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در حالی که رئیــس دفتر رئیــس جمهوری خبــر نماینده
مشــهد مبنی بر دســتور رئیس جمهوری برای اختصاص
هزار میلیارد تومان به منظور جبران خسارت سهامداران
پدیده را تکذیب کــرد و گفت  :تاکنــون حرفهای زیادی
از این نماینده شــنیده اید که هیچ کدام آن ها هم درست
نبوده اســت ،حجــت االســام پژمان فــر اعالم کــرد اگر
واعظی در این خصوص عذرخواهی نکند ،ســند دســتور
رئیس جمهــور را انتشــار میدهم«.محمــود واعظی» در
پاســخ به ســوال خبرنگار ایرنا  ،ادعای یکی از نمایندگان
مجلس شــورای اســامی دربــاره اختصــاص اعتبار یک
هزار میلیارد تومانی برای جبران خســارت ســهامداران
موسسه پدیده شــاندیز را تکذیب کرد و افزود :کسانی که
این ســخنان را مطرح می کننــد ،اغراض سیاســی دارند
و اهداف دیگــری را دنبــال میکنند.رئیــس دفتر رئیس
جمهــوری افزود :مــن چنین چیزی نشــنیدم و مشــخص
نیســت که این موضوع از کجا مطــرح می شــود ،اگر قرار
باشد دستوری داده شــود ،باید از طریق دفتر ابالغ شود.
واعظی گفت :تاکنــون حرفهای زیادی از ایــن نماینده
شــنیده اید که هیچ کدام آن ها هم درســت نبوده اســت؛
باید از منشــأ چنیــن خبرهایــی تاییــد بخواهیــد و از این
نماینده سند ادعایش را نیز جویا شوید.رئیس دفتر رئیس
جمهــوری درباره اقدامات انجام شــده در زمینه مســائل
مربوط به موسســات اعتباری توضیح داد :سازوکاری که
در گذشته برای موسسات اعتباری انجام شد این بود که در
شورای سران سه قوه هرکدام نمایندگان خود را داشتند
و محمد نهاوندیــان معــاون اقتصادی رئیــس جمهوری،
مسعود پزشــکیان نایب رئیس مجلس و معاون رئیس قوه
قضاییه در این سازوکار حضور داشتند.وی تاکید کرد:هر
تصمیمی توســط این ســه نفر بررسی میشــد و به اطالع
ســران قوا می رســید ،لذا همه ابعــاد تصمیمــات در نظر
گرفته می شد؛ این ســازوکار مربوط به گذشته بوده است
و من چیز تازه ای درباره آن نشنیده ام .در همین حال روز
گذشــته حجت االســام پژمانفر ،نماینده مردم مشهد و
کالت در واکنش به اظهارات واعظی رئیس دفتر ریاست
جمهوری در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت:
آقای واعظی اولین و آخرین بار نیســت که مسائل را انکار
میکنــد و اگــر در این خصــوص عذرخواهی نکند ،ســند
دستور رئیس جمهور را انتشــار میدهم.وی اضافه کرد:
واعظی همچنین دروغهایی را در دوران وزارت ارتباطات
گفته بود که منجر به اخذ کارت زرد از مجلس شد؛ تاسف
می خوریم آقای روحانــی این چنین آدمی کــه حرفها و
دستوراتش را قبول ندارد ،مسئول دفتر خود کرده است.
نماینده مشــهد ادامه داد :شــأن خودمــان نمیدانیم که
با ایشــان وارد محاجه شــویم و حتمــا از طــرق قانونی این
موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

