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اعطای وام های کم بهره روســتایی برای 
طرح های سرمایه گذاری 

اســتاندار و رئیس مرکز خدمات ســرمایه گذاری استان از اعطای وام های کم 
بهره روستایی برای متقاضیان طرح های سرمایه گذاری کشاورزی ، گردشگری 

و صنعتی در استان خبر داد.
به گزارش » جام جم« در اردبیل در بیســت و هفتمین جلســه مرکز خدمات 
ســرمایه گذاری اســتان »اکبر  بهنام جو « عملکرد مرکز خدمات سرمایه گذاری 
استان را در جهت حمایت و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی به جهت ایجاد 
وحدت بین ادارات مرتبط و ارائه راهکارهای کارشناسی  مناسب و سریع در راستای 

حمایت از سرمایه گذاران مطلوب ذکر کرد.
بهنام جو افزود: وام های کم بهره روستایی برای طرح های گردشگری ، صنعتی 
و کشاورزی اعطاء خواهد شد و سرمایه گذاران می توانند با شرکت در جلسات این 
مرکز مســائل و مشــکالت خود را مطرح کنند تا بتوانند در کمترین زمان ممکن 
موافقــت اصولی خود را جهت اخذ مجوز و تســهیالت دریافــت کرده و اقدام به 

سرمایه گذاری کنند .
وی اضافــه کرد: هرچه قدر ما بتوانیم در حذف موانع و مشــکالت پیش روی 
سرمایه گذاران دید و عملکرد بهتری داشته باشیم به همان اندازه در اشتغالزایی و 

رشد و توسعه استان موفق خواهیم بود .
در این جلســه همچنین مدیر کل امور اقتصادی و دارایی و نائب رئیس مرکز 
خدمات سرمایه گذاری استان گفت : جلسات مرکز خدمات سرمایه گذاری استان 
بــه صورت 2 بار در هفته با حضور نمایندگان تام االختیار دســتگاههای اجرایی 
عضو مرکز و شخص سرمایه گذار در اداره کل اقتصادی و دارایی برگزار می شود.

هاشــم مظفری افزود: در این جلســه اعضای مرکز و شــخص سرمایه گذار 
می توانند با حضور در این مرکز یا با مراجعه به سایت مرکز خدمات سرمایه گذاری 
به آدرس اینترنتی www.investinardabil.ir  درخواســت ، پیشنهاد 
یا شــکایت خود را از دستگاههای اجرایی مختلف قید نمایند تا مورد رسیدگی هر 

چه سریعتر قرار بگیرد.
مظفری همچنین اضافه کرد: در بیست و هفتمین جلسه مرکز خدمات سرمایه 
گذاری استان مشکالت 5 طرح سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفت و در جهت 

حل و تسهیل موانع اجرای این طرح ها راهکارهای مناسب ارائه گردید .

 صدور کارت هوشــمند ملی برای
 71 درصدجمعیت استان

مدیرکل ثبت احوال اســتان اردبیل از صدور کارت هوشمند 
ملی برای 71% جمعیت استان خبر داد

به گزارش جام جم اردبیل » اســداهلل حســن  زاده« با اعالم 
این خبر گفت: پایگاه  های ســیار صدور کارت هوشمند ملی در 
مناطق روســتایی و عشایری نیز به منظور تسهیل در دسترسی 
ساکنان روستایی اســتان بویژه در مناطق محروم و دور افتاده 

راه اندازی کرده ایم.
حســن زاده با اشــاره به ایجــاد این پایگاه  هــا در مناطق 
عشــایری ادامه داد: تالش شده در راســتای دسترسی آسان 
قشــر عشایر بخصوص در شــرایط فعلی که در فصل کوچ و در 
ییالقات به ســر می برند این مراکز ایجاد شود تا عشایر بتوانند 
 امــور مربوط به خدمــات ثبت احوال خود را بــه راحتی انجام 

دهند.
وی گفت: جمعیت واجد شــرایط این اســتان برای دریافت 
کارت هوشــمند ملی 976 هزار نفر اســت که در حال حاضر از 
این تعداد بالغ بر 785 هزار نفر از شــهروندان کارت هوشــمند 
ملــی خود را دریافت کرده اند و تعداد 191 هزار نفر از این تعداد  

کارت خود را دریافت نکرده اند.
حسن زاده اضافه کرد: شهرســتان مشگین شهر در صدور 
کارت هوشــمند ملی شهرستان برتر اســتان است که بیش از 
72% از جمعیت واجد شــرایط این شهرســتان کارت هوشمند 
ملی خود را دریافت کرده اند که از میانگین اســتانی نیز بیشــتر 

است.
وی با تاکید بر لزوم تسریع در اقدام شهروندان برای دریافت 
کارت هوشــمند افزود: با توجه بــه اینکه ارائه خدمات دولتی و 
خصوصی در آینده نزدیک فقط از طریق کارت هوشــمند ملی 
امکان پذیر خواهد بود، بنابراین ضروری اســت شــهروندان 
هرچه ســریع تر نســبت به دریافت کارت هوشــمند ملی خود 

اقدام کنند.

