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عملکرد  استان در اشتغال 
روستایی مطلوب نیست

 زمینه نجات »چیرک« 
از انقراض فراهم شد 
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کشف مواد مخدر در کشور 16 درصد 
افزایش یافت

شکست طرح های نجات دریاچه ارومیه 
ســال های گذشته شــعارهای زیادی در ارتباط با احیای 
دریاچــه ارومیه داده شــد کــه اکثر آنها عملیاتی نشــد اما 
گویا در ســال ۹۷ برای احیای دریاچه نیمه جان این شــهر 

برنامه ریزی های جدیدی توسط مسئوالن مربوطه صورت 
گرفته است. 

بــه گزارش  تســنیم، دریاچه شــور این شــهر در حال 

حاضرمهم ترین مشــکل زیست محیطی استان و  کشور به 
شــمار می آید و حتی در ســطح جهانی نیــز به این موضوع 

رسیدگی می شود ...

 ضرورت مشارکت شهروندان 
در تامین هزینه های زندگی شهری

شــهردار ارومیه  بر لزوم مشــارکت شــهروندان در تامین 
هزینه های زندگی شهری  تاکید کرد.

محمد حضرت پور، با اشــاره به اینکه شــهروندان در اداره 
شهر نقش دارند و مشارکت آنها در تامین درآمدها  برای داشتن 
شهری زیبا و آباد بسیار مهم است، ابراز کرد:  مشارکت مردم در  
تامین هزینه شــهری چون پرداخت مبالغی از بابت جمع آوری 
پسماندهای شــهری که در این خصوص فیشهایی به صورت 

تجمیع شده  برای پرداخت به منازل ارسال می شود .
حضرت پور با بیان اینکه درآمدهای شــهری ارومیه از قبیل 
عوارض در ســال گذشته تنها 6 میلیارد تومان  بود، بیان کرد:  از 

شهروندان درخواست  می کنیم که دست ... 4 www.jamejamonline.irwww.daneshpayam.ir

تعرفه ساخت وساز 
منطقه ای مسکن 2 برابر شد 

مالیات مقطوع؛ راهکاری برای 
تسهیل امور و تکریم مودیان مالیاتی 

242طرح کشاورزی 
آماده بهره برداری 
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آذربایجان غربی

وضیعت انتقال سندمشخصات ملکشرایط   پرداخت   قیمت  پایه اعیان متر مربع عرصه متر مربع          پالک  ثبتی نوع   ملک                                      نشانی ملک کد   ملک ردیف 
متر مربع127/5  اصلی105فرعی از346  ساختمان ؛نبش کوچه فرعی دونبش 15بوکان؛ امیر آباد؛ بلوارشمس برهان ؛کوچه طرفه 16704/01 آماده انتقالدو طبقه-مسکونی       نقدی 2,650,000,000مترمربع209  
مترمربع37/55مترمربع37/55   اصلی130فرعی از6266مغازه   بهمن 22بوکان ؛خیابان بهشتی باالتراز تقاطع 26704/02 آماده انتقال(مغازه)تجاری        نقدی 2,820,000,000 
اصلی1فرعی از 678فرعی مفروزاز1288تجاری ؛مسکونی نقده ؛بلوارشهید بهشتی روبروی هالل احمر36720/01 مترمربع320  مترمربع320         آماده انتقالمسکونی-تجاری       نقدی 7,200,000,000 
اصلی38فرعی از53فرعی از 947فرعی از2102فرعی مجزی از پالک 3662ساختملن فازسپاه کوچه ده متری نسترن طبقه همکف -خوی ؛شهرک ولیعصر 46710/01 مترمربع108/60  آماده انتقالمسکونی       نقدی 1,100,000,000 
آماده انتقالمسکونی       نقدی1,470,000,000مترمربع148/41اصلی38فرعی از53فرعی از 947فرعی از2102فرعی مجزی از پالک 3663ساختمان فازسپاه کوچه ده متری نسترن طبقه اول -خوی ؛شهرک ولیعصر 56710/02
اصلی20فرعی از 2231ساختمان (7کوچه )13کوچه شماره -تقاطع شهدا-سلماس ؛خیابان ؛دستجردی 66710/04 متر مربع222/1  مترمربع182  آماده انتقالمسکونی       نقدی 2,000,000,000 
اصلی3410فرعی از 536فرعی از 1425ساختمان نبوت -خ -تقاطع نبوت -سلماس؛خیابان ؛سعدی 76710/05 مترمربع268/30  مترمربع462/5  آماده انتقالمسکونی       نقدی 3,870,000,000 
فرعی1اصلی مفروزاز 1176فرعی از 4زمین مسکونی بلوارمدرس انتهای کوچه نصر روبروی مسجد بشگوز- ماکو86712/01 مترمربع203  آماده انتقالزمین       نقدی 1,300,000,000* 
آماده انتقالزمین       نقدی 1,300,000,000*مترمربع180فرعی1اصلی مفروزاز 1176فرعی از 3زمین مسکونی بلوارمدرس انتهای کوچه نصر روبروی مسجد بشگوز- ماکو96712/02
آماده انتقالمسکونی       نقدی 4,700,000,000مترمربع168مترمربع3234/59 اصلی واقع دربخش 5فرعی از 558فرعی از 157ساختمان خیابان شهدا پائینتر از پایگاه بسیج  (ره)بلوارامام خمینی -بازرگان 106712/03
آماده انتقالزمین       نقدی 16,090,000,000*مترمربع670/4                                                 ارومیه5اصلی بخش 2436/615/28/84                                                زمین 2436مدرس اول بلواررجائی جنب اداره آب وفاضالب پالک -ارومیه 116707/01
مترمربع3707276/21 ازاصلی 1فرعی مسکونی وتجاری 34پالک-خ نیایش-خ پرواز-خ ساحلی -ارومیه 126708/01 مترمربع382  آماده انتقالتجاری-مسکونی       نقدی 7,000,000,000 
اصلی2990فرعی از 49زمین مسکونی 281کوچه نعمتی پالک -بلوارهمافریک -ارومیه 136720/01 مترمربع192/5  آماده انتقالزمین       نقدی 2,510,000,000* 
اصلی4358فرعی از 114مسکونی 104پالک -اعتمادی سوم -بلوارولیعصر-خوی 146709/01 مترمربع300  مترمربع624  آماده انتقالمسکونی       نقدی 13,700,000,000 
مترمربع152/10  اصلی5فرعی از389فرعی از751فرعی از2701مسکونیمتری شهید بهشتی 10کوچه  (ره)بلوارامام خمینی -بازرگان 156712/04 مترمربع229  آماده انتقالمسکونی       نقدی 3,550,000,000 
مترمربع193مترمربع3290/15 اصلی بخش 5فرعی از3277مسکونی 3277کوچه رودکی پالک -خیابان شهدا-بازرگان 166712/05 آماده انتقالمسکونی       نقدی3,700,000,000 
آماده انتقالمسکونی       نقدی7,860,000,000مترمربع366مترمربع1379432 ازاصلی 1فرعی مسکونی1379بلوارمدرس خ ساحلی یک پالک - ماکو176712/06
مترمربع600  اصلی5فرعی از 3263زمین جنب هادی بازرگان -خیابان امام -بازرگان 186712/07 آماده انتقالزمین       نقدی19,800,000,000* 
اصلی20فرعی از 953فرعی از3967مسکونی 281خ قدس تقاطع طالقانی پالک -سلماس 196710/06 آماده انتقالمسکونینقدی3,500,000,000مترمربع224/50مترمربع177/80 

