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اقتصاد
بازار لوازم خانگی در اولین روز طرح کاهش قیمت ها

کاهش قیمت لوازم خانگی
به زاهدان نرسید

نوسانات نرخ ارز و دالر طی چند ماه
گروه اقتصاد
اخــیــر سبب بــاال رفــتــن قیمت اقــام
مختلف در بازار شد و لوازم خانگی یکی از پرنوسانان ترین
بازارها در این ماه ها بود که عالوه بر تاثیر قیمت ارز ،برخی
سودجویی ها مشکالتی را برای مردم به وجود آورد .به
همین منظور رئیس اتحادیه فروشندگان لــوازم خانگی
اعالم کرد که از  24آذر ماه ،چهار برند مطرح داخلی و
خارجی لوازم خانگی قیمت محصوالت خود را کاهش می
دهند و مردم می توانند کاالهای مورد نیازشان را خریداری
کنند .در اولین روز اجرای این طرح خبرنگاران «سیستان و
بلوچستان» سری به بازار زاهدان زدند تا موضوع کاهش
قیمت های اعالمی را بررسی کنند ،موضوعی که خبری از
اجرای آن در مرکز استان نبود!

ابالغیه ای دریافت نکردیم

یکی از فروشندگان لوازم خانگی به خبرنگار ما می گوید:
این فروشگاه دولتی است و هنوز ابالغیه ای برای ما ارسال
نشدهاستبنابراینهرگونهکاهشقیمتیکهداشتهباشیم
باید از طریق اداری به فروشگاه اعالم می شود تا اجناس با
قیمت جدید به فروش رسد .وی که نمی خواهد اسمش
منتشر شود بیان می کند :البته طی هفته های گذشته
شاهد کاهش قیمت کاالهای ایرانی بودیم اما چشمگیر
نبود .یکی دیگر از فروشندگان به خبرنگار ما می گوید :بازار
فروش لوازم خانگی با نوسانات نرخ ارز بسیار دچار رکود
شد به طوری که فقط اقالم بسیار ضروی به فروش می
رسد و مشتری دارد« .کیخا» می افزاید :در این فروشگاه
که یکی از فروشگاه های بزرگ شهر است به دلیل رکود
بازار ،فروش چندانی نداریم .به تناسب فصل سرما ،فروش
بخاری داشته ایم که این بخاری ها تولید داخل است .طرح
کاهش قیمت های لوازم خانگی ایرانی نیز هنوز به ما ابالغ
نشده است .فروشنده دیگر لوازم خانگی که نماینده یکی

از شرکت هاست هم به خبرنگار ما می گوید :احتمال دارد
قیمت های لوازم خانگی با کاهش روبه رو شود ،ولی هنوز
این کاهش قیمت به ما اعالم نشده است ،البته می توان
قیمت های به روز شده را از طریق سایت مشاهده کرد.
«حسینی» می افزاید :این ابالغیه ابتدا به ستاد ستاد تنظیم
بازار ارسال و بعد از طریق آن به نمایندگی ها اعالم می
شود ،در آن صورت اقدام به اجرا می کنیم که هنوز ابالغیه
ای از اتحادیه لوازم خانگی برای ما ارسال نشده است .وی
بیان می کند :مدتی است شرکت ها ابتدا پول اجناس را از
ما دریافت می کنند و در یک بازه زمانی  20تا 30روزه آن
را تحویل می دهند.

افزایش مراجعه مردم با هدف کاهش قیمت ها

یکی دیگر از فروشندگان مــی گــویــد :تــعــداد زی ــادی از
شهروندان از صبح روز گذشته برای خرید لوازم خانگی
و برخی برای تهیه جهیزیه دخترشان مراجعه و اعالم می
کردند با توجه به این که قیمت لــوازم خانگی حدود 15
درصد کاهش پیدا کرده است برای خرید اقدام کرده اند ،در
حالی که هنوز قیمت هیچ کاالی ایرانی پایین نیامده است
بنابراین بعد از این که مطلع شدند کاهشی در کار نیست،
با ناراحتی فروشگاه را ترک کردند« .ناروئی» می افزاید:
مسئوالن به مردم اعالم می کنند که قیمت ها پایین آمده
است اما در عمل اقدامی نمی شود .تا قبل از افزایش قیمت
ارز ،فروش روزانه ما  20تا  30میلیون تومان بود اما پس از
افزایش نرخ و کاهش تولیدات ایرانی به ویژه در زمینه لوازم
خانگی فروش ها خیلی کاهش پیدا کرد .فروشنده دیگر
لوازم خانگی می گوید :از زمان افزایش قیمت ارز ،تولید
کاالهای داخلی کاهش یافت و قسمت عظیمی از تولیدات
قبل توسط برخی کارخانه داران در انبارها احتکار شد و
هنگامی که برای تهیه کاال تماس می گرفتم تا سفارش
دهیم اعالم می کردند انبارشان خالی است و به دلیل

