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 به گزارش جام جم اردبیل » سید روح اله هدایت« با اعالم این خبر گفت : طرح تعویض چراغ های ورودی اردبیل-آستارا از »اس ام دی 2 بعدی به 3 بعدی« را با هدف ارتقاء کیفیت روشنایی ورودی شهر اجرا 
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بیش از هزار نفر از دانش آموزان با استعداد، تحت حمایت بنیاد اردبیل قرار گرفتند
رئیــس نمایندگی بنیــاد کودک در 
اردبیل گفت: در 18 ســال گذشــته 
بیش از یک هزار نفر از دانش آموزان 
بااســتعداد امــا بی بضاعت اســتان 
اردبیــل مــورد حمایت بنیــاد کودک 

قرار گرفتند.
اعظــم باقــرزارع در گفتگــو بــا 
خبرنــگار ما، اظهــار کــرد: نمایندگی 
بنیاد کــودک در اردبیل فعالیت خود 
را از ســال 1379 آغاز کرد و در سال 
1382 به طور رســمی افتتاح شد  که 
طــی این ســال ها بیش از یــک هزار 
نفر از دانش آموزان با اســتعداد اما 
بی بضاعت این اســتان مورد حمایت 
قرار گرفته و به مدارج باالی تحصیلی 
دســت  موفقیت هــای چشــمگیر  و 

یافته اند.
وی خاطرنشــان کــرد: هــم اکنون 
نمایندگی اردبیــل با حمایت از 430 
دانش آمــوز یکــی از نمایندگی هــای 
فعال بنیاد کودک در کشــور اســت و 
امیدواریــم با فعالیت هــای جدید از 

جمله ایجــاد نمایندگی هــای اقماری 
در شهرســتان های اســتان اردبیل و 
شــروع به کار مددکار جدید بتوانیم 
این تعداد را تا سال آینده به بیش از 

600 دانش آموز ارتقا دهیم.
رئیــس نمایندگی بنیــاد کودک در 
اردبیــل ادامــه داد: از پروژه هــای 
مهــم در دســت اجــرای نمایندگــی 
بنیــاد کــودک در اردبیل ســاختمان 
در حال ســاخت موسســه است که تا 
کنــون بیش از 50 درصد پیشــرفت 
فیزیکی داشــته کــه ادامــه کار این 
پروژه نیازمند یاری نیک اندیشــان و 

خیرین توانمند است.
باقر زارع به فعالیت بنیاد کودک به 
عنوان یک موسسه خیریه بین المللی 
مــردم نهاد اشــاره کــرد و گفت: این 
بنیــاد بــا اهــداف انسان دوســتانه 
فعالیــت خــود را 24 ســال پیــش با 
کسب مجوز رســمی از وزارت کشور 

آغاز کرد. 
وی تصریــح کــرد: فعالیــت ایــن 

موسســه غیردولتــی و غیرسیاســی 
بــا تکیه بر حفظ کرامت انســانی و نیز 
بــا بهره مندی از مهــرورزی هموطنان 
داخلی و خارجی، بر حمایت از تحصیل 
دانش آمــوزان با اســتعداد نیازمند 

متمرکز شده است. 
رئیــس نمایندگی بنیــاد کودک در 
اردبیل افزود: این موسسه همواره 
حامــی دانش آموزان با اســتعدادی 
بــوده اســت کــه بــه دالیــل مختلف 
نان آور خانواده را از دســت داده اند 
و معضــات اقتصادی بهانــه ای برای 
ترک تحصیل آنان شــده است. ما این 
دانش آمــوزان را از خطر حتمی ترک 
تحصیل به دلیل فقر رهایی داده ایم. 
باقرزارع با بیان اینکه بنیاد کودک 
در ایــن راســتا و پــس از 24 ســال 
فعالیــت، اکنــون بیــش از 10 هزار 
دانش آمــوز با اســتعداد نیازمند را 
در سراســر ایــران حمایــت می کند، 
گفــت: این بنیــاد تاکنون توانســته 
است بیش از 14 هزار دانش آموز و 

