شنبه  ۲شهریور  ۲۲ 139۸ذی الحجه  14۴۰شماره ۳۰۷۲

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

گزارش جلسه

همزمان با هفته دولت؛

چراغ  512پروژه در استان روشن می شود
اکرم اسعدی -چراغ  512پروژه در استان همزمان با هفته
دولت روشن می شود .قطار  475پروژه بخش دولتی و ۳۷
پروژه بخش خصوصی طی هفته دولت در شهرستان های 8
گانه خراسان شمالی از امروز از بجنورد به حرکت در میآید تا
نوید خدمات دولت را به مردم دهد .به گفته معاون هماهنگی

امور عمرانی استاندار خراسان شمالی ،برای روشن شدن
چراغ پروژه های بخش دولتی 118 ،میلیارد تومان هزینه شده
و قرار است  130پروژه در بجنورد 64 ،مورد در اسفراین54 ،
مورد در شیروان و در شهرستان های مانه و سملقان و فاروج هر
کدام  63پروژه به بهره برداری برسد.سهم شهرستان جاجرم از

خدمات دولت در این هفته ،به گفته «رجب زاده» بهره برداری
از  16پروژه است .اهالی راز و جرگالن بریده شدن روبان 74
پــروژه را شاهد خواهند بود و گرمه ای ها هم از مزایای 10
پــروژه بهره خواهند برد.معاون استاندار همچنین در جمع
خبرنگاران ،از بهره بــرداری از  37پــروژه بخش خصوصی با

در همایش زلزله مطرح شد:

نبود آیین نامه
برای سبک سازی ساختمان ها

سرمایه گذاری  126میلیارد تومان طی هفته دولت در استان
خبر داد.او کاهش آمار پروژه های قابل افتتاح در هفته دولت
امسال را در مقایسه با مدت مشابه پارسال به دلیل بهره برداری
شدن بخش زیادی از پروژه ها ،به تعداد  132مورد در قالب 30
طرح ،در سفر رئیس جمهور به خراسان شمالی بیان کرد.

تفاوت قیمت میوه های مشابه در بازار

عرضه میوه در سبد دلخواه قیمت ها
شیری
بررسی قیمت میوه در بــازار حکایت از
اختالف نرخ میوه های مشابه در نقاط
مختلف بجنورد دارد ضمن این که این
اختالف در شهر و میدان میوه و تره بار
چندان منطقی به نظر نمی رسد.
تفاوت قیمت میوه در نقاط مختلف شهر
موضوعی اســت که بیشتر شهروندان،
اصناف و حتی عمده فروشان با آن درگیر
هستند و خریدار و فروشنده هر کدام حق
را به خودشان می دهند .در حالی که
فروشندگان معتقدند فقط سود قانونی
بر قیمت خرید اضافه می شود اما عمده
فروشان بر این باورند که نرخ میوه ها در
میدان های میوه و تره بار زیاد نیست بلکه
برخی خرده فروشان گران فروشی می
کنند .البته در این میان خریداران که به
نظر خودشان در هر صــورت متضرر می
شوند و سود اصلی به جیب فروشندگان
مـــی رود بـــر ایــــن بـــاورنـــد کـــه بــرخــی
فروشندگان فاکتور فــروش صــادر نمی
کنند و این مسئله در تأثیر بر قیمت میوه
قابل تأمل است.با وجود اختالف نظرها،
تفاوت قیمت در بازار میوه حکایت از آن
دارد که در هر منطقه و فروشگاهی ،هر
فروشنده برای خود قیمت متفاوتی دارد
و شهروندان ناگزیر به خرید میوه با قیمت
های دلخواه آن ها هستند.
بررسی قیمت میوه در بازار حکایت از آن
دارد که این روزهــا سیب ،هلو ،گالبی،
موز و دیگر محصوالت باغی تفاوت قیمت

بیشتری نسبت به گذشته دارند و به نظر
می رسد بازرسی و نظارت بر قیمت ها
باید بیشتر شود.
یکی از شهروندان که به گفته خودش
تــفــاوت قیمت مــیــوه ایــن روزهـــا بسیار
مشهودتر است ،می افزاید :در حالی که
یک کیلو هلو در یک منطقه از شهر  7هزار
تومان بود در منطقه دیگر همان نوع هلو
 11هزار تومان عرضه می شد ضمن این
که هر دو فروشنده محصوالت شــان را
هلوی زعفرانی معرفی می کردند.
او همچنین به اختالف قیمت  5هزار
تــومــانــی مــوز هــم اشـــاره مــی کند و می
افزاید :در حالی که چند روز گذشته یک
کیلو مــوز را  14هــزار تومان خریداری
کردم اما جمعه در یک فروشگاه مرکز شهر
 19هزار تومان عرضه می شد.
در این میان یکی از فروشندگان که به
گفته خــودش اخــتــاف قیمت میوه در

