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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

گفت و گو

با سوء استفاده از تنبلی ناظران دور برداشت؛

اسعدی

میوه هم وارد کورس قیمت شد

بــازار میوه خــراســان شمالی ایــن روزهــا
مانند بازار دیگر اقالم ،حال خوشی ندارد
و افزایش یک و نیم برابری قیمت میوه ،آن
هم در آستانه عید نوروز ،نارضایتی هایی
را از سوی مردم ایجاد کرده است.
یک شهروند بجنوردی می گوید :سیب
دستچین تا چند روز پیش در بازار کیلویی
 9تا  10هــزار تومان بــود ولــی حــاال 15
هزار تومان شده است.
«سهرابی» می افزاید :سیب های از یک
کنار را در دوشنبه بــازار  9تا  10هزار
تومان می فروشند که بسیاری از آن ها
زخمی و خراب هستند.
شهروندی دیگر به باال بودن قیمت پرتقال
اشاره و بیان می کند :پرتقال تا چند روز
پیش کیلویی  2تا  3هزار تومان بود ولی
اکنون  6تا  7هزار تومان شده است.
«تمدنی» ادامه می دهد :با این وضعیت
گرانی و افزایش قیمت ها از حاال تب کرده
ایم که برای ایام عید با چه چیزی و چگونه
از مهمانان مان پذیرایی کنیم؟
وی اظهارمی کند :با این قیمت ها سمت
هیچ چیزی نمی تــوان رفــت ،از گوشت
و مرغ گرفته تا آجیل ،شیرینی و میوه و
مردمی که سالی یک یا دو مرتبه برای
عید و شب یلدا خرید کلی می کردند حاال

حتی بــرای عید هم نمی توانند چیزی
بخرند.شهروندی دیگر هم از افزایش
قیمت مرکبات گالیه می کند و می گوید:
قیمت همه مرکبات و برخی سبزیجات
و صیفی جات تا دو برابر افزایش یافته
است؛ از سیب و پرتقال گرفته تا کاهو،
خیار و پیاز افزایش چند برابری قیمت
دارند.
«کبریایی» می افزاید :افزایش ناگهانی
قــیــمــت هــا در هــمــه اقــــام خ ــوراک ــی و

اجناس ،کمر مردم را خم کرده است ،آیا
واقعا مسئوالن متوجه این موضوع نیستند
که برای بهتر شدن وضعیت یا حتی بدتر
نشدن آن کاری کنند؟
یکی دیگر از شهروندان می گوید :من یک
کارگر ساده هستم که حقوقم در ماه به
 900هزار تومان هم نمی رسد .تا پیش از
این گرانی ها از میوه های دورریز یا میوه
های پالسیده ای که قیمت مناسب تری
داشتند ،برای خانواده ام می خریدم با

این گرانی ها دیگر حتی نمی توانم میوه
کهنه و پالسیده بخرم.
وی ادامه می دهد :مسئوالن یک بار هم
که شده خودشان را جای افــرادی مانند
من بگذارند و ببینند با ماهی  900هزار
تومان درآمد در این گرانی ها می توانند
از عهده هزینه های یک خانواده  6نفره
برآیند؟
او از متولیان می خواهد برای جلوگیری
از افزایش لجام گسیخته قیمت ها کاری

کنند تــا بــه ویـــژه مــــردان ،بیش از این
شرمنده خانواده شان نشوند.
در این باره ،رئیس اتحادیه میوه و تره بار
خرد از افزایش  20تا  50درصدی قیمت
مرکبات و صیفی جات در استان خبر می
دهد.
«فــیــروزه» توپ این افزایش قیمت را در
زمین صادرات می اندازد و می گوید :با
توجه به این که سیب ،پرتقال و حتی خیار
و پیاز صادر می شود ،قیمت ها افزایش
یافته است.
او می افزاید :قیمت سیب با  20درصد
افزایش به کیلویی  13هزار تومان رسیده
و اگــر جایی  15هــزار تومان عرضه می
شود ،گران فروشی است و شهروندان می
توانند این موضوع را به اتحادیه یا سازمان
صنعت ،معدن و تجارت اطــاع دهند تا
رسیدگی شود.
وی اظهارمی کند :قیمت پرتقال 50
درصد ،پیاز  20درصد و خیار  50درصد
افزایش یافته است و صــادرات بی رویه
و بیش از انــدازه باعث افزایش قیمت ها
شده است.او البته این را هم می گوید که
بخشی از گرانی ها در اقالمی مانند سیب
زمینی به دلیل بارندگی های اخیر در
جنوب کشور است که موجب شده نتوانند
محصول را بــرداشــت کنند و کــم شدن
عرضه ،دلیل افزایش قیمت است.

گسترش جامعه هدف بیمه اجتماعی روستایی و عشایری

ستاد توسعه بیمه روستایی در استان
تشکیل می شود
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بازار

گزارشی از بازار روغن
شیری -بعضی ها درصــدد هستند در بــازار
روغن که این روزها کشش ندارد ،جو روانی و
با تحمیل کاالهای مختلف در کنار آن ،کمبود
ایجاد کنند و قیمت ها را افزایش دهند.
امروز که کارخانه ها هنوز نرخ جدید و مصوب
دولت را برای افزایش قیمت ها دریافت نکرده
اند ،برخی کارخانه ها و شرکت های پخش با
ایجاد کمبود در بــازار جو را بــرای شهروندان
نگران کننده جلوه می دهند.

