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مدیرکل دفتر شهری استانداری خراسان
رضوی خبر داد:
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تخصیص 300میلیارد اعتبار
به شهرداری های استان

علی نــوری /مدیــرکل دفتــر شــهری اســتانداری
خراســان رضوی در ســفر به بردســکن از تخصیص
 300میلیاردتوماناعتبارازمحلسفرهیئتدولت
بهشهرداریهایاستانخبرداد.علیرضاخادمپیربه
خراسانرضویگفت:ایناعتباربااولویتشهرهای
کوچــک توزیع مــی شــود و در آینــده نه چنــدان دور
تخصیصدادهخواهدشد.ویافزود:استانخراسان
رضویهماکنون 94شهرداردکهشهرداریدرآنها
تاسیسشدهاست.
خادم پیر با بیان این که شهرداران سه شهر فریمان،
رشــتخوار و ششــتمد در آینــده نزدیک پــس از تایید
نهاییوصدورحکممعرفیمیشوند،اظهارکرد:دو
شهردیگرنیزبهشهرهایاستانبراساستقسیمات
کشوریاضافهشدهاستکهپسازاستعالمومراحل
اداری،شهردارینیزدرایندوشهرتاسیسمیشود
وشهردارانآنهامعرفیخواهندشد.
مدیرکل دفتر شــهری اســتانداری خراسان رضوی
افزود:درمجموعحدود 30درصدشهرداراندراین
دوره از انتخابات شوراها در ســمت خود ابقا شدند.
خــادم پیر از شــهرداران خواســت با توجه بــه اوضاع
مالیشهرداریهابهدنبالطرحهایدرآمدزاوپایدار
باشندوکمتربهکمیسیونماده 100تکیهوبراساس
طرح جامع و تفصیلی طوری عمل کنند که به درآمد
پایداربرایشهرداریهامنجرشود.

کشف 77دستگاهاستخراج
غیرمجازارزدیجیتالدرسبزوار
کالته/فرمانــده انتظامــی ســبزوار از کشــف 77
دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق و غیرمجاز در
این شهرستان خبر داد .به گزارش خراسان رضوی،
سرهنگ حسین بیات مختاری گفت :در پی کسب
خبری مبنی بر نگهداری و استفاده از دستگاه های
اســتخراج ارز دیجیتال غیرمجاز در یکی از مناطق
حاشــیه شــهر ســبزوار ،پیگیری موضوع در دستور
کار ماموران پلیــس آگاهی قرار گرفــت .وی افزود:
ماموران انتظامی پــس از هماهنگی با مقام قضایی
در بازرســی از این مکان  77دســتگاه استخراج ارز
دیجیتال را که به صورت غیرمجازبا استفاده از برق
منطقه در حال کار بودند ،کشــف کردنــد .فرمانده
انتظامی سبزوار با اشاره به این که ارزش ریالی این
دســتگاه ها توســط کارشناســان  10میلیارد ریال
برآوردشدهاست،گفت:دراینزمینهپنجمتهمبرای
اقدامــات قانونی به مراجع قضایی معرفی شــدند و
تحقیقات در این باره ادامه دارد.

کشفمحموله۱/۵میلیاردریالی
کاالیقاچاقدرتربتجام
فرمانده انتظامی تربت جام از کشــف محموله 1.5
میلیارد ریالی کاالی قاچاق شامل  کفش ورزشی و
کاپشــن خارجی خبر داد.وی گفت :ماموران ایست
و بازرســی شــهید عزتی ایــن شهرســتان در اجرای
طرح مبارزه با قاچاق کاال حیــن کنترل خودروهای
عبوری به یک دستگاه خودروی نیسان برخورد و با
هماهنگیمقامقضاییآنراتوقیفکردند.سرهنگ
مجتبی موهبتی افزود  :ماموران در بازرســی از این
خودرو  ۱۱۰جفت کفش ورزشی ۴۸ ،جفت کفش
کوهنــوردی  ۴۹،عــدد زنجیر بکســل بنــد و۸ثوب
کاپشن خارجی قاچاق بدون مجوز حمل را کشف و
یک نفر را در این زمینه دســتگیر کردند .وی تصریح
کرد :کارشناسان ارزش محموله قاچاق کشف شده
رایکمیلیاردو۵۰۰میلیونریالبرآوردکردند.

