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2ضمیمه رایگان روزنامه در استان اردبیل 

 پاســخ به استعالمات ســرمایه گذاری 
در استان، ظرف10 روز

اســتاندار اردبیل در سی و سومین جلســه مرکز خدمات سرمایه گذاری 
اســتان که با هدف بررســی و رفع مشــکالت 7 شــهرک صنعتی دولتی و 
خصوصی در سالن جلسات شــهید رجایی استانداری برگزار شده بود گفت: 
نمایندگان دســتگاههای اجرایی عضو مرکز خدمات سرمایه گذاری مکلف 
هســتند ظرف مدت 10 روز پاسخ اســتعالمات مربوط به متقاضیان سرمایه 

گذاری در استان را ارائه نمایند .
نــدا قربانی - خبرنگار جــام جم: »اکبر بهنامجــو« افزود: اگر 
دســتگاهی طی مدت تعیین شده جواب اســتعالمات مربوط به متقاضیان 
سرمایه گذاری  را ارائه ندهد عدم ارائه پاسخ به منزله موافقت دستگاه اجرایی 

مربوطه تلقی خواهد شد .
بهنام جو اضافه کرد : جهت صرفه جویی در وقت و تسریع در فرآیند صدور 
مجوز ســرمایه گذاری، دستگاههای مالک فرآیند طرح ها باید اقدامات الزم 
را برای بازدید از محل پیشــنهادی طرح همراه بــا ادارات مربوطه در زمینه 
استعالم انجام دهند تا در محل اجرای طرح موضوع  بررسی و  در مدت زمان 

تعیین شده توسط نمایندگان دستگاههای اجرایی اعالم نظر شود .
در این جلســه همچنین مدیر کل امــور اقتصادی و دارایی و نائب رئیس 
مرکز خدمات ســرمایه گذاری استان اردبیل گفت: با راه اندازی سایت پنجره 
واحد سرمایه گذاری شاهد کاهش مراجعه به ادارات و مدت زمان اخذ مجوز 
سرمایه گذاری هستیم تا جایی که این امر توانسته تا حدودی در زمینه جذب 

و حمایت از سرمایه گذاران تاثیر گذار باشد.
مظفــری ادامه داد : از مزایا و قابلیت های این ســایت می توان به نظارت 
بر طرح های ســرمایه گذاری ، معرفی فرصت های سرمایه گذاری ، معرفی 
طرح های نیمه تمام ، رســیدگی به درخواســت ها، مشکالت و شکایت های 

سرمایه گذاران و پاسخ به سواالت سرمایه گذاران اشاره کرد .
وی همچنین افزود: در این جلســه مســائل مربوط به 7 شهرک صنعتی 
دولتی و خصوصی در استان بررسی و راهکارهای الزم جهت حل مشکالت 
مربوط به مســائل زیست محیطی، مکان یابی، واگذاری و استعالمات مجوز 
ســرمایه گذاری ارائه شد تا سرمایه گذاران در اســرع وقت بتوانند اقدامات 

خود را آغاز کنند.

تقویت تاسیسات گردشگری بیله سوار
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان از انسجام 
تمامی امکانات جهت تقویت تاسیســات گردشگری شهرستان مرزی بیله سوار با 

رویکرد رونق توریسم سالمت خبر داد.
به گزارش خبرنگار جام جم در اردبیل » نادر فالحی« با اعالم این خبر گفت: بیله 
ســوار دروازه ورود مســافران خارجی از شمال استان است بنابراین تقویت و تجهیز 

تاسیسات گردشگری این شهرستان از ضروریات می باشد.
فالحــی افزود: بــا توجه به اینکه اســتفاده از خدمات درمانــی از دالیل اصلی 
ســفر مســافران خارجی به کشور اســت بنابراین در پایانه مرزی بیله سوار نماینده 
 ای مســتقر خواهد شــد که  نســبت به اطالع رســانی توانمندی ها اقدام خواهد 
کرد.وی همچنین خواســتار دعوت از دفاتر خدمات مســافرتی کشــور جمهوری 
آذربایجان شــد و تاکید کرد: تمامی تاسیسات به منظور رونق گردشگری سالمت 
استان تقویت می شود.فالحی همچنین از کمپ گردشگری، هتل 3 ستاره و مهمان 
ســرای ایران گردی و جهانگردی بازدید کرد و نســبت به پیگیری و رفع مشکالت 
جهت تکمیل این واحدها قول مســاعد داده و گفت: با توجه به قابلیت شهرستان در 
خصــوص راه اندازی اقامتگاه های بوم گردی در نظر داریم بعد از اختصاص زمین از 
سوی منابع طبیعی، آالچیق عشایر نیز دایر کنیم.مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری شهرستان بیله سوار از رشد 25% تردد گردشگران از پایانه 
 مرزی بیله سوار در 3 ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر 
داد.» فرنام حامد« گفت: در 3 ماهه نخست امسال 290 هزار مسافر از پایانه مرزی بیله 
سوارتردد کرده اند و این در حالی است که این میزان تردد در مقایسه با 3 ماهه نخست 

سال گذشته 230 هزار و 220 نفر بوده که امسال با رشد 25% مواجه شده است.
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نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل گفت: حقابه 
دشــت مغان و اهالی پرتالش ایــن منطقه از رود ارس باید به 

شــکل کامل برآورد و تامین شود تا اهالی در کشت و زرع خود 
دچار مشکل نشوند.

انیس فیروزی - خبرنگار اردبیل: آیت اهلل سیدحسن 
عاملــی در دیدار با وزیر نیرو در اردبیل اظهار کرد: بیشــترین 
مصرف آب را در بخش کشــاورزی شاهد هستیم که ضرورت 
دارد به اشکال مختلف و با روش الزام کشاورزان را به استفاده از 
شیوه های نوین آبیاری سوق دهیم تا بیش از این در این بخش 
اسراف که از آن به عنوان گناه کبیره یاد می شود اتفاق نیفتد.وی 
ضرورت همکاری نزدیک مدیران استانی را در الزام کشاورزان 
بــرای اجرای طرح های آبیاری مدرن و مکانیزه یادآور شــد و 
خاطرنشان کرد: استاندار اردبیل و مدیران و مسئوالن بخش 
آب و خاک باید به شکل تمام قد از این برنامه اصالحی حمایت 
کرده و زمینه عملیاتی شــدن آن را در بهترین شــرایط فراهم 

کنند.

امام جمعه اردبیل اســتفاده از دســتاوردهای تحقیقاتی و 
علمی را در به کارگیری تجهیزات مناســب آب شیرین کن در 
سطح ملی و استانی یادآور شد و گفت: ما با روش های ابتکاری 
نظیر اســتفاده از چمن های مصنوعی به جای هدررفت آب در 
چمــن طبیعی می توانیم جلوی مصرف بی رویه آب را گرفته و 

در حل این بحران پیشقدم شویم.
وی از وزارت نیــرو و دســت اندرکاران حــوزه آب و برق 
خواست؛ تا در شــفافیت افکار عمومی و باز کردن گره ذهنی 
افراد جامعه در برابر طرح مسائل کامال کذب و دروغین اقدامی 
عملی انجام داده و به اطالع رسانی دقیق و شفاف از طریق صدا 
و سیما، رسانه ها و منابر روحانیون در مناسبت های مختلف بها 
دهندعاملــی تصریح کرد: ما از وزیــر نیرو انتظار داریم حقابه 
دشــت مغان را از ارس براساس نیاز اهالی منطقه تامین کرده 
و بدون اینکه به این حقابه صدمه و لطمه ای وارد شــود سهم 

500 میلیون مترمکعبی شمال استان به بهترین شکل تامین 
شــود.وی خاطرنشان کرد: هنوز معلوم نیست که برای دشت 
اردبیل و تامین آب شــرب آن در سال های آینده از کجا و کدام 
منبع تامین آب اتفاق خواهد افتاد به طوری که در دشت اردبیل 
برخی از چاه ها حتی به نقطه اســیدی رسیده و غیرقابل شرب 
اســت.امام جمعه اردبیل افزایش جمعیت شــهر اردبیل را در 
سال های آینده تا 800 هزار نفر اعالم کرد و افزود: ما در جنوب 
اســتان اردبیل آب فراوان داریم اما ســهم مان هنوز از حوضه 
آبریز قزل اوزن با اولویت تامین آب شرب و کشاورزی و صنعت 

خلخال و کوثر مشخص نشده است.
عاملــی بیان کرد: در این زمینه نیز باید به شــکل عادالنه 
سهم جنوب استان اردبیل از حوضه آبریز قزل اوزن مشخص 
شــود تا بیشــتر از این اهالی جنوب استان با دغدغه تامین آب 

روبه رو نشوند.

