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صفحه 2

رئیس اتاق بازرگانی اردبیل خبر داد

مصوبات کمیته تسهیل اجرایی نمیشود
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی اردبیل با انتقاد از اجارا نشادن
مصوبات کمیته تسهیل در استان اردبایال،
گفت :جالب است که بارخای مادیاران
دستگاه های اجرایی و بانک ها نسبات باه
تفسیر مصوبات این کمیته نیز به نفع خاود
اقدام می کنند و به دنبال بهانهای هستند تا
این مصوبات قانونی را به شکلی دور بزنند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانای
اردبیل ،حسین پیرمؤذن در جلسه کمیتاه
اجرایی حمایت قضایی از سرمایه گاااری،
تولید و اشتغال که در اتاق اردبیال و باا
حضور معاون دادگستری ،دادستان اردبیال
و مدیران دستگاه های اجرایی و باناک هاا
برگزار شد ،افزود :ضروری است کاه ایان
مصوبات و همچنین مصوبات کمیته حمایت
قضایی به شکل دقیق و درست اجرایای و
عملیاتی شود تا زمینه توانمندی واحدهاای
تولیدی و اقتصادی و پشاتایاباانای از
سرمایهگااران به شکل قانونی فراهم آید.
عضو هیأت رئیسه اتاق ایران ادامه داد:
نباید به بهانه های ماخاتالای نا ایار
ورشکستگی واحدهای تولیدی آنها را از
تسهیالت کم بهره و سرمایاه در گاردش
محروم کنیم چراکه برخی از واحادهاای
تولیدی استان اردبیل به دلیل شرایط خاص
اقتصادی از توان و بضاعت چندان مناسبای
برخوردار نبوده و در حد و توان معاماولای
قادر به ادامه حیات هستند.
در این جلسه پرونده سه واحد تولیدی
که با بانک های عامل و برخی از دستگاههای
اجرایی مشکل داشتند ،مطرح و باررسای
شد.

بانکها مشوقهای حمایتی از
واحدهای تولیدی را اعمال کنند
دادستان عمومی و انقالب اردبیل نیز در
این نشست ،گفت :بانکها و دستاگااه هاای
اجرایی مشوقهای حمایتای از واحادهاای
تولیدی را که در بودجاه سااهناه مصاوب
میشود ،باید اعمال کرده و باه اجارای آن
پایبند باشند.
سید ناصر عتباتی افزود :برخی از بانکها
و دستگاه های اجرایای در اعاماال ایان
مشوقهای حمایتی و ارفاق قانونی قصاور و

کوتاهی دارند که انت اار داریام دسات از
مقاومت در اجرای این قوانین صریح بردارند و
به مصوبات قانونی مجلس و بودجه ساهنه در
حمایت از سرمایه گااران و واحدهای تولیادی
عمل کنند.
او تصریح کرد :اگر بانک یا ماجاماوعاه
دستگاه اجرایی به این قوانین مصوب عامال
نکرده و مغایر با آن زمینه تعطیلی واحادی را
در استان اردبیل فراهم کند ،قطعاً دادساتاان
بهعنوان مدعیالعموم وارد شده و علیه باناک
یا دستگاه مرتبط اعالم جرم خواهد کرد.
دادستان عمومی و انقالب اردبیل گافات:
در قانون مشوق های حمایت های و ارفااقای
ن یر تبصره  ،53بند «و »ماده  08و بند «خ »
در مجلس و دولت به تصویاب رسایاده و
ضرورت دارد بانکها و مدیران دستگاه هاای
اجرایی بدون اعتراض و مقاومت در اجرای این
قوانین نسبت به عملیاتی شدن آنهاا اقادام
قانونی را انجام دهد..
عتباتی خطاب به مدیران بااناک هاا و
دستگاه های اجرایی گفت :مردم امروز نگاران
ناامنی های روانی ناشی از سرقت و برخای از
بزه ها هستند که ما اجازه نداریم با تعاطایال
کردن واحدهای تولیدی به تشادیاد ایان
ناامنیهای روانی کمک کنیم بلکه باید بادون
تقابل با بانکها و مدیران دستگاههای اجرایای
زمینه حمایت همه جانبه از واحدهای تولیادی
را فراهم کرده تا این مجموعهها به تعطایالای
کشیده نشوند.
او ضرورت اجرایی شدن دقیق مصوباات

کمیته تسهیل و همچنین کمیته حاماایات
قضایی را یادآور شد و افزود :بدون تفاسایار
مدیران بانکها و دستگاههای اجرایی موظای
هستند این مصوبات را به شکل دقیق ،شفاا
و روشن و در جهت حمایت از تولید و اقتصااد
مولد و همچنین اشتغال زایی عمل کناناد و
هرگونه قصور و کوتاهی در ایان زمایاناه
بخشودنی نیست و دادگستری و مجاماوعاه
قضایی استان در این زمینه ن ارت و همچنین
با دقت عمل بیشتر به وظیفه قانونی خود عمل
خواهد کرد.
دادستان عمومی و انقالب اردبایال در
بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد :ماا
به صورت مکرر از واحدهای تولیدی در سطاح
استان بازدید میکنیم و در روزهای آینده نیاز
قرار است از گمرک استان نحوه صاادرات و
واردات و اعمال قوانین بازدیدی را از ایان
مجموعه انجام دهیم که امیدواریم همه ایان
اقدامات و برنامهریزیها منجر به تقویت تولید
شود.
عتباتی در این جلسه همچنین بهصاورت
صریح و شفا به مدیرکل گمرکات اساتاان
دستور داد تا زمینه ترخیص  11درصد ماواد
اولیه کارخانه ابزارسازی آرتا ماشایان را از
گمرک فراهم کند تا این مجموعه در آستااناه
سال جدید و در پرداخت حق وحقوق کارگران
و فعالیت مجموعه خود با مشکلای روباه رو
نشوند.

