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با پذیرش 8خودرو جدید در بورس کاال تعداد خودرو های 
پذیرش شــده در بورس کاال به 15محصــول و تعداد 
خودروساز هایی که قرار است محصوالتشان را در بورس 
کاال عرضه کنند به 9خودرو ساز رسید. بر این اساس متناسب با پذیرش 
محصوالت جدید از امــروز دور جدید عرضه محصوالت شــرکت های 

خودرو سازی  در بورس کاال آغاز می شود.
به گزارش همشهری، دولت در طرح تحول صنعت خودرو در تالش است 
اصالحات اساسی در نحوه توزیع و تخصیص خودرو به مشتریان انجام دهد؛ 
به همین دلیل در گام نخست با طراحی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو 
این برنامه را عملی کرد و حاال قرار است در تداوم همین برنامه، عرضه خودرو 
در بوس کاال توسعه یابد. بر همین اساس پس از یک دور عرضه محصوالت 
بهمن موتور که در خرداد ماه انجام شد حاال و بعد از مصوبات شورای بورس 
قرار است محصوالت سایر شرکت های خودرو سازی  نیز در بورس کاال عرضه 
شود. آن طور که بورس کاال اعالم کرده است تاکنون 15خودروی جدید 
ازجمله شاهین، هایما s7، هایما s5، الماری ایما، دایون y5، وانت دو کابین 
کاپرا، کامیونت 6تن فاو تایگر، کشنده تک محور CA4180، کامیون فورس، 
کامیون امپاور، جک S5، جک J4، وانت KMC-T8، وانت کارا تک کابین، 
وانت کارا دوکابین، فیدلیتی و دیگنتی متعلق به 9شرکت خودرو سازی  
شامل شرکت های سایپا، ایران خودرو، آرین پارس موتور، خودرو سازی  ایلیا، 
بهمن موتور، سیبا موتور، بهمن دیزل و کرمان موتور در بورس کاال پذیرش 
شده اند. آن طور که بورس کاال اعالم کرده است بعد از عرضه های خرداد ماه 

دور دوم عرضه ها از امروز در بورس کاال آغاز می شود.

جزئیات عرضه های جدید
طبق اعالم بــورس کاال، امروز ۲6مــرداد ماه ۳5۰دســتگاه فیدلیتی و 
۲5۰دســتگاه دیگنیتی متعلق به گروه بهمن موتور راهی تاالر صنعتی 
می شود. براساس اطالعیه منتشر شده 85دستگاه از این خودروها فیدلیتی 
۷نفره تیپ ۲ مشکی و 9۰دستگاه فیدلیتی ۷نفره تیپ ۲ سفید است که 
با قیمت های ۷۷۲میلیون تومان عرضه خواهند شد. 85دستگاه فیدلیتی 
5 نفره تیپ یک مشکی و 9۰دستگاه فیدلیتی 5نفره تیپ یک سفید نیز 
به قیمت ۷58میلیون و 5۰۰هزار تومان و همچنین 1۲5دستگاه دیگنیتی 
پرایم مشکی و 1۲5دســتگاه دیگنیتی پرایم ســفید هر یک به قیمت 

8۲1میلیون و 5۰۰هزار تومان عرضه می شوند.
طبق اطالعیه عرضه، هر کد ملی فقط مجاز به ثبت سفارش روی یکی از 
کدهای عرضه شده و صرفا برای یک دستگاه خودرو است. صدور سند و 

شماره گذاری خودرو نیز فقط به اسم شخص خریدار خواهد بود.

عالوه بر هزینه خودرو، خریداران ملزم بــه واریز 9درصد مالیات بر ارزش 
افزوده بر مبنای قیمت نهایی فروش هستند. همچنین برای فیدلیتی هزینه 
1۷میلیون و ۳91هزار و 9۰۲تومان شامل مالیات و عوارض شماره گذاری، 
هوشمندسازی کارت خودرو، خدمات پست، تولید پالک و شماره گذاری، 
هزینه بیمه شــخص ثالث درنظر گرفته شده اســت. برای دیگنیتی نیز 
۳5میلیون و ۳5۰هزار تومان هزینه درنظر گرفته شده است. متقاضیان 
برای خرید خودرو در بورس کاال ابتدا باید کد معامالتی بورس کاال دریافت 
کنند. نکته ای که باید به آن توجه کرد، این است که برای خرید خودرو، باید 
بخشی از قیمت پایه خودرو براساس اعالم بورس کاال در حساب وکالتی 

خریدار موجود باشد.

