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•درهیچحوزهاینقشهراهنداریم

•نقشهراه،چراغراهمعدناست

رئیسهیئتمدیرهانجمنتخصصیمعدنخراسانرضوی
با اشاره به مصوبات کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق
بازرگانی اســتان طی دوره اخیر ،افزود :با توجه به شرایط
اعتقاد دارم که اگر حتی 20درصد از مصوبات کمیسیون
هم عملی شــود ،خود موفقیت بزرگی خواهد بود.حسین
حسینزادهافزود:بارهاگفتهایمکهپروانههایبهرهبرداری
برایمیزاناستخراجمالکنباشدومیزاناستخراجواقعی
را مالک قرار دهند و اگر چنین شود دیگر اجحافی در حق
معدنکاراننمیشود.ویدربارهنقشهراهمعدننیزگفت:
نقشــه راه ،چراغ راه معدن اســت و چندین ســال است که
اعالم میکنیم استراتژی بخش معدن را تدوین کنند ،اما
اتفاقی نیفتاده است ،البته به تازگی اتفاقاتی افتاد و گفته
بودند که تا تابســتان این کار به اتمام میرســد ،اما تاکنون
هیچخبریازایننقشهراهنیست.ویبابیاناینکهحدود
 3درصد از معادن کشــور ،بزرگ و تحت نظر دولت است و
حدود 97درصد معادن کوچک و متوســط اســت ،افزود:
آن 3درصدیها مشکالتشان را خودشــان به راحتی حل
میکنند ،چون در اتاق وزیر برایشــان باز است و ارتباطات
دارند ،اما مشکل اصلی در حوزه معادن متوسط و کوچک
اســت .وی ادامه داد :معادن کوچک باید تقویت شوند ،ما
نمیتوانیم از معدنی که هفت نفر نیــروی کار دارد ،رعایت
مباحث زیســت محیطی و رعایــت خیلی دیگر از مســائل
را بخواهیــم و بعــد انتظار بهــره وری از آن داشــته باشــیم.
محمدحسینروشنکرئیساتحادیهصادرکنندگاناستان
خراسان رضوی نیز با بیان این که جو منفی درباره معدن و
فعالیتدراینحوزهوجودداردکهبیشترازسمتبخشهای
خصولتیودولتیاستوآنهامعادنرامتهمبهخامفروشی
میکنند،افزود:اینهمنوعیسوءاستفادهاستکهبخشی
ازبخشدیگریانجاممیدهد،هیچمعنانداردکهمعدنکار
برایحمایت،ازبخشدیگریازمنافعخودبگذرد.

•معدننیازمندیکدرصدسهمآب

رئیسسازمان،صنعت،معدنوتجارتخراسانرضویهم
بابیاناینکهدرحوزهمعادناستانتغییراتبسیاری ایجاد
شده اســت ،افزود :اما موضوع تامین آب این حوزه یکی از
مشکالتاست.اینصنایعحدود70درصدتوسعهاستان
رابرعهدهگرفتهاست،امادرزمینهتامینآب،چالشجدید
وجوددارد،چراکهازگذشتهتعریفباالدستیکهازخراسان
رضویمیشده،آنرااستانیکشاورزیمحوروآبرابرای
حوزه کشاورزی تعریف کردند و آبی به عنوان آب صنعت یا
معدن نداریم .راضیه علیرضایی ادامه داد :ما میگوییم نه
بهاندازه  70درصد نقش در حــوزه صنعت ،بلکه در همان
حدیکدرصدومصرفصرفهجوییشدهرابهحوزهمعدن
و صنایع معدنی اختصاص دهیم ،بــه ویژه در منطقهای که
معادن بزرگ استان هست.وی با بیان این که همه زنجیره
فوالد استان به 22میلیون مترمکعب آب نیاز دارد ،افزود:
این در حالی است که در خراسان رضوی حدود  7میلیارد
مترمکعبآبمصرفمیشود.

