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سرمقاله

به بازآفرینی جشن ها و 
شادی ها نیازمندیم!

محمدرضا زائری
این روزها فضای اجتماعی پیرامون ما بیش از گذشــته، 
از خبرهای تلخ و ناخوشــایند آکنده اســت و مشکالت و 
ســختی های روزگار از هر سوی بر ما و جامعه ما فرومی 

بارد.
از یکســو تهدیدها و توطئه های دشمنان و خرابکاری و 
فتنه آنان و از سوی دیگر مصیبت ها و دردهایی که نو به 
نــو در محیط اجتماعی و اخبار حوادث پراکنده اند، حال و 

هوایی غمبار و درد آلود برای ما رقم می زند.
نه تنها گفته و ها و شنیده ها، بلکه در البالی خوانده ها و 
دیده های فضای مجازی و شبکه های اجتماعی چیزهایی 
به چشــم و گوش شهروندان می رسد که دل و جان هر 

کسی را می آزارد و رنج می دهد.
روزی ماجرای سالخی فرزند به دست والدین و پیدا شدن 
جنازه اش در زباله های خیابان و روزی دیگر خبر انفجار 
ناو خارک یا پاالیشــگاه تهران مخاطبان را بر می آشوبد 
و در همین حال هر لحظه خبری از درگذشت یک نفر بر 
اثــر کرونا یا افزایش قیمت یک کاال بر اثر تورم، بیش از 

گذشته به روح و روان آنان زخم می زند.
آیا راهی برای ترمیم این آســیب ها جز شاد شدن و شاد 
ماندن داریم؟ آیا وســیله ای بــرای درمان این دردها جز 
شادی می توان جســت؟ قدر وقت را دانستن و غصه را 
دور ریختــن و با اندک بهانه ای شــادمان بودن دارویی 
است که در فرهنگ کهن ایرانی و باورهای دینی اسالمی 

بوده و هست.
عرفان اســالمی و ایرانی که یکــی از مهمترین عناصر 
فرهنگ و تمدن ماست، بیش از هر بستر فکری دیگری 
زمینه ســاز و راهگشای این شادی جستن تواند بود و اگر 

مدیرعامل متخلف
 به ۱۶ ماه حبس تعزیری

 محکوم شد

شرایط تبصره ماده 1۰۰ 
مالیات مقطوع مشاغل 

اعالم شد 

خبر

نگاه

ادامه صفحه2

ادامه صفحه4

ادامه صفحه 2

گزارش اتفاقیه از راند آخر مناظره انتخابات ریاست جمهوری؛

مناظره یا مجادله؟

 صفحه2

09364726696



روزنامه صبح استان خراسان شمالی
Etefaghyeh@gmail .com  : پست الکترونیک 

WWW.ETEFAGHYEH.IR

استـان۲۲
P R O V I N C E

دوشنبه1400/03/17 سال یازدهم - دور جدید - شماره 2299- مسلسل 2289

سرمقاله

انسان ایرانی در طول قرنها توانسته در مقابل سخت ترین حوادث و 
تندترین بادها و طوفانها -از حمله اسکندر تا هجوم مغوالن- بایستد 

و بماند، به خاطر برخورداری از همین پشتوانه است.    
برخی از دانشوران و اهل اندیشه )همچون دکتر محمدعلی اسالمی 
ندوشــن در کتاب »ایران چه حرفی برای گفتن دارد«( بر این باورند 
که آیین های  باستانی نیاکان ما، یکی از عوامل حفظ فرهنگ ایرانی 

و زبان فارسی است.
در روزگاری که کشــوری مانند مصر همه پیشــینه خود حتی نام و 
زبانش را در عصر اسالمی از دست داد، ایران بزرگ، پارسی ماند و در 
عین عرضه بهترین و درخشان ترین نمونه سازگاری با اسالم، نه تنها 
توانســت فرهنگ و زبان و نام خود را حفظ کند، بلکه برجسته ترین 
دانشــمندان و کارگزاران و نویسندگان را در محیط و جامعه گسترده 

اسالمی برآورد.
یکی از عوامل و اســباب این ماندگاری -در کنار اصالت فرهنگی و 
ریشــه های دینی- حفظ روحیه شــاد بیرونی و خوشدلی درونی در 

فرهنگ ایرانی بوده است.
ایرانیان باستان به بهانه های مختلف  مراسم جشن و سرور داشته اند 

و فرصت های گوناگون را برای شادمانی قدر می دانسته اند.
از آیین های سراســری نوروز در آغاز سال تا جشن اردیبهشتگان و 
خردادگان و تیرگان تا پایان ســال، هر یک را مجالی می دیده اند تا 
خاک بر سر غم ایام بریزند و به مژده های پیش رو شادباش بگویند.

شــاید فاصله گرفتن ما از این آیین ها و دورشدن مان از فرصت ها 
و بهانه های شــادی و شــادمانی راه را بر هجوم اندوه ها و غصه ها 
گشــوده است. چرا اینک راه را بر شادی ها و شادمانی ها بازنگشاییم 
و هریک به ســهم خود، برای بازآفرینی آیین های باستانی جشن و 

سرور قدمی برنداریم؟

گزارش اتفاقیه از راند آخر مناظره انتخابات ریاست جمهوری؛

مناظره یا مجادله؟
ریاسـت  انتخابـات  مناظـره  آخریـن  مناظـره سـوم  و 
جمهـوری بـا عنـوان دغدغه هـای مـردم بـا حضـور 
کاندیداهـای ریاسـت جمهـوری برگزار شـد و نامزدها 
کـم و بیـش به پرسـش های مطرح شـده پاسـخ دادند.

مناظـره  کننـد  مـی  اذعـان  تحلیلگـران  و  مـردم 
آخرنسـبت بـه دو مناظـره دیگر بهتر بـود، اما مناظرات 
انتخاباتـی در حالـی بـه پایـان رسـید کـه بـه نظر می 
رسـد نتوانسـت دردی از مـردم دوا کنـد و مشـکلی از 
مشکالتشـان را چـاره کنـد و صرفا مملـو از وعده هایی 
بـود کـه تحقـق آن چندان در دسـترس نیسـت وآنچه 
از ایـن مناظـرات بـر جای مانـد نه مباحث کارشناسـی 
بـدون  شـعاری،  مباحثـی  کـه  مـردم  بـرای  مفیـد 
برنامه ریـزی بـود و بـه مباحـث حداقلـی پرداخته شـد.

