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مدیرسازمانتعاونروستاییاعالمکرد:

خرید توافقی ۷۴۰هزار تن
محصول کشاورزی در استان

دبیرانجمنانبوهسازانمسکناستان:

مشهد ساالنه به ۸۰تا ۱۰۰هزار
واحد مسکونی جدید نیاز دارد

دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان گفت :دولت
توانسته  ۳۰درصد نیاز مسکن را برآورده کند و ۷۰
درصد باقی مانده اســت و این در حالی است که در
مشهد ســالیانه به  ۸۰تا  ۱۰۰هزار واحد مسکونی
نیاز داریم .ظریف در گفتوگو با تسنیم اظهار کرد:
عوامل متعــددی در کاهــش قیمت مســکن دخیل
است که کاهش نرخ ارز میتواند یکی از این عوامل
باشد که البته ما شــاهد این بودیم که قیمت مسکن
یک باره و به صورت کاذب و غیر کارشناســی شــده
افزایش یافت که به تازگی از رشد افزایشی آن کاسته
شد اما هنوز به حالت اولیه خود بازنگشته است .وی
افزود :قیمــت مســکن از فرمول مشــخصی تبعیت
نمیکند که بتــوان گفت تــا چه زمانــی این کاهش
قیمت ادامه پیدا کرده و به چه قیمتی خواهد رسید.
دبیر انجمن انبوه ســازان مســکن خراسان رضوی
گفت :اگــر بحــث مالیات بــر مســکنهای خالی به
صــورت جدی تــری دنبــال شــود قطعــا در عرضه و
تقاضای مســکن و کاهش قیمــت آن تاثیــر خواهد
گذاشــت .وی به طرح اقدام ملی مسکن اشاره کرد
و گفت :این طرح خوبی است اما با باال بودن قیمت
مصالح ساختمانی این طرح به سرانجام نمیرسد و
تاکنون در مشهد شاهد اتفاقاتی از جمله آزادسازی
اراضی دولتی برای ســاخت مســکن نبودیم این در
حالی اســت که در این طرح باید دولــت زمین های
تحت مالکیــت خــود را آزاد کند و مصالــح با قیمت
ارزان را در اختیار انبوه سازان قرار دهد.
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با حضور رئیس کمیته امداد کشور و مسئوالن استانی انجام شد:

آغاز ساخت هزار واحد مسکونی محرومان درحاشیه مشهد
بهبودینیا،باقری -عملیاتاجراییساختپروژه
مسکونیامامرضا(ع)با 1000واحدمسکونی
ویژهمحرومانروزگذشتهباحضوررئیسکمیته
امــداد کشــور ،اســتاندار ،مدیــرکل اطالعات
استان ،شهردار مشهد و قائم مقام آستان قدس
رضوی در بولوار حر واقع در حاشیه مشهد آغاز
شد.به گزارش «خراسان رضوی» ،سید مرتضی
بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)
کشور در این مراسم گفت :در اوایل یا نیمه سال
 1401این واحدها بــه تعــدادی از نیازمندان
تحت پوشش کمیته امداد تحویل می شود .وی
افزود :آســتان قدس رضوی دو هکتــار زمین را
برای ســاخت این پروژه در اختیار کمیته امداد
قراردادوشهرداریمشهد،استانداریخراسان
رضوی ،شورای شهر و کمیته امداد ،مشارکت و
همکاری قابل توجهی را برای اجرای این طرح
بزرگ در دســتور کار قرار داده اند .وی تصریح
کرد :اولویت ما درتحویل ایــن واحدها یتیمان
و خانوادههای با جمعیت سه نفر به باال هستند
و قدمت سکونت این افراد در حاشیه شهر نیز مد
نظر قرار خواهد گرفت .بختیاری تصریح کرد:
مقام معظــم رهبری بــر توانمندســازی وایجاد
درآمــد ثابت همــراه بــا رعایت حرمــت و تکریم
محرومان همواره تاکید داشته و اعالم داشتند
که باید این موضوع در صدر برنامه های کمیته
امداد قرار گیرد.
•تهیه مسکن و اشتغال حاشیه نشینان
در صورت بازگشت به روستاها

