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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

گفت و گو

مسئوالن وعده دادند:

برنج خارجی ارزان قیمت در راه استان
شیری
عــرضــه بــرنــج پاکستانی بــا نــرخ مصوب
شورای تنظیم بازار کشور ،به گفته رئیس
اتاق اصناف بجنورد از هفته آینده با نرخ
هر کیلو  8هزار و  200تومان در استان
آغاز می شود.
ایــن در حالی اســت کــه مــردم بــه شدت
از افزایش قیمت برنج گالیه دارنــد و در
گفت و گو با گزارشگر ما از فروش برنج
پاکستانی با قیمت کیلویی  11تا ۱۳
هزار تومان سخن می گویند.
در حالی که با  13تا  16هزار تومان می
توان برنج ایرانی خریداری کرد ،قیمت
برنج وارداتــــی بــا نــرخ هــای  11تــا ۱۳
هزار تومان مسئله ای است که باید دید
سازمان های متولی برای رفع این مشکل
چه چاره ای اندیشیده اند و چه راهکاری
بــرای کنترل و تنظیم بــازار ایــن کاالی
اساسی دارند؟
یکی از شهروندان که در حال خرید برنج
اس ــت ،مــی گــویــد :قیمت بــرنــج بــه ویــژه
پاکستانی به شــدت گــران شــده اســت و
این افزایش قیمت می تواند ناشی از قرار
گرفتن در آستانه نوروز باشد.
وی می افزاید :هر زمانی که با گرانی
مــواجــه مــی شــویــم ،دستگاه متولی از
توزیع کاالی تنظیم بــازار خبر می دهد
اما گاهی توزیع به موقع انجام نمی شود
و ناگزیر به خرید از بازار آزاد می شویم
ضمن ایــن کــه مشکل گــرانــی و کمبود
برطرف نمی شود.
در این میان برخی بازاریان از وضعیت
پیش آمده در بازار برنج به شدت ناراضی
هستند و از این که برای واردات برنج با ارز

دولتی دچار مشکل می شوند ،گالیه می
کنند.یکی از عمده فروشان که خودش
واردکننده برنج هم است ،می افزاید :با
این که با ارز دولتی برنج وارد کرده ایم
اما دولت هزینه های ما را قبول نمی کند
چون از زمان تحریم برای انتقال پول با
مشکل مواجه و مجبور هستیم از طریق
صرافی ها و با سود بیشتر این کار را انجام
دهیم که متأسفانه دولت این هزینه ها را
نمی پذیرد.
«صالحی» که وجود این گونه مشکالت
را عامل کمبود و گرانی برنج در بازار
می دانــد اظهارمی کند :در حالی که
باید طبق نامه سازمان حمایت ،هر کیلو
برنج پاکستانی  8هزار و  200تومان به
دست مصرف کننده برسد اما با اوضاع
موجود  13هزار و  200تومان به دست

مصرف کننده مــی رســـد.وی سیاست
های غلط را عامل دیگر بروز مشکالت
در بــازار برنج قلمداد می کند و ادامــه
می دهد :در حالی که برندهای مرغوب
برنج پاکستانی باید  8هزار و  200تومان
باشد اما اکنون برندهای ناآشنا در این
بخش تا  13هزار و  200تومان خرید و
فروش می شود.
یکی دیگر از عمده فروشان برنج در این
بــاره می گوید :وقتی عرضه کم و تقاضا
زیــاد مــی شــود ،عــاوه بــر گــرانــی ،بــازار
سیاه به وجود می آید و این نشان دهنده
سیاست های غلط برای کاالهای اساسی
است چون تنها توزیع کاالهای اساسی
با قیمت تنظیم بازار مشکلی را رفع نمی
کند.
وی که تمایلی به ذکر نام خود ندارد ،می

افزاید :اگر وارد کننده امروز امنیت شغلی
نداشته و از تأمین نشدن ســود قانونی
خود ترس داشته باشد دنبال کار دیگری
می رود و این گونه مسائل باعث کمبود و
گرانی در بازار می شود.
وی با اشاره به نرخ  13هزار و  500تومان
دالر می گوید :اکنون که به نوروز نزدیک
می شویم و نرخ دالر افزایش می یابد ،تا
دو هفته آینده روی کاالهای مختلف تاثیر
می گذارد.
«قدوسی» دیگر عمده فروش برنج است
که او نیز بر گرانی و کمبود برنج های
وارداتـــی در بــازار تأکید می کند و می
گوید :اگر واردات برنج به طور مستمر
انجام شــود قیمت آن از 8هــزار و 200
تومان بیشتر نمی شود این در حالی است
که این روزهــا واردات انجام نمی شود و