اردبیل به استقبال بهار میرود
شهردار اردبیل گفت  :با تمهایادات
اندیشیده شده اردبیل آماده پایرایی از
مسافران نوروزی است و با آمادگی کامال
به استقبال بهار می رویم.
حمید لطیاللهیان  ،با بیان ایاناکاه
اکیپ های خدمات شهری مناطق پنجگانه
شهرداری پاکسازی ورودیهای شهار را
آغاز کردند ،افزود :عملیات نورپردازی در
ورودیهای شهری با سرعت و دقت هزم
در حال انجام است.
شهردار اردبیل از اجرای برنامه هاای
متعدد فرهنگی هنری در آستانه عایاد
نوروز خبر داد و یادآور شد :باا هاد
ساماندهی دست فروشاان و کااهاش
ترافیک در هسته مرکزی شهر باازارچاه
نوروزی در شورابیل برپا شاده تاا در
ساماندهی دست فروشان اقدامات ماورد
نیاز انجام پایرد.
لطی اللهیان از برگزاری جشن خاناه

تکانی با حضور مسئوهن و نایاروهاای
خدمات شهری خبر داد و افزود :هاد
عمده از برگزاری جشن خانه تاکاانای
شهری تن یی و پاکیزگی شهر در آستانه
بهار و نوروز  ۸1است.
وی با بیان اینکه با نصب پرچم هاای
خاص ،الماان هاا و آذیان بانادی،
فضاسازی های هزم انجام می شود ،افزود:
تجهیز نمازخانه و سرویس های بهداشتی
از دیگر ضرورت های شهری در ایام نوروز
بوده که در دستور کار قرار گرفته است.
شهردار اردبیل ادامه داد :با توجه به
اینکه اردبیل به عنوان یکی از شهرهاای
گردشگر خیز استان محسوب شاده و
هرساله تعداد قابل توجهی مساافار و
گردشگر را می پایرد در راستای اسکاان
مسافران نیز کمپ هایی در پارک هاا در
ن ر گرفته شده است.

انتخابات اتاق های بازرگانی  ،همزماا باا
سراسر کشور در اردبيل هم برگزار شد و ایان
انتخابات با پيروزی قاطع ائتالف “ اتاقی بارای
همه” به پایا رسيد.
اکنو جا دارد از همه کسانی که با شرکت
و کاندیداتوری در این انتاخااباات  ،در رقام
خورد فصل جدیادی از دور کااری اتااق
اردبيل به هر عنوا نقش ایفا کاردناد تشا ار
کنم .از این ه همه با هم برای آیند مهمتریان
نهاد خصوصی کشور تصميم گرفتيم از هاماه
فعاال این عرصه هم در ساحاا اساتاانای و
کشوری قدردانی می کنم.
در روزگاری که اقتصاد ایرا با ابرچاالاش
ها و بحرا های متعدد روبه رو است و فعاليات
برای بخش خصوصی هر روز سخات تار مای
شود ،تردیدها و نگرانی ها به جای اميدواری بر
چرخ های صنعتگرا  ،چمدا های بازرگانا و
سبد کشاورزا سایه اف ند  ،اتحاد و اجاماا
فعاال بخش خصوصی بارای عاباور از ایان
تنگناها ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
فعالين اقتصادی سراسر کشاور کاه باار
مهمی بر دوش دارند و ناقاش اصارای را در
اقتصاد کشور بازی میکنند ،در روز انتخااباات
اتاق خای بازرگانی باز هم مثل هميشه در صدر
بودند و کار اصری را انجام دادند.
همچنين در راستای برگزاری اناتاخااباات
اتاق های بازرگانی کشور از وزارت صاناعات،
معد و تجارت ،نهادهای امنيتی و ناااارتای،
هيئت های ناارت بر انتاخااباات اتااق هاای
سراسر کشور ،کارکنا اتاق های باازرگاانای و
سایر دست اندرکارا که زحمت های بسايااری
کشيدند از آنها نيز تش ر میکنم.
اميدوارم در دور نهم هيئت نمایندگا باه
همرا همه هم ارانم در اتاق بازرگانی و ساایار
مسئولين مربوط در ایان روزهاای ساخات
اقتصادی قدمهای مهمی را برای اقتصاد کشاور
برداریم.
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عنینه ترا  ،رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیر را

استان اردبیر :

2

اردبیل موفق به کسب میزبانی مسابقات بین المللی سافاری شد
هیئت موتورسواری و اتومبیییر را ی
استان اردبیر  ،موفق به اخی مییینبیا ی
مسابقات بین الملل سافاری برای اردبیییر
شده است.
به گنارش صبح سبالن  ،عنیینه تیرا
رییس هیئت موتورسواری و اتومبییلیرا ی
استان اردبیر با اعالم این خبر گفت :اخیرا در
مسابقات کشوری اتومبیر را رشته سافاری
که در منطقه آ اد ارس برگنار شد  ،تییی
اردبیر در را دهای مختلف توا ست مقام های
اول تا دوم را کسب کند و با توجه به عملکرد
سالهای اخیر هیئت موتورسواری و اتومبییر
را استان اردبیر  ،با پیگیری های که ا جام
دادی موفق به کسب مینبا مسابقات بیین
الملل شدی .
ترا موافقت فداراسیون اتومبیر را ی
کشور با مینبا اردبیر برای مسابقات بییین
الملل را موفقیت برای استان در مییینیه
گردشگری ور ش دا ست و گفت :قرار است
مسابقات بین الملل سافاری در بهار آینده بیا
شرکت  98تا  011فر ا اتومبیر را ان حرفیه
ای ا سراسر ایران و کشور های همسایه در
شهرستان های اردبیر و سرعین برگنار شود.
وی با بیان اینکه برگناری این مسابقیات
در اردبیر به تایید شورای برون مر ی و ارت
کشور ین رسیده است افنود :حضور آقیای
اسبقیان بعنوان دبیر شورای بیرون میر ی
و ارت ور ش و جوا ان موهبت برای جامعیه
ور ش است.
وی بیان کرد :راین های اولیییه بیا
فرما دار سرعین برای ج ب اسپا سر مال و
اسکان ور شکاران ا جام شده است و بقیییه
هنینه ها ا طریق ثبت ام ا خود شیرکیت
کنندگان تامین م شود.
رییس هیئت موتورسواری و اتومبیلرا
استان اردبیر تصریح کرد :در مسیابیقیات
سافاری هر ماشین شامر دو سر شین اسیت
که یک وظیفه قشه خوا ی و دییگیری
را ندگ را برعهده دارد و در این مسابیقیات
یک شب ه بر امه اسکان در طبیعت پیی
بین شده است.
ترا ا تالش و پیییگیری هیییئیت

موتورسواری و اتومبیر را استیان بیرای
مینبا مسابقات کشیوری اسیاللیوم در
مجموعه شورابیر اردبیر خبر داد و مینبا ی
این رشته مهارت و سرعت ور ش اتومبییر
را را ا بر امه های آت این هیئت عینیوان
کرد.

