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اعتبار تخصیصی پرداختی مردم به قیمت شهریور 1400 مقدارکاال
337.50016.500بطریشیرکمچرب
40017.00020.000گرمپنیریواف

2.521.00028.800کیلوگرمماستکمچرب
260.00066.000کیلوگرمگوشتمرغتازه

115.00032.200کیلوگرمتخممرغ
81014.00048.000گرمروغنمایع
7007.00017.000گرمماکارونی

2502.1252.875گرمقندشکسته
2502.1252.875گرمشکر
260.00060.000کیلوگرمبرنج

530.000235.750294.250تومانکلسبد

خانوارهایی که یارانه نقدی دریافت می کنند، این اختیار را دارند 
که به طرح کاالبرگ الکترونیک بپیوندند و یک ماه زودتر از واریز 
یارانه نقدی ماهانه، از طریق اعتبار یارانه خود، کاالهای اساسی 
تحت پوشش این طرح را به اندازه سهمیه تعیین شده و به قیمت 
شهریور 1400خریداری کنند. در این فرایند، خریدار قیمت کاال 

در شهریور 1400را می پردازد و مابه التفاوت قیمت مصوب کاال در 
شرایط فعلی را دولت از محل یارانه نقدی پرداخت می کند.

به گزارش همشــهری، یک هفته از آغاز اجرای آزمایشی طرح 
کاالبرگ الکترونیک در اســتان هرمزگان می گذرد و فعاًل فقط 
خانوارهایی که طبق اعالم سازمان هدفمندی، حساب یارانه آنها 
در استان هرمزگان ثبت شده است امکان درخواست تبدیل یارانه 
نقدی به اعتبار کاالبرگ الکترونیک را دارند، اما این طرح بعد از 
جمع بندی نتایج اجرای آزمایشی هرمزگان و احتماالً قبل از پایان 

سال، در کل کشور اجرا خواهد شد.

بازگشت قیمت به شهریور 1400

قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی در 2 ماه 200هزار تومان باال رفت
گوشت منجمد بازار را آرام نکرد

قیمت گوشــت گوسفندی 

همچنان در حــال افزایش بازار
است و اقدامات انجام شده 
هنوز نتوانســته جلوی این رشد کم سابقه را 
بگیرد. تنهــا در فاصله آذر تا بهمن امســال 
قیمت هر کیلو شقه گوســفندی 100هزار 
تومان باال رفتــه و این افزایــش در قیمت 
گوشت تفکیک شده بسیار بیشتر بوده است. 
قیمت هر کیلو شقه گوسفندی که در آذرماه 
230هزار تومان بود، در دی ماه به 280هزار 
تومان رســید و امروز تا 330هزار تومان باال 
رفته است. اما افزایش قیمت گوشت تفکیک 
شده در این بازه زمانی 200هزار تومان بوده 
اســت. به طور مثال هر کیلو ران گوسفندی 
که آذر 230تا 250هزار تومان قیمت داشت، 
در اواســط دی ماه تا 380هــزار تومان باال 
رفت و امروز تا 430هزار تومان در قصابی ها 

به فروش می رســد. دیگــر قیمت هایی که 
این روزها در قصابی ها و سوپرگوشــت های 
تهران دیده می شــود، به این شــرح است: 
راســته با اســتخوان بین 300تا 340هزار 
تومان، سردست بین 320تا 350هزار تومان 
و گوشت خورشتی گوسفندی کیلویی500تا 

550هزار تومان.

چرا گوشت گران شد؟
نرخ گوشــت قرمز در بهار و تابستان امسال 
نوسان قیمت چندانی نداشت اما با شروع نیمه 
دوم ســال، آغاز صادرات دام زنده، همزمان 
با افزایش تقاضا در بازار، بــه محرکی برای 
خروج بازار از تعادل و رشــد پرشتاب قیمت 
گوشت به ویژه گوشت گوسفندی تبدیل شد. 
با این حال گالیه تولیدکنندگان از مشکالت 
صادرات و ارزان شدن گوشت در کشورهای 

