فرمانده انتظامي پارس آباد

كشف  051هزار نخ سيگار خارجي قاچاق در پارس آباد مغان
فرمانده انتظامي پارس آباد از كشف  051هزار نخ سيگار خارجي قاچاق در بازرسي ازیک دستگاه اتوبوس مسافربري در این شهرستان مرزي خبر داد .
سرهنگ » حسين بهمني « در تشریح این خبر گفت :در راستاي اجراي طرح تشدید مبارزه با قاچاق كاال و ارز و به دنبال دریافت گزارش هاي مردمي مبببنبي ببر
فعاليت راننده اتوبوس در حمل و توزیع سيگار خارجي قاچاق ،بررسي موضوع در دستور كار مأموران پليس امنيت عمومي پارس آباد قرار گرفت.
وي با بيان اینكه مأموران پليس امنيت عمومي با انجام تحقيقات گسترده از صحت گزارش هاي دریافتي اطمينان حاصل كردند ،افزود :با پوشش انتظامي مبنبهبقبه
اتوبوس حامل سيگار در پليس راه سربند توقيف و در بازرسي از آن  051هزار نخ سيگار خارجي قاچاق كشف و ضبط شد.
فرمانده انتظامي پارس آباد با بيان اینكه ارزش سيگارهاي مكشوفه  021ميليون ریال برآورد شده ،اضافه كرد :در این ارتباط راننده قاچاقچي سيگار دستگير و پس از تشكيل پرونده تحویل مقام قضایي شد.
سرهنگ بهمني تلفن  001مركز فوریت هاي پليسي را آماده دریافت گزارش ها و اخبار مردمي پيرامون فعاليت هاي مجرمانه اعالم كرد و گفت :با همراهي و همدلي مردم مي توان گام هاي محكمبي در
توليد و حفظ امنيت پایدار برداشت.

سه شنبه  9آذر 5990

 99صفر 5491

 99نوامبر 9552

سال چهارم شماره  0555 10ریال  4صفحه

فرمانده سپاه استان اردبیل:

پارس آباد در كمک به مدافعان حرم رتبه دوم استان را دارد
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 31هزار نفر از مردم پارسآباد در معرض
آسيبهای اجتماعي قرار دارند
فرماندار شهرستان پارسآباد گفت  01هزار نفر از مردم پارسآباد در
معرض آسيبهاي اجتماعي قرار دارند.
اكبر صمدي در اولين همایش استاني پيشگيري از سوء رفبتبار ببا
كودک در پارسآباد اظهار كرد :ایجاد پایگاههاي اجتماعي در سهح
شهر به ویژه مناطق حاشيهنشين و سكونتگاههاي غبيبر رسبمبي
شهرها از ضرورت و اهميت خاصي برخوردار است و با تبوجبه ببه
توسعه سریع شهرستان ،اداره بهزیستي با امكانات كبمبي كبه در
اختيار دارد ،نميتواند این حوزهها را پوشش داده و جوابگوي نيازها
باشد.
وي تصریح كرد :در سرشماري اخير سال  55مبركبز اسبتبان و
شهرستان پارسآباد بيشترین رشد آمار جمعيتي را نسبت به سایبر
شهرستانهاي استان دارد و از این رو ارائه خدمات به شبهبرونبدان
در حوضههاي مختلف باید در خور شأن همشهریان باشد.
فرماندار شهرستان پارسآباد گفت :بيبش از  01هبزار نبفبر از
شهروندان پارسآباد در محلههایي همچون زیبر نبهبر تبرا و
كشتارگاه با امكانات كمتر خدمات اورژانس اجتماعي قرار دارنبد و
بيشتر در معرض آسيبهاي اجتماعي قرار ميگيرند.
صمدي همچنين از لزوم احداث ساختمان نگهداري كودكبان ببد
سرپرست ،بيسرپرست و همچنين زنان آسيبدیده و در مبعبرض
آسيب در شهرستان پارسآباد خبر داد و افبزود :ایبن كبودكبان
همانند دیگر فرزندان كشور براي اینكه بتوانند براي كشور نبيبروي
توانمند و مفيدي باشند باید حداقل از امكانات و حقوق شهرونبدي
برخوردار باشند.
وي بيان كرد :این كودكان نيازمند برخورداري از آموزههاي دیني و
علمي هستند تا با فراگيري آنها با برخورداري از یبک جبایبگباه
اجتماعي مناسب بتوانند وارد اجتماع شوند.
به گزارش فارس ،اولين همایش استاني پيشگيري از سوء رفتار ببا
كودک با حضور حسين اسد بيگي رئيس فوریتهاي اجبتبمباعبي
سازمان بهزیستي كشور ،مدیركل سازمان بهزیستي استان اردبيبل،
مسؤوالن ارشد شهرستان پارسآباد و جمعي از دانشبگباهبيبان و
اساتيد حوزه روانشناسي و جامعهشناسي در محل سالن اجتماعبات
جهاد شهرستان پارسآباد مغان برگزار شد.

 071مورد از
موقوفات و رقبه
در اردبيل
سنددار شدند

2

یادوارههای
شهدا تذكر در
مسير اصالح
كاستيهاست
2

كار كليشهای و
یکنواخت شورا
را بيخاصيت
كرده است
3

تشریح پروژه
های شركت آب
و فاضالب شهری
استان اردبيل
4

زمینی به ابعاد 45* 45
متر دارای  55باب مغازه
استیجاری  ،پزشکی و
پارکینگ فعال » سن
سون «  ،با موقنعنین
عالی و در فناصن نه
555متری مرکز شهنر ،
واقع در پارس آبناد -
خیابان شهید بهشنتنی
شمالی – رو بنه روی
اداره برق به فروش منی
رسد .

قیم طبق نظر
کارشناسی و
توافقی
خواهد بود .
متقاضیان می توانند جه کسب اطالعات بیشتر و بازدید ،با شماره ت ف 59544044145
( حاج محمد س طانی ) تماس حاصل فرمایند.
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مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل :

 071مورد از موقوفات و رقبه در اردبيل سنددار شدند

فرمانده سپاه استان اردبیل :

