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تقویم امروز
■■بازگش�ت «محمدعلي شاه» به ايران پس از
پناهندگي به روسيه براي تصاحب سلطنت -
 1290ش
■■ش�روع ب�ه كار نخس�تین دوره ش�وراي
نگهبان  1359 -ش
■■قطع روابط سياس�ي فرانس�ه با ايران در
جريان جنگ تحميلي 1366 -ش
■■تولد «ابنمنير» فقيه و مفس�ر مسلمان
مصري 620 -ق
■■رحلت اس�تاد كبير «آيتاهلل س�يدمحمد
فش�اركي(ره)» فقيه محقق و عال�م امامي -
 1316ق
■■م�رگ «هان�ري پوان�كاره» دانش�مند و
رياضيدان فرانسوي1912 -م
■■م�رگ «آدام اس�ميت» اقتص�اددان و
فيلسوف معروف انگليسي1790-م
■■وقوع ماجراي كش�تار ميدان مش�ق در
پاريس در جريان انقالب فرانسه1791-م

اخبار

آخوندی :پولی برای ساخت
زیرساخت مسکنمهر نداریم

وزیر راهوش��هرسازی با اعالم اینکه مس��کن
مهر پردیس ظرفیت تبدیل به یک بحران برای
تهران را دارد ،گفت :تکمیل زیرساخت یک واحد
مس��کونی در پردیس  ۳۲میلی��ون تومان پول
میخواه��د .به گزارش تس��نیم ،عباس آخوندی
در نشست با نمایندگان استان تهران در مجلس
با اشاره به اینکه هر واحد باقیمانده مسکنمهر
پردیس برای تکمیل زیرساختها به  32میلیون
تومان پول نیاز دارد که دولت نیز یک ریال اعتبار
ب��رای آن ندارد ،گفت :در ای��ن حوزه باید گفت
فردی در سال  91این واحدها را با هزینه متری
 340ه��زار تومان به مرد��م ارائه کرد حال آنکه
این رقم در زمان فعلی با توجه به افزایش قیمت
مصالح و ...به  700هزار تومان رسیده است .وی
افزود :بحث مسکنمهر پردیس ظرفیت تبدیل
ب��ه یک بحران برای پایتخ��ت را دارد .هماکنون
5هزار و  200میلیارد تومان کسری اعتبار برای
تکمیل سایت مسکنمهر پردیس وجود دارد که
اگر بخواهد میان مردم سرش��کن شود باید هر
فرد نزدیک به  60میلیون تومان پرداخت کند،
بحثی که امکان اجرای آن وجود ندارد و دولت نیز
منابع الزم برای اجرای آن را ندارد .وی همچنین
اظهار داشت :بدون شک دولت نباید تحت هیچ
شرایطی در حوزه ساختوساز وارد شود .به عقیده
من اگر قرار باشد عملکرد دولت با ساخت خانه
اندازهگیری شود ،دولت نباید حتی یک واحد خانه
بسازد .وزیر راهوشهرسازی گفت :با تمام مشکالت
و افزایش قیمتها ،رش��د قیمت مسکن از رشد
متوسط سایر کاالها کمتر بوده است.

آغاز تحویل  ۹۰۰هزار سکه
پیشفروششده از امروز

دبیرکل بان��ک مرکزی از آغاز
تحویل سکههای پیشفروش
 3ماهه از امروز سهش��نبه در
ش��عب بانک ملی خب��ر داد و
گفت :بر همی��ن اساس ۹۰۰
هزار قطعه سکه به متقاضیان تحویل میشود .به
گزارش تس��نیم ،محمود احمدی با تاکید بر آغاز
تحوی��ل سکههای پیشفروش  3ماه��ه از امروز،
اظهار داش��ت :دوره تحویل از روز سهشنبه آغاز
میش��ود و این دوره به مدت  2ماه طول خواهد
کش��ید .دبیرکل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه
ای��ن بانک به تعهد خود ب��رای تحویل سکههای
ثبتنامی عمل خواهد کرد و تمام کسانی که برای
سکههای پیشفروش اقدام کرده بودند به طور
حتم در زمان سررسید آن ،این سکهها را به طور
فیزیکی تحویل خواهند گرفت و تردیدی در این
موضوع وجود ندارد ،تصریح کرد :ثبتنامکنندگان
میتوانند از سهشنبه (امروز) به همان شعبهای از
بانک ملی که ثبتنام پیشفروش سکه را انجام
دادهاند مراجعه و سکهها را تحویل بگیرند.

