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شکر هست اما گران است

مشــاور وزیر و مدیــرکل اطالعات خراســان رضوی
گفت:دشمنانالقامیکنندنظامجمهوریاسالمی
ایران به بن بست سیاسی رسیده بنابراین در همین
راســتا در صدد گســترش حس عدم اعتماد به نظام
هســتند .به گزارش ایرنا ،این مقام امنیتی در جمع
روســای دانشــگاه هــا و مســئوالن نهــاد نمایندگی
ولی فقیه در دانشــگاه های خراســان رضوی افزود:
دشــمنان مدعــی هســتند در ایــران رهبــران فاقد
محبوبیت هستند اما این که کشور در یک سال و نیم
اخیر توانســته بحران ها را مدیریت کند ،خالف این
ادعای دشمن را ثابت می کند.مشاور وزیر اطالعات
در این جلســه ابعاد مختلف عملیات روانی دشــمن
علیه جمهوری اسالمی را تشــریح و نکاتی را درباره
آن مطرح کرد.
وی در ادامه دو راهبرد اصلی دشمن را «تجزیه ایران
و تضعیف اندیشــه آخرالزمانی جمهوری اســامی»
دانست و افزود :جدا کردن ثروت نفتی از توان علمی
وتوانبسیجافکارعمومی،ازاهدافدشمنبودهودر
صورتمیسرنبودنآنبهدنبالایجادمخاصمهقومی
و طایفه ای است و در نهایت اگر نشد «تجزیه عاطفی
و معنــوی» را دنبــال مــی کنــد .مدیــرکل اطالعات
خراسانرضویگفت:دومینراهبرددشمنتضعیف
اندیشه آخرالزمانی در جمهوری اسالمی است که به
تازگی کارشناسان آمریکایی به صورت مبسوط به آن
پرداختهاندوعنوانشدهکهسیاستمدارانغربیباید
دیدگاهآخرالزمانیمقاماتایرانراجدیبگیرندزیرا
این همان اتفاقی است که روند تصمیم گیری تهران
را هدایت می کند.
ویدربخشدیگریازسخنانش،سیاسیبودنفضای
دانشگاههافارغازجناحبندیهایسیاسی،اولویت
بالندگــی علمی و نخبه پــروری و حمایت ایــن نهاد از
ارزش های انقالبی و جلوگیری از خیمه زدن دشمن
رویمطالباتصنفیدانشجویانراازجملهاقدامات
ضروریدردانشگاههابرشمرد.مشاوروزیراطالعات
ادامه داد :دشــمن به دنبال ترویج ساختار شکنی در
قالب آزاداندیشــی اســت .دشــمن به دنبال تقرب به
تشکلهایسیاسیوبهرهبرداریازآنهاستکهباید
از آن ممانعت شــود .وی بر حفظ و حراست از سرمایه
های انسانی و جامعه نخبگانی تاکید کرد .در ابتدای
این هم اندیشی ،روسای دانشگاه ها و مسئوالن نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها به ایراد
نظراتوتحلیلآخرینوضعیتدانشگاههادراستان
خراسانرضویپرداختند.
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194هزار واحد مسکونیخالی دراستان
بر اساس نتایج آخرین سرشماری ،بیش از  93هزار واحد مسکونی خالی در شهر مشهد وجود دارد

عکس  :میثم دهقانی

زنــده روحیــان -ماجــرای خانــه هــای خالی و
پیگیری ها برای تعیین مالیات بر آن ها ،با هدف
کنترل بازار مســکن ،همچنان یکی از مباحث
چالش برانگیز کشــور اســت و اقدامــات انجام
شدهبرایساماندهیآنتاکنوناثرگذارنبوده
اســت .بر اســاس اعالم آمار آخرین سرشماری
رسمی کشور ،در استان خراسان رضوی 194
هزار واحد خالی وجــود دارد کــه از این تعداد،
بیش از  93هزار واحد در شــهر مشــهد اســت.
به گــزارش خراســان رضــوی ،ســال  1394و
همزمان با اصالح قانون مالیاتهای مستقیم،
دو ماده برای مقابله با پدیده خانههای خالی از
طریق قوانین مالیاتی مطرح شــد که یکی از آن
ها فرمول محاسبه و شیوه های دریافت مالیات
را پیش بینی و دیگری نیز عمال به عنوان شرطی
برای ماده قبــل ،تکلیفی را برای ســازمان امور
مالیاتی کشــور مشــخص کرده اســت .در ماده
 169اصالحاتاینقانونآمدهاست:اشخاص
حقوقیوصاحبانمشاغلموضوعاینقانونکه
حسباعالمسازمانامورمالیاتیکشورموظف
به ثبت نام در نظام مالیاتی می شوند مکلف اند
برای انجام معامالت خود صورتحســاب صادر
و شــماره اقتصادی خــود و طرف معاملــه را در
صورتحساب ها ،قراردادها و دیگر اسناد مشابه
درج و فهرســت معامــات خــود را به ســازمان
مذکور ارائه کننــد .همچنین در تبصــره  7این
ماده آمده است « :وزارت راه و شهرسازی موظف

