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»شهروند« دالیل گرانی وکمبود برخی محصول های  کشاورزی در بازار را بررسی کرد

 شوک های پی درپی بازار میوه وتره بار
 در مدیریت منفعل بازار 
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مریم شکرانی- شهروند| ش��وک قیمتی در بازار 
محصوالت کشاورزی ادامه دارد. حاال بعد از نایاب شدن 
سیب زمینی و 12 هزار تومانی شدن لیموترش، قیمت 
گوجه فرنگ��ی در بازار تهران، ناگه��ان از 1500 تومان 
به 8 هزار تومان رس��یده که البته این داستانی تکراری 
برای مصرف کنندگان ایرانی است. یک روز پیاز کیمیا 
می شود و روز دیگر کمبود سیب زمینی بیداد می کند. از 
بازار سبزی و صیفی جات که بگذریم نارنگی هم حداقل 
20 درصد افزایش قیمت داشته است. این در شرایطی 
است که تا ماه گذشته موز 2 هزار تومانی به 8 هزار تومان 
رس��یده بود و کمی پیش تر از آن و درس��ت در آستانه 
عید نوروز قحطی سیب آمد و یک سین از هفت سین 
نوروز، این بار با قیمتی گزاف به س��ر سفره بزرگترین 
جشن ایرانی ها نشست. در این میان ماجرای نوسانات 
شدید قیمتی در بازار محصوالت کش��اورزی هر بار با 
توجیهی، به هم پیچیده شده و تمام می شود و دوباره 
در مدت کوتاهی این ش��وک قیمت��ی برای محصولی 
دیگر تکرار می شود. یکبار سرما به باغ مرکبات شهریار 
می زند و میوه را می خش��کاند و روز دیگر بازی دالل ها 
برداشت سیب از باغ های دماوند را از توجیه اقتصادی 
می اندازد و محصول را س��ر درخت پالسیده می کند. 
یک روز س��یب زمینی در انبارها می گن��دد و خوراک 
دام می شود و روز دیگر مس��ئوالن وزارت کشاورزی با 
مقامات پاکستانی وارد مذاکره می شوند تا سیب زمینی 
موردنیاز مردم را از کش��اورزان خارجی تأمین کنند و 

حاال داستان، داستان گوجه فرنگی است. 
 تفاوت 7400 تومانی قیمت
 از زمین کشاورزی تا بازار 

»حس��ین مهاج��ران«، رئی��س اتحادی��ه می��وه و 
سبزی فروشان تهران درباره علت کمبود گوجه فرنگی 
می گوید: در آبان هر س��ال گوجه فرنگی های شهری و 
گلخانه ای تمام می شود و باید منتظر رسیدن بارهای 
میوه از مزارع روستایی شد.  وی اضافه می کند: تا چند 
روز آینده ب��ار گوجه فرنگی از بندرعباس می رس��د و 
قیمت ها کمتر می شود. از اواخر آذرماه که گوجه فرنگی 
چابهار به تهران می رس��د، این محصول در بازار فراوان 
ش��ده و قیمت ها دوباره به 1500 توم��ان بازمی گردد. 
مهاجران پیش از این به سرمازدگی مزارع گوجه فرنگی 
جیرفت اش��اره ک��رده و گفته بود ای��ن موضوع باعث 
دیررسی محصول ش��ده و به کمبود آن در بازار دامن 
زده است. این در ش��رایطی است که »مجتبی شادلو«، 
رئیس اتحادیه باغداران کشور معتقد است سرمازدگی 
آن قدر شدید نبوده است که به کمبود گوجه فرنگی در 
بازار منجر ش��ود و مجموعه ای از عوامل در گرانی این 
محصول دخیل است. شادلو، افت تولید گوجه فرنگی را 
ناش��ی از به صرفه نبودن کشت آن می داند و می گوید: 
کش��ت گوجه فرنگی در نیم��ه دوم  س��ال در مناطق 
گرمس��یری مانند خوزس��تان، هرمزگان، سیستان و 
بلوچستان و... انجام می ش��ود و مسافت طوالنی بین 
بازار هدف تا مزارع تولید کننده باعث می ش��ود کرایه 

حمل ونقل قیمت نهایی محصول را باال ببرد.
به گفته کشاورزان هرکیلوگرم گوجه فرنگی درحال 

