کنار فضای موجود که کشتارگاهی 
قدیمی اســت نســبت به تحویل زمین یک هکتاری از منابع 
طبیعی برای حصارکشــی و جمع آوری سگ های سطح شهر در 
ایــن مکان اقدام کند که عمده ایــن اقدامات به جای اتالف 

مربوط به زنده گیری و اخته کردن آنهاست.
وی خاطرنشــان کــرد: ایــن موضوع کــه تاکنــون اتفاقی 
بــرای همشــهریان نیفتاده، نبایــد مانع از اقــدام عاجل ما 
گــردد و در اولیــن فرصت باید ســگ های بــی صاحب و رها 
شده،شناســایی و جمع آوری گردند تا عالوه بر پیشگیری از 
خطر احتمالی،وظیفه انسانی خود را در قبال جانداران دیگر 
نیز به انجام رســانده باشــیم و تالش مجموعه شهرداری بر 
این اســت تا با اســتفاده از بهترین روش ها ســعی کنند با 
هدف آشــنایی بیشتر شهروندان نسبت به ساماندهی این 

کار نیز به شکل درست اقدام کنند.

انتخاب شهروند نمونه اردبیلی

رئیس کمیســیون فرهنگی شورای 
شــهر اردبیــل گفت: نبایــد فکر کنیم 
کارگــران میدانــی چشــم انداز شــهر 

اردبیل را به هم مي زنند.
یعقوب عزیززاده افزود: شایســته 
نیست  که کارگران شریف وزحمتکش 
میدانی و غیررســمی با حضور در برخی 
از میادین شــهر اردبیل دچار مشــکل 
و تحقیــر شــوند و بــا عناویــن اینکــه 
چشــم انداز شــهر اردبیل مخدوش و 

مکدر مي گردد آنها را تحقیر نمود.
وی در جلســه رسمی شــورای شهر 
اردبیل اظهار کرد: ما طرح ســاماندهی 
کارگران غیررســمی میدانی را یکی از 
طرح های خوب و مناسب از بعد انسانی  
واخالقــي می دانیم کــه در کنار تجمیع 
ایــن کارگــران در یک محل مناســب  و 
ســاماندهي آنهــا بــرای رفتن بــه کار 
روزانه ســبب خواهد شــد تا  بتوانند 
نســبت به تامیــن نیازهــاي خویش با 
شــرافت کاري اقدام نمایند و مســلما 
وجود آنها آسیبي به چهره شهر نیز وارد 

نخواهد کرد.
عزیــززاده خاطرنشــان کــرد: ایــن 
کارگران از صبح تا شــب منتظر و چشم 
انتظار شــهروندان هســتند تا حداقل 
برای کارگری و کسب روزی حالل به سر 
کار بروند و در ســرما و گرما با نشستن 
در برخــی از میادین نه تنها دچار آزار و 
اذیت می شــوند بلکه چهره نازیبایي را 
نیــز از مظلومیت ایــن عزیزان نمایش 
مي دهد.رئیــس کمیســیون فرهنگی 
شــورای شــهر اردبیــل اضافــه کرد: 
برای جلوگیــری از تحقیر این کارگران 
در رفتن بر ســر کار پیشنهاد کردیم تا 
شــهرداری مکانی را برای ســاماندهی 
آنهــا انتخاب کرده و در چند نقطه شــهر 
این کارگران را جمع کرده و نســبت به 
حفظ شــان و عزت آنها اقدامی درســت 
و واقعــی انجــام شــود.عزیززاده در 
مورد تدوین شــاخصه های استاندارد 

بــرای انتخاب شــهروند نمونه نیز بیان 
کــرد: هر چند انتخاب شــهروند نمونه 
در سا ل های گذشته تجربه شده است 
اما در دور جدید این اقدام بایدتوسط  
شــهرداری یــا ســازمان فرهنگــی و 
ورزشــی شــاخص های مشــخص اعم 
از رعایــت نظافــت شــهري رعایــت 
مقررات ترافیکي وحفظ فضاي ســبز و 
درختکاري، پرداخت عوارض شــهري و 
مالیات مربوطه و عدم تخلف ساختماني 
رعایــت اخــالق و انســانیت و انتخــاب 
رفتارهاي اسالمي و... انتخاب شهروند 
نمونه را به شــورا ارائه کنــد تا بعد از 
تصویب و تائید نهایی در طول ســال از 
این شهروندان با اهدای لوح سپاس و 

هدایایی تجلیل شود.
وی افزود: ما نمی توانیم در این حوزه 
یــک کار مقطعی یا زودگذر انجام دهیم 
بلکه بهتر اســت براساس شاخص های 
اعالم شــده انتخــاب شــهروند نمونه 

انجام شود.
عضــو شــورای شــهر اردبیــل در 
مــورد طــرح احــداث گرمخانــه بــرای 
کارتن خواب هــا نیز گفت: مــا این طرح 
را نیــز جــزو طرح های خوب و مناســب 
بــرای تامین ســرپناه قشــر محدودی 
از شــهروندان می دانیــم کــه به دلیل 
شرایط نامناسب اقتصادی و عدم تامین 
سرپناه مناســب براحتی می توانند در 
ایــن مکان با رعایت الزامــات قانوني و 
تامین نیازهاي اولیه اسکان که تعریف 

و تبیین خواهد شد استفاده کنند.
یــک  بــا  داد:  ادامــه  عزیــززاده 
اطالع رســانی و راهنمایــی گروه هــای 
مختلــف جامعــه براحتی می تــوان این 
گرمخانه هــا را تــدارک دید تــا عده ای 
از شــهروندان مــا کــه زندگــی آرامی 
ندارند حداقل بتوانند در یک سرپناه 
سکنی گزینند.وی در مورد ساماندهی 
ســگ های ولگرد نیز بیان کرد: انجمن 
حمایــت از حقــوق حیوانــات یــادآور 
شــده اند کــه مــا از به کار بــردن کلمه 
ســگ های ولگرد پرهیز کنیــم چرا که 
حیوانات نیز حق حیات دارند و ما نباید 
نســبت به اتــالف آنها اقدامــی انجام 
دهیم.رئیــس کمیســیون فرهنگــی 
شــورای شــهر اردبیل ادامــه داد: در 
ســال های گذشــته با طعمه گــذاری و 
برخــی روش های غیر متعارف نســبت 
بــه اتالف آنها اقدام مي شــد که با طرح 
جدید مي توانیــم با زنده گیري و عقیم 
نمــودن آنها در محل مناســبي با تامین 
غذاي مــورد نیاز آنها را نگهداري کنیم   
اما امــروزه انجمن هایی شــکل گرفته 
تا نســبت بــه نگهــداری و تامین غذا و 

سرپناه این سگ ها اقدام کنند.
عزیــزاده بــه ضایعــات گوشــت در 
کشتارگاه اردبیل اشاره و اظهار کرد: ما 
آمادگی داریم تا بخشی از این ضایعات 
گوشــت را بــرای این حیوانــات در نظر 
گرفتــه و نســبت به تامیــن آن اقدام 

کنیم.
وی خاطرنشــان کرد: تالش ما بر این 
اســت تا ایــن حیوانات زندگــی آرام و 
مســالمت آمیزی را داشــته باشــند و 
شهرداری در یک مکان مناسب نسبت 
بــه نگهداری آنهــا و پرهیــز از اختالل 
در آرامــش عمومی اقــدام کند.البته 
انســانهاي دیگــري نیز اعــالم آمادگي 
نمــوده اند که در صــورت تامین مکاني 
مناسب نسبت به تغذیه آنها مساعدت 

الزم را معمول دارند.

