از میان خبرها

اقتصاد

گوناگون

معاونسازمانصمتاستاناعالمکرد:

خراسان رضوی ،رتبه نخست کشور
در مجوز استخراج بیت کوین

سرپرست معاونت هماهنگی
امور اقتصادی استانداری:

 ۲۴۰۰تن برنج هندی به استان
اختصاص یافت
سرپرســت معاونــت هماهنگــی امــور اقتصــادی
استانداری گفت :ســهمیه جدیدی به میزان  ۲هزار
و  ۴۰۰تــن برنج هندی طــرح تنظیم بازار به اســتان
اختصاص یافته اســت که برنج بســتههای معیشتی
تحت نظارت کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان
رضــوی از این محــل تامین خواهد شــد .بــه گزارش
روابــط عمومــی اســتانداری ،مرتضــی اشــرفی در
نشست کارگروه تنظیم بازار اســتان در مشهد اظهار
کرد :خوشــبختانه قیمت بســیاری از اقالم اساســی
طی یک ماه گذشته در اســتان کاهش یافته و قیمت
آن از میانگیــن کشــوری کمتر اســت با ایــن حال در
اقالمیکهقیمتافزایشیافتهاستبایدباقیدفوریت
نسبت به کارشناسی موضوع و تصمیم گیری توسط
دستگاههای مرتبط اقدام شود .وی گفت :اگر بخش
تولید موظف به عرضه تخم مرغ با قیمت مصوب ستاد
تنظیمبازارکشورشدهوآنرارعایتمیکند،بههمان
نسبت بخش خرده فروشــی نیز باید موظف به عرضه
تخم مرغ به قیمت هر کیلوگرم ۱۶۹هزار ریال باشد .

تخریب 36باغویالیدرحالساخت
کارکناندادگستری
وجهادکشاورزیدرمشهد
صبح دیروز عملیات مقابله با تغییر کاربری اراضی
کشــاورزی در قالــب اعمــال تبصــره  ۲مــاده ۱۰
قانون حفــظ اراضی باغــی و زراعی ،انجام شــد و
در نتیجــه آن 36 ،بــاغ ویــای غیرمجــاز در حال
ســاخت مربوط به کارکنــان دادگســتری و جهاد
کشــاورزی در مجتمعهای «میــزان» و «باران» در
مشــهد تخریب شــد .به گزارش فــارس ،با حضور
نمایندهدادستانونمایندگاندستگاههایمتولی
کمیته صیانــت از حریم شــهر ،بــاغ ویالهای غیر
مجاز در دو مجتمع میزان و باران ،تخریب و اعاده
به وضع ســابق انجام شــد .قاضی مهــدی غالمی
نماینده دادســتان عمومی و انقالب مرکز استان
نیز کــه در این عملیات حاضر بــود در این زمینه به
«خراسان رضوی» گفت :طبق تبصره  ۲ماده ۱۰
قانون حفظ اراضی باغی و زراعی ،اگر باغ ویالیی
در حال ساخت باشد ،جهاد کشــاورزی می تواند
راسا با حضور دادســتان راجع به قلع و قمع اقدام
کند ،درباره باغ ویالهای دو مجتمع باران و میزان
که روز چهارشنبه قلع و قمع شد ،جهاد کشاورزی
قبال دستور توقف ســاخت و ســاز و اخطار را داده
بود و چــون توجه نکردنــد و همچنان به ســاخت و
ساز ادامه دادند به قلع و قمع آن اقدام کردیم .وی
افزود :بعضی ها به دستور و اخطار توجه و عملیات
ساختمانی را متوقف کرده بودند که طبیعتا طبق
قانون نباید قلع و قمع شــوند  .برای ایــن موارد به
همراه ویالهایی که در گذشــته ســاخته و تکمیل
شــده بودند ،پرونده کیفری تشکیل و برای صدور
حکم مقتضی به دادگاه ارسال شد و حکم حسب
موردممکناستجزاینقدیوحتیحبسباشد.
قاضی غالمی در پاســخ به این سوال که آیا ممکن
است حکم تخریب ویالهای ساخته شده نیز صادر
شــود؟ اظهار کرد :صد در صد ،دادگاه در صورتی
که مالــک را مجرم بشناســد قطعا حکم اعــاده به
وضع سابق اراضی را می دهد .جلیل یاوری دبیر
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فرماندار در نشست کارگروه آرد و نان استان اعالم کرد:

کاهش صف های طوالنی
نان در مشهد

عکس :فارس

معاون برنامهریزی و توسعه سازمان صنعت ،معدن
و تجارت (صمت) اســتان گفت :بر اســاس برآورد
آماری که یک مــاه گذشــته انجام دادهایم اســتان
خراسان رضوی رتبه نخست را در تعداد جوازهای
تأسیس اســتخراج رمز ارز در کشــور دارد .خزائی
در گفت و گو با «خراســان رضوی» افــزود :این که
این جوازها چه میزان از کل استخراج رمز ارز را در
کشور به خود اختصاص میدهد باید بررسی شود.
شایان ذکر است ،روزنامه دنیای اقتصاد روزگذشته
در گزارشی مدعی شــد که «بررسی جانمایی مزارع
بیتکوین در کشــور نشــان میدهد در بســیاری از
نقاط کشور متقاضیان جواز تأسیس برای استخراج
رمــزارز دریافت کردهانــد که بر اســاس آمارها برای
استانهای خراسان رضوی  ۲۵۱فقره ( ۱۸درصد
کل جوازهــا) ،تهــران بــا  ۱۴۸فقــره ( ۱۱درصــد
کل جوازهــا) ،زنجان بــا  ۱۰۹فقــره ( ۸درصد کل
جوازها) ،آذربایجان شــرقی با  ۱۰۸فقره ( ۸درصد
کل جوازها) و آذربایجان غربی با  ۹۵فقره ( ۷درصد
کل جوازها) جواز تأسیس صادر شده است ».هر چند
معاون سازمان صمت استان جایگاه نخست خراسان
رضوی را در ایــنباره تایید کــرد ولی دربــاره تعداد
جوازها گفت :آخرین وضعیت جوازهای تأسیس در
استان را طی روزهای آینده مشخص خواهیم کرد.
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کمیته صیانت از حریم شهر مشهد در حاشیه این
عملیاتدرگفتوگوبافارساظهارکرد ۲:مجتمع
باغ ویالیی باران و میزان در غرب مشهد متعلق به
کارکنان دادگســتری و جهاد کشاورزی است که
برخــی از آن ها بنابر تشــخیص جهادکشــاورزی،
شــامل تبصره  ۲ماده  ۱۰قانون حفظ اراضی بود
که با حضــور نماینده دادســتان عمومی و انقالب
مرکز استان تخریب و اعاده به وضع سابق شد .وی
بابیاناینکهدرمجموع ۳۶موردباغویالو ۶مورد
در مرحله پی و شــفتهریزی در این مجتمع اعمال
قانون شد ،اظهار کرد :این حرکت هشداری است
برای افرادی کــه فکر میکننــد ،میتوانند بدون
مجوز در حریم شهر به ساخت و ســاز اقدام کنند،
شهروندانمطمئنباشندقانونبرایهمهیکسان
است و درباره صیانت از حریم شهر جدیت زیادی
دارد .یاوری افزود :مجتمع میزان در جاده عباس
آباد نزدیک روســتای دندانــه و مجتمع بــاران در
جاده گوارشک مجاورت روستای گرمه قرار دارد.
دبیر کمیتــه صیانت از حریم شــهر مشــهد گفت:
مجتمعهایزیادیمنتسببهدستگاههایدولتی
استکهبایدباتشخیصجهادکشاورزیدردستور
کار اعمال قانون قرار گیرد .وی درباره اجرای آرای
کمیسیون ماده  ۱۰۰در شــرق مشهد هم گفت:
در مجاورت روستاهای ساالرآباد و دستگردان نیز
۱۸مورد قلع و قمع بر اساس آرای کمیسیون ماده
 ۱۰۰انجام شد.

فرمانــدار مشــهد گفــت :بــا اجــرای
طرح برکــت از اواخر آذرمــاه دغدغه
مسئوالن مبنی بر صفهای طوالنی
در مقابــل نانوایــی کاهــش یافــت و
رضایت مــردم تا حدی جلب شــد .به
گزارش روابط عمومی اســتانداری،
هاشمی در نشســت کارگروه گندم،
آرد و نــان اســتان در مشــهد اظهــار
کــرد :وجــود صفهــای طوالنــی در
مقابــل نانواییهای مشــهد بــا توجه
به شــیوع کرونا به یــک دغدغه جدی
برای اعضای ســتاد مقابله با کرونای
خراســان رضــوی تبدیــل شــده بود،
طــرح برکــت کــه بــا هــدف نظــارت
و کنترل بیشــتر بــر نحوه توزیــع آرد و
نان شــهر مشهد طراحی شــده است
خروجی مطلوبی داشــت کــه اجرای
آن موقت نخواهد بود و در بخشهای
مختلــف تــداوم مییابــد .وی گفت:
طرح برکت بــه وزیر کشــور نیــز ارائه
شــد که مورد اســتقبال قرار گرفت و
مقرر شــد در صورت بررسی بیشتر از
سوی کارشناســان ،اجرای آن به کل
کشور تعمیم یابد .هاشمی افزود۹۵:
درصد از نانواییهای مشهد به خوبی
عمــل کردهاند و پنــج درصــد تخلف
دیگر مربوط به نانواییهای محدودی
میشــود کــه همیــن میــزان تخلــف
قابل قبــول نیســت.معاون توســعه و
برنامه ریــزی فرماندار مشــهد نیز در
این نشســت گفت :بــرای تامین نان
شهرستان مشهد ،هزار و  ۲۶۵واحد
نانوایی یارانهای شامل  ۹۲۰نانوایی
شــهری و  ۳۴۵نانوایــی روســتایی و

