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شهردار اردبیل :استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای ارائه خدمات الزم به منظور توسعه شهر اجتنابناپذیر است
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راهاندازیگشتهای
نظارتبرسرویسمدارس

 |4اجتماعی

وقتی در روزهای پایانی ماه شــهریور بوی مهر به مشــام
میرسد دغدغههای بســیاری ذهن اولیای دانشآموزان
را به خود مشغول میسازد که یکی از مهمترین آنها موضوع سرویس مدارس
برای نقل و انتقال فرزندانشــان است .برخالف ســالیان گذشته اكنون کمتر
دانشآموزی است که مسیر خانه تا مدرسه را با پای پیاده و...
صفحه7را
بخوانيد

تجهیز زیرساختهای توسعه
فرهنگی در بیلهسوار

حکم سرپرستی حمید لطفاللهیان برای شهرداری اردبیل صادر شد
شورای اسالمی شهر اردبیل حکم حمید لطفاللهیان
را به عنوان سرپرست شهرداری این شهر صادر کرد .به
گزارش مهر ،شــنبه یکم مهرماه شورای اسالمی شهر
اردبیل تا زمان صدور حکم قطعی ،حمید لطفاللهیان
را به عنوان سرپرست شهرداری اردبیل منصوب کرد.

گفتنی است شــورای اسالمی پنجم شــهر اردبیل ،با
آغاز فعالیت خود ،لطفاللهیان را که در سمت شهردار
اردبیل فعالیت میکرد ،از سمت خود برکنار کرده بود.
اما پس از یک ماه و بعد از بررسی  ۱۶گزینه برای تصدی
کرسی شهرداری ،در نهایت اعضای این شورا دوباره به

لطفاللهیان اعتماد کرد و وی با  8رای مثبت برای سمت
قبلی خود انتخاب شد .پس از انتخاب شورا و به منظور
اجرای امور شهرداری ،شورای اسالمی شهر اردبیل تا
زمان ابالغ قطعی از سوی وزارت کشور ،حکم سرپرستی
وي را به عنوان سرپرست این مجموعه صادر کرد.

لزوم ایجاد جاده سالمت در تفرجگاههای استان

کاهش تدریجی دما در استان

مدیر کل ورزش و جوانان استان خواستار احداث جاده سالمت در تفرجگاههای استان
شد .به گزارش مهر« ،ایوب بهتاج» در جمع خبرنگاران تصریح کرد :بسیاری از تفرجگاهها
از جمله پارک جنگلی مشگینشهر قابلیت ایجاد جاده سالمت را دارند .وی افزود :در
بسیاری از تفرجگاهها میتوان با ایجاد چمن مصنوعی جاده سالمت ساخت و به مانند
مورد مشابه در دریاچه شورابیل زمینه ورزش همگانی و پیادهروی را فراهم کرد .مدیر
کل ورزش و جوانان استان تأکید کرد :ایجاد جاده سالمت در مرکز استان دستاوردهای
مطلوبی داشته اما کافی نیست و انتظار میرود شهرداران سایر شهرهای استان براي ایجاد
جاده سالمت همت کنند .بهتاج با بیان اینکه در تمام شهرها فضای مناسبی برای ایجاد
جاده سالمت وجود دارد ،اضافه کرد :بدون ایجاد زیرساختها نمیتوان انتظار توسعه
ورزش همگانی را داشت .وی يادآوري كرد :اداره کل ورزش و جوانان استان در نظر دارد
امسال ایجاد جاده سالمت را در  2شهر پارسآباد و مشگینشهر دنبال کند .مدیر کل
ورزش و جوانان استان افزود :با توجه به اینکه بعد از مرکز استان این  2شهر بیشترین
جمعیت را دارند ایجاد جاده سالمت در آنها با اولویت دنبال میشود .بهتاج ادامه داد :با
وجود این ایجاد جاده سالمت درخواست جدی ما از شهرداران همه شهرهاست و انتظار
میرود در برنامه زمانی مناسب برای ایجاد جاده سالمت اقدام کنند.

با تغییر ناگهانی شرایط جوی و كاهش دما ،گردوغبار شــهر اردبیل را فراگرفت .به
گزارش مهر ،مدیر کل هواشناسی استان با اشاره به افزایش تراکم ابرها و کاهش دمای
هوا اضافه کرد :نقشههای هواشناسی نشان میدهد وزش باد و بارشهای رگباری در
راه است« .علی دولتیمهر» با تأکید بر اینکه گردوغبار مشاهده شده سیستمی نیست،
اظهار كرد :به دلیل آغاز فصل پاییز ابرهای رگباری در حال شکل گرفتن است که از
تبعات آن گردوغبار در منطقه محدود جوی از جمله اردبیل و نیر است .وی افزود :تا
اواسط هفته ســرعت وزش باد به مرور با افزایش همراه است و بارشهای خفیف در
برخی مناطق استان پیشبینی میشود .مدیر کل هواشناسی استان تأکید کرد :روند
کاهش دما از روز جمعه آغاز شده و در مناطق مرکزی و جنوبی شاهد کاهش روزانه
یک یا  2درجهای دما خواهیم بود .دولتیمهــر تصریح کرد :در عین حال در مناطق
شمالی استان دمای هوا در نهايت  2یا  3درجه تا اواسط هفته کاهش خواهد داشت.
وی با بیان اینکه در روزهای دوشنبه و سهشنبه هفته آینده هوای خنک در منطقه
حاکم میشود ،اضافه کرد :پیشبینی شده در این  2روز ،دمای هوای مناطق مرکزی
در صبحگاه به  5تا  6درجه کاهش یابد .مدیر کل هواشناسی استان اظهار كرد :در این
 2روز همچنین بیشترین دمایی که انتظار میرود  ۲۵درجه خواهد بود.

7

نمايي از روستای نمهیل -عكس :همشهری -کامل روحی

طرحهاي هادی روستایی؛ نويدی برای مهاجرت معکوس

«توسعه» یکی از مفاهیم پیچیده در جامعه بشری است .اگرچه
در تصور عام توســعه یک پدیده عینی اجتماعی ـ اقتصادی
تعریف میشود ،اما ابعاد پیچیدهتری دارد و به سادگی نمیتوان آن را با شاخصهای
کمی نظیر درآمد سرانه ،ازدیاد پسانداز و سرمایهگذاری تعریف کرد ،چراکه عالوهبر
بهبود وضع اقتصادی باید تغییرات اساسی کیفی در ساختار اجتماعی ،سیاسی و
فرهنگی پدید آید.
صفحه 8را
بخوانيد

کاهش تدریجی دما
در استان
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برگزاري نمایشگاه رزمی ـ فرهنگی در اردبیل

پيامك شما را درباره
روزنامه اردبیل م 
يخوانيم

نمایشگاه رزمی ـ فرهنگی عملیات رمضان در محل باغموزه دفاع مقدس جنب منطقه نمونه گردشگری شورابیل در حال برگزاري است .به گزارش مهر ،جانشین
فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان برگزاری نمایشگاه رزمی ـ فرهنگی را اقدامی براي معرفی و اطالعرسانی گوشهای از رشادتهای شهدا دانست« .فرهنگ
مستعد حصاری» به تدارک غرفههای فرهنگی در این نمایشگاه اشاره کرد و گفت :این نمایشگاه در طول هفته دفاع مقدس آماده بازدید عالقهمندان است.

