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شاخص کل بورس تهران در مبادالت روز گذشته 

بورس
با 11هزار واحد کاهش مواجــه و بیش از28هزار 
میلیارد تومان از ارزش سهام شرکت ها کاسته شد. 
به نظر می رسد بعد از 2 ماه صعود مداوم، شاخص کل بازار سهام وارد 
فاز استراحت شده است، آنطور که کارشناسان می گویند: این یک 

دوره موقت در بازار سهام است.
به گزارش همشهری، شاخص کل بورس تهران که از ابتدای امسال 
تا پایان اردیبهشت به طور مداوم رشد کرده بود، از ابتدای خردادماه 
وارد یک دوره اصالحی شده و از ابتدای خرداد ماه تاکنون 3.3درصد 
نزول کرده اســت.این روند در مبادالت دیروز نیــز ادامه یافت و 
شاخص کل بورس با 11هزار واحد کاهش، به محدوده یک میلیون 
553هزار واحد رسید. تحت تأثیر این نزول بیش از 28هزار میلیارد 
تومان از ارزش ســهام شــرکت های حاضر در بازار سرمایه کاسته 
شــد و ســهامداران حقیقی بیش از 452میلیارد تومان نقدینگی 
از بازار ســهام خارج کردند. دیروز همچنین ارزش معامالت خرد 

212میلیارد تومان افت کرد.

دالیل نزول
بررسی ها نشــان می دهد که با رسیدن شــاخص به محدوده یک 
میلیون و600هزار واحــد که نوعی مقاومت تکنیکی برای رشــد 
شاخص تلقی می شــود، نوعی دوگانه ادامه رشد یا اصالح در بین 
فعاالن بازار سرمایه شکل گرفته اســت و همین موضوع، منجر به 
کاهش حجم سرمایه گذاری در بورس شــده است. از نظر بنیادی 
این ابهام در مورد تداوم رشــد، به متغیر هایی ازجمله توقف روند 
رو به رشــد قیمت جهانی کاالهای پایه، نرخ بهره و حتی مذاکرات 
هســته ای بازمی گردد. با این حال به نظر می رسد بخش مهمی از 
دالیل نزول به تغییر در سیاســت های پولی و مالی بازمی گردد که 
بانک مرکزی را بر آن داشته است تا برای کنترل تورم، نرخ بهره را 

افزایش دهد. از نظر بنیادی بین رشد نرخ بهره و نوسان های شاخص 
بورس، ارتباط مستقیمی وجود دارد. افزایش نرخ بهره می تواند مانع 
از رشد شاخص ها شود. آمار ها نشان می دهد که از ابتدای سال جاری 
تاکنون نرخ بهره بین بانکی به درستی و برای مقابله با تورم از سوی 
بانک مرکزی افزایش یافته است. این سیاستی است که کارشناسان 
اقتصادی هم آن را تأیید می کنند اما فرایندی اســت که می تواند 
شاخص های بورس را تحت تأثیر خود قرار دهد. موضوع دیگری که 
به نظر می رسد بر بازار سرمایه تأثیر گذاشته، ابهاماتی است که در 
مورد اثر حذف ارز ترجیحی وجود دارد. با وجود آنکه شرکت های 
بورس گزارش هایی در این زمینه منتشر کرده اند اما هنوز آثار این 
سیاست به طور دقیق بر فعالیت شرکت های بورس مشخص نیست. 
با این همه به زعم کارشناســان، حذف ارز ترجیحی می تواند آثار 
مطلوبی بر عملکرد شرکت های بورس داشته باشد و منجر به بهبود 

فعالیت اقتصادی بسیاری از صنایع و رشد تولید شود.

