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مهران   ابراهيميان

در نشس�ت غي�ر 

بهناز  قاسمی
   گزارش یک

ع�لن�ي مج�لس 
ش�ورای اسالمی با 
رئيس س�ازمان برنامه و بودج�ه و وزير جهاد 
كش�اورزي مقرر ش�د ۲۰ ميليون نفر از اقشار 
آس�يب پذير جامعه كه زير ۳ميلي�ون تومان 
درآمد دارند در دو مرحله بسته حمايتي بگيرند. 
با افزايش قيمت كاالها، ب��ه ويژه مواد مصرفي و 
كاالهاي اساسي در ماه هاي اخير و كاهش قدرت 
خريد خانوار؛ دولت تصميم گرفته به جاي افزايش 
حقوق كارمندان و كارگران، بسته هاي حمايتي 
براي اقشار آسيب پذير تحت پوشش كميته امداد 
و بهزيستي و خانواري كه درآمد ماهانه شان كمتر 

از ۳ ميليون تومان است،  اختصاص يابد. 
روز گذشته نشس��ت غيرعلني مجلس با حضور 
محمدباقر نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه، 
محمود حجتي وزير جهاد كشاورزي و معاونان 
اقتصادي وزير صنعت، مع��دن و تجارت، رئيس 
سازمان تعزيرات و همچنين كارشناساني از مركز 

پژوهش هاي مجلس تشكيل شد. 
در اين نشست رئيس س��ازمان برنامه و بودجه 
توضيحاتي درباره بسته حمايتي دولت از اقشار 
با درآمد پايين جامعه به نمايندگان مجلس ارائه 
كرد و گف��ت: تاكنون حدود 2۳0 ه��زار ميليارد 

تومان س��بد كاال به اقش��ار پايين دست جامعه 
ارائه شده است. محمد باقر نوبخت عنوان كرد كه 
100 هزار تومان كارت اعتباري به 11 ميليون نفر 
ارائه خواهد شد تا بر اين اساس از فروشگاه هاي 
زنجي��ره اي بتوانند خريد داش��ته باش��ند. اين 
11 ميليون نفر تحت پوش��ش كميت��ه امداد و 
بهزيس��تي، هالل احمر و س��تاد اجرايي فرمان 
امام)ره( و برخي نهادهاي حمايتي هس��تند كه 

مجموعاً شش نهاد مي شوند. 
   اختصاص كارت اعتباري خريد كاال 

همچني��ن س��خنگوي هيئت رئيس��ه مجلس 
در حاش��يه جلس��ه غيرعلني پارلمان در جمع 
خبرنگاران در خصوص بسته هاي حمايتي دولت 
گفت: با توجه به بحث هايي كه در بسته حمايتي 
دولت براي اقشار آسيب پذير است، مقرر شد براي 
20 ميليون نفر از اقشار آسيب پذير جامعه كه زير 
۳ ميليون توم��ان درآمد دارند كه ممكن اس��ت 
بخش��ي از آنها كارمندان، كارگران، و افراد تحت 
پوش��ش كميته امداد يا تحت پوش��ش سازمان 
بهزيستي باش��ند در دو مرحله بس��ته حمايتي 
بگيرند. هر مرحله حدود ۳00 هزار تومان اس��ت 
كه مجموع پرداختي 12 هزار و ۵00 ميليارد تومان 
خواهد بود. بهروز نعمتي افزود: كميسيون هاي 
اقتصادي، كش��اورزي، برنامه و بودجه و صنايع 

مجلس مقرر شد كه جلس��ات متعددي با دولت 
داش��ته باش��ند تا موارد موجود در بحث توليد و 
گراني ها را مورد بررس��ي قرار دهند ت��ا ارتباط 
نزديكي بين دولت و مجلس برقرار شود كه بتوانيم 

مشكالت بخش توليد را حل كنيم. 
نعمتي با بيان اينكه موضوع مهار نقدينگي يكي 
از بحث هاي جدي در اين زمينه بود گفت: 1۶00 
تا 1۷00 ميليارد تومان نقدينگي س��رگردان در 
جامعه وجود دارد. قرار ش��د دول��ت و مجلس با 
همفكري هم به راه هايي برسند كه نقدينگي را 

