
در گذشته كااليي كه وزنش يك كيلو بود، به 
اندازه وزنش قيمت براي مصرف كننده تعيين 
مي شد، اما به تدريج با افزايش قيمت كاالها 
توليدكنن�دگان ب�ا ترفند كاه�ش وزن كاال 
تالش كردند، زيان خود را جب�ران كنند. به 
طوري كه كاالهاي بس�ته بندي يك كيلويي 
به تدري�ج به ۹۰۰گ�رم تقليل پيدا ك�رد، اما 
در عمل وقت�ي كاال را وزن مي كني�م، ترازو 
وزن ۸۴۰گرم را نش�ان مي دهد اما قيمت آن 
معادل ۹۰۰گرم است. متأسفانه در اين سال ها 
توليدكنندگان در مقابل چش�مان نهادهاي 
حمايت از مصرف كننده، كاه�ش وزن داده، 
ولي قيمت را كاهش ندادن�د و به اين ترتيب 
كم فروش�ي را در تم�ام كاالها راي�ج كردند. 
كم فروش��ي در بس��ته بندي هاي موادغذاي��ي و 
مصرف��ي سال هاس��ت در تمام بخش ه��ا اعم از 
لبنيات، كنس��روها، موادش��وينده و بهداشتي و 
حتي نان هاي سنتي رايج شده و نهادهاي نظارتي 
اعم از اس��تاندارد و س��ازمان حمايت پاسخ هاي 

قانع كننده اي در اين خصوص ندارند. 
حاميان حمايت از مصرف كننده كه چند س��الي 
اس��ت به حاميان توليدكنندگان تغيير ماهيت 
داده ، در توجيه تخلف برخ��ي از توليدكنندگان 
در كم فروشي كاال مي گويند: » هنگام خريد پنير 
درست است داخل ظرف مقداري فضا خالي است، 
ولي روي ظرف ۷۰۰گرم درج  شده، زيرا قباًل در 
همين ظرف مقدار ۹۰۰گرم پنير قرار داش��ت، 
ولي به علت تغيير ش��رايط بازار وزن روي كاال به 
۷۰۰گرم عوض  شده و اين مسئله درست است، 
هيچ تقلبي نيز صورت نگرفته و فقط مقداري فضا 
خالي است و چون وزن داخل پنير ۷۰۰گرم است 
و روي كاالي ۷۰۰گرم درج ش��ده، بنابراين اين 
وزن درست است و تخلفي نش��ده، ولي اگر وزن 
رعايت نشود اين تخلف است.« به عبارت ديگر اين 
سازمان كه انرژي صرف مي كند و موردي كاالها را 
وزن مي كند، هيچ كاري با قيمت كاال ندارد كه آيا 

وزن با قيمت متناسب است يا خير. 
س��ازمان حمايت هم ك��ه سال هاس��ت خود را 

موظف به پاسخگويي نمي داند، هيچ توجهي به 
گزارش هاي منتشر شده در رس��انه ها ندارد و با 

متخلفان هم هيچ برخوردي نمي كند. 
در اي��ن خص��وص دبي��ر اتحادي��ه بنك��داران 
موادغذايي تهران در گفت وگ��و با ميزان، ضمن 
تأييد كم فروشي ها اين گونه پاس��خ داد: به علت 
س��ودجويي اين اتفاق رخ مي دهد و بس��ياري از 
كاالها وزن هاي غيراستاندارد دارند. توليدكننده 
براساس معادالتي، زماني كه نمي تواند قيمت را 
افزايش دهد از وزن كاال ك��م مي كند. به  عنوان 
 مثال تن ماه��ي به وزن ه��اي ۱۲۵، ۱۵۰، ۱۶۰ 
و ۱۸۰ گ��رم موجود اس��ت، در صورت��ي  كه تن 
ماهي در اصل ۲۰۰ گرم بايد باش��د و اين اوزان 
غيراس��تاندارد را بايد س��ازمان ملي اس��تاندارد 
رسيدگي كند و پاسخگو باشد و سازمان حمايت 
و تعزيرات نيز قيمت مصرف كننده را متناسب با 

وزن كاال بررسی و با متخلفان برخورد كند. 
سازمان ملي اس��تاندارد اين گونه توجيه مي كند 
كه سازمان استاندارد وزني كه روي كاال ثبت شده 
است را وزن مي كند و براي اينكه كاال را دقيق وزن 
كنيد بايد تجهيزات داش��ته باشيد وزن خيلي از 
كاالها، وزن آبكش شده آن كاالست. به عنوان مثال 
روي كنسرو لوبيا وزن خالص نوشته نشده است يا 
مثاًل برای خيارش��ور وزن خالص نوشته نشده و 
آب خيار ش��ور را جدا و خيار شور را نيز جدا وزن 

مي كنيم. 
 توجيه كم فروش��ي ها از سوي نهاد هاي نظارتي، 
زماني عجيب مي ش��ود كه توضي��ح نمي دهند 
اگر قرار اس��ت حجم كااليي كاه��ش پيدا كند، 
چرا قيمت آن را هم كاه��ش نمي دهند؟ اينكه 
حجم كاال كاهش يابد ولو اينك��ه وزن آن با وزن 
روي كاال نيز مطابقت داشته باشد، چرا قيمت را 
كاهش نمي دهند؟ آيا اين سوءاستفاده از اعتماد 
مشتري نيست؟! مثاًل مشتري طبق عادت اقدام 
به خريد نوش��ابه يك ليتري مي كند و پول آن را 
پرداخت مي كند، ولي متوجه مي شود كااليي كه 
خريده، ۸۰۰ گرم بوده و پول يك ليتر را پرداخت 

كرده است!

  هر كااليي كه گران مي ش�ود، وزنش كم 
مي شود 

بعد از ماجراي كم فروش��ي لبنيات و كنس��رو ها 
اخيراً كارخانجات بس��ته بندي قند و شكر نيز به 
كم فروشي روي آورده اند. س��ابقاً قند و شكر در 
بسته هاي يك كيلوگرمي بس��ته بندي مي شد، 
بعد ها به ۹۰۰گرم تغيير كرد و اخيراً نيز بسته ها 
به ۸۴۰ يا ۸۶۰ گرم تقليل يافته اس��ت، اما روي 
بسته بندي ها عدد ۹۰۰گرم درج مي شود. نكته 
قابل توجه اين اس��ت كه بس��ته هاي ش��كر در 
فروش��گاه ها با نام كاالي دولتي به طور محدود 
توزيع مي شود، در حالي كه همين كاال از قيمت 
يك كيلوگرم شكر آزاد هم گران تر به مصرف كننده 

غالب مي شود. 
در ادامه پيگيري ميزان، درخصوص وزن كم شكر 
و حبوبات كه يك كيلويي هستند، ولي ۹۰۰ گرم 
فروخته مي شوند، به اين پاسخ نيز برخورديم كه 
» روي بسته هاي حبوبات ۹۰۰ گرم نوشته  شده 
و اين تخلف نيس��ت، زماني خالف است كه روي 
بسته بندي حبوبات يك كيلوگرم زده باشند، ولي 
۹۰۰ گرم بفروشند و هم  اكنون تمام بسته هايي 

حبوباتي كه خريداري مي كنيد ۹۰۰ گرم است و 
اين تخلف نيست«، ولي باز همان سفسطه تكرار 
مي شود؛ چراكه قباًل فالن كاال يك كيلويي بوده 
و مشتري به هواي همان يك كيلو پول پرداخت 
مي كرد، ولي غافل از اينكه توليدكننده در مقابل 
چشمان نهادهاي حمايت از مصرف كننده، كاهش 
وزن داده، ولي قيمت را كاهش نداده اس��ت؛ اگر 

اسم اين اقدام كم فروشي نيست، پس چيست؟
    كم فروش�ي در تن ماه�ي امري طبيعي 

است
در پاسخ به اينكه تن ماهي ۲۰۰ گرمي با وزن هاي 
۱۶۰، ۱۸۰به فروش مي رسد، شنيديم »كارخانه 
براساس شرايط بس��ته بندي كه كاالها برايشان 
اتفاق مي افت��د، كار مي كنند. درب��اره تن ماهي 
نيز بس��ته بندي ها متفاوت اس��ت؛ ۱۸۰گرمي و 
همچنين ۱۲۰گرمي موجود است، وزن اين كاال 
براساس بسته بندي اس��ت و مي تواند با هر مدل 
بسته بندي باش��د، با وزن هاي ۲۰ يا ۶۰ گرمي و 
قراردادي وجود ندارد و در قانون نوش��ته  نش��ده 
كه بس��ته بندي تن ماهي بايد ۲۰۰ گرم باشد و 
تنها چي��زي كه در قانون آمده اس��ت، وزن روي 
بسته بندي كاال با كااليي كه عرضه مي شود بايد 
يكي باشد؛ يعني اگر نوشته  شده است ۱۲۰ گرم 
تن ماهي وقتي بسته بندي را باز مي كنيد داخل 

آن همان ۱۲۰ گرم تن ماهي باشد!«
 همچنين درباره چرايي تغيير قيمت و سازوكار 
تعيين آن نيز شنيديم »قيمت تعدادي از كاالها 
به  صورت تنظيم بازاري س��ال  به  س��ال يا در هر 
مقطعي تنظيم مي ش��ود، قيمت دستوري دارد 
و مشخص است. به  عنوان  مثال قيمت شيرخام 
در حال حاضر ۶ هزارو ۴۰۰ تومان است در نتيجه 
قيمت آن مش��خص اس��ت يا اينكه مثاًل قيمت 
مرغ در حال حاضر بايد ۲۴ ه��زار و ۹۰۰ تومان 
باش��د، ولي در بازار اين گونه نيس��ت و هرچقدر 
نسبت به اين قيمت باالتر باشد، تخلف محسوب 
مي شود و گران فروشي اس��ت و اگر كسي به اين 
قيمت فروخته باشد چه كارخانه چه فروشنده، 

گران فروش است و ما جريمه مي كنيم. 
در رابطه با بقي��ه كاالها قانوني به اس��م ضوابط 
قيمت گذاري وج��ود دارد ك��ه باي��د از ضوابط 
قيمت گ��ذاري تبعي��ت بكنند؛ يعن��ي ضوابط 
قيمت گ��ذاري مش��خص ك��رده ك��ه س��ود 
خرده فروشي، عمده فروش��ي، پخش و خدمات 
چقدر اس��ت. به  عنوان  مثال كره اگر قيمتش با 
ضوابط قيمت گذاري باشد، به اين معني است كه 
يك كارخانه دار بايد هر چقدر در توليد كاال برايش 
تمام  شده است، حداكثر ۱۰ درصد سود روي آن 
بكشد. اگر با ۱۰درصد سود قيمت را درست تعيين 
 كرده باشد بنابراين درست است و اگر غلط باشد 

جريمه مي شود.«
 آنچه در اين پاسخ ها غايب است، اينكه چرا عالوه 
بر گران فروشي، ش��اهد كم فروشي هم هستيم؟ 
مگر قيمت انواع نوش��يدني ها مكرر گران نشده 
اس��ت، پس چرا از حجم آن زده مي ش��ود؟ پس 
اين نهادهاي حمايت از حقوق مصرف كننده كجا 
هستند؟ دقيقاً كجا هستند! قد و اندازه بطري هاي 
نوش��ابه و حتي آبميوه ها و آب معدني ها مدام در 
حال كوتاه ش��دن و باريك شدن است، اما قيمت 
آن مطابق وزنش تغييري نمي كند. از كم فروشي 
نان هاي سنتي آزادپز و دولتي كه همچنان مردم 
دل خوني دارند، اما نه س��ازمان اس��تاندارد و نه 
سازمان حمايت هيچ كدام پاسخگو نيستند و از 

دور تماشاچي اين اوضاع نابسامان هستند. 

رئيس اتاق بازرگاني ته�ران با تأكيد بر اينكه 
تورم كاالهاي وارداتي ب�ا ارز ترجيحي بيش 
از ساير كاالهاس�ت، گفت: از 15ميليارد دالر 
ارز تخصيصي ب�راي واردات كاال در چهار ماه 
ابتداي امس�ال ۴/6 ميليارد دالر ارز ۴ هزار و 
2۰۰ توماني به واردات اختصاص يافته اس�ت. 
مسعود خوانساري در بيست و پنجمين نشست 
هيئت نمايندگان اتاق بازرگان��ي تهران با بيان 
اينكه يك��ي از س��خت ترين ش��رايط دولت ها 
در ۴۰سال گذش��ته را دولت س��يزدهم تجربه 
مي كند، اف��زود: مهم ترين چال��ش پيش روي 
دولت سيزدهم بيماري كرونا و آثار اقتصادي آن 
است، به ويژه با توجه به سهل انگاري و بي توجهي 
مس��ئوالن گذش��ته در برخورد ب��د و مديريت 
نامناس��ب كرونا كه باعث ش��د تلف��ات زيادي 

