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رویداد

بارندگی در استان  20.2درصد کاهش یافت
فرخ نژاد-میزان بارندگی خراسان جنوبی از ابتدای مهر ماه سال گذشته تا  29خرداد ماه امسال 20.2
درصدکاهشیافت.براساسگزارشیکهمرکزپایشخشکسالیکشوربرایارائهبههیئتدولتتهیهکرده
است خراسان جنوبی در جدول بارندگی این مدت در ردیف سیزدهم قرار گرفته است.
بنابر اطالعات این گزارش ،خراسان جنوبی در سال زراعی جاری 84میلی متر بارندگی داشته که این رقم
در سال زراعی گذشته  79.6میلی متر بوده است.
همچنین پهنه بندی خشکسالی  12ماهه با شاخص SPEIمنتهی به پایان اردیبهشت 97در خراسان
جنوبی حکایت از این دارد که استان با خشکسالی شدید مواجه است.
عالوه بر این پهنه بندی خشکسالی  12ماهه با شاخص  SPEIمنتهی به اردیبهشت  97نیز گواه تداوم
خشکسالی بلند مدت و شدید و حتی بسیار شدید در خراسان جنوبی است.
به گزارش «خراسان جنوبی» این استان از سال  87وارد دوره خشکسالی شده و وخامت اوضاع در خراسان
جنوبی به حدی است که اکنون آب حدود  480روستای استان به وسیله تانکر تامین می شود و خسارت
هنگفتی نیز به بخش های مختلف دامی ،کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی وارد شده است.

ایمن سازی تقاطع های  3محور
حیدری – تقاطع های سه محور استان ایمن شد .رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای بیرجند و
درمیان ایمن سازی نقاط پر حادثه محورهای حوزه استحفاظی را از اولویتهای این اداره بر شمرد و از ایمن
سازی و تعریض تقاطعهای گوگچین ،القار و سرچاه واقع در محور اسدیه و تقاطعهای امیرآباد ،شمسآباد،
چهکندوحسینآبادساداتدرمحوربیرجند-خوسفوتقاطعحمبلواقعدرمحوربیرجند-قاینخبرداد.
«رضایی» با بیان این که ایمن سازی تقاطع های این محورها شامل تعریض محل ،زیرسازی ،اجرای
آسفالت و نصب عالیم اخطاری و انتظامی افقی و عمودی است ،افزود :ایمن سازی تقاطعهای واقع در
محور بیرجند -شوشود با توجه به میزان ترافیک عبوری از این محور با عالیم اخطاری و هشداری به صورت
زودبازده در حال انجام است که کاهش سوانح جادهای رادر این محور در بر خواهد داشت.

برآورد رشد  2برابری صرفه جویی برق
مشتاق – پیش بینی می شود امسال میزان صرفه جویی مصرف برق نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش
یابد .مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان در بازدید از شبکه توزیع نیروی برق شهرستان بیرجند
پیک بار مصرف استان را در سال گذشته  271مگاوات اعالم و اظهار کرد :با جا به جایی ساعات اداری
 42مگاوات برق صرفه جویی شد که پیش بینی می شود امسال این میزان افزایش دو برابری داشته باشد.
«شرکاء» با اشاره به افزایش  6.88درصدی مصرف انرژی برق کشور در سال گذشته برآورد کرد :امسال
پیک بار مصرف برق در استان  286مگاوات باشد.

انفجار ،خانه مسکونی را با خاک یکسان کرد
رضایی-مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند گفت :ساعت  17:15روز
گذشته با اعالم به مرکز  125فرماندهی آتش نشانی  ،خبر تخریب منزلی در خیابان مدرس  48بیرجند
مخابره شد.
به گفته«علی حسینی» در ابتدا یک تیم عملیاتی از ایستگاه غفاری به محل حادثه اعزام شد که با توجه به
تخریب صددرصدی منزل یک تیم عملیاتی از ایستگاه میدان امام خمینی (ره) نیز راهی محل اعالمی شد.
وی افزود :آتش نشانان به محض رسیدن به محل با نشست شدید گاز مواجه شدند که در همان لحظات اولیه
برق ،آب و گاز منزل را قطع کردند .وی ادامه داد :در این حادثه منزل مسکونی خشت و گلی بر اثر نشت گاز
و انفجار به طور کامل تخریب شد و به کسی آسیب نرسید  .به گزارش خبرنگار ما در این حادثه به  5منزل
مجاور محل حادثه نیز خساراتی وارد شد .برابر اعالم شاهدان عینی منزل تخریب شده متعلق به زنی بود
که یک ساعت قبل از حادثه منزل خود را ترک کرده و به خانه فرزندان خود رفته بود.
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در معارفه فرمانده  04امام رضا(ع) مطرح شد

ارتشوسپاهجدانشدنیهستند
حسین قربانی -ارتش و سپاه پاسداران یک ارتش الهی هستند و هیچ
گاه از هم جدا نمی شوند.
این مطلب روز گذشته در مراسم تودیع و معارفه فرماندهان مرکز
آموزش  04امام رضا(ع) مطرح شد و در این مراسم نماینده ولی فقیه
با تاکید بر این که امنیت موجود در ایران اسالمی با هیچ جای دیگر
قابل قیاس نیست ،این امنیت را مرهون زحمات و تالش شبانه روزی
نیروهای مسلح دانست که از سالح خود همواره برای حفظ ناموس و
ارزش ها استفاده می کنند .حجت االسالم والمسلمین «عبادی» با
اشاره به ویژگی های ارتش الهی و غیر الهی تصریح کرد :ارتش های غیر
الهی برای استفاده از سالح خود از هیچ منطقی پیروی نمی کنند .وی
با اعالم این که فرمانده اصلی نیروهای مسلح حضرت ولی عصر(عج)
است ،یادآور شد :در زمان ما نیز فرماندهی نیروهای مسلح را فرمانده
کل قوا بر عهده دارند و نیروهای مسلح از سالح خود برای رسیدن به هر
هدفی استفاده نمی کنند.
فرمانده قرارگاه منطقه ای شمال شرق نزاجا هم با تاکید بر این که

نیروهایمسلح امروزدرجایگاهبسیارخوبینسبتبهگذشتهقراردارند،
گفت :نیروهای مسلح با عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری به سطح
علمی و آمادگی رزمی باالیی رسیده اند.
به گفته امیر سرتیپ دوم «رضا آذریان» نتیجه حضور نیروهای مسلح در
دوران دفاع مقدس تبدیل ارتش ایران به قوی ترین ارتش منطقه بود که
این جایگاه را در کنار سپاه پاسداران کسب کرده است و همان هایی
که در دوران دفاع مقدس حاضر نبودند سیم خاردار به ما بدهند امروز
از موشک های ما می ترسند .وی تاکید کرد :نیروهای مسلح گوش
به فرمان فرمانده کل قوا هستند تا به هر تجاوز دشمن به مرزها پاسخ
مناسبی بدهند و حتی خارج از مرزهای کشور از حریم والیت دفاع کنند.
وی با تاکید بر این که قرارگاه منطقه ای شمال شرق نزاجا به برکت
تجربیات دوران دفاع مقدس آمادگی کاملی برای برخورد با نیروهای
فرامنطقه ای دارد ،گفت :کسانی که امروز می گویند سپاه پاسداران
نباید باشد ،منافقانی هستند که در ابتدای پیروزی انقالب انحالل ارتش
را مطرح می کردند در حالی که ارتش و سپاه پاسداران یک ارتش الهی

هستند و هیچ گاه از هم جدا نمی شوند و اجازه هیچ تعرضی را به مرزهای
جمهوری اسالمی ایران نخواهند داد.
او ابراز امیدواری کرد :با کمک وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح
تالش ها برای ایجاد پادگان های نهبندان و قاین به نتیجه برسد.
معاون تربیت و آموزش نزاجا هم با تاکید بر این که دکترین و راهبرد
نظامی ما دفاعی است ،گفت :نیروهای مسلح ایران اسالمی بر این
اساس آموزش می بینند و تجهیز می شوند و این امر در  40سالی که
از پیروزی انقالب می گذرد اثبات شده است .امیر سرتیپ دوم ستاد
«جاللوند» تعهد ،عقیدتی بودن نیروهای مسلح و خدمت به خدا ،اسالم
و قرآن را از تفاوت های ارتش و نیروهای مسلح ایران با دیگر ارتش های
جهان اعالم کرد و افزود :ارتش ایران اسالمی دارای متعهدترین افراد
است که بر مبنای ارزش ها آمادگی دارند تا از آرمان ها دفاع کنند ،در
این ارتش افراد بر اساس ارزش ها رشد می کنند و اتحاد و وحدت موجود
بین نیروهای مسلح و اقتداری که از آن برخوردارند موجب بازدارندگی
شده است« .مروج الشریعه» ،استاندار با اشاره به این که نیروهای نظامی
دو نوع درجه دارند ،گفت :آمادگی همکاری با وزارت دفاع برای رشد و
توسعه استان در زمینه زیرساخت های امنیتی ،فنی و تکنیکی را داریم
و موقعیت استان طلب می کند تا این همکاری ها بیش از گذشته وجود
داشته باشد .در این مراسم با تقدیر از زحمات پنج ساله امیر «یوسفی»،
سرهنگ «حسن علی زمانی» به عنوان فرمانده جدید مرکز آموزش 04
امام رضا(ع) معرفی شد.

مدیر کل در نشست خبری علنی کرد

فرار از مالیات چند میلیاردی با سوء استفاده از
کارت مرزنشینی!

