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•ماجراازچهقراراست؟

رئیس اتحادیه نانواییهای مشهد در گفت وگو
با خراسان رضوی با تایید وجود این نانواییها با
نرخهای باالی نان اظهار می کند :این نانواییها
تــازه تاسیس و پخت نــان آنهــا بهصورت کام ً
ال
آزادپز است .کشتگر میافزاید :از سال  97بنا بر
صالحدیدمسئوالنصدورپروانهجدیدنانواییدر
این شهر ممنوع شده بود اما ابتدای امسال دیوان
عدالت اداری طی حکمی این ممنوعیت را ابطال
و اعالم کرد نباید به بهانه اشباع جلوی کسبوکار
گرفته شود .بنابراین در تاریخ  8اردیبهشت این
رأی دیوان عدالت اداری در کمیسیون آرد و نان
مشهد بررسی و در نهایت در  21اردیبهشت به
اتحادیهنانواییهایمشهدابالغشدکهدرخصوص
صدور پروانه کسب نانوایی به متقاضیان در شهر
مشهداقدامشود.
وی میگوید :نانواییهایی که در سطح شهر
مشهد نان را به قیمت کام ً
ال آزاد پخت میکنند
انگشتشمار هستند و از زمانی که این حکم به
غشدهتاکنونتنهاهشتواحداقدامبه
اتحادیهابال 
راهاندازینانواییجدیدکردهاندکهنانراباقیمت
کام ً
الآزادوباآردآزادپختمیکنند.قیمتآردبرای
ایننانواییهاحدودسهبرابرقیمتآردتوزیعشده
درشبکهبراینانواییهاینیمهآزادتماممیشودو

گزارش

با ورود آزادپزها چشم مردم مشهد به نان سنگک  8هزار تومانی و بربری  5هزار تومانی روشن شد!

بلبشوی نان در راه است؟

صدور پروانه کسب برای نانواییهای جدید شدیم
اما تعهدی برای تأمین آرد آنها نداریم .به همین
دلیل این نانواییها آرد خود را به طرق مختلف و با
قیمت آزاد تأمین میکنند به همین دلیل نان این
نانواییهانرخمصوبیندارد.

ایننانواییهانمیتوانندازطریقشبکهتوزیع،آرد
خودرادریافتکنندومجبورهستندکهمستقیماز
کارخانههاخریدکنند.
•نانواییهایتازهتاسیسهستند

رئیس اتحادیه نانواییهای مشهد با تایید فروش
نانسنگکباقیمت 6500توماندرنانواییهای
آزادپزتازهتاسیسمیگوید:برخیازایننانواییها
تقاضایپروانهدادهاندامابدوندریافتمجوزالزم
اقدامبهدایرکردننانواییوفروشنانکردهاندکه
اخطارهایالزمازطریقمراجعذیصالحبهآنها
داد هشدهاستکهدرصورتدریافتنکردنپروانه
کسبدرمهلتمقرردرخصوصپلمبآنهااقدام
خواهدشد.البتهضوابطخاصومتفاوتیبرایاین
نانواییهاتعریفنشدهاست.
کشتگرمیافزاید:ناندرایننانواییهانرخمصوب
نــدارد و بر اســاس مــواد اولیه و قیمت آرد تعیین
میشود البته به این به آن معنی نیست که این
نانواییهااجازهدارندنانراباهرقیمتینرخگذاری
کنند بلکه بررسی قیمت نانها توسط اتحادیه و
نهادهای نظارتی صورت می گیرد و اگر تخلفی
انجام شود برخورد قانونی با آنها خواهد شد .از
سویی دیگر متأسفانه توزیع عادالنهای در تعداد
نانواییها در شهر مشهد وجود نــدارد .در برخی
مناطقبرخوردارنانواییهاینیمهیارانهایبهدلیل
نرخباالیاجارهبهاوهزینههاشرایطسختیدارند
و در برخی مناطق مانند بافت اطراف حرم مطهر
به دلیل برخی توسعهها در ساختوسازها تعداد
نانواییهاکمشدهاستوشاهدصفهایطوالنی
مردمبرایخریدنانهستیم.
•پختنانآزادباآرددولتی