مهار كرده و اقدام عملي انجام دهند. 
نعمتي بحث واگذاري پروژه هاي عمراني به بخش 
خصوصي را از ديگر موارد مطرح در اين جلس��ه 
عنوان و اظهار كرد:  نوبخت و ساير اعضاي دولت 

قول دادند كه اين اتفاق بيفتد. 
   از منابع ارزي و صندوق ذخيره ارزي

به هيچ وجه برداشت نشود
سخنگوي هيئت رئيسه مجلس با بيان اينكه در 
اين جلسه بر لزوم عدم برداشت از ذخاير كشور 
تأكيد شد، گفت: ما بر مبناي اين جلسه و جلسات 
گذشته عنوان كرديم كه تالش دولت بايد بر اين 
باشد كه از منابع ارزي و صندوق ذخيره ارزي به 
هيچ وجه برداشت نشود. چون اين صندوق براي 
آيندگان اس��ت و بايد آن را حفظ ك��رد. وي در 

ادامه با تأكيد بر اينكه هيچ گونه مشكلي از نظر 
تأمين كاال هاي اساسي و كوتاه و ميان و بلند مدت 
نداريم، گفت: وزير كش��اورزي و آقاي سينكي از 
طريق وزارت صمت به مجلس قول داده است كه 
نيازمندي هاي كاالهاي اساسي براي بلند مدت را 
تهيه كنند كه تدارك هم ديده اند. صندوق ها و 

سيلوها و انبارهاي ما اشباع شده اند. 
وي در مورد موضوع گران��ي و افزايش قيمت ها 
هم گفت: رئيس سازمان تعزيرات گزارشي از نوع 
برخورد با افتتاح و گرانفروشي و چند قيمتي ها 
دادند. آقاي نوبخت هم درباره  بحث هاي نوسانات 
قيمت ارز م��واردي را مط��رح كردند، معتقديم 
دولت و مجلس و قوه قضائيه بايد همسو با يكديگر 
تالش كنيم كه موضوع گراني ها و چند نرخي ها را 

در اسرع وقت كنترل كنيم. 
به گفته  نعمتي، اصلي ترين موضوع مطرح در اين 
جلسه تعيين زمان بندي اقدامات دولت بود. مبني 
بر اينكه دولت بايد در تمامي موضوعات برنامه ها 
را به مجلس اعالم كند. آقاي نوبخت هم قول داد 
برنامه زمان بندي مش��خص براي اقداماتشان را 
به مجلس ارائه دهند. س��خنگوي هيئت رئيسه 
مجلس در پاسخ به اينكه كاالهاي اساسي شامل 
چه مواردي مي ش��ود، گفت: دولت مكلف است 
2۵ قلم كاال را تأمين و به م��ردم نيازمند بدهد. 
آنها ش��امل ۶ ميليون حقوق بگي��ر و 1۴ ميليون 
اقشار مختلف هس��تند كه زير ۳ميليون تومان 
درآمد دارند. اين كاالها مرب��وط به اقالم روزمره 
و نيازمندي هاي مردم همچون كره، ماست، تخم 
مرغ و غيره اس��ت. وي گفت قرار است در شش 
ماهه دوم سال در دو نوبت اين اتفاق بيفتد. محل 
پرداخت و عدد آن مش��خص است كه مجموعه 

پرداختي 12 هزار و۵00 ميليارد تومان است. 
نعمتي خاطر نش��ان ك��رد: افراد مش��مول اين 
بسته هاي حمايتي مشخص و بانك اطالعاتي آنها 
تشكيل شده است كه از طريق آن اقدام صورت 
مي گيرد. فرض كنيم فردي كه پرداخت كننده به 
بيمه تأمين اجتماعي باشد، اگر كمتر از ۳ ميليون 
تومان دريافتي داش��ته باشد، خانواده اش تحت 

پوشش قرار مي گيرد. 
س��خنگوي هيئت رئيس��ه مجلس درباره  زمان 
معرفي وزراي پيش��نهادي دولت گفت: با توجه 
به مذاكره اي كه با آقاي واعظي داشتم، مقرر شد 
كه چون هفته آينده هفته سركشي نمايندگان به 
حوزه هاي انتخابيه است، دولت وزراي مد نظر را 
هفته آينده معرفي كند تا در وقت خود در مجلس 
معرفي ش��ود. اين وزرا ش��امل اقتصاد، صمت، و 

تعاون و كار و رفاه اجتماعي است.

