اخبار

اقتصاد وسیاست

اقتصادی

معاون استاندار:

خرید حمایتی زعفران
به زودی در استان آغاز میشود
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گفت:
با توجه به تصمیمات گرفته شده به زودی در استان
خرید حمایتی زعفران آغاز خواهد شد .به گزارش
روابط عمومی اســتانداری ،رســولیان در حاشــیه
جلسه بررسی مشکالت زعفران استان که با حضور
نماینده تربت حیدریه ،زاوه و مه والت در مجلس در
استانداری برگزار شد ،گفت :در این جلسه افزایش
قیمت زعفــران و بررســی خرید بیشــتر زعفران از
کشــاورزان مورد بررســی قرار گرفــت .وی افزود:
بر اســاس تصمیمات گرفته شــده بــه زودی خرید
حمایتی زعفران در استان آغاز میشود.

مدیرکلمیراثفرهنگیاستانخبرداد:

تبدیل رباطهای تاریخی شریفآباد
مشهدبهمجموعهگردشگری

مدیرامورمنابعآبمشهدخبرداد:

مسدود شدن 443حلقه چاه
غیرمجاز در مشهد طی 7ماه

مدیــر امورمنابــع آب مشــهد گفــت :در هفــت مــاه
اول امســال تعــداد  443حلقــه چــاه غیرمجــاز در
محدوده تحت پوشــش امــور آب (شهرســتان های
مشــهد ،چنــاران ،طرقبه -شــاندیز و فریمــان) پر و
مســلوبالمنفعه شــد .به گــزارش روابــط عمومی
شرکت آب منطقه ای استان ،محمد برزویی اظهار
کرد :از تعــداد  443حلقه چــاه غیرمجــاز مذکور،
تعــداد  122حلقــه چــاه غیرمجــاز عمیق(تا عمق
 300متر و دبی هایــی تا  36لیتر بر ثانیــه) و تعداد
 321حلقه چــاه غیرمجاز نیــز نیمه عمیــق با دبی
هایی تا  20لیتــر بر ثانیــه بودهاند .وی بــا بیان این
که ایــن اقدامــات در این مــدت موجــب جلوگیری
از بهره بــرداری و برداشــت غیرمجاز ســاالنه بیش
از  14میلیــون مترمکعب آب شــده اســت ،افزود:
همچنین در هفــت ماه اول ســال  99بــا همکاری
نیروی محترم انتظامی تعداد  18دستگاه و ادوات
حفاریغیرمجازدرمحدودهتحتپوششامورمنابع
آب مشهد شناسایی و توقیف شده است.

شهردارمنطقه 10مشهدخبرداد:

پیشرفت 70درصدی مجتمع
سامان دهی مشاغل مزاحم

شــهردار منطقه  10مشهد از پیشــرفت فیزیکی 70
درصدی فاز یــک و دو پروژه احداث مجتمع ســامان
دهی مشاغل آالینده و مزاحم آسکوپارس در بزرگراه
آزادی خبــرداد و گفــت :مقــرر شــده ایــن مجتمع تا
اردیبهشــت ســال آینده بــه بهره بــرداری برســد.به
گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد ،احمد
حافظاظهارکرد :ازبزرگترینپروژههایجمعآوری
آب های ســطحی این منطقه و ســطح شــهر مشهد،
پروژه کال زرکش اســت که از ســیالب های فصلی و
آب گرفتگی روســتاهای مســیر جلوگیری می کند،
این پروژه در حدفاصل بزرگراه آزادی تا بولوار توس،
پیشرفت خوبی داشته و مسیر آب در این محدوده باز
و عالوه بر انجام حدود  300متر دیواره ســازی کال،
حدود  600متر هم کف سازی انجام شده است.

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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گزارش «خراسان رضوی» از رعایت نکردن نرخ های مصوب ستاد تنظیم بازار

بلبشویبازارمرغ ۲۲هزارتومانی!