استاندار تاکید کرد

ضرورت مشارکت فعال اتاق
بازرگانی در اجرای برنامههای
اقتصادی استان

اعتبارات منابع آب استان در الیحه بودجه  ۹۸زیر ذره بین خراسان رضوی ()3

بودجههست،ولیکماست!

سهم اعتبارات منابع آب استان در الیحه بودجه 98؛ تنها  2.3درصد!
گزارش
مسعودحمیدی

درحالیکه استان خراســان رضوی با بحران جدی
آبدســت و پنجه نــرم میکنــد ،دولــت از کل چهار
هــزار و  58میلیــارد تومــان اعتبارات «فصــل منابع
آب» در الیحه بودجه  ،98تنهــا  2.3درصد را به این
استان اختصاص داده است .یعنی اعتبارات استان
بحرانزده آبی در این الیحه حتــی به  100میلیارد
تومان هم نرسیده است.
به گزارش خراسان رضوی ،استان خراسان رضوی
هماکنــون بحرانیتریــن منابــع آبــی زیرزمینــی را
در کشــور دارد؛ بهطوریکــه افــت ســطح آبهــای
زیرزمینی در این اســتان به یک متر رســیده و ذخایر
آبهــای زیرزمینی این خطه با کســری یک میلیارد
و  200میلیون مترمکعبی در ســال مواجه است .از
سویی ،هماکنون چاهها و منابع زیرزمینی سهم 80
درصدی در تأمین آب آشامیدنی استان 6.2میلیون
نفری خراســان رضوی دارد .این در حالی اســت که
میزان نزوالت جوی و بارندگیها طی ســال زراعی
جــاری تاکنــون ،در مشــهد و دیگر شهرســتانهای
خراسان رضوی افت چشــمگیر و هشداردهندهای
داشــته اســت .امــروز بحــران آب در مشــهد و دیگر
شهرســتانهای اســتان بر کســی پوشــیده نیست.
درواقع همــه این مســائل بازگوکننده یــک موضوع
است و آنهم این که باید در رگهای خشک استان،
آب تزریق شــود و این موضوع ،نیازمند تامین اعتبار
است .اما بازهممانند ســالهای گذشته ،شاهد کم
مهری اعتباری دولت به تأمین اعتبار پروژههای آبی
اســتان هســتیم و بهنوعی دولت انتظار دارد بخش
خصوصی در پروژههای آبی اســتان سرمایه گذاری
کنــد؛ درحالیکه شــواهد نشــاندهنده اســتقبال
نکردن بخش خصوصی از این حوزه است.
مجمــوع اعتبارات حــوزه آب کشــور که در پیوســت
شمارهیک(اعتبارطرحهایتملکداراییسرمایهای
دستگاههای اجرایی در سال )1398در قالب فصل
منابــع آب الیحــه بودجــه  1398بــرای برنامههای
عرضهآب،تأمینآب،مهندسیرودخانههاوسواحل،
بهرهبرداری و حفاظت از منابع آب و توسعه منابع آب
در حوزههای آبریــز رودخانههای مرزی و مشــترک
آمده ،معادل 40هزار و 582میلیارد و 728میلیون
ریال برآورد شده است.

•سهم  2.3درصدی استان از اعتبارات آبی
الیحه بودجه 98
سهم استان خراسان رضوی از این اعتبارات در قالب
 14پــروژه در زیرگروههای یاد شــده معــادل 935
میلیارد و یک میلیون ریال برآورد شده است .درواقع
سهم اســتان خراســان رضوی از اعتبارات سرفصل
منابعآبپیوستشمارهیک(اعتبارطرحهایتملک
دارایــی ســرمایهای دســتگاههای اجرایی در ســال
 )1398الیحه بودجه  98کشــور تنهــا  2.3درصد
اســت .کل اعتبارات ســرفصل(منابع آب) پیوست
شمارهیک(اعتبارطرحهایتملکداراییسرمایهای
دســتگاههای اجرایــی در ســال  )1397در الیحــه
بودجه ســال  97معادل  30هزار و  857میلیارد و
یک میلیون ریال و سهم استان خراسان رضوی از این
اعتباراتتنها 1.46درصدیعنی 452میلیاردویک
میلیون ریال بوده است.
این اعتبــارات در قانــون بودجــه  97برای کشــور،
معادل  37هزار و 71میلیــارد و  478میلیون ریال

عکس:آرشیو

رئیساتاقبازرگانیصنایع،معادنوکشاورزیایراننیزبه
عنوان یکی از حضار این جلسه با تاکید بر لزوم تدوین نقشه
راه در حــوزه معدن و صنایــع معدنی ،گفت :البتــه در هیچ
حوزهاینقشهراهنداریم،هرچنددرکشوراسنادباالدستی
داریم،اماحرکتمادرآنمسیرانجامنمیگیرد.غالمحسین
شــافعی با بیان ایــن که کمیســیون معــدن اتاق اســتان از
جمله کمیسیونهای سرآمد اتاق است ،افزود :تصمیمات
کمیسیونمعدناتاقاستاننهتنهادرحوزهاستان،بلکهدر
سطحملینیزتوانستتاثیرگذارباشد.ویباتصریحبراینکه
کشورهایجنوبایراندرمسیرتوسعهاقتصادیبهسرعت
در حال حرکت هســتند ،ادامه داد :اما این کشورها در این
توسعهایکهشاهدهستند،فقرمعدنیباالییدارندوایران
یکی از بهترین گزینهها برای تامین زیرساختهای توسعه
صنعتیکشورهایحاشیهخلیجفارساستوبایدبرایاین
مسئله از هم اکنون برنامهریزی شود .رئیس اتاق بازرگانی
صنایع،معادنوکشاورزیخراسانرضوی درحوزهتدوین
بودجهدرکشورباانتقادازتقدمتعیینمصارفبرتعیینمنابع
گفت :در دنیا تقدم منابع بر مصــارف در حوزه بودجه ریزی
استکهمادرکشورمانازاینسبکدورهستیم.ویبابیان
این که در بودجه سال 98بر مشارکت عمومی و خصوصی
درمسائلبودجهایتاکیدشدهاست،افزود:اینموضوعبه
واگذاریطرحهایناتمامبهبخشخصوصیمنجرمیشود.
شــافعی همچنیــن بــا انتقــاد از رونــد اداری فعالیتهای
اقتصادی گفت :موضوعی را شنیدم که برایم بسیار عجیب
بود؛آنهماینبودکههماکنونبرایدریافتمجوزبرچسب
یک جعبه صادراتی باید از وزارت ارشاد نیز تاییدیه گرفت.
رئیس سازمان نظام مهندســی معدن خراسان رضوی نیز
در این جلسه با بیان این که تشکلها به عنوان بازوی بخش
خصوصی فعالیت میکننــد ،افزود :از همیــن رو در زمینه
ســامان دهی حوزه فعالیت خود نقش موثــری دارند و باید
با ایجاد همگرایی ملی وحدت اقتصادی را در کشور ایجاد
کنند.حبیبا...ترشیزیانباتاکیدبرلزومهماهنگیدولت
با بخش خصوصی ،افزود :با همگرایی تشکلها در شورای
معادن استان و همکاری و کمک استاندار وقت ،توانستیم
برخیازمسائلراحلکنیم.ویادامهداد:درحوزهمعدنبه
طرحبحثهایکالننیازداریمکهازجملهمیتوانبهنقشه
راه معادن اســتان و تدوین شناســنامه معادن استان اشاره
کرد که در صورت تدوین این شناســنامهها میتوان جلوی
خامفروشیراگرفت.

