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 به دنبال ســفر مسئول سیاست 

خارجی اتحادیه اروپا به ایران و ارز
افزایــش احتمال از ســر گیری 
مذاکرات هســته ای بعد از 3ماه، دیروز قیمت ارز 
روند نزولی به خود گرفت و قیمت هر دالر آمریکا 

یک درصد افت کرد.
به گزارش همشــهری، در شرایطی که قیمت هر 
دالر آمریکا در هفته آخر خرداد ماه تا مرز 33هزارو 
300تومان پیشروی کرده بود انجام برخی اقدامات 
بانک مرکزی، برای انجــام معامالت صرافی ها در 
بازار متشکل ارزی، جلوی رشد بیشتر قیمت دالر 
را گرفته و موجب شــد قیمت هر دالر آمریکا تا 
محدوده 32هزار تومان عقب نشینی کند. دیروز اما 
یک روز بعد از سفر جوزف بورل، مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا به تهران شیب نزولی قیمت 
دالر تندتر شــد و قیمت هر دالر آمریکا تا لحظه 
تنظیم این گزارش با یک درصد افت به محدوده 
31هزار و 400تومان رسید. همچنین قیمت درهم 
امارات هم که دربازار آزاد ارز تهران به عنوان مبنایی 
برای قیمت گذاری دالر مطرح اســت، به 8هزارو 
500تومان رسید. قیمت سکه هم که تابعی از نرخ 
دالر است با افت سنگین 4درصدی مواجه شد و 

بیش از 500هزار تومان نزول کرد.
بعد از سفر جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا به ایران، اظهارنظر طرفین مذاکرات 
نشــان می داد عزم الزم بــرای ادامــه مذاکرات 
هسته ای بعد از سه ماه توقف به وجود آمده است. 
قرار است مذاکرات با فرمت جدیدی انجام شود که 
احتماال نقش سایر کشور ها در آن کم رنگ تر است. 
بورل بعد از ترک تهران اعالم کرد قرار اســت این 
مذاکرات در یکی از کشور های حاشیه خلیج فارس 
انجام شــود و اتحادیه اروپا در این مذاکرات نقش 

تسهیلگر خواهد داشت.
 مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بعد از ترک 
تهــران در این باره توضیح داد: خیلی خوشــحالم 

بابت تصمیمــی که در تهران و واشــنگتن گرفته 
شده اســت.مذاکرات میان ایران، اتحادیه اروپا و 
آمریکا در وین برگزار نخواهد شد زیرا گفت وگوها 
در فرمت 1+4 با آمریکا نیست و تیم من به عنوان 
تسهیلگر حضور خواهد داشــت. این سخنان این 
شــائبه را ایجاد کرده اســت که قرار اســت سایر 
کشور ها فقط نقش تسهیلگر برای انجام مذاکرات 
غیرمســتقیم بین ایران و آمریکا را داشته باشند. 
البته این بحث ها هنوز در حد شــایعه است. هنوز 
هیچ خبری که چنین مدعایی را تأیید کند وجود 
ندارد اما برخی کارشناســان بر ایــن باورند که با 
مدل جدیدی که درنظر گرفته شــده نقش ایران 
و آمریکا بیشتر خواهد شد. همین عامل می تواند 
 به افزایش ســرعت مذاکــرات منجر شــود. این

گمانه زنی ها دیروز بر بازار ارز اثر گذاشــت. برآورد 
می شود درصورت مخابره اخبار تازه ظرف روزهای 
آینده زمینه کاهش بیشــتر قیمت دالر نیز فراهم 
شود. اما اکنون پرسش این است که درصورت انجام 
توافق هسته ای، قیمت ارز تا کجا نزول خواهد کرد؟

نزول قیمت ارز تا کجا؟
به لحاظ اقتصادی یکی از محرک های اصلی قیمت 
دالر نرخ تورم اســت زیرا تورم بــه کاهش ارزش 
پول ملی در مقابل ســایر ارز ها منجر می شود اما 
این همه عوامل تأثیر گذار بر قیمت دالر نیســت. 