پیش بینی آینده
آنطورکه کارشناسان می گویند: برایند شاخص های بورس در سال  
جاری مثبت اســت و اغلب تحلیلگران انتظار دارند تا شاخص کل 
بورس تهران در ســال جاری به روند رو به رشد خود ادامه دهد. به 
گفته کارشناســان، نزول های فعلی بورس مقطعی است و بورس 
عمال بعد از 2ماه رشد مداوم وارد فاز استراحت یا اصالح شده و علت 
اصالح موقت شاخص افزایش نسبت قیمت به درآمد بازار سرمایه 

به سطح 9مرتبه است.
این نسبت که یکی از مهم ترین فاکتور های سرمایه گذاری در بورس 
است نشان می دهد که قیمت ســهام شرکت های بورس تا چه حد 
رشد کرده است. از نظر تاریخی نسبت قیمت به درآمد بازار سرمایه 
در محدوده 5تا 8مرتبه در مقاطع تاریخی مختلف در نوسان است 
و در دوره هایی که این نســبت افزایش می یابد، شــاخص بورس 

وارد یک دوره اصالح می شود. در چنین شــرایطی افزایش درآمد 
شرکت های بورس در ماه های آینده می تواند منجر به کاهش نسبت 
قیمت به درآمد بازار سهام و باعث رشد دوباره شاخص بورس شود. 
این موضوعی است که کارشناســان درباره آن اتفاق نظر دارند و بر 
این باورند که در ماه های آینده و با انتشار گزارش های مالی جدید 
شرکت های بورس، سطح درآمد این شرکت ها افزایش خواهد یافت 

و زمینه برای رشد دوباره شاخص بورس فراهم می شود.
احسان عسگری، یک کارشناس بازار ســرمایه در این باره گفت: از 
ابتدای سال جاری تاکنون، بازار سهام، روند رو به رشدی را سپری 
کرده است اما در روز های اخیر شاخص های بورس با نوسان مواجه 
شده اند اما انتظار می رود سودآوری شرکت های بورس در ماه های 

آینده افزایش یابد.
او چشم انداز بازار ســهام را در روز های آینده مثبت ارزیابی کرد و 
گفت: به نظر می رسد امسال، شرکت های فعال در بازارهای جهانی  
سودآوری خوبی را تجربه کرده و ارزش فروش آنها در صورت ثابت 
بودن حاشیه سود، رشد کند. یک کارشناس دیگر بازارسرمایه نیز با 
بیان اینکه جای نگرانی در بازار سهام نیست، تأکیدکرد: افت اخیر 
بازار ســرمایه مربوط به ابهامات اقتصادی اســت و به نظر می رسد 
فضای موجود یعنی افت بازار به زودی برطرف شــده و شاهد رشد 
طبیعی بورس باشیم. محمدعلی احمدزاد اصل با بیان اینکه تمام 
متغیرها نشان می دهد که بازار سرمایه پتاسیل رشد بسیاری دارد، 
تأکید کرد: با توجه به تورم موجود، به نظر می رسد وضعیت درآمدی 
شرکت ها براساس تورم حاکم در اقتصاد، به زودی بهبود یافته و باز 

هم شاهد رشد متعارف بورس باشیم.
نرگس توانایی، یک کارشناس دیگر بازار سرمایه درباره شرایط فعلی 
بازار سهام گفت: این روز ها احتیاط سهامداران با توجه به برخی از 
ابهام ها افزایش یافته است و سهامداران عمدتا در سهام شرکت های 

کوچک سرمایه گذاری می کنند.

بورس در فاز استراحت
شاخص کل بورس تهران دیروز با 11هزار واحد کاهش، وارد دوره اصالح شد

کاهش تقاضای خرید از سوی مرغداران، تولیدکنندگان جوجه  یک روزه را با زیان هنگفتی مواجه کرده اما دولت می گوید از تولیدکنندگان حمایت می کند

