از میان خبرها

شهرستان ها

اقتصادی

نماینده تربت جام در مجلس خبر داد:

تالش برای اصالح مصوبه فروش
سوخت مرزی

حقدادی /جلیل رحیمی جهان آبــادی نماینده مردم
تربت جــام ،تایبــاد ،باخــرز و صالح آبــاد و نایــب رئیس
فراکسیونمرزنشینانمجلسشورایاسالمیازتالش
اینفراکسیونبرایاصالحمصوبهفروشسوختمرزی
و افزایش شعاع مرزنشینی خبر داد و گفت :از آن جایی
کهسازمانهمیاریهادرحوزهعرضهسوختاقدامات
موثری نداشته ،بنابراین بهتر است از این مصوبه حذف
تا موضوع شفاف شود و ســوخت مرزنشینان در اختیار
خودشانقرارگیرد.

رئیسسازمانجهادکشاورزیخراسانرضوی

سهمیهبرنجاستانمشخصشد

برگزاریکنسرترستموسهراب
درسبزوار

کالته /رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی ســبزوار
گفت :همزمــان با ایــام بزرگداشــت حکیم ابوالقاســم
فردوســی ،کنسرت رســتم و ســهراب در این شهر برای
اولینباردرکشوراجراشد.بهگزارشخراسانرضوی،
رضاشجاعمقدمافزود:اینکنسرتبهصورتتلفیقیاز
اجرای موسیقی سنتی و ورزش زورخانه ای به مناسبت
روز ملــی فردوســی بــه همــت گروه موســیقی ســنتی
داروگ به سرپرســتی حمیدرضا ســیدنیا و با همکاری
این اداره و دانشگاه حکیم ســبزواری به مدت دو شب از
 26اردیبهشــت درمحل ســالن آمفی تئاتر محمدتقی
شریعتیدانشگاهحکیمبرگزارشد.ویادامهداد:دراین
برنامههنری،ورزشکارانزورخانهایسبزوارووحیدتاج
هنرمندمطرحوجوانآوازکشورنیزایفاینقشکردند.
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مشاهدات خبرنگار همراه با بازرسی از بازار روغن

تخلفغیرمنتظره یککارخانهروغن

بهــاره موفقــی /در حالــی کــه در بــازار کمبود
روغن وجــود دارد و قیمت ها سرســام آور شــده،
تخلفــات کالن هم به این آشــفتگی دامــن زده و
نبض بــازار روغــن را بند آورده اســت ،بــه طوری
که در گشــت مشــترک روزنامه خراسان رضوی
و جهاد کشــاورزی اســتان مشــخص شــد  ،یکی
از چهــار کارخانه تولیــد کننده روغن در اســتان
اقدام به احتکار و امتنــاع از عرضــه کاال در زمان
کمبودکردهوحاالکهبازارگرانیروغنداغشده،
کاالی تولیدیدوسالگذشتهخودراروزدوشنبه
در حالی روانه بــازار کرده که تنها  4مــاه از تاریخ
انقضای آن باقی مانده اســت .البته این تخلفات
فقط مربوط به داخل استان نمی شود ،بلکه طی
ایــن بازدید با بررســی گران فروشــی یــک واحد
صنفی به این ســرنخ رســیدیم که شرکت پخش
یکی از کارخانجات تولید روغن خارج از استان،
اقدامبهعرضهکاالباقیمتیبیشترازنرخمصوب
دراستانمامیکند.
•حلب  406هزار تومانی

طی روزهای اخیر بــا حــذف ارز ترجیحی برای
روغن،قیمتآنبهطورقابلمالحظهایافزایش
پیدا کرد ،بــه طوری که یکــی از عمده فروشــان
بازار دســتغیب در این باره می گوید «:اگر قیمت
روغنرابگویم،سکتهمیکنید!قیمتیکروغن
 5کیلویــی جامــد االن 406هزار تومان اســت،
درحالی کــه قبال 91هــزار تومان بوده اســت».
پیرو این موضوع ،ما پس از بازدید میدانی خود از
بازار عمده فروشان دســتغیب در روز دوشنبه ،از
مســئوالن جهاد کشاورزی اســتان خواستیم در
گشتی مشــترک از بازار مصلی با ما همراه شوند
کهجزئیاتاینبازدیدهارادرزیرمیخوانید.وارد
یکیازعمدهفروشیهایروغندربازاردستغیب
می شــوم .وقتی از فروشنده ســوال می کنم که
روغنداردیاخیر؟میگوید:فعالنداریماماروغن
مایعیکلیتریدربازارقیمتاش 90هزارتومان
به باال ست در حالی که قبال 14هزار تومان بوده
است .ارز4هزارو 200تومانیبرداشتندوروغن
آزاد شده اســت .هم اینک که روغن یک باره این
همهافزایشقیمتپیداکرده،همهشوکههستند.