شــهردار اردبیل از تولید ساالنه 
3 و نیــم میلیون بوتــه گل فصلی از 
گونه های مختلف در شــهر اردبیل 

خبر داد.
 به گــزارش جــام جــم اردبیل

» حمیــد لطف اللهیان « با اعالم این 
خبر گفت: گســترش فضای سبز و 
توزیــع عادالنه آن در مناطق اردبیل 
یکــی از دغدغه های جدی مدیریت 
شــهری بــوده و براســاس آن طی 
سال های گذشته برنامه ریزی های 
جامعی در این راستا انجام شده است 
که طی امســال افزایــش این فضا 
جزو اولویت های شــهرداری مرکز 

می باشد.
لطف اللهیان با اشــاره به توسعه 
بیش از 23 هکتاری فضای ســبز در 

شــهر اردبیل افــزود: در حال حاضر 
120 پارک  در سطح شهر وجود دارد 
و 6 پــارک دیگر نیــز در حال اتمام 
عملیات عمرانی است که بعد از اتمام 
در اختیار فضای ســبز قــرار خواهد 

گرفــت تا اقدامات کاشــت درخت، 
درختچه و زیبا سازی آن انجام شود.

شــهردار اردبیل ادامه داد: از سال 
96 به منظور گسترش فضای سبز در 
اردبیل 50 هزار اصله درخت در شهر 

کاشته ایم که از این تعداد تا کنون 31 
هزار اصله در 30 گونه مختلف کاشته 
شده و 19 هزار درخت دیگر نیز تا آخر 

امسال کاشته خواهد شد.
وی با اشاره به آبیاری این درختان 
با توجه به صرفــه جویی در مصرف 
آب گفت: با توجه به این شــرایط 18 
نــوع درختچــه و 35 گونه گل های 
فصلی متناســب با اقلیم شهری در 

سطح شهر کاشته شده است.
لطف اللهیان به مرکــز تولیدات 
گل وگیاه شــهرداری اردبیل اشاره 
و اضافه کرد:شــهرداری مرکز بیش 
از 5 هزار متر مربع ســالن گلخانه ای 
دارد که ســاالنه 3 و نیم میلیون بوته 
گل فصلی در قالــب 30  گونه تولید 

می شود.

خبرخبر

حقابه دشت مغان باید کامال از ارس تامین شود

رئیس ســازمان بهزیســتی کشور گفت: 
بــا اجرای طــرح غربالگــری ژنتیک و رفع 
اختالف بین بهزیســتی و وزارت بهداشــت 
در سال گذشته یک هزار و 480 سقط جنین 

معلول در کشور انجام شده است.
در  بندپــی  محســنی  انوشــیروان 
شانزدهمین گردهمایی علمی – تخصصی 
معاونین پیشــگیری بهزیستی سراسر کشور 
در ســرعین اظهار کرد: با اســتقرار معاونت 
توسعه پیشــگیری در ســازمان بهزیستی 
براســاس چارت جدید اولویت اول و اساسی 
ما در این ســازمان امر پیشگیری و به حداقل 
رساندن آسیب های ناشــی از معلولیت، کم 
شــنوایی، کم بینایی و ... بــا مداخله بهنگام 
اســت تا زمینه بــرای توانمندســازی افراد 
جامعه و بهره گیری از ظرفیت های اجتماعی 

به وجود آید.
رئیس ســازمان بهزیســتی کشــور به 
برنامه های اولویت دار بهزیســتی در حوزه 
اعتیاد و طالق اشــاره کرد و گفت: سازمان 
بهزیستی مســئولیت خطیر تامین سالمت 
اجتماعــی را با رویکرد پیشــگیرانه مدنظر 
قرار داده و تالش می کنیم تا در این زمینه به 

اهداف موردنظر خود دست یابیم.
محســنی بندپی فعالیت های انجام شده 
در حوزه کاهش آســیب های اعتیاد را یادآور 
شــد و تصریح کرد: استقرار تیم های اجتماع 
محور در محالت پرریسک در سطح کشور، 
توجــه به امر اطالع رســانی و آگاه ســازی 
و مداخالت بهنــگام، افزایــش دوبرابری 
ظرفیت خــط 1480 و همچنین راه اندازی 
150 مرکز اورژانس در کشــور را مدنظر قرار 

دادیم.
وی در مــورد اجرای طــرح غربالگری 
ژنتیــک زوجین با هــدف جلوگیری از تولد 
نــوزادان دارای معلولیت، اظهار کرد: در این 
زمینه یک هزار و 480 ســقط جنین قانونی و 

شرعی انجام شده است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور همچنین 
به اجرای گســترده طرح غربالگری شنوایی 
و بینایی در جلوگیری از آســیب های اساسی 
در این حوزه اشــاره و خاطرنشــان کرد: در 

بحث پیشــگیری از اعتیاد کار خوبی که در 
ایام نوروز امســال انجام شد مبارزه رسانه ای 
با مواد مخدر جدیــد گل بود که نتایج خوبی 
را در ایــن زمینه به دســت آوردیم و در مورد 
شیشه نیز چنین طرحی را اجرا خواهیم کرد.

محســنی بندپــی عنایت مجلــس را به 
افزایــش اعتبــارات حوزه پیشــگیری در 
ســال 96 و 97 یادآور شــد و گفت: بیش از 
60 درصــد اعتبارات حوزه پیشــگیری طی 
امســال افزایش یافته و قطعا با این افزایش 
اعتبار ما در حوزه های پیشگیری برنامه های 

متنوع تری را در دست اجرا داریم.
وی از عنایت دولت و مجلس در افزایش 
فوق العاده شغل کارکنان بهزیستی قدردانی 
کرد و افزود: برخالف ســایر دســتگاه ها در 
این زمینه 75 میلیارد تومان اعتبار در بودجه 

پیش بینی شده است.

* افزایش 14 درصدی مستمری 
مددجویان و معلوالن بهزیستی 

معاون وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
در ادامه ســخنان خود بیان کرد: براســاس 
مصوبه مجلس و تاکید دولت از سال گذشته 
پرداختی مســتمری بگیران بهزیســتی و 

کمیتــه امداد افزایش یافتــه و در کنار آن با 
پرداخــت منابع اعتباری مورد نیاز نســبت 
به پوشــش بیمه ای جامعه هدف بهزیستی 
و جذب تدریجی 800 نفر خانوار پشت نوبت 
دریافت خدمات بهزیستی اقدامات مناسبی 

انجام شده است.
محســنی بندپی تصریح کرد: براســاس 
مصوبــه اخیر هیــات دولــت افزایش 14 
درصــدی مبلــغ مســتمری معلــوالن و 
مددجویان بهزیســتی اعمال خواهد شــد 
و در کنــار آن ما از ســاخت مســکن برای 
خانواده هــای دارای دو معلــول با پرداخت 
30 میلیــون تومان کمک بالعوض حمایت 

می کنیم.
وی در پایــان اظهار کــرد: برای احداث 
مرکز نگهداری بیمــاران ذهنی و روانی در 
اردبیل اگر نمایندگان این استان قول مساعد 
بدهنــد که در بودجه ســال آینده و از محل 
افزایش تعــداد افراد یارانه بگیر جامعه هدف 
بهزیســتی تامین اعتبار انجام شود ما امسال 
با پرداخت بخشی از منابع ساخت این مراکز 
نســبت به احداث مرکز نگهــداری بیماران 
 ذهنــی و روانــی در اردبیل اقــدام خواهیم 

کرد.

