اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺠﺪد ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺮه/ﺣﺬف ﺑﺮﺧﯽ
اﻗﻼم از ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﺎﻧﻮار

ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﺎزار ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮﻗﺎﻟﺐ ﮐﺮه  ۵۰ﮔﺮﻣﯽ از
 ۵۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن در ﻣﺎه ﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺑﻪ  ۷۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن و ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺮه ۱۰۰
ﮔﺮﻣﯽ ﻧﯿﺰ از ﺣﺪود ۱۰ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺣﺪود ۱۴ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﺴﻨﺎ ،ﺳﺎل ﻫﺎی ﻗﺒﻞ ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺮه وارداﺗﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ
ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ و ارز
ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮه وارداﺗﯽ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺳﺎل ۱۳۹۹
ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﺮای واردات آن ﻫﻢ ﻣﺠﺪداً ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﯿﺎﻓﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺮه از
ﮔـﺮوه ﯾـﮏ ﮐـﺎﻻﯾﯽ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه دو ﮐـﺎﻻﯾﯽ ﻧﯿـﺰ ﺗﻐﯿﯿـﺮ وﺿﻌﯿـﺖ داد و
واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﺎز ﺑﻪ واردات ﮐﺮه ﺑﺎ ارز ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ .وارداﺗﯽ ﮐﻪ
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺪاﺷﺖ و در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻟﺒﻨﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﮐﺮه زدﻧﺪ و ﮐﺮه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،از ﺧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
اﺳﺘﺤﺼﺎل داﺧﻠﯽ ﺑﻮده و ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖ ﭼﺮﺑﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﻫﺎی ﺳﺎل  ،۱۳۹۹ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺮه  ۱۰۰ﮔﺮﻣﯽ ﻗﺒﻞ از
ﺣﺬف ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺣﺪود ۴۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ  ۸۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ  ۸۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﻫﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﻧﺪ و
در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ١٣٩٩و اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ۱۴۰۰ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻟﺒﻨﯽ ﺑﻪ
ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ﺣﺪود  ۱۰۰ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن ﻫﻢ رﺳﯿﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮﻗﺎﻟﺐ ﮐﺮه
 ۵۰ﮔﺮﻣﯽ  ۵۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن و ﻫﺮ ﻗﺎﻟﺐ  ۱۰۰ﮔﺮﻣﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺪود ۱۰
ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺗﺎ  ۱۲ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن ﻫﻢ در ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ

ﭘﯿﺸﺮوی ﮐﺮد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮﻗﺎﻟﺐ ﮐﺮه  ۱۰۰ﮔﺮﻣﯽ
در ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺣﺪود  ۱۴ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن و ﻫﺮﻗﺎﻟﺐ
ﮐﺮه  ۵۰ﮔﺮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ  ۷۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﻫﻢ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮﮐﯿﻠﻮ ﮐﺮه
ﺣﺪود ۱۴۰ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن!
ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ
اﻓﺰاﯾﺶ  ۱۰ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺮه از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل
ﻟﺒﻨﯽ را از ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺣﺬف ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻟﺒﻨﯽ ﻋﻠﺖ آن را ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ
و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﭼﺮﺑﯽ از  ۶۰ﺗﻮﻣﺎن در
ﻗﯿﻤﺖ ﺷﯿﺮﺧﺎم
آذرﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ  ۸۰ﺗﻮﻣﺎن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺳﺎﻟﺠﺎری ﻣﯽ داﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻟﺒﻨﯽ ﺑﺮای اداﻣﻪ
ﮐﺎر و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
اﮔﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ از ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺮدم ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ دوﻟﺖ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راه ﮐﺎری ﺑﺮای ﺣﻞ آن ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﻄﻌﺎ راه ﮐﺎر آن زدن
از ﺟﯿﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺿﺮر
ﮐﻨﺪ دﯾﮕﺮ رﻏﺒﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻓﻘﻂ ﮐﺮه ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﯿﺮ ،ﻣﺎﺳﺖ،
ﭘﻨﯿﺮ ،ﺧﺎﻣﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺳﺎل
در ﮐﻨﺎر اﻗﻼم دﯾﮕﺮی ﭼﻮن ﻣﺮغ ،ﮔﻮﺷﺖ ،ﻣﯿﻮه ،ﺑﺮﻧﺞ ،روﻏﻦ و ﻧﺎن و …
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﻧﺪ و ﻋﺪم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی درﺳﺖ ،ﻋﺪم
ﻧﻈﺎرت ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮ ﺑﺎزار و ﺳﻮﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺎﻧﻮار
روز ﺑﻪ روز ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺷﻮد و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه در ازای ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻬﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﮐﺎﻻی ﮐﻤﺘﺮ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ
ﮐﻨﺪ و ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻤﺖ و ﺳﺎﯾﺮ
ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﺮای
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺪﯾﺮان ﺟﺪﯾﺪ
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﺎزار ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر از دوش ﻣﺮدم دارﻧﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺴﻨﺎ

