
 آغاز فصل مدرسه پس از دو سال از پشت سر گذاشتن 
دوران شیوع ویروس کرونا و تحصیل مجازی، رنگ و بوی 
دیگری به ماه مهر داده است. تکاپوی خانواده ها برای خرید 
لوازم التحریر ، کیف و لباس فرم و سایر ملزومات مدرسه 
علت  به  پیداست  که  گونه  این  اما  دارد،  جدیدی  معنای 
قیمتی  یافتن  برای  تکاپو  این  قیمت،  زیاد  بسیار  افزایش 
خرید  در  خانواده ها  ناتوانی  تا  قبلی ست  جای  از  ارزان تر 
باز ندارد یا مقابل  از تحصیل  لوازِم ملزوم، فرزندی را  این 

همکالسی هایش تحقیر نشود.
لوازم التحریر  به  ناگهانی قیمت ها در این سال ها،  افزایش 
هم رحم نکرده و در حال تاختن به این صنف است، صنفی 
تابستان، جان  پایان  به  نزدیک شدن  با  و  بوده  فصلی  که 
به  را  و خریدها  مانده  نیمه جان  اکنون  ولی هم  می گرفته 
دو  به  نسبت  نه  البته  است.  رسانده  پیش  سال های  نصف 
به  نیاز  و  بود  مجازی  صورت  به  آموزش  که  گذشته  سال 
خرید لوازم التحریر نو نبود، چون رقابتی احساس نمی شد، 
اما امسال بعد از پایان تعطیالت و بازگشایی مدارس، مردم 
اما زمان  لوازم التحریر  شور خاصی دارند  نسبت به خرید 
مراجعه به بازار و برخورد با قیمت ها، به خرید اقالم ضروری 

اکتفا و شاید دست خالی به خانه برگردند.
کاش شرمنده فرزندانم نشوم

فروشگاه ها  به  لوازم التحریر   خرید  برای  که  والدینی  با 
نداشتند  خوبی  روز  و  حال  کردیم،  گفتگو  بودند  آمده 
چه  این  کشید.  سوت  »َسَرم  می نالیدند:  گرانی  از  و 
می شود  مگر  می گویند.  فرشندگان  که  قیمت هایی ست 
یهویی مداد 2000تومانی، 6000 تومان شود. دفتر 12هزار 
تومانی 40 هزار تومان. اصال منصفانه نیست، لوازم التحریر، 
به  این  درآورده،  تومان  300هزار  از  سر  پسرهایم  از  یکی 
پیش  کوچک ترم  پسر  است،  کیفش  و  فرم  لباس  از  غیر 
دبستانی ست، خرید لوازم او بیش از 700هزار تومان شده. 
بنابراین تمام سعی من این است که بتوانم وسایل ضروری 
را تهیه کنم که فرزندانم در شروع سال تحصیلی از مدرسه 
جا نمانند. چون واقعا با حقوقی که می گیرم، قدرت خریدم 
بسیار پایین آمده است. فقط می خواهم شرمنده فرزندانم 

نشوم.«
هر فروشگاهی، یک قیمت

یا  لوازم التحریر می شود  قیمت  روی  نظارتی  دانم  »نمی   
است،  قیمت  یک  فروشگاهی  هر  در  دفتر،  مارک  یک  نه. 
اصال قیمت ها با هم یکسان نیستند. من هم مجبورم که از 
مغازه ها قیمت بگیرم تا هر کجا ارزان تر باشد خرید کنم، 
وقتم هدر می رود ولی پولم نه. چون در آوردن پول خیلی 

سخت شده، خدا رحم کند به خانواده هایی که دو،سه دانش 
آموز دارند.«

خدا را شکر نمایشگاه باز شد
نمی  که  نه من  وگر  باز شد.  نمایشگاه  که  را شکر  »خدا 
توانستم لوازم التحریر برای فرزندانم بخرم. هر چند که در 
پایین هم  اما قیمت  بودند  نمایشگاه هم قیمت ها متفاوت 

بهتر از مغازه های سطح شهر می شد پیدا کرد.«
خیلی از والدین دست خالی از مغازه می روند

سراغ فروشندگان مغازه های لوازم التحریر  در سطح شهر 
افزایش پیدا کرد، قیمت دفتر را  رفتیم. »قیمت کاغذ که 
به چشم  افزایش قیمت خیلی  این  اما  برد  باال  امسال  هم 
می آید. به عنوان مثال دفتری که سال گذشته فروش آن 
12 هزار تومان بوده امسال قیمت خرید آن 18 هزار تومان 
شده حاال اگر سود مغازه دار را هم به این مبلغ اضاف کنیم 
بیش از 20 هزار تومان می شود. البته این نوع دفتری ست 
برابر  سه  دو  از  بیش  مارک ها  از  برخی  متوسط،  قیمت  با 