نباید فكر کنیم کارگران میدانی چشم انداز شهر 
را به هم مي زنند
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افتتــاح 13 مدرســه در 
مناطق کم  برخوردار

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
اســتان اردبیل گفت: به منظور فراهم ســازی 
فرصت های مناســب آموزشــی، 13 مدرسه در 

مناطق کم  برخوردار اردبیل افتتاح خواهد شد.
بــه گزارش جــام جم اردبیــل، دولت لطفی 
در آئین افتتاح مدرســه روســتایی در شهرستان 
مشگین شــهر گفت: توجه به ایمنــی و تجهیز 
مدارس در حواشــی شهر، روستاهای دورافتاده و 
کم برخوردار اردبیل ضروری بوده تا با نیازسنجی 
مناســب از این بخش فرصت های برابر آموزشی 

را فراهم کرد.
لطفی افزود: خوشــبختانه خیران در مناطق 
مختلف اســتان اردبیل ورود بســیار مناســب و 
چشــمگیری را در امر مدرسه ســازی داشــته و 
حمایت  های انجام شده در این بخش در کشور و 

جهان چشمگیر است.
 وی برخورداری از مراکز آموزشــی استاندارد، 
ایمــن و مجهز را از الزمه  های جوامع پیشــرفته 
دانســت و ادامه داد: با حمایت خیران مدرسه  ساز 
بیش از 374 مدرســه در اردبیل احداث شده و این 
موضوع نشانگر عشق و عالقه و توجه ویژه مردم 
نسبت به مباحث آموزشی و زیرساخت های مورد 

نیاز در این قبیل از بخش هاست.
 لطفی اضافه کرد: در ســال جاری 36 پروژه 
در دســت احداث است که امیدواریم با مشارکت 
خیران و تداوم حمایت های دولت بهره برداری هر 

چه سریع این مراکز را شاهد باشیم.
به گفته وی تا پیش از پایان ســال جاری 43 
کالس درس در نقــاط مختلف اســتان اردبیل 
احــداث شــده و در تالش خواهیم بــود تا دیگر 
پروژه هــای نیمه تمام نیز هر چه ســریع تکمیل 

شده و به بهره برداری برسد.
مدیرکل نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس 
اســتان تصریح کرد: با درنظــر گرفتن اعتبار دو 
میلیارد ریالی افتتاح مدرسه خیرســاز در روستای 
قره لر با مساحت بیش از 180 متر مربع انجام شده 
و با نیازســنجی صحیح احداث مراکز آموزشی در 

دیگر مناطق نیز انجام خواهد شد.

اجرای 98 پروژه اقتصاد 
مقاومتی در اردبیل 

رئیس ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی 
اســتان اردبیل از اجرای 98 پروژه تعریف شده در 
حوزه دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی استان تا 

پایان سال جاری خبر داد.
خبرنگار جام جم اردبیل: داوود شایقی با 
اعالم این خبر گفت: بــا پیش  بینی های به عمل 
آمده و تعامل با بیش از 30 دستگاه اجرایی قسمت 
عمــده ای از پروژه های اقتصاد مقاومتی اســتان 
اردبیل بزودی به بهره  برداری خواهند رســید.وی 
افزود: بررســی سیاســت  های اقتصاد مقاومتی با 
برگزاری 14 جلسه مختلف در طول سال انجام شده 
تا برای تحقق طرح ها و پروژه های تعریف شــده 
اقدام نماییم و زیرساخت های الزم برای حمایت از 
بخش تولید و تحقق اهداف در نظر گرفته شده در 
ســال حمایت از تولید ملی فراهــم کنیم.رئیس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل اضافه 
کرد: برای در دسترس قرار گرفتن به روز طرح  های 
مرتبط با اقتصاد مقاومتی ســامانه  ویژه پیگیری 
پروژه  ها تعریف و پیاده  سازی شد تا همراه جزئیات 
کامل فعالیت  هــای انجام یافتــه در این قبیل از 
بخش  ها شفاف سازی شــود.وی ادامه داد: شعار 
ســال »حمایت از کاالی ایرانی« که از سوی مقام 
معظم رهبری بیان شده از زیرمجموعه های اقتصاد 
مقاومتی بوده و مــورد توجه و تاکید جدی هیئت 
دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور نیز قرار گرفته 
است.شایقی افزود: به منظور دستیابی به اهداف مد 
نظر اقتصادی دستگاه  های اجرایی مکلف شدند در 
قدم نخست از خرید کاالهای غیرایرانی که مشابه 
آن در کشور موجود اســت اجتناب کنند تا در این 
حــوزه برخوردهای قانونی الزم با هر گونه تخلف 
انجام پذیرد.رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
اســتان اردبیل به طرح  های به اتمام رسیده و آماده 
افتتاح اســتان اردبیل نیز اشاره کرد و یادآور شد: در 
ایام دهه فجــر 400 پروژه مختلف در بخش  های 
آب، راه و شهرسازی، واحدهای تولیدی و صنعتی 
و فراهم آوردن زیرســاخت های الزم برای رونق 
اقتصادی اســتان آماده افتتاح بوده که مورد بهره  

برداری قرار خواهد گرفت.

دادستان اردبیل گفت: پیوست  های زیست محیطی باید در تمامی پروژه های 
ســرمایه گذاری و اشتغالزایی رعایت شود و مدیران نباید در خصوص حمایت از 

محیط زیست کوتاه بیایند.
به گزارش جام جم اردبیل ناصر عتباتی در دوره آموزشی ضابطین دادگستری 
محیط بانان استان اردبیل گفت: مدیران نباید به بهانه حمایت از اشتغال تسلیم 

فشــارهای مقامات محلی و یا کشــوری شــوند تا با مقاومت، توجیه صحیح و 
حساس کردن افکار عمومی در صیانت از اراضی زیست محیطی اجرای قوانین 

موفق ظاهر شوند.
عتباتی افزود: نباید اشــتغالزایی یا رونق تولید به قیمت تخریب منابع طبیعی 
و محیط زیســت تمام شــود و در کمیته  حمایت قضایی از سرمایه گذاری نیز در 

تمامی طرح ها بر ضرورت جدی انگاشــتن پیوست  های زیست محیطی تاکید 
می شود.

دادســتان عمومی و انقالب اســتان اردبیل یادآور شد: حساسیت ها در قبال 
محیط زیست باید بیش از پیش افزایش یابد تا از این میراث گرانبها که به عنوان 

امانتدار نســل های بعدی هستیم به بهترین شکل ممکن حفاظت گردد.

ضرورت افزایش حساسیت ها در قبال محیط زیست 

خبر

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در استان 

اردبیل

خبر

دکتر قدرت اخوان اکبری، رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی اردبیل 
در گفتگو با خبرنگار روزنامه جام جم دســتاوردهای 40 ســاله نظام 
مقدس جمهوری اســالمی ایران در حوزه بهداشــت ودرمان استان 

اردبیل را تشریح کرد:
1-مهمترین واساسی ترین دستاورد نظام در استان اردبیل تاسیس 
دانشــگاه علوم پزشکی در ســال 1372بود که به دنبال خودبرکات 
زیادی را از لحاظ زیرســاختهای آموزشــی و درمانی وبهداشتی اعم 
از شــروع احداث دانشــکده های علوم پایه ،ستاد مرکزی ،پایگاه ها و 
مراکز جامع خدمات سالمت واورژانس های شهری وجاده ای داشت.

2-قبل از انقالب 4 شــبکه بهداشتی و درمانی داشتیم که در حال 
حاضر به 10 شبکه افزایش پیدا کرده است.

