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توسعه مهدهای کودک در 
مناطق روستایی و محروم اردبیل

فعال سازی واحدهای 
تولیدی اردبیل، در اولویت

محور کلور -  درام؛ جایگزین 
مناسبی برای اتصال شبکه 

راه های ملی

سرانه تولید زباله در اردبیل، 
باالتر از میانگین کشوری

 شهردار اردبیل گفت: سرانه تولید زباله در شهر اردبیل باالتر از میانگین کشوری بوده و شهرداری درصدد 
فراهم نمودن امکانات الزم برای امحای اصولی زباله هاست.

» حمید لطف اللهیان« با اعالم این خبر گفت: سرانه تولید زباله در اردبیل ۷۰۰ گرم است که...
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اردبیل

تاکید وزیر بهداشت برای مقابله با بیماری ها

طی مراسمی؛



 سه شنبه 31  اردیبهشت 1398   شماره 5389

مجری تیراژه به دنبال 
فرصت سوزی است

رئیس کمیســیون مشــارکت شورای شهر 
اردبیل گفت: مجری پروژه تیراژه بعد از گذشت 
6 سال همچنان به دنبال فرصت سوزی است و 

قصد تکمیل و اجرای این پروژه را ندارد.
به گزارش خبرنــگار جام جم اردبیل »زهرا 
قدیمی« با اعالم ایــن خبر گفت: پروژه تیراژه 
اردبیل که با مشــارکت ســرمایه گذار از 6 سال 
پیش آغــاز شــده تاکنون هیــچ نتیجه ای به 
همراه نداشــته تا جایی که ما اخیرا نشســتی را 
برای برطرف شــدن موانع و مشکالت تیراژه 
همراه با نمایندگان شورا و شهرداری و شرکت 
ســرمایه گذاری تیراژه برگــزار کردیم.قدیمی 
اضافه کرد: ســه نفر از اعضای شورای شهر به 
نمایندگی از پارلمان محلی در این جلسه حضور 
یافتند و رایزنی ها و تشــکیل جلسات منجر به 
تصمیم گیری برای فسخ قرارداد مجری پروژه 
تیراژه شــده که قرار شد با مصوبه شورای شهر 
شــهرداری نســبت به پیگیــری قضائی این 

موضوع اقدام شود.
وی همچنیــن به شــروط مطرح شــده در 
این جلســه اشــاره کرد و افزود: مجری تیراژه 
نســبت به واگذاری کل سهام شــهرداری به 
تیراژه و همچنین خارج شــدن شهرداری از این 
قرارداد تاکید کرده و در نهایت با بررســی های 
کارشناســی و طرح موضوع در جلسات مختلف 
مقرر شــد تا فســخ قرارداد با مجــری پروژه 

مشارکتی تیراژه انجام شود.
قدیمی اظهار داشــت: به نظر می رســد این 
ســرمایه گذاران به دنبال فرصت ســوزی بوده 
و بیشــتر از آنکــه به فکر اجرای پــروژه به نفع 
شــهر و شهروندان باشــند منافع خود را در نظر 
گرفته و ما نیز بر همین اســاس تصمیم گرفتیم 
تا فسخ قرارداد را با پیگیری های قضایی انجام 
دهیم.وی تصریح کرد: 6 ســال فرصت خوبی 
بود تا سرمایه گذار بتواند تیراژه را به سروسامان 
برســاند امــا این کار بــه نتیجه نرســیده و ما 
همچنان شــاهد ســرگردانی و بالتکلیفی این 

پروژه هستیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل گفت: در 
سال گذشته ما توانستیم با کمک های خیرین و مردم نیکوکار استان، تسهیالت 
بانکی و جلب رضایت شــکات شــاهد آزادســازی 426 زندانی مالی نیازمند از 

زندان های استان باشیم. 

» یوسف خدادادی« با اعالم این خبر گفت: یکی از اولویت های مهمی که در 
راستای کاهش جمعیت کیفری زندان های استان دنبال می شود حل مشکالت 
زندانیــان جرائم مالی و غیرعمــد بوده تا آنها بتوانند به آغوش خانواده های خود 
بازگردند که از تمامی ظرفیت ها در این حوزه استفاده می شود.نایب رئیس هیئت 

مدیره ســتاد دیه استان اردبیل از برگزاری جشــن گلریزان در 34 نقطه استان 
اردبیل برای آزادســازی زندانیان جرائم مالی و غیرعمد خبر داد و گفت: انتظار 
می رود با برگزاری این جشن ها در سطح استان تا پایان ماه مبارک رمضان شاهد 

کمک های خیرین در راستای آزادی محکومان مالی باشیم.

