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فرودگاههای مشهد ،بیرجند و
همدان پیشتاز اعزام حجاج

سرپرست عملیات حج شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی
ایران با بیان این که فرودگاههای مشهد ،بیرجند و همدان
دارای بیشــترین میزان افزایش اعزام و پذیرش حاجیان
در سال  97خواهند بود ،از افزایش  ۲۶۸۰نفری زائران
بیت ا ...الحرام در فرودگاه مشهد خبر داد.
به گزارش پایــگاه خبری وزارت راه و شهرســازی ،ســید
محمود رضوی با اعــام این خبر توضیح داد :بیشــترین
میزان افزایش اعــزام و پذیــرش زائران بیــت ا ...الحرام
از نظــر تعــداد زائــر در ســال  97نســبت به ســال  ۹۶به
ترتیب متعلــق به فــرودگاه هــای مشــهد ( ۲۶۸۰نفر)،
بیرجنــد( ۷۵۴نفر) و همــدان ( ۷۴۷نفــر) خواهد بود.
همچنینبیشترینمیزانکاهشازایننظرنسبتبهسال
 ۹۶بــه ترتیب مربوط به فــرودگاه های گــرگان (۲۸۸۸
نفر) ،امام خمینی ( ۲۴۸۴نفر) و اهواز ( ۷۵۵نفر) خواهد
بود .از نظر درصد افزایش نسبت به سال گذشته فرودگاه
های بیرجند ( ۴۷درصد) ،مشــهد ( ۳۹درصد) و زنجان
( ۳۷درصــد ) مقام های اول تا ســوم را دارند .بیشــترین
درصد کاهش نیــز متعلق به فــرودگاه هــای بندرعباس
( ۴۳درصد) ،رشــت ( ۳۹درصد) و گرگان ( ۳۷درصد)
خواهد بود.
رضــوی از انجــام پیــش پروازهای حــج در  ۲۲تیــر ماه از
فــرودگاه امــام (ره) خبــر داد و بــا بیــان این کــه عملیات
رفــت حاجیــان  ۲۸روز طــول می کشــد ،افــزود :اولین
کاروان های رفت حاجیان  ۲۸تیر از فرودگاه های اهواز،
بوشهر،امام(ره) و مشهد اعزام می شوند و آخرین کاروان
های رفت نیز  ۲۴مرداد از فرودگاه های تبریز ،امام(ره) و
گرگان جابه جا می شوند.
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مدیرعامل آبفای خراسانرضوی مطرح کرد

خطرتنشآبیهمهشهرهایاستانراتهدیدمیکند
نشست خبری
گروه اقتصاد

مدیرعامل آبفای خراســانرضوی با اشــاره به این
که هم اکنــون  ۳۰شهرســتان اســتان در وضعیت
تنش آبی هســتند ،گفــت :در افق بلندمــدت تمام
شهرســتانهای اســتان در وضعیت تنش آبی قرار
میگیرند.
به گزارش تسنیم  ،حسین اسماعیلیان روز گذشته
در نشســت خبری خود بــا اصحاب رســانه ،اظهار
کرد :همه ساله در فصل تابســتان به ویژه ماههای
تیر و مــرداد بــا افزایــش  50درصدی مصــرف آب
به نســبت ســایر ماههای ســال مواجه می شــویم و
ذخیرهسازی آبهای زیرزمینی هم به همان نسبت
کاهش مییابد.
وی افــزود :تمــام دغدغه مــا در فصل تابســتان در
زمینه مدیریت درست و مصرف صحیح و بهینه آب
است تا از بحران کمآبی و بیآبی در این بازه زمانی
به سالمت عبور کنیم و با مشکالتی همچون قطعی
و جیرهبندی آب مواجه نشویم که تحقق آن نیازمند
همکاری و مشارکت مردم است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب خراسان رضوی
با بیان این که اقدامات صورت گرفته در بخش آب
و فاضالب رشــدی  9برابری نســبت به ســالهای
قبل داشته است ،خاطرنشان کرد :با وجود کاهش
نزوالت جوی و افزایش جمعیت سهم آب بهگونهای
تقسیم شده که مشــکلی ایجاد نشــود و اگر به طور
متوســط هر مشــترک کاهشــی  15درصــدی در
مصرف آب داشــته باشــد ،فصل تابســتان را بدون
قطعی و جیرهبندی آب پشت سر خواهیم گذاشت.
اسماعیلیان تصریح کرد :امســال حدود  30شهر
خراســان رضوی در وضعیت تنش آبی قرار دارند و
در ُافُق بلند مدت تمام شهرهای استان در وضعیت
تنش آبی قــرار خواهنــد گرفت  .ســال گذشــته با
وجود شرایط خاصی که بود ،قطع و جیرهبندی آب
در استان نداشــتیم و در نظر داریم همین مدیریت
درســت در مصرف بهینه آب را هم در سال  97و با
همکاری مشترکان داشته باشیم.
وی تاکید کرد :بســیاری از پروژههای آبی اســتان
در فصــل بهــار امســال بــه بهرهبــرداری رســید و

