هشدار فرشاد مومنی نسبت به افزایش  50درصدی قیمت بنزین

گـــــــزارش

 ٤٠٠هزار فرصت شغلی از بین میرود

جامعه فردا :میگویند جامعه کشش این میزان
افزایش قیمت سوخت را ندارد؛ رشد  50درصدی
قیمت بنزین که این روزها خبر آن به گوش میرسد،
قرار بود پلکانی باشد تا فشاری ناگهانی را به اقتصاد
کش��ور تحمیل نکند .این اتفاق نیفتاد و حاال قرار
است پس از چندسالی ثبات قیمت ،سوخت گران
ش��ود و در نظر کارشناسان اقتصادی و فعاالن این
حوزه ،این میزان افزایش ،شوک تورمی به اقتصاد
وارد میکند و جامعه هم توان تحمل این شوک را
نخواهد داشت.
برخ��ی کارشناس��ان اقتص��ادی از به ب��اد رفتن
تالشهای دولت ب��رای تورم تکرقمی میگویند
و در کنار آن برخی دیگر همچون فرش��اد مومنی،
استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی معتقدند
که این میزان افزایش  400هزار فرصت شغلی را در
کشور از بین میبرد و حتی تورم را  7درصد افزایش
میدهد .افزای��ش  7درصدی تورم در ش��رایطی
که بانک مرکزی نرخ تورم آبانم��اه را  9.9درصد
برآورده کرده اس��ت ،باردیگر تورم دورقمی را که
فاصله معناداری ب��ا تورم تکرقمی دارد به اقتصاد
کشور تحمیل میکند.
در این میان صندوق بینالمللی پول هم هش��دار
داد که با اجرای طرح افزایش قیمت سوخت ،نرخ
تورم که هماکنون زیر  ۱۰درصد اس��ت دوباره دو
رقمی خواهد ش��د .با این حال ،مع��اون اقتصادی
بان��ک مرکزی ،معتقد اس��ت :در ص��ورت اصالح
قیمت حاملهای انرژی ،میزان افزایش نرخ تورم
جزئ��ی ب��وده و بهطورموقت به ب��االی  10درصد
افزایش مییابد اما بهسرعت به محدوده تکرقمی
بازمیگردد.
پیمان قربان��ی ،درباره پیشبین��ی اخیر صندوق
بینالمللی پول از احتمال بازگشت تورم دو رقمی
به اقتصاد ایران ،به ایرنا توضی��ح داده که «در این
گزارش برای س��ال ج��اری نرخ ت��ورم تکرقمی
پیشبینی شده است اما با توجه به اینکه نرخ تورم
کنونی نزدیک به  10درصد است ،انتظار صندوق
بینالملل��ی پول این اس��ت که با اص�لاح قیمت
حاملهای انرژی این نرخ بهصورت موقت به باالی
 10درصد برسد اما باردیگر به محدوده تکرقمی
بازخواهد گشت».
او درباره اینکه پیشبینی بان��ک مرکزی از میزان
اث��ر اصالح قیم��ت حاملهای انرژی بر ش��اخص
تورم چیس��ت؟ توضیح داد« :این موضوع بستگی
ب��ه س��ناریوهایی دارد که دولت اعم��ال میکند؛
همانطور که میدانید هن��وز بهطور دقیق در این
زمینه تصمیمگیری نشده است و هر زمانی که در
مجلس تصویب شود ،میتوان در اینباره اظهارنظر
کرد».
عضو هیأت عامل بانک مرکزی درعینحال تأکید
کرد که «این نهاد همواره اقدامهای احتیاطی و الزم
را برای حفاظت از تورم انجام میدهد؛ ممکن است
در سایه تعدیل نرخ حاملهای انرژی شاهد افزایش
جزئی در نرخ تورم باش��یم اما ای��ن افزایش کامال
طبیعی بوده و نقصی از این بابت به سیاس��تهای
بانک مرکزی وارد نیست».
قربانی ماهیت تعدیل نرخ حاملهای انرژی را ایجاد
تورم دانست« ،با اقدامهایی که در نظر داریم ،نرخ
تورم را بهخوبی مهار میکنیم و بهسرعت به محدوده
تکرقمی بازمیگردیم».
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گرانی سوخت ،تورم را  7درصد باال میبرد

