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آزمون پذیرش حوز ه
علمیه خراسان برگزار شد

مدیر پذیرش حوزه علمیه خراسان گفت:
آزمون داوطلبان ورود به حوزه علمیه ،روز
جمعهدرخراسانرضوی،شمالیوجنوبی
برگزار شــد .بــه گــزارش روابــط عمومی
حوزه ،حجتاالســام جعفــر ریحانــی
افزود:اینآزموندردانشگاهعلوماسالمی
رضوی و مــدارس علمیــه باقرالعلوم(ع)،
حضرت نرجس(س) و حضرت رقیه(س)
درمشهدبرگزارشدهاست.

با حضور رئیس دفتــر مقام معظم رهبــری ،گنجینه
بزرگ آثار مکتوب آســتان قــدس رضوی بــا ۹۰۰۰
مترمربع وســعت در حرم مطهر امام رضا (ع) افتتاح
شــد .این فضا بــرای نیم قــرن امکان ذخیــره میراث
فرهنگــی کشــور را دارد .بــه گــزارش آســتان نیوز،
مراسم افتتاح این گنجینه با حضور آیت ا ...محمدی
گلپایگانیرئیسدفترمقاممعظمرهبری،آیتا...علم
الهدی نماینده ولی فقیه در استان ،حجت االسالم و
المسلمینمرویتولیتآستانقدسرضوی،نظری
استاندار و همچنین آیت ا ...اشرفی شاهرودی ،آیت
ا ...ســیدان ،آیــت ا ...مرتضوی و جمعــی از مدیران
شهری ،مســئوالن کشوری و لشــکری ،در کتابخانه
مرکزی آستان قدس رضوی برگزار شد .رئیس دفتر

رهبر معظم انقالب در این مراسم گفت :در این دوره
قدمهای بزرگی برداشتهشده و انشــاءا ...این رویه
همچنانباحضورحجتاالسالموالمسلمینمروی
ادامه خواهد داشــت .حجت االســام والمســلمین
محمدی گلپایگانــی افــزود :یکــی از ابزارهای مهم
پیشــرفت در جهــان ،کتــاب و کتابخانههاســت و
خوشبختانه با افتتاح این مخزن ۹ ،هزار متر مربع بر
ظرفیت کتابخانههای عظیم آســتان قــدس رضوی
افزوده شد و اکنون این کتابخانه ،گنجینهای نفیس
وبسیارارزشمنددرسطحکشوروجهاناست.ویدر
ادامه با اشاره به عملکرد حجتاالسالم و المسلمین
مروی در آستان قدس رضوی اظهار کرد :آن چه بنده
خبر دارم و بیخبر هم نیســتم این است که در دوران

آرامش رکودی در بازار پس از التهاب قیمت

با آزادسازی قیمت ها ،تکلیف مرغ ،تخممرغ و شیر تولیدشده با نهاده دولتی چه می شود؟
مســعود حمیــدی /صبــح روز
چهارشــنبه هفتــه گذشــته بــود کــه
زمزمههای افزایــش قیمت کاالهای
اساســی در فضای رســانه ای کشــور
منتشر شــد ،رفتهرفته با قوت گرفتن
ایــن مســئله بعــد از ظهر چهارشــنبه
مــرغ در بــازار مشــهد کمیاب شــد و
گاه مرغهایی که صبح کشــتار شــده
بود بــه بــازار عرضه نشــد تــا باقیمت
جدید وارد بازار شــود ،مــردم هم این
ســیگنال را گرفتنــد و بــرای خریــد
روانه بازار شــدند تا مــرغ و تخممرغ و
روغن و لبنیات را به نرخ قبل از تعدیل
خریداری کننــد ،طبیعت ًا مــرغ  30هزارتومانی با
 60هزارتومانــی و تخممــرغ  23هزارتومانــی با
 40هزار تومانی تفاوت چشمگیری دارد و تقاضا
به شــدت افزایش پیدا میکند ،امــا طبق معمول
همیشــه برخی کشــتارگاهها که دســت بــر آتش
داشتند و میدانستند بناســت قیمتها دو برابر
شــود ،مــرغ را در ســردخانهها انباشــت کردند و
مرغی در بــازار پیدا نمیشــد .بنابراین صفهای
طوالنــی ایجادشــد و اســتاندار دســتور داد ظهر
پنجشنبه همه مرغهای کشــتار شده باید در بازار
عرضه و متخلفــان به دادســتانی معرفی شــوند.
پیرو همین دســتور دو فروشگاه در بازار استقالل
مشهد موظف شــدند مرغ را باقیمت کیلویی 37
هــزار تومان بــه مردم عرضــه کنند.رئیــس جهاد
کشــاورزی استان هم مدعی اســت صف طوالنی
در بازار استقالل برای خرید مرغ  37هزارتومانی
بوده ،البته یکی از فعاالن اصلی بازار مرغ مشهد
که تقریب ًا برای همه شهروندان مشهدی نامی آشنا
دارد به دلیــل تخلف و عرضه نکردن مرغ کشــتار

