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خبر

گذری بر فعالیت چند صنف

رکودکروناییبازار
وحشت کرونا باعث می شود برخی حتی دست
به پوشاک هم نزنند.
وی می افزاید :تاکنون حتی یک سوم فروش
سال گذشته را هم نداشته ایم و رکود کرونایی
بر بازار حاکم است .او اظهار می کند :با توجه
به شرایط فعلی ،ما هم حاضر به حضور در بازار
نیستیم اما دغدغه پرداخت اجــاره بها و دیگر
مسائل مالی باعث می شود به روال عادی در
فروشگاه حاضر شویم تا شاید درآمدی هر چند
انــدک داشته باشیم و شرمنده خــانــواده خود
نشویم.
یکی از فروشندگان محصوالت پالستیکی نیز
می گوید :هر سال خانم ها پس از خانه تکانی
و دور ریختن بعضی از وسایل کهنه و فرسوده
منزل ،برای خرید اقدام می کردند اما امسال
تعداد اندکی مشتری داریم و عمده کاالهایی که
با مشکالت زیادی برای شب عید تأمین کردهایم
اکنون باقی مانده است و در رکود اقتصادی به
سر می بریم و دایم نگران اقتصاد زندگی خود
هستیم که پس از ایــن چگونه پاسخگوی نیاز
خانواده مان باشیم.

شیری
هر سال با نزدیک شدن به پایان سال شاهد
شلوغی در خیابان های شهر و شور و شوق مردم
برای خرید پوشاک و دیگر ملزومات شب عید
بودیم اما با چرخی در خیابان های شهر متوجه
می شویم امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا،
خبری از شلوغی بــازار و خریدهای شب عید و
حضور دست فروشان نیست .در حالی که سال
های گذشته در آستانه نوروز تمام فروشگاه ها
از صبح تا پاسی از شب حتی در روزهای تعطیل
رسمی فعالیت داشتند ،ایــن روزهــا عــاوه بر
تعطیالت رسمی ،ساعاتی در ظهر نیز بازارها
تعطیل است و به نظر می رسد با شیوع کرونا،
بسیاری از فعالیت های بــازار دچــار اختالل و
کسادی شده و خرید و فروش را به شدت کاهش
داده است.

البته سخت تر شــدن شرایط زندگی مــردم با
توجه به گرانی های اخیر و باال رفتن هزینه های
زندگی ،شرایط را برای بسیاری از کسب و کارها
مشکل کرده است.

 I Iدغدغه پرداخت اجاره بها

وارد فروشگاه پوشاکی که با طرح و نقش های
مختلف برای شب عید مهیا شده است می شوم،
خبری از مشتری نیست و فروشنده در انتظار
مشتری نشسته اســت ،وقتی در مــورد حــال و
هوای بازار شب عید می پرسم ،می گوید :سال
های گذشته به دلیل گرانی ها و قدرت پایین
خرید ،مردم حضور کمتری در بازار داشتند اما
با این وجود سراغ خرید شب عید می آمدند و
بازار در شب عید تا حدودی رنگ و بوی نوروز
می گرفت امــا امسال به دلیل شیوع ویــروس
کرونا ،بــازار به شدت راکد شده است و اگرچه
اندکی از مردم در بازار حاضر می شوند اما گویا

 I Iتوان پرداخت دستمزد کارگران را
نداریم

رئیس یکی از شرکت هــای خدماتی نیز می
گوید :هر سال در بازار شب عید ،قالی شویی ها
روزهــای شلوغی را داشتند و مردم در راستای
پاک ســازی و خانه تکانی بــرای شست و شوی
فــرش ها و مبلمان خــود اقــدام می کردند اما
امسال این مسئله به شدت کاهش یافته است و
مردم به دلیل ترس از انتقال ویروس کرونا حتی
به شست و شوی مبلمان خود در منزل هم اقدام
نمی کنند.
وی عالوه بر شیوع ویروس کرونا ،گرانی ها و نبود
معیشت کافی را عامل امتناع مــردم از شست
و شو و کارهای خدماتی می داند و خاطرنشان
می کند :قیمت شوینده ها عالوه بر این که طی
سال چند مرتبه گران می شود در آستانه نوروز
هم افزایش می یابد ،با این وجود هر سال حتی
فرصت جمع آوری و شست و شوی فرش ها را
نداشتیم اما امسال به دلیل شیوع کرونا ،تعداد

متقاضیان به شدت کاهش یافته است به طوری
که حتی توان پرداخت دستمزد کارگران مان را
هم نداریم.

