
كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران با ارسال 
نامه اي به مجلس درخصوص مشكالت معيشتي 
كارگران، حقوق و دستمزدش�ان در سال جاري 
نوش�ت: با حقوق هاي كنوني و دستمزد امسال، 
يك خان�واده كارگ�ري حت�ي ۱۰روز از ماه هم 
نمي تواند زندگي كن�د. از اي�ن رو انتظار داريم 
دولت به عنوان كارفرماي بزرگ به ميدان بيايد. 
در س��ال جاري با افزايش قيمت كاالها و باالرفتن 
هزينه هاي زندگي، قش��ر كارگر بيش از سايرين از 
لحاظ معيشتي در سختي به س��ر مي برد. مجلس 
طرح كمك به اقشار ضعيف و متوسط را در ماه هاي 
گذشته به تصويب رس��انده، اما هنوز سازوكار هاي 
آن از سوي دولت مشخص نشده و معلوم نيست اين 
كمك را كه در قالب توزيع كارت الكترونيكي خواهد 

بود، از چه زماني آغاز مي شود. 
به گفته رئيس كان��ون عال��ي انجمن هاي صنفي 
كارگران، زماني شرايط زندگي كارگران بسوز و بساز 
بود، اما االن شرايط معيشتي كارگران مرگ و زندگي 
است. يعني شرايط بسوز و بساز امتيازي در زندگي 

كارگران بود كه به لطف دولت از بين رفت. 
ناصر چمني با اش��اره به ارس��ال نام��ه به مجلس 
درخصوص معيشت كارگران گفت: »به لطف دولت 
تدبير ش��رايط زندگي كارگران به تالش براي زنده 
ماندن رسيده اس��ت كه اميدواريم مجلس اقدامي 
كند. همچني��ن براي كمك به معيش��ت كارگران 
دولت بايد ب��ه ميدان بيايد. دول��ت يك كارفرماي 
بزرگ است كه در جلس��ات بررسي مزد و معيشت 
كارگران هيچ گونه سه جانبه گرايي ديده نمي شود؛ 
بلكه جلسات به صورت دوجانبه بين كارگر و دوضلع 
ديگر كارفرمايي برگزار مي ش��ود و به همين دليل 

همواره دستمزد كارگران عقب ماندگي دارد.«
 چمني ادامه داد: »ش��رايط دس��تمزد كارگران به 
گونه اي است كه ابتداي امسال رهبر معظم انقالب 
هم درباره اصالح آن دس��تور دادن��د. ما هم پيگير 
وضعيت معيشتي كارگران هستيم.« رئيس كانون 
عالي انجمن ه��اي صنفي كارگران از ارس��ال نامه 
به كميس��يون اجتماعي مجلس درباره معيش��ت 
كارگران خبر داد و گفت: »نامه اي به مجلس اسال 
كرديم و خواس��تار رس��يدگي به بحث معيش��تي 
كارگران شده ايم. اميدواريم هر چه سريع تر جواب 

نامه ما داده شود.«
وي درباره قبول نكردن كارفرمايان براي افزايش مزد 
گفت: »كارفرمايان مشكالت ندارند براي دستمزد 
كارگران بيش��تر بهانه تراش��ي مي كنند. با افزايش 
قيمت ها، ميزان سرمايه و دارايي كارفرمايان افزايش 
يافت. اين كارگران بودند كه دارايي نداشتند و پول 
وديعه مس��كن آنها از ارزش افتاد، ام��ا دارايي هاي 
كارفرمايان روز به روز افزايش و ثروتمند تر شدند. 
زماني كه بيان كردند اگر دستمزد را افزايش دهيم 
تورم افزايش مي يابد. ميزان دستمزد كمتر از تورم 
اعالمي افزايش يافت، اما مشاهده مي كنيم كه نرخ 
تورم افسارگس��يخته باال م��ي رود، بنابراين دليل 

