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در پي ادامه رون�د افزايش قيم�ت كاالهاي 
اساس�ي در ماه ه�اي گذش�ته و مهرم�اه، 
افزايش قيمت نان نيز در دستور كار سازمان 
حمايت ق�رار گرفت. درخواس�ت گراني نان 
از س�وي نانوايان در حالي اس�ت كه قيمت 
آرد دولتي و آزاد هيچ افزايشی نداشته، اما 
اتحاديه نانوايان سنتي معتقدند قيمت آرد 
فقط ۲۵درصد هزينه ها را ش�امل مي ش�ود. 
به گزارش مركز آمار ايران، نرخ تورم س��االنه 
ش��هريور ١٣٩٩ براي خانوارهاي كش��ور به 
0/26 درصد رسيده اس��ت كه نسبت به نرخ 
ت��ورم مرداد0/2واحد درصد افزايش نش��ان 
مي ده��د. ميانگين قيمت كااله��ا و خدمات 
مصرفي خانوار كش��ور ٣/6 درص��د از مرداد 
٩٩ بيشتر بوده است كه بيش��ترين افزايش 
قيمت مربوط به قيمت حمل و نقل با رشدي 
8/4 درصدي اس��ت. در گ��روه خوراكي ها و 
آشاميدني ها نيز قيمت شير، پنير و تخم مرغ 
6/8 درصد نسبت به ماه گذشته رشد داشته 
اس��ت. اين گزارش نش��ان مي ده��د كه در 
مقايس��ه قيم��ت كاالها و خدم��ات مصرفي 
ش��هريور ٩٩ نسبت به ش��هريور ٩8، قيمت 
حمل و نقل رشدي 80/8درصد، قيمت ميوه 
و خش��كبار 47/5درصد و قيمت نان و غالت 

42/5 درصد رشد داشته است. 
اين روزها ب��ا افزايش قيمت كااله��ا، اصناف از 

گروه هايي هستند كه انگش��ت اتهام گراني به 
س��مت آنهاس��ت چراكه با افزايش جزيي كاال، 
صنوف مختلف مردم را تشويق به خريد بيشتر 
مي كنند و در برخ��ي موارد با ش��ايعه پراكني 
افزايش قيمت ها در روزهاي آتي به آش��فتگي 
قيمت ها دامن مي زنند. اي��ن اتفاقات در حالي 
اس��ت كه رئيس اتاق اصناف ايران معتقد است 
كه جرايم گرانفروشي بازدارنده نيست و با رشد 
روزانه ن��رخ ارز نمي توانيم توق��ع ثبات قيمت 

كاالها را داشته باشيم. 
با ادامه روند صع��ودي قيمت ها، اكنون نوبت 
به نانوايان سنتي رسيده و اتحاديه مربوطه با 
تأكيد بر اينكه دو ماه است درخواست افزايش 
قيمت ها را به سازمان حمايت ارائه كرده ايم، 
مي گويد: »هزينه هاي نانوايان در سال جاري 
نظير دس��تمزد كارگران، مالي��ات، آب، برق، 
گاز، خميرماي��ه و اخيراً كراي��ه حمل و نقل 
كيسه هاي آرد افزايش يافته، اما قيمت نان از 
سال گذشته متناسب با اين افزايش هزينه ها 

تغييري نداشته است.«
نوروز مقدم مي افزاي��د: »قيمت خمير مايه بعد 
از افزايش قيمت نان در سال گذشته، دو مرتبه 
در دي سال قبل و ارديبهش��ت امسال افزايش 
يافته و اخيراً نيز نرخ كرايه حمل هر گوني آرد 
دولتي700 تومان تا هزار تومان افزايش يافته، 
اما نرخ نان ثابت اس��ت. از طرفي رعايت مسائل 

بهداشتي كرونا بر هزينه هاي نانوايان افزوده، اما 
دولت مش��خص نكرده كه نانوايان اين افزايش 

هزينه ها را بايد چطور جبران كنند.«
وي تصريح مي كن��د: »مزد كارگران در س��ال 
ج��اري 26درصد افزاي��ش يافت��ه و مبلغ حق 
مسكن پرداختي آنها از ١00 هزار تومان به ٣00 
هزار تومان افزايش يافته است و باعث شده كه 
مالكان واحد هاي صنفي نتوانند هزينه هاي خود 

را متعادل كنند.«
نوروز مقدم در پاس��خ به اينكه نرخ پيشنهادي 
اتحاديه براي نرخ هاي جديد نان در سال جاري 
چقدر اس��ت، مي گويد: »امكان انتشار اين نرخ 
قبل از آنكه مصوب ش��ود، وجود ندارد، اما بايد 
متناس��ب با هزينه هاي توليد باش��د.« رئيس 
اتحاديه نانوايان سنتي تهران مي گويد: »قيمت 
آرد با نرخ مصوب و دولتي در اختيار نانوايان قرار 
مي گيرد و نرخ آن ثابت مانده است، اما بايد توجه 
داشت كه آرد تنها حدود 25 درصد هزينه هاي 
ما را شامل مي ش��ود و مابقي هزينه ها افزايش 

