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 روزنامه دنياي اقتصاد  - ١٤٠٠آبان  ٢٤                                           

  
  قلم كاالي اساسي ٧٩اعالم قيمت 

قلم  ٢٥روز كرد. قيمت كشاورزي فهرست قيمت رسمي اقالم خوراكي را بهمعاونت توسعه بازرگاني وزارت جهاد اقتصاد :دنياي
هاي ويژه و مجاز شركتقلم روغن ٥٤آبان) اعالم شده بود و در فهرست جديد قيمت٢٠شنبه (كاالي خوراكي شامگاه روز پنج

  هاي گران در بازار جلوگيري شود. هاي توليدي اعالم شده است. قرار است پس از اين اعالم رسمي، از فروش با قيمت

  

  شهروند  - ١٤٠٠آبان  ٢٤                                            

  
  توماني به كاالهاي اساسي تا پايان سال ٤٢٠٠ادامه اختصاص ارز 

بر اساس بودجه وبودجه مجلس در جمع خبرنگاران گفت: روز گذشته رئيس كميته اصالح ساختار بودجه كميسيون برنامه
 ها را با قيمتي كمتر از قيمتميليارد دالر به دولت اجازه داده شده درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت و فرآورده ٨تا  ١٤٠٠

هاي دامي، دارو و گندم قرار داد، اما سامانه جامع الكترونيكي به فروش برساند و منابع حاصل را در اختيار واردكنندگان نهاده
محسن زنگنه  بر اساس آمار دولتي اين رقم تاكنون به اتمام رسيده و دولت تقاضاي افزايش منابع را به مجلس داده است.

ميليارد دالر ديگر با مجوز مجلس در  ٤,٦ه امروز در سامانه بارگذاري شده دولت تقاضا كرده بر اساس اليحه جديد كافزود: 
اختيار دولت قرار بگيرد تا دولت بتواند تا پايان سال آن را با ارز ترجيحي به فروش برساند تا از اين محل بتواند دارو، تجهيزات 

در قسمت ديگري از اليحه دولت درخواست شده است كه تصريح كرد: زنگنه  هاي دامي را تأمين كند.پزشكي، گندم و نهاده
هزار ميليارد تومان در اختيار دولت قرار بگيرد تا صرف اعطاي يارانه به مردم شود كه اين يارانه بر اساس محاسبات انجام  ٢٧

هاي باال ت خواهند كرد و دهكتري مبلغ بيشتري دريافهاي پايينطور تقريبي خواهد بود كه دهكصد هزار تومان به شده
حيدريه نماينده مردم تربت اي است كه دولت با اليحه از مجلس تقاضا كرده است.مبلغ كمتري دريافت خواهند كرد و اين اجازه

خارج كند البته در  ٤٢٠٠را از شمول  ٤٢٠٠دولت معتقد است ممكن است مجبور شود برخي كاالهاي مشمول ارز تأكيد كرد: 



 

هاي دامي بايد دولت تصميم گيرد اما در مورد نهادهبه آنها تعلق مي ٤٢٠٠مورد گندم و دارو قطعي است كه تا پايان سال، ارز 
هزار ميلياردي به صورت يارانه نقدي  ٢٧دارد يا خير و اگر اين تصميم را بگيرد از محل اعتبار  ٤٢٠٠بگيرد كه قصد حذف ارز 

در خصوص او در خصوص نظر كارشناسي مجلس گفت:  اي را جبران كند.به مردم كمك كند تا بخشي از بار هزينه قصد دارد
ها درصد محل هزينه ١٠تواند تا ميليارد ما معتقديم اساسا دولت نيازي به تأييد مجلس ندارد و بر اساس قانون بودجه مي٢٧

مجوز مجلس ندارد اما در بخش اول ما چون به دولت دستور داديم در قانون  را تغيير دهد و لذا آن بخش به نظر من نيازي به
به فروش برساند و منابع آن را به خزانه واريز كند و چون منابع ارز ترجيحي دولت تمام شده  ETFبودجه بايد ارز را به قيمت 

   ين مبلغ تا پايان سال درخواست شد.ميليارد دالر مجوز ارز اضافه از مجلس دريافت كند و ا ٤,٦خواهد است، دولت مي

  

  وطن امروز  - ١٤٠٠آبان  ٢٤                                            

توماني، دست دولت را براي تغيير شيوه تخصيص يارانه كاالهاي اساسي  ٤٢٠٠فوريت اليحه مرتبط با افزايش سقف ارز  ٢رأي منفي مجلس به 

   باز گذاشت
  تدريجي ارز ترجيحياصالح 

با توجه به راي نمايندگان مجلس و رد اليحه دولت درباره ساماندهي يارانه كاالهاي اساسي با افزايش سقف گروه اقتصادي: 
ميزان يارانه اعطايي و تبديل آن در صورت امكان به يارانه نقدي، از اين پس بايد شاهد اصالح تدريجي ارز ترجيحي توسط 

ه دليل اينكه از يك سو سهم ارز ترجيحي براي سال جاري تمام شده است و از سوي ديگر با موضوع افزايش دولت باشيم، ب
هاي نقدي هم در مجلس مخالفت شده است. البته با توجه به اينكه اخبار جدي از طراحي يارانه جديد در بودجه سال يارانه

ترجيحي در سال آينده را ندارد، اين اتفاق دور از ذهن نيست. به  رسد و از سوي ديگر دولت بناي ادامه ارزبه گوش مي ١٤٠١
تامين فوريت و يك فوريت اليحه  ٢، نمايندگان مجلس شوراي اسالمي ديروز در جريان نشست علني به امروزوطنگزارش 

از معيشت اقشار هاي جبراني براي حمايت هاي دامي، دارو و تجهيزات پزشكي و سياستمطمئن كاالهاي اساسي، نهاده
 توماني ٤٢٠٠مخالفت مجلس با اصالح ارزي ها تعبير به البته اين اقدام به اشتباه در برخي رسانه  راي منفي دادند. پذيرآسيب

شد، در صورتي كه توجه به مواد اليحه دولت نشانگر آن است كه نمايندگان مجلس در اصل با ادامه روند اعطاي يارانه پنهان 
اند. در ماده يك اليحه مذكور آمده است سقف توماني مخالفت كرده ٤٢٠٠ستقيم به كاالهاي اساسي يا همان ارز و غيرم