مزایای عرضه در بورس
به زعم کارشناسان عرضه خودرو در بورس کاال می تواند زمینه اولیه حذف 
قیمت گذاری دستوری به ویژه برای شــرکت های بزرگ خودرو سازی  
کشور باشد که مدت ها است به دلیل قیمت گذاری دستوری با زیان های 
سنگینی مواجه شده اند.محاسبات نشان می دهدکه زیان انباشته آنها 
هم اکنون به 1۲5هزار میلیارد تومان رسیده است. به غیراز این به گفته 
اغلب کارشناسان این اقدام می تواند منجر به افزایش شفافیت و حذف 
رانت در بازار خودرو شود. جمشید ایمانی، رئیس هیأت مدیره گروه بهمن 
شفافیت و رقابت را به عنوان ۲ رکن اصلی و مزیت عرضه خودرو در بورس 
کاال دانست و گفت: عالوه بر معاف بودن معامالت بورس کاال از الزام های 
قیمت گذاری دســتوری و نحوه عرضه کاال بــه روش های غیرمعمول 
ازجمله قرعه کشی، شفافیت و رقابت نیز از دیگر مزیت های این بورس 
است؛ همچنین در تاالر شیشــه ای بورس، دستگاه و ســازمانی غیراز 
خودروسازان بر معامالت نظارت می کند و به این ترتیب همه فرایندها 

شفاف و قابل نظارت است.
او تأکید کرد: افرادی که برای خرید خــودرو به بورس کاال ورود می کنند 
مصرف کنندگان نهایی هستند چون زمانی که براساس سیستم حراج، 
معامالت انجام می شود افراد با هدف سود بردن از اختالف قیمت کارخانه 
و بازار ورود نمی کنند، بلکه بر مبنای قیمت پایه و درصورت بیشتر بودن 
تقاضا به نسبت عرضه تا زمانیکه برایشــان مقرون به صرفه است رقابت 
می کنند. به عبارت دیگر عرضه خودرو در بورس کاال باعث می شــود که 
این محصول از یک کاالی سرمایه ای به کاالی مصرفی تبدیل شود.محمد 
حسین ترابی، مدیرعامل پارس خودرو نیز عرضه و فروش خودرو در بورس 
کاال را عاملی برای قطع دست رانت بازان و کاهش التهابات بازار برشمرد و 
گفت: بهترین راه این است که به سمت عرضه خودرو در بورس کاال برویم 
و خودرویی که به دست مشتری می رسد، با قیمت واقعی باشد و مشتری 
مجبور نباشد به دلیل این مشکالت به بازار آزاد مراجعه و ارقام نجومی برای 
خودرو پرداخت کند. مهدی حاجی غالم سریزدی، عضو هیأت مدیره کانون 
کارگزاران بورس و اوراق بهادار هم حذف قیمت گذاری دستوری را مهم ترین 
مزیت عرضه خودرو در بورس کاال دانست و گفت: با عرضه خودرو در بورس 
کاال و انتقال سود واسطه ها و دالل ها به تولیدکننده، افزایش سودآوری را 
برای خودروسازان خواهیم داشت که این امر می تواند بر قیمت سهام آنها 
در بازار سرمایه تأثیر مثبت داشته باشد و موجب خروج ۲ شرکت بزرگ 
خودروساز از زیان شود؛ ازطرفی درصورت توسعه خطوط و افزایش تیراژ 
تولید در بلندمدت، افزایش عرضه و کاهش قیمت متناسب با تورم را در این 

صنعت انتظار داریم. 

