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 2اخبار
فقیه بزرگوار ،استاد برجسته حوزه
علمیه به ندای حق لبیک گفت

وداع ربانی

پیام بزرگان در پی درگذشت آیت ا ...ربانی
آیت ا« ...محمد ابراهیم ربانی مهمویی»
مجتهد عالی قدر و از علما و مدرسان برجسته
حوزه علمیه استان روز گذشته در  93سالگی
بر اثر کرونا دار فانی را در بیرجند وداع گفت .به
گزارش خبرنگارما ،وی سال  ۱۳۰۶هجری
شمسی در بیرجند دیده به جهان گشود .پس
از تحصیل علوم مقدماتی در بیرجند نزد پدر و
آقای رضوانی مهمویی ،به حوزه علمیه قم رفت.
وی در حوزه علمیه قم ،سطح را نزد شیخ اسدا،...
مرحوم صدوقی و سید موسی صدر و مرحوم
سلطانی آموخت و در سال ۱۳۲۹هجری شمسی
بهنجفاشرفمهاجرت کردوبهتحصیلپرداخت.
او مدتی نزد بزرگان و استادان حوزه به ویژه آیت ا...
شاهرودی» و میرزا «حسین بجنوردی» شاگردی
کردوموفقبهدریافتاجازهروایتحدیثاز مرحوم
حاج آقا بزرگ تهرانی شد .او در حوزههای علمیه
قم ،بیرجند و نجف کسب علم کرده و از هشت نفر
از علما همچون آیتا ...سید محمود شاهرودی
و امام خمینی(ره) اجازۀ اجتهاد داشته است.او
سال  ۱۳۴۵از سوی مرحوم شاهرودی به عنوان
وکیلتاماالختیاربهبیرجنداعزاموبهانجاموظایف
شرعی و تدریس مشغول شد و به عنوان یک مبارز
انقالبی ،نقش مهمی در برپایی راهپیمایی های
دوران انقالب علیه رژیم ستم شاهی داشت.
آیت ا ...ربانی طالب زیادی تربیت کرد که تعداد
زیادی از آنان از فضال و مدرسان حوزه علمیه
بیرجند ،مشهد و سایر شهرها محسوب می شوند
و همچنین عدهای از شاگردان این عالم نام آشنا
در پستهای قضایی مشغول خدمت هستند.
وی عالوه بر اقامه نماز جماعت در مسجد بازار
بیرجند ،تدریس ،قضاوت و سایر فعالیتهای
مرتبط فرهنگی در عرصه اقتصادی نیز خدمات
شایان توجهی انجام داد که از آن میان میتوان به
کمکدرتأسیسکارخانهالستیکسازیوکارخانه
صابونسازیبیرجنداشارهکرد.اواولینامامجمعه
بیرجند پس از انقالب بود و سالها در دیوان عالی
کشور و شورای عالی قضایی مسئولیت داشت.
روزنامه خراسان جنوبی ضایعه درگذشت این
عالم وارسته را به خانواده و جامعه روحانیت استان
تسلیتمیگوید.

پیام استاندار
استاندار خراسان جنوبی در پیامی اعالم کرد که
ارتحال آیت ا ...محمد ابراهیم ربانی ،مایه تأسف و
تأثر شد.اینجانبدرگذشتآنروحانیفاضلوعالم
مجاهد و مبارز انقالبی را که همواره منشأ خدمات
فراوان بوده و عمر با برکت خویش را در راه تبیین
احکامالهیوتعلیموتربیتطالبعلومدینیسپری
کردوباروییگشاده،اخالقیحسنه،تواضعیمثال
زدنی و انسانیتی کامل ،ملجأ و پناه مردم شریف
بیرجند به شمار می رفت و هیچ گاه مسیر زهد و
پارسایی و قناعت را فراموش نکرد ،به مردم عزیز و
شریف خراسان جنوبی به ویژه شهرستان بیرجند،
خانوادهمحترموبازماندگانوارادتمندانآنمرحوم
تسلیتوتعزیتعرضمیکنم.