 I Iفعالیت با مسئولیت خودشان

یکی از مهم ترین و شلوغ ترین صنف ها در شب
عید ،آرایشگاه های زنانه هستند که هر سال از
ماه ها قبل به نوبت گیری و پرداخت هزینه های
هنگفت اقدام می کردند و امسال اگرچه برخی
نوبت گیری و پرداخت بیعانه داشتند اما این
صنف پرطرفدار اکنون به تعطیلی کشیده شده
است.
رئیس اتحادیه آرایشگران بانوی بجنورد با بیان
این که به منظور رعایت موازین بهداشتی ،به
ن های آرایشی را تعطیل
مدت سه روز تمام سال 
اعالم کردیم ،می افزاید :هم اینک تمام آرایشگاه
ها با مسئولیت خــودشــان می توانند فعالیت
داشته باشند اما تأکید شده مشتریان شان را
تک نفری بپذیرند تا ازدحــام جمعیت در سالن
ها پیش نیاید.
«قــمــرتــاج رســتــگــار» مــی افــزایــد :تــعــدادی از
شهروندان که از یک مــاه قبل نوبت گرفته و
حتی بیعانه پرداخت کرده اند و با شرایط موجود
تمایلی به انجام کار ندارند یا آرایشگاه تعطیل
است ،می توانند به طور توافقی بیعانه پرداخت
شده را پس بگیرند.
وی ادامــه می دهــد :مــاه آخــر ســال و شب عید
بهترین و پرسودترین زمان برای آرایشگران بود
که متأسفانه امسال به دلیل شیوع این بیماری،
بازار این صنف نیز کساد شده است.

 I Iرکود صد درصدی

عضو اتحادیه شیرینی فروشان ،آجیل و خشکبار
فروشان بجنورد نیز که چندی پیش گفته بود
آجیل و خشکبار به میزان کافی برای شب عید
تأمین شده است ،می گوید :هیچ گونه مشکلی
در تأمین بازار شب عید نداریم اما بازار خرید و
فروش به رکود صد درصدی رسیده است.
«قاتقچی» می افزاید :امسال تمام صنوف و مردم
با این مشکل درگیر هستند و جامعه در رکود
اقتصادی به سر می برد.

نگاه

تغییر شیوه خرید
گروه اقتصاد
اسفند ،ماه خاصی است .خیلی از ما اسفند را به
دلیل خرید شب عید دوســت داریــم؛ خریدهایی
همراه با خاطره.
اما روزهای پایانی سال  98با خانهنشینی اجباری
ناشی از شیوع کرونا همراه و این موضوع باعث
شده شیوه خرید و مصرف مردم تا اندازهای تغییر
کند .عده ای خریدهای کلی انجام می دهند تا در

طول روز مجبور به خروج از منزل نباشند ،عده ای
خریدهای اینترنتی انجام می دهند و عده ای هم
بی تفاوت به تمام توصیه های بهداشتی ،هنوز هم
شور و شوق خرید دارند و چه بسا مسئوالن استانی
برای جلوگیری از ازدحام جمعیت و شیوع گسترده
کرونا ،هر شب با اعالم عمومی در خیابان ها ،مردم
را به ماندن در خانه های شان توصیه می کنند.
هر چند توصیه می شــود شهروندان در صورت
امکان از منزل خارج نشوند اما در این میان عدهای

که به شدت نگران و مضطرب هستند ،به دنبال
تهیه ماسک ،دستکش و مواد ضدعفونی کننده
از این داروخانه به آن داروخانه و از این فروشگاه
به فروشگاه دیگر در حال تردد هستند که گاهی
برخی دست خالی برمی گردند و برخی دیگر هم
اقالم ناشی از احتکار را با قیمت های بسیار باالیی
تهیه می کنند که تمام این ها می تواند ناشی از
مدیریت ضعیف یا سوء استفاده عده ای سودجو
در بازار باشد.

