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آغازی دیگر برای دوران همکاری های سازنده منطقه ای
امــروزه یکی از مهم ترین محورهای اختالف بین جریان های سیاســی رقیب در کشــور، 
اختالف درباره نحوه تعامل با جهان و چگونگی اثرپذیری اقتصاد ملی از این تعامل اســت. 
در یک  سوی این میدان، سیاسیونی موضع گرفته اند که جدی ترین وظیفه دولت و دولتمردان 
را تأمین رفاه و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان می دانند و از این رو به تعامل مثبت با جهان 
به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر برای تحقق هدف توسعه اقتصادی می اندیشند؛ اما جریان 
سیاســی رقیب در سوی دیگر میدان چندان معتقد به ضرورت تعامل مثبت با جهان نیست 
و ادعا می کند حتی بدون آن نیز می توان هدف رشــد اقتصــادی و ارتقای کیفیت زندگی را 
محقق کرد. در آذرماه ســال ۹۴ سعید جلیلی یکی از مدافعان سرسخت دیدگاه دوم اعالم 
کرد کشــورمان بدون تعامل مثبت با جهان و پذیرفتــن الزامات برجام می تواند ۲۰۰ میلیارد 
دالر درآمد صادراتی کسب بکند؛ پس چه ضرورتی دارد که هزینه تعامل مثبت را به صورت 
پذیرش شروط محدودکننده بپردازیم؟ مشابه همین ادعا را در سخنان و نوشته های بسیاری 
از فعاالن سیاسی همســو با دیدگاه دوم می توان  یافت. ماجرای حمله به سفارت عربستان 
در دی ماه همان  سال یکی از وقایع مهمی بود که از یک  سو تأثیر زیادی بر مناسبات خارجی 

کشــورمان گذاشت و از سوی دیگر به جروبحث های فراوانی میان حامیان فکری دو دیدگاه 
رقیب دامن زد. در همان ایام مســئوالن دولت یازدهم بــه تقبیح این ماجرا پرداخته و آن را 
اتفاقی مشــکوک با هدف تخریب فضای سیاست خارجی کشــور معرفی کردند. در مقابل 
روزنامه کیهان با تیتری ویژه به حمایت از این تهاجم پرداخت و آن را عامل پاک شدن دامان 
کشورمان از ننگ رابطه با عربستان دانست اما همان گونه که انتظار می رفت، این ماجرا بهانه 
کافی برای ترویج اندیشــه باطل ایران هراسی به دست دشمنان کشور داد. هرچند بدون این 
اتفاق مشــکوک هم روند تحوالت در میدان سیاســت خارجی در مسیر نادیده گرفتن اندیشه 
تعامــل مثبت با جهان بود اما بی تردید این واقعه توانســت به تنهایــی اثری عمیق از خود 
برجای گذاشته و تصویری منفی از کشورمان در افکار عمومی جهان ایجاد کند. به این  ترتیب 
با گذشــت هفت ســال از آن واقعه، ارزش واقعی پول ملی کشــورمان در مقابل دالر بیش 
از ۱۳ برابــر کاهش یافت و لطمه ســنگینی به اقتصاد ملی و به ویژه معیشــت خانوارهای 
کم درآمد و طبقه متوســط وارد آمد. اما اینک انتشار خبر توافق ایران و عربستان با وساطت 
چین خبری خوشحال کننده است. صرف نظر از سؤاالت و ابهاماتی که درباره ماجرای حمله 

و حمایت برخی سیاســیون و رســانه ها از آن و عدم برخورد جدی با مسببان آن و همچنین 
مســیری که تا مرحله رسیدن به این توافق مهم طی شده  است، این توافق می تواند سرآغاز 
عصری جدید در مناسبات منطقه ای کشورمان باشد. اصالح مسیر تعامل با کشورهای منطقه 
نقطه شــروع مناسبی برای ترسیم مسیر تعامل با جهان اســت. دشواری های اقتصادی که 
در ســال های گذشته در میدان اقتصاد برای کشــورمان پدید آمد، به تدریج جمع بیشتری از 
سیاســیون و دولتمردان واقع بین را به این باور رهنمون می شــود که برخالف ادعای برخی 
نظریه پــردازان گرفتار توهم، باید بازنگری جدی در نگاه خود به سیاســت خارجی داشــته  
باشــند. گســترش همکاری بین کشــورهای منطقه عالوه  بر آثار عمیق فرهنگی و سیاسی 
خود، می تواند مقدمات شــکوفایی و رشــد اقتصادی را برای منطقه به ارمغان بیاورد؛ زیرا 
اقتصادهای منطقه از جهات متعدد مکمل هم هســتند و می توانند مزیت ها و فرصت های 
فراوانی را برای همدیگر خلق کنند. بااین حال باید دانســت دشــمنان ایران که در سال های 
گذشــته با ترویج کابوس ایران هراسی منافع فراوانی به جیب زده و پروژه یارگیری سیاسی -