«خراسان رضوی» بررسی کرد

صفر؛سهماستانازمالیات 34واحدبزرگاقتصادی
گزارش خبری
مسعودحمیدی

از 35پرونده مالیاتی مورد ادعای استان که مالیات
آن ها در استان های دیگری پرداخت می شود ،تنها
یک پرونده نصیب استان شــده وتاکنون سهمی از
مالیات  34واحد دیگر نصیب استان نشده است.
تکلف استان به اجرای قانون نیز مثالزدنی است؛
به گونه ای که پرونده مالیاتــی  6واحد از  11واحد
موردادعای دیگر اســتانها در حال انتقال است و
عالوه بر این پرونده مالیات مستقیم  35واحد دیگر
از استان خارجشده اســت؛ هرچند پرونده مالیات
مستقیم  19واحد هم به داخل استان منتقلشده
است«.خراسان رضوی» درگزارش هایی از جمله
 7بهمــن  96با عنوان «دود در خراســان ،ســود در
تهران» ،گــزارش  22مردادماه امســال بــا عنوان
«جیــب خالی اســتان از مالیــات  22واحــد بزرگ
صنعتــی» و گــزارش  27مرداد بــا عنــوان «درآمد
مالیاتی واحدهای بزرگ صنعتی در راه استان»،به
این موضوع پرداخته است که تعدادی از واحدهای
بزرگ تولیدی و معدنی استان چندین سال است با
اینکهمحلفعالیتآنهادراستانخراسانرضوی
اســت ،اما پرونــده مالیاتــی و درآمدهــای مالیاتی
آنهــا در جیب دیگر اســتانها مــی رود؛همچنین
اســتاندار ســابق به شــدت به این موضوع معترض
بود و با ســازمان صنعت ،معدن و تجارت اســتان و
نیز اداره کل امور مالیاتی اســتان اتمامحجت کرد
که باید درآمــد  22واحد شناساییشــده به داخل
اســتان بازگــردد .ســرانجام  27مرداد اســتاندار
ســابق از موافقت ســازمان امور مالیاتی بــا انتقال
پرونده این واحدها به داخل اســتان خبر داد .دهم
مهرماه هــم مدیرکل امور مالیاتی اســتان در گفت
وگو با خراسان رضوی ،تعداد واحدهایی را که باید
پرونده مالیاتی آنها به اســتان بازگردد  34واحد
اقتصادی اعالم کرد و گفت :انتقال پرونده مالیاتی
این واحدها در حال طی کردن مراحل اداری خود
اســت.بعد از گذشــت بیش از چهار ماه از موافقت
ســازمان امور مالیاتی با انتقال پرونده این واحدها
به اســتان برای پیگیری سرنوشــت انتقال پرونده
 34واحد اقتصادی به استان ســراغ مدیرکل امور
مالیاتی استان رفتیم.
یحیــی یعقــوب نــژاد در گفــت وگــو بــا خراســان
رضوی با اشــاره به الــزام قانونی بازگشــت پرونده
مالیاتــی واحدهــای اقتصــادی به محــل فعالیت
خود اظهار کــرد :طبق قانون بودجــه  ، 97مالیات
بــر ارزشافــزوده واحدهــای اقتصــادی بایــد در
اســتان محل فعالیت آنها پرداخت شود .درواقع

