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برایاطالعمسئوالن
مخاطبان گرامی ،ستون«برای اطالع مسئوالن » صدای
شما را به صورت مستقیم به اطالع مسئوالن استان میرساند.

پیامك2000999 :

تلفن051 37009111 :
تلگرام 09393333027 :

مردم از گرانیهای سرسام آور در روزهای باقیمانده به سال نو میگویند

گــرانی درسبد عید

گزارش:نوید زندهروحیان | عکس :میثم دهقانی | عید نوروز و تعطیالت دوهفتهای و آداب مرســوم
ایرانیها در این ایام مثل مهمانی و دورهمیهای دوستانه و فامیلی نزدیک است و متاسفانه انگار به
جایشادی،اضطراببهجانآدمهایشهرانداختهاست؛ترسودلهرهازتورموگرانیکهسبکزندگی
مردم را تحتتاثیر قرار داده و قدرت خریدشان را گرفته و مدیریت معاششــان را با دشواری مواجه
پوشیدن همان
کرده است .مسئلهای که شــاید در ایام عادی سال ،میشــد با قناعت و کم خوردن و
ِ
کفش و لباسهای قدیمی ،مدیریتش کرد اما بعید اســت در ایام نوروز ،بهخصوص برای خانوادههای
صاحبفرزند،چنینامکانیوجودداشتهباشد.باالخرهبچههادوهفتهتعطیلهستند،نیازبهتفریح
و تنقالت دارند ،بر تن بچههای دیگر کفش و لباس نو میبینند و برای هر پدر و مادری ،ســخت است
که به خواستههای منطقی فرزندشان ،بهواسطه نداری« ،نــــه» بگویند .از طرفی ،آداب و رسوم کهن،
ناینسرمایهملیبهدلیلترسمردمازبرگزاریمهمانی
سرمایهمعنویهرملتاستوخطرازبینرفت 
ودورهمیبراثرباالرفتنهزینهها،یکآسیبفرهنگیاجتماعیجدیاست.ازآنجاکهوظیفهصفحه
حرفمردم خراســانرضوی ،انعکاس حرف و گالی ه و درد مردم در زمینههای مختلف است ،امروز به
سراغمردمکوچهوخیاباندرگوشهوکنارشهر،بهخصوصبازارفروشاقالمخوراکیشبعیدرفتیم
تادرددلهایشانرادربارهگرانیهایاخیروتاثیریکهبرزندگیشانگذاشته،بشنویـــم.

در ادامه ،ســری به یکی از شیرینی فروشیهای
قدیمــی و خوشــنام مشــهد میزنیــم .صاحــب این
شیرینی فروشی خوشنام در توصیف شرایط بد بازار
به دلیل تورم و گرانی میگوید« :اعتبار چکهای من
در مشهد معروف است و با بیش از 500فروشنده و
شرکت پخش در حال کار هســتم .همه میدانند تا
پیش از این خریدهایم نقدی بود ،اما چندهفته است
که فقط چک میکشم و حداقل زمان چکهایم ،یک
ماهه است .ما شرمنده مردم هســتیم که باید با این
قیمتهای باال ،جنس بفروشیم .خودمان میدانیم
که این قیمتها واقعی نیســت اما چه کنیم که مواد
اولیه فوق العاده گران شده .شما ببینید جعبهای که
قبال دانهای 100تومان هزینه داشت ،حاال  700تا
هزار و  500تومان آب میخورد».
خانم میان ســالی که با دختــر جوانش ،چندین
جعبه شیرینی در دســت دارند و منتظر بسته بندی
هســتند ،میگوید« :این خرید ســه خانواده است.
دیدم دم عیــدی فرزندانم تــوان خریــد ندارند ،من
و پدرشــان مجبور شــدیم کمــک کنیم .نمیشــود
تنهایشــان بگذاریم .با این گرانی کــه من میبینم،
باید حقــوق دو ماه شــان را بگذارند کنــار برای یک
خرید ساده عید .هنوز البته برای آجیل و میوه به
بازار نرفتیم .نمیدانم تا آن موقع پولی برایم
باقی میماند برایشان خرید
کنم یا نه ،ولی اگر قیمت
آجیل پاییــن نیاید ،قطعا
نمیتوانم برای سه خانواده
آجیل تهیه کنم .االن هم فقط
شــیرینی خشــک و خانگــی
خریــدم؛ ارزا نتریــن جنــس
موجود در بــازار که فقــط دلمان
خوش باشد شیرینی داریم».

