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ثبت 3 طرح سرمایه گذاری 
خارجی با بیش از 3 هزار میلیارد 

ریال 

کاهش 11/5درصدی سزارین 
در اردبیل 

تحول شهر با  همراهی 
سرمایه گذاران

 ساخت 15 مدرسه با 83 کالس 
از سوی خیرین مدرسه ساز 

 مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس اســتان اردبیل گفت: هم اکنون خیرین مدرسه ساز این استان 15 
پروژه مدرسه سازی در قالب 83 کالس درس در دست احداث دارند.

دولت لطفی در جشنواره خیرین مدرسه ساز شهرستان پارس آباد افزود: این پروژه ها با توجه...

اداره کل امور مالیاتی 
اردبیل، پیشرو در استقرار 

میز خدمت 
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اردبیل

شهردار اردبیل: 

پیاده راه عالی قاپو به بافت تاریخی شیخ صفی الدین اعتبار بخشیده است 



 شنبه 7  اردیبهشت 1398   شماره 5368

برخورداری 98% خانوارهای 
روستایی اردبیل از نعمت گاز

 مدیــر عامل شــرکت گاز اســتان اردبیل از 
برخورداری 98% خانوارهای روســتایی استان 

اردبیل از نعمت گاز خبر داد.
به گزارش خبرنگار جــام جم اردبیل » فیروز 
خدایــی« با بیان این خبر گفــت : در حال حاضر 
تمامــی 29 شــهر و یک هزار و 236 روســتای 
اســتان اردبیل از نعمت گاز برخوردار بوده که این 
مقدار تمامی خانوارهای شهری و 93% از خانوار 
روستایی استان را شامل می  شود که با بهره برداری 
 از پروژه های در دست اجرا این میزان به 98% ارتقا 

می یابد.
خدایی افزود: در ســال گذشته بیش از 7 هزار 
و 180 کیلومتر خطوط تغذیه و شــبکه توزیع گاز 
این شرکت نشــت یابی شده است تا نواقص آنها 
برطرف شــود. در ضمن هدف از انجام عملیات 
نشــت یابی ، شناسایی و ثبت نقاط مخاطره آمیز 
اســت که نشــتی گاز دارند و اطالع رسانی آن به 
تیم های کنترل و رفع نشتی که این فرآیند اجرایی 
جــزو مهمترین فرآیندهای ارائه خدمات ایمن به 

مشتریان است.
وی با اشــاره به اهمیت فرآیند نشــت یابی در 
شناســایی و کنترل نقاط مخاطــره آمیز اضافه 
کرد: به منظور مطابقت فعالیت های شــرکت با 
استانداردها و دستورالعمل های شرکت ملی گاز 
ایران، بازرســی هایی از پروژه های در حال اجرا، 
ایســتگاه های تقلیل فشــار و سیستم حفاظت 
کاتدی انجام شــده و در سال گذشته حدود 186 

هزار انشعاب مورد نشت یابی قرار گرفته است.  

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی اســتان اردبیل از ثبت 3 طرح سرمایه گذاری 
خارجی با مبلغ بیش از 3 هزاز میلیارد ریال در ســازمان سرمایه گذاری وزارت امور 

اقتصادی و دارایی در سال 1397در استان خبر داد.
خبرنگار جام جم اردبیل: هاشم مظفری با بیان این خبر گفت: برای اولین 

بار با حمایت و تسهیل امور سرمایه گذاران در مرکز خدمات سرمایه گذاری استان 
، مجموع سرمایه گذاری خارجی ثبت شده استان اردبیل در سازمان سرمایه گذاری 
و کمکهای فنی و اقتصادی ایران وزارت متبوع در سال 1397 ، بیش از 22 میلیون 

دالر ، معادل 3 هزار  میلیارد ریال شد.

نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان اظهار کرد : در این زمینه 3 طرح 
ســرمایه گذاری خارجی موفق به اخذ مجوز شده که امیدواریم  در سال جاری که 
ســال رونق تولید نامگذاری شده ، با حمایت همه جانبه از سرمایه گذاران داخلی و 

خارجی و تولید کنندگان شاهد رشد و پیشرفت اقتصادی منطقه باشیم .

