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علی نژاد

درنشستمعاونشهردارباشهرداران
مناطقمشهدمطرحشد

پرداخت 70درصد جریمه
پرونده های قلع بنا قبل از بررسی
در کمیسیون ماده100

معاون شهرسازی و معماری شــهرداری مشهد ،خواستار
محدود شــدن ارســال پروندههای تخلفات ساختمانی به
کمیسیونماده 100شهرداریشد.
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی شــهرداری مشــهد،
محمدرضــا حســیننژاد با بیــان ایــن مطلب در نشســت
هماهنگی با مدیران مناطق13گانه شهر درباره وضعیت
ســاخت و ســازها ،به نامــه دادســتان مشــهد در خصوص
آرای کمیســیون مــاده  100شــهرداری اشــاره کــرد و
گفت :پیــش از این کــه پروندههــای تخلفات ســاختمانی
به کمیســیون ماده  100ارســال شــود و به منظور این که
حجم انبوهی از پروندههای تایید نشده در این کمیسیون
انباشــت نشــود ،مقرر شــد تنها پروندههایی ارسال شوند
که  70درصد وجه را به حساب کمیسیون واریز کردهاند.
وی بیــان کــرد 70:درصد وجــه به صورت علیالحســاب
دریافــت میشــود .اگــر کمیســیون رای بــر جریمــه
داد ،مراحــل اجــرای قطعــی رای طی مــی شــود ،در غیر
ایــن صــورت ،پــول بازگردانــده خواهــد شــد.معاون
شهرســازی و معماری شــهرداری مشــهد افزود :ضرورت
دارد مکانیــزم و هیئتــی بــرای بازدیــد و بررســی اولیه در
منطقه وجود داشــته باشــد که خــوب اســت در این هیئت
از تــوان دســتگاههای نظارتــی و حراســتی اســتفاده
شــود .ســپس در تعامل با شــهرداران مناطــق ،پروندهای
که صالح اســت به کمیســیون ماده  100ارســال شــود.
معــاون شهرســازی و معمــاری شــهرداری مشــهد درباره
وحدت رویه در پاســخ گویــی به طبقــات مازاد نیــز گفت:
بــه ایــن منظــور ،چارچوبــی تهیــه شــده کــه ضــرورت
دارد شــهرداران مناطــق بــر مبنــای تصمیم هــای گرفته
شــده و حداقلهــای مطــرح شــده ،اقــدام کننــد.
حسیننژاد اظهار کرد :بدین وسیله نگرانی شورا و نهادها
و دستگاههای دیگر درباره اختالف نظر در پاسخ گویی به
طبقاتمازاد،رفعوایناصولبااجرایطرحهایتفصیلی
نیزتقویتمیشود.

• قرارنیستتخلففروختهشود

در ایــن باره «حســین نــژاد» معــاون شهرســازی و معماری
شهرداریمشهددرپاسخبهاینسوال«خراسانرضوی»که
«آیادریافت 70درصدپولجریمه،منجربهتخلففروشیو
حرکتشهرداریبهسمتدریافتجریمهنمیشود؟»گفت:
این موضوع برای پرونده هایی اســت که با تغییرات به وجود
آمدهدرطرحهایتفصیلی،امکانپاسخگوییبهآنهاوجود
دارد ،به عنوان مثــال تراکم برخی مناطق در طرح تفصیلی
جدیدافزایشپیدامیکندوبراساسطرحهایجدید،امکان
پاسخ گویی وجود دارد .وی با بیان این که برای جلوگیری از
تبدیلرایقلعبنابهجریمهورواجآن،فیلترهایینیزتعریف
شده است ،تاکید کرد :قرار نیست تخلف فروخته شود بلکه
امکان پاسخ گویی به وجود آمده است که بر مبنای آن اقدام
میشود،ضمناینکهقضاوتهمچنانبرعهدهکمیسیون
ماده 100قانونشهرداریهاست.

