از میا نخبرها

اخبار

گوناگون

 2جانباز مشهدی به یاران
شهیدشان پیوستند
جواد اســماعیل زاده جانباز  ۷۰درصد مشهدی،
اول آذر بــه دلیل عارضه تنفســی ناشــی از ابتال به
بیماری کووید  ۱۹در بیمارستان رضوی آسمانی
شد و به یاران شهیدش پیوست .معاون درمان بنیاد
شهید استان در این زمینه به ایرنا گفت :این اسوه
مقاومت متولد  ۱۳۳۸بود که در تاریخ  ۱۹اسفند
ســال  ۶۶به درجــه جانبــازی نائل آمــد .غالمپور
افزود :پیکــر مطهر ایــن شــهید بزرگــوار در قطعه
شــهدای بهشــت رضا(ع) مشــهد به خاک سپرده
خواهد شد .سید کریم وجدانی جانباز  35درصد
هشت سال دفاع مقدس و خادم حرم امام رضا(ع)
نیز آسمانی شد و به همرزمان شهیدش پیوست.

اکران  ۳۸قاب تصویر
شهدای بسیجی در مشهد
معــاون فرهنگــی و هنــری ســازمان اجتماعــی و
فرهنگی شهرداری مشهد از اکران  ۳۸قاب تصویر
با عکس شهدای بسیجی در مناطق  ۱۳گانه خبر
داد .به گــزارش پایگاه اطالع رســانی شــهرداری
مشهد ،صدرا یوسفی افزود ۳۸ :تصویر از شهدای
بســیجی فعال که به حرفههــای گوناگــون اعم از
روحانیت ،قاری ،بنایی ،عکاســی ،نانوایی و ...در
طول حیات خود مشــغول بودند ،انتخاب شدند و
برای اکران شهری در اولویت قرار گرفتند.

رئیس کمیسیون حملونقل
شورای شهر مشهد:

ساعات کاری ناوگان حملونقل
عمومی مشهد تغییر نمیکند
پایــگاه اطــاع رســانی شــورا /ریاضــی رئیس
کمیســیون عمران ،حملونقل و ترافیک شــورای
شهر مشهد گفت :ســاعت کاری و ســرویسدهی
نــاوگان حملونقــل عمومــی مشــهد ،اعــم از
قطارشهری و اتوبوســرانی تغییری نخواهد کرد و
ورود خودروها با پالک غیربومی در تمامی مبادی
ورودی ،به جز طرقبه و شاندیز ممنوع است.

روزنامه نگار پیش کسوت
مشهدی درگذشت
«حســین پورحســین» ،روزنامــه نگار پیش کســوت
مشهدیبراثرسکتهمغزیدریکیازبیمارستانهای
مشهد درگذشت .معاون فرهنگی و امور رسانه اداره
کل فرهنگ و ارشاد اســامی استان در این زمینه به
خبرنگار ایرنا گفت« :پورحسین» متولد سال۱۳۲۶
بود که سال ها در حوزه مطبوعات و در روزنامه قدس
فعالیت داشت .افشین تحفه گر افزود :وی عالوه بر
حرفه روزنامه نــگاری در عرصه ســینما نیز خدمات
درخور توجهی داشت و یکی از فعاالن این بخش بود.
پیکر این مرحوم در قطعه هنرمندان بهشت رضا(ع)
مشهد به خاک سپرده خواهد شد.
روزنامهخراسان،مصیبتواردهرابهجامعهمطبوعاتی
استانوخانوادهاینمرحومتسلیتمیگوید.

راه اندازی کارگروه هم اندیشی
 137کالن شهرهای کشور
سرپرست اداره ارتباطات مردمی  137شهرداری
مشــهد از راه اندازی کارگروه هم اندیشــی 137
شهرداری کالن شــهرهای کشــور با هدف تبادل
تجربیات و مشــارکت هر چه بیشــتر برای تسریع و
تســهیل پاســخ گویی به درخواســت های مردمی
خبر داد .به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری
مشهد ،رمضانی فرخد افزود :مراکز و سامانه های
 137شــهرداری ،با هدف ایجاد ارتباط دو ســویه
میان شهروندان و مدیریت شهری ،از سه دهه قبل
در همه نقاط کشــور و در اکثر شهرها فعالیت خود
را آغاز کرده و با جلب اعتماد شــهروندان و مدیران
شهری ،در حال رسیدن به ثبات و شکوفایی است.