مدیرکلراهآهنخراسان:

ضریب اشغال قطارهای مسافربری
خراسان رضوی افزایش یافت

مدیر کل راه آهن خراسان گفت :ضریب اشغال قطارهای
مســافربری در مســیر های خراســان رضوی طی دو ماه
نخست امســال نســبت به مدت مشابه پارســال افزایش
داشت.
محمد هادی ضیایــی مهــر در گفت و گــو با ایرنــا افزود:
ضریب اشغال قطارهای مســیر تهران  -مشهد در دو ماه
نخســت پارســال  70.65درصد بــود که بــه  79درصد
افزایش یافــت .وی اظهار کرد :این ضریــب در قطارهای
رفت و برگشت در مسیر شــهرهای خارج از استان به جز
تهران  70.29درصد بود که به  81.27رسید.
وی گفت :ضریب اشــغال قطارهای حومه ای استان نیز
 48.12درصد بود که در مــدت مزبور به  51.98درصد
افزایش یافت .ضیایی مهر بیشترین تردد مسافر را متعلق
به مســیر تهران  -مشــهد دانســت و افزود :پارســال 12
میلیون و چهار هزار و 602نفر به صورت رفت و برگشت
از طریق راه آهن مشهد جابه جا شدند.

تعدادی دیگــر نیز در روزهای پایانــی خرداد ماه به
بهرهبرداری می رسد تا با کمترین نگرانی ممکن به
استقبال فصل تابستان برویم.
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واکنش معاون استاندار به موضوع
پیامکهایتهدیدآمیزبهنمایندگان

معاون سیاسی ،اجتماعی و امنیتی استانداری خراسان
رضوی درباره ارسال پیامکهای تهدیدآمیز به نمایندگان
گفت :ما این مطلب را تنها در حدی که در رسانهها مطرح
شده است ،شنیدیم اما گزارشــی نداشتیم .محمدرحیم
نوروزیان در گفتوگو با ایســنا درباره منشــأ پیامکهای
تهدیدآمیز بــه نماینــدگان در رابطه با موضــوع  FATFکه
برخی معتقدند از مشــهد بوده اســت ،اظهار کرد :ما این
موضوع را شنیدیم اما هیچ گزارش و مطلبی به ما نرسیده
است .وی افزود :این مطلب را تنها در حدی که در رسانهها
مطرح شــده اســت ،شــنیدیم اما گزارشــی در این زمینه
دریافت نکردیم.

درستاداجراییخدماتسفراستانمطرحشد:

•اجرای  82پروژه آبی 78 ،پروژه
فاضالبی و  60پروژه مطالعاتی

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی با
اشاره به این که در استان  82پروژه آبی 78 ،پروژه
فاضالبــی 30 ،پــروژه مطالعاتی آبــی و  30پروژه
مطالعاتی فاضالبی در حال اجراســت ،بیان کرد:
از مجموع اعتبارات  103میلیارد تومانی سال 96
تنها  40درصد آن تخصیــص یافته و اعتبار مصوب
برای سال  40 ،97میلیارد تومان بوده است.
اســماعیلیان گفت :آب شــرب خراســان رضوی از
 450منبع تامین میشــود و با توجه بــه این که در
تابستان امســال  30شــهر بحرانی داریم ،تمامی
تاسیســات آبی اســتان را مجهــز و بــهروز کردهایم
تا با مشــکلی مواجه نباشــیم و در ســال  97حفر و
جابهجایی  37حلقــه چاه ،تجهیــز  34حلقه چاه،
 116کیلومتر خط انتقــال و  17500متر مکعب
مخزن آبی اضافه خواهد شد.
وی افــزود :در میــان  30شــهر اســتان شــهرهای
گلبهار ،نیشابور ،قوچان ،سبزوار و گناباد بیشترین
مصــرف آبــی را دارنــد و با بیشــترین خطــر بحران
آبــی نیــز مواجهنــد؛ در بحــث کیفیــت آبی هــم با
آزمایشهــای دقیق بهگونــهای عمــل کردهایم که
مشکلی در زمینه سالمت آب نداشته باشیم.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب خراسان رضوی
درباره میــزان آبهــای تولیدی و مصرفی اســتان
در ســال قبل ،گفت :ســال  96میزان تولیــد آب ،
 167میلیون متــر مکعب و میزان مصــرف آب هم
 115میلیون متر مکعب بود و بقیه شــامل آب هدر
رفته و بدون درآمد و انشعابات غیر مجاز بوده است؛
همچنین در بخش خانگی متوســط مصرف آب هر
خانــوار اســتان به جز مشــهد  11.61متــر مکعب
در هر ماه بــوده و در غیر مصرف خانگــی به 24.2
متر مکعب رســیده اســت و  86درصد کاربران در
بخش خانگی 7 ،درصد تجــاری و  7درصد فضای
سبز هســتند .اســماعیلیان تصریح کرد14.78 :
درصد مشــترکان خانگی بیــش از  20متر مکعب
مصرف آب دارند و جزو مشترکان پر مصرف استان
هستند و بیش از  100هزار اخطار برای مشترکان

برنامه ریزی برای زائران در طول
مسیرهایمنتهیبهمشهد

پر مصرف صادر و در پیمایشهای صورت گرفته با
متخلفان حوزه آب برخورد شد .در سال گذشته سه
هزار انشعاب غیرمجاز شناسایی شد و متخلفان به
دستگاه قضایی معرفی شدند.
وی تاکید کرد :در حــوزه آب  100درصد جمعیت
اســتان و در حوزه فاضالب  29.8درصد جمعیت
استان تحت پوشش شرکت آب و فاضالب خراسان
رضوی هســتند و هماکنون طرح شــبکه فاضالب
شهری هشت شهر استان در حال اجراست و ساالنه
 12درصد پیشرفت فیزیکی دارد و به طور میانگین
 60درصد شهرهای استان تحت پوشش این شبکه
هستند .کل پروژههای فاضالبی با اعتبار  20هزار
و  650میلیــارد ریــال در حــال اجراســت و اعتبار
ســاالنه مصوب بخش فاضالب در ســال 10 ،97
میلیــارد تومان اســت و از  30میلیارد تومان ســال
گذشته هم تنها  10میلیارد تومان آن محقق شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی با
بیاناینکهدرمسیراجرایموفقپروژههایحوزهآب
وفاضالبنیازمندمشارکتبخشخصوصیهستیم،
خاطرنشــان کرد :در شــهرهای گلبهار و ســبزوار از
قراردادهای BOTوخریدتضمینیاستفادهکردهایم
که در گلبهار با پیشرفت  80درصدی و در سبزوار با
پیشرفت 35درصدیهمراهبودهاستوپروژهگلبهار
دردههفجرامسالوپروژهسبزواردرهفتهدولتسال

آیندهبهبهرهبرداریخواهدرسید.