رئیس اتحادیه نانواییهای مشهد دربــاره این
که آیا یک شخص حقیقی اجــازه دارد همزمان
نانوایی دولتی ،نیمهدولتی وآزادپز داشته باشد؟
میگوید:بهلحاظقانونییکفردمیتواندتقاضای
صدور پروانه کسب با هر سه نوع نانوایی را داشته
باشد.یعنیکسیکهنانواییدولتی داردمیتواند
تقاضای اخذ پروانه کسب برای نانوایی آزاد پز هم
داشته باشد و به لحاظ قانونی منعی وجود ندارد و
مانمیتوانیمجلویصدورآنرابگیریم.
کشتگر دربــاره امکان تخلف و عرضه سهمیه آرد
دولتیدرنانواییآزادپزمیگوید:یکیازنگرانیها
ودغدغههایماکهازهمانابتداآنرامطرحکردیم
همین مسئله عرضه خارج از شبکه است .ممکن
است کسی که نانوایی دولتی داشته باشد آرد
سهمیهای خود را بهجای این که در نانوایی دولتی

•آشفتهبازارشدهاست

عکس تزئینی است

مسعود حــمــیــدی /مــدتــی اس ــت کــه بــا ورود
نانواییهای «کام ً
ال آزاد پــز» شاهد عرضه نان
سنگک کنجدی تا  8هزار تومان و نان بربری تا
 5500تومان در شهر مشهد هستیم .آیا فعالیت
نانوایی های کامال آزادپــز باعث به وجــود آمدن
برخی تخلفات در استفاده از آرد دولتی و فروش
نانباقیمتچندبرابرنرخدولتیمیشود؟دراین
گزارشامروزبهپاسخاینسوالپرداختیم.
بــه گـــزارش خــراســان رضـــوی ،نــان قــوت غالب
سفره ایرانیهاست و نــرخگــذاری آن همواره
با حساسیتهای زیــادی همراه بــوده اســت .بر
اساس آخرین نرخهای تعیینشده از سوی ستاد
تنظیم ب ــازار کشور بــرای ایــن کــاالی اساسی،
هر قــرص نــان سنگک  420گرمی یــاران ـهای یا
دولــتــی  1400تــومــان و بـــرای نــانــوایـیهــای
نیمه ی ــارانــهای کــه ب ـهعــنــوان آزادپــــز شناخته
مـیشــونــد  2هـــزار تــومــان تعیینشده اســت.
در بیستم آبان امسال نیز رئیس اتحادیه نانوایی
های مشهد تاکید کرد که قیمت نان در مشهد
افزایشنخواهدیافت.اما بهتازگینانواییهایدر
شهر مشهد رخنمایی میکنند که قیمت هر قرص
نان سنگک را تا 8هزار تومان و بربری را تا 4500
تومان به مردم عرضه میکنند .این در حالی است
که از سال  97صدور پروانه جدید نانوایی در شهر
مشهد ممنوع شده بود چرا که مدیران این حوزه
معتقد بودند ظرفیت صدور پروانه برای نانوایی در
ع شده است .حالسؤال اینجاست
این شهر اشبا 
کهچرابهرغماعالمنرخهایرسمیازسویدولت
وکمیسیونآردوناناستانبراینانیارانهایونیمه
یارانهایشاهدنرخهایخارجازعرفناندربرخی
نانواییهادرمشهدهستیم.

پخت کند به نانوایی دیگر و نانوایی آزادپــز خود
منتقلکندواینتخلفاست.
وی ادامـــه م ـیدهــد :بــه همین دلــیــل اتحادیه
نانواییهای مشهد پیشنهاد داده است که اگر
بنا باشد پروانههای جدیدی صادر شود ابتدا باید
ظرفیتونیازمنطقهمدنظربرایاخذپروانهبررسی
شود،شایدمحلهمدنظربهنانوایینیمهیارانهاینیاز
داردونانواییکام ً
الآزادپزدراینمحلهبهضررمردم
و خود نانوایی باشد .مث ً
ال در مناطق تازهساخت
و دارای توسعه قاسمآباد الزم است این مسئله
مدنظرباشد.
کشتگر میافزاید :اگر سامانه توزیع آرد برای
نانواییهای آزادپز تعریف شود نظارت بر عملکرد
آنهاآسانخواهدشد.ماازطریقسامانهمیتوانیم
رصد کنیم که این نانوایی از کــدام محل و با چه
قیمتی آرد تهیهکرده است و باید چه میزان آرد در
انبار نانوایی خود داشته باشد اما وقتی این سامانه
وجودنداشتهباشدونانواییهایآزادپزآردرااز راه
هایمختلفتهیهکنندنظارتبرآنهاوعرضهآرد
خارجازشبکهسختخواهدشد.
•آسیبهاینانواییآزادپز

