از میان خبرها

اقتصاد-سیاست

سیاسی

فرماندار کالت خبرداد:

پیش بینی خسارت 200میلیاردی
سیلاخیر

کشف 1100تنکاالیاحتکاری
در 2انبار

مرشــدلو  800 /تــن کاالی احتــکاری شــامل
300تــن آرد خبــازی  400 ،تــن ســبوس و 100
تــن کــود شــیمیایی توســط ســربازان گمنــام اداره
کل اطالعــات خراســان رضــوی و پلیــس اطالعــات
و امنیــت مشــهد در یــک ســوله در بخــش احمدآباد
مشهد کشــف شــد ،همچنین دادســتان شهرستان
زبرخــان از کشــف انبــار احتــکار روغــن خوراکــی با
بیش از  300تــن روغن خبرداد .مصطفی ســهرابی
بازرس جهاد کشــاورزی شهرستان مشــهد گفت :در
یــک اقــدام اطالعاتی توســط ســربازان گمنــام اداره
کل اطالعــات خراســان رضــوی و پلیــس اطالعات و
امنیت مشهد بیش از ۸۰۰تن کاالی احتکاری از یک
ســوله در محدوده بخش احمدآباد مشهد کشف شد.
وی افزود  :این کاالها شــامل بیش از حدود  ۳۰۰تن
آردخبازیو ۴۰۰تنسبوسوهمچنین ۱۰۰تنکود
شیمیایی یارانه ای است که با حضور معاون دادستان
مشهد در محل سوله نگهداری اقالم احتکاری پلمب
و پرونــده بــرای ســیر مراحل قانونــی تحویــل مراجع
قضایی شد.دادستان شهرستان زبرخان اظهار کرد :
با اقدامات اطالعاتی و عملیاتی به عمل آمده توســط
ســربازان گمنام امام زمــان (عج) انبــار احتکار روغن
خوراکیبهمیزانبیشاز 300تنکشفشد.

حمیدرضــا حالجیان /تقریب ًا هر ســاله شــاهد
دور ریختــن بعضــی محصــوالت باغــی و زراعی
توسط تولیدکنندگان محصوالت کشــاورزی به
رغم زحمت وصف نشــدنی کشــاورزان هســتیم
که به دالیل مختلف از جمله اشــباع بــازار رخ می
دهد؛ این موضوع به روشنی نیاز مبرم کشاورزی
به تدوین الگــوی جامع برای کشــت محصوالت
را فریاد می کند؛ نظر به بحران آبی که اســتان در
سالهایاخیرگرفتارآناست؛اهمیتبهرهگیری
از الگوی کشــت را به نقطه اوج خود می رســاند و
این پیام را می رســاند که گویی خودمان به دست
خودمان ،تیشه بر ریشــه اقلیم چندین هزار ساله
اســتان می زنیم.در این بین یکــی از راه هایی که
می تواند ما را به سمت تدوین الگوی کشت جامع
در کشور سوق دهد؛ اســتفاده از سیاست کشت
قراردادی اســت .این کشــت ،طبــق تعریفی که
سازمانجهانیغذاوکشاورزی( )FAOارائهکرده
بهاینشکلاست«:کشاورزیقراردادی،یکنوع
سیستمتولیددرکشاورزیاستکهمطابقتوافقی
بین خریدار و کشاورز انجام می شود و در قرارداد
شرایطتولیدوبازاریابیمحصولذکرمیشود».
در اســتان خراســان رضوی ســال  1400فقط
حدود 16هزارو 200هکتارازاراضیکشاورزی
تحت کشــت قــراردادی بــود .بــا توجه بــه حدود
یک میلیون هکتار ســطح زیر کشــت در اســتان،
ایــن میــزان درصــد بســیار ناچیــزی را تشــکیل
می دهــد و البتــه ایراد دیگــر این اســت که عمده
این کشــت هــا ،دربــاره محصوالتی نظیــر گندم
اســت که تحت خرید تضمینی قــرار دارند.دیگر
موضــوع قابل تامــل در کشــت قــراردادی ،ورود
دولت به عنــوان خریــدار در این فرایند اســت که
می تواند مشــکالت عدیــده ای را که مســبوق به
ســابقه هم هســت ایجاد کند .از جمله آن ،تغییر
ماهیت کشــت قراردادی و شــکل گیری کشــت
دستوری اســت .باید ببینیم دولت می تواند این
تعــادل را بــه عنــوان حلقه واســط بین خریــدار و
فروشندهنگهداردیاخیر.
•بهتریننقشدولتنظارتاست

