اقتصاد

•فروشگاههایخالیازمشتریوقیمتهای
سربهفلککشیده
به گزارش خراســان رضوی ،اولین چیزی که بــا ورود به
میوه فروشــی های سطح شــهر با آن مواجه شــدیم ،نرخ
باالی برخی اقــام مانند نارنگی ،موز و حتی ســیب بود
و به تبع آن ،دوخته شدن چشــم فروشندگان به درهایی
که خیلی کم رفــت و آمد خریــداران را به خــود می دید.
میوه هایی که مورد اســتفاده عمده طبقــات جامعه قرار
می گیرد ،همچون کیوی و گالبی شــاید تا پیــش از این
ســابقه نداشــته به ترتیب  12و  17هزار تومــان به ازای
هر کیلو قیمت داشــته باشــد یا تــوت فرنگــی درجه یک

علت تفاوت قیمت میوه در نقاط مختلف شهر چیست؟

هراز تومان از میــدان بار خریــداری کرده اند تا پاســخ
گوی تقاضای مردم آن منطقه بــرای توزیع میوه درجه
یکباشند.حسینمصدقالبتهتوجیهنرخباالیاجاره
بهایمغازهراتوجیهیغیرمنطقیقلمدادوتصریحکرد:
چنینادعایینمیتوانددلیلیبرایگرانفروشیباشد
و این مســئله را تأیید نمی کنیم؛ امــا در هر حال تفاوت
قیمت بین باال و پایین شــهر وجود دارد و فروشندگان
میوه،نمیتواننداستثنائاترادرتأمینموجودیمیوه
مغازهخوداعمالکنند.

•تصمیمفروشندگاندراستفادهازسود
قانونیبرقیمتمیوهتأثیردارد

که کیلویــی 17تا 35هــزار تومان قیمت گذاری شــده
است.اگربخواهیمازقیمتمیوههاییکهوارداتیاست
بنویســیم ،باید از نارگیل دانــه ای 15هزار تومــان و موز
کیلویی 12تا 15هزارتومــان هم یاد کنیم!میوه فروش
با انصافی کــه هر کیلــو نارنگی درجــه یــک را بر خالف
همسایگانش در بولوار شهید دســتغیب 7 ،هزار تومان
می فروشد ،حاضر شده است ســیصد تومان در هر کیلو
سود کند تا بر خالف فروشندگانی که تا  11هزار تومان
همبراینارنگینرختعیینکردهاند،کمیبازارشرونق
داشتهباشد.موزرابهازایهرکیلو 11هزارو 800تومان
خریده است و  13هزار و 500تومان می فروشد.پدیده
شخصیفروشندگان
عجیباینروزهایبازار،ابتکارات
ِ
برایسودهرچهبیشتراست!درمغازههایمختلفشهر
شاهدآنبودیمکهدریکمغازهیکنوعمیوهتنهابراساس
اندازه دسته بندی شده و برای نمونه گالبی اسپادانا در
یکی از مغازه های سناباد با دو قیمت 8و 14هزار تومان
و در یکی از مغازه های دســتغیب با ســه قیمت  14 ، 9و
 24هزارتومانبهفروشمیرسد.ایندرحالیاستکه
سه نوع دسته بندی شــده از این میوه حتی تفاوت اندازه
چندانیهمندارد.بازارهایمیوهشهرداریکهانتظارمی
رود با قیمت مناسب تری به توزیع میوه و تره بار بپردازند
همدراینرقابتکمنیاوردهاندوتنهاتفاوتشانبادیگر
میوهفروشیهادرفراهمبودنجنسخالصهمیشود.با
یکی دیگر از فروشندگان حاشیه بولوار شهید دستغیب
به گفت و گو پرداختیم .وقتی فهمید خبرنگار هســتیم،
قیمت موز را ارزان تر از همه مغازه هــای اطرافش اعالم
کرد؛بهگونهایکهحتینارنگیدرآنمغازهازموزگرانتر

شد!شایدهمیناعمالسلیقههاباعثشدهاستتفاوت
منطقه شــهری تنها علت تفاوت قیمت ها نباشد.قیمت
هاییکهدرجدولزیراعالمشده،بخشیازمشاهداتما
دراینگزارشمیدانیاستکهبهصورتمیانگیندرهر
منطقهتنظیمشدهاست.هرچندهمانطورکهگفتهشد،
تنوعمیوههادرهمهنقاطشهریکساننیستوبههمین
دلیلبرخیخانههایجدولخالیاست.

