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اقتصاد جامعه
اعالم قیمت آجیل و شیرینی ویژه شب یلدا

دو شنبه 26آذر - 1397شماره387

یادداشت

معاون امور بینالملل دفتر مقام معظم
رهبری در مراسم روز پژوهش:

دانشگاه مذاهب اسالمی یکی
از امیدهای آموزشی و پژوهشی
جهان اسالم است

مراسم نکوداشت روز پژوهش ســال دانشگاه
مذاهب اســامی ،به همت معاونت پژوهشی و
فناوری با سخنرانی حجتاالسالم والمسلمین
محســن قمی ،عضو مجلس خبرگان رهبری و
معــاون ارتباطات بینالملل دفتــر مقام معظم
رهبری و با حضور حجت االســام والمسلمین
دکتر مختاری ریاست دانشگاه مذاهب و جمعی
از اساتید ،دانشجویان و پژوهشگران این دانشگاه
در سالن همایش شــهید ماموستا شیخاالسالم
برگزار شد.
دانشگاه مذاهب اسالمی پیشگام در زمینه
آسیب شناسی پایان نامه ها و رساله های
علوم انسانی اسالمی
وی در ادامه ســخنان خود با اشــاره به صدور
اعالمیه بالفور در حدود  100ســال قبل ،بیان
داشــت ،گفت :حدود  ۱۰۰قبل بود که اعالمیه
«بالفور» صادر شد و یک رژیم غیر قانونی شکل
گرفت که نتیجه آن آوارگی ملی مردم فلسطین
به امتداد بیش از  ۷۰ســال شــد و همه جوامع
بینالمللی نیز در خدمت آنها و مقاصدشان قرار
گرفتند .در اوایل امسال نیز تصوری ایجاد شد که
آنها بتوانند اعالمیه «بالفور  »۲را صادر کنند.
تمام سیاســتهای بینالمللی که آمریکا دنبال
میکند نیز معطوف به تامین امنیت اســرائیل
است.
بزرگترین مشــکل ما با نظام ســلطه در
مواجهه با اسرائیل است
عضو مجلس خبرگان رهبری افزود :آنها به ما
نیز گفتهاند که شــما از حمایت مردم فلسطین
دست بردارید در عوض ما نیز مشکالت شما در
زمینه هستهای و  ...را برطرف میکنیم ،در حالی
که بزرگترین مشکل ما با نظام سلطه در مواجهه
با اسرائیل است و اینها نیز به تعبیر خودشان به
دنبال معامله قرن بودند.
حجت االســام قمی تصریح کرد :اینها برای
این معامله چنــد گام را طراحی کرده بودند که
عبارت از انتقال پایتخت به قدس ،حل مشــکل
آوارگان فلسطینی که مدعی شدند باید آنها در
کشورهای اردن و  ...ساماندهی کنند تا این تفکر
که مجدد به ســرزمین خود بازگردند را نداشته
باشند بود ،بخشی از اقدامات آنها نیز معطوف
به یهودیسازی بود و هنوز بخشهای دیگر را در
دست اقدام دارند که رسانهای نشده است.
معاون امور بینالملل دفتر مقام معظم رهبری
در ادامه بیان کرد :آنها همایشهای مختلفی را
نیز برگزار میکنند که در آنها آینده بشریت را
ترسیم کنند و یکی از آنها همایش «دائوس»
است که به صورت ساالنه برگزار میشود که ۷۵
درصد افراد این نشســت آمریکایی و اسرائیلی
هستند و هشــت نفر آنها ثروتمندانی هستند
که یک دوم ثــروت جهان را در اختیــار دارند.
همچنین در نشســت امنیتی مونیخ نیز به این
مســئله میپردازند که برای آینده بشریت چه
تدبیری داشته باشند.
بار اصلی تعبیر نشدن خواب های غرب بر
عهده دانشجویان و اساتید دانشگاه است
وی با طرح این ســؤال که آیا آنها میتوانند
برای این قرن نیز خواب خود را تعبیر کنند و
به بشریت سلطه پیدا کنند؟ بیان کرد :با توجه
به دادههای پژوهشــی این امر شدنی نیست و
این خواب تعبیر نخواهد شد که البته بار اصلی
تعبیر نشدن این خواب نیز بر عهده دانشجویان
و اساتید دانشگاه اســت .وضعیت پژوهش در
عرصه بینالملل این اجازه را به نظام ســلطه
نمیدهد و بنا به فرمایش مقام معظم رهبری
نظام سلطه رو به افول است.
دکتر قمی با بیان این که یکی از مســائل مهم
احســاس نیاز جهان امروز به علم جدید است،
اظهار داشت :آنها معتقدند که علم امروز ناقص
است و باید در آن تغییر ایجاد کنند تا در خدمت
بشریت قرار گیرد ،مثال اگر در گذشته بحث اضافه
کردن یک واحد آموزشی اخالق به رشته پزشکی
و  ...مطرح میشــد آنها میگفتند که اخالق با
علم سازگاری ندارد ،اما امروزه شاهد این هستیم
که مراکز آموزشی به اخالق روی آوردهاند.
عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه بیان کرد:
حتی کار به جایی رســید که آنها بعد از جنگ
جهانی از تعبیر شــرمندگی مدرنیته نام بردند،
در نتیجه آنها میگویند که دانشمندان امروز
باید بهرهای از اخالق داشــته باشند .همچنین
نظریههای پست مدرن میگویند که هر علمی در
یک بستر فرهنگی رشد میکند و نمیتوان نقش
آن را در پیدایش علوم نادیده گرفت.

رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل قیمت آجیل شب یلدا را اعالم کرد و » گفت :امسال برای آجیل یلدا دو نوع قیمت گذاری انجام شده است .مصطفی احمدی با بیان اینکه امسال برای آجیل شب
یلدا دو نوع قیمت گذاری انجام شده است ،گفت :این اقدام دو دلیل داشته ،اول آنکه مردم راحت تر انتخاب کنند ،دوم اینکه بازرسان ما راحت تر به تخلفات رسیدگی کنند .وی افزود :در همین
راستا ،آجیل شب یلدا با پوست کیلویی بین  ٦٠تا  ٨٠هزارتومان در عمده فروشی ها و آجیل شب یلدا با مغز بین  ٨٠تا  ١٠٠هزارتومان در عمده فروشی ها عرضه می شود .احمدی گفت ١٠ :درصد
سود خرده فروشی نیز به این ارقام افزوده خواهد شد .این فعال بخش خصوصی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه قیمت انواع خشکبار نسبت به حدود  ٢٠روز پیش ،در مجموع ١٠
درصد کاهش داشته است ،ادامه داد :مدتی است در فضای مجازی کمپین هایی ایجاد شده که ارقام چشمگیری را برای خشکبار اعالم می کنند ،این ارقام به هیچ عنوان مورد تایید ما نیست .وی
همچنین درباره مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه قیمت هر عدد پسته به  ١٥٠٠تومان رسیده است ،تصریح کرد:این مسائل کذب است و منطقی نیست .احمدی با اشاره به اینکه تولید و بحث
عرضه و تقاضای بازار قیمت را تعیین می کند ،اضافه کرد:قیمت منطقی هرکیلوگرم پسته بسته به جنس ،نوع ،اونس و محل تولید آن از  ١١٠هزار تا  ٢٤٠هزارتومان متغیر است.

محمد نبی حبیبی در نقد سخنان متناقض مسئوالن راجع قیمت ارز:

مسئولکاهشفاجعهآمیز ارزش پول ملی
کیست؟

دبیرکل حزب موتلفه اسالمی در نقد
سخنان متناقض مسئولین راجع قیمت ارز گفت:
رئیس جمهور به این سوال پاسخ دهد که باالخره
مسئولیت ارز ۴۲۰۰تومانی که یکی از عوامل بهم
ریختگی قیمت ارز و گرانی کاالها شد با کیست.
به گزارش اقتصاد ســرآمد به نقل از حوزه جامعه
خبرگزاری تقریب ،محمدنبــی حبیبی دبیرکل
حزب موتلفه اسالمی در پایان نشست دبیران حزب
اظهارکرد:واقعاًمردمسوالمیکنندچهکسیوضع
ارزی کشور را به این صورت درآورد و این تصمیم
گیرینادرستبهعهدهکیستوچهافرادیمسئول
کاهش فاجعه آمیز ارزش پول ملی هستند؟

