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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

بازار

بازار در پنجمین روز سهمیه بندی

گذری بر قیمت ها در شهر

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت خراسان شمالی خبر داد:

افزایش سه برابری ارزش سهام عدالت

شیری -ارزش سهام عدالت سه برابر افزایش
یافته است.مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری
سهام عدالت خراسان شمالی با بیان این مطلب
در گفت و گو با خبرنگار ما افزود :شرکت هایی که
مجامع شان را دریافت و سودشان را اعالم کرده
انــد تاکنون ارزش سهام عدالت شــان سه برابر
افزایش یافته است و پیش بینی می کنیم میزان
سود آنها بیش از  20درصد افزایش یابد.
«ابراهیم قربانی» گفت :زمانی که  4شرکت باقی
مانده هم مجامع شان را دریافت و سودهای شان
را اعــام کنند می توانیم میزان قطعی افزایش
سود سهام عدالت را اعالم کنیم.
وی خاطرنشان کــرد :اکنون سهام داران یک
میلیون تومانی ارزش سهام شان به سه میلیون
تومان و سهام داران  500هــزار تومانی ارزش

ترفند گران فروشی برخی فروشندگان میوه

شیری
در پنجمین روز سهمیه بندی بنزین ،خبرنگار
ما دوباره گذری بر بازار داشت تا وضعیت قیمت
ها را بررسی کند .طی روزهــای گذشته شاهد
افزایش غیرقانونی قیمت ها در زمینه گوشت و
کرایه به بهانه افزایش نرخ بنزین بودیم اما حضور
بازرسان در بازار ملموس تر شده است ،با این
حال برخی مسافران می گویند :در صورت نبود
مأموران و آماده بودن فضا برای تخلف ،برخی
رانندگان از سرویس دهی به مسافران با نرخ
های مصوب خودداری می کنند و در صورتی که
مأموران نظارتی حضور داشته باشند براساس
همان نرخ ها سرویس دهی می کنند.
گــزارش میدانی خبرنگار ما از ایستگاه برون
شهری بجنورد -مشهد حاکی از این است که
تعداد ســواری های بین شهری پــارک شده در
ایستگاه اگرچه در گذشته به  5خودرو هم نمی
رسید اما روز گذشته  13راننده خودروهایشان
را در انتظار مسافر پارک کرده بودند .در حالی
کــه در اولــیــن روزهــــای سهمیه بــنــدی بنزین
رانندگان نرخ های متفاوتی را اعالم می کردند
اما روز گذشته به دلیل حضور ناظر در آن مکان
همه نرخ های قانونی و یکسانی را اعــام می
کردند و با این وجود از مقرون به صرفه نبودن
جا به جایی مسافران با نرخ های مصوب گالیه
داشتند.در این میان یکی از رهگذران که مسافر
دوشنبه ســواری هــای خطی بین شهری بود،
می گوید :هر جایی که ناظران باشند قیمت ها
ثابت است و افزایش ندارد و در جایی که ناظران
نباشند برخی رانندگان کرایه هــای باالتری
می گیرند.در حالی که مسافربرهای محور
بجنورد -آشخانه و بجنورد -اسفراین شرایط
مشابه ســواری های محور بجنورد -مشهد را
داشتند امــا حضور مسافربرهای شخصی با
کرایه هــای کمتر مسئله ای قابل تأمل بود.
پیاده شدن مسافر از سواری عمومی و حرکت
به سمت سواری شخصی که راننده اش فریاد
می زد اسفراین  6هزار تومان نمونه این قضیه
بود؛ کرایه مسافربرهای مجاز این مسیر  8هزار
تومان است.

اقتصاد

3

سهام شــان به یک میلیون و  500هــزار تومان
رسیده اســت.او اظهار کــرد :سود سهام عدالت
سال  97برای سهام داران یک میلیون تومانی
باالی  200هزار تومان و برای سهام داران 500
هزار تومانی باالی  100هزار تومان خواهد بود.
وی اضــافــه ک ــرد :بــا آزادســــازی ســهــام عــدالــت،
مشموالن می توانند سهام خود را خرید و فروش
کنند و از ســود آن بهره مند شوند«.قربانی»
تقسیم متعادل ثروت در کشور و مشارکت مردم
در اقتصاد را از جمله اهــداف مهم طــرح سهام
عدالت ذکــر و تصریح کــرد :اکنون دولــت بحث
صــنــدوقهــای  ATFرا مطرح کــرده اســت و این
اهداف سهام عدالت را تأمین نمی کند و انتظار
ما از دولتمردان و نمایندگان مجلس این است که
کمک کنند تا اهداف سهام عدالت محقق شود.