رئیسکمیتهامدادکشورگفت:یکیازاقدامات
دیگر ما تهیه مســکن برای افرادی اســت که به
حاشیه شهرهای بزرگ کشور هجرت کردهاند
که چنــان چه ایــن افراد بــه محــل زندگی خود
در روستاها برگردند مســکن و اشتغال آنها را
فراهم مــی کنیــم .وی ضمن تقدیر از شــهردار
و شــورای شــهر مشــهد افزود :در این پروژه زیر
ساخت ها را شهرداری به عهده گرفته و شهردار
مشهد انصافا سرمایه ســنگینی گذاشته است
و این کار بزرگ در حاشــیه مشهد به عنوان یک
کار ارزشمند کلنگ خورد.
•امضای 2تفاهم نامه با استاندار به نفع
محرومان

بختیاری همچنیــن در حاشــیه این مراســم به
امضایدوتفاهمنامهبااستاندارخراسانرضوی
در روز چهارشنبه اشاره کرد و گفت :در خراسان
رضویباهدفمحرومیتزداییدوتفاهمنامهبا
استاندار امضا شد که یکی شامل ایجاد اشتغال
ماندگار با اســتفاده از پنل های خورشــیدی در
مناطق محروم اســت و در تفاهم نامــه ای دیگر
تامین هزینه گازکشــی منــازل مددجویانی در
اســتان اســت که توانایی مالــی پایینــی دارند،
کمیته امداد و اســتانداری به صورت مشــترک
تمام هزینه های مربوط به لوله کشی منازل این
افراد را انجام می دهند .وی افزود :ما نگاه ویژه
ای به تامین مسکن نیازمندان داریم و قدم های
بزرگی در حوزه ساخت مسکن در سال 1400
در دستور کار قرار داده ایم.

عکس :دهقانی

مدیر ســازمان تعــاون روســتایی اســتان گفــت :از
ابتــدای امســال  ۷۳۹هــزار و  ۹۹۷تــن انــواع
محصــوالت کشــاورزی ،باغــی و دامــی تولیدی در
استان به صورت توافقی از تولیدکنندگان خریداری
شده اســت .ناصری در گفت و گو با ایرنا افزود :این
حجم خرید توافقی به ارزش حدود  ۳۸هزار میلیارد
ریال انجام شــده اســت .وی گفت :خریــد توافقی،
محصوالت متعــددی از جملــه محصــوالت زراعی
همچون غــات ،حبوبات ،انــواع دانههای روغنی،
گیاهان دارویی ،گیاهان علوفهای ،گیاهان غدهای
و نیز گیاهان جالیزی را شــامل می شــود و مجموع
محصوالت زراعی خریداری شده در این بازه زمانی
 ۴۳۱هــزار و  ۲۸۹تن بــه ارزش  ۱۳هــزار و ۸۷۱
میلیارد ریال بوده است .وی گفت :محصوالت باغی
نیز شامل میوههای هستهدار ،خشک ،سردسیری،
نیمه گرمســیری و گرمسیری اســت که در مجموع
خرید انجام شــده در این حوزه  ۱۸هزار و  ۹۸۸تن
به ارزش هزار و  ۱۳۴میلیارد ریال ثبت شده است.
وی افــزود :همچنین در بخش دامــی خرید توافقی
محصوالتی از جملــه آبزیان (ماهــی و میگو) ،مرغ،
گوشــت گوســفند و مواد لبنی به میزان  ۱۸۱هزار
و  ۹۰۰تن به ارزش  ۲۰هــزار و  ۱۵۶میلیارد ریال
صــورت گرفته اســت .ناصــری گفت :خریــد گندم
مباشــرتی نیز بــه میــزان  ۱۰۷هــزار و  ۸۲۰تن به
ارزش بیــش از  ۲هــزار و  ۶۹۵میلیارد ریــال انجام
شده اســت .مدیر ســازمان تعاون روســتایی استان
گفت :مهم ترین محصوالت زراعی خریداری شــده
در این بخش شامل غالت از جمله جو ،ذرت دانهای،
شلتوک برنج ،گندم دامی و گندم بذری است .وی با
بیان این که خراسان رضوی با فعالیت  ۶۸۲تشکل
در ذیل شبکه تعاون روستایی این استان و در بخش
کشــاورزی و بخشهــای مربوط به آن رتبه نخســت
کشور را دارد گفت :عالوه بر این بیش از  ۵۵۰هزار
نفر نیز در روستاهایاســتان تحت پوشــش شــبکه
تعاون روستایی هستند که از این حیث نیز خراسان
رضوی رتبه نخست کشور را دارد.
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•بهره برداری از پروژه در سال 1401

