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توزیع بیش از ۶۷ هزار ماسک و محلول ضدعفونی بین بیماران خاص 
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توزیع اقالم اساسی ماه مبارک 
رمضان در اردبیل 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اردبیل تصریح کرد: 812 تن برنج به قیمت هر کیلو گرم 8 هزار تومان، 812 تن 
شکر با نرخ هر کیلوگرم 5 هزار و 900 تومان، 812 تن روغن نباتی بر اساس نرخ مصوب، 244 تن گوشت منجمدگوساله 
به قیمت هر کیلو گرم 42 هزار تومان، مرغ منجمد 406 تن و خرمای مضافتی و کبکاب 1624 تن از جمله اقالم سهمیه ای 

استان در ماه مبارک رمضان است.
به گزارش روابط عمومی سازمان، رامین صادقی با اشاره به نزدیک شدن ایام ماه مبارک رمضان گفت: توزیع کاال های 

اساسی و ...
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شهردار اردبیل خبر داد؛

 ایمن سـازی بیش
  از 40 نقطه از معابر

 پرخطر شهر

3

  آغاز عملیات اجرایی احداث ساختمان 
درمانگاه عمـومـی  و تخصصی  بیمارستان سبالن 

 احداث باند دوم محور
  سه راهی صحرا -
 رضی امیر کندی

2نمایشگاه منطقه ای ورنی بافی در پارس آباد برگزار می شود

2



ضمیمه رایگان 2
روزنامه د  ر استان 

اردبیل

مدیرکل میراث فرهنگی استان اردبیل گفت: طبق برنامه ریزی های 
انجام شده نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی با محوریت هنر 

سنتی ورنی بافی در شهرستان پارس آباد مغان برگزار می شود.
این  برگزاری  از  هدف  مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در  فالحی  نادر 
نمایشگاه را معرفی ظرفیت های استان دانست و افزود: با توجه 

به اینکه استان اردبیل در حوزه های مختلفی بویژه صنایع دستی 
و هنرهای دستی ظرفیت خوبی دارد با برگزاری این نمایشگاه 
در صدد هستیم عالوه بر توسعه آموزش و حمایت از هنرمندان و 

صنعتگران صنایع دستی استان را نیز معرفی کنیم.
در  حضور  برای  فرهنگی  میراث  کل  اداره  آمادگی  از  فالحی 

نمایشگاه های مختلف خبر داد و تصریح کرد: در سال جهش 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  تولید 
دستی  صنایع  تولید  در  رونق  ایجاد  منظور  به  اردبیل  استان 
خارجی حضور  و  داخلی  نمایشگاه های  در  کرد  خواهد  تالش 
یابد. مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 

اردبیل با تاکید بر احیای رشته های مختلف حوزه صنایع دستی 
بیان کرد: همچنین امسال احیای رشته های مختلف، مستند 
نگاری، پژوهش ، مطالعات، ثبت نشان های ملی و جغرافیایی و 
حمایت از تشکل ها و انجمن های حوزه صنایع دستی را در دستور 

کار قرار خواهیم داد.

مدیرکل میراث فرهنگی اردبیل: نمایشگاه منطقه ای ورنی بافی در پارس آباد برگزار می شود

خبرخبر

برای اولین بار در اردبیل؛
 جراحی پیوند اندام قطع شده پا 

با موفقیت انجام شد

در پی بروز سانحه برخورد اتومبیل با کودک 
دوازده ساله  در مشگین شهر  که منجر به  
قطع زیر زانوی پای چپ وی شد عمل جراحی 
توسط تیم جراحی بیمارستان فاطمی اردبیل 
به سرپرستی دکتر عرب زاده فوق تخصص 
جراحی عروق  و همکاری تیم پیوند عضو این 

بیمار در سه مرحله با موفقیت انجام شد.
رقیه لهجه- خبرنگار جام جم اردبیل: 
دکتر عرب زاده عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم پزشکی اردبیل و سرپرست تیم پیوند 
اول   اظهار داشت: در مرحله  بیمار  عضو 
5 صبح  11 شب تا جراحی که از ساعت 
جراحی  تحت  کودک  انجامید،  طول  به 
پیوند  جراحی  و  استخوان  پایدارسازی 
عروق خون رسانی کننده  اندام قرار گرفت 
و دو هفته بعد  در مرحله دوم، جراحی پیوند 
اعصاب صورت پذیرفت و در مرحله سوم عمل 
جراحی پیوند پوست  انجام شد. سرپرست تیم 
جراحی دکتر عرب زاده افزود: این عمل فوق 
تخصصی و پیچیده  با همکاری دکتر نامی 
جراح ارتوپد، دکتر اقبالی فلوشیپ جراحی 
دست و دکتر وکیلی فوق تخصص جراحی 
قفسه سینه  برای اولین بار در استان اردبیل با 
موفقیت به سرانجام رسید و با وجود نیروهای 
تخصصی از این به بعد به یاری خداوند متعال 
بستری فراهم شده تا اینگونه اعمال جراحی 
به دست توانمند متخصصین استانی صورت 
پذیرد و از اعزام کیس های مشابه به سایر 

استانها جلوگیری خودداری خواهد شد.

هـزار   ۶۷ از  بیـش  توزیـع 
ضدعفونـی  محلـول  و  ماسـک 

خـاص  بیمـاران  بیـن 

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اردبیل 
هزار  از 6۷  بیش  جمعیت  این  عوامل  گفت: 
بیماران  بین  در  ضدعفونی  محلول  و  ماسک 

خاص توزیع می کنند.
به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر 
استان اردبیل، رامین معبودی صبح 6 اردیبهشت 
منظور  به  کار  این  افزود:  خبر  این  اعالم  با 
پیشگیری از شیوع کرونا در بین بیماران خاص 
توزیع می شود. وی اضافه کرد: این تعداد شامل 
61 هزار عدد ماسک و 6 هزار و 66 عدد محلول 
جمعیت  است.مدیرعامل  کننده  ضدعفونی 
برای هر  داد:  ادامه  اردبیل  استان  احمر  هالل 
فرد با بیماری خاص یک بسته بهداشتی توزیع 
اقالم  این  توزیع  کرد:  اظهار  می شود.معبودی 
حفاظت فردی در بین بیماران خاص آغاز شده 
اضافه کرد:  ادامه خواهد داشت.این مسئول  و 
این کار با همکاری اعضای داوطلبان جمعیت 
هالل احمر در 10 شعبه استان انجام می شود. 
مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان اردبیل 
با بیان اینکه جمعیت هالل احمر دیگر یک نهاد 
صرفا امداد و نجات نیست، تصریح کرد: جمعیت 
هالل احمر همیشه در زمان بحران به مسئولیت 

اجتماعی و انسان دوستانه خود عمل می کند.

