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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

تفاوتعجیب
قیمتمیوه

شیری
اختالف قیمت میوه های مشابه در بازار ،مسئله
ای است که از مدت ها قبل جلب توجه کرده و
سوال برانگیز شده است .اگر گشتی در نقاط
مختلف شهر زده باشید متوجه این تفاوت قیمت
ها شده اید.
مردم میگویند که نظارتی بر قیمت بازار میوه
وجود ندارد و قیمت ها در مناطق مختلف شهر
متفاوت و گاهی ایــن تفاوت از  5تا  10هزار
تومان است.
یکی از شهروندان بجنوردی با بیان این که با
شیوع ویروس کرونا ،تورم و کم رونق شدن کسب
و کارها ،قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته
است ،می افزاید :در چنین شرایطی عالوه بر
افزایش قیمت انواع میوه ،اختالف قیمت زیادی
هم وجود دارد.
وی اظهار می کند :در حالی که تا چندی پیش
قیمت هر کیلو گالبی  18هزار تومان ،خیار 5
هزار تومان ،نارنگی نوبرانه  6هزار تومان و موز
 17هزار تومان بود اما اکنون قیمت ها به شدت
افزایش یافته و هر کیلو گالبی  39هزار ،خیار

 10هزار و  ،500نارنگی  8500و موز  22هزار
تومان شده است.وی با بیان این که قیمت ها در
مغازه های مختلف اختالف  5تا  15هزار تومانی
دارد ،ادامه می دهد :به نظر می رسد نظارت بر
بازار میوه و تره بار وجود ندارد چون قیمت میوه
باکیفیت و کم کیفیت با هم برابر شده است.
یکی دیگر از شهروندان نیز می گوید :قیمت
میوه در مغازه های مرکز شهر تقریب ًا دو برابر
قیمت میوه در حواشی است و به نظر می رسد
به دلیل نبود نظارت ،برخی فروشندگان مرکز
شهر محصوالت شان را با قیمت هایی باالتر از
سودهای قانونی عرضه می کنند و انگار می
خواهند از این طریق مشکل اجاره بهای شان را
برطرف کنند.
یکی دیگر از شهروندان می گوید :این روزها
قیمت میوه در فروشگاه های مختلف متفاوت
اســت و کسی پاسخگوی ایــن بی نظمی ها و
اختالف قیمت ها نیست.
در این میان فروشندگان نظری برخالف نظر
شهروندان دارند به طوری که یکی از آن ها می
گوید :از آن جایی که میوه و تره بار فسادپذیری
باالیی دارد  30درصــد ســود قانونی بــرای آن

اقتصاد

لحاظ شده که با این وجود باز هم متضرر می
شویم.وی اظهار می کند :ما هم تمایل داریم
میوه را ارزان بفروشیم اما وقتی یک نوع گالبی
در میدان میوه و تره بار  27هزار تومان فاکتور
می شود و هزینه باربری و کارگر دارد ،چگونه
می توانیم ارزان تر بفروشیم؟
وی می افزاید :دالالن به دلخواه خود محصول را
به بازار عرضه می کنند و ناگزیر به پرداخت مبلغ
آن می شویم.
وی با بیان ایــن که عمده ســود میوه در جیب
دالالن اســت ،می افــزایــد :متولیان امــر باید با
دالالن برخورد کنند چون میوه ای را که  6هزار
تومان از باغدار خریداری می کنند ،کیلویی 18
تا  20هزار تومان در بازار می فروشند.
در همین خصوص نایب رئیس اتحادیه میوه و
تره بار بجنورد با بیان این که عمده تفاوت قیمت
به دلیل تنوع میوه اســت ،می افــزایــد :برخی
محصوالت از جمله گالبی به دلیل تنوع حتی
تفاوت قیمت دوبرابری دارد و از آن جایی که
برخی شهروندان شناخت کافی در مورد تنوع
محصوالت نــدارنــد تفاوت قیمت ها را تخلف
فروشندگان تصور می کنند.
«رئوف نیا» می افزاید :به عنوان مثال گالبی زرد
اسپادانای وارداتی در بازار  35هزار تومان است
و گالبی سبز اسپادانای تولید استان نصف این
قیمت را دارد.
وی اظهار می کند :گالبی سبز اسپادانای تولید
استان بالفاصله پس از جمع آوری وارد بازار می
شود اما قیمت گالبی زرد اسپادانای وارداتی به
دلیل هزینه های حمل و نگهداری در سردخانه
بیشتر و این موضوع باعث تفاوت قیمت در بازار
می شود.
وی خاطرنشان مــی کــنــد :عــمــده محصوالت
کشاورزی براساس کیفیت ،درجه بندی و قیمت
گذاری می شود که محصوالت درجه یک قیمت
های باالتری نسبت به محصوالت درجه  2و 3
دارد.
به گفته وی ،در حالی که قیمت خیار درجه یک
در روز پنج شنبه  9هزار و  100تومان بود به
دلیل کاهش تولید و افزایش تقاضا ،قیمت آن در
روز شنبه به  10هزار و  400تومان رسید.
وی با اشاره به واردات نارنگی به بازار می گوید:

در حالی که چند سال است نارنگی های بذر
ژاپنی که به شکل سبز هم شیرین است به بازار
عرضه می شود ،برخی کشاورزان ،نارنگی های
معمولی سبز را هم به بازار عرضه می کنند که
تفاوت قیمت آن ها در بازار مشخص است.
وی اظهار می کند :در حالی که قیمت نارنگی
های معمولی ارزان تر از نارنگی های بذر ژاپنی
است اما گاهی کشاورزان نارنگی های معمولی
را هم به شکل سبز به بازار عرضه می کنند که
مشتریانی که شناخت دارند آن ها را خریداری
نمی کنند.
وی تــفــاوت قیمت نارنگی هــای بــذر ژاپــنــی با
نارنگی های معمولی را  2هــزار تومان ذکر و
خاطرنشان می کند :امسال به دلیل شرایط
آب و هوایی ،وضعیت بازار میوه و تره بار مناسب
است مگر این که اتفاقات جدیدی بیفتد و بازار
میوه و تره بار را تحت تأثیر قرار دهد.
«رئوف نیا» خرید به شکل کلی و جزئی را عامل
دیگر تفاوت قیمت میوه و تــره بــار می دانــد و
خاطرنشان می کند :اگر بازار استان به اندازه
ای کشش داشته باشد که تره بار با تریلی حمل
شود ،قیمت میوه مناسب تر می شود اما چون
بازار کشش ندارد و خریداران ناگزیر به خرید با
خودروی سایپا و در حد چند تن هستند به ناچار
قیمت های بیشتری را پرداخت می کنند که با
احتساب  30درصــد ســود ،قیمت آن در بــازار
بیشتر می شود.
به گفته وی ،چــون سیب زمینی ماندگاری و
ظرفیت مصرف بیشتری دارد ،با تریلی از استان
اردبــیــل بــه اســتــان حمل مــی شــود کــه قیمت
مناسب تری دارد.
وی اظهار می کند :یکی دیگر از دالیل تفاوت
قیمت میوه در مناطق مختلف شهر کیفیت آن
است در حالی که شهروندان تصور می کنند
در مناطق مرکزی شهر قیمت ها بیشتر و در
حواشی کمتر است.
وی ادامه می دهد :در حواشی شهر به دلیل توان
ضعیف مالی افراد ،میوه های با کیفیت پایین و
قیمت کمتر عرضه می شود اما در مرکز شهر اگر
میوه کم کیفیت عرضه شود به طور حتم مشتری
نخواهد داشت و کاسب ناگزیر به تهیه میوه درجه
یک با قیمت های باالتر است.
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گزارش خربی
نرخ دولتی فع ً
ال در حد حرف

تخم مرغ دوباره روی شانه گرانی

متولیان امر
باید با دالالن
برخورد کنند
چون میوه
ای را که 6
هزار تومان
از باغدار
خریداری می
کنند ،کیلویی
 18تا  20هزار
تومان در بازار
می فروشند

شیری -چندی پیش قیمت هر کیلو تخم مرغ
به یک باره از  9هزار به  14هزار تومان و بعد به
تدریج تا  16هــزار تومان افزایش یافت ،با این
وجــود هنوز هم چــاره ای اساسی بــرای حل این
مسئله اندیشیده نشده است و همچنان شاهد
گرانی دوباره آن هستیم.شهروندی بجنوردی که
روز گذشته یک شانه تخم مرغ را  38هزار تومان
خــریــداری کــرده بــود گفت :در حالی که قیمت
هر کیلو تخم مرغ به  9هزار تومان رسیده بود و
همه به این قیمت معترض بودند اما به یک باره
به  14هزار تومان افزایش یافت و چون متولیان
پیگیر رفع مسئله نیستند قیمت آن همچنان سیر
صعودی دارد.
وی خاطرنشان کرد 3 :روز قبل یک کیلو تخم مرغ
را  15هزار تومان خریداری کردم که قیمت یک
شانه تخم مرغ  34هزار تومان بود اما روز سه شنبه
به  38هزار تومان رسید.یکی دیگر از شهروندان
نیز در این باره گفت :سریال دنباله دار افزایش
قیمت پس از مرغ این بار به تخم مرغ رسیده است
و همچنان ادامه دارد.
یکی از فروشندگان نیز در ایــن بــاره گفت :با
افزایش قیمت یک قلم کاال ،جو روانــی در بازار
ایجاد می شود و عالوه بر مشکل اصلی که باعث
گرانی می شود عده ای سودجو هم از این فرصت

