اخبار
سیاسی  -اقتصادی

فرماندارمشهداعالمکرد:

امکان برگزاری انتخابات
تمام الکترونیک در سال۱۴۰۰

معاون اســتاندار و فرماندار مشــهد در جلســه ستاد
انتخاباتشهرستانگفت:امکانبرگزاریانتخابات
به صــورت تمــام الکترونیک در مشــهد برای ســال
 ۱۴۰۰وجــود دارد .بــه گــزارش روابــط عمومــی
فرمانداری ،سید محمدرضا هاشــمی افزود :عالوه
بر مســئله امنیــت انتخابــات ،در این دوره ســامت
برگزارکنندگانوشرکتکنندگاندرروزرایگیری
انتخابات برای ما اهمیت بســیار فراوانــی دارد .وی
از مســئوالن و اعضای کمیتههای تخصصی ســتاد
انتخابات خواســت با آمادگــی کامل زمینه و بســتر
برگزاریانتخاباتپرشوروسالمرافراهمکنند.

رئیسسازمانمدیریتوبرنامهریزی:

نرخ تورم نقطه به نقطه استان
در بهمن ۵۲درصد بود

رئیسسازمانمدیریتوبرنامهریزیخراسانرضوی
گفت:نرختورمنقطهبهنقطهاستاندربهمنامسال
 ۵۲درصد بــود که در مقایســه با ماه قبــل از آن3.6
درصدافزایشیافتهاست.بهگزارشایرنا ،جمشیدی
افزود :نرخ تــورم نقطه به نقطه کل خانوار خراســان
رضوی طی بهمن در نقاط شهری استان 49.5و در
نقاط روستایی استان 61.7درصد بود که نسبت به
ماهقبلازآندرنقاطشهری 3.3ودرنقاطروستایی
 4.8درصدافزایشداشت.ویافزود:نرختورمبهمن
امســال در کل خانوارهای اســتان 3درصــد بود که
نســبت به ماه قبل از آن  1.4درصد افزایش داشت.
این شاخص برای خانوارهای شــهری استان  2.8و
برایخانوارهایروستایی 3.7درصدبودکهدرنقاط
شهریوروستایی 1.4درصدافزایشداشتهاست.

معاوندادگستریخراسانرضویخبرداد:

رفع مشکل ۱۷۳واحد تولیدی
استان طی ۹ماه

معاوناموراجتماعیوپیشگیریازجرمدادگستری
خراسان رضوی گفت :طی۹ماه گذشته در مجموع
 ۳۰۵جلســه برگــزار کردیم کــه باعث ابــاغ۸۹۷
مصوبهورفعمشکالت ۱۷۳واحدتولیدیشد.سید
امیرمرتضویدرگفتوگوبافارساظهارکرد:باهدف
برقراری ارتباط موثر با صاحبان صنایع و کارآفرینان
در چارچوب قوانین تعریف شــده قــوه قضاییه اقدام
به تشــکیل شــورای حل اختالف تخصصی صنعت
کردهایم .ســند تحول دســتگاه قضــا ما را بــه ایجاد
روشهای جایگزین حــل اختالف و ایجــاد تنوع در
مصادیق تامیــن مکلف کــرده و تمام اقدامــات ما در
جهتهمینتحوالتبودهاست.

اخبار

2

سه شنبه  5اسفند  .1399شماره 4636

ممکناستمشکالتجدیبرایمصرف
کنندگان ایجاد کند و کل استان با کمبود
کاالیتنظیمبازارروبهروشود».
•پاسخ خراسان

