اخبار

اقتصاد

گوناگون

مدیرکل اقتصادی استانداری:

برخورد و نظارت ها بر بازار تشدید
می شود

مدیرکلهماهنگیاموراقتصادیاستانداریگفت:نظارت
وکنترلبربازاروبرخوردبامحتکرانومتخلفانتشدیدمی
شود.به گزارش استانداری ،رســولیان افزود  :در نشستی
با دستگاه های نظارتی برنامه ریزی شد که با اجرای طرح
های جدید ،ورود گســترده ای در دو بعد نظــارت و کنترل
بر بازار و نیز برخورد با گران فروشی و احتکاربا هماهنگی
دستگاه قضایی داشته باشیم.وی ادامه داد :در این زمینه
برایمدیریتبازارازهمهظرفیتهایاستاناعمازاصناف،
سازمانصنعت،معدنوتجارت،تعزیراتحکومتیوحتی
بسیج اســتفاده می کنیم .وی گفت  :از ابتدای امسال هم
موضوع نظارت و کنترل بر بازار با جدیت دنبال شده و طی
هشت ماه گذشــته حدود 245هزار بازرسی از واحدهای
تولیــدی و توزیع انجــام شــده اســت .وی افزود:اصناف با
اجرای هفت طــرح مجزا اقدام بــه خودنظارتی و کنترل بر
بازارکردهاندنظارتدرحوزهنهادههایدامیوکشاورزی
همجدیترادامهمییابد .ویگفت:بهمنظورجلوگیریاز
هرگونهاجحافوانجامکارتخصصی،بازرسیدراینحوزه
باهمکاریجهادکشاورزیاستانانجاممیشود.

جمعیازجواناناصالحطلبخراســانرضویدرخصوص
انتخاباستاندارایناستانبهمعاوناولرئیسجمهورنامه
نوشتند .بهگزارشایسنا،دربخشیازایننامهبهجهانگیری
آمدهاست...:پسازگذشتششسالازاستقرارایندولت
هنوزشاهدتوجهجدیبهنصایحومطالباتنخبگان،دلسوزان
وکنشگرانسیاسیومدنیدرایناستاننبودهایم.شنیدهها
حاکیازآناستکهمســئولیتهایاستانیازجملهمقام
اســتانداریایناستان،قراراســتوجهالمصالحهدولتبا
ِ
برخیجریاناتغیرمرتبطباشــعارهایدولتتدبیروامید
شود،برداشــتماباتوجهبهتجربیاتگذشــتهایناستکه
در این میان نه تنها این گونه اهداف به دســت نخواهد آمد،
بلکه تنها چیزی که در این میانه آسیب خواهد دید ،اعتماد
مردمســختکوشوبــااخالصایندیــارخواهدبــود».در
بخشدیگریازایننامهآمدهاست...«:ازشماانتظارداریم
درجهتانتصاباســتانداریازجنستدبیروامید،آشنابه
حساسیتهاومسائل،چالشهاوویژگیهایخاصاستان،
مدیریتحولآفرینباتمامتوان،کوشاباشیدتادراینمدت
باقیمانــدهازعمرخدمتگــزاریدولتآنهمدرشــرایط
سختوپیچیدهامروز،دستکمشاهدثباتوتعاملباتمامی
نیروهایسیاسیاستانکهدردورهآقایعلیرضارشیدیان
تاحدزیادیجریانداشت،باشــیم».درپایانایننامهآمده
است«:ازاینروپیشنهادمامهندسقربانمیرزاییاستکه
شاخصهایفوقالذکر را دارا ست.امیداستکهباحضور
ایشان درصدر جایگاه اجرایی اســتان ،خراسان و ساکنان
خستهازافراطیگریهایشروزهایبهتریراتجربهکنند».

