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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

برفک کمر شکن
گرانی بر لوازم خانگی

شیری
در حالی که قیمت انــواع کاالها به ویژه لوازم
خانگی با نوسان نرخ ارز ،افزایش می یافت اما
امسال شرایط دیگری بر بازار حاکم شده است
و روند کاهشی نرخ ارز در یک مقطع زمانی هم
نتوانست ماراتن گرانی لــوازم خانگی را از پا
درآورد.با این که طی چند سال اخیر این بازار،
افزایش قیمت های تدریجی زیــادی را تجربه
کرده است اما امسال به گفته فعاالن این عرصه،
قیمت لوازم خانگی  5تا  40درصد افزایش یافته
و به تعبیری روی تابه گرانی قرار گرفته است.
برفک کمرشکن گرانی بر لــوازم خانگی باعث
گالیه بسیاری از شهروندان و حتی فعاالن این
عرصه و این شرایط موجب سردرگمی مشتریان
شده است و نمی دانند با توجه به رکود بازار در
انتظار ارزان شدن کاالها باشند یا سریع تر خرید
کنند تا با افزایش قیمت ها مواجه نشوند؟

یکی از شهروندان بجنوردی در ایــن بــاره می
گوید :با توجه به این که گرانی همچنان بر جامعه
حاکم است ،شرایط خرید هر روز سخت تر می
شــود و در هفته هــای اخیر قیمت انــواع لــوازم
خانگی به قــدری افزایش یافته است که حتی
با پس اندازم نمی توانم یک قلم کاال خریداری
کنم.
وی اظهارمی کند :سال هاست از عمر لوازم
خانگی ام می گــذرد و اکنون بعضی از آن ها
فرسوده شده اند ،به همین دلیل تصمیم گرفتم
کاالی جدید خریداری کنم اما پس از مراجعه
به فروشگاه هــای مختلف متوجه قیمت های
افسارگسیخته شــدم و حتی بــا مجموع پس
انداز سال های گذشته هم نمی توانم یخچال
خریداری کنم.
وی اظهار می کند :متأسفانه برخی قطعات لوازم
خانگی موجود در بازار تقلبی و بی کیفیت است
و چندین بار برای تعمیر یخچال از آن ها استفاده

اقتصاد

کــرده ام امــا بــاز هم جوابگو نیست.وی اضافه
می کند :با این شرایط خانواده ها بــرای تهیه
جهیزیه فرزندان شان با مشکالت زیادی مواجه
خواهند شــد.وی اضافه کــرد :عــاوه بر گرانی
لوازم خانگی ،هزینه های تعمیر هم متعاقب آن
افزایش می یابد .برای تعمیر یک جاروبرقی یک
میلیون تومان پرداخت کردم در حالی که سال
گذشته می توانستم با یک میلیون تومان یک
جاروبرقی جدید بخرم.
یکی دیگر از شهروندان می گوید :با ایــن که
برای خرید جهیزیه فرزندم از تسهیالت بانکی
استفاده کردم اما فقط یک یخچال و تلویزیون
توانستم بخرم و با این شرایطی که قیمت ها به
طور روزانــه افزایش می یابد ،برای خرید دیگر
کاالها با چالش جدی مواجه خواهم شد.
وی خــاطــرنــشــان مــی کــنــد :بــا ایــن کــه برخی
فروشگاه ها شرایط اقساطی دارند اما چون باید
اقساط بانک را پرداخت کنم نمی توانم از این
شرایط استفاده کنم.
وی اضافه می کند :کاالیی را که  600هزار
تومان خریده بودم ،طی هفته اخیر  720هزار
تومان قیمت گــذاری شده است که نشان می
دهد قیمت ها به طور افسارگسیخته افزایش
می یابد.یکی از فعاالن بازار لوازم خانگی هم در
این باره می گوید :قیمت لوازم خانگی به میزان
زیادی افزایش داشته است به طوری که مردم،
برای خرید آن ها ناتوان شدهاند و برخی شرکت
ها بدون هیچ گونه مصوبه ای اقدام به افزایش
قیمت کرده اند.
وی خاطرنشان می کند :با ایــن که کاالهای
تولید داخل باید قیمت پایین تری داشته باشند
اما به دلیل مشکالت واردات مواد اولیه و تحریم
ها و گاهی زیاده خواهی برخی شرکت ها ،قیمت
لــوازم خانگی تولید داخــل بیشتر از کاالهای
خــارجــی مــی شــود بــه همین دلیل خــریــداران
به منظور صرفه اقتصادی به سمت کاالهای
خارجی می روند که عمدتا قاچاق و بی کیفیت
هستند.
یکی دیگر از فروشندگان لوازم خانگی می گوید:
در حالی که هر سال با نوسان نرخ ارز ،قیمت
انواع لوازم خانگی افزایش می یافت اما امسال با

