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اقتصاد-سیاست

سیاسی

فرماندار کاشمر در شورای اداری :

آشفتگی در بازار مردم را بیشتر
از گرانی آزار می دهد

مهدیان /فرماندار کاشمر با اشاره به طرح مردمی
ســازی و توزیــع عادالنــه یارانــه ها گفــت :مجلس
شورای اسالمی به منظور عدالت در توزیع سرمایه
های کشور و جلوگیری از هدررفت منابع و اصالح
شــیوه تخصیــص ارز ترجیحــی ،در بودجه 1401
دولت را مکلف به اصالح شــیوه های اختصاص ارز
ترجیحی به نفع مردم کرد.
به گزارش خراســان رضوی ،امیر دایــی صراف در
جلسه شورای اداری کاشــمر که در سالن همایش
های فرمانداری این شهرستان برگزار شد ،افزود:
در این زمینه دولت با طراحی سازوکاری این اقدام
شــجاعانه را رقم زد.وی افزود :اقناع افکار عمومی
دربــاره ضرورت ،اهــداف ،برنامه هــا و نتایج مثبت
طرح در این شــرایط بســیار حائــز اهمیت اســت و
اعتمادسازی و اطمینان بخشی به جامعه هدف در
خصوص حمایت های یارانه ای دولت باید در دستور
کار باشد.فرماندار کاشمر با اشاره به این که تمرکز
بر شرایط بحرانی غذا در جهان و دورنمای مخاطره
آمیز امنیت غذایی در کشور ،دولت را مجاب کرد تا
به موضوع اصالح ســاختار ارز ترجیحی ورود کند،
تصریح کرد 30 :درصد پایه غــذا در اوکراین وجود
دارد و جنگ اوکراین سبب شده که بین  20تا 30
درصــد تــورم در کشــورهای اروپایی ایجاد شــود و
منطق این را می گفت که ما به سمت اجرایی کردن
اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم.
وی با اشاره به این که مفسده آمیز بودن ارز ترجیحی
از دیگر دالیلی بود که دولت به اصالح ســاختار آن
ورود کرد ،افزود :جلوگیری از قاچاق کاالهای یارانه
دار از دیگر اهداف اصالح ساختار ارز ترجیحی بود؛
قیمت مرغ در دنیا  ۲/۵دالر و گوشت  ۸دالر است
که این قیمت با ارز نیمایی مطمئنا تفاوت زیادی با
ایران داشت و مرغ و روغن کشور که با قیمت یارانه
ای بــه مردم داده می شــد به کشــورهای همســایه
قاچاق می شد.
رئیس شــورای اداری کاشــمر بــا تاکید بــر این که
رعایتقشرمستضعفوضعیفومقابلهبافقرمطلق
از اهداف پیــش روی طرح اصــاح ســاختار یارانه
است ،خاطر نشان کرد  :اصالح نظام پرداخت یارانه
ها یک طرح ملی و مورد تایید همه ارکان حاکمیت
است که هر شخصی بر اساس فرضیات ذهنی خود
این مسئله را مطرح می کند .
وی با بیان این که آشفتگی در بازار مردم را بیشتر از
گرانی آزار می دهد ،یادآور شد :به منظور کمک به
ثبات بازار و جلوگیری از کمبود کاالهای اساســی
هر روز نشســت هماهنگی در ایــن خصوص برگزار
می شــود که تمام تحرکات بــازار در لحظــه رصد و
بررسی می شود.
دایی صراف با اشــاره بــه این که هیــچ کمبودی در
ارزاق عمومی مردم و کاالهای اساسی بازار کاشمر
وجود ندارد و حتی بیشتر از نیاز مردم به شهرستان
حمل شده اســت ،افزود :دولت مدیون مردم است
ولی آستانه صبر و تحمل مردم پایین آمده و مدیران و
کارکنان نیزباید تکریم ارباب رجوع را در دستور کار
قرار دهند.وی با تاکید بر برگزاری جلسات مستمر
و بازدیدهای متوالی از بخش های مختلف بازار در
طول شبانه روز گفت :با گران فروشان و اخاللگران
که با سفره مردم شــوخی می کنند طوری برخورد
می کنیم که بازدارنده باشد.