معاون استاندار :منتظر هستیم که بقیه استان ها چه قیمتی را تعیین می کنند سپس قیمت مرغ را دراستان مشخص خواهیم کرد
مسعود حمیدی -اگرچه ستاد تنظیم بازار کشور
قیمت هر کیلو مرغ را  ۲۰هــزارو  ۴۰۰تومان
تعیین کرد اما این قیمت در بازار مشهد رعایت
نمیشود و جانشین اســتاندار در ستاد تنظیم
بازار اســتان نیز با اذعان بر این که قیمت مرغ
در استان هنوز مصوب نشده است از توزیع مرغ
تنظیم بازاری در اســتان خبــر داد .به گزارش
«خراســان رضوی» ،ســتاد تنظیم بازار کشور
هفته گذشــته قیمت مــرغ زنــده را  ۱۳هزارو
 ۱۰۰تومــان تعیین کرد و قیمت گوشــت مرغ
گرم برای مصرفکننده نیز کیلویی ۲۰هزارو
۴۰۰تومان تعیین شد .اما مشاهدات میدانی
و بررســیهای خبرنــگار مــا از قیمت مــرغ در
مناطــق مختلف مشــهد حاکی از آن اســت که
حتــی همیــن قیمتهای مصــوب یعنــی ۲۰
هــزارو  ۴۰۰تومانــی هــم رعایت نمیشــود و
قیمت هر کیلو گوشت مرغ از ۲۲هزارو ۶۰۰
تومان در منطقه ســپاد مشــهد تــا حداقل ۲۴
هزار تومــان در منطقــه احمدآبــاد متغیر بوده
اســت .از ســویی تغییــر قیمت ســینه مــرغ در
مشــهد بســیار زیاد بوده طوری کــه قیمت هر
کیلو ســینه مرغ حداقل  30هزار تومان تا 35
هزار تومان متغیر بوده و قیمت ران مرغ نیز بین
 21تا  24هزار تومان متغیر بوده است.یکی از
فروشــندگان مرغ دلیل افزایش شدید قیمت
ســینه مرغ را ناشــی از اســتقبال مــردم برای
خرید آن بیان می کند و می افزاید :فروشــنده
ســود خــود را بــرای جبــران ضایعات مــرغ از
افزایش قیمت ســینه مرغ میبــرد .یکی دیگر
از فروشــندگان نیز دلیل افزایــش قیمت مرغ
را ناشی از افزایش قیمت مرغ زنده میداند.
•قیمت مرغ زنده  17000تومان نه
 13100تومان!

رئیس هیئتمدیره مرغداران مرغ گوشتی نیز
دراینباره به خراسان رضوی میگوید :قیمت
هر کیلو مرغ زنــده در بازار مشــهد بیــن  16تا
 17هــزار تومان متغیــر اســت و قیمت مصوب
رعایــت نمیشــود و ایــن قیمتها کامــ ً
ا تابع
عرضهوتقاضادربازاراست.بروغنیمیافزاید:
متأسفانه به دلیل این که دولت نتوانسته نهاده
موردنیــاز مرغــدار به خصــوص ســویا را تأمین
کند ،مرغدار در جوجه ریزی بســیار محتاطانه

عکس تزیینی است

مدیرکل میــراث فرهنگی اســتان گفت :بازســازی
و احیــای دو ربــاط تاریخــی شــریفآباد مشــهد در
حال اجراســت و قرار اســت این رباطها به مجموعه
گردشــگری تبدیــل شــود .مکرمیفــر در بازدیــد از
عملیات بازســازی رباطهای تاریخــی نظامالدوله و
اسحاق خانی در روستای شــریف آباد مشهد افزود:
این دو کاروانســرا از طریــق مزایده توســط صندوق
احیــای آثــار تاریخی بــه بخــش خصوصی واگــذار و
عملیات بازسازی آن از سال گذشته آغاز شده است.
ویادامهداد:درصدویکمینجلسهاقتصادمقاومتی
اســتان تفاهمنامه بین اوقاف و امــور خیریه و میراث
فرهنگیبهامضارسیدهودوکاروانسراینظامالدوله
واسحاقخانیبهبخشخصوصیواگذارشدهاست.
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عمل میکنــد و تحت تأثیر همیــن موضوع هم
میزان جوجه ریزی در مهرماه نسبت به شهریور
 50درصد کاهش داشــته اســت یعنــی میزان
متوسط جوجه ریزی در استان هر دورهای بین
 6.5تا  7میلیون قطعه بوده اســت اما این عدد
در مهرماه به  3میلیون قطعه کاهش پیداکرده
اســت و مرغدار از جوجه ریزی ترس دارد .وی
درباره قیمت کارشناســی مرغ گرم در بازار بر
اساس نرخهای مصوب نیز میگوید :قیمت هر
کیلو گوشــت گرم مرغ  ۲۰هزارو  ۴۱۰تومان
تعیینشده است و بر اســاس آن باید قیمت هر
کیلو ســینه مرغ با ضریب ســود 1.36.درصد
حدود  ۲۷هزارو  ۷۰۰تومان و قیمت هر کیلو
ران نیز بــا ضریب ســود  1.1درصــد  ۲۲هزار
و ۴۰۰تومان باشــد .با توجه به ایــن که قیمت
مصوب مرغ زنده یعنی  ۱۳هزارو  ۱۰۰تومان
رعایــت نمیشــود و قیمــت روز هــر کیلــو مرغ
زنــده ۱۷هزارتومــان در بازار عرضه میشــود
درنتیجــه ایــن قیمــت بــه عــاوه  800تومان
هزینه حمل و کشتار به  ۱۷هزارو  ۸۰۰تومان
محله (مشهد)
بولوار فرهنگ
سپاد
بولوار قرنی
پیروزی
مصلی
قاسم آباد
بولوار استقالل
احمدآباد

قیمت مرغ گرم
23000
22700
22500
22600
23500
22800
22900
24000

خواهد رســید .رئیس هیئتمدیره مرغداران
مرغ گوشتی اســتان ادامه میدهد :مرغی که
کشتار میشود امعا و احشا و ضایعات آن حذف
میشود که این موضوع باعث کاهش وزن مرغ
میشــود که برای جبران آن قیمــت  ۱۷هزارو
 ۸۰۰تومانرابرضریبثابت 75درصدتقسیم
میکنند ،درنتیجه قیمت هر کیلو گوشت گرم
مرغبراساسهرکیلومرغزنده ۱۷هزارتومانی
بــرای مصرفکننــده ۲۳هــزارو ۷۰۰تومــان
تعیین قیمت میشــود و قیمت هر کیلو ســینه
مرغ  31هــزار تومان و قیمت هــر کیلو ران هم
 26هزار تومان برآورد میشود.
•دفاع تمام قد جهادکشاورزی از
مرغداران

رئیس سازمان جهاد کشــاورزی نیز با حمایت
تمامقد از بخش تولیــد و مرغداران اســتان به
«خراســان رضوی» میگوید :وقتی دولت تنها
 40درصد نهــاده موردنیــاز مرغــدار را تأمین
میکند چگونــه انتظار داریم کــه تولیدکننده
قیمت سینه مرغ
35000
34000
32500
30000
30000
32500
33000
35000

قیمت ران مرغ
24000
21000
23000
22900
23000
21000
22000
24000

قیمت مصوب را رعایت کند؟ اورانی میافزاید:
سه ماه پیش در ســتاد تنظیم بازار اعالم کردم
که بــا این رویــه پیــش برویــم تولید در اســتان
تعطیل خواهــد شــد ،از ابتدای ســال تاکنون
بیش از هفت میلیون قطعه کاهش جوجه ریزی
در اســتان داشــتیم که دو میلیــون آن مربوط
به مهرماه اســت و پیشبینی میکنیــم در ماه
جاری نیز با کاهش جوجه ریزی روبه رو شویم و
این کاهش ادامهدار خواهد بود .وی میگوید:
قیمت تمامشــده هر کیلو مرغ بر اساس میزان
نهــادهای که دولــت بــه مرغــدار میدهد ۱۷
هــزارو  ۶۰۰تومــان اســت درحالیکه ســتاد
تنظیم بازار قیمــت  ۱۳هــزارو  ۱۰۰تومان با
ســود 10درصــد را تعیین کرده اســت .معلوم
است که تولیدکننده نمیتواند قیمت مصوب را
رعایت کند و بنده متولی بخش تولید چطور به
مرغدار فشار بیاورم که قیمت مصوب را رعایت
کند؟ وقتی قیمت تمامشده هر کیلو مرغ برای
مرغــدار ۱۷هزارو  ۶۰۰تومان اســت ،ســتاد
تنظیم بازار کشــور باید بگوید ایــن قیمت را بر
چه اساس تعیین کرده است؟ االن تولیدکننده
ما اص ً
ال سود نمیکند و روزبهروز جوجه ریزی
خود را کاهش میدهد.
•توضیحات معاون استاندار درباره قیمت
مرغ در مشهد

جانشین استاندار در ستاد تنظیم بازار استان
اما معتقد اســت که وقتی متوســط قیمت مرغ
از نرخ کشــوری پایینتر اســت یعنــی عملکرد
مثبت بوده است .علی رسولیان در گفت و گو با
«خراسان رضوی» تصریح می کند :قیمتی که
ستاد تنظیم بازار کشور تعیین کرده مربوط به
تهران است و هنوز در ستاد تنظیم بازار استانی
قیمت مرغ تعیین نشــده است .وی میافزاید:
ما منتظر هستیم که بقیه استانها چه قیمتی
را تعیین میکنند سپس قیمت مرغ را دراستان
مشــخص خواهیــم کــرد .از ســویی دیگــر در
خراسان رضوی اکنون ما با زنجیرههای تولید
مرغ به توافق رســیدیم که مــرغ را باقیمت ۲۰
هــزارو  ۴۰۰تومــان بــه مصرفکننــده عرضه
کنند ،عالوه بر این مرغ منجمد تنظیم بازاری
را با قیمت  ۱۳هزارو  ۵۰۰تومان به میزان الزم
در بازار عرضه میکنیم.

رئیس اتحادیه صنف رایانه و ماشینهای اداری مشهد مطرح کرد:

مدیر جهاد کشاورزی گناباد:

افزایش تقاضای خرید اجناس الکترونیکی دست دوم

 6450تن انار و انگور در گناباد برداشت شد

رئیس اتحادیه صنف رایانه و ماشینهای
اداری مشــهد گفت :با توجه بــه افزایش
نــرخ ارز و وابســتگی شــدید بــه اقــام
الکترونیکی اعم از رایانه ،لپتاپ ،تبلت
ن موضوع کــه این
و ...و بــا توجــه بــه ایــ 
اقالم اکنون در ســبد خانــوار قرار گرفته
و بهنوعی جزو اقالم اساســی محســوب
میشــود ،تقاضــای خرید بــرای جنس
دســت دوم افزایش یافتهاســت .بنانژاد
در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :واردات
اجناس الکترونیکی و رایانههای دســت
ی است و کاالی
دوم در کشور ما غیرقانون 
قاچــاق محســوب میشــود .وی افزود:
مطالبــات و پیگیریهایــی انجام شــده
تا بتــوان اجناس دســت دوم را بــا مجوز
و بــا ورود از مبــادی قانونــی وارد کــرد تا
پاســخگوی نیاز داخلی باشد ،نمیتوان

گفت اجناس وارد شده تماما بیکیفیت
اســت ،بلکه برخی از این اجناس چه در
دســتههای لــوازم الکترونیکی کوچک
تــر شــامل لپتــاپ ،کامپیوتــر و ...و چه
در دســتههای بــزرگ تــر اعم از ســرور و
سوئیچهاازکیفیتباالوخوبیبرخوردار
اســت .وی در خصــوص علــل افزایــش
ت دوم در بازار گفت :اجناس
اجناس دس 
دستدوم داخلی همواره در بازار وجود
داشــته اما شــاید اکنون تعداد آن بیشتر
شــدهباشــد که یکی از دالیل وجــود این
اجناس در بازار ،جایگزینی است؛ چراکه
بســیاری از افراد به دلیل شیوع ویروس
کرونا ،دورکاری یا آموزش آنالین مجبور
شــدند از تجهیزات الکترونیکی بهتری
استفاد هکنندواینافرادتجهیزاتدست
دوم خود را در بازار تبدیل میکنند.

