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سقف نرخ بلیت پروازهای اربعین 
۵میلیون تومان تعیین شد

ایرنا- ســخنگوی 
ســازمان هواپیمایــی 
کشــوری گفــت: نرخ 
مصوب بلیــت هواپیما 
بــرای مراســم اربعین 
۱۴۰۰ در مســیر رفت و برگشت تا سقف قیمت 
پنج میلیون تومان تایید شــد. »محمد حســن 
ذیبخش« درباره  نرخ پروازهای اربعین، افزود: با 
توافقی که بین سازمان هواپیمایی و شرکت های 
هواپیمایی انجام شد ســقف قیمت بلیت رفت و 
برگشت هواپیما در مســیرهای منتهی به عراق 

تا سقف قیمت پنج میلیون تومان تعیین شد.
وی ادامــه داد: از امــروز این نرخ بــه به همه 
شــرکت های هواپیمایی ابالغ شــده است و همه 
شرکت های هواپیمایی موظف به فروش بلیت در 

محدوده قیمت اعالم شده هستند.
ذیبخش تاکید کرد: این قیمــت گذاری برای 
پروازهای از تاریخ ۲۸ شهریور تا ۱۰ مهراست و قبل و 
بعد از آن، فروش بلیت بر اساس نرخ های قبلی است.

    
تمدید مهلت دریافت وام جدید 

کرونا تا آذرماه 
وزارت تعاون، کار 
و رفــاه اجتماعی-  با 
تصویب کارگروه مقابله با 
پیامدهای اقتصادی کرونا 
مهلت دریافت وام جدید 
کرونا برای مشــاغل آســیب دیده تا پایان آذر ماه 
تمدید شد. در چهل و نهمین جلسه کارگروه مقابله 
با پیامدهای اقتصادی کرونا که به ریاست محسن 
رضایی، معاون اقتصــادی رئیس جمهوری برگزار 
شد، پیشــنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
برای تمدید زمان وام مشاغل آسیب  دیده از کرونا 
به تصویب رسید. وام جدید کرونا مختص صاحبان 
مشاغل و کسب و کارهای چهار رسته گردشگری، 
فرهنگ و هنر، ورزش و جوانان و حمل و نقل ریلی 
و هوایی است که مهلت ثبت نام آنها تا آخر شهریور 
تصویب شــده بود اما کارگروه مقابله با پیامدهای 
اقتصادی این زمان را ســه ماه دیگر و تا آخر آذر ماه 
تمدید کرد. مهدکودک ها، تاالرها، پارک های آبی 
و شهربازی ها پیش از این جهت بهره مندی از وام 
کرونا به فهرست کســب و کارهای آسیب دیده از 

کرونا اضافه شدند.
    

۵۳۸۰ مرکز غیرمجاز رمز ارز 
شناسایی شد

مدیریت شــبکه 
برق ایران -  مجموع 
کــز  ا مر ت  کشــفیا
غیرمجاز استخراج رمز 
ارز به ۵۳۸۰ مرکز یعنی 
معادل برق مصرفی یک شهر با ۸۰۰ هزار خانوار و 

در حدود دو میلیون جمعیت رسید.
بر اساس اعالم مدیریت شبکه برق ایران، با کشف 
و جمع آوری ۱۵ مرکز غیرمجاز استخراج رمز ارز در 
کشور با ۱۴۳ دستگاه ماینر در روز جاری، مجموع 
مراکز کشف شــده به عدد ۵ هزار و ۳۸۰ رسید. بنا 
بر این گزارش، ظرفیت مصرف این ۱۵ مرکز، ۳۱۴ 
کیلووات اســت که به طور متوسط معادل مصرف 
برق روزانه ۸۵۸ واحد مسکونی برآورد می شود. این 
گزارش حاکی است، تاکنون ۵۳۸۰  مرکز با تعداد 
۲۱۶ هزار و ۷۵۸ دستگاه به ظرفیت ۶۱۲ هزار و ۴۵۹ 

کیلووات در کشور کشف و جمع آوری شده است.
    