 آغاز دور جدید عرضه خودرو 
در بورس کاال از امروز

9خودرو ساز محصوالت خود را  در بورس کاال عرضه می کنند

مونسون به بازار ماهی آسیب نزد 
با وجود خسارت ۷۰۰میلیارد تومانی واردشده به بخش تولید آبزیان، بازار این اقالم با کاهش یا رشد قیمت مواجه نشد 

سازمان شــیالت خســارت وارد شــده به واحدهای 

گزارش
آبزی پروری سراسر کشور را در اثر سامانه بارشی مونسون 
۷۳4میلیارد تومان اعالم کرد. مدیرکل دفتر برنامه ریزی 
و بودجه سازمان شیالت ایران، رقم اعالم شده را برآورد اولیه خسارات سیل 
به بخش آبزی پروری عنوان کرد که این رقم ممکن است در ادامه افزایش 
داشته باشد. به گفته رجبعلی قربان زاده، براثر سیل 1۲ استان کشور دچار 
خسارت شده و براساس برآورد اولیه بیش از ۷8۰۰تن ماهی از بین رفته 
است و بررسی ها برای میزان دقیق خسارت وارده به واحدهای آبزی پروری 
ادامه دارد.مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه ســازمان شــیالت ایران 
همچنین اعالم کرد که ســیل هم به محصول و هم به تاسیسات و ابنیه 
واحدهای آبزی پروری آســیب زده و برخی از واحدهای پرورش ماهیان 
سردابی تقریباً تمام تولیدات خود را از دست داده اند. براساس برآوردهای 
انجام شده بیشترین تلفات ناشی از سیل در بخش آبزیان به محصوالت 
مربوط به ماهیان سردابی )قزل آال( وارد شده اســت. اعالم این حجم از 
خسارت به بخش تولید آبزیان، این نگرانی را ایجاد کرد که بازار مصرف با 

کاهش عرضه و افزایش احتمالی قیمت روبه رو شود.

بازار ماهی نوسانی نداشت
کارشناس آبزیان اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران در گفت وگو 
با همشهری در تشریح تأثیر این خسارت بر بازار مصرف گفت: خسارت 
سیل در بخش تولید و بیشتر به ماهیان سردابی مثل انواع قزل آال شامل 
قزل آالی رنگین کمان و قزل آالی صورتی وارد شــده است اما در بخش 
بازار این خسارت هنوز تأثیر خود را نشان نداده  است. فخرالدین احمدی، 
دلیل این امر را میزان پایین تقاضا برای ماهی در فصول گرم عنوان کرد و 
افزود: در نیمه اول سال مصرف ماهی نسبتا کم و قیمت آن متعادل است 

اما اگر خسارات وارده به سایت های پرورش ماهی جبران نشود، از اول مهر 
با افزایش تقاضا ممکن است بازار با مشــکل مواجه شود. این کارشناس 
حوزه آبزیان درباره اینکه آیا خسارات وارده به استخرهای پرورش ماهی 
می تواند باعث افزایش قیمت ها در بازار باشد، گفت: احتمال اینکه تولید 
کاهش پیدا کند کم است. اما از سوی دیگر هر سال شاهد این هستیم که 
در نیمه دوم ســال که مصرف آبزیان افزایش می یابد قیمت انواع ماهی 
به ویژه قزل آال بین 15تا ۲۰درصد رشد می کند و این اتفاق برای امسال 
هم دور از انتظار نیست. به گفته او، اگر این خسارت در فصل فروش اتفاق 
می افتاد قطعا شاهد نوسان قیمت در بازار بودیم اما  اکنون بازار تأثیری از 

این رویداد نگرفته است.

افزایش قیمت ماهی
رقم 15تا ۲۰درصدی افزایش قیمتی که مســئول و کارشناس آبزیان 
اتحادیه فروشندگان به آن اشاره می کند در حالی است که سال گذشته 
قیمت ماهی  قزل آال در فاصله مهر تا آبــان چیزی نزدیک به 1۰۰درصد 
افزایش یافت و از کیلویی 45تا 4۷هزار تومان به حدود 1۰۰هزار تومان 
رسید. آن زمان دلیل جهش قیمت ماهی قزل آال که بر نرخ دیگر ماهی ها 
نیز تأثیرگذار بود. صرف نظر از رشــد جهشــی قیمت قزل آال در مهرماه 
پارسال، طی یک سال گذشته قیمت انواع ماهی رشــد زیادی داشته و 
به گفته فعاالن بازار، سرانه مصرف و میزان خرید مردم کاهش یافته است. 
احمدی در این  زمینه گفت: بازار ماهی ثبات دارد اما این ثبات ناشــی از 
کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان است. ماهی افزایش قیمت زیادی 
داشــته و گرچه به اندازه دیگر اقالم پروتئینی گران نشده اما افت قدرت 
خرید مردم و گرایش بیشتر به مرغ و گوشت قرمز باعث شده بازار آبزیان 