داشته باشيم. 
وي اظهار كرد: خوشبختانه رئيس جمهور و معاون 
اول دولت يازدهم اولويت نخست خود را كرونا بيان 
كردند كه اميدواريم در اين كار موفق شوند. اگرچه 
مسئوالن قبلي همراهي نكردند و به ويژه وزارت 
بهداش��ت برخورد بدي در مقوله واردات واكسن 
داشت، اما ش��ركت هاي تخصصي ما در اين باره 
آمادگي دارند. روز گذش��ته نام��ه اي را به وزراي 
بهداشت و خارجه ارس��ال كرديم ضمن اينكه با 
دستور معاون اول رئيس جمهور، كميته تشكيل 
شد و جلسات و جمع بندي هاي مناسبي صورت 
گرفت ك��ه اميدواريم با ص��دور مجوزها بتوانيم 

دوباره بحث واردات واكسن را دنبال كنيم. 

  تورم دومين چالش دولت سيزدهم
رئيس اتاق بازرگاني تهران ب��ا بيان اينكه تورم 
دومين چالش پيش روي دولت سيزدهم است، 
گفت: تورم ه��ر روز در حال افزايش اس��ت، به 
طوري كه تورم ساالنه در مرداد به ۲/۴۵ درصد 
رس��يد، در حالي كه در پايان سال گذشته اين 

ميزان ۴/۳۶ درصد بوده است. 
خوانس��اري اف��زود: ت��ورم، ثب��ات اقتصادي و 
سرمايه گذاري را در كشور دچار مشكل مي كند، 
ضمن اينكه پيش بيني آينده را براي سرمايه گذار 
غيرممكن مي س��ازد. وي ادام��ه داد: پايه پولي 

۲/۹ درصد رش��د داش��ت كه اين ميزان رش��د 
نگران كننده است. از اين رو اميدواريم دولت در 
بحث تورم كار جدي انجام دهد تا اين مشكالت 

هم حل شود. 
رئيس اتاق بازرگاني ته��ران گفت: در چهار ماه 
نخس��ت امس��ال ۱۵ ميليارد دالر براي واردات 
تخصيص داده شد كه از اين ميزان ۶/۴ ميليارد 
دالر ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني بوده است، يعني 
در چهار ماه نخست امس��ال ۱۰۰هزار ميليارد 
تومان ب��ه واردات كاالهاي اساس��ي و دارويي 

اختصاص يافت. 

خوانساري گفت: بر اس��اس گزارش مركز آمار 
در پنج ماهه نخست امسال تورم اقالم خوراكي 
و آشاميدني ها كه ارز يارانه اي به آنها اختصاص 
يافته ب��ود ۴/۵۸ درصد ب��وده، اما ت��ورم اقالم 
غير خوراكي ك��ه از ارز ۴ ه��زار و ۲۰۰ توماني 
اس��تفاده نكردند ۱/۳۶ درصد بوده است و اين 
امر نشان مي دهد ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني جز 
اينكه رانت و فساد ايجاد كند و اقتصاد كشور را 
تخريب نمايد، اثر ويژه نخواهد داشت، بنابراين 
تنها راه نجات كش��ور ارز تك نرخي است و اگر 
مي خواهيم جلوي رانت و فساد را بگيريم راه حل 
آن ارز تك نرخي اس��ت. كمك ه��اي دولت به 
اقشار آسيب پذير هم مي تواند در قالب يارانه هاي 

مستقيم باشد. 
رئيس اتاق بازرگاني تهران با بيان اينكه كسري 
بودجه يكي از داليل اصلي تورم در كشور است، 
گفت: خزان��ه داري اعالم ك��رده عدم تخصيص 
بودجه در سه ماهه نخست امس��ال ۱۹۰ هزار 
ميليارد توم��ان بوده كه اگر ادام��ه يابد به تورم 

فزاينده در كشور منجر خواهد شد. 
خوانس��اري گف��ت: رئي��س س��ازمان برنامه و 
بودجه اعالم ك��رده كه به دنب��ال اصالحات در 
بودجه است، زيرا بودجه امس��ال هم در دولت 
گذشته و هم در مجلس، منبس��ط، غيرشفاف 
و غيرعملي بسته ش��د كه در س��ه ماه گذشته 
نشان داد كس��ري بودجه بااليي به وجود آورده 
 به همي��ن دلي��ل موج��ب افزايش پاي��ه پولي 

شده است. 
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سازمان حمایت از مطففین!
 برخی از فرآورده های لبنی، انواع كنسروها، نوشيدنی ها، نان های سنتی و حتی شوينده ها با كم فروشی و ثبات اسمی قيمت ها تخلف آشكار می كنند

اما نهادهای نظارتی فقط نظاره گر هستند و در سكوت به سر می برند وای به حال سازمان حمايت از مصرف كنندگان!

