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بیابانزداییاز570هکتاربیاباندراستان
ملیحهفالح

سیب زمینی

3,010

خیار درختی درجه یک

4,270

هویج فرنگی

3,810

شلغم رنگی

2,620

سیب درختی دماوندی

8,180

هندوانه

2,240

پیاز

بادمجان
کرفس
موز

انگور جوین سبزواری
نارنگی شمال
لیمو شیرین

2,370
4,890
2,100
11,800
6,720

5,560

4,100
3,350

تامسون شمال
یکقدمبرایطبیعت
طرح جایگزینی کیسه های پارچه ای بهجای کیسه های پالستیکی در فروشگاه های شهرما

او در توجیه قیمت گرانی گوجه فرنگی
میگوید :بار کــم و هزینه حمل و نقل
هم گران شده است .این دو با هم قیمت
گوجه را افزایش داده است.
علت غیبت گوجهفرنگی

در این راســته که میوهفروشان زیادی
وجود دارند ،فقط  2تا 3میوهفروشــی
هست که گوجه برای فروش دارد .علت
این غیبت را یــک میوهفروش اینطور
برایمان تعریف میکند :چون تا جایی
که ما خبر داریم گوجه گران شده است.
وقتی ما هم بخواهیم به آن سود خود را
اضافه کنیم دیگر مشتری رغبتی برای
خرید آن نخواهد داشت ،بنابراین اصال
گوجه به بازار نمیآوریــم .یکی دیگر
از فروشندگان هم میگوید :گوجهای
که در ایــن فصل به بــازار بیاید ،چون
در ســردخانه بوده ،دیگر به درد مردم
نمیخورد .در بین گپ و گفتمان یکی
از مشتریان که چند کیلو خیار خریده
است میگوید :قرار است چند روز دیگر
در مراســمی صبحانه پنیر و گوجه به
میهمانان بدهیم اما وقتی دیدم قیمت
آن به  5500تا 6000تومان رســیده
است از خرید پشیمان شدم و به جایش

خیار خریدم .مشتری دیگری هم که در
کنار میوهفروشــیها در حال قدم زدن
است ،میگوید :قرار بود امروز پرتقال،
ســیب و چند قلم دیگر میوه بخرم اما
به دلیل نوسان قیمتها فقط توانستم
2کیلو نارنگی و سیب درجه 3بخرم .بازار
گرم میوههای درجه دو و سه است .خانم
نجاتی هم که برای خرید میوه به بازار
آمده است ،دل پردردی دارد و میگوید:
تا همین چند ماه پیش با  30تا  40هزار
تومان میتوانستیم در بازار ،میوه خوب
تهیه کنیم اما حاال بــا اینکه از هر میوه
تعداد محدودی خریداری میکنم ،باز
هم باید حداقل 70هــزار تومان خرید
کنم .وی میافزاید :این روزها همه چیز
دارد از ســفرههایمان حذف میشود،
یک روز لبنیات ،یک روز گوشت و حاال
هم میوه...
در این میان میوهفروشی هم به آرامی
به ما میگوید :این روزها تعداد افرادی
که میوههای درجــه  2و  3مغازهها را
طالب هســتند ،بیشــتر شــدهاند .او
میگوید :افــرادی متقاضی میوههایی
با کیفیــت پایینتر هســتند که اصال
بهظاهرشان هم نمیخورد دچار مشکل
مالی باشند.

سر زمین
افزایش قیمت میوه از ِ

در همیــن بــاره رئیــس اتحادیــه
بارفروشان مشــهد میگوید :میوه در
مراکز تهیه و تولید بار گران شده است
و اساســا با گرانی بار مواجه هستیم نه
گرانفروشی...
حیدر ســاکن ،به هزینههای حمل و
نقل بار اشــاره میکند و با ذکر مثالی
میافزاید :به طور مثال وقتی هندوانه
در مینــاب و ســر جالیــز ،کیلویــی
 2700تا 3000تومان اســت و کرایه
 8تــا  9تن بــار آن تا مشــهد نزدیک
3میلیون و  200هزار تومان میشود،
این محصول حدودا در مشهد 3300
تومان در بــازار به فروش میرســد،
بنابرایــن چــون اســتان ما اســتان
واردکننــدهای در محصــول هندوانه
محســوب میشــود برایش تهیه این
محصول از اســتان یا خارج از استان
تفاوت زیــادی در قیمتهــا خواهد
داشت.
وی ادامه میدهد :در شرایط امروز به
علت کمبود تولید و افزایش قیمت تمام
شده کاال از همان ســر جالیز میتوان
گفت گوجهفرنگی در سراســر کشور
گران اســت .او معتقد است که قیمت