سقط 1480 جنین معلول با اجرای 
طرح غربالگری ژنتیک مدیر کل بهزیســتی استان اردبیل نیز در این گردهمایی 

بیــان کــرد: در بحث پیشــگیری از معلولیت هــا در حوزه 
پیشــگیری از تنبلی چشم 92 درصد کودکان تحت پوشش 
قرار گرفته و در غربالگری شــنوایی نیز 100 درصد نوزادان 

مشمول اجرای این طرح شدند.
بهزاد ســتاری از شناســایی 508 کودک دارای نارسائی 
چشــمی و 97 نوزاد با افت شــنوایی در اردبیــل خبر داد و 
خاطرنشــان کرد: با اجرای این طرح ها مدارس استثنائی ما 
از لحاظ جمعیت دانش آموزی روبه کاهش اســت به طوری 
که در 5 کالس ناشنوایان ما در همین چند سال اخیر به یک 

کالس کاهش یافته است.
وی از روند روبه کاهش طالق در این استان با 5/8 درصد 
و سازش زوجین در آستانه طالق تا 23 درصد خبر داد و گفت: 
16 مرکز آموزش زوجین با 3 ســاعت آموزش قبل از ازدواج 
و ارائه بســته های ویژه در به حداقل رساندن آسیب  طالق 
در مناطق مختلف اســتان که در آنها ازدواج های اجباری و 
زودهنگام بیشــتر از سایر مناطق اســت در کنار راه اندازی 
ســامانه طالق در نیمه اول امســال مورد توجه قرار گرفته 

است.
مدیر کل بهزیســتی اســتان اردبیل در مــورد گزارش 
شیوع شناسی اعتیاد نیز بیان کرد: میزان شیوع اعتیاد در این 
اســتان 1/4 درصد است که در بین استان های کشور در این 

حوزه رتبه 31 را داریم.
ســتاری ادامه داد: از چهار انگیزه اصلی شیوع اعتیاد 34 
درصد علت گرایش برخی اردبیلی ها به اعتیاد تفنن و تفریح 

بوده است.
وی از فعالیــت 270 تیم اجتماع محــور، راه اندازی 22 
مجتمع خدمات بهزیســتی در مناطق محــروم، راه اندازی 
گروه های همیار ســالمت در محــالت مختلف، راه اندازی 
گروه تامین مالی خرد به تعداد 326 گروه و ... را با پوشــش 

3 هزار نفر از اقدامات بهزیستی استان اردبیل اعالم کرد.
مدیر کل بهزیســتی اســتان اردبیل در پایان از سه برابر 
شدن پرداخت مستمری مددجویان و معلوالن بهزیستی در 
دو ســال اخیر خبر داد و اذعان کــرد: 7 میلیارد تومان اعتبار 
ســال 95 در سال گذشته به 23 میلیارد تومان افزایش یافت 

که امسال نیز 13/5 درصد این رقم افزایش یافته است.

پوشش 100 درصدی نوزادان در غربالگری شنوایی

همزمــان بــا حضــور رئیس ســازمان 
بهزیســتی 123 طــرح خدماتــی اداره کل 

بهزیستی استان اردبیل افتتاح شد.
در این مراســم که در ســالن اجتماعات 
بهزیســتی اردبیــل برگزار شــد، مدیر کل 
بهزیستی اســتان اردبیل ضمن گرامیداشت 
هفته بهزیســتی اظهار کرد: همزمان با سفر 
رئیس سازمان و ســفر رئیس بهزیستی 52 

مهدکودک شــهری و روستایی را که در یک 
ســال گذشته تکمیل شده مورد بهره برداری 

قرار می دهیم.
اطلــس  تهیــه  از  ســتاری  بهــزاد 
مهدکودک های شــهری و روستایی استان 
اردبیــل بــرای نظــارت بیشــتر و اجرای 
برنامه های عملیاتی توسط کارشناسان این 
حوزه خبر داد و خاطرنشــان کرد: در توافقی 

که با دانشگاه علوم پزشکی انجام دادیم قرار 
شــده خانه های بهداشت در روستاها لیست 
کودکان واجد شــرایط بــرای حضور در این 
مهدها را به ما اعــالم کنند تا امکان حضور 
آنها در روســتامهدها با شــرایط ویژه فراهم 

آید.
وی ادامــه داد: در این برنامه ســه گروه 
همیــار زنان و کافی شــاپ مخصوص زنان 
سرپرســت خانوار افتتاح شــده و یک مرکز 
تولیــدی خیاطی نیز در پارس آبــاد در کنار 
مرکز تولید فــرش و تابلوفرش در قالب این 
گــروه همیاران با اشــتغالزایی 21 نفر مورد 

بهره برداری قرار می گیرد.
مدیر کل بهزیســتی اســتان اردبیل به 
فعالیــت 11 کلینیــک مــددکاری و افتتاح 
دو کلینیک جدید بــه عنوان مجموعه های 
تخصصی و کارشناســی اشاره کرد و گفت: 
بــه میمنت این ایــام بازارچه بوم ســنتر در 
مجموعه شوراســنتر اردبیل افتتاح می شود 
که در این مجموعه بخش عظیمی از جامعه 
هدف بهزیستی مشغول فعالیت خواهند بود.

ســتاری بــه فعالیت همیاران ســالمت 
اجتماعــی در قالــب محــالت مختلــف و 

همچنیــن تیم های اجتماعــی درمان مدار 
اشــاره و تصریح کرد: این تیم ها و مراکز که 
در اکثر شــهرها فعالیت خود را آغاز کرده اند 
در حقیقــت بــه بهبود معتــادان در فرصت 
زمانــی کوتاه با موفقیــت 85 درصد کمک 
کرده و بیشــتر از کمپ ها که تنها 15 درصد 
با درمان مثبت روبه رو می شــوند جوابگوی 

خانواده های در معرض آسیب هستند.
وی افتتاح دو انجمن پیشگیری و درمان 
اعتیــاد، هشــت مرکز مشــاوره تخصصی 
سالمت محور، دو مجتمع خدمات بهزیستی 
در مناطق محروم و 41 مســکن معلوالن و 
مددجویان، 4 مرکز توانبخشــی روزانه و 7 
موسســه خیریه را از دیگر افتتاح های هفته 

بهزیستی اعالم کرد.
مدیر کل بهزیستی استان اردبیل در پایان 
به در حال ســاخت بودن 300 واحد مسکن 
معلــوالن و مددجویــان در قالب مســکن 
مهر، روســتایی و چند معلول اشاره و اظهار 
کرد: با هدف گســترش خدمات بهزیســتی 
در مناطــق محروم 11 مجتمع بهزیســتی 
 در مناطــق مختلــف این اســتان فعالیت 

می کنند

123 طرح بهزیستی استان اردبیل افتتاح شد
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بازدید وزیر نیرو از تصفیه خانه آب 
و فاضالب نیر و اردبیل

وزیر نیرو در ســفر به استان اردبیل از تصفیه خانه فاضالب نیر 
و همچنین سد یامچی و طرح های آبرسانی اردبیل بازدید کرد.

در ایــن بازدید که اســتاندار اردبیل، نماینــدگان مجلس و 
فرمانداران شهرســتان های نیر و اردبیل حضور داشتند وزیر نیرو 
از بخش  های مختلف تصفیه خانه فاضالب نیر و همچنین اجرای 
طرح های توســعه ای تصفیه خانه آب اردبیل واقع در سد یامچی 

بازدید و در جریان روند اجرایی این طرح ها قرار گرفت.
در این بازدید مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان اردبیل 
اظهار کرد: میزان بارش در اســتان اردبیل به نسبت سال گذشته 

12 درصد و نسبت به بلندمدت 1/2 درصد رشد نشان می دهد.
اصغر ســلیمان زاده به ظرفیت اولیه سد یامچی تا 20 میلیون 
مترمکعب اشــاره و خاطرنشــان کرد: ما این رقــم را با توجه به 
برداشت آب شرب و کشاورزی به 27 میلیون مترمکعب رساندیم 
بــه طوری که در حال حاضر 23 میلیون مترمکعب آب در مخزن 
سد یامچی وجود دارد.وی افزود: متاسفانه آورد ما در این سد 16 
میلیون مترمکعب نسبت به سال گذشته کمتر شده و ما با اولویت 
تامین آب شــرب سپس کشاورزی این سد را مدیریت می کنیم و 
تالش می کنیم به نحوی تابســتان بدون مشکل را در تامین آب 
شــرب اردبیلی ها سپری کنیم.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
اســتان اردبیل گفت: در این ســد چهار برج آبگیر برای برداشت 
از الیه های مختلف ســد راه اندازی شــده و با توجه به مشکل ما 
در برداشــت آب در فصل تابستان درصدد راه اندازی برج آبگیر و 
مخزن مناســب به ارتفاع 50 متر در این ســد هستیم که با اتمام 

عملیات حفاری الینینگ آن در حال انجام است.
اصغر ســلیمان زاده بیان کرد: در حال حاضر از هر یک از این 
چهار برج آبگیر 200 لیتر در ثانیه برداشــت آب انجام شــده تا از 
طریــق تصفیه خانه و خطوط انتقال عملیات آبرســانی به انجام 
برســد.وی افزود: ما با کمبود اعتبار در عملیات اجرایی برج آبگیر 
روبر هســتیم و نیازمند تامین 20 میلیــارد تومان منابع اعتباری 

می باشیم تا این طرح به اتمام برسد.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای استان اردبیل همچنین به 
ضرورت اجرای مدول دوم تصفیه خانه آب شــرب اردبیل اشاره 
کرد و گفت: 90 میلیارد تومان برای اجرای این طرح نیاز است تا 
دغدغه تامین منابع آب به شهر اردبیل در 10 سال آینده برطرف 
شود.سلیمان زاده همچنین به زون بندی داخل شهر اردبیل برای 
به تعادل رساندن آب شهروندان اشاره و تصریح کرد: 40 کیلومتر 
از این طرح زون بندی تاکنون اجرا شده و 7 کیلومتر نیز در دست 
اقدام اســت که امیدواریم با تخصیص منابع اعتباری این طرح را 
هر چه ســریعتر به شرکت آب و فاضالب شهری استان تحویل 
دهیم.وی خاطرنشــان کرد: با توجه به سکونت نیمی از جمعیت 
اســتان در شهر اردبیل و تامین آب سه شهر همجوار نیر، نمین و 
سرعین از طریق این سد باید توسعه خطوط انتقال و تصفیه خانه 
جدید را به انجام برسانیم.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان 
اردبیــل ادامه داد: خط انتقال به طول 25 کیلومتر به ظرفیت یک 
هــزار و 200 لیتــر در ثانیه در قالــب تصفیه خانه در حال اجرای 
یامچی به نتیجه رســیده که امیدواریم با تکمیل و بهره برداری از 

این طرح ها آب پایدار دشت اردبیل را تامین کنیم.

وزیر نیرو:
تصمیم سیاسی و مقطعی در حوزه 

آب نمی گیریم
وزیــر نیرو گفت: به هیچ وجه در حوزه آب تصمیم سیاســی، 
هیجانی و مقطعی نمی گیریم بلکه باید در این حوزه به تصمیمات 

کارشناسی و پایدار بها دهیم.
رضا اردکانیان در جریان بازدید از طرح  ســد گیوی با قدردانی 
از مسئوالن استانی بویژه مدیرعامل شرکت آب منطقه  ای استان 
اردبیل به عنوان یکی از مدیــران موفق وزارت نیرو در پیگیری 
و اجــرای طرح های صنعت آب در اردبیل اظهار کرد: اســتاندار 
اردبیل نیز با تلفیقی از هنر تزریق امیدواری در جامعه، پشــتکار و 
پیگیری امر همواره تالش می کند تا به شکل شایسته مشکالت 
صنعت آب و برق برطرف شده و زمینه یک رضایتمندی عمومی 

و فراگیر فراهم آید.
وی خاطرنشــان کرد: ما قصد نداریم در ســفر به استان ها و 
بازدید از طرح های در حال احداث و پاســخ بــه مطالبات مردم 
تصمیم سیاسی یا غیرکارشناســی بگیریم که قطعا این روند به 
توســعه صنعت آب و برق کمک نخواهد کرد و شایسته است به 

تصمیمات کارشناسی و پایدار در این حوزه بها دهیم.
وزیــر نیرو افزود: در ماه هــای اخیر و در مجموعه وزارت نیرو 
سعی داریم تا تصمیم گیری ها منطقی توام با حفظ فضای علمی و 
کارشناسی و با آرامش کامل انجام شود چرا که در رفع مشکالت و 
معضالت صنعت آب و برق باید به دور از احساسات تصمیم گیری 
کنیــم و محور کار را اقدامات زیربنایی و اساســی در پیگیری و 
به ثمر رســاندن نتایج کارها قرار دهیم.اردکانیان به سفر رئیس 
جمهور در آینده ای نزدیک به استان اردبیل اشاره کرد و گفت: ما 
در وزارتخانه با کمک استاندار و نمایندگان این استان در مجلس 
مطالبات و درخواست های مردمی را در توسعه صنعت آب و برق 
این استان مورد بررسی علمی و کارشناسی قرار خواهیم داد تا در 
یک تصمیم گیری منطقی بتوانیم برای تکمیل و به ثمر رساندن 

طرح ها اقدامات عملیاتی و کاربردی را انجام دهیم.
وی در مورد احداث شــبکه های برخی از سدها در کشور بیان 
کرد: در گذشته تعدادی از این سدها بدون شبکه آبگیری شده و به 
بهره برداری رسیده است که ما در تالش هستیم در برنامه ریزی 
پیش رو با اســتفاده از ظرفیت بخش خصوصی و مشارکت خود 
اهالی منطقه این طرح ها را اجرایی کنیم که البته برآورد هزینه ای 
ما در این زمینه بســیار باالست.در سفر وزیر نیرو به کوثر و بازدید 
از ســد گیوی به عنوان آخرین مرحله سفر خود به استان اردبیل 
ساکنان منطقه بویژه باغداران و کشاورزان با امضای طوماری از 
وزیر کابینه دوازدهم خواستند تا نسبت به اجرای شبکه پایاب سد 
گیوی و حل مشکل کشاورزان اقدامی جدی و فوری انجام شده 
و با تدبیری درســت در این باب برنامه ریزی  و هدفگذاری میان 

مدت و بلندمدت انجام شود.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اردبیل:
احداث شــبکه ســد گیوی 220 

میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

مدیر عامل شــرکت آب منطقه ای اردبیل گفت: برای احداث 
شبکه پایاب ســد گیوی 220 میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم که 

انتظار می رود امسال عملیات اجرایی آن آغاز شود.
به گزارش ایسنا، منطقه اردبیل، اصغر سلیمان زاده در آخرین 
مرحلــه از بازدید وزیر نیرو از طرح های صنعت آب و برق در کوثر 
اظهار کرد: ســد گیوی که عملیات اجرایی آن از سال 85 شروع 
شده بود در سال گذشته آبگیری و به بهره برداری رسید به طوری 
که این ســد در ارتفاع 102 متر و حجــم 54 میلیون مترمکعب 
اجرایی و عملیاتی شــده و قرار است با تکمیل فاز نهایی به شکل 
کامل آبگیری شــود تا کشاورزان و باغداران منطقه از مزایای آن 

استفاده کنند.
وی خاطرنشان کرد: برای احداث این سد تاکنون 160 میلیارد 
تومان هزینه شــده و با 40 میلیارد تومان ســرمایه گذاری دیگر 
کل عملیات ســد به اتمام رسیده و به موازات آن مطالعات شبکه 
این ســد در حال انجام اســت که با تامیــن 220 میلیارد تومان 
اعتبار انتظار می رود در ســفر پیش روی رئیس جمهور این طرح 

کلنگ زنی شود.
مدیر عامل شــرکت آب منطقه ای اردبیل  بیان کرد: با تکمیل 
مراحل مختلف این سد و توسعه صنایع تکمیلی و تبدیلی از طریق 
افزایــش تولید محصوالت زراعی و باغــی پیش بینی می کنیم 

برای بیش از یک هزار نفر زمینه اشتغال مناسب فراهم آید.
ســلیمان زاده به پرداخت 12 میلیارد تومان اسناد خزانه از قبل 
خرید اراضی به مردم منطقه اشاره کرد و گفت: این کار در کشور 
بینظیر بود و ما توانســتیم با جلب نظر مســاعد اهالی منطقه این 

کار را به شکل مناسب انجام دهیم.
وی بیان کرد: ســد گیوی از جمله سدهای با حجم مناسب و 
سرریز دبی 133 مترمکعبی است که 600 کیلومتر حوزه آبریز آن 
اجرایی شده و قطعا 25 هکتار از خرید اراضی در محدوده این سد 

باقیمانده تا به شکل کامل این سد مورد بهره برداری قرار گیرد.
مدیــر عامل شــرکت آب منطقه ای اردبیل افــزود: منطقه 
باالدســت این سد آبگرم گیوی است که قطعا با راه اندازی کامل 
سد و توسعه آبگرم گیوی فرصت خوبی برای حضور گردشگران 
در ایــن منطقه فراهم می آیــد تا بتوانیم طرح را به یک مجموعه 

خوب گردشگری تبدیل کنیم.
ســلیمان زاده در مورد اجرای خط انتقال این سد تصریح کرد: 
5.6 کیلومتر از خط انتقال باقیمانده از محل ماده 56 قابلیت اجرا 
دارد و ما امیدواریم با همراهی بخش خصوصی و مشارکت بانک 
زمین شبکه این ســد را اجرایی و عملیاتی کرده و رضایت مردم 

را فراهم کنیم.
وی به اســتقبال اهالی در اجرای شــبکه و پرداخت بخشی 
از منابــع آن اشــاره کرد و گفت: 40 میلیــارد تومان اهالی آماده 
مشــارکت در اجرای این شبکه هستند تا هزار هکتار باغ ها پائین 
دست این ســد و همچنین اراضی کشاورزی گیوی و خلخال از 

قبل این شبکه و طرح های توسعه آبیاری مدرن بهره مند شود.

با حضور وزیر نیرو؛
پســت 230 کیلو ولت نصیرلوی 

گرمی افتتاح شد

باحضور وزیر نیرو پســت 230 کیلوولــت نصیرلوی گرمی 
افتتاح و به بهره  برداری رسید.

درمراســمی که درشهرســتان گرمی برگزار شد،این پست 
با ســرمایه گذاری 440 میلیارد ریال بعدازگذشــت 4 ســال به 
بهره برداری رســید که اجرای این طرح جزو اولویت برنامه های 

برق منطقه ای آذربایجان بود.
عضو کابینه دوازدهم در پاســخ به سوالی در مورد مشکالت 
اهالی برخی شهرها و روســتاهای گرمی در تامین نشدن منابع 
آب گفت: قرار است در کنار تامین ژنراتورهای موردنیاز کارهایی 
را در راســتای اصــالح منابع آب در این مناطــق انجام دهیم تا 

نارسایی ها و مشکالت برطرف شود.
اردکانیان اضافه کرد: در مورد تعیین تکلیف سرپرســتی های 
مدیریتی در زیرمجموعه وزارت در استان اردبیل باید اعالم کنم 
که ما در 31 استان بیش از 150 مدیر صنعت آب و برق داریم که 
در برخی از این مناطق مدیریت ها به شــکل سرپرستی است که 
تالش می کنیم هر چه سریعتر مدیران دائمی را در استان اردبیل 

نیز در بخش آب و فاضالب روستایی و شهری مستقر کنیم.

استاندار اردبیل گفت: با قول مساعدی که 
وزیر نیرو داده اند تالش می کنیم تا مشــکل 
آبرســانی به روستاها و مناطق عشایری را هر 
چه ســریعتر برطرف کرده و مجتمع های در 

حال احداث را در این حوزه تکمیل کنیم.
اکبر بهنامجو در دیدار وزیر نیرو با نماینده 
ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل اظهار 
کــرد: ما از اول وقت امروز بازدیدهای میدانی 
از طرح های حوزه آب و برق داشتیم به طوری 
که تمام شــهرهای شــمال این استان مورد 
بازدید قرار گرفــت و تصمیمات خوبی برای 
تکمیل 7 طرح اساســی و تحول آفرین در این 
بخش در کنار تامیــن اعتبار مورد نیاز گرفته 

شد.
وی از تامین اعتبار مورد نیاز برای تکمیل 
مجتمع های آبرســانی روستایی و عشایری 
خبر داد و خاطرنشــان کرد: قرار شــد در یک 
برنامه ســه ســاله و با تامین منابع اعتباری از 
ســوی وزارت نیرو و منابع استانی مشکل آب 
شرب مناطق روستایی و عشایری به صورت 

اساسی و ریشه ای برطرف شده و تامین پایدار 
آب را در این مناطق شاهد باشیم.

استاندار اردبیل گفت: در سفر وزیر نیرو به 
استان اردبیل اردکانیان بازدیدی را از تصفیه 
خانه فاضالب نیرو و ســد یامچی داشت که 

قرار شد در کنار تامین اعتبار برای اجرای برج 
آبگیر با هدف ارتقای کیفی آب شرب اردبیل 
مدول دوم تصفیه خانه آب شــرب اردبیل نیز 
در ســال های آینده اجرایی و عملیاتی شود تا 
بخشــی از دغدغه اهالــی اردبیل که بیش از 

نیمی از جمعیت اســتان در این شــهر ساکن 
هستند برطرف شود.

بهنامجــو بیان کــرد: ما بایــد از فرصت 
طالیی ســفر وزیر به استان اردبیل در جذب 
اعتبارات و منابع ملی بهترین استفاده را بکنیم 
تا طرح های حوزه آب و برق در این اســتان تا 
پایان دولت دوازدهم تکمیل و به بهره برداری 
رســیده و امکان بهره مندی هموطنان در این 

استان از این طرح های توسعه ای فراهم آید.
وی تصریح کرد: مــا تکمیل این طرح ها 
را به عنوان زیرســاخت توسعه استان جدی 
تلقی می کنیم و بر این باوریم با بهره گیری از 
نظرات کارشناسان و متخصصان این حوزه و 
کمکی که وزیر نیرو در تکمیل ســدها، شبکه 
پایاب و تامین حقابه اســتان از رودخانه های 
ارس و قزل اوزن خواهد داشــت زمینه خوبی 
فراهــم آید تا توســعه بخش کشــاورزی به 
شــکل آبیاری نویــن به عنــوان محور اول 
 توسعه اســتان اردبیل شایسته و مطلوب رقم 

بخورد.

تامین اعتبار مورد نیاز برای آبرسانی به مناطق 
روستایی و عشایری

وزیر نیرو:

صادرات آب و برق در کشور در حد صفر است
وزیــر نیرو گفت: برخالف شــایعات و 
اظهارنظرهــای غیرکارشناســی در حال 
حاضر صادرات آب و برق در کشور به صفر 

رسیده است.
 رضــا اردکانیان در دیــدار با امام جمعه 
اردبیــل اظهار کرد: دســت ها و نیت های 
ناپاک در داخل کشــور قصــد بر هم زدن 
آرامش مردم را با تزریق و تشــدید شایعات 
دارند در حالی که واقعیت ها غیر از آن چیزی 
است که برخی ها مدعی آن هستند چرا که 
ما در این اوضاع و احــوال کمبود انرژی و 
آب بــه هیچ وجه صادرات به کشــورهای 
همسایه نظیر پاکستان، افغانستان و عراق 
را انجــام نمی دهیم چرا کــه قصد نداریم 
با صادرات خاموشــی های بیشــتری را در 

کشور به مردم تحمیل کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در کنار این عوامل 
ما نمی توانیم بیش از این به سیســتم ها و 
تجهیزات تولیــد، انتقال و توزیع برق خود 
فشار آورده یا لطمه ای وارد کنیم که قطعا با 
یک روند کنترلی سعی داریم تا مخاطرات 
جدی و آسیب های احتمالی را در این مقطع 