یادداشتسردبیر
ولی زاد ه

ابر کاهش قیمت ها
بارور می شود؟

گرانی مواد اولیه تولید ندارند« .جهانتیغ» اضافه می کند:
دولت ،توانایی و ابزارهای الزم را برای پایین آوردن و ثابت
نگه داشتن قیمت ها را دارد اما این اقدام انجام نمی شود!
فروشنده دیگری می گوید :نه تنها قیمت ها هیچ تغییری
نکرده اســت ،بلکه برخی کاالها با  18درصــد افزایش
قیمت روبه رو بوده است اما مردم به تصور این که قیمت
برخی لوازم خانگی ایرانی پایین می آید مراجعه می کنند و
خواهان خرید هستند ولی زمانی که متوجه می شوند قیمت
ها پایین نیامده است از خرید کاالی مد نظر خودداری می
کنند« .ستارپور » تصریح می کند :در گذشته روزی نبود که
کارخانه داران با ما تماس نگیرند و درخواست سفارش کاال
نگیرند ،حتی در زمان افزایش قیمت ارز هر ساعت زنگ می
زدند و تغییر قیمت را اعالم می کردند ،حال که تقاضا برای
خرید کاالی ایرانی زیاد شده است ،برخی از آنان لوازم مورد
نیاز مردم را به بهانه نداشتن تولید عرضه نمی کنند و در
انبارها نگهداری می کنند .یکی دیگر از فروشندگان لوازم
خانگی به خبرنگار ما می گوید :قیمت لوازم خانگی پایین
تر نمی آید بلکه رو به افزایش است معلوم نیست چرا برخی
مسئوالن به مردم وعده کاهش قیمت می دهند اما اقدامی
نمی کنند؟ «امیری» ادامه می دهد :چند شب قبل رئیس
اتحادیه لوازم خانگی کشور در میزگرد تلویزیونی کاهش هر
گونه قیمت لوازم خانگی ایرانی را محال اعالم کرد ،اما حال
صحبت از کاهش  15درصدی قیمت هاست که در عمل
اتفاقینیفتادهاست.

بالتکلیفیفروشندهها

فروشنده دیگری می گوید :دولت باید در تهیه مواد اولیه
برای تولید کاالی داخلی به تولید کنندگان کمک کند
تا چرخ تولید داخلی به رونق بیفتد و مردم هم توانایی
خرید داشته باشنداما گاهی خود دولتمردان در افزایش
قیمت ها و مشکالتی که برای اقتصاد کشور به وجود می
آید دخیل هستند و نظارتی هم بر این موضوع ندارند.
«رضایی» می افزاید :تکلیف هیچ فروشنده ای مشخص
نیست ،زیرا دایم قیمت ها در حال تغییر است ،با این
شرایط مانده ایم که تعطیل کنیم یا همچنان با همین
شرایط به کار خود ادامــه دهیم! وی اضافه می کند:
بسیاری از کارخانه های معروف و قدیمی داخلی به
دلیل حمایت نشدن از سوی دولت در حال تعطیل شدن
است ،با این وجود چگونه می خواهیم چرخ تولیدات
کشور بچرخد و قیمت ها پایین بیاید؟ وی بیان می کند:
نباید اجازه دهند برخی کاالهای تولید داخلی که مورد
نیاز مردم است به کشورهای همسایه ارسال شود ،این
روزها برای خرید یک جهیزیه ساده مردم باید حداقل
 40میلیون تومان وام بگیرند تا بتوانند تعدادی از لوازم
را تهیه کنند.
«آزاده» ،از فروشندگان هم می گوید :دلیلی نــدارد
کاالیی را که با قیمت قبل و باال خریدیم با  15درصد
کاهش بفروشیم .ما تولید کننده نیستیم که بتوانیم در
این باره دخل و تصرفی داشته باشیم.

