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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

جوالن سودجویان
دربازار اقالم بهداشتی

شیری

انتشار ویروس کرونا و اطالع رسانی برای تهیه
اقالم بهداشتی ،عالوه بر تقاضا ،قیمت اقالمی
نظیر مــاســک ،دســتــکــش و مـــواد ضدعفونی
کننده را نیز افزایش داد به طوری که عده ای از
سودجویان و فرصت طلبان دست به کار شدند
و با احتکار خانگی و قاچاق اقــام بهداشتی،
به تبعات اقتصادی و گران تر شدن آن ها دامن
زدند.

در حالی که هر روز آمارهایی از تولید و توزیع
اقالم مختلف بهداشتی اعالم می شود اما گویا
هیچ یک توزیع نمی شود و همچنان متقاضیان با
استرس و نگرانی از این داروخانه به آن داروخانه
و از ایــن فــروشــگــاه بــه آن فــروشــگــاه بــه دنبال
دستکش ،ماسک و مواد ضدعفونی کننده می
روند.
شهروندی بجنوردی که به گفته خودش بعد از
 3هفته جست و جو باالخره موفق به خرید سه

عدد ماسک به قیمت  12هزار تومان شده است،
می گوید :با این که هر روز به تمام داروخانه
های شهر مراجعه می کردم اما هیچ یک ماسک
نداشتند و برخی از آن ها برگه ای روی در نصب
کرده بودند که در آن نوشته شده بود «ماسک و
دستکش نداریم ،سؤال نفرمایید».
وی می افزاید :هفته گذشته در یکی از فروشگاه
های کاالی طب موفق به خرید سه عدد ماسک
به قیمت  12هــزار تومان شــدم که متأسفانه
کیفیت الزم را نداشت.
وی اضافه می کند :شنیده ام مواد ضدعفونی
کننده تقلبی از سوی سودجویان در بازار توزیع
می شود که اگر واقعیت داشته باشد به طورحتم
سالمت شهروندان به خطر می افتد.
یکی دیگر از شهروندان با اشاره به افزایش تقاضا
برای استفاده از محصوالتی که از شیوع بیماری
کرونا جلوگیری می کند ،می گوید :با شیوع این
بیماری ،اقــام بهداشتی نیز به شدت کمیاب
و همین مسئله باعث شد ،برخی افراد سودجو
از آب گل آلود ماهی بگیرند و اقالم تقلبی را با
قیمت های باال در بازار توزیع کنند که این مسئله
مستلزم تشدید نظارت هاست.
وی اضافه می کند :استرس و فشار ناشی از
شیوع ویروس کرونا به قدری باالست که مردم
با خرید این گونه محصوالت اقدام می کنند و با
این شرایط اکنون بازار سودجویان حسابی داغ
است.
یکی دیگر از شهروندان با انتقاد از افزایش
محصوالت تقلبی بهداشتی در بازار می گوید :در
شرایطی که الکل سفید در بازار با کمبود مواجه
است ،چند روز پیش یک بطری الکل سفید را از
یک فروشگاه خریداری کردم که متأسفانه پس از
آزمایش آن از سوی یکی از دوستان آشنا به علم
شیمی ،متوجه شدیم کــه فقط محلول تمیز
کننده است.
وی خاطرنشان می کند :در حالی که قیمت
ایــن محلول در بــازار  6تا  8هــزار تومان است
اما در قالب الکل سفید  40هزار تومان بابت
آن پرداخت کردم که این گونه اقدامات باعث
کاهش اعتماد عمومی در جامعه می شود.
یکی دیــگــر از شــهــرونــدان نیز مــی گــویــد :در
شرایطی که شیوع ویروس کرونا باعث افزایش
تقاضای اقــام بهداشتی شــده اســت عــده ای

