از میان خبرها

اخبار

گوناگون

مدیرکلتعزیراتحکومتیاستانخبرداد:

جریمه1.3میلیاردی برای گران
فروشی شرکت تولیدی روغن مایع
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان از محکومیت یک
شــرکت تولیدی روغن مایع خوراکی بــه اتهام گران
فروشی در مشــهد خبر داد .به گزارش ایسنا ،مدنی
اظهارکرد:باگزارشسازمانصنعت،معدنوتجارت،
پروندهگرانفروشیروغنمایعیکشرکتتولیدیبه
اتهام گران فروشی به شعبه هشتم تعزیرات حکومتی
شهرستان مشهد ارسال شــد .وی افزود :پس از طی
مراحلقانونی،تخلفمحرزاعالمومدیرعاملشرکت
بهپرداخت ۱۳میلیاردریالجزاینقدیمحکومشدو
رای صادرشده در مرحله اجرای حکم است.

محدودیتی برای فعالیتهای
گردشگری وجود ندارد

معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری از
فعالیت همه مشاغل و کســب وکارهای گردشگری و
برگزاری بدون محدودیت تورها با رعایت پروتکلهای
بهداشــتی در اســتان خبر داد .به گزارش ایرنا ،براتی
در بازدید از انجمــن صنفی دفاتر خدمات مســافرتی
و گردشــگری اســتان گفــت :بــا توجــه به نامشــخص
ت تمامی
بودن زمان پایان کرونا ،سررســید بازپرداخ 
هزینههای گردشــگری باید به حداقل ســه ماه پس از
پایــان کرونا موکــول شــود .وی افزود :در تالشــیم که
مسائل پیش آمده درباره گردشگری سالمت ،دریافت
هزینه تجاری موقــت برای شــرکتها و دفاتر خدمات
مســافرتی و گردشــگری با تعامــل و ارتباط بــا وزارت
میراثفرهنگــی ،وزارت بهداشــت ،شــورای شــهر،
شهرداریمشهدونمایندگانمجلسحلوفصلشود.

مسئولکمیساریایپناهندگانسازمانملل
درمشهداعالمکرد:

کمیساریایپناهندگانسالگذشته
 ۲۰۰تا ۳۰۰هزار دالر برای پناهندگان
دارای اقامت در استان هزینه کرده است

مسئول دفتر کمیساریای پناهندگان سازمان ملل در
مشهد گفت :طی سال  ۲۰۲۰میالدی کمیساریای
پناهندگانبین ۲۰۰تا ۳۰۰هزاردالربرایجمعیت
پناهندگان خارجــی دارای اقامت مجاز در خراســان
رضــوی هزینه کرده اســت .عــروج صیفــی در گفت و
گو با ایرنــا افزود :وظیفــه و تعهد کمیســاریا ،کمک به
اتباع خارجی پناهنده ای است که از دولت جمهوری
اســامی ایران مــدرک اقامتی معتبر یا همــان کارت
آمایــش دریافت کــرده اند که ایــن تعداد در خراســان
رضوی حدود ۱۴۰هزار نفر است که البته شامل همه
جمعیت حدود  ۳۰۰هزار نفری مهاجــران مقیم این
استاننمیشود.ویادامهداد:کمیساریایپناهندگان
سازمانمللدرقالبپروژههایمختلفبیشتربهشکل
سیســتمی و با هماهنگی اداره کل اتبــاع و مهاجران
خارجی استانداری و دیگر نهادهای دولتی ایرانی به
پناهندگانقانونیمقیمایناستانکمکمیکند.

سامانه ناظر با حضور شهردار مشهد رونمایی شد

معاون صمت خراسان رضوی:

نظارت آنالین بر زمانبندی پروژه های شهری
طــی مراســمی ،ســامانه ناظــر
بــه عنــوان بســتر اطال عرســانی
آنالیــن پروژ ههــای مدیریــت
شــهری مشــهد با حضور شهردار
مشــهد و جمعی از مدیران شهری
رونمایی شــد .بــه گــزارش پایگاه
اطــاع رســانی شــهرداری،
محمدرضا کالیی شهردار مشهد
در این مراسم با اشــاره به اهمیت
ایــن ســامانه در ایجــاد شــفافیت
بر لزوم بــه روزرســانی مناســب و
اســتفاده مــردم از ایــن ســامانه
تاکیــد کــرد .وی گفــت :طراحی
چنیــن ســامانهای ،اقدامــی موثر
بــرای ســال هــای آینــده خواهد
بــود ،در بحــث شــفافیت بایــد
به دنبــال نزدیــک کردن شــعار و
عمل باشــیم ،هیچ اقدامی در این
زمینــه به انــدازه نصــب تابلوهای
روزشــمار درابتدای پروژه ها موثر
نبوده اســت ،شــفافیت نه به قصد
مچگیــری بلکــه بــه قصــد متعهد
کردن باید انجام شود.
وی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه نظارت
مردم بر پروژه ها از هرچیز دیگری
کارآمدتر اســت ،اظهارکــرد :اگر
حمایــت مــردم را مــی خواهیــم
باید پروژه ها را مدنظــر آن ها قرار
دهیم ،بایــد راه مــردم به ســامانه
ناظــر بــاز شــود .وی بــا بیــان این
که بازدیــد از ســایت ناظــر باید تا
پانزدهــم بهمــن بــه عــدد قابــل
توجهــی برســد ،ادامــه داد:
ســامانه ناظر نقطه شــروع چنین
اقداماتی نبوده اســت و اگر مردم
از سامانه و اپلیکیشن های مشابه
استفاده نکنند ،ارزشــی نخواهد

