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روند صعودی شاخص بورس که از 

بورس
هفته نخست سال جاری آغاز شده 
دیروز نیز ادامه یافت. روز یکشنبه 
شــاخص کل بورس تهران با یک رشد پر قدرت 
معادل 2درصد افزایش یافت. با این میزان رشد، 
بازده بورس از ابتدای امسال تاکنون از مرز 5درصد 

فراتر رفته است.
به گزارش همشهری، شاخص کل بورس تهران 
که در هفته نخست فروردین ماه بیش از 3درصد 
رشــد کرده بود دیروز نیز 30هزار واحد، معادل 
2درصد رشد کرد و خود را به محدوده یک میلیون 
و 500هزار واحد نزدیک ترکــرد. این یکی از پر 
قدرت ترین رشــد های بورس در یک سال و نیم 
گذشــته اســت که همزمان با آغاز سال جدید 

رقم خورد.
 با صعود روزگذشــته جمع کل بــازده بورس از 
ابتدای سال به 5درصد رسید. بازده سرمایه گذاری 
در بورس در 12ماه ســال 1400فقط 6.6درصد 

رشد کرده بود.
آمار ها نشــان می دهد این رشــد در پــی ورود 
نقدینگی تازه به بورس اتفاق افتاده زیرا در دادو 
ستد های روز گذشته ارزش روزانه معامالت خرد 
به بیش از 5300میلیارد تومان رسید که 2هزار 
میلیارد تومان بیشتر از میانگین معامالت در فصل 
پاییز و زمستان سال قبل است. آمارها همچنین 
نشان می دهد روند ورود نقدینگی به صندوق های 
ســرمایه گذاری با درآمد ثابت، معکوس شــده 
و نقدینگــی در حال خروج از ایــن صندوق ها و 
ورود به بازار سهام اســت. به نظر می رسد بعد از 
یک سال رکود ســرمایه گذاران امسال تصمیم 
گرفته اند حجم سرمایه گذاری شــان را در بورس 
افزایش دهند. در ســال 1399دلیل اصلی رشد 
شــاخص های بورس ورود دســت کم 100هزار 
میلیارد تومان نقدینگی به بازار سهام بود، اما آیا 

چنین اتفاقی در سال جاری هم رخ خواهد داد؟

احتمالبازگشتدوبارهسرمایهگذاران
به زعم تحلیلگران در شــرایط فعلی متغیرهایی 
مانند قیمت جهانی فلزات اساســی، قیمت نفت 
و فرآورده های پاالیشی و محصوالت پتروشیمی، 
سیاســت های بانک مرکزی در تعیین نرخ سود، 
سیاست های مالی دولت، سازوکار تعیین قیمت 
کاالهای اساسی، نرخ تورم، نرخ ارز و متغیرهای 
سیاســی و روابط بین الملل بر روند بازار ســهام 
اثرگذار هستند و بخش عمده آینده بازار سرمایه 
و ورود نقدینگــی تازه به بورس در ســال جاری 
به این عوامل وابســته اســت. با این حال به زعم 
تحلیلگران چنانچه سیاست های دولت به گونه ای 
باشد که به بازگشت اعتماد به بورس منجر شود، 
سهامداران بار دیگر به بورس باز می گردند و حجم 

سرمایه گذاری آنها در بورس افزایش می یابد.
محمود گودرزی، مدیرعامل بــورس تهران در 
این باره می گوید:با توجه به وجــود 22 میلیون 
کدمعامالتی فعال و 50 میلیون کد معامالتی در 
جامعه ایرانی، درصورتی که بازار سرمایه روند رو 
به رشد خود را با اعتماد سازی  اقتصادی و سیاسی 
به صورتی پایدار از سر گیرد، شاهد حضور دوباره 
ســرمایه گذاران در این بازار خواهیم بود. او در 
تحلیل خود از وضعیت بازار سهام در سال جاری 
توضیح می دهد: بــا توجه به آنکــه متغیرهای 
اثرگذار بر بورس هرگز با قطعیت قابل پیش بینی 
نیســتند، بنابراین نمی توان با قطعیت درمورد 
آینده بورس اظهارنظر کرد اما در مجموع با توجه 
به روندکلی بورس تهران در سال های گذشته و 
همچنین افت قابل مالحظه  آن از مرداد 1399 
تا پایان آن سال و تداوم روند آن در سال 1400، 
می توان پیش بینی کرد که ســال 1401 ســال 

