
www.jamejamdaily.irروزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران
www.daneshpayam.ir

3

یجان
آذربا

شهردار اردبیل:
ســاماندهی ســکونتگاه های غیررســمی با برنامه انجام می شــود 

زمان ارسال به سردبیر: 16:15زمان صفحه آرایی:11:20زمان دریافت مطالب: 9:15

امضای دبیرزمان ارسال به دبیر: 15:00زمان ویراستاری و خوانش: 9:20-10:45

شاگرد آخر اقتصاد مقاومتی سال96 شاگرد آخر اقتصاد مقاومتی سال96 شاگرد آخر اقتصاد مقاومتی سال96 

ح کرد؛ یز در جمع نمایندگان مجلس مطر شهردار تبر

ح کرد؛مدیر کل امور عشایری استان: رئیس سازمان صمت استان مطر

اولین بانوی مدیر کل حوزه عمرانی 
در  آذربایجان غربی منصوب شد

آبرسانی دائمی به ۳۹ ییالق و 
قشالق آذربایجان شرقی 

۳15 میلیون دالر هدف گذاری 
صادرات زنجان در سال جاری

مدیر عامل شرکت گاز استان:

گاز ۹8 درصد روستاییان اردبیل 
ر وشن است

آقایان در نوسازی توسعه و تجهیز  پس از قریب به ۴۵ سال از مدیریت 

مدارس استان، هم اکنون مدیریت این مجموعه مهم به دستان پرتوان 

یک بانو سپرده شد.

از سوی وزیر و رئیس سازمان  گزارش جام جم سپیده طیب قاسمی طی حکمی  به 

نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور به سمت مدیرکل اداره نوسازی مدارس استان 

منصوب شد. رخشانی مهر در پیامی دلیل  انتصاب سپیده طیب قاسمی را چنین عنوان 

کرد:  بی شک توانایی، ظرفیت های بالقوه و بالفعل این بانوی کوشا از جمله مهم ترین 

شاخصه هایی بود که در این انتصاب مد نظر قرار داده شد.

طی حکمی از سوی وزیر و رئیس سازمان 
؛ نوسازی مدارس کشور

مترو؛ سرفصل مطالبات
یز از دولت  شهرداری تبر
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سامانه پروفایل اقتصادی
 مؤدیان مالیاتی  راه اندازی می شود

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی:
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عضــو  عنــوان  بــه  را  بزرگــوار  بــرادر  آن  شایســته  انتخــاب 
ــرض  ــک ع ــور تبری ــع کش ــی صنای ــای صنف ــون انجمن ه کان

مــی نمائیــم .
و  کشــور  صنعتــی  تولیــدات  رونــق  و  توســعه  امیــد  بــه 
اشــتغال بیشــتر کــه بــدون شــک بــا حضــور حضرتعالــی 

گــردد. محقــق مــی 

ائله  جناب آقای یونس ژ

 مدیریت و اعضای هیات مدیره سایپا آذربایجان

یکو ابهر خبر داد؛ یر  راه  در مراسم  افتتاح خط تولید جدید در ایر وز

2۳هزار واگن طی سال جاری تعمیر و تولید می شود



خبر

و  ییالق   ۳۹ به  دائمی  آبرسانی 
قشالق آذربایجان شرقی 

در  گفت:  آذربایجان شرقی  عشایری  امور  مدیرکل 
سال جاری با تامین اعتبارات دولتی به ۲۷ قشالق 
در شهرستان های کلیبر، اهر، میانه و خداآفرین و 
۱۲ ییالق استان، جهت تامین آب دائمی از طریق 

لوله کشی اقدام شده است .
محمدحسن آل هاشم در گفتگو با جام جم اظهار 
داشت: تامین آب مصرفی دام که تا کنون توسط 
در  مهمی  نقش  می شد  انجام  آب  تانکرهای 
کیفیت و کمیت پشم، شیر و گوشت در دام های 

اهلی دارد.
وی خاطرنشان کرد: فقر آب مصرفی دام در کاهش 
وزن دام، تلفات و حتی کیفیت شیر ، پشم و تولید 
بره اثرگذار است و این اثرگذاری را می توان با رقم 

ریالی برآورد کرد.
وی با اشاره به این که حدود ۷۵۰ خانوار عشایری 
شده  یاد  قشالقات  در  دام  راس  هزار   ۵۰ با 
مشغول تولید مواد لبنی و پرورش دام هستند، 
وزن  افزایش  جز  به  دائمی  آب  تامین  با  گفت: 
جهش  و  بهداشت  افزایش  شاهد  دام ها،  در 
از  یکی  که  بود  خواهیم  جاری  سال  در  تولید 
اقدامات مهم در راستای پدافند غیرعامل است. 
متنوع  اقلیم  داشتن  با  شرقی  آذربایجان  استان 
سرسبز جنگل های  و  خوب  مراتع  از  برخورداری   و 

قره داغ و ارتفاعات سلطان داغی سهند و دامنه های 
سبالن و شیور و دند و گچی قران، بزگوش میانه، 
تخت سلیمان چارایماق، میشوداغی، ارشدچمنی، 
استان های  از  یکی  لی  ساریمساخ  و  شاهبالغی 

عشایرنشین کشور محسوب می شود.

سه شنبه   7 مرداد 1۳۹۹   شماره 5717

سال  در  استان  روستای   76 اردبیل:  استان  گاز  شرکت  عامل  مدیر 
1398 از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند.

