
رئيس پيشين ديوان محاس�بات كشور، با بيان 
اينك�ه ۵۵درص�د بودجه عمران�ي حيف و ميل 
مي ش�ود،  گفت: »بودجه عمراني كه ما مصرف 
مي كنيم، فقط 4۵درصد آن تبديل به خروجي 
مي شود؛ يعني هر 100تومان پولي كه شما مي دهيد 
4۵ تومان منجر به راه و جاده و آسفالت، راه آهن 
و... مي ش�ود، چون حوزه عمران است و بيشتر 
پول ها يعني ۵۵ تومان آن حيف مي ش�ود. اين 
يعني ناكارآمدي. سوءمديريت و  ريخت و پاش. 
اصالح ساختار بودجه يكي از تأكيدات رهبر انقالب 
در چند س��ال اخير بوده است. تشديد تحريم هاي 
اقتصادي، شيوع كرونا و شايد  تمايل نداشتن دولت 
به اصالحات س��اختاري در بودجه موجب شده تا 
صدها هزارميليارد تومان بدهی برای  دولت سيزدهم 

به يادگار بماند. 
رئيس س��ابق ديوان محاس��بات، كم كاري دولت 
و افت��ادن در دام روزمرگ��ي را دليل ع��دم اصالح 
ساختار بودجه در اين س��ال ها دانسته و نسبت به 
انباشته شدن بدهي هاي دولت و انتقال آن به دولت 

بعد هشدار داد. 
عادل آذر رئيس سابق ديوان محاسبات كشور با اشاره 
به چالش اصالح ساختار بودجه و حيف و ميل بودجه 
عمومي كشور گفت: »در بخش بودجه عمومي ما 
واقعاً ريخت و پاش به تمام معنا داريم. فعاليت هاي 

موازي، دوباره كاري ها و ريخت و پاش ها.«
وي افزود: »تحقيقات ما حاكي از آن اس��ت بودجه 
عمراني كه ما مصرف مي كنيم 45درصد آن تبديل به 
خروجي مي شود؛ يعني هر 100 تومان پولي كه شما 
مي دهيد، 45 تومان منجر به راه و جاده و آسفالت و 
راه آهن و... مي شود و 55 تومان از بين مي رود؛ اين 
يعني ناكارآمدي و سوءمديريت و مصيبتي كه دامن 

پروژه هاي عمراني را گرفته است.«
  فاجعه نرخ 3۵ درصدي تنزيل اسناد خزانه 

اسالمي در بازار آزاد 
رئيس سابق ديوان محاسبات از بروز فاجعه در تنزيل 
اسناد خزانه اسالمي خبر داد و گفت: »هرگاه دولت 
پول كم مي آورد، يك اسنادي را چاپ مي كند تحت 
عنوان اسناد مالي اس��المي، مثل اسناد خزانه كه 

بسياري از پيمانكاران مي گيرند و در بازار تا ۳5، ۳۶ 
درصد تنزيل مي كنند، اين فاجعه است؛ يعني اين 
پول به جيب بانك و به جيب صندوق سهام مي رود. 
آنهايي ك��ه صندوق هايي دارند ب��ا درآمد ثابت در 
بورس مي خرند، اينها همه اسمش نه دزدي است 
نه كس��ي خورده، ولي قانوناً رفته در جيب يك فرد 
ديگري.«وي تأكيد كرد: »پيمانكار هم مقصر نيست، 
چون نياز به پول دارد. اين روشي است كه ما در ايران 
داريم به آن عمل مي كنيم؛ آينده فروشي ای است كه 
بهره اش را هم نمي بريم. تز آينده فروشي را  اولين بار 
ديوان محاسبات در گزارش هايش در سال 97- 9۶ 
ارائه كرده بود. به ما گله مي كردند كه چرا اين حرف 
را مي زنيد همه دنيا اوراق آتي مي فروشند و ما اسناد 

خزانه مي فروشيم... .«
   دولت نبايد بدهي خود را ب�ا تبادل كاغذ 

اوراق پاس كند
عادل آذر با انتقاد از پاس��كاري بدهي هاي دولت به 
سال هاي آينده با انتشار و توزيع اوراق بدهي گفت: 
»دولت با انتشار اوراق و گرفتن فرجه يك ساله بايد 

