از میان خبرها

اخبار

گوناگون

رئیس کمیسیون شهرسازی شورا:

طرح جامع مشهد بازنگری می شود

آموزشبرخوردمنطقیبهنیروهای
رفعسدمعبردرمشهد
مدیــرکل هماهنگــی و نظارت بر خدمات شــهری
شــهرداری مشــهد از برگــزاری دوره آموزشــی
همآفرینی با رویکرد شــهر ترمیمــی در موضوعات
انضباط شــهری و ســد معبــر خبر داد .بــه گزارش
فــارس ،رهنمایــی گفت :هــم اکنون یکــی از مهم
ترین معضــات در مباحث انضباط شــهری ،ســد
معبر به صورت مسدودسازی معابر و پیاده روهای
شــهری یا فعالیتهای دستفروشی در مکانهای
غیرمجاز است که در همین راســتا طی سالهای
اخیر با اقدامات گسترده مدیریت شهری در کالن
شــهر مشــهد ،تالش شــده با برگــزاری دورههای
آموزشــی مختلفی نظیــر آموزشهــای تخصصی
روان شناســانه ،برخورد نیروهای رفع سد معبر با
متخلفان برخوردی منطقی و مناســب باشــد .وی
افزود :همزمــان با برگزاری رویــداد همآفرینی در
کالنشهر مشهد ،دوره آموزشی انضباط شهری و
سد معبر نیز با رویکرد ترمیمی با حضور بیش از ۵۰
نفر از کارکنان حوزه سد معبر شهرداری مشهد در
حال برگزاری است.

معاون گردشگری استان:

جشنواره مجازی گردشگری
«خراسانگرد» برگزار میشود

معــاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگــی،
صنایع دســتی و گردشــگری خراســان رضوی از
برگزاری جشنواره مجازی گردشگری خراسانگرد
خبــر داد .بــه گــزارش ایســنا ،بیدخــوری اظهــار
کرد :محورهای این جشــنواره شــامل جاذبههای
گردشگری مذهبی ،تاریخی ،فرهنگی ،سالمت،
تفریحی ،طبیعی ،ورزشــی ،روســتایی ،شــهری،
عشایری ،هنری ،صنایع دســتی ،هنرهای سنتی
و میراثفرهنگی اســت .معاون گردشــگری اداره
کل میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری
خراســان رضــوی ادامــه داد :بــا برگــزاری ایــن
جشــنواره میتــوان ضمــن معرفــی ظرفیتهای
گردشــگری اســتان ،به خصــوص جاذبههایی که
کمتر دیده شــده ،تصاویری مناسب و دیدنی برای
فضای مجازی تهیه کرد تا از این طریق جاذبههای
بومگردی استان نیز معرفی شود.

قیمت مــرغ دوبــاره پرکشــید؛ بررســی های
میدانی روز گذشــته خبرنگار ما از بازار مشهد
حاکی از گران شدن سرسام آور مرغ است .در
تمام فروشــگاه های خیابان دستغیب مشهد
به عنوان یکی از بازارهــای اصلی فروش مرغ
گرم ،فقط «مرغ رضوی» به فروش می رسید،
در این بازار قیمــت مرغ گرم بیــن  33هزار تا
 38هــزار و  500تومــان به فروش می رســد.
یخچال فروشــگاه ها نیز پر از مرغ گرم است و
محدودیتی در تعداد خرید مردم وجود ندارد.
بسته های قطعه بندی ران نیز بین  35تا 47
هزار تومان و قطعه بندی ســینه هم بین  45تا
 62هزارتومان به فروش می رسد .مرغ گرم در
بازار مشهد در حالی بین  33تا  38هزار تومان
به فروش مــی رســد کــه بنابراعالم ســازمان
صمت استان ،قیمت مصوب هرکیلوگرم مرغ
گرم در بازار باید  24هزار و  900تومان باشد.
کارشناس مسئول بازرســی سازمان صنعت،
معدن و تجارت اســتان به «خراســان رضوی»
گفت :قیمت مصوب مرغ گرم  24هزار تومان
اســت و هر قیمتی باالتر از آن گران فروشی به
شمار می آید .بخشعلی بیاتی افزود :متاسفانه
برخی از فروشــگاه ها اقدام به گران فروشــی
مرغ گرم می کنند که بازرســان مــا همه روزه
در ســطح بازار تعــداد زیــادی پرونــده در این
زمینه تنظیم می کنند و با هر فردی که باالتر از
قیمت مصوب مرغ گرم را عرضه کند به شدت
برخورد می کنیم.
•داستان تکراری افزایش تقاضا و گرانی
مرغ در مشهد