شهردار مشهد نیز در حاشیه این مراسم گفت:
کمیته امــداد در نظــر دارد ایــن کار را در مدت
یک سال و نیم به اتمام برساند و در صورت نبود
مشــکل می توانیم این پــروژه را در این مدت به
بهره برداری برسانیم اما متاسفانه شرکتی که
طرح را تهیه کرده اســت ،در لیست ســیاه قرار
گرفته و فعالیت های آنان بــا محدودیت مواجه
شــده اســت که در صورت نبود مشــکل بــا این
بخــش ،کار در ســال  1401بــه بهره بــرداری
میرســد .بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی
شهرداری ،محمدرضا کالیی اظهار کرد :برای
اجرای این پروژه با سه نهاد بنیاد مستضعفان،
ســتاد اجرایی فرمــان امام(ره) و بنیاد مســکن
همکاری هایــی صورت خواهد گرفــت ،در این
پروژه موضوعاتی همچون طرح تفصیلی و آماده
ســازی طرح ســبب طوالنی شــدن اجرای کار
شــده بود که خوشــبختانه برطرف شده است.
وی افزود :مشاور طرح آمایش نقشه های کار را
آماده کرده است و قرارگاه خاتم االنبیا (ص) نیز
درحال آماده سازی کار است.
•آستان قدس پای کار خدمت رسانی به
حاشیه مشهد

قائم مقام آســتان قدس رضوی نیز در حاشــیه
این مراســم گفــت :آســتان قــدس رضــوی در
راســتای فرمــان مقــام معظــم رهبــری و تدبیر
تولیت آستان قدس به حل مشــکالت مردم در
حاشیه مشــهد توجه جدی داشــته و واگذاری
دو هکتار زمین آســتان قدس برای تامین هزار
واحد مســکن محرومان حاشــیه شــهر یکی از
نمونه های این اقدام اســت .خاکسار قهرودی
افزود :با هماهنگی مناســبی که بین مسئوالن
در اســتان اتفاق افتاده اســت آســتان قدس در
عرصه های گسترده ای متناســب با مشکالت
مختلف مردم حاشیه شهر تصمیم گیری هایی
انجام خواهــد داد و امیدواریم در آینده شــاهد
افتتاح پروژه های بیشتری در حاشیه مشهد به
نفع محرومان باشیم.
•صدور پروانه رایگان و انجام زیر ساخت
ها توسط شهرداری مشهد

مدیرکل کمیته امداد استان نیز در گفت و گو با
«خراسانرضوی»بهتشریحاقداماتانجامشده
توسط شهرداری مشــهد در این پروژه پرداخت
و گفت :طبــق تفاهــم نامــه ای که انجام شــده

دبیر کمیسیون نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز:

مقدار قاچاق طال در استان اندک است

دبیرکمیسیونبرنامهریزی ،هماهنگی
و نظارت بــر مبارزه با قاچــاق کاال و ارز
خراســان رضوی گفت :مقــدار طالی
قاچاق در اســتان به اندازه ای نیســت
کــه تاثیــر معنــاداری بــر میــزان تولید
زیورآالت طال داشــته باشــد .فرزادفر
در گفــت و گو با ایرنا افــزود :مبدأ ورود
طالی قاچاق ســاخته شــده بــه ایران
کشــورهای ترکیــه و امارات اســت که
هم تولیدکنندگان قوی تر و بیشــتری
در عرصه ساخت زیورآالت طال دارند و
هم رفت و آمد تجار و بازرگانان از آن ها
به ایران راحت اســت اما تشدید شیوع
ویروس کرونا و رکود تولید در بازارهای
جهانــی بــه ویــژه ترکیه کــه مبتنــی بر
اقتصاد گردشــگری اســت باعث شده
کــه تولیــد در بســیاری از کارگاههای
طالسازی ترکیه به میزان قابل توجهی
کاهش یابد .وی گفت :از ســوی دیگر
به ســبب شــیوع کرونا رفت و آمدها به
ترکیه سخت تر شده و نظارت ها بر این
بخش نیز در کشــورهای ایران و ترکیه
بیشتر شــده اســت .فرزادفر افزود :از
دیگر ســو هزینه و اجرت طالسازی در

