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استاندارباانتقادازشرطسازمانامورمالیاتیبرایبخشیدهشدنجرایمدیرکردواحدهایتولیدیمطرحکرد:
وعده فرماندار برای حل مشکالت
معدن کاران آق دربند سرخس
محمودی /برخی از معدن کاران آق دربند سرخس
روزگذشتهدراعتراضبهپرداختنشدن 9ماهحقوق
و نبود ایمنــی در محل کار مقابــل فرمانداری تجمع
کردند.دادســتان ســرخس در جمع این کارگران با
اظهار تاســف از عملی نشــدن مصوبات قبلــی برای
رسیدگی به مشــکالت آن هاگفت :ســهامداران و به
خصوص هیئت مدیره این شرکت مدت ها از مزایای
معدن اســتفاده کردند وحال که باید مقداری هزینه
کنند ،طفره می روند .علیزاده افزود:از آن جا که31
درصدسهامهماکنونمتعلقبهآستانقدسرضوی
است و 17درصد آن را از سوی بخشی از سهامداران
وکالت دارد ،الزم اســت به طور جدی بــرای رفع این
مشــکل ورود و با تغییر مدیریت وحتی اســاس نامه یا
سهیمکردنکارگرانباتوجهبهمعوقاتیکهدارنداین
چرخهاشتغالوتولیدرامدیریتکند .علیزادهباتاکید
براینکهدراولینفرصتمدیرعاملاحضاروموضوع
به طور جدی پیگیری می شود ،تصریح کرد:چرا باید
هنوز شاهد  9ماه حقوق معوقه کارگر در این شرکت
باشیمباآنکهباظرفیتخوبیدرحالفعالیتاست.
درادامهاینجلسهفرماندارسرخسنیزگفت:پیگیر
این موضوع هســتیم و بــا معاون اســتاندار صحبتی
داشــتم که ان شــاءا ...در چند روز آینده جلسه ای را
در استان برای رفع این مشکل برگزار خواهیم کرد .
محمدرضارجبیمقدمباتقدیرازکارگرانکهمعدن
راهمچنانفعالنگهداشتهاند،یادآورشد:امیدواریم
درجلسهروزهایآیندهباآستانقدسبهتوافقخوبی
دستیابیم.

واکنش معاون استاندار به مقیم
نبودنبخشدارششتمد

کالته  /معاون استاندارگفت:براساس دستورالعمل
رئیس جمهور و وزیر کشــور فرمانداران ،بخشــداران
و مدیــران کل دســتگاه هــای ســتادی بایــد در محل
خدمت مستقر باشند و موضوع مقیم نبودن بخشدار
ششتمدپیگیریمیشودوبرخوردمیکنیم.کوکب
موسویدرگفتوگوباخبرنگارماافزود:اگرفرماندار
یا بخشــداری در محل خدمت ساکن نباشد به معاون
سیاسیاستانداریخراسانرضویمنعکسمیشود
تاتصمیماتالزمبرایجایگزینیگرفتهشود.ویبیان
کرد :یک مورد مقیم نبودن بخشدار در محل خدمت
در یکی از مناطق اســتان گزارش شــده بود که پس از
پیگیری هــای الزم در حال انجام فراینــد جایگزینی
است.همچنینتکتمصنعتی،رئیسشورایاسالمی
شهر ششتمد نیز از مقیم نبودن بخشدار ششتمد در
محل خدمــت خود از ابتــدای زمان انتصــاب تاکنون
انتقاد کرد .وی بخشــدار را مســئول امنیت ششتمد
دانســت و بیان کرد :یکی از دستورالعمل های جدی
استانداری سکونت فرمانداران و بخشداران در محل
خدمت اســت که متاســفانه مقیم نبودن بخشدار در
ششتمدراشاهدهستیم.

