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نقش شهرک های سالمت
 در زمان وقوع بحران

پروژه های اقتصاد مقاومتی 
سال 98 استان اردبیل

راه اندازی مرکز پیام و سیستم 
امداد مکانیزه شرکت گاز 

اردبیل

تجهیز شرکت گاز استان به 
سیستم انرژی خورشیدی

 مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اردبیل از تجهیز شرکت گاز استان اردبیل به سیستم انرژی 
خورشیدی خبر داد.

به گزارش خبرنگار جام جم اردبیل» فیروز خدایی« با اعالم این خبر گفت: با توجه به ...
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افزایش 9 درصدی ترانزیت کاال از اردبیل
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مقاوم سازی ساختمان های بنایی 
در برابر زلزله

مهندس حســین مردی، کارشــناس عمران 
شهرداری اردبیل 

ایران به عنوان یکی از مناطق زلزله خیز جهان است که وجود 
گســل های فراوان و رخداد زلزله های شــدید در راستای گسل 
های شــناخته شده و همچنین نقشــه پهنه بندی موجود خطر 
زلزله، نشانگر این واقعیت است که اکثر مناطق کشور در معرض 

وقوع زلزله قرار دارند. 
پس از زلزله های اخیر و به دنبال مطالعات در زمینه مهندسی 
زلزله ، وضعیت کشــور از این نظر بهبود یافت. به طوری که تهیه 
و تدویــن مقررات، بازبینی آئین نامــه های زلزله، تهیه و تدوین 
دســتورالعمل های ایمن سازی و بهسازی لرزه ای ساختمان ها، 
بخشی از دســتاوردهای حاصل از جامعه فنی و مهندسی کشور 
می باشد. در کنار این پیشرفت ها کمبودهای شدید و نگران کننده 
ای وجود دارند که حاصل ســاخت و ســازهای غیرفنی و ناامن 
بوده به طوری که شــهرها و روســتاهای کشور با ساختمانهای 
نامقــاوم در برابر زلزله ، گران قیمت ، کم دوام و پرمصرف از نظر 
انرژی شــکل گرفته است .یکی از قدیمی ترین و رایج ترین انواع 
ساختمان ها در جهان، ساختمان های بنایی می باشند . لذا مقاوم 
ســازی ساختمان بنایی از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار است. 
به طوری که بـیش از 30 درصـد جمعیت جهان در ساختمان های 
مصالح بنایی ساکن هستند. عالوه بر این در کشور ما نیز استفاده از 
مصالح بنایی غالباً )بویژه نـوع آجـری آن( برای ساخت واحدهای 
مسکونی یک یا چنــد طبقــه یا واحدهای تجـاری و تولیـدی و 
مـدارس متداول است. طبق آمار ارائه شــده توسط مرکز آمار 
ایـران، در سـال 1388، 78 درصـد ساختمان های کشـور )به جز 
شـهر تهران( از آجر ساخته شــده اند که عمدتاً دارای دیوارهای 
آجری باربر و سقف های طاق ضربی می باشند، علت اصـلی ایـن 
کـاربرد وسـیع، آسـان بودن تولید آجر، حمل ونقل متداول، پایین 
بودن هزینه ها، عدم نیاز به فّناوری برتر در مراحل ساخت وســاز و 
همچنـین تصـور عمـومی و کلی مبنی بر عدم نیاز به تخصص 
ویژه در همه مراحل فوق را می تــوان نام برد. نکته ای که باید در 
مورد ســاختمان های بنایی بـه آن اشـاره کـرد این است که در 
احداث این گونه ساختمان ها در کشور، ضوابط و دستورالعمل های 
مربوط به فرآینـد ساخت وساز، چنـدان مورد توجه قـرار نگرفتـه 
است و ســاختمان های موجود بنایی اکثراً در برابر زلزلـه آسیب  
پذیرند.به هر حال رویداد برای داشتن ساختمانهای مقاوم در برابر 
زلزله با سطح ایمنی مطلوب ، باید چگونگی طراحی ، اجرا و نظارت 

به نحو احسن انجام شود.

 سرپرســت معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اردبیل 
از عرضه شکر برای مصارف خانگی در استان اردبیل بدون محدودیت خبر داد.

به گزارش جام جم اردبیل و به نقل از اســتانداری اردبیل، »ارژنگ عزیزی« در 
جلســه تنظیم بازار استان بااعالم این خبر گفت: تمام واحدهایی که برای دریافت 

ســهمیه شکر معرفی می شــوند مورد نظارت می باشــند و میزان مصرف و تولید 
محصول آنها رصد می شــود.عزیزی همچنین افزود: در حوزه صنفی و صنعتی نیز 
توزیع شــکر بر اســاس میزان مصرف و تولید محصول انجام می شود. وی اضافه 
کرد: توزیع شکر برای صنایع پرمصرف به دلیل مصرف عمومی به صورت سهمیه 

انجام می شــود و باید روند عرضه آن کنترل شــود.عزیزی همچنین از ادامه روند 
نظارت بر تولید و عرضه گوشت مرغ در استان خبر داد و یادآور شد: در صورت مازاد 
بودن مرغ تولیدی در اســتان پشــتیبانی امور دام استان نسبت به خرید تضمینی و 

انبار آن در سردخانه اقدام می کند.

عرضه شکر بدون محدودیت برای خانوارها ضمیمه رایگان 2
روزنامه در استان 

اردبیل

یادداشت

 محمد اهلی، سرپرست شرکت شــهرک های صنعتی اردبیل از 
اختصاص مشوق ها و تسهیالت ویژه برای متقاضیان سرمایه گذاری 
در شــهرک ها و نواحــی صنعتی و حمایت از رونــق تولید و افزایش 

اشتغال در این استان خبر داد
به گزارش روابط عمومی شــرکت شهرک های صنعتی اردبیل، 
اهلی در حاشــیه بازدید از شــهرک صنعتی اردبیل2 اظهار داشت: از 
ســرمایه گذاری در هر نقطه از استان حمایت می کنیم، چون سرمایه 
گذاری موجب افزایش اشتغال و رونق تولید در منطقه خواهد شد که 
در این راســتا، این شرکت از هیچ تالشی در جهت حمایت از افزایش 

سرمایه گذاری در بخش صنعت استان دریغ نخواهد کرد.

