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حالجیــان /بنا به گفته سرپرســت معاونــت بهبود
تولیــدات گیاهــی جهــاد کشــاورزی اســتان از
مجموع ســه هزار و  873میلیارد تومــان مطالبات
گنــدم کاران اســتان بابــت خرید تضمینــی گندم
توســط دولت ،تنها  310میلیارد تومــان هنوز نقد
نشده است.
هرچند از ابتدای اجرای طرح خرید تضمینی گندم
در استان در اردیبهشــت با توجه به افزایش قیمت
خرید تضمینی گندم توســط دولت ،مدیران جهاد
استان وعده تسویه مطالبات گندم کاران طی 72
ساعت را داده بودند اما تا اواسط تیرماه بخش عمده
مطالبات گندم کاران تسویه نشده بود و این موضوع
موجــب گالیه جــدی گنــدم کاران شــده بــود زیرا
کشــاورزان برای کشت پاییزه و تســویه بدهیهای
خود به نقدینگی نیاز داشتند .با این حال طی یک
ماه گذشته پرداخت مطالبات گندم کاران در استان
ســرعت گرفته است .ســاربان سرپرســت معاونت
بهبود تولیدات گیاهی ســازمان جهاد کشــاورزی
استان در گفتوگو با خراسان رضوی ،میزان گندم
خریداریشــده توســط ســازمان جهاد کشاورزی
اســتان را تا  22مردادمــاه  335هــزار و  481تن
اعالم کرد.
سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان
جهاد کشــاورزی اســتان ارزش ریالــی گندمهای
خریــداریشــده را در اســتان ســه هــزار و 873
میلیارد تومــان اعالم و اظهــار کرد :از ایــن میزان
ســه هــزار و  563میلیــارد تومــان بــه کشــاورزان
محترم استان پرداختشده و میزان  310میلیارد
تومان معوقات ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان
بــه گنــدم کاران است.ســاربان ادامــه داد :میزان
خرید گندم در کشــور نســبت به مدت مشابه سال
گذشــته  44درصــد افزایش داشــته و ایــن میزان
برای استان خراســان رضوی  234درصد رشد را
نشان میدهد.

هرچند زمزمههــا از کاهش 15درصدی قیمت
برنــج ایرانــی و رکــود فروش خبــر میدهــد اما
مشاهدات میدانی ما نشــان میدهد بازار برنج
مشهد اگر چه کمی خلوت شده اما نرخها پایین
نیامــده و تنهــا ترمز افزایــش قیمت آن کشــیده
شدهاست.
به گزارش خراســان رضوی ،آشــفتهبــازار برنج
طی یک ســال گذشــته متأثــر از کاهــش حدود
 40درصدی برداشــت ایــن محصــول از مزارع
شمالی کشور به دلیل خشکســالی از یکسو و
تحوالت قیمت جهانی برنج و تغییــرات نرخ ارز
از سوی دیگر باعث شده قیمت برنج ایرانی طی
یک ســال گذشــته گاهی به دو برابر هم برســد
و قیمت آن بــه بیــش از  170هزار تومــان برای
مصرفکنندگان افزایش یابد .البته این قیمت
نوسانات زیادی دارد و ممکن است برنج ایرانی
کمتراز 80هزارتومانهمدربازارعرضهشوداما
ضمانتچندانیبرایاصلبودنآنوجودندارد.
برنجهایوارداتینیزبههماننسبترشدقیمت
داشتهاند .یکی از دالیل عمدهای که همواره در
تابستانوهمزمانبابرداشتبرنجازشالیزارهای
شمالیکشورقیمتاینمحصولراتحتالشعاع
قــرار میدهــد واردات برنج اســت که هرســال
در دوره برداشــت برنج شــمال بــرای حمایت از
تولیدکنندگانوکشاورزانوارداتبرنجبهکشور
ممنوعمیشود.اینممنوعیتهمیشهشرایطرا
برای دالالن و گرانفروشان ســکه کرده است و
مردممتضرراناصلیآنبودهاند.
ابتدای مــرداد بود که گمرک کشــور اعالم کرد
ممنوعیتوارداتبرنجلغوو وارداتاینمحصول
طبق روال عادی انجام میشــود .برخی این لغو