ضرورت نگاه حمایتی به واحدهای تولیدی و صنعتی
اولین جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی قوه قضاییه استان اردبیل با حضور اعضای ستاد استانی و 

مسئوالن تشکیالت قضایی استان  برگزار شد.
محسن امامي – خبرنگار جام جم اردبیل:  رئیس کل دادگستری 
استان اردبیل » ناصر عتباتی« در این جلسه با تشریح اهمیت تولید، 
اشتغال و کار از سوی مقام معظم رهبری و نامگذاری سال از سوی ایشان 
به سال جهش تولید گفت: بر همین مبنا تمامی تالش ها و برنامه ها از 
ناحیه اعضای ستاد و دستگاه قضایی به سمت و سوی تالش های عملی 

و واقعی در جهت تحقق شعارسال خواهد رفت.
از  در حمایت  قضایی  به ظرفیت دستگاه  اشاره  با  ادامه  در   وی 
تولید و اشتغال به آمار و عملکرد این ستاد پرداخت و اظهار داشت: 
تولیدی، سرمایه گذاری،  واحد  به مشکالت ۳9  در سال گذشته 
تفریحی و گردشگری رسیدگی شده و مصوبات متعددی در جهت 
حمایت از واحدهای تولیدی تصویب شده که توانسته است بسیاری 
از مشکالت واحدهای تولیدی را حل نماید. به طوری که برخی از 
واحدهای تولیدی راکد یا نیمه راکد را به حالت فعال و به چرخه 
اشاره  با  ادامه  در  استان  دادگستری  کل  رئیس  بازگرداند.  تولید 
به رویکرد دستگاه قضایی استان در سال جدید درخصوص نحوه 

حمایت از واحدهای تولیدی، گردشگری و صنعتی گفت: امسال 
بسیار جدی تر از سالهای قبل و با بازدیدها و حضور های میدانی 
از واحدهای تولیدی راکد و نیمه راکد مشکالت آنها مورد بررسی 
قرار می گیرد تا در هر مجموعه ای که دچار مشکل باشند مسائل با 
همکاری و تعامل حل شود.عتباتی در ادامه با اشاره به اینکه بسیاری 

از مشکالت جامعه از جمله مشکالت مربوط به اختالفات خانوادگی 
و آسیب های اجتماعی دیگر ناشی از معیشت و عدم اشتغال است 
نگاه  تا  طلبد  می  را  مسئوالن  همه  جدی  توجه  امر  این  گفت: 
حمایتی به واحدهای تولیدی و صنعتی و رونق اشتغال در استان 
در راستای سالم سازی و امنیت پایدار جامعه داشته باشند. رئیس 
کل دادگستری استان در ادامه ضمن هشدار به کسانی که بخواهند 
با فعالیت های ناسالم اقتصادی خود از جمله قاچاق کاال و ارز، رانت 
خواری، مفاسد اقتصادی و اداری به بخش تولید و اشتغال استان 
صدمه وارد کنند تأکید کرد: دستگاه قضایی در برخورد با اینگونه 
افراد هیچ گونه مسامحه و گذشتی نخواهد داشت و با متخلفین و 
مجرمین طبق قانون بشدت برخورد می کند.وی در پایان یادآور 
شد: تمامی فعاالن اقتصادی اعم از سرمایه گذاران، تولیدکنندگان، 
مبتکران و مخترعان می توانند در صورت بروز هرگونه مشکل در 
اجرای برنامه های خود به این ستاد و دستگاه قضایی  مراجعه نمایند 
تا نسبت به حل مشکالت آنها اقدامات الزم صورت گیرد.طرح نامه ها 
و دستورالعمل های مرکز و نیز تبادل نظر اعضاء در خصوص اتخاذ 
تدابیر الزم برای اجرا و پیشبرد امور، از دیگر موضوعات مورد بحث 

دیگر این جلسه بود.

مجازي  کارهاي  و  کسب  صاحبان 
حقوقي(  و  حقیقي  اشخاص  از  )اعم 
مشمول  اقتصادي  فعاالن  سایر  همانند 
قوانین مالیاتي مربوط مي باشند و فارغ 
از محل فعالیت، مي بایست تکالیف زیر 
را به انجام برسانند. در غیر این صورت 
مشمول جرایم قانوني مقرر خواهند شد:

ظرف  مکلفند  مشاغل  صاحبان   1
چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت، مراتب را 
کتباً به اداره امور مالیاتي محل شغل خود 
اقدام  به تشکیل پرونده  اعالم و نسبت 
نمایند. اشخاص حقوقي پس از تاسیس، 
مکلفند دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقي 
مربوطه  مالیاتي  امور  کل  اداره  از  را 
دریافت نمایند و نسبت به تشکیل پرونده 
) دریافت شماره واحد مالیاتي و شماره 
کالسه پرونده( و پرداخت حق تمبر اقدام 

نمایند.
2 از طریق مراجعه به درگاه عملیات 
نشاني  به  مالیاتي  مودیان  الکترونیکي 
www.tax.gov.ir نسبت به ثبت نام 
اقتصادي  شماره  دریافت  و  الکترونیکي 

اقدام نمایند.
قانون   169 ماده  اجراي  در    3
مالیاتهاي مستقیم، کلیه اشخاص حقوقي 
و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که 
حسب اعالم سازمان امور مالیاتي کشور 
مالیاتي  نظام  در  نام  ثبت  به   موظف 

مي شوند، مکلفند براي انجام معامالت 
شماره  و  صادر  صورتحساب  خود، 
در  را  معامله  طرف  و  خود  اقتصادي 
صورتحساب ها، قراردادها و سایر اسناد 