نظامی خود را با موفقیت پیش برده اند، آرام نخواهند نشست و با استفاده از اهرم های فشار 

خارجی و ایــادی داخلی خود برای تخریب مجدد روابط ایران با کشــورهای منطقه تالش 
خواهند کرد. همان گونه که چین به عنوان یکی از بزرگ ترین مشتریان نفت خلیج فارس که به 
تنهایی ۱۴ درصد نفت جهان را مصرف می کند، هرگز به گسترش تنش در این منطقه حساس 
و تحمیــل بحران به بازار نفت رضایــت نمی دهد  و از هر ابزاری بــرای بازگرداندن آرامش 
به منطقه اســتفاده می کند، ســایر بازیگران بزرگ جهانی نیز اهداف و برنامه های خود را در 
منطقه دنبال می کنند و خواهند کرد. از این رو الزم اســت دولتمردان و کلیه فعاالن سیاسی 
با هر سلیقه سیاسی، عزم خود را جزم کنند تا فرصتی برای میدان داری به عناصر مشکوکی 
که مأموریت تخریب روابط ایران را با کشــورهای منطقه عهده دار شده اند، داده  نشود. برای 
جروبحث درباره اینکه باالرفتن از دیوار سفارت عربستان تا چه میزان ضرورت داشت، یا چرا 
نباید با عامالن این حادثه مشکوک برخورد جدی قانون مدارانه ای صورت می گرفت، یا اینکه 
چه میزان از خســارت اقتصادی تحمیل شــده به کشــورمان در طول سال ها گذشته متأثر از 
میدان دادن به عناصر مشکوک (یا در بهترین حالت متوهم) است، فرصت زیاد است و اینک 

زمان دفاع سرسختانه از منافع ملی و نه منازعات بی فایده سیاسی است.

یکشنبه
۲۸ اسفند ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۵۲۱

اخـبـار  بـرگـزیـده

طالی جهانی در مسیر صعود
قیمــت طال در روز جمعه و پیش از تعطیلی بــازار بیش از دو درصد افزایش 
یافــت؛ زیرا موجی از بحران های بانکی بازارهای جهانی را تکان داد و شــمش را 
در مســیر بزرگ ترین رشــد هفتگی خود در سه سال گذشــته قرار داد؛ در حالی که 
شرط  بندی برای فدرال رزرو کمتر تهاجمی در مبارزه با تورم تقویت شد. به گزارش 
ایســنا، بهای هر اونس طــال پیش از تعطیلی بازار به هزارو ۹۸۹ دالر و ۳۰ ســنت 
رسید و قیمت طال در بازار معامالت آمریکا نیز به هزارو ۹۹۰ دالر و ۳۰ سنت رسید. 
قیمت شــمش در این هفته حدود ۵.۶ درصد افزایش یافته که بیشــترین میزان از 

مارس ۲۰۲۰ است.
 تای وونگ، تاجر مســتقل فلزات مستقر در نیویورک، اظهار کرد که قیمت طال 
با توجه به ترس از انتشار اخبار بد بانکی بیشتر در آخر هفته افزایش یافته است و 
امیدوار است که فدرال  رزرو افزایش نرخ بهره را در هفته آینده متوقف کند. سقوط 
بانک ســیلیکون ولی در ایاالت  متحده آســیب پذیری بانک هــا را در برابر نرخ های 
به شدت باالتر نشان کرده است. دالر و بازارهای سهام سقوط کردند و شمش را به 
سرمایه گذاری جذاب تری تبدیل کردند. بسیاری از اقتصاددانان رویترز اظهار کردند 
که فدرال  رزرو با وجود آشــفتگی اخیر در بخش بانکی، در ۲۲ مارس نرخ بهره را 

۲۵ واحد افزایش خواهد داد. 
در بازار ســایر فلزات ارزشمند، نقره برای بیشــترین درصد افزایش هفتگی در 
میــان چهار فلز گرانبها تعیین شــد کــه در روز جمعه ۳.۱ درصد رشــد کرد و به 
۲۲.۳۸ دالر در هر اونس رسید. پالتین با ۰.۱ درصد افزایش به ۹۷۴ دالر و ۲۱ سنت 

رسید و پاالدیوم با دو درصد کاهش به هزارو ۴۰۱ دالر و ۶۳ سنت رسید.