ميليارد  ٨هاي دامي، دارو و تجهيزات مصرفي پزشكي از اعتبار ارزي در نظر گرفته شده براي تامين كاالهاي اساسي، نهاده
شده اليحه ذكر ٢همچنين در ماده   ميليون دالر افزايش يابد. ٦٠٠و  ميليارد ١٢به  ١٤٠٠دالر مشخص شده در بودجه سال 

هاي دامي و كاالهاي اساسي، از محل درآمدهاي حاصل از تغيير شود در صورت تغيير نرخ ارز نهادهبه دولت اجازه داده مي
ها اب خاص سازمان هدفمندسازي يارانههزار ميليارد تومان به حس ٢٧شود، تا مبلغ نرخ كاالهايي كه با ارز ترجيحي تامين مي

داري كل كشور واريز كند. اين مبلغ تا پايان سال صرف پرداخت يارانه به افراد مشمول قانون الزام دولت به پرداخت نزد خزانه
د. ايضا استدالل انبنا بر اين گزارش، نمايندگان در اصل با افزايش سقف يارانه مخالفت كرده  يارانه كاالهاي اساسي خواهد شد.



 

الدين براي مثال سيدشمس  اند مبني بر اينكه اساسا احتياجي به تصميم مجلس شوراي اسالمي نبوده است.ديگري داشته
حسيني، عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در مقام مخالف بررسي تقاضاي دو فوريت اين اليحه در مجلس 

توماني اختيار دارد و اكنون نيازي به قانون جديد  ٤٢٠٠تكليف ارز ، دولت براي تعيين١٤٠٠گفت: بر اساس قانون بودجه سال 
است، يعني مجوز اجراي  ١٤٠٠تبصره يك قانون بودجه سال  ببند  ٣شده به نوعي اصالح جزء نيست. وي افزود: اليحه ارائه

آباد در مجلس شوراي اسالمي مردم تنكابن، رامسر و عباسنماينده   اين اليحه پيش از اين در قانون بودجه ذكر شده است.
هفته در كميسيون برنامه و بودجه مجلس حضور پيدا كردند و بررسي شد  ٣جلسه طي  ٣ادامه داد: نمايندگان دولت به مدت 

ون جديدي نيست، بنابراين آيا براي انجام اقدامات اصالحي دولت نياز به قانون دارد يا خير؟ كه به اين نتيجه رسيديم نياز به قان
اگر قرار به انجام كاري باشد، دولت مجوز دارد. عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاكيد كرد: ما در كميسيون 
حتي موافقت كرديم اين موضوع را به عنوان يك رويه اجرايي در نظر گرفته و روي آن تفاهم كنيم. براي ما مسجل و مسلم 

ايم تا نياز به قانون و فوريت ندارد. وي تصريح كرد: ما نمايندگان در مجلس جمع شده ٤٢٠٠ه تخصيص ارز است اصالح روي
را قرائت كرده و دولت درباره  ١٤٠٠تبصره يك قانون بودجه  ٣المال حمايت كنيم و در اينجا ذيل جزء از حقوق مردم و بيت

حسيني با اشاره به   رت نكنيم، قانوني تصويب نكنيم بسيار بهتر است.آن توضيح دهد. ما اگر قانون تصويب كرده و بر آن نظا
كند، كارگروهي مركب از قانون بودجه گفت: در مواردي كه دولت نسبت به تخصيص ارز ترجيحي مبادرت مي ٣ذيل جزء 

هاي باالترين مقام دستگاهرئيس كل بانك مركزي، رئيس سازمان برنامه و بودجه، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير صمت و 
اي اجرا و نظارت كند كه كاالها و ربط موظف است فرآيند تخصيص، توزيع و مصرف ارز ترجيحي را به گونهاجرايي ذي

وي ادامه داد اكنون سوال من   كننده نهايي برسد.خدمات مشمول بهنگام، به اندازه و مناسب با نرخ ارز ترجيحي به مصرف
اي به هدف اصابت نكرده، از قضا اند اين ارز يارانهجمهور كه اعالم كردهسازمان برنامه و بودجه و رئيساين است: رئيس 

ميليارد  ٦/١٢خواهيم آن را ميليارد دالر مصرف كرده و اكنون مي ١٠ميليارد دالر بيشتر و حدود  ٨دولت از ميزان مصوب 
التفاوت مردم، مرغدار و همه ناراضي هستند. وي بيان كرد: همين مابه رود؟اي به جيب چه كسي ميكنيم، پس اين ارز يارانه

شود به جيب چه كسي رفته است؟ دولت اين موضوع را پاسخ دهد. بانك مركزي هزار ميليارد تومان مي ١٦٠ميليارد دالر كه  ٨
تصريح بر موارد مصرف،  هاي ياد شده به صورت ماهانه گزارش اجراي اين بند از جملهموظف است با همكاري دستگاه

توماني، ميزان ارز پرداختي و ميزان كاالهاي وارداتي و قيمت آنها را تهيه و به كميسيون برنامه و  ٤٢٠٠كنندگان ارز دريافت
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاكيد   ربط مجلس شوراي اسالمي ارائه كند.هاي ذيبودجه و كميسيون

 ٨ك از اعضاي اين كميسيون گزارشي از دولت در اين باره دريافت كرده است؟ چگونه ما اطالعي از خبر مصرف يكرد: كدام
خواهيم براي اضافه كردن آن گزارش بدهيم؟ اگر اين پول شخصي ما بود آيا حاضر ميليارد دالر نداريم و حال مي ١٠ميليارد و 

ها و اضطرارها يك فوريت اين اليحه رأي ندهيد و فارغ از اضطراب ٢ه كنم ببوديم اين اليحه را تصويب كنيم؟ خواهش مي
توماني انجام دهيد و جلوي ضرر و زيان را بگيريد. حسيني تصريح كرد: معيشت  ٤٢٠٠بررسي دقيق و منطقي درباره حذف ارز 

نيز بيشتر از ميزان مصوب ايم و دولت مردم براي ما مهم است و سوال ما اين است ما كه درخواست دولت را تصويب كرده
توماني را برداشت كرده است، پس چرا آثار اين ارز در زندگي مردم مشخص نيست و هر روز قيمت كاالهاي اساسي  ٤٢٠٠ارز 

ميليارد دالر ديگر بدهيم و اتفاق كنوني بار ديگر نيفتد؟ وي بيان كرد:  ٤كند كه در حال افزايش است. چه كسي ضمانت مي
فوريتي را تصويب نكنيد و مطمئن باشيد اگر درست  ٢رم، در اين باره از دولت حساب بكشيد و پشت سر قانون نمايندگان محت