نــقــاط مختلف شهر بــه نــوع محصول و
کیفیت آن بستگی دارد ،می افزاید :از
آن جایی که شهروندان تنوع محصوالت
را نمی شناسند تصور می کنند به عنوان
مثال سیب باید با یک قیمت ثابت در تمام
نقاط شهر عرضه شود در حالی که قیمت
آن با توجه به کیفیت ،هزینه های حمل و
کمبود یا فراوانی در بازار تعیین می شود.
به گفته او ،نبود میدان میوه و تره بار به
تعداد زیاد در شهر می تواند یکی از دالیل
اصلی افزایش و حتی اختالف قیمت میوه
باشد .او می افزاید :از آن جایی که میوه
مورد نیاز استان به طور کلی و از یک جا
خریداری نمی شود ،تفاوت قیمت میوه به
دلیل افزایش هزینه ها و تنوع محصول در
شهر بیشتر دیده می شود.
یکی دیگر از فروشندگان می گوید :گاهی
برخی شهروندان انتظار دارند میوه عرضه
شده با کیفیت و دارای تنوع در مرکز شهر

با قیمت میوه های بی کیفیتی که به شکل
سیار عرضه مــی شــود ،اخــتــاف قیمت
نداشته باشد در حالی که در وهله اول
عرضه و تقاضا و سپس فراوانی یا کمبود
یک محصول تعیین کننده نرخ هاست.
نایب رئیس اتحادیه میوه و تره بار بجنورد
با تأیید اختالف قیمت میوه در بازار می
گوید :از آن جایی که عمده میوه ها از
شهرهای مختلف وارد استان می شود
عالوه بر قیمت های متفاوت ،کیفیت های
مختلفی هم دارند که تأثیر مستقیمی بر
قیمت ها دارد« .رئوف نیا» بیان می کند:
قیمت هویج در شهرهای مختلف متفاوت
است و اکنون از شهرهای دزفول و شیراز
وارد استان می شود و تفاوت قیمتی هزار
تا هــزار و  500تومانی دارد و به همین
دلیل قیمت یک کیلو هویج از  4هزار تا 5
هزار و  500تومان متفاوت است.
او با اشاره به فراوانی میوه در بازار ادامه

اقتصاد

3

می دهد :اکنون به دلیل فراوانی ،قیمت
میوه ارزان است با این وجود تفاوت قیمت
همچنان وجــود دارد و گاهی به دلیل
مسائلی برخی از محصوالت افزایش
قیمت می یابند.او به نرخ  19هزار تومانی
موز در هفته گذشته اشاره می کند و می
افزاید :از آن جایی که موز میوه وارداتی
اســت شنیده شــده بــه دلــیــل مشکالت
ترخیص قیمت آن نسبت به هفته گذشته
 4هزار تومان افزایش یافته است.
او همچنین به قیمت برداشت اول تا سوم
هلو در بــازار اشــاره می کند و می گوید:
زمانی که برداشت هلوی بهاره آغاز می
شود قیمت آن کاهش می یابد و در فاصله
زمانی برداشت بهاره تا تابستانه و سپس
تا بــرداشــت پاییزه به دلیل کمبود این
محصول در بازار افزایش قیمت ایجاد می
شود که گاهی شهروندان تصور می کنند
تخلف در بازار صورت گرفته است.
او اضافه می کند :تا هلوی پاییزه وارد بازار
شود  15تا  20روز با افزایش قیمت این
محصول مواجه خواهیم شد که به محض
ورود آن به بــازار دوبــاره با افــت قیمت ها
مواجه می شویم .به گفته او ،هفته گذشته
قیمت هویج تا  7500تومان افزایش یافته
بود که دلیل اصلی آن واردات از شهرهای
شیراز و دزفول بود و اکنون به شکل همزمان
از اصفهان هم وارد می شود که روی کاهش
قیمت ها تأثیر گذاشته است.او اضافه می
کند :نظارت در تمام فروشگاه های شهر
انجام و در صورت بروز هر گونه تخلفی با
متخلفان برخورد می شود.

