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تا سال آینده هیچ افزایش قیمتی در
لوازم خانگی نخواهیم داشت

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازمخانگی مشهد بابیان
این که طرح ویژه نوروزی نظارت بر فروش لوازمخانگی
در روزهای آینده اجرا خواهد شــد گفت :تا سال آینده
هیچگونه کاالیی افزایش قیمت نخواهد داشت.
رضــا رزقیانمقــدم در گفتوگــو بــا ایســنا در خصوص
وضعیــت بــازار لوازمخانگــی در آســتانه روز زن اظهار
کرد :با توجــه به ایــام والدت حضرت زهــرا (س) برخی
فروشگاهها جشنواره فروش برگزار کردهاند تا بهواسطه
آن کاال را با  2تا  3درصد کمتر از قیمت واقعی آن به مردم
عرضه کنند.وی در خصوص طرح شناسنامهدار کردن
کاالهای داخلی خاطرنشــان کرد :طرح شناســنامهای
کــردن کاالهــا امــری ضــروری اســت و دســتورالعمل
آن بــه تمــام همــکاران بهصــورت پیامکــی اعالمشــده
تــا لوازمخانگــی موجــود در مغــازه و انبار خــود را طبق
آییننامه اجرایی در راستای مبارزه با قاچاق کاال از 15
بهمنماه اجرایــی کنند.رزقیان مقدم اظهــار کرد :هم
اکنون تعیین تکلیف تمام کاالها در حال انجام است و به
تمام همکاران بهصورت پیامکی و حضوری اعالمشده تا
برای شناسنامه و برچسبدار کردن کاالهای موجود در
ویترینها و نمایندگیهای خود اقدام کنند.

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق مشهد :

توسعه کیوسک های راهنمای زائر ،به
بخش خصوصی صدمه می زند

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ،علیاکبر
علیزاده قناد در نشست این کمیسیون با اشاره به طرح
شهرداری مشهد بهمنظور توسعه فعالیت کیوسکهای
راهنمای زائر خاطرنشان کرد :این کیوسک ها
پیشازاین در معابر اطراف حرم رضوی مستقر بودند ولی
طرح گسترده جدید ،در قالب آژانسهای گردشگری
است که به نظر این موضوع به بخش خصوصی صدمه
وارد خواهد کرد چراکه به حیطه فعالیتهای این بخش
ورود میکند.

گوشتقرمزباالگرفت
گزارش

مسعود حمیدی

ایندرحالیاستکهمعاونبهبودتولیداتدامی
سازمان جهاد کشاورزی اســتان با اذعان بر این
که عرضه دام زنده در اســتان کاهش پیدا نکرده
اســت در واکنش به ســخنان باقری به خراسان
رضوی گفــت :دوســتان حــوزه عرضه گوشــت
قرمز همیشه در جلسات تنظیم بازار این ادعا را
مطرح میکنند که خروج دام زنده عامل گرانی
گوشتقرمزاستدرحالیکهدراستانخراسان
رضوی مازاد تولید دام ســبک داریم و دامدار در
صورتی دام خود را به خارج از استان میفرستد
کهدرداخلاستانمتقاضینداشتهباشد.مجید
جعفری تصریح کرد :قیمت هر کیلو دام ســبک
امروز در مشهد بین 33تا 35هزار تومان عرضه
میشود و طی روزهای گذشته نوسانات قیمت
دامسبکدرنهایت 2تا 3هزارتومانبودهاست.
درحالیکه قیمت گوشــت قرمز بــه اذعان خود
دوستان 15هزارتومانافزایشداشتهاست.

•خروجدامدلیلافزایش 15هزارتومانی
قیمتگوشتقرمز

•دلیلافزایشقیمتگوشت،دالالن
عرضههستند

مهدیباقریخروجدامازاستانرادلیلافزایش
قیمت این محصول اعالم کــرد و گفت :دو هفته
پیــش خــروج دام از اســتان آزاد شــد و بهتبع آن
ما شــاهد خروج و فروش دام ســبک از استان به
دیگر اســتانها بودیم به همین دلیل عرضه دام
ســبک زنده به کشــتارگاهها کاهــش پیداکرده
و این موضوع باعــث افزایش قیمت حــدود 15
هزارتومانیگوشتقرمزدرمشهدشدهاست.
وی افزود :عالوه بــر این تا پیشازاین خراســان
شــمالی بهنوعی تأمینکننده دام سبک استان

