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 566واحد تولیدی غیرفعال
در خراسان رضوی
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جریمه  ۱۱۴میلیون تومانی
قاچاقموتورسیکلت
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یادواره «رفیق خوشبخت ما»
در خراسان جنوبی برگزار میشود 3

گفتوگویکوتاه
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی در گفتوگو با قدس آنالین:

دریافت مالیات از خانهها و
خودروهای لوکس منتظر ابالغ از تهران

رضاطلبی مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت:
برای دریافت مالیات از خانهها و خودروهای لوکس منتظر
ابالغ از تهران هستیم.
احمدرضا مدبرنیا اظهار کرد :موضوع دریافت مالیات از
خانهها و خــودروهــای لوکس به صــورت متمرکز از تهران
دنبال میشود و تاکنون آمار این موارد در خراسان رضوی از
سوی سازمان مالیاتی به استان اعالم نشده است.
وی دربـ ــاره تشکیل پــرونــده مالیاتی ب ــرای دستگاههای
ک ــارت ــخ ــوان نــیــز گــفــت :هــمــه ف ــع ــاالن اقــتــصــادی ک ــه از
دستگاههای کــارتــخــوان استفاده میکنند باید بــا ورود
بــه درگ ــاه ملی خــدمــات الکترونیک مالیاتی بــه نشانی
 my.tax.gov.irنسبت بــه اتــصــال ایــن دســتــگــاههــا به
پرونده مالیاتی خود و یا تشکیل پرونده جدید مالیاتی با
محوریت این دستگاهها اقدام کنند.
تراکنشهای بانکی مشمول مالیات میشوند که منشأ
درآمدی داشته باشند از این رو صاحبان این دستگاهها باید
اسناد و مدارک درآمدی خود مبتنی بر تراکنشهای بانکی
را در هنگام رسیدگی در اختیار مأموران مالیاتی قرار دهند.

قدس شانزدهمین نشست روابــط عمومیهای
آس ـتــان ق ــدس رض ــوی بــه میزبانی روزن ــام ــه قدس
برگزار شد .به گــزارش خبرنگار ما ،مرکز ارتباطات و
رسانه آستان قدس رضوی در راستای ارتقای علمی
کارکنان و مدیران واحد روابط عمومیهای شرکتها
و مؤسسات زیرمجموعه آستان قدس رضوی اقدام به
برگزاری کالسهای آموزشی دورهای میکند .در همین
راستا شانزدهمین نشست روابــط عمومیهای این
آستان مقدس با محوریت «استانداردها و شیوههای
تبلیغات محیطی» در مؤسسه فرهنگی قدس برگزار
شد که دکتر خرم از مدرسان حوزه ارتباطات شیوهها و
الزامات تبلیغات محیطی را برای حاضران تشریح کرد.
محمدمهدی خیرجو ،معاون ارتباطات و رسانه آستان
قدس رضوی هم در این نشست بر جایگاه ویژه روابط
عمومی در پیشبرد اهداف سازمانی تأکید نمود و در
پایان مدیران روابط عمومیهای آستان قدس رضوی از
بخشهای مختلف روزنامه قدس بازدید کردند.

پروژه مجتمع اقامتی همراهان بیمار به دلیل جانمایی اشتباه ناتمام مانده است

خیابانخوابی همراهان بیمار در بیرجند

در حــالــی بـیــرجـنــد قـطــب درمــانــی
خراسان جنوبی به شمار میرود که
انگار قصه همراهخوابی بیماران در
خیابانهای ایــن شهر تمامی نــدارد
و همراهان بیماران در ایــن روزهــای
ســرد زمستانی مجبورند بـیــرون از
بیمارستانها و در چادر و یا در ماشینهای شخصی
خود شب را به صبح برسانند.
این در حالی است که ساماندهی وضعیت همراهان
بیماران در قالب احــداث طرح مرکز همراهان بیمار
به عنوان نیاز ضــروری همواره از سوی دستگاههای
مختلف مــورد تأکید قـرار گرفته ،اما همچنان در بر
پاشنه قبلی میچرخد و خبری از همراهسرای بیماران
در این شهر نیست.
در این خصوص همراه یکی از بیماران که از نهبندان
یگــویــد :پ ــدرم بــه دلیل
بــه بیرجند آم ــده بــه ایــرنــا مـ 
بیماری پارکینسون و ابتال به کرونا از  ۶روز گذشته در
بیمارستان ولیعصر(عج) بستری شده و من با برادرم
به عنوان همراه بیمار پنج شب است داخل پارکینگ
خارج از بیمارستان در خودرو میخوابیم ،چراکه در این
بیمارستان مکانی برای اقامت همراهان وجود ندارد.
سهیلی میافزاید :در ایــن شبهای ســرد زمستان
خوابیدن در خودرو خیلی سخت است ،اما چارهای
نیست و توان مالی برای پرداخت هزینه مسافرخانه را
هم نداریم ،گاهی نصف شبها از سردی هوا داخل
خودرو خوابم نمیبرد و به بخش اورژانــس میروم و
روی صندلی مینشینم تا صبح شود.
وضع در سایر بیمارستانهای بیرجند هم بهتر نیست؛
در بیمارستان امام رضا(ع) در خیابان طالقانی که مرکز
درمانی تروما است ،از نگهبان در ِ اصلی بیمارستان
نشانی مرکز اقامت همراهان بیماران را میپرسم؛ اتاقی
حدود ۱۲متری را نشان میدهد که کف اتاق موکت

