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یجان
آذربا

مدیر کل میراث فرهنگی آذربایجان غربی :
خسارت ۱۵۰ میلیارد تومانی کرونا به حوزه گردشگری استان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی اردبیل خبر داد؛
بیشتر بخوانید

منتظر تایید برای ایجاد 
منطقه آزاد اردبیل 

هستیم

رعایت حقوق شهروندی 
دستورالعمل نیست، 

تکلیف است

گهی مزایده عمومی     آ
فروش امالک و مستغالت  

شماره 493/99/4          

نماینده اردبیل در مجلس:

معاون استاندار زنجان:

توزیع 700 هزار ماسک رایگان 
معیشتی  بسته  هزار   ۵7 و 

بین مردم 

درآمد موقوفات آذربایجان غربی 
به ۱9 میلیارد تومان رسید 

ناحیه  سپاه  گفت:  تبریز  امامت  ناحیه  سپاه  فرمانده 
قالب  در   ، کرونا  ویروس  شیوع  زمان  از  تبریز  امامت 
پذیر  آسیب  خانواده های  کنار  در  همیشه  مؤمنانه  کمک  رزمایش 

بوده و خواهد بود.
این که  بیان  با  صفدری  حسن  پاسدار  سرهنگ  جام جم  گزارش  به 
ارزش  به  معیشتی  بسته  هزار   ۵۷ از  بیش  رزمایش  مرحله   ۸ در 
توسط  محروم  و  بضاعت  کم  خانواده های  برای  تومان  میلیارد   ۱۷
بسته های  این  کنار  در  گفت:  است  شده  توزیع  امامت  ناحیه  سپاه 
آن  گوشت  توزیع  و  قربانی  ذبح  نظیر  دیگری  فعالیت های  معیشتی 
به  نیز   ... و  بضاعت  کم  زوج های  برای  جهیزیه  تهیه  نیازمندان،  بین 

ارزش بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان ، انجام شده است.

مدیر کل اوقاف استان:

فرمانده سپاه ناحیه امامت تبریز  
خبر داد؛
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زی اردبیــل؛  ۴.۵ میلیون تن  ظرفیت تولید محصوالت کشــاور
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یتون حق مردم زنجان اســت؛  ایجاد بازارچه ز

لید  ؛ قطــب تو ن نجا ز
ر کشــو ر  ن د یتو ز

به تعدادی خانم و آقا با سنین زیر ۳۵ سال
در تولیدی کیک و پیراشکی  

کار به صورت شیفتی چرخشی هفتگی 
حقوق قانون کار  

جابه جایی کارکنان با سرویس 
ساعت کاری ۱۲ ساعت نیازمندیم.

شماره ۰۹۱۴۸۸۷۱۸۸۵
۰۹۹۱۱۹۱۳۴۴۸

استخدام

رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور گفت: امسال طبق برآورد های انجام شده، 
به  که  آن  کرد بدون  برداشت  ارومیه  از دریاچه  آرتمیا  توان ۱۲۰ تن سیست  می 

ذخایر آسیب برسد.
به گزارش جام جم علی نکویی فرد در خصوص آخرین وضعیت تولید سیست 
آرتمیا افزود: در سال جاری تولید ۱۲۰ تن سیست و ۱۸۰ تن بیومس پیش بینی 
شده که در صورت تحقق، 6 میلیون دالر صرفه جویی در خروج ارز و اشتغالزایی 

برای ۴۰۰ نفر را به دنبال خواهد داشت.
وی به راه اندازی بانک سیست و اطالعات ژنتیکی آرتمیا در کشور برای نخستین 
بار در راستای احیای دریاچه ارومیه اشاره کرد و گفت: یکی از اهداف این بانک، 
جلوگیری از انقراض نسل آرتمیای ارومیانا و حفظ، نگهداری و تجدید نسل آن 
آبزی در  آرتمیا نیز توضیح داد: این جانور  است. نکویی فرد درباره خصوصیات 
شرایط بد مانند کم آبی و شوری زیاد آب تخم مقاوم ایجاد می کند که می تواند در 
کف دریاچه در الیه های نمک بماند و برای سال های بعد با بهتر شدن شرایط آب، 

تبدیل به نوزاد شود.
ح کاربردی در زمینه آرتمیا در دست اجراست * ۵ طر

رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور اظهار کرد: آرتمیا در شرایطی که میزان شوری 
آب و غذا مناسب باشد زنده زایی می کند و یک آرتمیای ماده در طول زندگی سه 

ماهه خود چهار هزار نوزاد تولید خواهد کرد.
وی همچنین با اشاره به اجرای دو پروژه بنیادی در این مرکز طی ۶ ماه گذشته، 
گفت: ۵ فقره پروژه کاربردی توسعه ای و یک فقره طرح خاص از پروژه های اجرایی 

این مرکز به شمار می رود.
نکویی فرد افزود: همچنین ارائه ۲ فقره مقاله علمی پژوهشی، ۵ یافته ترویجی 
تأیید، یک دستاورد تولید دانش فنی، ٣مقاله چاپ شده در ژورنال های  مورد 
بین المللی، ۶ گزارش طرح تحقیقاتی، ٨ مقاله ترویجی و اجرای پروژه ارزیابی ذخایر 
آرتمیای دریاچه نمک میقان اراک و نیز چاپ یک کتاب از جمله فعالیت های این 

مرکز است.
* وضعیت مطلوب آرتمیا در دریاچه ارومیه

رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور گفت: ارزیابی ذخایر شاه میگوی ارس، تولید 
ماده نگهدارنده آرتمیای بالغ، ایجاد بانک ژن آرتمیا، پایش ذخایر آرتمیای ارومیه 
و بررسی تأثیر عوامل اکولوژیکی بر آن از مهم ترین پروژه هایی است که در دست 

اجرا هستند.
وی ادامه داد: ۷۲ ساعت آموزش کارکنان پهنه، چهار مورد فعالیت یاوران تولید 
و ۶ نشست ترویجی از جمله دستاوردهای مرکز در زمینه فعالیت های ترویجی در 

شش ماهه اول سال جاری است. نکویی فرد با بیان این که هم اکنون وضعیت 
آرتمیا در دریاچه ارومیه مطلوب است، اضافه کرد: ساالنه نزدیک به ۱۰۰ کیلوگرم 
سیست آرتمیا در کشور تولید می شود و ۱۰ تا ۳۰ تن سیست آرتمیا برای مصرف 

داخلی آبزیان از مبادی رسمی و غیررسمی وارد کشور می شود.
بنابر این گزارش، اولین بار در کشور از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰ برداشت صنعتی آرتمیا 
از دریاچه ارومیه انجام شد که این برداشت به دلیل کاهش شدید آب دریاچه 
ارومیه، افزایش میزان شوری آن و به صفر رسیدن آرتمیای زنده موجود در دریاچه 

به صفر رسید. 
صنعت آبزی پروری جهان ساالنه بیش از ۱۰۰ میلیارد دالر درآمد دارد و نزدیک به 
۳۰ میلیون نفر در این صنعت در کل جهان مشغول به کار هستند که همگی 
وابسته به تولید و پرورش آرتمیاست که در همین راستا ایران می تواند در تولید 

این جانور دریایی و ایجاد اشتغال نقش بسزایی ایفا کند.
میگو،  آغازین  تغذیه  در  زنده  غذای  عنوان  به  که  است  کوچکی  موجود  آرتمیا 
ماهیان دریایی، ماهیان خاویاری و ماهیان زینتی کاربرد وسیعی دارد و چهار گروه 

آبزیان در مراحل اول رشد وابسته به این موجود پرانرژی و مقوی هستند.
آرتمیا اورمیانا در شوری حداکثر ۲۲۰ گرم در لیتر می تواند زندگی کند، ولی اکنون 
بارندگی  کاهش  و  گرما  فصل  از  عبور  دلیل  به  ارومیه  دریاچه  شوری  وضعیت 
بیشتر از این میزان بوده است و امکان حیات برای این گونه جانوری وجود ندارد.