. تماس حاصل نمایند044-33458808 مراجعه و یا با شماره تلفن ؛ 5719146731 ، کد پستی 2 ، فلکه مولوی1ارومیه ،بلوار آزادگان :آدرس 

 روز از تاریخ درج آگهی جهت بازدید از محل و کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم شرکت در مزایده و تکمیل و ارائه پیشنهاد قیمت به نشانی های ذیل مراجعه 15          متقاضیان میتوانند حداکثر ظرف مدت 
.نمایند

الف- 97مزایده امالک بانک مهر اقتصاد شماره 
.                             بانک مهر اقتصاد در نظر دارد امالک مشروحه ذیل را از طریق مزایده به فروش برساند 

<< آگهی مزایده عمومی>>



پنجشنبه 24 خرداد 1397 
 شماره 5128

w w w . j a m e j a m o n l i n e . i r     w w w . d a n e s h p a y a m . i r

2ضمیمه رایگان روزنامه دراستان آذربایجان غربی

تلفات ناشی از سوانح رانندگی در محورهای 
استان کاهش یافت 

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی از کاهش ۲۰ درصدی 
تلفات ناشی از تصادفات رانندگی در محورهای برون شهری آذربایجان غربی در دو 

ماهه نخست سال ۹۷ خبر داد. 
عبدالحسین علی اکبری در گفت و گو با تسنیم ، با اشاره به فعالیت های راهداری و 
حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی در حوزه جاده و رسیدگی به خودروهای سبک 
و ســنگین اظهار داشــت: در ۲ ماه ابتدای سال ۹۷ تلفات ناشی از سوانح رانندگی در 
محورهای برون شهری آذربایجان غربی با ۲۰ درصد کاهش به 56 نفر رسیده است 

در حالیکه تعداد تلفات در مدت مشابه سال قبل ۷۰ نفر بود.
وی با اشاره به تلفات ناشی از سوانح رانندگی در محورهای روستایی آذربایجان 
غربی گفت: در این خصوص نیز شــاهد افزایش تلفات از یک نفر در سال گذشته به 
5 نفر در ســال ۹۷ هســتیم.علی اکبری افزود: امیدواریم این روند با افزایش اطالع 
رســانی و آگاهی های عمومی از فرهنگ ترافیــک و رانندگی در بین مردم متوقف 
شــود.وی گفت: در مجموع میزان تلفات ســوانح رانندگی جاده ای طی امسال 14 
کاهش یافته اســت و تالش می شود با اجرای برنامه های فرهنگی و سخت افزاری 
این روند نزولی ادامه یابد. وی از نصب سامانه مدیریت ناوگان ماشین آالت راهداری 
در سراســر استان خبر داد و افزود: این سامانه به منظور ساماندهی ناوگان راهداری 
)گشت های راهداری( و کنترل تردد ماشین آالت راهداری در محور های مواصالتی 
مورد اســتفاده قرار می گیرد.به گفته وی با پیشرفت فناوری، مدیریت وسایل نقلیه 
در ســطح جاده ها امکانپذیر شده است و این سیستم ها ابزار کنترلی بسیار مهمی در 

دست مجموعه سازمانهای درگیر در امر است.
علی اکبری گفت: این سیســتم ها با کنترل اطالعــات حرکتی خودرو از قبیل 
مســیرهای طی شده، ســرعت لحظه ای و متوســط، ورود و خروج از مسیرهای 
برنامه ریزی شده خدمات بسیار مهمی در زمینه پیگیری و ردیابی حرکت خودرو ها 
و ایمنی ارائه می دهند.علی اکبری گفت: 5۰۰ دســتگاه ماشین آالت سنگین، نیمه 
سنگین و سبک در استان فعال هستنددر حالیکه در سال گذشته تعداد ۲54 دستگاه 
GPS بر روی ماشین آالت راهداری استان نصب شد و نصب این سیستم در مابقی 
وســایل راهداری نیز امسال انجام می شود.مدیرکل راهداری وحمل و نقل جاده ای 
آذربایجان غربی از صدور بیش از 46 هزار برگ معاینه فنی وسایل نقلیه سنگین در 
سال ۹6 نیز خبر داد و اظهار داشت: سال گذشته نزدیک به 5۰ هزار خودروی سنگین 
به این مراکز مراجعه کرده اندو از این میزان بیش از 46 هزار خودرو موفق به اخذ برگ 
معاینه فنی شده اند.وی با اشاره به فعالیت 6 مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین در 
اســتان آذربایجان غربی گفت: با توجه به میزان مراجعه خودرو به مراکز معاینه فنی 
وسایل نقلیه سنگین در استان آمار مربوطه حکایت از رد 6 درصدی تست های انجام 
شده برروی این ناوگان است که تاثیربسزایی در افزایش سفرهای ایمن و جلوگیری 
از بروز سوانح به دلیل نقص فنی دارد.علی اکبری با تاکید بر اهمیت نظارت ویژه بر 
عملکرد مراکز معاینه فنی وسایل نقلیه سنگین در استان اظهار داشت: اقدامات الزم 
برای به روزرســانی این مراکز معاینه فنی و فعالیت آنالین آن ها انجام شده و جهت 
جلوگیری از هرنوع بروز تخلف که منجر به ناامنی وســایل نقلیه می شود، نسبت به 

تشکیل تیم های نظارتی متشکل از کارشناسان مجرب اقدام شده است.

