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نیش «کرونا »یی
بهکسب وکار

شیری
در حالی که هر سال در آستانه نوروز ،بازار
کاالهای مختلف جان می گرفت و رونقی در
بــازار پوشاک ،خشکبار ،خــودرو ،آرایشگاه
ها و و تاالرها ایجاد می شد اما امسال شیوع
ویــروس کرونا ،کسب و کار در این بخش ها
را به هم ریخته اســت ،به طــوری که فعالیت
بسیاری از مشاغل از جمله آرایشگاه ها ،دفاتر
گردشگری ،رستوران ها و تاالرها به دلیل
کاهش تقاضا ،رو به کاهش است اما در مقابل
فروشگاه های مواد غذایی با افزایش تقاضا و
ازدحام جمعیت مواجه هستند.
در این بین در پی اعالم وزارت صمت برای
اختصاص بسته ویــژه حمایتی از اصناف،
فــعــاالن کسب و کــار در خــراســان شمالی
خــواســتــار اختصاص ایــن بسته بــه اصناف
استان هستند.
یکی از شهروندان بجنوردی که در حال خرید
مواد غذایی در یکی از فروشگاه های زنجیره
ای است ،می گوید :برای جلوگیری از شیوع

ویروس کرونا و احتمال کمبود مواد غذایی،
ناگزیر خریدهای عمده انجام می دهیم تا
کمتر مجبور به تردد شویم.
وی اظهار می کند :هر ســال در ایــن فصل
خریدهای نوروزی شروع می شد و هرچه به
عید نزدیک تر می شدیم ازدحــام جمعیت
بیشتر می شد اما امسال ترجیح می دهیم به
جز برای تهیه مواد غذایی مورد نیاز از منزل
خارج نشویم.
یکی دیگر از شهروندان نیز تهیه پوشاک
و اقــام مــورد نیاز نــوروز را در شرایط فعلی
غیرضروری می داند و می گوید :امسال هیچ
برنامه ای برای دید و بازدید و مسافرت نداریم
به همین دلیل خرید بسیاری از کاالها و اقالم
را حذف کرده ایم.
وی می افزاید :متأسفانه با بروز هر مشکلی در
جامعه ،عده ای فرصت طلب برای سودجویی
اقــدام می کنند و حتی سالمت جامعه را به
خطر می اندازند.
وی اظهار می کند :با این که این ویروس از
طرق مختلف و خیلی سریع منتقل می شود

اما هنوز هم بخش زیادی از پوشاک از استان
های درگیر با این ویــروس وارد استان مان
می شود.یکی از کسبه صنف پوشاک هم
می گوید :هر سال با واریز عیدی کارکنان و
کارگران ،بــازار پوشاک رونق می گرفت اما
امسال با وجود هزینه های زیــادی که برای
تهیه اجناس کردم ،تعداد خریداران به یک
سوم کاهش یافته است و اگر این روند ادامه
یابد کسب و کــار در ایــن صنف به تعطیلی
کشیده خواهد شد.
وی اظهار می کند :این ریزش مشتری با اعالم
وضعیت شیوع ویروس کرونا هر روز شدیدتر
می شود .وی خواستار حمایت مسئوالن ،به
خصوص وزارت صمت از کسبه در پی شیوع
این ویروس است.
یکی از فروشندگان خشکبار نیز می گوید:
پس از کاهش شدید قدرت خرید مردم ،کرونا
ضربه کاری دیگری را به اصناف زده است.
وی می افزاید :هر سال در این فصل آجیل
و خشکبار جدید تهیه می کردیم اما امسال
به دلیل نبود مشتری مــوجــودی قبل هم
باقی مانده و نیازی به تهیه دوباره آن نیست.
یکی از رانندگان تاکسی هم می گوید :از آن
جایی که تاکسی محلی عمومی محسوب
می شــود ،روزانــه چندین مرتبه صندلی و
دستگیره های خودرو را ضدعفونی می کنم
ولی با این وجود تعداد مسافران نسبت به
روزهـــای عــادی  20تا  25درصــد کاهش
یافته است.
وی خاطرنشان می کند :الزم است متولیان
امــر مــواد شوینده و بهداشتی را در مراکز
عمومی توزیع و همه بهداشت را به طور کامل
رعایت کنند.
وی اظهار می کند :بــرای خرید یک بطری
کوچک الکل به منظور ضدعفونی کردن 30
هزار تومان پرداخت می کنم اما برای یک روز
هم کافی نیست ضمن این که قیمت آن هر
روز در حال افزایش و کمیاب شده است.