 وزیر صنعت: 
درصدد كنترل تورم هستیم

وزير صنع�ت، مع�دن و تجارت ب�ا تأكيد ب�ر راه اندازي س�امانه 
تجارت ت�ا پايان س�ال گفت: ب�ا جديت درص�دد كنت�رل تورم 
هس�تيم تا بتوانيم اي�ن بيماري اقتص�ادي را در طي چندس�ال 
كاهش و ش�رايط اقتص�ادي را به س�مت مطلوب هداي�ت كنيم. 
به گزارش تس��نيم، س��يدرضا فاطمي امين درخص��وص رتبه بندي 
استان ها براساس شاخص قيمت كاال و خدمات مصرفي توضيح داد: در 
كوتاه مدت دو اولويت تنطيم بازار و تورم را در نظر داريم و براي رسيدن 
به اين هدف با دوس��تان در وزارتخانه هاي ديگر جلساتي را شروع كه 
تسلط به جريان توليد و توزيع كاال داش��ته باشيم تا بتوانيم كمبود ها 

را پيش بيني كنيم. 
وی اضافه كرد: تعيين اولويت ها و مشخص كردن آنها در زيرمجموعه ها، 
تنظيم گري، تس��هيلگري و نظ��ارت چهار عامل مؤث��ر براي حركت 
به س��مت حكمراني در بخش هاي صنعتي، معدني و تجاري اس��ت. 
فاطمي امين ادامه داد: بايد شرايطي فراهم ش��ود تا كسب و كار ها به 
س��مت اولويت ها حركت كند، همچنين در حوزه تسهيلگري وقتي 
مسير قطعي ش��د، حركت كسب و كار ها به س��مت اولويت ها تسهيل 

خواهد شد. 
وي با اشاره به مصوبه س��ال ۹۲ كه دولت را مكلف كرده تا پايان سال 
جاري سامانه تجارت را راه اندازي كند، اين مسئله را در اولويت برنامه ها 
عنوان كرد و افزود: اين سامانه به ما اطالعات بسيار خوب و الزم را براي 
پيش بيني و اعمال قواعد مشخص مي كند و همچنين در اين سامانه 
بعضي موارد وارداتي هم تحت تأثير ارز هس��تند ك��ه آنها را هم مورد 
بررسي قرار مي دهد. فاطمي امين در پايان با تأكيد بر اينكه اين سامانه 
اطميناني از جهت تأمين كاال را به ما مي دهد تا بتوانيم تا انتهاي سال 
بازار را كنترل كنيم، تصريح كرد: با جديت درصدد كنترل تورم هستيم 
تا بتوانيم اين بيماري اقتصادي را در طي چند س��ال كاهش و شرايط 

اقتصادي را به سمت مطلوب هدايت كنيم. 

 صادرات بی موقع 
باعث افزایش ۶۰ درصدي قیمت رب شد

ناي�ب رئيس كميس�يون اقتصادي ات�اق اصناف تهران با اش�اره 
به افزاي�ش 6۰ درصدي قيمت رب در س�ال ج�اري گفت: بي آبي 
و خشكس�الي و س�رمازدگي محص�ول باع�ث ش�د كه امس�ال 
گوجه فرنگي به اندازه كافي برداش�ت نش�ود. از اين روصادرات 
بي موقع گوجه فرنگي باعث افزايش قابل توجه قيمت رب ش�د. 
به گزارش روابط عموم��ي اتاق اصناف تهران، حس��ين مصطفي زاده 
درخصوص افزايش قيم��ت رب افزود: قيمت ي��ك قوطي رب گوجه 
فرنگي از ابتداي س��ال تا امروز حدود ۶۰ درصد افزايش داشته است. 
بي آبي و خشكسالي و سرمازدگي محصول باعث شد كه امسال گوجه 

