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افزایش قیمت خودرو در بازار که از 

خودرو
نخستین روزهای سال جدید شتاب 
گرفته، با شروع اردیبهشت نیز ادامه 
یافته و در 6روز گذشته این بازار شاهد قیمت های 

جدید و ثبت رکوردهایی غیرقابل پیش بینی بود.
 رشــد قیمت اگرچه در تمــام انــواع و مدل های 
خودرو مشاهده می شود، اما شتاب افزایش نرخ در 
پرفروش ها بسیار بیشتر است؛ به طوری که پراید در 
نخستین روزهای اردیبهشــت 200میلیون تومان 
را پشت سرگذاشت و با قیمت 201میلیون تومان 
آگهی شد. دیگر خودروهای پرفروش هم همچنان 
در حال رشد قیمت هســتند؛ دناپالس اتوماتیک 
مدل1۴01 روز گذشته با قیمت ۴۹۳میلیون تومان 
در بازار خودرو معامله شــد و دنا معمولی 1۴01 به 
۳۸6میلیون تومان رســید. تیبــا هاچ بک پالس تا 
21۳میلیون تومان آگهی شــد. پژو 206 تیپ2 تا 
۳0۳میلیون تومان باال رفت و پــژو 206 تیپ5 به 
۳۳5میلیون تومان رسید. پژو پارس اتوماتیک نیز 
به ۴۴6میلیون تومان معامله شد و تارا اتوماتیک با 
5میلیون افزایش قیمت تا 5۸5 میلیون تومان رشد 

قیمت داشت.

کارشناسانچهمیگویند
کارشناسان معتقدند فاصله زیاد بین عرضه و تقاضا 
قیمت خودرو را باال نگه داشته و شکاف قیمت کارخانه 
تا بازار را هر روز عمیق تــر می کند. به باور آنان رکود 
بازار شب عید که ناشی از انتظار برای توافق هسته ای، 

کاهش نرخ دالر و ورود احتمالی خودروهای خارجی 
به بازار پس از آزادســازی واردات بــود، حاال با ابهام 
روبه رو شده و انتظارات تورمی، جای خود را به شتاب 
برای خرید داده، حاال متقاضیان با یک ماه تأخیر وارد 
بازار شده اند و این به فشار برای افزایش قیمت خودرو 
دامن زده اســت. با این حال برخــی فعاالن صنفی 
معتقدند قیمت های آگهی شده با واقعیت بازار متفاوت 
است. رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان 
خودروی تهران در این زمینه به همشــهری گفت: 
قیمت اعالمی در آگهی ها به ویژه برای خودروهایی 
مثل پراید که از ســال۹۹ تولید نمی شود، قیمتی 

نیست که معامله شود. 
سعید مؤتمنی افزود: کل خودروها نسبت به هفته 
پایانی اسفند بین 10 تا حدود 1۳درصد رشد قیمت 
داشته اند که به افزایش قیمت ارز و عرضه کم خودرو 
از ســال ۹7 بازمی گردد. آمارها نشان می دهد این 
میزان عرضه جوابگوی بازار نیست و این خأل، فاصله 
قیمت بازار با کارخانه برای بعضی از خودروها ازجمله 
206 به 100درصد هم رســیده و یک خریدار 206 
باید 150میلیون تومان بیش از قیمت اصلی برای 

خرید این خودرو در بازار پول پرداخت کند.

دماسنجخریدارانوفروشندگان
این فعال صنفی در پاســخ به این پرســش که آیا 
پرایــد 201میلیونی در بازار خریــدار دارد یا خیر، 
گفت: متقاضیــان، این خودرو را بــا قیمت 1۹6 تا 
1۹۸میلیون تومان خریداری می کنند و به اعتقاد من 

کسی برای پراید 201میلیون تومان نمی پردازد. این 
شرایط برای 206 هم صادق است که قیمت کارخانه 
1۴۹تومان است و در بازار تا ۳01میلیون هم آگهی 
شده ولی خریداران تا 2۹۸میلیون تومان این خودرو 
را خریداری می کنند، یا پژو پارس که قیمت اعالمی 
۳1۴میلیون را هم داشــته اغلب بــا ۴ تا 5میلیون 
تومان اختالف معامله می شــود و نه بیشتر، زیرا در 
بازار خودرو خریدار صف نکشیده و با توجه به وضع 
موجود آنهایی که واقعا احتیاج دارند، خرید می کنند.

