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معاونآموزشمتوسطه
آموزش و پرورش خراسان رضوی خبر داد:

فرماندار کاشمر
در شورای اداری :

65درصد از بازماندگان ازتحصیل
جذب مراکز آموزشی نشدند

آشفتگی در بازار مردم را
بیشتر از گرانی آزار میدهد
رئیسسازماننظامپزشکی
مشهد:
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گزارشی از وضعیت
لبنیاتیهایمشهدبعد از
تغییراتقیمتی
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کاهشچشمگیرمشتریاننانهایحجیم وساندویچی

نانفانتزیهابهتعادلرسید

شمارشمعکوس
ساختنخستین
معراج شهدای کشور
در گناباد
صفحه2

کاهش تقاضا در بازار
لبنیات
صفحه1

کشف 7500کیلو
آرد و برنج در مهوالت
وکاشمر
صفحه3
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سخنگویوزارتامورخارجه:

برگزاری رزمایش
گردان های الی بیت
المقدس در بردسکن و
تربتحیدریه

پیگیرحقابه
ایراناز رودخانه
هریرود ازمجاری
حقوقیهستیم

گزارشی درباره تاثیر
بارندگیهای بهاره
برذخیره بزرگترین
سد استان
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ذخیره
سد دوستی
فقط  27درصد!

معاونوزیردادگستری
درمشهدخواستارشد:

وحدت رویه دادگاهها
در پروندههایکودکان
صفحه2

پیگیریمطالبهقدیمی
شهرستانبردسکن



صفحه2

عکس :خراسان-آرشیو

بارش های اردیبهشــت امســال شاید
این تصــور را بــرای برخــی از مــردم به
وجود بیاورد کــه ذخیره آبی مناســبی
در ســد دوســتی به عنوان بزرگ ترین
سد استان و تامین کننده بخشی از آب
شرب مشهد به وجود آمده ...

صدور مجوز پذیرش
رشتهپزشکی از مهر
ماه درتربت حیدریه

صفحه4

کاهش چشمگیر مشتریان نان های حجیم و ساندویچی

نان فانتزیها بهتعادل رسید

مریمترسول -درروزهایگذشتهرئیساتحادیه
نحجیمونیمهحجیمکشوراعالمکرد«:قیمت
نا 
آردبرایتولیدکنندگاننانهایفانتزی ۱۰برابر
شدهوفروشایننانهادرکشور ۶۰تا ۷۰درصد
کاهشپیداکردهاست.پیشازآزادسازی،قیمت
۱۰۰کیســه آرد هفت میلیون تومان بــود اما هم
اکنون یک واحد صنفــی باید آن را بــه قیمت ۷۰
میلیون تومان بخرد ».همچنیــن وی تاکید کرده
بود که اجرای یک شبه این طرح ستون صنف نان
حجیم را شــکننده کرد و تعطیلی صنف نانهای
حجیمونیمهحجیممحتملاست.برایپیگیری
شرایط این صنف در مشهد ابتدا با رئیس اتحادیه
صنف نانوایان خراســان رضــوی صحبت کردیم
که میزان کاهش تولیــد نان حجیــم را  30تا 35
درصد اعالم کرد اما بازدیدهای میدانی خبرنگار
ما ،حکایت از کاهش بیش از 50درصدی فروش
نانواییهاوتمایلبرخینانوایانبهتعطیلیداشت.
به یکــی از نانواییهــای نان حجیم قدیمی شــهر
که سالهاســت در بولوار کالهدوز فعالیت دارد،
سرمیزنم.نانواییکههمیشهقفسههایشپربود
با انواع نانهای ساندویچی ،شیرمال ،کنجدی،
کشمشی،سوخاریو...حاالقفسههاوویترینش
بی رونق است .حتی یک مشــتری هم در نانوایی
حضورنداردوباپرسوجومطلعمیشومکهشاطر
و شاگردان نانوا و فروشنده همگی در اتاق مالک
نانواییجلسهگذاشتهاند.
•بعداز 25سالمیخواهیمنانواییرابفروشیم

