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ضرورت خرید کاالهای 
ایرانی در شهرداری 

اردبیل

 فعالیت 50 اکیپ راهداری
 در طرح تابستانی

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
اردبیــل از فعالیت 50 اکیپ راهــداری با 350 نفر 

نیروی انسانی در طرح تابستانی امسال خبر داد.
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اعضای شــورای شــهر اردبیل در بیســت و هشتمین جلسه رسمی خود الیحه ای را به تصویب رساندند که براساس آن بازنشستگان به اختیار خود به جای پول نقد در پایان سنوات خدمتی 
خود صاحب زمین می شوند. به گزارش جام جم اردبیل، در جلسه رسمی شورای شهر اردبیل اعضای شورای شهر با الیحه پیشنهادی شهرداری مبنی بر حذف جرایم ...
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2ضمیمه رایگان روزنامه در استان اردبیل 

فعالیت 50 اکیپ راهداری در طرح تابستانی
مدیــرکل راهــداری و حمل 
و نقــل جاده ای اســتان اردبیل از 
فعالیــت 50 اکیپ راهــداری با 
350 نفر نیروی انســانی در طرح 

تابستانی امسال خبر داد.
به گــزارش جام جــم اردبیل 
» علی رحمتی« بــا بیان این خبر 
گفت: استان اردبیل از آب و هوای 
مناســب، طبیعت زیبا37 منطقه 
نمونه گردشگری، هزار اثر تاریخی 

ثبت شــده ملی و 100 چشمه آبگرم و سرد معدنی برخوردار است از این رو ساالنه  
پذیرای بیش از ۹ میلیون نفر گردشگر است در این راستان ما طرح اکیپ راهداری 

تابستانی را اجرا کردیم .
رحمتی با اشاره به مزیت این طرح افزود: امیدواریم با اجرای این طرح راهداری 
در حوزه های مختلف بتواند بیش از پیش به مردم و مسافران عزیز خدمات مناسب 

و شایسته ای ارائه نماید.
وی همچنین اضافه کرد: برای جابه جایی مســافران تابستانی با ناوگان حمل 
و نقل عمومی، 400 دســتگاه اتوبوس200 دســتگاه مینی بوس و 550 دستگاه 
ســواری در قالب 56 شرکت حمل و نقل مســافر با 2 هزارو 500 راننده حرفه ای 
اختصاص داده ایم و همه پیش بینی های الزم جهت تامین ناوگان در زمان های 

پیک مسافر و ترافیک نیز انجام شده است.
رئیس کمیته حمل و نقل ســتاد خدمات سفر استان اردبیل با یادآوری این که 
در بخش مســافربری سواری کرایه ها 20% افزایش یافته ادامه داد: این افزایش 

کرایه برای اتوبوس از مبدا اردبیل فعال اعمال نشده است.
رحمتی اضافه کرد: درحال حاضر 12 مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی اعالم 
آمادگی کرده و همچنین ۹ راهدارخانه ثابت در محورهای مواصالتی استان برای 

استقبال، پذیرائی و ارائه خدمات به مسافران تابستانی آماده باش هستند.
وی به اهم برنامه های این اداره در طول طرح تابســتانی اشــاره کرده و ادامه 
داد: تشــدید نظارت بر عملکرد شرکت ها،تشکیل جلسات کارگروه ارتقای سطح 
خدمات حمل و نقل،بازدیدهای مســتمر و متوالی از مجتمع های خدماتی رفاهی 
بیــن راهی و نظارت بر کیفیت خدمات رســانی آنها، مکاتبه با شــهرداری های 
اســتان و بازدید از پایانه مسافربری شهرستان ها در راستای رسیدگی به وضعیت 
بهداشتی و خدماتی از قبیل تنظیفات سرویس های بهداشتی،مساجد،سالن های 
انتظار،محوطه،غذاخــوری و ســایر موارد را از جمله برنامــه های مهم اداره کل 

راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل در طرح تابستانی است.

پوشــش 95 درصد فرستنده های دیجیتال 
در  استان 

مدیــرکل صدا و ســیمای اســتان اردبیل 
از پوشــش ۹5% فرســتنده های دیجیتال در 

استان اردبیل خبر داد .
ساناز لطیفی- خبرنگار جام جم: » 
علــی مالاحمدی« با بیان این خبر گفت: بیش 
از۹5% استان اردبیل زیر پوشش فرستنده های 
دیجیتال بــوده و با برنامه  ریزی که انجام داده 
ایم بزودی این رقم به 100% خواهد رســید و 

تمام مناطق استان زیر پوشش این فرستنده ها قرار می گیرند.
 مالاحمدی با تاکید بر اینکه یکی از اولویت های اساســی صدا و سیمای مرکز 
اردبیل تحقق منویات رهبر معظم انقالب اســالمی است، افزود: در سال حمایت 
از کاالی ایرانــی، گفتمان ســازی اقتصاد مقاومتی و تولیــد برنامه  های خبری، 
تلویزیونی و رادیویی متنوع مبنای کار قرار گرفته اســت تا بتوانیم نقش خود را در 
ترویج  فرهنگ خرید کاالی ایرانی و کمک به تولید و اشتغال استان بهتر ایفا کنیم.

 وی همچنین ادامه داد : رویکرد صدا و سیمای مرکز اردبیل تعامل و همکاری 
با دســتگاههای اجرایی و نهادهای انقالبی و مردمی اســتان اســت تا جایی که 

خوشبختانه این تعامل، همفکری و همکاریها تاکنون بسیار خوب بوده است .
مــال احمدی همچنین از برنامه  ریزی برای پخش برنامه  های متنوع در فصل 
تابســتان خبر داد و اضافه کرد: هدف ما جلب بیشترین میزان رضایتمندی مردم 
اســت و براین اساس در فصل تابســتان تولید وپخش برنامه  های پر نشاط، شاد 
و ورزشــی با هدف پرکردن مناســب اوقات فراغت نوجوانــان و جوانان و ترویج 
فرهنگ گردشــگری و همچنین ارائه اطالعات الزم به مســافران وگردشگران 
تابســتانی استان مبنای کار ما می باشد.وی به ظرفیت باالی استان در تولید انواع 
محصوالت ها اشــاره کرده و گفت: باید برند سازی این محصوالت را مبنای کار 
قرار دهیم و در این زمینه رســانه ملی آماده همه نوع همکاری با صاحبان صنایع 
برای برند سازی محصوالت بومی است. وی افزود: میزان مخاطبان برنامه های 
سیما 67% و رادیو بیش از 28% است و در مجموع 75% مردم استان به اخبار صدا 
و ســیمای استانی اعتماد دارند که در کل بیش از 85% رضایتمندی از برنامه های 

صدا و سیمای مرکز اردبیل را شاهد هستیم.

10 تیر؛ آخرین مهلت بخشــودگی جرایم 
بیمه ای کارفرمایان

مدیر کل تامین اجتماعی استان اردبیل از افزایش ساعت کاری واحدهای اجرائی 
اداره کل تامین اجتماعی اســتان در روزهــای ۹ و 10 تیرماه  همزمان با اجرای طرح 

بخشودگی جرائم بیمه ای خبر داد.
به گزارش جام جم اردبیل، ســعید بشــرخواه با اعالم این خبــر گفت: با توجه به 
اینکه فرصت استفاده از بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان تاپایان  روز 10 تیرماه 
اســت لذا تمام واحدهای اجرائی شــعب تابعه به منظور فراهم ساختن امکان بیشتر 
استفاده کارفرمایان از این طرح تا ساعت 20 عصر آماده ثبت درخواستهای کارفرمایان 

مشمول جهت استفاده از بخشودگی جرائم خواهند بود.
 بشــرخواه همچنین افزود: با توجه به نامگذاری امســال به عنوان سال حمایت از 
کاالی ایرانی از ســوی مقام معظم رهبری و در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و 
به منظور مســاعدت به کارفرمایان خوش حســاب دارای بدهی بیمه ای به پیشنهاد 
ســازمان تامین اجتماعی و تائید دولت طرح بخشــودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان 
خوش حساب به مدت 2 ماه تصویب شده بود که این طرح در تاریخ 10 تیر ما به پایان 
می رسد.وی همچنین اضافه کرد: سازمان تامین اجتماعی یک سازمان عمومی غیر 
دولتی و سازمان درآمدی هزینه ای است لذا رونق اشتغال، پایداری و امنیت اجتماعی 
و سیاسی جامعه منوط به پایداری سازمان تامین اجتماعی است لذا در تالش هستیم 
که خدمات این ســازمان توســعه و گســترش یابد و بیش از پیش تالش می کنیم تا  

کوچکترین کسور و سهل انگاری در انجام امور محوله از خود نشان ندهیم.

مقابله دســتگاه قضائی استان با 
سودجوئی  ها و ســنگ اندازی های 

عرصه تولید 
دادســتان عمومی و انقالب 
اردبیل گفت: هر چند ما کمترین 
مشکالت را از بابت مدیران در حل 
موانع و مشکالت سرمایه گذاران 
داریــم امــا بــا ســودجویان و 
گروه های ســنگ انداز در مسیر 
سرمایه گذاری و تولید با قاطعیت 

برخورد کرده و اغماضی نخواهیم داشت.
به گزارش جام جم اردبیل» ســید ناصر عتباتی« در جلســه 
شــورای گفتگوی دولــت و بخش خصوصــی در اردبیل افزود: 
ما در کنار همه دســتگاه های اجرایی با تشــکیل جلسات مرتب 
کمیتــه حمایت قضائی تالش می کنیم تــا موانع را از پیش روی 
تولیدکننندگان و سرمایه گذاران برداریم که در این ارتباط گاهی 

کار با تنش ها و نامالیمتی هایی روبه رو می شود. 
عتباتی با انتقاد از برخــی مدیران که به جای عمل به مصوبه 
قضائــی به دنبال مکاتبه با تهران و یا نادیده گرفتن مصوبات این 
کمیته هســتند، اضافه کرد: مدیران دستگاه های اجرایی باید به 
یاد داشته باشــند که مصوبات کمیته حمایت قضایی الزم االجرا 
است و اگر قرار شــده با همراهی همه دستگاه ها جلوی تعطیلی 
واحدهای تولیدی گرفته شود تحت هر شرایطی اجازه نمی دهیم 