ثبات خود را حفظ کند.

 قیمت کنونی ماهی های پرفروش
 امسال هنوز آماری از میزان تولید اعالم نشده و نمی توان برآوردی از حجم 
عرضه و حدود قیمت داشــت. احمدی در باره قیمت کنونی ماهی های 
پرتقاضا اعالم کرد: االن فصل صید نیست و ماهی های سردابی و گرمابی 
در بازار عرضه می شوند. ماهی قزل آال هم اکنون در میادین میوه و تره بار 
کیلویی ۷5هزار تومان به فروش می رســد و قیمت سالمون )قزل آالی 
گوشت صورتی(کیلویی 8۳هزار تومان است. کارشناس آبزیان اتحادیه 
فروشندگان پرنده وماهی درباره قیمت دیگر ماهی ها نیز گفت: در زمینه 
ماهی های جنوب چون هم اکنون پیک صید نیست نمی توان قیمت ها را 
به طور مشخص و قطعی اعالم کرد و باید تا مهرماه و آغاز فصل صید برای 
اعالم قیمت صبر کنیم اما از ماهی هایی که االن در بازار وجود دارند قیمت 
حلوا ســیاه کیلویی 16۰هزار تومان و سنگسر کیلویی 14۰هزار تومان 
است. وی قیمت ماهی شیر که از پرطرفدارترین ماهی های جنوب است را 
نیز کیلویی ۲1۰هزار تومان اعالم کرد و افزود: این ماهی هم اکنون در بازار 
کم است و قیمت باالی آن هم به همین علت است اما این به معنای کمبود 
نیست و این قیمت باال خارج از فصل صید عادی است. به گفته احمدی در 
فصل پاییز و آغاز فصل صید قیمت ماهی تا حدودی کاهش می یابد اما 
در ادامه ممکن است با افزایش تقاضا دوباره شاهد رشد قیمت باشیم. از 
ماهی های گرمابی شمال هم ماهی آزاد با قیمت کیلویی 4۲هزار تومان در 

میادین در حال عرضه است. 
قیمت های اعالم شــده از عضو اتحادیه فروشندگان نرخ های اعالمی در 
میادین است و قیمت در فروشگاه های پروتئینی سطح شهر بسیار باالتر 
است. هر کیلو ماهی سنگسر پاک نشــده در مغازه ها کیلویی 19۰هزار 
تومان، ۲۲۰هزار تومان، هر کیلو قزل آال حداقل 8۰و هر کیلو قزل آالی 

صورتی 9۰هزار تومان به فروش می رسد.

احسان خاندوزی
وزیر امور اقتصادی و دارایی

در گذشــته برخــی افــراد اصــا مالیــات 
پرداخت نمی کردنــد هم اکنون 2میلیون 
نفــر از ایــن افــراد  بــه فهرســت مودیــان 
مالیاتی اضافه شده اند.  به عنوان مثال، 
در طول ســال هــزار میلیــارد تومــان وارد 
یــک حســابی شــده بــود بعــد هــم از آن 
حســاب خارج شــده بود. وقتی اسم فرد 
را جســت و جو می کردیم، تا امــروز ریالی 

به حساب دولت واریز نکرده است. 