•اجرای آزمایشی خوداظهاری کنتور آب
در فریمان
اسماعیلیان گفت :طرح قرائت خوداظهاری کنتور
آب از فریمان بهصورت آزمایشی آغاز شد و در بقیه
شهرهای استان بهصورت اختیاری انجام میشود
و طــرح همزمــان قرائــت کنتور ،صــدور و ارســال
صورت حســاب و پرداخت قبض هم یکــی دیگر از
اقدامــات شــرکت آب و فاضالب خراســان رضوی
با بیشــترین دقت و کمتریــن خطای ممکــن بود و
با این کار جلوی ســودجویی ســارقان و متخلفانی
که خود را کنتورخوان و کنتورنویس شــرکت آب و
فاضالب خراسان رضوی معرفی میکردند و اقدام
به ســرقت و دیگــر اقدامــات مجرمانــه میکردند،
گرفته شده است.
وی افزود :نرخ آب بها در استان از هفتم اردیبهشت
ماه امسال  7درصد افزایش یافته است و  85درصد
مشــترکان زیر الگوی مصــرف هســتند و کمترین
موارد ممکــن را در قطع انشــعاب آب داشــتهایم و
مشترکان به تذکرات و اخطارهای داده شده توجه
کردهاند و سرجمع مطالبات شرکت آب و فاضالب
خراســان رضوی از مشترکان اســتان  17میلیارد
تومان بوده است.

مدیرکل میــراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشــگری
استاندرجلسهستاداجرایخدماتسفرخراسانرضوی
گفت:برنامهریزیهابرایمعرفیجاذبههایگردشگریو
آثار تاریخی و صنایع دستی شهرستان های استان و توقف
زائراندرمسیرهایمنتهیبهمشهددردستورکاراست.
بهگزارشروابطعمومیادارهکلمیراثفرهنگی،صنایع
دستی و گردشگری خراسان رضوی« ،ابوالفضل مکرمی
فر» در جلســه ســتاد اجرایی خدمات سفراستان خراسان
رضوی ویژه سفرهای تابستانی که در اســتانداری برگزار
شــد ،افزود :هم اکنون مسافران  ،گردشــگران و زائران در
طول مسیررســیدن به مشــهد کمترین توقــف را دارند اما
دربرخی دیگراز شهرها و استان های کشور از جمله تبریز
چندروزتوقفدارندوازآثارتاریخیوجاذبههایگردشگری
بازدیدمیکنند.
وی با اشــاره به برنامه ریزی های انجام شده برای آشنایی
عالقهمندانباظرفیتهایگردشگریومیراثفرهنگیدر
مسیربیرجندبهمشهد،اظهارکرد:باهدفمعرفیآثارثبت
شدهدرفهرستمیراثملیوجهانی،رالیمشهد-بیرجند
در دستورکار قرار گرفته اســت و 27و 28تیرماه این رالی
برگزار می شود و شــرکت کنندگان در رالی از آثار تاریخی
و جاذبه های گردشگری شهرهای تربت حیدریه ،گناباد ،
قاینوبیرجندبازدیدخواهندکرد.
مکرمیفرهمچنینبهبرخیبرنامههابرایافزایشضریب
اشغالتختهایاقامتیاشارهکردوگفت:درایامتعطیالت
و شب های قدر میانگین اشغال اتاق های اماکن اقامتی به
حدود 93درصدرسیدکهامیدواریمهمینرونددرتابستان
نیزحفظشودوادامهیابد.
ویبابیاناینکهمعاونتگردشگریکشوروستادمرکزی
هماهنگیخدماتسفرپیشبینیدوتعطیلیزمستانهرابا
همکاری آموزش و پرورش در دستور کار دارند ،افزود :اگر
اینبرنامهاجراشود،توزیعسفرصورتخواهدگرفتوشعار
همهمکانوهمهزمانمحققمیشودوموجتدریجیسفرها
رابهدنبالخواهدداشت.

