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 پیش بینی ها به حقیقت پیوست و 
میوه های تنظیم بازاری شب عید روی 
دست ســازمان تعاون روستایی ماند. 
حاال دو گزینه پیش روی این میوه هاس: 
یا از سوی واحدهای تولید کنستانتره 
خریداری می شــوند یا خــوراک دام 

خواهند شد. 
 ســیب زرد و قرمــز و پرتقــال، 
میوه هایی است که از ســوی سازمان 
تعاون روستایی با هدف تنظیم بازار شب 
عید ذخیره سازی شد. این اقدام در حالی 
صورت گرفت که بسیاری از اهل فن و 
دست اندرکاران بازار میوه تاکید داشتند 
که به واسطه تولید مناســب، امسال 
نیازی به ذخیره سازی میوه نیست. این 
اولین باری نیســت که فعاالن بازار به 
ذخیره سازی میوه از سوی دولت اعتراض 
دارند. پیش از این نیز اعتراضاتی در این 
خصوص صورت گرفت. خصوصا آنکه 
در سال گذشته فساد میوه ها جنجال 

زیادی را در فضــای خبری ایران ایجاد 
کرد. اردیبهشت ماه ســال 1400 بود 
که مصطفی دارایی نژاد، رئیس اتحادیه 
بارفروشان تهران از فاسد شدن هزاران 
تن پرتقال و ســیب خبــر داد و گفت: 
پرتقال و سیب دیگر مشــتری ندارد و 
بهای هر کیلوگرم پرتقال به پنج تا هفت 
هزار تومان کاهش داشــته است. شب 
عید به دولت هشدار دادیم که میوه های 
تنظیم بازاری را کیلویی 10 تا 1۲ هزار 
تومان روانه میدان کنند، اما برخی  این 
هشــدار را جدی نگرفتند و برای اینکه 
این میوه را با نرخ باالتری بفروشند سیب 
و پرتقال را به بازار عرضه نکردند و حاال با 
گرم شدن هوا هزاران تن پرتقال فاسد 

شده است.
فســاد هزاران تن پرتقال این بحث 
را در محافل خبری مطرح کرد که چرا 
باید به اسم تنظیم بازار، نه فقط شاهد 
هدررفت میوه ها بلکه از میان رفتن منابع 

دولتی باشیم. 
با این حال امسال نیز عبرتی از این 

ماجرا گرفته نشد و حاال سازمان تعاون 
روستایی، 1۲ هزار و ۲50 تن میوه تنظیم 
بازاری باقیمانده از شب عید را به مزایده 

گذاشته است. 
پای تخلف در میان است؟

ســازمان تعاون روستایی مسئول 
خرید میوه در شــب عید سال 1401 
بود. با اجرای قانون انتزاع، بعد از 8 سال 
مدیریت تنظیم بازار و امنیت غذایی به 
وزارت جهاد کشــاورزی واگذار شده و  
بر اساس مصوبه شورای قیمت گذاری 
محصوالت اساســی کشــاورزی  در 
تاریــخ ۲9 آبان 1400 بــرای خرید و 
ذخیره سازی میوه های تنظیم بازاری 
شب عید شیوه نامه اجرایی تعیین شده 
است که ســازمان تعاون روستایی بر 

اساس آن وارد عمل شد. 
اما بحران امسال بازار میوه شب عید 
تنها به ماجرای مزایده برای میوه ها ختم 
نشد. پس از انتشار این اگهی بسیاری از 
کاربران فضای مجازی به این نکته اشاره 
کرده اند که در شرایط سختی و مضیقه 

مردم از تورم و گرانی چرا این ســازمان 
حاضر نشده اســت میوه ها را به قیمت 
ارزان تری در دسترس مردم قرار دهد و از 
زیان بزرگتر پیشگیری کند؟ ماجرا از این 
قرار است که سازمان تعاون روستایی در 
سال گذشته میوه ها را به قیمتی گران تر 
از قیمت بازار خریداری کرده و به گواه 
آمار ارائه شده از سوی روزنامه خراسان 
47 میلیارد تومان بیشــتر از مبلغ بازار 
برای خریداری میوه جهت ذخیره سازی 