زمینلرزه 3/7ریشتری
درششتمد
کالته /زمین لرزه  3.7ریشتری در ساعت ۱۵:۱۶
دیــروز در عمــق هشــت کیلومتــری زمیــن ،بخش
ششــتمد ســبزوار را لرزاند .جباری ثانــی  ،رئیس
جمعیت هالل احمر ســبزوار در خصوص خسارت
های احتمالی این زمین لرزه گفت :خوشــبختانه
تاکنون خسارتی گزارش نشده و تیم های ارزیابی
جمعیت هــال احمر بــه منطقه اعــزام شــده اند.
همچنین مجید کریمی بخشــدار ششتمد موضوع
عدم ســکونت در محل خدمت خــود را تایید کرد و
گفت :بحث ســکونت فرمانداران در محل خدمت
اجبار دارد و در زمان ابتدای فعالیت اعالم کرده ام
که با توجه به شرایط امکان سکونت را ندارم.

وحی منزل نیست،باید مشکالت مالیاتی را حلکرد

پنجمین جلســه ســتاد تســهیل و رفع موانع
تولید صبح دیروز با حضور استاندار خراسان
رضوی در شــهرک صنعتی توس برگزار شد.
به گزارش فارس ،در این جلســه اســتاندار با
تاکید بر ضــرورت حل مشــکالت واحدهای
تولیــدی گفــت  :ایــن واحدهــا نبایــد معطل
بمانند که مشــکالت آنان پــس از تصویب در
ســتاد تســهیل پیگیری و برطرف شــود بلکه
چنان چــه نیازهای آن هــا بهتاییــد کارگروه
مربوط هم رســید کفایت میکنــد« .علیرضا
رزمحســینی» همچنیــن بــا اشــاره بــه الزام
بخشیدن جرایم دیرکرد مالیاتی پس از تسویه
بدهی توســط واحدهــا ،ابراز کــرد :امروز در
شــرایط جنگی بهســر میبریم و این که ابتدا
باید واحدهــا بدهی خــود را با ســازمان امور
مالیاتی صاف کنند و در نهایت این ســازمان
جرایم را ببخشــد وحی منزل نیســت ،باید با
گفتوگو این مشکل را رفع کرد.
•عملکرد ضعیف در تخصیص منابع
تبصره 18

رئیــس ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت
خراسان رضوی هم با اشاره به جلسات ستاد
تسهیل در استان گفت  :در  47جلسه امسال
این ســتاد ،بیــش از  900پرونده بــرای این
مشکل تشکیل شــد که از این تعداد در بیش
از  700فقره رفع مشکل شــده 208 ،فقره
در دســت اقدام اســت و چهار فقــره پیگیری
نشده که این آمار نشــان میدهد گروه های
اســتان از عهده حــل مشــکالت برآمدهاند.
«محمدرضا مسفــروش» به عملکرد ضعیف
در تخصیص منابع تبصره  18اشــاره و بیان
کرد :در خصوص تبصره  ،18عملکرد بسیار
ضعیــف و غیرقابــل قبولــی وجــود دارد کــه
البته تنهــا در اســتان اینگونه نیســت و یک
مشکل کشــوری اســت .وی افزود :از منابع
رونــق تولید ،دو هــزار و  650میلیــارد ریال

فرهنگ «مقاومت با تدبیر» را در
هفتهدفاعمقدستبلیغکنیم

بهخراسان رضوی اختصاص یافته که از این
میزان  860میلیارد ریال به  49واحد از تیر
ماه سال  97تخصیص یافته است.
•بخشش جرایم مالیاتی در صورت
پرداخت بدهی

در این نشســت رئیس ســازمان امور مالیاتی
خراسان رضوی نیز اظهارکرد :طبق قانون،
واحدهایی که بدهکاری مالیاتی دارند چنان
چه بدهی خود را تا پایان مهر پرداخت کنند،
 100درصد جرایمشــان بخشیده میشود.
«یعقوبنژاد» افــزود :همچنیــن طبق قانون
واحدهایــی که بدهــی دارند ،بدهیشــان تا
 36ماه تقسیط میشود که تا  60ماه هم قابل
افزایش است.
•انتقاد از افزایش نرخ کرایه حمل و نقل