وی با اشاره به پائین آمدن قیمت ارز خاطر نشان
کرد :قیمت کاالها که برخی از آنها پیش از دو برابر
شده است با این کاهش قیمت ارز هم پائین نیامد و
فشار فراوان همچنان بر روی دوش خانواده های کم
درآمد است .دبیرکل حزب موتلفه اسالمی گفت:
دستگاههای نظارتی باید پاسخگویی ضعف برخورد
باعاملیناینگرانیهاباشند.
حبیبیهمچنیناقداماتاخیربانکمرکزیرابرای
پائین آوردن قیمت ارز قابل توجه دانست.
وی در مورد اظهارات اخیر آقای ظریف در مجمع
عمومی حزب ندای ایرانیــان گفت :با وجودی که
آقای ظریف در مواردی در گذشته مطالبی جناحی
مطرح کردهاند ولی توصیه میکنند از طرح مسائل

ت خارجی خودداری شود .رعایت
جناحی در سیاس 
این توصیه در مواردی صحیح اســت ولی به آقای
ظریف باید متذکر شد که اگر ثابت شد در مورد یا
مواردی یک جناح سیاسی حرف انقالب و نیروهای
انقالبی را مطرح کرد باید وزارت خارجه و شخص
آقایوزیرهمآنراتائیدکنند.دبیرکلحزبموتلفه
اسالمی افزود :مدتی است که آقای رئیس جمهور
و وزیر امورخارجه در سخنرانیها ضرورت قطعی
مقابلهصریحباسیاستهایآمریکادرایرانرامطرح
میکنند که این را باید بــه فایل نیک گرفت .ما به
آقایان یادآوری میکنیم دولتمردان درنده خوی
آمریکا تاکنون کاری که علیه ایران نکردهاند درواقع
نتوانستهاند نه اینکه نخواستهاند .بین دولتمردان

دبیر انجمن واردکنندگان الستیک:

افزایش  ۱۵درصدی قیمت الستیکهای وارداتی

دبیر انجمن واردکنندگان الســتیک گفت :وقتی
کشــور ما نیاز به  ۱۵۰هزار تن واردات دارد و به هیچ عنوان
صنایع داخلی نمیتواند آن را تامین کند بر چه اساس تعرفهها
را به ایــن میزان افزایــش دادند .اکنــون  ۴۰درصد مصرف
الســتیک ســواری  ۸۰درصد اتوبوســی و کامیونی و ۱۰۰
الستیک ماشــینهای راهسازی و فوق راه ســازی از طریق
واردات تامین میشود.
ســیدمحمد میرعابدینی در خصوص نیاز کشور به الستیک
خودرو به ایلنا گفت :بنا بر آمار ارائه شده از سوی پلیس راهور
جدا از خودروهای نظامی و انتظامی ما بیش از  ۲۰میلیون و
 ۳۰۰هزار خودرو در کشــور داریم که با استانداردهای بین
المللی نیازمند ساالنه  ۴۰۰هزار تن الستیک خودرو در انواع
سواری ،اتوبوسی و کامیونی هستند.
دبیر انجمن واردکنندگان الستیک ادامه داد :در حال حاضر
تولید داخل کشور  ۲۵۰هزار تن است و ما بقی نیاز کشور یعنی

