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بورس  در یک قدمی قله 300 هزار واحدی 
جریــان  در  شــهروند| 
بــازار  دیــروز  دادوســتدهای 
و  4میلیــارد  تعــداد  ســرمایه 
344میلیون سهم و حق تقدم به 
 ارزش 1657میلیــارد تومان در 
442هزار نوبت مورد دادوســتد 
قــرار گرفت و شــاخص بورس با 
رشــد 3198واحــدی در ارتفاع 
299هــزار و 930واحــد قــرار 
اصلــی  گرفــت. شــاخص های 
بازار ســرمایه هــم روز مثبتی را 
پشت ســر گذاشــتند؛ به طوری 
کــه شــاخص قیمــت )وزنــی 
ــــ ارزشــی( 859واحــد، کل 

)هموزن( 1387واحد، قیمت )هموزن( 928واحد، آزاد شــناور 4262واحد و شاخص های بازار اول و دوم 
به ترتیب 1900 و 8409واحد رشد کردند. بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 
739میلیون ورقه به  ارزش 528میلیارد تومان در 143هزار نوبت، آیفکس 43واحد رشــد کرد و در ارتفاع 

3884واحد قرار گرفت.

در تاالر حافظ

 

تعداد مســافران هواپیما در  ســال 97 چیزی 
حدود 10 میلیون نفر کمتر شــده است. براساس 
اعالم ســازمان هواپیمایی کشــوری در  سال97 
چیزی حــدود 51 میلیون و 600 هزار مســافر از 

فرودگاه های ایران جابه جا شده اند. این درحالی 
است که در  ســال96 چیزی حدود 61 میلیون و 
500 هزار نفر مسافر ســفرهای خود را به صورت 

هوایی انجام داده بودند. 

ریزش 10 میلیون نفری مسافران هواپیما 

قیمت)تومان( وزن  شاخه  تیرآهن نوع و سایز
650 هزار  122 12 متری  تیرآهن  12

710 هزار  155 12 متری تیرآهن14  

815هزار  195 12 متری تیرآهن16  

یک میلیون و 10 هزار  225 12 متری تیرآهن18  

یک میلیون و 415 هزار  276 12 متری تیرآهن20  

یک میلیون و 785 هزار  315 12 متری تیرآهن22  

یک میلیون و 810 هزار  369 12 متری تیرآهن24  

یک میلیون و 960 هزار  434 12 متری تیرآهن27  

3 میلیون  500 12 متری تیرآهن30  
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یارانه ۳ دهک باالی درآمدی با احتیاط حذف می شــود. این موضوع را محمد شــریعتمداری، 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته و تأکید کرده اســت: »در آیین نامه اجرایی سقف درآمدی 
معینی برای حذف یارانه وجود ندارد و نشان تمکن در سه دهک باال میزان مصرف خانوارهاست.« 
به گزارش تسنیم، او توضیح داده اســت: »با توجه به شرایط اقتصادی کشور  و آثار این فشارها بر 

جامعه قیمت ها باید با احتیاط انجام شود که 4 دستگاه این موضوع رو پیگیری می کنند.«

حذف یارانه 
ثروتمندان با 

احتیاط! 

شروع صفحه آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟00 / 15

اتمام صفحه آرایی
16 / 00

شروع صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟

در هر یک از اتاق های منزل 
یا محل کار مکان های امن 
را تعیین کنید. این مکان 

می تواند زیر یک میز محکم، 
یا کنار دیوار داخلی به دور از 

پنجره باشد.