تا این کار عقیم بماند. 
وی همچنیــن حــل مشــکالت تولیدکننــدگان را از باب 
ممنوع الخروجــی آن هم به خاطر بدهی 40 تا 50 میلیارد تومانی 
یادآور شد و ادامه داد: ما در مبارزه با قاچاق کاال و ارز در کنار همه 
دســتگاه ها فعال هستیم ولی انتظار داریم با توجه به شبانه روزی 
شــدن گمرک بیله سوار دستگاه ایکس ری در این گمرک تجهیز 

و راه اندازی شود. 
عتباتــی این کار را در کنار حمایت از صادرکنندگان رفع کننده 
تهدیدهــای امنیتی توصیف کرد و افزود: ما در اســتان اردبیل با 
بیشــترین آمار محکومان مالی روبه رو هستیم به طوری که 700 
نفر به خاطر تعهدات مالی در زندان ها به ســر می بردند که از این 

جهت رتبه اول و یا دوم کشور را داریم. 
وی حمایــت از تولید و اشــتغال را یک جهــاد مقدس و حل 
بســیاری از ناهنجاری های اجتماعی توصیف و تصریح کرد: ما 
اخیــرا 400 نفر را در ارتباط با خریدف تولید و فروش مشــروبات 
الکلی در اردبیل دستگیر کردیم که عمده این افراد جوان به دلیل 
نداشــتن کار در دام قاچاقچیان زالوصفت گرفتار شــده بودند که 
چنین آســیب هایی ایجاب می کند تا ما بحث اشــتغال را جدی 

بگیریم. 
دادســتان عمومی و انقالب اردبیل ادامه داد: ما در این استان 
با کمترین مشــکالت در ارتباط با مدیران روبه رو هستیم و اجازه 
نخواهیم داد عده ای با ســنگ اندازی و سودجوئی دنبال مقاصد 
پلید خود باشــند که قطعا با همراهی اغلب مدیران استانی اهداف 

متعالی در بخش تولید و اشتغال محقق می شود. 
عتباتــی افزود: در این چهار ســال 3۹0 فقــره پرونده در این 
کمیته مطرح شــده که عمده این پرونده ها به نفع تولیدکنندگان 
و ســرمایه گذاران مختومه شــده و همچنان تالش می کنیم تا 
جلوی ارجاع پرونده های صنعتگران و تولیدکنندگان را به مراجع 

قضایی بگیریم.

پایان تیر، آخریــن فرصت برای 
جذب منابع اعتباری دســتگاه های 

اجرایی استان
معاون برنامه و بودجه سازمان 
مدیریت و برنامه و بودجه اســتان 
گفت: دستگاههای اجرایی استان 
کــه جذب بســیار کــم و محدود 
اعتبارات داشتند هر چه سریعتر تا 
15 تیرماه نسبت به جذب اعتبارات 

خود اقدام نمایند.
به گــزارش» جام جم اردبیل« 
محمد حسینقلی زاده در جلسه کمیته جذب استان اردبیل با اعالم 
این خبر گفت : هرچند مجلس شــورای اســالمی فرصت جذب 
اعتبارات را تا آخر شــهریورماه مصوب کــرده بود اما با مخالفت 
شــورای نگهبان روبه رو شــد و همه دستگاههای اجرایی تا آخر 

تیرماه فرصت جذب منابع اعتباری را دارند.
حســینقلی زاده ادامه داد: این اعتبارات شــامل توازن، نفت و 
همچنین اعتبارات عمرانی دستگاههای اجرایی است که با توجه 
به اختصاص اســناد به این دســتگاهها باید تــا 15 تیرماه تعیین 

تکلیف نهایی شوند.
وی اضافــه کرد : بــه هیچ  عنوان فرصت و اجازه برگشــت 
اعتبارات و منابع را به خاطر قصور برخی از دســتگاهها نخواهیم 
داد و ســعی خواهیم کرد تا طی هفته آینده به دقت رقم و شرایط 
جذب اعتبارات را رصد کنیم تا اگر دســتگاهی مشکلی در مسیر 

جذب اعتبار داشت مشکالت را برطرف سازیم.
حســینقلی زاده در مورد جذب بسیار پایین برخی از دستگاهها 
نظیر شیالت، برق، میراث فرهنگی، علوم پزشکی  و غیره افزود: 
قرار شــد معاون استاندار اردبیل نشســت هایی را با مدیران این 
دســتگاهها برگزار کند تا در مهلت باقیمانده و با تامین اسناد مورد 

نیاز جذب ها به موقع انجام شود.
وی همچنین در مورد بودجه سال ۹7 گفت: به محض تکمیل 
فرایند جذب اعتبارات ۹6 ما در قالب موافقتنامه هایی که به امضا 
می رسانیم نسبت به تزریق 40% اعتبارات  امسال در مرحله اول 
اقدام خواهیم کرد تا 350 میلیارد تومان اعتبار عمرانی ۹7 استان 

در فصل کاری به تدریج جذب شود.

استاندار مطرح کرد؛
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ضرورت خرید کاالهای ایرانی در شهرداری اردبیل

»یک فنجان حال خوب«، دوشنبه هر هفته در اردبیل

اســتاندار اردبیل گفت: مردم ولی 
نعمــت ما هســتند و تکریــم مردم و 
خدمت بی منت به آنان را بزرگ ترین 

وظیفه خود می دانیم.
» اکبر بهنام جــو« افزود: جایگاه 
های مدیریتــی فرصتی برای خدمت 
به مــردم اســت و مدیــران وظیفه 
دارنــد با نهایت تکریم با شــهروندان 
و بخصوص با کارآفرینان و ســرمایه 
گذاران که در حقیقت ســربازان جبهه 
اقتصادی هســتند، همکاری داشــته 

باشند.
بهنــام جــو ضمــن ادای احترام 
به شــهداء و ایثارگــران و رزمندگان 
دفاع مقدس و مدافعان حرم، ســالروز 
شــهادت شهید بهشــتی و هفته قوه 
قضائیه را گرامی داشــت و از همراهی 
عوامل این قوه در اســتان تقدیر نمود 
و از حمایــت های قضایی این عزیزان 
بویــژه در بخــش های توســعه ای، 

عمرانی و سرمایه گذاری تشکر کرد.

وی وحــدت و همــکاری تمــام 
ارکان نظام در اســتان را مایه افتخار 
و نعمتی ارزشــمند برشــمرد و اضافه 
کرد: با همکاری و اتحاد و با اســتفاده 
از  توانمنــدی، تــالش و همتی که در 
اهالی غیور اســتان اردبیل سراغ دارم 
می توانیــم اســتان را از مشــکالت 
 بیــکاری و کمبــود درآمدهــا رهــا 

سازیم.
اســتاندار اردبیل در بخش دیگری 

از ســخنان خود به موضوع زیرساخت 
های اســتان اشاره کرد و افزود: در بدو 
ورود به اســتان یکی از خواست های 
افــکار عمومی تکمیــل راه آهن بود 
که با تالش و پیگیری شــبانه روزی 
و همکاری مجموعه مدیریت اســتان 
و مســاعدت های نماینده محترم ولی 
فقیه در اســتان و نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی توانستیم منابع مالی 
آنــرا از محل فاینانــس داخلی تامین 

نماییم و ان شاءاهلل طبق برنامه ریزی 
انجــام یافته تا دهــه فجر ۹۹ تکمیل 

خواهد شد.
بهنام جو بر تحقق وعده ایجاد 20 
هزار فرصت شــغلی هم تاکید و ادامه 
داد: نســخه آزمایشی ســامانه رصد 
اشــتغال برای اولین بار در کشــور در 
استان اردبیل راه اندازی شده و بزودی 
آحاد مردم اســتان قــادر خواهند بود 
تمام فرصت های شــغلی ایجاد شده 
و نیروهای انســانی بکار گرفته شده را 

رصد و پایش نمایند.
وی گفــت: بنا داریــم از مدیرانی 
که طبق ارزیابــی ها کارآیی و تالش 
بیشتری داشته باشــند تقدیر نماییم 
که در این راســتا در این جلسه شورای 
اداری از رئیــس ســازمان مدیریت 
و برنامــه ریزی، مدیــران کل منابع 
طبیعی، راه و شهرسازی و مدیر شعب 
پست بانک و جوان نخبه اردبیلی دکتر 

آذرمی تقدیر می شود.

شــهردار اردبیل از خرید نیازمندی های مدیریت 
شــهری اعم از خریدهای کلی و جزئی از اقالم ایرانی 

با هدف حمایت از تولیدات داخلی خبر داد.
بــه گزارش جام جم اردبیل، حمید لطف اللهیان با 
بیان این خبر گفت: ضروری اســت تمامی واحدهای 
این مجموعه در راســتای عملی کردن شــعار سال 
اقدامــات الزم را انجــام دهند تــا حمایت از کاالی 
ایرانی به منظور توســعه و رونق اقتصادی ســرلوحه 
برنامه شــهرداری اردبیل قرارگیرد و در اجرایی شدن 
ایــن طرح تمام اهتمام این مجموعه را به کار خواهیم 

بست.

وی بــا اشــاره به این کــه  تمامی ســازمان ها و 
واحدهــای مربوطه باید گزارش منســجم 3 ماهه از 
خریــد کاالی ایرانی ارائه دهند، افزود: با این گزارش 
می توانیم برنامه عملی و راهبردی برای ماههای آتی 
سال را برنامه ریزی کنیم در ضمن تبعیت و پیروی از 
شعار ســال بالطبع منجر به رونق اقتصادی شده و در 

نهایت ارزش افزوده آن به خود ما باز خواهد گشت.
وی همچنین در خصوص حمایت شــهرداری از 
تولیدکنندگان داخلی گفت: مدیریت شهری در صدد 
فراهم کردن فرصتــی در زمینه تخفیف در عوارض، 
تبلیغات یا برپایی نمایشــگاه بــرای تولیدکنندگان 

داخلی اســت تا بــا حمایت از تولیــدات و اختراعات 
بومی و محلی و بهره گیری از ظرفیت آنها در توســعه 

اقتصادی شهر سهیم باشد.
شــهردار اردبیل بیان کرد: نوسانات و تغییرات در 
قیمت ها حاکی از فشــار اقتصادی در جامعه اســت و 
با همدلی، انســجام و وحدت اســت که شعار سال به 
صورت کامــال عملیاتی تحقق خواهــد یافت، البته 
در خرید اقالم و مایحتاج مدیریت شــهری، کیفیت 
کاالهــا نیز باید مورد توجه ویژه قــرار گیرد، چرا که 
اســتفاده از کاال با کیفیت پاییــن منجر به ضرر مالی 

برای مجموعه خواهد شد.