در مــدت زمان یک ربعــی که منتظر تمام شــدن
جلس ه میشوم حتی یک مشتری هم پا به نانوایی
نمیگــذارد .مالــک نانوایی میگویــد :به موقع
آمدید ،جلســه ما درباره این بود که اگر مشــتری
خوب پیدا شد نانوایی را بفروشیم و برویم پی یک
کار دیگر ،پس از  25ســال زحمت و کسب آبرو،
امروز به این فکر میکنیم که اصال میشود به کار
ادامه داد؟ او ادامه میدهد :شــاطر و شاگردان
حقوق بیشــتری میخواهنــد و نمیدانند ما که
ماهی  280کیســه آرد را به قیمــت  17میلیون
تومــان میخریدیم ،حــاال باید همان ســهمیه را
 200میلیــون تومــان بخریــم .حتــی وامی هم
برایمــان در نظــر نگرفتنــد که بــرای ایــن مقدار
افزایش هزینه دستمان باز باشد و بگوییم هزینه
ها از ماههــای بعد برمیگــردد .از طرفــی مردم
هم توان خریــد ندارند که الاقل دلمــان را به این
موضوع خوش کنیم.نان حجیم بعدی در بولوار
آوینی هم خالی از مشــتری اســت ،با فروشــنده

که مگــس میپراند ،صحبت میکنــم و وضعیت
مشــتریهایش را در بازار داغ افزایش قیمتها
میپرسم .می گوید :شرایط افتضاح است ،کلمه
ای غیر از افتضاح پیــدا نکردم تا به شــما بگویم.
تعداد مشتری های ما در روز از  100نفر به نصف
رسیده ،به خصوص تعداد مشتری هایی که برای
فســت فودهایشــان نان میبردند بســیار کمتر
شده ،آن هایی که در خانه استفاده میکردند هم
دیگر نان سنگک و بربری میخرند.
•توزیعرابطهایسهمیهآرد!

مالک نانوایی دیگــر در بولوار حجاب که فقط نان
باگت فرانســه میفروشــد و نانش برای مصارف
خانگــی اســتفاده میشــود ،میگویــد :کاهش
مشتریهامربوطبهروزهایاولبودوحاالشرایط
عادی اســت و مشــتریهایمان را داریــم .به نان
حجیم آزادشــهر هم ســرمیزنیم ،مالک نانوایی
از اوضاع شاکی اســت اما گالیه را موثر نمیداند
و می گوید :با افزایش قیمت تعداد مشــتریها به
مرور کم شد و االن حدود 15روز است که شرایط
خیلیبدشدهومادرحالبرآوردهزینههاهستیم
کهببینیمادامهکاربههمینشکلبرایمانصرفه
دارد یا نه .افزایش قیمــت آرد در کنار اجاره مغازه
و دســتمزد کارگر و پــول آب و بــرق و گاز و از همه
مهم تر نبود مشــتری واقعا صرفه ندارد .ســهمیه
آرد را اگر آزاد میکردند تا فضا رقابتی باشد خوب
بود ،ولی نه تنها آرد را ســهمیهای کردهاند ،بلکه
ســهمیهها را رابطــهای توزیع میکننــد .نانوایی
هســت که 40ســال ســابقه دارد و انبارش هرگز
از آرد خالــی نمیشــود امــا کســی به مــا اهمیت
نمیدهد .اتحادیــه نانوایان هرگز بــه ما خدمات
نداده ،همیشــه فقط حق عضویت گرفته و ما را به
حالخودمانرهاکردهاست.حاالهمکهکمرمان
شکســته و نمیدانیــم باید چــه کار کنیــم ،هنوز
به ما نــرخ ندادهاند.فروشــندگان نــان حجیم در
خیابانهایدهدی،شهیدبهشتیوشهرکغرب
هم از نصف شــدن تعداد مشــتری ها میگویند.
مالک یک نانوایی در منطقه یک هم میگوید :ما
در طول روز اگر 100نفر مشــتری داشتیم ،حاال
 25مشــتری داریم که خیلی هم با احتیاط خرید
میکنند .هزینه مردم مگر فقط همین نان باگت
استکهبگوییماشکالینداردبهجایهزارتومان
شــده3هزار و 500تومــان؟ اما رئیــس اتحادیه
صنــف نانوایان مشــهد معتقد اســت فــروش نان
حجیم به نسبت گذشته ،کمی کاهش پیدا کرده
و شــرایط تغییر چندانی ندارد .مصطفی کشتگر
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میگوید :در واقع بخشــی از فروش که مربوط به
مصرفمغازههاوفستفودهابوده،تغییرچندانی
نداشــته اما کاهش فــروش در ســوپرمارکت ها و
هایپرهاموردتاییداست.موردیهمازجمعآوری
وتعطیلیواحدصنفیدرجریانگرانیهایاخیر
نداشــته ایم و حتی در چند روز گذشته متقاضی
جدیــد بــرای ایجــاد واحــد صنفــی نــان حجیم
داشتهایم.وی میافزاید :همیشه در پی تغییرات
این چنینی ،شاید در بازه یک هفته ای تا 10روزه
ازسویمردممقاومتوجودداشتهباشدتاجراحی
اقتصادیتمامشودامابعدهمهچیزبهروالسابق
بازمیگردد و هیچ اتفاق خاصی نمیافتد ،شاید
نه مانند قبل اما مصرف یک مقداری متعادلتر و
واقعیتر میشود.کشــتگر بیــان میکند :حدود
 30تا 35درصدکاهشتولیدداشتیم.هماکنون
فضایرقابتاستوکسیمیتوانددراینچرخه
بماندکهکیفیتبهتریداشتهباشدوبتواندهزینه
تولیــدش را پایین بیــاورد .نانواهایــی میتوانند
در این بــازار بمانند کــه هم خلوتتر باشــند و هم
دستگاههایشانرابهروزکنند.
•قیمتنانفانتزینزولیشدهاست