احداث دومین سالن سرپوشیده دو  و میدانی کشور در اردبیل 

 خرید غیرنقدی برای شهرداری، حرکتی مثبت 
برای حمایت از سرمایه گذاران

سرپرســت ورزش و جوانان اردبیل از احداث دومین 
سالن سرپوشیده دو و میدانی کشور در مجموعه ورزشی 

علی دایی اردبیل خبر داد.
بــه گزارش جــام جم در اردبیل » جمــال پیله ور« 
در بازدیــد از طرح های در دســت اجــرای مجموعه 
ورزشــی علی دایی اردبیل گفــت: این طرح در صورت 
تامیــن اعتبارات الزم طی 6 مــاه آینده تکمیل و آماده 

بهره برداری خواهد شد.

پیله ورافزود: ســالن سرپوشیده دو و میدانی با متراژ 
11 هزار و 400 مترمربع و پیشــرفت 80% دومین سالن 
سرپوشــیده دو و میدانی در کشــور اســت که با افتتاح 
این ســالن، اردبیل می تواند میزبان مســابقات ملی و 
بین المللی معتبر باشــد.وی همچنین با اشاره به سایر 
طرح های اجرایی در مجموعه ورزشی علی دایی اردبیل 
ادامه داد: ســالن سرپوشیده تیراندازی نیز به مساحت 2 
هزار و 100 مترمربع و با پیشرفت 50% یکی از طرح های 

در حال احداث این مجموعه است.پیله ور اضافه کرد: با 
توجه به شــرایط آب و هوایی اردبیل با افتتاح این سالن 
استان ما می تواند به عنوان یکی از مستعدترین مناطق 
برای برگزاری اردوهای تیم ملی و مســابقات کشوری 
و بین المللی تبدیل شــود.وی گفت: استخر سرپوشیده 
مجموعه ورزشــی علی دایی از دیگر طرح های در حال 
احداث بوده که با روند تکمیل این استخر استان اردبیل 
به مجموعه ورزش های آبی استاندارد مجهز خواهد شد.

شــهردار اردبیل خرید غیرنقدی 
برای شــهرداری را یک حرکت مثبت 
در راســتای حمایت از سرمایه گذاران 

عنوان کرد.
به گزارش جام جم اردبیل» حمید 
لطف اللهیان« در سی و یکمین جلسه 
علنی شــورای اسالمی شهر اردبیل با 
بیان این خبر گفــت: خرید غیرنقدی 
برای شــهرداری اردبیــل می تواند 
فرصتی مناســب و مکانیزم اصولی در 
چنین شــرایط مالی بــرای مجموعه 
شــهرداری باشــد از این رو در صدد 
انعقاد قــرارداد با ســازمان همیاری 

شهرداری های استان هستیم
لطــف اللهیان افزود: بــا توجه به 
وضعیت نامناسب اقتصادی در شرایط 
فعلی از طرح های غیرنقدی مشترک با 
بخش خصوصی استقبال می کنیم و در 
شرایط فعلی اگر مجموعه شهرداری 
اردبیل بتواند مسائل و مشکالت خود 
را در حوزه هــای تامین قیــر، آهن و 
ســیمان از راه های غیــر نقدی حل 
و فصل کنــد ، اتفاق بســیار مبارکی 

خواهد بود. 
وی اضافه کــرد: اگر فردی بتواند 
ماشین آالت شــهرداری را به روش 
100% تهاتــر تعمیر و تجهیز می کند 
اقدام مهــم در جهت ارائــه خدمات 
به شــهروندان اســت. لطف اللهیان 
همچنیــن بــه توافق شــهرداری با 
دانشگاه علوم پزشکی از بابت پرداخت 
بدهی ها به شهرداری به صورت نقد و 
اوراق اشــاره کرد و ادامــه داد: مبنای 
محاسبات ما پالک به پالک ساخت و 
سازها و اقدامات عمرانی در مجموعه 
دانشگاه علوم پزشکی است به طوری 

که ما در اسفند ماه براساس قراردادی 
که به امضا رســاندیم بعــد از اعمال 
تخفیف پایان ســال دانشــگاه علوم 
پزشــکی 3 میلیــارد و 500 میلیون 
تومان پول نقــد و2/5 میلیارد تومان 
نیز به صورت اوراق مشارکت در اختیار 

شهرداری قرار داد. 
شــهردار اردبیل افــزود: ما در این 
توافق تمام مشخصات ساختمان های 
احداث شده را با پالک آنها محاسبه و 
ثبت کردیم و به نظر می رسد در آینده 
هیچ مشکلی از بابت شناسایی ساخت 

و سازهای جدید وجود نداشته باشد. 