•سلیقه،تعیینکنندهکیفیتوقیمت

نوع میوه /نام منطقه

آبکوه

پرتقال تامسون

5000

5500

پرتقال جنوب

امام خمینی

پیروزی

حرعاملی

عبدالمطلب

دستغیب

سناباد

ابوطالب

6000

4000

4500

7500

7000

8000

10000

4500

11000

7000

5000

6500

4000

10000

7000

11000

8000

6000

5000

نارنگی درجه یک

10000

10000

12000

نارنگی درجه دو

6000

7000

7000

4000

6000

6000

گالبی درجه یک

10000

8000

10000
10000

12000

6500

11000

17000

11500

10000

12500

8000

کیوی

10000

9500

10000

8000

8700

12500

9000

8000

9000

7500

4000
8000

6500
14000

4300
9000

4000

4500

5500

12000

4000

6500

8000

9500

3000

سیب دماوند

4500

عمده ایــن صنف عزیــزان زحمت کشــی هســتند که
قانون را رعایت می کنند و در ضمن در همه اصناف هم
افرادی وجود دارنــد که با تخلف از قوانیــن ،به اقتصاد
کشورضربهواردمیکنند .مدیرکلتعزیراتحکومتی
خراســان رضوی هم در گفت و گو با خبرنگار خراسان
رضویبابیاناینکه«طبقماده 57قانوننظامصنفی
وقانونتعزیرات،نصبپردهاعالمتخلفگرانفروشی،
مجازاتیاستکهدرصورتتکراراینتخلفپیشبینی
شده است» ،اظهار کرد :طی سه تا چهار سال اخیر ،در
راستایمقابلهباگرانفروشیحدود 80موردمجازات
به این صورت اعمال شــده اســت و در اجــرای قانون با
هیچ کس تعارف نداریم».حمیدرضا کریم در پاسخ به
این پرســش که «چرا معرفی گران فروشــان به مردم با
جدیتبیشتریدنبالنمیشودتاازبروزالتهابدربازار
پیشگیریکند؟»،تصریحکرد:مابهمتنقانونعملمی
کنیم و طبق قانون ،این نوع مجــازات فقط در صورتی
اعمالمیشودکهچهارمرتبهتوسطمتخلفانجامشده
باشد؛ازسویدیگربرخیمتخلفانراههاییبرایفراراز
اینمجازاتدرپیشمیگیرندازجملهاینکهواحدهای
صنفی خود را به نام اشخاص مختلف ثبت می کنند تا
تکرار تخلفات آن هــا از حد تعیین شــده در متن قانون
تجاوزنکند.ویتأکیدکرد:قبولداریمکهمجازاتهای
پیش بینی شده در قانون ســنگین و بازدارنده نیستند
اما در همین حد می توانیم به اعمال مجازات مبادرت
ورزیم.مدیــرکل تعزیــرات حکومتی اســتان با دفاع از
عملکرد تعزیرات ،یادآور شد :میزان پیگیری پرونده ها
در تعزیرات استان خراســان رضوی 108درصد بوده
است و این آمار یعنی عالوه بر رسیدگی به پرونده های
جدید،بسیاریازپروندههایگذشتهنیزمختومهشده
است.درهرحال،بااینکهگرانیمیوهوترهبارموضوعی
آشکاروغیرقابلچشمپوشیاست،برخیتأکیددارند
آنرااتفاقیعادیوهمسوباگرانیهایعمومیایجاد
شده در کشــور قلمداد کنند؛ گویی قانون نانوشته ای
وجود دارد که می گوید «چشــم مــردم کم کم به قیمت
هایجدیدعادتمیکند».
امامت