 ۱۵۰هزارتن تماما از طریق واردات از کشورهای صاحب سبک
مانند آلمان -ایتالیا-فرانسه-چین-کره-ژاپن-تایلند-هند و...
به غیر از آمریکا صورت میگیرد.
وی اظهار داشــت :حدود  ۳۰درصد بازار کل الستیکهای
جهان در اختیار چین است و در کشور ما نیز اصلیترین بازار
را در اختیار دارد.
میرعابدینی در خصوص قیمت جدید دالر و تاثیر آن بر بازار
الستیک کشور گفت :از سوی دولت قیمت دالر برای واردات
 ۴۲۰۰تومان اعالم شده اما هنوز هیچ وارداتی صورت نگرفته و
اینکه فرمول چگونه خواهد بود در هالهای از ابهام است اما نکته
مهم آن است که برخی فکر میکنند این قیمت تماما به نفع
واردکننده شده است.
وی درباره تعرفه واردات الســتیک گفت :بــا توجه به اینکه
اختالف بین تایر ایرانی با تایر چینی ۲۰درصد بود ولی تعرفه
تایر سواری امســال از  ۳۲درصد به  ۴۰درصد افزایش یافته
و تعرفه الستیک اتوبوســی و کامیون نیز از  ۲۰درصد به ۲۶
درصد رســید .ضمن آنکه تا پیش از این گمرک با احتساب
دالر  ۳۸۰۰تومانی از ما هزینــه میگرفت اما االن با توجه به
افزایش قیمت رسمی دالر هزینه ما نیز افزایش پیدا کرده و از
این به بعد با دالر ۴۲۰۰تومانی محاسبه خواهد شد .همین امر
سبب شده که ما در آینده افزایش قیمت حداقل  ۱۵درصدی
داشته باشیم.
دبیر انجمن واردکنندگان الستیک ادامه داد :وقتی کشور ما
نیاز به  ۱۵۰هزار تن واردات دارد و به هیچ عنوان صنایع داخلی
نمیتواند آن را تامین کند بر چه اساس تعرفهها را به این میزان
افزایش دادند اکنون  ۴۰درصد مصرف الستیک سواری۸۰ ،

عضو کارگری شورای عالی کار:

بسته حمایتی جای افزایش مزد را نمیگیرد

عضــو کارگری شــورای عالــی کار از عدم
برگزاری جلسه شورای عالی کار انتقاد کرد و گفت :از
مطالباتمان عقبنشینی نخواهیم کرد.
به گزارش اقتصاد ســرآمد به نقل از ایلنا ،بیش از یک
ماه اســت که کارگران منتظر برگزاری جلسه شورای
عالی کار با موضوع «ترمیم دستمزد» هستند؛ در نیمه
شهریور ماه کمیته دستمزد بر لزوم ترمیم  ۸۰۰هزار
تومانی دستمزد صحه گذاشــت اما شورای عالی کار
تاکنون از اجرایی کردن این تصمیم که به اعتقاد فرامرز
توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها)
دیگر محاســباتش چندان قابل استناد نیست و امروز
نرخ عقبماندگی دســتمزد از یک میلیون تومان نیز

گذشته ،سرباز زده است.
علی خدایی (نماینده کارگران در شورای عالی کار) با
انتقاد از این تعلل میگوید :پیش از این با این بهانه که
وزارتخانه ،وزیر ندارد و با سرپرست اداره می شود ،از
اجرای قانون طفره میرفتند ولی اکنون بیش از یک
ماه از ارسال درخواست برگزاری جلسه در زمان وزارت
وزیر جدید کار گذشــته اما هنوز خبری از تشــکیل
جلسه نیست و هیچ پاسخ روشــنی به ما نمایندگان
کارگران نمیدهند.
وی با تاکید بر اینکه اجرای مــاده  ۴۱قانون کار ،یک
الزام صد درصدیســت ،میگوید :تعلل در برگزاری
جسات شــورای عالی کار تخلف از مواد  ۱۶۸و ۱۶۷