هدف نشــان داد صادرات عاملی نبوده که 
توانسته باشد به تنهایی فتیله قیمت را در بازار 
گوشت باال بکشد. کارشناسان بازار مهم ترین 
عامل افزایش قیمت گوشــت را رشــد نرخ 
ارز می داننــد که به طور مســتقیم از طریق 
افزایش هزینه تولید و به طور غیرمستقیم با 
باال بردن صرفه قاچاق، باعث آشفتگی در بازار 
گوشت شده و قیمت گوشت قرمز را به ارقام 
بی سابقه ای رسانده است. علی اصغر ملکی، 
رئیس اتحادیه گوشــت گوسفندی با تأیید 
افزایش قیمت گوشت قرمز همزمان با رشد 
مصرف در فصل سرد، خروج دام از کشور را 
دلیل گرانی گوشت می داند و معتقد است: 
در شرایطی که صادرات تقریبا متوقف شده، 
قاچاق دام از غرب کشــور همچنان در حال 
انجام است و با کاهش عرضه در داخل رشد 

قیمت دور از انتظار نیست.

احمد میرخداییگزارش
روزنامه نگار

راهکارهای دولت برای تنظیم بازار
بخشی از مازاد تولید دامداران را شرکت پشتیبانی دام 
خریداری کرد و در روزهای گذشته بخشی از این ذخایر 
به بازار تزریق شد. به گفته جبرئیل برادری، رئیس سازمان 
جهادکشاورزی استان تهران تا هفته جاری بیش از 1400تن 
گوشت قرمز منجمد با نرخ مصوب در استان تهران توزیع 
شده که این عرضه برای تنظیم بازار بدون محدودیت ادامه 
خواهد داشت. دومین اقدام برای تنظیم بازار وعده توزیع 
گوشت گرم وارداتی بود. مسئوالن وزارت جهادکشاورزی 
اواخر دی ماه همزمان با اوج گرفتن قیمت گوشت در بازار 
قول دادند تا هفته جاری گوشــت گرم وارداتی توزیع 
می شود، اما این وعده عملی نشد و در جدیدترین اظهارات 
این اقدام به هفته آینده موکول شده است. مدیرکل نظارت 
بر کاالهای اساسی وزارت جهادکشاورزی در یک برنامه 
تلویزیونی عملی شدن این وعده را تا آخر هفته به تأخیر 
انداخت و گفت: تالش می کنیم روزهــای پایان هفته و 
نهایتا شنبه هفته آینده این گوشت به دست مصرف کننده 
برسد.  مسعود امراللهی با تأکید بر اینکه کشتار دام در 
مقصد خرید انجام شده و فقط منتظر واردات کاال هستیم، 
دلیل تأخیر در واردات و توزیع گوشت گرم را سرمای هوا 
و زمان برشدن تبدیل ارز در کشور فروشنده، دانست. در 
اسفند سال گذشته دولت با واردات گوشت گرم توانست 
تا حدودی روند رشد قیمت گوشت را در آستانه عید و ماه 

رمضان کنترل کند.
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عقب نشینی نسبی نرخ ارز
شیب صعودی قیمت ارز اندکی کاهش یافت

به دنبال اجرای تاکتیک های جدید ارزی بانک مرکزی، قیمت 
ارز اندکی عقب نشینی کرد و در مبادالت دیروز با 1500تومان 

کاهش به 43هزارو500تومان رسید.
به گزارش همشــهری، روند پرشــتاب قیمت ارز که از ابتدای 
آبان ماه شروع شده بود، ظرف 2روز گذشته اندکی فروکش کرد 
و شیب صعودی قیمت دالر تاحدودی کاهش یافت. دوم بهمن 
امسال نرخ هر دالر آمریکا به باالترین سقف تاریخی خود رسید 
و از مرز 45هزارتومان عبور کرد و حتی به 45هزارو500تومان 
هم رسید. آمار ها نشــان می دهد قیمت هر دالر از نهم شهریور 
که از مرز 30هزار تومان عبور کــرده بود تا دوم بهمن ماه بیش 
از 50درصد افزایش یافته  و این موضوع بــه افزایش نگرانی ها 
منجر شــده بود، زیرا افزایش قیمت ارز می تواند به رشد تورم 
تولید کننده منجر و بعد از مدتی به تورم عمومی یا مصرف کننده 
تبدیل شود. به زعم تحلیلگران، با توجه به آنکه نرخ ارز خود از 
تورم نیز تأثیر می پذیرد یکی از عوامل رشــد قیمت ارز افزایش 
نرخ تورم و چشــم اندازهای تورمی درآینده است. با این حال، 
افزایش ریسک های سیاسی نیز بر این موضوع تأثیر داشته است.