در موعد مقرر بدهي خود را به پيمانكاران بپردازد نه 
اينكه كاغذ را با كاغذ ديگري پاس كند.«

وي افزود: »ما به دولت مي گوييم اگر شما قرار باشد 
كاغذ را با كاغذ پاس كنيد، درصد سودش را باال ببريد 
كه اين همان كالهبرداري است. دولت هم سال ديگر 
تمام مي ش��ود. به اين ترتيب بدهي ها به سر دولت 
بعدي آوار مي شود و دولت بعدي پول از كجا بياورد 
و بدهي ها را بپردازد... باور ما اين اس��ت كه قدرت 
مديريت اوراق ما، غير از صكوك، 80 هزار ميليارد 
تومان براي سال 99 است. به عبارت ديگر استقراض 
از آيندگان بايد فقط تبديل به سرمايه و دارايي شود 

و گرنه آنها را بدبخت و مقروض مي كنيم.«
وي با اشاره به اينكه بعد از برگزاري جلسات متعدد 
در ديوان، وزارت اقتصاد و مجلس همچنان اصالح 
ساختار بودجه كه مدنظر رهبري بود اتفاق نيفتاده 
است، گفت: »نمي گوييم همتي براي اصالح وجود 
ندارد، شايد اولويت شان نيس��ت و با كوچك ترين 
تالطمي موضوع فراموش مي شود. من فكر مي كنم 
همين تصميم گيري هاي روزمره است، اينكه امروز 
را بگذرانيم امس��ال را بگذرانيم يك كسي مي آيد 
درستش مي كند يا فرد ديگري بيايد و به نظرم اين 
نهايت كم لطفي به مردم و كشور و آينده كشور است. 
راهي هم نداريم البته نمي گويم اگر اين س��اختار 
درست ش��د همه چيز گل و بلبل مي شود، اما اين 

يكي از كليدي ترين عناصر ماست.«
   تلنبار چالش ه�ا يك روز بر س�ر ما خالي 

مي شود
 آذر تأكيد مي كند: »باالخره موقعي كه ما مي گوييم 
اقتصاد مقاومتي يعني اين كمربندها را بايد محكم تر 
بست، يعني مثل قبل نيس��ت و نفت نيست. پس 
بايد زندگي مان را يك مقدار جمع و جورتر كنيم و 
اينكه بگويم دولت ها براي خوشايند امروز مردم كار 

مي كنند نه آينده. 
رئيس پيشين ديوان محاسبات تصريح كرد:» اولين 
نكته اش را در بخش افزاي��ش حقوق ها مي بينيم، 
مثاًل آن طرف س��ال دولت 50 درصد ف��وق العاده 
ويژه داد به همه كاركنان، اگر پ��ول نداريم چطور 
مي شود 50 درصد بدهيد؟ اصال چه كسي خواست 
و چه مطالبه اي بود، چه گرفتاري مردم داشتند كه 
دولت آمد گفت من 50 درصد فوق العاده ها را اضافه 
مي كنم كه بعد دوباره بيايد افزايش سنواتي روي آن 
بگذارد و چه اتفاقي افتاد؟ شايد برخي معتقدند فردا 
كه نظرسنجي مي شود، نگويند با محبوبيت كمتري 
رفتم، غافل از اينكه اينها تلنبار  و يكجا سر همه ما 

خراب مي شود.« 

نخس�ت وزير روس�يه اعالم كرد جايگزين 
كردن دالر با ارزه�اي ملي در تج�ارت بين 
كشورهاي سازمان همكاري شانگهاي يكي 
از محتمل ترين زمينه هاي همكاري اس�ت. 
به گزارش راشاتودي، ميخائيل ميشوستين، روز 
دوشنبه در نشست سازمان همكاري شانگهاي 
گفت: ايجاد جايگزين هاي مس��تقل براي دالر 
مسئله مهمي است. ما گسترش اقدامات درباره 
تس��ويه حس��اب هاي متقابل با ارزهاي ملي را 

اميدواركننده مي دانيم. 
وي همچنين تأكيد كرد كه اعضاي اين سازمان 
بايد روي يك رويكرد هماهن��گ در اين زمينه 

كار كنند و در مورد س��ازوكار بودجه پروژه هاي 
SCO بيش��تر بحث كنند.  در اجالس س��ران 
سازمان همكاري شانگهاي كه اوايل ماه جاري 
ميالدي برگزار ش��د، يكي از اعضاي اين گروه، 
قزاقستان، نيز از تقويت تجارت ارزهاي ملي بين 
شركا حمايت كرد. كس��يم- جومارت توكايف، 
رئيس جمهور قزاقستان گفت: با توجه به افزايش 
حمايت گرايي )سياست اقتصادي دولت ها براي 
محدود كردن واردات( و اختالل در زنجيره هاي 
تأمين بين المللي، توس��عه ظرفي��ت اقتصادي 
اين ائتالف )سازمان همكاري شانگهاي( امري 

ضروري است.