پارس آباد در كمک به
مدافعان حرم رتبه دوم
استان را دارد
فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردببيبل
گفت :با وجود مشكالت و نارسایي ها ،پارس آبباد
مغان در پشتيباني و كمک مالي به مدافعان حرم
در بين شهرستان هاي استان اردبيل ،رتبه دوم را
داراست.
سردار جليل بابازاده در مراسم ششميبن یبادواره
255شهيد شهرستان پارس آباد با تسليت سالروز
رحلت جانسوز پيامبر گبرامبي اسبالم (ص) و
شهادت امام حسن مجتبي (ع) افزود :در كوران و
بحبوهه جنگ تحميلي و شرایط سخت انبقبال
اسالمي ،مردم دشت مغان جان و مال خود را در
طبق اخالص گناشتند كه این بر كسي پوشبيبده
نيست.
وي با اعالم اینكه در دوران دفاع مبقبدس مبردم
دشت مغان در پشتيباني و حمایت از رزمندگبان،
بيشترین كمک ها را كرده اند ،ادامه داد :مبردم
این منهقه با وجود قرار گرفتن در خبط مبقبدم
هجمه هاي فرهنگي و جنگ نرم دشمنان ،همواره
و در همه حال ،پشتيبان والیت فقيبه و نبظبام
بودند و هستند.
وي با بيان اینكه دشت مغان ،مایه بركت و افتخار
براي نظام مقدس جمهوري اسالمي است ،اظهبار
كرد :در اوج غربت اسالم و امام (ره)  ،جوانان این
شهرستان مرزي با لبيک به نداي امام راحبل ببا
طي مسافت طوالني به مناطق جنگي ارونبد رود،
خرمشهر ،فكه ،حاج عمران ،مهران و دهلران اعزام
شدند و مردانه و جانانه تا آخرین قهره خبون در
مقابل دشمن جنگيدند و به فيض شهادت نبایبل
آمدند.
وي با بيان اینكه فداكاري ها و رشادت ها هبرگبز
نباید فراموش شود ،اضافه كرد :شهدا  ،جانبازان و
ایثارگران این منهقه نه به قصد دفباع از زببان
آذري و شهر خود بلكه براي دفاع و حبراسبت از
كيان نظام و انقال  ،ممبلبكبت و ارزش هباي
اسالمي عازم جبهه ها شده و در مقابل دشمبنبان
ایستادگي كردند.
وي با اشاره ببه وجبود ببرخبي مشبكبالت و
كمبودهاي اقتصادي و بيكاري در كشور گبفبت:
حضرت زینب (س) بعد از واقعه كربال با مقاومت ،
صبر و غيرت بي مثال خود ،هم بر دشمن و هبم
بر سختي و مشكالت غلبه كرد و ما باید با تاسبي
از این بانوي بزرگوار اسالم و الگو گرفتن از سيبره
و روش آن حضرت و ائمه اطهار و اهبل ببيبت
عصمت و طهارت (ع) در ببراببر مشبكبالت و
نامالیمات صبر و ایستادگي كنيم.
وي گفت :هم اكنون در سایه صبر و اسبتبقبامبت
اقشار مختلف مردم و به خصوص خانبواده هباي
معظم شهدا و ایثارگران ،رشادت هاي رزمندگبان
و جانبازان و خون پاک شهدا و رهبري داهبيبانبه
مقام عظماي والیت ،تالش و مجاهدت نيبروهباي
نظامي ،انتظامي و سپاهي ،ایران اسالمي در اوج
اقتدار  ،عزت  ،امنيت و آرامش قرار دارد و ما باید
قدردان این نعمت بزر باشيم.
وي با بيان اینكه در جنگ تحميبلبي201 ،هبزار
شهيد تقدیم نظام و انقال شده است ،اضافه كرد:
روحيه سلحشوري ،مردانگي ،غيرت و مردم داري،
وحدت و اتحاد مردم ومسووالن ،نظبام مبقبدس
جمهوري اسالمي را در برابر تجاوز دشمنان حفظ
كرد.
وي حفظ وحدت ،وفاق و همدلي و پشتيبانبي و
حمایت از والیت فقيه را نياز كشبور دانسبت و
گفت :استكبار جهاني با تمام توان و امكانات قصد
برهم زدن آرامش ،ارزش ،امنيت و نبيبز ایبجباد
اختالف و شكاف در ایران اسالمي را دارد از ایبن
رو همه باید در برابر این توطئه ها و دسيسه هبا
هوشيار باشيم.
وي با بيان اینكه مردم ولي نبعبمبت مسبووالن
هستند ،از مدیران و روساي ادارات و دستگاه هاي
دولتي خواست در رسيدگي ببه مبهبالبببات و
خدمتگزاري به منت به مردم ببيبش از پبيبش
بكوشند.
وي با اعالم اینكه هم اكنون طرح ها و پروژه هاي
بزر فرهنگي و ورزشي ،در این شهرستان توسط
سپاه استان اردبيل در حال اجراست ،گبفبت :تبا
كنون 06هزار و 511متر مربع زیربنا و زیرساخبت
براي بهره مندي بسيجيان  ،جوانان و خبانبواده
هاي معظم شهدا و جانبازان در این منهقه ایجباد
شده است.
او با بيان اینكه افزون بر 021ميليارد ریال طرح و
پروژه از محل اعتبارات سپاه حضرت عباس (ع) و
به همت بسيج مهندسين سپاه استان اردبيبل در
این شهرستان اجرا شده و یا در دست اقدام است،
بيان كرد :احداث چندین سالن ورزشي ،كبانبون
فرهنگي ،پایگاه مقاومت و طرح در احال اجبراي
استخر سرپوشيده از آن جمله است.
در این مراسم معنوي كه به طبرز بباشبكبوه در
مصلي امام خميني (ره) برگزار شد ،فبرمبانبدار و
فرمانده سپاه ناحيه پارس آباد ،حبجبت االسبالم
حسين داوري رئيس دفتر امام جبمبعبه ،جبمبع
كثيري از خانواده هاي معظم شهدا ،ایبثبارگبران،
جانبازان ،آزادگان  ،روحانبيبان ،بسبيبجبيبان و
پيشكسوتان عرصه جهاد و شهادت و نيبز اقشبار
مختلف مردم و مسووالن این شهبرسبتبان نبيبز
حضور داشتند.
قرائت زیارت نامه پيامبر اعظبم(ص) از راه دور،
اجراي تواشيح در مدح پيامبر گرامي اسالم (ص)
توسط گروه تواشيح حضرت محمد (ص) پبارس
آباد ،قرائت شعر و مداحي از دیگر برنبامبه هباي
یادواره شهداي شهرستان پارس آباد مغان بود.

حجتاالسالم اكبر قيامبي در نشبسبت ببا
خبرنگاران به مناسبت فرارسيدن هفته وقبف
در اردبيل اظهار كرد :براي  011مورد از این
موقوفات سند تک برگي دریافت كردهایم كه
در راستاي حفظ و نگهداري از مبوقبوفبات
انجام شده اقدام و حركتي بينظير است
وي بيان كرد :در دادگاههاي صادره ببا ارائبه
اسناد قابل قبول وارد عمبل شبدیبم و ببا
اقدامات مناسب در راسبتباي اخبن سبنبد
موقوفات و خلع ید امسال  05راي به نبفبي
موقوفات اخن شد است.
مدیركل اوقاف و امور خيریه استان اردببيبل
گفت 071 :مورد از موقوفبات و رقبببه در
اردبيل سنددار شدند.
قيامي با اشاره به اینكه وقف بزرگترین حسنه
ماندگار از سوي واقف است ،یادآور شبد :ببا
درآمدهاي وقف بخشي از نيازهاي جبامبعبه
مدیریت ميشود و ما از رسانهها انتظار داریم
تا با تكيه بر قلم خود این سنت حسنه را در
جامعه تبليغ كنند.
وي گفت :وقف صدقه جاریه ماندگاري اسبت
كه مدیریت آن پس از مبر نبيبز انبجبام
ميشود و اميدواریم این سنت حسنه ببدون
تفكر رایج نادرست در جامعه ترویج یابد.
مدیركل اوقاف و امور خيریه استان اردببيبل
یادآور شد :طبق احادیث قرآن و فرمبایشبات
ائمه وقف یک وظيفه اعتقادي اسبت و مبا
معتقدیم با موقوفات و مدیریت آن مبيتبوان
در كنار دولت براي بهبود اقتصباد جبامبعبه
تالش كرد.
قيامي ادامه داد :اميدواریم واقفان ما هر روز
بيشتر از ایام گنشته شده و بر ایبن سبنبت
حسنه دامن بزنند.
وي ترویج فرهنگ حسنه وقف را از عبمبده
وظایف مسؤوالن ،نهادها و ارگانها و به ویژه
رسانهها اعالم كرد و گفت :در هفته وقبف
انتظار داریم اقبال عمومي نسبت به این امبر
افزایش چشمگيري یابد.
مدیركل اوقاف و امور خيریه استان اردببيبل
بيان كرد :اوقاف و امور خيریه استان اردبيبل
در سه محور طبق قوانين جمهوري اسالمبي
فعال است كه مسائل مبرتبببط ببا قبرآن،
مسابقات قرآني ،تعليم و تربيبت حبافبظبان
قرآن ،مدیریت امامزادگان و مبوقبوفبات و
اجراي نيات واقفان خيراندیش ببه صبورت
صادقانه و دلسوزانه جزو این امورات است.
قيامي بيان كرد :اداره كبل اوقباف اسبتبان
اردبيل در سال جاري و در راستباي اجبراي
نيات واقفان ،مالكان ،متمولين و خيرخواهان
را شناسایي و با ترویج آنها به وقف در انجبام