عکس تزیینیاست

سرپرســت فرمانــداری شهرســتان مشــهد گفت:ایجاد
معاونت گردشگری و زیارت در فرمانداری منتفی است.
به گزارش خراســان رضوی ،شــهریور ســال گذشته بود
که سید جوادحســینی ،معاون وقت سیاسی ،اجتماعی
و امنیتی اســتاندار خراســان رضوی در پنجمین جلســه
شــورای اداری شهرستان مشهد ،با اشــاره به نامتناسب
بودن ســاختار اداری و تقسیماتی مشهد ،ساختار اداری
این شهر را پیچیده و مبهم دانست و گفت :ساختار اداری،
نیروی انسانی و تقسیماتی مشهد متناسب با نیازهای این
شهر نیست؛ به طوری که باوجود ســهم هشت درصدی
جمعیت مشــهد از کل کشــور ،هیــچگاه ســهم اعتبارات
استان از شش درصد اعتبارات کشور بیشتر نشده است.
حســینی بــا بیــان ایــن مطلــب خاطرنشــان کــرد:
بایــد مشــهد را یــک «اســتان شــهر» دیــد و بــه همیــن
منظــور ،در قــدم اول فرمانــدار ایــن شــهر از ســطح
عــادی بــه معــاون اســتاندار و فرماندار ویــژه ارتقــا یافته
اســت .ازســوی دیگــر و پــس از پیگیــری هــای انجــام
گرفته ،بــه تازگــی بــرای فرمانداری مشــهد و تهــران به
طــور ویــژه تــری نســبت بــه بقیــه فرمانــداری هــای
کشور برنامه ریزی شده است تا جایی که براساس ساختار
جدید ،پنج معاونت به فرمانداری مشهد تعلق می گیرد که
سه معاونت سیاسی و انتظامی ،اداری و مالی ،فنی و امور
عمرانی از گذشته وجود داشــته و دو معاونت اقتصادی و
گردشگری و زائران هم به چارت سازمانی آن اضافه می
شــود و بالطبع ،ادارات بیشــتری به فرمانداری تعلق می
گیرد و این گامی رو به جلوست.
حال پس از گذشــت بیش از یک ســال از ایــن اظهارات،
بــرای پیگیــری آخریــن وضعیت افــزودن معاونــت های
«گردشگری و امور زائران» و «اقتصادی» به ساختار اداری
فرماندار مشهد ،به سراغ سرپرست فرمانداری شهرستان
مشــهد می رویم و موضوع را از وی جویا می شویم .حیدر
خوش نیت با اشــاره به تدوین ســاختار تشکیالتی جدید
برای فرمانداری مشــهد گفت :با توجه به ســاختار جدید
تشکیالتی ابالغ شــده در اواخر شهریور امسال ،معاونت
دیگری به فرمانداری افزوده نخواهد شد.
وی درباره دلیــل این موضــوع نیز گفت :در اســتانداری
معاونت هماهنگی و مدیریــت امور زائران و عــاوه بر آن
اداره کلی تحــت عنوان هماهنگــی امور رفاهــی زائران
داریم ،به همین دلیل متاســفانه این حوزه در فرمانداری
در حد کارشناس اداره می شود.
سرپرست فرمانداری مشهد با بیان این که ساختار حوزه
فرمانداری از باال به پایین ابتدا فرماندار ،سپس معاونان
فرماندار و زیر مجموعه آن ها ادارات هســتند ،گفت :این
درخواست را اعالم کردیم که در جهت ساختار تشکیالتی
اگر معاونتی با عنوان زیارت برای شهرستان مشهد در نظر
نگرفته شــده اســت ،حداقل اداره ای در نظر گرفته شود
و برای این موضــوع هم باید منتظر انجــام ویرایش جدید
ســاختار باشــیم و هم اکنون بــا توجه به ســاختار ابالغی
جدید ،وجود معاونت و حتی اداره ای تحت عنوان زیارت
منتفی است.خوش نیت در تشــریح چهار حوزه معاونت
در فرمانداری شهرستان مشــهد نیز گفت :معاونت های
فرمانداری ویژه مشــهد براســاس ابــاغ انجام شــده در
شهریور امســال ،شــامل «معاونت سیاســی ،اجتماعی،
انتخابات و تقســیمات کشــوری» که به عنوان جانشــین
فرماندار نیز محســوب مــی شــود« ،معاونــت انتظامی و
امنیتــی»« ،معاونــت امــور هماهنگــی فنی و عمــران» و
«معاونت اقتصادی و برنامه ریزی» است.
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اخبار

ایــن موضوع مربــوط بــهکل استانهاســت .یعنی
واحدهای اقتصادی وجود دارند که محل فعالیت
آنها در یک استان است ولی دفتر اداری آنها در
یک اســتان دیگر و پرونده مالیاتی آنها در اســتان
محل استقرار واحد اداری آنها تشکیلشده است
که باید به استان محل فعالیت واحدها بازگردد.

•فقط یک واحد از  35واحد

وی افزود :پیرو همینقانون مکاتبات زیادی از سوی
مدیران ارشد استان برای بازگشت پرونده مالیاتی
واحدهای تولید فعال در اســتان به داخل اســتان
انجامشــده اســت که از  35واحد شناساییشــده
که پرونده مالیاتی آنها خارج از اســتان رسیدگی
میشــد ،با پیگیریهای انجامشــده تاکنــون تنها
پرونده یک واحد به استان بازگردانده شده است.