•بعد از  25سال میخواهیم نانوایی را بفروشیم

در مــدت یک ربعــی که منتظر تمام شــدن جلســ ه
میشــوم حتــی یــک مشــتری هــم پــا بــه نانوایی
نمیگذارد.مالکنانواییمیگوید:بهموقعآمدید،
جلســه ما درباره این بود که اگر مشتری خوب پیدا
شــد نانوایی را بفروشــیم و برویم پی یک کار دیگر،
پس از  25ســال زحمت و کســب آبرو ،امروز به این
فکر میکنیم که اصال میشود به کار ادامه داد؟ او
مــی افزایــد :شــاطر و شــاگردان حقوق بیشــتری
میخواهندونمیدانندماکهماهی 280کیسهآرد

یک شنبه اول خرداد  .  ۱۴۰۱شماره ۴۹۷۲

گزارشیازوضعیتلبنیاتیهایمشهدبعدازتغییرات قیمتی

کاهشتقاضا دربازارلبنیات

بهاره موفقی « /قیمت لبنیــات تقریبا دو برابر و
میزان خریدکم شده است .االن بسته های پنیر
را هم که باز می کنیم ،اطــراف و باالی آن خالی
است و داخلش آب می ریزند که مشخص نشود
وزن پنیــر را کم کــرده انــد» .این صحبــت های
یکی از فروشــنده های ســوپرمارکت در ســطح
شــهر اســت .طی روزهای اخیر آن طور که دبیر
اتحادیه تولیدکننــدگان و صنایع لبنی اســتان
می گوید با یــک اعالم تلفنی و غیر رســمی وزیر
جهاد کشــاورزی قیمت لبنیــات افزایش تقریبا
دوبرابری داشته است .از نظر فعاالن این صنف،
بازار لبنیات دچار شــوک شــده و هنــوز به ثبات
نرسیده و میزان مصرف مردم کاهش پیدا کرده
است .از ســوی دیگر ،در حالی که دبیر اتحادیه
تولیدکنندگان و صنایع لبنی استان صحبت از
کاهش 30تا 40درصدی عرضه شیر می کند،
مدیراتحادیهگاودارانصنعتیاستانمیگوید:
تمام شــیر عرضه می شــود .ناگفتــه نماند دبیر
اتحادیه تولیدکننــدگان و صنایع لبنی اســتان
ادعامیکندبهرغماعالماینموضوعکهواحدها
میتوانندباقیمتجدیداقدامبهفروشلبنیات
کنند ،ما به واحدها اعالم کــرده ایم لبنیات را با
همانقیمتقدیمبهفروشبرسانند،درحالیکه
دربازدیدمیدانیمامشخصشدواحدهاباقیمت
جدیداقدامبهفروشمیکنند.
•افزایشقیمتلبنیاتوکاهشتقاضا

واردیکیازلبنیاتفروشیهادربولوارمعلممی
شوم .فروشنده درباره قیمت لبنیات می گوید:
تقریباپنجروزاستکهلبنیاتگرانشدهوفروش
ما یک دهم کاهش یافته است .پنیر سفید را31
هزارتومانمیفروختیمامااالن 61هزارتومان
شده اســت .شــیر کیلویی 7هزار و 500تومان
بودهامااالن 13هزارتومانشدهاست.مشتری
قبالپنجکیلوشیرمیخریدامااالنیککیلومی
خرد .خامــه 80هزار تومان بوده امــا االن110
هزار تومان شــده و خرید مشــتری از نیم کیلو به
صد گرم رسیده است .علت گرانی هم این بوده
کهیارانهخوراکدامرابرداشتهاند.
•کاهش 40درصدیخرید

یکی دیگر از فروشــنده های لبنیــات می گوید:
یک هفته است که قیمت لبنیات تقریبا دو برابر
شــده اســت .یک ظرف ماســت 20هزار تومان
بودهامااالن 35هزارتومانشدهاست.شیرقبال
کیلویی8هزارتومانبودامااالناعالمکردند15
هزار تومان فروخته شود .االن همین شیرهای
پاکتی هم که هشــت هزار و 200تومــان بوده،
 15هزار تومان شــده اســت .تعداد مشتریان ما
خیلی کم شده و  40درصد از خریدشان کاسته

