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خودداری 60درصد پزشکان
مشهدی از ثبت کارت خوان
در سامانه امور مالیاتی
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باایسنا:

ترکیب وحدت ساز اصولگرایان
برای انتخابات باید بازبینی شود

در جلسه استاندار و مجمع نمایندگان استان با معاون رئیس جمهور مطرح شد

در حالی که آخرین مهلت نصب و راه اندازی کارت
خوان در مطب پزشــکان و فعاالن عرصه سالمت،
پایان مهر ماه امســال تعیین شــده اســت ،بخشی
از پزشکان مشــهد این اقدام را انجام نداده اند .بر
اساس آمار اداره کل مالیاتی خراسان رضوی ،هم
اکنون ۶۰درصد پزشکان مشهد برای ثبت کارت
خوان ها در سامانه امور مالیاتی اقدام نکرده اند.
به گزارش ایرنا ،معاون حسابرســی مالیاتی اداره
کل مالیاتی اســتان گفت :از مجمــوع بیش از پنج
هزار و  ۱۴۰پزشــک مشــهد کــه پرونــده مالیاتی
دارند ،تاکنون هزار و  ۹۹۰نفر اقدام به ثبت کارت
خوان های خــود کرده اند که حــدود  ۴۰درصد را
شامل می شود.
محمد آرانیــان افزود :اکنون تمام مشــکالت ثبت
کارت خــوان ها رفع شــده و هیــچ بهانــه ای از این
بابت وجود ندارد اما در عین حال اداره کل مالیاتی
آمادگــی 100درصــدی بــرای رفع مشــکالت به
صورت موردی از سوی هر پزشک را دارد.
وی اظهار کرد :مهلت مقرر برای ثبت نام پزشکان
در سامانه مالیاتی تا پایان مهرماه امسال پیش بینی
شده که اگر پس از مهلت مقرر پزشکان اقدام نکنند
در قالب کارگروهی ،مســئله شــائبه فرار مالیاتی
برای آنــان پیگیری می شــود .وی ادامه داد :طبق
تدابیر اتخاذ شــده ،تراکنش های بانکی این گونه
پزشکان و حتی حســاب های بانکی افراد خانواده
آنان قابل بررسی است.

موافقت با فروش امالک و مستغالت غیرضروری بنیاد شهید
برای حل مشکالت ایثارگران
گزارش خبری
مریم ترسول

معــاون رئیسجمهــور و رئیــس بنیاد شــهید
و امــور ایثارگــران کشــور بــا فــروش امالک و
مســتغالت بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران
خراسان رضوی که مورد نیاز نیستند ،موافقت
کرد .عصر دوشنبه جلســه مجمع نمایندگان
خراســانرضوی در مجلس شــورای اسالمی
با حضور حجت االسالم «شــهیدی محالتی»
معاونرئیسجمهورورئیسبنیادشهیدوامور
ایثارگران و همچنین «علیرضا رزمحســینی»
اســتاندار خراســان رضوی در تهــران برگزار
و تصمیــم گیــری هایی بــرای حل مشــکالت
ایثارگران و خانواده های شهدا در استان شد.
عضو مجمع نمایندگان استان درباره جزئیات
این جلسه به «خراسان رضوی» گفت  :یکی از

•نبود کارت خوان را به  ۱۵۲۶اطالع دهید

گزارش  6ماهه استان نشان می دهد

علی نخچیان سرپرســت روابط عمومــی اداره کل
امور مالیاتی اســتان نیز در این زمینه گفت :مردم
می تواننــد در صورت نبــود کارت خــوان در مطب
پزشکان ،مورد را به شماره  ۱۵۲۶اطالع دهند تا
پیگیری و برخوردهای الزم شود.
محمد پورقنبر مسئول سامانه ارتباط مردمی اداره
کل امور مالیاتی اســتان نیز یادآور شــد :طی نیمه
اول امســال  ۶۰شــکایت درباره اســتفاده نکردن
از کارت خوان در مطب پزشــکان مشــهد از طریق
سامانه  1526اطالع رسانی شده است.
• ۹۰درصد پزشکان مشهد کارت خوان دارند
اما همه آن ها به سیستم مالیاتی متصل نیست

