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تصویب نامه
هیات وزیران

به استناد اصل سی و چهارم قانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران

با توجه به اینکه بند (ب) ماده ( )159قانون برنامه
پنج ساله توسعه جمهوری اسالمی ایران مصوب 1389
حکمی در خصوص تغییرمبدا زمانی برقراری معافیت
ندارد واحدهای صنعتی که قبل از سال  1390برای
انها که پروانه بهره برداری صادر و قرارداد استخراج
و فروش منعقد شده باشد نیز مشمول حکم مذکور و
معافیت مالیاتی می باشند .

تخصیص تسهیالت سرمایه در
گردش صادرات محصوالت
کشاورزي

نقش و جایگاه صادرات در تنظیم بازار  ،ارز آوري  ،افزایش ارزش افزوده محصوالت
کشاورزي بر کسی پوشیده نیست  ,نظر به اهمیت موضوع و پیگیری های انجام
شده تسهیالت حمایتی از محل صندوق توسعه  14درصد تامین و قابل تخصیص به
صادرکنندگان ملی با عاملیت بانک توسعه تعاون عالوه بر بانک کشاورزي با نرخ سود
 5مرتبط در استان می باشد .متقاضیان براي هماهنگی و پیگیري به مدیریت توسعه
بازرگانی سازمان مراجعه و یا با تلفن  33137338تماس حاصل فرمایند .

تور بازدید از دو نمایشگاه
همزمان اسپانیا
بارسلونا –  18الی  21اردیبهشت )8-11May( 97

پانزدهمین دوره نمایشگاه
بین المللی ساختمان
ومصالح ساختمانی
پروژه قطر

ماده  244مرجع رسیدگی به کلیه اختالف های مالیاتی
جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع
دیگری پیش بینی شده  ،هیات حل اختالف مالیاتی
است  .هر هیات حل اختالف مالیاتی از سه نفر به شرح
زیر تشکیل خواهد شد 1- .یک نفر نماینده سازمان
امور مالیاتی  -2یک نفر قاضی  -3یک نفر نماینده به
انتخاب خود مؤدی

مناقصه
برگزاری مناقصه جهت ساخت
دانشگاه بوندوکو

اجرای بند  4ماده  9تصویب
نامه حقوق شهروندی

دستگاه های اجرایی باید
از نصب هرگونه آگهی
در محیط های اداری
که مراجعین را از بیان
نظر انتقادی منع کرده یا
بترساند اجنتاب کنند.

024-33463770-4

کسب اطالعات بیشتر  09128408848 ، 02166906368 :خانم محمدی
هزینه ترجمه مدارک  ،خروج از کشور و ورودیه سفارت بر عهده مسافرمی باشد .
از کلیه مسافران محترم ضمانت بازگشت اخذ می شود .
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حسب اطالع معاونت بین الملل اتاق
ایران دولت جمهوری ساحل عاج
قصد برگزاری مناقصه جهت ساخت
دانشگاه بوندوکو را دارد از اینرو
عالقه مندان جهت دریافت اطالعات
تکمیلی و زمان انتشار مناقصه می
توانند با شماره های ذیل تماس
حاصل فرمایند .
)+225(20242240
شماره تلفن )+225(20242240:
)+225(22242239
شماره نمابر :
)+225(22242239

سامانه واسطه گر مشارکت در سرمایه گذاری

http://investinzanjan.ir/vasetegar
در ایــن راســتا ،مرکــز خدمــات ســرمایه گــذاری
اســتان زنجــان بــرای ایجــاد ارتبــاط بیــن ســرمایه
گــذاران و صاحبــان طــرح هــا نســبت بــه طراحــی و
راه انــدازی ســامانه واســطه گــر مشــارکت در ســرمایه
گــذاری اقــدام نمــوده اســت .فعــاالن اقتصــادی
اســتان مــی تواننــد از طریــق ایــن ســامانه ،نســبت
بــه معرفــی طــرح هــا و پــروژه هــای خــود اقــدام
نماینــد .همچنیــن ســرمایه گــذاران عالقمنــد بــه مشــارکت در طــرح هــای ســرمایه گــذاری نیــز
عــاوه بــر مطالعــه طــرح هــای ثبــت شــده ،مــی تواننــد اطالعــات خــود را همــراه بــا زمینــه
هــای عالقمنــدی در ســامانه مذکــور اعــام نماینــد .شــایان ذکــر اســت اســتفاده از خدمــات
ایــن ســامانه بــرای ســرمایه گــذاران بــه صــورت رایــگان بــوده و از بیــن مــوارد ثبــت شــده
 ،طــرح هــای ســرمایه گــذاری بــا قابلیــت بازاریابــی بیــن المللــی در فهرســت فرصــت هــای
ســرمایه گــذاری قــرار مــی گیــرد .جهــت هماهنگــی هــای الزم بــا شــماره تلفــن 33446030
تمــاس حاصــل فرماییــد. .

فروش بنزین به قیمت بیش
از  ۱۰۰۰تومان

ممنوع است

ســخنگوی شــرکت پخــش فــرآورده هــای نفتــی گفــت :هیــچ جایگاهــی اجــازه نــدارد بنزیــن را
بــه قیمــت بیــش از «هــزار تومــان» بــرای هــر لیتــر بفروشــد.در غیــر ایــن صــورت ،بــا متخلفــان
برخــورد و مابــه التفــاوت پــول دریافــت شــده بــه شــاکیان بازگردانــده مــی شــود.

مشارکت شرکت های پیمانکاری
دارای مجوز در طرح کارورزی
آندســته از کارگاه هــای پیمانــکاری کــه برابــر مفــاد مــاده  40قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابــت
پذیــر و ارتقــای نظــام مالــی کشــور ،دارای کارگاه هــای صنعتــی و خدمــات تولیــدی یــا فنــی
مهندســی ثابــت مــی باشــند و موضــوع اجــرای پیمــان توســط افــراد شــاغل در همــان کارگاه
انجــام مــی شــود مــی تواننــد در صــورت احــراز ســایر شــرایط مقــرر در دســتور اداری از مزایــای
دســتو اداری بهــره منــد و در آن مشــارکت نماینــد.

عيــدي بازنشســتگان بــر بــا تعهــد وزارت نفــت ،دیــوان حــراج ســکه کــه از حــدود
دو مــاه پیــش در بانــک
اســاس حــروف الفبــا دهــم عدالــت اداری دســتور توقــف
کارگشــایی آغــاز شــده بــود،
تــا پانــزده اســفند بــه حســاب آزمــون اســتخدامی را لغــو تــا اطــاع بعــدی متوقــف
شــد.
آنــان واريــز مــي شــود.
کــرد.

2

میوه شب عید زنجانی ها در
 60غرفه توزیع می شود

محمــود نــوری مدیــرکل
تعــاون روســتایی اســتان
ابــراز داشــت  :بــر
اســاس اطــاع رســانی
هــای انجــام شــده
بــه شــهروندان اســتان
زنجــان ســیب و پرتقــال
مــورد نیــاز بــرای شــب
عیــد امســال تامیــن و ذخیــره شــده اســت و هیــچ
مشــکل و کمبــودی در ایــن بخــش وجــود نــدارد.
بــه گفتــه وی ،از  60غرفــه توزیــع میــوه شــب عیــد
در اســتان زنجــان 30،غرفــه در مرکــز اســتان و 30
غرفــه در هفــت شهرســتان دیگــر ایــن اســتان فعــال
و بــا نصــب بنــر محــل هــا مشــخص خواهــد شــد.
مدیــرکل تعــاون روســتایی اســتان زنجــان تاکیــد کرد:
میــوه هــا بــدون واســطه توزیــع و بــه دســت مصــرف
کننــده مــی رســد .نــوری از تشــدید نظــارت در توزیــع
میــوه هــای شــب عیــد اســتان زنجــان خبــرداد و افزود:
بــا آغــاز توزیــع ســیب و پرتقــال در نیمــه دوم اســفند
نظــارت از ســوی ســازمان تعــاون روســتایی اســتان
بــه منظــور خــروج نشــدن آن از چرخــه تشــدید مــی
شــود .وی خاطرنشــان کــرد :قیمــت ایــن میــوه هــا
در ســتاد تنظیــم بــازار اســتان تصویــب و اعــام مــی
شــود .مدیــرکل تعــاون روســتایی اســتان زنجــان گفت:
طــی ســال گذشــته بــا توجــه بــه مشــکالت جــوی که
در اســتان هــای جنوبــی و شــمالی کشــور بــه وجــود
آمــد ،پرتقــال شــب عیــد از کشــورهای ترکیــه و مصــر
وارد شــد .نــوری ابــراز کــرد :خوشــبختانه بــرای عیــد
امســال چنیــن مشــکالتی وجــود نــدارد و میــوه تولیــد
داخــل کشــور در ســردخانه هــای اســتان زنجــان
ذخیــره ســازی شــده و بــا مصوبــه ســتاد تنظیــم بــازار
وارد مراکــز عرضــه خواهــد شــد .بــرای شــب عیــد
ســال گذشــته بیــش از  2هــزار تــن ســیب و پرتقــال
در  71غرفــه توزیــع شــد کــه از ایــن تعــداد  40غرفــه
در ســطح شــهر زنجــان و  31غرفــه دیگــر نیــز در
ســایر شهرســتان هــای ایــن اســتان بود.ســال گذشــته
قیمــت هــر کیلوگــرم ســیب بــا  29هــزار و  500ریــال
و پرتقــال نیــز بــا  39هــزار ریــال تعییــن شــده بــود.

پويش ملي و مردمي
" نه به سبزه  ،آري به نهال"

در اســتانه روز درختــكاري (  ١٥اســفند ) و ســال جديــد  ،پويــش مردمــي " :نــه بــه ســبزه  ،آري بــه
نهــال" از ســوي دكتــر مجيــدي مديرعامــل و رئيــس هيــات مديــره انجمــن ايرانــي بــا همــكاري
يونســكو و همراهــي رســانه هــا و ســازمان هــاي مــردم نهــاد در خراســان جنوبــي اعــام شــد.

فروش آجیل نوروزی در زنجان
بیش از  30درصد کاهش یافت

پسته در بازار زنجان بین  45تا  76هزار تومان عرضه میشود
رئیــس اتحادیــه آجیــل و خشــکبار اســتان زنجــان بــا اشــاره بــه
عــدم اســتقبال مــردم زنجــان از بــازار آجیــل و پســته گفــت :فــروش
آجیــل نــوروزی در اســتان زنجــان بیــش از  30درصــد کاهــش یافتــه
اســت .مرتضــی انتصــار در گفتوگــو بــا اشــاره بــه وضعیــت قیمــت
آجیــل و پســته بــازار اســتان زنجــان اظهــار کــرد :قیمتهــا نســبت
بــه ســال گذشــته افزایــش یافتــه اســت و علــت آن نیــز ایــن اســت
کــه حداقــل هفــت مــورد از انــواع آجیــل
وارداتــی اســتان خــارج از کشــور بــوده
اســت .وی بــا بیــان اینکــه
تولیــد داخلــی آجیــل نیــاز
داخلــی را جوابگــو نیســت
و بــرای حــل ایــن مشــکل
بخشــی از نیــاز اســتان
وارداتــی خــارج از کشــور
اســت ابــراز کــرد :بخشــی از نیــاز بــازار زنجــان بــه بــادام ،فنــدق،
تخــم کــدو و بــادام زمینــی از طریــق واردات تامیــن میشــود.
رئیــس اتحادیــه آجیــل و خشــکبار اســتان زنجــان بــا بیــان اینکــه
 100درصــد نیــاز بــازار اســتان بــه بــادام هنــدی از طریــق واردات
تامیــن میشــود گفــت :نزدیــک  50درصــد نیــاز اســتان بــه
محصــوالت بــادام ،فنــدق و آجیــل از طریــق واردات خــارج از کشــور
تامیــن میشــود .وی بــا اشــاره بــه اینکــه واردات ایــن محصــوالت
بــه صــورت مســتقیم بــا دالر در ارتبــاط اســت گفــت :جلوگیــری
از ورود کاالی قاچــاق نیــز باعــث شــده واردات ایــن محصــوالت
بــه اســتان کاهــش یابــد .انتصــار بــا بیــان اینکــه ایــن محصــوالت
کــه بــه انــدازه کافــی در بــازار زنجــان وجــود دارد افــزود :در ایــن

اعتبــار کارتهــای ملــی  ۸۹و قبــل از آن
امســال تمــام میشــود .افــراد بایــد بــرای
دریافــت کارت ملــی هوشــمند تــا پایــان
ســال مراجعــه کننــد .تاکنــون  ۳۵میلیــون
کارت هوشــمند صــادر شــده اســت .
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رابطــه کمبــودی در بــازار زنجــان وجــود نــدارد .وی بیــان کــرد :بــه
دلیــل رکــود اقتصــادی نقدینگــی در طبقــه اقشــار پاییــن جامعــه
کــم بــوده و امســال از خریــد محصــوالت آجیــل و پســته اســتقبال
خوبــی نمیشــود .رئیــس اتحادیــه آجیــل و خشــکبار اســتان زنجــان
بــا اشــاره بــه اینکــه خریــد محصــوالت پســته و آجیــل در بــازار
اســتان زنجــان نســبت بــه چنــد ســال گذشــته بســیار کاهــش یافتــه
اســت ابــراز کــرد :فــروش محصــول آجیــل
بــه طــور متوســط نســبت بــه ســال
گذشــته بــاالی  30درصــد
کاهــش یافتــه اســت .وی
گفــت :اگــر مقایســهای
بــا بــازار فــروش آجیــل
در چنــد ســال اســتان
زنجــان داشــته باشــیم فــروش ایــن
محصــول بــاالی  60درصــد کاهــش یافتــه اســت .انتصــار بــا بیــان
اینکــه قــدرت خریــد ایــن محصــوالت در بیــن مــردم کاهــش یافتــه
اســت ابــراز کــرد :قیمتهــا در بــازار نوســان دارد و قیمــت آجیــل
نســبت شــب یلــدا در حــدود  10درصــد گرانتــر شــده اســت.وی
بــا بیــان اینکــه  20نــوع پســته در بــازار زنجــان عرضــه میشــود
افــزود :در حــال حاضــر پســته در بــازار زنجــان بیــن  45تــا 76
هــزار تومــان عرضــه میشــود .رئیــس اتحادیــه آجیــل و خشــکبار
اســتان زنجــان بــا بیــان اینکــه جلــوی واردات بــادام هنــدی نیــز
گرفتــه شــده اســت افــزود :ایــن محصــول بــه صــورت قاچــاق وارد
میشــود و در بــازار بــه شــدت کــم اســت.وی افــزود :قیمــت عرضــه
ایــن محصــول در بــازار زنجــان روز بــه روز در حــال افزایــش اســت

لجســتیک داخلــی در ســامانه جامــع
تجــارت فعــال شــد .امــکان مشــاهده
اطالعــات بارنامــه حمــل جــادهای ،بــا
همــکاری ســازمان راهــداری در ســامانه
جامــع تجــارت فراهــم شــده اســت.

بــر اســاس آمــاﺭ بانــک جهانــی  ،کشــور
نیوزلنــد ﺭتبــه اول اﺯ نظــر ســهولت کســب
و کاﺭ را در جهــان داﺭد و ایــراﻥ در رتبــه
166اﻡ قــرار دارد و فقــط از عــراق و یمــن
باالتــر اســت.

موافقت هیئت وزیران با تشکیل
کارگروه ملی سازگاری با کم آبی
هیــات وزیــران بــه ریاســت رئیــس جمهــور  ،بــا
تشــکیل کارگــروه ملــی «ســازگاری بــا کــم آبی»
بــه منظــور فراهــم آوردن شــرایط الزم بــرای
ســازگاری بــا کــم آبــی در مناطــق مختلــف
کشــور و اتخــاذ تصمیمــات مناســب ،موافقــت
کــرد.

 ۹۰درصد چاههای آب در زنجان
مربوط به بخش کشاورزی است

مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان زنجــان
گفــت :بیــش از  ۹۰درصــد چاههــای آب مربــوط
بــه بخــش کشــاورزی اســت و ســهم بســیار ناچیــز
برداشــت آب از ســفره هــای زیرزمینــی بــرای شــرب
مشــترکین اســت .علیرضــا جــزء قاســمی افــزود:
تأمیــن آب شــرب ســالم بــرای مــردم مهمتریــن
رویکــرد و خــط قرمــز فعالیتهــای شــرکت آب
و فاضــاب شــهری اســتان زنجــان اســت .وی
اظهــار کــرد :شــرکت آب و فاضــاب شــهری اســتان
زنجــان بــرای تأمیــن آب شــرب طرحهــای تأمینــی
در ســطح اســتان اجــرا میکنــد و ایــن طرحهــا
بــر اســاس نیــاز مناطــق و شــهرهای مختلــف اســتان
اجــرا میشــود .مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب

شــهری اســتان زنجــان بــه تجهیــز هشــت حلقــه
چــاه آب در شــهرهای مختلــف اســتان زنجــان اشــاره
کــرد و گفــت :از ایــن تعــداد دو حلقــه چــاه در شــهر
زنجــان و دو حلقــه دیگــر در شــهر ابهــر قــرار دارد.
جــزء قاســمی از حفــر پنــج حلقــه چــاه در اســتان
زنجــان خبــر داد و افــزود :ایــن چاههــا در شــهرهای
نــور بهــار ،صائیــن قلعــه ،هیــدج و ابهــر حفرشــده
شــده اســت و یــک حلقــه چــاه نیمــه عمیــق در شــهر
ماهنشــان  ۱۰۰درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد .وی
افــزود چاههــای آب شــهرهای خــرمدره ،ماهنشــان
 ،نوربهــار و قیــدار تجهیــز شــده وحجــم مخــزن
در مــدار بهرهبــرداری شــرکت آب و فاضــاب
اســتان زنجــان در ســالجاری بیــش از ۱۶۹
هــزار مترمکعــب بــوده اســت .جــزء قاســمی ابــراز
کــرد :بیــش از  ۹۰درصــد چــاه هــای آب مربــوط
بــه بخــش کشــاورزی اســت و ســهم بســیار ناچیــز
برداشــت آب شــرب از ســفره هــای زیرزمینــی بــرای
آب شــرب مشــترکین اســت.

دانشگاه زنجان از ضعف ارتباط
صنعت و دانشگاه رنج میبرد

خبرانهم

اتاق بازرگانی صنایع معادن وکشاورزی
استان زنجان
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رئیــس دانشــگاه زنجــان ارتبــاط ضعیــف صنعــت و دانشــگاه را از ضعفهــای ایــن
دانشــگاه برشــمرد و گفــت :تقاضــای دانشــگاه زنجــان بــرای ایجــاد  ۱۲رشــته
در مقاطــع مختلــف کارشناســی ،کارشناســی ارشــد و دکتــرا در شــورای گســترش
وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری در حــال پیگیــری اســت.
رئیــس دانشــگاه زنجــان توســعه رشــتههای دانشــگاهی را از راهبردهــای
اساســی دانشــگاهها خوانــد و گفــت :طبیعــی اســت وقتــی بــه حالــت پایــداری
رســیدیم شــتاب توســعه رشــتههای دانشــگاهی هماننــد  10ســال گذشــته نباشــد
و ایــن کار بــر اســاس نیــاز اســتان ،توانمنــدی اعضــای هیــات علمــی و برنامــه
راهبــردی  10ســاله انجــام میشــود .رئیــس دانشــگاه زنجــان در مــورد ارتبــاط
صنعــت بــا دانشــگاه تصریــح کــرد :در بســیاری از کشــورها ارتبــاط منســجم،
قــوی و مســتمر بیــن صنعــت و دانشــگاه وجــود دارد امــا در کشــور مــا در حــد
الزم نیســت و دانشــگاه زنجــان هــم از ایــن موضــوع رنــج میبــرد و تــاش
مــا بــرای تقویــت ایــن ارتبــاط اســت .وی سیاســتگذاری اقتصــادی و صنعتــی
کشــور را یکــی از ضعفهــا در حــوزه ارتبــاط کــم دانشــگاه و صنعــت برشــمرد
و گفــت :صنعــت مــا بــر اســاس رقابــت شــکل نگرفتــه و اقتصــاد متحــرک و
پویــا نیســت و بســیاری از صنایــع ســالها بــدون خالقیــت و نــوآوری بــه حیــات
خــود ادامــه میدهنــد و نیــازی نمیبیننــد تــا بــرای بــه روز کــردن محصــوالت
خــود دســت نیــاز بــه ســمت دانشــگاه دراز کننــد .نجفیــان نقــص دیگــر را مربــوط
بــه سیاســتهای علمــی و دانشــگاهی عنــوان کــرد و افــزود :ایــن سیاســتها
تــوان و انــرژی هیئــت علمــی و پژوهشــگران را بــه ســمتی هدایــت میکننــد
کــه بیشــتر حاصــل آن دســتاوردهایی اســت کــه در مجــات معتبــر بینالمللــی
بــه چــاپ میرســد و امتیازاتــی بــرای ارتقــای مرتبــه اعضــای هیئــت علمــی
دارد و از اینــرو فعالیتهــا بیشــتر جنبــه آکادمیــک خــود را حفــظ کــرده اســت.
وی خاطرنشــان کــرد :امیدواریــم ایــن سیاســتها بــه تدریــج در ســطح جامعــه
دانشــگاهی اصــاح شــود و دانشــگاهها هــم احســاس نیــاز کننــد تــا بــه ســمت
اقتصــاد و صنعــت کشــور حرکــت کننــد و ارتبــاط دو جانبــه و قــوی بیــن صنعــت
و دانشــگاه شــکل گیــرد .رئیــس دانشــگاه زنجــان بــا اشــاره بــه اینکــه دانشــگاه
روی توســعه و تقویــت مراکــز رشــد تاکیــد دارد ابــراز کــرد :شــرکتهای دانــش
بنیــان و مراکــز رشــد ابــزاری هســتند تــا دانشــگاه بــا بخــش صنعتــی آشــتی کنــد
و از ایــن طریــق بســترهای کارآفرینــی ،خالقیــت و نــوآوری ایجــاد میشــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه دانشــگاه اعتبــار طرحهــای پژوهشــی خــود را از بیــرون
دریافــت مــی کننــد و کارهــای پژوهشــی بــه درخواس ـتهای ســایر بخشهــا و
نهادهــا انجــام میشــود بیــان کــرد :دانشــگاه زنجــان ســال  95یــک میلیــارد و
بیســت میلیــون قــرارداد اعتبــار پژوهشــی منعقــد کــرده کــه نســبت بــه ســال قبــل
از آن  27درصــد رشــد داشــته اســت .رئیــس دانشــگاه زنجــان بــا اشــاره بــه اینکــه
میــزان اعتبــارات پژوهشــی دانشــگاه زنجــان در  9ماهــه امســال نســبت بــه مــدت
مشــابه ســال گذشــته  87درصــد رشــد داشــته اســت تصریــح کــرد :در  9ماهــه
امســال طرحهــای پژوهشــی بــه ارزش یــک میلیــارد و  900میلیــون تومــان بــا
بخشهــای بیــرون از دانشــگاه عقــد قــرارداد شــده اســت.
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تسهیالت اشتغال روستایی با نرخ سود
 6درصد پرداخت خواهد شد
مدیــر امــور باغبانــی جهــاد کشــاورزی اســتان
زنجــان گفــت :در حــال حاضــر تعــداد  110واحــد
گلخانــه ای در اســتان زنجــان فعالیــت دارد کــه
شهرســتان زنجــان  60تــا  70درصــد ایــن واحدهــا را
بــه خــود اختصــاص داده اســت.
بهنــام اوجاقلــو مدیــر امــور باغبانــی جهاد کشــاورزی
اســتان بــا بیــان اینکــه تــوت فرنگــی عمــده تولیــد
گلخانــه هــای اســتان زنجــان را شــامل مــی شــود،
افــزود :امســال متاســفانه از  15هکتــار تعهــد احــداث
گلخانــه در اســتان  2.5هکتــار تحقــق یافــت و
عمــده دلیــل پاییــن بــودن ســطح تحقــق ،قوانیــن
و ضوابــط زیســت محیطــی اســت .وی ضوابــط و
قوانیــن زیســت محیطــی را مانــع بزرگــی در برابــر