ب��رآورد معاون بانک مرک��زی از تورمی که اصالح
قیمت س��وخت با خ��ود همراه میکن��د درحالی
قابلکنترل اعالم میشود که استاد اقتصاد دانشگاه
عالمه طباطبایی ،در نشست اقتصاد سیاسی ایران
در آینه بودجه سال  ،97از رشد  7درصدی تورم در
کنار از بین رفتن  400هزار فرصت شغلی با افزایش
قیمت سوخت یاد میکند.
فرشاد مومنی ،پیش از پرداختن به موضوع بودجه
س��االنه کشور و بررس��ی الیحه پیشنهادی دولت
برای دخل و خرج سال  ،97با اشاره به برنامه ششم
توسعه ،گفت :آنچه تحت عنوان برنامه ششم توسعه
به تصویب رسید یکی از بیکیفیتترین برنامهها در
طول تاریخ برنامههای ایران بود و شرایط بهگونهای
است که همه چشمها به س��مت برخورد دولت با
مسئله بودجه است.
او افزود :بودجه برجس��تهترین نم��اد نحوه تعامل
بین دولت و مل��ت از جنبه اقتصادی اس��ت و اگر
گوشهچشمی به سمت اصالح بودجه باشد بسیار
امیدوارکننده خواهد بود.
مومنی با تأکید بر اینکه هیچ عاملی به اندازه نحوه
رابطه دولت و ملت تعیینکننده نیست ،گفت :هر
کشوری که به سمت توسعه حرکت کرده با مردم
خود صادق بوده و تنها با اعتماد و همکاری متقابل
میتوان کشور را ارزان اداره کرد.
این اقتصاددان خاطرنش��ان کرد :افراد در تمامی
بحرانهایی که در کش��ور بهوجود آمده ،دولتها
را مقصر دانس��تهاند این درحالی اس��ت که بخش
بزرگی از ساختار قدرت با اشتباهات بهوجود آمده
همنوایی داشته و بسیاری از خطاهای راهبردی را
نادیده گرفتهاند و از کنار مسائل مهم ،سهلانگارانه

عبور کردهاند.
او با تأکید ب��ر اینکه اگر اصالحی باید صورت گیرد
تنها منحصر به قوه مجریه نیس��ت ،گفت :تفکیک
قوه مجریه با س��ایر قوا ،تفکیک بیموردی اس��ت.
ضمن آنکه در فضای رانتی نقش گروههای پرنفوذ
و ذینفع کمرنگ نیست.
او با اشاره به اینکه هر نوع مالحظه غیرکارشناسی و
غیرملی در مجلس درخصوص الیحه بودجه سال
 ٩٧مشکالت غیرقابل برگش��تی بهدنبال خواهد
داش��ت ،خاطر نشان کرد :بررسی بودجه باید از دو
منظر سطح خرد و کالن در نظر گرفته شود؛ اینکه
آی��ا ابزار پیگیری و تحقق اه��داف کالن اقتصادی
درخصوص اشتغال کامل ،توزیع عادالنه درآمدها
و رشد مستمر اقتصادی و تس��هیل توسعه در آن
دیده شده یا خیر.
این اقتصاددان افزود :طی  ١٥سال گذشته وضعیت
بودجه هرسال فاجعهآمیزتر از سال قبل از آن بوده
و دولتهای ب��زرگ ،بیتحرک و ناتوان و بس��یار
پرخرج بودهاند و بسیار گران اداره شدهاند.
مومنی گف��ت :از س��ال  ١٣٦٨تاکن��ون  ٤دولت
تجربه ش��ده که درباره بسیاری از مسائل فرهنگی
اجتماعی سیاسی و بینالمللی دیدگاهی بین صفر
تا  ١٨٠درجه داشتهاند که در رفتارهای کوتاهنگرانه
هماهنگ بودهاند.
استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی ،یادآوری
ک��رد :کارشناس��ان معتقدند افزای��ش قیمتها
فروپاشی بسیاری از مشاغل را بهدنبال دارد و بین
 ٣٨٠تا  ٤٠٠هزار فرصت ش��غلی با افزایش قیمت
سوخت از بین خواهد رفت.
او گفت :در تحقیقی که مرکز پژوهشهای مجلس
انجام داده گفته شده با افزایش بهای بنزین حدود