خارج از کشــور به میزان قابل توجهی
تا  ۵۰درصد ارزش طــا افزایش یافته
اســت به این معنا که به ازای ارزش هر
گرم طالی ســاخته شــده ۵۰،درصد
از آن بابت اجرت کار دریافت میشود
و اگر قیمت هــر گرم طــا  ۱۲میلیون
ریال باشــد  ۵۰درصد از اجــرت آن ۶
میلیون ریال میشــود که با احتســاب
هفت درصد سود فروشنده و  ۹درصد
مالیات بــر ارزش افــزوده ،در مجموع
قیمت هر گرم طال  ۶۵درصد افزایش
یافته است .با توجه به شرایط اقتصادی
داخــل ایــران و کاهــش قــدرت خرید
مــردم ،افزایــش  ۶۵درصــدی قیمت
طالی ساخته شــده خارجی نسبت به
طالی تولید داخل کشور برای قاچاق
آن توجیه اقتصادی ندارد.

است شهرداری مشهد زیر ســاخت های زمین
وهمچنینصدورپروانهرایگانرابهعهدهگرفته
اســت که اقدام قابل توجهی به شــمار می آید.
آسوده در پاســخ به این ســوال که آیا مجوزهای
مربوط به تغییر کاربری زمین های مذکور انجام
شدهاست؟گفت:بلههمهاینمواردوکمیسیون
ماده پنج انجام شده اســت .وی در پاسخ به این
سوال که آیا  1000واحد مسکن پس از ساخت
به صورت رایــگان بــه محرومان تحت پوشــش
کمیتهامدادواگذارمیشود؟گفت:اینواحدها
کامالرایگاننیستوبامشارکتافرادبهصورت
آورده یا تسهیالت انجام می شود و در این مسیر
ازمشارکتخیرانوکمکهایکمیتهامدادنیز
بهره می برند ،البته باید به این نکته اشاره کنیم
که محرومیت و نیاز خانواده ،اصلی ترین مالک
ماســت و آورده بــرای ما مالک نیســت.فیضی
عضو شــورای شهر و رئیس کمیســیون مناطق
پیرامونی و کمبرخوردار شــورای شــهر مشهد
نیز در این مراسم گفت :مردم مشهد دوره پنجم
شورای اســامی مشــهد و مدیریت شهری این
دوران را بــه خاطر عملیات عمرانی و گســترده
در این شهر به خاطر خواهند سپرد و فصل اول
ما در مدیریت شــهری خدمت به اقشاری است
که بیش از همه نیازمند خدمت هستند و نقش
مراکز پیرامونــی در زمینه انجــام خدمات ارائه
شده برجسته است.
•آغاز احداث  400واحد مسکونی برای
مددجویان چناران

همچنینهمزمانباسفربختیاریرئیسکمیته
امداد امــام خمینی (ره) کشــور به شهرســتان
چناران کلنگ احــداث  400واحد مســکونی
بــرای مددجویــان تحــت پوشــش این نهــاد بر
زمین زده شــد .به گــزارش «خراســان رضوی»
رئیس کمیته امداد کشور در این مراسم گفت:
زمین مــورد نیاز این طــرح در چناران از ســوی
مجتمع اقتصادی کمیته امــداد که از مجموعه
های خود کمیته امداد است تامین و یک پروژه
 400واحــدی درمدت  2ســال ســاخته و بهره
برداری می شود .بختیاری افزود  :ازاین تعداد
 200واحد تا دهــه فجــر  1400و  200واحد
دیگر در سال  1401احداث و تحویل خانواده
هــای مددجویان تحت پوشــش می شــود .وی
اظهــار امیدواری کرد با مســاعدت شــهرداری
فرمانــداری و دیگــر دســتگاه هــای متولــی در
شهرستان و حل مســائل پروانه و انشعابات آب

بــرق ،گاز و تهیه زیر ســاخت هــا ،این پــروژه در
کمتر از  2ســال یعنی  18ماه احــداث و تحویل
شــود .رئیس کمیته امــداد امام خمینــی (ره)
کشور همچنین به ظرفیت شهرستان در زمینه
اشــتغال برای مددجویان اشــاره کــرد و گفت:
با توجــه به ظرفیــت امــاک و اراضــی مجتمع
اقتصادی در شهرستان آمادگی داریم در زمینه
اشتغال هم مساعدت کنیم .وی در ادامه سفر به
چنارانبههمراهمسئوالناستانیوشهرستانی
به روســتای علی آباد بهمن جان عزیمت کرد و
 14واحد مســکونی احداثی از ســوی این نهاد
برای مددجویان این روستا را افتتاح کرد و کلید
آن را تحویــل مددجویــان داد .خیرخواه رئیس
کمیته امدادچناران در آیین بهره برداری از این
واحدهای مسکونی گفت :این واحد ها هرکدام
 60متر مربــع زیر بنــا دارد و برای هــر واحد آن
 600میلیون ریال از سوی کمیته امداد هزینه و
توسط کمیته امداد ساخته شده است.
•دیدار رئیس کمیته امداد کشور
با شهردار مشهد