درباره وضعیــت بازار لبنیــات بیان مــی کند :با
افزایش قیمت کشش در بازار کاهش پیدا کرده
و ما نمی دانیم با شیر اضافه کارخانجات چه کار
کنیم .میزان عرضه شــیر کارخانجــات به دلیل
کاهــش تقاضــا  30تــا  40درصد کاهــش پیدا
کردهاست.
•تکذیبادعایکمفروشی

شــده اســت .االن چون ارز آزاد شــده ،قیمت ها
افزایش پیدا کرده اســت.وارد یک سوپر مارکت
میشوم،فروشندهدربارهقیمتهامیگوید:به
دلیلحذفارزیکهفتهاست قیمتلبنیاتدو
برابرشدهوهمتعدادمشتریانماکمترشده هم
خرید خودم 35درصد کاهش پیدا کرده است.
حینصحبتبافروشندهبودمکهیکیازمشتریان
به میان صحبت هایمان مــی آید و می گوید :من
دامداری دارم .قیمت لبنیات گران شــده چون
قیمتنهادههاهمدردامداریهاششبرابرشده
است .مثال قیمت هر کیلو گندم باالی  20هزار
تومان،قیمتهرکیلوجوباالی 24هزارتومانو
قیمتکاههماز10هزارتومانبهباالست.
•کاهش وزن لبنیات و توزیع نشدن آن
در بازار

فروشــنده یکی از مغــازه های لبنیات فروشــی
درباره وضعیت لبنیات مــی گوید :عمده فروش
ها حلب های پنیر را انبار مــی کردند و در همین
چند روز که گران شــد ،نمی فروختنــد .یکی از
فروشنده های ســوپر مارکت نیز در این باره می
گوید:شرکتهایپخشلبنیاتیکهفتهاست
برای ما کاال توزیع نکردند و می گویند دو سه روز
دیگر صبر کنید .قیمت ماست یک کیلویی 15
هزار تومان بوده اما االن همان ماســت 25هزار
تومانشدهاست.خریدوفروشهم کاهشپیدا
کرده اســت.یکی دیگر از فروشــنده های سوپر
مارکت درباره وضعیت لبنیات می گوید :قیمت
لبنیات تقریبا دو برابر شده و همه مشتری های
ماازیککنارناراضیهستندومیزانخریدشان
کم شده است .االن بســته های پنیر را هم که باز
مــی کنیــم ،اطــراف و بــاالی آن خالی اســت و
داخلشآبمیریزندکهمشخصنشودوزنپنیر
راکمکردهاند.چندمدتبودجنسبرایمانمی
آوردندومیگفتندبارنیست.بعدبازارمصلیکه
می رویم کلی پنیر در انبارهایشان می بینیم که

واردبازارنمیکنند .اوادامهمیدهد:کاالییکه
قیمت آن 29هزار تومان بود ،االن باید 55هزار
تومانبخریمو 60هزارتومانبفروشیم.ماستی
که  18هزار تومان مــی فروختــم االن  28هزار
تومانشدهاست.یخچالمنهمیشهپربودهاما
االننصفشدهاست.مشتریهامیگویندباید
با قیمت درج شــده روی آن بفروشــید ،حاال من
یکساعتبایدتوضیحبدهمکهماجراازچهقرار
است.حتیقیمتمصرفکنندهرارویکاالنمی
زنندوقیمتتولیدرادرجمیکنند.
•افزایشحدود2برابریقیمتلبنیات

مهدی هدایت نیا ،دبیر اتحادیه تولیدکنندگان
و صنایــع لبنی اســتان دربــاره افزایــش قیمت
لبنیاتمیگوید:قیمتلبنیاتراوزیرجهاد25
اردیبهشــت اعالم کرد .قیمت چربــی 80هزار
تومانی 150،هزار تومان شد .فعال چهار قلم به
طورغیررسمیوتلفنیابالغشدهامامابهدنبال
ابالغ رسمی هســتیم .این چهار قلم عبارتند از
شیرنایلونی1.5درصدچربیباقیمت 15هزار
تومان ،پنیر یواف 400گرمی با قیمت 37هزار
تومان ،شــیر بطــری 1.5درصد چربــی لیتری
 18هزار تومان و ماســت 2.5کیلویی  49هزار
و 800تومــان.وی می افزایــد :لبنیات افزایش
قیمت حدود دو برابری داشــته اســت .افزایش
قیمتهمبهدلیلافزایشقیمتنهادهها،حقوق
و دســتمزد ،هزینه حمل و نقل ،قیمت شیر و...
بودهاست.ویخاطرنشانکرد:مادربازاربیشتر
محصوالتمانراباقیمتقدیمعرضهمیکنیم.
بهرغماینکهبهماگفتندمیتوانیدبدونتعویض
برچسب افزایش قیمت داشته باشید و با قیمت
جدید بفروشــید اما مــا به واحدهای مــان اعالم
کردهایمکهچنینکاریرانکنند.
•کاهش 30تا 40درصدیعرضهشیر

دبیراتحادیهتولیدکنندگانوصنایعلبنیاستان

کاهش چشمگیر مشتریان نان های حجیم و ساندویچی

نانفانتزیبهتعادل رسید
عکس تزیینی است

مریم ترسول -در روزهای گذشته رئیس اتحادیه
ن حجیم و نیمه حجیم کشــور اعالم کرد« :قیمت
نا 
آرد برای تولیدکنندگان نانهــای فانتزی ۱۰برابر
شده و فروش این نانها در کشــور  ۶۰تا  ۷۰درصد
کاهش پیدا کرده اســت .پیش از آزادسازی ،قیمت
۱۰۰کیسهآردهفتمیلیونتومانبوداماهماکنون
یکواحدصنفیبایدآنرابهقیمت۷۰میلیونتومان
بخرد ».همچنین وی تاکید کرده بود که اجرای یک
شبهاینطرحستونصنفنانحجیمراشکنندهکرد
وتعطیلیصنفنانهایحجیمونیمهحجیممحتمل
است.برایپیگیریشرایطاینصنفدرمشهدابتدا
با رئیــس اتحادیه صنــف نانوایان خراســان رضوی
صحبت کردیم که میزان کاهش تولید نان حجیم را
 30تا 35درصد عنوان کرد اما بازدیدهای میدانی
خبرنگار ما ،حکایت از کاهش بیش از  50درصدی
فروش نانواییها و تمایل برخی نانوایان به تعطیلی
داشــت.به یکی از نانواییهای نــان حجیم قدیمی
شــهر که سالهاســت در بولــوار کالهــدوز فعالیت
دارد،سرمیزنم.نانواییکههمیشهقفسههایشپر
بودباانواعنانهایساندویچی،شیرمال،کنجدی،
کشمشی ،سوخاری و ...حاال قفســهها و ویترینش
بی رونق اســت .حتی یک مشــتری هــم در نانوایی
حضور ندارد و با پرس و جو مطلع میشوم که شاطر
و شــاگردان نانوا و فروشــنده همگی در اتاق مالک
نانواییجلسهگذاشتهاند.
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رابهقیمت 17میلیونتومانمیخریدیم،حاالباید
همان سهمیه را  200میلیون تومان بخریم .حتی
وامیهمبرایماندرنظرنگرفتندکهبرایاینمقدار
افزایش هزینه دستمان باز باشد و بگوییم هزینه ها
از ماههای بعد برمیگردد .از طرفی مردم هم توان
خریدندارندکهالاقلدلمانرابهاینموضوعخوش
کنیم.نان حجیم بعدی در بولــوار آوینی هم خالی
از مشتری اســت ،با فروشــنده که مگس میپراند،
صحبت میکنــم و وضعیــت مشــتریهایش را در
بــازار داغ افزایش قیمتها میپرســم .مــی گوید:
شــرایط افتضاح اســت ،کلمه ای به غیر از افتضاح
پیدا نکــردم تا به شــما بگویم .تعداد مشــتری های
ما در روز از  100نفر به نصف رســیده ،به خصوص
تعداد مشــتری هایی که برای فســت فودهایشــان
نان میبردند بسیار کمتر شــده است  ،آن هایی که
در خانه استفاده میکردند هم دیگر نان سنگک و
بربری میخرند.
•توزیع رابطهای سهمیه آرد!

مالک نانوایــی دیگــری در بولوار حجــاب که فقط

نان باگت فرانسه میفروشد و نانش برای مصارف
خانگــی اســتفاده میشــود ،میگویــد :کاهــش
مشتریها مربوط به روزهای اول بود و حاال شرایط
عــادی اســت و مشــتریهایمان را داریــم .بــه نان
حجیم آزادشــهر هم ســرمیزنیم ،مالــک نانوایی
از اوضاع شــاکی اســت اما گالیه را موثــر نمیداند
و می گوید :بــا افزایش قیمت تعداد مشــتریها به
مرور کم شــد و االن حدود  15روز است که شرایط
خیلی بد شــده و ما در حال برآورد هزینهها هستیم
که ببینیم ادامه کار به همین شــکل برایمان صرفه
دارد یا نه .افزایش قیمــت آرد در کنار اجاره مغازه و
دســتمزد کارگر و پول آب و برق و گاز و از همه مهم
تر نبود مشتری واقعا صرفه ندارد .سهمیه آرد را اگر
آزاد میکردند تا فضا رقابتی باشد خوب بود ،اال نه
تنها آرد را ســهمیهای کردهاند ،بلکه ســهمیهها را
رابطهایتوزیعمیکنند.نانواییهستکه 40سال
ســابقه دارد و انبارش هرگز از آرد خالی نمیشــود
اما کســی به ما اهمیت نمیدهد .اتحادیه نانوایان
هرگزبهماخدماتنداده،همیشهفقطحقعضویت
گرفته و ما را به حال خودمان رها کردهاســت .حاال

هم که کمرمان شکســته و نمیدانیم بایــد چه کار
کنیم ،هنوز به ما نــرخ ندادهاند.فروشــندگان نان
حجیــم در خیابانهــای ده دی ،شــهید بهشــتی و
شــهرک غرب هم از نصف شــدن تعداد مشتری ها
میگوینــد .مالک یــک نانوایی در منطقــه یک هم
میگویــد :ما در طــول روز اگــر  100نفر مشــتری
داشــتیم ،حاال  25مشــتری داریم که خیلی هم با
احتیاطخریدمیکنند.هزینهمردممگرفقطهمین
نان باگت اســت که بگوییم اشــکالی ندارد به جای
هزار تومان شده 3هزار و  500تومان؟
اما رئیس اتحادیه صنف نانوایان مشــهد معتقد
اســت فروش نان حجیم به نسبت گذشته ،کمی
کاهش پیدا کرده و شرایط تغییر چندانی ندارد.
مصطفی کشــتگر میگویــد :در واقع بخشــی از
فروش کــه مربوط بــه مصــرف مغازهها و فســت
فودها بوده ،تغییــر چندانی نداشــته اما کاهش
فروش در ســوپرمارکت ها و هایپرهــا مورد تایید
اســت .موردی هم از جمع آوری و تعطیلی واحد
صنفی در جریان گرانیهای اخیر نداشــته ایم و
حتی در چند روز گذشــته متقاضــی جدید برای
ایجاد واحــد صنفی نــان حجیم داشــتهایم.وی
میافزاید :همیشــه در پی تغییرات این چنینی،
شاید در بازه ای یک هفته ای تا  10روزه از سوی
مــردم مقاومت وجود داشــته باشــد تــا جراحی
اقتصادیتمامشودامابعدهمهچیزبهروالسابق
بازمیگردد و هیچ اتفاق خاصی نمیافتد ،شاید
نه مانند قبل اما مصرف یک مقداری متعادلتر و
واقعیتر میشود.کشــتگر بیان میکند :حدود
 30تــا  35درصــد کاهش تولیــد داشــتیم .هم
اکنون فضا رقابتی است و کسی میتواند در این

وی دربــاره ایــن موضوع کــه برخــی تولیدی ها
با تغییــر در ابعــاد برخــی از اقــام اقــدام به کم
فروشــی می کنند ،مــی گوید :چنیــن چیزی را
من صددرصد تکذیــب می کنــم .این محصول
توسطدستگاهتولیدمیشود.اگرمحصولپنیر
را درست نگهداری کنند ،هیچ آب اندازی ندارد
درغیراینصورتمحصولبهدلیلگرمایبیرون
و...آباندازیخواهدداشت.
•چراکاالنمیدهیم!

