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رئیس سازمان جهاد کشاورزی اردبیل خبر داد؛

نماینده اردبیل در مجلس:

ظرفیت تولید محصوالت کشــاورزی اردبیــل؛  ۴.۵میلیون تن
4

ویژه ها

4

فرمانده سپاه ناحیه امامت تبریز
خبر داد؛

معاون استاندار زنجان:

توزیع 700هزار ماسکرایگان
و  ۵۷هزار بسته معیشتی
بینمردم

رعایتحقوقشهروندی
دستورالعملنیست،
تکلیفاست

فرمانده سپاه ناحیه امامت تبریز گفت :سپاه ناحیه
امامت تبریز از زمان شیوع ویروس کرونا  ،در قالب
رزمایش کمک مؤمنانه همیشه در کنار خانوادههای آسیب پذیر
بوده و خواهد بود.
به گزارش جامجم سرهنگ پاسدار حسن صفدری با بیان اینکه
در  ۸مرحله رزمایش بیش از  ۵۷هزار بسته معیشتی به ارزش
 ۱۷میلیارد تومان برای خانوادههای کم بضاعت و محروم توسط
سپاه ناحیه امامت توزیع شده است گفت :در کنار این بستههای
معیشتی فعالیتهای دیگری نظیر ذبح قربانی و توزیع گوشت آن
بین نیازمندان ،تهیه جهیزیه برای زوجهای کم بضاعت و  ...نیز به
ارزش بالغ بر  ۲۰میلیارد تومان  ،انجام شده است.
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ایجاد بازارچه زیتون حق مردم زنجان اســت؛

زنجان؛ قطــب تولید
ز یتون در کشــور

3

درآمدموقوفاتآذربایجانغربی
به ۱۹میلیاردتومانرسید
4

منبع :سایت فردایی بهتر

مدیر کل اوقاف استان:

منتظر تایید برای ایجاد
منطقه آزاد اردبیل
هستیم

آ گهی مزایده عمومی
فروشامالکومستغالت
شماره 493/99/4

2

4

پرداخت بیش از  9هزار میلیارد ریال تسهیالت
از سوی بانک کشاورزی آذربایجان شرقی
جواد محمودی ،مدیر شعب بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت :شعب
بانک کشاورزی استان در  6ماهه سالجاری درمجموع بالغ بر  9018میلیارد ریال به
 21699نفر تسهیالت در بخشهای مختلف کشاورزی پرداخت کردند.
به گزارش جامجم محمودی گفت :بیشترین تسهیالت پرداختی در بخش زراعت بالغ
بر  2550میلیارد ریال برای طر حهای زراعی اعم از كاشت و برداشت غالت و حبوبات
برای  3957نفر صورت گرفته است.
وی اظهار داشت :سپس در بخش صنایع و خدمات کشاورزی بالغ بر  2800میلیارد
ریال.به  3286نفر و در بخش دام و طیور  1100میلیارد ریال ،به  2758نفر متقاضی
بیشترین تسهیالت اعطاء شده است .وی افزود :شعب این بانک بالغ بر 987
میلیارد ریال تسهیالت برای طر حهای باغداری به  3336نفر و برای طر حهای قالیبافی
و صنایع دستی روستایی  185میلیارد ریال به  1208نفر فعال در این بخش تسهیالت
پرداخت کرده اند .محمودی سپس به سرفصل قرضالحسنه ازدواج پرداخت
و گفت :شعب بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی بالغ بر  696میلیارد ریال
تسهیالت قرضالحسنه به  1600زوج با نرخ  4درصد پرداخت نمودند.
مدیر شعب بانك كشاورزی استان آذربایجان شرقی در ادامه به مکانیزاسیون
کشاورزی اشاره کرد و گفت :شعب استان از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور 869

میلیارد ریال تسهیالت برای  1262دستگاه انواع تراکتور ،کمباین ،ماشین آالت و
ادوات کشاورزی پرداخت كردند.
وی در پایان افزود :با استفاده از تسهیالت بانک کشاورزی  154واحد
گلخانهای به مساحت  108000مترمربع طی سالجاری
در استان آذربایجان شرقی به بهرهبرداری میرسد.
برای این طر حها بالغ بر  6890میلیارد ریال توسط
بانک کشاورزی واز محل اعتبارات بند الف تبصره
 18تامین اعتبار شده است تاکنون بیش از 97
درصد آن عقد قرارداد شده و بقیه در
شرف قرارداد میباشد .به طوریکه
با راهاندازی این طر حها عالوه بر
استفاده بهینه از آب و خاک
و افزایش راندمان تولید،
زمینه اشتغال بیش از
 800نفر به طور مستقیم
فراهممیشود.

مدیرعامل توزیع برق زنجان بیان کرد؛

طر ح برق امید ،طرحی برای حفظ سهم آیندگان از انرژی کشور
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان زنجان گفت :طرح « برق امید» در کنار سایر
طر حهای تشویقی که وزارت نیرو در جهت اصالح الگوی مصرف و تغییر نگرش و باور
مصرف کنندگان برق به کار گرفته ،از مدتها قبل در هیأت دولت به تصویب رسیده
و جهت اجرا به وزارت نیرو تکلیف شده است.
به گزارش جامجم علیزاده ادامه داد :به جهت ایجاد انگیزه و تشویق مشترکان
خانگی از اول آبان سال جاری ،طرح « برق امید
« اجرایی خواهد شد.
وی در خصوص گروههای مصرفی
بخش خانگی اعالم کرد :مشترکان
با توجه به میزان مصرف خود به سه
گروه کم مصرف ،خوش مصرف و پر
مصرف تقسیم میشوند که طرح یاد

