
چهارشنبه 2 آذر 161401
 شماره  8646

قیمت زعفران بعد از یک سال ثبات، در یکی، دو ماه 

گزارش
گذشــته دوباره افزایشــی شده اســت. نگاهی به 
قیمت های بازار نشــان می دهد قیمــت هر مثقال 
زعفران در خرده فروشــی ها به 350هزار تومان رســیده و هرگرم 
زعفران 76هزار تومان برای مصرف کننده تمام می شــود. این در 
حالی اســت که همین امروز بعضی از برندها بسته های یک گرمی 
زعفران خود را 95هــزار تومان قیمت زده اند که نشــان می دهد 
تولیدکننده و بازار، هر دو خود را بــرای زعفران 450هزار تومانی 
آماده کرد ه اند. افزایش قیمت زعفران از ســال گذشته آغاز شد که 
رشد 300درصدی بهای این محصول، قیمت خرده فروشی زعفران 
را از مثقالی 70تا 80هزار تومان یکباره تا 200هزار تومان باال برد و 
مصرف داخلی آن را کاهش داد. به  گفته نایب رئیس شــورای ملی 
زعفران، سرانه مصرف زعفران در داخل کشور در گذشته یک گرم 
بود که هم اکنون به  دلیل افزایش قیمت و شــرایط اقتصادی مردم 

نسبت به قبل 50درصد کاهش یافته است. 
مسئوالن صنفی حوزه زعفران قیمت باالی این محصول را تکذیب 
نمی کنند، اما معتقدند این حد از رشــد قیمت نیز کاذب و ناشی 
از سوءاستفاده در بخش خرده فروشی اســت. نایب رئیس شورای 
ملی زعفران و رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران کشور در این 
زمینه به همشهری گفت: بخشی از رشــد قیمت، طبیعتا ناشی از 
افزایش قیمت دیگر کاالها و رشــد هزینه تولید است، اما با توجه 
به اینکه نظارت کافی در این زمینه وجود ندارد، فروشــندگان هر 
قیمتی که خودشــان بخواهند روی زعفران های خریداری شــده 
می گذارند. غالمرضا میری در پاســخ به این پرسش که چرا روی 
بسته زعفران، قیمت تولید یا مصرف کننده درج نمی شود؟ گفت: 
نوسان قیمت زعفران بسیار زیاد است و دقیقا مثل طال، هر ساعت 

از روز یک قیمت دارد؛ به همین دلیل درج قیمت روی بســته ها و 
ظروف امکان پذیر نیست. او با اشاره به اینکه قیمت 250هزار تومان 
هم برای هر مثقال زعفران هم اکنون گران است، اضافه کرد: مردم 
باید این گرانفروشی ها را گزارش کنند چون امروز سازمان تعزیرات 
نسبت به گرانفروشی ها بسیار سختگیر است و فروشندگان متخلف 
را تا 10برابر قیمت کاال جریمه می کند. برخی کارشناسان صادرات 
200تن زعفران به قطر را در آســتانه جام جهانــی یکی از دالیل 
افزایش قیمت زعفران در داخل کشور عنوان می کنند، اما مسئوالن 
این حوزه به رغم وجود ابهامات بســیار در زمینــه این صادرات و 
بازگشت ارز حاصل از آن، ارتباط بین این موضوع با قیمت داخلی 

زعفران را رد می کنند.

افزایش قطعی تولید
رشــد روزافزون قیمت زعفران در بازار داخلی در شرایطی در حال 
وقوع اســت که به گفته تولیدکنندگان و مســئوالن صنفی حوزه 
زعفران، تولید امســال این محصول اســتراتژیک نه تنها کاهشی 
نیســت بلکه برآوردها از افزایش میزان برداشــت نسبت به سال 
گذشته حکایت دارد. رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران کشور 
روز گذشته با بیان اینکه رقم نهایی میزان برداشت زعفران تا پایان 
فصل برداشت مشخص نمی شــود، گفت: برآوردها نشان می دهد 
نسبت به ســال قبل کاهش تولید نخواهیم داشت و حتی بعضی از 
گزارش ها میزان تولید را افزایشــی نشان می دهند. میری، با اشاره 
به مختلف و متناقض بودن آماری که منابع رسمی از میزان تولید 
سال گذشته اعالم کرده اند، افزود: ارقام 140تن، 210تن و 250تن 
از ســوی منابع مختلف برای میزان تولید سال گذشته اعالم شده 
ولي به نظر می رسد تولید امسال زعفران از این رقم ها بیشتر باشد. 