اقتصاد

یک شنبه  ۲۳دی  .1397شماره ۴۰۴۱

اجرایی نشدن قوانین
مشکل حوزه معدن

رئیس کمیســیون معدن و صنایــع معدنی اتــاق بازرگانی
صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی با بیان این که
معادنکوچکومتوسطمیتوانندسببتوسعه،محرومیت
زدایی و جلوگیری از مهاجرت به شــهرهای بزرگ شــوند،
گفت :اما مشکلی که در حوزه معدن داریم ،اجرایی نشدن
قوانین اســت.به گزارش خراســان رضوی ،علی اصغر پور
فتح ا ...روز گذشــته در جلسه کمیســیون معدن و صنایع
معدنی اســتان که در محل اتاق بازرگانی خراسان رضوی
برگزارشد،افزود:امیدواریمقانونپنجرهواحدمعدنیهم
کهدرسال 90تصویبشدهاستاجراییشود.همچنیندر
حوزهدریافتمجوزاکتشافوبهرهبرداریهمدچارمشکل
نبود هماهنگی دستگاههای متولی هستیم .وی با اشاره
به این که رقم قابل توجه ســرمایه گذاری در استان مربوط
به صنایع معدنی اســت ،ادامــه داد :هر چند کــه این حوزه
مربوطبهبخشهایخصولتیاست،امادرهرحالتحولی
رادرمنطقهخوافبهوجود آورده است.ویباتصریحبر این
کهامروزدرزمینهآبمشکالتیوجوددارد،افزود:پیشنهاد
کمیسیونمعدنوصنایعمعدنیاستانایناستکهازمحل
صرفهجوییآبدرحوزهکشاورزیبتوانیممشکلتامینآب
صنایعمعدنیرارفعکنیم.

از میان خبرها

مصوب شده است .سهم استان خراســان رضوی از
این اعتبارات در قالــب  14پــروژه 543 ،میلیارد و
 127میلیون ریال و معادل  1.4درصد بوده است.
بر اســاس آن چه در فصل منابع آب ،پیوست شماره
یک ( اعتبــار طرحهــای تملــک دارایی ســرمایهای
دستگاههای اجرایی در سال  )1398الیحه بودجه
 98درجشــده اســت کل اعتبــار موردنیــاز تکمیــل
پروژههــا و طرحهای چهارده گانه آبی اســتان که در
ج شــدهاند ،معادل 10هزار و 834
این سرفصل در 
میلیارد و  819میلیون ریال اســت که تاکنون هفت
هزار و  17میلیارد و  416میلیون ریال آن در قوانین
ساالنه بودجه کشور مصوب شده است.
بــا احتســاب اعتبــار بــرآوردی  935میلیــارد و
یکمیلیــون ریالــی در الیحــه بودجــه  ،98اعتبــار
باقیمانده برای سالهای آینده 14پروژه آبی استان
معادل دو هــزار و  882میلیارد و  402میلیون ریال
خواهد بود .یعنی تاکنون 64.7درصد کل اعتبارات
موردنیــاز ایــن  14پــروژه در ســالهای گذشــته در
قوانین بودجه مصوب شده است.
یکی از پروژههای آبی اســتان که در پیوســت شماره
یک ( اعتبــار طرحهــای تملــک دارایی ســرمایهای
دستگاههای اجرایی در سال  )1398الیحه بودجه
 98درجشده « تأمین آب مشهد از طریق جایگزینی
پسابتصفیهشدهباآبکشاورزی»است.اینطرحاز
سال  1376شروعشده و قرار است تا سال 1400
به اتمام برســد .با اجرای این طرح بناســت ســاالنه
 117میلیون مترمکعب پســاب تصفیهشده تحویل
کشاورزان شهرستان مشهد شود تا از این طریق ،آب
چاههایکشاورزیدراختیارشربمشهدقرارگیرد.