گزارش خبری
گروه اقتصاد

از همــان ابتدای شــروع طرح تحــول اقتصادی
دولت و تغییر قیمت آرد ،مسئوالن اعالم کردند
قیمت نــان تغییــر نخواهد کــرد ولی بــا توجه به
تفــاوت بســیار قیمــت آرد یارانــهای بــا آرد آزاد،
بسیاری از نانواییها به بهانههای مختلف پخت
نداشتند یا ساعت کارشــان را کاهش دادند تا با
اســتفاده از شــرایط به وجود آمده به سود خیلی
بیشــتری برســند و نتیجه آن کمبــود در عرضه و
تشکیل صفهای طوالنی برای نان شده است.
خراســان رضوی در گزارشــی میدانی با عنوان
«تنور داغ تخلفات نانواییها» که به همراه بازرس
اتحادیه از سطح شهر تهیه کرده بود ،به تخلفات
گســترده در نانواییهای مشــهد اشــاره کرد .با
توجه به مهم بودن مســئله نان مردم و جلوگیری
از فروش آرد یارانهای خارج از شبکه توزیع ،انجام
نظارتهای گسترده ضروری به نظر میآید.
بــرای نظــارت بهتــر بــر اجــرای طــرح تحــول
اقتصــادی ،نهادهــای مختلفــی از جملــه جهاد
کشــاورزی ،قوه قضاییه ،تعزیرات و غیره طرحی
را با نــام برکــت 2در دســتور کار قــرار داده اند.
فرمانــدار مشــهد ،در نشســت کارگــروه ویــژه
بررســی وضعیــت نانوایــان مشــهد بــا اشــاره به
بهرهمندی نظام جمهوری اســامی از بسیج در
عرصههــای مختلــف از جمله مبارزه با دشــمن،
جهاد ســازندگی و جهاد تبیین گفــت :امروز که
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افزایش قیمت اجارهها تا ناکجاآباد

•از اجاره خانه تا اجاره تخت با
ماهی  600هزار تومان

یکــی از صاحبــان بنــگاه امــاک
درباره وضعیت اجــاره خانه ها می
گوید :اجاره ها آن قدر زیاد شده که
مردم توان پرداخــت آن را ندارند.
در یکی از مناطق شــهر خوابگاهی
را سراغ دارم که به افرادی که خانه
ندارند ،تخت اجاره می دهد و بابت
هر تخــت ماهی  600هــزار تومان
می گیرد .چند روز پیش در ســایت
دیوار آگهی دادم تا پرستاری برای
دخترم پیدا شود .بیشتر از 50نفر
به من پیام دادند کــه فقط خانه ای
باشد که آن جا زندگی کنیم .حتی
پدر یک خانواده چهار نفره به دلیل
گرانی اجاره ها چنین پیامی به من
داده بود که وقتــی پیامش را دیدم
اشک در چشــمانم جمع شده بود.
او ادامــه می دهد :مــورد داریم که
طرف خودروی زیرپایش را فروخته

تا پول رهن خانه اش را بدهد .حتی
برخــی خانواده ها چــون پول رهن
ندارند ،در مسافرخانه های سمت
حــرم زندگی مــی کننــد .یکــی از
مسافرخانه ها بابت اجاره یک اتاق
شــبی  200هزار تومان می گیرد.
او ادامه می دهد :یــک خانه 110
متری قدیمی ســاز واقع در قاســم
آباد ،طبقه چهارم و بدون آسانسور،
پول رهنــش  380میلیون تومان و
اجاره اش ماهــی  4میلیون تومان
است .از طرفی قیمت آپارتمان ها از
اسفند سال گذشته تا کنون متری
دومیلیون تومــان افزایش داشــته
زیرا شهرداری پروانه را  40درصد
گران کرده است.
•افزایش 2برابری اجاره بها از
سال گذشته

