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اسکناس نو بگیرید
متقاضیان میتوانند از امروز (دوشنبه) همزمان
با  ۲۱اسفندماه برای دریافت اسکناس نو به
شعب منتخب ۱۰بانک مراجعه کنند.
به روال سالهای قبل در آستانه نوروز بانک
مرکزی نسبت به توزیع اسکناس نو اقدام
میکند .بر این اساس قرار است اسکناسهای
 ۲۰۰۰ ،۱۰۰۰و  ۵۰۰۰تومانی توزیع شود.
معموال روال این گونه است که متقاضی با
مراجعه به شعب بانکها از هر یک از این
نوع اسکناس میتواند یک بسته  ۱۰۰برگی
دریافت کند .پارسیان ،رفاه کارگران ،سینا،
پستبانک ،گردشگری ،سپه ،اقتصاد نوین،
ملت ،صادرات و ملی بانکهایی هستند که
در شعب منتخب آنها اسکناس نو در تهران
و سایر شهرستانها توزیع میشود و این

روند تا  ۲۶اسفندماه ادامه خواهد داشت .در
خصوص تعداد شعب نیز در تهران  ۷۰شعبه
بانکهایمنتخبمسئولیتتوزیعاسکناسرا
بر عهده دارند و در خصوص نحوه توزیع در
سایر استانها نیز با هماهنگی ناظران پولی و
از طریق روابط عمومی بانکهای عامل تعیین

شده در هر استان اطالعرسانی میشود.
در کنار توزیع اسکناس نو ،بانک مرکزی اعالم
س  ۱۰هزار تومانی و ایرانچک
کرده که اسکنا 
 ۵۰هزار تومانی به اندازه کافی در خودپرداز
بانکها قرار داشته و مردم میتوانند نیاز خود
به آنها را تامین کنند.

گزارشی میدانی از بازار بوشهر در آستانه سال نو؛

تنوع کشت محصوالت کشاورزی
در استان افزایش مییابد

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت :تنوع کشت
محصوالت کشاورزی در استان بوشهر افزایش مییابد.
خسرو عمرانی در بازدید از مرحله داشت و طرح امکان سنجی کشت چغندر قند پاییزه
در روستای سمل شهرستان تنگستان اظهار داشت :تنگستان دارای ظرفیتهای باالیی
در بخش کشاورزی است .معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان بوشهر
گفت :طرح امکان سنجی کشت چغندر قند در شهرستان تنگستان از طرحهای بسیار
مهمی است که میتواند نقش مهمی در توسعه بخش کشاورزی داشته باشد.
وی اضافه کرد :کشت محصوالت با دوره آبیاری کمتر ،تنوع کشت محصوالت در
استان ،کشت محصوالت در فصل پاییز و زمستان برای استفاده از نزوالت آسمانی از
اهداف این طرح است .مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تنگستان گفت :مرحله داشت
چغندر قند در روستای سمل شهرستان تنگستان با حضور جمعی از کشاورزان و معاون
بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان ،مورد بازدید قرار گرفت.
اردشیر عالیی بیان داشت :امید است با کشت چغندر قند به جای کشت هایی با دوره
آبیاری باال در شهرستان بتوان با مصرف بهینه آب در میزان آب صرفه جویی کرده و
همچنین با کشت در فصول پاییز و زمستان بتوان از بارندگی های فصلی استفاده کرد
و بتوان در راه اقتصاد مقاومتی گامی به جلو برداریم.

خبر

دشتستانیها  ۱۰۰۰گزارش تخلف
اقتصادی را اعالم کردند

گــزارش
کیوان حیدری

رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت شهرستان
دشتستان از دریافت  ۱۰۰۰گزارش مردمی از
ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه به سامانه
ستاد خبری این اداره خبر داد.
شهسوار قایدی در گفتوگو با خبرنگار مهر
اظهار داشت :از مجموع گزارشهای دریافتی
 ۵۱۳مورد قابل پیگیری بود که از این تعداد ۱۹۰
مورد منجر به کشف تخلف شده است.
ویتصریحکرد:بیشترینآمارشکایاتدریافتی
در خصوص تخلفات عدم درج قیمت ،گران
فروشی ،کم فروشی و تقلب بوده است.
رئیس اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان
دشتستان یادآور شد :شهروندان در صورت
مشاهده هر گونه تخلف اقتصادی مراتب را به
تلفن  ۱۲۴اعالم کنند.