مدیرعامل  شرکت توزیع برق استان زنجان گفت: طرح » برق امید« در کنار سایر 
طرح های تشویقی که وزارت نیرو در جهت اصالح الگوی مصرف و تغییر نگرش و باور 
مصرف کنندگان برق به کار گرفته، از مدت ها قبل در هیأت دولت به تصویب رسیده 

و جهت اجرا به وزارت نیرو تکلیف شده است.
مشترکان  تشویق  و  انگیزه  ایجاد  جهت  به  داد:  ادامه  علیزاده  جام جم  گزارش  به 
خانگی از اول آبان سال جاری، طرح » برق امید 

» اجرایی خواهد شد.
مصرفی  گروه های  خصوص  در  وی 
بخش خانگی اعالم کرد: مشترکان 
با توجه به میزان مصرف خود به سه 
گروه کم مصرف، خوش مصرف و پر 
مصرف تقسیم می شوند که طرح یاد 

شده برای هر کدام از گروه ها برنامه ویژه ای دارد.
آن ها  این مقام مسئول خاطرنشان کرد: مشترکان بخش خانگی که مصرف برق 
کمتر از الگوی مصرفی تعیین شده )کمتر از100 کیلووات ساعت در فصل گرم سال 
و در فصل های دیگر کمتر از ٨0 کیلووات ساعت در ماه( است، در گروه مشترکان 
کم مصرف قرار دارند، و طبق این طرح از تخفیف 100 درصدی در پرداخت قبض خود، 

بهره مند می شوند.
وزارت نیرو با طرح ریزی برنامه های مختلف در تالش است تا گروه  مشترکان خوش 
مصرف که کمتر از حداکثر الگوی مصرفی مشخص شده )کمتر از٣00 کیلووات ساعت 
در فصل تابستان و در فصل های دیگر کمتر از 200 کیلووات ساعت در ماه( ، استفاده 

می کنند، با کاهش مصرف خود به گروه مشترکان کم مصرف بپیوندند.
علیزاده افزود: مشترکان پر مصرف که مصرفشان بیشتر از٣00 کیلووات ساعت در 
کیلووات ساعت در ماه است،  از 200  تابستان و در فصل های دیگر بیشتر  فصل 
کارگیری  به  و  مصرف  مدیریت  روش های  از  استفاده  با  آینده  ماه   6 تا  می توانند 
تجهیزات با راندمان باال یا بهره گیری از انرژی خورشیدی، مصرف خود را کاهش داده و 

به گروه های پایین تر ملحق شوند.
وی با اشاره به این که در جهت ارائه تسهیالت الزم برای استفاده از تجهیزات و نصب 
مولدهای خورشیدی، شرکت توزیع نیروی برق استان  با نمایندگان برخی بانک ها  
جلسات متعددی برگزار کرده، افزود: مشترکان پر مصرف می توانند با بهره گیری از این 
تسهیالت و خرید وسایل برقی با برچسب انرژی باال و مولدهای خورشیدی از میزان 
مصرف خود بکاهند، که در غیر این صورت بعد از زمان تعیین شده 6 ماهه، جریمه ای 

بابت پر مصرفی، به این گروه تعلق خواهد گرفت.

مدیرعامل توزیع برق زنجان بیان کرد؛

ح برق امید، طرحی برای حفظ سهم آیندگان از انرژی کشور طر

۱20 تن سیست آرتمیا در آذربایجان غربی تولید شد
جواد محمودی، مدیر شعب بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: شعب 
بانک کشاورزی استان در 6 ماهه سال جاری درمجموع  بالغ بر 901٨  میلیارد ریال به 

21699  نفر تسهیالت  در بخش های مختلف کشاورزی پرداخت کردند.
به گزارش جام جم محمودی گفت: بیشترین تسهیالت پرداختی در بخش زراعت بالغ 
بر  2550 میلیارد ریال برای طرح های زراعی اعم از کاشت و برداشت غالت و حبوبات 

برای ٣957  نفر صورت گرفته است.
وی اظهار داشت: سپس در بخش صنایع و خدمات کشاورزی بالغ بر 2٨00 میلیارد 
ریال.به  ٣2٨6   نفر و در بخش دام و طیور 1100 میلیارد ریال، به 275٨ نفر متقاضی 
بیشترین تسهیالت  اعطاء شده است. وی افزود: شعب این بانک  بالغ بر  9٨7 
میلیارد ریال تسهیالت برای طرح های باغداری به ٣٣٣6  نفر و برای طرح های قالیبافی 
و صنایع دستی روستایی 1٨5 میلیارد ریال  به 120٨  نفر فعال در این بخش تسهیالت 
پرداخت  ازدواج   قرض الحسنه  سرفصل  به  سپس  محمودی  اند.  کرده  پرداخت 
ریال  میلیارد   696 بر  بالغ  شرقی  آذربایجان  استان  کشاورزی  بانک  شعب  گفت:  و 

تسهیالت قرض الحسنه به 1600 زوج با نرخ 4 درصد پرداخت نمودند.
مکانیزاسیون  به  ادامه   در  شرقی  آذربایجان  استان  کشاورزی  بانك  شعب  مدیر 
کشاورزی اشاره کرد و گفت: شعب استان از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور  ٨69  

و  آالت  ماشین  کمباین،  تراکتور،  انواع  دستگاه  برای 1262  تسهیالت  ریال  میلیارد 
ادوات کشاورزی  پرداخت کردند.

وی در پایان افزود: با استفاده از تسهیالت بانک کشاورزی  154  واحد 
سال جاری  طی  مترمربع   10٨000 مساحت  به  گلخانه ای 

می رسد.  بهره برداری  به  شرقی  آذربایجان  استان  در 
برای  این طرح ها بالغ بر 6٨90 میلیارد ریال توسط 
بانک کشاورزی واز محل اعتبارات بند الف تبصره 
از 97  تاکنون  بیش  اعتبار شده است  1٨ تامین 

در  بقیه  و  شده  قرارداد  عقد  آن  درصد 
به طوری که   شرف قرارداد می باشد. 

با راه اندازی این طرح ها عالوه بر 
استفاده  بهینه  از آب و خاک 

تولید،  راندمان  افزایش  و 
از  بیش  اشتغال  زمینه 
٨00 نفر به طور مستقیم 

فراهم می شود.

 پرداخت بیش از 9 هزار میلیارد ریال تسهیالت
 از  سوی بانک کشاورزی آذربایجان شرقی

گهــی مزایــده امــالک و امــوال  آ بدینوســیله بــه اطــالع می رســاند 
ــنبه  خ پنجش ــور ــه م ــت دوم( ک ــران 3/ 99 )نوب ــی ای ــک مل ــازاد بان م
24 مهــر ۱399 شــماره ۵78۱ در ویــژه نامــه آذربایجــان شــرقی بــه 
ج شــده  چــاپ رســیده اســت تاریــخ پیشــنهاد قیمــت 99/6/29 در

اســت کــه  99/7/29 صحیــح می باشــد.

