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مدیر اجرایی ســندیکای کارخانه های چای شمال 
از کاهش برداشت برگ ســبز چای به دلیل تداوم 
سرما در استان های شمالی خبر داده است. به گفته 
او، این امر فعالیت کارخانه های فرآوری چای را نیز 
در این استان ها محدود کرده است. صادق حسنی 
می گویــد: از میان 170کارخانه فــرآوری چای در 
شــمال کشــور فقط 10کارخانه در حال فعالیت 
هستند و بقیه به دلیل رشد ناکافی برگ سبز چای 
و میزان کم برداشت این محصول هنوز کار خود را 
آغاز نکرده اند. حبیب جهانساز، رئیس سازمان چای 
نیز اخیرا از انعقاد قرارداد این سازمان با 30کارخانه 
فرآوری چای خبر داده و اعالم کرده است؛ با توجه به 
سردی هوا و تأخیر در برداشت برگ سبز چای بقیه 
کارخانه ها به تدریج وارد فرایند خرید می شوند. با این 
حال، کم بودن میزان برداشت محصول چای شمال تا 
امروز را نمی توان به حساب افت میزان تولید گذاشت 
زیرا گرم تر شدن هوا رشد مناسب تر برگ  ها و افزایش 

میزان برداشت را نیز به دنبال خواهد داشت.

چای؛ از تولید تا تقاضا
سال گذشــته خشکســالی و کمبود بارش میزان 
برداشت بسیاری از محصوالت زراعی و باغی را - که 
شــاخص ترین آنها برنج و زیتــون بودند - کاهش 
داد، اما چای از این آســیب مصــون ماند و به گفته 
رئیس اتحادیه تولیدکننــدگان، بازرگانان و صنایع 
بســته بندی چای، میزان برداشــت این محصول 

حتی نسبت به سال99 افزایشی هم بود. حمیدرضا 
موثقی، دی ماه سال گذشته در گفت وگو با همشهری 
میزان تولید چای کشور در ســال زراعی1400 را 
30هزار تن اعالم کرد که در مقایســه با سال پیش 
از آن یک هزار تن افزایش داشــت. این میزان چای 
خشــک از 131هزار تن برگ سبز برداشتی در این 
سال استحصال شده بود که با توجه به پیش بینی  های 
صورت گرفته در زمینه افزایش میزان برداشت برگ 
سبز چای به 140هزار تن در امسال، به نظر می رسد 
تولید چای خشک نیز تا 32هزار تن افزایش یابد. با 
این حال، این میزان تولید درصورت تحقق نیز کمتر 
از یک سوم نیاز بازار را تامین می کند. نیاز ساالنه بازار 
چای به گفته رئیس ســازمان چای، 7۵ تا ۸0هزار 
تن است اما کارشناسان مســتقل میزان تقاضا را تا 

100هزار تن بازار نیز برآورد می  کنند.
 به طور معمول 30هزار تن از این میزان داخل کشور 
تولید می شــود و برای تامین مابقی نیاز الزم است 
واردات صورت گیرد. سال گذشته 7۵هزار تن چای 
با میانگین قیمت ۵دالر در هــر کیلو برای پر کردن 

شکاف تولید تا تقاضا در بازار چای وارد  شد.

افزایش 150درصدی قیمت چای در سال گذشته
بازار چای در 2ســال گذشته رشــد چشمگیری را 
در قیمت این محصول شــاهد بــود. گزارش  های 
مرکز آمار از افزایش 21هزار تومانی قیمت هر بسته 
نیم کیلویی چای خارجی از فروردین تا اسفند سال 
گذشــته حکایت دارد. براساس این گزارش، قیمت 
هر بســته چای خارجی )نیم کیلویــی( از 99هزار 
تومان در فروردین به 120هزار تومان در اسفندماه 
رسیده اســت. این گزارش همچنین نشان می دهد 