ماسک ،از ما و اطرافیانمان
در برابر ویروس کرونا محافظت میکند

این که روند نرخ دالر کاهشی بود اما قیمت لوازم
خانگی همچنان افزایشی بود.
وی با اشاره به رکود بازار و نبود مشتری اظهار
می کند :با این که طی سال قیمت ها افزایش
می یابد اما دوباره به بهانه های مختلف قیمت
ها را افزایش می دهند .به عنوان مثال ،در
سال جدید ،قیمت ها افزایش می یابد یا وزیر
صحبتی می کند که باز هم قیمت ها را افزایش
می دهند.
وی عمده دلیل افزایش قیمت لوازم خانگی را
در سال جدید افزایش حقوق کارمندان ذکر
می کند و ادامه می دهد :وقتی حقوق کارگران
حدود  2برابر افزایش می یابد ،تولید کنندگان
می گویند باید قیمت ها را افــزایــش دهیم تا
بتوانیم پاسخگوی آن ها باشیم.
وی در عین حال از بی کیفیتی اجناس تولید
داخــل گالیه کرد و گفت :اگر تولیدکنندگان
ملزم به تولید کاالهای با کیفیت شوند ،بخشی از
مشکالت این بازار برطرف خواهد شد.
یکی دیگر از فروشندگان لوازم خانگی می گوید:
با این که طی سال های گذشته لــوازم خانگی
افزایش قیمت های زیــادی را تجربه کــرده اما
امسال  5تا  40درصــد افزایش قیمت داشته
اســت.وی خاطرنشان می کند :اکنون افزایش
قیمت ها به اوج خود رسیده است به طوری که
مصرف کنندگان قدرت خرید ندارند و طی روز
 3 ،2مشتری فقط بــرای جویا شدن قیمت ها
وارد فروشگاه می شوند.
به گفته وی ،اکنون قیمت یخچال و ماشین
لباس شویی  5درصد و کولر  10درصد افزایش
یافته است.
برخالف نظر مصرف کنندگان و فروشندگان در
این بخش ،رئیس اتحادیه لوازم خانگی بجنورد
نظر متفاوتی دارد« .اصــغــرزاده» می گوید :به
دلیل محدودیت های کرونایی و تعطیالت 4
هفته ای بــازار ،قیمت لــوازم خانگی هیچ گونه
افزایشی نیافته است و بــازار لــوازم خانگی در
رکود به سر می برد.
وی اظهار می کند :بازار لوازم خانگی به قدری
در رکود است که حتی این روزها خرید و فروشی
انجام نمی شود.
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بازار

کاش همیشه این طور بود؛

تخم مرغ در سبد غیر تنظیم بازار

یک فروشنده:
اکنون افزایش
قیمت ها به اوج
رسیده است،
به طوری
که مصرف
کنندگان قدرت
خرید ندارند
و طی روز 3 ،2
مشتری فقط
برای جویا
شدن قیمت ها
وارد فروشگاه
می شوند