قیمت برنج پاکستانی به  12تا  13هزار
تومان افزایش یافته است.
وی اظهار می کند :متأسفانه در راستای
کاهش قیمت ها وعده های زیادی داده
می شود که عملیاتی نمی شود یا به قدری
دیر اقدام می شود که قیمت ها خیلی زیاد
افزایش می یابد.
در حالی که مردم و بازاریان از وضعیت
پیش آمــده در ب ــازار گالیه دارن ــد و می
گویند کمبود کــاال بــاعــث گــرانــی شده
است اما رئیس اتاق اصناف مرکز استان
نظر دیگری دارد و می گوید :برخی جو
سازی می کنند که در بازار با کمبود برنج
و گرانی آن مواجه هستیم ،اما این نوید
را می دهم که کاالهای اساسی از جمله
برنج به مقدار فراوان در بازار موجود است
و هیچ مشکلی در این زمینه نداریم.
«امــیــدوار» می افــزایــد :ذخایر کاالهای
اساسی زیــاد است و توزیع گوشت مرغ
منجمد از هفته آینده آغاز می شود و فقط
گاهی برخی کاالها به دلیل افزایش نرخ
دالر گران می شود که این مسئله دست
ما نیست.
وی اظهار می کند :تمام کاالهای تنظیم
بـــازار بــه دلیل ایــن کــه عــده ای فرصت
طلب به فروش مجدد کاال با قیمت های
باال در بازار اقدام نکنند از طریق سامانه
توزیع می شود که تحت کنترل قرار گیرد.
به گفته وی ،شهروندی که برنج تنظیم
بازار خریداری کند تا مدتی مجاز به خرید
دوباره آن نخواهد بود.
وی اضافه می کند :اگــر ایــن شرایط را
فراهم نکنیم احتمال این که بازار سیاه
بــرای فــروش همین کاالها ایجاد شود،
وجود دارد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اعالم کرد:

احتمال بهره برداری از  10کیلومتر پروژه محور
بجنورد -جنگل گلستان تا نوروز

در راستای
کاهشقیمتها
وعده های
زیادی داده
می شود که
عملیاتینمی
شود یا به قدری
دیر اقدام می
شودکهقیمت
ها خیلی افزایش
مییابد

خبر
معاون بنیاد مسکن استان اعالم کرد:

جذب  3هزار فقره تسهیالت طرح ویژه مسکن روستایی

شیری -ساالنه  5هــزار فقره تسهیالت طرح
ویژه مسکن روستایی را درخواست می کنیم که
امسال  3هزار فقره تسهیالت جذب شده است.
معاون مسکن روستایی بنیاد مسکن خراسان

شمالی با بیان این مطلب به خبرنگار ما افزود:
بر اساس برنامه در نظر داریم تا سال ،1405
 75درصد واحدهای مسکونی روستایی مقاوم
سازی شود به همین دلیل ساالنه باید  4هزار

و  485واحد مسکونی در استان ساخته شود.
«روحــانــی» گفت :پیگیر هستیم ساالنه برای
 5هـــزار واحـــد مسکونی اســتــان تسهیالت
جــذب کنیم که گاهی بانک ها سهمیه شان
را کــامــل جــذب نمی کنند و تخصیص صد
درصــدی نیست.وی افــزود :اگــر مــردم از این
طرح استقبال و واحدهای فرسوده را تخریب
کنند می توانند از تسهیالت با سود کم برای

مقاوم ســازی مسکن شان استفاده کنند.وی
خاطرنشان کرد :براساس سرشماری سال ،95
 100هــزار و  221واحــد با  11هــزار و 196
خانوار در استان داشتیم که  17هزار و 300
واحد از تسهیالت طرح ویژه برای مقاوم سازی
مسکن استفاده کردند.
وی اضافه کرد :سال گذشته در بحث زلزله،
از محل بــازســازی بــه  2هــزار و  225واحــد

اقتصاد

3

تسهیالت پرداخت شد که در مجموع  55هزار
و  719واحــد از این محل تسهیالت دریافت
کردند.وی ادامه داد :در مجموع  56درصد از
واحدهای مسکونی روستایی مقاوم سازی شده
انــد.وی تصریح کــرد :از محل طرح ویــژه به 7
هزار و  600واحد در شهرهای زیر  20هزار نفر
و روستاهایی که تبدیل به شهر شده اند ،برای
مقاوم سازی مسکن تسهیالت پرداخت شد.