 حركت صعودي  ارز 
به سوی ركود سنگینی و بیکاری

عالئمي كه اين روزها دولت مخاب��ره مي كند، رفتن به فاز تأمين كاالهاي 
اساسي ، افزايش قيمت بنزين با توزيع سهميه بندي و بي توجه به بازار ارزي 
كه با يك تكانه به هم ريخته بود و تأخير در اعالم وزرايي كه كنار رفته اند و 
مي خواهند كنار بروند، همگي ناشي از نوعي بازي با افكار عمومي است كه 
نتيجه نهايي اش بي اعتمادي به حرف هاي دولتمردان خواهد بود. همان طور 
كه در روزهاي اول هفته مهم ترين سؤال » دليل كاهش قيمت دالر و دوام 
قيمت در محدود ه زير 10 هزار تومان بود«، اين روزها باز هم مردم به دنبال 
دليل افزايش آن مي گردند. زيرا هم دولت و هم كارشناسان در حال اعالم 

قيمت هاي زير 10 هزار توماني هستند، اما همه فقط خريدارند! 
متأسفانه بايد پذيرفت كه در همه نرخ هاي اعالم شده از سوي كارشناسان 
به عوامل داخلي و خارجي به شكل تورم توجه شده است، اما در محاسبات 
خود به عواملي چون نقدينگي و سودهاي توزيعي ماهانه بانك ها ) كه به 
نوعي چاپ كردن پول بدون پشتوانه با قدرت خريد پول داغ( و انتظارات 

رواني ناشي از عملكردهاي بي اعتماد ساز دولت را لحاظ نمي كنند. 
 بديهي اس��ت در چنين فضاي كدر و مه آلودي هر چه كارشناسان بر 
مبناي محاس��بات خود از قيمت 18۵0 تومان تا 8 هزار تومان برآورد 
كنند، اما ت��ا فروكش كردن فض��اي مه آلود نمي ت��وان در چنين جاده 
اقتصادي رانندگي كرد   و موان��ع بالتكليفي اينچنيني در فضاي كدر و 
مه آلود جز تحرك بس��يار كم و حتي توقف موتورهاي پيشران اقتصاد 
نتيجه اي ندارد. در اين ميان كاسبان تحريم كه بسيار زودتر از تجربه 
س��ال 92 فعال ش��ده اند، در حال گراني خارج از محاسبات منطقي بر 
مبناي قيمت هاي تخيلي دالر هس��تند و كاالهاي خود را با رقم هاي 
عجيب و غريب به مردم عرضه مي كنند كه  متأس��فانه در پايان س��ال 
اثر بس��يار عظيم و دردناكي را بر ب��ازار كار خواهند گذاش��ت. اين در 
حالي است كه از واردات كاالها براي كاالهاي سرمايه اي، واسطه اي يا 
كاالهاي اساسي )مانند دارو، خودرو( مي توان چنين استنباط كرد كه 
واردات، بي رويه و بيش از آمار سال هاي قبل است و بهانه اي براي كمبود 
و ناياب شدن يا حتي گراني هاي بي ضابطه نيست. بنابراين اگر قرار است 
اقتصاد ايران از اين وضعيت پيش رو، جان سالم به در كند بايد دو اقدام 
عاجل را توأمان به انجام برس��اند؛ اولين مورد آن،  روشن شدن تكليف 
قيمت نرخ ارز در هر سطحي و ثبات نسبي آن حداقل تا پايان سال است. 
وگرنه در فضاي كدر كنوني حركت صعودي ارزهاي خارجي با هر قيمتي 

محتمل بوده و حتي مي توان به دالريزه شدن اقتصاد انديشيد! 
بديهي اس��ت تعيين تكليف چنين اصل مهم��ي حداقل تكلي��ف توليد و 
توليد كننده را روشن مي كند و مي داند مواد اوليه يا محصوالت كشاورزي خود 
را در چه سطح قيمتي تأمين كند و با چه قيمتي بفروشد.  اما دومين نكته كه 
اين روزها در بازارهاي مختلف قابل مشاهده است، برخود جدي با سوء استفاده 
كاسبان و دالالني است كه با سوء استفاده از اصل » چسبندگي قيمت ها به 
باال« حتي قيمت هاي توليدات داخلي را به مصرف كننده با چند برابر قيمت 
تمام شده در كارخانه مي فروشند، بي آنكه توليد كننده از اين افزايش قيمت 
بهره اي ببرد. هم اكنون نگاهي به بازارهاي لوازم خانگي، الس��تيك، باتري 
ماش��ين و. . . دقيقاً حكايت از افزايش ۵0 ت��ا 100 درصدي اختالف قيمت 