اصالحیه
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ضمیمه رایگان روزنامه جام جم
2 سه شنبه   29 مهر ۱399  شماره ۵784  

گهی مزایده عمومی فروش امالک و مستغالت  شماره ۴93/99/۴              آ
)نوبت اول ( 

  بانک سپه مدیریت منطقه آذربایجان شرقی  در نظر دارد امالک و مستغالت تحت اختیار خود 
ج در اسناد مزایده و با بهره  واقع در شهرک اندیشه را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندر
گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت "ستاد " )به نشانی الکترونیکی Setadiran.ir( و با 

شماره مزایده ۲۰99۰۰۱۰۳۶۰۰۰۰۳۶ به صورت الکترونیکی به فروش برساند .
: روز سه شنبه به تاریخ 99/07/29   تاریخ انتشار

لغایت ساعت   99/07/29 تاریخ  به  سه شنبه  روز   ۱۱/00 ساعت   : مهلت دریافت اسناد مزایده 
۱2/00 روز چهارشنبه به تاریخ 99/08/۱4 .

تاریخ بازدید : از ساعت 9/00 صبح روز سه شنبه به تاریخ 99/07/29   لغایت  ساعت ۱2/00 روز 
چهارشنبه به تاریخ 99/08/۱4 )بجز پنج شنبه ها و ایام تعطیل ( .

مهلت ارسال پیشنهاد : ساعت ۱2/00 روز چهار شنبه به تاریخ 99/08/۱4 

تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهادی : ساعت ۱۱/00 صبح روز چهارشنبه به تاریخ 99/08/2۱
نحوه فروش : نقد 

گهی نوبت دوم مزایده حاضر که در روز سه   به اصالحات احتمالی انجام شده در آ
ً
*توجه : لطفا

خ 99/08/06 در روزنامه سراسری جام جم منتشر و تا پایان مهلت ارائه پیشنهادات  شنبه مور
قیمت مالک عمل می باشد توجه فرمایید.

توضیحات و شرایط : 
تلفن های  شماره  با  حاضر  مزایده  جزئیات  از  اطالع  کسب  جهت  می توانند  متقاضیان  ۱ـ 
ساختمان  ـ   ) آبرسان   ( آزادی  چهارراه  ـ  تبریز  نشانی  به  ویا   04۱3338499۱ و   04۱333۵6۵۵۵
مدیریت بانک سپه منطقه آذربایجان شرقی ـ طبقه هشتم ـ دایره پشتیبانی و خدمات مراجعه 

فرمایند.

 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت " ستاد " می باشد و کلیه 
ً
۲ـ شرکت در مزایده صرفا

مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده ) درصورت وجود هزینه مربوطه ( ، 
پرداخت تضمین شرکت در مزایده ) ودیعه ( ، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده 

بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد .
امضای  گواهی  دریافت  و  نام  ثبت  جهت  می بایست  مزایده  در  شرکت  به  عالقمندان  ۳ـ 
تماس  مرکز  و   8۵۱93768 و   88969737 نام  ثبت  دفتر  شماره های  با   ) )توکن  الکترونیکی 
www.setadiran.ir   مراجعه  آدرس اینترنتی   4۱934-02۱ تماس حاصل نمایند و یا به 

نمایند .
اعالن  برد  در  فروش  نحوه  و  شرایط   ، مشخصات  شامل  مستغالت  و  امالک  اطالعات  کلیه   

عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده ، بررسی و انتخاب می باشد .
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نقد۳,9۰۰,۰۰۰,۰۰۰آماده تحویلتخلیهبدون اعیان۴۰/۰قطعه زمین تجاری ۱۶۳۶۳فرعی از ۲ اصلی تبریز شهرک اندیشه خیابان نیروی هوایی کوچه احسان دوم کوچه اوچمان قطعه ۱۳۳۶۵

نقد۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰آماده تحویلتخلیهبدون اعیان۴۰/۰قطعه زمین تجاری ۱۶۳۶۴فرعی از ۲ اصلی تبریز شهرک اندیشه خیابان حسن رشدیه کوچه مدرسه دوم قطعه ۲۳۳۴۰

نقد۳,9۶۰,۰۰۰,۰۰۰آماده تحویلتخلیهبدون اعیان۴۰/۰قطعه زمین تجاری ۱۶۳۶۷فرعی از ۲ اصلی تبریز شهرک اندیشه خیابان حسن رشدیه کوچه ششم قطعه ۳۳۳۲9

نقد۲۶,۳9۳,۴۰۰,۰۰۰آماده تحویلتخلیهبدون اعیان۳۸۷/۰قطعه زمین مسکونی۱۶۳۶۸فرعی از ۲ اصلی تبریز شهرک اندیشه خیابان میرزا علی دواچی کوچه بهداد  قطعه ۳۶۰۳ ۴

نقد۱۸,۸۳9,9۴۰,۰۰۰آماده تحویلتخلیهبدون اعیان۲۰۲/۵۸قطعه زمین مسکونی۱۶۳۶9فرعی از ۲ اصلی تبریز شهرک اندیشه خیابان میرزا علی دواچی کوچه بهداد  قطعه ۳۶۲۲ ۵

نقد۳,۳۸۳,۲۵۰,۰۰۰آماده تحویلتخلیهبدون اعیان۳۴/۷۰قطعه زمین تجاری ۱۶۳۷۰فرعی از ۲ اصلی تبریز شهرک اندیشه خیابان میرزاعلی دواچی - کوچهـ  بهداد قطعه ۶۳۶۱۱

نقد۱9,۲۳۴,۰۸۰,۰۰۰آماده تحویلتخلیهبدون اعیان۱۷۳/۲۸قطعه زمین مسکونی۱۶۳۷۱فرعی از ۲ اصلی تبریز شهرک اندیشه خیابان میرزا علی دواچی کوچه بهداد  قطعه ۳۶۱۷ ۷

نقد۴,۸۷۲,۰۷۵,۰۰۰آماده تحویلتخلیهبدون اعیان۴9/9۷قطعه زمین تجاری ۱۶۳۷۲فرعی از ۲ اصلی تبریز شهرک اندیشه خیابان حسن رشدیه کوچه مدرسه هشتم قطعه ۸۳۳۱۶

نقد۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰آماده تحویلتخلیهبدون اعیان۲۰۰/۰قطعه زمین مسکونی۱۶۳۷۶فرعی از ۲ اصلی تبریز شهرک اندیشه خیابان میرزا علی دواچی کوچه بهداد  قطعه 9۳۵۶۲

نقد۳,9۰۰,۰۰۰,۰۰۰آماده تحویلتخلیهبدون اعیان۴۰/۰قطعه زمین تجاری ۱۶۳۷9فرعی از ۲ اصلی تبریز شهرک اندیشه خیابان نیروی هوایی کوچه اوچمان هفتم احسان دوم قطعه ۱۰۳۶۳۶

نقد۱۷,۶۰۴,۸۰۷,۰۰۰آماده تحویلتخلیهبدون اعیان۱۷۲/۰9قطعه زمین مسکونی۱۶۳۸۰فرعی از ۲ اصلی تبریز شهرک اندیشه خیابان میرزا علی دواچی کوچه بهداد  قطعه ۳۶۱۸ ۱۱