شهرداران دشتی زمینه
ماندگاری بیشتر مسافران
نوروزی را فراهم کنند

نظارت ویژه و مستمر بر بازار استان
بوشهر انجام میشود

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان بوشهر گفت :در قالب طرح نوروزی ،تا
پایان فرودینماه نظارت ویژه و مستمر بر بازار استان بوشهر انجام میشود.
به گزارش خبرنگار مهر ،سید حسین حسینی محمدی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران
اظهار داشت :در آستانه ایام نوروز هستیم و هماهنگی الزم برای کنترل و نظارت مستمر
بر بازار در نقاط مختلف استان بوشهر انجام شده است.
وی با اشاره به آغاز طرح ویژه نوروزی نظارت بر بازار خاطرنشان کرد :این طرح تا پایان
فرودینماه سال آینده ادامه خواهد داشت و نظارت مستمر در این راستا انجام میشود.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان بوشهر با اشاره به الزام همه واحدهای
صنفی به نصب قیمت کاال و نرخنامه در معرض دید عموم بیان کرد :رعایت ضرایب
سود و صدور فاکتور و  . . .باید به صورت کامل و قانونی انجام شود.
وی به اجرای بیش از  ۵۶هزار بازدید از واحدهای صنفی استان بوشهر طی  ۱۱ماهه
سال جاری اشاره کرد و ادامه داد :سه هزار و  ۱۲۵فقره تخلف منجر به تشکیل پرونده
با ارزش هشت میلیارد ریال شده است .حسینی محمدی همچنین با اشاره به اجرای
هزار و  ۱۵۳مورد گشت مشترک بازرسی در استان بوشهر ،اضافه کرد :در این گشتها
نیز  ۹۶۶فقره تخلف منجر به تشکیل پرونده به ارزش دو میلیارد ریال شد .وی با
اشاره به نظارت ویژه بر بازار و کنترل قیمتها به ویژه برای اقالم پرمصرف ،افزود:
گرانفروشی ،کم فروشی و عدم درج قیمت و غیره از مصادیق تخلف است و از
شهروندان میخواهیم که این موارد را گزارش دهند

حال و هوای عید کم کم میرسد

فرماندار دشتی با بیان اینکه جشنواره نوروزی در
شهر خورموج برگزار می شود ،گفت :شهرداران
زمینه ماندگاری بیشتر مسافران نوروزی را فراهم
کنند .عبداهلل نادری صبح یکشنبه در نشست با
شهرداران شهرستان دشتی ضمن تقدیر از اقدامات
صورت گرفته شهرداران در سطح شهرها اظهار
داشت :با توجه به اینکه در آستانه ایام نوروز قرار
داریم مردم انتظار دارند شهرها نسبت به قبل زیباتر
شوند که می طلبد اهتمام جدی به این موضوع
صورت گیرد .وی افزود :در همین راستا در جهت
زیبا سازی شهرها تاکنون اقدامات خوبی توسط
شهرداران صورت گرفته و برخی کارها نیز در
دست اجرا است.
نادری بر ضرورت اجرای برنامه شاد در سطح
شهرها تاکید کرد و گفت :در ایام نوروز جشنواره
نوروزی در شهرها شهرستان بویژه شهر خورموج
برگزار می شود و کنار این جشنواره ها شهرداران
تالش کنند ضمن برپایی غرفه هایی در ورودی
شهرها آثار و صنایع دشتی شهرستان را به مسافران
معرفی کنند .وی بر ضرورت ایجاد نشاط و شادابی
در سطح جامعه تاکید کرد و ادامه داد :یکی از برنامه
های اصلی دولت تدبیر وامید اجرای برنامه های
شاد وایجاد نشاط وشادابی در بین مردم است.
نادری تصریح کرد :انتظار داریم شهرداران ضمن
زیباسازی شهرها و اجرای برنامههای مختلف زمینه
حضور بیشتر مسافران نوروزی را در شهرستان
فراهم کنند .در این نشست هر کدام از شهرداران
آخرین اقدامات صورت گرفته در جهت زیبا
سازی شهرها ارائه دادند.

پیام عسلویه :سال نو کم کم با تکیه بر همان عهدهای
پیشین در حال نزدیک شدن است و فضای شهر این
روزها کم و بیش حالی عیدانه به خود گرفته است.
عید شاید برای همه نغمه شادی یا قاصدک بهار و
شروع فصلی تازه در زندگی باشد ،اما هستند افرادی
که هر سال چشم به امید عید میمانند ،تا شاید بتوانند
کمی بیشتر ،سفره خالی خانواده را پر کنند .فروش
عیدانه و بازارچههای نوروزی محل کسب همین افراد
است .جایی که اجناس جدید از راه رسیده و غرفهها
برافراشته میشوند تا هم شهر رنگ و روی عید به
همراه سبزه و ماهی گلی بگیرد ،و هم آنها از کنار آن
رزق و روزی خود را وسعت بخشند .اتفاقی که امسال
در بوشهر کمی دیرتر از هر سال شاهدش بودیم و به
پاس یک و بام دو هوای تصمیم گیری ها غرفه کمی
دیرتر از همیشه برپا می شوند .در این راستا به میان
بازاریان رفته و در روزهای واپسین سال  96با آنها
درباره آنچه این روزها در بازار می گذرد به گفتگو
نشستیم .بازاری که ظاهرا دیگر کمترین شباهتی به
بازار عید ندارد و صدای همه را در آورده است.......
کام مردم دیگر شیرین نیست....