حاضر تنها با قیمت 600 تومان از کش��اورز خریداری 
می شود و اختالف قیمت عرضه در بازار مصرف تا قیمت 
خرید از کش��اورز مربوط به هزینه حمل ونقل و س��ود 
دالل ها و واسطه هاست. بنابراین هرکیلو گوجه فرنگی از 
سرزمین کشاورزی تا زمانی که به دست مصرف کننده 

برسد 7400 تومان افزایش قیمت پیدا می کند.
کمبود گلخانه عامل اصلی 
نوسانات قیمتی در بازار 

سناریوی کمبود گوجه فرنگی 
در بازار تهران،  سال گذشته در ماه 
اردیبهش��ت رخ داد و قیمت آن را 
به 3 تا 6 هزار تومان رساند. »حسن 
خدنگی«، مسئول دفتر سبزی و 
صیفی وزارت کشاورزی دراین باره 
به فارس گفته بود: به دلیل سرمای 
منطق��ه جیرف��ت و همین طور 
بارندگی شدید در جنوب کرمان، 
محصول گوجه فرنگ��ی به موقع 
رنگ نگرفته و به بازار عرضه نشده 
است. عالوه بر این کندی سیستم 
حمل ونقل نیز مزید برعلت شده و 

به گرانی گوجه فرنگی در بازار دامن زده است.  
خدنگی با اش��اره به این که راهکار حل این مش��کل 
توسعه گلخانه هاست تأکید کرده بود: در مقطعی از  سال 
محصولی در منطقه سردسیر تولید نمی شود و فاصله 
رسیدن این محصول از مناطق گرمسیر به بازار باعث 
ایجاد خأل ش��ده و به کمبود آن در بازار منجر می شود. 
براین اس��اس راهکار این مش��کل توسعه گلخانه های 
تولید س��بزی و صیفی در کشور اس��ت. این درحالی 
است که در  سال 92 سطح زیر کشت گلخانه های تولید 

سبزی و صیفی تنها 380 هکتار بوده است. 
 شوک های مداوم قیمتی در بازار 

هیچ توجیهی ندارد
از گوجه فرنگی ک��ه بگذریم، چنین مش��کلی در 
بس��یاری از محصوالت پرتقاضا در ب��ازار وجود دارد. 

برهمین اس��اس علت کمب��ود نارنگی در ب��ازار به 
سرمازدگی باغ های مرکبات اطراف تهران ربط داده 
شده و گفته ش��ده که گرانی موز نیز به ناهماهنگی و 
اختالل در واردات این محصول مربوط بوده است. این 
در شرایطی اس��ت که مسئوالن اتحادیه های صنفی 
کش��اورزی چند ماه پیش علت کمبود سیب زمینی 
را رویگردانی کشاورزان از کشت 
این محص��ول اع��الم کردند. در 
این بین اما، کارشناس��ان فارغ از 
علل کمبود دوره ای محصوالت 
کش��اورزی در بازار، شوک های 
قیمتی ایجاد ش��ده را ناش��ی از 

سوءمدیریت مسئوالن می دانند.
ابون��وری«،  »عباس��علی 
کارش��ناس اقتصاد کش��اورزی 
دراین باره به »شهروند« می گوید: 
علت کمب��ود عرضه محصوالت 
کش��اورزی هرچ��ه که باش��د، 
نمی توان��د ش��وک های قیمتی 
مداوم در بازار را توجیه کند و این 
موضوع نشان از ضعف مدیریتی 

در بدنه وزارت جهاد کشاورزی است. 
او در ادامه تأکید می کند: به طور معمول مسئوالن 
برای کمبود محصوالت کشاورزی در بازار به 2دسته 
علت اش��اره می کنند. یکی علل طبیعی است که در 
اقتصاد کش��اورزی به آن عوام��ل نااطمینانی تولید 
می گویند و دسته دیگر مس��ائل مربوط به مدیریت 
تنظیم بازار است که ش��امل دالیلی مانند مشکالت 
حمل و نقل، رعایت نکردن الگوی کش��ت توس��ط 
کش��اورزان و... می ش��ود. در بخ��ش عل��ل طبیعی 
معموال یخبندان هایی که بتواند حجم قابل توجهی 
از محص��والت کش��اورزی را از بی��ن بب��رد یا حمله 
پیش بینی نشده آفات به ندرت اتفاق می افتد و شاید 
بتوان دوره رخ��داد آن را هر 10 س��ال یکبار تعریف 
کرد. به گفته وی، سایر عوامل طبیعی نیز نمی تواند 

