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اقتصادی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

سیل به کشاورزی خراسان رضوی
بیش از 770میلیارد ریالخسارت زد

رئیس ســازمان جهاد کشاورزی خراســان رضوی گفت:
بارندگی ها و ســیالب هــای  10روز پایانی اردیبهشــت
مــاه  770هــزار و  543میلیــون ریال خســارت به حوزه
کشاورزی استان وارد کرد.
مجتبی مزروعــی،در گفت و گو بــا ایرنا افزود :بــر اثر این
بارندگی ها بــه هفت هزار و  905هکتار از کشــتزارهای
اســتان  171هزار و  868میلیــون ریال و بــه  15هزار و
 894هکتار از بــاغ های منطقــه نیز  514هــزار و 909
میلیون ریال آسیب رسید.
وی گفت :تلف شــدن هزار قطعه ماهی و  638راس دام
ســبک از دیگر خســارت های بارندگی های شــدید 10
روز گذشته در استان اســت .مزروعی افزود :عالوه بر آن
 783هزار و  508میلیون ریال خســارت به تاسیسات و
ساختمان های کشــاورزی و منابع آب اســتان وارد شده
است .وی اظهار کرد :مبالغ اعالم شده برآورد اولیه است
و مبلغ نهایی خسارات بارندگی ها و سیل اخیر در استان
در حال جمع بندی است.

نایبرئیساتاقبازرگانیایرانوچین

فاینانس خط آهن تهران -مشهد
ادامه دارد

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با تاکید بر این که
سابقه همکاری و حضور شــرکتهای چینی در ایران به
پیش از اعمال تحریمهای هســتهای باز مــی گردد و من
فکر نمی کنم اتفاقات سیاســی برجــام تاثیری در حضور
این شرکتها در ایران داشته باشد ،گفت :فاینانسهای
ما با چین به دو قسمت تقسیم میشود قبل از برجام و بعد
از برجام .پس از امضای توافق هستهای سه خط اعتباری
توسطاگزیمبانک،بانکتوسعهزیرساختچینوموسسه
مالی ســی تی بی برای ایران باز شــد که مهم ترین آن ها
فاینانس خط آهن برقی تهران -مشهد توسط اگزیم بانک
چین اســت که اکنون ادامه دارد و هیچ صحبتی مبنی بر
توقف آن مطرح نشده است.
مجید رضــا حریــری در گفتوگو بــا خبرنــگار اقتصادی
ایلنا در خصــوص خبر توقف فعالیت چند شــرکت چینی
در چابهــار اظهار کرد :مــن اطالعی در ایــن زمینه ندارم
و فکــر نمیکنــم شــرکتهای چینــی در آن جــا فعالیت
مهمی داشته باشند ،شــرکتهای خارجی در آن منطقه
بیشتر هندی و افغانی هســتند و چینیها نقش چندانی
در آن جا ندارند.وی در خصــوص همکاریهای بانکی و
خطوط اعتباری چین گفت :تا این لحظه هیچ گونه خللی
درخصوص همکاری تجاری شرکتهای چینی با ایران
و خطوط اعتباری به وجود نیامده اســت و با توجه به سفر
رئیس جمهــور در آینده نزدیک به چیــن این همکاریها
گسترش خواهد یافت.

جانشیناستانداردرشورایآردوناناستان:

مشکل تامین آرد مورد نیاز
نانواییها به ستاد تنظیم بازار
کشورمنعکسشد

چند هفتهای اســت که کارخانههای آرد اســتان از دادن
آرد مــورد نیاز نانواییهــای آزادپز خــودداری میکنند و
این موضوع فشار زیادی را به نانواییها وارد کرده است.
مدیرعامل شــرکت غلــه و خدمــات بازرگانــی منطقه 5
کشور این موضوع را ناشی از همکاری نکردن کارخانهها
در خرید گنــدم از بورس کاال دانســته اســت.با این حال
جانشین استاندار در شورای آرد و نان استان در خصوص
پیگیری های صورت گرفته در این باره به خراسان رضوی
گفت :این موضوع به ستاد تنظیم بازار کشور ارجاع شده
و قرار اســت معاون وزیر صنعت این موضــوع را بهصورت
جدی پیگیری کند تا تصمیمگیری نهایی در ستاد تنظیم
بازار اتخاذ شــود زیرا ایــن تصمیم به صــورت متمرکز در
تهــران اتخــاذ شــده و از حیطه اختیــارات اســتان خارج
است .رســولیان افزود :با توجه به سیاستهای دولت در
حمایت از بورس کاال ،شرکتهای آرد و نان به نمایندگی
از نانواییها باید گندم مدنظر خود را از طریق بورس کاال
خریداری کنند اما با توجه به این که ممکن اســت برخی
با ســازوکارهای بورس کاال آشنایی نداشــته باشند ،این
مشکالت اخیر به وجود آمده است.
وی تاکیــد کرد :ما پیشــنهادهایی در این زمینه به ســتاد
تنظیم بازار کشــور دادیم که با توجه به ایــن موضوعات و
آماده نبودن برخی ســازوکارها فع ً
ال شیوه دیگری برای
خرید گندم در نظر گرفته شــود .البته باید توجه داشــت
این سیاست دولت به منظور شفافسازی قیمتهاست.
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در اولین نشست شورای حفاظت از منابع آب استان و کارگروه سازگاری با کم آبی مطرح شد

اخبار
استاندار در جلسه ستاد بزرگداشت
ارتحال امام خمینی(ره) مطرح کرد:

برگزاری 367برنامه برای
بزرگداشت یاد امام خمینی(ره)
و شهدای  15خرداد

ضرورتتعیینمیزانمصرفآبدربخشهایمختلف
اولین نشســت شــورای حفاظت از منابــع آب اســتان و کارگروه ســازگاری با کم
آبی روز گذشــته با حضور مســئوالن ایــن حوزه و با بررســی پیامدهــای بحران
آب ،خشکســالی های تهدید کننده ،انســداد چاه های غیر مجاز،وضعیت آبی
دشتهای استان ،اصالح فرهنگ مصرف گرایی آب ،حجم مصرف آب کشاورزی
و آب شرب و ...در استانداری برگزار شد.

گزارش جلسه
ملیحه رفیع طلب

بــه گــزارش خراســا نرضوی ،عالیــی
سرپرست شــرکت آب منطقه ای استان نیز
در این جلســه با اشــاره به این که خراســان
رضــوی بــا خشکســالی کــم ســابقه ای
روبهروســت ،افزود :پیامدهــای بحران آب
در حوزه هــای کمــی و کیفی نمــود دارد با
این همه توانســته ایم برنامــه مدونی را بین
بخش های مختلف از جمله آب منطقه ای و
جهاد کشاورزی استان پیش بینی کنیم به
طوری که همدلی و هماهنگی خوبی شکل
گرفته اســت و وعــده می دهیــم در اجرای
مصوبات برای عبور از بحران کم آبی با یک
نگاه پیش رویم.
وی گفت ۵۲۶ :مصوبه نتیجه  ۹۲کارگروه
برگــزار شــده طی ســال گذشــته بــوده که
براســاس ایــن مصوبــات و دیگربرنامــه
ریــزی هــای انجام شــده جمعــا دو هــزار و
 ۳۹حلقه چاه غیر مجاز در اســتان مسدود
شــد ،همچنین برنامــه ریــزی کــرده ایم تا
در ســال  ۱۸ ،۹۷درصد از بســتر رودخانه
های استان را آزاد سازی کنیم و پیامدهای
اجتماعی این اتفاق را قطعا پیش از انجام آن
بررسی خواهیم کرد.
محمد مقدوری معاون استاندار هم در این
نشســت گفت:الزم اســت تا اعــداد و ارقام

