روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

رویداد
معاون استاندار اعالم کرد:

تغییر ساعت ادارات استان
از  30تیرماه
ساعات کاری اداره ها از  ۳۰تیرماه جاری تا  ۳۱مردادماه
امسال یک ساعت زودتر شروع می شود و یک ساعت زودتر
خاتمه می یابد .به گزارش روابط عمومی استانداری دکتر
«مشیر الحق عابدی» معاون هماهنگی امور اقتصادی و
توسعه منابع استاندارگفت :در اجرای تصویب نامه های
 13و  16خردادماه امسال هیئت وزیران درباره تغییر
ساعات کار اداره ها در فصل گرما و به منظور صرفه جویی
در مصرف انرژی ،ساعات كاری تمام اداره ها از 30تیرماه
جاری تا  31مرداد ماه امسال یك ساعت زودتر شروع می
شود و یك ساعت زودتر نیز پایان می یابد.

اعزام  122تیم به محل وقوع
حوادث تابستانی
زهرا خسروی 122-تیم هالل احمر از ابتدای تابستان
امسال به محل وقوع حوادث اعزام شده اند.
مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان از اعزام  313نفر
در قالب  122تیم به محل وقوع حوادث از ابتدای تابستان
امسال خبر داد و به «خراسان جنوبی» گفت :در این مدت
 91حادثه رخ داده که از این تعداد  61مورد مربوط به
حوادث جاده ای بوده است.
«شهریاری» مجموع آمار حادثه دیده ها در حوادث جاده ای
از ابتدای تابستان امسال را 216نفر اعالم کرد و با اشاره به
آماده باش  28پایگاه افزود :روزانه حدود  140امدادگر در
این پایگاه ها آماده خدمت رسانی به افراد هستند.
به گفته وی 40دستگاه آمبوالنس و ست نجات نیز در پایگاه
های ثابت و سیار آماده ارائه خدمت به مردم هستند.

 2رتبه اولی کشور برای هنرجویان کار
دانش استان
زهرا خسروی -هنرجویان کار دانش استان موفق به
کسب مقام اول دوازدهمین جشنواره مهارت های هنری
کشور شدند .سرپرست اداره کل آموزش و پرورش از
کسب رتبه اول «فاطمه فنایی» هنرجوی رشته نگارگری
هنرستان عترت قاین و «مینا ضیاء» هنرجوی رشته فرش
هنرستان کوثر بیرجند در دوازدهمین جشنواره مهارت
های هنری کشور خبر داد« .موسوی کیا» با اشاره به شرکت
 78هنرجوی دختر پایه یازدهم هنرستان های کار دانش
استان در مرحله شهرستانی دوازدهمین جشنواره مهارت
های هنری اظهار کرد :این جشنواره در چهار گرایش
برگزار شد که  9نفر مجوز حضور در مرحله استانی را کسب
کردند و پس از داوری در مرحله استانی ،شش هنرجو به
مرحله کشوری راه یافتند.
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اخبار
چهارشنبه  ۲۷تیر ۴ . ۱۳۹۷ذی القعده  .۱۴۳۹شماره ۲۷۶۲

خبرنگاران پای صحبت  3تولید کننده

پاسخمدیرعاملشرکتشهرکهابهمشکالت
مالیاتیتولیدکنندگان
حیدری–روزگذشتهسهکارخانهسوژهبازدیدخبری
جمعی از خبرنگاران به مناسبت دهه تولید شد ،به
ظاهرهمهچیزخوببودوچرختولیدمیچرخیداما
صاحبان این واحدهای تولیدی از مشکالتشان در
بخشتولیدسخنگفتندکهبزرگترینشانمباحث
مالیاتیبود.

• •چالشهایمالیاتی

اولینواحدیکهخبرنگارانازآنبازدیدکردندیک
کارخانهسنگبریدرشهرکصنعتیبیرجندبودکه
مدیر داخلی این واحد در جمع خبرنگاران گفت:
بزرگترینومهمترینمشکلصنایعاستانموضوع
مالیاتاستکهازتولیدکنندگانبهصورتافزایشی
وبهگونهایدریافتمیشودکهبرخیازاینمالیات
معاف می شوند و برخی دیگر بیش از حقشان می
پردازند« .محمدی» اضافه کرد :حدود هفت سال
است که مالیات می پردازم اما برخی فعاالن این
صنعتهنوزبامالیاتبرارزشافزودهآشنانیستند
چرا که امور مالیاتی به دلیل این که این واحدها به
صورت زیرزمینی کار می کنند هنوز به سراغشان
نرفته است و این افراد به راحتی از پرداخت مالیات
فرارمیکنند .ویادامهداد:بسیاریازمواقعکاالی
خود را با چک های سه ،چهار و حتی شش ماهه و
یک ساله می فروشیم این در حالی است که اداره
مالیاتبرارزشافزودهسهممالیاترابهروزونقداز
مادرخواستمیکند.
به گفته مدیرداخلی این واحد تولیدی در حالی که
ظرفیت اسمی این کارخانه  100هزار متر مربع
استهماکنوناینکارخانهباظرفیت 30هزارمتر
مربع کار می کند در صورتی که اگر ظرفیت تولید
افزایش یابد تعداد کارگران این واحد به 50نفر هم
خواهد رسید«.محمدی» با بیان این که در حال

