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تقویم امروز
■■شهادت سردار شهید حسن تهرانیمقدم
 1390ش■■يورش س�پاهيان يزيد به مكه و اهانت به
ساحت مقدس مسجدالحرام 64 -ق
■■درگذشت«ابوالعالمعري»شاعر،نويسنده
و اديب شهير عرب 449 -ق
■■عمليات استشهادي «احمد قصير» عليه
رژيم صهيونيستي1982-م
■■درگذش�ت «ياس�ر عرف�ات» رئي�س
تشكيالت خودگردان فلسطين2004-م
■■امضاي ق�رارداد ترك مخاصم�ه و پايان
جنگ اول جهاني1918 -م
■■تول�د «تئودور داستايوس�كي» ش�اعر و
نويسنده برجسته روسي1821 -م

اخبار

عیار واقعی طالی سرخ
در بورس کاال مشخص میشود

عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات
مجلس گفت :عرضه زعفران در بورس کاال هم
باعث کمرنگ شدن حضور دالالن و واسطهها
میشود و هم انگیزه زعفرانکاران برای کشت
در سالهای آینده را باال میبرد .محمد حسینی
در گفتوگ��و با مهر درباره عرض��ه زعفران در
بورس کاال گفت :فرهنگ عرضه محصوالت در
بورس کاال در چند سال اخیر نهادینه شده است
و شاهد این هستیم که خریدار و فروشنده هر
دو به عرضه کاالهای خود در این بازار پرس��ود
و شفاف راغبتر هس��تند .وی در ادامه افزود:
بس��ترهایی ک��ه در ب��ورس کاال وج��ود دارد
محیطی باز را برای همه اقشار جامعه به وجود
آورده است تا محصوالت و کاالهای باکیفیت را
به طور مس��تقیم عرضه و خریداری کنند و در
این بین عرضه زعفران نیز به عنوان محصولی
اس��تراتژیک در این بازار آغاز شده که از سوی
زعفرانکاران و حتی تجار مورد اس��تقبال قرار
گرفته است .وی با بیان اینکه با عرضه زعفران
در بورس ش��اهد افزای��ش حجم معامالت این
محصول بودهایم ،اظهار داشت :شفافیت قیمتی
بورس کاال در خرید و فروش زعفران باعث شده
تا زعف��رانکاران از قیمت واقعی این محصول
مطلع ش��ده و محصول خ��ود راارزان به تجار
و صادرکننده مانند س��نوات گذشته به فروش
نرس��انند و این خود باعث خواهد ش��د انگیزه
زعفرانکاران در سالهای آینده برای کشت این
محصول باال رود و شاهد رشد تولید باشیم .به
طور یقین با حمایت مسؤوالن و عرضه گسترده
زعفران در بورس کاال دیگر شاهد فروش فلهای
زعفران نخواهیم بود و میتوانیم این محصول
را با ارزش افزوده باالتر به نام ایران به سراس��ر
دنیا صادر کنیم.

قیمت هر کیلو مرغ
به  11هزار و  400تومان رسید

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ
و انواع مشتقات در بازار را اعالم کرد .سیدمهدی
یوس��فخانی ،رئیس اتحادیه پرن��ده و ماهی در
گفتوگو با باش��گاه خبرنگاران جوان ،از افزایش
 400تومانی ن��رخ مرغ در بازار خبر داد و گفت:
نرخ ه��ر کیلو مرغ زنده در مرغ��داری  7هزار و
 ،400مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه  10هزار و
 ،300توزیع در واحدهای صنفی  10هزار و 500
و خردهفروش��ی  11هزار و  400تومان است .به
گفته وی ،نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر  10هزار
و  400و ران م��رغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ
 11هزار و  400تومان است .یوسفخانی با اشاره
به نرخ سایر مش��تقات در بازار افزود :قیمت هر
کیلوگرم سینه با کتف  18هزار ،سینه بدون کتف
 19هزار و فیله مرغ  20هزار تومان است .رئیس
اتحادیه پرنده و ماهی در پایان کاهش عرضه مرغ
به کش��تارگاهها را دلیل اصلی افزایش قیمت در
بازار اعالم کرد و گفت :با توجه به وضعیت کنونی
عرضه نمیتوان پیشبینی خاصی درباره وضعیت
قیمت مرغ در بازار داشت.
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ین ژاپن
ریالعربستان

خردهفروشی

گزارش

بانک مرکزی اعالم کرد

«وطن امروز» از افزایش بیسابقه قیمت شیر و فرآوردههای لبنی گزارش میدهد

صنایع لبنی راضی ،دولت هم راضی!

