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وزیر اقتصاد با تاکید بر تصمیم سران نظام برای بازگشت
اقتصاد به دوران رونق گفت :بدهی دولت به  ۶۰۰هزار
میلیاردتومانرسید.بهگزارش مهر طیبنیادرجلسههم
اندیشیباکمیسیوناقتصادیمجلسدرمشهد کهدرجوار
حرم رضوی برگزار شد گفت :سران نظام عزم جدی برای
ورود به دوران رونق اقتصادی دارند و از آن باید برای رشد
اقتصادی مستمر و پایدار استفاده بهینه کرد .وزیر اقتصاد
مشکالت نظام بانکی و بدهی های گسترده دولت را دو
چالشبزرگ درایجادرکودچندسالاخیردانستوافزود:
مرکزیبرایشناساییبدهیهایدولتدروزارتاقتصاد
دایر شده که در بررسی های انجام گرفته رقم بدهی های
دولت ۶۰۰هزارمیلیاردتومانبرآوردشدهاست.ویبیان
کرد :هرچند این رقم در مناسبات بین المللی زیاد نیست
ولی نابه سامانی هایی را در کشور به وجود آورده است .وی
قدرتوامدهیپایین،نرخسودباالوانحرافنقدینگیبانک
هاراازمهمترینمشکالتنظامبانکیدانستودربررسی
عواملایجادآنگفت:سطحپایینسرمایهبانکها،میزان
باالیمطالباتغیرجارینظامبانکی،بدهیدولتبهبانک
ها،اضافهبرداشتبانکهاازبانکمرکزیوبنگاهداریآن
هاازمهمترینمسائلیاستکهبانکهاباآنروبهروبودهاند
وموجببروزمشکالتیبراینظامبانکیکشورشدهاست.
طیبنیاادامهداد:درسهسالاخیرنرخسودازتورمباالترو
فعاالن اقتصادی در بازپرداخت وام های خود ناتوان بوده
اند ،از طرفی منابع وام های بانکی نیز به سمت تولید مولد
حرکتنکردهوباعثبهرهمناسبنبردنتولیدازاینمنابع
شده است .وزیر اقتصاد بخش عمده ای از مطالبات بانک
ها را از نوع استمهال و تقسیط دانست و بیان کرد :ظرفیت
باالیی از سرمایه بانک ها درگیر این موضوع و از دسترس
خارج شده است و بانک ها با توان کمی اقدام به پرداخت
تسهیالتمیکنند.وییکیازمشکالتعمدهبانکهارا
موسسات مالی غیر متشکل دانست و اظهار کرد :با وجود
اینموسسات،بانکمرکزینمیتواندسیاستهایپولی
خودرادرجامعهاعمالکندوبهدلیلسلطهمالیآنهابانک
هابهنوعیمتضررمیشوند.طیبنیا بنگاهداریبانکها
دراقتصادکشورراموجبایجادمشکالتیدانستوگفت:
سودآورنبودنمطلوبفعالیتهایبانکی،مطالباتبانک
ها از دولت که گاهی به صورت واگذاری کارخانه و دارایی
های سرمایه ای پرداخت شده و مطالبات غیر جاری بانک
هاکهموجبتملکازافرادبدهکارشدهوباتوجهبهشرایط
اقتصادی امکان فروش آن ها نیست ،موجب ورود بانک ها
بهفعالیتهایبنگاهداریشدهاست.ویازبرنامهعملیاتی
تنظیم شده برای حل مشکل بدهی دولت و ترازنامه بانک
ها خبر داد و گفت :با اجرای این برنامه بدهی های نابه
سامان ساماندهی می شود و اجرای آن نه تنها هیچ گونه
اثری بر پایه پولی نخواهد داشت ،بلکه موجب شفافیت
صورتهایمالیبانکها،بانکمرکزیودولتبهویژهدر
محافلبینالمللیمیشود.ویهمچنینخواستاراجرای
طرحی شد که در آن بدهی های بانک مرکزی به دولت،
دولت به بانک ها و بانک ها به بانک مرکزی تهاتر می شود.
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مدیرعاملآبمنطقهایاستاندرپاسخبهخراسانرضویاعالمکرد

کاهشحدود 25درصدیذخیرهآبسددوستی
فقط 30درصدظرفیتسدهایاستانآبدارد
گزارش جلسه
محمد جواد رنجبر