«فارســی» رئیس خانه کشــاورز اســتان خراسان
رضوی درباره کشــت قــراردادی در گفــت و گو با
خراسانرضویضمناشارهبهایننکتهکهکشت
قراردادی به نفع کشــاورزانی اســت که وضعیت
مالی خوبــی ندارند ،گفت :از ســال هــا پیش دو
محصول چغندر و گندم تحت پوشش کشت های
قراردادی هســتند .دربــاره چغندر بایــد گفت به
دلیلمشکالتمالیکشاورزانوالبتهتوانباالی
کارخانجات قند و شــکر و همچنین نفــوذ باال در
شــورای قیمت گذاری قند و شــکر ،این محصول
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گزارشی از دادگاه متهم حادثه تروریستی حرم
متهم :افرادی را که هدف حمله قرار دادم بی گناه بودند

دادگاه رســیدگی به پرونده شهدای
حرم مطهــر رضوی در مشــهد برگزار
شــد و متهم ضمن قبول اتهــام اعالم
کــرد افــرادی را که هدف حملــه قرار
داده بــی گنــاه بودند.بــه گــزارش
میزان ،فروردین امســال بود که ســه
طلبه حاضــر در صحن پیامبــر اعظم
(ص) حــرم مطهــر رضــوی از ســوی
فردیباضرباتچاقوهدفحملهقرار
گرفتند که با تالش عوامل انتظامات
و یــگان حفاظت حرم مطهــر ،ضارب
بالفاصله بازداشت شد .در همان روز
حجتاالسالموالمســلمین اصالنی
بــا وجــود تالشهــای کادر درمــان
به شــهادت رســید و حجتاالسالم
والمســلمین پاکدامــن و دارایــی
در بیمارســتان بســتری شــدند
کــه چنــد روز پــس از حادثــه حجت
االسالموالمســلمین دارایــی نیز به
دلیل شــدت ضربــات وارد شــده از
سوی ضارب ،به شهادت رسید.
در پــی وقــوع ایــن حادثــه ناگــوار ،به
سرعتپروندهقضاییدراینخصوص
تشکیل شــد و پس از انجام تحقیقات
همه جانبه و طی تشــریفات قانونی،
قرار نهایی و کیفرخواست فرد ضارب
توســط دادســرای عمومی و انقالب
مرکز خراســان صادر شــد.برهمین
اساس،جلسهرسیدگیبهاینپرونده،
صبح روز گذشــته به ریاســت قاضی
ســیدهادی منصــوری در دادگاه
انقــاب اســامی مشــهد ،وکالی
شــکات و متهــم و خانــواده شــهدای
حادثهبهصورتعلنیبرگزارشد.
در ابتدای این جلســه ،رئیس دادگاه
انقــاب اســامی مشــهد از نماینده
دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز
خراســان رضوی خواست تا به قرائت