وی با اشــاره به اینکه به هیچ وجه 
ما در دریافت مبلغ مورد توافق تخفیف 
کالنــی را اعمال نکردیــم، گفت: ما 
آمادگی توافق با ســایر دستگاه های 
بدهــکار بــه شــهرداری را به طرق 
مناســب داریــم و امیدواریــم با این 
توافقات بتوانیم طلب خود را از ادارات 

دریافت کنیم. 
شهردار اردبیل ادامه داد: معتقدیم 
در این شــرایط اقتصادی شهرداری 
خریــد غیرنقــدی روش و مکانیزم 
خوبی اســت تا ما بتوانیم قیر، سیمان 
و سایر ماشین آالت و تجهیزات مورد 
نیــاز خود را تامین و در اختیار پیمانکار 

قرار دهیم. 
نقدینگی  لطف اللهیان وضعیــت 
شــهرداری را نامناســب اعالم کرد و 
گفت: ما بایــد از این فرصت در خرید 
تجهیزات و مصالح مورد نیاز به صورت 
غیرنقدی استقبال کنیم و تمام تالش 
ما بر این باشــد تا یــک حرکت مثبت 
و مناســب در راســتای حمایــت از 

سرمایه گذاران انجام دهیم

خبرخبر
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 جشنواره مطبوعات و خبرگزاری های اردبیل 
با محوریت حمایت از کاالی ایرانی

مدیرعامل خانه مطبوعات اســتان 
اردبیل از برگزاری دومین جشــنواره 
مطبوعات و خبرگزاری های اســتان 
اردبیــل با همکاری خانــه مطبوعات 
و اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
اســتان با محوریت حمایت از کاالی 
ایرانی و تحقق سیاســت های اقتصاد 

مقاومتی خبر داد.
ســاناز لطیفــی - اردبیل- 
خبرنــگار جــام جــم: » علی 
نورعلیپــور« با اعالم ایــن خبر گفت: 
این جشــنواره همزمان با روز خبرنگار 

در مردادماه امسـال برگزار می  شود.
نورعلی پور افــزود: افزایش رقابت 
موثــر و ســازنده در تعالی و توســعه 
محتوایی مطبوعــات و خبرگزاری ها 
اولویت اساسی ماست به همین منظور 
از تمام روزنامه  نــگاران، خبرنگاران، 
نویســندگان، عکاســان و اصحــاب 
مطبوعــات، خبرگزاری هــای فعال و 
پایگاه های خبری استان برای شرکت 

در این مراسم دعوت می کنیم.
وی اهم اهداف برگزاری جشنواره 
را یادآو شــده و اضافه کرد: مهم ترین 

اهداف جشــنواره ارج نهادن به تالش 
فعاالن حوزه اطالع رســانی اســتان و 
ایجاد انگیزه برای اســتمرار فعالیت ها، 
فراهــم آوردن زمینه پویایی و نشــاط 
مطبوعاتی در اســتان، افزایش رقابت 
موثــر و ســازنده در تعالی و توســعه 
و  محلــی  مطبوعــات  محتوایــی 
خبرگزاری ها، احیای ارتباط ســازنده 
ســازمان ها و نهادها با اصحاب رسانه 
اســتان و نقش آفرینــی جامعه خبری 
استان اردبیل در معرفی کاالی ایرانی 
اشــاره کرد.نورعلیپور ادامــه داد: این 
جشنواره شامل 2 قسمت بخش اصلی 
با محورهای ســرمقاله و یادداشــت، 
گزارش و مصاحبــه و  عکس و بخش 
ویژه با محورهــای حمایت از کاالی 

ایرانی و اقتصاد مقاومتی است.
وی با اشــاره به شــرایط و مقررات 
شــرکت در جشنواره گفت: آثار ارسالی 
باید از اول فروردیــن 96 تا 20 تیر97 
در مطبوعــات محلــی، خبرگزاری  ها 
و پایگاه هــای خبــری دارای مجــوز 
از وزارت ارشــاد منتشر شــده باشد و 
تمــام مطبوعات محلی و سراســری، 

خبرگزاری هــا و پایگاه هــای خبری 
اســتان اردبیــل، امکان شــرکت در 

جشنواره را دارند.
مدیرعامل خانه مطبوعات اســتان 
اردبیــل افــزود: در بخش نشــریات 
سراســری در صورتــی کــه اثری در 
صفحات سراســری ارائه شــود، باید 
بازتاب رویدادهای اســتان در گستره 
سراسری باشــد اما در ضمائم استانی 
همچون مطبوعات محلی رفتار خواهد 
شــد و آثار و مطالب بدون نام و امضاء 
و با امضاء مســتعار پذیرفته نمی شوند 
و مطالــب مربوط به رســانه های فاقد 
مجــوز و بولتن های داخلــی ادارات، 

امکان شرکت در جشنواره را ندارند.
نورعلیپور اضافــه کرد: پایگاه های 
خبری شرکت کننده باید تصویر مجوز 
خود را نیز ارسال کرده و  هر فرد حداکثر 
با ارائه 3 اثر می تواند در جشنواره شرکت 
کند و محورهایی که تعداد افراد شرکت 
کننده آن، کمتر از 10 نفر باشد در محور 

دیگری ادغام می شود.
وی افزود: در هــر محور 3 اثر حائز 
رتبه های نخســت تا ســوم  به صورت 
مجــزا شــامل مطبوعــات محلی، 
مطبوعات سراسری و خبرگزاری ها و 
پایگاه های خبری تجلیل می شوند و در 
بخش ویژه 3 اثر حائز رتبه های نخست 
تا ســوم برای تمام شــرکت کنندگان 

تجلیل می شوند.
مدیرعامل خانه مطبوعات اســتان 
اردبیــل بیــان کرد: به منظــور ایجاد 
فرصت بیشــتر برای اصحاب رســانه 
اســتان اردبیل اعضــای هیات مدیره 
خانه و بازرســان اعالم آمادگی کردند 
تا اثری را به جشــنواره برای داوری و 

