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با افزایش عرضه اقالم پرمصرف 

و پرتقاضــا در فروشــگاه ها و بازار
میادین میــوه و تره بار در 2روز 
گذشته، به نظر می رســد آرامش به بازار کاالهای 
اساسی بازگشــته و نگرانی های ناشی از کمبود و 

گرانی این اقالم کمتر شده است.
 به گزارش همشهری، تغییر قیمت اقالم مصرفی 
مورد نیاز مردم و انتشار قیمت های جدید کاالها در 
روزهای گذشته نگرانی هایی را درخصوص تامین 
بازار اقالم اساسی ازجمله مرغ، تخم مرغ و لبنیات 
در مصرف کنندگان به همراه داشت و به افزایش 
تقاضا در بازار بســیاری از کاالها دامن زد اما در 
روزهای پایانی هفته گذشته اقدام به موقع دولت 
ازجمله قابل برداشت شدن یارانه معیشتی واریزی 
به حساب سرپرستان خانوار و افزایش توزیع اقالم 
پرمصرف در فروشــگاه ها، باعث شد روند خرید و 
حجم تقاضا تا حد زیادی به حالت عادی بازگردد. 
در روزهای پایانی هفته گذشــته گزارش هایی از 

صف های طوالنی مــردم در میادین میوه و تره بار 
و فروشــگاه های زنجیره ای برای خرید کاالهای 
قیمت قدیم در فضای مجازی منتشــر شد که در 
برخی از آنها بی نظمی هایی نیز مشاهده می شد. 
اگرچه برخی از این ویدئو ها با واکنش مســئوالن 
اســتان های مربوط مواجه و غیرواقعی بودن آنها 

به سرعت اثبات شد اما خبرنگاران همشهری برای 
پیگیری این موضوع و مشاهده تغییرات روند خرید 
مردم در سوپرمارکت ها و فروشگاه های زنجیره به 
برخی این فروشگاه ها ســر زدند. براساس اعالم 
بسیاری از فروشگاه ها موجودی مناسب کاالها در 
انبار با قیمت قبلی در روزهای گذشته، پاسخگوی 

تقاضا بود و قیمت های جدید از ابتدای این هفته 
درباره ســفارش های جدید اعمال خواهد شــد. 
مشــاهدات میدانی خبرنگاران همشهری نشان 
می دهد با اینکه تغییر قیمت برخی اقالم ازجمله 
لبنیات از روز پنجشنبه برای شرکت های تولیدی 
مجاز شده، روند خرید در بیشــتر فروشگاه های 
سطح شهر مطابق روزهای عادی است و کاالهای 
تغییر قیمت یافته هنوز در بســیاری از مغازه ها 
و فروشــگاه های زنجیره ای موجود است. با توجه 
به سرعت باالی فســادپذیری لبنیات، وجود این 
اقالم با قیمت قبلی در فروشگاه ها نشان می دهد 
تقاضا برای خرید عادی اســت و با وجود قطعیت 
تغییر قیمت مردم از خریدهای هیجانی خودداری 
کرده اند. مشــاهدات همچنین حاکی ازافزایش 
توزیع کاالهایی مثل روغن اســت که در ماه های 
گذشــته با توجه به زمزمه های کمبود و افزایش 
قیمت، توزیع آن در برخی فروشگاه ها با مشکالتی 

مواجه شده بود.

تابلوی جدید نرخ ها در بازار کاالهای اساسی
مشاهدات میدانی خبرنگاران همشهری از کاهش نسبی هیجان خرید در مراکز عرضه حکایت دارد

ریشه های نوسان در بازار ارز
بر اثر نوسان های ارزی در آخر هفته گذشته قیمت هر دالر 

گزارش
آمریکا با 3درصد رشــد به 30هزارو 750تومان رسید. 
تحلیلگران بر این باورند که برخی فشارهای ارزی ریشه 

نوسان قیمت در روزهای گذشته بوده است.
به گزارش همشهری، با توجه به شواهد آماری اعالم شده از بانک مرکزی 
به نظر می رســد خریداران احتمالی باید مراقب ریزش قیمت ها ناشی از 
رشدهای غیرواقعی در بازار ارز باشند. علی صالح آبادی، رئیس کل بانک 
مرکزی در آخر هفته قبل گفت: حجم ذخایر اسکناس ارزی بانک مرکزی 
در شرایط فعلی بیشترین رقم در تاریخ است. او با استناد به همین نکته 

وعده داد؛ التهاب بازار ارز فروکش می کند.