وی در پاسخ به ســوال خبرنگار خراسان درباره
ارائــه آمــاری مبنی بــر میــزان مصــرف از موقع
افزایش قیمت می گوید :هنوز بازار را نتوانســته
ایم رصد کنیم چون وزیر  25اردیبهشــت ابالغ
کرده اســت اما طبیعتا مصــرف کاهش پیدا می
کند .هدایت نیــا درباره انبار کردن کاال توســط
مراکز عمــده پخش مــی گوید :مغازه هــا انتظار
دارندکاالییراکهمادرانبارهایمانداریمبهاین
ها بدهیم تا با قیمت باال بفروشند .ما هم این کار
را نمی کنیم و برای این که جلوی این کار گرفته
شودگفتهایمبیشتربهفروشگاههایزنجیرهای
عرضه کنند چون دولت مجوز افزایش قیمت را
داده و مغازه ها هم می خواهند اســتفاده کنند و
گرانتربفروشند،علتاینکهبهمغازههاعرضه
نمی شود ،همین است وگرنه هیچ دلیلی برای
عرضهنکردنبهبازارنداریم.البتهاینچیزیکه
می گویید برای من بعید اســت که فروشــگاهی
درخواست کرده باشــد و ما جنس نداده باشیم،
چنینچیزینیست.
کاظم رضایی ،مدیر اتحادیــه گاوداران صنعتی
استاننیزدربارهوضعیتلبنیاتمیگوید:باید
چند روزی بگذرد تا بازار به ثبات برسد تا بتوانیم
باتوجه به شرایط بازار نظر بدهیم چون در بحث
عرضهوتقاضایکبارهشوکیبهبازارواردشدهکه
بهنظرمنیازبهگذشتزماناستتابازاربهطرف
ثبات برود .بعضی هــا مصوبه را کامــل و بعضی
ها 50درصد رعایت می کننــد .االن نمی توانم
هیچگونهنظریبدهم.بعضیهاشیرراباقیمت
مصوب می گیرند و برخی نمی گیرند و مصرف
ممکناستکمشدهباشد.ویدربارهعرضهشیر
میگوید:هیچکسشیردستشنماندهوهمهآن
عرضهمیشود.
چرخه بماند که کیفیت بهتری داشته باشد و بتواند
هزینه تولیدش را پایین بیاورد .نانواهایی میتوانند
در این بــازار بماننــد که هــم خلوتتر باشــند و هم
دستگاههایشان را به روز کنند.
•قیمت نان فانتزی نزولی شده است

رئیساتحادیهصنفنانحجیمازنزولیشدنروند
قیمتها نسبت به روزهای اول افزایش قیمت نان
حجیم میگویــد و ادامه میدهــد :قیمت ها طی
چند روز اخیر روند نزولی پیدا کرده اســت ،یعنی
نان باگتی که در گذشته  660تومان بود با اصالح
قیمت ها به سه هزار و خرده ای تومان رسیده بود
ولی خود مــن در روزهــای اخیر با قیمــت کمتر از
این نان حجیم تهیه کــردم.وی در خصوص اعالم
نرخهای جدید به نانواییها میگوید :فکر میکنم

اخبار
اقتصادی

مدیرعامل نیروگاه سیکل ترکیبی
فردوسی مشهد :