 ٧درصد تورم ایجاد میشود اما در مقابل محمدباقر
نوبخت ،مدعی اس��ت افزایش بهای سوخت تنها
 ٢.٤درصد تورم بههمراه دارد.
مومنی افزود :از منظر اقتصاد سیاسی این سیاست
درعینحال که معیشت مردم را بههمریخته ،فقر را
هم بیشتر کرده و بنگاههای تولیدی را هم با مشکل
مواجه کرده است.
او با اش��اره به اینکه یک��ی از مهمترین پیامدهای
افزایش قیمتها تشدید بحران در بخشهای مولد
اس��ت ،توضیح داد که با افزایش هزینههای تولید
بالفاصله شاهد تعمیق وابستگی به خارج از کشور
و افزایش واردات کاالهای مصرفی خواهیم بود.
استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی ،با اشاره به
راهپیمایی سپردهگذاران موسسات مالی اعتباری
تصریح کرد :چرا اسامی سپردهگذاران دارای بیش از
 ٥٠میلیون تومان سپرده را منتشر نمیکنند و تنها
سپردهگذاران کوچک را جلو میاندازند؟ برندگان
این ماجرا چه کسانی هس��تند و چه افرادی از این
موضوعات منتفع خواهند شد؟
او ب��ا تأکید بر اینکه اس��اس بقای س��اختار رانتی
عدمش��فافیت اس��ت ،گف��ت :بن��ده  ١٧م��ورد
سرنوشتس��از از عدم ش��فافیت س��ند بودجه را
شناس��ایی کردم ،از سال  ٩١تا  ٩٧بودجه عمومی
دولت  ٢.٧برابر شد و در همین دوره درآمد حاصل از
خدمات قضایی  ٥.٦برابر و درآمد حاصل از خدمات
درمانی  ٥.٤برابر شد.
این اقتصاددان نهادگرا ،خاطرنش��ان کرد :در سند
الیحه بودجه س��ال  ٩٧رقم پیشبینی شده برای
مالی��ات بر ثروت  ٣٥ه��زار میلیارد توم��ان و رقم
مرب��وط به مالیات بر مس��تغالت  ١٢هزار میلیارد
تومان برآورد ش��ده اس��ت همچنین هزینههای

مربوط ب��ه خس��ارتها و جریمهه��ای رانندگی
ب��ا ضری��ب  ٧٠درصد  ٧٧ه��زار میلی��ارد تومان
پیشبینی ش��ده که از مجموع این اعداد مشخص
اس��ت که جهتگی��ری ضدتوس��عهای ب��ه نفع
غیر مولدها وجود دارد.
مومنی گف��ت :میتوان ب��ا تعیین مالی��ات مثال
 ١٠درصد روی خودروه��ای  ١٠٠میلیون به باال
اثر ضدانگیزشی برای مافیای خودروهای وارداتی
بهوجود آورد اما بهنظر میرسد منافع ثروتمندان
برای دولت اهمیت بیشتری دارد تا بقای فرودستان.
او یادآوری کرد که وزیر راه مدعی اس��ت با افزایش
نرخ سوخت میزان تصادفات رانندگی کم خواهد
لونقل
شد اما آیا افزایش نرخ سوخت افزایش حم 
عمومی را هم بهدنبال دارد؟ مومنی افزود :رش��د
قیمت حاملهای انرژی ،قطع یارانه٣٠میلیون نفر،
افزایش بهای نان و دالر رکود تورمی را تشدید کرده
و فشار بر طبقه ضعیف را بیشتر میکند.
مجلس پیامدهای اجتماعی افزایش قیمتها
را منتشر کند