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتوگو با «وطن امروز» :برای ساماندهی بازار
لبنیات نتیجهای نگرفتیم؛ از تولید حمایت نمیشود و چارهای جز گرانی نیست!
اسداهلل خسروی :تعیین قیمت شیر و فرآوردههای
آن گویا بین ش��رکتهای تولیدی این کاال شکل
مس��ابقه به خود گرفته ،چ��را که محصوالت لبنی
مدتی اس��ت در خأل نهادهای نظارت��ی هر روز در
هر برندی با نرخی جدید عرضه میش��ود .لبنیات
ک��ه یک��ی از مهمتری��ن کاالهای س��بد مصرفی
خانوارهاس��ت به موجب گرانی آن در حال خروج
تدریجی از س��فره کمدرآمدهاس��ت ،این در حالی
است که به گفته کارشناسان ،کاهش مصرف شیر
و فرآوردههای آن در آینده به سالمت مردم آسیب
جدی وارد میکند .از طرفی ناتوانی دولت در کنترل
و ساماندهی بازار شیر و محصوالت لبنی برای همه
محرز ش��ده است ،چرا که تولیدکنندگان این کاال
قیمت شیر و فرآوردههای آن را در این بازار آشفته به
طور اختیاری تعیین میکنند و هر کدام برای گران
کردن محصوالت لبنی توجیه
دارند .عبداهلل حاتمیان ،عضو
کمیسیون کشاورزی مجلس
شورای اسالمی در گفتوگو
با «وطنام��روز» درباره علت
بههمریختگ��ی بازار ش��یر و
محصوالت لبنی گفت :چرخه تولید تا مصرف این
کاالی اساس��ی مهم معیوب است و ساماندهی آن
نیازمند بازنگری دقیق و بررسی خاص است تا هم
مصرفکننده و هم تولیدکننده آسیب جدی نبینند.
وی با بیان اینکه کمیس��یون کش��اورزی مجلس
نشستهای متعددی با تولیدکنندگان شیر ،صنایع
لبنی و مدیران دولتی برگزار کرده است تا بازار شیر
و مواد لبنی ساماندهی شود ،گفت :تولیدکنندگان
شیر و صنایع لبنی معتقدند قیمت تمامشده شیر و
فرآوردههای آن افزایش یافته است ،بنابراین قیمت
محصوالت لبنی نیز باید در بازار افزایش یابد ،این
در حالی است که مجوز گرانی لبنیات صادر نشده
اما ش��اهد گرانی شیر و لبنیات در بازار هستیم ،از
طرفی نیز گویا برخی تولیدکنندگان با گران شدن
ارز ،ش��یر را تبدیل به شیرخشک کرده و با هدف
سودآوری بیش��تر ،آن را صادر میکنند .در چنین
شرایطی خأل نظارتی در کنترل بازار مشهود بوده که
باید به این مهم توجه شود .وی افزود :از آنجایی که
مصرف شیر و فرآوردههای آن جزو ضروریات جامعه
است ،بنابراین دولت باید با راهکارهای درست برای
ساماندهی این بازار چارهاندیشی کند ،نه اینکه بازار را
به حال خود رها کند .این عضو کمیسیون کشاورزی
مجلس افزود :با وجود برگزاری نشستهای مکرر با
تولیدکنندگان شیر و صنایع لبنی و مسووالن دولتی
برای ساماندهی بازار شیر اما متاسفانه نتیجه قابل
توجهینگرفتیم.
■■صنایع لبنی قیمتها را روزانه باال میبرند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت :قانون
تمرکز وظایف کش��اورزی در وزارت جهاد موسوم
به قانون انتزاع ،این وزارتخانه را مکلف کرده که بر
قیمت محصوالت کشاورزی در بازار از جمله لبنیات
نظارت داش��ته باش��د .عباس پاپیزاده در پاس��خ
به اینکه صنایع لبنی قیمت لبنی��ات را هر زمانی
که دلش��ان بخواهد و به ه��ر میزانی که بخواهند
افزایش میدهند ،چرا هی��چ نظارتی بر آنها انجام
نمیشود ،گفت :متأسفانه دستگاههای نظارتی در
ای��ن زمینه بیتفاوت هس��تند ،در حالی که خرید
شیر از دامداران به پایینترین قیمت انجام میشود

