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تصمیم سران قوا ،بهترین
راه نجات کشور و منافع ملی

اخبار
اقتصادی

کاهش 20درصدی مصرف بنزین
در استان

درخواستاستانداربرایورود بازرسیبهرونداجرایمصوباتستادتسهیل
استاندار خطاب به رئیس سازمان صمت :از صنایع عذرخواهی کنید ،الزم نیست در گوش بنده چیزی بگویید

کرده اند یا فعالیت شــان تعطیلشــدهاســت .در
جلســات متعددی که با تأمین اجتماعی داشتیم
هم به نتیجه خاصی نرسیدیم .سپس نمایندگان
انجمنهایشرکتهایمهندسیمشاورنیزادعاها
و مســتندات خود را در خصوص همکاری نکردن
اداره کل تأمین اجتماعی ارائــه کردند و مدیرکل
تأمین اجتماعی استان نیز دفاعیات و استناداتی
برای اثبــات تعامــل این دســتگاه با شــرکتهای
مهندسیمشاورارائهکرد.

گزارش جلسه
مسعود حمیدی

اســتاندار با انتقاد از تعلل برخی دســتگاهها در
اجرای مصوبات ســتاد تســهیل خواســتار ورود
بازرسی اســتان به این موضوع شــد .به گزارش
خراسانرضوی،جلسهستادتسهیلورفعموانع
تولیداستانروزگذشتهبرگزارشدتادرخصوص،
مشکالت تقسیط بدهیهای مالیاتی واحدهای
تولیدی ،حق بیمه شرکتهای مهندسی مشاور
و امکان ارائه خدمات به واحدهای تولیدی بدون
نیاز به ارائه ســند پایان کار ،تصمیمگیری شود.
یکی از موضوعات مهمی که در این جلسه مطرح
شــد در خصوص احیای شــش واحد تولیدی در
استان و همکاری اداره کل مالیات برای تقسیط
بدهیهای ایــن واحدها بر اســاس مصوبه چهار
ماه قبل ســتاد تســهیل اســتان بود که از یکسو
نمایندگان بخــش خصوصی و دبیرخانه ســتاد
مدعی بودند امور مالیاتی همکاری الزم را انجام
نمیدهد و از سویی مدیرکل امور مالیاتی مدعی
شــد فرمهای مدنظر بــرای برنامه احیــای واحد
توسط واحدهای متقاضی تکمیلنشده است.
•هیچ مخالفتی با تقسیط بدهی واحدهای
تولیدی نداریم

یعقوب نژاد ،مدیرکل امور مالیاتی اســتان اظهار
کرد :ما هیچ مخالفتی با تقسیط بدهی واحدهای
تولیدیبهمدتششماهنداریموهرتصمیمیکه
در ستاد تسهیل مصوب شود اجرا خواهیم کرد .از
سویی بر اساس مصوبه شــورای اقتصادی کشور
هر واحد تولیدی که درخواست تقسیط مطالبات
از 36ماه به 60ماه را داشته باشد باید برنامه خود
برای احیای تولید را ارائه کند.

•بازرسی کل استان رسیدگی میکند

عکس :استانداری

امنیــت و آرامش ،حــق مردم اســت و همــه ارکان
نظام نیز همه همت خود را باید به کار گیرند تا این
دو گوهر گران ســنگ از آســیب بدخواهان مصون
بماند .در پنــاه امنیت و بر بســتر آرامش اســت که
می توان از دل مشــکالت ،راهی به ســوی شرایط
بهتر گشــود و اال از میان لهیب آتش زبانه کشیده،
نه تنها نمی توان راهی بــه موفقیت باز کرد که دود
آن نیز ،چشــم را کــور می کنــد .با چشــم نابینا هم
نمی شود راه را از چاه باز شناخت و چه بسا افرادی
در شرایطی چنین به چاه و چاله افتند که اقتضای
شرایط فتنه آلود است.
ما خبرنگاران و اصحاب رسانه استان امام رضا (ع)
که شــهروندان کف جامعه و همــراه و همدرد و هم
نفس مردم هستیم ،با درک شرایط کنونی ،ضمن
دعوت مــردم بــه آرامــش و تدبیــر امــور ،اقدامات
هنجارشــکنانه و اغتشاشــات عده ای معدود را که
به جنگ امنیــت و منافع ملــی آمده اند ،به شــدت
محکوم می کنیم .ما باور داریم کــه ایرانی ،نجیب
و اعتــراض او نیز بــر منطــق و قاعده نجابت اســت
بنابراین ،آتش افــروزی و تخریب امــوال عمومی و
خصوصی در قاموس فکری مــردم راه ندارد و باید
حســاب افرادی راکه آتــش در خرمــن جامعه می
زنند از مردم جدا دانســت و با تکریم مــردم و توجه
مدبرانه به خواسته هایشــان ،دست متجاسرین را
از سر اموال و آرامش مردم کوتاه کرد.
قطعا تصمیم سران قوا و قوه های عاقل و برنامه ریز
مدیریت کشــور که مورد تایید و تاکید رهبر فرزانه
انقالب ،حضرت آیت ا ...خامنه ای (مدظله العالی)
نیز است ،بهترین راه برای نجات کشور و منافع ملی
در شرایط فعلی است .این مهم نیز با همگرایی ملی
و مدیریت بهینه منابع میسر است .باید همه ما خود
را با شرایط جدید وفق دهیم و کمربندهای همت را
محکم کنیم که ایران امروز به آرامش و هوشیاری و
عمل مومنانه همه فرزنــدان خویش نیاز دارد .ایام
عزت ایران و ایرانی ،مستدام باد.

ضمنانتقادشدیدازصمتومالیاتمطرحشد

•انتقاد شدید استاندار

استاندار و رئیس ستاد تسهیل استان در واکنش
به موضوعات مطرحشده در این خصوص ،گفت:
بر اساس مســتندات واحدهای تولیدی برنامهها
و مدارک مورد نیــاز را به ســازمان صنعت ،معدن
و تجارت تحویــل دادهانــد و ما درخواســت داریم
ســازمان بازرســی به ایــن موضــوع ورود کند که
چــرا یــک مصوبه ســتاد تســهیل چهار ماه اســت
اجرایی نشــده اســت ،اینهــا زمینههای فســاد
اداری هســتند .وی خطــاب بــه رئیس ســازمان
صمت اظهار کرد :اگر این جلسه تشکیل نمیشد
آیا این مصوبات باز دو ماه دیگر معطل میشد؟ این
مماشاتکردن،مصلحتاندیشیوسیاسیکاری
روزگار ما را به این جا رسانده است ،واضح بگویید
اداره مالیــات همــکاری نمیکنــد ،چــرا جرئــت
نمیکنیــد بگوییــد؟ ایــن نارضایتیها بــه دلیل
ناکارآمدی ماست؟ شما بهعنوان رئیس سازمان
صنعت از صنایع عذرخواهی کنید که چندین ماه
کار آنها را انجام ندادهاید .الزم نیســت در گوش

رئیس ستاد انتخابات استان اعالم کرد:

ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس ،از 10آذر به مدت 7روز

مدیر شــرکت ملی پخش فراوردههای نفتی منطقه
خراسان رضوی گفت :بعد از اعالم نرخ جدید بنزین
مصرف این فراورده در این منطقه  ۲۰درصد کاهش
یافت« .علی اصغر اصغری» روز گذشته در گفت و گو
با ایرنا افزود :پیش از اعالم نرخ جدید روزانه شــش
میلیــون و  ۲۰۰هزار لیتــر بنزین در ایــن منطقه به
مصرف میرسید که از  ۲۴آبان و اعالم نرخ جدید،
مصــرف آن کاهــش محسوســی داشــته و بــه طــور
میانگین به پنج میلیون لیتر در روز رسیده است.

 118هزارهکتاراراضیاستان
زیرکشتپاییزهگندم

معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان جهــاد
کشاورزی خراسان رضوی گفت :پاییز امسال۱۱۸
هزارهکتاردرایناستانزیرکشتگندمرفتهاست.
«نجفقلی صالحی» در گفت و گو بــا ایرنا افزود۸۶ :
هزار هکتار از این سطح زیرکشــت گندم آبی و ۳۲
هزارهکتارزیرکشتگندمدیماست.ویبابیاناین
که کاشت گندم پاییزه تا پایان آذر امسال ادامه دارد،
اظهار کــرد :تاکنون حــدود  ۹هزار تن بــذر گواهی
شده گندم آبی و حدود  ۱۶۰۰تن بذر گواهی شده
گندم دیم بین کشاورزان استان توزیع شد ه است.
معــاون جهاد کشــاورزی اســتان گفــت :در تامین
بذر گواهی شــده برای کشــاورزان مشکلی وجود
ندارد و هــر میزان نیاز بــه بذر اعالم شــود ،قادر به
تامین آن هستیم .صالحی افزود :میزان برداشت
گندم از این ســطح بستگی به شــرایط آب و هوایی
و فراهم شــدن محیط الزم برای تولید دارد .وی با
بیان این که روند مکانیزاســیون در محصول گندم
استان از پیشرفت به نسبت خوبی برخوردار است
اظهارکرد ۶۳ :درصد از کشت گندم پاییزه امسال
به صورت مکانیزه انجام شده است.