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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آمار نظارت ها و برخورد با رعایت نکردن
محدودیت های کرونایی اعالم شد

پلمب  ۷۵واحد صنفی متخلف
درمشهدطی ۱۰روز

مدیــر بازرســی و نظــارت بــر
اصنــاف مشــهد گفــت :از  20تا
 30آبــان ۷۵ ،واحــد صنفــی به
دلیل رعایت نکــردن محدودیت
هــای کرونایــی پلمــب شــدند.
دلــداری در گفــت و گــو بــا ایرنا
افــزود :در ایــن مــدت  ۳۳هــزار
و  ۷۹۰فقــره بازرســی در قالــب
گشــت مشــترک با  ۱۰دستگاه
نظارتی در مشــهد انجام شــد که
صدور هزار و  ۶۰۸اخطار کتبی و
تنظیم  ۳۰۶فرم جریمه را در پی
داشــت .وی ادامه داد :براساس
مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا
فعالیت مشــاغل گروههای 3 ،۲
و  4در شــهرهای دارای وضعیت
قرمــز از نظر شــیوع ایــن ویروس
ممنوع اســت کــه در ایــن زمینه
در شهر مشــهد به جز واحدهای
عرضه مایحتــاج ضــروری مردم
و واحدهــای خدماتــی در بخش
های مختلف ،بقیه صنوف مجاز
بهفعالیتنیستند.ویگفت:پس
از پایــان ممنوعیــت دو هفتهای
در صورتی که ارزیابی این ســتاد
مبنی بــر خارج شــدن مشــهد از
فهرســت شــهرهای قرمــز و قرار
گرفتن در وضعیت نارنجی باشد،
ممنوعیت فعالیت مشاغل گروه
 ۲برداشته میشــود و در صورت
ادامه این روند و قــرار گرفتن در
وضعیت زرد ،ممنوعیت مشاغل
گــروه  3نیز حــذف میشــود و با

قــرار گرفتن در وضعیت ســفید،
فعالیــت مشــاغل گــروه  4نیــز
مجــاز خواهــد شــد.دلداری
افــزود :صنوفــی کــه در دو هفته
آینده مجــاز به فعالیت هســتند،
باید پروتــکل های بهداشــتی را
به طور کامــل رعایت کننــد و در
سامانه وزارت بهداشت ثبت نام
و کد «کی.یو.آر» را گرفته باشند.
در صــورت رعایــت نکــردن این
موارد از فعالیت آنها جلوگیری
خواهــد شــد.به گــزارش وبــدا،
مدیــر ســامت محیــط و کار
معاونت بهداشت دانشگاه علوم
پزشکی مشــهد نیز در این زمینه
گفت :بیش از  18هــزار و 791
بازدید مشــترک از نحــوه رعایت
دستورالعمل های بهداشتی در
ادارات و ســازمان ها در مناطق
تحت پوشش این دانشگاه انجام
شده است .حســنی با اشــاره به
این که از تیر امســال با همکاری
نماینــدگان دیگــر ســازمان ها و
ادارات بازدیدهــای مشــترک از

نحوه رعایت دســتورالعمل های
بهداشــتی با هدف پیشگیری از
کرونا در دســتور کار قــرار گرفته
اســت ،اظهار کــرد :در این مدت
بــه طــور میانگیــن روزانــه 50
تیــم بازرســی از مراکــز نظامــی
و امنیتــی ،تمامــی ادارات و
دســتگاه هــای اجرایــی ،مراکز
گردشــگری ،اقامتی و رستوران
هــا ،مراکــز خدماتــی ،اصناف،
مطب ها ،داروخانه ها ،درمانگاه
هــا و کلینیک ها و آزمایشــگاه ها
بازدیــد کــرده انــد .وی تصریــح
کرد :در قالب این بازدیدها ســه
هــزار و  982تذکر کتبــی صادر
و  749واحــد نیــز پلمــب شــده
اســت .مدیرســامت محیــط و
کار معاونت بهداشــت دانشــگاه
علــوم پزشــکی مشــهد اظهــار
کــرد :بــر اســاس ارزیابــی های
انجــام شــده در این طــرح ،بیش
از  68درصــد از واحدهــا رعایت
دســتورالعملهای بهداشتی را
در دستور کار داشته اند.