امتیاز مسکن ملی نخرید
خرید و فروش امتیاز واحدهای نهضت ملی مســکن غیرقانونی اســت و جرم 
محسوب می شــود. با این حال بررسی ها نشــان می دهد معامالت این امتیازها به 
شکل زیرپوستی در جریان است که می تواند موجب ضرر و زیان متعاملین (طرفین 
معامله) شــود. به گزارش ایسنا، مشاوران امالک، دفاتر اسناد رسمی و سایت های 
خرید و فروش ملک از درج آگهی های امتیاز مســکن ملی منع شده اند؛ اما گاهی 
آگهی هایــی با عنوان فروش امتیاز مســکن یا امتیاز آپارتمان در برخی ســامانه ها 
دیده می شــود. در متن آگهی ها عنوان شــده که واریز اولیه انجام شــده است.  از 
ســال ۱۳۹۹ که طرح مسکن ملی آغاز شد، همواره مسئوالن تأکید کردند که امتیاز 
این واحدها قابلیت خرید و فروش ندارد؛ اما نوســانات بازار مسکن، بسیاری افراد 
را به ســمت خرید این امتیازها سوق داد. از ابتدای شروع طرح مسکن ملی برخی 
دفاتر امالک قرارداد معامالت این واحدها را منعقد می کردند که به نظر می رســد 
ایــن معضل کماکان ادامه دارد. البته وزارت راه و شهرســازی می گوید  طبق قانون 
مســکن ملی فقط به کســانی تعلق می گیرد که در ســامانه ثبت نام کرده و برای 
آنها پیامک ارســال شده است؛ پس در صورت هرگونه تخلف هیچ گونه مسئولیتی 
متوجه این وزارتخانه نخواهد بود. اگرچه برخی مشــاوران امالک اقدام به انعقاد 
قرارداد واحدهای مســکن ملی می کننــد؛ اما این امتیاز، ضمانــت مالکیت برای 
خریداران محســوب نمی شود؛ چرا که هم دفاتر امالک و هم دفاتر اسناد رسمی از 
ثبت قرارداد این امتیازها منع شــده اند. یکی از آسیب هایی که ممکن است متوجه 
خریداران این امتیازها شود، نبود ضمانت واگذاری واحد است؛ چرا که ممکن است 
متقاضی اولیه در مراحل بعدی حذف شــود. از طرف دیگر در صورتی که فروشنده 
بــه هر دلیل معامله را منکر شــود یا از دنیا برود، وجهی بــه خریدار عودت داده 

نمی شود.

کارشناس اقتصادی
ناصر ذاکری

فراخوان تجدید مناقصه عمومی تأمین بخشــی از نیروی انســانی 
مورد نیاز   دانشگاه صنعتی ارومیه

دانشــگاه صنعتی ارومیه در نظر دارد فراخوان مناقصه عمومی تأمین 
بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود،  به شماره ۲۰۰۱۰۰۹۰۳۶۰۰۰۰۱۵ 

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیــه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اســناد فراخوان تا 
بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
متقاضیان شــرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در ســامانه، 
نســبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضــای الکترونیکی (به صورت 
برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر ســازمانی اقدام الزم را 

به عمل آورند.
مواعد زمانی:

تاریخ انتشار فراخوان: ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ 
مهلت دریافت اسناد فراخوان:۱۴۰۲/۰۱/۰۵ 
مهلت ارسال پیشنهادات: ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ 
زمان بازگشایی پاکت ها: ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ 
زمان جلسه پرسش و پاسخ: ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ 

نوع و مبلغ تضمین شــرکت در فرایند ارجــاع کار:  فیش یا ضمانتنامه 
بانکی به مبلغ ۵ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال

اطالعات تماس و آدرس دســتگاه : ۳۱۹۸۰۰۰۰-۰۴۴ ارومیه، بلوار جام 
۸۹۳جم، بعد از گلشهر ۲ دانشگاه صنعتی ارومیه

شناسه آگهی : ۱۴۷۰۳۵۸

معاون ســازمان فروش و خدمات پس از فروش از اجرای طرح امداد نوروزی 
۱۴۰۲ بهمن موتور از ۲۵ اسفند سال جاری تا پایان تعطیالت نوروزی در ۱۴ فروردین 