خانمــی کــه بــه همــراه دختــرش در بــازار
آجیلفروشها قدم میزند ،در پاســخ به سوال من که
میپرســم« :قیمتها چطور بــود و آیا قــدرت و امکان
خریدداریدیاخیر؟»میگوید«:راستشمنبرایخرید
نیامدم ،فقط آمدم سری بزنم و قیمتها را بررسی کنم
تا بتوانم تصمیم بگیرم .همهچیز خیلی گران اســت و
شــاید خرید نکنم .هرجا که میرویم قیمتها همین
استوهیچتعریفیندارد.معمولیترینآجیلیکهاین
جا وجود دارد ،کیلویی  70هزار تومان است .حساب
کنید یک خانواده چندنفره ،بــرای دوهفته تعطیالت
آجیل
و پذیرایــی از تعداد زیــادی مهمان ،فقط بــرای
ِ
متوسط ،چقدر باید هزینه کند؟»

فروشــنده یکــی دیگــر از آجیــل
فروشــیها کــه جوانــی بیســت و
چنــد ســاله اســت ،میگویــد« :این
100هزارتومــان ،تمــام فــروش مــن
اســت از امروز صبح تا االن که 7شب
اســت .تا به حال به این وضع نیفتاده
بودم .هر کجای شــهر بگردید ،آجیل
را کیلویــی 40هــزار تومــان بــه شــما
نمیدهنــد امــا مــن میدهم ،بــاز هم
هیــچ کــس نمیخــرد .مــردم ندارند،
نمیتوانند ،چطور باید بگوییم تا توسط
مسئوالن شنیده شود؟»

مغــازه داری که متوجــه درددل مشــتریاش با
من درباره گرانیها شــده ،جلو میآیــد و میگوید:
«پارسال این موقع ،مغزهای مختلف را خریده و تفت
داده بودیــم و آماده عرضه و فروش بود .اما امســال،
هنوز جنســی نخریــده ایم کــه بخواهیم آمــادهاش
کنیم؛ در واقع نتوانســتیم بخــــریم .ما فروشندهها
هم جزو همین مردم هستیم و قدرت خریدمان مثل
بقیه مردم ،پایین آمده اســت .ســال گذشته همین
روزها پنج تُن پسته در انبار داشتم اما امسال با هزار
بدبختی و قــرض و خواهش ،کل موجودی پســتهام
200کیلوگرم است».

در حال صحبت با فروشنده هستم که خانم
مسنیجلومیآیدوبهفروشندهمیگوید«:پولم
به آجیل نمیرسد ،کمی خرمای خشک به من
بده ».و رو به مــا ادامه میدهد« :شــما را به خدا
از ایــن قیمتها فیلــم بگیرید ،عکــس بگیرید،
حرفهای مــا و شــرایطمان را به گــوش دولت
برسانید ،بگویید کمی به فکر مردم باشند .این
مردمچهگناهیدارند؟بااینقیمتهاچهکسی
میتواند شــب عید خرید کند؟ به خــدا نداریم.
پســتهای که کیلویی160هزار تومان اســت را
چطور باید بخرم و بگذارم جلوی نوههایم؟ بچه
کهنمیفهمدباالرفتنقیمتوگرانییعنیچه؛
مشتشراپرمیکندومیخورد.میتوانمبگویم
نخور؟ کمتر بخور؟ حاال هم که اصال نمیتوانم
بخرم .همیــن خرماها را میگیرم .ولی شــما را
به خدا قســم میدهم حرف مان را به مسئوالن
کشور برسانید ،بگویید یک پیرزن تنها را جلوی
فرزندانونوههایششرمندهنکنند»...

مــردی که ظاهــرا ویزیتــور یکی از شــرکتهای
پخش شکالت است و آمده تا هم کارش را انجام دهد
و هم خرید ،وقتی متوجه میشــود کــه در حال تهیه
گزارش از بازار شب عید و قدرت خرید مردم هستم،
آرام چند فحش و ناســزا بــه زمین و زمــان میدهد و
میگوید« :این آجیل و شیرینی را چه کسی میتواند
بخرد؟ به خدا در خرج روزانه مــان مانده ایم ،چطور
برای شــبعید خوراکــی بخریم؟ امروز آمــدهام این
جا که چندین سال است برایشــان جنس میآورم و
مرا میشناسند تا شاید بتوانم نسیه خرید کنم و اگر
اینها هم بگویند نه ،قطعا چیزی نمیخرم».