مشابه درج نمایند.
4 اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل 
باید  مستقیم  مالیاتهاي  قانون  موضوع 
ارائه خدمات  یا  در موارد فروش کاال و 
صورتحساب نوع اول یا نوع دوم حسب 
مورد به شرح زیر صادر و نگهداري نمایند:

به  باید  اول  نوع  1(صورتحساب 
چاپي  سریال  شماره  با  دستي  صورت 
و یا ماشیني با شماره سریال ما شیني  
)حسب مورد( با درج تاریخ، صادر گردد 
و حداقل در بر گیرنده اطالعات هویتي، 
نام شخص  یا  نام خانوادگي  نام،  شامل 
حقوقي، شماره اقتصادي، نشاني کامل و 
کدپستي فروشنده و خریدار و مشخصات 
کاال یا خدمات ارائه شده، مقدار و مبلغ 

آن باشد.
2( صورتحساب نوع دوم صرفاً در موارد 
استفاده از سامانه صندوق فروش)صندوق 
صادر  فروش)  )مکانیزه(   ماشیني  
سریال  شماره  داراي  باید  و  شود  مي 
برگیرنده  در  حداقل  و  تاریخ  ماشیني، 
اطالعات هویتي، شامل نام، نام خانوادگي 
یا نام شخص حقوقي، شماره اقتصادي، 
و  فروشنده  کدپستي  و  کامل  نشاني 

شده،  ارائه  خدمات  یا  کاال  مشخصات 
مقدار و مبلغ آن باشد.

صاحبان  حقوقي،  اشخاص  کلیه   5
 2 ماده  موضوع  اول  گروه   مشاغل 
قانون   95 ماده  اجرایي  نامه  آئین 
مشاغل  صاحبان  و  مستقیم  مالیاتهاي 
از  که  افزوده  ارزش  بر  مالیات  مشمول 
آنها فراخوان بعمل آمده است، مکلفند 
اقالم  مطابق  را  خود  معامالت  فهرست 
لینک  طریق  از  درخواستي  اطالعاتي 
“صورت معامالت فصلي الکترونیکي” در 
سامانه عملیات الکترونیکي مودیان مالیاتي 
و  www.tax.gov.irتهیه  نشاني  به 
حداکثر در مقاطع سه ماهه  )فصلي( و 
تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل 
به صورت الکترونیکي به سامانه معامالت 
ارسال و یا به صورت لوح فشرده در قالب 
اطالعات درخواستي به اداره امور مالیاتي 

ذیربط ارائه نمایند.
  مودیاني که از صورتحساب نوع اول 
و دوم براي فروش کاال یا ارائه خدمات 
خود به مصرف کننده نهایي استفاده مي 
قبیل  این  اطالعات  توانند  مي  نمایند، 
صورتحسابها را به صورت مجموع ارسال 

نمایند.
 در خصوص معامالتي که تا میزان 
5% حدنصاب معامالت کوچک موضوع 
برگزاري  قانون    )۳( ماده   )1 ( تبصره 

مناقصات مي باشند، مشمولین صدر این 
بند )بند 5 ( مي توانند فهرست معامالت 
مذکور را به صورت مجموع ارسال نمایند.

اشخاص  از  اعم  مودیان،  تمامي   6
تسلیم  به  مکلف  حقوقي  و  حقیقي 
اظهارنامه مالیاتي در موعد مقرر قانوني 
پایان  تا  حقیقي  )اشخاص  باشند  مي 
خرداد ماه سال بعد و اشخاص حقوقي 
حداکثر ظرف چهارماه پس از پایان سال 

مالي(.
حقوقي  اشخاص  مالیاتي  اظهارنامه 
2 ماده  اول  گروه  مشاغل  صاحبان   و 

آئین نامه اجرایي ماده 95 قانون مالیاتهاي 
مستقیم شامل ترازنامه و صورت حساب 
که  است  اي  نمونه  طبق  زیان  و  سود 
توسط سازمان امور مالیاتي کشور تهیه 

مي شود .
دوم  هاي  گروه  مشاغل  صاحبان 
باید  نیز  حقیقي  اشخاص  سوم  و 
نمونه  طبق  را  خود  مالیاتي  اظهارنامه 
کشور  مالیاتي  امور  سازمان  شده  تهیه 
اظهارنامه  نمایند.  تسلیم  و  تنظیم 
مالیاتي باید از طریق مراجعه به سامانه 
نشاني به  مالیاتي  الکترونیکي   عملیات 

 www.tax.gov.ir تسلیم اداره امور 
مالیاتي ذیربط گردد. 

7 فهرست حقوق کارکنان خود را تا 
پایان ماه بعد، از طریق لینک “فهرست 

درگاه  در  الکترونیکي”  حقوق  مالیات 
عملیات الکترونیکي به مودیان مالیاتي 
به    www.tax.gov.ir نشاني  به 
اداره امور مالیاتي ذیربط ارسال و مالیات 

متعلقه را حسب مورد پرداخت نمایند.
دفاتر،  مکلفند،  مالیاتي  مودیان    8
ماهانه، خالصه  هزینه  و  درآمد  صورت 
درآمد و هزینه ساالنه و اسناد و مدارک 
حسب مورد نگه داري و حسب درخواست 
براي  ربط  ذي  مالیاتي  ماموران  کتبي 

رسیدگي به آنها ارائه نمایند.
9 مودیاني که بر مبناي فراخوا نهاي 
هفتگانه، مشمول مالیات بر ارزش افزوده 

محسوب مي شوند، مکلفند:
تشکیل  مربوط  مالیاتي  واحد  در   

پرونده دهند.
  بر اساس فراخوانهاي هفت گانه در 
نشاني   به  افزوده  ارزش  بر  مالیات  نظام 

www.evat.ir ثبت نام نمایند.
و  صورتحساب  صدور  به  نسبت    
وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از 

کاالهاي مشمول اقدام نمایند.
- ظرف مدت 15 روز پس از پایان هر 
دوره مالیاتي اظهارنامه مالیات بر ارزش 
افزوده را تسلیم و مالیات و عوارض ارزش 

افزوده را پرداخت نمایند.
  دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداقل 

به مدت 10 سال نگهداري نمایند.

