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ابهام در بازار محصوالت سلولزی
درحالی که تولیدکنندگان محصوالت سلولزی از رکود بازار خبر می دهند، مشاهدات از کاهش عرضه اقالمی مثل پوشک و دستمال کاغذی حکایت دارد

اخیرا بعضی از ســوپرمارکت ها و 

فروشگاه هـــای عرضــه کـننده گزارش
محصــوالت بهداشــتی از کاهش 
توزیع بعضی از اقالم ســلولزی مثل انواع دستمال 
کاغذی و پوشک بچه خبر می دهند. این نخستین بار 
از خردادماه است که در بازار این محصوالت حرفی از 

کمبود یا اختالل در عرضه به میان آمده است.
 به گزارش همشــهری بعضی خرده فروشی ها طی 
2هفته اخیر اعالم کرده اند که توزیع دستمال کاغذی 
در خرده فروشی ها کم شده است. برخی خانواده های 
دارای نوزاد و کودک نیز به تازگی برای خرید پوشک 
بچه با مشکل مواجه شده اند و از کاهش توزیع این 
کاال حتی در بورس فروش این محصوالت در منطقه 
بنی هاشم خبر داده اند. به گفته فروشندگان، با توجه 
به الگوی پرتکرار »کاهش عرضه برای دریافت مجوز 
افزایش قیمت« که امسال بارها در صنایع مختلف 
مورد استفاده قرار گرفت، این احتمال وجود دارد که 
برای این محصوالت هم درصدی از افزایش قیمت 
در راه باشد. تولیدکنندگان محصوالت سلولزی اما 
کمبود یا هرگونه اختالل در توزیع این کاال و اقالم 
مشــابه را به کلی رد می کنند و افزایش قیمت این 
محصوالت را نیز با توجه به روند کاهشی بهای جهانی 

مواداولیه منتفی می دانند.

بافانوسدنبالمشتریمیگردیم
عضو هیأت مدیره یکی از شرکت های صنعتی تولید 
محصوالت سلولزی بهداشتی درباره ادعای کاهش 
عرضه محصوالت در خرده فروشی ها به همشهری 
گفت: تولید و عرضه محصوالت سلولزی نه تنها کم 
نشده بلکه بازار به شدت در رکود است و آنچه عرضه 
می شود هم خریدار زیادی ندارد. هاشم علی حسنی، 
با اشــاره به کاهش فروش کارخانه ها به دلیل افت 
قدرت خرید مردم و همچنیــن پایان پاندمی کرونا 
افزود: بازار به قدری خراب اســت که تولیدکننده ها 
با فانوس دنبال مشتری می گردند و اگر فروشنده ای 
کمبودی در زمینه هرگونه محصول سلولزی داشت 
اعالم کند تا من هر تعداد کامیون که نیاز دارد برای 

او ارسال کنم.

شایدسلولزیهاارزانشوند
این فعــال صنفی احتمــال افزایــش قیمت اقالم 
سلولزی را نیز منتفی دانســت و اعالم کرد: قیمت 
محصوالت سلولزی از ابتدای امسال تاکنون به طور 

کلی 20درصد افزایش داشته و بعید می دانم برای 
ادامه سال تغییر قیمت دیگری برای این اقالم در کار 
باشد. حسنی با بیان اینکه قیمت جهانی مواداولیه 
اغلب صنایع رو به پایین اســت، اضافه کرد: با توجه 
به کاهش نرخ جهانی خمیر کاغذ، نه تنها دلیلی برای 
افزایش قیمت محصوالت سلولزی وجود ندارد بلکه 
حتی می توان در آینده نزدیک کاهش قیمت را برای 
این محصوالت متصور بود. به گفته این فعال صنفی، 
تنها مشکلی که امسال در زمینه تولید برخی اقالم 
مثل دســتمال کاغذی وجود داشت، کمبود کاغذ 
تیشو در بازار بود که به دنبال آزادسازی واردات آن، 
این کمبود برطرف شده و در این زمینه نیز دست کم 

تا پایان سال هیچ مشکل و کمبودی وجود ندارد.