یاور حقیقی انقالب
در پی درگذشت عالم برجسته ،آیت ا« ...ربانی»
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان پیام
تسلیتیصادرکردکهدربخشیازاینپیامآمدهاست:
خبر درگذشت عالم بزرگ حضرت آیت ا« ...محمد
ابراهیم ربانی» ،مجاهد و مبارز انقالبی خراسان
جنوبی که عمر پر برکت خود را در راه اعتالی اسالم
ناب محمدی(ص) ،آرمانهای امام راحل(ره) و
منویاتامامخامنهای(مدظلهالعالی)واهدافبلند
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و خدمت به
مردم شریف سپری کرد و از یاران و یاوران حقیقی
انقالباسالمیبودموجبتأثروتأسفبسیارشد.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

نماینده ولی فقیه مطرح کرد:

مباهله دلیلی بر حقانیت اهل بیت (ع)

روز مباهله مسئله ای نیست که فقط شیعه بگوید
بلکه مورد اتفاق شیعه و سنی و دلیلی بر حقانیت
اهل بیت(ع) است.نماینده ولی فقیه در استان در
دیدار با جمعی از مسئوالن و امام جمعه شهر مود
گفت :آن قدر مسئله مباهله پر رنگ است که نه
به عنوان مسلمان بلکه همان نصاری نجران که
در مقابل پیامبر اکرم(ص) لجاجت می کردند،
نرم شدند .حجت االسالم والمسلمین «عبادی»
با بیان این که مسلمانان ید واحده هستند و در
مقابل کفار و مشرکان باید یک صف تشکیل دهند،

افزود :دشمن به طرق مختلف عده ای را گول
می زند ،برخی را می خرد و عده ای دیگر را به
صورت داعشی و طالبان و آدمکش پرورش می
دهد .وی اظهارکرد  :مواضع ما این است که باید
مسلمانان در جنبه های عملی یک حرف بزنند و
هدف شان نجات مسلمین و مستضعفان و مقابله
با همه دشمنان اسالم باشد و شرط اول آن برای
همه ،بصیرت است.او پارازیت های دشمنان را کم
ندانست چرا که هر لحظه از طرق مختلف به دنبال
اختالف افکنی بین مسلمانان هستند.

پیشرفت  85درصدی آزمایشگاه دام پزشکی
شرق کشور
انصاری -آزمایشگاه تخصصی دام پزشکی شرق کشور 85درصد پیشر فت دارد
و تا پایان فعالیت دولت به بهره برداری می رسد.مدیرکل دام پزشکی به خبرنگار
ما گفت :کلنگ احداث این پروژه سال  ۹۰به زمین زده شد و در پایان دولت
یازدهم به پیشرفت ۴۰درصدی رسید و با وجود شرایط سخت اقتصادی اکنون
پیشرفت  ۸۵درصدی دارد.به گفته دکتر «اصغرزاده» با تخصیص  ۷۵میلیارد
ریال  ،این پروژه تا پایان دولت دوازدهم تکمیل خواهد شد.وی گفت :با توجه به
امضا و اجرای تفاهمنامههای اقتصادی بین استانداری و ستاد اجرایی فرمان
حضرت امام (ره) برای اجرای طرح «هاب شتر» در خراسان جنوبی ،توسعه و
تقویت زیرساختهای دام پزشکی یکی از اولویتهاست.

دغدغه های پس از یک عمر کار

خسروی
دغدغه هایشان تمامی ندارد حتی حاال که پس از سال
ها کار کردن بازنشسته شده اند .به جای این که در
روزهای بازنشستگی دیگر نگران وضعیت مالی خود
نباشند اما با افت حقوق مواجه می شوند ،سال هاست
در انتظار یکسان سازی حقوق به سر می برند ،برخی
به ناچار و از روی نیاز برای این که بتوانند دخل و خرج
زندگی را تراز کنند ،دوباره مشغول کار می شوند ،برخی
در روزهایی بازنشسته شده اند که باید بچه ها را سر و
سامان بدهند ،بعضی ها نیز هنوز عرق بازنشستگی
از پیشانی پاک نکرده اند که دردها و بیماری هایشان
هم خود را نشان می دهد ،اما در این بین موضوعی که
گاه بیش از هر چیزی آزارشان می دهد نگاهی است
که جامعه به آنان دارد یعنی افرادی که سنی از آن ها
گذشته و ...
مدیر صندوق بازنشستگی کشوری استان سه
حوزه معیشت ،سالمت و منزلت را از دغدغه های
بازنشستگان دانست و با اشاره به وجود  16هزار و 100
حقوق بگیر صندوق بازنشسته کشوری در استان ،تعداد
شاغالن کسورپرداز را هم  16هزار نفر اعالم کرد و به
«خراسان جنوبی» گفت :میانگین حقوق بازنشستگان