انتخاب ارسال نکنند.
وی به زمــان و نحوه ارســال آثار 
اشــاره کردو افزود: متقاضیان شرکت 
در جشــنواره باید حداکثر تا تاریخ 25 
تیرماه 97 با مراجعه به خانه مطبوعات 
استان اردبیل یا ارسال پستی، آثار خود 
را تحویل دبیرخانــه داده و در صورت 
تمایل رســید دریافت کننــد و به هر 
شــرکت کننده باید اصل اثــر، فایل 
ورد اثر، فرم مشــخصات برای هر اثر، 
لوگوی نشریه یا خبرگزاری، یک قطعه 
عکس و مجوز وزارت ارشاد را تحویل 

دبیرخانه دهد.
نورعلیپور افزود: شرکت کنندگان در 
بخش عکس عالوه بر ارائه مدارک باید 
اصل عکس های خــود را بدون انجام 
جلوه هــای ویژه در قالــب یک حلقه 
لوح فشــرده تحویل یا ارسال کنند در 
صورتی که اثری فاقد مدارک پیوستی 
ردیف هــای فوق باشــد از راهیابی به 

مرحله داوری بازخواهد ماند.
فــرم  و  فراخــوان  گفــت:  وی 
ســایت  از  جشــنواره  در  شــرکت 
آدرس: بــه  مطبوعــات   خانــه 

  www.khanehmatbooat.ir  
قابل دریافت اســت و زمــان و مکان 
برگزاری اختتامیه  17 مردادماه 1397 
همزمان بــا روز خبرنگار در نظر گرفته 
شده است.مدیرعامل خانه مطبوعات 
استان اردبیل افزود: عالقه مندان برای 
شــرکت در این جشنواره می توانند آثار 
خود را بــه آدرس دبیرخانــه اردبیل، 
چهــارراه حافظ، خیابــان آذربایجان، 
جنب پارک آذربایجان، خانه مطبوعات 
اســتان اردبیل مراجعه کرده و با شماره 
تلفن 33726255 تماس حاصل کنند.

رئیس شــورای اسالمی شهر اردبیل 
گفــت: مــا در دو حــوزه بهســازی بافت 
فرســوده و توســعه حمل و نقل عمومی 
می توانیــم از منابــع دولتی اســتفاده 

کنیم.
» علیرضا پوســتی« در جریان بازدید 
اعضای شورای شهر اردبیل از طرح های 
عمرانی شــهرداری اردبیل اظهار کرد: 
شــورا و شــهرداری اردبیــل در این دو 
حــوزه تــالش می کنــد تــا از اعتبارات 
ملی اســتفاده کند و در سایر حوزه های 
عمرانی و خدماتی شهرداری با استفاده 
از منابــع درآمــدی و بودجه پیش بینی 
شــده تالش می کند کار را به نحو احسن 

پیش برد.
وی محدودیــت فصــل کاری را در 

اردبیل یادآور شــد و خاطرنشــان کرد: 
ما برای فعالیت های عمرانی دوره کوتاه 
فصل کاری را شاهد هستیم و به همین 
دلیل شورا و شهرداری مصمم هستند 
تــا از این فرصت محدود به بهترین نحو 
در اجــرا و عملیاتــی کــردن برنامه ها و 
طرح هــای عمرانی و خدماتی اســتفاده 
کنند.رئیس شورای شهر اردبیل با بیان 
اینکه نقطه به نقطه شهر اردبیل تبدیل 
به یک کارگاه عظیم عمرانی شده است، 
گفت: در هر کوچه و خیابان طرح هایی را 
در حــال اجرا داریم که به نظر می رســد 
خود مــردم در ایــن زمینــه می توانند 
شایسته قضاوت کنند که شهر اردبیل 
به یک کارگاه بزرگ عمرانی تبدیل شده 

است.

پوســتی تصریــح کــرد: در فرصــت 
باقیمانــده از شــرایط مســاعد جــوی 
استفاده خواهیم کرد تا برخی از طرح ها 
به فرجام رســیده و از نتیجه و ثمره آن 

عموم همشهریان استفاده کنند.
وی ادامه داد: ما در ابتدای سال برای 
همــه طرح ها پیش بینــی  منابع و بودجه 
کرده ایــم و قطعــا با توجه به نوســانات 
غیرعادی قیمت ها نیاز است شهرداری 
متمــم بودجه ای را ارائه کند که قطعا در 
متمم این کم و کاستی ها به نوعی جبران 
خواهد شد.رئیس شورای شهر اردبیل 
همراهی صادقانه اعضای شــورای شهر 
را با شــهردار اردبیل در پیشــبرد بهتر 
امور در کنار تامین اعتبارات یادآور شد 
و گفت: در این زمینه تالش بر این است 
تا کار به نحوی به پیش رود تا ما شرمنده 