ثبت 3 طرح سرمایه گذاری خارجی با بیش از 3 هزار میلیارد ریال  ضمیمه رایگان 2
روزنامه در استان 

اردبیل

خبر

ســازمان امور مالیاتی کشور با آسیب شناسی بموقع در خصوص 
تســهیل پاسخگوئی و تســریع در ارائه خدمات به مودیان مالیاتی، 
تغییرات بنیادینی را در نظام مالیاتی کشــور تحت عنوان طرح جامع 
مالیاتی آغاز کرده است. در راستای اجرای این طرح عظیم سراسری، 
ادارات کل امور مالیاتی اســتان اردبیل نیز دستخوش تغییر و تحول 
اساســی شــده اند که از جمله آنها می توان به استقرار باجه های میز 
خدمت در قالب سالن های امور مودیان در تمامی ادارات تابعه اشاره 

کرد.
 این بدان معنی اســت که اداره کل امور مالیاتی اســتان اردبیل 
مدتها قبل از ابالغ دســتور العمل سازمان اداری و استخدامی کشور 
در اجرای این پروژه مهم )میز خدمت( بین ســایر ادارات پیشــگام و 

پیشرو بوده است.
1-میز خدمت الکترونیکی

 در راســتای اجرای پروژه استاندارد ســازی فرآیندهای مالیاتی

)psd (، تمامی فرآیندهای مالیاتی و اجرائی ســازمان در همه منابع 
مختلف مالیاتی و فرآیندهای ســتاد و پشتیبانی سازمان، شناسائی و 
در یــک مجموعه یکپارچه و هدفمند و با بهره گیری از ابزارهای روز 
مدیریت فرآیندهای سازمانی و تعیین ارتباط بین فرآیندهای مختلف، 
مستند و پس از تحلیل، بر مبنای نظرات خبرگان و نظامهای مالیاتی، 
ارائــه گردید. این پروژه با بهره گیری از الگوهای جهانی، نظامهای 
کیفیت و مدلهای مدیریت فرآیند، حرکت به ســوی فرآیندگرایی و 
مــودی مــداری را فراهم آورد و با آغاز عملیات اجرائی آن از ســال 
1390، عالوه بر مســتند ســازی، مدیریت فرآیندهای سازمانی و 
بهبود فرآیندها، یک هدف عمده یکسان سازی فرآیندهای مالیاتی، 
تفکیک وظایف مالیاتی، اصالح و بهبود فضاهای کاری ادارات امور 

مالیاتی را در دستور کار قرار داد.
در اغلب خدمــات الکترونیکی مواردی از قبیل اطالع رســانی 
شــفاف در مورد هریک از خدمات ارائه شده، امکان اخذ درخواست 

خدمت توســط ارباب رجوع در قالب فرمهــای الکترونیکی، انجام 
تمام اســتعالمات و فرآیندهای بین دســتگاهی، ارائه کد رهگیری 
منحصربه فرد به درخواســت کننده خدمت، امکان ارســال پیامک 
بــه منظور اطالع رســانی مراحل پردازش خدمت و نظر ســنجی 
الکترونیکــی از مودیان مالیاتی در مورد کیفیت خدمات ارائه شــده 
منطبق یا مفاد دســتور العمل میز خدمت لحاظ شده است. در همین 

راستا می توان به اقدامات ذیل اشاره کرد:
الف-تشکیل واحد رسیدگی:

مســئولیت انجام فرآیند حسابرسی پرونده های مالیات را عهده 
دار شده اند.

ب-تشکیل بخش بایگانی متمرکز:
به منظور ســهولت دسترسی و فقط ســوابق به صورت منظم و 
مرتب و به منظور رســیدگی در فرآینــد صدور اوراق مالیاتی تمامی 
پرونده هــای موجود در واحدهــای مالیاتی جمع آوری و همگی آن 
در سیســتم بایگانی متمرکز ریلــی ادارات طبقه بندی و نگهداری 

می شوند.
ج-ارتقاء شــبکه محلی و گســترده )LAN و WAN ( به منظور 
اصالح و بهبود سرعت پاسخگوئی از طریق سامانه یکپارچه مالیاتی 
در این اداره کل با اســتفاده از آخرین سیستمها و تجهیزات مربوطه 

انجام شده است.
همچنیــن از جمله اقداماتی که در راســتای اجرای طرح جامع 
مالیاتی انجام گرفته است می توان به موارد ذیل اشاره کرد که همگی 

در قالب میز خدمت الکترونیکی ارائه می گردد.
1-گواهی تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم

2-مالیات بر درآمد حقوق
3-ارائه شماره اقتصادی

4-دریافت و ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
5- دریافت و ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی

6- دریافت و ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره امالک
7-ارائــه اطالعات صورت معامــالت فصلی موضوع ماده 169 

