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ســرانجام پس از نزدیک به 3سال 

انتظار، هیأت عامل بانک مرکزی، طال
ضوابط اجرایی ورود و صدور فلزات 
گرانبها را نهایی و ابالغ کرد. 4تیرماه سال98 بود که 
شورای پول و اعتبار آیین نامه ورود و فلزات گرانبها 
را با هدف تسهیل واردات شمش و طالی ذوب شده، 
صادرات مصنوعات فلزات گرانبها و رفع موانع تسویه 
تعهدات صادراتی صادرکننــدگان این مصنوعات 
مصوب کرد اما همان زمان مقرر شد ضوابط اجرایی 
مورد نیاز برای اجرای این آیین نامه را بانک مرکزی 
تدوین و ابالغ کند. اما تعیین و ضوابط اجرایی ورود 
و خروج فلزات گرانبها تا اســفندماه سال گذشته 
طول کشید تا اینکه 21اسفندماه هیأت عامل بانک 
مرکزی تصمیم نهایی خود را اعالم و از 20فروردین 
امسال آن را برای اجرا ابالغ کرد. آیا با این تصمیم 
واردات شمش طال، نقره و پالتین به کشور آسان تر 

خواهد شد؟
به گزارش همشهری، براساس ضوابط جدید، ورود 
قطعی شــمش فلزات گرانبها شــامل طال، نقره و 
پالتین با 3شرط و البته رعایت کامل سایر قوانین 
و مقررات مربوط ممکن خواهد بود. شرط نخست 
ثبت ســفارش و اظهار آن در سامانه جامع تجارت، 
شرط دوم صدور تأییدیه انطباق شمش وارداتی در 
سازمان استاندارد و شرط سوم هم انجام تشریفات 
گمرکی خواهــد بود. همچنیــن ورود موقت برای 
پردازش شــمش فلزات گرانبها و فلزات گرانبهای 
ذوب شده براســاس مفاد تعیین شــده در قانون 

امور گمرکی و آیین نامه اجرایــی آن قابل تعمیم 
و تسری است.

بانک مرکزی می گوید؛ از ایــن پس واردات فلزات 
گرانبهای ذوب شــده خام برای متقاضیان دارای 
مجوز تولید با رعایت کامل سایر قوانین و مقررات 
به شرط ثبت سفارش و اظهار آن در سامانه جامع 
تجارت، اخذ مجوز و تأییدیه از وزارت صمت، صدور 
تأییدیــه انطباق فلزات گرانبهای ذوب شــده خام 
وارداتی در ســازمان اســتاندارد و همچنین انجام 

تشریفات گمرکی امکان پذیر است.
واردات کاالهای صنعتی فلزات گرانبها هم مشروط 
به ثبت سفارش و اظهار آن در سامانه تجارت، اخذ 
مجوز از وزارت صمت و انجام تشــریفات گمرکی 

شده است.

مسیر صادرات قطعی
آیین نامه مصوب تیرماه ســال1398 شورای پول 
و اعتبار تأکید دارد صــدور فلزات گرانبها به صورت 
شمش، ذوب شده خام و مسکوک از کشور به هر نحو 
ممنوع است مگر از طریق بانک مرکزی. اما صادرات 
قطعی مصنوعات فلزات گرانبها شامل طال، پالتین و 
نقره امکان پذیر است. صادرات قطعی این مصنوعات 
ارزشــمند و گرانبها به ثبت تقاضا و اظهار محموله 
صادراتی در ســامانه جامع تجارت مشروط خواهد 
بود البته به شــرط اینکه این مصنوعات صادراتی 
به صورت محصول تکمیل شــده و نهایی باشــد. 
البته برای صادرات این مصنوعات، متقاضیان باید 

