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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

اقتصاد

3

گرانی زیرپوستی میوه ،پوست خریداران را کند

نیشخند قیمت ها در بازار میوه

شیری
نوسان های بــازار ارز و طال باالخره دامــن میوه
را هم گرفت و این روزها قیمت میوه سر به فلک
کشیده است و این نوسان های قیمتی فقط مربوط
به میوه های نوبرانه نیست بلکه میوه هایی همچون
هندوانه ،خیار و سیب هم این شرایط را دارند.
در حالی که انــواع میوه در هفته های گذشته با
اعتصاب کامیون داران و نرسیدن محصول به
بــازار ،با افزایش قیمت مواجه شده بــود ،انتظار
می رفت پس از رفع مشکل و حمل محصول به
بازار این افزایش حبابی قیمت ها فروکش کند اما
فروکش نکرد و دوباره طی یک هفته اخیر افزایش
قیمت جدیدی نیز صورت گرفت و می توان گفت
بلبشویی در بازار میوه ایجاد شده و قیمت آن در
بازار مصرف از فروشگاهی به فروشگاه دیگر و از
خیابانی به خیابان دیگر متفاوت است.
شاید این ادعای بازاریان در رابطه با تعیین ساعتی
قیمت میوه مانند سکه و دالر صحت داشته باشد،

چرا که صبح ،هر کیلو گیالس  13هزار تومان،
قبل از ظهر  15هزار تومان و در فروشگاهی دیگر
هم  18هزار تومان و هلو  5هزار تومان و در خیابانی
دیگر و ساعتی دیگر  5هزار و  500تومان به فروش
می رسد و یکی از ترفندهای گران فروشی در بازار
میوه که این امر را برای فرصت طلبان تسهیل کرده
همان کیفیت و مرغوبیت محصول است.
این بار در بازار میوه برخالف دیگر بازارها خریدار و
فروشنده هر دو از افزایش قیمت ها ناراضی هستند
و همین مسئله به دغدغه بسیاری از آن ها تبدیل
شده است.یکی از میوه فروشان که در مرکز شهر
و در بین دیگر میوه فروشان محصوالت خود را با
قیمت کمتری عرضه می کند ،به گفته خودش به
منظور حفظ بازار و حمایت از مصرف کننده حداقل
سود فروش را لحاظ می کند تا تعداد بیشتری توان
خرید میوه را داشته باشند.
وی گفت :با این که قیمت هلو امروز در بازار  5هزار
تومان است اما با حذف سود ناشی از فروش ،قیمت
آن را به حداقل ممکن رسانده ام و هر کیلو هلو را که

از جمله میوه های نوبرانه محسوب می شود 2 ،هزار
و  500تومان می فروشم.
در این میان یکی دیگر از میوه فروشان که دل پری از
وضعیت کنونی بازار داشت ،گفت :از زمان اعتصاب

کامیون داران قیمت انواع میوه افزایش یافت و پس
از رفع مشکل دیگر قیمت آن کاهش نیافت و از
هفته گذشته قیمت ها مجدد ًا افزایش یافته است.
وی با اشــاره به کمبود میوه در بــازار اضافه کرد:

دلیل گرانی و کمبود میوه در بازار مشخص نیست و
با توجه به خریدی که در میادین میوه و تره بار داریم
با لحاظ کردن درصد سود ناگزیر به فروش با همان
قیمت های نجومی می شویم و چاره ای هم نداریم.
یکی از شهروندان که به گفته خودش از افزایش
قیمت انواع میوه طی چند روز اخیر متعجب شده
است ،گفت :جای نظارت های دقیق و جلوگیری
از آشفتگی و گاهی هم رانت های قیمتی در بازار
خالی است.
وی افزود :اگر نظارت های دقیق از سوی متولیان
امر به درستی انجام شود ،بازار میوه بی سر و سامان
نمی شود که بخواهد نوسان های قیمتی و حتی
تعیین قیمت ساعتی را هم تجربه کند.
یکی دیگر از شهروندان نیز کاهش مقدار خرید را
از دالیل افزایش قیمت میوه ذکر کرد و گفت :در
حالی که اغلب خانواده ها در کنار دیگر خریدهای
خود موز هم خریداری می کردند اما اکنون تعداد
این خریداران نیز به شدت کاهش یافته است.
وی افـــزود :قیمت هر کیلو سیب ریــز  8هــزار،