توجیه کننده شوک های قیمتی به بازار باشد زیرا یک 
مدیر کشاورزی باید براساس ش��ناختی که از اقلیم 
طبیعی تحت مدیریت خود دارد و مطالعات شناخت 
و آفات منطقه، تولید و واردات را برنامه ریزی کند. اما 
درباره علل مربوط به تنظیم بازار، ضعف های مدیریتی 
آشکارتر است. بنابراین از نظر کارشناسی شوک های 
مداوم در بازار محصوالت کشاورزی نمی تواند توجیه 

منطقی داشته باشد.
کشاورزان بدون برنامه می کارند 

عالوه ب��ر عل��ل طبیعی و س��وء مدیری��ت توزیع 
محصوالت کشاورزی که مهم ترین بهانه های شوک 
قیمتی در بازار محصوالت کش��اورزی ایران به شمار 
می آیند، رعایت نکردن الگوی کشت یکی از مهم ترین 
معض��الت و چالش های بخش کش��اورزی و تنظیم 
بازار به ش��مار می آید. این موضوع به آن معناس��ت 
که کش��اورزان ایرانی از هیچ گونه برنامه ریزی تولید 
براساس نیاز بازار داخلی پیروی نمی کنند و به گفته 
»حس��ن خدنگی« مس��ئول دفتر س��بزی و صیفی 
وزارت کش��اورزی، آنها برنامه ریزی کشت محصول 
را به صورت کامال ش��خصی و براساس قیمت خرید 
محصوالت انجام می دهند. این موضوع س��بب شده 
اس��ت که یک نقطه کویری مانند سمنان و گرمسار 
قطب تولید محص��ول آب بری مانند خربزه ش��ود و 
در ش��رایطی که در تولید هندوانه رتبه چهارم تولید 
در جهان را از آن خ��ود کرده ایم در مورد محصوالت 
اساس��ی مانند دانه های روغنی تا 90 درصد وابسته 
به واردات هس��تیم. همین مسأله بود که در چند ماه 
گذشته باعث ش��د ایران از صادر کننده سیب زمینی 
به وارد کنن��ده آن تبدیل ش��ود و ب��رای تأمین نیاز 
بازار داخلی خ��ود و کنترل قیمت افسارگس��یخته 
این محصول دس��ت به دامان پاکستان ش��ود. زیرا 
در مقاطعی کش��ت مازاد بر نیاز ب��ازار باعث کاهش 
ش��دید قیمت خرید از تولیدکنن��دگان و در نتیجه 
فساد گسترده این محصول ش��د. پس از این رخداد 
کشاورزان از کش��ت س��یب زمینی رویگردان شده 
و کمب��ود ش��دید آن در ب��ازار قیمت ه��ر کیلوگرم 
س��یب زمینی در بازار تهران را به 10 هزار تومان نیز 
رساند. »حبیب برومند«، عضو کمیسیون کشاورزی، 
آب و مناب��ع طبیعی کش��ور با اش��اره ب��ه افزایش 
196 درصدی قیمت سیب زمینی به خانه ملت گفته 
بود: بدون شک این موضوع چیزی جز سوء مدیریت 
نیست. او با اشاره به این که ایران در تولید سیب زمینی 
دارای مزیت است تأکید کرده بود چطور ممکن است 
وزارت جهادکشاورزی انبار مناسبی برای نگهداری از 
این محصول نداش��ته باشد و حجم عظیمی از تولید 
به دلیل رعایت نشدن ش��رایط نگهداری فاسد و بازار 

داخلی با کمبود مواجه شود؟
به گفته ابونوری، کارشناس اقتصاد کشاورزی، در 
این شرایط که اصولی ترین مس��ائل تولید و تنظیم 
بازار کشاورزی رعایت و مدیریت نشده است، هربار با 
کوچکترین تنشی باید منتظر ایجاد شوک قیمتی در 

بازار مصرف بود. 

بازار جهانی

 مایکروسافت
 دومین شرکت بزرگ جهان 

مایکروس��افت که مدت��ی بود جای��گاه خود 
به عنوان دومین شرکت برتر جهان از نظر میزان 
ارزش تجاری را از دس��ت داده بود، موفق شده 
مجددا این عنوان را به دس��ت آورد. فهرس��ت 
ش��رکت رده بندی S&P 500 نش��ان می دهد 
که مایکروس��افت با پشت سر گذاشتن شرکت 
نفتی مش��هور Exxon Mobil توانسته رتبه 
دوم خود را از آن بازپس بگیرد. البته اپل کماکان 
باارزش  ترین ش��رکت جهان محسوب می شود 
و مایکروسافت هنوز نتوانس��ته این عنوان را باز 
هم از آن خود کند. در ح��ال حاضر ارزش مالی 
مایکروسافت در بازار برابر با 408.7 میلیارد دالر 

است.