قانون مالیاتهای مستقیم
8-ارائه اطالعــات موضوع ماده 169 مکــرر قانون مالیاتهای 

مستقیم
9-دریافت مالیات بر درآمد مشاغل خودرو

2-میز خدمت حضوری
در راســتای اجرای پروژه استاندارد ســازی فرآیندهای مالیاتی، 
بهبود و اصالح فضای کاری در قالب دو بخش ســالن امور مودیان) 
در قالــب باجه های ارائه خدمات( و رســیدگی به پرونده ها) در قالب 
اتاق هایی مشــخص بدون ارتباط غیرضروری با مودیان( در دستور 
کار قــرار گرفت و فضاهــا و تجهیزات اداری خریــداری، اصالح، 
بازسازی و بهسازی شدند. واحد امور مودیان) باجه های میز خدمت( 
که مســئولیت ارتباط مستقیم با مودیان و پاسخگوئی درخواستهای 
آنان را دارد که از جمله ویژگی های آن می توان به موارد زیر اشــاره 

نمود:
الف(مهندسی مجدد جهت آزادسازی فضای فیزیکی داخلی

ب(تخریب دیوارهای داخلی جهت ایجاد فضای مناســب برای 
استقرار باجه های میز خدمت

ت(پارتیشــن بندی مناســب به منظور اســتفاده بهینه استقرار 
کارکنان و مدیران

پ(در نظر گرفتن سهولت دسترسی مودیان در سالنهای استقرار 
باجه های میز خدمت به کارکنان

ث(با تعریف باجه های میزخدمت در ســالنهای اختصاصی امور 
مودیــان تمام مودیان بدون مراجعه بــه اتاقها صرفًا خدمات خود را 

در سالنهای مذکور که در ادارات ایجاد شده اند دریافت می نمایند.

 اداره کل امور مالیاتی اردبیل، پیشرو در استقرار 
میز خدمت 
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خط و نشان دادستان اردبیل 
بــرای متجاوزان بــه حریم 

رودخانه ها
دادســتان عمومی و انقالب 
مرکــز اســتان اردبیــل گفت: 
اشخاصی که در سال های گذشته 
به حریــم رودخانه های اردبیل 
تجاوز کرده  اند هرچه ســریع تر 
نســبت به اصالح وضعیت اقدام 

کننــد در غیر این صورت ایــن اقدام به عنوان جرم مورد 
بررسی دستگاه قضایی استان قرار می گیرد. 

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، ناصر عتباتی 
در جلسه شورای حفاظت منابع، مجاری و تاسیسات آبی 
اســتان اردبیل با اشاره به ســیالب های اخیر در مناطق 
مختلف کشــور اظهار داشــت: با وجود تالش هایی که 
توسط دستگاه های مربوطه در زمینه رودخانه های استان 
به عمل آمده، تمامی دستگاه های مرتبط باید به وظایف 
خود در این زمینه عمل کنند.وی با بیان اینکه متاسفانه در 
بسیاری از نقاط استان در حاشیه رودخانه ها شاهد تجاوز 
به حریم و بستر رودخانه ها هستیم، گفت: اشخاصی که 
در ســال های گذشته به حریم رودخانه ها تجاوز کرده  اند 
هرچه سریع تر نسبت به اصالح وضعیت اقدام کنند در غیر 
این صورت این اقدام به عنوان جرم مورد بررسی دستگاه 
قضایی اســتان قرار خواهد گرفت.دادســتان عمومی و 
انقالب مرکز استان اردبیل با اشاره به اقدامات و توفیقات 
بسیار خوب شــرکت آب منطقه ای اردبیل در سال های 
اخیر بیان کرد: توفیقات به دست آمده در بخش آب استان 
باید تداوم داشته باشد.عتباتی با اشاره به کسب رتبه عالی 
شرکت آب منطقه ای اردبیل در راستای انسداد چاه های 
غیرمجاز آب افزود: در همین راستا دستگاه قضایی استان 
به نحو احســن با شرکت آب منطقه ای اردبیل همکاری 
داشته و امیدواریم همین روند ادامه داشته باشد.دادستان 
عمومــی و انقالب مرکز اســتان اردبیل با هشــدار به 
متجاوزان به حریم و بســتر رودخانه های استان تصریح 
کرد: با متخلفان در این حوزه با هماهنگی های انجام شده 

برخوردهای قانونی تشدید می شود.