چهرهها وخبرها
رئیسادارهفناوریمکانیزهجهادکشاورزیخبرداد:

رئیسکمیسیونگردشگریاتاقبازرگانیاستان:

مشهد ،تهران و تبریز 3مقصد
گردشگری سالمت و زیبایی است

رئیسکمیسیونگردشگریاتاقبازرگانیاستانگفت:مشهد،تهرانوتبریزسه
مقصدگردشگریسالمتوزیباییبرایگردشگرانکشورهایهمسایههستند.
محمدقانعیدرگفتوگوباایسنااظهارکرد:گردشگرانیازکشورهایهمسایهازجملهآذربایجان،عراق،بحرین،
افغانستان،تاجیکستانوکویت برایاستفادهازظرفیتهایبخشسالمت،درمانیوزیباییبهتبریز،تهرانو
مشهدسفرمیکنند.قانعیدربارهمشکالتگردشگراندرایراناظهارکرد:متاسفانهبهشبکهبانکجهانیبه
منظوراستفادهازکارتهایبینالمللیمتصلنیستیم،گردشگرانخارجیعادتندارندباپولنقدخریدکنند.

رتبه اول استان در کشفیات کاالی
قاچاق کشور طی اردیبهشت ماه

تامین۱۰هزار و ۵۰۰دستگاه
ماشین آالت کشاورزی طی 5سال

رئیس اداره فناوری های مکانیزه جهاد کشاورزی گفت :طی پنج سال اخیر
پرداخت بیش از  ۲۴۵۰میلیارد ریال تسهیالت به تأمین بیش از  ۱۰هزارو
 ۵۰۰دستگاه انواع ماشین ها و ادوات کشاورزی دراستان خراسان رضوی منجر شده است .به گزارش مهر،
قوسیان مقدم اظهار کرد:براساس آخرین آمار موجودخراسان رضوی دارای پنج هزارو ۲۲۸دستگاه انواع
تیلر ۳۳ ،هزارو  ۵۶۲دستگاه انواع تراکتور ۷۱۶ ،دســتگاه دروگر بافه بند ۵۰۶ ،دستگاه انواع کمباین
غالت و ۱۰۷دستگاه دیگر ماشین های خودگردان است .

یادداشت
جمال رستم زاده

چرخ این صنعت بچرخد ،به کجا برود؟
نا امیدی و ســیاه نمایی پســندیده نیست !درســت است ! اما
گیرم چرخ ایــن صنعت در گل مانــده بچرخد  ،بــه کجا برود؟
تعطیلی صنایع خبر تازه ای نیست چه این که طی رکود شش
سال گذشته خبرهایی از این دست زیاد شنیدیم و کرکره نیمه
باال آمده بســیاری ازواحدهای تولیدی را هم به چشم دیدیم؛
اما این میان مســئله این اســت که بیمــاری صنعــت آنفلوآنزا
نیســت که یکباره به ســراغش آمده باشــد و به مثابه سرطانی
میماند که سال هاســت در بافت های آن ریشه دوانده و حاال
این زخم کاری بدخیم ســرباز کرده اســت اما برای درمان آن
دایم به مسکن هایی متوســل می شــویم که چهره پلشت این
زخم را تنهــا از پیش چشــم ما مــی زداید و فرصــت می دهند
تا زخــم عمیق تــر شــود.حال آن کــه چرخش چــرخ صنعت و
درمــان واقعی ایــن درد که بــی درمان نیســت به رونــق بازار
اســت و برخالف ژن های خوب صنعتی یعنی خودرو ســازی
و پتروشــیمی چرخ دیگر صنایع که حمایت دولتی پشتشــان
نیست ،با خالی بودن انبارها و فروش تولیداتشان می چرخد
امــا وقتــی بازارداخلی داد رکــود می زنــد و بــازار خارجی به
خاطر قیمــت باالی تمــام شــده کاالی تولیدی در مقایســه با
نمونه های بزک کرده خارجی ،به محصول ایرانی روی خوش
نشــان نمی دهد ،تولید کننده چــرا تولید کنــد و تولیدش را
کجا عرضه کند ؟
صنایــع بدهکاری که ســال های متمــادی به خاطــر تعطیلی
از فنــاوری روز دنیــا عقب مانــده انــد و هنوز دنبال تقســیط و
استمهال سود تســهیالت معوقی هستند که بابت راه اندازی
خطوط تولید در گذشته با نرخ های نجومی دریافت کرده اند،
درحالی که دیگر در دنیا مواد اولیه برای این فناوری منسوخ
عرضــه نمی شــود ،صنایع در گل مانــده ای که امــروز کاالی
تولیدی شــان از نظــر کیفیت و قیمت هیچ تناســبی بــا ذائقه
مشتری ندارد ،در حالی که دروازه های کشور به روی کاالهای
ارزان قیمت و خوش زرق و برق خارجی شــما بخوانید چینی
باز اســت و قاچاق نیز به اندازه ای که در آمــار و ارقام اعالمی
مســئوالن خودنمایی می کند هنوز مهار نشــده است ،همان
چرخشان نچرخد بهتر.
مســئوالن خوب می دانند چرخیدن چرخ تولید به رونق بازار
اســت؛ این تولید در اغما فرو رفته با تزریق تسهیالت سرمایه