در سال های پیش من در این
ایام روزانه حداقل  50کیلو آجیل
میفروختم در حالی که روز گذشته
و امروز تا این ساعت مجموعا 5
کیلو آجیل از درب مغازه من بیرون
رفته که تقریبا برای من مغازه دار
یک شکست است
می گویند ایرانی ها از هرچه بگذرند از آجیل و
شیرینی شب عید نمی گذارند! با این پیش زمینه سری
به یکی از شیرینی و خشکبار فروشی های شهر رفتیم
و در ساعاتی که خیال می کردیم از همیشه شلوغ
تر است با او در ارتباط با مقایسه بازار امسال و سال
گذشته به گفتگو نشستیم .صابر  42ساله با اشاره به
اینکه این روزها شبیه هر زمانی به جز عید است،
گفت« :اگر بخواهم وضع را با سال گذشته مقایسه
کنم بازار چندان تغییری نکرده است اما اگر بخواهم
نگاهی کلی به چند سال فعالیتم در این صنف داشته
باشم باید بگویم به هیچ وجه اوضاع خوب نیست .در
سال های پیش من در این ایام روزانه حداقل  50کیلو
آجیل میفروختم در حالی که روز گذشته و امروز تا
این ساعت مجموعا  5کیلو آجیل از درب مغازه من
بیرون رفته که تقریبا برای من مغازه دار یک شکست
است .باید بپذیریم قدرت خرید مردم واقعا پایین آمده
و حتی بعضا من امسال مشتری هایی دارم که آجیل
را به اقساط  5-4ماهه می برند! شاید باورتان نشود
اما یکی از آنها معلم است و توان خرید آجیل مورد
نیاز امسال را با توجه به شرایطش ندارد .خب من هم
مشکلی ندارم و به اقساط می دهم اما واقعا اینگونه
برای من هم سود چندانی ندارد .باز خدا را شکر می
کنم مغازه متعلق به خودم است و گرنه باید با این
میزان درآمد تعطیلش می کردم .البته به غیر از اینکه
مردم قدرت خرید ندارند بعضا هم دیگر از بوشهر
خرید نمی کنند یعنی سراغ دارم که الزام دارند آجیل
هایشان را از تهران یا حداقل شیراز خریده تا در برابر
مهمانان دیگر کم نیاورند و این هم از دیگر بدبختی
های ماست که همشهری های ما حمایتی از کسبه
نمی کنند و همان جنس را بعضا گرانتر از شهر دیگر
می خرند! در کل کام مردم دیگر آنقدر تلخ شده که با
شیرینی و این جور چیزها هم شیرین بشو نیست»...
 50 درصد افت فروش داشتم
خرید لباس عید شاید یکی دیگر از رسوم باقی مانده

ما در این سال ها باشد .رسمی که همیشه باعث رونق
بازار و صنف پوشاک در نزدیکی های عید می شد و
به تعبیری بازار را تکانی جدی می داد .در همین راستا
محمد  28ساله که سال هاست در مغازه پدری به این
شغل مشغول است آمار جالبی از فروشش به نسبت
سال گذشته به ما می دهد .وی می گوید« :به نسبت

خود مردم بوشهر هم که الحمدالله
بعضا پیششان زشت بوده که از
اینجا خرید کنند و الزام دارند بروند
شیراز و تهران و دیگر شهرها و
اجناس را با جنس و قیمت مشابه
از آنجا بخرند
سال گذشته تا این لحظه  %50افت فروش داشتم که با
توجه به وضعی که میبنید بعید می دانم اتفاق خاصی
هم در این رابطه بیفتد .اینکه مردم خیال می کنند در
عید مهمانان نوروزی که بیایند اوضاع مغازه داران
بوشهری بهتر می شود یک خیال کامال خام است
و اصال مسافران نوروزی در بوشهر خرج نمی کنند
که بخواهند از ما در پاساژ پوشاک بخرند .خود مردم
بوشهر هم که الحمداهلل بعضا پیششان زشت بوده که
از اینجا خرید کنند و الزام دارند بروند شیراز و تهران
و دیگر شهرها و اجناس را با جنس و قیمت مشابه
از آنجا بخرند.اوضاع بازار اصال خوب نیست و تازه
ما از قدیمی ها هستیم و مشتری های خاص خود
را داریم اما به عنوان مثال اگر من سال  5 92،سری
ده تایی شلوار کتان در  5رنگ را طی  15روز در
اسفندماه تمام می کردم اکنون این میزان تا بعد از عید
هم به فروش نمی رسد و این برای بازار بوشهر حکم
ورشکستگی را دارد .به همین دلیل هم می بینید که
هیچ مغازه استیجاری بیش از یک سال جز در موارد
خاص ،عمر نکرده و تخلیه می کند چون اصال کرایه
ها با فروش نمی خواند و این ماه منتهی به عید که به
قولی بهترین زمان فروش ما در کل سال است دو سه
سالی می شود ماهیت خود را از دست داده و فروش
در این روزها به کمترین حد خود رسیده است».