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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 65درصدسرپرستانخانواردراستانبستهحمایتیمیگیرند
گفت و گو
مسعودحمیدی

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اســتان با بیان
این که 65درصد سرپرستان خانوار در استان بسته
حمایتی دریافت می کنند ،در خصوص زمان ،نحوه
پرداختوگالیههایمردمدربارهبستههایحمایتی
دولت در اســتان توضیــح داد.به گزارش خراســان
رضوی ،پس از نوسانات ارزی ابتدای سال که منجر
به افزایش قیمــت کاالها،خدمــات و مایحتاج مردم
شد؛دولتبرایحمایتازقشرهایمختلفجامعه،
طرح بستههای حمایتی خود را با اعتباری معادل9
هزارمیلیاردتومانبادریافتمجوزازمجلسشورای
اسالمی از نیمه دوم آبان ماه به اجرا گذاشت .طبق
دستورالعملابالغیهیئتدولت،همهخانوارهای
ایرانی که کمتر از ســه میلیون تومــان درآمد ماهانه
دارندمشمولدریافتبستههایحمایتیمیشوند.
اما بعد از گذشت حدود  20روز از اجرایی شدن این
طرح،هنوزبهطورمشخصمعلومنیستچهکسانی
توانستهانداینبست هرادریافتکنندوسیلگالیههای
مردمدرخصوصاینکههنوزبستهحمایتیدریافت
نکردهاند و این که مشخص نیست باید برای دریافت
بستهها به کدام دســتگاه دولتی مراجعه شود ،آغاز
شد.بههمیندلیلسراغنمایندهعالیوزارتتعاون،
کارورفاهاجتماعیخراسانرضویکهمتولیاجرای
این طرح در استان است رفتیم تا جواب سؤاالت را از
وی جویا شویم.مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
استانبابیاناینکههدفاینطرحجبرانوکاستن
فشــارهای ناشــی از افزایش قیمتها بر قشــرهای
کمدرآمد جامعه است به خراســان رضوی گفت :بنا
بردستورالعملدولت بستههایحمایتیبهصورت
فراگیــر و مرحلــهای در حــال انجام اســت .یعنی در
مرحلهاولبنابهدستوردولتهموطنانتحتپوشش
نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی(
ره)وبهزیستیمشمولدریافتاینبستههاشدهاند.

•  ۲۲۷هزارخانوارتحتپوششکمیتهامداد
وبهزیستیبستهحمایتیدریافتکردهاند

محمد سنجری بابیان این که این مرحله از 20آبان
ماه در استان اجرایی شــد ،افزود 227:هزار خانوار
در اســتان که دربرگیرنده بیش از 590هــزار نفر از

جمعیتاستاناست،توانستندبستههایحمایتیرا
براساستعدادخانوارکه برایخانواریکنفره150،
هزار تومان ،خانوار دو نفره 200هزار تومان ،خانوار
ســ هنفره 250،هزار تومان ،خانوار چهارنفره300
هزار تومان و خانوارهای با بیش از چهار نفر جمعیت
 350هزار تومان بهصورت شــارژ کارت یارانه که در
اختیار سرپرســت خانوار اســت ،دریافت کنند.وی
دربارهگالیهبرخیشهروندانکهتحتپوششکمیته
امدادامامخمینی(ره)وبهزیستیهستندولیهنوز
موفقبهدریافتبستههایحمایتینشدهاند،گفت:
هماستانیهاییکهتحتپوششایندونهادهستند
ولی تاکنــون موفق بــه دریافت بســته حمایتی خود
نشدهاندمیتوانندبهمراکزکمیتهامدادوبهزیستی
شهرســتانهای محل ســکونت خود مراجعه کنند
تا از دالیــل و نحوه دریافت بســتههای حمایتی خود
اطالع یابند.مدیرکل تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی
استانادامهداد:مرحلهدوماینطرحکهدربرگیرنده
بازنشســتگان نهادهای مختلف و کارمندان دولت
استمستلزم تدویندستورالعملهایخاصی بود.
این دســتورالعملها طی دو روز گذشته صادر شد و
پرداختبستههایحمایتیبهاینگروهنیزآغازشده
است.اینبستههادرقالبپرداختمبلغ 200هزار
تومانبهکارمنداندولتکهکمترازسهمیلیونتومان
درماهحقوقدریافتمیکنند،درحالانجاماست.

•پرداختکنندگان مستمری ،متولی
پرداخت بستههای حمایتیاند
وی دربــاره گالیه برخی بازنشســتگان و مســتمری

بگیران،دربارهدریافتنکردناینبستههایحمایتی
نیزاظهارکرد:طبقآخریندستورالعملصادرشده
از ســوی دولــت ،پرداخــت بســتههای حمایتــی
بازنشستگان و مستمریبگیران به نهادهای متولی
پرداختکننــده مســتمری ایــن افراد واگذارشــده
است.ســنجری افــزود :اگر فردی بازنشســته تحت
پوشش صندوق بازنشستگان کشــوری است برای
دریافت بســته حمایتی خود به این صندوق مراجعه
کند .ســازمان تأمین اجتماعی نیز متولی پرداخت
بستههایحمایتیبهمستمریبگیرانتحتپوشش
خوداست.دولتمنابعمالیموردنیازبرایپرداخت
بستههای حمایتی را در اختیار این دستگاهها قرار
داده اســت.وی در خصــوص بســتههای حمایتــی
دولتبرایدیگرگروههایجامعهکهکارمنددولت،
بازنشسته ،تحت پوشــش کمیته امداد یا بهزیستی
نیستندنیزگفت :کارگران،رانندگانوشهروندانو
شاغالنودیگرقشرهایجامعهکهتحتپوششهیچ
کدم از این نهادهای فوقالذکر نیستند و کمتر از سه
میلیونتوماندرماهحقوقدریافتمیکننددرواقع
مســتحقترین گروه جامعه برای دریافت بستههای
حمایتیهستند.

•پایان آذر مرحله نهایی برای گروه نهایی
مدیــرکل تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی اســتان
افزود :شناســایی این گــروه از جامعه هدف برای
پرداخت بستههای حمایتی در حال تکمیل است
و تهیه بانکهای اطالعاتی از این قشر از جامعه در
مراحل نهایی اســت .امیدواریم تا پایان آذرماه با

تکمیل این بانک اطالعاتی ،پرداخت بســتههای
حمایتی ایــن گروه نیز آغاز شــود.وی درخصوص
گالیه کارگــران و رانندگان و شــاغالنی که کمتر
از ســه میلیون تومان درآمد دارند ولی هنوز بسته
حمایتــی خــود را دریافــت نکردهانــد نیــز گفت:
شناســایی و جمعآوری بانک اطالعاتی این گروه
بهصــورت متمرکــز در وزارتخانــه در حــال انجام
اســت و اســتانها کمترین نقــش را در این حوزه
دارند .اســتانها فقط می توانند مراحل اجرایی
را اطالعرســانی کنند و کمتریــن اطالعات را در
این خصوص دارند.سنجری درباره شناسایی این
گروه از جامعه توضیح داد :شناســایی کارگران و
افرادی که دارای کارمزد مشــخص هستند و حق
بیمه پرداخت میکنند انجامشده است .درواقع
کســانی که بهنوعی حق بیمه پرداخت میکنند و
دارای بانک اطالعاتی هستند قابلشناسایی اند.
اما مشــکلترین کار در شــرایط حاضر شناسایی
خانوارهایی اســت که هیــچ بانــک اطالعاتی در
هیچ مرکز و نهادی ندارند.

• افرادیکهدربانکاطالعاتیثبتنشدهاند
نیازمندترینافرادبهبستهحمایتیهستند

وی با تأکید بــر این که افــرادی کــه در هیچ بانک
اطالعاتی ثبت نشده اند نیازمندترین افراد به این
بســتهها هســتند ،گفت :به همین دلیل اســت که
شناســایی و جمعآوری بانکهای اطالعاتی این
گروه طوالنیتر بوده است؛ اما پرداخت بستههای
حمایتی این افراد نیز بهزودی آغاز می شود که در
مراحل بعدی اطالعرسانی خواهد شد.مدیرکل
تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی اســتان در خصوص
میزان اعتبــارات تخصیصیافته و پرداختشــده
در اســتان در قالب بســتههای حمایتی نیز گفت:
کلیه اطالعات مربوط به میــزان و نحوه هزینه کرد
اعتبارات ،بهصــورت ملــی در حال انجام اســت و
اســتانها هیچ اطالعاتی در این خصوص ندارند.
وی دربــاره این کــه چند درصــد جمعیت اســتان
مشمول دریافت این بستهها میشــوند نیز گفت:
بــرآورد هــای انجامشــده در اســتان حاکــی از آن
است که حدود  65درصد سرپرستان خانوارهای
استان خراسان رضوی مشمول دریافت بستههای
حمایتی دولت خواهند بود.