وی میگوید :رویه موجود برای صدور مجوز برای
نانواییهای آزادپــز آسیبهای زیــادی را در پی
خواهد داشت .بهطور مثال نرخ دستمزد کارگر
نانواییهایدولتیونیمهدولتیبهصورتتوافقی
بین نماینده کارگران و کارفرماها تعیین میشود.
باورودنانواییهایآزادپزباتوجهبهاینکهبضاعت
پرداخت حق کارگر در این نانواییها باالتر است
نانواییهایدولتیونیمهدولتیقدرترقابتبرای
پرداختحقوقکارگردرمقایسهباایننانواییهارا

نخواهندداشت.بههمیندلیلنانواییهایدولتی
و به خصوص نانواییهای مناطق کم برخوردار
مشهدباکمبودنیرووشاطرنانواییمواجهخواهند
شد.
رئیس اتحادیه نانواییهای مشهد دربــاره نرخ
مصوب قیمت نان میگوید :قیمت هر قرص نان
سنگک یارانهای در شهر مشهد  1400و سنگک
نیمهیارانهای 2هزارتوماناستوقیمتنانبربری
نیمهیارانهایدرمشهد 1150توماناستوفروش
نانباقیمتباالترازنرخهایمصوبدرنانواییهای
یارانهای«دولتی» و نیمه یارانهای ممنوع است و با
متخلفانبرابرقانونبرخوردخواهدشد.
•مابهشدتمخالفیم

رئیساتاقاصنافمشهدامادرگفتوگوباخراسان
رضوی به صراحت اعالم میکند ما به شدت با این
رویهمخالفهستیماماقوانینباالدستیوجوددارد
که نمیتوان آنها را اجرا نکرد .بنا نژاد میگوید:
ایــن نانواییها آرد را بـهصــورت آزاد خریداری
میکنندوماهمبراساسحکمدیوانعدالتاداری
ناچار هستیم برای متقاضیان پروانه کسب صادر
کنیم.البتهتوجهداشتهباشیدایننانواییهاآردرا
گاهیباقیمتکیسهای300هزارتومانخریداری
میکننددرحالیکهاینآردباقیمتکیسهای50
هزار تومان به نانواییهای یارانهای(دولتی) داده
میشود.
•نرخمصوبندارد

وی تصریحمیکند:تأمینآردنانواییها تاکنونبه
دو صورت یارانهای و نیمه یارانهای از طریق شبکه
انجاممیشد.بعدازرأیدیوانعدالتمامتعهدبه