شیری -در حالی که نرخ مصوب تنظیم بازار برای
تخم مرغ  16هزار و  900تومان تعیین شده اما
این روزهــا قیمت آن بــرای مصرف کننده به 13
هــزار تومان زیر این قیمت ،کاهش یافته است؛
شهروندان می گویند :کاش همیشه این طور بود.
رئیس اتحادیه مرغ فروشان ،قصابان ،تخم مرغ و
لبنیات فروشان مرکز استان به خبرنگار ما گفت:
مدتی است قیمت تخم مرغ شکسته شده و به زیر
نرخ مصوب تنظیم بازار کشور رسیده است«.قاسم

زاده» افزود :با این که خراسان شمالی یک استان
وارد کننده تخم مرغ اســت ،اما قیمت آن برای
مصرف کننده  13هــزار تومان اســت.وی اظهار
کرد :باید مدیریت بازار به گونه ای باشد که این
روند باعث افزایش افسارگسیخته و کاهش یک
باره قیمت ها نشود.وی اضافه کرد :افزایش عرضه
یا ممنوعیت صادرات می تواند از مهم ترین عوامل
تأثیرگذار بر کاهش نرخ تخم مرغ باشد اما اکنون
دلیل آن مشخص نیست.

گزارش خبری

اظهارات مردم و اهالی بازار درخصوص قیمت ها

قیمت های یاغی گونه!

در حالی که متولیان امر می گویند در  4ماه نخست
امسال هیچ گونه افزایش قیمتی نخواهیم داشت
ولی استارت افزایش قیمت ها از همان روزهای
اول سال زده شده است و هر هفته با افزایش قیمت
کاالها مواجه می شویم و قیمت های یاغی گونه
موجب نارضایتی شدید شهروندان شده است.
بعضی از آن ها معتقدند :نظارت های ضعیف باعث
افزایش قیمت ها و نرخ های خودسرانه شده است.
یکی از شهروندان بجنوردی گفت :در حالی که در
روزهای ابتدایی سال هر کیلو شکر فله ای را 11
هزار تومان خریداری کردم اما طی چند روز اخیر
شکر با قیمت کمتر از  16هزار تومان پیدا نکردم.
وی اضافه کرد :دست اندرکاران برای تنظیم بازار
و کنترل قیمت ها باید کاالهای تعاونی بیشتری
را وارد بازار کنند .قیمت شکر تعاونی از  4هزار و
 700در اوایل سال به حدود  9هزار تومان افزایش
یافته است و با این وجود برخی دست اندرکاران
اعالم می کنند کاالهای اساسی هیچ گونه افزایش
قیمتی نداشته است.
وی اظهارکرد :در این میان برخی بدون در نظر
گرفتن شرایط اقتصادی مــردم ،تنها به فکر سود

خودشان هستند و قیمت ها را به طور خودسرانه
افزایش می دهند.وی اضافه کــرد :عــاوه بر این
گونه مشکالت ،نبود نظارت بر بازار هم مزید بر علت
شده است.یکی دیگر از شهروندان گفت :با این که
از سال گذشته برای تهیه روغن با مشکالت زیادی
مواجه هستیم و هنوز هم مشکل کمبود و گرانی
آن برطرف نشده است اما به یک باره افزایش 25
تا  30درصدی قیمت روغن اعالم شد و این گونه
مسائل نشان می دهد ،مدیریتی برای تنظیم بازار
وجود نــدارد.وی خاطرنشان کرد :افزایش قیمت
کاالهای اساسی تاکنون بر زندگی اقشار متوسط
جامعه تأثیر زیــادی گذاشته است و اگر این روند
ادامه یابد ،بسیاری از مواد پروتئینی و لبنی از سبد
غذایی مردم حذف می شود.
یکی از کسبه گفت :در حالی که انتظار میرفت با
تمهیدات متولیان امر در سال جدید ،نابه سامانی
ها پایان یابد اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه برخی
کــاالهــای اســاســی تــا  40درصــد افــزایــش قیمت
داشت.وی ادامه می دهد :این روزها قیمت برخی
اجناس در بازار به صورت لحظهای افزایش مییابد
ب میشوند.
و برخی اجناس روز به روز کمیا 