يافته است.«
  جرايم گراني بازدارنده نيست 

همچنين رئيس اتاق اصناف تهران در يك برنامه 
تلويزيوني در رابطه ب��ا كنترل بازار و جلوگيري 
از گران فروش��ي مي گويد: »موض��وع گراني و 
گران فروش��ي دو مقوله جدا از يكديگر است و 

گراني ها را نبايد به اصناف نسبت داد.«

رئيس اتاق اصناف تهران با اشاره به افزايش 
قيمت تخم مرغ به ٣7 هزار تومان مي افزايد: 
»اصناف مقصر اين گراني نبودند بلكه عوامل 
مختلف بر گران ش��دن اي��ن كاالي مصرفي 
تأثيرگذار بودند، بنابراين وقتي عوامل گراني 
آن شناس��ايي ش��د قيمت اين كاال كاهش 
يافت. وقتي س��ازمان حمايت قيمت مصوب 
تخم مرغ را تعيين و اعالم ك��رد، اصناف نيز 
اين كاال را بر اس��اس قيم��ت مصوب عرضه 
مي كنند و ه��ر واحد صنفي كه اي��ن كاال را 
با قيمتي بيش از قيمت مصوب عرضه كند، 
متخلف است و مطمئناً براساس قانون با آن 

برخورد مي شود.«
قاسم نوده فراهاني با بيان اينكه كارنامه اصناف 
در حوزه نظارت قابل قبول نيس��ت، مي گويد: 
»يكي از داليل اين موضوع نبود نيرو و بودجه 
كاف��ي در اين زمينه اس��ت. قيم��ت ارز در هر 
س��اعت تغيير مي كند بنابراين در اين شرايط 
چطور انتظار داريد كه ما بازار را تنظيم كنيم؟ 
وقتي ارز هر س��اعت و هر روز يك قيمت است 
تاجر چه مي تواند بكند؟ در شرايط فعلي حداقل 
بايد قيمت ارز براي مدت سه تا چهار ماه ثابت 
بماند تا بتوان به صورت نس��بي بازار را كنترل 
كرد. تنظيم و كنترل قيم��ت در بازار در حالي 
كه قيمت ارز س��اعتي و روزان��ه تغيير مي كند 

امكان پذير نيست.«
وي تأكيد مي كند: »كس��به وقتي كاال را گران 
خريداري مي كنند، مجبورن��د كاال را نيز گران 
بفروش��ند و اگر اين كار را نكنند امكان فعاليت 
اقتصادي ندارند. سود كسبه يك سود متعارف 
و براساس مصوبه قانوني تعيين مي شود و هيچ 
واحد صنفي نمي تواند س��ودي بيش��تر از سود 

مصوب و تعيين شده دريافت كند.«
  گراني را نبايد با گران فروش�ي اشتباه 

گرفت
رئيس اتاق اصناف تهران با بي��ان اينكه منكر 
تخلف گران فروش��ي توس��ط اصناف نيس��ت، 
مي گويد: » نكته مهم آن است كه نبايد گراني را 
با گران فروشي اشتباه گرفت. داليل گراني بايد 
در س��طح جامعه ارزيابي شود، مهم ترين علت 
آن افزايش قيمت ارز است. س��ازمان حمايت 
قيم��ت كاال را تعيي��ن و به ما اب��الغ مي كند و 
ما نيز براس��اس قيمت مصوب بازرس��ي انجام 

مي دهيم.«
ن��وده فراهاني با بي��ان اينكه جراي��م تخلفات 
بازدارنده نيس��ت، تأكيد مي كند: »جرائمي كه 
براي تخلفاتي مانند عدم نصب برچسب قيمت 
و عدم ارائه فاكتور تعيين شده بسيار ناچيز است 
و اين جراي��م بازدارنده تخلف نيس��ت، اين در 
حالي است كه بايد طوري با متخلفين برخورد 
شود كه ديگر فرد متخلف جرأت تكرار تخلف را 

نداشته باشد.«
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رئيس اتاق اصناف تهران: منکر تخلف گران فروشي اصناف نيستيم

