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دولت مرغ مازاد مرغداران را مي خرد 
مرغ مازاد ب�ر مصرف مرغ�داران گوش�تي به منظ�ور حمايت از 
تولي�د كنن�دگان داخل�ي ب�ا قيم�ت ه�ر كيلوگ�رم ۵۰ ه�زار 
توم�ان در اوزان 1/2 ت�ا 2/2 كيلوگ�رم خري�داري مي ش�ود. 
به گزارش تس��نيم مرغ مازاد بر مصرف مرغداران گوش��تي به منظور 
حمايت از توليد كنن��دگان داخلي ب��ا قيمت هر كيلوگ��رم 50 هزار 
تومان و اوزان 1/2 تا 2/2 كيلوگرم از طريق شركت پشتيباني امور دام 

خريداري مي شود. 
در اطالعيه صادر شده اشاره شده است كه قيمت خريد حمايتي مرغ 
طي روزهاي آينده هر كيلوگرم 50 هزار تومان است و بعد از اتمام يك 
هفته مجدداً كميته قيمت تشكيل و قيمت خريد مرغ اعالم مي شود. 
بنابر اين گزارش قيمت فروش ديروز مرغ به صورت عمده به 37 تا 40 
هزار تومان كاهش يافته كه در مقايس��ه با روز قبل 3 هزار تومان افت 

كرده است. 

واريز سود معوق سهام عدالت تا هفته آينده
اف�رادي ك�ه اطالعتش�ان ت�ا آخ�ر هفت�ه تكمي�ل ش�ود در 
هفت�ه بع�د واري�ز س�ود س�هام عدال�ت خواهن�د داش�ت. 
به گزارش تسنيم، محمود حسنلو معاون فناوري و توسعه نوآوري شركت 
س��پرده گذاري مركزي در خصوص افرادي كه سود سهام عدالت خود را 
تاكنون دريافت نكرده اند، گفت: بيش از 2 ميليون نفر سود سهام عدالت 
خود را تاكنون دريافت نكرده اند كه اين امر به دليل نبود ش��ماره ش��باي 
معتبر از سوي اين سهامداران بوده اس��ت. اين افراد با اولويت ثبت نام در 
سامانه جامع اطالعات مشتريان به آدرس www. sejam. ir بايد نسبت 
به تكميل اطالعات خود اقدام كنند تا واريز س��ود سهام عدالت براي اين 

افراد صورت گيرد. 
حسنلو در خصوص روش ديگر تكميل اطالعات مربوط به افرادي كه سود 
س��هام خود را دريافت نكرده اند نيز گفت: اين افراد همچنين مي توانند به 
www. sahamedalat. ir مراجعه كنند و اطالعات حساب خود را در اين 

سامانه تكميل كنند و شماره شبا را ويرايش كنند. 
معاون فناوري و توسعه نوآوري شركت سپرده گذاري مركزي در ادامه 
در خصوص سهامداراني كه سود س��هام عدالت مرحله قبل را دريافت 
كرده اند، اما سود سهام اين مرحله را دريافت نكرده اند نيز گفت: برخي 
از اين افراد در بانك هايي حس��اب داش��تند كه ادغام شده اند، بنابراين 
شماره شباي جديدي براي آنها تعريف نش��ده است. اما گروه ديگر نيز 
به دليل اينكه حسابشان از سوي بانك ها مسدود شده است واريز سود 

نداشته اند. 
وي با تأكيد به اينكه سود سهام عدالت افراد محفوظ است، ادامه داد: افرادي 
كه اطالعاتشان تا آخر هفته تكميل شود در هفته بعد واريز سود سهام عدالت 
خواهند داش��ت. وي در خصوص س��هام عدالت متوفيان نيز گفت: تا آخر 
شهريور ماه با كمك قوه قضاييه سايت مربوط به جمع آوري اطالعات ورثه 
اين افراد معرفي مي شود و پس از آن تمام سود هاي مربوط به سهام اين افراد 

به حساب ورثه واريز خواهد شد.