شــهردار اردبیل ضــرورت توجه 
بــه نقش بانــوان در جامعه و افزایش 
مشــارکت آنها در مدیریت شهری را 

یادآور شد.
به گــزارش جام جم اردبیل، حمید 
لطف اللهیان با بیــان این خبر گفت: 
یکــی از مهمتریــن معیارهــا جهت 
سنجش درجه توســعه یافتگی یک 
کشــور میزان اهمیت و اعتباری است 
که زنان در آن کشــور دارا می باشند 
هر چه حضور زنان در اجتماع فعال تر 
باشد کشور پیشرفته تر و توسعه یافته 

تر خواهد شد.
لطف اللهیــان اضافه کرد: زنان به 
عنوان بخش مهمــی از پیکر اجتماع 
حامــل بار ســنگین مســئولیتهای 
خانوادگی و اجتماعی هستند و همپای 
مردان در صحنه های گوناگون حضور 
دارند. اجتماع، اقتصاد و محیط زیست 
از ارکان اصلی توسعه پایدار هستند و 
زنان نیمی از این اجتماع  که در توسعه 
اقتصاد و حفظ محیط زیســت نقش 

و حضور موثر آنان انکارناپذیر است.
وی ادامــه داد: لــذا بــا توجه به 

نقش و حضور موثــر زنان در اجتماع 
ما کارگاهی آموزشــی روانشناسی با 
عنــوان » یک فنجــان حال خوب« 
را دوشــنبه های هر هفتــه با حضور 
کارشناســان مجرب در فرهنگسرای 
بانــوان واقع در پــارک بانوان اردبیل 

برگزار می کنیم.
لطف اللهیان به هدف از برگزاری 
این کارگاه  ها اشــاره کــرده و افزود: 
هدف مــا از برگزای ایــن کارگاهها 
ارتقای ســالمت جســمانی و روحی 

بانوان اســت تــا جایی کــه حضور 
گســترده بانــوان در برنامه هــای 
فرهنگی، ورزشــی و اجتماعی منجر 
به ســالمت روان آنهــا و در نهایت 

سالمت خانواده  ها می شود.
شــهردار اردبیل با اشاره به اینکه 
زیر ســاخت های فرهنگی، ورزشی 
و اجتماعی برای بانوان فراهم شــده 
اســت، گفت: ضروری است به نقش 
بانوان در  جامعه توجه ویژه ای شــود 
و مشــارکت آنها در مدیریت شهری 

افزایــش یابد چــون بالندگی جامعه 
بانوان کشــور و نیز تســریع فرآیند 
توسعه و محقق شدن عدالت اجتماعی 
چنانچــه به زن به عنوان نیروی فعال 
و ســازنده نگریسته شــود قطعا تأثیر 
بســیاری در روند توســعه و افزایش 
کمی و کیفی نیروی انســانی جامعه 
خواهد داشــت و بستر مناسب آنان را 
در تمام صحنه ها فراهم خواهد آورد.

وی بــه برنامه هــای اجرایی این 
کارگاه اشاره کرده و افزود: کافه کتاب، 
کالس های آشپزی، برپایی نمایشگاه 
صنایع دستی و کتابخانه تخصصی و 
ده هــا برنامــه متنوع دیگــر از جمله 
برنامه هایی اســت که در دستور کار 
این نهاد فرهنگی قرار دارد تا خدمات 
شایسته تری به بانوان ارائه داده شود.

وی همچنین با یــادآوری اجرای 
ورزش صبحگاهی در پارک های  هر 
5 منطقه اردبیل، ویــژه بانوان؛ بیان 
کرد: از عموم بانوان دعوت می شود به 
منظور افزایش نشاط و شادابی در این 
قبیل از برنامه های ورزشــی شرکت 

مناسبی را از خود به یادگار بگذارند.

خبرخبر

اعضای شورای شــهر اردبیل در بیست و هشتمین 
جلسه رســمی خود الیحه ای را به تصویب رساندند که 
براساس آن بازنشستگان به اختیار خود به جای پول نقد 

در پایان سنوات خدمتی خود صاحب زمین می شوند.
به گزارش جام جم اردبیل، در جلسه رسمی شورای 
شــهر اردبیل اعضای شورای شهر با الیحه پیشنهادی 
شــهرداری مبنی بر حذف جرایم عــوارض خودرویی 
موافقت کردند تا شهروندان اردبیلی به جای مراجعه به 
سایر شــهرها در پرداخت عوارض خودروی خود از این 
بخشودگی برخوردار شده تا افزایش درآمد شهرداری و 

رفاه شهروندان با این کار فراهم آید.

در این جلسه همچنین اعضای شورای شهر با الیحه 
اعطای زمین به جای پول نقد برای نیروهای بازنشسته 
شهرداری موافقت کردند تا بازنشسته های شهرداری به 
اختیار خود بــه جای پول نقد بابت پاداش پایان خدمت 

قطعه زمینی را به ارزش و بهای روز دریافت کنند.
علیرضا پوســتی همراهی اعضای شــورای شهر و 
شــهرداری را با نیازمندان و محرومتن در کمک و یاری 
به اشکال مختلف یادآور شد و خاطرنشان کرد: اعضای 
شــورای شهر با پیشنهاد شهرداری مبنی بر بخشودگی 
کل عــوارض ســاخت و ســاز واحدهای مســکونی 
محرومــان در اردبیل موافقــت کردند تا زمینه حمایت 

از آنها فراهم آید.
وی حمایت اعضای شــورای شــهر و شــهرداری 
را از توســعه سرویس های بهداشــتی در آستانه فصل 
گردشگری یادآور شــد و گفت: با مساعدت شهرداری 
اردبیل نســبت به بهسازی و ســاخت چندین سرویس 
بهداشــتی در مساجد مرکز شــهر تالش می کنیم تا با 
همــکاری هیئت امنای مســاجد این ســرویس های 
بهداشتی مورد اســتفاده عموم مردم بویژه مسافران و 

گردشگران قرار گیرد.
رئیس شــورای شــهر اردبیل همچنیــن به تعامل 
مناسب شورا و شــهرداری و آب و فاضالب شهری در 
توســعه شبکه های فاضالب اشاره کرد و افزود: در یک 
توافق مشترک و با تامین اعتبار از محل تبصره ماده 13 
قرار شــده به طرح های اجرایی در حوزه آب و فاضالب 

سرعت داده شود.
پوســتی از تشــکیل کمیته کنترل طــرح عمرانی 
شــهرداری اردبیل خبــر داد و بیان کرد: به پیشــنهاد 
اعضای شورای شهر این کمیته شکل گرفت تا نظارت 
بر طرح هــای عمرانی و روند اجرایــی آنها به صورت 
ماهانه انجام شده و گزارش این بازدیدها و بررسی ها به 

شورای شهر و عموم مردم ارائه شود.
وی با گله مندی برخی از رانندگان تاکســی نسبت 
به عدم افزایش میزان کرایه در دو ســال اخیر اشــاره 
و تصریح کرد: قرار اســت با احتســاب دو سال تاخیر در 
اعالم میزان جدید تاکســی میزان های مصوب بزودی 
اعالم و نســبت بــه اعمال نرخ هــای جدید صاحبان 

تاکسی در مسیرهای مختلف اقدام کنند.

بازنشستگان شهرداری صاحب زمین می شوند
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شهرداری تنها یک دستگاه حمایتی است

به جای انتظار از شــهرداری دســتگاههای اجرایی دیگر نیز مسئولیت قانونی 
خود را انجام دهند .

رئیس کمیســیون عمران شورای شــهر اردبیل گفت: جای تعجب است که 
دستگاه های متولی مسئولیت و ماموریت و وظیفه ذاتی خود را به گردن شهرداری 

می اندازند در حالی که حوزه اختیارات هر نهاد و ارگانی مشخص است.
به گزارش جام جم اردبیل » علیرضا غریبی« در جلســه اعضای شورای شهر 
اردبیل با مســئوالن محیط زیست اردبیل افزود: ما اخیرا با دعوت مسئوالن حوزه 
ورزش به ویژه ورزش فوتبال و همچنین حوزه اجتماعی و فرهنگی شاهد آن بودیم 
که متولیان این بخش به جای انجام وظیفه و مســئولیت خود این کار را به گردن 
شــهرداری می اندازند در حالی که ما تنها یک دســتگاه حمایتی هستیم و در قبال 
فوتبال، کارهای فرهنگی و زیست محیطی ماموریت متفاوتی را در زمینه تدارک 

و برگزاری برنامه های متعدد در بخش های مختلف برعهده داریم.
غریبی با اظهار تاسف از اظهارات برخی از مسئوالن و مدیران اجرایی که وظیفه 
خود را به اعضای شورا گوشزد کرده ادامه داد: ما در ورودی های شهرمان سیمای 
نامناســبی از انباشت زباله ها را شاهد هســتیم که به معنای واقعی دل چرکینی و 
دلزدگی برای گردشــگران، مسافران و همشــهریان به وجود آورده در حالی که 
معلوم نیست متولی جمع آوری زباله در خارج از محدوده شهری چه ارگانی است.

وی اضافه کرد: در این زمینه باید محیط زیســت با نظارت بیشتر به مسئولیت 
و ماموریت خود بخوبی عمل کند که البته در داخل شــهر نیز ما آمادگی داریم به 
شکل مشترک به کارهای ارزشمندی دست بزنیم تا آسیب های زیست محیطی به 
حداقل برسد.غریبی مسئولیت محیط زیست و بهداشت را در همراهی شهرداری 
برای جمع آوری ســگ های ولگرد یادآور شــد و افزود: رفت و آمد شبانه مردم در 
بســیاری از مناطق این شــهر به دلیل وجود سگ های ولگرد به مخاطره افتاده و 
متولیان این حوزه بویژه محیط زیست و ارگان های مرتبط باید در این باب پیشقدم 

شده و نسبت به حل و فصل آن اقدام کنند.