در روزهای اخیــر کلیپ هایی از 

گزارش
معدوم سازی تعداد زیادی جوجه 
یک روزه در فضای مجازی منتشر 
شد که دست کم یکی از این کلیپ ها با ذکر تاریخ 
مربوط بــه 2روز پیش یعنی جمعــه 6خردادماه 
امسال بود. در این کلیپ امحای 80هزار جوجه به 
تصویر کشیده شــده بود که به شیوه ای دلخراش 
معدوم می شــدند. این اتفاق برای نخســتین بار 
نیســت که رخ می دهد، 2ســال پیش نیز درپی 
کاهش تقاضــای مرغ در آغــاز کرونا جوجه های 
تولیدی روی دســت تولیدکنندگان ماند و برای 
کاهش هزینه تولید بخش زیادی از این جوجه ها 
امحا شــدند. گذشــته از اینکه چه بخشــی از 
کلیپ های جوجه کشــی، جدید و چه بخشــی 
قدیمی و مربوط به اتفاقی مشــابه باشــد که در 
فروردین 2سال پیش رخ داد، این تصاویر از 2منظر 
قابل توجه و بررسی است؛ یکی از دید امنیت غذایی 
و دیگری که از آن نیز مهم تر اســت توجه به این 
رویداد دلخــراش از منظــر اخالقی اســت. در 
هفته های گذشته روند هدفمند ســازی یارانه و 
پرداخت مستقیم آن به مردم و اصالح نظام تامین 
ارز واردات، منجر به افزایــش قیمت چند قلم از 
کاالهای اساســی ازجمله مرغ و تخم مرغ شده و 
گرچه این اصالح اقتصادی به باور کارشناســان 
اقدامــی اجتناب ناپذیــر بود امــا در کوتاه مدت 
دشــواری های تامین ارزاق را برای قشر ضعیف 
جامعــه افزایش داده اســت. اما فراتــر از تامین 
کاالهای اساســی و دغدغه های اقتصادی، آنچه 
انتشــار چنین تصاویری در فضای مجازی در پی 
دارد آزردن و جریحه دار کردن احساسات و عواطف 
مردم و عبور از اصول اخالقی و عواطف انســانی 
اســت. اینکه آیا برای جلوگیری از ضــرر و زیان 
مرغداران و تولیدکنندگان جوجه یک روزه راه حلی 

دیگر جز توسل به کشــتار گستره این موجودات 
زنده وجــود دارد یا خیر؟ پرسشــی اســت که 
کارشناســان این حوزه باید به آن پاسخ دهند اما 
پاسخ هرچه باشد از خشونت آشکار این تصاویر و 
عادی سازی و گسترش حس بی رحمی و سنگدلی 

در جامعه کم نخواهد کرد.

عکس و فیلم منتشر نشود
در پــی واکنش هایــی کــه انتشــار فیلم های 
معدوم سازی جوجه های یک روزه در پی داشت، 
انجمن صنفی تولیدکننــدگان جوجه یکروزه در 
نامه ای به تاریخ 4خردادماه از اعضای خود خواست 
برای جلوگیری از سوءاستفاده عوامل فرصت طلب 
عملیات معدوم سازی بدون انتشــار فیلم انجام 
شود. کاهش شدید تقاضای خرید جوجه یک روزه 
از ســوی مرغداران، زیان تولیدکنندگان جوجه 
یک روزه را افزایش داده و در این حقیقت شــکی 
نیست که زیان این بخش از نظام تولید کشور باید 
به هر طریق کاهش یابد یا جبران شود. اصالح نرخ 
ارز واردات نهاده ها در یک ماه اخیر هزینه  تامین 
این اقالم را برای فعاالن حــوزه تولید دام و طیور 

به شدت افزایش داده است. بهار سال99 نیز درپی 
کاهش شدید تقاضای مصرف مرغ، زیان فراوانی به 
تولیدکنندگانی وارد شد که جوجه ریزی اسفندماه 
را با توجه به افزایش تقاضا در شب عید، از میزان 
عادی باالتر نیز برده بودند. در آن زمان نیز انتشار 
تصاویر امحای جوجه های یک روزه واکنش های 
منفی بسیاری به دنبال داشــت. اما این بار به نظر 
می رسد دولت کاهش زیان تولیدکنندگان را در 
دستور کار قرار داده و برای این کار تدابیری درنظر 

گرفته است.

