3

۲

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی:

معاون هنری ارشاد استان:

نرخ تورم نقطه به نقطه استان
در بهمن ۵۲درصد بود

جوابیه اتاق اصناف
مشهدبهخب ر«روغن
در انبار ،مردم درصف»
و یک تناقض
صفحه۲
معاوندادگستری
خراسانرضویخبرداد:

رفع مشکل ۱۷۳واحد
تولیدی استان
طی ۹ماه
صفحه۲

حال استاد عثمان محمدپرست
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سرزده درادارهمالیات

طرح«توقفارائهخدمات
شهرداریمشهددرناحیه
منفصلتوس»برایبررسی و
طرحدرجلسهبعدیشورا
بهکمیسیون بازگشت

پاسخ مدیرکل به گالیه ها از قوانین جدید مالیاتی ،کارشناسی های متفاوت و اجرانشدن بخشودگی های کرونایی
صفحه4

صفحه۳

اظهارات ۲مقام
مسئولدوغارون
دربارهبازگشت
گمرکاسالمقلعه
بههرات

رئیسپلیسراهاستان:

پالک بومی تنها مجوز
ورود خودروها به
مشهداست
صفحه۳
شناسایی 3بیمار
مشکوکمبتال به
کرونایانگلیسی
در سبزوار
صفحه۱
برایاولینباردرکشور
انجامشد

اینترنتنسلپنجم
درمشهد

فرماندارمشهداعالمکرد:

نخستینسایتاینترنتنسلپنجم()5G
همراه اول کشــور روز گذشــته با حضور
معاونفناوریونوآوریوزارتارتباطات،
شهردار مشهد ،عضو هیئت مدیره همراه
اول ،فرمانــدار مشــهد ،رئیــس و برخی
اعضای شورای شــهر در مشهد رونمایی
شد.. .


صفحه۳

عکس :میثم دهقانی

راه اندازی رشته
طب سوزنی در مشهد

وزیر ارتباطات خبر داد:

صفحه۲

اظهارات  2مقام مسئول دوغارون درباره بازگشت گمرک اسالم قلعه به هرات
کلثومیان /به تازگی تصویر نامه ای در فضای
مجازی منتشــر شــده کــه براســاس آن طبق
دســتوررئیس جمهــور افغانســتان  ،گمرک
اســام قلعه در مجاورت گمــرک دوغارون به
هرات افغانستان منتقل می شود .این خبر در
شهرستان مرزی تایباد که گمرک بین المللی
دوغارون با قدمــت بیش از  100ســال درآن
واقع شده است  ،بازتاب فراوانی در پی داشت
واین پرســش را که سرنوشــت تجارت در مرز
دوغارون پس از حادثه آتش سوزی در گمرک
اسالم قلعه چه خواهد شــد ؟ به دنبال داشته
اســت .دراین بــاره بــا کارشناســان ومدیران
دســت اندرکار مرز دوغارون گفت وگو شــده
که درادامه می خوانید.
محمد کوهگــرد مدیــرکل گمــرک دوغارون
تایبــاد  ،بــا اشــاره بــه فعالیــت هــای تجــاری
قابل توجــه از مرز دوغــارون به اســتان هرات
 ،ایــن تجــارت را مســبوق بــه ســابقه طوالنی
وتاریخــی و واقعــه آتــش ســوزی در گمــرک
اســام قلعه را موجب خســارت به تجار ومایه
تاسف دانست وگفت :استان هرات مهم ترین
استان اقتصادی افغانستان ودروازه مبادالت
کاالهــای متعــدد از طریق دیگر کشــورها و از

