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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

اقتصاد

3

مقصر صف نان؛ سودجویان یا نبود نظارت؟
مقصر صف های نان در شیروان و بجنورد چه کسی است؛ سودجویان یا نبود نظارت یا مدیریت؟ در حالی که فصل
برداشت گندم است و کمبودی از لحاظ آرد به طور طبیعی نباید باشد دلیل آن چیست که صف های طوالنی نان ابتدا در
شهر شیروان تشکیل شد و بعد این ویروس به بجنورد رسید؟ خبرهای اعالم شده و نشده حاکی از سودجویی است ولی

شیری
صــف نــانــوایــی هــا در بــجــنــورد چند روز
است که آغاز شده و با وجود وعده دست
اندرکاران برای رفع مشکل هنوز هم ادامه
دارد و شهروندان برای تهیه نان باید مدت
زیادی در نوبت بمانند .گزارش خبرنگار
ما از نقاط مختلف شهر بجنورد حاکی
است ،عالوه بر صف هایی که در نانوایی
های مرکز استان ایجاد شده بود بسیاری
از آن هــا ســاعــت  12دیــگــر نــانــی بــرای
عرضه نداشتند و تعطیل بودند یا آخرین
دقایق پخت ظهر را سپری می کردند و به
مراجعه کنندگان اعالم می کردند که در
صف نمانید چون نان نمی رسد.در همین
راستا بسیاری از شهروندان با دست خالی
نانوایی ها را ترک کردند.
یکی از شهروندان که به گفته خود مدت
زیــادی بــرای تهیه نان در صف مانده بود
گفت :این روزها نانوایی ها زودتر ساعت
کاری شان به اتمام می رسد و تعطیل می
شوند در حالی که صف نانوایی ها هم
شلوغ شده است.
در این میان تهیه نان توسط روستاییان
از نانوایی های شهر ،مسئله دیگری است
که یکی از شهروندان به آن اشــاره کرد و
گفت :از آن جایی که تعداد نانوایی ها در

روستاها کم است ،برخی روستاییان نان
مورد نیازشان را از شهر تهیه می کنند که
این موضوع این روزها باعث شلوغی صف
نانوایی ها شده است.
به گفته او ،برای رفع مشکل موجود باید
توزیع آرد و عرضه نــان مدیریت شــود تا
نانوایی ها حداقل در زمــان کــاری شان
تعطیل نباشند.
او افزود :در شرایط فعلی با نانوایی های
تعطیل زیادی مواجه می شویم در حالی
که باید در این فصل از سال که مسافران
در رفت و آمد هستند نانوایی کشیک هم
در نظر گرفته شود.
رئیس اتحادیه نانوایان بجنورد در ابتدای
صحبت خود ،نبود خودروهای حمل آرد
را دلیل اصلی کمبود نان و شلوغی نانوایی
ها دانست و در عین حال تردد مسافران
و همچنین تأمین نان عمده روستاییان
از شهر را از دیگر دالیل شلوغی نانوایی
ها ذکر و اظهار کرد :طی جلسه هایی که
در روزهای اخیر برگزار شد 25 ،نانوایی
کشیک در نظر گرفته شد که به هر کدام
دو کیسه آرد اضــافــه تحویل داده می
شود تا مردم با مشکل کمبود نان مواجه
نشوند«.رحمتی» نبود نانوایی کشیک در
دو سال اخیر را از دیگر مشکالت در این
بخش ذکر و خاطرنشان کرد :در حالی که

براساس سرانه جمعیت آرد داده می شد
اداره غله ،آرد مازاد برای تحویل نداشت و
همین مسئله باعث بروز این مشکالت شد.
او ادامــه داد :از آن جایی که سهمیه آرد
روستایی کم است عمده روستاییان نان
مــورد نیازشان را از داخــل شهر تهیه می
کنند و به همین خاطر این مشکالت ایجاد

چگونه است که نتیجه تالش دستگاه های متولی به خوبی محسوس نیست تا آن جا که صف ها همچنان در شیروان مردم را
رنج می دهد و در بجنورد نیز این ویروس در حال افزایش است؟ اگر چه گویا استاندار هم پنج شنبه شب جلسه ای در این
خصوص داشته که گزارشی از آن رسم ًا اعالم نشده است مردم انتظار دارند دستگاه های متولی قدم ها را بلندتر بردارند.