پاکستانی این موضوع را رد کرد و مدعی بود که
قیمتبرنجپاکستانیباشیبمالیمیافزایشی
است.
وقتی از آنها ســوال میکردم که آیا قرار نیست
قیمتها پایین بیاید؟ پاســخ شان منفی بود اگر
چه لحن صدا و زبان بدن شان محکم از جمالت
شان پشتیبانی نمیکرد؛ گویی خیلی مطمئن
نیستندکهقیمتپاییننمیآید.
•شایدقیمتهاپایینبیاید

ممنوعیت واردات را به فــال نیک گرفتند و خبر
از کاهش 10درصدی قیمت برنج ایرانی دادند
و برخی نیز اعالم کردند که به دلیل این تصمیم
دولت ،بازار فروش برنج کمی راکد شــده و همه
منتظر تصمیــم نهایــی و واردات برنج هســتند.
هر چند برخی نمایندگان شهرهای شمالی در
مجلس شورای اسالمی مخالف این ممنوعیت
هستندومعتقدنداینمسئلهباعثمتضررشدن
نحالسری
برنجکارانشمالیخواهدشد.باای 
به بازار برنج مشــهد میزنیم تــا آخرین وضعیت
و قیمت این محصــول برای ســفرههای مردم را
بررسیکنیم.
•قیمتپایینآمده؛بیاطالعیم

برایرصدقیمتبرنجدربازارسریبهمغازههای
نسبت ًاقدیمآبکوهزدیمتامستقیموبدونواسطه
در جریــان قیمتهــای جدیــد برنــج کــه وعده
کاهش آن را داده بودند ،قرار بگیریم .باید گفت

فروشندهها از پایین آمدن قیمت برنج بیاطالع
بودند یادستکمابرازبیاطالعیمیکردند.
قیمت هر کیلو برنج ایرانی را اغلــب از  80هزار
تومان تــا 170هزار تومان اعــام میکردند هر
چند ،چند مغازه برنج 50تا 60هزارتومانی هم
داشــتند .البته وضع برنج عنبربو و نرمه یا الشه
فرق میکرد؛ برنج الشــه یا نرمه در محدوده50
هزار تومان بــود و قیمت هر کیلــو برنج عنبربو یا
همانبرنججنوب 70هزارتوماندرجشدهبود.
اما وقتــی از فروشــندگان در خصــوص کاهش
قیمــت ســوال میشــد از آن ابــراز بیاطالعــی
میکردند و گاهی با خندهای که رنگ اســتهزاء
داشتبهسوالجوابمیدادند.
•برنجپاکستانیوشیبمالیمافزایش

ناگفتهنمانداغلبشانبهثباتقیمتهادربازار
در بازه زمانی کمتر از یک ماه ،اشــاره میکردند
اما یکی از فروشندگان در خصوص قیمت برنج

معاون فرماندار خبر داد :

قطع سهمیه آرد 260نانوایی متخلف در شهرستان مشهد

معاون برنامه ریزی و توســعه فرماندار مشهد از
قطعی ســهمیه آرد 260نانوایی در شهرستان
مشهدخبرداد.رضارمضانی،معاونبرنامهریزی
وتوسعهفرماندارمشهددراینبارهاظهارکرد:در
مجموعشهرستانمشهددوهزارو 216نانوایی
دارد که در هزار و  956نانوایی دســتگاه کارت
خوان نصب شده و  38مورد نیز در دست نصب
است .مواردی که سهمیه آرد آن ها قطع شد به
دالیلی چون همکاری نکردن با بانک سپه و کد
ملی تکراری بوده اســت به طوری که فرد با یک
کدملیچندنانواییداردوازآردیارانهایدولت
استفادهمیکند.مصوبهکارگروهاستانیبرای
این موارد این اســت که برای یــک نانوایی آن ها
مجوز بدهیم و دستگاه کارت خوان نصب شود،
امابقیهنانواییهابایدآزادپزشوند.
وی افزود :گاهی نانوایــی هایی داریم که بدون
مجوز تغییر مالکیــت داده انــد ،تغییر نوع پخت
داده اند یا بدون هماهنگی منطقه خود را جا به
جا کرده اند .این دســته از افراد متاسفانه برای
نصبدستگاههایکارتخوانمشکالتیایجاد
کردند که مجبور شــدیم ابتدا برای آن ها کســر
ســهمیه در نظر بگیریم و بعد با مصوبه کارگروه
اقدام به قطع ســهمیه کردیم .وی خاطرنشــان
کرد :با قطع سهمیه این ها ،آردشان به نانوایی
هایدیگریدرهمانمنطقهتعلقگرفتکهنان
باکیفیتتریدراختیارمردمقرار میدادند.ما
مطمئنهستیمباقطعسهمیهخواهیمتوانست
تمامنانواییهایشهرمشهدوروستاهارامجهز
بهنصبدستگاهکارتخوانکنیم.