معاون استاندار:
عملکرد استان در اشتغال روستایی 

مطلوب نیست
معــاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع اســتاندار 
آذربایجان غربی گفت: عملکرد این اســتان در اشتغال روستایی 
با وجود رتبه های اول و دوم کســب شــده در بین اســتان های 
کشــور، هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و باید بیشتر برای اشتغال 

روستاییان تالش شود.
به گزارش ایرنا رضا حســینی در جلســه شــورای اشــتغال 
آذربایجان غربی افزود: بانک کشــاورزی عملکرد بســیار خوبی 
در خصوص اعطای تســهیالت بانکی بــه متقاضیان طرح های 
اشتغال پایدار روســتایی داشته و همین امر، عملکرد استان را در 

کشور باال برده است.
وی اضافه کرد: هنوز در ســه بانک توسعه تعاون، پست بانک 
و صندوق کارآفرینی امید مشــکالتی برای اعطای تسهیالت به 
طرح هــای مصوب وجود دارد که باید در یک کارگروه ویژه مورد 

بررسی قرار گیرد.
وی بیان کرد: طی یــک هفته آینده کارگروه ویژه فنی باید با 
حضور در این موسســات، اشــکاالت موجود را بررسی کرده و در 
صورت امکان حل آنها، زمینه تســریع در اعطای تســهیالت به 

متقاضیان اشتغال روستایی فراهم شود.
معــاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع اســتاندار 
آذربایجــان غربی پایان تیرماه امســال را آخریــن مهلت برای 
پرداخت تســهیالت اشتغال پایدار روســتایی اعالم کرد و ادامه 
داد: در 4۰ روز آینده باید ســرعت بررســی طرح ها، تصویب آنها، 
انعقاد قرارداد در بانک های عامل و پرداخت تسهیالت به صورت 
جهشــی افزایش یابد تا زمینه توفیق بیشــتر در این طرح فراهم 
شود.حســینی از پرداخــت حدود 4۰۰ میلیارد ریال تســهیالت 
اشــتغال پایدار روستایی از ابتدای اجرای این طرح در آذربایجان 
غربــی خبر داد و گفت: این میزان تســهیالت در اختیار صاحبان 

15۷ طرح جدید قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه اشتغال پیش بینی شده برای این طرح ها 
6۲۹ نفر بوده است، افزود: امیدواریم این تعداد روز به روز افزایش 
یافته و زمینه اشتغال صدها نفر دیگر در روستاها فراهم شود که در 
آن صورت، یکی از مهم ترین اهداف اجرایی طرح که جلوگیری از 

مهاجرت روستاییان است، می تواند تحقق یابد.
طرح اشــتغال پایدار روســتایی از جمله طرح های اقتصادی 
دولت تدبیر و امید در راســتای ارتقای شاخصه های اشتغال است 
که از اواخر ســال گذشــته کلید خورد و بیش از 6 ماه از اجرای آن 

می گذرد.

242طرح کشاورزی، آماده بهره برداری 
 رئیس ســازمان جهاد کشاورزی 
آذربایجــان غربی گفــت: ۲4۲ طرح 
عمرانــی و تولیدی آماده بهره برداری 
در بخش کشــاورزی اســتان بتدریج 
طــی روزهای آینده بــه بهره برداری 

می رسد.
به گزارش ایرنا اسمعیل کریم زاده 
در گفــت و گو با خبرنــگاران با بیان 
اینکه برای آماده ســازی این طرح ها 
۲18 میلیــارد ریال ســرمایه گذاری 
شــده اســت، افزود: با بهره برداری از 
آنها برای 4۲۲ نفر به صورت مستقیم 
و ۷۲8 نفــر به صورت غیرمســتقیم 

اشتغال ایجاد می شود. 
وی با اشــاره به اینکه ۲34 طرح از 
ایــن تعداد با بیش از 13۰ میلیارد ریال 
سرمایه گذاری در بخش مدیریت آب 
و خاک است، اضافه کرد: این طرح ها 
شــامل ۲31 طرح سیستم های نوین 
آبیاری تحت فشــار در سطح یکهزار 
و 48۰ هکتــار، یک طرح انتقال آب با 
لوله به مســافت ۲/8 کیلومتر و ۲ طرح 
استخر ذخیره آب کشاورزی با حجم ۲ 

هزار و 4۲5 مترمکعب با اشتغال 38۰ 
نفر به صورت مستقیم است. 

کریــم زاده بیان کــرد: طرح های 
آماده افتتاح معاونــت بهبود دامی نیز 
با 14 میلیارد ریال هزینه و اشتغالزایی 
برای 14 نفر به صورت مســتقیم و 3۹ 
نفر به صورت غیرمستقیم شامل یک 
طــرح بره پرواری و ۲ طرح گوســاله 

پرواری است. 
وی اضافــه کــرد: در زیر بخش 
مدیریت صنایــع تبدیلی و غذایی نیز 
یک طرح ســردخانه ای با ظرفیت ۲ 

هــزار و 4۰۰ تن و با صرف 5۲ میلیارد 
ریــال هزینه و اشــتغالزا برای 1۰ نفر 
به صورت مســتقیم بــه بهره برداری 

می رسد. 
کریم زاده افزود: در بخش معاونت 
بهبــود تولیدات گیاهــی نیز با صرف 
هزینه 6 میلیارد ریالی و اشــتغالزایی 
برای 6 نفر به صورت مســتقیم، یک 
طرح گلخانه ای آمــاده بهره برداری 

