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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

گفت و گو

بازار کفش در حلقه اجناس قالبی

کفش های
یک بار مصرف!

شیری
با این که کفش یکی از خریدهای اصلی برای
شروع فصل سرد سال است اما افزایش قیمت ها
از یک سو و اجناس تقلبی و بی کیفیت از سوی
دیگر ،مردم را کالفه کرده است.

 I Iنگرانی مردم

یکی از شــهــرونــدان بــجــنــوردی کــه بــه گفته
خ ــودش مــدت زیـــادی اســت بــه دنــبــال خرید
کفش زمستانی با قیمت مناسب است اما هنوز
نتوانسته کفش مورد نظرش را تهیه کند ،می
گوید :برخی خانواده ها فکر می کنند قیمت
کفش در آستانه نــوروز گــران می شود این در
حالی است که با شروع فصل سرد سال هم که
نیاز به تهیه کفش های متناسب داریم قیمت ها
به قدری گران می شود که توان خرید یک جفت
کفش را نداریم.
وی خاطرنشان مــی کند :در حالی کــه سال
گذشته یک جفت کفش چرم را در اوج گرانی

 210هــزار تومان خریداری کــردم اما امسال
همان مدل کفش حتی با کیفیت پایین تر 470
هزار تومان قیمت گذاری شده است.
یکی دیگر از شهروندان می گوید :در گذشته
به دلیل کیفیت مناسب اجناس ،در سال یک
یا دو بار خرید کیف و کفش انجام می شد اما
در شرایط فعلی با وجود گرانی ها ،کیفیت هم
کاهش یافته است و ناگزیر به خرید در فصول
مختلف هستیم.
وی اظهار می کند :با شروع فصل پاییز یک جفت
کفش به نرخ  250هزار تومان خریداری کردم
اما متأسفانه طی یک ماه پاشنه آن شکست به
طوری که قابل تعمیر هم نیست و باید به فکر
خرید کفش جدید باشم.
وی خاطرنشان می کند :روزگــاری کفش های
بی کیفیت مشتری نداشت اما امروز همان کفش
های بی کیفیت با قیمت های کذایی به فروش
می رسد و مردم چاره ای جز خرید ندارند چون
قــدرت خریدشان به شدت پایین آمــده است و

اقتصاد

قدرت انتخاب چندانی هم ندارند.یکی دیگر از
شهروندان نیز می گوید :با افزایش قیمت ها،
میزان کیفیت کاالها نیز کاهش یافته است و
برای خرید یک جفت کفش بی کیفیت باید برابر
قیمت کفش های با کیفیت در سال گذشته،
هزینه کنیم.
به گفته او ،با شرایط موجود روز به روز از قدرت
اقتصادی خانوارها کاسته می شود و به اصطالح
قیمت ها سر به فلک می کشد.
او به تفاوت قیمت ها نیز اشاره می کند و می
افزاید :یک نوع کفش در چند فروشگاه قیمت
های متفاوتی دارد به همین دلیل کیفیت ها
قابل تشخیص نیست و گاهی کفش های بی
کیفیت به نــرخ اجناس با کیفیت عرضه می
شود.
در این میان یکی از فروشندگان کیف و کفش
می گوید :در گذشته کفش چرم یکی از اجناس
با کیفیت و با مقاومت باال بود و اگر کسی یک
جفت کفش چــرم خــریــداری می کــرد شاید به
مدت سه سال می توانست از آن استفاده کند
اما در شرایط فعلی به دلیل کاهش قدرت خرید
مردم ،کیفیت ها کاهش یافته است.
وی می افزاید :هم اکنون کیفیت عمده کفش
های چرم درجه دو و سه و دارای قیمت های
باالیی است و با این وجــود باز هم بسیاری از
شهروندان توان خرید ندارند.
وی اظهار می کند :با این که یک جفت کفش
چرم درجه دو  470هزار تومان قیمت دارد باز
هم بسیاری از شهروندان با شنیدن قیمت از
خرید منصرف می شوند.
وی اظهار می کند :مدتی است کفش های با
کیفیت درجه یک برای فروش در فروشگاه تهیه
نمی کنم چون قیمت کفش با چرم اصل به باالی
یک میلیون تومان می رسد.
یکی دیگر از فروشندگان هم در این بــاره می
گوید :با ایــن که بیشترین مشتری را در بــازار
کفش داریم اما عمدت ًا به دنبال کفش هایی با