تمام شده مصرف كننده با قيمتي دارد كه توليدكننده دريافت مي كند. 
از اين رو دولت بايد به سرعت منافذ فساد ارزي و شبكه هاي توزيع بازار 
را ببندد و براي بستن آنها چاره اي بينديشد، وگرنه برنامه گريزي موجود 
و س��كوت غير قابل تحمل دولت درباره وضعيت موج��ود كه حد يقفي 
براي قيمت ها ترسيم نمي كند، حاصلي جز تلفات متعدد در بخش هاي 
كدرشده اقتصاد و كم كردن تحمل مردم در مقابل چنين هجمه سنگيني 
از تورم ندارد. خاصه آنكه تجربه هفته اي كه در آن بوديم نشان داد دولت 
با اندك دخالت و عمليات رواني توانست دست كم تا ۴۵ درصد قيمت ارز 
دالر را كم كند. به عبارت ديگر، اگر مردم امروز س��ؤال مي كنند كه چرا 
قيمت ارز خارجي و طال دوباره روندي صعودي به خود گرفت را بايد در 
نوع برخورد دولت با اين بازار جست وجو كرد، اما اين مداخله هاي نيم بند 
ما را جز به كاهش سرمايه هاي اجتماعي و ركود سنگين رهنمون نخواهد 
كرد. آنچنانكه روز گذشته از س��وي صندوق بين المللي پول نرخ رشد 
اقتصادي منفي و تورم حدود ۳0 درصد اعالم شد. دولتمردان از ياد نبرند 

كه » پول باشد ننه جان من هم مي تواند كار انجام دهد!«

آمار محرمانه مصرف بنزين اعالم شد
تاكن�ون  تيرم�اه  پاي�ان  از  ك�ه  بنزي�ن  مص�رف  آم�ار 
محرمان�ه مان�ده ب�ود، باالخ�ره از س�وي دول�ت اع�الم ش�د. 
هم اكن�ون مص�رف بنزي�ن ۹۱ميلي�ون ليت�ر در روز اس�ت. 
به گزارش »تسنيم«، آخرين آمار رس��مي موجود از مصرف بنزين در 
ايران مربوط به پايان تيرماه اس��ت. سي و يكم تير س��ال جاري با ثبت 
مصرف 121 ميليون و 800 هزار ليتر در يك شبانه روز ركورد جديدي در 
تاريخ مصرف بنزين كشور ثبت شد. ميانگين مصرف بنزين در تير سال 

جاري به رقم بي سابقه 91 ميليون و ۷00 هزار ليتر رسيد.

 سخنان زيباي جهانگیري 
براي مشکالت بزرگ روستايیان

اس�حاق جهانگيري در حالي روز گذش�ته در هماي�ش روز ملي 
روستا و عشاير به تمجيد از عملكرد روستاييان در حوزه اقتصاد 
پرداخت كه آمارهاي مختلف نشان از نابس�اماني اوضاع اشتغال 
و توليد در روس�تاها خب�ر مي دهد؛ اتفاقي كه باعث ش�ده، موج 
مهاجرت به شهرها براي يافتن ش�غل بار ديگر افزايش پيدا كند. 
بر اين اساس، اسحاق جهانگيري در پنجمين همايش روز ملي روستا 
و عشاير در حالي روستاها و عشاير را يكي از مراكز و سازه هاي اصلي 
هويت بخشي به ايران معرفي كرد كه اين روزها عشاير و روستا نشينان 
با مشكالت فراواني در حوزه اقتصاد مواجه هستند. مهم ترين مشكالت 
اين روزهاي روستاها موضوع بيمه درماني است كه با ناكام ماندن طرح 
بيمه سالمت، هزينه زندگي در روستا را به شدت افزايش داده است. 
همچنين مشكل ديگر همكاري نكردن دولت براي توسعه كشاورزي 
روستاييان و عشاير بر اس��اس  تكنولوژي ها روز است؛ اتفاقي كه سود 
روستاييان از حوزه كشاورزي به عنوان مهم ترين منبع اشتغال آنان را 