تحصیلدانشآموزانمهاجرنیازمندحمایتسازمانهایجهانی
افزایشورودمهاجرانغیرقانونیبهمشهد ،تعدادمدارسخودگردانبدونمجوزرابیشترکردهاست،اینموضوع چهآسیبهاییدربردارد؟
اگرچه دهها هزار نفر از کودکان مهاجر و اتباع غیر
ایرانی در مدارس دولتی کشور تحصیل میکنند
اما همچنان برخی از ایــن کودکان از تحصیل در
مدارس ایران محروم میشوند .این در حالی است
که به گــزارش تسنیم ،مقام معظم رهبری پیش از
این در سال  1394دستور داده بودند که "هیچ
کودک افغانستانی ،حتی مهاجرانی که بهصورت
غیرقانونی و بیمدرک در ایران حضور دارند ،نباید
از تحصیل بازبمانند و همه آن ها باید در مدارس
ایرانی ثبتنام شوند".بر خی از این کودکان محروم
از تحصیل مجبور می شوند به مدارس خودگردان
بروند ،مدارسی که مورد تایید آمــوزش و پــرورش و
اداره اتباع خارجی نیست و بالطبع نظارتی هم بر
روندفعالیتومحتوایآموزشیآنهاوجودندارد.آیا
فعالیت این مدارس آسیبزا ست یا میتواند باری از
دوش آموزش به کودکان غیر ایرانی بردارد؟ از سوی
دیگرایجادشرایطمناسبتحصیلیبرایهمهدانش
آموزان مهاجر قانونی و غیرقانونی نیازمند حمایت
های بیشتر سازمان های جهانی است که متاسفانه
کمک هــای مالی ایــن ســازمــان هــای بین المللی
جوابگوی تامین نیازهای تعداد زیــاد مهاجران
ساکندراستاننیست.
به گــزارش ایسنا ،مدارس خودگردان آن دسته از
مدارسیهستندکهتوسطجمعیازتحصیلکردگان
مهاجر و نهادهای مدنی خودجوش مهاجران که
دغدغه فرهنگی دارنــد ،راهان ــدازی میشود تا هر
دانشآموزی که امکان تحصیل در مدارس دولتی
را نــدارد ،از حق تحصیل محروم نشود و بتواند در
این مدارس درس بخواند.یکی از فعاالن امور اتباع
غیرایرانی در کشور دربــاره مــدارس خودگردان
میگوید:تعدادیمدرسهخودگرداندرشهرمشهد

روزنامه
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی
خراسان رضوی

فعالیتمیکنندکهبین ۱۰۰۰تا ۱۵۰۰دانشآموز
را تحت پوشش دارند .این مدارس زیر نظر آموزش
و پرورش یا اداره اتباع استانداری نیستند اما در این
چهار دهه توانستهاند که بخشی از بار آموزش را بر
دوش بگیرند .ایسنا بدون اینکه نام این فعال امور
اتباع خارجی را ذکر کند در ادامه گزارش به نقل از
او می نویسد:مدارس خودگردان معموال امکانات
کمیدارندوازآنجاکهتوسطنهادیامرکزیحمایت
نمیشوند ،با مشکالت فراوانی رو به رو هستند،
اما رنج نداشتن کتاب درسی باعث چند برابر شدن
این سختیها میشود .این فعال حوزه مهاجران
متذکر میشود :با این که در این مدارس محتوای
آموزشی و کتابهای کشور ایران تدریس میشود،
اما کتابی به این مدارس تعلق نمیگیرد .با گذشت
بیش از دو ماه از سال تحصیلی جدید ،بیش از نصف
دان ـشآمــوزان ایــن مــدارس کتاب نــدارنــد .کالس
اولیهایاینمدرسههاهنوزنتوانستهاندرویکتاب
تمرینکنندوباگچرویتختهوسرمشقدادندرس
میخوانند.مدرسهها هم راهی ندارند جز پذیرش
اینمشکالت،بدوناینکه اعتراضیداشتهباشند.
راه برای مطالبهگری بست ه است چراکه این مدارس
بهصورتخودگردان پیشمیروندومجوزیندارند.
ن باره بیان میکند:
این فعال اتباع غیرایرانی در ای 
امکانمطالبهگریوجودنداردچونسازوکاریبرای
این مهم تعریف نشده است و مدارس خودگردان به
رسمیتشناختهنشدهاند.
•آموزش و پرورش :مدارس خودگردان مورد
تاییدمانیست