درنده خوی حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه
آمریکا نیز هیچ تفاوتی وجود ندارد.
حبیبی گفــت :ما در سیاســت خارجــی باید از
دیپلماسی التماسی ،که قبال خیلی رایج شده بود،
فاصله بگیریم تا اوضاع خارجــی در ریل انقالب
حرکت کند .در سیاســت اقتصادی نیاز داریم به
اقتصاد مقاومتی عمل کنیم تا از این آشــفته بازار
بیرون بیاییم .وی با اشاره به سخنان حسن رحیم
پور ازغدی در نماز جمعه تهران ،اظهار کرد :آقای
ازغدی پرسشهای مهمی را در حوزه شورای عالی
انقالب فرهنگی مطرح کرد که مسئولین سه قوه و
بویژه رئیس جمهور که رئیس شورای عالی انقالب
فرهنگیاستبایدپاسخدهد.دبیرکلحزبموتلفه
اســامی تاکید کرد :باید معلوم شود چرا برخی از
مصوبات شــورا برای اجرا به دستگاههای اجرایی
ابالغنمیشود؟بایدمعلومشودچهدستگاههاییدر
اجرایمصوباتشورااخاللمیکنندامادرعینحال
برایاجرایکنوانسیونهایخارجی،کهدرنهادهای
قانونیکشور محل مناقشهو غیر قانونی است،پیش
قدممیشوند .حبیبیبهسخناناخیررئیسجمهور
در نقد پیوستن به معاهده پاریس اشاره کرد و گفت:
رئیسجمهور که با این معاهده مخالف است روند
تصویب قانونی آن در مجلس و شورای نگهبان را
طی نکرده است؛ چه کسانی دارند معاهده پاریس
را در ایران عملیاتی میکنند.
وی گفت :مطابــق نظر کارشناســان تعهدات ما
در معاهده پاریس باعث میشــود که ما از توسعه
اقتصادی کشور عقب بیفتیم و میلیاردها دالر زیان
ببینیم ،آن هم به بهانه گازهای گلخانهای!
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی تصریح کرد :عجیب
اســت نقد رئیسجمهور به معاهــده پاریس در
روزنامههای اصالحطلب سانسور میشود .معلوم
نیست جایگاه این روزنامهها در پشتیبانی از منافع
ملی و حتی ادعای طرفداری آنها از رئیسجمهور
کجاست.دبیرکل حزب موتلفه اسالمی در پایان
شهادتآیتاهللمفتحراتبریکوفقدانشراتسلیت
گفت و اظهــار امیدواری کرد پس از  ۴۰ســال از
وحدت حوزه و دانشگاه گام های عملیتری برای
نزدیکی این دو نهاد برداشته شود.

درصد اتوبوسی و کامیونی و  ۱۰۰درصد الستیک ماشینهای
راهسازی و فوق راه سازی از طریق واردات تامین میشود.
شایان ذکر است درحال حاضر در برخی از سایزهای سواری
اصال هیچ تولید داخلی نداریم و همچنین فقط یک کارخانه
داریم که الستیکهای اتوبوسی کامیونی رادیال تولید میکند
که فقط ۲۰درصد درصد از نیاز کشور را تامین کند.
میرعابدینی با اشاره به آمار ارائه شده از سوی گمرک گفت:
در سال ۹۴و ۹۵ما  ۱۰۸هزار تن واردات رسمی داشتیم و در
ســال  ۹۶این رقم به  ۱۲۶هزار تن رسید که این یعنی حجم
قاچاق کمتر شده است اما نگرانی انجمن این است که با اعمال
تعرفههای جدید و افزایش هزینهها بازار به سمت کاالی قاچاق
تمایل پیدا کند زیرا با این تعرفه و هزینهها ،قاچاق کامال صرفه
اقتصادی دارد.
دبیر انجمن واردکنندگان الســتیک گفت :با ادامه این روند
هم تولیدکننده داخلی و هم واردکننده رســمی با مشکالت
متعددی مواجه خواهند شد.
وی ادامه داد :این حق تمام کشورهاست که از ابزار تعرفه برای
کمک به تولید داخل خود استفاده کنند اما این ابزار نیز در تمام
دنیا مدت زمان مشخصی دارد و تا آن زمان باید تولیدکننده
خود را با تعرفههای جهانی که چهار درصد اســت و از لحاظ
قیمت و کیفیت نیز هماهنگ کند اما متاسفانه این اتفاق در
کشــور ما صورت نگرفته و همواره تولیدکنندگان به دنبال
افزایش تعرفه بوده و هستند.
دبیر انجمن واردکنندگان الستیک اظهار داشت :در منطقه
میتوان گفت هیچ کارخانه الستیکسازی وجود ندارد ،اما ما
نتوانستیم بیشتر از پنج درصد صادرات داشته باشیم.
وی تصریح کرد :امروز قدرت خرید مردم کمتر شــده است
و ســعی میکنند با حداقل هزینهها زندگی خود را بگذرانند
و اکنون با افزایش قیمت الســتیک خارجی و داخلی زمان
تعویض الستیک طوالنیتر شــود که این امر میتواند بسیار
خطرناک باشد.
قانون کار اســت .وزارت کار «بایســتی» درخواست
برگزاری جاسه سهجانبه را در کوتاهترین زمان ممکن
محقق نماید.
خدایی میافزاید :اگر نخواهند به قانون تمکین کنند
و با ترمیم دســتمزد مخالفت کنند ،ما نیز در جلسات
مزدی آخر سال ،کوتاه نخواهیم آمد و به افزایشی کمتر
از سبد معیشت محاسبه شده ،رضایت نخواهیم داد.
عضو کارگری شورای عالی کار تاکید میکند :مخالفت
کارفرمایان با ترمیم دستمزد عجیب نیست اما دولت
باید وجه بیطرفی خود را حفظ کرده و براساس اصول
قانون اساســی ،حامی حقوق فرودســتان و کارگران
باشد.
او در پایان اضافه میکند :به هیچ عنوان از مطالباتمان
عقبنشینی نخواهیم کرد و نمیتوانند با ارائه طرحهای
ناکارآمدی مثل «بستههای حمایتی» ما را از پیگیری
ترمیم دستمزد منصرف کنند.