نایب رئیس اتحادیــه صادرکنندگان زعفران نیز تولید امســال را 
افزایشی دانست و با صراحت بیشتری در این زمینه سخن گفت. علی 
حسینی با اشاره به اینکه برداشت زعفران تا 20 آذر ادامه دارد، بدون 
اینکه درصدی از رشــد تولید ارائه دهد، به همشهری گفت: تولید 
امسال قطعا از سال قبل بهتر و بیشتر است. او تیرماه امسال نیز در 
گفت وگوی با همشهری تولید امســال را با توجه به افزایش سطح 
کشت در استان های تولیدکننده، به طور قطع افزایشی اعالم کرده 
بود. آمار تولید زعفران در 2سال گذشته به دلیل شرایط نامناسب 
آب و هوایی کاهشی بود و بعد از رکورد 450 تنی برداشت در سال 
زراعی پربارش 98-97هر ســال تولید این محصول با درصدی از 

افت مواجه بوده است.

قیمت های امروز زعفران
اقدام سازمان تعاون روستایی در خرید حمایتی زعفران، هم در سال 
گذشته و هم در طول امسال نقش بســیار مؤثری در حفظ قیمت 
زعفران داشت. نایب رئیس شورای ملی زعفران درباره قیمت کنونی 
خرید زعفران گفت: امروز هر کیلو زعفران در بازار در محدوده 25 
تا  34میلیون تومان از کشاورز خریداری می شود، اما سازمان تعاون 
روســتایی اعالم کرده زعفران را در محــدوده 31 تا 41میلیون و 
350هزار تومان خریداری می کند، این تفاوت قیمت باعث شــده 
کشاورزان از فروش محصولشان به سازمان تعاون روستایی استقبال 
کنند. به گفته او، خرید حمایتی به صورت 30درصد نقد 20روزه و 
مابقی به صورت 30ماهه انجام می شــود، اما به رغم اینکه خرید در 
بازار به صورت نقدی است، اختالف 8تا 10میلیون تومانی قیمت بین 
نرخ بازار و نرخ خرید حمایتی باعث شده کشاورزان محصول خود را 

به سازمان تعاون روستایی بفروشند.

زعفران؛ افزایش همزمان تولید و قیمت
 قیمت هر مثقال زعفران در خرده فروشی ها در 2ماه اخیر با 50درصد رشد به 350هزار تومان رسیده است

کاهش فروش محصوالت صنعتی 
 مرکز پژوهش های مجلس می گوید میزان فروش تولیدات صنعتی در مهرماه 15/8درصد افت کرده است

مرکز پژوهش هــای مجلس در 

صنعت
گزارشی اعالم کرد میزان فروش 
تولیــدات صنعتــی در مهرماه 
امسال با افت سنگین 15.8درصدی مواجه شده 
است. علت این موضوع افت تقاضا ناشی از کاهش 
قدرت خرید مشــتریان و اتفاقات اخیر در کشور 
است. به زعم مرکز پژوهش ها شرکت های صنعتی 
همچنین به دلیــل بی ثباتی نــرخ ارز در تامین 
مواداولیه خود با مشــکل مواجه شده اند. آمار ها 
نشان می دهد تولید کننده های محصوالت معدنی 
در این مــاه با افت ســنگین 40درصدی فروش 

مواجهند.
به گزارش همشهری، در شهریورماه امسال بعد از 
ماه ها میزان تولید و فروش شرکت های صنعتی 
با افزایش مواجه شــد اما این روند ادامه نیافت و 
آنطورکه مرکز پژوهش های مجلس در تازه ترین 
گزارش خود، که با عنــوان گزارش پایش بخش 
حقیقی اقتصاد منتشر می شــود، اعالم کرد: هم 
میزان تولیــد و هم میزان فروش شــرکت های 
صنعتی کاهش یافته و شدت افت فروش در برخی 
از صنایع بسیار زیاد بوده است. طبق این گزارش 
میزان تولیــد و فروش مهم تریــن صنایع ایران 
ازجمله شرکت های پتروشیمی، تولیدکننده های 
فلزات پایه، محصوالت معدنی و خودرو سازی  در 

مهرماه امسال با افت مواجه شده است.

