مدیر عامل شرکت گاز آذربایجان شرقی خبر داد؛
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باظرفیت تولید روزانه  300هزا ر ماسک استاندارد؛

کارخانه ماسک ســه الیه در اردبیل افتتاح شد
ویژه ها

سوال امام جمعه اردبیل از
وزیر میراث فرهنگی؛

2

در آیین تقدیر از برترین های گردشــگری استان؛

رئیس کل دادگستری
آذربایجانغربی عنوان کرد؛

گردشــگر پذیرتر ین روســتای
زنجان معرفی شــد

رشد  ۱۵درصدی استفاده
از مجازات جایگزین حبس
در استان
رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی گفت :در
زمینه مجازاتهای جایگزین حبس در  6ماه
نخست امسال به تعداد چهار هزار و  674فقره مجازات
جایگزین استفاده شده که نسبت به مدت زمان مشابه در
سال  98به میزان  15درصد رشد داشته است ،همچنین در
ششماهنخست 99تعداد 213نفر از پابندالکترونیکاستفاده
کرده و نیز در همین مدت در سال  99تعداد  63نفر مشمول
عفو و از زندان آزاد شدهاند.
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رئیس سازمان صمت زنجان
اعالم کرد؛

افتتاحاولینپایانه
صادراتیفرشدستباف
ایران در زنجان
عضو شورای شهر ارومیه:

شهرداری مصوبات
مناسبسازی معابر را
اجرایی کند

منبع :خبرگزاری صدا و سیما

«آینده را باید ساخت»؛ شعار
برنامههای هفته ملی کودک

4

4

4

مدیرکل کانون پرورش فکری
آذربایجان شرقی:

تسهیالت کرونایی
صنعت گردشگری کجا
هزینه شد؟
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رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه شهدای آذربایجان غربی:

رزمایش کمک مومنانه مرحله دوم
برگزار می شود

رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه شهدای آذربایجان غربی از آغاز اجرای مرحله دوم رزمایش کمک
مومنانه در استان خبر داد.
به گزارش جام جم سرهنگ پاسدار احمد رحمانی در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد :مرحله دوم
رزمایش کمک مومنانه از  ۱۵مهر آغاز شده تا بیست و ششم این ماه نیز تداوم دارد.
وی بر لزوم استفاده از ظرفیت نهفته در هیئتهای مذهبی ،تکایا و … تاکید کرد و گفت :فعاالن
فرهنگی ،جهادگران ،خادمان هیئتهای مذهبی ،رسانههای جمعی ،مداحان ،روحانیون و…
باید برای برگزاری باشکوه این مرحله از رزمایش کمک کنند.
رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه شهدا ی آذربایجان غربی در ادامه بهره گیری
بی بدیل از ظرفیت موکب داران را مورد اشاره قرار داد و گفت :با توجه به اینکه
در آستانه اربعین حسینی و سالگرد رحلت پیامبر اکرم (ص) قرار گرفتهایم ،این
انتظار وجود دارد که موکب داران و عاشقان اهل بیت ،عصمت و طهارت (ع)
به یاری مردم آسیب دیده از کرونا بشتابند.
رحمانی به فرمایشات رهبر معظم انقالب مبنی بر کمک مومنانه
و مواسات اشاره کرد و بیان داشت :در لبیک به فرامین امام
خامنهای این رزمایش در سه مرحله اجرا میشود که مردم انقالبی
و والیتمدار استقبال خوبی از آن داشتهاند.

بانکقرضالحسنهمهر ایرانپیشگامشد؛

صرف جریمه دیرکرد در امور
عام المنفعه

مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران گفت :در آخرین مجمع عمومی ساالنه این
بانک ،پیشنهاد هیات مدیره مبنی بر هزینه کرد منابع جمعآوری شده از محل وجه
التزام در حوزه مسئولیت اجتماعی مورد موافقت مجمع عمومی قرار گرفت.
به گزارش جامجم به نقل از روابط عمومی بانک قرضالحسنه مهر ایران ،مرتضی
اکبری ،مدیرعامل این بانک گفت :وجه التزام یا جریمه تأخیر تأدیه همان پولی است
که بانكها بابت تأخیر در بازپرداخت اقساط تسهیالت از مشتریان خود دریافت
میكنند .در واقع وجه التزام نوعی ضمانت است كه باعث انضباط مالی مشتریان
بانكها میشود .بانكها ناگزیر از دریافت وجه التزام هستند ،زیرا این جریمه بهنوعی
ابزار وصول مطالبات است.
وی ادامه داد :به بیان ساده اگر فرد تسهیالتگیرنده تفاوتی بین پرداخت سر موعد
و دیرتر از آن احساس نکند ،چرا باید بدهی خود به بانک را در زمان سررسید اقساط
بپردازد و آن را به تأخیر نیندازد؟ معرفی نشدن ابزار جایگزین از سوی مخالفان با وجه
التزام و تحت فشار قرار گرفتن بانکها از منظر ریسک اعتباری و ریسك نقدینگی در
صورت حذف این ابزار ،باعث شده بانكها ناگزیر از دریافت جریمه یاد شده باشند.
* نقش بانک مهر ایران در حوزه مسئولیت اجتماعی پررنگتر میشود
ً
اکبری اظهار کرد :در بانکهای اسالمی سایر کشورها جریمه تأخیر صرفا به
فعالیتهای خیریه اختصاص مییابد و با سایر منابع بانك ادغام نمیشود .جریمه
تأخیر در بازپرداخت اقساط ،در اكثر بانكهای اسالمی در حسابی مجزا جمعآوری
ً
میشود و صرفا در فعالیتهای خیرخواهانه و غیرانتفاعی مورد استفاده قرار میگیرد.
بهعبارتی ،بانك از جرایم دریافتی از تأخیر ،هیچ نفعی نمیبرد.
وی افزود :بانک مهر ایران بهعنوان نخستین و بزرگترین بانک قرضالحسنه کشور

ً
که صرفا بر اساس عقد قرضالحسنه عمل كرده و تمام محصوالت خود را بر مبنای
این عقد تعریف میكند ،در سالهای اخیر در ترویج بانكداری اسالمی نقشی اساسی
داشته است .داشتن بیش از  ۹میلیون مشتری و پرداخت هفت میلیون و ۸۰۰هزار
فقره تسهیالت قرضالحسنه گواهی بر گستردگی فعالیتهای این بانك است.
مدیرعامل بانک مهر ایران گفت :این بانک در رابطه با نحوه هزینهکرد جریمه تأخیر
تأدیه نیز پیشگام شده و هیات مدیره این بانک در آخرین مجمع عمومی كه ۳۰
شهریور برگزار شد ،پیشنهاد كرد تا وجه دریافتی بابت این جریمه در حوزه مسئولیت
اجتماعی صرف شود .خوشبختانه این موضوع مورد موافقت سهامداران بانك مهر
ایران قرار گرفت و این بانك برای نخستین بار در سطح شبكه بانكی كشور ،نسبت به
صرف وجوه دریافت شده بابت تأخیر تأدیه در امور خیر و حوزه مسئولیت اجتماعی
اقدام خواهد كرد.
اکبری یادآوری کرد :بانک مهر ایران پیش از این نیز در حوزه مسئولیت اجتماعی
فعالیتهای جدی داشته است .بیمه ۵۰۰هزار خانه روستایی در سه استان محروم
که تقدیر معاون پارلمانی رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت بحران را در پی
داشت ،ساخت  ۱۰۰واحد مسكونی برای سیلزدگان و همچنین ساخت مدرسه و
خانه بهداشت در مناطق محروم برخی از اقدامات بانك در این حوزه به شمار میرود.