اســت حداکثر شــش مــاه پــس از تصویــب این
قانون (« )1394.4.31ســامانه ملی امالک
و اسکان کشــور» را ایجاد کند .این سامانه باید
به گونه ای طراحی شــود که در هر زمان امکان
شناسایی برخط مالکان و ســاکنان یا کاربران
واحدهای مســکونی تجاری خدماتــی و اداری
و پیگیری نقــل و انتقال امالک و مســتغالت به
صورت رسمی ،عادی وکالتی و غیره را در کلیه
نقاط کشور فراهم سازد  .وزارت راه و شهرسازی
موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه
مذکوررابرایسازمانامورمالیاتیکشورایجاد
کند» .حاال اما چهار ســال از تصویب این قانون
میگذرد و هنوز این ســامانه فعال نشــده است
تا به کمــک آن بتوان وضعیت خانــه های خالی
در کشور را مشــخص و درباره گرفتن مالیات از
واحدهای خالی تصمیم گیری کرد.
•آمار واحدهای مسکونی خالی

معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه
ریزیخراسانرضویبهایرنامیگوید:براساس
آخرین سرشــماری ۱۹۴ ،هــزار و  ۴۶۰واحد
مسکونی در استان خالی از سکنه است« .مجید
نعیمی» ادامه میدهد :از این تعداد  ۱۰۷هزار
و  ۵۳۵واحد در شهرستان مشهد قرار دارد که
 ۹۳هزار و  ۲۳۸واحد آن مربوط به شهر مشهد
اســت .رئیس اداره اقتصاد مسکن و مهندسی
بازآفرینــی شــهری اداره کل راه و شهرســازی

خراسان رضوی هم درباره تصمیم دولت مبنی
بر سامان دهی وضعیت خانه های خالی اظهار
می کنــد :به پیشــنهاد وزارت راه و شهرســازی
اعمال سیاست های انقباضی برای واحدهای
مسکونی خالی از سکنه در حال بررسی و اقدام
است« .تورج غالمشاهی» می افزاید :هم اکنون
برای ســامان دهی خانه های خالی در کشــور
اتخاذ سیاســت های انقباضی از جمله مالیات
های تکلیفی می تواند اثر گذار باشد.
•تجربه های جهانی

در اجرای این قانون و پس از گذشت این مدت،
ایراداتی به آن وارد شــده و بر اساس پژوهشی،
وزارت اقتصاد و دارایی الیحه اصالح آن را نیز به
هیئت دولت ارسال کرده است .یکی از چالش
هایاساسیکهدراینگزارشبهآناشارهشده،
شــیوه جمع آوری اطالعات مالــکان و به نوعی
متولی اصلی راه انــدازی ســامانه ملی امالک
بوده است .تجربه نگاری در این پژوهش نشان
میدهد ،در انگلیس بهعنوان کشــور موفق در
این حــوزه ،صفر تــا  ۱۰۰مالیات بــر خانههای
خالی توسط «شهرداریها» دریافت میشود.
شناســایی این خانهها توســط مراکز اطالعات
محلــهای تحــت نظــارت شــهرداریها بــا نــام
«فروشگاه آنالین» انجام میشود و مبلغ مالیات
نیز معادل ۵۰تا ۱۰۰درصد مالیات شهرداری
اســت .در فرانســه معادل  12.5تا  ۲۵درصد