رنـگ  پیشـین  مناظره هـای  نیزماننـد  مناظـره  ایـن 
و بویـی از تخریـب داشـت هـر چنـد کـه نامزدهـا در 
ایـن مناظـره بیشـتر بـه سـمت وعـده  و ارائـه برنامـه 
رفتنـد امـا نکتـه جالب ایـن بود که بـا وجـود انتقادات 

بسـیاری کـه پیـش از این به سـاختار مناظره از سـوی 
سیاسـیون، مقامـات و حتـی خـود کاندیداهـا مطـرح 
شـده بـود امـا ایـن انتقـادات هیچ تاثیـری بر سـاختار، 
رونـد و عملکـرد مناظره نگذاشـت و صدا وسـیما طبق 
برنامـه از پیـش تعیین شـده خود مناظـره را طبق روال 
گذشـته پیـش بـرد. مناظـره سـوم را شـاید بتـوان بـه 
لحـاظ فضـای مناظـره ای و روح حاکـم بر ایـن برنامه 
بهتـر از برنامه هـای مناظـره قبلـی ارزیابـی کـرد اکثر 
کاندیداهـا صرفـا متوسـل بـه هـر چیـزی حتـی آنچه 
بـدان اعتقـاد ندارند، شـدند تـا بتوانند نگاه مـردم را به 

سـمت و سـوی خـود متمایـل کنند.   
آرمان ها با اهداف عملیاتی اشتباه گرفته شد

تحلیلگـر و اسـتاد دانشـگاه در زمینـه مناظـره سـوم 
بـه اتفاقیـه مـی گوید: تمـام نامزدهـا تاحدودی سـعی 
کردنـد برنامه داشـته باشـند اما در حیطـه برنامه ریزی 
آنچـه مطـرح مـی کردنـد تـا حـدودی آرمـان هـا بود 
و برنامـه عملیاتـی و هـدف گـذاری براسـاس قابلیـت 

هـا وتواننـدی و براسـاس بررسـی وضعیـت موجـود 
نبـود و خیلـی از ایـن مـوارد و وعـده هـا کـه داده می 
شـد، در وضعیـت کنونـی شـدنی نیسـت و ایـن جـای 
حـرف داشـت.وی با بیـان اینکه بـه طور مثـال میزان 
درآمـد مـا در حـال حاضـر از محـل  فـروش نفـت و 
غیـره مشـخص اسـت اما مباحثـی که بایـد مطرح می 
کردنـد برنامـه هـای قابـل اجـرا بود،اذعـان مـی کند: 
آرمـان هـای نامزدهـا خـوب بود امـا اینکه چقـدر این 
آرمـان هـا عملیاتـی خواهـد شـد جـای حرف داشـت.

وی اضافـه مـی کنـد: نامزدهـا در بررسـی محیطـی 
خـود آنچـه بایـد ندیـده بودنـد و معلـوم نبـود بـا چـه 
را  خـود  شـعارهای  ایـن  خواهنـد  مـی  مکانسـیمی 
عملیاتـی کنند.بیشـتر نامزدهـا اهـداف عملیاتـی  خود 
را بـا اهـداف آرمانی اشـتباه گرفتـه بودنـد و وعده می 

دادنـد بیشـتر شـعار گونـه عمـل کردنـد. 
وی بـا بیـان اینکـه دو نامزد با اشـاره بـه جریان های 
گذشـته به دنبـال جریان سـازی ها و تشـویش اذهان 

عمومـی  بودنـد، مـی افزاید: تخریب و ترور شـخصیت 
هـا در ایـن مناظـره نیز هـم ماننـد مناظره هـای قبل 
وجود داشـت.این اسـتاد دانشـگاه می گوید: نامزدها در 
زمینـه تجزیـه و تحلیلـی موقعیت شـناخت نداشـتند و 
اهداف اسـتراتژیک برای چهارسـال آینده را مشـخص 
نکردنـد و نامزدهـا نقـاط قـوت و ضعـف در داخـل و 

خـارج را خـوب نمی شـناختند .وی می گویـد: مباحث 
مطـرح شـده از سـوی نامزدهـا به طـور مثـال افزایش 
یارانـه و افزایـش اشـتغال صحبـت هـای خوبی اسـت 
امـا در عمـل آیـا می توانند ایـن کار را انجـام دهند در 
دولـت قبـل هم وعـده هـای زیادی داده شـد، امـا آیا 

همـه آنها عملیاتی شـد؟

سـطح زیر کشـت چغندر خراسان شـمالی، ۲۰ درصد 
کاهـش یافـت. کاهـش بـارش و افزایـش دمـا، بـی 

نبود. تاثیـر 
کارشـناس مسـئول چغندر جهاد کشـاورزی خراسـان 
شـمالی گفت: سـال زراعی گذشـته، سـطح زیرکشت 
چغنـدر اسـتان، دو هـزار و ۳۰۰ هکتـار و تولید چغندر 

هـم حـدود ۱۰۸ هزار تـن بود.

فاطمـه سـتایش مهرافزود: امسـال سـطح زیرکشـت 
چغنـدر اسـتان با حـدود ۲۰ درصـد کاهش، بـه هزار 
و ۷۷۷ هکتـار رسـید و براسـاس پیـش بینـی، حـدود 

۸۰ هـزار تـن تولیـد خواهیم داشـت.
تضمینـی  خریـد  قیمـت  افزایـش  بـا  گفـت:  وی 
زیرکشـت  سـطح  می شـد  بینـی  پیـش  چغندرقنـد، 
افزایـش یابـد، ولـی کاهـش ۵۰ درصـدی بارش ها و 

افزایـش دمـا، موجب کاهش سـطح کشـت چغندر در 
مقایسـه بـا پارسـال شـد.

وی میانگیـن عملکـرد چغندرقند اسـتان را ۴۷ تن در 
هکتـار ذکـر کـرد وافـزود : شـیروان هـم کـه بخش 
عمـده تولیـد چغندرقنـد اسـتان را دارد، پارسـال ۸۵۵ 
هکتـار و امسـال ۷۵۰ هکتـار سـطح زیرکشـت ایـن 

محصـول را دارد.

مدیر مخابرات منطقه خراسان شمالی از نصب و راه 
اندازی  ســایت تلفن همراه در باقرخان شهرستان 

بجنورد خبر داد.
 علیرضاهاشمی در این مورد اظهار داشت:در راستای 
توســعه متوازن خدمات ارتباطی در سطح استان و 
خدمت رســانی و برخورداری مردم شریف استان از 
G ۴۳وG، ۲G اینترنت پرســرعت موبایل ، سایت

 ، uso همــراه اول باقرخان، از محل اعتبارات طرح
نصب و راه اندازی شد.

مدیر مخابرات منطقه خراسان شمالی از نصب و راه 

اندازی  ســایت تلفن همراه در روستای بابا امان  از 
توابع شهرستان بجنورد خبر داد.

 هاشــمی اظهار داشت:در راســتای توسعه متوازن 
خدمات ارتباطی در سطح اســتان و خدمت رسانی 
و برخورداری مردم شــریف روســتایی از اینترنت 
پرسرعت موبایل ، سایت ۳G، ۲GوG ۴همراه اول 
 ، uso در روســتای باباامان، از محل اعتبارات طرح
نصب و راه اندازی شد با اجرای این پروژه جمعیتی 
بالغ بر6۴۰ نفر از امکانات اینترنت پرســرعت شبکه 

تلفن همراه برخوردار شده اند.

مدیرعامل متخلف یک واحد تولیدی به علت رعایت 
نکردن موارد اســتاندارد بــه ۱6 ماه حبس تعزیری 

محکوم شد.
نواز، مدیرکل اســتاندارد خراســان  فهیمه مهمان 
شــمالی، یک واحد تولیدی مــواد غذایی در زمینه 
پنیــر پیتزا و پنیر خامه ای بــه علت رعایت نکردن 
کامل موارد استاندارد از سوی بازرسان این اداره کل 

شناسایی شد.

