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مقاومتگرانیدربرابرکاهش
گزارشی از بازار

زهرا خسروی-با وجود ثبات نسبی ارز ولی قیمت
ها در برابر کاهش همچنان مقاومت می کند و حاضر
نیست خود را با شرایط وفق دهد ،آن روزی که ارز
لحظه به لحظه تغییر می کرد قیمت دیگر اجناس نیز
در تالش بود که از کاروان گرانی عقب نیفتد و حتی
جلوتر حرکت کند ولی اکنون در حالی که قیمت ارز
و طال در اتوبان کاهش ولی آهسته آهسته حرکت می
کند و مدتی است چراغ افزایش آن خاموش است اما
قیمت ها دیگر وارد این میدان نمی شود و همچنان
مقاومت می کند و انگار نه انگار که شرایط تغییر کرده
است .البته این گالیه از دستگاه های ناظر نیز وجود
دارد که کنار گوش آن ها و در روز روشن تخلف صورت
می گیرد.
وارد یکی از فروشگاه های بازارروز بیرجند می شوی،
فروشنده که مشغول جا به جا کردن کیسه های
حبوبات است در پاسخ به سوال خریدار از قیمت 9
هزار و  500تومانی نخود و هشت هزار و  500تومانی
لپه خبر می دهد و اضافه می کند :قیمت ها از دو ماه
گذشته افزایش یافته و ثابت باقی مانده است ،در حالی
که با روند نزولی قیمت طال و ارز در روزهای گذشته
همه در انتظار کاهش قیمت ها هستند.
وی به تفاوت قیمت برخی حبوبات هم اشاره می
کند و دلیل این موضوع را عرضه محصوالت چینی
و جایگزین آن در بازار می داند و می گوید :گاهی
حبوبات چینی با تفاوت هزار تا هزار و  500تومانی در
هر کیلوگرم به جای محصول ایرانی عرضه می شود و
اگر خریدار از این موضوع اطالعی نداشته باشد ممکن
است محصول چینی را با قیمت کمتر خریداری کند.

• •تفاوت قیمت

 220مددجوی زیر پوشش بهزیستی
استان به اردوهای تابستانی اعزام شدند.
معاون پشتیبانی و منابع انسانی اداره کل
بهزیستی هدف از برگزاری این اردوها
را ایجاد روحیه نشاط و شادابی ،آموزش
مهارت های فردی و گروهی ،معرفی جاذبه
های گردشگری ،تقویت حس مسئولیت

پذیری و خودباوری بین مددجویان
برشمرد و گفت :از این تعداد  28کم توان
ذهنی 15 ،نابینا 28 ،ناشنوا 13 ،سالمند
و  28معلول جسمی و حرکتی به اردوها
اعزام شده اند« .رجبی» مبلغ هزینه شده
برای این اردوها را  105میلیون تومان
اعالم کرد.

در قاب خاطره

• •قوطی های رب بدون درج قیمت

با مراجعه به قفسه فروشگاه و بررسی برند و قیمت رب
ها ،درج نشدن قیمت روی آن جلب توجه می کند و
فروشنده در پاسخ به این موضوع می افزاید :با تغییر
قیمت ها تولید کنندگان تمایلی به درج قیمت ندارند
در حالی که باید در روزهای آینده شاهد کاهش یا ثبات
قیمت آن باشیم.
وی با اشاره به نبود نظارت بر خرید و فروش محصوالت
می افزاید :افراد زیادی برای خرید دست نگه داشته
اند و در انتظار کاهش قیمت ها به سر می برند.
وی که گویا تمایل چندانی برای پاسخگویی به مشتری
ندارد ،قیمت هر قوطی یک کیلو گرمی رب را با توجه
به نوع محصول از  13تا  18هزار تومان اعالم و تصریح
می کند :در چند روز اخیر شاهد ثبات نسبی بازار بوده
ایم و امیدواریم که قیمت ها روز به روز کاهش پیدا کند.
فروشنده دیگری هم با اشاره به قیمت هر قوطی رب
یک کیلوگرمی از  9هزار و  500تا  15هزار تومان می
گوید :قیمت محصوالت از سه هفته گذشته از ثبات
نسبی برخوردار است.
به گفته وی ،در شرایط فعلی قیمت هر قوطی یک
کیلوگرمی  16هزار تومان به طور کلی خریداری
می شود.
وی یکی از دالیل افزایش قیمت و کمبود کاالها در
برخی فروشگاه ها را هجوم افراد برای خرید می داند و
با توصیه به پرهیز از این اقدام می گوید :خرید کاالهای
زیاد و انبار کردن آن در منزل به روند کمبود آن و گرانی
ها دامن می زند.
فروشنده دیگری هم با اشاره به نابه سامانی بازار و
تاثیر آن بر کسب و کار فروشندگان ادامه می دهد :در
روزهای اخیر سرمایه تعداد زیادی از فروشندگان به
یک سوم و حتی یک دوم کاهش یافته است و برخی
روزها آرزو می کردم که مشتری و خریداری وارد
مغازه نشود.
در مراجعه به فروشگاه دیگری در حالی که قیمت
درج شده روی یک حلب پنج کیلو گرمی روغن جامد
 31هزار و  300تومان را نشان می دهد اما فروشنده
قیمت واقعی آن را  38هزار تومان اعالم و اضافه می

