شکر  3400توماین به ابزار آمد
برخـی فروشـگاههای بـزرگ در پـی توزیـع گسـترده شـکر در بـازار ،از چهارشـنبه
گذشـته شـکر  3400تومانی به مشـتریان عرضه میکنند .این در حالی اسـت که
قیمـت شـکر طـی چند هفتـه گذشـته افزایش یافتـه بود.
بـا عرضـه شـکر تنظیم بـازاری ،قیمت شـکر در برخـی فروشـگاهها  ،کیلویی۳۴۰۰
تومـان عرضه میشـود.
هفتـه گذشـته دبیـر انجمـن صنایع قند و شـکر گفت :یک میلیـون و  ۶۰۰هزار تن
شـکر تا آخر شـهریور به بازار کشـور تزریق میشـود که بخشـی از آن تولید داخل
اسـت و بخش زیاد آن واردات خواهد شـد.
وی اضافـه کـرد :از آنجایـی کـه واردکننـدگان تعهد محضـری میدهند که قیمت
شـکر وارداتـی را بـه کیلویـی  ۳۴۰۰تومـان عرضه کنند ،قیمت شـکر طی چند روز
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آینده متعادل خواهد شـد و باید به همان قیمت مصوب سـتاد تنظیم بازار برگردد.
مدیرعامـل شـرکت بازرگانـی دولتـی هم هفته گذشـته گفت :در چند روز گذشـته
بیـش از  ۲۰هـزار تـن بـا قیمـت مصوب  ۳۴۰۰تومـان به بازار عرضه شـده و فروش
آن در میادین و فروشـگاههای منتخب آغاز شـده اسـت.
مدیـرکل دفتـر برنامهریـزی تامیـن ،توزیع و تنظیم بـازار وزارت صنعـت هم با بیان
اینکـه از روز اول مـاه رمضـان شـکر تنظیـم بـازاری در میادین میـوه و ترهبار توزیع
میشـود ،افـزود :تـا کنـون  ۱۵۰تـن شـکر تنظیـم بـازاری تحویـل میادیـن میوه و
ترهبار شـده اسـت.
یـدا ...صادقـی رئیـس سـازمان صنعـت اسـتان تهـران هـم قـول داده بـود کـه طی
روزهـای آتـی بازار شـکر متعـادل شـود/.فارس