بهتری برای بورس باشد.
نویدخاندوزی کارشناس بازار سرمایه در این باره 
می گوید: فضای حاکم در بــازار باید فضایی آرام 
باشــد، به هر میزان کــه تنش در بــازار کاهش 

یابد، فضای ایجاد شــده می تواند به جریان ورود 
نقدینگی به بورس کمک کند. او ادامه می دهد:اگر 
دولت خود را از فضای بازار دور کند و روند بازار را 
براساس تصمیم گیری های عقالنی مشخص کند، 
از این طریق زمینه ورود نقدینگی به بازار سهام 

فراهم می شود.
به گفته او اگر زمینه تنش های سیاسی و اقتصادی 
افزایش یابد و معامالت بازار وارد فضایی ناپایدار 

شود، نقدینگی وارد بازار سهام نخواهد شد.

پیشبینیسالجاری
تحلیلگــران اعتقاد دارند شــرایط فعلی، فضای 
مناسبی را برای رشد شاخص بورس به وجود آورده 
و چنانچه توافق هســته ای نیز انجام شود امکان 
رشد بیشتر شاخص های بورس فراهم خواهد شد، 
به ویژه آنکه اکنون قیمت سهام شرکت ها به دلیل 
افت های مداوم به کف رسیده و شرایط برای رشد 
درآمد شــرکت های بورس با رشد قیمت جهانی 
کاالهای پایه در جهان نیز مساعد است.اطالعات 
موجود همچنین نشان می دهد با رشد درآمدهای 
نفتی احتماال از حجم عرضه اوراق بدهی دولتی 
کاسته خواهد شد. این موضوع می تواند به کاهش 
نرخ بهره این اوراق منجر شــود کــه اثر مطلوبی 
بر بازارســهام دارد.با این حال به زعم تحلیلگران 
تکنیکی، شاخص بورس در محدوده یک میلیون 
و 600هزار واحد با یک محدوده مقاومت روبه رو 
اســت و چنانچه بتواند از این محدوده عبور کند 
می تواند قلــه تاریخی خود را، کــه در مرداد ماه 
1399در محدوده 2میلیــون و 100هزار واحد 

ثبت شده بود، نیز فتح کند.
نویــد خانــدوزی درباره وضــع بازار ســهام در 
سال جاری می گوید: بازارسرمایه در6 ماه نخست 
ســال 1401 به دلیل وجود شــرایط معقول در 
تصمیم گیری هــا و نیز تحت تأثیــر ارزندگی در 
قیمت ها می تواند شرایط بســیار خوبی را تجربه 

کند، اما برای ارزیابی وضعیت بازار در 6 ماه دوم 
ســال در ابتدا باید اوضاع حاکم در کشــور مورد 
بررسی قرار بگیرد تا بتوان براساس آنها روند بازار 

را مورد پیش بینی قرار داد.
به گفته او، به احتمال زیاد در مسیر صعودی بازار 
سهام شــاهد اصالح و اســتراحت های مختلفی 
در شــاخص بــورس خواهیم بود، اما براســاس 
برنامه ریزی های انجام شــده برایند کلی بازار را 

می توان صعودی پیش بینی کرد.
علی تیموری کارشناس بازار سرمایه نیز می گوید: 
بازار سرمایه اصالح قابل توجهی را در سال 1399 
تجربه کرد و معامالت این بازار در سال 1400 به 
نوعی درگیر اصالح زمانی شده بود؛ بنابراین به نظر 
می رسد به شرط ثبات نسبی در متغیرهای کالن 
اقتصادی شاهد رشدی مالیم در معامالت بورس 

