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بازار

بازار گوشت ،منتظر مدیریت

قبوض اشتباهی؛ بازی با اعصاب مردم
شیری
حذف قبوض کاغذی و ارسال پیامک بهای
مصرف برخی حامل های انرژی اگرچه به نفع
مردم و محیط زیست است اما اجرای این طرح
و بروز برخی مشکالت در پیام های ارسالی و
حتی در همان قبوض کاغذی ،مشترکان را
سردرگم کرده است.
یکی از شــهــرونــدان بجنوردی کــه بــه گفته
خــودش مبلغ کارکرد کنتورش در  2دوره
متوالی اختالف بسیار باالیی دارد ،می گوید:
در دوره قبل مبلغ کارکرد کنتور با مصرف 16
هزار مترمربع  17هزار تومان شده بود و در
دوره جدید با مصرف  48هزار مترمربع به 97
هزار تومان رسیده است.
یکی از شــهــرونــدان مــی گــویــد :در دوره
گذشته هزینه مصرف برق  100ریال بود
اما در دوره جدید ،مصرف دوره گذشته و
دوره جدید  32هزار تومان و با تعرفه های
تصاعدی محاسبه و با اخطار قطع ارسال
شده است.
شهروندی دیگر هم می گوید :با این که به
دلیل شرایط کاری از صبح تا شب در بیرون
از منزل هستیم و مصرف زیــادی نداریم اما
صورت حساب این دوره برق به دلیل اشکال

در ارســال پیامک ،افزایش زیــادی دارد.وی
خاطرنشان می کند :متأسفانه از زمانی که
قبوض کــاغــذی بــرق حــذف شــده اســت و به
شکل پیامکی ارسال می شود به نظر می رسد
تعداد خطاها در محاسبه مصرف و هزینه های
پرداختی نیز افزایش یافته است.
یک مشترک گاز هم که ناگزیر به پرداخت
صــورت حساب  82هــزار تومانی خــود شده
اســت ،می گوید :با این که افزایش قیمتی
در تعرفه های گاز وجــود نــدارد اما به دلیل
مــشــکــاتــی در مــحــاســبــه مــصــرف ،گاهی
مشترکان ناگزیر به پرداخت مبالغ هنگفتی
می شوند.
وی می افزاید :با این که همواره سعی داریم
مــصــرف بهینه داشــتــه باشیم و از مصرف
بی رویــه خــودداری می کنیم اما اشکال در
محاسبه باعث می شود در هیچ دوره ای مبلغ
یکسانی به عنوان بهای پرداختی نداشته
باشیم.
یکی دیگر از مشترکان که به گفته خودش
از یک ســال پیش تلفن ثابتش قطع شــده و
استفاده ای ندارد ،می گوید :با این که هیچ
گونه مصرفی ندارم اما هر ماه صورت حساب
با نرخ های متفاوت به دستم می رسد و علت
این افزایش قیمت ها را نمی دانم.

یکی دیگر از شهروندان که از نحوه محاسبه
بهای مصرفی آب گالیه مند است ،می گوید:
میزان آبونمان در قبوض چند برابر شده
است.
وی همچنین اضافه می کند :طی دو دوره
اخیر با این که مصرف گاز ما ثابت بوده اما
با اشتباه در محاسبه ،مبلغ آن به  2.5برابر
افــزایــش یافته اســت و اگرچه اشکال پیش
آمده را متولیان امر قبول کرده اند اما ملزم
به پرداخت بدهی قید شده در قبض هستیم
تا در دوره های بعد با شرکت مربوط تسویه
حساب شود.
وی خاطرنشان می کند :با این که دایم اعالم
می شود قبوض کاغذی حذف و میزان مصرف
مشترکان به صورت پیامک ارسال می شود
اما هنوز هم قبوض آب و گاز به صورت کاغذی
و البته گاهی با اشکال در محاسبه ،صادر می
شود.
در همین خصوص ،مدیرعامل شرکت گاز
خراسان شمالی با بیان این که امسال هیچ
گونه افزایش قیمتی نداشته ایم ،می افزاید:
نرخ های محاسبه مصرف گاز به سال  94که
به شکل پلکانی بود ،برمیگردد.
«میربلوکی» می افزاید :مردم باید یک قبض
بیاورند تــا توضیح دهیم کــه علت افزایش

قیمت ها در قبوض شان چیست زیرا ممکن
است مصرف شان براساس مترمکعب افزایش
پیدا کرده باشد.
وی اضافه می کند :اگر اشتباهی در محاسبه
پیش آمده باشد ،بررسی و در دوره های بعد با
مشترکان تسویه حساب می شود.
مدیرعامل شــرکــت آب و فــاضــاب شهری
خــراســان شمالی نیز با بیان ایــن که برای
حــذف قبوض کــاغــذی هنوز اقـــدام مؤثری
انجام نشده و در حال جمع آوری اطالعات و
منابع هستیم ،می افزاید :احتمال اشتباه در
محاسبه وجود دارد و با اعتراض مشترکان
اصالح می شود.
«ساقی» می افزاید :آخرین دوره هر سال 15
اسفند است اما امسال در نظر داریــم پایان
بهمن به عنوان آخرین دوره محاسبه شود
که همین تغییر دوره احتمال دارد باعث
اشکاالتی در محاسبه شده باشد.
وی اظهار می کند :اگر اشتباهی در محاسبه
رخ بدهد و کسی هم اعتراض نکند در دوره
بعدی مشخص و اصالح می شود.
وی اضافه می کند :امسال هیچ گونه افزایش
تعرفه ای نداشتیم و طــرح حــذف قبوض
کاغذی آب هم از ابتدای سال  99اجرا می
شود.