 ۴۳۷هزار ماسک عمومی در زنجان توزیع شد
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان زنجان
گفت :طی  ۱۰روز مهر جاری حدود  ۴۳۷هزار ماسک
عمومی در استان توزیع شده است .
به گزارش جامجم ناصر فغفوری درخصوص نحوه
تامین ماسک ارزان قیمت در استان افزود :باالترین
قیمتی که دربخش عرضه این نوع محصول اعالم
شده یک هزار و  ۳۰۰تومان است که در واقع مجوز
سازمان غذا و دارو را دریافت کرده است.
وی یادآورشد :برخی ماسکها با تبلیغات متعدد
و متنوع به رنگهای مختلف در سطح شهر عرضه
میشود که این ماسکها مشمول این موضوع
نیست و صرفا ماسکهایی که مجوز سازمان غذا
و دارو را دریافت کرده اند در  ۲قالب ماسک جراحی
برای مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستانی و دیگری
مصارف عمومی در نظر گرفته شده است.

این مقام مسئول ادامه داد :با همکاری واحدهای
تولیدی و دستگاه متولی حدود  ۵۰عامل شهرستانی
با همکاری فرمانداران تابعه در شهرستانها وارد
عمل شدهاند که در شهر زنجان یک عامل اتحادیه
لوازم بهداشتی و آرایشی انتخاب شد که زیرمجموعه
آن  ۱۰۰خرده فروش را پوشش میدهد و در مجموع
 ۱۵۰عامل توزیع ماسکهای مصارفی عمومی را توزیع
میکنند.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان زنجان
گفت :طی چند روز گذشته حدود  ۶۰فقره بازدید از
واحدهای صنفی توزیع کننده ماسک انجام شده که
از این تعداد  ۶مورد متخلف شناسایی و به اداره کل
تعزیرات حکومتی استان ارجاع داده شده است.
فغفوری افزود :در سامانههای شکایات نیز طی ۱۰
روز اول مهر هیچ نوع شکایتی مبنی بر گرانفروشی و

نبود ماسک ثبت نشده و این در حالی است که هم
اکنون  ۱.۵میلیون ماسک در استان انبار شده است
که در صورت نیاز ،بخشهای مختلف بدون هیچ
محدودیتی میتوانند برای دریافت این کاال اقدام کنند.
وی با اشاره به بازدید میدانی اخیر از سطح شهر نیز
اظهار داشت :گروههای جهادی در قالب چادرهای
برپا شده به وفور ماسک مورد نیاز مردم را به قیمت
یکهزار تومان را توزیع میکنند .
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اجتماعی
اقتصادی

ضمیمهرایگانروزنامهدر آذربایجان

استاندار آذربایجانغربی عنوان کرد؛

کمبودنیرویانسانیمتخصصدر بیمارستانهایاستان

استاندار آذربایجانغربی با اشاره به روند افزایشی بیماری کرونا در استان
گفت :بیماری کرونا در استان در اوج خود قرار دارد و در صورت تداوم این روند
با کمبود نیروی انسانی متخصص در بیمارستانها مواجه خواهیم شد.
توگوی خبری اظهار داشت:
به گزارش جامجم محمدمهدی شهریاری در گف 
بیماری کرونا در استان در اوج خود قرار دارد و در صورت تداوم این روند با

کمبود نیروی انسانی متخصص در بیمارستانها مواجه خواهیم شد.
وی کاهش حساسیتها ،بی تفاوتی مردم در رعایت اصول بهداشتی و
کاهش نظارت را از جمله دالیل افزایش بیماری کرونا در استان دانست و
افزود :برای مدیریت هرچه بیشتر بیماری کرونا ضمن اینکه پشتیبانیهای
الزم دارویی و تختهای بستری انجام شده بیمارستانهای خصوصی نیز

بسیج شده اند .استاندار آذربایجانغربی ،با قدردانی از تالش کادر درمان و
پرستاری و پزشکی در  ۷ماه گذشته برای درمان بیماران کرونایی تصریح کرد:
رعایت اصول بهداشتی کلید قطع شیوع کروناست.
وی ادامه داد :مردم در اجرای مصوبات ستاد استانی و ملی مقابله با کرونا باید
اهتمام جدی داشته باشند.

خبر

مدیــرکل کانــون پــرورش فکــری
آذربایجانشرقی:

«آینــده را بایــد ســاخت»؛ شــعار
برنامههایهفتهملی کودک

برنامههای بزرگداشت هفته ملی کودک  ۱۲تا  ۱۷مهر
با تاکید بر آموزههای عاشورایی و شعار «آینده را باید
ساخت» در سراسر استان برگزار میشود.
به گزارش جامجم علی بینش با اعالم این مطلب
تصریح کرد :برنامههای بزرگداشت هفته ملی
کودک به جهت تقارن با اربعین سوگواری حضرت
اباعبدا ...الحسین (ع) با تاکید بر آموزههای
عاشورایی برگزار خواهد شد .وی شعار امسال
هفته ملی کودک را «آینده را باید ساخت» عنوان کرد
و افزود :با توجه به شرایط کرونائی و لزوم مراقبت از
کودکان و پیشگیری از ابتالی آنان به ویروس کرونا،
برنامههای امسال هفته ملی کودک اغلب در فضای
مجازی و شبکههای اجتماعی اجرا خواهد شد.
وی افزایش توجه بزرگساالن به رعایت حقوق
کودکان مهمترین هدف برنامههای بزرگداشت
هفته ملی کودک است .بینش دیدار جمعی از
کودکان با مسئوالن استان و شهرستان ،تجدید
بیعت آینده سازان میهن اسالمی با آرمانهای بلند
شهدای واالمقام ،برپائی کارگاههای هنری و ادبی به
صورت مجازی و با محوریت آموزههای عاشورائی
برای کودکان ،پخش رایگان فیلمهای جذاب به
صورت روزانه و از طریق سایت  kpf.irو تجلیل از
کودکان برگزیده در مهرواره فرهنگی هنری «آب» با
مشارکت شرکت آب منطقهای استان را از جمله
برنامههائی عنوان کرد که همزمان با هفته ملی
کودک اجرا خواهد شد .ویژه برنامههای هفته ملی
کودک از  ۱۲الی  ۱۷مهر سال جاری با شعار «آینده را
باید ساخت» برگزار خواهد شد.

