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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

رئیسدادگستری
شهرستانسبزوار:

سه شنبه  5اسفند  1۱ / 1399رجب 1442
 4صفحه/شماره  / 463۶قیمت 600 :تومان

سرزدهدرادارهمالیات
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صفحه1

معاوندادگستری
خراسانرضویخبرداد:

حال استاد عثمان محمدپرست
رو به بهبود است

پدر و نامادری کودک
آزار دستگیر شدند

صفحه1

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

رفع مشکل ۱۷۳واحد
تولیدی استان
طی ۹ماه
صفحه۲

صفحه4

شناسایی 3بیمار
مشکوکمبتال به
کرونایانگلیسی
در سبزوار
صفحه3

مدیربنیادمسکنبردسکن
اعالم کرد:

اجرانشدنطرح
هادی در 36روستای
شهرستانبردسکن

مدیربنیــاد مســکن بردســکن گفــت:
شهرســتان بردســکن  71روســتای
باالی  20خانــوار دارد که برای تمام این
روســتاها طرح هادی تهیه شــده است.
مهندس احســان میری در گفــت و گو با
خبرنگار ما افزود :تاکنون در  35روســتا
طرح هادی اجرا شــده ودر  36روستای
دیگربهدلیلشاخصجمعیتی،اینطرح
اجرا نشده است... .


صفحه۳

صفحه3

جوابیه اتاق اصناف مشهد به خبر «روغن در انبار ،مردم در صف»و یک تناقض
دوم اســفند خبــری در روزنامــه «خراســان
رضــوی» بــا عنــوان «روغــن در انبــار ،مــردم
درصف» منتشــر شــد کــه در این خبــر معاون
وزیر صمت از انباشت  ۳۰۰تن روغن در انبار
برخــی نمایندگیهای خراســان رضوی خبر
داده و اعالم کرده بود که «گالیه نمایندگیها
این بوده که شبکه توزیع خراسان رضوی توان
جذب این میزان روغن را ندارد ».روز گذشته
رئیس اتاق اصناف مشــهد در واکنــش به این
خبر جوابیه ای به روزنامه «خراســان رضوی»
ارسال کرد که متن آن در ادامه می آید:
«از محــل ســهمیه هــای تخصیصــی میــزان
 3500تــن روغــن خوراکــی طــی مــاه های
گذشــته برای استان خراســان رضوی تامین
شــده که از این میــزان  3300تن در شــبکه
های تعیین شده از جمله تعاونی های مصرف
کارکنان دولت ،شبکه فروشگاه های زنجیره
ای و شبکه صنفی ،توزیع و در اختیار مصرف
کنندگان محترم قرار گرفتــه و بقیه به عنوان
ذخایــر مطمئــن تنظیم بــازار در حــال توزیع
توسط شبکه های مذکور است و طی روزهای
آینده با جذب سهمیه های جدید قطعا ذخایر
فعلی تقویت خواهد شــد و ســریعا در شــبکه
توزیع قــرار خواهد گرفت ،ضمــن این که هم
اکنون با هیــچ گونه مشــکلی در بحث جذب

کاال و تعییــن شــبکه توزیــع مواجــه نیســتیم
و گســترش شــبکه توزیع نیــز در دســتور کار
ســازمان صنعــت ،معــدن و تجارت اســتان و
اتاق اصناف مشهد قرار دارد .بدیهی است با
رونمایی از ســامانه تنظیم بازار اتاق اصناف،
توزیع هدفمنــد کاالها با اولویــت مناطق کم
برخوردار و حاشیه شــهر توسط شبکه صنفی
در حال انجام اســت و عامــان توزیع به دقت
رصــد می شــوند و راســتی آزمایی شــبکه نیز
همزمان صورت می گیرد .از طرف دیگر توزیع
یک باره کلیه کاالهای تنظیم بازار در ســطح
شبکه تعریفی و خالی شدن انبارهای استان
ممکن اســت مشــکالت جدی بــرای مصرف
کننــدگان ایجاد کند و کل اســتان بــا کمبود
کاالی تنظیم بازار روبه رو شود».
•پاسخ خراسان

در جوابیــه ارســالی از ســوی اتــاق اصنــاف
مشهد اعالم شده که «با هیچ گونه مشکلی در
بحث جــذب کاال و تعیین شــبکه توزیع مواجه
نیستیم ».این بخش از جوابیه در حالی مطرح
می شــود که در تناقض بــا اظهــارات «تابش»
معاون وزیــر صنعت ،معــدن و تجارت اســت؛
در خبری که بــه نقل از ایرنــا در همین صفحه
منتشــر شــده بود ،معاون وزیر صمت و رئیس

ســازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و
تولیدکنندگان در حاشیه بازدید از بازار مصلی
در مشهد گفته بود که « ۳۰۰تن انباشت روغن
در انبار برخی نمایندگیهای خراسان رضوی
وجود داشــته و گالیه نمایندگیهــا این بوده
اســت که شــبکه توزیع خراســان رضوی توان
جذب این میــزان روغن را نــدارد ».او البته در
بخــش دیگــری از اظهارات خــود کــه ناظر به
وجود مشــکالتی در شــبکه توزیع بود ،اظهار
کرد« :در این باره با مســئوالن اتــاق اصناف و
اتحادیه مربوط صحبت شــد که فرایند جذب
روغن در شبکه توزیع سرعت گیرد یا در صورت
لزوم ،شبکه توزیع جدیدی تعریف شود تا بتوان
از تجمیع کاالها در انبارها کاست».حال این
ســوال مطرح اســت که باالخره اعالم معاون
وزیر در زمینه وجود مشکالتی در شبکه توزیع
صحیح اســت یا جوابیه ارســالی اتاق اصناف
که هرگونه مشکل در شــبکه توزیع را رد کرده
اســت؟ به هرحال مشــکل هرچه هســت این
انتظــار و مطالبه جدی از ســوی مــردم مطرح
است که بازار روغن سامان یابد تا نیاز مردم به
این کاالی اساسی برطرف شود و از سوی دیگر
از ازدحام و تشــکیل صــف برای خریــد روغن
در برخی مراکز خرید در شــرایط شیوع کرونا
جلوگیری شود.