•شهرداری در صدور رای ،دخل و تصرف
نخواهد داشت
حسین نژاد تصریح کرد :شــهرداری در صدور رای ،دخل
و تصرف نخواهد داشــت و با توجه به شرایط جدید ،پرونده
قلع را دوباره به کمیسیون ماده 100ارسال خواهد کرد و
بازهمفصلالخطاباینکمیسیونخواهدبود.ویدرباره
رعایتضوابطقانونیاجرایاحکاموآرایکمیسیونماده
 100اظهارکرد:باتوجهبهتغییراتوظرفیتبهوجودآمده
درطرحهایتفصیلیجدیدوباهماهنگیصورتگرفتهبا
دادستانی ،پرونده های دارای قلع که ظرفیت الزم را برای
تبدیلقلعبهجریمهدارند،دوبارهبهکمیسیونماده100
ارسالمیشوند.
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مشاور شهردار مشهد با اشاره به سهم شهرداری از عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده طی  3سال اخیر مطرح کرد

طلب  300میلیاردی شهرداری از مالیات
گزارش خبری
خبیری

مشاور شهردار مشهد با تاکید بر طلب  300میلیارد
تومانی شــهرداری از محــل مالیات بــر ارزش افزوده
گفت :بابت سال های  93تا  6ماه اول سال  96حدود
 300میلیارد تومان از اداره کل امور مالیاتی استان
طلبکاریم که باید درقالب اســترداد مالیات بر ارزش
افزوده به شهرداری پرداخت شود.
هفتهگذشتهاظهاراتشهردارمشهددرهمایش«ملی
مالیاتبرارزشافزوده»درروزنامهخراسانمنتشرشد.
بهگزارشخراسانرضوی«،تقیزاده»درآنهمایشاز
پرداختنشدنسهمشهرداریمشهدازقانونمالیات

بر ارزش افزوده انتقاد و اظهار کرده بود« :شهرداریها
امروز دستشان به ســمت خزانه دولت دراز شده است
و دولت هم جوابی به آن ها نمیدهد .از سویی بخشی
ازمالیاتبرارزشافزودهنیزبهوزارتکشوراختصاص
می یابد و قرار اســت ســهمی از کالنشــهرها گرفته و
به شــهرهای کوچک واگذار شــود در حالیکه شهری
مثل مشهد خود ساالنه پذیرای 25میلیون زائر است.
شهرداریمشهدبیشاز 300میلیاردتومان،عوارض
مالیات بر ارزشافزوده از خزانه طلبکار است که اداره
مالیاتنمیخواهدآنرابپردازد».

•دارایی پاسخ داد
پس از انتشــار این اظهارات شــهردار ،اداره کل امور
مالیاتی اســتان به این صحبت ها واکنش نشــان داد
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مشهد پرداخت آن را تعهد کرده است».

•مطالبات مربوط به  3سال اخیر است

و با ارســال جوابیــه ای به روزنامــه خراســان که پنج
شــنبه گذشــته منتشــر شــد ،اعالم کرد« :از ابتدای
اجرای قانون مالیات بر ارزش افــزوده تاکنون حدود
 2168میلیــارد تومان عــوارض موضوع ایــن قانون
مطابق قوانین و مقررات به صورت ماهانه به حســاب
شهرداری ها و دهیاری های استان خراسان رضوی
واریز شده که سهم شهرداری مشــهد حدود 1255
میلیارد تومان بوده است .عالوه بر این ،بیش از 56.4
میلیارد تومــان مالیات و عوارض ،پس از حسابرســی
مالیاتی پرونده های شهرداری مشهد به حساب این
شهرداری استرداد شــده اســت .این در حالی است
که سازمان ها و موسسات وابسته به شهرداری حدود
 66میلیارد تومان بدهی مالیاتــی عملکرد ،حقوق و
تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده دارند که شهرداری