با این که امسال
میوه به مقدار
فراوان در بازار
وجود دارد اما
چون هر کدام
ازیکمنطقه
از کشور به
بجنوردحمل
می شود،
هزینههای
حملبرقیمت
میوه افزوده
می شود

محمد آگاهی -متاسفانه آیین نامهای
برای سبک سازی ساختمان ها نداریم
و باید تالش کنیم با توجه به زلزله خیز
ب ــودن خــراســان شمالی بــا استنادات
قانونی به سمت سبک سازی ساختمان
ها پیش برویم .معاون هماهنگی امور
عــمــرانــی اســتــانــدار کــه در چهارمین
هــمــایــش زلــزلــه بــا مــحــوریــت مدیریت
بحران ،دورنمای آینده خراسان شمالی
سخن می گفت ،در ادامــه ایــن مطلب
افــــزود :اســتــفــاده از مصالح سنتی و
سنگین در ساختمان ها دیگر منسوخ
شده است و با توجه به این که در یک
اســتــان زلــزلــه خیز زنــدگــی مــی کنیم
مسئولیت مهندسان ساختمان در این
بــاره سنگین اســت« .رجــب زاده» نگاه
حرفهای تر به صنعت ساختمان را در
استان خواستار شد زیــرا از منظر این
مسئول ،صنعت ساختمان صنعت پویایی
و نیازمند توجه بیشتری است.
به گفته او ،مهندسی در نظام آموزشی
ما در سطح پایینی دیده و این موضوع
بــاعــث ش ــده اس ــت شــاهــد آســیــب هــا و
مشکالتی در ســازمــان نظام مهندسی
در کــشــور بــاشــیــم .مــدیــرکــل مدیریت
بــحــران اســتــانــداری خــراســان شمالی
هم با اشاره به وقوع  84حادثه مختلف
طی سال گذشته در استان ،به مقایسه
خــســارت هــای وارد شــده بــر اثــر زلزله
ســال  1375به بجنورد با زلزله سال
 96پرداخت؛ دو زلزله با قدرت تقریب ًا

برابر اما یکی  84قربانی و دیگری پس از
مقاوم سازی منازل تنها دو قربانی بر جا
گذاشت .بر این اساس «نظری» خواستار
رعایت هر چه بیشتر اصــول ساختمان
سازی در این استان حادثه خیز شد تا
در صــورت وقــوع زلزله پر قــدرت ،دیگر
حتی شاهد مرگ یک نفر هم نباشیم.
وی با اشاره به این که خراسان شمالی
جزو ده استان حادثه خیز کشور است،
خاطرنشان کرد :آخرین رخداد طبیعی
استان سیل فروردین امسال بود که با
تالش و پیشگیری دستگاههای اجرایی
متولی مدیریت خوبی را در مواجهه با
سیل داشتیم .مدیر کل راه و شهرسازی
خــراســان شمالی نیز خــواســتــار تغییر
بــرخــی قــوانــیــن شــد و گــفــت :قوانین
حــوزه ساخت و ساز باید اصــاح شود و
کمیسیون مــاده  100از وجــه حقوقی
به کیفری تغییر کند تا با داشتن قوانین
محکم ساختمان های محکم تری داشته
باشیم .به گفته «مصطفی زاده» ،به دلیل
ضعف در تعهد اجتماعی محصول تولید
شده ما نمیتواند در برابر زلزله مقاومت
کند و باید به خسارتهای وارد شده و
سرمایههای از دست رفته مردم در این
حوادث توجه کنیم .وی خاطرنشان کرد:
وقوع زلزله و سیل یک حادثه تکراری و
وظیفه ما این است که در این همایش ها
با ارائه مطالب تخصصی سعی کنیم از
این پس خسارات کمتری را در حوادث
طبیعی داشته باشیم.

خبر
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خبر داد:

کمبود عرضه و تقاضای نیروی کار در کاریابی ها
شیری -عرضه و تقاضای نیروی کار در کاریابی های استان با کمبود مواجه است.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی با بیان این که برخی کاریابی
ها در بعضی از شهرستان ها به دلیل کمبود عرضه و تقاضای نیروی کار ،درآمد کافی
ندارند ،افزود :با شرایط موجود نسبت به گذشته کاریابی های غیرمجاز کمتر هستند
و سال گذشته تنها دو مورد کاریابی غیرمجاز شناسایی و با آن ها برخورد شد«.نوری»
افزود :احتمال دارد گاهی فعالیت کاریابی های غیرمجاز در دیگر استان ها در فضای
مجازی وجود داشته باشد ولی چنین مواردی در استان شناسایی نشده است.وی
تعداد کاریابی های مجاز در استان را  10مورد ذکر کرد.