گزارش جلسه

شرکت ها و نواحی صنعتی بدون مزیت تعیین تکلیف شود
گروه اقتصاد
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه
ای وزارت کــشــور روز پنج شنبه در نشست
تخصصی با سرمایه گذاران و بازرگانان خراسان
شمالی ،مشکالت ،چالش ها ،موانع و انتظارات
این گروه را شنید و راهکارها و دستورات الزم
را به مدیران صنعتی حاضر در جلسه برای رفع
این مشکالت ارائــه کرد .بیشترین مــوارد ارائه
شــده از ســوی سرمایه گــذاران و بازرگانان به
شرکت شهرک هــای صنعتی ،بانک هــا ،اتاق
بازرگانی و مالیات مربوط می شد و معاون
وزیر در این جلسه با تاکید بر این که کم کاری
و سهلانگاری در حمایت از واحدهای تولیدی
و بخش خصوصی به هیچ عنوان قابل قبول

نیست ،گفت :باید شهرک ها و نواحی صنعتی
فاقد مزیت اقتصادی و بدون درآمد در خراسان
شمالی شناسایی و تعیین تکلیف شود.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان
هم از فشار برخی نمایندگان برای ایجاد شهرک
های صنعتی در خراسان شمالی خبر داد که
منجر به درآمــد نداشتن ایــن شهرک ها شده
است.معاون اقتصادی وزیر کشور پس از شنیدن
مشکالت ،دغدغهها و چالشها و انتظارات
بخش خصوصی در خراسان شمالی با تأکید بر
اینکه روند پیگیری موضوعات بر اساس تفسیر و
سلیقه شخصی نیست ،تصریح کرد :در سفرهای
استانی در نظر داریــم مشکالت را بشنویم و
توانایی دستگاههای اجرایی را برای رفع مسائل
بررسی و آمادگی خود را برای حمایت از بخش
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خبر

معاون وزیر کشور در بجنورد خواستار شد:

خصوصی اعالم کنیم«.دینپرست» ادامه داد:
پیشرفت یا سقوط یک استان در گرو اهتمام
و همگرایی مسئوالن و مدیران همان استان
اســت.وی با بیان ایــن که از تولیدکنندگان و
سرمایه گذاران برای ایجاد مزیت اقتصادی در
کشور حمایت خواهیم کرد ،افــزود :باور دارم
پیشرفت یک استان در گرو اهتمام ،جدیت،
همنوایی و درک درست شرایط مدیران اجرایی
آن استان است زیرا هر استانی مشکالت خاصی
دارد و خود را محق نگاه حمایتی دولت میداند،
بنابراین باید با ایجاد تعامل و همافزایی شرایط
را تغییر دهیم.
وی از مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی
خ ــراس ــان شــمــالــی خــواســت تــا فــهــرســتــی از
شرکتها و نواحی صنعتی استان همراه با تاریخ

گیالس  18هزار ،زردآلو  15هزار و شلیل  7هزار
و  500تومان است و در حالی که انتظار می رفت
این نوع میوه ها پس از اشباع بازار کاهش قیمت
داشته باشد ،اما به یک باره قیمت آن ها افزایش
یافته است و اگر این شرایط همین گونه ادامه یابد
میوه نیز از سفره خانوارها برچیده خواهد شد.
در حالی که خریدار و فروشنده تأکید بر افزایش
قیمت میوه داشتند و همین مسئله باعث ایجاد
دغدغه هایی در آن ها شده بود اما رئیس اتحادیه
میوه و تره بار خرده فروشی نظر متفاوتی داشت و
گفت :قیمت میوه هیچ افزایشی نداشته است و به
اعتصاب رانندگان ربطی ندارد.
«فــیــروزه» اف ــزود :تنها میوه ای که گاهی قیمت
آن نوسان دارد ،گیالس است که آن هم به دلیل
سرمای فروردین ماه با کمبود مواجه است و بعضی
روزها قیمت آن هزار تومان افزایش یا کاهش می
یابد.وی اظهارکرد :قیمت هندوانه که در شرایط
خاص به  3هزار تومان هم رسید اکنون به هزار و
 800تومان رسیده و جای نگرانی نیست.

