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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

گزارشی از حال و روز بازار اسفند

گفت و گو

بازارگردی
و قیمت پرسی

شیری
گشت و گــذاری در بازارهای شهر بجنورد در
اولین هفته اسفند نشان می دهــد مغازه ها
ویترین هــای شــان را بــرای عید تزیین کــرده
اند .لباس فروشی ها نسبت به دیگر بازارها تا
حدودی رونق گرفته اند و در فروشگاه های دیگر
هنوز تب و تاب شب عید شکل نگرفته است و
بعضی از مردم هنوز هم به دنبال تخفیف های
زمستانه هستند.
در این بازار افت و خیز قیمت پوشاک و خشکبار
زمانی نمود پیدا می کند که با خــریــداران و
فروشندگان همکالم می شویم.
کافی است به یکی از فروشگاه های پوشاک
سری بزنید ،شاید با تعداد زیــادی از مشتریان
مواجه شوید امــا همخوانی نداشتن قیمت و

رئیس سازمان مدیریت و
برنامهریزی استان خبر داد:

معرفی  8پروژه به صندوق
توسعه ملی

کیفیت اجناس ،باعث بی رغبتی آن ها برای
خرید شده است« .جعفری» یکی از شهروندان
بجنوردی که در یکی از مجتمع های تجاری به
منظور خرید  2بلوز برای فرزندان دوقلوی خود
مشغول چانه زنــی اســت ،می گوید :وجــب به
وجب بازار را به منظور خرید دو بلوز مناسب برای
دوقلوهایم گشتم و اگرچه قیمت پوشاک بچگانه
سر به فلک کشیده است اما تفاوت قیمت ها هم
معضل دیگری است که با آن مواجه هستیم.
او با بیان این که گرانی اجناس باعث دلسردی
مــردم بــرای خرید شــده اســت ،می افــزایــد :در
شرایطی که ویروس کرونا شیوع پیدا کرده و به
نظر می رسد بازرسان ،معطوف به بخش تأمین
لوازم بهداشتی شده اند ،عده ای از سودجویان
به افزایش قیمت ها در بازار پوشاک اقدام کرده
اند که این معضل با جیب خالی مردم همخوانی

اقتصاد

ندارد.در فروشگاهی دیگر هم یکی از شهروندان
کــه در حــال انتخاب پــوشــاک تخفیف خــورده
است ،می گوید :متأسفانه قیمت ها به اندازه ای
افزایش دارد که ناگزیر به خرید از فروشگاه هایی
که قیمت های ارزان تر و تخفیف دارند ،هستیم،
در حالی که قیمت همان اجناس تخفیف خورده
هم نجومی است.
او با بیان این که این روزها بازار پوشاک ،به بازار
بنجل فروشی ها تبدیل شده است ،می افزاید :از
آن جایی که بازاریان و کسبه می دانند که مردم
توان خرید اجناس باکیفیت و با قیمت های باال
را ندارند ،اجناس قدیمی ،بی کیفیت و رنگ و
رو رفته را به بهانه تخفیف و حراج به فروش می
گذارند.
یکی دیگر از شهروندان هم که به گفته خودش
خانواده ای کم درآمد دارد و با این قیمت ها توان
خرید نــدارد ،می گوید :این روزهــا تــوان خرید
اجناسی همچون پوشاک و خشکبار را نداریم و
با جیب خالی در بازار گشت می زنیم .وی می
افزاید :بیش از نیمی از جمعیت حاضر در بازار،
توان خرید ندارند و فقط بازار گردی می کنند و
باعث ازدحام می شوند.
به گفته او ،برخی فروشندگان با نزدیک شدن
به ایام نوروز و خرید لباس شب عید ،قیمت ها را
دوبرابر کرده اند.
در ایــن میان یکی از فروشندگان که به نظر
خودش قیمت های پوشاک منطقی است ،می
گوید :قیمت پوشاک ما نسبت به دیگر فروشگاه
ها بسیار پایین تر است اما چون قــدرت خرید
مردم به شدت کاهش یافته ،همان پوشاک ارزان
قیمت هم فروش چندانی ندارد.
وی می افزاید :با این که هر سال در این ایام

شیری 8 -پروژه صنعتی برای استفاده از تسهیالت به
صندوق توسعه ملی معرفی شدند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی روز
گذشته با بیان این مطلب به خبرنگار ما افزود :سال های
گذشته واحدها برای دریافت تسهیالت به طور مستقیم به

خریدهای نوروزی شروع می شد و عمده مردم
در همان ابتدا برای خرید پوشاک و ملزومات
نوروزی اقدام می کردند اما امسال هنوز بازار
پوشاک رونق نگرفته است.
وی اظهار می کند :روزانه تعداد زیادی مشتری
وارد فروشگاه می شوند و قیمت ها را بررسی
می کنند اما عمده آن ها بدون خرید خارج می
شوند.یکی دیگر از فروشندگان نیز می گوید:
با شرایط اقتصادی کنونی عالوه بر مشتریان،
بازاریان و کسبه نیز تحت فشارهای اقتصادی
زیادی هستند و مانند گذشته توان خرید نقدی
و به مقدار زیاد را ندارند.وی می افزاید :در سال
هــای گذشته به محض چیدن اجناس جدید
نــوروزی ،مشتریان زیــادی مراجعه و خرید می
کردند اما در شرایط فعلی همان اجناس اندک
هم به فروش نمی رسد ضمن این که ناظران و
بازرسان هم با تشدید نظارت ها شرایط را برای
کسبه سخت تر می کنند.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت خراسان
شمالی با بیان این که نظارت های ویژه نوروز
از اول اسفند آغاز شده است ،می افزاید :برای
جلوگیری از هر گونه تخلف در بازار ،اکیپ های
نظارتی در دو نوبت صبح و بعدازظهر بازارهای
استان را رصد می کنند.
«کرمیانفر» می افزاید :با وجود این که طی سال
نظارت بر بــازار انجام می شــود امــا در آستانه
نوروز که تقاضا در بازار بیشتر است نظارت ها با
تشکیل اکیپ هایی متشکل از سازمان صمت،
اتاق اصناف و تعزیرات بیشتر می شود.
به گفته وی ،اگرچه نظارت در آستانه نوروز بر
بازار شدت گرفته است اما با این وجود باز هم
متخلف داریم و این موضوع قابل انکار نیست.