 * دولت خودش اقدام كند    رسيديم.المال چگونه تنظيم شده، به نتيجه ميشديم بيتكرديد، اگر متوجه ميكشي ميحساب
شينان اين نيست كه مخالف اصالح ارز ترجيحي هستند، بلكه اين اليحه دولت را نوجه پيام بهارستانبا اين تفاسير به هيچ 



 

تواند در صورت لزوم مستقيما اقدام به پرداخت يارانه نقدي كند و از دانند. دولت در اين شرايط ميناكارآمد در اين راستا مي
آماده كند. در اين  ١٤٠١ح كامل آن در سال رفته با كاهش ميزان تزريق ارز ترجيحي، كشور را براي اصالسوي ديگر رفته

 اي براي اصالح ارز ترجيحي دارد.جلسه مسعود ميركاظمي، رئيس سازمان برنامه و بودجه صراحتا از آن گفت كه برنامه ويژه
حه جمهور هم پيش از جلسه مجلس گفته بود: از روز چهارشنبه كه حرف اين اليسيدمحمد حسيني، معاون پارلماني رئيس 

تواند آن تحوالتي را كه نظرهايي وجود داشت مبني بر اينكه نياز نيست به مجلس بيايد و دولت ميمطرح شد، اختالف
بندي اين بود كه با توافق مجلس انجام پذيرد ولي چون زمان كمي داريم در قالب يك خواهد انجام دهد. به هر حال جمعمي

* درخواست     تواند لحاظ شود.وي افزود: در بودجه سال آينده هم بار مالي اين اليحه مي  فوريتي مطرح شد. ٢اليحه 
توماني  ٤٢٠٠رئيس سازمان برنامه و بودجه خواستار حذف ارز   هاي داميتوماني از نهاده ٤٢٠٠ميركاظمي براي حذف ارز 

اخت يارانه شد. سيدمسعود ميركاظمي گفت: خشكسالي هاي دامي و تخصيص مستقيم آن به صورت افزايش پردبراي نهاده
هاي دامي مانند جو، ذرت و... بشدت هاي روغني و همچنين نهادهباعث شد ميزان برداشت كاالهاي اساسي مثل گندم و دانه

ر بودجه آمده بود رئيس سازمان برنامه و بودجه در ادامه با بيان اينكه نياز به واردات بيشتري نسبت به آنچه د  كاهش يابد.
هزار تن تأمين  ٦٠٠ميليون و  ٤ميليون تن گندم از داخل خريداري شود اما از اين ميزان تنها  ٥/١١داريم، عنوان كرد: قرار بود 

وي در ادامه با   منتقل شويم. ١٤٠١ميليون تن ديگر وارد شود تا در پايان سال با ذخيره احتياطي به سال ٨شد و الزم است 
ها اشاره و به افزايش قيمت جهاني در اين محصوالت و كسري مضاعف در اين حوزه، به برخي از اين افزايش قيمتاشاره 

دالر در تن رسيده است،  ٦٩٧دالر در تن بود كه در سال جاري به  ٤٣٢هاي روغني سال گذشته عنوان كرد: بهاي دانه
دالر، قيمت ذرت از  ١٤٥٠دالر در تن به  ٧٤٦اي روغن خام از دالر، به ٥٣٥دالر در تن به  ٣٧١همچنين قيمت كنجاله از 

دالر در  ٣٤٠دالر در تن به  ٢٠٦دالر و نيز قيمت گندم از  ٣٣٠دالر در تن به  ٢١٧دالر، نرخ جو از  ٣٥٠دالر در تن به  ٢٢٠
و صمت شده بود، اظهار هاي جهاد كشاورزي، بهداشت تن رسيده است. ميركاظمي با اشاره به برآوردي كه براي وزارتخانه

ميليارد دالر ارز نياز  ١٨ميليارد دالر ديده شده را انجام دهيم، به حدود  ٨داشت: اگر بخواهيم مأموريتي كه در بودجه به ميزان 
كل رئيس سازمان برنامه و بودجه در ادامه با اشاره به پيشنهاد دولت براي حل اين مش  پذير نيست.داريم كه براي دولت امكان

اي باشد اثر است، به گونهخواهيم ميزان يارانه از حالتي كه در حال حاضر به آن واقف هستيد و بيگفت: ما از مجلس اجازه مي
شويم كاالهايي كه ارز ترجيحي دريافت كه به صورت مستقيم به مردم پرداخت شود چرا كه با مشاهده قيمت كاالها متوجه مي

اند، يعني درصد رشد داشته ١٥٠مرغ مهرماه امسال نسبت به مهر سال گذشته بيش از تخماند مثل لبنيات، مرغ و كرده
وي افزود: زماني كه اين موضوع طوالني   تر نيز شده است.اثربخشي اين موضوع در زندگي مردم ديده نشده و كمرنگ

رسد اند اين ارز به آنها نميها اعالم كردهديهشويم، چرا كه امروز اتحاشود، دچار مشكالت سيستمي به لحاظ مفسده نيز ميمي
مرغ قرارگاه بزند، در صورتي كه ضرورتي ندارد و به دليل اينكه يارانه داده شده، دولت مجبور شده براي زنجيره مرغ و تخم

ادامه با اشاره به اين توانند قضيه را مديريت كنند. ميركاظمي در ها به تنهايي ميها وارد اين موضوع شوند و اتحاديهكه دولت
خواهم تا ارز يابد، ابراز داشت: از مجلس اين اجازه را ميها، گندم و دارو تخصيص ميتوماني به نهاده ٤٢٠٠موضوع كه ارز 

هاي هاي دامي ميزان يارانهترجيحي صرفا براي دارو، تجهيزات پزشكي و گندم تا پايان سال قرار داده شود اما درباره نهاده
ميليون ريال پرداخت كنيم. رئيس  ٦٠دهك عدد بيشتري تا سقف  ٤ي را مستقيما صرف حمايت از محرومان كنيم و به پرداخت

سازمان برنامه و بودجه در پايان با بيان اينكه ميزان يارانه پرداختي نيز با توجه به اجازه مجلس خواهد بود، تأكيد كرد: براي 
جويي مستقيما به مردم پرداخت شود تا بتوانيم پرداخت التفاوت صرفهخواهيم كه از مابههزار ميليارد ريال اجازه مي ٢٧٠امسال 