تقاضای خود را شامل مشخصات هویتی، مشخصات 
محموله صادراتی و تعیین گمرک تخصصی به همراه 
کل محموله صادراتی را به بانک مرکزی ارسال کنند 
تا نســبت به انجام امور کارشناسی این مصنوعات 
درخصوص بررسی ارزش افزوده و همچنین محاسبه 
ارزش ریالی و ارزی آن و تعیین میزان معوض شمش 
یا فلزات گرانبهاي ذوب شده در بانک مرکزی اقدام 
شود. آیین نامه فعلی تأکید دارد که مصنوعات فلزات 
گرانبهای صادراتی در مــورد طال و پالتین حداقل 
5درصد و در مورد نقره حداقل 15درصد باید ارزش 

افزوده داشته باشد.
صادرکنندگان مصنوعات ساخته شده با طال، نقره 
و پالتین حتما باید تضمین بانکی به بانک مرکزی 
بدهند و محموله صادراتی هم پلمب شــده باشد 
و مجوز صــادرات هم با عنوان گمــرک تخصصی 
شامل مشــخصات هویتی، مشــخصات محموله، 
میزان تعهــدات ارزی و معوض فلــزات گرانبها و 
شــماره انحصاری پلمب شــده را از بانک مرکزی 

گرفته باشند.

راه صادرات تولید معادن
هیأت عامل صادرات قطعی فلزات گرانبهای تولیدی 
معادن داخلی را اعالم کرده شرط نخست آن ثبت 
تقاضا و اظهارمحموله صادراتی توســط متقاضی 
در ســامانه جامع تجارت است. شــرط دوم و مهم 
گرفتن اجازه صادرات از وزارت صمت است مبنی 
بر اینکه امکان فروش این فلزات در داخل کشــور 

به قیمت های رقابتی بین المللی وجود ندارد و این 
فلزات واقعا از معادن کشور اســتخراج شده باشد. 
ضابطه جدید می گوید اعالم وزن و عیار محموله های 
صادراتی فلــزات گرانبهای تولیدشــده در معادن 
داخل کشور را وزارت صمت تعیین می کند اما انجام 
امور کارشناسی و محاسبه ارزش ریالی و ارزی این 
محموله ها و مشخصات دیگر ازجمله تعیین میزان 
معوض شمش یا فلزات گرانبهای ذوب شده با بانک 

مرکزی خواهد بود.

مسیر آسان شد یا سخت تر؟
براساس آیین نامه مصوب شورای پول و اعتبار فقط 
بانک مرکزی اجازه واردات و صدور فلزات گرانبها را 
دارد که می تواند راسا به این کار اقدام کند یا آن را 
به بانک ها و یا اشخاص حقیقی و حقوقی مورد تأیید 
خود بدهد و ورود قطعی فلزات گرانبها به کشــور 
توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی جهت مصارف 
و معامالت تجاری با رعایت کامل ســایر قوانین و 
مقررات مربوط، تنها به صورت شــمش استاندارد 
به هر میزان مجاز است البته اشخاص حقیقی و یا 
حقوقی دارای مجوز تولیــد می توانند پس از تأیید 
وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به ورود فلزات 
گرانبهای ذوب شــده خام به کشور با رعایت کامل 
سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند. آیا با ابالغ 
ضوابط جدیــد واردات و صادرات فلــزات گرانبها 
 مســیر تجارت در جاده طالیی آســان تر می شود

 یا سخت تر؟

مسیر جدید برای ورود و خروج طال 
 بانک مرکزی ضوابط اجرایی تجارت فلز زرد را ابالغ کرد

  ابهام در تامین ارز 4.200تومانی برای واردات نهاده های دامی چشم انداز مبهمی درباره قیمت لبنیات ایجاد کرده است 
  تولیدکنندگان شیر خام با توجه به افزایش قیمت نهاده ها و دستمزد، درخواست افزایش نرخ شیر خام را به وزارت  جهادکشاورزی ارائه داده اند

