ـﺮدم
ـﯽ ﻣـ
ـﺘﻔﺎده از ﻧﮕﺮاﻧـ
ﺳﻮءاﺳـ
ﺑﺮای ﮔﺮان ﮐﺮدن ﮐﺎﻻ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی -ﻗﯿﻤﺖ اﻗﻼم ﺧﻮراﮐﯽ در ﺳﺎل ﺟﺎری در
ﺑﺎزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﺎﻧﯽ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن
از آن دارد ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﻤﺒﻮدی وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻧﯿﺎز
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه آﻧﻘﺪر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮدی در ﺑﺎزار اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺧﯽ
اﻓﺮاد ﺳﻮدﺟﻮ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺳﻮد از ﺗﺮس ﻣﺮدم ﺑﺮای ﮔﺮان ﮐﺮدن ﮐﺎﻻ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ واﺳﻄﻪ رﺷﺪ اﻓﺴﺎرﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﻧﺮخ ارز
ﺑﻪ وﯾﮋه دﻻر ،اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﺎزار ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﺖاﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و
ﻗﯿﻤﺖ اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ دﻻر ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت و اﺟﻨﺎس ﮐﺎﻫﺶ
ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﻄﺢ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ و
ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎن ﻟﺤﻈﻪای دﻻر اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﻄﺢ ﺑﺎزار و ﺣﺘﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و اﻧﺒﺎر در
ﻣﺎهﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ ارزی ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت و ﺑﺎر رواﻧﯽ ﻣﻨﻔﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﺳﻮق
داده ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﻮﺷﺖ ،ﻣﺮغ ،رب ،روﻏﻦ،
ﭼﺎی و در ﭼﻨﺪ روز اﺧﯿﺮ ﺷﮑﺮ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ از ﺗﺮس
ﮐﻤﺒﻮد ،ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﺎز واﻗﻌﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ در ﺑﺎزار ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .اﯾﻦ
اﺗﻔﺎق در ﺑﺮﻫﻪای از زﻣﺎن ﺑﺮای روﻏﻦ ،دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬی و ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎﻧﻮان رخ داد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎر رواﻧﯽ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ،ﻣﯿﺰان ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﺘﻌﺎدل ﺷﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﻫﻤﭽﻨﺎن
از روﻏﻦ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﮐﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدهاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ در ﭼﻨﺪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺧﺒﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ و ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺤﺼﻮل
دﯾﮕﺮی اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺷﺪ ﭘﺎی ﺷﮑﺮ
ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺑﻬﺎره ﺗﻬﺮان ﺑﺎز ﺷﻮد .در ﮐﻨﺎر آن اﮔﺮ ﺳﺮی ﺑﻪ
ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای ﺑﺰﻧﯿﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮐﺎرﺗﻨﯽ روﻏﻦ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،روﻏﻨﯽ ﮐﻪ در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻫﯿﭻ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖ و ﮐﻤﺒﻮدی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻠﯽ ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای ﻏﺮب ﺗﻬﺮان ﺑﻪ
ﺧﺮﯾﺪ  ۶ﮐﺎرﺗﻦ روﻏﻦ ﺳﺮخ ﮐﺮدﻧﯽ و ﺧﻮراﮐﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ اﯾﺴﻨﺎ ﮔﻔﺖ:
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎ از ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻫﺮ ﺷﯿﺸﻪ روﻏﻦ ﺳﺮخ ﮐﺮدﻧﯽ
را ﻃﯽ دو ﻫﻔﺘﻪ و ﻫﺮ ﺷﯿﺸﻪ روﻏﻦ ﺧﻮراﮐﯽ را ﻃﯽ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
او در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ  ۶۰ﻋﺪد روﻏﻦ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده در ﯾﮏ
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻋﻤﻮﻣﺎً روﻏﻦ را داﻧﻪای
ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ در روزﻫﺎی اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺳﺎل روﻏﻦ ﮔﺮان
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد روﻏﻦ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدم.
ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﺳﺮ اﻧﮕﺸﺘﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ  ۶۰ﻋﺪد روﻏﻦ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از
آن ﺳﺮخ ﮐﺮدﻧﯽ و ﻧﯿﻤﯽ دﯾﮕﺮ ﺧﻮراﮐﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎ  ۱۵ﻣﺎه دﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ روﻏﻦ ﺳﺮخ ﮐﺮدﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺣﺎل زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ
ﻋﻤﻮم ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،اﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﺎز ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﻓﺮد ﻣﺼﺮفﮔﺮا ﺷﻮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج
زﻧﺪﮔﯽ را ﺗﺎ  ۱۵ﻣﺎه ﺗﻨﻬﺎ درﮔﯿﺮ ﺧﺮﯾﺪ روﻏﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ
در ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﻋﻼم ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل دﯾﮕﺮی ﮔﺮان ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﭼﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﺑﮕﯿﺮد؟ ﻣﮕﺮ اﻧﺒﺎری ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﺮوزی اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﺗﺎ
ﭼﻪ ﺣﺪ وﺳﻌﺖ دارد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ را در آن ﺑﺮای ﻣﺼﺮف
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه دﭘﻮ ﮐﻨﺪ!؟
اﻣﺎ ﻗﻀﯿﻪ ﺷﮑﺮ .در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﺮ در
ﻣﯿﺎن ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ ﻗﯿﻤﺖ آن ﺗﺎ ﻣﺤﺪوده  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ
اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه و آﻧﭽﻨﺎن ﻧﻮﺳﺎن
ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻧﺸﺎن از آن دارد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﺷﮑﺮ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪﮐﻨﻨﺪه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ و
ﺗﻌﺪادی از آﻧﻬﺎ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ اﺻﻼ ً ﻣﺼﺮف ﺷﮑﺮ
ﻧﺪارﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﭼﺎی ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ را ﺗﻠﺦ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ،اﺧﺒﺎر و ﺷﺎﯾﻌﺎت ﭘﯿﺮاﻣﻮن
ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪای را در واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﻋﺮﺿﻪﮐﻨﻨﺪه ﺷﮑﺮ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از اﻓﺮاد ﺑﺮای آن ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺷﮑﺮ
روی آوردهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮدی از روزﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﮑﺮ ﮔﺮان ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﺮ را ﮔﺮان
ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ آن ﻫﻢ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﺼﺮف ﺷﮑﺮ ﻣﺮدم ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن
ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۹۹۴
آﻣﺎر و ارﻗﺎم

از آن دارد ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮑﺮ ﻧﺴﺒﺖ
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ  ۳۵درﺻﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده و ﺑﯿﺶ از ۱
ﻫﺰار و  ۶۳۷ﺗﻦ ﺷﮑﺮ در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
در ﻋﻤﺮ  ۱۲۲ﺳﺎﻟﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺷﮑﺮ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﮔﻤﺮک اﯾﺮان در  ۱۰ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﯿﺶ از
 ۱۵۳ﻫﺰار و  ۸۴۷ﺗﻦ ﺷﮑﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر وارد ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ
ﻋﺮﺿﻪ ﺷﮑﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ آﻣﺎر و ارﻗﺎم در ﺣﺪود  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۲۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ
ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان دﻗﯿﻘﺎً ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن
و  ۲۰۰ﺗﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ آﻣﺎر
ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮑﺮ ﭘﺎﯾﯿﺰه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺸﺪه و آﻣﺎر واردات ﺷﮑﺮ در ﺑﻬﻤﻦ و
اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﻫﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و واردات ﺷﮑﺮ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف
ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد و ﮐﻤﺒﻮدی در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﮑﺮ ﮐﺸﻮر را ﺗﻬﺪﯾﺪ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺗﺮس ﻣﺮدم ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﮔﺮانﺗﺮ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ

ﺑﻪ

ﻧﻈﺮ

ﻣﯽرﺳﺪ

ﭼﻨﯿﻦ

ﻓﻀﺎﯾﯽ

در

ﺷﺮاﯾﻄﯽ

ﺷﮑﻞ

ﻣﯽﮔﯿﺮد

ﮐﻪ

دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
در ﺧﻮاب ﻏﻔﻠﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.

