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مقاومت بازار حبوبات
در برابرکاهش قیمت

شیری

طی یک سال اخیر قیمت انواع حبوبات افزایش
زیادی داشته است و با وجود این که گفته می
شود روند قیمت ها کاهشی شده است اما علت
محسوس نبودن آن مشخص نیست.
یکی از شهروندان بجنوردی در ایــن بــاره می
گوید :در حالی که خراسان شمالی تولیدکننده
حبوبات اســت امــا همچنان قیمت محصوالت
تولیدی برابر با محصوالت خارجی که وارداتی
هستند و از نرخ دالر تأثیر می گیرند ،افزایش
می یابد.
وی خاطرنشان می کند :در خبرها آمده بود،
روند قیمت حبوبات کاهشی شده است اما برای
خرید هر کیلو نخود  45هزار و عدس  33هزار
تومان پرداخت کردم.
وی اضافه می کند :وقتی مسئله را با فروشنده
مطرح کردم در جوابم گفت این محصوالت را

تشکیل  8پرونده تخلف
در سنخواست

قب ً
ال با قیمت های باال خریداری کرده ایم و نمی
توانیم زیر قیمت خرید بفروشیم.
وی اظهار می کند :اگر روند قیمت ها افزایشی
باشد ،قیمت کاالهای موجود در فروشگاه ها
هم بالفاصله با قیمت های باال محاسبه و عرضه
می شود اما اکنون که قیمت ها کاهشی است،
تمایلی به کاهش قیمت ها ندارند چون هنوز
خرید جدید انجام نداده اند.
وی دلیل این نابه سامانی را نبود نظارت دقیق
بر بازار مطرح می کند و می افزاید :بازار به حال
خود رها شده است و اکنون که می توانیم طعم
کاهش قیمت ها را بچشیم ،کسبه از سود خود
نمی گذرند و گویا نظارتی بر این وضعیت نمی
شود.
یکی دیگر از شهروندان می گوید :سال گذشته
در حالی که قیمت هر کیلو لپه  30هزار تومان
بود ،به محض شنیدن خبر افزایش قیمت این

محصول ،برخی کسبه بالفاصله آن را با قیمت
جدید  35هزار تومان عرضه کردند اما اکنون
که مدتی است اعالم شده روند قیمت حبوبات
کاهشی است هنوز کاهش قیمت ها را در این
بازار مشاهده نکرده ایم.
ی ــک ــی دیـــگـــر از شــــهــــرونــــدان مــــی گ ــوی ــد:
متأسفانه برخی کسبه تمایلی به کاهش قیمت
حبوبات نــدارنــد و بــه بهانه خریدهای قدیم،
ایــن محصوالت را با همان قیمت هــای سابق
عرضه می کنند و به نظر می رسد این کار را تا
زمانی ادامه می دهند که دوباره روند قیمت ها
افزایشی شود و در این صورت محصوالتی را که
با قیمت های پایین خریداری کــرده اند هم با
قیمت باال عرضه می کنند.
در این میان یکی از کسبه می گوید :طی یک
سال اخیر روند قیمت حبوبات به قدری افزایشی
بود که حتی خودمان هم بــرای خرید و تأمین
محصول مورد نیاز ناگزیر به تأمین سرمایه بیشتر
بودیم و هیچ سودی عایدمان نمی شد.
وی خاطرنشان می کند :اکنون روند قیمت
حبوبات اندکی کاهشی شــده اســت و چون
هنوز خریدی نداشتیم ناگزیر با همان قیمت
هــای سابق محصوالت را عرضه می کنیم و
هر زمانی که محصول جدید خریداری کردیم
به طور حتم براساس نرخ های جدید عرضه
خواهیم کرد.
وی با بیان این که برخی سیاست های مقطعی
و دخــالــت هــای دولــتــی در ب ــازار مشکالتی را
ایجاد می کند ،می افزاید :بارها به عنوان بخش
خصوصی اع ــام ک ــرده ایــم دول ــت بــایــد نقش
نظارتی بر بازار داشته باشد نه این که با دخالت
در بازار ،بر گره های مشکالت بیفزاید.
به گفته وی ،با توجه به نوع و حجم کشت برخی
از اقالم حبوبات از جمله عدس وابستگی کامل
به واردات داریم و بخش قابل توجهی از عدس
موجود در بازار وارداتی است اما به دلیل شیوع
ویــروس کرونا و انجام نشدن واردات با کمبود