فشارهای ارزی تازه
بررسی دالیل نوسان های ارزی چند روز گذشته نشان می دهد؛ احتماال 
بخشی از دالیل رشد نرخ ارز ناشی از افزایش نیازهای ارزی و برخی دیگر 
ناشــی از افزایش رقابت در بازارهای جهانی به ویــژه برای فروش نفت و 
فرآورده های نفتی است. داده های آماری نشــان می دهد به دلیل رشد 
قیمت ها در بازارهای جهانی حجم نیاز های ارزی کشــور افزایش یافته، 
یعنی همین حاال دولت برای تامین کاالهای اساسی در سال جاری باید 
ارقام بیشتری را نسبت به سال گذشــته پرداخت کند به همین دلیل با 
وجود افزایش ذخایر ارزی فشار هایی از این ناحیه در حال وارد شدن به 

بازار ارز است.
از سوی دیگر برخی شــواهد از افزایش فشــار تقاضا روی بازار »درهم« 
حکایت دارد، چنان که مجید شاکری کارشــناس اقتصادی در توییتی 
نوشــت: معنای حذف ارز ۴200 توماني کاالی اساسی افزایش تقاضای 
»درهم« است. با این تفاصیل به نظر می رســد برخی فعاالن بازار ارز هم 
برآورد های جدیدی از حجم نیاز های ارزی ناشی از نیازهای بازار خودرو 
و واردات آن داشته باشند. در آخرین ســالی که واردات خودرو آزاد بود، 
بیش از2 میلیارد دالر از منابع ارزی بخش خصوصی صرف واردات خودرو 
شــد.طبق گزارش های وزارت صنعت، بازار خودروی داخلی ســاالنه با 
500هزار دستگاه کسری مواجه است، اگر در قالب برنامه واردات خودرو، 
200تا 500هزار دســتگاه خودروی خارجی با نرخ کمتر از 10هزار دالر 
وارد کشور شــود، احتماال میزان نیازهای ارزی برای تحقق این هدف به 
2تا 5میلیارد دالر خواهد رســید، این موضوعی است که فعاالن بازار ارز 
در تخمین های خود آن را مدنظر قرار می دهند. چنان که مجید شاکری با 
اشاره به این موضوع می گوید: آزادسازی واردات خودرو، به نحوی که تسویه 
درهمی داشته باشد، اشتباه است. اگر مسیری برای تسویه واردات خودرو 

با یوان یا لیر دارید، آن را باز کنید. او همچنین توضیح داد: باید تأکید کنم 
واردات خودروی چینی و واردات خودرو با یوان 2موضوع متفاوتند.خودرو 

ممکن است چینی باشد ولی با درهم تسویه شود.

حباب سکه
همزمان با افزایش قیمت دالر قیمت سکه هم با رشدی حبابی مواجه شده 
به طوری که در آخرین روز هفته گذشته قیمت هر سکه طرح جدید به 
1۴میلیون و 750هزار تومان رسید با این حال طبق نظر کارشناسان این 
قیمت ها واقعی نیست و قیمت سکه هم اکنون یک میلیون تومان حباب 
دارد زیرا قیمت هر اونس طال در بازار های جهانی در روزهای اخیر نزولی 
بوده است. بر همین اساس به نظر می رسد خریداران در بازار طال، همچون 

خریداران ارز باید مراقب ترکیدن حباب های قیمتی باشند.
محمد کشــتی آرای، نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران دیروز در 
این باره گفت: حباب سکه با توجه به تقاضایی که ایجاد شده به یک میلیون 
تومان رسید و نسبت به ابتدای هفته 520هزار تومان افزایش داشت. حباب 