او در ادامه به مجلسیها پیشنهاد کرد که نمایندگان
تا زمانی که دولت پیوست اجتماعی برای پیامدهای
اجتماعی س��ال  ٩٧ارائه نکرده هیچک��دام از این
افزای��ش قیمتها را تصویب نکنن��د و تا زمانی که
استانداردی برای این موضوع تجویز نشده وعدههای
بیپایه و فشارهای غیرعادی بر مردم وارد نشود.
او یادآوری کرد :تا زمانی ک��ه برنامه ملی مبارزه با
پیشگیری فساد در دستور کار قرار نگیرد گرایش
تولیدی ایجاد نخواهد ش��د و تا زمان��ی که برنامه
حداقلی حمایت از توسعه در دستور کار قرار نگیرد
از این مشکالت و چالشها نجات نخواهیم یافت.
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گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از بازار کار ایران

بیش از  42میلیون و  700هزار نفر در کشور بیکار و غیرفعالند
جامعه فردا« :بيش از يك دهه است كه بازار كار ايران در شرايط ويژهاي بهسر ميبرد؛
از نيمه دهه  1380تا س��الهاي ابتدايي دهه  ،90خالص اشتغالزايي اقتصاد ايران
تقريبا صفر بوده است .درحالي كه در همين دوره جمعيت جوان كشور به بيشترين
ميزان خود طي چند دهه اخير رس��يده است .با وجود اين در اين دوره ،نرخ بيكاري
كل كشور با افزايشهاي قابل توجه مواجه نشده است ،زيرا جمعيت فعال نيز مشابه
تعداد شاغالن كشور طي اين دوره تقريبا ثابت بوده و جمعيت غيرفعال كشور پيوسته
و با سرعت بااليي درحال افزايش بوده است ».این خالصهای تاسفبار ازگزارش مرکز
پژوهشهای مجلس از بازار کار ایران است.
این مرکز در ادامهگزارش خود اشاره کرده که « اين موضوع سبب كاهش قابل توجه
نرخ مشاركت در فاصله س��الهاي  1384ـ  1393شده است .در سالهاي  1384ـ
 ،1393جمعيت كل كشور  8/4ميليون نفر افزايش يافته است كه از اين ميزان 7.2
ميليون نفر به جمعيت در س��ن كار(جمعيت باالي  10س��ال) و مابقي به جمعيت
زير  10سال افزوده شده اس��ت .همچنین از  7.2ميليون نفري كه جمعيت در سن
كار افزايش يافته 6/6 ،ميليون نفر س��هم جمعيت غيرفعال بوده و تنها  565هزار نفر
جمعيت فعال (مجموع جمعيت شاغل و بيكار) افزايش يافته است .اين موضوع سبب
شده است نرخ مشاركت اقتصادي كه از تقسيم جمعيت فعال بر كل جمعيت در سن
كار (جمعيت 10ساله و بيشتر) به دست ميآيد از سال  1384روندي نزولي داشته
باشد .نرخ مشاركت از سال  1375تا س��ال  1384به تناسب افزايش جمعيت فعال
در يك روند صعودي از حدود  35درصد به  41درصد رسيده است ،اما از سال 1384
به بعد و با ثابت ماندن جمعيت فعال ،اين نرخ روندي نزولي را آغاز كرده و اين روند تا
سال  1390ادامه يافته و از سال  1391ـ  1393نيز نرخ مشاركت تقريبا ثابت مانده
و روند كاهشي آن متوقف شده است».
هر چن��د مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه از آماره��ای دیگری هم روایت میکند
که از افزایش جمعیت فعال در کش��ور حکایت دارد ،اما س��والهای بسیاری را هم با
خود همراه میبیند که چرا نرخ مش��ارکت اقتصادی در کشور پایین است و جمعیتی
که در سن اش��تغال قرار دارند و مهر غیرفعال را روی پیشانی خود زدهاند« .در مقابل
طي دو س��ال و نيم اخير (نيمه دوم سال  1393تا انتهاي سال  )1395جمعيت فعال
ش��روع به افزايش كرده و با وجود ش��رايط نهچندان مطلوب فعاليتهاي اقتصادي
يكي از بيش��ترين آمار اش��تغالزايي اقتصاد ايران طي چند دهه اخيربه ثبت رسيده
اس��ت .با اين حال ،همانطور كه پيش از اين انتظار ميرفت و درگزارشهاي مختلف
درخصوص بروز اين پديده هشدار داده ميشد افزايش جمعيت فعال ـ افزايش ورود
جمعيت غيرفعال به بازار كار ـ بيش از آن چيزي است كه حتي با اشتغالزايي بيش از
 600هزار نفري در هر سال بتوان مانع از افزايش نرخ بيكاري شد ،لذا جمعيت بيكار و
نرخ بيكاري در روندي صعودي قرار گرفته است .از سوي ديگر طي دهه گذشته وضعيت
جمعيت جوان و تحصيلك��رده در برخي جوانب متفاوت از تحوالت كل بازار كار بوده
است .بدين معنا كه نرخهاي بيكاري گروههاي سني جوان و تحصيلكرده و به خصوص
زنان روندي صعودي داشته و مقادير اين نرخها در شرايط بحراني قرار گرفته است».
این مرکز در ادامهگزارش خود با یادآوری اینکه بنابراين س��وال اساسي اين است كه