قاسمعلی خدابنده ،مدیرکل آمــوزش و پــرورش
خراسانرضویدربارهمشکالتمدارسخودگردان

درگفتوگوباایسنابیانمیکند:مدارسخودگردان
که برای دانشآموزان سوری ،عراقی ،افغانستانی و
...درمشهدشکلگرفتهاستتحتنظروموردتایید
مانیست.اوادامهمیدهد:ازآنجا کهاینمدارسدر
سیستم و سامانه ما ثبت نیستند ،کتابی هم به آنها
تعلقنمیگیرد.افراد،مدارسیرابدونمجوزآموزش
و پرورش تاسیس کردهاند و محتوای آموزشی کشور
خودشانراهمتدریسمیکنندوآموزشمیدهند،
اگر هم بخشی از محتوای آموزشی کشور ایران را
ارائه کنند ،ما نسبت به تهیه کتاب برای این مدارس
تعهدینداریم.ممکناستبتوانندازبرخیمدارس
یاکتابهایقدیمیتراستفادهکنند.
خدابنده در پاسخ به سوالی مبنی بر این که طبق
دستور مقام معظم رهبری امکان ثبتنام از تمامی
کودکانافغانستانیکهبهصورتقانونییاغیرقانونی
وارد کشور شدهاند باید فراهم شود و چرا برخی
کودکان ثبتنام نمیشوند ،میگوید :ما بهعنوان
متولیآموزشنمیتوانیمتشخیصدهیمکهکدامیک
از مهاجران امکان اقامت در کشور را دارند تا آنها را
ثبتنامکنیم .آموزشوپرورشدانشآموزاناتباعی
راکهکارتاقامت،گذرنامهمعتبریامعرفینامهدفاتر
وکالتوفرمانداریهاداشتهباشند،ثبتناممیکند.
او با اشــاره به ایــن که هم اکنون حــدود  ۷۵هزار
دانشآموز تبعه خارجی در مدارس خراسان رضوی
ثبتنامشدهاند،میگوید:درسالجدیدهمافزایش
دو تا سه هزار نفری این دانـشآمــوزان را نسبت به
سال گذشته داشتهایم .تمامی دانشآموزان جدید
افرادیهستندکهموردتاییدادارهکلاتباعبودهاند.
اگرکسینتوانستهاستدرمدارسثبتنامکندیعنی
مدارک شناسایی و اقامت معتبری نداشته است و
امکان ثبتنام او میسر نبوده و ممکن است چنین

افرادیجذبمدارسخودگردانشوند.
•هماکنونامکانارائهخدماتبرایاتباع
جدید الورود وجود ندارد

با این حال هاشمی ،مدیر کل امور اتباع و مهاجرین
خارجی استانداری خراسان رضوی در گفت وگو با
خبرنگار خراسان رضوی در این خصوص اظهار می
کند :در این موضوع بضاعت کشور اندازه ای دارد،
از طرفی خود وزارت کشور و دولت برای این موضوع
ضوابطیگذاشتهاست،فردیکهازکشورخودبدون
مجوز وارد کشور و مشهد می شود و ما به راحتی به
دانشآموزانآنهابگوییمبفرماییدکالس؛اگرما این
کاررابکنیمسهمیلیوننفرواردمشهدخواهندشدو
دراینصورتفرداچهکسیجوابگوست؟
وی با بیان این که هم اکنون امکان ارائــه خدمات
برای اتباع جدید الورود وجود ندارد ،می افزاید :در
خصوص تحصیل دانش آمــوزان به عنوان مثال ما
کالس ها را براساس تعداد دانش آموز تقسیم بندی
کردیم ،ارائه خدمات به دانش آموزان جدید الورود
اصال امکان پذیر نیست ،ضمن این که برای هشت
هزاردانشآموزایرانیکالس درسوجودندارد.
هاشمی ادامه می دهد :هم اکنون  71هزار نفر از
دانش آموزان اتباع در مدارس استان ثبت نام کرده
اندکهازاینتعداد16هزارنفرغیرمجازهستند؛افراد
غیرمجازیکهبدوناجازه وهیچحسابوکتابیوارد
کشور ما شده اند،از ما انتظار دارند که آن ها ( دانش
آمــوزان شان) را سر کالس بفرستیم ،اما ما در حد
بضاعت و فرمان رهبر انقالب سعی می کنیم دانش
آموزانغیرمجازازتحصیلبازنمانند.
وی تصریح می کند :االن در افغانستان شرایطی به
وجود آمده است که شاید بسیاری از افراد آن کشور