تحلیل
اخبار
بانک مرکزی اعالم کرد؛

کاهش قیمت ُخردهفروشی  ۴گروه
موادخوراکی

بانک مرکزی خالصه نتایج گزارش متوسط قیمت
خُ ردهفروشــی برخی از مــواد خوراکی در هفتــه منتهی به
شانزدهم آذر ماه را اعالم کرد که طی آن قیمت  ۶گروه نسبت
به هفته قبل از آن افزایش و  ۴گروه کاهش یافت.
 ،براســاس اعالم بانک مرکزی ،در هفته منتهی به شانزدهم
آذر ماه نرخ لبنیات  ۴.۹درصد ،تخم مرغ  ۴.۶درصد ،برنج ۰.۴
درصد ،گوشت قرمز  ۵.۳درصد ،گوشت مرغ  ۰.۷درصد و چای
 ۰.۲درصد نسبت به هفته قبل افزایش و نرخ حبوب  ۰.۵درصد،
میوههای تازه  ۱.۶درصد ،سبزیهای تازه  ۰.۹درصد و قند و
شکر  ۰.۱درصد کاهش یافت .قیمت روغن نباتی نیز ثابت بود.
لبنیات و تخم مرغ
در هفته مــورد گــزارش در گــروه لبنیات قیمت ماســت
غیرپاستوریزه نســبت به هفته قبل معادل  ۱.۸درصد ،ماست
پاستوریزه  ۱۲.۷درصد ،پنیر غیرپاستوریزه  ۱.۷درصد و پنیر
پاستوریزه  ۳.۱درصد افزایش داشت و بهای سایر اقالم بدون
تغییر بود .قیمت تخم مرغ معــادل  ۴.۶درصد افزایش یافت و
شانهای  ۱۳۸هزار تا  ۲۵۰هزار ریال فروش میرفت.
برنج و حبوب
در این هفته در گروه برنج ،بهای برنــج وارداتی غیرتایلندی
معادل  ۰.۴درصد و برنج داخله درجه یک و درجه دو به ترتیب
 ۰.۲درصد و  ۲درصد افزایش داشــت .در گروه حبوب قیمت
لوبیا چیتی معادل  ۰.۳درصد و لوبیا سفید  ۱.۴درصد افزایش
ولی بهای سایر اقالم بین  ۰.۲درصد تا  ۱.۵درصد کاهش یافت.
میوهها و سبزیهای تازه
در هفته مورد بررســی ،در میادین زیر نظر شهرداری پرتقال
درجه دو و هندوانه عرضه کمی داشــت .ســایر اقالم میوه و
سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر
میوهفروشیها متفاوت بودند ،به نرخ مصوب سازمان میادین
میوه و ترهبار عرضه میشد .میوهفروشیهای سطح شهر اقالم
میوه و ســبزی تازه را عرضه میکردند که در گروه میوههای
تازه قیمت ســیب قرمز معادل  ۲.۷درصد ،پرتقال درجه یک
 ۰.۸درصد ،گالبی  ۰.۳درصــد ،هندوانه  ۱۱.۵درصد و کیوی
 ۱.۳درصد افزایش ولی بهای ســایر اقالم بیــن  ۰.۶درصد تا
 ۱۲.۵درصد کاهش داشت .در گروه ســبزیهای تازه قیمت
پیاز معادل  ۲.۹درصد و سبزیهای برگی  ۱.۵درصد افزایش
ولی بهای سایر اقالم بین  ۰.۶درصد تا  ۴.۱درصد کاهش یافت.
گوشت قرمز و گوشت مرغ
در هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند معادل  ۶درصد،
گوشت تازه گاو و گوساله  ۲.۶درصد و گوشت مرغ  ۰.۷درصد
افزایش داشت.
قند ،شکر ،چای و روغن نباتی
در این هفته بهای چای خارجی معــادل  ۰.۲درصد و روغن
نباتی جامد  ۰.۱درصد افزایش ولی قیمت شــکر  ۰.۳درصد
کاهش یافت .بهای قند و روغن نباتی مایع ثابت بود.
تغییرات یکساله
متوسط قیمت خرده فروشی در هفته منتهی به شانزدهم آذر
ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان میدهد
که نرخ لبنیــات  ۶۶.۵درصد ،تخم مــرغ  ۶۱.۵درصد ،برنج
 ۲۳.۸درصد ،حبوب  ۱۴.۴درصد ،میوههای تازه  ۵۳.۸درصد،
ســبزیهای تازه  ۳۷.۱درصد ،گوشــت قرمز  ۴۸.۲درصد،
گوشت مرغ  ۴۴.۱درصد ،چای  ۲۳.۲درصد ،روغن نباتی ۴۳.۸
درصد و قند و شکر  ۳۹.۸درصد افزایش یافته است.