 برزيل جايگزين اوكراين 
در واردات نهاده ها شد

جنگ روسيه و اوكراين و تشديد خشكسالي در ايران و جهان باعث 
شده است در تأمين نهاده ها در س�ال جاري با چالش هايي مواجه 
ش�ويم از اين رو براي تأمين نهاده ها برزي�ل را جايگزين اوكراين 
كرديم و بناس�ت كه نهاده ها در ماه هاي آينده از برزيل وارد شود. 
مجتبي عالي مديرعامل اتحاديه سراسري دامداران ايران در پاسخ به 
اين پرسش كه آيا متولي واردات نهاده از سوي دولت بعد از اصالح نظام 
يارانه ها مشخص شده اس��ت؟ گفت: در حال حاضر وزارت كشاورزي، 
اتحاديه سراسري دامداران ايران و س��ازمان تعاون روستايي را متولي 
اين مهم كرده است. از اين رو اين دو نهاد براي واردات نهاده هاي دامي 

برنامه ريزي هاي اوليه را انجام داده اند. 
وي با بيان اينكه مقدمات براي واردات نهاده ها از يك هفته پيش آغاز شده 
است، تصريح كرد: رويكرد وزارت كشاورزي در خصوص واردات نهاده ها اين 
است كه از توان تشكل هاي بخش خصوصي در اين زمينه بهره بگيرد. ارز 
4200 توماني نهاده ها براي ماه هاي فروردين، ارديبهشت و خرداد سال جاري 
 تأمين شده است از اين رو نهاده ها با همان قيمت دولتي در سامانه  بازارگاه 

بارگذاري مي شوند. 
عالي با اش��اره به اعالم قيمت جديد نهاده ها، گفت: قيمت جو و ذرت 
كيلويي 12 هزار تومان و سويا كيلويي 17 هزار تومان تعيين شده است؛ 
اما همانگونه كه اشاره كردم نهاده ها تا پايان خرداد يارانه دولتي دريافت 

مي كند و با نرخ ها قبلي عرضه مي شوند. 
وي در پاس��خ به اين پرس��ش كه واردات نهاده ها بع��د از اصالح نظام 
يارانه اي با چه ارزي صورت مي گيرد؟ گفت: بنابه آنچه مقرر شده است 
واردات نهاده با ارز نيمايي انجام مي گيرد. جنگ روس��يه و اوكراين و 
تشديد خشكسالي در ايران و جهان باعث شده است در تأمين نهاده ها 
در سال جاري با چالش هايي مواجه شويم از اين رو براي تأمين نهاده ها 
برزيل را جايگزين اوكراين كرديم و بناست كه نهاده ها در ماه هاي آينده 

از برزيل وارد شود. 
عالي با بيان اينكه وزارت كشاورزي زمينه هاي تهاتر با برزيل را از شش 
ماه پيش آغاز كرده است، گفت: زمينه ها براي توسعه مراودات تجاري با 
برزيل آغاز شده و در شرف واردات نهاده ها از برزيل هستيم؛ اميدواريم 
اين مهم عملياتي شود تا بتوان نياز دامداران را تأمين و كشور با چالش 

كمبود نهاده ها درگير نشود. 
اين فعال اقتصادي با بيان اينكه اتحاديه دامداران آمادگي الزم براي تخصيص 
نهاده ها به صورت مدت دار به دامداران كوچك روستايي را دارد، تأكيد كرد: 
مطابق با برنامه ريزي صورت گرفته است، قرار است كه شير مازاد دامداران از 
سوي اتحاديه خريداري و در اختيار كارخانه هاي توليد شيرخشك قرار داده 
شود و در نهايت با صادرات شيرخشك و حتي دام زنده به كشورهاي حاشيه 

خليج فارس نهاده مورد نياز كشور را تهيه و تأمين كنيم. 

همزمان ب�ا ارائه آرد يارانه ای ب�ه نانوايی های 
سنتی اين نگرانی وجود دارد كه آرد يارانه ای 
در اين نانوايی ها به نان تبديل نشود و با خروج 
اين كاال از چرخه نانوايی سنتی سر از بازار آزاد 
دربياورد، از اين رو ب�ا توجه به اختالف قيمت 
آرد يارانه ای با بازار آزاد دولت بايد نانوايی های 
س�نتی را تحت رصد و نظارت قرار دهد تا هر 
نانوايی  كه تخلف كرد و آرد سنتی را از چرخه 
خارج كرد چنان آشی برايش پخته شود كه يک 
وجب روی آن روغن باشد. چراكه آرد يارانه ای 
نانوايی های س�نتی در واقع حق الناس است. 
اين روزها اگر به نانوايي ها سر زده باشيد ساعات 
كارشان بسيار كمتر شده است، ديگر از آغاز پخت 
و پز از كله سحر، خبري نيست از اين رو در برخی 
از ساعات ش��بانه روز صف هاي طوالني در مقابل 
نانوايي تشكيل مي ش��ود. برخي تصور مي كنند 
مردم از ترس افزاي��ش قيمت ن��ان در روزهاي 
آينده خريدشان را افزايش داده اند، در حالي كه 
تقاضا تغييري نكرده است، بلكه ساعات پخت نان 
كاهش يافته و ميزان پخت روزانه كم شده است. 
نانوايي هاي كش��ور به ط��ور ميانگي��ن روزانه 10 
كيس��ه آرد يارانه اي دريافت مي كنند، اما بسياري 
از اين آردها پس از دپو در انبارهاي داخلي توسط 
سودجويان، در آن طرف مرزها به 10 برابر قيمت 
فروخته مي ش��ود، اين روزها با اين آرد سه نرخي، 
نپختن نان براي برخي نانواها به صرفه تر است. برخي 
از نانوايان از كاهش س��هميه آرد از سوي اتحاديه 
گله مند هستند و مي گويند: »اتحاديه سهميه آرد را 
كم كرده و به بهانه هاي مختلف آرد نمي دهد. ما هم 
مجبوريم تا مقداركمتري نسبت به قبل خمير كنيم. 
چون تا آخر ماه بايد روزانه پخ��ت كنيم. خيلي از 