نها
فنظر بین استا 
•اختال 

مدیرکل امور مالیاتی اســتان ادامه داد :از ســوی
دیگر تعدادی از این مجموعه ،واحدهایی هســتند
که عالوه بر اســتان خراســان رضوی ممکن است
اســتان دیگــری مدعی باشــد کــه عمــده فعالیت
واحــد مدنظر در آن اســتان اســت .لذا الزم اســت
ایــن اختالفنظرهــا دربــاره محل اصلــی فعالیت
این واحدها ،بین خود استانها حلوفصل شود یا
گزارش واحدهای مورد اختالف در اختیار سازمان
امور مالیاتی قرار بگیرد تا بهعنــوان حکمیت ،این
واحدها را تعیین تکلیف کند.

•درآمد مالیاتی  6واحد از  11واحد
از استان خارج میشود

وی بابیــان ایــن کــه ایــن قانــون مشــمول همــه
استانهاســت ،اضافه کــرد :از ســوی دیگر حدود
 11واحد اقتصادی که محل فعالیت آنها در دیگر

استانهاســت اما دفاتر آنها در اســتان خراســان
رضــوی واقعشــده اســت ،شناساییشــدهاند کــه
بهصــورت داوطلبانــه در راســتای اجــرای قانون،
تاکنون پرونده مالیاتی  3واحد از این مجموعه را به
استانهای محل فعالیت این واحدها ارجاع دادیم
و پرونده  3واحد دیگر نیز در حال انتقال است.
یعقوب نــژاد گفــت :از ایــن مجموعــه  11واحدی
مورد درخواســت دیگر اســتانها  5مورد نیز مورد
تایید استان نیست و این موضوع را به سازمان امور
مالیاتی منعکــس کردیم .درواقــع از این مجموعه
تنها  6مورد به تایید اســتان رســیده که پرونده این
واحدها در حال انتقال به استانهای محل فعالیت
اســت.وی دربــاره پیگیریهای انجامشــده برای
بازگردانــدن پرونده مالیاتــی  34واحــد دیگر نیز
گفت :هر آن چه از دست ما برمیآمد ،بهطور کامل
انجام داده ایــم و همــه مکاتبات و دســتور مدیران
ارشد اســتان را اجرا کردیم و با همه ادارههای کل
مالیاتی کــه پرونــده مالیاتــی واحدهــای تولیدی
استان خراسان رضوی در آن جا رسیدگی میشود،
مکاتبات الزم را انجام دادیم.

•اگر استانها منتقل نکنند سازمان رأس ًا
اقدام میکند

مدیرکل امور مالیاتی استان تأکید کرد :سازمان
امور مالیاتی ماتریسی طراحی و به همه استانها
اعالم کرده است که اگر این قانون را اجرا نکنند،
در پایان ســال خود ســازمان امــور مالیاتی رأســ ًا
اقدام خواهــد کــرد و درآمــد مالیاتــی حاصله از
واحدهــای تولیــدی مربــوط را بــه اســتان محل
فعالیــت آنهــا انتقــال خواهــد داد.وی در ادامه
به ماده  110قانــون مالیاتهای مســتقیم که بر
اساس آن اشخاص حقوقی (واحدهای اقتصادی)

فهرست نهایی داوطلبان نهمین دوره انتخابات اتاق
بازرگانی خراسان رضوی مشخص شد
محمدجوادرنجبر/انجمننظارتبرانتخاباتدوره
نهم اتاقهای بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
سراســر کشــور روز گذشــته فهرســت نهایی تایید
صالحیتشدهداوطلبانانتخاباتهیئتنمایندگان
استانهارامنتشرکرد.
بــه گــزارش خراســان رضوی ،بر اســاس فهرســت
منتشــر شــده 74،نفــر در خراســان رضــوی نامزد
انتخابات هیئت نمایندگان اتــاق بازرگانی صنایع
 ،معادن و کشــاورزی خراســان رضوی هســتند که
از ایــن تعــداد 35،نفر در گــروه بازرگانــی 26،نفر
در گــروه صنعت ،هشــت نفــر در گــروه کشــاورزی

و پنــج نفر در گــروه معــدن حضــور دارند.انتخابات
دوره نهــم اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی خراســان رضــوی همزمــان بــا دیگــر
کشور از ساعت 8تا 18شنبه 11اسفندماه امسال
در محل ســاختمان مرکزی اتاق بازرگانی مشــهد
برگزار می شــود 15.نفــر که حائز بیشــترین تعداد
آرا شوند ،برای مدت چهار ســال به عضویت هیئت
نمایندگاناتاقبازرگانی،صنایع،معادنوکشاورزی
خراســان رضوی در می آیند.تبلیغات کاندیداهای
تایید صالحیت شده نیز از ساعت  8صبح  3اسفند
آغازمیشودوتا8صبحدهماسفندادامهدارد.