سکه در ابتدای هفته ۴۸0هزار تومان بود.
او گفت: قیمت هر اونس طال در بازار های جهانی در هفته گذشته کاهش 
یافت و در روز پنجشــنبه به یک هزار و ۸50دالر رسید که نسبت به اول 

هفته 3۴دالر کاهش داشت. او اضافه کرد: بنابراین در هفته گذشته کاهش 
قیمت انس جهانی طال تأثیری بر بهای فلز زرد در بازار نداشت و افزایش 
قیمت ها تحت تأثیر رشد نرخ ارز بود زیرا قیمت ارز در طول یک هفته 2هزار 

و 270تومان افزایش یافت و درنتیجه قیمت سکه و طال نیز رشد کرد.
او درباره پیش بینی قیمت طال و ارز در هفته جاری گفت: نمی توان وضع 
نرخ ارز در هفته جدید را پیش بینی کرد، اما با مدیریت بانک مرکزی بر بازار 
ارز نمی توان انتظار افزایش قیمت ها را داشت. از سوی دیگر انتظار می رود 
انس جهانی طال نزولی باشــد بنابراین نمی توان تحلیلی از بازار فلز زرد 
داشت. نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران درباره آخرین قیمت طال و 
سکه گفت: قیمت هر سکه طرح قدیم با ۸00هزار تومان افزایش هفتگی 
به 13میلیون و 700هزار تومان رسید، سکه طرح جدید با یک میلیون و 
250هزار تومان به 1۴میلیون و ۶00هزار تومان، نیم ســکه با 550 هزار 
تومان افزایش هفتگی به 7میلیون و ۹00هزار تومان و ربع سکه با 550هزار 

تومان افزایش به ۴میلیون و ۹00هزار تومان رسید.
او افزود: قیمت هر مثقال طالی آب شده با 3۶2هزار تومان افزایش قیمت 
هفتگی ۶میلیون و 20هزار تومان و هر گرم طالی آب شده نیز در آخرین 
معامالت یک میلیون و 3۹0هزار تومان بود یعنی ۸۴هزار تومان افزایش 

قیمت هفتگی داشت.

یارانهمستقیمچقدرقدرتخریدخانوارهاراافزایشمیدهد؟
در روزهای پس از واریز یارانه معیشــتی و همزمان با انتشــار قیمت هــای جدید کاالها، 
گمانه زنی هایی  درخصوص ناترازی میزان یارانه با حجم رشد قیمت ها انجام شد و برخی معتقد 
بودند مبالغ واریزی، نمی تواند رشــد قیمت ها را برای چند دهک اول جامعه پوشش دهد. اما 
برآوردهای انجام شده بر مبنای مقایسه قیمت  قدیم و جدید کاالهای اساسی و همچنین میزان 
یارانه دریافتی دهک های مشمول دریافت یارانه نشان می دهد، مبالغ واریزی به حساب خانوارها 
قدرت خرید خانوارها را با وجود افزایش قیمت اقالم پرمصرف، باال برده است. تا پیش از تغییر 
قیمت  اقالم اساسی مبلغ پرداختی یک خانوار 4نفره برای 3کیلو مرغ )96هزار تومان(، یک شانه 
تخم مرغ )35هزار تومان(، 3بطری شیر)40هزار تومان(، 3بطری روغن )42هزار تومان( در ماه 
250هزار تومان بود که با توجه به افزایش قیمت ها این مبلغ به 560هزار تومان خواهد رسید 
یارانه دریافتی دهک های اول تا سوم نفری 400هزار تومان و در مجموع حدود یک میلیون و 500تا 
یک میلیون و 600هزار تومان است. این میزان یارانه قدرت خرید این اقشار را 900هزار تومان باال 

می برد درحالی که هزینه این دهک ها 300هزار تومان افزایش یافته است.

مکث

ذرت گران شد، نخود سبز ارزان
قیمت جدید سبزی های نیمه منجمد و نیمه آماده میادین اعالم 
شد. براســاس نرخ نامه جدید قیمت بیشتر سبزی ها نسبت به 
نرخ نامه اسفندماه تغییری نداشــته و تنها قیمت ذرت شیرین 
۴هزار تومان در هر کیلو باال رفته اســت. همچنین با توجه به 
اینکه از ابتدای بهار باقالی تازه و نخود فرنگی به بازار آمده، قیمت 
لپه باقالی منجمد کیلویی 10هزار تومان و نخود سبز کیلویی 

5هزار تومان کاهش یافته است.