فرش قرمز شهر اردبیل برای سرمایهگذاران
یاشار پورمجید

اردبیل – خبرنگار

شهردار اردبیل تداوم اجرای برنامههای
شهري سند چشمانداز بیستساله شهر اردبیل
با نظر شورای اســامی شهر و تکمیل
پروژههای نیمهتمام شهری با رویکرد انسانمحوری
را اولویت خود برای  4سال آینده اعالم کرد.
اکنون که فرصت دوبارهای براي خدمت به شهر در
اختيار «حمید لطفاللهیان» قرار گرفته است بااو
به گفتوگو نشستيم تا از برنامههاي آينده وی براي
شهر اردبيل آگاه شويم.

با توجه به اینکه شما شهردار پيشين
شهر بودید از پروژههای ساالنه و در دست اجرای
شهرداری آگاهي كامل داريد .اين پروژهها اكنون
در چه شــرايطياند و چه برنامههايي براي آنها
داريد؟

پروژههای ساالنه شهرداری با اســتناد به برنامهها
و اســناد باالدســت طراحی و در  3ماه پایانی سال
براي بررسی و تصویب تقدیم شورای اسالمی شهر
میشود .امسال هم برنامههایي که شورای شهر در
اسفند سال گذشــته ابالغ كرد در حال اجراست.
اکنون که فصل کاری در حال اتمام اســت ،تالش
خواهیم کرد پروژههای ســال آينــده با همفکری
اعضای محترم شورای اسالمی شهر طراحی شود و
اگر هم اصالحاتی برای پروژههای در حال اجرا الزم

اردبيل از فراز الماس شهر  -عكسها :همشهري

باشد آن را با همفکری اعضای جدید شورای انجام
خواهیم داد.
تأکید كلــي ما بــر هزینههای صرف شــده برای
پروژههای نیمهتمام خواهد بــود و تمرکز منابع و
انرژی شهرداری را بر تکمیل این پروژهها خواهیم
گذاشت .همچنين بيشــتر طرحهای در حال اجرا
به استناد برنامههای باالدستی سند چشمانداز 20
ساله و برنامههای  5ساله شهرداری اردبیل اجرایی
شــدهاند و ما همچنان مثل گذشته تالش خواهیم
کرد که پروژهها را با ســرعت ،به موقع و با کیفیت
تقدیم شهروندان کنیم.
محور کلی برنامههای شهرداری چه
خواهد بود؟

تالش میکنیــم همــه پروژههای اجرا شــده در
شهرداری اردبیل «برنامهمحور» و «توسعهمحور»
باشــند .در  2ســال گذشــته تــاش کردیــم با
برنامهریزیهــای دقیق در مدیریــت بخشهای
مختلــف شــهرداری اردبیــل ،نگاه توســعهای و
برنامهمحــور را جایگزین نگاه پــروژهای کنیم .به
اين ترتيب پروژههای مختلف مکمل هم هستند و
اردبیل را به سمت توسعه خواهند برد و برای شهر
ارزش افزوده مالی و معنوی دارند نه اینکه صرفا به
عنوان پروژه مجزا و انجام تکلیف به آنها نگاه شود.
چه برنامهای برای درآمد شهرداری در
شرایط رکود ساختوساز دارید؟

رکود حاکم بر ساختوســاز و اقتصاد شهری یک

حمید لطفاللهیان به عنوان شهردار پیشین و شهردار جدید اردبیل
همچنان مشارکت بخش خصوصی را برای عمران شهر در اولویت میداند

پيامك شما را درباره
روزنامه اردبیل م 
يخوانيم

مسئول اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری سرعین از تشکیل انجمن میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری روستایی استان
اردبیل خبر داد.به گزارش ايرنا« ،جهانگیر شهبازی» افزود :این انجمن که با عضویت معتمدین محلی تشکیل شد با هدف حفظ و حراست از آثار
تاریخی و باستانی ،توسعه گردشگری و ترویج صنایع دستی منطقه کار خود را آغاز کرد.
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طرحهاي هادی روستایی؛ نويدی برای مهاجرت معکوس
علی قاسمیان

مغان – خبرنگار

روستاهای دشت مغان باعث شده است این پروژه
آن طور که باید و شاید خودنمایی نکند.
لزوم اجرای طرح هادی با رویکرد گردشگری

پروژههای در حال اجرا در شــهرداری اردبیل در 2
سال گذشته نسبت به سالهای قبل از آن وسعت و
سرعت بیشتری پیدا کردهاند ،اما ما تالش کردهایم
در تمام پروژهها نیازهای فرهنگی و اجتماعی الزم
را پیشبینی کنیم.
مدیریت فرهنگی و اجتماعی شهر ابعاد پیچیدهای
دارد .بــرای اینکــه بتوانیم به توســعه فرهنگی و
اجتماعی دست پیدا کنیم و شــهر را با انسانهای
توســعهیافته پیش ببریم  2راهــکار اصلی وجود
دارد .اول افزایش زیرســاختهای فرهنگی مانند
احداث فرهنگسراها و آمفیتئاترها و سایر تأسیسات
فرهنگــی .راه دوم فرهنگســازی و ارائه آموزشها
با اجرای برنامههای فرهنگــی و هنری که به نظرم
توجه همزمان بــه این  2راهــکار میتواند موجب
توسعه شود.
مهمترين اقدامات شهرداری اردبیل
در  2سال گذشته چه بوده است؟

در بخش ایجاد زیرساختهای فرهنگی که ما اسم
آن را عمران فرهنگــی گذاشــتهایم فعالیتهای
مختلفی در این  2سال انجام شده است .برای مثال
در سالهای  94و  95فرهنگسرای ویژه بانوان همراه
با سالن همایش بانوان به ســرعت احداث و افتتاح

گردشگری
حضور پرتعداد مسافران تابستانی در اردبیل
استان در آخرین روزهای تعطیالت تابســتانی ،میزبان خیل عظیمی از گردشگران
داخلی و خارجی بود اســتان اردبیل به دلیل دارا بودن آبوهوای مناسب و خنک در
فصل تابستان میزبان مسافران و گردشگران داخلی و خارجی است .وجود جاذبههای
طبیعی و مکانهای گردشگری در این استان هر سال مســافران زیادی را در فصل
تابستان به اردبیل روانه میکند .به گزارش تسنیم ،از نمین و عنبران گرفته تا خلخال
و کوثر و مشگینشهر همه و همه جاذبههای بکر طبیعی و گردشگری زیادی را در دل
خود جای دادهاند که همین موضوع ساالنه بیش از  9میلیون مسافر را به سمت نگین
گردشگری شمال غرب کشور سرازیر میکند .توزیع جغرافیایی سفر در استان سبب
شده که شهرستانهایی مانند اردبیل ،سرعین ،مشگینشهر ،نیر و خلخال بیشترین
آمار ورود مسافران را به خود اختصاص دهند .در این میان شهر چشمههای بهشتی
سرعین به دلیل دارا بودن آبگرمهای معدنی و درمانی نقش ویژهای در صنعت توریسم
استان دارد .شهرستان نیر با قدمت دیرین از زیباترین شــهرهای استان است که با
داشتن چشمههای آب گرم و طبیعت بکر و سرسبز مستعد تبدیل شدن به یک شهر
توریستی است .وجود این ظرفیتهای عظیم در کنار دیگر موهبتهای طبیعی الهی
میتواند سکوی پرشی باشد تا بهواسطه آن شهرستان نیر از محرومیت و عقبماندگی
نجات یابد.
این روزها بســیاری از گردشــگران داخلی و خارجی مقصد ســفر خود را پلمعلق
مشگینشــهر انتخاب کرده و به همــراه خانواده خــود لحظات مانــدگاری را در
ل معلق خاورمیانه در مشگینشهر سپری کردند.
طوالنیترین پ 
بقعه شیخ صفیالدین اردبیلی از مهمترین آثار تاریخی شهر اردبیل و از بناهای کمنظیر
تاریخی ایران است که از لحاظ معماری و کاشــیکاری از شاهکارهای سده هشتم
هجری قمری و سالهای پس از آن اســت و پس از وفات شیخ به سال  735هجری
قمری ،به وسیله فرزند وی پایهگذاری شد و شاه عباس بناهای مهمی به این مجموعه
افزود و اصالحاتی در آن انجام داد.
ورود بیش از  4میلیون و  400هزار خودرو به استان

تشکیل انجمن میراث فرهنگی روستایی  در استان

اردبیل

رئیس بنیاد مسکن :امسال پیمانکاران در  21روستای شهرستان عملیات طرح هادی را اجرا کردهاند

توسعه در شهر قطعا با اســتفاده از ظرفیت بخش
خصوصی محقق میشود.

مشکل سراسری برای شهرداریهاست .در چنین
شرایطی برای موفقیت در اجرای پروژههای جدید
شهری ،باید اســتفاده از ظرفیتها و سرمایههای
در دوره قبلی تصدی شهرداری اردبیل
بخش خصوصی در اولویت باشد.
اولویت توسعه فرهنگی و اجتماعی را سرلوحه
در سالهای گذشــته شــهرداریها میتوانستند
برنامههاي اين نهاد عنوان کرده بودید در دوره
با فروش پروانه و دريافت عــوارض از مردم به آنها
جدید چه اولویتی را دنبال خواهید کرد؟
خدمات ارائه کنند ،اما در حال حاضر به دلیل رکود راهبرد اولویت توسعه فرهنگی و اجتماعی در اداره
این منابع مالی ضعیفتر شده و بنابراین استفاده از شهرداری اردبیل برای  4ســال آینده نیز استمرار
ظرفیت بخش خصوصی برای ارائه خدمات الزم به خواهد داشت 2 .سال پیش که مسئولیت شهرداری
منظور توسعه شهر اجتنابناپذیر است.
را عهدهدار شدم اعالم کردم برنامههای فرهنگی و
ما تجربه اســتفاده از ظرفیتهای سرمایهگذاری اجتماعی مقدم بر برنامههای عمرانی است و تالش
بخش خصوصــی را در اجــرای پروژههای مختلف کردم همه پروژههای عمرانی با نگاه انسانمحور اجرا
شهرداری اردبیل در  2سال گذشته داریم .با وجود شوند و پیوست فرهنگی و اجتماعی داشته باشند.
آنکه درآمدهای شهرداری
این تقدم به این دلیل اســت که
اردبیل در ســالهای 94
اگر پروژههای شهری انسانمحور
تا به امروز در مقایســه با
نباشند رســیدن به توسعه سریع
ســالهای  90تــا  94از در  2سال گذشته تالش کردیم و همهجانبه در شــهر امکانپذیر
محــل دريافــت عوارض بــا برنامهریزیهــای دقیق در نیست و اگر انسانهای توسعهیافته
و پروانه ساختوســاز و مدیریت بخشهــای مختلف داشته باشــیم میتوانیم در ادامه
عــوارض بســیار کاهش شهرداری اردبیل ،نگاه توسعهای با کمتریــن هزینه و بیشــترین
یافته اســت ،اما در مقابل و برنامهمحــور را جایگزین نگاه سرعت ممکن در سایر بخشها به
شــاهد هســتیم در این پروژهای کنیم .بــه اين ترتيب پیشرفت و توسعه دست پیدا کنیم.
 2ســال حجم و سرعت
بنابراین هرگونــه اقدام و عملیات
پروژ ههای مختلــف مکمل هم
عملیات عمرانی در شهر
برای توسعه شــهر باید با پیوست
هســتند و اردبیل را به سمت
به صــورت محسوســی
فرهنگی و اجتماعی همراه باشد.
توسعه خواهند برد و برای شهر
افزایش یافته اســت .این
از زمان تأســیس بلدیه در حدود
موضــوع فقط بــا اتخاذ نيز ارزش افزوده مالی و معنوی  90سال پیش تاکنون ،خدمات و
شــیو ههای جدید برای دارند نه اینکــه صرفا به عنوان وظایف شهرداری به تدریج افزایش
تأمین منابع مالی پروژهها پروژه مجزا و انجام تکلیف به آنها یافته است ،اما اساسا در یک دهه
محقق میشــد .استفاده نگاه شود
گذشته در تمام دنیا و از جمله در
از ســرمایههای بخــش
ایران به این نتیجه رســیدهاند که
خصوصی یکی از اين شــيوهها بود و ما توانســتیم شهرداری بیشتر یک نهاد فرهنگی و اجتماعی است
با تصویب پیشــنهادهای تشــویقی از طریق شورا تا نهادی خدماتی یعنی شــهرداریها اساســا باید
مشــارکت بخش خصوصی را در اجــرای پروژهها خدمات فرهنگی و اجتماعی ارائه دهند تا خدمات
جلب کنیم.
صرفا عمرانی و ساختوســاز .از این منظر توسعه
اگر ما از رکود اقتصاد شهری صحبت میکنیم ،در فرهنگی و اجتماعی مقدم بر توسعه عمرانی است.
کنار آن تعداد پروژههای انجام شده یا در حال انجام
درباره نحوه ایجاد توازن بین اجرای
زیادتر شده است و این امر نشان میدهد استفاده از
برنامههای فرهنگی و طرحهای عمرانی در سطح
ظرفیت بخش خصوصی در اولویت بوده اســت و از
شهر توضیح دهید.
این به بعد هم ايجاد فرصت برای مشــارکت بخش در اولویت بودن توســعه فرهنگــی و اجتماعی به
خصوصی در اجرای پروژههای شــهرداری اردبیل این معنی نیست که توسعه عمرانی و ساختوساز
مورد توجه جدی خواهد بود .بر این باوریم هرگونه برای شــهر الزم نیست .آمارها نشــان میدهد که
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مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان ميگويد :از ابتدای سال
 96بیش از  4میلیون و  400هزار خودرو با میانگین هر خودرو  3یا  4نفر در قالب مسافر
وارد استان شده است.
«کریم حاجیزاده» ميگويد :طبق آمارها بازدید از موزهها و مراکز تاریخی اســتان
امسال نسبتبه مدت مشابه سال قبل حدود  11درصد افزایش داشته و اقداماتی براي
مرمت و بازسازی محیطهای تاریخی و موزههای استان انجام شده است.
وی اظهار ميكند :توزیع جغرافیایی ســفر در استان سبب شــده است که در همه
شهرستانهای استان به دلیل دارا بودن جاذبههای گردشگری و طبیعی شاهد افزایش
آمار مسافران باشیم.

شد .همچنین ساماندهی محوطه تاریخی شهیدگاه
برای اجتماع مردم در مناسبتهای مختلف ،ایجاد
رینگ سالمت دور دریاچه شــورابیل ،افتتاح یک
آمفیتئاتر روباز و در دست ساخت بودن آمفیتئاتر
روباز دیگری در شــورابیل از جمله اقدامات در این
زمينه است.
در مورد برنامههای فرهنگی اجرا شــده در  2سال
گذشته ،شــهرداری در اجرای این برنامهها تالش
کرده است از نگاه سطحی که صرفا برای سرگرمی
و پرکردن اوقات فراغت مردم باشــد فاصله بگیرد.
تالش کردهایم برنامهها محتوای آموزشــی داشته
باشند یا مانند بهسازی عمارت تاریخی شهرداری
اردبیل بــراي معرفی کــردن فرهنگ و پیشــینه
مردمان اردبیل باشند.
استقبال مردم از اجرای برنامههای هفته اردبیل یا
برگزاری نمازهای اعیاد فطر و قربان برای اولین بار
در فضای باز در محوطه شهیدگاه نشان از رضایت
مردم داشــت .این برنامهها با هدف فرهنگســازی
برگزار شدند .به اعتقاد من توسعه میدان شهیدگاه
هنوز در فاز اول خود قرار دارد و ظرفیت بیشــتری
برای کار در این پروژه برای تبدیل شدن آن به مرکز
تبادالت فرهنگی و اجتماعی مردم شهر وجود دارد.