میخواهند با احتکار و فروش اقالم تقلبی ،از
این آشفته بازار به نفع خودشان استفاده کنند.
وی خاطرنشان می کند :در شرایط فعلی باید
با افــرادی که با معامالت کــاذب و سودجویانه
عاملی بــرای افزایش نرخ اقــام بهداشتی می
شوند ،برخورد شود.
یکی از فروشندگان کاالی طب در بجنورد نیز
با بیان این که با شیوع گسترده ویروس کرونا،
به شدت با کمبود اقالم بهداشتی مواجه شده
ایم ،می افزاید :روزانه تعداد زیادی برای خرید
اقالم بهداشتی از جمله دستکش ،ماسک و مواد
ضدعفونی کننده مراجعه می کنند که متأسفانه
بخشی از مراجعه ها به دلیل استرس و فشار زیاد
روی مردم است چون تعدادی از آن ها با این که
اقالم بهداشتی را از قبل تهیه کرده اند و دارند
اما باز هم برای خرید اقدام می کنند.
وی می افزاید :متأسفانه عده ای سودجو هم
وجود دارند که در هر شرایطی به دنبال منافع
خودشان هستند و با توزیع اقالم تقلبی سودهای
چندبرابری به جیب می زنند.
وی خاطرنشان می کند :با ایــن که نباید در
شرایط فعلی تجمع ایجاد شــود امــا به محض
توزیع اقالم بهداشتی جمعیت زیادی در مکان
های مورد نظر تجمع می کنند به همین دلیل
گاهی ناگزیر به توزیع اندک اقالم بهداشتی می
شویم تا افراد تجمع نکنند.
به گفته او ،اکنون باید دولت وارد عمل شود و با
توزیع اقالم بهداشتی به مقدار زیاد از فشارها و
استرس های مردمی بکاهد.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت خراسان
شمالی نیز با بیان این که از زمان شیوع ویروس
کرونا ،نظارت گسترده در تمام شهرستان های
اســتــان ش ــروع شــده اس ــت ،مــی افــزایــد :بــرای
جلوگیری از تخلفات احتمالی در بــازار اقالم
بهداشتی در زمینه کرونا ،اکیپ هایی متشکل
از سازمان صمت ،تعزیرات حکومتی ،اتحادیه
و اتاق اصناف تشکیل شده اند و روزانه از تمام
مراکز بازدید می شود.
«کرمیان فــر» می افــزایــد :طی ایــن مــدت 47
پرونده برای  70مورد تخلف تشکیل شده است
که متخلفان پس از تشکیل پرونده به تعزیرات
حکومتی معرفی و  457میلیون و  265هزار و
 895ریال جریمه شدند.

بازار

دپوی فرش های دست باف
شیری -بازار فرش هر سال در آستانه نوروز نیمه
تعطیل می شد و بافندگان به امید فروش در ابتدای
سال بعد ،به تولید خود ادامه می دادند اما امسال با
شیوع ویروس کرونا بازار فروش فرش به رکود صد
درصدی رسیده به طوری که بسیاری از تولیدات
تولیدکنندگان در انبارها دپو شده است.
در همین باره رئیس اتحادیه فرش دست باف مرکز
استان به خبرنگار ما گفت :در حالی که فرش هایی
به متراژ زیــاد در استان تولید شــده اســت امــا هم
اکنون خریداری وجود ندارد.
«محمدی» افزود :حدود  80درصد فرش ها صادر
می شد اما در شرایطی که صادرات هم انجام نمی
شــود ،بافندگان فقط به امید  20درصــد مصرف
داخلی تولید می کنند که متأسفانه با این شرایط
خریداری در بازار وجود ندارد و فرش های زیادی
دپو شده است.

وی خاطرنشان کرد :با این وجود ،عالوه بر این که
قیمت فرش تغییری نکرده است ،کارگران همچنان

در کارگاه های فرش به امید بهبود شرایط پس از
نوروز ،مشغول به تولید هستند.

گزارش خبری

کمبودهایی در روند خرید اینترنتی
شیری -در حالی که در این روزها برای جلوگیری
از شیوع گسترده ویروس کرونا ،خریدهای اینترنتی
توصیه و زیرساخت هایی هم در این زمینه ایجاد
شــده اســت امــا هنوز هم مشکالتی در ایــن بخش
وجود دارد و همین مسئله باعث نگرانی و گالیه
برخی شهروندان شده است.
یکی از شهروندان بجنوردی که به گفته خودش
برای این که در شرایط کنونی از منزل خارج نشود
قصد داشت خرید اینترنتی انجام دهد اما محصول
مورد نظرش در استان برای خرید اینترنتی وجود
نداشت ،گفت :ناگزیر خریدم را از دیگر استان ها