شده به بازار به دادســتانی معرفی شد اما ذکر نام
این فعال به لحاظ قانونی به دلیل قطعی نشــدن
محکومیــت امکانپذیر نیســت ،البتــه آنطور که
رئیس جهاد اســتان میگوید تخلفها محدود به
این فرد نیســت و تیمهای بازرســی ستاد استانی
در حال تکمیــل پرونــده دیگر متخلفــان و میزان
تخلفات آنهــا هســتند.با بهروز شــدن قیمتها
بازار هــم آرامگرفتــه اســت ،دیگر خبــری از مرغ
 30هزارتومانــی و تخممــرغ  23هزارتومانــی یا
روغن  17هزارتومانی نیســت ،مرغــداران مرغ و
تخممرغ را به قیمــت روز روانه بــازار میکنند اما
بازار راکد است.
•سود کوتاهمدت برخی از آزادسازی قیمتها!

اما چند مالحظــه دربــاره نرخهای جدیــد و بازار
کاالهای اساســی وجــود دارد .ابتدا ایــن که بنا بر
اذعــان رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان
در فروردیــن مــاه بیــش از  10/3میلیــون قطعه
مرغ گوشــتی در اســتان جوجه ریزی شده که 15

اردیبهشــت تــا  15خــرداد در بــازار
عرضــه میشــوند .نکتهای کــه وجود
دارد این اســت که این جوجــه ریزی با
نهــاده دولتــی ذرت  1900تومانی و
کنجالــه  3400تومانــی انجامشــده
اســت ولی فروش این مرغهــا از امروز
تا  15خــرداد با نــرخ  59هزارتومانی
انجام میشــود که این موضــوع کام ً
ال
به نفــع مرغداران اســت زیرا محصول
یارانــهای را به نــرخ آزاد میفروشــند.
رئیــس جهــاد کشــاورزی اســتان نیز
هرچنــد ایــن موضــوع را قبــول دارد
امــا در دفــاع از مرغــداران میگویــد
بههرحال مرغدار برای خرید نهاده به قیمت ذرت
 12هزارتومانــی تحویــل در بنــدر و کنجالــه 17
هزارتومانی به نقدینگی نیــاز دارد و این کار نوعی
حمایت از مرغداران است .البته این موضوع به این
جا ختم نمیشــود زیرا بنا بر ادعای خود دامداران
دولت نهاده دامی را با تأخیر سه ماهه تحویل آنها
میدهــد و آن طــور کــه «اورانی»رئیــس ســازمان
جهاد کشــاورزی اســتان میگوید «نهاده دولتی»
به دامدارانی که تا پیش از ابالغ قیمتهای جدید
(  22اردیبهشــت )۱۴۰۱بــه ثبــت ســفارش و
پرداخت پــول اقدام کردهاند تعلــق خواهد گرفت
با این حســاب مرغــداران نهتنهــا مرغــی را که در
فروردینماه با نهاده دولتی پــروار کردهاند به نرخ
آزاد میفروشــند بلکه بــرای حداقل دو مــاه آینده
با توجه بــه زمان تحویل ،نهاده دولتــی برای تولید
دارند ،هرچند مرغداران خرد و متوسط نهادههای
خود را پیشخــور کردهاند زیرا مجبــور بودهاند در
دوره تأخیر تحویل نهاده توسط دولت خوراک دام
موردنیاز خود را از مرغداران بزرگ و کارخانههای

تصدیحجتاالسالموالمسلمینجنابآقایمروی،
قدمهایبزرگیدرآستانقدسرضویبرداشتهشده
و ان شاء ا ...بتوانند سال های سال در این مسئولیت
خدمت کننــد .وی خاطرنشــان کــرد :بــزرگ ترین
سرمایه جناب آقای مروی ،رضایت حضرت آقاست
و من اطالع دارم که رهبر معظــم انقالب از خدمات
ایشــان راضی هســتند و از ایــن بابت باید بــه خاطر
خدمات ارزشــمندی که در این مدت داشــتهاند ،به
ایشان تبریک گفت .از نگاه بنده ایشان هنوز جوان
هستند و حاال حاالها قدرت دارند که خدمات شان
را ادامه دهند .وی تصریح کرد :امروز به برکت نوای
«أشهد أن محمد رســول ا(...ص)» و «اشهد أن علی
ولی ا(...ع)» بر مأذنهها و از برکات انقالب اسالمی،
خــوراک دام خریــداری کننــد و االن بایــد نهــاده
دولتی را تحویل آنها بدهند.بنابراین از وضعیت
پیشآمدهتنهاواردکنندگانعمدهومرغداریهای
بزرگ ســود هنگفت خواهند کرد که این وضعیت
بــرای مرغداریهــای مــرغ تخمگــذار نیــز صدق
میکند.
•سود دولت از ذخیره مرغ  18هزارتومانی