آغوش باز خیابان
برای  21کودک
خسروی  21 -کودک خیابانی در چهار ماه
ابتدای امسال شناسایی شدند.
مدیر کل بهزیستی از شناسایی  21کودک
خیابانی در چهار ماه امسال خبر داد و به
«خراسان جنوبی» گفت 10 :کودک جدید
شناسایی و  11کودک در خیابان تکرار شده اند.
«عرب نژاد» رده سنی کودکان را بین  10تا 15
سال اعالم و اضافه کرد 38 :درصد این کودکان
ایرانی و  65درصد  ،تبعه افغانستان هستند .به
گفته وی ،سال گذشته  23کودک توانمند و از
چرخه حمایت مراکز خارج شدند .وی از کاهش
آمار در مقایسه با چهار ماه نخست سال گذشته
خبر داد و گفت :سال گذشته  10کودک و در
چهار ماه امسال یک کودک مبتال به مواد مخدر
بودند .وی خدمات مددکاری و مشاوره ای،
خدمات بهداشتی شامل ترک اعتیاد کودک
و خانواده ،تاییدیه سالمت از پزشکی قانونی و
معرفی به پزشکان متخصص اعصاب و روان،
داخلی ،آزمایشگاه ،حمایت یابی موثر ،خانواده
درمانی و در صورت نیاز ارجاع کودکان به مراکز
شبه خانواده و پیگیری های پس از ترخیص را از
خدمات این نهاد برای کودکان برشمرد.

بازنشستگی از ابتدای خرداد امسال سقف تعهدات
بیمه تکمیلی را بدون افزایش سرانه بیمه دو برابر کرد.

مهر ،اجرای طرح همسان سازی حقوق
باقری نژاد با اشاره به دغدغه های معیشتی
بازنشستگان و افزایش  29درصدی میانگین حقوق
آن ها از ابتدای امسال و فاصله حقوقی بازنشستگان با
وضعیت آرمانی مد نظر ،ادامه داد :با پیگیری مدیریت
جدید صندوق در ستاد و همراهی دولت ،مقرر شد بعد
از  14سال از مهر امسال طرح همسان سازی حقوق
بازنشستگی به طور کامل اجرا شود.وی دو میلیون و
 800هزار تومان را حداقل حقوق برای بازنشستگان
کشوری با  30سال خدمت و سنوات کامل در صندوق
بازنشستگی مطرح و اضافه کرد :میانگین حقوق
بازنشستگان استان سه میلیون و  800هزار تومان
است که به طور قطع این میزان پاسخ گوی خواسته های
آن ها در این شرایط اقتصادی نیست به همین دلیل
طرح همسان سازی اجرا می شود .به گفته وی ،حدود
 5درصد بازنشستگان حقوق بین یک میلیون و 800
تا دو میلیون و  800هزار تومان و حدود  50درصد هم
حقوق بین دو میلیون و  800تا سه میلیون و  700هزار
تومان دریافت می کنند.

 3580متقاضی تسهیالت کرونایی پشت باجه بانک ها
حافظ-پرداختتسهیالتبهآسیبدیدگانکروناازجمله
طرح های حمایتی دولت پس از شیوع این ویروس است.
در خراسان جنوبی هم گروه های مختلفی از اصناف،
رانندگانو...باشروعثبتناممتقاضیدریافتتسهیالت
شدند و در حالی که یک هفته تا پایان مهلت ثبت نام زمان
باقی است بیش از پنج هزار نفر ثبت نام کرده اند .مدیر
کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت :پنج هزار و 473نفر
در استان برای دریافت تسهیالت کرونا ثبت نام کردند
و پرونده مدارک این افراد تکمیل شده است« .اشرفی»
با بیان این که متقاضیان هزار و  889پرونده موفق به

دریافت  201میلیارد ریال تسهیالت از بانک ها شدند،
آخرین مهلت ثبت نام را تا پایان مرداد اعالم کرد و افزود:
در جلسه های مختلف استانی بر تسهیل در پرداخت و
تعیین تکلیف پرونده ها توسط بانک ها تاکید می شود .به
گفته وی بیشترین درخواست ها در حوزه راه و شهرسازی
است به گونه ای که دو هزار و  928پرونده در حوزه حمل
ونقلثبتنامشدهاست .گفت:سهماستاندرتسهیالت
خویش فرمایی و کارفرمایی مشاغل آسیب دیده از کرونا
 ۲۶۸میلیارد تومان و 7دهم درصد کل اعتباری است که
در کشور اختصاص یافته است.