وی از آمادگی این شــرکت برای حمایت از ســرمایه  گذاران در 
راستای فعالیت های تولیدی و صنعتی در شهرک ها و نواحی صنعتی 
استان خبر داد و گفت: تالش و جدیت بر این است تا با این امر بتوان 
زمینه رونق تولید و اشــتغال در استان را فراهم نمود که در این راستا، 
مشوق هایی نیز برای ســرمایه گذارانی که اقدام به ایجاد واحدهای 
تولیدی و صنعتی در شــهرک های صنعتــی می کنند، درنظر گرفته 

شده است.
سرپرست شرکت شــهرک های صنعتی اردبیل تأمین بسترها و 
زیرساخت های الزم در شــهرک ها و نواحی صنعتی این استان را از 
اولویت ها و برنامه های اصلی این شرکت دانست و افزود: این شرکت 

تمامی تالش خود را در جهت ارائه هرچه بهتر خدمات در شهرک های 
صنعتی اســتان به کار بســته تا واحدهای صنعتی با کمترین دغدغه 
از نظر تأمین زیرســاخت ها، به کار و تالش در زمینه تولید و خدمات 
مشــغول به کار باشند و این کار باعث اشتغالزایی بیشتر در واحدهای 

صنعتی استان خواهد شد.
اهلی با اشــاره به کاهش هزینه های ســرمایه گذاری با استقرار 
ســرمایه گذاران در شــهرک ها و نواحی صنعتی خاطرنشــان کرد: 
شــرکت شــهرک های صنعتی با در اختیار گذاشــتن زمین مناسب 
به صورت اقســاط بلند مدت با قیمت و تســهیالت مناسب و با ایجاد 
امکانات و تأسیســات زیربنایی اولیه، از جمله ایجاد تصفیه خانه های 

صنعتی، مراکز خدماتی، ایســتگاه های آتش نشــانی، راه دسترسی، 
خیابان کشی و آسفالت معابر، مخابرات، آب، برق، گاز و ... آماده کمک 
به استقرار ســرمایه گذاران در شهرک های صنعتی استان می باشد.

وی از دیگر مزایای ســرمایه گذاری در شــهرک ها و نواحی صنعتی 
را برخــورداری از معافیت های مالیاتی دانســت و اضافه کرد: برای 
سرمایه گذارانی که مبادرت به سرمایه گذاری در شهرک ها و نواحی 
صنعتی می کنند، 8 ســال معافیت مالیاتی درنظر گرفته شده است که 

این معافیت برای مناطق محروم و کم برخوردار 13 سال می باشد.

سرپرست شرکت شهرک های صنعتی اردبیل:

مشوق هاي الزم برای سرمایه گذاری در شهرک ها و 
نواحی صنعتی اعطا مي شود

1- هــدف قانون گذار از وضع مالیات بر ارزش افزوده در 
کشور 

تا قبل از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون موسوم به تجمیع 
عــوارض ناظر بــر وضع مالیات و عوارض به نــرخ 3% بر تمام کاالهایی 
که امکان اســتفاده نهایی برای آنها متصور بوده اســت و همچنین برخی 
محصــوالت نظیر بنزین با نرخ 20%، نفت ســفید و نفت گاز با نرخ %10، 
محصوالت دخانی با نرخ 15% و برخی خدمات نظیر خدمات مخابراتی با 
نرخ 6%، برق با نرخ 3%، گاز مصرفی مشترکین با نرخ 3% و خدمات هتل 

داری با نرخ 2% بوده است.
لیکــن به دلیل وجود برخی خالء های قانونــی و اجرایی از جمله عدم 
وضــع مالیات و عوارض مذکور بر واردات و شــائبه اخذ مالیات و عوارض 
مضاعف و ســایر مشکالت مترتب بر قانون مذکور و مطالعات انجام شده 
در کشورهای مجری نظام مالیات بر ارزش افزوده )در حال حاضر در 160 
کشــور مالیات بر ارزش افزوده عملیاتی گردیده است که 95 درصد آنها به 
شــیوه ما این نظام مالیاتی را اجرا می کنند، بقیه نیز به دنبال شفاف سازی 
فعالیتها در طول زنجیره هســتند( قانون مالیات بر ارزش افزوده جایگزین 

قانون موسوم به تجمیع عوارض گردید.
2-ارزش افزوده و مالیات بر ارزش افزوده 

ارزش افــزوده در ماده 3 قانون مالیات بر ارزش افزوده اینگونه تعریف 
شده است » تفاوت بین ارزش کاالها و خدمات عرضه شده با ارزش کاالها 
و خدمات خریداری یا تحصیل شــده در یک دوره معین« لکن مالیات بر 
ارزش افــزوده با در نظر گرفتن مــواد 17، 20 و 21 قانون مالیات بر ارزش 
افزوده، عبارت است از مالیات های متعلق فروش پس از کسر مالیات های 

پرداختی قابل کسر در زمان خرید.
3- منظور از شائبه اخذ مالیات و عوارض مضاعف 

در قانون موسوم به تجمیع عوارض فعاالن اقتصادی  مکلف بوده اند در 
زمــان عرضه کاالی خود مالیات و عوارض را از مصرف کنندگان دریافت  
و به حســاب های تعیین شده توسط ســازمان امور مالیاتی واریز نمایند، 
لیکن بعضاً بر روی نهاده هــای تولید محصول خود نیز مالیات و عوارض 
پرداخت می نموده اند اما امکان احتســاب مالیــات و عوارض پرداختی به 
عنوان اعتبار و تهاتر آن با مالیات و عوارض دریافتی میســر نبوده اســت، 
لیکــن در قالب قانون مالیات بــر ارزش افزوده مالیات و عوارض پرداختی 
تمــام فعاالن اقتصادی برای تولید کاال و ارائه خدمات آنها به عنوان اعتبار 
مالیاتی و قابل کســر از مالیات و عــوارض دریافتی در زمان عرضه کاال و 
ارائــه خدمات خود خواهد بــود. در مثالی  باید گفت تا قبل از اجرای قانون 
مالیات بر ارزش افزوده، عوارض از سوی شهرداری بر برخی خدمات نظیر 
پیمانکاری یا هتلداری وضع می گردید، همچنین پیمانکاران مکلف بودند 
عالوه بر پرداخت عوارض مذکور، هنگام تحصیل نهاده نظیر آب، برق، گاز، 
سیمان، آهن آالت، اثاثیه اداری و ... حسب مورد نسبت به پرداخت مالیات و 
عوارض اقدام نمایند، لیکن در قالب قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض 
وضع شده توسط شهرداری ها لغو گردید و مالیات و عوارض پرداختی بابت 
تحصیــل نهاده و عوامل تولید قابل کســر از مالیات و عوارض دریافتی از 

خریداران یا مصرف کنندگان خواهد بود.
4-درآمدهای کســب شــده از محل نرخ 9% مالیات بر 

ارزش افزوده چگونه هزینه می شود؟
   قانــون مالیات بر ارزش افزوده یک قانون ملی- محلی می باشــد به 
گونــه ای که از نرخ 9% قانون مالیات بر ارزش افزوده، 3% آن تحت عنوان 
عوارض ارزش افزوده صرف هزینه های عمران شهرها و روستاها می گردد 
و 1% آن تحت عنوان مالیات سالمت به پوشش کامل درمان افراد ساکن در 
روستاها و شهرها و جامعه عشایری، تکمیل و تأمین تجهیزات بیمارستانی 
و مراکز بهداشتی و درمانی با اولویت بیمارستان های مناطق توسعه نیافته، 
ارتقای ســطح بیمه بیماران صعب العالج و افراد تحت پوشش نهادهای 
حمایتی خارج از روســتاها و شهرها به وزارت بهداشت و درمان تخصیص 
می یابد که نقش موثری در طرح تحول ســالمت ایفا نموده است و 5% آن 
نیز به حســاب خزانه جهت تامین هزینه های جاری و عمرانی کشور واریز 
می گردد. ضمناً 0.27% از 9% مالیات بر ارزش افزوده براي توسعه ورزش 
مدارس، ورزش همگانی، فدراسیون بین المللی ورزش هاي زورخانه اي و 
کشتی پهلوانی، ورزش روستایی و عشایري، ورزش بانوان و زیرساختهاي 
ورزش به ویژه در حوزه معلوالن و جانبازان اختصاص داده شــده است.  در 
حال حاضر مالیات و عوارض ارزش افزوده سهم قابل مالحظه ای در نظام 
بودجه اي کشور و همچنین شهرداري ها دارد به گونه ای که از ابتداي مهر 
1387 لغایت پایان ســال 1396 از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده بالغ 
بر 2.366.978 میلیارد ریال مالیات و عوارض شامل مالیات و عوارض کاال 
و خدمات،عمومی مالیات و عوارض فرآورده هاي نفتی و سایر مالیات ها و 