مردم نشویم.
پوســتی در مورد عــدم حضور برخی 
از اعضــای شــورای شــهر در بازدید از 
طرح های عمرانی و خدماتی شــهرداری 
اردبیل بیان کرد: طبیعی است که برخی 
از اعضا به دلیل کار و دغدغه های دیگری 
که دارند در این بازدید حاضر نشدند و 
ما نظیر این شــرایط را در جلسات شورا 
نیز شــاهد هستیم که تعدادی به دلیل 
کار و ماموریتی که برایشان پیش  می آید 
مرخصی گرفته یا از حضور در جلسات و 

بازدیدها عذرخواهی می کنند.
وی ادامــه داد: مهم این اســت که ما 
در انجــام وظیفه نظارتی خــود باید این 
بازدیدها را به شکل مرتب انجام دهیم 
که مصمم هســتیم هر دو هفته یک بار 
این بازدیدها از تمامی طرح های عمرانی 
شهر اردبیل انجام شود تا رصد امور و به 
سرانجام رسیدن طرح ها مورد دقت نظر 
قرار گیرد.رئیس شورای شهر اردبیل 
اظهــار کرد: ما اگــر می خواهیم مجموعه 
شــورابیل را برای رویدادهای کشوری 
و حتی جهانی آماده کنیم باید در گام اول 
ایــن مجموعه بی نظیر را به شایســتگی 
معرفی کنیم تا عمــوم هموطنان و خارج 

نشــینان با این مجموعه آشــنا شــده و 
بــه دنبــال آن ســعی کنیم تــا برخی از 
رویدادهای مهم کشــوری و جهانی را در 

این مجموعه بی نظیر برگزار کنیم.

بــرای  کاری  فصــل  محدودیــت   *
شهرداری تعریف نکردیم

نائــب رئیس شــورای شــهر اردبیل 
گفت: ما در ســال 97 محدودیت فصل 
کاری بــرای شــهرداری اردبیل تعریف 
نکردیم بلکه تالش بر این است تا از هر 
فرصت برای تکمیل طرح های عمرانی و 

خدماتی استفاده شود.
زهرا قدیمی در جریان بازدید اعضای 
شورای شهر اردبیل از طرح های عمرانی 
شــهرداری اردبیل اظهار کرد: مردم از 
مــا انتظار دارند تا به عنوان نماینده آنها 
وظیفه و رســالت نظــارت خودمان را به 
شایســتگی انجــام دهیم کــه از همین 
رو بــه همت رئیس کمیســیون عمرانی 
شــورای شــهر تصمیــم گرفتیــم تا از 
طرح هــای متعــدد شــهرداری در فصل 

کاری بازدیدی را انجام دهیم.
وی رونــد اجرای طرح هــای عمرانی، 
خدماتی، فرهنگی و زیربنایی را به رغم 
همــه محدودیت های منابــع مالی خوب 
و رضایت بخش دانســت و خاطرنشــان 
کــرد: ما بــا ایــن نظارت هــا در حقیقت 
همراهی و همصدایی خود را با شهردار 
اردبیل اعالم می کنیم تا در رســیدن به 
اهداف تعیین شده بتوانیم شایسته و 

مطلوب عمل کنیم.
نائــب رئیس شــورای شــهر اردبیل 
تصریــح کرد: ما در این بازدید نیم روزه 
از نزدیک با مراحل اجرای طرح، ضعف ها 
و کاســتی ها و نقاط قوت آن آشنا شدیم 
بــه طوری کــه در پل قدس کــه از دوره 
چهارم شــورا شروع شده و همچنان نیز 
ادامه دارد شورا و شهرداری با احساس 
مسئولیت بیشتری ســعی می کنند تا با 
تامیــن اعتبــار مورد نیاز ایــن طرح را یا 
در ســال 97 یا اوایــل 98 تکمیل کرده 

و زمینــه بهره بــرداری از آن را فراهم 
کنند.

قدیمی افــزود: هر چنــد در فرآیند 
احــداث ایــن پــل برخــی کاســتی ها و 
نارسائی ها مشهود اســت اما همین که 
پیمانکار طرح در فازهای مختلف در حال 
انجام عملیات عمرانی است مقرر شد با 
تامیــن اعتبار مورد نیاز طــرح در فرجه 

زمانی تعریف شده به اتمام برسد.
وی در مورد اجــرای 30 طرح عمرانی 
 – و خدماتــی در مجموعــه تفریحــی 
توریستی شــورابیل بیان کرد: شورا و 
شــهرداری تمام هم و غــم خود را به کار 
گرفته تــا فرصت های ســرمایه گذاری 
را بــا ایجاد بســترهای مناســب در این 

مجموعه فراهم کند.

نائــب رئیس شــورای شــهر اردبیل 
تصریح کرد: در راستای خدمات رسانی 
به مردم که باید در شــان و شایســتگی 
آنها باشــد هدفگذاری ما در دوره پنجم 
شــورا بر این بوده تا حرکــت و اقدامی 
مانــدگار در این چهار ســال بــه یادگار 
بگذاریــم تا در آینده به نیکی از همه ما 

یاد شود.
قدیمی ادامه داد: عالوه بر پل قدس 
و طــرح عظیم شــورابیل در هــر کوی و 
برزن و نقطه این شهر به شکل ملموس 
و عینی می توان آثاری از خدمات متنوع 
شــهرداری را به عینه مشاهده کرد که 
قطعا شورای پنجم با حمایت و پشتیبانی 
همــه جانبــه از این فعالیت هــا در کنار 
شهرداری و این مجموعه پرتالش است.