خانــم میــان ســالی کــه در حالانــداز ورانــداز
آجیلهاست ،ادامه میدهد« :من امروز مثال آمدهام
از این جــا کــه مرکز و بــورس عرضــه آجیل اســت و
قیمتها از دیگر مناطق شــهر ارزانتر اســت خرید
کنم اما بــاز هــم میبینم گرانــی بیــداد میکند .از
طرفی فکــر نمیکنــم ایــراد از صنــف آجیلفروش
یــا شــیرینیفروش باشــد؛ اینها هم چــارهای
ندارند ،گران میخرنــد و مجبورند گران
بفروشند .متاســفانه یکی مثل من هم
بهرغم گرانی اجناس ،چارهای ندارم،
مجبورم بخرم .چون فرزندانم به همراه
کلی نوه در ایام عید به خانهمان میآیند
و باید جلویشــان چیزی برای پذیرایی
بگــذارم .امــا بعیــد میدانــم حتی
فرزنــدان خــودم بتواننــد
بــرای خودشــان و
مهمانانشان آجیل
و شیرینی بخرند».

مرد حدود 50ســالهای که دو کیســه میوه
در دست دارد ،سری به تاســف تکان میدهد
و میگویــد« :فکــر میکنم شــب عیــد ،قیمت
همهچیــز از این هــم باالتر برود؛ بــرای همین
آمدم تا حداقل خرید میوه را کمی جلو بیندازم
اما دیدم وســعم فقط به خرید همین دو کیسه
میوه میرسد .خدا را شــکر ،هنوز قیمت میوه
بهشــکلی نشــده که نتوانیم بخریم ،مشــکل
اصلی آجیل و شیرینی است که من مجبورم
بخرم .چون فرزند دارم و از من انتظار دارند
و فــارغ از آن ،پذیرایی با آجیل و شــیرینی
و تنقالت ،جزو آداب و رســوم قدیمی مان
اســت .بهشــخصه حاضرم لبــاس و کفش و
فرش و مبــل جدید نخــرم و نپوشــم و
نداشته باشم ،اما با فراهم کردن
مقداری خوراکی به یاد قدیم،
فامیل و بچهها را دورهم جمع
کنم و کمی خوش باشیم».

آخرین نفری که بــا او صحبت میکنــم ،خانمی
اســت که با پســر بچه اش برای خرید آمــده و حرف
تلخی میزند« :اآلن برای خرید عید نیامدم .راستش
منوشوهرمتصمیمداریمامسالعیدبههمهبگوییم
به مسافرت میرویم و تعطیالت در منزل نیستیم تا
کســی ســراغ مان نیاید .حاضرم یک هفته در خانه
تاریک با چراغهای خاموش زندگی کنم اما به خودم
و خانواده فشــار نیاید .چــه اجباری اســت که برای
حرف مردم ،تحت فشار باشیم؟ نگران از بین رفتن
رسم و رسوم هم آن کسانی باید باشند که مردم را به
این روزانداختهاند».

پس از شنیدن درددل مردم ،تصمیم میگیریم با مسئوالن اصنافی که شبعید مورد رجــوع مردم هستند هم
برای بررسی اوضاع ،گپ و گفتی داشته باشیم.

•نمیشود قولی برای کم شدن قیمت
میوه داد

«مصــدق» رئیس اتحادیه میوه فروشــان مشــهد در
گفتوگو با خراسانرضوی اظهار میکند« :شرایط
بازار میوه هماکنون مطلوب اســت و تقریبا  5تا 10
درصد نسبت به ماه گذشته کاهش قیمت داشتیم.
طبق پیشبینی و تجربه ســالهای گذشته ،در ایام
پیک ســال هم ،همیشــه بــه دلیــل افزایــش عرضه
بــا کاهش قیمــت روبه رو میشــویم .ضمــن این که
میوههای طرح تنظیم بــازار نیز در روزهــای پایانی
سال توزیع خواهد شد و بازار را متعادل خواهد کرد.
در مجموع مردم به هیچ وجه نگران کمبود میوه شب
عید نباشند .هرچند نمیتوانم قولی در زمینه پایین
آمدن قیمت میوه بدهم».

