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یجان
آذربا

قائم مقام شــهردار خبر داد؛
کاهش ۱۰ درصدی صدور پروانه ســاختمانی در ارومیه

شاگرد آخر اقتصاد مقاومتی سال96 شاگرد آخر اقتصاد مقاومتی سال96 

رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه شهدای استان خبر داد؛

ح کرد؛مدیر عامل آبفای زنجان خبر داد؛ استاندار اردبیل مطر

مرداد، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه 
الکترونیکی صاحبان مشاغل 

افزایش  ۱8 درصدی مصرف مشترکین 
آب شهرهای خدابنده

 تزریق ۱6۰ میلیارد تومان به پروژه 
راه آهن اردبیل _ میانه 

 مدیر امور مالیاتی استان اردبیل با اشاره به این که شرط برخورداری 
مودیان از معافیت مالیاتی ارائه اظهارنامه الکترونیکی است افزود: 

صاحبان مشاغل )اشخاص حقیقی( که مطابق قانون می باید تا 31 خرداد هر 

سال نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی خود اقدام نمایند، امسال با توجه به 

شرایط خاص ناشی از شیوع ویروس کرونا و تاثیری که بر کسب و کار و مشاغل 

شورای  و  کرونا  با  مبارزه  ملی  ستاد  مصوبه  اساس  بر  است،  داشته  کشور 

هماهنگی اقتصادی سران قوا، تا 31 مرداد فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی خود 

را به صورت الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و مالیات خود را 

نیز به صورت الکترونیکی پرداخت نمایند.  

مدیر کل امور مالیاتی اردبیل :

یع 370 هزار بسته معیشتی  توز
در آذربایجان غربی 

یلی کشــور انس ر  اولین پایگاه اورژ
 در زنجان افتتاح شد

4

جشن برداشت گندم در مزرعه کشاورز 
نمونه کشوری 

با حضور جمعی از مسئوالن برگزار شد؛
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خبرخبر

افزوده  ارزش  زنجیره  تکمیل 
فوالد و نساجی در زنجان

استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
زنجان گفت: با راه اندازی واحدهای بزرگ صنعتی 
در استان زنجان، زنجیره ارزش افزوده فوالد و نیز 

حوزه نساجی در این استان تکمیل گردید.
به  اشاره  با  فغفوری  ناصر  جم  جام  گزارش  به 
اظهار  فوالد  بخش  در  شده  اندازی  راه  واحدهای 
از  فوالد  افزوده  ارزش  زنجیره  اکنون  داشت:هم 
معدن، خردایش، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، 
استان  در  آلیاژی  فوالد  تولید  و  نورد  ذوب، 
بزرگ ترین  شد:  یادآور  وی  است.  گردیده   تکمیل 
استان  در  کشور  خصوصی  بخش  ذوب  واحد 
ترکیه  و  ایران  مشترک  گذاری  سرمایه  با  زنجان 
است  شده  اندازی  راه  دالر  میلیون   200 میزان  به 
کنونی  ارزش  به  توجه  با  مجموعه  این  ارزش  که 
دالر بالغ بر 4 هزار میلیارد دالر می باشد. این مقام 
مسئول افزود: با راه اندازی واحد تولید فوالد آلیاژی 
آلیاژی الکترود جوشکاری کشور  ، 80 درصد فوالد 
می گردد  بینی  پیش  که  می شود  تولید  استان  در 
استان  در  پروژه  این  کار  به  آغاز  شاهد  ماه  مهر 
باشیم. فغفوری عنوان کرد: واحد کنسانتره جهان 
از  دیگر  یکی  فیزیکی  پیشرفت  درصد   90 با  نمو 
واحدهای بزرگ استان به شمار می رود که در سال 
جاری به بهره برداری خواهد رسید. وی ادامه داد : 
از جمله واحدهایی که در سال جاری آماده افتتاح 
میلیارد   500 با  افق  فوالدکاران  شرکت  می باشد، 
تومان سرمایه گذاری است. رئیس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان در خصوص تکمیل زنجیره 
با وجود واحدهای ریسندگی، پنبه  گفت:  نساجی 
، چاپ و دوخت و دوز  بافندگی، رنگرزی  کنی،  پاک 

شاهد تکمیل زنجیره نساجی در استان هستیم.

مدیر عامل آبفای زنجان خبر داد؛
مصرف  درصدی   18 افزایش 
مشترکین آب شهرهای خدابنده

اسـتان  فاضـاب  و  آب  شـرکت  عامـل  مدیـر 
زنجـان گفـت: مصـرف آب در سـطح شـهرهای 
گرمـای  افزایـش  پـی  در  خدابنـده  شهرسـتان 
هـوا و رعایـت مسـائل بهداشـتی در مقابلـه بـا 

یافـت. افزایـش  کرونـا  ویـروس 
قاسـمی  جـزء  علیرضـا  جام جـم  گـزارش  بـه 
خاطرنشـان سـاخت: رونـد مصـرف آب شـرب 
چهـار  طـی  خدابنـده  شهرسـتان  شـهرهای  در 
ماهـه نخسـت سـال جـاری نسـبت بـه مـدت 
مشـابه در سـال گذشـته، 18 درصـد  افزایـش 
طـی  افزایـش  میـزان  ایـن  کـه  اسـت  یافتـه 

می باشـد. سـابقه  بـی  اخیـر  سـال های 
شـرکت  ایـن  کـرد:  تاکیـد  ادامـه  در   وی 
شـیوع  از  ناشـی  ویـژه  شـرایط  بـه  توجـه  بـا 
آب  قطعـی  از  تـا  دارد  تـاش   کرونـا،  ویـروس 
جلوگیـری کـرده و تنهـا دلیـل قطعـی احتمالـی 
شـبکه  شکسـتگی  یـا  بـرق  قطـع  اثـر  بـر  آب 

باشـد. آبرسـانی 
اسـتان  فاضـاب  و  آب  شـرکت  عامـل  مدیـر 
آب یـک ثـروت  بـا بیـان این کـه امـروزه  زنجـان 
ملـی محسـوب می شـود، گفـت : اهالی اسـتان 
شست وشـوی  بـرای  روزهـا  ایـن  در  زنجـان 
دسـت ها و رعایـت نـکات بهداشـتی مبـارزه بـا 
کرونـا بـه مدیریـت مصـرف آب توجـه نمـوده و 
پرهیـز  شـرب  آب  رفـت  هـدر  از  امـکان  حـد  تـا 

کننـد.