این امور خير و نيک ،رسيدگي ببه ایبتبام،
بيماريهاي صعبالعالج ،تامين جهيبزیبه و
اجراي عزاداريهاي اباعبداهلل حسين (ع) در
امامزادهها و بقاع متبركه مناسب عمل كبرده
است.
وي با تاكيد بر اینكه اجراي نيت واقفان قيبد
مكان ندارد ،اظهار كرد :هزینهها و درآمدهاي
حاصل از موقوفات در راستاي تجهيز بقاع كه
قهب فرهنگي و امامزادهها هزینه شده و ببا
هدف شناسایي این امامبزادههبا ببه مبردم
برنامههاي فرهنگي را در داخل این مكانهبا
انجام دادیم.
مدیركل اوقاف و امور خيریه استان اردببيبل
بيان كرد :در امامازاده سيدصدرالدین اردبيل
برنامههاي فرهنگي ،اعتقادي و منهببي مبا
اجرایي ميشود و در راستاي شناسایي ایبن
امامزاده به مردم در سایه اجراي نيات واقفان
مرفع بودهایم.
قيامي با اشاره به اینكه درآمدهاي حاصل از
موقوفات در مكان مناسب خبود هبزیبنبه
ميشود گفت :امسال از این محل  02نفر از
مردان و زناني را كه مشتاق به زیارت كربال و
عتبات عاليات بودند از محل موقبوفبات ببه

زیارت كربال فرستادیم.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان
اردبیل گفت :
چهار مركز مشاورهای وقف در اردبيل
ایجاد شده است.
حجتاالسالم اكبر قيامي در پاسخ به سواالت
خبرنگاران در نشست خبري در اردببيبل ببا
بيان اینكه وقف باید بر اساس نيبازهباي روز
جامعه اعمال و اجرا شود گفت :امسال چهبار
مركز مشاورهاي وقف در استان ایجاد شده و
در راستاي بروزرساني نيازهاي جبامبعبه ببه
واقفان مشاوره داده ميشود.
مدیركل اوقاف و امور خيریه استان اردبيل از
اجراي طرح آرامش بهاري در  21امبامبزاده
استان خبر داد و گفت :با دعوت از روحانيون
و كارشناسان منهبي از قم این برنامهها اجرا
شد.
قيامي ادامه داد :در قالب نشاط معنوي نبيبز
در  05امامزاده با هدف پركردن اوقات فراغت
جوانان و نوجوان مباحث اعتقادي ،فرهنبگبي
وارد عمل شدیم.
وي اجراي ویژه برنامه ضيافت الهي در مباه

مبارک رمضان را نيز یادآور شد و گفبت :در
 27بقعه با حضبور روحبانبيبون و انبجبام
افهاريهاي ساده طبق منویات مقام معبظبم
رهبري برنامههاي فرهنگي به اجرا درآمد.
مدیركل اوقاف و امور خيریه استان اردبيل به
برنامههاي اجرا شده در ماه محرم و صبفبر
اشاره كرد و گفت 25 :امامبزاده در سبهبح
استان شاهد اجراي این برنامههبا ببودنبد و
براي  22هيأت والیي و آرماني در ماه محبرم
و صفر از محل موقوفات منهبق كمکرساني
شد.
قيامي به اجراي برنامه مهر تحصيلي و پيونبد
آسماني اشاره كرد و گفت :در راستاي تامين
نياز دانشآموزان بيبضاعت و مایحتاج اوليبه
تحصيلي آنها از محل موقوفبات مبنبهبببق
هزینههاي خوبي گناشته شد و در كنبار آن
در قالب طرح پيوند آسماني در امبامبزادههبا
اقدام به تامين جهيزیه كردیم.
وي ترویج نماز جماعت در بقاع متبببركبه و
امامزاده را از دیگر برنامههاي اوقباف اعبالم
كرد و گفت :شناسایي امامزادهها به مردم ببه
عنوان محل تخليه روحي آحاد ملبت و ببه
ویژه جوانان از عمده وظایف ما است كبه در

این راستا  5ذيالقعده و روز ببزرگبداشبت
امامزادهها در سهح استان با دعوت از جوانان
و نوجوانان به بقاع متبركه انجام شد.
مدیركل اوقاف و امور خيریه استان اردببيبل
افزود :در راستاي ترویج معارف اسالمبي در
سال جاري  001مبلغ دیني ببا دعبوت از
روحانيون حوزه علميه قم و روحانيون بومبي
برنامههاي ترویجي را انجام دادند.
قيامي برپایي موكب زائران اباعبداهلل حسيبن
(ع) در استان ایالم را با مشاركت استان البرز
یادآور شد و گفت :موكب دیگر در امبامبزاده
سيدصدرالدین اردبيل از محبل مبوقبوفبات
منهبق برپا شده بود.
مدیركل اوقاف و امور خيریه استان اردببيبل
گفت :چهار مركز مشاورهاي وقف در اردبيبل
ایجاد شده است.
قيامي به طرح تربيت حافظان قرآن در 00
رشته اشاره كرد و گفت 6 :هزار و  511نفر از
عالقمندان نسبت به ثبت نام اقدام كردند كه
با هدف تربيت این افراد به عنوان حبافبظبان
قرآن  051نفر مربي دوره تبخبصبصبي را
گنراندند.
مدیركل اوقاف و امور خيریه استان اردبيل به
اجراي محافل انس با قرآن در بقاع شباخب
استان اردبيل نيز اشاره كرد و گفت :با حضور
قاریان مصري و نخبگان قرآني اردبيل سي و
نهمين دوره مسابقات حفظ و قرائت و ترتيل
در این استان انجام شد.
قيامي به دیگر فعاليت اوقاف و امور خبيبریبه
استان اردبيل در بخش بهرهوري عبمبرانبي
حقوقي و ثبتي پروژههاي موقوفه نيز اشباره
كرد و گفت :پروژه عمراني بزرگي در موقوفبه
عرش قاضيلر خلخال با پيشرفت  55درصدي
در حال اجرا است.
وي ادامه داد :این پروژه در زیربناي  0هبزار
متر مربع شامل  75با تجاري و  00ببا
خدماتي بابت رسيدگي ببه امبور اجبرایبي
ميشود.
مدیركل اوقاف و امور خيریه استان اردبيل از
ساخت زائرسرایي به متراژ  2هبزار و 511
مترمربع و در چهار طبقه در جبوار ببقبعبه
سيدابوالقاسم سرعين نيز خبر داد و گبفبت:
صدور پروانه انجام شده و فنبداسبيبون ایبن
پروژه نيز به اتمام رسيده است.
قيامي به توسعه امامزادهها در سهح اسبتبان
اردبيل اشاره كرد و گفت :شش امامبزاده در
اردبيل ،پنج امامزاده در خبلبخبال ،چبهبار
امامزاده در مشگينشهر و دو امامزاده نيز در
گرمي در حال توسعه و ساماندهي است.