صفری -مدیر جهاد کشاورزی گناباد گفت:
شــش هــزار و  ۴۵۰تــن انــار و انگــور از ۴۱۰
هکتار سطح زیر کشت این محصوالت در این
شهرستان برداشت شده اســت .حسین زاده
افزود  :از این میزان دو هــزار و  ۴۵۰تن انگور
و چهار هزار تن انار اســت .همچنیــن دو هزار
و  ۷۳۰بهره بردار بخش کشــاورزی در زمینه
کشــت و برداشــت محصوالت انــار و انگور در
گنابــاد فعالیــت دارنــد .وی مهم تریــن گونه
های انگور در گناباد را عسکری ،سیاه و انگور
حســینی ذکر کرد و ادامــه داد ۴۰ :درصد از

این محصول تبدیل به شیره شده و  ۱۰درصد
بــه تولیــد کشــمش اختصــاص دارد و بقیه به
صورت تازه خوری مصرف میشود .وی گفت:
همچنیــن از مجموع انار برداشــت شــده ۲۰
درصد به تولید رب انار اختصاص دارد و بقیه به
صورت تازه خوری مصــرف یا به واحد تولیدی
کنســانتره فردوس بــرای تولیــد رب و آب انار
ارسال می شــود.وی افزود :به تازگی گلخانه
تولید گونه های جدید انگور ترکمنی در گناباد
فعالیت خود را آغــاز کــرده و  ۲۰۰هزار اصله
نهال گلدانی بین کشاورزان توزیع شده است.

خبر
سیاست

رحیمپورازغدی:

همه بایدآزادی بیانداشته باشند
اما بهجامعهایتوهین نکنند
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی با تقبیح توهین
به ساحت پیامبر اسالم (ص) گفت :جهاد ابتدایی
به معنــای این اســت کــه با کســی که جلــوی حق
ایستاده و اگر دستش برسد شما را سرکوب میکند
میتــوان مقابله کرد ،مــا باید جلوی تبلیغ شــرک
را بگیریم اما با زور نمیخواهیم که مشــرکان را به
مسیر خود بکشانیم ،پیامبر اکرم (ص) به مسلمانان
اجازه نمیدهد که با یکدیگر درگیر باشند و بر سر
تشــیع و تســنن به جدل بپردازند ،همه افــراد باید
آزادی بیان داشــته باشــند اما توهین به جامعهای
نکنند .به گزارش تســنیم ،حسن رحیمپورازغدی
در ویژه برنامه هفته وحدت اظهار کرد :لطیفترین
روح انســانی ،انتهــای عقالنیــت ،ســوزا نترین
احســاس ،فداییترین انســان و گیرندهترین پیام
در شــخصیت پیامبــر اکــرم (ص) تجمیــع یافت و
توانســت به تنهایی جهان را تغییر دهد ،در صورت
عدم حضــور ایشــان ،جامعتریــن پیــام خداوند به
بشــر نمیرســید .وی ادامه داد :خاتمیت به دلیل
بیانتها بودن روح پیامبر اکرم (ص) به وجود آمده
است ،خداوند پس از نازل شدن پیامها به پیامبر و
نقل آن ها توسط رسول اکرم تمام پیامهای خود را
به مردم رســاند .وی گفت :درک این نکته که طرز
تفکر تمامی افراد با یکدیگر تفــاوت دارد میتواند
مشکالت بسیاری را مرتفع ســازد ،قرآن کریم این
تفاوتهــا را منطقــی میداند امــا افراد را بــه تقوا
دعوت میکند ،شاید بسیاری از جوامع با یکدیگر
توافق نداشــته باشــند اما کلید برطرفســازی آن
ها جدال نیســت ،در ابتدای زندگی بشر ،مردم بر
اســاس تفاوتها زندگی میکردند و پس از مدتی
این تفاوتها تبدیل به اختالف شد ،پس از آن انبیا
برای رفع اختالف فرستاده شدند ،دین برای رفع
اختالف شــکل گرفت اما پــس از مدتی اختالفات
بر ســر دین شــکل گرفت .وی تاکید کــرد :باید در
صورت ایجــاد اختــاف با منطــق و انصــاف بحث
کنیم و نتیجــه بگیریــم ،زمانی که با غیر مســلمان
صحبت میکنیــم ،میتوانیم با هــدف وحدت و نه
توهین و تخریب او را به سمت دین هدایت کنیم ،ما
باید به مشرکان کمک رسانیم تا به دین بازگردند،
نمیتوانیم با دعوا و توهین کســی را آگاه ســازیم.
عضو شــورای عالی انقالب فرهنگی تصریح کرد:
اهانتهایــی که به پیامبر اکرم(ص) میشــود تازه
نیست ،این مشکالت از ابتدای پیامبری ایشان آغاز
شده بود و بحث جدیدی نیست.