افت فروش
مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرده است میزان 
فروش کارخانه های صنعتی در مهرماه امسال افت 
قابل توجهی معادل 15.8درصد داشته و علت آن 
از دیدگاه کالن عوامل سیاســی و اقتصادی بوده 
اســت. در واقع از یک طرف عوامل اقتصادی به 
کاهش قدرت خرید مشــتریان منجر شــده و از 
طرف دیگر اتفاق های اخیر در کشور حجم تقاضا 
برای خرید محصوالت صنعتــی را کاهش داده 

است. به موازات این اتفاق ها شرکت های صنعتی با 
مشکل دیگری نیز مواجه شده اند و آن نوسان های 
قیمت ارز است که مرکز پژوهش های مجلس از 
آن با عنوان بی ثباتی های ارزی نام برده است. این 
موضوع بسیاری از شرکت ها را در تامین مواداولیه 

خود با مشکل مواجه کرده است.
آمار ها نشان می دهد بیشترین میزان افت فروش 
در میان همــه صنایع به شــرکت هایی مربوط 
است که در زمینه اســتخراج محصوالت معدنی 
فعالیت می کنند. طبق این گزارش سطح فروش 
این شرکت ها در مهرماه امســال با افت سنگین 
40.1درصدی مواجه شده و علت نزول سنگین 
فروش در این بخش کاهش تولید و فروش گندله 
و کنسانتره در مهرماه بوده زیرا این دو محصول 
به ترتیب 42 و 34درصد از مجموع کل تولیدات 
صنایع را به خود اختصــاص داده و افت تولید و 
فروش این محصوالت اثر قابل توجهی در میزان 
فروش شــرکت های معدنی داشــته است. این 
کاالها ازجمله کاالهای پایه ای هستند که برای 
تولید کاالهای واسطه ای مصرف می شوند. به نظر 
می رسد کاهش تقاضا برای کاالهای نهایی ازجمله 
دالیل کاهش تولید و فروش این محصوالت بوده 

است.
در مهرمــاه امســال همچنین میــزان فروش 

محصــوالت شــیمیایی کــه عمدتــا شــامل 
تولیدکننده های پتروشــیمی هســتند با افت 
26.7درصدی مواجه شده اســت. علت کاهش 
فروش تولید کننده های پتروشیمی که ازجمله 
مهم ترین صنایع ایران هستند کاهش قابل توجه 
فروش خوراک پاالیشــگاه ها، کودها و ترکیبات 

نیتروژن و همچنین متانول بوده است.
از دیگر صنایعی که در مهرماه امســال با کاهش 
فروش مواجه شــده می توان به صنایع غذایی و 
آشامیدنی اشاره کرد. آمارها نشان می دهد میزان 
فروش این شرکت ها در مهر امسال 10.6درصد 
افت داشته اســت و همه محصوالتی که در این 
دسته طبقه بندی می شوند به جز لبنیات با افت 
فروش مواجه شده اند. نکته قابل توجه این است 
که با گذشت 6ماه از حذف ارز ترجیحی نهاده های 
اساسی، همچنان شاهد کاهش فروش محصوالت 

روغنی هستیم.
طبق گــزارش بازوی پژوهشــی مجلس صنعت 
خودرو نیز با وجود آنکه در نیمه نخســت ســال 
میزان فروش محصوالتش افزایــش یافته بود با 
افــت 16.5درصدی فروش مواجه شــده و علت 
آن کاهش فروش خودرو های ســواری و سبک 

بوده است.
کمترین میزان افت فروش در نخستین ماه پاییز 

مربوط به گروه فلزات پایه یعنی تولیدکننده های 
فوالد، مس، آلومینیوم، روی و... است که با نزول 

9.2درصدی فروش مواجه شده اند.

کاهش تولید
آمار ها نشــان می دهد به موازات کاهش فروش 
شــرکت های صنعتی، میزان تولید شــرکت ها 
نیز در مهرماه امســال در مقایسه با شهریورماه با 
افت مواجه شده اســت. این در حالی است که در 
شهریورماه امسال بعد از ماه ها میزان تولید با رشد 
مواجه شده بود. طبق آمارهای مرکز پژوهش های 
مجلس میزان تولیدات صنعتــی به طورکلی در 
مهرماه امسال در مقایســه با شهریور 4.3درصد 
افت کرده اســت. در این میان شرکت هایی که 
محصوالت معدنی تولیــد می کنند با 31درصد 
نزول بیشترین افت تولید را در میان همه صنایع 
ثبت کرده اند. در مهرماه امسال همچنین سطح 
تولید در صنعت خودرو که در ماه های گذشته با 
رشد مواجه شــده بود با افت 2.3درصدی مواجه 
شده اســت. مرکز پژوهش های مجلس گزارش 
داده میزان تولید خودروهای سبک و سواری در 

