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گرانی ،فروش میوه را تا 25درصد کاهش داد
از اواسط ســال گذشــته داســتان ادامه دار اوج گیری
قیمتمیوهوترهباردربازارشروعشدتاجاییکهقیمت
میوههاییازقبیلپرتقالوسیباینروزهاتا12-10
هزارتومانرسیدهوبحثتغییراتدرقیمتپیازوسیب
زمینی به یکــی از مباحث داغ بین مردم تبدیل شــده
است.درپیانعکاستعدادیازگالیههاازسویمردم
به تحریریه روزنامه خراســان رضوی ،تصمیم گرفتیم
سری به بازار میوه سطح شــهر بزنیم و نظرات مردم را
جویاشویم.

در چهارمین جلسه دادگاه پدیده توسط متهمان مطرح شد

نحوه باال بردن کاذب قیمت سهام پدیده
گزارش جلسه
اقتصاد

عکس میزان

چهارمین جلسه رســیدگی به اتهامات متهمان
پرونــده شــرکت پدیــده ،دیــروز در دادگاه ویــژه
رسیدگیبهجرایماخاللگراندرنظاماقتصادی
کشــور و به ریاســت قاضــی منصوری در مشــهد
برگزارشد.بهگزارشمیزانبهنقلازمرکزرسانه
قوه قضاییــه ،در ابتدای جلســه قاضی منصوری
با اشــاره به روند رســیدگی بــه پرونده و بــا اعالم
رسمیتدادگاه،ازحاضرانخواستتانظمجلسه
وموازینتذکردادهشدهقانونیرادرصحنعلنی
رعایت کنند.پس از انجام مواجهه حضوری بین
متهمان و کارشناســان حاضــر در صحن علنی،
قاضیمنصوریازیکیازوکالیجمعیازشکات
خواستتابرایارائهشکایتومطالبخوداقدام
کند.پس از اتمام اظهارات وکیل شکات ،قاضی
منصوری از نمایندگان جمعی از شــکات حاضر
نیز خواســت به بیان شــکایت خود علیه متهمان
پرونده بپردازنــد.در این هنگام رئیس جلســه از
شکات این پرونده درخواست کرد تا لوایح خود را
بهدفتردادگاهویژهرسیدگیبهجرایماخاللگران
در نظام اقتصادی کشور در مشهد تسلیم کنند.
پــس از آن رئیــس دادگاه از نماینــده دادســتان
عمومیوانقالبمرکزخراسانرضویخواستتا
کیفرخواستمتهممحمدرضاریاحیفرزندعلی
اصغر را قرائت کند.مشــارکت در اخالل عمده و
کالن در نظام اقتصادی کشور ،تصاحب و حیف
و میل اموال مردم و تشکیل شبکه کالهبرداری
با اســتفاده از تبلیغــات عامــه از جملــه اتهامات

نامبرده طبق کیفرخواســت صادر شــده توسط
دادسرایعمومیوانقالبمشهداست.باقرائت
کیفرخواست ،قاضی منصوری از متهم خواست
بهسواالتواتهاماتمطرحشدهبادرنظرگرفتن
صداقــت پاســخ دهد.قاضــی منصــوری هنگام
تفهیم اتهام و طرح سوال ،خطاب به متهم گفت:
با توجه به تحقیقات وسیع انجام شــده و گزارش
هایمراجعقانونیواعترافاتصریحمتهماندر
مرحله تحقیقات؛ تاکید میکنم به سواالت طرح
شدهدقیقومبتنیبرحقیقتپاسخدهید.دراین
هنگام متهم محمدرضا ریاحی خطاب به دادگاه
گفت :تمامی اظهارات خــود در مراحل مختلف
تحقیقــات مقدماتــی را قبــول دارم.وی گفــت:
شــرکت پدیده از ســال ۱۳۹۲وارد بحران شد و
چنان چه دادســتانی به موضوع ورود نمیکرد،
شاهدرویدادمشکالتبسیاربیشتریمیبودیم.