كارفرمايان بيهوده است.«
 چمني اظهار كرد: »سال هاي قبل كارفرمايان بيان 
مي كردند اگر دستمزد بيش��تر از نرخ تورم اعالمي 
مراجع رسمي افزايش يابد، باعث بيكاري مي شود. 
اين در حالي است كه چند سال قبل دستمزد بيشتر 
از نرخ تورم اعالمي افزايش يافت و نه تنها بيكاري 
زياد نشد، بلكه تعداد بيمه شدگان تأمين اجتماعي 
رش��د يافت. بنابراين تجربه ثابت ك��رده كه بهانه 

كارفرمايان براي بيكاري و افزايش تورم با افزايش 
دستمزد واهي است.«

وي گفت: »از مجلس و دولت انتظ��ار داريم كه به 
مسئله معيشت كارگران رسيدگي كنند. جمعيت 
بيش از 14ميليون نفري كارگران در لبه تيغ زندگي 
مي كنند و به فكر اين هستند كه تالش كنند فقط 

يك روز زنده بمانند.«
  گوشت كه هيچ پنير هم نمي توانند بخرند

همچنين عضو هيئت مديره كانون عالي ش��وراي 
اسالمي كار با بيان اينكه اختالف ميان هزينه هاي 
خان��وار كارگري و دس��تمزد كارگ��ران حداقل به 
5ميليون تومان رسيده است، گفت: »با حقوق هاي 
كنوني و دستمزد امسال، يك خانواده كارگري حتي 

1۰ روز از ماه هم نمي تواند زندگي كند.«
علي اصالن��ي در گفت و گ��و با ايس��نا، درخصوص 
اخت��الف دس��تمزد و هزينه هاي زندگي و س��بد 
معيش��تي كارگران بيان كرد: »ابتداي س��ال ۹۹، 

دولت، كارفرما و جامعه كارگري در شوراي عالي كار 
هر كدام رقمي را براي سبد معيشتي يك خانواده 
سه و نيم نفره كارگري در نظر گرفتند و در نهايت 
طبق ميانگين سه رقم به دست آمده، به اين نتيجه 
رس��يدند كه اين هزينه چهار ميليون و ۹۳۰ هزار 

تومان است.«
اصالني ب��ا بيان اينك��ه در طول اين ش��ش ماه به 
خص��وص از خردادماه ب��ه بعد قيمت بس��ياري از 
اقالم افزايش چشم گيري داش��ته و با ابتداي سال 
همخواني ندارد، افزود: »در حال حاضر هزينه سبد 
معيشتي يك خانواده سه نفره كارگري به 7ميليون 
و ۶۰۰ هزار تومان و در شهرهاي بزرگ به ۹ ميليون 

تومان رسيده است.«
وي خاطرنشان كرد: »اين ارقام با دستمزد 2ميليون 
و ۶۰۰ هزار تومان��ي كارگران هيچ همخواني ندارد 
و كارگران در طول ماه با اختالف حداقل 5 ميليون 
توماني ميان دستمزد و هزينه ها مواجه هستند و با 
اين اوصاف حقوق آنان حتي كفاف 1۰ روز زندگي 

را هم نمي دهد.«
  هيچ سالي به اندازه امسال براي كارگران 

سخت نبوده است
عضو هيئت مديره كانون عالي ش��وراي اس��المي 
كار ادامه داد: »در طول 4۰ س��ال گذشته در هيچ 
دوره اي اختالف ميان هزينه و دستمزد كارگران تا 
اين حد زياد نشده بود. حتي تا سال ۹7 هم كارگران 
با دستمزد خود مي توانستند 2۶روز از ماه را بدون 
مش��كل س��پري كنند، اما در طول اين دو سال به 
خصوص سال ۹۹ كارگران با مشكالت بسيار زيادي 
مواجه ش��دند كه اگر براي آن چاره انديشي نشود 

