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روزنامه

کووید  مرموز  ویروس  همه گیری 
مکتوم  سرنوشت  از  بخشی   19
است  یکم  و  بیست  قرن  در  بشر 
یارای  فردی  هیچ  درحال حاضر  و 
تنها راهی  ندارد و  با آن را  مقابله 
دارد،  قرار  همگان  روی  پیش  که 
پروتکل های  رعایت  و  پیشگیری 

بهداشتی مربوطه است.
سوی  از  زمینه  این  در  همچنین 
تمام مقامات و شخصیت های دینی 
بر اجرای دقیق و کامل  و مذهبی 
پیشگیری  برای  بهداشتی  اصول 
ویروس  این  بیشتر  فراگیری  از 
تأکید  و  تصریح  مرگ آفرین، 
شده است؛ اما متأسفانه پدیده هایی 
»تحجر«  به عنوان  آن ها  از  که 
می شود،  یاد  »ریاپیشه گی«  یا  و 
و  یاری  به  هنگامه ای  چنین  در 
همکاری ویروس می شتابند و کمر 
می بندند  انسان ها  کردن  قربانی  به 
پای  خود  اعمال  و  رفتار  بر  و 

می فشارند.
این جماعت به اصطالح کاتولیک تر 

از پاپ و مسلمان تر از پیامبر )ص(، 
مراسم همچون سال های  اجرای  بر 
برای  و حتی  می ورزند  اصرار  قبل 
را  شدن  کشته  مقصود،  به  رسیدن 
بنابر  گویی  می دارند،  اعالم  جایز 
ریاکاران، خودکشی  این گونه  نظر 
شمرده  کبیره  گناهان  ازجمله  که 
شده بدون اشکال است و باید برای 
و  خطا  مرتکب  مقصود  به  رسیدن 

گناه شوند!
به  متحجران  که  نیست  تردیدی 
وقوفی  هیچ گونه  عاشورا  فلسفه 
آن  نغز  و  مغز  از  نه تنها  و  ندارند 
به  نگاه  در  بلکه  نبرده اند،  بویی 
پوسته قیام کربال نیز دچار تاریکی 

و خاموشی شده اند.
اصولی ترین  اوصاف  این  با 
نابودی  برای  ما  روی  پیش  راه 
مشاهده  غیرقابل  ویروس 
بی اعتنایی  کرونا،  مرموز  و 
ویروس های  این گونه  به  جامعه 
جاهل  و  مشاهده  قابل   مخوف 

است.

اجرای  نحوه  از  فارس  مالیاتی  امور  مدیرکل 
اشخاص  عملکرد  مقطوع  مالیات  دستورالعمل 
سوم  گروه  بر  عالوه  گفت:  و  داد  خبر  حقیقی 
امسال گروه دوم مالیاتی نیز به علت شیوع کرونا 

مشمول این قانون می شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، ناصر هاشمی در جمع 
مؤدیانی  دستورالعمل  این  در  افزود:  خبرنگاران 
سال  در  آنها  خدمات  و  کاال  فروش  سقف  که 
۹۸ به میزان ۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال بوده 
مالیات های  قانون   ۱۰۰ ماده  تبصره  مشمول 

مستقیم می شوند.
هاشمی نکات مهم و بااهمیت دستورالعمل تبصره 
و  کرد  بیان  را   ۱۳۹۸ سال  مالیات   ۱۰۰ ماده 
بهره مندی  و  استفاده  زمان  حداکثر  کرد:  اظهار 

و  است   ۱۳۹۹ مردادماه  پایان  دستورالعمل  از 
سوم  و  دوم  گروه های  برای  صرفًا  دستورالعمل 
مالیاتی است و موضوع آئین نامه ماده ۹۵ قانون 
فروش  مجموع  میزان  که  مستقیم  مالیات های 
کاال و خدمات آنها حداکثر تا سی برابر معافیت 
تومان  میلیون   ۹۹۰ مبلغ  به  و   ۸۴ ماده  موضوع 

است موضوعیت دارد.
وی اضافه کرد: مؤدیان مذکور می توانند تا پایان 
www.tax. مرداد ۹۹ از طریق پایگاه اینترنتی
در  و  تکمیل  را   ۱۰۰ ماده  تبصره  فرم   gov.ir

سامانه قرار دهند.
استفاده  افزود:  فارس  مالیاتی  امور  کل  مدیر 
دارای  مؤدیان  برای  دستورالعمل  این  مفاد  از 
با   ۹۷ عملکرد  نشده  قطعی  تشخیص  برگ 

رعایت درصدهای تعیین شده مجاز می باشند در 
و  پزشکی  مشاغل  صاحبان  استفاده  شرط  ضمن 
پیراپزشکی و داروسازی و دامپزشکی صرفًا در 
صورت اجرای تبصره قانون بودجه که نسبت به 
استفاده از پایانه فروشگاهی اقدام نموده اند است.

