
س�رانجام يكي از وعده هاي تنظيم بازار دولت 
س�يزدهم به مرحل�ه اجرا درآم�د؛ طرحي كه 
دولت قبل نيز تالش كرد درخصوص بازار مرغ 
با كمك  گرفتن از ش�ركت پس�ت ب�راي رصد 
آن از مبدأ تا مقصد اجرا كند، اما موفق نش�د. 
اكنون ب�ا هماهنگ�ي وزارت جهاد و ش�ركت 
پست از 4 آذرماه س�ه قلم كاالي برنج، روغن 
و ش�كر به صورت اينترنتي به فروش رس�يده 
و ب�دون درياف�ت هزين�ه پس�تي به دس�ت 
مصرف كنندگان می رسد. بنكداران موادغذايي 
مي گويند در صورت اجراي موف�ق اين طرح، 
كاهش قيم�ت اق�الم اساس�ي در راه اس�ت. 
در طول س��ال قيمت اقالم اساس��ي خان��وار به 
بهانه هاي مختلف بارها دستخوش تغيير و تحوالتي 
قرار مي گيرد. در شرايط كنوني كه اوضاع كسب و 
كار به دليل شرايط ناشي از كرونا و كاهش قدرت 
خريد خانوار تعريفي ندارد، ام��ا دالالن به دنبال 
كسب س��ود هاي كالن از بازار هس��تند. با وجود 
فراواني كاال در برخي اقالم و اتخاذ سياس��ت هاي 
تنظيم بازار از سوي دولتمردان، قيمت در مغازه ها 
باالست و هر يك از فروشندگان داليل خاص خود 

را براي اين گراني مطرح مي كنند. 
بررسي ها از سطح بازار نش��ان مي دهد كه قيمت 
مرغ، تخم مرغ، ش��كر و برنج باالتر از نرخ مصوب 
است، درحالي كه وزارت جهاد كشاورزي با واردات 
مرغ و تخم مرغ به دنبال تنظيم بازار بود و از طرف 
ديگر بازرگاني دولتي براي تنظيم بازار برنج اقدام 
به توزيع ۱۵۰ هزار تن انواع برنج خارجي از ذخاير 
راهبردي كرده اس��ت. به گفته توليدكنندگان و 
عرضه كنندگان، كمبودي در كاالهاي اساس��ي 
همچون مرغ، تخم م��رغ و ميوه وجود ن��دارد و با 

افزايش توليد و عرضه، بازار به تعادل مي رسد. 
دولت سيزدهم از روزهاي آغازين شروع به كارش 
تنظيم بازار مواد غذايي و كاالهاي اساس��ي را در 
دس��تور كار خود قرارداد و واردات مرغ، تخم مرغ، 
برنج و گندم را آغاز كرد و در ادامه براي كوتاه كردن 
دست دالالن از بازار اعالم قيمت مصوب كاالهاي 

مورد نياز مردم را به صورت روزانه اجرا كرد. حال 
براي عرضه مستقيم كاال و حذف دالالن از بازار سه 
كاالي اصلي و مورد نياز مردم، فروش اينترنتي را 

آغاز كرده است. 
معاون تعان روس��تايي وزارت جهاد كش��اورزي 
دراين خصوص مي گويد:  »از 4 آذر سه قلم كاالي 
برنج، روغن و شكر در سامانه بازارگام عرضه شده 
است. در اين روش محصول وقتي در منزل تحويل 
متقاضيان مي شود و مبلغي بابت حمل كاال دريافت 
نمي ش��ود. پيش از اين طرح از اواسط آبان ماه در 

كرج و اصفهان به صورت آزمايشي اجرا شد.« 
عربشاهي مي افزايد: »تغيير نظام عرضه محصوالت 
به صورت س��نتي عاملي براي داللي ب��ود كه در 
برنامه اي جديد آن را با هوشمندسازي و ديجيتالي 
محور در رصد خود قرار داديم. به گونه اي كه فرآيند 
تحويل، تأمين و رسيدن محصول به دست مردم 
به نحوي مديريت ش��د كه هزينه تمام شده براي 

مصرف كننده واقعي شود.« 
وی تأكي��د مي كن��د: »ب��ا دس��تور مع��اون اول 

رئيس جمهور عرضه س��ه محصول برنج، روغن و 
شكر ديجيتالي شد و از همه پلتفرم ها درخواست 
مي كنيم به ما كمك كنند. هم اكنون مرغ منجمد 
با قيمت هر كيلو 2۰ ه��زار تومان و همچنين هر 
ش��انه تخم مرغ 3۰ تايي 43 ه��زار تومان عرضه 
مي شود. همچنين با اين نوع خريد، كاالها كمتر 
از 24 ساعت به دست مصرف كننده مي رسد. اقالم 
اساس��ي به صورت تدريجي به اين چرخه اضافه 
و اطالع رس��اني مي ش��ود. براي همكاري با ساير 
پلتفرم ها سه شرط مطرح است؛ پلتفرم ها بايد با 
نرخ مصوب، تحويل طب��ق زمانبندي و همچنين 
رايگان بودن تحويل كاال به مشتري در اين طرح 