و هدف ایجاد و وضعیت موجود آنها ارائه دهد و
با توجه به بند قانونی در خصوص فراهم سازی
زیرساختهایی مانند آب ،برق و غیره در شهرک
های صنعتی توسط دستگاههای خدمات رسان
اقدام کند.
تهیه فهرستی از طرحها و پروژههای بالتکلیف
اســتــان کــه از سیستمهای بانکی تسهیالت
دریــافــت کــرده انــد و اکــنــون غیرفعال و راکــد
هستند هم خواسته معاون اقتصادی وزیر کشور
از دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای خراسان
شمالی در رابطه با بدهکاری پروژه ها به بانک
ها بود.وی با تاکید بر این که در چارچوب قانون
و با رعایت ضوابط از تولیدکننده ها حمایت
می کنیم ،افــزود :سهل انگاری و مسامحه در
حمایت از تولیدکننده ها به هیچ عنوان برای ما

قابل قبول نیست«.دینپرست» خطاب به اتاق
بازرگانی استان هم تأکید کرد :اتاق بازرگانی
رابـــط بخش خصوصی و دولـــت و مهمترین
مأموریت آن شناسایی قوانین مزاحم و موانع
توسعه اشتغال و سرمایهگذاری است.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان
شمالی نیز در این جلسه گفت :حدود  24درصد
از واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های
صنعتی استان غیرفعال و راکد است.
«سیاوش وحدت» با اشاره به این که فقط چند
شهرک صنعتی در خــراســان شمالی درآمــد
دارد ،افــزود :وجود  3شهرک از  9شهرک و 5
ناحیه صنعتی در خراسان شمالی کافی بود
ولی برخی شهرک ها با فشار نمایندگان مجلس
ایجاد شدند که درآمد هم ندارند.

زمزمه های حذف سهام عدالت
برخی از سهام داران

شیری -زمزمه های حذف سهام عدالت برخی سهامدارانی که شماره
شبای خود را اعالم نکرده اند شنیده می شود.مدیرعامل شرکت سرمایه
گذاری سهام عدالت خراسان شمالی با بیان این مطلب به خبرنگار ما افزود:
با توجه به این که سامانه سهام عدالت از اول تیرماه به منظور به روزرسانی
مسدود شد ،هم زمــان زمزمه هایی مبنی بر تصمیم گیری هایی برای
حذف مشموالنی که هنوز شماره شبای خود را وارد نکرده اند شنیده می
شود«.قربانی» اضافه کرد :یک سال و نیم است که شرایط توزیع سود سهام
داران فراهم شده است و افرادی که شماره شبای خود را اعالم کردند سود
سال  95برای آن ها واریز شد اما از آن جایی که برخی پس از این مدت هنوز
شماره حساب خود را وارد نکرده اند احتمال حذف این افراد وجود دارد.وی
خاطرنشان کرد :براساس تصمیم گیری های انجام شده مقرر شد از پایان
خرداد ماه به مدت دو هفته سامانه سهام عدالت متوقف شود که امکان دارد
دوباره فعال و فرصت اعالم دوباره شماره حساب داده شود یا این که دوباره
فعال نشود و این فرصت از سهام داران یادشده سلب شود.وی با اشاره به
این که هنوز در این رابطه تصمیم گیری قطعی نشده است گفت :افرادی که
تاکنون شماره شبای خود را وارد نکرده اند به منزله این است که نیاز ندارند و
سهام عدالت آن ها به افراد نیازمند داده می شود.وی ادامه داد :طی دو هفته
ای که این سامانه مسدود می شود ،احتماال جدی تر به این موضوع پرداخته
می شود و اگر خبری باشد اطالع رسانی می شود.