مســیر بندر عباس به دوغــارون ودر نهایت به
استان هرات است .
این کــه گمــرک وسیســتم اداری بــه روزنک
یا جایــی دیگــر منتقل شــود  ،تاثیــری خاص
بر روند تبــادالت مــرزی نخواهد داشــت چرا
که قبل از آتش ســوزی وطی ســال های قبل
،محــل گمــرک ،اســام قلعــه نبــوده و مدت
دوسال است که گمرک از هرات به اسالم قلعه
منتقل شده است بنابراین گمرک در هرات یا
اسالم قلعه باشــد تاثیری بر تجارت استان از
طریق مرز دوغارون ندارد .وی معتقداســت ،
دلیل بی تاثیربودن آن  ،این است که این مرز
نزدیک ترین وامن ترین مســیر وراه زمینی به
شهرهرات افغانستان است.
آخوند زاده مدیر اجرایی منطقه ویژه دوغارون
گفت :با فــاز دوم منطقه اقتصــادی دوغارون
موافقت شــده اســت وبه زودی در زمینی به
مســاحت ۸۰۰هکتار بــار انداز  ،مســیر های
تردد وجانمایی های مختلف انجام ومشکالت
فعلی ترافیک حل می شود .وی افزود:گمرک
اســام قلعه ظرفیت این میــزان زیــاد کاال را
نداشت  ،از حدود دوسال قبل ،گمرک ازهرات
به اسالم قلعه منتقل شده بود ومجدد به هرات

برگشته واین اتفاق از قبل هم به دلیل ساختار
ضعیــف در اســام قلعــه مشــخص بــود.وی
معتقداست  ،مســیر تردد دوغارون به هرات
بهترین مسیر است وتجاری که میخواهند از
حمل ونقــل جاده ای اســتفاده کنند ،بهترین
مسیر ،دوغارون به هرات است.
نوایــی مدیــر پایانــه مــرزی دوغــارون هــم
گفت:دســتوری از طــرف ریاســت جمهوری
افغانستان روز گذشــته مالحظه کرده ایم که
رونوشــت اش را داریــم  ،دراین دســتور ونامه
محــل گمــرک را مانند ســابق در شــهرهرات
اعالم کرده اســت وخودروها پــس از ورود به
مرز اســام قلعه برای امور گمرکــی به هرات
اعزام می شوند.
دربــاره زیــر ســاخت بارانــداز وپارکینــگ در
گمرک هــرات از مدیر پایانه ســوال کردیم که
اظهار کرد :گمــرک قبال هم در هــرات بوده و
زیر ساخت آن از اسالم قلعه مناسب تراست.
آخونــد زاده هــم درایــن بــاره گفت:به محض
خــروج بــار از مــرز دوغــارون  ،کاالی تجــار با
اسکورت به گمرک هرات منتقل می شود و از
دیروز مرز بازشده است وکامیون ها در اسالم
قلعه توقفی نخواهند داشت.

اظهارات رئیس اوقاف و امور خیریه سبزوار درباره قطع درختان محوطه امامزاده شعیب (ع) بدون مجوز
کالتــه /درختــان محوطه آســتان مقدس امامــزاده شــعیب (ع) بدون
دریافت مجوز های الزم واز ســوی هیئت امنای این آســتان قطع شــده
است .به گزارش خراسان رضوی ،یکی از شــهروندان سبزواری گفت:
در اقدامی عجیب حــدود  ۲۵اصله درخت در محوطه امامزاده شــعیب
(ع) قطع شده است.
•پاسخ اوقاف سبزوار به ماجرای قطع درختان محوطه آستان
امامزاده شعیب (ع)

حجت االســام جعفر مهدوی خواه ،رئیــس اداره اوقــاف و امور خیریه
ســبزوار در پاسخ به ســوال خراســان درباره خبر قطع  ۲۵اصله درخت
درمحوطه آســتان مقــدس امامــزاده شــعیب (ع) ،گفت :از ایــن ماجرا

مطلع هستم.
وی با تایید قطع درختان در آستان مقدس امامزاده شعیب (ع) سبزوار،
افزود :آمار دقیق درختان قطع شده را ندارم و فقط میدانم چند درخت
خشک شده بود و تعدادی دیگر هم قطع شده است.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ســبزوار ادامه داد :هم اکنون جزئیات
بیشتر این اتفاق  ،در دست بررسی است .مهدوی خواه در پاسخ به سوال
دیگر خبرنگار خراسان درباره این که آیا تخلف صورت گرفته درباره قطع
ی اداره اوقاف
درختان در آستان مقدس امامزاده شعیب (ع) با هماهنگ 
و امور خیریه ســبزوار بــوده یا خیر؟ بیــان کرد :خیر بــدون هماهنگی با
اداره اوقاف و از سوی هیئت امنای آســتان مقدس امامزاده شعیب (ع)
انجام شده است.