روابط عمومي اداره کل امورمالیاتي استان اردبیل

اطالعیه قابل توجه صاحبان کسب و کارهاي مجازي

  آغاز عملیات اجرایی احداث ساختمان 
درمانگاه عمـومـی  و تخصصی  بیمارستان سبالن 

معاون عمرانی استاندار اردبیل گفت؛ احداث پروژه ساختمان درمانگاه 
عمومی و تخصصی بیمارستان سبالن از مطالبات مردم و از مصوبات سفر 

ریاست محترم جمهوری در سال 1۳98 به استان اردبیل بود.
مهندس قلندری معاون عمرانی استاندار اردبیل به همراه، امامی یگانه 
سرپرست  زاده  حبیب  اردبیل،  شهر  شورای  رئیس  پوستی  فرماندار، 
دانشگاه علوم پزشکی ، سعید بشرخواه و برجی مدیران بیمه ای و درمانی 
تامین اجتماعی استان و برخی مسئوالن استان با حضور در بیمارستان 
تامین اجتماعی سبالن اردبیل  آغاز عملیات اجرائی احداث ساختمان 
.معاون  کرد  اعالم  را  سبالن  بیمارستان  تخصصی  و  عمومی  درمانگاه 
عمرانی استاندار به همراه سایر مسئوالن به صورت میدانی از پروژه های 
 ، MRI در دست احداث ، از جمله پروژه توسعه ای اورژانس ، ساختمان
بخش لندری و پارکینگ 6 هزار متری بیمارستان سبالن بازدید کردند .

 در جریان بازدید برجی مدیر درمان تامین اجتماعی استان توضیحاتی 
درباره روند اقدامات صورت گرفته ارائه داد .در حاشیه این بازدید قلندری  
ضمن قدردانی از تالش مضاعف مدیر و کارکنان، بویژه کادر درمان و سایر 

بخش های درگیر با بیماری کرونا که با مجاهدت و ایثارگری در خدمت 
بیماران بوده اند. مجموعه فعالیتهای درمانی تامین اجتماعی استان را از 
مراکز درمانی پیشرو در مقابله با بیماری کووید _ 19 عنوان کرد. مدیر 
درمان با اشاره به آغاز عملیات اجرائی پروژه ساختمان درمانگاه عمومی 
و تخصصی بیمارستان سبالن به متراژ 4600 متر و در سه طبقه و با 
هزینه ای بالغ بر 200 میلیارد ریال افزود: این درمانگاه شرایط تبدیل 
از جمله  درمان ها  برخی  که  دارد  فوق تخصصی هم  درمانی  مرکز  به 
دیالیز بیماران، آنژیوپالستی و بیماران سرطانی در این درمانگاه صورت 
می پذیرد. برجی از اتمام برخی پروژه ها از جمله، پروژه توسعه ای اورژانس 
بیمارستان سبالن که در حوزه سالمت بسیار گره گشا خواهد بود وبا 
آخرین استانداردها در حال انجام است  )از 500 متر به 2000( تا اواخر 
تیر سالجاری و  پارکینگ 6 هزارمتری بیمارستان و بخش لندری تا اواخر 

اردیبهشت امسال خبر داد .

 یکشنبه 7  اردیبهشت 1399   شماره 5644



 یکشنبه 7  اردیبهشت 1399   شماره 5644
3مدیر کل ورزش و جوانان اردبیل: برنامه های مدونی برای توسعه ورزش همگانی داریم ضمیمه رایگان 

روزنامه د  راستان 
اردبیل

مدیرکل جدید ورزش و جوانان استان اردبیل گفت: برای توسعه 
ورزش همگانی در استان اردبیل برنامه های مدون و کاربردی اجرا 

می شود.
و  تودیع  آئین  در  انوشیروانی  سجاد  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
معارفه مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل با بیان اینکه برای 

توسعه ورزش همگانی برنامه های ویژه ای اجرا می شود عنوان کرد: 
برای توسعه ورزش همگانی در استان اردبیل برنامه های مدون و 
کاربردی اجرا می شود.وی ضمن قدردانی از مدیران قبلی ورزش و 
جوانان استان اردبیل که در راستای پیشرفت ورزش این منطقه 
استان  ورزش  توسعه  و  پیشرفت  برای  داد:  ادامه  کردند  تالش 

نیازمند تجربیات و نظرات کارشناسان خبره هستیم. بدون شک 
در دوران مدیریت از تجربیات پیشکسوتان که سرمایه های ورزش 
هستند بهره خواهیم برد و همچنین از نظرات کارشناسانه جوانان 
استفاده می کنیم.مدیرکل جدید ورزش و جوانان استان اردبیل 
اظهار کرد: برای توسعه ورزش استان اردبیل در تمامی حوزه ها 

از جمله قهرمانی، ورزش همگانی و جوانان تالش می کنیم و به 
ورزشکاران استان جهت حضور موفق در رقابت های مختلف جهانی 
باید توجه ویژه ای کنیم.انوشیروانی آموزش را در تمامی حوزه ها در 
اولویت دانست و خاطرنشان کرد: پروژه های عمرانی که در استان 

اردبیل نیمه تمام ماندند در اولویت خواهد بود.

خبر

و  برتــر  نگهبــان  از  تجلیــل 
نگهبانــان بازنشســته توزیــع بــرق

نگهبانان  و  برتر  نگهبان  از  تجلیل  مراسم 
بازنشسته سال 98 شرکت توزیع نیروی برق 

استان اردبیل برگزار شد.
امور  و  حراست  دفتر  مدیر  مراسم  این  در 
ضمن  استان  برق  توزیع  شرکت  محرمانه 
تبریک فرا رسیدن ماه عبادت و بندگی گفت: 
انشااهلل ویروس منحوس کرونا هر چه زودتر از 

روی کره زمین ریشه کن شود. 
در  خوشبختانه  کرد:  بیان  نظری  سیدعلی 
دو سال اخیر تمام حق و حقوق نگهبانان در 
سطح شرکت پرداخت شده است و این در 
سایه حمایت مدیر عامل و پیمانکار مربوطه 
و پیگیری های به عمل آمده دفتر حراست 
می باشد.وی از تالش همکاران دفتر حراست 
و امور محرمانه، صمد قلیزاده و سید نقی سید 
صفویان تشکر نمود و افزود: تمام کارهایی که 
در این حوزه انجام می شود با حمایت مدیر 