قیمت های پایین هستند و کفش با کیفیت به
دلیل قیمت های باال طرفدار ندارد.
وی بــا اشـــاره بــه یــک جفت پوتین زنــانــه که
برچسب قیمت یک میلیون و  200هزار تومانی
دارد ،می گوید :این کفش از بهترین نوع چرم
است اما به دلیل این که قیمت باالیی دارد
زمان زیادی است که در فروشگاه باقی مانده و
خریدار ندارد.
رئیس اتحادیه کیف و کفش بجنورد هم با تأیید
افزایش قیمت های کیف و کفش می گوید :به
دلیل گرانی ها و کاهش قدرت خرید مردم ،چرم
های صنعتی جایگزین چرم های طبیعی شده
است به طوری که هم اینک  90درصد اجناس
موجود در بازار چرم مصنوعی است.
«گودرزی» با اشاره به این که قیمت کفش های
چرم طبیعی باالی  500هزار تومان است ،می
افزاید :چرم اصل به دلیل قــدرت خرید پایین
مردم به ندرت در بازار یافت می شود چون یک
جفت کفش چرم اصل باالی یک میلیون تومان
قیمت دارد.
وی خاطرنشان مــی کند :چــرم هایی کــه هم
اکنون در بازار موجود است یک الیه کروم روی
آن دارد که اگر کیفیت خوبی داشته باشد  6تا
 7ماهه و اگر جنس نامرغوب باشد  10روزه از
بین می رود که هوای سرد هم تأثیر بیشتری در
از بین رفتن این الیه دارد.
وی اظهار می کند :زیره های کفش هم بیشتر پیه
است و چون مواد آن به مدت زیادی در انبارها
می ماند پس از استفاده فــور ًا می شکند و این
مسئله هم باعث نارضایتی و گالیه شهروندان
شده است.
وی با بیان این که قیمت ها افزایش و کیفیت ها
کاهش یافته است ،ادامــه می دهد :در شرایط
اقتصادی کنونی ،کفش های چرم درجه  3به
لحاظ قیمتی جای چرم های درجه یک را گرفته
است چون بسیاری از افراد توان خرید کفش با
قیمت یک میلیون تومان را ندارند.
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چرم اصل به
دلیل قدرت
خرید پایین
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چرم اصل
باالی یک
میلیون تومان
قیمت دارد

از محل تعهد امسال دولت محقق شد؛

تخصیص صد درصدی اعتبار محور بجنورد -گلستان
گروه اقتصاد -صد درصد اعتبار محور بجنورد-
گلستان در سال  98تخصیص یافت.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان
شمالی روز گذشته در گفت و گو با خبرنگار ما
گفت :تعهد دولت برای محور بجنورد -گلستان
 100میلیارد تــومــان اعتبار بــرای ســال  98و
 100میلیارد تــومــان بــرای ســال  99بــود که
 100میلیارد تومان اعتبار امسال صددرصد
تخصیص یافت«.پارسی پــور» افــزود :تخصیص
دو اعتبار  100میلیارد تومانی برای این محور
از جمله مصوبه های سفر رئیس جمهور بود که
هــم اکــنــون بــا تخصیص  100میلیارد تومان،
پیمانکار مشکل بــودجــه ای نــــدارد.وی اظهار
کرد :با تخصیص  100میلیارد تومان اعتبار در
سال آینده این پروژه ملی پیشرفت خوبی خواهد
داشت .اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه
در خصوص اعتبارات محور بجنورد-گلستان در
حالی است که مطابق اطالعات خبرنگار ما طی
امسال تاکنون در دو مرحله  60میلیارد تومان
اوراق خزانه اسالمی میان پیمانکاران توزیع شده
است که  30میلیارد تومان اوراق خزانه اسالمی
مربوط به پرداخت اعتبار ایــن محور در بودجه
سال گذشته بوده است نه بر اساس اعتبارات سفر