عمران

گزارش

دبیر انجمن صنایع لبنی در گفتوگو با «وطن امروز» :دولت گفته از ما حمایت نمیکند

لبنیات  ۱۰درصد گران میشود

اسداهلل خسروی :دولت در حالی قصد دارد برای
چندمین بار با افزایش قیمت شیر موافقت کند که
قشر ضعیف و کمدرآمد جامعه در پی گرانی شیر
و مواد لبنی ،مدتهاست خرید این محصوالت را
کاهش داده یا بعضا آن را از سبد مصرفی خود حذف
کرده است .به گزارش «وطنامروز» ،نابسامانی بازار

ش��یر و مواد لبنی به روزهای اخیر بازنمیگردد،
چرا که مثلث «تولیدکنندگان ش��یرخام ،صنایع
تولیدی لبنیات و مصرفکنندگان» هر کدام برای
خود مطالبات بحقی دارند که تاکنون نتوانستهاند
با راهک��اری درس��ت از سوی دول��ت به حقوق
خ��ود برسند .تولیدکنندگان ش��یرخام معتقدند
با افزایش ساالنه هزینهه��ای تولید ،بویژه گرانی
نهادههای دامی در چند س��ال اخیر هزینههای
تمامش��ده آنها نیز بش��دت باال رفت��ه است و در
ص��ورت عدم حمایت و همراهی دولت در عرضه
نهادهه��ای دامی به قیمت مناسب همچنین باال
بردن قیمت خرید ش��یرخام ،این قشر مولد توان
ماندن د��ر چنین صنعت��ی را ندارن��د .از طرفی
صنای��ع تولیدی (کارخانهه��ای تولید محصوالت
لبنی) نیز میگویند ب��ا افزایش محصوالت لبنی
در پی گران شدن شیر ،میزان عرضه محصوالت
لبنی به بازار بشدت کاهش مییابد و این موضوع
باعث عودت محصوالت لبنی به کارخانجات شده
که زی��ان آن صنایع تولیدی
را د��ر برمیگی��رد .از همه
مهمت��ر مصرفکنندگ��ان
ش��یر و محص��والت لبن��ی
نی��ز با گران ش��دن ش��یر و
محص��والت آن خری��د این
کاالی مهم مصرفی را بش��دت کاهش میدهند
چرا که با افزایش قیمت ش��یر و فرآوردههای آن
دیگ��ر توانایی تهیه روزانه این مواد مهم مغذی را
ندارند .رئیس هیاتمدیره انجمن صنفی گاوداران
کشور با بیان اینکه قیمت شیرخام  ۱۵۷۰تومان
تعیی��ن ش��ده و منتظر امضا و اب�لاغ این مصوبه
هستیم ،گفت :بر این اساس قیمت لبنیات نیز ۹
تا  ۱۰درصد گران میشود .سیداحمد مقدسی در
گفتوگو با مهر با بیان اینکه نرخ ش��یرخام بعد از
مدتها کشوقوس ۱۵۷۰ ،تومان برای دامداری
تعیین ش��ده است ،اظهار ک��رد :سازمان حمایت
با بررسی همه ش��واهد و مس��تندات موجود این
قیم��ت را تعیین کرده و د��ر حال حاضر منتظر
اب�لاغ آن توسط  ۹ارگان مرب��وط از جمله وزارت
جهاد کش��اورزی ،وزارت صنعت ،سازمان برنامه و
بودجه ،اعضای ستاد تنظیم بازار و ...هستیم .وی
اظهار امید��واری کرد که این مصوبه بزودی امضا
و ابالغ ش��ود ،چرا که تاخیر در این زمینه موجب
زیان دامداران و تولیدکنندگان میشود .مقدسی
با بیان اینکه پیش��نهاد ما برای قیمت ش��یرخام
 ۱۷۰۰تومان با  ۱۰درصد سود بوده است ،گفت:
قیمت تمام شده تولید هر کیلوگرم شیرخام مقابل
دامداری  ۱۵۶۳تومان است و با نرخی که تعیین
ش��ده دامداران  ۷تومان باب��ت هر کیلوگرم سود
میکنند .وی افزود :به تبع این افزایش نرخ ،قیمت
لبنیات نیز حدود  ۹تا  ۱۰درصد افزایش مییابد.
■■احتم�ال ع�ودت محص�والت لبن�ی ب�ه
کارخانجات با گرانی شیر