راهکارهای حمایتی دولت
خرید تضمینی و تولید قراردادی، 2راهکار دولت 
برای تامین کاالهای اساسی مردم بدون تحمیل 
زیان به تولیدکننده و هزینه  باال به مصرف کنندگان 
اســت. پس از تأکید مکرر وزیر جهادکشاورزی 
بر کاهش ریســک تولید جوجه ریزی واحدهای 
تولیدی، معاون امور دام وزارت جهادکشــاورزی 
روز گذشته در گفت وگو با یکی از بخش های خبری 
تلویزیون شیوه های حمایتی دولت از مرغداران را 
تشریح کرد. حســین دماوندی نژاد با بیان اینکه 

جوجه یکروزه تولیدی کشور باید در فضای پرورش 
قرار بگیرد، گفت: بر این اساس شرکت پشتیبانی 
امور دام کشــور تولید قراردادی را با مرغداران در 
دستور کار قرار داده به این شکل که مرغداران به 
تعداد جوجه تولید شده نهاده  به صورت مدت دار از 
شرکت پشتیبانی امور دام دریافت و اقدام به تولید 
می کند. در این روش تولیدکنندگان مختارند که 
مرغ تولیدی خود را به بــازار عرضه کنند یا با نرخ 

مصوب تحویل شرکت پشتیبانی امور دام دهند.

تسهیل روند صادرات
به گفته معاون وزیر جهادکشــاورزی، با پیگیری 
بحث صادرات به طور جدی و حذف تعرفه صادرات 
مرغ و تخم مرغ، پس از تامین کافی ذخایر مورد 
نیاز کشور از حیث این محصوالت، مازاد تولید مرغ 
و تخم مرغ کشور به سمت بازار های منطقه هدایت 
خواهد شد تا مازاد تولید زیانی برای تولیدکنندگان 
به همراه نداشته باشــد. دماوندی نژاد افزود: در 
سیاست های حمایتی دولت، برای تامین خوراک 
گله های مادر جوجه یک روزه تخمگذار و گوشتی 
نیز برنامــه کاملی تدارک دیده و از روز گذشــته 
ابالغ شــده که براســاس آن پرورش دهندگان 
می توانند بــا دریافت دان مــدت دار و اعتباری از 
شرکت پشــتیبانی امور دام از تسهیالت الزم در 
جهت ادامه تولید برخوردار شوند. به گفته معاون 
امور دام وزارت جهادکشاورزی در بخش تخم مرغ 
نیز دولت حمایت از تولیدکنندگان را در دستور 
کار دارد به این شــیوه که کمیته تخصصی و فنی 
مرکــب از اتحادیه مرکــزی تولیدکنندگان مرغ 
تخمگذار میهن و تعدادی از معاونت های وزارت 
جهاد به مدیریت معاون امور دام شکل گرفته که 
تعیین قیمت هفتگی تخم مرغ را با هدف خرید و 

ذخیره سازی مازاد تولید انجام می دهد.

قیمت گوشت منجمد در میادین
در ماه های اخیر افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار کشور 
باعث شــده روند واردات گوشت منجمد از کشورهای دیگر 
ادامه یابد امــا در کنار آن مازاد تولید دامــداران داخلی نیز 
به صورت منجمد ذخیره ســازی و به بازار عرضه شده است. 
در میادین میوه وتره بار عالوه بر گوشــت گرم، گوشت قرمز 
منجمد داخلی و وارداتی نیز با قیمتی پایین تر از گوشت گرم 

به فروش می رسد.