انجام دادم که با تأخیر دو روزه محصول به دستم
رسید.وی افــزود :در شرایطی که زیرساخت های
مناسبی بــرای خریدهای اینترنتی فراهم شده
هنوز هم جای کار دارد و باید متولیان امر به این
بخش ها نیز توجه ویژه ای داشته باشند.یکی دیگر
از شهروندان که او نیز خرید اینترنتی را بهترین
راهکار برای ماندن در خانه ذکر کرد ،گفت :با این
که استفاده از پول نقد ممنوع است اما پس از خرید
اینترنتی به دلیل این که پیک کارت خوان نداشت
ناگزیر به پرداخت پول نقد شــدم.وی اضافه کرد:
بهتر است وقتی تدابیر این چنینی برای سالمت

افــراد اندیشیده می شود ،متصدیان در هر بخش
ملزم به اجــرای دستورالعمل هــای ارســال شده
باشند.استاندار خراسان شمالی پیش از این گفته
بود :در شرایط کنونی ،تنها راه برای حفظ سالمت،
در خــانــه مــانــدن اســت بنابراین اقـــدام بــه خرید
اینترنتی می تواند افراد را از خروج های پرخطر بی
نیاز کند«.شجاعی» همچنین افزوده بود :شرایط
برای توسعه و انجام خرید اینترنتی در استان فراهم
شده است و با استفاده مطلوب از این فرصت ،می
توان زمینه گسترش مشاغل اینترنتی را در استان
تقویت کرد.

زمان تسویه هزینه آب بهای مشترکان به تعویق افتاد
زم ــان تسویه هزینه آب بــهــای مشترکان تــا پایان
اردیبهشت به تعویق افتاد.مدیرعامل شرکت آبفای
خراسان شمالی با بیان این مطلب افزود :مشترکان
آب و فاضالب استان میتوانند هزینه آب بهای خود را
تا پایان اردیبهشت تسویه کنند«.غالمحسین ساقی»
افــزود :با توجه به شیوع ویروس کرونا و رکود نسبی
کسب و کار ،مهلت پرداخت قبوض آب و فاضالب تمام
مشترکان شهری و روستایی تا پایان اردیبهشت تمدید
شد.
وی خاطرنشان کرد :این فرصتی است برای قشرهایی

اقتصاد

از جامعه که دچار مشکالت عدیده اقتصادی شده
اند ،اما از آن جایی که خدمات مهمی در آبفا از محل
پرداخت قبوض انجام میشود بنابراین از آن دسته از
مشترکانی که مشکل خاصی با پرداخت قبوض خود
ندارند خواهشمندیم با پرداخت هزینه آب بهای خود
خدمتگزاران خود در آبفا را برای خدمت مستمر یاری
کنند.
وی همچنین افــزود :انتظار داریــم مشترکان همان
گونه کــه در ســال هــای گذشته بــا مدیریت مصرف
صحیح آب در روزهای پایانی سال ،از بحران جلوگیری

میکردند ،امسال هم با توجه به شرایط کنونی ،از هر
گونه مصرف آب برای خانه تکانی و شست و شوهای
غیرضروری مانند فرش ،پتو و حیاط خودداری کنند.
وی ادامه داد :استدعا داریم روستانشینان هم از آب
بهداشتی فقط برای شرب استفاده کنند و از مصرف
آن برای دام یا موارد غیرشرب بپرهیزند.
«ســـاقـــی» همچنین دربـــــاره تــمــهــیــدات خــدمــات
غیرحضوری آبفا گفت :تمام خدمات شرکت آبفای
خراسان شمالی در دو سامانه ارائه می شود و نیازی
به مراجعه به شرکت نیست.
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خبر

بازار خودرو در روزهای کرونایی

در شرایط
فعلی باید با
افرادی که با
معامالت کاذب
و سودجویانه
عاملی برای
افزایش نرخ
اقالم بهداشتی
می شوند،
برخورد شود