فعاالن حوزه صادرات استان مطرح کردند:

بازار سیاه واگن های امدادی صادرات در استان

مســعود حمیــدی /نایبرئیــس اتــاق ایــران و
تاجیکســتان و رئیــس اتحادیــه صادرکنندگان
اســتان در جلســه کارگــروه تخصصــی توســعه
صادراتاستان،از بازارسیاهوداللیدرواگذاری
واگنهای امدادی برای صادرات ریلی اســتان
و اجارههــای دو هــزار دالری برای ایــن واگنها
خبر دادند.بــه گزارش خراســان رضــوی ،دفتر
استاندار روز گذشــته میزبان کارگروه تخصصی
توسعه استان بود تا در خصوص مشکالت عمده
حوزهصادراتیعنیکمبودواگنبرایصادرات،
نحوه بازگشــت ارز حاصل از صادرات و صادرات
خدماتفنیمهندسیاستان،بحثوراهبردهای
الزم تبییــن شــود .در ابتــدای جلســه راضیــه
علیرضایی رئیسسازمانصنعت،معدنوتجارت
اســتان با ارائه گزارشــی از تراز تجاری استان در
سالگذشتهبابیاناینکههدفگذاریصادرات
اســتان در ســال  98معادل دو میلیــارد و 700
میلیون دالر اســت ،به تمرکز اختیارات در حوزه
واردات اشــاره کــرد و گفت 70:درصــد واردات
استان از مرزهای دیگر اســتانها انجامشده که
نشــاندهنده وجود مشــکل در بحــث واردات و
تمرکز بیشازحــد تصمیمگیریهــا در مرکز در
حوزه تجــارت است.بررســی مشــکالت کمبود
واگن برای صادرات استان دستور کار بعدی این
نشســت بود که نایبرئیس اتاق مشترک ایران و
تاجیکستان ،در این خصوص اظهار کرد :کمبود
واگن یکی از مهمترین مشکالت بخش صادرات
ریلی اســتان اســت .از ســویی این کمبود واگن
باعثبهوجودآمدنبازارداللیوبازارسیاهواگن
شدهوگاهیهزینهاجارهواگنهادوهزاردالرهم
تعیینشده است .به تازگی دولت نیز اجازه داده
است برخی شرکتها واگن موردنیاز صادرات را
تأمینکنندکهمتأسفانهاجارههاییکهبابتاین
واگنهادریافتمیشود،دربرخیمواردبههزار
دالر هم میرسد.کاظم شــیردل افزود :راهآهن
اجازهدهدشرکتهایمعتبرواگنهایموردنیاز
راازکشورهایآسیایمرکزیباهزینهروزانه35
دالر به مرز سرخس بیاورند و سپس این واگنها
را در اختیار شرکتهای متقاضی قرار دهد و این
رویهباعثمیشوددرزمانکمبودواگن،بامشکل
بهوجودآمدنبازارداللیواگنمواجهنشویم.
در ادامه رئیــس اتحادیه صادرکنندگان اســتان
گفت :مهمترین مشــکل در حوزه صادرات ریلی
اجازه نداشتن سیر واگنهای ایرانی در خطوط
ریلیکشورهایآسیایمرکزیاستکهچندین
سال اســت مدیران کشــوری و اســتانی راهآهن
مدعی میشــوند این مشــکل برطرف شده ولی
هنوز پابرجاست.محمدحسین روشنک افزود:
ازسویدیگر،دراوجصادراتریلیکهازچندماه
دیگرشروعمیشودباکمبودشدیدواگنروبهرو
میشویم.درگذشتهواگنهایامدادیبهصورت

رایگان در اختیار شــرکتهای صادرکننده قرار
میگرفت؛امابهتازگیباورودبرخیشرکتهای
خصوصــی بــرای تأمین واگــن امــدادی ،بــازار
داللی واگنها به وجود آمــده و هزینههای اجاره
واگنهای امدادی بســیار باال رفته و این موضوع
مزیتصادراتیکاالهارابهشدتتحتتأثیرقرار
دادهاست.
•تأمین هزار و 15واگن امدادی