 70 میلیــارد تومان؛ درآمد عمومی اســتان 
در 3 ماهه اول سال

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان 
مبلغ کل درآمد عمومی اســتان اردبیل در 
3 ماهــه اول امســال را 70 میلیارد تومان 

اعالم کرد.
بــه گزارش جام جم اردبیل » هاشــم 
مظفری« با اعالم این خبر گفت: مبلغ کل 
درآمد عمومی استان اردبیل در 3 ماهه اول 
امســال 70 میلیارد تومان است که تقریبا 

برابر با مبلغ مشابه سال گذشته است .
مظفری افزود: کل رقم درآمد مصوب 
استان اردبیل در امسال 477 میلیارد تومان است که این رقم در سال گذشته 430 
میلیــارد تومان بود که از میان درآمدهای عمومی اســتان نیز، درآمدهای مالیاتی 
با 370 میلیارد تومان مصوب، بیشــترین ســهم را به خود اختصاص داده است که 
امیدواریم تا پایان ســال کل رقم مصوب با مشــارکت مردم و مودیان مالیاتی و 
تالش دســتگاه هــای اجرایی تحقق یابد.وی همچنین اضافه کرد: اســتفاده از 
اطالعات جامع مالیاتی، هویتی، معامالتی، مالی و پولی، اعتباری و دارایی مشمول 
مالیات مودیان مالیاتی و دریافت هرگونه وجوه در مقابل ارائه خدمات به مردم در 
دســتگاههای اجرایی طبق قانون انجام می گیرد و تمام دریافتی ها نیز به حساب 
خزانه واریز می گردد.مظفری گفت: بر اساس نظام درآمد و هزینه تمام درآمدهای 
وصولی استان اردبیل به صورت اعتبار هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای 

مجدد به استان اردبیل برگشت داده شده و هزینه   می گردد.

فعالیــت 270 تیم اجتماع  محور در کمک به 
معتادان

مدیر کل بهزیســتی اســتان اردبیل گفت: 270 تیم اجتماع  محور با اســتقرار 
در فضاهای کارگری و آموزشــی ســعی دارند تا به افراد گرفتار در دام اعتیاد مدد 

برسانند.
انیــس فیروزی - اردبیل - خبرنگار جام جم: » بهزاد ســتاری« در 
همایش گفتمان  ســازی و اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر در اردبیل افزود: ما 
در جامعه کارگری با بیشــترین گرایش به اعتیاد و دغدغه های ناشــی از آن روبرو 
هستیم که ضرورت دارد با توجه به شعار هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر در جامعه 

و خانواده، خوب گوش دادن را به شایستگی تمرین کرده و یاد بگیریم. 
ســتاری اضافه کرد: اگر خانواده هــا درد دل فرزندان و جوانان خود را به خوبی 
بشنوند و آن را درک کنند قطعا می توانند برای دفع خطر گرایش به اعتیاد به راهکار 
مناسبی دست یابند.وی ادامه داد : 270 تیم اجتماع محور با استقرار در کارخانجات، 
دانشــگاه ها و مدارس ســعی می کنند تا به صورت کمی و کیفی به افراد گرفتار در 
دام اعتیاد و یا جوانان و نوجوانان اطالع رسانی کرده و جلوی آسیب  جدی اعتیاد به 
مواد افیونی را بگیرند. ســتاری همچنین به شکل گیری پایگاه های سالمت روان 
و فعالیت داوطلبانه افراد در محالت، دانشــگاه ها و کارخانجات اشاره کرد و گفت: 
در ســال های اخیر در کشــورمان یک پیماش با محوریت شیوع شناسی اعتیاد در 
بین خانواده ها انجام شــده که از 60 هزار جامعه نمونه آماری مشخص شده است 
که در بیش از 33 درصد افراد پاســخگو انگیزه اولیه اعتیاد لذت جویی و کامجوئی 
است که فرد بعد از مصرف اولیه به تدریج به سمت مواد مخدر گرایش یافته است. 
وی همــکاری 22 دســتگاه اجرایی را در قالب کمیته فرهنگی و پیشــگیری 
یادآور شــد و بیان کرد: ما در این کمیته به این جمع بندی رســیدیم که طرح ها و 
برنامه هــای اثربخش را مورد حمایت قرار داده و جلوی کارهای زاید و بی نتیجه را 
به نوعی بگیریم. مدیر کل بهزیستی استان اردبیل موفقیت به دست آمده در قالب 
طرح هــای اجتماع مدار را 80 درصد و بخش بهبودی معتادان در قالب کمپ ها را 
بین 15 تا 20 درصد اعالم و تصریح کرد: ما به این نتیجه رســیدیم که هر قدر به 

سمت اجتماعی شدن حرکت کنیم نتایج کار موثرتر و مفید خواهد بود.

تشکیل کمیته کنترل طرح های عمرانی 
شهرداری با هدف تقویت نظارت

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر اردبیل طرح پیشنهادی 
اعضای شورای شهر مبنی بر تشــکیل کمیته کنترل طرح های 
عمرانی را نشــان از اهتمام پارلمان  نشینان محلی برای تقویت و 

تسریع طرح  های عمرانی شهرداری اردبیل دانست.
بــه گزارش جام جم، » علیرضا غریبی« در جلســه رســمی 
شــورای شهر اردبیل اظهار کرد: شــهرداری اردبیل در طول هر 
ســال 200 تا 300 طرح ریز و درشــت را مورد توجه و اجرا قرار 
می دهد که انتظار می رود اعضای شــورای شهر به صورت دقیق 

بر روند اجرای آنها نظارت کنند.
وی با بیان این که با تشــکیل کمیته کنترل طرح های عمرانی 
شــهرداری پیشرفت فیزیکی آنها و همچنین کنترل مالی اجرای 
این طرح ها مورد دقت و رصد دقیق قرار می گیرد، خاطرنشان کرد: 
ما به صورت ماهانه تالش می کنیم تا پیشرفت فیزیکی در اجرای 
این طرح ها را که ملموس و عینی به نظر می رسد مورد توجه قرار 
داده و گزارشی از آنها را به مردم و اعضای شورای شهر ارائه کنیم.

عضو شورای شهر اردبیل با اشاره به این که با حضور سرپرست 
آب و فاضالب شهری استان اردبیل روند اجرای طرح های حوزه 
آب و فاضــالب مورد رصد و بررســی دقیق قرار گرفت، گفت: با 
تالش مدیریت آب و فاضالب استان چهار جبهه کاری در بخش 
فاضالب اخیرا به 16 جبهه کاری تبدیل شده تا با این کار تقویتی 
زمینه تســریع طرح های حوزه فاضالب را در سطح شهر اردبیل 

شاهد باشیم.
غریبی همراهی و همکاری خوب شورای شهر و شهرداری را 
با دستگاه های خدمات رسان همچون آب و فاضالب یادآور شد و 
افزود: امیدواریم با روند رو به رشــدی که در تامین منابع در حوزه 
فاضــالب به وجود آمده یک گام جدی تر در مســیر افزایش رفاه 

عمومی در حوزه فاضالب فراهم آید.
وی بــه اقــدام خــوب شــهرداری در پرداخــت مطالبات 
بازنشستگان هم به صورت نقدی و هم در صورت اعالم آمادگی 
به صورت واگذاری زمین اشاره و بیان کرد: قرار است لیست کلی 
از بازنشســتگانی که به جای پول نقد خواهان اســتفاده از امتیاز 
زمین هســتند به شورای شــهر ارائه شود تا به صورت کلی با نظر 
مساعد اعضای شورای شــهر این واگذاری ها انجام شود.رئیس 
کمیســیون عمران شورای شهر اردبیل تصریح کرد: هدف اصلی 
ما از این اقدام کمک به پرداختی ســریع بازنشستگان شهرداری 
اســت تا بدون پیچیدگی و معطلی بازنشستگان به حق و حقوق 

خود دست یابند.
غریبی اقدام شــهرداری و شورای شهر را در کمک به احداث 
مســکن محرومان و پرداخت پروانه ساختمانی رایگان به ساخت 
ســرپناه برای این محرومان یادآور شــد و خاطرنشــان کرد: با 
بخشودگی 100 درصد این عوارض شورا و شهرداری در حقیقت 

گام بلندی را برای کمک و مساعدت نیازمندان برداشته اند.

بازدیــد از طرح محــور کریق – 
آرموداق در اردبیل
مدیرکل راه و شهرســازی 
اســتان اردبیــل و معاونــت 
مهندســی و ســاخت اداره کل 
از طــرح احداث محــور کریق  

آرموداق بازدید کردند.
اردبیل  قربانــی-  ندا 
– خبرنــگار جــام جم: 

»محبوب حیدری« با حضور یوســف زاده معاونت مهندســی و 
ساخت اداره کل از طرح محور کریق –آرموداق بازدید کردند، در 
این بازدید مهندس حیدری با اشــاره به اهداف اصلی اجرای این 
طرح از اهــداف و مزایای طرح گفت: این طرح به دالیل تکمیل 
شبکه راه های کشوری و تسهیل ارتباط راه های مواصالتی استان 
با استان های همجوار،کاهش قابل مالحظه مسافت مرکز استان 
تــا تهران ، احراز ایمنی زیاد در طول مســیر به جهت نبود تونل و 
شیب های تند و رشد و شکوفایی اقتصادی و فرهنگی و تجاری و 
کشاورزی میان مناطق با دسترسی سریع به استان های همجوار 

دارای اهمیت می باشد.
حیدری اضافه کرد: امیدواریم با توجه به حساسیت طرح مذکور 
در ســطح استان اردبیل در پرتو خداوند متعال و با مساعدت های 
الزم از ســوی مســئوالن دلســوز کشــوری که همیشه پیگیر 
مشــکالت و موانع هستند، با پایدار بودن اعتبارات و بودجه الزم 

جهت تکمیل طرح محقق گردد.
شایان ذکر است این طرح در سال های ۹5 و ۹6 از سوی اداره 
کل راه و شهرسازی استان اردبیل در قسمت و فاز اول با توجه به 
احداث و بهســازی محور مزبور به مقدار 4 کیلومتر از محور فوق 
)عملیات خاکی( انجام پذیرفته و 2/5 کیلومتر از این مســیر، الیه 
اول آســفالت به عرض متوسط 11 متر اجرا شده است. ضمنًا فاز 
دوم از مســیر مزبور به طول 4 کیلومتر از سال 13۹7 آغاز گردیده 
و در حال اجراست که با توجه به عملیات خاکی و الیه ریزی ها در 
حال اجرا پس از اتمام نسبت به اجرای آسفالت آن نیز اقدام خواهد 
شــد، طول کل محور مزبور 20 کیلومتر است که از طول مذکور 
به میزان 8 کیلومتر در حوزه استحفاظی استان اردبیل و بقیه )12 

کیلومتر( در حوزه آذربایجان شرقی واقع شده است.