تحول شــهر بــا همراهی 
سرمایه گذاران

رئیس کمیســیون مشارکت 
و ســرمایه گذاری شورای شهر 
اردبیل از تحول شهر با همراهی 
ســرمایه گذاران در سال 98 خبر 

داد.
زهرا قدیمی بــا بیان این خبر 
گفت: رویکرد شورا و شهرداری در سال 98 تحول شهر 
با همکاری ســرمایه گذاران اســت که نمود این امر در 

منطقه شورابیل قابل رویت می باشد . 
وی ادامــه داد: ما از اجرای پروژه های مشــارکتی 
از ســوی ســرمایه گذاران در اردبیل حمایت می کنیم 
و در ســال جدیــد همکاری هــای گســترده ای را با 
ســرمایه گذاران بخش خصوصی در راســتای ایجاد 
طرح های بــزرگ انجــام خواهیــم داد.وی حضور 
ســرمایه گذاران به منظور اجرای طرح های مشارکتی 
را در اردبیــل مناســب ارزیابی کــرده و افزود: اجرای 
طــرح زیپ الین با دوچرخه و مســیر دوم پیاده روی با 
مکان یابی مناسب تحولی شگرف در منطقه شورابیل 
ایجاد می کند که شــورای شهر اردبیل با حمایت از این 
طرح ها در راســتای جلوه گری بیشتر این منطقه بکر 
طبیعی تالش می کند.سخنگوی شورای شهر اردبیل 
تسهیل در امور ســرمایه گذاران توسط شورای شهر و 
شهرداری را یادآور شد و ادامه داد: ما در کمیسیون های 
مختلف شــورای شــهر در راســتای روان سازی امور 
ســرمایه گذاران بخش خصوصی از هیچ تالشی دریغ 
نمی کنیــم و در ماه های آینــده ثمرات تالش اعضای 
شــورای شــهر در جذب ســرمایه گذاران برای ایجاد 
طرح های مشــارکتی در منطقه را شاهد خواهیم بود.

قدیمی همچنین به تالش شهرداری اردبیل در جذب 
ســرمایه گذاری بخش خصوصی اشــاره  کرد و گفت: 
اجرای پروژه های مشــارکتی و سرمایه گذاری بخش 
خصوصی در شورابیل این منطقه را به برند گردشگری 
استان تبدیل خواهد کرد.وی ایجاد بستر مناسب برای 
حضور سرمایه گذاران در اردبیل را یادآور شد و تصریح 
کرد: هیچ مانع تراشــی از سوی شورا و شهرداری برای 
حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی در اردبیل وجود 
نــدارد و ما تمام طرح های آنها را در  کمیســیون های 
تخصصی شورا با وســواس و دقت تمام بررسی کرده 
و زمینه تســهیل امور آنــان را فراهم می کنیم. قدیمی 
اجرای مسیر پیاده روی سالمت در شورابیل به طول 7 
کیلومتر را تجربه خوب شهرداری و شورای شهر دانست 
و گفت: اجرای مسیر دوم پیاده روی نیز قطعا با استقبال 
مناســب مردم روبه رو خواهد شد که در این خصوص 
ضروری است شهرداری با لحاظ کردن امنیت مسیر و 
رعایت ایمنی این پروژه را نیز به نحو احسن و با جانمایی 
مناسب کلید بزند.وی اجرای پروژه های مشارکتی را در 
اردبیل رکن اساســی در توسعه آن خواند و افزود: هدف 
شورای شهر و شهرداری اردبیل خروج آن از تک بعدی 
بودن و نیل به ســمت انسان محوری و فرهنگ مداری 
اســت که در روزهای اخیر با افتتاح پیاده راه عالی قاپو 
و اســتقبال بی نظیر مردم از این مکان شــاهد افزایش 

اعتماد عمومی مردم به شورا و شهرداری بودیم.

ســاخت 15 مدرســه با 
83 کالس از سوی خیرین 

مدرسه ساز 

 مدیرکل نوســازی و تجهیز مدارس اســتان 
اردبیل گفت: هم اکنون خیرین مدرسه ســاز این 
استان 15 پروژه مدرسه سازی در قالب 83 کالس 

درس در دست احداث دارند.
دولــت لطفی در جشــنواره خیرین مدرســه 
ساز شهرســتان پارس آباد افزود: این پروژه ها با 
توجــه ویژه خیرین در بحث مالی و معنوی با روند 

مطلوبی در حال احداث و تکمیل می باشد.
وی بــا اشــاره به عملکرد چشــمگیر مجمع 
خیرین مدرسه ساز این استان یادآور شد: خیرین 
استان اردبیل تاکنون بالغ بر 382 مدرسه در قالب 
هزار و 539 کالس درس در استان اردبیل احداث 