اعالم شــده پنجهــزار تومانــی برای
گوجههای ممتاز اســت و گوجههای
معمولی و با کیفیت پایینتر ،با قیمت
پایینتری از جملــه 3500تومان در
میدان بار به فروش میرسد.
تأثیر کمبارشی و سرمازدگی

رئیس اتحادیه بارفروشان ضمن بیان
اینکه کمبارشیها و ســرمازدگیها را
باید به دیگر عوامل مؤثــر در افزایش
قیمتها اضافه کــرد ،درباره وضعیت
بازار میوه میگوید :در ســردخانههای
خود میوه فراوانی داریم اما قیمتهای
تمام شده باالست.
وی بیــان میکنــد :وقتــی کرایــه
بــاال مــیرود همــه چیــز از جمله
حق کارگــر ،هزینههای بســتهبندی
و نهادههــای کشــاورزی افزایــش
مییابــد و از طرف دیگر هــم کمبود
آب میتوانــد تأثیرات منفــی خود را
داشته باشد.
وی ادامه میدهد :چــون قیمت تمام
شده افزایش یافته و به دنبال آن قدرت
خرید مردم نیز کمتر شده ،فروش میوه
از سوی بسیاری از همکاران ما به نصف
کاهش یافته است.

گزارش روز
الهام ظریفیان

منبع :سایت صنعت ،معدن و تجارت استان

نام محصول

نرخ فروش دستچین در بازارهای
شهرداری و فروشگاه های شهرما

اگر از افزایش 70درصدی میوه
در یکســال اخیر که قدرت
خرید مردم را تــا حد زیادی
کاهش داده است ،بگذریم ،به
طــور معمــول در هــر فصل
میوهای خاص در مقایســه با
دیگــر میوهها دچار نوســان
قیمت میشود که البته میتواند دالیل
خود را داشته باشد .اما حداقل در 3ماه
اخیر انواع میوه و صیفیجات از جمله
ســیب ،موز و گوجهفرنگی نوســانات
بیشــتری را تجربه کرده است .به طور
مثال موز درجه یــک در 3ماه اخیر به
ترتیــب 10 ،7800هــزار و  400و
12هزار و 800تومان قیمتگذاری شد.
البته گوجهفرنگی در آذرماه رکورد 3ماه
گذشته خود را شکست و نوع ممتاز آن
حتی به 5000تومان در میدان بار هم
رســید .در حــال حاضر قیمــت این
محصول با احتساب سود فروشنده در
خردهفروشــیها 6000تومان است.
برای بررسی دقیقتر قیمتها سری به
بازارهای میوه شهر زدیم و وضعیت را از
سوجو میکنیم.
نزدیک پر 
در اولین فروشگاه وقتی یک نگاه کلی
به قفسه میوهفروشــیها میاندازیم،
برچســب قیمت دوازدههــزار تومانی
موز ،هشــتهزار تومانی سیب و پنج
هزاروهشتصد تومانی نارنگی بیش از
همه جلب توجه میکند.
خرید دانهای میوه هم باب شد

شیر

( 2.5درصد چربی)

جدول قیمت انواع میوه ،صیفیجات

افزایش قیمت ،قدرت خرید میوه در مشهد را به شدت کاهش داده است

«سال گذشته موز5000تومان ،نارنگی
3000تومان و سیب هم  2500تومان
بود ».این جملهای اســت که یکی از
میوهفروشها به مــا میگوید .او کمی
مکث میکنــد و ادامــه میدهد :این
روزها خرید دانهای و محدود میوه دیگر
مسئله عجیبی نیست .تعارف نداریم،
مردم قدرت خرید ندارند و مجبورند از
هزینه میوه خود بزنند .البته او اشارهای
هم به در پیش بودن شب یلدا میکند
و میگوید :هر ســال این مواقع میوه
گرانتر میشــود .بخشــی از گرانی
روزهای اخیر هم به همین دلیل است.
در حالی با چشم قیمت میوهها را مرور
میکنم ،اشارهای هم به قیمت گوجه
میکنم که  5500تومان قیمتگذاری
شده است.