همكاران ما به دليل نبود آرد اصالً پخت ندارند.«
عالوه براين، برخي از نانوايان بخشي از نان خود 
را به مغازه داران با قيمت گران تر مي فروشند. از 
اين رو بخشي از نان توليدي ش��ان نيز به قيمت 
باالتر ب��ه فروش��گاه ها و س��وپر هاي محله ها يا 
كبابي ها اختص��اص داده مي ش��ود و همين امر 
موجب معطلي مشتريان و طوالني شدن صف ها 
مي شود. اين مورد در نانوايي هاي لواش و سنگك 

بيش از سايرين ديده مي شود. 
بررسي هاي فارس از نانوايي هاي پايتخت حاكي از 
آن است كه اختالف قيمت آرد در داخل كشور هم 
كه سه نرخ دارد )آرد يارانه اي نانوايي، آرد نانوايي 
آزاد پ��ز و آرد صنعتي( عاملي ب��راي فروش آرد 
يارانه اي شده است. هر كيلو گندم وارداتي براي 
كش��ور حدود 13 هزار تومان تمام مي شود، اما 
كيلويي 650 تومان به نانواهاي دولتي، كيلويي 
900 تومان به نانواهاي آزادپز و هر كيلو 16 هزار 

تومان به صنايع غذايي تحويل مي  شود. 
  ترفندهاي فروش آرد در داخل

مدير يك كارخانه آرد كه نخواس��ت نامش فاش 
ش��ود، در اين باره به فارس مي گوي��د: »نانوايان  
كه آرد يارانه اي مي گيرن��د، به دو حالت آرد را به 
ما مي فروش��ند، يا به جاي آرد پول به نرخ آزاد از 
ما مي گيرند يا آرد خود را به ما مي دهند و ما پس 
از تعويض كيس��ه كه ظاهر دولت��ي دارد، به نرخ 
آزاد مي فروش��يم. بنابراين وقتي آرد سه نرخي 
باش��د و كماكان آرد يارانه اي هم داش��ته باشيم 

قطعاً فس��اد براي دس��تيابي به اين آرد يارانه اي 
و كس��ب منافع مالي زياد از محل فروش آزاد آن 

شكل مي گيرد.«
برخي فع��االن بازار ش��لوغي نانوايان س��نتي را 
اين روزها ب��ه دليل ك��م  كاري نانوايان در پخت 
نان و فروش آرد يارانه اي به ن��رخ آزاد مي دانند 
و معتقدن��د: »گزارش هايي وج��ود دارد كه آرد 
نانوايي ها از انبارهاي بي نام و نشان سر در مي آورد 
و نهايتاً قاچاق مي شود يا دوباره به كارخانه هاي 
آرد بر مي گردد يا اصاًل از همان ابتدا نانوا ترجيح 
مي دهد در كارخانه آرد بماند چون سود نانوا در 

اين كار است.« 
  فروش آرد در بازار آزاد به قيمت 1۰ برابر

براساس اين گزارش ش��ركت بازرگاني دولتي به 
طور ميانگين براي هر نانوايي 10 كيس��ه آرد در 
نظر مي گيرد كه تفاوت قيمت آن با نرخ آزاد 600 
هزار تومان است، برخي از نانواها كه تعدادشان اين 
روزها هم كم نيست، تعدادي از آردهايي كه به نرخ 
دولتي گرفته اند را در ب��ازار آزاد به قيمت هاي هر 

كيسه تا يك ميليون تومان مي فروشند. 
اين تفاوت قيمت انگيزه زيادي براي فروش آرد 
در ب��ازار آزاد و قاچاق ايجاد كرده اس��ت. برخي 
نانوايان مي گويند: »نپختن نان به صرفه تر است 
فروش 10 كيس��ه آرد در روز حداقل 6 ميليون 

