
شاددل:خبرنگار اطالعات: امكانات رفاهي
  الزم براي گردشگران نوروزي فراهم شده

است.
رئيس شوراي اسالمي استان اردبيل با بيان اين 
مطلب گفت: اين استان قابليتهاي گردشگري 
بيشتري دارد و مكان مناسبي براي گردشگران داخلي 

و خارجي است.
حاج جواد قرآن نويس افزود: درجاي جاي استان 
اردبيل مناطق گردشگري، سياحتي با امكانات عالي و 
بهينه فعال شده و آماده پذيرايي از ميهمانان نوروزي 

است.
ويافزود: ساالنه شاهد حضور صدها هزار گردشگر 
داخلي و خارجي در استان هستيم كه از امكانات آبگرم 

معدني و ساير امكانات موجود استفاده ميكنند.
عضو شوراي شهر اردبيل با بيان اينكه قله 
سبالن نماد عزت و عظمت است، تصريح كرد: 
قله سبالن، درياچهها، جنگلها، قلعههاي باستاني، 
آبگرمهاي معدني، بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي، 
درياچه شورابيل  جنگل فندقلو، از جمله نقاط مهم 

گردشگري در اردبيل هستند.
قرآن نويس در بخش ديگري از سخنان خود با 
اشاره به فعاليت شوراهاي اسالمي استان اردبيل گفت: 
شوراهاي استان در دور سوم باهمت استاندار پيشين 
تشكيل و هيات رئيسه آن انتخاب شد. درمرحله اول 
تصميم ما اين بود كه با تشكيل شوراي استان تعامل 
با مسئوالن اجرايي بيشتر شود. اين تصميم به حول 
قوهالهي عملي شد و هم اكنون شاهد تعامل هر چه 

بيشتر شوراهاي استان با مسئوالن اجرايي هستيم.
ويافزود: اعضايي كه از 9 شهرستان در شوراي 
استان انتخاب شدهاند همهشان افراد غيرسياسي 
هستند و غيرسياسي بودن آنها باعث شده كه شوراي 
استان بدون تنش مسئوليتهايي را كه بر عهده دارند به 

نحو احسن انجام دهند.
رئيس شوراهاي اسالمي استان اردبيل گفت:بعداز 
شروع به كار شوراهاي استان، جهت بهرهمندي از 
تجربيات ديگر شوراها، يك همايش هم انديشي 

اردبيل درخدمت ميهمانان نوروزي
امكانات عالي، طبيعت بكر؛

براي اولين بار در شهر توريستي «سرعين» برگزار 
كرديم كه در اين همايش استانهاي گيالن، آذربايجان 
غربي، آذربايجان شرقي، استان زنجان واردبيل 

حضورداشتند.
قرآن نويس با اشاره به تصميمات اتخاذ شده در 
اين همايش گفت: درخواست از شوراي عالي استانها 
در مورد اقدام براي بازنگري قانون شوراهاي اسالمي 
بخصوص شوراهاي فرادست در اصول شش گانه 
قانون اساسي، پيشنهاد روز 25 اسفندماه بعنوان روز 
شهردار به مناسب سالگرد شهادت سردار مهدي 
باكري، تشكيل دبيرخانه مشترك براي شوراهاي 
اسالمي استانهاي شمالغرب كشور، درخواست از 
شوراي عالي استانها براي اقدام به تمركز مديريت در 
شهرها بر اساس مواد برجاي مانده 136 و 137 قانون 
برنامه چهارم توسعه و پيشنهاد ارتقاء جايگاه شورا از 
وزارت كشور به معاونت مستقل رياست جمهوري، از 
جمله تصميمات اتخاذ شده و پيشنهادهاي ارائه شده در 
اولين همايش شوراهاي اسالمي استانهاي شمالغرب 

كشور بود.
رئيس شوراهاي اسالمي استان اردبيل گفت: بعد از 
اين همايش، مجددا يك جلسه هم انديشي در اروميه 
برگزار شد، در آن جلسه هم پيشنهاداتي از طرف شوراي 
استان اردبيل در قالب طرح به شوراي عالي استان 

مطرح گرديد.
عضو شوراي شهر اردبيل در بخش ديگري از 
سخنان خود در مورد وضعيت آسفالت خيابانهاي شهر 
گفت: درشهر اردبيل اولويت كاري ماكارهاي عمراني 
بود، اما سال 88 اولويت كاري شهرداري و شوراي 
شهر اردبيل آسفالت ريزي تمامي معابر و كوچهها و 

خيابانها است.
قرآن نويس از افتتاح پل روگذر بعثت و مبارزان خبر 
دادو گفت: اين دو پل در ارديبهشت ماه سال 88 به 

بهرهبرداري خواهد رسيد.
عمليات اجرايي اين پلها در مقايسه باساير 
شهرستانها خيلي زود به اتمام رسيد و جا دارد از تمام 
عزيزان و بزرگواراني كه در اجراي آن زحمت كشيدند 

تشكر و قدرداني كنم.
ويافزود: احداث پل روگذر ايستگاه سرعين نيز 
در راس برنامه شهرداري و شوراي شهر است كه 
اميدواريم در سال 88 عمليات اجرايي آن شروع شود.