جهادکشاورزی اســتان اما دلیل این افزایش
قیمــت را به همان داســتان تکــراری افزایش
تقاضا گره می زند .مدیر طیور ،زنبور عســل و
کرم ابریشم سازمان جهاد کشاورزی خراسان
رضــوی در ایــن زمینه گفــت :دلیــل افزایش
موقتی قیمت مرغ گرم افزایش تقاضا و کاهش
عرضه است .یعقوب زاده در گفت و گو با ایسنا
اظهار کرد :افزایش قیمــت مرغ جای نگرانی
ندارد زیرا این افزایش قیمت ناشــی از عوامل
مختلفــی از جملــه کاهــش جوجــه ریــزی در
گذشته ،فعال شــدن مجدد تاالرها و افزایش
رئیسکمیسیونبرنامهوبودجهشورا:

سند چشمانداز  20ساله
متناسب با استانداردهای
مشهد تدوین می شود
پایگاه اطالع رسانی شورا-حسامی
رئیــس کمیســیون برنامــه ،بودجــه و
فناوری اطالعات شورای اسالمی شهر
مشهد گفت :سند چشمانداز  20ساله
مشهد با هدف تدوین اســتانداردهای
خــاص مشــهدالرضا(ع) در شــورای
ششم شکل خواهد گرفت.

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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مرغ  13هزار تومان باالتر از نرخ مصوب
و تا  38هزار تومان در مشهد به فروش می رسد

بازار داغ مرغگرم !
جهادکشاورزی استان :از  ۲هفته آینده با وارد شدن
مرغ منجمد شاهد کاهش قیمت خواهیم بود

عکس تزیینی است

رئیس کمیســیون شهرســازی و معماری شــورای
شــهر مشــهد گفت :بــه تازگــی جلســهای بــا وزیر
راهوشهرســازی داشــتیم و تصمیمــات خوبــی در
این نشســت گرفته شــد ،از جمله این که قرار شده
طرح جامع شهر مشــهد بازنگری شود .به گزارش
ایسنا ،ضمیری در جلسه با اعضای انجمن صنفی
کارفرمایــی انبو هســازان مســکن و ســاختمان
اســتان افــزود :اکثر ضوابــط طرحهــای تفصیلی
بایــد تقاضامحور باشــد ،نــه دســتوری .در چنین
شــرایطی طرحهــای تفصیلــی کاربــردی خواهد
بــود .وی تصریــح کــرد :در کارگــروه شهرســازی
کمیســیون شهرســازی و معماری شــورای شهر،
بررســی مجــدد طرحهــای تفصیلــی را در حضور
ســازندگان ،معتمدان و نخبــگان آغــاز کردهایم و
بهدنبــال پیگیری دغدغههای مطرح شــده در این
جلسات هســتیم ،چراکه طرحهای تفصیلی تهیه
شــده از غنای فنی و کارشناســی کافی برخوردار
نیســتند .ضمیری با بیان این که براســاس مصوبه
شــورای عالی اداری ،صدور پروانه ساختمانی در
شــهرداری بایــد  ۱۴روز کاری زمان ببــرد ،اظهار
کرد :شورای ششم بهدنبال تحقق این مصوبه است
و امیدواریم دیگر دســتگاهها چون نظام مهندسی
نیز در این مسیر گام بردارند.
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چشــمگیر تقاضا با توجه به مناسبات مختلف
بودهاست.ویافزود:همچنینافزایشقیمت
مرغ،ناشیازکاهشجوجهریزیدرچندوقت
اخیر است ،این افزایش قیمت مرغ گرم کامال
موقتی اســت ،از دو هفته آینده با وارد شــدن
مرغ منجمد ،به ازای هر کیلو  ۲۵هزار تومان
بهبازار،شاهدکاهشقیمتمرغخواهیمبود.
وی افزود :هم اکنــون میزان توزیــع مرغ گرم
روزانه در استان  ۵۲۰تن است.