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی از
کاهش حدود  25درصدی ذخیره آب سد دوستی
خبر داد .به گزارش خراسان رضوی ،محمد حسین
جعفری روز گذشته در نشست خبری در جمع
نمایندگان رسانه های گروهی استان در مشهد در
پاسخبهسوالخبرنگارخراسانرضویدربارهمیزان
آبذخیرهپشتسددوستیافزود:میزانذخیرهآب
سد دوستی طی امروز (دیروز) 339 ،میلیون متر
مکعب است که این رقم در 16مرداد434،1394
میلیون متر مکعب بوده است.
وی ادامه داد :سال گذشته در چنین روزی35 ،
درصد حجم مخزن سد دوستی پر آب بود که این رقم
امسال به 28درصد کاهش یافته است.
رئیس هیئت مدیره شرکت آب منطقه ای خراسان
رضویبااشارهبهاحداثسددوستیبررویرودخانه

هریرود،اظهارکرد:اینرودخانهدارایسیالبهای
ویژه است؛ بعضی سال ها آورد آب این رودخانه چهار
میلیارد متر مکعب و در یک سال نیز  36میلیون متر
مکعب بوده است.
ویافزود:درسالآبی 95-94حدود 130میلیون
متر مکعب آب وارد مخزن سد دوستی شده است که
به تناسب میانگین آب رودخانه ،آب کمی است.
جعفری با اشاره به این که هم اکنون  339میلیون
مترمکعبآبدرپشتسددوستیوجوددارد،ادامه
داد :نیمی از این آب سهم کشور ترکمنستان و نیم
دیگر سهم جمهوری اسالمی ایران است.
ویخاطرنشانکرد:تاپایانامسالهیچمحدودیتی
برای استفاده از آب سد دوستی برای مشهد نداریم؛
اما برای سال آینده نگران هستیم.
مدیرعامل آب منطقه ای استان با بیان این که طبق
برنامه امسال باید  75میلیون متر مکعب آب از سد
دوستی به مشهد منتقل شود ،افزود :تاکنون 34
میلیون متر مکعب از این مقدار به مشهد منتقل
شده است .وی درباره حقابه ایران از هریرود نیز

گفت :موضوع دریافت حقابه ایران از هریرود و
از افغانستان ،در باالترین سطح نظام جمهوری
اسالمی ایران در حال پیگیری است.

••تنها  30درصد ظرفیت سدهای استان
آب دارد

جعفری مجموع آب ذخیره شده در پشت سدهای
استان را هم اکنون 463 ،میلیون مترمکعب اعالم
کرد و افزود :این رقم در سال گذشته  510میلیون
متر مکعب بوده است .وی ادامه داد :هم اکنون فقط
 30درصد ظرفیت سدهای استان آب دارد .رئیس
هیئت مدیره شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
همچنینبااشارهبهاجرایطرحتعادلبخشیسفره
های آب زیرزمینی در استان ،گفت 11 :پروژه در
راستای احیای سفرههای آب زیرزمینی در حال
اجراست و میزان اعتبارات به این منظور در سال
گذشته  22میلیارد تومان بود که  40درصد از آن
تخصیصیافتواینمیزاناعتبارامسال 22میلیارد
و 500میلیونتوماناستکههنوزتخصیص نیافته

