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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

معمای
گرانی آجیل

شیری
شیوع ویروس کرونا مدتی است در اقتصاد تمام
صنوف ،از جمله صنف آجیل و شیرینی تأثیر
گذاشته است .در این بین ،برخی شهروندان به
خاطر مسائل بهداشتی تمایلی برای خرید آجیل
ندارند اما برخی نیز همچنان جزو خریداران
هستند و البته نظارت بازرسان بهداشتی هم
باید در این زمینه بسیار بیشتر شــود .از سوی
دیگر با وجود اعالم فعاالن بازار مبنی بر کاهش
شدید تقاضا ،قیمت ها در بــازار آجیل افزایش
یافته است که علت آن مشخص نیست.
یکی از شهروندان بجنوردی که در حال قیمت
پرسی در فروشگاه اســت ،می گوید :در حالی
که تمایل به خرید آجیل و خشکبار داریم اما با
توجه به هشدارها و توصیه های بهداشتی نگران

هستیم و خریدهای نوروزی را انجام نداده ایم با
این وجود شاهد افزایش قیمت آجیل هستیم.
یکی دیگر از شهروندان نیز در این باره می گوید:
عالوه بر نــوروز ،مصرف آجیل و خشکبار برای
تقویت جسمی افــراد نیاز است بنابراین بهتر
است به جای ممنوعیت مصرف ،نکات بهداشتی
از جمله استفاده از دستکش و مواد ضدعفونی
کننده در ورودی فــروشــگــاه هــا و همچنین
استفاده از سلفون و نایلون روی مواد خوراکی
رعایت شود.
وی م ــی افـــزایـــد :اگـــر مــصــرف کــنــنــدگــان و
تولیدکنندگان خــودشــان نکات بهداشتی را
رعایت نکنند ،توصیه های بهداشتی به تنهایی
فایده ای ندارد.
یکی دیگر از شهروندان هم در ایــن بــاره می
گوید :هر سال در این ایام فروشگاه های آجیل
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اقتصاد

و خشکبار و حتی شیرینی فروشی ها پرازدحام
ترین صنوف بودند اما امسال گویا رغبتی برای
خرید آجیل و شیرینی وجود نــدارد و همچنان
فروشگاه های آجیل و خشکبار در سکوت به سر
می برند.
وی اظهار می کند :در شرایطی که شهروندان
به دلیل شیوع کرونا رغبتی به خرید آجیل و
خشکبار ندارند ،قیمت ها نسبت به یک ماه قبل
افزایش یافته است.
وی خاطرنشان می کند :به نظر می رســد در
شرایط فعلی با توجه به اولویت داشتن نظارت
های بهداشتی ،نظارت الزم بر افزایش قیمت ها
و تخلف های احتمالی در بازار وجود ندارد.
یکی دیگر از شهروندان نیز در این باره می گوید:
هر سال در این ایام نرخ های جدید شیرینی نیز
اعالم می شد اما امسال خبری از اعالم نرخ ها
نیست و برخی افــراد به دلیل هــراس از شیوع
ویروس به قیمت ها توجهی ندارند و به نظر می
رسد در چنین شرایطی تخلف های گران فروشی
هم وجود دارد.
وی اظهار می کند :با این که نوروز امسال باید
در خانه بمانیم اما برای تقویت جسمی خانواده
مــقــداری آجــیــل و خشکبار بــا رعــایــت اصــول
بهداشتی خریداری کردم و برای اطمینان آجیل
ها را در خارج از منزل نگه می دارم تا طی چند
روز ویــروس های احتمالی موجود در آن ها از
بین بروند.یکی از فروشندگان آجیل و خشکبار
نیز می گوید :با این که امسال قیمت ها افزایش
چشمگیری نــدارد اما به دلیل شیوع بیماری،
تقاضا به شدت کاهش یافته است به طوری که
حتی یک سوم اجناس هم در این روزها به فروش
نرسیده است.
وی خاطرنشان می کند :در روزهــای ابتدایی
شیوع ویروس ،تقاضا کام ً
ال به صفر رسیده بود
امــا هم اکنون تعداد بسیار اندکی مشتری با
رعایت اصــول بهداشتی مراجعه می کنند که

صدیقی -پرونده کشف  124لیتر الکل روی میز
تعزیرات حکومتی قرار گرفت .به گفته مدیرکل
تعزیرات حکومتی خراسان شمالی همزمان با
شیوع ویروس کرونا تشدید بازرسی ها از بازار آغاز

عمدت ًا هم خریدهای زیادی ندارند.یکی دیگر
از فروشندگان نیز می گوید :با شیوع ویروس
کرونا میزان تقاضا به شدت کاهش یافته است
و با این که تقاضا در بازار وجود ندارد اما قیمت
برخی آجیل ها و خشکبارها افزایش یافته است.
وی اظهار می کند :در حالی که تا یک ماه قبل
هر کیلو پسته مرغوب را  180هزار تومان تهیه
می کردیم اما با نزدیک شدن به نــوروز قیمت
پسته به باالی  200هزار تومان افزایش یافته
اســت.وی اضافه می کند :با افزایش نرخ دالر
فقط قیمت برخی اقالم آجیل باید افزایش یابد
اما قیمت بادام درختی که محصول داخل است
هم افزایش یافته است.
در این میان یک عضو اتحادیه آجیل و خشکبار
و شیرینی فروشان بجنورد می گوید :بیشتر
صنوف مــوارد بهداشتی را رعایت و بازرسان
بهداشتی نیز با متخلفان بــرخــورد می کنند
بنابراین اگر همه نکات بهداشتی را رعایت کنند
جای نگرانی نیست.
«قاتقچی» می افزاید :عمدت ًا اجناس وارداتی از
جمله بــادام هندی به دلیل افزایش نرخ دالر،
گران می شود اما در روزهای اخیر قیمت بادام
ایرانی ،پسته و تخمه هم افزایش یافته است.
وی با بیان این که دلیل گرانی خشکبار مشخص
نیست ،خاطرنشان می کند :در حالی که یک
کیلو تخمه کدو تا هفته گذشته  58هزار تومان
معامله می شد اکنون با ایــن که تقاضا وجود
ندارد به  65هزار تومان افزایش یافته است.
وی اضافه می کند :نرخ هر کیلو بــادام هندی
و ایرانی تا یک ماه پیش 191هزار تومان بود
اما اکنون با افزایش قیمت ها به  216تا 218
هزار تومان رسیده است.وی با اشاره به شیوع
ویروس کرونا و کاهش تقاضا در بازار اضافه می
کند :بــادام هندی به دلیل افزایش نرخ دالر و
بادام ایرانی به دلیل عرضه کم در بازار احتمال
افزایش قیمت دوباره تا شب عید را دارد.