مربوط به مصرف آب اســتان در بخش های
مختلف را تدوین کنیم تا به یک جمع آوری
واحد و مورد تایید همه اعم از تمام کســانی
کــه در ایــن حــوزه کار مــی کننــد و مصرف
کنندگان دست یابیم و بعد از آن همه از این
آمارها برای برنامه ریزی و هدف گذاری ها
به صورت واحد تبعیت کنند .
وی با تاکیــد بر این که تکلیــف این موضوع
حداکثر تــا آخر هفته باید مشــخص شــود،
افزود :عالوه بر بخش شــرب ،بایدمشخص
شــود در بخــش صنعــت و بهداشــت چــه
اقداماتی انجام شــده و برنامه ای مدون در
این خصوص تدوین شــود تا در ایــن زمینه
برنامــه ریــزی صــورت گیــرد ،از حالت تک
بعدی خارج شود و عناوین برنامه ها معین و
با سرفصل های مشخص ارائه شود.
وی افزود :تدوین سند آب استان و اقدامات
دیگری ماننــد وصل کنتور هوشــمند برای
 ۱۰هــزار حلقه چــاه کــه آبفای مشــهد در
خصوص اصالح شــبکه هــا و کاهــش پرت
آب انجــام داده ،قابــل تقدیــر اســت و بایــد
ادامه یابد .
وی بــا بیــان این کــه در انســداد چــاه های
غیر مجــاز تنش هــای جــدی نیز بــه وجود
آمد ،افزود :کاهش تنــش های اجتماعی با
ایجاد هماهنگی در این بخش ازمهم ترین
بحث هاســت  .دربــاره انســداد چــاه های
غیر مجاز در هر شهرســتان باید شرکت آب

سرپرست
شرکت آب
منطقه ای
مصرف آب
کشاورزی در
استان را ۸۳
درصد و رئیس
برنامه و بودجه
استان ۸۹
درصد اعالم
کرد

منطقــه ای اســتان قبــل از ورود بــه اقدام،
موضوع را بــا فرمانــداری و شــورای تامین
استان در میان بگذارند و مصوبه را دریافت
کنند و بعد وارد عمل شوند.
مقــدوری بــا تقدیــر از همــکاری هــای
جهادکشــاورزی در کاهــش مصــرف آب
این بخــش تاکید کرد :اگر همــکاری جهاد
کشــاورزی نبود امکان نداشــت بتوانیم در
هــدف گــذاری صــورت گرفته به درســتی
پیش برویم.
وی تصریــح کــرد :تغییــر اقلیــم و کاهــش
نــزوالت جــوی ،موضوعــات اجتماعــی و
مسائلی را هم که مردم با آن مواجه هستند
نمی توانیم نادیــده بگیریم و الزم اســت در
برخورد با مسئله کم آبی با این دو مالحظه

پیــش رویــم و دربــاره هیــچ کــدام کوتاهی
نکنیم.
اما یکی از مسائل قابل تامل در این نشست
اختالف نظر مسئوالن بر سر میزان مصرف
آب در بخــش کشــاورزی بود به طــوری که
عالیــی سرپرســت شــرکت آب منطقــه ای
مصــرف آب کشــاورزی در اســتان را ۸۳
درصــد و رضــا جمشــیدی رئیــس برنامه و
بودجــه اســتان  ۸۹درصد اعالم کــرد .در
نهایت محمد مقــدوری معــاون هماهنگی
امور عمرانی استانداری خراسان رضوی با
تاکید بر این که درصد مصرف آب کشاورزی
در استان کاهش یافته اســت ،گفت :بااین
حال میزان نهایی مصرف آب در ســال ۹۶
هنوز اعالم نشده است.

