اخبار

اقتصاد

گوناگون

طینشستیباحضوررحیمپورازغدی

ضرورت جهاد در گام دوم انقالب
تبیینمیشود

نشســت «تبیین ضرورت جهــاد در گام دوم انقالب»
امروز در مشهد برگزار می شــود.به گزارش خراسان
رضوی ،نشســت «تبیین ضــرورت جهــاد در گام دوم
انقالب» از ســاعت  18تا  20امروز و با حضور جمعی
از جوانــان جهادگــر و فعــال در حوادث اخیر (ســیل
شمال و جنوب غرب کشور) و سخنرانی استاد حسن
رحیم پور ازغدی در محل حسینیه آیت ا ...سید جواد
خامنه ای برپا می شود.

سازماناستاندارد:

رب گوجه فرنگی افغان ماهور
غیراستاندارد است

آغاز هجدهمین نمایشگاه گل و گیاه
مشهد از امروز
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان
رضــوی گفــت :هجدهمیــن نمایشــگاه گل و گیــاه و
تجهیــزات باغبانی بــا حضــور  ۳۵۰شــرکت داخلی
و خارجــی در قالــب ۷۵۰غرفــه از عصــر پنــج شــنبه
۲۳خرداد در نمایشــگاه بیــن المللی مشــهد آغاز به
کار می کند.به گزارش ایســنا به نقل از روابط عمومی
سازمان همیاری شــهرداریهای خراســان رضوی،
احمــد یزدانپنــاه افــزود :طبــق برنامــه هجدهمین
نمایشــگاه گل وگیــاه و تجهیزات باغبانــی و پنجمین
نمایشگاهتجهیزاتپارکیوشهربازیمشهدبهصورت
همزمان از ســاعت ۱۷روز پنج شــنبه آغاز بــه کار می
کند.ویادامهداد:محوطههاینمایشگاهبینالمللی
مشــهد با حضور  ۳۵۰شــرکت در قالــب  ۷۵۰غرفه
در حدود ۲۰هــزار متر فضای مســقف و ۲۰هزار متر
فضایروبازساماندهیشدهوبهمدتپنجروزمیزبان
عالقهمندان به گل و گیاه و تجهیزات باغبانی و پارکی
اســت.وی بیان کرد :عــاوه بر ترویج و آمــوزش ایجاد
فضای ســبز و گلــکاری و همچنین نگهــداری فضای
سبز،گلوگیاهپارکیوخانگیبهعنواناهدافاصلی
در این نمایشگاه تالش خواهد شــد تا زمینههای الزم
برای شــادابی و طراوت جامعه از طریق احیا و اشــاعه
فرهنگ زیباییدوســتی با طبیعت و سرسبزی فراهم
شــود.هجدهمین نمایشــگاه گل و گیــاه و باغبانــی و
پنجمیننمایشگاهتجهیزاتپارکیوشهربازیمشهد
همه روزه تا ۲۷خرداد ماه از ساعت  ۱۷تا ۲۴پذیرای
بازدیدکنندگان خواهد بود و طبــق برنامهریزی های
انجام شــده ،نمایشــگاه در روز جمعه نیــز از۱۰صبح
دایراست.

اقتصاد
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کشفگران فروشی1000کارتن
کاغذ« »A4در مشهد
بهبــودی /کارشــناس مســئول اداره بازرســی
ســازمان صنعت ،معدن و تجارت خراســان رضوی از
کشــف گران فروشــی هزار کارتن کاغذ « »A4از یک
انبار در مشــهد خبر داد.مهدی مقدسی در گفت و گو
با خراســان رضوی افــزود :ایــن کاغذها بــا ارز دولتی
وارد کشور شــده بود اما افرادی که این کاغذ ها را وارد
کرده بودند قصد داشتند آن ها را با قیمت آزاد در بازار
به فروش برسانند که با دستور دادستانی این کاغذها
با قیمت مصوب به فروش رسید.وی ادامه داد :برخی
افرادازوارداتتاتوزیعکاغذاقدامبهتخلفاتیمیکنند
کههمیننوعفعالیتهاباعثایجادتشنجدربازارمی
شودوبازارهموارهموردرصدبازرسانقراردارد.

در چهاردهمین جلسه دادگاه پدیده انجام شد

ارائهگزارشیباموضوعبازگرداندناموالسهامدارانپدیده
درفرصتاعطاییدادگاه
گزارش جلسه
اقتصاد

چهاردهمیــن جلســه رســیدگی بــه اتهامــات
متهمــان پرونده شــرکت پدیده روز گذشــته به
ریاســت قاضی منصوری در مشهد برگزار شد.
به گــزارش میــزان بــه نقــل از مرکز رســانه قوه
قضاییــه ،چهاردهمیــن جلســه رســیدگی بــه
اتهاماتمتهمانپروندهشرکتپدیدهبهریاست
قاضی منصوری در مشهد برگزار شد.
در این جلسه رئیس دادگاه رسیدگی به جرایم
اخالل گران اقتصادی کشور مستقر در مشهد،
از نماینده مدعی العموم خواست ضمن قرائت
کیفرخواستدیگرمتهمان،گزارشیباموضوع
بازگردانــدن امــوال ســهامداران در فرصــت
اعطایی دادگاه ارائه کند.
با قرائت کیفرخواست تعدادی دیگر از متهمان
شــرکت پدیده توســط نماینده مدعی العموم؛
ارائهآخریندفاعتوسطمتهمانووکالیمدافع
آنان درصحن علنی دادگاه ادامه دارد.
قاضی منصوری با اشاره به دفاعیات انجام شده

عکس :دهقانی

درراســتایانجاممســئولیتهاووظایفسازمانملی
اســتانداردایــران،دربازرســیهــایبــهعملآمــدهاز
ســطح بازار ،فراورده رب گوجه فرنگی در بســته بندی
قوطی فلزی بــا وزن ۸۵۰گرم (مغایر با وزن ذکر شــده
در اســتاندارد ملی موجود) با نام تجــاری افغان ماهور،
تولید کشور افغانســتان مشاهده شــده که بدون نشان
استاندارد ملی ایران و غیر اســتاندارد است.به گزارش
پایگاه اطــاع رســانی دولت بــه نقــل از اســتاندارد ،با
اعالماین کهاینمحصولازســطحبازارسراســرکشور
جمع آوری شــده از شــهروندان درخواســت می شــود
در صورت مشــاهده ایــن محصــول مراتــب را از طریق
ســامانه پیامکــی ۱۵۱۷یا بــا مراجعــه بــه ادارات کل
استاندارداســتاناعالمکنند.طیشــشماهگذشتهو
در ابتدای ورود رب گوجه فرنگی با برند «افغان ماهور »
به بازار  ،روزنامه خراسان رضوی موضوع واردات رب از
افغانستانراپیگیریوخبرهاییدراینزمینهمنتشرکرد.
دراینگزارشهااعالمشدکهاینبرندرب،تقلبیاست.
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از میان خبرها

در صحن علنی دادگاه خطاب به متهمان گفت
که در بیــان مطالب خود شــفافیت و صداقت را
مد نظر قرار دهند وحقیقت رابگویند.
نماینــده دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز
خراســان رضــوی بــا تقدیــر از ریاســت دادگاه
ویژه رســیدگی به جرایم اخالل گــران در نظام
اقتصادی کشــور بــه دلیــل اعطــای فرصت به

متهمان با هدف اســترداد اموال ســهامداران،
گفت :این اقدام دادگاه بســیار ارزشــمند بود و
تعدادیازمتهمانازاینفرصتمغتنماستفاده
کردند که ان شاءا ...مورد توجه ریاست دادگاه
قرار خواهد گرفت.
نماینده مدعی العموم ضمن ارائه گزارشــی از
اقدامــات دادســرای عمومی و انقالب مشــهد

در طــول زمان رســیدگی به این پرونــده گفت:
همــان گونه که دادســتان هم قبال گفته اســت
اقدامات افراد حاشــیه ســاز به ویــژه در فضای
مجازی به دقــت رصد و اقدامــات قانونی الزم و
متناســب انجام میشود .از ســویی باید متذکر
شــد کــه تشــکیل پرونــده بــرای رســیدگی به
تخلفــات متهمــان؛ نباید بــه دســتاویزی برای
تسویه حسابهای شخصی برخی افراد تبدیل
شود؛ چرا که پرونده در نهایت دقت در چارچوب
قانونی در حال رسیدگی اســت و طبعا با توجه
به شخصی بودن مسائل مطرح شده در فضای
مجــازی در خصــوص برخــی متهمــان ،حــق
پیگیریهای قانونی برای افراد محفوظ است.
پسازاظهاراتنمایندهدادستاندربارهبرخورد
قانونــی با حاشــیه ســازان در فضــای مجازی و
ادامه قرائت کیفرخواســت برای تعداد دیگری
از متهمان در خصــوص دریافــت آخرین دفاع،
متهمان و وکالی آنان به دفاع پرداختند.
ادامه رســیدگی بــه اتهامات متهمان شــرکت
پدیده به صبح امروز پنج شنبه موکول شد.

رایزنبازرگانیایراندرعراق:

شورای مشترک کسب وکارهای
تجاری ایران-عراقتشکیل می شود

رایــزن بازرگانــی ایــران در عــراق گفت :عــراق با
تشکیل شورای مشترک کســب و کارهای تجاری
با ایــران اعــام موافقت کــرده اســت .ناصر بهزاد
در گفتوگو با ایســنا افزود :در جلســات مقدماتی
برگزار شده و طرح انتظارات دو جانبه برای تقویت
تعامالت اقتصادی دو کشور ،موضوع تشکیل این
شورا در ایران نیز مطرح شــد و با انجام تفاهم های
اولیه ،تشکیل بخش مشــترک شورای کسب و کار
تجاری ایــران و عراق توســط عــراق تاییــد و ابالغ
شده است.
وی درخصص ماهیت این شورا ،بیان کرد :شورای
کسب و کارهای تجاری عراق یکی از سازمانهای
مســتقل عراقــی فعــال در حــوزه ســاخت و ســاز،
امــور بازرگانــی ،فنــی و مهندســی ،مجتمعهای
تجاری اداری و طرحهای بزرگ اســت که اعضای
آن را نخبگان و شــخصیتهای اثر گــذار در بخش
های ســرمایه گــذاری داخلی وخارجی تشــکیل
میدهند .رایــزن بازرگانی ایران در عــراق تاکید
کــرد :ایــران اولیــن کشــوری اســت کــه در بیــن
کشورهای فعال در عراق پیشــنهاد ایجاد شورای
مشــترک را به صورت متناظر مطرح کــرده و مورد
موافقت قرار گرفته است.
وی بــا اشــاره بــه لــزوم نهادســازی و نهادگرایــی
در توســعه همکاریهــای متقابــل ،تصریــح کرد:
گســترش زمینه برای انجام فعالیتهای سازمان
یافته تجــاری میتواند در رشــد تجارت دو کشــور
موثر واقــع شــود.بهزاد افــزود :ایــن شــورا ،برای
پایــداری در روابــط راهبــردی عــراق بــا ایــران و
تثبیــت فعالیتهــای اجتماعــی بــر پایه کســب و
کارهــای تجــاری ،پیاده ســازی طرحهــای بزرگ
عمرانی و بازرگانی ،ضمن ارائه نظرات مشــورتی
و نافــذ در جلســات تصمیمســاز عــراق میتوانــد
در خصوص اجرای طرحهای توسعهای در افزایش
تعامــات بازرگانــی دو کشــور اقــدام کنــد.وی
خاطرنشــان کرد :بر اســاس مذاکرات انجام شده
طرح اصالح ورود کاال برای توزیع در باراندازهای
تجاری عراق و طرح همکاری شرکتهای ایرانی
در پروژههای اولویتدار فنی و مهندســی عراق از
جمله محورهای در دســت اقدام شورای مشترک
کسب و کارهای تجاری ایران و عراق خواهد بود .

افزایش کرایه اتوبوس در مسیرهای منتهی به خراسان رضوی با تخفیف اعمال می شود
دبیر هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های حمل
و نقل مسافری مشهد و حومه گفت:در پی افزایش  20درصدی
کرایه اتوبوس های بین شــهری در مســیرهای منتهی به استان
حدود 20درصد تخفیف نیز اعمال شده است.
حسام آسیابان در گفت و گو با ایرنا افزود :با توجه به این که از سال
 96افزایش نــرخ کرایه مســافر اتوبوس های بین شــهری انجام
نگرفته بود؛ امسال از نهم خرداد ماه افزایش نرخ ها در مشهد سه
روز دیرتر از سراسر کشور و با تصمیم انجمن صنفی اعمال شد.
وی ادامه داد :مهم ترین دالیــل افزایش کرایه ها ،افزایش قیمت
قطعات یدکی اتوبوس ها و افزایش هزینه های دستمزد تعمیر آن
هاستکهرشدقیمتاینمواردنیزمتاثرازافزایشسهبرابرینرخ
ارز از سال گذشته تا امروز بوده است.
دبیر هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های حمل و
نقلمسافریمشهدوحومهگفت:درحالیکهنرخارزدرکشورسه

اولین کشت
برنج در
جنوب استان

برابرشدهاستقیمتاتوبوسازششمیلیاردریالبه ۲۶میلیارد
ریال افزایش یافته ،دستمزدها زیاد شده ،تهیه الستیک با مشکل
مواجه و قیمت دیگر لوازم یدکی هم چند برابر شده است.
وی افزود :بازار رقابتی اســت و نمی تــوان بیش از ایــن نرخ ها را
افزایش داد بنابراین تخفیف حدود  ۲۰درصدی هم بر قیمت ها
اعمال شده است به عنوان مثال کرایه اتوبوس از مشهد به تهران
با  ۲۰درصد افزایش به  ۹۴۰هزار ریال رســیده در حالی که هم
اکنون با اعمــال  ۱۹درصد تخفیــف ،کرایه  ۷۶۰هــزار ریالی از
مسافران دریافت می شود اما باز هم اتوبوس ها با  ۱۵ ،۱۰یا ۲۰
صندلی خالی از مشهد به تهران عازم می شوند.
معاون حمــل و نقــل اداره کل راهــداری و حمل و نقــل جاده ای
خراسان رضوی نیز تعیین قیمت کرایه ناوگان مسافربری حمل و
نقلجادهایرادراختیاربخشخصوصیوانجمنصنفیشرکت
های حمل و نقل دانســت و گفت :افزایش هزینه ها در کشــور به

برای اولین بار در جنوب استان خراسان رضوی ،کشت برنج در سطح سه هزار
متر مربع از اراضی کشاورزی روستای زیبد شهرستان گناباد انجام میشود.
صباغ کشــاورز گنابادی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد:
به علت بارندگیهای خوب امســال و جلوگیری از هدر رفت آب در روســتای
زیبد گناباد ،به صورت آزمایشــی اقدام به کشت برنج در بخشی از زمینهای
این روستا کرده ایم که امیدواریم نتیجه بخش باشد و بتوانیم محصول خوبی
برداشت کنیم.

شکل عمومی در همه بخش ها روی داده است بنابراین افزایش
نرخ کرایه اتوبوس های بین شهری نیز اجتناب ناپذیر است.
جواد وحدتی فرد افزود :تعداد کلی ناوگان حمل و نقل مسافری
در بخش جاده ای خراســان رضوی شــامل اتوبوس ،مینی بوس
و سواری ،حدود پنج هزار و  ۵۰۰دســتگاه است و بیش از هشت
هزار راننده و  ۱۳۶شرکت حمل و نقل مسافری نیز در این حوزه
مشغولفعالیتهستند.
بر اســاس اعالم ســازمان پایانه های مســافربری مشــهد ،ســال
گذشته حدود ۲۰میلیون مسافر ورودی و خروجی از طریق پایانه
های مسافربری مشــهد جا به جا شــدند که نیمی از این تعداد از
طریق پایانه مرکزی امام رضا (ع) و بقیه توسط ناوگان پایانه های
مسافربری معراج و راه ابریشــم ،شرکت های سواری کرایه پایانه
امام رضا (ع) و پارک ســوارهای شــاهد ،حافظ و کالت در مشهد
جا به جا شده اند.