فرمانده سپاه اردبیل:

یادوارههای شهدا تذكر در مسير اصالح كاستيهاست
فرمانده سپاه استان اردببيبل ،ببرگبزاري
یادوارههاي شهدا را تنكري جبدي ببراي
اصالح امور و بهبود شرایط براي ارتبقباي
فضاي معنوي جامعه دانست.
شكور عبدي در یادواره شهبداي مبحبلبه
زرناس اردبيل كه با حضور آحاد مبردم در
شب رحلت رسول گرامي اسبالم و امبام
حسن مجتبي (ع) در مسجد زرناس اردبيل
برگزار شد ،اظهار كرد :با برگزاري یادوارهها
در طول سال به ویژه به مناسبت هبفبتبه
بسيج و دهه آخر صفر سعي كردیم تبا در
محالت و مناطق مختلف شهر زمينهاي را
فراهم كنيم تا یاد و نام شهبداي وارسبتبه
گرامي داشته شده و بيش از هر زمان دیگر
نسل امروز و آینده به طریق شهدا رجوعبي
واقعي داشته باشند.
وي با بيان اینكه در وصيت همه شهدا ببر
پشتيباني از والیت فقيه و قبدر دانسبتبن
نعمت والیت تاكيد شده است ،تصریح كرد:
ما اگر قدر نعمت را ندانيم قبهبعباچ دچبار
كفران نعمت ميشویم ،در حالي كبه یباد
شهدا همواره ميتواند جامعه ما را در مسير
شایستگيها قرار دهد.
فرمانده سپاه استان اردبيبل ،تبقبویبت و
توسعه فرهنگ شهادت را با صبر ،اخالص و
تقویت معيارهاي ارزشي و اعتقادي یبادآور
شد و گفت :دشمن امروز به هر وسيبلبهاي
متوسل شده تا بتواند جامبعبه دیبنبي و
اعتقادي ما را با حربه نيرنگ و كبيبد از
مسير اصلي خارج كند در حالي كه ما باید
هوشيارانه در سنگر مراقبت از دستاوردهاي
نظام اسالمي گام برداریم.
عبدي بيان كرد :امروز بيش از هبر زمبان
دیگر نسل كنوني و آینده ما به مجبمبوعبه
فضيلتها و آدا و رسبوم مبعبنبوي در
پيمودن مسير حق نيازمندند كه شهبدا و
وارستگان جامعه ما به خوبي آن را تبييبن
كردند.
وي شب شهادت امام حسن مجتبي(ع) را
گرامي داشت و افزود :امام حسن مجتبببي
(ع) در كنار برادرش امام حسين(ع) درس
آموخته مكتب پيامبر رحمت(ص) و عبلبي
مرتضي(ع) هستند كه همواره در جبببهبه
مجاهدت براي اعتالي نام اسالم و قبرآن
تالش كرده و از هيب كبوشبشبي دریبغ
نكردند.
در این مراسم كه جمعي از اعضاي شبوراي
شهر ،مسؤوالن ،آحاد مردم و خانبوادههباي
شهدا و ایثارگران حضور داشتند ،شاعران و

مداحان اهل بيت (ع) به قرائت شعر و ذكر
مصبائببب اهببل بببيبت(ع) پببرداخببتببه و
شركتكنندگان با نثار فاتحه و صلوات یباد
و خاطره شهداي دوران دفاع مبقبدس را
گرامي داشتند.
مسؤول نمایندگي ولي فقیه در سپاه
اردبیل:
داعش بازیچه استکبار در ضربهزدن
به چهره اسالم ناب است
مسؤول نمایندگي ولي فقبيبه در سبپباه
حضرت عباس(ع) استان اردببيبل گبفبت:
گروههاي تكفيري و داعشي دستپرورده و
بازیچه استكبار جهاني هستند تا به چهبره
نوراني مكتب اسالم ضبرببهزده و آن را
مخدوش كنند.

حجتاالسالم نجات فيباضبي در یبادواره
شهداي محله زرناس اردبيل اظهبار كبرد:
استكبار جهاني در یک حركت نفاقگونه و
در قالب جبههگيري منهقهاي ببه دسبت
انسانهاي از هرجا رانبده شبده ،تبالش
ميكنند تا با ترور ،خشونت و ناامني عليبه
امت اسالمي و شيعيان و سنيهبا جبنبگ
رواني واقعي را به راه اندازد تا بتوانبنبد در
این عرصه خود ميدانداري كنند.
وي با بيان اینكه جنگ به راه افبتباده در
عراق ،سوریه و برخي كشورهاي منهقبهاي
محصول تفكر ضداسالمي و ضبدشبيبعبي
آمریكا ،رژیم صهيونيستي و انگليس خبيث
است ،تصبریبح كبرد :ببرخبي مبزدوران
منهقهاي آنها نظير آلسعود و حكام پلبيبد
منهقه نيز با پركردن جيب آنها از طبریبق

دالرهاي نفتي سعي ميكننبد تبا فضباي
اختناق در منهقه را توسعه دهند.
مسؤول نمایندگي ولي فقبيبه در سبپباه
حضرت عباس(ع) استان با بيان اینكه بيش
از هر زمان دیگر جبهه استبكبببار تبالش
ميكند تا روحيه اعتبقبادي ،اسبالمبي و
ارزشي تک تک افراد جامعبه اسبالمبي و
كشورهاي مسلمان را تضعيف كند ،گبفبت:
ما به عينه نمودي از ایبن تبفبرقبههبا و
نيرنگها را مشاهده ميكنيم كه استكبببار
جهاني با حربههاي مختلف تالش ميكنبد
تا عزت امت اسالمي را بشكند در حالي كه
حقيقت اسالم و چهره نوراني آن بر گرفتبه
از بهترین فضيلتها و شایستهترین اعمبال
و رفتار شایسته و نيكوست.
فياضي با بيان اینكه جمبهبوري اسبالمبي
ایران امروز یگانه كشوري اسبت كبه در
منهقه با قدرت و صالبت در برابر توطئهها
و كيد دشمنان ایستاده و اجازه نمبيدهبد
استكبار به اهداف شوم خود دسبت پبيبدا
كند ،افزود :ما این صالبت و اقبتبدار را از
خون شهدا و عنصر والیت فقيه در جامعبه
داریم كه به هرقيمتي نظام اسبالمبي ببه
واسهه چنين عناصر معبنبوي تبوانسبتبه
جایگاه معنوي خود را حفظ كند.
وي برگزاري یادوارههاي مختلف شهبدا را
در شناخت سيره و سلوک شهداي انقبال
اسالمي در استمرار و تداوم حركت بينظير
شهداي كربال یادآور شد و بيان كرد :امبروز
شهداي مدافع حرم نيز كه با گروه نفاق و
خيانتكاران منهقهاي و جهاني ببه جبهباد
برخاستند ،بينظيرترین تصویر از حاكميت
سيره و سلوک اهلبيت(ع) را در بين امبت
اسالمي بهخوبي به نمایش گناشتند.
فياضي شب شهادت نبي مكرم اسبالم(ص)
و امام حسن مجتبي(ع) را تسليت گفت و
اضافه كرد :پيامبر اكرم(ص) و اهلبيبت(ع)
امروز از نفاق امتي لبب ببه گبالیبه بباز
ميكنند كه در پشتسر ببه رسبالبت و
حقيقت نوراني مكتب نبي مبكبرم اسبالم
خنجر زده و خيانت ميكنند.
وي همه را به شبنباخبت شباخصبههبا و
ویژگيهاي برجسته پيامبر نور و رحمت فرا
خواند و ادامه داد :آن حضبرت را ببایبد
پيامآور اخالق ،معنویت ،آرامش و تبجبلبي
ایمان و رستگاري بدانيم كه ببه مبعبنباي
واقعي راه سعادت را براي امبت اسبالمبي
نشان داده است.