سرپرست حوزه اقتصادی استانداری خراسان رضوی

معرفی  ۹۷۵طرح به بانک های استان برای دریافتتسهیالت اشتغال روستایی
سرپرست حوزه اقتصادی استانداری خراسان
رضوی گفت :تاکنون  975طرح برای دریافت
یک هزار و  650میلیارد ریال تسهیالت از محل
اعتبارات اشتغال روستایی به بانک های استان
معرفی شده است.
به گــزارش روابــط عمومــی اســتانداری  ،علی

رسولیان افزود 374:طرح دیگر نیز با اعتبار یک
هزار و  170میلیارد ریال در بانک های اســتان
در حال تصویب است.
به گفته وی ،بر اســاس برنامه ریــزی های انجام
شــده تا پایان خردادماه ســهمیه اولیــه ابالغی
بــه اســتان از محــل  120هــزار میلیــارد ریال

تسهیالت اشــتغال روستایی وعشــایری جذب
می شود.
رســولیان بیان کرد :بــه منظور تســریع در روند
انجام امور  ،فرمانداران به عنوان روسای کمیته
های فنی شهرســتان ها و دستگاه های اجرایی
و بانــک هــای اســتان موظف شــده انــد در بازه

زمانی مشخصی طرح ها را بررسی و تسهیالت
را پرداخت کنند .رسولیان گفت :زمان بررسی
برای کمیتــه های فنی یــک هفته  ،دســتگاه ها
چهار روز و بانک ها یک هفته تعیین شــده است
که باید در ایــن فرصت طرح های اشــتغال زای
روستایی را بررسی و عملیاتی کنند.

اســتاندار گفت :با توجه به این که مراسم سالگرد رحلت
امام(ره) بــا ماه مبــارک رمضان همزمانشــده اســت ما
کاروان اعزامی به مرقد امام نخواهیم داشــت اما بیش از
 376برنامــه طی روزهــای چهاردهــم و پانزدهم خرداد
به مناســبت رحلت امام(ره) و قیام  15خرداد در اســتان
خواهیم داشت.
به گزارش خراسان رضوی ،علیرضا رشیدیان در هفتمین
جلسه ستاد بزرگداشت بیست و نهمین سالگرد ارتحال
ملکوتی امام خمینی(ره) با بیان این که نهضت امام(ره)
و انقالب اسالمی ریشه در قیام  15خرداد دارد ،تصریح
کرد :احیای یاد و خاطره شــهدای این قیام ،احیای یاد و
خاطره بنیانگذار انقالب یعنی امام خمینی(ره) است.
وی تأکید کرد :باید بهگونهای برنامهریزی شود که در این
ایام هیچ روستا و شهری بدون مراســم نباشد .البته باید
توجه داشت طبق ابالغیه دولت هیچ اداره دولتی اجازه
نــدارد از محل بودجه دولــت هزینهای را بــرای برگزاری
مراسم افطار اختصاص دهد و باید از کمک خیران و دیگر
منابع برای این منظور هزینه شود.
وی بابیــان این که  29ســال از عــروج ملکوتــی امام(ره)
گذشته است ،افزود:برخالف آن چه در دنیا مرسوم است
رهبران مدتی پس از وفات به فراموشی سپرده میشوند
اما حرکت خالصانه و ارتباط صادقانه امام(ره) با مردم و
ساده زیستی و همرنگ با مردم بودن این مرد الهی باعث
شده است بعد از گذشت  29سال هنوز مردم پای آرمان
های امام(ره) و انقالب بایستند.
رشــیدیان تأکید کرد :یکی از برنامههای دشــمن ،ایجاد
گسست نســل ها و فراموشــی بین نســل جوان با بعضی
ارزشهای تاریخی اســت برای همین میبینید خیلی از
کسانی که چهرههای فاسدی بودند شروع به تاریخنگاری
آن هــم بهصــورت انحرافــی و جعلــی میکنند لــذا ایــن
مناسبتها زمان بینظیری اســت که ما میتوانیم تاریخ
سراســر افتخار انقالب اســامی را بازگو کنیــم و در این
زمینه بایــد ظرفیتهــای انقــاب را در این ایام به نســل
جدیدمان منتقل کنیم.
وی همچنین با اشــاره به جنایتهای اســرائیل و انتقال
ســفارت آمریکای جنایتکار به قدس شــریف اظهار کرد:
در شــرایط کنونی مــا نیازمند آن هســتیم که در مراســم
راهپیمایــی روز جهانی قــدس بیشازپیش شــرکت و از
آرمان های اســام و فلســطین که آرمان های امام راحل
هستند ،دفاع کنیم.
در ادامه این جلســه ،رئیس شــورای هماهنگی تبلیغات
اسالمی استان به تشریح برنامه ها و مراسم ستاد ارتحال
امــام(ره) در اســتان پرداخــت و گفــت :در روزهــای13
و  14و  15خرداد 12 ،برنامه متمرکز در ســطح استان
پیشبینیشــده اســت که پنج برنامه آن در مشهد برگزار
خواهد شد.
حجتاالسالم سلطانی مهمترین اهداف برگزاری مراسم
را؛ احیای مبانی و اصول فکری امام خمینی(ره) بهعنوان
راهبرد اصلی نظــام مقدس جمهوری اســامی ،ترویج،
تعمیق و توســعه اندیشــههای امــام(ره) بهعنوان مســیر
آینده انقالب اســامی ،تبیین شــخصیت فکری و علمی
امام خمینی(ره) و معرفی به نســلهای آینــده انقالب و
زنده نگهداشتن یاد و خاطره قیام یوم ا 15 ...خرداد سال
 1342بهعنوان مبدأ نهضت اسالمی ایران برشمرد.

