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شفیعیپورتأکیدکرد:قیمتتخمه
 10تا  15درصد ارزانتر شده و در قیاس
بــا ســال گذشــته میــزان واردات ایــن
محصول کمتر شــده چرا کــه تولیدات
داخلی جوابگو نیاز کشور است.
ëëبا30سالتجربهمیگویم
ســجاد دیگــر مغــازه دار خیابــان
صاحــب جمــع اســت کــه  30ســالی
تجربــه فــروش آجیــل دارد .او
میگوید :اســفندماه گذشته  70درصد
مشــتریهای ثابت ما آجیل نخریدند
و همیــن امــر باعــث شــد کلــی آجیل
روی دســتمان بمانــد ،ولــی اکثرهــم
صنفیهــای آجیل فــروش معتقدند
که امســال فروش آجیل افزایش قابل
توجهی خواهد یافت.
ëëصادرات؛گرانکرد
او ادامه داد :اگر چند ساعتی در کنار
در ورودی کاروانسرای خانات بایستید،
میبیندید که حجم زیادی بار تخلیه و
به سایر شهرستانها و مغازهها ارسال
میشــود .ایــن مغــازه دار عنــوان کــرد
که تنها مشــکل بازار آجیــل ،صادرات
اســت .اگــر صــادرات محــدود شــود
قیمتها ثابت میماند و قیمتها در
بازار افزایش پیدا نمیکند.
ëëدروزنکممیخرم
بعــد از آنکــه مکالمهمان بــا برخی
از فروشــندگان تمام شــد ،با چند نفر از
خریداران آجیل صحبت کردیم.از یکی
از خریــداران پرســیدیم کــه قیمتها را
چگونه ارزیابی میکند؟ او گفت :جیب
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اینفوگرافی  :ایران

در این خیابان هر کیلو گردو بلغاری
 115هزار تومان ،گــردو ایرانی  117هزار
تومــان ،پســته  140هزار تومــان ،تخمه
جابونی(ژاپنــی)  35هــزار تومــان،
تخمه کدو ریــز  38هزار تومان ،تخمه
کدو گوشــتی  45هــزار تومــان ،فندوق
با پوســت  50هــزار تومان ،مغــز بادام
خارجــی  119هــزار تومــان ،انجیــر 59
هزار تومان ،مغز بادام ایرانی  150هزار
تومان و کشــمش  35هزار تومان بود.
اگــر همین آجیلها را بهصورت عمده
خرید کنید قیمتها حــدود  10درصد
پایینتراست.
ëëآجیلخارجیبهخاطرارزگرانشد
باقــر شــفیعیپور کــه در خیابــان
صاحــب جمــع آجیــل میفروشــد،
میگویــد :تصــور میکنــم کــه در نوروز
 99نسبت به  ،98حجم فروش آجیل
بهصــورت عمده و خرد بیشــتر شــود،
چرا که قیمتها کاهش خوبی داشــته
است .اســفند سال گذشــته قیمت هر
کیلو پســته بــه  210هــزار تومان رســید
و خیلــی از خانوادههــا دســت از خرید
آجیــل کشــیدند .او ادامــه داد :در بین
آجیــل ،طی یک مــاه اخیر تنهــا بادام
هنــدی  20درصــد افزایــش پیــدا کرده
اســت و مابقی کاهش قیمت را تجربه
کردند.علــت افزایــش قیمــت بــادام
بــه نــرخ ارز برمیگــردد .در ایــن میان
محصوالتی مانند انجیر تا حدودی در
بازار کم شده که علت اصلی آن خرید
انجیر ایرانی ،توسط تجار عراقی است.
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محصول

قیمت

انتشار مشاهده دو مورد ابتال
به ویروس کرونا در قم ،روز گذشته
بیشترین مطالب کاربران توئیتر را
به خود اختصاص داد .اما کاربری
در مورد پیامدهای اقتصادی
ویروس کرونا برای ایران به نقل
از یک فعال اقتصادی نوشت:
در بلندمدت و درسال۲۰۲۰
روندغیرمعمولی در حوزه اقتصاد
به خاطر ویروس کرونا با چین
نخواهیم داشت؛ اگر هم اتفاقی
بیفتد میتواند به هزار و یک دلیل
دیگر باشد.