دبیر انجمن صنایع لبنی ایران در گفتوگو با
«وطن امروز» درباره افزایش قیمت شیر و تبعات
آن که ممک��ن است به کاهش می��زان مصرف و
عودت محصوالت لبنی به کارخانجات تولید لبنیات

منجر شود ،گفت :در شرایط کنونی اقتصاد کشور
هرگونه اتفاقی از این دست عمال امکانپذیر است
و با این اوضاع و احوال نمیشود پیشبینی کرد که
چه بر سر صنایع لبنی خواهد آمد .رضا باکری در
پاسخ به این سؤال «وطن امروز» که آیا دولت قول
مساعدت به صنایع لبنی در شرایطی که اکنون این
صنایع با حاشیه سود کم ادامه فعالیت میدهند را
داده است تا آنها نیز با گران ش��دن شیر قیمتها
را افزای��ش ندهند؟ گفت :دولت ب��ا ارسال نامهای
کتب��ی اعالم کرده است منابعی در قالب یارانه به
بخش تولید ب��رای عدم گرانی محصوالت لبنی و
تداوم فعالیت این صنعت ندارد .باکری افزود :گرانی
شیر به نفع تولیدکنندگان صنایع لبنی نیست و این
احتمال وجود دارد که بخش عمدهای از محصوالت
لبنی در پی کاهش قدرت خرید مردم و گرانی این
محص��والت به کارخانجات تولیدی بازگردد .دبیر
انجمن صنایع لبن��ی ایران تصریح کرد :از آنجایی
که دولت برای خرید تضمینی شیر اقداماتی انجام
نداده است ،بنابراین خیلی از کارخانهها متناسب با
سفارش بازار اقدام به خرید شیرخام میکنند.