حفظ و احیای اسامی محالت قدیمی اردبیل
عضو شورای اسالمی شهر اردبیل 
گفــت: صیانــت از هویــت و اصالت 
کهن شهر اردبیل از وظایف ذاتی شورا 

می باشد.
به گزارش جام جــم اردبیل، جواد 
انصاری  در بیســت و نهمین جلســه 
رسمی شورای شهر اردبیل در سخنانی 
انتخاب مجدد اســامی قدیمی اماکن 
شــهر اردبیــل را ضروری دانســت و 
گفت: ضرورت حفــظ و احیای هویت 
اردبیل ایجاب می کند تا در نامگذاری 
اماکن،محــالت و نقــاط مختلف این 
کهن  شــهر از عناوین قدیمی و اصیل 

استفاده شود.
انصاری ادامه داد: بــا توجه به این 
کــه ما در شــهری با قدمت و ســابقه 
تاریخی ارزشــمندی همچون شــهر 
اردبیل زندگی می کنیم، مسئوولیت ما 
را بــرای صیانت از هویت و اصالت این 

کهن شهر دوچندان می کند.
وی همچنین به تغییرات نامناسب 
صــورت گرفته در اســامی و عناوین 
محالت قدیمی در اردبیل اشــاره کرد 
و افــزود: تغییرات صــورت گرفته در 

نتیجه سهل انگاری و بی تفاوتی برخی 
از مسئووالن و مردم است و نباید به هر 
قیمتی با این تغییرات موافقت گردد  به 
عنوان مثال در همین استان همسایه ما 
و در نتیجه مطالبات جدی شــهروندان 
تبریزی که همچون شهروندان اردبیلی 
ترک زبان هســتند، چندین سال است 
مســئووالن شــهری تبریز نسبت به 
بازگردانــدن و حفظ اســامی قدیمی 
اماکن و محالت این کالنشــهر اقدام 
نموده اند.انصــاری با یادآوری اینکه ما 
حتی به اسامی قدیمی کوچه های شهر 
اردبیل هم رحم نکرده ایم، ادامه داد: ما 

با این اقدام در واقع با دست خود هویت 
و اصالت شــهر را از بین می بریم و راه 
را بــرای تغییرات و تعویض های دیگر 
باز می کنیم که باید با این وضع برخورد 

جدی صورت بگیرد.
وی با برشــمردن اســامی ترکی و 
اصیل بســیاری از محــالت قدیمی 
شــهر اردبیل که در حــال حاضر تغییر 
نــام یافته اند، گفت: چه ایرادی دارد که 
اســامی زیبا و ترکــی قدیمی محالت 
اردبیل همچون قره دینک، زنجیرلی، 
قره دنــک، آقا نقی خرمنــی، اونچی  
میدان و غیره کــه در بین مردم هم به 

رغم تغییر نام به همین عناوین شناخته 
می شود و محبوبیت دارند، حفظ شود؟

وی اضافــه کرد: تــا زمانی که در 
کســوت عضو شورای شهر در پارلمان 
محلــی در خدمت مردم قدرشــناس 
اردبیل باشــم، همه تالش خود را برای 
بازگردانــدن اســامی قدیمی و اصیل 
محالت و اماکن مختلف شــهر اردبیل 

به کار خواهم گرفت.
انصاری همچنین در بخش دیگری 
از سخنان خود در مخالفت با ارائه مجوز 
دوباره برای بازســازی کشــتی از کار 
افتــاده موجود در شــورابیل، گفت: در 
شرایطی که طرح جدید سرمایه گذاری 
بــرای راه اندازی کشــتی تفریحی با 
امکانات بیشــتر و ویژگی های ایده آل 
تر در دریاچه شــورابیل مصوب شده و 
در آســتانه عملیاتی شدن است، تاکید 
مجدد بــرای احیای یک طرح امتحان 

پس داده و ناموفق، ضرورتی ندارد.
وی اضافه کرد: این کشــتی به گل 
نشســته دیگر در شــان و اصالت شهر 
توریستی و گردشــگری چون شهر ما 

نیست.

مدیرکل امور مالیاتی اســتان اردبیل از استقرار باجه 
های میز خدمت در این اداره کل خبر داد.

به گزارش جام جم اردبیل رسول نوع پرور با بیان این 
خبر گفت: برای تسهیل در روند ارائه خدمات به مودیان 
مالیاتــی باجه های میز خدمت در اداره کل امور مالیاتی 

مستقر شدند.
نوع پرور به اســتقرار میز خدمت بــه عنوان یکی از 
اقدامــات مهم در بحث توســعه دولــت الکترونیک و 
هوشــمند ســازی اشــاره کرده و افزود: ارائه خدمات 
الکترونیکی پس از اخذ شناسه خدمات و تاییدیه سازمان 
اداری و استخدامی کشور از طریق پورتال های سازمان 
انجام می شود و این شیوه ارائه خدمات به مودیان موجب 
تســهیل و تســریع در فرایندها و افزایش شفافیت شده 

است.
وی همچنیــن اضافه کرد: بــا تعریف باجه های میز 
خدمت در ســالن های اختصاصی امور مودیان و ابالغ 
احــکام کارکنان از این به بعد بــدون مراجعه به اتاق ها 
صرفا خدمات خود را در ســالن های مذکور که در ادارات 

ایجاد شده است دریافت خواهند نمود.
نــوع پرور در مورد اجرایی شــدن این طرح گفت: بر 
اساس دستاوردهای پروژه تعریف و پیاده سازی خدمات 
مودیان )TSI1 ( و پس از اجرای پروژه استاندارد سازی 

فرایندهای مالیاتی)PSD( در ادرات کل امور مالیاتی، 
باجــه های خدمات جهت ارائه خدمــات به مودیان در 

تمامی روزها و ساعات کاری مستقر هستند.
وی اضافــه کرد: به جرات می توانیم بگویم که اداره 
کل امور مالیاتی استان در بحث میز خدمت الکترونیکی 
و حضوری در بین دســتگاههای اجرایی استان پیشرو و 
پیشقدم بوده و مدتها قبل از ابالغ دستورالعمل سازمان 
اداری و اســتخدامی کشــوری این موضوع را عملیاتی 

نموده است.
نوع پرور برخی موارد ارائه شده در این طرح  را یادآوره 
شــده و ادامه می دهد: مواردی از قبیل اطالع رســانی 
شــفاف در مورد هر یک از خدمات ارائه شده، امکان اخذ 

درخواست خدمت توسط ارباب رجوع در قالب فرم های 
الکترونیکی، انجام تمام اســتعالمات و فرایندهای بین 
دستگاهی ، ارائه کد رهگیری منحصر به فرد درخواست 
کننــده خدمت، امکان ارســال پیامک به منظور اطالع 
رسانی مراحل پردازش خدمت و نظر سنجی الکترونیکی 
از مودیان مالیاتی در مورد کیفیت ارائه خدمات منطبق با 

مفاد دستورالعمل میز خدمت لحاظ شده است.
وی همچنین افــزود: اقدامات تکمیلی در خصوص 
میــز خدمت الکترونیکی جهــت ارائه خدمات بصورت 

الکترونیکی به مودیان مالیاتی را در دست اقدام داریم.
نوع پرور دیگر اقدامات در راستای طرح جامع مالیاتی 
میز خدمت را یادآور شــده و ادامــه داد: صدور گواهی 
تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم،مالیات 
بر در آمد حقوق،ارائه شــماره اقتصادی،دریافت و ارائه 
اظهار نامه مالیات بر در آمد اشــخاص حقوقی و حقیقی 
، ارائــه اظهار نامه مالیات بــر در آمد اجاره امالک ، ارائه 
اطالعات صورت معامــالت فصلی موضوع ماده 16۹ 
قانون مالیاتهای مســتقیم،ارائه اطالعات موضوع ماده 
16۹ مکرر قانون مالیاتهای مســتقیم ودریافت مالیات 
بر درآمد مشــاغل خودرو از موضوعات اجرایی در قالب 
 میز خدمــت الکترونیکی امور مالیاتی اســتان اردبیل

 می باشد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل 
از رشد 17% صادرات استان طی امسال نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته خبر داد.
بــه گزارش جام جم اردبیل »ســید حامد عاملی« با 
اعالم این خبر گفت: براســاس آمار هــای دریافتی از 
گمرکات استان در 6 ماهه امسال ارزش دالری صادرات 

غیر نفتی استان به ۹/31 میلیون دالر رسیده است.
عاملی افزود: از این مبلغ 8/16 میلیون دالر صادرات 
کاال و مبلغ 1.15 میلیون دالر صادرات چمدانی اســت 

که نسبت به مدت مشابه 17% رشد را نشان می دهد.
وی مصنوعاتــی نظیر پالســتیک، ســیب زمینی، 
پروپیلن، بیسکویت و سایر کاال های صنعتی را از عمده 
 تریــن کاالهای صادراتی اســتان نام بــرد و ادامه داد: 
کشــور های عراق، آذربایجان، ترکمنستان، افغانستان 
و گرجســتان از مهم  ترین کشور های مقصد صادراتی 

استان اردبیل هستند.
وی همچنین ظرفیت باالی استان اردبیل در جهت 

توســعه صادرات غیر نفتی بخصــوص در حوزه تولید و 
کشت انواع محصوالت کشاورزی را یاد آور شد و اضافه 
کرد: این ظرفیت می تواند زمینه ســاز رشــد و توسعه 
صــادرات غیر نفتی اســتان چرا که بــازار محصوالت 
کشــاورزی اردبیل با نام سیب زمینی شناخته شده است 
البته در سال های اخیر کشت محصوالتی نظیر زعفران 

و پسته نیز در این استان نتیجه بخش بوده است.
عاملی افزود: تولیدات باغی اســتان می تواند زمینه 
های سرمایه گذاری در حوزه فرآوری میوه با جهت گیری 
صادراتی از قبیل احداث واحد هایی مانند ســورتینگ و 
بسته بندی، ایجاد سرد خانه، تولید کنستانتره و آب میوه 

و... را در استان ایجاد کند.
وی ادامه داد: در بخش معدن نیز استان اردبیل با دارا 
بودن معادن گوناگون در گروه معادن مصالح ساختمانی 
از وضعیت مناســبی در سطح کشور برخوردار بوده و در 
زمینه معادن فلزی نیز با اتمام عملیات اکتشــافی، چشم 
انداز خوبــی در حوزه عناصر طال، نقره، مولیبدن و مس 

برای استان متصور است. 
عاملــی اضافه کرد: این اســتان بــه دلیل موقعیت 
جغرافیایــی و معــادن پر تعدادی کــه دارد، در صورت 
اســتخراج کانی و ســنگ های قیمتی و نیمه قیمتی از 
 آن، می تواند باری از رشــد اقتصادی استان را به دوش 

گیرد.
وی همچنیــن گفت: با فعال ســازی بازارچه های 
مشترک مرزی، توسعه فعالیت  های تجاری مرز نشینان، 
با توســعه شبکه ریلی و سرمایه گذاری در زیر ساخت  ها 
بویژه راه  های مواصالتی اســتان و نیز با ایجاد شــبکه 
ریلی راه آهن و توســعه فرودگاه  های استان می توانیم 
افزایش چشــم گیر صادرات غیر نفتی را شــاهد باشیم.