به گزارش جام جم سردار اسماعیلی از بهره مندی 76 روستای استان 
 94 روستا  تعداد  این  بهره مندی  با   : گفت  و  داد  خبر   1398 سال  در 
درصد از خانوار روستایی استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند شده اند 

و با اتمام عملیات اجرایی گازرسانی به 112 روستای در حال اجرا میزان 
بهره مندی خانوار روستایی تا پایان سال جاری از 94 درصد به 98 درصد 
ارتقاء می یابد. وی خدمت رسانی به مناطق محروم استان اردبیل را از 
اظهار  و  کرد  عنوان  محرومیت زدایی  امر  در  شرکت  این  وظایف  اهم 
داشت: طی سال گذشته بیش از یازده هزار مشترك شهری و بیش از 

هشت هزار مشترك روستایی به مشترکان شرکت گاز استان اردبیل 
شده اند که با احتساب این تعداد میزان مشترکان شرکت به بیش از 
492 هزار مشترک رسیده است. اسماعیلی از تحقق 86 درصد اهداف 
درصدی   50 و  پذیری  اشتراک  درصد   98 انشعابات،  و  نصب  واحد 
: در سال 1398 حدود  افزود  و  گذاری در سال 1398 خبر داد   شبکه 

20 کیلومتر در صنایع و 195 کیلومتر در روستاهای استان شبکه گذاری 
جدید انجام گرفته است و برای سال 1399 اهداف تعیین شده برای 
نصب انشعاب 7 هزار علمک ، برای اشتراک پذیری 15 هزار مشترک و 
برای شبکه گذاری 500 کیلومتر می باشد که امید است با تأمین منابع 

شاهد تحقق 100 درصدی برای تمامی اهداف تعیین شده باشیم.

گاز ۹8 درصد روستاییان اردبیل ر وشن است اقتصادی2
اجتماعی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر آذربایجان

عوارض  اخذ  و  مترو  مشارکت  اوراق  پرداخت  گفت:  تبریز  شهردار 
آالیندگی پتروشیمی و پاالیشگاه، مهم ترین مطالبه ما از دولت است.

ج شهین باهر در جلسه همفکری نمایندگان  به گزارش جام جم ایر
هزار  به  نزدیک  کرد:  اظهار  تبریز  شهر  شورای  اعضای  با  مجلس 
میلیارد تومان از پتروشیمی و پاالیشگاه تبریز طلب داریم که از سال 
پتروشیمی یک  باید  که  تاکنون پرداخت نشده در حالی   ۹۲

درصد فروش خود را به شهرداری پرداخت کند.
آالیندگی موجود  که  این است  ادامه داد: واقعیت  وی 
به  مرکز  دو  این  فعالیت  اثر  در  شهر  سطح  در 
حل  مشکلی  آن  تکذیب  با  که  می آید   وجود 
کاهش  به  اشاره  با  تبریز  نمی شود. شهردار 
شهر  شورای  پنجم  دوره  در  هزینه ها 
بیان کرد: کاهش هزینه ها در شورای 
قیمت ها  افزایش  به رغم  پنجم 
سال های  در  کارکنان  حقوق  و 
متمادی بیش از دیگر دوره ها 

جاری  هزینه های  کردیم  تالش  رو  این  از  و  بوده  ح  مطر و  محسوس 
شهرداری ها را مدیریت کنیم. وی ادامه داد: در این دوره تمام بدهی های 
دوره های قبلی مدیریت شهری پرداخت شده و در کنار این در سایه 
تالش همکاران مبنای درآمد شهرداری را تراکم فروشی قرار نداده ایم. 
سبز  فضای  کاربری  تغییر  از  پیشگیری  به  اشاره  با  شهین باهر  ج  ایر
را  شهری  سبز  فضای  هیچ  تنها  نه  سال  سه  این  در  کرد:  خاطرنشان 
تغییر کاربری نداده ایم بلکه ردیفی ویژه نیز برای توسعه فضای سبز در 
بودجه امسال مشخص نکرده ایم.وی افزود: با این که درآمد شهرداری 
تبریز از محل تغییر کاربری ها به فضای سبز منتفی شده است اما عالوه 
بر آن چند واحد مسکونی را نیز تملک و با تغییر کاربری به فضای سبز 

تبدیل کرده ایم.
دیگر  از  را  شهرداری  به  متعلق  امالک  امور  ساماندهی  تبریز،  شهردار 
تبریز  شهرداری  و  شهر  شورای  از  دوره  این  چشمگیر  فعالیت های 
برشمرد و افزود: ۳ هزار میلیارد تومان از امالک بالتکلیف شهرداری را به 
مجموعه بازگردانده ایم و از دیگر اقدامات مهم و قابل توجه، اخذ سند 

تک برگی برای امالک شهرداری از جمله عمارت ساعت است.

وی مهم ترین دستاورد شورای پنجم و شهرداری تبریز را کسب دوباره 
اذعان  به  گفت:  و  کرد  عنوان  مجموعه  این  به  مردم  عمومی  اعتماد 
همه عزیزان به نسبت ۴ سال پیش نگاه مردم به شورا و شهرداری 
بهبود یافته است.  مبارزه با فساد را بخش دیگری از کارنامه مدیریت 
 شهری خواند و افزود: در موضوع مبارزه با فساد به صورت جدی در این 
سه سال ورود کردیم و با حذف واسطه ها تمامی مبادی سوءاستفاده 
بسته شده است. وی ادامه داد: در این سه سال هیچ قرارداد و پیمانی 
را بدون ترک تشریفات واگذار نکردیم و تمامی قراردادهای شهرداری و 
جزئیات آن اعم از آگهی مناقصه، مبلغ قرارداد و مدت قرارداد در سایت 
شهرداری تبریز برای بازدید عموم قابل مشاهده است. وی خاطرنشان 
قطع  و  مردم  عمومی  اعتماد  کسب  و  شفافیت  ایجاد  ما  هدف  کرد: 
ارتباطات ناسالم است که این امر مستلزم هزینه هایی است که ما در 
کاهش سهم  به  با اشاره  تبریز  ایم. شهردار  کرده  این مدت پرداخت 
شهرداری ها در بودجه دولت یادآور شد: شهرداری ها تمامی بسترهای 
فعالیت شهری را فراهم کرده اند ولی به جز ۳ درصد ارزش افزوده  که هر 

سال در حال کاهش نیز هست، درآمدی از این محل ندارند.