شده برای هر کدام از گروهها برنامه ویژهای دارد.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد :مشترکان بخش خانگی که مصرف برق آنها
کمتر از الگوی مصرفی تعیین شده (کمتر از 100کیلووات ساعت در فصل گرم سال
و در فصلهای دیگر کمتر از  80کیلووات ساعت در ماه) است ،در گروه مشترکان
کم مصرف قرار دارند ،و طبق این طرح از تخفیف  100درصدی در پرداخت قبض خود،
بهرهمندمیشوند.
وزارت نیرو با طر حریزی برنامههای مختلف در تالش است تا گروه مشترکان خوش
مصرف که کمتر از حداکثر الگوی مصرفی مشخص شده (کمتر از 300کیلووات ساعت
در فصل تابستان و در فصلهای دیگر کمتر از  200کیلووات ساعت در ماه)  ،استفاده
میکنند ،با کاهش مصرف خود به گروه مشترکان کم مصرف بپیوندند.
علیزاده افزود :مشترکان پر مصرف که مصرفشان بیشتر از 300کیلووات ساعت در
فصل تابستان و در فصلهای دیگر بیشتر از  200کیلووات ساعت در ماه است،
میتوانند تا  6ماه آینده با استفاده از روشهای مدیریت مصرف و به کارگیری
تجهیزات با راندمان باال یا بهره گیری از انرژی خورشیدی ،مصرف خود را کاهش داده و
به گروههای 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 بانکها
جلسات متعددی برگزار کرده ،افزود :مشترکان پر مصرف میتوانند با بهرهگیری 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  6ماهه ،جریمهای
بابت پر مصرفی ،به این گروه تعلق خواهد گرفت.

 ۱۲۰تن سیست آرتمیا در آذربایجان غربی تولید شد
رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور گفت :امسال طبق برآوردهای انجام شده،
می توان  ۱۲۰تن سیست آرتمیا از دریاچه ارومیه برداشت کرد بدون آن که به
ذخایر آسیب برسد.
به گزارش جامجم علی نکویی فرد در خصوص آخرین وضعیت تولید سیست
آرتمیا افزود :در سال جاری تولید  ۱۲۰تن سیست و  ۱۸۰تن بیومس پیش بینی
شده که در صورت تحقق 6 ،میلیون دالر صرفهجویی در خروج ارز و اشتغالزایی
برای  ۴۰۰نفر 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
است .نکویی فرد درباره خصوصیات آرتمیا نیز توضیح داد :این جانور آبزی در
شرایط بد مانند کم آبی و شوری زیاد آب تخم مقاوم ایجاد میکند که میتواند در
کف دریاچه در الیههای نمک بماند و برای سالهای بعد با بهتر شدن شرایط آب،
تبدیل به نوزاد شود.
*  ۵طرح کاربردی در زمینه آرتمیا در دست اجراست
رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور اظهار کرد :آرتمیا در شرایطی که میزان شوری
آب و غذا مناسب باشد زنده زایی میکند 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  ۶ماه گذشته،
گفت ۵ :فقره پروژه کاربردی توسعهای و یک فقره طرح خاص از پروژههای اجرایی
این مرکز به شمار میرود.
نکویی فرد افزود :همچنین ارائه  ۲فقره مقاله علمی پژوهشی ۵ ،یافته ترویجی
مورد تأیید ،یک دستاورد تولید دانش فنی٣ ،مقاله چاپ شده در ژورنالهای
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 فعالیتهای 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 مهمترین پروژههایی است که در دست
اجرا هستند.
وی ادامه داد ۷۲ :ساعت آموزش کارکنان پهنه ،چهار مورد فعالیت یاوران تولید
و  ۶نشست ترویجی از جمله دستاوردهای مرکز در زمینه فعالیتهای ترویجی در

به تعدادی خانم و آقا با سنین زیر  ۳۵سال
در تولیدی کیک و پیراشکی
کار به صورت شیفتی چرخشی هفتگی
حقوق قانون کار
جابهجایی کارکنان با سرویس
ساعت کاری  ۱۲ساعت نیازمندیم.
شماره ۰۹۱۴۸۸۷۱۸۸۵
۰۹۹۱۱۹۱۳۴۴۸
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شش ماهه اول سال جاری است .نکویی فرد با بیان اینکه هم اکنون وضعیت
آرتمیا در دریاچه ارومیه مطلوب است ،اضافه کرد :ساالنه نزدیک به  ۱۰۰کیلوگرم
سیست آرتمیا در کشور تولید میشود و  ۱۰تا  ۳۰تن سیست آرتمیا برای مصرف
داخلی آبزیان از مبادی رسمی و غیررسمی وارد کشور میشود.
بنابر این گزارش ،اولین بار در کشور از سال  ۱۳۷۸تا  ۱۳۸۰برداشت 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 آبزیپروری جهان ساالنه بیش از  ۱۰۰میلیارد دالر درآمد دارد و نزدیک به
 ۳۰میلیون نفر در این صنعت در کل جهان مشغول به کار هستند که همگی
وابسته به تولید و پرورش آرتمیاست که در همین راستا ایران میتواند در تولید
این جانور دریایی و ایجاد اشتغال نقش بسزایی ایفا کند.
آرتمیا موجود کوچکی است که به عنوان غذای زنده در تغذیه آغازین میگو،
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  ۲۲۰گرم در لیتر میتواند زندگی کند ،ولی اکنون
وضعیت شوری دریاچه ارومیه به دلیل عبور از فصل گرما و کاهش بارندگی
بیشتر از این میزان بوده است و امکان حیات برای این گونه جانوری وجود ندارد.