در ادامــه جلســه سرپرســت اداره کل راهآهــن
خراســان با ارائــه گزارشــی در خصــوص میزان
صادراتریلیاستانازابتدایسالتاکنوناظهار
کرد :میزان صادرات ریلی استان از ابتدای سال
تاکنون بیش از  159هزار تن بوده که نســبت به
مدت مشابه ســال گذشته رشــد 382درصدی
داشتهاست.مصطفینصیریدرخصوصتأمین
واگنهایامدادیبرایصادراتریلیاستاننیز
گفت :ازابتدایامسالتاکنون،هزارو 15واگن
امدادیبهبخشصادراتریلیاستانتخصیص
پیداکــرده اســت کــه 97درصــد کل واگنهای
امدادی کشــور را شــامل میشــود .درحالیکه
در مدت مشابه سال گذشــته این تعداد تنها 80
واگــن بودهاســت .در ادامه دســتور کار جلســه،
حمید بابازاده رئیــس اتحادیــه صادرکنندگان
خدماتفنیومهندسیاستانبهبرخیمشکالت
در خصوص صــدور مجوزها برای صــادرات این
خدماتبهکشورهایهمسایهاشارهکردوگفت:
بایدکمیتهراهبردیبرایصادراتخدماتفنی
و مهندسی استان تشکیل شود و در راستای آن،
اختیارات مهمی مانند صدور مجوز کمیته ماده
 19کهبهصورتمتمرکزدرتهرانانجاممیشود
بهاستانتفویضشود.
مهدیزادهمقدممدیرعاملشرکتشهرکهای
صنعتی خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت:
سال گذشــته 5تا 6شــرکت مدیریتی صادرات
در استان شکل گرفته است و واحدهای صنعتی
کوچک توانسته اند برای اســتان به نام خود 37
میلیوندالرصادراتداشتهباشند.
•برای حل مشکالت به رئیسجمهور هم
نامه مینویسم

درادامهاینجلسهاستانداردرواکنشبهمسائل
مطرحشدهدرخصوصکمیتهماده19وکمکاری
بانکها بــرای حمایت از صــادرات خدمات فنی
و مهندســی اســتان اظهار کرد :دولت در استان
نقــش تســهیلکننده بــرای رفــع برخــی موانع
و بوروکراســیهای مــالآور را دارد.علیرضــا
رزم حســینی افزود :هدف ،توســعه صــادرات به
کشورهایهمسایهوحوزهآسیایمرکزیاست؛
لذابدونشکحتیبهرئیسجمهورنامهخواهم
نوشــت و پیگیر موضوعاتی از ایــن قبیل خواهم

متهم ریاحی در پاســخ به ســوال دادگاه مبنی بر
نحوه قیمت گذاری سهام شــرکت پدیده گفت:
تعیین ارزش قیمت ســهام توســط آقــای پهلوان
انجاممیشد،ضمناینکهرقابتباچندشرکت
دیگرتشدیدکنندهتخلفاتدرزمینهتعیینارزش
سهامبود.دراینهنگامنمایندهدادستانبااشاره
بهاقاریرصریحمتهمدرمرحلهتحقیقاتمقدماتی،
خواستار پخش ویدئوی ســخنان متهم در جمع
ســهام داران شــد که این درخواســت با موافقت
رئیسدادگاهمواجهشد.پسازپخشمستندات
ارائهشدهتوسطنمایندهدادستانوپخشویدئوی
ســخنرانی متهم ریاحــی در جمع ســهام داران؛
قاضیمنصوریازوکیلمدافعمتهممحمدرضا
ریاحی خواست تا به دفاع از موکل خود بپردازد.
پس از اتمام دفاعیات وکیل مدافع متهم ،دادگاه
ازوکیلجمعیازشکاتخواستتابهبیانمطالب
بود تا اختیارات بیشتری به اســتان واگذار شود.
دستور کار سوم جلســه مربوط به نحوه بازگشت
ارز حاصل از صــادرات اســتان بود کــه در ابتدا،
غالمرضا میری نایبرئیس شورای ملی زعفران
کشــور با انتقــاد از سیاســتهای دولــت درباره
نحــوه بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات گفت:
تقاضا کردیم اجــازه داده شــود صادرکننده ،ارز
را در اختیــار واردکننده قرار دهد کــه با تصویب
در جلســه ســران قوا ایــن موضوع اجرایی شــد؛
اما امروز با مشــکل در تفــاوت نرخ پایــه گمرکی
تعیینشدهبرایکاالهایصادراتیبانرخواقعی
صادرات روبه رو هســتیم.در ادامه جلسه رئیس
اتحادیه صادرکنندگان اســتان نیــز اظهار کرد:
اجازه داده شــود کــه اظهارنامههــای صادراتی
مانندگذشتهقابلیتمعاملهشدنراداشتهباشد
یعنــی خریدوفــروش اظهارنامههــای صادراتی
آزاد شود .هم اکنون تهاتر ارز حاصل از صادرات
انجام نمیشود.رئیس ســازمان صنعت ،معدن