باشدونامهایمکتوبباشدکهمنبعیدمیدانم
واحدتولیدیحرفشدرستباشد.مطابققانون
واحدهای تولیدی موظف به درج قیمت مصرف
کنندهاستواگرغیرازاینکسیابالغدیگریبه
صورتمکتوبکرده،حداقلمندرجریاننیستم
وازنظرمنتخلفکارخانهدراینموردواحتکارو
امتناعازعرضهکاالدرزمانکمبود،محرزاست.

عکس  :خراسان

مریمترسول-طیروزهایاخیربااعالممدیرکلتوزیع
و فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران بناشده تا مقدار
 ۱۰۰هــزار تن انواع برنــج وارداتی و ۶۰هزار تن شــکر
برای حفظ آرامش بازار و ثبات قیمتها در کشور توزیع
شود ،همچنین قربانی ،معاون برنامهریزی و اقتصادی
وزارتجهادکشاورزیاعالمکردهاستکهگوشتقرمز
مشمول آزادسازی یارانهها نمیشــود و بهزودی قیمت
آن به حالت قبلی بازمیگردد که در این راستا مقادیری
گوشــت گرم قرمز از روسیه و پاکســتان وارد و تا انتهای
هفتهدرکشورتوزیعمیشود.بهگزارشخراسانرضوی،
ســهمیه اســتان در زمینه این کاالها را از اورانی ،رئیس
جهاد کشــاورزی اســتان جویا شــدیم و وی اعالم کرد:
مقادیر ٨هزار و  ٢٢٢تن برنج۴ ،هزار و  ٩٣٢تن شکر،
 ٨٢٢تنگوشتگوسالهوهزارو ٨٢٧تنگوشتمرغدر
استانتوزیعخواهدشد .اطالعاتتکمیلیدرخصوص
زمانومکانتوزیعایناقالموقیمتبرایمصرفکننده
درروزهایآیندهاطالعرسانیمیشود.

Wed ،May.18، 2022، No.4969

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

۳

او ادامه می دهد :قرار بود 30درصد به قیمت آن
اضافهشودنهاینهمه.واردیکیازفروشگاههای
زنجیرهایمیشوم.مسئولفروشدربارهروغن
می گوید :روغن نداریم .البته شــاید دو روز دیگر
برسد،اماقیمتهایجدیدسرسامآوراست.یکی
از عمده فروشــان درباره دالیل کمبود روغن می
گوید:اوضاعروغنخیلیخراباست.قیمتها
آزاد شده و فعال موجودی روغن نداریم ،اما روغن
ســه لیتری که قیمت اش 40هــزار تومان بوده،
االن  220هزار تومان شده است .بعضی ها می
گویند علت کمبــود روغن به خاطر این اســت که
مواد اولیه ندارند .عده ای دالل در بازار ،روغن ها
را خریداری می کنند و به ما می گویند رستوران
دار هســتیم ،درحالی که این حجــم روغن مورد
استفادهرستوراندارنیست.مردمدربهدردنبال
روغنهستند.ازطرفیهمچونقیمتهاافزایش
پیدا کرده ،نمی خرند.وارد یک سوپر مارکت می
شــوم ،فروشــنده درباره قیمت روغن می گوید:
قیمتروغنمایعیکه 26هزارتومانبوده،االن
 136هزار تومان اســت .قیمت ها از دو تا سه روز
پیش افزایش پیدا کرده است .او ادامه می دهد:
 21اردیبهشتروغنباقیمتمصرفکننده26
هزار و  400تومان تولید شده ،اما االن برای من
 125هزارتومانفاکتورکردهاست.
•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
گشتی مشترک از بازار مصلی با ما همراه شوند.
وارد بازار مصلی می شــویم و پس از بررسی یک
واحــد صنفی مشــخص می شــود کــه کارخانه
تولیدی روی برخــی از بطری های روغن قیمت
مصــرف 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
تماس تلفنــی گرفــت ،او کار خــود را ایــن گونه
توجیه کرد :این تعداد روغن تــه انبار مانده بوده
اســت! هر چند این کاالهــا قیمت نــدارد ،اما از
 22اردیبهشت تاریخ را درج کرده ایم .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
جهاد کشاورزی استان درباره تخلف مذکور می
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
تذکــرات الزم را داده ایم و صورت جلســاتی هم
داریم مبنــی بر این که گفته انــد موجودی قدیم
ندارند ولی امروز اعالم می کنند میزانی از قبل
موجود بوده است.
وی درباره درج نکردن قیمت مصرف کننده نیز
می گوید :مدیر کارخانه به ما اعالم کرده که به ما
گفته اند قیمت نزنید .اگر مرجعی وجود دارد که
چنیناختیاریداردکهبهواحدتولیدیاعالمکند
قیمتمصرفکنندهرانزنید،بایدمرجعیرسمی