آخرین وضعیت قیمت و توزیع اقالم اساسی در ماه مبارک رمضان

در ابزار چه یمگذرد؟

چنـدی پیـش بـود کـه اسـحاق جهانگیـری معـاون اول رئیـس جمهـور در سـخنانی تلویحـ ًا بـه احتمال بازگشـت نظـام کوپنی بـه اقتصاد ایران اشـاره کـرد .وی گفـت :با توجه به شـرایط
معین حسین پور
جدیـد اقتصـادی دو بحـث ایجـاد شـده اسـت .بـه سـمت محدودیتهای بیشـتری داریم پیـش میرویم ،پس احتمـاالً نقش دولت پر رنگتر میشـود .شـاید مجبور شـویم در برخی کاالها
روزنامهنگار
بـه سـمت سـهمیه بنـدی و کوپنـی شـدن پیـش برویـم .ایـن نظری اسـت که در دولـت و خـارج از دولت طرفـدار دارد .پیش نیازش این اسـت کـه دولت خـودش دوباره وارد یکسـری از
فعالیتهـای اقتصـادی شـود .البتـه کوپنـی شـدن یـا بـه عبارت واضحتر سـهمیهای شـدن کاالهای اساسـی اتفاقی اسـت کـه در عمل در برخی از بازارها پیشـتر رخ داده اسـت .جهـش قیمت ارز و تصمیـم دولت برای
حـذف اختصـاص دالر  4200تومانـی بـرای واردات گوشـت و سـایر اقلام اساسـی ،اثـر خـود را بـر بسـیاری از بازارها گذاشـته اسـت .در این شـماره قصد داریم بـه تحوالتی که در هفتههـای اخیر در بـازار برخی از
کاالهـا افتـاده اسـت بپردازیـم و آخریـن وضعیـت قیمتی برخـی از کاالهای مهم در سـبد خانوار را بررسـی کنیم.
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ورود سـازمان حمایـت و برخـورد بـا گـران فروشـان یـک ضرورت
به شـمار مـیرود.
طالکـش دبیـر کل کانون پرورش دهنـدگان مرغ تخم گذار قیمت
تمـام شـده هـر کیلـو تخـم مرغ با نـرخ مصـوب را  ۷هـزار و ۸۳۰
تومـان اعلام کـرد و گفـت :ایـن در حالی اسـت که اگـر مرغداران
نهادههـای مـورد نیـاز را با نـرخ آزاد از بازار خریـداری کنند ،قیمت
تمـام شـده بـه رقمـی حـدود  ۹هـزار و  ۷۰تومان افزایـش مییابد
کـه نـرخ موجود در بازار بیانگر زیان چشـمگیر مرغداران در فروش
هـر کیلو تخم مرغ اسـت.
وی افـزود :هـم اکنـون متوسـط قیمت هـر کیلوگرم تخـم مرغ در
مرغـداری  ۶هـزار و  ۴۰۰تـا  ۶هـزار و  ۵۰۰تومـان بوده که نسـبت
بـه روزهـای اخیـر کاهش قیمـت را تجربه کرده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول بـا انتقـاد از قیمـت باالی تخـم مـرغ در خرده
فروشـیها بیـان کـرد :بـا وجـود کاهـش قیمـت تخـم مـرغ در
مرغـداری ،نـرخ محصـول در خـرده فروشـیها همچنـان باالسـت
کـه مسـئوالن سـازمان حمایـت بایـد جوابگـوی تفـاوت قیمت از
مبـدا تـا مقصد باشـند.

شکر  3400توماین ابالخره آمد

بـازار شـکر هـم ایـن روزهـا و بـه خصـوص بـا آغـاز مـاه رمضـان،
وضـع خوبـی نـدارد و سـقف قیمـت آن حتـی بـه  10هـزار تومان
هـم رسـیده اسـت .با ایـن حال ،یزدان سـیف ،مدیرعامل شـرکت
بازرگانـی دولتـی بـا اشـاره بـه عرضـه شـکر در بـازار اظهـار کـرد:
بـه تازگـی بیـش از  ۲۰هـزار تـن شـکر بـا قیمـت مصـوب ۳۴۰۰
تومان به بازار عرضه شـده و فروش آن در میادین و فروشـگاههای
منتخـب آغاز شـده اسـت.
سـیف گفـت :تزریـق شـکر بـا نرخ مصـوب به بـازار تا زمـان ایجاد
ثبـات قیمتـی ادامـه دارد و قرار اسـت بهطور ماهانـه  ۲۰۰هزار تن
شـکر وارد بازار شود.
وی همچنین متذکر شـد :بارشهای اخیر خوزسـتان عرضه شـکر
بـه بـازار را بـا وقفـهای مقطعـی مواجه کرده اسـت که بـا واردات و
عرضـه گسـترده ،ایـن کمبـود در چنـد روز آتی برطرف میشـود.