عوارض خاص، وصول گردیده است. 
مزید اســتحضار علیرغم همه فراز و نشــیب هاي ســال هاي اجراي 
مالیات بر ارزش افزوده بخش عمده اي)90% - 85%( از مالیات و عوارض 
ارزش افزوده مبتنی بر خود اظهاری، تمکین و توافق با ادارات امور مالیاتی 
و بدون مراجعه به هیأت هاي حل اختالف مالیاتی وصول گردیده اســت 
کــه آمار و مســتندات موجود و قابل ارائه در ســامانه اطالعات مالیات بر 
ارزش افزوده گواه این موضوع می باشــد. 15% - 10% باقیمانده نیز طی 

مراحل دادرسی به حیطه وصول درآمده است.
5- شرکت های صوری و کاغذی و ارتباط آن با مالیات و 

عوارض ارزش افزوده 
شــرکت های صــوری و کاغذی که همواره بــا فعالیت ناصواب خود 
بخش های مختلف اقتصاد نظیر نظام بانکی، بورس کاال، حوزه مالیات های 
مستقیم و ... را متأثر می ساختند، در حوزه مالیات بر ارزش افزوده نیز با ایجاد 
پوشــش برای برخی از اشــخاص که نمی خواهند فعالیت اقتصادی آنان 
شــفاف گردد، موجب اختالل می گردند به گونه ای این اشخاص در زمان 
فروش کاال و خدمات خود حاضر به صدور صورتحساب فروش به نام خود 
نیســتند و از فاکتورها و صورتحساب های شرکت های صوری و کاغذی 
اســتفاده می نمایند که تاکنون نام تعداد زیادی از این شرکت های صوری 
و کاغذی شناســایی و به دلیل صدور صورتحســاب غیرواقعی در سامانه 
ســازمان به نشــانی www.evat.ir  در قسمت فهرست مؤدیان 

ثبت نام شده فاقد اعتبار قرارگرفته اند.
شایسته است که مؤدیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده در زمان خرید 
کاال و خدمت خود فاکتور خرید خود را از فروشندگان واقعی کاال و خدمات 
دریافــت نمایند و مالیات و عوارض ارزش افــزوده مربوط به خرید کاال و 

خدمات خود را با شناســایی و اعتبارسنجی مؤدی واقعی از طریق سیستم 
بانکی به حســاب فروشــندگان واقعی واریز نمایند تا در زمان حسابرسی 
از بابــت پذیــرش آن به عنوان اعتبار مالیاتی و کســر از مالیات و عوارض 
دریافتی با مشــکلی مواجه نشــوند.   الزم به ذکر است در سال های اخیر 
روند ثبت شــرکت های متخلف در لیست سیاه و ممنوع المعامله نسبت به 
گذشته کند و کمتر گردیده، چون شرکت ها متوجه جرائم و هزینه های زیاد 

متخلفان شده اند. 
6- مشکالت صنوف مختلف نظیر فروشندگان آهن آالت، 

سنگ بری ها واقدامات  سازمان امور مالیاتی             
 به منظور رفع مشــکالت و چالش های پیش رو تاکنون سازمان امور 
مالیاتی کشــور نسبت به تهیه و تنظیم تفاهم نامه هایی با صنوف مختلف 
اقدام نموده است به گونه ای که با انجام توافقات مذکور و به طور مشخص 
در خصــوص صنف آهن با هماهنگی با اتحادیه مذکور نســبت به صدور 
بخشــنامه شماره 200/93/110 مورخ 1393/09/17 اقدام نموده است و 
اخیراً نیز نســبت به انعقاد تفاهم نامه با صنف سنگ بری های کشور اقدام 
گردید که مراتب به منظور اجرایی شدن طی بخشنامه 206/95/64 مورخ 

1395/10/01 به ادارات کل امور مالیاتی ابالغ گردیده است.
در همین راســتا تدابیر الزم در اصالحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده 
به منظور رفع چالش ها و مشکالت در خصوص مالیات ارزش افزوده صنوف 

یادشده که در حلقه آخر قرار دارند اتخاذ گردیده است.
    همچنین در راستای تسهیل اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در 
قالب الیحه اصالح و دائمی شــدن قانون مالیات بر ارزش افزوده تقدیمی 
به مجلس محترم شــوراي اسالمی، با تصویب بند »ز« تبصره )6( قانون 
بودجه ســال 1396 و بند »و« تبصره )6( قانون بودجه سال 1397 به شرح 
زیر که قابل تســري به سال هاي قبل نیز می باشد اختیار اجراي مالیات بر 
ارزش افزوده ساده شــده براي گروه هاي صنفی که طی سال هاي یادشده 

مشکالت فراوانی داشته اند به سازمان امور مالیاتی داده  شده  است.
بند »و« تبصره )6( قانون بودجه ســال 1397: ســازمان امور مالیاتی 
کشور می تواند مالیات بر ارزش افزوده گروه هایی از مؤدیان مشمول قانون 
مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشــی ارزش افزوده فعالیت 
آن بخــش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دوره هایی که مالیات 
آن ها قطعی نشده است، جاري خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت 
با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادي و دارایی 
می رسد.  به موجب الزامات قانون مزبور مشکالت گروه های صنفی شامل 
فروشندگان آهن آالت، بنکداران و عمده فروشان مواد غذایی، تعاونی های 
مصرف، عمده فروشــان آجیل و خشــکبار، تولیدکنندگان آجر ماشینی و 
دستی، عمده فروشان کارت شارژ و سیم کارت، بنکداران و عمده فروشان 
عینــک و قطعات و لوازم مربوط، بنکداران و عمده فروشــان پوشــاک، 
بنکداران و عمده فروشان پارچه، بنکداران و عمده فروشان کیف و کفش، 
نمایشگاه ها و فروشــگاه های اتومبیل، بنکداران و عمده فروشان لوازم و 
قطعات یدکی خودرو، موتورســیکلت، ســه چرخه و دوچرخه، بنکداران و 
عمده فروشــان لوازم بهداشــتی و آرایشــی، بنکداران و عمده فروشان 
لوازم خانگی، بنکداران و عمده فروشان لوازم برقی و الکتریکی، بنکداران 
و عمده فروشان رایانه، ماشین هاي اداري و قطعات و لوازم یدکی مربوطه، 