10000

6000

دیدار نمایندگان سهامداران
پدیده با آیت ا ...علم الهدی

مفتح

6500

لیمو شیرین

7000

وی با بیان این که «بیشــترین شــکایات در زمینه گران
فروشــی در صنف میوه وتره بار به ثبت رسیده است»،
افزود :متأسفانه بیشترین تخلف در مدت اخیر از سوی
خرده فروشــان میوه اتفاق افتاده است؛ هرچند بخش
(ره)

8000

رئیس اداره بازرســی ســازمان صنعت ،معدن و تجارت
استاننیزبهخبرنگارخراسانرضویگفت:نگاهسازمان
صنعت،معدنوتجارتایناستکهطبققواعدمربوط،
درحوزهعمدهفروشیدرنهایت 3درصدودرحوزهخرده
فروشــی به صورت دســت چین تا 35درصد تفاوت بین
قیمت خرید و فروش وجود داشته باشد.مهدی مقدسی
علت تفاوت قیمــت میوه و تــره بار در مناطــق مختلف را
میزاناستفادهفروشندگانازحققانونیخودبرایسود
حداکثر 35درصدیدانستوخاطرنشانکرد:دربرخی
مناطقمانندچهارراهورزشقاسمآباد،طبیعیاستکهبا
توجهبهفروشبیشتر،خردهفروشانسودکمتریلحاظ
کنندوقیمتمناسبترباشد.

• سومینعلتتفاوتقیمتها

رئیس اتحادیــه میــوه و تره بار مشــهد در گفــت و گو با
خبرنگارماعلتتفاوتنرخمیوهدرمناطقمختلفشهر
را تفاوت در سلیقه غالب ســاکنان هر منطقه دانست و
گفت :طبیعتا فروشندگان بولوار دستغیب پرتقالی را
که 9هزار تومان می فروشند ،خودشان با قیمت هفت

اقتصادی

سه شنبه  ۳۰بهمن  . 1397شماره ۴۰۷۱

یکمیوه وچندقیمت!

عکس :دهقانی

گروه اقتصاد/احتماال برای شما هم پیش آمده است که
درماههایاخیربرایخریدمیوهوترهباربهمیوهفروشی
رفتهباشیدوباقیمتهاییجزآنچهازمیوهفروشیمحله
خود سراغ دارید ،مواجه شده باشــید .هرچه به مناطق
مرفه نشــین نزدیک تر شــوید ،قــدرت خریدتان کاهش
می یابد و قدرت انتخاب تان افزایش! از کاهوی بی خط
و خال و سیب درشت دماوند گرفته تا میوه هایی که باید
برایشناختشانچندثانیهمکثکنید؛ازمیوههاییکه
تفاوتنرخکیفیتهایمختلفشانچندانزیادنیست؛
مانند نارنگی  9 ،7و  11هزار تومانی تا میوه های چهره
آشنایمجهولالطعمیکهتفاوتنرخشانهمزیاداست،
همعجیب.مثلآووکادوکههم 17هزارتومانیداردوهم
 35هزارتومانی...کیلویینه؛دانهای!شایددرنگاهاول
همهآنچهشرحدادهشد،برایشماعجیبباشد،امااگر
دقایقیپایصحبتفروشندگانمیوهوترهباربنشینید،
به صورت کامال تئوریزه قانع می شوید که چنین تفاوتی
کامالطبیعیاستوهرمیوهایچندنوعداردوهرنوعش
یک قیمت! عالوه بر آن برای شما از مشکالتی که دارند،
همچون نرخ باالی اجــاره بهای مغــازه خواهند گفت تا
دیگرجایهیچسؤالیباقینماند.بایدبپرسید«مگرهمه
ساکنانیکمنطقهشهرازیکدهکاقتصادیهستندکه
قیمتوکیفیتمیوهبراساسوضعیتاقتصادیخریدار
و محل ســکونتش تعیین شود؟» «مگر ســاکنان مناطق
کمتر برخوردار شــهر نباید میوه خــوب و آبرومند جلوی
مهمان خود بگذارند؟» «کســی که پول دارد ولی ساکن
پایینشهراست،چرابایدمایحتاجخودراازچندکیلومتر
آن طرف تر بخرد تا جنس خوب گیرش بیاید؟» «چرا باید
جو ِراجارهبهایباالیمغازههاراخریداربکشد؟»تازهاین
پایین ترین سطح پرسش هایی است که پس از مشاهده
ساختارعجیببازارمیوهوترهباربهذهنمتبادرمیشود.
اگربخواهیمپارافراتربگذاریمبایدپرسید«چراقیمتیک
نوعمیوهخاصدریکبولوارباسهنرخمتفاوتعرضهمی
شود؟»بهبازارسریزدیمواینسؤاالتراازفروشندگان
و خریداران میوه پرســیدیم و پس از آن ســراغ مسئوالن
ذی ربط رفتیم تا کم و کیــف برخورد نهادهای حکومتی
باتخلفاتاحتمالیدربازارمیوهوترهبارراجویاشویم.