ح کرد؛ شهردار تبریز در جمع نمایندگان مجلس مطر

مترو؛ سرفصل مطالبات شهرداری تبریز از دولت

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی گفت: 
رشد اقتصادی نیازمند استفاده حداکثری و بهینه از منابع تولید است. 
ملی   سامانه  تخصصی  نشست  در  فتحی  حسین  جام جم  گزارش  به 
صمت،  سازمان  استانداری،  از  نمایندگانی  حضور  با  که  اشتغال  رصد 
فنی و حرفه ای، جهاد کشاورزی و نمایندگان تشکل های کارفرمایی و 
رصد  سامانه  حوزه  در  کار  بازار  و  اشتغال  کارگروه  عضو  دستگاه های 
با  منابع  از  یکی  این که  بیان  با  شد  برگزار  کل  اداره  محل  در  اشتغال 

اهمیت در اقتصاد، نیروی انسانی است اظهار کرد: نیروی انسانی نقشی 
دوگانه در برنامه ریزی های اقتصادی ایفا می کند زیرا از یک سو به عنوان 
ح است.  وی  عامل توسعه و از سوی دیگر به عنوان هدف توسعه مطر
با اشاره به جنبه های اقتصادی نیروی انسانی افزود: مسائل مربوط به 
نیروی انسانی هم جنبه اقتصادی و هم جنبه غیراقتصادی دارند. از این 
رو در برنامه ریزی های کالن، نیروی انسانی از اهمیت و جایگاه خاصی  
جمله  از  بیکاری  و  اشتغال  واقع  در  داد:  ادامه  فتحی  است.  برخوردار 
متغیر های اقتصادی و اجتماعی می باشد که در دوره های مختلف زمانی 
مورد توجه بوده و از دغدغه های سیاستگذاران و اقتصاددانان هر کشور 
محسوب می شود.  وی با اشاره به پیامدهای ناشی از بیکاری افزود: یکی 
از دالیلی که موجب شده سیاستگذاران و اقتصاددانان به متغیر های 
موجود در جامعه توجه داشته باشند پیامد های اقتصادی و اجتماعی 
خ طالق است. بر این  مربوط به بیکاری مثل افزایش فقر، بزهکاری و نر
ح  اساس، بازار کار که در آن تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار مطر

است در حوزه توجه دولت ها و اقتصاددانان قرار گرفته است.

در  ملی  مسکن  سازندگان  فنی  صالحیت  احراز  گفت:  اردبیل  استاندار 
برای  واحدها  واگذاری  اولویت  در  موضوع  این  و  است  ضروری  استان 

احداث است.
استان  مسکن  شورای  جلسه  در  جام جم  با  گفتگو  در  جو  بهنام  اکبر 
ملی  مسکن  واحدهای  ساخت  متقاضی  که  تعاونی هایی  کرد:  تصریح 
هستند، صالحیت فنی آن ها بررسی می شود.وی با اشاره به مشارکت نظام 
مهندسی و چند نهاد فعال استان  در احداث واحدهای مسکن ملی ، 
داشتن تخصص و بنیه مالی در تسریع در آغاز اجرای این واحدها با اهمیت 
دانست.استاندار اردبیل بر تسریع در تهیه نقشه اجرای واحدها توسط 
نهادها و سازمان های مجری تاکید کرد و افزود: الزم است این نقشه ها 
تا پایان ماه جاری تهیه و از ماه آینده عملیات اجرا شروع شود.بهنام  جو 
از تالش برای تامین اعتبارات الزم برای انتقال خط لوله آب و فاضالب به 
شهرک های مد نظر برای احداث واحدهای مسکن ملی خبر داد و انتقال 
انعقاد  به  ادامه  در  وی  دانست.  ضروری  مناطق  این  به  را  خدمات  این 
تفاهم نامه بنیاد شهید کشور با وزارت راه گفت: بر اساس این تفاهم نامه 

برای هزار و ۵۰۰ نفر از خانواده شهدا و ایثارگران در استان مسکن احداث 
ایثارگران  نیازمندی های  است  الزم  کرد:  بیان  اردبیل  استاندار  می شود. 
این  تفکیکی  و واحدهای  و خانواده شهدا در شهرستان ها احصا شده 
سهمیه برای هر شهرستان مشخص شود. مدیر کل بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی استان اردبیل نیز در این جلسه از ثبت نام ۹۸۵ نفر در این طرح 
در استان خبر داد و گفت: ۲۹۵ مورد از این تعداد در سامانه مدارک خود را 

تکمیل کرده اند و ۱۷۳ نفر واجد شرایط شناخته شده اند.

سرپرست اداره کل تعاون آذربایجان شرقی:

رشد اقتصادی، نیازمند استفاده حداکثری و بهینه از منابع تولید 

استاندار اردبیل:

احراز صالحیت فنی سازندگان مسکن ملی در استان ضروری است

»بازگشت همه به سوی اوست«

مغفــور  مرحــوم  غم انگیــز  گذشــت  در  انــدوه  و  غــم  نهایــت  بــا 
شــادروان »حــاج اکبــر پلــه چائــی« را از صمیــم قلــب تســلیت و تعزیت 
آن مرحــوم  عــرض نمــوده، از درگاه خداونــد رحمــان و رحیــم بــرای 
رحمــت واســعه الهــی و بــرای شــما و جمیــع بازمانــدگان محتــرم صبــر 

جمیــل واجــر جزیــل خواهانیــم.

