از میان خبرها

اقتصاد-سیاست

اقتصادی

فرماندار مشهد مطرح کرد

کاهش زمان انتظار مردم در
نانواییهایمشهد

داوری فرماندار مشهددر گفت و گو با خراسان آنالین
گفت:درراستایتدابیراندیشیدهشدهونظارتهای
صــورت گرفتــه از نانواییهــا ،بــه میــزان نیــاز آرد بــه
نانواییهایویژهبرای پختنانبهصورتشبانهروزی
اختصاصیافتهاست.ویافزود:باهمکارینانواییها
وضعیت حوزه نان که در ۲روز گذشــته با صف نســبت ًا
طوالنیمواجهشدهبهحالتعادیبرگشتهونانواییها
مثلقبلخدمترسانیمیکنند.

نمایندهتربتجامدرمجلسخبرداد:

تالش برای اصالح مصوبه فروش
سوخت مرزی
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تخلفغیرمنتظره یککارخانهروغن

بهــاره موفقــی /در حالی کــه در بــازار کمبود
روغن وجود دارد و قیمت ها سرســام آور شــده،
تخلفات کالن هم به این آشــفتگی دامــن زده و
نبض بازار روغــن را بند آورده اســت ،طوری که
در گشــت مشــترک روزنامه خراســان رضوی و
جهاد کشــاورزی استان مشخص شــد که یکی
از چهار کارخانــه تولید کننده روغن در اســتان
اقدام به احتکار و امتناع از عرضــه کاال در زمان
کمبود داشــته و حاال که بازار گرانــی روغن داغ
شده،کاالی تولیدیدوسالگذشتهخودراروز
دوشــنبه در حالی روانه بازار کرده که تنها 4ماه
از تاریخ انقضای آن باقی مانده اســت .البته این
تخلفاتفقطمربوطبهداخلاستاننمیشود،
بلکهطیاینبازدیدبابررسیگرانفروشییک
واحد صنفی به این ســرنخ رســیدیم که شرکت
پخش یکی از کارخانجــات تولید روغن خارج از
استان،اقدامبهعرضهکاالباقیمتیبیشترازنرخ
مصوبدراستانمامیکند.
•حلب  406هزار تومانی

طی روزهای اخیر با حــذف ارز ترجیحی برای
روغن،قیمتآنبهطورقابلمالحظهایافزایش
پیدا کرد طوری که یکی از عمده فروشــان بازار
دستغیبدراینبارهمیگوید«:اگرقیمتروغن
را بگویم ،ســکته می کنیــد! قیمت یــک روغن
 5کیلویی جامــد االن 406هزار تومان اســت،
درحالــی که قیمــت اش قبــا 91هــزار تومان
بوده اســت» .پیرو این موضوع ،ما پس از بازدید
میدانی خود از بازار عمده فروشان دستغیب در
روزدوشنبه،ازمسئوالنجهادکشاورزیاستان
خواستیم که در گشتی مشترک از بازار مصلی
با ما همراه شــوند کــه جزئیات ایــن بازدیدها را
میخوانید.واردیکیازعمدهفروشیهایروغن
در بازار دســتغیب می شــوم .وقتی از فروشنده
سوال می کنم که روغن دارد یا خیر؟می گوید:
فعال نداریم اما روغــن مایع یک لیتــری در بازار
قیمتاش 90هزارتومانبهباالستدرحالیکه
قبال 14هزارتومانبودهاست .ارز4هزارو200
تومانی را برداشتند و روغن آزاد شده است .هم
اینک که روغن یک باره این همه افزایش قیمت
پیدا کرد ،همه شوکه هستند .او ادامه می دهد:

قرار بــود 30درصد به قیمت آن اضافه شــود نه
این همه.وارد یکی از فروشگاه های زنجیره ای
میشوم.مسئولفروشدربارهروغنمیگوید:
روغن نداریــم .البته شــاید دو روز دیگر برســد،
اما قیمت های جدید سرســام آور است .یکی از
عمده فروشــان درباره دالیل کمبــود روغن می
گوید :اوضاع روغن خیلی خراب اســت .قیمت
ها آزاد شــده و فعال موجودی روغــن نداریم ،اما
روغن سه لیتری که قیمت اش  40هزار تومان
بوده ،االن  220هزار تومان شده است .بعضی
ها می گویند علت کمبــود روغن بــه خاطر این
استکهمواداولیهندارند.عدهایداللدربازار،
روغن ها را خریداری می کنند و به ما می گویند
رســتوران دار هســتیم ،درحالی کــه این حجم
روغن مورد استفاده رستوران دار نیست .مردم
دربه در دنبال روغن هستند .از طرفی هم چون
قیمتهاافزایشپیداکرده،نمیخرند.واردیک
سوپر مارکت می شــوم ،فروشنده درباره قیمت
روغنمیگوید:قیمتروغنمایعیکه 26هزار
تومانبوده،االن 136هزارتوماناست.قیمت
ها از دو تا سه روز پیش افزایش پیدا کرده است.
اوادامهمیدهد 21:اردیبهشتروغنباقیمت
مصرف کننــده  26هــزار و  400تومــان تولید
شده ،اما االن برای من 125هزار تومان فاکتور
کردهاست.
•احتکار روغن و درج نکردن قیمت
مصرف کننده روی کاال