شیری -چند روز است با این که قیمت دام زنده به شکل
تدریجی افزایش می یابد اما دست اندرکاران با توجه به
شرایط ویژه و نزدیک شدن به پایان سال ،مانع افزایش
قیمت گوشت در بــازار استان شــده انــد و با ایــن حال
واحدهای صنفی در این بخش خواستار مدیریت بیشتر
و بهتر از سوی متولیان امر هستند.
در این باره رئیس اتحادیه مرغ فروشان و قصابان بجنورد
به خبرنگار ما گفت :حدود  10روز است که قیمت دام
زنده افزایش تدریجی دارد به طوری که تا روز پنج شنبه
شاهد  7هزار تومان افزایش قیمت بودیم.
«قاسم زاده» افزود :وقتی قیمت دام زنده افزایش
می یابد متعاقب آن قیمت گوشت نیز باید تغییر کند
اما مسئوالن با توجه به ایام کنونی و نزدیک شدن
به عید نوروز ،اصرار دارند افزایش قیمت نداشته
باشیم به همین دلیل از واحدهای صنفی خواهش
کردیم چند روز تحمل کنند و افزایش قیمت نداشته
باشند.
وی اضافه کرد :ممانعت از افزایش قیمت گوشت قرمز
در واحدهای صنفی به این امید بود که قیمت دام زنده
نیز به حالت قبل برگردد اما قیمت ها تثبیت نشد و حتی
به شکل تدریجی طی این مدت افزایش نیز یافت.
وی خاطرنشان کــرد :بــا ایــن کــه وضعیت قیمتی را
بــه مسئوالن اع ــام ک ــرده ایــم امــا در ایــن ب ــاره هنوز
تصمیم قطعی گرفته نشده است در حالی که آنالیز
قیمت هــا  3مــاه قبل از ســوی مسئول تنظیم بــازار
جهادکشاورزی انجام شد.
وی اضافه کــرد :بــرای ایــن که شاهد افــزایــش قیمت

گوشت قرمز در بازار نباشیم باید قیمت دام زنده کنترل
شود چون عاملی برای افزایش قیمت دام زنده وجود
ندارد.
وی ادامه داد :واحدهای صنفی انتظار دارند دام زنده را
با همان قیمت های آنالیز شده دریافت کنند تا بتوانند
گوشت قرمز را با قیمت مناسب عرضه کنند«.قاسم
زاده» تصریح کــرد :خراسان شمالی صادرکننده دام
زنده است و وقتی دیگر استان ها دام زنده را با قیمت
های باال خریداری می کنند دامداران تمایلی به عرضه
دام با قیمت های پایین در داخل استان ندارند در نتیجه
قیمت هــای داخــل استان نیز به تبع دیگر استان ها
افزایش می یابد.

گفت و گو

اگر اشتباهی
در محاسبه
پیش آمده
باشد ،بررسی
و در دوره
های بعد با
مشترکان
تسویه حساب
می شود

مشکالت کارآفرینی
شیری -ایجاد فرصت هــای شغلی جدید و افزایش
مستمر اشــتــغــال زمــانــی امــکــان پــذیــر مــی ش ــود که
زنجیرهای اقتصادی کارآفرینی مورد توجه قرار گیرد.
یک کارشناس اشتغال و کارآفرینی در گفت و گو با
خبرنگار ما کارآفرین را مهم ترین شاخص توسعه دانست
و گفت :از زمانی که متولیان دریافتند هر گونه ایستایی
در فعالیت های اقتصادی به معنای جا ماندن از اقتصاد و
تأمین نیاز افراد بیکار است ،پرونده کارآفرینی به عنوان
بهترین گزینه برای بهبود اشتغال روی میز مسئوالن
قرار گرفت«.احمدی» با اشــاره به بخشی از مشکالت
کارآفرینی افزود :اولین مشکل کارآفرینی فراهم نبودن
فضای اقتصادی مناسب برای ورود به کسب و کار است
که دریافت مجوزهای متعدد و متنوع برای فعالیت های
تولیدی از جمله این مشکالت است.وی قوانین کار را
یکی دیگر از مسائلی دانست که کارآفرینی را با مشکل
مواجه کرده است و خاطرنشان کرد :تأمین نشدن منابع
مالی کافی برای راه اندازی کسب و کارهای کارآفرینانه،

از دیگر مباحثی است که این بخش از فعاالن اقتصادی
با آن دست به گریبان هستند.وی اضافه کرد :بررسی
وضعیت کارآفرینی و سخنان بخشی از کارآفرینان در
استان نشان می دهد مسائل و مشکالت کارآفرینی،
استان را فرا گرفته و امید را برای آن ها کم رنگ کرده
است.بنا به گفته هــای ایــن کارشناس ،ایــن بخش از
اقتصاد استان هم با مشکل فراهم نبودن بازار و فروش
نداشتن ،دست و پنجه نرم می کند.
او مــانــدن تــولــیــدات در انــبــارهــا را از دیگر مشکالت
کارآفرینان ذکــر و خاطرنشان کــرد :با ایــن که ایجاد
اشتغال و کسب درآمد مطلوب یکی از اهداف کارآفرینی
است اما این فاکتور اساسی و اولیه تا رسیدن به نتیجه
مطلوب فاصله دارد و در شرایط کنونی دست نیافتنی
است.به گفته او ،کارآفرینی تنها گزینه اتصال نیروی
کار و اشتغال در استان است اما با موانع زیادی مواجه
و ریسک های بی شمار در این بخش ،کارآفرینان را
دلسرد کرده است.

