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اخبار

گوناگون

استانداردردیدارباسفیراتریشدرایران:

اروپا درمبارزه با مواد مخدر
مشارکتکند

استاندارگفت:خراسانرضویدرخطمقدممبارزهبا
موادمخدرقرارداردوالزماستکهکشورهایاروپایی
در این حوزه همکاری و مشــارکت بیشتری کنند .به
گزارش ایرنا ،نظری در دیدار با «ولف دیتریش هایم»
سفیرجدیداتریشدرایرانبررعایتحقوقبینالمللی
کشورها تاکید کرد و گفت :امیدواریم مسائل مربوط
به تحریم برطرف شــود تا بتوانیم روابط خوبی با همه
کشورها از جمله اتریش برقرار کنیم .سفیر اتریش در
ایران نیز در این دیدار گفت :روابط دو کشــور بســیار
دیرینهاستوبهچندقرنپیشبازمیگرددکهدرچند
دهه اخیــر به صورت نزدیک و فشــرده پیگیری شــده
است .ولف دیتریش هایم افزود :شهر مشهد و به طور
کلیاستانخراسانرضویبهدلیلتحوالتچندماه
اخیردرکشورافغانستانموردتوجهماست.

معاونادارهکلمیراثفرهنگی:

 ۸۷درصد تاسیسات گردشگری
رسمی استان فعال است

معاون گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی گفت:
با برطرف شدن محدودیتهای ناشی از شیوع کرونا
هم اکنــون حــدود ۸۷درصد واحدهای تاسیســات
گردشگری استان فعال و میزبان مســافران و زائران
هســتند .بیدخــوری در گفت و گو بــا ایرنا افــزود :دو
هزار واحد تاسیسات گردشــگری شامل هتل ،هتل
آپارتمــان ،مهمانپذیــر ،خانه مســافر ،دفاتر خدمات
مســافرتی و بوم گردی در اســتان فعالیت دارند .وی
ادامه داد :از مجمــوع این تعداد ،هــزار و  ۷۲۰واحد
بازگشاییشدهومشغولفعالیتوارائهخدماتانداما
 ۲۶۱واحددیگرهمچنانتعطیلهستند.

رئیساتحادیهآرایشگرانزنانهمشهداعالمکرد:

درخواست ابطال بیشتر از صدور پروانه

رئیس اتحادیه آرایشــگران زنانه مشــهد گفت :در
سالهای اخیر آسیبهای ناشی از کرونا و افزایش
قیمتها موجب شده است ،میزان درخواستهای
ابطــال پروانه در ایــن اتحادیــه از صــدور پروانهها
بیشتر باشد .ساالرزاده در گفتوگو با ایسنا افزود:
آرایشگران زنانه آسیبهای فراوانی در دوره شیوع
ویروس کرونا متحمل شدند.
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وزیر جهاد کشاورزی خبر داد:

چهارشنبه؛ آغاز توزیع اینترنتی
مرغ و تخممرغ در خراسان رضوی
وزیر جهــاد کشــاورزی از آغاز توزیــع اینترنتی
کاالهای اساسی در خراسان رضوی و دو استان
دیگر از روز چهارشنبه خبر داد .به گزارش مهر
سید جواد ساداتی نژاد گفت :عرضه اینترنتی
کاالهای اساسی از چهارشنبه همین هفته در
سه استان کشور آغاز میشــود .وی با تاکید بر
اســتفاده از روشهای هوشــمند بــرای تنظیم
بازار کاالهای اساســی اظهار کــرد :این اقدام
چه در حوزه توزیع و چه در حوزه ســامان دهی
نظارت باید انجام شود .وی تصریح کرد :توزیع
اینترنتی کاالهای اساســی از چهارشــنبه ۱۰
آذر در اســتانهای خراســان رضــوی ،فارس و
یزد از طریق ســامانه بازرگام شــروع میشود.
ســاداتی نــژاد از صاحبــان تمامــی پلتفرمها و
سامانههای دانش بنیان و افرادی که در کشور
درحوزهتوزیعاینترنتیتواندارند،خواستکه
به این فرایند کمک کنند و اظهار کرد :شرکت
پشــتیبانی امور دام و ســازمان مرکــزی تعاون
روســتایی از این افراد حمایت و بــه آنان کمک
خواهندکرد.ویگفت:بهزودیدرحوزهروستا
بازار نیز اخبار خوبی را در ســطح کشــور اعالم
خواهیم کرد ضمن این که در خراســان رضوی
طی سه هفته گذشته اولین فروشگاه مربوط به
روستا بازار کار خود را آغاز کرده است.
•جزئیات توزیع اینترنتی کاالهای اساسی
در استان

رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان نیز از
آماده شدن مقدمات اجرای این طرح در استان
خبــر داد و به «خراســان رضــوی» گفــت :برای
اجرای این طرح مجوز راهانــدازی بارانداز و نرم
افزارهای اســتارت آپ گرفته شــده کــه متولی
اجرای این طرح ،تعاون روستایی استان خواهد
بود .ناصری مقدم مدیر تعاون روستایی استان
نیز بــه خراســان رضــوی در خصــوص جزئیات