سال 1401 باشیم.
او با بیان اینکه چشم انداز سودآوری بازار در سال 
1401 در مقایســه با 1۸ ماه گذشته، بهتر است 
توضیح می دهد:به نظر می رســد روند سودآوری 
شــرکت ها به واســطه افزایش قیمت کاالهای 
پایه)کامودیتی ( در بازارهای جهانی افزایش یابد و 
چنانچه هزینه های جانبی شرکت های صادراتی نیز 
با رفع تحریم ها کاهش یابد می توان انتظار داشت 
عملکرد مالی شــرکت ها بهبود یابد.او می افزاید: 
همچنین سیاست های بانک مرکزی در کنترل نرخ 
بهره، اعمال مالیات بر سپرده های بانکی اشخاص 
حقوقی، سیاست مالیات ســتانی دولت بر سود 
فعالیت های سفته بازی و بازارهای موازی اثر مثبتی 
بر تقویت ورود منابع به بازار سرمایه خواهد داشت. 
به گفته او شفافیت در سیاست های اقتصادی دولت 
جدید و نیز حل و فصل مسائل مرتبط با برجام نیز 
می تواند شرایط با ثباتی را برای اقتصاد ایران رقم 
بزند و درصورت سیاستگذاری مناسب برای رشد 
اقتصادی، شاهد چشم اندازی مناسب برای رونق 

بازار سرمایه باشیم.

رشد پر قدرت بورس بعد از تعطیالت نوروز
شاخص کل بورس تهران در مبادالت دیروز 2درصد رشد کرد

بازده بورس در 2 هفته اول امسال به 5درصد رسیده است

همشهری از بازار زولبیا و بامیه گزارش می دهد

قیمت زولبیا بامیه50درصد افزایش یافت

شیرینی محبوب ماه رمضان؛ کیلویی 70هزار تومان

قیمت امســال زولبیا بامیه برای واحدهای صنفی 

گزارش
درجه یک تهــران هر کیلو 70هــزار تومان و برای 
واحدهای صنفی درجه2 هرکیلــو 60هزار تومان 
تعیین شــد. رئیس اتحادیه قنادان و شیرینی فروشــان تهران در 
گفت وگو با همشهری با اعالم این خبر، افزایش 50درصدی قیمت 
این شــیرینی های پرطرفدار ماه مبارک رمضان را ناشی از افزایش 
شــدید قیمت مواداولیه تولید دانســت و گفت: این میزان افزایش 
قیمت، به هیچ عنوان مورد نظر اتحادیه نبود اما با بررسی مستندات 
و هزینه ها تولید، به ویژه مواد اولیه، این نرخ ها به تصویب رسید. علی 
بهرمند افزود: قیمت بسیاری از مواد اولیه مصرفی قنادی ها در یک 
سال گذشته بیش از 100درصد باال رفته و این افزایش در روغن تا 
200درصد رسیده است، شکر ۸0درصد گران شده و دیگر اقالم مورد 
نیاز هم در همین حدود رشد قیمت داشته اند و در چنین شرایطی 
تعیین قیمت پایین تر برای زولبیا و بامیــه امکان پذیر نبود و حتی 
قیمت های باالتری مدنظر واحدهای صنفی بود، اما دولت قول داد 
بخشی از شکر و روغن مورد نیاز قنادی ها را تامین کند تا هزینه ها 
بیش از این افزایش نداشته باشد. به گفته این مقام صنفی حواله این 
مواداولیه صادر شده و با اینکه دولت زمان دقیقی برای تحویل آنها 
اعالم نکرده قرار است به زودی شــکر و روغن در اختیار واحدهای 

صنفی قرار گیرد.
قیمت 70هزار تومانی تعیین شــده برای زولبیا و بامیه درجه یک 
درتهران درحالی اســت که در دیگر استان ها قیمت های متفاوت و 

البته نزدیک به نرخ  پایتخت برای این محصوالت تعیین شده است. 
در اصفهان قیمت هر کیلو زولبیا و بامیــه درجه یک 62 و درجه دو 
57هزار تومان تعیین شده و هر کیلو گوشــفیل هم 40 تا 45هزار 
تومان قیمت خورده است. شیرازی ها هم قرار است هر کیلو زولبیا و 
بامیه درجه یک را 5۸ و درجه2 را 4۸هزار تومان بخرند. در این شهر 
برای زولبیا و بامیه تبریزی قیمت 63هزار تومان و برای زولبیا و بامیه 

رژیمی قیمت 6۸هزارتومانی تعیین شده است.