جمهوری اسالمی اریان
وزارت صنعت معدن و تجارت
بی
سازمان صنعت  ،معدن و تجارت استان ارد ل

گازرسانیبهبیشاز هزار و۱۹۰روستای آذربایجانشرقی
مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی با اشاره به اتصال یکهزار و
 ۱۹۴روستان استان به شبکه گاز در  7سال اخیر گفت :گازرسانی به
روستاهای این خطه در دولت تدبیر و امید حدود  ۱۲۰درصد افزایش
یافتهاست.
به گزارش ج امجم سیدرضا توحیدی با بیان اینکه توزیع عادالنه رفاه
در سراسر کشور و گازرسانی به روستاهای صعب العبور و محروم،
مهم ترین عملکرد دولت است ،افزود :از ابتدای فعالیت گازرسانی در
آذربایجان شرقی تا پایان تیر سال  ۱۳۹۲هزار و  ۳۴روستا تحت پوشش
گاز طبیعی قرار گرفته بود.
وی اظهار کرد :به رغم محدودیتهای منابع و مشکالت اجرایی مربوط
به گازرسانی برخی از روستاهای محروم در دورترین نقاط مرزی استان ،با
عزم و اراده دولت در تدوین تبصرههای قانونی و تأمین بودجه و منابع
مالی و تالش نیروهای این شرکت ،گازرسانی به این مناطق محروم اجرا

شده است .مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی گفت :هم اکنون
 ۹۶.۷درصد خانوارهای روستایی استان از نعمت گاز طبیعی بهرهمند
هستند که با اتمام پروژههای در دست اجرا در آینده نزدیک ،تمامی
روستاهای دارای قابلیت گازرسانی ،به مدار مصرف گاز متصل خواهند
شد .وی ادامه داد :با بهره برداری از پروژههای در دست اجرا و آماده
انتخاب پیمانکار این شرکت برای گازرسانی به  ۳۰۶روستا با  ۸هزار و ۵۹۰
خانوار جمعیت ،تمامی روستاهای مشمول گازرسانی آذربایجان شرقی
به مدار مصرف گاز طبیعی متصل خواهند شد و درصد بهرهمندی
روستایی استان به  ۹۹.۲۵درصد خواهد رسید.
وی خاطرنشان کرد :سال گذشته با اجرای یکهزار و  ۴۰کیلومتر شبکه
گاز و نصب  ۱۳هزار و  ۲۵۸انشعاب ۱۵۰ ،روستای استان دارای گاز و ۶
هزار و  ۱۸۸خانوار از گاز طبیعی بهرهمند شدند.
مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی گفت :امسال همزمان با هفته

دولت امسال  ۸۶پروژه گازرسانی روستایی با تحت پوشش قرار دادن
 ۲هزار و  ۳۹۲خانوار با اعتباری افزون بر  ۲۹۰هزار و  ۴۳۰میلیون ریال به
چرخه مصرف گاز طبیعی کشور متصل شد .
وی افزود :اجرای بیش از یکهزار کیلومتر شبکه گاز با نصب  ۱۵هزار
انشعاب و جذب  ۴۱هزار مشترک جدید از اهداف کمی امسال در
ارتقای شاخصهای بهرهمندی مردم از گاز طبیعی میباشد.
وی یادآوری کرد :سال گذشته تمام تعهدات گازرسانی
خود را به رغم اعمال تحریمهای ظالمانه اقتصادی و
محدودیتهای بودجهای و کمبود نقدینگی ،تحقق
بخشیدهایم.
توحیدی اظهار کرد :در زمان حاضر یک میلیون
و  ۶۲۳هزار مشترک زیر پوشش گاز طبیعی در
استانهستند.

کارخانهماسکسهالیهدر اردبیلافتتاحشد

با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل و رئیس
سازمان صنعت ،معدن و تجارت ،مجهزترین کارخانه تولید ماسک
سه الیه پزشکی استان با ظرفیت تولید روزانه  ۳۰۰هزار ماسک
استاندارد افتتاح شد.
به گزارش جامجم امام جمعه اردبیل در آئین افتتاح این مجموعه،
کارآفرینان امروز استان را «سرداران جنگ اقتصادی» عنوان کرد

آگهي فراخوان

و گفت :افتتاح مجموعههای تولیدی با کیفیت در این شرایط
اقتصادی ،در توسعه آینده استان و رفع بیکاری مثمرثمر خواهد بود
و امیدواریم زمینه صادرات محصوالت خوب این مجموعه نیز در
اولین فرصت فراهم شود .رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان با اشاره به فعالیت  ۲۶واحد تولیدی ماسک در استان گفت:
این واحدها با ظرفیت تولید  ۵۰۰هزار ماسک در روز فعالیت میکنند

و این مجموعه که یکی از واحدهای راکد در شهرک صنعتی شماره ۲
اردبیل بود با همت بلند سرمایه گذاران عزیز به چرخه تولید استان
بازگردانده شد و در فاز اول با ظرفیت تولید  ۱۵۰هزار عدد در روز
فعالیت خواهد کرد.
رامین صادقی تجهیزات و امکانات شرکت کاال سالمت آرتا کاسپین
را یک مجموعه کامال اتوماتیک و به روز عنوان کرد و افزود :این
مجموعه یک واحد تمام اتوماتیک با  ۲خط تولید و قابل افزایش
تا  ۸دستگاه میباشد که محصوالت تولیدی آن با بهترین کیفیت
به دست مصرف کنندگان خواهد رسید .مدیرعامل شرکت کاال
سالمت آرتا کاسپین نیز با اشاره به سرمایه_گذاری  ۱۰میلیارد
تومانی برای تکمیل این مجموعه گفت :این واحد با مساعدت
استاندار و حمایتهای سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان،
از رکود خارج شده و آماده تولید ماسکهای پزشکی با کیفیت
در استان است که با تجهیز و راه اندازی تجهیزات بعدی ،ظرفیت
تولیدی این کارخانه تا  ۳۰۰هزار عدد در روز قابل افزایش است.
علیرضا موسوی اشتغالزایی مستقیم این واحد را  ۲۰نفر اعالم کرد
و افزود :در صورتی که از بابت تامین مواد اولیه مشکلی نداشته

نوبت اول

اطالعیه بسیار مهم

شماره125/25090:
تاریخ99/06/30:

ثبت نام جهت عضويت در هيات مديره و بازرس اتحاديه صنف
دفاتر حمل و نقل كاال و صنوف الحاقی شهرستان اردبيل

به آگاهي مي رساند با عنايت به آيين نامه اجرايي نحوه برگزاري انتخابات هيات مديره و بازرسان
اتحاديه هاي صنفي(موضوع تبصره  3ماده  22و  23قانون نظام صنفي) و به استناد مجوز
كميسيون نظارت مركز استان در نظر است انتخابات هيات مديره و بازرس اتحاديه صنف «دفاتر
حمل و نقل كاال و صنوف الحاقي شهرستان اردبيل » برگزار ميگردد.
لذا خواهشمند است چنانچه داوطلب عضويت در هياتمديره و بازرس اتحاديه فوق مي باشيد از
مورخ  99/07/15لغايت  99/07/29با در دست داشتن شناسه صنفي و مراجعه به سامانه انتخابات
اصناف به آدرس اينترنتي  http://election.iranianasnaf.irنسبت به ثبت نام خود و اخذ
كد رهگيري اقدام نموده و در ساعات اداري با در دست داشتن مدارك  1شناسنامه و كارت ملي
 2پروانه كسب معتبر  3اصل مدرك تحصيلي  4يك قطعه عكس  3*4در محل دفتر
هيات اجرايي برگزاري انتخابات مستقر در سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان واقع در خيابان
شهيد مطهري جنب بيمه ايران ،طبقه همكف ( اتاق  ) 211حضور به هم رسانيد.
شرايط داوطلبان عضويت در هيات مديره و بازرس اتحاديه:
-1تابعيت جمهوري اسالمي ايران
 -2اعتقاد و التزام عملي به نظام جمهوري اسالمي ايران
 -3نداشتن سوء پيشينه كيفري موثر
 -4عدم ممنوعيت تصرف در اموال ،مانند حجر ،ورشكستگي و افالس
 -5عدم اعتياد به مواد مخدر
 -6عدم اشتهار به فساد
 -7داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم براي افراد فاقد سابقه عضويت در هياتمديره اتحاديه
 -8حداكثر سن در زمان ثبت نام  75سال
 -9داشتن پروانه كسب معتبر دائم
 -10داشتن وثاقت و امانت
هيــات اجرايــی برگــزاری انتخابــات اتحاديــه های صنفــی شهرســتان اردبيل

باشیم ،فاز دوم مجموعه بزودی راه اندازی خواهد شد تا با حداکثر
توان این مجموعه ،نیازهای مراکز درمانی و بهداشتی استان تامین
شود.
بهرام پور ابوالقاسم دیگر سرمایه گذار این طرح نیز با بیان اینکه
به علت تجهیزات خریداری شده تمام اتوماتیک در این مجموعه،
محصول نهایی کامال بهداشتی و صنعتی و بدون دخالت نیروی
انسانی به بازار مصرف روانه خواهد شد گفت :تکمیل و راه اندازی
این مجموعه در سال جهش تولید ،ادای ِدینی بود برای شهر و
استان اردبیل تا بخشی از نیازهای شهروندان تامین شود.
وی با اشاره به کیفیت منحصر به فرد محصوالت تولیدی این
مجموعه برای مصارف بهداشتی و درمانی افزود :این مجموعه
آماده خدمات رسانی و تامین نیازهای تمام دستگاههای دولتی و
خصوصی و مراکز درمانی است.
الزم به ذکر است این مجموعه یکی از دهها واحد راکد استان
محسوب میشد که با همت سرمایه گذاران بومی و با حمایتهای
مسئوالن مربوطه دوباره به چرخه تولید بازگشته و بخش قابل
توجهی از نیاز استان به ماسک بهداشتی را تامین خواهد کرد.

قابـل تـوجه جایگاهداران سوخت
فراخوان مشموالن مرحله هشتم اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده
با عنایت به مفاد جزء (پ) بند ( )3ماده ( )2آییننامه اجرایی بند (الف) تبصره ( )14ماده واحده قانون بودجه سال
 1399کل کشور و اختیارات حاصل از مقررات ماده ( )18قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیه جایگاهداران سوخت
(فرآوردههای نفت و گاز) با هر حجم از فروش و يا درآمد کاال و ارائه خدمات که به موجب فراخوانهای قبلی ،تاکنون
برای اجراي قانون فراخوان نشدهاند ،مشمول اجراي قانون مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای سال 1399خواهند شد.
اشخاص مذکور كه بعد از تاريخ اجراي فراخوان نيز ايجاد ،تأسيس و به ثبت ميرسند و يا شروع به انجام فعاليت ميكنند ،در
صورت فعاليت با هر حجم از فروش و يا درآمد (كاال و خدمت) مشمول اجراي قانون از تاریخ شروع فعالیت ميباشند   .

 تذكر بسيار مهم:

جایگاهدارانی كه واجد شرايط فراخوانهای یادشده قبلی و اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده بودهاند ،حتي در صورت انطباق
با شرايط مشموليت مرحله هشتم ثبتنام اين نظام مالياتي جزو مؤديان مشمول مراحل قبلي ثبتنام و اجراي قانون محسوب و
مكلف به اجراي مقررات از تاريخ شمول فراخوان مربوطه خواهند بود.
کارمزد و مالیات و عوارض ارزش افزوده جایگاهداران در قیمتهای تکلیفی فرآوردههای نفت و گاز لحاظ شده است
و جایگاهداران اجازه وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده مازاد بر قیمت تعیینشده را از خریداران سوخت ندارند.
مهلت و نحوه انجام ثبتنام

از فعاالن اقتصادي فراخوانشده دعوت ميگردد از تاريخ درج اطالعيه در جرايد ،در صورت ثبتنام در سامانه عملیات الکترونیک
مالیاتی (ثبتنام الکترونیک) به نشانی  tax.gov.irنسبت به تکمیل آن و در صورت عدم ثبتنام نسبت به ثبتنام در سامانه
فوقالذکر اقدام نمایند.
تاريخ اجراي قانون

اشخاص مشمول این فراخوان ،از تاريخ  1399/1/1مكلف به اجراي تكاليف مقرر در قانون از جمله وصول ماليات و عوارض ارزش
افزوده نسبت به کارمزد فروش فرآورده و فروش سایر کاالها و خدمات از خريداران کاال و خدمات ،ارائه اظهارنامه و واريز ماليات و
عوارض بر ارزش افزوده به حسابهاي تعيينشده توسط سازمان امور مالياتي كشور ميباشند.
اين اطالعيه در حكم بخشنامه براي ادارات كل امور مالياتي ،اتحاديههاي ذيربط و ساير مجامع و تشكلها محسوب
ميگردد.