جذب اعتبار ملی برای بهسازی بافت فرسوده و حمل و نقل شهری  

میــراث  اداره کل  سرپرســت 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
اســتان اردبیل از برگزاری مسابقه 
عکس و فیلم همزمان با سیزدهمین 
دوره جشــنواره ملی آش شهرستان 

نیر واقع در استان اردبیل خبر داد.
به گــزارش جام جــم اردبیل » 
نادر فالحی« در جلســه هماهنگی 
برنامه های جشــنواره آش نیر گفت: 
این مســابقه در 2 ســطح آماتور با 
گوشــی تلفن همــراه و حرفه ای با 

دوربین عکاسی برگزار می شود.
فالحی با اشــاره به اینکه محور 
عکــس و فیلــم تولیــدی از خود 
جشــنواره آش و غذاهای سنتی نیر 
است، افزود: مدت زمان فیلم تولیدی 
15 الی 30 ثانیه تعیین شــده  و فیلم 
تولیدی باید به صــورت افقی تهیه 

شود.
وی اضافــه کــرد: عالقه مندان 

شــرکت در جشــنواره می تواننــد 
حداکثــر 3 عکس در بخش آماتور و 
حداکثر 3 عکس در بخش حرفه ای 
به دبیرخانه جشــنواره واقع در روابط 
عمومــی اداره کل میراث فرهنگی 

استان ارسال نمایند.
فالحی با تاکیــد بر اینکه عکس 
ارسالی باید بدون دســتکاری ارائه 
شــود، ادامه داد: با اهدای جوایزی از 
3 نفر برتر مسابقه عکاسی آماتور، 3 

نفر برتر مسابقه عکاسی حرفه ای و 
3 نفر برتر مســابقه فیلم به انتخاب 

هیات داوران تجلیل خواهد شد.
برگــزاری  از  همچنیــن  وی 
مسابقه آشــپزی ویژه خانواده ها در 
سیزدهمین جشــنواره ملی آش نیر 
خبر داد و گفت: این مســابقه با هدف 
نشــاط افزایی در طول جشنواره آش 
و غذاهای ســنتی نیر برگزار می شود 
و عالقه مندان می توانند غذای طبخ  
شده خود را جهت شرکت در مسابقه 
به غرفــه مربوطه در محل برگزاری 
نمایشگاه تحویل دهند تا از غذاهای 
طبخ شده شاخص در مسابقه آشپزی 
با اهدای جوایزی تجلیل خواهد شد.

وی همچنین به برگزاری مسابقه 
نقاشــی کودک اشــاره کرد و بیان 
داشت: این مســابقه نیز با محوریت 
جاذبه های گردشگری استان اردبیل 

برگزار می شود.

 برپایی مسابقه عکس و فیلم در جشنواره 
ملی آش نیر

معاون بهره  برداری آبفای شــهری اســتان 
اردبیــل از افزایش مصرف آب در اســتان اردبیل 

خبر داد.
ندا قربانی - اردبیــل- خبرنگار جام 
جم: » شــاهین پاست« با بیان این خبر گفت:  به 
دلیل افزایش دمای کم ســابقه هوا در این منطقه 
طی هفته گذشــته  مصر ف آب در استان رشد 4 تا 

5 % داشته باشد.
پاســت افزود: طی هفته گذشته مصرف آب در 
3 ماهه اول امســال نیز با افزایش مواجه بوده که 
با توجه به شــرایط مطلوب جوی و خنکی هوا این 

افزایش قابل توجیه نیست.
وی با بیان اینکه این افزایش بیشــتر در بخش 

مشــترکان خانگی است اضافه کرد: با روند فعلی 
و با توجه به پیش بینی افزایش دمای هوا در فصل 
تابســتان احتمال افزایــش مصرف طی ماه های 

آینده پیش بینی می شود .
معاون بهره  برداری آبفای شــهری استان به 
پیــک مصرف آب در این اســتان اشــاره کرده و 
افزود:  براساس آمارهای بلند مدت پیک مصرف 
آب 3 ماه تابســتان یعنی ماه هــای تیر، مرداد و 
شــهریور است که متاسفانه امسال قبل از رسیدن 
به زمان پیک با افزایش مصرف روبه رو بودیم که 
امیدواریم شــهروندان با صرفه جویی در مصرف 
 آب از قطعــی شــدن احتمالــی آب جلوگیــری 

کنند.