5شــنبه بازار
ارزاق عمومی

پنجم دســامبر از ســوی سازمان
خواروبار و کشاورزی ملل متحد روز
جهانی خاک نامگذاری شده است.
موضوع این روز در ســال 2018
توقف آلودگی خاک با هدف افزایش
آگاهی مردم و دولتهــا در مورد
اثرات سوء ناشــی از آلودگی این
بستر است .به این مناســبت روز گذشته
همایشــی با حضور جمعی از مســئوالن،
دانشــگاهیان و دانشــجویان در دانشگاه
فردوسی برگزار شد .در این همایش مدیر
کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراســان
رضــوی وظیفه اصلــی منابــع طبیعی را
حفاظــت ،احیا ،اصــاح و مدیریت خاک
دانســت و گفت :بر اساس نقشــه اراضی
استان ،بیش از  73درصد مساحت خراسان
رضوی معادل 8میلیون و 200هزار هکتار را
اراضی ملی تشکیل میدهد.
علیرضا صحرایی 3عامــل آب ،باد وعوامل
انسانی را در فرســایش خاک مؤثر دانست
و افزود :مهمترین راه جلوگیری از فرسایش
آبی ،پوشش گیاهی است و اکنون گسترش
پوشــش بیولوژیک در 60نقطه استان به
مساحت 7600هکتار در حال انجام است.
وی به انجام عملیات آبخیزداری در بیش از
2میلیون هکتار از اراضی استان اشاره کرد
و ادامه داد :در ســال جاری اعتبار خوبی به
اجرای طرحهای آبخیزداری تخصیص یافت

که اکنون  60پروژه با پیشرفت 80درصد در
حال انجام است.
به گفته مدیــرکل منابع طبیعــی درباره
کنترل فرســایش بادی ،خراسان در سال
 44اولین اســتانی بود که مقابلــه با این
فرســایش را آغاز کرد و تاکنــون  46هزار
هکتار از کانونهایی که فعال شده بودند به
حالت تثبیت درآمدند .صحرایی با اشاره به
بیابانزدایی از 570هکتار بیابان در استان
گفت :اگر اقدامات مقابلهای انجام نمیشد
اکنون بیش از نیمی از روســتاهای استان
ســکونتپذیر نبودند .همچنین مدیریت
خــاک از طریق کنتــرل عوامل انســانی
پیشرفت خوبی در اســتان داشته است و
به گفته وی بیش از 2میلیون از اراضی ملی
که قابلیت بهرهبرداری داشت به فعاالن آن
عرصه واگذار شد.
مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیزداری
خراسان رضوی اظهار کرد :برای حفاظت
حقوقی باید اراضی به مالکیت دولت درآید
که تا کنون 6200هکتار از اراضی اســتان
تحت مالکیت دولت قرار گرفته اســت .به
گفته صحرایی همچنین از سهدهه گذشته
برای اولینبار در ایران در خراسان رضوی
برای کســانی که به خاک خســارت وارد
میکنند جریمه در نظر گرفته شــده که
تأثیرات بسیار مثبتی در روند جلوگیری از
فرسایش خاک داشته است.

گرانی بار ،وبال بازار

عکس :محمد عقیلی| شهرآرا

نظارت و کنتــرل بر بازار
و برخورد بــا محتکران و
متخلفان تشدید میشود.
به گزارش اداره کل روابط
عمومیاســتانداری ،مدیرکل هماهنگی
امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی
با بیان ایــن مطلب گفت :در نشســتی با
دستگاههای نظارتی ،برنامهریزی شد که با
اجرای طرحهای جدید ورود گستردهای در
2بعد نظارت و کنترل بر بازار و نیز برخورد با
گرانفروشی و احتکار با هماهنگی دستگاه
قضایی داشته باشیم.
علی رســولیان افزود :در این راستا برای
مدیریت بازار از همه ظرفیت استان اعم از
اصناف ،سازمان صنعت ،معدن وتجارت،
تعزیرات حکومتی و حتی بسیج استفاده
میکنیم.