تومان سود دارد.«
  آردهايي كه از انبارهاي بي نام و نش�ان 

سر در مي آورند
اما مس��ئله به اين س��ادگي نيس��ت، دست هاي 

پنهاني هس��تند كه اين آرده��ا را حتي از مرزها 
خارج مي كنند، آردي كه در نانوايي ها گم مي شود 
از انبارهاي بي نام و نشان سر در مي آورد و نهايتاً 
يا در بازار آزاد به قيمت 10 برابر يا به كشورهای 
همسايه خيلي بيشتر از 10 برابر و تا كيسه اي يك 

ميليون تومان به فروش مي رود. 
با اس��تناد به گ��زارش ص��دا و س��يما از يكي از 
انبارهايي كه كشف شده اس��ت و طبق گزارش 
بازرسان تا 1100 كيس��ه آرد در يكي از همين 
انبارها احتكار شده است. اين آرد ها همان آردي 
كه بايد در نانوايي ها پخت مي ش��د و س��ر سفره 
مردم مي آمد. در اين انبارها از همه جاي كش��ور 
آرد وجود دارد و نش��ان مي دهد كه سود جويان 
برايشان فرقي نمي كرده كه از كجا آرد تهيه كنند 
و فقط منافع مالي حتي از بريدن نان مردم، مهم 

بوده است. 
بازرس اين انبار مكش��وفه مي گويد: »ارزش اين 
آردها 73 ميليون تومان اس��ت و پ��س از اينكه 
قيمت ها يكشبه 10 برابر شد 700 ميليون تومان 
به جيب مي زنند، اينها بازي با سفره و نان مردم 

است كه همه از جيب مردم برداشته مي شود .«
چهره قاني بازرس س��ازمان صنع��ت مي گويد: 
»هر نانوايي در سطح ش��هر ماهانه 180 ميليون 
تومان هزين��ه دارد و 90 هزار نانوايي در س��طح 
كشور داريم، اين يارانه اي كه به آرد داده مي شود  
از جيب مردم به جيب اين ش��بكه  فساد در آرد 

مي رود.« 
گزارش هايي وجود دارد كه همين آرد يارانه اي  

به كشورهاي همسايه از جمله پاكستان، عراق و 
تركيه قاچاق مي شود، اختالف شديد قيمتي نرخ 

آرد دولتي با آزاد، عامل قاچاق  است. 
داليل اختالف قيمت هم اينگونه است: نخست 
اينكه قيمت آرد به دليل پرداخت يارانه، در داخل 
كش��ور بس��يار كم اس��ت، نكته دوم قيمت هاي 
جهاني روزب��ه روز افزايش يافته و در يك س��ال 
اخير قيم��ت گن��دم جهاني 123 درصد رش��د 
داشته است، س��وم اينكه وضعيت خشكسالي و 
تغييرات آب و هوايي موجب شده است كه توليد 
در كشور ها كمتر شود، نكته چهارم اينكه بحران 
كوويد 19 و جنگ بين روسيه و اوكراين موجب 
شده كشورها ذخاير خود را بيشتر كنند مثاًل چين 
نيمي از گندم صادراتي جهان را در انبارهاي خود 
ذخيره كرده است. همه اين عوامل باعث شده كه 
كشورهاي همسايه به تعبير وزير جهاد كشاورزي 
مانند يك جاروبرقي كاالهاي اساس��ي از جمله 

گندم ايران را به سمت خود بكشند. 
دليل ايجاد صف هاي طويل در مقابل نانوايي هاي 
سنتي هرچه باشد، ضروري است كه استانداران 
و بازرسان تعزيرات حكومتي وارد ماجرا شده و با 
متخلفان برخورد قانوني ش��ود. هر چند كه روز 
گذشته استاندار تهران وعده داد كه ساعات پخت 
نانوايان افزايش يابد و بازرسان نظارت بيشتري بر 

