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 مسؤولو الجمعيات التعاونية: من يفكر في رفع 
ثمن سلعة فليولِّ وجهه قِبَل لجنة األسعار 

 أكد بعض مســــؤولي اجلمعيات التعاونية 
انهم يتبعون سياسة حازمة حيال ظاهرة ارتفاع 
األسعار، وذلك من خالل مراقبة السلع بصورة 
مستمرة في األسواق املركزية والفروع، والتأكد 
من صالحيتها ووزنها، وكذلك االلتزام بقرارات 
احتاد اجلمعيات التعاونية وجلنة مراقبة األسعار 
التي تقضي بعدم السماح برفع اي سلعة داخل 
التعاونيات دون الرجوع إليها وأخذ كتاب مختوم 
منها في هذا الصدد. في البداية، شــــدد رئيس 
مجلس إدارة جمعية سلوى التعاونية، أحمد 
العبيان، على ان جمعية ســــلوى تقوم بعمل 
تفتيش داخلي بصورة دورية على األســــعار 
وأوزان السلع في السوق املركزي والفروع، حيث 
ان هناك قسما مختصا بذلك في اجلمعية، الفتا 
الى انه لم يتم رصد اي من املخالفات من قبل 
الشركات املوردة قبل عيد األضحى املبارك، وقال: 
ان هناك إجراءات شديدة ستتخذ بحق جميع 
من تســــول له نفسه التالعب على املستهلكني 
ورفع األسعار او التالعب بها، مضيفا ان هناك 
مقارنات باستمرار بني أسعار السلع في اجلمعية 
وأسعارها في اجلمعيات التعاونية املجاورة، 
عالوة على عمل مقارنة شــــبه يومية ألسعار 
اخلضار والفواكه في اجلمعيات املجاورة حفاظا 
على جذب الزبائن وتقدمي أفضل األسعار لهم.

  وقال العبيــــان: ان اجلمعية قامت بإطالق 
أول مهرجان لإللكترونيات يوم السبت املاضي 
بالتعاون مع كبرى الشــــركات املتخصصة في 
األجهزة الكهربائية واإللكترونية بأسعار تنافسية 
تخفيفا عن أهالي املنطقة من الذهاب الى املجمعات 
واألسواق اخلاصة باألجهزة الكهربائية، اضافة 
الى استمرار مهرجان لوازم البر والرحالت والذي 
تباع فيه السلع بسعر التكلفة، كما انها تقوم 
بإطالق مهرجانات تسويقية تناسب املواسم، 

سواء من حيث حاجة الناس لها مثل مهرجان 
القرطاسية او بالتزامن مع قدوم شهر رمضان 
املبارك، اضافة الى العروض التسويقية املميزة 
التــــي تقام بصورة دورية مرتني في الشــــهر، 
بحيث تالئم نزول الرواتب الشهرية للموظفني 
واملتقاعدين، ما القى استحسانا الفتا من قبل 
املستهلكني من جميع املناطق املجاورة ملنطقة 
سلوى، التي تصل نسبة التخفيضات في بعضها 
الى ٨٠٪، مشيرا الى ان اجلمعية بصدد إطالق 
املزيــــد من هذه املهرجانــــات عقب االنتهاء من 
عطلة عيد األضحى املبارك. أما رئيس مجلس 
إدارة جمعية عبداهللا املبارك التعاونية، سيف 
املويزري، فأكــــد ان اجلمعية بصــــدد انتهاج 
خطوة تســــويقية مميزة لتخفيف العبء عن 
املستهلكني وتوفير أفضل أنواع السلع واملواد 
الغذائية واالستهالكية بأرخص األسعار. وفي 
هذا السياق، ستقوم اجلمعية بعمل مهرجانات 
تسويقية ضخمة تستهدف حتطيم األسعار على 
السلع التي حتتاجها ربة األسرة بصورة يومية 
ومتكررة، الفتا الى ان اجلمعية حتارب الغالء بكل 
أشكاله وتسعى الى تخفيف حدته عن املستهلك، 
السيما من خالل عمل مهرجان للخضار والفواكه 
أســــبوعيا، وكذلك إقامة مهرجانات تسويقية 

بصورة دورية.
  وأشــــار املويزري الى ان اجلهات املسؤولة 
معنية بحماية املستهلك ليس فقط من جشع 
التجار وطمعهم وتالعبهم في أســــعار السلع، 
بل انها ايضا مسؤولة بصورة كاملة عن صحة 
املواطن واملقيم وعن األمن الصحي في البالد، 
معتبرا ان الكشف عن حلوم فاسدة في اآلونة 
األخيرة يســــتدعي انتباه وإجــــراءات حازمة 
وعقوبات رادعة لكل من يفكر في التربح املادي 

على حساب صحة اآلخرين. 