ساخت خط تولید جدیدی برای این واحد هستیم
که می تواند ضایعات را تا حد زیادی کاهش دهد،
افزود :هم اکنون در خط تولید فعلی به ازای هر تن
سنگخام 9مترمربعسنگفراوریشدهتولیدمی
شودامادرخطتولیدجدیدبهازایهرتنسنگخام
 14متر مربع سنگ فراوری شده تولید می شود و با
راهاندازیاینخطجدیدبرایتعدادزیادیاشتغال
پایدارایجادخواهدشد.
مقصد بعدی کارخانه تولید قیر امولسیون بود که
مدیر بازرگانی این کارخانه به خبرنگاران گفت:
ظرفیت اسمی این واحد تولیدی  200هزار تن در
سال است اما در شرایط فعلی با 20درصد ظرفیت
کارمیکندوباوجودبازارمسکنوساختوسازهای
راهوشهرسازیتولیدماافتکردهاست.
«سهیلی فرد» با بیان این که این واحد برای 20نفر
اشتغال مستقیم و پایدار ایجاد کرده است ،افزود:
با این وجود از هیچ معافیت مالیاتی برخوردار نمی
شویموازسوییهمامورمالیاتیبرایدریافتارزش
افزودهودیگرمالیاتهاهمکاریندارد.
یکیازواحدهایتولیدیدیگرکهدراینروزبابازدید
خبرنگاران همراه بود واحد تولید ظروف یک بار
مصرفبودکهمدیرداخلیاینواحدنیزگفت:مواد
اولیه این کارخانه به صورت نقد و مستقیم از بورس
تامینمیشودامادرمقاطعمختلفکهنرخارزنوسان
داردتامینمواداولیهسختاستطوریکهدربرهه
ایکهمشکالتیبرایکامیوندارانایجادشدهبود
بورس حاضر به تحویل مواد اولیه نبود و حدود دو
هفتهاینکارخانهتعطیلبود«.مطلبی»اضافهکرد:
یکیازمشکالتمهمنبودسرمایهدرگردشاستتا
بتوانیم به موقع و به اندازه مواد اولیه مورد نیاز خود
رابخریموبههمیندلیلبرایدریافتتسهیالتاز

جمعه؛اختتامیهمسابقاتاستانیقرآنکریم
اختتامیه مسابقات استانی قرآن کریم جمعه آینده
درمرکزاستانبرگزارمیشود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه در نشست خبری با
اشاره به این که مرحله شفاهی این مسابقات تا29
تیرماه در بیرجند برگزار می شود گفت  :مرحله
استانیرشتههایمعارفقرآنبرگزارشدودرادامه

رشتههای شفاهی مسابقات قرآن با حضور 520
زن و مرد برگزار میشود .حجت االسالم « بخشی
پور» افزود :امسال  ۱۶۶نفر در رشته های کتبی
شاملتفسیرقرآن،حفظموضوعی،حفظومعارف
احادیثبایکدیگررقابتکردند.
به گفته وی این دوره از مسابقات را شش نفر از

خراسان جنوبی  ۳۵سال پیش
در روزنامه

برق سربیشه به شبکه برق
بیرجند پیوست

یک بانک اقدام کرده ایم  .وی افزود :هم اکنون20
درصد از تولیدات این کارخانه در داخل و بقیه در
خارجاستانبهمصرفمیرسد.بهگفتهویظرفیت
اسمیاینکارخانه 800تنروزانهاستاماباکمتر
ازنصفظرفیتکارمیکند.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان هم
گفت:برخیمیپندارندکهسنگاصفهانازسنگ
استانبهتراستامادرواقعسنگیکهازاصفهانمی
خرندهمانسنگیاستکهازخراسانجنوبیبهآن
استانحملوپسازفراوریدوبارهباقیمتبیشتربه
مردمفروختهمیشود.
«جرجانی» در باره مشکالت مالیاتی واحدهای
صنعتی به موضوع معافیت مالیاتی  13ساله
برای بخش صنعت استان اشاره کرد و افزود  :تمام
واحدهاییکهازسال 95بهبعدچهدرشهرکهای
صنعتیوچهخارجازآنایجادشدهباشندمیتوانند
ازمعافیتمالیاتیبهمدت 13سالبهرهمندشوند

