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في دراسة ميدانية لـ »األنباء« على أسعار السلع الغذائية واالستهالكية

ارتفاع األسعار هذا العام بنسبة تصل من 20% إلى %70

التعاونية ويتم إخطار اجلمعيات 
التعاونية بذلك.

ومن جانب آخر التمسنا آراء 
بعض رؤساء اجلمعيات التعاونية 
عن أسباب ارتفاع األسعار حيث 
صرح رئيس مجلس إدارة جمعية 
الروضة وحولي التعاونية علي 
االنبع����ي ل� »األنب����اء« أن احتاد 
اجلمعي����ات التعاوني����ة ووزارة 
التجارة واملس����تهلك يتحملون 
سبب ارتفاع هذه األسعار، فاحتاد 
اجلمعيات التعاونية شّكل جلنة 
أسعار مع أن هذه اللجنة بحاجة 
إمكانيات وأدوات لكي تقوم  إلى 
بعملها على أكم����ل وجه وتكون 
قادرة على إدارة األسعار، اال عن 
وزارة التجارة فهي اجلهة الوحيدة 
الت����ي لديها الس����لطة القانونية 
لفرض القوانني ومحاربة األسعار 
املصطنعة وهي تتحمل جزءا في 
هذا الغالء الذي نعيشه اآلن، وأما 
اجلانب األخير فهو املستهلك الذي 
الب����د أن يكون ذكيا ويقاطع هذه 

 موجة ارتفاعه حيث كان س����عر
ال� 2.5 كيلو 3.600 دنانير وأصبح 
اآلن 4.985 دنانير ومازال على هذا 

السعر حتى اآلن.
واألجب����ان  الزيت����ون  أم����ا 
فتسعيرتهما حسب املواسم كما 
هي باألس����واق العاملية والشركة 
املستوردة لهذه السلع في الكويت 
فهي من تضع التسعيرة حيث كان 
الزيتون االسباني يباع قبل عام 
ب� 7 دنانير للكرتون واآلن يباع 

9 دنانير.
أما عن املواد االستهالكية فكان 
غطاء املرحاض يباع العام املاضي 
ب� 5.500 دنانير وارتفع هذا العام 

وأصبح سعره 6.500 دنانير.
املواد  واجلدي����ر بالذك����ر أن 
األساسية التي يتم حتديد أسعارها 
من قبل احتاد اجلمعيات التعاونية 
هي األرز، البس����كويت، الزيوت، 
التونة، الش����اي وغيرها وال يتم 
قبول أي ارتفاع في االسعار لهذه 
السلع إال مبوافقة احتاد اجلمعيات 

عادل العتيبي
في دارس����ة ميدانية أجرتها 
الس����لع  »األنباء« على أس����عار 
الغذائية واالستهالكية وجدت أن 
هناك فرقا واضحا بني أسعار السلع 
الفترة وبني أسعارها  خالل هذه 

خالل العام املاضي.
حيث ظهر الفرق مابني 20% إلى 
70% تقريبا بني السلع األساسية 
وغير األساسية إال أن هناك بعض 
السلع لم تتغير أسعارها واكتفت 
بارتفاعها اثناء ارتفاع سعر النفط 

خالل السنوات املاضية.
حيث كان سعر ال� 50 كيلو سكر 
السنة املاضية 9 دنانير وأصبح 
بعدها 10 ونصف حتى وصل سعره 
10.700 دنانير حاليا حيث ذكرت 
بعض الشركات أن االرتفاع يعتبر 
عامليا ونسبة الزيادة وصلت إلى 

.%70
أما الس����لع الغذائية كالعدس 
والبهارات ف����كان العدس ب� 450 
فلسا للكيلو خالل السنة املاضية 
فأصبح اآلن 750 فلسا، والفلفل 
األسود املسمار 1.300 دينار للكيلو 
وأصبح 2.125 دينار ونسبة الزيادة 
30%، وهن����اك مطالبات لبعض 
الشركات بزيادة أسعار منتجاتها 

الى %150.
أم����ا األرز فيختلف بالنوعية 
والشركة فاألرز البسمتي إلحدى 
الش����ركات كان س����عره بالسنة 
املاضية 350 فلسا للكيلو واآلن 
وصل س����عر الكيلو 1.010 دينار 
وش����ركة أخرى كان سعر األرز 
البسمتي 20 كيلو 14 دينارا وأصبح 

سعره اآلن 15.750 دينارا.
أما احلليب املجفف فقد انتهت 

»التجارة« تمنح عددًا من موظفيها صفة الضبطية القضائية 
والطماطم الكويتية تعيد توازن األسعار مع بداية موسمها

عاطف رمضان
كش����فت مصادر مطلعة ل� »األنباء« عن وجود 
معلومات ترجح ايقاف تصدير منتج الطماطم من 
سورية الى دول اخلليج خالل الفترة املقبلة وذلك 
حتسبا لتراجع كميات الطماطم هناك، والذي بدوره 
ينعكس س����لبا بزيادة اس����عار هذا املنتج الغذائي 

باالسواق احمللية في سورية.
واضافت املصادر ان ذلك من شأنه ان يساهم في 
زيادة ارتفاع اسعار الطماطم في االسواق اخلليجية 
من بينها الس����وق الكويتي. م����ن جهة اخرى اكدت 
املصادر ان فريقا من ادارة الرقابة التجارية في وزارة 
التجارة والصناعة كان متواجدا في شبرة الشويخ 
فجر امس خالل جولة امتدت اربع ساعات، بدأت في 
متام الساعة ال� 3 فجرا وانتهت عند متام الساعة ال� 7 
من صباح امس. ولفتت املصادر الى ان فريق الرقابة 
بالوزارة ملس خالل اجلولة نزوال في اسعار كرتون 
الطماطم املستورد الكبير مبقدار ربع دينار »للطماطم 
السورية واالردنية«. وارجعت املصادر ذلك الى بدء 
نزول الطماطم الكويتية خاصة مع بداية موس����مه 
مع دخول شهر اكتوبر، مشيرة الى ان سعر كرتون 
الطماطم احمللي سوف يكون ب� 3 دنانير للكرتون. 
ولفتت املصادر الى ان الطماطم احمللية سوف تعيد 

توازن االسعار في السوق الكويتي مجددا.
وفي االطار ذاته علمت »األنباء« ان وزارة التجارة 
والصناعة استدعت التاجر الذي اتهم باحتكار 1000 
كرتون من الطماطم وقدم مبررات للوزارة بأن هذه 
الكميات تخص مستش����فيات واح����دى اجلمعيات 
التعاونية لكن »التجارة« لم تنظر الى هذه املبررات 
بعني االعتبار واجبرته على تنزيل منتجا لطماطم 
الى السوق او ان يتم حتويله الى النيابة التجارية 
التخ����اذ االج����راءات القانونية جتاه����ه. من جانب 
اخ����ر ذكرت املصادر ان عددا من املراقبني في وزارة 
التجارة والصناعة طالب����وا الوزير احمد الهارون 
خالل اجتماعه بهم مؤخرا بزيادة اعداد املفتش����ني 
بادارة الرقابة التجارية حيث ان الوزارة تعاني من 
نقص في اعداد املفتشني في بعض مراكزها املنتشرة 
في مختلف مناطق الكويت مما قد يؤثر سلبا على 
اداء هذه املراكز. وقالت املصادر ان الوزير الهارون 
اس����تجاب ملطالب املراقبني على ان تتم االستعانة 
ببعض املوظفني في الرقابة التجارية الذين تنطبق 
عليهم الشروط ويحملون شهادات الثانوية العامة 
عل����ى ان يتم منحهم صفة الضبطية القضائية بعد 
ان يتم اعطاؤهم دورات تدريبية ملدة شهرين وذلك 

سيتم بصفة االستعجال.

بعد الطماط.. جن جنون السمك وكيلو الروبيان بـ 9 دنانير
فرج ناصر

أجمع الباعة والصيادون ورواد س����وق السمك على ان سبب ارتفاع 
أسعار الس����مك يعود لعدم الصيد في املياه اإلقليمية الكويتية الغنية 
بالسمك وذات الكثافة العالية في تواجد األسماك، حيث مينع الصيادون 
م����ن الصيد في املياه اإلقليمية الكويتية من قبل الهيئة العامة للزراعة 
والثروة السمكية والسماح لهم فقط بالصيد خارج املياه اإلقليمية قليلة 
األسماك. وأضافوا ان جون الكويت غني باألسماك من مختلف األشكال 
واألصناف لكن دخولهم س����يعرضهم لكثير من العقوبات مثل الغرامة 

وسحب الرخصة واإلبعاد. وقالوا ان هناك 
اكثر من 150 لنجا يخرج من ميناء الدوحة 
للصيد لكن هذه اللنجات تأتي ب� 15 سلة من 
األسماك خالل األسبوع لكن لو مت السماح 
لهذه اللنجات بالصيد داخل املياه االقليمية 
الكويتية فباستطاعة اللنجات احلصول على 
40 الى 50 س����لة في املياه الكويتية وبذلك 
تكون أسعار الس����مك رخيصة جدا مقارنة 
بالوضع احلالي. من جانبه، قال كمال محمود: 
ان األسعار غالية جدا مقارنة باأليام املاضية 
رغم ان الس����وق يزخر باألصناف املختلفة 
من األسماك ونطالب املسؤولني بالنظر في 
ذلك خاصة هيئة الزراعة والثروة السمكية 

ووزارة التجارة.
ومن جانبه، قال أحمد حس����ن: اعتقد ان 
س����بب ارتفاع األسعار هو بس����بب الباعة 
املتجولني الذين يقومون ببيع السمك خارج 
السوق وكذلك التضارب في أسعار السمك من 
خالل املزاد العلني داخل األسواق في جميع 
احملافظات، كما ان السمك ارتفع سعره في 

ايران وباكس����تان وكذلك السمك الكويتي اصبح هو اآلخر غالي الثمن، 
حيث جتد س����لة الروبيان الكبيرة )أم نعيره( يتراوح سعرها بني 55 
و60 دينارا للس����لة الواحدة، فيما يبلغ سعر سلة الروبيان الصغيرة 
)الش����حاميه( بني 24 و27 دينارا للس����لة الواحدة، أي ان سعر الكيلو 
للروبيان الكويتي الكبير )اجلامبو( 9 دنانير للكيلو الواحد، فيما يبلغ 
سعر الزبيدي الكويتي الصغير 6 دنانير للكيلو الواحد، كما يبلغ سعر 
الزبيدي االيراني للكيلو الواحد 6 دنانير. ومن جهته، قال الصياد صابر 
كمون: فرض علينا الصيد خارج املياه االقليمية وعدم الصيد في املياه 
االقليمية املتميزة بكثرة األسماك، مؤكدا ان 
املنع صادر من قب����ل الهيئة العامة للثروة 
السمكية، حيث ان اللنجات تصطاد خارج 
املياه الكويتية نحو 15 س����لة من األسماك 
خالل االس����بوع، فيما لو سمح لنا بالصيد 
في جون الكويت س����نجلب بحدود 40 الى 
50 س����لة من املياه الكويتية خالل يوم او 
يومني. ومن جانبه، قال الصياد منعم رجب: 
لو س����مح لنا بالصيد داخل املياه الكويتية 
ستصبح أسعار األسماك رخيصة حيث ان 
سلة الروبيان اآلن تبلغ 55 دينارا، كما ميتاز 
جون الكويت بوفرة األسماك ذات األصناف 
املختلفة، مؤكدا ان من يخالف ذلك يتعرض 
للمساءلة القانونية باالضافة الى توقيعه على 
اقرار بعدم حتمل املسؤولية سواء للصياد 
او اللن����ج كما ان املنفذ الوحيد الذي تخرج 

منه اللنجات هو منفذ الدوحة.
ومن جانبه، قال عادل حس����ن: أعتقد ان 
هناك احتكارا من قبل التجار والبيع للفنادق 

واملطاعم.

السعر بالكيلونوع السمك
5 دنانيرالزبيدي الباكستاني

7 دنانيرالزبيدي الكويتي
6 دنانيرالزبيدي اإليراني

4 دنانيرالشعوم
3.500 دنانيرالهامور
4.500 دنانيرالبالول
3 دنانيرالنويبي
4 دنانيرالنقرور
6 دنانيرالشيم
5 دنانيرالشعم

5 دنانيرالسبيطي
9 دنانيرالروبيان الكويتي الكبير

6 دنانيرالروبيان الكويتي الصغير
6 دنانيرالروبيان اإليراني

»التجارة« تبحث
أسعار األسماك 

عق����دت وزارة التج����ارة 
والصناعة اجتماعا مع عدد 
من اجلهات احلكومية ملناقشة 
اسعار االسماك في االسواق 
احمللية وسبل احملافظة على 
استقرارها. واوضحت الوزارة 
في بيان صحافي امس انه مت 
خالل االجتماع الذي حضره 
ممثلو الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة الس����مكية 
واالدارة العام����ة للجم����ارك 
والهيئة العامة للبيئة مناقشة 
قلة املعروض من االس����ماك 
في مقابل حجم الطلب وذلك 
اليجاد حل لهذا االمر. وافادت 
بانه س����يتم اتخاذ خطوات 
سريعة لتالفي االسباب التي 
ادت الى قل����ة املعروض من 
االسماك مقابل حجم الطلب 
من املس����تهلكني مبا يسهم 
في احملافظة على اس����تقرار 
االس����عار وتلبي����ة حاج����ة 
الوزارة  املستهلكني. واكدت 
انها تراقب عن كثب اوضاع 
اسواق السمك بالتعاون مع 
اجلهات املعنية في س����بيل 
احملافظ����ة عل����ى مصال����ح 
املس����تهلكني وحمايتهم من 
اي استغالل او غش جتاري 
من املمكن ان يتعرضوا له من 
قبل البعض. من جهة أخرى 
أصدرت الوزارة قرارا بحظر 
استيراد وحيازة وبيع وتداول 
األنواع التالية من املسدسات 
 AIRSTRKE« التشبيهية وهي
 POWERLINE93«و  »240
SERIES« وجميع املسدسات 
املشابهة لها أو أي منتجات 
تعمل بنفس االسلوب وتؤدي 
الى ذات الض����رر مع اتخاذ 
االجراءات القانونية ضد كل 

من يخالف هذا القرار.

الشركات التي وصلت أسعارها إلى 
أسعار جنونية ويستبدل هذا املنتج 
مبنتج آخر أو يقوم مبقاطعته كما 
حصل عند ارتفاع أسعار الطماطم 
حيث ب����ادر باملقاطعة فورا وهذا 
دليل على وعي وإدراك املستهلك 

ملا يحدث.
أما نائب رئيس مجلس إدارة 
جمعية العميرية والرابية عبداهلل  
الرشيدي فأكد ل� »األنباء« عدم 
وجود رقابة من قبل احلكومة على 
ارتفاع األسعار فكل شيء متوفر 
من مواد استهالكية وغذائية إال 
أن الرقابة ليست حازمة من قبل 
اجلهات احلكومية لكي توقف هذا 
االرتفاع املصطنع واجلنوني الذي 
أضر باملس���تهلك حتى أن أعذار 
بعض الش���ركات بسبب ارتفاع 
منتجاتها غير مقنع ولذلك البد 
من الوقوف عن���د هذا التضخم 
ومحاربة هذه األسعار بالتعاون 
مع احت���اد اجلمعيات بعيدا عن 

اخلالفات الشخصية.
وأضاف أن املس���ؤولية تقع 
على عاتق اجلميع فالبد للسلطة 
التنفيذية والتشريعية من وضع 
حد لغالء األس���عار وتش���ريع 
القوان���ني وتطبيقه���ا من اجل 
مصلح���ة املواطن ال���ذي نعمل 

جميعا خلدمته.
ودعا الرش���يدي املمثلني عن 
التعاونية  احت���اد اجلمعي���ات 
واملزارع���ني والثروة احليوانية 
وممثل عن غرفة التجارة واحتاد 
التجار ال���ى اجتماع فيما بينهم 
لوضع حد لهذا االرتفاع ووضع 
النقاط على احل���روف من اجل 

خدمة املستهلك.

)قاسم باشا(ارتفاع أسعار الطماطم كشف تغير أسعار الكثير من السلع خالل عام

فهو  متوافرا  كان  وإن  الكويتي  السمك  و  نار  وأسعاره  موسمه..  في  الروبيان 
)كرم ذياب(بأسعار غير طبيعية

»األبحاث«: األسماك تكشف تلوث البحر 
اكد باحث علمي في معهد الكويت لالبحاث العلمية اهمية مش���روع »امليكروبات وامللوثات الكيميائية 
املتعلقة باألس���ماك وصالحيتها لالس���تهالك اآلدمي في الكويت« في كشف تأثير تلك امللوثات في البيئة 

البحرية ونسب معدالت استهالك االسماك.
وقال الباحث في دائرة التكنولوجيا احليوية في املعهد د.سمير الزنكي ل�»كونا« امس ان تلك امللوثات 
جاءت بس���بب االنش���طة البرية والتنموية احلضرية والصناعية والظروف الطبيعية التي حتصل في 

البيئة البحرية.
واوضح ان املش���روع يهدف الى حتديد ترس���بات امللوثات البكتيرية والكيميائية في االسماك املعدة 
لالستهالك البشري في الكويت وتقييم الصحة البيولوجية للبيئة املائية وخصوصا جون الكويت واجراء 

حتاليل لتقييم املخاطر الصحية احملتملة نتيجة استهالكها.
من جانبه قال الباحث في املعهد عدنان حس����ني ان املش����روع يس����اعد على تقدير نسبة تعرض 
السكان الكويتيني للملوثات الكيميائية وامليكروبية وحتديد املخاطر الصحية املزمنة ويساعد اجلهات 
احلكومية املعنية على وضع القرارات الالزمة لسالمة االغذية كما يعمل املشروع على حتسني البيئة 

البحرية مما ينعكس ايجابا على الثروة السمكية.