به گفته مؤتمنی، در اسفندماه فروشنده بیشتر بود 
چون احساس می کردند مذاکرات به ثمر بنشیند و 
قیمت ارز هم پایین بود اما این طرف سال فروشنده ها 
کم شــده اند و با روند افزایش قیمت، عجله ای برای 
فروش ندارند و اگر فــردا قیمــت ارز کاهش یابد 
دوباره فروشنده بیشتر خواهد شد. رئیس اتحادیه 
فروشــندگان خودرو معتقد است قول  شرکت های 
خودروساز برای افزایش تولید از یک  سو و خبرهایی 
که از احتمال واردات دوباره خــودرو حکایت دارد، 
اخبار مثبتی برای بازار خودرو اســت و می تواند بر 

کاهش قیمت خودرو تأثیر گذار باشد.

آخرینقیمتپرفروشها
رئیس اتحادیه فروشــندگان خودرو تهــران درباره 
قیمت خودروهای پرفروش بازار تا روز گذشته، گفت: 
قیمت پراید 111، حدود 1۹۸میلیون تومان است 
که تا 200میلیون تومان هم آگهی می شــود، پراید 
1۳1، حدود 1۸0میلیون تومان اســت، 206تیپ 2 

مدل 1۴01حدود ۳01 تــا ۳02میلیون تومان هم 
درآگهی ها قیمت خورده ولــی 2۹۸میلیون تومان 
معامله می  شود، ۴05مدل ۹۹ در بازار 275میلیون 
تومان است، پژو SLX ۳10میلیون تومان، پژو پارس 
ســاده ۳12میلیون تومان و پژو پارس TU5 حدود 
۳77میلیون تومان اســت.  در میان مونتاژی ها هم 
جک S5 مدل 1۴01 بــا قیمت ۹۳0میلیون تومان 
و هایما ۹10میلیون تومان آگهی می شود. مؤتمنی 
حداکثر تغییرات قیمت برای انــواع خودروها را زیر 
1۳درصد دانست و افزود: آرشیو قیمت های اسفند تا 
امروز را که مقایسه می کنیم به این نتیجه می رسیم که 
تغییرات قیمت چه برای تولیدات شرکت های داخلی 
و چه مونتاژی ها به 1۳درصد هم نرسیده و بین 10 تا 
1۳درصد بوده است. برای خودروهایی که کم است، 
قیمت های باالیی اعالم می شود اما خریداری نیست.

 آخرین قیمت خودروهای پرفروش در بازار 
نخستین هفته اردیبهشت

قیمت- میلیون توماننام خودرو
201– 198پراید 111
180- 170پراید 131

302- 206298تیپ2 )مدل 1401(
206335تیپ5 )مدل 1401(

275پژو 405)مدل99(
SLX 310پژو

312پژو پارس ساده
TU5 377پژو پارس

S5 930جک
910هایما

خودروهای نجومی
از تابلوی جدید قیمت در بازار خودرو رونمایی شد؛ پراید به 201میلیون و 206تیپ2 به ۳01میلیون تومان رسید

طبق تصمیم اعضای هیأت واگذاری قرار است روش خصوصی سازی  تغییر کند
تغییرنقشهراهخصوصیسازی

یک هفته بعد از انتشــار گزارش عملکرد ۳1۳شرکت 
خصوصی 

 سازی
دولتی که نشان می داد بخش زیادی از این شرکت ها 
زیان ده هستند روز دوشنبه هیأت واگذاری، فهرست 
جدید خصوصی سازی  برای سال1۴01 را تصویب کرد. هنوز مشخص 
نیســت تعداد شــرکت های قابل واگذاری چقدر اســت و کدامیک از 
شرکت های دولتی در این فهرست هستند اما آنطور که عضو ناظر مجلس 
در هیأت واگــذاری خبــر داده قرار اســت شــیوه جدیــدی برای 