فرنگي به اندازه كافي برداشت نشود. 
وي گفت: مديران وزارت صمت و وزارت جهاد كشاورزي با تصميم غلط 
در صادرات بي موقع و بدون كارشناسي باعث كميابي گوجه و افزايش 

قيمت رب گوجه فرنگي شدند. 
مصطفي زاده اف��زود: قيمت رب گوجه فرنگي با س��رعت بااليي رو به 
افزايش است و اگر مردم مصرف خود را كنترل نكنند قيمت آن بيشتر 
هم خواهد ش��د. كمبود گوجه فرنگي عامل اصلي افزايش قيمت رب 

است. 
وي ادامه داد: ماه گذشته زمان برداشت گوجه آذربايجان بود، اما آنقدر 
سرمازدگي محصوالت باال بود كه گوجه زيادي به دست توليدكنندگان 

نرسيد. 

افزایش تورم در آلمان 
اطالعات اوليه اداره آمار فدرال آلمان نشان مي دهد، تورم در اين 
ماه باالترين رقم از جوالي 2۰۰۸ بود و به 3/۴ درصد رشد كرده است. 
به گزارش تس��نيم به نقل از رويترز، تورم ساالنه قيمت مصرف كننده 
در ماه اوت در آلمان به باالترين رقم طي ۱۳سال گذشته رسيده است. 
اين افزايش قيمت ها در شرايطي صورت گرفته كه بزرگ ترين اقتصاد 
اروپا از بحران كرونا بيرون مي آيد و شركت ها با كمبود عرضه دست و 

پنجه نرم مي كنند. 
اطالعات اولي��ه اداره آمار فدرال آلمان نش��ان مي دهد ت��ورم در اين 
ماه برابر با ۳/۴ درصد ب��وده در حالي كه در ماه گذش��ته ۳/۱ درصد 
ثبت ش��ده بود. اين ارقام همگام با افزايش تورم در س��اير كشورهاي 
اتحاديه اروپاس��ت. تورم آلم��ان در ماه اوت باالتري��ن رقم از جوالي 
 ۲۰۰۸ را نش��ان مي ده��د، يعن��ي وقتي نرخ ت��ورم ب��ه ۳/۴ درصد 

رسيده بود. 
تحليلگران عقي��ده دارند دليل اي��ن افزايش ت��ورم باالرفتن قيمت 
انرژي و موادغذايي اس��ت. اين در حالي اس��ت كه ت��ورم پايه از ۲/۹ 
درصد تا ۲/۸ درصد پايين آمده اس��ت. تحليلگ��ران با توجه به برخي 
عوامل خاص و تأثير كاه��ش موقت نرخ ماليات ب��ر ارزش افزوده در 
 نيمه دوم ۲۰۲۰، عقيده دارند تورم در ماه ه��اي آينده رو به افزايش 

خواهد بود. 

 پیش بیني منابع آگاه 
از تصمیم هفته جاري اوپك پالس

س�ه منب�ع آگاه در اوپك پ�الس پيش بين�ي كردند، اي�ن گروه 
احتم�االً در ديدار امروز سياس�ت توليد خ�ود را تغيير نمي دهد 
و ب�ه افزايش ان�دك توليد برنامه ريزي ش�ده ادام�ه خواهد داد. 
به گزارش ايس��نا، اوپك و متحدان��ش براي مذاكره درب��اره افزايش 
توليد ماهانه به ميزان ۴۰۰ هزار بشكه در روز در چند ماه آينده ديدار 

مي كنند. 
دولت امريكا از اوپك و متحدانش خواسته است براي مقابله با افزايش 
قيمت هاي بنزين كه تهديدي براي روند احياي اقتصاد جهاني است، 
توليد نفتش��ان را افزايش دهند. نفت برنت روز دوش��نبه ۴۹س��نت 
افزايش يافت و به ۷۳ دالر و ۱۹ س��نت در هر بشكه رسيد. نفت برنت 
هفته گذشته در آس��تانه ورود توفند آيدا به خليج مكزيكوي امريكا و 
پيش بيني مختل ش��دن توليد اين منطقه، بيش از ۱۱ درصد رش��د 
كرده بود. نفت امريكا با ۳۷ س��نت افزايش، به ۶۹ دالر و ۱۱ سنت در 
هر بشكه رس��يد، اما منابع آگاه در اوپك پالس اظهار كردند: افزايش 
اخير قيمت هاي نفت موقتي و تحت تأثير اختالل عرضه در مكزيك و 
طوفان شديدي است كه منطقه گلف كاست را در تعطيالت آخر هفته 