عکاسی آنالوگ با گوشی های هوشمند
عکاسی به سبک دوران آنالوگ و سپس چاپ 
عکس حین اس��تفاده از گوشی هوشمند رویایی 
اس��ت که با طراحی یک قاب ویژه توس��ط یک 
ش��رکت فرانس��وی ممکن شده اس��ت. شرکت 
نوپای فرانس��وی Prynt به تازگی قابی را برای 
گوشی های هوش��مند عرضه کرده که مجهز به 
یک چاپگر کوچک هم هست. این قاب از طریق 
فناوری بلوتوث به گوشی متصل شده و می تواند 
عکس گرفته شده توسط گوشی را در عرض 50 

ثانیه چاپ کند.

برنامه تلفن همراه برای افسرده ها
به تازگی برنامه تلفن همراهی طراحی شده که 
قادر به بررسی سالمت ذهنی افراد از طریق تجزیه 
و تحلیل مکالمات آنها با استفاده از گوشی است. 
بررسی ها نشان می دهد بیش از 350 میلیون نفر 
در سراسر جهان از افس��ردگی رنج می برند و این 
برنامه شاید بتواند به شناسایی این اشخاص کمک 
کند. محققان دانش��گاه مریلند می گویند برنامه 
یادش��ده هنوز در مرحله تکمیل طراحی است و 
مبنای این کار اثبات این مسأله است که افسردگی 
بر لحن و تن صدای افرادی تأثیر گذاش��ته و آن را 
تغییر می دهد. این تغییرات در صورت تش��دید 
افس��ردگی ش��دیدتر و تندتر بوده و ب��ا طراحی 

الگوهای خاص قابل شناسایی است.

نظر خبر

نمایندگی مجاز اپل در ایران تقلبی از آب درآمد!

مردم: آیا ادعای مجوز وزارت صنعت 
صحت دارد؟!

ش�هروند| درحالي ک��ه »اپل« هن��وز به دلیل 
تحریم ها و قوانین وزارت امور خارجه آمریکا هیچ 
نمایندگي مستقیمي در ایران ندارد، در روزهای 
اخیر یک ش��رکت تعاونی با نص��ب بیلبوردهای 
تبلیغاتی مدعی شد که اولین نمایندگی رسمی 

اپل در ایران است. 
این ش��رکت به این موضوع اکتف��ا نکرده و با 
آوردن ش��ماره مجوز خود ادعا ک��رد به عنوان 
اولین نمایندگی اپ��ل از وزارت صنعت، معدن و 
تجارت مجوز فعالیت دریافت کرده است. هنوز 
مدت زمان زیادی از این موضوع نگذشته است که 
اپل در پاسخ به استعالم خبرنگاران ایرانی اعالم 
کرد که هیچ نمایندگی رسمی در ایران ندارد و 
فروشگاهی با مجوز اپل در ایران تأسیس نشده 
است. این مسأله در شرایطی اتفاق می افتد که 
پیش از این افراد دیگری نیز با عنوان نمایندگی 
اپل در ایران فعالیت می کردند اما وجه تمایز این 
ش��رکت با دیگران ارایه ش��ماره مجوز از وزارت 
صنعت، معدن و تجارت بود. براس��اس قوانین 
بین الملل��ی اپل می توان��د از این ش��رکت ها و 
نمایندگی های تقلبی شکایت و خسارت دریافت 
کند. نظر تع��دادی از مخاطب��ان را به این خبر 

می خوانید: 
کریمیان: برای انتشار یک آگهی ساده ترحیم باید 
ده ها مجوز گرفت. جالب است که عده ای به همین 
راحتی مدعی نمایندگی یک برند مشهور و بزرگ 

دنیا می شوند اما نظارتی وجود ندارد!
ناش�ناس: نظارت داخلی که هیچ! از خبرنگارها 
خواهش می کنیم این تقلبات رو از طریق قوانین 
بین المللی پیگیری کنن تا این متقلبان مجازات 