داشــت .کالیی افــزود :همیشــه
نقطــه شــروع از اهمیت ویــژه ای
برخــوردار اســت و ارائــه گزارش
هــای هفتگــی از پــروژه هــا اقدام
خوبی بود کــه باید تقویت شــود و
ادامه پیدا کند .وی با اشاره به این
که عالوه بر طراحی ســامانه ناظر
بایــد یک اپلیکیشــن نیــز طراحی
شــود ،گفت :امیــدوارم اقداماتی
از ســوی روابط عمومی ها صورت
بگیرد که این سامانه هرچه بیشتر
شناســانده شــود و قابل دسترس
قرار بگیرد ،همچنین مهم است که
این ســامانه به روز باشد و در ادامه
با یک ســایت خاک گرفتــه مواجه
نباشــیم .وی همچنین با بیان این
که ســاخت کارخانــه نــوآوری در
مدت زمان کم و با کیفیت موجود
اقدام شــایان توجهی است اظهار
کــرد :ایــن تجربــه عجیــب یــک
دانش خــاص ایجــاد کرده اســت
کــه بایــد در مــوارد مشــابه نیــز به
کار گرفتــه شــود.کاظمی معاون
شهردار مشــهد نیز در حاشیه این
مراســم گفت :شــفافیت مدیریت
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شهرستان ها

دادستان طرقبه شاندیزدرگفت و گو
با خراسان مطرح کرد:

سیر تا پیاز تصرفات غیر قانونی
و کوه خواری در طرقبه شاندیز

هرگونه تولید ارز دیجیتال
در استان غیرقانونی است
عکس :پایگاه اطالع رسانی شهرداری
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۳

اخبار

پروژ ههــای شــهری بــه ویــژه در
حوزههای عمرانی ،امکان نظارت
دقیق تر شــهروندان بر پــروژه ها،
افزایش تعهــد پیمانــکاران راجع
به برنامه زمانی پروژه ها و دریافت
نظرات مردم در خصوص هر پروژه
و انتقال آن بــه مدیــران مربوط از
جمله مزایای این ســامانه اســت.
وی تصریح کــرد :ســامانه ناظر به
عنوان ابزاری پروژه محور ،بستری
را فراهم مــی کند تا شــهروندان،
مدیــران ،اصحــاب رســانه و ...
همگی بتواننــد به صورت برخط و
تجمیع شــده پروژه های شاخص
مدیریت شــهری مشــهد در حوزه
مدیریت شــهری و عمران را رصد
و بــر آن نظــارت کننــد .وی ادامه
داد :اطالعاتی همچون روزشمار،
پیشــرفت فیزیکــی ،پیشــرفت
زمانــی و اطالعاتــی همچــون نام
کارفرما ،مشاور و پیمانکار و آخرین
تصاویر و ویدئوهــای مربوط به هر
پــروژه در ایــن ســامانه بــه آدرس
www.nazer.mashhad.ir
قابل مالحظه است.