وی گفت :از ابتدای ســال بحث نظارت و
کنترل بر بازار با جدیت دنبال شده است
و طی هشتماهه گذشته حدود 245هزار
بازرسی از واحدهای تولیدی و توزیع انجام
شده است .وی بیان کرد :در این مدت 59
پرونده احتکار ،اختفا و امتناع در مجموع
بــه ارزش  328میلیارد ریال تشــکیل و
رسیدگی شده یا در دست بررسی است .
وی افزود :کل پروندههای وارده به تعزیرات
حکومتی هم 26هزار مورد است که در این
مدت در مجموع با حساســیت و عملکرد
مطلوب ایــن اداره کل 28هــزار پرونده
رسیدگی شده است که عملکرد 108درصد
تعزیرات را نشان میدهد .رسولیان ادامه
داد :در این میان بزرگترین پرونده احتکار
رسیدگی شده در حوزههای لوازم یدکی،
برنج ،حبوبات و لوازم خانگی بوده است.

5شنبه

 15آذر ۱۳۹۷
 28ربیعاالول 1440
شـــــماره 2707

اقتصادشهر

تبربازارتشدیدمیشود
برخوردونظار 

روزنــــامــــه
شــــهرامــــید
وزنــــدگــــی

محمدخسروی

دســتگاه قضایی با تمام
تــوان بــه حمایتهای
حقوقــی و قانونــی
از تولیدکننــدگان،
صادرکنندگان ،واردکنندگان و صنعتگران
ادامه میدهد.
به گزارش ایرنا ،معاون پیشگیری از وقوع
جرم قــوه قضائیه با بیان ایــن مطلب در
جمع فعاالن حوزه صنعت در مشهد گفت:
حمایت توأم دســتگاه قضایی از صنعت
و مبارزه با مفاســد اقتصــادی از جمله
راهبردهای اصولی قوه قضائیه است.
محمدباقر الفت اظهار کرد :در حوزه مبارزه
با مفاسد اقتصادی نیز باید توجه ویژهای
به اقدامات پیشــگیرانه برای جلوگیری
از بروز تخلفات و جرائــم احتمالی وجود
داشته باشد .الفت افزود :یکی از مهمترین
راهبردهای قوه قضائیه با محوریت معاونت
امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم،
حمایت از تولید داخلی و فعالیتهای سالم
اقتصادی در قالبهای مختلف است .وی با
تأکید بر لزوم توجه بیش از پیش بر افزایش
و ارتقای کمی و کیفــی تولیدات داخلی
اظهار کــرد :افزایش صــادرات به عنوان

ضرورت انکارناپذیر باید مورد توجه فعاالن
عرصه صنعت قرار گیرد .وی گفت :در این
باره تمام مســئوالن در چارچوب موازین
قانونی باید تسهیالت الزم را فراهم کنند.
معــاون قــوه قضائیه با اشــاره بــر لزوم
توانمندســازی اقتصادی آحــاد جامعه
افزود :در شرایط کنونی در حوزه فردی و
اجتماعی نیازمند توانمندسازی اقتصادی
هســتیم که در این حوزه ســازمانهای
مردم نهاد و تشکلهای بخش خصوصی
میتوانند به صورت مؤثــر نقشآفرینی
کنند.
وی بیان کرد :شناسایی نقاط آسیبپذیر
یکی از مواردی اســت که همــواره مورد
تأکید بوده و در کنــار آن باید نقاط قوت
اقتصــادی از جمله نظارت بــر واردات و
افزایش صادرات کاالهــای ایرانی احصا و
مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت :امروز برای غلبه بر مشکالت و
حل مسائل موجود نیازمند اقدام جمعی
در تمام حوزهها به ویژه در حوزه اقتصادی
هستیم ،براین اساس تعامل مثبت ،منطقی
و قانونی واردکننــدگان و صادرکنندگان
میتواند به بهبود شرایط کمک کند.