 محمد راتب
  اســـتنكر عدد من املواطنني واملقيمني ارتفاع اسعار بعض السلع 
الغذائية واالستهالكية قبيل قدوم عيد االضحى املبارك، واتهم بعضهم 
وزارة التجـــارة بالتواطؤ مع التجار واملوردين وغض الطرف عنهم 
ازاء ما يتملكهم من جشع وطمع وتكسب غير مشروع على حساب 
املســـتهلكني. وتســـاءل الكثير: الى متى سنبقى ضحية هذه املهزلة 
والتي لم جتد لهـــا حال حتى في أروقة مجلس االمـــة؟ وقالوا: لقد 
خفتت اصوات النـــواب وتصريحاتهم ضد التاجر، وكأن اليأس من 
وجود تدابير فاعلة قد سيطر على من ميثلنا من الشعب، السيما ان 
ســـعر الطماطم مازال مرتفعا رغم كل االصوات التي تعالت في هذا 
اخلصوص. «األنباء» جالت في بعض االسواق املوازية واجلمعيات 
التعاونيـــة لتقف على مالمح ظاهرة غالء متوقعة قبل قدوم العيد، 
تزامنا مع ارتفاع أســـعار اخلرفان من قبل جتارها استغالال حلاجة 
النـــاس لها لتقدميها قرابني هللا تعالى وأضاحـــي ملا فيها من االجر 

العظيم واملثوبة عند اهللا عز وجل.
  حالة يأس من «التجارة»

  في البداية، اكد صالح الفيلكاوي والذي التقيناه في سوق جيان، 
ان بعض االسواق املوازية باتت تشكل عالجا ناجعا من حمى الغالء 
التي يتعرض لها املتسوقون في بعض اجلمعيات التعاونية، الفتا الى 
انه وبشكل عام يوجد انخفاض في االسعار عن بقية االسواق، حيث 
ان ادارات تلك االسواق املوازية تقوم بصورة دورية وألكثر من مرة 
خالل الشهر بعمل تخفيضات على الكثير من االصناف، السيما التي 
نحتاجها للطبخ واالستهالك اليومي، وهو االمر الذي نفقده في بعض 

اجلمعيات التعاونية املتكاسلة عن عمل املهرجانات التسويقية.
  وتساءل الفيلكاوي: الى متى سنبقى ضحية جشع التجار والذي 
لـــم جند له دواء حتى في أروقة مجلس االمة؟ وقال: ان هذا ليس له 
اال اجابة واحدة، وهي حالة اليأس التي انتابت بعض اعضاء مجلس 
االمة من وزارة التجارة التي تضع يدها في يد التجار ضد املستهلك، 
الفتا الى ان اكبر دليل على ذلك، هو انها تقتطع من أرباح السلع في 

اجلمعيات التعاونية ما يقارب النصف لتدعم بها التجار.
  األسواق الموازية أفضل

  أما أميرة ابراهيم، فتعتبر ان االسعار في االسواق املوازية أفضل 
من بقية منافذ التسوق االخرى، وقالت: ان هذه هي املرة االولى التي 
أتسوق فيها من االسواق املوازية، ولفتت الى ان العروض التسويقية 
على املواد الغذائية تســـتقطب املستهلك بصورة اكثر، مما يجعلنا 

نفضلها على غيرها من اجلمعيات.