نظر داشت که جایگاهداران نزدیک به 50-40 سال است 
کارمزد دریافــت می کنند، به طوری که بــه ازای هر لیتر 
رقم  ناچیزی را از دولت کارمزد دریافت می کردیم و هیچ 
صنفی را نمی توان پیدا کرد کــه با 4  تا 4.5 درصد قیمت 

بتواند خود را اداره کند.« 
او در ادامــه توضیح داد: »اما موضوعــی که وجود دارد 
این اســت که پرداخت کارمــزد جایگاهداران توســط 
مصرف کننده موضوع جدیدی نیست، چراکه این موضوع 
از  سال82 زمانی که در کانون فعالیت داشتم، مطرح شد 
که در جــای  جای دنیا کارمزد یا هزینه خدمات  توســط 
مصرف کننــده پرداخت می شــود که  شــامل  درصدی 
از فرآوری اســت، مشــابه  ســرویس های دیگری که در 
واحد های تجاری وجود دارد، به عنوان مثال شرکت شیر 
که یارانه دولتی نیز دریافت می کند، در سوپرمارکت ها با 
12-10 درصد بیش از قیمت اصلی به فروش می رســد و 

هزینه آن را مصرف کننده پرداخت می کند.« 
رئیســی فر تاکید کرد: »البته پیشــنهاد ما  سال82  در 
ســازمان برنامه و بودجه و  ســال 84 نیز در دولت مورد 
تاییــد قرار گرفت. امــا پس از اتمام دولــت اصالحات به 

دلیل  چالش هایی که وجود داشــت، به دست فراموشی 
سپرده شد، تا  ســال گذشته که این مســأله در مجلس 
مجددا مطرح شــد و مجلس مصوبــه ای مبنی بر هزینه 
خدمات بــه صورت  درصد از قیمت فــرآورده و اخذ آن از 
مصرف کننده در قانون قرار داد و به دولت ارایه شــد. اما 
متاســفانه همچنان دولت چنین اقدامی را اجرایی نکرده 
و معلوم نیســت چه  درصدی برای جایگاهداران در نظر 
گرفته شــده، زیرا  درصدی که اکنون در دســت اســت، 

معلوم نیست بر چه مبنایی محاسبه شده است.«
مجلس تاکیــد دارد نباید قیمت بنزیــن و فرآورده باال 
برود، اما در تبصره 14 قانون بودجه  ســال 98 عنوان شده 
حق الزحمه یا حق العمل جایگاهداران از مشتری دریافت 
شود. اکنون بحث این است که دولت متقاعد می شود که 
این قانون اجرا شــود یا خیر؟ زیرا تکلیف قانونی است که 

جایگاهدار حق الزحمه را از مردم بگیرد.

 

بازار  جهاني

نوع

هر اونس طال

نقره 

هر بشكه نفت اوپك

هر بشكه نفت برنت
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 300
میلیارد تومان

35
هزار تومان 

7
مترمربع 

شهروند| لبنیات دوباره گران شد، آن هم درست 
وقتی که دالر ارزان شده است. این موضوع درحالی 
رخ می دهد که بــا وجود آن که رقم تــورم عمومی 
کشــور 40 درصد اعالم شــده اســت، کارخانجات 
لبنی قیمت محصوالتشــان را بیشتر از 100 درصد 

افزایش داده اند. 
در این میان شــرکت های صنایع لبنــی بهانه های 
مختلفی برای افزایش قیمــت محصوالت خود دارند. 
اگر تا پیش از این، توجیه آنها گرانی ارز و قیمت باالی 
نهاده های دامی بود، حاال گرانی شــیر خــام را بهانه 

می کنند.
این روزها امــا صنایع لبنی توجیــه جدید و جالبی 
دارند. آنها بــا این توجیه که محصــوالت لبنی دارای 
ویتامین D یــا ماندگاری بــاال و چربی زیاد شــامل 
حال قیمت گذاری های دولتی نمی شــوند و به همین 
دلیل هروقــت که صالح بدانند، اقــدام به گران کردن 
محصوالت خــود می کننــد. این بــار هــم نوبت به 
محصوالت پرچرب و با ماندگاری باال رسیده که بدون 