رئیساتاقاصنافمشهدبااذعانبراینکهاینرویه
موجبایجادآشفت هبازاردرقیمتنانمشهدشده
است،میگوید:مابارهابهکارگروهآردوناناستان
اعالمکردیمکهازطریقشبکهوباقیمتمشخصی
بهایننانواییهاآردتحویلوبرهماناساسقیمت
نانبرایآنهاتعیینشودتابتواننظارتدقیقتری
برفعالیتآنهاداشتامامتأسفانهتاکنوناینکار
محققنشدهاستوبرخیازایننانواییهاآردخود
رامستقیمازکارخانههاخریداریمیکنندکهاین
آرد در واقع حاصل گندم دولتی خریداری شده
استکهبهکارخانههاتحویلشدهاست.
•همنانواییدولتیداردهمآزاد

بنانژاد میافزاید :برخی از این نانواییها آرد
خود را از بازار آزاد و گاهی از نانواییهای دولتی
تهیه میکنند .بههرحال نر خهای متفاوت و
فاصله اختالفی بین قیمت آرد دولتی و آزاد
برای برخی وسوسه کننده است و تخلفاتی هم
صورت میگیرد وقتی نانوایی دولتی با فروش
آرد خود به نانواییهای آزادپز میتواند دو برابر
فروش روزانــه خود درآمد داشته باشد طبیعی
است که وسوسه شود .البته تیم های نظارتی
اتاق اصناف به شدت بر نانواییها نظارت دارند
و فروش آرد دولتی به نانواییهای آزادپز ممنوع
است و با متخلفان برخورد میشود ولی تا زمانی
که آرد یارانهای وجود داشته باشد و قیمت نان
با نرخهای متفاوت تعیین شود این تخلفات هم
وجود دارد.
وی درباره برخورد با نانواییهای آزادپز متخلف
میگوید :طی یک ماه گذشته حداقل چهار مورد
از این نانواییها را پلمب کردهایم و در تیم های
بازرسی اتاق اصناف قیمت نان عرض ه شده توسط
این نانواییها را بررسی میکنند که با برگ خرید
آرد و هزینه کرد و همچنین وزن نان فروخت ه شده
مطابقتداشتهباشد.
•اصنافبهنانواییآزادپزچسبیدهاست

ساعدی ،معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت
ن باره به خراسان رضوی میگوید:
استان نیز در ای 
رأی دیوان عدالت اداری به سه موضوع اصلی به
نخواهنددرکشورشانبمانند.درحدبضاعتوتوانی
کهداریمبهدانشآموزاناتباعیکهدراستانهستند
کمکمیکنیمکهدرکالسدرسحاضرشوند.
•از خرداد و تیر امسال تاکنون حدود  7تا 8
هزار اتباع به صورت خانوادگی وارد مشهد و
استان شده اند

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری
خــراســان رض ــوی بــا بــیــان ایــن کــه در دوره اخیر
تقاضای اتباع برای ورود به کشور و مشهد زیاد شده
است،خاطر نشان می کند :افــرادی بــا گذرنامه
گردشگریبرایمدتیکماهباخانواده وارداستان
شدهانداماحاضرنیستندایرانراترککنند،ازخرداد
وتیرامسال تاکنونحدود 7تا 8هزاراتباعبهصورت
خانوادگیواردمشهدواستانشدهاند؛چهکسیمی
خواهداینخانوادههاراپوششبدهد؟
•فعالیت مدارس خودگردان برای اتباع خالف
قانون است

وی با اشــاره به فعالیت مــدارس خودگردان برای
تحصیل دانــش آمــوزان اتباع نیز می گوید :اصال
فعالیتمدارسخودگردانممنوعاست،دولتباید
با این ها برخورد کند چرا که خالف قانون است  ،اگر
فردی هم می خواهد در این خصوص فعالیت کند
باید از وزارت کشور مجوز دریافت کند تا صالحیت
افرادمشخصشود.
مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری
خراسان رضــوی تاکید می کند :هم اکنون 123
هزار اتباع مجاز در استان زندگی می کنند که کارت
پناهندگی دارند ،اما بر اساس برخی از شاخص ها
و تحلیل هایی که داریم تعداد اتباع غیر مجاز خیلی
زیاد است ،در حاشیه شهر مشهد میزان اجاره بهای
مسکن  100درصد رشد پیدا کرده مگر چه اتفاقی
افتاده است ؟ این موضوع نشان می دهد که حجم
تقاضابرایمسکندرحاشیهشهرمشهدزیاداست.
ویتصریحمیکند:مانبایدبهاینموضوعاحساسی
نگاهکنیم،بایدمنطقیبااینمسئلهبرخوردکرد؛چرا