مدیرکلاموراتباعومهاجرینخارجیاستانداریخراسانرضوی:

آماردقیقیازکارگرانخارجیدراستانوجودندارد

محمد حسام مسلمی /طرحسراسریسرشماری
وشناساییمشاغلاتباعخارجیوکارفرمایانآنها
کهاز 24بهمنماهامسالدراستانآغازشدهاست،تا
پایاناسفندماهامسالادامهدارد.بهگزارشخراسان
رضوی ،مدیر کل امور اتباع و مهاجرین اســتانداری
خراســان رضوی روز گذشــته در نشســت خبری با
خبرنگارانبااعالماینخبرافزود:اززمانآغازاجرای
طــرح تاکنــون 240نفــر از کارگــران و کارفرمایان
اتبــاع خارجــی در ایــن طــرح شــرکت کــرده انــد.
اماآنطورکهازگفتههایسیدعلیقاسمیپیداست
هماکنونآماردقیقیازتعدادکارگراناتباعخارجی
در اســتان وجود ندارد و با اجرای طرح شناســایی و
سرشــماری در مرحله اول برنامه ریــزی های دقیق
انجام می گیرد.وی ادامــه داد :کارفرمایان ایرانی و
افغانستانیودیگراتباعخارجیبایددرزمانتعیین
شدهدرطرحسرشماریمشاغلوحوزههایاشتغال
مهاجران شــرکت کنند؛ ضمن این که تــا االن برای
تمدید ثبت نام ،زمانی مشــخص نشــده است.مدیر
کل امور اتباع و مهاجرین اســتانداری با بیان این که
در بحث سرشــماری مشــاغل و حوزه های اشتغال
مهاجراندستورالعملجامعیوجودداردوبراساس
آن قرار اســت جمــع آوری اطالعات و ســامان دهی
وضعیتاشتغالمهاجرانوپناهندگانانجامگیرد،
افزود:دراینطرحشناساییوسرشماریکارگاهها،
کارفرمایان ،پناهندگان و اتباع خارجی شامل افراد
مجازوغیرمجازدردستورکارقرارداردکهاینکاردر
سه حوزه انجام می شود و شامل کارفرمایان ایرانی،
کارفرمایان افغانســتانی و اتباع افغانستانی و دیگر
اتباعخارجی استکهخودشانهمکارگرهستندو
همکارفرماوبهعنوانخویشفرمایادمیشوند.وی
در ادامه به زمــان و جزئیات اجرای این طرح اشــاره

کرد و گفت :این طرح از 24بهمن تا پایان اسفند ماه
امسال اجرا می شود و حضور کارفرمای تبعه ایرانی
یا نماینده دارای معرفی نامه رســمی بــا کارت ملی
خودشوکارتملیکارفرمادردفاترکفالتاقامتو
اشتغالاتباعخارجیضروریاست.کارفرمایتبعه
خارجی هم که دارای کارگر خارجی اســت ،باید در
دفتر حاضر شود و اصل کارت شناسایی آمایش 13
یا گذرنامه خانواری یا دفترچــه پناهندگی را همراه
داشته باشد.قاسمی افزود :افرادی هم که به عنوان
خویشفرماهستندبایدمراجعهکنند؛ضمناینکه
امکاناضافهوکمکردنکارگردرجریاننوبتدهی
هم وجود دارد؛ اما باید توجه داشــت که کارفرمایان
از قبل ثبت نام شــده باشــند ،در غیر این صورت باید
مراحلثبتطیشود.