اما شرط آن این است که دفاتر حسابرسی مالیاتی
آن ها صحیح بوده و به موقع ارائه شود و از طرفی
هم مشکلی نداشته باشد .به گفته وی برخی از
واحدهایصنعتیاستانازحسابدارهایمعمولی
و در برخی مواقع تجربی استفاده می کنندکه
با قوانین مالیاتی و حسابرسی به درستی آشنا
نیستند که به عنوان مثال حسابدار یک شرکت
در دفاتر خود ثبت می کند که از ابتدای سال هیچ
مواد اولیه ای نخریده و موجودی انبار او نیز در پایان
سال صفر است اما با این وجود این سوال پیش می
آید که این واحد چگونه تولید کرده است در حالی
که ظرفیت تولید او به طور مثال  500هزار تن در
سال است که در نتیجه مامور مالیاتی این موارد
را به صورت علی الراس مالیات تخصیص داده
و بر اساس شواهد و مستندات خود برای واحد
تولیدی مالیات ثبت می کند که این موضوع باعث
نارضایتی بسیاری از تولید کنندگان شده است.

استان و شش نفر از خارج استان داوری می کنند
که از داوران خارج استان یک نفر ،بینالمللی
استوبقیهازداورانمطرحملیهستند.ویتاکید
کرد :تعداد موقوفات قرآنی در استان کم است و به
ی های اخیر درآمد زایی بسیاری از
دلیل خشکسال 
موقوفات کم شده است به گونه ای که  ۵۰درصد
از  ۲۵۶موقوفه قرآنی خراسان جنوبی غیر قابل
استفاده شده است .وی همچنین به ثبت 30
موقوفه جدید از ابتدای امسال اشاره کرد و افزود:

به تازگی بانویی یک منزل کامل به ارزش تقریبی
 ۳۰۰میلیون تومان را در قالب وقف منفعتی به
صورتصددرصدبرایامورقرآنوقفکردهاست.
وی با اشاره به برگزاری جشن در روز میالد حضرت
معصومه(س) در  ۱۵بقعه و همچنین برنامه ریزی
جشن میالد امام رضا(ع) در  ۱۴بقعه متبرکه
استان ادامه داد :برنامه محوری روز گرامی داشت
امامزادگان در دهه کرامت 31تیرماه در امامزاده
روستایمصعبیشهرستانسرایانبرگزارمیشود.

روزنامه خراسان در شماره  9840که 27
تیرماه  1362به چاپ رسید در مطلبی در
صفحه  7آورده است« :به گزارش اداره ارشاد
و روابط عمومی برق منطقه ای خراسان
روز جمعه گذشته پس از ادای نماز عبادی
سیاسی جمعه در بیرجند طی مراسمی با
حضور امام جمعه ،قاضی شرع و فرماندار این
شهرستان اداره برق سربیشه افتتاح و برق آن
که قبال توسط شهرداری سربیشه اداره میشد
به شبکه برق بیرجند پیوست».

از میان خبرها

فردا؛ اولین یادواره شهدای
نیروی هوایی استان
حسین قربانی -اولین یادواره شهدای نیروی هوایی
استان با عنوان ستارگان جاوید فردا در بیرجند برگزار
می شود.
فرمانده پایگاه هوایی شهید حسینی در گفت و گو
با «خراسان جنوبی» این خبر را اعالم و به تجلیل از
خانواده های شهدای خلبان ،خانواده تنها شهید
مدافع حرم استان و خانواده شهید مدافع وطن «ایمان
یوسفی» در این یادواره اشاره کرد .سرهنگ «حمید
مصطفوی» یادآور شد :نیروی هوایی استان هشت
شهید به نام های «حسینی»« ،رامین فر»« ،غفوری»،
«خورشیدی»« ،فتح نژاد»« ،ابراهیم زاده»« ،فغانی» و
«زنگویی» تقدیم جمهوری اسالمی ایران کرده است.

آزمون استخدامی
نیروی هوایی ارتش
آزمون استخدامی درجه داری نیروی هوایی ارتش
همزمان با سراسر کشور برای اولین بار در بیرجند
برگزار شد.
«مجتبی حسن زاده» مسئول روابط عمومی پایگاه
هوایی شهید حسینی با بیان این مطلب از ثبت نام
 50نفر در استان برای شرکت در این آزمون خبر داد.