مشاركت كنند.« 
   اتحادي�ه بنك�داران مواد غذايي: كاهش 

قيمت اقالم اساسي در راه است
در اين خصوص قاسمعلي حسني، دبير كل اتحاديه 
بنكداران مواد غذايي می گويد: »اگر طرح فوق به 
خوبي اجرا شود و اقالم اساسي سر از بازار آزاد در 

نياورد، قيمت ها كاهش خواهد يافت.« 

حسني در گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران جوان 
می افزايد:  »طي يك ماه اخير بازار در ركود مطلق 
به سر مي برد، اما همواره انتظار بر ارزاني و فراواني 
كاالست. هم اكنون كمبودي در هيچ يك از اقالم 
اساس��ي نداريم كه اين امر منجر به ثبات نسبي 
قيمت شده است. طي يك ماه اخير قيمت تمامي 
اقالم جز رب گوجه فرنگي نوساني نداشته است.« 
دبير كل اتحادي��ه بنك��داران مواد غذايي قيمت 
كنوني هر كيلو برنج تايلندي را در عمده فروشي ها 
۱۱ هزار و ۹۰۰ تومان، برن��ج هندي را ۱۸ هزار و 
۵۰۰ تومان و برنج ايراني از 32 تا 6۰ هزار تومان 
اعالم می كند و مي گويد: »در حال حاضر ش��كر 
با قيمت مص��وب ۱2 ه��زار و ۵۰۰ تومان عرضه 
مي شود كه حداكثر با احتساب ۱2درصد سود در 

خرده فروشي ها بايد عرضه شود.« 
   اگر مديريت شود، اقالم گران نمي شوند

اسداهلل كارگر، رئيس اتحاديه ميوه و سبزي تهران 
درخصوص وضعيت ب��ازار می افزايد: »با توجه به 
وف��ور كاال، اگر مديريت تولي��د، توزيع و صادرات 
سرو سامان يابد، قطعاً كااليي گران نخواهد شد. 
به عنوان مثال در يك ماه اخير نبود برنامه مناسب 
براي صادرات منجر به گراني س��يب زميني شده 
اس��ت. در حال حاضر هر كيل��و گوجه فرنگي در 
ميدان مركزي ب��ا نرخ ۷ هزار ت��ا ۱۱ هزار و ۵۰۰ 
تومان و س��يب زميني ۵ هزار و ۵۰۰ ت��ا ۹ هزار و 
۵۰۰ تومان و با احتساب حداكثر 3۵ درصد سود 

در خرده فروشي ها عرضه مي شود.« 
   قيمت تخم مرغ به كمتر از نرخ مصوب رسيد
همچني��ن ناصر نبي پ��ور، رئيس هيئ��ت مديره 
اتحاديه مرغ تخم گذار اس��تان ته��ران مي گويد: 
»هم اكنون قيمت هر كيلو تخم مرغ در مرغداري 
۱۸هزار تومان بوده كه از نرخ مصوب 3۰۰ تومان 
كمتر اس��ت. روزانه 2 هزار و ۹۰۰ ت��ا 3 هزار تن 
تخم مرغ در كشور توليد مي شود كه با اين وجود 

كمبودي در عرضه نداريم.«
وی واردات تخم مرغ و ازدي��اد عرضه را دليل افت 

قيمت محصول به كمتر از نرخ مصوب دانست. 
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 حذف واسطه ها 
با عرضه مجازي برنج، روغن و شكر

بنكداران موادغذايي: با مجازی شدن توزيع، كاهش قيمت اقالم اساسي ممكن می شود

رشد 4برابري قبض گاز مشتركان بدمصرف
در پله دوازدهم مبلغ هر مترمكعب گاز به هزار و 995 تومان 
رسيده كه نسبت به پله اول كه 414تومان است، حدود چهار 

برابر تفاوت دارد 
براس�اس مصوب�ه جدي�د، مش�تركان بدمص�رف ك�ه تعرف�ه 
مص�رف گاز آنه�ا در پل�ه 11و 12ق�رار مي گي�رد، هزين�ه قب�ض 
گاز آنها نس�بت به قبل، از يكم آذر س�ه ت�ا چهار برابر خواهد ش�د. 
هيئت وزيران در 26 آبان ۱4۰۰، به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي نفت و 
نيرو آيين نامه اجرايي مربوط به تعيين تعرفه هاي مصارف گاز در دوره سرما 
سال ۱4۰۰ را به تصويب رس��اند. به موجب اين آيين نامه، نرخ تعرفه هاي 
مصارف خانگي گاز تعيين و از يكم آذرماه الزم االجراست. همچنين ماه هاي 
سرد سال از تاريخ ۱6آبان لغايت 3۱ فروردين ماه سال بعد و ماه هاي گرم 
سال از يكم ارديبهش��ت ماه لغايت ۱۵ آبان ماه هر سال تعيين مي گردد. 
نرخ هاي يادشده بدون احتساب ماليات و عوارض دريافتي توسط شركت 