چشماندازبازارلبنیاتغیریارانهای

افزایش قیمت جهانی غالت، دانه های روغنی و نهاده های دامی که در 
پی بحران اوکراین ایجاد شده، با ترسیم چشم اندازی افزایشی، قیمت 
لبنیات، گوشت، مرغ و تخم مرغ را در همه کشورهای واردکننده نهاده ها 

تحت تأثیر قرار داده است. 
در ایران، انجمن گاوداران در مذاکراتی با وزارت جهادکشاورزی با توجه 
به رشــد فزاینده هزینه های تولید ازجمله نهاده های دامی و دستمزد، 
خواســتار افزایش نرخ مصوب شیر خام شده اســت. احمد مقدسی، 
رئیس این انجمن در گفت وگو با همشهری در این زمینه گفت: تامین 
ارز 4.200تومانی واردات نهاده ها در هاله ای از ابهام است و در بهترین 
شرایط براساس آنچه به ما اعالم شده این ارز برای شش ماه ابتدای سال 
تامین می شود اما مشکل اینجاست که با توجه به جنگ روسیه و اوکراین 
قیمت جهانی نهاده ها باال رفته و حتی اگر دولت ارز 4.200تومانی را هم 
تامین کند، رشد قیمت جهانی غالت و دانه هاي روغنی درحدی است 

که قطعا افزایش قیمت شیر، گوشت و تخم مرغ اجتناب ناپذیر است. 
وی با اشاره به دستور تثبیت قیمت ها تا پایان ماه رمضان از سوی دولت 
افزود: عالوه بر رشد هزینه های تغذیه دام، دستمزد نیز 57درصد افزایش 
داشته و تمام هزینه های مربوط به دولت مثل آب و برق و گاز هم پیش 
از عید گران شده، در چنین شرایطی مشخص نیست تولیدکننده اگر 
افزایش قیمتی در محصوالت خود نداشته باشد از کجا باید هزینه های 

خود را تامین کند؟ 
مقدسی ضمن اشاره به قطعیت افزایش نرخ شــیر خام، از ذکر میزان 
افزایش نرخ مــورد نظر گاوداران در مذاکره با دولــت خودداری کرد و 
گفت: در جلساتی که با دولت برگزار شــده و همچنان نیز ادامه دارد، 
کارشناسی های الزم انجام شده که اگر ارز 4.200تومانی باشد قیمت 
شیر چقدر باید افزایش داشته باشد و اگر نباشد چه میزان رشد قیمت 
خواهیم داشت، اما با توجه به قطعی نشدن نتیجه این مذاکرات، قیمت 

نهایی پس از اتمام جلسات کارشناسی اعالم خواهد شد. 
گرچه مقدســی از ذکر رقمی مشــخص برای رشــد قیمت شیر خام 
خودداری کرد اما شنیده های همشــهری حاکی از افزایش دوبرابری 

قیمت شیر خام و رسیدن قیمت هر کیلو به 11 تا 12هزار تومان است 
و به نظر می رسد اگر دولت با این افزایش 100درصدی موافقت نکند در 
بهترین شرایط، رشد هزینه های تولید، افزایشی بیش از 50درصد را برای 

نرخ شیر خام رقم خواهد زد.

قیمت لبنیات چقدر باال می رود
افزایش قیمت برخی اقالم لبنی ازجمله شــیر از نخستین هفته های 
امسال حاکی از آن است که محصوالت لبنی به احتمال زیاد امسال بازار 
پرتالطمی خواهند داشت. قیمت گذاری محصوالت غیریارانه ای از سوی 
دولت بر عهده خود شــرکت های تولیدکننده گذاشته شده تا براساس 
هزینه های تولید و البته نظارت های معمول محصوالت خود را به بازار 
مصرف ارائه کنند، اما آیا این سرآغازی برای دور جدید افزایش قیمت از 

همین روزهای نخست سال است؟ 
سخنگوی صنایع لبنی کشور در گفت وگو با همشهری، با اشاره به عوامل 
محرک رشــد قیمت لبنیات گفت: کارخانه هــای صنایع لبنی عموما 