خانواده های آنان را تحت حمایت خود 
بــرده تا آنان را به ســر منزل مقصود 

هدایت کند.
رئیــس نمایندگی بنیــاد کودک در 
اردبیل خاطرنشان کرد: این موسسه 
امروزه دارای 29 نمایندگی داخلی در 
سراسر کشــور و 8 دفتر برون مرزی 
در ســطح بین الملل است و از آنجا که 
در تمــام دوران فعالیــت نیکوکارانه 
خود، دارای ساختاری شفاف و به روز 
بوده اســت، با ارائه مدارک و اســناد 
به مراجع ذیصاح از ســال 2005 هر 
ساله موفق به دریافت مقام مشورتی 
ویــژه ECOSOC از ســازمان ملل 

متحد شده است. 
باقرزارع بیان کــرد: همچنین این 
موسســه که مبتنی بــر عملکرد خود 
که برخاســته از ســاختاری نظام مند 
و شــفاف است توانســته گواهینامه 
اســتاندارد جهانــی »SGS« را بــه 
دســت آورده و همه ســاله با کســب 

امتیاز باال آن را تمدید کند.

وی ادامه داد: ما همه ســاله نسبت 
به برگزاری همایش آموزش خانواده 
و حضــور دانش آمــوزان بورســیه 
در آزمــون علمــی اقــدام می کنیــم 
کــه ایــن همایــش همــه ســاله در 
آستانه بازگشــایی مدارس با حضور 

خانواده ها برگزار می شود.
رئیــس نمایندگی بنیــاد کودک در 
اردبیــل نظارت بر تحصیل شایســته 
کــودکان و نوجوانــان تحت پوشــش 
در مسیر تحصیل شایسته، برگزاری 
آزمون برای آمادگــی کنکور و حضور 
فعال در نمایش توانمندی های اعضای 
این بنیاد را یادآور شــد و خاطرنشان 
کرد: ما با همراهی موسســات خیریه 
و تعامــل بــا مجموعه های مــردم نهاد 
تــاش می کنیم تــا در یک هم افزایی 
ارزشــمند بــه دانش آمــوزان تحت 
پوشــش ارائــه خدمات کنیــم تا آنها 
موفقیت هــای  بتواننــد  آینــده  در 

روزافزونی را تجربه کنند.
باقرزارع اظهار کــرد: بنیاد کودک 

همواره قــدردان حمایت های خیرین 
نیک اندیــش و حامــی ایــن مجموعه 
اســت که به شکل مستمر و افتخاری 
تــاش می کننــد تــا زمینــه تحصیل 
شایســته فرزندان با اســتعداد این 
خطــه را فراهم کنند که در این زمینه 
مــا در طــول ســال تــاش می کنیم تا 
کمک هــای موسســات و مجموعه های 
خیریه را جذب و در راســتای حمایت 
از جامعه تحت پوشــش خود استفاده 

کنند.

سرپرستی روزنامه جام جم  در اردبیل
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 89 درصــد درآمــد عمومــی اســتان 
از منابع مالیاتی است 

مدیــر کل امور اقتصادی و دارایی اســتان اردبیل گفت: درآمد عمومی 
اســتان اردبیل در 4 ماهه اول سالجاری 117 میلیارد تومان بوده است.

بــه گزارش جام جم اردبیل » هاشــم مظفری« با اعالم این خبر افزود:  
از بین درآمد های مصوب اســتان  درآمد مالیاتی با 89% بیشــترین سهم 
را از درآمدهای اســتان به خود اختصاص داده که همانند ســایر اســتان 
 هــا درآمدهــای مالیاتی بعد از نفت و گاز دارای بیشــترین درآمد کشــور 

می باشد.
مظفــری ادامه داد: این در آمدها از منابع مختلف درآمدی در مقابل ارائه 
خدمات ، فروش ، درآمدهای مالیاتی و یا کارهای انحصاری دولت بوده که 

توسط دستگاههای اجرایی وصول شده است.
نماینــده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی اســتان اردبیل اضافه 
کرد: در راســتای شفاف ســازی و مدیریت مالی دولت ، همزمان با سراسر 
کشــور از ابتدای خردادماه ســال جاری، حقوق کارکنان قرارداد کار معین 
دســتگاههای اجرایی استان در کنار حقوق کارکنان رسمی و پیمانی توسط 
خزانــه پرداخت و حقوق کارکنــان طرح ، آبداران و افــرادی که از محل 
اعتبارات تملک دارایی های ســرمایه ای حقوق در یافت می کنند نیز در 4 

ماهه سال جاری پرداخت گردیده است.
وی افــزود: با وجود تمدید قانونی 2 ماهه در هزینه کرد اعتبارات تملک 
دارایی های سرمایه ای در قالب اسناد خزانه اسالمی، تمام  اعتبارات استانی 
و ملی دســتگاههای اجرایی استان تا پایان تیرماه سال جاری جذب و اسناد 
مرتبط به بانک ملی )بانک عامل ( ارســال گردید و اســناد مربوطه صادر و 
 در اختیار دســتگاههای اجرایی قرار گرفت تا به پیمانکاران مربوطه واگذار 
گردد.مظفــری گفت: با عنایت به ســاماندهی امــوال غیر منقول دولت از 
ســال 1394 ، تمام دستگاههای اجرایی اســتان مکلف به ثبت امالک در 
اختیارخود در ســامانه ســادا هســتند و تمامی خدمات قابل ارائه از جمله 

خدمات خودرویی منوط به تکمیل اطالعات در ســامانه مذکور می باشد.

آسفالت ریزی 8 روستای شهرستان 
کوثر

مدیــرکل بنیاد مســکن انقالب اســالمی اســتان اردبیل از 
زیرســازی وآسفالت 8 روستای شهرســتان کوثر در سالجاری با 

اعتباری بالغ بر8 میلیارد ریال خبرداد.
به گزارش جام جم اردبیل » فرهاد سبحانی«  با اعالم این خبر 
گفت: شهرســتان کوثر دارای 99 روستای باالی 20 خانوار است 
که مطالعه و تهیه طرح  هادی تمام روســتاها انجام شده و نزدیک 

به یک سوم روستاها طرح هادی انجام شده است.
ســبحانی به پیشــرفت کند این طرح اشــاره کــرده و افزود: 
در صــورت تخصیــص وتامیــن اعتبــار از ســوی مســئولین 
مشــارکت و اســتقبال اهالــی  بخصــوص دهیــاران می توان 
 اجــرای این طرح ها را تــا میزان 40 الی 65 روســتا هم افزایش 

داد. 
وی همچنین ادامه داد: در سالجاری با اعتباری بالغ بر8 میلیارد 
ریال از محل استانی)5 میلیارد ریال( و دهیاری ها )3 میلیارد ریال( 
طرح هادی 8 روســتا اجرایی می شــود و علیرغم تالش هایی که 
طی 2 ســال گذشته صورت گرفته بود امسال اولین مرحله از اعتبار 
ملی قیر به این شهرســتان جهت زیرسازی وآسفالت ریزی معابر 

تخصیص می یابد.
سبحانی اضافه کرد: اعتبار سالهای قبل این روستا تاسقف 900 
میلیــون ریال بود که عملیات اجرای ســنگفرش بیش از 900 متر 
مربع  و کانال اجرایی شــده اســت تا جایی که انجام این پروژه ها 

باعث جذب گردشگر به این شهرستان شده است.
وی همچنیــن از عقد تفاهم نامه با دهیاریها برای زیرســازی 
وآســفالت معابر 11 روستا در ســال 97 خبرداد و گفت : با اعتباری 
بالغ بر 3 میلیارد و400 میلیون ریال عملیات اجرایی طرح شــروع 

خواهد شد.

 کاهش 27 درصدی مرگ  و میر ناشی از 
سوء مصرف مواد مخدر

شــهرداری منطقــه 5 اردبیــل از 
تعویض چراغ  هــای ورودی اردبیل-

آستارا خبر داد. 
بــه گزارش جــام جــم اردبیل » 
ســید روح اله هدایت« بــا اعالم این 
خبر گفت : طــرح تعویض چراغ های 
ورودی اردبیل-آستارا از »اس ام دی 

2 بعــدی به 3 بعدی« را با هدف ارتقاء 
 کیفیت روشــنایی ورودی شــهر اجرا 

می کنیم. 
 هدایت افــزود: طی بازدید میدانی 
همــکاران شــهرداری منطقــه 5 با 
مسئولین و ناظرین امور 2 برق اردبیل، 
مقــرر شــده رکالژ و تعویــض چراغ 

هــای اس ام دی 2 بعــدی به 3 بعدی 
داخــل رفوژها از میــدان فاطمیون تا 
 آخر 60 متری مقــدس اردبیلی انجام 

شود. 
وی ادامــه داد: یکــی از اهــداف 
تعویــض چراغ های برق زیبا ســازی 
منظر شهری و افزایش میزان و ارتقای 

کیفیت روشنایی در این منطقه از شهر 
اســت که با اجرای ایــن طرح عالوه 
بر تامین روشــنایی، در صدد هستیم 
تا بــا تاکید بر تســریع در امر خدمات 
رسانی به شهروندان در راستای تامین 
 آســایش و رفاه از هیچ تالشــی دریغ 

نکنیم. 

رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی 
اســتان اردبیل از کاهش 27% مرگ  و 
میر ناشی از سوء مصرف مواد مخدر در 

استان خبر داد.
ســاناز لطیفــی- خبرنگار 
جــام جم: » قدرت اخــوان اکبری 
« در تشــریح عملکــرد کمیته درمان 
و حمایــت هــای اجتماعی شــورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اســتان 
اردبیل گفت: در حــال حاضر 9 مرکز 
ترک اعتیاد و مرکــز بهبودی اقامتی 
میان مدت در استان و در 5 شهرستان 

فعالیت می کنند.
اخوان اکبری افزود: با وجود 5 مرکز 
در اردبیل ، در شهرهای خلخال، نمین، 
مشگین شهر و گرمی نیز هرکدام یک 
مرکز در حال فعالیت می باشد که سال 
گذشــته بالغ بر 16 هزار معتاد در این 
اســتان در چرخه درمان قرار گرفته و 

سالمتی خود را باز یافته اند.
رئیس کمیته درمان و حمایت های 
اجتماعی شــورای هماهنگی مبارزه با 
مواد مخدر اردبیل با بیان اینکه در این 
خصوص شهرستان اردبیل با 68 مرکز 
و درمان 9 هزار نفر پیشــتاز بوده است، 

اضافه کرد: 102 معتاد نیز در تنها مرکز 
کاهش آسیب  )DIC( فعال در اردبیل 

تحت پوشش بوده اند.
وی به افراد تحت درمان در 9 مرکز 
بهبودی اقامتی میان مدت اشاره کرده 
و افزود: 2 هــزار و 157 نفر به صورت 
خود معرف در ایــن مراکز بهبود یافته 
اند و تعداد افراد ارجاع شــده با دستور 
قضایی به اینگونه مراکز استان نیز یک 

هزار و 730 نفر بوده است.
اخوان اکبــری تعداد مراکز اجتماع 
درمان مدار TC در اســتان را 2 مورد 
برشــمرد و یادآور شــد: پیــش از این 

یــک مرکز در شهرســتان پارس آباد 
راه اندازی و فعال بــود و اخیرا دومین 
مرکز استان در این زمینه در شهرستان 