۳

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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اخبار

11000

8000

استاندار :برایجذبسرمایهخارجی،ازایرانیان
معتمدخارجکشوراستفادهشود
مسعود حمیدی /اســتاندار با اشــاره به مشکالت
ورود و جذب سرمایهگذار خارجی به کشور و استان
با توجه به شرایط جنگ اقتصادی اظهار کرد :باید با
شناساییوبرقراریارتباطباایرانیانوخراسانیهای
مورداعتمادمقیمخارجازکشور،مسیرورودوجذب
ســرمایهگذار خارجی بــه اســتان را فراهــم کرد.به
گزارش خراسان رضوی ،علیرضا رزم حسینی ،روز
گذشته در ســتاد سرمایهگذاری اســتان که در دفتر
استاندار برگزار شد ،بابیان این که در شرایط جنگ
اقتصادی ممکن است نتوانیم سرمایههای خارجی
رابراساساستانداردهایجهانیجذبکنیم،افزود:
برای جذب ســرمایهگذار خارجی بایــد از ایرانیان و
بهصــورت خــاص خراســانیهای معتبــر در ســطح
بینالمللیاستفادهشود.زیرااینافرادمورداعتماد
سرمایهگذاران خارجی هســتند و نمونههای موفق
این شیوه جذب سرمایه خارجی در برخی استانها
اجرایی شده است.وی ادامه داد :درواقع ما باید این
معتمدان را شناســایی و از طریق آنها سرمایهگذار
خارجی را جذب استان کنیم  .سرمایهگذار خارجی
بیشــتر دنبــال این اســت که یــک شــریک در داخل
کشــور پیدا کند .با توجه بــه محدودیتهایی که در
اقتصاد بینالملل برای کشور پیشآمده است ،باید
ایرانیها و خراســانیهای معتمد خارج از کشــور را
شناساییوازطریقوزارتخارجهبااینافرادارتباط
برقرار کنیــم و فرصتهــا را به آنها معرفــی کنیم تا
سرمایهگذار خارجی را جذب کنند.استاندار بابیان
این که ســرمایهگذار خارجــی مانند یک گردشــگر
خارجی اســت ،افزود :این که منتظر باشیم یک نفر
درجمهوریاسالمیرابزندوبعدبهخراسانرضوی
بیاید و بعد سرمایهگذاری کند ،اشتباه است؛ زیرا ما
در شرایط ویژه اقتصادی قرار داریم .اگر این شرایط
ویژه نبود ،حجم ســرمایهگذاریها بدون شک چند
برابر میشد.وی با تأکید بر این که باید از همه زمینه
ها برای برقــراری ارتباط بــا ایرانیان مــورد اعتماد و
سرمایهگذارمستقردرخارجازکشوراستفادهکردتا
زمینه حضور سرمایهگذار خارجی در کشور و استان
فراهم شود ،افزود :امروزه در دنیا سرمایهگذاریها
نیازبهحضورفیزیکیسرمایهگذاردرمحلندارد.حاال
اینکهیکسرمایهگذارخارجیبلندشودوبیایدایران
وگرفتاریهمپیدانکندوبهفرودگاهمشهدهمبیاید
ویکسرویسهاییهمبهاینسرمایهگذاربدهند،در
اینترافیکیکهتلهمپیداکندومستقرشودوحاال
بیایددنبالدفترخدماتسرمایهگذاریبگردد.رزم
حسینیادامهداد:تازهبعدازاینهاحاالگرفتارمنابع
طبیعی ،اداره گاز ،میراث فرهنگــی و چندین اداره
دیگرمیشودکهمجوزکاربرایاوصادرکنند.بااین
شیوهسرمایهگذارخارجینخواهدآمدهمانگونهکه
تا اآلن نیامده است .لذا باید توجه داشت ایرانیهای
مورداعتمادوکارآفرینخارجازکشورمانندمجاهدان
اقتصادی هســتند و باید از طریق آنها سرمایهگذار
خارجی را به کشــور و اســتان جذب کرد.وی درباره
تغییر محل اســتقرار مرکز خدمات ســرمایهگذاری
اســتان نیز اظهار کرد :باید یک ساختمان تاریخی و
فاخر،کهیامیراثفرهنگیقادربهتعمیرآننیستیا