هاشمی در ادامه بیان کرد: صاحبان مشاغلی که 
مجموع فروش کاال یا ارائه خدمات ایشان در سال 
از تکلیف  باشد  تومان  میلیون  از ۹۹۰  ۹۸ کمتر 
تسلیم اظهارنامه معاف و می توانند مالیات مقطوع 

را براساس این دستورالعمل پرداخت نمایند.
حقیقی  اشخاص  فارس  مالیاتی  امور  مدیرکل 
و  فراخواند  مرداد   ۳۱ تا  مالیات  پرداخت  به  را 
که  اقتصادی  فعاالن  از  دسته  آن  کرد:  تصریح 
اظهارنامه مالیاتی ارائه ننمایند و فرم تبصره ماده 
۱۰۰ را برای مالیات مقطوع پر نکنند، عالوه بر 
اینکه مشمول هیچ گونه تسهیالت و معافیت های 
قانون مشمول جریمه  نخواهند شد، طبق  مالیاتی 

غیرقابل بخشش خواهند شد.
وی اظهار داشت: هرگاه اسناد و مدارک مثبته به 
دست آید که مشخص شود مجموع فروش کاال 
میلیارد   ۹ از  بیش  در سال ۹۸  مؤدی  و خدمات 
و ۹۰۰ میلیون ریال بوده، مؤدی مذکور مشمول 
مستقیم  مالیات  قانون   ۱۰۰ ماده  تبصره  مفاد 
وفق  مالیات  مطالبه  و  محاسبه  بر  و عالوه  نبوده 
مستقیم  مالیات های  قانون   )۹۷( ماده  مقررات 
تسلیم  عدم  جریمه  به ویژه  متعلقه  جرائم  مشمول 
اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی و همچنین 
عدم امکان استفاده از معافیت های قانونی ازجمله 
مالیات های  قانون   )۱۰۱( ماده  موضوع  معافیت 

مستقیم خواهد شد.

استان  اسالمی  تبلیغات  سازمان  مدیرکل 
کمک  نخست  مرحله  در  گفت:  فارس 
استان  مذهبی  ظرفیت های  تمامی  مؤمنانه 
مورد  جامعه  سالمت  تأمین  راستای  در 

بهره برداری واقع شد.
روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 

فارس،  اسالمی  تبلیغات  سازمان  عمومی 
تأکید  مهرابی  محمدصادق  حجت االسالم 
کرد: در مرحله اول کمک مؤمنانه با توجه 
به میزان شیوع ویروس کرونا در سطح جامعه 
بیش از ۷۵۰۰ هیئت مذهبی در کنار ۸ هزار 
در  قرآنی  مؤسسه  حضار  و  مداحان  کانون 

استان فارس در تالش بودند تا سالمت جامعه 
در خصوص مبارزه با گویید ۱۹ تأمین شود.

وی اضافه کرد: در مرحله دوم این رزمایش 
و  مذهبی  هیئت  ظرفیت های  تمامی  نیز 
استان  امکانات مذهبی که در ۳۱ شهرستان 
فارس وجود دارد به این رزمایش می پیوندند 
تا اقدام مؤثری در راستای کنترل این بیماری 

صورت بگیرد.
برنامه ریزی هایی  به  توجه  با  شد:  یادآور  او 
که صورت گرفته بود در ماه مبارک رمضان 
اختیار  در  معیشتی  بسته  هزار   ۲۰۰ از  بیش 
این  قرار گرفت  اجتماعی  آسیب پذیر  افراد 
در حالی است که با توجه به نزدیک شدن 
ماه محرم در تالش هستیم تا تمامی نزوالت 
که قرار است در طی این ماه تولید گردد از 
اختیار  مؤمنانه و در  طریق رزمایش کمک 

اقشار آسیب پذیر اجتماعی قرار گیرد.
وی ادامه داد: با توجه به ظرفیت مذهبی که 
در استان فارس وجود دارد پیش بینی می شود 
طی ماه محرم بالغ بر ۳۰۰ هزار بسته معیشتی 
در میان نیازمندان توزیع شود و الزم به ذکر 
 ۱۰۰ نیز  خم  غدیر  سعید  عید  در  که  است 
خواهد  توزیع  استان  در  معیشتی  بسته  هزار 

شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
فارس گفت: اگرچه سفر دوم رئیس جمهوری 
به استان در سال ۱۳۹۸ به دلیل شیوع ویروس 
تفاهم نامه  نوشتن  پیگیر  اما  شد  لغو  کرونا 
اعتبار  تا  هستیم  بودجه  و  برنامه  سازمان  با 
این سفر  بود مصوب  پروژه هایی که ممکن 

باشد، تأمین شود.
خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  نوروزی  حسن 
ایرنا افزود: در نیمه دوم سال ۹۸ انتظار داشتیم 
سفر دوم رئیس جمهوری به استان فارس انجام 

شود و مقدمات کار انجام شده بود.