درجهبندیتنهابهکیفیتمحصولارتباطندارد
قیمت های مصوبی کــه اتحادیه قنادان و شیرینی فروشــان برای 
شیرینی و زولبیا و بامیه ماه رمضان اعالم کرده براساس درجه بندی 
واحد صنفی متفاوت است، اما این درجه بندی بر چه اساسی است؟ 
به گفته رئیس اتحادیه قنادان تهران، این درجه بندی بعد از دریافت 
پروانه کســب از واحد صنفی و براســاس گزارش بازرسان اتحادیه 
و تأیید موارد تعیین شده توسط کمیســیون فنی صادر می شود و 
تمامی واحدهای صنفی موظفند کارت درجه بندی و پروانه کسب 
را در معرض دید مشــتریان قرار دهند. اما این درجه بندی به طور 
غیرمســتقیم درجه بندی کیفی محصول نیز محســوب می شود. 
بهرمند در این خصوص گفت: یکی از آیتم های درجه بندی، استفاده 
از مواداولیه باکیفیت و استاندارد و همچنین بهره گیری از استادکار 
حرفه ای اســت که این موارد در کنار موارد فیزیکی محل کســب، 
در مجموع درجه کیفی محصول را نیز مشــخص می کنند. وی از 

نظارت های مستمر بازرســان اتحادیه بر واحدهای صنفی خبر داد 
و گفت: کیفیت و قیمت و درجه بندی محصوالت واحدهای صنفی 
سطح شهر تهران به طور مرتب رصد می شود، اما اگر مصرف کنندگان 
با مواردی از تخلف مواجه شدند با سامانه124 یا شماره های اتحادیه 
تماس بگیرند و موارد مشــاهده شــده را به واحد شکایات اتحادیه 

گزارش کنند.

زولبیاوبامیههایزیرزمینی
زولبیا و بامیه ازجمله شیرینی هایی اســت که به دلیل محبوبیت و 
تقاضای زیاد و سودآوری بســیار باال در ماه رمضان از سوی برخی 
واحدهای صنفــی دیگر نیز تهیه و اغلب با قیمتــی پایین تر از نرخ 
مصوب قنادی ها عرضه می شود. در سال های اخیر این محصوالت 
به صورت خانگی هم تهیه شده اند و حتی سر از سوپرمارکت ها هم 
درآورده اند. بهرمند با تأکید بر اینکه این واحدهای مورد بازرســی 
اتحادیه نیســتند، افزود: ایــن محصوالت همگــی در واحدهای 
زیرزمینی تهیه می شوند و کیفیت و سالمت آنها به هیچ عنوان مورد 
تأیید ما نیست، مردم بهتر اســت زولبیا و بامیه مورد نیاز خود را از 

قنادی های دارای پروانه کسب تهیه کنند.

در مبادالت دیروز 11هزارو 937میلیارد 
تومــان اوراق بهــادار در بــازار ســرمایه 
دادوستد شــد که از این میزان 5هزارو 
324میلیــارد تومان بــه معامالت خرد 
سهام و بقیه به اوراق بدهی و معامالت 

عمده اختصاص یافت.

 5324
میلیارد 
تومان

در مبادالت دیروز بازارسرمایه، قیمت سهام 470شرکت 
رشد کرد و 143شرکت کاهش یافت. قیمت سهام 

8شرکت هم تغییر نکرد.

ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

تراز خرید و فروش در بازار سهام

روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته

در مبادالت روزگذشته سهامداران حقیقی 
4هزارو578میلیارد تومان سهام خریدند اما در مقابل 
حجم فروش سهامداران حقیقی به 4هزارو 46میلیارد 
تومان رسید. سهامداران حقیقی دیروز 532میلیارد 

تومان نقدینگی تازه وارد بازار سهام کردند.