خبر داد.
امیر میرمنصف، معاون ســازمان فروش و خدمــات پس از فروش گروه بهمن 
گفت: طــرح امدادی ویژه نوروز ۱۴۰۲ از ۲۵ اســفند تا چهاردهــم فروردین اجرا 
می شــود و طی آن تعمیرگاه مرکزی و نمایندگی های بهمن  موتور از ساعت ۸ الی 
۱۸ به صورت کشــیک آماده ارائه خدمات به مشــتریان این گروه صنعتی خواهند 

بود.
وی ادامه داد: هم زمان مرکز پاســخ گویی با شــماره تمــاس ۴۸۰۲۷-۰۲۱ به 

صورت شبانه روز آماده ارائه خدمات به مشتریان است.
معــاون خدمات فــروش و پس از فروش گروه بهمن با اشــاره به دســتورات 
ســتاد ملی مبارزه با کرونا و پیش بینی حجم ســفرهای نوروزی اظهار کرد: برای 
هم وطنانی که ســفرهای ضروری خواهند داشت، اکیپ های امدادی در برخی از 

مسیرها و جاده ها مستقر شده و آماده ارائه خدمات امدادی خواهند بود.
میرمنصــف با بیان اینکه این طرح عالوه بــر حضور کلیه نمایندگی های بهمن 
با همکاری کانون جهانگردی و امداد خودرو ایران برگزار می شود، گفت: همکاری 
با کانــون جهانگردی اتومبیل رانــی و امداد خودرو ایران و ارائــه خدمات پس از 
فروش با باالترین گســتردگی و کمتریــن زمان ممکن و همچنین تأمین و ارســال 
ســریع قطعات مصرفی و امدادی به نمایندگی ها در تمام ایام تعطیالت از جمله 

ویژگی های متمایز خدمات نوروزی امسال است.

وی بــا اشــاره به فعالیــت امدادهای متفرقــه در جاده های کشــور گفت: به 
مشتریان توصیه می شود از خدمات امدادی متفرقه و بدون مجوز استفاده نکنند؛ 
زیرا دریافت تعمیرات متفرقه می تواند منجر به بروز مشکالتی از جمله به کارگیری 
قطعات غیراستاندارد و دریافت هزینه های سنگین باشد. شرکت بهمن موتور تالش 

دارد در تمامی مسیرها، دسترسی به خدمات تضمین شده را فراهم کند.
گفتنی اســت هم وطنان می توانند از طریق شماره سراسری ۴۸۰۲۷ به صورت 
شــبانه روزی، وب ســایت و همچنین نرم افزار گروه بهمن خدمات امدادی خود را 
ثبت کنند. همچنین فهرســت نمایندگی های گروه بهمن در وب سایت این شرکت 

به نشانی www.bahman.ir اعالم شده است.

از ۲۵ اسفند لغایت ۱۴ فروردین
طرح امداد نوروزی گروه بهمن اجرا می شود

سـازمـان آگهـی هـای روزنـامه شـرق
۸۶۰  ۳۶  ۱۱۹
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شــرق: خریدهای بازار شــب عید امســال مختصر شــده اســت. این جمله مشترکی 
اســت که قنادی ها، آجیل فروشــی ها و میوه فروشــی های پایتخت به زبان می آورند. 
قنادی های می گویند که دیگر جعبه های دو، سه کیلویی شب عید کمتر متقاضی دارد 
و میوه فروشی ها از سال هایی می گویند که مردم میوه شب عید را جعبه جعبه به خانه 
می بردند؛ اما حاال خریدها به کیســه های پالســتیکی چند کیلویی محدود شده است. 
آجیل فروشــی ها هم می گویند که آجیل و خشکبار کاالی لوکس شب عید شده است 
و تنها شمار کمی از مشــتریان برای خرید آجیل شب عید مراجعه می کنند. آنها تأکید 
می کنند که بیشــتر مشــتریان هم به دنبال آجیل هایی با ترکیبــات ارزان تر و با کیفیت 

کمتر هستند.
کاهش قیمت آجیل

جهش قیمت انواع کاال امســال بارها خبرساز بود و البته دامنه این اخبار به آجیل 
شب عید هم رسید. براساس گزارش مرکز آمار، پسته به عنوان مهم ترین قلم موجود در 
آجیل شــب عید از بهمن سال گذشته تا بهمن امسال ۶۰ درصد افزایش قیمت داشته 