شیری 8 -پرونده تخلف طی بازرسی از واحدهای صنفی
سنخواست تشکیل شد.سرپرست معاونت بــازرســی و
حمایت از مصرف کنندگان ســازمــان صمت خراسان
شمالی بــه خبرنگار مــا گــفــت :طــی بــازرســی مشترک

مواجه شدیم و قیمت ها سیر صعودی داشت.وی
می افزاید :اکنون با شروع واردات عدس و نخود،
قیمت این حبوبات در عمده فروشی ها کاهش
یافته اما چون موجودی انبار با قیمت های قدیم
است ،ناگزیر به فروش محصوالت با قیمت های
سابق هستیم.
یک منبع آگــاه در این بــاره می گوید :بازرسی
های صنفی می تواند انجام شود اما به دلیل
پراکندگی و گسترده بودن شهر در کنار کمبود
نیرو ،آن طور که باید این نظارت ها نمی تواند
مانع سودجویی ها شود.
به گفته وی ،اگر دولت برنامه دقیق و مدیریت
شده ای داشته باشد می تواند نقش پررنگی را
در این زمینه ایفا کند.
یک عمده فروش حبوبات در این باره می گوید:
روند قیمت حبوبات به واسطه انجام واردات و
نزدیک شــدن به فصل برداشت کاهشی شده
است اما از آن جایی که این کاهش قیمت ها
هنوز در مرکز و خرید جدیدی انجام نشده است ،
در بازار شاهد کاهش قیمت ها نیستیم.
«مهام» می افزاید :هم اکنون قیمت نخود عمده
فروشی از  30به  24هزار و  500تومان و عدس
خــارجــی بــه  28هــزار تــومــان رســیــده و عدس
داخلی  30هزار تومان است.
وی خاطرنشان می کند :این کاهش قیمت ها
به دلیل این که هنوز محصوالت جدید خریداری
و به بازار عرضه نشده ،بر قیمت مصرف کننده
تأثیری نگذاشته است.
به گفته وی ،در حالی که نرخ عمده فروشی لپه
به  42هزار و مصرف کننده به  46هزار تومان
رسیده بود ،اکنون این نرخ در عمده فروشی به
 37هزار تومان رسیده است که متعاقب آن روند
قیمت مصرف کننده هم کاهشی خواهد بود.
وی اظهار می کند :اگر شرایط به همین صورت
باشد ،امکان دارد در بازه زمانی  15روزه نرخ
های جدید به بازار برسد و قیمت مصرف کننده
هم کاهش خواهد یافت.

بازرسان اداره صمت جاجرم در شهر سنخواست و  3اکیپ
بازرسی مرکز استان 8 ،پرونده تخلف تشکیل و برای
رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شد.
«علی وفــاخــواه» افـــزود :بــازرســی مشترک معاونت
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بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صمت
خراسان شمالی با ادارات شهرستان به منظور بهبود
شاخص های ارزیابی ساالنه در حوزه نظارت و بازرسی
انجام می شود.
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اقتصاد