در شب عید پرداخت کرده است. 
در همین دوره زمانی، شاهمیری، 
مشاور ارشد ســازمان تعاون روستایی 
قیمت خرید هر کیلوگرم پرتقال برای 
این ســازمان را 1۳ هزار و 500 تومان 
و هر کیلوگرم ســیب را 14 هزار تومان 

اعالم کرد. 
این در حالی اســت که قرارداد های 
منعقد شده بین اتحادیه تعاون روستایی 
به عنوان مباشر ســازمان با صاحبان 
سردخانه نشان می دهد که هر کیلوگرم 
ســیب به مبلغ 14 هزار و 500 تومان 

و هر کیلوگرم پرتقــال 1۳ هزار و 900 
تومان خریداری شده است همه این ها 
در حالی اســت که قیمت عرضه عمده 
این محصوالت در سردخانه ها به گواه 
صاحبان سردخانه و مشاهدات عینی 

کمتر از این مبالغ بود.  
گذشته از ماجرای خرید گران میوه 
یکی از ایرادهایی که به سازمان تعاون 
روستایی گرفته شد به شرکتی بود که 
با آن قرارداد امضا شده است. در همین 
دوره زمانی  صدا و ســیما در گزارشی 
تاکید کرد شــرکتی که برای خرید با 
سازمان تعاون روستایی قرارداد بسته 
گویا کمتر از یک ســال قبل ثبت شده 
است و جزو 1۳۲ شــرکت مورد تایید 
اســتاندارد نیســت. همچنین در این 
گزارش ادعا شد که این قرارداد در پایگاه 
ثبت اطالعات قراردادهای کشور ثبت 
نشده است. ضمن این که شرکت چند 
ماه قبل از قرارداد تاسیس شده و محل 
ثبت این شرکت در شهر کیاکالی قائم 
شهر است که زادگاه قادری فر، رئیس 
سازمان تعاون روستایی است. قادری 
فرد البته توضیحاتی در این زمینه ارائه 
داد، اما درنهایت شــمار کسانی که این 
سازمان را متهم به گران خریدن میوه 
کردند، کم نبود. گذشته از نمایندگان 
مجلس و نهادهای نظارتی و ســازمان 
بازرسی کل کشــور، حتی عضو هیئت 
مدیره میدان مرکــزی میوه و تره بار در 
گفتگویی با صدا وسیما مدعی شد که 
ســازمان تعاون روســتایی زمانی که 
کف میدان قیمت پرتقال هشت هزار 
تومان بوده آن را در شــمال بیش از 1۳ 
هزار تومان خریــداری کرده و بازار را به 
هم ریخته است. متبهری توضیح داد: 
در تاریخ عقد قرارداد ســازمان تعاون 
روستایی در 1۳ دی ماه، بنده سیب را 
کیلویی هفت و نیم تا هشت هزار تومان 
می فروختم، اما شنیدم کسی سیب را 
10 تا 11 هزار تومان به تعاون روستایی 
فروخته و میوه آن به میدان نیامده است. 
او درباره پرتقال هم گفــت: آن زمانی 
که قیمت پرتقال در کف میدان هشت 
هزار تومان بود سازمان مرکزی تعاون 
روستایی در شمال پرتقال را بیش از 1۳ 

هزار تومان خرید.
پیش بینی ها درست از آب درآمد 
 اســفند ماه بود که رئیس اتحادیه 
بارفروشــان پیش بینی کرد میوه های 

تنظیم بازاری روی دست دولت می ماند و 
اگر خریداری برای آن پیدا نشود، احتمال 

فساد آنها باالست.
حاال طبق اطالعات منتشر شده در 
آگهی مزایده طبق اطالعات منتشــر 
شــده در این مزایده، ۲ هزار و ۶5۳ تن 
ســیب، 4۳0 تن پرتقال والنســیا و 9 
هزار و 1۶7 تن پرتقال تامســون روی 
دست ســازمان تعاون روستایی مانده 
است که در صورت نبود مشتری فاسد 