سوابق قیمت دالر در سال های گذشته نشان می دهد هر زمان 
کشور با تحریم های جدیدی مواجه شده، شیب قیمت ارز نیز 
صعودی شده است. مهم ترین ســابقه تاریخی در این زمینه به 
اردیبهشت1397 بازمی گردد که بعد از خروج آمریکا از برجام 
و آغاز تحریم های جدیدتر قیمت دالر به ســرعت رشد کرد. با 
افزایش تحریم ها حجم صادرات نفتی و غیرنفتی کاهش می یابد 
و این موضوع جریان ورودی ارز را به کشــور کاهش می دهد. 
این موضوع به ناترازی عرضــه و تقاضای ارز و درنتیجه افزایش 
قیمت ارز منجر می شود. مهرداد الهوتی، نماینده سابق مجلس 
دراین باره می گوید: درتمام دنیا ارز متناسب با تورم افزایش پیدا 
می کند، در کشور ما هم میزان تورم بر نرخ ارز تأثیرگذار است. 
او با بیان اینکه ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا نیز از نکات بسیار 
مهمی است که همواره کارشناسان بر آن تأکید داشته اند، ادامه 
داد: نکته دیگر این اســت که نرخ دالر بسیار تحت تأثیر فضای 
سیاست داخلی و خارجی اســت و عوامل غیراقتصادی بر آن 
مؤثر واقع می شــود؛ بنابراین درصورتی که رابطه کشور با دنیا 
منطقی تر شود، نگرانی ها در این زمینه کاهش پیدا خواهد کرد. 
اتفاقاتی مانند تالش اخیر اروپاییان بــرای تحریم های جدید 
علیه ایران ازجمله همین موارد اســت که تأثیر آن در نرخ ارز 

قابل مشاهده بود.

آیا ثبات ادامه می یابد
در تاکتیک ارزی جدید بانک مرکزی قیمــت ارز برای واردات 
کاالهای اساســی با نرخ 28هزارو500تومان تثبیت شــده و 
قرار اســت ســایر مصارف ارزی که جهت اصلی را به بازار آزاد 
می دهد نیز از طریق بازار متشکل ارزی که بانک مرکزی از آن 
با نام ارز مبادله ای یاد می کند، پاســخ داده شود. این سیاست 
در چند روز گذشــته مؤثر بوده و به کاهش قیمت منجر شده 
است. با این حال در دادوستدهای روز گذشته نرخ هر دالر برای 
نزول بیشــتر نیز مقاومت می کرد به طوری که ابتدا تا محدوده 
43هزارو100تومان عقب نشــینی کرد و بعــد از آن دوباره تا 
محدوده 43هزارو500تومان پیشــروی کرد. قیمت هر درهم 
امارات نیز که به قیمت دالر جهت می دهــد، ابتدا تا محدوده 
11هزارو700تومان عقب نشینی کرد و بعد از آن به سمت 12هزار 

تومان حرکت کرد.
کارشناسان بر این باورند آینده قیمت ارز به میزان جریان ورود ارز 
به کشور وابستگی زیادی دارد و میزان ورود ارز نیز به اثر گذاری 
تحریم ها وابسته است؛ چنانچه تحریم ها در سطوح فعلی باقی 
بماند، سیاست های ارزی تازه می تواند تا حدودی اثر گذار باشد اما 

افزایش تحریم ها می تواند این سیاست ها را خنثی کند.

حمایت از کدام مصرف کننده 
خودرو؟

  خبر: حســین فرهیــدزاده، رئیس ســازمان 
حمایت مصرف کننده و تولیدکنندگان، قیمت پایه 
علی الحساب خودرو چانگان را به بورس کاالی ایران 
ابالغ و اعالم کرد: قیمت پایه علی الحســاب خودرو 
 ،CS35 PLUS ســواری چانگان اتوماتیک مدل
در شرکت ســایپا معادل 583 میلیون و 122 هزار 
و 317 تومان برآورد می شــود. البته هزینه اسقاط، 
مالیات، شماره گذاری و بیمه شخص ثالث بر عهده 
مشتری اســت و به قیمت پایانی معامله در بورس 

اضافه می شود.
  نقد: به نظر می رســد این خبر بــه تحلیل نیاز 
ندارد، جــز اینکه بخواهیم نام ســازمان حمایت از 