است و روی موکتها چند پتوی کهنه که از همراهان
بیماران قبلی به ارث مانده و کولر ،یخچال و یک
دستگاه شوفاژ هم همه امکانات اتاق اسکان همراهان
بیماران در این بیمارستان است.
همراه یکی دیگر از بیماران که اهل یکی از روستاهای
شهرستان مــرزی سربیشه اســت و پــدرش به دلیل
سکته مغزی بــه مــدت ۴۵روز در بخش آیسییو
بیمارستان ام ــام رضـ ــا(ع) بیرجند بستری اســت،
میگوید :نباید ناشکری کنیم اینجا برایم بهتر است
از اینکه بخواهم ۴۵روز را خانه اقوام و نزدیکان سپری
کنم .اینجا یک سرپناه گرمی در فصل زمستان برای
من روستایی است .این همراه بیمار اظهار میکند:
باید وسایل شخصی و حتی پیکنیک برای تهیه غذا
و تشک و پتو را خودمان تهیه کنیم.
وی درب ــاره شـرایــط تحویل کلید ایــن اتــا قهــا توسط
نگهبانی بیمارستان گفت :از جمله شرطهای ارائه

کلید توسط نگهبانی بیمارستان این است که حتما ً
در بخش آیسییو بیمارستان مریض داشته باشیم و
شهرستانی باشیم ،در صورتی که اتاقها خالی باشد
با پرداخت قبض 5هزار تومانی به پذیرش بیمارستان،
کلید اتاق اسکان را در اختیارمان میگذارند.
وی بیان میکند :محلی برای اسکان همراهان بیمار
شهرستانی در مــرکــز اس ـتــان ضـ ــروری اس ــت ،درد
مــری ـضداری یک طــرف که باید درد نداشتن محل
اسکان را هم تحمل کنیم.

◾

◾جانمایی حاشیهدار همراهسرا

اما مدیرعامل مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی
با اشــاره به اینکه عملیات اجرایی مجتمع اقامتی
همراهان بیمار بیرجند در شهریور ۱۳۹۳در زمینی
به مساحت یک هزار و ۴۰۰مترمربع در خیابان ظفر
بیرجند آغاز شد ،اظهار کرد :واگذار نشدن زمین به

دلیل یکسری مشکالت در سند آن ،از مهمترین
دالیلی بود که روند ساخت پروژه را سالها به تأخیر
انداخته است.
سیدمحمود حسینی ادامــه میدهد :ســال گذشته
با همکاری خوب بنیاد مستضعفان ،زمینی به متراژ
۲هزار و ۵۵۰مترمربع برای ساخت مرکز همراهان بیمار
به مجمع خیرین سالمت استان واگذار شد.
وی گفت :سال گذشته طراحی نقشه ساخت مرکز
همراهان را انجام دادیم و قرار شد ساخت این مرکز
را آغاز کنیم اما به دلیل اینکه این زمین در نزدیکی
یکی از مراکز امنیتی بیرجند قرار دارد ،محدودیت
ارتفاعسازی در حد یک یا دو طبقه به ما داده شد.
وی با بیان اینکه هرچه بررسی کردیم با محدودیت
ارتفاع نمیتوانیم مجموعه خوبی را بسازیم ،چراکه
باید حداقل مکانی در سه یا چهار طبقه بسازیم تا
پاسخگوی نیاز همراهان بیمار باشد ،افزود :از طریق
شــورای شهر بیرجند پیگیر هستیم که این زمین را
به احسن تبدیل کنیم تا مشکل ارتفاعسازی رفع
شــود .شـهــرداری هم زمینی در نزدیکی بیمارستان
ولیعصر(عج) دارد که اگر با نظر مساعد شهردار و
اعضای شورای شهر در اختیار مجموعه ما قرار گیرد،
بالفاصله کار ساخت را شروع خواهیم کرد.
وی افزود :مدیریت جدید بنیاد مستضعفان همکاری
و مساعدت خوبی دارد که امیدواریم هرچه سریعتر
مشکل زمین مجموعه رفع شود و اکنون منتظر نتیجه
شورای شهر بیرجند برای رفع مشکل زمین هستیم.
مدیرعامل مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی
گـفــت :در ص ــورت رفــع مشکل زم ـیــن ،درخـصــوص
ساخت مرکز همراهان بیمار مشکل مالی نداریم و
خیرین پای کار هستند ،این مرکز از نیازهای ضروری
مردم است و باید هرچه سریعتر با رفع مشکل زمین،
کار ساخت را شروع کنیم.