معاوننظارتوبازرسیسازمانصنعت،
معدنوتجارتاستان:

نگرانی بابت ذخیره کاالهای
اساسی وجود ندارد

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت ،معدن و تجارت
خراســان رضوی گفت :تامیــن مایحتاج ضــروری مردم
در ماه مبارک رمضان از اولویتهای دولت بوده که براین
اســاس در اســتان خراســان رضوی هیــچ نگرانــی بابت
کمبود این ذخایر نیست در حالی که در انبارهای دولتی و
خصوصی برای سه ماه آینده ذخیره برنج موجود است.
به گــزارش خراســان رضــوی ،علــی باخــرد با بیــان این
که اتفاقاتارزی اخیردر عرصهبینالملل فضاینظارتی
دقیق تری را میطلبد ،افزود :بااین حال کاالهای اساسی
مورد نیاز مردم با تخصیص مابه التفاوت قیمت نهادهها با
ارز  3800تومان برای وارد کننــده در اختیار مردم قرار
میگیرد.
وی ،با اشاره به اجرای طرح نظارتی در پایگاههای مستقر
در استان افزود :این طرح با مشارکت سازمان های مربوط
و با  250نفر بازرس و  100نفر ناظر افتخاری از ابتدای
ماه رمضان در حال اجراست.
وی با بیان این که قیمت کاالهای طرح نظارت همچون
برنج هنــدی  1121در بازار هــر کیلو پنج هــزار و 600
تومان است ،افزود :برنج  pr11با قیمت هرکیلو 3600
تومان ،برنــج تایلندی  3900تومان ،گوشــت گوســاله
منجمــد  23هزارتومــان ،مــرغ منجمــد  6200تومان،
روغن نباتی با  15درصد زیر قیمت مندرج و شــکر سفید
 3100تومان است.
باخــرد بــا اعــام ایــن کــه قیمــت هــر کیســه برنج
پاکستانی بیشــتر از  80هزارتومــان ،تخلــف محســوب
میشــود ،گفــت :برنج برند شــاندیز بــا قیمــت  76هزار
تومان در بازار موجود اســت و میانگین قیمت برنجهای
پاکستانی حدود  75هزار تومان است.