ذرت شیرین 
نیمه آماده
47.000
51.000

سیب زمینی 
نیمه آماده

19.000
19.000

پیاز 
نیمه آماده

13.000
13.000

سبزی 
مخلوط
40.000
40.000

لپّه باقال 
سبز منجمد

65.000
55.000

نخود فرنگی 
سبز

56.000
51.000

لوبیا سبز 
خرد شده

22.000
22.000

کرفس 
خرد شده

14.000
14.000

اسفند 
1400

اردیبهشت 
1401

کیلوگرم/ تومان

تغییر قیمت سوسیس و کالباس
ترکش های افزایش قیمت گوشــت قرمز و مرغ در 
یک ســال گذشــته، فرآورده های گوشتی و مرغی 
را نیز تحت تأثیر قرار داده اســت. در 7ماه گذشته 
شــرکت های تولیدکننــده سوســیس و کالباس 
تغییراتی در نرخ محصوالت شان ایجاد کرده اند که 
البته در فرآورده های مرغی به دلیل کاهش قیمت 
مرغ، این افزایش کمتر بوده است. میانگین قیمت 
یک کیلو سوسیس یا کالباس درجه یک هم اکنون 
2۸0هزار تومان اســت. انواع ممتاز قیمتی باالی 

300هزار تومان دارند.

میادین

خبر

سوپرمارکت

قیمت ها به تومان
شهریور 1400

اردیبهشت 1401
سولیکو کاله 

80درصد- 500گرمی
56.000
72.000

شهریور 1400
اردیبهشت 1401

کاله، ژامبون مرغ 
دودی- 300گرمی

47.000
48.000

شهریور 1400
اردیبهشت 1401

سولیکو کاله 
80درصد- 500گرمی

51.000
58.000

شهریور 1400
اردیبهشت 1401

کیمبال، فرانکفورتر 
70درصد- 1کیلویی

117.000
120.000

شهریور 1400
اردیبهشت 1401

202، کوکتل گوشت 
و پنیر 55درصد- 1 کیلویی

118.000
120.000

شهریور 1400
اردیبهشت 1401

آزما، کوکتل 
70درصد- 1کیلویی

122.000
128.000

شهریور 1400
اردیبهشت 1401

کامپوره، کوکتل گوشت 
55درصدی- 350گرمی

30.000
31.000

شهریور 1400
اردیبهشت 1401

میکائیلیان، هات داگ 
70درصد- 1کیلویی

114.000
146.000

چهره ها

مقایسهقیمتجدیدوقدیمکاالهایاساسی

قیمت قدیم- تومانقیمت جدید- توماننام کاال
15.0008.000شیر پاستوریزه کم چرب 900گرمی- نایلونی

18.00011.000شیر بطری کم چرب یک لیتری
50.00034.000ماست دبه ای کم چرب 2.5کیلویی
37.50020.000پنیر یو اف کم چرب 400گرمی