مجوز گران شوند. 
آن هــم با این توجیــه که این محصــوالت به دلیل 
فانتزی بودن شــامل حال قیمت گذاری ها نمی شوند. 
کارخانه های تولید کننده لبنیــات درحالی این چنین 
بی محابا محصوالت خــود را گران می کنند که درچند 
 ســال گذشــته قیمت لبنیات مصرف کننــدگان را 
بسیار اذیت کرده اســت و مردم به بهانه های مختلف 
مجبور شــده اند لبنیات را با قیمت باالتری خریداری 
کنند. زمانی کــه تورم جامعه 40 درصــد بود، قیمت 
لبنیات تا 100 درصد هم افزایش یافت و ســبب شــد 
فشار بیشــتری بر مردم وارد شــود و میزان خرید این 
محصول اساســی و ضــروری بین مردم کمتر شــود. 
درحالی  که مصرف کم آن بین مردم می تواند ضررهای 
جبران ناپذیری روی ســالمتی آنها و حتی نسل های 

آینده داشته باشد.
سرانه مصرف شیر در ایران نصف میانگین 

جهان 
ســرانه مصرف شــیر در ایران 80 لیتر یعنی نصف 
میانگین جهانی و یک چهارم سرانه مصرف کشورهای 
اروپایی است. در این شرایط و با توجه به کاهش قدرت 
خرید مردم ســرانه مصرف شــیر و لبنیات هم روز به 
روز پایین تــر می  آید. حاال هم با وجــود این که چیزی 
از آخرین افزایش قیمت شــیر و لبنیــات که در تاریخ 
23 خرداد اتفاق افتاد، نگذشته است که دوباره برخی 
کارخانه های تولید کننده لبنیات اقدام به گران کردن 

محصوالت خود کرده اند. در مصوبه 23 خرداد ســتاد 
ستاد تنظیم بازار اعالم کرده که  یک بطری شیر کامل 
3.2 چربی باید به قیمت 5400 تومان به فروش برود 
اما شرکت لبنی )ک( هر بطری شــیر 3 درصد چربی 
را 6هزار تومان می فروشــد. این درحالیســت که اگر 
یک محصول لبنی ارزش افــزوده ای دارد، آن هم باید 
در ستاد تنظیم بازار متناســب با همان ارزش افزوده 
محاسبه شود، وگرنه هم اکنون در بازار شیرهای حاوی 
ویتامیــنD یا ESL  یا مــوارد دیگر بــا قیمت های 
 باالتــری عرضه می شــود که تنهــا بهانــه ای برای

گرانفروشی است.
 دامداران خوراک یارانه ای می گیرند

و گران می فروشند
علی احســان ظفری، رئیس هیأت مدیــره اتحادیه 
لبنی درباره گرانی بدون مجوز لبنیات به »شــهروند« 
می گوید: »آخرین مجوزی که بــرای گرانی به تولید 
کنندگان لبنیات داده شــد، در تاریــخ 23 خرداد بود 
و از آن به بعد دیگر هیــچ کارخانه تولید لبنیات مجاز 
به گران کردن محصوالت خود نبوده اســت. برخالف 
آن چه عنوان شده، محصوالتی مثل شیرهای پرچرب 
با ماندگاری باال یــا دارای ویتامین D هم مشــمول 
قیمت گذاری ها می شــوند و این توجیه مناسبی برای 

گران کردن این محصوالت نیست.«
ظفری با بیان این که مشــکل اصلی لبنیات درحال 
حاضر گرانی شیرخام است، ادامه می دهد: »وقتی در 
خردادماه مجوز گران شــدن محصوالت لبنی از طرف 
سازمان تنظیم بازار داده شد، قیمت هرکیلو شیرخام 
2390 تومــان بــود و االن قیمت آن 2 هــزار و 800 
تومان اســت. همین موضوع باعث شده کارخانه های 
محصــوالت لبنی اقــدام به گران کــردن محصوالت 
خود کنند، چون نمی توانند زیانده باشــند. آنها شیر را 
گران تر از 3ماه پیش می خرنــد و اگر محصوالت خود 
را گران نکنند، زیانده می شــوند. اما چرا دامدارانی که 
نهاده های دامی را با ارز 4 هزار و 200 تومان می خرند، 