با سرمایه گذاران

 I Iترفند درباره فروش

گذری بر بازار و نصب برچسب های قیمت روی
اجناس مختلف نشانه تشدید نظارت ها در بازار
اســت .در حالی که در گذشته برخی اقــام و
کاالها برچسب قیمت داشتند و برخی نداشتند
و باید از فروشنده قیمت ها را جویا می شدیم
اما روز گذشته برچسب قیمت میوه ،تنقالت،
پوشاک و حتی مــواد پروتئینی بیشتر از قبل
خودنمایی می کرد.
موضوعی که خیلی جالب به نظر می رسید
ترفند برخی میوه فروشان بود ،با این که برچسب
قیمت روی میوه داشتند اما مشتریانی که میوه
های مرغوب تری می خواستند جعبه های میوه
را از زیر میز خارج و قیمت آن ها را باالتر اعالم
و دلیل آن را افزایش کرایه های حمل و گران
شــدن قیمت ها مطرح می کــردنــد .ایــن گونه
مسائل در بازار کم و بیش وجود دارد که گاهی
دور از چشم ناظران و با استفاده از بی اطالعی
مشتریان اتفاق می افتد.
در این میان ،قطعی اینترنت در روزهــای اخیر
تا حــدودی باعث کندی انجام امــور در برخی

فعالیت ها از جمله دفاتر پیشخوان شده است
به طوری که حتی برخی دفاتری که متصل به
اینترنت دولتی هستند باز هم به گفته متصدیان
شــان در  20درصــد از کارشان اختالل ایجاد
شده است و بعضی از دفاتر هم که متصل نیستند
مجموع کارهای شان مختل شده است و کارهای
روزمره معمولی را انجام می دهند.

 I Iکاهش ترددهای بی رویه

در ایــن میان تعداد نه چندان زیــاد خــودرو در
ساعت  12ظهر روز گذشته عاملی بود که رفت
و آمد را برای همه تسهیل کرده بود ،گویا برخی
شهروندان به جای ترددهای بی رویه ،بنا را بر
صرفه جویی گذاشته اند تا به این طریق میزان
مصرف بنزین را کاهش دهند.
در این میان مدیرکل راهــداری و حمل و نقل
جاده ای خراسان شمالی می گوید :برای این
که تخلفی در بخش ســواری های عمومی بین
شهری صورت نگیرد ،به شرکت ها اعالم کرده
ایم هیچ گونه افزایش قیمتی نداشته باشند.
با این وجــود چون احتمال تخلف در بعضی از
بخش ها وجود دارد نظارت ها تشدید می شود

و تعدادی از ناظران در محورهای مختلف حضور
دارند.
«بدیعی مقدم» می افزاید :با این وجود اعالم می
کنیم اگر شهروندی با تخلفی در این محورها
مواجه شد مشخصات راننده یا پالک خودرو را
اعالم کند تا با متخلفان برخورد شود.
وی اظهار می کند :به شکل مدیریت شده بر
تمام محورهای شهر نظارت داریم و با متخلفان
برخورد می کنیم.
رئیس سازمان صمت خراسان شمالی در این
باره می گوید :شرایط بازار کنونی به گونه ای
است که اگر کاالیی برچسب نداشته باشد به
عنوان متخلف با فرد برخورد می شود بنابراین
از مردم و کسبه انتظار کمک داریــم تا بتوانیم
از تخلف های احتمالی سودجویان جلوگیری
کنیم.
«رضا فیروزه» می افزاید :طی جلسه ای که به
همراه استاندار با کسبه بــازار داشتیم ،تمام
اهــداف و برنامه ها و حتی مشکالت از سوی
اصناف مطرح و مقرر شد با صبر و شکیبایی،
مشکالت در موعد مناسب برطرف شود.

رئیس سازمان
صمت :از مردم
و کسبه انتظار
کمک داریم
تا بتوانیم از
تخلف های
احتمالی
سودجویان
جلوگیری کنیم

نیاز صادرات به همت جمعی
«خدابنده» یکی از صادرکنندگان با سابقه کاری
باال در خراسان شمالی است که به گفته خودش
با دالر نرخ های  3تا  12هــزار تومان صــادرات
انجام داده است با این وجود مشکالتی سد راه
صــادرات می بیند که بــرای رفع آن ها به همت
جمعی و حمایت دست اندرکاران نیاز دارد.او می
گوید :بازاری را که  8سال برای حفظ آن تالش
کردم به دلیل قانون پیمان سپاری ارزی از دست
دادم و دلیل اصلی آن سخت گیری های قوانین
در استان است و چون رقیب من در استان دیگر
بدون رعایت این قانون به راحتی صادرات انجام
می دهــد بــازار هدفم را از دســت دادم.وی می
افزاید :در حالی که سال  96حــدود  4میلیون
دالر صــادرات داشتم امــا در ســال  97به دلیل
قوانین سخت گیرانه میزان صادراتم به  26هزار
دالر کاهش یافت و اگر این روند همچنان ادامه
یابد به طور حتم در آینده ای نه چندان دور میزان

صادرات استان به حداقل کاهش خواهد یافت که
در توسعه اقتصادی استان تأثیر معکوسی دارد.
وی خاطرنشان کرد :آبان سال گذشته با دالر 7
هزار تومانی قرارداد صادرات با کشور عراق منعقد
کردم و در حالی که بحث تعهد ارزی مطرح و دالر
در حال افزایش قیمت تا  13هزار تومان بود ،نمی
دانستم با چه تعهدی باید قرارداد منعقد کنم و با
این شرایط اکنون  20هزار میلیون تن محصولم
در بندر موجود است و به دلیل مشکالت در بحث
پیمان سپاری ارزی مشتری ام را از دست داده ام
و ترجیح داد محصول را صادر نکنم.وی مشکل
بــودن بــاز کــردن ال سی بانکی را یکی دیگر از
مسائل صــادراتــی اســتــان مطرح و اظــهــار کــرد:
باید مدیران و دست اندرکاران در این بخش از
صادرکنندگان حمایت کنند نه این که با سخت
گیری های قانونی ،باعث کاهش میزان صادرات
و ارزآوری به کشور شوند.