  گزارش  یک

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

90205262بيمه پارسيان
635003020كربن ايران 
5980280پارس مينو

292501390داده پردازي ايران 
-2210110شركت ساستان خراسان جنوبي

14600300گروه دارويي سبحان
32319015390سپنتا

4220200ليزينگ پارسيان
393801870صنايع سيمان دشتستان
1283606110نوردوقطعات فوالدي 

434901510سيمان قائن 
43010650صنايع كاشي وسراميك سينا

-258701360كاشي الوند
-309601620آبسال 

-7860410سايپاآذين 
-3410170سرمايه گذاري صنعت بيمه 

-11360590بيمه ملت
-790804160گروه صنعتي بوتان 

-213301120چرخشگر
-10310540كمباين سازي ايران 

-561802950شيمي داروئي داروپخش 
-252701320داروسازي كوثر

-198401040دوده صنعتي پارس 
-310001630داروسازي اسوه 
-21891011520درخشان تهران 

-8320430فنرسازي زر
-267301400فرآورده هاي تزريقي ايران 

-347601820كارخانجات قندقزوين 
-434602280قندهكمتان 
-250801320قندلرستان 

-5230270حمل ونقل بين المللي خليج فارس
-304301600حمل ونقل پتروشيمي)سهامي عام

-15050790حمل ونقل توكا
-7730400سرمايه گذاري اعتبارايران

-258901360كابل البرز
-244101280كيميدارو

-633403330كاشي سعدي 
-372201950صنايع كاغذسازي كاوه 

-704903700المپ پارس شهاب 
-10810560ليزينگ ايرانيان

-255501340لوله وماشين سازي ايران 
-16910880لبنيات پاك 

-264501390كشاورزي ودامپروي مگسال 
-9610500محورسازان ايران خودرو

-1048605510توليدي مهرام 
-631603320ايران مرينوس 
-362801900نوردآلومينيوم 

-395402080فراورده هاي نسوزايران 
-258201350افست 

141060شركت ساستان خراسان شمالي
150070شركت ساستان زنجان

141060شركت ساستان قم
147070شركت ساستان مركزي

-487802560پمپ سازي ايران 
-9120470پالسكوكار

-6810350سرمايه گذاري مسكن شمالشرق
-10480550سرمايه گذاري رنا)هلدينگ 

-6020310صنايع ريخته گري ايران 
-16340850كارت اعتباري ايرانكيش

1014104820شيرپاستوريزه پگاه خراسان 
7570360صنايع ريخته گري ايران 

429502040افست 
714703400فراورده هاي نسوزايران 

527501270مارگارين 
252101200داروسازي امين 

319701520تأمين سرمايه لوتوس پارسيان
488902320قندهكمتان 

2008809540ملي سرب وروي ايران 
417901990مهندسي نصيرماشين 

486002310شيشه همدان 
314201000سرمايه گذاري پارس توشه 

16670790سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 
1505507160پارس سرام 

412101960صنايع آذرآب 
670203190ايران ترانسفو

17350820بيمه البرز
378501800داروسازي كوثر
375901790فوالدخوزستان

17750840فوالدمباركه اصفهان
273901300سرمايه گذاري گروه توسعه ملي

358101700كارخانجات قندقزوين 
230701090معدني وصنعتي چادرملو

16350440سيمان ايالم 
17830840توسعه معادن وفلزات 

289101370سرمايه گذاري ملي ايران 
495002350توسعه معدني وصنعتي صبانور

11980570پارس مينو
323601540ملي صنايع مس ايران  

شكایت۳۵۰۰شركتامریكایيعلیهترامپ
افزاي�ش  از دول�ت ترام�پ ب�ه ش�دت  تع�داد ش�کايات 
يافت�ه و ح�دود 3 ه�زار و ۵00 ش�ركت امريکاي�ي اعم�ال 
كش�يده اند.  چال�ش  ب�ه  را  چي�ن  از  واردات  ب�ر  تعرف�ه 
به گزارش مهر به نقل از راش��اتودي، در دو هفته اخير تعداد ش��كايات 
از دولت ترامپ به ش��دت افزايش يافته و حدود ٣ هزار و 500 ش��ركت 
امريكايي شامل غول هاي صنعت خودرو، خرده فروشي و دارو، تعرفه هاي 
ترامپ بر ميلياردها دالر كاالهای وارداتی از چين را به چالش كشيده اند. 
اين شكايات توسط طيف گسترده اي از ش��ركت هاي امريكايي در دادگاه 
تجارت بين الملل در نيويورك به ثبت رس��يده اس��ت، آنها به دنبال اين 
هستند كه آخرين دور تعرفه هاي وضع شده بر واردات چين را غيرقانوني 
اعالم كنند. طبق گزارش رويترز كه به اين شكايات اشاره كرده است اين 
شركت ها نماينده تجاري امريكا، رابرت اليتايزر و آژانس حمايت از كاالها و 
مرزهاي امريكا را به عنوان فرد و نهاد مورد شكايت خود اعالم كرده اند. برخي 
از اين شركت ها دولت ترامپ را متهم كرده اند كه با به راه انداختن يك جنگ 
تجاري نامحدود و بدون حد و مرز با چي��ن ميلياردها دالر از واردات چين 
به امريكا را كه توس��ط واردكنندگان امريكايي انجام مي شود، تحت تأثير 
قرار داده است. به اين ترتيب حاال بسياري از رهبران صنايع و شركت هاي 
بزرگ امريكا عضو شاخص اس ان پي 500، تعرفه هاي ترامپ را به چالش 
كشيده اند. به عالوه خودروسازي تسال كه به دنبال لغو تعرفه ها و بازگشت 
تعرفه هايي است كه تاكنون پرداخت شده، حاال نام هاي بزرگ ديگري مانند 