همچنین هــزار و  ۱۴۲واحد نانوایی
نیمــه یارانــهای فعال اســت .شــکوه
میرشاهی افزود :ماهیانه ۱۵هزار تن
آرد برای مصــارف نانوایان یارانهای و
 ۱۱هزار و  ۵۰۰تن آرد برای مصارف
نانواییهای نیمه یارانهای توسط ۱۶
کارخانه آرد تولید و توزیع میشود.
وی تصریح کــرد :پیــرو گزارشهای
رســیده در خصــوص نارضایتیهای
مردمی از صفوف طوالنی نانواییها و
عدم رعایت نرخ نان توسط متصدیان
نانوایــی ،طــرح برکــت بــا هــدف
پیشــگیری از تخلفات نانواییها و به
منظور بازرســی و نظارت بــر زنجیره
تولید گندم ،آرد و نان در شهرســتان
مشــهد اجرا شــد .در طرح یــک ماهه
برکــت در مشــهد از  ۲هــزار و ۴۰۷
نانواییبازدیدشدکهبهتشکیل۴۸۹
پرونده تخلــف بــه ارزش  ۲۸میلیارد
ریال و مســدود شدن ســهمیه ۲۷۴
نانوایی به میــزان  ۲هــزار و  ۱۵۵تن
منجر شــده است.سرپرست معاونت
هماهنگی امور اقتصادی استانداری
نیز در این نشست با اظهار خرسندی
در خصوص اجرای طرح برکت برای
نظــارت بر حــوزه آرد و نان در مشــهد
گفــت :اجرای ایــن طرح بــه احصای
تخلفات در حوزه نانوایی اعم از عرضه
خارج از شــبکه آرد و مشــخص شدن
نانواییهــای غیرفعــال منجــر شــد.
اشــرفی افزود :الزم اســت در جرایم
اتخاذ شــده برای متخلفان بازنگری
شــود و کســر ســهمیه آرد ،جایگزین
جرایم نقدی شود.

اخبار
اقتصادی

برای شتاب دهی توسعه استان
و به دعوت استاندارصورت گرفت

سفر رئیس سازمان برنامه و بودجه
کشوربه مشهد

برای شــتاب دهی برنامه های توســعه ای استان و
به دعوت استاندار خراســان رضوی ،معاون رئیس
جمهور و رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشــور در
قالب سفری دو روزه به مشــهدآمد و مورد استقبال
اســتاندار قرار گرفــت .به گــزارش روابــط عمومی
اســتانداری ،محمدباقر نوبخت در جلســه شورای
برنامه ریــزی و توســعه و مجمع نمایندگان اســتان
شرکت خواهد کرد .بازدید و افتتاح برخی از پروژه
های استانی از جمله افتتاح  4هزار واحد مسکونی
ویژه محرومین و انعقــاد تفاهم نامه هــای جدید در
راستای محرومیت زدایی از دیگر برنامه های رئیس
سازمان برنامه و بودجه کشور در استان است.

رئیسبسیجاصنافکشور:

برخورد با انحصارگری و مافیای
اقتصادی در دستور کار است

رئیس سازمان بســیج اصناف کشور گفت :یکی از
اقدامات سازمان برخورد با انحصارگری و مافیای
اقتصــادی اســت .به گــزارش تســنیم ،حســنپور
در نشست ســاالنه هیئت های اندیشــه ورز بسیج
اصنــاف وبازاریان سراســر کشــور که بــه مدت دو
روز در مشــهد در حال برگزاری است؛ اظهار کرد:
تدوین دقیــق و واقعی برنامه هفتم توســعه کشــور
بر مبنای گام دوم انقالب ،تمدن نوین اســامی را
به ارمغان خواهــد آورد .وی افــزود :در تدوین این
برنامه نقش اصناف و بازاریــان و فعاالن اقتصادی
با عنــوان مردمی کردن اقتصاد باید مد نظر باشــد
و به همیــن منظــور نقطه نظــرات اعضــای هیئت
های اندیشه ورز بسیج اصناف و بازاریان به عنوان
ویرایش اول بــه مجمع تشــخیص مصلحــت نظام
ارائه و دراین نشســت دو روزه به مشــورت گذاشته
شده است و نقطه نظرات تکمیلی نیز تقدیم مجمع
تشــخیص مصلحت نظام خواهد شد .همچنین به
گزارش ایرنا ،رئیس مرکز مطالعات و بررسیهای
راهبردی مجمع تشــخیص مصلحت نظــام نیز در
این نشســت گفت :باید به دنبال تغییرات بنیادین
در حوزه حکمرانی کشــور باشــیم مــدل تغییرات
تدریجی پاسخ گوی ما نیست .میثم مظفر افزود :به
نظریه پردازی جامع در گام دوم انقالب نیاز داریم
تا بتوانیم حوزههای معرفتی و عملیاتی را بر اساس
سلسله مراتب محقق کنیم.