سردست 
گوسفندی

133.000148.000

160.000

141.000

115.000115.000

کیلوگرم/ تومان

158.000

158.000

 حلواشکری؛  
کمیاب شدن معروف ها

قیمت هر کیلوگرم حلوا شکری به 125هزار تومان 
رسیده است. به گزارش همشهری، روند کمیاب شدن 
محصوالت مصرفی، با نگاهی به احتمال افزایش قیمت 
در همه محصوالت مصرفی، فراگیر شده و در هفته 
اخیر برخی از برندهای حلوا شــکری در فروشگاه ها 
به ویژه مجازی ها، کمیاب شــده اند. برندهای کمتر 

معروف فعال بازار آنالین را در اختیار دارند.

میادین

خبر

چهره ها

سوپرمارکت

تاالر شیشه ای

ارزش معامالت بازار سرمایه

در مبــادالت دیــروز 9هــزار و 351میلیــارد تومــان اوراق 
بهادار در بازار سرمایه دادوستد شد. از این میزان 5هزار 
و 426میلیارد تومــان به معامالت خرد ســهام و بقیه به 
اوراق بدهــی و معامــالت عمــده اختصاص یافــت. این 
ارقــام نشــان می دهــد کــه ارزش کل معامالت خــرد در 
دادوســتد های روز گذشــته 212میلیــارد تومــان معادل 

3.8درصد نزول کرده است.

ارقام به درصد  کل معامالت  معامالت خرد

37

1.570

1.567

1.565

1.562

1.560

1.557

1.555

1.552

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

شاخص کل بورس تهران در مبادالت دیروز 11هزار و 
85واحد، معادل 0.71درصد نزول کرد و به یک میلیون 
و 553هزار و 401واحد رسید. شاخص کل هم وزن هم با 

4هزار و 252واحد نزول به 432هزار و 452واحد رسید.

فروش حقوقی

فروش حقیقی

703

1154 خرید  حقوقی

خرید  حقیقی

ارقام به میلیارد تومان
ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

در مبــادالت روز گذشــته ســهامداران حقیقــی 4هــزار و 
272میلیارد تومان سهام خریدند اما در مقابل حجم فروش 
سهامداران حقیقی به 4هزار و 724میلیارد تومان رسید. این 
به معنای آن است که سهامداران حقیقی دیروز 451میلیارد 

تومان نقدینگی از بازار سهام خارج کردند.

در مبادالت دیروز بازارسرمایه، قیمت سهام 
167شرکت رشد و 414شرکت کاهش یافت. قیمت 

سهام 13شرکت هم تغییری نکرد.

ارقام به درصد
تراز صعود و نزول در بازار سهام

صعود
نزول

بدون تغییر

ارزش بازار سهام

ارزش کل ســهام شــرکت های حاضــر در بــورس و فرابــورس 
در مبــادالت دیــروز 28هــزار میلیــارد تومان نــزول کــرد و به 
7370هــزار میلیــارد تومان 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 30هزار 
و 670تومان دادوستد شد، هم اکنون معادل 240میلیارد و 

300میلیون دالر است.
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1 خرداد 2 خرداد 3 خرداد 4خرداد 7 خرداد

ارقام به هزارمیلیاردتومان

16
713

41
4

ران 
گوسفندی

ران 
گوساله

کف دست 
گوسفندی

ران گوساله 
وارداتی

راسته 
گوساله

سردست 
گوساله وارداتی

سردست 
گوساله

 اصالح فرایند رسیدگی
به اعتراضات یارانه

وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی درباره گالیــه برخی از 
بازنشستگان که فرزند آنها دارای درآمد   و یارانه معیشتی آنها 
حذف شده است، گفت:  بخش زیادی از این اعتراضات درست 
است، یا مثاًل کسانی که خودرو داشتند و به صورت قولنامه ای 
فروخته اند و یا براساس اطالعات پلیس راهور هنوز ماشین به 
نام فرد قبلی است، ما اصل اعتراض را بر صحت می گذاریم و به 
آنها فرصت می دهیم ســند به نام خریدار خودرو صادر کنند یا 
اینکه فرزند خانوار که بزرگ شده و خانواده مستقل تشکیل داده 
است، اما پرونده یارانه اش را جدا نکرده، خانوار جدید یارانه ای 
تشکیل دهد و مستقل شود تا بتوانیم به سرپرست خانوار یارانه 