مشگین شهر راه اندازی شد.
وی با اشــاره به درمان افراد معتاد 
در زندان های این اســتان اضافه کرد: 
829  نفر در 5 زندان سطح استان تحت 
درمان بوده اند تا جایی که سال گذشته 
طرح ساماندهی، غربالگری و آزمایش 
معتادان متجاهر در اســتان و در تمام 

مراکز به مرحله اجرا درآمده است.
اخــوان اکبری از کاهش 27 درصد 
مرگ  و میر ناشــی از سوء مصرف مواد 

مخدر طی سال قبل در این استان خبر 
داد و اضافه کرد: طی این مدت 30 نفر 
به دلیل سوء مصرف موادمخدر در این 
استان فوت کرده بودند که از این تعداد 

29 نفر مرد و یک نفر زن بوده است.
وی کاهش مرگ  و میر ناشی از سوء 
مصرف مواد مخدر را نشان دهنده تاثیر 
مداخالت درمان و کاهش آســیب در 
این زمینه دانســت و افزود: طی سال 
گذشــته بیش از 11 هــزار نفر در 93 
مرکز درمانی با داروهای آگونیســت 

تحت درمان قرار گرفته اند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان 
در بیــان آمارهای مربــوط به درمان 
معتادان زن متذکر شــد: سال گذشته 
تعداد زنــان پذیرش شــده در مراکز 
درمان سرپایی سوء مصرف مواد مخدر 
با داروهای آگونیســت استان 221  نفر 

بوده است.
وی گفــت: همچنین در این مدت 
تعداد کل زنان مراجعه کننده به مراکز 
درمانی اســتان 245 نفر و تعداد زنان 
ارجاع شــده به مراکز بهبودی اقامتی 
میان مدت استان همجوار 24 نفر بوده 

است.

خبرخبر

تعویض چراغ های ورودی اردبیل- آستارا
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افزایش تلفات رانندگی جاده سرچم در تابستان
رئیس پلیس راه اســتان اردبیل 
از افزایــش ســوانح رانندگــی در 
محور ســرچم اردبیل به  دلیل تردد 
خودروهای گردشگری با بیشترین 

تعداد سرنشین خبر داد.
به گــزارش جام جــم اردبیل » 
ســرهنگ حجت فتاحی« با اعالم 
این خبــر و تاکید برلــزوم رعایت 
مقررات راهنمایی و رانندگی گفت: 
با توجه به این که استان اردبیل یکی 
از مقاصد اصلی گردشگری در فصل 
تابستان است و خانواده های زیادی 

به اردبیل سفر می کنند تعداد تلفات 
در هر ســانحه رانندگی طی فصل 
تابســتان به دلیل تردد خودروهای 
گردشگری با بیشــترین سرنشین 
افزایش می یابد.فتاحی دلیل اصلی 
افزایش تصادفــات در این فصل را 
تردد با حداکثر ظرفیت و با بیشترین 
تعداد سرنشین دانســت و افزود: با 
توجه به این عوامل و شــرایط الزم 
اســت رانندگان و مسافران در این 
فصل بیش از پیش قوانین و مقررات 
رانندگــی را رعایت کرده و با پرهیز 

از رانندگی پیوســته هر دو ســاعت 
 یک بار اســتراحت کافی داشــته 
باشــند.وی با اشــاره بــه افزایش 
ســفرهای گردشــگری تابستانی 
در محورهای اســتان اردبیل ادامه 
داد: عــدم رعایــت قوانین، تخلف 
و بی توجهی از ســوی راننده دلیل 
اصلی شــکل گیری خسارت های 
جبران ناپذیر اکثر تصادفات اســت 
که همین امر باعث می شــود افراد 

زیادی جان خود را از دست بدهند.
فتاحی همچنین با اشاره به یک 

طرفه بودن و عرض کم ســواره رو 
در مســیر اردبیل - ســرچم افزود: 
بســیاری از تصادفــات این محور 
رخ بــه رخ اتفاق می افتــد بنابراین 
تعریض محور سرچم از ضروریات 
اســت چرا که این محــور یکی از 
محورهای پر تردد بویژه از ســوی 
گردشــگران اســت لذا تسریع در 
اجــرای عملیات تعریــض محور 
اردبیــل – خلخال – ســرچم باید 
 هر چه ســریعتر مورد بررســی قرار 

بگیرد.

مدیــرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 
اردبیل گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 184 

هزارتن گندم در استان جابجا شده است.
ندا قربانی – خبرنگار اردبیل: علی رحمتی با 
اعالم این خبر افزود: این میزان گندم توســط 7 هزارو 
544 دســتگاه کامیون باری حمل شده است که بیشتر 
گندم های تولید کشــاورزان عالوه بر سیلوهای استان 
اردبیل به اســتانهای گیالن،آذربایجانشــرقی و البرز 

جابجا شده است.

رحمتی ادامه داد: سال گذشته رانندگان بخش حمل 
و نقل با 15 هزار دســتگاه کامیون توانســتند بیش از 
367 هزار تن گندم را اســتانهای گیالن،البرز و تهران 
جابجا کنند.عضو شــورای اداری استان اردبیل نظارت 
ویژه و جدی برعملکرد شــرکت هــای حمل و نقل را 
یادآور شــد و اضافه کرد: راننــدگان می توانند هرگونه 
دریافت کمیســیون اضافی و سایر شــکایات خود را از 
طریق سامانه های 141، شهراه، نمایندگی های مستقر 
در شــهرک حمــل و نقل، پایانه های شــهری و تلفن 

33743799-045جهت بررســی و رسیدگی به اداره 
کل راهــداری و حمــل و نقل جاده ای اســتان اردبیل 

اطالع دهند.
رئیس کمیته حمل و نقل ســتاد خدمات سفر استان 
اردبیل جابجائی ساالنه 3 میلیون تن بار و کاال در استان 
را خاطر نشان کرد و گفت: 87 شرکت حمل و نقل کاال 
با بیش از 7 هزار دســتگاه خودروی سنگین و 11 هزار 
نفر راننده پرتالش در بخش حمل و نقل کاالی استان 

مشغول فعالیت هستند.

جابه جایی 184 تن گندم در استان

دادستان عمومی و انقالب اردبیل از 
واگذاری  تابلوهای تبلیغاتی شهرداری 

بصورت قانونمند خبر داد.
به گزارش جام جم اردبیل » ســید 
ناصر عتباتی« بــا بیان این خبر گفت: 
پرونده تابلوهای تبلیغاتی شهرداری در 
مرحله تکمیل تحقیقات بوده و موضوع 
در کنار تعقیب کیفری با همکاری شورا 
و شهرداری در مرحله اصالح می باشد.

عتباتی افــزود: هدف مــا اصالح 

روش هــای موجــود در واگــذاری 
تابلوهــای تبلیغاتــی شــهرداری به 
اشــخاص مختلف است که در شرایط 
کنونــی این واگذاری هــا تابع قانون و 

قاعده خاصی نیست.
وی همچنیــن بــه مهلــت یــک 
ماهه شورا و شــهرداری اردبیل برای 
ســاماندهی در این حوزه اشاره کرد و 
ادامه داد: ما در حال رایزنی و برگزاری 
جلســات مستمر با شــورا و شهرداری 

برای واگــذاری تابع قاعــده و قانون 
مشخص برای این تابلوها هستیم.  

عتباتــی افزود: در کنار رســیدگی 
به ایــن پرونده و برخــورد با متخلفین 
احتمالــی مــا امیدواریــم بــزودی 
شــهرداری و شــورا را مکلف کنیم تا 
براســاس یک قانون و قاعده مشخص 
واگــذاری تابلوها را انجــام دهد تا از 
 سوء اســتفاده  های احتمالی جلوگیری 

شود. 