تالش برای احداث
بزرگترین مجموعه
ورزشی و گردشگری پیست
موتورسواری و اتومبیلرانی ایران
عنینه ترا با یادآوری اینکه هیئت هیای
ور ش موظف به ایجاد یرساخت های ما ند

سالن ها و مین های ور ش یا پیست هیای
مسابقه یستند و تنها در بستر یرسیاخیت
های موجود فعالیت م کنند گفت :ایجاد این
یرساخت ها بر عهده اداره کیر ور ش و
جوا ان است ول ما با هید هیمیدلی و
مشارکت با خا واده بنرگ ور ش اسیتیان ،
پیگیر کمک به ایجاد امکا ات بیشتیر بیرای
رشته اتومبیر را و موتورسواری در استیان
هستی .
وی تصریح کرد :در حال حاضر مین به
وسعت  10هکتار شامر چند پیست مختلیف
در حوال روستای شیران مابین سرعین و یر
بیا
مکان یاب شده است و چندی پییی
پیگیری آقای گاه  ،رئییس وقیت اداره

ور ش و جوا ان شهرستان یر به ما اطیال
داده شد که این مین متعلق به منابع طبیع
است
ترا افنود :با پیگری های صورت گرفته و
عنایت ویژه فدراسیون میوتیورسیواری و
اتومبیر را کشور برای هیأت استان اردبیر
 ،این فدراسیون تامین هنینه تهییه طیر
توجیه و طراح پیست های این مجموعیه
را متقبر شده است و فرما داری یر ه قول
تامین هنینه یرسا ی طر را داده اسیت.
تمام مراحر اداری مربوط به استیان را بیا
همراه صمیما ه آقای ثنای  ،رئیس هیئیت
شهرستان یر ط کیردیی و میدار و
مستندات به همراه طر ارائه شده ا سیوی
فدراسیون آماده و مقرر شده توسط اداره کر
ور ش و جوا ان به دفتر بر امه و بیودجیه
ریاست جمهوری ارسال شود .یک فیعیا ن
افتخاری هیئت استان که در هاد رییاسیت
جمهوری ین مشغول به کار اسیت اعیالم
آمادگ موده به محض وصول ،میوضیو را
پیگیری کند و مجو م را در سریعتیریین
مان اخ ماید .اگر اداره کر در این میورد
اقدام ماید با ما در پیگیری ا دفتر ریاسیت
جمهوری کوشا خواهی بود .این پروژه ییک
طر مل است در صورت احداث  ،به وعی
سرعین و یر را ین به صورت مستقی به ه
ملحق م کند و استان اردبیییر صیاحیب
مجموعه کامل ا پیست های مختلف بیرای
مینبا ا مسابقات مه کشوری و بییین
الملل م شود.
وی در پاسخ به این سئوال که فکر می
کنید آیا مسئو ن و مایندگان اردبیر ایین
طر آماده و شسته رفته را به سیرا یجیام
میرسا ند؟ پاسخ داد :امیدواری مسئو ن بیا
دورا دیش در جهت توسعه توریس ور ش
استان ا تسریع ط مراحر قا و این پروژه
حمایت کنند.
وی درباره پیست های موجود و در حیال
احداث ین گفت :در حال حاضر یک پیسیت
موتورسواری اختصاص در جاده خیلیخیال
داری  .پیست جدیدالتأسیس ه تیوسیط
یک باشگاه خصوص در مین حوال کارخا ه
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سیمان ایجاد شده اسیت
کییه بییرای بییرگییناری
مسیابییقیات آفیرود و
موتورکراس مناسب است.
همچنین اداره کر ور ش
و جوا ان در میحیدوده
ور شگاه عل دای پروژه
احداث پیست آفیرود را
کرده است .در اطرا روسیتیای
کلنگ
ور یاب سرعین ه پیست برای بیرگیناری
مسابقات رشته درگ توسط رئیییس اداره
ور ش و جوا ان شهرستان سرعین میکیان
یاب شده است .شهرستا های یر ،سرعیین،
مشگین شهر ،خلخال ،اردبیر و پارس آباد در
حال حاضر با تعامر ادارات ور ش و جوا ان و
فرما داران میربیوطیه در رشیتیه هیای
موتورسواری و اتومبیر را فعال هستند.
عنینه ترا در بخ دیگری ا سخنیان
خود ا تالش برای توسعه و فیعیال سیا ی
ور ش موتورسواری با وان در استان اردبییر
خبر داد و بیان کرد :موتورسواری با یوان در
شر توسعه است .برای شرو  ،مراحر اداری
و هماهنگ تشکیر کارگاه تئوری و آمو ش
موتورسواری با وان ا جام گردید که ا شاهلل با
همراه اداره کر ور ش و جوا ان برگنار می
شود.
ترا با بیان اینکه فعالیت بدون پیول در
هیئت های ور ش و ا جیملیه هیییئیت
موتورسواری و اتومبیلرا یا مند صیبیر ،
حوصله و صر وقت یادی است افنود  :بنده
تنها با وی در کشور هست که مسئیولیییت
اداره هیئت موتورسواری و اتومبیر را ی را
عهده دار شده ام و در سطح خاورمیا ه هی
تعداد معدودی ا با وان عهده دار چینییین
مسئولیت هستند .در ایفای این وظیفه خطیر
به عنوان یک خا  ،همسر و پسرا بیدون
هیچ چشمداشت به بنده کمک م کنند و
در طول شبا ه رو ی هر ما که م باشد با
کمک ه  ،امورات مربوط به هیئت را پیگیری
و ا جام م دهی  .مدیر کر ور ش و جوا یان
استان ین دلسو هیئت بوده است و اخیییرا
درگیر افراد مغرض و مخر فعالیت ور ش این
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هیئت شده و راهکارهای ین بیه هیییأت
پیشنهاد موده است که ا شاهلل بیه صیال
ور شکاران باشد .در هیئت موتورسیواری و
اتومبیر را استان اردبییر ور شیکیاران
بااخالق و فداکاری داری که هنیینیه هیای
شخص را تامین م کنند و ما ه در حید
توان آ ها را حمایت م کنی
وی ادامه داد :جا دارد ا حماییت هیای
ماینده محترم ول فقیه در استان و امیام
جمعه اردبیر  ،استا دار تالشگیر و ور ش
دوست و دادستان دلسو و پیگیر اسیتیان
بابت همه حمایت هایشان ا ور ش هیاییت
تشکر و قدردا را داشته باش  .هادهیایی
همچون یروی ا تظام  ،یگان امداد ،پلیییس
راه ،راهنمای و را ندک  ،هالل احمر ،میدییر
کر راه و ترابری ،فرما داری ها ،و صدا وسیمیا
و خبرگناریها و شریات در هیمیه حیال
داوطلبا ه همراه ما در برگناری همایشیهیا و
مسابقات هستند .این همراه باعث دلگرم
و اشتیاق جوا ان برای ج ب در فعالیت سال
و سا ده م باشد.
ترا در پایان افنود :در سایه توجیهیات
اله و همراه این عنینان و اداره ور ش و
جوا ان و با خص همدل اعضای فعال هیئت
و ور شکاران با اخالق و باغیرت توا سته ایی
رشته موتورسواری و اتومبیلرا را در استان
اردبیر ه ا لحاظ یرساخت و ه ا لحیاظ
استعدادیاب در رشته های مختلف تیحیت
عنوان کمیته ها و بخ ها توسعه داده و در
سطح کشور مطر سا ی  .جوا ان اردبیل در
این ور ش ین ام آور شده ا د و خوشبختا یه
مقام اول و سوم سال این رشته در کشور بیه
اس اردبیر رق خورد.