وی افزود :با توجــه به پیش بینیها در صورت تولید محصول ،اوایل شــهریور
ماه یک تن و  ۸۰۰کیلوگرم برنج از سطح سه هزار متر مربع زمین کشاورزی
برداشت می شود.صباغ اظهار کرد :از حدود سه ماه پیش اقدام به تولید خزانه
برایتهیهنشایبرنجازبهتریننوعبرنجهایگیالنکردیمکهصفرتاصدتهیه
نشای برنج ،توسط کشاورزان روستای زیبد انجام پذیرفت.وی ادامه داد :سه
نوع برنج هاشمی ،دم سیاه و جمشید که از بهترین برنجهای گیالن است ،در
این زمینها کشت میشود.

بازار روز
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لبنیات
محصول

میوه
میزانتغییر

قیمت

شیر(2.5درصدچربی)

-

5600

تامسون شمال

پنیر400گرمی(پگاه)مصوب

-

6900

سیب درختی

کره100گرمی پگاه

-

4500

ماست ( 3.2درصد)

-

4800

میزانتغییر

محصول

۱۲۲۰

قیمت

۱۰۳۷۰

-

9660

موز

۲۰۰

۱۲۱۰۰

هلو

۶۲۰

۹۳۰۰

گوجهسبز

۱۲۶۰

۹۰۴۰

۱۰۳۰۰۰

کیوی

-

۹۱۵۰

گوشت گوسفندی(الشه)

-

۹۳۵۰۰

هندوانه

-

۲۲۶۰

گوشت گوساله
(سردست/جوانه) بدون چربی

-

۸۹۰۰۰

توت فرنگی

-

۸۴۸۰

۲۰۰

۱۰۶۰۰

لیموشیرین

-

۴۲۷۰

ملون

-

۳۱۶۰

تخممرغ

-

۵۵۰۰

روغنمایعآفتابگردان ۹۰۰گرمی
(نرخمصوب)

-

۷۴۵۰

پروتئینی
گوشتگوسفند(رانبدونچربی)

گوشت مرغ(بازار)

برنج  ،حبوبات

سبزی و صیفیجات
-

۳۲۰۰

۳۶۰

۴۲۰۰

خیار درختی

-

۳۴۴۰

گوجهفرنگی

۱۳۰

۵۶۷۰

لوبیاسبز

۲۲۰

۶۴۴۰

-

۵۱۶۰

کاهو
کرفس

شکر(قیمتمصوب)

-

برنج پاکستانی باسماتی
(قیمت مصوب)

-

8200

برنج هندی 1121
(قیمت مصوب)

-

8000

عدس (قیمت مصوب)

-

7000

لوبیاقرمز (قیمت مصوب)

-

6700

لپه (نخود خارجی)

-

11000

نخود(کرمانشاهی،اندازه
)9.8.7

-

7200

3400

فلفلدلمهسبز
سیبزمینی

۱۳۹۰

۶۱۷۰

-

۳۵۳۰

هویجفرنگی

۶۵۰

۷۷۴۰

بادمجان

۲۶۰

۴۲۶۰

کدو خورشتی

۳۹۰

۲۹۷۰

پیاز

* منبع  :ســازمان صنعت  ،معدن و تجارت خراســان رضوی * منبع  :سازمان سامان دهی مشاغل شهری و فراوردههای
براساس میانگین قیمت
کشــاورزی شــهرداری مشــهد/درجه قیمتــی میــوه هــا و
صیفی جات «ممتاز» است.