شده است.در این میان رئیس اتاق اصناف
مرکز استان گفت :وقتی چنین مشکالتی
پیش می آید بخش دولتی عالوه بر تشکیل
شورای آرد و نان باید از بخش خصوصی
هم بــرای بررسی مشکالت و مشورت و
همفکری دعــوت کند که تاکنون چنین
اتفاقی نیفتاده است«.امیدوار» اضافه کرد:

قیمت نان طی  4تا  5سال تغییر نکرده و
ســال گذشته  10درصــد افــزایــش یافت
اما با توجه به هزینه های جانبی ،حامل
های انــرژی ،بیمه تأمین اجتماعی ،بیمه
کارگری و ...فشار زیادی به آن ها وارد می
شود بر همین اساس قیمت نان باید تغییر
کند.

از آن جایی که
سهمیهآرد
روستایی کم
است عمده
روستاییان
نان مورد
نیازشان را از
داخلشهرتهیه
می کنند و به
همینخاطر
اینمشکالت
ایجاد شده
است

به گفته او ،سال های قبل برای توزیع آرد و
جا به جایی نانوایی ها اتحادیه تصمیم می
گرفت اما هم اکنون اختیاری ندارد ولی به
دلیل تسویه حساب هایی که انجام نمی
شود ،آرد به موقع حمل نمی شود.
وی تــوزیــع آرد در روســتــاهــا را از دیگر
مشکالت در این بخش دانست که شرکت
های حمل و نقل ،خودرو برای حمل آرد
به روستاها ندارند ،به همین دلیل یکی
از درخواست های اتحادیه این است که
شــرکــت هــای حمل و نقل بــه خــودشــان
واگذار شوند.
«ام ــی ــدوار» تصریح ک ــرد :بــایــد شرایطی
فراهم شود تا به نانوایی هایی که کیفیت
خــوبــی دارنـــد بتوانیم سهمیه بیشتری
بدهیم تا پخت بیشتری داشته باشند اما
این تصمیمات در شورای آرد و نان گرفته
مــی شــود در حالی کــه جلسه ایــن شــورا
هر  4ماه تشکیل می شــود.در این میان
رئیس سازمان صمت خراسان شمالی که
متولیان امر در این بخش ها را موظف به
پاسخگویی دانست گفت :چند ماه قبل
شورای آرد و نان تشکیل شد و مشکالت
حمل و نقل در دستور کار قرار گرفت که
بخشی از مشکالت برطرف شد و بخشی
هم مربوط به تأمین خــودروســت که هم
اکــنــون عـــاوه بــر خ ــودروه ــای ملکی از