ميزان پخت روزانه نان داشته باشند. 
  استاندار تهران: افزايش 2 ساعته كاري 

نانوايان 
به گزارش تس��نيم؛ محس��ن منصوري استاندار 
تهران با تأكيد بر اينكه »پيشنهاد ما افزايش دو 
ساعته كاري نانوايي ها بوده است«، مي گويد: »به 
فرمانداران اين اختيار داده ش��ده اس��ت كه اين 
حداقل دو س��اعت افزايش را به فراخور در سطح 
شهرس��تان اجرايي كنند. در مورد سهميه آرد و 
نان نيز با كمك معاونت اقتصادي اس��تانداري و 
فرمانداران با توجه به نظارتي كه دارند تصميمات 
الزم اتخاذ خواهد ش��د البته هي��چ آردي نبايد 
خارج از ش��بكه توزيع و فروخته شود و از سوي 
ديگر هيچ نانوايي نبايد كمبود داش��ته باشد. با 
تدبير و كار كارشناسي نسبت به اعداد و ارقام بايد 
تصميم گيري شود. هر كجا فرمانداري درخواست 
افزايش سهميه كرد بايد اين كار در سريع ترين 

زمان انجام شود.«
وي درب��اره موضوع قاچ��اق آرد مي افزايد: »كل 
آرد بخش صن��ف و صنعت كمت��ر از 13 درصد 
مصرف آرد كش��ور اس��ت. قطعاً يك سر تخلف 
نانوايي اي اس��ت كه آرد را مي دهد و س��ر ديگر 
صنف و صنعتي است كه آرد را دريافت مي كند، 
لذا با هر دو با نظارت دقيق برخورد جدي صورت 
بگيرد، همچنين در حوزه حمل ونقل آرد هر كجا 
مشكلي وجود دارد بايد احصاء و براي آن راه حل 
انديشيده شود. نانوايي هايي كه به صورت مباشر 
اداره مي شود بايد تذكرات الزم به آنها داده شود 

تا فرآيندهاي خود را تشكيل دهند.«
وي تأكي��د مي كن��د: »دول��ت فع��اًل برنامه اي 
ب��راي افزايش قيمت ن��ان ندارد، ام��ا در برخي 
از شهرس��تان ها شاهد تش��كيل صف بوديم كه 
الزم اس��ت فرمانداران اين موضوع را حل وفصل 

كنند.«

آرد تحويلی به نانوايی های سنتی »حق الناس« است
 اختالف قميت آرد يارانه ای تحويلی به نانوايی های سنتی پز با بازار آزاد آنقدری است 

كه عملكرد نانوايی های سنتی بايد تحت رصد مراجع دولتی قرار گيرد

تفكيک حس�اب هاي تج�اري و ش�خصي از 
خ�رداد م�اه س�ال جاري،  آغ�از می ش�ود. 
محمد برزگ��ري، رئيس مركز تنظي��م مقررات 
سازمان امور مالياتی  در گفت وگو با ايسنا، اظهار 
كرد: روند اجرايي تفكيك حساب هاي تجاري و 
ش��خصي از ابتداي خردادماه امسال آغاز خواهد 
شد. در پي اين اقدام، صاحبان حساب هاي تجاري 
بايد به سازمان امور مالياتي تجاري بودن حساب 

خود را اعالم كنند. 
در اين زمينه، تمام حس��اب هاي بانكي در كشور 
شخصي فرض مي شود و فقط دارندگان حساب هاي 
تجاري و مرتبط به كسب وكار بايد به سازمان امور 
ماليات��ي اعالم كنند ك��ه اين حس��اب مرتبط به 

كسب وكار و فعاليت تجاري يا اقتصادي آن هاست. 
وي اف��زود: اين اقدام در راس��تاي فراهم س��ازي 
مقدمات اجراي كامل قانون پايانه هاي فروشگاهي 
و س��امانه مؤديان انجام مي ش��ود زي��را، يكي از 
الزام��ات اين قان��ون اعالم ماهيت حس��اب هاي 
تجاري به سازمان امور مالياتي به منظور شفافيت 

و نظارت مالي است. 
رئيس مرك��ز تنظي��م مق��ررات س��ازمان امور 
مالياتي ادامه داد: فرآيندهاي الزم براي تفكيك 
حساب هاي تجاري و شخصي انجام شده و فقط 
بخشي از الزامات و فرآيندهاي فني و زيرساختي 
براي شروع اين اقدام باقيمانده است كه اميدوارم 

تا ابتداي خرداد ماه فراهم شود. 

 آغاز تفكيك 
حساب هاي تجاري و شخصي از خردادماه

  گزارش یک

  خبر کوتاه

  بازار

روسيه دارايي هاي رنو فرانسه را تملك كرد
وزارت صنعت و تجارت روس�يه اعالم كرد كه دارايي هاي شركت 
خودروسازي رنو فرانسه به تملک دولت اين كشور درآمده است. 
به گزارش فران��س 24، وزارت صنعت و تجارت روس��يه اع��الم كرد كه 
دارايي هاي شركت خودروسازي رنو فرانسه توسط دولت روسيه تملك شده 
و هم اكنون تحت اختيار دولت اين كشور درآمده است. در بيانيه وزارت 
صنعت روسيه آمده است؛ توافقات در اين زمينه براي انتقال دارايي هاي 

گروه خودروسازي رنو به دولت فدراسيون روسيه امضاء شده است. 

