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در نشست خبری به مناسبت
روز ملی اهدای عضو مطرح شد

برگزاری مراسم چهلم شهید
دارایی در زادگاهش روستای بزد

پاسخ به قلب فروشی
درگفتوگوبامسئوالنکالن
پروژهتقاطعچندسطحی
آزادگانمطرحشد:

قرارگاهخاتم االنبیا
در حالصنعتیسازی
ساخت پل در کشور
است
صفحه4

(ص)

سرنوشت  41تن
حبوباتکهبا ارزدولتی
وارد شد !
صفحه3
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تعداد زندانیان زن
جرایمغیرعمد
کمتر از 20نفر است

نرخغذاهایرستورانیدرمشهدپسازتغییرات یارانهای

قیمتگذاریباتفألبهحافظ!

صفحه2

ورود گردشگران
خارجی به خواف بعد
از کاهش شیوع کرونا

صفحه1

صفحه3

صنایعغربمشهدهمچنان
در چنبره بوروکراسی اداری

مراکزمنتخبکرونا
همچنانفعال
خواهد بود
صفحه2
تشدید نظارت ها
بر تعرفه های پزشکی
صفحه2

باحکمقضاییدرشهرستان
درگزانجامشد:

رفعتصرف از 18هکتار
اراضی ملی
صفحه3

صفحه3

برگزاری مراسم روز ملی
خیام در نیشابور

آرامگاه خیام
گلباران شد

حاشیهمراسم؛
شعریبدونقافیه!


صفحه۲

نرخغذاهایرستورانیدرمشهدپسازتغییراتیارانهای

رئیس هیئت ورزش روستایی
خراسان رضوی:

شهرستانها بازوی
هیئتاستانهستند

رئیسهیئتورزشروستاییوبازیهای
بومی و محلی خراســان رضوی با اشــاره
به عملکــرد شهرســتان هــا در برگزاری
مسابقات و جشــنواره ها گفت :به جرئت
مــی توانم بگویــم شهرســتان ها بــازوی
هیئت اســتان هســتند به نوعــی که 80
درصد فعالیــت هــا و اقدامــات در زمینه
برگزاری جشنواره و مسابقات روستایی
در شهرســتان ها صورت می گیرد .همه
کارهــا روی دوش شهرســتان هاســت.
محمدرضاخوشباطندرمجمععمومی
ساالنههیئتورزشهایروستاییوبازی
های بومــی و محلــی خراســان رضوی،
افزود :در سال  1400با توجه به شرایط
کرونا ،خیلی از برنامه ها و مســابقاتی که
دردستورکارداشتیم،لغوشدونتوانستیم
به خوبی آن را اجرایی کنیــم اما در حوزه
فضای مجــازی با توجــه به برنامــه ریزی
هایی که صورت گرفتــه ،اقدامات خیلی
خوبی در طول ســال داشتیم .دوره های
مربیگــری و همچنیــن مســابقات را بــه
صورت مجازی داشــتیم که با اســتقبال
خیلیخوبیهمراهبودهاست.همچنین
در بین شهرســتان ها حدود هزار و900
مسابقهدررشتههایمختلفبرگزارشده
است.خوشباطنبااشارهبهاعزامتیمها
در مسابقات کشوری ،تصریح کرد :سال
گذشــته تیم چوب کشــی آقایان و بانوان
خراســان رضوی به مســابقات کشــوری
اعزامشدندکهآقایاننایبقهرمانشدند
و بانوان هم در رتبه ســومی قرار گرفتند.
همچنیندررقابتهایخانههایورزش
روســتایی که در پنج رشــته برگزار شــده
اســت ،تیم آقایان قهرمــان کشــور و تیم
بانوان نایب قهرمان شدند .تیم فوتوالی
هم در لیــگ برتر حضور پیدا کرده اســت
که خــوش درخشــیدند .نــژاد فصیحی
دبیــرکل ورزش روســتایی و بــازی های
بومی و محلــی نیز در این مراســم گفت:
اســتان خراســان رضوی در این مدت از
نظر عملکرد خیلی خوب بوده اســت .در
خرداد استان های برتر معرفی می شوند
که این اســتان جزو برترین ها قرار دارد.
امیدواریم کــه برنامه های خــوب خود را
امسالهمادامهدهند.