بشن بلکه اوضاع بازار کمی سر و سامان پیدا کنه.
حمیدی نژاد: اپل نمایندگی غیرمستقیم نمی ده 
و شخصا فروشگاه مستقیم در کشور مقصد دایر 
می کنه. کاش حداقل می فهمیدن ک��ه مردم از 

قوانین برندهای بزرگ به اندازه کافی اطالع دارن.
ناش�ناس: اصناف مردم رو چی ف��رض کردن؟! 
کاش اصناف فهم مش��تری رو ت��ا این حد پایین 

تصور نکنن.
وحید: مج��وز وزارت صنعت جالب��ه! آیا وزارت 
صنعت واقعا مجوز داده و رانتی اتفاق افتاده یا این 

مجوز هم قالبیه؟! 
اعتضادی: اگه مجوز هم قالبی باشه پس چطور 

تبلیغشو کرده اونم در سطح بیلبورد شهری؟!
ناش�ناس: وقتی قیمت هاش چند برابر قیمت 
واقعی محصوالت اپل اس��ت کام��ال واضحه که 

ادعای نمایندگی هم کذبه.
مهدی: یعنی این قدر س��اده می ش��ه ادعاهای 

بزرگ اما دروغ داشت؟
علی: به شرط پارتی میشه در بازار کارهای زیادی 

کرد!
اکب�ری: تقلب در ب��ازار بیداد می کن��ه. بیچاره 

مصرف کننده ها.

  پس از لیموترش و 
سیب زمینی، نوبت گرانی 

گوجه فرنگی شد
 گرانی 7 هزار تومانی 
 هرکیلو گوجه فرنگی 

در مسیر توزیع 
 کارشناسان اقتصادی: 
سوء مدیریت مهمترین 
دلیل شوک قیمتی بازار 

است

نوبرانه

پرسه در بازار

عرضه یک وسیله ابتکاری برای جوشاندن سریع آب

خداحافظی با کتری ها!

هلندی ه��ا به تازگ��ی ی��ک ن��وع دس��تگاه 
الکترومغناطیسی به بازار عرضه کرده اند که قادر 
است در سریع ترین زمان ممکن آب را بجوشاند. 
این وسیله متشکل از یک صفحه تخت و یک میله 
فلزی اس��ت. لیوان آب یا ظ��رف غذا روی صفحه 
تخت قرار می گی��رد و میله فل��زی درون آن قرار 
داده می شود و با برقراری جریان الکترومغناطیسی 
بین میله و صفحه فلزی مایع به سرعت به جوش 
می آید. این دس��تگاه که Miito نام گرفته قادر 
اس��ت عالوه بر کاهش زمان ج��وش مایعات، به 
صرفه جوی��ی در مصرف انرژی نی��ز کمک کند. 
Miito درحال حاضر تجاری سازی نشده و تنها 

به صورت محدود به بازار عرضه شده است.  

مرغ با مصوبه ستاد تنظیم بازار گران شد
محمد یوسفی، رئیس 
انجمن پرورش دهندگان 
مرغ گوش��تی گفت: در 
آخرین جلس��ه س��تاد 
تنظیم بازار قیمت خرید 
گوش��ت م��رغ توس��ط 
شرکت پش��تیبانی امور 

دام در 4 ن��رخ جدید تصویب ش��د و ب��ه 6500 تا 
6800 توم��ان افزایش یافت. او اظهار کرد: س��تاد 
تنظیم بازار در جلس��ه 2هفته پی��ش خود قیمت 
خرید 6100تومانی را برای هر کیلوگرم گوش��ت 
مرغ منجمد اعالم کرد اما با اعتراض و مخالفت ها، 
21آبان ماه 4نرخ جدید را برای خرید گوش��ت مرغ 
منجمد شیرین پک شده با شرایط مختلف را افزایش 
داد. یوس��فی ادام��ه داد: بر این اس��اس نرخ خرید 
هرکیلوگرم مرغ ریز یک کیلوی��ی تا 1/5کیلویی 
تولید خط دو با ش��رایط شرکت پش��تیبانی امور 
دام 7000تومان، هرکیلوگ��رم مرغ تولید خط دو 
یک کیلو و نیم تا یک کیل��و و 800گرمی با همین 

شرایط 6850 تومان تصویب شد.