خرما یبتوجه به مصوابت

طرح تنظیم ابزار اقالم اسایس ماه رمضان

نابهسـامانیهای اخیـر در بـازار مـواد غذایـی مصادف بـا آغاز ماه
مبـارک رمضـان شـد .سـتاد تنظیـم بازار نیـز در راسـتای توزیع
مناسـب اقلام اساسـی بیـن مـردم و کنتـرل بیشـتر قیمتهـا،
طـرح تنظیم بـازار اقالم اساسـی ماه رمضـان را ارائـه داد .عباس
ارشـدی ،عضـو هیئـت مدیـره و معـاون بازرگانـی شـرکت غله و
خدمـات بازرگانـی دولتـی اسـتان تهران ،جزئیات ایـن طرح را به
شـرح زیر اعلام کرد:
 ۳۰هـزار تـن برنـج  ۱۱۲۳هنـدی بـرای توزیـع اسـتانی مصوب
شـده اسـت کـه قیمت مصرفکننـده آن کیلویـی  ۷,۴۰۰تومان
بـوده و در بسـتهبندیهای  ۱۰کیلوگرمـی توزیـع خواهـد شـد.
وی همچنیـن افـزود ۲۰ ،هـزار تـن شـکر بـرای مصـارف خانوار
در نظـر گرفتهایـم کـه بـه صـورت فلـهای و بـا قیمـت کیلویـی
 ۳,۴۰۰تومـان بـرای مصرفکننـدگان در بخشهـای مختلـف
عرضـه خواهد شـد.
روغـن نباتـی نیـز بـه گونـهای مصـوب شـده کـه  ۲۰هـزار تـن
بـرای مصـارف خانـوار کـه  ۱۰درصـد پایینتـر از نـرخ مصـوب
خواهـد بـود ،در نظـر گرفتهایـم کـه بـه عنـوان مثـال یک حلب
 ۱۶کیلوگرمـی بـرای مصـارف صنـف و صنعت  ۱۰۵هـزار تومان
اعالم شـده اسـت.
در زمینـه گوشـت مـرغ  ۱۵هـزار تـن به صورت گـرم و به قیمت
کیلویی  ۱۱هزار و  ۵۰۰تومان و  ۵۰۰۰تن گوشـت مرغ منجمد
بـه قیمـت  ۱۰هـزار و  ۵۰۰تومـان در نظـر گرفتـه شـده اسـت
کـه در اسـتانها توزیـع خواهـد شـد و ایـن قیمتهـا ،قیمـت
مصرفکننـده اسـت .همچنیـن بـرای گوشـت قرمـز  ۵۰۰۰تن
پیشبینـی کردهایـم کـه قیمـت یـک کیلوگرم گوشـت مخلوط
منجمـد را  ۳۱هـزار و  ۵۰۰تومـان در نظـر گرفتهایـم.
ایـن مقـام مسـئول با بیـان اینکه توزیـع اقالم اساسـی از طریق
تعاونیهـا و فروشـگاههای مصرف انجام میشـود ،اظهـار کرد :در
جلسـه سـتاد تنظیـم بازار مطرح شـد که پس از صـدور مجوزها
و مراجعـه بـه انبارهـای غله ،اقلام در اختیار افراد قـرار میگیرد.
معـاون بازرگانـی شـرکت غله و خدمـات بازرگانی دولتی اسـتان
تهـران بـا بیـان اینکـه طـرح ضیافـت بـه منظـور تنظیـم بـازار
تـا پایـان مـاه رمضـان ادامـه دارد ،افـزود :بـا توجـه بـه موجودی
کاالهـای اساسـی در انبارهـا مشـکلی در توزیـع نداریـم.
ایـن تمـام چیـزی بـود که مـا درباره توزیـع دولتی اقالم اساسـی
و نرخهای مصوب شـنیدیم .مشـکل اساسـی و همیشـگی در این
خصـوص ،کمیـت و کیفیـت توزیـع ایـن اقلام بین مردم اسـت.
تشـکیل صفهـای طوالنـی ،درخواسـت ارائه کارت ملـی ،اطالع
رسـانی نامناسـب تنها بخشـی از ایـرادات اجرایـی طرحهای این
چنینـی اسـت .طبیعتـاً عـده زیـادی موفق نمیشـوند کـه اقالم
خود را به این شـکل تهیه کنند و مجبور خواهند بود که سـراغ
بـازار آزاد برونـد .از همیـن رو گشـتی در بازارهـا زدیـم و آخریـن
اخبـار از قیمتهـای کاالهای اساسـی را جویا شـدیم.

