یک شنبه  ۲۸بهمن ۱۱ 1397جمادی الثانی  14۴۰شماره 2۹۳۳

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

بازار

سهم تنها  5درصدی تعاونی ها از اقتصاد

پر سر و صدا اما ناچیز

شیری
تعاون به عنوان یک رکن اقتصادی بزرگ
جامعه ،طی دو برنامه چــهــارم و پنجم
توسعه باید به سهم  25درصدی از اقتصاد
دست می یافت ،این در حالی است که در
این سال ها منابع الزم برای رشد و توسعه
در اختیار این بخش قرار نگرفت و اکنون
بخش تعاون نسبت بــه گذشته رشــد و
توسعه ندارد.
یک کارشناس اقتصادی و فعال در حوزه
تعاون با اشاره به این که حمایت از بخش
تعاون به منزله کمک به توسعه اقتصادی
اســت ،مــی گــویــد :بــا ایــن کــه ســال های
زیــادی در این بخش فعالیت داشتم اما
حمایت از بخش تعاون بسیار ضعیف و
به نوعی در حد صفر بود و امــروز برخی
مسئوالن تعاونی ها را باور ندارند.
وی که تمایلی به ذکــر نــام خــود در این
گزارش ندارد ،می افزاید :از تعاونی هایی
که قب ً
ال شرکت ثبت کرده اند فقط یک نام
باقی مانده است.
وی اظهار می کند :در شرایط کنونی
حمایت نکردن از تولیدکنندگان داخلی و
نوسانات نرخ ارز باعث افزایش قیمت تمام
شده تولید و ایجاد مشکل در بازارهای
رقابتی می شود.
وی با اشاره به موانع ،مشکالت و چالش
هــای صادرکنندگان می گوید :در این
حوزه بیشترین چالش مشکالت قانونی

تزیینی

و راه حــل آن مجلس اســــت.وی ادامــه
می دهد :واردات بی رویه یکی دیگر از
چالش های حوزه صادرات غیرنفتی است
همچنین حمایت نکردن از تولیدکننده
داخلی و بــاال رفتن نــرخ ارز به افزایش
قیمت تمام شــده کــاال و بــروز مشکل در
بــازارهــای جهانی منجر می شود.یکی
دیگر از تعاون گران که سال های زیادی
است با تشکیل شرکت تعاونی روستایی

توانسته برای  17نفر ایجاد اشتغال کند،
می گوید :در گذشته بسیاری از فعالیت
ها توسط تعاونی هــای روستایی انجام
مــی شــد و ایــن روش از نظر اقتصادی
برای اعضا مقرون به صرفه بود به طوری
که از محل سود شرکت ،مایحتاج اعضا
را خریداری و به نرخ تعاونی بین آن ها
توزیع می کردیم اما اکنون عمده فعالیت
ها از جمله توزیع سوخت ماشین آالت

کــشــاورزی از ایــن شرکت ها سلب شده
است.
وی اظهار می کند :پس از انقالب عمده
فعالیت تعاونی ها توزیع کاال بود که از
همین محل سودهای ناچیزی داشتند
اما با سلب این مسئولیت و نبود حمایت
های الزم و قوانین مناسب ،تعاونی ها
نتوانستند به جایگاهی که بــرای آن ها
تعیین شده است ،دست یابند.