به دنبال جوابیه اداره کل امور مالیاتی ،مشــاور مالی
شــهردار مشــهد در گفــت وگو با خراســان رضــوی با
تاکید بر درســت بــودن صحبــت های مطرح شــده از
سوی شهردار گفت :اداره کل امور مالیاتی ،مطالبات
شــهرداری را بابت اســترداد ،با پرداخت مبلغ هشت
میلیاردتومــان و 17.5میلیــارد تومــان و در مجموع
تقریبا 26-25میلیارد تومان که مربوط به مطالبات
تــا پایان ســال  91بــوده به شــهرداری مســترد کرده
است« .محمدآذری » افزود :در همین زمینه مطالبات
شهرداری تا پایان سال  92را نیز تعیین تکلیف کرده
ایم که مبلــغ 32میلیارد تومان شــده که نهایــی و در
شرف اســترداد به شهرداری اســت اما هنوز پرداخت
نشده است .بابت سال های  93تا شش ماه اول سال
 ، 96حــدود 300میلیــارد تومان طلبکاریــم که باید
در قالــب اســترداد مالیات بــر ارزش افــزوده همانند
همان56میلیاردتومانی که اعالم کرده اند ،پرداخت
کنند .آذری تصریح کرد :البته نباید از حق بگذریم که

اداره کل امور مالیاتی بابت مالیــات بر ارزش افزوده،
همــکاری خوبی بــا شــهرداری دارد و مطالبــات غیر
استردادی را برخی اوقات زودتر از موعد پرداخت می
کند که جای تقدیــر دارد .آذری دربــاره اعالم بدهی
66میلیارد تومانی شــهرداری مشــهد بابــت مالیات
سازمان های تابعه نیز اظهارکرد :نه ،این گونه نیست،
بحــث بدهی ما ،بحث ســنگینی اســت کــه مربوط به
مالیاتسازمانهایشهرداری طیسالهایگذشته
است .پرونده های قبلی مبالغ ناچیزی است واعتقاد
مان بر این اســت و تا کنون دفاعیات زیادی داشته ایم
که شهرداری وســازمان هایش اصال مشمول مالیات
نمیشونداماآنهامالیاترامحاسبهکردهاند.مشاور
امور مالی شهردار مشهد در پاسخ به خراسان رضوی
در این باره که اداره کل امورمالیاتی اعالم کرده است
ازسال 87تاکنونیکهزارو255میلیاردتومانبابت
عوارض قانــون مالیات بر ارزش افزوده به شــهرداری
مشــهدپرداخت کرده اســت ،گفت :این رقم درســت
است اما ارتباطی با اســترداد مالیاتی و300میلیارد
تومان مطالبه شهرداری از اداره کل امور مالیاتی بابت
استرداد ندارد.

رئیس سازمان دامپزشکی با اشاره به اقدامات مقابله با آنفلوآنزای حاد پرندگان تشریح کرد

برنامه ها برای جایگزینی 17میلیون مرغ آلوده معدوم شده
دکتر رفیعی پور:استان خراسان رضوی از آنفلوآنزای حاد پرندگان پاک است
عقیل رحمانی -رئیس ســازمان دام پزشکی
کشوردربارهوضعیتآنفلوآنزایحادپرندگان
درخراسانرضوی،امحایمرغهایآلودهبه
ویروسآنفلوآنزایمرغیوهمچنینوضعیت
پروندهگوشتهایآلودهودالیلجابهجایی
مدیر کل سابق دام پزشکی خراسان رضوی
توضیحاتیارائهکرد.

•معدوم سازی 85درصد مرغ های
آلوده

بــه گــزارش خراســان رضــوی ،دکتــر «علی
رضــا رفیعــی پــور» که بــه مشــهد ســفر کرده
بــود در نشســت خبری ،در پاســخ به پرســش
خبرنگارایرنا،دربارهوضعیتآنفلوآنزایمرغی
در کشور گفت :طی امســال  17میلیون مرغ
تخم گــذاری که بــه ویــروس آنفلوآنــزای حاد
پرندگان مبتال شده بودند ،معدوم شدند .این
تعداد مرغ حدود  85درصد صنعت مرغ تخم
گذارراتشکیلمیداد.ویادامهداد:اینماجرا
می تواند روی تولید تخم مرغ و عرضه آن تاثیر
داشته باشــد اما در این زمینه اقداماتی مانند
پیشبینیجایگزینیمرغتخمگذارانجامشده
است که در هفته های آینده این معدوم سازی
جبران خواهد شــد ،همچنین با واردات تخم
مرغ می توان مشــکالت احتمالی را مدیریت
کــرد.وی تصریح کرد :ما همیشــه در کشــور،
در حالت خطر قرار داریم و برخی از اســتان ها

مانندآذربایجان،قم،تهران،البرز،قزوینوسه
استان شمالی که بیشترین میزان تولیدات را
دارند،بیشتردرگیرموضوعهستند.خراسان
رضوی و فارس هم جزو اســتان های حساس
هستند که امکان سرایت آنفلوآنزا به آن ها هم
وجوددارد.دراینبارههمهدستگاههامسئول
هســتند تالش خود را به کار ببندند تا اســتان
همچنان پاک بماند.رفیعی پور افزود :حدود
 85درصــد ظرفیت تولیــد مرغ تخم گــذار در
استانخراسانرضویاستوباتوجهبهفاصله
این استان با استان های ذکر شده ،این استان
کمتر درگیر این بیماری است و از نظر ما پاک
محسوبمیشود.

•پرورشجوجههایتخمگذار

رئیسسازماندام
پزشــکی در پاسخ
خبرنــگاری دیگر
دربــاره وضعیــت
کنونی تامین تخم
مــرغ مصرفی هم
بیــان کــرد :برای
تامین بخشــی از تخم مرغ مصرفی ،وارداتی
انجاموبههمینواسطهبازارهمکنترلشده
اســت .برای جایگزین  17میلیون مرغ تخم
گذاری که به واسطه بیماری آنفلوآنزای حاد
پرندگانمعدومشدند،دراستانهایپاکدر

حال پــرورش جوجــه های مــرغ تخــم گذار
هســتیم که به محض رســیدن به ســن تخم
گــذاری ،بــه واحد هــای مــورد نیــاز منتقل
خواهندشد.

•ماده 18اجرایی شده اما نه100
درصد

رئیسسازماندامپزشکیکشورهمچنیندر
پاسخبهسوالخبرنگارخراسانرضویمبنی
بر این کــه «چرا مــاده 19آیین نامــه اجرایی
نظارت بهداشتی دام پزشکی که بر نداشتن
وابستگیمالیبینمسئوالنفنیوصاحبان
و متصدیــان واحد های تحت نظــارت تاکید
دارد،اجرا نمی شــود؟» بیان کــرد :این ماده
در حال اجراست و نباید گفت اجرا نشده اما
100درصد آن اجرایی نشــده است ،ضمن
آنکهخیلیازقوانیندرکشوروجودداردکه
به صورت کامل اجرایی نشده است .رفیعی
پور افزود :شــاید این قانون هم نیاز به اصالح
داشته باشــد و امیدوارم در آینده ای نزدیک،
با خرد جمعی مــواد  18و  19بــه طور کامل
اجراییشود.

• 6نفربهدستگاهقضاییفراخوانده
شدند
رئیسسازماندامپزشکی،همچنیندرباره
آخرینوضعیتپروندهگوشتهایآلودهنیز