ورود سپاه به فعاليتهای اقتصادی
از باب حركت جهادی است

سردار سرتيپ دوم پاسدار جليل بابازاده فرمانده سپاه حضرت
عباس (ع) در جشنواره جهادگران علم و فناوري در اردببيبل
اظهار كرد :ما خوشحال هستيم كه همپاي مراكز عبلبمبي و
دانشگاهي و اساتيد بسيجي در قالب  01قشبر دانشبور در
استان اردبيل فعاليتهاي علمي و پژوهشي را با تقویت روحيه
بسيجي انجام ميدهيم.
وي احساس مسئوليت را با توجه دادن به آموزههاي دینبي و
فرصت شناسي در انجام ماموریتها ضروري و حياتي عبنبوان
كرد و گفت :باید قدر فرصتها را بدانيم چرا كه فرصتسوزي
زمينه از دست رفتن منابع و انرژي تک تک افراد جامعه را ببه
وجود ميآورد كه ضروري اسبت مبحبقبقبان ،اسباتبيبد و
اندیشمندان قدر فرصتها را بدانند و در عرصه خدمتگبزاري
حضور پيدا كنند.
فرمانده سپاه حضرت عباس(ع) استان اردبيبل گبفبت :ورود
سپاه به عرصه فعاليتهاي عمراني ،سازندگي و اقتصادي نه از
با منفعتطلبي بلكه در تقویت روحيه جهبادي اسبت كبه
ميتواند زمينهساز تحول بينظير باشد.
سردار بابازاده با نام بردن از خلبان شهيد جبدي و شبهبيبد
چمران كه با پول بيتالمال در خارج از كشور تحصيل نكبرده
اما آمدن به كشور را در ماندن و راحتطلببي در خبارج از
كشور ترجيح دادند ،گفت :امثال شهيد چمرانهبا امبروز در
سنگر مدیریت و حركتهاي جهادي باید این كشبور را در
عرصههاي مختلف كمک كنند.
وي یاد و خاطره دانشمندان هستهاي و شهداي ایبن عبرصبه
مقدس را گرامي داشت و گفت :آمریكا امروز به خوبي فهميده
است كه جوانان این مرز و بوم با حضور توانمند در سنگر علم
و پيشرفتهاي نوین قهعا دشمن را در حركت خود كيبش و
مات ميكنند و به همين خاطر به انواع توطئهها دست ميزند
تا جلوي پيشرفت علمي ایران را بگيرد.
سردار بابازاده ورود سپاه را به عرصه اقتصاد مقاومتي از ببا
انجام تكليف و اقدام جهادي در تحقق این خواسته ببه حبق
مقام معظم رهبري توصيف كرد و گفت :سرداران جنگ نبرم
شما دانشجویان ،اساتيد و فعاالن عرصه علمي و فبرهبنبگبي
هستند كه با حركت خود كشور را ببه مبرز خبوداتبكبایبي
ميرسانيد در حالي كه ما در مجموعه سپاه اگبر فبعبالبيبت
اقتصادي انجام ميدهيم از با حركت جهادي در كمک ببه
مردم در رسيدن به اهداف آرماني در این حوزه است.
وي افزود :باید به سمتي حركت كنيم تا این توانمنديها ببه
نحوي تقویت و زمين توسعه و پيشرفت كشور بيش از گنشته
فراهم آید.
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سال چهارم شماره 10
نایب رئیس شورای شهر اردبیل:

كار كليشهای و یکنواخت شورا را بيخاصيت كرده است
نایب رئيس شوراي شهر اردبيل گفت :در چنبد سبال
اخير كار به صورت كليشهاي و یكنواخت در پارلبمبان
محلي همه را خسته كرده است.
ليال تقوي در نهق پيش از دستور جبلبسبه رسبمبي
شوراي شهر اردبيل با بيان اینكه وظيفه اعضاي شوراي
شهر در كنار قانونگناري ،نظارت و توجه به ارتقا رفباه
شهروندان و توسعه خدمات شهري است ،اظهار كبرد:
باید این كار با نظارت دقيق و به دور از هرگونه حيف و
ميل اموال و بيتالمال انجام شود.
وي با بيان اینكه شوراي شهر باید مبحبل ارتببباط و
تعامل مردم و عموم شهروندان باشد تا اعضاي شبوراي
شهر بتوانند زمينه زندگي بهتر را در این فضا فبراهبم
كنند ،تصریح كرد :باید شبرایبط تصبمبيبمگبيبري و
تصميمسازي در این مجموعه را از یكنواختبي خبارج
كنيم چرا كه بسياري از مصوبات شوراي شهر حبالبت
اجرایي و ضمانت عملياتي به خود نگرفته است.
نایب رئيس شوراي شهر اردبيل پاسخگو نبودن رئيبس
شوراي شهر را نسبت به اتفاقات افتاده و ببيتبفباوتبي
نسبت به برگزار نشدن جلسات كميسيونهاي مختلبف
را یادآور شد و گفت :ضروري است تک تبک اعضباي
شوراي شهر با حضور در جلسات مختلف سعي كنند تا
دیگر اعضا را در جریان روند امور قرار دهند.
وضعيت ایستگاههای آتشنشاني در اردبيل
فاجعه است
عضو شوراي شهر اردبيل افزود :ما اخبيبراچ در قبالبب
كميته حفاظت فني و ببهبداشبت كبار از سبازمبان
آتشنشاني اردبيل بازدید كردیم ببه طبوري كبه در

بسياري از ایستگاهها هم از نظر نيروي انساني و هبم
تجهيزات استانداردها به هي وجه رعایت نشده بود.
تقوي به كمبود نيرو در ایستگاههاي آتبشنشبانبي و
ضرورت جن نيرو در این مجموعه اشاره كرد و ادامبه
داد :چگونه ميخواهيم در یک ایستگاهي كه جمعيبت
متراكمي در شهرکهاي مختلف وجود دارد با سه البي
چهار نفر خدماترساني ارائه كنيم.
وي با نشان دادن دستكشها و چكمههاي پباره پباره
شده عوامل آتشنشاني اردبيل بيان كرد :بسبيباري از
ایستگاههاي آتشنشاني اردبيل از كمبود تجهيبزات و
امكانات اوليه همچون ماشينآالت ،ست نجات ،كپسول
اكسيژن و ...رنج ميبرند در حالي كه اگر حادثهاي رخ
بدهد واقعاچ سرعت خدمات براي این نيروها كه با آ و
آتش بازي ميكنند ،بسيار سخت است.
تقوي از شهردار اردبيل خواست تا با ببه كبارگبيبري
نيروهاي آتشنشاني در محل خود و تأمين امكانات ببه
این سازمان كه از درآمد خاصي بهرهمند نيست ،بيشتر
كمک كنند.
باید از تکروی در اداره شورای شهر اجتناب
شود
وي با ضعف دانستن مدیریت جلسات پارلمان محبلبي
گفت :رئيس شوراي شهر آن قدر ضعيف عمل كرده كه
ما شاهد تضعيف جایگاه شوراي شهر هسبتبيبم كبه
اميدواریم با تصميم جدید شاهد تغييبراتبي در ایبن
خصوص باشيم.
تقوي به تأخير در برگزاري جلسات هيأت رئبيبسبه و
ضعف در برگزاري جلسات كميسيونهاي تبخبصبصبي