درنورديده است. 
به گفته يك��ي از اين مناب��ع آگاه، قيمت هاي فعلي نف��ت حدود ۷۰ 
دالر مناس��ب اس��ت. اوپك پالس احتماالً به افزاي��ش ماهانه توليد 
۴۰۰ هزار بش��كه در روز ادامه خواهد داد. يك منب��ع ديگر گفت: به 
 احتمال زياد افزايش توليد ۴۰۰ هزار بش��كه در روز از سپتامبر اجرا 

خواهد شد. 
محمد عبدالطيف الفارس، وزير نفت كويت روز يك ش��نبه به رويترز 
گفته بود، افزايش توليد نفت كه ماه گذش��ته م��ورد موافقت اعضاي 
اوپك پالس قرار گرفته بود، ممكن اس��ت در نشس��ت امروز وزيران 
اين گ��روه مورد بازبين��ي قرار گيرد و وزي��ران درب��اره ادامه افزايش 
برنامه ريزي ش��ده توليد يا بازنگ��ري و توقف افزاي��ش توليد با توجه 
 به موج جديد ش��يوع كوويد - ۱۹ در چين و اقتصادهاي ش��رق آسيا 

مذاكره مي كنند. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين قيمتنام شركت 

50,9902,420توريستي ورفاهي آبادگران ايران
150-27,550البراتوارداروسازي  دكترعبيدي 
550-10,560سرمايه  گذاري  البرز)هلدينگ 

120-18,040آلومينيوم ايران 
1,320-25,080كاشي  الوند

117-4,160داروسازي  امين 
1,770-42,810معدني  امالح  ايران 

15,780750آسان پرداخت پرشين
21,000470سراميك هاي صنعتي اردكان 

2,170-41,240آبسال 
53-2,291بيمه آسيا

510-13,550سرمايه  گذاري  آتيه  دماوند
50-8,560آهنگري  تراكتورسازي  ايران 

270-6,240سرمايه گذاري پرديس
73-1,405صنايع  آذرآب 

200-3,804سايپاآذين 
46,050220معادن  بافق 

1,600-30,880مس  شهيدباهنر
104-2,840بيمه البرز

5,07020سرمايه گذاري بوعلي 
160-13,600باما

470-10,060سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
1,080-29,100گروه  صنعتي  بارز

6,25020بيمه دانا
134-2,548بهساز كاشانه تهران

78,7203,740بهنوش  ايران 
850-29,800فجر انرژي خليج فارس

93-1,768گروه بهمن 
38-2,131سرمايه  گذاري  صنعت  بيمه 

200-6,900بانك خاورميانه
1,43049بيمه ملت

229-4,365بانك ملت
800-15,230بين  المللي  محصوالت  پارس 

3,030-63,500پتروشيمي بوعلي سينا
1,790-63,000گروه صنعتي بوتان 

47-3,220بانك پارسيان 
15,05050بانك پاسارگاد

1,030-20,850پست بانك ايران
38,150460گروه دارويي بركت
139-2,644بانك صادرات ايران

142-2,710بين المللي توسعه ساختمان
149-2,838بانك تجارت

440-8,430بيمه ما
11,88070چرخشگر

980-20,100كشت  و صنعت  چين  چين
249-4,748توليدي چدن سازان

220-30,620معدني وصنعتي چادرملو
210-8,200سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

400-7,650كمباين  سازي  ايران 
810-121,700كربن  ايران 

680-26,950داروسازي  ابوريحان 
830-22,120داده پردازي ايران 

15,140140البرزدارو
710-13,530داروسازي زاگرس فارمد پارس

37,400210داروپخش  )هلدينگ 
660-29,190شيمي  داروئي  داروپخش 

560-21,010داروسازي  فارابي 
16,900800داروسازي  جابرابن حيان 

150-5,120داروسازي  كوثر
240-38,620دارويي  لقمان 

1,280-24,490دوده  صنعتي  پارس 
1,170-30,840داروسازي  اسوه 

31,620280كارخانجات داروپخش 
1,250-25,500درخشان  تهران 
2,220-43,420دارويي  رازك 
230-20,860سبحان دارو