•پروژه  21ساله جایگزینی پساب با آب
کشاورزی

کل اعتبار موردنیاز اجرای این طــرح  557میلیارد
و  925میلیون ریال تعیینشــده کــه تاکنون 470
میلیــارد و  47میلیــون ریــال آن در قوانیــن بودجه
21سال گذشــته مصوب شــده است .از ســویی در
الیحــه بودجــه  ،98اعتبــاری معــادل  30میلیارد
ریال برای این طرح برآورد شده است .یعنی تاکنون
بیش از  84درصد اعتبار موردنیاز این طرح توســط
دولت در قوانین بودجه ســالهای گذشــته مصوب
شده است.
عضــو هیئتمدیــره و جانشــین مدیرعامل شــرکت
آب منطقهای اســتان در خصوص وضعیــت و میزان
پیشــرفت فیزیکــی این پــروژه بــه خراســان رضوی
گفــت :مرحلــه اول مطالعــات ایــن طــرح بــه پایان

رســیده اســت .درواقع وقتی پــروژهای وارد فاز دوم
مطالعات میشود ،قطع ًا اجرا میشود .البته با توجه
به محدودیتهای اعتباری بناســت از روش دیگری
برای جذب اعتبار موردنیاز این پروژه استفاده شود.
علیرضا طاهــری درباره ایــن که تاکنون چــه میزان
پســاب در قالب این طرح به بخش کشاورزی مشهد
تحویلشــده اســت ،افزود :در این پروژه قرار اســت
ســاالنه  120میلیــون مترمکعب پســاب باکیفیت
و اســتاندارد بــاال به بخش کشــاورزی غرب مشــهد
تحویل شود؛ تا هم از فقر منابع زیرزمینی این منطقه
جلوگیــری و هــم با تقویــت منابــع آبی ایــن منطقه،
بخشی از آب شرب موردنیاز مشهد تأمین شود.

•هنوز وارد فاز اجرایی نشده است!

وی ادامه داد :این پروژه هنــوز وارد فاز اجرایی خود
نشده است .البته این طرح چندین زیر پروژه دارد که
انجامشده است مانند رساندن پســاب به پایاب سد
کارده و ســد طرق و ارتقای کیفیت پساب و آبرسانی
به پایاب سد کارده و خین عرب.
عضوهیئتمدیرهشرکتآبمنطقهایاستاندرباره
زمان به ســرانجام رســاندن این طرح نیــز گفت :اگر
مانند سالهای قبل میتوانستیم از اعتبارات دولتی
استفادهکنیمقادربودیمظرف 2تا 3سالآیندهآنرا
اجرایی کنیم اما با توجه به مشکالت اعتباری دولت
باید از طریق جذب ســرمایه از بخــش خصوصی این
پروژه را به سرانجام برسانیم.

• 800میلیارد تومان اعتبار الزم است

وی اعتبــار موردنیــاز تکمیــل ایــن پــروژه را 800
میلیارد تومــان اعالم کــرد .طاهری درباره وضعیت
پیشــرفت فیزیکی دیگر پروژههای آبی استان که در
الیحه بودجه  98ذکرشدهاند نیز گفت :بدون شک
اعتبارات مندرج در الیحه بودجه ،پاسخگوی اجرای
این پروژهها نیست .به همین دلیل ،رویکرد «کاالی
اقتصــادی بــودن آب» را در آب منطقــهای اســتان
پیگیری میکنیم تا بتوانیم ســرمایه گــذاران بخش
خصوصیراقانعکنیمدراینپروژههاسرمایهگذاری
کنند.