 021 – 35019ستاد خبري دفتر مركزي حراست

 1526مركز ارتباط مردمي

روابط عمومي اداره كل امور مالياتي استان اردبيل

ضمیمه رایگان روزنامه جام جم در آذربایجان

سه شنبه  15مهر 1399

دانش آموزان ممتاز و گلهای سرسبد كاركنان

جمعیت هالل احمر استان اردبیل در سال تحصیلی 98-99
شاگردان ممتاز
جمعیت هالل احمر
نسیم الیاسیان

اسرا اسالمی

ماهان نظری

علی محمدی

پرهام عاجلی

محمدمبین سیدپور

آنیا نظری

النا قاسمی

طاها حسین نژاد

رضا اثنا عشری

سوم ابتدایی

سوم ابتدایی

سوم ابتدایی

دوم ابتدایی

دوم ابتدایی

دوم ابتدایی

دوم ابتدایی

اول ابتدایی

اول ابتدایی

اول ابتدایی

اول ابتدايی

شایان حاجتی
معدل :خیلی خوب

معدل :خیلی خوب

معدل :خیلی خوب

معدل :خیلی خوب

معدل :خیلی خوب

معدل :خیلی خوب

معدل :خیلی خوب

معدل :خیلی خوب

معدل :خیلی خوب

معدل :خیلی خوب

معدل :خيلی خوب

مهدی اكبرزاده

استان اردبیل (ستاد)

بنیامین فروزش فرد

پویا باوفا

آیالر باقری

پرهام نظری

ایلیا مهاجری

محمدمهدی عباسی

محمد مهدی ضربی

سیده الینا حجتی

ثمین حاجی قلیزاده

آنیتا باقری

علی رضا اسمعیلی سرابی

ثنا خوش رفتار

ششم ابتدایی

پنجم ابتدایی

پنجم ابتدایی

پنجم ابتدایی

چهارم ابتدایی

چهارم ابتدایی

چهارم ابتدایی

چهارم ابتدایی

چهارم ابتدایی

چهارم ابتدایی

چهارم ابتدایی

چهارم ابتدایی

سوم ابتدایی

معدل :خیلی خوب

معدل :خیلی خوب

معدل :خیلی خوب

معدل :خیلی خوب

معدل :خیلی خوب

معدل :خیلی خوب

معدل :خیلی خوب

معدل :خیلی خوب

معدل :خیلی خوب

معدل :خیلی خوب

معدل :خیلی خوب

معدل :خیلی خوب

معدل :خیلی خوب

نگار حسینی

پارال نواختی مقدم

مریم نوروزی

آیالر سالمی

علی رضا عالی همت

سهند نورمند

پویا نصیری

اسماء قاهری

مبینا فتاح زاده

ملیسا زار ع زاده

امیرمحمد پاشازاده

دوم راهنمایی

دوم راهنمایی

سیدمحمدمهدیفاطمینیا

معدل20 :

اول راهنمایی

اول راهنمایی

ششم ابتدایی

ششم ابتدایی

ششم ابتدایی

ششم ابتدایی

ششم ابتدایی

ششم ابتدایی

معدل19/45 :

معدل19/71 :

معدل :خیلی خوب

معدل :خیلی خوب

معدل :خیلی خوب

معدل :خیلی خوب

معدل :خیلی خوب

معدل :خیلی خوب

آیلین اسمعیلی سرابی

اول دبیرستان
معدل18/74 :

سوین حاجی قلیزاده
اول دبیرستان
معدل19/36:

امیرمحمد اسالمی

محمدرضا ولی زاده

امیرحسین آقامرادی

دوم راهنمایی

دوم راهنمایی

دوم راهنمایی

معدل18/88 :

معدل19/33 :

معدل19/60 :

معدل20 :

محمدرضا فكری

امیرحسین سلطانی

عرفان معبودی

علی سینا نوروزی

عرفان انوری آذر

دوم دبیرستان

دوم دبیرستان

دوم دبیرستان

معدل18/21 :

معدل19/02 :

معدل20 :

دوم دبیرستان
معدل17/08 :

دوم دبیرستان
معدل17/33 :

ارمیا اصغری

اول دبیرستان
معدل19/64 :

ایلیا نصیری

ملیكا لطفی

آیلین مهاجری

سوم راهنمایی

سوم راهنمایی

سوم راهنمایی

سوم راهنمایی

سوم راهنمایی

معدل18/93 :

معدل19/90 :

معدل19/93 :

معدل19/93 :

معدل20 :

شاگردان ممتاز

شاگردان ممتاز

جمعیت

جمعیت هالل
احمر شهرستان
بیله سوار

سحر زارعی

پرنیان فروتن شاد

مبینا محمدپور

ریحانه نوری

سانیا ملكی

دوم راهنمایی

دوم راهنمایی

اول راهنمایی

ششم ابتدایی

ششم ابتدایی

معدل19/05 :

معدل19/95 :

معدل20 :

معدل :خیلی خوب

معدل :خیلی خوب

امیر مهدی پرویزی
ششم ابتدایی
معدل :خیلی خوب

علی آقایی
ششم ابتدایی
معدل :خیلی خوب

محمدمتین مظفری
چهارم ابتدایی
معدل :خیلی خوب

تینا سودی
چهارم ابتدایی
معدل :خیلی خوب

پری ماه فروتن شاد
سوم ابتدایی
معدل :خیلی خوب

سارینا آقایی
اول ابتدایی
معدل :خیلی خوب

هالل احمر
شهرستان اردبیل

شاگردان ممتاز
جمعیت
الیكا هادی

زهرا بزانه

نیما جباری

دوم دبیرستان

اول دبیرستان

دوم راهنمایی

معدل17/91 :

معدل17/43 :

معدل19/88 :

زهرا آذرپرند

یسنا آذرپرند

ششم ابتدایی

دوم ابتدایی

معدل :خیلی خوب

معدل :خیلی خوب

هانیه بهروز
دوم راهنمایی
معدل19/96 :

صبا بزانه

الینا هادی

متین سروری

رقیه جباری

امین سروری

اول راهنمایی

چهارم ابتدایی

چهارم ابتدایی

سوم ابتدایی

اول ابتدایی

معدل19/98 :

معدل :خیلی خوب

معدل :خیلی خوب

معدل :خیلی خوب

معدل :خیلی خوب

هالل احمر
شهرستان پارس آباد

جعفرصادق افغانی

وقار شهبازی

اسماء بیدار

دوم دبیرستان

ششم ابتدایی

چهارم ابتدایی

معدل18/89 :

معدل :خیلی خوب

معدل :خیلی خوب

شاگردان ممتاز

شاگردان ممتاز

شاگردان ممتاز

جمعیت

جمعیت

جمعیت

هالل احمر

آیما نجفی

هالل احمر

محمدمهدی علی زاده

نرگس عیوضی

الینا رنجبر

اول راهنمایی

چهارم ابتدایی

چهارم ابتدایی

معدل20 :