گوناگون

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

جوابیهاتاقاصنافمشهد
به خبر «روغن در انبار ،مردم در صف»
ویکتناقض

دوم اســفند خبــری در روزنامه «خراســان
رضوی» با عنــوان «روغــن در انبــار ،مردم
درصف» منتشر شــد که در این خبر معاون
وزیــر صمــت از انباشــت  ۳۰۰تــن روغن
در انبــار برخــی نمایندگیهای خراســان
رضــوی خبــر داده و اعــام کــرده بــود که
«گالیــه نمایندگیهــا این بوده که شــبکه
توزیعخراسانرضویتوانجذباینمیزان
روغن را نــدارد ».روز گذشــته رئیــس اتاق
اصنافمشهددرواکنشبهاینخبرجوابیه
ایبهروزنامه«خراسانرضوی»ارسالکرد
کهمتنآندرادامهمیآید:
«از محل ســهمیه های تخصیصی میزان
 3500تن روغن خوراکــی طی ماه های
گذشتهبرایاستانخراسانرضویتامین
شده که از این میزان  3300تن در شبکه
های تعییــن شــده از جمله تعاونــی های
مصرف کارکنان دولت ،شــبکه فروشگاه
های زنجیره ای و شــبکه صنفی ،توزیع و
در اختیــار مصرف کننــدگان محترم قرار
گرفتــه و بقیه بــه عنــوان ذخایــر مطمئن
تنظیم بازار در حال توزیع توســط شــبکه
های مذکور اســت و طــی روزهــای آینده
با جذب ســهمیه های جدید قطعا ذخایر
فعلی تقویت خواهد شد و سریعا در شبکه
توزیع قرار خواهد گرفت ،ضمن این که در
حال حاضر با هیچ گونه مشکلی در بحث
جــذب کاال و تعیین شــبکه توزیــع مواجه
نیســتیم و گســترش شــبکه توزیع نیز در
دستورکارسازمانصنعت،معدنوتجارت
اســتان و اتاق اصناف مشــهد قــرار دارد.
بدیهی اســت با رونمایی از سامانه تنظیم
بازار اتاق اصنــاف ،توزیع هدفمند کاالها
با اولویــت مناطق کم برخوردار و حاشــیه
شهر توســط شــبکه صنفی در حال انجام
بودهوعامالنتوزیعبهدقترصدمیشود
وراستیآزماییشبکهنیزهمزمانصورت
می گیــرد .از طــرف دیگر توزیع یــک باره
کلیه کاالهای تنظیم بازار در سطح شبکه
تعریفــی و خالی شــدن انبارهای اســتان

از میان خبرها

در جوابیه ارســالی از ســوی اتاق اصناف
مشهداعالمشدهکه«باهیچگونهمشکلی
در بحث جذب کاال و تعیین شــبکه توزیع
مواجه نیســتیم ».این بخــش از جوابیه در
حالــی مطرح مــی شــود کــه در تناقض با
اظهــارات «تابش» معــاون وزیــر صنعت،
معدن و تجارت است؛ در خبری که به نقل
از ایرنا در همین صفحه منتشــر شده بود،
معاونوزیرصمتورئیسسازمانحمایت
ازحقوقمصرفکنندگانوتولیدکنندگان
در حاشیه بازدید از بازار مصلی در مشهد
گفته بود که « ۳۰۰تن انباشــت روغن در
انباربرخینمایندگیهایخراسانرضوی
وجودداشتهوگالیهنمایندگیهااینبوده
کهشبکهتوزیعخراسانرضویتوانجذب
اینمیزانروغنراندارد».اوالبتهدربخش
دیگری از اظهارات خود که ناظر به وجود
مشکالتیدرشبکهتوزیعبود،اظهارکرد:
«در این بــاره با مســئوالن اتــاق اصناف و
اتحادیــه مربوط صحبت شــد کــه فرایند
جذب روغن در شبکه توزیع سرعت گیرد
یا در صــورت لزوم ،شــبکه توزیع جدیدی
تعریف شــود تا بتوان از تجمیــع کاالها در
انبارهــا کاســت».حال این ســوال مطرح
استکهباالخرهاعالممعاونوزیردرزمینه
وجود مشکالتی در شــبکه توزیع صحیح
اســت یا جوابیه ارســالی اتاق اصناف که
هرگونه مشکل در شبکه توزیع را رد کرده
است؟بههرحالمشکلهرچههستاین
انتظارومطالبهجدیازسویمردممطرح
استکهبازارروغنسامانیابدتانیازمردم
بهاینکاالیاساسیبرطرفشودوازسوی
دیگر از ازدحام و تشکیل صف برای خرید
روغندربرخیمراکزخریددراینشرایط
شیوعکروناجلوگیری شود.
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وزیر ارتباطات خبر داد:

اینترنتنسلپنجمدرمشهد
نخســتین ســایت اینترنت نســل پنجم ()5G
همراه اول کشــور روز گذشــته با حضــور معاون
فنــاوری و نــوآوری وزارت ارتباطــات ،شــهردار
مشهد ،عضو هیئت مدیره همراه اول ،فرماندار
مشهد ،رئیس و برخی اعضای شــورای شهر در
مشهدرونماییشد.
وزیرارتباطاتنیزازافتتاحاینترنتنسلپنجمدر
شهرمشهدخبرداد.بهگزارشایرنا«،محمدجواد
آذریجهرمی»درصفحهاینستاگرامخودنوشت:
درشبمیالدامامجواد(ع)،حرممطهررضویو
همچنین کارخانه نوآوری مشهد ،تحت پوشش
تلفن همراه نسل پنجم و اینترنت پرسرعت 5G
همراهاولقرارگرفت.
محمدرضا کالیی شهردار مشهد نیز در این باره
درصفحهاینستاگرامیخودنوشت:شهرمشهد
باید همیشــه اولین و بهترین ها را داشته باشد،
این اعتقاد من و بسیاری از همشهریان ماست.
خوشــبختانه طــی چندماه گذشــته بــا کمک و
همراهی آقای اخــوان مدیر عامل همــراه اول و
همکارانپرتالشاینمجموعهتوانستیماتفاقات
خوبی را رقــم بزنیم و تفاهم نامــه مهمی را امضا
کنیم .توافقاتی که یکی از ثمرات آن راه اندازی
نسلجدیدوپنجماینترنتپرسرعتهمراهاست
که برای اولین بار توسط همراه اول در مشهد به
عنوان اولین نقطه از ایران این فناوری و خدمت
در اختیار مشــترکان همراه اول قرار می گیرد.
البتهاینتازهآغازراههمکاریماستوبااتفاقاتی
که در بهــار 1400از نظر اســتفاده از ابزارهای
هوشمند وپروتکل های هوش مصنوعی رخ می
دهد،میتوانماعالمکنمکهبهارهوشمندیدر
انتظار همشهریان خوب ماست که ان شاءا ...به
زودی با جزئیات بیشتری درباره آن صحبت می
کنم.هوشمندشدنمشهدشتابویژهایگرفته
استکهازاینبابتبینهایتخوشحالهستم.
بهگزارشپایگاهاطالعرسانیشهرداریمشهد،
مدیرعامــل ســازمان فاوای شــهرداری مشــهد

پیامتسلیتتولیت آستانقدس
درپی درگذشت آیت ا ...علوی
تولیت آستان قدس رضوی با صدور پیامی درگذشت
آیتا ...ســیدرضی علوی ،پدر حجتاالســام ســید
محمود علــوی وزیــر اطالعــات را تســلیت گفــت .به
گــزارش مهــر ،در بخشــی از پیــام حجــت االســام
مروی آمده اســت« :آن عالم پارســا و خدوم ،در کسب
آموزههایدینیومعنویبهمدارجعالیرسید.تالش
ایشــان در نشــر معــارف نورانــی اهل بیــت عصمت و
طهارت(ســاما...علیهم) و خدمــات عامالمنفعه ،از
ویژگیهایشاخصآنبزرگواراست».