شیری -با شیوع ویروس کرونا ،به نظر می رسد
هر روز با اعالم آمارهای جدید از مبتالیان به این
ویروس ،از تعداد خریداران کاال در این بازار کاسته
می شــود .طی مدتی که این ویــروس شیوع پیدا
کرده بازار خودرو به نوعی قفل شده است و خرید
و فروش چندانی انجام نمی شود.به گفته فعاالن
بازار ،تا یک ماه پیش فروشندگان خودرو تمایلی به
کاهش قیمت ها نداشتند اما امروز شرایط به گونه
ای شده است که خریداران قدرت تعیین قیمت ها
را در دست گرفته اند و با این وجود خرید و فروشی
انجام نمی شود و برخی واحدهای صنفی در این
بخش ترجیح می دهند تعطیل باشند.به اعتقاد
بسیاری از فعاالن این بــازار ،مردم خرید و فروش
خودرو را به دلیل اینکه نیاز به حضور فیزیکی در
بنگاهها و دفترخانهها دارد ،متوقف کردهاند.در
همین باره نایب رئیس اول اتاق اصناف بجنورد
به خبرنگار ما گفت :بازار خودرو تا قبل از این به
دلیل شرایط اقتصادی نیمه تعطیل بود اما با شیوع
ویروس کرونا اکنون  90درصد واحدهای صنفی
تعطیل شده اند«.بابایی زاده» افزود :طی  3هفته
اخیر بسیاری از اتحادیه ها از جمله آهن فروشان،
طالفروشان ،موبایل فروشان ،پارچه فروشان و
خودروفروشان درخواست تعطیلی داده اند که اتاق
اصناف نیز با درخواست شان موافقت کرده است
و هم اکنون  90درصد واحدهای صنفی تعطیل

هستند.وی خاطرنشان کرد :با شیوع ویروس کرونا
مردم از منزل خارج نمی شوند و خرید و فروشی در
بازار انجام نمی شود.وی اضافه کرد :اگرچه خرید
و فروشی در بازار انجام نمی شود اما نسبت به 20
روز قبل تأثیر اندکی روی قیمت ها گذاشته است و
همه منتظرند قیمت واقعی پس از تعطیالت نوروز
مشخص شود.وی ادامه داد :عمده اصناف مستأجر
هستند و بدون هیچ گونه درآمدی ،هزینه های شان
افزایش یافته است.

گفت و گو

برنامه پرداخت بیمه بیکاری برای کارگران به خاطر کرونا
شیری -با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی بسیاری
از مراکز ورزشی ،رفاهی و مهدهای کودک ،پیگیر
شدیم برای حمایت از قشر کارگر ،بیمه بیکاری
برای بیکارشدگان در این شرایط برقرار شود که
نتیجه نهایی آن روز شنبه اعــام می شود.مدیر
روابــط کار اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
خراسان شمالی با بیان این مطلب در گفت و گو با
خبرنگار ما افزود :اگر با این طرح موافقت شود ،با
معرفی کارگاه های تعطیل شده ،برای کارگران آن
کارگاه ها بیمه بیکاری برقرار می کنیم و تا زمانی
که کارگاه دوباره فعال شود ،بیمه بیکاری پرداخت
می شود« .نباتیان» افزود :این نوع پرداخت بیمه
بیکاری ،از سوابق بیمه ای کارگر محسوب نمی
شود و جزو حوادث غیرمترقبه لحاظ می شود.وی
همچنین گفت :دستمزد کارگران هر سال در هفته
آخر اسفند اعالم می شود اما امسال به دلیل شیوع
ویروس کرونا و برگزاری جلسات مختلف در این
بخش احتمال این که دستمزدها اوایل سال آینده

اعالم شود ،وجود دارد«.نباتیان» ادامه داد :تعیین
دستمزد کارگران را شــورای عالی کار اعالم می
کند و طی پیگیری هایی که داشتیم جلساتی در این
بخش در حال برگزاری است و تصمیم گیری هایی
می شود.وی عمده دلیل تأخیر در اعالم دستمزد
کارگران در پایان هر سال را انجام چانه زنی ها
ذکر کرد و افــزود :کارگران و کارفرمایان حداقل
دستمزدی را که تعیین می کنند باید به تأیید
دولت هم برسد که گاهی بحث های زیادی در این
خصوص می شود.وی ادامه داد :تعیین  2میلیون و
 800هزار تومان دستمزد پیشنهاد کارگران است
که در خبرها منتشر شده اما باید کارفرما و دولت
هم این مبلغ را بپذیرند.وی دلیل موافقت نکردن
کارفرمایان با درصــد بــاالی دستمزدها را اضافه
شــدن حق اوالد ،عیدی ،ســنــوات ،حق مسکن،
پاداش و بیمه ذکر کرد و افزود :کارفرما با محاسبه
تمام این موارد هزینه های خود را برآورد می کند که
اگر مورد تأییدش نباشد ،آن را نمی پذیرد.