وی در پاسخ به این ســوال که چه تعداد نانوایی
سهمیه آردشان قطع شده ،تصریح کرد260 :
موردکهدرکلشهرمشهدپراکندههستند.البته
اینهاتخلفنداشتنداما دستگاهکارتخوانرا
نصبنکردندوباطرحملیهمکارینکردندیادر
ورثههستند.ماچارهاینداشتیموبایدطرحملی
رابهصددرصدمیرساندیم.
رمضانیدربارهکاهشتخلفاتخاطرنشانکرد:
ازمردمخواهشمندیماگرنمیتوانندخودشان
ازدستگاهکارتخواناستفادهکنندازمتصدی
نانوایی بخواهند که به آن ها آموزش بدهد و هم
این که نظاره گر باشند که برایشان چه چیزی را
انتخابمیکنند.دربیشترنانواییهاقیمتنان
باپالستیک 500توماناست،امانانواییدوبار
میزندوازمشتریهزارتوماندریافتمیکند.
معاون فرماندار در پاسخ به این سوال که برنامه
شــما برای نانوایی هایی که قطع ســهمیه شده

اند ،چیســت ،اظهــار کرد :من مطمئن هســتم
این تعداد نانوایی ها برای قطع سهمیه مراجعه
خواهند کرد .ما هم خصومتی با کســی نداریم
بلکهطرحیملیاستوبایدانجامشودوابزارما
همهمیناست.
وی درباره تخلفــات نانوایی ها افــزود :عالوه بر
تخلفاتی که اشاره کردم ،مواردی دیگر به چشم
میخورد.گاهیازمتصدینانواییمثالسهنان
کنجدیمیخواهیموقیمتش 9هزارتومانمی
شود ،اما در دســتگاه یک نان کنجدی و سه نان
معمولی وارد می کند که این هم قیمتش همان
 9هزار تومان می شود .ســه نان به شما داده که
 4هزار و 500تومان شده و پایان شب از آن15
درصد تشــویقی دولت اســتفاده و آرد بیشتری
دریافت می کند.معاون فرماندار مشهد درباره
آمار تخلفات گفــت :تا جایی که اطــاع دارم در
طول طرح برکت که فکر می کنم از اردیبهشت

یکه
یکیازفروشندگاندراواسطمسیردرحال 
تمام اطراف مغازهاش مملو از کیسههای متنوع
برنج بود در مقابل این سوال که آیا بهتر نیست تا
پایینآمدنقیمتهادستنگهدارمیانهباصدای
آرام و صورتــی ســردرگم گفت :شــاید قیمتها
پایین آمده باشد اما خرید ما متعلق به قبل است
ولی حتی اگر قیمتها کاهش هم داشته باشد
اینموضوعچندانطولنخواهدکشیدودوباره
افزایشخواهدیافت.
به آخرین مغــازهای که ســر زدم ،صاحبش تکو
تنهامیاناندکاجناسمغازهوقترامیگذراند
و حرفی از کاهش قیمت نمــیزد و البته مدعی
بودخریدهایبزرگچندمیلیاردییکیازتجار
معروف و بــزرگ برنج ،گواه کافــی برای کاهش
نیافتنقیمتوحتیافزایشقیمتبرنجاست.
نکته دیگــری که خوب اســت به آن اشــاره کرد؛
خلوتبودنوبهنوعیبیمشتریبودنمغازهها
بود اما آنها در ایــن باره چیزی مطــرح نکردند
و البته شــاید صحبت از عادتهــا و اتفاقاتی که
همیشــگی اســت ،خیلــی برایشــان جذابیــت
نداشت  .
سالگذشتهشروعشدهبود،طی 3هزاربازدید،
 900فقرهپروندهتخلفتشکیلشد.
•بی اطالعی رئیس اتحادیه

