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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

یادداشت

سوال بی پاسخ روی «جعبه» برخی کاالها

تقلب با برندهای
خارجی

تزیینی

اسدی
کیفیت پایین برخی تولیدات در کنار ترویج
سبک متفاوتی از پوشش ،تب خرید پوشاک
مارک دار خارجی را باال برده است .همین تغییر
تقاضا دلیلی شده تا برندهای معروف و خارجی
مشتریان زیادی در بازار داشته باشند .در این
میان برخی واحدهای صنفی که مسیر کسب
درآمــد از بــازار را یافته اند با فــروش برندهای
تقلبی پول خوبی به جیب می زنند .البته تقلبی
بودن برخی برندها گاهی برای خود فروشنده
هــم مشخص نیست و مــصــرف کننده پــس از
استفاده متوجه تقلبی بودن کاال می شود.
البته فروش کاالهای تقلبی با برندهای خارجی

مدیرکل بنیاد مسکن خبر داد:

 49.3هزار تن سیمان
اهدایی رهبری به
روستاهای استان

دردی اســت کــه مشمول همه کــاالهــای قابل
عرضه در بــازار می شــود ،چنان که می بینیم
گاهی اعالم می شود ،برخی محصوالت با نام
برخی برندها تقلبی اســت و فــروش آن جرم
تلقی مــی شــود و مــردم باید در هنگام خرید
ایــن محصوالت هوشیار باشند .البته گفته
می شــود مسئوالن چندان در مشخص کردن
محصوالت تقلبی در حوزه پوشاک موفق نبوده
اند و محصوالتی با نام برندهای معتبر اما بسیار
ضعیف در استان عرضه می شود.
در همین بــاره یکی از شهروندان بجنوردی با
بیان این که عالقه خاصی به خرید پوشاک برند
دارم ،می افزاید :سعی می کنم به دلیل تنوع
در طرح و بهتر بــودن کیفیت پوشاک خارجی

اقتصاد

از این نوع پوشاک خریداری کنم«.نیازی» با
بیان این که متاسفانه کاالهای تقلبی در بازار
پوشاک بسیار زیاد شده است ،اعالم می کند:
چندی پیش شلواری را با برند یک شرکت ترکیه
ای خریداری و پول زیادی نیز برای آن پرداخت
کردم ،اما پس از یک بار شست و شو مارک اصلی
لباس کنده شد و رنگ آن نیز از بین رفت و آن
زمان بود که متوجه شدم این لباس تقلبی است.
وی خواستار رسیدگی مسئوالن به این مشکل
است.
«مستوفی» یکی دیگر از شهروندان نیز می گوید:
کــاالی تقلبی در بــازار زیــاد و تشخیص تقلبی
از اصل نیز دشــوار شده اســت .وی با بیان این
که کاالی تقلبی بسیار در بازار دیده می شود،
اضافه می کند :باید آماری وجود داشته باشد تا
مشخص شود مث ً
ال چند درصد کاالهای خارجی
در بخش پوشاک استان تقلبی هستند تا مردم با
هوشیاری و آگاهی بیشتری خرید کنند.
حاال که تقاضا بــرای کاالهای برند و باکیفیت
بیشتر شده است ،آیا باید بازار به حال خود رها
شود تا این تقاضا مسیر را برای تخلف بیشتر باز
کند؟
یکی از فروشندگان نیز با بیان این که وجود
کاالهای با برند خارجی در بازار باعث افزایش
کیفیت کــاالی تولید داخــل می شــود ،اظهار
می کند :در ســال  94ســازمــان هــای متولی
وارد شدند و برندهای تقلبی بازار را شناسایی
کردند ،امــا چــون قانون کپی رایــت در کشور
وج ــود نـــدارد بــه راحــتــی کــاالهــای قــاچــاق با
برچسب خارجی به مــردم عرضه می شود در
حالی که وقتی در کشورهای خارجی محموله

 49هزار و  323تن سیمان رایگان معادل  986هزار
و 462پاکت اهدایی مقام معظم رهبری برای احداث و
بازسازی به روستاهای هدف استان حمل شد.مدیرکل
بنیاد مسکن خــراســان شمالی بــا بــیــان ایــن مطلب
اظهارکرد :عالوه بر این میزان سیمان 126 ،میلیارد و
 726میلیون تومان کمک بالعوض (معیشتی ،اجاره بها