معاونسازمانصنعت،معدنوتجارتخبرداد:

در گــردش با نــرخ هــای نجومــی احیا نمی شــود و اگر شــود
نفسهایش به شماره می افتد .احیای صنعت دستوری میسر
نمی شود ،نمی توانیم تولید کننده را وادار کنیم به هر قیمت
ممکن چراغ تولیدش را روشــن نگه دارد تا تیتــر روزنامه ها و
رسانه ها نشود اما حاضر نباشیم تسهیالت سرمایه ثابت با نرخ
بهره اندک و فرصت تنفس در بازپرداخت را برای نوسازی خط
تولید در اختیارش بگذاریم ،حاضر نباشیم برای حمایت از این
تولید دروازه گشاد واردات را اندکی ببندیم  ،پایمان را بر ترمز
رکود بفشــاریم ،به رونق بازار داخلی کمکی نکنیم از آن ســو
هم پشت تولید کننده را در بازار خارجی خالی بگذاریم .بااین
وصف صنعت احیا نمی شود و نشود یا همان چرخش نچرخد
بهتر که اگر چرخ ایــن صنایع در دســت اندازهــای بیمهای و
مالیاتی و بانکی و بازاری که شرح آن گذشت ،بچرخد تردیدی
نیســت که تولید کننده از چاله در آمده به چــاه میافتد و اگر
امروز برای بیماری صنعت و تولید شیون می کنیم فردا باید در
مرگ آن عزادار شویم که این میان به نظر می رسد صنایع جان
گرفته از میان بخش خصوصی که تولیداتشــان جزو ژن های
برتر تولید یعنی تولیدات انحصاری مثل حوزه خودروســازی
و پتروشیمی به حساب نمی آیند ،سرنوشتی جز این ندارند.
کوتاه تر این که احیای صنایع وابســته به رونــق بازار داخلی و
خارجی اســت و تنها تزریق پول و منابع بانکی بــا متد ایرانی
برای چرخش نمایشــی صنعت دردی را دوا نمــی کند و بهتر
اســت متولی تولید و عرضه محصوالت صنعتی که وزارتخانه
صنعــت ،معــدن و تجــارت اســت ،حلقه مفقــوده خــود یعنی
ِ
تجارت تولید داخلی را رو کندتا تولید کننده مجبور
نظامنامه
نباشــد به هر قیمتی تولیــد کند و در تجــارت اما تنهــا بماند.
باید پذیرفــت اعتماد بــازار داخلی و خارجی بــه تولید ایرانی
کمرنگ شده است و در این میان هم تولید کننده وظیفه دارد
با ارتقای کیفیت محصوالت خود و در عین حال کاهش هزینه
تمام شده به ذائقه مشتری پاســخ دهد و هم وزارتخانه متولی
نقشه راه توسعه صنعتی کشــور را بر اساس نیاز بازار داخلی و
خارجی ترسیم کند تا ســرمایه های بخش خصوصی در جای
موثــر و اقتصادی هزینه شــود به دیگر ســخن یکی پیدا شــود
بگوید اگر چــرخ این صنعت بنا باشــد بچرخد قرار اســت ما را
به کجا برساند .