است.
وی درباره نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه
های آب مجاز کشاورزی نیز اظهار کرد :هشت هزار
و  812حلقه چاه تا پایان خردادماه مجهز به کنتور
شدند و تا مهر امسال نیز در مدار بهرهبرداری قرار
می گیرد که با نصب و بهرهبرداری از این کنتورها
برداشت غیرمجاز از چاهها کامال قابل کنترل
خواهد شد.
جعفری در پاسخ به سوال خبرنگار خراسان رضوی
مبنیبردلیلدریافتهزینهنصبکنتورهوشمندبر
روی چاه های آب کشاورزی از کشاورزان و اعتراض
آنان گفت :قانون تکلیف کرده این کار با هزینه بهره
برداران انجام شود.
وی همچنین در خصوص مباحث مالکیتی بند
گلستان با آستان قدس رضوی ،اظهارکرد :در
مقطعی قرار بود بند گلستان به آب منطقهای واگذار
شود اما نهایتا در حوزه حریم و مالکیت ،مباحث
قضایی باقی است.
مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب شرکت
آب منطقه ای خراسان رضوی نیز در این نشست
گفت:تاکنون 702چاهغیرکشاورزیبهکنتورهای
هوشمند مجهز شدند و تا پایان مهرماه این میزان به
 800حلقه چاه افزایش مییابد.
محمد احسان محمد زاده افزود :هزینه نصب هر
یک از کنتورهای آب چاه های کشاورزی 3.5 ،تا
 5میلیون تومان بوده است که توسط بهره برداران
[کشاورزان] پرداخت شده است.
وی ادامه داد :به طور کلی باید 2500حلقه چاه غیر
کشاورزی به کنتور هوشمند مجهز شوند ،همچنین
بین  30تا  40درصد چاههای شرب نیز به کنتور
هوشمندمجهزند.
مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب شرکت
آب منطقه ای استان همچنین با اشاره به این که
دوهزار و 380حلقه چاه غیرمجاز تا انتهای سال
مسدود خواهد شد ،بیان کرد :تا کنون  679حلقه
چاهغیرمجازمسدودشدهوامیدواریمتاانتهایسال
به میزان مشخص شده برسیم.
وی افزود :تعداد چاههای غیرمجازشناسایی شده
در استان  8500حلقه است که از این تعداد 300
حلقه چاه عمیق است.
معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی نیز در این نشست گفت :هدف از نصب
کنتورهای هوشمند برای چاه های آب این است که
به اندازه مصرف کنیم.
طاهری افزود :اگر به اندازه مصرف کنیم ،هیچ
مشکلیدردشتنخواهیمداشتومعیارآنایناست
که سطح آب زیرزمینی ثابت بماند .وی همچنین
حفظ و تعادل آبخوان ها را یکی از اولویت های مهم
اعالم کرد.

گفت و گو
رنجبر

استانداردرگفتوگوباخراسانرضویخبرداد

قول رئیس مجلس برای حمایت از
مشهد 2017

استاندار خراسان رضوی از قول رئیس مجلس برای
حمایت از مشهد  2017خبر داد .رشیدیان در گفت و
گو با خراسان رضوی با اشاره به دیدارهای جداگانه با
رئیس مجلس  ،آیت ا ...وحید خراسانی و حجت االسالم
والمسلمین جواد شهرستانی افزود :در این دیدار ها و
نشست ها سعی کردیم مباحث مربوط به مشهد  2017و
فرصتی را که برای مشهد به وجود می آید مطرح و در ابعاد
مختلف بتوانیم از آن استفاده کنیم .وی اظهار کرد :در
دیدار با دکتر الریجانی درباره کنفرانس بین المجالس
اسالمی صحبت کردیم تا بتوانیم از این فرصت استفاده
کنیم .استاندار افزود :رئیس مجلس هم اعالم کرد که
همه تالشمان را در این زمینه خواهیم کرد .البته برنامه
جلسات کنفرانس بین المجالس اسالمی از قبل تقسیم
و تعیین شده است .دکتر الریجانی گفت :برای این که
بتوانیم برش هایی از آن را دعوت کنیم ،به عنوان مثال
بخشجلسهنمایندگانخانممجالسکشورهایاسالمی،
مشکل خاصی نداریم؛ اما برای دعوت کل کنفرانس باید
مترصد باشیم اگر کشوری که سال  2017میزبان است،
انصرافداد،بتوانیمفوریاعالمکنیمکهماآمادگیداریم
که این کنفرانس را در ایران و شهر مقدس مشهد برگزار
کنیم .وی ادامه داد :راجع به خود این موقعیت و فرصتی
که می شود از آن برای افزایش ارتباطات بین کشورهای
اسالمی در حوزه مسائل مشترک ،به خصوص با توجه
به ظرفیت های فرهنگی ،تاریخی و بالقوه ای که استان
خراسان رضوی دارد ،استفاده کرد،دکتر الریجانی بسیار
تاکید داشت .رشیدیان خاطرنشان کرد :رئیس مجلس
همچنینبسیاربربهرهگیریازاینفرصتتاکیدکرد و بنا
شدویهمدراینحوزهکمککند.همچنینمصوبهدولت
را هم خدمت وی ارائه کردیم تا در حوزه های مختلف از
این موضوع حمایت کند که قول حمایت هم داد و به این
موضوع عنایت داشت .وی درباره دیدار با آیت ا ...وحید
خراسانی نیز گفت :در این دیدار ایشان هم درباره جایگاه
مشهد و اهمیت مشهد بسیار تاکید داشتند که در این
حوزه رهنمود های عمومی ارائه کردند .وی افزود :ایشان
به اهمیت جایگاه و معرفی مشهد به صورت درست برای
کشورهای اسالمی و گفتمان امام رضا(ع) برای وحدت
بخشی بین مسلمانان اشاره داشتند که تحقیقا بیش از
 98درصد مسلمانان جهان روی حب پیامبر (ص) و اهل
بیت(ع)ایشانهیچمشکلیباهمندارندودرصدکمی که
افرادی به نام ناصبی و تکفیری و  ...هستند ،اقل در جامعه
مسلمانان هستند که هدایت این ها توسط کشورهای
دشمن با اسالم در حال انجام است .رشیدیان با اشاره
به نشستی با حجت االسالم والمسلمین شهرستانی
نیز گفت :وی اقداماتی را در زمانی که نجف پایتخت
کشورهای اسالمی شده بود ،در آن جا در زمینه های
مختلفانجامدادهبودکهتجاربخودرابیانکردوباتوجه
بهاینکهوینمایندگیآیتا...سیستانیرادارد،درحوزه
اقدامات وحدت بخش در نحله های مختلف شیعه و شاخه
هایمنتسببهتشیع،میتواندنقشآفرینیوکمککند.