خواهد شد.
 پرونــده بازار میوه های شــب عید 
پرونده ای پیچیده است و وزارت جهاد 
کشــارزی در اولین ســال اجرای این 
برنامه نتوانسته اســت نمره قبولی را از 

آن خود کند. 
 حاال نمایندگان مجلس از یک سو 
توضیح می خواهنــد و افکار عمومی 
از سوی دیگر. ســئوال مهم این است 
که چرا میوه ها گران خریده شد، چرا 
شــرکتی در وضعیت مبهم برنده این 
برنامه در سال گذشــته شد و چرا به 
هشــدارهای بخش خصوصی و اهل 
فن توجهی صــورت نگرفت. برخی از 
فعاالن فضای مجــازی معتقدند دو 
مشتری عمده برای این میوه ها وجود 
دارد. واحدهــای کنستانتره ســازی 
و مشــتریانی برای تبدیل میوه ها به 
خوراک دام. ســئوال مهم اینســت: 
تنظیم بازار میوه شــب عید با هدف 
بهبود وضعیت مردم اســت یا فشار 

بیشتر و ایجاد گرانی مضاعف؟ 

12250 تن میوه شب عید روی دست سازمان تعاون روستایی مانده است

مزایده دردسرساز برای دولت سیزدهم
 سازمان تعاون روستایی،

 12 هزار و 250 تن میوه 
تنظیم بازاری باقیمانده 
از شب عید را به مزایده 

گذاشته است. طبق 
اطالعات منتشر شده در 
آگهی این مزایده، 2 هزار 
و ۶5۳ تن سیب، ۴۳0 تن 
پرتقال والنسیا و ۹ هزار و 
1۶۷ تن پرتقال تامسون 

روی دست سازمان تعاون 
روستایی مانده است که در 
صورت نبود مشتری فاسد 

خواهد شد

خبر

یک رسانه هندی نوشته اســت که طی هفته گذشته، ده ها 
کانتینر مملو از برنج، چای، قهوه و غذاهای دریایی از مبدا هند و از 
طریق بنادر گرجستان به روسیه ارسال شده اند و می توان گفت 
که هندوستان مسیر دسترسی دریایی جایگزین برای ارسال 

محموله های تجاری به سمت روسیه را پیدا کرده است.
به گزارش ایلنا، اسفند ماه سال گذشته اخباری منتشر شد 
مبنی بر اینکه هند انتقال محموله های گندم اهدایی به افغانستان 

را از مسیر پاکستان از سر می گیرد.
این تصمیم از سوی هندوســتان در شرایطی اتخاذ شد که 
پس از توافق چابهار بین ایران، هند و افغانســتان قرار شده بود، 
محموالت ترانزیتی و گندم اهدایی از مبدا هندوستان از طریق 
بندر چابهار به افغانستان منتقل شوند چنانکه در سال 1۳99 و 
تا پیش از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، حدود 75000 
تن گندم اهدایی از مبدا بندر کاندالی هند با ۳۲45 کانتینر در 
قالب 10 پارتی با کشــتی های مختلف در بندر شهید بهشتی 
چابهار تخلیه و با حمل جاده ای از طریق مرز میلک به افغانستان 

ارسال شده بود.
اما پس از وقفه ای در ارسال این محموله ها، هند تصمیم گرفت 

ارســال محموله های اهدایی خود را مجددا از طریق پاکستان 
شروع کند. 