همچنین رئیس ســازمان نظام پزشــکی مشهد در
گفت و گــو با ایرنــا ،تعــداد کل پزشــکان عمومی و
متخصص عضو این سازمان در مشهد و شهرستان
هــای تابعــه فریمــان ،ســرخس ،طرقبه شــاندیز و
چناران را حدود هفت هــزار و  ۵۰۰نفر اعالم کرد
و افزود :هم اکنون بیش از  ۹۰درصد پزشــکان در
مطب هــای خود کارت خــوان دارند ولــی همه آن
ها به سیســتم مالیاتی متصل نیســتند و همچنان
برخی مشــکالت نرم افزاری و ســخت افــزاری در
فرایند ثبت و اتصال کارت خوان ها از ســوی اداره
کل مالیاتی وجود دارد.
دکتر علــی بیرجنــدی نــژاد تصریح کــرد :جامعه
پزشکی مستثنا شدن پزشــکان از دیگر مشاغل در
زمینه پرداخت مالیات را اقدامی نامناسب قلمداد
می کند و از این بابت گالیه دارد از این رو همکاران
پزشک عالوه بر مشکالت نرم افزاری به این دلیل
تمایلی به ثبت و اتصال به سیستم مالیاتی ندارند.
دکتر بیــژن نــژاد  ،مدیــر اجرایــی ســازمان نظام
پزشــکی مشــهد نیز اظهار کرد :طبــق هماهنگی
های انجام شده از این پس کارت خوان های بانک
ملی بدون در نظر گرفتن تراکنش ها ،در مطب تمام
پزشکان نصب خواهد شد.
مدیر نظارت بــر درمان و اعتبار بخشــی دانشــگاه
علوم پزشــکی مشــهد هم گفت :ثبت نام پزشکان
در سامانه های فروش مالیاتی در زمره وظایف این
دانشگاه نیست و در حیطه اختیارات سازمان نظام
پزشــکی اســت .دکتر علی اصغر انجیدنی افزود:
با این حال تاکنون درباره اســتفاده از کارت خوان
در مطب پزشــکان ،جلســات هماهنگی از ســوی
دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد با مســئوالن بانک
ها ،ســازمان امور مالیاتــی و نظام پزشــکی برگزار
شده است.

•وعده پرداخت بدهی ها برای حل
مشکالت بیمه تکمیلی ایثارگران

گرمابی در خصوص مشکالت بیمه تکمیلی

معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری خبر داد

افزایش جابه جایی بار و مسافر در استان

تخصیص22درصدازاعتباراتتملکداراییاستاندرنیمهاول سال

در شــش ماه ابتدایی امســال ،میزان حمل بار و مسافر در اســتان با ناوگان حمل و
نقل عمومی به ترتیب  2/2و  2/3درصد افزایش یافته اســت.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی گفت
 :طی نیمه نخســت امســال و بر اســاس ثبت بارنامه ها ۱۵ ،میلیــون و  ۶۶۷هزار و
 ۹۷۰تــن کاال در قالب یــک میلیون و  ۵۵هزار ســفر توســط نــاوگان عمومی باری
استان جابه جا شده که بر این اســاس میزان کاالی حمل شده  2.8درصد افزایش
یافتــه و تعداد ســفر نیز  2.2درصــد کاهش داشته اســت« .جواد وحدتــی فرد» در
گفت وگو با ایرنا افزود  :در مدت یاد شــده  ۱۰میلیون و  ۱۵۹هزار و  ۵۱۹مســافر
در قالب  ۶۳۱هزار ســفر از خراســان رضوی به مقاصد داخل و خارج اســتان سفر
کرده اند که به رغم افزایش  3.2درصدی شــمار مســافران ،تعداد ســفرها کاهش
داشته است.