اظهارکرد:اینکهپروندهدرچهوضعیتیقرار
دارد ،در حیطــه اختیارات عزیزان دســتگاه
قضایی اســت البتــه در این بــاره بنــده نیز با
دادستانمحترمونمایندگاندستگاهقضایی
دیدارهاییداشتهام،اعتقادبندهایناستکه
دستگاه قضایی در این زمینه سواالتی دارد و
بهوظیفهقانونیخودعملمیکند،بههمین
دلیل باز هم در صورت نیاز ،با افتخار پاســخ
گوی دوستان خواهیم بود .وی تصریح کرد:
نتیجه نهایی ایــن پرونده زمانی کــه مراحل
موردنیازبهپایانبرسد،مشخصخواهدشد.
رفیعیپورافزود:تاجاییکهبندهاطالعدارم
از حوزه دام پزشکی استان ،حدود شش نفر
به دســتگاه قضایی فراخوانده شدند.رئیس
سازمان دام پزشکی کشــور ،در پاسخ به این
سوال که «آیا برکناری مدیر کل سابق شبکه
دامپزشکیاستانارتباطیباپروندهگوشت
های آلوده دارد» به «خراسان رضوی» گفت:
رئیس سازمان دام پزشکی کشور تغییر کرد

و بر همین اساس طبیعتا تغییراتی در کشور
و ادارات کل انجام می شــود کــه تغییرات در
خراسانرضوینیزبههمینمنظوربود.حتی
به مدیر کل سابق پیشــنهاد دادم برای ادامه
فعالیت به تهران منتقل شوند که نپذیرفتند
وگفتندتمایلدارنددرمشهدبمانندوپساز
آنهمبهسرمسازیرازیرفتند،بهنظربنده
اینتغییراتطبیعیاست.

•دستوردستگاهقضاییبرایبررسی
نحوهآلودهشدنمحموله
دکتــر رفیعی پور دربــاره این که بیشــترین
گوشــت های آلوده وارداتی از کشــورهای
ارمنستان و افغانســتان بوده و شنیده شده
زیر ســاخت های بهداشــتی هنگام کشتار
دام در ایــن کشــور هــا رعایــت نمی شــده
اســت ،اظهار کرد :هــر محصــول وارداتی
باید یک ســری الزاماتی را در مبدا و مقصد
رعایت کند .گوشــتی هم کــه بخواهد وارد

کشور شود ،دام پزشکی کشور مبدأ مسلما
الزامات ما را رعایت خواهد کرد البته ما به
این موضوع اکتفا نمی کنیم و برای نظارت
بیشتر ،کارشناس و ناظر بهداشتی و شرعی
به کشــور مبدا اعــزام و الزامات را بررســی
می کنیم.همه ایــن حلقه هــای کار نیاز به
نظــارت دارد ،در هــر مرحلــه ما از گوشــت
وارداتی نمونه برداری می کنیم و هر جایی
که مشخص شود ،گوشــت ها دچار مشکل
است اجازه مصرف نمی دهیم .وی تصریح
کرد:درباره گوشت های آلوده هم دستگاه
قضایی همین شــک را کرده و بر اساس آن
هم پرونده ای تشکیل شده است و در حال
بررســی آن هستیم تا ثابت شــود این اتفاق
در مســیر حمل محموله یا در مبدا رخ داده
است .دســتگاه قضایی از ما خواسته است
از گوشت ها نمونه برداری شود تا وضعیت
آن مشخص شود.

•وارداتگوشتبرایتنظیمبازار

رئیس سازمان دام پزشکی کشور همچنین
در ادامه این نشســت خبری ،در پاسخ به این
که «نیاز مشــهد در روز حدود  1500الشــه
گوشت اســت که در شــرایطی هم به دو هزار
الشــه افزایش می یابــد ،پــس واردات400
الشهگوشتاسترالیاییدرهفتهچهتوجیهی
دارد؟» هم تصریح کرد :گاهی در کل کشور
روزانه  150تن واردات داریم .این عددی را
کهاعالمکردیدمربوطبهوارداتبرایتنظیم
بازار اســت ،گاهی تشــخیص داده می شود
برایاستانخراسان،اینمقدارگوشتوارد
شودکهتوزیعآنهمدستمانیستودرحوزه
اختیاراتجهادکشاورزیاست.