این ماه نزول کرده است.
یکی دیگــر از صنایع مهمی که در مهر امســال 
با کاهش تولید مواجه شــده، صنایــع غذایی و 
آشامیدنی است. آمارها نشان می دهد میزان تولید 
این شرکت ها در مهر 14.9درصد افت کرده است. 
یک بررسی کلی نشان می دهد این افت تولید به 
غیر از لبنیات در سطح همه محصوالت غذایی و 

آشامیدنی رخ داده است.
طبق ایــن اطالعــات همچنین میــزان تولید 
شرکت هایی که محصوالت فلزی تولید می کنند 
نیز به 1.2درصد نزول کرده است. گروه محصوالت 
شــیمیایی نیز در این ماه با کاهش تولید مواجه 
شــده و دلیل اصلی این موضــوع کاهش تولید 

الستیک و پالستیک بوده است.

جوادساداتینژاد
وزیرجهادکشاورزی

تالشوزارتجهادکشاورزیایناست
کــهبــاصیانــتازبســترهایتولیــدو
شناســنامهدارکردنبســترهایتولید
بهسمتمحصولکشــاورزی،باغیو
دامیسالمبرایمردمبرویمتاباخیال

راحتازمحصوالتاستفادهکنند.

محمدمهدیبرادران
معاونصنایععمومیوزارتصمت

صادراتلوازمخانگیکوچکوسبک
در6مــاهنخســتســالجارینســبت
بهمــدتمشــابهدرســالگذشــته۳۴
درصدرشدداشتهاست.امسالتنوع
وافزایــشتولیــدوهمچنینصــادرات
رادرکشورشــاهدهســتیم.آمارهای
ســازمانهایمتولــینیــزبیانگــرایــن

موضوعاست.

حمیدرضاشهرکی
معاونحملونقلسازمانراهداریو

حملونقلجادهای
نگاهویژهایدرسطحملیبرایارتقای
زیرســاختهادرمحــدودهکریــدور
شــمالبــهجنــوبوجــودداردودولت
مصممبهبازگشاییکاملاینکریدور
ازسمتایراناســت.هماهنگیهای
بیــندســتگاههایمســئولدرســطح
اســتانگیــالنبــرایاجــرایهــرچــه
بهتــرتصمیمــاتملــی و ســریعتر

ضروریاست.

قیمت جدید گوشت بوقلمون
قیمت گوشت بوقلمون در میادین میوه و تره بار در آبان ماه 
هم افزایشی بود. گوشــت بوقلمون از مردادماه تاکنون روند 
افزایشی خود را حفظ کرده و در نخستین روز آذرماه، قیمت 
هر کیلو شقه بوقلمون با  هزار تومان رشد به 81هزار تومان 
رسید. همزمان، قیمت مرغ در سطح شهر و میادین میوه و 
تره بار طی آبان ماه کاهشی بود و اکنون زیر نرخ مصوب دولت 

به فروش می رسد.

قیمت در آذرقیمت در آبان

کیلوگرم/ تومان

روند تغییر نرخ دستمال کاغذی 
قیمت محصوالت سلولزی با توجه به رشد قیمت 
مواداولیه وارداتی این محصوالت در 8ماه امسال 
رشــد زیادی داشته است. مقایســه قیمت های 
ابتدای امســال با نرخ های امروز نشان می دهد 
انواع دســتمال کاغذی های رومیزی و جعبه ای 
در طول امسال بین 20تا 70درصد بسته به برند و 
مشخصات محصول، گران شده اند. میانگین قیمت 
هر بسته 150برگی دستمال کاغذی از 17هزار 

تومان به 30هزار تومان رسیده است.