مشكالت بيشتر خواهد شد.« 
وي مس��كن را يكي از مش��كالت اساس��ي جامعه 
كارگ��ري عنوان و تصري��ح كرد: »در اين ش��رايط 
حتي اجاره خانه هم براي كارگران سخت شده، چه 
برس��د به خريد آن. وقتي يك خانه در يك منطقه 
معمول��ي رو به پايين ك��رج ۸۰۰ ميلي��ون تومان 
قيمت گذاري مي ش��ود كارگر با حقوق دو ميليون 
و ۶۰۰ هزار تومان 2۰۰ سال هم كار كند نمي تواند 

آن را بخرد.«
اصالني ادامه داد: »نه فقط كارگران بلكه بسياري از 
مردم امسال در بحث اجاره خانه ناچار به نقل مكان 
به يك منطقه ضعيف تر شدند. امس��ال واقعا همه 

مستأجران در بحث اسكان عذاب مي كشند.«
اين مسئول كارگري درخصوص سبدغذايي خانوار 
كارگري هم گفت: »در مورد گوشت، مرغ و ماهي 
حرفي نمي توان زد وقتي بسياري از خانوار كارگري 
در خريد پنير و ك��ره و تخم مرغ ك��ه از ضروريات 
زندگي است هم با مشكل مواجه هستند. پنيري كه 
تا خردادماه هر كيلو 4۰ هزار تومان بود االن به هر 

كيلو ۸۰ هزار تومان رسيده است.«
رئيس كانون شوراهاي اسالمي كار البرز با بيان اينكه 
قدرت خريد كارگران به شدت كاهش داشته است، 
افزود: »ما از وزير كار تقاضا داريم با توجه به شرايط 
ايجاد شده، براي افزايش حقوق و دستمزد كارگران 
در شش ماهه دوم امسال هم جلسه شوراي عالي كار 
را تشكيل دهد، چون در اين وضعيت خانواده هاي 

كارگري وضعيت خوبي ندارند.«

| روزنامه جوان |  شماره  6033 ۱2

88498433سرويس  اقتصادي 88498433سرويس  اقتصادي

|  1442 صف��ر   6  |  1399 مه��ر   3 پنج ش��نبه 

 نامه نگاری صنوف کارگری با مجلس
برای نیمه دوم سال 

هزين�ه س�بد معيش�تی با 
دس�تمزد 2ميلي�ون و ۶۰۰ 
هزار تومان�ي كارگران هيچ 
همخواني ندارد و كارگران در 
طول ماه ب�ا اختالف حداقل 
5 ميلي�ون تومان�ي مي�ان 
دس�تمزد و هزينه ها مواجه 
هس�تند و ب�ا اي�ن اوصاف 
حقوق آنان حت�ي كفاف ۱۰ 
روز زندگ�ي را هم نمي دهد

   گزارش یک

كانون عالی انجمن های صنفی كارگران با ارسال نامه ای به كميسيون اجتماعی مجلس خواستار افزايش 
دستمزد كارگران در نيمه دوم سال شد

 حريري: ۷۰۰ پورشه مگر نخود لوبیاست
 که واردکننده اش معلوم نباشد! 

رئيس اتاق بازگاني ايران و چين با اشاره به ماجراي واردات ۷۰۰پورشه 
با كارت بازرگاني يك پيرزن گفت: به رئيس جمهور رأي مي دهيم كه در 
حساب ها سرك بكشد تا متوجه شود چه كسي حق مردم را مي خورد. 
به گزارش تس��نيم، مجيدرضا حريري رئيس اتاق بازگاني ايران و چين 
طي توضيحاتي در مورد ماجراي واردات 7۰۰پورشه توسط يك پيرزن 
روستايي گفت: از سال ۹1مدام اين داستان را تعريف مي كنند؛ مشخص 
است كه چه كس��ي اين خودروها را به نام پيرزن وارد كرده است. طرف 
از فالن وزير و وكيل نامه گرفته و پورش��ه ها را وارد ك��رده، مگر نخود و 
لوبياست كه مشخص نشود چه كسي 7۰۰ پورشه داخل كشور فروخته 

است؟
وي افزود: به جاي فرد بانفوذي كه پشت ماجراس��ت، پيرزن را معرفي 
مي كنند؛ تنها چيزي كه مي ش��ود گفت اين اس��ت ك��ه خودتانيد. به 
رئيس جمهور رأي مي دهيم كه در حس��اب ها س��رك بكشد تا متوجه 
شود چه كسي حق مردم را مي خورد. وقتي سالي 12 ميليارد قاچاق وارد 
كشور مي شود، اين قاچاق جايي تبديل به پول و به سيستم بانكي وارد 

مي شود؛ با شفافيت اين قابل رديابي است. 