قیمت چای خارجی نه تنها در اسفندماه1400 در 
مقایسه با زمان مشابه سال قبل تورم 24.3درصدی 
داشته بلکه حتی نسبت به ماه قبل یعنی بهمن ماه 
هم 2درصد رشــد داشته اســت. با این حال، رصد 
قیمت ها در بازار قیمت هایی باالتر از نرخ های اعالمی 
مرکز آمار را نشــان می دهد. مشــاهدات میدانی 
خبرنگاران همشــهری هم نشــان می دهد قیمت 
بسته های نیم کیلویی انواع چای وارداتی در آذرماه 
سال گذشته 20درصد افزایش یافت و در برندهای 
معروف از 12۵هزار تومان به 1۵0هزار تومان رسید. 
قیمت 300هزار تومانی هــر کیلو چای خارجی در 
نهمین ماه از سال گذشته در حالی بود که این قیمت 
در مقایسه با نرخ های مدت مشــابه سال قبل از آن 

رشد 1۵0درصدی را نشان می داد.
 قیمت انواع چای ایرانی نیز در سال گذشته همگام 
با ارقام وارداتی افزایش یافت و تا کیلویی 1۵0هزار 
تومان باال رفــت. این قیمت تا امــروز ثابت مانده و 
هم اکنون هــر کیلو چای خارجــی در بازار مصرف 
300هزار تومان و قیمت هر کیلو چای ایرانی 140 تا 
1۵0هزار تومان به فروش می رسد؛ قیمتی که گفته 
می شود با توجه به رشد هزینه های تولید، امسال تا 
60درصد رشد خواهد داشت. روند افزایشی قیمت 
چای در شرایطی است که گفته می  شود رشد قیمت 
این کاال تقاضا برای مصرف آن را تا حدودی کاهش 
داده و مصرف کنندگان در خرید چای صرفه جویی 

می کنند.

احتمال افزایش 10 تا ۶0درصدی قیمت چای
مدیر اجرایی ســندیکای کارخانه های چای شمال 
در گفت وگو بــا خبرگزاری ها از احتمــال افزایش 

10 تا 60درصدی قیمت چای خشک برای امسال 
خبر داده است. حسنی افزایش هزینه های تولید و 
تأثیر آن بر قیمت تمام شده محصول را در این زمینه 
مؤثر دانسته و گفته است؛ دستمزد کارگران فصلی 
۸0درصد و هزینه گاز مصرفی 1۵0درصد افزایش 
داشته و از این رو طبیعتا شاهد افزایش قیمت ارقام 

مختلف چای خواهیم بود. 
درصدهای اعالم شده، به معنای آن است که هر کیلو 
چای خشک ایرانی وارد شــده به بازار، امسال بین 
16۵ تا 240هزار تومان قیمــت خواهد خورد. این 
در حالی است که قیمت چای وارداتی نیز با توجه به 
نوسان نرخ ارز، قطعا روندی افزایشی خواهد داشت 
و آن دسته از محموله های چای که همین امروز با ارز 
نیمایی وارد می شــود، با توجه به رشد 10درصدی 
قیمت ایــن ارز از ابتدای فروردین امســال، قطعا 
گران  تر از چای های وارد شده در ابتدای سال در بازار 

به فروش می رسد.
 نکته دیگر در این میان گالیه چای کاران از نرخ خرید 
تضمینی برگ ســبز این محصول است که ممکن 
اســت با امتناع کشــاورزان از فروش این محصول 
به دولت، قیمت چــای را در بــازار تحت تأثیر قرار 
دهد. قیمت خرید تضمینی برگ ســبز درجه یک 
در سال گذشته کیلویی 6هزارو690تومان بود که 
امسال با 37.۵درصد افزایش به 9هزارو200تومان 
رســید، قیمت چای درجه2 نیز ســال گذشــته 
4هزارو700تومان بود که امسال با 4۸.۵درصد رشد 
به کیلویی 7هزارو100تومان رسید. گفته می شود 
برخی کشاورزان نســبت به قیمت خرید برگ سبز 
چای معترض هستند و معتقدند این محصول باید با 

قیمت باالتری خریداری شود.