کیفرخواســت صــادره بپــردازد.
نماینــده دادســتان ضمــن قرائــت
مفاد کیفرخواســت ،گفــت :این فرد
بــه محاربه از طریق کشــیدن ســاح
(تجریــد ســاح) روی مــردم به قصد
ازهاقنفسوایجادرعبووحشتکه
موجباتناامنیدرمحیطحرممطهر
رضویرافراهمکردهبود،متهماست.
وی ،نحــوه ورود غیر قانونــی متهم به
کشــور را تشــریح کرد و افــزود :متهم
دارای تفکــرات تکفیری بوده اســت.
نماینده دادســتان در ادامه با تشریح
نحوه آماده شــدن متهم برای ارتکاب
جرمونحوهورودبهحرممطهررضوی
به بیــان شــیوه ارتــکاب جرم توســط
متهمپرداخت.درادامهجلسهدادگاه
ویدئویی از نحــوه ورود و ارتکاب جرم
توسطمتهمبهنمایشگذاشتهشدکه
موجب تاثر شدید حاضران و خانواده
شــهدای ایــن حادثــه شــد.نماینده
دادستانبااشارهبهاقاریرمتهمگفت:
متهم در مراحل مختلــف به صراحت
اعالم کرده که ارتکاب جــرم را قبول
دارد.وی افــزود :متهــم عبداللطیف
مرادیمشهوربهعبداللطیفالسلفی
فرزند محمد طاهر ،تبعه افغانستان و
بهشدتتحتتاثیرافکارتکفیریقرار
داشته است.نماینده دادستان ادامه
داد:متهمباسوءنیتوقصدقبلیبرای
ارتکاب جرم به ســه روحانــی در حرم
مطهر رضوی با یک قبضه چاقو حمله
میکندکهمتعاقبایناقداموحشیانه
یکنفرازروحانیانمجروحشدو ۲تن
دیگربهشهادترسیدهاند.
سپسرئیسدادگاهازحجتاالسالم
والمسلمینپاکدامنروحانیمجروح
حادثــه حــرم مطهر رضوی خواســت
تــا ضمــن قــرار گرفتــن در جایــگاه

عکس  :خبرگزاری میزان

بهبودی-فرماندار شهرستان کالت گفت  :با توجه
به خســارت های اعالم شــده از ســوی دهیاری ها و
بخشــداری هــای شهرســتان ،پیشبینی میشــود
برآورد هزینه خسارت وارد شــده از سیل در چند روز
آینده به دو هزار میلیارد ریال برسد .علی صالحی،
فرماندار شهرســتان کالت با اعالم ایــن خبر گفت:
کارشناسانماهمچناندرحالبررسیخسارتهای
وارد شده در همه حوزهها هستند اما به دلیل وسعت
شهرســتان و پراکندگی منطقه ،این برآورد زمان بر
است و هر روز خسارت های جدیدی اعالم می شود.
فرماندار گفت :طی پنج نوبت بارندگی اردیبهشــت
ماه،حدود ۹۰میلیمتربارشداشتهایمکهموجبات
خوشــحالی کشــاورزان و دامداران را در پی داشــته
اســت .وی افزود:متاســفانه بــا توجــه به شــیب تند
ارتفاعات منطقه و خصوصیــات ژئوفیزیکی که دارد
در هر پنج نوبت بارندگی شــاهد جاری شدن سیل و
خسارتبودهایم.

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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شکات به بیان مطالب خود بپردازد.
تاالسال موالمسلمین پاکدامن
حج 
ضمن بیــان مطالــب خــود از دادگاه
خواست تا متهم در چارچوب موازین
شــرعی و قانونی مجــازات شــود.در
ادامــه رئیــس دادگاه از خانــواده
شــهدای ایــن حادثه خواســت تــا در
جایگاه قــرار گیرند و بــه بیان مطالب
خود بپردازند.فرزند شــهید اصالنی
گفــت :مــا لحظــهای از پیمــودن راه
پدرانماندستبرنخواهیمداشتوتا
آخرینلحظهبرحقانیتمکتبمانپای
خواهیم فشرد.همسر شهید دارایی
نیز بــا قرارگرفتن در جایــگاه خطاب
به متهــم گفت :همســر مــن را به چه
جرمی به شهادت رساندی و فرزندان
خردسالمانرایتیمکردی؟همچنین
همسر شــهید اصالنی با قرار گرفتن
در جایگاه ،گفت :همســر من آرزوی
شهادتداشتوبهآرزویشرسیدوما
همآمادهشهادتهستیم.سپسدختر
شهیداصالنیباقرارگرفتندرجایگاه
گفت:تمامهموغماینشهیدانعزیز
خدمت بــه محرومان و مردم حاشــیه
شــهر بود.پس از این مرحلــه ،قاضی
منصوری از وکالی حاضر در جلســه