است. 
وی با اشــاره به طرح های شیالتی 
نیــز گفت: در هفته جهاد کشــاورزی 

امســال ســه طرح پــرورش ماهی 
ســردابی نیز با صــرف 13/5 میلیارد 
ریال و اشــتغالزایی مستقیم برای 1۲ 

نفر آماده افتتاح است. 
کریم زاده بیان کرد: همزمان با این 
هفته طرح های پوشــش بتنی کانال و 
۲ طرح مرمت و بازســازی قنات با سه 
میلیارد ریال اعتبار و تثبیت اشــتغال 
بــرای بیــش از ۲۹۰ نفــر به صورت 
مســتقیم نیز در شهرستان شاهین دژ 

کلنگ زنی می شود. 
از مجمــوع 118 میلیــون تــن 
محصــوالت کشــاورزی تولیدی در 
کشــور حــدود 6 میلیون تــن در این 
اســتان و در 8۰۰ هزار هکتار از اراضی 
کشاورزی تولید می شود؛ عمده ترین 
تولیدات این اســتان شــامل ســیب 

درختی، چغندرقند و گندم است. 
هفته جهاد کشــاورزی در کشــور 
از ۲1 تــا ۲۷ خرداد نامگذاری شــده و 
شعار این هفته طی امسال »مدیریت 
جهــادی، خدمت مضاعــف و تامین 

امنیت غذایی« است.

خبرخبر

عضو شــورای اسالمی شــهر ارومیه گفت: قیمت 
تعرفه ساخت وســاز در شهر ارومیه با افزایش دو برابری 
قیمت ها مواجه شــده که مشــکالت زیادی را نیز برای 

شهرداری این شهر و مردم ایجاد می کند. 
مرتضی پیری در گفت وگو با تســنیم ، با اشــاره به 
تخفیــف 35درصدی پروانه ســاخت اظهار داشــت: 
متأسفانه سال گذشته در مورد تنظیم دفترچه قیمت های 
منطقه ای با افزایش دو برابری قیمت ها مواجه شدیم که 
مردم با مشــکالت زیادی روبه رو شدند و شهرداری نیز 
برای رفع این مشــکل قیمت ها را در دفترچه ضریب پی 

کاهش داد تا حقوق شهروندان حفظ شود.

پیری  گفت: متأســفانه تمایل مردم  برای اخذ پروانه 
کســب بسیار کم شده اســت و برای این که شهرداری 
ارومیه بتواند از بودجه متوازن برخوردار شود و پرداخت ها 
به طور عادی به روند خود ادامه یابد ناگزیر شــد تا تقاضا 
و درآمدها را در طــول دوازده ماهه ثابت نگه دارد که از 
هیات وزیران بخش نامه ای نیز صادر شــد تا 45 درصد 

درآمدکسب شده برای متقاضیان تخفیف داده شود.
وی افزود: شهروندان حق دارند بدانند عوارضی که از 
آن ها گرفته می شود در چه اموری برنامه ریزی شده و چه 
کارهایی انجام می شود بنا بر این امر پرداخت شهروندان 

برای عوارض نیز راحت می شود.

عضو شــورای اســالمی شــهر ارومیه خاطرنشان 
کرد: مــردم باید به این باور برســند کــه اگر عوارض 
خود را بموقع پرداخت کنند شــهرداری می تواند تمامی 
طرح هایی در دست اجرا را با سرعت بیشتری ادامه دهد 
 و از این پرداخت ها برای زیبا ســازی شــهر نیز استفاده 

می شود.
پیری تأکید کرد: میزان ساخت وســاز مســکن 4۰ 
درصــد در اواخر ۹6 و اوایل ۹۷ کاهش یافته اســت که 
این امر ناشی از به عمل آمدن حوزه های جدید سودآور و 
داللی است، سرمایه به سمتی می رود که  سود  بیشتری 

دارد.

تعرفه ساخت وساز منطقه ای مسکن ۲ برابر شد 
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شکست طرح های نجات دریاچه ارومیه 
سال های گذشته شعارهای زیادی در ارتباط 
بــا احیای دریاچه ارومیه داده شــد که اکثر آنها 
عملیاتی نشــد اما گویا در سال ۹۷ برای احیای 
دریاچه نیمه جان این شــهر برنامه ریزی های 
جدیدی توســط مســئوالن مربوطه صورت 

گرفته است. 
به گزارش  تســنیم، دریاچه شــور این شهر 
در حال حاضرمهم ترین مشکل زیست محیطی 
اســتان و  کشور به شمار می آید و حتی در سطح 
جهانی نیز به این موضوع رسیدگی می شود چرا 
که اگر این دریاچه خشک شود تبعات آن زندگی 
حدود ۲۰ میلیون نفــر از مردم اطراف را تحت 

الشعاع قرار خواهد داد.
دریاچه ارومیه وقتی پر از آب بود، خشکسالی 
در این اطراف معنایی نداشت و  روزی مردم این 
شهر و اســتان از راه کشاورزی تأمین می شد و 
در فصل تابستان نیز مردم از تمامی نقاط کشور 
برای شــنا کردن و گردش به سمت این دریاچه 
می آمدند.اما از زمانی که این دریاچه شــروع به 
خشک شدن کرد مشــکالت نیز در این استان 
افزایش یافت و متأســفانه کسی به از بین رفتن 
ایــن دریاچه چندان اهمیتی نداد و طبق معمول 
برخی مسئوالن کشوری و استانی منتظر ماندند 
تا یک مشــکل بزرگ تر شود و پس از آن شروع 
به چاره اندیشــی کنند و خود را قهرمان داستان  
نام گذاری کرده و شعارهای تبلیغاتی سر دهند.