عامل دیگری که قیمــت دالر را تعیین می کند 
میزان عرضــه و تقاضا در بازار ارز اســت. به زعم 
بسیاری از تحلیلگران در طول سال های گذشته 
به ویژه از ســال 1397تاکنون نقش عامل دوم در 
تعیین قیمت ارز بیشتر از سایر عوامل بوده است 
زیرا تحریم ها جریان ورود ارز را به کشور محدود 
کرده و همین عامل ازیک طرف به رشــد قیمت 
دالر منجر شــده و ازطرف دیگــر در یک چرخه 
معیوب خود بــه آتش تورم دامن زده اســت. در 
چنین شرایطی برآورد کارشناسان این است که 
انجام توافق هســته ای دســت کم در کوتاه مدت 
می تواند به حذف یکی از عوامل رشد قیمت دالر 
منجر شود. به زعم بســیاری از اقتصاددانان تورم 
فعلی در کشور با درنظر گرفتن نرخ رشد نقدینگی 
عمدتا از سمت افزایش هزینه هاست به این معنا 
که افزایش قیمت ارز به رشــد تورم تولید کننده 
منجر شــده و این موضوع اثــرش را در ماه های 
گذشته روی تورم مصرف کننده نشان داده است 
در چنین شــرایطی نقش توافق هسته ای هم در 
قیمت ارز هم در تورم بسیار زیاد است. چندی پیش 
واحد اطالعات اکونومیست، در گزارشی اثر توافق 
هسته ای بر قیمت ارز و تورم را در ایران پیش بینی 
کرده و اعــالم کرده بود: پس از توافق هســته ای 
4تحول فوری در اقتصاد ایران روی خواهد داد که 
عبارتند از معکوس شدن انتظارات تورمی، افزایش 

عرضه ارز خانگی، بنگاه ها و مؤسسات مالی، بهبود 
قدرت مانور بانک مرکزی با آزادسازی دارایی های 

بلوکه شده و رشد درآمدهای ارزی دولت.
اکونومیســت همچنین با تأکید بر اینکه توافق 
هسته ای فشــار ارزی را بر ایران کاهش می دهد 
برآوردکرده بــود: وقوع این 4تحول اساســی در 
اقتصاد ایران فرصت مناســبی را در اختیار دولت 
ایران قــرار می دهد تــا بتوانــد حکمراني پولی 
مناسبی را محقق کند.  واقع سیاستگذار باید در 
بلندمدت تمرکز خــود را از روی نرخ ارز بردارد و 
برای حفظ ارزش پول ملی، هدف گذاری تورمی 
و سیاست های پولی را در دســتور کار قرار دهد. 
به عبارت دیگر دولت ایران ناگزیر است لنگرگذاری 
نرخ ارز را کنار گذاشته و لنگر انتظارات تورمی را 
مبنای خود قرار دهد. تجربه سایر کشورها نیز مؤید 
آن است که هدف گذاری تورمی و کنترل انتظارات 
تورمی از طریق سیاست های پولی بهترین مسیر 
برای مهار تورم بوده و توانســته تالطمات تورم و 
نرخ ارز را کاهش دهد. برای ایــن منظور، دولت 
باید سیاســت های پولی نظیر کنترل نرخ بهره و 

لنگرسازی انتظارات تورمی را مبنا قرار دهد.
حمید مرتضی کوشکی کارشناس بازار های مالی 
درباره اثر مذاکرات هسته ای بر بازار ارز می گوید: 
اگر مذاکرات به نتیجه برســد، سیاستگذاران ما 
با اســتفاده از همین ابزار امکان رساندن نرخ دالر 
به محدوده 27 هزار تومان را دارند اما اگر توافقی 
صورت نگیرد، نمی توان ســقفی برای دالر چه در 
سامانه نیما و چه در بازار آزاد پیش بینی کرد . بعید 
نیست که اتفاقات سال 1397 و 1398 در اقتصاد 

ما تکرار شود.
موســی احمدی، تحلیلگر دیگــر بازارهای مالی 
نیز در این باره می گوید: درصورت انتشــار اخبار 
امیدوارکننده از مذاکرات هسته ای و رفع تحریم ها، 
می توان شاهد اثر روانی آن در بازه کوتاه مدت در 

بازارهایی مانند ارز بود.