و تحویل آموزش و پرورش داده اند.
مدیرکل نوســازی و تجهیز مدارس استان با 
اشــاره به برگزاری دوازدهمین جشنواره خیرین 
مدرسه ساز در شــهرهای مختلف تاکید کرد که 
تعهدات خوبی از سوی خیرین در این جشنواره ها 
و در شــهرهای مختلف اســتان برای توســعه 
فضاهای آموزشی صورت گرفته که نشان دهنده 

رشد مشارکت ها در بحث های آموزشی است.
وی با تاکید براینکه امیدواریم با تحقق تعهدات 
خیرین بخشــی از کمبود فضاهای آموزشــی در 
این اســتان مرتفع شود، متذکر شد: این کمبود را 
امروز با مشارکت خیرین و کمک های مردمی در 
بیشتر مناطق استان شاهد نیستیم ولی همچنان 
در مناطقی با کمبودهایی مواجه هســتیم.لطفی 
در زمینه کمبود فضاهای آموزشی در شهرستان 
پارس آباد به عنوان دومین شــهر پرجمعیت این 
اســتان، به اعتبارات ملی تخصیص یافته به این 
شهرســتان اشاره کرد و از افتتاح و بهره برداری از 
مدرسه 6 کالسه عابدیان پارس آباد طی آینده ای 

نزدیک خبر داد.
به گفته وی این مدرســه با 95% پیشــرفت 
فیزیکــی تا مهر امســال تکمیل و آمــاده بهره 

برداری خواهد شد.
لطفی همچنین در خصــوص تکمیل و بهره 
برداری ســریع از مدرســه 6 کالســه شهدای 
فرهنگی در شهرک زیتون و 9 باب نمازخانه ها و 
ســایر پروژه های نیمه تمام شهرستان پارس آباد 

قول مساعد داد.

الکترونیکــی  ثبــت 
دادخواســت ها و شکایات 

حوزه کار در اردبیل
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
اردبیــل از  ثبــت الکترونیکی دادخواســت ها و 

شکایات حوزه کار در اردبیل خبر داد.
قاســم رحیمی بــا اعالم این خبــر گفت : با 
توجه به انتخاب اردبیل به عنوان اســتان پایلوت 
ســامانه جامع روابط کار ثبت تمامی دادخواست 
ها و شــکایت های حوزه کارگری و کارفرمایی 
از طریــق ســامانه بــه صــورت الکترونیکی و 

غیرحضوری انجام می شود.
وی با اشــاره به تعداد شــکایات واصله از اول 
ســال جاری و مقایسه آن با مدت مشابه در سال 
قبل افزود: با رصد دقیق مسائل و مشکالت جامعه 
کارگری به دنبال پیشــگیری از ایجاد مشکل یا 

چالش های احتمالی در این حوزه هستیم.
مدیرکل  تعاون، کار و رفاه اجتماعی با عنوان 
اینکــه مشــکالت اقتصادی عمــده واحدهای 
تولیدی اســتان را با مشــکل کمبــود نقدینگی 
مواجه کرده است گفت: با پیگیری های استاندار 
و همکاری بانک ها تالش می شــود مشکلی از 

این بابت گریبانگیر عرصه تولید نشود.
وی افزود: افزایش میزان دســتمزد کارگران 
در ســال جدید با توجه به نرخ تورم نیازمند برنامه 
ریزی مدون برای مدیریت بروز چالش های جدید 

جهت صیانت از نیروی کار می باشد.
رحیمی با اعالم اینکه اردبیل به عنوان استان 
پایلوت ثبت دادخواست ها به صورت الکترونیکی 
انتخاب شده اســت گفت:  تمامی دادخواست ها 
و شــکایت های کارگری و کارفرمایی از طریق 
ســامانه به صورت الکترونیکــی و غیرحضوری 
انجام می شود.وی تاکید کرد: انجام الکترونیکی 
رســیدگی به دادخواست های کارگری با استقرار 
ســامانه جامعه روابط کار فرصت ویژه ای جهت 
خدمات رسانی مطلوب و شفاف برای جامعه کار 

و تولید استان می باشد.

خبر
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مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل  از اعطای مبلغ 400 میلیون 
تومــان کمک بالعوض برای احداث رمــپ ورودی و خروجی هر مجتمع خدمات 

رفاهی بین راهی در استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار جام جم اردبیل » علی رحمتی«  با بیان این خبر گفت: با هدف 
خدمت رسانی به مردم و ارتقای ایمنی جاده ها احداث مجتمع های بین راهی در این 

استان با کمک بالعوض مورد حمایت قرار می گیرند.
رحمتی افزود: در حال حاضر 12 مجتمع خدماتی بین راهی در استان به مسافران 
و رانندگان خدمات ارائه می کنند لذا جلب حمایت و مشارکت سرمایه گذاران و رونق 
مجتمع های خدماتی در استان مورد تاکید است تا فرصت خدمت رسانی تقویت شود.