دورخیز چای برای رشد 60درصدی قیمت
برآوردها نشان می دهد قیمت هر کیلو چای ایرانی امسال به 16۵ تا 240هزار تومان می رسد

این بار سرما در بازار نوشیدنی گرم و پرطرفدار حاشیه ساز شد

وزارت اقتصاد با وضع ترمزهای مقرراتی تازه از برنامه خود برای خروج بانک ها از فعالیت های سفته بازانه رونمایی کرد
منع بانک ها از سرمایه گذاری در بازارهای ملک، ارز و طال

به دنبال ابالغ اصالحات جدید قانون مبارزه با قاچاق ارز 

ارز
در هفته گذشــته، دیروز وزارت اقتصاد از بســته ای 
رونمایی کرد که یکی از محورهای اصلی آن جلوگیری 
از فعالیت بانک ها در بازارهای امالک، طال و ارز است. بانک مرکزی در 
تالش است از طریق مقررات تازه از یک طرف جلوی خروج ارز را از کشور 
بگیرد و ازطرف دیگر ســفته بازی را در بازارهای امــالک، طال و ارز به 
حداقل برساند. به گزارش همشــهری، همزمان با کند شدن روند تورم 
بازارمسکن در فروردین امسال و همچنین بهبود درآمدهای ارزی در چند 
ماه گذشته، بانک مرکزی در تالش است از طریق اصالح قوانین قبلی و 
وضع مقررات تازه، شرایط را در بازارهای امالک، ارز و طال تثبیت کند و 

مانع از خروج ارز از کشور شود.

سابقه ماجرا در بازار ارز
این روند در بازار ارز، از آبان ماه پارســال و همزمان با رشد قیمت دالر 
تا 30هزار تومان آغاز شد اما با آغاز ســال جاری تعیین مقررات جدید 
سرعت بیشتری گرفته است به طوری که هفته گذشته اصالحات جدید 
قانون مبارزه با قاچاق ارز ابالغ شد که طبق آن هرگونه خرید و فروش 
ارز ازجمله معامــالت فردایی و خارج از شــبکه بانک ها و صرافی های 
مجاز، قاچاق اعالم شــد. طبق این مقررات تازه، ورود و خروج ارز باید 
با ضوابط شورای پول و اعتبار مطابق باشد در غیراین صورت به عنوان 
قاچاق ارز تلقی خواهد شــد. این قوانین تازه همچنین تأکید می کند؛ 
مسافران هوایی فقط می توانند حداکثر تا ۵هزار یورو و مسافران  زمینی 
حد اکثر 2هزار یورو ارز بدون اظهار از کشورخارج کنند. همچنین حمل 
و نگهداری ارز تا ســقف 10هزار یورو بالمانع است اما برای بیش از این 
میزان فرد باید صورتحســاب خرید از صرافی یا بانک در اختیار داشته 
باشــد. معامله حواله های ارزی نیز فقط در کارگزاری ها و صرافی های  
مجاز و دارای مجوز قابل انجام است. افرادی که غیر از این ضوابط عمل 

کنند، به عنوان قاچاق ارز مجرم تلقی می شوند.

جلوگیری از سفته بازی بانک
همگام با این روند دیروز وزارت اقتصاد با رونمایی از بســته راهبردها و 
سیاست های بخش بانکی، قوانینی را نیز برای جلوگیری از سفته بازی 
در بازارهای امالک، ارز و طال ابالغ کرد. طبق مفاد این بسته، بانک ها، از 

هرگونه سرمایه گذاری در زمینه های، ارز، طال، سکه، امالک و مستغالت 
ازجمله خرید زمین، خرید و ساخت مجتمع های تجاری، اداری، مسکونی 
و مراکز خرید منع شده اند و تملیک در این دارایی ها برای بانک ها فقط با 
هدف تسویه تسهیالت اعطایی مجاز است. در این بسته تأکید شده، برای 
استفاده بهینه از منابع تخصیصی و به منظور مدیریت منابع و مصارف و 
هدایت منابع به سمت فعالیت های سودآور و ارزش آفرین، مؤسسه های 
اعتباری مکلفند با اجرای رویه های مناسب، به نحوی اقدام کنند که در 
پایان هر سال، نسبت مانده تسهیالت اعطایی به مانده سپرده ها )پس از 