نزول نرخ ارز روی موج مذاکرات
خبر از سرگیری مذاکرات هسته ای به عقب نشینی قیمت ارز در چهارراه استانبول منجر شد

 اجرای طرح سنجش وزن بسته بندی  فرآورده های غذایی و شوینده آغاز شده است

کم فروشی زیرتیغ
اداره کل اســتاندارد اســتان تهــران رســیدگی بــه 

گزارش
کم فروشــی های وزنی محصــوالت صنایــع غذایی و 
شوینده هارا در دســتور کار قرار داده است. به گزارش 
همشهری، روز گذشته مدیرکل استاندارد تهران از اجرای طرح سنجش 
وزن بسته بندی  فرآورده های صنعت غذایی و شوینده، در استان تهران 
به صورت آزمایشی خبر داد و اعالم کرد این اداره کل، اجرای این طرح را از 
24خرداد ماه آغاز کرده اســت. عباس نوری در گفت وگو با همشــهری 
درخصوص جزئیات این طرح گفت: بعــد از طرح دولت در زمینه اصالح 
یارانه ها گزارش های متعددی از افزایش کم فروشی در برخی از محصوالت 
داشتیم که بررسی های میدانی نیز این کم فروشی ها را تأیید می کرد. از این 
رو اداره کل استاندارد در اقدامی مشترک با سازمان تعزیرات حکومتی و 
سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، بازرسی از 
واحدهای تولیدی صنایع غذایی و شوینده و همچنین توزین محصوالت 
بسته بندی شــده را در اولویت کار قرار داد. او هدف از اجرای این طرح را 
رعایت حقوق مصرف کنندگان و مقابله با کم فروشی و نیز نظارت دقیق تر 
بر بازار اعالم کرد و افزود: اداره کل استاندارد پیش از این نیز اقدامات نظارتی 
از این دست انجام داده، اما این بار همکاری مشترک با سازمان های نظارتی 
دیگر با رویکرد افزایش ضمانت اجــرای طرح، نظارت جدی تر و افزایش 
ســرعت در صدور احکام بازدارنده در دســتور کار قرار گرفت. این طرح 
به صورت پایلوت در استان های تهران و البرز که سهم 40درصدی از عرضه 
کل کشور را دارند، آغاز شد. به گفته مدیرکل استاندارد استان تهران کمیته 
اقدام ویژه، از 24خردادماه با حضور کارشناسان اداره اندازه شناسی، اوزان 
و مقیاس های اداره  کل استاندارد استان تهران، فعالیت خود را آغاز کرده و 

بازرسی های متعددی از واحدهای تولیدی استان انجام شده  است.

تخلفات در سطح عرضه
در 2ماه گذشته، به دلیل تأخیر سازمان حمایت در موافقت با درخواست 
افزایش قیمت شوینده ها، تولیدکنندگان، عرضه این محصوالت را کاهش 

دادند. بازار با آشفتگی هایی در این زمینه مواجه بود، اما همزمان تخلفات 
در زمینه کم فروشــی این محصوالت نیز افزایش یافته بود. بســیاری از 
مصرف کنندگان از تفاوت وزن محصول خریداری شده با وزن درج شده 
روی کاال شکایت داشتند. این مورد با توجه به پلمب نبودن قوطی های 
شوینده مایع دور از انتظار نبود. حتی شکایت هایی در زمینه تغییر و تعویض 
نوع شوینده نیز مطرح بود؛ به این صورت که برخی خریداران، محصول 
خریداری شده را با آنچه پیش تر مصرف  کرده بودند متفاوت می دیدند. 
مدیرکل استاندارد استان تهران در پاسخ به این پرسش که آیا نظارت ها 
محدود به سطح تولید خواهد بود، گفت: طرح نظارت بر کم فروشی قطعا 
در سطح عرضه نیز اجرا می شــود. مراحل پیش بسته بندی تا عرضه این 

محصوالت در مغازه ها تحت پوشش طرح قرار خواهد گرفت.

بسته بندی؛ پوششی برای تخلف
اما در زمینه محصوالت مختلف صنایع غذایی جدا از مغایرت وزن اعالمی 
با وزن واقعی، مواردی مشاهده می شود که حجم و شکل بسته بندی باعث 
ایجاد اشتباه در ذهن خریداران می شود. مدیرکل استاندارد استان تهران با 
اشاره به رسیدگی به این موارد تأکید کرد: بسته بندی های اغواکننده تخلف 
محسوب می شود. نوری در این زمینه توضیح داد: بسته بندی های بسیار 
بزرگ یا قوطی هایی که به طور معمول در ذهن خریداران با وزن مشخصی 
شکل گرفته، درحالی که کاالی عرضه شده متناسب با ابعاد بسته بندی 
نیست، از دید اداره استاندارد تخلف محسوب می شود. بسته بندی باید 

متناسب با حجم کاالی ارائه شده باشد.