«حسن حسینی» رئیس خانه صنعت ،معدن و
تجارتخراسانرضویهمبااشارهبهمشکالت
ناشــی از افزایش هزینه های حمل و نقل برای
تولیدکنندگان گفت :آن چه امروز مشکل ساز
شده این است که سال گذشــته هزینه حمل و
نقل برای هر تن کیلومتر 103هزار تومان بود

درنشستتبیینیگفتمانی«زنوخانواده»درمشهدمطرحشد:

جریان سکوالر به دنبال نابودی تقدس ازدواج است
مشاورسابقوزیرکشورگفت:تمامتالشجریانسکوالرایناستکهمقدسبودنازدواجراازبین
ببرد.بهگزارشباشگاهخبرنگاران،فهیمهفرهمندپوردرششمیننشستتبیینیگفتمانی«زن
وخانواده»بااشارهبهتنوعنقشهایفعالیتیبانوانتصریحکرد :بایدزنانهنراولویتبندیرادر
زندگیبیاموزندتابتوانندنقشهارابراساساولویتانتخابکنند.ویافزود:برایبرخیبانوان
اینسوالمطرحاستکهآیانقشهایاجتماعیاولویتزنمسلماناستیاخیر؟بایدگفتاولویت
باایفاینقشهایخانوادگیاست،البتهاینجملهبدینمعنانیستکهنقشهایاجتماعیبرای
زناندارایاولویتنیست.ویباتأکیدبراینکهماهردونقشخانوادگیواجتماعیرابرایبانوان
اولویتمیدانیم،گفت:امانقشهایاجتماعیاولویتدومراداردونقشخانوادگیاولویتاول،
بهاینمعناکهنبایدبهعلتاولویتاولبودننقشهایخانوادگی،نقشهایاجتماعیازقبیل
تحصیل را به طور کامل کنار گذاشــت بلکه باید بین اولویتها توازن و مدیریت ایجاد کرد و هنر
مدیریتکردنایننقشهایکیازضرورتهایامروزجامعهزناندرکشوراست.

و امسال این رقم در استان به 176هزار تومان
رسیده است .طبق استعالمی که امروز گرفتم
این افزایش نرخ را در دیگر استانها نداشتیم.
البته«رضاتیموری»رئیسکانونکامیونداران
خراسانرضویبهاینانتقادپاسخدادوگفت:
برایتعییندستمزدراننده،کارشناسانوزارت
راه و شهرســازی 110ساعت کار کارشناسی
انجام دادند و مشــخص کردند یــک تن در یک
کیلومتــر 103.3هــزار تومــان باشــد و امروز
هم قیمــت  176هزار تومان مشــخص شــده
اما باتوجــه به ایــن که بــازار کشــش افزایش
قیمت را نــدارد ما کمتــر از  140هزار تومان
دریافت میکنیم و مسیری نداریم که برای آن
بیش از این مبلغ دریافت شــود« .سیدمحمد
بحرینیان» مدیر دفتر پژوهــش های اقتصاد
و توســعه اتاق مشــهد نیز با انتقاد از عملکرد
سیاســت گذاران ارشــد کشــور در تخصیص
منابع گفت :بیــش از  70درصد منابع تامین
اجتماعــی را بخشهــای تولیــدی پرداخت
میکننــد و  62.5درصد مالیــات میدهیم
اما بیش از  80درصد منابــع را بهبخشهای
خدماتــی و بازرگانــی دادهایــم در حالی که
سهم آنان از مالیات کمتر از تولید است.

اســتاندار خراســان رضوی گفــت :امروز
بیــش از هر زمــان دیگــری نیاز اســت که
وحــدت ،انســجام ،همبســتگی ملــی،
فداکاری و فرهنگ مقاومت با تدبیر را در
هفته دفاع مقدس تبلیغ کنیم .به گزارش
روابــط عمومــی اســتانداری« ،علیرضــا
رزمحسینی» در جلسه شورای هماهنگی
و ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس که
در دفتر اســتاندار برگزار شــد ،با تاکید بر
این که باید به درستی و به حق هفته دفاع
مقدس را گرامیداشــت ،افــزود :ما هیچ
وقت از جنگ تجلیل نمی کنیــم؛ از دفاع
تجلیل میکنیم زیرا هیچ وقت جمهوری
اسالمی ایران در طول تاریخ جنگ طلب
نبوده است و این ما بودیم که با یک جنگ
تحمیلی روبه رو شدیم.

