از میان خبرها

اقتصاد-سیاست

اقتصادی

رئیس مدیریت بحران سازمان جهاد
کشاورزی استان خبر داد :

کشف  ۱۰۶دستگاه رمز ارز
در سبزوار
رئیس شــرکت توزیع برق ســبزوار گفت :در مدت
کمتر از دو هفته ۱۰۶دستگاه استخراج رمز ارز غیر
مجاز در سبزوار کشف و ضبط شد.
جلیلــی در گفــت وگو بــا خراســان رضــوی افزود:
کشــفیات انجام شــده بــا هماهنگــی و همــکاری
دستگاه قضایی و نیروی انتظامی و سپاه از سه محل
به دســت آمده اســت.وی گفت  :در محــل اول ۱۶
دســتگاه و از محل دوم  ۱۳دســتگاه کشف و ضبط
شد که در مجموع  ۲۹دستگاه می شود.
وی با اشــاره به کشــفیات حــدود دو هفتــه قبل نیز
افزود :در مرحله قبل نیز  ۷۷دستگاه استخراج ارز
دیجیتال غیرمجاز در سبزوار کشف و ضبط شد.
وی با اشــاره به قرار داشتن دستگاههای استخراج
رمــز ارز در مناطق حاشــیه شــهر گفــت  :ماموران
انتظامــی پــس از هماهنگــی بــا مقــام قضایــی در
بازرسی از مکان یاد شده  ۷۷دستگاه استخراج ارز
دیجیتال را که به صورت غیرمجاز از برق منطقه در
حال فعالیت بود ،کشف و ضبط کردند.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

اختالفنظرمسئوالنوبازاریاندربارهکمبود وافزایشقیمتشکر

بهــاره موفقی /ایــن روزها با توجــه به حذف
ارز ترجیحــی و گرانــی دیگر اقالم اساســی،
زمزمه گرانی شــکر هم به گوش رسید که این
مســئله در افزایش قیمت اقالمی مانند نبات
و قند هــم تاثیر گــذار بــوده اســت .در بازدید
میدانی مــا عمــده فروشــان بــازار از افزایش
قیمــت و کمبــود شــکر در بــازار و تاثیــر آن بر
فراورده های شکر مثل نبات و قند خبر دادند.
موضوعی که مســئوالن اداره غلــه ،بر خالف
نظر عمده فروشــان ادعا می کنند که کمبود
شــکر وجود ندارد و دلیل این کمبــود در بازار
سوءاســتفاده افراد ســودجو و دالالن اســت.
از طرفی ،مســئوالن خانــه صنعــت ،معدن و
تجارت نیز ادعا می کنند که اداره غله بر اساس
نیاز واحدهــای صنعتی به آن ها شــکر توزیع
نمــی کنــد ،در حالی کــه مدیــر کل اداره غله
اســتان می گویــد :واحدهــای صنعتــی باید
از انجمن قند و شــکر کشور ســهمیه دریافت
کنند ،اما آقایان بنا به دالیلی مثل ندادن حق
عضویت حاضر نیستند حق شــان را از کشور
بگیرند .البته ماجرا فقط به اختالف سازمان
های توزیع کننده شکر در بخش های مختلف
ختم نمی شــود .در این آشــفته بــازار ،رئیس
اتحادیه نبــات و آب نبات مشــهد هــم درباره
دلیل افزایش قیمت نبات از پاســخ طفره می
رود و تلفن را قطع می کند! این در حالی است
که مدیر کل اداره جهاد کشاورزی می گوید:
خراســان رضوی قطب تولید نبات در کشــور
است و صنف نبات و آبنبات استان اسفندماه
سهمیه دولتی شکر گرفتهاند ،از آنها بپرسید
در قیمــت نهایــی محصولشــان چقدر شــکر
دولتی را لحاظ کرده اند.
•کمبود و گرانی شکر در بازار