شیری 10 -کیلومتر از پــروژه محور
بجنورد -جنگل گلستان  90درصــد
پیشرفت فیزیکی دارد که احتمال دارد
نوروز  98به بهره برداری برسد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای
خراسان شمالی در گفت و گو با خبرنگار
ما افــزود :اکنون  70کیلومتر از محور
بجنورد -جنگل گلستان باقی مانده که
 10کیلومتر آن در حد فاصل آشخانه-
چمن بید قرار و رباط قره بیل  90درصد
پیشرفت فیزیکی دارد.
«بدیعی مقدم» گفت :تنها مشکل موجود
در ایــن محور منابع اعــتــبــاری اســت و
شرکت ساخت اصــرار دارد نقاطی را
که تنها  10درصد از ساخت آنها باقی
مانده زودتــر به اتمام برساند و به بهره
بــرداری برسد.وی با بیان این که نمی
تــوانــم قــول بدهم ایــن مــقــدار از محور
بجنورد -جنگل گلستان برای نوروز به
بهره برداری برسد ،خاطرنشان کرد :با
توجه به این که دوراهــی پل پیش قلعه
را تحویل می گیریم احتمال دارد این
تقاطع به بهره برداری برسد.به گفته وی،
این دوراهی شامل یک کیلومتر محور و
پل پیش قلعه است که زیرگذر آن دایر
می شــود.وی اظهار کــرد :آشکارسازی
 96نقطه حادثه خیز را در استان انجام
دادیم و در برخی نقاط به صورت اجرایی

رفع بعضی از موانع را انجام می دهیم که
این نقاط شامل تمام راه های روستایی،
فرعی و اصلی در استان می شود  .
«بــدیــعــی مــقــدم» بــا اشـــاره بــه اظــهــارات
رئیس بیمارستان آشخانه درباره راه های
نامناسب و غیراستاندارد اعالم کرد :ما
جاده غیراستاندارد نداریم چون تمام جاده
ها براساس آیین نامه ها ساخته شده اند.
وی اضافه کرد :در حالی که مسیر سایت
ارکان از زمانی که مصوب شد جزو طرح
تفضیلی بجنورد اســت با ایــن وجــود در
راستای جلوگیری از وقوع حوادث در این
مسیر ،همکاری داشتیم.وی ادامــه داد:
برای ایمنی بیشتر جاده ها ،همان گونه که
خواستار جاده های مناسب هستیم باید
بهترین بیمارستان با امکانات و تجهیزات
مناسب در آشخانه باشد تا بیمار به بجنورد
و مشهد اعزام نشود ،جاده ها را براساس
مشخصات و توسط بخش خصوصی می
سازیم و بر ساخت و سازها نظارت و با این
وجود به نگهداری نیاز داریم.
به گفته وی ،براساس ظرفیت های ساخت
و ساز و اعتبارات موجود ،توان ما در جاده
ها همین مقدار است و نمی توانیم کار
دیــگــری انــجــام دهیم امــا مــی توانیم در
راستای کاهش تصادفات در بخش عامل
انسانی که بیشترین سهم تصادفات را دارد
تالشکنیم.

خبر
معاون شرکت آب و فاضالب روستایی خبر داد:

کاهش  49درصدی تنش آبی در روستاهای استان
اسعدی -معاون نظارت بر بهره برداری
شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان
شمالی از کاهش  49درص ــدی تنش
آبــی در روســتــاهــای اســتــان نسبت به
مدت مشابه سال گذشته طی روزهای
اخیر خبر داد«.حسن زاده» در این باره
به خبرنگار ما گفت :سال گذشته این
موقع 135 ،روستا در خراسان شمالی
دچار تنش آبی بودند که این آمار امسال
با توجه به اقدامات انجام شده و بارندگی
های اخیر ،به  69روستا کاهش یافته

اســت.وی بیان کــرد :مشکل تنش آبی
 20روستا از این تعداد ،با حفر و تجهیز
 10حلقه چاه برطرف شــد.وی افــزود:
حفر  11حلقه چاه دیگر در برنامه این
شرکت قرار دارد تا بتوان مشکل تنش
آبی را در دیگر روستاها برطرف کرد،
این چاه ها اکنون در حال دریافت مجوز
و حفر توسط دستگاه های حفار است.
این کار تا قبل از تابستان به منظور رفع
مشکل کم آبی روستاهای استان انجام
خواهد شد.