بر اساس این گزارش، توجه به محرز شدن تخلفات 
صــورت گرفته، پرونده به مراجــع قضایی ارجاع و 
دادگاه نیــز مدیرعامل این واحد تولیدی مواد غذایی 

را به ۱6 ماه حبس تعزیری محکوم کرد.
در همین راســتا، مهمان نواز اعــالم کرد که تمام 
تولیدکننــدگان و ارائه دهندگان خدمات مشــمول 
مقررات استاندارد اجباری، موظف به دریافت پروانه 
کاربرد عالمت استاندارد و رعایت کامل آن هستند.

فرمانـده یـگان حفاظـت محیـط زیسـت خراسـان 
شـمالی گفت: پرونده قطع درختـان ارس در منطقه 
مانه وسـملقان  شهرسـتان  قرخـود  شـده  حفاظـت 

قضایـی شـده و در دسـت رسـیدگی اسـت. 
ایرنـا اظهـار  بـه خبرنـگار  محمدحسـین صالحـی 
داشـت: هفـت اصله درخـت جوان و ارزشـمند ارس 
در منطقـه قرخـود قطـع شـده بـود کـه شناسـایی 

عامـالن آن در دسـت پیگیـری اسـت.
وی افـزود: ایـن متخلفـان پـس از قطـع درختـان 

ارس بـا مشـاهده محیـط بانـان متـواری شـدند.
فرمانـده یـگان حفاظـت محیـط زیسـت خراسـان 
شـمالی خاطرنشـان کـرد: احتمال مـی رود درختان 
ارس بـرای اسـتفاده در سـاخت سـقف بنـا، قطـع 

است. شـده 

مدیرکل دفتر امور شــهری اســتانداری خراسان شــمالی گفت: برخی نامزدهای 
ششــمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی شــهرها وعده های غیرعملی در بخش 
های عمرانی، فرهنگی و اجتماعی می دهند که مردم نباید فریب این نوع شــعارها 

را بخورند.
علیرضا باغچقی روز یکشــنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشــت: امروزه 
شــعارهای همچون » ایجاد اشتغال پایدار«، »شکوفایی اقتصاد شهری« ، »شفاف 
ســازی« و » کاهش عوارض« در تبلیغات محیطی و ســخنرانی های نامزدهای 
شــهری مشاهده می شود که بســیار کلی و بدون برنامه عملیاتی و کاربردی بیان 

می شود.

وی تصریــح کــرد: برخــی از این وعــده ها به قــدری کلی بیان می شــود که 
بــا هیــچ منطقــی اجرایی نمی شــود، زیراکــه ارگان هــای زیــادی در اجرا و 
 تکمیل آن دخیل هســتند که شــورای اسالمی شهر نیز بخشــی از آن محسوب

 می شود.
باغچقی با بیان اینکه شــعار رفع آلودگی شهری پاشــنه آشیل تبلیغات بسیاری از 
نامزدهای شــورای اسالمی شهر بجنورد تبدیل شده است، گفت: تحقق این وعده 
ها با بهســازی و خرید اتوبوس شهری که نیاز به بودجه کافی دارد، امکانپذیر است 
و از طرفی بخشــی از آلودگی مربوط به ریزگردهاســت که از حیطه شورای شهر 

خارج است.

کاهش ۲۰ درصدی سطح زیر کشت چغندر خراسان شمالی نصب و راه اندازی  سایت همراه اول باقرخان

مدیرعامل متخلف به ۱۶ ماه حبس تعزیری
 محکوم شد

پرونده قطع درختان ارس مانه وسملقان 
خراسان شمالی قضایی شد 

مدیرکل امور شهری استانداری خراسان شمالی؛

نامزدهای انتخابات شوراها از وعده های غیرعملی پرهیز کنند

ستاد مرکزی تبلیغات انتخاباتی
 دکتر قاضی زاده هاشمی /خراسان شمالی

بدین وســیله به اطالع کلیه مالکان و دارندگان حقوق در اراضی پالک 415 فرعی از 168 اصلی 

واقع در بجنورد - میدان گلستان - انتهای گلستان 18 - بعد از خندق میرساند فرودگاه شهدای 

بجنورد قصــد دارد در اجرای الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالک برای برنامههای 

عمومی، عمرانــی و نظامی دولت مصوب 1358 اقدام به خرید اراضــی پالک مذکور نماید. لذا 

مقتضی است کلیه اشخاص فوقالذکر که هرگونه حقی برای خود در این زمینه قائل میباشند، ظرف 

15 روز از تاریخ انتشــار آگهی با در دست داشــتن مدارک مثبت ادعا به آقای سعید صداقتی در 

فرودگاه شهدای بجنورد مراجعه نمایند. 

اطالعیه خرید اراضی طرح فرودگاه شهدای بجنورد

فرودگاه بین المللي شهداي بجنورد

ساماندهی سگهای ولگرد دربجنورد  
رئیــس ســازمان عمــران و بازآفرینی شــهرداری گفت: 
شــهرداربجنورد کــه چندی قبل به درخواســت گروههای 
حامــی حیوانــات ، محیطی را برای نگهداری از ســگهای 
ولگرد جانمایی کرد ، درادامه خدمات شهرداری و به توصیه 
مهنــدس زارعی ،  بهســازی و محوطه ســازی مجموعه 

نگهداری از این حیوانات نیز به انجام رسید.
پارساپورافزود:ســوله نگهداری از ســگهای ولگرد در پایین 
دســت کارخانه سنگ شکن شهرداری راه اندازی شد اما به 
توصیه شــهردار برای حفاظت و نگهداری مناسب سگهای 
ولگرد این محیط نیازمند بهســازی و رسیدگی بیشتر بود و 
برهمین اســاس حفاظ کشی محیط به منظور ایجاد ایمنی ، 
نصب سایه بان و ساخت سوله مسقف نیز به ترتیب در لیست 

انجام امور خواهد بود که اجرایی خواهد شد.
گفتنی اســت، تمام ســگهای ولگرد از مناطق شهری جمع 
آوری و پــس از انتقال به ســوله و قرنطینــه اولیه ومعاینه 
دامپزشک ، درصورت سالمت به محل نگهداری انتقال داده 
می شــود و شهروندانی که متمایل به نگهداری ازاین سگها 
بــرای نگهبانی منازل و باغات خود هســتند ، می توانند با 
مراجعه به محل نسبت به تحویل سگهای مورد نظر اقدامات 

الزم را به انجام برسانند.

توزیع 4۲۰ سری جهیزیه بین زوج های 
نیازمند کمیته امداد خراسان شمالی

 مدیرکل کمیته امداد خراســان شــمالی از آغاز توزیع ۴۲۰ 
ســری جهیزیه بین زوج های نیازمند تحت حمایت این نهاد 

خبر داد.
الهــی راد در گفتگو با خبرنگار ما افزود: ارزش هر ســری 
جهیزیــه را ۱۵ میلیون تومان اعالم کرد و افزود: درمجموع 
برای این ســری جهیزیه ها بیش از 6 میلیارد و ۳۰۰ میلیون 
تومان هزینه شــده است و این ســری از جهیزیه ها شامل 
ماشــین لباسشــویی ۷ کیلویی، اجاق گاز ۵ شعله، یخچال 

فریزر، تلویزیون LED و جاروبرقی است..
وی تصریح کرد: سقف سرانه کمک هزینه ازدواج مددجویان 
از پنج میلیون تومان در ســال گذشته به حداکثر ۱۵ میلیون 

تومان در سال جاری افزایش یافته است.
الهی راد عنوان کرد: در ســال گذشته ۷9۳ سری جهیزیه به 
زوج های جوان های تحت حمایت این نهاد اهدا شــد، ارزش 
این جهیزیه ها را ســه میلیــارد و ۳۲۵ میلیون تومان عنوان 

کرد.