رسیدگی به محصوالت سلولزی در آینده نزدیک
مدیرکل استاندارد تهران همچنین از تعمیم طرح نظارت بر اوزان به دیگر 
صنایع درآینده نزدیک خبر داد و افزود: صنایع غذایی و شوینده به دلیل 
گستردگی مصرف این اقالم و همچنین آمار باالی شکایت ها در اولویت 
اجرا قرار گرفتنــد. در ادامه دیگر صنایع نیــز در برنامه نظارت گنجانده 

خواهند شد و در برنامه ساالنه سازمان ملی استاندارد قرار خواهند گرفت. 
صنایع سلولزی ازجمله صنایعی است که شکایت های زیادی از کم فروشی 
و کاهش وزن محصوالت آن گزارش شده اســت. کاهش ابعاد دستمال 
کاغذی، در برخی برندها، کاهش ضخامت هر برگ و شل پیچیده شدن 
محصوالت رولی ازجمله شکایاتی اســت که در این زمینه ارائه و از سوی 
فعاالن بازار نیز تأیید شده است. دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران 
چندی پیش با تأیید »شل پیچی« در برخی از محصوالت سلولزی گفت: در 
حوزه سلولزی محصوالتی داریم که اصطالحا به آنها پوینت تو پوینت گفته 
می شود. این محصوالت شل پیچیده می شوند تا اندازه و ابعاد دستمال در 
حد استاندارد حفظ شود؛ درحالی که وزن محصول عرضه شده که به طور 
مثال باید 250گرم باشد به 200گرم می رسد. حسنی افزود: ابعاد دستمال 
کاغذی های معمولی نیز از اســتاندارد 20 در 25 ســانتی متر به 17 در 
17سانتی متر یا 20 در 16 سانتی متر تغییر کرده و مصرف کنندگان در عمل 
چیزی متفاوت از آنچه به طور استاندارد در ذهن دارند، خریداری می کنند.

رسیدگی به تعدد اوزان
چندی پیش دبیر اتحادیه بنکــداران مواد غذایی تهــران از رواج اوزان 
غیرمتعــارف در بســته بندی های مــواد غذایی باهدف ســودجویی 
تولیدکنندگان گفت و این آشفتگی وزنی را ناشی از نبود نظارت از سوی 
اداره استاندارد دانست. قاسمعلی حسنی به تغییرات وزن قوطی های رب 
در مرور زمان اشاره کرد و گفت: وزن اســتاندارد قوطی های رب گوجه 
فرنگی در ابتدا یک کیلویی و نیم  کیلویــی بود، بعد از مدتی به 980گرم 
رسید، بعد به تدریج 950گرم شــد، بعد 900گرم، 880گرم، 850گرم و 
حاال وزن قوطی های ربی که مردم آن را بــا وزن یک کیلوگرم در ذهن 
دارند، به 800گرم تقلیل یافته و مردم عمال 20درصد کمتر از آنچه انتظار 
دارند، دریافت می کنند. وی این اقدامات را اجحاف در حق مصرف کننده 
و نوعی وزن فروشی غیرمتعارف دانست از سازمان استاندارد خواست در 

این زمینه ورود کند.

 تخلیه حباب سکه
نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران گفت: با نزول قیمت دالر، قیمت ســکه نیز 450هزار 
تومان کاهش یافت و بخشی از حباب ســکه تخلیه شد. محمد کشتی آرای با بیان اینکه این 
روزها با توجه به رفت وآمدهای سیاســی و احیای برجام قیمت ارز تحت تأثیر قرار گرفته و 
همچنان سیر نزولی را طی می کند گفت: کاهش قیمت ها در بازار باعث آرامش شده و همین 
موضوع به برقراری دادو ستدها طبق روال عادی قبل، کمک کرده است. این شرایط درحالی 
است که افزایش قیمت ارز، طال و سکه در هفته های گذشته به بزرگ شدن حباب سکه منجر 
شده بود. او با بیان اینکه حباب سکه به باالترین سطح خود یعنی یک میلیون و ۶00 هزار تومان 
رسیده بود، ادامه داد: روز شنبه هر قطعه سکه یک میلیون و ۳۸0 هزار تومان حباب داشت اما 
دیروز ۳۸0 هزار تومان از حباب سکه کاسته شد و این نشان دهنده تخلیه حباب انواع سکه 

در معامالت است.