خصوصی سازی به کار گرفته شود.
به گزارش همشــهری، هفته قبل برای نخســتین بــار وزارت اقتصاد 
صورت های مالی ۳1۳شرکت دولتی را در سامانه اطالعات ناشران که 
با نام کدال شناخته می شود، منتشــر کرد. بعد از انتشار این اطالعات 
مشــخص شــد تعداد زیادی از شــرکت های دولتی زیان ده هستند. 
بررســی های اجمالی همشــهری نشــان می دهد زیان انباشته فقط 
۳0شــرکت دولتی به 25هزار میلیارد تومان می رســد؛ به طور مثال 
مطابق صورت های مالی منتشر شده زیان انباشته شرکت هواپیمایی 
جمهوری اسالمی ۹هزار و 200میلیارد تومان و شرکت راه آهن 7هزار 
میلیارد تومان است. یا شرکت هایی مانند پشتیبانی امور دام و شرکت 
پست هر کدام یک هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند. بخش زیادی 
از این زیان ها در طول چند سال گذشته ایجاد شده، درحالی که برخی 
از این شرکت ها در همین مدت در فهرست واگذاری ها قرار داشته اند اما 

به دالیلی یا واگذار نشده یا از فهرست خصوصی سازی  حذف شده اند.
به نظر می رسد مقاومت مدیران دولتی بر سر واگذاری سهام این شرکت ها 
و همچنین موانع ساختاری برای فروش سهام آنها، ازجمله نبود بخش 
خصوصی قدرتمند، مانع از واگذاری سهام شرکت های دولتی شده است. 
در چنین شرایطی اما گویا رویکرد وزیر اقتصاد این است که بخشی از 
این شرکت ها خصوصی شوند، به نظر می رسد انتشار گزارش عملکرد 
شرکت های دولتی نیز با همین هدف انجام شده است. بر همین اساس 
این هفته هیأت واگذاری با برگزاری نشستی فهرست جدید واگذاری ها را 
تصویب کرد. گفته شده قرار است روش جدیدی نیز برای خصوصی سازی  
شرکت های دولتی به اجرا در بیاید اما هنوز نام و تعداد شرکت های قابل 
واگذاری مشخص نیست و روشن نیست روش جدید خصوصی سازی  از 

چه الگویی تبعیت می کند.

فهرستجدیدخصوصیسازی
آن طور که دیروز عضو ناظر مجلس در هیأت واگذاری بنگاه های دولتی 
خبر داد: جلسه هیأت واگذاری با حضور احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد 
برگزار شده و در این جلسه فهرست واگذاری ها براساس یک روند جدید 
بسته شده اســت. احمد امیرآبادی فراهانی تأکید کرد: در این نشست 
یک بار دیگر فهرست شــرکت های واگذاری بررسی و مورد تجدیدنظر 
قرار گرفت و در ادامه بسیاری از شرکت های دولتی و مقداری از اموال 
دولت در فهرســت نهایی واگذاری ها قرار گرفتنــد. او با بیان اینکه در 
واگذاری ها تالش شده تا در سال جاری هیچ شرکتی از فهرست نهایی 

هیأت واگذاری خارج نشود، گفت: همه اموال و دارایی های دولتی باید در 
فهرست باشد حتی اگر روند خصوصی سازی  نسبت به آنها انجام نشود. او 
افزود: همچنین سازمان خصوصی سازی  و وزیر اقتصاد به عنوان نماینده 
دولت باید بر روند عملکرد آنها نظارت کند زیرا برخی از این شرکت ها 
زیان ده هستند و باید به سوددهی برســند. از هفته های آینده موضوع 

واگذاری براساس یک روش جدید انجام خواهد شد.

برخیازشرکتهایقابلواگذاری
هنوز از فهرست و اسامی شــرکت هایی که قرار است براساس مصوبه 
هیأت واگذاری در ســال جاری واگذار شوند اطالعاتی در دست نیست 
و تالش های روزنامه همشــهری برای گفت وگو با مســئوالن سازمان 
خصوصی ســازی  و اعضای هیأت واگذاری بی نتیجه ماند اما اطالعات 
دریافتی نشــان می دهد در این فهرست نام شرکت های ایران خودرو و 
سایپا که زیان انباشته آنها از مرز 100هزار میلیارد تومان هم عبور کرده 
نیز دیده می شود. وزارت صنعت از چند ماه پیش اعالم کرده؛ تصمیم 
دارد باقیمانده سهام دولت در 2شرکت بزرگ خودروساز را بفروشد و این 
موضوع حواشی زیادی در بازار سرمایه ایجاد کرده است. پیش تر سازمان 
خصوصی اعالم کرده بود چون ســهام دولت در این دو شرکت به دلیل 
دریافت وام های بانکی در وثیقه بانک است، قابل واگذاری نیست. حاال اما 
به نظر می رسد با مصوبه جدید هیأت واگذاری راه برای واگذاری سهام این 
سایپا و ایران خودرو باز شده است. این موضوعی است که دیروز امیر آبادی 
فراهانی نیز آن را تأیید کرد و گفت:شرکت هایی ازجمله ایران خودرو و 
سایپا در فهرست واگذاری های ســال1۴01 قرار گرفته اند؛ همچنین 
شرکت هایی مانند شرکت زیرساخت توســعه و نگهداری ورزشگاه ها 
مانند شیرودی و مجموعه انقالب، نیشکر هفت تپه از زیرمجموعه وزارت 
جهادکشاورزی و بسیاری دیگر از اموال و دارایی های دولتی در فهرست 