•پروژه هزار مسجد

جانشــین مدیرعامل شــرکت آب منطقهای اســتان
درباره دو پروژه انتقال آب به مشــهد نیز گفت :پروژه
انتقال آب دریای عمان تحت عنوان "مطالعه و انتقال
آب خلیجفارس و دریای عمان به فالت مرکزی(ســه
اســتان محور شــرق)" در قالــب پــروژه مطالعاتی در
الیحه بودجه آمده اســت .همچنین پروژه انتقال آب

عنوان پروژه

سال شروع

سال پایان

اعتبار مصوب

اعتبار ابالغی

97

97

هزارمسجدبهمشهدنیزتحتعنوان"تأمینآبشرب
مشهدازرودخانههایمرزییالشمالیهزارمسجد"
در طرحهای مشــارکت عمومی -خصوصی موضوع
تبصره  19در پیوست شــماره یک ( اعتبار طرحهای
تملکداراییسرمایهایدستگاههایاجراییدرسال
جشده است.
 )1398الیحه بودجه  98در 
از اعتبارات مذکــور میتوان به  92میلیــارد و 632
میلیون ریــال اعتبــارات هزینهای مربــوط به کمک
زیان شــرکتهای آب و فاضالب روســتایی اســتان
که در جدول شــماره -2-10اعتبارات دســتگاهها
و ردیفهــای متفرقه انتقالی به اســتانها در ســال
 1398الیحه بودجه  98آمده است ،اشاره کرد.

•اعتبارات کافی نیست باید بخش
خصوصی سرمایهگذاری کند
مدیرعامــل آبفــای مشــهد نیــز دربــاره اعتبــارات
برآوردی در الیحــه بودجه  98بــرای پروژههای آبی
این شهرستان به خراسان رضوی گفت :بدون شک
اعتبارات در نظر گرفتهشده کافی نیست اما با توجه
به سیاستهای دولت و آن چه در برنامه ششم توسعه
مصوبشدهاست،تکمیلپروژههایآبیمانندایجاد
تصفیهخانــه و بازچرخانی آب باید با جذب ســرمایه
بخش خصوصی انجام شــود .حســین اسماعیلیان
افزود :پروژه انتقال آب ســد دوستی به مشهد ،یکی
از پروژههایی اســت که به آبفای مشــهد محول شده
است که با توجه به اعتبار  350میلیارد ریالی در نظر
گرفتهشــده در الیحه بودجه  98میتــوان گفت این
پروژه بر اساس آن چه در موافقتنامهها آمده است،
تکمیل خواهد شد.
مدیرعامل اســبق آبفای اســتان نیز دربــاره منطبق
بودن اعتبارات در نظر گرفتهشــده در الیحه بودجه
 98با واقعیــت ،به خراســان رضوی گفــت :اعداد و
ارقامی که در لوایــح بودجه بــرای پروژههای آبی در
نظر گرفته میشوند ،قراردادی هستند.
مهدی جمشــیدی افــزود :بهطور مثــال مبالغی که
برایانتقالهریکمیلیونمترمکعبآببهشهرهای
نیشــابور و تربتحیدریــه در نظر گرفتهشدهاســت،
مبالغ باالیی نیســت اما باید توجه داشــت امروز ما با
بحران جدی آب در استان مواجه و نیازمند اعتبارات
بیشــتری هســتیم .بهطور مثال در بحث جایگزینی
پساب استاندارد با آب کشاورزی در مشهد  20سال
از برنامهها عقب هســتیم و این اعتبــارات نمیتواند
پروژه را تکمیل کند.
برآورد 98

اعتبار پیش بینی
سالهای بعد

جمع کل اعتبار

آب رسانی به شهر تربت حیدریه

1381

1399

20000

15000

20000

10000

آب رسانی به شهر سرخس

1389

1400

15000

11250

15000

165867

338717

آب رسانی به شهر مشهد از سد دوستی

1379

1398

20000

15000

350000

0

3998398

آب رسانی به شهر مشهد از سد ارداک

1383

1400

45000

33750

40000

278025

791289

آب رسانی به نیشابور از سد بار

1391

1400

101126

75845

50000

47874

185590

آب رسانی به شهرهای طرقبه شاندیز

1391

1400

12000

9000

10000

148888

203763

ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی سددوستی

1375

1398

3000

2250

150000

0

848853

تامینآبمشهدازطریقجایگزینیپسابتصفیهشدهباآبکشاورزی

1376

1400

10000

7500

30000

57047

557929

مطالعه و اجرای سامان دهی رودخانههای مرزی خراسان رضوی
مرکزی(سه استان محور شرق)