در حال تخریب است که امروز میراثهای فرهنگی
عمدت ًا در حال تخریب هستند ،شناسایی و بازسازی
شودکههمایناثرحفظومرمتشودوهمبتوانبرای
نمایش میراث فرهنگی اســتان به ســرمایهگذاران
خارجــی از آن اســتفاده کــردودر اختیار ایــن مرکز
قرار بگیرد.اســتاندار با تأکیــد بر راهانــدازی پنجره
واحد خدمات ســرمایهگذاری گفت :باید مشکالت
سرمایهگذاران شناسایی شــود و اگر در استان قابل
رفع اســت که برطرف شود و اگر الزم باشــد با وزارت
خانههای مربوط جلســه بگذاریم و از طریق وزرا این
مشــکالت را برطرف کنیــم.وی در پایان با تشــکر از
حضور رسانهها در جلســات اظهار کرد :به شفافیت
اعتقادداریم و بهجز جلسات شورای تأمین که ازنظر
قانونیرسانههانمیتوانندحضورپیداکنند؛دردیگر
جلســات رســانهها میتوانند حضوری فعال داشته
باشند و اطالعرســانیهای الزم را انجام بدهند.در
این جلســه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اســتان
با ارائــه گزارشــی از وضعیت جذب ســرمایهگذاری
خارجــی در اســتان اظهار کــرد :در 11ماه امســال
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میلیوندالردراستانجلبسرمایهشدهاندکهمزیت
عمده این طرحها زودبازده بودن آنهاســت.مهدی
رمضانی در ادامــه بابیان این که بیــش از 71درصد
ســرمایهگذاریهای خارجی انجامشــده در استان
متعلقبهسرمایهگذارانافغانستانیاست،بهبرخی
مشــکالت و موانع جــذب ســرمایهگذار خارجی در
استان اشــاره کرد و افزود :کم بودن اختیارات مرکز
خدمات ســرمایهگذاری اســتان و نمایندگان عضو
مرکــز خدمات ســرمایهگذاری اســتان ،مشــکالت
برونسپاریارزیومشکالتسرمایهگذاریدرحوزه
انرژیهایتجدیدپذیرازجملهمهمترینمشکالتدر
حوزهجذبسرمایهگذارخارجیاست.

•جذبضعیف سرمایه

درادامهجلسهرئیسسازمانمدیریتوبرنامهریزی
استان بابیان این که استان خراسان رضوی معمو ًال
رتبههاینخسترادرطرحهایجذبسرمایهگذاری
خارجــی در کشــور داشــته و دارد ،گفت :اما ســرانه
سرمایهگذاریطرحهایاستانپاییناست.ازسوی
دیگر فاصله بســیار زیادی بین جلب و جذب سرمایه
خارجی در استان وجود دارد.رضا جمشیدی ادامه
داد:درواقعاعالممیزانسرمایهگذاریخارجیجلب
شدهدراستانبهمعنایآننیستکهاینسرمایهطی
امسال یا سالهای آینده جذب استان شود و برخی
ازسرمایهگذارهادرادامهمسیرصرفنظرمیکنند.
البته مدیر کل امــور اقتصادی اســتان در واکنش به
اظهارات جمشیدی گفت :دلیل پایین بودن میزان
سرمایه خارجی جذبشده نسبت به سرمایهای که
در طرحهای تعریفشــده جلب شــده ،این است که
بسیاری از سرمایهگذاران نخواســتند یا نتوانستند
مدارک موردنیاز برای تأیید رقم سرمایه واردشده به
کشــور راارائه کنند.رمضانی افزود :برخی از دالیل
عدم عرضه مدارک مربوط به مشــکالت ارزی کشور
است و بخشی نیز به این دلیل است که سرمایهگذار
نخواستهمیزانسرمایهگذاریخودراشفافکند.