ورود بیش از  ۲۵میلیون زائر طی هشت ماه امسال به مشهد
مدیرکلاموررفاهیزائراناستانداریگفت:طیهشتماهامسالحدود ۲۵میلیونو ۷۲۶هزارو ۷۶۶زائربه
مشهدالرضا(ع)واردشدند.بهگزارشروابطعمومیاستانداری،فروزانافزود:اینرقمنسبتبهسالگذشته
در همین زمان که 24میلیون و 630هزار زائر بود ،رشد 4درصدی دارد.وی ادامه داد  :از کل زائران ورودی
بهمشهدطیامسال 15میلیونو 59هزارو 147نفرباوسایلنقلیهشخصیبهمشهدواردشدندکهنسبتبه
سالقبل رشد 7درصدیداشتهاست.وی ،آمارزائرانومسافرانیراکهازطریقناوگانحملونقلعمومی
جادهایطیاینمدتواردمشهدالرضاشدهاندپنجمیلیونو 486هزارو 834نفرذکرکردوگفت:اینرقمدر
سالگذشتهپنجمیلیونو477هزارنفربودکهتغییرمحسوسینداشتهاست.ویاظهارکرد:همچنینامسال
سهمیلیونو 95هزارو 113زائرازطریقناوگانریلیواردمشهدشدندکهاینرقمنسبتبهسالگذشتهکه
دو میلیون و 641هزار و 413نفر بود ،رشد 17درصدی دارد.فروزان با بیان این که از طریق فرودگاه مشهد
همامسالدومیلیونو 85هزارو 672نفربهمشهدسفرکردهاند،افزود:اینمیزاندرسالگذشتهدومیلیون
و 462هزارو 285نفربودکهکاهش 15درصدیرانشانمیدهد.

بــازار روز
لبنیات
محصول

میوه

میزان تغییر

قیمت

محصول

شیر(2.5درصدچربی)پگاه

-

4500

تامسون جنوب

۲۵۰

پنیر 400گرمی (پگاه)

-

6300

سیب درختی

۱۲۰

۸۱۸۰

کره100گرمی پگاه

-

4200

موز

۵۰۰

۱۱۸۰۰

ماست ( 3.2پگاه)

-

4500

انار

۱۳۰

۶۹۱۰

انگورجوینسبزواری

-

۶۷۲۰

کیوی

-

۸۲۸۰

گالبی اسپادانا

۴۱۰

۱۱۸۳۰

تامسون شمال

-

۳۳۵۰

هندوانه

-

2240

نارنگی

۲۵۰

۵۵۶۰

لیمو شیرین

۲۳۰

۴۱۰۰

-

۱۰۹۸۰

پروتئینی
گوشتگوسفند(رانبدونچربی)

۱۰۰۰

۷۲۰۰۰

گوشت گوسفندی(الشه)

500

۵۶۵۰۰

-

۶۷۰۰۰

گوشت مرغ(مشهد)

200

۱۰۵۰۰

تخم مرغ

۲۰۰

۹۶۰۰

-

۷۴۵۰

گوشت گوساله
(سردست/جوانه) بدون چربی

روغن مایع آفتابگــردان  ۹۰۰گرمی
(نرخمصوب)

برنج  ،حبوبات

انجیر

۷۷۵۰

۱۲۰

۲۷۰۰

-

۲۱۰۰

خیار درختی

۱۲۰

۴۲۷۰

گوجه فرنگی

-

۵۵۰۰

لوبیا سبز

-

۶۴۶۰

فلفل دلمه سبز

-

7490

بزمینی
سی 

-

۳۰۱۰

پیاز

-

2370

هویج فرنگی

۵۷۰

۳۸۱۰

بادمجان

۲۰۰

۴۸۹۰

-

۴۹۹۰

-

۲۶۲۰

کاهو
کرفس

شکر(قیمت مصوب)

-

برنج پاکســتانی باســماتی (قیمت
مصوب)

-

8200

برنجهندی( 1121قیمتمصوب)

-

8000

عدس (قیمت مصوب)

-

7000

لوبیاقرمز (قیمت مصوب)

-

6700

لپه (نخود خارجی)

-

8500

نخود (کرمانشاهی ،اندازه )9.8.7

-

کدو خورشتی

7200

شلغم رنگی

* منبع  :سازمان صنعت  ،معدن و تجارت خراسان رضوی
براساس میانگین قیمت

میزانتغییر

قیمت

سبزی و صیفیجات

3400

مسعودحمیدی

معاون نظارت و پایش محیط زیست استان
اعالم کرد

مرگ پنهان 332هزار و 700هکتار
خاک در استان

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان در گفت و گو با خراسان رضوی :