حدوددوهفتهپیشروزنامهخراسانازوضعیت
شــکر در بازار دســتغیب بازدیــدی میدانی به
عملآوردوعمدهفروشانوخردهفروشانبازار
صحبت از کمبود و گرانی شکر به میان آوردند
طوری که یکی از بازاریان در این باره گفته بود:
دوماه اســت رنگ شــکر را ندیــده ام .االن به ما
قیمت شکر 900گرمی را 26هزار تومان می
دهند که نمی خرم .روز گذشته دوباره به بازار
دستغیب مراجعه کردیم تا قیمت شکر و نبات
را در بازار جویا شــویم .یکی از عمده فروشــان
بازار درباره قیمت شکر و نبات می گوید :چهار
تا پنج روز پیش نبات  23هــزار تومان بوده ،اما
 26اردیبهشت 28هزارتومانخریدم.مطمئن

• 18هزار تومان؛ قیمت مصوب شکر
دولتی

هستمامروزهمقیمتافزایشپیداکردهاست.
از او خواستم با توزیع کننده تماس بگیرد و از او
قیمت نبات را هم برای امروز ســوال کند .پس
از تماس تلفنی مغازه دار با توزیع کننده نبات،
فردمدنظرازپشتتلفنقیمتنباترااینطور
اعالممیکند:امروزنبات 32هزارتومانشده
است .فروشــنده پس از قطع تماس تلفنی می
گوید :دیدیــد؟ نزدیک ۱۰روز نبــات ۱۰هزار
تومانافزایشقیمتداشتهاست.
او درباره شــکر می گوید :شــکر اصــا دربازار
نیســت ،اما با قیمــت 27و 28هــزار تومان در
بازار موجود است که نمی خریم چون بعد باید
موقع فروش از مــردم توهین بشــنویم .کارتن
قند هم  136هزار بــوده اما امــروز  143هزار
تومــان خریدیم .یکــی دیگر از عمده فروشــان
بازار درباره قیمت نبات و شکر می گوید :بسته
به کیفیت نبات خرید ما از  28هزار تا  35هزار
تومان اســت .یک کارتن قند هفته پیش132
هزار تومان بود اما امروز که قیمت گرفتم144
هزارتومانشدهاست.نباتدرجهیکقبال20
تا 21هزارتومانمیخریدیم،اینبارخریدمان
 31هزار تومان بود .شــکر هم قیمــت آزاد21
هزار تومان خریدیم با پول حمل و نقل که به آن
اضافه می شــود 25،هزار تومان می فروشیم.
یکیدیگر ازعمدهفروشانبازارمیگوید:نبات
کیلویی 5هزار تومان گران شده است .قبال ما
کیلویی  23هزار تومان می گرفتیم االن نبات
خوبکیلویی 31تا 32هزارتومانشدهاست.
شکرهماالنبستهبندیمیآوریمکیلویی25
هزار تومان اســت و مصوب آن 14هزار و800
تومانبود.

•واحد های صنعتی در اردیبهشت ماه
سهمیه شکر دریافت نکرده اند

اورانــی ،رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی
اســتان در گفــت وگــو بــا خراســان رضــوی
درباره وضعیت شــکر و ســهمیه کارخانهها و
صنف نبات اســتان اظهارکرد :سهمیه شکر
کارخانههــا توســط خانــه صنعــت ،معــدن و
تجارت تعیین و توسط اداره غله استان توزیع
میشود که االن قیمت آن به  18هزار تومان
تعدیلشده است .وی افزود :دو کارخانه قند
در اســتان داریم که شــکر دولتــی بهصورت
متمرکز از تهران میگیرند و قند را باید به نرخ
 18هزار تومان به بازار بدهند ،پیگیری کنید
چرا ایــن کار را نمیکنند؟ خراســان رضوی
قطب تولید نبات در کشور است و صنف نبات
و آبنبات اســتان اسفندماه ســهمیه دولتی
شــکر گرفتهانــد از آنهــا بپرســید در قیمت
نهایــی محصولشــان چقــدر شــکر دولتی را
لحاظ کرده اند؟
حسن حسینی ،رئیس خانه صنعت ،معدن و
تجارت استان می گوید :کمبود شکر داریم اما
به آن معنایی که دچار مشــکل شویم ،کمبود
نداریم .وی می افزاید :اداره غله به اندازه ای
که واحدهــای تولیدی اعالم نیــاز می کنند،
شــکر در اختیار ما نمی گذارد .وی ادامه می
دهد :واحدهای صنعتی بابت هر کیلو شــکر
در فروردیــن مــاه حــدود  12هــزار و 500
تومان بــه اداره غله پرداخت مــی کردند ،اما
از اردیبهشت ماه به ما سهمیه و قیمت جدید
نداده انــد .فروردین ماه هم  9هزار تن شــکر
توزیع کردیــم ،اما از اردیبهشــت هنوز توزیع
نکردیم و نرخ جدیدش به ما ابالغ نشده است.