عضو شــورای ترافیک اســتان اردبیل ادامه داد: در حال حاضر 14 مجتمع دیگر 

در حال احداث اســت و 6 پروژه ســرمایه گذاری نیز در مرحله دریافت اســتعالمات 
می باشد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل گفت: این اداره کل با هدف 
ارتقای ایمنی محورها از تمامی پروژه های ســرمایه گذاری استقبال می کند تا بتوان 

خدمات بهینه به مردم ارائه کرد.

3حمایت از  احداث مجتمع خدمات بین راهی  با کمک های بالعوض ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

اردبیل

خبر

شهردار اردبیل: 

پیاده راه عالی قاپو به بافت تاریخی شیخ صفی الدین اعتبار بخشیده است 
شهردار اردبیل گفت: پیاده راه عالی قاپو به بافت 
باارزش و تاریخی شــیخ صفی الدین به عنوان یک 
مجموعه جهانی اعتبار و رونقی مضاعف بخشــیده 

است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری اردبیل، 
حمید لطف اللهیان در گفتگو با خبرنگار ما اظهار کرد: 
به دنبال ثبت جهانی بقعه شــیخ صفی الدین اردبیلی 
ضرورت ساماندهی اطراف این اثر تاریخی و جهانی 
بیش از گذشته احساس می شد که با نظر کارشناسان 
و متخصصان تصمیم بر این شد تا پیاده راه فرهنگی 
و تاریخی عالی قاپو به عنوان یک مجموعه با ارزش 

به شکل آبرومند عملیاتی شود.
وی خاطرنشــان کرد: به رغم شــرایط نامساعد 
جوی ما پروژه را در نیمه دوم ســال گذشته با سرعت 
پیــش بردیم به طوری که اوایل امســال این پروژه 
همزمان با ورود گردشــگران و مســافران نوروزی 
به بهر ه برداری رســید تا جلــوه ای متفاوت به این 

مجموعه تاریخی بدهد.

شهردار اردبیل گفت: با توجه به رسالت فرهنگی 
شــهرداری اردبیــل ما به فراخــور موقعیت این اثر 
جهانی و عناصر با ارزش پیرامونی آن به نیت حضور 
گرم گردشگران تصمیم گرفتیم تا پیاده راه عالی قاپو 
را با در نظر گرفتن تمام شرایط و مختصات به شکل 

کیفی اجرایی و عملیاتی کنیم.
لطف اللهیــان ادامه داد: در کنار طراحی آب نماها 
و فضاهای جذاب برای گردشــگران سعی شده تا در 
این مســیر تاریخی امکاناتی نیز برای گردشگران 
در نظر گرفته شــود تا آنها با خیال راحت و در کمال 
آرامش در این فضای شــهری بتوانند از جاذبه ها و 
دیدنی های تاریخی و فرهنگی لذت ببرند.وی افزود: 
وجــود مغازه ها و غرفه های متعــدد و عرضه کننده 
سوغاتی ها و آثار صنایع دستی استان در این محدوده 
و همچنین وجود چند مجموعه مذهبی و معنوی در 
مسیر پیاده راه عالی قاپو خود فرصتی متفاوت برای 
گردشــگران داخلی و خارجی به وجــود آورده تا از 

شرایط مهیا شده بهتر استفاده کنند.

رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی اردبیل در قالب طرح تحول سالمت از 
کاهش 11/5 درصدی سزارین در استان خبر داد.

خبرنــگار جام جم اردبیل: » قدرت اخوان اکبری« در نشســت 
خبری با خبرنگاران اســتان با اشاره به توســعه شاخص های بهداشتی و 
درمانی گفت: توســعه شــاخصه ها و خدمات درمانی و بهداشتی در طرح 
تحول ســالمت حایز اهمیت بوده تا جایی که از ابتدای این طرح تا پایان 
ســال 97 بیــش از 50 هزار زایمان به صورت طبیعــی و رایگان در مراکز 
درمانی و بیمارســتانی انجام شده که باعث کاهش 11/5درصدی سزارین 