برای نجات دریاچه ارومیه طرح های زیادی 
داده شد که تعدادی از همان ابتدا اجرایی نشد یا 
در همان مراحل نخست اجرا تعطیل شد و قریب 
به اتفاق طرح هایی که در حال انجام است نیز با 
مشکالت اعتباری مواجه هستند و باز هم طبق 
روال گذشته کسی پاسخگو نیست و اهمیتی به 
مشکالتی که بحران این دریاچه به وجود خواهد 

آورد داده نمی شود.
در انتخابات ریاســت جمهــوری و مجلس 
شورای اســالمی کاندیداها بخوبی از دریاچه 
ارومیــه برای جمع آوری رأی مردم این شــهر 
و شــهرهای اطراف آن استفاده کردند و خبر از 
احیــای هرچه زودتر آن می دادند ولی همان که 

اســم آن ها از صندوق بیرون آمد دیگر دریاچه 
ارومیه یک مهره ســوخته شد چرا که به اهدافی 

که مدنظرشان بود رسیدند.
* دهه فجــر 97، تمدید قول های 

تکراری
مدیر دفتر اســتانی ســتاد احیــای دریاچه 
ارومیــه در آذربایجان غربی اظهار داشــت: با 
افتتــاح تصفیه خانه مدول 3 این شــهر در دهه 
فجر ســاالنه 54 تا 55میلیون مترمکعب پساب 
به دریاچه ارومیه وارد می شــود که می تواند در 

احیای این دریاچه نقش مهمی ایفا کند.
فرهاد ســرخوش  افــزود: تکمیل خطوط 
انتقــال آب از تصفیــه خانه مــدول 3 ارومیه و 

با شــروع به کار تصفیه خانه شــهرک گلمان 
آذربایجــان غربی کمک بزرگــی برای احیای 

دریاچه نیمه جان ارومیه خواهد شد.
ســرخوش گفت: امیدواریم که با اجرای این 
طرح ها دریاچه ارومیه از خشــک شدن نجات 
پیدا کند و  این ســتاد تمــام تالش خود را برای 
نجات این دریاچه انجام می دهد ولی باید قبول 
کنیم که میزان بارندگی ها بشدت کاهش یافته 
است که این خود سبب به وجود آمدن مشکالت 

دیگر نیز می شود.
* بــر روند تصفیه پســاب نظارت 

می شود
 مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه 
در آذربایجان غربی خاطرنشــان کرد: یکی از 
مهم ترین طرح هایی که در نجات دریاچه ارومیه 
نقش مهمی خواهد داشــت طرح انتقال پساب 
توسط شــرکت آب و فاضالب خواهد بود که با 
این طرح ساالنه 1۰5 میلیون متر مکعب پساب 
از طریق شــبکه های جمع آوری و بهره برداری 

تصفیه خانه وارد دریاچه ارومیه می کند.
وی تصریح کرد: طبــق برنامه ریزی های 
مســئوالن در این طرح پساب های وارد شده به 
دریاچــه ارومیه حاصل جمع آوری جویبارهای 
تشــکیل شــده از باران و تصفیه خانه ها بوده 
 که وزارت بهداشــت بر رونــد تصفیه نظارت

 دارد.
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تکریم مؤدیــان مالیاتی 
، تســهیل وصــول مالیات و 
ایجاد هماهنگــی و وحدت 
رویــه در تعییــن مالیــات 
عملکرد ســال 13۹6 برخی 
از صاحبان مشاغل از اهداف 
و مزایای  پرداخت مالیات به 

شیوه مقطوع است.
یعقوب مزرعــه لی مدیر 
کل امــور مالیاتی آذربایجان 
غربی با اشــاره به امکان به 
وجــود آمده بــرای برخی از 
صاحبان مشاغل در خصوص 
پرداخت مالیات عملکرد سال 
13۹6 بــه صــورت مقطوع 
گفــت: در این شــیوه نیازی 
به ارائه اظهارنامــه مالیاتی 

نیست. 
 مزرعــه لــی بــا اعالم 
ایــن مطلــب گفــت : تمام 
صاحبان مشاغل گروه سوم 
کــه مجموع فــروش کاال و 
خدمات آنها در ســال 13۹6 
حداکثــر ۲4۰ میلیون تومان 
باشــد ، می تواننــد مالیات 
عملکرد این سال را با افزایش 
5 درصد نســبت بــه مالیات 
قطعی عملکرد ســال 13۹5 
به صــورت مقطوع پرداخت 
کننــد . وی افــزود : مؤدیان 
مشمول اســتفاده از شرایط 
مالیات مقطوع عملکرد سال 
13۹6 در صــورت تکمیل و 
ارســال فرم موضوع دستور 

العمل مربوط که در ســامانه 
امور مالیاتی کشــور قرار داده 
شده است ، از نگهداری اسناد 
و مدارک مربوطه و تســلیم 
اظهــار نامــه مالیاتی معاف 
هســتند . مدیرکل دستگاه 
مالیاتی اســتان همچنین از 
امکان تقسیط مالیات مقطوع 
مذکــور حداکثر تا چهار ماه و 
به صورت مســاوی خبر داد و 
افزود : شیوه پرداخت مالیات 
مقطوع کامال اختیاری است 
و مؤدیان دارای شــرایط در 
صورت تمایــل می توانند با 
ارائــه اظهارنامــه عملکرد 
ســال 13۹6 خود ، نسبت به 
رسیدگی و تعیین مالیات خود 

در این سال اقدام کنند . 
مزرعه لی افزود : در جهت 
تسهیل شــرایط الزم برای 
بهره مندی مؤدیان مشمول 
از مالیات مقطــوع عملکرد 
ســال 13۹6 ، اقدامات الزم 
در خصوص تسریع در قطعی 
ســازی مالیات عملکرد سال 
13۹5 مؤدیان محترم  انجام 
شده  است . وی تکریم مؤدیان 
مالیاتــی ، تســهیل وصول 
مالیــات و ایجاد هماهنگی و 
وحدت رویه در تعیین مالیات 
عملکرد سال 13۹6 برخی از 
صاحبان مشاغل را از اهداف 
و مزایای  پرداخت مالیات به 

شیوه مقطوع اعالم کرد . 