حمیدرضــا نــوری ،مدیرعامل شــرکت غله و
خدمــات بازرگانــی خراســان رضــوی گفت :
شکری که در اختیار ماســت به عنوان ذخیره
استراتژیک برای مصارف خاص در ایام خاص
اســت و صرفا بر اســاس نرخ دولتی اســت .ما
تا  23اردیبهشــت بر اســاس نــرخ  11هزار و
 500تومان می فروختیــم و از آن تاریخ به بعد
بر اساس مصوبه کشوری شکر به کیلویی 18
هزارتومانتغییرقیمتداد.ویافزود:سهمیه
شــکر فروردین ماه بر اساس قیمت  11هزار و
 500تومان بوده اســت .برای اردیبهشت ماه
هم  4هزار و  930تن سهمیه بر اساس قیمت
 18هزار تن برای مصرف خانوار ابالغ شده که
توزیع خواهد شد.
وی درباره ایــن موضوع کــه بنا بــه گفته های
رئیس خانه صنعــت ،معدن و تجارت اســتان
به واحدهای صنعتی بر اساس نیازشان شکر
توزیع نمی شود ،می گوید :ما تا اردیبهشت ماه
بر اساس اعالم نیازی که خانه صنعت و معدن
می کرد ،با تایید جهاد کشاورزی به واحدهای
صنعتیشکرتحویلمیدادیم.امااینواحدها
برای تامین شــکر در اصل باید از طریق مسیر
قانونی خودش که انجمن قند و شــکر کشــور
است ،اقدام کنند .وقتی آقایان حاضر نیستند
بنا به دالیلــی مثل ندادن حــق عضویت ،حق
شان را از کشور بگیرند ،از راهکارهای مختلف
اســتفاده می کنند و برای گرفتن ســهمیه به
اداره غله فشار می آورند .ما تا اردیبهشت ماه
به این ها ســهمیه مــی دادیم ،امــا طبق اعالم
بازرگانی دولتی ایران هیچ گونه ســهمیه ای
به صنف و صنعت تا این لحظه تخصیص داده
نشده و باید از انجمن کشوری دریافت کنند.
وی دربــاره وضعیت شــکردر بازار افــزود :در
بازار کمبود نداریم .متاسفانه عده ای دالل و
ســودجو بازار را به هــم می ریزند وگرنه شــکر
وجود دارد.
•رئیس اتحادیه نبات و آب نبات مشهد
پاسخگو نبود

قربانــی ،رئیــس اتحادیــه نبــات و آبنبــات
مشــهد بعد از چند ســاعت پیگیری در پاسخ
خبرنگارما به این سوال که چرا نبات افزایش
قیمت داشــته ،اعالم کرد که بــرای دریافت
پاســخ بــه اتحادیــه مراجعــه کنیــد و تلفن را
قطع کرد.

در  100روستای خراسان رضوی انجام شد

واگذاری  770هکتار زمین برای احداث مسکن روستایی
بازنگری در طرح های هادی روستایی و تامین زمین برای ساخت
مسکنروستاییازجملهاولویتهایحلمشکالتروستانشینان
خراسان رضوی است .براساس اظهارات رئیس منابع طبیعی و
آبخیزداری شهرستان های نیشابور و درگز 770هکتار از اراضی
ملی در  100روستای این دوشهرســتان به بنیاد مسکن تحویل
شده تا در اختیار متقاضیان ساخت مســکن قرار گیرد.سهرابی
رئیسادارهمنابعطبیعیوآبخیزداریشهرستاننیشابورگفت:با
همکاریاداراتمنابعطبیعیوبنیادمسکنبسیاریازمشکالت
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شیرینی های تلخ!