نقد۱9,99۵,۵۵۸,۰۰۰آماده تحویلتخلیهبدون اعیان۱9۵/۴۶قطعه زمین مسکونی۱۶۳۸۳فرعی از ۲ اصلی تبریز شهرک اندیشه خیابان میرزا علی دواچی کوچه بهداد  قطعه ۳۶۲۳ ۱۲

نقد۳,9۶۰,۰۰۰,۰۰۰آماده تحویلتخلیهبدون اعیان۴۰/۰قطعه زمین تجاری ۱۶۳۸۷فرعی از ۲ اصلی تبریز شهرک اندیشه خیابان نیروی هوایی کوچه اوچمان هفتم قطعه ۱۳۳۶۳۷

نقد۲,۴۲۳,۵۲۰,۰۰۰آماده تحویلتخلیهبدون اعیان۴۸/9۶قطعه زمین تجاری ۱۶۳۸9فرعی از ۲ اصلی تبریز شهرک اندیشه خیابان میرزا ابوالقاسم نباتی کوچه واصل قطعه ۱۴۳۴۳۴

نقد۲,9۳۲,۰۵۰,۰۰۰آماده تحویلتخلیهبدون اعیان۳۵/۵۴قطعه زمین تجاری ۱۶۳9۰فرعی از ۲ اصلی تبریز شهرک اندیشه خیابان چای کنار کوچه ۸ متری قطعه ۱۵۳۱۸۸

نقد۳,۳۸۳,۲۵۰,۰۰۰آماده تحویلتخلیهبدون اعیان۳۴/۷۰قطعه زمین تجاری ۱۶۳9۵فرعی از ۲ اصلی تبریز شهرک اندیشه خیابان حسن رشدیه آخرکوچه مدرسه هشتم قطعه ۱۶۳۳۰۸

نقد۳,9۰۰,۰۰۰,۰۰۰آماده تحویلتخلیهبدون اعیان۴۰/۰قطعه زمین تجاری ۱۶۳9۷فرعی از ۲ اصلی تبریز شهرک اندیشه خیابان نیروی هوایی کوچه اوچمان هفتم احسان دوم قطعه ۱۷۳۶۳۴

نقد9,۱۴۵,۵۰۰,۰۰۰آماده تحویلتخلیهبدون اعیان۱۷۴/۰۲قطعه زمین تجاری ۱۶۳9۸فرعی از ۲ اصلی تبریز شهرک اندیشه بلوار مردانی آذر کوچه واصل ۴  قطعه ۱۸۳۴۰۵

نقد۶,۰9۷,۲۷۵,۰۰۰آماده تحویلتخلیهبدون اعیان9۰/۳۳قطعه زمین تجاری ۱۶۳99فرعی از ۲ اصلی تبریز شهرک اندیشه بلوار مردانی آذر کوچه ۸متری  قطعه ۱9۳۴۵۳

نقد۲۱,۰۷۶,۱۲۵,۰۰۰آماده تحویلتخلیهبدون اعیان۱9۴/۲۵قطعه زمین مسکونی۱۶۴۰۳فرعی از ۲ اصلی تبریز شهرک اندیشه خیابان میرزا علی دواچی کوچه بهداد  قطعه ۲۰۳۶۱۰

نقد۲۰,۶۵۸,۴۰۰,۰۰۰آماده تحویلتخلیهبدون اعیان۱9۶/۰قطعه زمین مسکونی۱۶۴۰۵فرعی از ۲ اصلی تبریز شهرک اندیشه خیابان میرزا علی دواچی کوچه بهداد  قطعه ۳۵۶۴ ۲۱

نقد۲۵,۱۲۲,۱۵۲,۰۰۰آماده تحویلتخلیهبدون اعیان۳۶۸/۳۶قطعه زمین مسکونی۱۶۴۰۶فرعی از ۲ اصلی تبریز شهرک اندیشه خیابان میرزا علی دواچی کوچه بهداد  قطعه ۳۶۰۴ ۲۲

نقد۳,۳۸۳,۲۵۰,۰۰۰آماده تحویلتخلیهبدون اعیان۳۴/۷۰قطعه زمین تجاری ۱۶۴۰۷فرعی از ۲ اصلی تبریز شهرک اندیشه خیابان حسن رشدیه کوچه مدرسه هشتم  قطعه ۲۳۳۲99

نقد۳,9۰۰,۰۰۰,۰۰۰آماده تحویلتخلیهبدون اعیان۴۰/۰قطعه زمین تجاری ۱۶۴۱۰فرعی از ۲ اصلی تبریز شهرک اندیشه خیابان حسن رشدیه بلوار مردانی آذر قطعه ۲۴۳۲۳9

نقد۲۰,۰۲۷,۷۳۰,۰۰۰آماده تحویلتخلیهبدون اعیان۱۸۰/۴۳قطعه زمین مسکونی۱۶۴۱۲فرعی از ۲ اصلی تبریز شهرک اندیشه خیابان میرزا علی دواچی کوچه بهداد  قطعه ۳۶۱۶ ۲۵

نقد۸,۳۷9,۴۲۴,۰۰۰آماده تحویلتخلیهبدون اعیان۱۶۸/9۴قطعه زمین مسکونی۱۶۴۲۰فرعی از ۲ اصلی تبریز شهرک اندیشه خیابان نیروی هوائی قطعه ۲۶۱۲۲۶

نقد۱۲,۳۴۱,۸۲۰,۰۰۰آماده تحویلتخلیهبدون اعیان۲۸۳/۷۲قطعه زمین مسکونی۱۶۴۲۱فرعی از ۲ اصلی تبریز شهرک اندیشه خیابان ۱۲ متری کوچه الچین اول قطعه ۲۷۱۱۰۲

نقد۲۷,۴۵۰,۵۰۰,۰۰۰آماده تحویلتخلیهبدون اعیان۲۵۳/۰قطعه زمین مسکونی۱۶۴۲۲فرعی از ۲ اصلی تبریز شهرک اندیشه خیابان میرزا علی دواچی کوچه بهداد  قطعه ۲۸۳۶۰9
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نقد۱۲,9۲۶,9۰۷,۰۰۰آماده تحویلتخلیهبدون اعیان۱9۸/۵۷قطعه زمین مسکونی۱۶۴۲۵فرعی از ۲ اصلی تبریز شهرک اندیشه خیابان میرزا علی دواچی کوچه بهداد  قطعه ۲9۳۶۲۰

نقد۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰آماده تحویلتخلیهبدون اعیان۴۰/۰قطعه زمین تجاری ۱۶۴۳۱فرعی از ۲ اصلی تبریز شهرک اندیشه خیابان نیروی هوایی کوچه اوچمان هفتم احسان دوم قطعه ۳۰۳۶۳۱

نقد۵,۲۶۸,9۰۷,۵۰۰آماده تحویلتخلیهبدون اعیان۶۲/۱۷قطعه زمین تجاری ۱۶۴۳۲فرعی از ۲ اصلی تبریز شهرک اندیشه بلوار مردانی آذر کوچه واصل دوم قطعه ۳۱۳۳۸۷

نقد۸,9۳۷,۵۵۳,۵۰۰آماده تحویلتخلیهبدون اعیان۲۲۸/۲9قطعه زمین مسکونی۱۶۴۳۴ فرعی از ۲ اصلیتبریز شهرک اندیشه خیابان میرزا ابوالقاسم نباتی کوچه واصل  قطعه ۳۲۴۰۳