پس از ایــن بازدید میدانــی از بازار دســتغیب از

مسئوالن جهاد کشــاورزی استان خواستیم در
گشتیمشترکازبازارمصلیباماهمراهشوند.
وارد بازار مصلی می شــویم و پس از بررسی یک
واحــد صنفی مشــخص می شــود کــه کارخانه
تولیدی روی برخی از بطری های روغن قیمت
مصرف کننــده را درج نکــرده اســت .از طرفی
کارخانــه مذکور روغن هــای تولیــدی در تاریخ
های آذر ماه سال  1399و تیر ماه سال 1400
را همیــن روز گذشــته به عمــده فــروش عرضه
کرده بود .همین موضوع تخلف احتکار از سوی
کارخانه تولید کننده روغن را آشکار کرد .وقتی
مدیر بازرسی جهاد کشــاورزی با مدیر کارخانه
تمــاس تلفنی گرفــت ،او کار خــود را ایــن گونه
توجیه کرد :این تعداد روغــن ته انبار مانده بوده
اســت! هر چند این کاالهــا قیمت نــدارد ،اما از
 22اردیبهشتتاریخرادرجکردهایم.فروشنده
این واحد صنفی نیز در این باره می گوید :چهار
تا پنــج شــرکت تولید کننده هســتند کــه اصال
قیمــت مصــرف کننــده را روی کاال درج نمــی
کنند .ناصر شعربافیان ،مدیر بازرسی و نظارت
جهادکشاورزیاستاندربارهتخلفمذکورمی
گوید:ازاینکاالهاکهدوسالتاریخانقضابرایش
درج شــده ،چند ماهی تا پایان تاریخ انقضایش
باقی مانده بود .حتما بــه کارخانه مراجعه و این
مغایرت را بررســی می کنیم چون به آن ها قبال
تذکرات الزم را داده ایم و صورت جلســاتی هم
داریم مبنی بر این که گفته انــد موجودی قدیم
ندارند ولی امروز اعالم مــی کند میزانی از قبل
موجودبودهاست.ویدربارهدرجنکردنقیمت
مصرفکنندهنیزمیگوید:مدیرکارخانهبهما
اعالم کرده که به ما گفته اند قیمت نزنید .اگر
مرجعی وجــود دارد که چنین اختیــاری دارد
که به واحد تولیــدی اعالم کند قیمت مصرف
کننده را نزنید ،باید مرجعی رســمی باشــد و

اقتصاد

بر اساس داده های  12ماهه بانک مرکزی
مشخص شد

بیشازنیممیلیونچکبرگشتی
در استان

مشاهدات خبرنگار همراه با بازرسی از بازار روغن

عکس  :خراسان

حقدادی /نماینده مــردم تربت جام ،تایبــاد ،باخرز و
صالحآبادونایبرئیسفراکسیونمرزنشینانمجلس
شورای اسالمی از تالش این فراکسیون برای اصالح
مصوبهفروشسوختمرزیوافزایششعاعمرزنشینی
خبر داد و گفت :از آن جایی که سازمان همیاری ها در
حوزهعرضهسوختاقداماتموثرینداشته،بنابراین
بهتر اســت از این مصوبه حذف تا موضوع شفاف شود
و سوخت مرزنشــینان در اختیار خودشان قرار گیرد.
البتهشعاع 20کیلومتریهمبایدافزایشیابد.جلیل
رحیمیجهانآبادیبابیاناینکهتوسعهاقتصادیدر
مناطقمرزی،متناسببادیگربخشهابهدلیلسطح
درآمدپایینمردماتفاقنیفتادهاست،افزود:متاسفانه
در مرز با مشکالت اقتصادی بیشتری نسبت به مرکز
کشــور مواجه هســتیم و با توجه به شــرایط نامطلوب
اقتصادی نیاز اســت دولــت و مجلس به صــورت ویژه
به این مناطق توجه کننــد.وی ادامــه داد :مجلس در
بودجه  1400و امسال مبلغی را با عنوان محرومیت
زدایی در نظر گرفته است اما در واقع این ارقام بیشتر
برایکارهاوپروژههایعمرانیاستودرحوزهاشتغال
زایی کار موثــر و بزرگی اتفاق نیفتــاده ،بنابراین نمی
توانبهمردمیکهدرکنارمرزهستندودرآمد،اشتغال
و زندگی مناســبی ندارند ،گفت که به سمت فعالیت
هایقاچاقنروند.رحیمییادآورشد:هیئتوزیراندر
شهریور 90باهدفکاهشقاچاقفراوردههاینفتی
درمرزهایکشور،تأمینتقاضایکشورهایهمسایه،
بهبود وضع اشتغال قانونی مرزنشینان وزارت نفت را
موظفکردباایجادجایگاههایعرضهسوختدرمرزها
و بازارچههای رسمی برای فروش فراوردههای نفتی
به ساکنان روستاهای مرزی در شعاع  ۲۰کیلومتری
مرز با قیمت تعادلی اقدام کند اما متاســفانه سازمان
همیاری های شــهرداری های استان که زیرمجموعه
وزارت کشور هســتند ،این مصوبه را قبضه کرده اند و
درآمدها هیچ حساب شفافی ندارد و مشخص نیست
پول به چه میزان و چقدر بین مردم توزیع شــده است و
بقیهپولکجامصرفمیشود.
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نامهایمکتوبباشدکهمنبعیدمیدانمواحد
تولیدی حرفش درســت باشــد .مطابــق قانون
واحدهایتولیدیموظفبهدرجقیمتمصرف
کننده است و اگر غیر از این کسی ابالغ دیگری
به صورت مکتوب کرده ،حداقــل من در جریان
نیســتم و از نظر من تخلف کارخانه در این مورد
و احتکار و امتناع از عرضه کاال در زمان کمبود،
محرزاست.
•گران فروشی نمایندگی شرکت پخش
یکی از کارخانجات خارج از استان