وارد یکی دیگر از بنگاه های امالک
می شــوم .صاحب بنگاه می گوید:
با این کــه تورم چندانی نداشــتیم،
اجــاره ها از ســال گذشــته تاکنون
 50درصد افزایش پیدا کرده است.
اجــاره مغازه ای که ســال گذشــته
شــش میلیون تومان بود ،امســال
 13میلیون تومان شده ،یعنی بیش
از 100درصد افزایش اجاره.
یکی دیگر از صاحبان بنگاه در این
بــاره می گویــد :اجــاره ها از ســال
گذشــته تا کنــون حــدودا دو برابر
شده اســت .خودم سه ســال پیش
خانه ام را متری ســه میلیون تومان
فروختــم امــا االن همــان خانــه را
متری  15میلیون تومان هم به من
نمی فروشند.
•کوچ اجاره نشینان مشهدی
به گلبهار

یکی دیگر از صاحبان بنگاه امالک
می گوید :همــکارم کارمنــد اداره

بهداشــت بــود و در ســی متــری
احمدآباد زندگــی می کرد اما حاال
به دلیل افزایش اجاره ها به گلبهار
رفته و ماهی دو میلیون تومان اجاره
می دهد تا با بقیــه حقوقش گذران
زندگی کند .االن با این حقوق های
کارمندی نمی تواننــد خانه اجاره
کنند .یکی دیگر از صاحبان بنگاه
امالک مــی گوید :دو بــرادر خودم
قبــا در همیــن منطقه قاســم آباد
ســاکن بودند اما به خاطر اجاره به
گلبهار کوچ کردند.
•  گرانی اجاره ها؛ بی سامانی و
اختالفات خانوادگی

یکی از مستاجران درباره وضعیت
اجاره خانــه ها می گویــد :من قبال
بولــوار دوم طبرســی زندگــی می
کــردم .وقتــی از او ســوال می کنم
االن ساکن کدام منطقه است ،می
گوید :االن آخرین نقطه مشــهد در
بولوار شــاهنامه هســتم و اســبابم
روی نیســانی در بیابان است تا اگر
هماهنگ شود ،اســباب خانه ام را
به باغ یکی از آشنایان ببرم چون نه
پول رهن دارم و نــه می توانم اجاره
بدهم .بــه دلیل همیــن وضعیت با
همسرم دعوای زیادی کردیم چون
به این شــرایط معترض بــود اما چه
کار می توانم کنم؟
•افزایش اجاره بها و سکونت در
مناطق پایین تر شهر

یکی دیگر از مستاجران می گوید:
سال  95در منطقه پایداری ساکن
بــودم و  15میلیــون رهــن و 250
هزار تومان بــرای اجــاره یک خانه
90متری پرداخت می کردم .سال
 1398صاحبخانه از من خواست
 50میلیــون رهــن و ماهــی 700

هــزار تومــان اجــاره بدهــم .برای
همین مجبور شــدم با  70میلیون
پول رهن و  400هزار تومان اجاره
بــه منطقه پاییــن تری از شــهر نقل
مــکان کنم .ســال  1400بــه رغم
این که ســتاد کرونا اعالم کرده بود
نبایــد بیشــتر از  20درصــد اجاره
را افزایــش دهنــد امــا صاحبخانــه
اجاره را تقریبا دو برابر افزایش داد،
طوری که االن مجبور به زندگی در

