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معاون اداره کل مالیاتی استان
مطرح کرد:

معاون کمیته امداد
خراسان رضوی:

مردم استان ۱۱۸میلیارد ریال صدقه
پرداخت کردند
مدیرعاملسازمانحملونقل
وترافیکشهرداریخبرداد:

شناسایی 10نقطه
سیاه پر تصادف
درمشهد
صفحه4
جوابیهآموزشو پرورش
به ادعای عموی
دانشآموزغرق شده
درتایباد
صفحه7

تاکید استاندار بر
ضرورت تامین همه
نیازهای زائران پیاده

خودداری60درصدپزشکانمشهدیاز
ثبتکارتخواندرسامانهامورمالیاتی
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دبیرجبههآرمانخواهان
واقعبیندرگفتوگوباایسنا:

چهارشنبه  24 /مهر  17 / 1398صفر 1441
8صفحه/شماره  / 4252قیمت 600 :تومان

ترکیب وحدت ساز
اصولگرایانبرایانتخابات
بایدبازبینیشود

روایت یک روز زباله گردی؛ از درآمدهای عجیب
تا دردسرهای غریب

تجربه نگاری
خبرنگارخراسان
ازیک روز زبالهگردی

صفحه3

گرانی رب با وجود ارزانی
گوجهفرنگی،سنتپخت
ربدرخانههارااحیاکرد

رب خانگی نصف
قیمت بازار

بازدیدشهردارمشهد
4
و 2معاوناستاندار
ازکشفرود

صفحه5

الیحه نرخ عوارض
پروانه ساختمان در
مشهد در بوته نقد
و بررسی
صفحه1

شاگردان یحیی به
تارتاررسیدند
صفحه6
اخبار
جامعه

بهار گل های داوودی
در پاییز پارک ملت مشهد

همزمــان با فــرا رســیدن فصــل پاییز،
جشنواره گل های داوودی در بوستان
ملت مشهد اجرا و با کشت تعداد زیادی
بوته گل داوودی در این بوستان ،پاییز
پارک ملت ،جلوه زیبایی به خود گرفته
است.

استاندار:

آمادگی داریم نقش بانوان
در مدیریت را افزایش دهیم

اســتاندار گفــت :آمادگــی داریــم تا به
صورت واقعی نقش بانوان را در عرصه
مدیریتــی اســتان افزایــش دهیــم .به
گــزارش روابــط عمومی اســتانداری،
علیرضا رزمحســینی در جلسه کمیته
مشــورتی زنان اســتان ،اظهار کرد :با
این کــه معتقدیم حفظ کیــان خانواده
در اولویــت تمــام مســائل قــرار دارد و
نباید به این مسئله خدشه ای وارد شود
اما به هرحال آمادگی داریم به صورت
واقعی نقــش بانوان را در اداره اســتان
بیشــتر کنیم .وی با بیان این که بانوان
جزو ســالم ترین و پاک ترین قشرهای
جامعه محســوب مــی شــوند ،تصریح
کرد :بانوان می توانند به عنوان یاوران
اقتصــادی در کــم کردن بوروکراســی
اداری به ما کمک کنند.

پرواز به سرزمینخورشید با
هدایت2بانویخلبان ایرانی
روز گذشــته بــرای نخســتین بــار،
پروازی که هــر دو خلبــان آن از بانوان
ایرانی بودند ،مســافران را از تهران به
مشــهد الرضا(ع) رســاندند« .نشــاط
جهانــداری» بــه عنــوان خلبــان اول و
«فروز فیروزی» به عنــوان خلبان دوم،
در مســیر پــروازی تهــران به مشــهد و
بالعکس ،با شماره های پروازی۴۰۴۱
و  ۴۰۴۰به ترتیب  ۱۷۱و  ۱۶۰مسافر
را جابه جا کردند.

آماده میشوم برای کاری که هیچ وقت تجربه اش نکرده بودم .ساعت 8صبح است ،لباس
و کفش های پاره ای را که از قبل آماده کرده بودم میپوشم ،با کیسه های خالی به دست ،از
خانه بیرون میآیم اما هنوز درکی از شرایطی که در آن هستم ندارم تا این که کنار پیادهرو،
اولین کیسه زباله را میبینم و به سرعت پاره اش می کنم و با دست ...

