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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

گفت و گو

قیمت های باال خریدهای نوروزی را تعطیل کرد؛

این جا بوی عید نمی دهد!
اسعدی
هر چند هنوز برای سبزه ،ماهی و شمع
های نماد سال جدید زود است و خبری
از آن هــا در ب ــازار نیست ولــی هــر سال
همزمان با بهمن ،اجناس عیدانه به بازار
اســتــان مــی رسید و عرضه مــی شــد اما
حاال با وجود پایان یافتن بهمن ،هنوز در
بسیاری از فروشگاه های عرضه لباس،
شاهد تخفیف هــای زمستانه هستیم و
خبری از اجناس عید نیست و برخی که
اجناس ویژه نوروز را آورده اند ،از کاهش
قــدرت خرید مــردم و نداشتن فــروش با
توجه به گرانی ها ناخرسندند و مردمی
که به امید خرید عید روانه بازار شده اند،
با گالیه از گرانی ها ،دست خالی به خانه
بازمی گردند و هنوز از بوی عید در بازار
بجنورد خبری نیست.

 I Iکاهش قدرت خرید

یک بانوی میانسال که در مغازه ای قیمت
های نصب شده روی لباس ها را بررسی
می کند ،می گوید :هر سال تا این موقع
خرید عید بچه هایم را انجام داده و راحت
بــودم امــا اکنون یک هفته ای اســت که
از این مغازه به آن مغازه می روم تا شاید
بتوانم دو تکه لباس برای آن ها بخرم ولی
هنوز نتوانسته ام زیــرا قیمت ها بسیار
باالست و تــوان خرید نــدارم«.روحــانــی»
می افزاید :فقط لباس نیست باید به فکر
کیف ،کفش ،آجــیــل ،شیرینی ،میوه و
غیره هم باشم و با این وضعیت مانده ام
چه کار کنم.مرد جوانی که با همسر و دو

سبد کاال برای اعضای صندوق بیمه روستاییان و عشایر

دامنه شمول سبد حمایتی گسترش می یابد

فرزند خود در حال بررسی اجناس داخل
فروشگاهی است ،اظهارمی کند :با این
وضعیت قیمت ها خیلی از پدر و مادرها
شرمنده فرزندان شان می شوند و نمی
توانند چیزی بخرند.
«صدقی» بیان می کند :من با حقوق ثابت
و دو فرزند هشتم گرو نهم است وای به
حال خانواده هایی که فرزندان بیشتری
دارند و پدران خانواده هم بیکار هستند.

 I Iمشترینیست

یک فروشنده پوشاک می گوید :هر سال
اول بهمن لباس های عید را می آوردیم
و مردم از ترس این که جنس تمام شود
بهمن خریدشان را کامل می کردند و
تا نیمه اسفند دیگر جنسی برای فروش
نمی ماند.
«حــمــیــدی» اظــهــارمــی کــنــد :امــســال به
قــدری قیمت ها باالست که مــردم توان
خرید ندارند و با وجود این که جنس عید
مغازه ام جور است ولی تعداد مشتریان و
خریداران بسیار کم است و با سال گذشته
قابل مقایسه نیست.
فروشنده دیگری که بر در و دیوار مغازه
اش برگه هایی نصب کرده است که از
تخفیف زمستانه خبر می دهــد ،بیان
می کند :امسال اوضــاع فــروش اص ً
ال
خــوب نــبــود و بــا ایــن کــه ســال قبل در
چنین روزهایی در حال فروش اجناس
عید بــودیــم امــا امــســال بــه دلیل خوب
نبودن فروش زمستانه نتوانستیم برای
خرید عید پول جور کنیم و چند وقتی
است که اجناس زمستانه را تخفیف زده