رئیس اتحادیه صنــف نان حجیم از نزولی شــدن
روندقیمتهانسبتبهروزهایاولافزایشقیمت
نانحجیممیگویدوادامهمیدهد:قیمتهاطی
چند روز اخیر روند نزولی پیدا کرده اســت ،یعنی
نانباگتیکهدرگذشته 660تومانبودبااصالح
قیمت ها به ســه 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
نرخهایجدیدبهنانواییهامیگوید:فکرمیکنم
سازمان حمایت در هفته جاری قیمتها را اعالم
خواهد کــرد .آزاد شــدن قیمت 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
پیآنکاهشفروشنانهایفانتزیازیکجهت
نشاندهندهخالیشدنسبدمصرفیمردماست
اما از سوی دیگر به دنبال اصالح قیمتها ،دست
دالالن و سودجویان از یارانهها قطع میشود تا به
مرورآرامشبربازارحاکمشودوبخشقابلتوجهی
ازمردمکهبهدلیلارزانینانبیشازحدنیازخرید
میکردند و دورریز زیادی داشــتند ،بر اساس نیاز
واقعیوبهدورازاسرافخریدکنند.

برق قطب
معدنیاستان
لنگ110
میلیارداعتبار!
صفحه3

گزارشی از وضعیت لبنیاتی های مشهد بعد از تغییرات قیمتی

کاهشتقاضادربازارلبنیات

بهاره موفقی « -قیمت لبنیات تقریبــا دو برابر و
میزان خریدشان کم شــده است .االن بسته های
پنیر را هــم که باز مــی کنیــم ،اطراف و بــاالی آن
خالی اســت و داخلش آب می ریزند که مشخص
نشــود وزن پنیــر را کــم کــرده اند» .ایــن صحبت
های یکی از فروشنده های سوپرمارکت در شهر
است .طی روزهای اخیر آن طور که دبیر اتحادیه
تولیدکنندگان و صنایع لبنی اســتان می گوید با
یکاعالمتلفنیوغیررسمیوزیرجهادکشاورزی
قیمت لبنیــات افزایــش تقریبا دوبرابری داشــته
است .از نظر فعاالن این صنف ،بازار لبنیات دچار
شوکشدهوهنوزبهثباتنرسیدهومیزانمصرف
مردم کاهش پیدا کرده اســت .از ســوی دیگر ،در
حالی که دبیــر اتحادیه تولیدکننــدگان و صنایع
لبنیاستانصحبتازکاهش 30تا 40درصدی
عرضه شــیر مــی کنــد ،مدیــر اتحادیــه گاوداران
صنعتیاستانمیگوید:تمامشیرعرضهمیشود.
ناگفتهنمانددبیراتحادیهتولیدکنندگانوصنایع
لبنیاستانادعامیکندبهرغماعالماینموضوع
کهواحدهامیتوانندباقیمتجدیداقدامبهفروش
لبنیاتکنند،مابهواحدهااعالمکردهایملبنیات
راباهمانقیمتقدیمبهفروشبرسانند،درحالی
که در بازدید میدانی ما مشــخص شــد واحدها با
قیمتجدیداقدامبهفروشمیکنند.
•افزایشقیمتلبنیاتوکاهشتقاضا