واگذاری سال1۴01 به صورت قطعی قرار گرفته اند.
همزمان با مطرح شــدن این نام ها برای واگذاری در سال جاری دیروز 
مدیرعامل بانک ملی نیز از واگذاری تمام شــرکت های متعلق به بانک 
ملی خبر دادو گفت:شرکت هایی متعلق به بانک ملی چه سودآور و چه 
غیرسودآور در فهرست فروش قرار گرفته اند. محمدرضا فرزین گفت: 
فرایند فروش شرکت های بانک ملی براســاس زمانبندی و با توجه به 
شرایط بازار سرمایه پیش می رود و امیدواریم امسال شاهد فروش چند 

شرکت بزرگ این بانک باشیم.

تغییرروشواگذاری
یکی از موضوعاتی که در طول سال های گذشته مورد اعتراض مقامات 
مسئول، مردم و همینطور کارشناســان بوده روش واگذاری بنگاه های 
اقتصادی است که در مواردی حتی به چالش های اجتماعی منجر شده 
اســت؛ حاال آن طور که عضو ناظر مجلس در هیأت واگذاری بنگاه های 
دولتی گفته است در جریان نشســت هیأت واگذاری قرار شده روش 
واگذاری ها نیز تغییر کند.او در این باره گفــت: مقام معظم رهبری در 
دیدار با کارگزاران نظام از روند واگذاری ها ابراز نارضایتی کردند؛ بنابراین 
موضوع روند واگذاری  اموال و دارایی های دولت در جلسه هیأت واگذاری 
مورد تجدیدنظر قرار گرفت. اکثریت اعضای هیأت واگذاری معتقدند، 
بسیاری از واگذاری ها در سال های اخیر روند درستی را نداشته و بیشتر 
خصوصی سازی ها به سمت رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی و 
سازمان بازنشستگی کشوری و لشکری و... پیش رفته است. نماینده مردم 
قم در مجلس ادامه داد: دولت در این سال ها شرکت ها را از زیرنظر وزارت 
اقتصاد یا نفت خارج کرده و به وزارتخانه دیگری ســپرده است. براین 
اساس مقرر شد، رویه جدیدی برای واگذاری ها در سال جاری پیش بینی 

شود تا واگذاری ها به صورت اصولی و حقیقی انجام شود.

جلیل ساالری
معاون وزیر نفت 

عرضه گازوئیل در روزهایی به ۱۲۰میلیون 
لیتر می رسد که مصرف بخش حمل ونقل 
۶۰میلیون لیتر برآورد می شود؛ دلیل این 
تفــاوت آن اســت کــه قیمــت گازوئیل در 
ایران در مقایســه با کشــورهای همسایه 
یک به ۶۰ اســت و همین موضــوع قاچاق 
را جــذاب کــرده و بخشــی از گازوئیــل 
عرضه شــده در شــهرک های صنعتــی بــه 

اسم روغن سوخته قاچاق می شود.

ارسالن قاسمی 
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون 

از ابتدای ســال تاکنون 3میلیــارد دالر ارز 
۴۲۰۰تومانی به نهاده های دامی تخصیص 
یافته است اما متأسفانه همه  چیز مبهم و 
غیرشفاف اســت. تعداد کســانی که بازار 
نهاده را در دســت دارند به انگشــتان یک 
دست هم نمی رسد، اما متأسفانه اجرای 
سیاست های نادرست ازجمله تخصیص 
ارز ۴۲۰۰تومانی منجر به این شده که این 

افراد بسیار قدرتمند شوند.