کاالی قاچاق مشاهده می شود همه آن کاالها
از بین می روند.
وی البته اعــام می کند :بــازار تولید پوشاک
داخلی مشکالتی دارد که باید به آن ها رسیدگی
شــود تا محصوالت با کیفیت باالتر و هزینه و
قیمت کمتر به فروش برسد ،از سوی دیگر باید
محصوالت با بارکدی به فــروش برسد تا برند
تقلبی به راحتی قابل شناسایی باشد و کاالی
قاچاق نیز مشخص شــود.وی در پاسخ به این
ســوال که چند درصــد پوشاک موجود در بازار
دارای برند تقلبی است؟ اظهار می کند :عدد
دقیقی در این باره وجود ندارد اما من به عنوان
یک فروشنده می گویم باالی  70درصد پوشاک
در بازار تقلبی است.
یــکــی دیــگــر از فــروشــنــدگــان نــیــز اســتــفــاده از
بــرنــدهــای شبیه بــرنــدهــای اص ــل را یــکــی از
مشکالت تولید کاال اعالم می کند و می گوید:
ایــن نیز یکی از کــاهــبــرداری هایی اســت که
برخی تولیدکنندگان سودجو با استفاده از نام
بسیار شبیه برند اصل انجام می دهند.
خبرنگار مــا در خصوص وضعیت محصوالت
تقلبی در بازار و این که آیا کاالهای تقلبی با برند
خارجی در بازار استان به فروش می رسند؟ با
روابط عمومی ،مسئول اداره اصناف ،مسئول
تنظیم بـــازار و کــارشــنــاس بــازرســی و نظارت
سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان شمالی
تماس می گیرد ،اما مسئوالن اداره اصناف و
تنظیم بازار این سازمان اعالم می کنند که این
موضوع در حوزه کاری آن ها نیست.
بازرسان حوزه نظارت و بازرسی نیز ارائه پاسخ را
به روز دیگری موکول می کنند.

و احداثی) نیز به مالکان پرداخت شد«.علی محمدی»
افــزود :بــرای بازسازی و احــداث  6هــزار و  450واحد
روستایی  336میلیارد و  575میلیون تومان تسهیالت
در نظر گرفته شده است که تاکنون صد درصد مالکان
این واحدها برای دریافت تسهیالت و انعقاد قرارداد به
بانک های عامل معرفی شده اند.
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در سال 94
سازمانهای
متولی وارد
شدند و
برندهای
تقلبی بازار
را شناسایی
کردند ،اما چون
قانون کپی
رایت در کشور
وجود ندارد
به راحتی
کاالهای قاچاق
با برچسب
خارجی به
مردم عرضه
می شود

وی خاطرنشان کرد :از این تعداد  5هزار و  641واحد
آواربـــرداری 6 ،هــزار و  398واحــد پی کنی 6 ،هــزار و
 317واحد اجــرای فونداسیون 6 ،هزار و  306واحد
اجرای اسکلت 5 ،هزار و  981واحد اجرای سقف و 5
هزار و  329واحد دیوار چینی و نازک کاری شده و 4
هزار و  875واحد پایان کار دریافت کرده است.

درآمدهایی که به جیب دالالن می رود
پروانه شیری

p.shiri@khorasannews.com

خراسان شمالی با وجود این که ساالنه بیش از ۲
میلیون و  ۵۰۰هزار تن انواع محصوالت زراعی،
باغی و دامی تولید می کند اما همچنان از پررنگ
بودن نقش دالالن در بازار رنج می برد و عمده
سود تولید در این بخش به جیب دالالن می رود.
داللــی ایــن روزه ــا بــه یــک شغل فراگیر تبدیل
شــده اســت بــه طـــوری کــه عــده ای از کوچک
تــریــن فــرصــت و ظرفیت مــوجــود در بــــازار ،با
ساختارهای غلط تحت عنوان دالل وارد عمل
می شوند که این موضوع را می توان در بخش
کشاورزی که محوریت اقتصاد استان است به
وفور مشاهده کرد .این روزها دالل ها بدون در
نظر گرفتن زحمات یک ساله کشاورزان ،از یک
سو محصوالت را با کمترین قیمت خریداری
می کنند و از سوی دیگر آن ها را پس از مدتی
نگهداری در فضاهای از قبل تعیین شده با قیمت
های گزافی به دست مصرف کننده می رسانند.
در حالی که این روزها پدران و مادران سالخورده
عمده تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی در
روستاها هستند و امکانات و زیرساخت های