نرخ هر کیلو شقه گوسفندی به  ۹۸هزار تومان
رسیده است

حسـن شـکوهی رئیس اتحادیه گوشت گوسـفندی شهرستان ری
دربـاره آخریـن تحـوالت بازار گوشـت قرمز اظهار کـرد :هم اکنون
هـر کیلو شـقه گوسـفندی بدون دنبـه بـا نـرخ  ۹۷تـا  ۹۸هـزار
تومـان بـه مصـرف کننـده عرضه میشـود که نسـبت بـه روزهای
اخیر نوسـانی نداشـته است.
وی بـا بیـان اینکـه خـروج دام از مرزهای کشـور تـا حدی کنترل
شـده اسـت ،افزود :در حال حاضر قاچاق دام به میزانی نیسـت که
بتوانـد بـر قیمت گوشـت در بازار داخل تاثیر گذار باشـد.
وی نـرخ هـر کیلـو دام زنـده در میادیـن را  ۴۰تـا  ۴۳هـزار تومان
اعلام کـرد و افـزود :با توجه به شـرایط مسـاعد بارندگـی و رویش
علـف در مراتـع و جنگلهـا و افزایـش تولیـد و زایـش برههـا پیش
بینـی میشـود کـه روند کاهش قیمت گوشـت در بـازار ادامه دارد.
شـکوهی با اشـاره به اینکه واردات همانند گذشـته در حال انجام
اسـت ،بیـان کـرد :البتـه توزیـع گوشـتهای وارداتـی همانند قبل
گسـترده نیسـت و تنهـا از طریـق فروشـگاهها و میادیـن انجـام
میشـود.
رئیـس اتحادیـه گوشـت گوسـفندی شهرسـتان ری در پایـان
کاهـش قـدرت خرید خانـوار را دلیل اصلی افت قیمت گوشـت در
هفتههای اخیر دانسـت و تصریح کرد :با توزیع مجدد گوشـتهای
وارداتـی بـه واحدهـای صنفی پیش بینی میشـود کـه روند نزولی
قیمت گوشـت در بـازار همچنان اسـتمرار یابد.

آخرین تحوالت ابزار مرغ

برومنـد چهـار آیین ،عضو هیئت مدیره کانون سراسـری مرغداران
گوشـتی گفـت :بـا توجه بـه ازدیاد تقاضـا برای خرید مـرغ در ماه
رمضـان پیـش بینـی میشـود کـه قیمـت مـرغ گـرم بـه  ۱۳هزار
تومان برسـد.
ایـن مقـام مسـئول ادامـه داد :کمبـود و عـدم توزیـع بـه موقـع
نهادههـای دامـی موجـب شـده تـا مرغهـای در حـال پـرورش بـا
کاهـش وزن گیـری روبـهرو شـوند کـه درنهایـت ایـن امـر کاهش
تولیـد و افزایـش قیمـت مـرغ از نیمـه دوم مـاه رمضـان بـه بعد را
بـه همـراه دارد.

قیمت ماکاروین دو برابر شد

دبیـر انجمـن تولیدکننـدگان و صادرکننـدگان ماکارونـی از مردم
خواسـت تـا ماکارونـی رشـتهای  700گرمـی را گرانتـر از 5450
تومـان نخرند.
واعـظ الری در واکنـش بـه شـایعاتی درباره نایاب شـدن ماکارونی
گفـت :کمیابـی ماکارونی بـه دلیل توقف تولید برای تصویب قیمت
از سـوی سـازمان حمایـت بـود و از ایـن پس ماکارونی بـه وفور در
فروشـگاهها یافت میشـود.
سـید ارمیـا واعـظ الری در خصـوص دالیـل گرانـی ماکارونـی نیز