3-بیمارســتانهای استان قبل از انقالب 7 مورد با کاربری درمانی 
بــود که به برکت انقالب ودانشــگاه  هم اکنون17مــورد با کاربری 
درمانی وآموزشــی داریم که 13 باب آن دانشــگاهی و  4 باب آن غیر 
دانشــگاهی )2 موردخصوصی و 2 مورد تامین اجتماعی می باشد و در 
2 ســال اخیر از این تعداد، دو بیمارستان نمین و کوثر به بهره برداری 

رسیده است.  
4- 500تخت فعال قبل از انقالب در اســتان بود وهم اینک 2014 
تخت فعال در اســتان موجود می باشــد که با پیش بینی های ســطح 
بندی خدمات بهداشــتی ودرمانی تا چشم انداز سال 1404 به 4000 

تخت فعال خواهد رسید.
قبل از انقالب هیچ تخت ویژه ای در مراکز درمانی اســتان وجود 
نداشــت و امروز بیش از 341 تخت بســتری آی سی یو- ان آی سی 
یو- ســی ســی یو- پی آی سی یو - وی آی پی و دیالیز وجود دارد که 
از این تعداد در 2 ســال اخیر 20 تخت به بهره برداری رســیده است، 
همچنیــن از مهمترین خدمات انجام شــده راه اندازی بخش جراحی 

قلب وآنژیوگرافی، آنژیوپالســتی بیمارســتان امام خمینی اردبیل و 
بیمارستان خصوصی قائم بود. 

5-از نظر تجهیزات پیشــرفته پزشــکی قبــل از انقالب به جرات 
می توان گفت هیچ دستگاه پیشرفته پزشکی و درمانی در استان وجود 
نداشــت که از برکات انقالب، اقدامات بســیار گسترده و ارزشمندی 
در این راســتا صورت پذیرفته کــه از آن جمله می توان به خرید و راه 
اندازی 7 مورد ســی تی اســکن دولتی و4 مورد خصوصی و 2 مورد ام 
آرآی دولتی و2 مورد خصوصی- یک مورد رادیوتراپی پیشرفته دولتی 
ویک مورد خصوصی- نصب دستگاه سی تی آنژیو در بیمارستان امام 

خمینی  )ره( اردبیل اشاره کرد.
6-یکی دیگر از تحوالت ارزشــمند در حوزه سالمت کشور که در 
زمان دولت تدبیر وامید به مرحله اجرا گذاشــته شد طرح تحول نظام 
سالمت بود که ضمن ارائه بسته های خدمت رسانی در بیمارستانهای 
دولتی، شــاهد افتتاح 18کلینیک تخصصی و فوق تخصصی با هزینه 
ویزیت کمتر از 5000تومان هســتیم که از این تعداد در 2 ســال اخیر 
کلینیک های شهرستانهای کوثر، نمین، خلخال، پارس آباد، مشگین 

شــهر ،امام علی )ع( اردبیل به بهره برداری رسیده است.
7-قبل از انقالب در اســتان کمتر از 1000 نفر نیروی استخدامی 
بود که در حال حاضر 7320 نیروی رســمی، قراردادی، پیمانی و900 
نفر شــرکتی جمعا 8220 نفر در جای جای اســتان مشــغول خدمت 
رسانی هســتند که در 2 سال اخیر از این تعداد 530 نفرجذب سیستم 

شده اند.
8-درحال حاضرترکیب پزشــکان شاغل دراستان به ترتیب 903 
پزشــک عمومی، 399 متخصص، 57 فــوق تخصص و 252 دندان 
پزشــک و 42دندانپزشــک متخصص هســت این در حالی است که 
قبل از انقالب 20 متخصص و 50 پزشــک عمومی در اســتان وجود 
داشــت که در 2 سال اخیر از این تعداد 257 پزشک عمومی، 20 فوق 
تخصص، 28 دندانپزشک جذب سیســتم بهداشتی درمانی دانشگاه 

علوم پزشکی اردبیل شده اند.
9- بعد از انقالب در اســتان 23 پایگاه اورژانس شهری و30پایگاه 
جاده ای به بهره برداری رســیده است. ضمن اینکه 112آمبوالنس، 
2 اتوبوس آمبوالنس، یک فروند بالگرد هوایی، یک باب بیمارســتان 

صحرایی به ناوگان اورژانس اســتان اضافه شده است که از این تعداد 
32 دســتگاه آمبوالنس و 9 دســتگاه موتورالنس در 2 سال اخیر به 

ناوگان اورژانس استان اضافه شده است.
10- 17 داروخانــه دولتــی و156 داروخانه خصوصی در اســتان 

فعال اند.
11- تعداد مرگ مغزی منجر به اهدای عضو تا کنون 109 نفر می 
باشــد که از این تعداد 37 مورد در 2 سال اخیر با افزایش آگاهی مردم 

نسبت به این امر خداپسندانه صورت پذیرفته است.
12-هم اینک 39رشــته )2رشــته کاردانی -4رشته کارشناسی 
ناپیوسته- 12رشته کارشناســی پیوسته-8رشته کارشناسی ارشد-

6رشته دکتری حرفه ای-7 رشته دســتیاری)داخلی –اطفال-زنان 
زایمان-بیهوشــی-جراحی عمومی-نورولوژی-ارتوپــدی( در  و 
دانشــگاه علوم پزشکی اردبیل توسط 236 عضو هیات علمی تدریس 

می شود.
13-دانشــگاه علوم پزشکی اردبیل با 9دانشــکده فعال مشغول 
خدمات آموزشــی وتربیت نیروهای پزشــکی وپیرا پزشکی مورد نیاز 

است ودر حال حاضر 3369دانشجومشغول تحصیل هستند.
14-راه اندازی مراکز تحقیقات سرطان،مرکز رشد وفناوری،مرکز 
نابــاروری ومراکز آموزش ســالمت از دســتاوردهای دیگر در حوزه 

سالمت استان می باشد.
15- قبل از انقالب 46 مرکز بهداشــت در اســتان داشتیم که به 
یمــن انقالب درحال حاضر 110 مرکز جامع خدمات ســالمت، 519 
خانه بهداشــت و 64 پایگاه بهداشــت و 3 آموزشگاه بهورزی در خط 
مقدم عرصه تامین ســالمت و پیشگیری از بیماریهای مناطق وآحاد 

استان فعال هستند.
16- قبل از انقالب شــاهد تلفات و مرگ و میر نوزادان و کودکان 
ناشــی از عدم رعایت موازین بهداشــتی ونبود امکانات و تجهیزات و 
نیروهای تخصصی بهداشــتی و درمانی بودیم اما در حال حاضر مرگ 
و میر نوزادان به 7/9 در هزار تولد و میزان مرگ و میر نوزادان زیر یک 
ســال به 11/3 درهزار تولد و میزان مرگ و میرکودکان زیر 5 سال به  
13/5 در هزار تولد رســیده اســت که در مقایسه با آمار قبل از انقالب 

حداقل پنج برابر شــاخص های بهداشتی ارتقاء یافته است.