رئیس کمیتــه امداد امام خمینی (ره) کشــور
همچنین روز گذشته با شــهردار مشهد دیدار
کرد.بهگزارشپایگاهاطالعرسانیشهرداری
مشــهد ،بختیاری رئیس کمیته امداد کشــور
در دیدار با شــهردار مشــهد گفت :شهرداری
در حوزه مســئولیت های اجتماعی و حمایت
از ایتام در مشــهد ،مــی توانــد ما را بــه خوبی
همراهــی کنــد .حمایــت و همراهــی هــای
شهرداریمشهدتاکنوننیزقابلتقدیروتشکر
است .وی تصریح کرد :همچنین طرح «ایران
مهربان» با حضــور معــاون اول رئیس جمهور
طراحیشدوایشاننیزبهصورتکتبیبههمه
استان ها ابالغ کردند و در استانداری های هر
استاندبیرخانهآنلحاظشدهتامابهامیدخدا
تا سال 1400جشن نبود یتیم بی حامی را در
کشور ،برگزار کنیم.
کالیی شهردار مشهد نیز در این دیدار گفت:
بــرای تامیــن زیرســاخت هــای الزم جهــت
ســاخت بناهای مســکونی در حاشــیه مشهد
تمام ظرفیت خــود را بــه کار خواهیم بســت.
وی اظهار کرد :در خصوص تامین زیرساخت
برای ســاخت هزار بنای مســکونی در حاشیه
شــهر مشــهد ،ما تمامی وظایف خود را انجام
خواهیــم داد .وی با بیان اینکه جلســهای در
خصوص تعیین مشاور این طرح برگزار خواهد
شــد ،افزود :بر اســاس مشــورت های صورت
گرفته ،مشــاور این پروژه همان مشــاور طرح
تفصیلی خواهد بود .در رابطه با ارسال تفاهم
نامه به شــورا نیــز ما الیحه را به شــورا ارســال
کردیم ،نهایت تا دو هفته دیگر نیز این امر را به
سرانجام خواهیم رســاند .کالیی افزود:طی
جلسه ای که با آقای فتاح داشتیم قابلیت این
که در پروژه مذکور بنیاد مســتضعفان نیز با ما
همکاری داشته باشد وجود دارد .شایان ذکر
است بختیاری همچنین با استاندار خراسان
رضوی دیدار داشــت که روز گذشته خبری از
جزئیات این دیدار منتشر نشد.

کارشناس مسئول بازرسی سازمان صمت استان خبر داد:

کشف انبار با  1317قلم لوازم خانگی مظنون به قاچاق در مشهد
کارشناس معاونت بازرسی و نظارت ســازمان صمت استان
از کشف یک انبار بزرگ لوازم خانگی به ظن قاچاق در مشهد
خبرداد.بهگزارشایسنا،بخشعلیبیاتیاظهارکرد:بازرسان
این ســازمان بر اســاس گزارشهای دریافتی و بــا تحقیقات
میدانیتوانستندانباربزرگلوازممنزلرادرمشهدشناسایی
کننــد .وی افزود:
بازرسان سازمان
صنعت ،معدن و تجــارت در این انبــار 1317 ،قلم انواع
لوازمخانگیشاملجاروبرقی،اتو،همزن،مایکروویوو...
مشاهدهکردندکهطیاستعالماخذشدهازسامانهجامع
انبارها و مراکز نگهــداری کاال ،محل مذکــور و کاالهای
موجود در سامانه یاد شده ثبت نشــده است .وی تصریح
کرد :با توجه به این که کاالهای کشف شده خارجی بوده
و هیچ گونه مدارک واردات توسط صاحب کاال ارائه نشده
و با عنایت به میزان باالی کاال ،همگی بــه ظن قاچاق در
محل توقیف ،امانت ســپاری و مراتب صورت جلسه شده
است .بیاتی مبارزه با قاچاق کاال در سطح عرضه را یکی
از اولویتهای این ســازمان بیــان کرد و گفــت :برخورد
با انبارداران ،عرضــه کنندگان و فروشــندگان کاالهای
قاچاق از مهم ترین اولویت بازرســان این سازمان است.
ویسامانهتلفنی ۱۲۴ستادخبریسازمانصمتاستان
را پل ارتباطی بین مردم و بازرسان سازمان مطرح کرد و
افزود :آماده دریافت گزارشها و شکایتهای اقتصادی
مردم و رسیدگی به آن ها هستیم.