خطبه
لزوم تبيين اهداف عاشورا
ن(ع) برای جوانان
و امام حسی 
به گفته امــام جمعه موقــت اردبیل تبییــن ارزشهــا و اهداف عاشــورا و
امامحسین (ع) در ماه محرم وظیفه و رسالتی خطیر بوده است تا بتوانیم جوانان
را با این اهداف آشــنا کنیم و زمینهســاز ترویج ارزشها و آرمانهای مقدس
امامحسین(ع) در جامعه شویم.
به گزارش تسنیم ،حجتاالسالم «محمدعلی فروغی» در خطبههای نماز جمعه
این هفته شهر اردبیل اظهار كرد :امنیت و اقتدار امروز کشورمان در سایه دفاع
مقدس به دســت آمده اســت و همه ما مدیون رزمندگان  8سال دفاع مقدس
هســتیم که با نثار جان خود اجازه ندادند ذرهای از خاک کشــورمان به دست
دشمنان بیفتد.
وی با بیان اینکه باید در مقابل ایثار و ازخودگذشــتگی رزمندگان دوران دفاع
مقدس تالش کنیم تا فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه نهادینه کنیم ،افزود8 :
سال دفاع مقدس سند افتخار ملت ایران و خانوادههای شهداست که باید قدردان
آن باشیم و آن را ارج نهیم تا این فرهنگ تا ابد زنده بماند.
فروغی بیان کرد :تا زمانی که دشمن پا برجاست و در حال توطئهچینی و دسیسه
برای ایجاد تزلزل و خلل در نظام اســت دفاع مقدس نیز پــا برجا بوده و باید با
والیتمداری و تبعیت از والیت فقیه تالش کنیم تا همچون  8سال دوران دفاع
مقدس در مقابل دشمنان ایستادگی کنیم.
امام جمعه موقت اردبیل برگزاری مراسم مختلف گرامیداشت هفته دفاع مقدس
در سراسر کشور را نشان از اقتدار ایران اسالمی دانست و تصریح کرد :دفاع مقدس
نتیجه همان پیام غدیر بود که ملت ایران بــه آن لبیک گفتند و والیتمداری را
سرمشق خود قرار دادند.
وی افزود :امروز دشمنان هرچند هویت خود را تغییر دادهاند ،اما هدف و موضع
آنها فراموش نشده است و در آن ثابتقدم هســتند ،از این رو مدافعان حرم که
همان فرزندان  8سال دفاع مقدس هســتند برای مقابله با دشمنان در عرصه
کنونی وارد میدان شدهاند و از اسالم و نظام دفاع میکنند.
فروغی با بیان اینکه ملت ایران در تمام برههها حامی و طرفدار صلح بوده و تنها در
مقابل خیانت دشمنان به دفاع پرداخته و در مقابل فتنهها و توطئههای دشمنان
ایستادگی کرد ه اســت ،گفت :باید به این دفاع در برابر فتنههای شوم دشمنان
ادامه دهیم و تمام این فتنهها را خنثی کنیم.
امام جمعه موقت اردبیل با اشــاره به فرارسیدن ایام ســوگواری سرور و ساالر
شهیدان اظهار کرد :تبیین ارزشها و اهداف عاشــورا و امام حسین (ع) در ماه
محرم وظیفه و رسالتی خطیر بوده تا بتوانیم جوانان را با این اهداف آشنا کنیم و
زمینهساز ترویج ارزشها و آرمانهای مقدس امام حسین (ع) در جامعه شویم.

با گذشــت بيش از  2دهــه از آغاز
روستا
اجراي طرحهــاي هادي در نواحي نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسالمی
روستايي كشور و صرف هزينههاي نيز ميگويد :در اجــرای پروژههای طرح هادی
زياد در مراحل مختلف تهيه و اجراي آن ،هنوز الزم است به توسعه گردشگری روستاها با حفظ
شاهد برخی کاســتیها در اين زمينه هستیم .ظاهر سنتی و تاریخی آنها اهمیت داده شود.
کمبود اعتبارات برای اجرای طرحها ،نبود نظارت «سیدحمایت میرزاده» در گفتوگو با همشهری
اظهــار ميكنــد :بنیاد
بر اجرای دقیق و نبود انطباق
طر حها با فضای روســتایی
مسکن انقالب اسالمی
در زمینه توسعه روستاها
از جمله مشــکالتی است که
کارشناسان درباره طرحهای رئیس بنیاد مسکن گرمی :سال و خدماترسانی به مردم
 ۹۶سال سازندگی روستایی د ر نیازمند به خصوص در
هادی بیان میکنند.
اردبیــل به دلیــل جمعیت
حوزه اجرای طرح هادی
گرمی است حرکتهای اساسی
عظیم روستایی بیش از سایر
نقش مهم و تأثیرگذاری
در حوزه عمران روستایی انجام
استانها با مقوله طرح هادی
ایفا میکند.
شده است و ادامه خواهد داشت
درگیر اســت ،زيــرا اجرای
وی با بیان اینکه انتخاب
صحیح ايــن طرحها در روند که با بررســیهای انجام شده
برخــی از روســتاها به
توسعه استان بسیار مؤثرند .در مهاجــرت معکوس نیز نقش عنــوان منطقــه نمونه
در طــرح هادی روســتایی اساسی داشته است
گردشــگری حرکــت
اهداف زیادی دنبال میشود
خوبی است ،ميافزايد :به
که از جملــه آن ایجاد زمینه توســعه و عمران دليل دارا بودن ويژگيهاي گردشگری روستای
روستایی ،تأمین عادالنه امکانات از طریق ایجاد «اوماســان» در زمينه اجراي طرح هادی در
تسهیالت مختلف و غیره است.
اين روســتا اقدامات خوبی انجام شــده است و
با توجه به تعداد روســتاهای شهرستان گرمی امیدواريم این روند ادامه داشته باشد.
مغان ،اجرای طرح هادی در این مناطق یکی از این نماینده مجلس شــورای اســامی اظهار
طرحهای مهم به شــمار میآید که در مهاجرت ميكند :انتظار ما از بنیاد مسکن الزام پیمانکاران
معکــوس نیز حائز اهمیت اســت ،امــا کمبود طرح هادی برای استفاده از مصالح بومی و نیروی
اعتبارات و مشکالت اجرای طرح هادی در میان کار بومی است که با صراحت در قرارداد ذکر شده

   توجه به روستاهای کم جمعیت

یکی از اهالی بخش انگوت درباره كمبود امكانات در روستاهاي كمجمعيت استان به همشهری ميگويد :در اجرای
طرح هادی روستاهای با جمعیت باال در اولویت قرار دارند و روستاهای کمجمعیت كمتر يا با فاصله زماني بيشتري
نسبت به اين روستاها از اجراي طرحهاي هادي بهرهمند ميشوند« .جعفر سمیعی» ميافزايد :شهرستان گرمی مغان
بیش از  300روستا دارد که بسياري از آنها کوچک و کمجمعیت هستند .سیاست اتخاذ شده در حوزه طرح هادی باعث
میشود این روستاها به مرور خالی از سکنه شوند .وی با انتقاد از کوتاهی بنیاد مسکن در شنریزی معابر روستاهای
کوچک شهرستان ادامه ميدهد :اقدامات خوبی برای عمران روستاهای بزرگ شهرستان انجام شده است ،اما در
این زمینه نباید از روستاهاي كوچك و كمجمعيتتر غافل ماند .این روستایی اهل گرمی مغان اظهار ميكند :انتظار
ما از مسئوالن نگاه همهجانبه به شهرستان است .قطعا اگر ظرفیت همه روستاهای شهرستان بررسی شود ،میتوان
دریافت تعداد زیادی از روستاهای کوچک قابلیتهای منحصربهفردی دارند که سبب رونق کل منطقه میشوند.

اجراي طرح هادي روستايي -عكس :همشهري

تا از این طریق به کسبوکار و اقتصاد شهرستان
رونق داده شود.
اجرای طرح هادی در  21روستای شهرستان

رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی گرمی مغان
ميگويد :امســال پیمانکاران مختلف که بيشتر
آنها بومی بودند در  21روســتای شهرســتان
عملیات اجرای طرح هادی را اجرا کردهاند.
«محمدعلی رحیمی» در گفتوگو با همشهری
اظهار ميكند :از این تعــداد پروژه ،طرح هادی
تعداد زیادی روســتا به اتمام رســیده و اکنون
در روســتای «درمانلو» و چند روســتای دیگر
شهرستان این طرح با سرعت در حال انجام است.
وی با بیــان اینکه اجراي ايــن پروژهها موجب
تحول در حوزه عمران روســتایی شهرســتان
گرمی خواهند شــد ،ميافزايد :بنیاد مســکن
پروژههــای طرح هــادی را در فصــل کاری به
صورت کارگاههای عمرانی فعال در  21روستای
شهرستان اجرا ميكند.
این مقــام مســئول ادامه ميدهــد :این حجم

از اقدامات انجام یافته در ســالهای گذشــته
بیســابقهترین فعالیت عمرانی روســتایی در
شهرستان اســت که با برنامهریزيهای مدون،
جدی و استفاده از منابع اعتباری مختلف برای
پیشبرد عمران و آبادانی روستاهای شهرستان در
دستور کار قرار گرفته است.
وی تصریح ميكنــد :در حال حاضــر عملیات
آسفالتریزی در معابر روســتای «تکانلو بنه»
در حال انجام است .با اجرای عملیات قیرپاشی
و آســفالت معابر اصلــی داخل این روســتاها،
مشــکالت تردد از راه شــنی داخل روستا که
نقطه اتصال شــهر انگوت به گرمی نیز هســت،
حل میشود.
مهاجرت معکوس به روســتاها با توسعه و
عمران

رئیس بنیاد مســکن گرمی همچنین ميگويد:
با اجرای پروژههــای طرح هادی بــا حجم باال
ظرف یک ســال اخیر شاهد رشــد و شکوفایی
روستاهایمان هســتیم به طوری که در تعدادی

راهاندازی گشتهای نظارت بر سرویس مدارس

انتخاب سرويس رفتوآمد مناسب براي دانشآموزان ،به چالشی برای خانوادهها تبدیل شده است
وقتــی در روزهای پایانی ماه شــهریور
مدرسه بوی مهر به مشــام میرسد دغدغههای
بسیاری ذهن اولیای دانشآموزان را به
خود مشغول میسازد که یکی از مهمترین آنها موضوع
سرویس مدارس برای نقل و انتقال فرزندانشان است.
به گزارش ايرنا ،برخالف سالیان گذشته اكنون کمتر
دانشآموزی است که مســیر خانه تا مدرسه را با پای
پیاده و همراه با جمع دوســتانه طی کنــد .به عالوه
وسواس خانوادهها در انتخاب مدارس باعث شده است
که مسافت میان خانه تا مدرســه زیاد شود و بنابراین
اســتفاده از ســرویس رفتوآمد براي دانشآموزان
ضروري باشد .سرویسهای مدارس ،قیمت ،نوع و عمر
خودرو ،شخصیت و تبحر رانندهها و مسیرهای حرکتی
آنها دغدغههایی است که همیشــه به هنگام ثبتنام
مدارس و یا شروع سال تحصیلی موضوع بحث اولیای
دانشآموزان و مدیران مدارس هستند.
دغدغههاي بيپايان والدين

مادر يك دانشآموز در ايــن زمينه ميگويد :از زماني
كه پسرم براي نخستين بار به مدرســه رفت تا امروز
همیشه دغدغه انتخاب ســرویس مدرسه را داشتم و
اکنون انتخاب سرويس مدرسه براي دخترم هم به اين
موضوع اضافه شده است.
«فاطمه صالحي» ادامه ميدهد :در گذشته مشکالت
زیادی در اين باره داشــتيم و امیدوارم درباره دخترم
شــاهد تکرار آن نباشــیم .خرابی و فرســوده بودن
خودروها ،سوار شدن بیش از ظرفیت دانشآموزان به
خودروها و اطمینان نداشتن به تبحر برخی رانندهها از
جمله دغدغههايي است كه همه والدين با آنها مواجهند
هرچند هزینهها نیز همیشــه برای اولیا نگرانکننده
بوده است.
پدر یک دانشآموز پســر کالس اولی نیز ميگويد :در
گذشته اســتفاده از مینیبوسهای فرسوده همیشه
برای اولیا نگرانکننده بود ،اما فکر میکنم در سالهای
اخیر وضعیت سرویسها بهتر شده است.
«ســعيد رحمانــی» ميافزايــد :اســتفاده از برخی
خودروهای شــخصی به عنوان ســرویس در گذشته
همیشه برای خانوادهها مخاطرهانگیز بود .بارها شاهد
بودم رانندگانی در خودروی پراید  8دانشآموز را سوار
میکردند و به اعتراض اولیا نیز توجهی نمیکردند.
وی اظهار ميكنــد :موضوع هزینه ســرویسها نیز
همیشه دغدغه خانوادههاست .در کنار دیگر هزینههای
تحصیل ،هزینه باالي سرویس مدارس نیز تقریبا برای
خانوادهها مشکلساز است.
افزايش  31درصدي خودروها

مدیر انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزشوپرورش
اســتان در این باره ميگويد :با توجه به بررسیهای
انجام شده استفاده از سرویس مدارس در استان تا 31

درصد و تعداد خودروهای مورد استفاده در سرویسها
نیز تا  23درصد افزایش داشته است.
«سليم کنعانپور» اظهار ميكند :امسال تاکنون  2بار
کارگروه سرویس مدارس و ماده  18حملونقل ویژه
دانشآموزان برگزار شده و در این کارگروهها بر افزایش
کیفیت و کارایی ســرویسها و نظارت بر فعالیت آنها
تأکید شده است.
راهاندازی گشتهای نظارتی