 خيز روسيه براي حذف دالر امريكا 
در تجارت با سازمان همكاري شانگهاي
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88498433سرويس  اقتصادي

در آبان ماه 1399 بيش�ترين نرخ ت�ورم ماهانه 
خانوارهاي كشور مربوط به استان ايالم با 8/8 
درصد افزايش و كمترين نرخ تورم ماهانه مربوط 
به اس�تان تهران با 3/2 درصد افزايش اس�ت. 
به گزارش فارس، بررسي داده هاي مركز آمار نشان 
مي دهد در آبان 1۳99 بيش��ترين نرخ تورم ماهانه 
خانوارهاي كشور مربوط به استان ايالم با 8/8 درصد 
افزايش و كمترين نرخ تورم ماهانه مربوط به استان 
تهران با ۳/2درصد افزايش است. درصد تغيير شاخص 
كل نسبت به ماه مشابه سال قبل تورم نقطه به نقطه 

براي خانوارهاي كشور 4۶/4درصد به ثبت رسيد. 

بيش��ترين نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان 
كرمانش��اه با 54/4 درصد و كمتري��ن آن مربوط به 
استان قم با رقم 42/9درصد است. نرخ تورم دوازده 
ماهه منتهي به آبان 1۳99 براي خانوارهاي كشور به 
عدد 29درصد رسيد. بيشترين نرخ تورم دوازده ماهه 
مربوط به استان هرمزگان با ۳4/2 درصد و كمترين 
آن مربوط به اس��تان آذربايجان غربي 25/4 درصد 
است. در اين ماه بيشترين نرخ تورم ماهانه خانوارهاي 
شهري مربوط به استان ايالم با 7/8 درصد افزايش و 
كمترين نرخ تورم ماهانه مربوط به اس��تان تهران با 
۳/1 درصد افزايش است. درصد تغيير شاخص كل 

نسبت به ماه مشابه سال قبل تورم نقطه به نقطه براي 
خانوارهاي شهري كشور 45/7 درصد است. 

بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهاي شهري 
مربوط به استان كرمانش��اه 5۳/9 درصد و كمترين 
آن مربوط به اس��تان مازندران 42/1 درصد اس��ت. 
نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به آبان ماه 1۳99 براي 

خانوارهاي شهري به عدد 29 درصد رسيد.
 بيش��ترين نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به اس��تان 
هرم��زگان ۳۳/9 درص��د و كمتري��ن آن مربوط به 
استانهاي آذربايجان غربي و خراسان رضوي 25/4 
درصد اس��ت. وي گفت: ايجاد يك نقش��ه راه براي 

افزايش تدريجي س��هم ارزهاي مل��ي در معامالت 
متقابل و همچنين راه اندازي مكانيسم مشاوره مالي 

اوراسيا مي تواند اين كار را تسهيل كند.

تهران؛  ركورد دار پايين ترين تورم ماهانه در آبان ماه
   خبر
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۵۵درصد بودجه عمراني حيف و ميل مي شود

بهناز قاسمی 

تلنبار چالش ها و بدهي ها بر سر دولت بعد، يك روز بر سر مردم خالي مي شود

رئيس سابق ديوان محاسبات:

  گزارش  یک  

   جهان نما

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

3752536025گسترشصنايعوخدماتكشاورزي
5100023595بيسكويتگرجي

13651017860سيمانفارس
740009250بورسكااليايران
919807490سيمانآرتااردبيل
201801350سيمانسپاهان