عاملی در پایان اظهار داشــت: توسعه توافقات و تفاهم 
نامه های اقتصادی با کشور های همسایه و اعمال تعرفه 
های ترجیحی در جهت توسعه تجارت خارجی و کاهش 
هزینه های مبادله  ای می تواند نقش مهمی را در توسعه 

اقتصاد و صادرات غیر نفتی ایفا نماید.

سرپرســت معاونت صنایع دســتی اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری استان اردبیل 

از حضور برندهای صنایع دســتی کشــور در چهارمین 
نمایشگاه ملی گردشگری استان خبر داد.

بــه گزارش جام جم اردبیل» ملکه گلمغانی زاده « با 
اعالم این خبر گفت: در چهارمین نمایشگاه ملی میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل، 40 

غرفه برای صنعتگران پیش بینی شده است.
گلمغانی زاده به دعوت از هنرمندان برجســته استان 
اردبیل در این دوره از نمایشــگاه اشــاره کرده و اضافه 
کرد: در این دوره از نمایشــگاه صنعتگران و هنرمندان 
8 اســتان حضور دارند و تالش بر این بوده تا صنعتگران 
 برجسته و توانمند استان ها در نمایشگاه مشارکت داشته 

باشند.

وی افزود: در این نمایشــگاه رشــته های مختلف 
صنایع دســتی در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت 
و در برخــی غرفه ها بیش از یک صنعتگر حضور خواهد 
داشــت در ضمن تمامی غرفه ها به صورت ورک شاپ 
برگزار شده و با مشارکت واحد آموزش اداره کل، کارگاه 

های تخصصی آموزشی نیز برگزار      می شود.
سرپرســت معاونت صنایع دســتی اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری استان تاکید 
کــرد: در طــول مدت برگزاری نمایشــگاه از 4 تا 8 تیر 
مــاه، مراجعان می توانند عالوه بر بازدید و خرید صنایع 
دســتی نسبت به ثبت نام جهت شرکت در کالس های 

آموزشی نیز اقدام کنند.

امور مالیاتی استان، پیشتاز در استقرار باجه های میز خدمت
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حضور برندهای صنایع دستی کشور در نمایشگاه ملی 
گردشگری اردبیل

خبر خبر
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تجاری سازی، عمده مطالبه تولیدکنندگان 
گیاهان دارویی 

قائم مقام انجمن گیاهان دارویی اســتان اردبیل گفت: مشکل تجاری سازی و 
ضرورت ســرمایه گذاری در حوزه گیاهان دارویی و تولیدات و فرآوری داروهای 
گیاهی به شــدت در استان اردبیل احساس می شــود و انتظار می رود در این باب 

گام هایی عملی برداشته شود.
سیدشــیوا اســبقیان در گفت وگو با خبرنگار ما، اظهار کرد: با پیگیری و عنایت 
خاص استاندار اردبیل ما در روزهای آینده شاهد برگزاری سمینار تولید، فرآوری و 
تجاری سازی گیاهان دارویی در استان اردبیل خواهیم بود که با حضور میهمانان 
ویژه کشوری، صاحبنظران و محققین و برخی از سرمایه گذاران شاهد اجرای این 

سمینار خواهیم بود.
وی بیان کرد: این سمینار صبح 27 خرداد ماه در دانشگاه آزاد با محتوای علمی، 
تحقیقاتی و پژوهشــی و نوبت بعد از ظهر نیــز در اتاق بازرگانی اردبیل با موضوع 
تجاری ســازی تولید گیاهان دارویی و 28 خرداد نیز در استانداری اردبیل با هدف 
جمع بندی سمینار و بررسی مشکالت توسط صاحبنظران با حضور استاندار اردبیل 

برگزار خواهد شد.
قائم مقام انجمن گیاهان دارویی اســتان اردبیل خاطرنشــان کرد: عالوه بر 
مســئوالن وزارت بهداشــت و درمان و محققان و اســاتید علمی کشوری، ما از 
تولیدکنندگان برجسته کشوری در حوزه گیاهان دارویی و داروهای گیاهی و برخی 
از شرکت های فعال در این حوزه و  مسئوالن جهاد کشاورزی دعوت کردیم تا در 
این سمینار در اردبیل حضور پیدا کنند که با همکاری استانداری، جهاد دانشگاهی، 
اتاق بازرگانی اردبیل، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل، سازمان صنعت، معدن و 
تجارت، اداره کل منابع طبیعی، دانشگاه محقق و مرکز تحقیقات گیاهان دارویی 

ابن سینای اردبیل برگزار خواهد شد.
رئیس مرکز تحقیقات طب اســالمی گیاهان دارویی ابن سینای اردبیل بیان 
کرد: ما در این ســمینار تالش می کنیم تا توانمندی استان اردبیل را به نحو احسن 
در حوزه گیاهان دارویی معرفی کرده و از تجربیات ســایر گروه های فعال در این 
عرصه در مســیر جذب ســرمایه گذاران و ایجاد کارخانجات داروهای گیاهی و 

استانداردسازی تولیدات گیاهی استفاده کنیم.
اســبقیان گفت: ما در بخش کشت، داشــت و برداشت محصوالت گیاهی در 
اردبیل مشکل نداریم، بلکه مشکل اصلی ما در جذب سرمایه گذار برای راه اندازی 
و ایجاد کارخانه های کارخانجات فرآوری، بســته بنــدی و ایجاد بازار برای این 
محصوالت اســت که قطعا اتاق بازرگانی با همراهی تجار در حل این مشــکالت 
می توانند کمک شایانی داشته باشند و انشااهلل با حمایت مقام عالی استان بتوانیم 
ضمن استانداردسازی، گیاهان دارویی را در مرکز استان با برند اردبیل تولید کنیم.

وی افزود: ما در نشست های آینده و همایش ملی که در این حوزه تدارک دیدیم 
سعی خواهیم کرد توانمندی های خود را در استان اردبیل در تولید گیاهان دارویی 
نشــان داده و با همراهی مراکز علمی، تحقیقاتی و مجموعه های فعال در کشــور 
بویژه اســتان اردبیل بتوانیم در کنار تولید و عرضه گیاهان دارویی و فرآورده های 
داروهای گیاهی متنوع این استان را به قطب صادرات در این بخش تبدیل کنیم.

قائم مقام انجمن گیاهان دارویی اســتان اردبیل ادامه داد: با تشکیل دبیرخانه 
این همایش به صورت مرتب مســائل و موضوعات مورد رصد و پیگیری خواهد 
گرفت و با توجه به اهتمام ویژه اســتاندار اردبیل به این بخش، ما به صورت ملی 
مباحث را پیگیری خواهیم کرد تا در آینده نزدیک نیز با برگزاری یک همایش ملی 

بیش از گذشته توانمان را در این عرصه نشان دهیم.

 معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اردبیل:
کلکسیون گیاهان دارویی با 250 گونه فعال 

است 
معاون پژوهشــی دانشگاه آزاد اسالمی واحد استان اردبیل گفت: دانشگاه آزاد 
بیش از 20 ســال است که نســبت به راه اندازی کلکسیون گیاهان دارویی با 250 
گونه و همچنین گردآوری بذور ســازگار با شــرایط آب و هوایی و اقلیمی استان 

اردبیل اقدام کرده است.
محمد ضعیفی زاده در ســمینار گیاهان دارویی در دانشگاه آزاد اسالمی اردبیل 
با اشــاره به توانمندی های گیاهان دارویی و تحقیقاتی استان اردبیل اظهار کرد: 
اســتان اردبیل از نظــر پهنه بندی دما، بارش و اقلیم متفــاوت در رویش گیاهان 
دارویی یک منطقه ممتاز است به طوری که تاکنون 450 گونه گیاه دارویی در این 

استان شناسایی شده است.
وی با اشــاره به شناسایی 6 گوه شهدزاده و گردزا در حوزه تولید عسل دارویی 
خاطرنشــان کرد: واحد تحقیقات بخش گیاهان دارویی دانشگاه آزاد، کشاورزی 
و منابع طبیعی، مرکز تحقیقات ابن ســینا و واحدهای رشــد و فناوری دانشگاه ها 
در این حوزه فعالیت گســترده ای دارند به طوری که جهاد دانشگاهی واحد استان 
اردبیل نیز به صورت تخصصی در این حوزه با همراهی 15 شــرکت فناور و دانش 
بنیان فعالیت می کند و تاکنون 2۹ فرموالسیون دارویی در حوزه دام و انسان تهیه 
و توزیع کرده اســت.عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد استان اردبیل 
بیان کرد: ما با اســتفاده از ظرفیت دانشکده پزشکی و رشته شیمی و فتوشیمی در 
بحث گیاهان دارویی و اســتفاده از آزمایشگاه فعال در این حوزه ورود پیدا کردیم 
به طوری که کلکســیون گیاهان دارویی این دانشگاه با 250 گونه در حال حاضر 
فعالیت می کنند.ضعیفی زاده عمل آوری محصوالت متنوع در این حوزه را به شکل 
گلخانــه ای و تالش برای نجات گونه های در حال انقراض یادآور شــد و تصریح 
کرد: به نظر می رسد این حوزه متولی چندان مشخصی ندارد و هنوز حلقه گمشده 
بین جهاد کشــاورزی، وزارت بهداشــت و درمان و صنایع دارویی وجود دارد که 
نتوانســته ایم به شکل کاربردی طب گیاهی و سنتی را توسعه دهیم به طوری که 

پزشکان ما از تجویز دارو در قالب گیاهان دارویی اجتناب می کنند.