قانونمند شدن واگذاری تابلوهای تبلیغاتی 
شهرداری

سرپرستی شعب استان اردبیل

رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان 
اردبیل از تهیه برنامه اشــتغال 129 روستای استان 

اردبیل در قالب برنامه ششم توسعه خبر داد.
به گزارش جام جم اســتان اردبیل» داود شایقی« 
در جلسه شورای برنامه ریزی استان اردبیل گفت: ما 
در گام اول برنامه های اشتغال 23 روستای پارس آباد 
را مورد بررسی و با تأیید اعضای شورای شهر مصوب 
کردیم تا در روســتاهای مختلف به تناسب مطالعاتی 
که مشاور انجام داده زمینه اشتغال و راه اندازی کارگاه 

های تولیدی فراهم شود.
شــایقی افزود: در یک سال اخیر برنامه اشتغال و 
توسعه 129 روســتا تدوین ،تهیه و مطالعات توسط 

گروه مشــاور انجام شــده و با همکاری فرمانداری 
شهرســتان های مختلف و مدیران دســتگاههای 
اجرایی مــا این برنامه اشــتغال را مصوب کردیم تا 
زمینه کارآفرینی برای بیکاران مناطق روســتایی با 
مشارکت سرمایه گذاران فراهم شود که در این زمینه 

پرداخت تسهیالت نیز در اولویت قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: این طرح توسعه و اشتغالزایی در 3 
سطح شهرستان، دهستان و روستاها با روش اسنادی 
مورد بررسی و تحلیل دقیق و درست قرار گرفته است 
و در مناطق مختلف روســتایی پارس آباد که در این 
جلسه شورای برنامه ریزی مطرح شد به صنایع بسته 
بندی در حوزه گوشــت قرمز و میــوه، چیپس، تولید 
بستنی، ماکارونی، کاغذ و مقوا، آرد سوخاری، روغن 
کشی، بسته بندی ترشیجات، بوم گردی ، تولید سبد 
میوه، کارگاه های بســته بندی ترشی سیر و... اشاره 

شده است.
شــایقی در ادامه گفت: ما در تهیه این برنامه جزو 
استان های اول کشــور هستیم و هدف ما کمک به 
اشــتغال جوانان این 129 روستای اولویت دار است و 
برای ســال آینده نیز همین برنامه در 129 روستای 
جدید مورد پیگیری دقیق است تا بتوانیم اهداف مورد 

نظر را در این حوزه تحقق بخشیم.

وی ادامه داد: قطعا مشــاور در تهیه این برنامه از 
نظرات کارشناسی و تخصصی دستگاههای مختلف 
بهره می گیرد و ما ســعی می کنیم تا در کنار تهیه سند 
آمایش اســتان که در حال بازنگری است و همچنین 
تهیه سند توســعه شهرستان ها بتوانیم این برنامه را 

به شکل عملیاتی اجرایی کنیم.
رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان 
اردبیل تصریح کرد: در راســتای تحقق اشتغال 20 
هزار نفر در استان اردبیل که مورد تاکید استاندار است 
برنامه اشتغال روستایی در همین راستا تهیه و تدوین 
شــده و ما ســعی می کنیم تا با همکاری فرمانداران، 
بخشــداران و  دهیاران ایــن برنامه را با تزریق منابع 

تسهیالتی در این حوزه عملیاتی کنیم.
شــایقی به ضرورت برند ســازی محصوالت و 
راه اندازی واحدهای تولیدی و کارگاهی بر اســاس 
ظرفیت هر منطقه روستایی اشاره کرد و گفت: با تاکید 
اســتاندار اردبیل قرار شــد با همکاری دستگاههای 
فرهنگــی به ویژه صدا و ســیما و فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی در حوزه برندســازی محصوالت تولیدی 
روســتاها ، تبلیغات و کارهای رسانه ای انجام شود تا 
نسبت به تقویت خرید محصوالت تولید داخل استان 

یک تحرک و تحول جدی را شاهد باشیم.

تهیه برنامه اشتغال برای 129 روستای اردبیل