تکمیل و تجهیز شبکه هایاندازه گیری آبهای سطحی و زیرزمینی در محدوده شرکت سهامی
آب منطقهای خراسان رضوی

مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری
مطالعه و اجرای طرحهای تعادل بخشی ،تغذیه مصنوعی و پخش سیل در محدوده (شرکت آب
منطقهای خراسان رضوی)

ساختمان سد و شبکه آبیاری و زهکشی شورجه

رئیــس کارگــروه مدیریت بحران و ایمنی شــورای شــهر
مشــهد با بیان ایــن که تعداد ایســتگاههای آتشنشــانی
افزایش مییابد ،گفت :شورای پنجم بر این باور است که
نیروهای فعال در بخش خصوصی و سازمانی آتشنشانی
باید از حمایتها و پشتیبانیهای قانونی الزم برخوردار
باشند.بهگزارشپایگاهاطالعرسانیشورا ،بتولگندمی
در حاشــیه یازدهمین نشســت کارگروه مدیریت بحران
و خدمات ایمنی شورای شهر مشــهد در پاسخ به سوالی
مبنی بــر چگونگی جذب نیرو در ســازمان آتشنشــانی،
تصریح کــرد :جذب نیــرو در ایــن مجموعه باید بــا مجوز
وزارت کشــور باشــد و اگر این مجــوز صادر شــود ،بدون
شــک جذب نیرو خواهیم داشــت؛ تاکنون ایــن بحث در
دســتورکار نبوده اســت و اگر بنا به جذب نیرو باشد ،باید
بودجه الزم برای آن پیشبینی شــود.گندمی با بیان این
که در ســالهای گذشــته هزینههای جاری شــهرداری
از رشد چشــمگیری برخوردار بوده اســت ،تصریح کرد:
شورای پنجم شهر مشهد درصدد است با کاهش هزینهها
و افزایش درآمدهای پایدار اعتبارات برای ظرفیتهایی
مثل آتشنشانی را تامین و دغدغههای موجود را کم کند.

بازار روز
میوه
محصول

قیمت

میزانتغییر

تامسون جنوب

-

5720

سیب درختی

-

7750

موز

-

12150

انار

-

7200

انگورجوینسبزواری

-

8590

کیوی

-

۷۸۷۰

گالبی اسپادانا

-

11690

تامسون شمال

-

3140

هندوانه

-

۲۷۱۰

نارنگی

-

7070

لیمو شیرین

-

3080

پروتئینی
گوشتگوسفند(رانبدونچربی)

-

۸9۰۰۰

گوشت گوسفندی(الشه)

-

70000

گوشت گوساله
(سردست/جوانه) بدون چربی

-

۶۸۵۰۰

گوشت مرغ(بازار)

-

12800

1373

1400

20000

15000

15000

29263

189743

تخم مرغ

-

8500

1392

1400

65000

48750

70000

148410

346191

روغن مایع آفتابگردان  ۹۰۰گرمی
(نرخمصوب)

-

۷۴۵۰۰

1341

1399

25000

18750

20000

183490

294273

1388

...