سیدرضا فاطمی امین
 وزیر صنعت، معدن و تجارت 

در بســیاری مواقع واحدهای تولیدی، 
مشــکل تامیــن ســرمایه در گــردش 
دارند. این موضــوع روی میزان تولید، 
هزینه  آن و نیز شرایط بازار اثر معکوس 
می گــذارد بــه همیــن دلیــل دولــت 
ســیزدهم برای اصاح مشــکل تامین 
مالــی تولیدی هــا چنــد اقدام اساســی 
را در دســتور کار دارد کــه ازجملــه آنها 

تامین مالی زنجیره ای است. 

خودرو

چهره ها

تاالر شیشه ای

فروش حقوقی

فروش حقیقی

483

644

3006

2846

خرید  حقوقی

خرید  حقیقی

ارقام به میلیارد تومان

1468

1466

1464

1462

1460

1458

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

شاخص کل بورس تهران در مبادالت دیروز 4هزار و 
196واحد، معادل 0.29درصد نزول کرد و به یک میلیون و 
459هزار و500 واحد رسید. اما شاخص کل با 1395واحد 

رشد به 398هزار و623واحد رسید.

در مبادالت دیروز بازارسرمایه، قیمت سهام 
259شرکت رشد و 326شرکت کاهش یافت. قیمت 

سهام 19شرکت هم تغییری نکرد.

ارقام به درصد
تراز صعود و نزول در بازار سهام

ترکیب دیروز معامات بازار سهام

در مبادالت دیروز بازار سهام، سهامداران حقیقی 2هزار 
و 846میلیارد تومان سهام خریدند اما در مقابل حجم 
فروش سهامداران حقیقی به 3هزار و 6میلیارد تومان 
رسید. سهامداران حقیقی دیروز 161میلیارد تومان 

نقدینگی از بازار سهام خارج کردند.

ارزش بازار سهام

ارزش کل سهام شرکت های حاضر در بورس و فرابورس 
درمبادالت دیروز 22هزار میلیــارد تومان نزول کرد و به 
6567هزار میلیارد تومان رســید. ارزش دالری کل بازار 
ســهام ایران با توجه به اینکــه هر دالر آمریــکا دیروز در 
بــازار آزاد در محــدوده 30هــزار و 250تومــان دادوســتد 
شــد، هم اکنون معــادل 217میلیــارد و 90میلیــون دالر 

است.

6620

6600

6580

6560

6540

6520

6500

6480

19 مرداد 22 مرداد 23 مرداد 24 مرداد 25 مرداد

ارقام به هزارمیلیاردتومان

ارزش معامات بازار سرمایه

در مبادالت دیــروز 23هــزار و 576میلیارد تومــان اوراق 
بهادار در بازار ســرمایه دادوســتد شــد که از ایــن میزان 
3هــزار و 489میلیــارد تومــان بــه معامــات خرد ســهام 
و بقیــه بــه اوراق بدهــی و معامــات عمــده اختصــاص 
یافت. این ارقام نشان می دهد که ارزش کل معامات 
خرد در داد و ستد های دیروز 120میلیارد تومان معادل 

3.6درصد رشد کرده است.

ارقام به درصد  کل معامالت  معامالت خرد

صعود
نزول

بدون تغییر

3

54
43

تثبیت قیمت مرغ در میادین
قیمت مرغ بســته بندی و کامل در میادین میــوه وتره بار 
در هفته های گذشــته بدون تغییر بوده اســت. به گزارش 
همشهری، هر کیلو مرغ کامل تازه، بسته بندی کیسه ای نیز 
همچنان با قیمت 4۷.9۰۰تومان به فروش می رسد و انواع 
قطعه شده مرغ نیز براســاس نرخنامه قبلی و بدون تغییر 
قیمت عرضه می شود. بعد از کاهش 1۰درصدی قیمت مرغ 
در فاصله خرداد تا تیر، این محصول در مرداد ماه نیز به روند 

کاهش قیمت ادامه داد .