خود بپردازد و پــس از آن نیز قاضــی منصوری از
نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست متهم
احسان محسنی ثانی فرزند محمدرضا را قرائت
کند.متهممحسنیثانیبهواسطهانجامتبلیغات
غیرواقعی؛درباالبردنکاذبقیمتسهامپدیده
نقشداشتهاستوطبقکیفرخواستصادرشده
توسطدادسرایعمومیوانقالبمشهد،نامبرده
متهم به معاونت در اخالل عمده و کالن در نظام
اقتصادی کشور از طریق تسهیل وقوع بزه و ارائه
طریقارتکابجرموتحصیلمالنامشروعاست.
نمایندهدادستاندرخصوصنحوهعملکردمتهم
محسنیثانیگفت:نامبردهبهتبلیغاتغیرواقعی
برای پدیده جهت افزایش قیمت حبابی ســهام،
مبادرت میکرده و باوجود الزام قانونی به عنوان
"سهامی خاص " در تبلیغات اشارهای نمیشود،
حالآنکهطبققانونذکرآندرتبلیغات،الزامی
بوده اســت.با توجه به اظهارات متهم محســنی
ثانی؛ حســابرس ویژه پرونده با کســب اجــازه از
محضر رئیس دادگاه در واکنش به سخنان متهم
گفت :متهم تعداد زیادی ســهام هدیه به صورت
رایگانازاینشرکتدریافتکردهاست.
شایان ذکر اســت ،احسان محســنی ثانی مدیر
عامــل ســابق و یکــی از شــرکای تجــاری مرکز
مدیریت رســانه فراهنگ به عنوان یک شــرکت
تبلیغاتیدرمشهداست.
پس از انجام مواجهه حضوری بین وکیل جمعی
ازشکاتوارائهسخناننمایندهدادستانووکیل
مدافع متهم ،قاضی منصوری ادامه رسیدگی به
اتهامات متهمان پرونده شرکت پدیده را به صبح
امروزپنجشنبهموکولکرد.

•حتیقیدسبزیسرسفرهافطاررازدهایم

اولیــن مقصد مــا یکــی از میوه فروشــی هــای میدان
شهداست.بایکیازشهروندانکهچندپالستیکمیوه
در دست دارد ،جلوی یکی از میوه فروشی ها همکالم
میشویم؛اینمردجوانمیگوید:همینچندقلممیوه
 60هزار تومان شد .سیب زرد 12هزار تومان،پرتقال
 10هزارتومان،کیویهشتهزارتومان،یکهندوانه
راکهسالقبلدوهزارو 500تومانبوده،حاالکیلویی
سههزارو 500تومانپولدادهام،موز 14هزارتومان،
قیمتسیبزمینیوپیازهماینروزهابیشتربهشوخی
شبیهاستتاقیمتواقعی.قیمتهانسبتبهسالقبل
چندین برابر شده اســت».در ادامه با زنی میانسال که
همسرشکارگرفصلیاست،صحبتمیکنیم.اومی
گوید«:مجبوریممیوهدرجه 3و 4راباقیمتباالبخریم
و میوه های درجه یک صادر می شود  .حتی قید خرید
سبزی و ساالد سر سفره افطار را زده ایم؛ میوه که جای
خودش را دارد».
•میوههایبیکیفیتدرویترینبرخیمیوه
فروشیها

پیرزنی در خیابان کاشــانی درباره وضعیت بازار میوه
در این محل می گویــد :در بازار شــهرداری در خیابان
کاشــانی ،میوه هایــی عرضه می شــود که نمــی توان
اســمش را میوه گذاشــت ،همان میوه ها را سال های
قبلدورمیریختیموحاالباقیمتباالبهمامیفروشند.
وقتیاعتراضمیکنیممیگویندازبیناینمیوههامی
توانیددستچینکنید.
ســیب زمینی با کیفیت پایین را در این بــازار به قیمت
 4500تومــان مــی فروشــند ،روی پرتقــال هــا پــر
لک اســت و میوه هــای دیگر هم رنــگ ورویی نــدارد.
مجبــور کــه نیســتیم میــوه را بــه هــر قیمتــی بخریــم.
وقتــی وارد ایــن بازارشــهرداری در خیابــان کاشــانی
می شــوم و صحبت های ایــن پیــرزن را در ذهنم مرور
می کنم تا حدود زیادی چیــزی که می بینم با صحبت
های پیرزن مطابقــت دارد .یکــی از بازرســانی که در
این فروشگاه حضور دارد در توجیه کیفیت پایین میوه
ها مــی گوید«:در بعضی نقاط شــهر میوه هــای گران
قیمتوباکیفیتخریدارچندانینداردومردماینجا
به نسبت دیگر نقاط شهر از وضعیت اقتصادی ضعیف
تری برخوردارند و اگر میوه های درجه یک به این بازار
آوردهشودمسلمافروشنمیرودورویدستفروشنده
ها می ماند .به شعبه های دیگر بازار روز شهرداری اگر
سریبزنیدبستهبهمنطقهومحلزندگیافراد،کیفیت
میوههامتفاوتتراست».

و تجــارت اســتان در واکنش به اظهــارات رئیس
اتحادیهصادرکنندگاناستانگفت:ازاسفندماه
که دســتورالعمل تهاتــر ارز حاصل از صــادرات
ابالغشدهاستبیشاز80درصدوارداتاستان
از طریــق ارزهایــی بوده کــه صادرکننــدگان در
اختیارواردکنندگاناستانقراردادهاند.
اســتاندار نیــز در واکنش بــه آمــار  80درصدی
رئیس سازمان صمت استان اظهار کرد :باید ریز
کســانی که ارز برای واردات دریافت کــرده اند،
ارائهومشخصشودچهکسانیارزهایحاصلاز
صادراترادریافتکرد هوبااینارزهاچهوارداتی
انجامدادهاند.رزمحسینیدرپایانجلسهاظهار
کرد :به دلیل این که بیــن صادرکنندگان بخش
خصوصــی و مســئوالن ســازمان صمت اســتان
اختالف وجــود دارد باید این موضوع را شــخص ًا
بررسیکنمتامشخصشودنحوهتهاترارزحاصل
ازصادراتاستانچگونهبودهاستتاتصمیمات
بعدیاتخاذشود.

•نارضایتیفروشندگانازگرانیوکاهشفروش

یک میوه فــروش هم بــه خبرنگار مــا می گوید :ســال
قبل در مــاه مبارک رمضــان هر روز 40جعبه ســبزی

بازار روز
لبنیات
محصول

میوه
میزانتغییر

قیمت

شیر(2.5درصدچربی)

-

5600

پنیر400گرمی(پگاه)مصوب

-

6900

کره100گرمی پگاه

-

4500

ماست ( 3.2درصد)

-

4800

پروتئینی
گوشتگوسفند(رانبدونچربی)

-

۹۷۵۰۰

گوشت گوسفندی(الشه)

-

۸۳۰۰۰

گوشت گوساله
(سردست/جوانه) بدون چربی

-

90000

۲۰۰۰

۱۰۸۰۰

تخممرغ

-

۵۵۰۰

روغنمایعآفتابگردان ۹۰۰گرمی
(نرخمصوب)

-

۷۴۵۰

گوشت مرغ(بازار)

برنج  ،حبوبات
شکر(قیمتمصوب)

-

3400

برنج پاکستانی باسماتی
(قیمت مصوب)

-

8200

برنج هندی 1121
(قیمت مصوب)

-

8000

عدس (قیمت مصوب)

-

7000

لوبیاقرمز (قیمت مصوب)

-

6700

لپه (نخود خارجی)