صندوق توسعه ملی معرفی می شدند که از سال گذشته
این روش انجام نمی شد.
«پارسی پــور» گفت :امسال  3پــروژه در بخش صنعت
و معدن 3 ،پــروژه جهادکشاورزی و  2پــروژه میراث
فرهنگی برای دریافت تسهیالت به صندوق توسعه ملی
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یک مسئول خبر داد:

تعیین سبد معیشتی گامی به سوی افزایش
دستمزد کارگران

روزانه تعداد
زیادی مشتری
وارد فروشگاه
می شوند و
قیمت ها را
بررسی می
کنند اما عمده
آن ها بدون
خرید خارج
میشوند

معرفی شدند.وی خاطرنشان کرد :بزرگ ترین پرونده
با  400میلیارد تومان اعتبار مربوط به بخش صنعت و
معدن است.
وی اظهار کرد :مراحل پرداخت تسهیالت مربوط به سال
 97در حال انجام است.

شیری -تعیین سبد معیشتی  4میلیون و 496
هزار تومانی گامی به سوی افزایش صد درصدی
دستمزد کارگران است.
مدیر روابـــط کــار اداره کــل تــعــاون ،کــار و رفــاه
اجتماعی خراسان شمالی روز گذشته با اشاره
به تعیین سبد معیشتی  4میلیون و  496هزار
تومانی کــارگــران گفت :بــرای تعیین دستمزد
کارگران ابتدا سبد معیشتی که برمبنای هزینه
های آموزش ،تغذیه و  ...است تعیین می شود تا
در پایان سال بر اساس این هزینه ها دستمزدشان
تعیین شود.
«نباتیان» افزود :اگر برای تعیین دستمزد کارگران
به طــور دقیق و عین ًا بــراســاس ایــن میزان سبد
معیشتی اقدام شود ،دستمزد کارگران  100تا
 120درصد افزایش می یابد.
وی خاطرنشان کرد :در جلسه کمیته دستمزد
تمام نمایندگان کارگری و کارفرمایی خواسته
های خود را بیان می کنند و بر همان اساس سبد
معیشتی کارگران تعیین می شود.وی ادامه داد:
پایه دستمزد کارگران در سال  98عالوه بر 110
هزار تومان بن کارگری یک میلیون و  500هزار
تومان بود که در صورت افزایش دستمزد براساس

سبد معیشتی ،دستمزد کارگران در سال  99باید
به باالی  3میلیون تومان افزایش یابد که به نظر
من چنین اتفاقی نمی افتد.
وی با بیان این که باید دستمزدی منصفانه برای
کــارگــران تعیین شــود ،اضافه کــرد :تعیین سبد
معیشتی کــارگــران ،مقدمه و پیش نیازی برای
تعیین دستمزد واقعی کارگران در سال  99است.

بازار

سردرگمی مردم در بازار خودرو
شیری -طی روزهای اخیر با افزایش نرخ دالر و
ایجاد جو روانی در بازار خودرو ،به دلیل کنترل
قیمت ها و ایجاد آرامش ،از روز یک شنبه نرخ های
فروش خــودرو در بــازار از سایت ها حذف شد تا
شاید در روزهای آتی شاهد فروکش کردن قیمت
خودرو باشیم ،این در حالی است که این اقدام نه
تنها هنوز تأثیری در کاهش قیمت ها نداشته بلکه
باعث سردرگمی مردم و رکود کامل بازار خودرو
شده و طی چند روز اخیر خرید و فروش چندانی
در بازار خودرو انجام نشده است.
در همین باره رئیس اتحادیه مشاوران خودروی
بجنورد به خبرنگار ما گفت :با حذف نرخ های
خودرو از سایت ها ،بازار خودرو به دلیل مشخص
نبودن قیمت ،نیمه تعطیل شــده اســت و مردم
همچنان سردرگم هستند و خرید و فروش متوقف
شده است.
«بابایی زاده» دلیل حــذف قیمت ها از سایت
را افــزایــش روزافـــزون نــرخ ها دانست و افــزود:

دستاندرکاران به منظور جلوگیری از افزایش
قیمت ها ،از روز یک شنبه نرخ های به روز خودرو
را از سایت ها حذف کردند که خریدار و فروشنده
هر دو بالتکلیف مانده اند و بازار در رکود به سر
می برد.
وی خاطرنشان کرد :همیشه با نزدیک شدن به
ایام نوروز ،بازار خودرو رونق می گرفت اما امسال
با این اقدام دست اندرکاران ،وضعیت متفاوتی
در بازار ایجاد شده است و مردم به امید فروکش
کردن قیمت ها ،دست نگه داشته اند و خرید نمی
کنند.
وی اضافه کــرد :تا زمانی که نــرخ هــای قطعی
اعــام نشود بــازار همچنان در سردرگمی باقی
خواهد ماند چون اگر خرید و فروشی هم انجام
شود قیمت ها فقط روی کاغذ است.به گفته وی،
هر کاالیی یک قیمت منطقی و یک قیمت کاذب
دارد بنابراین خرید خودرو در این شرایط موجب
افزایش سوء استفاده سودجویان می شود.