 سه شنبه  2۱ مرداد  ۱399   شماره 5728

تیم فوتبال ۹۰ ارومیه در خانه با نتیجه یک بر صفر از مس رفسنجان 
را نیز دریافت  که با قهرمانی در این لیگ، حکم صعود به لیگ برتر 

کرده بود، شکست خورد.
تیم مس  کشور  باشگاه های  در هفته سی و سوم لیگ دسته یک 
را یک  ارومیه تیم ۹۰ این شهر  رفسنجان در ورزشگاه شهید باکری 

بر صفر شکست داد.
گل رفسنجانی ها در این مسابقه را علی پورمحمد در دقیقه ۵3 به 
ثمر رساند تا این تیم عنوان قهرمانی فصل را کسب و با اقتدار راهی 

لیگ برتر شود. 
حسینی،  سیدرسول  بازی  این  در  را  ارومیه   ۹۰ شده  جوان  ترکیب 

محمد  بشیری،  علی  محمدی،  مهدی  عباسی،  امین  کامل،  بهمن 
آرمین  صفرزاده،  اکبر   ، علیپور عماد  زینالی،  محمد  زاد،  رستمی 
زینالی  محمد  که  می دادند  تشکیل  پور  رسول  بهمن  و  مصطفوی 
کاپیتان این تیم در اوایل نیمه اول، دچار مصدومیت شدید شد و 

بازی را از دست داد.

؛ با نتیجه یک بر صفر
تیم 9۰ ارومیه از قهرمان لیگ دسته یک باشگاه های کشور  شکست خورد اقتصادی2

اجتماعی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر آذربایجان

از كليه اعضاي محترم اين انجمن جهت شركت در جلسه مجامع عمومي فوق العاده و عادي ساالنه كه روز دوشنبه مورخ 99/05/27 راس ساعت 17 در محل 
اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي شهرستان اردبيل واقع در شهرك اداري بعثت برگزار خواهد شد دعوت به عمل مي آيد.

 الف: دستور جلسه مجمع عمومي فوق العاده:
1-اصالح ماده 7 اساسنامه مبني بر تغيير حق عضويت وروديه انجمن و حق عضويت ساالنه 2- اصالح تبصره يك ماده 11 مبني بر تغيير وسيله دعوت از اعضا براي 

جلسات مجامع عمومي انجمن 3- اصالح ماده 30 اساسنامه )افزايش مدت بازرسي از يك سال به دو سال( 
 ب: دستور مجمع عمومي عادي ساالنه:

1-گزارش هيئت مديره در خصوص عملكرد سال 1398 انجمن 2- بررسي و تصميم گيري درخصوص ترازنامه و صورت مالي انجمن منتهي به پايان سال 1398 
پس از استماع گزارشات هيئت مديره و بازرس انجمن 3- بررسي و تصميم گيري در خصوص پيشنهاد هيات مديره در ارتباط با دريافت هزينه ارائه خدمات اداري 

به اعضاي انجمن.
 توضيحات:

 الف: اعضاي واجد شرايط شركت در مجمع عمومي فوق العاده عبارتند از شركت هايي كه داراي صالحيت كاري معتبر بوده و يا حداكثر 6 ماه از اعتبار 
صالحيت كاري آنان نگذشته باشد.  ب: اعضايي كه حق عضويت ساالنه خود را پرداخت ننموده اند حداكثر تا تاريخ 25 مرداد ماه ضمن پرداخت، فيش 
واريزي را تحويل دفتر انجمن نمايند. ج: شركت كنندگان در جلسه مجمع الزاما بايد از ميان اعضاي هيئت مديره و مديرعامل شركت با معرفي نامه كتبي 

از سوي شركت مربوطه در جلسه حضور يابند.

آگهي دعوت به مجامع عمومي فوق العاده و عادي
 ساالنه انجمن صنفي شركتهاي خدماتي اداري شهرستان اردبيل  

هيئت مديره انجمن صنفي شركت هاي خدماتي اداري استان اردبيل 

) نوبت دوم (

با دلي آكنده از غم و اندوه درگذشت 
مرحوم مغفور شادروان » مقصود 
حسيني زاد رخشاني « را تسليت 
و تعزيت عرض نموده، از درگاه 
خداوند رحمان و رحيم براي 
روح آن مرحوم علو درجات 
و رحمت واسعه الهي و براي 
بازماندگان  شما و ساير 
محترم صبر و شكيبايي 

مسئلت مي نمائيم.

 بزرگ خانواده هاي محترم اصغرنژاد، رحيم پور
 نژاد رستم، رضايي و حسيني زاد رخشاني

نورالدين امامي  سرپرست 

روزنامه جام جم در 

استان اردبيل

»بازگشت همه به سوي اوست«

برادر بسيار ارجمند
جناب آقاي فرهنگ اصغرنژاد

با نهايت مسرت انتصاب ارزشمند حضرتعالی را به سمت » عضو هيات مديره سازمان صنايع كوچك و شركت 
شهركهاي صنعتي ايران «كه نشان از شايستگی شماست تبريك عرض می نمائيم. مطمئنا مديريت اثربخش و 
توانمند توأم با تجارب برجسته و گرانقدر جنابعالی مزيد توفيقات برای خدمتی سرشار از شور و نشاط و مملو از 

توكل الهی در جهت ارائه خدمات بيشتر به مردم شريف ايران خواهد بود.