گزارش خبری

موج سواری قیمت شوینده ها
شیری -قیمت مــواد شوینده پس از افزایش 40
درصدی در ماه های گذشته ،روند صعودی خود را
همچنان حفظ کرده است و با این که هر روز شاهد
افزایش قیمت آن هستیم اما باز هم خبرهایی مبنی
بر افزایش چند درصــدی منتشر می شود که این
مسئله باعث نگرانی شهروندان شده است.یکی
از شهروندان بجنوردی در این باره می گوید :روند
قیمت مــواد شوینده طی ســال افزایشی اســت به
طوری که قیمت یک برند مخصوص با خرید مرحله
بعد حداقل  20درصد تفاوت دارد و کسی بر این
وضعیت نظارتی ندارد.
وی خاطرنشان می کند :با این که برخی شوینده ها
از جمله پودر لباس شویی ،مایع دست شویی ،ظرف
شویی و انواع شامپوها را خانواده ها به طور مستمر
می خرند اما هیچ وقت قیمت ثابتی ندارند به طوری
که یک برند شامپوی بدن از سال گذشته تاکنون
بیش از صد درصد افزایش قیمت یافته است.یکی
دیگر از شهروندان می گوید :عالوه بر تورم و گرانی
هــای چندین درصــدی شوینده ها طی یک سال
اخیر ،برخی از این فرصت سوءاستفاده می کنند.
به گفته وی ،روند قیمت ها به قدری افزایشی است
که دیگر توان تشخیص گران فروشی از گرانی را
نداریم و فروشنده هر قیمتی را که اعالم کند ناگزیر
به پرداخت هستیم.
وی اضافه می کند :گاهی قیمت روی کاال با فاکتور
متفاوت اســت و عمدتا فروشندگان دلیل آن را
افزایش قیمت ها از سوی کارخانه ها ذکر می کنند.

در ایــن میان یکی از خــواربــار فروشان می گوید:
متأسفانه روند قیمت شوینده ها طی یکی 2 ،سال
اخیر همچنان افزایشی و تاکنون  2مرحله افزایش
 40درصدی داشته است با این وجود باز هم شاهد
افزایش قیمت ها هستیم.
به گفته وی ،گاهی شرکت ها برای جذب مشتری
تخفیف هایی را در نظر می گیرند و گاهی هنگام
فروش مواد شوینده ،کیک و رب هم در کنار آن به
اجبار می گذارند و اگر نپذیریم باید از خرید مواد
شوینده منصرف شــویــم.وی ادامــه می دهــد :هم
اکنون شرکت های پخش از افزایش  25درصدی
قیمت شوینده ها خبر داده اند.

گفت و گو

تصویب افزایش  50درصدی تسهیالت مسکن روستایی
شــیــری -تسهیالت مسکن روســتــایــی بــا 50
درصد افزایش تصویب شد.مدیرکل بنیادمسکن
خــراســان شمالی روز گذشته در ایــن ب ــاره به
خبرنگار ما گفت :بنا براعالم معاون پارلمانی
رئیس جمهور ،افزایش  50درصدی وام مسکن
روستایی در هیئت دولت مصوب شد اما مصوبه
اش هنوز به دست ما نرسیده است.
«علی محمدی» افزود :این تسهیالت در گذشته
 50میلیون تومان با دوران ساخت و بازپرداخت
 15سال بود که اکنون با افزایش  50درصدی به
 100میلیون تومان و دوران ساخت و بازپرداخت
به  20سال رسیده اســت.وی همچنین افــزود:
برای جبران خسارت زلزله هنوز مصوبه هیئت
دول ــت بــه دســت مــان نرسیده اســت امــا برخی
کمک های بالعوض پیشنهاد داده شده که اگر
مصوب شــود رقــم قابل توجهی خواهد بــود.وی

خاطرنشان کرد :برای تسریع در تعمیر و احداث
واحدهای آسیب دیده از زلزله ،از تسهیالت قرض
الحسنه ای که اختیار داشتیم ،متقاضیان را به
بانک ها معرفی کرده ایم.وی اظهارکرد :اکنون
آواربرداری واحدهایی که صد درصد تخریب شده
اند ،با  3اکیپ مستقر در منطقه به شکل رایگان
آغاز شده است.وی اضافه کرد :کارها را با استفاده
از تسهیالت قرض الحسنه و کارگشایی از محل
بند «و» شروع کرده ایم تا مصوبه هیئت دولت به
دست مان برسد«.محمدی» ادامه داد :از 1302
واحــد آسیب دیــده از زلزله 121 ،واحــد به طور
کامل تخریب شده 57 ،واحد تعمیری و 1245
واحد احداثی است.
وی تصریح کرد :برای تسریع در کارها و کاهش
رفت و آمد به شهر ،ستاد تشکیل پرونده را در
شوقان برپا کرده ایم.