و  124لیتر الکل از سوی مأموران اطالعات سپاه
پاسداران استان پس از بازرسی از منزل مسکونی
یک فرد سودجو کشف شد.
«سیدالموسوی» افــزود :پس از ارجــاع گــزارش
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گفت و گو
مدیرکل راه و شهرسازی استان خبر داد:

ثبت نام  2هزار و  437نفر در طرح ملی مسکن
شیری 2 -هزار و  437نفر در مرحله دوم طرح
اقــدام ملی مسکن در خــراســان شمالی ثبت
نام کردند.مدیرکل راه و شهرسازی خراسان
شمالی با بیان این مطلب به خبرنگار ما گفت:
به منظور رعایت اصول بهداشتی و جلوگیری
از گسترش بیماری کرونا ،بــرای متقاضیانی
که امکان استفاده از رایانه شخصی را در منزل
نداشتند نیز امکان ثبت نام از طریق تلفن همراه
شخصی فراهم شد که افــراد با ارســال پیامک

کد ملی سرپرست خانوار ثبت نام اولیه را انجام
دادند.
«سیدعبدالمجید نژادصفوی» افــزود :ثبت نام
نهایی این متقاضیان با اطــاع رسانی قبلی از
طریق سامانه ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن به
آدرس  tem.mrud.irانجام میشود.وی اضافه
کــرد :این تعداد ثبت نام در شهرهای بجنورد،
اســفــرایــن ،صفی آبـــاد ،ســنــخــواســت ،شــوقــان،
جاجرم ،تیتکانلو ،ایور ،گرمه و درق انجام شد.

بازار

در شرایطی
که شهروندان
به دلیل شیوع
بیماری،
رغبتی به
خرید آجیل
و خشکبار
ندارند قیمت
ها نسبت به
یک ماه قبل
افزایش یافته
است

تخلف از سوی مراجع نظارتی به تعزیرات ،پرونده
ای در ایــن بــاره در شعب ویــژه تشکیل شد و در
حال رسیدگی به منظور صدور حکم برای متخلف
است.

افزایش قیمت گوشت قرمز و مرغ

شیری -قیمت گوشت قرمز و مرغ در روزهــای
پایانی سال افزایش یافت.
رئیس اتحادیه مرغ فروشان ،قصابی ها و لبنیات
بجنورد در این باره به خبرنگار ما گفت :با شیوع
ویروس کرونا و تعطیلی کبابی ها و کله پزی ها و
افت قیمت آالیش های دامی ،قیمت گوشت قرمز
افزایش یافت.
«حسین قاسم زاده» افزود :هزینه کشتار دام 30
درصــد افزایش یافت که موجب افزایش قیمت
گوشت قرمز در بازار شد.
وی خاطرنشان کرد :در حالی که گوشت بره 40
کیلویی با افزایش قیمت به  95هزار تومان رسیده
بود ،با اضافه شدن هزینه کشتار ،قیمت هر کیلو
گوشت بــره  40کیلویی در بــازار به  100هزار
تومان رسید.
وی همچنین اضافه کــرد :قیمت گوشت قرمز
دام سنگین نیز متعاقب اضافه شدن هزینه های
کشتار  3تا  5هزار تومان افزایش یافته است.
وی اظهار کــرد :در حالی که از یک مــاه پیش

تاکنون منتظر اعالم افزایش نرخ ها هستیم اما
هنوز قیمت های آنالیز شده و افزایش یافته اعالم
نشده است و احتمال دارد نرخ های جدید هم بر
همین مبنا اعالم شود.
«قاسم زاده» درباره افزایش قیمت مرغ هم گفت:
در حالی که قیمت مرغ تا چندی پیش به  11هزار
و  400تومان رسیده بود اما روز یک شنبه به 12
هزار و  900تومان رسید.
وی دلیل اصلی این افزایش قیمت ها را عرضه و
تقاضا ذکر کرد و ادامه داد :یکی دیگر از عوامل
گرانی مرغ در بــازار ،بروز بیماری در مرغداری
های گلستان بود که در بازار تأثیر گذاشته است.
وی تصریح کرد :اگرچه قیمت جوجه در برهه ای
از زمان گران شده بود اما تأثیر زیادی در افزایش
نرخ مرغ نداشته است.
وی اضافه کرد :برای پیشگیری از افزایش نرخ
مرغ به باالتر از نرخ مصوب باید دولت نرخ گذاری
کند که در این صورت احتمال دارد مرغداران نیز
معترض شوند.