اشاره كرد و افزود :تک روي رئيس شوراي
شهر گالیه همه را به همراه داشبتبه ببه
طوري كه بسياري از اربا رجوع و مبردم
نيز از این وضعيت نابسامان شوراي شبهبر
گلهمند هستند.
وي تصریح كرد :گاها رئيس شوراي شبهبر
به چنان كارهایي ميپردازد كه در حبوزه
اختيارات شوراي شهر نيست به طوري كه
با این حركتها و وعده و وعبيبد ببراي
استخدام برخي از افراد شرایهي به وجبود
آمده تا جایگاه شورا تضعيف شود.
تقوي با بيان اینكه باید رئيس شبورا ببه
صراحت در حوزهاي كه در اختبيبارات او
نيست حضور پيدا نكند ،بيان كرد :نببایبد
رئيس شوراي شهر خود را هبمبه كباره
پارلمان محلي بداند چرا كه او هبم یبک
عضو شورا و منتخب مردم است و اصالچ در
چنين مجموعههایي ضعيف و یا زیر دست
معنا ندارد.
وي در بخش دیگري از سخنان خود اضافه
كرد :رئيس شوراي شهر حق ندارد به جاي
دیگر اعضا تصميم بگيرد به طبوري كبه
همه از كار كليشهاي و یبكبنبواخبت در
شوراي شهر گلهمند هستند.
تقوي به سردرگميها و تبعيضهاي نباروا و ببرگبزار
نشدن برخي از جلسات كميسيونها اشاره كرد و ادامه
داد :جالب است در اوج فصل كاري بيش از دو مباه
جلسات كميسيون عمراني و فني و حمل و نقل برگزار
نشده و معلوم نيست رئيس این كميسيبونهبا ببدون
اجازه به كجا سفر كرده بودند.
تقوي با بيان اینكه نباید انبجبام مبأمبوریبت ببراي
خودنمایي و یا قدرتنمایي باشد ،تصریح كرد :ببهبتبر
است رئيس گزارشي از عملكرد سه ساله شبورا ارائبه
كرده و از تحقق سياستها و برنامهریزيهاي تبوسبعبه
شهري سخن به ميان آورد.
نایب رئیس شورای شهر اردبیل تاکید کرد
لزوم تجهيز ایستگاه آتشنشاني اردبيل به
امکانات مدرن
نایب رئيس شوراي شهر اردبيل گفت :ایسبتبگباههباي
آتشنشاني در اردبيل باید به تجهيبزات و امبكبانبات
مناسب و مدرن آراسته شوند تا سرعت و كبيبفبيبت
خدمات ارتقا یابد.
ليال تقوي به همراه كميته حفاظت فني و ببهبداشبت
كاري شهرداري اردبيل در بازدید از ایسبتبگباههباي
آتشنشاني در اردبيل اظهار كرد :در بازدیبد از پبنبج
ایستگاه آتشنشاني از نزدیک با امكانات ایسبتبگباههبا

آشنا شده و در جریان مشكالت پرسنل و آتشنشانبان
قرار گرفتيم.
وي تصریح كرد :در طول این بازدید آخرین وضعبيبت
بخشهاي مختلف ایستگاههاي پنجگانه آتبشنشبانبي
شهر اردبيل همچون آشيانه خودروهاي آتبشنشبانبي،
تجهيزات امداد و نجات ،باشگاه بدنسازي ،كارگاه شبارژ
كپسول ،خوابگاه ،تأسيسات گرمایشي ،آشپزخبانبه و...
مورد بررسي قرار گرفت.
مسؤول كميسيون پيگيري و نظارت شوراي اسبالمبي
شهر در بازدید از ایستگاه شماره چهار آتشنشبانبي و
خدمات ایمني شهرداري اردبيل در شهرک كارشناسان
گفت :این ایستگاه به لحاظ موقعيت حساس آن كه در
مناطق پرتراكم شهر واقع شده ،باید از نبظبر نبيبروي
انساني و تجهيزات الزم مجهز شود.
تقوي افزود :با وجود همه مشكالت مربوط به تجهيزات
و كمبود نيروي انساني ،پرسبنبل ایسبتبگباه چبهبار
آتشنشاني اردبيبل ببا تبمبام وجبود و ببا حبس
مسؤوليتپنیري كامل نسبت به انجام مأمبوریبتهباي
خود در حوادث اقدام ميكنند كه ایبن ایبثبار و از
جانگنشتگيها نياز به تجليل و قدرداني دارد.
وي پيشنهاد كرد :اعضاي شوراي معاونان شبهبرداري
اردبيل نيز حداقل یک بار در ماه با حضور و تشبكبيبل
جلسه در محل ایستگاههاي آتشنشاني به وضعيت این

ایستگاهها رسيدگي كرده و مشكالت آنها را بررسبي و
براي رفع آن اقدام كنند.
نایب رئيس شوراي شهر اردبيل همچنين بر ضبرورت
عدم به كارگيري نيروهاي آتبشنشبانبي در سبایبر
سازمانهاي غير مرتبط با سازمان آتشنشاني تباكبيبد
كرد و ادامه داد :با توجه به حساسيبت كبار در ایبن
سازمان كه با جان و مال مردم ارتباط دارد ،ضبروري
است نيروهاي جوان آتشنشاني كه در سایر بخبشهبا
مشغول هستند ،به ایستگاههاي آتشنشاني برگردانبده
شوند.
تقوي با تاكيد بر اینكه انعكاس تمامي ایرادات و رفبع
نواق حفاظتي و بهداشتي و ارائه پيشبنبهبادات الزم
براي رفع آنها از جمله اهداف كميته است ،بيان كبرد:
در كميته حفاظت فني و بهداشبت كبار شبهبرداري
ارتقاي سهح بهداشت و ایمني محيط كار كباركبنبان
شهرداري و پيشگيري از حوادث احتمبالبي شبغبلبي
كارگران و كارمندان شهرداري اردبيل مدنظر است.
نماینده شوراي شهر در سازمان آتشنشاني نيبز طبي
سخناني از حاضران در بازدید تشكر كرد و گبفبت :در
بازدیدهایي كه از سازمانها داریم ،به بررسي و احصاي
مشكالت پرداخته و این مشكبالت را ببراي رفبع و
رسيدگي در شورا مهرح كرده و به مسؤوالن مرببوطبه
در شهرداري انتقال ميدهيم.
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در گفتگوی معاون مهندسي این شرکت با خبرنگاران روزنامه های محلي و سراسری :

تشریح پروژه های شركت آب و فاضالب شهری استان اردبيل
بهار حسن زاده  /مغانه  :مهندس ميرزارحيمي مبعباون
مهندسي و توسعه شركت آ و فاضال شهري استان
اردبيل در مصاحبه با خبرنگاران روزنامه هاي محلي و
سراسري استان به تشریح پروژه هاي اجرایي شبركبت
پرداخت.كه باتوجه به توسعه شهري كه انجام گبرفبتبه
است ما شاهد آن هستيم كه هرروزاین شبكه درحبال
گسترش است .در اردبيل مناطق توسعه یافته شبهبري
مثل شهرک نيستان -زرناس – كه شبكه فاضال در
آنها اجرا نشده بالغ بر  251كيلومتر ودرسایر منباطبق
توسعه یافته جدید نيز  001كيلومتر بوده گه سرجمبع
 061كيلومتر توسعه شبكه مورد نياز است .تابه پوشش
كامل شهري برسيم .
معاون فني ومهندسي شركت آ وفباضبال اسبتبان
تصریح كرد  :ما در حال حاضر بالبغ ببر  051هبزار
مشترک فاضال در سهح استان وحود دارد و جمعيت
تحت پوشش شبكه فباضبال ببيبش از  %57مبي
باشد.مهندس ميرزا رحيمي درخصوص ایجاد تاسيسات
فاضال شهر اردبيل گفت  :در مورد تصبفبيبه خبانبه
فاضال سياست این شركت استفاده از ظرفبيبتبهباي
بخش خصوصي مي باشد كه درهمبيبن راسبتباببراي
واگناري مدول دوم تصفيه خانه و اجراي خط انتبقبال
 0511به روش BOTدر دستور كار این شركبت ببا
سرمایه گناري  75ميليارد توماني قرارگرفته كه مجبوز
هاي الزم اخن و در مرحله انتخا سرمایه گبنار مبي
باشدمعاون فني آ وفباضبال اسبتبان درخصبوص