انتقاد واردکنندگان برنج از تصمیم 
اخیر ستاد تنظیم بازار

ایســنا- رئیــس 
انجمــن واردکنندگان 
برنج ایران، با بیان اینکه 
عرضه ۱۰۰ هزار تن برنج 
ذخیره احتیاط کشــور 
برای تعدیل قیمت برنج در بازار در زمان ممنوعیت 
فصلی واردات برنج، منجر به تشدید رکود بازار برنج 
داخلی و عرضه برنج توسط شالیکاران زیر قیمت 
تمام شده می شود، راه حل  عملی برای تنظیم بازار 
برنج را کاهش زمان دوره ممنوعیت فصلی واردات 

از چهار ماه به دو ماه عنوان کرد.
اخیرا مدیرعامل شــرکت بازرگانــی دولتی از 
آغاز توزیــع ۱۰۰ هزار تن برنــج تایلندی، هندی 
و پاکستانی در سطح فروشــگاه های زنجیره ای، 

تعاونی های مصرف و اتحادیه ها خبر داده بود.
عباس توکلی، رئیس انجمن واردکنندگان برنج 
ایران در این باره معتقد اســت تصمیم اخیر ستاد 
تنظیم بازار نه تنها به نفع بازار و مصرف کننده نیست 
که با این اقدام تیشه به ریشه بخش خصوصی فعال 

در تجارت برنج زده اند.

خبر اقتصادی
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مهرنوش حیدری

 حاال زمزمه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
حتی در راهروهای مجلس نیز به گوش 
می رسد و خبر نمایندگان درخصوص 
تشکیل کمیته مشــترک میان دولت 
و مجلس برای توقف ســاختار کنونی 
یارانه ها بیانگر اتفاقات تــازه ای در این 

عرصه است. 
حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در حالی 
پیگیری می شود و مدافعان سرسختی در 
دولت و مجلس دارد که بسیاری معتقدند 
در شدیدترین فشارهای تورمی، اقدام 
در این زمینه می تواند ســفره مردم را 
در مضیقه قرار دهد. ارز ۴۲۰۰ تومانی 
در شــرایط فعلی به کاالهای اساسی 
محدودی نظیر نهاده های دامی شامل 
کنجاله سویا، ذرت، جو، دانه سویا ، روغن 

خام و دارو تعلق می گیرد.  
منتقدان معتقدند ارز ۴۲۰۰ تومانی 
عده ای را منتفع کرده و تاثیری در مهار 
قیمت ها نداشته اســت. در مقابل اما 

مدافعان این ارز می گویند قطع پرداخت 
ارز ۴۲۰۰ تومانی در این شــرایط خود 
زمینه را برای ایجاد یــک موج تورمی 

مهیا می کند.
افزایش شدید تورم تحت تاثیر 

حذف ارز 42۰۰ تومانی
یک کارشناس مســائل اقتصادی 
درباره حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: 
هرگونه افزایش نرخ ارز کاالهای اساسی 
باعث تورم خواهد شد و هشدار می دهم 
تبعات تورمــی این اتفاق در شــرایط 

کنونی اصال قابل مهار نیست .
آلبرت بغزیان، در گفت وگو با خبرنگار 
»توســعه ایرانی« تاکید کرد: تعمیق 
بحران های اقتصادی ر باید جدی گرفت. 
تاثیر نرخ ارز در مــورد کاالیی که از آن 
استفاده می شده،  محسوس و مشهود 
خواهد بود و در ســبد معیشتی مردم 

کم درآمد موثر خواهد بود. 
این استاد اقتصاد تصریح کرد: اصال 
هیچ گونه استداللی نمی توان داشت که 
ارز ۴۲۰۰ تومانی به پنج، شش و حتی 

۱۷ هزار تومان و یا بیشتر برسد زیرا این 
مساله دارای آثار غیررفاهی خواهد بود 
و موجب کاهش رفاه مردم خواهد شد. 