مصرف کننده و تولیدکننده را تغییر دهیم. 
می پرسید چرا؟ صورت مسئله روشن است. امسال 
قرار است تا ســقف یک میلیارد دالر و سال آینده 
تا ســقف 2میلیارد دالر خودرو وارد بازار شود تا از 
مصرف کننده حمایت شود و قیمت خودرو در بازار 
به تعادل برسد. اما با الگوی فعلی، قیمت تمام شده 
همین خودروی چینی چانگان با قیمت پایه   اعالم 
 شــده، احتماال بــه 700میلیون تومــان  نزدیک

می شــود و احتماال روی تابلوی بــورس کاال بر اثر 
رقابت متقاضیان بیش از یک میلیارد تومان فروخته 

خواهد شد.
گفته شــده مابه التفاوت این رقم به حساب خزانه 
دولت واریز خواهد شــد تا بخشــی از آن در قالب 
نوســازی صنعت خودرو در اختیار خودروســازان 
 قرار  گیــرد. البته بخش قابل توجهــی هم به جیب

 دولت می رود. 
سازمان حمایت با این حساب داعیه حمایت از کدام 
مصرف کننده را دارد؟ به واقع این شــیوه واردات و 
قیمت گذاری به نام آزادسازی برای پوشش کسری 
بودجه از جیب خریداران خودرو خواهد بود و بعید 

است که قیمت خودرو را در بازار متعادل سازد.  
با این اشتباه عمال نه هدف دولت و نه مجلس مبنی 
بر واردات خودروهای اقتصادی محقق نمی شود و 
واردکنندگان هم به جــای واردات خودروی مورد 
تقاضای سیاستگذاران ســاماندهی خودرو، بیشتر 
دنبال هدف دیگری هستند. یک بار قانون را از نو باید 

نوشت یا خواند.

چهره روز

نقد  خبر

ارز

نرخ تورم نقطه به نقطه کاالهای خوراکی و آشــامیدنی بــه اضافه دخانیات در 

دهک های فقیر جامعه یعنی دهک های اول و دوم هزینه ای در دی ماه1401 به تورم
باالی 70درصد رسیده که از فشار تورم بر طبقات حساس و مورد هدف حمایتی 

دولت حکایت دارد.
مرکز آمار ایران با انتشار جزئیاتی از نوسان نرخ تورم بین دهک های فقیر، متوسط و ثروتمند اعالم 
کرد: در ماه گذشته فاصله تورم بین دهک های هزینه ای به 9.6درصد رسیده که نسبت به ماه قبل 
اندکی افزایش را نشان می دهد تا جایی که شاخص کل تورم در دهک فقیر باالی 53.2درصد و در 
دهک ثروتمند 43.7درصد بوده است. چنین وضعی دولت را در مسیر تازه ای برای بهبود معیشت 
طبقات حســاس قرار داده و در تازه ترین تصمیم قرار است که توزیع کاالهای اساسی به صورت 
انتخابی در قالب کاالبرگ الکترونیک صورت گیرد تا از کوچک تر شدن سفره ها جلوگیری شود.

به گزارش همشهری، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری در تازه ترین اظهارنظر از برنامه کوتاه مدت 

دولت برای بهبود وضعیت معیشت و ســفره مردم خبر داده و در بودجه ســال آینده، عالوه بر 
پرداخت یارانه نقدی، نان و دارو، قرار است که از فشار تورم بر طبقات حساس کاسته شود.

از دی پارسال تا دی امسال
گزارش مرکز آمار ایران از جغرافیای تورم در دهک های مختلف هزینه ای نشان می دهد فاصله 
تورمی دهک ها در دی ماه سال گذشته به 3، 6 واحد درصد رسید و دی ماه امسال شکاف تورم بین 

طبقات فقیر و حساس با طبقات ثروتمند و باال به 9.6درصد رسیده است.
 البته بخشی از این اتفاق و جهش نرخ تورم در ماه های اخیر ناشــی از حذف ارز 4200تومانی 
کاالهای اساسی و پرداخت بیشتر یارانه نقدی به طبقات گروه هدف حمایتی بوده اما دست کم 
روند تغییرات نرخ تورم به ویژه در گروه  خوراکی  و آشامیدنی نشــان می دهد که هنوز دولت تا 

رسیدن به نقطه مطلوب فاصله دارد. 