گرانی،دلیلرکودبازار
اقالم ســلولزی از پرمصرف تریــن و ضروری ترین 
کاالهای مصرفی مردم محســوب می شوند و تغییر 
فرهنگ بهداشــتی مردم بعد از کرونا، مصرف این 
محصوالت را افزایــش نیز داده اســت. در چنین 
شــرایطی ادعای تولیدکنندگان مبنی بر رکود در 
بازار ایــن محصوالت منطقی نیســت و اگر چنین 
ادعایی درست باشد باید دلیل آن را در قیمت باالی 
این محصوالت جست و جو کرد. بعد از ابالغ افزایش 
20درصدی قیمت همه محصوالت سلولزی در تیرماه 
سقف قیمت مهم ترین محصوالت برای مصرف کننده 
در سامانه۱2۴)مرجع قیمت کاال و خدمات وزارت 

صمت( به ثبت رســید که بر این اســاس، قیمت 
مصرف کننده هر بسته 200گرمی دستمال کاغذی 
بســته به نوع و برند، 7 تا 2۴هزار تومان و هر بسته 
دســتمال توالت 2رولی ۱۴ تا ۳۸هزار تومان اعالم 
شده است. هر بسته 20تایی پوشک بچه نیز بسته به 
نوع و برند آن، بین ۴۱ تا ۵۹هزار تومان در این سامانه 
قیمت خورده است. براساس قیمت های اعالم شده در 
سامانه۱2۴، حداکثر قیمت مصرف کننده هر بسته 
۱0عددی پد بهداشتی بانوان نیز بین ۱0 تا نزدیک به 
2۹هزار تومان تعیین شده است؛ این در حالی است 
که مصرف کنندگان با قیمت های بسیار متفاوتی در 

فروشگاه ها مواجهند. 
کمبود و گرانی شدید پوشک های کامل بزرگسال، 
خانواده های معلوالن و سالمندان نیازمند به این کاال 
را با مشکالت زیادی مواجه کرده، به طوری که به گفته 
فروشــندگان، بعضی از مصرف کنندگان به ناچار و 
برای کاهش هزینه، با کمک گرفتن از پوشک های 
نواری که قیمت پایین تری دارند، پوشک های کامل 
 یک بار مصــرف را چندین بار اســتفاده می کنند. 
کمترین قیمت پوشــک های کامل بزرگسال برای 
هر بســته ۱0عددی هم اکنون ۱6۵هــزار تومان 
است که بســته به ســایز و برند تا ۴۵0هزار تومان 
هم به فروش می رســد. تولید داخلی این محصول 
بسیار محدود است و با توجه به نیاز مبرم، خانواده ها 
ناچارند آنچه را در فروشــگاه ها موجود است، با هر 
قیمتی خریداری کنند. خانواده هــای دارای نوزاد 

هم این روزها برای پوشک بچه قیمت بسیار باالتری 
نسبت به رقم اعالمی در سامانه۱2۴ می پردازند. هر 
بسته ۱0عددی پوشک کامل در برندهای معروف 
تولید داخل کشور ۵۵هزار تومان قیمت دارد و بسته 

2۸عددی به ۱۴۵هزار تومان هم می رسد.
بیشتر خانواده ها بسته های اقتصادی پوشک را تهیه 
می کنند کــه بین 2۴0 تا حــدود ۳00هزار تومان 
قیمت دارد. در زمینه پدهای بهداشــتی بانوان نیز 
اگر از محصــوالت بعضی از برندهــای گران قیمت 
مثل سپتونا و ال ویز صرف نظر کنیم بهای هر بسته 
۱0عددی پد بهداشتی بین 20 تا ۳0هزار تومان است 
که با توجه به ضرورت تهیــه و میزان مصرف، برای 
بسیاری از خانوارها رقم باالیی است. در محصوالت 
دیگر هم نرخ ها پایین نیســت. دستمال آشپزخانه 
2رولی ۴۵هزار تومان و قیمت هر بســته  دستمال 
کاغذی اقتصــادی که برخی از آنها بــا پایین ترین 
کیفیت ارائه می شــوند بین ۱۱ تــا 2۸هزار تومان 
است. این در حالی است که قیمت دستمال کاغذی  
رومیــزی برندهای مختلــف با توجه بــه کیفیت 
دستمال و نوع بسته بندی تا بسته ای ۴۵هزار تومان 
هم می رســد. برای دســتمال توالت نیز قیمت هر 
رول ۱0 تا ۱۵هزار تومان اســت که گرچه از سقف 
قیمت اعالمی در سامانه۱2۴ کمتر است ولی برای 
مصرف کنندگان قیمت باالیی محســوب می شود. 
هم اکنون بســته های ۸عددی دستمال توالت بین 

۸0 تا ۱00هزار تومان به فروش می رسند.