برادر ارجمند جناب آقاي دكتر سيد حامد عاملي

شركت خدماتي شهرك صنعتي يك اردبيل 

تومان  1۰۷۰میلیارد  از  بودجه  و  برنامه  سازمان  گفت:  اردبیل  استاندار 
برنامه ریزی شده برای راه آهن اردبیل میانه 3۸۰ میلیارد تومان پرداخت 

کرده و 1۶۰ میلیارد تومان نیز تا دو هفته دیگر واریز می کند.
به گزارش جام جم اکبر بهنام جو در جریان بازدید از پروژه راه آهن میانه _ 
ح های اولویت دار دولت دوازدهم  اردبیل اظهار کرد: این پروژه یکی از طر
است که با اخذ ۴۰۰ میلیارد تومان فاینانس بانک ملی جهت تکمیل این 

پروژه هیچگونه مشکل مالی نخواهیم داشت.
وی با بیان این که پروژه راه آهن اردبیل _ میانه تا پایان دولت دوازدهم 
باالی ۸۰ درصد پیشرفت  پروژه  این  کل  گفت:  برداری می رسد  بهره  به 
از  آن تا پایان سال۹۹ به اتمام می رسد و بیش  فیزیکی دارد و زیرسازی 
تکمیل  و  شده  آغاز  جبهه  دو  از  نیز  روسازی  و  گذاری  ریل  کیلومتر   11۰

می شود.
سمت  از  روسازی  و  گذاری  ریل  این که  به  اشاره  با  اردبیل  استاندار 
کارگاه این جبهه کاما فعال است افزود: پیمانکار  آغاز شده و   اردبیل 

بودن  مساعد  صورت  در  و  کیلومتر   ۷ ماهانه  شده  متعهد  ریل گذاری 
که  دهد  انجام  گذاری  ریل  کیلومتر   1۵ از  بیش  شیفت  دو  در  شرایط 
از  آینده  ماه  دو  و  می رود  پیش  خوب  کارها  جبهه  این  در  خوشبختانه 

سمت میانه نیز عملیات ریل گذاری آغاز می شود.
بهنام جو از فعال بودن 1۲ کارگاه در مسیر میانه _ اردبیل با تمام توان 
خبر داد و اظهار کرد: در طول مسیر1۲ پیمانکار به صورت شبانه روزی 
به  قطعات  زیرسازی  شده  بندی  زمان  جدول  طبق  تا  می کنند  فعالیت 
آرپا  پل  ایران  در  پل  بزرگ ترین  و  ترین  مرتفع  گفت:  وی  برسد.   اتمام 
چایی است که با جدیت تمام طبق برنامه زمان بندی پیشرفت می کند 
و تغییرات زیادی نسبت به بازدیدهای گذشته به چشم می خورد که در 

روزهای تعطیل نیز تمام کارگاه ها با 1۰۰ درصد ظرفیت فعال هستند.
نیز  شده  مشخص  ایستگاه های  در  داد:  ادامه  اردبیل  استاندار 
فعالیت خوبی انجام می شود که ایستگاه اصلی در اردبیل با پیشرفت 
اجرایی  عملیات  و  می شود  تکمیل  بزودی  درصد   ۹۵ باالی  فیزیکی 

 سایر ایستگاه ها نیز با توجه به برنامه زمان بندی شده پیش می رود.
  بهنام جو در پایان گفت: اتمام این پروژه یکی از آرزو های دیرینه مردم 
استان اردبیل بوده و به جد پیگیری می کنیم تا یک سال آینده به اتمام 
مسووالن  با  قطعات  از  بازدید  برای  بار  دو  ماه  هر  که  حالی  در  برسد 

مربوطه تا شهرستان میانه از مسیر سفر می کنیم.
استاندار اردبیل به همراه مسووالن مربوطه از قطعات راه آهن میانه_ 
مورد  نزدیک  از  را  پیمانکاران  موجود  مشکات  و  نمود  بازدید  اردبیل 

بررسی و پیگیری قرار داد.

ح کرد؛ استاندار اردبیل مطر

یق 160 میلیارد تومان به پروژه راه آهن اردبیل _ میانه  تزر

ریلی  اورژانس  پایگاه  اولین  کشور  سراسر  با  همزمان 
زنجان  استان  پزشکی  فوریت های  پروژه   ۶ و  کشور 
هوایی،  اورژانس  پایگاه  خرمدره،  ریلی  »پایگاه  شامل 
بهشتی،  شهید  پایگاه  روی،  صنعتی  شهرک  پایگاه  
پایگاه گویجه ییاق، شماره 3 شهری ابهر و شماره ۲ 
شهری خدابنده« در قالب 11۵ پروژه کشوری در محل 
وزیر  حضور  با  خرمدره  شهرستان  آهن  راه  ایستگاه 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مقامات استانی 
در بستر ویدئوکنفرانس  افتتاح و مورد بهره برداری قرار 

گرفت.
پایگاه  اولین  افتتاح  آیین  در   جم   جام  گزارش  به 
در  پزشکی  فوریت های  پروژه  و۶  کشور  ریلی  اورژانس 
کشور  شمالغرب  آهن  راه  اداره  رئیس  خدایی،  زنجان، 
گفت: با توجه به شرایط جغرافیایی منطقه و بروز کوالک 

و بارش برف تمام خدمات حمل و نقل متوقف می شد 
غیر از خدمات ریلی که  ایجاد  یک اورژانس ریلی ضروری 
مسئوالن   و  خیرین  همکاری  با  نیز  امر  این  که  بود 
محقق شد.وی افزود : به تعداد 3۰ دستگاه واگن برای 
با  که  شد  خواهند  بازسازی  اورژانس   رسانی  خدمات 
کرد  خواهند  ارائه  خدمت  ریلی  اورژانس  واگن  عنوان 
و امیدواریم مردم اقصی نقاط کشور از خدمات ارزنده 
آن روز به روز بیشتر بهره مند شوند.نوری معاون فنی و 
عملیات سازمان اورژانس کشور نیز در سخنان کوتاهی  
عملکرد اورژانس استان  زنجان را بسیار خوب  ارزیابی 
نمود و افزود: در استان زنجان  چند پروژه ارزشمند در 
بهره برداری  به  پزشکی  فوریت های  و  اورژانس  حوزه 
رسیده از جمله  ۲۴۷ بیمار قلبی و ۷۲۴ سکته مغزی 

کشور  سرآمد  مغزی  سکته  خصوص  در  زنجان  که 
وی  می باشد.   نیز  جهانی  رتبه های  دارای  و  است 
آموزش سر  راه اندازی اورژانس ریلی   عنوان کرد: برای 
آغاز شد و پایگاهی نیاز بود   مهمانداران از سال قبل 
که در شهرستان خرمدره  زنجان مستقر شده  و واگن 
شد.  خواهد  اضافه  دستگاه   3۰ که  آمبوالنس  ریلی 
زنجان  پرویز قزلباش رئیس  دانشگاه علوم پزشکی 
فوریت های  و  اورژانس  حوزه  در  تیمی  کار  بر  تأکید  با 
پزشکی گفت: اولین پایگاه اورژانس کشور  با حمایت 
،  نیروی انتظامی و همکاری و همدلی خیرین  هوانیروز
شد  انجام  کشور  و  شهرستان  استان،  مسئوالن  و 
و  ایده ها  بتوانیم  همدلی  و  همکاری  با  امیدواریم  و 

حرکت های جدیدی را برداریم.