   توماني را براي موضوعات مدنظر خود داشته باشيم. ٤٢٠٠ارز 



 

  روزنامه خراسان  - ١٤٠٠آبان  ٢٣                                            

  
  ؛ اندوه بزرگي است چه باشد چه نباشد!٤٢٠٠ارز 

مخالفت كرد تا اصالح در نحوه توزيع يارانه ارزي با اما و اگر  ٤٢٠٠روز گذشته مجلس با فوريت اليحه دولت درباره ارز  
گونگي يكي از معضالت اقتصاد ايران است كه داستان آن بارها گفته شده و شايد نيازي به بازگويي چ ٤٢٠٠مواجه شود. ارز 

و اصرار مجلس بر حذف آن در عمل اقدامي  ٤٢٠٠شكل گيري و تداوم آن نباشد. دولت قبل با وجود پذيرش اشكاالت ارز 
را براي قيمت دالر  ٤٢٠٠دولت ابتدا نرخ  ٩٧انجام نداد. صورت مسئله واضح است. پس از افزايش شديد قيمت ارز در سال 

به كاالهاي اساسي شد. سپس در سال  ٤٢٠٠ال مجبور به محدود كردن ارز درهمه مصارف تعيين كرد و سپس در ميانه س
نيز اقدام به حذف برخي اقالم نظير برنج، شكر، چاي و كره از فهرست گيرندگان اين ارز كرد. با اين حال روند قيمت  ٩٨

دهد كه قيمت اين اقالم تقريبا از جمله نهاده هاي توليد مرغ، تخم مرغ، لبنيات و روغن نشان مي  ٤٢٠٠كاالهاي مشمول ارز 
با تشديد همزمان تحريم ها و افت شديد قيمت  ٩٩در حد تورم افزايش يافته است. مسئله زماني بغرنج شد كه دولت در سال 

اختصاص دهد، نداشت و مجبور به  ٤٢٠٠نفت در عمل، درآمد ارزي به اندازه اي كه بتواند ساالنه هشت ميليارد دالر به ارز 
ز از سامانه نيما و فروش به واردكننده شد و چون پولي براي خريد اين ارز نداشت در عمل به قيمت افزايش نقدينگي خريد ار

 ٤٢٠٠را تامين كرد. از اين منظر بخشي از تورم سنگين سال قبل و امسال را بايد ناشي از همين شيوه تامين ارز  ٤٢٠٠ارز 
هزار ميليارد تومان رانت به واردكنندگان و توزيع كنندگان، در عمل  ٤٠٠ز با توزيع بيش ا ٤٢٠٠دانست.در هر صورت ارز 

نتيجه چنداني در حفظ قدرت خريد كاالهاي اساسي نداشته است ولي مسئله اين جاست كه حذف اين ارز تبعاتي را در پي 
  اند موجب نارضايتي شود.، تبعات رواني ماجراست كه مثل هر آزادسازي قيمت مي تو٤٢٠٠دارد. نخستين تبعات حذف ارز 

به افزايش  ٤٢٠٠درباره بنزين در برابر چشمان سياست گذار قرار دارد. دومين تبعات حذف ارز  ٩٨در اين ميان تجربه آبان 
دالر است. در صورت  ١,٩تا  ١,٨قيمت مواد غذايي مشمول اين ارز برمي گردد. به عنوان مثال قيمت مرغ در سطح جهاني 

هزار تومان مي  ١٠به هدف، قيمت مرغ بايد كيلويي حدود هشت هزار تومان و با هزينه هاي توزيع حداكثر  ٤٢٠٠اصابت ارز 
هزار تومان خواهد بود كه  ٦٠تا  ٥٠هزار تومان، قيمت مرغ براي مصرف كننده بين  ٢٨شد ولي بايد توجه داشت كه با دالر 

ست. قاعدتا پاسخ اين است كه با فروش ارز به نرخ باالتر، يارانه نقدي هزار تومان فعلي به مراتب باالتر ا ٣٥نسبت به قيمت 
هزار توماني به ازاي هر نفر در ماه جبران  ١١٠بين اقشار ضعيف و متوسط توزيع خواهد شد ولي بايد ببينيم كه آيا يارانه 

كه موجب نگراني مردم مي شود و  افزايش قيمت مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنيات را خواهد كرد يا نه؟ اين مسئله مهمي است
را به مثابه اين شعر  ٤٢٠٠توانند از كنار آن به سادگي عبور كنند.در نهايت آن چه با آن مواجه هستيم ارز دولت و مجلس نمي

چيزي جز هدردادن منابع  ٤٢٠٠! در حقيقت تداوم پرداخت ارز اندوه بزرگي است، چه باشي چه نباشيمعروف نشان مي دهد: 
ور و اعطاي رانت به واردكننده و شبكه توزيع نيست اما حذف آن نيز بدون هزينه نخواهد بود. با اين تفاوت كه تداوم كش

، هزينه ملموسي را براي مردم ايجاد نمي كند ولي حذف آن هزينه ملموسي را به دنبال خواهد داشت.با اين ٤٢٠٠پرداخت ارز 
حد دولت و مجلس، جلوي اين اقدام اصالحي را بگيرد. شايد بتوان اميدوار بود  حال خطر ماجرا اين است كه احتياط بيش از

برخالف  -١  كه با كاهش نرخ تورم در سال آينده اين جراحي انجام شود ولي چهار الزام مهم در اين باره بايد مدنظر قرار گيرد:



 

و مجلس در اين اقدام اصالحي شنيده شود آن چه روز گذشته در مجلس رقم خورد، بايد در عمل صداي واحدي از دولت 
با توجه به نظر عمده كارشناسان،  - ٢  را سخت خواهد كرد. ٤٢٠٠وگرنه اين ترديد به جامعه نيز منتقل خواهد شد و حذف ارز 

ن ضرورت توزيع كااليي در قالب كاالبرگ الكترونيك، نتيجه بهتر و تبعات كمتري نسبت به توزيع يارانه نقدي دارد. بنابراي
دارد دولت در فرصت باقي مانده تا اجراي طرح، زيرساخت هاي مذكور را براي توزيع كاال به جاي پول نقد در اين طرح تكميل 

ثبات اقتصادي و كاهش نرخ تورم از طريق انضباط به بودجه دولت، نظام بانكي و آرامش در بازار ارز در دستور كار  - ٣  كند.
 -٤  از بدن اقتصاد ايران را انجام داد. ٤٢٠٠كاهش تب تورمي بتوان جراحي خارج كردن غده بدخيم ارز  دولت قرار گيرد تا با

در نهايت اقناع افكار عمومي بايد به طور جدي مدنظر دولت قرار گيرد. تجربه تلخ گذشته نشان داده كه بي اعتنايي به اقناع 
ام پاياني اقدامات اصالحي دولت نيست و اصالح در يارانه انرژي و برخي گ ٤٢٠٠افكار عمومي چگونه هزينه ساز مي شود. ارز 

اقدامات ديگر نيز در نوبت قرار دارد و هرگونه كم كاري در روشن كردن افكار عمومي و تبيين ضرورت اين طرح، ديگر 
امل بيمار و اطمينان به بهتر بايد با توجيه ك ٤٢٠٠اقدامات اصالحي دولت را از قبل خنثي خواهد كرد. بنابراين جراحي ارز 

   شدن حالش پس از تحمل درد عمل انجام پذيرد.