•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
جامــد و روغــن چهــار و نیم لیتــری مایــع را می
پرســیم .فروشــنده درباره قیمت ها مــی گوید:
روغــن پنــج کیلویــی جامــد  402هــزار تومان
و روغــن ۴/۵لیتــری مایــع  335هــزار تومان
اســت .این در حالی اســت کــه مدیر بازرســی و
نظارت جهاد کشاورزی استان می گوید :روغن
 ۵کیلویــی جامد را بایــد با قیمت حــدود 390
هزار تومان و روغن  ۴/۵لیتــری را هم با قیمت
 326هزار تومان بــه فروش برســاند ،اما عمده
فروش برای مغازه دار کمتر از 2هزار تومان سود
گذاشته است .این واحد در یک قلم کاالی روغن
 ۵کیلویی جامــد  3میلیــون و  427هزار تومان
گران فروشی دارد و بقیه اقالم هم محاسبه می
شــود.پس از بررســی بیشــتر گران فروشی این
واحد به این ســرنخ رســیدیم که شــرکت پخش
یکی از کارخانجات تولید روغن خارج اســتان،
به عنوان نماینده کارخانه در اســتان ما اقدام به
گران فروشــی روغن به تمــام واحدهای صنفی
بازار مصلی کرده است .مدیر بازرسی و نظارت
جهاد کشاورزی اســتان درباره این موضوع می
گویــد :تخلفات شــرکت های پخــش و کارخانه
مربوط هم بررسی و متعاقبا گزارش تکمیلی آن
اعالم می شود.

اخبار
جامعه

ت ا...علمالهدی مطرح کرد:
آی 

خدمت به مردم ،رسالت راهبردی
هاللاحمر

آیــت ا ...علــم الهــدی گفــت :خدمــت بــه مــردم
رســالت راهبــردی هــال احمــر اســت .بــه
گزارش  ،Alamolhoda.comنماینده ولی فقیه
در اســتان در دیدار بــا یعقوب ســلیمانی ،دبیرکل
جمعیــت هــال احمــر کشــور و جمعــی از فعاالن
جمعیت هاللاحمر اســتان در مشــهد اظهارکرد:
امیدواریم که تحولی شایسته شــأن نظام و انقالب
در هاللاحمر به وجود بیاید زیرا اگرچه این نهاد از
ابتدا در خدمت مردم بوده امــا در واقع هاللاحمر
جمهوری اسالمی باید فراتر از سیاستهای کاری و
دامنه فعالیتی صلیب سرخ جهانی عمل کند و بیش
از آن که انشعابی از آن باشد ،خود را ملزم و مقید به
جهاد در راه خدمت به خلق و کسب رضای پروردگار
بداند .وی افزود :باید تحول عمیقی در هاللاحمر
به وجود بیاید .ارزش در این نهــاد خدمتگزار این
نیســت که در ردهبندی صلیب ســرخ جهانی حائز
جایگاه برتر باشــد بلکه ارزش حقیقی به این است
که هاللاحمر جمهوری اسالمی ایران در خدمت
مردم و ناجی آنــان در ابتالئات و بحرانها باشــد و
اخالص مؤمنانه و انگیزههای بســیجی را در میان
اعضای خود نهادینه کند.

کشف 2محموله ۸۴/۵تنیآردو
روغناحتکاریدرطرقبهشاندیز
میثاق اشرافیان/رئیسادارهصمتطرقبهشاندیز
ازکشفدومحمولهشامل 77تنآردو 7.5تنروغن
احتکاری خبر داد.مهدی مقدســی گفــت :با رصد
ســربازان گمنام امام زمــان و همچنین بــا همکاری
نیروی انتظامی و جهاد کشــاورزی این شهرســتان
توانســتیم  77تن آرد خبازی با ارزشــی حــدود 11
میلیارد و  550میلیون ریال را کشــف و ضبط کنیم
و بــرای توزیع در شــبکه رســمی به انبارهــای جهاد
کشــاورزی منتقل کردیم تا ان شــاءا ...بــا توزیع این
محمولهمشکلکسریآردوازدحامموجوددرصفوف
نانوایی سر و سامان داده شــود .به گزارش خراسان
رضوی،مهدیمقدسیهمچنیندرادامهسخنانش
به کشــف و ضبط  7تن و  500کیلوگرم انواع روغن
نباتی با ارزشــی حــدود 500میلیون تومان اشــاره
و بیان کرد :این محموله با دســتور مســئول قضایی
شهرستانبهمنظورتوزیعبرایمصارفعامالمنفعه
دربینتعدادیازخیریههاپخشخواهدشد.