اخبار

فروش بلیت برای سفر به  4استان متوقف شد
شیری -فروش بلیت ناوگان حمل و نقل عمومی از خراسان شمالی به  4استان مبتال به « ویروس کرونا» متوقف شد.معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و
نقل جاده ای خراسان شمالی با بیان این مطلب به خبرنگار ما افزود :براساس تصمیم کارگروه بحران استانداری فروش بلیت سفر به استان های گیالن ،مازندران،
گلستان و اصفهان از یک شنبه متوقف شد«.سبحانی» متوقف شدن فروش بلیت سفر به این  4استان را موقتی دانست و افزود :تا زمان عادی شدن شرایط بلیت برای
سفر به این استان ها فروخته نمی شود ضمن این که این تصمیم موقتی است و در صورت برطرف شدن مشکل ،فروش مجدد بلیت آغاز خواهد شد.

طی  11ماه امسال رخ داد؛

ورود 5هزار و  316پرونده تخلف صنفی به تعزیرات
صدیقی -از ابتدای فروردین امسال تا بهمن  5هزار و  316پرونده تخلف صنفی برای رسیدگی به تعزیرات وارد شد .به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان
شمالی ،مبلغ محکومیت این تعداد پرونده حدود  91میلیارد و  700میلیون ریال بود« .سیدالموسوی» افزود :به پرونده های مذکور که طی  11ماه امسال توسط
مراجع نظارتی و انتظامی به تعزیرات حکومتی استان ارجاع داده شده بود ،رسیدگی شد .به گفته این مسئول ،از  5هزار و  316پرونده تخلف صنفی 4 ،هزار و 540
مورد مربوط به کاال و خدمات 426 ،مورد مربوط به قاچاق و  350مورد مربوط به بهداشت محیط بود .همچنین به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ،بیشترین
تخلفات صورت گرفته مربوط به گران فروشی ،درج نکردن قیمت ،صادر نکردن فاکتور و کم فروشی بود.
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اقتصاد

گفت و گو
معاون سازمان صمت خبر داد:

کشف اقالم ضد کرونایی احتکار شده
شیری -اقالم ضد کرونایی احتکار شده در استان
کشف و ضبط شد.معاون نظارت و بازرسی سازمان
صمت خراسان شمالی با بیان این که  25پرونده
تخلف کرونایی طی  8روز در استان تشکیل شده
است ،افزود :از سوم تا دهم اسفند  42مورد تخلف
در حوزه نظارت بر کاالهای مرتبط با بیماری کرونا
در استان کشف و برای متخلفان پرونده تشکیل
شد.
«کرمیانفر»  12مورد گران فروشی 3 ،مورد کم
فــروشــی 3 ،مــورد احتکار 7 ،مــورد درج نکردن
قیمت 11 ،مــورد صــادر نکردن فاکتور 2 ،مورد
ارائــه نکردن مستندات 3 ،مــورد رعایت نکردن
دستورالعمل های بهداشتی و یک مورد خرید و
واگــذاری برخالف ضوابط را از عمده تخلف های
کشف شده در مدت یاد شده ذکر کرد.وی مجموع
جرایم پرونده های تشکیل شده در این بخش را
 350میلیون و  167هزار و  195ریال ذکر کرد.
وی اضافه کرد 5 :اکیپ بازرسی در مرکز استان و
در هر شهرستان یک اکیپ بازرسی برای نظارت

اصناف در انتظار بسته حمایتی وزارت خانه

یکی از رستوران داران بجنورد نیز در این باره
می گوید :با شیوع ویروس کرونا بسیاری از
مردم از غذاهای بیرون استفاده نمی کنند و
کسب و کارمان به شدت افت کرده است.
وی می افزاید :هر روز رأس ساعت 13:30
غذا تمام می شد و بسیاری از مشتریان دست
خالی برمی گشتند اما با شیوع ویروس کرونا
روز گذشته فقط  12پــرس غــذا بــه فــروش
رسید.
متصدی یکی از تاالرها نیز می گوید :این
روزها تعداد متقاضیان به شدت کاهش یافته
است و با این که قیمت ها را مقداری کاهش
داده ایم اما باز هم استقبال نمی شود.
وی می افزاید :یکی از مشتریان به فاصله
 2هفته  2روز تاالر را برای برگزاری مراسم
رزرو کرده بود اما از آن جایی که در مراسم
اول عمده مهمان ها با ماسک و دستکش
شرکت کرده بودند ،مراسم دوم را کنسل
کرد.
یکی دیگر از کسبه نیز با اشاره به اعالم خبر
پیشنهاد حمایت از کسب و کارهای کوچک
توسط وزارت صمت از مسئوالن درخواست
می کند به فکر اختصاص بسته حمایتی به
کسبه استان باشند.
رئــیــس اتــحــادیــه غــذافــروشــان بــجــنــورد نیز
می گوید :با شیوع ویــروس کرونا بسیاری
از شهروندان تمایلی به استفاده از غذای
رستوران ها ،سفره خانه ها و تاالرها ندارند به
همین دلیل در شرایط کنونی تعداد مشتریان
حدود  30درصد کاهش یافته است.
«علی آبادی» می افزاید :برگزاری مراسم در
تاالرها نیز به شدت کاهش یافته است و همان
تعداد اندکی که تــاالر رزرو کــرده بودند در
شرایط فعلی کنسل می کنند.
وی اضــافــه مــی کند :بــرای ایــن کــه در حق
مشتریان اجحاف نشود به تاالرداران توصیه
کــرده ایم در صــورت کنسلی مراسم ،وجوه
پرداختی مشتریان را به طور کامل برگردانند.
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پس از کاهش
شدید قدرت
خرید مردم،
کرونا ضربه
کاری دیگری را
به اصناف زده
است