دکتر علیرضا لطفی  ،رئیس کانون وکالی دادگستری استان اردبیل :

وکیل مستقل  ،ضامن تحقق دادرسی عادالنه و منصفانه است
افزایش بی ضابطه تعداد وکال  ،باعث تضییع حقوق مردم می شود
وکیل مستقل ضامن تحقق دادرسی عادالنه و
منصفانه است زیرا تا یک وکیل امنیت شغلی الزم را
نداشته باشد  ،نمی تواند بدون واهمه از حقققو
اجتماعی و موکالن خود دفاع کند.
به گزارش صبح سبالن  ،دکتر علیرضا لطقفقی
رئیس کانون وکالی استان اردبیل در نشقسقت بقا
خبرنگاران به مناسبت هفته وکیل گفت :استقالل وکال
از تشکیالت قضایی حدود  66سال قبل در اسفند ماه
 1331هجری شمسی با الیحه قانونی استقالل کانون
وکالی دادگستری به رسمیت شناخته شده است.
این استاد دانشگاه با یادآوری اینکه دو عنصقر
اصلی استقالل وکیل و اصل علنی بودن محاکم ضامن
نظارت عامه به روند رسیدگی قضایی است افقزود:
وکیل مستقل مانع استبداد در هر زمینه ای به ویژه در
امور قضایی است .
وی تصریح کرد :استقالل وکیل به معنی اخق
امتیاز مادی نیست بلکه پشتوانه تعهد و عمقل بقه
تکلبف اجتماعی و معنوی اوست ؛ زیرا وکیل غقیقر
مستقل نمی تواند در مقام دفاع از موکل و حقققو
اجتماعی مردم  ،شهامت و شجاعت الزم را داشتقه
باشد.
دکتر لطفی با بیان اینکه استقالل وکالت متعلق به
مردم است و مردم خودشان باید برای حفظ آن تالش
کنند افزود :در واقع باید روز استقالل وکیل را به خود
مردم تبریک بگوییم چون این مردم هستند که بقه
اساسی ترین حقو خود که همانا حقق دادرسقی
عادالنه است  ،نائل شده اند.
وی تصریح کرد :امر به معروف و نهی از منکر می
تواند شامل همه مسایل باشد  ،چون معروف و منکر
صرفا محدود به مسایل شرعی نیستند .از ایقن رو
وکالی مستقل دادگستری در وهله اول عامران امر به
معروف و نهی از منکر در حیطه حقو عامه اجتماعی
هستند.
وی ادامه داد :در تشکیالت قضایی  ،الزمه تحقق
قضاوت مستقل  ،وجود وکالت مستقل است و وکیل
نمی تواند مستقل باشد  ،مگر آنکه قاضی مستقققل
باشد و این دو الزم و ملزوم همدیگر هستند .زیرا اگر
در پرونده ای وکیل مستقل باشد  ،هر اندازه هم قاضی
زیر فشار یا اعمال نفوذ باشد ،باز ناچار به انجام رویه
قانونی و صدور حکم بر اساس قانون است.

مشکالت معیشتی
دکتر لطفی تعداد وکالی فعال در سطح استقان
اردبیل را حدود یکهزار نفر عنوان کرد و گفت :نیمی از
این تعداد عضو کانون وکالی دادگستری هستند و
نیمی دیگر مربوط به وکالی مرکز مشاوره ماده 181
است.
وی درباره وضعیت معیشتی وکال گفت :تعییقن
وکالت در پرونده های دادگستری اجباری نیست و
تنها حدود ده درصد پرونده های ورودی به محاکقم
دارای وکیل هستند .این در حالی است که ساالنه به
تعداد وکالیی که وارد بازار کار می شوند افزوده می
شود .بنابراین در حال حاضر بجز معدودی از وکقالی
باسابقه و شناخته شده  ،وضع مالی اغلب وکالی جوان
و تازه کار مطلوب نیست  ،به گونه ای که متاسفانقه
برخی از وکال به دلیل نداشتن درآمد کافی  ،حاضر به
تمدید پروانه نمی شوند.
وی خاطرنشان کرد :از لحاظ کاری یک وکیل باید
توانایی تامین هزینه اداره دفتر  ،پرداخت حقققو
منشی و کارمند  ،تمدید پروانه و سایر هزینه هقای
مربوط به انجام وظیفه خود را داشته باشد و این در
حالی است که برخی وکال قادر به تامین این هزینه ها
نیستند.
وی ادامه داد :اینکه برخی ها ح ف ظقرفقیقت
پ یرش شغل وکالت را مطرح می کنند و خواهان ورود
بدون ضابطه و بی رویه همه فارغ التحصیالن حقو به
این حرفه هستند  ،به هیچ عنوان منطقی نیست  ،زیرا
در آن صورت داللی  ،کارچا کنی و معضالت مشابه
در روند مراجعه شاکیان به دادگستری ها افزایش می
یابد و استقالل وکال و حقو اساسی مردم به تدریج
خدشه دار می شود.
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شده و قانونگزار موارد مورد نظر خقود را
احصا کرده است که حتی در همان قانون هم
 ،به تمدید ماده  181اشاره نشده است.
این استاد دانشگاه با یادآوری اینقکقه
»مرکز مشاوران ماده  «181وابسته به قوه
قضائیه است تصریح کرد :تشکیل چنقیقن
مرکزی جزو وظایف مصرح قوه قضائیه در ققانقون
اساسی نیست و قوه قضائیه نباید با وضع آیین نامقه
وارد بحث قانونگزاری شود .اصولی نیست که یک نهاد
هم متولی قضاوت باشد و هم وکالت ؛ هم قاضی رای
دهنده باشد و هم رسیدگی کننده به تخلف وکیل.