کارگرمحور هستند، نه کارمندمحور و از اول فروردین بیش از 50درصد 
حقوق و دستمزد این پرسنل افزایش یافته است، از سوی دیگر جنگ 
اوکراین باعث افزایش قیمت نهاده های دامی و رشد هزینه های تولید 
شیر خام شده که این رشد به طور یقین قیمت لبنیات را افزایش خواهد 
داد. محمدرضا بنی طبا، از کاهش حجم شیردهی دام ها در فصل گرما 
به عنوان سومین عامل محرک قیمت شیر و به تبع آن لبنیات عنوان کرد 
و افزود: فارغ از تورم و افزایش دیگر هزینه های سربار، به نظر می رسد با 
توجه به افزایش قیمت هایی که به طور عینــی در بخش نهاده ها اتفاق 
افتاده و رقم باالی احتمالی رشد قیمت شیر خام، قیمت لبنیات به طور 
اجتناب ناپذیــر افزایش می یابد اما میزان این افزایش بســتگی به نرخ 

تصویب شده برای شیر خام خواهد داشت.
وی ابهام در تامین ارز 4.200تومانی را یکی از عوامل سردرگمی فعاالن 
این صنعت برای ترسیم چشــم انداز آینده کار و تولید دانست و افزود: 
مشخص نیست که آیا درصورت حذف ارز 4.200تومانی، چه نوع ارزی 
و با چه نرخی تخصیص خواهد یافــت، درحالی که این عامل با توجه به 
تفاوت زیاد قیمت ارز دولتی و ارز تبادالت بین بانکی، در تعیین قیمت 

شیر خام و به تبع آن لبنیات تفاوت زیادی ایجاد می کند.
بنی طبا با اشــاره به افزایش باالی 50درصدی دستمزد از سوی دولت 
گفت: ایــن واقعیت وجود دارد که خود دســتور افزایش دســتمزد را 
داده و نمی توان از تأثیر ایــن افزایش هزینه بر قیمت نهایی محصوالت 
چشم پوشی کرد. چراکه حق شرعی تولیدکننده است که افزایش هزینه 

را روی قیمت محصول تولیدی خود اعمال کند.

چشم انداز بازار لبنیات بدون یارانه
حذف ارز 4.200تومانی واردات نهاده هــای دامی به طور قطع قیمت 
لبنیات را در بازار به شدت افزایش خواهد داد اما دولت بارها اعالم کرده 
با گنجاندن یارانه در بخش دیگری از زنجیره تولید تا مصرف، دسترسی 

اقشار ضعیف به لبنیات را آسان خواهد کرد. 
ســخنگوی صنایع لبنی درباره بازار لبنیات بدون یارانه معتقد اســت 
شرایط کنونی قیمت ها واقعیت اقتصاد کشور است و در این شرایط تنها 
راهکار این است که یارانه به 5دهک محروم جامعه منتقل شود چرا که 
در غیر این صورت رشــد قیمت ها لبنیات را به طور کامل از سفره اقشار 

آسیب پذیر حذف خواهد کرد.  

علی اکبر محرابیان
 وزیر نیرو

سال گذشته با ۱۵هزار مگاوات کسری 
تولید در زمان اوج مصرف مواجه بودیم. 
افزایش روزافزون مراکز غیرمجاز رمز ارز، 
ناترازی هــای مالــی، افزایــش ســاالنه 
۳۰هــزار میلیــارد تومــان بــه مطالبــات 
بخش خصوصــی از وزارت نیرو ازجمله 
مشکالت این بخش است. ارتقای توان 
تولید برق، توســعه و بهبود زیرســاخت 
شــبکه، مدیریت تقاضا و بهینه ســازی  
مصــرف و اصالح اقتصــاد بــرق ازجمله 

راهکارهای رفع این چالش هاست.