افزایش مصرف آب در اردبیل 
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جابجائی 850 هزار تن بار در استان اردبیل

مدیرکل راهــداری و حمل و 
نقــل جاده ای اســتان اردبیل  از 
جابه جایی 850 هزار تن بار در سه 

ماه اول امسال خبر داد.
بــه گــزارش »جــام جم« 
اردبیل علی رحمتــی با بیان این 
خبر گفــت: در این مدت 64 هزار 
فقره بارنامه صادر شــده است که 
بیشــترین کاالهای جابجا شده 
فصل بهار برای بارهایی از جمله 
گندم،آب معدنی،گازوئیل، سیب 
زمینی،آرد، سیر و انواع تخته بوده 

است.
رحمتی افزود: در استان اردبیل 
87 شــرکت حمل و نقــل کاال با 
بیش از 7 هزار دســتگاه کامیون 
با عمر میانگین 18 ســال فعالیت 
می کنند و ساالنه 3 میلیون تن بار 
در استان توسط رانندگان تالشگر 

این شرکت ها جابه جا می شود.
وی همچنیــن بــا اشــاره به 
مشــکالت رانندگان اضافه کرد: 
از تمامی مشــکالت رانندگان با 
خبر هستیم و برای حل مشکالت 
آنها تالش می کنیم که امیدواریم 
با تالش هــا و برنامه ســازمان 
راهــداری و حمل و نقل جاده ای 

مشکالت رانندگان حل شود چرا 
که با حل مسائل و مطالبات قانونی 
این تالشگران عرصه حمل و نقل 
شــاهد توسعه و پیشــرفت همه 
جانبه کشــور و اســتان در سال 
حمایــت از کاالی ایرانی خواهیم 

بود.
* 5 کیلومتــر از بزرگراه 
مشگین شــهر، زیــر بار 

ترافیک 
مدیــر کل راهــداری و حمل 
و نقل جــاده ای اســتان اردبیل 
گفت: 5 کیلومتر از مسیر بزرگراه 
مشگین شــهر زیر بــار ترافیک 

رفت. 
رحمتی با بیان این خبر گفت: 
عملیات عمرانی این مســیر از2 
ســال گذشته آغاز شــده بود که 
امسال از انتهای بزرگراه مشگین 
 شهر تا سه  راهی الهرود خط کشی 
و عالیــم آن توســط مجموعه 
راهداری اســتان تکمیل شده و با 
همت مجموعه راه و شهرســازی 
و نیروهای پرتــالش راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان اردبیل 
5 کیلومتر از مسیر این بزرگراه به 

زیر بار ترافیک رفت.

رحمتــی اضافه کــرد: این 5 
کیلومتر از مجمــوع 43 کیلومتر 
بزرگراه مشــگین  شهر است که 
توسط مجموعه راه و شهرسازی 
اســتان در حال احداث است و 3 
کیلومتــر دیگر آن تــا پایان ماه 

جاری راه اندازی خواهد شد.
وی اظهــار امیــدواری کرد 
بــا تکمیل این بزرگراه قســمت 
عمده ای از مشــکالت استان در 
حــوزه تصادفــات و حمل و نقل 
در این مســیر برطرف خواهد شد 
و شــاهد بهتر شدن کیفیت عبور 
و مرور وسایل نقلیه در جاده های 

استان خواهیم بود
* خط کشی محورهای 

مواصالتی استان اردبیل
مدیــر کل راهــداری و حمل 
و نقل جاده ای اســتان اردبیل از 
عملیات خط کشــی 2 هزارو 500 
کیلومتر از محورهای مواصالتی 

استان اردبیل خبر داد.
رحمتــی  با اعــالم این خبر 
گفــت: از این میزان خط کشــی 
600 کیلومتر در محورهای اصلی 

و فرعی استان انجام شده است.
رحمتــی همچنیــن به 100 

کیلومتر خط کشی در محورهای 
مواصالتی پارس آباد اشاره کرده 
و افزود: با توجه به این میزان خط 
کشی انجام شده بر اساس برنامه 
ریزی هایــی که انجــام داده ایم 
امســال در مجموع 160 کیلومتر 
از محورهای این شهرستان خط 

کشی خواهد شد.
وی به دیگــر اقدامات انجام 
شــده در محور پارس آباد اشــاره 
کرده و ادامه داد : خط کشی 121 
کیلومتــر از محورها، نصب 650 
تابلــو و عالمت نصب هزار و 800 
بازتاب چشــم گربه،40 مخروط 
ایمنــی و دپوی خاک در لبه پل ها 
در جهــت ایمن ســازی از جمله 
اقدامات دیگــر اداره راهداری و 
حمل و نقل جاده ای شهرســتان 
پارس آباد در ســال گذشته بوده 

است.
رحمتی افــزود: از فرمانداران 
می خواهیم با توجــه به اینکه در 
فصل توزیع اعتبارات استانی قرار 
گرفته ایم ، اعتبــارات راهداری 
را بطــور 100% اختصاص دهند 
تا بتوانیم بیــش از پیش به مردم 

استان خدمت کنیم.
مدیــر کل راهــداری و حمل 
و نقل جــاده ای اســتان اردبیل 
اظهــار امیدواری کرد بــا انجام 
روکش آســفالت در 256 کیلومتر 
از محورها، خط کشــی 2 هزار و 
500 کیلومتــر از راهها، اقدامات 
مســتمر راهــداری و تخصیص 
اعتبارات الزم شاهد ایمنی بیشتر 
و کاهش تلفــات و تصادفات در 

سطح جاده های استان باشیم.
ساناز لطیفی

مسئول روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان 
و امــام جمعه اردبیل از برپایی نمایشــگاه گروهی عکس 
ردپای نور همزمان با روز عرفه در 30 مردادماه در نگارخانه 