چهره ها و خبرها
دبیرانجمنصنفیخدماتمسافرتهواییاستان:

هیچ توری مشهد را به مقصد ترکیه ترک نکرده است
دبیرانجمنصنفیخدماتمسافرتهواییخراسانرضویگفت:هیچتوری
مشهدرابهمقصدترکیهپسازممنوعیتاینسفرترکنکردهاست.فرقانیدر
گفتوگوبا تسنیم اظهارکرد:همچنانفرستادنتورازتمامکشوربهمقصد
ترکیهممنوعاستاماچندآژانسهواپیماییدرتهرانتعدادیمسافردرقالب
گروه به این کشور اعزام کردهاند .وی با بیان این که بعد از جریان کودتا در
ترکیه تعداد زیادی از آژانسهای هواپیمایی در خراسان رضوی با ضررهای
میلیاردیمواجهشدهاند،خاطرنشانکرد:هماکنونوحدترویهبرایسفربهترکیهوجودندارد بهاینمعنیکه
درحالیکهحرکتتورهایگردشگریبهمقصداینکشورممنوعاست،پروازهایآنطبقبرنامهانجاممیشود.

از میان خبرها
اقتصاد

مدیرعاملبانکپارسیان:

 ۹۰هزار حساب در تعاونی ثامن
الحجج(ع)تعیینتکلیفنشدهاست
مدیرعامل بانک پارسیان از ارائه بسته پیشنهادی خبر
داد که در صورت عملی شدن آن ،تکلیف سپردهگذاران
کالن تعاونی اعتباری ثامن الحجج به زودی مشخص
خواهد شد .کورش پرویزیان در گفتوگو با ایسنا،
درباره آخرین وضعیت تعیین تکلیف سپردهگذاران این
تعاونی به ویژه سپردههای کالن و چند  ۱۰۰میلیونی و
زمان پایان آن توضیح داد :بانک پارسیان پیشنهادهایی
را درباره رسیدگی به شرایط سپرد ههای کالن و آن
چه باقی مانده به مراجع تصمیمگیری ارائه کرده است
که اگر در دستور کار قرار گیرد در فاصله زمانی بسیار
کوتاهی این بانک توانایی حل و فصل مسائل باقی مانده
را خواهد داشت.
وی با بیان این که بانک پارسیان تنها اجرا کننده
ابالغیههای بانک مرکزی است ،ادامه داد :البته در این
زمینه باید دولت از بانک مرکزی حمایت کند تا بتواند با
کمک دستگاههای قضایی و امنیتی ،پیشنهادهای ارائه
شده و سایر سیاست های الزم را اجرایی کند.
مدیرعامل بانک پارسیان همچنین آخرین آمار از
رسیدگی به پرونده سپرده گذاران را اعالم کرد و گفت:
تاکنون یک میلیون و  ۳۵۰هزار سپرده از سوی بانک
پارسیان تعیین تکلیف شده و  ۹۰هزار حساب متعلق به
 ۴۵هزار نفردیگر باقی مانده است که سپردههای کالن
را نیز شامل می شود .آن طور که پرویزیان اعالم کرد
بانک مرکزی تاکنون حدود  ۲۰۰۰میلیارد تومان خط
اعتباری برای پرداخت وجوه سپردهگذاران ثامن الحجج
به بانک پارسیان پرداخت کرده است .ثامن الحجج
از موسسات غیرمجازی بود که از اواسط سال گذشته
مسائل مالی و ساختاری آن به اوج رسید و با مشکالتی
در پرداخت وجوه سپردهگذاران روبه رو شد .پس از آن
بانک مرکزی و دستگاههای قضایی تصمیم به واگذاری
تعهدات این تعاونی به بانک پارسیان گرفتند و از نیمه
بهمن ماه سال گذشته رسما تعیین تکلیف سپردهگذاران
این تعاونی به صورت مرحلهای آغاز شد.