اما صنایع لبنی قیمتها را روزبهروز باالتر میبرند
و پ��ول دامداران را ب��ا  ۳تا  ۴ماه تأخیر میپردازند.
پاپیزاده در پاسخ به اینکه متولی نظارت بر صنایع
لبنی کدام نهاد است ،گفت :براساس قانون تمرکز
وظایف کش��اورزی در وزارت جه��اد ،وزارت جهاد
کشاورزی مسؤول تنظیم بازار اینگونه محصوالت
اس��ت و باید بر آنها نظارت کند .به گزارش فارس،
افزایش قیمت لبنیات در بازار تقریبا هفتگی شده
اس��ت و قیمتها روزبهروز افزایش مییابد .آخرین
افزایش مربوط به چند روز گذشته است که دوباره
حدود  ۱۳درصد به قیمت محصوالت لبنی اضافه
شد .صنایع لبنی به  2دلیل قیمت لبنیات را افزایش
میدهند؛ نخست اینکه مدعی هستند با افزایش نرخ
ارز قیمت تمامشده بستهبندی آنها باال رفته است،
چرا که لوازمی که برای بستهبندی استفاده میکنند
وارداتی است .دوم اینکه مدعی
هستند حجم ورودی شیر خام
به کارخانهه��ای لبنی  25تا
 50درصد کاهش یافته است
و کارخانههای آنها با ظرفیت
کمتری کار میکند.

■■ صادرات یک میلیارد دالری محصوالت لبنی

یک مقام مسؤول گفت :طبق گزارش مرکز آمار
ایران ،تولید شیر خام در دامداریهای صنعتی هر
سال با میانگین رشد  ۷تا  ۸درصدی روبهرو است.
علیرضا عزیزاللهی ،مدیرعام��ل اتحادیه دامداران
ادعای کاهش تولید ش��یر خام در کشور را رد کرد
و افزود :کمبود ش��یر خام در کش��ور صحت ندارد
و هر س��ال با توجه به افزایش جمعیت گاو اصیل
در واحدهای دامداری صنعتی ،رشد متوسط تولید
در این واحدها را داریم به طوری که طبق گزارش
مرکز آمار ایران ،این واحدها در س��ال  ۹۵حدود ۴
میلیون و  ۸۰۰هزار تن و در س��ال  ۹۶نزدیک به
 5/2میلیون تن ش��یر خام تولید کردند .به گفته
وی ،از حدود  ۱۰میلیون تن شیر خام تولیدی در
کش��ور ۵ ،میلیون تن در واحدهای صنعتی تولید
و تقریبا تمام آن توس��ط کارخانجات لبنی جذب
میشود .مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران
در عین حال افزود :با این میزان تولید شیر خام در
کشور عالوه بر تامین نیاز داخل ،یک میلیارد دالر
محصوالت لبنی صادر میشود.

■■وضعیت سرانه مصرف شیر در کشور

مطابق آمار منتشر شده ،روند مصرف شیر در
کشور در کلیت امر سیری نزولی داشته که قدرت
خرید مردم و شرایط اقتصادی جامعه در این امر
نقش بسیار موثری ایفا میکند .بنا بر آمار و ارقام
موجود در سال  ،۸۳میزان مصرف شیر در جامعه
(س��رانه مصرف) برای هر فرد در سال حدود ۳۱
کیلوگرم برآورد میشد که این عدد و رقم در پایان
س��ال  ۱۳۹۶به کمتر از  ۱۸کیلوگرم تنزل پیدا
کرده است .فرشید احمدی ،یکی از توزیعکنندگان
عمده محصوالت لبنی در غرب استان تهران ،در
گفتوگو با باش��گاه خبرنگاران جوان ،در ارتباط
با میزان عرضه و فروش ش��یر گفت :در سال ۹۶
و نیمه نخس��ت س��ال جاری میزان خرید شیر
و تقاضای مردم ب��ه صورت قابل توجهی کاهش
پیدا کرده اس��ت .وی افزود :افزایش قیمت شیر و
کاهش قدرت خرید خانوارها یکی از دالیل اصلی
این موضوع به شمار میرود.