صورت کلی و نه مختص نانواییهای اشار ه کرده
است؛ این که انحصار نباشد ،رقابتپذیری باشد و
فضایکسبوکارگشایشداشتهباشد.اصنافبه
نانوایی آزاد پز چسبیده است .درصورتیکه بحث
نانوایی به دلیل این که مواد اولیه این محصول آرد
است و آرد کام ً
ال یارانهای است و آرد غیر یارانهای
وجود ندارد .هم اکنون گرانترین آردی که دولت
به صنف و صنعت میدهد از محل گندم 2700
توماناست.
•نانواییهایآزادپزچهکسانیاند؟

وی م ـیافــزایــد :در ایــن شــرایــط افــــرادی کــه با
سوءاستفاده وارد این گود شدهاند چه کسانی
هستند؟ دستگاههای امنیتی و نظارتی کام ً
ال
در جریان هستند .ابزار کار ما بهعنوان بازرسی
قیمت کاال ست اما دستگاه متولی نرخی را برای
ایــن نانواییها اعــام نکرده اســت .ما به معاون
دادگستری اعالم کردیم آرد این نانواییها آرد
یارانهای است که باید هزینه تأمین نان طبقات
ده ـکهــای پایین جامعه شــود .ایـــراد در خود
سازمان صنفی است و اکنون گره کور به وجود
آمده است و این نانواییها در حال فعالیت هستند
و همه دستگاهها اطالع دارند.برخی از همین
ل دارند و
نانواییهای آزادپــز چون آدم دارنــد ،پو 
البی دارنــد علیه برخی مسئوالن نظارتی اعالم
شکایتکرد هاند.
ویتصریحمیکند:اینکهکسیکهنانواییدولتی
داردمیتواندنانواییآزادپزدایرکندفساددرفساد
اســت و همین افــرادی که مجوز دادهان ــد مقصر
هستند .در این باره حتی با معاونت دادگستری
استانهمجلسهایداشتمومفسدهوتخلفاتاین
رویه را اعالم کردیم و ایرادی که در برداشت از رأی
دیوانعدالتاداریشدهاست.
•کاالیچندنرخیفسادزاست

اشرفی،معاوناقتصادیاستاندارورئیسکارگروه
آرد و نان استان در اینبــاره به خراسان رضوی
میگوید :به نظر بنده وقتی کاالیی چند نرخی
باشدفسادزاست.االنبراینانماچهارنرخداریم
وهرنظارتی همداشتهباشیمبازهممشکلاست.
وی میافزاید :بر اساس رأی دیوان عدالت اداری
ما نمیتوانیم جلوی صــدور پروانه کسب برای
نانواییهای آزاد پز را بگیریم اما در استان هم
نظارتها را تشدید کردیم و دستورالعملهای
خاصی بــرای صــدور پروانه کسب بــرای این نوع
نانواییهادرنظرگرفتیم.
•فع ً
الترمزکشیدهشد

معاون استاندار میگوید :آخرین تصمیمی که
در استان گرفتیم این بود که با توجه به این که
این نانواییها در سامانه تعریفنشد هاند تا به
آ نها آرد تعلق بگیرد تا زمان تعیین تکلیف آرد
ایــن نانواییها فع ً
ال مجوزی صــادر نشود .در
صورتیکه بتوانیم در سامانه برای این نانواییها
نــرخ آرد تعریف کنیم و بــه آ نهــا تحویل شود
نظارتها هم راحتتر خواهد بود.
کهامنیتملیمافراترازسایرمسائلاست،قبلازاین
کههواسردشودروزانههزارنفردرمرزهایاستانکه
به صورت غیر مجاز می خواستند وارد کشور شوند
دستگیرمیشدندکهاینتعدادبهنصفکاهشیافته
است ،اگر این افراد وارد ایران می شدند وضعیت
سختیداشتیم.