فرش قرمز افغانستان براي شرکت هاي ايراني
سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانس�تان گفت: به متقاضيان 
س�رمايه گذاري در افغانس�تان مي گوي�م براي ش�ما ف�رش قرمز 
په�ن ش�ده و تم�ام حمايت ه�اي م�ورد ني�از را مهي�ا كرده ايم. 
نثاراحمد غورياني، سرپرس��ت وزارت صنعت و تجارت افغانس��تان، در 
مراسم افتتاحيه نخستين نمايشگاه اختصاصي - تخصصي »آب، برق، 
انرژي هاي نو« در كشور افغانستان، ضمن تأكيد بر اينكه افغانستان تنها 
بازار فروش نيست، گفت: از كشورهاي همسايه به خصوص ايران انتظار 
مي رود براي سرمايه گذاري و مشاركت هاي بخش خصوصي گام هاي مؤثر 
بردارند. افغانستان همواره به دنبال مشاركت  با كشورهاي ديگر در توليد 
و بازاريابي است، به همين دليل از دس��ت اندركاران و شركت كنندگان 
اين نمايشگاه انتظار مي رود به افغانستان تنها به عنوان بازار فروش نگاه 
نكنند.  غورياني با اش��اره به فرصت هاي گسترده س��رمايه گذاري براي 
شركت هاي ايراني گفت: در افغانس��تان فرصت هاي بسياري در اختيار 
سرمايه گذاران قرار مي دهيم كه هيچ نيازي به استفاده از شركت بومي 
نيست و ش��ركت هاي ايراني مي توانند با مالكيت 1۰۰درصدي اقدام به 

سرمايه گذاري كنند. 
اين مقام مسئول در كش��ور افغانس��تان همچنين اظهار كرد: امكاناتي 
براي س��رمايه گذاران درنظر گرفته ايم كه بي نظير است. به عنوان مثال 
در شهرك هاي صنعتي، تمامی امكانات مورد نياز سرمايه گذاران زمين 
متر مربعي ۸۰ س��انت به متقاضيان ارائه مي دهيم ك��ه ارزان ترين نرخ 
در سراسر جهان اس��ت.  وي با تأكيد بر حضور شركت هاي ايراني براي 
س��رمايه گذاري در افغانس��تان تصريح كرد: از همين فرصت اس��تفاده 
مي كنم و به متقاضيان س��رمايه در افغانستان مي گويم براي شما فرش 

قرمز پهن شده و تمام حمايت هاي مورد نياز را مهيا كرده ايم. 
 

 ذخاير طالي بانك هاي روسیه رکورد زد
داده ه�اي جدي�د بان�ك مرك�زي روس�يه نش�ان مي ده�د ك�ه 
س�رمايه گذاري بانك ه�اي روس�يه در ط�ال در م�اه آگوس�ت 
ميلي�ارد دالر رس�يده اس�ت.   ۷/4 ب�ه  و  يافت�ه  افزاي�ش 
به گزارش مهر به نقل از راشاتودي، از لحاظ وزني ذخاير طالي بانك هاي 
روس��يه به ركورد تاريخي 121 تن رس��يده كه اين 1۰/۹درصد باالتر از 
ركورد قبلي مربوط به اكتبر 2۰1۹ است.  ماكسيم اوسادچي، تحليل گر 
بانك بي كي اف، مي گويد: ماه گذش��ته بانك هاي روس��يه ذخاير شمش 
طالي خود را 2۳/۳تن افزايش داده اند. اي��ن بزرگ ترين افزايش ذخاير 
طال در تاريخ جمع آوري آمار ذخاير بانك هاي اين كشور است.  اوسادچي 
مي گويد: تنها بانك اسبربانك در ماه آگوست ذخاير طالي خود را 1۶/۹تن 
افزايش داده است. او اضافه كرد: حاال اس��بربانك، وي تي بي، اوتكريت، 
گازپرومبانك و س��ووكوم بانك پنج بانك برتر در سرمايه گذاري در طال 
هستند.  داده هاي بانك مركزي نشان مي دهد كه بانك هاي روسيه از ماه 
مي  به بعد ذخاير طالي خود را افزايش داده اند. متخصصان يكي از عوامل 