اجارهبهــا از خانههــای خالی مالیــات دریافت
میشــود و حق مصادره این خانههــا بعد از ۱۸
ماه بــه نفع بدمســکنها وجود دارد .در آمریکا
نیز معادل  ۵تــا  ۱۰درصد قیمت روز مســکن،
مالیات دریافت میشود و در صورتی که مالکان
اطالعات خود را در سامانه خانههای خالی ثبت
نکنند ،مجازات میشوند .احمد زمانی معاون
پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور در برنامه
تلویزیونی پایــش گفته بــود :برای اجــرای این
طرح باید وزارت راه و شهرسازی سامانه امالک
و مستغالت را راه اندازی کند و تا زمانی که این
سامانه فعال نشود ،امکان شناسایی خانه های
خالی هم وجــود ندارد ،ضمــن این کــه در این
سامانه باید مدت خالی ماندن واحد مسکونی،
دلیلآنوتعدادواحدهابررسیشودکهالبتهدر
سال  ۹۴در قانون به این موضوع پرداخته شده
اســت .به گفته زمانی ،وزارت راه و شهرســازی
درباره اجرایی شــدن این ســامانه اعــام کرده
اســت ،به دلیل آن که شــهرداریها دسترسی
کامل به تمامــی اطالعات مســکن دارنــد ،راه
اندازی این ســامانه بــرای شــهرداری راحتتر
است .شهرداری بر حوزه مستغالت و مدیریت
آن و طبقــه بنــدی واحدهای مســکونی بهتر از
دولت و وزارت راه و شهرسازی اشراف دارد و اگر
بازنگریدرطراحیسامانهامالکصورتگیرد
و توسط شهرداریها انجام شود ،بسیار زودتر به
سرانجام میرسد.
•قانونی که اجرا نشد

اینقانونمهمکهقراربودراهکاریبرایمقابلهبا
سوداگریدربازارمسکنوجلوگیریازافزایش
قیمت غیرمنطقی باشد ،چهار سال است که در
سطح کالن نتوانسته متولی اصلی خود را برای
اجرا بیابد .ضمن این که در مراحل بعدی شیوه
درســت شناســایی میزان مالیات ،مــدت زمان
خالی ماندن ملــک و راه های بررســی و تخمین
زمان دقیــق آن و علت خالی مانــدن نیز از نکات
دیگریاست کهبایدبهآنتوجهکرد.اماواقعیت
ایناستکهاینقانونوجودداردودرصورتنیاز
میتواناصالحاتیراهمبرآناعمالکرد امامهم
ترین نکته درباره این قانون که همان اجرا شدن
آناست،بیعملماندهاست.

رئیساتحادیهقنادانوشیرینیفروشانمشهدگفت:
دربازارباکمبودشکرمواجههستیموامیدوارمشرکت
مادر تخصصی بــه داد ما برســد« .محمــد فرزانی» در
گفتوگوباایسنادرخصوصوضعیتبازارشیرینیدر
مشهد اظهار کرد :هم اکنون بازار سنگین است و مواد
اولیهگرانشده،دربازارباکمبودشکرمواجههستیم.
امیدوارم شــرکت مادر تخصصی به داد ما برســد .وی
افزود :شکر در وضعیت خوبی قرار ندارد  .شکر توسط
خود دولت گران شــده و کیلویی  650تومان افزایش
قیمتداشتهاست.درزمینهتحویلشکربهمانیزخلف
وعدهایصورتگرفتهکهامیدواریمبراساسقولیکه
داده شده تا پس فردا تحویل شــود .فرزانی بیان کرد:
حواله شــکر شیرینی ســازان مشــهد در مرداد امسال
 ۸۰۰تن بوده که از این مقدار تاکنون ۱۸۶تن تحویل
شــده و توزیع بقیه آن از  ۲۷مرداد متوقف شده است.
وی افزود :قیمت جدید شکر باید در حواله های جدید
شــرکت مادر تخصصی بازرگانی اعمال شود و عطف
به ماسبق نشود .تحویل نشدن بقیه حواله شکر مرداد
باعثایجادمشکالتیبرایشیرینیسازانوشیرینی
فروشاندرمشهدشدهاست.
•پاسخ اداره غله و خدمات بازرگانی