 مردم مجبورند برای بچه هایشان لباس بخرند!
مزدک  27ساله اما ظاهرا بهتر از باقی هم قطاران است.
وی که می گوید از  11سالگی در این مغازه کار می
کرده و اکنون صاحب مغازه شده اوضاع بازار را بد
نمی داند و از کلمه خدا را شکر استفاده می کند .وی
البته بر افت فروش صحه می گذارد اما می گوید:
«اوضاع فروش چندان بد نیست .خب اینکه قدرت
خرید کمتر شده و یا مردم ترجیح می دهند از کالن
شهرها خرید کنند ،واقعیت این روزهای بازار است
اما چون کار من پوشاک کودکان است اوضاع کمی
بهتر است و راستش والدین با تمام دست تنگی ها باز
هم مجبورند حداقل برای کودکانشان لباس نو بخرند

و این باعث می شود ما فروش متوسطمان را داشته
باشیم اما اینکه فروش افت کرده و مثل سال های
گذشته نیست ،واقعیت محض است .با این شرایط
معموال بعد از عید بسیاری از این مغازه های پاساژ
مار را تعطیل کرده و مغازه را پس می دهند چون یک
سال به امید فروش عید نشسته اند و بعد در آخر هم
پیشبینی هایشان درست از آب در نیامده و با ضرر
شغل عوض می کنند».
 گپی با دست فروش انتهای خیابان آخر
آخرین ایستگاه اما جاییست که فروشنده ای جوان
بساطش را کنار خیابان پهن کرده و به دنبال روزی
صبح را شب می کند .خودم را که معرفی می کنم
ابتدا شرط می کند عکس نگیرم .با قبول این مسئله
شروع به صحبت می کند .می گوید کارگر است و
این بساط هم مال او نیست و ده درصد فروش سهم
روزانه اش است .وقتی از او می پرسم فروش چطور
است ،می گوید« :واال من در مغازه هم کار کردم ولی
فروش اینجا بهتر است .یعنی بخاطر قیمت و این
جور چیزها مردم ارحت تر خرید می کنند .حتی یک
مشتری داشتم که رویش نمی شد تا کنار خیابان خرید
کند اما چون جنس را پسندیده بود قرار شد آخر شب
بیاید و خرید کند .در کل دست فروش ها فروششان

اما چون کار من پوشاک کودکان
است اوضاع کمی بهرت است و
راستش والدین با متام دست
تنگی ها باز هم مجبورند حداقل
برای کودکانشان لباس نو بخرند
و این باعث می شود ما فروش
متوسطامن را داشته باشیم
بد نیست اما اکثر اجناس مال خودشان نیست و از
کسی گرفته اند و آمدند بساط کردند تا حقوقی اندک
دریافت کنند .اما در کل این روزهای منتهی به عید
بازار یک تکانی خورده و مثال دخل شب گذشته ما
 200هزار تومان بیش از شب قبل تر بود و خب این

هم به نع صاحبا جنس و هم ماست که شب عیدی نان
بیشتری را سر سفره پدر و مادر ببریم»....
واقعیت این است که در شهر حال و هوا چندان
عیدانه نبود .البته این نه به جیب و حال مردم بلکه
به فضای شهری باز می گشت که چند صباحیست
شهردار ندارد و تالش ها تا کنون برای نشاندن فردی
بر کرسی شهرداری موفقیت آمیز نبوده تا به نوعی
مرکز استان نتواند در فضاسازی شهری به مناسب عید
نوروز چندان موفق عمل کند .اتفاقی که امیدواریم در
زمان کمی که تا پایان سال باقی مانده با تغییراتی مواجه
شده و شرایط را به سمتی ببرد که حا ِل دل مردم بوشهر
بیش از پیش «عیدانه» شود.