وی افزود :قیمت گوشت قرمز در مشهد و استان
بههیچوجه تابع قیمت دام زنده نیست .درواقع
دلیلافزایشقیمتگوشتقرمزرابایددرعرضه
این محصول جســت وجو کــرد و وجــود دالالن
و واســطههایی که در قصابیها و کشــتارگاهها
فعالیت میکنند .نظارت بر عرضه گوشت قرمز
وظیفه جهاد کشــاورزی نیســت و دستگاههای
نظارتی باید به این موضــوع ورود کنند که به چه
دلیلقیمتگوشتقرمزطیاینروزها 15هزار
تومانافزایشپیداکردهاست.وظیفهماایناست

تغییرات قیمت خودرو لحظه ای شده است

•دلیل افزایش قیمت ،خودروسازان هستند
وی افزود :همین امر بازار را با مشکالت جدی روبه رو کرده و اصلی
ترین دلیل افزایش قیمت خود خودروسازان هستند.رئیس اتحادیه
نمایشگاهداران و فروشندگان اتومبیل مشــهد تصریح کرد :این که
گفته شود مردم احتکار کرده اند یا در قیمت تاثیردارند اصال منطقی
و درســت نیســت ،مردم مگر چه تعداد خودرو مــی توانند خریداری
کنند ،در نهایت پنــج خودرو ،آیا ایــن تعداد تاثیری در بــازار خواهد
گذاشــت؟ قطعا این تاثیر بســیار ناچیز و بی تاثیر است.وی توضیح
داد :عرضه و تقاضا در بازار خودرو متعادل نیست و تقاضای خودروی
صفر در بازار وجود دارد اما چون خودروی نیســت به اجبار مردم به
سمت خودروهای موجود یا دست دوم می روند اما به طور کلی بازار
در شرایط رکود قرار دارد و هم خریدار و هم فروشنده از معامله ترس
دارند اما از طرفی این هم اصال منطقی نیســت که ما در رکود ،تورم
هم داشته باشیم.
•داللی همیشه بوده

وی تاثیر ســایت های معامالت خــودرو و دالالن را در ایــن بازار کم
ارزیابی و بیان کرد  :وجود دالالن یا افرادســودجو در بازار و ســایت
های مختلف را انکار نمی کنیم اما این افراد همیشه بودند و در چند
سال اخیر هم حضور داشــتند و البته این نکته بســیار مهم است که
بدانیم فناوری و امکاناتی مانند سایت ها بستری برای رشد و تسهیل

کار ما بوده و به هیچ وجه با آن مخالف نیستیم اما دلیل اصلی همان
خودرو سازان هستند و اعالم دالیل دیگر آدرس غلط دادن است.
رئیــس اتحادیــه نمایشــگاهداران و فروشــندگان اتومبیــل مشــهد
تصریح کرد :دســتگاه های نظارتی و قضایی باید به مســئله خودرو
ورود و بررسی کنند که چرا این اتفاقات در بازار خودرو افتاده و چرا
خودروســازان به تعهد خود عمل نمی کنند و اگر دلیــل دیگری نیز
وجود دارد شناسایی کنند.

بازار خودروی مشهد
مدل خودرو

پرداخت ۵۳۰میلیارد
تسهیالتاشتغالبه
روستاییان استان

•استانبامازادعرضهروبهروستنهکمبود

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان اتومبیل مشهد:

نوید زنده روحیان/نوســانات قیمتی در بازار خودروی مشهد نشان
می دهد این بازار طی دوماه اخیر با روند افزایشی روبه رو بوده است
که به اذعان رئیس اتحادیه نمایشــگاهداران و فروشــندگان اتومبیل
مشهد ،نوســان قیمت در بازار خودرو بســیار زیاد و و لحظه ای بوده و
هیچ پیش بینی از آینده آن نمی توان داشــت و این نابه ســامانی هیچ
دلیلی به جز عدم تعهد خودروسازان به تعهداتشان ندارد .به گزارش
خراسان رضوی ،بررسی نوســانات قیمتی در بازار خودرو نشان می
دهد که این نوسانات به گونه ای افزایشی در حال تغییر است که این
افزایش قیمت ،با توجه به رکود موجود در بازار امری غیر منطقی و از
نظر اقتصادی قابل قبول نیســت .برای شناســایی علل این تورم در
شرایط رکود بازار و پیش بینی شرایط آینده این بازار پرتالطم موضوع
را از رئیس اتحادیه نمایشــگاهداران و فروشــندگان اتومبیل مشــهد
پیگیری کردیم.حمیدرضا حیدری در این خصوص به خراسان رضوی
گفت :بازار خودرو در چند روز اخیر به حدی نوسان داشته که خود ما
نیز نمی توانیم قیمت مشخصی اعالم کنیم و هرلحظه امکان تغییر در
قیمت ها وجود دارد.وی افزود :برایند این نوسانات در بازار افزایشی
بوده و به طور کلی ما نســبت به ماه گذشــته یا ماه قبــل از آن افزایش
قیمت چند میلیونی را شاهد بودیم.حیدری تاکیدکرد:خودرو سازان
در ماه های اخیر توزیع خودرو و عمل به تعهداتشان را کاهش دادند و
مثال اگر تا ماه گذشته  30درصد از محصوالت تعهدی خودرا تحویل
می دادند امروز این عدد به  10درصد کاهش یافته و تحویل خودرو به
صورت قطره چکانی به بازار انجام می شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی
استانداری خبر داد:

بوده اســت که به تازگی شــاهد کاهش واردات
دام سبک از خراســان شمالی به اســتان بودیم
و دامهایی از این اســتان به اســتانهای غربی و
تهرانارسالمیشود.

طی 10روزگذشتهقیمتگوشتقرمزدرمشهد
حدود 15هزار تومان افزایش پیداکرده اســت؛
عرضهکنندگان گوشت قرمز خروج دام را دلیل
این افزایش میدانند اما متولیان تولید دام این
ادعا را رد میکنند و معتقدند که دالالن عرضه و
فروشگوشتقرمزبازیگراناصلیاینگرانیها
هســتند و متولیان تنظیم بازار از توزیع گوشــت
تنظیمبازاردرصورتنیازخبرمیدهند.
بهگزارشخراسانرضوی،طی 10روزگذشته
قیمت گوشــت در بــازار مشــهد رشــد صعودی
داشته اســت .طوری که قیمت هر کیلو گوشت
ران گوســفند در بازارهای روز شهرداری مشهد
از 85هزار تومــان در 10روز پیش بــه 95هزار
تومان در روز گذشــته رســیده و بهتبع آن قیمت
دیگر گوشــتهای دامی با افزایش مواجه شده
است.اینافزایشقیمتبهگونهایبودهاستکه
رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز مشهد
در گفت وگو با خراسان به آن اذعان کرد و گفت:
قیمتگوشتقرمزطیدوهفتهگذشته 15هزار
تومانگرانترشدهاست.

قیمت بازار

قیمت کارخانه

پراید 111

64000000

39681000

پراید 131

59500000

37381000

پراید 132

61500000

34281000

پژو 207

146000000

96730000

پژو 206تیپ5

118000000

83690000

پژو206 SD

120000000

80213000

پژو207

146000000

69730000

پژو 405بنزینی

92500000

63158000

پژو 405دوگان هسوز

111000000

65578000

پژو پارسlx

135000000

84720000

تیبا هاچ بکex

74000000

51343000

دنامعمولی

139000000

-

راناlx

101000000

67203000

سایناex

75500000

56230000

سمندlx

97000000

66770000

سمندef

112000000

69773000

اقتصادی
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مسئوالننظارهگرافزایش15هزارتومانیگوشت قرمزطی 2هفته!

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی مشهد:

از میان خبر ها

کهعرضهوتولیددامرادراستانمدیریتکنیمکه
بنده اعالم میکنم ما در استان با کاهش تولید و
عرضه دام سبک روبه رو نیســتیم که بتوان آن را
دلیلافزایشقیمتگوشتقرمزدانست.
•خروجدامازاستانچندانمحسوس
نیست