میادین

چهره ها

سوپرمارکت

قیمت ها به تومان در آذرماه
150برگی دوالیه 

طرح جین
30.000چشمک

100برگی دوالیه 
)اقتصادی- 4تایی(

60.000چشمک 

150برگی دوالیه 
طرح درباری

30.000سافتلن

دوالیه- 150برگی 25.000نانسی

دوالیه 150برگ 25.000ایزی پک

100برگی سه الیه 25.000پاپیا

250برگی دوالیه 35.000تنو

100برگی سه 
الیه- طرح یونانی

30.000چشمک 

بال 
بوقلمون
43.900
44.400

ساق 
بوقلمون
126.000
128.000

ران 
بوقلمون
131.000
133.000

سینه 
بوقلمون
99.100
100.300

الشه 
کامل 

78.900
79.900

گردن 
بوقلمون

54.300
55.000

مغز ران 
بوقلمون

163.000
165.000

فیله 
بوقلمون 

157.000
159.000

تاالر شیشه ای

فروشحقوقی

فروشحقیقی
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۴88

2۳75

2۳90

خریدحقوقی

خریدحقیقی

ارقام به میلیارد تومان

1.409.000

1.408.500

1.408.000

1.407.500

1.407.000

1.406.500

روندشاخصكلبورستهراندرروزگذشته
ارقام به هزار واحد

شاخصکلبورستهراندرمبادالتدیروز9۴۳واحد،
معادل0.07درصدنزولکردوبهیکمیلیونو۴07هزارو
65۴واحدرسیداماشاخصکلهموزنبا101۴واحدرشد

به۴05هزارو۴85واحدرسید.

درمبادالتدیروزبازارسرمایه،قیمتسهام
۳۳8نمادمعامالتیرشدو26۳نمادکاهشیافت.

قیمت21نمادمعامالتیهمتغییرنکرد.

ارقام به درصد
ترازصعودونزولدربازارسهام

ترکیبدیروزمعامالتبازارسهام

درمبادالتدیروزبازارسهام،سهامدارانحقیقی2هزارو
۳90میلیاردتومانسهامخریدندامادرمقابلحجم

فروشسهامدارانحقیقیبه2هزارو۳75میلیاردتومان
رسید.15میلیاردتومانازسهامیراکهدیروزسهامداران

حقوقیفروختند،سهامدارانحقیقیخریدند.

ارزشبازارسهام

ارزشکلسهامشــرکتهایحاضردربورسوفرابورس
درمبــادالتدیــروز۳هزارمیلیاردتومــاننــزولکــردوبــه
6219هــزارمیلیــاردتومــانرســید.ارزشدالریکلبــازار
سهامایران»بورسوفرابورس«باتوجهبهاینکههردالر
آمریکادیروزدربازارآزاددرمحدوده۳5هزارو۳۳0تومان
دادوســتدشــد،درحالحاضــر176میلیــاردو۳0میلیون

دالراست.
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ارقام به هزارمیلیاردتومان

ارزشمعامالتبازارسرمایه

ورودوخروجنقدینگیبابازارسهام

درمبادالتدیروز18هزارو9۳6میلیاردتوماناوراق
بهاداردربازارسرمایهدادوستدشدکهازاینمیزان
2هزارو878میلیــاردتومانبهمعامالتخردســهام
وبقیهبهاوراقبدهــیومعامالتعمــدهاختصاص
یافت.اینارقامنشــانمیدهدارزشکلمعامالت
خــرددردادوســتدهایدیــروز۴27میلیــاردتومــان
معادل12.9درصددرمقایسهباروزمعامالتیقبل

افتکردهاست.

ارقام به درصد  کل معامالت  معامالت خرد
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ســهامدارانحقیقیدیروز15میلیاردتومــاننقدینگیتازه
واردبــازارســهامکردنــد.بــاورودایــنمیــزاننقدینگــیبــه
بورس،نسبتورودپولحقیقیبهارزشمعامالتخردبه
0.5درصدرسیدکهنشانمیدهدشتابورودپولبهبازار

سهامدرمقایسهباروزمعامالتیقبلبیشترشدهاست.
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شاخص تولید و فروش فعالیت های صنعتی و معدنی بورس- ارقام به درصد
فروشتولید

تغییر نام گروه
ماهانه

تغییر نقطه 
به نقطه

تغییر هفت 
ماهه

تغییر 
ماهانه

تغییر نقطه 
به نقطه

تغییر هفت 
ماهه

15.89.29.9-4.36.55-صنعت
محصوالت شیمیایی به 

0.2-11-26.7-6.8-9.8-0جز دارو

9.24.55.6-1.298.9-فلزات پایه
16.560.449.5-2.345.529.8-خودرو سازی 

8.29.3-40.1-21.43.6-31-معدن