عکس تزیینی است

•تنها  ۲۵درصد کشاورزان تحت پوشش اند

رئیــس مدیریت بحران ســازمان جهاد کشــاورزی
استان ،با اشاره به اینکه تنها  25درصد کشاورزان
تحــت پوشــش بیمــه قــرار دارنــد؛ از پرداخــت
صددرصدی غرامــت بیمه به کشــاورزان به میزان
 1884میلیارد ریال در قالب  41508پرونده در
سال زراعی  1399و  1400خبر داد.
او در پایــان دربــاره بدهی بیمــه به کشــاورزان در
ســال  1401اظهار کرد :به دلیل این که مقداری
از محصــوالت کشــاورزی بعــد از آســیب ،احتمال
بازیابی دارند؛ تخمین رقم بدهی بیمه تا پایان سال
زراعی خارج از دسترس است  .

چهارشنبه  ۴خرداد  .  ۱۴۰۱شماره ۴۹۷۵

layout@khorasannews.com

روستاییانبهویژهدرزمینهتامینمسکنحلشدهواینموضوعاز
عواملجلوگیریازمهاجرتروستاییانبهشهرهاخواهدبود.وی
افزود :باهدف اجرای ماده ۴قانون سامان دهی ،حمایت از تولید
و عرضه مسکن ،تسریع در واگذاری زمین مورد نیاز برای اجرای
طرحهای هادی و عمرانی روستاها از اولویتهای این اداره است
که از زمان تصویب این قانون در محدوده  ۴۵روستای شهرستان
پسازبازنگریطرحهایهادیوطیمراحلقانونیتاپایانسال
 ۱۴۰۰مســاحتی بیش از  406هکتار به بنیاد مســکن انقالب

اسالمیشهرستاننیشابورتحویلشدهاست.سهرابییادآورشد:
شهرستان نیشابور دارای  ۳۸۰روســتا با جمعیتی حدود ۱۲۳
هزار و  ۶۰۰نفر اســت که اداره منابع طبیعی و آبخیزداری برای
هر گونه همکاری با بنیاد مسکن به منظور خدمت رسانی بهتر به
روستاییان آمادگی کامل دارد.واگذاری اراضی به بنیاد مسکن
گامی موثر و مثبت در جهت رفع کمبود مسکن جوانان روستایی
و توسعه روستاها و افزایش بهره وری در بخش کشاورزی است و
مانع مهاجرت از روستا به شهر می شود.

سیاسی

فرمانداردربازدیدازروزنامهخراسان
مطرحکرد:

برنامه جدید دولت برای طرح
تفصیلی ،حاشیه شهر و روستاهای
مشهد

عکس  :میثم دهقانی

رئیس مدیریــت بحران ســازمان جهاد کشــاورزی
اســتان خراســان رضــوی از خســارت 34250
میلیــارد ریالی به بخش کشــاورزی ،باغــی و دامی
استان از ابتدای امسال تا بیست و پنجم اردیبهشت
خبر داد.
مجیــد یــزدی در گفتوگــو بــا روزنامــه خراســان
رضوی ،رقم خسارت به بخش زراعی را 5873.5
میلیارد ریال و خســارت برآورد شده به بخش باغی
را  26652.8میلیارد ریال بیان کرد که به ترتیب
متعلــق بــه  21996هکتــار از اراضــی زراعــی و
 60502هکتار از اراضی باغی بوده است.
وی همچنین از خسارت 19.7میلیارد ریالی بخش
دامی و  2.4میلیــارد ریالی بخش آبزیپروری خبر
داد که متعلق به  837رأس دام و  6هزار قطعه آبزی
بوده است.
وی خسارت ناشی از حوادث طبیعی مانند سیل و
توفان ،به  39835مترمربع تأسیسات کشاورزی و
دامی را  345.4میلیارد ریال اعالم کرد.
یزدی همچنین  1002.5میلیارد ریال خسارات
را به بخــش منابع آبــی و  349.7میلیــارد ریال از
مجموع خسارتها را به دیگر جهات مانند آسیبها
به انبار علوفه ،آسیب به جادههای بین مزارع و ...
مربوط دانست.
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خسارت 325میلیاردی
به بخش کشاورزی