عکس :آرشیو

درخواستجمعیازجواناناصالح
طلبخراسانرضویازجهانگیری
دربارهانتخاباستاندار
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۳

گزارشجلسه

* منبع  :سازمان سامان دهی مشاغل شهری و
فراوردههای کشاورزی شهرداری مشهد

معاون نظــارت و پایش اداره کل حفاظت از محیطزیســت
استانگفت:بهدلیلبرداشتبیرویهازآبخوانهایاستان
امروز در هشت شهرستان استان شاهد مرگ پنهان حدود
 332هزارو 700هکتارخاکهستیم.بهگزارشخراسان
رضوی،محمدعرفانیدرهفتمینهمایشملیروزجهانی
خاککهروزگذشتهدردانشگاهفردوسیمشهدبرگزارشد،
با تأکید بر اهمیت خاک در زندگی انسان ،گزارشی درباره
وضعزیستمحیطیاستانارائهدادوافزود:شدتتخریب
و فرسایش خاک در ایران حدود  26تن در هکتار است که
اینرقمپنجبرابرمتوسطفرسایشخاکدرجهاناست.

•فرسایشخاکی  15تندرهکتار

ویبابیاناینکهمیزان فرسایشخاکدراستانخراسان
رضوی معادل  15تن در هکتار اســت ،به نحوه استفاده از
زمین در کشور اشاره کرد و گفت :ســرانه ظرفیت زیستی
در کشــور 84،صدم هکتار بــرای هر ایرانی اســت .یعنی
برای هر ایرانی تنها84صدم هکتار ظرفیت زیستی وجود
دارد .درحالیکــه میزان اســتفاده هــر ایرانــی از ظرفیت
زیستمحیطیمعادل 2.6درصددرهکتاریعنیسهبرابر
ی است که در استان خراسان
استاندارد است .این درحال 
رضویمیزاناستفادهازظرفیتزیستمحیطیمعادل3.1
درصددرهکتاراستکهبیانگربهرهبرداریهایغیراصولی
اززمیندراستاناست.معاوننظارتوپایشمحیطزیست
استانبابیاناینکه 40درصدمحصوالتکشاورزیاستان
درمسیرانتقالازمحلتولیدتاسفرهمردمضایعمیشود،
افزود :الگوی کشت غرقابی در استان باعث به وجود آمدن
شرایطبحرانیدردشتهایاستانشدهاست 15.دشت
استان هم اکنون در شــرایط بحرانی است .میزان کسری
آب مخازن زیرزمینی اســتان ســاالنه بیش از  88میلیون
مترمکعباست.

•اضافهبرداشت 50میلیونمترمکعبی

وی بابیان این که 90درصد آب کشور در بخش کشاورزی
مصرف میشــود ،ادامه داد 1826 :حلقه چــاه غیرمجاز
در غرب دشــت مشهد حفرشدهاند که ســاالنه بیش از63
میلیون مترمکعب از حجم آبی را که برای تأمین آب شــرب
مشهداستفادهمیشودبرداشتمیکنند.همچنین640
حلقه چاه کشــاورزی در غرب دشت مشهد ســاالنه اضافه
برداشتی معادل  50میلیون مترمکعب دارند.عرفانی در
ادامه گزارشــی درباره وضع آبخوانهای استان ارائه کرد
و گفت :حدود 11آب خوان در کشــور وجود دارد که شش
موردازاینآبخوانهادرشمالشرقکشورقرارداردوعمدت ًا
دراستانخراسانرضویواقعشدهاست.درواقعمساحت
آبخوانهای اســتان حدود پنج هزار و 816کیلومترمربع
است.وی افزود :برداشــتهای نامتعارف از این آبخوانها
در استان باعث شده اســت هم اکنون با مرگ پنهان332
هزارو 700هکتار خاکدرهشتشهرستاناستانمواجه
باشــیم.مرگ پنهان خاک همان بحران فرونشست زمین
است.معاوننظارتوپایشمحیطزیستاستان درخصوص
اقداماتادارهکلحفاظتمحیطزیستدراستاندرزمینه
جلوگیری از آلودگی خاک در اســتان نیز گفت :در شــش
ماه گذشــته در بحث مدیریت پســماندهای پزشــکی 48
مورد پسماند پزشکی که تاکنون ناشناخته بود ،شناسایی
ومدیریتشد.