رئیس ســتاد انتخابات اســتان گفت :ثبت نام از
داوطلبــان نمایندگی یازدهمیــن دوره مجلس
از روز یــک شــنبه دهــم آذر آغاز و بــه مدت هفت
روز تا پایان وقت اداری روز شــنبه شــانزدهم آذر
ادامه خواهد داشــت .به گزارش روابط عمومی
اســتانداری« ،حســن جعفــری» اظهــار کــرد:
داوطبانمیتوانندبهمنظوراعالمداوطلبیخود
در مهلت تعیین شــده با همراه داشتن مدارک،
شــامل اصل کارت ملی و یک نســخه تصویر آن،
اصلشناسنامهعکسدارویکنسخهتصویرکلیه
صفحاتآن،یکقطعهعکس،اصلویکنسخه
تصویر آخرین مدرک تحصیلــی معتبر (حداقل
کارشناســی ارشــد یا معادل آن) اصــل و تصویر
گواهی رســمی مبنی بر قبول استعفا و اشتغال
نداشــتن در پســت و مقــام و مشــاغل مشــمول

استعفایموضوعماده29قانونانتخاباتواصل
و یک نســخه تصویر کارت پایان خدمت یا کارت
معافیت دایمی یــا مدرکی معتبر دال بر روشــن
بودنوضعیتمشمولیناقدامبهتکمیلفرمثبت
نام کنند .اعتقاد و التزام عملی به اسالم ،التزام
عملی به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران،
تابعیت کشــور جمهوری اســامی ایــران؛ ابراز
وفاداری به قانون اساســی و اصل مترقی والیت
مطلقهفقیه،داشتنمدرکتحصیلیکارشناسی
ارشد یا معادل آن ،نداشتن سوء شهرت در حوزه
انتخابیه ،ســامت جســمی در حد برخورداری
از نعمت بینایی ،شنوایی ،گویایی و حداقل سن
30سالتماموحداکثر75سالتمامهنگامثبت
نام ،شرایط انتخاب شــوندگان مجلس شورای
اسالمیاست.

بنده چیزی بگویید .اســتاندار همچنیــن در این
جلسه دســتور داد که تقســیط بدهیهای شش
واحد تولیدی به مدت  60ماه انجام شود.

میکنیم .طی ســال گذشــته میزان پیشــرفت
کار پروژهها کاهــش پیداکرده اســت و اگر این
رویه ادامه پیدا کند تا چند ماه آینده پروژههای
عمرانی استان تعطیل خواهد شد.

«محمدرضا میــرزاده» بــازرس کل اســتان هم در
واکنش به ایــن موضوع اظهــار کــرد :بههیچوجه
اظهارات مدیران دستگاهها مبنی بر این که اداره
بازرسی مانع فعالیت آنهاست موردقبول نیست
وماحتم ًاآمادهرسیدگیبهاینموضوعاتهستیم.

•اوضاع وخیم پیمانکاران و مهاجرت آنها
از استان

•سازمان بازرسی ،آماده همکاری

•اینطور ادامه پیدا کند پروژههای عمرانی
تعطیل میشود

دســتور کار بعدی جلســه ،بررســی مشــکالت
شرکتهای ســاختمانی و مهندســی با تأمین
اجتماعی بود که مدیرکل دفتر فنی استانداری
در تشریح مســئله اظهار کرد :بیش از یک سال
اســت که ما مســائل مربــوط به جمعیــت چند
دههزارنفــری پیمانــکاران اســتان را پیگیــری

«مهــدی ســالیانی» توضیــح داد :مــا پیمانــکار را
وادار میکنیم که بدون دریافت وجــه کار را انجام
دهد ،هشــت مــاه بعــد اوراق خزانــه بــه پیمانکار
میدهیــم بــا سررســید  1401و آنهــم بــا نــرخ
تعدیل  25درصدی ،این رویه باعث متضرر شدن
پیمانکار میشود .از سویی دیگر کارفرما در اولین
صورتوضعیــت کســورات را دریافــت میکنــد،
سهم مالیات و تأمین اجتماعی را کسر میکند اما
پرداخت نمیکند .یکی از تأثیرات منفی این رویه
ایناستکهاستانخراسانرضویدرگذشتهبیش
ازپنجهزارپیمانکارداشتهوامروزبهحدودسههزار
پیمانکار تقلیل یافته است که یا از استان مهاجرت

درنهایت به دلیل این که طرفین و ستاد تسهیل
استان به جمعبندی موردنیاز در این خصوص
نرســیدند اســتاندار دســتور داد که طی هفته
آینــده جلســه ای بــا حضــور طرفین دعــاوی و
نماینده استانداری در حضور بازرس کل استان
برگزار و دســتورات و تصمیمات الزم از ســوی
بازرسی کل استان صادر شود.
•فع ً
ال بر اساس پروانه بهرهبرداری
گازرسانی شود

دســتور کار بعــدی ایــن نشســت ،بررســی
گازرســانی به واحدهای تولیدی در حوزههای
مختلف استان بود .نمایندگان تولیدکنندگان
و دفتــر فنی اســتانداری یکــی از موانــع عمده
گازرســانی به واحدهای تولیدی را لــزوم ارائه
پروانه پایان کار بیــان کردند .اســتاندار نیز در
این خصوص بابیان این که یکی از سیاستهای
شــرکت ملی نفت کاهش مصــرف گازوئیل در
واحدهــای تولیــدی و جایگزینــی مصــرف گاز
است دستور داد برای رفع موانع ،گازرسانی به
واحدهای تولیدی که دارای پروانه بهرهبرداری
هستند انجام شود و آنها دو سال مهلت داشته
باشند تا اسناد و پایان کار خود را ارائه کنند.