همکارم کارمند اداره
بهداشت بود و در سی متری
احمدآباد زندگی می کرد
اما حاال به دلیل افزایش
اجاره ها به گلبهار رفته و
ماهی دو میلیون تومان
اجاره می دهد تا با بقیه
حقوقش گذران زندگی
کند .االن با این حقوق های
کارمندی نمی توانند خانه
اجاره کنند.
یکی از مناطق نزدیک حاشیه شهر
شده ام.
آقای جوان دیگری که کارمند بانک
است ،می گوید :من دو سال پیش
در منطقه سجاد زندگی می کردم
و بــا افزایــش اجــاره بهــا در فرامرز
عباســی ســاکن شــدم اما به دلیل
همین رونــد افزایش اجــاره ها هم
اکنــون در منطقــه الهیه ســکونت
دارم.
•افزایش  50درصدی اجاره ها از
سال گذشته تاکنون

محســن خیرخــواه ،نماینــده اتاق

اصناف در اتحادیه امالک مشهد در
گفت و گو با خراسان درباره میزان
افزایــش اجاره ها نســبت به ســال
گذشــته می گوید :افزایــش اجاره
ها بستگی به مناطق هم دارد اما به
طور متوسط نسبت به سال گذشته
اجاره ها  50درصد افزایش داشته
اســت .وی دربــاره دالیــل افزایش
اجاره بها می گوید :شــما دوســال
قبل بــا متری ســه میلیــون و 500
هــزار تومان تــا پنج میلیــون تومان
می توانســتید آپارتمــان خریداری
کنید امــا همان آپارتمــان با قیمت
متری پنــج میلیون تومــان ،اکنون
 25تــا  30میلیــون تومان شــده و
چند برابر افزایش پیدا کرده است.
درواقع وقتی قیمت ســرمایه شــما
افزایــش پیدا مــی کند ،بــه تبع آن
اجاره هم افزایش می یابد از این رو
علت افزایش اجاره به دلیل افزایش
قیمت هاســت و ممکن نیســت که
مبلغ اجاره همان مبلغ قبل باشد.
•پیگیری مسئوالن روی کاغذ
است

وی درباره اقدامــات مربوط برای
حل ایــن مشــکل مــی گویــد :اگر
اشــتباه نکنــم دولت چنــدی قبل
اعالم کرد اجــاره را بیشــتر از 20
درصــد نباید افزایــش بدهند ولی
چــه کســی ایــن کار را انجــام می
دهــد؟ از طرفــی هم بــا نارضایتی
نمی شــود خانــه کســی را گرفت،
باالخره مــا اعتقاداتــی داریم و در
آن خانه نمــاز می خوانیــم .اگر به
اجبار هم باشــد ،طــرف خانه اش
را می فروشــد و پولش را در جایی
دیگر سرمایه گذاری می کند .وی
در پاسخ به این سوال که مسئوالن
در ایــن بــاره چــه پیگیــری هایــی
داشــته انــد ،مــی گویــد :پیگیری
هم اگر داشــته باشــند روی کاغذ
است و روی کاغذ نمی توان کاری
انجام داد .اصال من می گویم اجرا
هــم بکننــد و مــن را مجبــور کنند
که اجــاره کمتــری دریافــت کنم،
می گویــم خانــه ام خالی باشــد و
دست کسی نمی دهم .وی افزود:
حــدود  40روز قبــل جلســه ای با
معاون دادســتان در اتــاق اصناف
درباره انتقــادات از افزایش اجاره
مخصوصا اجاره واحدهای صنفی
داشــتیم امــا هنــوز خروجــی آن
جلســه را ندیدیــم .مــن فکــر نمی
کنــم این مشــکل به جایی برســد.
قیمت ملــک افزایــش پیــدا کرده
و نمی شــود انتظار داشــت قیمت
سال قبل را دریافت کنند.

تدابیرجدید نظارتیبرای نانواییها

نیروهایبسیجبنابهدرخواستفرمانداردر 300نانواییمشهدمستقرخواهندشد
دولت تصمیمی شجاعانه برای تغییر و تحول در
امر اقتصاد گرفته اســت تا بتواند جلوی فساد را
بگیرد ،ما برای صیانت از این طرح نیز دســت به
دامن بسیج شدیم.

قیمت دارد در حالی که اگر این کیســه پخته شود
بین  75تا  80هزار تومان سود میکنند.
•فعالیت نانوایی های منتخب از  7صبح تا
 12شب

•پروانه نانوایی  600میلیون تا یک میلیارد
تومان خرید و فروش میشود

وی اظهار کرد :یکــی از حوزههایی که در اجرای
این طرح دچار آســیب شــده ،موضوع نان است
و برخــی افــراد فرصتطلب توانســتند ظرفیتی
برای خودشــان ببینند تا مــردم را ناراضی کنند
لذا ما بنا را بر این گذاشتهایم که با افراد سودجو
مقابله کنیم و این ناآرامی را کــه در جامعه ایجاد
کردهاند ،متحول کنیم.
داوری افزود :در حوزه تأمین کاال هیچ مشــکلی
نداریم به خصوص در حوزه نان ،برای آرد مشکلی
نداریم ،حتی آرد یارانهای! سود نانوایی ها هم کم
نیســت ،چون در مراجعه شــما منبر میروند که
آب ،برق ،گاز ،کارگر ،همه چی گران شــده ولی
قیمت نان تغییری نکرده است و این طور شما را
هم با خودشان همراه میکنند ،این طور نیست،
اگر این طــور بود یــک پروانه نانوایــی بین 600

میلیون تا یــک میلیارد خرید و فروش نمیشــد،
پروانه نانوایی حتی تا چهار دست اجاره میشود.
•تفاوت قیمت  ۶۰۰هزار تومانی هر کیسه آرد

وی ســپس اذعان کرد :امــروز فاصله بین کیســه
آردی کــه مــا بــه نانــوا میدهیم بــا آردی کــه در

بازارهســت خیلی زیاد شده اســت .آرد یارانهای
ما دو نوع است ،آرد یارانهای نوع یک که  35هزار
تومان بــه آنها میدهیــم و آرد یارانهای نوع 2که
 50هزار تومان داده میشــود .ایــن دو نوع آرد را
اگر بخواهند در بازار بفروشــند  650هزار تومان
است .حداقل هر کیسه  600هزار تومان اختالف

اقتصاد

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن
خراسان رضوی خبر داد:

سهمیه 200میلیارد تومانی
قیر رایگان برای استان

گزارش میدانی خراسان رضوی از وضعیت اجاره بها در مشهد

بهــاره موفقی « /اجاره هــا آن قدر
زیاد شــده که مردم تــوان پرداخت
آن را ندارنــد .در یکــی از مناطــق
شهر ،خوابگاهی را ســراغ دارم که
به افرادی کــه خانــه ندارند ،تخت
اجــاره مــی دهــد و بابت هــر تخت
ماهی  600هزار تومان می گیرد».
این ادعای یکــی از صاحبان بنگاه
امالک در منطقه قاسم آباد مشهد
است  .
داشتن یک سر پناه و سقفی باالی
سر ،حســرت بزرگی اســت که این
روزها افزایش چندین برابری اجاره
ها بر دل مستاجران گذاشته است.
در شــرایط نامســاعد اقتصــادی،
افزایــش اجــاره هــا مثــل موجــی
ســرکش چنــان رو به جلــو حرکت
مــی کند کــه قربانیــان اصلی خود
یعنی اقشار ضعیف و کم برخوردار
جامعه را از پا انداخته و حتی برخی
را در معــرض بــی خانمانــی قــرار
داده اســت .اما این مسئله با وجود
آســیب های اجتماعی فراوانی که
به دنبال دارد ،گویا برای مسئوالن
مربوط چندان که باید تکان دهنده
و با اهمیت نیســت که تقریبا بدون
نظارت اصولی ،روز به روز بر قیمت
اجاره ها افزوده می شود .از طرفی،
مصوبه هایی که بــرای این موضوع
تعریف مــی کنند ،چنــدان که باید
اجرایــی نمــی شــود و آن طــور که
نماینــده اتــاق اصنــاف در اتحادیه
امالک مشــهد می گویــد :پیگیری
هم اگــر داشــته باشــند روی کاغذ
اســت و روی کاغذ نمی توان کاری
را انجام داد.