گرانی در بازار خشکبار

در همین بــاره ،عضو کمیسیون برنامه و
بودجه می گوید :سهم بخش تعاون در
اقتصاد  25درصد تعیین شده در حالی
که تعاونی ها تنها  5درصد این سهم را به
خود اختصاص داده اند.
«قوامی» می افزاید :اگرچه در راستای
گسترش تعاونی ها تالش های زیادی
انجام شده اما هنوز فرهنگ گسترش
کارهای تعاونی و زیرساخت های الزم
بــرای تقویت آن هــا در کشور ضعیف
است.
وی نبود زیرساخت هــای الزم را عامل
موفق نبودن تعاونی ها در گسترش و
توسعه می دانــد و خاطرنشان می کند:
به عنوان مثال حــدود  50میلیون سهم
به تعاونی های سهام عدالت دادیــم اما
نتوانستند از این فرصت استفاده کنند و
عملکرد خوبی داشته باشند.
وی مشکالت فنی و فرهنگی را از جمله
دالیل این عقب ماندگی می داند و اضافه
می کند :اگرچه اسالم به تعاونی ها و کار
تعاونی توجه دارد اما متأسفانه در کشور
زیرساخت ها برای کار جمعی خوب شکل
نگرفته است و شاید از همان ابتدا ضعیف
عمل کــردیــم.وی با اشــاره به ایــن که در
کارهای فردی خیلی موفق هستیم و در
کــارهــای جمعی و تعاونی ضعیف عمل
می کنیم ،تصریح می کند :برای این که
بدانیم چرا تعاونی ها ضعیف عمل کرده
اند به مطالعه نیاز داریم.

از  
تعاونی هایی
کهقب ً
الشرکت
ثبت کرده اند
فقط یک نام
باقی مانده
است

با سرمایه گذاران

صادرات صفر درصدی جوجه و دان مرغ
«مختار شیالن» از جمله سرمایه گذاران ایرانی
در کشور ترکمنستان و صادر کننده در بخش
دان مرغ و جوجه یک روزه است که فعالیت
اش را از  20سال قبل آغاز و تاکنون مشتریان
زیادی را جذب کرده است و امسال به عنوان
صادرکننده نمونه معرفی شد .این در حالی
است که امسال با ممنوعیت صادرات دان مرغ
و جوجه یک روزه ،نه تنها صادرات وی بلکه تمام

صادرکنندگان در این بخش به صفر رسیده و به
گفته خــودش با این شرایط بــازار فــروش را از
دست داده است.
وی که در گذشته در بخش ساختمان سازی
فعالیت داشت باالخره یک واحد مرغداری را
در کشور ترکمنستان تجهیز و فعالیت خود را
در زمینه صادرات دان مرغ و جوجه یک روزه از
کشور آغاز کرد اما امسال با ممنوعیت صادرات

در این بخش با مشکالت زیــادی مواجه شده
اســـت.وی مــی گــویــد :در حالی کــه مشتریان
زیادی در بخش های دان مرغ و جوجه یک روزه
داشتیم اما با این ممنوعیت تمام مشتریان مان را
از دست داده ایم و آن ها محصول مورد نیازشان
را از کشور پاکستان تهیه می کنند.وی با اشاره
به بــرگــزاری نمایشگاه بین المللی در کشور
ترکمنستان خاطرنشان می کند :در حالی که

اقتصاد

۵

مشتری داریم اما با دستورالعمل های مختلف
باعث از دست دادن مشتریان می شوند و حضور
در نمایشگاه دردی را دوا نمی کند.وی اظهار
می کند :در گذشته از خراسان رضوی و اینچه
برون صادرات انجام می دادم اما با راه اندازی
گمرک استان ،صادراتم را به خراسان شمالی
انتقال دادم که باعث رونق شده بود اما با این
دستورالعمل اکنون صادرات ما به صفر رسیده

اســـت.وی اضــافــه مــی کند :دلیل ممنوعیت
این محصوالت را نمی دانیم و کسی پاسخگو
نیست و جهادکشاورزی قول رفع مشکل را داده
اســت .وی برگشت پــول را از دیگر مشکالت
صادرکنندگان می داند و خاطرنشان می کند:
اکنون طلب زیادی از کشور ترکمنستان داریم
که نیاز است دولت ایــران و ترکمنستان برای
رفع این مشکل اقدام کنند.