به نفع خود استفاده می کنند.وی اظهار کرد :از
روز دوشنبه با اعالم نرخ  14هزار و  500تومانی
تخم مرغ از سوی دولت شهروندان انتظار دارند
بالفاصله تخم مرغ با این قیمت در بازار توزیع شود
در حالی که فقط نرخ اعالم شده است و هر کیلو
تخم مرغ را از مرغداران با قیمت های  14هزار و
 500و گاهی  15هزار تومان خریداری می کنیم.
در این میان رئیس اتحادیه مرغ فروشان ،قصابان،
لبنیات و تخم مرغ فروشان بجنورد گفت :به دلیل
افــزایــش قیمت نهاده هــا ،قیمت تخم مــرغ هم
افزایشی شده به طوری که روز سه شنبه هر کیلو
تخم مرغ در بازار  16هزار تومان عرضه شد.
«قاسم زاده» افزود :با این که روز دوشنبه دولت
قیمت هر کیلو تخم مرغ را برای مصرف کننده 14
هزار و  500تومان اعالم کرد اما هنوز تخم مرغی
با این نرخ به بازار نرسیده است.
وی اضافه کرد :وقتی نرخی از سوی دولت اعالم
می شود باید برای مرغدار هم صرفه اقتصادی
داشته باشد تا از این مصوبه تمکین کند چون تنها
با اعالم نرخ مشکلی حل نمی شود.
وی خاطرنشان کرد :اگر به رفع مشکل به شکل
اساسی پرداخته نشود هنوز هم احتمال افزایش
قیمت تخم مرغ وجود دارد چون تولید هم کاهش
یافته است.

بازار

گرانی و کمبود حبوبات در بازار
شیری -اگرچه مدتی پیش با شیوع ویروس کرونا
و بسته شدن مرزها و کاهش صادرات و واردات،
قیمت حبوبات افزایش یافت اما انتظار می رفت
در شهریور با آغاز برداشت حبوبات ،این مشکل
حل شود و با تعدیل قیمت آن مواجه شویم ولی نه
تنها این اتفاق نیفتاد بلکه عالوه بر گرانی ،در این
فصل با کمبود حبوبات در بازار هم مواجه شدیم.
در همین باره رئیس اتحادیه حبوبات بجنورد به
خبرنگار ما گفت :برخی کشاورزان محصوالت
برداشت شده از اراضی کشاورزی را به بازار عرضه
نمی کنند که ایــن مسئله باعث افزایش قیمت
بیشتر و کمبود حبوبات شده است.
«مهام» با بیان این که کشاورزان انتظار بیشتری از
بازار دارند ،افزود :آن ها انتظار دارند محصوالت
شان را برابر با قیمت محصوالت بوجاری شده
عرضه کنند که این موضوع امکان پذیر نیست
چــون محصوالت بــوجــاری شــده به دلیل هزینه
های کارگر و کارخانه افزایش یافته اما کشاورزان
انتظار دارند محصولی را که از روی زمین برداشت

کرده اند با قیمت های باالیی عرضه کنند.وی
خاطرنشان کرد :در حالی که عمده محصوالت از
جمله عدس در این ماه برداشت می شود اما هنوز
عدس تــازه وارد بــازار نشده و این مسئله قیمت
حبوبات را تحت تأثیر قرار داده است .به گفته وی،
برخی کشاورزان بر این باورند که اگر محصولی را
نگه دارند و به بازار عرضه نکنند قیمت ها باالتر
می رود و همین طرز تفکر بازار حبوبات را نا به
سامان کرده است.
«مهام» تصریح کرد :در شرایط فعلی اگر کشاورزی
هم قصد فروش داشته باشد فقط یک یا  2کیسه
به بازار می آورد به طوری که قیمت هر کیلو عدس
محلی حداقل به  20هزار تومان رسیده است.
وی با بیان این که عمده موجودی حبوبات در بازار
مربوط به سال گذشته است ،خاطرنشان کرد:
اکنون قیمت هر کیلو نخود محلی  18هزار و لوبیا
چیتی  24تا  25هزار تومان است و تا زمانی که
محصول جدید وارد بازار نشود افزایش قیمت ها
همچنان ادامه خواهد داشت.