بنکداران و عمده فروشان محصوالت الستیکی و پالستیکی، بنکداران و 
عمده فروشان انواع ساعت و لوازم یدکی مربوطه و بنکداران و عمده فروشان 

انواع اسباب بازی مرتفع گردیده است.
7-درخواســت از خریداران کاال و خدمات مشــمول 
مالیــات بر ارزش افزوده از فعــاالن اقتصادی برای صدور 

صورتحساب فروش
نظر بــه اینکه پرداخت کننده واقعی مالیات و عــوارض ارزش افزوده 
مصرف کننــدگان نهایی )خریداران نهایی( می باشــند ضــرورت دارد 
خریداران برای خریدهای خود صورتحســابی کــه مالیات و عوارض در 
آن درج شــده است دریافت نمایند تا عالوه بر احراز مالکیت کاال بتوانند از 
مشوق های مالیاتی تعیین شــده در ماده 37 قانون مالیات بر ارزش افزوده 

استفاده نمایند.
8-الیحه اســتقرار صندوق های مکانیــزه فروش در 
چه مرحلــه ای قرار دارد و چه کمکی بــه اجرای مالیات بر 

ارزش افزوده می نماید؟
الیحه مذکور به مجلس ارائه شــده و بررسی های کارشناسی در مرکز 
پژوهش های مجلس پیرامون آن صورت گرفته و در حال حاضر در دستور 

کار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی است.
شایان ذکر است استقرار و استفاده از صندوق های مکانیزه مورداستفاده 
وزارت صنعــت و معدن به منظور کنترل قیمــت و همچنین اتاق اصناف 
به منظور نظارت عالیه بر فعالیت صنوف مذکور خواهد بود و در نظام مالیاتی 
نیز اعم از حوزه مالیات های مســتقیم و حــوزه مالیات بر ارزش افزوده نیز 
موجب تعالی نظام مالیاتی را فراهم می نماید و منجر به تشــخیص مالیات 
عادالنه می گردد.البته باید توجه داشت که استقرار صندوق مکانیزه مذکور 
موجب تغییر در فرآینــد اجرایی مالیات بر ارزش افزوده که در طول زنجیر 

ایجاد ارزش اقتصادی وضع می گردد نخواهد بود.
9-الیحه دائمی قانون مالیات بر ارزش افزوده 

الیحه مذکور از چهار سال قبل با برگزاري جلسات کارشناسی و کسب 
نظر از خبرگان و فعاالن اقتصادي و اســتفاده از تجربه ســایر کشــورها و 
همچنین توجه به تجربه چندســاله اجراي قانون مذکور در کشور، تهیه و 
به دولت تقدیم گردید. بعد از انجام کارشناسی هاي مفصل در دولت نهایتًا 
در اســفند 1395 تقدیم مجلس محترم شوراي اسالمی گردید و اکنون در 

کمیسیون  اقتصادی مجلس در مرحله بررسی می باشد.
محورهاي عمده الیحه مذکور عبارت اند از: 

الف( توســعه و مؤثر سازی معافیت ها باهدف حمایت از سبد مصرفی 
خانوار، بخش تولید و بخش زیرساختی کشور

ب( اصالح تاریخ تعلق مالیات بر ارزش افزودة فعالیت هاي پیمانکاري 
بر پایه واقعیت هاي حاکم بر فعالیت آن ها،

 ج( تعدیل و منطقی سازي جرایم مالیاتی
   د ( پیش بینی اجراي مالیات بر ارزش افزوده ساده شده براي گروه هاي 

صنفی که در حلقه آخر قرار دارند
  هـ( اســتفاده از سیستم هاي جدید در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده 
در برخــی معامالت، نظیر واریز همزمــان مالیات و عوارض ارزش افزوده 

به حساب سازمان امور مالیاتی کشور همزمان با انجام معامله

   
 ) و 

افزایش ضمانت هاي اجرایــی به منظور تمکین خریداران کاال و خدمات 
بویژه بخش دولتی 

 ی( پیش بینی نرخ ترجیحی به  میزان 3% برای طال و جواهرات
10- تسریع فرایند صدور گواهینامه ثبت نام و استرداد 

اقدامات سازمان 
به منظــور رفع اعتراضات فعاالن اقتصادي بــه فرآیند صدور گواهی 
ثبت نــام و همچنیــن رفع محدودیــت تمدید گواهی ثبت نــام مؤدیان 
بدهــکار این نظام مالیاتی، با اخذ نظرات اتــاق بازرگانی و معاون محترم 
اقتصــادي وزارت امــور اقتصادي و دارایی دســتورالعمل صدور گواهی 
ثبت نام موردبازنگری قرار گرفت و اصالحیه آن طی دســتورالعمل شماره 

260/96/506 مورخ 1396/03/01 ابالغ گردید.
     علی رغم مزیت بسیار خوب این قانون در مورد صادرکنندگان نسبت 
به قانون موســوم به تجمیع عوارض، در شروع اجرایی شدن قانون مالیات 
بر ارزش افزوده جهت تســریع و تسهیل درروند استرداد با انجام اقدامات 

زیر بخش عمده اي از مشکالت استرداد صادرکنندگان مرتفع گردید.
الف( اصالح دســتورالعمل موضوع مــاده )34( قانون رفع موانع تولید 
و الــزام ادارات امور مالیاتی به اســترداد ظرف یک مــاه و در صورت عدم 
امکان، پرداخت 80% به صورت علی الحســاب با صدور بخشــنامه های 
شــماره 200/95/63 مورخ 1395/09/30 و شماره 260/96/146 مورخ 

1396/10/23
ب ( تأمین منابع مالی موردنیاز به صورت متمرکز در سطح ستاد سازمان 

جهت شکستن مقاومت احتمالی ادارات کل امور مالیاتی براي استرداد.
ج ( تشــکیل گروه هاي ویژه استرداد در سطح ادارات کل امور مالیاتی 

تهران، اصفهان و سایر شهرهاي بزرگ.
نحوه اعمال مالیــات بر ارزش افزوده در موارد عدم احراز انجام معامله 

پس از صدور فاکتور یا پیش فاکتور چگونه می باشد؟
    موضوع شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده براي پیش فاکتورهاي 
ارائه شــده به بانک که صرفاً باهدف اخذ تسهیالت صورت می پذیرفت و 
در عمل منجر به عرضه کاال و ارائه خدمت نمی گردید بارها مورد اعتراض 
فعاالن اقتصادي و اتاق بازرگانی بوده است و عالوه بر این موجب تطویل 
فرآیند دادرســی می گردید که با انجام کار کارشناســی و صدور بخشنامه 
شــماره 200/95/83 مورخ 1395/11/10 مبنی بر عدم شمول مالیات بر 
ارزش افزوده به پیش فاکتورهاي یادشده مادامی که تحقق معامله صورت 

نپذیرفته است، مشکل مذکور مرتفع گردید.
روابط عمومي اداره کل امور مالیاتي استان اردبیل