اصالحیه

بدینوســیله بــه اطــاع میرســاند آ گهــی مزایــده امــاک و امــوال
مــازاد بانــک ملــی ایــران ( 99 /3نوبــت دوم) کــه مــورخ پنجشــنبه
 24مهــر  1399شــماره  5781در ویــژه نامــه آذربایجــان شــرقی بــه
چــاپ رســیده اســت تاریــخ پیشــنهاد قیمــت  99/6/29درج شــده
اســت کــه  99/7/29صحیــح میباشــد.
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ضمیمه رایگان روزنامه جام جم

سه شنبه  29مهر  1399شماره 5784

آ گهی مزایده عمومی فروش امالک و مستغالت شماره 493/99/4
(نوبت اول )

بانک سپه مدیریت منطقه آذربایجان شرقی در نظر دارد امالک و مستغالت تحت اختیار خود
واقع در شهرک اندیشه را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با بهره
گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت "ستاد " (به نشانی الکترونیکی  )Setadiran.irو با
شماره مزایده  2099001036000036به صورت الکترونیکی به فروش برساند .
تاریخ انتشار :روز سه شنبه به تاریخ 99/07/29
مهلت دریافت اسناد مزایده  :ساعت  11/00روز سه شنبه به تاریخ  99/07/29لغایت ساعت
 12/00روز چهارشنبه به تاریخ . 99/08/14
تاریخ بازدید  :از ساعت  9/00صبح روز سه شنبه به تاریخ  99/07/29لغایت ساعت  12/00روز
چهارشنبه به تاریخ ( 99/08/14بجز پنج شنبهها و ایام تعطیل ) .
مهلت ارسال پیشنهاد  :ساعت  12/00روز چهار شنبه به تاریخ 99/08/14

تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهادی  :ساعت  11/00صبح روز چهارشنبه به تاریخ 99/08/21
نحوه فروش  :نقد
ً
*توجه  :لطفا به اصالحات احتمالی انجام شده در آگهی نوبت دوم مزایده حاضر که در روز سه
شنبه مورخ  99/08/06در روزنامه سراسری جام جم منتشر و تا پایان مهلت ارائه پیشنهادات
قیمت مالک عمل میباشد توجه فرمایید.
توضیحات و شرایط :
1ـ متقاضیان میتوانند جهت کسب اطالع از جزئیات مزایده حاضر با شماره تلفنهای
 04133356555و  04133384991ویا به نشانی تبریز ـ چهارراه آزادی ( آبرسان ) ـ ساختمان
مدیریت بانک سپه منطقه آذربایجان شرقی ـ طبقه هشتم ـ دایره پشتیبانی و خدمات مراجعه
فرمایند.

ً
2ـ شرکت در مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت " ستاد " میباشد و کلیه
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 میباشد .
3ـ عالقمندان به شرکت در مزایده میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای
الکترونیکی (توکن ) با شمارههای دفتر ثبت نام  88969737و  85193768و مرکز تماس
 021-41934تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی  www.setadiran.irمراجعه
نمایند .
کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات  ،شرایط و نحوه فروش در برد اعالن
عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده  ،بررسی و انتخاب میباشد .