معیشتی بدهیم.
عبدالملکی اضافه کرد: کسانی که فرزند بزرگ دارند و می خواهند 
پرونده یارانه ای خانوار آنها جدا شــود و یا کسانی که با حساب 
شخصی خود کار اقتصادی انجام می دهند، باید حساب فردی از 
حساب تجاری آنها جدا شود، به عنوان مثال کسانی هستند که 
حساب کارپردازی اداره با شماره حساب فردی آنها انجام می شود. 
به آنها هم فرصت می دهیم شماره حســاب شخصی خود را از 

حساب تجاری و اداری جدا کنند. 
او گفت: تعدادی از طالب هستند که وجوه شرعی به حسابشان 
واریز می شود که آنها باید به دفتر مراجع تقلید ارجاع دهند، آنها 
هم باید حساب فردی خود را از حساب وجوه شرعی جدا کنند. 
اگر این اتفاقات بیفتد، اکثر این متقاضیان جزو 90درصد مردم 
قرار می گیرند و یارانه شامل حالشان می شود. عبدالملکی تأکید 
کرد: دولت نمی خواهد حتی یک نفر از 9دهک کم درآمد جامعه 
حقش ضایع شود و یارانه به حســاب آنها واریز می شود؛ البته 
یارانه ای که فعاًل واریز علی الحســاب است و اگر جزو 90درصد 

باشند بعداً قابل برداشت می شود.

قیمت مشخصاتبرند

49.000ساده-400گرمیعقاب

58.000پسته ای- 400گرمیعقاب

90.000 ساده 700گرمیتکسان

11.000ساده 90گرمیآسمان

33.000پسته ای 250گرمیباز

42.000ساده 350گرمیمزرعه

46.000کنجدی 400گرمیباز

50.000دارچینی 400گرمیآسمان

سید جواد ساداتی نژاد
 وزیر جهادکشاورزی

سیاست یارانه ارز 4200تومانی موجب تورم 
در حوزه کشــاورزی شــده بود؛ این سیاســت 
همچنین منجر شد ســرمایه گذاران از بخش 
کشــاورزی فرار کنند. همچنین ســبب شد تا 
بودجه خودکفایــی از این بخش حذف شــده 
و بــه جــای اینکــه زیرســاخت های کشــاورزی 
تقویت شود، زیرساخت های تجارت تقویت و 
باعث افزایش تغییر کاربری اراضی کشاورزی 
شد. مزیت های طرح جدید به شکلی است 
کــه باعــث می شــود تــا هــم رقابــت در حــوزه 
کشــاورزی افزایــش یابد و هــم مصرف کننده 

ترغیب به خرید از تولیدکننده داخلی شود.

مهدی دادفر 
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو 

واردات خودرو در برهه کنونی، یک اقدام ملی 
و بــه نفع اقتصــاد کالن، تنظیــم بــازار و آحاد 
مردم اســت، اما عده ای در تالشند با گفتار و 
کردارشان اصل موضوع را با مغشوش کردن 
بــازار و ســیاه نمایی بــه هــم بزننــد. فراموش 
نکرده ایــم، پیــش از ممنوعیــت واردات 
می توانستیم خودرویی نظیر پراید را با قیمت 
کمتر از 30میلیون تومان و بدون قرعه کشی 
خریــداری کنیــم، امــا نتیجــه ممنوع شــدن 
واردات، حرکت کردن به ســمت قرعه کشــی 
و خرید محصوالت خودروســازان با استفاده 
از چاشــنی شــانس و بــا قیمت هــای بســیار 

باالتر است.
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