 2600تومان
هزینه یک وعده ساالد در تهران

تهیه س��االدی ساده 
ش��امل خی��ار، کاهو، 
کلم سفید، کلم قرمز، 
هویج،  گوجه فرنگ��ی، 
روغ��ن  و  لیموت��رش 
زیتون برای شهروندان 
و  26 ه��زار  تهران��ی 

150تومان تمام می ش��ود، ضم��ن این که این 
شهروندان برای تهیه ترشی نیز باید حدودا مبلغ 
15 هزار و 150توم��ان بپردازند. گزارش میدانی 
نیز حاکی از آن است که قیمت آبغوره 500گرمی 
3530تومان، سرکه 2000گرمی 4330تومان، 
روغن زیتون 450 سی سی 14 هزار و 400تومان 
و روغن زیتون 500گرمی 16 هزار تومان اس��ت. 
عالوه بر این، هر شهروند تهرانی برای تهیه ترشی 
شامل بادمجان، پیاز، خیار، سیب زمینی ترشی، 
سیر، کلم سفید، گل کلم، هویج و سرکه نیز باید 
حدودا مبلغ 15 هزار و 150تومان بپردازد، البته 
این به شرطی است که این ش��هروند تمام مواد 
مورد نیاز خود را از میادین میوه و تره بار خریداری 
کند که لوگوی س��ازمان میادی��ن میوه وتره بار 

شهرداری را دارند. 
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گروه های کارگری محاس��بات جدیدی را درباره 
هزینه معیشت خانوار 4نفره انجام داده اند که نشان 
می دهد هزینه ماهیانه یک خانوار 4نفره کارگری )با 
فرض خرید از مراکز دولتی( حدود 2.9 میلیون تومان 
و با قیمت آزاد به 3.3 میلیون تومان می رسد که تنها 
785هزارتومان آن س��هم خوراک و 1.1 میلیون نیز 
سهم مسکن است. به گزارش مهر، در محاسبات انجام 
شده سهم 18قلم کاالی اساسی در سبد هزینه های 
خانوار بررسی ش��د و حس��ین حبیبی، دبیر کانون 
شوراهای اسالمی کار استان تهران در این خصوص 

گفت: قیمت ها براساس نرخ های میادین میوه و تره بار 
و تعاونی محاس��به ش��ده و ماکارونی، سیب زمینی، 
تخم مرغ و قند و ش��کر ب��ا 38 ه��زار و 850 تومان؛ 
کمترین سهم را در س��بد معیشت ماهیانه کارگران 
دارا هس��تند. وی، هزینه ماهیانه گوشت قرمز برای 
یک خانوار 4نفره کارگری را طبق قیمت های میادین 
میوه وتره بار و تعاونی ها 192هزار تومان، هزینه تهیه 
روغن نباتی را 88 ه��زار و 800 تومان، هزینه مربوط 
به خرید ش��یر را 43 هزار و 200 تومان، میوه 61هزار 
تومان و هزینه خرید برنج را نیز 72هزار تومان اعالم 

کرد.  محاسبات تنها مربوط به 18قلم کاالی مصرفی 
خانوار می ش��ود که همگی در بخ��ش خوراکی قرار 
می گیرد، کارگران در جدول دیگری سهم 12هزینه 
اصلی خانوارهای کارگری کش��ور را محاسبه و ارایه 

کرده اند.
براس��اس این ج��دول، هزینه یک خان��وار 4نفره 
کارگری در آبان ماه 93 طبق قیمت های دولتی مانند 
خرید از میادین میوه وتره ب��ار و امثال آن، 2 میلیون و 
868 ه��زار و 244تومان و هزینه کارگران براس��اس 
نرخ ه��ای آزاد بازار نیز 3 میلی��ون و 298 هزار و 688 

تومان اس��ت. این در حالی است که حداقل دستمزد 
 سال جاری کارگران تنها 609 هزار تومان است و وزیر 
کار نیز اخیرا متوسط دریافتی کارگران در  سال جاری 

را یک میلیون تومان اعالم کرده است.
اخیرا نیز مرکز آمار ایران هزینه یک خانوار شهری 
کش��ور را یک میلیون و 822 هزار تومان اعالم کرده 
است. مجموع محاسبات ارایه ش��ده از سوی مراجع 
کارگ��ری و همچنین مرکز آمار ایران نش��ان دهنده 
فاصله معنادار دریافتی نیروی کار کشور با هزینه های 

واقعی است.

با فرض خرید از مراکز دولتی و برای خانواده 4نفره: 

هزینه خانوار کارگری 3 میلیون تومانی شد