•با کمبود مواداولیه و گرانی جعبه
مواجهیم
«محمد فرزانی» رئیس اتحادیه شــیرینی و شــکالت
مشــهد هم به نکات قابلتاملی اشــاره میکنــد« :در
پخت شــیرینی و کیک درمجمــوع تا 200قلــم مواد
اولیهاستفادهمیشود.درطولامسالهرروزبهدلیل

گرانی ،یکــی از این اقالم را کم کردیــم .باتوجه به این
که مایه اصلی کار آرد ،شــکر ،روغن و تخم مرغ است،
مشکلماتاچندوقتپیششکربودکهباورودسازمان
صمت و توزیع300تن شــکر ،این مشــکل رفع شــد.
اکنون حادتریــن معضلی که با آن روبه رو هســتیم آرد
اســت .با قطعیت عرض میکنم ما در استان با کمبود
آردمواجهنیستیمومشکلدرسامانههایتوزیعاست.
سامانهایشدنتوزیعآردبسیارخوباستامانهبدون
کارشناسیونظارت.درسامانهتوزیعآرد،هرقنادباهر
درجهفعالیتوهراندازهتولید،هزارکیلوگرمسهمیه
دارد که برای برخی قنــادان زیاد هم اســت اما کفاف
قنادیهای بــزرگ و پر مشــتری را هرگــز نمیدهد و
امیدواریم این مشــکل در آینــده نزدیک حل شــود».
فرزانیبااشارهبهافزایش340درصدیقیمتجعبه،
توضیح میدهد« :این افزایــش قیمت جعبه ،تا جایی
پیش رفت که میخواســتیم اعالم کنیم هزینه جعبه
جداگانهمحاسبهوبهقیمتشیرینیافزودهمیشود.
با این توصیفــات ،طبیعی اســت کــه در زمینه عرضه
شــیرینی ،با افزایش قیمــت روبهرو باشــیم .اما مردم
بدانند ما هرچه توانســتیم انجــام دادیم تا محصوالت
صنفمان را بــا کمترین قیمت عرضه کنیــم .حتی از

10درصد سود قانونی نیز گذشتیم و با  3تا  5درصد
سوددرکنارمردم،اینشرایطسخترامیگذرانیم».

•برخی واحدهای صنفیمان ،به دلیل
بدهی جمع کردهاند
«علیرضاارزانی»رئیساتحادیهآجیلوخشکبارمشهد
هممیگوید«:قیمتمغزهاودانههایخامدرچندماه
گذشتهبهشدتباالرفتهوبههمیندلیل،قیمتآجیل
افزایش یافته است .پیشبینی ما و چیزی که تا امروز
مشاهدهکردیم،کاهشحداقل 50درصدیخریداز
طرفمردماست.چوننهمردمقدرتخریددارندونه
فروشندگانمیتوانندازعهدهخریداجناسبرآیند.در
همینیکماهگذشته،چندینواحدمابهدلیلبدهیو
نداشتنتوانمالیبستهشدهونتوانستندادامهدهند.
بههمیندلیل،یکطرحفروشفوقالعادهارائهکردیم
کهتعدادیازواحدهایمادراینطرحشرکتکردند
و قرار اســت با نصب بنــر و اطالعیه در فروشــگاه ها،
اعالم کنند که فروش فوق العــاده با تخفیف در واحد
صنفیشــان در جریان اســت .امیدواریم با این کار و
گذشتن از ســود قانونی خود ،بتوانیم شــرایط خرید
بیشتروبهتررابرایمردمفراهمآوریم».
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یککیلو آجیل ممتاز

یککیلو آجیل مخلوط

قیمــت هرکیلــو آجیــل ممتــاز از  104تــا
83هزارتومــان در بــاال و پاییــن شــهر در
نوسان است .این آجیل شامل:
پســته احمدآقایــی ،مغــز بادا مدرختــی
درشت ،تخمه ژاپنی ،تخمه کدو گوشتی

قیمــت هرکیلــو آجیــل مخلــوط از  57تــا
53هزارتومــان در بــاال و پاییــن شــهر در
نوسان است .این آجیل شامل:
پســته فندقــــی ،بادامزمینــی طعــمدار،
تخمه ژاپنی ،تخمهکدو ریز
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یککیلو شیرینی دانمارکی

یککیلو ناننخودچی

قیمــت هرکیلــو شــیرینی گلمحمــدی
یــا همــان دانمارکــی ســابق ،از  15تــا
20هزارتومــان در بــاال و پاییــن شــهر در
نوسان است.