معدل19/95 :

معدل :خیلی خوب

معدل :خیلی خوب

آوا اكبری

ایلیا ابراهیمی

چهارم ابتدایی

دوم ابتدایی

دوم ابتدایی

اول ابتدایی

شهرستان

معدل :خیلی خوب

معدل :خیلی خوب

معدل :خیلی خوب

معدل :خیلی خوب

مشگین شهر

محمدهادی فرجی

مریم فرجی

محمدطاها فرجی

سوم ابتدایی

سوم ابتدایی

معدل :خیلی خوب

معدل :خیلی خوب

شهرستان کوثر

چهارم ابتدایی

شهرستان سرعین

معدل :خیلی خوب

زهرا خداویردی پور
سوم راهنمایی

محمدطاها قربانی
سوم ابتدایی
معدل :خیلی خوب

ابوالفضل فتحی

نرگس علی زاده

سوم ابتدایی

دوم ابتدایی

معدل :خیلی خوب

معدل :خیلی خوب

شاگردان ممتاز

جمعیت
هالل احمر

هالل احمر
مونا عبادی

امیرحسین ابراهیمی

اول راهنمایی

پنجم ابتدایی

چهارم ابتدایی

معدل19/38 :

معدل :خیلی خوب

معدل :خیلی خوب

ایلیا حسین اوغلی

الینا حسین اوغلی

متین حسن نژاد

حمیدرضا شرقی

مرتضی شیری

دوم دبیرستان

پنجم ابتدایی

چهارم ابتدایی

معدل18/50 :

معدل :خیلی خوب

معدل :خیلی خوب

شاگردان ممتاز

امیررضا فرجی

پرهام صباحی

اول راهنمایی

ششم ابتدایی

معدل19/04 :

معدل :خیلی خوب

تقدیر و تشكر

معدل :خیلی خوب

نیر

گرمی

ششم ابتدایی
معدل :خیلی خوب

جمعیت

هالل احمر

پنجم ابتدایی

شهرستان

محسن عبدی

شاگردان ممتاز

جمعیت

شهرستان

شهرستان خلخال

شاگردان ممتاز

جمعیت
متین سرداری

هالل احمر

مهرشاد سرباز

آتنا نجاتی

ثنا صباحی

نرجس الطافی

نوشین الطافی

اول راهنمایی

پنجم ابتدایی

چهارم ابتدایی

سوم ابتدایی

اول ابتدایی

معدل18/71 :

معدل :خیلی خوب

معدل :خیلی خوب

معدل :خیلی خوب

معدل :خیلی خوب

بدینوسیله از كلیه كسانی كه در امر تعلیم و تربیت فرزندان كاركنان
جمعیت هالل احمر استان اردبیل تالش كردند قدردانی و تشكر می نماییم .
روابط عمومی جمعیت هالل احمر استان اردبیل

هالل احمر
شهرستان نمین

پینار سرداری
سوم راهنمایی
معدل18/76 :

علی طاعتی

محمد ذاكری

سوم راهنمایی

دوم راهنمایی

معدل19/83 :

معدل19/33 :

سرپرستآذربایجانشرقی:وحیدهحاجیمحمدیاری041-35579285-9
سرپرست استان آذربایجان غربی :میثم قربانی 044-32256311-13
سرپرست استان اردبیل :نورالدین امامی 045-33353800-
سرپرست استان زنجان :احمد حسنی 024-33362236-

صاحبامتیاز:
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
تحریریه شهرستانها021-44233511 :

w w w. d a n e s h p a y a m . i r

روزنامه فرهنگی ،اجتماعی صبح ایران

هـ ـ ـ ــرچه فراگرفتم و هـ ـ ــرچه ورق زدم
چي ـ ـ ــزى نبود غير حجابى پس از حجاب
ه ـ ــان اى عزيز ،فصل جوانى بهوش باش
در پي ـ ـ ــرى ،از تو هيچ نيايد به غير خواب

امامخمینی

(ره)

w w w. j a m e j a m d a i l y. i r

سه شنبه  15مهر 1399
خبر

عضو شورای شهر ارومیه:

تسهیالت کرونایی صنعت
گردشگری کجا هزینه شد؟

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل گفت :باید از
وزیر میراث فرهنگی سوال شود که تسهیالت
کرونایی صنعت گردشگری که قرار بود
تسهیالتی برای افرادی که در این حوزه دچار ضرر
و زیان شدهاند اختصاص یابد ولی محقق نشده
است ،کجا هزینه شد؟
به گزارش جامجم به نقل از خبرگزاری تسنیم
آیت اهلل سید حسن عاملی در دیدار با فعاالن
گردشگری شهرستان سرعین اظهار داشت:
یکی از مهمترین و اساسیترین برنامههای
گردشگری استان اردبیل توسعه بخش
گردشگری با توجه به ظرفیتهای موجود در
مناطق مختلف است که باید به عنوان یکی از
ضروریات مورد توجه توجه جدی قرار گیرد.
نماینده ولی فقیه در استان اردبیل با اشاره
به اینکه کشور ترکیه در حوزه گردشگری
ابتکار عمل به خرج داده است ولی باز با جاذبه
موجود در ایران قابل قیاس نیست ،بیان کرد:
خداوند در سرعین شفا قرار داده است که این
شهرستان با وجود جاذبههای طبیعی بخصوص
آبگرمها میتواند در جهان سرآمد باشد اما باید
تبلیغات جهانی نیز داشته باشند .وی افزود :باید
از وزیر میراث فرهنگی سوال شود که تسهیالت
کرونایی صنعت گردشگری که قرار بود
تسهیالتی برای افرادی که در این حوزه دچار ضرر
و زیان شدهاند اختصاص یابد ولی محقق نشده
است ،کجا هزینه شده تا فعاالن با احساس
دلگرمی و حمایت در این حوزه با عشق و عالقه
به کار خود ادامه دهند و هیچوقت در این عرصه
ناامیدنشوند.