نقد۱,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰آماده تحویلتخلیهبدون اعیان۲۵/۰قطعه زمین تجاری ۱۶۴۳۵فرعی از ۲ اصلی تبریز شهرک اندیشه خیابان چایکنار کوچه ۸ متری  قطعه ۳۳۳۱۸۱

نقد۲,۱۵۴,۷۵۰,۰۰۰آماده تحویلتخلیهبدون اعیان۲۸/۷۳قطعه زمین تجاری ۱۶۴۳۶فرعی از ۲ اصلی تبریز شهرک اندیشه خیابان نیروی هوایی کوچه ۸ متری قطعه ۳۲۰9 ۳۴

نقد۶,۳۰۷,۷۰۰,۰۰۰آماده تحویلتخلیهبدون اعیان9۰/۱۱قطعه زمین تجاری ۱۶۴۴۳فرعی از ۲ اصلی تبریز شهرک اندیشه بلوار مردانی آذر کوچه ۸متری قطعه ۳۵۳۴۵۴

نقد۳,۳۸۳,۲۵۰,۰۰۰آماده تحویلتخلیهبدون اعیان۳۴/۷۰قطعه زمین تجاری ۱۶۴۴۴فرعی از ۲ اصلی تبریز شهرک اندیشه خیابان حسن رشدیه کوچه مدرسه هشتم قطعه۳۶۳۳۰۳

نقد۲۷,۶9۰,9۶۰,۰۰۰آماده تحویلتخلیهبدون اعیان۲۰9/۷۸قطعه زمین مسکونی۱۶۴۴۷فرعی از ۲ اصلی تبریز شهرک اندیشه خیابان نیروی کوچه الچین اول قطعه ۱۱۷۰ ۳۷

نقد۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰آماده تحویلتخلیهبدون اعیان۲۰۰/۰قطعه زمین مسکونی۱۶۴۴۸فرعی از ۲ اصلی تبریز شهرک اندیشه خیابان میرزا علی دواچی کوچه بهداد  قطعه ۳۵۶۱ ۳۸

نقد۱9,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰آماده تحویلتخلیهبدون اعیان۲۱9/۴۰قطعه زمین مسکونی۱۶۴۴9فرعی از ۲ اصلی تبریز شهرک اندیشه خیابان میرزا علی دواچی کوچه بهداد  قطعه ۳9۳۶۱۱

نقد۳,۳۸۳,۲۵۰,۰۰۰آماده تحویلتخلیهبدون اعیان۳۴/۷۰قطعه زمین تجاری ۱۶۴۵۲فرعی از ۲ اصلی تبریز شهرک اندیشه خیابان حسن رشدیه کوچه مدرسه هشتم قطعه ۴۰۳۳۱۴

نقد۱۳,۴۰۶,۰۴۳,۰۰۰آماده تحویلتخلیهبدون اعیان۲۰۵/9۳قطعه زمین مسکونی۱۶۴۵۵فرعی از ۲ اصلی تبریز شهرک اندیشه خیابان میرزا علی دواچی کوچه بهداد  قطعه ۳۶۲۱ ۴۱

نقد۱۶,99۵,۳۳۰,۰۰۰آماده تحویلتخلیهبدون اعیان۱۷۱/۶۷قطعه زمین مسکونی۱۶۴۵۷فرعی از ۲ اصلی تبریز شهرک اندیشه  خیابان چایکنار کوچه ۸ متری قطعه ۴۲۳۶۱9

نقد۳,۳۸۳,۲۵۰,۰۰۰آماده تحویلتخلیهبدون اعیان۳۴/۷۰قطعه زمین تجاری ۱۶۴۵۸فرعی از ۲ اصلی تبریز شهرک اندیشه خیابان حسن رشدیه کوچه مدرسه هشتم  قطعه ۴۳۳۲99

درگذشت  تاثر  و  تالم  نهایت  با 
شاعر  و  عاشق  جانسوز،  خادم 
اباعبدا...  حضرت  بارگاه  توانای 
مغفور  مرحوم  )ع(،  الحسین 
پوردنیا  رشید  »حاج  شادروان 
)گمنام اردبیلی( و همسر گرامیشان  
مرحومه مغفوره شادروان »حاجیه 
را  مقدم«  غفاری  زینب  خانم 
و خانواده محترمتان  خدمت شما 
نموده،  عرض  تعزیت  و  تسلیت 
آن  برای  منان  خداوند  درگاه  از 
رحمت  و  درجات  علو  مرحومین 
بیکران الهی و برای شما عزیزان و 
سایر بازماندگان محترم صبر جمیل 

و اجر جزیل خواهانم.

»بازگشت همه به سوي اوست«

نورالدين امامی 
 سرپرست روزنامه جام جم در استان اردبيل

بزرگ خانواده های محترم پوردنيا

با نهایت غم و اندوه درگذشت غم انگیز پدر 
گرامیتان مرحوم مغفور شادروان »مشهدی 
عموقین«  پور  زالی  )ایماش(  امامویردی 
ازدرگاه  نموده،  عرض  تعزیت  و  تسلیت  را 
واسعه  غفران  مرحوم  آن  برای  بزرگ  خداوند 
و  صبر  بازماندگان  جمیع  و  شما  برای  و  الهی 

شکیبایی آرزومندم. 

»بازگشت همه به سوی اوست«

پور زالی  محترم  های  خانواده 

نورالدین امامی
  سرپرست روزنامه جام جم در استان اردبیل

کنده از غم و اندوه درگذشت مادرزن گرامیتان، فقیده  با دلی آ
تاج  زمرد  کربالئیه  »بانو  شادروان  مغفوره  مرحومه  سعیده 
نموده،  عرض  تعزیت  و  تسلیت  قلب  صمیم  از  را  بهمنی« 
براي روح آن مرحومه علو درجات و رحمت واسعه الهی و برای 
جنابعالی و سایر بازماندگان محترم صبر و شکیبائی مسالت 

می نمایم.

برادر ارجمند،
 جناب آقای مهندس غفور کالنتری

»بازگشت همه به سوی اوست«

نورالدین امامی

  سرپرست روزنامه جام جم در استان اردبیل

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

آذربایجان غربی                044-32256311

اردبیل                             045-33353800

زنجان                           024-33362236

ناحیه  سپاه  گفت:  تبریز  امامت  ناحیه  سپاه  فرمانده 
قالب  در   ، کرونا  ویروس  شیوع  زمان  از  تبریز  امامت 
خانواده های  کنار  در  همیشه  مؤمنانه  کمک  رزمایش 

آسیب پذیر بوده و خواهد بود.
با  صفدری  حسن  پاسدار  سرهنگ  جام جم  گزارش  به 
بیان این که در ۸ مرحله رزمایش بیش از ۵۷ هزار بسته 
معیشتی به ارزش ۱۷ میلیارد تومان برای خانواده های کم 
بضاعت و محروم توسط سپاه ناحیه امامت توزیع شده 

است گفت: در کنار این بسته های معیشتی فعالیت های 
دیگری نظیر ذبح قربانی و توزیع گوشت آن بین نیازمندان، 
تهیه جهیزیه برای زوج های کم بضاعت و ... نیز به ارزش 

بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان ، انجام شده است.
فرمانده سپاه ناحیه امامت با قدردانی از خیرین، گروه های 
جهادی، برخی از ارگان های دولتی و غیر دولتی گفت: همه 
این عزیزان در تهیه و توزیع کمک های مؤمنانه ، همواره در 
کنار سپاه ناحیه امامت حضور داشتند و به این فعالیت 

چشمگیر کمک کردند.
وی افزود : عالوه بر این کمک های معیشتی ، سپاه ناحیه 
امامت چندین مرحله اقدام به سمپاشی اماکن و مراکز 
عمومی و حتی خانه به خانه در حوزه استحفاظیه خود 

کرده است که یقینا در کاهش شیوع این ویروس ، نقش 
مهمی است.  صفدری ادامه داد: کار مهم دیگری که سپاه 
ناحیه امامت در این بازه زمانی انجام داده است ، تهیه و 
توزیع رایگان بیش از 700 هزار ماسک رایگان بین ساکنان 
این حوزه بود که در 27 کارگاه توسط بسیجیان و نیروهای 
در  امامت  ناحیه  سپاه  فرمانده  می شد.   تولید  جهادی 
ادامه با بیان این که در مرحله هفتم گام دوم کمک های 
مؤمنانه در روز شهادت پیامبر اکرم و امام حسن مجتبی 
می شود  توزیع  دیگر  معیشتی  بسته  هزار  سه  هم  )ع( 
گفت: در تهیه این بسته ها، پاالیشگاه تبریز ، گروه جهادی 
با  پایگاه های مقاومت و خیرن  سردار قاسم سلیمانی، 

سپاه ناحیه امامت مشارکت کردند.

فرمانده سپاه ناحیه امامت تبریز  خبر داد؛
توزیع 700 هزار ماسک رایگان و ۵7 هزار بسته معیشتی بین مردم 

از ابتداي سال1399 ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش )پايانه پرداخت متصل به شبكه پرداخت بانكي( و صدور صورتحساب 
فروش )فاكتور( مطابق مقررات مي باشند. لذا از كليه صاحبان مشاغل و حرف مذكور دعوت به عمل مي آيد كه از ابتداي مهرماه 
سالجاري با مراجعه به درگاه عمليات الكترونيكي سازمان امور مالياتي كشور به نشاني  www.tax.gov.ir نسبت به ثبت سريال 

استاندارد پايانه/پايانه  هاي پرداخت متصل به شبكه پرداخت بانكي خود )كارتخوان  هاي بانكي( اقدام نمايند.

اطالعیه مهم سازمان امور مالیاتي کشور
صاحبان محترم حرف و مشاغل مشمول نصب، راه اندازي 

و استفاده از سامانه صندوق فروش

در اجراي ماده )3(آيين نامه اجرايي تبصره )2 (ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم اصالحيه مصوب 1394/04/31 و تبصره )1 (ماده 
مذكور در خصوص تعيين اولويت موديان مالياتي براي نصب، راه اندازي و استفاده از سامانه صندوق فروش بر اساس قانون مزبور، 

تمامي صاحبان حرف و مشاغل)اشخاص حقيقي( زير:

صاحبان حرف و مشاغل )اشخاص حقیقی(ردیف

وكال1

مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده2

دفاتر اسناد رسمی3

مشاورين امالک4

5
تاالر پذيرايی، رستوران  ها، چلوكبابی  ها،كبابی  ها ، اغذيه فروشی  ها و فست فودی  ها، سفره خانه  های سنتی و كافی شاپ  ها، كترينگ  ها و تهيه غذا  ها، قهوه 

خانه  ها، سالن  های غذاخوری و باغ تاالرها، باغ سراها، طباخی  ها، آش و حليم پزی  ها ، جگركی  ها، كته كبابی  ها ، بريانی فروشی  ها و مشاغل مشابه

مراكز اقامتی از قبيل هتل  ها، هتل آپارتمان  ها ، مهمان پذيرها، مهمان سرا  ها، مهمان خانه  ها ، مسافرخانه  ها، باغ ويالها، اقامتگاه  های بين راهی و متل  ها6

نمايشگاه  ها و فروشگاه  های وسايط نقليه موتوری )به استثناء ماشين آالت راه سازی، ساختمانی و كشاورزی(7

آرايشگاه  های مردانه و زنانه8

آجيل و خشكبار فروشی  ها )به استثناء مشمولين ماده )81( قانون مالياتهای مستقيم و واردكنندگان(9

قنادی  ها و شيرينی فروشی  ها، آب ميوه فروشی  ها ،بستنی و فالوده فروشی  ها10

ميوه و تره بار فروشی  های مستقر در ميادين ميوه و تره بار، بار فروشی  های ميوه و تره بار، ميوه فروشی  ها11

مجموعه  های فرهنگی و ورزشی12

لوازم تحرير و نوشت افزار فروشی  ها )به استثناء توليدكنندگان و واردكنندگان(13

بازی  های رايانه ای  )گيم نت  ها( و كافی نت  ها14

15
دفاتر خدمات ارتباطی )دفتر خدمات مشتركين تلفن همراه و ثابت و خدمات پستی(، دفاتر خدمات الكترونيكی)از جمله دفاتر پليس +10، 

دفاتر خدمات الكترونيک شهر، دفاتر خدمات پيشخوان دولت و خدمات الكترونيک قضايی(

  اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل



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

           :  صاحب امتیاز
  سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

 تحریریه شهرستانها:            02۱-44233۵۱۱

     سرپرست آذربایجان شرقی: وحیده حاجی محمد یاری  041-35579285-9
    سرپرست استان  آذربایجان غربی: میثم قربانی   044-32256311-13

    سرپرست استان اردبیل: نورالد ین امامی - 045-33353800
    سرپرست استان زنجان: احمد حسنی - 024-33362236

آن دل که به یاد تو نباشد، دل نیست         
قلبی که به عشقت نتپد جز ِگل نیست

آن کس که ندارد به سر کوى تو، راه    
امام خمینی )ره(از زندگی بی ثمرش حاصل نیست

روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ايران

سه شنبه 29  مهر   ۱399

خبر

مدیر کل میراث فرهنگی آذربایجان غربی :
کرونا به  ۱۵۰ میلیارد تومانی  خسارت 

حوزه گردشگری استان
 

صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
دستی آذربایجان غربی گفت: شیوع ویروس کرونا 
گردشگری  حوزه  به  تومان  میلیارد   ۱۵۰ از  بیش 

آذربایجان غربی خسارت وارد کرده است. 
جلیل جباری در گفت وگو با خبرنگار  جام جم  در 
ارومیه اظهار داشت:  از اوایل شیوع کرونا، از اسفند 
تومان  از ۱۵۰ میلیارد  تاکنون بیش  گذشته  سال 
خسارت به مجموعه فعاالن گردشگری اعم از هتل 
دارها، آژانس های مسافرتی ، واحدهای بوم گردی، 
موسسات آموزشی و راهنمایان گردشگری که به 
اند وارد شده  نوعی در این حوزه فعالیت داشته 
است. وی افزود: دولت برای حمایت در این حوزه 
تسهیالت  امهال  شامل  که  کرده  ابالغ  مصوباتی 
بانکی، امهال پرداخت حق بیمه و مالیات و امکان 
استفاده از تسهیالت است که فعاالن گردشگری 

می توانند از آن استفاده کنند.
صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
این  فعاالن  کرد:  تصریح  غربی  آذربایجان  دستی 
حوزه می توانند برای مدیریت این شرایط با رعایت 
کامل پروتکل های بهداشتی، از سفرهای هوشمند 
به صورت کامال مدیریت و برنامه ریزی شده بهره  
هزار   ۵ استان  این  سطح  در  گفت:  جباری  ببرند. 
و ۵۰۰ تخت اقامتی با بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ اتاق در 
درجه های مختلف و حدود 9۳ مرکز اقامتی فعال 
مسافر  نفر  میلیون  یک  از  بیش  ساالنه  و  است 

اقامت می کنند.