به شدت كاهش داده است. 
جالب اينجاست كه جهانگيري در اين همايش با پوشاندن مشكالت 
فراوان اقتصادي در روستاها گفته اس��ت: روستا يك نماد هويتي مهم 
بوده و امروز به عنوان كانون توليد بايد به آن اش��اره شود. طي ساليان 
گذشته شرايطي پيش آمده كه بخش قابل توجهي از جمعيت روستايي 

به شهرها مهاجرت كرده اند. 
جهانگيري ادامه داد: زنجيره كشاورزي بايد طوري باشد كه بيش ترين 
بازده آن به خود روستاييان داده شود. شبكه توزيع ما به گونه اي است 
كه قيمت توليد كننده با مصرف كننده فاصله زيادي دارد. به همين دليل 
بخش زيادي از محصوالت ما در راه رس��اندن به مصرف كننده از بين 
مي برد. وي افزود: بسته بندي ما هم مشكل دارد. 90درصد توليد زعفران 
در ايران است، اما سهم ايران در بازار جهاني كم است. بخش خصوصي ما 

هنوز به سمتي نرفته كه از اين محصول استفاده كند. 
جهانگيري در بخش ديگري از اين همايش در حالي به موضوع كم آبی 
در كشور اش��اره كرده كه بزرگ ترين مقصر اين كمبود عدم مديريت 
صحيح منابع آب توسط دولت بوده است. با اين حال جهانگيري گفته 
است: 90 درصد آب كشور در بخش كش��اورزي مصرف مي شود؛ اگر 
كشاورزي به جايي برسد كه 10 تا 20درصد صرفه جويي كند، مشكالت 
ما در كمبود آب حل مي شود. كس��اني كه از آبرساني مدرن استفاده 

مي كنند توسط دولت حمايت خوبي مي شوند. 
وي با بيان اينكه كشت گلخانه اي موضوع مهمي است، گفت: هركس 
با هر نيت��ي كه در اجراي طرح ه��اي ملي اخالل ايج��اد مي كند، كار 
خالف انجام مي دهد. معاون اول رئيس جمهوري گفت: در جلسه اي 
به ضرورت ايجاد اشتغال روستايي اشاره كرديم، مقام معظم رهبري 
موافقت كردند 1/۵ ميليارد دالر براي اشتغال روستايي برداشت كنيم. 
با توجه به دوران انتخابات براي اينكه شائبه اي پيش نيايد هر دو طرف 
كمي تعلل كرديم، سال گذش��ته اين قانون در اختيار ما قرار گرفت. 
توافق با بانك ها شد كه اين مقدار تبديل به ريال شود با كارمزد ۴تا ۶ 

درصد وام داده شود. 
وي در همين راس��تا ادامه داد: اين مقدار به صورت وام نصفش با ارز 
قبلي ارائه شده و از االن به بعد با سامانه نيما در اختيار روستاييان قرار 
مي گيرد، رقمش قابل توجه اس��ت. جهانگيري همچنين گفت: بايد 
دقت شود عده اي رانت جو نيايند سوء استفاده كنند؛ كسي تخلف كرد 
بايد با او بر خورد قاطع ش��ود. اين پول متعلق به كساني است كه در 

مناطق روستايي ايجاد اشتغال كنند. 
وي اف��زود: روندش نس��بت به آنچ��ه آق��اي رئيس جمه��ور انتظار 
داش��تند، كندتر اس��ت. در كنار اين منابع، منابع خوبي با تدبير آقاي 
سعيدي كيا و رضوي با همكاري بانك درنظر گرفته شده كه وام 8درصد 
بدهند. 2۴00 طرح تصويب ش��ده و 1۶00 طرح ه��م به بهره برداري 
رسيده است. معاون اول رئيس جمهور گفت: طرح هاي كوچك و صنايع 
كوچك راه ايجاد اشتغال در كشور هستند، به شرطي كه هم اقتصادي 
باشند و هم كس��ي كه مي خواهد اين كار را انجام دهد، اهليت داشته 