محمد مخبر
 معاون اول رئیس جمهور 

 ایــران کشــوری اســت کــه در شــمال و 
جنوب آن دریا واقع شــده ولی در مرکز 
از مســئله خشــکی رنج می برد، وزارت 
نیرو با پیگیــری برنامه هــای انتقال آب 
از دریا می تواند یک یادگاری ارزشمند 
در ایــن دوره از خــود برجــای بگــذارد. 
اقتصاد دریامحور نیز یکی از زمینه های 
اشــتغال آفرین و پردرآمد است که اگر 
به خوبی به آن پرداخته شود، می تواند 
بــه اداره کشــور از محــل درآمدهــای 

اقتصاد دریامحور کمک کند.

عباس آشتیانی
 مدیر انجمن بالکچین 

حجــم معامــالت رمز ارز هــا بــا توجه به 
ثبــات تقریبــی بــازار جهانــی بــه روزانه 
۸۰۰میلیــارد تومــان در داخــل کشــور 
می  رســد و ارزش معامــالت رمــز ارز بــا 
رمز ارز ۵ تا ۶هزار میلیارد تومان تخمین 
زده می شود. بازار دارایی های دیجیتال 
در کنــار بازارهای ســنتی به عنوان یک 
بازار مســتقل، پدیده نوظهوری است 
که بخــش مهمــی از اقتصــاد دیجیتال 

امروز و آینده را تشکیل می دهند.

فرخنده رفائیبازار
روزنامه نگار

 اختالف 70درصدی قیمت میوه  
با سطح شهر

مقایسه قیمت انواع میوه در میادین میوه وتره بار با سطح شهر 
نشــان می دهد، میانگین قیمت های سطح شــهر برای بیشتر 
اقالم میوه بیش از 70درصد باالتر از قیمت های تره بار است. این 
اختالف قیمت به ویژه درباره میوه های پرمصرف مثل ســیب و 
پرتقال جالب توجه است. عرضه میوه های تابستانه ازجمله خربزه 
و ملون نیز با قیمت 11.900در میادین آغاز شده و گوجه سبز 

نیز کیلویی 55هزار تومان قیمت خورده است.

سیب زرد

15.800
27.000

سیب قرمز

17.500
42.000

لیمو 
شیرین

16.500
21.000

پرتقال 
توُسرخ
15.200
27.000

موز

29.500
34.000

کیوی

14.400
25.000

 قیمت
در میادین

 قیمت
در سطح شهر

کیلوگرم/ تومان

9.900
17.000

تامسون 
شمال

نارنگی 
بندری

16.000
26.000

  دلیل افت قیمت دالر در آخر هفته
محمد کشتی آرای، نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران گفت: 
انتشار 2خبر نرخ ارز را آخر هفته قبل تحت تأثیر قرار داد و موجب 
نزول قیمت ارز به کانال 27 هزار تومان شــد. یکی خبر آزادسازی 
منابع ارزی و دیگری اطالق قاچاق به ارزهای خانگی بیش از حد 
نصاب بود و موجب شد عرضه ارزهای خانگی به بازار افزایش یابد 

درنتیجه نرخ ارز کاهش یابد.

  علت رشد قیمت موبایل
مهدی محبی، رئیس اتحادیه دســتگاه های مخابراتی و ارتباطی 
گفت: ســال گذشــته مصوبه کارگروه هماهنگی سیاســت های 
ارزی و تجاری مقرر کرد برای گوشــی های بــاالی ۶00 دالر، ارز 
حاصل از صادرات خشکبار به آنها تخصیص داده شود و از آنجا که 
واردکنندگان تلفن همراه نتوانســتند این ارز را از صادرکنندگان 
دریافت کنند، شــاهد گرانی 5 تا ۶ میلیونی این گوشی ها در بازار 

هستیم.