تاسيسات فاضال سایر شهر هاي استبان گبفبت :
سرعين یک شهر توریستي مي باشبد كبه سباالنبه
پنیرایي  2ميليون گردشگراست كه شرایط ویبژه اي
دارد اقداماتي كه شركبت آ و فباضبال درایبن
شهرداشته احداث تصفيه خانه فاضال با ظرفيبت 5
هزار مكعب كه جمعيت  25هزار نبفبري را تبحبت
پوشش داردشبكه فاضال سرعين بيش از  05در
صد پيشرفت دارد در حدود  01كيلومتر شبكه و خبط
انتقال فاضال در شهر سرعين احبداث شبده اسبت
مشكلي كه در شهر سرعين داریم استقبال كم مردم و
عدم مراجعه به خرید انشعا فاضال است كه باعبث
ایجاد مشكالتي در اجراي این پروژه در این شهر شبده
است .وي تصریح كرد:سرجمع  7.5ميليارد تومان براي
تكميل این طرح مورد نياز است كه انشاهلل به مبحبض
اینكه اعتبار اختصاص پيدا كند تكمبيبل مبدول دوم
تصفيه خانه سرعين جز اهداف شركت آ وفباضبال
مي باشد .
وي گفت :در شهر نيرحدود  25كيلبومبتبر شبببكبه
فاضال اجرا شده با توجه به این كه این شهر در بباال
 0ميلبيبارد
دست سد یامچي واقع شده با تخصي
اعتبار تومان اعتبار پسا شهر به تصبفبيبه خبانبه
فاضال كه بعد از سد تعریف شده انتقال پيدا مي كند
ودر صورت تامين اعتبار مي توانيم در ظرف یبكبسبال
این پروژه را تكميل كنيم.در خصوص طرح فباضبال
نمين نيز مهالعات اوليه در سال  0007انجام گبرفبتبه

است .متاسفانه اعتبار ملي نتبوانسبتبيبم
دریافت كنيم
فقط از طریق منابع داخلي و استانبي و
اعتباراتي كه براي مسكبن اخبتبصباص
یافته در حدود  01كيلومتر خط انتقال
و شبكه فاضال اجرا شده اسبت اگبر
خود شهر و شبكه داخلي تحت پوشش
قرار بگيرد  25ميليارد تومان اعتبار نيباز
است اما متاسفانه از سال  07تا كبنبون
یبافبتبه
 521ميليون تومان تخصيب
است.
مهندس ميرزارحيمي به اجراي طبرح
فاضال در شهر هاي شمالبي اسبتبان
اشاره نموده و افزود :در پارس آبباد 02
هزار مشترک آ وجود دارد كه تصفيه
خانه فاضال با ظبرفبيبت  20هبزار
مترمكعب در شبببانبه روز در حبال
اجراست بيشترین پبوشبش شبببكبه
فاضال در شهر پارس آباد مي بباشبد.
شبكه اجراشده در پارس آباد بباال مبي
باشد تصفيه خانه فاضال این شهر جزو
پروژه هاي اقتصاد مقاومتي اسبت كبه
انشا...در صورت تخصي به موقع اعتبار
تا سه ماهه اول سال  56این پبروژه ببه
بهره برداري خواهد رسيد.ظرفيت تصفيه
خانه فاضال بيله سوار در حدود  5هزار
متر مكعب در شبانه روزمي باشدو شبكه
فاضال بالغ بر  51در صد اجراشبده و
شبكه فاضال اجرا شده در حدود  75كيلومبتبر مبي
باشد .مهالعات این طرح هم در سال  75اجرا شده و
تصفيه خانه فاضال جزء پروژه هاي اقتصادمقاومبتبي
تعریف شده كه در صورت تخصي اعتبار انشبا ...تبا
پایان سال این تصفيه خانه به بهره برداري مي رسد
مهالعات طرح فاضال گرمي در سال  75انبجبام و
ظرفيت تصفيه احداث شده  7هزار متر مبكبعبب در
شبانه روز بوده كه براي  57هزار نفبرطبراحبي شبده
است در این شهر نيز بالغ بر  01كيلبومبتبر شبببكبه
فاضال انجام شده است پوشش شبكه فاضال حبدود
 55درصد مي باشدكه در صورت تخصي  5/7ميليارد
تومان شبكه فاضال این شهر ازجمله شبهبرک ولبي
عصر نيز اجرا خواهد شددرمشگين شهر مهالعبات در
سال  02انجام ودر حدود  75كيلومتر شبكه فاضبال
در آنجا اجرا شده است .فاز اول تصفيه خانه فاضال به

بهره برداري رسيده است كه ببراي جبمبعبيبت 65
هزارنفري طراحي و اجرا شده است  002كبيبلبومبتبر
شبكه در موافقت نامه طرح فاضال پيش بيني شبده
بود كه بایستي با توجه به توسعه شهر 51كبيبلبومبتبر
دیگر نيز شبكه اجرا گردد و براي این منظور  5ميليارد
تومان اعتبار نياز هست.
معاون مهندسي و توسعه شركت در ادامه ضمن اشباره
به اقدامات مناسب این شركت در خصوص اجراي طرح
فاضال در شهر هاي جنو استبان تصبریبح كبرد:
دركوثرمهالعات در سال  05اجرا و در حبدود 25
كيلومتر شبكه فاضال اجرا شده است تصفيه خبانبه
بالغ بر  55در صد پيشرفت داشته اسبت .ظبرفبيبت
تصفيه خانه در حال احداث  5هبزار و هبفبتبصبد
مترمكعب در شبانه روز بوده كه اگر  5/6ميلبيبارد در
طي سالهاي  56-55اعتبار اختصاص یابد این طرح نيز

تكميل خواهد شد .طرح فاضال خلخال جبز اولبيبن
طرحهاي فاضال استان هست كه ردیف اعتباري آن
به اتمام رسيده و براي تكميل شبكه به  5مبيبلبيبارد
توماتن اعتبار نياز هست.تصفيه خانه احداث شده براي
جمعيت  51هزار نفر با ظرفيت تصفيه  01هزار مبتبر
مكعب در شبانه در حال بهره برداري مي باشد.
معاون مهندسي و توسعه در خصوص شروع مهالبعبات
فاضال در شهر هاي گوچک استان گبفبت:دركبلبور،
جعفر آبادو اصالندوز مهالعات انجام شده و به پبایبان
رسيده كه اميدواریم ردیف اعتباري گرفته شود.
مهندس ميرزارحيمي درپایان ضمن اشاره به سرمبایبه
گناري  055ميليارد توماني در اجراي طرح فباضبال
استان ،از تكميل این طرحها در پایبن سبال  57ببا
اختصاص 211ميليارد تومان در طول مدت باقي مانده
خبر داد.