  روزنامه همشهري  - ١٤٠٠آبان  ٢٤                                            

  
  چرا مغازه داران گرانفروشي مي كنند؟ |هاي اعالمي وزارت جهاد مقاومت بازار در برابر نرخ

قلم كاالي اساسي اعالم كرده نمي ٧٩بخشي از فروشندگان بازار كاالي خود را به قيمتي كه وزارت جهاد كشاورزي براي 
پيش نياز اصلي وجود دارد و تنها نظارت و بازرسي كافي نيست. به گزارش همشهري آنالين به  ٤فروشند، براي كنترل بازار 

سي توسط وزارت جهاد كشاورزي منتشر شده تا كسبه و بازار آنها را رعايت قلم كاالي اسا ٧٩نقل از فارس، قيمت مصوب 
بندند و ها پايكنند و گرانفروشي اتفاق نيفتد، اما آنچه در عمل اتفاق افتاده، تنها بخش كوچكي از فروشندگان به اين قيمت

ر ستاد تنظيم بازار تاكيد كرد، وزارت جهاد گرانفروشي در بازار ادامه دارد. محمد مخبر معاون اول رئيس جمهور هفته گذشته د
هاي مصوب را اعالم كند و نظارت دقيق شود تا فروشندگان قيمت هاي مصوب و نرخ بازار،كشاورزي با توجه به تفاوت قيمت

زاع مسئوليت در پي اين دستور، وزارت جهاد كشاورزي كه پس از بازگشت دوباره قانون انت ها را رعايت كنند.بازار هم اين قيمت
قلم كاالي خوراكي را اعالم كرد. در اين فهرست از قيمت برنج  ٢٥كامل بازار را به عهده گرفته، شامگاه پنجشنبه فهرست 

قلم  ٤٥گوشت خبري نبود و مورد پرسش بسياري هم واقع شد. فهرست دوم شب گذشته منتشر شد كه قيمت   ايراني و 
ها هم متنوع است نيمه جامد و سرخ كردني و بدون پالم و غيره نوشته شده است، قيمتكاالي انواع روغن از مايع تا جامد و 

ها با عناوين كم جذب، شفاف بدون پالم، امگا، قيمت   گرم) وجود دارد و ٤٥٠٠تومان( ٧١٥٥٠گرم) تا  ٨١٠تومان(   هزار ١٣از 
  ، امگا طاليي و غيره فرق مي كند. ٣Dحاوي ويتامين 



 



 

گزارش ها را بررسي كند،سري به بازار زديم تا قيمت   هاقلم روغن خوراكي هم منتشر شد. پس از اعالم اين قيمت ٥٤قيمت 
ها طبق فهرستي كه وزارت جهاد كشاورزي منتشر كرده نيست و فروشندگان دهد، در بسياري موارد قيمتميداني نشان مي

هزار تومان،  ٤٣هزا تومان، تخم مرغ شانه اي  ٣١فهرست از مرغ كيلويي همچنان به قيمت هاي باالتري مي فروشند، در اين 
ها است. بر اساس گزارش ميداني، قيمت مرغ هاي بازار خيلي باالتر از اين رقمشد، اما قيمتتومان ديده مي ٦٤٠٠شير خام 

هزار تومان  ٥٣اي الست و شانهرود، قيمت تخم مرغ هم باتومان به فروش مي ٨٠٠هزار و  ٣٥تهران كيلويي  ١٩در منطقه 
هاي لبنيات سنتي هزار تومان هم داشتند. مغازه ٤٣داران برچسب توزيع دولتي به نرخ شود، اما تعدادي از مغازهفروخته مي



 

فروشند، در حالي كه نرخ مصوب دامداري هزار تومان مي ٩ها هر كيلو شير خام را كيلويي فروشي معروف به ماست بندي
گويند نظارت هاي مصوب با بازار بسيار گله مندند، آنها ميتومان است. در اين ميان خريداران هم از اين فاصله قيمت ٦٤٠٠

هايي از توزيع گويند؟ همزمان خود فروشندگان هم گاليهبر بازار بايد بيشتر باشد. مغازه داران درباره علت گرانفروشي چه مي
دهند و در حقيقت نظارت جدي بايد بر هاي باالتر ميگويند، كه به قيمتع كنندگان ميكنندگان دارند، از فروش گران توزي

هزار تومان به ما  ٣٣هر كيلو مرغ را به قيمت  تهران گفت: ١٩اين بخش باشد. جعفر عظيمي مدير يك فروشگاه در منطقه 
هاي خواهند قيمتكرده، عرضه كنيم، اگر ميهزار تومان كه دولت تعيين ٣١توان به قيمت فروشند و طبيعي است كه نميمي

دهند، در حالي كه شركتتر ميهاي توزيع كاالها را گرانهاي را كنترل كنند. وي افزود: اتحاديهبازار متعادل شود، بايد گلوگاه
دارند، اولي به دهند، به گفته وي اكنون اتحاديه و شركت دو نرخ براي تحويل تخم مرغ تر تحويل ميهايي هستند كه ارزان

آيا نظارت بر بازار كافي است؟ هر دو بخش   دهند. ها تحويل ميهزار تومان به فروشگاه ٣٩هزار تومان و دومي  ٤١قيمت 
كنند و سوال اساسي اين است كه آيا نظارتي بر بازار خواهد بود كه قيمتفروشندگان و خريداران از نظارت بر بازار صحبت مي

هزار تومان و هر شانه تخم مرغ  ٣١فروش برسد؟ در پي اعالم قيمت مصوب هر كيلو گرم مرغ تازه به ها به نرخ مصوب به 
هزار تومان، معاون استاندار تهران به همراه جمعي از بازرسان وزرات صمت و تعزيرات سري به مراكز فروش  ٤٣عددي به  ٣٠

فروش كاالهاي اساسي باالتر از نرخ مصوب، «بازديد،گفت:  مرغ و تخم مرغ تهران زد. معاون استاندار تهران در حاشيه اين
نظارت و بازرسي تنها  اما واقعيت اين است در سالهاي گذشته » تحت هر شرايطي جرم است و با متخلفان برخورد خواهد شد.