قرآن نويس ساماندهي رودخانه بالخلو را مهم 
توصيف كرد و گفت: يكي از اولويت كاري شهرداري و 
شوراي شهر اردبيل ساماندهي رودخانه بالخلو است در 
سال 88 بودجه مناسبي براي اين طرح در نظر گرفته 

شده است.

معاونت مستقل رياست جمهور 
6-درخواست ازشوراي عالي استانها براي حل 

مشكل منابع درآمدي شوراهاي فرادست
7-مقررشد توسط استانداريهاي محترم كه براي 
شوراهاي اسالمي استان درامر تامين محل و مكان 
مناسب و تجهيز محل اقدام ننموده اند اقدام شود 
تادبيرخانه شوراي استانها استقراريافته و به فعاليت 

خود بپردازند.
برگزاري روز بزرگداشت شوراها در 9 شهرستان 
براي اولين بار سفر به شهرستانهاي تابعه و حل 
مشكالت شوراهايي كه برخي ازآنها تا مرحله انحالل 

و سلب عضويت پيش رفته بودند.
-دعوت ازمديران كل ازجمله :آموزش و پرورش، 
نوسازي مدارس ، فرهنگ و ارشاد، آب و فاضالب 

شهري و روستايي، مديركل فني و حرفه اي 
-بررسي مصوبات رسيده ازشوراهاي اسالمي 

شهرها و شهرستانهاي تابعه بيش از 1800 مورد
-شركت در دومين جلسه هم انديشي شوراهاي 

اسالمي استانهاي شمالغرب كشور در اروميه
انتخاب و تجليل از شوراهاي اسالمي و  -

شهرداران نمونه 
تقسيم اعتبارات شهرداريها توسط شوراي  -
اسالمي استان براي اولين بار در كشور با توجه به عنايت 

ويژه آقاي مهندس نيكزاد استاندار وقت 
شركت در تمام جلسات استاني بويژه جلسات  -
شوراي برنامه ريزي، ستاد درآمد و تجهيز منابع،شوراي 

ترافيك و هيئت حل اختالف استان
شركت درجلسات شوراي عالي استانها  -

برگزاري كالس آموزشي براي روساي محترم  -
شوراهاي شهرها و روساي محترم كميسيونهاي برنامه 
و بودجه شوراهاي شهر باحضو اساتيد محترم شوراي 

عالي استانها
انجام هماهنگي با مديرعامل محترم سازمان  -
آتش نشاني و اخذ قول مساعد از ايشان جهت برگزاري 
كالسهاي آموزشي براي مسئوالن آتش نشاني شهرهاي 

تابعه استان اردبيل بصورت رايگان
پيشنهاد الحاق يك تبصره به بند – ماده 26 -

قانون تشكيالت ، وظايف و انتخابات شوراهاي 
اسالمي كشور و انتخاب شهرداران و …

وي افزود: فاز اول ساماندهي بالخلو انجام گرفته 
بطوريكه با استقبال بيشتر مردم روبرو شده و فازهاي 

بعدي هم به مراتب شروع خواهد شد.
  رئيس كميسيون مشاركتهاي مردمي شوراي 
شهراردبيل، مشاركت مردم درسرمايه گذاري را اساس 
و پايه توسعه عنوان كرد و گفت: وضعيت مشاركت 
متاسفانه درشهراردبيل بعلت بعضي تنگ نظريها 
مشاركتهاي  است.اگربتوانيم  مواجه  بامشكالت 
مردمي را دراين شهر جلب كرده و ازسرمايه هاي آنان 

استفاده كنيم شاهد رونق و توسعه خواهيم بود.
قرآن نويس تصريح كرد:شهرداري اردبيل باپول 
عوارض و نوسازي و صدور پروانه نمي تواند كارهاي 
عمراني را پيش ببرد چرا كه درآمد اينها كفاف حقوق 

پرسنل راهم نمي كند. 

معتقدم اگرسرمايه گذاري بيشتري ازسوي مشاركت 
مردمي صورت بگيرد اين شهر توسعه مي يابد.

ــتان   ــالمي  اس ــوراهاي  اس ــم وظايف ش اه
اردبيل:

تجهيز و فعال سازي دبيرخانه و سالن جلسات 
شوراي اسالمي استان 

برگزاري اولين سمينار هم انديشي شوراهاي 
اسالمي استانهاي شمالغرب كشور براي اولين بار كه 

تصميمات ذيل اتخاذگرديد:
1-درخواست ازشوراي عالي استانها درمورد اقدام 
براي بازنگري قانون شوراهاي اسالمي بخصوص 
شوراهاي فرادست دراصول ششگانه قانون اساسي 

2-پيشنهادروز 25 اسفند بعنوان روز شهردار 
بمناسبت سالگرد شهادت سرداري مهدي باكري 

3-تشكيل دبيرخانه مشترك براي شوراهاي 
اسالمي استانهاي شمالغرب كشور درتبريز مركز 

استان آذربايجان شرقي 
4-درخواست ازشوراي عالي استانها براي اقدام به 
تمركز مديريت درشهرها براساس مواد برجاي مانده 

137و 136 قانون برنامه چهارم توسعه 
5-پيشنهاد ارتقاء جايگاه شورا ازوزارت كشور به 

رييس شوراي اسالمي استان اردبيل:
 اردبيل قابليتهاي گردشگري

 بيشتري را داراست