از میان خبرها
گوناگون

مدیر بازرسی اصناف استان خبر داد:

تشکیل  ۲۱۱پرونده تخلف عرضه
روغن در مشهد
مدیر بازرســی و نظــارت اصنــاف خراســان رضوی
گفت :در بــازه  ۱۵روز اخیــر  ۲۱۱پرونده تخلف در
زمینه عرضــه روغن یــا فــروش آن به همــراه کاالی
دیگــر و  ۱۶۸پرونده درباره گرانفروشــی تخممرغ
در مشــهد به تعزیرات ارســال شده اســت .دلداری
در گفتوگو بــا ایســنا در خصوص تخلفــات صورت
گرفته در زمینه عرضه روغــن و تخممرغ اظهار کرد:
بازرســیهای بســیار شــدیدی بــر شــبکه صنفی و
فروشــگاههای زنجیــرهای در حــال انجــام اســت،
خوشبختانه کمترین تخلف از شبکه صنفی گزارش
شده است ،اما درباره شبکه فروشگاههای زنجیرهای
موارد زیــادی از شــکایتهای مردمی بــرای عرضه
روغن به همــراه کاالی دیگر یا عرضه نشــدن روغن
گزارش شده است .وی افزود :روغن قیمت مصوب
دارد و فروش باالتر از این قیمت یــا فروش اجباری
کاالیی دیگر در کنــار روغن تخلف محســوب و با آن
برخورد میشــود ،نکته مهم این اســت که متاسفانه
کارخانههــا و شــرکتهای پخــش روغــن بــه اجبار
اقالمــی را بــه واحدهــای صنفــی عمدهفــروش و
خردهفروش عرضه میکنند و متاسفانه این زنجیره
به مشــتری انتقال پیدا میکنــد ،اگر پیشــگیری از
تخلف از زنجیره اول شروع شود شاهد این تخلفها
نخواهیم بود .مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان
افــزود :بــا فــروش اجبــاری کاال برخورد میشــود،
پایگاههای نظارتی در شــهر ایجاد شــده که  ۶مورد
از این پایگاهها در اختیار اتاق بازرســی اصناف قرار
دارد ،اولویت و محوریت بازرســیها نیز بر کاالهای
اساسی قرار گرفته است .وی درباره تخلفات صورت
گرفته در زمینه عرضه تخممــرغ نیز گفت :تخم مرغ
قیمت مصوب دارد و اگر باالتر از این قیمت فروخته
شود با فروشنده متخلف برخورد میشود ،به تازگی
 ۱۶۸پرونده درباره تخلف و گرانفروشــی در زمینه
تخممرغ به تعزیرات ارسال شده است.

سرپرست  2معاونت استانداری
منصوب شدند
با حکم اســتاندار ،مدیرکل سیاســی اســتانداری
به عنوان سرپرســت معاونــت سیاســی ،امنیتی و
اجتماعی اســتانداری و مدیرکل دفتر هماهنگی
امور اقتصادی نیز با حفظ سمت به عنوان سرپرست
معاونــت هماهنگــی امــور اقتصادی اســتانداری
منصوب شــدند .به گــزارش ایســنا ،محمدصادق
معتمدیــان طــی حکمــی محمدعلــی نبیپــور را
به ســمت سرپرســت معاونــت سیاســی ،امنیتی و
اجتماعی خراســان رضــوی منصوب کــرد .پیش
از این حســن جعفــری عهــدهدار این ســمت بود.
معتمدیــان همچنیــن بــا صــدور حکمــی مرتضی
اشرفی را به عنوان سرپرســت معاونت هماهنگی
امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی منصوب
کــرد .پیــش از این علــی رســولیان عهــدهدار این
سمت بود که با حکم وزیر صنعت ،معدن و تجارت،
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک ایران شد.