 آلمان تا پايان سال جاري نفت روسيه را 
تحريم مي كند

حتي اگر اتحاديه اروپا براي تحريم نفت روسيه به تفاهم نرسد اين 
كشور تا پايان سال جاري واردات نفت از روسيه را متوقف مي كند. 
به گ��زارش فارس به نق��ل از بلومبرگ، يك مقام دول��ت آلمان گفت: 
حتي اگر اتحاديه اروپا براي تحريم نفت روس��يه به اجماع نرسد، اين 
كشور تا پايان سال جاري، واردات نفت از روسيه را         متوقف مي كند. وي 
گفت: در حال حاضر مذاكرات براي بس��تن قرارداد با ديگر كشورهاي 
صادركننده نفت در سطوح باالي دولت آلمان در جريان است و دولت 
اين كشور مطمئن اس��ت كه مي تواند موانع لجستيكي موجود را         طي 
6 تا 7 ماه آينده حل كند. برخ��الف دولت قبلي آلمان دولت كنوني به 
شدت مواضع ضد روسي دارد و حتي جلوي بهره برداري و صدور مجوز 
خط لوله جديد انتقال گاز روسيه به آلمان موسوم به نورداستريم2 را         نيز 
گرفته است. آلماني ها همچنين بحث هايي هم نسبت به توقف واردات 

گاز از روسيه مطرح كرده اند. 

خداحافظي با دوران غذاي ارزان در انگليس
فروش�گاه هاي  بزرگ تري�ن  از  يك�ي  س�ابق  مديرعام�ل 
ب�ودن  پايي�ن  انگلي�س مي گوي�د: دوران  زنجي�ره اي در 
ن�رخ م�واد غذاي�ي در اي�ن كش�ور پاي�ان يافت�ه اس�ت. 
به گ��زارش گاردين، جاس��تين كينگ، مديرعامل س��ابق فروش��گاه  
زنجيره اي سينزبوريز انگليس كه دومين فروشگاه زنجيره اي بزرگ در 
اين كشور است، اعالم كرد دوران طاليي پايين بودن نرخ مواد غذايي 
در اين كشور در حال پايان است. وي مي گويد: خانوارهاي انگليسي بايد 
آماده افزايش ش��ديد قيمت كاالها در فروشگاه ها در بلندمدت باشند. 
كينگ مدعي شد: نبايد توقع داشت به رغم افزايش درآمد فروشگاه ها، 
اين مراكز تمام اثر افزايش قيمت ها را         خنثي كنند يا از مش��تريان در 
برابر افزايش قيمت ها حمايت كنند. ماه گذش��ته بود كه دو ش��ركت 
فروش��گاه هاي زنجيره اي به نام تسكو و س��ينزبوريز، اعالم كردند كه 

درآمدشان پيش از كسر ماليات دو برابر شده است. 
وي گفته؛ اگرچه در برابر بودجه خانوارها اين درآمدها بسيار باال محسوب 
مي شود، اما حاشيه سود فروشگاه ها سه درصد است. بنابراين اگر حتي 
سوپرماركت ها هيچ سودي از مشتريان نگيرند، باز هم نمي توانند تأثير 
چنداني بر كاهش تورمي كه از طرف سيستم در حال تحميل است، ايجاد 
كنند. كينگ هشدار داده كه مردم انگليس بايد درباره آنكه چگونه پول 
خود را         در شرايط افزايش روز به روز تورم ناشي از تبعات درگيري نظامي 
در اوكراين كه باعث افزايش قيمت كاالها در فروشگاه ها شده است، خرج 
كنند، تصميمات سختي بگيرند.  بانك مركزي انگليس هفته گذشته 
گزارش داد كه به احتمال زياد تورم اين كشور از 10 درصد عبور خواهد 

كرد و به باالترين ميزان در 40 سال گذشته خواهد رسيد. 