دستاوردهای 40 ساله انقالب درحوزه 
بهداشت ودرمان اردبیل



پويايی و تقويت ارتباطات 
اجتماعي در بستر پیاده راه ها

مجتبــی الله- مديــر ارتباطــات و امور 
بین الملل شهرداری اردبیل

فضاي شهري بستر تقویت ارتباطات اجتماعي در 
جهت برقراري حــس اعتماد در فضاي عمومي، ارتقای 
نشاط اجتماعی، توسعه فرهنگی و بستر مهم مراسم آییني، 
ملــي و زندگي جمعــي و برقراري ارتبــاط عاطفي بین 
شهروندان می باشد.امروزه فضاهای پیاده روی شهری 
یکی از مهمترین فضاهای شهری و عرصه های عمومی 
در شــهرها هستند و شهر بدون حضور افراد پیاده و مردم 
هویتــی پیدا نمی کنــد و این عابرین پیاده هســتند که 
ســرزندگی، حیات و پویایی را به داخل شــهرها هدایت 
می کنند. پس همواره شهر باید برای عابر پیاده و بر اساس 
نیازها و عالیق آن ها طراحی شود تا شهروندان از حضور و 
استفاده از شهر و فضاها و مکان های شهری لذت برده و با 
ایجاد حس تعلق و خاطره انگیزی، شهر را همچون خانه و 
دارایی خود به شمار آورند و شهروندان در تعامل با یکدیگر، 
بــا هم بودن را آموختــه و در جهت ارتقای حیات جمعی 
بکوشند.در حال حاضر با توجه به فصل سرما، فعالیت های 
عمرانی در پیاده راه عالی قاپو به سرعت ادامه دارد و مدیریت 
شهری تالش دارد تا این گذرگاه در جوار دیگر آثار تاریخی 
ارزشمند در قلب شهر اردبیل، توأم با نشانه ها و المان های 
ملــی و مذهبی و تاریخی، به مثابــه مکانی برای قرائت 
سناریوی شــهری و حفظ پایداری خاطره  شهر و ارتقای 
گردشگری شهری باشــد.بنابراین در این نقطه عطف 
تاریخی، با برنامه ریزی و تعامل مســئولین شــهری و با 
طراحی و استقرار مبلمان های شهری جذاب، کفسازی زیبا 
و طراحی مناســب و هماهنگ در مسیر خیابان، افزایش 
کاشــت درختان و فضای ســبز، نصب آثار هنری جهت 
زیباسازی و افزایش جاذبه شهری در طول مسیر، نصب 
المان  ها و تندیس های ارزشمند در جهت تصویر هویت 
شهر، اســتفاده از کاشی کاری ها و معرق ها، ایجاد مراکز 
خرید و فروشگاه های متعدد توام با هویت بومی و محلی و 
گردشگری، تامین روشنایی و افزایش نورپردازی مدرن 
جهت حضور مردم در روزها و ســاعات مختلف، تالش 
می گردد تا رنگ و بویی جذاب به این مسیر داده شده و در 
جهت توســعه و ارتقای کیفیت پیاده راه و فراهم نمودن 
امنیت و تســهیالت مناســب جهــت افزایش حضور 

شهروندان محترم اقدامات الزم انجام پذیرد.

راه اندازی 2 رشته جديد 
در دانشگاه علوم پزشکی 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل 
از ایجاد و راه اندازی 2 رشته دستیاری تخصصی 
پزشکی ارتوپدی و بیماری  های مغز و اعصاب در 

این دانشگاه خبر داد.
بــه گزارش جــام جم اردبیل قــدرت اخوان 
اکبری با اعــالم این خبر گفت: مجوز راه اندازی 
این رشــته ها به اســتناد مجوز شورای گسترش 
دانشــگاه های علوم پزشــکی وزارت بهداشت 
درمان و آموزش پزشــکی توسط وزیر بهداشت 
در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل صادر شده است.

وی با اشاره به ایجاد رشته های جدید دستیاری 
با هــدف تربیت نیروهای تخصصی در اســتان 
اضافه کرد: با همت مجموعه دانشــگاه و با هدف 
توسعه خدمات کیفی و کمی در استان، همگام با 
تجهیز بیمارستان ها، با ایجاد رشته های دستیاری 
در دانشــگاه و ارتقای مرتبه علمی اعضای هیئت 
علمی به مراتب علمی اســتاد تمامی و دانشیاری 
زمینه های رشــد و بالندگی در حوزه آموزشــی 
پژوهشــی و علمی در دانشــگاه علوم پزشکی 

اردبیل فراهم شده است.
وی با اشاره به تایید قطعی پذیرش دستیاری 
رشته های داخلی، کودکان و بیهوشی طی 2 سال 
گذشــته و اخذ مجوز راه اندازی کارشناسی ارشد 
پرستاری اورژانس طی امسال ادامه داد: در سایه 
تالش های مجموعه مدیریتی دانشــگاه امسال 
مجوز راه اندازی رشته های دستیاری ارتوپدی و 
بیماریهــای مغــز و اعصاب از طرف شــورای 
گســترش برای دانشــگاه علوم پزشکی اردبیل 

صادر شد.

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل گفت:در 9 ماهه سال جاری 76 
روستای استان اردبیل از نعمت گاز برخوردار شدند.

بــه گزارش جام جــم اردبیل، فیروز خدایی با اعالم این خبر گفت: در 9 
ماهه سال جاری 76 روستای استان اردبیل از نعمت گاز برخوردار شدند که 
با احتساب این میزان تعداد روستاهای برخوردار از نعمت گاز استان اردبیل 

به هزار و 132 عدد رسید.
خدایی با اشــاره به اینکه میزان جمعیت شهری بهره مند از گازطبیعی 
در استان صددرصد است، افزود: جمعیت تحت پوشش روستایی در استان 
اردبیل بیش از 90 درصد می باشــد و تمامی ســاکنین شــهرها از نعمت 

گازطبیعی برخوردار هستند.
مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل تصریح کرد: در سال جاری بیش از 
12 هــزار و 945 مصرف کننده جدید در بخش های مختلف اعم از خانگی، 

تجاری و صنعتی جذب این شرکت شده که در همین راستا تعداد مشترکین 
گاز طبیعی از بدو تأســیس این شرکت به 464 هزار 280 مشترک رسیده 

است.
خدایی بیان کرد: از ابتدای ســال جاری تاکنون به میزان 503 کیلومتر 
شبکه گاز به شــبکه های گازرسانی این استان اضافه شده است که با این 
وجود میزان شــبکه گذاری از ابتدای تأسیس شرکت تاکنون به بیش از 9 

هزار و 316 کیلومتر رسیده  است.
وی اضافه کرد: 4 هزار و 330 انشــعاب گاز جدید نیز در اســتان نصب 
گردیده که تعداد انشعابات نصب شده در استان اردبیل تاکنون به 226 هزار 

و  563 انشعاب رسیده است.

نایب رئیس مرکز خدمات ســرمایه گذاری استان 
اردبیل از معرفی فرصت  ها و مزیت های ســرمایه گذاری 

در استان اردبیل خبر داد.
خبرنــگار جام جم اردبیل: هاشــم مظفری با 
اعــالم این خبر گفت: معرفــی فرصت  ها و مزیت های 
ســرمایه گذاری، تأمین امنیت اقتصادی و فراهم کردن 
زیرساخت ها از راهکارهای جذب سرمایه گذار می باشد 
که در بیشــتر کشــورهای در حال توسعه به دلیل پایین 
بودن ســطح پس انداز، روند افزایشی جمعیت و به تبع آن 
رشــد فزاینده مصرف داخلی، منابع مورد نیاز برای تولید 
محصوالت در داخل کشــور موجود نبوده و نیاز به تأمین 
منابع مالی خارجی اســت که ســرمایه گذاری مستقیم 
خارجی یکی از راه های آغاز به کار بخش صنعتی اقتصاد 