دومین واحد بخار نیروگاه تابستان
امسال وارد مدار می شود

مدیرعامل نیروگاه سیکلترکیبی فردوسی مشهد
گفت :دومیــن واحد بخــار این مجموعــه به ظرفیت
 160مگاوات ،اوج تابستان امســال به بهرهبرداری
خواهد رسید.به گزارش پایگاه اطالعرسانی وزارت
نیرو(پاون)«،فریبرزموتمنی»بااعالماینخبر،افزود:
این نیــروگاه دارای شــش واحــد گاز 159مگاواتی
و ســه واحد بخار  160مگاواتی اســت کــه عملیات
ساختواحدهایبخارایننیروگاهدرقالبطرحهای
بیعمتقابلدردستورکارقرارگرفتهاست.
وی ادامه داد :ماموریت اصلی طرحهای بیعمتقابل
ساخت بخش بخار نیروگا ه ســیکلترکیبی از محل
منابــع حاصــل از صرفهجویــی ســوخت اســت و در
همین راســتا ســاخت بخش بخار نیروگاه فردوسی
طیقراردادبیعمتقابلمیانشرکتمادرتخصصی
تولید نیــروی بــرق حرارتــی و تولید برق تــوس مپنا
منعقد شده اســت و مکانیزم بازگشت ســرمایه آن از
محلصرفهجوییسوختخواهدبود.موتمنیاضافه
کرد :در نیروگاههای گازی ،حرارت واحدها از اگزوز
بخش گاز با درجه حرارتی بین  ۵۴۰تا  ۶۰۰درجه
سانتیگرادبهمحیطبیرونیمیرودکهعالوهبرهدر
رفتانرژی،باعثافزایشانتشارگازهایگلخانهای
میشودامادراینطرحبااستفادهازحرارتخروجی
اگزوزواحدهایگازیوهدایتآنبهتجهیزاتبخش
بخار ،انــرژی الکتریکــی تولید میشــود.وی میزان
سرمایهگذاریصورتگرفتهبرایساختواحدهای
بخار این نیروگاه را حــدود  12هزار میلیــارد تومان
برشــمرد و افــزود :در مدت ســاخت واحدهــای این
پروژه 800نفربهصورتمستقیموهزارو 500نفربه
صورتغیرمستقیممشغولفعالیتهستندکهطبق
برنامه ،واحد دوم بخار ،اوج تابســتان امسال و واحد
سومنیزاوجتابستانسالآیندهواردمدارمیشود.

رفعتصرفازاراضیملی
بهارزش 9میلیاردریال
فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن
خراســان رضــوی از خلــع یــد و رفع تصــرف 300
مترمربع از اراضی ملی در شهرستان تربت حیدریه
به ارزش 9میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل
راه و شهرســازی خراســان رضوی ،سرهنگ مجید
علی نیا فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و
مسکن خراسان رضوی گفت :طی گشت زنی های
یگانحفاظتسازمانملیزمینومسکندراراضی
شهرستان تربت حیدریه ،مشاهده شد شخصی در
زمینی به مساحت  300مترمربع که ارزش ریالی
آن  9میلیارد ریال بوده اقدام به پی کنی در اراضی
دولتی کرده اســت که با آرای صادر شــده از مراجع
قضایی برای قلع و قمــع و رفع تصــرف این اراضی
اقدام شــد .فرمانده یــگان حفاظت ســازمان ملی
زمین و مسکن خراســان رضوی همچنین به نقش
مهم گزارش های مردمی در جلوگیری از تصرفات
اراضی دولتی اشــاره کرد و گفت :گشــت حفاظت
اراضــی ایــن اداره کل به صورت مســتمر مشــغول
بازدید از حوزه استحفاظی است و با هرگونه تصرف
اراضی ملی به شدت برخورد می کند.
سازمان حمایت در هفته جاری قیمتها را اعالم
خواهد کرد.آزاد شــدن قیمــت آرد و بــه دنبال آن
افزایش حدود ســه برابری قیمت نانهای حجیم
و نیمه حجیم در چند روز گذشــته موجب کاهش
چشمگیر مشتریان نان های فانتزی چه در حوزه
مصارف خانگی و چه در بخش اغذیه فروشی ها و
ساندویچی ها شد .کاهش قدرت خرید مردم و در
پی آن کاهش فروش نان های فانتزی از یک جهت
نشان دهنده خالی شدن سبد مصرفی مردم است
اما از سوی دیگر به دنبال اصالح قیمتها ،دست
دالالن و ســودجویان از یارانهها قطع میشــود تا
به مــرور آرامش بر بــازار حاکم شــود و بخش قابل
توجهی از مردم که به دلیل ارزانی نان بیش از حد
نیاز خریــد میکردند و دورریز زیادی داشــتند ،بر
اساس نیاز واقعی و به دور از اسراف خرید کنند.