پيش بيني ۳ برابر شدن قيمت گاز در اروپا
ريس�تاد انرژي پيش بين�ي مي كند درص�ورت كاه�ش ۳۰ تا ۴۰ 
درصدي وابس�تگي اروپا به گاز و گاز طبيعي مايع روسيه، قيمت 
گاز در اي�ن قاره در س�ال جاري ميالدي بيش از س�ه برابر ش�ود. 
به گزارش راشاتودي، ريس��تاد انرژي اعالم كرد محدود كردن جريان 
گاز روسيه به اروپا باعث يك طوفان زمستاني در اين قاره خواهد شد و 
احتماالً گاز طبيعي مايع كافي براي جايگزيني گاز روسيه طي سرماي 
زمستان در اروپا وجود نخواهد داشت. پيش بيني مي شود قيمت گاز در 

اتحاديه اروپا به 3500 دالر در هر يك هزار مترمكعب برسد. 
طبق گزارش اين مؤسسه، روسيه در سال گذشته ميالدي 155 ميليارد 
مترمكعب گاز به اروپا صادر كرده است كه بيش از 31 درصد از عرضه 
گاز آن را تشكيل داده اس��ت. اروپا با رد كردن گاز روسيه كل بازار گاز 
طبيعي مايع دنيا را بي ثبات كرده است، آن هم در شرايطي كه بازار گاز 
سال جاري ميالدي را به خاطر آش��فتگي هاي 2021 بسيار متزلزل و 
نامطمئن آغاز كرده بود. تصميم كاهش 30 تا 40 درصدي وابستگي 
به گاز و گاز طبيعي مايع روسيه كل بازار گاز طبيعي مايع دنيا را تغيير 
شكل مي دهد. ريستاد انرژي پيش بيني مي كند تقاضاي جهاني براي 
گاز طبيعي مايع در سال جاري ميالدي به 436 ميليون تن برسد، در 
حالي كه عرضه  گاز احتماالً 410 ميليون تن خواهد بود، بنابر اين عدم 
تعادل عرض��ه و تقاضا و قيمت هاي باال زمينه را براي س��رمايه گذاري 
بيشتر در پروژه هاي گاز طبيعي مايع طي يك دهه آينده آماده مي كند، 

البته توليد از اين پروژه ها بعد از 2024 ميسر خواهد بود. 
طبق تحقيق��ات اين مؤسس��ه، اگر همين ف��ردا جريان گاز روس��يه 
متوقف ش��ود، ذخاير گاز كه در زمان حاضر 35 درصد اس��ت، قبل از 
پايان سال جاري ميالدي تمام مي شود و اروپا در معرض يك زمستان 
وحشتناك قرار خواهد گرفت. طبق اين سناريو، قيمت گاز به بيش از 

100 دالر در هر ميليون بي تي يو مي رسد. 

با وج�ود افزاي�ش قيم�ت ش�كر از 1۳ ه�زارو 
2۰۰ تومان ب�ه 1۸ ه�زار توم�ان درب كارخانه، 
اين محصول بر اس�اس گزارش هاي ميداني 2۵ 
تا ۳۰ ه�زار تومان به فروش مي رس�د و ب�ازار با 
كاهش عرضه اين محصول مواجه ش�ده اس�ت. 
به گ��زارش نبض صنعت، قيمت ش��كر در روزهاي 
اخير افزايش يافته و در برخي از ش��هر ها با كاهش 
عرضه اين محص��ول مواجه هس��تيم. در حالي كه 
قيمت مصوب هر كيلوگرم شكر درب كارخانه از 13 
هزارو 200 تومان به 18 ه��زار تومان افزايش يافته 
است اما اين محصول در بازار با قيمت هاي بااليي به 
فروش مي رسد به طوري كه براساس گزارش هاي 
ميداني براي خريد يك كيلوگرم ش��كر بايد 25 تا 
30 هزار تومان پرداخت كرد. اين در حالي است كه 
تعيين قيمت 18 هزار توماني شكر و افزايش قيمت 

اين محص��ول، واردات آن را نيز براي تجار به صرفه 
مي كند؛ بر اين اساس در آينده شاهد افزايش واردات 

و تنظيم بازار خواهيم بود. 
  شكر هست، مديريت توزيع نيست 

فريبرز كريمي زند مديرعامل شركت كشت و صنعت 
نيشكر دهخدا اظهار داشت: كمبود شكر در كشور 
نداريم بلكه مشكل در مديريت توزيع است، به همين 
دليل در يك ش��هر با كاهش عرضه و در ش��هري با 
فراواني مواجه هستيم. وي افزود: فصل توليد شكر 
چغندري تمام شده است و ش��كرهايي كه در بازار 
عرضه مي ش��ود از محل توليد نيشكر و بخشي نيز 
شكر چغندري پاييزه در جنوب كشور است كه بايد 
اين محصوالت در كل كشور توزيع شود. دولت نيز 
واردات شكر دارد كه براي تنظيم بازار، اقدام به توزيع 

اين محصول مي كند. 