مالیات مقطوع؛ راهکاری برای تسهیل 
امور و تکریم مودیان مالیاتی 

رئیس پلیــس مبارزه با مــواد مخدر نیروی 
انتظامــی گفت: با تالش مامــوران این پلیس و 
مرزبانان در سراسر کشور، کشف مواد مخدر طی 
1۲ هفته نخست امســال نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته 16 درصد افزایش یافته است.
سردار محمدمسعود زاهدیان در گفت و گو با 
خبرنگاران در ارومیه با اشــاره به اینکه در مدت 
مشابه سال گذشته 16۰ تن مواد مخدر در کشور 

کشف شده بود، افزود: در 1۲ هفته نخست امسال 
185 تن انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی کشف و 

ضبط شده است.
وی بیــان کرد: افزایــش ۲5 تنی مواد مخدر 
کشف شده در کشور طی این مدت نشان دهنده 
تالش نیروهای انتظامی و مرزبانی اســتان های 
مختلف بــرای مقابلــه با ســوداگران مرگ و 
قاچاقچیان موادمخدر است.رئیس پلیس مبارزه 

با مواد مخدر نیروی انتظامی گفت: طی امســال 
به طور متوسط روزانه بیش از ۲.۲ تن مواد مخدر 
در کشور کشــف شده است در حالی که این رقم 
در سال گذشــته کمتر از ۲ تن در روز بود.سردار 
زاهدیان، اقدامات فرماندهی انتظامی آذربایجان 
غربی در مقابله با ســوداگران مرگ را قابل توجه 
ارزیابی کرد و افزود: در این اســتان شــاهد رشد 
جهشی کشــفیات مواد مخدر طی امسال نسبت 

به سال گذشــته بوده ایم و آذربایجان غربی در 
بین اســتان های شمال غرب بهترین عملکرد را 
داشته است.به گزارش ایرنا سردار زاهدیان برای 
حضور در همایش منطقه ای شمال غرب و غرب 
فرماندهان مبارزه با مواد مخدر کشــور به ارومیه 
ســفر کرده است.طی سال گذشته ۷13 تن انواع 
مواد مخدر در کشور کشف شده بود که حدود 8۰ 

تن بیشتر از سال پیش از آن بود.

کشف مواد مخدر در کشور 16 درصد افزایش یافت

بین ســرمایه گذاران دو کشــور باید 
جلسات بیشتری برگزار شود و نیاز است 
تا در گمرک ها همکاری های بیشتری با 
سرمایه گذاران صورت بگیرد و در حالت 
کلی زیرســاخت های هر دو کشور شبیه 

هم می باشد.
بازرگانــی  اوزر وابســته  فیــاض 
سرکنســولگری جمهــوری ترکیه در 
ارومیــه در خصوص روابــط اقتصادی 
جمهوری اســالمی ایران و ترکیه اظهار 
داشــت: در حال حاضر روابط اقتصادی 
میان دو کشور همسایه وجود دارد اما این 

روابط در سطح مورد انتظار نیست.
وی در رابطه با پیشنهادات خود برای 
بهبود و توســعه روابط تصریح کرد: بین 
سرمایه گذاران دو کشــور باید جلسات 

بیشــتری برگزار شــود و نیاز است تا در 
گمرک هــا همکاری های بیشــتری با 
ســرمایه گــذاران صورت بگیــرد و در 
حالت کلی زیرســاخت های هر دو کشور 
شــبیه هم می باشــد. اگر روابط میان دو 
کشور توســعه یابد، قسمت غربی ایران 
و قسمت شــرقی ترکیه پیشرفت بسیار 
زیاد و چشــمگیری می توانند داشــته 
باشــند.فیاض اوزر در خصوص دخالت 
کشــورهای غربی خصوصــا آمریکا در 
روابط جمهــوری ترکیــه و جمهوری 
اســالمی ایران گفت: ایران و ترکیه دو 
کشور همســایه می باشند و باوجود تاثیر 
برخی کشــورها این روابط هرگز از یک 
ســطح خاص پایین تــر نخواهد رفت و 
همــواره روابط حداقــل در زمینه تردد و 

توریست پابرجا خواهد بود.
 وابســته بازرگانی سرکنســولگری 
جمهــوری ترکیه در ارومیه با اشــاره به 
نزدیــک بودن روابط مردم ایران و ترکیه 
در خصوص احداث دیــوار مرزی میان 
دو کشــور اظهار داشت: دیوار مرزی بین 
ایران و ترکیه تنها برای جلوگیری از ورود 
و خروج  غیرقانونی افغان احداث شــده 
است و آن تاثیری منفی بر اقتصاد نخواهد 
داشت. هدف داریم تا دو مرز و گمرک بین 

دو کشور ایجاد شود.
وی نظــر خــود را در مورد اســتان 
آذربایجان غربی تشریح کرد: تصور ما بر 
این بود که شمال ایران زیباترین نقطه این 
کشور است ولی آذربایجان غربی و ارومیه 
زیبایی های بسیار بهتر و بیشتری را دارد.

وابسته بازرگانی سرکنسولگری جمهوری ترکیه در ارومیه: 

روابط اقتصادی ایران و ترکیه در سطح مورد انتظار نیست 
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سکینه اسمی
زمینه نجات»میش مرغ« پرنده نادری که 
سالهاســت با خطر انقراض دست و پنجه نرم 
می کند بــا تخصیص 5۰۰ میلیون ریال اعتبار 
فراهم شــده اما رفع خطر نابودی این پرنده به 

اعتبارات بیشتری نیاز دارد.
میش مرغ پرنده ای از خانــواده هوبره یان 
اســت که در دشــت های وســیع بی درخت، 
زمین های اســتپی و کشــتزارهای پهناور و 
علفزارهای بــوکان زندگی می کند؛ این گونه 
نادر بــه عنوان یکــی از بزرگ ترین پرندگان 
ایران، پرنده ای زیبا، کمیاب و در خطر انقراض 
اســت که با طول بــدن یک متر و وزن بیش از 
15 کیلوگرم از نظر شکل و جثه شباهت زیادی 

به بوقلمون دارد.
چیــرک یا همان میش مرغ که در آســتانه 
انقراض قرار گرفته پرنده ای بســیار محتاط با 
چشــم های تیزبین بوده که از فاصله دور خطر 
را احســاس می کند و با پرواز یا استتار، خود را از 

خطر دور نگه می دارد.
این پرنده در ســالهای اخیر به دلیل محدود 
شدن زیســتگاههای طبیعی، شکار بی رویه و 
اختالل در مناطق زیست و تخمگذاری آن در 
معرض خطر انقراض بوده و به همین دلیل هم 
اکنون در فهرست ســرخ اتحادیه بین المللی 
حفاظــت از جمعیت و منابع طبیعی جهان قرار 

گرفته است.
از مهم تریــن تهدیداتی که ســالهای اخیر 
موجب نابودی تخم های این پرنده نادر می شد 
برداشــت محصوالت کشــاورزی از طریق 
کمباین بــدون توجه به زیســتگاه این پرنده 
بوده که اغلب در بین گندم زارهاســت امسال 
بنا شده است با پیش خرید محصوالت اراضی 
کشــاورزی مناطقی که میش مــرغ اقدام به 
تخمگذاری کرده زمینه نجات آن فراهم شود.

مشکالت ژنتیکی در جوجه آوری، کاهش 
مقاومت بدنی و دستکاری زیستگاه از مهم ترین 
عواملی است که موجب شده تهدیدات انقراض 

این پرنده نادر همچنان تداوم داشته و اقدامات 
انجام شــده برای نجــات و افزایش تعداد این 

گونه نتیجه بخش نباشد.
رئیس اداره نظارت بر حیات وحش حفاظت 
از محیط زیست آذربایجان غربی در خصوص 
آخریــن وضعیت این پرنده بــه خبرنگار مهر 
گفت: میش مرغ یکی از پرندگان نادری است 
که هم اکنــون در ایران تنها در دشــت های 
اطــراف بوکان زیســت می کند، ایــن پرنده 
سالهای متمادی اســت که در معرض تهدید 

جدی انقراض قرار دارد.
امید یوســفی با بیان اینکــه تدوین برنامه 
ملی عمل، ایجاد مرکــز تحقیقات میش مرغ 
از مهم ترین اقدامات سالهای اخیر برای نجات 
این پرنده نادر است اظهارداشت: دستکاری در 
زیســتگاه و تبدیل بخشی از آن به زمین های 
کشــاورزی به همراه برداشــت محصوالت 
بدون توجه به تخم های این پرنده از مهم ترین 
عوامل تهدید این گونه باارزش در شهرســتان 

بوکان به شمار می رود.
وی بــا بیان اینکه میش مرغ این پرنده نادر 
در ســال دو تخم می گــذارد و همین امر یکی 
از مهم ترین عوامل تداوم حیات آن به شــمار 
می رود اضافــه کرد: در قالب برنامه عمل ملی 

میــش مرغ کــه اجــرای آن در ماه های اخیر 
ابالغ شده است 5۰۰ میلیون ریال اعتبار برای 
خرید اراضی کشاورزی که میش مرغ اقدام به 
تخمگــذاری در این محدوده کرده به اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان اختصاص یافته 
که نوید بخش گام های خوبی برای نجات این 

پرنده نادر است.

 تداوم اقدامات بــرای نجات میش ���
مرغ، نیازمند تخصیص اعتبارات 

رئیس اداره نظارت بر حیات وحش حفاظت 
محیط زیســت آذربایجان غربی با اشــاره به 
حاصلخیز و کشــاورزی بــودن پناهگاه میش 
مــرغ در بوکان افزود: میش مرغ عالقه زیادی 
به زادآوری در مزارع گندم دارد و با وجود تغذیه 
از حشــرات عالقمند اســت از گنــدم و نخود 
نیز تغذیه کند،زمــان تخمگذاری میش مرغ 
مصادف با سمپاشــی و کود دهی به زمین های 
کشــاورزی و نیز زمان جوجه آوری مصادف با 
برداشت گندم اســت که این امر موجب شده 
تعدادی از جوجه های این پرنده حین برداشت 

محصول با کمباین تلف شوند.
وی با انتقاد از بی توجهی برخی مســئوالن 
اســتانی به نجات گونه های در خطر انقراض 

حیات وحش از جمله میــش مرغ گفت: مقرر 
شــده بر اســاس برنامه ملی عمل میش مرغ 
بخشی از اعتبارات از بودجه های استانی تامین 
شوداما در حال حاضر تنها حمایت و بودجه های 
ملــی اختصاص داده شــده و تاکنون با وجود 
پیگیری های مکرر هیــچ حمایت و اعتبارات 
استانی در این خصوص اختصاص یافته است.

 مرکــز تحقیقات میش مرغ در بوکان ���
تجهیز می شود

یوســفی در ادامه از تجهیز مرکز تحقیقات 
میش مرغ در بوکان نیز خبر داد و اظهارداشت: 
مرکز تحقیقات میــش مرغ در بوکان با هدف 
بررســی علمی راه های صیانــت از این گونه 
بــاارزش در زمینی به مســاحت دو هکتار در 
بوکان با هدف حفاظت، احیاء و تکثیر مصنوعی 
از این گونه نادر و در حال انقرض در حال احداث 
بود که بنا به دالیلی این مرکز به مرکز مطالعات 

تغییر نام پیدا کرده است.
رئیس اداره حیات وحش اداره کل حفاظت 
محیط زیست آذربایجان غربی ایجاد این مرکز 
مطالعاتی را اقدامی اساســی برای نجات این 
پرنــده عنوان کــرد و گفت: در این ایســتگاه 
عالوه بر انجام مطالعات زیســتی میش مرغ، 
دانشــجویان محیط زیســت و منابع طبیعی 
در ارتبــاط با چگونگی حفاظــت از گونه های 
کمیاب و در حال انقراض حیات وحش آموزش 

می بینند.
وی اضافه کرد: امســال ۲۰۰ میلیون ریال 
برای تجهیز مرکز مطالعات و تحقیقات میش 
مــرغ در بوکان اختصاص یافته اســت افزود: 
امید می رود مسئوالن استانی نیز با تخصیص 
اعتبارات مورد نیــاز و حمایت از حیات وحش 
زمینه نجــات گونه های در خطر انقراض را در 

استان فراهم کنند.
یوســفی تکثیر مصنوعی و نیز خرید تخم 
میش مرغ از خارج کشور را از دیگر راهکارهای 
صیانت از این پرنده نادر دانســت و گفت: الزم 

است بعد از بررسی ژنتیکی میش مرغ در سایر 
کشورها، تخم های آنها خریداری و بعد از تکثیر 
مصنوعی در زیســتگاه میش مرغ کشورمان 
رهاسازی شود تا از انقراض آن جلوگیری شود.