667905280فراوردههاينسوزايران
513904050البراتوارداروسازيدكترعبيدي

766503650نوشمازندران
15750750توسعهشهريتوسگستر
924104400سرمايهگذاريشفادارو

31882015180صنايعشيمياييسينا
23574011220پارسالكتريك
556902650دادهپردازيايران

22613010760سايراشخاصبورسانرژي
311101480گسترشنفتوگازپارسيان

570602710سرمايهگذاريساختمانايران
558302650پمپسازيايران

307601460پااليشنفتاصفهان
351901670كاشيسعدي

472102240البراتوارداروسازيدكترعبيدي
303501440سرمايهگذاريبهمن

406901930پااليشنفتبندرعباس
7590360گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو

272101290پااليشنفتتهران
211101000زامياد

534602540شيميداروئيداروپخش
20080950گروهبهمن
535002540نيروكلر

1449806900معدنيامالحايران
13330630پارسخودرو
427702030سيمانخزر

384001820لولهوماشينسازيايران
18040850س.نفتوگازوپتروشيميتأمين

13800650سرمايهگذاريرنا)هلدينگ
365701740البرزدارو

376101930صنعتيبهشهر
12150570سرمايهگذاريمسكنشمالشرق

532602530توليديفوالدسپيدفرابكوير
318401510ايراندارو

687903270صنايعالستيكيسهند
956904550نفتپارس

1016704840لنتترمزايران
437402080س.صنايعشيمياييايران

10810510سايپاآذين
15460730سرمايهگذاريپرديس

9870470گلوكوزان
2085909930باما

483302300پااليشنفتتبريز
609202900توسعهمعادنرويايران

714203400كشتوصنعتچينچين
291301380فوالدآلياژيايران
9330440ليزينگرايانسايپا

1521607240صنايعخاكچينيايران
432002050گروهمديريتسرمايهگذارياميد

484002300قندنيشابور
17280820كاشيوسراميكحافظ

237901130سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي
365701740ايركاپارتصنعت

1014104820شيرپاستوريزهپگاهخراسان
7570360صنايعريختهگريايران

429502040افست
714703400فراوردههاينسوزايران

527501270مارگارين
252101200داروسازيامين

319701520تأمينسرمايهلوتوسپارسيان
488902320قندهكمتان

2008809540مليسربورويايران
417901990مهندسينصيرماشين

486002310شيشههمدان
314201000سرمايهگذاريپارستوشه

16670790سرمايهگذاريغدير)هلدينگ
1505507160پارسسرام

412101960صنايعآذرآب
670203190ايرانترانسفو

17350820بيمهالبرز
378501800داروسازيكوثر
375901790فوالدخوزستان

17750840فوالدمباركهاصفهان
273901300سرمايهگذاريگروهتوسعهملي

358101700كارخانجاتقندقزوين
230701090معدنيوصنعتيچادرملو

16350440سيمانايالم
17830840توسعهمعادنوفلزات

289101370سرمايهگذاريمليايران
495002350توسعهمعدنيوصنعتيصبانور

11980570پارسمينو
323601540مليصنايعمسايران

11650550سالمين
13700650بانكسينا

503502310آهنگريتراكتورسازيايران
281901340سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

730001740پارسسويچ
1190305660خوراكدامپارس

432202050لعابيران
14910710ليزينگخودروغدير

304001440توريستيورفاهيآبادگرانايران
1178305610الميران

248701180سامانگستراصفهان
328801560كابلالبرز

331901480الكتريكخودروشرق

 گراني  از مرغ به تخم مرغ رسيد
 هم اكنون كاال روي دست واردكنندگان و بنكداران مانده