آموزش همگانی و فرهنگ سازی مالیاتی

شهرک های ســالمت کاربری جدیدی است که 
ترکیبــی از فضاهای درمانی بــه روز جهانی به همراه 
کاربری های گردشــگری امروزه توجه به گردشگری 
ســالمت  در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با 
رویکرد توســعه پایدار از اهمیت خاصی برخوردار است 
، رونق اقتصــادی در این جوامع از طریق ارائه خدمات 
با ســودآوری باال در طیف های درمانی و گردشگری با 

ضریب اقامت باال موجب شده که احداث شهرک های 
ســالمت از انگیزه های باالی سرمایه گذاری بخش 
خصوصی داخلــی و خارجی بهره مند گردد. فضاهای 
درمانی در نظر گرفته شــده در شهرک های سالمت 
بیمارســتان فوق تخصصی 440 تا 1000 تختخوابی 
مطابق با استاندارد های بین المللی دی کلینیک های 
تخصصی ، هتل درمانی، پارک علمی فناوری سالمت 
و دارویی ، مراکز تحقیقاتی و آموزشی، مجتمع خدمات 
بین المللی ســالمت شــامل دراگ استورها و عرضه 
محصوالت پزشکی و درمانی و واحدهای اداری و مطب 
پزشکان ، طب مکمل و جایگزین و سنتی، اراضی تولید 
گیاهان دارویی وفناوری های مرتبط ، کوی پزشکان و 
سایر فضاهای مرتبط می باشند. در خصوص کاربری 

های گردشگری نیز می توان به هتل 5 ستاره ، فضاهای 
تفریحی و سرگرمی و ورزشی، پانسیون های اقامتی ، 
دهکده های سالمت مجتمع صنایع دستی و پایانه های 
مرتبط با آن، هتل آپارتمان ها، اردوگاه های ایرانگردی و 
جهانگردی، مجتمع های پذیرایی باغ رستورانها و سایر 
تاسیسات گردشگری مرتبط .نکته بسیار حائز اهمیت 
در شهرک های سالمت استانداردهای باالی اجرایی 
منطبق با اصول محیط زیستی ، معماری سبز و مقاوم در 
برابر زلزله و فرسایش محیطی با حساسیت های باالی 
اجرایی می باشد. با توضیحاتی که ارائه گردید می توان 
به نقش بســزای این شــهرک ها در مقابله با تاثیرات 
منفی وقوع بحران اشــاره نمود. بحــران هایی مانند 
بالیای طبیعی زلزله و سیل، شیوع بیماری های خاص، 

بالیای انســانی مانند جنگ و آتش سوزی های انبوه 
ضمن آنکه به دلیل وســعت اراضی و فضا و تجهیزات 
مناسب و به روز خدمات رسانی در شهرک های سالمت 
که به صورت مداوم تحت نظارت وزارت بهداشــت و 
درمان ،ســازمان میراث فرهنگی و گردشگری و نظام 
مهندسی استان می باشند امکان خدمات رسانی سریع 
به اســتانهای همجوار نیز فراهم می باشد. الزم به ذکر 
است در ســالهای اخیر بخصوص دوران وزارت آقای 
دکتر قاضی زاده هاشــمی شــهرک سالمت شیراز از 
پیشرفت قابل توجهی برخوردار بوده و با احداث هرچه 
سریعتر شهرک ســالمت زعفرانیه اردبیل به وسعت 
1100 هکتار می توان الگوهای مناســبی برای سایر 
شهرک های ســالمت را ارائه و برنامه ریزی و احداث 

نمود که به جهت نیل به این هدف و سیاست های اعالم 
شــده سال 98 در خصوص رونق اقتصادی و تولید ملی 
حمایت های همه جانبه مســئولین و تسریع در صدور 
مجوزهای الزمه از سوی نهاد های حاکمیتی در قالب 

شورای راهبری گردشگری ضروری است.

نقش شهرک های سالمت در زمان وقوع بحران 



تجهیز شرکت گاز استان 
به سیستم انرژی خورشیدی 

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اردبیل از تجهیز 
شــرکت گاز اســتان اردبیــل به سیســتم انرژی 

خورشیدی خبر داد.
به گزارش خبرنــگار جام جــم اردبیل» فیروز 
خدایــی« با اعالم این خبر گفــت: با توجه به اینکه 
این شرکت به 456 هزار مشترک عمومی و صنعتی 
در استان خدمات مســتمر با ضریب امنیت باالیی 
را ارائه می دهد لذا  اســتان اردبیل به سیستم انرژی 

خورشیدی مجهز می شود.
وی افزود : در حال حاضر شرکت گاز استان با این 
تعداد مشــترک عمومی و صنعتی در استان خدمات 
مســتمر با ضریــب امنیت باالیــی ارایه می دهد و 
اســتمرار این خدمات نیازمند حفاظت و حراست از 
تاسیســات و ایســتگاه ها و تمامی زیرساخت های 
الزم بدین منظور می باشد که در همین راستا سامانه 
جامع پایش و نظارت تصویری ایســتگاه های گاز 
جایــگاه های CNG نمونــه ای از اقدامات الزم 
به منظور حفاظت هوشــمند از تاسیســات شرکت 
می باشــد.وی با بیان این مطلب کــه تمام مراحل 
اجرائــی پروژه مذکور اعم از طراحی و راه اندازی به 
دست پرســنل توانمند شرکت بویژه کارکنان واحد 
حراســت اجرایی شده است اضافه کرد : شرکت گاز 
اســتان اردبیل به منظور شفاف ســازی و کاهش 
جرائــم و تخلفــات در حوزه گازرســانی اقدامات 
متناسبی را انجام داده است که از آن جمله می توان 
به طراحی و اجرای سیســتم حفاظت الکترونیک و 
اتــاق مونیتورینگ و سیســتم رادیویی، صدور آنی 
 GIS READY ، صورتحســاب مشــترکین

کردن نقشه های استان و ... اشاره کرد.

رشــد 19 درصــدی 
درآمدهای عمومی استان 

در سال 97

مدیــر کل امور اقتصادی و دارایی اســتان 
اردبیل از رشد 19 درصدی درآمدهای عمومی 

استان در سال 1397 خبر داد.
به گزارش خبرنگار جام جم اردبیل » هاشم 
مظفــری « با اعالم این خبــر گفت : وصولی 
درآمد عمومی اســتان در سال 1397 به میزان 
4 هــزار و 299 میلیارد ریال بوده که نســبت 
به ســال 1396 ، حدود 19 % افزایش داشــته 
و نســبت به پیش بینی تحقق 96 % را نشــان 

می دهد.
مظفــری افزود : طی ســال 1397 مبلغ 3 
هــزار و 701 میلیارد ریال درآمــد مالیاتی در 
اســتان وصول شده است که 88 % کل درآمد 
وصولی را شــامل می شــود و بیشترین سهم 
درآمــد را به خود اختصاص داده و نســبت به 
ســال 1396 افزایش 21 % و نســبت به مبلغ 
پیش بینی شده از 2 % اضافه وصولی برخوردار 

بوده است .  
وی اضافــه کــرد : درآمد هــای عمومی 
شــامل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای 
دستگاههای اجرایی استان است که بر اساس 
نظام درآمد- هزینه ، تمام درآمدهای وصولی 
در اســتان ، اعم از درآمدهای مالیاتی و سایر 
درآمدهــا پس از وصــول و واریز به خزانه ، در 
قالب اعتبــارات جاری و عمرانی به اســتان 

تخصیص می یابد .