این تنها اقدام هندوستان برای دور زدن بندر چابهار )که یک 
شرکت هندی راهبری آن را در دست دارد(، نیست چرا که از هفته 
گذشته هند ارسال محموله های مورد نیاز روسیه را نیز از مسیر 

بنادر گرجستان آغاز کرده است.
در حالی مسئوالن کشورمان انتظار دارند با تداوم بحران مسکو 
- کی یِف، مقدار ترانزیت کاال از مبدا هندوستان به روسیه از مسیر 
ایران رشد کند و درآمدهای ترانزیتی و اشتغال ناشی از آن افزایش 
پیدا کند، اما منابع خبری هند اعالم کرده اند ترانزیت کاالهای 

هندی به سمت روسیه از مسیر گرجستان شروع شده است.
 یک رسانه هندی )سایت خبری ایندیا سی ترید نیوز( چنین 
نوشته که؛ طی هفته گذشته، ده ها کانتینر مملو از برنج، چای، 
قهوه و غذاهای دریایی از مبدا هند و از طریق بنادر گرجســتان 
به روسیه ارسال شده اند و می توان گفت که هندوستان مسیر 
دسترسی دریایی جایگزین برای ارسال محموله های تجاری به 

سمت روسیه را پیدا کرده است.
پس از آنکه خطوط کشتیرانی بزرگ بین المللی جهان تردد 

به بنادر روســیه را متوقف کرده اند و تجارت بین روسیه و اکثر 
کشورها متوقف شد، دولت هند کمیته ای به ریاست آنیل دیولی، 
مدیر اجرایی انجمن ملی مالکان کشتی هند را تشکیل داد که به 
بازرگانان هندی کمک کند تا راه های دسترسی به شیوه های 

حمل و نقل جایگزین را بیابند.
گزارش ها حاکی از آن اســت که پس از آنکه دو بانک روسی 
امکان انجام پرداخت ها به روپیه و روبل را فراهم ساختند، هند بار 

دیگر ارسال کاال به روسیه را آغاز کرده است.
بعد از ۲4 فوریه و در پی حمله روسیه به اوکراین و خالی شدن 
تدریجی قفسه های فروشگاه های روسی، این اولین باری است که 

کاال به شکل گسترده از هند به روسیه صادر می شوند.
 Alfa و Sberbank به گفته تاجران هندی، بانک هــای
Bank، تجارت دوجانبه بین روســیه و هندوستان را تسهیل 
می کنند. مقامات هر دو کشور طرح هایی را در مورد چگونگی 
شــروع مجدد تجارت و پرداخت ها به ویژه بر پایه روپیه و روبل، 
ارائه کرده اند.هندوستان یکی از متحدان بزرگ روسیه محسوب 
می شــود که از زمان آغاز جنگ و اعمــال تحریم های مختلف 
سیاسی و اقتصادی غربی ها علیه روسیه، روابط نزدیک خود را با 

مسکو حفظ کرده و اکنون نفت خام روسیه را با قیمت ارزان تر از 
بازار، از مسکو می خرد.

آجی ساهای، مدیر کل و مدیر عامل فدراسیون سازمان های 
صادراتی هند، گفت که معامالت با روسیه از طریق بانک روسی 

»Sberbank« صورت می پذیرد.
همچنین آشوین شــاه، یکی از صادرکنندگان برنج، گفت: 
هفته گذشته ۶0 کانتینر که هر کدام شامل ۲۲ تن برنج بوده اند، 

به روسیه صادر کرده ایم.
وی افزود که پرداخت های این معامله از طریق »آلفا بانک« 

روسیه و بانک هندی »ماهاراشترا« انجام شده است.
هند ساالنه 8 میلیارد دالر تجارت با روسیه دارد که واردات آن 

در برگیرنده حدود 5/5 میلیارد دالر و شامل نفت و الماس است.
 همچنین عمــده صادرات هندوســتان به روســیه دارو، 

ماشین آالت، برنج و سایر مواد غذایی است.

یک رسانه هندی گزارش داد؛

هند برای انتقال بار به روسیه، گرجستان را جایگزین ایران کرد

ایمان ربیعی

خبر اقتصادی

سال گذشته و به عنوان کاالی اساسی انجام شد؛
 هزینه ۳52 میلیون دالری 

برای واردات الستیک
 ایسنا- ایران در 
سال گذشــته حدود 
۳5۲ میلیــون دالر 
واردات الســتیک 
ســنگین به عنوان 

کاالی اساســی داشــته اســت.واردات ۲5 گروه 
کاالهای اساســی در سال گذشــته بیش از 19.۶ 
میلیارد دالر هزینه داشته است که اقالم وارداتی با 
ارز نیمایی 4.4 میلیارد دالر می رسد و مابقی برای 

کاالهای مشمول ارز ترجیحی است.
در بین کاالهای اساســی وارداتی با ارز نیمایی 
سهم 9۶.4 هزار تنی به ارزش بیش از ۳51.8 میلیون 

دالر برای الستیک سنگین ثبت شده است.
واردات الستیک در سال 1400 تا ۲۲ درصد در 
ارزش و وزن افزایش داشته است، این در حالی است 
که در ســال 1۳99 واردات این کاال 79 هزار تن به 

ارزش ۲87.8 میلیون دالر گزارش شده بود.
    

 ابالغ وام مسکن ویژه 
خانواده های دارای ۳ فرزند و بیشتر 
 بانک مرکزی در بخشــنامه ای، دستورالعمل 
تسهیالت قرض الحسنه »ودیعه یا خرید یا ساخت 
مسکن« را برای خانواده های فاقد مسکن که در سال 
1۳99 به بعد، صاحب فرزند سوم و بیشتر شده یا می 

شوند، ابالغ کرد.
تسهیالت قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت 
مسکن )بنا به درخواســت خانواده( با بازپرداخت 
حداکثر بیست ساله برای خانواده های فاقد مسکن 
که در سال 1۳99 به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر 
شده یا می شوند به میزان دو میلیارد ریال اقدام کند.

در پایان این بخشنامه مواکداً یادآور شده است، 
با توجه به مراتب فوق، ترتیبی اتخاذ شود تا حداکثر 
ظرف مدت یک هفتــه از تاریخ وصــول این نامه، 
موضوع به واحدهای اجرایی ذیربط در سراسر کشور 
ابالغ و یک نسخه از ابالغیه مربوطه به بانک مرکزی 

ارسال شود.          
    

 قیمت هر شانه تخم مرغ ، 
۳۹ هزار تومان 

تسنیم- قیمت 
تخــم مــرغ در بازار 
کاهش یافته اســت 
و نرخ ایــن محصول 
به زیر قیمت مصوب 

خود رسیده است به طوری که هرشانه ۳0 عددی 
این محصول تا ۳9 هزار تومان به فروش می رسد.

قیمت مصوب هرشــانه تخم مرغ ۳0 عددی 
در کشور 4۳ هزار تومان اســت اما با توجه به تولید 
مناسب این محصول قیمت آن در بازار کاهش یافته 
است به طوری که بر اساس مشاهدات میدانی این 
محصول در سطح شهر تهران ۳9 تا 45 هزار تومان 

به فروش می رسد.
    

 قیمت رسمی گوشت؛
 نیم شقه گوشت 5۶۸ هزار تومان

قرن نو- روند افزایشی قیمت گوشت از ابتدای 
بهار شدت بیشتری گرفته اســت به طوری که در 
حال جاضر نیم شقه ران گوسفندی 5۶8 هزار تومان 
قیمت خورده است.براساس مشاهدات میدانی هر 
کیلوگرم گوشت چرخ کرده مخلوط در بازار 171 
هزار تومان قیمت دارد و هر کیلوگرم گوشت چرخ 
کرده گوساله نیز 95 هزار تومان قیمت خورده است.

هر نیم شقه دست گوسفند در بازار در بازه قیمتی 
۲1۲ تا 414 هزار تومان قرار دارد.هر شقه گوسفند 
) 8 کیلوگرم ( بدون دنبه نیز به قیمت یک میلیون 

و ۶40 هزار تومان در بازار خرید و فروش می شود.
    

 لوازم خانگی، بیشترین
 کاالی قاچاق کشف شده

بر اساس گزارش 
ســازمان حمایــت 
مصرف کننــدگان و 
تولیدکننــدگان، در 
سال 1400 بیشترین 

کاالی قاچاق کشف شده لوازم خانگی، لوازم آرایشی 
و بهداشتی و انواع الستیک خودرو بوده است.