چگونه ميتوان اين شرايط را تغيير داد؟ پرسشهایی مطرح کرد و نوشت که چگونه
ميتوان عالوه بر آنكه با ايجاد شرايط رونق و اميدواركننده ،ورود جمعيت غيرفعال
را به بازار كار افزايش داده و نرخ مشاركت را در روندي صعودي قرار داد ،نرخ بيكاري
و به خصوص نرخهاي بيكاري جوان��ان و افراد داراي تحصيالت را كاهش داد؟ ورود
يا عدم ورود جمعيت غيرفعال به بازار كار ـ كه بخش��ي از آنها داراي تحصیالت عالي
هس��تند ـ چه تبعات و مخاطرات اقتصادي ،سياس��ي و اجتماعي براي كشور دارد؟
س��ازوكارها و سياس��تهاي جلوگيري از تبعات و مخاطرات احتمالي چيست؟ چه
سياست هايي ميتواند گره عدم اشتغالزايي طي سالهاي گذشته را باز كند؟ هزينه
اين سياستها چيست؟ تقدم و تأخر آنها چگونه است؟ نقش نهادهاي مختلف در قواي
سهگانه كشور در تبيين و اجراي اين سياستها چيست؟» این مرکز این سواالت را
از مهمترين مسائل كشور در شرايط حاضر و طي سالهاي آتي معرفی کرد و توضیح
داد« :این مسئله ،مسئلهاي كه ابعاد آن از يك موضوع صرفاً اقتصادي خارج شده و به
يك موضوع اجتماعي و با آثار سياس��ي تبديل شده است و الزم است هرچه زودتر به
جمعبندي درستي براي پاسخ به آنها رسيد».
بايد توجه داشت آنچه از شرايط بازار كار كشور بيان شد به روشني نشان ميدهد كه
اين ش��رايط مجالي براي هرگونه خطا در سياستگذاري به جا نميگذارد .زيرا تداوم
وضع موجود به تنهايي ميتواند مخاطرهآميز باش��د ،حال اگر سياس��ت نادرس��تي
به تشديد شرايط نامس��اعد كنوني منجر ش��ود ،بروز بحرانهاي اجتماعي ناشي از
شرايط وخيم بازار كار اجتنابناپذير است ،بر این اساس الزم است براساس شناخت
صحيح ش��رايط داخلي و بهرهمندي از تجارب س��اير كش��ورها و ادبيات اقتصادي،
احتمال خطا در سياستگذاري را به حداقل رساند و امكان دستيابي به سياستهايي
صحيح و كم هزينه را فراهم كرد كه با مباني علمي و تجارب ساير كشورها پشتيباني
ميشود.
مرکز پژوهشها در ادامه به بررسی جمعیت در سن کار پرداخت و یادآوری کرد که
«آمارگيري از نيروي كار ،تعداد بيكاران در سال ،1395سه ميليون و  203هزار نفر،
تعداد ش��اغالن برابر با  22ميلي��ون و  588هزار نف��ر و تعداد اف��راد غيرفعال برابر
 39ميلي��ون و  594هزار نفر بوده اس��ت که در س��ال  39،1395درصد از جمعيت
در سن كار كش��ور فعال بودهاند كه اين نرخ مش��اركت يكي از پايينترين نرخهاي
مشاركت در كشورهاي جهان است .همچنین روند تغييرات نرخ مشاركت كل را نشان
ميدهد .نرخ مش��اركت طي سالهاي  1376ـ  1395در بازه  35و  41درصد بوده و
بيش��ترين مقدار مربوط به سال  1384بوده است .نرخ مش��اركت مردان و زنان در
سال  1384به ترتيب برابر با  65و  17درصد و در سال  1395به ترتيب در حدود 64
و  15درصد است».
این مرکز مهمترين چالشهاي بازار كار ایران را پايين بودن نرخ مش��اركت باالخص
در زنان ،افزايش ميانگين سني جمعيت شاغل ،اشتغال ناقص ،عدم توازن منطقهاي
بيكاري ،بيكاري پنهان و عدم تطابق شغلي اعالم کرد و در باره این عدم تطابق نوشت
که «براساس آمارهاي طرح نيروي كار كل كشور از ميان  3ميليون و  200هزار بيكار
در س��ال  1395بيش از  1ميليون و  300هزار نفر تحصيالت دانش��گاهي داشتهاند