60.00031.000هر کیلو مرغ

قیمت قدیم- تومانقیمت جدید- توماننام کاال
76.00041.000تخم مرغ شانه 30عددی

63.00014.000روغن مایع 800گرمی پخت وپز
62.00012.000روغن مایع 800گرمی سرخ کردنی

18.00013.200شکر هر کیلو
34.00014.000ماکارونی یک کیلویی

کارشناسان نظر می دهند

ضرورت های حذف ارز ترجیحی
 با وجود مخالفت های برخی گروه های ذی نفع با حذف ارز 
ترجیحی اغلب اقتصاددانان متفق القولند که نظام یارانه ای 
که در طول سال های گذشته شکل گرفته یکی از مهم ترین 
گرفتاری های اقتصاد ایران اســت که زمینه بروز رانت و 
فساد را فراهم کرده است. با تکیه بر داده های آماری اغلب 
اقتصاد دان اعتقاد دارند نظام یارانه ای باید هر چه سریع تر 
اصالح شود. در واقع آنچه اقتصاددانان از آن با نام جراحی 
اقتصادی یاد می کنند همان اصالح نظام یارانه ای و اصالح 
نظام بودجه ریزی اســت. اما این فرایند با دشواری هایی 
در زمان اجرا روبه رو بوده و موجب شده برخی گروه های 
ذی نفع با تکیه به این دشواری ها با اجرای این طرح مخالفت 
و حتی افکار عمومی را متشنج کنند، درحالی که هم فعاالن 
اقتصادی و هم کارشناسان اقتصادی از اجرای این طرح 
حمایت می کنند و بر این باورند که اگرچه ممکن اســت 
در ابتدای اجرای طرح حذف ارز ترجیحی و اصالح نظام 
یارانه ای، برخی قیمت ها در یک مقطع کوتاه با رشد مواجه 
شود اما این اقدام در بلندمدت مانع از تورم های مداوم و 
پیوسته خواهد شد که در طول سال های گذشته به کاهش 

سطح معیشت و قدرت خرید خانوارها منجر شده است.

 سرمازدگی میوه های تابستانه 
زیاد نیست

موج سرمای ابتدای امسال برخی از محصوالت باغی را در مناطقی 
از کشــور تحت تأثیر قرار داد و نگرانی هایی را درخصوص تامین 
میوه های تابســتانه ایجاد کرد که هم اکنون بــا عرضه به موقع 
میوه های نوبرانه در کشــور این نگرانی ها کاهش یافته، اما گفته 
می شــود درخصوص محصول پسته، آســیب وارده نسبتا باال 
بوده است. به گزارش همشهری، در هفته های اول فروردین ماه 
تصاویری از برافروختن آتش در باغات پسته استان کرمان برای 
جلوگیری از سرمازدگی محصوالت این درختان در فضای مجازی 
منتشر شد که از احتمال کاهش برداشت این محصول طی امسال 
خبر می داد. رئیس انجمن پسته ایران به تازگی سطح آسیب وارده 
به باغات پسته را بیش از 50درصد اعالم کرده و از کاهش تولید این 
محصول خبر داده است. به گفته محمد صالحی، 2 سال پی درپی 
سرمازدگی بهاره محصول پسته را از بین برد و هزینه های زیادی را 
به کشاورزان تحمیل کرد؛ با این حال150هزار تن پسته در سال 

گذشته تولید شد.
نایب رئیــس اتحادیه کشــوری باغــداران در گفت وگو با 
همشهری با اشاره به ســرمازدگی هایی موردی در برخی 
از مناطق کشــور طی نخستین ماه امســال گفت: 2 دوره 
سرمازدگی در تمام مناطق کشور آسیب هایی به تولیدات 
باغی وارد کرد که این آســیب ها بســته به  شــدت سرما و 
مقاومت درختان به طور پراکنده بین 30تا 50درصد برآورد 
شده است. به گفته مجتبی شــادلو، آسیب سرما در ابتدای 
بهار بیشتر در اقلیم نیمه گرمســیری رخ داد و به درختان 
زودگل ده آســیب وارد کرد کــه درختان پســته را نیز در 
استان کرمان شامل می شد. به جز پسته، درختان میوه های 
هسته دار شامل زردآلو، آلو، هلو، شــلیل و بادام نیز از موج 

سرمای نخستین روزهای سال تا حدودی آسیب دیدند. 

حمید کاشانی
مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغ تخم گذار

 حــذف ارز ترجیحــی در آینده بــا توجه به 
اختالف ارز به نفع صنعت اســت. حذف 
ارز ترجیحــی کاری بود که باید در ۲ســال 
گذشــته که اختالف ارز کمتر بــود، انجام 
می شــد. افزایش بهره وری و بهتر شــدن 
تولید با حذف ارز ترجیحی رقم می خورد. 