رئیس پلیس راهور استان درباره سرویسهای مدارس
ميگويد :طرح راهاندازی گشتهای نظارتی بر فعالیت
سرویس مدارس با همکاری شهرداری اردبیل اجرایی
خواهد شد.
ســرهنگ «رحیم آقامحمدی» ميافزايد :این گشت
نظارتی بر امور ســرویسدهی مــدارس و حملونقل
عمومی به ویــژه اتوبوسهای درونشــهری نظارت
خواهد داشت.
وی با اشــاره به ضرورت اســتفاده از ظرفیت شرکت
اتوبوســرانی شــهرداری اردبیل در زمینه جابهجایی
دانشآموزان ادامه ميدهد :اتوبوسهای شرکت واحد
بیشترین وظیفه و نقش را در این زمینه برعهده دارند
و برای تردد محصالن نیز از این اتوبوسها بیش از سایر
خودروها استفاده میشود.
آقامحمدی همچنین اظهار ميكند :ضروری است که
رانندگان سرویسهای مدارس صالحیت الزم را برای
این شغل داشته باشند.
دقت و حساسيت آموزشوپرورش

مدیر کل آموزشوپرورش اســتان هم در این زمينه
ميگويد :در کنار مسائل مدرسه مسئوالن به موضوع
سرویس مدارس نیز حساس هستند ،معتقدیم که این
ســرویسها در واقع تداوم فضای آموزشی و تربیتی

مدارس هستند و به عنوان فضای عمومی و تربیتی به
دقت و نظارت خاصی نیز نیاز دارند.
«احمد ناصری» با بیان اینکــه دانشآموزان از زمان
خروج از منزل و تا هنگام برگشت از جمله زمانی که در
سرویسهای مدارس به سر میبرند به نوعی در اختیار
آموزشوپرورش هســتند اظهار ميكنــد :مراقبت از
دانشآموزان در این فاصله زمانی وظیفهای حساس و
مهم است که باید به آن توجهی ویژه داشت.
وی ادامه ميدهد :امسال  2500خودرو با  23درصد
افزایش نسبت به سال تحصیلی گذشته در نقل و انتقال
دانشآمــوزان با آموزشوپرورش همــکاری خواهند
داشت که کیفیت مناسب و مجاز بودن این سرویسها
مورد توجه مسئوالن است.
مدیر کل آموزشوپرورش استان ميافزايد :این تعداد
خودرو  20هزار دانشآمــوز را جابهجا خواهند کرد و
تالش میشود همه والدین به ســمت استفاده از این
سرویسهای مجاز هدایت شوند.
ناصری از تدوین برنامههای نظارتــی برای رانندگان
خبــر داد و گفــت :تالش میشــود فضــای داخل
سرویسهای مدارس نیز به مجموعه فرهنگی تبدیل
شــده و آموزشهای فرهنگی و تربیتــی با همکاری
رانندگان به دانشآموزان ارائه شود.
مدیر کل آموزشوپرورش استان اضافه ميكند :آرمی
با شعار سالمت ،کیفیت و امنیت تهیه و از آن رونمایی
شده اســت و همه رانندگان ســرویسهای مدارس
موظف به نصب این آرم روی خودروهای خود هستند.
وی همچنین با اشــاره به اقدامات انجام گرفته درباره
انتخــاب راننــدگان ســرویسهای مــدارس اظهار
ميكنــد :آموزشوپرورش بــا حساســیت ویژهای
پیمانــکاران و رانندگان مــورد نیاز ســرویسهای
مدارس را انتخــاب میکند و اولیــا میتوانند از آنها
استفاده کنند.
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از روســتاهای شهرســتان مهاجرت معکوس
شده است.
رحیمی از تدوین ســند چشــمانداز توســعه
روستایی با همکاری دهیاریها خبر داده و ادامه
ميدهد :این سند هم اکنون در حال تدوین است
و بعد از پایان عملیاتی خواهد شد.
وی با بیان اینکه ســال  ۹۶ســال ســازندگی
روستایی در گرمی است ،ميافزايد :حرکتهای
اساسی در حوزه عمران روســتایی انجام شده
است و ادامه خواهد داشت .با بررسیهای انجام
شــده در مهاجرت معکوس نیز نقش اساســی
داشته است.
اجرای طرح هــادی و مقاومســازی واحدهای
مسکونی به وسيله بنیاد مسکن انقالب اسالمی
در روستاهای شهرستان به کلی چهره روستاها
را دگرگون کرده و عالوه بر ساماندهی بافت ،به
تمیزی و پاکیزگی محیط روستاها نیز منجر شده
است .با توجه به این مهم ضروری است دولت در
تخصیص اعتبار به این حوزه به ویژه روستاهای
هدف گردشگری بیش از پیش اهمیت دهد.
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آموزشو پرورش
 ۱۰۹مدرسه در مشگینشهر
دونوبته است
فرماندار مشگینشهر با اشاره به فعالیت  ۱۰۹مدرسه دونوبته
در این شهرستان به ضرورت افزایش مدارس تأکید کرد.
به گــزارش مهــر« ،میرعلــی رحیمــیزاد» تصریــح کرد:
تعداد مــدارس ابتدایی  ۱۱۸مورد اســت کــه از این تعداد
 ۴۶مدرسه ســری صبح و مابقی چرخشی اســت بهطوری
که بیشــترین میزان مــدارس دونوبته در مقطــع ابتدایی
مشاهده میشود.
وی افزود :تعداد مدارس متوسطه اول  ۷۵مورد است که باز از
این تعداد  ۴۴مدرسه ســری صبح ۳۰ ،مورد چرخشی و یک
مدرسه در سری بعدازظهر فعالیت دارند.
فرماندار مشگینشــهر تعداد مدارس متوسطه دوم را نیز ۴۶
مورد برشــمرد و اظهار كرد :از این تعداد  ۳۰مدرسه در سری
صبح 7 ،مدرسه چرخشــی و  ۹مورد در سری بعدازظهر فعال
است.
رحیمیزاد تصریح کرد :تعداد مدارس شهری  ۷۸مورد و تعداد
مدارس روستایی  ۱۱۳مورد است که به ویژه در بخش شهری
با کمبود مدرسه مواجهیم.
وی ادامه داد :این در حالی اســت که در مدارس مشگینشهر
 9820دانشآمــوز دختر و  ۱۰هزار و  ۷۹۰دانشآموز پســر
مشغول به تحصیل هستند.
فرمانــدار مشگینشــهر تأکیــد کــرد :کمبــود مدرســه
موجــب شــده اســت تعــدادی در  2نوبــت فعالیــت
تحصیلــی داشــته باشــند .امیدواریــم بــا حمایــت ویژه
شهرســتان و کمــک خیــران نیازمندیها در ایــن زمينه
رفع شود.

اقتصاد مقاومتی :تولید  -اشتغال
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گروه ضمائم همشهری ،ناشر نشریات:
استانها ،محله ،آشپزی ،دوچرخه و حقوق
آدرس :تهران ،خیابان ولیعصر(عج) نرسیده به پارکوی  -کوچه تورج  -شماره  - 14گروه
ضمائم همشهری
تلفن 23023523 :دورنگار23023590 :

تحریریه و ضمائم همشهری استانها در تهران021 - 88894383 :
سازمان توزیع021 -44181228- 29 :
سازمان آگهیها ( امور استانها)021 - 29164500 :
سازمان نیازمندیها ( امور استانها)021 - 88861819 :

پست الكترونيك همشهری اردبیلardebil@hamshahri.org :

چاپ :جام جم(تبریز)

تهران ،صندوقپستي ،19395/5446كدپستي1966653381

تجهیز زیرساختهای توسعه فرهنگی در بیلهسوار
فرماندار :بزرگترین کتابخانه مرکزی استان دهه فجر امسال در بیلهسوار افتتاح میشود
پوپک قاسمی

بیلهسوار ـ خبرنگار

«توســعه» یکی از مفاهیم پیچیــده در جامعه
كتابخانه بشری اســت .اگرچه در تصور عام توسعه یک
پدیــده عینی اجتماعــی ـ اقتصــادی تعریف
میشود ،اما ابعاد پیچیدهتری دارد و به سادگی نمیتوان آن را
با شــاخصهای کمی نظیر درآمد ســرانه ،ازدیاد پسانداز و
ســرمایهگذاری تعریف کــرد ،چراکه عالوهبــر بهبود وضع
اقتصادی باید تغییرات اساســی کیفی در ساختار اجتماعی،
سیاسی و فرهنگی پدید آید.
کارشناســان معتقدند توســعه متوازن فقط با تلفیق و ادغام
عوامل فرهنگی ممکن اســت .اساســیترین گام در توسعه
فرهنگی در هر جامعهای افزایش ســرانه مطالعه افراد جامعه
است .کتابخانهها زیرساخت مهم در این توسعه فرهنگیاند.
کتابخانههای عمومی را میتوان مهمترین متولی توســعه و
گســترش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی هدایت شده دانست
که به توسعه دانش فردی و اجتماعی
میپردازند.
شهرستان بیلهسوار در شمال استان و
ضرورت جذب نیروی انسانی
در مرز ایران و جمهوری آذربایجان از مدیر کل کتابخانههای عمومی
ظرفیتهای ویژه برای توسعه بهرهمند اســتان :در صورت افتتاح این فرماندار شهرســتان بیلهسوار اظهار
اســت که در صورت توجه متوازن به کتابخانه ،شــاهد جهش کمی و ميكند :این پروژه بــا متراژ 2008
ابعاد توســعه در اقتصــاد و فرهنگ کیفی قابــل توجهی در خدمات مترمربــع و با اســكلت فلــزي در
فرهنگی و کتابخانهای به مردم  2طبقــه دارای ســالنهای مطالعه
میتواند به توسعه پایدار دست یابد.
به گفته مدیر کل کتابخانههای عمومی شهرستان بیلهســوار خواهیم برادران و خواهران ،سالن آمفیتئاتر
اســتان شهرستان بیلهســوار  1255بود .مردم مرزنشین شهرستان و گالری است که با بهرهبرداری از آن
مترمربع زیربنای کتابخانهای (نهادی بیلهســوار شایســته بهترین دانشآموزان و دانشــجویان و عموم
کتابخوانــان ازآن بهرهمند خواهند
و مشارکتی) دارد که با وجود جمعیت
خدمات از طرف مسئوالن هستند
 38هزار نفری باسواد در این شهرستان
شد.
و این منطقه مرزی باید تا حد توان
سرانه فضای زیربنای کتابخانه به ازای
وی بــا اشــاره به اینکــه ایــن پروژه
از لحاظ زیرساختهای فرهنگی
بزرگتریــن کتابخانــه بعــد از مرکز
 100نفر جمعیت باسواد شهرستان 3
و  3دهم مترمربع اســت و این میزان تقویت و حمایت شود
استان در شهرســتانهای استان است
از میانگین اســتان کــه  3و یک دهم
و بسیاری از دغدغههای فضای مطالعه
در شهرســتان را رفع خواهد کرد ،ميافزايد :انشــعابات آب،
مترمربع است بیشتر است.
ســاخت کتابخانه مرکزی با فضای مطالعه و منابع مطلوب از برق و گاز این مجموعه نصب شــده اســت و این پروژه جزو
مطالبات اهالی این شهرستان است که به گفته مسئوالن در مهمترین پروژههای ســاختمان دولتی اســتان است که با
پیگیریهای جدی و بازدیدهای فنی از لحاظ ساختوساز به
مراحل نهایی دستیابی است.

صدای همشهري
[ستون صدای همشهري براي بازتاب دادن مشكالت شما شهروندان است .نکات اعالم شده
ازسوی شما در روزنامه منعكس ميشود تا مســئوالن بخوانند و در پي يافتن راه حلي براي
رفع آنها برآیند.شما شــهروندان عزیز اردبیلی میتوانید برای ارایه نظرات و پیشنهادات خود

در ساعات اداری با شماره تلفن  021 - 88932308یا  33454400تماس بگیرید].

a r d e b i l @ h a m s h a h r i . o r g

پیشرفت  95درصدی

اكنون فرماندار شهرستان بیلهسوار از افتتاح کتابخانه مرکزی
این شهرستان در دهه مبارک فجر خبر ميدهد.
«آرام حلیم» با اشاره به اتمام مراحل ساخت و تکمیل کتابخانه
مرکزی اردبیل تا اواسط پاییز ،تجهیز این کتابخانه را مهمترین
اولویت برای راهاندازی کامل این مرکز میداند و ميگويد :با
تکمیل این کتابخانه سرانه مطالعه در کتابخانههای شهرستان
افزایش خواهد یافت.
وی ميافزايد :احداث ساختمان کتابخانه عمومی شهرستان
بیلهسوار از سال  83شروع شده است و این ساختمان تا سال
 92حدود  40درصد پیشــرفت فیزیکی داشــت و در دولت
يازدهم عملیــات تکمیل آن  55درصد افزایش داشــته و به
پیشرفت  95درصدی رسیده است.
حليم با اشــاره به اینکه تاکنون بیــش از  18میلیارد و 500
میلیون ریال برای ســاخت کتابخانه مرکزی بیلهسوار هزینه
شده است ادامه ميدهد :امسال نیز اعتباری بالغ بر  3میلیارد
ریال برای تکمیل این پروژه مهم فرهنگی مصوب شده است
و برای تجهیز کتابخانه نیز یک میلیارد
ریال در نظر گرفته خواهد شد.

دفتــر سرپرســتی روزنامــه همشــهری در اردبیــل:
نورالدين امامي -نشانی :اردبيل،خيابان سعدي ،نبش بزرگراه
شــهدا ،پالك ، 503طبقه  - 2تلفــن045 -33454400 :

نبود آب لولهكشي در روستاي خنجر

در روستای خنجر بخش قصابه مشگینشهر آب لولهکشی نداریم .مردم هر روز
به دلیل نبود آب منتظر تانکر آب هستند.
طاهر اناری از مشگینشهر
رسيدگي به جاده جعفرآباد

ما اهالی روســتاهای کنار جاده مواصالتی شــورگل به جاده اصلی جعفرآباد ـ
پارسآباد از بخشدار تقاضا داریم تنها برای یک بار هم که شده این راه را بررسی و
زمينه بهسازي آن را فراهم کنند.
رضا مردانه ساکن روستای بیگآلو
بهسازي معابر محله قلعهباشی خلخال

معابر محله قلعهباشی خلخال وضعیت مناسبی ندارد .با وجود درخواستهای
مکرر ساکنان محله قلعهباشی خیابان کارگر جنوبی خلخال مسئوالن شهرداری
هیچ توجهی به این محله ندارند.
امیری از خلخال

نمايي از ساختمان نيمه كاره كتابخانه بيله سوار

صورت استاندارد ساخته شده و سیستمهای مدرن گرمایشی
و سرمایشی در آن اجرا شده است .حلیم جذب نیروی انسانی
جدید را در کتابخانههای بیلهســوار ضروری میداند و ادامه
ميدهد :با توجه بــه تکمیل ســاختمان کتابخانه عمومی و
کمبود نیروی انســانی در کتابخانههای عمومی شهرستان،
نهاد کتابخانهها باید از طریق آزمون اســتخدامی برای جذب
نیروی انسانی اقدام کند.
فرماندار بیلهســوار ميگويد :احداث کتابخانهها در روستاها
نیز از اولویتهای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی اســت و
در صورت همکاری دهیاریها در تأمین زمین مورد نیاز ،نهاد
کتابخانهها میتواند براســاس اولویتها در روستاها اقدام به
ساخت کتابخانه کند.
فرماندار بیلهسوار منشأ بسیاری از آســیبهای اجتماعی را
که گریبانگیر جوانان میشود کاهش سرانه مطالعه میداند و
ادامه ميدهد :رسالت ما باید این باشد که مردم را با کتابخوانی
آشــنا کنیم و ذائقه مردم را به طرف کتابخوانی تغییر دهیم،
زيرا با این اقدام فرهنگی بسیاری از معضالت فرهنگی کاهش
خواهد یافت.