  احتمال رشد قیمت ماکارونی
محمدرضا مرتضوی، رئیس کانون انجمن های صنایع غذایی ایران 
گفت: نرخ فروش گنــدم دولتی برای صنــف و صنعت از کیلویی 
2700تومان به کیلویی 12هزار تومان تغییــر کرد؛ متعاقب این 
افزایش نرخ، قیمت آرد نیز روند صعودی به خود گرفت و به کیلویی 
1۶هزار تومان رسیده است. اگر ماکارونی کیلویی 12هزار تومان 
بود با تغییر نرخ  گندم، قیمت آن به کیلویی 25هزار تومان می رسد.

  کاهش قیمت ماهی
فخرالدین احمدی، مسئول حوزه آبزیان اتحادیه فروشندگان مرغ 
و ماهی گفت: قیمت ماهی در ایام نوروز روند افزایشی به خود گرفت 
اما بعد از گذر از این ایام، قیمت ماهی ریــزش قابل توجهی کرد. 
به عنوان مثال، قیمت ماهی قزل آال در نوروز کیلویی 70هزار تومان 
بود اما هم اکنون قیمت آن به کیلویی 5۶هزار تومان رسیده است.

قیمت قند و شکر در روندی افزایشی به رقم های نگران کننده ای 
رسیده اســت. مشــاهدات میدانی خبرنگاران همشهري نشان 
می دهد بعــد از عبور قند از کیلویی 30 هزار تومان، حاال شــکر 
هم کم کم در حال نزدیک شــدن به این مرز اســت. به گزارش 
همشــهری، قیمت قنــد در هفته گذشــته ۶ هــزار تومان در 
عمده فروشی ها افزایش داشــت و مصرف کنندگان، این کاال را با 
قیمت های بیش از 33 هزار تومان خریداری می کنند. شکر نیز با 
نرخ مصوب به سختی به دست مصرف کنندگان می رسد و کاهش 
توزیع آن در عمده فروشی ها باعث شــده عرضه شکر آزاد نیز در 
بنکداری ها کمتر شود. گفته می شود قیمت عمده فروشی شکر 
آزاد از کیلویی 21 هزار تومان گذشــته و در سطح خرده فروشی 
قیمت بین 25 تا 30 هزار تومان متغیر است. این تغییرات قیمت در 
حالی است که شرکت بازرگانی دولتی همزمان با آغاز ماه مبارک 
رمضان از توزیع 100 هزار تن شکر ســفید با نرخ مصوب برای 
ثبات قیمت ها و حفظ آرامش بازار در ماه رمضان خبر داد و به نظر 
می رسید این محصول دست کم تا یک ماه آینده نوسانی نداشته 
باشد. اما به نظر می رسد توزیع دیرهنگام این میزان شکر عاملی 
شده تا نرخ ها در سطح عمده فروشــی و پس از آن خرده فروشی 
روندي رو به رشد به خود گیرد. دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی 
تهران در گفت و گو با همشهری از توزیع حواله های دریافت شکر 
تنظیم بازار خبر داد و گفت: با توزیع این حواله ها قیمت شــکر 

تاحدی در سطح عمده فروشی کاهش یافت. 
قاسم علی حسنی افزود: تا پیش از دریافت این حواله ها قیمت هر 
کیلو شــکر آزاد در بنکداری ها 21 هزار تومان بود اما حواله های 
12 هزار و 535 تومانی شــکر با احتساب هزینه های بسته بندی 
و غیره نرخ این کاال در عمده فروشــی را به 15 هزار تومان رساند 
که برای مصرف کننده قرار است این شکرها با قیمت 1۶ هزار و 
350 تومان عرضه شود. به گفته این مقام مسئول در حال حاضر 
شکر در فروشــگاه های زنجیره ای کیلویی 15 هزار تومان، شکر 
طرح رمضان کیلویی 1۶ هزار و 350 تومان و شــکر آزاد باالی 
23 هزارتومان برای مصرف کننده تمام می شــود و دوباره شاهد 