همزمان با ۱۱5 پروژه کشوری؛

 اولین پایگاه اورژانس ریلی کشور
 در زنجان افتتاح شد

فعاليت هاي شغلي مشمول تبصره 2 بخشنامه:

شرايط ويژه بخشودگي جرايم مالياتي در 
راستاي حمايت از توليد و فعاالن اقتصادي

مطابـق بخشـنامه 200/99/509 مـورخ 1399/03/20 اشـخاص حقیقـي و حقوقـي در صـورت پرداخت بدهي مالیاتي قطعي شـده 
خـود تـا پایـان سـال جـاري، از تسـهیالت بخشـودگي جرایـم مالیاتي قابل بخشـش به شـرح جدول ذیـل برخوردار خواهند شـد:

روابط عمومي اداره كل امور مالياتي استان اردبيل 

تاريخ 
پرداخت

ابالغ قطعي تا 1398/10/30

آسيب ديده از كروناگروه هاي عادي
 ) تبصره 2 بخشنامه(

غير توليديتوليديغير توليديتوليدي

80 %90 %خرداد 99
% 90% 80

78 %88 %تير 99

78 %88 %76 %86 %مرداد 99

76 %86 %74 %84 %شهريور 99

74 %84 %72 %82 %مهر 99

72 %82 %70 %80 %آبان 99

70 %80 %68 %78 %آذر 99

68 %78 %66 %76 %دي 99

66 %76 %64 %74 %بهمن 99

64 %74 %62 %72 %اسفند 99

ابالغ قطعي
از 1398/11/01 تا 1399/03/31

 آسيب ديده از كرونا گروه هاي عادي
) تبصره 2 بخشنامه(

% 100
% 100

% 98

% 96% 98

% 94% 96

% 92% 94

% 90% 92

% 88% 90

% 86% 88

% 84% 86

ابالغ قطعي
از تاريخ 1399/04/01 به بعد

گروه هاي عادي
آسيب ديده از 

كرونا ) تبصره 2 
بخشنامه(

تا يك ماه پس از 

ابالغ برگ قطعي 

100 % و پس از 

آن به ازاي هر 

ماه 2% از مبلغ 

بخشودگي كسر 

می گردد.

تا دو ماه پس از 

ابالغ برگ قطعي 

100 % و پس از 

آن به ازاي هر 

ماه 2% از مبلغ 

بخشودگي كسر 

می گردد.

شـرط بخشـودگي جرایـم مـاده 169 ق.م.م بـراي سـنوات 1391 الـي 1394 پرداخـت بدهـي عملکـرد و بـراي سـنوات 
1395 بـه بعـد ارسـال فهرسـت معامـالت هریـك از سـال هاي مذكـور می باشـد. 

 مراكـز تولیـد و توزیـع غذاهـاي آمـاده اعـم از رسـتوران ها، بوفه هـا، طباخي هـا، 
تاالرهـاي پذیرایـي، قهـوه خانه هـا، اغذیـه فروشـي ها

مجتمع هـاي  آپارتمان هـا،  هتـل  هتل هـا،  شـامل:  گردشـگري  بـه  مربـوط  مراكـز   
جهانگردي و گردشـگري مهمان پذیرها، مهمانسـراها، مسـافرخانه ها، مراكز بوم گردي، 

مراكـز اقامتـي، پذیرایـي، تفریحـي، خدمـات بیـن راهـي، موزه هـا و زائرسـراها
 حمل و نقل عمومي مسافر برون شهري اعم از هوایي، جاده اي، ریلي و دریایي

 دفاتر خدمات مسافرتي، گردشگري و زیارتي

 مراكز، باشگاه ها، و مجتمع هاي ورزشي و تفریحي
 مراكز و مجتمع هاي فرهنگي، آموزشي، هنري و رسانه اي

 مراكز تولید، توزیع و فروش صنایع دستي
 آموزشگاه هاي رانندگي، آرایشگاه ها و سالن زیبایي
 مراكز تولید و عرضه گل هاي زینتي و ماهیان زینتي

 واحدهاي پرورش مرغ مادر گوشتي و مرغ گوشتي
 صنایع دستي و مراكز بوم گردي عشایري



ضمیمه رایگان روزنامه جام جم درآذربایجان
3 سه شنبه 2۱ مرداد ۱399   شماره 5728

جشن برداشت گندم در مزرعه کشاورز نمونه کشوری 
جشـن  شهرسـتانی  و  اسـتانی  مسـئوالن  از  جمعـی  حضـور  بـا  و  پیـش  چنـدی 
برداشـت گنـدم در مزرعـه موسـی ابراهیمـی گندمـکار نمونـه کشـوری و اسـتانی 

در شهرسـتان هشـترود برگـزار شـد.
بـه گـزارش جام جـم امیـن امینیـان، فرمانـدار هشـترود در ایـن مراسـم توسـعه 
فعالیت هـای  الگـوی  اصـاح  و  تغییـر  تبدیـل،  گـرو  در  را  کشـاورزی  بخـش 
امـروزه  گفـت:  و  دانسـت  عملکـردی  چنـد  ع  مـزار بـه  دیـم  ع  مـزار از  کشـاورزی 
بخش کشـاورزی در دنیا از اهمیت زیادی برخوردار بوده و برای ارتقاء بهره وری 
و افزایـش راندمـان تولیـد و توسـعه بخـش کشـاورزی بایـد بـه دنبـال تغییـر و 
ع چنـد عملکردی باشـیم. اصـاح الگـوی فعالیت هـای کشـاورزی از دیـم بـه مـزار

ح عـاوه بـر کاهـش ریسـک وابسـتگی بـه بارندگـی  وی افـزود: بـا اجـرای ایـن طـر
در کشـت دیـم، ارتقـای بهـره وری تولیـد از طریـق تجمیـع اراضـی و بـه کار بسـتن 
آبـی و در کنـار  آبیـاری در جهـت تبدیـل اراضـی کشـت دیـم بـه  الگوهـای نویـن 
در  نویـن  فعالیت هـای  بـا  همـراه  دامـی  برداری هـای  بهـره  تجمیـع  و  ایجـاد  آن 
ع  حـوزه پـرورش حشـرات، کشـت های گلخانـه ای از نقش هـای متصـل بـه مـزار