مکث

چهره ها

تاالر شیشه ای

فروش حقوقی

فروش حقیقی

488

1019 خرید  حقوقی

خرید  حقیقی

ارقام به میلیارد تومان
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روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته
ارقام به هزار واحد

شاخص کل بورس تهران در مبادالت دیروز 18هزار و 
995واحد، معادل 1.25درصد نزول کرد و به یک میلیون 
و 501هزار و 340واحد رسید. شاخص کل هم وزن نیز با 

4976واحد نزول به 417هزار و 683واحد رسید.

در مبادالت دیروز بازارسرمایه، قیمت سهام 
128شرکت رشد و 467شرکت کاهش یافت. قیمت 

سهام 16شرکت هم تغییری نکرد.

ارقام به درصد
تراز صعود و نزول در بازار سهام

ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

در مبادالت روزگذشته سهامداران حقیقی 2هزار و 
583میلیارد تومان سهام خریدند اما در مقابل حجم 

فروش سهامداران حقیقی به 3هزار و 114میلیارد تومان 
رسید. سهامداران حقیقی دیروز 531میلیارد تومان 

نقدینگی از بازار سهام خارج کردند.

ارزش بازار سهام

ارزش کل ســهام شــرکت های حاضــر در بــورس و فرابــورس 
در مبــادالت دیــروز 101هــزار میلیــارد تومــان نزول کــرد و به 
7061هــزار میلیــارد تومــان رســید. ایــن به معنای آن اســت 
که ارزش دالری کل بازار ســهام ایران با توجــه به قیمت روز 
گذشته هر دالر آمریکا در بازار تهران که در محدوده 31هزار 
و 400تومان دادوستد شد، هم اکنون معادل 224میلیارد و 

870میلیون دالر است.
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ارقام به هزارمیلیاردتومان

ارزش معامالت بازار سرمایه

در مبادالت دیروز 8هزار و 4میلیارد تومان اوراق بهادار در بازار 
سرمایه دادوستد شد که از این میزان 3هزار و 602میلیارد 
تومــان بــه معامــالت خــرد ســهام و بقیــه بــه اوراق بدهی و 
معامالت عمده اختصاص یافت. این ارقام نشان می دهد 
که ارزش کل معامالت خرد در دادو ســتد های روز گذشته 

465میلیارد تومان معادل 11.4درصد نزول کرده است.

صعود
نزول

بدون تغییر

3
76

21

کدام میوه ها اول تیر ارزان شدند؟
مقایسه نخستین نرخ نامه  فصل تابســتان سازمان میادین 
میوه و تره بار شهرداری تهران با نرخ نامه های پیشین از تداوم 
کاهش قیمت انواع میوه و محصوالت فرنگی حکایت دارد. 
محصوالتی مانند ازگیل ژاپنی، پرتقــال، خیار گلخانه ای، 
طالبی، گوجه ســبز و هندوانه، آلو، گیالس و سیب گالب از 
میوه هایی بودن که بین 300تا 5هزار تومان کاهش قیمت 
داشتند. بیشترین کاهش در گیالس قرمز و سیاه اتفاق افتاد 
که قیمت آن با 5هزار تومان کاهش به زیر 50هزار تومان در 

هر کیلو رسید.

گیالس 
تکدانه
59.000

گیالس 
قرمز و سیاه

49.000

زردآلو 
فلکه ای

۳۸.000

 هلو 
هسته جدا

22.000

انگور 
یاقوتی

۳۶.500
آلبالو 
رسمی

29.000

قیمت در میادین

کیلوگرم/ تومان

۳0.000

شلیل و 
شبرنگ

سیب 
گالب

۳1.000

قیمت جدید همبرگر منجمد
روند رو به رشــد قیمت گوشت گوســاله در ماه های 
 گذشــته نه تنها  قیمت ســاندویچ همبرگــر را در

 فست فودی ها باال برده بلکه انواع منجمد این محصول 
را نیز در فروشگاه هابه نرخ های عجیبی رسانده است. 
بســته های 400تا 500گرمی و 4عــددی همبرگر در 
سوپرمارکت ها بسته به درصد گوشت از ۸0تا 1۳5هزار 
تومان به فروش می رسد و این محصول نیز پا به پای دیگر 
فراورده های گوشتی مثل سوسیس و کالباس در مسیر 
رشد قیمت قرار گرفته اســت. قیمت گوشت قرمز از 

ابتدای امسال با نوسان زیادی همراه بوده است.