افزایش قیمت 9گروه کاالیی در۷روز
طی یک هفته اخیر ،قیمت گروههای کاالیی
لبنیات ،برنج ،تخممرغ ،حبوبات ،میوههای تازه،
سبزیهای تازه ،مرغ ،قند و شکر و روغن نباتی
با افزایش مواجه بوده است.
به گ��زارش مه��ر ،گزارش
رسمی بانک مرکزی نشان
میدهد در هفته منتهی به
یازدهم آبانماه نرخ لبنیات
 0/9درص��د ،تخممرغ 1/7
درص��د ،برن��ج  0/8درصد ،حب��وب  0/3درصد،
میوههای تازه  0/1درصد ،س��بزیهای تازه 4/5
درصد ،گوشت مرغ  3/3درصد ،قند و شکر 2/7
درص��د و روغن نباتی  ۵درصد افزایش و قیمت
گوش��ت قرمز  0/5درصد نس��بت به هفته قبل
کاه��ش یافت .در هفته مورد گ��زارش ،در گروه
لبنیات قیمت ماست پاستوریزه و کره پاستوریزه
نس��بت به هفته قبل بدون تغییر ب��ود و بهای
سایر اقالم بین  0/1درصد تا  3/3درصد افزایش
یافت .قیمت تخممرغ معادل  1/7درصد کاهش
داشت .این هفته در گروه برنج ،بهای برنج وارداتی
غیرتایلندی ثابت بود و قیمت برنج داخلی درجه
یک و درجه  2به ترتیب معادل  0/8درصد و 1/2
درصد افزایش یاف��ت .در گروه حبوب بهای لپه
نخود معادل  1/2درصد کاهش یافت ولی قیمت
سایر اقالم بین  0/2درصد تا  2/4درصد افزایش
داشت .در هفته مورد بررسی ،در میادین زیر نظر
شهرداری هلو ،خربزه و کیوی عرضه نمیشد و
پرتقال درجه  2عرضه کمی داش��ت .سایر اقالم
میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی
در مقایسه با سایر میوهفروشیها متفاوت بود ،به

نرخ مصوب سازمان میادین میوه و ترهبار عرضه
میشد .میوهفروشیهای سطح شهر اقالم میوه
و س��بزی تازه را عرضه میکردن��د که در گروه
میوههای تازه بهای پرتقال
درج��ه ی��ک مع��ادل ۱۲
درصد ،پرتقال درجه 3/3 ،2
درصد ،نارنگ��ی  6/3درصد،
لیموش��یرین  1/6درص��د،
ان��ار  3/5درص��د ،هندوانه
2/1درصد و کیوی  5/3درصد کاهش ولی قیمت
سایر اقالم بین  0/2درصد تا  26/9درصد افزایش
یافت .در گروه سبزیهای تازه بهای سبزیهای
برگی معادل  0/5درصد کاهش یافت ولی قیمت
سایر اقالم بین  0/2درصد تا  12/2درصد افزایش
داش��ت .در هفت��ه مورد گزارش بهای گوش��ت
گوس��فند معادل  0/7درصد کاهش ولی قیمت
گوش��ت تازه گاو و گوساله  0/2درصد و گوشت
مرغ  ۳/۳درصد افزایش یافت .در این هفته بهای
قند معادل  4/2درصد ،ش��کر  0/9درصد ،چای
خارجی  0/2درصد ،روغن نباتی جامد  0/1درصد
و روغ��ن نباتی مایع 6/8درصد افزایش داش��ت.
متوسط قیمت خردهفروش��ی در هفته منتهی
به یازدهم آبانماه س��ال جاری نسبت به مدت
مشابه سال قبل نشان میدهد نرخ لبنیات 53/4
درصد ،تخممرغ  43/5درصد ،برنج  21/5درصد،
حبوب  13/4درصد ،میوهه��ای تازه  ۵۶درصد،
سبزیهای تازه  34/6درصد ،گوشت قرمز 39/8
درصد ،گوش��ت مرغ  37/1درص��د ،چای 23/3
درصد ،روغن نباتی  44/6درصد و قند و ش��کر
 37/7درصد افزایش یافته است.

پرواز

نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی:

دولت برای بلیت هواپیما ارز دولتی نمیدهد
نایبرئیس کمیس��یون عمران مجلس گفت:
تعیین س��ازوکار نرخ ش��ناور برای بلیت هواپیما
موجب افزایش قیمتها میش��ود .سیدابوالفضل
موس��ویبیوکی در گفتوگو با خانه ملت ،درباره
رویکرد جدید س��ازمان هواپیمایی کش��ور مبنی
بر احتس��اب نرخ شناور برای تعیین قیمت نهایی
بلیت هواپیم��ا ،گفت :بر اس��اس تصمیم جدید
سازمان هواپیمایی ،ایرالینها میتوانند ارز خود را
از طریق س��امانه نیما یا بازار آزاد تهیه کرده و در
نهایت مابهالتفاوت را در قیمت نهایی بلیت بیاورند.
وی ادامه داد :رویکرد جدید س��ازمان هواپیمایی
نشان میدهد که برای دولت ،صنعت هواپیمایی
و موض��وع ایرالین برای تخصی��ص ارز دولتی یا
نیمای��ی در اولویت قرار ن��دارد ،زیرا دولت معتقد
است طبقه متوس��ط به باال از حملونقل هوایی
اس��تفاده میکنند ،از این رو اختصاص ارز دولتی
به این بخش ،با توجه به اولویتهای مهمتر کشور
برای تأمین کاالی اساسی ،امکانپذیر نیست .وی
با بیان اینکه تعیین سازوکار نرخ شناور برای بلیت
هواپیما موجب افزایش قیمتها میش��ود ،گفت:
زمانی که ایرالینها نتوانن��د ارز مورد نیاز خود را
از سامانه نیما تأمین کنند ،مجبور هستند از بازار
آزاد نیازهای خود را به دس��ت آورند که قطعا این
مس��اله در افزایش قیمت نهای��ی بلیت پروازهای
هوایی تأثیرگذار است ،زیرا بر اساس آمارهای ارائه