با وجــود این اظهــارات مدیــرکل اداره غلــه و خدمات
بازرگانیخراسانرضویبهایرنامیگوید:علتمشکل
کنونی در خصوص شــکر بیشــتر به کوتاهــی اتحادیه
در خــروج به موقــع حواله شــکر از انبار باز مــی گردد.
«حمیدرضانوری»افزود:بازاریاناغلبوقتیموجودی
شکر در بازار خوب و قیمت آن پایین است ،حواله شکر
خودراازانبارهایدولتیخارجنمیکننداماهمینکه
وضعیتشکردربازارتغییرمیکندوقیمتآنافزایش
می یابــد ،بالفاصله درصدد خروج همــه حواله خود از
انباربرمیآیند.ویمیافزاید:اتحادیهشیرینیسازان
مشهد باید همان روزی که حواله شکر صادر شد آن را
به طور کامل از انبار خارج می کرد اما این کار را نکرده
است.نوریمیافزاید:اتحادیهشیرینیسازانمشهد
باید طی ۴۸ســاعت حواله شــکر خود را از انبار خارج
کند اما این اتحادیه این کار را انجــام نداده و کاهلی در
خروج حواله شکر از انبار باعث این مشکل شده است.
بااینحالمشکلاتحادیهشیرینیسازانمشهدبرای
دریافت بقیه حواله های شــکر در حال پیگیری است.
ویتصریحکرد:هماکنونهیچکمبودیازنظرشکردر
بازارمشهدوجودندارداماقیمتآنافزایشیافتهواداره
کل غله نیز در حال توزیع ســهمیه شــکر طرح نذورات
محرموصفردربازاراستاناست.

دریچه خبرها
سازمانصمت استان:

معاوناقتصادیخبرداد:

افزایش 35درصدی حجم صادرات استان در 5ماه98

معاوناقتصادیاستاندارگفت:طیپنجماهگذشتهیکمیلیاردو ۵۱۸میلیون
تنکاالبهارزش ۶۴۷میلیوندالرازاســتانبه ۷۵کشورصادرشدهکهازنظر
وزن ۳۵درصد نسبت به سال گذشته بیشتر است« .علی رسولیان» در گفت و
گوباایرناافزود:دراینمدتسهمخراسانرضویازکلصادراتکشوراز4.1
درصد به 5درصد افزایش یافته است .وی همچنین با اشــاره به این که استان
خراسانرضویباصدورکاالبه ۷۵کشورجهاندرردیفسومیناستانکشور
ازنظربیشترینعملکرددراینزمینهقراردارد،اظهارکرد:شهرهاواستانهای

کشورهایخارجیدرارتباطباخراسان
رضویشاملسندوالهوردرپاکستان،
آخال و مرو در جمهوری ترکمنستان،
بیشــکک و اوش در قرقیزســتان،
چیمکنتدرقزاقستان،هرات،مزارشریف،فراهونیمروزدرافغانستانوبغداد،
کربال،نجفوبصرهدرعراق،دمشقوریفدرسوریه،قبلهدرآذربایجان،دوشنبه
وسغددرتاجیکستان،کازاندرروسیهوهمچنینپایتختکشورعماناست.

نرخ جدید برای نانوایی های آزادپز مشهد در حال بررسی است

رئیسادارهبازرگانیداخلیسازمانصمت،خراسانرضویگفت:نرخهای
جدیدبراینانواییهاینیمهیارانهای(آزادپز)درمشهدتوسطکمیسیونآرد
و نان در حال بررسی است و به زودی اعالم می شود« .حمیدرضا رجوعی»
در گفت و گو با ایرنا افزود :طبق تصمیم جدید دولت ،نانوایی های آزادپز به
نانواییهاینیمهیارانهایتغییرنامیافتهومانندنانواییهاییارانهایآردبه
نرخدولتیهرکیلو ۹هزارریالدریافتمیکنند.نانواییهاییارانهایطبق
مصوبه قبلی نرخ های نان را رعایت کرده و براســاس همان نرخنامه سابق

نان را می فروشــند امــا نانوایی های
نیمه یارانه ای پــس از ابالغ نرخنامه
های جدید ملزم بــه رعایت نرخ های
جدید خواهند بــود .وی گفــت۵۰ :
درصد نانوایی های مشهد نیمه یارانه ای و بقیه یارانه ای هستند و براساس
دستورالعملجدید ،هیچمجوزجدیدیبهتعدادمجوزهایمربوطبهنانوایی
هاییارانهاییانیمهیارانهایافزودهنمیشود.