خبر
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رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل از معرفی پروژه های اقتصاد 
مقاومتی سال 98 استان اردبیل خبر داد.

بــه گزارش جــام جم اردبیل»داود شــایقی« با اعالم این خبــر گفت: بزودی 
طرح های اقتصاد مقاومتی در سال 98 با همکاری همه دستگاه های اجرایی استان 
تعیین و تعریف خواهد شــد تا زمینه اجرای آنها با قوت و قدرت فراوان فراهم شــود. 

شایقی در جلسه بررسی پروژه های اقتصاد مقاومتی شهرستان سرعین اظهار داشت: 
با اعالم سازمان برنامه و بودجه دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان اردبیل مستقر 
در ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان اردبیل در ارزیابی سال گذشته در بین 
اســتان های کشــور رتبه دوم را به دســت آورد. وی ادامه داد : در چند سال اخیر و با 
محوریت استانداری اردبیل و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و همراهی سایر 

دســتگاه های اجرایی طرح های حوزه اقتصاد مقاومتی به شــکل مناسب و مطلوب 
عملیاتی شد تا زمینه تحقق اهداف در این حوزه فراهم آید.شایقی افزود:  با توجه به 
اینکه  در بین پروژه  های اقتصاد مقاومتی کشــور پروژه فرش دستباف این استان در 
جایگاه ممتاز قرار گرفت، لذا با توجه به این موضوع به طور قطع از این پروژه و نتایج 

سودمند آن در سایر استان ها نیز استفاده خواهد شد.

3پروژه های اقتصاد مقاومتی سال 98 استان اردبیل ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

اردبیل

خبر

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از طرح بسیج 
همگانی کنترل فشار خون در اردبیل خبر داد.

به گزارش خبرنگار جام جم اردبیل » قدرت اخوان 
اکبــری« با اعــالم این خبر گفت: فشــار خون باال از 
مهمترین عوامل خطر تهدیدکننده ســالمت مردم و 

اصلی ترین عامل مرگ و میر در جهان و ایران است.
 وی افزود: مرگ زودرس ناشی از سکته های قلبی 
و مغــزی معلول این بیماری بوده و بالغ بر نیمی از کل 

موارد مرگ در کشور را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: شــایان ذکر اســت در سال 1395 به 
طور متوســط 22 % زنــان و 21% مردان ایرانی مبتال 
به فشــارخون باال بوده اند، همچنین گروه سنی 55 تا 
69 ســال نیز بیش از 50% دچار عارضه فشار خون باال 
بودند، که متاســفانه برآوردها حاکی از آن اســت که 
حدود 60 % مبتالیان به فشــارخون باال، از این مساله 

آگاهی ندارند. 
رئیس دانشگاه علوم پزشــکی اردبیل اضافه کرد: 
تغییرات گسترده در شــیوه زندگی مردم از قبیل رشد 
شهرنشــینی، آلودگی هوا و مصرف غذاهای پرنمک 
باعث ایجاد پرفشــاری خون در بین مردم شــده است 
خوشــبختانه نکته درخور توجه و کلید اصلی مبارزه با 
فشــار خون نیز در مدیریت همین عوامل خطر نهفته 

است. 
به صورتی که رعایت صحیح و کنترل این عوامل از 
ســوی آحاد جامعه )من جمله عادات غذایی نامناسب( 
بیشترین کمک را درکاهش موارد ابتالء به این بیماری 
مهلک فراهــم خواهد آورد و نه اســتفاده از اقدامات 
درمانی پیشــرفته و دارای هزینه بــاال. از اینرو وزارت 

بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی همزمان با روز 
جهانی فشــارخون ، بهعنوان آغاز » بسیج ملی کنترل 
فشارخون« آن را در اولویت برنامههای بهداشتی سال 

1398 قرار داده است .
وی در خصوص عوارض فشــارخون باال  گفت: در 
افرادی که فشــارخون باال دارند، به علت فشار وارده بر 

قلب بتدریج عضله قلب آنها ضخیم می شود.
 این ضخیم شــدن می تواند فشار بر قلب را افزایش 
دهــد و در طوالنی مدت، عمر فــرد را کم کند.اخوان 
اکبری افزود: الزم اســت هر بار که به پزشک یا دیگر 
ارائه کنندگان خدمات سالمت مراجعه می کنیم، از آنها 

بخواهیم که فشارخون ما را اندازه  گیری کنند.
 اگر از حد طبیعی باالتر باشــد، مراجعه به پزشــک 
ضروری اســت.وی تصریح کرد: حداقل نیم ســاعت 
قبل از اندازه گیری فشارخون خود، غذا نخورید، قهوه 
و چای ننوشــید، فعالیت بدنی انجام ندهید، ســیگار یا 
قلیان نکشید، ادرار خود را کامال تخلیه کنید، و عصبانی 

نباشید.
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی اردبیل بیان داشت: 

براســاس برآورد ها، در ایران 97 هزار نفر در سال 96 
دراثر بیماریهای مرتبط با فشــارخون باال جان خود را 

از دست دادهاند. 
این مســئول اعالم کرد: فشــار خون علت بیش 
از نیمی از ســکته ها قلبی و مغــزی عامل بیش از 50 
درصد از انواع معلولیت ها، فلج اندام ها، کاهش کمیت 
وکیفیت عمر و آســیب به سایر اندام های بدن از سایر 

آسیب های ناشی از این پدیده هستند.
اخوان اکبری افزود: وزارت بهداشت طرح » بسیج 
ملی کنترل فشارخون« را به عنوان اولویت برنامههای  
خود از 27 اردیبهشــت 1398 )مصادف با روز جهانی 
فشــارخون( تا 15 تیر 1398 در دســت اجرا دارد تا با 
اندازه گیری فشــارخون افراد 30 ساله و باالتر و زنان 
باردار ایرانی به اجرای برنامه های پیشگیری و کنترل 
فشارخون ایرانیان اقدام نماید که در این خصوص آحاد 
جامعه بویژه افراد در معرض فشــار خون باید با حضور 
در مراکز بهداشتی ،درمانی و سایر مراکز عمومی اعالم 
شــده توسط دانشگاه علوم پزشکی اردبیل  با سنجش 

فشار خون خود در این طرح ملی مشارکت نمایند.