تاالر شیشه ای

قیمتقندوشکرثابتماند
قیمت قند، شکر و نبات درمیادین میوه و تره بار برای پنجمین 
ماه متوالی ثابت ماند. براساس نرخ نامه سازمان میادین میوه 
و تره بار شــهرداری تهران، قیمت شکر از خرداد ماه تغییری 
نداشــته و قند نیز بعد از کاهش قیمــت در مردادماه، 2ماه 
اخیر را بدون تغییر پشت سرگذاشــته است. شکر به صورت 
فله و بســته بندی در میادین با نرخ مصوب تنظیم بازاری به 

فروش می رسد.

قیمت در میادین

کیلوگرم/تومان

قیمتجدیدنوشابه
نوشــابه در فصل اوج مصرف گران شد. به گزارش 
همشهری، شرکت های تولیدکننده نوشابه در 2ماه 
اخیر قیمت تمام محصوالت خود را افزایش داده اند. 
بر این اساس قیمت انواع نوشــابه خانواده و قوطی 
2هزار تومان و قیمت شیشه های ۳۳0میلی لیتری 
۱.۸00تومان در 2ماه گذشته افزایش داشته است. 

میادین

سوپرمارکت

قیمتهابهتومان

اردیبهشت 1400
مهر 1401

 فانتا
 1.5لیتری، پرتقالی

12.000
18.000

اردیبهشت 1400
مهر 1401

 سون آپ
قوطی 330میلی لیتری

6.700
12.000

اردیبهشت 1400
مهر 1401

 الکیدو)کاله(
1.5لیتری- پرتقالی

10.000
18.000

اردیبهشت 1400
مهر 1401

پپسی
 1.5لیتری

11.900
18.000

شکر 
یک کیلویی

22.950

شکر 
3کیلویی
67.000

 شکر
  کیلویی
19.800

قند شکسته 
یک کیلویی

26.900

نبات 
چوب دار

39.000
نبات 

شاخه ای ریز

34.400
نبات 

شاخه ای

32.400
قند شکسته 

5کیلویی

133.500

آغازمعامالتگواهیسپردهبرنج
دربورسکاال

با آغاز معامالت گواهی سپرده برنج از هفته گذشته ۴۸تن برنج 
به ارزش ۴.۳میلیــارد تومان در بورس کاال مــورد مبادله قرار 
گرفته است. به گزارش همشهری، آمار ها نشان می دهد ساالنه 
حدود 2.۵میلیون تن برنج در ۱۵استان ایران تولید می شود و 
استان های گیالن با 220 هزار هکتار اراضی، مازندران با 2۱۴ هزار 
هکتار، گلستان با ۱00 هزار هکتار و خوزستان با ۱۸0 هزار هکتار 

عمده ترین تولیدکنندگان برنج در ایران هستند. 
براســاس آمار فائو، ایران از لحاظ تولید و سطح زیرکشت برنج 
رتبه بیست و هشتم تولید برنج دنیا را داراست. بر همین اساس 
کارشناسان اعتقاد دارند طراحی سازوکارهایی برای نظام مند 
شدن مبادالت این محصول استراتژیک در قالب شیوه های مدرن 
در ایران ضروری است تا از این طریق اوال قیمت های این محصول 
به صورت عادالنه و رقابتی تعیین شود. از سوی دیگر روش های 
توسعه کشت این محصول از طریق به کارگیری روش های تامین 

مالی جدید فراهم شود. 
به زعم کارشناســان بازار ســرمایه، یکی از ابزار های مالی که 
می تواند به توسعه معامالت این محصول کمک کند استفاده از 
ابزار گواهی سپرده کاالیی است زیرا به کارگیری این ابزار هم  به 
تامین مالی بهتر کشاورزان و توسعه کشت این محصول منجر 
می شود. بر همین اساس از فروردین سال قبل معامالت گواهی 
سپرده برنج در بورس کاال آغاز شد و حاال تازه ترین گزارش بورس 
کاالی ایران نشان می دهد معامالت این ابزار در هفته گذشته با 

رونق بیشتری مواجه شده است.