■■تعطیلی  40درصد صنعت دامداری

سعید سلطانیسروستانی ،کارش��ناس صنعت
دامداری د��ر گفتوگو با «وطن امروز» درباره علل
گرانی شیر و نیز تاثیر آن بر فعالیت صنایع تولیدی
و قدرت خرید مصرفکنندگان
گفت :چرخه تولی��د ،مصرف
و توزی��ع ش��یر و محصوالت
لبنی سالهاست با مش��کالت
عدیدهای همراه است و دولت
فکری به حال آن نمیکند .وی
افزود :مطابق ماده  33قانون افزایش میزان بهرهوری،
شیر نیز همچون کاالهای استراتژیک (گندم ،ذرت،
جو و )...باید مش��مول خری��د تضمینی دولت قرار
گیرد ،از سویی طبق ماده  26قانون بهرهوری ،شیر
باید از یک قیمت کارشناسیشده تبعیت کند ،یعنی
تمام عواملی که در تولید یک کیلوگرم شیر دخیل
است باید محاسبه شود تا یک نرخ معقول و منطقی
به دست آید اما این موضوع تاکنون عملیاتی نشده
است .این کارشناس دامداری اضافه کرد :دستکاری
غیرمنطقی قیمت شیر بدون توجه به تبعات منفی
آن جز خس��ارت ب��ه دامداران ،کاه��ش مصرف و
تعطیلیتدریجیکارخانجاتتولیدیچیزدیگریدر
پی ندارد ،چرا که با افزایش قیمت شیر و مواد لبنی،
میزان مصرف تا حدودی کاهش یافته و کارخانهها از
سفارشات کمتری برخوردار خواهند شد ،از طرفی
چرخه تولید و مصرف مواد لبنی که مهمترین صنعت
تغذیه سالم است دستخوش تحوالت منفی میشود.
وی به تعطیلی واحده��ای گاوداری در پی افزایش
هزینهه��ای تولید اش��اره کرد و گف��ت 40 :درصد
واحدهای گاوداری که تولیدکننده شیرخام هستند
به دنب��ال افزایش هزینههای تولید و گران ش��دن
نهادههای دامی تعطیل شدهاند ،چرا که معتقدند
هزینهها با درآمدها ناهمگون بوده و دامپروری دیگر
صرف��ه اقتصادی ند��ارد .سلطانیسروستانی اضافه
کرد :ب��رای توسعه پایدار صنع��ت دامداری دولت
بای��د از این صنعت مهم حمایت کند تا فعاالن این
حوزه نیز انگیزه الزم برای ادامه کار داش��ته باشند.
این کارشناس و فعال اقتصادی در حوزه دامپروری
اظهار داش��ت :مطابق اظهارنظر کارشناسان صنایع
غذایی و بهداشت ،هر فرد ساالنه باید  165کیلوگرم
شیر مصرف کند تا از امراض مختلف از جمله پوکی
استخوان جلوگیری شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی خبرداد

کاهش ۳۸درصدی بودجهعمرانینسبتبهسالقبل
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه
رقم بودجه عمرانی مصوب سال  ۹۷به نس��بت
سال گذش��ته  ۳۸درصد کاه��ش یافته است،
گفت :دول��ت از کلنگزن��ی طرحهای عمرانی
جدید دس��ت بردارد .قلی
اهللقلیزاد��ه در گفتوگو با
خانه ملت ،با انتقاد از روند رو
به نزول تصویب و تخصیص
بودج��ه عمران��ی کش��ور،
گفت :رق��م بودجه عمرانی
مصوب سال  97به نس��بت سال گذش��ته 38
درصد کاهش یافته است .وی با تاکید بر اینکه
تخصیص اعتبار به پروژههای عمرانی در سال 96
نهای��ت  40درصد بوده است ،افزود :با توجه به
کاهش رقم بودجه عمرانی مصوب در سال 97
تخصیص اعتبار نیز کاهش خواهد یافت ،البته اگر
تمام بودجه مصوب نیز تخصیص یابد باز هم از
رویه سال گذشته عقب خواهیم بود .اهللقلیزاده
با تاکید بر اینک��ه ادامه رویه فعلی در تصویب
و تخصیص بودجه ب��ه پروژههای عمرانی عمر
این طرحها را بش��دت افزایش میدهد ،تصریح
ک��رد :اگر همین رویه سال جاری در تصویب و
تخصیص اعتبار بدون کاهش منابع در سالهای
آتی تکرار شود زمان تکمیل پروژههای عمرانی به