ملي گاز ايران به موجب قوانين مي باشد. 
   اعمال تخفيف براي مشتركاني كه صرفه جويي كنند 

مشتركان گاز طبيعي بخش خانگي كه مصرف گاز آنها در دوره زماني ۱6 
آبان ماه تا ۱۵ اسفندماه هر سال نسبت به دوره مشابه سال قبل كاهش يابد، 
به ازاي هر يك واحد درصد كاهش، مشمول تخفيف )پاداش صرفه  جويي( 
معادل س��ه واحد درصد و تا س��قف 4۵درصد در گازبهاي صورتحس��اب 
دوره خواهند شد. در صورتي كه مشتركان صنعتي گاز طبيعي با مصرف 
)۵۰۰۰( مترمكعب در ساعت و باالتر با درخواست شركت ملي گاز ايران در 
دوره زماني )۱6( آبان ماه تا )۱۵( اسفند ماه هر سال، حداقل براي پنج روز 
متوالي، مصرف خود را به ميزان 3۰ درصد نس��بت به روزهاي مشابه قبل 
كاهش دهند، متناسب با ميزان كاهش مصرف گاز، مشمول تخفيف معادل 

۱۰درصد گازبهاي صورتحساب دوره خواهند شد. 
   رش�د 40 درصدي گازبهاي بخش خانگي در ه�ر پله مصرفي 

نسبت به پله قبل 
در جدول ۱2پلكاني براي تعرفه گاز بخش خانگي، طبق اين مصوبه از پله 

چهار تا ۱2، هر پله 4۰درصد به مبلغ گازبها اضافه مي شود. 
نورموسوي، مدير امور گازرساني شركت ملي گاز در اين خصوص گفت: در 
پله دوازدهم مبلغ هر مترمكعب گاز به هزار و ۹۹۵ تومان رسيده كه نسبت 

به پله اول كه 4۱4 تومان است، حدود چهار برابر تفاوت دارد. 
وي ادامه داد: در كشور پنج اقليم بندي داريم كه براساس آن در اقليم يك كه 

سردترين منطقه كشور است، شرايط آسان تر در نظر گرفته شده است. 
اين مقام مسئول تصريح كرد: در اقليم يك مشتركان تا ۵۰۰ متر مكعب 
مصرف، بدون تغيير تعرفه گاز هستند، تعرفه گاز در اقليم2 تا 4۵۰ مترمكعب 

مصرف و در اقليم3 تا 4۰۰ متر مكعب مصرف بدون تغيير خواهد ماند. 
   رشد 300 درصدي تعرفه گاز براي مشتركان بدمصرف 

مقايسه تعرفه گذاري جديد با تعرفه اي كه پيش از اين براي ماه هاي سرد 
سال ۱4۰۰ تصويب شده بود، نشان مي دهد كه تعرفه گاز مصرفي براي سه 
پله نخس��ت در پنج اقليم تغييري نكرده، اما از پله چهارم تا پله دوازدهم، 
تعرفه گاز با رشد ۸ تا 3۰۰درصدي مواجه شده است. در واقع، مشتركان 
بدمصرف كه تعرفه مصرف گاز آنها در پله يازدهم و دوازدهم قرار مي گيرد، 

هزينه قبض گاز آنها نسبت به قبل سه تا چهار برابر خواهد شد. 
   پيش بيني افزايش هزينه گاز مصرفي براي 25 درصد مشتركان 
براساس گفته هاي قبلي مسئوالن شركت ملي گاز ايران، به طور متوسط 
همواره ميزان مصرف گاز ۷۵درصد مشتركان در سه پله اول مصرفي قرار 
مي گيرد و مصرف گاز 2۵درصد از مشتركان، در پله هاي چهارم تا دوازدهم 
قرار دارد؛ در صورت ادامه روند مصرف به صورت گذشته با ابالغ مصوبه جديد، 
يك چهارم از مشتركان گاز كشور در بخش خانگي بايد منتظر افزايش هزينه 

قبوض گاز خود باشند، مگر آنكه در روند مصرف خود بازنگري كنند. 