زيادي از بازار به حال خود رها شده بود. اشكال كار ها كنترل كند و بخش توانسته بخش كوچكي از بازار را با جريمه و نظارت
هايي كه وزارت جهاد كشاورزي اعالم كرده براي فروش از سوي توليد كجاست؟ مشكلي كه اكنون وجود دارد اين است قيمت

حالي كه    در داند،كنندگان است، و به اين معني است كه اين وزارتخانه تا زمان عرضه از سوي توليد كننده خود را متولي مي
كند كه بايد سازمان هاي بازار به عهده اين وزارتخانه است. وزارت جهاد كشاورزي تاكيد ميطبق قانون انتزاع همه مسئوليت

حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان هم بايد در حيطه كنترل اين وزارتخانه باشد كه اكنون در وزارت صمت مديريت 
كه آيا كنترل بازار با بگير و ببند و نظارتها قابل كنترل است؟ و با پرونده سازي و معرفي به  شود. مسئله دوم اين استمي

شود؟ راهكار چيست؟ بازار طبق يك فرمول قديمي تابعي از عرضه و تقاضا است، در اين ميان هزينه دادگاه بازار كنترل مي
نيز مهم است، هر چه وزارت جهاد كشاورزي بتواند در اين شود، توليد كنندگان يعني قيمت كه براي توليد كننده تمام مي

هاي توليد محصوالت پروتئيني به خوراك دام درصد هزينه ٧٠بخش موفق باشد، بازار خود به خود كنترل خواهد شد. حدود 
توماني به  ٤٢٠٠درصد وابسته به واردات هستيم. وجود رانت و فساد به دليل اختصاص ارز  ٧٥گردد كه حدود و طيور بر مي

هاي بازار دستوري است وا ردات خوراك، شرايط توليد كنندگان را سخت تر كرده است. البته در كنار اينها از آنجايي كه قيمت
تواند به كنترل بازار كمك كند، به شرطي كه اينها خود عامل افزايش هزينه وجود نظارت و بازرسي البته درست و صادقانه مي

عقب   هاي خودسرانهها از افزايشقيمت لت براي كنترل بازار ورود جدي پيدا كرده، اكنون مردم منتظرندنباشند. حال كه دو
نشيني كند و به نرخ مصوب بر گردد. نگراني مردم بيشتر از اين است كه عده اي به نام دالل و يا بازار بر هم زن در اين وسط 

رود، بعضا سود يك شبه آنها از سود ساالنه توليد كننده هم ننده نميزنند كه به جيب توليد كهاي زيادي به جيب ميپول
توماني در سالهاي گذشته براي وارد كنندگان رانت و فساد ايجاد كرده نهاده ارزان و كافي  ٤٢٠٠باالتر است. اختصاص ارز 

ق و كامل نبوده و ساختارهاي ضعيف ها دقيبه دست توليد كننده نرسيده است، توليد بعضا كم و با هزينه باالتر بوده، نظارت
هاي گران انجاميده است، دولت براي كنترل بازار اين موانع را بايد از پيش رو بردارد و تنها نظارت مديريت بازار نهايتا به قيمت
  و كنترل كافي نخواهد بود. 



 

  روزنامه شرق  - ١٤٠٠آبان  ٢٤                                            

   تذكر نمايندگان درباره انتصابات فاميلي
  دفاع يا اعتراض؛ مسئله اين است

گرفته در زيرمجموعه دولت سيزدهم چنان عجيب و خاص بوده كه باالخره صداي نمايندگان مجلس شرق: انتصابات صورت
 ٣٤ري، نماينده اراك و انقالبي و حامي ابراهيم رئيسي را نيز درآورد. روز گذشته در صحن مجلس تذكر محمدحسن آصف

هاي ساالري در دستگاهتوجهي به شايستهنماينده ديگر خطاب به رئيسي درخصوص ضرورت جلوگيري از انتصابات فاميلي و بي
اصولگراي چند دوره مجلس است كه اخيرا از تريبون مجلس در كنايه به وزير تعاون، كار  دولتي قرائت شد. آصفري، نماينده

و در ابتداي  ٩٤شود. نكته جالب اينكه آصفري سال نامه حل نميگفته بود اشتغال با سخنراني و بخش و رفاه اجتماعي
گيري است. حاال كه دولت همسوي جريان فكري ها در حال شكلالدولهگيري مجلس دهم، هشدار داده بود پديده وكيلشكل

هاي فردي تا اين انگ متوجه خودش نشود! اگرچه فارغ از كنشاو سر كار آمده است، او احتماال هوشمندانه به دنبال اين است 
بندي جديد بين اصولگرايان گيري يك صفرسد بحث انتصابات فاميلي در دولت را بتوان سرآغاز شكلدر مجلس، به نظر مي

  تر خواهد شد. در برخورد با دولت رئيسي دانست كه به مرور هم شفاف

  دفاع بالتكليف 

كند و عي بالتكليفي بين برخي اصولگرايان در اين مورد حاكم است. مثال كيهان اول شروع به انتقاد ميرسد نوبه نظر مي
شك هزينه و حوصله دولت و انتصاب منسوبين و نزديكان حتي اگر از نظر قانون و شرع مشكل نداشته باشد، بينويسد: مي

ها از بين راي باختن ندارند. انتخاب سريع مديران ارشد استانكند كه چيزي بگيراني ميگويي به بهانهمردم را صرف پاسخ
خيال، خواست قطعي هاي بيهاي ليبرالها و تعمير خرابكاريافراد پاك، امين، سفيد و خدمتگزار و تمركز بر ترميم خرابي

و از دولتمردان انقالبي،  اندمردمي است كه براي رضاي خدا و رهايي از چنگال فريبكاران، به دولت و مجلس فعلي رأي داده
دهد و در مطلب شود حجم انتقاد از اين انتصابات باال رفته، مسير را تغيير مي؛ اما بعد كه متوجه ميخواهنداقدام انقالبي مي