 چند عملکردی خواهد بود.
فرمانـدار هشـترود ادامـه داد: در دنیـای کنونـی کشـاورزی سـنتی منسـوخ شـده 
و جـای خـود را بـه کشـاورزی مـدرن و مکانیـزه داده اسـت کـه در هشـترود نیـز 
بـا وجـود تحریم هـای ظالمانـه اسـتکبار جهانـی و ویـروس کرونـا باحمایت هـای 
مدیریـت  و  اسـتان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  مجموعـه  زحمـات  و  دولـت 
گام هـای  برداشـتن  شـاهد  منطقـه  کشـاورزان  خـود  همـت  بویـژه  شهرسـتان 

و مـدرن هسـتیم.  کشـاورزی مکانیـزه  بـرای  اساسـی 
بـا ایـن حـال بـا اسـتاندارد های جهانـی خیلـی فاصلـه داریـم و بایـد سـازمان های 
دیگر با این مجموعه تاشـگر همکاری و تعامل داشـته باشـند تا شـاهد رشـد 

و شـکوفایی هـر چـه بیشـتر در بخـش کشـاورزی باشـیم.
 فرمانـدار هشـترود در آخـر بـا انتقـاد  از غلـه اسـتان گفـت: در سـالی کـه از سـوی 
مقـام معظـم رهبـری بـه سـال »جهـش تولیـد« مزیـن گشـته اسـت متاسـفانه 
اداره کل غلـه اسـتان بـدون دالیـل منطقـی برخـی از سـیلوهایی را که در گذشـته 
از خریـد  کرده انـد  گـذاری عظیمـی در جهـت اشـتغال و تولیـد منطقـه  سـرمایه 
اقتصـادی  و  اجتماعـی  مشـکات  امـر  ایـن  کـه  کـرده  محـروم  گنـدم  تضمینـی 
زیـادی بـه وجـود آورده اسـت و اگـر ایـن موضـوع تـا چنـد روز آینـده حـل نشـود 
بـی اعتمـادی در بیـن سـرمایه گـذاران بخـش کشـاورزی بـه وجـود آورده و رغبت 
آنـان را نسـبت بـه ایـن موضـوع وسـرمایه گـذاری کـم خواهـد کـرد و کشـاورزان و 

تولیدگـران واقعـی ایـن خطـه دچـار مشـکات زیـاد خواهنـد شـد. 
گفـت:  مراسـم  ایـن  در  نیـز  هشـترود  کشـاورزی  جهـاد  مدیـر  احمـدی،  مجیـد 
و  بـوده  آذربایجان شـرقی  اسـتان  در  گنـدم  تولیـد  قطـب  هشـترود  شهرسـتان 
بـه انبـار غلـه اسـتان شـهرت دارد. سـطح زیـر کشـت گنـدم شهرسـتان در سـال 

آبـی می باشـد. زراعـی جـاری 95 هـزار هکتـار گنـدم دیـم و 1350 هکتـار گنـدم 
گنـدم  کـرد: در شهرسـتان هشـترود 5 واحـد سـیلوی ذخیـره  احمـدی تصریـح 
از ایـن سـیلوها مجـوز خریـد  وجـود دارد کـه تـا دهـم مـرداد فقـط بـه دو واحـد 
گنـدم تضمینـی توسـط اداره کل غلـه اسـتان داده شـده اسـت و بسـته بـودن 
برداشـت  زمـان پیـک  ،آن هـم در  گنـدم شهرسـتان  سـه واحـد سـیلوی خریـد 
گنـدم فرصتـی را بـرای خریـداران سـلف و دالالن بـه وجـود آورده تـا گنـدم تولیدی 

ج شـود. کشـاورزان منطقـه از چرخـه خریـد تضمینـی خـار
و  بـوده  هشـترود  شهرسـتان  پـرکار  و  برجسـته  گندمـکاران  از  یکـی  ابراهیمـی 
تـا کنـون چندیـن بـار عناویـن کشـاورز نمونـه را در سـطوح کشـوری، اسـتانی و 
کشـاورز  ایـن  سـراغ  بـه  مناسـبت  همیـن  بـه  اسـت.  کـرده  کسـب  شهرسـتانی 
ارزشـمند و زحمتکـش هشـترودی رفتیـم و بـا وی گفتگویـی ترتیـب دادیـم کـه 

می خوانیـد:
چـه  کسـب  بـه  موفـق  تاکنـون  بگوییـد  و  کنیـد  معرفـی  را  خودتـان  کمـی   

عناوینی شده اید؟
دنیـا  بـه  هشـترود  شهرسـتان  در   1337 سـال  هسـتم.  ابراهیمـی  موسـی  مـن 

کشـاورزی مشـغولم.  کار  بـه  از سـال 1365  و  آمـدم 
تاکنـون دوبـار بـه عنـوان گندمـکار نمونـه اسـتانی انتخـاب شـدم و دوبـار هـم در 
سـطح شهرسـتان نمونه شـدم و امسـال هم در سـطح کشـوری عنوان کشـاورز 

نمونـه را کسـب کردم.
 میـزان برداشـت شـما سـاالنه چقـدر اسـت و ایـن میـزان را از چنـد هکتـار 

زمین برداشت کردید؟
امسـال از هـر هکتـار زمیـن زراعـی توانسـتم حـدود دو تـن گنـدم برداشـت کنـم 
و ایـن میـزان محصـول را از حـدود 130 هکتـار زمیـن آبـی و دیـم برداشـت کـردم. 
البتـه مزرعـه مـن حـدود 230 هکتـار دیم و 20 هکتار آبی اسـت که هر سـال نصف 

اراضـی خـود را بـه آیـش می گـذارم و در نصـف بقیـه محصـول مـی کارم.
 چـه اقداماتـی انجـام دادیـد کـه موفـق شـدید ایـن میـزان محصـول تولیـد 

کنید؟
اول این کـه سـعی کـردم اراضـی خـود را بـا وسـایل و تجهیـزات پیشـرفته و مـدرن 

شـخم بزنم. 
از  اراضـی  تقویـت خـاک  بـرای  کنـم.  رعایـت  بـه دقـت  را  کشـاورزی  اولیـه  اصـول 

