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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

شروع توزیع برنج ،اما...

خبر

تخصیص  2.1میلیارد تومان خسارت سیل
به شرکت آب و فاضالب شهری

شیری
با وجود  500تن برنج و حضور  87مباشر توزیع
در استان ،باز هم صف های طوالنی در مقابل
برخی فروشگاه های شهر ایجاد شده که نشان
می دهد توزیع مدبرانه نیست و تدبیری برای
آن اندیشیده نشده است .از آن جایی که تدبیر
درستی اندیشیده نشده متأسفانه شروع توزیع
برنج در برخی نقاط شهر با صف مواجه شده
است.
خبرنگار ما مطلع شد دلیل ایجاد صف ،کمبود
برنج نیست بلکه کمبود برنامه ریزی بوده است.
به این جهت که همزمان در تمام فروشگاه ها
توزیع برنج شروع نشده است از  87مباشر فقط
یک مباشر شروع به فروش کرده که این مسئله
باعث خرید کاذب خریداران شده وگرنه برآورد
مباشران بر این است که برنج در حد الزم به
بازار تزریق شده و کمبود نخواهد داشت و تلفن
رئیس سازمان صمت خراسان شمالی برای
این که بپرسیم نحوه توزیع چگونه و علت صف
چیست خاموش نبود اما پاسخی هم شنیده
نشد.
واردکننده برنج که خود عامل توزیع آن است در
این باره به خبرنگار ما گفت :هم اینک  500تن
برنج موجود در انبار براساس برنامه ریزی های
سازمان صمت ،در فروشگاه های تعیین شده
توزیع می شود.
وی سهمیه شهرستان بجنورد را  157تن و
 620کیلو ،شیروان را  68هــزار و  50کیلو،

اسفراین را  59هزار و  630کیلو ،مانه و سملقان
را  51هــزار و  110کیلو ،گرمه را  12هــزار و
 780کیلو ،جاجرم را  21هزار و  30کیلو ،فاروج
را  25هزار و  560کیلو و راز و جرگالن را 29
هزار و  820کیلو ذکر کرد.
وی اضافه کــرد :از این میزان  74هــزار و 30
کیلوگرم به اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
و بهزیستی برای مددجویان شان تحویل داده
شده اســت.وی با بیان این که  87نفر مباشر

توزیع برنج هستند ،افــزود :هم اکنون سهمیه
برنج شهرستان بجنورد تحویل داده شده و هنوز
شهرستان ها هیچ کدام تحویل نگرفته اند.
وی اضافه کرد :از آن جایی که طی روزهای اول
توزیع ،در برخی فروشگاه ها ازدحام ایجاد شده
اســت ،مقرر شد تا اطــاع ثانوی برنج از سوی
مباشران توزیع نشود و به محض این که همه
مباشران برنج های شان را تحویل گرفتند توزیع
به شکل همزمان انجام شود.

بازار

امواج گرانی در بازار موبایل
شیری -مدتی است بازار گوشی تلفن همراه در هر بار نوسان نرخ ارز با
مشکالت قیمتی زیادی مواجه می شود به طوری که از  5تا  30درصد
افزایش قیمت می یابد و دوباره از تالطم می افتد.طی یک هفته اخیر با
افزایش نرخ دالر که به باالی  13500تومان رسیده نرخ گوشی های
تلفن نیز  30درصد افزایش یافته و این شرایط باعث نا به سامانی و
رکود بازار گوشی تلفن همراه شده است.در همین باره رئیس اتحادیه
لوازم الکتریکی مرکز استان به خبرنگار ما گفت :از آن جایی که عمده
گوشی های تلفن همراه وارداتــی اســت ،با هر نوسانی در نرخ ارز با
کاهش یا افزایش قیمت گوشی در بازار مواجه می شویم«.محسن فتح
زاده» افزود :از ابتدای سال تاکنون چندین بار قیمت گوشی افزایش  5تا

اقتصاد

 30درصدی داشته و پس از به آرامش رسیدن بازار ارز ،دوباره قیمت ها
کاهش یافته است.وی اظهار کرد :طی هفته گذشته قیمت گوشی های
تلفن همراه به دلیل نوسانی شدن قیمت ارز  30درصد افزایش داشت
اما با آرام شدن بازار ارز دوباره قیمت گوشی های تلفن همراه نیز کاهش
یافت.وی خاطرنشان کرد :قیمت گوشی های تلفن همراه نیز روزانه
مشخص می شود و هر روز بعدازظهر قیمت های جدید را می گیریم.وی
با بیان این که خرید و فروش در بازار موبایل نسبت به گذشته کمتر شده
است ،افزود :با این که مشتریان زیادی به فروشگاه های موبایل فروشی
مراجعه می کنند اما عمده آن ها فقط قیمت ها را جویا می شوند تا در
صورتی که توان خرید داشته باشند اقدام به خرید کنند.