حیدری – ماجرای فرار از مالیات چند میلیارد تومانی
یک تاجر با سوءاستفاده از کارت بازرگانی یک
مرزنشین تکان دهنده ترین موضوعی بود که مدیر کل
امور مالیاتی در نشست خبری روز گذشته در مبحث
فرارهای مالیاتی در استان به آن اشاره کرد و هر چند
چنین مواردی را در خراسان جنوبی نسبت به استان
های دیگر کمتر دانست اما در عین حال آن را در استان
هم محدود به یکی دو مورد ندانست و با این گفته تعجب
حاضران در این نشست را برانگیخت.
«نباتی» هر چند در این نشست آمار دقیقی از میزان
فرارهای مالیاتی ارائه نداد اما از واقعیت هایی در این
مقوله پرده برداشت که تاکنون به آن پرداخته نشده
است .او گفت :بیشتر فرارهای مالیاتی در استان در
دو مقوله سوءاستفاده از کارت های بازرگانی و حساب
های بانکی رخ می دهد که در این بین موارد فرار
مالیاتی از طریق حساب های بانکی کمتر است.
به گفته وی در مقوله سوءاستفاده از کارت بازرگانی
مرزنشینی برخی بازرگانان در قبال مبالغ ناچیز این
کارت ها را اجاره و با سوء استفاده از آن کاالهایی را
وارد کشور می کنند که این موضوع باعث اختصاص
مالیات های سنگینی برای صاحبان کارت ها می شود
که البته این موضوع قابل پیگیری است و در صورت

مشاهده برخورد قانونی خواهد شد .وی در زمینه فرار
مالیاتی از طریق حساب بانکی هم گفت :افرادی در
استان هستند که ده ها شرکت به نامشان ثبت است
اما با استفاده از راه ها و ظرفیت های قانونی یا غیر
قانونی مالیات خود را نمی پردازند بدین نحو که برخی
برای فرار از پرداخت مالیات ،حساب های بانکی به نام
نزدیکان خود باز می کنند که در این زمینه آمار دقیقی
در دست نیست .مدیر کل امور مالیاتی در بخش دیگری
از سخنانش به اجرای طرح جامع امور مالیاتی در
استان اشاره کرد که از ابتدا تاکنون بیش از  90درصد
طرح با اعتبار  10میلیارد و  950میلیون و  700هزار
تومان در استان اجرا شده است .وی در ادامه از دریافت
 18هزار و  575فقره اظهارنامه مالیاتی از ابتدای
امسال تاکنون خبر داد که این رقم حدود  50درصد
مودیانی است که باید مالیات پرداخت کنند.
وی آخرین مهلت تکمیل اظهارنامه های مالیاتی را تا
پایان خرداد ماه جاری اعالم و تاکید کرد :این مهلت به
هیچ عنوان تمدید نمی شود .به گفته وی در استان 42
هزار و 632مودی مالیاتی فعال وجود دارد.

• • 91درصد درآمدهای استان از مالیات

مدیر کل امور مالیاتی در ادامه  91درصد از درآمدهای
استان را مربوط به مالیات دانست و یادآور شد :سال

گذشته  246میلیارد و  200میلیون تومان مالیات
در استان وصول شد که از این رقم  148میلیارد و
 500میلیون تومان مربوط به مالیات های مستقیم و
 97میلیارد و  700میلیون تومان مربوط به مالیات بر
ارزش افزوده بوده است .به گفته «نباتی» در دو ماهه
اول امسال هم درآمدهای مالیاتی استان  28میلیارد
و  600میلیون تومان بود .وی گفت :از مجموع مالیات
های دریافتی استان  29درصد مربوط به شرکت ها،
 39درصد ارزش افزوده ،هفت درصد مشاغل اشخاص
حقیقی ،هفت دهم درصد مستقالت 18 ،درصد
حقوق های دولتی و چهار درصد هم مربوط به حقوق
های بخش خصوصی است .وی همچنین با اشاره به
اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان برای
اولین بار در سال  87تصریح کرد :از سال  87تاکنون
حدود  163میلیارد و  400میلیون تومان به حساب
شهرداری ها و  85میلیارد و  500میلیون تومان هم به
حساب دهیاری های استان واریز شده است.

• • استاندرردههایآخرکشوریپرداخت مالیات

مدیر کل امور مالیاتی در این نشست خبری در مورد
رتبه استان در زمینه وصول مالیات از مردم این نکته را
مطرح کرد که در گذشته برخی مسئوالن رتبه استان
را در این زمینه در کشور اول اعالم کردند که این طور
نیست و رتبه خراسان جنوبی در بین  41اداره کل امور
مالیاتی در کشور  37یا  38و همیشه در رده های آخر
بوده است.
«نباتی» درباره گالیه برخی تولید کنندگان در زمینه
دریافت مرتبه ای مالیات بر ارزش افزوده پاسخ داد :در
این زمینه یکی از مشکالت به وجود آمدن شرکت های
سوری است که کارشان در واقع فروش فاکتورهای
سوری است و با ایجاد مشکالتی در روند دریافت مالیات
از تولید کننده سبب می شوند این مالیات دو بار از آن ها
دریافت شود که بر این اساس باید تولیدکنندگان عالوه
بر داشتن دفاتر حسابرسی مالیاتی کاالی مورد نظر
خود را از شرکت های معتبر تهیه کنند.