کردیم اما متاســفانه مراکزی که برای عرضه
مرغ منجمد نقش مهمی دارند ،همکاری الزم
را با ســازمان ندارنــد ،با این حال تــا دو هفته
آینده روزانه  ۱۰۰تن مــرغ منجمد وارد بازار
خواهد شد .وی افزود :به شهروندان پیشنهاد
میکنیــم در دورانی که قیمت مرغ به شــکل
موقتی افزایش یافته ،تنها به اندازه نیاز اصلی
و روزانه خــود مرغ بخرند و مــازاد بر نیاز خود
مــرغ را خریداری نکننــد ،از ابتــدای مهرماه
در اســتان بیش از هفت میلیون جوجهریزی
انجام شده است.

مدیر طیور ،زنبور عسل و کرم ابریشم سازمان
جهاد کشــاورزی خراســان رضوی با اشــاره
به کاهــش جوجهریزی های اخیر در اســتان
گفت :کمبــود مرغ بــرای عرضه یک مســئله
قابــل پیشبینی بــود ،از همیــن رو برای حل
این مسئله اقدام به توزیع مرغ منجمد در بازار

•تعزیرات :نظارت بر توزیع مرغ در استان
تشدید می شود

•ورود روزانه  100تن مرغ منجمد به
مشهد از  2هفته آینده

به گــزارش روابــط عمومی جهادکشــاورزی
اســتان ،مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی نیــز
درباره بــازار مرغ گفــت :با هماهنگــی و هم
افزایی دستگاه های استان و تشدید نظارت

بر مراحل توزیع مرغ از مرغداری ها تا مصرف
کننده ،بــه هیچ عنــوان اجازه سوءاســتفاده
به افراد ســودجو و برهــم زنندگان معیشــت
مــردم داده نمیشــود .مدنــی افــزود :برای
کاهش تنش و بهبود روند توزیع و جلوگیری از
افزایش قیمت مرغ در بازار خراسان رضوی،
نماینــده تعزیــرات حکومتــی و قــوه قضاییه
و دســتگاههای نظارتــی بــر کشــتار مــرغ در
کشتارگاههای استان و میزان تحویل مرغ از
سوی مرغداریها به کشــتارگاهها متناسب
با نهادههــای دولتی که دریافــت میکنند تا
زمان توزیع ایــن کاال در بازار نظــارت دارند.
رئیــس ســازمان جهادکشــاورزی خراســان
رضوی نیز بر نظارت بیشــتر و گســترده تر در
توزیع مرغ و لزوم اتخــاذ تمهیدات الزم برای
جلوگیری از هر گونه انحــراف تاکید و اظهار
کرد :هر مدیــر و مســئولی در ایــن زمینه کم
کاری کنــد در واقــع یــک خیانــت بــزرگ در
حق مردم انجام داده اســت بنابرایــن باید با
تمامی توان به حل مشــکالت مردم بپردازیم
و پاســخگوی نیازهــا و مســائل آنان باشــیم.
محمدرضــا اورانــی افزود :در شــرایط جنگ
اقتصادی فعلی کاالهای اقتصادی مهم ترین
ابزارهایی است که دشمنان نظام و معاندین
بــه وســیله آن بــه مــردم فشــار وارد میکنند
و مســئوالن بایــد با هوشــیاری کامــل قانون
را نصــب العین خود قــرار دهند و بــا پیگیری
حقوق عامه در ابعاد مختلــف از جمله در این
خصوص ،ترفند دشــمنان را خنثی و نقش بر
آب کننــد .وی گفت :تمامی کشــتارگاههای
طیور باید به شمارشــگر مجهز باشــند زیرا با
دستگاه شمارشــگر تفاوت تطبیق بین تعداد
طیور کشتار شده و طیور دارای مجوز کشتار
مشخص میشــود .اورانی با اشاره به نظارت
مســئوالن بر کشــتارگاه ها در شهرستان ها
ادامه داد :بازدیدها را جــدی بگیرید و بدون
اعالم قبلی به کشتارگاه ها مراجعه و مراحل
انجــام کار را بررســی و بــر آن نظــارت کنید.
رئیــس ســازمان جهاد کشــاورزی خراســان
رضوی گفت :بر اساس بخشنامه های وزارت
متبــوع قطعه کــردن مرغ  10درصد اســت و
خالف آن پیگیری خواهد شد.