وي گفت: با باال رفتن نرخ مصوب شكر به هركيلوگرم 
18 هزار توم��ان، اين محصول نرخ خ��ود را به نرخ 
شكر وارداتي نزديك كرده است به طوري كه تجار 
مي توانن��د با در نظ��ر گرفتن 10درصد س��ود اين 
محصول را به قيمت 19 تا 20 ه��زار تومان عرضه 
كنند و به نظر مي رسد با اين اقدام برخي تجار بخش 
خصوصي به ويژه صنايع شيريني و شكالت اقدام به 

واردات كنند. 
  موجودي شكر كارخانجات در اختيار دولت 

قرار داده شد
در اين خصوص عليرضا اشرف رئيس انجمن صنايع 
قند و شكر ايران نيز اظهار داشت: اعضاي توليد كننده 
انجمن از اول مهرماه تا پايان اس��فند اقدام به توليد 
شكر مي كنند و طبق دستور دولت، محصول خود را 

ضمن توليد به فروش مي رسانند. 

وي افزود: در باقي ايام سال براي تنظيم بازار شكر، 
دولت از محل ذخاير استراتژيك و مجوز هاي واردات 
ش��كر خام، اقدام به تأمين نياز ب��ازار و تنظيم بازار 
مي كند؛ هر زماني س��تاد تنظيم ب��ازار مجوز  هاي 
واردات را به موقع انجام دهد و واردات سر موقع انجام 

شود، بازار نيز تعادل دارد. 
رئيس انجمن صنايع قند وش��كر اي��ران ادامه داد: 
انجمن از طريق مكاتبات متعدد، موجودي انبارهاي 
كارخانجات توليد كننده ش��كر و نياز به واردات را 
به دولت اعالم كرده اس��ت و بخش حاكميتي براي 
تنظيم بازار اي��ن محصول اقدام مي كن��د.  اعضاي 
انجمن، تنها توليد كننده ش��كر هستند و در اينكه 
نظام تنظيم بازار به درس��تي عمل مي كند يا خير 
نقشي ندارند. تنها در يك مقطعي در سال هاي قبل 

مسئوليت تنظيم بازار به انجمن سپرده شده بود. 

فروش شكر ۱۸ هزار توماني  به قيمت ۲۵ هزار تومان

شركت گاز استان البرز در نظر دارد مناقصه 
عمومى همزمان با ارزيابى  مناقصه به شماره 
نياز در سامانه ستاد(2001001402000025) را 

از طريق سامانه تداركات الكترونيكى (دولت) برگزار نمايد. 
مبلغ برآورد اوليه:  79,125,000,000ريال 

مبلغ تضمين شـركت در فرآيند ارجاع كار: مطابق آيين نامه تضمين معامالت 

دولتى به شـماره 123402/ت50659 هـ تاريخ 1394/09/22 به 
مبلغ  3،956،250،000  ريال

 آخرين زمان مهلت دريافت  اسناد توسط مناقصه گر در سايت تا ساعت16:00روزسه 
شنبه 27/ 1401/02

آخرين زمان بارگذارى اسـناد توسـط مناقصه گر در سـايت تا سـاعت 16:00روز 

چهارشنبه  11/ 1401/03

زمان بازگشايى پاكت ها (از طريق سامانه سـتاد): گشايش پاكت "الف، ب،  ج": 

ساعت :  10:00 روز يكشنبه تاريخ  22/ 1401/03
شرايط مناقصه گر:

1- ارائه تاييديه وزارت نفت 
2- تاييديه سـامانه توانيران در خصوص اقـالم موضوع مناقصه 
توسـط توليدكننـدگان الزامـى بـوده و تامين كننـدگان از 
توليدكنندگانى  كه در سامانه توانيران ثبت نام نموده اند مى توانند 
نسبت به تامين كاال اقدام نمايند و تاييديه سامانه توانيران مربوط 

به توليدكننده مزبور را ارائه نمايند.
 آدرس: استان البرز، كرج، ميدان طالقانى، بلوارتعاون، خيابان فرهنگ، 

روبروى تربيت 6، شركت گاز استان البرز، امور پيمان ها

شناسه آگهى: 1316188 فراخوان مناقصه عمومى همزمان با ارزيابى كيفى فشرده يك مرحله اى (تجديد مناقصه)

خريد شير پالگ ولو براى ايستگاه CGS 600,000,000 SCMH تقاضاى شماره 3290800159

شـركت ملى گاز ايران
شـركت گاز اسـتان البرز

نوبت دوم

تلفن: 34187144-026    نمابر: 026-32520868

رضا دهشيری |   جوان


