عرضه مستقیم کاالهای اساسی
در بولوار بهمن و میدان معراج
خبر روز

افزایش قیمت ظروف یکبار مصرف
همزمان با آغاز ماه محرم و نذورات مواد
غذایی ،تقاضای خرید ظروف یکبار مصرف
نیز افزایش مییابد اما محرم امسال افزایش
قیمتوکاهشعرضهاینمحصوالتدربازار
ملموس شده که محمدباقر امامیآ لآقا،

دبیر انجمن تولیدکنندگان ظروف یکبار
مصرف با اعالم این خبر به ایسنا گفت :به
دلیل کاهش عرضه مواد اولیه ،قیمت ظروف
یکبار مصرف  2تا  3برابر افزایش یافته
است.

رتبه خراسان در تعداد تعاونیهای روستایی
رئیس سازمان تعاون روستایی خراسان
رضــوی گفت :این استان از نظر تعداد
تعاونیهای روستایی کشاورزی رتبه
اول کشور را دارد .حسن اسفندیاری در
گفتوگو با ایرنا افزود :اکنون  665تعاونی
روستایی ،کشاورزی ،تولید ،زنان و سهامی
زراعــی در این استان فعالیت دارد .وی

اظهار کرد :شبکه بزرگ تعاون روستایی
خــراســان رضــوی دارای  223شرکت
تعاونی روستایی 169 ،شرکت تعاونی
کشاورزی 30 ،نظام صنفی و  163شرکت
تعاونی تولید است .وی گفت :عالوه بر این،
 4شرکت سهامی زراعی نیز در استان فعال
هستند.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت:
پیشبینی میشود که قیمت بلیت هواپیما
در مهر روند نزولی پیدا کند و به قیمت قبل از
گرانیهانزدیکشود،ازاینروبهنظرمیرسد
قیمت مهرماه بلیت هواپیما باید مثال حدود

 10درصد نسبت به نرخ قبل از گرانی افزایش
یابد .سید احسن علوی در گفتوگو با خانه
ملت گفت :بر اساس آمارهای مسئوالن ،نرخ
کنونی ارز عامل  51درصد از گرانی قیمت
بلیت هواپیماست.

قیمت بلیت هواپیما
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اقتصادشهر

ـــــــــــــــــــ بسته خبری ـــــــــــــــــــ

5شنبه

22شــهریور ۱۳۹۷
3محــــرم 1440
شـــــماره 2642

.

گوشت مر غ
(مشهد)
 7500تومان

وضعیت بازار خودرو
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس
با اشاره به پیشنهاد خودروسازان در مورد
افزایش هفدهدرصدی قیمت خودرو گفت:
این میزان افزایش قیمت منطقی نیست،
زیرا موجب افزایش مجدد نرخ ها در بازار
خواهد شد.
به گزارش اقتصاد آنالین ،حمیده زرآبادی
با بیا ن ا ینکه هر گو نه ا فز ا یش قیمت

نام محصول

جدول قیمت انواع میوه و صیفیجات
نرخ فروش دستچین
نرخ عمده فروشی نرخ خرده
در بازارهای شهرداری و
فروشی
(اتحادیه صنف بار
فروشان مشهد) ( اتاق اصناف ) فروشگاه های (شهرما)