اين امر را افزايش تقاضاي طال با نگراني از تداوم بحران كرونا مي دانند. 

 هر بشكه نفت  برنت 41/5 دالر 
قيمت ش�اخص نفت خام برنت س�اعت 4 و 25 دقيقه دي�روز با 2۱ 
س�نت كاهش به 4۱ دالر و 5۱ س�نت و قيمت ش�اخص دبليوتي آي 
امري�كا ب�ا 2۳ س�نت كاه�ش ب�ه ۳۹ دالر و 5۷ س�نت رس�يد. 
به گزارش مهر به نقل از رويترز، قيمت نهايي شاخص نفت خام برنت روز 
گذشته41 دالر و 72سنت و قيمت شاخص دبليوتي آي امريكا ۳۹ دالر و 
۸۰ سنت بود.  قيمت نفت امروز پس از آنكه يك گروه صنعتي از افزايش 
بيش از انتظار ذخيره س��ازي نفت خام اياالت متحده خبر داد، كاهش 
يافت و نگراني ها درباره تقاضا را افزايش داد كه س��بب فروش شديد در 
اوايل هفته شد.  مؤسسه اوراسيا در يادداشتي در اين باره گفت: با وجود 
اين، تقاضاي جهاني نفت در س��ال جاري به دليل بحران ويروس كرونا 
بيش از 1۰درصد كاهش خواهد يافت و به حدود ۹۰ ميليون بشكه در 
روز خواهد رسيد.  در اين گزارش آمده است: اين بزرگ ترين شوك تقاضا 

در تاريخ صنعت است.
 

 رشد سهام استرالیا 
به  رغم افت اغلب شاخص هاي سهام آسیايي 

اغل�ب س�هام آس�يا اقيانوس�يه ب�ا نگران�ي از كندش�دن 
اف�ت  كرون�ا  پاندم�ي  از  جه�ان  اقتص�اد  ري�كاوري 
كردن�د، در حال�ي س�هام اس�تراليا ب�ا رش�د مواج�ه ش�د. 
به گزارش مهر به نقل از سي ان بي س��ي، روز گذش��ته نيكي ژاپن ۰/۶۰ 
درصد افت كرد، در حالي كه گسترده ترين شاخص سهام آسيا اقيانوسيه 
ام اس س��ي آي در خارج از ژاپن با افت ۰/1 درصدي روبه رو شد.  در بازار 
چين، كامپوزيت ش��انگهاي تقريباً بدون تغيير باقي ماند و با افت اندك 
۰/۰۳ درصدي مواجه شد و هانگ سنگ در هنگ كنگ هم ۰/۰2 درصد 
پايين آمد.  اي اس اكس استراليا بر خالف بازارهاي منطقه 1/75درصد 
جهش كرد، در حالي كه كوس��پي كره جنوبي ۰/۹4 درصد سقوط كرد.  
در بازار ارز، دالر با اميد به حمايت از س��وي فدرال رزرو توانست در برابر 
ارزهاي آسيا تقويت شود. در مقابل يوآن چين دالر ۰/2۳ درصد باال آمد و 
به نرخ برابري ۶/7۹۳4 واحد رسيد. در مقابل ين ژاپن دالر ۰/17 درصد 

تقويت شد و به نرخ برابري 1۰5/۰۹ واحد رسيد. 