آزادی 426  زندانی جرائم غیرعمد اردبیل با کمک  خیران ضمیمه رایگان 2
روزنامه در استان 

اردبیل

خبر

حجت االسالم محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضائیه در  آیین تکریم 
و معارفه روســای کل سابق و جدید دادگســتری استان اردبیل در ابتدای 
ســخنان خود به فضل خداوند در ماه رمضان اشاره و تصریح کرد: خسران 
بزرگی اســت که این ماه عزیز سپری شــود و بهره ای از آن نبرده باشیم؛ 
شــیطان زمانی که انسان را در مسیر مستقیم نبیند گمراه می کند و لغزش 
بیشــتر می شود و الزم است مراقب باشــیم که شیطان ما را از برکات این 

ماه غافل نکند.
به گزارش روابط عمومی دادگســتری استان اردبیل، محسنی اژه ای 
به مســئولیت خطیر ملت ایران در شــرایط کنونی اشاره و تصریح کرد: در 
چنین شــرایطی اتحاد و انسجام ملت راهگشاست و باید در سایه منویات 
رهبر معظم انقالب با دشمن مقابله کرد.وی ادامه داد: اکنون آمریکا همان 
شیطان بزرگ هم 4۰ سال استقامت ما را دیده و با همه توان به مقابله با ما 
برخاسته است؛ امروز از زبان های مختلف سخنانی شنیده می شود که مغایر 
سخنان امام راحل و رهبر معظم انقالب است.حجت االسالم اژه ای با بیان 
اینکه با وجود دشــمنی های چندین ساله شیطان بزرگ آمریکا، نمی توان 
به مذاکره با آن پرداخت، افزود: امروز ما شاهد تداوم ترفندها و توطئه های 
شیطان بزرگ هستیم و باید در مقابل این ترفندها هشیار بود و از آموزه های 

دینی جهت مقابله بهره برد.
معاون اول قوه قضائیه در ادامه  با تاکید بر ضرورت توجه به اعتماد و وثوق 
ملی افزود: هرچند امکانات محدود است اما باید تمامی تالش خود را برای 
خدمت رسانی به مردم به کار گیریم.محسنی اژه ای با بیان اینکه مشکالت 
زیادی در پرونده ها داریم، افزود: باید برخورد درســت با مردم مدنظر قرار 
گیرد و تکریم مجموعه قضایی، مردم و مســئوالن باید مورد توجه باشد.

معاون اول قوه قضائیه به ضرورت مشــورت در پرونده ها اشاره و تصریح 
کرد: در برخی مواقع پرونده ها وجوه مختلف از جمله فرهنگی دارند و الزم 
است از نظرات افراد خیرخواه بهره برد؛ مشورت استقالل قاضی را به خطر 
نمی اندازد.وی با تاکید بر اهمیت حکم بموقع و در ادامه اجرای بموقع احکام 
گفت: برخورد ســریع، توام با دقت و قاطع و بدون اغماض ضروری اســت 
و دســتگاه قضا باید طوری عمل کند که هر ظالم  و مجرمی از آن هراس 

داشته باشد و اجازه بی حرمتی به قانون را به خود ندهد.
معاون اول قوه قضائیه به ضرورت دقت در احکام صادره اشاره و تصریح 

کرد: باید درصد نواقص احکام بررسی شود و تا حد امکان کاهش یابد.
محســنی اژه ای همچنین خطاب به مسئوالن استان اردبیل نیز گفت: 
در اســتان اردبیل روحیه همکاری مطلوبی شکل گرفته اما ضروری است 
از ظرفیت های استان اســتفاده بهینه داشت و رونق اقتصادی و فرهنگی 
را رقم زد.وی با تاکید بر ضرورت تمســک به آموزه های دینی گفت: نباید 
ظرفیت ها از هم منفک شــود و ما باید به وظیفه انقالبی، دینی و ملی خود 
توجه داشــته باشــیم.به گفته معاون اول قوه قضائیه آنچه امروز منجر به 
پیشــرفت دین و اسالم و جامعه می شود باید سرمنشا تصمیم ها و اقدامات 
ما قرار گیرد و نباید منافع فردی بر منافع جمعی ارجح باشد. محسنی اژه ای 
همچنیــن بر ضرورت توجه به نهاد خانواده تاکید کرد و افزود: باید متوجه 
باشــیم که فضای مجازی چه بر سر نســل جوان می آورد و باید زوجین  و 
والدین مراقب یکدیگر و فرزندان و جوانان خود باشــند. وی با بیان اینکه 
25 درصد پرونده های کیفری اردبیل ضرب و جرح و توهین اســت، افزود: 
این در حالی اســت که اگر حوزه های مختلف فعال شوند و ازظرفیت های 
نهادهای فرهنگی نظیر مســاجد و روحانیت بخوبی استفاده شود، بخش 
عمده ای از مشکالت رفع می شود. در این مراسم آیت اهلل عاملی نماینده 
ولی فقیه در اســتان نیز ضمن قدردانی از خدمات ارزشمند حجت االسالم 
قاصدی، رئیس کل سابق دادگستری استان خواستار توجه به ضرورت ها 
بویژه در راســتای رونق تولید و اشــتغال و فرهنگ سازی بیش از پیش در 
اســتان شد. اکبر بهنام جو، استاندار اردبیل هم با اشاره به اینکه بسیاری از 
مشکالت و موانع سرمایه گذاری در اردبیل با همکاری مسئوالن نظامی، 
انتظامی و دستگاه های اجرایی حل و فصل شده است، افزود: قوه قضاییه به 
منزله اساس و پایه امنیت در استان اردبیل بوده و همین امر موجب شده تا 
بحمداهلل  امنیت مطلوبی در استان داشته داشتیم و اگر امروز در حوزه های 

دیگر کاری انجام شده مرهون دستگاه قضاست.
وی گفــت: همــکاری و همدلــی مســئوالن اســتان در حمایت از 
سرمایه گذاران به ویژه اقدامات دستگاه قضایی ستودنی است و همه اینها 

مدیون تالش نیروهای خدوم دســتگاه قضایی است.در این مراسم ضمن 
قدردانی از خدمات ارزشــمند حجت االســالم قاصدی، رئیس کل سابق 
دادگســتری اســتان، ناصر عتباتی به عنوان رئیس کل جدید دادگستری 

استان اردبیل معرفی شد.
* برگزاری جشن گلریزان در اردبیل

جشن گلریزان با حضور رئیس کل دادگستری استان، معاون اجتماعی 
و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، مدیران و مسئوالن و نیز جمع 

کثیری از خیرین در محل سالن والیت اردبیل برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان اردبیل، ناصر عتباتی رئیس 
کل دادگســتری اســتان در این خصوص گفت: جشن گلریزان امسال با 
حضور چشــمگیر خیرین به منظور کمک بــه زندانیان  و محکومان مالی 
جرایــم غیر عمد برگزار شــد.  وی در خصوص  محکومین مالی غیر عمد 
گفت: این محکومین در اثر شــرایط بد اقتصادی یا در اثر ناآگاهی و جرائم 
غیر عمد به زندان محکوم شده اند و کمک های ستاد دیه استان نیز به همین 
افراد تعلق می گیرد.وی در خصوص ضرورت کمک به اینگونه محکومین 
گفت: زمانی که سرپرست خانواده به زندان محکوم می شود خانواده های 
این افراد در معرض  بســیاری از مشکالت و آسیب های اجتماعی قرار می 
گیرد. لذا ســتاد دیه استان با بررسی و تحلیل دقیق شرایط خود محکوم و 
خانواده های  این افراد کمک های خود را صرف فراهم نمودن زمینه آزادی 
اینگونه افراد می نمایند.رئیس کل دادگستری اردبیل در این مراسم با اشاره 
به لزوم اقدامات اساســی در حوزه پیشــگیری از وقوع جرم گفت: تقویت 
دانش و آگاهی های حقوقی و قضائی مردم جامعه قطعاً در کاهش جرائم در 
استان موثر خواهد بود زیرا زمانی که فردی از تکالیف قانونی خویش باخبر 

است کمتر دچار انحراف در تصمیم گیری شده و جرمی مرتکب می شود.
وی با اشــاره به اصل فردی بودن و شــخصی بودن مجازات ها گفت: 
زمانی که فردی مرتکب جرم شده تحت تاثیر مجازات قرار می گیرد نباید 
کسی غیر از آن تحت فشار یا مجازات قرار گیرد، اما در حال حاضر با توجه به 

وضعیت اقتصادی جامعه خانواده زندانیان بسیار در مضیقه و مشکل هستند 
لذا برگزاری اینگونه مراســم  همانند سال های گذشته دستان خیرخواه و 
دل هــای مهربان مردم اردبیل را برای فراهم نمودن زمینه آزادی زندانیان 
غیرعمد و مســتحق اســتان فراهم می کند. امید است با این  اتفاق نه تنها 

گرهی از مشکالت خود فرد زندانی بلکه خانواده وی نیز باز شود.
وی با قدردانی از مردم اردبیل و خیرین گفت: امروز شــاهد یک اتفاق 
بزرگ در اردبیل بودیم و حضور جمع کثیری از خیرین در این مراسم نشان 

دهنده روح بزرگ سرشار از ایثار، گذشت و بخشندگی مردم اردبیل است.
 خدادادی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان 
و نایب رئیس هیات امنای ستاد دیه استان نیز در این مراسم با ارائه گزارشی 
از اقدامات ســتاد دیه استان در سال 139۷ گفت: سال گذشته زمینه آزادی 
426 نفر محکوم مالی نیازمند و مستحق با تالش های ستاد دیه استان از 
طریق گذشت شکات، تســهیالت بانکی، کمک خیرین و مرکز از زندان 
های اســتان آزاد شدند.وی گفت: علیرغم تمامی تالش ها هنوز 5۷۰ نفر 
از محکومین مالی در زندان های اســتان هستند که چشم انتظار کمک و 

مساعدت خیرین اند.
وی با ابراز خرسندی از برخی اتفاقات فرهنگی در حوزه کمک به ستاد 
دیه اســتان گفت: سال گذشــته یکی از اتفاق های مهم اهدای نذورات و 
هزینه های زائد برای برخی از مراســمات  به ســتاد دیه بود . امید است این 
روحیه با کمک صدا و سیما و نشریات و سایر نهادهای فرهنگی در جامعه 
تقویت گردد.خدادادی یکی دیگر از برنامه های فرهنگی چند ســال اخیر 
ســتاد دیه اســتان را برگزاری همایش بانوان خیر عنوان کرد و گفت: این 
همایش برای اولین بار در کشــور در اردبیل برگزار شــد که در آن بانوان 
و دختــران اردبیلی بیش از 4۰۰ میلیون تومان برای آزادســازی زندانیان 

غیرعمد کمک کردند که در آن اولویت با آزادی زندانیان زن بود.
در پایان این مراســم از تعدادی از خیرین با اهداء لوح ســپاس قدردانی 

به عمل آمد.

طی مراسمی؛

 رئیس کل جدید دادگستری 
استان معرفی شد 



ســرانه تولید زباله در اردبیل، 
باالتر از میانگین کشوری

 شهردار اردبیل گفت: سرانه 
تولید زباله در شهر اردبیل باالتر 
از میانگیــن کشــوری بوده و 
شهرداری درصدد فراهم نمودن 
امکانــات الزم بــرای امحای 

اصولی زباله هاست.
» حمید لطف اللهیان« با اعالم این خبر گفت: ســرانه 
تولید زباله در اردبیل ۷۰۰ گرم است که این رقم در کشور 
به طور متوســط 6۰۰ گرم می  باشد و جا دارد شهروندان 
در تولیــد و دفن زباله ها یــک مدیریت صحیح و منطقی 

داشته باشند.
لطف اللهیان اضافه کرد: شــهرداری اردبیل در زمینه 
امحای زباله ها در شــهر اقدامات اصولی را دستور کار قرار 

داده و پیگیر فعالیت های کارشناسی است.
وی به اعالم آمادگی سرمایه گذار برای بازیافت زباله 
در شــهر اردبیل اشــاره کرد و افزود: در سال های گذشته 
و بــا هدف تولید انــرژی از زباله طرح های متعددی مورد 
بررســی قرار گرفت اما هیچیک از آن ها نتایج مشخصی 

به همراه نداشته است.
لطف اللهیان ادامه داد: ما باید هر چه ســریع تر با جلب 
مشارکت سرمایه گذار به دغدغه شهروندان در این حوزه 
پایان داده و مدیریت شایســته ای را در این بخش شاهد 

باشیم.
 شهردار اردبیل در مورد روش سرمایه گذار جدید برای 
بازیافت زباله متذکر شــد: برای اولین بار تکنولوژی تولید 
کربن از زباله در اردبیل اجرایی خواهد شــد که این پروژه 
در کارگروه پســماند و کمیسیون خدمات شهری شورای 
شــهر مورد بررسی قرار گرفته و ما با انجام مذاکره نسبت 

به جذب سرمایه گذار اقدام می کنیم.
 لطف اللهیــان تعهدات شــهرداری را در اجرای این 
پــروژه تأمین زمین و تدارک برخی زیرســاخت ها اعالم 
کرد و افزود: قرار شــد اســتاندار اردبیل ۸۰ درصد منابع 
ســرمایه گذاری را از طریق تسهیالت بانکی تأمین کند 

و 2۰ درصد مابقی نیز برعهده سرمایه گذار است. 
وی ادامه داد: سهم شــهرداری در تحویل و تفکیک 
زباله و همچنین تولید کربن و ســایر فرآورده ها مشخص 
اســت و امیدواریم این شــرکت ســرمایه گذاری که با 
تکنولوژی جدید درصدد تفکیک و فرآوری زباله اســت 

بتواند به تمامی تعهدات خود عمل کند.

گــروه  کار  تشــکیل 
پیشگیری و مبارزه با عرضه 

خارج از  شبکه سوخت

مدیر منطقه نفت اســتان اردبیل از تشــکیل 
کارگروه پیشــگیری و مبارزه بــا عرضه خارج از 
شبکه ســوخت و ارتقاء سالمت اداري در منطقه 

اردبیل خبر داد. 
بــه گزارش خبرنگار جام جم اردبیل » ســید 
حجت مدنی« با اعــالم این خبر گفت:  هدف از 
تشکیل این کارگروه، تشریح وظایف تخصصی 
اعضاء وآشنایی با قوانین ومقررات تامین سالمت 
اداری ومقابله با فســاد اداری وشناسائی گلوگاه 

های قاچاق سوخت و فساد اداری می باشد. 
مدنــی با اعــالم اینکه جلوگیــری از عرضه 
فرآورده خارج از شــبکه توزیــع از اهداف اصلی 
شرکت می باشد، افزود: این کارگروه حافظ منافع 
عمومی و صیانت از سرمایه های ملی است که در 
این زمینه فرهنگ سازی و پیشگیری از قاچاق و 
مبارزه با آن در دستور کار قرار دارد.وی اضافه کرد: 
هدف اصلی ما تامین ســوخت مصرف کنندگان 
واقعی اســت و اقدامات انجام شده در این زمینه، 
نیازمنــد همکاری تمامی ســازمان های ذیربط 
استان است که خوشــبختانه با تالش همکاران 
تعامل بســیار خوبــی با دســتگاههای متولی و 

نظارتی در استان اردبیل شاهد هستیم .
 مدیــر منطقه اردبیل در مورد راســت آزمایی 
مالکیــت ادوات کشــاورزی گفــت: در منطقه 
اردبیــل با پیش بینی هایی که شــده بود برنامه 
بررســی مالکیت ادوات کشاورزی با عنوان طرح 
راســت آزمایی کار بسیار خوب و بزرگی بود که با 
تالش همکاران محترم مشتریان واقعی منطقه 
شناسایی شدند و از هدررفت مقدار زیادی سوخت 

جلوگیری به عمل آمد .  

خبر
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مدیرکل بهزیســتی اســتان اردبیل از توســعه مهدهای کــودک در مناطق 
روستایی و محروم استان اردبیل خبر داد.

بــه گزارش خبرنگار جام جم اردبیل » بهزاد ســتاری« با اعالم این خبر گفت: 
مراکز آموزشــی و تربیتی بویژه مهدهای کودک و در راس آنها مربیان و مدیران 
این قبیل از مراکــز تخصصی از اهمیت باالیی برخوردار بوده و ارتقای توانمندی 

مدیــران و مربیان مهدهای کودک می تواند زمینه ســاز رشــد، بالندگی و پویایی 
کودکان شود.

ستاری افزود: توسعه و گسترش مهدهای کودک در مناطق روستایی و محروم 
اســتان از برنامه ها و اولویت های ســازمان بوده و ما  تالش می کنیم در این زمینه 

اقدامات الزم را انجام دهیم. 

وی اضافه کرد: البته امنیت و بهداشــت مهدهــای کودک از جمله ضروریات 
اصلی در ارائه خدمات تلقی می شــود و آنچه که بیشــتر مورد اهمیت است تامین 
امنیت مطابق اســتانداردهای تعریف شــده برای کودکان و توجه ویژه به مساله 
بهداشت در مهدهای کودک است که حتما برای پیشگیری و مقابله با بیماری های 

احتمالی باید برنامه منسجمی داشته باشند.

3توسعه مهدهای کودک در مناطق روستایی و محروم اردبیل ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

اردبیل

خبر

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جریان سفر 
به استان اردبیل پس از حضور در جشن ملی مدارس عاری 
از پوســیدگی دندان که در شهرستان نمین برگزار شد از 
بیمارستان در حال ساخت ترومای اردبیل نیز بازدید کرد.

به گزارش جام جم اردبیل، سعید نمکی، وزیر بهداشت 
، درمان و آموزش پزشکی  14 اردیبهشت در جریان سفر 
به اســتان اردبیل و حضور در جشن ملی مدارس عاری از 
پوسیدگی دندان در شهرستان نمین گفت: دیابت ، فشار 
خون و چاقی از جمله بیماری هایی است که باید از سنین 
کودکــی برای جلوگیری از آن آمــوزش های الزم ارائه 

شــود.وی افزود: با اقدامات بهداشتی انجام شده، مرگ و 
میر کودکان زیر پنج ســال و مرگ و میر ناشی از بارداری 
و زایمان کاهش یافته اســت.وزیر بهداشــت ، درمان و 
آموزش پزشــکی ادامه داد : در حال حاضر نیز جلوگیری 
از بیماری های دهان و دندان از کودکی سرلوحه فعالیت 
های بهداشتی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 
قرار گرفته اســت.وی افزود: برای موفقیت در این طرح 
های بهداشــتی و سالمت باید از سنین کودکی فرزندان 
را با موضوع خودمراقبتی و رعایت بهداشــت آشنا کنیم تا 
در ســنین باال از بروز بیماری ها پیشگیری شود. نمکی 

به اجرای طرح جلوگیری از پوســیدگی دندان در مقطع 
ابتدایی اشــاره کرد و از تحت پوشــش قرار گرفتن یک 
میلیــون و 2۰۰ هزار دانش آموز پایه ابتدایی در این طرح 

در سالجاری خبر داد.
* اســتفاده از ظرفیــت پزشــکان در 

آبدرمانی ها
 بهــروز ندایی، معاون سیاســی ، امنیتی و اجتماعی 
اســتاندار اردبیل نیز در این مراســم به اقدامات پزشکی 
انجام شده در استان اشاره کرد و گفت: استفاده از ظرفیت 
پزشکان در آبدرمانی ها از جمله مهم ترین اقداماتی است 

که در سالجاری انجام می شود.
وی افزود: همچنین تالش برای تکمیل بخش های 
بیمارستانی در استان و تکمیل بیمارستان ترومای اردبیل 
از دیگر اقدامات است.معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
اســتاندار اردبیل با اشاره به موفقیت شهرستان نمین در 
اجرای طرح ملی مدرسه عاری از پوسیدگی دندان ، بیان 
کــرد: برای نهادینه کردن ســالمت و جلوگیری از بروز 
مشکالت و بیماری ها در سنین باال ، الزم است فرهنگ 

خود مراقبتی از کودکی شروع شود.
* بازدید از بیمارستان تروما

وزیر بهداشت در ادامه ســفر خود به استان اردبیل از 
ســاختمان در حال احداث ترومــای اردبیل بازدید کرد و 

نسبت به رفع مشــکالت پیش آمده در روند تکمیل این 
بخش قول مساعد داد. در ادامه دکتر قدرت اخوان اکبری 
با اشــاره به سفر اخیر مقام عالی وزارت به اردبیل و بازدید 
از مرکز تروما و ســوختگی گفت: بازدید جناب آقای دکتر 
نمکی وزیر بهداشت از وضعیت موجود تروما در سفر اخیر 
نشان از اهمیت موضوع داشته و قول مساعدی که ایشان 
در تامین منابع مورد نیاز به منظور تسریع در روند اتمام پروژه 
تا سفر رئیس محترم جمهور دادند حائز اهمیت بوده و مقرر 
گردید جلسات مستمر و روزانه توسط معاونتهای توسعه، 
درمان و رئیس بیمارستان و متعاقب آن جلسات هفتگی با 
حضور اینجانب در محل ساختمان تروما تا حصول نتیجه 
مطلوب و آماده ســازی این مرکز تا سفر، برگزار شود. وی 
افزود: موضوع مطالبات پیمانکار و نواقصات مرکز تروما 
مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات الزم جهت تسریع 

در اجرای موارد باقی مانده اتخاذ شد.

تاکید وزیر بهداشت برای مقابله با بیماری ها

مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
اســتان اردبیل از عدم صــدور مجوزکار 

برای اتباع افغان در اردبیل خبر داد .
به گــزارش خبرنگار جام جم اردبیل، » 
قاسم رحیمی« در جلســه ستاد راهبری 
اقتصاد مقاومتی شهرســتان نمین که در 
جهت حل مشــکالت 5 سرمایه گذار این 
شهر برگزار شــده بود گفت: به کارگیری 
نیــروی کار و کارگــران افغان توســط 
کارفرمایــان و پیمانــکاران در اســتان 

اردبیل ممنوع می باشــد.رحیمی اضافه 
کرد:  با شناســایی کارگاه هایی که در آنها 
کارگران خارجی فاقد پروانه اشــتغال به 
صورت غیرقانونی هستند، برخورد جدی 

خواهد شد. 
وی با اشاره به اینکه طبق اصول 1۸1 و 
12۰ قانون کار ایران در خصوص اشتغال 
نیروی کار ملزم به رعایت قانون هستیم، 
افزود: نیروی کار خارجی برای اشتغال در 
کشور ایران باید مجوز رسمی داشته باشد 

و ادارات کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
تنها مرجع رســمی جهت صــدور پروانه 

اشتغال اتباع بیگانه می باشد.
رحیمی با اشــاره به صدور بخشــنامه 
ســاماندهی اتباع بیگانه از سوی معاون 
اول رئیــس  جمهــور ایــران، گفت: این 
بخشنامه در راستای سیاست های دولت 
در خصــوص صیانت از نیروی کار داخلی 
و ســاماندهی اتباع بیگانه صادر شده که 
در آن کارفرمایــان ملزم به، به کارگیری 

نیروی کار ایرانی هســتند، مگر در موارد 
خاص که کارگران از سوی وزارت تعاون، 
کار و رفــاه کارت موقــت اخذ کنند. وی 
تاکید کرد: صــدور مجوز کار اتباع بیگانه 
صرفــا به صورت موقــت و جهت انتقال 
دانش به نیــروی کار ایرانی صورت می 

گیرد.
مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
اردبیل در پاسخ به یکی از سرمایه گذاران 
در خصوص بــه کارگیری اتبــاع افغان 

گفت: طبق بخشــنامه صادره از ســوی 
معاون اول رئیس جمهــور صدور مجوز 
کار بــرای اتباع افغان در اســتان اردبیل 

ممنوع می باشد. 

عدم صدور مجوز کار برای اتباع افغان در اردبیل 

در جریان سفر به استان اردبیل صورت گرفت؛
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ای دل به کوی عشق گذاری نمی کنی
اسباب جمع داری و کاری نمی کنی
چوگان حکم در کف و گویی نمی زنی
حافظباز ظفر به دست و شکاری نمی کنی

مدیر عامــل شــرکت گاز اســتان اردبیل گفت: 
نیروهــای کنتورخوانی، امداد و گازبانان در خط مقدم 
ارایه خدمات به مشــترکین قرار داشته  و نقش بسزایی 

در ارتقاء رضایتمندی مشترکین دارند.
به گزارش خبرنگار جام جم اردبیل » فیروز خدائی« 
با اعــالم این خبر افزود: جا دارد کــه از زحمات تمام 
کارگران به خصوص کارگران شرکت گاز استان تشکر 
کرده و زحمات آنان را ارج نهیم چرا که آنها ســربازان 
عرصــه کار و تالش بوده و بــا گام های کوچک خود 
دســتاوردهای عظیم اقتصادی را برای ایران اسالمی 

رقم می زنند.
خدائی همچنین یادآور شــد : در شــرایط کنونی 
قریــب به 99/5 % از خانوار شــهری و بالغ بر 93 % از 
خانوار روستایی استان از نعمت گاز طبیعی برخوردارند 
و با افتتاح پروژه های در دســت اجراء قریب به 9۸ % از 
خانوار روستایی اســتان از نعمت گاز طبیعی برخوردار 
می شــوند و ایــن مهم ممکن نیســت مگر با تالش 

کارگران .