کنـم. اسـتفاده  موقـع  بـه  هـم  آن  حیوانـی  کودهـای 
توصیه هـای  بـه  و  کنـم  اسـتفاده  خـود  اراضـی  در  کیفیـت  بـا  و  مرغـوب  بـذر  از   
کارشناسـان و مهندسـان کشـاورزی بـه دقـت عمـل کنـم. البتـه بایـد عـرض کنم 
محصـول مـن در سـال جـاری بـه مراتـب بیشـتر از ایـن مقـدار بایـد می شـد امـا 
کاهـش بارندگـی باعـث شـد از هـر هکتـار بیـش از دو تـن نتوانـم برداشـت کنـم. 
چـرا کـه برخـی سـال ها بـه دلیل بارندگی خـوب حتی چهار تن محصول برداشـت 

می کـردم. بـاز خـدا را شـاکرم کـه زحمـات مـا بـه هـدر نرفـت و توانسـتیم گنـدم 
مرغـوب بـا تنـاژ خـوب برداشـت کنیـم.

ظاهـرا مزرعـه و بـاغ شـما در روسـتای دهـالن واقـع شـده، کمـی از مشـکالت 
آنجا برایمان بگویید:

بلـه روسـتای مـا دهـان اسـت کـه تا هشـترود حـدود 3/5 )سـه و نیـم ( کیلومتر 
فاصلـه دارد.  متاسـفانه همـه ایـن سـه و نیـم کیلومتر خاکی اسـت و مسـئوالن 

توجهـی بـه بهبـود وضعیـت راه روسـتایی مـا نمی کنند.
 هـر موقـع هـم می گوییـم از کمبـود بودجـه می نالنـد. متاسـفانه راه خاکـی باعـث 
شـده گـرد و خـاک حاصـل از تـردد وسـایل نقلیـه بـه بـاغ و درختـان مـا آسـیب 
اصلـه   9500 یعنـی  کیلومتـر   1/5 حـدود  راه  مسـیر  در  هرچنـد  کنـد.  وارد  جـدی 
درخـت کاشـتیم و چـاه آب زدیـم و ایـن درختـان منظـره بسـیار زیبـا و دلپذیـری 
به مسـیر و اطراف داده و باعث جذب گردشـگر شـده اما متاسـفانه مسـئوالن 

هیـچ حرکتـی در خصـوص بهبـود راه روسـتایی از خـود نشـان نمی دهنـد.
 مشـکل دومـی کـه بـا وجـود پیگیری هـای زیـاد بـه نتیجـه نرسـیدم ایـن اسـت 

کیلومتـر  یـک  حـدود  کـه  خـودم  بـاغ  سـاختمان  بـرای  مدت هاسـت  کـه 
از  غیـر  بـه  اکنـون  هـم  سـاختمان  ایـن  گرفتـم.   دامپـروری  مجـوز  اسـت 

گاز از بقیـه امکانـات رفاهـی مثـل بـرق و آب برخـوردار اسـت، امـا چـون 
مشـکل گاز آن حـل نشـده نمی توانـم واحـد دامپـروری ام را تاسـیس 

تومـان  میلیـون   30 مشـکل  ایـن  حـل  بـرای  گذشـته  سـال  کنـم. 
پـول می خواسـتند و چـون مـن ایـن مبلـغ را نداشـتم نتوانسـتم 

پرداخـت کنـم و خـدا می دانـد بـا ایـن همـه تـورم امسـال چقـدر 
خواسـت.  خواهنـد  پـول 

واحـد  تاسـیس  آرزوی  مـی رود  پیـش  کـه  اینطـور  ظاهـرا 
شـد. نخواهـد  محقـق  دامپـروری ام 

چـه  هسـتید.  تحمیلـی  جنـگ  ایثارگـر  و  جانبـاز  شـما 
کارهایی برای روستای خود انجام دادید؟

از  یکـی  هموطنـان  رفاهـی  خدمـات  تامیـن  معتقـدم  مـن 
وظایـف اصلـی مـا مسـلمانان اسـت و من در ایـن راه تا آنجا 
کـه از دسـتم بربیاید کوتاهـی نمی کنم. در تامین کولر برخی 
مسـاجد مشـارکت کـردم. بـرای مسـجد روسـتا در و پنجـره 
خریـده و نصـب کـردم. 50 درصـد وسـایل و تجهیـزات مـورد 
نیـاز بـرای سـاخت حسـینیه ولیعصـر )عـج( هشـترود را من 
تامیـن کـردم.  در جریـان کرونـا هم دسـتگاه های سمپاشـی 
خـود را بـه صـورت رایگان در اختیار نهادهـای مربوطه چون 
فرمانـداری، شـهرداری، جهـاد کشـاورزی و... قـرار دادم تـا از 
آنهـا در ضدعفونـی محـات و خیابان هـا و معابـر اسـتفاده 

کننـد.  گفتنـی اسـت آقـای ابراهیمـی کل زکات گندم هـای خـود  را فـی المجلـس 
امـداد  کمیتـه  بـه  مزرعـه  در 

امـام خمینی)ره( داده بود.
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خبرخبر

رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه 
شهدای استان خبر داد؛

توزیع 370 هزار بسته معیشتی 
در آذربایجان غربی 

رئیس سـازمان بسـیج سازندگی سـپاه شهدای 
بسـته  هـزار   370 گفـت:  غربـی  آذربایجـان 
کمـک  رزمایـش  نخسـت  مرحلـه  در  معیشـتی 

شـد. توزیـع  مومنانـه 
سـرهنگ پاسـدار احمـد رحمانـی در گفـت و گـو 
این کـه  بـه  اشـاره  ضمـن  جام جـم  خبرنـگار  بـا 
370 هـزار بسـته معیشـتی در نخسـتین مرحلـه 
اقشـار  بیـن  در  مومنانـه  کمـک  رزمایـش  از 
کـرد:  اظهـار  شـد،  توزیـع  کرونـا  از  آسـیب دیده 
بـه  نیـز  جهیزیـه  سـری  هـزار  یـک  همچنیـن 
اختیـار  در  تومـان  میلیـون   10 کـدام  هـر  ارزش 
وی  گرفـت.  قـرار  بی بضاعـت  نوعروس هـای 
دوم  مرحلـه  گذشـته  روز  چنـد  از  داد:  ادامـه 
مختلـف  مناطـق  در  مومنانـه  کمـک  رزمایـش 
شـده  آغـاز  کشـور  سراسـر  بـا  همـگام  اسـتان 
اسـت، ایـن مرحلـه در سـه نوبـت اجـرا خواهـد 
شـد کـه یـک نوبـت دهـه امامـت و والیـت، یـک 
نوبـت  و   محـرم  مـاه  نخسـت  دهـه  در  نوبـت 