چندنرخی شدن این کاال هستیم. 
حسنی، قیمت قند را نیز 25 هزار تومان در سطح عمده فروشی 
اعالم کرد که برای مصرف کنندگان حدود 30 هزارتومان برآورد 
می شود. قیمت قند و شکر از دی ماه سال گذشته و در پی حذف 
معافیت مالیاتی شــکر، رو به افزایش گذاشت. اجرای این قانون 
که گفته شد با توجه به زیان آور بودن قند و شکر برای سالمتی 
مردم به اجرا درآمده در شرایطی بود که قند و شکر تا پیش ازآن 
نیز تا 100 درصد افزایش قیمت را در بازار شاهد بود. دبیر اتحادیه 
بنکداران موادغذایی بهمن ماه سال گذشته نیز از کمبود شکر با 
نرخ مصوب در بازار خبر داده و اعالم کرده بود: شکر با قیمت آزاد در 
بازار به وفور یافت می شود ولی با نرخ مصوب محدود است. به گفته 
این مقام صنفی، ابتدای سال گذشته قیمت هر کیلو شکر صنف 
و صنعت ۶ هزار و ۶50 تومان بود که در تیرماه به  11هزار و 500 
تومان، در شهریورماه به 12هزار و 500 تومان و در بهمن ماه به 
13هزار و 500 تومان رسید، که با 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده 
به 14هزار و 500تومان می رسد. گزارش تورم کاالهای خوراکی 
مرکز آمار نشان می دهد قند و شکر در اسفندماه 1400 نسبت به 
ماه پیش از آن 5.1 درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 
50 درصد رشد قیمت داشته است. بر اساس این گزارش متوسط 
قیمت هر کیلو شکر فروردین ماه ســال گذشته 13 هزار و 100 
تومان بود که تا اسفندماه به میانگین 18 هزار و ۶00 تومان رسید. 
قند نیز از کیلویی 15 هزار و 700 تومان در ابتدای سال، خود را تا 

متوسط قیمت 22 هزار و 500 تومان باال کشید. 

به گفته عمده فروشان توزیع حواله شکر تنظیم بازار قیمت 
این کاال را در سطح عمده فروشی کاهش داده اما شاهد 

چندنرخی شدن شکر هستیم

قیمت شکر کاهش می یابد

نوسان در قیمت کنسروها 
قیمت بعضی انواع کنســرو از جمله کنسرو لوبیا 
با آغاز ســال جدید تغییر یافته و سوپرمارکت ها 
ســفارش هاي جدید کنســرو لوبیا را با 2هزار 
تومان افزایش قیمت تحویل گرفته اند. متوسط 
قیمت هر قوطی 400گرمی کنسرو لوبیا چیتی 
ساده در یک سال گذشــته از 10هزار تومان به 
21هزار تومان افزایش یافته و انواع مخلوط با قارچ 

قیمت های باالتری دارند.

میادین

بازارها

چهره  ها

سوپرمارکت

قیمت ها به تومان
فروردین 1400
فروردین 1401

بیژن- سبزیجات 
مخلوط - 400 گرم

19.500
22.000

فروردین 1400
فروردین 1401

برتر-نخود 
 420 گرمی

13.500
20.000

فروردین 1400
فروردین 1401

هانی-ذرت شیرین
380 گرم

19.500
24.000

فروردین 1400
فروردین 1401

سمیه-لوبیا 
 400 گرمی

10.500
20.000

فروردین 1400
فروردین 1401

 برتر- لوبیا با قارچ
420 گرمی

14.500
28.000

فروردین 1400
فروردین 1401

شاهسوند-لوبیا
380 گرمی

12.800
21.500

فروردین 1400
فروردین 1401

برتر-نخود سبز
 420 گرمی 

17.900
25.000

فروردین 1400
فروردین 1401

سحر-عدس 
 410 گرمی

11.000
14.500

گزارش کوتاه