مراسمتکریم و معارفه شهردارمنطقه  6مشهد برگزارشد

باحضوررئیسواعضایشورایشهرمشهد
و جمعی از مدیران شهری ،مراسم تکریم و
معارفه شهردار منطقه  6مشهد برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری،
محمدرضا حیــدری ،در این جلســه اظهار
کرد :شــهرداری مشــهد بایــد تدابیــر الزم
برای تقویــت و حمایــت از مدیــران خدوم،
فداکار و پــاک را فراهم کند زیــرا ظرفیت و
تجربه مدیریتــی به آســانی به دســت نمی
آید و مدیــران باید کامال مــورد حمایت قرار
بگیرند ،در این شــرایط ویــژه توصیه من به
حجت ا ...حیدری این است که مشکالت را
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تحملکنندزیرامابهعنوانفرزندانانقالب
زحمات زیادی کشــیده ایم و بــه دلیل نوع
رویکردوبرخوردناصواببرخیکهنیتآنان
را نمی دانــم ،باید صبر کنیم و تــا زمانی که
نیاز است حضور داشته باشیم و هر جا مانع
شوند ،خدا را شاکر باشیم که این مسئولیت
از دوش ما برداشــته شــده اســت زیرا ما در
برابر خدا و شــهدا مســئول هستیم.شایان
ذکر است ،در این مراسم از اقدامات حجت
ا ...حیدری شهردار ســابق منطقه تقدیر و
ســیدعلی حســین پور به عنوان سرپرست
شهرداری منطقه 6معرفی شد.

یک شنبه  2آذر  . 1399شماره 4559

فرماندار مطرح کرد:

بهبودکسب وکارمنوطبه

خروج مشهداز وضعیت قرمز
فرماندار مشــهد گفــت :اگر مردم
با رعایت شــیوهنامه هــای ابالغی
به خروج مشــهد از وضعیــت قرمز
کرونایــی کمــک کننــد ،بــا لغــو
محدودیــت هــا وضعیت کســب و
کارها نیز در این شهر بهتر خواهد
شد .هاشــمی در گفت و گو با ایرنا
افــزود :از مــردم مشــهد خواهش
میکنم فاصله گذاری اجتماعی و
استفاده از ماسک را رعایت کنند،
اگــر شــیوه نامههــای بهداشــتی
ابالغــی رعایــت نشــود ،وضعیــت
قرمز مشــهد از نظــر شــیوع کرونا
ادامه خواهد یافت و شاهد افزایش
شــمار مبتالیــان ،افــراد بســتری
در مراکــز درمانــی و فوتیهــای
ناشــی از کرونــا خواهیم بــود .وی
بــا قدردانی از تــاش کادر درمان
ادامــه داد :افزایــش شــمار افــراد
مبتــا و بســتری ،کادر درمــان را
خســتهتر خواهد کــرد بنابراین از
مــردم میخواهیــم ماننــد مرحله
نخست شــیوع بیماری ،ما را یاری
کنند تا وضعیت مشهد از نظر شیوع
کرونا مانند همهگیری مرحله اول
بهبود یابد.
•طرح «مسجد سنگر سالمت»
با وجود محدودیتهای 2
هفتهای پابرجاست

فرماندار مشهد همچنین با اشاره
به این که نمــاز جماعــت صرف ًا در

بزرگترین خط تولید خوراک
آبزیان در استان راهاندازی شد
بزرگ ترین و نخستین خط تولید خوراک آبزیان در
استان با ظرفیت  ۶۰هزار تن راهاندازی شد .مجید
رضایی فریمانی ،مدیر صنایع تبدیلی و غذایی جهاد
کشاورزی استان اظهار کرد :با وجود تولید بیش از
 12هزار و  287تن انواع ماهی پرورشــی ،به ناچار
آبزی پــروران این اســتان مجبور بــه تامین خوراک
آبزیان پرورشــی خود از کارخانههای تولیدی دیگر
اســتانها بودند که این کار موجب بروز مشــکالت
متعدد در فعالیت آبزیپروری شده بود.