می شـود. اجـرا  صفـر  آخـر  دهـه  در  نیـز  سـوم 
رئیس سـازمان بسـیج سازندگی سـپاه شهدای 
پیش بینـی  این کـه،  بیـان  بـا  غربـی  آذربایجـان 
کرده ایم در مرحله دوم 200 هزار بسته معیشتی 
توزیع شود، خاطرنشان کرد: با همراهی خیران، 
مـردم،  مختلـف  اقشـار  و  اجرایـی  دسـتگاه های 
 مرحلـه دوم نیـز بـا شـکوه هـر چـه تمام تـر برگـزار 

خواهد شد.

طـی  اردبیـل  اسـتان  مـدارس  نوسـازی  مدیـرکل  لطفـی،  هماهنگـی   بـا 
جلسـه ای بـا حسـین کنعانـی سـادات بانـی خیـر سـاخت مدرسـه ۶ کاسـه 
شـهرک دادگسـتری اردبیـل سـاخت ایـن مدرسـه از ۶ کاسـه بـه 1۲ کاسـه 
ارتقـاء یافـت و قـرار شـد بـا مشـارکت ۵۰ درصـدی نوسـازی مـدارس اسـتان 

اردبیـل ایـن مدرسـه در سـریع ترین زمـان ممکـن اجـرا گـردد. 
توسـعه و تجهیـز مـدارس اسـتان اردبیـل در ایـن جلسـه کـه بـا حضـور خیـر 
مدرسـه سـاز و بـرادرزاده ایشـان خانـم مهنـدس رویـا کنعانی سـادات عضو 
شـورای اسـامی شـهر اردبیـل و همچنیـن مدیـر اجرایـی ایـن پـروژه  حضور 
داشـتند، دولت لطفی مدیر کل نوسـازی مدارس اسـتان اردبیل گفت : دو 
هزار و200 مدرسـه در قالب 10هزار کاس در سـطح اسـتان وجود  دارد که 30 
درصـد ایـن مـدارس خیـر سـاز می باشـند و همچنیـن تفاهـم نامـه سـاخت 
چنـد مدرسـه خیـر سـاز دیگـر امضـا گردیـده و تعـدادی در حـال سـاخت 
می باشـند و این نشـان دهنده مشـارکت قابل قبول خیرین مدرسـه سـاز 

در اسـتان اردبیـل می باشـد.
آمادگـی همـه جانبـه نوسـازی مـدارس اردبیـل جهـت مشـارکت  لطفـی از 

 50 درصدی با خیرین مدرسـه سـاز اسـتان خبر داد و افزود : طبق معمول 

همیشـه تمامـی پروژه هـای خیـری بـا سـرعت در حال اجـرا می باشـد و پروژه 
6 کاسـه دادگسـتری تا کنون رشـد 37 درصدی داشـته اسـت.

وی در خصـوص مشـارکت سـازمان نوسـازی مـدارس کشـور بـرای ادامـه 
سـاخت پروژه هـای خیـری گفـت: سـازمان نوسـازی مـدارس کشـور آمادگـی 
تکمیـل پروژه هـای نیمـه تمـام خیـری را از محـل اعتبـارات ملـی را دارد بـه 
طـوری کـه هـر انـدازه خیریـن بزرگـوار بـرای مدرسـه سـازی هزینـه کننـد ایـن 
تزریـق  اعتبـار  عزیـز  خیریـن  پروژه هـای  بـه  انـدازه  همـان  بـه  نیـز  سـازمان 
خواهـد کـرد.  لطفـی از اعمـال کامـل نظـرات و درخواسـت های خیریـن در 
سـاخت مـدارس آن هـا اشـاره نمـود و افـزود: خیریـن مدرسـه سـاز تعامـل 
مراحـل  تمـام  و  داشـته  پروژه هـا  پیشـبرد  و  سـاخت  در  صـدی  در  صـد 
پیشـرفت پروژه هـا بـا برگـزاری جلسـات و ارائـه گزارشـات مرتـب بـه اطـاع 
آن ها رسـانده می شـود.  مدیر کل نوسـازی مدارس اسـتان اردبیل سـاخت 
افزایـش مشـارکت مردمـی خوانـد و  را موجـب ترغیـب و  مـدارس خیـری 
تشـریح کـرد : مـردم اسـتان اردبیـل سـابقه درخشـانی در امـور خیـری دارنـد 
و خیریـن مدرسـه سـاز بزرگـی تـا کنـون در ایـن اسـتان داشـته ایم و مـردم 
آن  انجـام  بـه  ترغیـب  مدرسه سـازی  خداپسـندانه  امـر  ایـن  مشـاهده  بـا 

می شـوند و طـرح جدیـد سـازمان نوسـازی مـدارس کشـور بـه نـام طـرح آجـر 
بـه آجـر بسـتر را جهـت مشـارکت تمامـی آحـاد مـردم حتی بـه اندازه یـک آجر 
فراهـم سـاخته تـا تمامـی عاقـه منـدان بـه مقـدار وسعشـان در ایـن امـر 
سـهیم شـوند و مجموعـه نوسـازی مـدارس اردبیـل در حـال اطاع رسـانی و 
فرهنگ سـازی ایـن طـرح در اسـتان اردبیـل می باشـد. کنعانـی سـادات خیـر 
مدرسه سـاز ضمـن تقدیـر از زحمـات نوسـازی مدارس اردبیـل در خصوص 
پـروژه اظهـار رضایـت  بـه پیشـرفت  گرفتـه نسـبت  همکاری هـای صـورت 

نمـوده و خواسـتار تکمیـل و تحویـل هرچـه سـریع تر پـروژه گردیـد.