شهرداری مصوبات مناسبسازی معابر را اجرایی کند
عضو شورای شهر ارومیه گفت :اعضای شورای شهر مصوباتی را در مورد مناسبسازی معابر،
خیابانها و حمل و نقل عمومی ارائه داده است که شهرداری باید به این مصوبه عمل کرده
و آن را اجرایی کند.
ب نبودن فضاهای عمومی برای تردد معلوالن نه تنها موجب
به گزارش جام جم مناس 
محرومیت آنان برای استفاده از خدمات شهری میشود بلکه برخی از معابری که به اسم
معلوالن و جانبازان مناسبسازی میشوند به دلیل رعایت نکردن شاخصها ،آنان را ناتوانتر
کرده و حتی موجب صدمهرساندن به معلوالن میشود.
جانبازان و معلوالن در میان هزاران مشکلی که با آنها دست و پنجه نرم میکنند ،مرمت و
بازسازی معابر کوچکترینکاری است که میتوان برایشان انجام داد ،چرا که رفاه اجتماعی حق
طبیعی و قانونی هر انسانی است.
معلوالن و جانبازان در مسیر رفت و آمد در خیابانها و کوچه پسکوچههای شهر بسختی
تردد میکنند و ضرورت ایجاب میکند حداقل دستاندازها و موانع موجود در مسیرشان را
برطرف سازیم .فرهنگ و فرهنگسازی در هر کشوری در اولویتهای آن جامعه قرار دارد،
چرا که در صورتیکه هزاران قانون حمایتی از معلوالن تصویب شود و فشارهای بسیار بر
برنامهریزان و مجریان آورده شود تا این قوانین را بهتر و کاملتر از قبل اجرا کنند ،تا زمانی که
در باور مجری و مردم تفکر مبتنی بر اینکه یک معلول هم حق زندگی دارد نباشد ،هر قدر هم
که طر حهای حمایتی اجرا شود بازهم با کارشکنی برخی از کارفرمایان و جمعی از مردم روبهرو
خواهیم بود.
* برخی از مسئوالن معنای مناسبسازی معابر برای معلوالن و جانبازان را نمیدانند
آقاباالپور ،مددکار بهزیستی که خود از عدممناسبسازی معابر و خیابانها رنج میبرد در این

زمینه گفت :برخی از مسئوالن اصال معنای مناسبسازی معابر برای معلوالن و جانبازان را
نمیدانند.
وی افزود :به عنوان مثال رمپهای اجرا شده در ورودی برخی ادارات و بانکها دارای شیب
غیراستاندارد بوده که بسیار غیرایمن و خطرآفرین است و مشکالتی برای معلوالن به دنبال
دارد .آقاباالپور اظهار داشت :وقتی از عدم مناسبسازی در ورودی ساختمانها گالیه میکنیم،
کارمندان برخی ادارات با لحن بسیار معترضانهای میگویند الزم نیست برای انجام امور خود
داخل ساختمان حاضر شوید خودمان بیرون آمده و کارهای اداری شما را انجام میدهیم.
* معلوالن هنگام تردد در خیابان با دریچههای دفع آبهای سطحی روبهرو میشوند
در ادامه معصوم علیزاده یکی از شهروندان که در اثر بیماری با مشکالت حرکتی روبهرو شده
در رابطه با وضعیت خیابانهای شهر که سبب تشدید این مشکالت برایش شده است
میگوید :معلوالن هنگام تردد در خیابان با چاهها و دریچههای دفع آبهای سطحی بسیاری
روبهرو میشوند که فاقد سرپوش است و این خود منجر به حادثه بویژه برای معلوالن نابینا
میشود که گاه این اتفاقات جبران ناپذیر خواهد بود.
وی بیان کرد :در طر حها و پروژههای عمرانی و ساختمانها ،باید توجه جدی به وضعیت
معلوالن و افراد کمتوان جسمی صورت پذیرد ،تا این بخش جامعه نیز بتوانند از فضاهای
عمومی شهر حداکثر استفاده را داشته باشند و وقتی یک معلول نمیتواند از پل هوایی
استفاده کند یا وارد پارک شود ،به این معنی است که شهر معلول بوده چرا که قادر نیست
این امکانات را که حق شهروندان است در اختیار آنها قرار دهد.
* وضعیت شهر به هیچ وجه قابل قبول نیست
محمد خلیلپور ،عضو شورای شهر ارومیه در رابطه با معضل معابر ارومیه برای عبور و مرور

گردشگرپذیرترین روستای زنجان معرفی شد
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان زنجان گفت :همزمان با هفته
گردشگری ،روستای علم کندی شهرستان ماهنشان با کسب باالترین امتیاز به عنوان
گردشگرپذیرترین روستای استان زنجان معرفی شد».
به گزارش جام جم ،امیر ارجمند در آیین تقدیر از برترینهای گردشگری استان زنجان
گفت :در سال  2020میالدی شعار روز جهانی گردشگری ،توسعه روستایی از طرف
سازمان جهانی جهانگردی نامگذاری شده است و گردشگری در روستاها از جمله
راهکارهایی است که منجر به اشتغال پایدار روستایی و حفظ محیط زیست میشود.
 ۲۹شاخص در  ۸گروه برنامه ریزی و مدیریت ،گردشگری ،میراث فرهنگی ،صنایع دستی،
سرمایه گذاری ،مشارکت اقتصادی ،زیرساخت و پایداری زیست محیطی مورد ارزیابی
قرار گرفت.

پذیرش آگهی در استان های شمال غربی کشور
آذربایجان شرقی 041-35579285
آذربایجان غربی

044-32256311-13

معلوالن در سطح شهر گفت :وضعیت معابر شهری به جز چندین خیابان برای معلول و
جانباز مناسب نبوده و از این بابت وضعیت شهر به هیچ وجه قابل قبول نیست.
وی افزود :شورای شهر ارومیه مصوباتی را در مورد مناسبسازی معابر ،خیابانها و حمل و
نقل عمومی ارائه داده است که شهرداری باید به این مصوبه عمل کرده و اجرایی کند.
وی با اشاره به دشواری استفاده معلوالن از وسایل حمل و نقل عمومی گفت :متاسفانه
ایستگاههای اتوبوس مناسب برای معلوالن به منظور استفاده آنان از حمل و نقل عمومی
نیست .عضو شورای شهر ارومیه بیان کرد :زمانی که ونهای مناسبسازی شده برای
معلوالن در سطح شهر خراب میشوند برای تعمیر به استانهای همجوار فرستاده میشود
که این موضوع مشکالت و هزینه فراوانی را در پی دارد.
وی تصریح کرد :در حال حاضر یک ون مخصوص حمل و نقل معلوالن و جانبازان در سطح
شهر در حال فعالیت است.

اردبیل

045-33353800

زنجان

024-33362236

وی افزود :نتیجه نهایی این ارزیابی همزمان با هفته گردشگری با انتخاب روستای برتر
هر شهرستان و استان زنجان شد که بر اساس بررسیهای انجام شده ،روستای شیت
در شهرستان طارم ،روستای گوگرچینک در شهرستان خدابنده ،روستای درسجین
درشهرستان ابهر ،روستای گالبر در شهرستان ایجرود ،روستای حاج سیران در شهرستان
زنجان ،روستای سوکهریز در شهرستان خرمدره ،روستای ویر در شهرستان سلطانیه و
روستای علم کندی در شهرستان ماهنشان به عنوان برترین روستاهای گردشگرپذیر
انتخاب شدند.
مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان زنجان افزود :روستای
علم کندی در شهرستان ماهنشان با کسب باالترین امتیاز به عنوان برترین روستای
گردشگرپذیر انتخاب شد.