عامل و تالش همکاران این دفتر می باشد. 
نگهبانان  گفت:  شرکت  عامل  مدیر  سپس 
شرکت  اعتماد  و  وثوق  مورد  افراد  شرکت 
می باشند که عالوه بر افزایش توانمندی های 
فردی باید توجه ویژه به کرامت انسانی داشته 
باشند. حسین قدیمی عالوه بر خطیر دانستن 
شغل نگهبانی بیان کرد: نگهبانان باید سعه 
صدر، اخالق و رفتار خوش و احترام به همکار 
و ارباب رجوع را در سرلوحه کارهای خود قرار 
دهند. وی گفت: همچنان که در آموزه های 
دینی نیز بر مباحث اخالقی تاکید شده است، 
باید در  ما  بر همکاران نگهبان، همه  عالوه 
کارهایمان خد ا را شاهد اعمال خود دانسته 
و عالوه بر رضایت مردم، رضایت خدا را نیز 
فراهم کنیم. در ادامه این مراسم از دو نفر 
در سال 98  بازنشسته  نگهبان  همکاران  از 
اسحق بند علیزاده و عارف ارشد زاده و چهار 
نفر از نگهبانان برتر شرکت توزیع برق استان: 
اصغر  سید  رمضانی،  حسن  پیشکار،  راشد 
لوح سپاس،  اهدای  با  زارع  و سعید  جاللی 

تقدیر به عمل آمد. 

خبر

مـاه  اساسـی  اقـالم  توزیـع 
اردبیـل در  رمضـان  مبـارک 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اردبیل 
تصریح کرد: 812 تن برنج به قیمت هر کیلو 
نرخ هر  با  تومان، 812 تن شکر  گرم 8 هزار 
کیلوگرم 5 هزار و 900 تومان، 812 تن روغن 
نباتی بر اساس نرخ مصوب، 244 تن گوشت 
منجمدگوساله به قیمت هر کیلو گرم 42 هزار 
تومان، مرغ منجمد 406 تن و خرمای مضافتی 
و کبکاب 1624 تن از جمله اقالم سهمیه ای 

استان در ماه مبارک رمضان است.
به گزارش روابط عمومی سازمان، رامین صادقی 
با اشاره به نزدیک شدن ایام ماه مبارک رمضان 
گفت: توزیع کاال های اساسی و مایحتاج ضروری 
مردم برای ماه مبارک رمضان در استان از سی 
ام فروردین سالجاری آغاز شده و تا سوم خرداد 
به  برنج  تن  کرد: 812  تصریح  دارد.وی  ادامه 
قیمت هر کیلو گرم 8 هزار تومان، 812 تن شکر 
با نرخ هر کیلوگرم 5 هزار و 900 تومان، 812 
تن روغن نباتی بر اساس نرخ مصوب، 244 تن 
گوشت منجمدگوساله به قیمت هر کیلو گرم 
42 هزار تومان، مرغ منجمد 406 تن و خرمای 
اقالم  جمله  از  تن  کبکاب 1624  و  مضافتی 
سهمیه ای استان در ماه مبارک رمضان است.وی 
افزود: اولویت عرضه کاال های اساسی به مناسبت 
ماه مبارک رمضان با فروشگا ه های زنجیره ای، 
تعاونی های مصرف و واحد های صنفی منتخب 
خانوار ها،  ضروری  مایحتاج  تامین  لذا  است 
مبارک  ماه  بازار  تنظیم  حمایتی  کاال های 
می شود. عرضه  فوق  فروشگا ه های  در  رمضان 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
رمضان،  مبارک  ماه  ایام  در  کرد:  نشان  خاطر 
برنج هندی، شکر، روغن و گوشت قرمز منجمد 
اقالمی است که توزیع خواهد شد و شهروندان 
هیچ نگرانی از بابت تأمین اقالم اساسی نداشته 
باشند.صادقی یادآور شد: در راستای جلو گیری 
از شیوع ویروس کرونا و رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی و همچنین حفظ سالمتی شهروندان 
از این ویروس برگزاری نمایشگاه های ضیافت در 

استان امکان پذیر نیست.

رئیـس اداره فـروش مخابـرات منطقـه اردبیـل در گفتگـو بـا 
واحـد روابـط عمومـی از افزایـش آمـار تعـداد کاربـران فعـال 
و تاثیـرات مثبـت بسـته اینترنـت 100 گیگابایتـی رایـگان در 

منطقـه ابـراز رضایـت کرد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی مخابـرات منطقـه اردبیـل رشـد 
سـریع زیرسـاخت های اینترنت دنیـا را بدون مرز کرده اسـت. 
امـروزه جایـگاه اینترنـت حجـم عظیمـی از هیجـان را ایجـاد 
کـرده، بـه طـوری کـه توجـه بسـیاری از عامـه مـردم را بـه 
خـود جلـب کـرده اسـت. در اواخـر سـال 98 در حمایـت از 
»پویـش در خانـه بمانیـم« بـرای تشـویق کاربران عامـه مردم 
در جهـت عـدم تجمـع و کاهـش خطـر ابتـال بـه کرونـا وزیـر 
محتـرم ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات از ارائـه بسـته 100 

گیگابایـت اینترنـت خانگـی بـه صورت رایـگان خبـر داد، این 
مهـم تاثیـرات مثبتـی در مصـرف اینترنـت مخابـرات منطقـه 
اردبیـل را در پـی داشـت، بـه طـوری کـه بنـا بـه گفتـه امیـر 
طهمـورث نـژاد رئیـس اداره فـروش منطقـه تعـداد کاربـران 
فعـال بـر اسـاس آخرین آمـار تائید شـده توسـط اداره فروش 
بازگشـت )2۷00( نفـری مشـتریان را در پـی داشـته اسـت. 
افزایـش ترافیـک مصـرف روزانـه از 6۷ ترابایـت طـی دوماه به 
1۳0 ترابایـت و افزایـش پهنـای باندمصرفـی از 11 گیگابیـت  
بـر ثانیـه بـه 19 گیگابیـت بـر ثانیـه از نـکات قابـل مالحظـه 
صحبت هـای وی بـود. وی در پایـان از زحمـات بـی شـائبه 
مدیـر تجاری مهندس مسـعود ادهمـی و کلیه همـکاران اداره 

فـروش و تجـاری تقدیـر و تشـکر کردنـد.