 چراكه خريد ها 8۵ درصد كاهش يافته است

 بررسي قيمت انواع كاالهاي اساسي س�بد خانوار در هفته هاي اخير 
نشان مي دهد كه قيمت ها هر يك  به بهانه مختلف با سير صعودي در بازار 
روبه رو شده است، اين موضوع همزمان با تعطيلي صنوف و نبود درآمد، 
برخي دهك هاي جامعه را در تأمين مايحتاج خود دچار مشكل كرده 
است. بعد از آرامش نسبي قيمت مرغ در بازار اين بار نوبت به تخم مرغ 
رس�يده اس�ت تا قيمت هاي جديدي در بازار ثبت كند؛ به طوري كه 
ديروز هر شانه تخم مرغ 30عددي به 40هزار تومان نزديك شده است. 
مدت هاست كه دالالن در پي ايجاد تنش در بازار كاالهای اساسي هستند 
و اين موضوع با واكنش هاي مختلفي مواجه ش��ده است. همگام با افزايش 
مرغ، تخم مرغ، برنج و روغن، گوش��ت، ميوه، مواد ش��وينده و بهداشتي و... 
اصناف از كاه��ش 85 درصدي تقاضا براي كاالي اساس��ي و مصرفي مردم 
خبر مي دهند و معتقدند كه توليدكنندگان و واردكنندگان قيمت هايشان 
را كاهش نمي دهند و با توجه به كاهش ق��درت خريد مردم، تقاضا نيز كم 
شده و بازار راكد است. بازار  محصوالت پروتئيني از جمله مرغ كه طي 10 روز 
اخير به يكباره جهش قيمتی  داشت، با ورود ديرهنگام مسئوالن تنظيم بازار 
و توزيع مرغ منجمد و دولتي تا حدودي التهابات بازار فروكش كرد، هر چند 
هنوز با نرخ مصوب ستاد تنظيم بازار كه در مهر اعالم شد، فاصله دارد. با توجه 
به مشكالتي كه براي تأمين نهاده هاي دام و طيور وجود دارد قيمت تخم مرغ 
نيز در بازار افزايش يافته است. در حالي كه قيمت مصوب هركيلوگرم تخم 
مرغ فله 14 هزار و 500 تومان تعيين شده و قيمت هرشانه تخم  مرغ با اين 
صورت حدود27تا28هزار تومان مي شود، قيمت اين محصول در تهران بر 
اساس مشاهدات ميداني به ۳5 هزار تومان تا ۳8 هزار تومان رسيده است؛ 
يعني حدود 10 هزار تومان باالتر از قيمت مصوب به فروش مي رسد. قيمت 
تخم مرغ بسته بندي شده اوضاع خراب تري دارد به طوري كه حداكثر قيمت 
مصوب اين محصوالت نيز به تازگي ۳1هزار تومان تعيين ش��ده است، اما 
شركت ها تخم مرغ هاي 20 عددي را به اين قيمت مي فروشند و حتي برخي 
شركت ها براي تخم مرغ 20عددي قيمت ۳8هزار تومان را تعيين كرده اند. 
تخم مرغ ۳0عددي بسته بندي ش��ده و به اصطالح شناسنامه دار كه بايد 
حداكثر ۳1 هزار تومان قيمت داشته باشد در بازار نيست. بنابر اين گزارش 
وزير جهاد كشاورزي شب گذشته اعالم كرد كه براي تنظيم بازار تخم مرغ 
نيز برنامه دارد اما بايد توجه داشت عالوه بر برخورد با گران فروشي در سطح 
توليد، بسته بندي و عرضه اين محصول بايد موضوع تأمين نهاده ها و گراني 
آنها در بازار را نيز رفع كند. گفتني است كه قيمت مرغ در بازار خرده فروشي 
بر اساس اقدامات تنظيم بازاري انجام شده از ۳5 تا 40 هزار تومان به 18 هزار 

و 500 تومان تا 27 هزار تومان كاهش يافته است. 
   قيمت ميوه و حبوبات در حال ركورد زني 

همچنين گزارش هاي ميداني از فروشگاه هاي سطح شهر نشان مي دهد كه 
قيمت هر كيلو عدس 40 هزار تومان، لوبيا چيتي 4۳ هزار تومان، لپه ۳8 تا 
40هزار تومان، نخود ۳5 تا ۳9 هزار تومان، لوبيا قرمز 40 تا 42 هزار تومان، 
برنج ايراني 28 تا ۳8 هزار تومان، برنج خارجي 22 تا 27 هزار تومان و هر بسته 
چاي 500 گرمي به 125 هزار تومان رسيده است، درحالي كه با كاهش نرخ 
ارز انتظار افت قيمت كاالها در بازار بود چراكه با افزايش نرخ ارز، قيمت ها سير 
صعودي به خود مي گيرد. فراهاني يكي از فروشندگان خواروبار در شرق تهران 
در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان از ركود بازار خبر داد و گفت: با تعطيلي 
صنوف و كاهش قدرت خريد خانوار، بازار تعريفي ندارد. عالوه بر حبوبات بازار 
ميوه در روزهاي اخير براي جا نماندن از قافله گراني ها دچار التهاب شده است 
كه هر يك از مسئوالن دليلي براي اين گراني ها مطرح مي كنند. گرچه توليد 
ميوه تحت تاثير شرايط اقليمي و نوساناتي قرار مي گيرد، امسال عوامل ديگر 
همچون افزايش ۳ برابري نهاده هاي توليد موجب شده گراني قيمت بيشتر 
خود را نشان دهد. ياوري عضو اتحاديه بارفروشان ميدان مركزي ميوه و تره 
بار افزايش ۳0 تا ۳5 درصدي قيمت نهاده هاي توليد، سال ناآور توليد، افت 
توليد و صادرات علت اصلي گراني پرتقال و انار اعالم كرد. ياوري با بيان اينكه 
قيمت هر كيلو پرتقال از 4 تا 5 هزار تومان سال گذشته به 14 تا 15 هزار تومان 
رسيده است، گفت: نرخ كنوني هر كيلو انار از 10 هزار تا 19 هزار تومان در 
ميدان مركزي ميوه و تره بار است كه با احتساب حداكثر ۳5 درصد سود در 