بررسیعملکرد 4معینجغتای
اســتاندار خراســانرضوی با هــدف رفع
موانــع پیــشروی توســعه مناطــق هدف
الگوی مثلث توســعه اقتصادی فرهنگی،
در جلســهای با حضــور معــاون اقتصادی
اســتانداری و فرماندار جغتای ،اقدامات
معینهایاقتصادمقاومتیاینشهرستان
را بررســی کــرد .بــه گــزارش اداره کل
روابــط عمومــی اســتانداری« ،علیرضــا
رزمحسینی» در این جلســه گفت :معین
های اقتصاد مقاومتی استان باید به گونه
ای فعالیــت کننــد کــه حرکت درخشــان
شکل گرفته برای توســعه اقتصاد استان
همچنان تداوم یابد.

اخبار
گوناگون

ظرفیتاشغالهتلهایمشهددرتابستان
 30درصدافزایشیافت

نقش مثبت حضور زائران خارجی
در اقتصاد مشهد
رئیس اتحادیه هتل داران خراســان رضوی با اشاره
بهرشد ۲۵تا ۳۰درصدیاشغالظرفیتهتلهای
مشهد نسبت به سال گذشته گفت  :امسال با حضور
زائــران و مســافران خارجــی به ویــژه از کشــورهای
حوزه خلیج فارس ،بحرین و عراق با شــرایط بهتری
مواجهبودیماماهنوزتارسیدنبهنقطهایدهآلبسیار
فاصله داریم« .محمد قانعی» در گفتوگو با باشگاه
خبرنــگاران افــزود :خوشــبختانه ظرفیت اشــغال
هتلهای شهر مشهد امسال نسبت به سال گذشته
افزایشداشتهووضعیتبهتریرابهخصوصدرنیمه
دومتیرومردادداشتهایم.
•فضاهای اقامتی سازمان های دولتی باید
واگذار شود

قانعــی همچنین با اشــاره بــه فعالیــت غیرقانونی
فضاهای اقامتی متعلق به سازمانها و دستگاهها
گفــت :اصــل  ۴۴قانــون اساســی میگویــد
ســازمانهای دولتــی نبایــد بــا بودجــه عمومــی،
فضاهای اقامتی و تفریحی داشــته باشند بلکه این
موضوع باید به بخش خصوصی واگذار شود.

مدیرکلبنیادشهیدوامورایثارگراناستان:

ایثارگران مانع تفرقه افکنی در
جامعهشوند

مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران بــا بیان این که
دشــمنان نظام همواره به دنبال ایجاد تفرقــه و نفاق
در میان مردم هســتند ،افزود :خانواده های شــهدا و
ایثارگران مانند ســابق بــا هوشــیاری و بصیرت مانع
تفرقه افکنی بد خواهان در جامعه شــوند .به گزارش
ایثار ،حجت االسالم «حســین معصومی» در دیدار با
جانباز 70درصد «محمد شورئی» و «شمس الملوک
مرندی» همسر شــهید و مادر شــهیدان یار احمدی،
ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره شهدا گفت :وحدت
مهم تریــن عامــل توانمنــدی و اقتدار امت اســامی
است و مســلمانان باید با اتحاد ،هوشــیاری و آگاهی
کامل ،نقشه های شوم دشمنان را نقش بر آب کنند.
شایان ذکر است شهید حسن یاراحمدی و فرزندش
محمدرضا بــه ترتیب در پنجــم خــرداد 1311و اول
فروردین 1341چشــم بــه جهان گشــودند و در نهم
مهرماه 1393و22دی 1359بهشهادترسیدند.