معاونبهبودتولیداتگیاهیسازمانجهادکشاورزیخراسانرضوی:

مدیرعاملشرکتشهرکهایصنعتیخراسانرضویخبرداد:

افزایش 33درصدی برداشت کلزا در استان

تشکیل شورای مشورتی با حضور تشکل های صنعتی

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی
گفت :با پایان فصل برداشت ،بیش از چهار هزار تن کلزا از مزارع این استان
برداشت شد که این رقم نسبت به پارسال  33درصد افزایش دارد.
نجفقلی صالحی دیروزدر گفت و گو با ایرنا افزود :این میزان برداشت از
سطح 2400هکتار کشتزار کلزا در شهرستان های مختلف استان صورت
گرفت .وی گفت :پارسال 2700تن برداشت محصول کلزا در استان ثبت
شده بود .معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی اظهار کرد :سطح زیر
کشت کلزا نیز در سال گذشته  1500هکتار بود که در سال زراعی جاری  60درصد افزایش یافته است.

مدیرعاملشرکتشهرکهایصنعتیخراسانرضویتالشجدیوهمت
مضاعفرازمینهسازدستیابیبهاهدافعالیاقتصادمقاومتیبرشمردوبیان
کرد:تشکیلشورایمشورتیباحضورتشکلهایصنعتی،مدیرانمنتخب
واحدهایصنعتیوصاحبنظرانمتخصصوخبرهصنعتی،بازخوردهای
خوبیرابرایمدیریتبهتراینحوزهدراختیارماقرارمیدهدکهسببکشف
ایده های جدید با استفاده از این جریانات فکری می شود .به گزارش روابط
عمومی شهرک های صنعتی خراسان رضوی ،مهدیزاده مقدم افزود:توسعه صنعتی و دستیابی به اهداف
عالی سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامه های دولت از اهداف محوری این شرکت محسوب می شود.

گزارشمیدانیخراسانازافزایشقیمتبرخیموادغذایی

گزارش جلسه

دومینویافزایشقیمتموادغذاییبهحبوبات رسید

رنجبر

استاندار خراسان رضوی اذعان کرد:

برنج وارداتی چیست؟ تصریح کرد:دولت مرزها را بر
ورود برنج های خارجی مسدود کرده است دلیل آن
هم حمایت از برنج کاران ایرانی است.

بوروکراسی سنگین و سخت برای
سرمایه گذاری خارجی

درچند روز گذشته که خبرهایی مبنی برافزایش
قیمت روغن وشکر داشتیم اطالع یافتیم که
قیمت حبوبات نیز افزایش یافته است .باتوجه به
اهمیت قیمت موادغذایی درسبد مصرفی خانوار
ومقایسه قیمت فعلی باچندماه گذشته خبرنگار
خراسان رضوی به مرکز فروش موادغذایی در بولوار
مصلی رفت و وضعیت قیمت ها رابررسی کرد.
به گزارش خراسان رضوی ،یکی از مدیران فروشگاه
موادغذایی در بولوار مصالی مشهد در باره نرخ
مواد غذایی می گوید :شکر 60درصد ،روغن
9درصد،برنج وارداتی 10درصد گران شده است
واین گرانی باعث شده تقاضا برای خرید کمتر شود.