•اهرم فشار در این طرح وجود ندارد

وی بیــان کــرد :بــا صراحــت اعالم مــی کنــم برای
کارفرمایان اتبــاع خارجی مجــاز و غیر مجــاز که در
طرح سرشماری و شناسایی شرکت می کنند ،هیچ
گونــه اهرم تهدیــد و مقابلــه ای در اجــرای این طرح
نیستونگاهمنفیدراینزمینهوجودنداردوموضوع
فقط شناسایی ،سرشــماری ،جمع آوری اطالعات
و در نهایــت برنامه ریزی برای آینده اســت.مدیر کل
امور اتباع و مهاجرین اســتانداری با بیان این که هم
اکنون بیــش از  780نفــر از کارفرمایــان ایرانی که
اتباع خارجــی را به کارگیــری کرده اند،شناســایی
شــده اند ،افزود :عالوه بر این در اســتان بیش از29
کارفرمای اتباع خارجی مجاز فعالیت می کنند و در
زمینهکارگراناتباعخارجینیزآماردقیقیدراستان
وجود ندارد .وی همچنین در حاشیه این نشست از
همکاری روزنامه خراسان تشکر کرد و گفت :من هر
روزروزنامهخراسانرامطالعهمیکنم.

باید مالیات خود را در استان محل فعالیت اصلی
خودپرداخت کنند ،اشاره کرد و گفت :در همین
زمینه تاکنون پرونــده مالیاتی  19واحــد را که تا
پیشازاین در دیگر استانها رســیدگی می شد،
شناســایی و از اســتان مربوط درخواست کردیم
و پرونده این  19واحد به اســتان خراسان رضوی
منتقلشــده اســت.یعقوب نژاد افــزود :از ســوی
دیگــر در راســتای اجرای قانــون مذکــور تاکنون
 35واحد در اســتان شناساییشدهاند که پرونده
آنها باید به استانهای محل فعالیت اصلی آنها
منتقل میشد .به همین دلیل در راستای اجرای
قانــون پرونده ایــن  35واحــد نیز به اســتانهای
دیگر منتقل شد.

•ممکن است درآمد مالیاتی یک واحد
ورودی برابر همه واحدهای خروجی باشد

البته مدیرکل امور مالیاتی معتقد اســت که تعداد
واحدهــا زیــاد مهم نیســت زیــرا ممکن اســت تنها
یک واحد تولیدی کــه درآمد مالیات آن به اســتان
بازگردد ،معــادل درآمد مالیاتی همــه واحدهایی
باشــد کــه از اســتان خارجشــدهاند.یعقوب نــژاد
همچنین گفت :برخی از واحدهایی که در راستای
اجرای قانــون امور مالیاتی و قانــون بودجه پرونده
مالیاتی آنها از استان خارجشده است ،غیرفعال
بود هاند.

•برآوردی از میزان مالیاتها نداریم
هرچند مدیرکل امور مالیات دربــاره میزان درآمد
واحدهــای تولیــدی که قرار اســت درآمــد مالیات
آنها از اســتان خارج شــود یا درآمد مالیاتی آنها
عاید استان شود ،پاسخ دقیق نداد و اظهار کرد :با
توجه به این که پرونده میزان مالیات پرداختی این
واحدها سال به ســال متغیر اســت و از سوی دیگر
پرونده واحدهای اقتصادی مورد ادعای استان در
دیگر اســتانها واقعشده اســت ،نمیتوان میزان
مالیاتی را که تاکنون این واحدها پرداخت کردهاند
بدون دسترسی به پرونده این واحدها برآورد کرد.
اگرچه خروج پروندههای مالیاتی حدود  41واحد
اقتصادی از استان در راستای اجرای قانون است
اما با توجه به این که به قول مدیــرکل امور مالیاتی
اســتان ممکن اســت درآمد مالیاتی تنها یک واحد
فعال در اســتان که درآمد آن خارج استان میرود،
معادل کل درآمد مالیاتی  41واحد خروجی باشد
و بــا توجه به تأکیــدات فراوان اســتاندار بر توســعه
اقتصادی اســتان ،شــاید الزم باشــد پیگیریهای
جدیتری از سوی مدیران استان برای بازگرداندن
درآمد مالیاتی واحدهای تولیــدی که تاکنون تنها
دود آنها نصیب استان شده است ،انجام گیرد.