خطایی خبر داد.
به گزارش جام جــم اردبیل »علی زمزم« با اعالم این 
خبر گفــت: با توجه به هماهنگی  هــا و برنامه  ریزی های 
انجام شده نمایشگاه گروهی عکس ردپای نور با مشارکت 
و همکاری دفتر نماینده ولی فقیه در اســتان و حوزه هنری 

استان اردبیل همزمان با روز عرفه برگزار خواهد شد.
زمزم افزود: عالقمندان برای شرکت در این نمایشگاه 
می توانند حداکثر تا پایان روز 10 مردادماه امســال نسبت 
به ارســال آثار خود اقدام کنند تا پس از داوری آثار ارسالی 
پذیرفته شــدگان بتوانند آثار خود را در این نمایشــگاه در 

معرض دید عموم قرار دهند.
وی به محورهای برگزاری نمایشــگاه اشــاره کرده و 
گفت: انعکاس وحدت و انسجام اسالمی در آئینه عبودیت 
و بندگی، جوانب گوناگون لحظــات نیایش و مناجات در 
ماه مبارک رمضان و تجلی جلوه های عبادت و معنویت در 
شهر و روســتاهای استان همزمان با شب  های قدر و نماز 

عیــد فطر و موضوعات مرتبط در این حوزه محورهای این 
نمایشگاه خواهد بود.

زمــزم اضافه کرد: شــرکت تمامی عکاســان در این 
نمایشگاه آزاد اســت و هر عکاس مجاز به ارسال حداکثر 
10 عکس در موضوعات و محورهای این نمایشگاه بدون 
نیاز به تفکیک هر یک از محورهاســت و مسئولیت اصالت 
عکس  های ارســالی و رعایت قوانین کپی  رایت عکس ها 

بر عهده  ارسال کنندگان خواهد بود.
وی بــا تاکید بر بــاال بودن کیفیت آثار ارســالی ادامه 
داد: شــرکت کنندگان در قالــب مســتند اجتماعی آثار و 
عکس های خود را ارســال خواهند کرد و لزومی بر حضور 
شرکت کنندگان در نمایشگاه نیست که پس از داوری آثار، 
عکس  های راه یافته به نمایشــگاه گواهی حضور دریافت 
خواهنــد کرد.زمزم اهداف برگزاری این نمایشــگاه را یاد 
آور شــده و گفت: گردآوری آثار فاخر و ارزشمند عکاسان 
با محور لحظات باشــکوه نیایــش در ماه مبارک رمضان 
بویژه در عید فطر و شــب های قــدر و نیز نمایش وحدت 
و یکپارچگی امت اســالم با اســتفاده از هنر عکاســی از 

مهم ترین اهداف این نمایشگاه است.

برگزاری نمایشگاه عکس »ردپای نور« 

رئیس دانشــگاه علوم پزشکی استان 
اردبیل از کاهش مرگ  و میر ناشی از سوء 
مصرف مواد مخدر در اســتان طی ســال 

گذشته خبر داد.
بــه گزارش جام جــم اردبیل » قدرت 

اخوان اکبری « در جلســه کمیته درمان و 
حمایت های اجتماعی شورای هماهنگی 
مبارزه با مواد مخــدر اردبیل با اعالم این 
خبر گفت: طی سال گذشته 30 نفر به دلیل 
ســوء مصرف مواد مخدر در استان فوت 

کرده بودند که این آمار در مقایســه با سال 
95 با کاهش همراه بوده است.

اخوان اکبــری کاهش مــرگ  و میر 
ناشی از ســوء مصرف موادمخدر را نشان 
دهنده تاثیر مداخــالت درمان و کاهش 
آســیب در این زمینه دانســت و افزود: از 
تعداد فوتی های ناشــی از ســوء مصرف 
 مــواد مخدر 29 نفر مرد و یک نفر زن بوده 

است.
وی همچنین یکــی از دالیل کاهش 
این میزان را اقدامات حوزه درمان دانشگاه 
و حمایت های اجتماعی عنوان کرد و ادامه 
داد: طی ســال گذشته بیش از 11 هزار نفر 
در 93 مرکز درمانی با داروهای آگونیست 

تحت درمان قرار گرفته اند.
اخــوان اکبری با اشــاره بــه درمان 

معتادان در ســایر مراکــز درمانی، جمع 
کل افــراد حاضر در چرخــه درمان اعتیاد 
اســتان را طی سال 96 حدود 16 هزار نفر 
برشــمرد و اضافه کرد: در این مدت طرح 
ساماندهی، غربالگری و آزمایش معتادان 
متجاهر در سطح استان نیز به مرحله اجرا 

درآمده است.
وی همچنین در مــورد زنان مبتال به 
اعتیاد و چرخه درمانی آنها گفت: در ســال 
گذشــته تعداد زنان پذیرش شده در مراکز 
درمان سرپایی سوء مصرف مواد مخدر با 
داروهای آگونیست استان 221 نفر ،تعداد 
کل زنــان مراجعه کننده به مراکز درمانی 
استان 245 نفر و تعداد زنان ارجاع شده به 
مراکز بهبودی اقامتی میان مدت اســتان 

همجوار 24 نفر بوده است.

کاهش مرگ و میر ناشی  از اعتیاد در استان