معاون هماهنگی امورعمرانی اســتانداری از تخصیص 22درصــدی اعتبارات مصوب
تملک دارایی های سرمایه ای استان در نیمه اول سال خبر داد .به گزارش پایگاه اطالع
رسانی معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری« ،احمد یزدان پناه» اعالم کرد  :جمع
کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای اســتان در بودجه  98به میزان 11میلیون
و821هزار و  617ریال بوده که  ۲میلیون و  641هزار و 981ریال آن تخصیص یافته
اســت .وی افزود :در این مدت 40درصد از اعتبارات ســفر ریاســت جمهوری 8/56،
درصد از اعتبارات ماده ( 10مربوط به مدیریــت بحران) و حدود 20درصد از اعتبارات
ابالغی دیگــر ردیف های متفرقه نیز تخصیص داده شــده اســت .یزدان پناه با اشــاره به
پیش بینی اجرای 3954پروژه عمرانی در سال مالی جاری تاکید کرد  :مقامات استان
پیگیر تخصیص هرچه ســریع تر و کامل تر اعتبــارات تملک دارایی های ســرمایه ای در
سال  98هستند.

گرانی رب با وجود ارزانیگوجه فرنگی ،سنت پخت رب در خانه ها را احیا کرد

رب خانگی،نصف قیمت بازار

سال ها قبل ،در فصل برداشت گوجه فرنگی ،بسیاری از خانواده
ها دست به کار می شدند تا با پختن رب ،هم محصولی مطمئن و
خانگیتولیدکنند،همبااینکاردرهزینههایاقتصادیخانواده
صرفه جویی داشته باشند .نکته جالب این جاست که این روزها
پس از سال ها ،بار دیگر این فرهنگ احیا شــده و برخی خانواده
ها اقدام به پخت رب خانگی کرده اند .دلیل آن هم واضح است،
گرانی رب با وجود ارزانی گوجه مهم ترین دلیل آن بوده است.
•نصف قیمت

خانمی کــه در خانــه و برای اولیــن بار رب درســت کرده اســت،
میگوید :امسال برای اولین بار به دلیل افزایش قیمت بسیار زیاد
رب گوجه فرنگی ،تصمیم گرفتیم خانوادگی رب درســت کنیم،
به همین دلیل  80کیلوگرم گوجه فرنگی با قیمت کیلویی هزار
تومان خریدیم .آبگیری گوجه فرنگی ها با دســت و بدون وسیله
کمیسختاستبههمیندلیلگوجههاراخارجازمنزلآبگیری
کردیم که هزینه این کار  40هزار تومان بود و پس از آن حدود 22
کیلوربدرستکردیم.اگرمیخواستیمهمینمقداررببازاری
خریداری کنیم به نظرم دو برابر این مبلغ هزینه داشت.
•نگران بودیم گران تر شود

یکی دیگر از کسانی که امسال برای اولین بار رب خانگی تهیه
کرده می گوید :ترسیدیم بازهم در زمستان قیمت رب باال برود
وبامشکلمواجهشویم.بههمیندلیلتصمیمگرفتممثلقدیم
که مادرم همیشه این کار را با اهالی فامیل در یک روز و یک جا
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رئیس انجمن سینمای جوان مشهد با انتقاد از کم توجهی به هنرمندان بومی:

بسیاری از هنرمندان مشهد پایتخت نشین شده اند

رئیس انجمن سینمای جوان مشهد گفت :تعداد
زیادی از ســینماگران مــا بهعنوان عوامــل تولید
فیلم ،پایتختنشــین شــدهاند در صورتــی که اگر
مدیران ما از پروژههای ســینمایی حمایت کنند،
ما هم نویســنده و فیلــم نامهنویس خــوب داریم و
هم کارگردان کاربلد و عوامل حرفهای« .نســرین
شــاهمحمدی» در گفت وگو با ایســنا افزود :اغلب
هنرمنــدان گلــه دارند که مدیران مشــهد یــا آنان
را نمیشناســند یا بــه آن هــا اعتمــاد نمیکنند و
پروژههای بزرگ را به هنرمندان تهرانی سفارش
میدهند؛ در صورتیکه ما در سینمای حرفهای،
هنرمنــدان نــامآور و شــاخص بســیاری داریم که
مشــهدی هســتند .وی تصریح کــرد  :ایــن که در
مشهدفیلمرونقنداردوسینمایمشهدبهتنهایی

موضوعاتی که در این جلسه درباره آن گفت و
گو شد ،فروش امالک و مســتغالت اداره کل
بنیاد شهید اســتان که مورد نیاز نیست ،بود.
«حمید گرمابی» افزود  :سیاســت کلی دولت
واگذاری این گونه امالک و مستغالت است و
به همه سازمان ها و ادارات ابالغ شده که اگر
امالک و مســتغالتی دارند که مورد نیازشان

نیست ،بهتر است فروخته و صرف هزینه های
مربوط شود که بنیاد شــهید هم از آن مستثنا
نیســت .نماینده مردم نیشــابور ادامه داد :بر
همیناساسرئیسبنیادشهیدهمقولدادند
به طور قطع اگر چنین مواردی در استان وجود
داشته باشــد ،باید اقدام و همه درآمد حاصل
از آن در خود اســتان خراســان رضوی و برای
حل مشکالت ایثارگران اســتان صرف شود.
وی افزود  :رئیس بنیاد شهید اعالم کردند اگر
مواردی در استان هســت ،می توانید بررسی
کنید و در صورت رسیدن به این نتیجه که این
امالکومستغالتموردنیازنیست،میتوانید
اقدام به فروش کنید.

ایثارگران استان و بدهی ها به شرکت بیمه
کننــده نیز گفــت :این بدهــی بنیاد شــهید
اســتان ،مربوط به بازه زمانی ابتدای ســال
 98تا کنون اســت کــه البته در ایــن مدت،
پرداخــت هایــی هم صــورت گرفته اســت.
وی افزود  :بنا شد یک ســوم از این بدهی از
محل بودجــه معمول ماهانه پرداخت شــود
که بخش عمــده آن ،تا پایــان هفته جاری و
بخشــی دیگر تا یکــی دو هفته آینــده انجام
می شود.
عضو مجمع نمایندگان استان تصریح کرد :
مشــکل بدهی بنیاد شــهید به شرکت های
بیمه گــر ،در نقــاط دیگر کشــور هــم وجود
دارد ،چــرا کــه بــه هــر حــال بحــث کمبود
بودجه یا تاخیر در پرداخــت آن وجود دارد
و به دلیل افزایــش قیمت ها ،ممکن اســت
بودجه های معمول جواب گو نباشد.

ومستقلشناختهشدهنیست،بهمدیرانسینمایی
برمیگردد که بستر مناســبی را برای هنرمندان
مهیــا نمیکننــد .شــاه محمــدی ادامــه داد :هم
مدیران و هم ســینماگران باید دست به دست هم
دهند و جان تازهای به کالبد سینمای شهر مشهد
بدمند.رئیــس انجمــن ســینمای جــوان مشــهد
همچنین گفت :سالهاســت صحبت از ســاخت
شهرک سینمایی شده اما به انجام نرسیده است.
در خصوص شهرک انیمیشــن هم بسیار صحبت
شــد و تا حدودی هم کار پیــش رفت ،امــا به دلیل
نبود حمایت کامل ،ابتر ماند .نداشتن خانه سینما
و نبود صنوف ســینمایی هم باعث شــده که اغلب
هنرمندان ســینماگر ،خالف میل باطنی خود به
پایتختمهاجرتکنند.