سرنوشت
کارت سوخت
پس از خرید
خودرو

زیبــا اســماعیلی،
ســخنگوی شرکت
ملی پاالیش و پخش
فرآوردههای نفتی در
گفتوگو با ایرنا گفــت :درصورتی که
فردی خودرو خریده باشــد ،اما کارت
سوخت به نام مالک قبلی است ،نیازی به
ثبتنام دوباره ندارد و همچنان میتواند
از آن استفاده کند؛ زیرا کارت سوخت بر
اســاس شــماره ( VINکد شناسایی
17رقمی) خودرو صادر میشود.

میزان مبادالت سهم در بورس خراسان

مدیر بورس اوراق بهادار اســتانهای
خراســان رضوی و خراســان شمالی
گفــت :در آبــان امســال 2میلیارد و
39میلیون ســهم بــه ارزش 6هزار و
964میلیارد ریال در این بورس معامله
شد .حسین خدادوســت در گفتوگو
با ایرنا افزود :این تعداد ســهام ازسوی
31هزار و 120نفر خریداری شد که از
این تعداد  1811سهامدار جدید بودند
و کد سهامداری دریافت کردند.

افزایش نقدی حقوق کارگران منتفی است

اصغرآهنیهــا ،نماینــده کارفرمایان
در شــورای عالــی کار در گفتوگو با
اقتصادنیوز گفت :افزایش نقدی حقوق
کارگران منتفی است ،با این حال تالش
میکنیم قدرت خرید این قشر در قالب
حمایتهای غیرنقــدی دولت تقویت
شــود .وی افزود :نماینده کارگری در
شــورای عالی کار بر این باور است که
کارگران به حمایت نقدی و آبرومندانه
بیشتری نیاز دارند.

افزایش حقوق کارمندان

بــه گــزارش ایلنــا ،محمدرضــا
پورابراهیمــی ،رئیــس کمیســیون
اقتصــادی مجلــس بــا اشــاره بــه
پیشــنهاد دولــت بــرای افزایش ۲۰
درصــدی حقــوق ســال  ۹۸گفت:
به احتمــال زیاد میزان پیشــنهادی
مجلس برای افزایش حقوق نســبت
بــه پیشــنهاد دولت بیشــتر اســت
امــا فعــا نمیتوانیم عــدد دقیقی
را اعالم کنیم.

 4500تومان

روغن نباتی
 36600تومان
گوشت مرغ
 10500تومان
گوجه فرنگی
 5000تومان
لوبیا قرمز
 6700تومان
تخم مرغ
 9600تومان
کره  100گرمی
 4200تومان
گوشت
گوسفندی
 56500تومان

افزایش نرخ ارز در هشــتماهه امسال
بسیاری از حوزهها را تحت تأثیر خود
قرارداده اســت ،به طوری که مجریان
طرحهای عمرانی این روزها به دنبال
اخــذ مکملهــای بودجــهای برای
پروژههای نیمهتمام هســتند .در این
میان توســعه خطوط قطار شهری در
کالن شهرهای کشور یکی از پروژههایی
است که امسال به دلیل نوسان شدید
نرخ ارز اجرای آنهــا تحتتاثیر قرار
گرفته اســت ،به طوری که مسئوالن
توسعه این خطوط از دولت درخواست
کردهاند تا دراینباره مساعدت الزم را به
کالن شهرهای کشور بکند.
در این راســتا عصر روز سهشــنبه در
کمیســیون صنایع و معــادن مجلس
جلسهای با حضور مدیران قطارشهری
کالنشــهرهای کشور شــامل کرج،
مشــهد ،کرمانشــاه ،تبریز ،اصفهان
و شــیراز برگــزار شــد که یکــی از
خروجیهای آن اعالم نیاز 1.5میلیارد
یورویی قطارشهری کالنشهرها برای
تکمیل بود .مطابق پیشبینیها مشهد
برای تکمیل خطوط قطار شهری حدود
300تا 400میلیون یورو ،بودجه نیاز
دارد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن
مجلس شورای اســامی دراینباره به
شــهرآرا گفت :در این نشســت که با
حضور معاون عمرانی و رئیس سازمان
شــهرداریها و دهیاریهای کشــور،
رئیس اتحادیه قطار شهری و مدیران