از بین ببریم.
وزیــر نیرو با بیان اینکه در ماه های اخیر 
شــاهد تشــکیل کارگروه ملی سازگاری 
بــا کم آبی در کشــور با مشــارکت چهار 
وزارتخانــه اعم از نیرو، جهاد کشــاورزی، 
صنعت و معدن و وزارت کشور بودیم، افزود: 
دو معاون رئیس جمهور نیز در این کارگروه 
عضو هســتند و ما هر دو هفتــه یک بار با 
طرح مشکالت اســتان ها در این جلسات 
ســعی می کنیم تا به نوعی برنامه ریزی  و 
هدفگذاری دقیقــی را در این حوزه انجام 

دهیم.
اردکانیان با اشــاره بــه اینکه کم آبی و 
کم بارشــی در کشــور موقتی نیست و ما 
نمی خواهیم بــا طرح شــعارهای جذاب 
در مقابله با خشکســالی به صورت موقت 
و مقطعــی عمــل کنیم، گفت: مــا باید با 
ایــن پدیده کنار بیاییم و ســعی کنیم با آن 

سازگاری داشته باشیم.
وی افــزود: بــه جــای واژه مقابله با 

خشکســالی که به لحاظ زمانی شــرایط 
موقتی از عنوان  سازگاری با کم آبی که در 
ذات خود دارای اســتمرار و روند همیشگی 
اســت بایــد به شــکل مســتمر و دائمی 

برنامه ریزی ها در این حوزه انجام شود.
عضو کابینه دولــت دوازدهم ضرورت 
استفاده صحیح آب را در بخش کشاورزی 
یادآور شــد و تصریح کرد: ما اگر بتوانیم 10 
درصد بهــره وری را در این حوزه افزایش 
دهیــم قطعا در تامین آب شــرب و بخش 
صنعت با کمترین دغدغه و مشکل روبه رو 

خواهیم شد.
اردکانیــان بیان کرد: البتــه کار در این 
حــوزه تنها وظیفه جهاد کشــاورزی برای 
ارائه الگوی کشــت مناســب نیست بلکه 
باید همه پــای کار بیایند و با اختیاراتی که 
کارگروه به استان ها داده در اصالح فرآیند 
محصوالت کشــاورزی یک کار اساسی و 

ریشه ای اتفاق بیفتد.
وی ادامه داد: ایــن کارگروه مانند یک 
کمیسیون هیات دولت عمل می کند و ما در 
این زمینه نیازمند همکاری بین دستگاه ها 
در قالب این کارگروه هستیم و بیشتر از آن 
سعی می کنیم در کشور از ظرفیت صاحبان 
تریبــون و مجموعه های تبلیغی نظیر ائمه 
جمعه و جماعات و روحانیون مبلغ بیشــتر 

استفاده کنیم.
وزیر نیرو به دیدار اخیر خود با مســئول 
ستاد ائمه جمعه کشور و همچنین مسئول 
روحانیون در قم بــرای تدوین و در اختیار 
گذاشــتن اطالعات حــوزه آب برای بیان 

آنها در منابر و مساجد اشاره کرد و گفت: ما 
باید سطح هوشیاری مردم را در این قضیه 
باال ببریم چرا که به نظر می رســد امسال 
مساله آب به یک مساله پیچیده تبدیل شده 
و باید همه تالش کنند با رفع نارســائی ها 
و کمبودهــا از التهاب جامعه و عموم مردم 
کاســته شده و به سمت فراهم کردن بستر 
آرامش و اعتمادســازی حرکــت کنیم و 

واقعیت ها را نیز به مردم بگوییم.
اردکانیان اضافه کرد: به نظر می رســد 
در کشــور عده ای قصــد دامن زدن به این 
وضعیت نامناســب در بخش آب و برق را 
دارنــد در حالی که باید بــا دعوت مردم به 
صبر و حوصله بیشتر از این مقطع حساس و 
خطیر عبور کرده و برنامه ریزی های دقیقی 
را در راســتای سازگاری با شرایط اقلیمی و 

جوی فراهم کنیم.
وی خاطرنشــان کــرد: فضایی از کم 
اعتمــادی در تمامی ســطوح جامعه قابل 
مشاهده اســت و مســائلی همچون کم 
بارشــی، وضعیــت نامناســب منابع آبی 
زیرزمینی یــا اقتصاد نامتوازن بخش آب و 
انرژی که در مجموعه وزارت نیرو به عنوان 
تهدید جدی تلقی می شــود بدرســتی و با 
دقت بررسی و در این زمینه اظهارنظرهای 

کارشناسی انجام شود.
وزیر نیرو همچنین به شــرایط مناسب 
بارش ها در اســتان اردبیل و برقراری یک 
فضــای همدلی و همکاری نزدیک در بین 
مسئوالن اجرایی، مدیریت ارشد دولت در 
این استان و نمایندگان مجلس اشاره کرد و 

افزود: هر چند در این استان میزان بیکاری 
و برخی از آســیب ها و دغدغه های مردم را 
با شدت و ضعف شاهد هستیم اما ضرورت 
دارد همه با روحیــه همکاری و همدلی در 
مسیر افزایش ســطح رضایتمندی مردم 

شایسته و درست حرکت کنند.
اردکانیــان بیان کرد: افزایش ســطح 
رضایتمندی مردم با شیوه های درست اجرا 
و نظارت به دســت می آید ولی ما امسال در 
بدترین وضعیت کم آبی و خشکســالی در 
نیــم قرن اخیر قــرار گرفتیم به طوری که 
اکثر اســتان ها با مشکالت و دغدغه هایی 

در این زمینه دست و پنجه نرم می کنند.
وی متوســط کاهش بارندگــی را در 
کشور به نســبت ســال های گذشته 26 
درصد دانست و افزود: این کم بارشی ها در 
مناطق مرکزی و جنوبی کشور تا 85 درصد 
اســت به طوری که ما در اســتان سیستان 
و بلوچستان بارش ســاالنه مان حتی به 3 
میلی متر نیز نمی رسید به طوری که طوفان 
و بادهای موســمی ماسه ها را تا قد درخت 
خرما باال برده و ما با تانکر آبرســانی در این 

مناطق انجام می دهیم.
وزیر نیرو ضرورت اســتفاده حداکثری 
از منابع را در ایجــاد حس رضایتمندی در 
مردم بســیار مهم و خطیــر توصیف کرد و 
گفت: این احساس رضایتمندی به افزایش 
اعتمــاد عمومی و حل مشــکالت مردم 

کمک خواهد کرد.
اردکانیان در مورد خاموشــی های اخیر 
و محدودیــت تامین برق در شــبکه های 
سراسری اظهار کرد: همچنان انتظار داریم 
مردم در این شرایط حساس الگوی مصرف 
را هم در برق و هم در حوزه آب رعایت کنند 
تا با تکیه بر این شــیوه های صحیح بتوانیم 

کار را مطلوب و شایسته پیش بریم.
وی بــه بازدید خود از طرح های صنعت 
آب و برق استان اردبیل اشاره کرد و گفت: با 
سرمایه گذاری بیش از 5 هزار و 700 میلیارد 
تومانی این طرح های زیربنایی در اســتان 
اردبیل تا پایان دولت دوازدهم تکمیل و به 

بهره برداری خواهد رسید.

نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شــورای اسالمی 
اظهار کرد: با گذشــت ســال های طوالنی سد گیوی به شکل 
نیمــه و ناقص به بهره برداری رســیده اما خبــری از احداث 
شبکه پایاب آن نیســت و به همین دلیل مردم منطقه گله مند 

مسئوالن هستند.
بشــیر خالقی با انتقــاد از تخصیص ناعادالنه آب در جنوب 
اســتان اردبیل خاطرنشــان کرد: بنده چهار بار به معاون وزیر 
نیرو در ســال های گذشته نامه نوشــتم تا در تخصیص حقابه 
این منطقه تجدیدنظر شــود اما جالب است که تخصیص ها در 
ایــن مدت به کمتر از 74 میلیون مترمکعب رســیده به طوری 
که تخصیص 5 سد روستاهای این شهرستان از جمله مرشت، 

زاویه کرد، نیلق و ... نادیده گرفته شده است.
وی افزود: نباید به بهانه انتقال آب از جنوب استان به مرکز 
استان تخصیص ما به کمترین میزان برسد در حالی که به هیچ 
وجه اجازه نمی دهیم تا چنین امری در ضایع شدن حق و حقوق 

اهالی جنوب استان اردبیل روی دهد.
نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شــورای اسالمی 
به بالتکلیفی احداث 9 ســد معیشتی در جنوب استان و تامین 
نشــدن اعتبار کافی برای تکمیل آنها اشــاره کرد و گفت: 70 
سال اســت که آبگرم گیوی به صورت ســنتی اداره می شود 
و بــه رغــم اجاره یک میلیــارد تومانی از ایــن آبگرم چندان 
توجهی به مرمت و بازســازی آن نشــده در حالــی که انتظار 
 مــی رود وزارت نیرو این آبگرم را بــه بخش خصوصی واگذار 

کند.
خالقی همچنین به خالی شــدن روستاهای این شهرستان 
از ســکنه و کاهش 50 درصدی جمعیت روستایی شهرستان 
کوثر اشاره و تصریح کرد: با ادامه این روند و مشکالت ناشی از 
کم آبی به نظر می رســد در سال های آینده کلید شهر را باید به 
مسئوالن اســتان تحویل داده و ما نیز زمینه مهاجرت را برای 

خود مهیا کنیم.

نباید حقابه کوثر و خلخال ضایع شود
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مشکالت کامیون داران اردبیل 
رفع شد

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
اردبیل از حل مشــکالت و درخواست های قانونی 

کامیونداران و رانندگان استان اردبیل خبر داد .
بــه گزارش جام جم اســتان اردبیــل » علی 
رحمتــی« با اعالم این خبــر گفت: افزایش %20 
کرایــه، الکترونیکی کردن نوبــت دهی و اعالم 
بار، راه اندازی ســامانه پیگیری شــکایات 141 
و توزیــع لوازم یدکی از جمله الســتیک از طریق 
وزارت صنعت،معدن و تجــارت از جمله اقدامات 
مهم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای برای 

مرتفع کردن مشکالت رانندگان است.
رحمتــی همچنیــن در مورد بیمــه تکمیلی 
راننــدگان اضافــه کرد: برای حل مشــکل بیمه 
تکمیلی رانندگان نیز با 4 هزار و 400 شــرکت عقد 
قرارداد شــده و مقرر گردیــده از محل درآمدها و 
کمیسیون های دریافتی آنان این مهم از 15 مرداد 
ماه امسال اجرایی شود.وی به وضعیت حمل و نقل 
کاال و بار در اســتان اشاره کرد و ادامه داد: وضعیت 
بار در اســتان عادی اســت تا جایی کــه در 2 ماه 
گذشته به تخلفات 10 شرکت حمل و نقل بخاطر 
عدم پرداخت کرایه و دریافت کمیســیون اضافی 
با فوریت در کمیســیون ویژه رسیدگی و شرکت 
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس تعطیل شــده 
اســت .رحمتی افزود: رانندگان می توانند هرگونه 
دریافت کمیســیون اضافی و سایر شکایات خود را 
از طریق سامانه های 141، شهراه نمایندگی های 
مستقر در شهرک حمل و نقل، پایانه های شهری 

و تلفن 33743799-045 برای بررسی و رسیدگی 
به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
اردبیل اطالع دهنــد.وی همچنین ادامه داد: اخذ 
کمیســیون اضافی، عدم پرداخت کرایه، شکایت 
مســافران، عــدم رعایت ضوابط حمــل و نقل و 
ایمنی، عــدم رعایت مقررات و بخشــنامه های 
ابالغی ســازمان راهداری حمل و نقل جاده ای، 
صــدور بارنامه برای راننــدگان فاقد صالحیت و 
صدور صورت وضعیت مســافری برای رانندگان 
اتوبوس  های برون شــهری که فاقد کارت معاینه 
فنــی و تجهیزات ایمنی خودرو باشــند را از جمله 
تخلفات عمده شرکت های کاال و مسافر برشمرد.

رئیــس کمیته حمــل و نقل ســتاد خدمات 
ســفر اســتان اردبیل با بیان اینکه از ابتدای سال 
97 تاکنون به تخلفات 20 شــرکت کاال و مسافر 
رســیدگی شــده افزود: تصمیمات اتخاذ شده در 
کمیســیون مذکور برای شــرکت های متخلف 
جریمه نقدی،تعطیلی، تعلیقی، تعطیلی یک ماهه، 

توبیخ کتبی و تذکراست.
رحمتــی بر همــکاری و تعامل همــه جانبه 
انجمن هــا و شــرکت ها بــا اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای اســتان برای حل مســائل و 
درخواست های قانونی رانندگان تاکید کرد و گفت: 
با تالش فعاالن بخــش حمل و نقل در 3 ماه اول 
امســال 850 هزارتن بار در استان اردبیل جابه جا 

شد.
ساناز لطیفی 

هــدف اصلــی از برنامــه ریــزی برای 
گردشــگری ســاحلی عالوه بر ایجاد ارتباط 
بین گردشگر و محیط توسعه اقتصادی منطقه 

می باشد.
ساناز لطیفی - خبرنگار جام جم: 
در جهــان مدرن و صنعتی امروز نیاز بشــر به 
تفریح، گردش و بهره گیری از مواهب  موجود 
در نواحي بکر طبیعت بیش از پیش احســاس 
می شــود. سواحل یا به زبان ســاده کنار دریا 
همیشــه طرفداران خاص خــودش را دارد تا 
جایی که خیلی ها انتظار تابستان را می کشند 

تا لحظاتی لذتبخش را در کنار دریا بگذرانند. 
نسیم خنک، چشم اندازهای زیبای طلوع 
و غروب آفتاب، لغزیــدن زیر آبهای گرم دریا 
و ماســه بازی کنار ســاحل حال و هوایی دارد 
که قابل وصف نیســت، گذشته از تمامی این 
زیبایی ها چیزی که بــر زیبایی مضاعف دریا 
می افزاید تمیزی ســاحل و پــاک بودن آن از 
آلودگی های دســت ساز آدمهاست براستی ما 
آدمهــا که گاهی نیز نام گردشــگر را با خود به 
همراه می بریــم تا چه اندازه به تمیزی محیط 

ساحل اهمیت می دهیم؟
*وجه تسمیه ای به نام آسته راه

ساحل خزر از جمله ساحل های پر ترافیک 
و پر طرفدار در طول تابستان است که هر ساله 
شاهد میلیونها گردشگر است ساحلی که امواج 
رویایی و جادوی طبیعت را در خود نهفته دارد 

.اما اشــتباه انسان ها گاهی زیبایی طبیعت آن 
را بــه زباله دانی تبدیل می کند که قابل جبران 
نیست. امروزه گردشگری یکی از امید بخش 
ترین فعالیت هایی اســت کــه از آن به عنوان 
گذرگاه توسعه یاد می کنند چرا که گردشگری 
یکی از توسعه یافته ترین صنایع نیمه دوم قرن 
بیســتم و اغلب به عنوان کلیدی براي رشــد 

اقتصادي  کشورها عنوان می شود. 
توسعه صنعت گردشــگری در کشورها و 
شهرهای کمتر توســعه یافته باعث کاهش 
میزان بیکاری و ایجاد اشتغالزایی می شود که 
همین امر موجباب بهبود کیفیت و افزایش رفاه 
حال ساکنان منطقه و توسعه اقتصادی منطقه 
را نیــز در بر می گیرد.البته توســعه اقتصادی 
شهرهای ســاحلی کشور از جمله شهر آستارا 
در استان گیالن با توجه به موقعیت جغرافیایی 
و کوچــک بودن مســاحت آن به عینه خود را 
در طول زمان نه چندان دور به وضوح نشــان 

می دهد.
 آستارا شــهری بندری و خوش منظره در 
جنوب شرقی جمهوری آذربایجان با مرکزی 
به همین نام است کلمه آستارا در واقع از کلمه 
تالشــی به معنای» آسته راه « یعنی راه آهسته 
یا همان آهســته راه رفتن اســت. شهر آستارا 
بین دریا و کوه  های تالش قرارگرفته  و ساحل 
شنی بسیار زیبایی دارد.ساحل آستارا در فصول 
گرم سال پذیرای گردشگران زیادی است که 

هرساله هم برای تفریح و هم برای خرید آن را 
انتخاب می کنند.