برنج  دم نکشید، باد کرد
مهدی ســعادتی، نماینده بابل استان 
مازندران در مجلس با اشاره به مشکالت 
در زمینــه فــروش برنج، اعــالم کرد: 
متأسفانه قریب به یک میلیون تن برنج 
در شالی کوبی ها و روی دســت مردم مانده که باید تعیین 

تکلیف شود.
آنچه در بیان این نماینده مجلس آمده گویای یک واقعیت تلخ 
است؛ برنج هایی که به امید گران تر شدن و باال رفتن قیمت در 
بازار عرضه نشده، دم نکشیده و حاال روی دست برنج کاران 
و شالی کوبان و عمده فروشان برنج باد کرده است. البته آمار 
دقیقی در دسترس نیســت که آیا این برنج های بادکرده، را 
کشاورزان به موقع و با قیمت بازار نفروخته اند یا اینکه برخی 
واسطه ها آن را خریده اند تا بعدا گران تر بفروشند ولی به هر 
حال تفاوتی نمی کند، چون پاسخ روشن است، معادله عرضه 
و تقاضا ایجاب می کند برنج و هر کاالی فســادپذیری را با 
قیمتی که تقاضا برای آن وجود دارد، فروخت. طبیعتا تاجران 
برنج کــه روی کاالی خود به ضرر ســفره مصرف کنندگان 
شــرط بســته بودند نباید منتظر حمایت دولت یا هر نهاد 

دیگری باشند.
به نظر می رسد هرگونه مداخله دولت در بازار برنج بی فایده 
خواهد بود چون اگر بخواهد جلوی واردات بیشتر را بگیرد، 

قیمت برنج داخلی افزایش و تقاضای مردم کاهش می یابد.
دخالت دولت نه به نفع برنج کار و نه مصرف کننده است. بازار 
وقتی به تعادل می رسد که خریدار و فروشنده به توافق برسند 
و روی انتظارات تورمی از قیمت های آینده شرط بندی نشود.

سال هاست این ذهنیت شکل گرفته که اگر کاالیی در بازار 
به دلیل جهش قیمت خریدار نشد، دولت باید حمایت کند 
و چاره ای بیندیشد. تجربه برنج های بادکرده نشان می دهد 
با افزایش قیمت برنــج، مصرف کننده ناتــوان از خرید، به 
جابه جایی کاالی دیگر و به طور مثــال به خرید ماکارونی و 
دیگر خوراکی های جایگزین اقدام می کند و هرگونه مداخله 
دولت به بهانه تعیین تکلیف برنج های بادکرده، بازهم صف 
تقاضا را کوتاه تر و قیمت را باالتر می برد و این یعنی خطای 
تصمیم گیری در اقتصاد. فرقی نمی کند که برنج روی دست 
فروشندگان باد کند یا کاالی دیگر. دخالت در اقتصاد تنها 
نظم بــازار را از بین می برد و این هزینــه را البته همه مردم 

می پردازند.

بازار سهام

فروشحقوقی

فروشحقیقی

8654

2209

7664

6320

خریدحقوقی

خریدحقیقی
ارقام به میلیارد تومان

ترکیبدیروزمعامالتبازارسهام

نماگرهایبازارسهامدرمبادالتدیروز

نماگر
شاخصکل-واحد

شاخصهموزن-واحد
ارزشمعامالتخرد-میلیاردتومان

ارزشبازار-هزارمیلیاردتومان

مقدار

1611955
512491
8529
7486

تغییر/درصد

-  2.07
-  2.01
27.9
-  1.87

خرما امسال چقدر گران شد؟
قیمت خرما در میادین از ابتدای امسال تاکنون افزایشی بوده 
است. مقایسه تغییرات قیمت انواع خرما در میادین طی 9 ماه 
گذشته نشان می دهد این محصول در ارقام مختلف بین 11تا 
63درصد افزایش قیمت داشته است. بررسی نرخنامه ماه های 
اخیر همچنین حاکی از این است که بیشترین رشد قیمت در 
نیمه دوم سال اتفاق افتاده به طوری که بعضی انواع خرما بیش از 

10هزار تومان در هر کیلو گران شده اند.