معاونسازمانصنعتگفت:عملکردایناستاندرکشفیاتکاالیقاچاق،طی
اردیبهشتماهامسال،دررتبهنخستکشورقرارگرفتهاست.بهگزارشروابط
عمومیاینسازمان،علیباخرداظهارکرد:عملکردمعاونتبازرسیسازماندرمبارزهباقاچاقکاالوارزدرسطح
عرضهسازمانهایصنعت استانهاطیاردیبهشتماهبابیش 11میلیاردریالارزشکاالیقاچاقکشفشده،
باالترینعملکرددربیناستانهابودهاست.ویافزود:کلارزشکشفیاتکاالیقاچاقکشوردراردیبهشتماه،
 26.8میلیاردریالبودهکهاستانخراسانرضویبا 11.5میلیاردریالکشفیاتدرمقامنخستقرارگرفتهاست.

رئیس اتاق اصناف مشهد خبر داد

طرح تهیه سوغات حجاج از واحدهای صنفی مشهد
 11هزار حاجی اعزامی از استان حدود 100میلیارد تومان از عربستان خرید می کنند

رئیس اتاق اصناف مشهد با اشاره به ظرفیتهای
حــوزه ســوغات در مشــهد گفــت :بــا آغــاز فصل
تابســتان و افزایش سفرها به مشــهد ،طرح هایی
برای استفاده از ظرفیت های بازار سوغات مشهد
پیش بینی شــده اســت که از این بین می توان به
«طرح تابستان»«،طرح دهه کرامت »و «طرح ویژه
حجاج» اشاره کرد.
به گزارش ایســنا محمــود بنانژاد روزگذشــته در
نشستخبریبااصحابرسانهافزود:طرحمربوط
به حجاج به جهت توافقی است که با سازمان حج
و زیارت و سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
صورت گرفت .بر این اساس و با توجه به حمایت از
کاالی داخلی به گونه ای برنامه ریزی شده است
که حجاج ســوغات خود را از داخل مشــهد تامین
کننــد .هم اکنون از خراســان رضــوی حدود 11
هزار حاجی به حج اعزام می شوند که حدود100
میلیارد تومان خرید از عربســتان دارند .بنابراین
می توان با این طرح پیش از ســفر ایــن خریدها را
انجام داد و هنگام ورود به کشــور این ســوغات به
آنها تحویل داده شود.
رئیس اتــاق اصناف مشــهد بیان کرد :بــرای این
منظور کاالهایی مانند چادر ،پارچه ،پرده ،حریر،
اســباب بازی ،لوازم خرد خانگی و ...احصا شده
اســت و دو مجتمع بزرگ تجاری برای فروش این
بسته ها اعالم آمادگی کرده اند.

• 6میلیاردریال پرونده تخلف در طرح
رمضان
وی همچنین بااشاره به طرح بازرسی های اصناف
در ماه رمضان بیان کرد :ارزش ریالی پرونده های
تشکیل شــده در طرح ضیافت امسال دو میلیارد
و  137میلیــون ریــال در فاز نخســت طرح و ســه
میلیــارد و  853میلیون ریال در فــاز دوم آن بوده
که به طور کلی حدود شش میلیارد ریال ارزیابی
می شود.
بنانژاد با بیان این که بیشــترین فراوانی تخلفات

در ماه مبارک رمضان مربوط به نصب نشدن نرخ
نامه و درج نشدن قیمت بود ،افزود :گرانفروشی،
تقلب و رعایت نشدن دستورالعمل های بهداشتی
بیشــترین فراوانــی تخلفــات را در مراحل بعدی
داشــته اســت .برای نمونــه در این ایــام در صنف
میــوه و ســبزی فروشــی  293پرونــده ،در حوزه
عرضه مواد غذایی  274پرونده ،در حوزه فعالیت
رســتوران هــا  174پرونــده ،در حــوزه عرضــه
شیرینی  172پرونده و همچنین در حوزه فعالیت
نانواییها  127پرونده تشکیل شد.