تالش برای مهار گرانی لجام گسیخته قیمت
مسکن
وزیر راه و شهرســازی گفت:از طریق تعادل بخشی
به عرضه و تقاضای مســکن میتوانیم گســترش گرانی لجام
گسیخته را جبران کنیم.
به گزارش اقتصاد ســرامد به نقــل از افکارنیوز ،محمد
اســامی در خصوص برنامه وزارت راه و شهرســازی به
منظور ســاماندهی بازار مســکن ،گفت :برای ساماندهی
بازار مسکن اساســا وظیفه وزارت راه و شهرسازی تعادل
بخشی به بازار عرضه و تقاضا به ویژه برای اقشار متوسط
و کمدرآمد است.
وزیر راه شهرسازی با بیان اینکه در گام نخست برنامه احداث
400هزار واحد مســکونی را در دســتور کار داریم که هفته
گذشــته با حضور رئیس جمهور رونمایی شــد ،تصریح کرد:
100هزار واحد از 400هزار واحد مســکنهای در دستور کار
در شهرهای باالی 150هزار نفر و 100هزار واحد در بافتهای
فرســوده و 200هزار واحد دیگر در شــهرهای جدید احداث
میشود.
احــداث واحدهای جدید مســکونی در کنار تکمیل
پروژههای مسکن مهر
اســامی در پایان با تاکید بر اینکه احــداث واحدهای جدید
مســکونی در کنار تکمیل پروژههای مســکن مهر،به جریان
تولید مسکن در کشور شتاب میبخشد ،عنوان کرد :از طریق
تعادل بخشــی به عرضه و تقاضای مسکن میتوانیم گسترش
گرانی لجام گسیخته قیمت مسکن را که تنها ناشی از تالطم
های اقتصادی اخیر نیست و نتیجه کمبود عرضه مسکن است
را جبران کنیم.