 بوکان ظرفیت افزایش جمعیت میش ���
مرغ را ندارد

اظهارات یوسفی و خبرهای نوید بخش آن 
در حالی اســت که رئیس اداره محیط زیست 
بوکان معتقد اســت با وجــود حمایت جدی از 
این گونه جانــوری در بوکان و بازدید از محل 
زیست آن توسط کارشناسان محیط زیست به 
دلیل اینکه شهرستان بوکان ظرفیت افزایش 
جمعیت میش مرغ را ندارد، این موضوع موجب 

شده که آمار این پرنده افزایش پیدا نکند.
محمــد احمــدی در گفت وگــوی خبری 
اظهار داشــت: دستکاری در زیستگاه و تبدیل 
کردن بخشــی از آن به زمین های کشاورزی و 
ارتباط نداشتن گله های موجود در این مکان با 
گله هــای دیگر به لحــاظ ژنتیکی نیز از جمله 
مهم ترین عوامل خطر برای تداوم نسل میش 

مرغ در این منطقه است.
احمدی با تاکید بر اینکه برای جوجه آوری 
و حفاظت از میش مرغ ها باید امنیت زیســتگاه 
را تامین کرده و بستر زندگی آنها را به روز کنیم 
افــزود: برای حفظ این گونه جانوری و افزایش 
جمعیت میش مرغ باید کشــاورزی در منطقه 
تعدیل و در زیستگاه های مطرح این گونه باید 
جلو مکانیزاسیون کشاورزی گرفته شود، برای 
افزایش جمعیت میش مرغ باید زیستگاه میش 
مرغ توسط اداره حفاظت محیط زیست تملک 
شود یا به صورت اجاره ای در اختیار اداره محیط 
زیســت قرار گیرد.تحقق این راه حل ها بدون 
اختصاص اعتبارات مورد نیاز امکانپذیر نیست 
اگر مســئوالن اعتقادی بــه نجات گونه های 
باارزش از جمله پرنده نادر میش مرغ دارند باید 
با تخصیص اعتبارات مــورد نیاز زمینه عملی 

شدن برنامه ها را فراهم کنند.

زمینه نجات »چیرک« از انقراض فراهم شد 

شهردار ارومیه  بر لزوم مشارکت 
شــهروندان در تامیــن هزینه های 

زندگی شهری  تاکید کرد.
محمــد حضــرت پور، با اشــاره 
به اینکه شــهروندان در اداره شــهر 
نقش دارند و مشارکت آنها در تامین 
درآمدها  برای داشــتن شهری زیبا 
و آباد بســیار مهم اســت، ابراز کرد:  
مشــارکت مردم در  تامیــن هزینه 
شهری چون پرداخت مبالغی از بابت 
جمع آوری پســماندهای شهری که 
در این خصوص فیشهایی به صورت 
تجمیع شده  برای پرداخت به منازل 

ارسال می شود .
حضــرت پــور بــا بیــان اینکه 
درآمدهای شــهری ارومیه از قبیل 
عوارض در سال گذشته تنها 6 میلیارد 
تومان  بود، بیان کرد:  از شــهروندان 
درخواســت  می کنیــم که دســت 
شــهرداری را در تحقق این  امر مهم 
بگیرند تا شــهرداری در ارائه خدمات 

خود به مردم با مشکل مواجه نشود.
وی  بــا اعــالم خبرآغــاز توزیع 
فیشــهای عــوارض نوســازی و 
پســماند از 5 تیر ماه  امسال به منازل 
شــهروندان بیان کرد: این فیش ها 
تجمیع شده جهت پرداخت عوارض 
بر اســاس  قیمت منطقه به صورت 
پرداخت هــای ســه ماه بــه منازل 

شهروندان ارسال می شود.
شــهردار ارومیه افــزود:  در حال 

حاضر  بیشتر درآمدهای شهرداری  از 
ماده 1۰۰ و عوارض نوسازی حاصل 
می شــود و در این بیــن درآمدهای 
حاصلــه از پروانه های  ســاختمانی 

بسیار کمرنگ شده است .
ماهــه   3 تاخیــر  بــه   وی 
درپرداخت های  حقــوق  کارمندان 
شــهرداری  اشــاره کــرد و گفت:  
درآمدهای شــهرداری بسیار پایین 
آمده اســت بطوریکه  که درآمدهای 
حاصلــه از  5 منطقه شــهری روزانه 
به 5۰ میلیون تومان رســیده است و 
در حــال حاضر ۷ میلیــارد تومان در 
پرداخت حقوق طی هر ماه  کســری 
داریم  که در این بین نقش مشارکت 
مــردم در تامین درآمدهــا  از قبیل 
پرداخــت عــوارض بیــش از پیش 

احساس می شود.
شــهردار ارومیه با اشاره به ایجاد 
درآمدهــای پایدار چون  ســرمایه 
گذاری، بیان کرد:  در حال حاضر چند 
طرح ســرمایه گذاری درشهر ارومیه 
در دســت اجراســت  که درآمدهای  
حاصــل از آن در ســالهای آینده به 
ثمــر خواهد نشســت و باعث رونق 

اقتصادی شهر خواهد شد.
وی در پایــان با انتقــاد از  توزیع 
مالیــات ارزش افزوده شــهرارومیه 
به شــهرهای دیگر ،  بیان کرد: کل 
درآمدهای شهرداری از قبل مالیات 
ارزش افزوده برای شهرداری ارومیه 
در سال های گذشته بسیار پایین بوده 
اســت در حالی که برای شهر تهران 
رقم بسیار باالیی اختصاص می یابد  
که این یک ناعدالتی در توزیع است، 
هــر چند اخیرا بر توزیع مالیات ارزش 
افزوده بر اســاس ســرانه جمعیت  

تصمیماتی اتخاذ شده است .

 ضرورت مشارکت شهروندان 
در تامین هزینه های زندگی شهری