مســئله دوم در باره مرغهای تنظیم بازاری است.
در فروردینماه امسال پشتیبانی امور دام استان
بهرســم همیشــه برای مدیریت بازار  ،مــازاد مرغ
تولیــدی اســتان را بهصــورت تضمینــی و بــرای
ذخیره ســازی باقیمت  18هزار تومان خریداری
و روانــه ســردخانهها کــرده و قیمت مــرغ منجمد
تنظیم بــازاری برای مردم  20هــزار تومان تعیین
شــده بود .اما حاال که قیمتها آزادســازی شــده
عرضه مرغ تنظیم بازار به چه صورت خواهد بود؟
رئیس سازمان جهاد کشــاورزی استان میگوید:
نمیتوان میزان مرغ خریداریشــده را رسانهای
کرد اما قطع ًا قیمت مرغهای خریداریشــده 20
هزار تومــان نخواهد بــود و متناســب باقیمت روز
مــرغ  59هزارتومانی تعیین نرخ و بــه بازار عرضه
میشود .با این حساب دولت هم از وضعیت تغییر
قیمت ســود خواهد کرد زیرا هر کیلو مــرغ را 18
هــزار تومان خریــده و در زمــان عرضه با نــرخ آزاد
قیمتگــذاری خواهد کرد ،هرچنــد رئیس جهاد
کشــاورزی اســتان میگوید عایدی این اختالف
قیمت به خزانــه واریز میشــود و متعلــق به مردم
است اما بدون شــک تا رســیدن این پول از خزانه
دولت به جیب مردم راه طوالنی اســت.در مسئله
روغن نیز وضعیتی تقریب ًا مشــابه به وجود خواهد
آمد زیرا طی یک ماه گذشــته دولت ســهمیه مواد
اولیه روغن خوراکی و صنعت چهار کارخانه استان
را تحویل نمیداد و بازار ملتهب شــده بود ،دولت
سهمیه اسفندماه روغن آفتابگردان استان را چهار
روز قبل از اجرای طرح آزادسازی قیمتها تحویل

شیعهدرجهانشناخت هشدهاستوبایداولیندعای
زائران و مجاوران حرم حضرت رضا(ع) این باشد که
ان شــاء ا ...میراث نظام مقدس اســامی به دســت
صاحبش ،حضرت صاحب االمر(عج) برسد .تولیت
آستان قدس رضوی نیز در این مراسم بر لزوم فراهم
شدن زمینه بهرهمندی دانش پژوهان و طالبان علم
از اقصی نقاط دنیا از منابع غنــی كتابخانه مرکزی
آستان قدس تأکید کرد .حجتاالسالموالمسلمین
مروی اظهار کرد :شکلگیری کتابخانهای کمنظیر
در قلمــروی بارگاه شــریف عالــم آل محمد حضرت
ثامنالحجج (ع) این پیام را با خود به همراه دارد که
تمدن عظیم اسالمی بر بنیان کتاب و فرهنگ و علم
و دانش بنا شده است.
کارخانه داده اســت .البته رئیس ســازمان جهاد
کشــاورزی اســتان میگوید :مابهالتفاوت قیمت
مواد اولیــه دولتــی از کارخانههای روغــن گرفته
خواهد شد،شاید به همین دلیل برخی واحدهای
تولیدی که مواد اولیه آنها بــرای تولید محصول
وابسته به روغن است به شــدت ناراضی هستند و
حرف هایی برای گفتن دارند.در بازار شیر خام نیز
اینوضعیتصدقمیکندوگاوداریهایصنعتی
بزرگ که نهاده دامی دولتی خریده و در انبار دارند
ســود خواهند کرد و دامداریهای ســنتیمانند
مرغداریهای خرد متضرر خواهند شد.
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صفحه4

هادی رضایی در جمع
برترینهای قرن ورزش

هادی رضایی به همراه تیم ملی والیبال
نشستهکشورمانبرترینتیمقرنورزش
ایران شــد .مراســم بهترینهــای۱۰۰
سال ورزش ایران با حضور وزیر ورزش و
جوانان،معاونانومسئوالنارشدکشور
برگزار و از برترین ورزشکاران و تیمهای
ورزشــی کشــورمان تقدیر شــد .در این
مراسمتیمملیوالیبالنشستهبهعنوان
تیم برتر قرن ،شایســته تقدیــر و تندیس
شــناخته و لوح یادبود به هــادی رضایی
سرمربیپرافتخارمشهدیاینتیماهدا
شــد .هادی رضایی ســالها در کسوت
بازیکنومربیدرتیمملیوالیبالنشسته
حضور داشــته و به عناویــن مختلفی در
مسابقات بینالمللی دست یافته است.
اوج کار هادی رضایی و تیم ملی والیبال
نشســته در ادوار المپیــک رقــم خورده
اســت .وی به عنــوان بازیکن ســه مدال
طالیالمپیکسئول،بارسلونوآتالنتا
رادرکارنامهداردودرکسوتمربینیزاز
سال ۲۰۰۰تاکنونبهچهارمدالطالو
دونقرهدستیافت هاست.