نمایندگانمالباختگانشرکتپدیدهشاندیزظهرشنبهبا
آیتا ...علمالهدی دیدار و مشکالت خود را بیان کردند.
به گــزارش روز گذشــته  ،Alamolhoda.comنماینده
ولیفقیه در خراســان رضــوی در این دیدار پــس از بیان
دغدغه و مشــکالت آنان ،ضمن تأکید بر لزوم تســریع در
رفع موانع قانونی حل مشکل ســهامداران پدیده ،اظهار
کرد :تاکنون اقداماتی انجام گرفته که این اقدامات کافی
نیست.وی به اقدامات انجام گرفته در چهار سال گذشته
اشاره کرد و افزود :آقای رزم حســینی ،فردی اقتصادی
اســت که در حــوزه اجرایــی امــور اقتصادی نیــز تجارب
خوبی دارد ،امیدواریم بــا توانایی وی و همتی که به خرج
میدهد ،موضوع سهامداران پدیده نیز حل شود.آیتا...
علمالهدی به پیشــنهاد تغییــر کاربری مجموعــه پدیده
نیز اشاره کرد و گفت :پیشتر نیز پیشــنهاد تغییر کاربری
پدیده به شهرک سالمت مطرحشــده بود که برای آن نیز
هنوز اتفاقی نیفتاده است؛ البته تصمیم گیر در این زمینه
ســهامداران هســتند که برای آن باید در مجمع عمومی
تصمیمگیری شود.

نمایشگاه فروش بهاره
از  10اسفند درمشهد برپا میشود

مدیرعامل ســازمان همیاری شــهرداریهای اســتان از
برگــزاری نمایشــگاه عرضه مســتقیم کاال فــروش بهاره
 98از دهــم اســفندماه در حدود 1200غرفــه و فضایی
به مســاحت  10هزار متر در محل نمایشگاه بینالمللی
مشــهد خبــر داد.بــه گــزارش روابــط عمومی ســازمان
همیاری شهرداریهای استان ،احمد یزدان پناه افزود:
نمایشگاه فروش بهاره ســال  98و عرضه مستقیم کاال از
روز  10تا  17اســفندماه در نمایشگاه بینالمللی مشهد
برگزار میشــود.وی ادامــه داد :این نمایشــگاه در قالب
 1200غرفه در فضای حدود  25هزار متری نمایشــگاه
بینالمللی مشهد برگزار میشود وهمچنین غرفههایی
نیز برای توزیع کاالهای تنظیم بازار ازجمله گوشت ،مرغ،
برنج ،میوه  و  ...در محل نمایشگاه بینالمللی مشهد در
نظر گرفتهشده است.

مدیرعاملشرکتآبمنطقهایخراسان

رضوی:

 82درصد مخازن سدهای خراسان
رضوی خالی است

مدیرعامل شــرکت آب منطقهای خراسان رضوی گفت:
از ابتدای ســال آبی جاری تاکنون  89میلیون مترمکعب
آورد رودخانهها به مخازن ســدهای اســتان وارد شــده و
حجم ذخیــره آب ســدها را بــه  275میلیــون مترمکعب
رســانده اســت.به گزارش فــارس بــه نقل از شــرکت آب
منطقهای خراســان رضوی ،محمد عالیی افزود :با توجه
بــه خشکســالی کم ســابقه ســال آبــی گذشــته و کاهش
ورودی به سدهای اســتان ،با این که شــاهد افزایش 50
درصدی نزوالت جوی نسبت به مدت مشابه در سال آبی
گذشتههستیم،اماهمچنانبخشاعظممخازنسدهای
استان آبگیری نشده است.وی ادامه داد :از ابتدای سال
آبی جاری تاکنــون 89 ،میلیون مترمکعــب آورد ورودی
به ســدهای اســتان بوده که  54میلیون مترمکعب آن در
بخش های کشاورزی ،صنعت و شرب مصرف شده است.
همچنین از ابتدای سال  1397تاکنون حجم ورودی به
مخازن ســدها  139میلیون مترمکعــب و میزان مصرف
بیش از  199میلیــون مترمکعب بوده اســت.مدیرعامل
شرکت آب منطقهای خراسان رضوی ،وضعیت ذخیره آب
در سد دوستی را نامطلوب اعالم کرد و افزود :سد دوستی
به عنوان اصلیترین منبع تامین آب مشــهد در سالهای
گذشــته ،اکنون تنها  16درصد ظرفیت آن آبگیری شده
است و چنان چه نزوالت جوی قابل توجهی طی ماههای
پیش رو در مناطق باالدســت این ســد رخ ندهد ،شــرایط
سختی در جبران کســری تامین آب مورد نیاز کالن شهر
مشهدازمحلاینسدایجادمیشود.ویخاطرنشانکرد:
خوشــبختانه تمهیدات الزم برای مدیریت شرایط بسیار
سخت آبی در سال  1398اندیشیده شده است ،اما گذر
از این شــرایط بدون اقدامات مدیریتی ،فنی و اجتماعی
جدی در همه بخشها اعم از کشاورزی ،صنعت ،خدمات
و شرب و بهداشت میسر نمیشود.

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو مشهد:

اگر افزایش قیمت خودرو به دلیل
کمبود است ،چرا پیش ثبت نام
می کنند؟

رئیس اتحادیــه نمایشــگاهداران و فروشــندگان خودرو
مشهد گفت :علت کمبود عرضه خودرو به اعتقاد برخی،
کمبود قطعات و در نتیجه کمبود تولید اســت ،اما سوال
این است که اگر با کمبود مواجه هستیم چرا پیش ثبت نام
انجام میگیرد؟حمیدرضا حیدری در گفتوگو با ایسنا
با اشــاره به این که خودرو یک کاالی اساسی و تخصصی
اســت ،افزود :از آن جا که خــودرو جنبه ســرمایهای پیدا
کرده است ،باید بر ســایتهای قیمت دهنده آن نظارت
جدی شــود؛ چراکه کالهبرداریهای بسیاری از طریق
این سایتها انجام گرفته است.وی درباره وضعیت بازار
خودرو گفــت :هم اکنون بــا رکود تورمی مواجه هســتیم
به طوری که خودروهــای تولید داخل بــا افزایش قیمت
مواجه شــدهاند کــه این افزایــش قیمت منشــعب از عدم
تعهد کارخانههای ســازنده خودرو است.رئیس اتحادیه
نمایشگاهداران و فروشــندگان خودرو مشهد با بیان این
کــه خودروســازان ،خودروها را بــه موقع عرضــه نکردند
و اکنــون با توزیــع اندک خــودرو مواجه هســتیم ،افزود:
مسئله کمبود عرضه ،افزایش قیمت خودروهای داخلی
را به دنبال داشته اســت .وی درباره میزان تقاضا تصریح
کرد :متاســفانه تقاضا برای خرید خودرو زیاد اســت چرا
که خودرو به جــای این که جنبه مصرفی داشــته باشــد،
جنبه ســرمایهای پیدا کــرده و چون این کاال ســرمایهای
شده متقاضی بیشتری پیدا کرده است و برخی از سرمایه
گذاران هزینه های هنگفتی را برای خرید خودرو صرف
میکنند که این سرمایه ای شدن خودرو ،تورم و افزایش
قیمتها را بــه دنبال دارد.او درباره پیــش فروش خودرو
خاطرنشان کرد :اعتقاد دارم پیش فروش کردن خودرو
به ســرمایه ای کردن این کاال دامن می زند چرا که وقتی
پیش فروش انجام میگیرد کاال سرمایه ای میشود.