وارد یکی از لبنیات فروشی ها در بولوار معلم می
شوم .فروشــنده درباره قیمت لبنیات می گوید:
تقریباپنجروزاستکهلبنیاتگرانشدهوفروش
ما یک دهم کاهش یافته اســت .پنیر سفید را31
هزار تومان می فروختیم اما االن  61هزار تومان
شــده اســت .شــیر کیلویی 7هزار و  500تومان
بوده اما االن  13هزار تومان شده است .مشتری
قبال پنج کیلو شیر می خرید اما االن یک کیلو می
خرد.خامه 80هزارتومانبودهامااالن 110هزار
تومان شده و خرید مشتری از نیم کیلو به صد گرم
رسیده اســت .علت گرانی هم این بوده که یارانه
خوراکدامرابرداشتهاند.
یکیدیگرازفروشندههایلبنیاتمیگوید:یک
هفته اســت که قیمت لبنیات تقریبا دو برابر شده
است .یک ظرف ماســت  20هزار تومان بوده اما
االن 35هزار تومان شده است .شیر قبال کیلویی
 8هزار تومان بود اما االن اعــام کردند  15هزار
تومان فروخته شود .االن همین شیرهای پاکتی
هم که هشــت هزار و  200تومان بوده 15،هزار
تومانشدهاست.

•کاهش وزن لبنیات و توزیع نشدن آن در بازار

فروشندهیکیازمغازههایلبنیاتفروشیدرباره
وضعیت لبنیات می گوید :عمده فروش ها حلب
هایپنیرراانبارمیکردندودرهمینچندروزکه
گران شد ،نمی فروختند .یکی از فروشنده های
سوپرمارکتنیزدراینبارهمیگوید:شرکتهای
پخش لبنیات یک هفته اســت برای ما کاال توزیع
نکردند و می گویند دو ســه روز دیگــر صبر کنید.
قیمت ماســت یک کیلویی  15هــزار تومان بوده
اما االن همان ماست  25هزار تومان شده است.
خریدوفروشمکاهشپیداکردهاست.یکیدیگراز
فروشندههایسوپرمارکتدربارهوضعیتلبنیات
میگوید:قیمتلبنیاتتقریبادوبرابرشدهوهمه
مشتریهایماازیککنارناراضیهستندومیزان
خریدشان کم شده اســت .االن بسته های پنیر را
همکهبازمیکنیم،اطرافوباالیآنخالیاست
وداخلشآبمیریزندکهمشخصنشودوزنپنیر
را کم کرده اند .چند مدت بود جنس برای ما نمی
آوردند و می گفتند بار نیست .بعد بازار مصلی که
می رویم کلی پنیر در انبارهایشــان می بینیم که
واردبازارنمیکنند.
•افزایشحدود2برابریقیمتلبنیات