2000
1200
2500
2700
9300
7000
1200
8000

2200
1320
2750
2970
10230
7700
1320
8800

2180
1300
2740
2740
9480
6980
1240
8680

بیستمین دوره نمایشگاه پاییزه زیر سایه
بیثباتی اقتصادی چند ماه اخیر کشور،
فعالیت خود را از  19شهریور آغاز کرده
است و طبق تصمیم کمیسیون تنظیم بازار
استان ،کاالهای مکشوفه احتکار شده و
کاالهایی با نرخ تنظیم بازار شامل گوشت و
برنج نیز در این دوره از نمایشگاه عرضه
میشود.
اگر چه حضور مردم و استقبا ل آ نها برای خرید
کاالهای تخفیفدار قابل توجه است اما فعالیت تنها
 350غرفه و حضور تنها  8اتحادیه بیانگر بیمیلی
اصناف برای شرکت در این دوره از نمایشگاه است.
در این دوره از نمایشگاه تنها «سالن فردوسی»
آنهم به صورت نه چندان کامل مورد استفاده قرار
گرفته و  2سالن اصلی دیگر نمایشگاه یعنی «سالن
عطار» و «سالن مفاخر» بدون استفاده مانده است.
بر طبق مشاهده میدانی خبرنگار ما ،اصناف حضور
کمرنگی در این دوره از نمایشگاه دارند و نگاهی به
آمار دورههای گذشته به خوبی این مسئله را آشکار
میکند ،زیرا در نمایشگاه بهاره سال  97که طبق
رسم بیستساله در زمستان و پیش از نوروز امسال
برگزارشد40،اتحادیهباحضورهزارغرفهدر3سالن
اصلی ،در نمایشگاه بهاره سال  96بیش از هزار غرفه
و در نمایشگاه پاییزه سال  96نیز  500غرفه فعال در
نمایشگاه حضور داشت.
محمد جــواد محبی ،مدیر امــور نمایشگاهی،
نمایشگاه بین المللی مشهد میگوید :در نمایشگاه
بهاره میل و نیاز مردم به خرید بیشتر از پاییز است و
استقبال اصناف نیز در آن زمان بیشتر است ،با وجود
این ،بیثباتی اقتصاد کشور باعث شده تا نمایشگاه
پاییزه امسال نسبت به سالیان گذشته کمتر مورد
توجه و استقبال فعاالن اقتصادی قرار بگیرد.
در ابتدای ورود اولین چیزی که خودنمایی میکند
صفهای بلندی است که برای خرید تشکیل شده
است .صف خرید  2قلم کاالی اساسی با نرخ تنظیم
بازار حسابی شلوغ است و مردم برای خرید گوشت
یخی به قیمت هر کیلو  28هزار تومان و برنج هندی
بهقیمتکیلویی5هزارو500تومانحدود2ساعت
منتظر ایستاد هاند.محمودی ،کارگری است که
برای خرید آمده است و با دستان ورزیــد هاش در
حالی که  2کیسه برنج و  2کیسه گوشت خریده
است ،از صف خارج میشود .از او درباره خریدش
سؤال میکنم .میگوید« :خودم و همسرم تقریبا
 2ساعت توی صف بودیم .به هر خریدار  2یا  3کیلو
گوشتبیشترنمیدهندامابرنجهرچقدربخواهیم،
میفروشند».عرضه این محصوالت توسط سازمان
صنعت ،معدن و تجارت انجام میشود و طبق گفته

گوشت
گوساله
(سردست/
جوانه)
 61500تومان
شکر
 3400تومان
برنج هندی
 7700تومان
برنج
پاکستانی
 8900تومان
تخم مرغ
 7800تومان
روغن مایع
 5750تومان

مسئوالن این سازمان عالوه بر کاالهایی که برای
تنظیم بازار در این دوره از نمایشگاه توزیع میشود
کاالهای احتکار شده شامل  2900تن برنج400 ،
تن شکر 1160 ،تن عدس و  35هزار بسته پوشک
قرار است در بیستمین نمایشگاه پاییزه عرضه شود
اما از میان این اقالم تا روز دوم نمایشگاه تنها پوشک
و برنجهای احتکار شده عرضه شده است.
رئیس اداره بازرگانی داخلی سازمان صنعت ،معدن
و تجارت خراسان رضوی در همین رابطه میگوید:
توزیع شکر و عدس احتکار شده از روز چهارم
نمایشگاه آغاز میشود.
علی رجوعی در رابطه با گالیههای مردم به خاطر
طوالنی بودن صف خرید کاالهای تنظیم بازار نیز
میگوید :به منظور کاهش مدت زمان انتظار مردم،
بر تعداد پرسنل غرفه فروش کاالهای تنظیم بازار
افزوده شده است.
پوشک برای نوزاد متولد نشده!

در صف عرضه کاالهای سلولوزی با خانمی مواجه
میشوم که تعداد زیادی پوشک خریده است .او
میگوید« :تفاوت قیمت اینجا با بیرون خیلی زیاد
نیست ،در حد هزار تومان! البته پوشک سایز شماره
 5و 6که بیرون کمیاب است ،اینجا به اندازه کافی
وجود دارد .فرزندم  2ماه دیگر به دنیا میآید اما
میترسم آن موقع پوشک در بازار به اندازه کافی
موجود نباشد برای همین حاال به اندازه نیاز  3ماه
خرید کردم!».
سالنفردوسیازجمعیتپراست.اما2ردیفازضلع

شمالی آن تقریبا هیچ غرفهای ندارد و مردم از فضای
غرفههای خالی که کف آن با موکت پوشانده شده به
عنواناستراحتگاهاستفادهمیکنند.بافروشندگان
و صاحبان غرفهها صحبت میکنم .محمودی
توزیعکننده شیرآالت و محصوالت بهداشتی
میگوید« :از حضور در نمایشگاه پشیمان هستم.
ماده اولیه محصوالت ما عمدتا وارداتی و گران شده
است ،حتی پلیاتیلن که در داخل تولید میشود نیز
نوسانات قیمتی زیادی دارد .در این شرایط ممکن
است کاالهایی که االن میفروشم را نتوانم دوباره
تأمین کنم».
آمدیم اما با ترس و لرز

طبق گفته مسئو ال ن تما م محصو ال تی که د ر
نمایشگاه عرضه میشود تولید داخل است و
مشاهدات خبرنگار شهرآرا نیز مؤید همین امر
است .با وجود این ماده اولیه بسیاری از کاالهای
تولید داخل نیز ممکن است خارجی باشد .رضایی
مسئولفروشیکیازبزرگترینغرفههایفرشدر
نمایشگاه است .او میگوید :در این دوره از نمایشگاه
صرفا آن بخش از کاالهایمان را عرضه کرده ایم
که نخ و ماده اولیه آن تولید داخل است .زیرا اگر
فر شهایی را بیاوریم که نخ آن خارجی است در
فواصل بعد اگر مشتری از همان سری قالی بخواهد،
ممکن است نتوانیم آن فرش را تأمین کنیم و این
موجب نارضایتی مشتری میشود.
محمود بنا نژاد،رئیس اتاق اصناف مشهد دراینباره
میگوید :در نمایشگاه صرفا کاالهای داخلی عرضه

میشود .مگر اینکه کاال نمونه داخلی نداشته باشد،
مثل اقالمی نظیر فریم عینک  .علیرغم این تدابیر
فضای بازار ملتهب است و این در حالی است که
اساسا مردم نباید نگران تأمین کاال باشد .همچنین
این سخن فروشندگان که ممکن است بعدا نتوانند
جایگزینی برای کاالی فروخته شده خود تهیه
کنند مردود است ،چون باالخره تأمین کاال انجام
خواهد شد.
افزایش 9درصدی قیمت غرفهها گالیه بعدی غرفه
داراناست.اینمسئلهرابابنانژاددرمیانمیگذاریم
و در پاسخ میگوید :در کمیسیون تنظیم بازار با
افزایش هزینه غرفهها مخالفت کردیم .پیشنهاد
نمایشگاه افزایش د هدرصــدی هزینه غرفهها و
برگزاری ششروزه نمایشگاه بود .چراکه هزینه
غرفهها برای نمایشگا ههای عرضه مستقیم از
سال  93تقریبا ثابت بوده است .تغییر قیمت به
دلیل افزایش مدت نمایشگاه است .از سویی باید
به نمایشگاه برای این افزایش قیمت حق دهیم،
چون آنها هم بنگاه اقتصادی هستند و حداقل باید
هزینههایشان به نقطه سربهسری برسد.
نمایشگاه عرضه مستقیم پاییزه مشهد از 19
شهریور آغاز به کار کرده است و تا روز دوشنبه
 26شهریور به کار خود ادامــه میدهد .در این
نمایشگاه کاالهای مــورد نیاز دانـشآمــوزان،
کاالهای اساسی و پوشاک عرضه شده است و
عالقهمندان برای بازدید از نمایشگاه میتوانند
در ساعات  16تا  22به نمایشگاه بینالمللی مشهد
مراجعه کنند.