•منکر گران فروشی در برخی واحدها
نیستیم
وی در بخــش دیگری از این نشســت ،با اشــاره به
نوســانات ارزی بازار گفت :التهابات این مســئله
و تاثیــر روانی آن بیــش از آثــار خــود افزایش نرخ
ارز بــود .همه این ها در حالی اســت کــه در حوزه
خدمــات صنفــی هیــچ افزایــش قیمتــی صورت
نگرفت .هنگامی کــه تولیدکننده نــرخ خود را به
واحد صنفی اعالم می کند و این نرخ افزایش دارد،
این رقم مبنای خرید است .ما منکر گران فروشی
در برخی واحدها نیســتیم ولی باید توجه کرد که
این مســئله در همه بخش ها وجــود دارد .این که
گفته شود فقط اصناف در حوزه گرانی تاثیرگذار
هستند ،سخن صحیحی نیست .هم اکنون هیچ
موردی نداشته ایم که عدم عرضه در بازار صورت
گرفته باشد.
وی یادآور شــد :برای نمونه هنگامی که در حوزه
حمل و نقــل اتفاقــی رخ می دهــد و قیمــت میوه
افزایش می یابد ،آیا این مســئله بــه حوزه اصناف
بازمی گردد؟ پیش از این اتفاقات ارزی ،اصناف به
صورت اعتباری از تولیدکنندگان خرید داشتند.
پس از این رویدادها تســویه ها نقدی شده است و
هر صنف باید در هنگام خرید ،نقدا آن را پرداخت
کند؛ این مسئله نیز در قیمت کاال قطعا تاثیرگذار
است.

بنانــژاد بــا اشــاره بــه مســئله افزایش قیمــت نان
خاطرنشانکرد:بایدتوجهکردازسال 90افزایش
قیمتــی در ایــن زمینــه رخ نــداده اســت .تصمیم
افزایــش قیمت نــان موضوعی کشــوری اســت و
به تصمیم گیری ســتاد تنظیم بازار کشــور بازمی
گردد .به نظر نمی رســد با توجه به مسائل کنونی
افزایش قیمت نان در دســتور کار باشــد .در حوزه
نان آزادپز هم افزایش قیمتی رخ نداده است.

•مزایای تبصره ماده  100قانون
مالیات های مستقیم برای اصناف
وی همچنین با اشــاره بــه این که  31خــرداد ماه
آخرین فرصت تسلیم اظهار نامه مالیاتی مشاغل
اســت ،بیان کرد :اگر این اظهارنامه در این مدت
ارائه نشود ،نخستین جریمه آن عدم برخورداری
از معافیت های مالیاتی ساالنه و همچنین اتهام به
جرایم عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی است .قانون
اجازه تمدید این زمان را نداده و باید تا ساعت 24
این تاریخ ،اظهارنامه تسلیم شود.
رئیس اتاق اصناف مشــهد با بیان این که ســاالنه
برایتسلیماظهارنامهمالیاتیتوافقیبیناصناف
و ســازمان امور مالیاتی کشــور صورت می گیرد،

گفت :امســال نیز توافقــی در مورد تبصــره ماده
 100قانــون مالیــات های مســتقیم با ســازمان
امور مالیاتی داشــته ایم؛ بر این اســاس کســانی
که ســقف فروش خدمات و کاالی آن هــا تا 240
میلیون تومان در ســال اســت ،می تواننــد از این
توافــق اســتفاده کنند .بر مبنــای ایــن توافق اگر
مالیــات قطعی ســال  95یــک واحد صنفــی با 5
درصد افزایش برای سال  96اعالم و اظهار شود،
ایــن مالیات قطعــی می شــود.وی تصریــح کرد:
همچنین براســاس توافق شــفاهی ما با سازمان
امور مالیاتی ،واحدهایی که مالیات آن ها تا سقف
پنج میلیون تومان است تا 8درصد افزایش مالیات
برای سال  95و برای کسانی که باالتر از  8درصد
اســت با  15درصد افزایش می توانند اظهارنامه
مالیاتی تسلیم کنند؛ این موضوع به شرطی است
که مدارک اضافه تر از آن چه اظهار شده در پرونده
مالیاتی این واحدها نباشــد .کسانی که از تبصره
ماده  100اســتفاده می کننــد نیازی به تســلیم
اظهارنامه ندارند و تنها فرم پر می کنند.
بنانژاد بیان کرد :هر کدام از این توافقات اختیاری
اســت و فرد مخیر به اســتفاده از آن اســت و هیچ
اجباری در این زمینه وجود ندارد.