کسر سپرده قانونی(، حداقل ۸0درصد باشد.
وزارت اقتصاد در حالی این راهبردها و سیاست های تازه را ابالغ کرده 
است که آمار ها نشان می دهد در طول سال های گذشته بخشی از منابع 
مردم در بانک ها صرف سفته بازی در بازارهای دارایی اعم از امالک، ارز 
و طال شده است. به گواه آمارهای رسمی، برخی از این منابع حتی بلوکه 

شده و به ناترازی بانک ها و ایجاد تورم منجر شده است.

اهمیت حفظ منابع ارزی
به باور تحلیلگران یکی از دالیل وضع مقررات تازه، سدبندی از تشدید 

موج های تورمی، در 3بازار امالک، طال و ارز با بهره گیری از منابع بانک ها 
بوده است. از بهار سال1397 یعنی از 4سال پیش به این سو، همزمان 
با وضع تحریم های جدید علیه ایران بازارهــای تورمی با امواج تورمی 

متعددی روبه رو بوده اند. 
کارشناســان در عین حــال بر این باورنــد که صرف نظــر از مقررات 
سختگیرانه ای که برای تثبیت 2بازار امالک و طال و همچنین جلوگیری 
از خروج ارز وضع کرده، بانک مرکزی باید تالش کند تا منابع ارزی را به 

شکلی بهینه تخصیص دهد.
وحید شقاقی شــهری، اقتصاددان در همین باره می گوید: نیاز است تا 
منابع ارزی را مثل گلوله های توپ و تفنگ برای خودمان درنظر بگیریم، 
زیرا حیاتی هستند. ممکن است دوباره سناریوهای بدبینانه ای پیش آید، 

بنابراین حیف است که این منابع را به سادگی از دست دهیم.
موسی شهبازی؛ مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های 
مجلس نیز در این باره می گوید: در دهه های گذشته الگوی مشخص و 
قابل اتکایی برای اعطای منابع ارزی برای ایجاد زیرساخت ها نداشته ایم. 
به همین دلیل دسترسی به منابع ارزی به رانت تبدیل شده و هر کس 

تالش می کند به این رانت دست پیدا کند و این الگو باید اصالح شود.

سیدجوادساداتینژاد
وزیرجهادکشاورزی

نرخهایــیکــهدربــارهبرنــجایرانــی
اعــاممیشــودصحــتنــداردورقــم
مــوردنظــروزارتجهادکشــاورزیدر
کیلویــی زنجیــرهای فروشــگاههای
۶۴هزارو۹۰۰تومــاناســتکــهتوزیــع
امــابرخــیفروشــگاهها میشــود،
باالتــرازاینرقمبهعرضــهبرنجاقدام
میکننــد.بــاتوجــهبــهاینکــهامســال
3۰درصــدخشکســالیداشــتیمبرنج
ایرانــیبــاکمبــودعرضــهمواجهشــده
وهــرجــاکهعرضــهکــمشــودوتقاضا
افزایشیابدقیمتباالمــیرود.برنج
خارجــیهــمدرهمــهکشــوربــهنــرخ

مصوبدرحالتوزیعاست.

فرخنده رفائیگزارش
روزنامه نگار

کاهش قیمت محصوالت فرنگی بهاره
دومین هفته اردیبهشــت با کاهش قیمت بعضی از سبزی ها و 
محصوالت فرنگی نوبرانه در میادین آغاز شد. تره فرنگی، ریواس 
سبز و باقال در آخرین نرخنامه میادین میوه وتره بار کاهش قیمت 
داشتند که تره فرنگی با 3.400تومان کاهش رکورددار بود. در 
عوض کنگر پاک شده و برگ مو نسبت به هفته گذشته 2هزار 
تومان گران تر شده اند که البته کنگر به صورت پاک نشده 19هزار 
تومان عرضه می شــود. از هفته جاری ریــواس صورتی هم به 
محصوالت میادین افزوده شده که هر کیلو از آن 2۵هزار تومان 

قیمت گذاری شده است.