به نظر می رسد.
وی همچنیــن عوامل تشــویق و ترغیب ســرمایه 
گــذار را یاد آور شــد و افزود: یکــی از عواملی که رغبت 
سرمایه گذار خارجی را برای به کارگیری سرمایه خود در 
یــک منطقه تقویت می کند بحــث امنیت اقتصادی آن  
بوده و فراهم آوردن شــرایط اطمینان برای سرمایه گذار 
در حیطه وظایف سیاســت گذاران کالن دولت است که 
با به حداقل رســاندن نوسانات شاخص های اقتصادی از 
قبیل نرخ ارز، تورم، نرخ ســود بانکی و... امنیت اقتصادی 

سرمایه گذار را تأمین می کنند. مدیرکل امور اقتصادی و 
دارایی اســتان  بیان کرد: با ترویج فرهنگ مشارکت در 
فعالیت  های اقتصادی با ســرمایه گذاران خارجی و ایجاد 
اطمینــان خاطر برای صاحبان ســرمایه از نظر تضمین 
اصل و سود سرمایه گذاری و اقدام به ثبت حق مالکیت و 
انتقال سرمایه به محل دلخواه، می توان سرمایه گذاران را 
متقاعد کرد که منطقه مورد نظر برای سرمایه گذاری آنها 
امن و بی خطر اســت. وی افزود: از دیگر عوامل تأثیرگذار 
در جذب سرمایه گذاری خارجی، تأمین زیر ساخت های 
الزم است که در این خصوص ایجاد شهرک های صنعتی 

تخصصی سرمایه گذاران خارجی و توسعه این شهرک ها 
از لحاظ وســعت و رده های زیست محیطی به طوری که 
پاسخگوی سرمایه گذاری های خارجی در زمینه صنایع 

مادر و بزرگ باشند، ضروری است.
 نایب رئیس مرکز خدمات ســرمایه گذاری اســتان 
اردبیل تصریح کرد: تمهیــدات الزم برای صدور مجوز 
زیســت محیطی، واگذاری آب و بــرق و گاز، تخصیص 
زمین و ... از قبل انجام شــده و آمــاده ارائه به متقاضیان 
سرمایه گذاری اســت و مناطق آزاد و ویژه فعال به دلیل 
برخی معافیت های مالیاتی و گمرکی می تواند برای ایجاد 
مشوق، شرایط جذب سرمایه گذار خارجی را فراهم آورد. 
وی ادامه داد: نگاه کارشناسانه برای تسهیل و تسریع 
فرآیند صــدور مجوزهای الزم نیــز از اهمیت ویژه ای 
برخوردار بوده و در این راستا مرکز خدمات سرمایه گذاری 
به راه اندازی سامانه پنجره واحد استان و ارتقاء آن به سایر 
زبان ها برای برخورداری سرمایه گذاران داخلی و خارجی 
اقدام نموده که به موجب آن مراجعات حضوری به ادارات 
تا حد باالیی کاهش پیدا کرده و ســرعت صدور مجوزها 

نیز افزایش یافته است. 
مظفــری اضافه کرد: این مرکز با ارائه پیشــنهاداتی 
به ســازمان سرمایه گذاری کشــور برای حذف قوانین و 
مقررات زائد و دســت و پاگیر سرمایه گذاران خارجی، به 

کوتــاه کردن فرآیند صدور مجوز ســرمایه گذاری اقدام 
کــرده وانجام مطالعــات آمایش ســرزمین برای نقاط 
گوناگون استان، جانمایی لکه های مهم سرمایه گذاری، 
صدور مجوز های الزم برای این نقاط، مشــخص کردن 
روش تأمیــن مالی خارجی ایــن پروژه ها و تالش برای 
بازاریابی این طرح ها از دیگر اقداماتی است که در راستای 
تحقق هدف تسهیل و تسریع فرآیندهای سرمایه گذاری 
در نظر گرفته شــده و اطالعات دو صفحه ای طرح های 
مذکور به دو زبان فارســی و انگلیســی چاپ و در اختیار 

سرمایه گذاران قرار خواهد گرفت.
مدیــر کل امور اقتصادی و دارایی اســتان بیان کرد: 
شناسایی، معرفی فرصت ها و مزیت های سرمایه گذاری 
و آگاه سازی مزایای ورود این سرمایه گذاران به استان از 
ضرورت ها به شــمار می رود،  به طوری که مرکز خدمات 
سرمایه گذاری در این راستا به تهیه، چاپ و انتشار کلیپ 
معرفی پتانسیل ها، اولویت ها و مشوق های سرمایه گذاری 
اســتان، تهیه کتاب 23 طــرح اولویت دار با اطالعات دو 
صفحه ای به زبان های انگلیسی و فارسی، نصب بنرهای 
مرکز خدمات ســرمایه گذاری در شــهر و نیز برگزاری 
همایش هــا و دوره های ویژه ســرمایه گذاری خارجی با 
حضور اســاتید مجرب، مسئوالن و سرمایه گذاران اقدام 

کرده است.

 برخورداری 76 روستای استان از نعمت گاز 

معرفی فرصت  ها و مزیت های سرمایه گذاری در استان

یادداشت

 دوشنبه 8 بهمن 1397   شماره 5311

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری اســتان اردبیل با اشاره به 
احداث 3 پیست اسکی در اردبیل میزان اشتغالزایی این پروژه ها را 124 نفر عنوان کرد. 
به گزارش جام جم اردبیل نادر فالحی با اعالم این خبر گفت: موافقت اصولی جهت 

احداث پیست اسکی در خلخال، سرعین و مشکین شهر صادر شده است.

,d با اشاره به اینکه این 3 پروژه با سرمایه گذاری580 میلیارد ریالی می تواند تحول 
قابل توجهی به دنبال داشــته باشــد، افزود: بهره برداری از این پروژه ها می تواند منجر 
به رونق گردشــگری زمستانی استان شــود.مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان اضافه کرد: با توجه به اینکه از ابتدای سال تا پایان دی برای 59 طرح 

سرمایه گذاری موافقت اصولی صادر شده است، در آینده نزدیک شاهد تقویت تاسیسات 
گردشــگری زمستانی استان خواهیم بود.فالحی تاکید کرد: بیشترین تعداد طرح های 
سرمایه گذاری به تاسیسات اقامتی و تفریحی مرتبط است و با حجم سرمایه گذاری بالغ 
بر 6 هزار میلیارد ریال می تواند برای دو هزار و 63 نفر فرصت شغلی به دنبال داشته باشد.

3اشتغال 124 نفر در 3 پیست اسکی  ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

اردبیل

خبر

خیابان هــا از قرن هــا پیــش، فضایی 
بــراي حضور مــردم بوده انــد، لیکن طی 
یک قرن اخیر و با ســیطره اتومبیل ها بر 
شــهر، به مــرور از نقــش اجتماعی آن ها 
کاسته شده است. در این میان، در چند 
دهه اخیر و به دنبــال ظهور نگرش هایی 
با رویکــرد پیاده مــداري، توجــه مجدد 
برنامه ریزان و طراحان شــهري به احیاي 

این فضاي عمومی جلب گردید. 
*اهمیــت گذر تاریخی » فرهنگ و هنر 

اسفریس « در توسعه پیاده مداری
خیابان هــاي تاریخی به ســبب ماهیت 
خود، بیشــترین ظرفیــت را براي جذب 
ســاکنین و گردشــگران دارند و سندي 
نانوشته، از آنچه در گذر زمان بر سر شهر 
و مردمان آن آمده است، ارائه می دهند 
کــه این مشــخصه بســیار ارزشــمندي 
است و مجموعه مدیریت شهری اردبیل 
تالش دارد با بهره گیــري از این ویژگی، 
و ارتقاي شــرایط محیطی و نگاهی فراتر 
در حوزه هــای فرهنگی و اجتماعی، جهت 