شاخص کل بورس تهران در مبادالت دیروز 
29هزارو856واحد، معادل 2.08درصد رشد کرد و به 

یک میلیون و 461هزارو 962واحد رسید.
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ارقامبههزارواحد

فروش حقوقی

فروش حقیقی

1278

746

4046
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خرید  حقوقی

خرید  حقیقی

ارقامبهمیلیاردتومان

ارقامبهدرصد

قیمتنوروزیسبزی
قیمت سبزی  و صیفی در میادین میوه و تره بار نوروز امسال 
به طور متوسط 31.5درصد در مقایسه با نوروز سال گذشته 
افزایش یافت. ســیب زمینی، گوجه فرنگی و پیاز بیشترین 
افزایش قیمت را داشته اند. مقایسه قیمت  محصوالت عرضه 
شده در میادین نشان می دهد، رشد قیمت سبزی و صیفی 
در مقایسه با متوسط رشد قیمت میوه ها بسیار بیشتر بوده 

است. هویج و کرفس هم ارزان تر شده اند.

بادمجان

4,950
7,400

پیاز زرد

3,300
6,200

گوجه 
فرنگی

4,900
9,900

خیار رسمی

8,300
8,900

هویج

5,900
4,700

کرفس

5,300
4,200

 قیمت
فروردین 1400

 قیمت
فروردین 1401

کیلوگرم/تومان

4,200
10,000

سیب زمینی

کدوی 
مسمایی

6,500
9,900

تغییراتیکسالهقیمتشیر
مقایسه قیمت کنونی انواع شــیر ساده با قیمت 
همین محصوالت در مدت مشــابه سال گذشته 
نشــان می دهد بین 1۸ تا بیــش از 30درصد بر 
قیمت شیر افزوده شده است. افزایش نرخ مصوب 
شیر خام در تابستان ســال گذشته هزینه تولید 
و قیمت انــواع محصوالت لبنــی را طی 12ماه 
گذشــته باال برده که این افزایش در محصوالت 

غیرحمایتی بیشتر بوده است.

میادین

سوپرمارکت

قیمتهابهتومان
فروردین1400
فروردین1401

روزانه
فرادما، کم چرب

13,000
16,000

فروردین1400
فروردین1401

پاک ، بدون الکتوز، 
کم چرب

10,000
12,900

فروردین1400
فروردین1401

پاک 
غنی شده، نیم چرب

7,500
12,000

فروردین1400
فروردین1401

میهن 
پرچرب، یک لیتری

15,000
17,000

فروردین1400
فروردین1401

کاله 
فرادما، پرچرب 

14,000
17,500

فروردین1400
فروردین1401

پگاه 
کیسه ای، غنی شده 

4,900
7,500

فروردین1400
فروردین1401

روزانه 
سوپرشیر، کم چرب 

17,500
21,000

فروردین1400
فروردین1401

عالیس 
پرچرب، یک لیتری

15,000
17,500

تاالر شیشه ای

سیدرضا فاطمی امین
وزیرصنعت 

گام نخست مبارزه با لوازم یدکی تقلبی 
خــودرو از امــروز آغــاز می شــود. مرحلــه 
نخست در مورد باتری و کمک فنر است. 
از قبل اعالم شده بود این کاالها باید کد 
رهگیری داشته باشند و کاالهای قاچاق 
و یا تقلبی جمع آوری می شوند. برهمین 
اســاس از امــروز، عملیــات جمــع آوری 
در چند اســتان آغاز و به تدریــج در تمام 

استان ها انجام خواهد شد.

خلیل محبت خواه
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران

ســقف وام نوســازی مســکن در بافــت 
فرســوده اطــراف حــرم شــاه عبدالعظیم 
حسنی)ع( شهرری به 600میلیون تومان 
رســیده اســت. متقاضیــان می تواننــد 
150میلیون تومان از این وام را بدون سود 
بانکــی دریافت کنند.ســقف تســهیالت 
نوسازی بافت های فرسوده در شهر تهران 
450میلیون تومان و در شــهرهای استان 
300میلیون اســت اما این تســهیالت در 

شهرری افزایش یافته است.