گفت و گو

معامالت سودجویان ارز در بازار
شیری -در حالی که با شیوع ویروس کرونا تمام
مرزهای کشور بسته شده و واردات و صادراتی هم
انجام نمی شود اما نرخ ارز نوسان قیمت بسیار
زیــادی دارد که این مسئله نشان دهنده حضور
افراد فرصت طلب و معامالت سودجویانه در بازار
است.
رئیس خانه صنعت و معدن خراسان شمالی روز
گذشته با بیان این مطلب در گفت و گو با خبرنگار
ما گفت :زمانی که دریافت ارز از خارج از کشور
کاهش پیدا کند متعاقب ًا نرخ آن افزایش می یابد
اما در شرایطی که با شیوع ویروس کرونا خرید و
فروشی با خارج از کشور انجام نمی شود ،بنابراین
نرخ ارز باید کاهش یابد نه این که نوسان زیادی
داشته و افزایشی باشد.
«امید حیدریان» افزود :تا زمانی که سفر به خارج
از کشور یا واردات و صادراتی انجام نشود ،نیاز
به جا به جایی ارز نیست و این مسئله نشانه این
است که عده ای می خواهند از بازار آشفته به نفع
خودشان استفاده کنند و منافع ملت و دولت را زیر
سؤال ببرند.
به گفته او ،در شرایط فعلی باید با افــرادی که با
معامالت کاذب و سودجویانه عاملی برای افزایش
نرخ ارز هستند ،برخورد شود.
وی ادامه داد :در شرایطی که ورود ارز به کشور
نداریم اگر نیاز به واردات اقالم اساسی هم باشد
بخش دولتی با نرخی که در دست دارد اقدام می
کند و بخش خصوصی برای واردات در این بخش
نقشی ندارد.
«حیدریان» خاطرنشان کرد :متأسفانه در شرایط
فعلی عده ای به دنبال ضرر زدن به منافع مردم
و سودجویی خودشان هستند.وی اضافه کرد:
وقتی تقاضا پایین است باید نرخ ارز نیز حداقل

در  8هزار تومان متوقف شود نه این که افزایشی
باشد.
وی در بخشی دیگر از صحبت هایش گفت:
وقتی قیمت ارز افزایش می یابد ،اگر نتوانیم
واردات را مدیریت کنیم برای تولید داخل و
قیمت تمام شده با مشکل مواجه می شویم
زیــرا تمام اقتصاد مملکت به نحوه مدیریت
درست واردات و صادرات محصول مربوط می
شود.
وی می افزاید :وقتی قیمت ارز افزایش می یابد،
باید واحدهای تولیدی به سمت صــادرات محور
شدن متمایل شوند یعنی باید بتوانیم کاالهایی را
تولید کنیم که زمینه صادرات داشته باشند.
وی بــا بیان ایــن کــه در راســتــای حمایت از

بالتکلیفی  565تن برنج در استان

تولیدکنندگان باید قیمت ارز را مدیریت
کنیم ،اظهار می کند :با مدیریت نــرخ ارز
اگــر بخواهیم یــارانــه یــا تسهیالتی را بــرای
تولیدکنندگان در نظر بگیریم با مشکل و
بحران مواجه نخواهیم شد.
وی اظــهــار مــی کــنــد :ب ــرای جلوگیری از رکــود
واحدهای تولیدی و صنعتی باید با افزایش قیمت
ارز ،درآمد مردم هم افزایش یابد زیرا در شرایط
فعلی قدرت خرید مردم پایین آمده است.
وی افزایش نرخ ارز را برای تولید نامناسب می
داند«.حیدریان» با اشاره به شیوع ویروس کرونا
ادامه داد :تولیدکنندگان نباید وارد کننده مواد
اولیه باشند تا در این گونه شرایط دچار بحران و
مشکل شوند.