توسعه شهر انســان محور گام برداشته 
شود و مطالبه شهروندان نیز صرفا نباید 
مطالبه عمرانی و خدماتی  باشد. پیاده راه 
بزرگ مســیر میــدان عالی قاپو تا خیابان 
اسماعیل بیگ، موسوم به »گذر فرهنگ 
و هنر اســفریس«، در ادامــه پیاده راه 
شــهیدگاه اجــرا می گردد و شــهرداری 
اردبیــل تالش دارد با توســعه فضاهای 
پیاده مــدار در اردبیل مخصوصا در این 
بافــت کهــن تاریخی، عــالوه بر توســعه 
گردشــگری و افزایــش درآمد ناخالص، 
به معرفی پیشــینه پرافتخــار اردبیل و 
مردمی تر شدن فضاهاي شهري اردبیل 

یاری رساند.
همچنین با توجه به این که این مســیر، 
محــل تعزیه عزاداران حســینی اســت 
و نمادهایــی کــه تاریــخ و فرهنگ شــهر 
را روایــت می کننــد؛ نصب خواهد شــد 
و هــر کــدام نمادی از باورهــای اصیل و 
پیشــینه اردبیــل اســت؛ اجــرا خواهد 
گردیــد و در پیــش ورودی پیــاده راه 

شــیخ صفی، تصاویــری از قدیمی تریــن 
اســناد و تصاویــر اردبیــل بــه تصویــر 
کشــیده شده و در آن تابلویی که معرفی 
تاریخچــه محلــی خواهــد بــود؛ نصــب 
می شــود و تالش می شــود با به کارگیری 
خالقیــت در طراحی، کف ســازی، مبلمان 
شــهری، نورپردازی و... حیات اجتماعی 
و سرزندگی در بین شهروندان اردبیلی 
افزایــش یابــد و تعامــل دوســویه بین 
فرهنگ و سنت محالت و فضاهای شهری 
در گذشــته و آینــده برقــرار گــردد و 
اهتمــام جدی شــهرداری اردبیل، ایجاد 
و توســعه مکان های فرهنگی، تاریخی و 
هنری برای شــهروندان و گردشــگران 

محترم در نقاط مختلف شهر می باشد.
و  *راهکارهایــی در جهــت توســعه 

ارتقای کیفیت پیاده راه
- برنامه ریــزی و تعامــل مســئولین 
شــهری برای فعال کردن پیاده مداری بر 

اساس ظرفیت های بالفعل و بالقوه
- محدودیت ورود ســواره ها به محور 

به جز اتومبیل های اضطراری
- طراحــی و اســتقرار مبلمان هــای 

شهری جذاب
- کفســازی جذاب و طراحی مناســب و 

هماهنگ در مسیر خیابان 
- افزایــش کاشــت درختــان و فضای 

سبز و توسعه پارک حاشیه ای
- نقاشــی و طراحی و عکاســی در طول 

مسیر خیابان
- اجرای موســیقی خیابانی برای پیوند 
اقشــار مختلف و ایجاد خاطــره جمعی در 

شهر 
- نصــب آثار هنری جهت زیباســازی و 
افزایــش جاذبه شــهری در طول مســیر 

خیابان
- نصــب تندیس هــا و مجســمه های 
کالســیک و مدرن و انتزاعی و آثار حجمی 
- اســتفاده از کاشی کاری ها و معرق ها 
و دیوار نگاره هایی که رنگ و بویی جذاب 

به خیابان های شهر می دهند.
- ایجــاد و تقویــت فرهنگ ســراها 

و  فرهنگــی  فعالیت هــای  افزایــش  و 
گردشگری در طول مسیر

- ترســیم نقاشــی ها و خطاطی هــا و 
نوشــته هایی جهت تصویر هویت شهر بر 

روی دیوارهای طول مسیر خیابان 
- ایجــاد مراکز خرید و فروشــگاه های 

متعدد با هویت بومی و محلی 
- فروشــندگان ســیار و دست فروش 
با خالقیت های هنــری و ارائه خدمات به 

رهگذران
هتــل  و  اقامتــی  مراکــز  ایجــاد   -
آپارتمان هایی با امکانات مناســب جهت 
اقامــت و رفــاه گردشــگران در مســیر 

خیابان 
افزایــش  و  روشــنایی  تامیــن   -
نورپــردازی مــدرن جهت حضــور مردم 
در روزها و ســاعات مختلــف و به جریان 

انداختن فعالیت و زندگی شبانه
- ارتقــای کیفیــت محیــط و فراهــم 
نمودن امنیت و تســهیالت مناسب جهت 

افزایش حضور بانوان و کودکان

توسعه شهر بر محور پیاده مداری

گذر تاریخی» فرهنگ و هنر اسفریس« اردبیل
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يارب آن آهوی مشکین به ختن باز رسان
وان سهی سرو خرامان به چمن باز رسان

دل آزرده ما را به نسیمی بنواز
حافظيعنی آن جان زتن رفته به تن باز رسان

مدیرعامل بانک ملی ایران:

بانک ملی ایران 90 ساله شد

مدیر عامل بانک ملی ایران تاسیس 
ایــن بانــک را خلق یک حماســه واقعی 
توسط مردم ایران دانست  و گفت: این 
بانک اکنون ۹۰ ساله شد بانکی که تنها 
در چند گیشــه خالصه می شــد، امروز 
نه تنها در جای جای کشــور شــعبه دارد 
بلکه پا را از این هم فراتر گذاشته و از 
مرزهای جغرافیایی کشــور عبور کرده 

است.
بــه گــزارش جــام جــم اردبیــل، 
محمدرضــا حســین  زاده در بازدیــد 
از رونــد اجــرا و تکمیــل خــط تولیــد 
جدیــد کارخانه آرتاویــل تایر و حمایت 
بانــک ملــی از این کارخانه با اشــاره به 
ســرمایه گذاری و همــکاری بانک ملی 
در پروژه  های در حال انجام در استان، 
اظهــار کرد: بیش از یــک هزار میلیارد 
ریــال بــرای ایــن کارخانه تســهیالت 
ســرمایه در گــردش پرداخــت شــده 
اســت  تــا جایی که فعالیت 24 ســاعته 
کارخانــه و احداث فاز جدید و توســعه 
کارخانــه، ســبب بی نیــازی کشــور از 
واردات الســتیک خودروهای سنگین 

در آینده ای نزدیک می شود.
وی افــزود: در راســتای حمایــت از 
تولیــد ملی، کارخانــه آرتاویــل تایر با 
حمایت هــای مالی بانک ملی نســبت به 
خریــد تجهیزات و ماشــین آالت تولید 
اقــدام کــرده اســت که امیــد می رود 

سبب رونق تولید در استان شود. 
مدیــر عامل بانک ملــی ایران با بیان 
اهمیــت واحدهای صنعتی در رفع نیاز 
کشــور اضافه کرد: با توجه به روند رو 
به رشــد استان اردبیل و قابلیت هایی 
کــه ایــن اســتان دارد، بانــک ملــی با 
تخصیص اعتبار و سرمایه گذاری سعی 

در تسریع این روند دارد.
حســین  زاده ادامه داد: از طرح های 
ســرمایه گذاری در اســتان اردبیل در 
حوزه های مختلف گردشــگری، صنعت 
و کشــاورزی با اعتبــاری بالغ بر 2 هزار 

میلیارد تومان حمایت می شود.
مدیر عامل بانک ملی ایران همچنین 
از کارخانــه تــارا ســبالن، کارخانه آرتا 
پالســت بازدیــد کــرد و از حمایت طرح  
های سرمایه گذاری اســتان اردبیل تا 

2 هزار میلیارد تومان خبر داد.
حسین زاده در جلسه ستاد راهبردی 

اقتصاد مقاومتی استان اردبیل که در 
سالن جلسات شــیخ صفی استانداری 
اردبیــل برگــزار شــد اظهار کــرد: در 
این جلســه طرح ها و پروژه های استان 
اردبیــل در حوزه هــای مختلــف مورد 
بررســی قــرار گرفت و بانــک ملی این 
آمادگی را دارد که اعتبارات مناسبی را 
تا 2 هزار میلیارد تومان برای حمایت از 
واحدهای تولیدی و صنعتی و طرح های 
گردشگری استان اردبیل ارائه دهد.