بزرگ خانواده های محترم کشفی و پله چائی

-  نورالدین امامی  جواد قائمیان – روح اله هدایت -  دالور امامی - فرهاد گوهر پور
پرست روزنامه جام جم  در استان اردبيل  سر



2 هزار کیلومتر کابل خودنگهدار 
در اردبیل اجرا می شود 

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان اردبیل گفت: 
با توجه به مزایای تبدیل سیم های مسی به کابل 
در  خودنگهدار  کیلومترکابل  هزار  دو  خودنگهدار 

سال جاری اجرا می شود.
حسین قدیمی در گفتگو با جام جم و در نشست 
هزار   6 کرد:  اظهار  اردبیل  در  خبرنگاران  با  خبری 
کیلومتر شبکه فشار ضعیف برق در استان وجود 
کابل خودنگهدار  آن به  دارد که تاکنون ۲۵ درصد 

تبدیل شده است.
وی خاطرنشان کرد: یک هزار و ۵۰۰ کیلومتر شبکه 
خودنگهدار  کابل  به  استان  در  ضعیف  فشار 
را  برنامه  کیلومتر   ۱۷۰ نیز  امسال  و  شده  تبدیل 
عامل  مدیر  داریم.  اجرا  دست  در  حوزه  این  در 
شرکت توزیع برق استان اردبیل با اشاره به حذف 
قبوض کاغذی و ارسال پیامک به مشترکان برای 
حاضر  حال  در  گفت:  مصرفی  برق  رقم  از  اطالع 
و  صنعتی  مشترکان  و  ادارات  دولتی،  شرکت های 
شرکت  این  به  تومان  میلیارد   ۷۰ از  بیش  خانگی 
برق  مشترکان  تمام  از  قدیمی  هستند.   بدهکار 
قبض  دریافت  عدم  صورت  در  نمود  درخواست 
قطع  از  جلوگیری  جهت  و  پیامکی  صورت  به  برق 
انشعاب، شماره اشتراک ۸ رقمی قبض برق خود 
نمایند.   پیامک   ۱۰۰۰۰۴۵۱۱۲۱ به  التین  صورت  به  را 
ح مهم توسط شرکت  وی در ادامه افزود: سه طر
روشنایی  تامین  که  اجراست  حال  در  برق  توزیع 
مطلوب معابر، تعویض سیم مسی به خودنگهدار و 
تعمیرات شبکه با خط گرم بدون خاموشی از جمله 
برنامه های شرکت توزیع برق در سال جاری است.

خبر

در جشنواره تبلیغات و روابط عمومی ایران؛
  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زنجان تندیس و لوح ویژه گرفت

پزشکی  علوم  دانشگاه  عمومی  روابط  مدیر   
در  زنجان  استان  درمانی  بهداشتی  خدمات  و 
پنجمین جشنواره تبلیغات و روابط عمومی ایران، 
را  کرونا  بیماری  اطالع رسانی  ویژه  لوح  و  تندیس 

دریافت کرد.
مدیر  رحمانی،  اسماعیل  جم  جام  گزارش  به 
خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  عمومی  روابط 
پنجمین  در  زنجان  استان  درمانی  بهداشتی 

به  که  ایران  عمومی  روابط  و  تبلیغات  جشنواره 
ویژه  لوح  و  تندیس  شد،  برگزار  مجازی  صورت 

اطالع رسانی بیماری کرونا را دریافت کرد.
اطالع رسانی  رویکرد  با  بحران  ارتباطات  مدیریت 

با  مردم  گاهی  آ توسعه  پایه  بر  بحران  آموزش  و 
بسزایی  نقش  پیشگیرانه،  رسالت های  و  اهداف 
در توانمندسازی مردم برای غلبه بر کرونا ویروس 

جدید دارد.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر آذربایجان

اقتصادی
اجتماعی

شهردار اردبیل گفت: ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی بدون برنامه ریزی و هدفگذاری 
انجام نمی شود و سعی بر پرهیز از کارهای مقطعی است.

به گزارش جام جم حمید   در نشست اعضای ستاد بازآفرینی شهری در اردبیل اظهار کرد: 
ح های مختلفی در حال اجراست که با  با سازوکارهای اجرایی مشخص در محالت هدف طر

استقبال ساکنان منطقه نیز روبه رو شده است.
وی ضرورت جمع آوری و امحای اصولی نخاله ها و پسماندها را در این مناطق یادآور شد و 
خاطرنشان کرد: در سفر اخیر معاونان وزیر راه و شهرسازی مقرر شد تا بخشی از اعتبارات 
به  کمک  و  معابر  و  کوچه ها  آسفالت  و  بهسازی  بویژه  زیرساختی  ح های  طر اجرای  برای 
دستگاه های خدمات رسان برق، آب و گاز در سرویس دهی به این مناطق تامین شده و 

به استان ابالغ شود.
قول  و  ح ها  طر این  اجرای  در  استان  شهرسازی  و  راه  خوب  همکاری  به  اردبیل  شهردار 
مساعد معاونان وزیر راه و شهرسازی برای حل مشکالت مناطق هدف در توانمندسازی 
و بازآفرینی شهری اشاره کرد و گفت: با مدیریت درست قرار شد تسهیالت بافت فرسوده 
به  پائین  سود  خ  نر با  واحد  هزار   3 تا  غیررسمی  سکونتگاه های  بهسازی  همچنین  و 
متقاضیان پرداخت شود که در کنار این امر در قالب کمیته استانی صدور اسناد مالکیت 
پروانه  صدور  در  ما  کرد:  بیان  لطف اللهیان  می شود.  اجرایی  نیز  مناطق  این  ساکنان  به 

ساخت در این مناطق محروم مجوز رایگان عرضه می کنیم و سازمان نظام مهندسی هزینه 
طراحی، ساخت و نظارت را نیز تا 50 درصد تعدیل می کند. وی ادامه داد: در این سفر در کنار 
احداث مدرسه، مسجد، پارک و سایر نیازمندی های اهالی قرار شد شهرداری نیز با تامین 

قیر مورد نیاز از سوی راه و شهرسازی آسفالت معابر را در فصل کاری انجام دهد. 
* بهترین کاربری را برای پادگان اردبیل ارائه کردیم