اخبار

فرماندار مشــهد در ادامه گفت :تدابیری در این
حوزه اندیشــیده شــده اســت که کمک بســیج و
سپاه را میطلبد.
در ابتدا بایــد چــرخ نانوایــی را میچرخاندیم تا
نان به دست مردم برسد و صفها کم شود ،برای
همین  300نانوایی که کمتریــن تخلف را کرده
بودنــد ،انتخاب کردیم و قرار اســت بــه آنها آرد
اضافه بدهیم تا از  7صبح تا  12شب پخت کنند،
اینها نانواییهای خوبی هســتند ولی وسوســه
میشوند چون اگر نیم ساعت در پخت تعلل کنند
و یک کیســه آرد را نگــه دارند  600هــزار تومان
سود کرده اند .برای آن که بتوانیم بر آنها نظارت
کنیم ،خواهش کردیم  300نفر در این نانواییها
مستقر شوند و بر کار آن ها نظارت کنند تا پخت به
صورت مداوم انجام شود و سه شیفت کار کنند.
داوری دربــاره وظیفهای کــه در این نظــارت بر
عهده بســیجیان اســت ،گفــت :اول آردی که به

علــی نوری/معاون عمران روســتایی بنیاد مســکن
خراســان رضــوی از ســهمیه 200میلیــارد تومانی
قیر رایگان برای اســتان در امســال خبر داد.محمود
واحدیان گفــت :در ســفر هیئــت دولت به خراســان
رضوی با اختصاص  250میلیارد تومان اعتبار برای
اجرا و بازنگری طرح های هادی استان موافقت شد
که پــس از ابالغ این مهــم اجرایی می شــود .محمود
واحدیان با بیان این که با تخصیص این میزان اعتبار
هــزار و 113طرح هــادی در حــوزه اجــرا و بازنگری
تکمیلوکارمطالعاتآنانجاممیشود،افزود:دراین
ســفر ۲۰۰میلیارد تومان اعتبار به اجرای طرح های
هادی و  ۵۰میلیارد تومان به مطالعه و بازنگری طرح
هایهادیروستاییخراسانرضویاختصاصیافت.
واحدیاناظهارکرد:تاکنونازمجموع دوهزارو600
روستای استان واجد تهیه طرح هادی برای دو هزار
و ۴۵۵روستای باالی ۲۰خانوار در خراسان رضوی
اینطرحتهیه شده است.ویبیانکرد:تاکنونطرح
هــادی برای۹۶/۵درصد از روســتاهای بــاالی۲۰
خانوارخراسانرضویتهیهشدهوازآنجاکهافقطرح
های هادی ۱۰ساله است ،طرح هادی بیش از800
روستادردستبازنگریبودهکهامسالبازنگریطرح
هادی280روستاهدفگذاریشدهاست.
معاونبنیادمسکنانقالباسالمیخراسانرضوی
اظهارکرد:یکیدیگرازمشارکتهایهرسالهبنیاد
مسکنانقالباسالمیدرعمرانروستایی،تخصیص
قیررایگانبهدهیاریهابودهاستکهازابتدایابالغ
اینطرحبهاستانها،ازمحلاختصاصقیررایگانبه
دهیاریهایاستانتاکنونهشتمیلیونو ۲۰۰متر
مربعازمعابرروستاییآسفالتشدهاست.ویبابیان
اینکهامسالهم  200میلیاردتومان تخصیصقیر
رایگان سهمیه استان اســت ،افزود :روستاهایی که
هزینه 50درصد اجرا را پرداخت کنند بنیاد مسکن
همدربحثقیرآن هامشارکت خواهدکرد.واحدیان
در خصوص تثبیت مالکیت خانههای روســتایی نیز
گفت:بامشارکتادارهکلثبتاسنادوامالکاستان
برای تثبیت مالکیت و رفع دعــاوی مردم و همچنین
استفاده از این اسناد برای دریافت تسهیالت بانکی،
تاکنون ۲۳۱هزار جلد ســند شــش دانگ روستایی
برای خانههای قدیمی یا بازســازی شده داخل طرح
هادی،تحویلمردماستانشدهاست.