قیمت در بهمنقیمت در اردیبهشت

آلویی

41.000
55.000

پیارم

85.000
99.000

بیزو

35.000
39.000

دشتستان

28.000
43.000

زرد طالیی

35.000
49.000

زاهدی

33.000
45.000

کبکاب

41.000
52.000

خاصویی

36.000
59.000

قیمت به تومان

بازار

تورم 70درصدی خوراکی ها در طبقه حساس

t e l e g r a mt w i t t e r i n st a g r am
@hamshahrinews@hamshahrinews hamshahrinewspaper

همشهری را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

   سازوکار کاالبرگ الکترونیک
با اجرای سراسری طرح کاالبرگ الکترونیک، دولت طبق تکلیف مجلس 
متعهد می شود سهمیه تعیین شده برای 10قلم کاالی اساسی پرمصرف 
خانوار را به قیمت شــهریور 1400برای یارانه بگیــران تأمین کرده و 
مابه التفاوت قیمت شــهریور 1400و روز خرید را از محل اعتبار یارانه 
بپردازد. در این طرح، همه کسانی که در فهرســت دریافت یارانه قرار 
دارند قادر خواهند بود نسبت به تغییر شــیوه دریافت یارانه خود اقدام 
کنند و انتخاب یارانه نقدی و کاالبرگ الکترونیک کاماًل اختیاری است، 
اما کسانی که کاالبرگ را به جای یارانه نقدی انتخاب کنند، می توانند 
یک ماه زودتر از موعد واریز یارانه نقدی، اعتبار معادل یارانه را در حساب 
کاالبرگ خود دریافت و با استفاده از آن 10قلم کاالی اساسی پرمصرف 
خانوار را خریداری کنند. درنهایت، هــر میزان از اعتبار این افراد که در 
موعد واریز یارانه نقدی استفاده نشده باشد، مانند یارانه نقدی به حساب 

آنها واریز شده و قابل برداشت خواهد بود.
نکته قابل توجــه در طرح کاالبرگ الکترونیک این اســت که متقاضی 
برای استفاده از اعتبار خود لزوماً نباید همه 10قلم کاالی فهرست شده 
را خریداری کند، بلکه می تواند به میزان اعتبار خــود، هرکدام از این 
کاالها را به هر میزان بخرد که در این صورت، تا سقف اعتبار متقاضی، 
مابه التفاوت قیمت آن کاال در شهریور 1400و زمان خرید از سوی دولت 

تقبل خواهد شد.

   شیوه انتخاب کاالبرگ به جای یارانه
انتخاب کاالبرگ به جای یارانه اختیاری است و بعد از اجرای سراسری 
طرح، سرپرســت هر خانــوار یارانه بگیر می تواند از طریــق دریافت و 
فعال سازی اپلیکیشن فارا از کافه باز، مایکت یا دریافت مستقیم از درگاه 
اینترنتی shoma.sfara.ir یا شماره گیری کد دستوری 28#* 788* 
نسبت به ثبت تقاضای خود برای دریافت یارانه از طریق اعتبار کاالبرگ 

الکترونیک اقدام کنند.

   چه کاالهایی با کاالبرگ توزیع می شوند؟
طبق اعالم متولیــان اجرای طرح کاالبرگ الکترونیــک، در این طرح 
سهمیه ای مشتمل بر 10قلم کاالی اساسی پرمصرف خانوار شامل شیر 
کم چرب، پنیر، ماست کم چرب، مرغ، تخم مرغ، روغن مایع، ماکارونی، 
قند، شکر و برنج برای متقاضیان تأمین می شود که افراد مشمول فقط 
باید قیمت این کاالها در شهریور 1400 را بپردازند و مابه التفاوت قیمت 

از محل اعتبار یارانه فرد کسر خواهد شد.

   سهمیه کاالبرگ الکترونیک
براساس محاســبات طرح کاالبرگ الکترونیک، سهمیه ماهانه هر فرد 
یارانه بگیر از 10قلم کاالی تحت پوشش به این شرح است: ماهانه 3بطری 
یک لیتری شــیر کم چرب، 400گرم پنیر یو اف، 2.5کیلوگرم ماست 
کم چرب، 2کیلوگرم مرغ کشتار روز، یک کیلوگرم تخم مرغ، یک بطری 
810گرمی روغن مایع، یک بسته 700گرمی ماکارونی، 250گرم قند، 

250گرم شکر و 2کیلوگرم برنج.