شده بیش از  55درصد هزینههای ایرالینها با ارز
مرتبط است .موسویبیوکی ادامه داد :به نظر من
بهترین راهکار در شرایط کنونی و سازوکار جدید
این است که در گام نخست وزارت صمت و بانک
مرک��زی ،تمام تالش خود را ب��رای اختصاص ارز
نیمای��ی به ایرالینها انجام دهن��د ،حال اگر قرار
ش��د ارز مورد نیاز از بازار آزاد تأمین شود ،سازمان
هواپیمایی باید با سیاستهای نظارتی و اجرایی از
تعیین قیمتهای انفج��اری جلوگیری کند .این
نماینده مردم در مجلس دهم گفت :کمیس��یون
عمران مجلس نشس��تهای مکرری با مسؤوالن
س��ازمان هواپیمای��ی درب��اره راهکارهای کاهش
قیمت بلیت برگزار کرد و مسؤوالن این سازمان نیز
اقدامات خوبی را برای کاهش قیمت بلیت از جمله
حذف پروازهای چارتری انجام دادهاند .وی در ادامه
تصریح کرد :قطعا شرایط کنونی به ضرر ایرالینها
تمام میشود ،زیرا زمانی که قیمت بلیت هواپیما
افزایش پیدا کند ،تبعا حجم مسافران برای تردد
با هواپیما نیز کاهش خواهد یافت که این مساله
تأثیر مس��تقیمی بر کاهش درآمد و س��ود نهایی
شرکتهای هواپیمایی خواهد داشت .نایبرئیس
کمیسیون عمران مجلس ادامه داد :قطعا کنترل
تالطمات بازار حمل و نقل هوایی نیازمند نظارت و
بازرسی دقیق است و دولت باید استراتژی دقیقی
را برای مدیریت این مساله اتخاذ کند.

سکه

یک گرم طالی  18عیار

431690

-37000

یک گرم طالی  24عیار

575590

-

هر اونس طال

(1209/40دالر)

-

هر اونس نقره

(14/25دالر)

-

قیمت (دالر)

تغییر

وست تگزاس

59/84

-0/29

برنت درياي شمال

69/64

-0/47

اوپک

70/68

-

نفت

بورس
بورس تهران
شاخص بورس

تغییر(درصد)

مقدار
184231/1

-0/47

شاخص  30شركتبرتر

9127/3

-0/92

شاخص  50شركتبرتر

8143/3

-0/57

شاخص بازار اول

137145/8

-0/34

شاخص بازار دوم

360116/7

-0/71

شاخصصنعت

167499/8

-0/52

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينافزايش
ت خراسان
قند ثاب 

4076

ي زهراوي
داروساز 

16095

5

يدماوند
معدن 

30134

5

سرمايهگذاريتوكافوالد

1561

4/98

ي لقمان
داروي 

2789

4/97

2620

4/97

مارگارين
ي سعدي
كاش 

2370

4/96

5297

4/95

31891

4/93

كشاورزي

ت
ش صنايعو خدما 
گستر 
ن بافق
معاد 

بيشترينكاهش

5

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

ح .سيمان كردستان

131

-9/66

ح .حفاري شمال

2092

-6/82

ن
پتروشيميفناورا 

57892

-4/95

ي دكتر عبيدي
البراتوار داروساز 

58697

-4/85

ن دورود
سيما 

1246

-4/81

يسهند
عالستيك 
صناي 

2830

-4/81

7635

-4/71

ي اكسير
داروساز 
ن طبس
گ نگي 
زغالسن 
پارسدارو

تاالربینالملل

6811

-4/53

9470

-4/53

شاخص کل

تغییر

بورس داوجونز

25989

-51

نیکی ژاپن

22253

-

بورسشانگهای

2599

-

بورساسترالیا

5904/8

-