توزیــع اینترنتــی کاالهای اساســی در اســتان
گفت :اجرای این طــرح در مرحله اول در شــهر
مشــهد با توزیع مرغ و تخم مرغ خواهــد بود و به
تدریج در دیگر شهرســتانها اجرایی میشود.
در این خصــوص اقداماتــی از قبیــل راهاندازی
استارت آپ ،باراندازها و روستا بازار انجام شده
است.ویبابیاناینکهبرایاجرایطرحتوزیع
اینترنتی کاالهای اساســی تاکنون 57روســتا
بازار در اســتان راهاندازی شده اســت ،افزود :با
راهاندازی بارانــداز ،بازار مرغ و تخــم مرغ از این
نابه ســامانی خارج خواهد شد .همچنین دیگر
کاالهایاساسیدرفضایمجازیکهمتقاضیان
درخواســت میدهند ظرف مدت 24ساعت با
قیمتمصوبتحویلمنازلخواهدشد.ناصری
مقدمبابیاناینکهسامانهروستابازارکارآفرینان
خراسان رضوی برای توزیع اینترنتی کاالهای
اساسی راهاندازی شده اســت ،اظهار کرد :اگر
اســتارت آپ بارانداز روســتا بــازار در این هفته
افتتاح شــود کار را از این هفته شروع میکنیم و
اگرافتتاحنشداوایلهفتهآیندهطرحآغازخواهد
شد ،ضمن این که مجوز راهاندازی  11بارانداز
در استان گرفته شده اســت .وی در پاسخ به این
ســوال که آیا هزینهای بابت ارســال به در منازل
از افــراد دریافت خواهد شــد؟ اظهارکرد :طبق
مصوبهودستورالعملقیمتکاالبراساسقیمت
مصوب،تحویلمیشود.

۳
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پاسخ شهردار مشهد به ادعای واگذاری
فرهنگسرای شهید سلیمانی

روز گذشــته ادعایــی مبنــی بــر واگــذاری
فرهنگســرای شــهید ســلیمانی (پایداری)
مشــهد به بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های
دفاع مقدس در فضای مجازی منتشــر شد.
همچنیــن به گفتــه برخــی ،این موضــوع با
درگیــری فیزیکــی نیز همــراه بوده اســت.
جزئیات ایــن موضوع را از شــهردار مشــهد
پرســیدیم ،ســید عبدا ...ارجائی با تکذیب
واگــذاری ایــن فرهنگســرا بــه «خراســان
رضــوی» گفــت :فرهنگســرای شــهید
ســلیمانی یــک هیئــت امنــا دارد و انتخاب
هیئت امنا و رئیس آن از اختیارات شهرداری
است .افرادی به مدت  9ســال در این محل
مســئولیت داشــته اند و ترکیــب آن ها ثابت
بوده اســت .حاال شــهرداری مشهد تصمیم
گرفته رئیس هیئت امنا را عــوض کند و فرد
دیگــری را که ســابقه دفــاع مقدســی دارد،
فرمانده سپاه در استان های مختلف بوده و
حتی مسئولیت ملی در سپاه داشته است به
عنوان رئیس هیئت امنای این فرهنگسرا با
شــخصیت حقیقی این فرد انتخاب کند و به
اینترتیباقدامشدهاست.ویافزود:برخی
افراد بنا به هر دلیلی متاسفانه این موضوع را
برنتافتند و از نظر ما تنها اتفاقی که به صورت
رســمی افتاده ،این اســت که شــهرداری به
استناد اختیاراتی که داشــته است اقدام به
تغییر مســئول هیئت امنا کرده و هیچ ادغام
یا واگذاری صورت نگرفته اســت .در جلسه
هیئت امنا با حضور شخص بنده این موضوع
کامال تشریح شد و فضاسازی های رسانه ای
در روزهای اخیر اغراض دیگری را دنبال می
کندکهقاعدتامطبوعنخواهدبود.ویگفت:
ما فقط رئیس هیئت امنــا را عوض کرده ایم
و ایــن اختیار قانونی ماســت و هیچ کس هم
نمی تواند به ما بگوید چرا رئیس هیئت امنا
را عوض کردید ،این اظهارنظرها بداخالقی
هایی اســت که برخی افراد برای رسیدن به
مقاصــد دیگری انجــام می دهنــد .ارجائی