 شناســایی 270 گونه گیاه دارویی و معطر 
در اردبیل

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل نیز در این سمینار به شکل گیری 
کلکسیون گیاهان دارویی شمالغرب در ایستگاه سامیان اردبیل با جمع آوری 176 
گونه اشــاره و اظهار کرد: تاکنون نســبت به شناســایی 270 گونه گیاه دارویی و 
معطر به شکل علمی اقدام کردیم که از بین آنها 5 تا 10 گونه باید برندسازی شود.

خلیل نیکشــاد بیان کرد: در کنار این مجموعه ما مرکز آراللو را داریم که 270 
گونه نیز در این مرکز در معرض دید قرار گرفته و ما با پرداخت ســه میلیون تومان 

تسهیالت یارانه دار به ازای هر هکتار از تولیدکنندگان حمایت می کنیم.
وی از توزیع 45 هزار اصله گل محمدی و توســعه کشــت گیاهان دارویی در 
160 هکتــار از اراضی زیر نظر مهندســان متخصص خبر داد و گفت: تولید بیش 
از 4 هــزار تن محصوالت متنوع گیاهان دارویی و تــالش برای فرآوری آنها در 
قالب یک نظام مشخص تهیه و عرضه محصوالت مورد توجه قرار گرفته است.

بســته بندی و برندسازی گیاهان 
دارویی مورد غفلت واقع شده است

کشاورزی  کمیسیون  رئیس 
اتــاق بازرگانی، صنایع و معادن و 
کشاورزی اســتان اردبیل گفت: 
متاســفانه تاکنون برندســازی، 
بســته بندی و استانداردســازی 
گیاهــان دارویی مــورد غفلت و 
بی توجهی قرار گرفته در حالی که 

این ظرفیت باید در اردبیل احیا و تقویت شود.
عیســی شــاهی زارع اظهار کرد: با برگزاری ســمینار تولید و 
تجاری سازی گیاهان دارویی سعی خواهیم کرد تا بیش از هر زمان 
دیگر ظرفیت تولید گیاهان دارویی متنوع را در دشــت های استان 
اردبیل به صور خودو معرفی کنیم به طوری که این استان از لحاظ 

تنوع گیاهان دارویی با کل اروپا برابری می کند.
وی ویژگی گیاهان دارویی اســتان را با عطر، اسانس و فرآوری 
خاص یادآور شــد و خاطرنشــان کرد: همین ویژگی ها سبب شده 
تــا گرایش مردم به مصرف گیاهــان دارویی اغلب به صورت خام 
بیشــتر از گذشته باشــد هر چند که این گرایش با تاخیر انجام شده 
است.رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و 
کشــاورزی استان اردبیل فروش فله ای گیاهان دارویی را در بازار و 
عطاری  ها یادآور شد و بیان کرد: این نحوه استفاده خال بزرگ توجه 
به صنایع بسته بندی و برندسازی را آشکار می کند و ما چاره ای جز 
گرایش به این ســمت در عرصه تجارت بین المللی نداریم.شاهی 
زارع تصریح کرد: انتظار می رود دســتگاه های ذیربط و واحدهای 
تولیدی این بخش با یک نگاه واقع بینانه و تولیدمحور به این عرصه 
زمینه تجاری ســازی و صادرات این محصوالت باارزش را فراهم 
آورنــد.وی ادامه داد: باید این ثروت گرانبها را که طبیعت به صورت 
رایگان در اختیار ما قرار داده است قدر بدانیم و در راستای تولید، بهینه 
توزیع و صادرات آن در سطح ملی و بین المللی با تکیه بر دانش فنی 

خودمان اقدامی منطقی و معقول را انجام دهیم.

عضو هیات علمی وزارت بهداشت:
صادرات گیاهــان دارویی با افت 

محسوسی روبه روست
عضو هیات علمی وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 
گفت: صادرات گیاهان دارویی در کشــور با افت محسوسی روبه رو 
شــده به طوری کــه در این بخش حتی از امــارات و ترکیه نیز در 

خاورمیانه عقب ماندیم.
طالب در سمینار گیاهان دارویی در اردبیل اظهار کرد: کشور ما از 
دیرباز در حوزه طب سنتی و گیاهان دارویی منبع غنی و دارای اسناد 
معتبر بوده به طوری که در زیســت بوم های مختلف این سرزمین 
گونه های مختلفی از گیاهان دارویی کشــت و عمل آوری می شده 
اســت.وی وجود 2 هزار و 500 گونه گیاهی را در کشور یادآور شد و 
خاطرنشــان کرد: ما از لحاظ تولید و عمل آوری گیاهان دارویی در 
این بین از کشــورهایی نظیر چین، هند و دول اروپائی عقب ماندیم 
به طوری که از سهم 5 هزار میلیارد دالری تجارت گیاهان دارویی 
ســهم ایران تنها 440 میلیون دالر است که چهار درصد این سهم 

صادراتی متعلق به کشورمان می باشد.
عضو هیات علمی وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 
سطح زیرکشت گونه های گیاهان دارویی را 150 هزار هکتار اعالم 
کــرد و گفت: عمده این اراضی به کشــت زعفران، گل محمدی و 
بابونــه اختصاص یافته و مقدار کمی تنها ســایر گیاهان دارویی را 
شــامل می شود.طالب سرانه مصرف گیاهان دارویی را به ازای هر 
نفر یک کیلوگرم در طول سال دانست و افزود: ظرفیت کارخانجات 
اسانس و عصاره گیری ما 200 هزار تن است در حالی که در این بین 
ما می توانیم با توجه به اقلیم و شرایط آب و هوایی کشورمان تولید 

متنوعی را داشته باشیم تا به اسناد چشم انداز 20 ساله دست یابیم.

معاون استاندار:
نباید به فضای یاس و ناامیدی در 

اقتصاد اردبیل دامن زد
معاون امور اقتصادی و منابع انسانی استاندار اردبیل گفت: نباید 
در مسیر توسعه و پیشــرفت استان بویژه تحول اقتصادی عده ای 
آیه یاس بخوانند و سخن از محقق نشدن اهداف و برنامه ها داشته 
باشند.بهمن حسین زاده در همایش تولید و تجاری سازی گیاهان 
دارویــی در اتاق بازرگانی اردبیل اظهار کرد: بیشــترین اشــتغال 
اســتان در حوزه کشاورزی است هر چند که ممکن است در بحث 
بهره وری و صنایع تبدیلی مشکالت و معایبی داشته باشیم که قطعا 
براحتی می توانیم بــا برنامه ریزی و هدفگذاری و همچنین جذب 

سرمایه گذاران در این بخش موفق عمل کنیم.
وی تولید و صادرات گیاهان دارویی را منبع درآمد خوب با ارزش 
افزوده ارزشــمند برای فعاالن این بخش در اســتان اردبیل اعالم 
و خاطرنشــان کرد: ما آمادگی داریم از محل اشــتغال روستایی و 
تسهیالتی که به این حوزه به مبلغ 280 میلیارد تومان با نرخ سود 6 
درصــد پرداخت می کنیم از بخش گیاهان دارویی، تولید و فرآوری 
آن حمایت کرده و نسبت به تجاری سازی و بازاریابی در این بخش 
با تولید متنوع حمایت های الزام را انجام دهیم.این مســئول گفت: 
در بحث اشــتغال فراگیر نیز با نرخ ســود 10 تا 12 درصد پرداخت 
تســهیالت را به فعاالن این بخــش انجام می دهیم که قطعا تمام 
هدفگذاری و برنامه ریزی مســئوالن استان بر این است تا در این 
بخش بتوان به اهداف مورد نظر دست یافت.حسین زاده به پیگیری 
برای احداث شــهرک تخصصی دارو در استان اشاره کرد و افزود: 
ما از جهاد دانشــگاهی و مراکز تخصصی رشد در واحدهای فناور 
دانشگاه خواســته ایم تا در بحث تولید، بسته بندی و تجاری سازی 
گیاهان دارویی پیشــنهادات و برنامه های خــود را ارائه کنند تا با 
همراهی و هماهنگی منســجم بتــوان در این عرصه به توفیقات 

مناسب دست یافت.

به همت جهاد دانشگاهی واحد اردبیل و اتاق بازرگانی برگزار شد؛

  سمینار تولید و تجاری سازی گیاهان دارویی 
در اردبیل

بــه همت جهاد دانشــگاهی واحد 
اردبیــل و اتــاق بازرگانــی، صنایع و 
معادن و کشــاورزی اردبیــل اولین 
سمینار تولید، تبدیل و تجارت گیاهان 

دارویی در اردبیل برگزار  شد.
دبیــر کل اتاق بازرگانــی، صنایع 
و معادن و کشــاورزی استان اردبیل 
اظهار کرد: بــه دنبال هماهنگی های 
اســتانی و بــه عنــوان پیش نیاز یک 
همایش ملــی ما در روزهای 27 و 28 
خرداد ماه با همکاری جهاد دانشگاهی 
واحد اردبیل و دانشــگاه آزاد نســبت 
بــه برگــزاری این ســمینار علمی و 
تخصصی اقدام می کنیم تا در آینده ای 
نزدیک شــاهد برگزاری یک همایش 

ملی و کشوری در این حوزه باشیم.
حســین وثوقی ایرانی خاطرنشان 
کرد: بر این اساس دبیرخانه این سمینار 
شــکل گرفته و با تشکیل دو جلسه در 
اتاق بازرگانی با حضور ســازمان ها و 
نهادهای مرتبط سعی کردیم تا در ابعاد 
مختلــف روی این موضــوع متمرکز 
شده و نســبت به تقویت حوزه تولید، 
تبدیل و تجاری ســازی آن با رعایت 

استانداردهای جهانی اقدام کنیم.
وی افــزود: این ســمینار در ســه 
بخش تولیــد با محوریت ســازمان 
جهــاد کشــاورزی و بهره بــرداران، 
بخــش تبدیــل مراکز رشــد جهاد 
دانشــگاهی، پارک علــم و فناوری و 
بخــش خصوصی و حــوزه تجارت با 
محوریت اتــاق بازرگانی برنامه ریزی 