•مشتری را بر افزایش قیمت ترجیح میدهیم

وارد یکی از رســتورانهای اطراف حرم میشــوم.
مدیر رســتوران به همراه مردی که به نظر میرســد
شریکش باشــد ،نزدیک در پشــت میز خود نشسته
و مشــتریها نیــز هرچند کــم ،در فاصلــهای دورتر
در انتهای سالن ســر میزهایشان هســتند .بعضی
مشــغول غذا خوردن هســتند و تعدادی هم منتظر
نشستهاند ،از مدیر رستوران ســؤال میکنم بعد از
تغییر قیمتها شــما نیز افزایش قیمت داشتهاید؟
به مانیتور بزرگ پشت ســرش که قیمتها روی آن
نشــان داده میشــود ،اشــاره میکنــد و میگوید:
«تقریبــ ًا هــر غذایــی  6-5هــزار تومان گران شــده
اســت ،حقیقت اش این اســت ما ترجیح میدهیم
افزایش قیمت چشمگیری نداشته باشیم تا مشتری
را از دست ندهیم ».روی مانیتور مغازه چلومرغ 50
هزار تومان و قیمه  40هزار تومان دیده میشد .مرد
جوانی که کنارش نشسته دنباله حرفش را میگیرد
و ادامه میدهــد« :البته مــا عمال ضــرر میکنیم».
صاحب رستوران نگاهی به او میاندازد و میگوید:
«ضرر نه! ســود زیادی نمیکنیم ولی مــن فکر می
کنم اوضاع بهتر میشــود ،می بینید که قیمت مرغ
در چند روز اخیر کم شده است ».از او پرسیدم روغن
را به راحتــی تهیه میکنیــد؟ که گفــت« :روغن که
واقعا سخت گیر میآید ولی چون ما مشتری دایمی
هستیم ،فروشندههایی که از قبل با ما کار میکردند
به انــدازهای کافی در اختیارمان قــرار می دهند» و
در جواب این ســؤال که آیا وضعیــت جدید بر تعداد
مشتریهای شــما تأثیری داشته است یا نه؟ اضافه

کرد« :تقریبا یک چهارم کاهش مشتری داشتیم».
•نرخنامه جدید نداریم

در رســتورانی دیگر ،وقتــی از شــرایط و اوضاع کار
پرســیدم ،صاحب رســتوران نفســی عمیق کشید
و گفــت« :واقعا نمیدانم چــه بگویم کــه گله کردن
نباشــد ».در همین حین مــرد جوانی که بــه همراه
دو خانــم پشــت یکــی از میزها نشســته بــود و تنها
مشتریهای رستوران محسوب میشدند به سمت
ما آمد و در حالی که منوها را روی میز میگذاشــت
گفت دو تا چلو مرغ با دوغ و ساالد شیرازی ،خانمی
که مســنتر بود با صــدای بلند گفت :مگــه خودت
ســاالد نمیخوری؟! مــرد جوان گفت نــه .صاحب
مغــازه منوها را ســمت من گرفــت و گفــت« :ببین،
همــون قیمتهای قبله ،مــا منو رو عــوض نکردیم،
خود شما باشی  60هزار تومان برای یک ُپرس مرغ
پول می دی؟» به منو نگاه کردم مرغ 54هزار تومان،
هنوز نگاهم روی منو بود که صاحب مغازه ادامه داد:
«ما اجاره مغازه نمیدهیم ولی تغییر قیمت که تنها
برای مرغ و روغن نیســت ،برنج هــم افزایش قیمت
داشته است ».از او پرســیدم برایتان نرخنامه جدید
ارائه نشده؟ گلهمند نگاهم کرد و به نرخ نامه ای که
گوشه دیوار نصب بود ،اشــاره کرد و گفت« :نه ،تازه
همان نرخ نامه هم به روز نیســت چــون تغییراتی را
که از زمان مصوب شــدن آن به وجــود آمده ،در نظر
نگرفته بود ،به همین دلیل من همیشه فاکتورهایم
را دم دست دارم تا تعزیرات که میآید ،نشان دهم».
•افزایش قیمت در آشپزخانهها

در ادامــه بــه آشــپزخانهای در حاشــیه شــهر رفتم،
آشــپزخانهها بــه علت تعــداد بــاالی ســفارش ،در
حالت معمــول قیمتی پایینتــر از رســتوران دارند
اما االن می شود گفت قیمتشان یکی شده است.
هر ُپرس مــرغ که تــا دو هفته پیش  35هــزار تومان
بوده ،اکنــون  50هزار تومان و قیمه که پیشــتر 32
هزار تومــان بوده اســت ،اکنون  45هــزار تومان به

فروش میرسد .البته صاحب آشپزخانه معتقد بود
کاهشی که در قیمت مرغ در حال روی دادن است،
مسلما در قیمت تأثیرگذار خواهد بود ولی از کمبود
روغن در بازار گالیه داشت .به گفته مسئول فروش
آشپزخانهای در منطقه حجاب قاسمآباد ،قیمت هر
پرس مرغ  52هزار تومــان و قیمه  40هــزار تومان
بود .از او پرسیدم طی روزهای گذشته و بعد از شروع
طرح اصالح قیمتها آیا افزایش قیمت داشــتهاید
که پاســخ داد« :بله ،حدود هفت هــزار تومان در هر
غذایی افزایش قیمت داشتهایم».
•افزایش قیمت در مناطق مختلف