طرح بسیج همگانی کنترل فشار خون در اردبیل

مدیرکل راهــداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 
اردبیــل از افزایش 9% ترانزیت کاال  از پایانه بین المللی 

بیله سوار خبر داد.
به گزارش خبرنگار جام جم اردبیل » علی رحمتی« با 
اعالم این خبر گفت: در 2 ماهه نخست امسال 140 هزار 
و 697 تن کاال از پایانه بین المللی بیله سوار ترانزیت شده 
که این میزان بار با 6 هزار و 39 دســتگاه خودرو جابه جا 
شده که 9 % افزایش را به نسبت مدت مشابه سال گذشته 

نشان می دهد.
رحمتی همچنین افزود: در 2 ماه نخســت امسال 61 
هزار و 819 تن کاال توسط 2 هزار و 794 دستگاه کامیون 

از پایانه بین المللی بیله سوار صادر شده است.
وی اضافــه کرد: در این مدت 50 هزار و 837 تن کاال 
توسط  دو هزار و 86 دستگاه کامیون به صورت ترانزیت 

ورودی وارد مرز بیله سوار شده اند که  از این تعداد، 6 هزار 
و 694 تن کاال توســط 317 دستگاه کامیون ایرانی و 44 
هزار و 143 تن کاال توســط یک هزار و 769 دســتگاه 

کامیون از کشور آذربایجان ترانزیت  شده اند.
مدیرکل راهــداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 
اردبیل افــزود: عمده ترین کاالهــای ترانزیت ورودی 
شــامل گازوئیل، گندم، بنزین، مازوت، گازمایع، تخته، 

سنگ  های ساختمانی و قیر می باشد.
رحمتی همچنین در مــورد ترانزیت خروجی اظهار 
کرد: در 2 ماهه نخســت امسال 22 هزار و 384 تن کاال 
توسط 897 دســتگاه از مرز بیله سوار ترانزیت خروجی 
شده که از این مقدار 21 هزار و 959 تن کاال توسط 877 
دستگاه کامیون از کشور آذربایجان و 425 تن کاال توسط 

20 دستگاه  کامیون از کشور ترکیه  ترانزیت شده اند.

مدیرکل راهــداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 
اردبیل گفت: عمده ترین کاالهایی که از مرز بیله ســوار 
ترانزیــت خروجی شــده اند شــامل آب معدنی، ام دی 
اف، ســیمان، گچ، بیسکویت، نئوپان، نمک و سنگهای 

ساختمانی بوده است.
وی ادامــه داد: در این مدت 5 هــزار و 657 تن کاال 
توســط 262 دســتگاه کامیون وارد کشور شده اند که از 
این تعداد  چهار هزار و 546 تن کاال توسط 221 دستگاه 
کامیــون ایرانی و یک هزار و 111 تن کاال توســط 41 
دســتگاه کامیون از کشــور آذربایجان وارد  شده اند که 
عمده کاالها وارداتی شــامل پنبه،کنجاله، شیرین بیان، 

نخ، ضایعات کارتن، پلی استر و جو است.
رحمتی افــزود: در این مدت 61 هزار و 819 تن کاال 
توسط دو هزار و 794 دســتگاه کامیون از مرز بیله سوار 

صادر شده که از این تعداد 56 هزار و 48 تن کاال توسطدو 
هزار و 552 دســتگاه کامیون ایرانی وپنج هزار و 771 تن 
کاال توســط 242 دستگاه کامیون از کشور گرجستان از 
مرز خارج شــده است که عمده کاالی صادراتی کاشی، 
شیشــه، پروفیل، نمک، قیر، ســنگ ساختمانی، سیب 

زمینی و خرماست.

افزایش ۹ درصدی ترانزیت کاال از اردبیل
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صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست
بیار نفحه از گیسوی معنبر دوست
به جان او که به شکر جان برافشانم

حافظاگر به سوی من آری پیامی از بر دوست

شهردار اردبیل از اجرای پروژه های سالمت محور 
شــهری و همچنین از ضرورت ارتقای سواد سالمتی 

در شهروندان اردبیل خبر داد.
به گزارش جام جــم اردبیل » حمید لطف اللهیان 

« در جلسه مشــترک با رئیس علوم پزشکی با اعالم 
این خبر گفت: شــهرداری اردبیل سعی دارد به منظور 
تامین ســالمت شهروندان از پروژه هایی که از جنس 
سالمت محور هستند استقبال و در چهارچوب قوانین 

و فرآیندهای مشخص، آنها را عملیاتی  نماید. 
لطف اللهیان افزود: هدف مــا از انعقاد این تفاهم 
نامه ساالنه مبنی بر ارتقای سالمت شهروندان توجه 
به ضرورت ارتقای ســطح آگاهی و ســواد سالمت 
شــهروندان اســت که باید تمامی نهادهــا از جمله 
شــهرداری، آموزش و پرورش و صدا و سیما هم پای 
کار بیاینــد و مــا را در اجرای هر چــه بهتر این طرح 

یاری کنند.
وی همچنیــن اضافه کرد: چنانچــه تفاهم نامه 
 ها ارکان و ساختار مشــخصی نداشته و بدون برنامه 
ریزی دقیق به امضای طرفین برسد، در نهایت اهداف 

محقق نشده و نتیجه ای حاصل نخواهد شد.

لطف اللهیان با اشــاره به اینکه برنامه های متعدد 
ورزشی و فرهنگی توسط سازمان فرهنگی و ورزشی 
شــهرداری اردبیل اجرا می شــود ادامه داد: در سال 
گذشــته بیش از 2 هزار ســاعت برنامه توســط این 
ســازمان در فرهنگسراها و سطح شــهر برگزارشده 
که این خود نشانگر تالش شــهرداری اردبیل برای 

ارتقای سالمت شهروندان اردبیل است.
وی افــزود: پروژه های ســالمت محور زیادی از 
جمله رینگ ســالمت درمجتمع تفریحی شورابیل، 
پیــاده راه ارتش و پیاده راه عالی قاپو در ســال های 
گذشــته در اردبیل اجرا شده و این نشــان از اهتمام 
جدی مجموعه مدیریت شــهری در ارتقای سالمت 

شهروندان است.
لطف اللهیان با بیان اینکه مفاد تفاهم نامه بســیار 
شــفاف و در حقیقــت همان مطالبات و مشــکالت 
مردمی اســت افزود: این اقدام از سوی علوم پزشکی 

اردبیل در راســتای تامین ســالمت شهروندان قابل 
تقدیر است و حسب اطالعات و آمارهای ارائه شده از 
جانب علوم پزشکی، سال آتی برنامه ها و پروژه های 

خود را بر همین مبنا اجرا می کنیم.
وی ادامه داد: هیچ تردیدی نیســت که شهرداری 
اردبیــل اقدامــات خود را برمبنای ارتقای ســالمت 
عمومــی انجــام داده و اجرای پــروژه هایی را که از 
جنس ســالمت محور هستند در دستور کار خود قرار 

می دهد.
لطــف اللهیان همچنین به فعالیت 5 فرهنگســرا 
در هر 5 منطقه شــهر اشــاره کرد و گفــت: برنامه ها 
و کارگاههای آموزشــی باهدف ارتقای سطح آگاهی 
شــهروندان بخصوص بانوان در حال اجراســت که 
امیدواریم شــهروندان باحضور در فرهنگســراها و 
اســتقبال از برنامه های ورزشی، فرهنگی و اجتماعی  

بتوانند سطح کیفیت زندگی خود را افزایش دهند.