ران مرغ بدون 
پوست

68.850 

مغز ران بدون 
پوست

74.200

بال کبابی

59.800 

سینه مرغ با 
استخوان

81.300

فیله مرغ

105.600
شنیتسل 

سینه

96.400

قیمت در میادین

کیلوگرم/ تومان

81.900

ساق بدون 
پوست

74.200

گرانی شکر، قیمت مربا را باال برد
تغییرات قیمت شکر در ماه های اخیر قیمت محصوالت 
وابسته ازجمله مربا را نیز افزایش داده است. از خرداد 
تاکنون بعضی از شرکت های تولیدکننده قیمت برخی 
محصوالت مربای خود را حــدود ۳۰درصد افزایش 
داده اند اما بعضی از برندها نیز رشد قیمتی نداشته اند. 
رقم یکسانی برای درصد رشد تولیدات برندهای مختلف 
مشاهده نمی شــود، اما تغییرات قیمت در آنهایی که 

گران شده اند به طور میانگین 5هزار تومان بوده است.

میادین

بازارها

سوپرمارکت

قیمت ها به تومان
 به

320گرمی
28.000بهروز

 گل سرخ
 280گرمی

45.000موسوی

 آلبالو
 300گرمی

30.000برتر

 آلبالو
 300گرمی

26.000بیژن

 هویج
570گرمی

42.000شانا

توت فرنگی  
275گرمی

30.000مهرام

 انجیر
810گرمی

50.000سحر

 زردآلو 
 300گرمی

36.000اروم آدا
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20000
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ران و سینه

   کاهش قیمت میوه با افزایش عرضه 
اســداهلل کارگر، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار 
گفت: قیمت میوه با فراوانی انــواع محصول در هفته های 
اخیر کاهش محسوسی داشته است. اما باید اذعان داشت 
قیمت میوه متاثر از گرانی سایر اقالم بازار هنوز گران است.

به گفته او با ورود به نیمه فصل تابستان و فراوانی تولید انواع 
میوه، قیمت ها در بازار کاهش داشته است که امری طبیعی 
است و هرسال تکرار می شــود. او افزود: باید توجه داشت 
که قیمت میوه در ماه های گذشــته افزایش قابل توجهی 
داشته است که به نظر می رسد متاثر از افزایش قیمت سایر 

کاالهای مصرفی مردم در بازار مانند روغن و برنج است.

   فعاالن بازار سرمایه گرد هم می آیند
نهمین رویداد کیش اینوکس اواخر مهرماه امسال با حضور 
ســازمان بورس و اوراق بهادار، ارکان و شرکت های بازار 
سرمایه و بیش از ۲۰۰بنگاه اقتصادی، با برگزاری بیش از 
۲۰همایش و نشست در حوزه های مالی و اقتصادی، برگزار 
خواهد شد. یکی از مهم ترین محور های این رویداد تقویت 
ســرمایه گذاری در اقتصاد مولد و توسعه فعالیت شرکت 

دانش بنیان در حوزه مالی است.

   افزایش فروشنده ها در بازار خودرو
ســعید موتمنــی، رئیــس اتحادیــه نمایشــگاه داران 
و فروشــندگان خودرو گفت: طی ۲تا ۲.5ماه گذشــته، 
قیمت ها در بــازار با ثبــات همراه بوده اســت. طی چند 
روز اخیر نیز کــه صحبت ها پیرامــون مذاکرات برجامی 
مثبت بوده و اخبار مثبت از مذاکرات گزارش شده است، 
مشتری ها عقب نشینی کرده و منتظر اند تا ببیند در آینده 
چه اتفاقی خواهد افتاد. در این شــرایط مشتریان خرید 
انجام نمی دهنــد و این موضوع منجر بــه کاهش قیمت 

خودرو شده است.

نام خودرو های قابل عرضه در بورس کاال
سازندهنام خودرو

سایپاشاهین

s7 ایران خودروهایما

s5 ایران خودروهایما

آرین پارس موتورالماری ایما

y5 خودرو سازی  ایلیادایون

بهمن موتوروانت دوکابین کاپرا

سیبا موتورکامیونت 6تن فاو تایگر

CA4180 سیبا موتورکشنده تک محور

بهمن دیزلکامیون فورس

بهمن دیزلکامیون امپاور

S5 کرمان موتورجک

J4 کرمان موتورجک

KMC-T8 کرمان موتوروانت

بهمن موتوروانت کارا تک کابین

بهمن موتوروانت کارا دوکابین

بهمن موتورفیدلیتی

بهمن موتوردیگنیتی