معارفه فرمانده حوزه مقاومت بسیج
شهرداری و شورای شهر مشهد

تغییراقلیمگازکاردستمدیرعاملاینشرکتداد

حکم برکناری مدیرعامل شرکتگازاستان در مرحله اجرا
مسعود حمیدی  -اتفاقات سه سال گذشته در شرکت گاز
استان و دریافت وجوه اضافی از مشترکان ،کار دست مدیر
عامل این شــرکت داد و بر اســاس اعالم سخنگوی سازمان
تعزیرات حکومتی ،حکم برکناری وی در مرحله اجراست.
به گزارش ایرنا ،ســید یاســر رایگانی ســخنگوی ســازمان
تعزیرات حکومتی روز گذشــته در نشســت خبری تشــریح
اقدامات ســازمان تعزیرات گفت  :با شــکایت شــهروندان
درباره دریافت اضافه وجه گاز ،گزارش بررسی و مشخص
شد که در مواردی که کنتور خوانی انجام نمی شود؛ مبنای
محاســبه متوســط گیری ترکیبــی در نظر گرفته شــده که
موجب دریافــت اضافه وجه شــده اســت .رایگانــی اظهار
کرد :طبق قانون تعزیرات با توجه به میزان دریافت شده در
چهار دوره قبض ،شــرکت گاز خراسان رضوی به پرداخت
جریمه نقدی و استرداد وجوه اضافی محکوم شد و حکم به
برکناری مدیرعامل شرکت نیز صادر شــد که این حکم در
مرحله اجرای احکام است.
•اصل تخلف مربوط به پرونده تغییر اقلیم گاز

رئیس شــعبه  ۵تعزیــرات حکومتی اســتان در گفــت وگو با
خراســان رضــوی در خصــوص پرونــده مدیرعامل شــرکت

کشف لوازم
آرایشی و بهداشتی
مظنون به قاچاق
در نمایشگاه پاییزه !

گاز اســتان ضمــن تاییــد صــدور حکــم بــرای حمیــد فانی
مدیرعامل این شــرکت گفــت :اصل تخلف مربــوط به بحث
تغییــر اقلیم در قبــوض گاز مشــهد در ســال هــای 95و96
بــوده که باعــث شــد مبالغ زیــادی از شــهروندان مشــهدی
دریافت شــود .درواقع مقصــر اصلی این تخلــف مدیرعامل
شــرکت ملی گاز اســت اما آنها اعــام کردند بــه دلیل این
که تخلف در محدوده اســتان خراســان رضوی اتفاق افتاده
بایــد خــود مدیــران شــرکت گاز اســتان پاســخ گو باشــند.
«اسالمی» افزود :اگرچه مدیران شرکت گاز مدعی هستند
وجوه را بازگرداندهاند و اشتباهی از سوی آنها رخ نداده بود
امابههرحالتخلفجنبهعمومیداشتهوبایدبهآنرسیدگی
میشد.عالوهبراینپروندهدیگریدرخصوصکنتورخوانی
و قبوض فصل سرد و گرم سال ،به دلیل مشکالت موجود در
سیستم کنتور خوانی شرکت گاز به وجود آمده بود که مقصر
آن شــرکت گاز اســت و باعث ایجاد هزینه مازاد بــرای عموم
مشــترکین گاز شــده و به همین دلیل تعزیرات حکومتی به
موضوعورودکردهاست.
رئیــس شــعبه  ۵تعزیــرات حکومتــی اســتان گفــت :حکم
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان آقای حمید فانی به دفتر وی
ابالغشده و ایشان از قبول آن استنکاف کرده اما در هر حال

با حضور شــهردار مشــهد ،فرمانده حوزه مقاومت بســیج شــهید
اعلمی شهرداری و شــورای شــهر معارفه شــد .به گزارش پایگاه
اطالعرســانی شــهرداری مشــهد ،محمدرضا کالیی ،شــهردار
مشهد در این مراســم که با حضور جمعی از اعضای شورای شهر
و فرمانــده ســازمان بســیج ادارات و کارمندان خراســان رضوی
برگزار شــد ،گفت :معتقدیم با توجه به اقدامات و تالشهایی که
حوزه بسیج شهرداری و شورای شــهر مشهد طی چند سال اخیر
انجام داده اســت ،میتواند الگویی برای دیگر حوزهها باشد .وی
افزود :مدیریت شهری در راستای خدماترسانی و جلب رضایت
شهروندانبایدپویاوفعالباشدبنابراینپایگاههایبسیجفعالدر
مدیریت شهری و شورای شهر نیز باید در این مسیر حرکت کنند.
گفتنی است در این مراسم ســرهنگ محمدزاده تکریم و حسین
حســامی به عنوان فرمانده حوزه مقاومت بســیج شــهید اعلمی
شهرداری و شورای شهر معارفه شدند.