گزارش

اقبال از قطار با گرانی بلیت هواپیما

پس از گران شدن ارز و حذف ارز مسافرتی،
قیمت بلیتهای پروازهای داخلی با
افزایش چشمگیر تا  70درصد و بلیت
هواپیماهای خارجی نیز با رشد 100
درصدی همراه شد .همین عامل نیز دلیلی
شد تا تقاضای سفر با قطار افزایش یابد،
بهطوری که طبق اعالم مدیرکل نظارت بر
خدمات مسافری را هآهن ،استقبال از قطارهای
مسافربری  30درصد افزایش یافته است .بااینحال
افزایش این تقاضا باعث کمیابی بلیتهای قطار با
قیمت مناسب شده است .براین اساس مسافرانی
که این روزها قصد سفر با قطار دارند مجبور هستند
بــلــی ـتهــای گــرانقــیــم ـتتــر خــریــداری
کنند.
افزایش تقاضای  30درصدی

رئیس اتحادیه دفاتر خدمات مسافرتی خراسان
رضوی در این خصوص گفت :با توجه به گران شدن
بلیتهای هواپیما در ماههای اخیر تقاضا برای بلیت
قطار در دفاتر خدمات مسافرتی  30درصد افزایش
یافته است.
محمدسعید ولیزاده افزود :در این شرایط قطارها
با100درصدظرفیتخودترددمیکنندودربرخی
مسیرها واگنهایی نیز اضافه شده است ،بااینحال
هیچگونه افزایشی در نرخ بلیط قطار اتفاق نیفتاده
و شرکتهای حملونقل ریلی با همان نر خهای
مصوب قبلی خدمات ارائه میدهند.
وی با اشاره به کمبود بلیت قطار با قیمت مناسب
در بازار گفت :در ایام شلوغی ممکن است با کمبود
مواجه شویم ولی به این معنا نیست که مسافر نتواند

عکس:محمد عقیلی| شهرآرا

سیب زمینی
پیاز
خیار درختی
بادمجان
موز
هلو
هندوانه
شلیل

رسمی خودرو موجب رشد بیشتر نر خها
در بــازار میشود ،گفت :در جلساتی که
خودروسازان با کمیسیون صنایع مجلس
داشتهاند ،پیشنهاداتی را در خصوص
افزایش قیمتها مطرح کــرد هانــد ،اما
نمیتوانیم قیمت کارخانه را باال ببریم و
توقع داشته باشیم که نرخ ها در بازار ثابت
بماند.

گزارشی از حال و هوای نمایشگاه پاییزه مشهد که در کنار اقالم اساسی  ،کاالهای احتکاری کشف شده نیز عرضه می کند

الهام ظریفیان

.
.

5شــنبه بازار
ارزاق عمومی

ســخــنگــو ی صــنــد و ق با ز نشستگی
کشوری گفت :با گذشت  ۲۰روز از آغاز به
کار سامانه اینترنتی ثبت نام متقاضیان
وام پنجمیلیو نتومانی۱۹۷ ،هزار و ۹۹۳
نفر از بازنشستگان و موظفان صندوق
بازنشستگی کشوری ،درخواست خود
را در این سامانه ثبت کردند .به گزارش
ایلنا ،محمدرضا افشار افــزود :ثبت نام

اینترنتی وام ضروری پنجمیلیو نتومانی
بازنشستگان کشوری ،از اول شهریور به
مدت یک ماه در سایت صندوق بازنشستگی
کشوری به نشانی  cspf.irآغاز شده است
که در صورت افزایش تعداد متقاضیان
نسبت به تعداد تسهیالت ارائــه شده،
پرداخت وام به صورت قرعهکشی انجام
خواهد شد.

غروب « پاییزه»

شلوغی صف کاالهای اساسی

ثبت نام وام بازنشستگان کشوری

.