 تاثیرات مثبت بسته اینترنت ۱00 گیگابایتی رایگان در مخابرات منطقه اردبیل

شهردار اردبیل از ایمن سازی معابر پرخطر در سطح شهر خبر 
داد و گفت: از ابتدای سال 99 تا کنون بیش از 40 نقطه از معابر 

پرخطر ایمن سازی شده است.
نرگس ا مامی - خبرنگار جام جم اردبیل: حمید لطف اللهیان 
با شروع  اردبیل  با خبرنگار ما تصریح کرد: شهرداری  در گفتگو 
فصل کاری و مساعد شدن وضعیت جوی با هدف افزایش ضریب 
ایمنی، تسریع و تسهیل در تردد خودروها ساماندهی ترافیک و 
منظم کردن حرکت وسایل نقلیه اقدام به اجرای طرح خط کشی 

محوری و ایمن سازی معابر شهری کرده است.
 وی گفت: حوزه حمل ونقل و ترافیک شهری شهرداری اردبیل 
ایمنی  ضریب  افزایش  و  معابر  ترافیکی  ساماندهی  منظور  به 
عابرین پیاده بیش از 450 مورد )جلوی مدارس و معابر پرتردد( 
 2 از  بیش  مورد   40 جدید  سال  ابتدای  از  که  کرده  شناسایی 
هزار و500 متر مربع ایمن سازی شده  و این عملیات همچنان 

ادامه دارد.
این رنگ آمیزی شامل خیابان های  اینکه   بیان  با  اللهیان  لطف 
شریانی )بزرگراه بسیج و شهدا( و خیابان های اصلی و پرترافیک 
شهر می شود، گفت: نوع رنگ استفاده شده در سال جاری  رنگ 

ماندگاری   که  است  گالسبید  همراه  به  آکریلیک  جزیی  سرد 
رنگ های استفاده شده  12 ماه است و همچنین بر کیفیت رنگها 

نظارت مستمر انجام می شود.
شهردار اردبیل همچنین با بیان اینکه از ابتدای سال جاری بیش 
هسته  عمدتا  که  شهر  سطح  خیابانهای  از  نیز  کیلومتر   48 از 
این  از ۳6 کیلومتر   افزود: بیش  مرکزی است خط کشی شده؛ 

خط کشی ها منقطع و 11 کیلومتر آن ممتد می باشد.
ابتدای سال  از  نیز  خیابانهای خط کشی شده  تعداد  وی گفت: 
تا کنون 15 مورد و مقدار رنگ مصرفی  6 تن می باشد و رنگ 
آمیزی و آشکارسازی سرعت گیرها تعویض و بازسازی تایمر های 
چراغ های راهنمایی و رانندگی خیابانها نیز از دیگر اقدامات حوزه 

حمل ونقل و ترافیک شهرداری اردبیل است.
شهردار اردبیل عنوان کرد: خیابانهای امام )بسیج تا ژاندارمری(، 
آیت اهلل کاشانی، ساحلی، آیت اهلل بهشتی، شهید مدرس، آیت 
باکری،  یسری، شهید  نایبی، شیخ صفی، شهید  ای،  خامنه  اهلل 
اسماعیل بیگ، آیت اهلل طالقانی، پیرعبدالملک،معادی و آیت اهلل 
مروج از جمله این خیابانهاست که عملیات خط کشی در آن ها 

آغاز شده است.

شهردار اردبیل خبر داد؛

ایمن سازی بیش از 40 نقطه از معابر پرخطر شهر

قوه قضائیه جمهوری اسالمی اریان
 درگاه خدمات الکترونیک قضایی

      صفحه نخست   درباره خدمات الکترونیک    شکایات و پیشنهادات           سواالت متداول           ارتباط با ما

۱(پیگیری سابقه و آخرین وضعیت پرونده

2( ثبت اولیه شکایت/ دادخواست اشخاص حقیقی

3( پرداخت هزینه دادرسی

4( مشاهده ابالغ الکترونیکی 

5( ثبت و ارسال نظریه کارشناسی

۶( سامانه خود کاربری وکال

برای پیگیری و اطالع از آخرین وضعیت پرونده ها اشخاص می توانند بدون 
مراجعه حضوری به مراجع قضایی از این قسمت اقدام نمایند.

عمده مراحل فرآیند ثبت شکوائیه یا دادخواست  را از طریق اینترنت، در منزل 
انجام داده و پس از اخذ کد رهگیری به یکی از دفاتر خدمات مراجعه نمایید.

برای پرداخت کسری هزینه های دادرسی می توانید بدون مراجعه حضوری به 
واحد قضائی یا بانک، به صورت اینترنتی نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمائید.

کلیه اشخاص می توانند برای مشاهده و پیگیری ابالغ های قضایی از این قسمت 
اقدام نمایند.

کارشناسان رسمی دادگستری برای ارسال نظریه کارشناسی و لوایح خود به 
مجتمع های قضائی می توانند از این قسمت نسبت به ثبت و ارسال به صورت 

اینترنتی و غیرحضوری اقدام نمایند.

وکال می توانند بدون مراجعه حضوری به دفاتر خدمات و مجتمع های قضائی 
نسبت به ثبت و ارسال کلیه درخواست های قضایی از جمله دادخواست شکوائیه 

و الیحه و... از این قسمت اقدام نمایند.

اخبار

اطالعیه
مستندات

»اطالع رسانی«

»دسترسی سریع«

»خدمات ویژه«

ثبت نام و پیگیری مجوز دفاتر خدمات الکترونیک قضایی.