پور
ناه

ر پ
 امی

ی/
هر

مش
س: ه

عک

تداومروندکاهشقیمت
گوشتبوقلمون

گوشت بوقلمون در میادین میوه و تره بار 1۳درصد ارزان شد. به 
گزارش همشهری، گوشت بوقلمون که امسال را با افزایش قیمت 
شروع کرد، در هفته های اخیر روند کاهشی در پیش گرفته، در 
آخرین نرخ نامه میادین میوه  و تره بار شهرداری قیمت هر کیلو 
شقه بوقلمون 1۳درصد نســبت به فروردین ماه کاهش یافته 
است. این نوع گوشت طی سال گذشته هم نوسان قیمت داشت 
و در بازه زمانی یکساله تا فروردین امسال درمجموع 1۳درصد 

گران شده بود.

ران با پوست 
و استخوان
61.300
54.400

سینه
با پوست
56.300
50.000

سینه
بدون پوست
70.000
62.000

ران بدون 
پوست
67.500
59.800

ساق با 
پوست

65.000
57.600

شقه زیر 
15کیلوگرم

41.500
36.500

فیله 
بسته بندی

81.200
71.900

مغز ران بدون 
پوست

84.900
75.200

 قیمت
فروردین 1401

 قیمت
اردیبهشت 1401

کیلوگرم/تومان

مربابازهمگرانشد
قیمت مربــا در6 ماه گذشــته با افزایشــی 2۳ تا 
۳0درصدی مواجه بوده اســت. مقایســه قیمت 
مرباهای برندهای مختلف با نرخ های شهریور سال 
گذشــته حاکی از ادامه روند افزایــش قیمت این 
کاال بوده که به نظر می رسد رشــد قیمت شکر در 
این زمینه تأثیر زیادی داشته است. قیمت شکر از 
دی ماه سال گذشته به دنبال حذف معافیت این کاال 
از مالیات ارزش افزوده افزایش یافت. بازار میوه نیز در 

طول سال گذشته شاهد نوسانات تأثیرگذاری بود.

میادین

بازارها

سوپرمارکت

قیمتهابهتومان
شهریور 1400

اردیبهشت 1401
شانا

بالنگ - 310 گرمی
34.000
42.000

شهریور 1400
اردیبهشت 1401

رازک
هویج - 300 گرمی

18.000
20.000

شهریور 1400
اردیبهشت 1401

سحر
هویج - 390 گرمی

16.800
19.800

خوشاب
هویج - 720 گرمی

44.900
48.000

شهریور 1400
اردیبهشت 1401

بهروز
گیالس - 320 گرمی

21.500
22.500

شهریور 1400
اردیبهشت 1401

اصالت
آلبالو - 820 گرمی

49.900
55.000

شهریور 1400
اردیبهشت 1401

بیژن
به - 300 گرمی

18.900
21.500

چهره ها

تاالر شیشه ای

فروش حقوقی

فروش حقیقی

۱۱99

۱۰39

5۰۲۰

5۱8۰

خرید  حقوقی

خرید  حقیقی

ارقامبهمیلیاردتومان

1.525

1.522.5

1.520

1.517.5

1.515

1.512.5

1.510

1.507.5

1.505

روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته
ارقامبههزارواحد

شاخص کل بورس تهران در مبادالت دیروز ۱5هزار و 53۲واحد، 
معادل ۱.۰3درصد رشد کرد و به یک میلیون و 5۲۲هزار و 

78۱واحد رسید. شاخص کل هم وزن هم در مبادالت دیروز با 
۴هزار و 79۶واحد رشد به ۴۱۰هزار و 3۱۰واحد رسید.

در مبادالت دیروز بازار سرمایه، قیمت سهام 
۴۰9شرکت رشد کرد، قیمت سهام ۱8۰شرکت 

کاهش یافت و قیمت سهام 9شرکت هم تغییر نکرد.

ارقامبهدرصد
تراز صعود و نزول در بازار سهام

ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

در مبادالت روز گذشته، سهامداران حقیقی 5هزار و 
۱8۰میلیارد تومان سهام خریدند اما در مقابل حجم 

فروش سهامداران حقیقی به 5هزار و ۲۰میلیارد تومان 
رسید. سهامداران حقیقی دیروز ۱۶۰میلیارد تومان 

نقدینگی تازه وارد بازار سهام کردند.