نماینده اردبیل در مجلس:
منطقه  ایجاد  برای  تایید  منتظر 

آزاد اردبیل هستیم

، نمین و سرعین در  نماینده مردم اردبیل، نیر
منطقه  ایجاد  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس 
مردم  اصلی  مطالبه  به  صنعتی  و  تجاری  آزاد 
تشخیص  مجمع  در  منتظریم  و  شده  تبدیل 

مصلحت نظام به صورت نهایی تایید شود.
الیحه  افزود:  بدری  صدیف  جام جم  گزارش  به 
از  پس  اردبیل  صنعتی  و  تجاری  آزاد  منطقه 
تصویب در دولت و مجلس به خاطر مخالفت 
تشخیص  مجمع  در  هنوز  نگهبان  شورای 
مصلحت نظام در دست بررسی است و انتظار 

می رود  مورد تایید نهایی این مجمع برسد.
پیگیری های  دهم  مجلس  در  کرد:  اضافه  وی 
ولی  گرفت  صورت  شدن  نهایی  برای  الزم 
شورای  سوی  از  ایراداتی  مختلف  دالیل  به 
به  بیشتر  بررسی  برای  که  شد  ح  مطر نگهبان 
داده  ارجاع  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 

شد.
وی با بیان این که  با راه اندازی منطقه آزاد تجاری 
میزان  به  کشاورزی  محصوالت  صادرات  توان 
افزایش  اردبیل  استان  در  تن  میلیون  سه 
خواهد یافت، افزود: منطقه آزاد تجاری، صنعتی 
یکی از مهم ترین زیرساخت های توسعه استان 
آن شاهد توسعه همه   ایجاد  با  اردبیل بوده و 
جانبه، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی خواهیم 
، نمین و سرعین  بود. نماینده مردم اردبیل، نیر
منطقه  کرد:  بیان  اسالمی  شورای  مجلس  در 
و  مرزی  استان های  برای  صنعتی  تجاری،  آزاد 
کمتر توسعه  یافته به عنوان یک محرک قوی 
تصویب  با  امیدواریم  و  است  توسعه  و  رشد 
استان  پیشرفت  شاهد  منطقه  این  قطعی 

اردبیل باشیم.
این  بر  بینی ما  ادامه داد: هرچند پیش  بدری 
است این الیحه در مجمع تشخیص مصلحت 
نشدن  تایید  صورت  در  ولی  شود  تایید  نظام 
آزاد استان اردبیل را به  می توان الحاق منطقه 
اردبیل  کرد.استان  پیگیری  ارس  آزاد  منطقه 
جمهوری  با  خشکی  مرز  کیلومتر   ۳۸۰ دارای 
تجاری،  آزاد  منطقه  ح  طر می باشد.  آذربایجان 

صنعتی از سوی دولت مصوب شده است.

مدیرکل اوقاف آذربایجان غربی با اشاره به درآمد موقوفات استان گفت: درآمد موقوفات 
استان در طول یک سال گذشته در مجموع اعم از متصرفی و غیرمتصرفی به ۱۸ میلیارد 

و 9۸۰ میلیون تومان و نزدیک ۱9 میلیارد تومان رسید. 
حجت االسالم ناصر جوانبخت در گفت وگو با خبرنگار جام جم ، اظهار داشت: در حال 
حاضر 6 هزار و  4٨6 موقوفه در استان وجود دارد که یک هزار و ٨5٣ مورد از آن، موقوفه 

منفعتی و دارای درآمد و چهار هزار و 6٣٣ موقوفه نیز انتفاعی هستند. 
رقبه   54٣ و  هزار   ٣٣ که  دارد  وجود  استان  در  رقبه   59٣ و  هزار   40 همچنین  افزود:  وی 
متصرفی و پنج هزار و 7٣6 رقبه غیرمتصرفی است و از رقبات متصرفی 2٨ هزار و 96٨ رقبه 

منفعتی و چهار هزار و 575 رقبه انتفاعی هستند.  
مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان غربی، مساحت موقوفات استان را ٣2 هزار هکتار 

عنوان کرد و گفت: 5٨٨ هکتار مساحت اعیان موقوفات استان است.
مسکونی،  شامل  استان  موقوفات  کاربری  گفت:  موقوفات  کاربری  به  اشاره  با  وی 

کشاورزی، مذهبی، تجاری، تاسیسات، بهداشتی و صنعتی است.
جوانبخت با اشاره به درآمد موقوفات استان گفت: درآمد موقوفات استان در طول یک 
سال گذشته در مجموع اعم از متصرفی و غیرمتصرفی 1٨ میلیارد و 9٨0 میلیون تومان 

بوده که نسبت به سال های گذشته دو و نیم میلیارد تومان افزایش داشته است.
گذشته و  انجام شده در معاونت حقوقی در سال  از فعالیت های حقوقی  وی به برخی 
امسال اشاره کرد و افزود: سال گذشته 72 حکم له موقوفات اجرا  و 112 حکم اخذ شده 

و امسال نیز 26 حکم اجرا و 42 حکم اخذ شده است.
وی عنوان کرد: در حال حاضر برای هشت روستای استان سند اخذ شده است که سه 
روستا در ارومیه، چهار روستا در خوی و یک روستا در سلماس در شرف سنددار شدن 

هستند.
برای سه هزار و ٣20 روستای استان سند اخذ  گذشته  کرد: در سال  جوانبخت تصریح 

شده بود اما امسال برای یک هزار 700 روستای وقفی سند اخذ شده است.

درآمد موقوفات آذربایجان غربی به ۱9 میلیارد تومان رسید 

احداث  زنی  کلنگ  از  شهر  مشگین  شهردار 
اجرایی  عملیات  و  شهرداری  جدید  ساختمان 

تقاطع غیرهمسطح میدان جانبازان خبر داد.
به گزارش جام جم به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
شهرداری؛ رحمت انوری آذر شهردار مشگین شهر 
شهرداری  ساختمان  احداث  کلنگ زنی  آئین  از 
جانبازان  همسطح  غیر  پل  اجرایی  عملیات   و 
در مرکز شهر در در ایام دهه مبارک فجر انقالب 

اسالمی خبر داد.
وی در ادامه با بیان این که شهرداری مشگین 

شهر یکی از شهرداری های دارای برنامه و فعال 
همچنین  و  شهری  عمران  و  خدماتی  حوزه  در 
ایجاد بستر و زیرساخت هاست؛ اظهار داشت: 
از مرکز شهر  اداری شهرداری  انتقال ساختمان 
احداث  همچنین  و  دیگر  نقطه  در  احداث  و 
برنامه های  از  جانبازان  تقاطع  غیرهمسطح  پل 
شهر  اسالمی  شورای  و  شهرداری  اولویت دار 
در راستای روان سازی ترافیک شهری و مرتفع 
ترافیک  از  ناشی  ومشکالت  مسائل  نمودن 

شهری است.