اعزامپزشکمتخصص
واختصاص 100میلیون
بهبیمارستاندرگز
پس از گزارش خراسان

صفحه4

عکس :فارس

ورزشگاهامامرضا(ع)میزبان
مرحلهیکهشتمنهایی
جامحذفی:

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

موافقتبافروشامالکومستغالتغیرضروری
بنیادشهیدبرایحلمشکالتایثارگران

صفحه3

الیحه نرخ عوارض پروانه ساختمان در مشهد در بوته نقد و بررسی
الیحه نرخ عوارض پروانه ســاختمان در مشهد هر
چندهنوزبهصحنشورایشهرنرسیده،مخالفانی
درمیانسازندگانوانبوهسازانمسکنپیداکرده
اســت .به گزارش ایرنــا ،فرید اصغری پور مشــاور
معاونمالیوپشتیبانیشهرداریمشهدشامگاه
دوشنبهدرنشستبررسیمبانیمحاسباتیالیحه
درآمدیشهرداریمشهدگفت:برایاصالحبهای
صدور پروانه ساختمان ،شهر مشهد به ۱۵۳پهنه
تقسیم شده و فرایندهای محاسباتی دقیق و یک
فرایند علمی مطابق با دیگر مکان های دنیا انجام
و آمار صــدور پروانه و قیمت آپارتمان در ۱۰ســال
اخیر بررسی شده است .وی اظهار کرد :وضعیت
بازار،پیشبینیآیندهوپیشنهادهایانبوهسازان
در این زمینه در نظر گرفته شده و نرخ عوارض یاد
شــده در برخی مناطق افزایش داشته و در برخی
دیگر ثابت مانده است .وی گفت :شهرداری مایل
به افزایش صدور پروانه های ســاخت نیســت زیرا
هزینهشهرداریمشهدساالنه 100هزارمیلیارد
ریال اســت در حالی که  ۱۵هزار میلیارد ریال آن
از صدور پروانه به دســت می آید و ایــن مبلغ برای
تامین درآمدها تعیین کننده نیســت .اصغری پور
افزود :در مقابل هر پروانه ساخت آپارتمان ،نیاز به
فضای سبز ،آســفالت و جمع آوری پسماند داریم
که مادام العمر باید انجام شــود به عبارتی چندین
برابر درآمد صدور پروانه باید هزینه شود به همین
دلیل تمایلی به صدور پروانه نداریم اما اگر این کار
هم انجام نشود ۲۵۶،شغل که ارتباط مستقیم با
حوزهساختوسازدارد،تعطیلمیشود .اصغری
پورادامهداد:ازسال ۹۶هزینههایمصالح۲۱۰
برابر،هزینههایشهرداریحدوددوبرابروقیمت
زمین تقریبا ســه برابر و بــه طور میانگیــن عوامل
موثر در قیمت کمتر از ســه برابر شده اما محصول

نهایی ســه برابر افزایش قیمت داشته و سود آن به
جیب سازندگان رفته است .وی افزود :در فروش
هر متر مربع ســاختمان ســهم شــهرداری به طور
میانگین ۶درصد اســت این میزان به هیچ عنوان
هیچ پــروژه اقتصــادی را موجه یا غیــر موجه نمی
ســازد .ســهم شــهرداری در حوزه های کم درآمد
نیز کمتر از یــک درصد و بیشــترین آن  ۱۱درصد
است.بهرامفالحتیرئیسادارهتشخیصوتامین
منابعدرآمدیشهرداریمشهدنیزدرایننشست
گفت :در سال  ۹۴قانون مالیات مستقیم اصالح
شــد .ماده ۶۴این قانون اجازه می دهد بر مبنای
 ۲درصد قیمت روز ،ارزش معامالتی تعیین شود.
همین قانون مشــخص کرده بود که این ارزش هر
ســال  ۲تا  ۲۰درصد افزایش یابد .وی افزود :این
اقدام در مشهد طی سال  ۹۵بر مبنای افزایش ۲
درصد انجام شــد .در ســال ۹۶انجام نشد و سال
گذشتهبرمبنای ۶درصدانجامشد،هرچندسال
ت ها افزایش بسیار پیدا کرد اما بهای
گذشته قیم 
پروانهساختمانبراینمبناافزایشنیافت.
•واکنشاتحادیهمشاورانامالک

ازسویدیگررئیساتحادیهمشاورانامالکمشهد
اینافزایشهزینهصدورپروانههایساختمانیدر
مشهد را زمینه ساز گرانی مسکن دانست و گفت:
شهرداریهزینهصدورپروانهرا ۳۰درصدافزایش
دادهاستبنابراینسازندگانامالکبایدباقیمت
تمامشدهجدیدخانههارابهفروشبرسانندوطبعا
با افزایش قیمت همراه اســت« .علی مرادزاده» در
گفتوگوباباشگاهخبرنگارانافزود:دراینزمینه
پیگیریهایزیادیباشهرداریوهمچنینپلیس
امنیت اقتصــادی مبنی بر کاهش عــوارض پروانه
ساختداشتیماماتاکنونبهنتیجهنرسیدهایم.

صفحه3

بهارگلهایداوودیدرپاییزپارکملتمشهد

صفحه1

روح تازه
درکالبد
بیمارستاندرگز
صفحه7