مدیرصندوقبیمهکشاورزیخراسانرضوی:

یک میلیارد از خسارات کشاورزان
خراسان رضوی باقی مانده است

مدیرصندوقبیمهکشاورزیخراسانرضویگفت :تنهایک
میلیارد از خسارات کشاورزان خراســان رضوی باقی مانده
است.محمودرضافرزانهدرگفتوگوباتسنیمافزود :مجموع
خساراتواردشدهبهبخشکشاورزیاستاندرسالزراعی
 96-97حــدود  319میلیارد ریــال بوده کــه از این میزان
پرداختتنها 10میلیاردریالدیگرباقیماندهاست.

اجرایطرحبازرسیازکافیشاپهادرمشهدآغازشد
رئیس شعبه سیار اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی
گفــت :از یکم اســفند ماه به مــدت یک هفته در ســطح کالن
شهر مشهد از کافی شاپ ها و فست فودها بازرسی می شود.
امید جلیلی در گفت و گو با ایرنــا افزود :این طرح با همکاری
بازرســی اتاق اصناف مشــهد به منظــور جلوگیــری از گران

فروشی و همچنین رعایت موارد بهداشتی اجرا می شود.
وی ادامه داد :در این چارچوب روز چهارشــنبه از هفت باب
کافی شاپ و فســت فود در مشــهد بازرسی شــد که دو مورد
تخلف گران فروشی و کم فروشی مشاهده و در محل برخورد
قانونی الزم انجام شد.

بازار روز

میوه

لبنیات
محصول

میزانتغییر

محصول

قیمت

میزانتغییر

قیمت

شیر(2.5درصدچربی)پگاه

-

4800

تامسون جنوب

پنیر400گرمی(پگاه)مصوب

-

6900

سیب درختی

-

کره100گرمی پگاه

-

4200

موز

-

۱۲۲۰۰

ماست ( 3.2پگاه)

-

4800

انگورجوینسبزواری

-

۹۵۷۰

کیوی

-

۸۴۳۰

گالبی اسپادانا

-

۱۲۰۵۰

تامسون شمال

-

۶۰۰۰

هندوانه

-

۴۲۹۰

نارنگی

-

۶۹۹۰

لیمو شیرین

-

۴۹۰۰

پروتئینی
گوشتگوسفند(رانبدونچربی)

-

۹۸۰۰۰

گوشت گوسفندی(الشه)

-

۸۰۰۰۰

گوشت گوساله
(سردست/جوانه) بدون چربی

-

۷۱۰۰۰

گوشت مرغ(بازار)

-

۱۳۱۰۰

تخم مرغ

-

۸۱۰۰

روغن مایع آفتابگردان  ۹۰۰گرمی
(نرخمصوب)

-

۷۴۵۰

برنج  ،حبوبات

-

۹۰۴۰
۸۹۲۰

سبزی و صیفیجات
کاهو

-

۷۱۸۰

کرفس

-

۲۳۸۰

خیار درختی

-

۶۹۵۰

گوجه فرنگی

-

۵۶۶۰

لوبیا سبز

-

۶۳۷۰

فلفل دلمه سبز

-

۱۰۸۲۰

بزمینی
سی 

-

۲۷۵۰

-

۴۲۰۰

-

۳۶۹۰
۵۷۳۰

شکر(قیمت مصوب)

-

3400

برنج پاکستانی باســماتی (قیمت
مصوب)

-

8200

برنجهندی(1121قیمتمصوب)

-

8000

پیاز

عدس (قیمت مصوب)

-

7000

هویج فرنگی

لوبیاقرمز (قیمت مصوب)

-

6700

بادمجان

-

لپه (نخود خارجی)

-

۸۱۰۰

کدو خورشتی

-

۶۸۴۰

نخود(کرمانشاهی،اندازه)9.8.7

-

7200

شلغم رنگی

-

۲۵۲۰
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* منبع  :سازمان صنعت  ،معدن و تجارت خراسان رضوی کشاورزی شهرداری مشــهد/درجه قیمتی میوه ها و صیفی
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