••افزایش حبوبات ناشی از دور بودن از
فصل تولید است

واردیک فروشگاه مواد غذایی دیگر می شوم .مدیر
این فروشگاه از افزایش نرخ حبوبات خبر می دهد.
وی می گوید:عالوه بر آن خرده فروشان حبوبات
کلی می خرند وخودشان بسته بندی می کنند وبا
قیمت با التری به مصرف کننده عرضه می کنند تا
سود بیشتری نصیب خودشان کنند.
ویمیافزاید:لوبیاچیتیازکیلویی7500تومانبه
کیلویی 9000تومان افزایش یافته است وهمچنین
لوبیا قرمز ،نخود وعدس هم گران شده است.

••90درصد مواد پایه تولیدی روغن
وارداتی است

استاندارخراسانرضویبوروکراسیبرایسرمایهگذاری
خارجی در کشور را سنگین و سخت دانست .به گزارش
خراسانرضوی،علیرضارشیدیان جمعهگذشتهدرجلسه
ستاد اقتصاد مقاومتی استان که با حضور رئیس و اعضای
کمیسیون اقتصادی مجلس در دفتر کار وی برگزار شد،
افزود :با وجود ظرفیت های فراوان در خراسان رضوی ،به
دلیلبوروکراسیسنگینوسختسرمایهگذاریخارجی،
طی سال گذشته در این استان  308میلیون دالر و در سه
ماهه امسال 54میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی شده
است .وی ادامه داد :برای جذب سرمایه گذاری خارجی
باید مشوق ها افزایش یابد و قوانین و مقررات دست و پا
گیر رفع شود .وی همچنین خواستار تجدید نظر در نظام
درآمدهزینهاستانهاشدوگفت:بایددربارهموضوعقانون
معادنهمبرایسرمایهگذاریتجدیدنظرشودتاجذابیتی
برای سرمایه گذاری در این بخش ایجاد شود .وی افزود:
قانون موجود معادن هم جاذبه ندارد و هم درآمد حاصل
از آن شامل حال استان ها نمی شود .رشیدیان با تاکید بر
حفظ کیفیت تولید و کاهش هزینه های تمام شده تولید،
ادامهداد:تولیدسیماندراستانبهشدتضرررساناست
و باید به دنبال بازارهای جدید برای آن باشیم .وی افزود:
نیازبهبازارپولیجدیدداریمتابتوانیمنیازهایپولیاستان
ها را برطرف کنیم .رشیدیان مهم ترین مطالبه از اعضای
کمیسیوناقتصادیمجلسرارفعقوانینمغایرباسیاست
هایاقتصادمقاومتیاعالمکرد.محمدرضاپورابراهیمی
رئیسکمیسیوناقتصادیمجلسنیزدراینجلسهبابیان
این که هم اکنون هر اقدامی که انجام می شود فقط یک
پسوندمقاومتیبهآنافزودهمیشود،اظهارکرد:بایدوجه
تمایز ویژگی های اقتصاد مقاومتی و غیر مقاومتی تعیین و
ماموریت و چارچوب های آن روشن شود به گونه ای که اگر
رهبر انقالب بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح نمی کردند
آیا موضوعاتی غیر از آن چه امروز در دست انجام است ،
صورتمیگرفت؟دراینجلسهتعدادیازمدیراناستان و
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس مطالبی بیان کردند.

گزارش میدانی
علی بیات

••تغییر قیمت حبوبات

••افزایش قیمت برنج

به فروشگاه دیگری در این منطقه مراجعه می کنم.
در این فروشگاه انواع برنج وارداتی عرضه می شود.
از متصدی فروشگاه سوال می کنم مرغوب ترین
برنج وارداتی کیسه 10کیلویی باچه قیمتی عرضه
می شود؟ اودر پاسخ می گوید:برنج وارداتی مرغوب
یک کیسه 10کیلویی 55هزار تومان بود ولی االن
هر کیسه به  62هزار تومان رسیده است.
ویدرپاسخبهسوالخراسانکهدلیلافزایشقیمت

معاون بازرسی ونظارت سازمان صنعت،معدن
وتجارت خراسان رضوی هم در این باره می گوید:
به علت فاصله گرفتن حبوبات از فصل تولید ،نرخ
حبوبات افزایش داشته است .علی باخرد افزود:در
بخش حبوبات تولید کننده نیستیم اگر هم تولیدی
باشد خیلی جزئی است به این دلیل درصدی از نیاز
خارج از استان وبخش زیادی هم از خارج کشور
تامینمیشود.ویتصریحکرد:هرچهازفصلکشت
حبوبات دورتر می شویم قیمت این کاال هم افزایش
می یابد البته قیمت جهانی حبوبات هم افزایش
داشته که این عامل هم مزید بر علت شده است .