خبر
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اتفاقیه از وضعیت گرانی سرسام آوِر بازار مسکن استان گزارش می دهد؛

آرزوی دست نیافتنی برای مستاجران 
گروه گزارش /الهام آقایی

گرانی هــای  اخیــر  ســال های  در 
ــا  ــی قیمت ه ــش نجوم ــی و افزای پی درپ
ــی  ــون پتک ــف همچ ــای مختل در حوزه ه
ــر  ــژه قش ــه وی ــردم ب ــی م ــر زندگ ــر س ب
متوســط و ضعیــف جامعــه آوار شــد و 
ــه  ــت ک ــش رف ــه ای پی ــه گون ــرایط ب ش
خریــد مســکن بــرای قشــر متوســط و کــم 
ــی دســت نیافتنی  ــه رویای ــه ب درآمــد جامع
ــد  ــن رون ــا ای ــون ب ــا اکن ــد ام ــل ش تبدی
و  رهــن  نــرخ  و سرســام آور  افزایشــی 
یافتــن  دیگــر  گفــت  بایــد  اجاره بهــا 
ــی  ــی و کلنگ ــد نقل ــرپناه هرچن ــک س ی
ــرای عــده ای  ــرای رهــن و اجــاره نیــز ب ب
ــت  ــده اس ــن ش ــینان غیرممک از اجاره نش
کــه ایــن معضــل می توانــد تهدیــدی 
بــر ســالمت روح و روان افــراد جامعــه 
ــل  ــیدن فص ــا فرارس ــا ب ــد.این روزه باش
تمدیــد  یــا  و  اجاره نشــینان  جابجایــی 
قراردادهــا، آشــفته بازار مســکن و افزایــش 
افســار گســیخته نــرخ رهــن و اجــاره 
ــاره داغ دل  ــده و دوب ــدید ش ــز تش ــا نی ه
ــزان  ــت ، می ــده اس ــازه ش ــتاجران ت مس
رهــن و اجاره بهــای منــازل ســر بــه فلــک 
ــه  ــام آوری ک ــای سرس ــیده و اجاره ه کش
از ســوی مشــاوران امــالک و مالــکان 
مســتأجران  بــه  مســکونی  واحدهــای 
ــتأجران را  ــس مس ــود، نف ــنهاد می ش پیش

ــت. ــده اس بری
ــان نحــوه  ــارت متولی ــود نظ ــل نب ــه دلی ب
از  مســکن  اجاره بهــای  نــرخ  تعییــن 
ــکان و مشــاوران امــالک غیــر  ســوی مال
ــر  ــه نظ ــود و ب ــی ش ــن م ــه تعیی منصفان
مــی رســد ایــن قیمــت بــر اســاس قیمــت 
ــاختمانی  ــح س ــودرو، مصال ــال، خ دالر، ط
ــود.  ــنجیده می ش ــی س ــای اساس و کااله
موقعیــت  قبیــل  از  عواملــی  گویــا 
جغرافیایــی ملــک مســکونی، متــراژ، ســال 
ــی مســتأجران دیگــر  ــوان مال ســاخت و ت
نرخ گــذاری  نحــوه  در  تأثیــری  هیــچ 

ــد. ندارن
تعیین اجاره بهای غیر منصفانه  از سوی 

صاحبخانه ها
یکــی از شــهروندان بــا بیــان اینکــه تعیین 

مســئله  مهم تریــن  همیشــه  اجاره بهــا 
بیــن مســتاجر و صاحبخانــه اســت و غیــر 
ــد:  ــه تعییــن مــی شــود، مــی گوی منصفان
صاحبخانــه همیشــه حــق بــه جانــب 
ــد  ــد و ادعــا دارد کــه می توان ــار می کن رفت
ــرده و  ــن ک ــرای آن تعیی ــی را ب ــر رقم ه
ــه آن  ــبت ب ــراض نس ــق اعت ــتاجر ح مس
ــی  ــه از آن راض ــی ک ــدارد و در صورت را ن
ــاختمان را  ــا س ــک ی ــد مل ــد می توان نباش

ــد. ــی کن خال
وی بــا اشــاره بــه وضعیــت گرانــی موجــود 
در جامعــه و کاهــش درآمــد خانوارهــا، می 
ــک  ــردن ی ــدا ک ــا پی ــن روز ه ــد: ای افزای
ــرخ  ــا ن ــازار اجــاره ب واحــد مســکونی در ب
ــه  ــرا ک ــت، چ ــوار اس ــه کاری دش منصفان
ــدت  ــه ش ــردم ب ــی م ــوان مال ــدرت و ت ق
ضعیــف شــده و از ســویی دیگــر صاحبــان 
خانــه نیــز بــرای جبــران و کســب درآمــد 
ــا  ــرخ اجاره ه ــش ن ــتار افزای ــود خواس خ

هســتند.
کریمــی مــی افزایــد: در گذشــته نــه 
چنــدان دور، صاحبخانه هــا هــر ســال 
ــا  ــغ اجاره به ــه مبل ــد ب ــر ۳۰ درص حداکث
اضافــه می کردنــد امــا اکنــون هــر کســی 
افزایــش  را  آن  دارد  دوســت  هرچقــدر 
می دهــد کــه ایــن امــر نتیجــه عــدم 
مســئوالن  ســوی  از  کافــی  نظــارت 
اســت و بــا اینکــه تــا کنــون گالیــه 
ــده  ــوص ش ــن خص ــادی در ای ــای زی ه
و پیگیری هــای فراوانــی نیــز صــورت 
گرفتــه، راه بــه جایــی نبــرده و مســتاجران 
منجــالب  ایــن  در  بیشــتر  روز بــه روز 

گرانــی فــرو می رونــد.
لزوم رفع موانع ساخت ساز

یکــی دیگــر از شــهروندان نیــز بــا گالیــه 
ــتان  ــاال در اس ــای ب ــن ه ــاره و ره از اج
ــه  ــر ب ــه دیگ ــه ک ــد خان ــد: خری ــی گوی م
ــیب  ــر آس ــرای قش ــال ب ــک آرزوی مح ی
ــن  ــه ای ــل شــده اســت، دغدغ ــر تبدی پذی
قشــر اکنــون تــرس از آواره شــدن اســت 
ــا رهــن  ــه اجــاره ای ب ــدا کــردن خان و پی
هــای بســیار بــاال و اجــاره نجومــی مــردم 