افتتاح اولین پایانه صادراتی فرش دستباف ایران در زنجان

رئیس سازمان صنعت  ،معدن و تجارت استان زنجان
اعالم کرد :با پیگیریهای صورت گرفته نخستین پایانه
صادراتی فرش دستباف ایران در استان زنجان افتتاح
میشود.
به گزارش جامجم ناصر فغفوری گفت :با توجه به جایگاه
صنعت فرش در کشور و توجه به صادرات غیر نفتی با

نگاه فرش  ،نیاز به احداث زیرساختهای خاصی در سطح
کشور بود که با توجه به پتانسیل استان زنجان در زمینه
فرش و نزدیکی آن به استانهای دارای پتانسیل همچون
قم ،کردستانوتبریز ،پایانهصادراتیفرشدستبافایران
در روز یکشنبه 13مهر باحضور مسئوالنملیواستانیدر
استانزنجانافتتاحشد.
وی یادآور شد :در راستای راه اندازی این پایانه صادراتی در
زنجان  ،زیر ساختهای الزم از قبیل دفاتر گمرکی  ،دفاتر
پستی  ،دفاتر ارائه خدمات بازرگانی و حوزه حمل و نقل ،زیر
ساختهای نرم افزاری و دفاتر ارتباطی خارج از کشور ایجاد
میشود .این مقام مسئول تصریح کرد :هم اکنون دفاتر
ارتباطیپایانهصادراتیفرشایرانباکشورهایهند آلمان
و کانادا آماده میباشد .رئیس سازمان صنعت  ،معدن و
تجارت استان عنوان کرد :راه اندازی پایانه صادراتی فرش

دستباف باعث میشود فرش کشور با نگاه صادراتی
تولیدشدهوفرایندصادراتتسهیل گردد.
وی افزود  :تمام تالشمان بر این است که بتوانیم این
مشوقها و تسهیالت را به تمام تجار کشور ارائه دهیم.
فغفوری اظهار داشت :فعالیت این پایانه صادراتی نقش
بسیار موثری در جهش صادرات خواهد داشت که با
استقرار آن در زنجان شاهد تحول این صنعت اعم از
بافندگی  ،رنگرزی و صادرات فرش خواهیم بود.
شایان ذکر است پایانه صادراتی فرش دستباف ایران در
استان زنجان در مساحتی بالغ بر  5هزار مترمربع راه اندازی
میگردد که دارای بخشهای گالری  ،سالن اجتماعات
سالن مزایده  ،کالسهای آموزشی و  ITو واحدهای
خدماتجانبیاز قبیلرستوران ،کافیشاپوپشتیبانیاز
طریق 2سایتاینترنتیداخلیوخارجیمیباشد.

رشد  ۱۵درصدی استفاده از مجازات جایگزین حبس در آذربایجان غربی
رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی گفت :در زمینه مجازاتهای جایگزین حبس
در  6ماه نخست امسال به تعداد چهار هزار و  674فقره مجازات جایگزین استفاده
شده که نسبت به مدت زمان مشابه در سال  98به میزان  15درصد رشد داشته
است ،همچنین در شش ماه نخست  99تعداد  213نفر از پابند الکترونیک استفاده
کرده و نیز در همین مدت در سال  99تعداد  63نفر مشمول عفو و از زندان آزاد
شدهاند.
به گزارش جام جم ،علی اکبر گروسی در سومین جلسه شورای معاونان دادگستری
با ارائه آماری از کاهش مجازات و مجازات جایگزین حبس در استان اظهار داشت:
در  6ماه نخست امسال برای 9هزار و  831فقره تاسیسات ارفاقی برای محکومان
در محاکم قضایی استان مورد استفاده قرار گرفته است که نسبت به مدت زمان
مشابه سال گذشته از رشد  27درصدی برخوردار بوده است.
وی افزود :در زمینه مجازاتهای جایگزین حبس در  6ماه نخست امسال برای ۴هزار
و  674فقره مجازات جایگزین استفاده شده که نسبت به مدت زمان مشابه در سال
 98به میزان  15درصد رشد داشته است ،همچنین در شش ماه نخست  99تعداد
 213نفر از پابند الکترونیک استفاده کرده و نیز در همین مدت در سال  99تعداد 63
نفر مشمول عفو و از زندان آزاد شدهاند.
رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی تصریح کرد :هدف از تشکیل این جلسه در
راستای عملیاتی کردن سیاستهای ابالغی ریاست معظم قوه قضائیه است و باید
ً
تمام نکاتی را که از سوی معظم له ابالغ شده است دقیقا بررسی و برای عملیاتی
کردن آنها تصمیمات الزم اتخاذ میشود.
گروسی بیان کرد :آن چیزی که اهمیت باالیی دارد کاستن از وقت رسیدگیها و
همچنین کاستن از پروندههای موجود است و باید نهایت تالش را به کار برد تا
بتوانیم آمار پروندههای مختومه را نسبت به آمار پروندههای موجود کاهش دهیم.
این مقام مسئول تاکید کرد :گرچه کار دستگاه قضایی زیاد است ولی ما باید از
جهادگران و ایثارگران تاسی بگیریم و مثل همیشه با کار جهادی و انقالبی و با اتحاد
و همدلی کارها را پیش ببریم .وی اضافه کرد :تکمیل فرآیند دادرسی الکترونیک در
استان کمک فراوانی بر کاهش اوقات رسیدگی و کاهش هزینههاست و نیز با توجه

به وجود شرایط کرونایی در کشور دادرسی الکترونیک مانع شیوع ویروس کووید 19
است که دادگستری استان همت خود را گذاشته تا بتواند در کل استان این فرایند
را تکمیل و عملی کند .گروسی در قسمت دیگری از صحبتهای خود به ظرفیت
بسیار باالی شورای حل اختالف در ایجاد صلح و سازش در پروندهها اشاره کرد و
از مردم هم خواست تا مشکالت حقوقی و قضایی خود را ابتدا در شوراهای حل
اختالف مطرح کنند چرا که صلح و سازش در پروندهها عداوت و کدورتی را که بین
اصحاب پرونده ایجاد شده از بین میبرد و اقرب به رضایت الهی هم هست.
خاطرنشان میشود جلسه شورای معاونین با بیان نقطه نظرات مسئولین قضایی
استان به کار خود ادامه داد و حاضران هر کدام در باب موضوعات و دستورات
جلسه به بیان دیگاه خود و ارائه نظر پرداختند و جلسه با تصویب مصوباتی به کار
خود پایان داد.