ردیف

آدرس

شماره
پالک ثبتی

نوع و
کاربری ملک

عرصه
متر مربع

اعیان
متر مربع

وضعیت ملک

توضیحات

قیمت پایه

نحوه ارائه
پیشنهاد

1

تبریز شهرک اندیشه خیابان نیروی هوایی کوچه احسان دوم کوچه اوچمان قطعه 3365

16363فرعی از  2اصلی

قطعه زمین تجاری

40/0

بدون اعیان

تخلیه

آماده تحویل

3,900,000,000

نقد

2

تبریز شهرک اندیشه خیابان حسن رشدیه کوچه مدرسه دوم قطعه 3340

16364فرعی از  2اصلی

قطعه زمین تجاری

40/0

بدون اعیان

تخلیه

آماده تحویل

4,020,000,000

نقد

3

تبریز شهرک اندیشه خیابان حسن رشدیه کوچه ششم قطعه 3329

16367فرعی از  2اصلی

قطعه زمین تجاری

40/0

بدون اعیان

تخلیه

آماده تحویل

3,960,000,000

نقد

4

تبریز شهرک اندیشه خیابان میرزا علی دواچی کوچه بهداد قطعه 3603

16368فرعی از  2اصلی

قطعه زمین مسکونی

387/0

بدون اعیان

تخلیه

آماده تحویل

26,393,400,000

نقد

5

تبریز شهرک اندیشه خیابان میرزا علی دواچی کوچه بهداد قطعه 3622

16369فرعی از  2اصلی

قطعه زمین مسکونی

202/58

بدون اعیان

تخلیه

آماده تحویل

18,839,940,000

نقد

6

تبریز شهرک اندیشه خیابان میرزاعلی دواچی  -کوچه ـ بهداد قطعه 3611

16370فرعی از  2اصلی

قطعه زمین تجاری

34/70

بدون اعیان

تخلیه

آماده تحویل

3,383,250,000

نقد

7

تبریز شهرک اندیشه خیابان میرزا علی دواچی کوچه بهداد قطعه 3617

16371فرعی از  2اصلی

قطعه زمین مسکونی

173/28

بدون اعیان

تخلیه

آماده تحویل

19,234,080,000

نقد

8

تبریز شهرک اندیشه خیابان حسن رشدیه کوچه مدرسه هشتم قطعه 3316

16372فرعی از  2اصلی

قطعه زمین تجاری

49/97

بدون اعیان

تخلیه

آماده تحویل

4,872,075,000

نقد

9

تبریز شهرک اندیشه خیابان میرزا علی دواچی کوچه بهداد قطعه 3562

16376فرعی از  2اصلی

قطعه زمین مسکونی

200/0

بدون اعیان

تخلیه

آماده تحویل

18,600,000,000

نقد

10

تبریز شهرک اندیشه خیابان نیروی هوایی کوچه اوچمان هفتم احسان دوم قطعه 3636

16379فرعی از  2اصلی

قطعه زمین تجاری

40/0

بدون اعیان

تخلیه

آماده تحویل

3,900,000,000

نقد

11

تبریز شهرک اندیشه خیابان میرزا علی دواچی کوچه بهداد قطعه 3618

16380فرعی از  2اصلی

قطعه زمین مسکونی

172/09

بدون اعیان

تخلیه

آماده تحویل

17,604,807,000

نقد

12

تبریز شهرک اندیشه خیابان میرزا علی دواچی کوچه بهداد قطعه 3623

16383فرعی از  2اصلی

قطعه زمین مسکونی

195/46

بدون اعیان

تخلیه

آماده تحویل

19,995,558,000

نقد

13

تبریز شهرک اندیشه خیابان نیروی هوایی کوچه اوچمان هفتم قطعه 3637

16387فرعی از  2اصلی

قطعه زمین تجاری

40/0

بدون اعیان

تخلیه

آماده تحویل

3,960,000,000

نقد

14

تبریز شهرک اندیشه خیابان میرزا ابوالقاسم نباتی کوچه واصل قطعه 3434

16389فرعی از  2اصلی

قطعه زمین تجاری

48/96

بدون اعیان

تخلیه

آماده تحویل

2,423,520,000

نقد

15

تبریز شهرک اندیشه خیابان چای کنار کوچه  8متری قطعه 3188

16390فرعی از  2اصلی

قطعه زمین تجاری

35/54

بدون اعیان

تخلیه

آماده تحویل

2,932,050,000

نقد

16

تبریز شهرک اندیشه خیابان حسن رشدیه آخرکوچه مدرسه هشتم قطعه 3308

16395فرعی از  2اصلی

قطعه زمین تجاری

34/70

بدون اعیان

تخلیه

آماده تحویل

3,383,250,000

نقد

17

تبریز شهرک اندیشه خیابان نیروی هوایی کوچه اوچمان هفتم احسان دوم قطعه 3634

16397فرعی از  2اصلی

قطعه زمین تجاری

40/0

بدون اعیان

تخلیه

آماده تحویل

3,900,000,000

نقد

18

تبریز شهرک اندیشه بلوار مردانی آذر کوچه واصل  4قطعه 3405

16398فرعی از  2اصلی

قطعه زمین تجاری

174/02

بدون اعیان

تخلیه

آماده تحویل

9,145,500,000

نقد

19

تبریز شهرک اندیشه بلوار مردانی آذر کوچه 8متری قطعه 3453

16399فرعی از  2اصلی

قطعه زمین تجاری

90/33

بدون اعیان

تخلیه

آماده تحویل

6,097,275,000

نقد

20

تبریز شهرک اندیشه خیابان میرزا علی دواچی کوچه بهداد قطعه 3610

16403فرعی از  2اصلی

قطعه زمین مسکونی

194/25

بدون اعیان

تخلیه

آماده تحویل

21,076,125,000

نقد

21

تبریز شهرک اندیشه خیابان میرزا علی دواچی کوچه بهداد قطعه 3564

16405فرعی از  2اصلی

قطعه زمین مسکونی

196/0

بدون اعیان

تخلیه

آماده تحویل

20,658,400,000

نقد

22

تبریز شهرک اندیشه خیابان میرزا علی دواچی کوچه بهداد قطعه 3604

16406فرعی از  2اصلی

قطعه زمین مسکونی

368/36

بدون اعیان

تخلیه

آماده تحویل

25,122,152,000

نقد

23

تبریز شهرک اندیشه خیابان حسن رشدیه کوچه مدرسه هشتم قطعه 3299

16407فرعی از  2اصلی

قطعه زمین تجاری

34/70

بدون اعیان

تخلیه

آماده تحویل

3,383,250,000

نقد

24

تبریز شهرک اندیشه خیابان حسن رشدیه بلوار مردانی آذر قطعه 3239

16410فرعی از  2اصلی

قطعه زمین تجاری

40/0

بدون اعیان

تخلیه

آماده تحویل

3,900,000,000

نقد

25

تبریز شهرک اندیشه خیابان میرزا علی دواچی کوچه بهداد قطعه 3616

16412فرعی از  2اصلی

قطعه زمین مسکونی

180/43

بدون اعیان

تخلیه

آماده تحویل

20,027,730,000

نقد

26

تبریز شهرک اندیشه خیابان نیروی هوائی قطعه 1226

16420فرعی از  2اصلی

قطعه زمین مسکونی

168/94

بدون اعیان

تخلیه

آماده تحویل

8,379,424,000

نقد

27