ــه ســتوه آورده اســت.  را ب
رحیمــی مــی گوید:حداقــل کاری کــه 

دولــت و مســوالن بــرای کمــک بــه 
مــردم درحــوزه مســکن مــی تواننــد انجــام 
ــع ســاخت و ســاز اســت  ــد رفــع موان دهن
ــد. ــدا کن ــهیل پی ــاز تس ــاخت و س ــا س ت

بازارمسکن در رکود 
امــالک  مشــاوران  اتحادیــه  رئیــس 
ــگار  ــا خبرن ــزدر گفــت و گــو ب ــورد نی بجن
مــا مــی گویــد: اکنــون قیمــت مســکن در 
اســتان و نیــز در مرکــز خراســان شــمالی 
ــش  ــیار افزای ــه بس ــی روی ــورت ب ــه ص ب
ــود  ــی ش ــی م ــش بین ــت و پی ــته اس داش
رونــد  هــم  آینــده  در  وضعیــت  ایــن 

ــد. ــته باش ــودی داش صع
جلیــل محمــدزاده مــی افزایــد: طــی 
ــت  ــش قیم ــا افزای ــر ب ــال اخی ــه س دو س
ــت  ــن قیم ــاال رفت ــال آن، ب ــه دنب ارز و ب
ــف،  ــالم مختل ــاختمانی در اق ــح س مصال
هزینــه تمــام شــده تولیــد مســکن بشــدت 
ــش  ــر افزای ــتقیما ب ــت و مس ــش یاف افزای

ــن زد.  ــکن دام ــاره مس اج
ــال  ــی چندس ــد: ط ــی کن ــح م وی تصری
ــتاجران  ــول مس ــل ق ــاس نق ــل براس قب
ــرف  ــتاجران ص ــد مس ــارم درآم ــک چه ی

ــدود  ــا االن ح ــد ام ــی ش ــاء م ــاره به اج
ــرای  ــتاجران ب ــد مس ــد از درآم ۵۰ درص
پرداخــت اجــاره منــزل صــرف مــی شــود، 
بــا افزایــش سرســام آور مســکن، مســکن 
ــرای  ــی ب ــت نیافتن ــک آرزوی دس ــه ی ب
ــل  ــه تبدی ــف جامع ــر و ضعی ــر کارگ قش

ــت. ــده اس ش
محمــدزاده مــی گویــد: از آخــر ســال 
ــود  ــه وج ــرایط ب ــا ش ــل 99 ب ــا اوای 9۸ ت
ــی در  ــود تورم ــا رک ــیوع کرون ــده از ش آم
ــازار مســکن ایجــاد شــد و در ســال 99  ب
ــل قیمــت ارز افزایــش مســکن را  ــه دلی ب
شــاهد بودیــم و اکنــون در ســال ۱۴۰۰ بــا 
ــز کــه در ارز وجــود  وجــود نوســانات ناچی
داشــته امــا ایــن رونــد رکــود همچنــان بــر 

ــت. ــن زده اس ــت دام ــش قیم ــن افزای ای
ــال 9۸  ــه در س ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
هــر کیلــو میلگــرد حــدود 6 هــزار تومــان 
ــک  ــن ی ــون همی ــا اکن قیمــت داشــت ام
قلــم بــه هــر کیلــو ۱۷ هــزار تومــان 
افزایــش یافتــه اســت،  مــی افزایــد: 
در مــاه هــای اخیــر، قیمــت مصالــح 
بطــور  مختلــف  اقــالم  در  ســاختمانی 

میانگیــن ۳۰۰ درصــد تنهــا در حــوزه 
ــل  ــن دلی ــه ای ــر شــده و ب ــران ت آهــن گ
ــه و  ــش یافت ــز افزای ــکن نی ــت مس قیم
ــرای  ــکل ب ــروز مش ــبب ب ــر س ــن ام ای
ــت. ــده اس ــازار مســکن ش ــازندگان و ب س

ــر  ــاه اخی ــد م ــه در چن ــان اینک ــا بی وی ب
خریــد و فــروش مســکن در بــازار بشــدت 
کاهــش یافتــه اســت، مــی گویــد: مــردم 
توانایــی مالــی بــرای خریــد مســکن 
ــا،  ــت ه ــش قیم ــا افزای ــه ب ــد و البت ندارن
ــد  ــی یاب ــازار کاهــش م ــی در ب ــوان مال ت
ــاخت و  ــود س ــای رک ــت ه ــی از عل و یک
ســاز و دســت نــگاه داشــتن ســازندگان از 

ــت. ــه کار اس ادام
رئیــس اتحادیــه مشــاوران امــالک بجنورد 
ــا نزدیــک شــدن  مــی گویــد: همچنیــن ب
بــه انتخابــات پیــش رو ایــن امــر نیــز بــر 
ــوده  ــذار ب ــکن تاثیرگ ــازار مس ــود در ب رک
ــز  ــداران نی ــل خری ــان حداق ــت و هم اس
ــال  ــتند و فع ــد هس ــی و تردی در بالتکلیف
ــی  ــد نم ــد و خری ــته ان ــه داش ــت نگ دس

ــد. کنن
محمــدزاده افــزود: افزایــش قیمــت و نبــود 

ــت اقتصــاد، ســبب شــده  ــات در وضعی ثب
ــم  ــکن ه ــدارن مس ــازندگان و خری ــا س ت
بالتکلیــف شــده و در ادامــه فعالیــت بــرای 

ــد شــوند. ــار تردی ســاخت، دچ
وی بــا بیــان اینکــه امســال بــازار مســکن 
فعــال در رکــود بــه ســر مــی بــرد، تصریــح 
کــرد: خریــد و فــروش بــه شــدت کاهــش 
یافتــه و دچــار رکــود و متوقــف شــده 

اســت.
وضعیــت،  ایــن  در  گفــت:  محمــدزاده 
خریــداران و ســازندگان بــه علــت افزایــش 
قیمــت هــا، از خریــد وفــروش و ســاخت و 
ســاز خــودداری کــرده انــد تــا ببیننــد بعــد 
ــم  ــری رق ــات شــاید شــرایط بهت از انتخاب
ــه نظــر مــی رســد شــرایط  ــا ب بخــورد ام

بهتــر نخواهــد شــد.
امــالک  مشــاوران  اتحادیــه  رئیــس 
ــود  ــر ســخنان خ ــورد در بخــش دیگ بجن
ــای  ــاز ه ــاخت و س ــت س ــاره وضعی در ب
ــه  ــی روی ــش ب ــت: افزای ــورد گف در بجن
مصالــح ســاختمانی ســبب افزایــش قیمــت 
تمــام شــده تولیــد شــده اســت از ایــن رو 
ــرای ســاخت و ســاز  ســازندگان رغبتــی ب

ــد. ــز ندارن نی
امــالک  مشــاوران  اتحادیــه  رئیــس 
بجنــورد خاطرنشــان کــرد: اکنــون تنظیــم 
قراردادهــای اجــاره و رهــن بشــدت در 
بجنــورد کاهــش یافتــه اســت بــه طــوری 
ــچ  ــالک هی ــه بســیاری از مشــاوران ام ک
گونــه خریــد و فــروش و معاملــه ای 