خواســت تا مطالــب خــود را بگویند.
رئیسدادگاههمچنینازشهودعینی
روز حادثه خواســت تا در جایگاه قرار
گیرنــد و به تشــریح مشــاهدات خود
بپردازنــد.در ادامه چند تن از شــهود
عینی حادثه در جایــگاه قرار گرفتند
و ضمن تشــریح مشــاهدات خــود از
وقایع ،فضای رعب آمیز به وجود آمده
در پی اقدام وحشــیانه متهــم در حرم
مطهر رضوی را ترسیم کردند.پس از
پایان اظهارات شهود ،رئیس دادگاه
ازمتهمخواستتادرجایگاهقرارگیرد
و از خود دفاع کند.متهم بــا بیان این
که اتهامات خود را قبول دارم ،گفت:
در فضای مجــازی فعالیت و بعضی از
شبکههارادنبالمیکردمودرحرمبا
کارد به روحانیان حمله کردم.قاضی
ســپس خطاب به متهم ،گفــت :چرا
پسازحملهبهروحانیانبازهمباچاقو
در برابــر دیدگان مــردم قدرتنمایی
میکردی؟متهمدرپاسخگفت:بااین
حرکات قصد داشتم از نزدیک شدن
مردمبهمحلحادثهجلوگیریکنم.
وی ســپس ادامه داد :اقدامم خالف
اسالم ،ســیره صحابه و اشــتباه بود و
افــرادی را که هدف حمله قــرار دادم

سهمپاییناجرایطرحکشتقراردادیدریکمیلیوناراضیکشاورزیاستان
ازجدینبودنمسئوالنبرایاجرایطرححکایت دارد

کشت قراردادی در مرحله دستگرمی

بی گنــاه بودنــد .قبــول دارم اقدامم
تروریستی بوده اســت.متهم ،افزود:
در دوران زندگی در ایران مردم با من
خیلــی خــوب رفتــار میکردند.پس
از دفاعیات متهــم ،رئیــس دادگاه از
وکیل وی خواســت تا در جایگاه قرار
گیردومطالبخودرابیانکند.وکیل
متهم خطاب به دادگاه گفت :حضور
مــن در این جایــگاه به معنــی دفاع از
عمل مــوکل نیســت بلکــه درجایگاه
حرفهای از فرصت ایجاد شده توسط
دادگاهباهدفاجرایعدالتاستفاده
میکنــم .از دادگاه به خاطــر رعایت
اصول حرفهای و مفاد قانونی با هدف
جاری شدن عدالت تشــکر میکنم.
وکیل متهم ،افزود :مــوکل من اتهام
خودراقبولداردامانادماست.پساز
آن رئیس دادگاه از نماینده دادستان
خواست تا مطالب خود را قبل از اخذ
آخرین دفاع متهم بیان کند.ســپس
نماینــده دادســتان ،گفــت :متهم با
اقدام خود در یــک محیط امن ،باعث
ایجاد ناامنی و ترس و وحشــت مردم
شده اســت و تقاضای اشد مجازات را
برای نامبــرده دارم.قاضی منصوری
مجدد از متهم خواســت تا بــه آخرین
دفاع از خــود بپردازد.متهــم  ،ضمن
اقرار مجدد به اقدام خــود ،گفت  :در
یکی از کشورهای همسایه استادانی
داشتموتحتتاثیرتعلیماتآنهاقرار
داشتم.وی افزود :اتهام خود را قبول
دارم .ایــن کار را انجــام دادم .اعمال
من خالف اسالم و سیره صحابه بوده
است.اقرارمیکنماشتباهکردم.پس
ازپایاندفاعیاتمتهم،رئیسدادگاه
ضمن اعالم ختم جلسه دادگاه ،بیان
کرد :رای دادگاه در زمان مقرر اعالم
خواهدشد.