وارد یکی دیگر از واحدهای عمده فروشــی می
شــویم و از فروشــنده قیمت روغن پنــج کیلویی
جامدوروغنچهارونیملیتریمایعرامیپرسیم.
فروشــنده درباره قیمت ها می گوید :روغن پنج
کیلوییجامد402هزارتومانوروغنچهارونیم
لیتریمایع 335هزارتوماناست.ایندرحالی
است که مدیر بازرسی و نظارت جهاد کشاورزی
استانمیگوید :روغنپنجکیلوییجامدراباید
با قیمت حدود 390هــزار تومان و روغن چهارو
نیم لیتری را هم بــا قیمت  326هــزار تومان به
فروش برســاند ،اما عمده فروش برای مغازه دار
کمتر از 2هزار تومان ســود گذاشــته است .این
واحد در یک قلم کاالی روغن پنج کیلویی جامد
ارزش ریالی  3میلیون و  427هزار تومان گران
فروشی دارد و بقیه اقالم هم محاسبه می شود.
پس از بررســی بیشــتر گران فروشــی این واحد
به این ســرنخ رسیدیم که شــرکت پخش یکی از
کارخانجات تولید روغن خارج استان ،به عنوان
نماینــده کارخانه در اســتان مــا اقدام بــه گران
فروشــی روغن به تمــام واحدهای صنفــی بازار
مصلی کرده است .مدیر بازرسی و نظارت جهاد
کشاورزی اســتان درباره این موضوع می گوید:
تخلفاتشرکتهایپخشوکارخانهمربوطهم
بررسیومتعاقباگزارشتکمیلیاعالممیشود.

حمیدی /بر اساس دادههای بانک مرکزی در 12
ماه ســال گذشــته بیش از  573هزار فقره چک به
ارزش حدودی  20هزار میلیارد تومان در اســتان
خراسان رضوی برگشتخورده است.
بــه گــزارش خراســان رضــوی ،بانــک مرکــزی
وضعیت چکهای مبادلهای کشــور در آخرین ماه
سال گذشــته را منتشــر کرد .بر اســاس داده های
شهای  12ماه بانک مرکزی ،ســال گذشــته
گزار 
تعــداد  6میلیــون و  140هــزار و  600فقره چک
در شــبکه بانکی استان و توســط فعاالن اقتصادی
صادرشــده اســت که ارزش جمــع کل این چکها
بیش از  144هــزار و  727میلیارد تومان اســت و
متوســط مبلغ هر فقره چک صادرشــده در استان
در سال گذشــته معادل  23.5میلیون تومان بوده
است.
•حدود  20هزار میلیارد مبلغ کل برگشتیها

دادههای بانک مرکزی نشــان میدهد در  12ماه
ســال گذشــته تعداد  573هزار و  600فقره چک
بــه ارزش حــدود  19هــزار و  539میلیــارد تومان
برگشتخورده است .متوســط مبلغ هر فقره چک
برگشتی استان در  12ماه سال گذشته معادل 34
میلیون تومان بوده است.
•مبلغ چک برگشتی  10میلیون گرانتر از
چک صادرشده

بر این اساس متوسط مبلغ چکهای برگشتی 10
میلیون تومان بیشــتر از متوســط مبلــغ چکهای
صادرشده در استان است و متوسط مبلغ چکهای
برگشتی ســال گذشــته در اســفندماه به باالترین
حد خود رســیده و از رقــم  40میلیــون تومان گذر
کرد.از طــرف دیگر بهطور متوســط  13درصد کل
چکهای صادرشــده در اســتان در ســال گذشته
برگشــتخورده اســت کــه عمــده دلیل برگشــت
خوردن چکها نیــز موجودی نداشــتن آنها بوده
اســت .البته با ابــاغ قانــون جدید چکهــا تعداد
چکهای برگشتی نیز در سال گذشته در کل کشور
و بهتبع آن خراســان رضوی روند کاهشــی داشــته
است .در حوزه چکهای برگشتی استان خراسان
رضوی بعد از تهران ،اصفهان و در برخی ماهها تبریز
جایگاه ســوم و چهارم تعداد چکهای برگشتی را
بین استانهای کشور دشته است.