باز هم شیر را گران می فروشند.«
او ادامــه می دهد: »بــا وجود این کــه کارخانه های 
لبنی مجوز گران کردن محصوالت خود را نداشــته اند 
اما باید به آنها هــم حق داد، چون شــیرخام را 400 
تومان گران تر از آن چه قیمت مصوب بوده، می خرند و 
چاره ای جز گران کردن برخی محصوالت خود ندارند. 
متاســفانه گرانی ها باعث کاهش مصرف لبنیات بین 
مردم شــده و امیدواریم راه چاره ای برای این  موضوع 

اندیشیده شود.«

بهانه تازه صنایع لبنی برای گرانی

دالر ارزان شد، لبنیات دوباره گران شد!

هزینه ساالنه چاپ قبض برق
رضا اردکانیــان، وزیر نیرو گفــت: »هزینه های 
چاپ قبوض کاغذی ســاالنه حدود ۳۰۰ میلیارد 
تومان می شود که با حذف آنها این رقم صرفه جویی 
می شود و باید بگویم از همین محل است که شرکت 
توانیر اعالم کرد امسال ۱۰۰ هزار بسته نوشت  افزار 
در میان دانش آموزان نیازمند توزیع خواهد کرد.«  
اردکانیان در واکنش به این که آیا قبض های آب هم 
حذف می شوند، به ایلنا افزود: »برای قبض آب هم 
احتماال چنین اقدامی را انجــام خواهیم داد، زیرا با 
حذف قبض های کاغذی از قطع شدن درخت های 

زیادی جلوگیری خواهیم کرد.« 

متوسط قیمت چای ایرانی 
رئیس ســازمان چای گفت: »در زمان حاضر 
قیمت چــای داخلــی در بازار تثبیت شــده و 
متوسط قیمت کارخانه بین ۳۰  تا ۳۵ هزار تومان 
است.«  حبیب جهان ساز افزود: »همین موضوع 
هم انگیزه کشاورزان را برای تولید از بین برد، تا 
آن جا که برخی از آنها دست از تولید کشیدند و 
حدود 5 تا 6 هزار هکتار از سطح زیر کشت چای 
کاســته شــد.« او ادامه داد: »به همین منظور، 
امسال برگ سبز با افزایش قیمت 40 درصدی از 
کشاورز خریداری شد و قیمت برگ سبز درجه 
یک 3 هزار و ۶۰۰ تومان و درجــه دو، 2هزار و 
۲۰۰ تومان به ازای هر کیلو شد و این یعنی رشد 
متوسط 40 درصدی که کشاورز را دلگرم کرده 
و به چرخه تولید بازگردانــده و افزایش قیمت 
چای خشک نیز ناشــی از منطقی شدن قیمت 

برگ سبز است. «

خانه، با وام مسکن می توان خرید
متوســط قیمت هر متر واحد مســکونی در 
تهران براســاس اعــالم دفتر اقتصاد مســکن، 
۱۳ میلیون تومان است که با وام ۱۴۰ میلیونی 
مســکن می تــوان ۱۰.۷ متر از یــک واحد ۶۰ 
متــری خریداری کــرد. همچنین بــا توجه به 
این که ســقف وام خرید مسکن فردی در تهران 
۹۰ میلیون تومان اســت، با هر فقره وام مسکن 
فردی می تــوان تنها حــدود ۷ مترمربع از یک 
واحد مســکونی ۶۰ متری در تهــران به ارزش 
۷۸۰ میلیون تومان را خریداری کرد. به گزارش 
مهر هر برگه وام مســکن درحال حاضر بین 40  

تا 41 هزار تومان معامله می شود. 