ارزش بازار سهام

ارزش کل سهام شــرکت های حاضر در بورس و فرابورس 
در مبــادالت روز ۶۶هــزار میلیــارد تومــان رشــد کــرد و بــه 
7۲۰5هــزار میلیــارد تومــان رســید. ایــن بــه معنــای آن 
اســت کــه ارزش دالری کل بــازار ســهام ایــران بــا توجه به 
قیمت روز گذشــته هــر دالر آمریکا در بــازار تهــران که در 
محدوده ۲8هزار تومان دادوستد شد، هم اکنون معادل 

۲57میلیارد و 3۲۰میلیون دالر است.

7220

7200

7180

7160

7140

7120

7100

30فروردین 31فروردین 4اردیبهشت 5اردیبهشت 6اردیبهشت

ارقامبههزارمیلیاردتومان

ارزش معامالت بازار سرمایه

در مبادالت دیروز ۱۲هــزار و ۱97میلیارد تومــان اوراق 
بهادار در بازار سرمایه دادوستد شد که از این میزان، 
۶هــزار و ۲۱9میلیــارد تومان بــه معامالت خرد ســهام 
و بقیــه بــه اوراق بدهــی و معامالت عمــده اختصاص 
یافت. این ارقام نشان می دهد که ارزش کل معامالت 
خرد در دادوستد های روز گذشته نســبت به روز قبل 
۱۰۴7میلیارد تومان معادل ۲۰درصد رشد کرده است.

ارقامبهدرصدمعامالت خرد                      کل معامالت

صعود
نزول

بدون تغییر

34

برتر
آلبالو - 300 گرمی

16.700
22.000

شهریور 1400
اردیبهشت 1401

شهریور 1400
اردیبهشت 1401

66

2

68
30

قیمتگوجهدرمیدانمرکزی،زیر10هزارتومان
رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی گفت: با افزایش عرضه 
گوجه فرنگی از نقاط مختلف، قیمت هر کیلو محصول به کمتر 
از 10هزار تومان در میدان مرکزی رســیده اســت. مصطفی 
دارایی نژاد  قیمت کنونی هر کیلو گوجه فرنگی میناب بندرعباس 
را 7هزار تومان، جیرفت را ۸هزار تومان و کازرون را 10 تا 11هزار 
تومان اعالم کرد . هم اکنون هرکیلو گوجه سبز با نرخ ۳0 تا ۹0هزار 
تومان، توت فرنگی ۴0 تا 60هزار تومان، طالبی 16هزار تومان  و 
هندوانه 5 تا 7هزار تومان در میدان مرکزی و با احتساب حداکثر 

۳5درصد سود در خرده فروشی ها عرضه می شود.

کمبودقطعاتیدکیخودرودربازار
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو گفت: کمبود قطعه در بازار 
باعث رشد 7 تا ۸درصدی قیمت قطعات یدکی خودرو شده است. 
علیرضا نیک آیین با استقبال از طرح برخورد با فروش قطعات 
یدکی قاچاق و تقلبی، افزود: متأسفانه نوع اجرای این طرح ایراد 
دارد و هنوز تالشی برای رفع آن صورت نگرفته است. ۴0درصد 
بازار قطعات یدکی در اختیار برندهای تقلبی است و زمانی که 
این حجم از کاال را از بازار حذف می کنید باید جایگزینی برای آن 
تعریف شود. هر کس جنسی هم دارد به دلیل نداشتن شناسه 

کاال تمایلی به فروش ندارد و بازار با کمبود قطعه روبه رو است.

رشدبیرویهقیمتبرنج
 خبرگزاری فارس نوشــت: قیمت برنج که در ماه های گذشته 
بی محابا افزایش یافته بود با وجود تزریق برنج به بازار همچنان در 
برابر کاهش قیمت ها مقاومت دارد . از سال گذشته پیش از فصل 
برداشــت برنج، قیمت ها آرام آرام رشد کرد و آهسته و پیوسته 
افزایش یافت به طوری که اکنون در بازار، برنج ایرانی درجه یک 
تا کیلویی 100هزار تومان قیمت گذاری می شود. گزارش مرکز 
آمار درباره متوسط قیمت کاالهای خوراکی در بهمن ماه1۴00 
نشان می دهد برنج ایرانی نسبت به سال۹۹ معادل ۹5.۳درصد 
گران شده، قیمت ها دوباره در فروردین هم افزایش یافته و حتی 

از 100هزار تومان هم فراتر رفته است.