بیـان کـرد :قیمت گنـدم به عنوان مـاده اولیه ماکارونـی با افزایش
 85درصـدی از  990بـه  1850تومـان رسـیده و گنـدم هـم مـاده
اولیـه ماکارونـی اسـت ،از طرفـی دسـتمزد و مـواد اولیـه هـم 30
درصـد افزایـش پیـدا کرد.
وی بیـان کـرد :بـا توجـه بـه ایـن افزایـش قیمتهـا تمامی صنف
ماکارونـی منتظـر بودند تا جلسـهای را با سـازمان حمایت بگذارند
تـا قیمـت مصـوب از ایـن سـازمان ابلاغ شـود و بـا قیمتـی ثابت
این کاال عرضه شـود ،در اردیبهشـت ماه این جلسـه برگزار شـد و
سـازمان حمایـت بـا افزایش  75درصدی قیمـت ماکارونی موافقت
کرد.
دبیـر انجمـن تولیدکنندگان ماکارونی گفت :معیـار افزایش قیمت
محصول  700گرمی رشـتهای اسـت که با احتسـاب  75درصدی
قیمـت از  3100بـه  5450تومـان رسـید .بنابرایـن شـرکتها
میتواننـد تـا سـقف  5450تومان محصـول خود را در بـازار عرضه
کننـد .مثلا زرمـاکارون قیمـت محصـول  700گرمـی را 4700
تومـان کـرد ،در صورتـی کـه میتوانسـت تـا سـقف  5450تومان
عرضـه کنـد ،و از  12روز پیـش هـم پخشـش را در سراسـر کشـور
انجام داد.
وی تأکیـد کـرد :سـودجویان و دالالن جوسـازی کردنـد و
میخواسـتند جریانـی ماننـد رب گوجـه فرنگـی سـال گذشـته را
تکـرار کننـد ،امـا تولیدکننـدگان بـا همبسـتگی خـود اجـازه این
سوءاسـتفاده را ندادنـد .برخی حتی محصـوالت در انبار مانده خود
را کـه از سـال پیـش هـم مانـده بـود با قیمتـی  3تـا  4برابر قیمت
مصـوب بـه فـروش میرسـاندند.
وی در پایـان تأکیـد کـرد :اگـر مـردم دیدنـد کـه برخـی قیمـت
مصـوب از سـوی سـازمان حمایـت را رعایـت نمیکننـد میتوانند
بـه تعزیـرات اطلاع دهند.

مشکل اساسی و
همیشگی در این
خصوص ،کمیت و
کیفیت توزیع این
اقالم بین مردم
است.تشکیل
صفهای طوالنی،
درخواست ارائه
کارت ملی ،اطالع
رسانی نامناسب تنها
بخشی از ایرادات
اجرایی طرحهای این
چنینیاست.طبیعت ًا
عده زیادی موفق
نمیشوند که اقالم
خود را به این شکل
تهیه کنند و مجبور
خواهند بود که سراغ
بازار آزاد بروند

تخم مرغ در رسازیری

بررسـیها از سـطح بـازار نشـان میدهـد کـه هـم اکنون هر شـانه
تخـم مـرغ بـا نـرخ  ۱۸تـا  ۲۰هـزار تومـان معـادل دانـهای ۶۰۰
تـا  ۸۰۰تومـان در خـرده فروشـیها عرضـه میشـود کـه با نـرخ
تخـم مـرغ در مرغداری هیـچ سـنخیتی نـدارد ،به همیـن خاطر