بازدید شهردار اردبيل از پارک علم و فناوری استان اردبيل

شهردار اردبيل ضمن حضور در جبلبسبه مشبتبرک
شهرداري با پارک علم و فناوري استبان اردببيبل ،از
بخش هاي مختلف این پارک بازدید بعمل آورد .
لهف اللهيان در جلسه مشترک شهرداري اردبيبل ببا
سرپرست و اعضاي پارک علم و فناوري استان اردبيبل
اظهار كرد :مجموعه شهرداري اردبيل در تالش است تا
با گسترش همكاري هاي علمي و مهالعاتي با فبعباالن
این پارک ،بتواند مدیریت شهري را بيش از گنشته ببه
سمت برنامه ریزي و مدیریت دانش بنيان سوق دهد.
وي ابراز اميدواري كرد خروجي این جلسه؛ شهبرداري
اردبيل را بيش از گنشته به سمت استفاده از ایده هاي
نو و طرح هاي دانش بنيان حركت دهد.
لهف اللهيان ارتباط روزانه و مبداوم شبهبرونبدان ببا
خدمات شهرداري را خاطرنشان كرد و گفبت :قبانبون
شهرداري ها جزو ابتدایي ترین قوانين اسبت كبه در
كشور نگارش شده است كه سابقه صد ساله دارد.
وي با بيان اینكه در ابتدا نهاد شهرداري با عنوان بلدیه
آغاز به كار كرد ،افزود :این نهاد بعد از  51سال و ببه
دنبال افزایش تنوع خدمات ،به شهرداري هاي به شكل
امروز تغيير یافت.
لهف اللهيان تصریح كرد :شهرداري هبا از جبایبگباه
نهادي با خدمات صرفا شهري و عمراني ببه سبمبت

نهادي با وظایف عمدتا فرهنگي و اجتماعي رسيده اند؛
چرا كه شهروند ،ارتباط مستقيم با شهرداري و اقدامات
این نهاد دارد و این ارتباط ها نيز امر مهبم خبدمبات
فرهنگي را پيش مي كشد.
شهردار اردبيل افزود :اگر شهروند سالم نداشته باشيبم
همه امور شهر با مشكل مواجه مي شود ،لنا اهميبتبي
كه سالمت شهروند براي نهادي همچبون شبهبرداري
دارد از اهم امور است.
وي با اذعان به اینكه مباحث فرهنگي و اجتماعي ابعاد
چند وجهي دارد ،صرفا مسایل عمومي این مباحبث را
مرتبط با وظایف شهرداري ها دانست و تاكبيبد كبرد:
متاسفانه به همان نسبت كه این وظيفه به شبهبرداري
ها محول شده است ،مسایل قانوني مبا پبا ببه پباي
تغييرات وظایف شهرداري ها از عمراني و شهبري ببه
فرهنگي و اجتماعي ،به روز نشده است.
لهف اللهيان تاكيد كرد :اگر براي تبامبيبن سبالمبت
شهروند تدابيري اندیشيده نشود و اقبدامبي صبورت
نگيرد ،هرچند خدمات عمراني و شهري موفقبي هبم
داشته باشيم؛ اما در اصل هي اقدامي انجام ندادهایم.
شهردار اردبيل با اشاره به نقش جدي شبهبرونبد در
توسعه شهر  ،افزود :این شهروند است كه با تكيبه ببر
نظرات با پایه علمي تشخي مي دهد كدام كبار در

كدام نقهه شهر باید انجام بگيرد.
لهف اللهيان ابراز كرد :هر اندازه مدیریت شهري خبود
را به آخرین یافته هاي علمي و دانش بنيان نبزدیبک
كند ،بيشتر در امر مدیریت شهر موفق خواهد بود.
شهردار اردبيل در ادامه سخنان خود افزود :اهميت این
جلسه در این است كه خدمات فرهنگي و اجتبمباعبي
ارائه شده از سوي شهرداري را بتوانيم ببا هبمبكباري
شركت هاي دانش بنيان به صورت علمي و پبژوهبش
محور انجام مدیریت و عملي كنيم.
وي تشكيل مركز مهالعات و پژوهش هاي شهبري در
شهرداري اردبيل را یادآوري كرد و گبفبت :هبدف از
تشكيل این مركز حمایت از مراجع دانش بنيان و علبم
محور و پایان نامه هاي مرتبط با امور شهري است.
لهف اللهيان در پایان سخنان خود اظبهبار كبرد :در
مسایل مختلفي همچون مبدیبریبت نبخبالبه هباي
ساختماني ،تهبيق آسفالت مناسب با اقليم اردببيبل ،
بازیافت زباله و به طور كلي در انجام عمده امور شهري
آماده همكاري نزدیک با شركت هاي دانش بنبيبان و
پارک علم و فناوري استان اردبيل هستيم.
پارک علم و فناوری استان اردبيل به شهرک علم
و فناوری تبدیل مي شود
عبدالقيوم قلي پوري  ،سرپرست پارک علم و فبنباوري

استان اردبيل در نشست مشترک با شهبردار اردببيبل
ضمن تشریح فعاليت هاي انجام گرفته  ،از آمادگي این
پارک براي توسعه همكاري هاي علمي و تحقيقبي ببا
شهرداري اردبيل خبر داد.
سرپرست پارک علم و فناوري استان اردبيل در ایبن
نشست اظهار كرد :فعاليت هاي چشم گيري در ایبن
پارک در حوزه هاي علمي و فناوري  ،تجاري سازي ،
بازار و توليد انبوه انجام گرفته است .
عبدالقيوم قلي پوري تصریح كرد  :ماموریت پارک علم
و فناوري استان تبدیل علم به ثروت است ،ثروتي كبه
شامل حال عموم مردم جامعه باشد و مبهبمبتبریبن
موضوع پيش روي پارک ،حضور در بازار ببه خصبوص
حضور در بازارهاي جهاني است .
وي در ادامه سخنان خود با بيان اینكه جایبگباه یبک
كارآفرین و یک مبتكر جایگاه بسيار باالیي است ،افزود:
ما برآنيم تا كارها و تحقيقات پارک علبم و فبنباوري
استان اردبيل را توسعه داده و تا سهوح بين المللي هم
گسترش دهيم .
قلي پوري افزود :ما با تهيه یک زون فبنباوري ببراي
پارک علم و فناوري استان اردبيل تالش داریم تا ایبن
پارک را به شهرک علم و فناوري تبدیل كبنبيبم كبه
اميدواریم ادارات و نهادهاي مختلف از جمله استانداري

و شهرداري اردبيل در اجرایي كردن این طرح مبا را
یاري كنند.
سرپرست پارک علم و فناوري استان اردبيل مبواردي
همچون نگهداري از فضاي سبز ،تامين گياهان فضباي
سبز ،تامين چراغ هاي روشنایي با فبنباوري جبدیبد،
تامين نياز نقاشي دیوارها با فناوري هباي جبدیبدي
همچون نانو ،تامين مصالح ساختماني جدید ،تبامبيبن
تجهيزات الكترونيكي شهرداري ،بازیافت نخالبه هباي
ساختماني ،تامين نرم افزارهاي اتوماسيون اداري و ...
را از جمله مواردي برشمرد كه به گفته وي ،مي توانبد
به همكاري مشترک در قالب یک قرارداد برون سپاري
با شهرداري اردبيل منجر شود.
قلي پوري افزود :مي توانيم از قابليت هاي عبلبمبي و
دانش بنيان شركت هاي مرتبط با پارک علم و فناوري
استان اردبيل در راستاي رفع بخش قابل توجبهبي از
نيازهاي مربوط به امور شهري شهرداري اردبيل تالش
و اقدام كنيم.
وي در پایان تاكيد كرد :یک كارآفرین و مبتكر عضبو
پارک علم و فناوري استان مي تواند ببا تبكبيبه ببر
تجربيات و اندوخته هاي خود در زیباسازي شهري كبه
از امور و دغدغه هاي مهم شهرداري است ،تاثيبرگبنار
باشد.