از پادگان ارتش داشتیم قرار  اردبیل گفت: در بازدیدی که به همراه معاون وزیر  شهردار 
شود.   تائید  و  تصویب  مجموعه  این  برای  کاربری  بهترین  و  حفظ  پادگان  مساحت  شد 
لطف اللهیان به مراحل انتقال پادگان اشاره کرد و گفت: بعد از انجام مراحل استانی قرار 
است از طریق دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی در این زمینه تصمیم گیری شود 
تا تغییر کاربری به شکل قانونی و با مالحظات ترافیکی انجام شده و کاربری های عمومی و 

پشتیبان مدنظر قرار گیرد.  
وی اظهار کرد: با وعده معاون وزیر راه و شهرسازی قرار است سهم خوبی به نفع شهر در 
ح های مختلف در نظر گرفته شود تا ما در سال جاری بتوانیم  این پادگان برای اجرای طر

ح های مصوب در این پادگان آغاز کنیم. مقدمات کار را برای طر

شهردار اردبيل:
ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی با برنامه انجام می شود 

 : کرد  اعالم  زنجان  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
سال  در  استان  صادرات  بخش  در  گرفته  صورت  هدفگذاری 

جاری 315 میلیون دالر تعیین شده است.
کارگروه  جلسه  دومین  در  فغفوری  ناصر  جام جم،  گزارش  به 
اساس  بر  هدفگذاری  این  کرد:  عنوان  استان  صادرات  توسعه 

تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  اعالم  نیز  و  استان  راه  نقشه 
صورت گرفته است.  وی افزود : طی 3 ماهه اول سال 30 میلیون 
دالر صورت گرفته که بالغ بر 40 درصد از هدفگذاری صورت گرفته 
با اشاره  در این مدت محقق گردیده است. این مقام مسئول 
به موانع موجود در صادرات استان در 3 ماهه اول سال گفت: 
با توجه به بسته بودن مرزهای هوایی، زمینی و دریایی کشور تا 
اواخر خرداد شاهد کاهش میزان صادرات استان بودیم که این 
مرتفع  مرزها  بازگشایی  و  صادراتی  ممنوعیت  رفع  با  تیر  در  امر 
گردید. وی ادامه داد : طی ماه های آتی شاهد رشد آمار صادرات 
رفع  نحوه  تکلیف  تعیین  با  که  طوری  به  بود  خواهیم  استان 
ارزی ورود موقت ها و نیز رفع مشکل واحدهای روی،  تعهدات 
500 میلیون دالری  با صادرات  پایان سال  تا  پیش بینی می گردد 
شاهد تحقق جهش تولید مدنظر مقام معظم رهبری و دولت 
در استان باشیم.  وی یادآور شد : هدفگذاری صادارتی در سال 
گذشته 600 میلیون دالر بود که بالغ بر 340 میلیون دالر به میزان 

60 درصد محقق گردید.

با حضور وزیر راه و شهرسازی، دو خط تولید شامل خط تولید 
دستگاه   ۲۰۰ تولید  و  یافته  ارتقا  جدید  ریل باس  دستگاه   ۸۰
قرارداد  و  راه اندازی  ابهر  ایریکو  شرکت  در   Y۲۵ باری  بوژی های 

بازسازی واگن های مسافری نیز منعقد شد.
در  شهرسازی  و  راه  وزیر  اسالمی،  محمد  جام جم  گزارش  به 
بازدید از شرکت توسعه ای صنایع ریلی ایرانیان )ایریکو( با بیان 
این که ایران اسالمی تحت شدیدترین حالت تحریم قرار دارد، 
اظهار کرد: این وضعیت به ما یادآوری می کند که باید نگاه مان 
به داخل بوده و از همه توان مان باید برای توسعه کشور بهره 

ببریم.
وی تصریح کرد: ایران، کشوری با منابع بسیار باالست که این 
بزرگی  دستاوردهای  به  بتوانیم  تالش  با  می شود  باعث  خود 
دست یابیم و در این میان باید به وضعیت شاهراهی ایران نیز 
امتیاز  کشور  توسعه  برای  می تواند  موضوع  این  که  کرد  اشاره 
را  کشور  ریلی  ناوگان  توسعه  ادامه،  در  اسالمی  باشد.  باالیی 
حائز اهمیت دانست و گفت: خوشبختانه توان تولید در این 

و  تولید  به  امسال  برنامه  طبق  داریم  انتظار  و  داریم  را  حوزه 
تعمیر ۲ هزار واگن برسیم. همچنین برنامه ریزی شده بود که 

به جابه جایی ۵۰ میلیون مسافر از طریق ناوگان ریلی برسیم.
وی همچنین از توسعه دو هزار کیلومتری خطوط ریلی کشور تا 

پایان دولت یازدهم خبر داد.

آگهي مـزايده 
99 / 04

   بانك كارآفرين در نظر دارد، ملك مازاد مشروحه ذيل را در شهرستان اردبيل به صورت
 )شش دانگ( با شرايط پرداخت نقد / قرارداد اجاره به شرط تمليك از طريق مزايده عمومي به فروش برساند.

شرايط و نحوه شركت در مزايده:
1 مبلغ سپرده شركت در مزايده معادل 5% مبلغ پايه مزايده مندرج در آگهي مي باشد كه مي بايست توسط متقاضي به حساب مورد اشاره در برگ 

شرايط مزايده )قابل پرداخت در تمامي شعب بانك كارآفرين( واريز و اصل رسيد آن را با قيد رديف و مشخصات ملك انتخابي تحويل نمايند.
2 متقاضياني كه جهت دريافت اسناد مزايده به صورت حضوري به بانك مراجعه مي كنند مي بايست فيش واريزي به مبلغ 200/000 ريال به شماره 

حساب 9 –  651 - 01 به نام امورمالي بانك واريز نمايند.
3 بانك در قبول يا رد يك يا تمامي پيشنهادات مختار است.