27000

20250

15000

0

83216

1374

1399

180000

135000

150000

1189367

2019359

1388

1400

1

1

1

624171

649999

ارقام به میلیون ریال

مدیرکلاقتصادیاستانداری:

گردشگری معدنی میتواند اثر بسیار مطلوبی در ماندگاری زائر داشته باشد
مدیـرکل اقتصـادی اسـتانداری خراسـان
رضـوی گفـت :گردشـگری معدنـی میتوانـد
اثـر بسـیار مطلوبـی در مانـدگاری زائـر داشـته
باشـد و مـدت مانـدن زائـر را در اسـتان بیشـتر

تعدادایستگاههایآتشنشانی
درمشهد افزایشمییابد

•برآوردها کمتر از واقعیت است

327499

پروژه مطالعاتی انتقال به فالت مرکزی ،مطالعه و انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان به فالت

استاندار خراســان رضوی خواستار مشارکت فعال تربخش
خصوصی بــا محوریت اتــاق بازرگانــی در اجــرای طرحها و
برنامههای اقتصادی استان شد و گفت :در این خطه بخش
خصوصی توانمندی و ظرفیتهای گستردهای دارد که باید
بهعرصهبیاید.بهگزارشروابطعمومیاستانداری،علیرضا
رزمحسینیدیروزدرجریاندیدارغالمحسینشافعیرئیس
اتاقبازرگانیوصنایعومعادنایرانوخراسانرضویافزود:
شرط موفقیت حماســه اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی
مد نظر رهبر معظم انقالب استفاده از ظرفیتهای داخلی،
حمایت جدی از تولید ملی و فعاالن اقتصادی است و تالش
ما حرکت در این مسیر اســت.وی ضمن تشریح برنامههای
خود و ضرورت همراهی و نقش محوری بخش خصوصی به
ویژهاتاقبازرگانیدراجرایاینبرنامههایتوسعهایگفت:
برای رســیدن به این موفقیت باید همزمان ســه رکن اصلی
مثلث توســعه اقتصــادی شــامل بخش خصوصــی و فعاالن
اقتصادی ،نمایندگان مردم در مجلس شــورای اســامی و
بخش اجرایی در کنارهم و تالشها در یک راستا قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و کشاورزی ایران هم
گفت :برای همکاری با اســتاندار جدید خراســان رضوی به
منظورتحققاهدافوبرنامههایاقتصادیاو،آمادگیکامل
داریم .غالمحسین شافعی با اســتقبال از طرحهای توسعه
اقتصادی اســتاندار خراســان رضوی افزود :اجماع و ایجاد
همدلی و هماهنگی بیــن بخشهــا و ظرفیتهای مختلف
اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی میتواند به پیشــبرد بهتر و
مطلوبتر و سریعتر امور بینجامد و شکل گیری طرح مثلث
توسعه اقتصادی اســتاندارمی تواند رمز توســعه استان قرار
گیرد .ویتصریحکرد:بهاین منظوربخشخصوصیاستان
اعمازتجاری ،کشاورزی ،صنعتیومعدنیآمادگیهمکاری
بامدیریتاجراییاستانرادرحوزههایمختلفدارد.

کند.علی رسـولیان افزود :گردشـگری معدنی
مقوله جدیدی در صعنت گردشـگری اسـت که
در معادن طال بـه دنبـال ایجاد این گردشـگری
هسـتیم؛ همچنیـن میتـوان گفـت گردشـگری

معدنـی در اقتصـاد بسـیار تاثیرگـذار خواهـد
بـود.وی گفـت :عمـده گردشـگرانی کـه وارد
خراسـان رضـوی میشـوند از عـراق هسـتند و
بازدیـد از معـادن بـرای ایـن دسـته از مسـافران

جذابیـت زیـادی دارد؛ بـه طـور مثـال معـدن
فیـروزه یکـی از بهتریـن ایـن ظرفیتهاسـت
کـه میتـوان در صنعـت گردشـگری معدنـی
اسـتفاده کـرد.

برنج ،حبوبات
شکر(قیمت مصوب)

-

3400

برنج پاکستانی باســماتی (قیمت
مصوب)

-

8200

برنجهندی(1121قیمتمصوب)

-

8000

عدس (قیمت مصوب)

-

7000

لوبیاقرمز (قیمت مصوب)

-

6700

لپه (نخود خارجی)

-

۸۱۰۰

نخود(کرمانشاهی،اندازه)9.8.7

-

7200

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