ــد. ــته ان نداش
ــا  ــد: در دوران کرون ــی افزای ــدزاده م محم
بــا تعطیلــی بســیاری از واحدهــا و متضــرر 
ــش  ــا افزای ــود ام ــان  و رک ــدن بازاری ش
کرایــه هــا بــه ویــژه افزایــش اجــاره 
ــه  ــم ک ــاهد بودی ــاری را ش ــالک تج ام
ــاری  ــالک تج ــر ام ــا دو براب ــفانه ت متاس
ــادی روی  ــار زی ــه فش ــت ک ــش یاف افزای
مســتاجران اســت، از ســویی نیــز بــا 
بــد  افزایــش گرانــی هــا و وضعیــت 
اقتصــادی در جامعــه و کاهــش درآمدهــا، 
ــه از  ــش کرای ــا افزای ــالک ب ــان ام صاحب
ــود را  ــی خ ــد زندگ ــرج ودرآم ــن راه خ ای

ــد. ــی کنن ــن م تامی
ــا  ــبختانه ب ــد: خوش ــی کن ــح م وی تصری
ــرارداد  ــا ق ــی کرون ــتاد مل ــات س تصمیم
بــه  یکســال  بــرای  نشــین ها  اجــاره 
صــورت خــودکار تمدیــد مــی شــود و 
موجــر نمــی توانــد مســتاجر را مجبــور بــه 
ــبب کاهــش  ــر س ــن ام ــد و ای ــه کن تخلی

ــد.  ــد ش ــتاجران خواه ــی مس جابجای
تمدید خودکار قرارداد اجاره نشین ها برای 

یکسال 
از تمدیــد  نیــز  وزیــرراه و شهرســازی 
ــرای  ــین ها ب ــاره نش ــرارداد اج ــودکار ق خ
یکســال براســاس مصوبــه )۲۲ خــرداد 
۱۴۰۰( ســتاد ملــی کرونــا خبــر داده اســت 
ــی  ــتاد مل ــه س ــاس مصوب ــت: براس و گف
ــتیجاری  ــکونی اس ــای مس ــا، واحد ه کرون
ــد  ــان شــرایط ســال گذشــته، تأیی ــا هم ب
ــودکار  ــورت خ ــه ص ــا ب ــد و قرارداد ه ش
ــه بنگاه هــای معامالتــی  ــدون مراجعــه ب ب

ــود. ــد می ش ــال، تمدی ــک س ــرای ی ب
میــزان افزایــش اجــاره بــه عنــوان ســقف 
حداکثــری مجــاز نــه بــه صــورت اجبــاری 
همــان میــزان پارســال تعییــن شــده 

اســت.

وزیــرراه و شهرســازی بیــان کــرد: بــا 
توجــه بــه پایــان یافتــن مهلــت ثبــت نــام 
در ســامانه امــالک و اســکان ســتاد ملــی 
ایــن مهلــت را تــا پایــان شــهریور تمدیــد 
ــردم در  ــم م ــار داری ــت و انتظ ــرده اس ک
ســامانه امــالک و اســکان ثبــت نــام کننــد 
و یــک بــار بــرای همیشــه در تاریخ کشــور 
ــاس  ــد براس ــازی بتوان وزارت راه و شهرس
ــد و عرضــه  ــرای تولی اطالعــات واقعــی ب
ــب  ــا موج ــد ت ــزی کن ــه ری مســکن برنام
ایجــاد شــکاف در عرضــه و تقاضــا در 

ــیم. ــازار مســکن نباش ب
اهمیت توجه به اقشار آسیب پذیر

ــاد  ــوزه اقتص ــان در ح ــی از کارشناس یک
مســکن عنــوان می کنــد: دولــت بایــد 
ــیب پذیر  ــار آس ــه اقش ــرادی ک ــرای اف ب
ــش  ــا افزای ــتند و ب ــه هس ــف جامع و ضعی
میــزان عرضــه مســکن و تســهیالت، بــاز 
هــم توانایــی خریــد خانــه را ندارنــد یــا از 
ــه صــورت  ــد، ب ــاره آن برنمی آین ــس اج پ
ــا ارائــه خانه هــای  مســتقیم ورود کنــد و ب
ــه  ــاره ب ــه صــورت اج ــی ب کوچــک و حت
مثــل  یــا طرح هایــی  تملیــک  شــرط 
ــن  ــذاری زمی ــا واگ ــه ب ــر ک ــکن مه مس
ارزان و تســهیالت ارزان قیمــت خانه هــای 
ــه دار  ــکان خان ــود، ام ــاخته می ش ارزان س
ــطح  ــن س ــا ای ــرادی ب ــرای اف ــدن ب ش

ــود. ــم ش ــی فراه مال
ــم و  ــت یازده ــه دول ــان اینک ــا بی وی ب
ــدام  ــال اق ــن ۸ س ــول ای ــم در ط دوازده
ــری در زمینــه مســکن نکــرد، تبییــن  موث
کاری  می خواســت  اگردولــت  می کنــد: 
ایــن ســال ها  انجــام دهــد در طــول 

ــود. ــی نب ــت کم ــی داد و فرص ــام م انج
مهر پــور در ادامــه می گویــد: دولــت در 
حــوزه تقاضــا بایــد میــزان تســهیالت 
ــش  ــه را افزای ــد خان ــرای خری ــی ب پرداخت
دهــد، اکنــون میــزان تســهیالتی کــه 
ــر  ــد بســیار کمت ــه می دهن ــا ارائ ــک ه بان
از قیمــت تمــام شــده مســکن اســت. 
در کشــور های توســعه یافتــه اروپایــی 
ــدود  ــزی ح ــکن چی ــک وام مس ــی ی گاه
۸۰ درصــد قیمــت تمــام شــده یــک خانــه 

می دهــد. پوشــش  را 
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17  نقطه پرتصادف محورهای شهرستان شیروان آشکارسازی شد 14کیلومتر راه در شهرستان  جاجرم آسفالت شد
مدیر راهداری و حمل ونقل جاده ای شیروان گفت: ۱۷ 
این شهرستان شناسایی  پرتصادف در جاده های  نقطه 
شده بود که تمامی این نقاط آشکارسازی وایمن سازی 
اولیه انجام وطی یک سال  آتی بطور کامل  ایمن سازی 

ورفع خواهد شد.
مهندس جوان اظهار داشت: نقاط پرتصادف در چند سال 
آسیایی،  بزرگراه  در  نقاط  این  و  شد  شناسایی  گذشته 

اوغاز، گلیان و لوجلی رفع شده است.
در  گرم  و  سرد  کشی  خط  اجرای  به  اشاره  با  وی 
سال  در  شهرستان  های  جاده  کیلومتر   ۲۸۰ طول 
اجرا  کیلومتر   ۵۰۰ در  امسال  طرح  این  افزود:   گذشته 
ایمن سازی و نصب حفاظ بر روی چهار  می شود.وی 
دستگاه پل بزرگ،  تهیه و نصب و بهسازی سه هزار عدد 
عالئم ایمنی راه ها و نگهداری و نصب تابلو اطالعاتی 

۲۰۰ مترمربعرا از برنامه های امسال عنوان کرد.
جوان اجرای روشنایی در جاده ها را از برنامه ها برای 
این  افزود:  و  کرد  عنوان  ای  جاده  تردد  ایمنی  ارتقای 

طرح پارسال در هشت مورد اجرا شد و امسال ۱۰ مورد 
اجرایی می شود.