چون تورم در کشــور حاکم شــده ما بایــد از تولید
کنندگان حمایت کنیم و رســالت اصلی کشــت
قراردادی ،افزایش بهره وری و همچنین حمایت
از کشاورزان اســت.او در پاسخ به این سوال که آیا
محصوالت باغی هم مشــمول کشــت قراردادی
میشوندگفت:فعالاولویتمحصوالتیاستکه
سر سفره مردم اســت و نگاه دولت به محصوالت
اساسی است.ســاربان درباره کشــت قراردادی
زعفران توضیح داد :تا االن متاســفانه هیچ کاری
انجام نشــده اســت .او ادامه داد :ما دربــاره کلزا،
گندم،همچنینپنبهوچغندرکارهاییانجامداده
ایمامابههرحالاولکاریموهنوزبهصورتدست
گرمی وارد این طرح شــده ایم تا برای توسعه این
طرحآمادهشویم.
•اولویتباکاالهایاساسیاست

وارد کشــت های قراردادی شد؛ البته باید اضافه
کرد کــه کشــاورزانی که مشــکل مالــی ندارند از
کشــت های قراردادی خارج و محصوالت خود را
به هر کارخانه ای کــه قیمت باالتری بدهد عرضه
می کنند .درباره گندم و جو هم وزارت کشاورزی
زمینهاییکهکیفیتبهتریداشتندانتخابوبا
آنهابرایکشتقراردادمنعقدوطبققراردادبه
تعهداتعملمیکرد.فارسیدربارهنقشدولت
در کشــت قراردادی افزود :بهترین کار دولت آن
استکهنقشنظارتیوحکومتیخودراحفظکند
چرا که هرگونه دخالت موجب بروز نابسامانی در
وضعیتمیشودکهاالنشاهدشهستیم.
•ثباتاقتصادیشرطتدوینالگویکشت

او درباره تدویــن و عملیاتی کردن الگوی کشــت
توضیــح داد :تا زمانی کــه وضعیت اقتصــادی به
ثبات نرسد این کار عملی نیست چرا که هر سال
یک محصولی گران می شود سال بعد کشاورزان
بهسمتکشتآنمحصولمیروند.
رئیسخانهکشاورزاستاندرپایانبیانکرد:یکی
از معضالت درباره الگوی کشت کشاورزان خرد
هستندکه 80درصدکشاورزانکشورراتشکیل
می دهند بنابراین برنامه ریزی در این باره بسیار
سختمیشود.
•مزیتهایکشتقراردادی

عیــدی زاده نایب رئیس کمیســیون کشــاورزی
اتاق صنایع ،معــادن و کشــاورزی اســتان نیز در
گفــت و گو بــا خراســان رضــوی ،دربــاره مزایای
کشــت قراردادی اظهار کرد :فراهم شدن قیمت
وبازارتضمینیبرایمحصوالتتولیدی،معرفی

فناوری جدید ،نظارت بر محصوالت و استفاده از
مشاوره رایگان فنی در مزرعه و تأمین نهادههایی
مانند :بذر و کود و سم و خدمات آموزشی رایگان،
امکان دسترسی به اعتبارات به اشکال مختلف،
استفاده از کشــاورزی قراردادی به عنوان وثیقه،
تسهیمریسکومحافظتدربرابرتغییراتقیمت
بازار ،توســعه تجاری شــدن کشــاورزان کوچک
مقیاس،کاهشهزینههایمبادلهبرایکشاورز،
ثبات درآمدی کشــاورزان و افزایش مهارتهای
مدیریتیوفنیکشاورزانازجملهمزایایاینطرح
بهحسابمیآید.