به گزارش ایسنا، در سال گذشته 517 هزار و ۲98 
مورد بازرسی برای مقابله با عرضه، نگهداری و فروش 
کاالی قاچاق در سراسر کشور انجام و در نتیجه آن 
85۲8 فقره پرونده به ارزش بیش از ۳500 میلیارد 

تومان قاچاق کاال تشکیل شده است.
همچنین بر اســاس این گزارش، بیشترین 
کاالی قاچاق کشف شده شــامل لوازم خانگی، 
لوازم آرایشی و بهداشتی و انواع الستیک خودرو 

بوده است.

بررسی تورم ماهانه فروردین ماه 1401 نشان 
می دهد رشد قیمت در سه گروه خوراکی در این 
ماه رکورد قابل توجهی را ثبت کرده است. طبق 
آمارها تورم ماهانه 11 درصدی میوه و خشکبار 
رکورددار رشد قیمت ها در این مقطع تورم بوده 

است.
به گزارش اقتصاد نیوز، روند تورم ماهانه در 
اولین مقطع ۳0 روزه در کشور افزایشی شده و 
با ثبت رکورد 5 ماهه خود به کورس رشد قیمت 
بازگشت.بررســی های تورمی در این ماه نشان 
می دهد بیشترین میزان رشد قیمت ها دراین ماه 

درگروه کاالیی خوراکی ها به ثبت رسیده است.
بــه طور کلــی بررســی رشــد قیمتها در 

خانوارهای کشــور در این ماه نشــان می دهد 
بیشترین میزان تورم ماهانه در بخش خوراکی ها 
بوده که برابر بــا 4.9 درصد ثبت شــده و از این 

شاخص در اســفند ماه ۳.۲ واحد درصد بیشتر 
شده اســت.تورم ماهانه خوراکی ها در اسفند 

1400 برابر با 1.7 درصد به ثبت رسیده بود.
این درحالی اســت که تورم غیرخوراکی در 
فروردین ماه 1401 برابر بــا ۲.5 درصد بوده و 
باوجود افزایش 1.4 واحد درصدی نسبت به ماه 
قبل باز هم از این میزان رشد در بخش خوراکی ها 
کمتر بوده است.درنهایت تورم ماهانه کل کشور 
در این مقطع معــادل با ۳.۳ درصــد بوده که 

باالترین رکورد در 5 ماه اخیر به شمار می آید.
بررســی های جز به جــز از افزایش قیمت 
کاالهــای خوراکــی نیــز در این ماه نشــان 

ازرکوردزنی در سه کاال داشته است.
کدام کاالها رکورد زدند؟

بررسی رشد قیمت کاالها در این ماه نشان 
می دهد بیشترین میزان افزایش قیمت به گروه 
میوه و خشکبار تعلق داشــته که برابر با 11.۶ 

درصد به ثبت رسیده است.
در بررسی ســابقه تورم ماهانه در این گروه 
مشاهده می شود از مهر ماه 1400 تا کنون این 
میزان رشد در بخش »میوه و خشکبار« رخ نداده 
بوده است.دومین رتبه رشــد ماهانه قیمت در 

فروردین ماه نیز به گروه »ســبزیجات« تعلق 
داشته که برابر با 7.8 درصد به ثبت رسیده است.

این بیشترین میزان رشد ماهانه قیمتها در 
۶ ماه گذشته بوده  و از این حیث دومین رکورد 

به شمار می آید.
در ادامه بررسی های آماری نشان از سومین 
رکورد در گروه شکر مربا و عسل بوده که تورمی 
معادل با 7.1 درصد داشته است. سابقه تورمی این 
گروه کاالیی نیز نشان می دهد این رقم بیشترین 

تورم ماهانه این گروه در 14 ماه اخیر بوده است.
در مقابل اما تورم ماهانه در بخش »آموزش« 
برابر با 0.۳ درصد بوده که کمترین میزان تورم در 

میان تمام گروه های این مقطع بوده است.

میوه و خشکبار صدرنشین شدند

رکوردزنی تورم ماهانه در 1۴01