-

۱۱۰۰۰

نخود(کرمانشاهی،اندازه
)9.8.7

-

7200

میزانتغییر

قیمت

-

محصول

9150

۱۳۰

۹۶۶۰

موز

-

۱۳۱۰۰

انگورشاهرودی

-

7360

کیوی

-

۱۲۰۲۰

گالبی اسپادانا

-

12050

تامسون جنوب
سیب درختی

۳۷۰

۷۶۳۰

هندوانه

-

۲۸۳۰

نارنگی طر ح پاکستانی

-

10150

تامسون شمال

۶۵۳۰

لیموشیرین

سبزی و صیفیجات
کاهو

۶۴۰

۳۰۴۰

کرفس

۶۰

۴۶۸۰

خیار درختی

-

۳۹۴۰

گوجهفرنگی

-

۴۴۱۰

لوبیاسبز

-

۱۰۱۱۰

فلفلدلمهسبز

-

۵۷۴۰

سیبزمینی

۳۲۰

۵۷۶۰

پیاز

۱۹۰

۳۵۳۰

هویجفرنگی

۱۳۰

۵۲۹۰

بادمجان

-

۲۸۴۰

کدو خورشتی

-

۱۸۱۰

شلغمرنگی

-

2090

* منبع  :سازمان سامان دهی مشاغل شهری و فراوردههای
* منبع  :ســازمان صنعت  ،معدن و تجارت خراســان رضوی کشــاورزی شــهرداری مشــهد/درجه قیمتــی میــوه هــا و
براساس میانگین قیمت
صیفی جات «ممتاز» است.

بــه مغــازه ام مــی آوردم و دو ســاعت مانــده بــه افطار،
همه ســبزی ها تمــام مــی شــد و دوبــاره از همکارانم
ســبزی تهیه مــی کــردم و مــی فروختــم که بــه روزی
 50جعبه ســبزی می رســید اما امســال تــا روزی20
جعبه هــم نمــی توانم بفروشــم و ایــن افت فــروش در
همه میوه ها به وضوح مشــهود اســت .وقتــی به دفتر
های فروشــمان در ســال قبل نگاهــی مــی اندازیم با
اختالف فاحــش فــروش در روز روبــه رو می شــویم ».
کاهش میزان فــروش میوه ،صحبت مشــترک تعداد
زیادیازمیوهفروشیهادرنقاطمختلفشهراستکه
بهآنهاسرمیزنیم.
•جهادکشاورزیبرایتنظیمبازارورودکند

در ادامه برای بررسی بیشتر وضعیت بازار میوه ،بعد
از پایین آمدن توان خرید مردم با حیدر ساکن،رئیس
اتحادیه بار فروشان مشهد تماس می گیریم .
ساکن در پاسخ به این ســوال که با توجه به نوسانات
قیمت میوه در ماه های اخیر ،فروش با چه میزان افت
همراه بوده است ،می گوید:ما در سال جاری نسبت
به ســال قبل در میوه های مختلف افت های فروش
متفاوتی را تجربه کردیم و میانگین افت فروش میوه
به عــدد  25درصد می رســد که یک عــدد واقعی در
کاهش میزان فروش است».
وی در خصوص دلیل باال رفتن قیمت میوه در سال
جاری نســبت به ســال قبل می گوید:کاهش ارزش
پول باعث شــده که توان خرید مردم پایین بیاید و از
طرفی نهاده هــای اولیه ای که کشــاورز برای تولید
میوه به آن نیازمند اســت ،قیمتش به شدت افزایش
یافته و باعث گرانی میوه در بازار شــده است که این
عوامل دست به دست هم داده و امروز شاهد کاهش
شدید فروش میوه در سراسر کشور هستیم .
•نبود مدیریت در کشت محصوالت

ســاکن دربــاره راهــکار کنتــرل و کاهــش قیمــت
میوه تصریــح می کند :جهاد کشــاورزی باید در این
زمینه ورود کنــد و با برنامــه ریزی دقیق به بررســی
سطح زیر کشت محصوالت بپردازد زیرا در بسیاری
از موارد ،نبود مدیریت در کشت میوه باعث کمبود و
گرانی در برخی از سال ها و فراوانی و بی ارزش شدن
در دیگر سال ها می شود.
بارها در جلســات اعالم کردیم امسال ،سالی است
که باید بــرای کنتــرل قیمــت ،یارانه به کشــاورزان
داده شــود و تعاونی هــا باید برای خریــد محصوالت
کشاورزی ورود کنند اما متاسفانه این اقدامات انجام
نشــد و برخی مدیران تخصصــی عمل نمــی کنند و
عواقب آن مثل امسال بروز می یابد.