احمدرضاکشتگر،رئیساتحادیهنانوایانمشهد
درباره تعداد نانوایی هایی که سهمیه آرد آن ها
قطعشده،اظهارکرد:مناطالعدقیقیازقطعی
سهمیهآردندارمواینآمارراادارهغلهدارد.

اخبار
گوناگون

معابر محروم ترین روستای کاشمر
آسفالت می شود
مهدیــان  /فرمانــدار کاشــمر از آغــاز آســفالت
معابر اصلی روســتای گنــدم بر به عنــوان محروم
ترین روستای شهرســتان در آســتانه هفته دولت
خبرداد .
به گزارش خراسان رضوی ،امیر دایی صراف ،در
بازدید از اجرای پروژه آســفالت روستای گندم بر
که تنها روستای عشایریشهرستان است ،گفت:
خدمات رسانی به نقاط محروم به ویژه روستاها و
خدمت به مردم از اولویت ها و سیاست هایدولت
مورد تاکید اســت. خدمت به مردم قطعا نشــاط و
امید را در جامعه در پی خواهد داشــت و ما وظیفه
داریم از هیچ تالشی فروگذار نکنیم.
فرماندار کاشمر خاطرنشان کرد :پروژه آسفالت
ایــن روســتا از محــل اعتبــارات دهیــاری و امور
عشــایر و قیر رایگان دولتی اجرا می شود و برای
اجــرای این پروژه اعتبــاری بیــش از 19میلیارد
ریال هزینه شــده اســت کــه امیدواریــم در هفته
دولت شــاهد آغاز اجرای آســفالت  2کیلومتر از
 14کیلومترمحــور اصلی راه روســتایی گندم بر
باشیم. در این پروژه ،مساحت  8000متر مربع
به طول  550متر از معبر اصلی روســتا آســفالت
می شود.

 ۸۰چاهغیرمجازدرهمتآبادباخرز
مسدودشد
نشــتیفانی  /بــا انســداد  ۳۲حلقه چــاه غیرمجاز
در همتآبــاد باخرز طــی یک ماه گذشــته مجموع
چاههای پرشده این روستا با مشــارکت مالکان به
 80حلقه رسید .به گزارش خراسان رضوی ،مدیر
منابع آب ناحیه شرق خراسانرضوی با اعالم این
خبر گفت :چاههای موصوف بیش از  ۵۰متر عمق
داشــتند که میشود توقع داشــت از محل رفع این
تخلفات آبی ساالنه دست کم  500هزار مترمکعب
در آ بهــای زیرزمینــی دشــت شــهرنو باخــرز
صرفه جویی شود.
یوســف اختری تصریــح کــرد :از ســال  ۹۸طــرح
انســداد چاههــای غیرمجاز باخــرز با مشــارکت و
تعامل اهالی شریف این شهرستان کلید خورد که
در طول این مدت مردم شهیدپرور و والیتمدار این
خطه با همکاری مدافعان آب ،حفاریهای متعدد
غیرقانونی را جمعآوری کردند.
وی خاطر نشــان کرد :با درک بســیار بــاالی مردم
انقالبی باخرز ،روستاهای باقیمانده نیز همکاری
کردند تا مطابق آن چه مدنظر خادمانشــان در این
نهاد اســت ،یعنــی نبــود پیگیری قضایــی و حضور
نداشتن نیروهای انتظامی ،به منظور حفظ کرامت
انسانی و اخالقی آحاد جامعه ،حداکثر حفاظت از
منابع بسیار محدود آبی انجام شود.