مبادله4.3میلیاردتومانگواهیسپردهبرنج
بورس کاالی ایران اعالم کرد، معامالت گواهی سپرده برنج طارم 
از هفته قبل از سر گرفته شد و ظرف ۳روز ۴۸تن گواهی سپرده 
برنج به ارزش ۴.۳میلیارد تومان در بورس کاال مورد مبادله قرار 
گرفت. هر گواهی سپرده برنج معادل یک کیلوگرم از این محصول 
است. مالک برای تحویل گرفتن کاال از انبار در استان مازندران 
الزم است حداقل به میزان ۱00 کیلوگرم گواهی سپرده کاالیی 

را ارائه کند. 
براســاس اطالعیه مدیریت بازارهای مالی بورس کاالی ایران، 
حداکثر زمان نگهداری کاال در انبار مذکور تا تاریخ ۳۱ تیر ۱۴02 
بوده و تاریخ انقضای اعتبار گواهی سپرده کاالیی و آخرین روز 
معامالتی نماد ایجاد شده 2۱ تیر سال آینده بوده و پس از آن، 
معامالت نماد برای فرایند تحویل و تسویه حساب با انبار متوقف 
می شود. بررسی های آماری نشان می دهد در سال گذشته در 
مجموع ۳76 هزار و ۹7۹ گواهی سپرده برنج معادل ۳76 تن و 
۹7۹ کیلوگرم برنج به ارزش ۱7 میلیارد و ۳۵۹ میلیون تومان 
مورد معامله قرار گرفت. از ابتدای سال تاکنون نیز در مجموع 
2۵۸ هزار و 6۳0 گواهی )معادل 2۵۸ تن و 6۳0 کیلوگرم( برنج 

طارم به ارزش 2۱ میلیارد تومان دادوستد شده است.

چهره ها بازارها

شانه2کیلوییتخممرغ،79هزارو600تومان
رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران گفت: قیمت مصوب تخم مرغ تغییر نکرده و همان نرخ 
مصوب یعنی هر کیلوگرم ۳۹هزار و ۸00تومان و شانه دو کیلویی 7۹هزار و 600تومان است و فروش بیش 
از قیمت مصوب، تخلف محسوب می شود. مهدی یوسف خانی درباره چند نرخی بودن تخم مرغ در بازار 
گفت: بخشی از این تفاوت قیمت شاید تخلف یا   سوءاستفاده برخی واحدهای صنفی است.  قیمت برخی 
مناطق تا ۸2هزار تومان است، حتی قیمت ۸0هزار تومان هم دیده ایم. ولی اینکه می فرمایید قیمت ها 

۹0هزار تومان شده هم غیرممکن نیست، ولی به هر حال قیمت مصوب باید رعایت شود.

کاهش40درصدیمصرفنانفانتزی
رئیس اتحادیه نانوایان حجیم از کاهش ۴0درصدی مصرف نان فانتزی خبر داد وگفت:مردم به قیمت نان 
فانتزی عادت کردند اما همچنان کاهش تقاضا و تولید در این بخش وجود دارد.محمدجواد کرمی افزود: 
بعد از افزایش نرخ نان فانتزی گزارش هایی مبنی بر فروش ساندویچ  با نان سنتی و لواش در برخی مناطق 
تهران و شهرستان ها به دست ما رسید؛ اما مردم تمایل دارند که این خوراک ها را با نان فانتزی مصرف کنند 

و به نظر می رسد این نحوه فروش موقتی باشد.

محسن خجسته مهر
 مدیرعامل شرکت ملی نفت:

ظرفیــت تولیــد نفــت مــا ۳میلیــون و 
۸۳۸هزار بشکه است که تا پایان سال به 
۴میلیون بشکه می رسد. شیب صادرات 
نفت نیز مناسب و صعودی شده است.
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شه
هم

س: 
عک

سید احسان خاندوزی
 وزیر اقتصاد:  

در صنعت خــودرو   شــیوه فعلــی جوابگو 
نبوده و  دولت باید در این مسیر با تغییر 
نقــش تصدی گــری، نقــش تنظیم گــری 

خودش را                            ایفا کند.