در رستورانهای مناطق دیگر شهر از جمله خیابان
شــهید کالهدوز ،قیمــت مرغ که در اســفند ســال
گذشته حدود  55هزار تومان بوده اکنون  92هزار
تومان اســت و قیمه نیز هر ُپرس  75هــزار تومان به
فروش میرســد .در خیابان فلســطین نیز هر پرس
چلومرغ  79هزار تومان و قیمه  66هزار تومان شده
است .رســتوران دیگری در خیابان صیاد مشهد با
اشاره به افزایش  10هزار تومانی قیمت غذاها طی
روزهای گذشته گفت« :قیمت فروش مرغ  60هزار
تومان و قیمه  50هزار تومان است».
کترینگی در خیابان راهنمایی نیز با بیان این که از
روز جمعه گذشــته افزایش قیمت  10هزار تومانی
داشــتهاند و مرغ و قیمه را به ترتیــب  80و  70هزار
تومان قیمتگــذاری کردهاند ،اظهار کــرد« :البته
با توجه بــه گران شــدن اقــام ،قیمتی که مــا ارائه
کردهایــم از مبلغــی کــه اتحادیــه تعییــن میکند،
پایینتــر اســت ».در منطقــه آزادشــهر مشــهد هم
مسئول فروش رستورانی با اذعان به افزایش قیمت
گفت« :بعد از افزایــش قیمتها مــرغ از  45به 65
هزار تومان و قیمه هم از  35به  38هزار تومان تغییر
قیمت پیدا کرده است».
•تا  20روز آینده نرخ جدید اعالم نمیشود

بــازرس اتاق اصناف در پاســخ بــه این ســؤال که آیا

نرخنامــه جدیــد در اختیــار رســتورانداران قــرار
گرفته است یا خیر؟ گفت :با توجه به افزایش قیمت
مــواد اولیــه ای مثل مــرغ و روغــن و مواد دیگــر و از
طرفی چون ایــن موارد در اولویــت دوم نرخگذاری
کاال و خدمات هســتند ،بایــد نرخ پیشــنهادی را به
انجمــن حمایــت از مصرفکنندگان ارائــه دهند و
بعد از بررســی انجمن به ســازمان صنعــت ،معدن
و تجارت ارجاع داده میشــود و رئیس ســازمان به
عنوان رئیس کمیســیون نظــارت باید نــرخ را تأیید
کند ،بعــد از آن قابلیت اجرایی خواهــد یافت و این
صنف هنوز درخواســت افزایش قیمت نداده است
و درخواســت شــده فعال به نــرخ قبلــی کار کنند تا
اوضاع به ثبات برســد و قیمت کاالهــا در یک جایی
ثابت شود و بتوانند نرخ مشخصی را بدهند ولی نرخ
الزام ًا باید به روز شــود چون مــواد اولیه به خصوص
روغن افزایش قیمت داشــته اســت.از بازرس اتاق
اصنــاف پرســیدم اکنون کــه نرخ جدیــدی مصوب
نشده است و رســتورانداران مواد اولیه را با قیمت
بیشــتری خریداری میکننــد تا چه حــد میتوانند
افزایش قیمت داشته باشند؟ دلداری گفت :هنوز
نمیشــود اعالم نظر کرد و تا زمانی کــه نرخ جدید
اعالم نشده اگر با قیمت بیشتری از نرخ قبلی ارائه
خدمــات بدهنــد ،هرچند مــواد اولیه گران شــده!
تخلف گرانفروشــی اتفاق افتاده است.در ادامه از
واکنش رســتورانداران به این شرایط پرسیدم که
دلداری پاسخ داد :با توجه به این که رستورانداران
عالوه بر مــواد اولیه هزینههای جانبــی مثل هزینه
کارگر ،آب ،برق و ...دارند و همچنین افزایش قیمت
غذا باعث کاهش مشــتری میشــود طبیعی است
که با مشکالتی مواجه میشوند.از او پرسیدم پس
باید منتظر اعالم پیشــنهاد نرخهای جدید از سوی
اتحادیه باشــند که دلــداری در اظهارنظری جالب
گفت :فعال از آنها درخواست شده پیشنهادشان را
تا 15-10روز آینده ارائه نکنند ،بیشتر کارشناسی
کنند و طــی  20روز آینــده کارهای کارشناســی را
انجام بدهند؛ بعد اعالم نظر کنند.