مساجد برگزار نمیشــود ،گفت:
طــرح «مســجد ســنگر ســامت»
همچنان پابرجاست زیرا تجمعی
در آن جا نیست و نیروهای بسیجی
برای مدیریــت محلــه در پایگاهها
استقرار دارند .به گزارش فارس،
هاشمی تصریح کرد :از مردم عزیز
خواهــش میکنــم در دو هفتهای
کــه طــرح محدودیــت را داریــم،
پروتکلهــا و دســتورالعملهای
بهداشتی را رعایت کنند تا بتوانیم
به شرایط مطلوبی برسیم .معاون
بهداشــت دانشــگاه علوم پزشکی
مشــهد هم به فارس گفت :مسجد
و پایگاههای بسیج به عنوان محور
محالت تعریــف شــدهاند و در این
پایگاهها بنا نیست تجمعی صورت
بگیــرد .پایگاههــا بــه عنــوان مقر
فرماندهی در بحث مقابله با کرونا
در محــات هســتند و نیروهــای
داوطلــب در محــدوده منزل خود
ماننــد رابطــان بهداشــتی عمــل
میکنند.
وی با اشاره به این که در رفتارهای
بهداشــتی به دنبــال الگوســازی
و اســتناد به آن برای اتخــاذ رفتار
ســالم در جامعه هســتیم ،تصریح
کــرد :تعطیلــی دو هفتــهای
نمازهای جمعه و جماعت منافاتی
بــا محوریــت مســاجد در هدایــت
محله برای پیشــگیری از کرونا در
محالت ندارد.

اخبار
اقتصادی -سیاسی

مدیرکلامورمالیاتیاستانمطرحکرد:

راهکارهای تحقق نظام مالیاتی
هوشمند در دوران کرونا

مدیرکل امور مالیاتی اســتان گفت :ســازمان امور
مالیاتی کشــور میتوانــد اظهارنامههــای مالیاتی
دریافتــی را که بــا رعایت مقــررات مربــوط تنظیم
شــده ،بدون رســیدگی قبــول کند کــه ایــن کار با
هــدف تحقــق نظــام مالیاتــی هوشــمند ،دولــت
الکترونیــک و همچنیــن مراجعــه نکــردن مودیان
به ادارات امــور مالیاتی بــا توجه به شــیوع بیماری
کروناســت .احمدرضــا مدبرنیــا در گفتوگــو بــا
ایسنا ،اظهار کرد :از جمله مزایای اجرای ماده 97
قانون مالیاتهای مســتقیم ،کاهــش مدت زمانی
قطعیسازی اظهارنامههای مالیاتی ،کاهش هزینه
مالیاتستانی ،محاسبه مالیات بر اساس اطالعات
متقن و تحقق عدالت مالیاتی ،کارآمدتر کردن نظام
تامین درآمدهای مورد نیاز برای تامین هزینههای
عمومی و همچنیــن تقویــت بیش از پیــش اعتماد
دوطرفه بین فعاالن اقتصادی و حاکمیت است.

بیانیهمجمعمشورتیاصالحطلبان
استاندربارهمسائلکشور
مجمع عمومی ساالنه حزب مجمع مشورتی اصالح
طلبان اســتان که به صورت مجازی برگزار شــد ،با
صــدور بیانیــهای درباره مســائل مختلف کشــور به
کار خــود پایان داد .به گزارش ایســنا ،حزب مجمع
مشورتی خراسان رضوی مواضع خود را درخصوص
محورهایــی از جملــه سیاســت داخلــی ،انتخابات
ریاســت جمهــوری  ،۱۴۰۰انتخابــات شــوراهای
اسالمی شهر و روستا ،دولت دوازدهم ،قوه قضاییه،
مجلس یازدهم ،سیاست خارجی ،اقتصاد ،پاندمی
کرونا ،طرح تحول نظام سالمت ،حمایت از نهادهای
مدنی ،زنان ،آسیبهای اجتماعی ،آموزش مجازی،
توسعه فناوری ،گســترش فرهنگ نقد پذیری و ارج
نهــادن به هنــر و هنرمنــدان مطرح کــرد.در بخش
پایانی ایــن بیانیه آمده اســت :بار دیگــر بر ضرورت
برگزاری انتخابات رقابتی به منظور جلب مشارکت
شــهروندان و تمرکــز هرچه بیشــتر بر مشــکالت و
معضالت معیشــتی و اقتصــادی موجود بــه ویژه در
وضعیت همه گیــری کووید 19-تأکید می شــود و
امید است در پرتو الطاف و عنایت خداوند و در سایه
سار والیت امام مهربانیها ،بتوانیم به سالمت از این
برهه تاریخی عبور کنیم و آینده روشــنی در انتظار
ایران عزیزمان باشد.