ریاست جمهوری .همچنین  60میلیارد تومان
پرداخت شده به کل طرح محور قوچان تا بهشهر
مربوط بــوده است و بدین ترتیب بخشی از این
اوراق در میان پیمانکاران خارج از استان توزیع
شده است .مطابق پیگیری های خبرنگار ما 38
میلیارد تومان اوراق خزانه اسالمی نیز وعده داده
شده که هنوز به دست پیمانکاران نرسیده و گویا
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان مجموع این
اعتبارات را به عنوان اعتبارات مصوبه سفر ریاست
جمهوری به استان مد نظر قرار داده است .برای
رسیدن به این پاسخ عصر روز گذشته با «پارسی
پور» تماس گرفتیم که تلفن اش را پاسخ نداد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان همچنین به
پروژه راه آهن مشهد -بجنورد -گلستان نیز اشاره
کرد و ادامه داد :برای این پروژه نیز قرار بود 20
میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شود که دولت
بیشتر از تعهدش اعتبار پرداخت کرد.
وی خاطرنشان کرد :امسال  20میلیارد و 900
میلیون تــومــان اعتبار بــه ایــن پ ــروژه اختصاص
داده شده است.وی همچنین با اشاره به اصالح
ساختار بودجه کشور گفت :برای این که آسیب
پذیری اقتصادی پایین بیاید ،بودجه  99بدون
تکیه به نفت بسته شده است.

خبر
یک مسئول خبر داد:

طلب  14میلیاردی  3پروژه فرهنگی
مرتضوی -پیمانکاران  3پروژه فرهنگی استان،
طلب  14میلیارد ریالی دارند.
معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی خراسان شمالی با بیان این مطلب
افــزود :برای کتابخانه عمومی مانه و سملقان از
ردیــف اعتباری ریاست جمهوری  500میلیون
تومان مصوب شد و به واسطه این که پیمانکار
 600میلیون تومان طلبکار اســت بــرای دیون
پیمانکار تخصیص داده می شود« .طهماسبی»
گفت :تخصیص  500میلیون تومان در قالب
اسناد خزانه  2و  3ساله است.
وی افزود :برای این پروژه از محل قانون استفاده
متوازن نیز  400میلیون تومان مصوب و از این
محل  70میلیون تومان در قالب اسناد خزانه
 3ساله تخصیص داده شده است و در مجموع
 570میلیون تومان به این پروژه تخصیص داده
مــی شـــود.وی بــا بیان ایــن کــه طبق هماهنگی
با فرماندار مانه و سملقان ،مقرر شد پیمانکار

عملیات اجرایی پــروژه را متوقف نکند ،تصریح
کرد :فرمانداری نخستین اعتبار موجود را صرف
پرداخت طلب پیمانکار خواهد کرد.
وی ادامــه داد :کتابخانه مرکزی بجنورد نیز از
ردیف اعتبارات استانی ،تملک دارایی و سرمایه
ای  500میلیون تومان ،اعتبار مصوب دارد و از آن
جایی که طلب پیمانکار از این پروژه  600میلیون
تومان است 60 ،میلیون تومانی که به این پروژه در
قالب اسناد خزانه تخصیص داده شده است ،برای
طلب پیمانکار هزینه خواهد شد«.طهماسبی» با
اشاره به این که پیمانکار نگارخانه بجنورد از سال
 90تاکنون  250میلیون تومان طلبکار است،
افزود 50 :میلیون تومان طلب پیمانکار داده شده
است و امسال نیز برای این پروژه  200میلیون
تومان مصوب و  40میلیون تومان آن در قالب
اسناد خزانه  2ساله تخصیص داده شده است
اما متاسفانه به واسطه تغییراتی در نگارخانه نمی
توانیم طلب پیمانکار را پرداخت کنیم.