خدمات مجانی وکال

سالمت آزمون وکالت

کانون وکال  ،مرجع استاندارد
صدور پروانه وکالت

رئیس کانون وکالی دادگستری استان اردبقیقل
درباره برخی شبهه آفرینی ها درباره نحوه برگقزاری
دکتر لطفی با بیان اینکه کانون وکالی دادگستری
آزمون وکالت توضیح داد :آزمون وکالت یک آزمون
مرجع رسمی و استاندارد برای صدور پروانه وکالقت
سراسری است و کانون وکالی دادگستری هیچ نقشی
است گفت :مرکز دیگری که اقدام به صدور پقروانقه
در برگزاری امتحان ندارد ؛ بلکه کلیه مراحل ثبت نام
وکالت می کند « ،مرکز مشاوران ماده  » 181است که
در آزمون ،طراحی سئواالت  ،برگزاری  ،تصحیقح و
این مرکز در سال  1385با استناد به ماده  181قانون
اعالم نمرات و رتبه ها توسط سازمان دولتی سنجش
برنامه سوم توسعه اقتصادی  ،اجتماعی و فرهنگقی
انجام می شود که یک مرکز تخصصی برای برگزاری
ایجاد شد.
آزمون های مختلف در کشور است.
وی ادامه داد :ما معتقدیم ادامه فعالیت این مرکز
دکتر لطفی افزود  :پس از اعالم نتایج آزمقون
نه منطقی است و نه به سود سیستم قضایی کشقور
وکالت  ،کانون وکالی دادگستری در استانهای مختلف
است .اوال تعدد مرکز صدور اجازه وکالت به سازمان
قبول شدگان را بر اساس رتبه پ یرش می کند مثال
مندی و نظام مندی این حرفه آسیب های جدی زده
اگر ظرفیت قبولی  05نفر تعیین شده است ،امکقان
است ؛ دوما  11سال از زمان انقضای این قانون گ شته
پ یر نیست که  01نفر پ یرش شوند .اگر یک نفر از
است زیرا اعتبار قوانین پنج ساله به همان بازه زمانی
پ یرفته شدگان به هر دلیل انصراف بدهد  ،نقفقر
تعریف شده است و در اسفند ماه  50هم قانونی درباره
جایگزین رتبه  01خواهد بود و حق جایگزینی رتبه
دایمی شدن برخی مواد قانونهای پنج ساله مصقوب
بعدی را نداریم .البته قبول شدگان بایقد  18مقاه
کارآموزی کرده و سپس دوبقاره در
امتحان کتبی و شفاهی قبول شوند تا
آگهی مزایده اموال غیر منقول (نوبت دوم)
پروانه وکالت برای آنها صادر شود.

تعداد اعضا
و نحوه تامین هزینه کانون
دکتر لطفی با بیان اینکه کانقون
وکالی دادگستری استان اردبیل جمعا
حدود  055وکیل و کارآموز دارد گفت:
تمام هزینه های اداره این تشکیالت را
وکال با پرداخت حق عضویت ساالنقه
پرداخت می کنند و کانون از جقایقی
بودجه نمی گیرد .اعضای کمیسیون ها
همه افتخاری و مجانی کار می کنند که
در کمتر نهادی سراغ داریم .فقط 8
کارمند غیر وکیلی که کار دفتری انجام
می دهند حقو دریافت می کنند که
بودجه آن از محل حق عضویت اعضا
تامین می شود.
وی از قاطعیت کانقون وکقالی
دادگستری در مقابل هرگونه تخلقف
احتمالی اعضا خبر داد و گفقت :بقه
عنوان مثال امسال پروانه سه نفر از
وکال به خاطر انجام برخی مسایل خارج
از شئونات به مدت دو تا سقه سقال
تعلیق شده است و در مواردی حتقی
سابقه داشته است که پروانه وکالقت
عضو متخلف عضو متخلف به صورت
دایم تعلیق شود.

چاپ تصویر بقعه صفیالدین اردبیلی بر روی اسکناس ایرانی
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستقی و
گردشگری استان اردبیل اعالم کرد که تصقویقر
بقعه تاریخی و مجموعه جهانی شیخ صفی الدین
اردبیلی بر روی اسکناس های ایرانی نقش مقی
بندد.
نادر فالحی گفت :این امر از سوی ریقیقس
سازمان میراث فرهنگی کشور بقه وزیقر امقور
اقتصادی و دارایی پیشنهاد شده و فقرایقنقد
عملیاتی آن آغاز شده است.
وی اظهار کرد :این پیشنهاد به علت نقش و
اهمیت حکومت صفوی در تاریخ ایران پیشنهقاد
شده چرا که معتقدیم تصاویر درج شده بقر روی
اسکناس ها میتواند در اشاعه فرهنگ و تقاریقخ
منطقه بسیار موثر باشد.
بقعه شیخ صفیالدین اردبیلی در سال 1385
به عنوان تنها اثر استان اردبیل در لیسقت آثقار
جهانی به ثبت رسیده است.
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بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی از مهم تریقن
آثار تاریخی شهر اردبیل و از بناهای کم نقظقیقر
تاریخی ایران است که از لحاظ معماری و کقاشقی
کاری از شاهکارهای سده هشتم هجری قمری و
سال های پس از آن به شمار می رود.
این بنا پس از وفات شیخ بقه سقال 130
هجری قمری به وسیله فرزند وی صقدرالقدیقن
موسی پایه گ اری شد و شاه عباس بناهای مهمی
به این مجموعه افزود و اصالحاتی در آن انقجقام
داد.
اسالف شاهان صفوی و همچقنقیقن شقاه
اسماعیل اول بنیانگ ار این سلسقلقه در ایقن
مجموعه تاریخی به خاک سپرده شده اند.
این مجموعه ارزشمند پنجم تیر سال 1385
خورشیدی به عنوان یازدهمین اثر ارزشقمقنقد
تاریخی ایران از سوی یونسکو به ثبت جقهقانقی
رسید.

شماره پرونده اجرائی 046405 :

به موجب دادنامه شعمعاره  1631123414333422معورخعه
 /0169369/4صادره از شعبه  /3شورای حل اختالف اردبیل  0محکوم
علیهم حسین  0جمیله  0زینب  0فاطمه  0افشار  0وحید  0شهریار  0بهزاد 0
خدیجه  0علی همگی شهرتین علی محمدی و گل خانم نوری کرکرق و
وظیفه مقامی محکوم هستند  0به پرداخت مبلغ  73190239333ریال
بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق الوکاله در حق محکوم لعه
سجاد علی محمدی کرکرق فرزند محمد با وکالت اکرم اقبالی و مهری
رضایی و مبلغ  /393339333ریال به عنوان نیم عشر دولتی در حعق
صندوق دولتی با توجه به امتناع محکوم علیه از پرداخت یکجای آن 0
محکوم له تقاضای توقیف و فروش اموال غیر منقول متعلق به محکوم
علیه را نموده است که موضوع به کارشناسی ارجاع و نظریه کارشناسی
واصل و به شرم ذیل ارزیابی گردیده است .ملک واقع  :اردبعیعل –
روستای کرکرق به شرم ذیل می باشند:
 یک باب ساختمان مسکونی بصورت همکف که مساحت عرصهآن  6/79/6متر مربع و اعیانی آن  7/2متر مربع و شامل دو اتعاق
خواب  0هال و پذیرایی 0آشپزخانه و حمام و سرویس بهداشتی می باشد.
سیستم ساختمانی ملک دیوار باربر با سقف تیرچه بلوک بوده  0دیوارها
از آجرگری  0نما سیمانی  0پنجره ها و درب ورودی فلزی  0نازک کاریها
بصورت گچ سفید و ملک دارای امتیازات آب و برق و گاز بوده و قدمت
آن حدود  73سال می باشد .به ارزش  /936393339333ریال
بنابراین جلسه مزایده روز سه شنبه مورخ  /0129/7977از ساعت
 /7صبح الی  /7:03صبح واقع در چهارراه امام – مجتمع شورای حل
اختالف اردبیل در حضور نماینده دادستان محترم اردبیل برگزار خواهد
شد و مزایده از مبلغ معینه کارشناسی شروع و به باالترین قعیعمعت
پیشنهادی فروخته خواهد شد .طالبین می توانند در موعد مقرر فوق در
جلسه مزایده شرکت نموده و قیمت پیشنهادی خودشان را اعالم نمایند.
مزایده به باالترین قیمت واگذار خواهد شد و برنده مزایده ده درصعد
ثمن معامله را فی المجلس پرداخت و نسبت به پرداخت مابعقعی آن
حداکثر یکماه مهلت خواهد داشت .در صورت عدم واریزی در مهعلعت
مقرر ده درصد واریزی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد .ضمنعا
کلیه مخارج قانونی به عهده محکوم علیه می باشد.
بهنام قاسم پور
مدیر دفتر اجرای احکام شورای حل اختالف اردبیل