تبریز شهرک اندیشه خیابان  12متری کوچه الچین اول قطعه 1102

16421فرعی از  2اصلی

قطعه زمین مسکونی

283/72

بدون اعیان

تخلیه

آماده تحویل

12,341,820,000

نقد

28

تبریز شهرک اندیشه خیابان میرزا علی دواچی کوچه بهداد قطعه 3609

16422فرعی از  2اصلی

قطعه زمین مسکونی

253/0

بدون اعیان

تخلیه

آماده تحویل

27,450,500,000

نقد

3

ضمیمه رایگان روزنامه جام جم

سه شنبه  29مهر  1399شماره5784

وضعیت ملک

29

تبریز شهرک اندیشه خیابان میرزا علی دواچی کوچه بهداد قطعه 3620

16425فرعی از  2اصلی

قطعه زمین مسکونی

198/57

بدون اعیان

تخلیه

آماده تحویل

30

تبریز شهرک اندیشه خیابان نیروی هوایی کوچه اوچمان هفتم احسان دوم قطعه 3631

16431فرعی از  2اصلی

قطعه زمین تجاری

40/0

بدون اعیان

تخلیه

آماده تحویل

3,640,000,000

31

تبریز شهرک اندیشه بلوار مردانی آذر کوچه واصل دوم قطعه 3387

16432فرعی از  2اصلی

قطعه زمین تجاری

62/17

بدون اعیان

تخلیه

آماده تحویل

5,268,907,500

نقد

32

تبریز شهرک اندیشه خیابان میرزا ابوالقاسم نباتی کوچه واصل قطعه 403

 16434فرعی از  2اصلی

قطعه زمین مسکونی

228/29

بدون اعیان

تخلیه

آماده تحویل

8,937,553,500

نقد

33

تبریز شهرک اندیشه خیابان چایکنار کوچه  8متری قطعه 3181

16435فرعی از  2اصلی

قطعه زمین تجاری

25/0

بدون اعیان

تخلیه

آماده تحویل

1,687,500,000

نقد

34

تبریز شهرک اندیشه خیابان نیروی هوایی کوچه  8متری قطعه 3209

16436فرعی از  2اصلی

قطعه زمین تجاری

28/73

بدون اعیان

تخلیه

آماده تحویل

2,154,750,000

نقد

35

تبریز شهرک اندیشه بلوار مردانی آذر کوچه 8متری قطعه 3454

16443فرعی از  2اصلی

قطعه زمین تجاری

90/11

بدون اعیان

تخلیه

آماده تحویل

6,307,700,000

نقد

36

تبریز شهرک اندیشه خیابان حسن رشدیه کوچه مدرسه هشتم قطعه3303

16444فرعی از  2اصلی

قطعه زمین تجاری

34/70

بدون اعیان

تخلیه

آماده تحویل

3,383,250,000

نقد

37

تبریز شهرک اندیشه خیابان نیروی کوچه الچین اول قطعه 1170

16447فرعی از  2اصلی

قطعه زمین مسکونی

209/78

بدون اعیان

تخلیه

آماده تحویل

27,690,960,000

نقد

38

تبریز شهرک اندیشه خیابان میرزا علی دواچی کوچه بهداد قطعه 3561

16448فرعی از  2اصلی

قطعه زمین مسکونی

200/0

بدون اعیان

تخلیه

آماده تحویل

21,700,000,000

نقد

39

تبریز شهرک اندیشه خیابان میرزا علی دواچی کوچه بهداد قطعه 3611

16449فرعی از  2اصلی

قطعه زمین مسکونی

219/40

بدون اعیان

تخلیه

آماده تحویل

19,746,000,000

نقد

40

تبریز شهرک اندیشه خیابان حسن رشدیه کوچه مدرسه هشتم قطعه 3314

16452فرعی از  2اصلی

قطعه زمین تجاری

34/70

بدون اعیان

تخلیه

آماده تحویل

3,383,250,000

نقد

41

تبریز شهرک اندیشه خیابان میرزا علی دواچی کوچه بهداد قطعه 3621

16455فرعی از  2اصلی

قطعه زمین مسکونی

205/93

بدون اعیان

تخلیه

آماده تحویل

13,406,043,000

نقد

42

تبریز شهرک اندیشه خیابان چایکنار کوچه  8متری قطعه 3619

16457فرعی از  2اصلی

قطعه زمین مسکونی

171/67

بدون اعیان

تخلیه

آماده تحویل

16,995,330,000

نقد

43

تبریز شهرک اندیشه خیابان حسن رشدیه کوچه مدرسه هشتم قطعه 3299

16458فرعی از  2اصلی

قطعه زمین تجاری

34/70

بدون اعیان

تخلیه

آماده تحویل

3,383,250,000

نقد

ردیف

آدرس

شماره
پالک ثبتی

نوع و
کاربری ملک

عرصه
متر مربع

اعیان
متر مربع

ردیف

صاحبان حرف و مشاغل (اشخاص حقیقی)

1

وکال

2

مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده

3

دفاتر اسناد رسمی

4

مشاورین امالک

5

تاالر پذیرایی ،رستورانها ،چلوکبابیها،کبابیها  ،اغذیه فروشیها و فست فودیها ،سفره خانههای سنتی و کافی شاپها ،کترینگها و تهیه غذاها ،قهوه
خانهها ،سالنهای غذاخوری و باغ تاالرها ،باغسراها ،طباخیها ،آش و حلیم پزیها  ،جگرکیها ،کته کبابیها  ،بریانی فروشیها و مشاغل مشابه

6

مراکز اقامتی از قبیل هتلها ،هتل آپارتمانها  ،مهمان پذیرها ،مهمان سراها ،مهمان خانهها  ،مسافرخانهها ،باغ ویالها ،اقامتگاههای بین راهی و متلها

7

نمایشگاهها و فروشگاههای وسایط نقلیه موتوری (به استثناء ماشین آالت راه سازی ،ساختمانی و کشاورزی)

8

آرایشگاههای مردانه و زنانه

9

آجیل و خشکبار فروشیها (به استثناء مشمولین ماده ( )81قانون مالیاتهای مستقیم و واردکنندگان)

10

قنادیها و شیرینی فروشیها ،آب میوه فروشیها ،بستنی و فالوده فروشیها

11

میوه و تره بار فروشیهای مستقر در میادین میوه و تره بار ،بار فروشیهای میوه و تره بار ،میوه فروشیها

12

مجموعههای فرهنگی و ورزشی

13

لوازم تحریر و نوشت افزار فروشیها (به استثناء تولیدکنندگان و واردکنندگان)

14

بازیهای رایانه ای (گیم نتها) و کافی نتها

15

دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و ثابت و خدمات پستی) ،دفاتر خدمات الکترونیکی(از جمله دفاتر پلیس ،10+
دفاتر خدمات الکترونیک شهر ،دفاتر خدمات پیشخوان دولت و خدمات الکترونیک قضایی)

از ابتداي سال 1399ملزم 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.irنسبت به ثبت سريال
استاندارد پايانه/پايانههاي پرداخت متصل به شبكه پرداخت بانكي خود (كارتخوانهاي بانكي) اقدام نمايند.

  اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل

نقد

توزیع 700هزار ماسکرایگانو ۵۷هزار بستهمعیشتیبینمردم

صاحبان محترم حرف و مشاغل مشمول نصب ،راه اندازي

در اجراي ماده ()3آيين نامه اجرايي تبصره () 2ماده  169قانون مالياتهاي مستقيم اصالحيه مصوب  1394/04/31و تبصره () 1ماده
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:

12,926,907,000

نقد

فرماندهسپاهناحیهامامتتبریز خبر داد؛

اطالعيه مهم سازمان امور مالياتي كشور
و استفاده از سامانه صندوق فروش

توضیحات

قیمت پایه

نحوه ارائه
پیشنهاد

فرمانده سپاه ناحیه امامت تبریز گفت :سپاه ناحیه
امامت تبریز از زمان شیوع ویروس کرونا  ،در قالب
رزمایش کمک مؤمنانه همیشه در کنار خانوادههای
آسیب پذیر بوده و خواهد بود.
به گزارش جامجم سرهنگ پاسدار حسن صفدری با
بیان اینکه در  ۸مرحله رزمایش بیش از  ۵۷هزار بسته
معیشتی به ارزش  ۱۷میلیارد تومان برای خانوادههای کم
بضاعت و محروم توسط سپاه ناحیه امامت توزیع شده

است گفت:در کنار اینبستههایمعیشتیفعالیتهای
دیگری نظیر ذبح قربانی و توزیع گوشت آن بین نیازمندان،
تهیه جهیزیه برای زوجهای کم بضاعت و  ...نیز به ارزش
بالغ بر  ۲۰میلیارد تومان  ،انجام شده است.
فرماندهسپاهناحیهامامتباقدردانیاز خیرین ،گروههای
جهادی ،برخی از ارگانهای دولتی و غیر دولتی گفت :همه
این عزیزان در تهیه و توزیع کمکهای مؤمنانه  ،همواره در
کنار سپاه ناحیه امامت حضور داشتند و به این فعالیت
چشمگیر کمککردند.
وی افزود  :عالوه بر این کمکهای معیشتی  ،سپاه ناحیه
امامت چندین مرحله اقدام به سمپاشی اماکن و مراکز
عمومی و حتی خانه به خانه در حوزه استحفاظیه خود

«بازگشت همه به سوي اوست»

«بازگشت همه به سوی اوست»

برادر ارجمند،
جناب آقای مهندس غفور كالنتری

با دلی آ كنده از غم و اندوه درگذشت مادرزن گراميتان ،فقيده
سعيده مرحومه مغفوره شادروان «بانو كربالئيه زمرد تاج
بهمنی» را از صميم قلب تسليت و تعزيت عرض نموده،
براي روح آن مرحومه علو درجات و رحمت واسعه الهی و برای
جنابعالی و ساير بازماندگان محترم صبر و شكيبائی مسالت
می نمايم.
نورالدين امامی
سرپرست روزنامه جام جم در استان اردبيل

«بازگشت همه به سوی اوست»
خانواده های محترم زالی پور

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  700هزار ماسک رایگان بین ساکنان
این حوزه بود که در  27کارگاه توسط بسیجیان و نیروهای
جهادی تولید میشد .فرمانده سپاه ناحیه امامت در
ادامه با بیان اینکه در مرحله هفتم گام دوم کمکهای
مؤمنانه در روز شهادت پیامبر اکرم و امام حسن مجتبی
(ع) هم سه هزار بسته معیشتی دیگر توزیع میشود
گفت:در تهیهاینبستهها،پاالیشگاهتبریز  ،گروهجهادی
سردار قاسم سلیمانی ،پایگاههای مقاومت و خیرن با
سپاهناحیهامامتمشارکت کردند.

بزرگ خانواده های محترم پوردنيا
با نهايت تالم و تاثر درگذشت
خادم جانسوز ،عاشق و شاعر
توانای بارگاه حضرت اباعبدا...
الحسين (ع) ،مرحوم مغفور
شادروان «حاج رشيد پوردنيا
(گمنام اردبيلی) و همسر گرامیشان
مرحومه مغفوره شادروان «حاجيه
خانم زينب غفاری مقدم» را
خدمت شما و خانواده محترمتان
تسلیت و تعزيت عرض نموده،
از درگاه خداوند منان برای آن
مرحومین علو درجات و رحمت
بيكران الهی و برای شما عزيزان و
ساير بازماندگان محترم صبر جميل
و اجر جزيل خواهانم.
نورالدين امامی
سرپرست روزنامه جام جم در استان اردبيل

با نهايت غم و اندوه درگذشت غمانگيز پدر
گراميتان مرحوم مغفور شادروان «مشهدی
امامويردی (ايماش) زالی پور عموقين»
را تسليت و تعزيت عرض نموده ،ازدرگاه
خداوند بزرگ برای آن مرحوم غفران واسعه

پذیرش آگهی در استان های شمال غربی کشور

الهی و برای شما و جميع بازماندگان صبر و
شكيبايی آرزومندم.
نورالدين امامی
سرپرست روزنامه جام جم در استان اردبيل

آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
زنجان

041-35579285
044-32256311
045-33353800

024-33362236

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 :
روزنامه فرهنگی ،اجتماعی صبح ایران

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

آن دل كه به ياد تو نباشد ،دل نيست
قلبى كه به عشقت نتپد جز ِگل نيست
آن كس كه ندارد به سر كوى تو ،راه
از زندگى بى ثمرش حاصل نيست