رئیسدادگستریشهرستانسبزوار:

پدر و نامادری کودک آزار دستگیر شدند
رئیــس دادگســتر ی شهرســتان ســبزوار از
دســتگیری عامالن آزار و اذیت دانیال کودک 9
ســاله در ســبزوار خبر داد وگفت  :پدر و نامادری
کودک آزار دستگیر شــدند .به گزارش خراسان
رضوی،میرعلمسیدیافزود:چندروزپیشخبر
آزار و اذیت دانیال  ،کودک 9ساله ششتمدی در
رســانه ها انتشــار یافت که با توجه به جریحه دار
شدن احساسات عمومی شهروندان ،دستورات
الزم از طریق رئیس دادگستری استان خراسان
رضویبهحوزه قضاییشهرستانششتمدابالغ
شد.میرعلمسیدیگفت :دراجرایماده 5قانون
حمایت از کودکان و نوجوانان بــا توجه به اینکه
کودکآزاری از جرایمی است که برای رسیدگی

قضایی به آن نیازمند شــکایت شاکی خصوصی
نیست بهمحضاطالعومشاهدهیکیازکارکنان
پلیسآگاهیسبزوارازاینجرم بیدرنگ بهاین
پروندهورودودربدوامراین کودکآسیبدیدهبه
بیمارستانمنتقلو تحویلمادرششد.اینمقام
قضایی افزود  :با توجه به احتمال متواری شــدن
عامالن این جــرم به ســبزوار فرمانــده انتظامی
شهرســتان ســبزوار نیز ماموریت ویژه ای در این
خصوصطراحیو بهکارکنانتحتامرخودبرای
دستگیریاینمجرمان ابالغکرد .ویاظهارکرد
:باتالشوپیگیریهایمستمرسرهنگحسین
بیات مختــاری و عوامل تحــت امــر وی در پلیس
آگاهیسبزوارابتدا نامادریاینکودکدستگیر

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

و در پی تعقیب و مراقبت هــای صورت گرفته پدر
دانیال نیز در سبزوار دستگیر و در چنگال قانون
گرفتارشد.
میرعلمسیدیخاطرنشانکرد:دستگاهقضایی
در اجــرای مــاده  6قانون حمایــت از کــودکان و
نوجوانــان کــه اشــعار مــی دارد(( کلیــه افــراد
و مؤسســات و مراکزی کــه به نحوی مســئولیت
نگهداری وسرپرســتی کودکان را بر عهده دارند
مکلفند به محض مشــاهده موارد کــودک آزاری
مراتب را بــرای پیگــرد قانونــی و اتخــاذ تصمیم
مقتضی به مقامات صالح قضایی اعالم کنند)) و
پیگیر انجام اینقانون اســت و با مجرمان در این
پرونده برخوردقانونیالزمراانجامخواهدداد.
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عکس :آرشیو

کشف 100هزار عدد
قرص قاچاق در مرز
تایباد

صفحه۳

اظهارات 2مقام
مسئولدوغارون
دربارهبازگشت
گمرکاسالمقلعه
بههرات

رئیسپلیسراهاستان:

پالک بومی تنها مجوز
ورود خودروها به
مشهداست
صفحه1

مخالن نظم و امنیت
در چنگال قانون

layout@khorasannews.com

اجرای  ۹۰درصد
مصوبات درگز
وسرخس در
دهه فجرامسال
صفحه۲

رئیسپلیسراهاستان:

پالک بومی تنها مجوز ورود خودروها به مشهد است
ن رضوی گفت :در اجرای
رئیس پلیس راه خراسا 
محدودیت های جدید برای جلوگیری از شــیوع
کرونا در مشــهد ،فقط خودروهــای دارای پالک
بومی اجازه ورود به این شــهر را دارند .ســرهنگ
حسین میشمست در گفت و گو با ایرنا افزود :در
مرحله جدید طــرح ممنوعیــت ورود خودروهای
دارای پــاک غیربومی به مشــهد ،طبــق تصمیم
پلیــس راهنمایی و رانندگی کشــور ،خودروهای
غیربومــی با نامــه فرمانــداری نیز اجــازه ورود به

مشهد را ندارند.
وی گفت :در این مرحله فقط مالکان خودروهای
دارای پالک غیربومی که مشــکل پزشــکی یا کار
قضایی داشــته باشــند ،مجــوز ورود به مشــهد را
دریافت میکنند.
وی گفــت :در مرحلــه قبــل اجــرای ایــن طــرح،
مالــکان خودروهــای دارای پــاک غیربومــی با
نامــه فرمانداری شــهرهای خــود مجــوز ورود به
مشــهد را دریافــت میکردند امــا در ایــن مرحله

نامه فرمانــداری قابل قبــول نیســت .وی افزود:
طرح منع ورود خودروهای غیربومی به شهرهای
دارای وضعیت قرمز ،نارنجی و زرد از نظر شــیوع
کرونا همزمان با محدودیت های سراسری ،از اول
آذر تا  ۱۳دی امسال در مشــهد و دیگر شهرهای
خراسان رضوی اجرا و با آبی شدن وضعیت مشهد
از  ١٣دی متوقف شد.
اجرای این طرح دوباره از  ۱۸بهمن با زرد شــدن
وضعیت مشهد در حال اجراست.