 اطالع رسانی برای اشخاص حقیقی
  اطالع رسانی برای وکال

  اطالع رسانی با رمز پرونده
 عناوین اتهام/خواسته قابل طرح
 جستجوی لیست دفاتر خدمات

  آگهی های قضایی
  سامانه نظرسنجی عدالت الکترونیک

  بانک ایده ها
  سامانه ثبت دارایی مسئوالن

1

2

3

4

5 6

 ارائه و پیگیری دادخواست و شکوائیه
 ارائه و پیگیری درخواست عفو

 محاسبه هزینه دادرسی
 محاسبه هزینه تعرفه خدمات

 پرداخت اینترنتی 

 سامانه ثبت نام الکترونیک قضایی
 سامانه ابالغ الکترونیک قضایی

 سامانه خدمات ویژه مقام قضایی
 سامانه وکال و کارشناسان

 سامانه دفاتر خدمات قضایی
/

»استعالم قضایی«
 استعالم وضعیت ثبت نام شخصی

 استعالم وضعیت کارشناس
 استعالم وضعیت وکیل
 استعالم مدرک قضایی

 استعالم سابقه طرح دعوای مرتبط با چک

کلیه حقوق این سامانه متعلق به مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه می باشد
معاونت آمار وفناوری اطالعات دادگستری کل استان اردبیل



توجـه ویژه به رده سـنی کودک 
رضوی جشنواره  در 

کتابخانه هـای عمومـی  فرهنگـی  کارشـناس 
اسـتان گفت: رده سـنی کـودک و نوجوان در 
دهمیـن جشـنواره کتابخوانـی رضـوی دارای 

بخش هـای متنوعـی اسـت.
کل  اداره  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
کتابخانه هـای عمومـی اسـتان اردبیـل؛ اکـرم 
علیپـور، کارشـناس امـور فرهنگـی اداره کل 
کتابخانه هـای عمومی اسـتان اردبیـل با اعالم 
ایـن خبـر اظهـار داشـت: دهمیـن جشـنواره 
مختلـف  حوزه هـای  در  رضـوی  کتابخوانـی 
ازجمله مسـابقه کتابخوانی، مسـابقه نقاشـی، 
روزنامـه  کتـاب،  خوانـش  نویسـی،  داسـتان 
کتـاب، پویـش کتابخـوان مجازی، بـه صورت 
اقشـار  بـرای  خانوادگـی  و  گروهـی  فـردی، 
مختلـف سـنی به صـورت الکترونیکـی برگزار 
کـودک  سـنی  رده  در  افـزود:  می شـود.وی 
معصومـه  اثـر  خورشـید«  گنبـد   « کتـاب 
مهـری، کتـاب » زندگـی حضـرت معصومه« 
نوشـته سـید محمـد مهاجرانـی و کتـاب » 
ده قصـه از امام هـادی بـرای بچه هـا« نوشـته 
اسـت کـه  ابراهیمـی، معرفـی شـده  جعفـر 
شـرکت کننـدگان می توانند به صـورت فردی 
و گروهـی در ایـن مسـابقه شـرکت کنند.وی 
خاطر نشـان کـرد: شـرکت کننـدگان در رده 
سـنی کـودک می تواننـد بـا ترسـیم نقاشـی 
مرتبـط بـا کتاب هـای معرفـی شـده یـا تهیه 
فیلـم 5 دقیقـه ای از محتـوای کتابهـا، جمـع 
خوانـی، نمایـش نامـه خوانی، اجـرای نمایش 
خـالق بـر اسـاس منابـع جشـنواره یـا تهیـه 
مختلـف  قسـمت های  از  دیـواری  روزنامـه 
مسـابقه  ایـن  در  شـده  معرفـی  کتاب هـای 
شـرکت کنند.گفتنـی اسـت ایـن جشـنواره 
اینترنتـی سـامانه های  در  خـرداد   9  تـا 

 www.razavi.iranpl.ir    
 www.samakpl.ir   
 در دسـترس عالقـه منـدان بـه کتـاب قـرار 

اسـت. گرفته 

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 صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران  

 تحریریه شهرستانها:            021-44233511

   سرپرست استان اردبیل: نورالدین امامی
دفتر سرپرستی استان اردبیل :       04533353800   

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان اردبیل

گلبرگ را ز سنبل مشکین نقاب کن
یعنی که رخ بپوش و جهانی خراب کن
بفشان عرق ز چهره و اطراف باغ را
حافظچون شیشه های دیده ما پر گالب کن

خبرخبر

تحقیقــات  نیازمنــد  ورزش، 
کاربـردی برای ارتقای سـالمت

نیازمند  ورزش  حوزه  گفت:  اردبیل  استاندار 
ارتقای  برای  کاربردی  و  عملیاتی  تحقیقات 

سالمت همگانی در استان است.
استانداری  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
اردبیل، اکبر بهنام جو در دیدار با معاون حقوقی 
و امور مجلس وزارت ورزش و جوانان تصریح 
کرد: برای انجام تحقیقات کاربردی باید از افراد 
دارای تجربه و تخصص در این زمینه استفاده 
کرده و گروه های مختلف جامعه برای ارتقای 

شاخص های سالمت به ورزش روی بیاورند.
وی با اشاره به وضعیت حاکم بر استان از نظر 
شیوع کرونا، وجود بیماری های زمینه ای چون 
فشار خون، دیابت و چاقی را از جمله مقدمات 

بروز این بیماری در افراد دانست.
استاندار اردبیل ادامه داد: در وضعیت کنونی 
و برای ارتقای سالمتی و ایمنی اهالی استان 
در بین مردان و خصوصا بانوان باید برنامه های 

عملیاتی تدوین شود.
بهنام جو به برنامه ریزی در خصوص فعالیت 
و  کرد  اشاره  استان  در  ورزشی  هیات های 
گفت: در این راستا باید حامیان مالی از بخش 
و  پزشکی  جامعه  و  کارخانجات  خصوصی، 