امسال به دلیل
شیوع ویروس
کرونا بازار
به شدت راکد
شده است و
اگرچه اندکی
از مردم در
بازار حاضر
میشوند اما
گویا وحشت
کرونا باعث
می شود
برخی افراد
حتی دست به
پوشاک هم
نزنند

شــیــری 565 -تــن بــرنــج کــه  3مــاه قبل وارد
استان شد به دلیل تخصیص نیافتن ارز همچنان
بالتکلیف است.
یکی از واردکنندگان و عمده فروشان برنج که
حــدود  3ماه گذشته  565تن برنج وارد کرد،
گفت :برای هر نوع واردات کاالهای اساسی نیاز
به تخصیص ارز داریم که مدتی است تخصیص ارز
صورت نگرفته است.
«صــالــحــی» افـــزود :در  3مــاه گذشته بــا وجــود
تخصیص نیافتن ارز برای واردات برنج ،با استفاده
از اعتبار خودم  565تن برنج وارد کردم تا پس از
تخصیص ارز ،مبلغ مورد نظر را پرداخت کنم اما
متأسفانه هنوز هم نه تنها برای این میزان برنج
بلکه برای وارداتی که ثبت سفارش کرده ام ارز
تخصیص داده نشده است.وی خاطرنشان کرد:
این میزان برنج به عنوان مواد اولیه اولین کارخانه
فــراوری برنج در منطقه ویژه اقتصادی استفاده

و  40روز پس از فعالیت ،این کارخانه به دلیل
تمام شدن مواد اولیه تعطیل شد.وی اضافه کرد:
اکنون مهلت پرداخت مبلغ برنج وارداتی به پایان
رسیده است و باید برنج های وارداتی را مرجوع
یا صــادر کنیم که متأسفانه در شرایط کرونایی
موجود مرزهای کشور بسته شده است و استقبال
از کاالهای ایرانی با تردید انجام می شود.وی با
اشــاره به برنج های توزیعی در استان گفت :در
شرایط فعلی فقط به شرکت های شبه دولتی ارز
تخصیص داده می شود که واردات داشته باشند.
وی ادامــه داد :قب ً
ال اولویت بانک مرکزی تهیه
کاالهای اساسی بود اما در شرایط فعلی تأمین
کاالهای بهداشتی در اولویت قرار گرفته و هنوز
هم زمــان تخصیص ارز بــرای کــاالهــای اساسی
مشخص نشده اســت.وی اضافه کــرد :بــرای این
که بتوانیم واردات داشته باشیم نیاز به حمایت و
کمک مقامات استانی داریم.

بازار

 17بار نوسان روزانه در بازار طال
کرونا آرامش را از بازار طال گرفت

شیری -کرونا بازار طال را هم تحت الشعاع قرار
داده و نوسان قیمت آن را حتی به  17بــار در
روز رسانده است.رئیس اتحادیه جواهرفروشان
بجنورد در این باره به خبرنگار ما گفت :در شرایط
فعلی با این که ساعت کاری فعالیت در این صنف
را کاهش داده ایم و خرید و فروشی انجام نمی
شود اما نوسان قیمت به شدت زیاد است به طوری
که بازار طال ،هفته گذشته  17بار نوسان قیمت را
در یک روز تجربه کرد.
«مجید امیدوار» دلیل نوسان زیاد قیمت طال را
تأثیر شیوع ویروس کرونا و از بین رفتن بازار سهام
ذکر کرد و افــزود :با شیوع این ویــروس و خراب
شدن اقتصاد جهان و سقوط بــازار سهام ،بازار
طال نیز در حالی که هیچ گونه خرید و فروشی

نمیشود ،بسیار نوسانی شده اســت.وی با بیان
ایــن که قیمت طال در یک روز حداقل  10بار
نوسان دارد ،قیمت هر گرم طالی  18عیار را
در ظهر روز سه شنبه  595هزار تومان ذکر کرد
و ادامه داد :این در حالی است که قیمت طال در
روز دوشنبه بین  595تا  603هــزار تومان در
نوسان بــود.وی اضافه کرد :چون ویــروس کرونا
زمان بیشتری روی فلز باقی می ماند ،تأثیر بسیار
زیــادی در بــازار طال داشته است به همین دلیل
برای جلوگیری از شیوع این ویروس ساعت کاری
مان را کاهش داده ایم.
وی ی ــادآور شــد :جنس ما فلز اســت و دســت که
بخورد ویروس چندین روز باقی می ماند به همین
دلیل ساعت کاری مان را کم کرده ایم.