 اي وابسته به ائتالف اشرافي حاكم بر دولت سابق، بازي تكرار پرحجم يك دروغ و جنجالهاي زنجيرهرسانهنويسد: ديگري مي
اند. روزي نيست كه چندين روزنامه و صدها سايت و هزاران كانال در فضاي زدن آن را در پيش گرفتهگسترده براي واقعيت جا

تر كه دستمايه طنز كاربران . روزنامه جوان اما در ادعايي عجيبمجازي، درباره انتصابات گسترده فاميلي در دولت جنجال نكنند
گونه انتصابات را ظلم به جوانان آينده كشور به جرم انتساب به مسئوالن گرفت، انتقاد به اينهاي اجتماعي نيز قرار شبكه

سؤال اساسي اين است كه بايد فرزندان منتسبين به جمهوري اسالمي چه كار كنند؟ جمهوري اسالمي دانسته و نوشته بود: 
شود، نه توضيحي ها بلند ميحض شنيدن نسبت، بوقكرده است، بايد چگونه مورد استفاده قرار گيرد؟ به مآن كه تحصيل

توان گفت تنها منع نشده است، بلكه ميكارگيري منسوبان سالم و كارآمد نهدهند... بهخواهند و نه اصال اجازه دفاعي ميمي
هاي كاربران شبكه .توانند داراي چنين استعدادي باشندكسي كه داراي هوش و ذكاوت و مديريت است، طبيعتا اطرافيان نيز مي

اجتماعي در واكنش نوشته بودند فرزندان مسئوالن هم مانند ديگران روي اسنپ كار كنند يا بروند در آزمون استخدامي شركت 



 

 شبهههاي خصوصي با حداقل حقوق روزي هشت ساعت كار كنند! خبرگزاري ايرنا نيز ماجرا را صرفا به يك كنند يا در شركت
شده هاي منتشربا مرور گزارشنوشته:  گوييشبهه انتصابات فاميلي و شفافيت دولت در پاسخزارشي با عنوان تقليل داده و در گ

دار انتصابات فاميلي، حضور شود منظور اين گروه از تركيب كلي و البته شبهههاي منتقد دولت، مشخص ميدر برخي رسانه
آموختگان يك دانشگاه يا مؤسسه ها به دانشي است. حساسيتهاي مشورتشماري از همفكران مسئوالن در برخي پست

مجموعه انتصابات گيرد كه عمده نقدها هم در اين زمينه عليه دولت است. بخش ديگري كه در زيرخاص در اين رده جاي مي
برخي وزرا طرح شود، اغلب شامل حدس و گمان يا اطالعات مبهمي است كه درباره انتصابات ها منتشر ميفاميلي در رسانه

. بعد هم تيغ را به سمت دولت قبل نشانه رفته و گفته انتصابات فاميلي در دولت روحاني بود نه شودو بالفاصله تكذيب مي
جمهور چندي پيش در جلسه هيئت هاي حامي در حالي است كه شخص رئيساين دولت! توجيه انتصابات از سوي رسانه

كارگيري نيروي انساني عنوان كرده و خطاب به كابينه تأكيد كرده بود بايد را موضوع به هاي بروز فساددولت يكي از زمينه
در جاهايي كه فضاسازي شدت مراقبت و صيانت كرد تا در زيرمجموعه شما هيچ فسادي رخ ندهد. ابراهيم رئيسي گفته بود: به

لكرد خودتان دفاع كنيد و اگر انتقادات به يك عملكرد ها صحيح نيست، از عمدهد، اگر اين فضاسازينسبت به انتصابات رخ مي
يا انتصاب شما صحيح است، بايد سريعا اصالح كنيد. اگر فسادي در مجموعه دولت محرز شد، اول مسئوالن با فرد خاطي 

بنده هيچ : جمهور همچنين گفته بود. رئيسبرخورد كنند و سپس او را براي طي مراحل قانوني به مراجع قضائي معرفي نمايند
. رئيسي در حالي گفته بود كه هيچ كدام خط قرمزي براي بنده نيستندخط قرمزي ندارم؛ نه دفترم، نه معاونينم و نه وزرا هيچ

ها در مورد انتصابات فاميلي شدت گرفت، آنها را كذب خواند و خط قرمزي براي دولتش متصور نيست كه بعد از آنكه بحث
زرا و مسئوالن اجرائي خواست به خبرسازي و ادعاهاي كذب، بالفاصله پاسخ دهند و اجازه ندهند در جلسه هيئت دولت از و

  ذهنيت منفي در جامعه به وجود آيد. 

  ها؟ صادقيامام چرا

التحصيالن يك بازي نبود، بلكه اتكا بر يك طيف يا فارغجمهور درباره انتصابات، صرفا بحث فاميلتذكر نمايندگان به رئيس
اتكاي بيغش، عضو كميسيون امنيت ملي مجلس، در تذكري گفته بود: انشگاه خاص را هم دربر داشت. محمود احمديد

(ع) در سطوح مديريتي كالن كشور، حتي نام اين امام التحصيالن دانشگاه امام صادقاي محدود از فارغافراطي به مجموعه
دردانه خاص اده است. دولت شما ظاهرا دولت دلدادگان است به يك عزيزالشعاع قرار دعزيز و معصوم را نيز در جامعه تحت

اي است كه در هر دولتي وجود داشته كه بايد همه اتفاقات، انتصابات و استنادها به ايشان ختم شود. اين همان پديده پرهزينه
. بسياري از مديران دولت فعلي از طور بودشود كه ديديم در گذشته اينعيار تبديل ميو در نهايت به پاشنه آشيل تمام

هم استفاده شده است؛  ها به عرصه قدرتصادقيبازگشت اماماند؛ تا جايي كه از عنوان التحصيالن دانشگاه امام صادقفارغ
گونه كه پيداست در دولت شما آنبيغش همچنين به طعنه گفته بود: روندي كه با آمدن دولت روحاني قطع شده بود. احمدي

. اشاره او به مقداد نيلي، داماد كردكند كه آشناييسم در دولت روحاني ايفا مينيز پديده مقداديسم همان نقش غلطي را ايفا مي
شد در دولت دوازدهم نقش مهمي الدين آشنا مشاور حسن روحاني است كه گفته ميابراهيم رئيسي و منظورش از آشنا، حسام