وی افزود: اصراری که موافقان حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی دارند به این دلیل است 
که در واقع ُعرضه نظارت بر تخصیص ارز 
را نداشته ایم و سبب توزیع رانت گسترده 
به کسانی که به ارقام و وجوه دسترسی 
داشته اند، شــده ایم و نمی توان از این 
افراد پاسخگویی مطالبه کنیم یا دولت 
جرأت رســیدگی به این موارد را ندارد 
بنابر این اقدام به پــاک کردن صورت 

مساله می کنیم.  
استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی 
بیان کرد: شاید این استدالل مطرح شود 
اگر این افراد تا به حال ســودی برده اند 
از این به بعد نمی خواهیم چنین رانتی 
توزیع کنیم پس باید جلــو ارز ۴۲۰۰ 

تومانی را گرفت. 
احتمال چندبرابر شدن نرخ کاالها 

با حذف ارز 42۰۰ تومانی
او با تاکیــد بر اینکه بــه جای رفع 

مشکل و نظارت نباید تورمی دوباره را 
به کاالهای اساسی تحمیل کرد، ادامه 
داد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش 
مابه التفاوت این نرخ با نرخ نیمایی منتهی 
به چندبرابر شدن قیمت کاالها می شود 
زیرا نرخ ارز نیمایی ثابت نمی ماند و به 
هر حال چند برابر شدن ارز تخصیصی 
به کاالهــای اساســی و دارو جو روانی 

شدیدی را نیز ایجاد خواهد کرد.
 سایه سنگین رانت خواران

 بر سر وجوه ارزی
بغزیان درباره راه های رفع این مساله 
توضیــح داد:  اصال چرا بایــد این کار را 
انجام داد و سپس دنبال راهکار بود؛ زیرا 
اختالف بین ارز نیمایی تا نرخ آزاد قابل 
توجه است و هنوز هدف بانک مرکزی 
نیز در مورد این نرخ مشخص نیست و 
عده ای دوباره تحت عنوان اینکه به دنبال 
وارد کردن کاالهای اساسی  هستند به 
این وجوه دست درازی می کنند و باز آن 

داستان تکرار خواهد شد. 
وی گفت: مسلم است که کاالهای 
اساسی گران تر خواهد شــد بنابراین 
چنین اقدامی هیچ توجیهی ندارد زیرا 
هنگامی که همان نرخ تصویب شد آیا 
توجیهی برای داشتن ارز ۴۲۰۰ تومانی 
صورت گرفت که اکنون و برای حذف آن 

توجیهی وجود داشته باشد. 
وی خاطرنشــان کرد: مساله اصلی 
فقط بحث نظارت اســت و دولت باید 
همین نرخ را حفظ کند و نظارت بانک 
مرکــزی و وزارتخانه های صمت و امور 
اقتصادی بر نحوه تخصیص این ارز وجود 
داشته باشد تا از ارز ۴۲۰۰ تومانی سوء 

استفاده نشود. 
 الزامات دولت سیزدهم

 برای تک نرخی کردن ارز 
این اقتصاددان درباره شــرایط تک 
نرخی کردن در دولت سیزدهم گفت: 
این روزها درباره تک نرخی شدن ارز زیاد 
می شنویم اما شرایط اصال مهیا نیست. 
تک نرخی کــردن ارز الزاماتــی دارد؛ 

نخســت اینکه به اندازه کافی در همان 
نرخ بتوانید ارز را تخصیص دهید و باید 
مشخص شود تک نرخ بر اساس نرخ بازار 
آزاد اســت یا نرخ دیگر و هر روز ممکن 
اســت این نرخ تغییر کند. اگر تک نرخ 
قرار است روی عدد ۱۷ هزار تومان باشد 
باید توجه داشت که ما دارای نرخ ارز در 
بازار آزاد هستیم و دوباره شاهد اختالف 
قیمت بین نرخ دولتی و بازار آزاد خواهیم 

بود و معنی تک نرخی نمی دهد. 
وی تصریح کرد: بنــده متعجبم از 
دوســتانی که صحبت از ارز تک نرخی 
می کنند و چگونه این مساله را متصور 
شــده اند؛ در مورد ارز تک نرخی باید 
پرســید آیا بنده و شــما می توانیم به 
راحتی و به هر میزان که می خواهیم ارز 
خریداری کنیم که پاسخ داده می شود 
خیر چنین امکانی وجود ندارد بنابراین 
زمانی که محدودیت گذاشته می شود، 
خریدار مجبور به تهیه ارز از جاهای دیگر 

می شود که نرخ دوم ایجاد خواهد شد. 
وی تاکید کــرد: در این شــرایط 
ورود به برنامه یکسان سازی نرخ ارز به 
سرعت شکست می خورد و دوباره شاهد 
بازگشــت ارز چند نرخی خواهیم بود. 
در این شرایط دولت برای جلوگیری از 
افزایش نرخ تــورم، اقدام به تعیین نرخ 
ترجیحی برای ارز می کند که باز به چند 
نرخی بازمی گردیم و این دقیقا روال و 
بازی است که در سال های گذشته و به 