قیمت قلم به قلم کاال  به روایت مرکز آمار ایران

پیاز /در فصل مورد بررســی متوســط قیمــت فروش یک
کیلوگرم پیاز در کل کشــور  1400تومان بوده اســت .قیمت
فروش این محصول در پاییز  ١٣٩٨نسبت به فصل مشابه
سال  ٩٧معادل 41.6درصد افزایش نشان میدهد.
انــار /در پاییــز ســال  ١٣٩٨متوســط قیمــت فــروش یــک
کیلوگرم انار در کل کشــور  3200بوده است .قیمت فروش
انــار نســبت به فصــل مشــابه ســال  ٩٧افزایشــی معادل
13.8درصد داشته است.
سیب درختی /متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم سیب
درختی در پاییز سال  ١٣٩٨در کل کشور  2600تومان بوده
است .قیمت فروش این محصول در پاییز سال  ٩٨نسبت
به فصل مشابه سال  ٩٧معادل  15.2درصد کاهش نشان
میدهد.
انگــور /در پاییز ســال  ١٣٩٨متوســط قیمــت فروش یک
کیلوگرم انگور در کل کشور  3100تومان بوده است .قیمت
فروش این محصول نسبت به پاییز سال  ٩٧معادل 8.3
درصد افزایش داشته است.
پرتقــال  /در پاییز ســال  ١٣٩٨متوســط قیمت فروش یک
کیلوگــرم پرتقــال در کل کشــور  1500تومــان بــوده اســت.
قیمــت فروش این محصول در پاییز  ٩٨نســبت به فصل
مشابه سال قبل 11درصد افزایش داشته است.

نارنگــی /در پاییز ســال  ١٣٩٨متوســط قیمت فروش یک
کیلوگــرم نارنگــی در کل کشــور  1800تومــان بــوده اســت.
قیمت فروش این محصول در پاییز  ١٣٩٨نسبت به فصل
مشابه سال  ٩٧معادل 8درصد کاهش نشان میدهد.
گوســفند و بر ه زند ه پرواری /در فصل مورد بررســی متوسط
قیمت فروش یک کیلوگرم گوســفند و بــره بهصورت زنده
در کل کشــور  37500تومان بوده اســت .قیمت فروش این
محصول در فصل پاییز  ٩٨نسبت به فصل مشابه سال قبل
به میزان 62.7درصد افزایش یافته است.
در پاییز ســال  ١٣٩٨متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم گاو
کمتر از دو ســال پرواری بهصورت زنده در کل کشــور  31هزار
تومان بوده است .قیمت فروش این محصول نسبت به پاییز
 ٩٧معادل 29.4درصد افزایش داشته است.
شیر گوسفند /در پاییز ســال  ١٣٩٨متوسط قیمت فروش
یک کیلوگرم شــیر گوســفند بهصورت چرخ نکــرده در کل
کشــور  4100تومان بوده اســت که نســبت به پاییز سال ٩٧
افزایشی معادل 38.8درصد داشته است.
شــیرگاو /در پاییز ســال  ١٣٩٨متوســط قیمت فروش یک
کیلوگرم شــیر گاو در کل کشــور  2300تومان بوده است که
نســبت به فصل مشــابه ســال  ٩٧افزایش  29.9درصدی
داشته است.
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چرخیها برای هر  5الی  7کیسه آجیلی
کــه روی چرخهای خود قــرار میدهند،
 10هــزار تومــان میگیرنــد .خودشــان
میگوینــد ســاعت کاریشــان از  9ونیــم
شروع میشود و تا ساعت  6عصر ادامه
دارد .البتــه شــب عیــد ،بــازار چرخیها
حسابی رونق دارد .اگر 5دقیقه در حیاط
کاروانســرا بایســتید و به مکالمه حجره
دارانــی کــه در کنــار حوض خالــی از آب
ایســتادند گوش کنید ،متوجه میشوید
که آنها در پذیرش ســفارشهای جدید
هیچ اســتقبالی نمیکنند و به همه هم
میگوینــد اگــر آجیل بــرای اســفند ماه
میخواهید االن باید کل سفارش خود را
بدهید در غیر این صورت هیچ تعهدی
برای دادن بار نداریم.
ëëثبتفقطبهمنماه
محمدحسین یکی از حجره دارانی
بــود کــه در کاروانســرای خانــات کار
میکند .او گفت :اگر سفارش مغازهها و
شهرستانها در ماه بهمن ثبت نشود،
امــکان توزیع آجیل را نداریم .امســال
قیمت آجیل نســبت به ســال گذشته
بهتر شده است بدین جهت خریدارها
هم زیاد شــدند ،از اینرو ما باید حجم
توزیــع آجیــل را بــه گونــهای در نظــر
بگیریم که به تمام مشتریانمان آجیل
برسد.او ادامه داد :نمیگویم آجیل کم
است ،اتفاقاًدر این کاال شاهد حجم باال
و تنوع هســتیم ،ولی در روزهای پایانی
ســال اگــر توزیع بــه درســتی مدیریت
نشود قیمتها باال میرود.
ëëآجیلارزانتردرخانات
مشاهدات ما از بازار آجیل ،خیابان
صاحــب جمــع نشــان میدهــد کــه
بــازار با هیچ کمبودی مواجه نیســت و
قیمتهــا در قیاس با گذشــته کاهش
خوبی داشــته اســت ،البتــه این جمله
بــدان معنــا نیســت که قیمــت آجیل
پاییــن اســت و تمــام خانوارهــا امکان
خرید برایشــان فراهم اســت .موضوع
دیگــری کــه در بــازار آجیــل شــاهد آن
بودیــم؛ آجیلهــای وارداتــی بــود کــه
بعضــاً از نظــر قیمتــی  3الــی  5هــزار
تومان از مشابه داخلی ارزانتر هستند.