آگهی تغییرات شرکت تعاونی پنبه کاران آرمان مغان
به شماره ثبت 114
و شناسه ملی 16066606601
به استناد صورتجلسه هیئعت معدیعره معورخ /0129/7937
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :محل شرکت از آدرس قدیم بعه آدرس
جدید استان اردبیل  0شهرستان پارس آباد  0بعخعش معرکعزی 0
دهستان ساواالن  0روستا پاراقشالق 0پارا  0کوچه اسدی  0پالک 0 3
طبقه همکف کدپستی  6414/6440/تغییر یافت .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اردبیل مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری پارس آباد
()434003

رئیس کانون وکالی دادگستری استان اردبیل با
یادآوری اینکه صنف وکال  ،از معدود صنف هقایقی
هستند که در قانون ملزم به ارائه خدمات مجانی و
رایگان شده اند گفت :وکیل معاضدتی برای پرونقده
های حقوقی و وکیل تسخیری برای پرونقده هقای
کیفری پیش بینی شده است که البته برای محاکقم
کیفری با مجازات های سنگین  ،اخ وکیل اجبقاری
است و اگر متهم به هر دلیل قادر به گرفتن وکقیقل
نباشد  ،از طرف دادگاه برای او وکیل تسخیری تعیین
می شود.
وی توضیح داد :وکیل معاضدتقی در دعقاوی

آگهی تغییرات شرکت بهفرد آریا صنعت
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت
 6688و شناسه ملی 16156164101
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ
 /0129/7931تصمیمات ذیل اتخاذ شد  -/ :آقای
عالمه باقری قره تپه ( داخل شرکا) سمت رئیس
هیئت مدیره  -7آقای مازیار عبدی زاده ( داخل
شرکا) به سمت مدیر عامل و نائب رئیس هیئت
مدیره
 -0آقای رضا اورعی مفتخری ( خارج از شرکا)
به سمت عضو هیئت مدیره  -4آقای امین قهرمانی
فرد ( خارج از شرکا) به سمت عضو هیئت مدیره به
عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال
انتخاب شدند •همچنین حق امضاء کلیه اسناد و
اوراق بهادار و تعهدآور بانکی شرکت از قبیل چک
سفته و بروات و عقود اسالمی مشترک ًا با امضاء
آقایان مازیار عبدی زاده و عالمه باقری قره تپه و
اسناد عادی و اداری با امضا عالمه باقری قره تپه و
یا مازیار عبدی زاده هرکدام به تنهایی همراه با مهر
شرکت معتبر خواهد بود• .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اردبیل
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
()434074
آگهی تغییرات شرکت بهفرد آریا صنعت
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت
 6688و شناسه ملی 16156164101
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العععاده
مورخ  /0129/7931تصمیمات ذیل اتخاذ شعد • :
آقای رضا اورعی مفتخری با مبلغ  003330333ریعال
از صندوق شرکت دریافت نمود و خارج از شرکا باقعی
ماند  • .آقای امین قهرمانی فرد با مبلغ 003330333
ریال از صندوق شرکت دریافت نمود و خارج از شرکا
باقی ماند در نتیجه سرمعایعه شعرکعت از معبعلعغ
 /703330333ریال به  403330333ریال کاهش داد
و ماده مربوطه اساسنامه بنحو مذکعور اصعالم معی
گردد .تعداد اعضای هیئت مدیره از  0نفر به  4نعفعر
افزایش یافته که در مجمع عمومی عادی یعا ععادی
بطور فوق العاده از بین شرکا یا خارج انتخاب شعونعد
اداره خواهند شد و ماده مربوطه اساسنامه بشرم فوق
اصالم گردید لیست شرکاء :میزان سهم الشرکه
 ./آقای مازیار عبدی زاده (مبلغ  003330333ریال )
 .7آقای عالمه باقری قره تپه (مبلغ  003330333ریال )
اداره کل ثبت اسناد و امالک اسعتعان اردبعیعل
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
()434072

حقوقی گرچه در ابتدا به صورت رایگان وارد پرونده
می شود و هیچ حق الوکاله ای از موکل خود دریافت
نمی کند  ،اما اگر پرونده نهایتا به نفع موکل وی تمام
شود  ،دادگاه طرف دعوا را به پرداخت حق الوکالقه
وکیل معاضدتی محکوم می کند .با این حال هقمقه
پرونده های وکالت های معاضدتی در دادگاه مقحقق
تشخیص داده نمی شوند و در نتیجه گاها هیچ حقق
الوکاله ای به وکیل مربوطه تعلق نمی گیرد .این در
حالی است که قبول وکالت معاضدتی ارجاع شده به
وکال الزامی است اگر به وکیلی وکالت معاضدتی ارجاع
شود و او نپ یرد یا پیگیری نکند  ،تخلف محسقوب
شده و پیگرد انتظامی دارد.
وی تصریح کرد :درباره حق الوکاله وکیل هقای
معاضدتی و تسخیری هم باید گفت مبلغ پرداختی در
ایران در مقایسه با اکثر کشورهای جهان ناچیز است.

گزارش  :یاشار پورمجید

آگهی تغییرات شرکت با مسئولیت محدود
طراحان مهر گستر آذر بایجان به شماره
ثبت  11141و شناسه ملی 16156100416
به استناد صورتجلسه هعیعئعت معدیعره معورخ
 /012937937تصمیمات ذیل اتخعاذ شعد  :ععلعی
جمشیدی(خارج از شرکا) به سمت مدیعر ععامعل و
عضو هیئت مدیره شهریار فتعحعی خعیعارک(داخعل
شرکا) به سمت رئیس هیئت مدیره الدن بن فعیعری
(خارج از شرکا) به سمت عضو هیعئعت معدیعره بعه
عنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سعال
انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهعادار
و تعهدآور بانکی شرکت از قبیل چک سفته و بعروات
و عقود اسالمی اوراق عادی و اداری منفردا با امضعاء
شهریار فتحی خیارک به همراه مهر شرکت مععتعبعر
خواهد بود .محل شرکت از آدرس قبلعی بعه آدرس
جدید  :اردبیل 0شهرک کارشناسان فاز 0 /خعیعابعان
فرهنگ  0کوچه الدن  0 4پالک  0 /3طبقه اول 0کعد
پستی  64/6704730 :تغییر یافت ودر نتیجه معاده
مربوطه در اساسنامه به شرم مذکور اصالم گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اردبیل
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
()434077

آگهی تغییرات شرکت بهفرد آریا صنعت
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت
 6688و شناسه ملی 16156164101
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العععاده
مورخ  /0129/7937تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
• آقای مازیعار ععبعدی زاده بعه کعد معلعی
 /44277047/با پرداخت  003330333ریعال بعه
صندوق شرکت در زمره شرکا درآمد • آقای ععالمعه
باقری قره تپه به کد ملی  /44774136/با پرداخعت
 003330333ریال به صندوق شرکت در زمره شعرکعا
درآمد • در نتیجه سعرمعایعه شعرکعت از معبعلعغ
 403330333ریال به  /703330333ریال افزایش داد
و ماده مربوطه اساسنامه بنحو معذکعور اصعالم معی
گردد لیست شرکاء :میزان سهم الشرکه  ./آقای رضعا
اورعی مفتخری (مبلغ  003330333ریال )  .7آقعای
امین قهرمانی فرد (مبلغ  003330333ریال )
 . 0آقای مازیار عبدی زاده (مبلعغ 003330333
ریال )
 . 4آقای عالمه بعاقعری قعره تعپعه (معبعلعغ
 003330333ریال )
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اردبیل اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
()434071

توئیت های مدیر مسئول
 *1حتی یک شرکت ساده
هم بدون هشمن ید حداقلش بدون
رقیب بدخوا نیست .این اهعد کا
کشوری ب عظمت ایران بد آن تدریخ پرمدعادیاش
هشمن نداره ید از روی سده لوحی است ید از باد
تحمیق.
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 *2هر جدمع ای ک برای هههد سدل از صفت
ههدتی و روستدیی ب عنوان فحش و عدمل تحایایار
انسدنهد استفده شوه تعجب آور نخواهد باوه کا
مرهمدنش حیدرت ایستدهن هر صف گوشت یاخ زه
اجنبی را تحمل کنند.
 *3اصالحدت ک فیط محدوه با هعاواهادی
سیدسی نیست .گدهی تدثیر اصالح اصولی عملکرههد هر
حوز هدی فرهنگی و اجتمدعی بدبرکت تر و مفیدتر از
حد تصور است.

صاحب امتياز :یاشار پورمجيد
مدیر مسئول :یاشار پورمجید

قائم مقام مدیر مسئول :پوپک قاسمی
94724554505
آدرس :اردبیل  -خیابان امام  -کوی پنجاهم شرقی  -پالک 621

Email: yashar _pourmajid@yahoo.com

سدل پدنزههم ا شمدر  135ا  4صفح ا  1111تومدن

همزمان با هفته منابع طبیعی  ،پروژه کاشت انواع
انواع درختان همیشه سبز و سوزنی برگ کاج  ،سرو ،
زربین و اورس در رفوژهای جاده اردبیل – سرعینن
افتتاح شد.
به گزارش صبح سبالن  ،شهامت هدایت مدیر کل
منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل با اعالم این
خبر در نشست با خبرنگاران گفت :امسال نیز عملیات
کاشت درختان در حاشیه جاده های استان ادامنه
خواهد داشت و برای پارک سازی در حاشیه جاده های
گردشگری استان نیز برنامه داریم.
وی با بیان اینکه در هفته منابع طبیعی امسال و
در راستای اجرای طرح »هر خانه  ،یک ننهنال «
 02هزار اصله نهال به صورت رایگان بین مردم توزیع
شد افزود :با اجرای این طرح تعداد کل نهالهای رایگان
توزیع شده بین مردم استان در سالجاری به  052هزار
اصله نهال رسید.
هدایت اضافه کرد :بر اساس استانداردهای منابع
طبیعی حتی اگر  02درصد نهال های غرس شده نیز به
اصطالح بگیرد و بالنده شود  ،کلیت طرح موفق تلقی
می شود.
مدیر کل منابع طبیعی استان ادامه داد :بنرای
اولین بار در کشور  ،دو میلیون اصله نهال صنوبر در
ایستگاه تولید بذر و نهال مغان کاشته شده است که از
سال آینده بین مردم توزیع خواهد شد و این طنرح
قدم بزرگی برای کمک به توسعه زراعت چنو در
استان و تامین نهاده های آن  ،باال بنردن درآمند
اقتصادی کشاورزان  ،توسعه فضای سبز و اینجناد
اشتغال است و تاثیرات مثبت خود را تا پنج سنال
آینده نشان خواهد داد .ضمنا منابع طبیعی به هنر
کسی که برای کاشت و برداشت صنوبرها در اراضنی
ملی اعالم آمادگی کند  ،به صورت قراردادی زمینن
واگذار می کند و در این باره اولویت با افراد بومی هر
منطقه است.
وی از اجرای طرح واگذاری آبگرمنکنن هنای
خورشیدی و تنورهای گازی به اهالی روستاهای واقع
در حاشیه جنگلها خبر داد و گفت :این طرح با هدف
کاهش استفاده از درختان جنگلی بنرای مصنارف
سوخت اجرا می شود و امسال بالغ بر  012آبگرمکن
خورشیدی  022 ،تنور گازی و  002کپسول گاز در

تشریح اقدامات یکساله اداره کل منابع طبیعی استان در خصوص درختکاری

توزیع053هزارنهالرایگان؛توليددوميليوننهالصنوبربرايزراعتچوب
جاده اردبیل به سرعین سبزتر می شود

روستاهای حاشیه جنگل های استان پخنش شنده
است.