4 كليه امالك مربوطه با وضع موجود و شرايط روز ملك به فروش مي رسند و بانك تعهدي از بابت هرگونه طرح احتمالي امالك )مطروحه از جانب 

شهرداري( و اخذ پايانكار جديد نخواهد داشت و خريدار شخصا مسئول مي باشد.
5 در مواردي كه سهم الشركه به صورت مشاعي واگذار مي گردد، بانك هيچگونه مسئوليتي در قبال افراز سهم مشاعي و اخذ سند تفكيكي ندارد و   

خريدار شخصا مسئول مي باشد.
6 در خصوص امالك عدم تخليه )داراي متصرف(، بانك هيچگونه مسئوليتي در خصوص تخليه ندارد و مسئوليت كامل رفع تصرف و تخليه متصرف به 

عهده خريدار مي باشد.
1- شرايط پرداخت بهاي مورد معامله:

نقد: 50%  بهاي مورد معامله ظرف مدت 10 روز از تاريخ اعالم نتايج بازگشايي پاكات و مابقي ثمن معامله پس از اخذ استعالمات مربوطه از مراجع ذيربط 
و همزمان با انتقال قطعي مورد معامله و تحويل ملك به خريدار در دفتر اسناد رسمي دريافت مي گردد.

 2- قرارداد اجاره به شرط تمليك:
گروه الف( قرارداد اجاره به شرط تمليك به صورت پرداخت 50%  بهاي مورد معامله نقداً همزمان با انعقاد قرارداد، پرداخت 50%  به صورت اقساط 

24ماهه با نرخ %18
گروه ب( قرارداد اجاره به شرط تمليك به صورت پرداخت 40% بهاي مورد معامله نقداً همزمان با انعقاد قرارداد، پرداخت 60% به صورت اقساط 36 

ماهه با نرخ %18
گروه ج( قرارداد اجاره به شرط تمليك به صورت پرداخت 30% بهاي مورد معامله نقداً همزمان با انعقاد قرارداد، پرداخت 70% به صورت اقساط 48 

ماهه با نرخ %18
در شرايط مساوي بودن قيمت پيشنهادي، تقاضاي نقدي براي كليه امالك در اولويت مي باشد.

 متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر از وضعيت مورد واگذاري، بازديد و دريافت فرم شركت در مزايده مي توانند از تاريخ نشر آگهي ظرف مدت يك 
هفته به "شعبه سيمتري اردبيل" واقع در: ميدان امام خميني، اول خيابان سيمتري، روبروي بازار 110، پالك 133، كدپستي: 5613685511 با شماره 
تلفن هاي   3-33368602 – 045  مراجعه يا از طريق سايت اينترنتي بانك به نشاني www.karafarinbank.ir  جهت دريافت فرم 

شركت در مزايده اقدام فرمايند.
 متقاضيان مي بايستي پيشنهادات خود را به آدرس: تهران، صندوق پستي 4659-15875 يا حضوراً به نشاني ساختمان مركزي بانك كارآفرين تا 

تاريخ اعالمي تحويل و رسيد دريافت نمايند.

وزیر راه در مراسم  افتتاح خط تولید جدید در ایریکو ابهر خبر داد؛

2هزار واگن طی سال جاری تعمیر و تولید می شود
ح کرد؛ رئیس سازمان صمت استان مطر

315 میلیون دالر هدف گذاری صادرات زنجان، در سال جاری
ف

ردي

عرصه كاربرينوعآدرس
)مترمربع(

اعيان
)مترمربع(

قيمت پايه مزايده
 )ريال(

وضعيت توضيحات
اموال

شرايط 
پرداخت

اردبيل- ميدان 1
قيام- كوچه 

قاسميه – كوي 
مسجد- پالك 10

104/7 مسكونيوياليي
ششدانگ

حدود 30 
)زيرزمين(
 حدود 71 
)همكف(

47 )نيم طبقه( 

با وضع موجود 4/302/610/000
 به فروش
 مي رسد

تخليه 
كامل

1 و 2

قابل توجه مودیان محترم مالیاتی
باتوجه به تصميمات سازمان امور مالياتی كشوردرخصوص گسترش ارائه خدمات 
الکترونيکی، امکان ابالغ اوراق مالياتی به صورت الکترونيکی فراهم شده است، لذا 
موديان محترم مالياتی می توانند با مراجعه به سامانه سازمان مالياتی كشور به نشانی 

www.tax.gov.ir  نسبت به فعالسازی خدمات ابالغ الکترونيکی اقدام نمايند.

سامانه ارتباط مردمی۱۵۲۶ این اداره کل آماده پاسخگویی به سواالت مودیان محترم می باشد. 

مراحل ثبت ردخواست  و ابالغ الکترونیک 

کلیک برروی گزینه تایید اطالعات و درخواست 

1
2
3
4
5
6

انتخاب کادرهای درخواست ارسال پیامک و تایید صحت اطالعات 

کلیک بر روی گزینه درخواست فعالسازی ابالغ الکترونیک از ستون سمت چپ جدول اطالعات مؤدی

انتخاب گزینه ابالغ الکترونیک از نوار سمت راست صفحه

ورود به حساب کاربری مؤدی

RegisteR.tax.gov.iR  مراجعه به پایگاه  

روابط عمومی اداره کل امورمالیاتی 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:            021-442۳۳511

     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 - 045-33454400
    سرپرست استان زنجان: احمد حسنی - 024-33362236

مــــا را رهـــــا کنید در این رنج بی حساب 
بــــــــــا قلب پاره پاره و با سینه اى کباب

عمرى گذشت در غم هجران روى دوست
تش و ماهی برون آب امام خمینی )ره(مــــــــــرغم درون آ

روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ايران

سه شنبه   7 مرداد  1۳۹۹

خبر

گردی  بوم  واحد   26 فعالیت 
در آذربایجان غربی

و  فرهنگی  میراث  کل  اداره  گردشگری  معاون 
در  کنون  تا  گفت:  آذربایجان غربی  دستی  صنایع 
آذربایجان غربی 26 واحد بوم گردی در 10 شهرستان 

با ظرفیت پذیرش 280 مسافر فعالیت دارند. 
ریما خضرزاده در گفت وگو با خبرنگار جام جم در 
ارومیه اظهار داشت: اطالعات جامع اقامتگاه های 
گردشگری حوزه  گردی و مشخصات منطقه  بوم 
از این واحدها  واحدها ثبت و همچنین انجمنی 
استان  در  گردشگری  رونق  و  توسعه  راستای  در 
ایجاد می شود. وی تصریح کرد: در  آذربایجان غربی 
ظرفیت  با  شهرستان   10 در  گردی  بوم  واحد   26

پذیرش 280 مسافر، فعالیت دارند.
استان  این  این که  به  توجه  با  افزود:  خضرزاده 
گذشته  سال  گردشگری  جاذبه های  معرفی  در 
با  همچنین  و  آورد  دست  به  را  کشوری   6 رتبه 
و  بومگردی   اقامتگاه های  افزایش  به  توجه 
گردشگری استان، میراث فرهنگی  باالی  ظرفیت 
اساسی  اقدام   ۲ آذربایجان غربی  دستی  صنایع  و 
در دستور کار خود  قرار داد.وی تصریح کرد: یک 
تشکل حرفه ای به صورت انجمن از اقامتگاه های 
بوم گردی با شرکت بهره برداران واحدها راه اندازی 
شده که اکنون به مرحله ثبت رسیده است. این 
انواع  اطالعات،  این  ثبت  در  کرد:  اظهار  مسئول 
شغل  محلی،  دستی  صنایع  سوغات،  غذاها، 
هرگونه  و  روستا  تولیدی  محصوالت  روستاییان، 
کارهای خالقانه اقامتگاه ها از جمله قایق سواری، 
و  کامل  مشخصات  و  سواری  اسب  و  کالسکه 
به  این واحدها  گردشگری حوزه  از منطقه  دقیق 

ج ،  چاپ خواهند شد. همراه عکس و فیلم در

پس از قریب به ۴۵ سال از مدیریت آقایان در نوسازی توسعه و تجهیز 
دستان  به  مهم  مجموعه  این  مدیریت  اکنون  هم  استان،  مدارس 

پرتوان یک بانو سپرده شد.
و  وزیر  سوی  از  حکمی  طی  قاسمی  طیب  سپیده  جام جم  گزارش  به 
سمت  به  کشور  مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  سازمان  رئیس 
مدیرکل اداره نوسازی مدارس استان منصوب شد. رخشانی مهر در پیامی 
دلیل  انتصاب سپیده طیب قاسمی را چنین عنوان کرد:  بی شک توانایی، 
مهم ترین  جمله  از  کوشا  بانوی  این  بالفعل  و  بالقوه  ظرفیت های 
وی  شد.  داده  قرار  نظر  مد  انتصاب  این  در  که  بود  شاخصه هایی 
تحول  سند  به  توجه  و  آموزشی  فضاهای  توسعه  نوشت:   ادامه  در 
تجهیزات  فضا،  تأمین  زیرنظام  برنامه  و  پرورش  و  آموزش  بنیادین 
در  و  غربی  آذریایجان  استان  در  اداره کل  آن  ویژه  جایگاه  و  فناوری  و 

اولویت قراردادن ساخت، نوسازی، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی، 
بر اساس ضوابط و استانداردهای فنی و مهندسی،  تربیتی و ورزشی 
ضوابط  و  معیارها  با  هماهنگ  شهرسازی،  اصول  اقلیمی،   شرایط 
در  ایمن  و  مقاوم  اقتصادی،  و  اجتماعی  فرهنگی،  محیطی،  زیست 
شرایط  رعایت  نیازها،  به  توجه  با  غیرطبیعی  و  طبیعی  حوادث  برابر 
بر فرهنگ معماری  تکیه  با  سنی، جسمی و جنسیتی دانش آموزان، 
موجود  کالبدی  فضای  ساماندهی  اسالمی،  ایرانی  شهرسازی  و 
حداکثری  مشارکت  جذب  منابع،  و  امکانات  از  بهینه  استفاده  برای 
سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی و کمک های مردمی و هدایت 
آن برای طراحی، ساخت، مقاوم سازی، تجهیز فضاهای آموزشی، تربیتی 
ایمن سازی  فرسوده،  فضاهای  مقاوم سازی  و  بازسازی  ورزشی،  و 
مدارس و ایجاد پایگاه های ایمن در شرایط بحران، افزایش بهره وری 
نوین  فناوری های  از  مناسب  بهره گیری  با  اقتصادی  صرفه جویی  و 
مهم ترین  از  ورزشی  و  تربیتی  آموزشی،  فضاهای  در  ساز  و  ساخت 

وظایف محوله مدیرکل استان است.
 مدیریت خوب الزمه همکاری خوب است

سپیده طیب قاسمی نیز گفت: مدیریت یک مجموعه یک کار تیمی 
بوده و نتایج آن حاصل زحمات و  تالش  همه کارکنان است.  وی در 
ادامه گفت: نوسازی مدارس امری مهم و جدی بوده و تالش در این 
راستا نیز همواره نیاز به جدیت و روحیه ای خستگی ناپذیر دارد، چرا 
گرو  در  نیز  مهم  این  و  فرزندانمان  سالمتی   گرو  در  جامعه  آینده   که 

کیفی سازی مدارس می باشد.