۳

اخبار

اجــرای طــرح تفصیلــی و برنامــه ریزی بــرای حل
مشــکالت روســتاهای مجاور مشــهد (حاشیه) در
دستور کار فرمانداری مشهد قرار گرفت.
دیروز اهالــی فرمانداری مشــهد مهمان موسســه
خراســان بودنــد .فرمانــدار ،معاونیــن و مدیــران
فرمانــداری دیــروز بــه خراســان آمدند و حــدود 3
ســاعت تحریریــه خراســان نقــش کارگــروه بیــان
مشکالت مشــهد ،حاشیه شهر و روســتاها از سوی
خبرنگاران و پاســخ از ســوی فرمانــدار و مدیران را
پیدا کــرده بود ،جــای همــه مخاطبــان در این میز
خبری خالی بــود .مدیران ارشــد مشــهد در حلقه
ســواالت خبرنــگاران که بــه خوبی نقــش نماینده
افکار عمومی را ایفــا می کردند خیلــی صمیمی و
بدون تعارف (آقای فرماندار من خبرنگارم و تا جواب
نگیرم قانع نمی شوم شفاف نظر بدید)؟ آقا من فرا
قانون نمی توانم پاسخ بدهم و ) ...شما مشروح این
گفت وگوی پر از فراز و فرود ،چالش و نرمش را شنبه
خواهیــد خواند.محســن داوری فرماندار مشــهد
در این نشســت آخریــن اقدامات در باره شــرایط
اقتصادی تا برنامه های کوتــاه و درازمدت دولت
در زمینه طرح تفصیلی مشهد ،برنامه های جدید
در حاشیه شهر و روستاهای مجاور را باالخره روی
دایره خبــری ریخت و خبر داد .حــدود  3قرارگاه
در این خصــوص پیش بینی شــده که  2قــرارگاه
راه اندازی شده و ســومی هم به زودی راه اندازی
می شــود البته یک طرحی هم در خصوص امنیت
اجتماعی و ســارقان دارند که اگر اجرا شود قطعا
مردم را دعاگوی خود می کنند .فرماندار داوری
تعبیر خاصــی را در خصــوص ،روزنامه خراســان
داشــت و تعریف او این بــود که روزنامه خراســان
از روزنامه هایی اســت که مخاطب عام دارد .این
طور نیســت که فقط یک طیف فکری خاص آن را
بخوانند بلکه به گونه ای عمل کرده که همه آن را
می خوانند و اختصاص به گرایش خاصی ندارد و
لذا فرمانداری با همه معاونین به خدا قوت آمده .
او وقتی جلســه بعدی خود را کنســل کرد و سقف
میز خبــری را باز کرد .بــه خوبی ایــن تعریف را به
صــورت عملی پررنگ کرد.شــنبه وعده ما و شــما
برای درج خبر .تا شنبه بدرود.

برگزاریمراسمسالروزآزادسازی
خرمشهردرمشهد
مراسم گرامی داشت حماسه ســوم خرداد،سالروز
آزادســازی خرمشــهر با حضور اســتاندار خراســان
رضوی در محــل پادگان ثامــن االئمه ارتــش برگزار
شد.به گزارش روابط عمومی اســتانداری خراسان
رضوی؛ یعقوبعلی نظری پس از ادای احترام به مقام
واالی شهدا و ســان دیدن از نیروهای مسلح مستقر
در میدان ،گفت :پیروزی های رزمندگان اســام در
خرمشهر مقابل رژیم بعث،نقطه اوج دفاع مقدس ما
بود.استاندارافزود:جوانانونوجوانانمادرخرمشهر
با دفاع جانانه خود درمقابل متجاوزین ،سرنوشــت
جنگراتغییردادند.نظریگفت:امروزنیزباآفرینش
مقاومتهاییدرعرصههایاقتصادیوفرهنگی،به
زودیشاهدپیروزیهایبزرگیخواهیمبود.