جا  به  پروژه های  و  تفاهم ها  داد:  ادامه  وی 
برخی  و  رئیس جمهوری  اول  سفر  از  مانده 
کرده  آماده  را  جدید  طرح های  و  پروژه ها 
به  رئیس جمهوری  دوم  سفر  در  که  بودیم 
فارس مصوب شود که به دلیل شیوع ویروس 

کرونا این سفر انجام نشد.
برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
دوم  سفر  در  بود  قرار  آنچه  گفت:  فارس 
قالب  در  را  شود  مصوب  رئیس جمهوری 
تفاهم نامه ای با سازمان برنامه و بودجه برای 
جا  به  پروژه های  مابقی  و  جدید  پروژه های 

مانده از سفر اول دنبال می کنیم تا گرچه سفر 
بتوانیم منابع جدید را به  اما  صورت نگرفت 

استان اضافه کنیم.
پروژه های سفر اول رئیس جمهوری به فارس 

۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد
نوروزی همچنین درباره وضعیت پروژه های 
استان فارس  به  مصوب سفر رئیس جمهوری 
به  رئیس جمهوری  اول  سفر  تعهدات  افزود: 
 ۱۸ و  هزار  بر  افزون  فارس ۴۷ طرح  استان 

میلیارد تومان بود.
در  که  تورمی  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
سال های ۹۵ تاکنون به خصوص یکسال اخیر 
که  مصوباتی  عماًل  بوده  حاکم  کشور  بر 
دولت متعهد شده بود منابعی بیش از هزار و 
۱۸ میلیارد تومان را طلب می کرد که تاکنون 
افزون بر سه هزار میلیارد تومان منابع برای 
در  رئیس جمهوری  اول  سفر  تعهدات  انجام 

استان هزینه شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
از  عمده ای  بخش  خوشبختانه  گفت:  فارس 
میانگین  طور  به  و  رسیده  اتمام  به  پروژه ها 
به  رئیس جمهوری  نخست  سفر  پروژه های 
استان فارس ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد 
یا  جاری  سال  پایان  تا  مابقی  درصد   ۱۰ و 
خواهد  عملیاتی  دوازدهم  دولت  عمر  پایان 

شد.
فارس  به  روحانی  دکتر  استانی  نخست  سفر 

اردیبهشت سال ۱۳۹۴ انجام شد.

مدیر سازمان انتقال خون فارس گفت: متأسفانه آمار اهدای خون و تعداد 
مراجعان در استان در وضعیت هشدار قرار دارد.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی سازمان انتقال خون 
به  اهداکنندگان  مراجعه  کاهش  دنبال  به  گفت:  ترابی  مسعود  فارس، 

مراکز انتقال خون فارس وضعیت ذخایر خونی این استان قرمز شد.
مدیر سازمان انتقال خون فارس گفت: میزان ذخایر خونی و فرآورده های 

خونی در فارس در چند ماه اخیر به پایین ترین حد خود در سال های اخیر 
رسیده و این وضعیت استان را با نیاز ۲ هزار واحد خون و فرآورده های 
خونی روبرو کرده است.ترابی، علت کاهش مراجعه اهداکنندگان خون 
را ترس از ابتال به کرونا اعالم کرد و افزود: در راستای کم کردن دغدغه 
مراجعه کنندگان به مراکز انتقال خون با رعایت تمامی دستورالعمل های 

بهداشتی شرایط برای حضور اهداکنندگان فراهم شده است.

نقد و تحلیل خبر
گروه نقد و تحلیل خبر روزنامه طلوع

 تحلیل این خبر را در ستون
 سمت راست بخوانید

استاندار کربال پذیرش زائر در عاشورا 
را هم ممنوع کرد 

امامت  عید  رسیدن  فرا  با  همزمان 
و والیت تعدادی از زندانیان جرائم 
از محل کمک های  مالی  غیر عمد 

موقوفات و خیرین آزاد می شوند.
نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
اوقاف  اداره کل  از روابط عمومی 
حجت  فارس،  خیریه  امور  و 
در  موسوی  عباس  سید  االسالم 
خیرین  شورای  مشترک  نشست 
مدیر  باحضور  که  فارس  استان 
زندان های  سازمان  معاونین  و  کل 
گفت:  برگزارشد،  فارس  استان 
اصلی  رسالت های  از  یکی  مسلمًا 
است  تربیت  و  اصالح  ندامتگاه ها 
که باید به آن توجه فراوان داشت.