در این استان شده است.
اخوان اکبری همچنین با اشــاره بــه افزایش 33%  بار مراجعه و 23 % 
بستری در مراکز درمانی استان اضافه کرد: احداث کلینیک های تخصصی 
و فوق تخصصی، توسعه فضاهای بهداشتی، درمانی و آموزشی، ماندگاری 
پزشــکان در مناطق محروم، توســعه اعتبارات در تمام زمینه ها در جهت 
اجرای بهینه این طرح از جمله اقدامات انجام شــده طی ســال های اخیر 

بوده است.
وی افزود: با اجرای طرح تحول سالمت اعتبارات مناسبی برای توسعه 
شاخص های بهداشتی و درمانی استان هزینه شده است تا جایی که از آغاز 
این طرح تا بهمن ســال 97  بالغ بر 257  میلیارد تومان اعتبار برای استان 
در قالب بسته های درمانی و بهداشتی تخصیص داده و هزینه شده است.

اخوان اکبری به آغاز هفته سالمت از اول اردیبهشت اشاره کرد و ادامه 
داد:  امســال محوریت برنامه های هفته سالمت در بحث آموزش خواهد 
بود چون اعتقاد داریم رکن اساســی پیشرفت سالمت در جامعه پرداختن و 

توسعه مباحث آموزشی می باشد. 
وی بر محوریت و توســعه آموزش مباحث بهداشــتی و سالمتی تاکید  
کــرد و افزود: اگر آموزش در این زمینه به نحو احســن و مهم ارتقا یابد به 
فرهنگ تبدیل شده و در جامعه نهادینه خواهد شد لذا ما در  این هفته و این 
زمینه برنامه هایی را در قالب ایستگاه سالمت، همایش سرطان، همایش 

پیاده روی وبرنامه های دیگر در این هفته به مرحله اجرا خواهیم گذاشت.

*هزینــه بیش از 257 میلیارد تومــان برای طرح تحول 
سالمت

رئیس دانشــگاه علوم پزشکی استان اردبیل ازهزینه کرد 257 میلیارد 
تومان برای اجرای طرح تحول سالمت در استان اردبیل خبر داد.

 قدرت اخوان اکبری در نشستی با خبرنگاران به مناسبت هفته سالمت 
اعالم کرد: از شــروع اجرای طرح تحول ســالمت در استان اردبیل 257 
میلیارد تومان اعتبار برای اســتان اردبیل هزینه شــده است که این اعتبار 
درقالب  بســته های هفت گانه طرح تحول سالمت در اردبیل هزینه شده 
است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با اشاره به اجرای 58 پروژه طرح 
سالمت در اردبیل گفت: بیمارستان 81 تختخوابی ولیعصر مشگین شهر و 
110 تختخوابی پارس آباد از جمله پروژه های اجرا شــده در حوزه بهداشت 

و درمان در اردبیل است.
وی عنوان کرد: در ســال گذشــته با افزایش 14 هزار و 500 مترمربع 
به فضای فیزیکی دانشــگاه موفق شــدیم این فضا را به بیش از 35 هزار 

مترمربع افزایش دهیم.
این مقام مســئول ادامه داد : بیمارستان موقوفه نجف زاده که قرار بود با 
258 تخت اجرایی شــود با پیگیری مستمر مسئوالن استان به 500 تخت 
افزایش یافته است که با بهره برداری از آن قرار است رشته های تخصصی 
پزشکی در آن راه اندازی شود.اخوان اکبری با اشاره به پیگیری های مستمر 
مســئوالن اســتان و عقد قرارداد با قرارگاه خاتم االنبیا به منظور ساخت و 
تاسیس بیمارســتان هزار تختخوابی اردبیل خاطرنشان کرد: فاز اول این 
بیمارستان با 540 تختخواب شروع شده و اعتبارات الزم در این راستا جذب 

و در اختیار پیمانکار گذاشته می شود.

*شاخص رشد جمعیت در اردبیل منفی است 
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی اردبیل در نشست خبری هفته سالمت 
در حضــور خبرنگاران اصحاب رســانه گفت: در اســتان اردبیل به غیر از 
شهرســتان پارس آباد ما با کاهش زاد و ولد روبرو هســتیم که با تداوم این 

روند در چند سال آینده اردبیل با جمعیتی سالخورده روبرو خواهد شد.
قدرت اخوان اکبری با اشــاره به سیاست های تشویقی دولت در جهت 
افزایش جمعیت اظهار داشــت: اجرای سیاســت های سالمت ابالغی از 
ســوی مقام معظم رهبری در اردبیل در دانشــگاه مورد تاکید اســت و در 
زمینه فرزندآوری و افزایش اســتقبال خانواده ها به داشــتن فرزند، برنامه 