در سال گذشته،
 39درصد از
جمعيت در
سن كار كشور
فعال بودهاند
كه اين نرخ
مشاركت يكي
از پايينترين
نرخهاي
مشاركت در
كشورهاي
جهان است
كه معادل تقريباً  42درصد از كل بيكاران است .درحالي كه در سال  1395تنها 24
درصد از شاغالن تحصيالت دانشگاهي داشتند .پديده عدم تطابق تحصيلي در بين
نيروي كار زن با شدت بيشتري نس��بت به مردان در بازار كار ايران بروز يافته است.
در س��ال  1384،22درصد از زنان شاغل داراي مدارك تحصيلي دانشگاهي بودهاند
كه اين نس��بت در سال  1395به  41درصد رسيده است .در مقابل سهم افراد داراي
تحصيالت دانش��گاهي در بين بيكاران از  36درصد در س��ال  1384به  72درصد در
سال  1395افزايش يافته است».

مهر :س��خنگوی دولت عنوان کرده دولت
تحت هیچ ش��رایطی آماده نیست کاالیی را
گ��ران کند؛ اما طی هفتهه��ای اخیر قیمت
برخی کاالهای اساس��ی گران ش��ده و نرخ
بعضی از آنها همچنان روبه افزایش است.
محمدباق��ر نوبخ��ت ،س��خنگوی دول��ت
چهارشنبه گذشته در حاشیه جلسه هیأت
دولت عن��وان کرد ک��ه دول��ت تحت هیچ
ش��رایطی آماده نیس��ت که کاالیی را گران
کند یا اجازه گرانفروش��ی به کس��ی بدهد؛
این س��خنان در حالی مطرح شد که مدتی
است قیمت برخی کاالهای اساسی در بازار
افزایش پیدا کرده و روند رشد قیمت این اقالم
همچنان ادامه دارد؛ کاالهایی که در س��بد
هزینه خانوار نقش مهمی دارند.