افزایش قیمت پیدا کرده اند. 
البته تعداد افرادی که به این جا مراجعه می کنند متقاضی 
خرید دفترهای فانتزی و طرح دار هستند و افزایش قیمت 
برای شان مطرح نیست و با آن کنار می آیند اما افرادی که 
به دنبال لوازم التحریر با قیمت مناسب هستند، یا یکی دو 
قلم جنس می خرند یا دست خالی از مغازه بیرون می روند 
و این اصال برای من خوشایند نیست اما این افزایش قیمت 
اجناس  قیمتی  با چنین  و مجبوریم که  بوده  ما هم  برای 

مغازه را بفروشیم.«
»برپایی نمایشگاه در این فصل، خیلی به ضرر مغازه های 
لوازم التحریر  سطح شهر است. مغازه هایی که سراسر سال  

فروش  که  می نشینند  مدارس   شروع  فصل  امید  به  را 
سال شان را در این دو ماه داشته باشند با باز شدن نمایشگاه 
باید ضرر زیادی را متحمل شوند. باید مسووالن به فکر ما 

هم باشند.« 
 بهت زده شدیم

و  زمانی که جنس سفارش می دادم  نمی شود،  »باورتان 
زده  بهت  لحظه  چند  برای  دیدم،  که  را  قیمت ها  فاکتور 
قیمت هایی که طی یک سال چنین  این  از  و  بودم  مانده 
بودم. اصال  پیدا کرده  بودند، چه حالی  پیدا کرده  افزایش 
قابل درک نیست. قیمت برخی اقالم 4 تا 5 برابر شده است 
و همین موضوع باعث شده خانواده هایی که به عنوان مثال 
یکی دو بسته مداد یا خودکار می خریدند حاال به یک یا دو 
عدد مداد یا خودکار اکتفا می کنند تا فقط نیاز فرزندشان 
را برای شروع سال برطرف کنند. اما مشکل اینجاست که با 
قشری سر و کار داریم که بیشتر تنوع طلب هستند و به فکر 
خانواده ها  از  به همین خاطر خیلی  نیستند  والدین  جیب 
برای شان خرج  مبادا  تا  اینجا می آیند  به  فرزندشان  بدون 

تراشی شود.«
برای تعدیل قیمت بازار، نمایشگاه را برپا می کنیم

تجارت   و  معدن  و  اداره صنعت  رییس  اما صحبت های  و 
درباره ی این موضوع چنین بود: »روز سه شنبه همین هفته 
اتحادیه لوازم التحریر  جلسه ای مبنی  با رییس  قرار است، 
بر موجودی لوازم التحریر در بازار و مسایلی دیگر مربوط به 

این موضوع گذاشته شود.«
عرب پور در رابطه با برپایی نمایشگاه ادامه داد: »همیشه 
نمایشگاه  بازار،  در  لوازم التحریر   قیمت  تعدیل  جهت  در 
پاییزه برپا می شود که امسال به دلیل استقبال همشهریان 

چند روز دیگر هم تمدید شد. مسلما قیمت ها در نمایشگاه 
پایین تر است چون برخی اقالم از آن طرف مرز می آیند و 

قیمت پایین تری دارند.«
نمایشگاه ضربه ی بزرگی به صنف لوازم التحریر  زده

فروش  کتاب  اتحادیه  مسوول  پورفریدونی،  حسین  اما  و 
نمایشگاه  »برپایی  که:  بود  معتقد  چنین  لوازم التحریر   و 
شهر  سطح  لوازم التحریر  فروشگاه های  به  مهلکی  ضربه ی 
زده است. این اتحادیه دو سه سال به دلیل شیوع ویروس 
نمایشگاه، وضع  برپایی  با  امسال هم  و  بوده  تعطیل  کرونا 
چندان خوبی ندارد. به طوری که فروش این صنف همانند 
ماه های اردیبهشت و خرداد و شاید هم بدتر از آن است.« 

افرادی  که  بی انصافی ست  »خیلی  گفت:  پورفریدونی 
اما  مشغولند  دیگری  شغل  به  سال  ماه های  تمام  که 
غرفه  نمایشگاه ها  در  می شود  که  مدارس  بازگشایی  زمان 

می گیرند و لوازم التحریر می فروشند.
فکر  به  بیشتر  که  نبود  بهتر  بومی.  غیر  افرادی  هم  آن   
ضرر  به  راضی  و  بودیم  خودمان  شهرستان  در  صنف  این 
و زیان آن ها نبودیم.همشهریان تصور می کنند که جنسی 
که در نمایشگاه خریداری می کنند ارزان تر است اما نمی 
دانند که اجناسی طرح و قالبی و با کیفیتی بسیار پایین 
خریداری کرده اند.  اقالمی که تصور می شود مارک هستند 
اما با جاانداختن حروفی، به عنوان مارک و با قیمتی ارزان تر 
فروخته می شوند حاال این قیمت واقعی آن مارک که نیست 
چرا که باید برای غرفه دار هم سودی داشته باشد به هر 
جنس  این  اینکه  جز  به  دارد  هزینه  غرفه،  داشتن  حال 