مهندسی جذب شوند.
وی افزود: تقویت در حوزه پرورش ورزشکار در 
سطح قهرمانی از دیگر حوزه های مهم در بخش 
ورزش استان است که باید مورد توجه ویژه قرار 
گیرد.وی تالش برای جذب بودجه به منظور 
عملیاتی کردن برنامه های مختلف را زیربنای 
توسعه ورزش دانست و اظهار کرد: در وضعیت 
کنونی که حفظ سالمت اولویت جامعه برای 
حرکت چرخهای اقتصادی است، باید اختصاص 
بودجه به این بخش به صورت ویژه مد نظر قرار 
وزارت  مجلس  امور  و  حقوقی  گیرد.معاون 
ورزش و جوانان نیز در این جلسه جایگاه تربیت 
ورزشکاران در سطح قهرمانی را هم ردیف با 
با  باید  اقتصادی دانست و گفت:  حرکت های 
شناخت دقیق جایگاه ورزش در سطح ملی و 
بین المللی برای ارتقای این بخش تالش کنیم.
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تمهیدات اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل در رابطه با پیشگیری از 
شیوع ویروس کرونا :

1-  تهیه و توزیع مواد ضدعفونی کننده )600cc( در چهار مرحله، 
دستکش، ماسک و دستمال کاغذی در بین تمام همکاران به صورت 

هفتگی
2-  گندزدایی روزانه محیط کار )کف و سطوح در معرض تماس از 
جمله نرده ها، دستگیره ها، کلیدهای دستگاه ها، آسانسورها، صفحه کلید 

رایانه و موس به صورت مستمر برابر برنامه زمانبندی(
۳-  تهیه ماده ضدعفونی کننده برای استفاده همکاران در منزل از 

طریق تعاونی مصرف
4- توجیه تمامی روسای ادارات جهت اقدام و رعایت بخشنامه های 

پیشگیری از شیوع کرونا
5-  ابالغ تمامی بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره توسط مراجع 

ذیصالح در حوزه پیشگیری و مبارزه با ویروس کرونا 
تبلیغات محیطی، چاپ و نصب پوستر جهت  و  6-  اطالع رسانی 

پیشگیری از ویروس کرونا در اداره کل
۷-  زمانبندی ارائه خدمات به ارباب رجوع )انجام خدمات در حداقل 

زمان ممکن(
8-  تسهیل استفاده از مرخصی استعالجی برای کارمندان دارای عالیم 

بیماری
9-  تعطیلی هیات حل اختالف از تاریخ 98/12/12 تا پایان سال برای 

اشخاص حقیقی
با  مطابق  کارکنان  سوم  دو  و  سوم  یک  نمودن  دورکاری   -10

دستورالعمل های صادره
11- به حداقل رساندن استفاده از کاغذ و استفاده از سیستم اتوماسیون اداری

12- شستشو و ضدعفونی نمودن خودرو های تحت اختیار اداره کل
1۳- کنترل تب همکاران و مودیان توسط سفیر سالمت اداره کل به 

صورت مرتب و دوره ای
14- استفاده از دستگاه حضور و غیاب سیستم تشخیص چهره و عدم 

استفاده از انگشت
15- گندزدایی سطوح میز خدمت و پیشخوان ارباب رجوع به صورت 

روزانه

16-  تهیه و نصب دستگاه ضد عفونی کننده دست )مدل پدالی( در 
مبادی ورودی اداره کل و ادارات امورمالیاتی شهرستانهای تابعه جهت 

استفاده ارباب رجوع و همکاران
و  مراجعین  فاصله  رعایت  پالستیکی جهت  ایجاد حفاظ    -    1۷

همکاران در پیشخوان های خدمت
18-  تهیه و توزیع ماسک طلق دار)شیلد( به همکاران

19- گندزدایی کامل ساختمان های قدیم و جدید و ارزش افزوده با 
همکاری اداره کل منابع طبیعی در مورخ 98/۷/29 

20-  گندزدایی کامل ساختمان های قدیم و جدید و ارزش افزوده با 
همکاری سپاه پاسداران در مورخ 99/2/۳

تمهیدات امور مالیاتی استان برای پیشگیری از کرونا

مدیرکل راه و شهرسازي استان اردبیل از احداث باند دوم محور سه 
راهی صحرا - رضی امیر کندی به طول 14 کیلومتر خبر داد.

 به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازي استان 
اردبیل، محبوب حیدری در بازدید از پروژه های در حال اجرای حوزه 
راه و شهرسازی در شمال استان با اعالم این مطلب اظهار داشت: پروژه 
احداث باند دوم محور سه راهی صحرا - رضی امیر کندی به طول 14 
کیلومتر یکی از پروژه فعال بوده و در حال اجرای ابنیه فنی، عملیات 
خاکبرداری و خاکریزی می باشد.وی ادامه داد: از مسیر محور گرمی به 
بیله سوار ۳8 کیلومتر احداث باند دوم را در دست اجرا داریم که هم 
اکنون پیمانکار پروژه ) موسسه عاشورا قرارگاه خاتم االنبیاء ( از محل 
خروجی شهرستان گرمی به سمت بیله سوار با ماشین آالت فعالیت 
را شروع کرده و در حال تجهیز محل کارگاه می باشد.حیدری هدف 
از اجرای این پروژه را توسعه بزرگراه های استان برشمرد و افزود: در 
راستای ایمنی تردد، سرعت جابجایی کاال و مسافر، توسعه گردشگری، 

حمل و نقل محصوالت کشاورزی و همچنین تسهیل ترانزیتی استان 
با کشور همسایه )جمهوری آذربایجان ( از طریق پایانه مرزی بیله 
سوار از اهداف اجرای مسیر محور گرمی به بیله سوار می باشد.مدیرکل 
راه و شهرسازی استان اردبیل در خصوص احداث باند دوم ورودی 
شهرگرمی گفت: عملیات اجرایی ساخت ابنیه فنی و عملیات خاکی 
پروژه احداث باند دوم ورودی شهر گرمی به طول 5 کیلومتر اتمام 
یافته و در مرحله تکمیل روسازی است و عملیات آسفالت ریزی پس 
از تکمیل روسازی آغاز خواهد شد.وی همچنین در ادامه از پروژه 424 
واحدی مسکن مهر شهرستان بیله سوار بازدید کرد و گفت: آماده 
سازی معابر و محدوده پروژه 424 واحدی مسکن مهر شهرستان بیله 
سوار در حال انجام عملیات اجرایی می باشد و انشااهلل تا یک ماه آینده 

آسفالت ریزی شده و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. 

احداث باند دوم محور سه راهی صحرا - رضی امیر کندی

»بازگشت همه به سوي اوست«»بازگشت همه به سوي اوست«