اعزام  220مددجوی بهزیستی به اردو

کوکب خانم
بسیاری از دهه پنجاه و شصتی ها وقتی اسم
کوکب خانم را می شنوند داستان زن پاکیزه
ای در ذهنشان تداعی می شود که هر روز
محصوالت تازه ای از شیر درست می کرد و سر
سفرهمهربانیویکرنگیخانوادهمیگذاشت،
عکس آن نیمروها و کره های خانگی هنوز بعد
از سال ها چه برقی در چشمانشان می اندازد
و بوی آن از البه الی کتاب خاطرات چه خوش
مشام جان را نوازش می دهد.
آن روزها کوکب خانم برای بسیاری قابل باور

،،

رئیس اتاق اصناف استان :در
شرایط فعلی بازار از ثبات نسبی
برخوردار است و از آن جا که در
روزهای گذشته شاهد عرضه
بیشتر این محصوالت در بازار
بودیم قیمت این کاالها نیز روند
کاهشی به خود گرفته است

کند :این کاال با قیمت های جدید از اتحادیه خریداری
شده است.
فروشنده دیگری می افزاید :برخی تولید کنندگان
بزرگ و کارخانه داران انبارها را پر می کنند و
محصوالت را روانه بازار نمی کنند تا عالوه بر کمبود،
شاهد گرانی دوباره آن باشیم که باید نظارت و

رسیدگی بیشتری بر این موضوع انجام شود.
«شریف» رئیس اتحادیه خواربارفروشان نیز با بیان این
که در یک ماه گذشته قیمت خواربار افزایش نداشته
است ،از دلیل گرانی محصوالت ابراز بی اطالعی
می کند و می گوید :در شرایط فعلی شاهد ثبات بازار
خواربار هستیم.

• •ثبات نسبی بازار

رئیس اتاق اصناف استان هم با اشاره به افزایش قابل
مالحظهقیمتکاالهایشوینده،ازثباتنسبیقیمت
ها به ویژه خواربار در یک ماه گذشته خبر و ادامه می
دهد :این موضوع ارتباط زیادی با عرضه و تقاضا دارد
و از آن جا که در روزهای گذشته شاهد عرضه بیشتر
این محصوالت در بازار بودیم قیمت این کاال نیز روند
کاهشی به خود گرفته است.
«علیزاده» درج نشدن قیمت روی محصوالت را تخلف
می داند و دلیل تفاوت قیمت برخی کاالها را نسبت به
نرخ درج شده روی آن در بعضی موارد افزایش هزینه
های حمل و نقل مطرح و اضافه می کند :چنان چه
فروشنده مدعی افزایش قیمت تمام شده با نرخ درج
شده روی کاالست باید آن را مستند و همراه فاکتور
ارائه دهد.

بود ،اما زندگی برای کوکب خانم های امروزی
رنگ و بوی دیگری به خود گرفته و فناوری
های جدید عرصه کمتری برای هنرنمایی
زنان باقی گذاشته است.

نگاه
پای مسافربرهای شخصی در
کفش رانندگان برون شهری
میدان طالقانی بیرجند مانند بسیاری از
توقفگاه های مسافربری دیگر ،برخی مواقع
شاهد صحبت رانندگانی است که بر سر
مسافر با هم تفاهم ندارند و در پایان هم گاهی
کار به بحث تند می رسد.
رانندگان مینی بوس و اتوبوس های محور
بیرجند -خوسف در حالی از تعداد کم
مسافران و هزینه های باالی لوازم یدکی
گالیه دارند که عامل بروز مشکالتشان را در
فعالیت برخی رانندگان شخصی می بینند و
کاری هم از دستشان برنمی آید.
آن ها می گویند :آنان هم حق دارند دنبال
رزق و روزی بروند اما این که  15دستگاه
مینی بوس و اتوبوس هر نیم ساعت آماده

خدمت رسانی به مسافران است ولی توقف
برخی مسافربرهای شخصی مقابل ایستگاه
و جابه جایی مسافران با هزینه کمتر کسب
و کارشان را کساد کرده است  ،خاطرشان را
آزرده می کند.
یکی از رانندگان در تکمیل صحبت دیگری،
خواستار نظارت بیشتر نهادهای مربوط و
جلوگیری از فعالیت غیر قانونی خودروهای
شخصی مسافربر در این محور است.

• •عکس تزیینی است

فروشنده دیگری قیمت یک کیسه 10کیلوگرمی یک
نوع برنج ایرانی را  135هزار تومان اعالم می کند و در
پاسخ به گالیه مشتری از قیمت باالی آن توضیح می
دهد :در چند هفته گذشته بازار شاهد ثبات نسبی
بوده است.
وی در پاسخ به شیوه نظارت بر بازار مواد غذایی ادامه
می دهد :در حالی که در هفته گذشته شاهد کاهش
قیمت دالر و ارز در بازار بودیم اما قیمت ها هر چند
ثبات دارد ولی افراد در انتظار کاهش بیشتر نرخ
کاالها هستند.
فروشنده با اشاره به قیمت یکی از برندهای روغن مایع
و قیمت  9هزار و  500تومانی آن ادامه می دهد :هم
اکنون شاهد ثبات برخی قیمت ها هستیم.
وی به عرضه رب با قیمت  13و  15هزار تومان اشاره

و در پاسخ به گالیه خریدار نسبت به قیمت باالی این
محصول اضافه می کند :در چند روز گذشته شاهد
کاهش برخی برندها و افت چند درصدی قیمت آن
دربازاربودیمهرچندانتظار برایکاهشبیشترقیمت
ها با توجه به روند نزولی قیمت ارز و دالر منطقی به
نظر می آید.
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