رئیسادارهزندانشهرستاننیشابورخبرداد:

عفو ۱۵زندانی نیشابوری

شجاعی مهر /با پیشنهاد ریاست قوه قضاییه و
موافقت مقام معظم رهبری و به مناسبت چهل
و دومین ســالگرد پیــروزی انقالب اســامی،
 ۱۵زندانی نیشابوری مشــمول عفو و تخفیف
مجازات شدند.

رئیس اداره زندان شهرســتان نیشابور با اعالم
این خبر افزود :با عنایت به پیشــنهاد ریاســت
قوه قضاییه و موافقت مقام معظــم رهبری و در
راســتای بهره مندی زندانیان واجد شــرایط از
رأفت اسالمی و جنبه های ارفاقی قوانین برای

۱

کاهش جمعیــت کیفری و به مناســبت چهل و
دومینسالگردپیروزیانقالباسالمی،پرونده
زندانیان واجد شــرایط بررسی شد و با طرح در
شــورای طبقه بندی زنــدان و موافقــت مراجع
قضایی ،تعداد ۱۵زندانی مشمول عفو شدند.
محمدرضا رجبی خاطر نشان کرد :از این تعداد
 ۱۲نفر آزاد و دو نفر از یک محکومیت آزاد شدند
و یک نفر نیز تقلیل مجازات داشته است .

رئیسدانشگاهعلومپزشکیسبزوارخبرداد:

شناسایی 3بیمارمشکوکمبتالبهکرونایانگلیسی
در سبزوار

کالته/رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی
ســبزوار از شناســایی ســه بیمار مشــکوک
مبتال به ویــروس کرونای انگلیســی در این
شهرســتان خبــر داد .به گزارش خراســان
رضــوی ،دکتــر علیرضــا مســلم ،دیــروز در
جمــع خبرنــگاران اظهارکــرد :ســه بیمار
مشکوک مبتال به ویروس کرونای انگلیسی
در سبزوار شناسایی شدند .وی گفت :این
بیماران مشــکوک مبتال بــه ویروس جهش

یافته افرادی میان سال هستند که هم اینک
در مرکــز آموزش درمانی واســعی بســتری
شــدهاند .رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی
سبزوار با بیان این که همه اعضای خانواده
ایــن بیمــاران مشــکوک مبتــا بــه ویروس
جهش یافتــه در قرنطینه به ســر مــی برند،
افزود :آزمایــش هــا و نمونهبــرداری از این
افراد انجــام و برای تایید نهایی به انســتیتو
پاستور ایران ارسال شده است.

امکان برگزاری
انتخابات تمام
الکترونیک
در سال۱۴۰۰
صفحه۲

کشف 100هزار عدد قرص قاچاق
در مرز تایباد
مرزبانان هنگ تایباد ،طی ایســت و بازرسیهای مداوم،
موفق به کشــف بیــش از 100هــزار عدد قــرص قاچاق
شدند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی فرماندهی مرزبانی استان
خراســان رضوی ،مرزبانــان هنگ مــرزی تایبــاد هنگام
بازرسی خودروهای ترانزیتی موفق شدند اقالم دارویی
قاچاق شامل 37هزار عدد قرص ناپروکسن و  68هزار و
 520عدد انواع قرص قاچاق را کشف کنند که متهمان
دستگیر و به مراجع قانونی تحویل داده شدند.