بیش از  30سال خواهد رسید .وی با بیان اینکه
عدم تخصیص کامل بودجه عمرانی به مستهلک
شدن سازهها در سالهای متمادی میانجامد،
گفت :متاسفانه بس��یاری از پروژهها در کش��ور
ب��ه علت تاخیر د��ر وصول
منابع ،فرسوده شدهاند .وی
با تاکی��د بر اینکه متاسفانه
بسیاری از پروژههای عمرانی
در نتیجه کمبود منابع عمر
مفید خود را از دست داده و
قبل از بهرهبرداری از رده خارج میشوند ،افزود:
در ش��رایط فعلی که تخصی��ص منابع از سوی
دولت با مشکالت عدیدهای مواجه است بخش
خصوصی میتواند بازوی خوبی برای تسریع در
تکمیل این نوع طرحها باشد.اهللقلیزاده ادامه
داد :دول��ت باید در ابتدا طرحهایی را که بیش
از  90درصد پیشرفت فیزیکی دارند در اولویت
تخصی��ص اعتبار و در نهایت تکمیل قرار دهد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی
از رویه کلنگزنی پروژههای عمرانی انتقاد کرد
و گف��ت :باید از کلنگزنی پروژههای جدید که
به صورت تحمیلی یا سفارشی صورت میگیرد
دوری کنیم زیرا این موارد عمر پروژههای موجود
را نیز افزایش میدهد.

سکه

وزیر اقتصاد:

خریداران عمده سکه شناسایی شدند
وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع مدیران
ک��ل و روسای ادارات ک��ل مالیاتی استانها از
مطالبه مالیات بر س��ود اتفاقی برای خریداران
عمده سکه و ارز توس��ط سازمان امور مالیاتی
خبر داد .مسعود کرباسیان طی یادداشتی در
اینستاگرام خود در این باره نوشت :برای پیگیری
امور مربوط به اتفاقات اخیر و در راستای عمل
به دستور رئیسجمهور به سازمان امور مالیاتی
رفتم و در جمع مدیران سازمان از آنها خواستم
با جدیت وارد عمل شوند ،چرا که در راه مبارزه
با رانت و فس��اد و برای حفظ ثبات اقتصادی و
حراست از منابع کشور هیچ خط قرمزی وجود
ند��ارد .وی با بیان اینکه مق��ام معظم رهبری
ه��م در دیدار اخیر با هیات دولت بار دیگر بر
اص��ل مبارزه با فس��اد و برخ��ورد با متخلفان
تاکید کردند ،گفت :عمل به این موضوع اساس
اقدامات وزارت اقتصاد است .وزیر اقتصاد تاکید
کرد :سازمان امور مالیاتی خریداران عمده سکه
را ش��ناسایی کرد ه و طبق قانون آنها مکلف به
پرداخت مالیات بر «سود اتفاقی» هستند .وی
افزود 100 :نفر اول این لیس��ت که بیشترین
خرید را انجام دادهاند ،به صورت اولویتدار مورد
بررس��ی و مطالبه مالیات ق��رار میگیرند .وی
در این یادداش��ت آورده است :هر مجموعهای
یا فردی که از طریق خری��د و فروش ارز سود
اتفاقی به دس��ت آورده ،مش��مول این مالیات
میش��ود و دایره بررسیه��ا و مطالبهگری ما
شامل تمام بخشهای اقتصادی کشور میشود.
کرباسیان تصریح کرد :خوشبختانه سازمان امور
مالیاتی این گروه را نیز شناسایی کرده و طی
روزهای جاری آنها مکلف به پرداخت مطالبات