در این باره یکی از فروشندگان به خبرنگار ما
گفت :با این که قیمت روغــن افزایش نیافته
اســت امــا برخی شرکت هــای تولید و پخش،
شرایط را طوری مهیا می کنند که کمبود در
بازار احساس شود و قیمت ها بر همین اساس
افزایش یابد.
«توکل» افــزود :قیمت روغــن  5کیلویی طی
کمتر از یک سال از  23هزار و  500به 36
هزار و  500تومان افزایش یافت ،این در حالی

است که به قیمت روی کاال توجهی نمی شود و
اکنون روغن نباتی  5کیلویی  38تا  39هزار
تومان فروخته می شود.
وی اظهار کرد :اکنون برخی شرکت های تولید
و پخش ،اصناف را در کنار روغن نباتی مجبور
به خرید دیگر محصوالت از جمله شوینده ها
می کنند.
وی خاطرنشان کــرد :بر اســاس شنیده ها ،با
ایجاد این شرایط ،شرکت ها درصدد افزایش

 17درصدی قیمت روغن نباتی هستند یعنی
اول کمبود ایجاد می کنند تا از دولت نرخ جدید
بگیرند و قیمت ها را افزایش دهند.
وی ادامه داد :اکنون که قیمت شکر افزایش
یافته ،قیمت بسیاری از محصوالت بر مبنای
آن افزایش خواهد یافت مگر این که دولت مانع
فعالیت این گونه فرصت طلبان شود.وی تصریح
کرد :یک روز اعالم می کنند روغن دو لیتری
نداریم و روز دیگر می گویند سه لیتری نداریم

اقتصاد

3

که متأسفانه این شرایط مقدمه ای برای گران
کردن قیمت هاست.یکی دیگر از فروشنده ها
که نظر دیگری داشت ،گفت :قیمت روغن نباتی
اکنون هم گران شده است ،حلب  17کیلویی
برند مرغوب تا قبل از این  118هزار تومان برای
مصرف کننده بود ولی یک نوع نامرغوب آن را
چند روز گذشته  118هــزار تومان خریداری
کردم که قیمت آن برای مصرف کننده بیشتر
می شود.

شیری -ستاد توسعه بیمه روستایی و
عشایری به منظور پوشش حداکثری
جامعه هــدف ،در اســتــان تشکیل می
شود.
مدیر صندوق بیمه روستایی و عشایری
خراسان شمالی با بیان این مطلب به
خبرنگار مــا افـــزود :بــه منظور پوشش
حداکثری جامعه هدف ،به دنبال انعقاد
تفاهم نامه ای با معاونت امور روستایی
مناطق محروم ریاست جمهوری هستیم
تا ستاد توسعه بیمه روستایی در استان
تشکیل شود.
«غالمزاده» گفت :در این زمینه رایزنی
هایی در استانداری انجام دادیــم تا هر
چه سریع تر این ستاد در استان تشکیل
شــود و تمام ســازمــان هــای مربوطه در
حــوزه روستایی بتوانند همکاری همه
جانبه ای را در بحث فرهنگی و پوشش
حداکثری جامعه هدف داشته باشند.
وی خــاطــرنــشــان کــــرد :ب ــا مــوافــقــت

استانداری ستاد شهرستانی و استانی
در اسفند راه انــدازی می شود و اطالع
رسانی الزم را به روستاییان و عشایر
انجام می دهیم تا از این فرصت ایجاد
شده استفاده کنند.
وی فعالیت منسجم و متمرکز را فرصت
مناسبی بــرای جامعه هــدف دانست و
افزود :اتفاقی که قرار است در این ستاد
بیفتد این است که کارهای شاخصی که
در هر استانی انجام می شود به ستاد
کشوری ارجاع داده و پس از برنامه ریزی
به دیگر استان ها هم اعالم شود تا در این
زمینه کار کنند.
وی اضافه کرد :با میراث فرهنگی تفاهم
نامه ای داریـــم کــه هنرمندان صنایع
دستی و افرادی که مشغول فعالیت در
ایــن بخش هستند اگــر کــارت عضویت
ایــن نهاد را داشــتــه باشند مــی توانند
عضو صندوق بیمه اجتماعی روستایی و
عشایری شوند.

خبر
درد دل ها و گالیه های رئیس اتحادیه پوشاک با خبرنگار ما شنیدنی است

حرف های سرد از بازار پوشاک

اســعــدی -رئــیــس اتــحــادیــه پــوشــاک
فروشان بجنورد از تعطیلی  50تا 70
درصد پوشاک فروشی های تازه کار در
این شهر خبر داد.
«خطیب» در این باره به خبرنگار ما گفت:
برخی جوانان بــرای فــرار از بیکاری به
تصور ایــن که در فــروش پوشاک درآمــد
خوبی وجود دارد ،با وجود مشاوره هایی
که به آن ها داده می شود ،به راه اندازی
فروشگاه پوشاک اقــدام می کنند و طی
امسال  50تا  70درصد از آن ها پس از
مدت کوتاهی کار و فعالیت ،به دلیل رکود
حاکم بر بازار و نداشتن درآمد مجبور به
تعطیلی کسب و کار شان شده انــد.وی
افزود :برخی کهنه کاران عرصه پوشاک
به همین دلیل قادر به اداره کردن مغازه
شان نیستند و بعضی از آن ها که مالک
هستند ،یا مغازه های شان را اجاره داده
انــد یا در فکر اجــاره دادن هستند زیرا

درآمد حاصل از اجاره با توجه به گرانی
ها و رکود بازار ،از درآمد حاصل از فروش
بیشتر است.