میادین

بازارها

سوپرمارکت

قیمت- تومانمشخصاتبرند

 100درصدپمینا کاله
133.500 500گرمی- 4عدد

95درصد- گوشتین
500105.200گرمی- 4عدد

202
 زغالی

 )بدون روغن(
90درصد- 400گرمی

110.300

85درصد کیمبال
50096.000گرمی

202
کالسیک

  90درصد
400گرمی

105.200

 60درصدآزما
92.800 500گرمی

 ویژه 85درصداروئی
89.400 400گرمی

 90درصد بن آدو
82.550 450گرمی

مقصود اسعدی سامانی
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی 

شرکت های هواپیمایی با ســرکوب قیمت ها در 
بلیــت پروازهای داخلی مواجه هســتند. قیمت 
بلیــت بــرای پروازهــای داخلــی واقعــی نیســت. 
دولت هــم یارانــه ای بــه ایرالین هــا بــرای فروش 
بلیت پروازهای داخلی با نرخ مصوب و براساس 
نرخ نامــه، ارائــه نکــرد. بنابراین محاســبه بلیت 
پروازهــای داخلــی بــا دالر بــرای اتبــاع خارجــی 
می توانــد کمکــی بــه شــرکت های هواپیمایــی 
باشــد. تقاضــا بــرای بلیت پــرواز بــه مشــهد و از 
مشهد به شمال کشور افزایش پیدا کرده است.
اساسا این افزایش تقاضای اتباع خارجی باعث 
شــده، متقاضیان داخلی دسترســی کمتری به 

پروازهای این مسیرها داشته باشند.

محمدکریمی بیرانوند
معاون توسعه کارآفرینی وزارت کار 

حــدود 300هــزار فرصــت شــغلی توســط 
کارفرمایــان متقاضــی نیــروی کار جدید، در 
سامانه جست وجوی شغل درج شده است. 
تاکنون 25هزار نفر از جویندگان کار و تعداد 
3500نفر از کارفرمایان در ســامانه ثبت نام 
کرده انــد. عمــده فرصت های شــغلی اعالم 
شــده در بخش خدمات به کارمنــد دفتری، 
حســابدار، انبــاردار، نگهبــان، کارشــناس 
فــروش و کارگر ســاده و در بخش صنعت به 
جوشکار، کارگر خط تولید، تکنسین، طراح 

کفش و مونتاژکار اختصاص دارد.

  فروش قلم گوساله از قدیم رایج بود
نیما حبیب فر، عضو هیأت مدیره اتحادیه گوشــت گاوی در 
پاسخ به این پرســش که برخی از کاربران فضای مجازی با 
انتشار عکسی از فروش اســتخوان های گوساله و گوسفند 
در واحدهای صنفی این ادعا را طرح می کنند که با کاهش 
قدرت خرید مصرف کنندگان تمایل آنها برای خرید استخوان 
افزایش پیدا کرده است، آیا این موضوع با واقعیت بازار مطابق 
است؟ گفت: ارزش غذایی قلم از گوشت بیشتر است. بسیاری 
از خوراک های سنتی ایرانیان و ارامنه با قلم طبخ می شود. 
برخی از این اظهارنظرها در فضای ناشی از کمبود اطالعات 

این اشخاص در آن زمینه است.

  عمان و کویت؛ مشتریان دام ضعیف ایران 
منصور پوریان، رئیس شورای تامین دام کشور گفت: بخش 
قابل توجهی از دام کشور ضعیف شده  است که توان زایش را 
ندارند از این رو چاره ای جز خارج کردن آن از چرخه تولید و 
صادرات آن به کشورهای حاشیه خلیج فارس نداریم.هزینه 
تولید و پروار دام برای دامداران داخلی افزایش پیدا کرده است 
این در حالی اســت که امکان پرواربندی دام در کشورهای 

عمان و کویت باالست و آنها خریدار دام ضعیف ما هستند.

  کاهش شدید صادرات زعفران
غالمرضا میری، نایب رئیس شــورای ملی زعفران از کاهش 
شدید صادرات زعفران در ماه های اخیر خبر داد و گفت: فقط 
در فروردین ماه صادرات طالی سرخ 60 درصد کاهش یافته 
اســت.صادرات یک کیلوگرم زعفران برای هر صادر کننده 
رســمی حدود 12 میلیون و 810 هزار تومان هزینه سربار 
دارد، . نــرخ پایه گمرکــی 1598 دالر اســت درحالی که 
صادرکنندگان، زعفران را کیلویی 1300 دالر می فروشند 
بنابراین باید 300 دالر دیگر از بازار آزاد تهیه کنند و تحویل 

سامانه نیما دهند.
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