انجام می دادند انجام بدهم  .با این کار هم یاد گذشته و دوران
کودکی افتادم هم به اقتصاد خانواده کمک شــد .فکر می کنم
صرفه جویی خوبی انجام دادیم.
• 50کیلو گوجه فرنگی خریدیم و رب درست کردیم

یکی از مشتری های پر و پا قرص رب های خانگی هم می گوید:
یکی از دوستان من همیشه این کار را انجام می داد و من هم از
او این رب ها را می خریدم ،البته خیلی تفاوت قیمت آن چنانی
با رب بازاری نمی کرد اما به دلیل اطمینان از سالمت و تازگی
آنهمیشهازآنهااستفادهمیکردموکمتربهفکرمسائلمالی
بودم.اماامسالباتوجهبهاینکهقیمتگوجهفرنگیبهکیلویی
حدود هزار تومان رسید هرطور که حساب کردیم بسیار مقرون
به صرفه تر بود و به همین دلیل 50کیلو گوجه فرنگی خریدیم و
در خانه رب درست کردیم .فکر می کردم خیلی سخت تر از این
ها باشــد اما اصال این طور نبود و در یک روز همــه کارها از ابتدا
تا انتها انجام شــد .به هرحال زحمت دارد اما واقعا لذت خوبی
داشــت ،چون هر لحظه در مراحل مختلف به یاد مادر مرحومم
بودم که هرسال برای همه خانواده با عشق این کار را انجام می
داد و برایمان می فرستاد.
•توضیحات رئیس اتحادیه

رئیس اتحادیه میو ه و سبزیفروشان مشهد هم با تایید افزایش
تقاضابرایخریدگوجهفرنگیدرماههایاخیرمیگوید:قیمت
گوجهدرمشهدبرایگوجههایربیحدود 1000تومانوبرای

گوجه های معمولی و خوب بین 1200تا 1800تومان در بازار
ترهباراستودرخردهفروشیهابین 1800تا 2200تومانبه
فروش می رسد« .حسین مصدق» می افزاید :البته قیمت گوجه
فرنگی در مقاطعی به کیلویی  800تومان هم رسید هرچند که
ما با کاهش شــدید قیمت محصوالت موافق نیســتیم چون اگر
قیمت به طور غیر منطقی کاهش پیدا کند رغبت را برای کاشت
مجدد محصول از کشــاورز خواهد گرفت و باید شــرایط بازار به
گونه ای باشد که صرفه اقتصادی برای همه طرف های معامله
مثبت و با ارزش باشــد .مصدق همچنین می گوید :رشد تقاضا
برای گوجه فرنگی وجود داشته اما این به معنای فراوانی گوجه
ربی در بازار عرضه نیست چون از نظر ما کیفیت الزم برای خرده
فروشــی را ندارد و به طور محدود و غیرمجــاز در برخی واحد ها
فروخته میشود.