820-23,500داروسازي  سينا
250-17,960گروه دارويي سبحان

22,80010سرمايه گذاري دارويي تامين
320-7,190داروسازي زهراوي 

260-6,730تجارت الكترونيك پارسيان
270-5,460بيمه اتكايي امين
47,650950داروسازي  اكسير
370-18,620فوالد آلياژي ايران

1,380-32,180فوالد اميركبيركاشان
220-8,910فيبر ايران 

30,210870فوالد خراسان
18,800110فوالد خوزستان

810-19,170فنرسازي زر
100-12,410فوالد مباركه اصفهان

310-6,530فروسيليس  ايران 
1,760-33,590فرآوري موادمعدني ايران 

1,530-34,070غلتك سازان سپاهان
32,20050فرآورده هاي  تزريقي  ايران 

1,320-35,840پديده شيمي قرن
400-7,730گروه صنايع بهشهرايران 

209-3,987گلوكوزان 
210-16,580سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 

2,320-114,250قنداصفهان 
1,060-35,330كارخانجات  قند قزوين 

62-2,750قطعات  اتومبيل  ايران 
930-17,680شهد

1,500-28,650قند لرستان 
950-29,120قند مرودشت 

2,470-54,060قند نيشابور
850-24,380معدني و صنعتي گل گهر

131-3,045گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
340-8,170فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر

5,035445قند ثابت  خراسان 
35,7000گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 

480-9,130گلتاش 
3,799217حمل و نقل بين المللي خليج فارس
510-36,350حمل و نقل پتروشيمي) سهامي عام

10,91030شركت ارتباطات سيار ايران
390-7,550حفاري شمال

1,090-20,870حمل ونقل توكا
530-10,090داده گسترعصرنوين-هاي وب

930-17,710ايران ارقام 
330-8,800سرمايه گذاري اعتبار ايران

123-2,351ايران  خودرو
360-6,880سرمايه گذاري خوارزمي

680-21,870كمك فنرايندامين 
7,10090خدمات انفورماتيك 

12,200360بيمه پارسيان
161-4,381گروه پتروشيمي س. ايرانيان

23,750510ايران دارو
160-7,630جام دارو

170,5007,630صنايع جوشكاب يزد
2,420-112,500پلي پروپيلن جم - جم پيلن

1,110-42,500كابل  البرز
191-4,535گروه صنايع كاغذ پارس
1,760-38,170صنايع خاك چيني ايران 

15,190-288,640خوراك  دام  پارس 
400-7,660فنرسازي خاور

71-2,990كارخانجات توليدي شهيد قندي
2,420-176,500پارس  خزر

690-27,850سيمان خوزستان
19,900940الكتريك  خودرو شرق 

25,1001,190كيميدارو
300-13,040لبنيات  كالبر

1,080-20,600سرمايه گذاري كشاورزي كوثر
4,200-125,010كاشي  پارس 

200-17,900ايركا پارت صنعت
2,540-48,450صنعت غذايي كورش

2,390-85,500پتروشيمي خراسان
3,433163كارتن  ايران 

680-13,030كاشي  سعدي 
770-19,410كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

190-18,300كالسيمين 
720-13,850صنايع كاغذسازي كاوه 

22,40040فوالد كاوه جنوب كيش
240-15,400توليدي فوالد سپيد فراب كوير

500-16,200كوير تاير
610-26,000الميران 

1,350-137,000المپ  پارس  شهاب 
460-9,060لعابيران 

69,3901,380لنت  ترمزايران 
250-7,000ليزينگ ايرانيان

180-5,420ليزينگ كارآفرين
820-15,600ليزينگ خودروغدير

18,7901,120لبنيات  پاك 
140-5,020ليزينگ پارسيان

  گزارش2

رضا دهشيری |  جوان

بهناز قاسمی
  گزارش یک

س�ابقاً قند و شكر در بس�ته هاي يك 
كيلوگرمي بسته بندي مي شد، بعد ها به 
۹۰۰گرم تغيير كرد و اخيراً نيز بسته ها 
به ۸۴۰ يا ۸6۰ گرم تقليل يافته است، 
اما روي بس�ته بندي ها ع�دد ۹۰۰گرم 
درج مي شود. نكته قابل توجه اين است 
كه بسته هاي ش�كر در فروشگاه ها با 
نام كاالي دولتي به طور محدود توزيع 
مي ش�ود، در حالي كه همي�ن كاال از 
قيمت يك كيلوگ�رم ش�كر آزاد هم 
گران تر به مصرف كننده غالب مي شود