قائم مقام شهردار خبر داد؛
کاهش ۱۰ درصدی صدور پروانه 

ساختمانی در ارومیه

قائـم مقـام شـهردار ارومیه با اشـاره به کاهش 
1۰ درصـدی صـدور پروانـه سـاختمانی در ایـن 
شـهر طی سـال جاری نسـبت به مدت مشـابه 
پروانـه   ۸۶۶ امسـال  گفـت:  گذشـته  سـال 

سـاخت در ایـن شـهر صـادر شـده اسـت.
بـا  گـو  و  گفـت  در  دوسـت  عـدل  غامرضـا 
کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن  افـزود:  خبرنـگاران 
پروانـه   ۹۵۸ گذشـته  سـال  مشـابه  مـدت  در 

بـود. شـده  صـادر  ارومیـه  در  سـاختمانی 
وی اضافـه کـرد: سـرمایه گذاری در بخش هـای 
از سـاختمان و قیمـت مصالـح  بـه غیـر  دیگـر 
پروانه هـای  تعـداد  کاهـش  در  سـاختمانی 
سـاخت در سـال جاری از عوامـل مهـم کاهش 

اسـت. بـوده  پروانه هـا 
داد:  ادامـه  ارومیـه  شـهردار  مقـام   قائـم 
در  صـادره  سـاختمانی  پروانه هـای  درصـد   3۶
این شـهر طی سـال جاری مربوط به واحدهای 
سـه و بیشـتر از آن و ۶۴ درصد پروانه سـاخت 
واحـدی   ۲ و  یـک  مسـکونی  واحدهـای  بـرای 

بـوده اسـت.
عدل دوسـت گفت: بیشـترین پروانه ساخت 
صـادره در ارومیـه، در اردیبهشـت و کمتریـن 

آن در فروردیـن بـوده اسـت.
جمعیـت،  نفـر  هـزار   ۸۰۰ حـدود  بـا  ارومیـه 
و  اسـت  غربـی  آذربایجـان  شـهر  بزرگ تریـن 
بیـش از ۲۰۰ هـزار خانـوار در آن زندگـی می کنند.

 

مدیر کل امور مالیاتی استان اردبیل با اشاره به این که 
ارائه  مالیاتی  معافیت  از  مودیان  برخورداری  شرط 
مشاغل  صاحبان  افزود:  است  الکترونیکی  اظهارنامه 
)اشخاص حقیقی( که مطابق قانون می باید تا 31 خرداد 
هر سال نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی خود اقدام 
نمایند، امسال با توجه به شرایط خاص ناشی از شیوع 
مشاغل  و  کار  و  کسب  بر  که  تاثیری  و  کرونا  ویروس 
کشور داشته است، بر اساس مصوبه ستاد ملی مبارزه 

با کرونا و شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، تا 31 
مرداد فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را به صورت 
و  ارسال  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  به  الکترونیکی 
مالیات خود را نیز به صورت الکترونیکی پرداخت نمایند.  
ابراهیم قلی زاده اظهار داشت: مودیان محترم مالیاتی 
سامانه  به  باید  الکترونیکی  اظهارنامه  ارائه  جهت 
 www.tax.gov.ir سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی

مراجعه نمایند. 
اباغی  دستورالعمل  به  توجه  با  نمود:  عنوان  وی 
و استفاده  اصلی  شرط  کشور  مالیاتی  امور   سازمان 
سال 1398  در  مقطوع  مالیات  ظرفیت  از  مندی  بهره   
این است که اوال مودیان محترم مشاغل جزء گروه دوم 
ثانیا  آیین نامه اجرایی ماده 95 ق.م.م باشند.  و سوم 
مجموع فروش کاال و خدمات آنها در سال 1398 حداکثر 
9،900،000،000 ریال معادل 990 میلیون تومان باشد.   وی 
افزود: نحوه تعیین مالیات مقطوع صاحبان مشاغل بر 

مبنای مالیات قطعی عملکرد سال 97 آنها به شرح زیر 
است: 

مبلغ  تا  قطعی  مالیات  میزان  با  مشاغل  صاحبان 
25،000،000 ریال معادل دو میلیون و 500 هزار تومان بدون 
افزایش عملکرد سال 1397 ، صاحبان مشاغل با میزان 
مالیات قطعی از مبلغ 25،000،001 ریال تا 50،000،000 ریال 4 
درصد افزایش نسبت به عملکرد سال 1397 ، صاحبان 
مشاغل با میزان مالیات قطعی از مبلغ 50،000،001 ریال تا 
100،000،000 ریال 8 درصد افزایش نسبت به عملکرد سال 
1397 ، صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی بیشتر 
عملکرد  به  نسبت  افزایش  درصد  ریال 12   100،000،000 از 

سال 1397 
مدیر کل امور مالیاتی اظهار داشت: از مزایای استفاده از 
تسهیات مالیات مقطوع عدم نیاز به تسلیم اظهارنامه 
قانون  موضوع  مدارک  و  اسناد  نگهداری  و  مالیاتی 
صرفا  مالیاتی  مودیان  و  است  مستقیم  مالیات های 

فرم مربوطه را باید تا پایان مرداد تکمیل و به سازمان 
در  مربوطه  فرم  گفت:  زاده  قلی  کنند.    ارسال  مالیاتی 
سامانه سازمان مالیاتی به آدرس   www.tax.gov.ir قرار 
داده شده است.  در صورتی که مودیان امکان پرداخت 
مساوی  قسط  در 5  می توانند  باشند  نداشته  را  یکجا 
پرداخت نمایند. نکته مهم این که اگر مالیات مشاغل 
عملکرد سال 1397 مودیان محترم قطعی نشده باشد 
تشخیص  مالیات  به  نسبت  االشاره  فوق  درصدهای 
از  مربوطه  فرم  ارسال  با  می توانند  و  بوده  اعمال  قابل 
این تسهیات استفاده نمایند.  وی افزود: طبق آمار، 97 
درصد مشاغل استان جزء مودیانی هستند که مالیات 
آنها کمتر از 25،000،000 ریال بوده و نیازی به افزایش ندارند. 
ضمنا مودیان محترم مالیاتی که حائز شرایط استفاده از 
این ظرفیت ها و تسهیات نیستند می توانند اظهارنامه 
مالیاتی خود را با ارائه درآمد واقعی تا پایان مرداد تسلیم 

نمایند.

مدیر کل امور مالیاتی اردبیل:

مرداد، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه الکترونیکی صاحبان مشاغل 

در شهرک دادگستری اردبیل؛
 ساخت مدرسه خیری از 6 به ۱2 کالسه ارتقاء یافت