گزارشه��ای میدان��ی حاکی اس��ت که اکثر
برنده��ای لبنی ،قیم��ت فرآوردههای خود را
حدود  ١٠درصد افزای��ش دادهاند؛ در همین
زمینه یکی از مغ��ازهداران به مهر گفت :کمتر
از دو هفته است که سه ش��رکت لبنی حدود
١٠درصد به قیمت محصوالت خود افزودهاند.
مغازهدار دیگری هم گف��ت :یکی از برندهای
لبنی حدود یک هفته است  ١٠٠تومان به نرخ
محصوالت تولیدی خود افزوده است.
یک مغ��ازهدار دیگر هم گف��ت :قیمت بطری
ش��یر یک لیتری یکی از برندها دو هفته است
 ٢٠٠تومان گران ش��ده و حدود  ٥٠٠تومان
به نرخ پنیر  ٤٠٠گرمی یکی دیگر از برندهای
مشهور افزوده شده است؛ ضمن اینکه حدود
سه هفته قبل برند دیگری قیمت شیر خود را
 ٢٠٠تومان گران کرده بود و نرخ آن را از ٢٥٠٠
تومان به  ٢٧٠٠تومان افزایش داده بود.
یکی از مغازهداران هم در این زمینه به خبرنگار
مهرگفت:قیمتماستسنتییکیازبرندهای
مشهور طی هفتههای اخیر  ٥٠٠تومان گران
شده و از  ٥٥٠٠به  ٦٠٠٠تومان رسیده است.
برنج خارجی گران شد

عالوه بر ای��ن طی هفتههای اخیر قیمت برنج
خارجی در بازار روند افزایش��ی به خود گرفته
است؛گزارش میدانی مهر نشان میدهد قیمت
برنج هندی ط��ی  ۲۰روز اخیر در بازار رش��د
چشمگیری داشته اس��ت؛ طبق گفته برخی
مغازهداران قیمت هرکیسه  ۱۰کیلویی برنج
هندی طی این مدت بین  ۷ت��ا  ۸هزار تومان
افزایش یافته اس��ت؛ همچنین برخی دیگر از
مغ��ازهداران عنوان کردند که نرخ هر کیس��ه
 ۱۰کیلوی��ی برنج هندی ط��ی  ۱۰روز اخیر
حدود  ۵هزار تومان گران شده است؛ به گفته
برخی دیگر از مغ��ازهداران ،هر کیس��ه برنج
 ۱۰کیلوگرمی هندی خاطره در این مدت بین
 ۳تا  ۴هزار تومان افزایش قیمت داشته است.
در فروشگاههای زنجیرهای اوضاع قیمتها از
مغازههای خرده فروشی بهتر است؛ در یکی از
فروش��گاهها که در مرکز شهر تهران قرار دارد
قیمت هر کیسه ۱۰کیلویی برنج هندی حدود
 ٢٠٠ت��ا  ٥٠٠تومان افزای��ش یافته و در یکی
دیگر از این فروشگاهها که در جنوب شهر تهران
قرار دارد فعال از تغییر قیمت خبری نیست.
در همین زمینه محمد آقاطاهر ،رئیس اتحادیه
بنکداران مواد غذایی تهران در گفتوگو با مهر
با بیان اینکه طی روزه��ای اخیر برنج هندی
 ۱۱۲۱حدود  ۱۰درصد افزایش قیمت داشته
است ،اظهار کرد :از نرخ باقی برنجهای خارجی
فعال اطالعی ندارم ،قاعدت��ا قیمت برنجهای
دیگر نیز باید تغییراتی کرده باشد.

قیمت هر عدد تخممرغ
به  ٦٥٠تومان رسید

یکی دیگر از کاالهایی که طی هفتههای اخیر،
قیمت آن دس��تخوش تغییرات زیادی بوده
تخممرغ اس��ت؛ به طوری که در حالحاضر
قیمت هر ش��انه تخمم��رغ به ح��دود  ۱۵تا
١٨هزارتومان و قیمت هر ع��دد تخممرغ تا
حدود  ٦٥٠تومان رسیده است؛ این در حالی
اس��ت که تا دو ،سه هفته قبل قیمت هر عدد
تخممرغ حدود  ٤٠٠تومان و نرخ هر شانه از
این محصول نزدیک به  ١١هزار تومان بود.
بهنظر میرسد مسئوالن دولتی برنج ،لبنیات
و تخممرغ را جزو کاالهای اساس��ی به شمار
نمیآورند یا اینکه از افزایش چشمگیر قیمت
آنها در بازار بیاطالع هس��تند و خبر ندارند
که روند افزایش قیم��ت این اقالم همچنان
ادامه دارد.