قیمت هر کیلو آجیل در بازار صاحب جمع (قیمتها به تومان است)

ما به خرید آجیل شــب عید نمیرســد
چــرا کــه قیمتها باالســت .ولــی برای
مصــرف خانــوار در وزنهای بســیار کم
پسته و بادام خریداری میکنم.
ëëیکماهزودترخریدمیکنم
خانم دیگری که در حال پرســیدن
قیمتها بود ،در گپی کوتاه به ما گفت:
میخواهم یک ماه زودتر آجیل شــب
عید را بخرم تا با گرانی این کاال مواجه
نشوم .به نظر میرسد قیمتها نسبت
به سال گذشته خیلی بهتر شده است.
خاطــرم هســت آخریــن بار که پســته
خریداری کردم کیلویی  190هزار تومان
بود.
ëëصفوانتها
چنــد دقیقــهای روبــهروی ورودی
کاروانســرای خانات ایســتاده بودیم که
ببینیم مردم چگونه خرید میکنند؟ در
آن چند دقیقه شــاهد صــف وانتهای
ســفید رنــگ و آبــی رنــگ بودیــم کــه
بــرای آجیــل بــار زدن بــه نوبــت توقف
کــرده بودنــد و میخواســتند بــار را بــه
مکانهای مختلف شــهر ببرنــد .مردم
هــم در حجرهها با عمــده فروشها در
حال صحبــت کــردن بودند تــا بتوانند
بهصورت ُخرد ،خرید کنند تا قیمتها
برایشــان مناسبتر تمام شــود .در این
بازار بر خالف اسفند سال گذشته جنب
و جــوش و رونقــی بــه راه بــود و همــه
نسبت به اسفند  98خوش بین بودند.
ëëسعیبرایکاهشقیمتها
خیلــی از فعــاالن این بــازار ،تجربه
خریــد نکــردن آجیل توســط مــردم را
تجربهکردندوبههمینجهتاکثرآنها
درتالشهستندکهقیمتنهاییآجیل
در قیاس با سال گذشته ارزانتر باشد تا
خانوادههامیلبهخریدآجیلپیداکنند.
ëëآجیلقسطی
از سویی شنیدیم که برخی از آجیل
فروشهــای قدیمی بــازار بــرای آنکه
مردم در نوروز  99آجیل داشته باشند،
فروش محدود اقســاطی راه انداختند.
ســازوکار آنهــا در ایــن فــروش کامــاً
ســنتی اســت و طرفیــن بایــد در مورد
بازپرداخت پول به توافق برسند.

داده نما

آجیل با ایرانیهاآشتی میکند؟

صدور کد بورس از فروردین تا دی 98

توئیتر

چند نفر به بورس آمدند؟

تغییرات جدید در نرخ ارز
نیز مورد توجه کاربران قرار گرفته
است .با توجه به اینکه قیمت
دالر در صرافیهای بانکی مرز
 ۱۴هزار تومان را رد کرد ،کاربران
افزایش نرخ ارز را تحت تأثیر
خبرهای مربوط به نشست FATF
میدانند.اما کاربری نوشت :برخی
شنیدههای تأیید نشده وغیررسمی
حکایت از این دارد که احتماالً
 FATFدر نشست اخیر خود که از
یکشنبه آغاز شده ،مهلت ایران
برای پیوستن به این گروه را چهار
ماه دیگر تمدید کند.
درباره قوانین جدید مالیاتی
کاربری نوشت :در حالی که
سازمان امور مالیاتی  ۱۵گروه
شغلی دیگر را ملزم به استفاده از
سامانه صندوق فروش از ابتدای
سال آینده کرده است ،گروههای
قبلی که مشمول بودهاند هنوز
به طور کامل به این سامانه
نپیوستهاند .گویا سختگیری و
جریمه سازمان امور مالیاتی برای
ملزم کردن برخی گروهها برای
نصب سامانه صندوق فروش
کارساز نبوده است.