توسعهمترودرایستگاهبهارستان

نشستکمیسیونصنایعومعادنمجلسبامحوریتحلمشکلتأمیناعتباربرای
پیشرفتقطارشهریدرکالنشهرهابرگزارشد

عامل قطار شهری کالنشهرها برگزار
شــد ،گزارشهایی درباره مشــکالت
قطارشهریها ارائه و راهحلهای ممکن
بررسی شد.
ولی ملکی افزود :عمده مشــکالت در
گزارشهای ارائه شــده ایــن بود که
۸۰درصــد از زیرســاختهای قطار
شهری از سوی شهرداران کالنشهرها
آماده شــده اســت اما برای 20درصد
باقیمانده نیاز به تأمیــن منابع ارزی
به میزان 1.5میلیارد یورو برای خرید
تجهیزات واگنها و تأمین واگن وجود

دارد .وی ادامــه داد :چه واگن از داخل
کشور تأمین شود و چه از خارج کشور،
به هر حال این میزان ارزبری وجود دارد
چرا که تولیدکنندگان داخلی نیز برای
قطعات مورد نیاز به ارز وابسته هستند.
وی با تأکیــد بر اینکه در این جلســه
تنگناها و مشکالت مالی مورد بررسی
قرار گرفت گفت :پیشنهادهای مختلفی
از جمله فایناس داخلی و تأمین اعتبار
از طریق بانکهای ایرانی مطرح شــد.
برای به نتیجه رسیدن موضوع مقرر شد
کارگروهی متشکل از نمایندگان عضو

کمیســیون صنایع و معادن ،اعضای
اتحادیه قطار شهری ،نمایندگان عضو
کمیســیون عمران مجلــس و وزارت
کشور تشکیل شــود تا موضوع مورد
بررسی دقیق قرار گیرد.
ملکی درباره زمان به نتیجه رســیدن
این کارگروه گفت :هفته آینده تعطیلی
هفتگی مجلــس به دلیل سرکشــی
نمایندگان به حوزه انتخابیه آنهاست.
بنابرایــن متولیان امر یعنی ســازمان
شــهرداریها و دهیاریهای کشــور،
معــاون عمرانی وزیر کشــور و رئیس

اتحادیه قطار شــهریها بایــد بعد از
تعطیالت این موضوع را پیگیری کنند.
وی در پاســخ به این ســؤال که سهم
مشــهد از نیاز 1.5میلیــارد یورویی
برای تأمین تجهیزات قطار شهری به
چه میزانی اســت گفت :سهم هر شهر
حداقــل 300میلیون یورو میشــود
که ممکن است نیاز مشهد بیشتر هم
باشد .برایناساس این رقم برای مشهد
300تا400میلیــون یورو تخمین زده
میشود.
همچنیــن مدیرعامل شــرکت قطار
شــهری مشــهد به شــهرآرا گفت :با
توجه به نوســانات قیمت ارز و افزایش
هزینه تمام شده قطار شهری و مترو،
این جلســه با هدف بررسی مشکالت
و مسائل توســعه خطوط قطار شهری
کالنشهرها برگزار شد.
کیانــوش کیامرز افزود :در این جلســه
مســئوالن قطار شــهری درخواســت
داشــتند تا امکان اســتفاده از سامانه
نیما برای تأمین ارز مورد نیاز قطارهای
شــهری فراهم شــود .وی ادامــه داد:
پیمانکاران قطار شــهری به سامانه نیما
دسترسی ندارند ،از این رو در این جلسه
در خواست کردیم تا امکان تأمین ارز از
ســامانه نیما برای این افراد فراهم شود.
وی گفت :درنهایت جمعبندی جلسه این
شد که کارگروه متشکل ازکمیسیونهای
عمران ،صنایع و اقتصــادی مجلس به
منظور پیگیری مسائل قطارهای شهری
تشکیل شود.