جهش کیفی و کمی خدمات فرهنگی

مدیر کل کتابخانههای عمومی اســتان نیز کتابخانه مرکزی
بیلهســوار را پس از کتابخانــه مرکزی اردبیــل بزرگترین
کتابخانه اســتان اعالم میکند و ميگويد :در صورت افتتاح
این کتابخانه ،شــاهد جهش کمی و کیفــی قابل توجهی در
خدمات فرهنگی و کتابخانهای به مردم شهرستان بیلهسوار
خواهیم بود.
«رباب عزیزخانی» ادامه ميدهد :مردم مرزنشین شهرستان
بیلهسوار شایسته بهترین خدمات از طرف مسئوالن هستند
و این منطقه مرزی باید تا حد توان از لحاظ زیرســاختهای
فرهنگی تقویت و حمایت شود.
وی ،بــا اظهار امیدواری نســبت بــه اتمام مراحل ســاخت
کتابخانههای مرکزی ســایر شهرستانهای استان ،اعتبارات
تخصیص یافته از طــرف فرمانداریها و مشــارکت خیران
فرهنگدوســت را  2منبع عمده مالی برای ساخت و تکمیل
پروژههای عمرانی کتابخانهای عنوان و تصریح کرد :انشاءاهلل
در آینده نزدیک شاهد شروع مراحل ساخت کتابخانه عمومی
روستای انجیرلو در شهرستان بیلهسوار خواهیم بود.

آسفالت كوچههاي بيلهسوار

چند سال است کوچه شهدای گمنام  ۳بیلهسوار آسفالت نشده است .اين موضوع
در فصل بارش برای شهروندان مشکلساز میشود .تقاضا داریم امسال قبل از
شروع فصل بارش این کوچه را آســفالت کنند تا سختیهای سالهای گذشته
امسال هم تکرار نشود.
شهروندی از بیلهسوار
قطع و وصل برق در اصالندوز

مردم محله مسجد حضرت ابوالفضل (ع) شهر اصالندوز چند روز است با قطع و
وصل مداوم برق مواجهند .این قطع و وصلی باعث آسیب به وسایل برقی شده
است .آیا اداره برق جوابگوی این خسارات خواهد بود؟ از مسئوالن میخواهیم
به مشکل ما رسیدگی کنند.
جمعی از اهالی محله مسجد حضرت ابوالفضل (ع)
نبود راه و آب آشاميدني در روستاي تنگ

روستای تنگ از توابع شهرستان گرمی با مشــکالت بسیاری از جمله مشکل
آنتندهی تلفن همراه ،راه ارتباطی و مشکل آب مواجه است .از مسئوالن استان
ميخواهيم به اين مشكالت رسیدگی کنند.
حمداهلل عبدی عضو شورای روستای تنگ

اخبار
اجراي طرح آموزش و اشتغال صنعت فرش
در خلخال

رونمایی از  5کتاب دفاع مقدس
در اردبیل

مدیر کل آموزش فنیوحرفهای استان از اجراي طرح آموزش و اشتغال صنعت فرش در
این شهرستان با توجه به ظرفیتهای خلخال در صنعت فرش و اشتغالزایی هزار نفری
این صنعت خبر داد .به گزارش تسنیم« ،محمد پورقلی» در دیدار با فرماندار خلخال
گفت :اجرای این طرح به عنوان یکی از روشهای جدید تولید در این شهرستان است
که پیشبینیهای الزم در ارتباط با بحث آموزش و بازاریابی و فروش در این زمینه در
دستور کار قرار داده شده و اجرای مطالعه این طرح نیز در چهارچوب قانون تحقق یافته
که نیاز است حمایت از سرمایهگذاریها نیز در این زمینه به طور همهجانبه مبنای کار
قرار داده شود .مدیر کل آموزش فنیوحرفهای استان گفت :با توجه به اینکه مهاجرت
معکوس و کاهش جمعیت در این شهرستان به طور کامل مشهود است نیاز است برای
حل این مشکالت حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی با هدف ایجاد اشتغالزایی
مناسب و توأم با ارائه آموزشهای مهارتی در دستور کار قرار داده شود.
پورقلی ادامه داد :روند اجرای این طرح به گونهای است که کارآموزان در یک محیط
کار واقعی همراه با آموزش فرایند تولید را فرامیگیرند و پس از فراهم کردن امکانات
تولید ،بازاریابی و فروش محصوالت میتوانند در محل زندگی واحد تولیدی خود را
مدیریت کنند که این موضوع برای ما از اهمیت بسزایی برخوردار است.
وی تصریح کرد :فروش دســتاوردهای کارآموزان از طریق فضای مجازی و برگزاری
نمایشگاههای مختلف برای آشــنایی با فضای کار بازار از برنامههایی است که برای
ساماندهی دادن به اشتغال کارآموزان در دستور کار قرار داده شده که در این زمینه
نیاز است برای گرایش به سمت آموزشهای مهارتی گامهای مؤثری برداشته شود.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان از رونمایی  5کتاب با
محتوای زندگینامه شــهدا و خاطرات رزمندگان همزمان با هفته دفاع مقدس
خبر داد.
به گزارش ایرنا« ،علی واحد» در نشســتی با خبرنگاران افزود :کتاب «از حجله
تا حرم» زندگینامه شــهید مدافع حرم علی آقایی« ،تشنه در آتش» خاطرات
رزمندگان مدافع حرم« ،پشــت پنجره انتظار» خاطرات زنان آزاده« ،از قبیله
زینب» نقش زنان در دفاع مقدس و «شهید شعر» مجموعه شعر  5عنوان کتابی
است که امسال در هفته دفاع مقدس رونمایی میشود.
وی اظهار کرد :سال گذشته  30عنوان کتاب و در سال  94هم  30عنوان کتاب
در زمینه زندگینامه و خاطرات شهدا ،رزمندگان و پیشکسوتان دفاع مقدس در
استان تولید و چاپ شده است.
وی با اشاره به تقارن هفته دفاع مقدس امسال با دهه اول محرم بیان کرد :شعار
یام» نامگذاری شده است که همزمان با
هفته دفاع مقدس امســال «من انقالب 
سراسر کشور از روز شنبه یکم مهرماه در استان شروع خواهد شد و هفتم مهرماه
خاتمه خواهد یافت.
واحد از برگزاری بیش از  150برنامه متنوع در طول هفته دفاع مقدس در نقاط
مختلف اســتان خبر داد و گفت :رژه یگانهای نمونه نیروهای مســلح ،افتتاح
نمایشگاه رزمی فرهنگی عملیات رمضان و برگزاری صبحگاه مشترک نیروهای
مسلح استان از جمله این برنامههاست.

کوههای زیبــای دومولو انگوت
شهرستان گرمی
عکس از اسماعیل شهباززاده

برای ارسال عکسهای خود و همراهی با تنها روزنامه
استان به کانال تلگرامی همشهری اردبیل با لینک زیر
@hamshahriardabil
بپیوندید :