خصوصــی هســتند کــه بایــد حمایــت شــوند تا
کشــاورزی قراردادی توســعه یابد.نایــب رئیس
اتــاق صنایع و معادن اســتان تاکید کــرد :حضور
دولت در قالب حکمرانی خوب به عنوان نفر سوم
برای آمادهســازی بســترهای قانونی و حقوقی،
شفافسازی ،ایجاد رقابت و حذف رانت و فساد،
تدوینبستهحمایتی،نظامپایشنظارت،کنترل
وارزیابیبرایشکلگیریوپایداریقراردادهای
کشــاورزی ضروری است.غالم حســین ساربان
سرپرســت معاونت بهبود تولیدات گیاهی اداره
کلجهادکشاورزیاستاندرگفتگوباخراسان
رضوی ضمن اشــاره بــه این که در اســتان حدود
 16هــزار و  200هکتــار از اراضی تحت کشــت
قراردادی اســت ،افزود :در کل دنیــا  40درصد
از اراضی کشــاورزی به صورت کشت قراردادی
تولیدمیشودودرکشورمامحصولیکهمسبوق
به سابقه طوالنی در این نوع کشت است؛ چغندر
قند بوده که البته متاســفانه از ســال 98اراضی
تحت کشت قراردادی چغندر قند به دلیل وجود
دالل ها دچــار بی نظمــی و رو به کاهش اســت.
در صورتی که در اســتان میزان کشت چغندر به
صــورت آزاد در ســال 98حــدود 1500هکتار
بوده ،سال 99به 3500هکتار و متاسفانه سال
گذشــته بــه 5500هکتــار از مجمــوع 15هزار
هکتارسطحزیرکشتدراستانرسید.

•تشکل ها محوری ترین رکن در کشت
قراردادی

•درباره زعفران هیچ کاری انجام نشده
است

•تورمیکمانعمهم

عیدی زاده ضمن اشــاره به این نکتــه که موضوع
خرده مالکی در اراضی کشــاورزی یکی از دالیل
مهم در عدم موفقیت در کشــت قراردادی است؛
افزود:باتوجهبهتورمموجوددرکشورامکانتعیین
رقم دقیق محصول در ســال آینده وجــود ندارد و
وقتیقراردادبهنحویتنظیمشودکهقیمتهادر
آن به صورت قطعی تعیین شده باشد امکان دارد
بهدالیلتغییروضعیت،قیمتهایتولیدیکباره
افزایش یابد و در این شرایط است که هزینه تولید
برایکشاورزافزایشپیدامیکندوسودچندانی
عایدکشاورزنمیشودوحتیممکنهستمتضرر
همشود.

او درباره نقش دولت در موضوع کشت قراردادی
بیان کرد :در کشــاورزی قراردادی محوری ترین
موضــوع خــود مــردم و تشــکل هــای بخــش

ساربانبابیاناینکهدراستاندولتوظیفهخرید
گندماراضیراکهتحتکشتقراردادیهستند
بهبخشتعاونروستاییواگذارکردهاست،گفت:

ساربان در پاســخ به این که آیا بهتر نیست به جای
گندم کــه مشــمول خریــد تضمینی اســت روی
محصوالتدیگرمثلزعفرانتمرکزکرد،گفت:از
دیدگاهمنوشماوزعفرانکارحرفدرستیاست
اما از نگاه دولت که ابتدا باید سفره مردم را تامین
کند نگاه دیگری است .وی در ادامه ضمن اشاره
بهاینمطلبکهدرگذشتهفلسفهوجودیتعاونی
های روستایی موضوع حمایت از تولید کنندگان
بود ،اظهار کرد :در تهــران تفاهم نامه هایی برای
همکاریبیشترباتعاونیهایروستاییوشرکت
خدماتبازرگانیایرانامضاشدهاست.