 توقف فروش اپل 
در پي كاهش 15 درصدي لير تركيه 

ش�ركت اپ�ل ب�ه دنب�ال س�قوط 15درص�دي ارزش لي�ر 
تركي�ه، ف�روش محص�والت خ�ود از وب س�ايت رس�مي 
اپ�ل در تركي�ه را ب�ه منظ�ور اص�الح قيمت ه�ا متوق�ف ك�رد. 
به گزارش تس��نيم به نقل از راش��اتودي، ش��ركت ب��زرگ اپل فروش 
محصوالت خود از طريق فروشگاه رسمي آنالين اپل در تركيه را متوقف 
و اعالم كرده قيمت ها به خاطر كاهش شديد ارزش ارز تركيه بايد تغيير 
كنند. وب س��ايت تركي اين ش��ركت به مصرف كنندگان اجازه اضافه 
كردن محصوالت به سبد خريد را نمي دهد و روي تمام محصوالت اين 

وب سايت عبارت »موقتاً در دسترس نيست« درج شده  است. 
انتظار مي رود شركت اپل قيمت محصوالت خود را براي جبران كاهش 
ارزش آنها به خاطر سقوط لير تركيه باال ببرد. ارزش لير در روز سه شنبه 

به پايين ترين رقم، يعني ۱3/۵ در برابر دالر رسيد. 
با توجه به اينكه قيمت فروش محصوالت اپل در تركيه مشمول چندين 
ماليات و هزينه هاي مختلف مي ش��ود، بس��يار باالتر از قيمت آنها در 
امريكاست، اما با سقوط ۱۵درصدي ارزش لير، اين شرايط تغيير كرده 

كه باعث شد اپل فروش خود را تا اصالح قيمت ها متوقف كند. 
ارز تركيه بخش كوچكي از س��قوط ارزش خود را در روز چهارش��نبه 
جبران كرد و به ۱2/6 در برابر دالر رسيد. ارزش لير 4۰ درصد از ابتداي 
سال جاري ميالدي كاهش يافته كه ۱۹ درصد آن طي ۱۰ روز گذشته 
اتفاق افتاده اس��ت. كاپاك مي گويد كه اياالت متحده ذخاير نيتروژن 
كافي براي استفاده قبل از زمستان دارد، اما با توجه به قيمت ها »مردم 
زيادي منتظر خواهند بود« تا ببينند وضعيت بازار اين محصول به چه 
ش��كلي خواهد بود. اين كارشناس همچنين هش��دار داد اگر همه در 
بهار تالش كنند تا به اندازه كافي ذخيره كنند، محصول ذرت برخي از 
كشاورزان از اين كود محروم مي شود. به گفته اين كارشناس امريكايي 
كمبود اين محصول مي تواند منجر به افزايش قيمت گوشت و نان در 
سال 2۰22 نيز ش��ود. به گفته يكي از توليدكنندگان عمده كودهاي 
نيتروژني مستقر در اياالت متحده، تقاضاي جهاني قوي براي اين ماده 

غذايي ممكن است حداقل تا سال 2۰23 ادامه داشته باشد. 

 افزايش قيمت مواد غذايي 
با كمبود كود ازت در جهان

كمبود جهاني كود شيميايي ازته كه عامل افزايش توليد محصوالت 
كش�اورزي هس�تند بر باال رفتن قيمت جهاني موادغذايي تأثير 
گذاشته، به طوري كه كش�ورهاي تركيه، چين و روسيه صادرات 
اين كودها را ب�راي حمايت از كش�اورزان داخ�ل متوقف كردند. 
به گزارش فارس، به نقل از راشاتودي، كمبود جهاني كود شيميايي ازته كه 
از آنها به عنوان عامل افزايش دهنده توليدات محصوالت كشاورزي استفاده 
مي شود بر باال رفتن قيمت جهاني مواد غذايي در سال آينده تأثيرگذار خواهد 
بود. فروش كود ازته سال گذشته ۵3 ميليارد دالر شد و اكنون قيمت جهاني 
آن در بيشترين سطح يك دهه گذش��ته قرار گرفته و قيمت ها ۸۰درصد 
رشد داشته است. كودهاي شيميايي ازته معموالً از گازهاي طبيعي درست 
مي شود و باال بودن قيمت اين نوع گاز در سال جاري باعث كاهش توليد كود 

ازته و عاملي براي باال رفتن قيمت در بازارهاي جهاني شد. 
بر اساس اعالم رئيس اتحاديه خرده فروشان كشاورزي امريكا، كشاورزان 
از كود ازته براي باال بردن محصوالتي مانند ذرت، گندم و ديگر محصوالت 
استفاده مي كنند و معموالً اين كود را قبل از فصل كشت بايد آماده كنند. 
با توجه به گراني قيمت، كشاورزان در امريكاي شمالي با تأخير در خريد 
مواجه شده اند كه اين امر مي تواند باعث هجوم كشاورزان به خريد در بهار 

آينده بشود و شايد به خيلي از آنها هم اين كود نرسد. 

رضا دهشيری|  جوان

  گزارش