وی در ادامه با اشــاره به ضــرورت توجه به رونق 
تولید در فرمایشــات ابتدای سال مقام معظم رهبری، 
نگاه ویژه به ایجاد زیر ساختهای الزم برای گازرسانی 
به صنایع را از رویکردهای این شرکت عنوان و اضافه 
کــرد: آمادگی الزم را برای عقد قــرارداد و تامین گاز 
مورد نیاز صنایع با حداقــل هزینه را داریم و امیدوارم 
امســال بتوانیم حجم عظیمی از سوخت مایع مصرفی 
در صنایع و کارخانجات را با گاز طبیعی جایگزین کنیم.

خدایی همچنین از کاهش عملیات اجرایی شرکت 
در استان خبر داد و گفت: در سالهای آتی تقریبا عملیات 
اجرایی تمام می شود و شرکت در حوزه بهره برداری و 
ارایه خدمات باید به ســمت استفاده از تکنولوژی های 
جدید و چاالکی سازمانی و ارتقاء سطح کیفی خدمات 
گام بردارد تا هم راستا با حجم فعالیت اجرایی و افزایش 
مشترکین بتواند خدمات با کیفیت مطلوب را در سطح 

جغرافیایی استان برای مشترکین ارایه نماید.
وی بــا اشــاره به اینکه بازتــاب عملکرد تک تک 
کارکنان و بویــژه نیروهای کنتورخــوان و گازبانان 

بــه عنوان خط مقدم ارایه خدمات به مردم اســتان بر 
عملکرد کل ســازمان تاثیرگذار است افزود: باید شما 
نیروهای کنتورخوان و گازبان و امدادگر در سرتاســر 
استان با عملکرد مثبت و ارتقاء رضایتمندی مشترکین 
گامهــای موثــری را در ارتقاء رضایتمنــدی جامعه 

بردارید.

نیروهای کنتورخوانی، امداد و گازبانان؛ خط مقدم صنعت گاز
معرفی ذیحســابان جدید 
برخی از دستگاه های اجرایی 

اردبیل
طــی حکمــی 
از ســوی معــاون 
نظــارت مالــی و 
خزانه دار کل کشور 
ذیحســابان برخی 
دســتگاههای  از 
اســتان  اجرایــی 
معرفــی  اردبیــل 

شــدند. مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان گفت:  
به منظور ســاماندهی و استفاده حداکثری از توانمندی 
های نیروی انســانی مــورد نیاز ، ذیحســابان جدید 
تعدادی از دستگاههای اجرایی معرفی شدند. » هاشم 
مظفری« ضمن تقدیر از زحمات ذیحســابان و مدیران 
مالی قبلی ، به جایگاه حساس ذیحسابان دستگاههای 
اجرایی و شــرایط منابع مالی دولت اشــاره  و به انجام 
هــر چه بهتر امور ، تعامل همــه جانبه در جهت تحقق 
اهداف دســتگاههای اجرایی ،جذب بموقع اعتبارات ، 
صیانــت از بیت المال و اموال دولتــی و بویژه حرکت 
در جهت اجرایی نمودن اقتصــاد مقاومتی تاکید کرد. 
در آییــن معارفه ذیحســابان جدید ، حکم صادره برای 
ذیحســابان ادارات کل آموزش و پرورش ، بهزیستی ، 
ثبت اســناد و امالک و شرکت توزیع نیروی برق توسط 
معاون نظارت مالی وخزانه دار کل کشور به همراه لوح 

تقدیروسوگندنامه ذیحسابی اهداگردید.

عنبران؛ شهر جهانی گلیم
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشــگری اســتان اردبیل از جهانی شدن عنبران به 
عنوان شــهر گلیم خبر داد. به گزارش خبرنگار جام جم 
اردبیــل » نادر فالحی« با اعــالم این خبر گفت: قصد 
داریم تا ســال 14۰۰ شــهر عنبران را به عنوان شهر 
جهانــی گلیم معرفی کنیم تا جایی که پرونده این طرح 
در حال تهیه می باشــد .فالحی همچنین افزود: در کنار 
این طرح همچنیــن، قصد داریم تا افق 14۰۰ با ایجاد 
یک بانک اطالعاتی، اطلس هنرمندان صنایع دســتی 
استان اردبیل را نیز تهیه و تدوین کنیم تا با برنامه ریزی 
دقیق توان ایجاد اشتغال در این حوزه را افزایش دهیم.

فعال سازی واحدهای تولیدی اردبیل، در اولویت

خبر محور کلور -  درام؛ جایگزین مناسبی 

برای اتصال شبکه راه های ملی
معــاون برنامه ریــزی و مدیریت منابع وزارت 
راه و شهرســازی محور کلــور- درام را جایگزین 
مناسب برای اتصال خلخال و هشتجین در استان 
اردبیل به سمت طارم و شبکه راههای ملی عنوان 

کرد. 
به گــزارش خبرنگار جام جــم اردبیل » امیر 
امینــی « در ســفر 2 روزه خود به اســتان اردبیل 
در تشــریح بازدید از پروژه کلور - درام گفت: این 
محور به مدت 1۰ ســال است که به عنوان یکی از 
محورهای مواصالتی توســط نمایندگان مجلس 
پیگیری می شــود که شــاید بتوان گفت یکی از 
محورهای جایگزین مناسب برای اتصال خلخال 
و هشتجین به ســمت طارم و شبکه راههای ملی 

می باشد.
امینی اضافه کرد : در بازدیدی که سال گذشته 
از این محور داشتیم با توجه به مهارت و توانمندی 
پیمانکار ســرعت کار بسیار پایین بود که شاید این 

امر به لحاظ تامین منابع بوده است.
وی در ادامه افزود: این پروژه امســال و در حال 
حاضر پیشــرفت خوبی دارد و حدود ۸ کیلومتر از 
محور آماده ســاب بیس بوده و همچنین در حدود 
5 الی 6 کیلومتر محور به ســاب بیس رسیده و در 
این میان 5/4 کیلومتر محور بین اســتان اردبیل 

و اســتان زنجــان که به پیمان واگذار نشــده بود 
به پیمانکار ابالغ شــد که امیدواریم کل محور را 

بتوانیم به محدوده استان زنجان مرتبط کنیم.
امینی گفت:  تا مرز اســتان زنجان در حدود 55 
کیلومتــر این محور روی حوزه اردبیل از ســمت 
کلور یا شــاهرود بود که توانســتیم 2۸ کیلومتر از 
مســیر تردد مردم محلی را که در آنجا تردد بسیار 
دشــوار بود به عنوان اولویت اول در دست بگیریم 
و در داخــل این 2۸ کیلومتر هم حدود 2۰ کیلومتر 
محــور را باز به لحاظ اجرایی ســرعت بیشــتری 
دادیــم،  مطالعاتش را هــم مقداری تطبیق داده و 
از ســمت کلور محور را به راه اصلی تبدیل کردیم.

وی ادامــه داد: اگــر بتوانیم منابــع مالی را به 
این پــروژه تزریق کنیم و با همین ســرعت و به 
همین روال کار پیش رود امیدوارم اواســط سال 
آینده بتوانیم تردد مناســبی البته بدون آسفالت در 
حد ســاب بیس در 25 کیلومتــر که هیچ گونه راه 
دسترســی هم وجود ندارد داشــته باشیم و مردم 

براحتی بتوانند در آنجا تردد نمایند.
امینی افزود: حداکثر ســعی کردیم در اجرای 
این پــروژه جاهایی که مردم مشــکل داشــتند 
خصوصا" در عبور از رودخانه ها شــرایط را تسهیل 

کنیم که انشااهلل ارتباط مناسب داشته باشند.

استاندار اردبیل فعال  ســازی واحدهای تولیدی 
راکــد در ایــن اســتان را مهمتریــن و اصلی ترین 
اولویت ها و رویکردها در سال رونق تولید عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار جام جم اردبیل» اکبر بهنام جو 
« در بازدید از واحدهای تولیدی راکد در شهرک های 

صنعتــی اردبیل گفت: جذب ســرمایه گذار جدید و 
فعال ســازی واحدهای تولیدی راکــد و نیمه فعال 

استان رویکرد ما در سال رونق تولید است.
بهنام جو افزود: %34 واحدهای تولیدی اســتان 
راکد هستند که در تالش هستیم امسال با توجه ویژه 
به فعال سازی این واحدهای تولیدی شاهد بازگشت 

این واحدها به چرخه تولید استان باشیم.
وی اضافــه کــرد: بــه فرمانــداران و مدیران 
دســتگاه های اجرایــی ابالغ کرده ایم که امســال 
اولویــت اصلــی و برنامه ریزی ها بایــد روی فعال 
سازی واحدهای تولیدی راکد در کنار جذب سرمایه 

گذار جدید متمرکز باشد.
بهنــام جو  پــس از بازدید از شــهرک صنعتی 2 
اردبیل اظهار داشــت: 2 واحد تولید محصوالت لبنی 
تا 6 ماه آینده با تأمین آب، برق، گاز مورد نیاز به چرخه 
تولید باز می گردد و واحدهای تولیدی مواد شیمیایی 

و فوم نیز مشــکالتی را با بانک عامل خود داشتند که 
نیاز به حل موارد اختالفی و رسیدن به توافق مناسب 
برای راه اندازی هستند که در روزهای آتی اقدامات 

مورد نیاز انجام می شود.
وی ادامه داد : 4 واحد واحد دیگر که طرح توســعه 
داشتند، قرار شد با پرداخت تسهیالت بانکی سرمایه 
ثابت و ســرمایه در گردش، تقسیط برای بدهی های 
بانکی و بیمه ای عالوه بر گســترش تولید، اشــتغال 

جدید و قابل توجهی نیز خواهند داشت.
وی تصریــح کرد: واحدهای تولیدی شــیرآالت 
و ســرم ســازی و محصوالت تزریقی انســانی که 
در شــمالغرب کشور بی نظیر اســت دو واحد جدید 
االحداث هســتند. زمیــن مورد نیاز و تســهیالت 
درخواســتی این دو واحد تأمین و با تکمیل و به بهره 
برداری رسیدن آنها، حدود 2۰۰ اشتغال جدید ایجاد 

می شود.