اخبار
اقتصادی

رستورانهابهدلخواهقیمتمیدهندورئیس
اتحادیهنرخنامهفعلیوآیندهرایکیمیداند

نرخ نامه هست؛ نیست!؟

گــروه اقتصاد /پنج شــنبه هفته گذشــته بــود که در
گزارش با تیتر «قیمت گــذاری با تفأل بــه حافظ!» به
موضوعتغییراتقیمتغذاهادررستورانهایمشهد
بعد از تغییرات یارانه ای پرداختیم ،به رستوران هایی
کهمراجعهکردیمیکپرسغذاراباقیمتهایمختلف
ارائهمیکردند،رئیساتحادیههمبهجایپاسخگویی
ما را به بازرس اتاق اصناف حواله داد ،دلداری بازرس
اتاق اصناف هــم در این بــاره گفته بود :فعــا از آنها
درخواست شده پیشنهادشــان تا  15-10روز آینده
نباشد بیشــتر کارشناســی کنند و طی  20روز آینده
کارهایکارشناسیانجامدهند؛بعداعالمنظرکنند
وطیاینمدترستورانهاتغییرقیمتنداشتهباشند.
روز گذشــته امــا رئیــس اتحادیــه رســتورانداران
مشــهد در یک گفــت وگــو مدعی شــد« :نرخ غــذا در
انواع رســتورانها ،کبابیها و کترینگهــا بر خالف
شایعات مبنی بر افزایش قیمت غذا در نتیجه اصالح
ارزترجیحیتاپایانسالتغییرینمیکند».اینگفته
رئیس اتحادیه با مشــاهدات خبرنگار ما و گفته های
بازرس اتاق اصناف در تضاد است برای شفاف شدن
موضوع با رئیــس اتحادیه رســتورانداران گفت و گو
کردیم .امیریان گفت :ما یک روز قبل از عید فطر نرخ
جدید را گرفتیم برای این نرخ مــا صبر کردیم ببینیم
حقوق کارگــران چند درصد اضافه میشــود ،بیمه و
انرژی چقدر اضافه میشــود ســپس با تحسین طرح
اقتصادی دولت افزود 20:روز بعد از آن ارز ترجیحی
ازبینرفت،متأسفانهسالییکبارفقطبهمانرخنامه
میدهند .ولی بنا شده است مابه التفاوت روغن که از
 300هزارتومان،یکمیلیونتومانشدهاستوبرنج
و گوشت و مرغ داده شود.وی در پاســخ به این که این
مبلغمابهالتفاوتچقدرخواهدبود؟گفت:درنهایت
 15هزار تومان اضافه شود آن هم ما صبر کردهایم که
اگر تــا 20-15روز آینده قیمت آنهــا پایینتر بیاید،
همینمقدارراهمتقاضانمیکنیم؛ولیاگرثابتماند،
آقایدلداریدرستمیگوید 15-10،هزارتومانی
اضافهمیشودوگرنهنرخجدیدنمیگیریم!ویدرباره
تفاوتقیمتهایزیادیکهبینرستورانهایمختلف
وجودداردنیزگفت:علتآناستفادهازبرنج،گوشتو
...باکیفیتوقیمتهایمتفاوتاست.ویهمچنین
درباره قیمت غذا در رســتورانها نسبت به آشپزخانه
به دلیــل خدماتی که عــاوه بر غــذا ارائــه میدهند،
افزود :حتی در رستورانها 9درصد مالیات بر ارزش
افــزوده گرفته میشــود و همیــن موارد باعــث وجود
تفاوت قیمت در آشپزخانه و رستوران است .امیریان
در نهایت با اشــاره به این که تا زمانی که مابهالتفاوت
موارد ذکر شــده مشــخص نشــود و بــه تأییــد انجمن
حمایت از مصرفکننده ،تأیید اتــاق اصناف و رئیس
ســازمان صمت نرســد (به عبارتی همان روند تعیین
نرخنامــه!) افزایش قیمت خــارج از نــرخ نامه تخلف
است ،گفت:دراینزمینهنظارتوجوددارد.