۴۸بیمار مبتال به کرونا در بیمارستان ها
هماکنون۴۸بیمارمبتالبهکرونادربیمارستانهایاستان
بستری هستند .رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
گفت125:بیمارباعالیم حادتنفسیدربیمارستانهای
استان بستری شده اند که از این تعداد  ۴۸نفر مبتالی

 

قتل در آسیاب موتوری
روزنامه خراسان در شماره  2980به تاریخ  28مهر 1338در مطلبی در
صفحه 6آوردهاست:گزارشکدخدایخونیکبهبخشداریمرکزیحاکی
استکهدرتاریخ 21مهرماههمسرنورا...کارگرساکنمحلمزبوردرنتیجه
تصادفباموتورآسیابموتوریمقتولگردید.کدخدایمزبورازدفنجسدتا
ورودمامورینجلوگیریبعملآوردهاستمراتبازطرفبخشداریبهگروهان
ژاندارمریبیرجنداعالمتابرایانجامتشریفاتقانونیاقدامبعملآید.

قفلتعطیلی
بر 29درصد واحدهای شهرک های صنعتی

خوره جانبازنشستگان
در استان سه میلیون و  800هزار تومان است که در
مقایسه با سال گذشته افزایش  29درصدی را نشان می
دهد«.باقری نژاد» این صندوق را عهده دار انجام فعالیت
های بیمه اجتماعی در امور بازنشستگی ،از کارافتادگی
و فوت مشموالن مقررات بازنشستگی دولت برشمرد و
افزود :طرح های مختلفی در راستای ارتقای کیفیت
زندگی بازنشستگان و افزایش قدرت خرید آنان در
حال انجام است که مهم ترین آن ها انعقاد تفاهم نامه سه
جانبه با بانک صادرات و فروشگاه های زنجیره ای رفاه
در قالب طرح یاری و شارژ حساب بازنشستگان به مبلغ
 36میلیون ریال در سه نوبت است که مرحله دوم آن در
حال اجراست.وی طرح های تخفیفی و تقسیطی بیمه
ملت و تخفیف های ویژه بیمه عمر ،افزون بر تخفیف های
رایج شرکت های بیمه ای را از دیگر طرح های مهم و حائز
اهمیت در راستای افزایش قدرت خرید بازنشستگان
مطرح و اضافه کرد :افتتاح درگاه خدمات الکترونیکی به
منظور ارتباط دو سویه با ذی نفعان و پرداخت تسهیالت
برای خرید کاال ،لوازم خانگی ،جهیزیه و کاالهای
باکیفیت ،افزایش تسهیالت وام ضروری از هفت به
 10میلیون تومان بدون ضامن و با کارمزد  4درصد
و  ...از دیگر طرح هاست.وی افزود :با توجه به هزینه
های درمانی باال و مشکالت حوزه سالمت ،صندوق

خراسان جنوبی61سال پیش
در روزنامه

قطعی بیماری کرونا هستند .دکتر «دهقانی» افزود :از
بیمارانکرونایبستریدربیمارستانها۱۴نفردربخش
مراقبتهای ویژه بستری هستند .وی گفت :از بیماران
کروناییبستریحالهشتنفرمساعدنیست.