ح های مطالعاتی  آذر با اشاره به انجام طر انوری 
و برنامه ریزی جهت اجرای پروژه ها در حوزه های 
خاطرنشان  شهر،  مشگین  شهرداری  مختلف 
اسالمی  انقالب  فجر  دهه  با  همزمان  کرد: 
به  شهرداری  جدید  ساختمان  زنی  کلنگ  آئین 
مکان  محدوده  در  مترمربع  هزار   ۶ مساحت 
و  ریال  میلیارد  صد  بر  بالغ  اعتباری  با  شهر 
همچنین عملیات احداث تقاطع غیرهمسطح 
در میدان جانبازان با اعتبار اولیه 20 میلیارد ریال 

برگزار می شود.

اضافه  پایان  در  شهر  مشگین  شهردار 
ساختمان  احداث  عملیات  نمود: 

خدمات  و  نشانی  آتش  سوم  ایستگاه 
ایمنی شهرداری در محدوده حسنعلی 
مدیریت  ساختمان  جنب  سی  دره 
میلیارد   1۵ بر  بالغ  اعتباری  با  بحران 
در  شهرداری  داخلی  منابع  از  ریال 
زمان  طبق  که  است  انجام  حال 
به   ۱۴۰۰ سال  ابتدای  در  پروژه   بندی 

بهره برداری خواهد رسید.

شهردار مشگین شهر خبر داد؛
کلنگ زنی ساختمان جدید شهرداری و عملیات تقاطع 

غیرهمسطح میدان جانبازان

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان گفت: رعایت حقوق شهروندی یک 
دستورالعمل و ابالغ نیست، بلکه اجرای آن یک تکلیف است.

به گزارش جام جم خدابخش مرادی نافچی در ستاد صیانت از حقوق شهروندی استان با 
بیان این که وظیفه اصلی و تکلیف مشخص مدیران در همه دستگاه های اداری و اجرایی، 
حوزه  در  مدیران  نزول  شأن  افزود:  است،  شهروندی  حقوق  در  دقت  و  نظارت  رعایت، 
خدمت رسانی، اطالع رسانی و تسهیلگری در ارائه خدمات است، از رو این مدیران باید 

شخصا و رأسا در میدان عمل باشند.
وی خاطرنشان کرد: اگر شخص مدیران در میدان عمل حضور داشته باشند خروجی 
 آن حل سریع مشکالت، اصالح فرآیندها و افزایش رضایتمندی مردمی است که سطح 

تاب آوری شان در شرایط کنونی پایین آمده است.
مرادی نافچی با بیان این که مدیران باید ۲۴ ساعته در خدمت مسئولیت و خدمت رسانی 

باشند، اظهار داشت: در شرایط کرونایی برخی مدیران را میدانی نمی بینیم و این مساله 
حتی در حوزه مسئولیت خودشان هم مشاهده می شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان گفت: با تلفن کردن و پیغام فرستادن 
کاری از پیش نمی رود، وقتی خود مدیر در صحنه حضور پیدا کند حتما فرآیندها و روندها 

اصالح می شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود رعایت پروتکل های بهداشتی و استفاده از ماسک 
در شرایط کنونی را مصداق رعایت حقوق شهروندی عنوان کرد و افزود: این موضوع باید 
در همه دستگاه های اداری و اجرایی و هم از سوی شهروندان مورد توجه جدی قرار گیرد.
رعایت  دلیل  به  استان  در  صنفی  و  بانکی  واحدهای  از  تعدای  پلمب  به  نافچی  مرادی 
شیوع  افزایش  شرایط  در  داد:  ادامه  و  کرد  اشاره  آنها  در  بهداشتی  پروتکل های  نشدن 

کرونا، تکلیف اصلی ما حفاظت از جان شهروندان است.

معاون استاندار زنجان:

رعایت حقوق شهروندی دستورالعمل نیست، تکلیف است

استاندار زنجان گفت: بازارچه فروش محصوالت زیتون همراه با ایجاد مرکز لجستیک به نفع مردم و توسعه استان است.
به گزارش جام جم فتح اهلل حقیقی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: موضوع حل مشکل اختصاص 
آب به اراضی شیب دار و باغات زیتون طارم با جدیت در حال پیگیری است و نیاز به تامین برق این اراضی را حل کرده ایم و 

منتظر اختصاص آب از سوی وزارت نیرو هستیم تا به طور کارشناسی این معضل حل شود.
وی با بیان این که استان زنجان قطب تولید زیتون و روغن زیتون در کشور است و باید یک بازارچه فروش محصوالت زیتون 
در این استان ایجاد شود، تاکید کرد: مجوز ایجاد مجتمع های رفاهی را نخواهیم داد ولی موضوع ایجاد بازارچه زیتون متفاوت 
از آن است و ما به دنبال ایجاد مرکز لجستیک هستیم و بازارچه عرضه و فروش محصوالت زیتون می تواند در همین راستا 
ایجاد شود.  استاندار زنجان هدف جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را گره گشایی از مشکالت این بخش ها 
عنوان کرد و افزود: به هیچ عنوان نباید در برگزاری جلسات کوتاهی شود و تا پایان سال هدفگذاری که برای این جلسه در نظر 

گرفته شده باید تشکیل شود.
وی از اتاق بازرگانی خواست با توجه به تدوین نقشه راه صادرات، آن را با اولویت بندی برای جلسات آینده در جلسه شورای  

گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارائه نماید.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: ظرفیت تولید محصوالت کشاورزی استان به میزان چهار و نیم میلیون تن 
ایده آل ترین رقم تولید را داراست.

به گزارش جام جم خلیل نیکشاد به مناسبت روز جهانی غذا اظهار داشت:  همه ساله 16 اکتبر مصادف با روز جهاد غذا در تقویم های 
بین المللی به عنوان روز جهانی غذا شناخته می شود و در سطح وزارت جهاد کشاورزی در سراسر کشور با شعار محصوالت گواهی 
شده ضامن سالمت و ایمنی غذایی در راستای تبیین اهمیت و جایگاه امنیت غذایی با رعایت پروتکل های بهداشتی امسال در حال 
برگزاری است. وی بیان کرد: خوشبختانه در استان اردبیل به عنوان قطب کشاورزی کشور که 4 درصد محصوالت کشاورزی کشور در 
این استان تولید می شود زمینه های بسیار مناسبی برای ارتقاء کیفیت و کمیت محصوالت کشاورزی که محور غذایی انسان هاست 
مهیاست. نیکشاد منابع آب و خاک را تنها بستر تهیه غذا در حوزه کشاورزی را از مهم ترین شاخص های تولید دانست و افزود: عزت و 
استقالل کشورها در سایه خودکفایی در تولیدات غذایی است که به حول و قوه الهی در حال حاضر بیش از ٨0 درصد مایحتاج غذایی 
در داخل کشور تولید می شود.   وی با اشاره به ظرفیت تولید محصوالت کشاورزی استان به میزان 4/5 میلیون تن که ایده آل ترین 
رقم تولید است گفت: در تولید بذور محصوالت استراتژیک این استان ویترین بذرکشوری است به طوری که در ذرت بذری 95 درصد 

از نیاز بذری کشور و 100 درصد بذر چغندرقند در این استان تامین می شود.

ایجاد بازارچه زیتون حق مردم است؛ 

زنجان؛ قطب تولید زیتون در کشور
 ظرفیت تولید محصوالت کشاورزی اردبیل؛

 4.۵ میلیون تن 