اهميتتکميلنقشههايکاداستر

وی درباره آخرین وضعیت اختالفات روستائینان و
منابع طبیعی بر سر برخی اراضی در سطح اسنتنان
گفت :قرارداد تهیه نقشه کاداستر برای  002هنزار
هکتار زمین در استان بسته شده که  22درصد آن
آماده است  .این نقشه ها مستند به عکس بنرداری
های هوایی سالهای  1032 ، 1030 ، 1032و 1032

است و نقشه های تهیه شده با ادعاهای زارعنان و
منابع طبیعی تطبیق داده می شود .اگر نقشه هنای
کاداستر نهایی شود دیگر پرونده مفتوحی دربناره
اختالفات منابع طبیعی در دستگاه قضایی باقی نمی
ماند.
هدایت از آزادسازی حدود  0هزار  022هکتار از
عرصه های ملی استان با حکم قضاینی از دسنت
متصرفان منابع طبیعی خبر داد و درباره طرح هنای
سرمایه گذاری پارک جنگلی سوها  ،آرپا تنپنه و
اندبیل خلخال گفت :طرح سرمایه گذاری در هر سه

مديركل كمیته امداد استان اردبیل خبر داد:

راهاندازي»کانونخيرانکارآفرین «

گامراهبرديکميتهامداددراشتغالزایيمددجویان

مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل
گفت :نخستین »کانون خیران کارآفرین«
در استان اردبیل راهاندازی میشود تا با
کمک کارآفرینان نیکوکار بتوانیم گامهای
موثرتری را برای ایجاد فرصتهای شغلی
جدید و نوین برای مددجویان تنحنت
حمایت و افراد نیازمند جامعه برداریم.
به گزارش سایت خبری کمیته امداد،
حسین دشتی در جلسه »کانون خیران
کارآفرین« که به مناسبت هفته احسان و
نیکوکاری و با حضور کارآفرینان بنرتنر
استان اردبیل در سالن اجتماعات کمیته
امداد برگزار شد ،گفت :نخستین کانون
خیران کارآفرین فعالیت خود را آغناز
خواهد کرد تا با کمک های کارآفریننان
نیکوکار بتوانیم برای خانوار تحت حمایت
و افراد نیازمند جویای کار اشتغال پایدار
ایجاد کنیم.
وی با بیان اینکه راهاندازی کناننون
خیران کارآفرین ،گام راهبردی کمیتنه
امداد در عرصه اشتغنال زاینی بنرای
مددجویان تحت حمایت است ،افنزود:
درصدد هستیم با استفاده از ظرفیتهای
بسیار مهم کارآفرینان شاهد تولید ثروت
و رونق اقتصادی استان اردبیل باشیم.
دشتی با اشاره به اینکه کارآفرینان
به عنوان نخبگان حوزه کسنب وکنار
میتوانند راهکارهای بسیاری را به منظور
اشتغال زایی در سطح استان اردبیل بنه
کار گیرند ،بیان کنرد :تنالش دارینم
کارآفرینان برتر را به عنوان الگنو بنه
مددجویان تحت حمایت معرفی کنیم تا
آنها نیز با بهرهگیری از دانش و تجربههای
کارفرمایان درزندگی خود به مدارج عالی
دست یابند.
مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل با
بیان اینکه ایجاد هماهنگی ،همافزاینی،
تسهیل در امور مربوط به توانمندسازی
مستعدان اشتغال مددجوینان تنحنت
حمایت و دهکهای پایین جامعه از جمله

94722544090

اهداف مهم کانون خیران کارآفرین است،
گفت :اگر به خوبی بتوانیم در این حوزه
فعالیت کنیم و از تمام ظرفنینت هنای
کارآفرینان بهره بگیریم ،خواهیم توانست
در سال  02اقدامات ارزنده ای در زمینه
اشتغال و خوداتکایی اقشار آسیب پذیر
استان اردبیل به انجام رسانیم.
وی با اشاره به اینکه کارآفرینان و
کارفرمایانی که نقش موثری در اینجناد
اشتغال و به کارگماری کارجویان دارنند
می توانند عضو کانون خیران کارآفرین
شوند ،بیان کرد :کانون خیران کارآفرین
از تمامی کارفرمایان خواستار است تا با
عضویت در این کانون ،نقش موثرتری را
در زمینه اشتغال زایی به خصوص بنرای
اقشار ضعیف جامعه ایفا کنند.
دشتی با بیان اینکه کمیته امنداد
استان اردبیل طنی ینک فنرآیننند
استعدادسنجی و مشناوره شنغنلنی

مددجویان تحت حمایت را وارد چرخنه
تولید می کند ،افزود :توجنه بنه امنر
آموزشهای فنی و تخصصی از جنملنه
مهم ترین برنامه های کمیته امداد استان
اردبیل است تا آنهنا بنا فنراگنینری
مهارتهای الزم اشتغال مورد نظر خود را
ایجاد کنند.
مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل با
اشاره به اینکه کانون خیران کارآفرینن
می تواند از مهارت های مددجویان تحت
حمایت در مشاغل خود بهره بنگنینرد،
گفت :در سال جاری برای اثربخشی هنر
چه بیشتر فرصت های شغلی ایجاد شده
طرح راهبران شغلی اجرا میشود که تنا
کنون نتایج مطلوبی را در پی داشنتنه
است.
وی با بیان اینکه مددجوی تنحنت
حمایت پس از دریافنت تسنهنینالت
اشتغالزایی زیر نظر راهبر شغلی اقدام به
تولید محصول می کند ،اعالم کنرد :در
طرح راهبران شغلی ،مددجویان به عنوان
زیرمجموعه کارآفرینان خیر مشغول به
فعالیت خواهند شد که این امر به توسعه
فرصت های شغلی و همچنین افنزاینش
تولیدات مددجویان کمک میکند.

منطقه به تصویب شورای عالی جنگلها قرار گرفتنه
است و به شرط حفظ منابع طبیعی ما از هنرگنوننه
سرمایه گذاری حمایت می کنیم  .در حال حناضنر
چندین سرمایه گذار متقاضی مشارکت در این پروژه
ها هستند و فعال منتظر ابالغ نامه قطعی سنازمنان
جنگل ها هستیم .
وی میزان اعتبارات تخصیص داده شده به پروژه
های منابع طبیعی استان اردبیل در سالجاری را در
مقایسه با چهل سال گذشته بی سابقه دانسنت و
گفت :رهبر معظم انقال اولویت وینهه ای بنرای

تخصیص اعتبار به منابع طبیعی قائل اسنت و بنا
موافقت ایشان  ،عالوه بر افزایش مجموع اعتبنارات
استانی و ملی  ،فقط از محل صندوق توسعه ملی 01 ،
میلیارد تومان برای طرح های منابع طنبنینعنی و
آبخیزداری استان اردبیل اعتبار تخصیص یافته کنه
بی سابقه است و خوشبختانه با این اعتبارات در 11
شهرستان استان طرح های مختلف آبخینزداری و
منابع طبیعی در حال اجرا است.

گزارش از :یاشار پورمجید