تقلبی باشد هیچ جوره چنین سودی نخواهد داشت.
نمایشگاه یا جمعه بازار 10 روزه

البته موضوع دیگری هم هست این اجناس بیشتر چینی 
هستند و غرفه دار با چک به راحتی می تواند این اجناس 
باید حتما نقد خریداری  اما جنس اصل  را خریداری کند 
شود و این گونه نیست که تولیدکننده از تهران بیاید و با 
این قیمت در نمایشگاه اجناسش را بفروشد، اجناس غیر 
اصل هستند که با احتساب این موارد، بسیار گران تر دست 

خریدار را می گیرد.
 این نظر کارشناسان ما هم هست. پس بهتر است جنس 
بهانه ی  به  اینکه  نه  ارایه شود  به شهروندان  اصل و خوب 
دست  کیفیتی  نوع  هر  با  اجناسی  نوع  هر  بودن،  ارزان 
شهروندان داد و این گونه تصور کرد که مسووالن به فکر 
بومی اند  غیر  اکثرا  غرفه ها  این  فروشندگان  مردم هستند. 
به راحتی در  از آن ها جواز هم ندارند ولی  که حتا برخی 
نمایشگاه غرفه دار شده اند. از نظر من این نمایشگاه بیشتر 
شباهت به جمعه بازاِر ده روزه ای دارد که به 15 روز تمدید 

شده است.« 

بوی ماه مهر با بی مهری بازار لوازم التحریر  روبروست:

افزایش سرسام آور قیمت لوازم تحریر
        لیال گلزاری

  عکس: سید محسن فروزنده

مدیرکل آموزش و پرورش کرمان:
نرخ سرویس مدارس تا پایان
 سال تحصیلی تغییر نمی کند

استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل  علینقی:  محمود 
کرمان با بیان این که همۀ مدارس دولتی تحت پوشش 
برای  خانواده ها خواست  از  رفت وآمد هستند،  سرویس 
ثبت نام  سپند  سامانۀ  در  مدرسه،  سرویس  از  استفاده 
رانندگان  این که  بر  تاکید  با  همچنین  رضایی  کنند. 
پوشش  و  باشند  باصالحیت  باید  مدارس  سرویس 
که  »نرخی  افزود:  باشند،  داشته  مناسبی  برخورد  و 
برای سرویس مدارس مصوب شده است تا پایان سال 

تحصیلی افزایش نمی یابد«.
صدور  خصوص  در  است  »شایسته  کرد:  بیان  وی 
برچسب برای خودروهای سرویس مدارس اقدام شود«.

رضایی با بیان اینکه ارزیابی وضعیت سرویس مدارس 
»رانندگان  شد:  یادآور  شود،  انجام  سال  طول  در  باید 
و  پوشش  و  باشند  باصالحیت  باید  مدارس  سرویس 
مدرسه  سرویس  چراکه  باشند  داشته  مناسبی  برخورد 
هم یک کالس درس سیار است و در تربیت دانش آموزان 

بسیار نقش دارد«.
استان کرمان گفت: »باید  مدیرکل آموزش و پرورش 
گزارش جلسات کارگروه مادۀ 18 به شورای ترافیک هم 
مصوب  مدارس  سرویس  برای  که  نرخی  شود،  ارسال 
شده دیگر تا پایان سال تحصیلی افزایش قیمت نخواهد 

داشت«.
مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان:

۶۰۰ کالس درس طی سال تحصیلی 
جدیدبه بهره برداری می رسد

مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان از بهره برداری 
از 600 کالس در سال تحصیلی جدید در استان کرمان 
دادگستری  کل  رئیس  با  دیدار  در  هدایتی  داد.  خبر 
نوسازی  اقدامات  از  یکی  اظهارداشت:  کرمان  استان 
در  آموزشی  فضای های  توسعه  کرمان  استان  مدارس 
مناطق محروم استان است که در همین راستا 2 مدرسه 
12 کالسه در زمینی به مساحت هفت هزار مترمربع در 
محله صنعتی در دست ساخت است.وی افزود: یکی از 
این مدارس در سال جاری به بهره برداری خواهد رسید 
از  استفاده  امکان  کرمان  شهر  حاشیه  آموزان  دانش  و 
 600 کرد:  عنوان  داشت.هدایتی  خواهند  را  مکان  این 
کالس درس در هفته جاری در استان کرمان به بهره 
پذیرای  جدید  تحصیلی  سال  طی  و  می رسد  برداری 
دانش آموزان خواهد بود.وی گفت: ده ها پروژه مدرسه 
سازی در استان در دست اجرا است که مطابق با زمان 

بندی به بهره برداری می رسند.

    خبر
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