امامخمینی

(ره)

w w w. j a m e j a m d a i l y. i r
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مدیر کلمیراثفرهنگیآذربایجانغربی:

درآمد موقوفات آذربایجانغربی به  ۱۹میلیارد تومان رسید

خسارت  ۱۵۰میلیارد تومانی کرونا به
حوزه گردشگری استان

مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی آذربایجان غربی گفت :شیوع ویروس کرونا
بیش از  ۱۵۰میلیارد تومان به حوزه گردشگری
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
سال گذشته تاکنون بیش از  ۱۵۰میلیارد تومان
خسارت به مجموعه فعاالن گردشگری اعم از هتل
دارها ،آژانسهای مسافرتی  ،واحدهای بوم گردی،
موسسات آموزشی و راهنمایان گردشگری که به
نوعی در این حوزه فعالیت داشته اند وارد شده
است .وی افزود :دولت برای حمایت در این حوزه
مصوباتی ابالغ کرده که شامل امهال تسهیالت
بانکی ،امهال پرداخت حق بیمه و مالیات و امکان
استفاده از تسهیالت است که فعاالن گردشگری
میتوانند از آن استفاده کنند.
مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی آذربایجان غربی تصریح کرد :فعاالن این
حوزه میتوانند برای مدیریت این شرایط با رعایت
کاملپروتکلهایبهداشتی،از سفرهایهوشمند
به صورت کامال مدیریت و برنامهریزی شده بهره
ببرند .جباری گفت :در سطح این استان  ۵هزار
و  ۵۰۰تخت اقامتی با بیش از  ۲هزار و  ۵۰۰اتاق در
درجههای مختلف و حدود  ۹۳مرکز اقامتی فعال
است و ساالنه بیش از یک میلیون نفر مسافر
اقامتمیکنند.

مدیرکل اوقاف آذربایجانغربی با اشاره به درآمد موقوفات استان گفت :درآمد موقوفات
استان در طول یک سال گذشته در مجموع اعم از متصرفی و غیرمتصرفی به  ۱۸میلیارد
و  ۹۸۰میلیون تومان و نزدیک  ۱۹میلیارد تومان رسید.
حجت االسالم ناصر جوانبخت در گفتوگو با خبرنگار جام جم  ،اظهار داشت :در حال
حاضر  6هزار و  486موقوفه در استان وجود دارد که یک هزار و  853مورد از آن ،موقوفه
منفعتی و دارای درآمد و چهار هزار و  633موقوفه نیز انتفاعی هستند.
وی افزود :همچنین  40هزار و  593رقبه در استان وجود دارد که  33هزار و  543رقبه
متصرفی و پنج هزار و  736رقبه غیرمتصرفی است و از رقبات متصرفی  28هزار و  968رقبه
منفعتی و چهار هزار و  575رقبه انتفاعی هستند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان غربی ،مساحت موقوفات استان را  32هزار هکتار
عنوان کرد و گفت 588 :هکتار مساحت اعیان موقوفات استان است.
وی با اشاره به کاربری موقوفات گفت :کاربری موقوفات استان شامل مسکونی،

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  18میلیارد و  980میلیون تومان
بوده که نسبت به سالهای گذشته دو و نیم میلیارد تومان افزایش داشته است.
وی به برخی از فعالیتهای حقوقی انجام شده در معاونت حقوقی در سال گذشته و
امسال اشاره کرد و افزود :سال گذشته  72حکم له موقوفات اجرا و  112حکم اخذ شده
و امسال نیز  26حکم اجرا و  42حکم 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.
جوانبخت تصریح کرد :در سال گذشته برای سه هزار و  320روستای استان سند اخذ
شده بود اما امسال برای یک هزار  700روستای وقفی سند اخذ شده است.

شهردار مشگینشهر خبر داد؛

کلنگزنی ساختمان جدید شهرداری و عملیات تقاطع
غیرهمسطح میدان جانبازان
شهردار مشگین شهر از کلنگ زنی احداث
ساختمان جدید شهرداری و عملیات اجرایی
تقاطع غیرهمسطح میدان جانبازان خبر داد.
به گزارش جامجم به نقل از پایگاه اطالعرسانی
شهرداری؛رحمتانوری آذر شهردار مشگینشهر
از آئین کلنگزنی احداث ساختمان شهرداری
و عملیات اجرایی پل غیر همسطح جانبازان
در مرکز شهر در در ایام دهه مبارک فجر انقالب
اسالمی خبر داد.
وی در ادامه با بیان اینکه شهرداری مشگین

شهر یکی از شهرداریهای دارای برنامه و فعال
در حوزه خدماتی و عمران شهری و همچنین
ایجاد بستر و زیرساختهاست؛ اظهار داشت:
انتقال ساختمان اداری شهرداری از مرکز شهر
و احداث در نقطه دیگر و همچنین احداث
پل غیرهمسطح تقاطع جانبازان از برنامههای
اولویتدار شهرداری و شورای اسالمی شهر
در راستای روان سازی ترافیک شهری و مرتفع
نمودن مسائل ومشکالت ناشی از ترافیک
شهری است.

انوری آذر با اشاره به انجام طر حهای مطالعاتی
و برنامهریزی جهت اجرای پروژهها در حوزههای
مختلف شهرداری مشگین شهر ،خاطرنشان
کرد :همزمان با دهه فجر انقالب اسالمی
آئین کلنگ زنی ساختمان جديد شهرداری به
مساحت  ۶هزار مترمربع در محدوده مکان
شهر با اعتباری بالغ بر صد میلیارد ریال و
همچنین عملیات احداث تقاطع غیرهمسطح
در میدان جانبازان با اعتبار اولیه  ٢٠میلیارد ریال
برگزار می شود.