مدیرکلراهوشهرسازیخراسانرضوی
خبرداد:

تعیینتکلیفاراضیطرحنهضت
ملی مسکن در گناباد و بجستان

مدیرکل راه وشهرســازی خراســان رضوی گفت:
موضــوع تامیــن زمیــن بــرای ســاخت واحدهای
مسکونی طرح نهضت ملی مســکن در شهرستان
های گنابــاد و بجســتان بررســی و تعییــن تکلیف
شد.به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره
کل راه و شهرسازی خراسان رضوی ،عباس یوسف
زاده ،مدیرکل راه و شهرســازی اســتان خراســان
رضــوی گفــت :در پاالیــش اولیــهای که از ســوی
وزارت راه و شهرسازی انجام شــده است ،بیش از
 147هزار نفر واجد شــرایط در اســتان خراســان
رضوی شناخته شدند که در مرحله تایید نهایی قرار
دارند.وی در خصــوص تامین زمیــن طرح نهضت
ملی مسکن در این شهرســتان ها گفت :از اراضی
مورد نیــاز ایــن طــرح در شهرســتان هــای گناباد
و بجســتان بازدیــد شــد که پــس از تعییــن تکلیف
موقعیت ایــن اراضی ،طــرح وارد مرحلــه اجرایی
خواهد شد تا افراد واریز کننده وجه به صورت کامل
به پروژهها وصل شوند.
این نانواییها داده میشود باید پخت شود و دوم
این که این نان به دست مردم برسد چرا که بعضی
نانواییهــا نان را میپزنــد ولی به رســتورانها،
مجتمع هــا و  ...میدهنــد؛ باید نان را به دســت
مردم بدهنــد .مورد دیگر این کــه در محله تبلیغ
شــود که این نانوایــی از  7صبح تا  12شــب نان
میپزد.
•پروانه نانواییهای متخلف باطل میشود

فرماندار با بیان این که احتمال دارد از کارخانه
یا حــوزه حمــل تا کســی کــه میخواهــد درغله
دســتور دهد ،تخلف کنند ،اظهار کرد :شما باید
نظارت داشــته باشــید اگــر آرد به موقع نرســید
یا بــه هردلیلــی آن را دیر دادند گــزارش کنید تا
ایــن  300نانوایی تعطیل نشــود .همچنین این
نانواییها باید نان ساده پخت کنند و حق ندارند
با این آرد ،نانهای روغنی ،شیرمال و  ...بپزند.
عالوه بر این ،داوری با ذکــر این که نانواییهای
اطراف ممکن اســت از این فرصت سوء استفاده
کنند ،از بسیج خواست هر ناظری به نانواییهای
نزدیک خود نیز سرکشی داشــته باشد .به گفته
داوری  100گروه بازرســی هم برای نظارت در
نظر گرفته شده است و در صورت مشاهده تخلف
عالوه بر قطع شــدن ســهمیه ،پروانه آنها باطل
خواهد شــد و هیچ نانوایی اجازه ندارد با عنوان
تعمیرات تعطیل باشد .فرماندار به اجرای طرح
برکت  2که با همکاری نهادهای مختلف برگزار
میشود نیز اشاره کرد.