وی درباره افزایش قیمت روغن هم گفت90 :
درصدمواد پایه تولیدی روغن وارداتی است البته
هزینه های واردات افزایش یافته واز طرف دیگرتورم
داخلی هم باعث افزایش نرخ روغن شده است .علی
باخرد متذکر شد:به تازگی کارخانجات روغن کشور
درخواستی برای تنظیم قیمت ها داشتند که این
اقدام باعث شد روغن چند درصدی افزایش قیمت
داشته باشد و بین مصوبه ستاد تنظیم بازاردر
خصوص روغن وآن چه در بازار اتفاق افتاده ما
چالشی نمی بینیم.

••افزایش قیمت مرغ متناسب با افزایش
نهاده های تولید نیست

وی در باره دلیل افزایش قیمت مرغ درکشور تاکید
کرد :طبق گزارشی که به دست ما رسیده وزارت
جهاد کشاورزی برنامه هایی را در محدودیت تولید
داشته که منجر به ضرر تولید کننده نشود واین

محدودیت در جوجه ریزی باعث افزایش قیمت
مرغ شد چون هر سال عالوه بر میزان نیاز ،مازاد
تولید هم در کشور وجود داشت واین عامل باعث
ضرر وزیان تولید کنندگان می شد  .وی گفت:
ذکر این نکته اهمیت دارد که افزایش قیمت مرغ
متناسب با افزایش نهاده های تولید نیست وبیشتراز
نهاده های تولید است یعنی اگر فرضا قیمت سربه
سر سود تولیداالن 7500تومان باشد در بازار
8300تومان است واین فاصله غیر منطقی است.

وی افزود:دوستان در جهاد کشاورزی در حال برنامه
ریزی هستند که با توزیع مرغ منجمد نرخ مرغ را
کاهش دهند .وی درپاسخ به سوال خراسان که گفته
می شود دولت به منظور حمایت از تولید کنندگان
برنج وارداتی را ممنوع کرده است ،آیا این موضوع
صحت دارد؟ تصریح کرد:دولت موظف است که در
ستاد تنظیم بازار کشور تعادلی بین نیاز وتولید ایجاد
کند ولی این که به صورت عام جلوی واردات برنج
گرفته شود ما در این باره خبری کسب نکرده ایم.

خبر مرتبط
مدیرتنظیمبازارسازمانجهادکشاورزیخراسانرضویخبرداد:

آغاز توزیع 600تن شکر با هدف تعدیل قیمت در استان

مدیر تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت :با هدف تنظیم بازار و ایجاد
تعادل در قیمت شکر ،توزیع  600تن شکر در استان آغاز شده است .محمدرضا جوادی در
گفت و گو با ایرنا گفت :با توجه به افزایش قیمت شکر در ماه های اخیر ،سهمیه ای برای توزیع
در بازار برای مصرف خانوار و صنایع با هدف تامین نیاز و تنظیم بازار در استان در نظر گرفته
شده است .وی اظهار کرد :سهمیه تعیین شده وارد استان شده و آغاز توزیع این محموله از اواخر
هفته گذشته کاهش قیمت شکر در استان را در پی دارد .وی بیان کرد :بر این اساس قیمت هر
کیلوگرم شکر که در سطح عمده فروشی ها  35هزار ریال بود اکنون با پنج هزار ریال کاهش به
 30هزار ریال رسیده است .جوادی با بیان این که قیمت شکر به ازای هر کیلو در سطح خرده
فروشی  40هزار ریال عرضه می شود ،اظهار کرد :هر کیلو شکر در قالب طرح تنظیم بازار با
قیمت  28هزار و  500ریال به مردم عرضه می شود .مدیر تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی
خراسان رضوی گفت :پیش بینی می شود ظرف هفت تا 10روز آینده قیمت شکر در بازار مصرف
خانگی و عمده فروشی کاهش چشمگیری داشته باشد.