دولت قبل بركنار شد. عباس جهانگيرزاده، نماينده مجلس نيز به انتصابات فاميلي اعتراض  هايچند در آخرين ماهداشت، هر
آيند تا به سؤاالت جامعه و كرده و خبر داده كه به دو نفر از وزرا تذكر جدي داده شده و آنها هفته آينده به صحن علني مي

انجامد و در حال به تنش جدي ميان مجلس و دولت مي اين موضوعنمايندگان درباره اين انتصابات پاسخ دهند. او گفته: 



 

كردند شاهد حاضر چنين چالشي بين برخي نمايندگان با تعدادي از وزرا با سرعت زيادي ايجاد شده است و وزرا گمان نمي
م، از مقد. غالمحسين مصباحيها زودتر از آنچه تصور كنند رخ داده استچنين واكنشي از سوي مجلس باشند. اين چالش

ناك خوانده و گفته بود: ي را شبههساالراعضاي مجمع تشخيص مصلحت نيز انتصابات فاميلي حتي به فرض رعايت شايسته
پسندد مسئوالن كشور بستگان خودشان را به قدرت برسانند و به آنها پُست دهند. كسي كه فاميل و افكار عمومي نمي

تواند رقم بخورد، يك رانت است؛ در نتيجه يي كه به نحوي توسط او ميهاخويشاوند يك مسئول است، انتصابش در پست
  . هايي خودداري شودبايد از چنين رانت

  چه خبر از سامانه؟ 

اندازي كرد تا مردم نيز راه ياران رئيسياي با نام انداخت و سامانهجمهور، طرحي تازه درعنوان رئيسرئيسي بعد از انتخاب به
اي ديگر جلو رفت و نام برخي منصوبان به افراد سرشناس اعضاي دولت نقش داشته باشند؛ اما داستان به شيوهدر انتخابات 

جمهوري گرفته تا عمومي رياستكل روابطعنوان مديرها ديده شد؛ از انتصاب يكي از آشنايان حدادعادل بهها و مقامدر پست
جمهور نيز چندي پيش صابات فاميلي در وزارت جهاد كشاورزي. رئيسگرفتن دختر يك نماينده در وزارت نفت و انتحكم

االسالم محمد محمديان، شود داماد حجتاستاندارد منصوب كرد كه گفته مي پناه را به سمت رئيس سازمان مليمهدي اسالم
ست. حال سؤال بسياري ها و معاون ارتباطات حوزوي دفتر مقام معظم رهبري ارئيس شوراي نمايندگان رهبري در دانشگاه

    اين بود كه از اطالعات اين سامانه در انتصاب كدام وزرا، مديران باال يا مياني استفاده شده است؟
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  احتمال كاهش قيمت برنج

واردكنندگان برنج گفت: با لغو ممنوعيت واردات برنج و ورود محصول جديد به بازار، قيمت برنج اقتصاد: دبير انجمن دنياي
باره توضيح داد: در دوره ممنوعيت واردات فصلي با ، مسيح كشاورز در اين»ايسنا«يابد. به گزارش خارجي و ايراني كاهش مي

ه ايجاد حباب در بازار شد. قطعا ورود محصول جديد تاثير خود كاهش برنج خارجي در بازار مواجه بوديم كه همين امر منجر ب
شده جهاني اين كاال و نرخ ارز نيمايي بستگي دارد. را در بازار خواهد گذاشت، اما ميزان تاثيرگذاري آن در بازار به قيمت تمام

ريد برنج است. اگر در فصل برداشت هاي بسياري مرتبط است. يكي از آنها، زمان خوي ادامه داد: قيمت جهاني برنج به مولفه
٤هاي بهتري وارد بازارهاي داخلي كنيم. ولي وقتي ها را با قيمتتوانيم اين برنجبرنج خارجي اقدام به خريد كنيم، قطعا مي

شود قطعا فروشندگان شده در بازار توسط صادركنندگان يكجا وارد بازار ميشود و تقاضاي ايجادماه تجارت برنج تعطيل مي
برند. دبير انجمن واردكنندگان برنج اضافه كرد: اگر قيمت برنج خارجي در بازارهاي جهاني باال نرود و ها را باال مينيز قيمت

صورت ممكن است نرخ ارز نيمايي نيز افزايش نيابد، قطعا قيمت برنج خارجي در بازار داخلي شكسته خواهد شد؛ در غير اين
هاي قبل از دوره ممنوعيت باالتر هم برود. وي با بيان اينكه با كاهش قيمت برنج خارجي قيمت نسبت به قيمتها قيمت



 

برنج ايراني نيز كاهش خواهد داشت، گفت: اگر قيمت برنج ايراني بيش از اين افزايش يابد و فاصله معناداري با برنج خارجي 
  نج خارجي منتقل خواهد شد. پيدا كند، سهم تقاضاي برنج ايراني به بازار بر

  روزنامه دنياي اقتصاد  - ١٤٠٠آبان  ٢٤                                            

  
  وعده زماني رفع نوسانات قيمت مرغ در تهران

روز آينده با واردات و توليد مناسب، نوسانات قيمت  ١٠كشاورزي استان تهران اعالم كرد: تا رئيس سازمان جهاد اقتصاد :دنياي
شده از مراكز عمده مرغ در شود. به گزارش صدا و سيما، ايوب فصاحت افزود: در بازديد انجاممرغ در تهران برطرف مي

رغ از استانوي تاكيد كرد: بنا داريم با واردات و توليد مناسب گوشت م پايتخت، در برخي مراكز نوسانات قيمت مشهود بود. 
طور ها، بايد بهبر واردات و نظارت دقيق بر قيمتهاي شمالي و همجوار اين نوسان قيمت برطرف شود. فصاحت افزود: عالوه

كشاورزي استان تهران ادامه داد: قيمت مصوب هر كيلو جدي با متخلفان در اين حوزه برخورد شود. رئيس سازمان جهاد
فروشي است. هزار تومان و نرخ باالتر از اين قيمت گران ٣١منجمد نيز و گوشت مرغ غير هزار تومان ٢٠گوشت مرغ منجمد 

بندي گوشت مرغ در مراكز عرضه هستيم حاضر شاهد قطعهبندي گوشت مرغ نيز گفت: در حالقطعه   وي با اشاره به حذف
    كنند. ت ميكيفيت را با قيمت واقعي دريافبندي مرغ، مردم جنس باكه با حذف طرح قطعه



 

  