معاون برنامهریزی ســازمان صنعت ،معدن و تجارت (صمت) اســتان
گفــت :هیچ یــک از جوازهــای تاســیس معتبــر در خصوص تولیــد ارز
دیجیتال در استان پروانه بهرهبرداری نگرفته بنابراین هرگونه تولید در
این زمینه غیرقانونی است .به گزارش ایرنا ،خزایی افزود :جواز تاسیس
برای تولید ارز دیجیتال از سال گذشته به تعداد  ۲۵۲مورد توسط این
سازمان برای متقاضیان داخل اســتان صادر شده که مشخصات همه
آن ها روی ســامانه وزارت صمت قرار گرفته اســت .ســرمایهگذار پس
از صدور هر جواز تاسیس ،شش ماه مهلت دارد تا شــرایط الزم را برای
دریافت پروانه بهرهبرداری کســب کنــد بنابراین پس از احراز شــرایط
پروانه بهرهبرداری برای آغاز تولید داده میشود .وی ادامه داد :تاکنون
جواز  ۱۲۴متقاضی از مجموع  ۲۵۲جواز تاســیس صادرشــده برای
تولید ارز دیجیتال در استان به دلیل پیشــرفت نکردن اجرای طرح در
مهلت قانونی شش ماهه ابطال شده است و تنها ۱۲۸جواز تاسیس ارز
دیجیتال در استان اعتبار دارد .وی افزود :مهلت شش ماهه ۱۲۸جواز
تاسیس تولید ارز دیجیتال در خراسان رضوی هنوز به اتمام نرسیده اما
تاکنون هیچ یک از این جوازها منجر به صدور پروانه بهرهبرداری نشده
لذا فعال هرگونه تولید ارز دیجیتال در استان فاقد مجوز قانونی است.
دبیر کمیسیون برنامهریزی ،هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال
و ارز استان هم از قاچاق «ماینر» یا دستگاه تولید ارز دیجیتال در استان
خبردادواظهارکرد:میزانکشفماینردرخراسانرضویافزایشیافته
است .فرزادفر افزود :ظرف  ۹ماه گذشته با کشف  ۶۶۶دستگاه ماینر
به ارزش  ۱۶۰میلیارد ریال  ۱۴فقره پرونده با موضوع کشف دستگاه
استخراج ارز دیجیتال در استان تشکیل شده است .وی گفت :تحمیل
محدودیتهایناشیازتحریمهایظالمانهبرکشورمانبرایتبادالت
تجاری و انتقال ارز به دیگر کشــورها در برابر ســهولت انتقال مالکیت
رمزارزها،فعالیتبهمنظوراستخراجارزدیجیتالرابهیکیازشیوههای
رایج برای دورزدن تحریم ها در مبادالت مالی تبدیل کرده اســت .وی
ادامه داد :بیت کوین قوی ترین رمزارز در جهان اســت بنابراین تقاضا
برای تولید آن افزایش یافته اســت .فرزادفر گفت :جمهوری اســامی
ایران نیز تولید بیت کوین را قانونی کرده و واردات دســتگاه استخراج
رمزارز بــا برقراری تعرفه گمرکی آزاد و اســتخراج آن شــامل ضوابطی
خاص اســت .وی افزود :پس از پایان مهلت قانونی ثبت دســتگاه های
استخراج رمزارز در بهمن ماه جاری نظارت ها بر استفاده از این دستگاه
در استان افزایش مییابد.

اشرافیان -دادستانطرقبهشاندیز میگوید:متاسفانه
تاکنونهیچکدامازاداراتمتولیزمیندرشهرستان
طرقبه شاندیز به وظایف قانونی خود به درستی عمل
نکرده اند و بــا روندی که هم اکنون پیــش می رویم و
مکاتباتی کــه در حال انجام اســت به احتمال بســیار
زیاد به نقطه ای می رســیم که با اســتناد به بخشنامه
رئیس قــوه قضاییــه در خصوص تــرک فعــل مدیران
بخواهیم با چنــد مدیر در ســطح شهرســتان به علت
قصور در انجــام وظیفه برخــورد کنیم.محمدزاده  از
لحاظ نشدن کوه خادر در سند اداره بنیاد مسکن خبر
داد و در بخش دیگــری ازصحبت هایــش گفت65 :
هکتار اراضی ویرانی یک موضوع اختالفی است بین
اداره راه و شهرسازی و نیروی انتظامی و در نهایت در
دادگاه حکم به نفع راه و شهرســازی صادر شده است
و نیروی انتظامی باید از ایــن اراضی رفع تصرف کند
اما مشخص نیســت چرا این نیرو حکم دادگاه را اجرا
نمیکند.وی همچنین با اشــاره به بازدید از روستای
کنگ گفت:در بررسی ها متوجه شــدیم که مقداری
از اراضی مســطح شــده در تملک اداره بنیاد مسکن
اســت و ســند هم به نام آن صادر شــده اما در این بین
اتفاقی که افتاده اســت این که بین اراضی که به اداره
بنیاد مسکن واگذار شــده و اراضی که هنوز در تملک
اداره منابع طبیعی اســت محدوده ای بازمانده است
که بــه آن بــه اصطــاح میگویند گــپ و ....مشــروح
این گفتوگــو را در صفحه  ۴شهرســتان ها به آدرس
 www.khorasannews.comبخوانید.

فرماندارتربتجامخبرداد:

بهره برداری از بزرگ ترین پروژه
آب رسانی خیرساز در دهه فجر

حقدادی -فرماندارتربت جام گفت :همزمان با ایام ا...
دهه فجر بزرگ ترین پروژه آب رسانی خیر ساز کشور
توسطبنیادفرهنگیونیکوکاریحاجاکبرابراهیمی
در تربت جام به بهره برداری می رسد.حمیدی افزود:
عملیات اجرایی پروژه آب رســانی روســتاهای تحت
پوششدهستانمیانجام«مجتمعآبرسانیچشمه
گل» با اختصاص10میلیارد تومان اعتبار توسط خیر
نیکوکار حاج اکبر ابراهیمی از تیرماه امسال آغاز شد
و االن به پایان رسیده اســت و مردم این مناطق ازآب
شرب بهداشتی و سالم بهره مندشدند.