   مبنای قیمت کاال و مابه التفاوت
کاالهای اساسی همواره مشمول سیاست های تنظیم بازار و قیمت گذاری 
در شــورای رقابت بوده اند و در طرح کاالبــرگ الکترونیک نیز مبنای 
محاسبات بر همین کاالها قرار گرفته اســت؛ به عنوان مثال پنیر یو اف 
400گرمی مدنظر قرار گرفته که قیمت آن در شهریور 1400حدود 17هزار 
تومان بوده و قیمت فعلی آن حدود 37هزار تومان است و دولت مابه التفاوت 
20هزارتومانی قیمت این کاال را پرداخت خواهد کرد. نکته قابل توجه اینکه 
اگر کاالی مدنظر طرح کاالبرگ مثاًل پنیر یو اف 400 گرمی گران شود، 
بازهم پرداختی مردم همان قیمت شهریور 1400خواهد بود و مابه التفاوت 

آن به هر میزان که باید توسط دولت پرداخت می شود.

   کاالبرگ یا یارانه
ازآنجایی که گرانی کاالهای مشمول طرح کاالبرگ، اثری بر سهم مردم 
ندارد و درصورت اســتفاده نکردن از اعتبار کاالبرگ، مبلغ آن در موعد 
واریز یارانه نقدی به حساب افراد واریز خواهد شد، به نظر می رسد انتخاب 

طرح کاالبرگ به مراتب مطمئن تر و به صرفه تر از یارانه نقدی باشد.

   حق انتخاب کاال و برند
در طرح کاالبرگ الکترونیک، متقاضی آزاد است که هر یک از اقالم طرح 
کاالبرگ را از هر نوع و برندی خریداری کنــد، اما دولت فقط مابه التفاوت 
قیمت کاالی مدنظر طرح را پرداخت می کند و مابقی قیمت باید توســط 
مشــتری پرداخت شــود؛ به عنوان مثال فرد می تواند به جای پنیر یو اف 
37هزارتومانی که 20هزار تومان آن توسط دولت پرداخت می شود، یک پنیر 
50یا 30هزارتومانی انتخاب کند، اما دولت در هر دو حالت 20هزار تومان را 
تقبل می کند و مابقی از جیب فرد پرداخت خواهد شد. به عبارت دیگر، دولت 
فقط مابه التفاوت قیمت کاالهای تعیین شده در طرح را تقبل می کند و افراد 
هرچه کاالهای ارزان تری بخرند، پول کمتری می پردازند و هرچه کاالیشان 

لوکس تر و گران تر باشد، باید پول بیشتری بدهند.

   دخل وخرج کاالبرگ
براســاس توضیحاتی که هادی زمان ثانی، مدیر توسعه طرح کاالبرگ 
الکترونیک در گفت وگو با همشــهری آنالین ارائه کرده است، مجموع 
ارزش روز سبد تعیین شده در طرح کاالبرگ 530هزار تومان است، اما 
بهای این سبد در شهریور 1400معادل 235هزار و 750تومان بوده که 
مردم باید آن را پرداخت کنند و مابه التفاوت 294هزار و 250تومانی این 

سبد با شهریور 1400را دولت می پردازد.

   تفاوت کاالبرگ الکترونیک و کوپن
طرح کاالبرگ به نوعی تضمین کننده تأمین کاالهای اساســی خانوار 
به قیمت مناسب است و دخالتی در انتخاب کاالها یا قیمت آنها ندارد 
درحالی که در نظام کوپنی، کاالهایی مشــخص به اندازه مشــخص و 
با قیمت مشــخص توزیع می شــد و حتی این اقالم را با عنوان کوپنی 

می شناختند.

   زنجیره عرضه کاالهای کاالبرگ
همزمان با اجرای آزمایشی طرح کاالبرگ الکترونیک در استان هرمزگان، 
همه فروشندگان کاالهای اساسی  می توانند از طریق اپلیکشن فارا از کافه 
باز، مایکت یا دریافت مستقیم از درگاه اینترنتی shoma.sfara.ir  در 
شبکه ملی اعتبار عضو شوند. این فروشگاه ها در سامانه شما مشخص 
خواهند بود و خریداران می توانند با مراجعه به هر یک از آنها خرید خود 

را انجام دهند.

در طرح کاالبرگ الکترونیک، سهمیه ای از 10قلم کاالی اساسی پرمصرف خانوار به قیمت شهریور 1400برای یارانه بگیران تأمین می شود

قیمت به تومان