 2روز دیگر؛ آغاز نظارت بر بازار شب یلدا
طرح نظارتی شب یلدا از  ۲۷آذر تا اول
'گروه اقتصاد
دی در استان اجــرا می شــود .معاون
بازرسی و نظارت رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت به
خبرنگار ما گفت :این طرح طبق روال سال های گذشته به
منظور احقاق حقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از سوء

استفاده عوامل سودجو در بازار اجرا می شود« .محمد رفیع
سلطانزاده» افزود :با توجه به پیش بینی افزایش نامتعارف
قیمت ها به ویــژه انــواع آجیل ،شیرینی ،میوه و  ...طی
روزهای آینده به دلیل افزایش تقاضا ،با هماهنگی میان
دستگاه های مرتبط از جمله تعزیرات حکومتی ،مجامع امور

صنفی و اتحادیه های مربوط و استفاده از ظرفیت و توان
بازرسان اصناف و بازرسان صنعت ،معدن و تجارت ،نظارت
بر بازار شب یلدا انجام می شود .به گفته وی ،عرضه مناسب
کاال با قیمت عادالنه ،حصول اطمینان از رعایت ضرایب
ســود مصوب و رسیدگی به موقع به شکایات مردمی و

برخورد قاطع با تخلفات احتمالی از اهداف اجرای این طرح
است .به گفته وی ،مردم نیز می توانند تخلفات اقتصادی از
جمله گران فروشی ،کم فروشی و تقلب ،احتکار ،انبارهای
بی نام نشان و  ...را به این سازمان اطالع رسانی کنند تا پس
از دریافت گزارش برای بررسی موضوع اقدام شود.

یک فروشنده:
تعدادی از
شهروندان روز
گذشته برای خرید
لوازم خانگی و برخی
برای تهیه جهیزیه
مراجعه و اعالم
میکردند با توجه به
این که قیمت لوازم
خانگی حدود 15
درصد کاهش پیدا
کرده است برای
خرید اقدام کرده
اند ،در حالی که هنوز
قیمت هیچ کاالی
ایرانی پایین نیامده
است

اتوبان افزایش قیمت ها گویا یک طرفه و برگشت
ناپذیر است .دولت اعالم کرد قیمت لبنیات کاهش
می یابد ولی کاهش نیافت؛ اگرچه دیروز اعالم شد
تا آخر ماه جاری این وعده عملی خواهد شد .رسم ًا
اعالم شده بود قیمت لــوازم خانگی از ابتدای هفته
جــاری کاهش می یابد ولی به گــزارش خبرنگار ما
نه تنها کاهش نیافت بلکه حتی «الکترواستیل» در
سایت خود ،افزایش قیمت را اعالم کرده است .روزی
که لحظه به لحظه بر شعله قیمت دالر افزوده می شد
برخی فروشندگان می گفتند به قیمت گذشته نمی
فروشیم چون نرخ دالر افزایش یافته است و باید گران
بخریم ،امــروز که نرخ دالر حدود  50درصد کاهش
داشته است و شیب کاهشی آن هنوز وجود دارد برخی
فروشندگان در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر
این که چرا قیمت را کاهش ندادید ،می گویند :گران
خریده ایم پس نمی توانیم قیمت را کاهش دهیم .حال
گناه مردم چیست که در بولوار افزایش قیمت هم باید
قربانی بدهند و از شیب کاهش هم بهره ای نبرند؟!
باالخره در این وانفسا چه دستگاهی باید نظارت کند
که بر تولید کننده و مصرف کننده اجحافی نشود؟
دولت رسم ًا اعالم کرده بود که قیمت لبنیات کاهش
می یابد اما نیافت ،حال اعالم کرده است از 29آذر
اجرایی خواهد شد .اگر نرخ اعالم شده واقعی است
چرا با تاخیر اجرایی می شود ،چرا مردم باید گران
فروشی را تحمل کنند و اگر غیرکارشناسی و غیر
واقعی است باید به گونه دیگری به آن نگاه کرد و جا
دارد حتی اجرایی هم نشود.
متاسفانه کاهش قیمت لوازم خانگی هم که بنا بود از
ابتدای هفته جاری اجرایی شود خبری «دوغی» بود و
«ماست آن کره نداشت»؛ این خبر هیچ تاثیری حداقل
در اولین روز نداشت ً!! چه کسی باید به این سوال پاسخ
دهد که اگر این وعده عملی شده است چرا هیچ اثری
از آن مشهود نیست و اگر وعده دولت غیرمنطقی است
چرا چنین وعده هایی داده و توقع ایجاد کرده است؟
باالخره چه دستگاهی باید پاسخ گوی این شرایط
باشد؟ قطع ًا افکار عمومی از دولت توقع دارد که او را
قانع کند حداقل در حد این که مالک وعده های داده
شده چه بوده است .جان کالم این که مردم بخرند یا
این که منتظر کاهش قیمت باشند؟ کاهش نرخ دالر
و ابر وعده های کاهش قیمت ها آیا بارور خواهد شد
یا خیر؟