صورت متعدد تکرار شده است. 
این استاد دانشــگاه گفت: بارها ارز 
تک نرخی شده اما نتوانسته ایم این نرخ 
را حفظ کنیم و دوبــاره به چند نرخی 
رســانده ایم و پس از مدتی اقدام برای 
تک نرخی و این چنین این چرخه ادامه 

یافته است. 
بغزیان بیان کــرد: بنابراین دولت 
سیزدهم ابتدا باید تک نرخی را تعریف 
کند و باید توجه داشت الزامات این مساله 
آن است که ارز به همه تخصیص یابد و اگر 
محدودیت اعمال شود حتم بدانید نرخ 

دومی ایجاد می شود و تک نرخی معنا 
نمی دهد و آنچه در این پروسه نصیب 
مردم شده یک اقتصاد تورمی بوده است. 

 تاثیر تحریم ها بر روند
 تک نرخی کردن ارز 

وی درباره تاثیــر ادامه تحریم ها بر 
روند تک نرخی شــدن ارز توضیح داد: 
اکنون و در شــرایط فعلی، صحبت از 
تک نرخی کردن ارز یعنی اینکه بدون 
حل کردن مساله برجام و رفع تحریم ها 
و مشخص نبودن درآمد مستمر ارزی، 
صحبت از تک نرخی کــردن ارز فقط 
دســتکاری کردن اقتصادی است که 
هنگام آرام گرفتن به آن تلنگر وارد کنیم 
و باید حتما شرایط مناسب این مساله 
ایجاد شود. در کشــوری که نمی توان 
تورم در بخش های مختلــف و به ویژه 
مواد غذایی را مدیریت کرد، اگر دولت 
بخواهد رها کند و قیمت ها را دستوری 
کنترل نکنــد و بازار، آزاد شــود حتم 
بدانید شاهد هیچ گونه رحمی در بازار 
آزاد نســبت به مردم فقیر و کم درآمد 
نخواهیم بود زیرا انصاف تمام شده و هر 
روز بازارهای مختلف تحت سوء استفاده 

قرار خواهد گرفت.

هشدار استاد اقتصاد در گفت وگو با »توسعه ایرانی«:

تبعات تورمی حذف ارز 4200 تومانی قابل مهار نیست
در کشوری که نمی توان 

تورم در بخش های مختلف 
و به ویژه مواد غذایی را 

مدیریت کرد، اگر دولت 
بخواهد رها کند و قیمت ها 
را دستوری کنترل نکند و 

بازار، آزاد شود حتم بدانید 
شاهد هیچ گونه رحمی در 

بازار آزاد نسبت به مردم 
فقیر و کم درآمد نخواهیم 
بود زیرا انصاف تمام شده 
و هر روز بازارهای مختلف 

تحت سوء استفاده قرار 
خواهد گرفت

یک کارشناس بین الملل حوزه انرژی گفت: دلیل اصلی 
لشکرکشی آمریکا به افغانستان تصرف و تسلط بر موقعیت 
ژئواستراتژیکی افغانستان و کنترل مسیر خط لوله گاز طبیعی 
ترکمنستان، افغانستان، پاکســتان به هند )TAPI( برای 
صادرات گاز طبیعی از جمله تبدیــل به گاز مایع LNG به 

بازارهای شرقی و غربی بود.
محمــود خاقانی در گفت وگو بــا ایلنا، دربــاره اتفاقات 
افغانستان و تاثیر آن بر مباحث انرژی جهان اظهار داشت: از 
جمله دالئلی که برای تغییر سیاست خارجی آمریکا در منطقه 
مورد توجه قرار داده می شود، بحران اقتصادی و کسری بودجه 
کالن دولت آمریکا است. درواقع دولت ایاالت متحده ناگزیر 
است هزینه های دیپلماســی میدانی را به سرعت کاهش و 

دیپلماسی دیپلمات ها را تقویت کند
چگونه کرونا پای فسیلی ها را از سبد انرژی بُرید؟

وی افزود: امروز پیشرفت صنعت هوش مصنوعی که در 
دوران کرونا سرعت بیشــتری پیدا کرد و توسعه تکنولوژی 