همچنیندرپاسخبهادعایدرگیریفیزیکی
نیز گفت :این موضوع از آقایانــی که ادعای
انقالبی گری دارند به دور اســت ،بازرســی
و حراســت شــهرداری در حال بررسی این
مسئله هستند و به محض این که گزارش ها
به بنده برســد بر اســاس قانون برخورد الزم
انجام می شــود .بنده چیزی را که شنیده ام
نمی توانم تایید کنم.
گفتنــی اســت ،برخــی فعــاالن فرهنگی از
جمله هادی حاجتمند کارگردان مشهدی
سینما با انتشــار مطالبی در فضای مجازی
در خصوص این اقدام گالیه داشتند .حاجی
بگلو سخنگوی شــورای شهر مشــهد نیز در
توگو با فارس اظهار کرد :تمامی اعضای
گف 
شورایشهرمشهدبهاتفاقمخالفایننحوه
واگذاری بودند ،هم اکنون نحــوه واگذاری
این فرهنگســرا در دســت بررســی اســت و
قطعا باید فرهنگسرای «پایداری» به فعالیت
انقالبــی و جهــادی خــود همچون گذشــته
بازگــردد .منصوریــان رئیــس کمیســیون
فرهنگــی شــورا نیز گفــت :شــهرداری باید
کمک کند تا باغ موزه بنیاد حفظ و نشــر آثار
دفاع مقدس ساخته شود ،در گذشته فرایند
ایــن کمــک و روند آن یــک روند فرسایشــی
بود ،برای اصالح فرایند تصمیم گرفته شــد
تا رئیــس بنیاد حفــظ آثــار را رئیــس هیئت
امنای فرهنگســرا قرار دهیم تا شــهرداری
بتواندبابودجهایکهبهفرهنگسراتخصیص
میدهد ،مساعدتی به بنیاد حفظ و نشر آثار
دفاع مقــدس برای ســاخت باغ مــوزه کرده
باشــد .وی در خصوص درگیری فیزیکی به
وجود آمده در این فرهنگســرا متذکر شــد:
نباید ســازمانها را متهم به درگیری کنیم.
دو کارشــناس با جهــل به این کــه نمیتوان
اموال را از فرهنگسرا بیرون آورد ،با ممانعت
حراستفرهنگسراروبهرووبایکدیگردرگیر
میشوندکهبزرگانجمعورودمیکنندودر
پایان به این داستان خاتمه میدهند.

اخبار
اقتصادی

معاون اداره کل راه و شهرسازی خبر داد:

 ۲۰۰۰واحد مسکن مهر خالی در استان

معــاون مســکن و ســاختمان اداره کل راه و
شهرســازی خراســان رضوی گفت :از  ۱۲۵هزار
واحد مسکن مهر ساخته شــده در کل استان هنوز
 ۲۰۰۰واحد خالی از ســکنه اســت .منصوری در
گفتوگو بــا ایســنا افــزود :ایــن  ۲۰۰۰واحد هم
به ایــن دلیل که بعضــا متقاضی نداشــته که آورده
خود را بــرای تکمیل واحد مســکن خویش تحویل
دهد ،خالی مانده اســت .وی با بیان این که ۱۲۳
هزار واحد مسکن مهر در اســتان تکمیل و تحویل
متقاضیان شده اســت ،در خصوص وضعیت پروژه
نهضت ملی مســکن نیــز اظهار کــرد :هــم اکنون
مرحله نخســت ثبت نــام دراین طرح در  ۳۲شــهر
اســتان آغاز شــده اســت ،ثبت نام  ۴۲شــهر باقی
مانده نیز در مرحلــه بعدی ثبت نــام انجام خواهد
شــد .منصوری تصریح کرد :اگر نام برخی شهرها
در سامانه ثبت نام نهضت ملی مسکن نیست ،قرار
اســت امکان ثبت نام در مرحله بعدی فراهم شود.
ت نام هم به زودی آغاز خواهد شد.
مرحله بعدی ثب 
وی تصریح کــرد :زمین مورد نیاز بــرای پروژه ملی
مســکن در  ۶۰درصد شــهرهای خراسان رضوی
تامین شده و بقیه آن نیز باید از طریق تهاتر ،توافق
یا خرید زمین مورد نیاز تهیه شود.

مدیرکلاموراقتصادیوداراییاستانخبرداد:

افزایش  62درصدی وصول
درآمد مصوب

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی
گفت :وصول درآمد مصــوب در اســتان از ابتدای
امســال تا پایان آبان نســبت به مدت مشــابه سال
قبل  ۶۲درصد افزایش دارد .حسین امیررحیمی
در گفــت و گو بــا ایرنا افــزود :درآمدهــای عمومی
مصوب امسال استان هشــت هزار و  ۶۵۹میلیارد
ریال است که از این مبلغ پنج هزار و  ۹۷۹میلیارد
ریال تــا پایان آبــان وصول شــده اســت .وی ادامه
داد :وصول درآمد طی این مدت نســبت به درآمد
مصوب بیش از  3درصد و نســبت به مدت مشــابه
ســال گذشــته  ۶۲درصد افزایش داشــته اســت.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراســان رضوی
گفت ۹۶ :درصــد درآمدهــای عمومی اســتان از
محل درآمدهای مالیاتی اســت که میزان مصوب
هشت ماه این درآمدها در استان پنج هزار و ۳۴۰
میلیارد ریال است و پنج هزار و  ۷۵۴میلیارد ریال
وصول شده است.