مدیرکلدامپزشکیاستانتأثیرمستقیمخروج
دام از اســتان در افزایش قیمت گوشــت قرمز را
منتفی دانست و در گفت وگو با خراسان رضوی
اظهارکــرد :با توجه بــه این کــه محدودیتهای
خروج دام از اســتان بیــش از یک مــاه پیش رفع
شدهبعیداستکهارتباطمستقیمیبینافزایش
قیمت گوشــت قرمز با خــروج دام وجود داشــته
باشد.
احمــد شــریعتی افــزود :افزایــش قیمتهــا در
روزهــای منتهی بــه پایان ســال روال هرســاله
اســت .از ســوی دیگر بررســیهای انجامشــده
در خصــوص وضعیت خــروج دام از اســتان طی
دو ماه اخیــر بیانگر تغییر محســوس در افزایش
خروج دام از استان نیســت ،شاید کمبود عرضه
دام زنــده وجــود داشــته باشــد که ایــن موضوع
هــم نیازمند بررســی آمــاری دقیقتری اســت.
معاون امور اقتصادی اســتاندار نیز در گفت وگو
با خراســان رضــوی ،از پیگیری جــدی موضوع
در ستاد تنظیم بازار اســتان برای کنترل قیمت

گوشــت خبر داد و گفــت :هرچند ایــن افزایش
قیمــت گوشــت قرمــز تنهــا محــدود به اســتان
خراسانرضوینیستودرسطحکشورماشاهد
افزایش قیمــت این محصول بودهایم .از ســویی
نمیتــوان همیشــه بــه کاهــش بیشازحد یک
محصول خوشبین بود زیرا مــا ازیکطرف باید
ازتولیدکنندههمحمایتکنیمکهمتضررنشود.
البته حمایتهای ما از تولیدکنندگان در قالب
خریــد محصــوالت بهصــورت تضمینــی و ارائه
مشوقهاقابلاجراست.
علی رسولیان درباره لغو محدودیتهای خروج
دام از اســتان گفت :موضوع لغــو محدودیتها
از ســوی ســتاد تنظیم بازار کشــور ابالغ و رسم ًا
اعالمشده است هیچ استانی اجازه ندارد برای
خــروج دام و جابــه جایــی دام در ســطح کشــور
محدودیتایجادکند.
•درستادتنظیمبازاربهصورتویژهبررسی
خواهدشد

وی با تأکید بر این که هیچگونــه قاچاق دامی از
استان خراســان رضوی انجام نمیشود گفت:
ســتاد تنظیم بازار اســتان طــی روزهــای آینده
تشکیلجلسهخواهددادوبهصورتویژهموضوع
افزایش قیمت گوشــت قرمز و دالیل آن بررسی
خواهد شــد تــا در صورت لــزوم گوشــت تنظیم
بازاریتوزیعشود.

شجاعی مهر /معاون هماهنگی امور اقتصادی
استانداریگفت ۵۳۰:میلیاردتومانتسهیالت
اشتغال به روستاییان استان پرداخت و باعث
ایجاد ۱۶هزارشغلشدهونرخبیکاریروستایی
رادراستانبه1/3درصدرساندهاستدرحالی
که میانگین کشوری آن 7/1درصد است.علی
رسولیان در جلسه شورای اداری شهرستان
نیشابور افزود :تاکنون  ۱۸۲شرکت در استان
برای توسعه روستاها هزار میلیارد تومان پروژه
تعریف کرده اند که ۱۲۶۰پروژه وارد سامانه
شده است.وی بیان کرد ۴۳۰ :واحد اقتصادی
استانبهکلینیکصنعترفتهاندکهازاینتعداد
 ۸۰شرکت به چرخه تولید برگشته یا افزایش
تولیدداشتهاند.رسولیاناظهارکرد:تاپایانسال
مجموع پروژه های بهره برداری شده استان به
 ۱۳هزارمیلیاردتومانمیرسدکهنسبتبهسال
قبل ۵۸درصدرشددارد.
•چسبندگی مدیران دولتی به پروژه ها
مانع خصوصی سازی شده است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
نیز در این جلسه گفت :مطابق تبصره ۱۹قانون
بودجه ،به دولت اجازه داده شده پروژه های
دولتیرابهبخشخصوصیواگذارکندوامسال
نیز ۱۵۰میلیارد تومان برای آن اعتبار داریم که
می توانیم حتی به بخش خصوصی برای آن ها
کمک کنیم.رضا جمشیدی افزود :متاسفانه
در سومین سال متوالی به دلیل چسبندگی
مدیران دولتی به پروژه ها هنوز اقدام موثری در
این حوزه صورت نگرفته است .وی بیان کرد:
طی امسال هشت پروژه را که قابلیت واگذاری
به بخش خصوصی دارد ،در نیشابور معرفی
کردیم ولی فرایندهای واگذاری آن نیز طی
نشده است.