شیری -با افزایش بی حساب و کتاب
قیمت انــواع آجیل و خشکبار همزمان
با افزایش نرخ ارز ،انتظار می رفت ،این
روزها که قیمت ارز کاهش یافته ،قیمت
آن ها هم کاهش یابد ،این در حالی است
که قیمت ها همچنان سیر صعودی را در
پیش گرفته است و هر روز گران تر از روز
گذشته می شود.
در همین بــاره عضو اتــحــادیــه آجیل و
خشکبار به خبرنگار ما گفت :در حالی
که قیمت انجیر خشک تا قبل از گرانی
ها و شکل گیری حباب قیمت ها کمتر از
 40هزار تومان بود اکنون در بازار از 97
هزار و  500تا  200هزار تومان با توجه
به مرغوبیت آن متغیر است«.قاتقچی»
افـــزود :از آن جــایــی کــه بـــازار آجــیــل و
خشکبار بسیار ضعیف است و خریدار
نــدارد ،هم اکنون انجیر خشک بسیار
مرغوب  200هزار تومانی برای عرضه
در فروشگاه نداریم.
وی اظهارکرد :در شرایط فعلی قیمت
آجیل و خشکبار به قــدری گــران است
که حتی برای تأمین اجناس مورد نیاز
فروشگاه با مشکل مواجه هستیم.
وی گفت :روز گذشته برای خرید کلی
اجناس تماس گرفتم ،قیمت ها به قدری
باال و بازار فروش به قدری ضعیف است
که از خرید منصرف شدم و در صورت
نیاز به صورت جزئی خرید خواهم کرد.
وی ادامه داد :هر سال شب عید قیمت

کاالها از جمله آجیل و خشکبار گران
می شود به همین دلیل امسال با شرایط
موجود نمی توان امیدی به رونق بازار
داشــت .وی تصریح کــرد :در حالی که
نرخ ارز کاهش داشته اما قیمت پسته از
کیلویی  200هزار تومان پایین تر نیامده
و هم اکنون هر کیلو پسته مرغوب اکبری
 213هــزار تومان و پسته احمدآقایی
 201هــزار تــومــان خرید و فــروش می
شود«.قاتقچی» افزود :تنها بادام هندی
با مقداری کاهش قیمت به  168هزار
تومان رسیده است.
به گفته وی ،قیمت ها همچنان در حال
افــزایــش اســت و نمی تــوان امــیــدی به
کاهش آن ها داشت ،چون قدرت خرید
همچنان پایین است امسال شب عید
بازار رونقی نخواهد داشت.

خبر

تعیین دفاتر نقل و انتقال سهام عدالت متوفیان
شیری -دفاتر پیشخوان بــرای نقل و
انتقال سهام عدالت متوفیان تعیین شد.
مدیرعامل شــرکــت سرمایه گـــذاری و
سهام عدالت خراسان شمالی با بیان
این مطلب به خبرنگار ما افزود :وارثان
افرادی که سهام عدالت داشتند و فوت
شدند می توانند برای نقل و انتقال آن
به آدرس دفتر پیشخوان تعیین شده که
رمز سامانه دارند ،مراجعه کنند.
«قربانی» گفت :برای نقل و انتقال سهام
عــدالــت متوفیان ،در بجنورد  3دفتر
پیشخوان و در شهرستان های استان هر
کدام یک دفتر پیشخوان در نظر گرفته
شده است.

وی خــاطــرنــشــان کــــرد :از آن جایی
کــه انــجــام ایــن امــور تنها بــه چند دفتر
پیشخوان واگــذار شــده دیگر دفاتر در
جریان چگونگی انجام کــار نیستند و
گاهی افــراد با مراجعه به دیگر دفاتر
و مــواجــه شــدن بــا بــی اطــاعــی آن ها
سردرگم می شوند            .
وی اضافه کــرد :اکنون هیچ گونه ثبت
نام جدیدی انجام نمی شود و در صورتی
که شرکت یا دارای ــی از دولــت قابلیت
واگذاری داشته باشد پس از طی پروسه
قانونی از طریق رسانه ها و شرکت های
تعاونی مستقر در شهرستان ها اطالع
رسانی خواهد شد.