اخبار
گوناگون

رئیس خانه صمت خراسان رضوی:

 ۶۸۰۰اشتغال جدید
دراستان ایجاد میشود

رئیس خانه صمت اســتان گفــت :در دو ماه گذشــته
با صدور  ۲۰۴مجوز تاســیس واحدهــای تولیدی در
مشهد ،زمینه اشتغال  ۶۸۰۰شغل در استان ایجاد
خواهد شــد .به گزارش ایسنا ،حســینی اظهار کرد:
وزارت صمــت تصمیم گرفــت از تیرماه یک ســری از
اختیارات خود را به اصناف و تشکلها و خانه صنعت،
معدن و تجارت تفویض کند که این اقدام به انســجام
فعالیتهای هر بخش و رســیدگی بیشــتر بــه کارها
منجــر خواهد شــد .وی افــزود :در این راســتا صدور
مجوزهایتاسیسواحدهایتولیدینیزبهخانههای
صنعتواگذارشد.حسینیتصریحکرد:باآغازصدور
مجوزهای تاســیس فعالیتهای اقتصــادی در خانه
صنعت استان در دو ماه گذشته  ۲۰۴مجوز تاسیس
واحد تولیدی صادر شد.

مدیر امور منابع آب مشهد خبرداد:

رفع تصرف از 220هزار مترمربع
اراضي بستر مسيل ها و رودخانه ها

مدیر امور منابع آب مشهد گفت :در شش ماه امسال،
بازگشایی و رفع تصرف بیش از 220هزار مترمربع از
اراضی بستر مسیل ها و رودخانه های محدوده تحت
پوشش امور منابع آب مشهد (شهرستان های مشهد،
چناران ،گلبهار ،فریمان و طرقبه شاندیز) انجام شد.
به گــزارش روابــط عمومــی آب منطقه ای خراســان
رضوی ،برزویی اظهارکرد :طی امســال ،پس از طی
مراحل قانونی و اخذ دســتور قضایی ،بــه  67پرونده
مربوط بــه تخلفات مرتبــط با تجاوز و تصــرف اراضی
حریم و بستر رودخانه رسیدگی شد.

کارشناس بازرسی سازمان صمت خبر داد:

کشف  ۳۶میلیارد ریال
کاالی قاچاق در استان

کارشناس مســئول بازرسی ســازمان صمت استان
از کشــف بیش از  ۳۶میلیارد ریــال کاالی قاچاق در
شــهریور  ۱۴۰۰خبر داد .بــه گزارش ایســنا ،بیاتی
اظهار کرد :در شــهریور امســال ۲۶۷۴ ،بازرسی از
انبارها و مراکز نگهداری کاال ،باراندازهای کاال مانند
باربریهــا ،مراکــز عمــده فروشــی کاال و واحدهای
تولیدی صنعتی انجام شد.