بانکــی اجرای پروژه های سالمت محور شهری در اردبیل   تســویه دیــون 
شــهرداری با فــروش اموال 

غیرمنقول 
اردبیل  شهردار 
از پرداخــت دیون 
بانکی شــهرداری 
اردبیل بــا فروش 
امــوال غیرمنقول 
شــهرداری اعم از 

زمین و  واحدهای مسکونی و تجاری خبر داد.
بــه گــزارش خبرنگار جــام جم اردبیــل »حمید 
لطف اللهیان« با اشــاره به موضوع تفریغ بودجه گفت : 
تفریغ بودجه به معنای نظارت بعد از خرج درآمدهاست 
که در قالب بودجه ســاالنه و متمم مورد بررســی قرار 
می گیرد تا درآمد قطعی شــورای شهر و هزینه کرد آن 
به صورت شفاف و روشن مشخص شود.لطف اللهیان 
افزود: در 10 جلســه همــکاران ما جزئیات هزینه کرد 
بودجه 96 را تبیین کردند و به هیچ وجه کم شدن 200 
میلیــارد تومان اعتبار و بودجه ســال 96 مورد پذیرش 
نیست بلکه براســاس یک درآمدهزینه واقعی تفریغ 
بودجه اتفاق افتاده تا میزان درآمد و هزینه شــهرداری 
به صورت شــفاف و مشخص تبیین و تعریف شود.وی 
با اشــاره به الیحه شــهرداری اردبیل نسبت به انتشار 
آگهی مزایده اموال غیرمنقول اعم از زمین و واحدهای 
تجــاری و مســکونی به ارزش 500 میلیــارد ریال به 
صورت نقد اضافه کرد: هــدف ما از فروش این اموال 
کسب منابع نقدی برای شــهرداری اردبیل است تا از 
این محل بخشــی از دیون بانکی خود را تسویه کنیم.

وی ادامه داد: ما در ســال گذشــته بخش عمده ای از 
دیون و بدهــی پیمانکاران را پرداخت کردیم اما دیون 
بانکی پرداخت نشــده و به دلیل آنکه به شــکل تهاتر 
ملکی نمی توانیم با بانک ها تســویه کنیم نیاز به تامین 
نقدی منابع است تا بخش عمده ای از بدهی شهرداری 
به بانک ها تســویه شود.شهردار اردبیل گفت: با شروع 
فصــل کاری و اجرای پروژه های عمرانی به طور قطع 
ســایر مطالبات پیمانکاران نیز پرداخت خواهد شد به 
طوری که در ســال جدید هیچ گونــه تاخیر و تعلل در 
اجــرای پروژه های عمرانی نخواهیم داشــت بلکه از 
روزهــای آینده پروژه های عمرانــی با قوت و قدرت و 

با همراهی پیمانکاران عملیاتی خواهد شد.

خبر

رئیس شــورای هماهنگی تبلیغات اســالمی استان 
اردبیل با اعالم مســیرهای راهپیمایــی روز قدس در 
اردبیل گفت: راهپیمایی استکبارســتیزانه مردم اردبیل 
در روز قــدس راس ســاعت 11 صبــح روز جمعه 10 
خرداد از ایســتگاه ســرعین آغــاز و در میدان مصالی 
این شــهر به پایان خواهد رســید. به گــزارش جام جم 
اردبیل »حجت االســالم ولی نظرپور« با اعالم این خبر 
گفت:مــردم والیی و انقالبی اردبیــل در این روز بعد از 
پیمودن مســیر راهپیمایی در مصالی اردبیل جمع شده 
و پس از قرائت بیانیه، حجت االســالم شیرازی، نماینده 

ولی فقیه در سپاه قدس سخنرانی خواهد کرد.
وی از برگزاری مراسم 14 خرداد خبر داد و گفت: این 
مراسم نیز ساعت 11 صبح 14 خرداد در مصالی اردبیل 
با ســخنرانی حجت االسالم احتشام، استاد حوزه علمیه 
قم برگزار خواهد شد. رئیس شورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی اســتان اردبیل با گرامیداشت یاد و خاطره امام 
راحل و شــهدای 15 خرداد اظهار کرد: ویژه برنامه 15 
خرداد نیز ســاعت 11 صبح همان روز همزمان با مراسم 
یادواره شهدای ســه ماهه نخست شهرستان اردبیل در 

مهدیه اردبیل برگزار می شود.

اعالم مسیرهای راهپیمایی روز قدس  در اردبیل 

مدیرعامل شرکت گاز استان از راه اندازی مرکز 
پیام و سیستم امداد مکانیزه شرکت گاز این استان 

خبر داد.
بــه گزارش خبرنگار جام جــم اردبیل » فیروز 
خدائــی« با اعالم این خبر گفــت: هدف ما از راه 
اندازی ایــن مرکز افزایش چابکی و ارتقاء کیفیت 
ارایه خدمات به مشــترکین در شهرستان اردبیل 

می باشد.
 وی همچنین با تأکید بر ســرعت پاسخگویی 
و بهبود کیفیت ارایه خدمات به درخواســت های 
مردمی افزود: در این مرحله این سیستم به صورت 
پایلوت در شهرستان اردبیل جوابگوی مشترکین 
می باشــد و در آینده ای نزدیک این ســامانه کل 

استان را تحت پوشش قرار خواهد داد.
وی اضافــه کــرد: در حــال حاضــر  تمامی 
مشترکین شهرستان اردبیل می توانند به صورت 
شــبانه روزی با سامانه گویا و مکانیزه 194 تماس 
حاصل کرده تا کارشناسان واحد امداد این شرکت 

در حداقــل زمان ممکن در محل مورد نظر حضور 
یافتــه و جوابگــوی مطالبات مشــترکین و رفع 

مشکل آنان باشند.
خدائی با اشاره به اینکه این سامانه پل ارتباطی 
مردم با شــرکت گاز اســت افزود: این ســامانه 
توانمندی های مختلفی را داراست که یکپارچگی 
با ســامانه صدور آنی قبوض و همچنین ســامانه 
وصول مطالبات از مهمترین قابلیتهای ســامانه 

مذکور می باشد. 
وی همچنین به لــزوم رهگیری فرآیند امداد 
رســانی، کنترل شــاخصهای عملکردی فرآیند، 
شناسایی عدم انطباق ها و اصالح و  بهبود مستمر 
فرآیندها یادآور شــده و ادامه داد: سامانه مکانیزه 
امداد ضمن ارســال دقیق اطالعات به گشتهای 
امداد سیار در شــهر، موقعیت هر یک از گشتهای 
امداد را مشــخص کرده و مســئول شیفت ضمن 
شناســایی محل گشــتهای امداد، آدرس محل 
حادثــه را به نزدیکترین خــودروی امداد گزارش 

مــی دهد تا ضمن رجوع به محل نســبت به رفع 
موضوع اقدام گردد.

مدیرعامل شــرکت گاز استان اردبیل تصریح 
کرد: نصب موقعیت یاب خودرو با قابلیت ارســال 
فرمان از اتاق امداد بر روی خودروها، ثبت ساعات 
مربــوط به تماس مشــترک، ارســال فرمان به 
خودروي امداد، دریافت پیام، رســیدن خودرو به 
محل و ثبت اقدامات انجام شــده از سوی نفرات 
امدادگــر و مشــاهده آنالین عملکــرد صحیح 
ایستگاه های حیاتی اســتان از دیگر امکانات این 

سامانه است.

راه اندازی مرکز پیام و سیستم امداد مکانیزه شرکت گاز اردبیل 