تسهیل  منظور  به  گفت:  غربی  آذربایجان  مالیاتی  امور  مدیرکل 
رسیدگی به پرونده ها، سامانه پروفایل اقتصادی با قابلیت نمایش 
همه اطالعات مؤدیان مالیاتی به صورت منسجم شامل اطالعات 
هویتی، اقتصادی، خرید و فروش، صادرات و واردت، اموال و امالک و 

تراکنش های بانکی بزودی راه اندازی می شود.
فرایندهای  آموزش  جلسه  در  کوماسی  حسن  جام جم  گزارش  به 
نحوه رسیدگی به تراکنش های مشکوک بانکی که در سالن جلسات 
به  امور مالیاتی  این که سازمان  بیان  با  امینی تشکیل شد،  شهید 
سرعت در حال تجهیز به سامانه های برخط فعالیت هاست، افزود: 
افزایش عدالت  اداری، ساده شدن فرآیندهای رسیدگی و  سالمت 
به پرونده های مؤدیان با راه اندازی سامانه پروفایل مؤدیان تقویت 
می شود. وی با اعالم این که رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک 
فعالیت های  از  تمرکززدایی  داد:  ادامه  بود،  متمرکز  استان  مرکز  در 
رسیدگی به این پرونده ها، موجب ساده تر شدن امور برای مؤدیان 
و همکاران امور مالیاتی می شود. کوماسی با اشاره به لزوم باال رفتن 
مشکوک  تراکنش های  پرونده های  به  رسیدگی  کمیت  و  کیفیت 
بانکی، اظهار کرد: تعدادی از پرونده های مربوط به تراکنش های بانکی 
مشکوک در استان در حال بررسی و طی مراحل قانونی و تعدادی نیز 
در مرحله رسیدگی برای وصول مالیات هستند. این مقام مسئول 
با بیان این که تمام تالش ما برای تأمین درآمدهای دولت از محل 
مالیات است، گفت: مجموعه دستگاه های اجرایی برای رسیدن به 

این هدف یاریگر مجموعه امور مالیاتی هستند.  
معاون حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی مرکز استان و سرپرست 

با  جلسه  این  در  نیز  شهرستان ها  مالیاتی  حسابرسی  معاونت 
آسیب دیدن مشاغل  و  کرونا  تأثیر منفی شیوع ویروس  به  اشاره 
در تأمین درآمدهای مالیاتی، اظهار کرد: تأمین قسمتی از درآمدهای 
دولت از محل تراکنش های مشکوک بانکی از اهداف سازمان امور 
 مالیاتی کشور بوده و به منظور حمایت از تولید و کسب و کارهای

 آسیب دیده در دوره شیوع ویروس کرونا، بهترین گزینه است.
محمدرضا باقر مهربان با بیان این که برخی فرارهای مالیاتی در همین 
تراکنش های مشکوک بانکی پنهان شده، گفت: تأمین درآمدهای 
مالیاتی دولت و جلوگیری از فرارهای مالیاتی، آبادانی و توسعه کشور 
و تحقق عدالت را در پی دارد.  وی افزود: بررسی پرونده تراکنش های 
بانکی مشکوک و حساب های اجاره ای باید با دقت باالیی صورت 
گرفته، صاحبان حقیقی سرمایه شناسایی و مالیات از آنان ستانده 

شود.  

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
استخراج  ظرفیت  این که  به  اشاره  با  آذربایجان غربی 
ذخیره  گفت:  است  تن   ۶۸۰ و  هزار   ۱۷ استان  معادن 
یک  به  حاضر  حال  در  آذربایجان غربی  معادن  قطعی 

هزار و ۲۲۰ تن می رسد. 
با  جم،  جام  خبرنگار  با  گفت وگو  در  بابایی  غالمرضا 
اشاره به معادن فعال آذربایجان غربی اظهار داشت: در 
حال حاضر 299 معدن در آذربایجان غربی فعال است 

و سه هزار و 465 نفر به صورت مستقیم در معادن این 
 استان مشغول فعالیت هستند.  وی با اشاره به این که 
سرمایه گذاری  وضعیت  ارتقای  در  شاخص  ترین  مهم 
میزان صدور پروانه بهره بردای است، تصریح کرد: طی 
استان  در  بهره برداری  پروانه   485 امسال  ماهه  چهار 
معدن  صنعت،  سازمان  رئیس  است.  شده  صادر 
ظرفیت  این که  به  اشاره  با  آذربایجان غربی  تجارت  و 
استخراج معادن استان 17 هزار و 680 تن است، بیان 

حال  در  آذربایجان غربی  معادن  قطعی  ذخیره  کرد: 
حاضر به یک هزار و 220 تن می رسد. وی بیان کرد: در 
چهار ماهه نخست امسال 184 فقره پروانه اکتشاف و 
همچنین 39 فقره گواهی کشف در استان صادر شده 
اثرات و ارزش افزوده  با اشاره به این که  است. بابایی 
استخراج معادن باید در زندگی مردم محسوس باشد، 
معادن  استخراج  از  حاصل  عواید  و  آمد  در  گفت: 
استان باید در زندگی و معیشت مردم مناطق معدن 

یافته،  توسعه  کمتر  مناطق  در  بخصوص  استان  خیز 
آفرینی  ثروت  و  بومی  افراد  برای  اشتغالزایی  زمینه  در 
رشد  توسعه  برای  افزود:  بابایی  باشد.  محسوس 
اقتصادی در کشور و استان در وضعیت فعلی باید به 
سمت استفاده بهینه از دو مزیت اساسی مرزی بودن 
استان و ذخایر غنی معدنی موجود در استان حرکت 
حداکثر  استان  پایدار  توسعه  و  اشتغال  ایجاد  برای  و 

استفاده را بکنیم. 

ظرفیت استخراج معادن آذربایجان غربی به17 هزار تن رسید 

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی:
 سامانه پروفایل اقتصادی مؤدیان مالیاتی 

راه اندازی می شود

؛ طی حکمی از سوی وزیر و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور
اولین بانوی مدیر کل حوزه عمرانی در

 آذربایجان غربی منصوب شد