شهردار مشگین شهر در پایان اضافه
نمود :عملیات احداث ساختمان
ایستگاه سوم آتش نشانی و خدمات
ایمنی شهرداری در محدوده حسنعلی
دره سی جنب ساختمان مدیریت
بحران با اعتباری بالغ بر  ١۵میلیارد
ریال از منابع داخلی شهرداری در
حال انجام است که طبق زمان
بندی پروژه در ابتدای سال  ۱۴۰۰به
بهره برداری خواهد رسید.

نمایندهاردبیلدر مجلس:

منتظر تایید برای ایجاد منطقه
آزاداردبیلهستیم

معاون استاندار زنجان:

رعایت حقوق شهروندی دستورالعمل نیست ،تکلیف است

نماینده مردم اردبیل ،نیر ،نمین و سرعین در
مجلس شورای اسالمی گفت :ایجاد منطقه
آزاد تجاری و صنعتی به مطالبه اصلی مردم
تبدیل شده و منتظریم در مجمع تشخیص
مصلحت نظام به صورت نهایی تایید شود.
به گزارش جامجم صدیف بدری افزود :الیحه
منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل پس از
تصویب در دولت و مجلس به خاطر مخالفت
شورای نگهبان هنوز در مجمع تشخیص
مصلحت نظام در دست بررسی است و انتظار
میرود مورد تایید نهایی این مجمع برسد.
وی اضافه کرد :در مجلس دهم پیگیریهای
الزم برای نهایی شدن صورت گرفت ولی
به دالیل مختلف ایراداتی از سوی شورای
نگهبان مطرح شد که برای بررسی بیشتر به
مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده
شد.
وی با بیان اینکه با راهاندازی منطقه آزاد تجاری
توان صادرات محصوالت کشاورزی به میزان
سه میلیون تن در استان اردبیل افزایش
خواهد یافت ،افزود :منطقه آزاد تجاری ،صنعتی
یکی از مهمترین زیرساختهای توسعه استان
اردبیل بوده و با ایجاد آن شاهد توسعه همه
جانبه ،ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی خواهیم
بود .نماینده مردم اردبیل ،نیر ،نمین و سرعین
در مجلس شورای اسالمی بیان کرد :منطقه
آزاد تجاری ،صنعتی برای استانهای مرزی و
کمتر توسعه یافته به عنوان یک محرک قوی
رشد و توسعه است و امیدواریم با تصویب
قطعی این منطقه شاهد پیشرفت استان
اردبیل باشیم.
بدری ادامه داد :هرچند پیش بینی ما بر این
است این الیحه در مجمع تشخیص مصلحت
نظام تایید شود ولی در صورت تایید نشدن
میتوان الحاق منطقه آزاد استان اردبیل را به
منطقه آزاد ارس پیگیری کرد.استان اردبیل
دارای  ۳۸۰کیلومتر مرز خشکی با جمهوری
آذربایجان میباشد .طرح منطقه آزاد تجاری،
صنعتی از سوی دولت مصوب شده است.

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان گفت :رعایت حقوق شهروندی یک
دستورالعمل و ابالغ نیست ،بلکه اجرای آن یک تکلیف است.
به گزارش جامجم خدابخش مرادی نافچی در ستاد صیانت از حقوق شهروندی استان با
بیان اینکه وظیفه اصلی و تکلیف مشخص مدیران در همه دستگاههای اداری و اجرایی،
رعایت ،نظارت و دقت در حقوق شهروندی است ،افزود :شأن نزول مدیران در حوزه
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 اینکه مدیران باید  ۲۴ساعته 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 میشود.
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 میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود رعایت پروتکلهای بهداشتی و استفاده از ماسک
در شرایط کنونی را مصداق رعایت حقوق شهروندی عنوان کرد و افزود :این موضوع باید
در همه دستگاههای اداری و اجرایی و هم از سوی شهروندان مورد توجه جدی قرار گیرد.
مرادی نافچی به پلمب تعدای از واحدهای بانکی و صنفی در استان به دلیل رعایت
نشدن پروتکلهای بهداشتی در آنها اشاره کرد و ادامه داد :در شرایط افزایش شیوع
کرونا ،تکلیف اصلی ما حفاظت از جان شهروندان است.

ظرفیت تولید محصوالت کشاورزی اردبیل؛
 ۴.۵میلیون تن

ایجاد بازارچه زیتون حق مردم است؛

زنجان؛ قطب تولید زیتون در کشور

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت :ظرفیت تولید محصوالت کشاورزی استان به میزان چهار و نیم میلیون تن
ایدهآ لترین رقم تولید را داراست.
به گزارش جامجم خلیل نیکشاد به مناسبت روز جهانی غذا اظهار داشت :همه ساله  16اکتبر مصادف با روز جهاد غذا در تقویمهای
بینالمللی به عنوان روز جهانی غذا شناخته میشود 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 پروتکلهای بهداشتی امسال در حال
برگزاری است .وی بیان کرد :خوشبختانه در استان اردبیل به عنوان قطب کشاورزی کشور که  4درصد محصوالت کشاورزی کشور در
این استان تولید میشود زمینههای بسیار مناسبی برای ارتقاء کیفیت و کمیت محصوالت کشاورزی که محور غذایی انسانهاست
مهیاست .نیکشاد منابع آب و خاک را تنها بستر تهیه غذا در حوزه کشاورزی را از مهمترین شاخصهای 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  80درصد مایحتاج غذایی
در داخل کشور تولید میشود .وی با اشاره به ظرفیت تولید محصوالت کشاورزی استان به میزان  4/5میلیون 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  95درصد
از نیاز بذری کشور و  100درصد بذر چغندرقند در این استان تامین میشود.

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 شیبدار 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 اینکه 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 مجتمعهای 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 میتواند در همین راستا
ایجاد شود .استاندار زنجان هدف جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را گره گشایی از مشکالت این بخشها
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.