مهدی هدایت نیا ،دبیــر اتحادیه تولیدکنندگان
و صنایــع لبنــی اســتان دربــاره افزایــش قیمت
لبنیات می گوید :قیمت لبنیات را وزیر جهاد25
اردیبهشــت اعالم کــرد .قیمت چربــی 80هزار
تومانی 150 ،هزار تومان شــد .فعال چهار قلم به
طور غیر رسمی و تلفنی ابالغ شده اما ما به دنبال
ابالغ رسمی هستیم .این چهار قلم عبارت اند از:
شیر نایلونی 1.5درصد چربی با قیمت  15هزار
تومان ،پنیر یواف 400گرمــی با قیمت 37هزار
تومان ،شــیر بطری1.5درصد چربی لیتری18
هزار تومان و ماست2.5کیلویی 49هزار و800
تومان.ویمیافزاید:لبنیاتافزایشقیمتحدود
دوبرابریداشتهاست.افزایشقیمتهمبهدلیل
افزایش قیمت نهاده ها ،حقوق و دستمزد ،هزینه
حملونقل،قیمتشیرو...بودهاست.
وی خاطرنشــان مــی کنــد :مــا دربــازار بیشــتر
محصوالت مان را با قیمت قدیم عرضه می کنیم.
بهرغماینکهبهماگفتندمیتوانیدبدونتعویض
برچسب افزایش قیمت داشــته باشید و با قیمت
جدیدبفروشیدامامابهواحدهایماناعالمکرده
ایمکهچنینکاریرانکنند.
دبیراتحادیهتولیدکنندگانوصنایعلبنیاستان
دربــاره وضعیت بــازار لبنیــات بیان مــی کند :با

افزایشقیمتکششدربازارکاهشپیداکردهوما
نمیدانیمباشیراضافهکارخانجاتچهکارکنیم.
میزان عرضه شــیر کارخانجات بــه دلیل کاهش
تقاضا 30تا 40درصدکاهشپیداکردهاست.
•تکذیبادعایکمفروشی

ویدربارهاینموضوعکهبرخیتولیدیهاباتغییر
در ابعــاد برخی از اقــام اقدام به کم فروشــی می
کنند ،مــی گوید :چنین چیــزی را من صددرصد
تکذیبمیکنم.اینمحصولتوسطدستگاهتولید
می شــود .اگر محصول پنیر را درســت نگهداری
کنند ،هیچ آب انــدازی ندارد درغیــر این صورت
محصول به دلیل گرمــای بیــرون و...آب اندازی
خواهدداشت.
•چراکاالنمیدهیم!

وی در پاســخ به ســوال خبرنگار خراســان درباره
ارائهآماریمبنیبرمیزانمصرفازموقعافزایش
قیمت می گوید :هنوز بازار را نتوانســته ایم رصد
بکنیم چون وزیر 25اردیبهشت ابالغ کرده است
اماطبیعتامصرفکاهشپیدامیکند.هدایتنیا
دربارهانبارکاالتوسطمراکزعمدهپخشمیگوید:
مغازههاانتظاردارندکاالییراکهمادرانبارهایمان
داریم به این ها بدهیم تا با قیمت باال بفروشند .ما
هم این کار را نمی کنیم و برای این که جلوی این
کار گرفته شود گفته ایم بیشــتر به فروشگاه های
زنجیره ای عرضه کنند چون دولت مجوز افزایش
قیمت را داده و مغازه ها هم می خواهند استفاده
کنند و گران تر بفروشند ،علت این که به مغازه ها
عرضه نمی شود ،همین است وگرنه هیچ دلیلی
برایعرضهنکردنبهبازارنداریم.البتهاینچیزی
که می گویید برای من بعید است که فروشگاهی
درخواســت کرده باشــد و ما جنس نداده باشیم،
چنینچیزینیست.کاظمرضایی،مدیراتحادیه
گاودارانصنعتیاستاننیزدربارهوضعیتلبنیات
می گوید :بایــد چند روزی بگذرد تا بــازار به ثبات
برسدوبتوانیمباتوجهبهشرایطبازارنظربدهیم.
چون در بحث عرضــه و تقاضا یک باره شــوکی به
بازار وارد شــده که بــه نظرم نیاز به گذشــت زمان
است تا بازار به طرف ثبات برود .بعضی ها مصوبه
را کامل و بعضی ها 50درصــد رعایت می کنند.
االن نمی توانم هیچ گونه نظری بدهم .بعضی ها
شــیر را با قیمت مصوب می گیرنــد و برخی نمی
گیرند و مصرف ممکن است کم شــده باشد .وی
دربارهعرضهشیرمیگوید:هیچکسشیردستش
نماندهوهمهآنعرضهمیشود.