اي�ن روزه�ا قيمت اقالم اساس�ي نوس�انات 
زيادي دارد كه توليدكنندگان دليل اصلي اين 
گراني ها را افزايش بهاي تمام شده كاال عنوان 
مي كنند. در اي�ن ميان ناهماهنگ�ي و وجود 
برخي رانت ها در توزيع كاالهاي وارداتي نيز 
به افزاي�ش قيمت هاي بازار دامن زده اس�ت. 
هرازگاهي اقالم اساسي س��بد خانوار با نوسانات 
قيمتي رو به رو مي شود كه اين امر بيش از پيش 
اقش��ار ضعيف و متوس��ط جامع��ه را در تأمين 

نيازهاي حداقلي خود دچار چالش مي كند. 
بررسي ها از سطح بازار نشان مي دهد كه قيمت 
هر كيلو عدس 27تا ۳۰هزار تومان، لوبيا چيتي 
25 تا 2۹هزار تومان، لوبيا قرم��ز 27 تا ۳۰هزار 
تومان، ليمو اماني ۸5ت��ا 11۰هزار تومان، ماش 
25 تا ۳۰هزار تومان، نخود 2۸ تا ۳۰هزار تومان، 
چاي خارج��ي 1۶۰ تا 1۸۰ه��زار تومان، چاي 
ايراني 12۰ تا 14۰هزار تومان، برنج هندي 2۰ 
تا 2۳هزار تومان، برنج پاكستاني 2۳ تا 2۶هزار 
تومان، برنج ايران��ي 25 تا ۳۰ه��زار تومان، هر 
مثقال زعفران ۶۰ تا ۸۰ه��زار تومان، هر قوطي 
روغن 5 كيلويي ۶۰هزار تومان و هر ش��انه تخم 
مرغ 45 تا 4۸هزار تومان عرضه مي شود كه نسبت 

به ماه هاي اخير جهش معناداري داشته است. 
همچنين قيمت هر كيلو شقه گوسفندي 11۰ تا 
115هزار تومان، شقه گوساله 1۰۰ تا 11۰هزار 
تومان، سردست گوس��فندي 125هزار تومان، 
سردست گوس��اله 12۰هزار تومان و مرغ 1۸ تا 

2۰هزار تومان است. 
بس��ياري از مس��ئوالن بر اين باورند كه با وجود 

افزايش چندبرابري هزينه هاي توليد، حذف ارز 
4 هزار و 2۰۰ تومان��ي و هزينه هاي باالي حمل 
و نقل، قيمت اقالم س��بد خانوار دچ��ار التهاب 
شده اس��ت كه اگر تدابيري براي توزيع نهاده ها 
انديشيده نشود، سير صعودي قيمت ها ادامه دار 
خواهد شد و با اين وجود بسياري از اقالم به عنوان 
كاالي الكچري در سبد خانوار قلمداد مي شود. 

   عامالن اصلي گراني مشخص شدند
قاسمعلي حسني، دبير كل بنكداران مواد غذايي 
در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره 
به اينكه كمبودي در عرضه اقالم اساسي نداريم، 
اظهار كرد: به رغم واردات كاال با ارز 4 هزار و 2۰۰ 
توماني و نيما، اما واردكنندگان تمامي اقالم را بر 

مبناي دالر آزاد حساب مي كنند پس اين گراني 
كاال ناشي از كمبود نيست. 

وي افزود: با توجه به پيك برداش��ت حبوبات و 
برنج، قيمت محصوالت بايد كاهش��ي باشد كه 
متأسفانه واردكنندگان به س��ود حداقل راضي 
نيستند و س��ودهاي بادآورده اي را نصيب خود 

مي كنند. 
حس��ني زمزمه گراني در شش ماهه دوم سال را 
تكذيب كرد و گفت: در حال حاضر كاال با ارز آزاد 
به هر ميزاني كه بخواهيم وجود دارد و تنها با نرخ 
دولتي نيست كه اين امر نشان مي دهد منافع و 