حکمصادروپروندهبهشعباجرایاحکامتعزیراتحکومتی
ارسالشدهاستکهبیانگرقطعیبودنحکماست.
•پیگیری خراسان برای اصالح اقلیم گاز مشهد
و بازگرداندن آبونمان به مشترکان

موضــوع تغییر اقلیــم در تعرفههــای قبوض گاز مشــهد در
بهمنمــاه ســال  95بــا ورود روزنامــه خراســان رضوی به
موضــوع و پیگیــری آن از وزیر نفــت و نماینــدگان مجلس،
به سرانجام رســید و درنهایت شــرکت ملی گاز مجبور شد
اقلیم مشهد در قبوض گاز را که از اقلیم  2به اقلیم  3تغییر
داده شــده بود و هزینههای زیادی بر دوش مشترکین گاز
در مشهد گذاشــته بود اصالح کند .با این پیگیری هااقلیم
مشــهد در قبوض گاز مجدد به اقلیم  2تغییر یافت و مبالغ
مازاد دریافت شده به مشــترکان بازگردانده شد.ماجرای
دریافت آبونمان گاز از مشــترکان در سال  ۹۶نیز موضوع
جنجال برانگیز دیگری بود که روزنامه خراسان به آن ورود
کرد .این ماجرا هم بــا ورود دیوان عدالــت اداری و صدور
رای علیه شــرکت گاز ،ختم به خیر شــد و مطالبه خراسان
برای احقــاق حق مــردم و بازگرداندن مبالــغ در فروردین
 ۹۷به ثمر نشست.

بهبودی نیا  -کارشناس مســئول اداره بازرسی سازمان صمت خراســان رضوی گفت:
در بازرســی های انجام شده توسط بازرسان حوزه قاچاق ســازمان صمت استان2000،
قلملوازمآرایشیبهداشتیمظنونبهقاچاقازنمایشگاهپاییزهمشهدکشفشد«.مهدی
مقدسی»افزود:بازرسانادارهبازرسیونظارتسازمانصمتاستانطیشبهایگذشته
پسازبررسیهایانجامشدهدرنمایشگاهبینالمللیبارصدهایمیدانیوردزنیمقادیری
کاالی قاچاق لوازم آرایشــی و بهداشتی ،در نهایت موفق به کشــف یک محموله قاچاق از

نرخحملونقلهرتنکیلومتر  176تومان
است

شرح عکس:برخی گزارش های خراسان در انتقاد از تغییر اقلیم گاز مشهد

یکواحدفروشدرنمایشگاههایپاییزهمشهدشدندوکاالهایکشفشدهبعدازتشکیل
پروندهدرمحلتوقیفشد.مقدسیخاطرنشانکرد:متاسفانهبرخیفروشندگانحاضردر
نمایشگاهکاالیقاچاقمیفروشندکهدرسالهایگذشتهنیزنمونههاییازکشفاینقبیل
کاالهادرپروندههایبازرسیموجوداست.ویتصریحکرد:سازمانصمتبرایبرخوردبا
اینمتخلفان،هموارهچندتیمتخصصیازکارشناسانحوزهمبارزهباقاچاقکاالرابهصورت
محسوسونامحسوسدرنمایشگاهبینالمللیمستقرمیکند.

روزگذشتهدرخبرجلسهستادتسهیلورفعموانعتولید کهبهنقل
ازخبرگزاریفارسدراینصفحهمنتشرشد،نرخهایاعالمشده
درخبرنادرستبودکهاینموضوعباگالیهفعاالنحملونقلهمراه
شد«.رضاتیموری»رئیسکانونکامیوندارانخراسانرضویدر
تماس با تحریریه خراسان ،در این باره گفت  :نرخ های منتشر شده
درخبرهزاربرابرمیزاناصلیدرجواینموضوعباعثایجادسواالت
وابهاماتمتعددیشدهاست.ویبااصالحآمارمنتشرشدهگفت:
ســال گذشــته نرخ حمل و نقل هر تن کیلومتر 103تومان بود که
امسال این رقم در استان تبدیل به 176تومان شده است و باتوجه
بهاینکهبازارکششافزایشقیمترانداردماکمتراز 140تومان
دریافت میکنیم .شــایان ذکر اســت ،پس از تمــاس رئیس کانون
کامیون داران خراســان رضوی و راهنمایی او ،موضوع توسط این
مسئولپیگیریوخبرخبرگزاریفارسنیزاصالحشد.