و دیگر اقالم هم دست کم ۲۵ درصد گران تر شده اند.
با این حال علیرضا ممقانی، رئیس اتحادیه صنف آجیل و خشــکبار ایران، می گوید 
که به دلیل کاهش نرخ ارز، بهای آجیل و خشــکبار کاهش ۲۰ درصدی را تجربه کرده 
اســت. غالمرضا خدامی، رئیس اتحادیه آجیل و خشــکبار تهران، هم به همشــهری 
آنالین گفته اســت که آجیل مخلوط امســال از ۳۰۰ تا ۶۵۰ هــزار تومان قیمت گذاری 

شده که باالترین قیمت مربوط به آجیل چهار مغز است.
به گفته خدامی قیمت هر کیلو آجیل چهار مغز اعال و ممتاز با پســته اکبری ۶۵۰ 
هزار تومان و آجیل چهار مغز با پســته های دیگر ماننــد احمد آقایی کیلویی ۶۰۰ هزار 
تومان اســت. همچنین قیمت آجیل بسته به نوع ترکیبات مخلوط شده در آن متفاوت 
اســت و آجیل هایی که تخمه دارند، با نرخ های پایین تری عرضه می شوند که این نرخ 

براساس اعالم اتحادیه از ۳۲۰ تا ۴۸۰ هزار تومان است.
قیمت آجیل در میادین میوه و تره بار هم برای آجیل شــور کیلویی ۲۹۹ هزار تومان 
و برای آجیل شــیرین ۲۶۵ هزار تومان تعیین شــده است. آجیل شور شامل ۱۵ درصد 
پســته احمدآقایی شور، ۱۵ درصد مغز بادام شــور، ۲۰ درصد نخودچی دو آتشه شور، 
۲۰ درصد تخمه کدوی دو آتشــه شور، ۱۵ درصد تخمه جابانی شور و ۱۵ درصد فندق 
با پوســت شور اســت. ترکیب آجیل شیرین هم ۱۰ درصد پســته احمدآقایی خام، ۱۵ 
درصد مغز بادام خام، ۱۵ درصد نخودچی دو آتیشــه بی نمک، ۱۵ درصد کشمش سبز، 
۱۰ درصد برگه زردآلو، ۱۵ درصد فندق با پوســت خام و ۱۵ درصد انجیر خشک اعالم 
شده است. فروش آجیل با قیمت های گفته شده تا ۱۱ فروردین در میادین ادامه خواهد 
داشــت. این در حالی اســت که گزارش های میدانی از سطح شــهر حاکی از آن است 
که قیمت هر کیلو آجیل چهار مغز در خشکبارفروشــی های سطح شهر تهران از ۸۵۰ 
تــا ۹۶۰ هزار تومان و قیمت هر کیلو آجیل شــیرین از ۴۸۰ تا ۶۸۰ هزار تومان اســت. 
کمترین قیمت آجیل مخلوط نیز در خشکبارفروشــی های تهران ۶۵۰ هزار تومان است 
و ایــن رقم تا ۸۵۰ هزار تومان هم باال می رود. البته بهای آجیل در آجیل فروشــی های 

برند باالتر است.

در این فروشــگاه ها هر کیلو پسته اکبری شور یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، هر کیلو 
پســته احمدآقایــی ۹۵۰ هزار تومان، هر کیلو بادام هندی شــور ۷۰۰ هزار تومان، مغز 
بادام درختی ۸۰۰ هزار تومان، فندق ۶۰۰ هزار تومان، هر کیلو تخمه جابانی ۲۵۰ هزار 
تومان، تخمه کدوی مشــهدی ۲۰۰ هزار تومــان و هر کیلو تخمه آفتابگردان ۱۵۰ هزار 