محمد رضا نجفی منش
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو 

محرکه و قطعه سازی  خودرو
بــا سیاســت جدیــد دولــت در تولیــد 
خودروهــای کامــل و جلوگیــری از تولیــد 
خودروهای ناقص و وارد شدن آنها به کف 
پارکینگ خودروســازان، حباب قیمتی در 
بــازار کاهش خواهد یافت.قبال سیاســت 
این بود که تولید هرچند به صورت ناقص 
انجــام شــود، هرچنــد آمــار تولیــد در ایــن 
شرایط باال بود اما خودروها تجاری نمی شد 
و به دست مصرف کننده نمی رسید و حتی 
شــاهد افزایش خودروهای ناقص در کف 

به 170هزار دستگاه هم بودیم.

زهرا جلیلی مقدم
مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری و 

نیمه گرمسیری وزارت جهادکشاورزی
در سال 1400 عملیات اصالح و نوسازی 
39هــزار هکتــار باغ هــای میوه هــای 
گرمســیری در دســتور کار قرار داشت. 
برنامه ریــزی بــرای اصــالح و نوســازی 
باغ هــای گرمســیری و نیمه گرمســیری 
ازجمله عملیات اصالح باغ های درجه 2 
و حذف باغ های قدیمی و غیراقتصادی 

در دستور کار است.

چهره ها

بازار

سرنوشتمبهمبازارطالبا2متغیرکلیدی
بازار طال همواره متأثر از قیمت جهانی و نرخ ارز آزاد است و در 
سال جاری، به  واسطه اثرپذیری شدید طالی جهانی از جنگ 
روسیه و اوکراین و همچنین تأثیر مذاکرات هسته ای بر قیمت 
دالر، سرنوشت بازار طال پر ابهام شده است. محمد کشتی آرا، 
نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران در پیش بینی آینده 
بازار طال با فرض حفظ ثبات وضع موجــود، اعالم کرد: اگر 
فرض کنیم شرایط عادی باشد و اتفاق قابل تأملی رخ ندهد، 
تغییرات قیمت هر اونس طــالی جهانی در محدوده هزار و 
900 تا 2 هزار دالر خواهد بــود و از این محل، تغییر قیمت 

شدیدی برای طالی داخلی متصور نخواهد بود.
 

دپویبرنجباعثگرانیشد
رئیس اتحادیه برنج فروشان بابل گفت: بخش قابل توجهی از 
برنج را فروشگاه های زنجیره ای خریده اند اما این فروشگاه ها 
بعد از اعالم قیمت دستوری برنج از عرضه آن در بازار اجتناب 
کرده اند زیرا بر این باور هســتند گران خریداری کرده اند و 
فروش آن زیر نرخ خریداری شده توجیه ندارد. حسن تقی زاده، 
با اشاره به نرخ انواع برنج در بنکداری گفت: طارم کشت اول 
کیلویی 75هزار تومان، طارم کشــت دوم کیلویی ۸5هزار 
تومان، فجر کیلویی 55هزار تومان، ندا کیلویی 42هزار تومان 

و شیرودی کیلویی 45هزار تومان خرید و فروش می شود.

گرانیگوشتدرآغازرمضان
 قیمت انواع گوشت قرمز در روزهای اخیر افزایش عجیب و 
غریبی را تجربه کرده است؛ به طوری که هر کیلوگرم گوشت 
شقه گوســفندی در فروشگاه شرکت پشــتیبانی امور دام 
که مســئولیت تنظیم بازار را به عهده دارد 197هزار تومان 
فروخته می شود. براساس مشــاهدات میدانی، هر کیلوگرم 
گوشت شقه گوسفندی در بازار از 155هزار تومان تا 200هزار 
تومان در تهران به فروش می رسد. قیمت هرکیلوگرم گوشت 
سردست منجمد گوسفندی تنظیم  بازاری 10۸هزار تومان، 
گوشت سردست منجمد گوســاله تنظیم  بازاری 107هزار 

تومان و مرغ منجمد تنظیم  بازاری 20هزار تومان است.
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