توســعه گلخانــه هــا در اســتان دانســت و اظهــار
داشــت :ســال گذشــته  7.5هکتــار از  10هکتــار
تعهــد توســعه گلخانــه هــا در اســتان زنجــان محقــق
شــد.
مدیــر امــور باغبانــی جهــاد کشــاورزی اســتان
زنجــان بــا اشــاره بــه اینکــه  80درصــد هزینــه
پیــش بینــی شــده در طــرح هــای گلخانــه ای بــه
صــورت تســهیالت در اختیــار متقاضیــان قــرار مــی
گیــرد ،تصریــح کــرد :تســهیالت گلخانــه ای تاکنــون
بــا نــرخ ســود  15درصــد پرداخــت مــی شــد ولــی در
تســهیالت اشــتغال روســتایی ایــن نــرخ  6درصــد
تصویــب شــده اســت.
بهنــام اوجاقلــو مدیــر امــور باغبانــی جهاد کشــاورزی
اســتان زنجــان بــا بیــان اینکــه اعطــای تســهیالت
گلخانــه ای بــا نــرخ  6درصــد هــم اکنــون در مرحلــه
تشــکیل پرونــده بــرای متقاضیــان اســت ،افــزود :در
حــوزه تســهیالت اشــتغال روســتایی ،طــرح هــای
گلخانــه ای در اولویــت هســتند.