محورهای  ارتقای  و  تعریض  کرد:  خاطرنشان  وی 
روستایی به طول  ۱۱ کیلومتر از اقدامات سال گذشته 

است و این طرح امسال در ۲۰ کیلومتر اجرا می شود.
وی با اشاره به اجرای طرح ابرار در محورهای روستایی 
در  روستایی  محورهای  ارتقاء  و  آسفالت  پارسال  گفت: 
قالب طرح ابرار در طول ۱۰ کیلومتر اجرا شد و قرار است 
این  از راه های  این طرح در ۲۱ کیلومتر   درسالجاری 
شهرستان اجرایی شودکه طی این طرح عملیات خاکی 
واجرای الیه زیر اساس راههای روستایی بوسیله ماشین 
آالت راهداری انجام می گیرد وعملیات آسفالت واجرای 
ابنیه فنی بااخذ پیمانکار درمرحله بعدی اقدام خواهدشد.

افزود:  شیروان  ای  جاده  ونقل  حمل  و  راهداری  مدیر 
برای  آتی  های  ماه  طی  آمده  بعمل  هماهنگی  جهت 
نخستین بار، اجرای روکش و آسفالت حفاظتی در طول 

۵ کیلومتر از راه های این شهرستان انجام می شود.

می  آسفالته  راه  دارای۵۲۵کیلومتر  شیروان  شهرستان 
خراسان  راههای  طول  حدود۱۸.۴درصد  در  که  باشد 

شمالی است.

شهرستان  ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیر 
۱۴کیلومتر  در  گرم  آسفالت  گذشته  سال  گفت:  جاجرم 
راه روستایی و فرعی و عملیات بهسازی رویه راه)فوگ 
سیل( در ۲ کیلومتر از راه های روستایی این شهرستان 

اجرا شد .
محورهای  در  ایمنی  ارتقای  درباره  جانلو  قره  سعید 
شهرستان گفت: در این زمینه اصالح شیب شیروانی در 
۲.۵ کیلومتر، تیغ زنی راه های شنی در ۵۷۰ کیلومتر و 
شانه سازی در ۲ کیلومتر از محورها انجام شده است، 
عالوه بر آن نصب 9۲ عدد حفاظ و گاردریل، نصب ۵۳۰ 
عدد عالئم انتظامی در راههای فرعی و روستایی، نصب 
9۲ عدد عالئم انتظامی در راههای اصلی از دیگر این 
اقدامات است..وی خاطرنشان کرد: این برنامه ها امسال 

با قوت بیشتر پیگیری می شود.
تا  داریم  تالش  هم  امسال  داشت:  اظهار  جانلو  قره 
آسفالت گرم در ۱۲ کیلومتر از راه های فرعی و روستایی 

این شهرستان اجرایی شود.
وی افزود: سال گذشته لکه گیری در راههای فرعی و 

روستایی به میزان ۵۲۰ تن اجرایی شد که امسال انجام 
این طرح به میزان ۴6۰ تن هدف گذاری شده است.

وی با اشاره به انجام لکه گیری در راه های اصلی در 
امسال  کرد:  خاطرنشان  تن   ۵۵ میزان  به  گذشته  سال 
۵۰ تن لکه گیری در راههای اصلی شهرستان در برنامه 

قرار دارد.
پارسال 6۰  کیلومتر خط کشی در راههای  افزود:  وی 
فرعی و روستایی و ۷۰ کیلومتر خط کشی در محورهای 
این طرح  انجام  امسال  که  انجام شد  اصلی شهرستان 
راه فرعی  راه روستایی و ۷۰ کیلومتر  در ۱۰۰ کیلومتر 
به  اشاره  با  است.وی  شده  هدفگذاری  روستایی  و 
اینکه یکی از دغدغه ها در شهرستان، تصادف راکبان 
زمینه  این  در  گفت:  است  های  جاده  در  موتورسیکلت 
کاله  توزیع  تصادف،  از  ناشی  صدمات  کاهش  برای  و 

ایمنی میان روستاییان در برنامه است.
شهرستان  های  جاده  نقل  و  حمل  و  مدیرراهداری 
جاجرم اظهار داشت: پارسال کاله ایمنی میان ۳۰ نفر از 
روستاییان شهرستان توزیع شد و امسال هم توزیع همین 

رایگان، هدفگذاری شده  به صورت  ایمنی  میزان کاله 
دارای۳.۱کیلومتربزرگراه-۵6.۵  جاجرم  است.شهرستان 
از  و  بوده  فرعی  راه  ۱۲.۱کیلومتر  اصلی-  راه  کیلومتر 

9۱.۵9 کیلومتر آسفالت راه روستایی برخورداراست.

استان  امورمالیاتی  مدیرکل  نژاد،  یعقوبی  یوسف   ، اتفاقیه  گزارش  به 
خراسان شمالی اعالم کرد: دکتر پارسا رییس سازمان امور مالیاتی کشور 
با صدور دستورالعملی ضمن اعالم مشمولین تبصره ماده )۱۰۰( قانون 
مقطوع  مالیات  تسهیالت  از  برخورداری  جهت  مستقیم  های  مالیات 
عملکرد سال ۱۳99، نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن را نیز به 

شرح زیر بیان نمودند:
در متن دستورالعمل های صادره رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور 

آمده است:
الف - مشمولین تبصره ماده )۱۰۰( قانون مالیاتهای مستقیم اصالحیه 

مصوب ۱۳9۴/۰۴/۳۱ :
-۱صاحبان مشاغل گروه های دوم و سوم موضوع ماده )۲( اصالحی 
آیین نامه اجرایی موضوع ماده )9۵( قانون که مجموع فروش کاال و ارائه 
خدمات آنها در سال ۱۳99 حداکثر چهل و پنج برابر معافیت موضوع ماده 
)۸۴( قانون مالیاتهای مستقیم، مبلغ شانزده میلیارد و دویست میلیون ) 
۱6/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ( ریال بوده، مشمول این دستورالعمل می باشند و 
در صورت تکمیل و ارسال فرم موضوع این دستورالعمل حداکثر تا پایان 
خرداد ماه سال ۱۴۰۰ ) فرم مذکور در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور 
قرار داده خواهد شد( از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات 
های مستقیم اصالحیه مصوب ۱۳9۴/۰۴/۳۱  و ارائه اظهارنامه مالیاتی 

معاف می شوند.
ب- نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن:

-۲مالیات صاحبان مشاغل بر مبنای مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳9۸ 
)اعم از اصلی و متمم( به شرح زیر به صورت مقطوع تعیین می شود:

 ، با میزان مالیات قطعی تا ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  -۲-۱صاحبان مشاغل 
بدون افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳9۸ ؛

تا   ۳۰/۰۰۰/۰۰۱ از  قطعی  مالیات  میزان  با  مشاغل  -۲-۲صاحبان 
6۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با %۴ )چهار درصد( افزایش نسبت به عملکرد سال 

۱۳9۸ ؛
-۲-۳ صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی  از 6۰/۰۰۰/۰۰۱ ریال 
تا ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با %۸ )هشت درصد( افزایش نسبت به عملکرد 

سال ۱۳9۸ ؛
-۲-۴ صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی بیشتر از ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ 

ریال با ۱۲ % )دوازده درصد( افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳9۸؛
تذکر: بندهای فوق مربوط به مؤدیانی می باشد که مجموع فروش کاال و 
ارائه خدمات آنها در سال ۱۳99 از مبلغ ۱6/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بیشتر 
نباشد. مودیانی که میزان فروش کاال و ارائه خدمات آنها در سال ۱۳99 
پرداخت  و  اظهارنامه  تسلیم  به  مکلف  باشد،  می  مذکور  مبلغ  از  بیش 

مالیات متعلق با رعایت مقررات مربوط می باشند.
یوسف یعقوبی نژاد مدیرکل امورمالیاتی استان، ضمن بیان مطالب فوق 
اذعان کرد: صاحبان مشاغلی که تمایل به استفاده از شرایط دستورالعمل 
فوق الذکر را دارند، می بایست از طریق سیستم الکترونیکی )طبق فرم 
به  را  مراتب   https://ntr.tax.gov.ir اینترنتی  پایگاه  از طریق  مربوط( 
سازمان امور مالیاتی کشور اعالم نمایند.  تسلیم فرم مذکور به عنوان 
آخرین اقدام در مهلت مقرر قانونی توسط مودی به منزله پذیرش کلیه  
مالیات  است  بدیهی  بود.  خواهد  مودی  جانب  از  دستورالعمل  شروط 
که  صورتی  در  دستورالعمل  این  موضوع  مودیان   ۱۳99 سال  عملکرد 

قانونی  مقرر  موعد  در  را  خود   ۱۳99 سال  عملکرد  مالیاتی  اظهارنامه 
تسلیم  نمایند و پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی، فرم موضوع بند )۱( 
این دستورالعمل را قبل از پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ ، به عنوان آخرین 
اقدام تسلیم ننمایند و یا در مهلت مقرر، فرم مربوطه را به سازمان امور 
با  و  بوده  خارج  این دستورالعمل  از شمول  نکنند  تسلیم  مالیاتی کشور 

رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.
یعقوبی نژاد همچنین عنوان کرد: درخصوص صاحبان مشاغلی که امکان 
پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یک جا تا 
پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ نداشته باشند، مالیات مقطوع فوق حداکثر 
تا پنج ماه به صورت مساوی تقسیط می شود. عدم پرداخت مالیات در 
موعد مقرر، مشمول جریمه موضوع ماده )۱9۰( قانون مالیاتهای مستقیم 

خواهد بود.
مدیرکل امورمالیاتی خراسان شمالی افزود : صاحبان مشاغلی که سال 
۱۳99 اولین سال فعالیت آنها بوده است، مشمول  برخورداری از مفاد این 

دستورالعمل نخواهند بود و لذا مکلف به انجام تکالیف قانونی از جمله 
باشند، همچنین  مودیانی  مالیاتی در موعد مقرر می  اظهارنامه  تسلیم 
که دچار تغییر محل فعالیت در سال ۱۳99 نسبت به محل فعالیت در 
سال ۱۳9۸ شده اند با عنایت به مفاد ماده )۳( آیین نامه اجرایی موضوع 
تبصره )۳( ماده )۱69( قانون مالیاتهای مستقیم مشمول ثبت نام جدید 
فعالیت جدید مشمول دستورالعمل تبصره ماده  بوده و مودی در محل 

۱۰۰ نخواهد بود.
یعقوبی نژاد همچنین برای تمام صاحبان مشاغلی که عالوه بر فعالیت 
اصلی خود نسبت به خرید سکه از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
اقدام نموده و سکه های خریداری شده را در طول سال ۱۳99 دریافت 
کرده اند، افزود : برای پرداخت مالیات سکه می بایست به صورت مجزا 
تعیین میزان مالیات سکه  با  ارتباط  بر اساس دستورالعمل صادره در  و 

اقدام نمایند .
پایان خردادماه، آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه های مالیاتی 

اشخاص حقیقی
از  از بخشنامه صادره  استفاده مشاغل  تاکید مجدد  نژاد  یعقوبی  یوسف 
سوی رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور اعالم کرد: آخرین 
مهلت تسلیم اظهارنامه های مالیاتی اشخاص حقیقی )صاحبان مشاغل(، 
متصور  شرایط  این  برای  تمدیدی  و  است  جاری  سال  خردادماه  پایان 

نمی باشد .
صاحبان   : کرد  اذعان  شمالی  خراسان  استان  مالیاتی  امور  کل  مدیر 
مشاغل و اشخاص حقیقی )مشمول گروه های سه گانه( مطابق قانون 

بایستی اظهارنامه مالیات بر درآمد عملکرد سال ۱۳99 خود را تا پایان 
خردادماه سال جاری به صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی مالیات 
را  متعلقه  مالیات  و  ارسال    WWW.INTAMEDIA.IR آدرس   به 
بصورت الکترونیکی پرداخت نمایند.یعقوبی نژاد افزود: شرط برخورداری 
بموقع  ارائه  به  منوط  مالیاتی،  معافیت های  و  تسهیالت  هرگونه  از 
پایان خردادماه سال  تا  الکترونیکی  مالیاتی، آن هم بصورت  اظهارنامه 
جاری است، وی همچنین عنوان کرد: امسال با تغییراتی که در سامانه 
امکان   ، است  داده  رخ  حقیقی  اشخاص  مالیات  الکترونیکی  اظهارنامه 
با رایانه، لپ تاپ، تبلت ، گوشی های هوشمند تلفن  ارسال اظهارنامه 
همراه و ... بصورت برخط)آنالین( و بر روی بستر وب امکان پذیر است 
و نیازی به نصب نرم افزار جداگانه همچون سالهای گذشته نمی باشد .

موقع  به  تسلیم  بر  مجدد  تاکید  ضمن  استان  مالیاتی  امور  کل  مدیر 
و  کرونا  اپیدمی  شرایط  به  باتوجه  کرد،  عنوان  مالیاتی  های  اظهارنامه 
از    ،۱۴۰۰ جمهوری  ریاست  دوره  سیزدهمین  انتخابات  ایام  نزدیکی 
اظهارنامه  تسلیم  برای  خواهشمندم  عزیز  های  استانی  هم  ی  همه 
نداشته  حضوری  مراجعه  مالیاتی  امور  ادارات  به  خویش،  مالیاتی  های 
به  مالیاتی  امور  الکترونیکی سازمان  از سامانه های  استفاده  با  باشند و 
ملی  درگاه   ،  )  www.tax.gov.ir(مذکور سازمان  میزخدمت  نشانی، 
 مالیات )www.intamedia.ir (  و صفحه پورتال مالیات من به نشانی 
)my.tax.gov.ir ( ، اقدام به ارسال اظهارنامه الکترونیکی نمایند و یا به 
ادارات پست، دفاتر پیشخوان خدمات دولت و یا کافی نت های منتخب 
در تمامی شهرستان های استان مراجعه نموده و تسلیم اظهارنامه خویش 

را به روزهای پایانی موکول نکنند.

شرایط تبصره ماده ۱۰۰ مالیات مقطوع مشاغل اعالم شد 