•روزانه 80تنپالستیکدرمشهدپسماند
میشود

وییکیازمعضالتجدیاستانومشهدراآلودگیناشی
ازپالستیکدانستوگفت:ازمجموعدوهزارتنپسماندی
که روزانه در مشهد توسط ســازمان مپ مدیریت میشود،
حدود 80تن پســماند پالســتیک نرم و خشــک در مشهد
تولید میشــود.یکی از برنامهها حذف مصرف پالستیک
در بخش آب خوریها و کفشداریهای حرم مطهر رضوی
است که آستان قدس رضوی نیز در این خصوص فراخوان
دادهاستومیتوانیمبامدیریتاینموضوعبخشعمدهای
ازآلودگیناشیازپالستیکراکاهشدهیم.رئیسسازمان
جهاد کشــاورزی اســتان نیز در این همایش بابیان این که
یکی از وظایف مهم حاکمیت ،تأمیــن امنیت غذایی مردم
کشور اســت ،افزود :این وظیفه به وزارت جهاد کشاورزی
محول شــده اســت .بنابراین یکی از مهمترین برنامههای
وزارتجهادکشاورزیوسازمانجهادکشاورزیدراستان،
حفاظتازخاکوآببهعنوانتضمینکنندگاناینامنیت
اســت.مجتبی مزروعی افزود :یکــی از مهمتریــن عوامل
فرســایش خاک در استان موضوع کوچکســازی اراضی
است.بنابراینجلوگیریازتقطیعوکوچکسازیاراضی
یکیازمهمترینبرنامههاییاستکهبایداجراییشود.

•واردکنندگانمحصوالتکشاورزیقویتراز
تولیدکنندگان

وی در ادامه بابیــان این که در چند دهه و حتی ســده اخیر
همیشه سعی بر این بود که کشاورزی ایران ضعیف بماند،
ادامهداد:همیشهکسانیکهتالشمیکردندمحصوالت
کشاورزیراواردکنندازکسانیکهمیخواستنددرکشور
تولیداتکشاورزیداشتهباشیم،قویتربودهاندوهمواره
دولتمردانی که سعی کردند از تولید حمایت کنند خیلی
زود از عرصه قدرت خارجشــدهاند.رئیس ســازمان جهاد
کشاورزی استان گفت :دولت طی سالهای اخیر رویکرد
مثبتی به بخش کشــاورزی داشته اســت .اما این موضوع
بهتنهاییکارسازنیستوبایدشرایطیرادرحاکمیتایجاد
کنیم که با تغییر دولتها و سیاســتها بخش کشاورزی با
شو ک و نوسانات شــدید مواجه نشــود.وی با تأکید بر این
که بخش کشاورزی نیازمند سرمایهگذاری مناسب است،
افزود:اگرامروزهمهازتخریبخاکوافتشدیدمنابعآبی
گلهمندهستیمناشیازایناستکهسرمایهگذاریمناسبی
دربخشکشاورزیانجامنشدهاست.بنابراین نیازمندآن
هســتیم که حاکمیت و مجلس یک قانونگــذاری پایدار و
نهادینهدرحمایتازبخشکشاورزیانجامدهد.

•سختترینقرنطینهدنیاراداریم

مزروعــی درخصــوص شــبهههایی کــه دربــاره واردات
محصوالتکشاورزیتراریختهبهداخلکشوروجودداردنیز
گفت:بخشعمدهایازمطالبیکهدرخصوصمحصوالت
تراریخته مطرح میشــود صحــت ندارد .ایــن بحثها کار
کسانی اســت که میخواهند به اقتصاد بخش کشاورزی
ضربه بزنند .جهــاد کشــاورزی ایران یکی از ســختترین
شرایطقرنطینهرادردنیادارد.
ویافزود:گاهیاوقاتبرایوارداتیکنهالیابذربهداخل
کشور حتی وزیر کشور نمیتواند اعمالنظر کند .درواقع
در واردات نهال و بذر اگر موردی همباشد بهصورت قاچاق
استکهآنهمغیرممکنبهنظرمیرسد.