خودروهای استیجاری هم استفاده می
کنند که با مشکالتی مواجه شده اند«.رضا
فیروزه» به جلسه پنج شنبه شب با استاندار
کــه بـــرای کــاهــش سهمیه آرد نــانــوایــان
متخلف و افزایش سهمیه نانوایان درستکار
تصمیم گیری شده است نیز اشاره کرد و
افزود :برای جلوگیری از افزایش مشکالت
نانوایی ها ،تشدید نظارت بر فعالیت آنها
شــروع شــده اســت و نــانــوایــان متخلف به
تعزیرات حکومتی معرفی می شوند.
به گفته او ،اگر نانوایی به هر دلیلی عرضه
آرد خارج از شبکه داشته باشد که در ظاهر
امر مشخص نباشد ،میزان مصرف آب و گاز
به ازای هر کیسه را بررسی می کنیم.
«فیروزه» افزایش سهمیه آرد در مسیرهایی
که مسافران بیشتری تردد دارند و تعیین
نانوایی کشیک را از جمله اقدامات انجام
شده در روزهای اخیر ذکر و در عین حال
به افزایش هزینه های نانوایی ها نسبت
به سال گذشته اشاره کرد و گفت :در این
بخش دیگر دغــدغــه ای وجــود ن ــدارد اما
بــرای شرکت حمل و نقل هم بنا شــده به
منظور تهیه وسیله حمل آرد ،درخواستی به
استاندار داده شود و از تردد تکراری طی ماه
برای نانوایانی که تخلف ندارند جلوگیری
شود و این نانوایان سهمیه یک ماه شان را
بتوانند در یک مرحله دریافت کنند.

اخبار

اختصاص  156میلیارد ریال قیر رایگان به استان

شکر  3750تومانی در راه استان

محکومیت لوله کش متخلف

شیری 156 -میلیارد ریال قیر رایگان تا پایان تیر به خراسان شمالی اختصاص یافت.
طرح هادی در  200روستا از  355روستای خراسان شمالی تکمیل شده و در  155روستا
این طرح ناتمام مانده است و با توجه به تخصیص اعتبار به تدریج تکمیل خواهد شد.معاون
عمرانی بنیاد مسکن خراسان شمالی با اشــاره به بازنگری  30روستا از محل اعتبارات
عمرانی سال گذشته گفت :از محل این اعتبارات ،طرح آسفالت در  305روستا اجرا و از
محل طرح مشارکت دهیاری ها هم  127روستا آسفالت شده است«.صابری» افزود :با توجه
به تخصیص اعتبارات ،آسفالت و طرح هادی روستایی در استان اجرا می شود.

شیری -شکر  3750تومانی بسته بندی تنظیم بازار به زودی به استان می رسد و توزیع می شود.در حالی که سازمان
حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کشور پس از آنالیز قیمت ها اجازه فروش بسته  900گرمی شکر به نرخ
 4هزار تومان را داده ،رئیس سازمان صمت خراسان شمالی از عرضه این بسته ها به نرخ  3750تومان در استان خبر
داد و گفت :برای این که شکر تنظیم بازار را کمتر از نرخ مصوب در استان توزیع کنیم ،هزینه های خدماتی را که ارائه
می شود کمتر می کنیم.به گفته «فیروزه» برای این که این شکر  250تومان کمتر از دیگر نقاط کشور عرضه شود،
اعضای ستاد تنظیم بازار استان ،زمان زیادی را صرف کرده اند.او به حضور مدیر کارخانه و برنامه ریزی برای کاهش
هزینه ها نیز اشاره کرد که در راستای تصمیم گیری برای توزیع شکر با نرخ کمتر از تنظیم بازار انجام شده است.

صدیقی -یک لوله کش متخلف به خاطر کم فروشی در خدمات و گران فروشی به پرداخت جزای نقدی  90میلیون
ریال محکوم شد .به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی ،یک لوله کش که به گران فروشی و کم فروشی
در خدمات لوله کشی اقدام می کرد با شکایت یکی شاکی در تور تعزیرات گرفتار شد .پرونده این متخلف در شعب
ویژه تعزیرات مورد رسیدگی قرار گرفت و لوله کش بابت قانون گریزی و گران فروشی طبق قانون صنفی برای بار
اول به پرداخت جزای نقدی  26میلیون و  260هزار ریال در حق دولت و  13میلیون و  280هزار ریال نیز در حق
شاکی محکوم شد .البته «سیدالموسوی» اعالم کرد :متخلف بابت کم فروشی نیز به پرداخت جزای نقدی  33میلیون
و  440هزار ریال در حق دولت و  16میلیون و  720هزار ریال در حق شاکی محکوم شد.