دبیرجبههآرمانخواهان
واقعبیــن در گفت وگو با
خبرگــزاری ایســنا،
توضیحاتیدربارهرویکرد
ایــن جبهــه در انتخابات
مجلس شورای اسالمی
ارائــه کــرد« .مرتضــی
کاملنواب» در ایــن باره گفت  :ما به شــکل مبنایی در
تشــکیالت آرمانخواهان واقعبین معتقد هستیم که
وحدتوهمگراییاولویتدارد،اینمسئلهبرایمامهم
بودهوموضوعیاستکهنمیتوانیمازآنغفلتکنیمو
بهآناعتقادداریم.اینمسئلهدرباره اصلوحدتبوده
که جریان هــای اصولگرا دور هم جمع میشــوند و در
سطح مشهد و ملی به لیست واحد و توافق میرسند.
این سازوکار وحدت مهم است و موضوعیت دارد .وی
با انتقاد از دعوت نکردن تشکیالتی از این جبهه برای
حضور در جلسات شورای وحدت افزود :امیدواریم در
مجموعهوحدتتدابیرالزمرابهخرجدهندوخروجی
مجموعهوحدتموردتوافقهمهجریانهاوگروههای
اصولگرا در مشهد باشد .اگر به هر دلیل این ساز وکار
ناقص و اشــکاالت جدی به آن وارد و وحدتی حول آن
شکل نگرفته باشد ،مجموعه آرمانخواهان واقعبین
نیز تصمیــم خــود را در آن شــرایط خواهــد گرفت اما
هم اکنون چنین ادعایــی نداریم .این فعال سیاســی
اصولگرا بیان کرد :امیدواریم به لیســت واحد دســت
پیداکنیمومهمتریننکتهایکهبرایرسیدنبهچنین
نقطــه مطلوبی کمــک میکند این اســت کــه ترکیب
وحدتساز مورد بازبینی قرار گیرد .این مهم بوده که
ترکیب وحدتساز با چه شاخصی جمع شده و شکل
گرفته است؟ آیا نقش تشکلها به میزانی که بر اساس
بدنهاجتماعیوهویتسیاسیخودفعالیتمیکنند
و بخشــی از بدنه اجتماعی شــهر را پوشش میدهند
لحاظشدهیاقراراستاینترکیببراساسصداییکه
ازبرخیافرادوجریانهاشنیدهمیشودتدوینشود؟
•بنانداریملیستمجزامنتشرکنیم

کاملنواب بیــان کرد :مــا بنــای از بین بــردن و ایجاد
خدشــه در وحدت را نداریم ،بنای ما همگرایی است.
مشخص نیست در نهایت چه ارتباطی بین تشکیالت
ما و مجموعه وحــدت رخ دهــد ،اما بنا نداریم لیســت
مجزا منتشر کنیم ،میتوانیم لیست خود را در اختیار
مجموعه وحــدت قــرار دهیم ،لیســتی کــه محصول
هماندیشــی اعضا خواهد بود .وی دربــاره نگاه کلی و
رویکردجبههآرمانخواهانواقعبیندربارهانتخابات
نیزگفت:نگاهماایناستکهمیتوانازظرفیتشرکت
درانتخاباتومعرفینفراتبرایکرسیهایمختلف
به عنوان فرصتی بــرای خدمت بهتــر و در واقع ایجاد
کارآمدی بیشــتر در نظام اســتفاده کرد ،از این جهت
این که لیستی در انتخابات داشته باشیم موضوعیت
ندارد .کاملنــواب افزود :ما به عنوان یک تشــکیالت
دارای بدنه ،احساس میکنیم باید شرکت و حضور ما
در انتخابات با جریانهــا و مجموعههایی که عمدتا به
شــکل ریشســفیدی و افرادی که دور هم جمع شده
و میخواهند به شــکل محدود فعالیت داشته باشند،
متفاوتباشد.درتشکیالتمااستقبالفراوانیازسوی
جوانانوجودداردواگرمامیخواهیمکنشسیاسیرا
ترتیبدهیمبایدبامشارکتحداکثریاینبدنهباشد.
این فعال سیاســی اصولگرا ادامه داد :برای انتخابات
مجلسنگاهتشکیالتماایناستکهبتوانیمبراساس
شاخصهایی که استخراج شــده ،از افرادی که نامزد
هستند دعوت کنیم تا در جلســات از خود دفاع کنند،
ایدهها و مواضع خود را بیان و به پرسشهایی که بدنه
تشکیالتازآنهاخواهدداشت،پاسخدهند.
•مجلسیازدهمبایدکارآمدباشد

این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به این که بر اساس
آمار و نظرسنجیها از مردم در فضای کشور و استان،
نگرش مثبتی به عملکرد نماینــدگان در مجلس دهم
وجودنداردافزود:مهمترینویژگیکهمانهصرفابرای
نمایندگانبلکهبرایاعضایمجلسیازدهمپیشبینی
میکنیم ،کارآمدی مجلس بوده ،یعنی نگاه ما به این
استکهمجلسیازدهمبایدمجلسیبانشاط،باانگیزه
وکارآمدباشد.