سودجويي علت اصلي گراني است. 
دبير كل بنكداران موادغذايي با اش��اره به اينكه 

حبوبات و برنج در بازار عمده فروش��ي نوس��ان 
چنداني نداش��ته اس��ت، بيان كرد: اين درحالي 
است كه در بازار خرده فروشي به سبب سودجويي 
عوامل واس��طه قيمت با نوس��اناتي روبه رو شده 

است. 
  قيمت مرغ باز هم افزايش يافت

نايب رئيس كانون سراسري مرغداران گوشتي با 
بيان اينكه قيمت مرغ به 1۹هزار تومان رسيده 
است، گفت: عدم تأمين نهاده و سركوب قيمت 
از سوي دولت منجر به بحران در روزهاي آينده 

مي شود. 
حبيب اسداهلل نژاد در گفت وگو با مهر از افزايش 
هزار توماني قيمت مرغ نسبت به هفته گذشته 
خبر داد و گفت: قيمت اين كاال در بازار به 1۹هزار 
تومان رسيده است. وي قيمت مرغ زنده را نيز به 
صورت نقدي 12هزار و 5۰۰ تومان و به صورت 

مدت دار 1۳هزار تومان اعالم كرد. 
اس��داهلل نژاد با بيان اينكه قيمت تمام شده مرغ 
زنده در صورت تأمي��ن 4۰ درصد نهاده ها با نرخ 
دولتي 1۶ هزار تومان است، افزود: در حال حاضر 
كمتر از 4۰ درصد نهاده ه��ا با نرخ دولتي تأمين 
مي ش��ود و مرغداران معتقدن��د، قيمت مرغ در 
شرايط فعلي بايد رقمي بين 2۳تا 24هزار تومان 
باشد. وي ادامه داد: براي روزهاي آينده پيش بيني 
افزايش قيمت چشمگيري در اين حوزه نداريم، 
اما به دليل عدم تأمين نهاده ها و سركوب قيمت 
مرغ از سوي دولت، پيش بيني كاهش توليد در 
ماه هاي آينده را داريم كه اين مسئله براي ماه هاي 

آينده ايجاد بحران و چالش جدي مي كند. 

وارداتباارز4200تومانیرابهمردمآزادمیفروشند!
كاال در بازار برای هر مقدار تقاضا وجود دارد

   گزارش 2

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
333501580كاشيالوند

517802460پرداختالكترونيكسامانكيش
466702220گروهمپنا)سهاميعام(

13350630مهركامپارس
448602130فجرانرژيخليجفارس

3200150بانكتجارت
8540400س.ص.بازنشستگيكاركنانبانكها

14800700محورسازانايرانخودرو
3430160بانكصادراتايران
236501120گروهداروييبركت

672703200ايرانارقام
924704400پتروشيميخراسان

737002620نيروترانس
444302110فرآوردههاينسوزآذر

22400870كارتاعتباريايرانكيش
14770700فيبرايران

824103920پديدهشيميقرن
55200026280معدنيدماوند

303201440سرمايهگذاريشاهد
307001440سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ

561402670صنايعپتروشيميكرمانشاه
268301270توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ

354101680ماشينسازينيرومحركه
9210430سرمايهگذارينيرو

625002700توليدمواداوليهداروپخش
214201020سرمايهگذاريصدرتامين
19120910فوالدكاوهجنوبكيش

331101570بينالملليمحصوالتپارس
376701790نوردآلومينيوم

401801910توليديكاشيتكسرام
350701190قندلرستان

15060710تأمينسرمايهاميد
586802280مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر

9220430حملونقلبينالملليخليجفارس
11820560بينالملليتوسعهساختمان

1417006740دشتمرغاب
273001300آلومينيومايران

16150330بانكخاورميانه
6280570صنايعريختهگريايران

535202540بيسكويتگرجي
485602310پاكسان

584602780فوالداميركبيركاشان
447401810معادنبافق

40000800گلتاش
388201840توليدمحورخودرو

15300520ليزينگصنعتومعدن
641903050پتروشيميخارك
246401170حملونقلتوكا

2089809950پتروشيمينوري
1129105340قندثابتخراسان

1021704860صنايعجوشكابيزد
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