انخفاض اسعار السلع في بعض االسواق الكبرى يشده الى التسوق 
منها، نظرا ألنها حترص على عمل املزيد من العروض التسويقية، 
كما انها توفر للمستهلك جميع البضائع والسلع التي يحتاج اليها 

حتت سقف واحد.
  وقال أبوعبداهللا: ان سياسة التسويق في تلك االسواق افضل مما 
هي في بعض اجلمعيات التعاونية، كما ان طريقة عرض السلع تغدو 
بصورة جذابة للمستهلك، وكذلك توفير املمرات الواسعة ومواقف 

  وقالت: ان املالحظ هو وجود ارتفاع في االسعار خالل هذه الفترة 
قبل عيـــد االضحى مقارنة بنفس الفترة من العـــام املاضي، اما في 
االسواق املوازية فهي في املتوسط مقارنة مبا هي عليه في اجلمعيات 

التعاونية أو االسواق االخرى.
  سياسة التسويق أكثر جذبًا

  من جانبه، ذكر أبوعبداهللا وهو مساهم في جمعية تعاونية، ان 

السيارات، كما ان محصلة التوفير تكون أكثر بالنسبة له.
  األضاحي ارتفعت

  أبومشاري ذكر ان االســـعار ترتفع بطبيعتها قبل قدوم االعياد 
واملواســـم، الفتا الى ان االســـعار في بعض االسواق املوازية أفضل 
بكثير من بعض اجلمعيات التعاونية، وقال ان هناك أسواقا مميزة 
مثـــل جيان وكارفور ولولو هايبـــر. ونفى ان تكون هناك زيادة في 
االسعار عل ى السلع الغذائية واالستهالكية قبل عيد االضحى املبارك، 
اللهم باســـتثناء االضاحي، وذلك تزامنا مع قرب موسم االضاحي، 
مشيرا الى ان التجار لم يستجيبوا بالصورة الكاملة الحتاد اجلمعيات 
التعاونية، وبالتالي، مازال االمر بحاجة الى املزيد من احلزم من قبل 

وزارة التجارة.
  كسر االحتكار ولجم التجار

  أم بدر، أرجعت اقبال املستهلكني على سوق كارفور وبعض االسواق 
املوازية االخرى الى انها اكثر جودة وأقل أســـعارا، مؤكدة ان هناك 
موجة ارتفاع في االســـعار بدأت مالمحها تظهر قبيل عيد االضحى 
املبارك، وجتلى ذلك في جميع السلع الغذائية واالستهالكية، وقالت: ان 
التجار استغلوا حاجة الناس الى بعض السلع وقاموا برفعها بصورة 
غير مبررة، مطالبة وزارة التجارة بتطبيق قانون كســـر االحتكار 
والسماح للتجار باستيراد السلع واملاركات احملتكرة لعقود من الزمن، 
مما سيذكي روح املنافسة ويعمل على تخفيف االسعار وكسر حدة 
الغالء املصطنع. ولفتت الى انها تفضل التســـوق من هذه االسواق 
ومن اجلمعيات التعاونية التي تقوم بعمل مهرجانات تسويقية جادة 
لتخفيض االسعار، داعية الى اقامة املزيد من املهرجانات والعروض 
واحلرص على اجلودة العالية. واستنكرت أم بدر حدوث تفاوت في 
االسعار بني اجلمعيات التعاونية، داعية اجلهات املعنية الى توحيد 

االسعار في اجلمعيات، حماية للمستهلك.
  الطماطم مازالت باهظة الثمن

  أم أحمد ذكرت ان االسعار في كارفور اقل من الكثير من اجلمعيات 
التعاونيـــة، حيث انك جتد نفـــس املنتج متاما ولكن ســـعره اقل، 
واستشـــهدت على ذلك مبثال ان كرتونة املوز اقل في سوق كارفور 
من سوق الشـــبرة، كما ان هناك فارقا في االسعار على بقية السلع 
الغذائية واالستهالكية. وأشارت الى انها تفضل هذه االسواق، الفتة 
الى ان اغلب االســـعار مرتفعة بصورة عامة، ولم تزد بسبب قدوم 
العيد، وقالت: ان الطماطم مازال ســـعرها مرتفعا سواء في االسواق 

املوازية أو في اجلمعيات التعاونية. 

 أسعار الطماطم مازالت مرتفعة 

 أم بدر تتسوق  أميرة ابراهيم وجولة في أحد األسواق 
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 طالبوا نواب األمة بتفعيل قانون كسر االحتكار ولجم التاجر الجشع