بهینه مصرف کردن انرژی در غرب در کنار پیشرفت تکنولوژی 
تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر، همچنین توسعه صنعت 
تولید نفت و گاز غیرمتعارف شرایطی را به وجود آورده است 
که اقتصاد انرژی های تجدیدپذیر از اقتصاد انرژی هسته ای و 
سوخت های فسیلی پیشی گرفته اند. در همین حال صنعت 
گاز طبیعی بعنوان انرژی عبوری از حامل های انرژی فسیلی 
به تجدیدپذیر برای شرق و غرب از اهمیت بسیاری برخوردار 
است. بنابراین ماجرای افغانستان و بازگشت دوباره طالبان 
به قدرت حاکمیتی و دیکتاتوری تحت عنوان "اسالمی" در 
کابل یکی از همین توطئه هاست که شرق و غرب باهم توافق 

و برنامه ریزی کرده اند.
دست طالبان، سعودی ها و امریکا برای دور زدن 

مسیر گاز ایران دریک کاسه است
این کارشــناس بین الملل حوزه انرژی با اشاره به نقش 
طالبان در صنعت گاز طبیعــی گفت: قبل از ماجرای یازده 
ســپتامبر ۲۰۰۱ میــالدی و حمله به برج هــای تجاری 

نیویورک، طالبان، با آل سعود و آمریکا درگیر طرح صادرات 
گاز طبیعی ترکمنستان از مســیر افغانستان به پاکستان 
و هند برای دور زدن مســیر ایران شــدند. پس از اشــغال 
افغانستان در طول بیست ســال اخیر شاید بسیاری تصور 
کنند که طرح احداث خط لوله مشهور به تاپی متوقف شد. 
آنچه امروز در افغانستان شاهد آن هستیم نشان می دهد که 

واقعیت اینگونه نبوده و نیست.
تاپی با طالبان قد می کشد؟

وی با بیــان اینکه بــا روی کار آمدن دوبــاره طالبان در 
افغانستان بحث خط لوله گاز ترکمنســتان – افغانستان – 
پاکستان-هند مشــهور به تاپی بار دیگر مطرح شده است، 

تصریح کرد: روسیه در کنسرسیوم خط لوله مذکور ۱۰ درصد 
سهم دارد. ژاپن ، چین، پاکستان، هند ، آمریکا و ... بانک توسعه 
آسیائی بطور مستقیم و غیر مستقیم در آن سرمایه گذاری 
کرده اند. در طول بیست ســال حضور آمریکا در افغانستان 
بخش عمده این خط لوله ســاخته شــده و طالبان مسئول 

مراقبت و امنیت آن بوده و هست. 
وی درباره میزان گاز صادراتی از تاپی گفت: ظرفیت خط 
لوله ۳۳ میلیارد مترمکعب درسال معادل ۱.۲ تریلیون متر 
مکعب است و تخمین های اخیر حاکی از آن است که احداث 

خط لوله تاپی TAPIحدود ۱۰ میلیارد دالر هزینه دارد.
 چرا شرق و غرب به افغانستان چشم 

طمع دوخته اند؟
وی درباره چرایی ناآرام بودن همیشگی افغانستان و چشم 
طمع غرب و شرق به این کشــور در طول تاریخ بیان داشت: 
افغانستان از نظر منابع معدنی کمیاب، غنی وثروتمند است و از 
نظر استراتژیکی هم مرز با جمهوری اسالمی ایران، پاکستان، 
هند ، چین، آسیای مرکزی روسیه است و به این لحاظ دارای 
اهمیت بسیار اســت، به همین دلیل درطول قرن نوزدهم و 
بیستم  انگلیس و اروپا و در تاریخ معاصر روسیه، چین و آمریکا 

همواره سعی داشته و دارند که بر این کشور مسلط شوند.