دولت میش��وند .وزیر اقتصاد افزود :همچنین
موسس��ات و آژانسهای مسافرتی هم به دقت
رصد میش��وند و با برخی از آنها که از موضوع
پرداخت ارز مس��افری برای سفر به کشورهای
بدون نیاز ب��ه روادید سوءاستفاد��ه کردهاند،
برخورد خواهد شد و همچنین شامل دریافت
مالیات میشوند .وی خاطرنشان کرد :کسانی
هم از وضعیت ارز مسافری سوءاستفاده کردهاند
و با برخی اقداماتش��ان سودهایی به دس��ت
آوردهان��د که این گروه نیز بای��د مالیات سود
اتفاقی را پرداخت کنند .وزیر اقتصاد با تاکید بر
اینکه «مردم مطمئن باشند کوتاه نخواهیم آمد و
ریال به ریال حق آنها را مطالبه میکنیم» ،گفت:
قرار نیس��ت تولیدکنندگان با زحمت و عبور از
موان��ع کار کنند ،مالیات بدهند و گروه دیگری
زیر سای��ه اقتصاد زیرزمینی از پرداخت حقوق
دولت و ملت خودداری کنند .کرباسیان اظهار
داشت :به همکاران سازمان امور مالیاتی تاکید
کردم وزارت امور اقتصادی و دارایی حامی بخش
خصوصی متعهد است ،بنابراین اساس رفتار با
این گروه باید بر مبنای صداقت باشد کما اینکه
سال گذشته یکمیلیون و  300هزار اظهارنامه
مالیات��ی از سوی آنها به ص��ورت خوداظهاری
پذیرفته ش��د .وی یادآور ش��د :رویکرد ما برای
مبارزه با فس��اد ،گسترش سیستم الکترونیکی
است و خوشبختانه امس��ال هم تا اینجای کار
 99درص��د اظهارنامهه��ای مالیاتی به صورت
الکترونیکی اظهار شده است .کرباسیان در پایان
این یادداشت بار دیگر تاکید کرد :وزارت اقتصاد
در مس��یر مبارزه با فساد ،گسترش شفافیت و
بهبود فضای کسب وکار از پای نمینشیند.

قیمت(تومان)

تغییر

دالر آمریکا (رسمی)

4335

17

یورو

9378

-58

پوند

10633

-58

درهم امارات

2183

-16

ین ژاپن

713

-6

ریالعربستان

2135

-19

یوآن چین

1200

-7

لیرترکیه

1654

-9

دینار کویت

26571

-165

دینار عراق

6/6

-

دالر کانادا

6097

-44

روبل روسیه

128

-1

روپیه هند

116

-1

قیمت(تومان)

تغییر

طرح قدیم

2644000

-60000

طرح جدید

2784000

-46000

نیم سکه

1353000

-35000

ربع سکه

707000

-5000

سکه

سکه گرمي

406000

-5000

هر مثقال طال

1012000

-6000

یک گرم طالی  18عیار

233610

-1530

یک گرم طالی  24عیار

311480

-2030

هر اونس طال

( 1244/40دالر)

2/79

هر اونس نقره

( 15/86دالر)

0/02

قیمت (دالر)

تغییر

وست تگزاس

69/19

-0/76

برنت درياي شمال

74/81

-0/05

اوپک

72/15

-

نفت

بورس
مقدار

تغییر(درصد)

شاخص بورس

108110/0

0/03

بورس تهران
شاخص  30شركتبرتر

5166/3

0/08

شاخص  50شركتبرتر

4586/7

-0/15

شاخص بازار اول

78305/5

-0/05

شاخص بازار دوم

221709/8

0/19

شاخصصنعت

97769/1

0/05

بيشترينافزايش

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

ح.پگا ه آذربايجانغربي

1926

542

ح .نيروكلر

3500

48/05

ن سايپا
گ رايا 
ح .ليزين 

180

33/33

ح .سيمان كردستان

33

10

ي خاور
ح .فنرساز 

1140

9/93

پتروشيميپارس

27783

5

سازهپويش
سپنتا

16708

5

13984

4/99

3330

4/95

ي اكسير
داروساز 

بيشترينكاهش

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

ح .فرآوردههاينسوز آذر

220

-8/71

ح .به پرداخت ملت

6200

-6/22

ي پارس
دود ه صنعت 

5949

-5

ي نسوز پارس
فرآوردهها 

3248

-4/97

پارسخزر

8829

-4/86

تكنوتار

3700

ي فارابي
داروساز 

-4/44

2333

-4/27

6299

-3/92

28600

-3/88

ن ايران
كارت 
يخارك
پتروشيم 

شاخص کل

تغییر

تاالربینالملل
بورس داوجونز

25019

-

نیکی ژاپن

22597

-

بورسشانگهای

2814

-17

بورساسترالیا

6326/7

-25/2