وی افزود: وضعیت اقتصادی کنونی 
کشــور در حالت خاصی به ســر می برد 
و افزایــش نــرخ ارز در ماه هــای اخیر 
باعث شده است که واحدهای تولیدی 
و صنعتــی بــرای ادامــه فعالیــت خود 
نیازمند سرمایه در گردش باشند و به 
همین دلیل تامین ســرمایه در گردش 
واحدهــای تولیــدی فعال جهــت حفظ 
اشــتغال موجــود در اولویت های بانک 

ملی است.
مدیرعامل بانک ملــی ایران تصریح 
کرد: با توجه بــه این موضوع انتظارات 
بــرای حمایت از بخــش تولید و صنعت 
کشــور از بانک ها باال رفتــه و از طرفی 
دیگر منابــع بانکی نیز محدودیت هایی 
دارد و بــه همین دلیــل باید از حداقل 
منابــع به صــورت حداکثــری در جهت 
رشد و توسعه اقتصاد کشور بهره برد.

حسین زاده ادامه داد: در این راستا 
حمایــت از واحدهــای تولیدی فعال که 
محصوالتــی با بــازار فروش مناســب 
دارنــد در اولویت هــای اصلی بانک ها 
قــرار دارد و در کنار آن باید تالش کرد 
تا قیمت تمام شــده محصــوالت پایین 
آمــده و اقدامات اساســی در افزایش 

کیفیت محصوالت داخلی انجام شود.
وی تصریــح کــرد: اکنون که کشــور 
در شــرایط تحریــم قــرار دارد باید از 
ایــن وضعیت بهره بــرده و تهدیدها را 
به فرصــت تبدیل کرد به گونه ای که با 
حمایــت از واحدهای تولیدی و صنعتی 
داخلی در باالبردن کیفیت محصوالت و 

رونق تولید در کشور تالش کرد.
مدیرعامل بانک ملی ایران تشــریح 
کرد: یکی از راه های غلبه بر تحریم های 
دشــمنان کشــور حمایــت از ســرمایه 
گذاران بخش خصوصی است از این رو 
وظیفه ســنگینی بر دوش بانک ها برای 

حمایــت از فعاالن بخش خصوصی قرار 
گرفته تا جایی که در استان اردبیل نیز 
اقدامات موثری در راســتای توسعه و 
رونق اقتصادی انجام شــده و سرمایه 
گذاران فعالی در این اســتان مشغول 

به کار هستند.
وی بیــان کــرد: با توجه بــه موقعیت 
خاص و ویژه استان اردبیل در خصوص 
جاذبه های طبیعی و گردشگری بی نظیر 
در ایــن اســتان حمایــت از طرح هــای 
گردشــگری می توانــد راهگشــای حل 

مشکالت اقتصادی استان شود.
حســین زاده گفت: بــرای حمایت از 
واحدهــای تولیــدی و صنعتی اســتان 
اردبیــل نیز اقدامــات موثــری انجام 
شــد و یکــی دیگــر از راه هــای غلبه بر 
تحریم هــا صــادرات تولیــدات داخل 
کشــور به کشــورهای همســایه است 
کــه بــا توجه بــه موقعیــت جغرافیایی 
استان اردبیل که در همسایگی کشور 
جمهوری آذربایجان بوده و این موضوع 
زمینه هــای مناســبی را برای توســعه 

اقتصادی استان مهیا می کند.
* اهرم بانک ملی ایران برای شــتاب 

گرفتن توسعه استان
مدیــر عامل بانک ملــی ایران گفت: 
ایــن بانــک از محــل فاینانــس داخلی 
7هــزار و 5۰۰میلیــارد ریال برای راه 
آهــن اردبیل اختصاص داده که از این 
مبلغ یک هــزار و 8۰۰ میلیارد ریال تا 

کنون پرداخت شده است.
وی اضافــه کــرد: اعتبــارات الزم 
بــرای طرح راه آهن اردبیل براســاس 
پیشــرفت کار پرداخــت می شــود و تا 
اســفند آتی هم قسط ســوم به حساب 

پیمانکار واریز خواهد شد.
حســین زاده افزود: مــا به پرداخت 
این تســهیالت تعهد کامــل داده ایم و 
امیدواریــم در کنــار این تســهیالت با 
تزریــق بودجه ملــی راه آهن اردبیل با 
تالشــی که اســتاندار و سایر مسئوالن 
اســتانی داداه اند تا ســه ســال دیگر 

تکمیل شده و به بهره برداری برسد.
وی بــا اشــاره به این که ایــن بانک با 
هدف رونــق اقتصادی و اشــتغالزایی 
مســاعدت فراوانی از سرمایه گذاران 
و صاحبــان واحدهای تولیدی و صنعتی 
کــرده ادامــه داد: برخــی از واحدهای 
تولیــدی و صنعتــی اســتان اردبیــل 
واحدهــای موفقی هســتند کــه برای 
برطرف شدن مشــکالت آنها بانک ملی 

حمایت الزم را انجام خوهد داد.
* بانــک ملــی حــدود یک چهــارم کل 

منابع بانکی را در اختیار دارد
رئیــس اداره امور شــعب بانک ملی 
اردبیل به مناســبت نودمین ســالگرد 
تاســیس بانک ملی ایــران اظهار کرد: 
بانک ملی همواره در راســتای توسعه و 
کمــک به مردم و صنعت پیشــتاز بوده 

است.
طاهــر موالئی  نیــا گفــت: بانک ملی 
همــواره ســعی بــر حمایــت از رونــق 
اقتصــادی و ایجــاد کســب و کارهــای 
پایدار داشــته اســت تا جایــی که 54 
شــعبه در سراســر اســتان و فعالیت 

دســتگاه vtm به عنــوان بانــک کامــل 
الکترونیکی به  صورت شــبانه روزی از 
لحاظ تعداد تراکنش و اســتفاده مردم 
دارای رتبــه اول در کشــور اســت بــا 
خدمــات مختلف بــه روز بانکی در حال 

خدمت رسانی به مردم می باشد.
رئیــس اداره امور شــعب بانک ملی 
اردبیــل با اشــاره به ارائه تســهیالت 
مختلف بانکی در ســال ۹6 و سال جاری 
اذعان کرد: 228 میلیارد ریال از محل 
اعتبــارات فراگیر و 5۰1 میلیارد ریال 
از محــل رفع موانع تولید به متقاضیان 
بخش صنعت و کشــاورزی تســهیالت 

بانکی پرداخت شده است.
وی با اشاره به پرداخت تسهیالت در 
قالب قرض الحسنه گفت: در سال جاری 
36 میلیارد ریال جهت توسعه مشاغل 

مختلف خانگی تخصیص یافته است.
موالئی نیــا اذعــان داشــت: ســقف 
اعطای وام مشــاغل خانگــی به صورت 
انفــرادی 1۰ میلیون تومان و در قالب 
کارگاهی و گروهی 1۰۰ میلیون تومان 