باشد. مدير با انگيزه بن بست ها را مي شكند. 
   شعارهاي دوباره جهانگيري

معاون اول رئيس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع 
فس��اد اقتصادي كه مدت ها است گريبان كش��ور را گرفته نيز اشاره 
كرد، اما نگفت چرا دولت هيچ عزمي براي برخورد با مفاسد اقتصادي 
ندارد و حتي حاضر نش��د ب��ه خاطر عملك��رد فس��اد پرور دولت در 
حوزه هاي مختلف اقتصادي از جمل��ه تخصيص ارز دولتي به واردات 
كاالهاي لوكس و غير ضروري عذرخواهي كند،اما وي در عين حال با 
اشاره به ضرورت برخورد با فاسدين اقتصادي گفت: راهش اين است 
كه همه كار كنيم و هركس خيانت كرد، مهر خيانت بر پيش��اني اش 
بزنيم. اين كشور، كشور بزرگ و با استعدادي است. وي گفت: در اين 
وضعيت كه مردم با مشكل رو به رو هستند بايد تالش كنيم با راه هاي 

خوب و مديران با انگيزه از اين دوران، با انگيزه عبور كنيم.

جعفر   تكبيري

حقوق زير 3 میلیون مستحق بسته حمايتي شد
۲۰ ميليون نفر در ۲   نوبت كارت هاي اعتباري ۳۰۰ هزارتوماني با هدف كمک به معيشت دريافت مي كنند
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دبير س�تاد مبارزه با احت�كار و اختفاي كاالي 
اس�تان تهران گفت: روند درج اطالعات مربوط 
به انبارها ادام�ه دارد و تاكن�ون ۳۳ هزار و 5۰۰ 
واح�د انب�ار و مركز نگه�داري كاال در اس�تان 
ته�ران در س�امانه انباره�ا ثب�ت شده اس�ت. 
به گزارش شاتا، مجتبي ش��ير قاضي با اشاره به 
توزيع كاالهاي احتكار شده تصريح كرد: با توجه 
به مصوبات ستاد استاني مبارزه با احتكار واختفای 
كاال، پس از تعيين تكليف پرونده ها از سوي شعب 
تعزي��رات حكومتي، با هماهنگ��ي معاونت امور 

بازرگاني و توسعه تجارت سازمان و اتحاديه هاي 
ذيربط نسبت به تعيين شبكه توزيع كاال موصوف 
با نرخ مصوب اقدام ش��ده و تاكن��ون نيز برخي 
كاالها نظير الس��تيك در اندازه سبك و سنگين 
و نيز كاغذ A۴ در شبكه هاي تعيين شده، توزيع 
شده اس��ت. وي تأكيد كرد: بر اساس بازديد هاي 
دوره اي از واحدهاي توزيع كاال و خرده فروشان و 
همچنين پيگيري شكايت هاي مردمي، در صورت 
مشاهده تخلف گرانفروشي برابر قانون با واحدهاي 

متخلف برخورد خواهد شد. 

وی افزود: در صورت كشف كاال در انبارهايي كه 
فاقد شناس��ه انبار، فاقد كد رهگيري و نيز عدم 
ثبت اطالعات مربوط به ترانزيت كاال در سامانه 
انبارها باش��ند، به منزله احتكار يا اختفای كاال 
تلقي شده و برابر مقررات و قوانين ابالغي با آن 
برخورد مي شود. دبير س��تاد مبارزه با احتكار و 
اختفاي كاالی استان تهران با اشاره به مصوبات 
ستاد استاني مبارزه با احتكار و اختفاي كاال بيان 
كرد: روند بازرسي از انبار ها و محل نگهداري كاال 
در قالب گزارشات مردمي و اخذ شكايات توسط 

گشت هاي مشترك و انفرادي استمرار دارد.
 ش��يرقاضي افزود: در صورت كشف كاالهاي فاقد 
رعايت ضوابط ابالغ��ي و عدم اع��الم موجودي، با 
انبارهاي متخلف برخ��ورد الزم صورت مي پذيرد. 
بر اساس بازديد هاي انجام ش��ده از انبارها، عمده 
تخلفات صورت گرفته مربوط به اختفاي كاال به قصد 
گرانفروشي بوده است. به گفته دبير ستاد مبارزه با 
احتكار و اختفاي كاال اس��تان تهران، »الس��تيك، 
كاغذ، پتروش��يمي، لوازم خانگ��ي، برنج، عدس و 

حبوبات« از جمله كاالهاي احتكار شده بوده اند.

توزيع بخشي از كاالهاي احتكار شده در پايتخت
   خبر