فورد، مرسدس بنز و ولوو نيز تعرفه ها را به چالش كشيده اند. 
........................................................................................................................
رویارویياروپاباخطرركودثانویهناشیازكرونا

اتحاديه اروپا در ح�ال حاضر با م�وج دوم ويروس كرون�ا روبه رو 
ش�ده اس�ت كه به اعتقاد كارشناس�ان اقتص�ادي مي تواند يك 
بار ديگر آس�يب ش�ديدي ب�ه اقتص�اد اي�ن منطق�ه وارد كند. 
به گزارش سي ان بي س��ي، اتحاديه اروپ��ا در حال حاضر ب��ا موج دوم 
ويروس كرونا روبه رو شده كه به اعتقاد كارشناسان اقتصادي مي تواند 
يك بار ديگر آسيب ش��ديدي به اقتصاد اين منطقه وارد كند. به علت 
محدوديت هاي قرنطينه اي ش��ديدي كه در سه ماهه دوم امسال براي 
مقابله با اولين موج ش��يوع كرونا در منطقه يورو وضع شد، اقتصاد اين 
منطقه ١١/8درصد آب رفت. اقتصاددانان پيش بيني كرده بودند كه در 
نيمه دوم 2020 اقتصاد اروپا از اين سقوط ريكاوري شود، اما حاال اين 
پيش بيني ها با ترديدي جدي مواجه شده اند. بسياري از دولت هاي اروپا 
در مواجهه با موج جديد مبتاليان، محدوديت هاي قرنطينه اي جديدي را 
اعالم كرده يا بازگشايي اقتصاد خود را كندتر كرده اند. كارستن برزسكي، 
اقتصاددان ارشد آي ان جي در مصاحبه با سي ان بي سي گفت: احتمال 
ركود اقتصادي ثانويه، يعني آب رفتن مجدد اقتصاد اروپا در س��ه ماهه 
چهارم به شكل قابل توجهي افزايش يافته است. او گفت: انتظار دارد در 
هفته هاي آتي محدوديت هاي قرنطينه اي بيشتري مانند آنچه در مادريد 
اسپانيا و لئون فرانسه وضع شده است، برقرار شود. كريس ويليامسون، 
اقتصاددان ارشد آي اچ اس ماركيت افزود: ريسك بزرگي وجود دارد كه در 
سه ماهه چهارم شاهد يك ركود ثانويه باشيم. داده هاي اين هفته نشان 
داد كه در ماه سپتامبر ريكاوري اقتصادي منطقه يورو متوقف شده است. 
شاخص مديران خريد منطقه يورو در اين ماه در 50/١ واحد قرار گرفت 

كه حاشيه رشد بسيار اندكي را نشان مي دهد. 
........................................................................................................................
عربستانرسمًاوارداتمحصوالتتركیهرا

ممنوعكرد
مقامات عربستان ورود كاالهاي ساخت تركيه را ممنوع و كسب و كارهاي 
داخلي را تحت فشار گذاشته اند تا با تركيه و صنايع آن معامله نکنند. 
 به گزارش تسنيم به نقل از احوال نيوز، تصميم عربستان سعودي مبني 
بر ممنوعيت ورود كاالهاي تركيه در اين هفته اجرايي مي شود. به اين 
ترتيب ضربه ديگري به اقتصاد تركيه كه همين حاال هم از همه گيري 
ويروس كرونا آس��يب ديده وارد مي ش��ود. رياض در سال گذشته يك 
ممنوعيت غيررسمي بر واردات محصوالت تركيه اعمال كرد كه شامل 
منس��وجات و غذاهاي فاسدشدني مي شد.  عربس��تان صدها كاميون 
تركيه را در مرزها و هزاران بسته كاال از طرف تركيه را در فرودگاه هاي 
خود نگه داشته است. اين كاميون ها پس از مداخله ديپلمات هاي تركيه 
در عربستان اجازه ورود به اين كشور را پيدا كردند. در 20١7، زماني كه 
يك بلوك به رهبري عربستان روابط با قطر را متوقف كرد، آنكارا از نظر 

اقتصادي و نظامي از دوحه حمايت كرد.