وی خاطرنشان کرد :هر کیلو برنج  8500تومان
به مباشران تحویل داده می شود و قیمت برای
مصرف کننده  8800تومان است که با کارت
ملی به هر نفر یک کیسه  10کیلویی تحویل داده
می شود.
وی اظهار کرد :با ثبت سفارش انجام شده تا یک
ماه آینده  565تن برنج خام و هزار تن دیگر هم
اگر بانک مرکزی ارز بدهد تا عید نوروز وارد بازار
خواهد شد.
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شیری 2 -میلیارد و  100میلیون تومان از سهم
 4میلیارد تومانی خسارت سیل به شرکت آب و
فاضالب شهری خراسان شمالی تخصیص یافت.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری خراسان
شمالی روز گذشته با بیان این مطلب به خبرنگار
ما افزود :با توجه به برآوردهای انجام شده و برای
مقاوم ســازی و پیشگیری از خسارات احتمالی
 14میلیارد تومان را در سامانه سجاد ثبت کردیم

که در مجموع  4میلیارد تومان ابــاغ شد.وی
خاطرنشان کرد :عمده خسارت سیل در شهرهای
اسفراین ،شیروان ،بجنورد و آشخانه بود که در
همان زمان از محل اعتبارات جاری برای جبران
خسارت ها استفاده شد.
وی عمده خسارت را در مخازن و گل و الی در
ایستگاه های پمپاژ ذکر کرد و افزود :امیدواریم
اعتبار باقی مانده نیز به زودی تخصیص یابد.

گفت و گو

تولید چغندرقند روی نوار ریزش
در حالی که سال گذشته قیمت گوجه فرنگی به
شدت افزایش یافته بود و به کشت چغندرقند در
استان توجهی نمی شد ،امسال صیفی کاران به
کشت گوجه فرنگی در سطح وسیعی روی آوردند
بــه طــوری کــه قیمت هــر کیلو گوجه فرنگی به
 500تومان هم رسید و این مسئله نه تنها باعث
متضرر شدن کشاورزان شد ،بلکه کارخانه قند
هم با کمبود مواد اولیه مواجه شد.رئیس انجمن
خبرگان کشاورزی خراسان شمالی با بیان این
مطلب به خبرنگار ما افزود :از آن جایی که سال
گذشته قیمت گوجه فرنگی در زمان اوج برداشت
به  5هزار تومان رسیده بود و چغندرکاران مورد
کم لطفی قرار گرفته بودند ،امسال گوجه فرنگی
به عمده کشت استان تبدیل شد به طــوری که
کارخانه داران رب گوجه فرنگی هر کیلو گوجه
فرنگی را  500تومان خریداری کردند و برخی از
آن ها هنوز هم طلب کشاورزان را پرداخت نکرده
اند«.کاظمی» با اشاره به مشکالت مشابه در این
بخش گفت :اگر بخواهیم کشت مطمئن و متداوم
برای چغندرقند داشته باشیم باید روی مبحث
تحقیقات و به روز کردن چغندر کار کنیم تا از این

طریق بتوانیم همواره کارخانه قند را فعال نگه
داریم.وی اظهار کرد :ما فقط در بحث تجارت کار
می کنیم و متأسفانه در خصوص باال بردن بازدهی
مزارع در قسمت تحقیقات کاری نکرده ایم.
وی اضافه کرد :کارخانه قند هر چقدر هم قوی
باشد تا ماده اولیه آن فراهم نباشد ،کاری از پیش
نمی برد بنابراین باید برای کشت این محصول و
به روز کردن آن هزینه کنیم تا به این طریق عالوه
بر افزایش بــازده عملکرد منطقه ،برای کشاورز
هم صرفه اقتصادی داشته باشد.وی با بیان این
که شکر عمدت ًا وارداتـــی اســت ،افــزود :با توجه
به این که در تحریم به سر می بریم باید به جای
واردات شکر تالش کنیم در تولید این محصول
استراتژیک به خودکفایی برسیم.
وی خاطرنشان ک ــرد :ســال گذشته در حالی
قیمت شکر افزایش نیافت که قیمت گوجه فرنگی
افزایش داشت و بر اثر این سیاست غلط امسال
سطح زیرکشت چغندرقند کاهش یافت و عمده
کشاورزان به سمت کشت گوجه فرنگی رفتند.
وی اضــافــه کـــرد :بــهــتــریــن راه ایـــن اســـت که
چغندرمورد نیاز منطقه را خودمان تأمین کنیم.