است.
رئیــس اداره امور شــعب بانک ملی 
اردبیل افزود: وام های قرض الحسنه 
در جهــت کمک و حمایــت از متقاضیان 
در قالب هــای گوناگونــی نظیر وام خود 
اشــتغالی، آزادی زندانیــان، ازدواج، 
تســهیالت بهسازی و نوســازی مسکن 
روســتایی و حــوادث غیــر مترقبــه به 

متقاضیان پرداخت می شود.
وی تصریــح کــرد: با همکاری ســتاد 
دیه نســبت بــه اعطــای تســهیالت به 
میزان 17 میلیارد و 32۰ میلیون ریال 
جهــت آزادی زندانیان جرائم غیر عمد 

پرداخت شده است.
موالئی نیا با اشــاره به پرداخت خارج 
از نوبــت وام ازدواج، افــزود: 673 
میلیــارد ریال در قالــب وام ازدواج به 

432۹ نفر پرداخت شده است.
وی با اشاره به حمایت مالی بانک ملی 
ایران از پروژه راه آهن اردبیل - میانه 
که به عنوان آرزویی دیرینه برای مردم 
استان اردبیل بوده است، بیان کرد: با 
اعــالم حمایت و کمک تمام قد بانک ملی 
از این پروژه و تخصیص اعتبار 75۰۰ 
میلیــارد ریالــی، در آینــده ای نزدیک 
مردم اســتان ســوت قطــار را خواهند 

شنید.
رئیــس اداره امور شــعب بانک ملی 
اردبیل با اشاره به اینکه 7/25 درصد 
کل منابع در اختیار بانک ملی قرار دارد 
گفت: بــا توجه بــه تبلیغات گســترده 
بانک هــای خصوصی، بانــک ملی حدود 
یک چهارم کل منابع بانکی را در اختیار 
دارد که این نشان دهنده اعتماد مردم 

به این بانک است.
آیت اهلل سیدحسن عاملی، نماینده 
ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه 
اردبیل در دیدار با محمدرضا حســین 
زاده از خدمات ارزنده بانک ملّی ایران 
به اســتان اردبیل تقدیر کرد و افزود: 
نام شما به عنوان فرزند برومند استان 
درکمــک به تکمیــل راه آهن اردبیل و 
تحرک بخشــی بــه واحدهــای تولیدی 

و صنعتــی در تاریــخ این دیــار ماندگار 
خواهد شد .

دکتــر حســین زاده نیــز در ایــن 
دیدارها با تشــریح اقدامات بانک ملّی 
ایران در سراســر کشــور، تاکید کرد: 
این بانک، متعلق به مردم است و برای 
خدمتگــزاری به میهن اســالمی از هیچ 

کوششی دریغ نخواهد کرد.
وی همچنیــن در دیدار با امام جمعه 
اردبیــل گفت: اگــر ســرمایه گذاران 
طــرح های خــوب تولیــدی بــرای اجرا 
داشته باشــند بانک ملی آماده حمایت 
از آنهاســت، حتی اگر الزم باشــد بانک 
هــای دولتــی مــی تواننــد بــه صورت 
کنسرسیوم از سرمایه گذاران حمایت 

کنند.
* بهره برداری از مدرســه شــهدای 

بانک ملی ایران در اردبیل
مدرسه 3 کالســه شهدای بانک ملی 
ایران در روســتای بیــوک خانلو پارس 
آباد مغان در استان اردبیل با مشارکت 
بانک ملی ایران به بهره برداری رسید. 
این مدرســه با مشــارکت 2 میلیارد 
ریالی بانک ســاخته شــده و بــا حضور 
رئیــس اداره امــور شــعب اردبیــل، 
سرپرست خیرین مدرسه ساز استان، 
فرماندار، امــام جمعه، رئیس آموزش 
و پــرورش اســتان و جمعــی از اعضای 
شورای شهر و اهالی شهرستان پارس 

آباد افتتاح شد.
رئیــس اداره امــور شــعب بانک در 
اردبیــل در این مراســم، ضمــن ابراز 
خرســندی از افتتاح این پــروژه، بانک 
ملــی ایــران را متعلــق به همــه مردم 
دانســت و تاکید کرد: کمک به رشــد و 
توســعه پایدار، جلــب رضایت مردم و 
تامیــن امنیت و رفاه دانش آموزان که 
آینده ســازان این مرز و بوم هســتند، 
از وظایف و رسالت های ذاتی بانک ملی 

ایران است.
طاهــر موالیــی نیا افــزود: همچنین 
بانک ملی ایران در احداث و بازســازی 
ســه مدرســه دیگر در مناطــق محروم 
استان و احداث ساختمان بنیاد کودک 

مشارکت جدی دارد.
* سرمایه گذاری 2۰ هزار میلیاردی 
بانــک ملــی ایــران بــرای حمایــت از 

واحدهای تولیدی و صنعتی استان

اســتاندار از ســرمایه گــذاری 2۰ 
هــزار میلیاردی بانــک ملی ایران برای 
حمایــت از واحدهای تولیدی و صنعتی 

استان خبر داد.
اکبــر بهنامجو در بازدیــد از طرح راه 
آهن اردبیل گفت: با تزریق این اعتبار 
جهش بســیار بزرگــی در ایجاد فرصت 
های شــغلی در اســتان ایجــاد خواهد 

شد.
وی با اشــاره به مشــارکت بانک ملی 
در طــرح راه آهن اردبیــل اضافه کرد: 
عملیــات اجرایــی راه آهــن میانــه - 
اردبیل به طول 173 کیلومتر در ســال 
84 آغاز شد و در حال حاضر دارای 4۹ 

درصد پیشرفت فیزیکی است.
همچنین اســتاندار افــزود:  در این 
طــرح 62 دســتگاه تونل بــه طول 23 
هــزار و 81۰ متــر، چهــار کیلومتر پل 
دره ای بزرگ، ســه کیلومتر پل آب رو و 
1۰ دســتگاه گالری به طول حدود چهار 

کیلومتر اجرا می شود.
بهنامجــو بیــان کرد: بــا تزریق منابع 
مالی جدید از ســوی بانک ملی این طرح 
شــتاب گرفتــه و در حــال حاضــر تمام 
پیمانــکاران فعــال شــده انــد و کارها 

بخوبی پیش می رود.
وی با بیان اینکه در میادین بســیج و 
وحدت تابلو روز شمار راه آهن اردبیل 
نصب شــده تا مردم از مراحل اجرایی 
طرح اطالع کافی داشته باشند، افزود: 
افتتاح ایــن طرح را در دهه فجر ۹۹ به 
مــردم نوید داده ایم و امید اســت در 

موعد مقرر تحقق یابد.
بهنامجــو دربــاره اجــرای طــرح راه 
آهــن اردبیل - پارس آبــاد هم گفت: 
مطالعــات ایــن طرح به پایان رســیده و 

تامین منابع مالی آن دنبال می شود.
وی گفــت: 2 ماه پیش تفاهم نامه ای 
با مســئوالن جمهــوری آذربایجان برای 
اتصــال خط ریلی اردبیل از مغان با این 
کشــور امضا شــده و با تحقــق این مهم 
کریدور آســیای میانه عملیاتی خواهد 

شد.
در ایــن بازدیــد اســتاندار اردبیل 
در آیینــی از مدیــر عامل بانــک ملی و 
معاونــان وی بــه خاطــر توجه بــه طرح 
راه آهــن اردبیل و طرح های ســرمایه 

گذاری تجلیل کرد.