یک کارشناس اقتصاد انرژی بررسی کرد:

نقش روسیه در عدم اجرای خط لوله صلح ایران

خبر

شیوع کرونا بخش های مختلف اقتصادی را 
تحت تاثیر قرار داده و با تعطیلی مشــاغل باعث 
گسترش بیکاری شده است؛ در این میان، کرونا 
به صورت مستقیم و غیرمســتقیم، هزینه های 

خانواده ها را نیز افزایش داده است.
به گزارش »توســعه ایرانی« به نقل از پایگاه 
اطالع رســانی و پایش آثــار اقتصــادی کرونا 
)کرونومی(، سهم هزینه های بهداشت و درمان در 
سبد هزینه های خانوار در تیرماه امسال با افزایش 
مواجه و به یکی از ســه عامل اصلی تورم زایی در 
تابستان امسال تبدیل شده است. این شاید برای 
نخســتین بار در مطالعات تورم است که هزینه 
بهداشت و درمان، در کنار هزینه اجاره خانه و نیز 

هزینه های حمل و نقل به عنوان یکی از ۳ عامل 
تورم زا معرفی شده است. در تازه ترین آماری که 
توســط مرکز آمار و اطالعات راهبــردی وزارت 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی  ارائه شــده، ضریب 
تاثیر افزایش هزینه های درمان بر افزایش تورم ۴۵ 
عنوان شده که این عامل را پس از اجاره بها، در رتبه 
دوم جدول می نشاند. اقتصاددانان مکاتب مختلف 
این هشدار را داده بودند که تاثیرات اقتصادی کرونا 
اگر کنترل نشود، بیشتر از حوزه سالمت می تواند 

حوزه عمومی اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد.
معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
نیز گفت در یک ســال اخیر حدود ۶۱۲ هزار نفر 
به دلیل تامین هزینه های درمان به زیر خط فقر 

رفته اند آنقدر که هزینه های کمرشکن سالمت 
زیاد شده اســت. ایرج حریرچی گفته است: »در 
ســال ۹۶ میزان پرداختی هزینه های درمان از 
جیب مردم به ۳۲.۶ درصد رســید اما متاسفانه 
به دلیل وضع کشور میزان پرداختی مردم به ۴۰ 
درصد افزایــش یافت و ۰.۷۲ درصــد از مردم به 
زیر خط فقر پرداخت هزینه های ناشی از درمان 
رسیدند اما در یک سال اخیر اوضاع از این هم بدتر 

بوده است.«
آمارها نشــان می دهد با افزایش تقاضا برای 
اقالم مراقبتی، خوددرمانی و درمانی، قیمت این 
محصوالت و همینطور خدمات مرتبط با بیماران 
کرونایی بســتری در حال رشد اســت. با وجود 

بهبود روند دارورسانی به داروخانه ها، همچنان 
شــکل گیری صف های طوالنی بــرای دریافت 
داروهای ویژه بیماران مبتال بــه کرونا حتی در 
مراکز دولتی، این روزها به دغدغه بیماران تبدیل 
شده و همین عامل به افزایش هزینه های بهداشت 
و درمان منجر شده است؛ بدیهی است تحت تأثیر 
رشد تقاضا برای اقالم درمانی بیماران کرونایی، 
قیمت ها هم افزایش یافته. این افزایش قیمت ها، 
از سویی به گسترش فعالیت دالالن و فروشندگان 
غیرقانونی هم مربوط است که هر دارویی را به هر 

قیمتی که می خواهند می فروشند.
 هزینه های تست،  هزینه های درمان خانگی و 
هزینه های بستری از جمله هزینه هایی هستند 

که در دوران کرونا بر افراد مبتال تحمیل می شود.
هزینه های مرتبط با این روزهای شیوع ویروس 
کرونا، صرفا به هزینه های درمانی مربوط نیست؛ 
بدیهی است کسانی که مبتال نیستند نیز باید بابت 

مراقبت و جلوگیری از ابتال هزینه کنند؛ هزینه ای 
که حاال ۱۹ ماه است بر دیگر هزینه هایشان افزوده 
شده اســت. برخی از اقالم، در این مدت به سبد 
خانوار افزوده شده اند مانند ماسک های تنفسی، 
ضدعفونی کننده ها، دستکش های یک بارمصرف 
و برخی دیگر نیز با وجود اینکه از پیش، در ســبد 
مصرفی خانوار بودند، با افزایش استفاده روبه رو 
بوده اند . شوینده ها، دستمال کاغذی، ویتامین ها 

و مکمل های خوراکی از این جمله هستند. 

پایگاه اطالع رسانی و پایش آثار اقتصادی کرونا )کرونومی( پاسخ گفت:

کرونا چقدر خرج روی دست خانواده ها گذاشت؟