سیدرضا فاطمی امین 
وزیر صنعت، معدن و تجارت 

 مصــرف روزانه روغن درکشــور 4هزار تن 
است که در روز پنجشنبه 4هزار تن روغن 
تولیــد و روز جمعــه نیــز 3هــزار و 500تــن 
روغن تولید می شود. برای روز شنبه نیز با 
تولیدکنندگان هماهنگ شده تا تولید را 
به 5هزار تن افزایش دهند. روز پنجشنبه 
وزارت جهادکشــاورزی 80هزار تن روغن 
خــام در بیــن کارخانه هــای تولیدکننــده 

توزیع کرده است.

حبیب اسداله نژاد 
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی

حــذف ارز ترجیحــی ســبب می شــود از 
هدررفت سرمایه های ملی جلوگیری شود 
و افزایــش بهــره وری در تولیــد را به دنبال 
در  تولیــد  داشــت.همچنین  خواهــد 
واحدهای مرغداری با حذف ارز ترجیحی 

اقتصادی تر خواهد شد.

سیدمحمدرضا بنی طبا
 سخنگوی صنایع فراورده های لبنی 

حذف ارز ترجیحی به رقابتی شدن زنجیره 
صنعت لبنی منجر می شــود. نتیجه این 
رقابتی شدن افزایش بهره وری خواهد بود 
و تولید شــیر خام با کیفیت بیشتر انجام 
خواهد شــد بنابر این حــذف ارز ترجیحی 
و رقابتی شــدن کل زنجیره تولید صنایع 

لبنی به نفع مصرف کننده خواهد بود.

محمد قربانی
معاون وزیر جهادکشاورزی

در اصالح یارانه آرد فوریت وجود داشت. 
یارانه ای که در حــوزه آرد به بخش صنف 
و صنعت می دادیم از جیــب مردم خارج 
می شــد و به مصرف کننده خارجی تعلق 
می گرفت. بــا اصــالح نظــام یارانــه ای به 
مرور چرخه فســاد و رانت جمع می شــود 
و شــرایط بــرای مردم بهتــر خواهد شــد و 
مردم آن زمــان متوجه می شــوند که این 
کار درســت و منطقــی بوده اســت وقتی 
کم کــم در مســیر ریل گــذاری اقتصــادی 
دولت قــرار بگیریــم نتایج آن بــرای مردم 

کامال مشخص خواهد شد.

بهزاد رحیمی
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 

هیچ کس نمی تواند نقش ارز 4۲00تومانی 
را در فساد و رانت منکر شود، روشن است 
که یــک عــده از این وضــع سوءاســتفاده 
کرده انــد. چنانچــه بهینه ســازی پرداخت 
یارانه ها به درستی مدیریت شود و مردم 
هــم ضــرورت آن را درک کننــد، بــدون 
شــک در درازمدت نتیجه مثبتی را شاهد 
خواهیــم بــود. ناکارآمدی هــا در توزیع ارز 
4۲00توماني سبب شده، نتیجه آن عکس 
شــود. به این معنا، به جای آنکه پرداخت 
این ارز در سبد خانوارمصرف کننده تأثیر 
مثبت گــذارد، بیشــتر حــال واســطه ها را 
خــوب کــرده و بــر شــرایط تولیدکننــده و 
مصرف کننــده نهایی یــا تغییــری به وجود 
نیاورده یا اگر هم تأثیری داشته، در جهت 

منفی بوده است.

محمد مخبر 
معاون اول رئیس جمهوری:

در آزادسازی و متناسب سازی و جهت دار 
کردن ارز های یارانه از جمله 4۲00 تومانی 
ناچار بودیم و این زیر نظر قانون بود و باید 
ایــن هدفمنــدی و آزاد ســازی را اجــرا مــی 
کردیم، این کار در اختیــار خود دولت نبود 
که انجام بدهد یــا ندهد ، الزامــات بودجه 
ای بود که بایــد این کار انجام مــی گرفت . 
همکاران مــا در دولت محاســبات دقیقی 
انجام دادند که کاالهایی مانند مرغ، شیر 
و روغن چه قیمتی داشته باشــد و با توجه 
به تحلیلی که رونــد اقتصــادی و الزامات و 
عوامل موثر بر قیمــت اقالم داشــت، این 

قیمت ها تعیین شد.