او افزود: آموزش زندانیان و اصالح 
اساسی در  و تربیت مجرمین نقش 
ارتکاب جرم دارد و  از  جلوگیری 
هر چه مبانی تربیتی و آموزشی در 
زندان ها افزایش یابد و قوی تر شود 
خواهیم  جرم  کاهش  شاهد  قطعًا 

بود.
داد:  ادامه  فارس  اوقاف  کل  مدیر 
به  افراد  این  از  بسیاری  متأسفانه 
با  اجتماعی  لحاظ  به  اینکه  دلیل 
امور  از  بوده اند و  مشکالتی مواجه 
زندگی  در  داشته اند  فاصله  معنوی 
جرم  مرتکب  ناآگاهانه  خود 
و  مشاوران  که  همانطور  و  شده اند 
تربیت  و  آموزش  بر  متخصصان 
دارند؛  تأکید  جامعه  افراد  یکایک 
و  قرآنی  فرهنگی  آموزش های  با 
می توان  نیز  اسالمی  تربیت  اصول 
میان  در  اخالقی  رویکردهای 
ایجاد کرد که  زندانیان و مجرمین 
شیوه  و  رفتارها  در  تغییر  موجبات 

زندگی شان پدید آورد.
اقدامات  اینکه  به  اشاره  با  موسوی 
از  و  منظور  همین  به  مؤثری 
سال های گذشته با همکاری سازمان 
سازمان  و  خیریه  امور  و  اوقاف 
گفت:  است،  شده  آغاز  زندان ها 
تجربه برگزاری کالس های قرائت 
از  استفاده  و  کریم  قرآن  حفظ  و 
و  علمیه  حوزه های  تبلیغی  ظرفیت 

زندان های  به  مبلغان روحانی  اعزام 
سال  مختلف  ایام  در  فارس  استان 
برای  تالش  از  موفقی  نمونه های 
در  تربیت  و  اصالح  آموزش، 
که  است  بوده  فارس  ندامتگاه های 

باید تداوم یابد.
خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
نشست  این  ادامه  در  فارس  استان 
برای  کل  اداره  این  تالش های  از 
آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد 
مالی تأکید کرد و افزود: این کار 
مرحله  سه  در  انشااله  خداپسندانه 
و  شد  خواهد  اجرا  سال  طول  در 
مناسبت  به  آن  نخست  مرحله  در 
والیت  عید  خم،  غدیر  سعید  عید 
زندانیان  از  تعدادی  امامت،  و 
هماهنگی  با  مالی  عمد  غیر  جرائم 
فارس  استان  زندان های  سازمان  با 

آزاد خواهند شد.
حجت االسالم موسوی با بیان اینکه 
از محل موقوفات منطبق  اقدام  این 
استان و کمک های خیرین صورت 
این  اسامی  کرد:  ابراز  می پذیرد، 
افراد از سوی سازمان زندان ها تهیه 
که  است  افرادی  شامل  و  می شود 
تومان  میلیون   ۱۰ زیر  آن ها  دیون 
است که با مشارکت خیرین و از 
محل موقوفات منطبق استان فارس 
تا سقف ۸۰۰ میلیون ریال پرداخت 

می شود.
پایان  در  فارس  اوقاف  کل  مدیر 
زندانیان  آزادسازی  کرد:  تصریح 
جرائم غیر عمد مالی تداوم خواهد 
داشت و به یاری خداوند در سالروز 
والدت نبی مکرم اسالم و همچنین 
این  نیز  جاری  سال  ماه  بهمن   ۱۲

طرح اجرا خواهد شد.
الزم به ذکر است در سال گذشته 
خیریه  امور  و  اوقاف  کل  اداره 
کمک های  محل  از  فارس  استان 
تعداد  منطبق  موقوفات  و  خیرین 
غیرعمد  جرائم  زندانیان  از  نفر   ۲۶
را در این طرح با پرداخت هزینه ای 
آزاد کرده  ریال  میلیارد   ۲ بر   بالغ 

بود.

از هر دری کالمی

مدیر سازمان انتقال خون فارس عنوان کرد؛

مدیرکل امور مالیاتی فارس خبر داد:

مدیرکل تبلیغات اسالمی فارس:

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس:

متخصص بیماری های عفونی مطرح کرد؛

 شیوع کرونا در کشور غیرقابل 
کنترل است 

 قرنطینه مجدد جلوی موج سوم را می گیرد 