رئیس اداره بازرسی جهاد کشاورزی مشهد خبر داد:

کشف 31تنکاالی احتکاری در حاشیه شهر

رئیس اداره بازرســی جهاد کشاورزی مشهد
گفت :حــدود  ۳۱تن کاالی احتکار شــده در
حاشیه شهر مشهد کشف و ضبط شد.نصری
بــه خراســان رضــوی گفــت :حــدود  ۲۴تن
ماکارونــی و حدود  ۷تــن انواع کنســروجات

ترکمنستانرسمامسئولیت
ریزگردهای خارجی استان را
پذیرفت و برای مذاکره اعالم
آمادگی کرد
صفحه3

سرنوشت شهرخودرو
در دستان 3غول لیگ

قیمت گذاری با تفأل به حافظ!

گــروه اقتصــاد /قیمــت یک پــرس غذا در مشــهد
با  3قیمــت؛ البتــه هنوز نــرخ مصوب اعالم نشــده
اســت .تعیین قیمت یک پرس غذا در رســتوران ها
پس از تغییرات یارانه ای ســوژه گزارشــی است که
می خوانیم .تعیین نرخ توسط مدیران رستوران ها
(نه نرخ مصوب) هرســاعت انجام می شود لذا باید
خود را به فال حافظ سپرد و وارد رستوران شد .
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تاریخ گذشــته و حدود  ۳۱تن کاالی احتکار
شده در حاشیه شهر مشهد کشف و ضبط شده
استتاتوسطمقامقضاییتعیینتکلیفشود.
وی افزود :کنسروهای تاریخ مصرف گذشته
شــامل رب ،نخود فرنگــی و انواع مرباســت.

قرار است ماکارونیها در شبکه مردمی توزیع
شود.شــایان ذکر اســت این محموله احتکار
شــده توســط فرماندهــی ســپاه ناحیــه حر،
بازرســی جهاد کشاورزی اســتان و کالنتری
 ۳۱مهرگان کشف و ضبط شده است.

شــاگردان سیدعباســی بــرای بقــا در
لیــگ برتــر کار ســختی دارنــد .آن هــا
در ســه هفته پایانــی باید با ســه حریف
بســیار قدر دیدار کنند .شــهرخودرو تا
هفته هفدهم آن قــدر باخت و بد نتیجه
گرفت که جبران برایش ســخت شــده
است .این تیم در نیم فصل دوم با داوود
سیدعباســی تکانی به خود داد تا برای
بقا کمی امیدوار شــود .نماینده مشهد
بــا کســب دو بــرد در  10هفتــه اخیر و
دوری از باخــت های ســریالی ،فاصله
خود بــا تیم هــای باالتــر را بــه کمترین
میزان ممکن رســانده است.مشهدی
ها بعد از کســب دو برد ،طــی پنج بازی
آخرشــان ،تنها یک بــار باختنــد ولی با
کســب  4امتیــاز از  15امتیــاز ممکن،
سرنوشــت بقای خــود را بــه هفته های
پایانــی موکول کردند؛ هفتــه هایی که
سه غول منتظر آن هاست! شهرخودرو
امروز بایــد مقابل ســپاهان بــه میدان
برود .شاگردان نویدکیا بعد از ناکامی
در آسیا و جا ماندن از کورس قهرمانی،
در پی پایان فصل با رتبه دوم هستند .آن
ها برای رسیدن به این هدف باید بازی
های خــود را پیروز شــوند و امیــدوار به
امتیازازدستدادنپرسپولیسباشند.
در چنیــن شــرایطی قطعــا شــاگردان
سیدعباسی کار ســختی را مقابل یکی
از پرمهــره تریــن تیــم هــای ایــن فصل
خواهند داشــت و باید حسابی حواس
خود را مقابل این تیم جمع کنند چون
هر غفلتی می تواند به شکســتی پرگل
منجر شود .آن ها در دیدار رفت با دو گل
مغلوب حریف اصفهانی شده بودند.دو
بازی بعدی شــهرخودرو مقابل دو تیم
قدرتمنددیگرلیگبرترخواهدبود.این
تیم در هفته ماقبل پایانی با پرسپولیس
دیدار می کند و تقابــل با فوالد ،آخرین
بازی ایــن تیــم در لیــگ بیســت و یکم
خواهدبود.بهاینترتیبمشهدیهاکه
در هفته های اخیر امتیازات حساسی را
از دست دادند ،باید در یک جهنم واقعی
برای بقا بجنگند .پرســپولیس و فوالد
هر دو برای پایان فصل بــا بهترین رتبه
ممکن بازی های هفته های پایانی خود
را انجام خواهند داد و این کار شــرایط
شهرخودرو را خیلی سخت می کند.