عکس:احمد حسنی| شهرآرا
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روزنــــامــــه
شــــهرامــــید
وزنــــدگــــی

مسعود سلطانی

سلطانی | همزمان با برگزاری
نمایشگاه عرضه مستقیم پاییزه
در  2نقطه دیگر شهر غرفههایی
برای عرضه مستقیم محصوالت
تنظیم بازار شامل برنج ،گوشت،
حبوبات ،شکر و ...برپا شده است.
رئیس اداره بازرگانی داخلی
سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان
رضوی ضمن اعالم این خبر گفت :یک غرفه
دربولواربهمن،نبشبهمن23ویکغرفهدر
بولوار امام هادی در میدان معراج به همین
منظوربرپاشدهاست.علیرجوعیادامهداد:
هدف اصلی از ایجاد این غرفهها رساندن
کاالهای اساسی با قیمت مناسب (تنظیم
بازار) برای مردم کمبرخورداری است که در
مناطق حاشیه شهر سکونت دارند.
رئیس اتــاق اصناف مشهد نیز گفت :با
همکاری سپاه پاسداران انقالب اسالمی 2
سالن برای عرضه کاالهای اساسی در بولوار

بهمن و میدان معراج راهاندازی شده است.
این مراکز فعالیت خود را از امروز(پنجشنبه)
آغاز کردهاند و کاالهای اساسی شامل برنج
به قیمت کیلو یی  7 6 0 0تو ما ن  ،شکر
کیلویی  3100تومان ،گوشت یخی کیلویی
 30هزار تومان ،مرغ منجد کیلویی 6750
تومان و همینطور حبوبات و روغن در این
مراکز عرضه میشود.محمود بنانژاد افزود:
بنا به تصمیم کمیسیون تنظیم بازار این
مراکز 10روز فعالیت خواهند داشت و در
صورت استقبال مردم مدت فعالیت آ نها
تمد ید میشو د  ،همچنین ممکن ا ست
در سایر نقاط شهر نیز مراکز مشابه ایجاد
شود .یکی از اهداف ایجاد این مراکز افزایش
آرامش عمومی و برطرف کردن نگرانیهای
احتمالی مردم است .ما در تأمین کاالهای
اساسی هیچ مشکلی نداریم ضمن اینکه
افزایش قیمت در این کاالها نیز قابل توجه
نبوده است .

افزایش قیمت
میوه در مشهد

ظریفیـان| مدیـر امور
با غبا نـی سـا ز ما ن
جهـا د کشـا و ر ز ی
اسـتان بـا بیـان اینکه
تغییـر کاربـری باغهـای مشـهد تأثیـر
زیـادی بـر گرانـی میـوه نـدارد ،گفـت:
بااینحـال تغییرکاربـری با غهـا در
شـهرهای اطـراف باعـث گرانـی  5تـا
د هدرصـدی میـوه شـده اسـت.
سـید هاشـم نقیبـی افـزود :بخشـی از
افزایـش قیمـت میـوه امسـال مربـوط

بـه سـرمازدگی اردیبهشـت بـه ویـژ ه
در میوههـای سـردرختی اسـت .البتـه
خسـارت درختـان خراسـان رضوی در
مقایسـه بـا دیگـر اسـتانهای کشـور
کمتـر بـوده اسـت .در ایـن خصـوص
کاهـشمحصـولمیوهاسـتانبـهدلیل
سـر ما ز د گی بیسـتو پنجد ر صد ی
بـوده اسـت .وی ادامـه داد :بخـش
عمـدهای از افزایـش قیمت میـوه تحت
تأثیـر شـرایط موجود بـازار اسـت که بر
همـه کاالهـا و از جملـه بـر میوه هـم اثر

گذاشـته اسـت.
وی افـزود :افزایـش کرایـه حملونقـل
و ا جا ر هبهـا ی و ا حد هـا ی صنفـی
بیشـترین تأثیـر را بـر گرانـی قیمـت
میـوه داشـته اسـت کـه بـا نظـارت در
بـازار خردهفروشـی میتـوان بخشـی
ازایـنافزایـشقیمـتراکنتـرلکـرد.
وی گفـت :در سـال  94سـطح باغـات
اسـتان شـامل محصوالت سـردرختی
و زعفـران  299هـزار و  800هکتـار
بـودهاسـتکـهدرسـال 96اینآمـاربه

329هـزارهکتـارافزایـشیافتهاسـت.
میـزان تولیدات نیز از یـک میلیون و 30
هـزارتـندرسـال94بـهیـکمیلیـون
و  50هـزار تـن در سـال  96رسـیده
اسـت ،بنابرایـن کاهـش محسوسـی
در تولیـدات محصـوالت باغـی اسـتان
نداشـتهایم.
نقیبـیاظهـارکـرد:تنهادرسـال95به
دنبـال سـرمازدگی در پاییـز ،باغهـای
انـاراسـتانکفبرشـدکـهدرسـالبعد
ازآنجایگزیـنشـد.