* توسعه اقتصادی منطقه در سایه 
گردشگری ساحل

 سواحل آستارا طی چند سال گذشته توانسته 
میزبان خوبی برای گردشگران باشد و می توان 
گفت نسبت به سالهای گذشته پر رونق تر شده 
و زیرساخت های مناسبی برای آن ایجاد کرده 
انــد و این یکی از عوامل افزایش توریســت و 

گردشگر در این شهر ساحلی می باشد.
سواحل شهر های توریست پذیر باید به روز 
و مطابق سلیقه و انتظار گردشگران باشد تا هم 
گردشگران از محیطی که در آن قرار دارند لذت 
ببرند و خاطره ای به یاد ماندنی در ذهنشــان با 
آوردن نام ســاحل تداعی کند و هم مسئوالن 
نتیجه کار خود را با ایجاد تجهیزات و وســایل 

رفاهی آن محیط به سرعت مشاهده  کنند.
 هدف اصلی از این همه برنامه ریزی برای 
گردشگری ساحلی عالوه بر ایجاد ارتباط بین 
گردشــگر و محیط، تأثیر عوامل محیطی بر 
گردشگر و آثار گردشگری بر محیط آن منطقه 
دنبال کردن توســعه اقتصادی و نقش آن در 
رونق بازار و کســب و کار ساکنان آن سواحل 
اســت که می تواند بر ایجاد اشــتغال و ریشه 
بیکاری در منطقه تاثیر گذار باشد.همیشه دریا 
یکــی از بهترین جاذبه های روی زمین بوده و 
هســت و انسانها از بودن در کنار دریا احساس 

آرامش می کنند و به تبع سواحل دریاها نیز در 
این امر بی تاثیر نیســتند و می توانند با توجه به 
زبیایی که دارند گردشــگران زیادی را به خود 
جلب کنند همچون سواحل کشوری مانند کنیا 
که به ســواحل شیشــه ای معروف است و هر 

ساله گردشگران زیادی را پذیرا می باشد.
* کیفیت محیط ساحلی در جذب 

گردشگر
مهم ترین چیزی که گردشگران شهرهای 
ســاحلی را برای تفریح انتخاب می کنند لذت 
بــردن از قدم زدن در ســاحل و دیدن رقص 
ماسه های طالیی زیر پاهایشان است که لذت 
جاودانــه به آنها می بخشــد و این لذت زمانی 
زیباتر می شــود که ارزش و جایگاه ساحل در 
نزد مردم مقدس باشــد و به آن احترام بگذارند 
برعکــس؛ اگر زمانی ســواحل مــا و محیط 
زیستش مملو از زباله باشد نه تنها اثرات منفی 
به بار مــی آورد ، بلکه باعــث دلزدگی و تنفر 
گردشــگران نیز می شود و روز به روز از رونق و 
جایگاه آن شهرها کاسته می شود بنابراین نیاز 
است که برای احترام گذاشتن به خود و طبیعت 
و محیط اطــراف از ریختن زبالــه در اطراف 
ساحل دوری کنیم و فراموش نکنیم این نشانه 
حفظ شخصیت و جایگاه ما انسانهاست چون 
انسان اشرف مخلوقات است و با کوچک ترین 

حرکت نادرستی نباید تقدسش را از بین ببرد.
پاکســازی و زیباسازی محیط کنار ساحل 

تنها وظیفه مسئوالن شهری نیست حتی خود 
گردشــگران نیز می توانند ناخودآگاه در آلوده 
ســازی نه تنها ســاحل بلکه شهر نیز دخالت 
داشــته باشند پس نیاز است فرهنگ سازی را 
خود شروع کنیم تا شاهد سواحلی زیبا و به دور 
از آلودگی باشیم.شــهرداری های شهرهای 
ســاحلی نیز نباید غفلت کنند و باید نسبت به 
شــهرهای دیگر در زیبا سازی محیط ساحل 
تالش کنند تا جایی کــه می توانند همخوان 
با محیــط دریا یا برگرفتــه از الگوی طبیعت 
ســطل های زباله در قســمت های مختلف 
ســاحل قرار بدهند تا از آلوده شــدن ساحل 
توسط گردشگران جلوگیری شود. دسترسي 
به آب آشــامیدني ، سرویس هاي بهداشتي با 
کیفیت، کیفیت منظر محیط ســاحلی از نظر 
پاکیزگي، داشــتن امنیت اجتماعي در محیط 
ساحلي، فضاي مناسب براي بازي کودکان و 
استراحت مسافران، مسیرهاي مناسب براي 
دسترســي به ساحل، کیفیت مسیرهاي پیاده 
روی و همچنین نــوع برخورد مردم محلي از 
جمله عوامل مهمی هســتند که باعث جذب 

گردشگر به منطقه ساحلی می شود .
ظرفیتهای گردشــگری از سرمایه های 
منحصر به فرد هر کشــور و منطقه به شــمار 
می رود که مســئوالن شــهری می توانند با 
شناسایی، طبقه بندی و برنامه ریزی آن جهت 

توسعه گردشگری شهر خود از آن بهره ببرند.

توسعه اقتصادی؛ هدف اصلی گردشگری ساحلی

معاون امور بهداشــتی دانشگاه علوم پزشکی استان 
اردبیل از اجرای دومین مرحله بازرسی یکپارچه از اماکن 

تهیه  و عرضه مواد غذایی در استان خبر داد.
به گزارش جام جم اردبیل » بابک نخستین« با اعالم 
این خبر گفت: طرح بازرسی بهداشتی از اماکن مرتبط با 
تولید و عرضه مواد خوراکی و آشامیدنی در سراسر استان 

از 2 مردادماه امسال آغاز شده است.
نخستین افزود: در قالب این طرح بازرسی بهداشتی 

یکپارچه از رســتوران های بین راهی، کافه رستوران ها، 
کافه  های ســنتی، تاالرهای بین راهی، پمپ بنزین ها، 
مســاجد و نمازخانه ها و ســایر اماکن بین راهی صورت 
می گیــرد.وی اضافــه کرد: در این طــرح 110 بازرس 
بهداشــت محیــط و نیروی پشــتیبان در قالب 30 تیم 
عملیاتــی و نظارتی، اماکن مد نظر را مورد بازرســی و 
بازدید قرار خواهند داد.نخستین به ضرورت اجرایی این 
طرح اشــاره کرده و ادامه داد: با توجه به فصل تابستان و 

افزایش شــدید دمای هوا و نیز ورود گردشگران به این 
استان تامین و تضمین سالمت و بهداشت مواد خوراکی 
ضرورت مضاعف می یابد بنابراین  طرح های بازرسی در 

همین راستا تشدید می شود.
وی با بیان اینکه طرح بازرســی یکپارچه صنوف در 
اســتان توسط مدیریت ســالمت محیط و کار اجرایی 
می شــود، گفت: این طرح با هماهنگی دســتگاه های 
مرتبــط بویــژه فرمانداری ها، مرجــع قضایی، نیروی 

انتظامی، دامپزشــکی، صنعت و معــدن، پایانه و امور 
حمل  و نقل اجرا می شود.

وی اضافه کــرد: مرحله اول این طــرح با موفقیت 
انجام شــده است که در مرحله اول 519 اماکن در قالب 
رســتوران ها، چلوکبابی ها، غذا پزی هــا، بیرون برها، 
کترینگ ها و غیره مورد بازرســی یکنواخت قرار گرفته 
که از این تعداد 156 مکان متخلف اعمال قانون شــده 

است.

بازرسی یکپارچه از اماکن تهیه  و عرضه مواد غذایی در اردبیل