تومان قیمت گذاری شده است.
تخفیف ۳۰درصدی میوه های تنظیم بازاری

در بازار میوه و تره بار شب عید هم وزارت کشاورزی از توزیع میوه و تره بار با تخفیف 
۳۰ درصدی خبر داده است. براساس این سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران 
از توزیع شش هزار ُتن سیب و پرتقال برای شب عید خبر داده است. براساس این پرتقال 
درجه یک با قیمت ۱۵ هزار و ۴۰۰ تومان، سیب قرمز با قیمت ۲۰ هزار تومان و سیب زرد 
با قیمت ۲۲ هزار تومان عرضه می شــود. هرچند  در مغازه های ســطح شهر قیمت ها 
با نرخ های اعالمــی میوه های تنظیم بازاری تفاوت زیادی دارد؛ اما وزارت کشــاورزی 
از برگزاری چهار نمایشــگاه بهاره در ســطح شــهر تهران هم خبر داده است. بوستان 
والیت،  مصال،  پارک پلیس و فرهنگسرای خاوران نمایشگاه های شب عید هستند که در 
آن میوه هم عرضه می شــود. اسداهللا کارگر، رئیس اتحادیه میوه و سبزی، هم به مهر 
گفته اســت که مردم در صورت عرضه میوه و سبزیجات خارج از عرف و گران فروشی 
میوه فروشان با اتحادیه های صنفی تماس بگیرند و گران فروشی میوه را گزارش دهند. 
رئیس اتحادیه میوه و ســبزی درباره نحوه قیمت گذاری میوه ها در ســطح شــهر هم 
می گویــد که تعیین نرخ بر مبنای کیفیت محصوالت بوده، عالوه بر اینکه صدور فاکتور 
برای خرید ضروری اســت و هر خرده فروشی می تواند با سود ۳۵ درصد که با دورریز 
میوه ها به حدود ۹ درصد سود خالص می رسد، میوه ها را به فروش برساند؛ افرادی هم 
که بار را مســتقیم از زمین کشاورزی یا باغی برای فروش به شهر می آورند، باید کشف 
قیمت کرده و بر اساس نرخ نامه ای که از سوی میادین عمده فروشی میوه و تره بار اعالم 

شــده، محصوالت خود را عرضه کنند. در نمایشگاه های بهاره همچنین گوشت تنظیم 
بازاری هم عرضه می شــود که بر اساس گزارش وزارت کشاورزی در حال حاضر گوشت 
گوساله با قیمت تنظیم  بازاری تحویل الشه ۱۸۵ هزار تومان و ران گوساله حدود ۲۵۰ 
هزار تومان اســت؛ در                                 حالی                                 که در بازار نرخ آن بیشتر از ۳۵۰ هزار تومان است. گوشت 
الشه گوسفند هم با قیمت ۲۸۲ هزار تومان در میادین عرضه می شود. همچنین بهای 
هر کیلوگرم مرغ تنظیم بازاری حدود دو هزار تومان کمتر از بازار آزاد اســت و تخم مرغ 

هم کیلویی ۴۵ هزار تومان عرضه می شود.
جعبه شیرینی شب عید کوچک شد

بررسی های میدانی از شیرینی فروشــی های سطح شهر نشان می دهد که قیمت 
هر کیلوگرم شــیرینی دانمارکی بین ۹۰ تا ۱۱۰ هزار تومان، پای ســیب بین صد تا ۱۲۵ 
هزار تومان، نارگیلی و گردویی بین ۱۴۰ تا ۱۶۰ هزار تومان، کشمشــی و زبان بین صد 
تــا ۱۲۰ هزار تومان، قرابیه تبریز بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هــزار تومان، کراکر گردویی بین صد 
تــا ۱۲۰ هزار تومان فروخته می شــوند. همچنین بهای هر کیلوگــرم مافین بین ۱۳۰ 
تــا ۱۴۵ هــزار تومان، تارت میوه بیــن ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزار تومان، تــارت آجیلی بین ۱۵۰ 
تا ۱۶۰ هزار تومان، شــیرینی آلمانی - سوئیســی بین صد تــا ۱۲۰ هزار تومان، قطاب 
برشی بین ۹۰ تا ۱۱۰ هزار تومان و میکادو بین صد تا ۱۲۰ هزار تومان است. همچنین 
شــیرینی های ظرفی شب عید بین ۱۸۰ تا ۲۹۰ هزار تومان قیمت دارد. علی بهره مند، 
رئیس اتحادیه قنادان تهران، به ایرنا گفته اســت که امســال به دلیل آزادسازی نرخ 
کاالهای اساســی، قیمت گذاری دســتوری برای شــیرینی نداریم و قیمت شــیرینی 
بر اساس کیفیت و رتبه بندی از سوی قنادی ها تعیین می شود. او همچنین گفته است 
که «ســال های قبل، تقاضا برای خرید شیرینی در جعبه های دو تا سه کیلویی بیشتر 
بود؛ ولی در حال حاضر تقاضا برای خرید شیرینی هایی با وزن های کمتر، بیشتر شده و 

در مجموع تقاضای خرید شیرینی کاهش یافته است».

بازاریان از حال و هوای خریدهای شب عید می گویند

راسته نوروز
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