الزم در استان وجــود نــدارد ،بعضی از آن ها از
روی ناچاری دسترنج یک ساله شان را به مفت
به دالالن می فروشند یا خیلی همت کنند در
حاشیه جاده ها به ارزان ترین قیمت به فروش
می رسانند که در این میان هم تولیدکننده و
هم مصرف کننده متضرر می شوند و این تنها
دالل ها هستند که به دلیل نبود صنایع تبدیلی
و تکمیلی برای فراوری محصوالت کشاورزی و
همچنین ناهماهنگی بین بــازار عرضه و تقاضا
بیشترین سود را می برند.
تفاوت قیمت میوه و محصوالت کــشــاورزی در
مزرعه و بــازار ،سال های زیادی است که نشان
دهنده ساختار اشتباه ،نا به سامانی و جوالن
دالالن است اما دریغ از یک چاره اساسی.
برای این که کشاورزی جایگاه خود را پیدا کند
باید بیشترین بهره از محصوالت به کشاورز برسد
تا از این طریق توان و انگیزه تولید در سال های
بعد بیشتر شود.
اگــر چه کارشناسان اقتصادی هم منکر نقش
مؤثر واسطه ها و دالالن در چرخه بازار نیستند
اما معتقدند طی سال های گذشته برخی افراد
سودجو خارج از اصول و ضوابط عمل کرده اند
به طوری که درآمد عمده کشاورزان و باغداران به
جیب دالالن رفته است.

گزارش خبری

مشکالت یک روستا و پاسخ یک مسئول
تعدادی از اهالی روستای «گلی» بجنورد در تماس
با دفتر روزنامه «خراسان شمالی» مشکالت و
مسائلی را در خصوص شهرک تازه تاسیس «گلی»
اعالم کردند.
یکی از ساکنان این روستا با بیان این که اعالم
شده بود تسهیالت پرداختی دارای دوره تنفس
است ،اضافه کرد :با این حال به محض اتمام کار،
پرداخت اقساط بدون در نظر گرفتن این دوره آغاز
شده است.یکی دیگر از ساکنان این روستا نیز
از نبود خدمات زیربنایی در این شهرک گالیه و
اعالم کرد :کوچه های این شهرک خاکی است و
با بارش به باتالق تبدیل می شود اما هنوز برای آن
نیز کاری انجام نشده است.اما رئیس بنیاد مسکن
شهرستان بجنورد با بیان این که تا زمان اتمام
ساخت تمام واحدهای مسکونی و اتصال همه
انشعابات و انجام حفاری ها ،خدمات زیربنایی
ارائه نمی شود ،افزود :هنوز حتی یک واحد هم در
این شهرک پایان کار نگرفته است و ارائه خدمات

زیربنایی در حالی که واحدها احــداث نشده و
دستگاه های خدمات رســان نیز خدماتی ارائه
نکرده اند ،اسراف بیت المال است.
«رئــوفــی» بــا اشـــاره بــه تسهیالت مــتــعــددی که
ساکنان این روستا برای ساخت واحدها دریافت
کرده اند ،اعالم کرد :اهالی این روستا تسهیالت
معیشتی  15میلیون تومانی و تسهیالت ساخت
 40میلیون تومانی دریافت کرده اند.
وی ادامــه داد :تسهیالت معیشتی جــزو عقود
مشارکتی نیست و به محض واریز باید اقساط آن
پرداخت شود ،از سوی دیگر تسهیالت  40میلیون
تومانی دارای دوران مشارکت  18ماهه است که
این زمان تمام شده و مالکان واحدها به محض
دریافت پایان کار باید اقساط آن را پرداخت کنند.
وی افزود :تمدید دوران مشارکت به بانک طرف
ق ــرارداد بستگی دارد ،با ایــن حــال هیچ گــاه به
مالکان واحــدهــا گفته نشده که ایــن تسهیالت
دارای دوره تنفس است.