سهشـنبه  10اردیبهشـت سـتاد تنظیم بازار طی نشسـتی مصوب
کـرد کـه صـادرات خرما با هـدف کنترل بازار ایـن کاالی پرمصرف
در مـاه مبارک رمضان ممنوع شـود.
همچنیـن بـر اسـاس مصوبـه ایـن سـتاد مقـرر شـد غرفههـای
منتخـب میادیـن میـوه و تـره بـار ،خرمـا را بـا قیمتـی حداقل ۱۵
درصـد پایینتـر از قیمـت مصوب عرضه کنند .امـا این مصوبات اثر
خاصـی بـر کنتـرل قیمـت ایـن کاالی پرمصرف نداشـت.
ایـن در حالـی اسـت کـه دبیـر انجمـن خرمـا در گفتوگـو بـا
تجارتنیـوز ،قیمـت خرمـا در عمدهفروشـیها را  ۴۲هـزار تومـان
اعلام کـرده اسـت.
دبیـر انجمـن خرما در پاسـخ به این پرسـش که بـازار خرما در ماه
مبـارک رمضـان چـه وضعیتی دارد؟ گفت :هنوز بازار خرما آشـفته
اسـت و دالالن از ایـن وضعیـت نهایـت سوءاسـتفاده را میکننـد.
بارهـا بـه مسـئوالن توصیـه کردهایـم کـه بـر ایـن بـازار نظـارت و
کنتـرل کننـد اما گوش شـنوایی وجـود ندارد.
علیاصغـر موسـوی بـه روند صـادرات خرما بـه دیگر بازارها اشـاره
کـرد و افـزود :افزایـش یکباره قیمـت خرما ارتباطـی بـه صادرات
این محصـول ندارد.
با وجود تمام اطالعیههای صادر شـده از سـوی مسئوالن ،همچنان
مشـکالت جـدی در بخـش توزیـع این اقالم بیـن مصرفکنندگان
وجـود دارد .بهطـور مثـال در یـک گـزارش تصویری ارسـالی ،صف
فـروش شـکر بـا نـرخ مصـوب  3400تومانی را شـاهد بودیم که در
ازای رویت کارت ملی ،یک کیلو شـکر به هر فرد فروخته میشـد.
دولـت بایـد تکلیـف مـردم را در ایـن بـاره مشـخص کند .اگـر قرار
اسـت کـه برخـی از کاالهـا کوپنـی شـود ،بایـد خیلـی شـفاف به
مـردم اطلاع رسـانی شـود و مکانهای توزیع مناسـبی بـرای این
کار در نظر گرفته شـود .اگر هم نیاز به کوپنی شـدن نیسـت ،پس
دلیـل ایـن صفهـای طوالنی چیسـت .اگـر کاالها به مقـدار کافی
و وسـیع در سـطح شهرسـتانها توزیـع شـود ،دیگـر نیـاز به چک
کـردن کارت ملـی نیسـت ،مگـر اینکه عدهای بخواهنـد از آب گل
آلـود ماهـی بگیرنـد که باید بـا آنها برخورد شـود.

جدول قیمت اقالم غذایی اعالم شده توسط
هنادهای دولیت
عنوان

واحد

قیمت مصوب

برنج هندی

 1کیلوگرم

 7400تومان

شکر

 1کیلوگرم

 3400تومان

ماکارونی

 700گرم

 5450تومان

گوشت شقه گوسفندی بدون دنبه

 1کیلوگرم

 98000تومان

گوشت مخلوط منجمد

 1کیلوگرم

 31500تومان

مرغ

 1کیلوگرم

 11500تومان

تخم مرغ

 1کیلوگرم

 7830تومان

روغن نباتی

 16کیلویی

 105هزار تومان

جدول مقایسه رشد قیمت مواد غذایی نسبت به سال گذشته
عنوان

واحد

قیمتهای اردیبهشت 97

قیمتهای فروردین 98

درصد رشد قیمت

شکر

کیلو

33372

62005

 85.80درصد

گوشت گوسفند

کیلو

447.167

1.014.341

 126.84درصد

گوشت گاو و گوساله

کیلو

405.413

941.324

 132.19درصد

مرغ

کیلو

78.856

144.716

 83.52درصد

برنج خارجی درجه یک

کیلو

76652

88719

 15.74درصد

خرمای مضافتی

بسته

120.000

350.000

 191.67درصد

منبع :ایران