های تشویقی از سوی دانشگاه در حال اجراست.
وی در ادامه به اجرای طرح ســالمت نوروزی در اردبیل اشــاره کرد و 
گفت: در ایام نوروز 15 اکیپ بازرســی و 10 اکیپ نظارتی با 300 بازرس 
بهداشــت محیط بیــش از7 هزار و 940 مرکز و مکان بهداشــتی را مورد 

بررسی و پایش قرار دادند.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی اردبیل همچنین از انجام 69 بازرسی 
مشترک در راستای شناســایی عوامل تخلف در اردبیل خبر داد و تصریح 

کرد: در این راســتا 9 مکان متخلف شناســایی و پلمب و بالغ بر 14 هزار و 
793 کیلوگرم موادغذایی فاسد امحا شد.

اخوان اکبری گفت: در ایام نوروز شــاهد 110 هزار مراجعه به اورژانس 
بودیم که از این رقم 95 هزار نفر ســرپایی درمان شــده و 14 هزار نفر نیز 

بستری شده اند. 
وی از کاهش جانباختگان تصادفات رانندگی در اردبیل خبر داد و افزود: 
نوروز امســال 3 هزار و 388 ماموریت انجام شــد که از این رقم 442 مورد 
مربوط به حوادث ترافیکی بود که در این زمینه ســال گذشــته 7 نفر فوتی 

داشتیم که امسال این رقم به 5 نفر کاهش یافت.

*همکاری50 هزار ســفیر ســالمت با دانشــگاه علوم 
پزشکی 

قدرت اخوان اکبری، رئیس دانشــگاه علوم پزشکی اردبیل در مراسم 
زنگ ســالمت که با حضور مســئولین آموزش و پرورش در مدرسه صدا 
و ســیما ناحیه یک اردبیل برگزار شد با اشــاره به همکاری 50هزار سفیر 
ســالمت  با دانشگاه علوم پزشــکی اردبیل گفت: در کشور ما در راستای 
اهداف ســازمان جهانی بهداشــت همه ســاله 7-1 اردیبهشت ماه هفته 
سالمت نامگذاری شده است و امسال نیز شعار«مراقبتهای اولیه بهداشتی 
راهی به سوی پوشش همگانی سالمت »نامگذاری شده است  و این بدان 
معنی اســت که همه افراد در تمام گروه های ســنی بدون مشکل مالی، به 

خدمات بهداشتی با کیفیت و مورد نیاز دسترسی داشته باشند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل افزود:یکی از مهمترین گروه های 
هدف ،دانش آموزان و نوجوانان گروه سنی 5 تا 18 سال می باشد که دراین 
راســتا مراقبت ها با مدیریت مرکز بهداشت استان و با همکاری مراقبین و 
مربیان بهداشتی در مدارس و مراکز جامع سالمت در حال اجرا می باشد.

وی در تشریح  اقدامات سال 97 ،ارزیابی سالمت 81/7 درصد نوجوان 
دانش آموز به غیر دانش آموز توســط پزشــکان، ارزیابی دانش آموزان از 
نقاط ابتال به پدیکلوز و پیگیری و درمان موارد آلوده ، آموزش 10 هزار نفر 
از نوجوانان پایه هفتم در خصوص بلوغ در مدارس روزانه و شــبانه روزی ،  
جذب و تربیت16 درصد از دانش آموزان به عنوان سفیر سالمت مدرسه  ،  
اجرای طرح آهن یاری در مدارس استان اردبیل را از عناوین مهم اقدامات 

ذکرکرد.
  وی با تاکید بر اینکه در سال گذشته واکسیناسیون 100 درصدی دانش 
آمــوزان به تعداد 20 هزار نفر در بدو ورود به مدرســه صورت گرفته اظهار 
داشــت: اجرای برنامه مدارس مروج ســالمت به منظور ارتقای سالمت 
دانش آموزان و کارکنان مدارس در 443 مدرســه اســتان، اجرای برنامه 
مدارس عاری از پوســیدگی در شهرستان نمین به صورت پایلوت ، اجرای 
برنامه تمرینات کششی در تمام مدارس ابتدایی استان با همکاری سازمان 
آموزش و پرورش، پوشــش 93 درصد وارنیــش فلوراید تراپی در مدارس 
اســتان  ومعاینه 100 درصدی دانش آموزان در بدو ورود به مدرسه توسط 
مراقبین سالمت و پزشکان از دیگر موارد فعالیت مرکز بهداشت در مدارس 

استان است.
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