رئیساتحادیهبارفروشاناعالمکرد:

استقبالنکردنصنوفمشهد
از طرح تنظیم بازار میوه شب عید

نیز توضیحاتــی در این زمینه ارائه کــرد و گفت:
نخستین شبکه اینترنت نســل پنجم که توسط
اپراتــور همــراه اول در کشــور ارائه میشــود ،با
همکاری شــهرداری در مشــهد راهاندازی شــد
و در دو نقطــه از شــهر خدمات خــود را آغاز کرد.
رجاییانافزود:نخستینتأسیساتاینترنتنسل
پنجم در مشهد در جوار بارگاه ملکوتی حضرت
ثامنالحجج(ع)درمحدودهشهرداریثامنونیز
کارخانهنوآوریمشهددرمرحلهآزمایشیآغازبه
کارخواهدکردکهبهتدریجزیرساختهایالزم
برای توسعه آن در شهر گســترش پیدا میکند.
وی بــا تأکیــد بــر اهمیــت ارتقــای فناوریهای
ارتباطیودسترسیبهاینترنتپرسرعتگفت:
ارائه خدمات نوین به شهروندان و تحقق مفهوم
شهر هوشــمند ،نیازمند دسترســی عمومی به
فناوریهایارتباطیروزاستودرهمینراستا
ارائه خدمات در این حوزه شتاب بیشتری یافته
اســت .رجاییان با اشــاره بــه ویژگیهــای فنی
ارائه نســل پنجم اینترنت یادآور شــد :هر یک از
تأسیسات اینترنت نســل پنجم ،محدودهای در
اطراف خود را پوشش میدهد و برای گسترش
پوشــش آن ،افزایش زیرســاختها و استفاده از
تقویتکنندههاضرورتدارد.امیدواریمباتداوم
این روند و تقویت زیرســاختهای الزم ،زائران و
مجاوران حضرت رضــا(ع) کیفیت قابل قبولی
را در زمینه دسترســی بــه اینترنت نســل پنجم
تجربهکنند.

رئیساتحادیهصنفبارفروشانمشهدگفت:صنوف
زیر پوشــش این اتحادیه از حضور در طرح تنظیم بازار
شــب عید به عنوان مباشر اســتقبال نکردند زیرا این
طرح را باعــث افزایش قیمت میوه میدانند .ســاکن
برجیدرگفتوگوباایرناافزود:طرحتنظیمبازارشب
عید ،طرح کاملی نیست و ساختار مناسبی ندارد و به
نفع مصرف کنندگان و مردم نیست زیرا با هدف این
کهبراییکیادوشبمیوهرابهقیمتمناسببهدست
مردم برســاند باعث افزایش قیمت کاذب میوه برای
مدت چهار ماه میشود .از زمان تصویب طرح تنظیم
و اعالم اجرای آن ،قیمت میوه توسط واسطهها ۲۰تا
 ۳۰درصدافزایشمییابد.ویگفت:تنهاشیوهایکه
میتواندقیمتمیوهرادرزماناوجمصرفمتعادلنگه
دارد،دخالتنکردندولتدرعرضهوقیمتگذاریو
افزایشنظارتهایخوددراینزمینهاست.

رئیساتحادیههشدارداد:

مراقبقالیشوییهایجعلیباشید

رئیساتحادیهفرشدستبافمشهدباهشداردرباره
قالیشویی های جعلی گفت :گشــتهای مشترک
بازرســی با بازرســان اتاق اصناف مشــهد و ســازمان
صمتآغازشدهتاازفعالیتقالیشوییهایغیرمجاز
جلوگیری شــود .مخملی در گفتوگو با ایسنا اظهار
کرد:شهروندانآگاهباشندکهعدهایسودجوباانتشار
اوراق تبلیغاتــی با چند خــط تلفن همراه یــا از طریق
آگهیهایغیرمجازدرسایتدیوارتبلیغاتانجاممی
دهندواقدامبهجمعآوریفرشازمنازلمیکنند.