ایم و حتی برخی را به قیمت خرید می
فروشیم تا هم جنس روی دســت مان
نماند و هم بتوانیم برای خرید پوشاک
عید پول جور کنیم.
«احمدی» ادامــه می دهــد :برخی مردم
گمان می کنند گــران بــودن اجناس به
نفع مغازه دار است ولی در واقع این طور
نیست ،ما مغازه داران مجبور هستیم
اجناس را با قیمت باال بخریم و وضعیت
خوبی نــداریــم زیــرا وقتی جنسی گران
خریده و طبیعت ًا گــران هم فروخته می
شود ،مشتری ندارد و روی دست مان می
ماند.او از کیفیت نامناسب برخی اجناس

هم گالیه و تصریح می کند :گاهی مردم
حق دارند خرید نکنند زیرا قیمت ها به
قدری باال و با کیفیت ها نامتناسب است
که خرید آن اجناس توجیه ندارد.

 I Iافزایش 40درصدیقیمتپوشاک

رئیس اتحادیه پوشاک فروشان بجنورد
هم با اشاره به افزایش  30تا  40درصدی
قیمت پوشاک نسبت به سال گذشته ،از
رکود در این بازار خبر می دهد.
«خــطــیــب» مــی افــزایــد :افــزایــش قیمت
پوشاک به دلیل افزایش نرخ مــواد اولیه
و کرایه حمل اســت و با توجه به ایــن که
خراسان شمالی بنکدار و تولید کننده

نــدارد ،این هزینه ها تحمیل می شود.او
از رکود بازار پوشاک می گوید و ادامه می
دهد :با توجه به این که هزینه های مردم
به دلیل افزایش قیمت ها تا حد زیادی
افزایش یافته اســت ،بــرای تهیه مایحتاج
شان اولویت بندی می کنند و از آن جایی
که مــردم به ویــژه در ایــام عید ،نیازهای
اولویت دار دیگری دارند و اکثر اجناس عید
گران شده است ،پوشاک در اولویت های
دوم و سوم قرار می گیرد و به همین دلیل
امسال هنوز بازار پوشاک تکان نخورده،
این در حالی است که سال گذشته این
مــوقــع کــلــی جــنــس فــروخــتــه ش ــده بــود.

هر سال تا این
موقعخرید
عیدبچههایم
را انجام داده
و راحت بودم
اما اکنون یک
هفته ای است
که از این مغازه
به آن مغازه می
روم تا شاید
بتوانم دو تکه
لباس برای
آن ها بخرم
ولی هنوز
نتوانستهام
زیرا قیمت ها
بسیارباالست
و توان خرید
ندارم

مشکالت صادرات با ترکمنستان
شیری -ارزش گذاری کاال ،مطالبات،
تشریفات گمرکی ،حمل و نقل و بیمه
از جمله مشکالت صـــادرات استان
بــا ترکمنستان اســت.رئــیــس اتــاق
بازرگانی ،صنایع و معادن و کشاورزی

خــراســان شمالی با بیان ایــن مطلب
بــر همگرایی ،همکاری و همراهی
تمام دستگاه هــای دولــتــی بــا بخش
خصوصی در راستای کاهش مشکالت
اقتصادی واحدهای تولیدی و فعاالن

اقتصادی استان تأکید کرد«.محمد
صمدی» با اشاره به برگزاری نمایشگاه
ایــران در ترکمنستان گفت :تاکنون
حــدود  400متقاضی در بخش های
صنعت ،بازرگانی ،کشاورزی و صنایع

ساختمانی برای شرکت در نمایشگاه
بین المللی ترکمنستان ثبت نام کرده
انــد.وی با اشــاره به سفر سفیر ایران
در ترکمنستان به استان ادامــه داد:
در این سفر که یکم اسفند انجام می
شود درباره مسائل و مشکالت مختلف
استان با کشور ترکمنستان تبادل نظر
می شود.وی مشکالت بخش صادرات
استان را نبود قیمت ثابت در ارزش

شیری -دامــنــه شمول سبد حمایتی
با تعلق گرفتن اعضای صندوق بیمه
روستاییان و عشایر گسترش می یابد.
مدیر صندوق بیمه روستاییان و عشایر
خــراســان شمالی بــا بــیــان ایــن مطلب
به خبرنگار ما افـــزود :از آن جایی که
تــعــداد زی ــادی از اعــضــای ایــن صندوق
در مرحله اول مشمول دریــافــت سبد
حمایتی نشدند ،طی رایزنی با سازمان
هدفمندی یارانه ها مقرر شد در مرحله
دوم ایــن افــراد مشمول سبد حمایتی
شوند.
«غالمزاده» گفت :در مرحله اول این سبد
حمایتی تنها به حساب مستمری بگیران
و افـــرادی کــه تحت پــوشــش نهادهای
حمایتی بودند واریز شد اما در این مرحله
اگــر مشکلی پیش نیاید به تمام بیمه

شدگان فعالی که حق بیمه می پردازند
سبد حمایتی تعلق می گیرد.
وی مشخص نبودن وضعیت درآمــدی
افـــراد را از جمله مشکالت موجود
در بحث واریـــز سبد حمایتی ذکــر و
خاطرنشان کرد :با واریز سبد حمایتی
در مرحله دوم ،اعضای صندوق بیمه
روستاییان و عشایر نیز مشمول دریافت
آن می شوند که تا پایان سال مراحل
بعدی واریــز سبد حمایتی انجام می
شود.
وی ادامه داد :در بحث بیمه روستایی و
عشایری تمام افرادی که سن شان بین
 18تا  50سال باشد؛ زن ،مرد ،شاغل
و غیرشاغل می توانند با عضویت در این
صندوق سابقه بیمه داشته باشند و پس
از اشتغال از این فرصت استفاده کنند.

خبر

مدیرکل کمیته امداد استان خبر داد:

اجرای هزار و  541طرح اشتغال

خبر
رئیس اتاق بازرگانی استان اعالم کرد:

اقتصاد

3

گذاری کاال ،حمل و نقل ،بیمه ،انتقال
مــبــادالت مــالــی وکــاهــش تشریفات
دانست.
وی اض ــاف ــه کــــرد :بــازگــشــایــی مــرز
خراسان شمالی با کشور ترکمنستان
باعث رونق اقتصادی ،امنیت و ایجاد
اشتغال در استان می شــود و حدود
100هـــزار نفر در خــراســان شمالی
ساکن مــرز ترکمنستان هستند که

رمــز مــانــدگــاری ایــن اف ــراد بــه عنوان
پاسداران مــرز ،ایجاد اشتغال است.
وی با تأکید بر تسریع و تسهیل در
ارزش گذاری قیمت کاالهای گمرکی
گفت :متأسفانه صادرکنندگان استان
بــا چالش صـــادرات مــواجــه شــده اند
بنابراین باید قیمت کــاالهــا هــر چه
زودتــر ارزش گــذاری و روند بازگشت
ارز نهادینه شود.

هــــزار و  541طـــرح اشــتــغــال ب ــرای
مددجویان تحت پوشش کمیته امداد
خــراســان شمالی طی  10مــاه امسال
اجرا شد.
مدیرکل کمیته امــداد استان با بیان
این مطلب افزود :برای اجرای این طرح
ها بیش از  38میلیارد و  312میلیون
تومان اعتبار هزینه شد« .الهی راد» ادامه
داد 232 :طرح اجرایی از محل امدادی
بود که  4میلیارد و  850میلیون تومان

اعتبار برای آن ها هزینه و هزار و 175
طرح از محل منابع بانکی با هزینه کرد
 25میلیارد و  245میلیون تومان اجرا
شد.
به گفته وی 37 ،طرح به صورت تلفیقی
اجرا و برای آن ها یک میلیارد و 521
میلیون تومان هزینه شد .وی خاطرنشان
کرد :همچنین از محل صندوق توسعه
ملی  91طرح اشتغال با اعتبار  6میلیارد
و  480میلیون تومان اجرا شد.
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