و هدفگذاری  شده است.
دبیر کل اتــاق بازرگانی، صنایع و 
معادن و کشاورزی استان اردبیل بیان 
کرد: با توجه بــه اینکه تولیدکنندگان 
این بخش مشــکل اساسی را در حوزه 
بازار و تجاری سازی اعالم کردند ما در 
اتاق بازرگانی با دعوت از صاحبنظران 
و متخصصین ســعی می کنیم همراه 
فعاالن این بخش باشیم تا مشکالت 
پیــش رو با کمــک و همراهی تجار و 

بازرگانان برطرف شود.
وثوقی ایرانی گفت: تولیدکنندگان 
گیاهان دارویی متاسفانه یکی در میان 
در طول ســال های اخیر با مشــکل 
عرضه محصول خــود به بازار روبه رو 
بودند که قرار شــد در قالب این سمینار 
و همایش ملی که در ســال های آینده 
برگزار خواهد شــد بتوانیم از ظرفیت 

عظیم تجار و بازرگانان استفاده کرده و 
صــادرات را به اقصی نقاط دنیا تقویت 

کنیم.
وی اســتان اردبیل را مســتعد در 
بخش تولیــد انواع گیاهــان دارویی 
برشمرد و تصریح کرد: برای تصاحب 
بازارهــای بین المللــی باید یک کار و 
اقــدام عملی را انجام دهیم تا اســتان 
اردبیل که از نظر اقلیم، شــرایط آب و 
هوایی و خاک در مستعدترین وضعیت  
برای عمل آوری این محصوالت قرار 
دارد بتواند به اهداف مورد نظر دســت 

یابد.
دبیــر کل اتاق بازرگانــی، صنایع 
و معادن و کشــاورزی استان اردبیل 
اظهار کرد: ما براحتی می توانیم ســایر 
زنجیره هــای تولید، تبدیل و صادرات 
گیاهان دارویی را به شــکل اقتصادی 
فراهم آوریم تا با ارزش افزوده بیشــتر 
صادرات این محصوالت به توســعه 

اقتصادی استان اردبیل کمک کند.

*خوشه گیاهان دارویی در 
اردبیل راه اندازی شود

دبیــر کل اتاق بازرگانــی، صنایع 
و معادن و کشــاورزی استان اردبیل 
گفت: پیشــنهاد می کنیم تا خوشــه 
گیاهــان دارویی در اســتان اردبیل 
راه اندازی شــود که قطعا اگر خروجی 
این سمینار راه اندازی این خوشه باشد 
برای مــا کار ارزشــمند، مفید و موثر 

خواهد بود.
وی با بیــان اینکه گیاهان دارویی 
می توانند منبــع غنی برای صادرات و 
ارزآوری برای کشــور محسوب شود، 
خاطرنشــان کرد: همانند نفت برای 
کشــور گیاهان دارویی و عسل برای 
اســتان اردبیل می توانــد منبع بزرگ 

درآمد و تحول اقتصادی به شــمار آید 
به شــرط آنکه بتوانیم نسبت به ایجاد 
و توســعه صنایع جانبــی و حمایتی 
آن با تکیه بر ســرمایه گذاری بخش 

خصوصی اقدام الزم را انجام دهیم.
دبیر کل اتــاق بازرگانی، صنایع و 
معادن و کشــاورزی استان اردبیل به 
بهبود فضای کســب و کار در اســتان 
اشــاره کرد و گفت: ما بــرای ارتقای 
شــاخص های کسب و کار خود که در 
بین 185 کشــور در رتبه 124 هستیم 
محکوم به ایجــاد ظرفیت های جدید 
تولیــدی، کارآفرینی و اشــتغالزایی 
هســتیم که در این حــوزه می توانیم 
زمینه های یک تحول جدی را فراهم 

کنیم.
وثوقــی ایرانی توجه بــه حلقه ها 
و خوشــه های بــه هم پیوســته این 
صنعت پردرآمد را یادآور شــد و افزود: 
اگر استان همســایه ما توانسته است 
در تجــارت آجیل در کشــور و حتی 
دنیا یــک موفقیت ارزشــمندی را به 
دســت آورد ما نیز براحتی می توانیم 
با تشکیل خوشه های تولیدی گیاهان 
 دارویــی در ایــن حــوزه موفق عمل 

کنیم.
وی ضــرورت راه انــدازی ایــن 
خوشه ها را در استان اردبیل با توجه به 
توانمندی ها و ظرفیت های بسیار باال 
یادآور شــد و بیان کرد: امیدواریم در 
این بخش بتوانیم به اهداف مورد نظر 

دست پیدا کنیم.
دبیر اولین سمینار گیاهان دارویی 
در اســتان اردبیل نیز در مــورد ابعاد 
مختلــف تاثیــر گیاهــان دارویی در 
زندگی انســان و همچنین استفاده از 
ایــن نعمت الهی گفت: کشــورهایی 
نظیر چین و هندوستان درآمد هنگفتی 

را از تولیــد، عرضه و صادرات گیاهان 
دارویی نصیــب خود کرده اند در حالی 
که کشــورمان منابع غنــی تولید این 

گیاهان دارویی به شمار می روند.
حجت االســالم رجب نــژاد بیان 
کرد: در حالی که 250 بیمارستان طب 
سنتی و درمان گیاهان دارویی در چین 
فعالیت کرده و بیش از هزاران داروخانه 
در این زمینه فعال هستند کشور چین 
5 میلیــارد تومان درآمــد از این محل 
دارد در حالی که ما هنوز نتوانستیم در 
این حوزه به شــکل منسجم و مناسب 

عمل کنیم.
وی ضرورت راه اندازی کارخانه ها 
و کارگاه هــای مرتبــط بــا گیاهان 
دارویــی را یادآور شــد و افــزود: باید 
حلقه مفقوده فعــاالن این حوزه نظیر 
جهاد کشــاورزی، بهداشت و درمان و 
مراکز بیمارستانی و پزشکان به خوبی 
شناسایی شــده و ضمن فعال کردن 
عطاری هــا و آموزش به آنها بتوانیم از 
این ثروت عظیم به نفع تولید اشــتغال 
و کارآمدی اقتصادی بیشــتر استفاده 

کنیم.
در ادامه این نشســت میرفخرایی 
دبیر انجمن تولیدکننــدگان گیاهان 
دارویــی نیز با بیان اینکه 160 کمپانی 
در عرصــه تولید گیاهــان دارویی به 
عضویت ایــن انجمن درآمدند، گفت: 
در حــال حاضر با صــدور پروانه تولید 
و بسته بندی برای واحدهای مختلف 
سعی می کنیم تا توان تولید و فرآوری 
را در این بخش افزایش دهیم هر چند 
که هنــوز از کشــورهایی نظیر چین 
و هندوســتان در ایــن عرصه عقب 

هستیم.
وی ادامــه داد: در حالی که گردش 
مالی حوزه گیاهان دارویی تا آخر سال 
۹6 قریــب به 500 میلیارد تومان بوده 
است، ما باید این توان خود را به سرعت 
افزایــش دهیم به طــوری که در رقم 
120 میلیــارد دالر مبــادالت جهانی 
ســهم خوبی را برای خودمان داشته 

باشیم.
این مسئول افزود: در برنامه ششم 
توســعه مقرر است 20 درصد مصرف 
داروی کشور از محل گیاهان دارویی 
باشــد که این خود فرصت مناسبی را 
برای تحــول در این بخــش فراهم 

می آورد.

دبیــر ســمینار گیاهــان دارویی در 
اردبیل در ســخنانی با بیان اینکه اردبیل 
از لحاظ گیاهان دارویی ثروتمند اســت 
و حتی در حــوزه تولید گیاهان دارویی و 
عسل شــفابخش جزو برندهای جهانی 
محسوب می شــود، اظهار کرد: ما هنوز 
کشــاورزانمان را چندان موفق در حوزه 
کاشــت و عمل آوری گیاهــان دارویی 
ترغیــب نکرده ایم و بعد از 40 ســال از 
پیــروزی انقالب هنوز کتــاب گیاهان 
دارویــی و بانک اطالعاتی در این حوزه 

در استان اردبیل تدوین نشده است.
حجت االسالم محمدرضا رجب نژاد 
و  کارگاه هــا  راه انــدازی  ضــرورت 
کارخانه های تولید محصوالت فرآوری 
شــده در این حوزه را ضــروری خواند و 

خاطرنشــان کرد: این بسیار بد است که 
ما بعد از ســال ها در این اســتان دو سه 
روســتای نمونه برای تولید محصوالت 
گیاهان دارویی نداشــته باشــیم و بهتر 
است در قدردانی از ثروت عظیم و حفظ 
محیط زیست سالم جهادی عمل کنیم و 
به دور از شعارزدگی این سرمایه عظیم را 
به شــکل صحیح و درست مورد استفاده 
قــرار داده و به نســل های آینده منتقل 

کنیم.
وی پیشــگامی ایرانیان را در بحث 
گیاهــان دارویــی پیشــروتر از طب و 
داروســازی دانســت و افزود: محققان 
و دانشــمندان ما حتی بــا ذوق و عالقه 
اندوخته هــای خود را در ایــن حوزه به 
شعر کشیده و نسبت به تهیه کتاب های 

ارزان قیمت برای محرومان اقدام کردند 
اما امروز سیســتم آموزشی ما از تبلیغ و 

ترویج در این حوزه غفلت کرده است.
عضو هیــات امنای دانشــگاه آزاد 
اسالمی برگزاری این سمینار را در بحث 
تولیــد گیاهان دارویــی و طرح مباحث 

نظری در دانشگاه آزاد اسالمی و بخش 
تجاری سازی و تولید ثروت با محوریت 
دانشگاه آزاد مهم ارزیابی کرد و گفت: ما 
براحتــی می توانیم هم در بخش تولید و 
هم فرآوری و صادرات این محصوالت 

قوی تر از این عمل کنیم.

اردبیل در حوزه گیاهان دارویی ثروتمند است

به همت جهاد دانشگاهی 
واحد اردبیل و اتاق 

بازرگانی، صنایع و معادن 
و کشاورزی اردبیل اولین 
سمینار تولید، تبدیل و 

تجارت گیاهان دارویی در 
اردبیل برگزار  شد