سفر خود را انجام دهد .ممکن است بلیت قطار با
قیمت دلخواه وی موجود نباشد و مسافر مجبور به
خرید بلیت با قیمت بیشتری شود .وی ادامه داد :به
هر حال باید در نظر بگیریم دفاتر خدمات مسافرتی
اکنون در اوج زمان کاری خود هستند و از ابتدای
مهر با کاهش سفرهای داخلی ،تقاضا در این بخش
نیز کاهش مییابد.
وی افزود :در پی نوسانات نرخ ارز سفرهای داخلی
افزایش یافته است و بسیاری از مردم با توجه به
امنیت و راحتی سفر با قطار ،تمایل به استفاده از
حملونقل ریلی برای انجام سفرهای خود دارند،
بنابراین سفرهای داخلی از این طریق افزایش
یافته است ،همچنین بسیاری از گردشگران و
زائران خارجی به ویژه از کشور عراق ،حملونقل
ریلی را برای مسافرت به ایران و مشهد انتخاب
میکنند.

افزایش  13درصدی مسافران قطار در استان

مدیرکل را هآهن خراسان رضوی نیز از افزایش
سیزدهدرصدی جابهجایی مسافر در مرداد نسبت
به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت :در ماه
گذشته یک میلیون و  500هزار نفر توسط ناوگان
حملونقلریلیخراسانرضویجابهجاشدهاند.در
اینایامباتوجهبهافزایشحجمجابهجاییمسافران
و زائران امام رضا (ع) ،حداکثر ظرفیت حملونقل
ریلی در حال بهرهبرداری است.
محمد هادی ضیاییمهر در خصوص افزایش تقاضا
در حملونقل ریلی نیز اظهار کرد :شاخصی برای
سنجش میزان تقاضاها نداریم .ولی اینکه چقدر
تقاضا افزایش پیدا کرده است و اینکه ما تا چه میزان
میتوانیم به این تقاضاها پاسخ دهیم  2مقوله
جداست ،بنابراین آنچه مشخص است این است که
در مردادماه توانستهایم به میزان  13درصد بیشتر

.

به تقاضاها پاسخ دهیم.
وی دلیل این امر را توسعه زیرساختها و ناوگان
حملونقل ریلی بیان کرد و افزود :در حال حاضر
حملونقل ریلی در خراسان رضــوی ظرفیت
جابهجایی  13میلیون نفر مسافر را در سال دارد.
وی در خصوص قیمت شناور برخی قطارها نیز
توضیح داد :تعیین قیمت بلیتها نه در استان
بلکه توسط راهآهن کشور انجام میشود اما شناور
بودن بخشی از بهای بلیت به این دلیل است که
شرکتهای ریلی امکان ارائه تخفیف و رقابت با
یکدیگر را داشته باشند.
سفر بیش از  18میلیون مسافر در  5ماه به استان

رئیس کمیته خدمات حملونقل ستاد اجرایی
خدمات سفر خراسان رضوی نیز به ایرنا گفت :طی
 5ماه امسال  18میلیون و  395هزار و  192مسافر به
خراسان رضوی سفر کردند که مسافرتهای ریلی
نسبت به مدت مشابه پارسال  18/9درصد افزایش
و مسافرتهای هوایی نیز  9/5درصد کاهش داشته
است.
ابراهیم نصری افزود :در این مدت  3میلیون و 34
هزار و  970نفر از طریق راهآهن به این استان سفر
کردند که علت افزایش سفر از طریق این ناوگان را
میتوان توسعه زیرساختهای را هآهن استان،
ایمنی و نگاه ویژه دولت به این بخش بیان کرد.
وی اضافه کرد :سهم ناوگان حملونقل عمومی
شامل اتوبوس ،قطار و هواپیما در انتقال زائر و مسافر
به این استان  51درصد است که از این میزان سهم
ناوگان جادهای  24درصد ،ناوگان ریلی  16درصد و
ناوگان هوایی  11درصد است.

.