قیمــت هرکیلــو نا ننخودچــی از  15تــا
25هزارتومــان ،در بــاال و پایین شــهر در
نوسان است.

9

8900

هزارتومان

تومان

یککیلو پرتقال تامسون

یککیلو سیب درختی

قیمت هرکیلــو پرتقال تامســون جنوب و
شمال ،بهترتیب  9و 6هزارتومان است.

ی زرد و سرخ8900 ،
هرکیلو سیب درخت 
تومان عرضه میشود.
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حداقل هزینه پذیرایی از  4نفر مهمان
اگر فــرض کنیم یــک خانــواده 4نفــره مهمان شــما باشــند ،هزینه هر نفــر در صــورت مصرف
یکمشــت آجیل ممتاز ،یک ســیب ،یک پرتقال ،یک ناننخودچی و یک شــیرینی تــر16 ،هزار
تومان ودر مجموع پذیرایی از  4نفر  64هزار تومان برای شما آب میخورد.

باایناوضاعاقتصادیوگرانیهمهاقالم،از
گوشــت و مرغ گرفته تا آجیل و شــیرینی و میوه،
امسالعیدنداریموشرمندهخانوادهام.
آخر تا کی ایــن افزایش قیمتها میخواهد
ادامه پیــدا کند؟ ظاهــرا هیچ نظارتــی بر قیمت
کاالها نیســت .من کارگری هســتم که شش ماه
استحقوقنگرفتهام،ازطرفیقیمتکاالهامدام
درحالافزایشاست.ازمسئوالندرخواستدارم
فکریبهحالاینگرانیهابکنند.
چندروزقبلبرایخریدمایعظرفشوییبه
یکــی از فروشــگاههای شــهر مراجعه کــردم و از
فروشندهدرخواستکردمیکمایعظرفشویی
با قیمت مناسب معرفی کند .اما فروشنده با بی
میلیگفت:فقطیکمدلمایعظرفشوییخرید
قبل دارم که قیمتــش هفت هــزارو  500تومان
است.مکثیکردموگفتمتاچندهفتهپیش،مایع
ظرف شــویی ارزانتــر بود امــا فروشــنده بدون
معطلی گفت :میخواهی بخر ،نمیخواهی هم
نخر .بار جدید مایع ظرف شویی برسد ،قیمتها
بیشترهممیشود.واقعاتکلیفمابااینگرانیها
چیست؟
وقتــی فکر میکنــم ،میبینــم هر کــدام از
خوراکیهــای داخــل خانــه تمــام شــود ،خرید
مجددش برایم ســخت و دشــوار اســت و ســعی
میکنم از خرید طفره بــروم .از گوجه و تخم مرغ
برای املت بگیر تا مرغ و حبوبات .به خرید عید و
مهمانداری در تعطیالت هم که اصال نمیشــود
فکرکرد.صبحتاشبزحمتمیکشیمتاراحتتر
زندگیکنیموبهنیازبچههایمانبهترپاسخدهیم
اما هرچــه میدویــم ،فاصله مــان از ســادهترین
نیازهایروزمرههمدورترمیشود.
اینچهشرایطیاستکهبرایمردمبهوجود
آورده اید؟ نــه راه پس داریــم نه راه پیــش .از یک
طرفچندماهاستبرایفرزندانمخریدنکردمو
آنهاهمبهامیدعیدونوروزصبرکردهاند،ازطرف
دیگر با این قیمتهایی که روی شیشه مغازهها و
اجناس اســت ،میبینم هر چــه کار و تالش کنم
نمیتوانم کاری از پیش ببرم و خرید کنم .سیب
کیلویی  ۱۰هزارتومان ،مگر از کجا این سیب را
میآوریــد که ایــن قدر گران اســت؟ شــش عدد
نارنگــی میشــود یک کیلــو و کیلویــی۱۰هزار
تومان .بــه جایــی رســیدهایم کــه دانــهای میوه
میخریم .بــه بچه هم که نمیشــود گفت آجیل
نخور،شیرینینخور،لباسنخواه.مسافرتهمکه
دو سه سال اســت تعطیل شــده .همین در خانه
مانــدن و تلویزیــون دیــدن با یــک کیلــو آجیل و
شیرینیراهمازماگرفتید.خودتانفرزندندارید
کهببینیدشرمندگییعنیچه؟