ریواس

17.000
50.000

نخود 
فرنگی

12.900
30.000

باقال سبز

19.500
37.000

لوبیا سبز

19.900
33.000

سیر تازه 
بدون برگ

20.000
40.000

تره فرنگی

7.500
30.000

 قیمت
در میادین

 قیمت
در سطح شهر

کیلوگرم/ تومان

برگ مو

27.000
40.000

تغییرات ۶ماهه قیمت کشک
قیمت انواع کشــک پاســتوریزه در6ماه گذشته 
بین 1۵ تا ۵0درصــد در برندهای مختلف افزایش 
داشته است. به گزارش همشهری، نگاهی به قیمت 
جدید محصوالت لبنی در دومین ماه از سال نشان 
می دهد که کشک نیز مانند دیگر محصوالت لبنی 
غیریارانه ای در ماه های گذشــته شــاهد افزایش 
قیمت بوده و میانگین قیمت هر کیلوگرم کشــک 
پاستوریزه از 30هزار تومان در آبان پارسال اکنون به 

4۵هزارتومان رسیده است. 

میادین

بازارها

چهره ها

سوپرمارکت

قیمت ها به تومان

آبان 1400
اردیبهشت 1401

سمیه، شیشه ای 
650گرمی

32.500
35.000

آبان 1400
اردیبهشت 1401

کاله، لیوانی 
250گرمی

11.000
11.000

آبان 1400
اردیبهشت 1401

مجید، شیشه ای 
500گرمی

15.500
24.000

آبان 1400
اردیبهشت 1401

پگاه، لیوانی 
500گرمی

17.000
19.000

آبان 1400
اردیبهشت 1401

رامک، لیوانی 
500گرمی

19.000
22.000

آبان 1400
اردیبهشت 1401

کامبیز، شیشه ای 
235گرمی

14.500
17.500

آبان 1400
اردیبهشت 1401

برتر، شیشه ای 
250گرمی

13.500
19.500

آبان 1400
اردیبهشت 1401

سمیه، شیشه ای 
230گرمی

1۶.500
18.250

تاالر شیشه ای

فروشحقوقی

فروشحقیقی

88۹

878

۴727

۴738

خریدحقوقی

خریدحقیقی

ارقام به میلیارد تومان

1.524.000

1.523.500

1.523.000

1.522.500

1.522.000

1.521.500

1.521.000

روندشاخصكلبورستهراندرروزگذشته
ارقام به هزار واحد

شاخصکلبورستهراندرمبادالتدیروزهزارو
۶۰واحد،معادل۰.۰7درصدرشدکردوبهیکمیلیون
و522هزارو۴83واحدرسید.شاخصکلهمدر

مبادالتدیروزبا3هزارو۴88واحدرشدبه۴15هزارو
115واحدرسید.

درمبادالتدیروزبازارسرمایه،قیمتسهام
3۶۰شرکترشدو21۴شرکتکاهشیافت.

قیمتسهام2۴شرکتهمتغییرنکرد.

ارقام به درصد
ترازصعودونزولدربازارسهام

ترکیبدیروزمعاماتبازارسهام

درمبادالتروزگذشتهسهامدارانحقیقی۴هزارو
738میلیاردتومانسهامخریدندامادرمقابلحجم
فروشسهامدارانحقیقیبه۴هزارو727میلیارد

تومانرسید.سهامدارانحقیقیدیروز11میلیاردتومان
نقدینگیتازهواردبازارسهامکردند.

ارزشبازارسهام

ارزشکلسهامشــرکتهایحاضردربورسوفرابورس
درمبــادالتدیــروز۹هــزارمیلیــاردتومــانرشــدکــردو
بــه72۰۹هــزارمیلیــاردتومــانرســید.ارزشدالریکل
بــازارســهامایــرانبــاتوجــهبــهقیمــتروزگذشــتههــر
دالرآمریــکادربــازارتهــران،کــهدرمحــدوده28هــزارو
18۰توماندادوستدشــد،هماکنونمعادل255میلیارد

و82۰میلیوندالراست.

7220

7200

7180

71۶0

7140

7120

7100

7080

4 اردیبهشت 5 اردیبهشت ۶ اردیبهشت 7 اردیبهشت 10 اردیبهشت

ارقام به هزارمیلیاردتومان

ارزشمعاماتبازارسرمایه

درمبــادالتدیــروز15هــزارو188میلیــاردتومــان
اوراقبهــاداردربــازارســرمایهدادوســتدشــدکــهاز
اینمیــزان5هــزارو۶1۶میلیــاردتومانبــهمعامات
خردســهاموبقیهبــهاوراقبدهــیومعاماتعمده
اختصاصیافت.اینارقامنشــانمیدهدکهارزش
کلمعامــاتخــرددردادوســتدهایروزگذشــته
نســبتبهچهارشــنبههفتهقبل3۴۶میلیاردتومان

معادل5.8درصدافتکردهاست.

ارقام به درصدمعامالت خرد                      کل معامالت

صعود
نزول

بدون تغییر

4

27

60 36

  دولت از تولیدکنندگان داخلی گوشت بخرد
مدیرعامل اتحادیه دام ســبک  گفت: با توجه بــه مازاد تولید، 
مســئوالن پشــتیبانی امور دام برای پایــداری تولید به جای 
واردات باید به خرید و توزیع گوشت داخل اقدام کنند. افشین 
صدردادرس افزود: با توجه به روند کاهشــی قیمت دام زنده و 
افزایش هزینه های تولید نیاز اســت که مسئوالن وزارت جهاد 
برای کمک به تولیدکنندگان در ارتبــاط با تنظیم بازار نهاده و 
صادرات تمهیداتی بیندیشند. به گفته او متوسط قیمت هر کیلو 
دام زنده هم اکنون60 تا 6۵هزار تومان است و هر کیلو گوشت 

باید حداکثر 130 تا 140هزار تومان در قصابی ها عرضه شود.

  عرضه مرغ منجمد متوقف شد
مدیرکل پشتیبانی امور دام  تهران گفت: با توجه به شرایط مساعد 
تولید و مازاد عرضه بر نیاز کشور، پشتیبانی توزیع مرغ منجمد 
را متوقف کرده است. رضا سالمی افزود: روزانه 1۵0 تا 200تن 
مرغ مازاد مرغداران از تمام استان ها با نرخ 30هزار تومان در حال 
خرید و جمع آوری از سطح بازار است. به گفته او، خرید حمایتی 
تا رسیدن مرغ گرم به نرخ مصوب ادامه دارد و محدودیتی برای 

خرید وجود ندارد.

  مرغ به نرخ مصوب نزدیک شد
براساس مشاهدات میدانی هر کیلوگرم مرغ در بازار30 تا 31هزار 
تومان به فروش می رسد.  درحالی که قیمت هر کیلوگرم مرغ در 
سال گذشته تا 4۵هزار تومان افزایش یافته بود و 14هزار تومان 
باالتر از قیمت مصوب 31هزار تومانی به فروش می رســید، از 
ابتدای امسال کاهش قیمت داشت و به زیر نرخ مصوب رسید. 
مرغ که در هفته های قبل تا 27هزار تومان نیز کاهش یافته بود 
اکنون 30هزار تومان به فروش می رســد. قیمت هر کیلوگرم 
گوشت گوساله 1۵7هزار تومان و گوشت گوسفندی به صورت 
شــقه نزدیک به 160هزار تومان اســت. هر شــانه 30عددی 
تخم مرغ نیز در بازار بین 43 تا 49هزار تومان به فروش می رسد. 

73

33.000
۶0.000

 کنگر 
پاک شده