خرده فروشي ها بايد عرضه شود. 
   اختالف 2۵0 درصدي قيمت مصوب روغن حلب با بازار سياه

قاسمعلي حسني دبير كل اتحاديه بنكداران مواد غذايي با اشاره به اينكه بازار 
اقالم اساسي در ركود مطلق به سر مي برد، اظهار كرد: هم اكنون كاال روي 
دست دارندگان جنس اعم از واردكنندگان و بنكداران مانده چراكه خريد ها 
85 درصد كاهش يافته است. وي با اشاره به اينكه كاهش محسوس خريد از 
سوي مردم و كسبه نگران كننده است، افزود: با وجود انباشت كاال و افت تقاضا 
براي خريد بازار تعريفي نداردبه رغم سقوط 20 درصدي نرخ دالر، قيمت كاال 
يك ريال هم كاهش نيافته است. اين مقام مس��ئول درباره آينده بازار اقالم 
اساسي بيان كرد: با توجه به كاهش نرخ دالر و انباشت كاال پيش بيني ثبات 
قيمت اقالم را داريم، اما هم اكنون بازار در بيم و اميد به سر مي برد. مقاومت 
دارندگان كاال و عدم كاهش قيمت از سوي بنكدار موجب شده تا تقاضايي 
براي خريد در بازار نداشته باشيم. اين مقام مسئول از استمرار كمبود روغن 
حلب خبر داد و گفت: در حال حاضر روغن حلب 4/5و 1۶ كيلو نداريم، به رغم 
آنكه قيمت مصوب روغن 1۶ كيلويي 1۳0 هزار تومان است، اما در بازار سياه 
با اختالف 250 درصدي با نرخ باالي 400 هزار تومان عرضه مي شود  كه اين 

نرخ كامالً غير منطقي است. 
   قيمت هر كيلو شقه گوسفندي 120 هزار تومان

علي اصغر ملكي رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي نيز، با اشاره به اينكه بازار 
گوشت رونقي ندارد، اظهار كرد: هم اكنون هر كيلو شقه گوسفندي بدون 
دنبه بسته به كيفيت 105 تا 108 هزار تومان به مغازه دار و با احتساب 10 
درصد سود 115 تا 120 هزار تومان به مصرف كننده عرضه مي شود . بنابر 
تجربه سنوات گذشته در 4 تا 5 روز نخست ماه، خانوارها مايحتاج مورد نياز 
خود را خريداري مي كنند، اما تعطيلي اكثر صنوف و عدم درآمد بر ميزان 
خريد تاثير گذاشته است. رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي قيمت كنوني 
هر كيلو دام زنده را 50 هزار تومان اعالم كرد و گفت: قيمت دام بس��ته به 
كيفيت هزار تا 2 هزار تومان پايين تر و باالتر از اين رقم هم عرضه مي شود. با 
توجه به اينكه وعده هاي دولت در تأمين نهاده ها و كاهش قيمت مواد اوليه 
توليد به طوركامل محقق نشده، از اين رو بازار و قيمت ها همچنان بي ثبات 
است و همچنان احتمال افزايش قيمت براي كاالهاي اساسي و مصرفي 

مردم وجود دارد.
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