بر داروخانه ها و صنوف کاالی طب و بهداشتی،
شرکت های پخش ،انبارها و نانوایی ها و طی این
مدت  16فقره پرونده تخلف تشکیل شده است.وی
خاطرنشان کرد :طی  20مورد گشت مشترک با
اداره کل تعزیرات حکومتی ،نیروی انتظامی ،اتاق
اصناف و دانشگاه علوم پزشکی  2مــورد احتکار
اسپری ضدعفونی کننده ،انــواع الکل ،ویتامین
 ،cدستکش و ماسک کشف شد و متخلفان پس از
تشکیل پرونده معادل  185میلیون و  126هزار و
 615ریال جریمه شدند.
وی رسیدگی به شکایات مرتبط با ایــن کاالها،
نظارت بر توزیع کاالهای احتکار شده در  2واحد
منتخب به دستور دادســتــان ،نظارت بر وضعیت
و رعایت دستورالعمل های بهداشتی در خبازی
ها ،تشکیل  3مورد پرونده تخلف رعایت نکردن
دستورالعمل های بهداشتی ،نظارت بر میادین
میوه و تره بار و میوه فروشی ها و نظارت بر عطاری
ها را از عمده فعالیت های معاونت بازرسی سازمان
صمت ذکر کرد.

بازار

قیمت زنجبیل ،لیموترش و سیر کاهشی شد
شیری -قیمت زنجبیل ،سیر و لیموترش که طی
هفته گذشته سیر صعودی داشت و حتی یک کیلو
زنجبیل به  160هــزار تومان رسیده بــود از روز
گذشته رو به کاهش است.
در ایــن بــاره نایب رئیس اتحادیه خــرده فروشان
بجنورد به خبرنگار ما گفت :طی هفته گذشته با
تشدید شیوع ویروس کرونا و توصیه های مصرف
زنجبیل ،سیر و لیموترش برای جلوگیری از ابتال به
این ویروس ،قیمت این سه محصول افزایش یافت.
«رئــوف نیا» افــزود :از آن جایی که این محصوالت
در اختیار انبارداران است ،با افزایش تقاضا ،اگر
انبارداران  48ساعت به بازار عرضه نداشته باشند،
باعث افزایش قیمت ها می شــود.وی خاطرنشان
کرد :تا هفته گذشته قیمت هر کیلو سیر در بازار به
 56هزار ،لیموترش به  45هزار و زنجبیل به 182
هزار تومان رسیده بود که با شروع سیر نزولی روز
گذشته قیمت هر کیلو سیر به  45هــزار و ،500
لیموترش به  34هزار و زنجبیل به  156هزار تومان
رسید.وی افزایش دمای هوا را عامل دیگر کاهش
قیمت ایــن ســه محصول دانــســت و ادام ــه داد :با

افزایش دما مصرف زنجبیل ،سیر و لیموترش کاهش
می یابد.وی همچنین افــزود :با به پایان رسیدن
پرتقال در باغ های شمال ،قیمت این محصول به
دلیل این که از انبارها و سردخانه ها حمل می شود،
طی دو روز اخیر افزایش یافته اســت«.رئــوف نیا»
افزایش قیمت پرتقال در این فصل را طبیعی دانست
و خاطرنشان کــرد :هفته گذشته قیمت هر کیلو
پرتقال تامسون در بازار  5هزار و  200تومان بود اما
روز گذشته با افزایش قیمت به  6هزار و  500تومان
رسید.وی اضافه کرد :قیمت پرتقال های جنوب و
خونی در بازار به  9هزار تومان هم می رسد.