باقری نژاد :با
پیگیریمدیریت
جدید صندوق در
ستاد و همراهی
دولت ،مقرر شد
بعد از  14سال از
مهر امسال طرح
همسان سازی
حقوقبازنشستگی
به طور کامل اجرا
شود

هم اکنون  ۲۹درصد واحدهای مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان
غیرفعال و راکد است و یکی از سیاستهای اصلی وزارت صمت بازگشت این
واحدها به چرخه تولید است.مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان با
اشاره به این که امسال پنج واحد تولیدی دوباره راهاندازی شد و در مجموع ۲۰
واحد به چرخه تولید بازمیگردد گفت :در سه سال اخیر با فعالیت مجدد ۳۵
واحد تولیدی و صنعتی در استان ،زمینه اشتغال  ۴۰۰نفر دوباره فراهم شد.
بهگفته«پارسا»کمبودنقدینگییکیازمشکالتاساسیواحدهایتولیدیاستو
درشرایطفعلیامکانبهرهمندیازمنابعملیبرایاشتغالازمحلبندالفتبصره
 ۱۸فراهم است .وی افزود :در استان ۹۶درصد صنایع ،کوچک و متوسط است و
بیشاز ۶۲درصدبهصنایعساختمانیومعدنیاختصاصدارد.

جوابیه

پاسخ به یک ادعا
مدیرمسئولمحترمروزنامهخراسانجنوبی-پیروتیترخبردرجشدهدرصفحه
اول با عنوان "بریدن مالیات بر اساس پست های اینستاگرام" در روزنامه شماره
 3325چهارشنبه  ،1399/05/01در اجرای ماده  23قانون مطبوعات،
خواهشمند است با توجه به حساسیت موضوع ،مطالب ذیل را برای روشن شدن
واقعیت و تنویر افکار مردم شریف استان ،در همان صفحه منتشر نمایید.به طور
کلیمالیاتمظهرحاکمیتدولتومهمترینمنبعدرآمدیبرایتأمینهزینههای
عمومی و جاری کشور و حفظ سرمایه های ملی برای نسل های آتی است .لذا به
موجبقانونمالیاتوضع،تشخیصووصولآنبرعهدهسازمانامورمالیاتیکشور
قراردادهشدهوتکالیفووظایفینیزبرایمؤدیانمحترممالیاتیمشخصگردیده
استکهبایستیدرمواعدقانونیمقررنسبتبهآناقدامنمایند.هدفسازمانامور
مالیاتی کشور و اداره کل امور مالیاتی استان جلب مشارکت فعال مؤدیان محترم
مالیاتی در فرایندهای خوداظهاری جهت انجام تکالیف قانونی و وصول مالیات
عادالنهوحقهوبیتالمالعمومیبااستفادهازمشوقهاوتسهیالتقانونیبودهو
هست،بنابراینسازمانامورمالیاتیکشوربااجرایطرحجامعمالیاتیواستفاده
فناوریهاینویناطالعاتیوارتباطاتی،بستررویههایاجراییمناسبشاملثبت
نامالکترونیکدرنظاممالیاتی،ارائهاظهارنامهصرف ًابهصورتالکترونیک،پرداخت
مالیات،رسیدگی،مطالبهووصولمالیات،ثبتاعتراضاتمؤدیانمالیاتی،ابالغ
اوراقمالیاتیرادرفضایکام ً
الالکترونیکفراهمنمودهاستتاضمنشفافسازی
مبادالت اقتصادی و دسترسی سریع به اطالعات موثق و قابل اتکاء ،بستر ایجاد
فضای اقتصادی سالم و امن و همچنین تحقق عدالت اقتصادی و مالیاتی را برای
کلیه فعاالن اقتصادی فراهم آورد .با توجه به موارد مطرح شده و تأکید بر ثبت نام
ابالغالکترونیکدرسایتسازمانامورمالیاتیکشوربهنشانیwww.tax.gov.
 irجهت دسترسی سریع به اوراق مالیاتی بدون نیاز به مراجعه به ادارات مربوط،
کلیهفعاالناقتصادیومؤدیانمحترممالیاتیمیتواننددرصورتداشتنهرگونه
سوالیاابهامویااعتراضدرهرمرحلهازروندپروندهمالیاتیخود،مراتبرابهصورت
تلفنییابامراجعهبهاداراتامورمالیاتیمربوطپیگیریکنند.

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی

خراسان جنوبی:پاسخ اداره کل امور مالیاتی در خصوص ادعای یکی از سرمایه
گذاران در میزگرد خراسان جنوبی است که مدعی شده بود بر اساس پست های
اینستاگرامیبرایشرکتمدنظرمالیاتصادرشدهاستنهبراساسدرآمد.

