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بعد از شوک قیمتی که اصالح نرخ 

گزارش
ارز واردات و پرداخت یارانه مستقیم 
به بازار کاالهای اساسی وارد کرد، 
حاال به نظر می رسد بعد از 3 ماه بازار مسیر خود را پیدا 
کرده و قیمت ها آرام آرام رو به کاهش گذاشته است. 
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در گفت وگو 
با همشــهری از ثبات قیمت کاالهای اساسی خبر 
می دهد، مشاهدات میدانی نیز حاکی از تداوم روند 
کاهش قیمت هاست. کاهش تدریجی قیمت  اقالم 
پرمصرف خانوار به دنبال کنار گذاشتن ارز ترجیحی 
از رونــد واردات، چیزی بود که کارشناســان بازار 
پیش بینی می کردند و معتقد بودند بازار، شاید نه در 
کوتاه مدت اما به طور قطع در میان مدت، ســمت و 
سوی خود را پیدا می کند و قیمت ها از مسیر رقابت 
تعدیل خواهد شــد. اگرچه نباید فراموش کرد که 
قیمت کاالهای اساســی و اقالم مورد نیاز مردم در 
سال های اخیر رشد پرشــتابی داشته و قیمت ها با 
وجود کاهش، همچنان با قدرت خرید بخش زیادی 

از مردم فاصله دارد.

کاهش قیمت 25درصدی حبوبات
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در گفت وگو 
با همشهری از کاهشی که به تازگی در قیمت حبوبات 
رخ داده خبر داد و افزود: به دنبال کاهش نرخ جهانی 
کاالهای اساسی، قیمت حبوبات نیز در سطح دنیا رو 
به کاهش گذاشت و در داخل کشور نیز واردات بیش 
از نیاز این محصوالت همزمان با کاهش تقاضا در نیمه 

اول ســال به محرکی برای کاهش قیمت حبوبات 
تبدیل شد. قاسم علی حسنی، انتظارات خوش بینانه 
از مذاکرات را که به کاهش نرخ دالر انجامید، عامل 
مهم دیگری در جهت کاهش قیمت  حبوبات وارداتی 
عنوان کرد و افزود: قیمت این محصوالت تحت تأثیر 
مجموع این عوامل در یک ماه گذشــته 25درصد 
کاهش یافته اســت. وی همچنین در زمینه قیمت 
بسیار باالی برخی از حبوبات مثل لوبیا چیتی و لوبیا 
قرمز، از کاهش نرخ انــواع حبوبات درآینده نزدیک 
گفت و اضافه کرد: تمام حبوبات تولیدی در داخل 
کشور در آستانه فصل برداشــت هستند و با عرضه 
محصوالت برداشــتی به بازار از یک ماه آینده قطعا 

کاهش نرخ دیگر اقالم را نیز خواهیم داشت.

افت 20تا 25هزارتومانی قیمت برنج
حســنی قیمت برنج ایرانی را همچنــان در حال 
کاهش اعالم کرد و افــزود: قیمت فروش بهترین و 
مرغوب ترین برنج در شمال کشور به 80تا 90هزار 
تومان رســیده و هم اکنون برنج ایرانــی از کیلویی 
70هزارتومان برای انواع پرمحصول تا 110هزارتومان 
برای انواع کیفی در سطح بنکداری در حال عرضه 
است. به گفته او، هنوز بخشی از برنج های تولید سال 
گذشته در انبارها و مغازه ها موجود است و با توجه به 
قطع نشدن روند واردات و عرضه برنج های برداشت 
امسال به بازار، به طور قطع شاهد تداوم روند کاهش 
قیمت این کاالی اساسی خواهیم بود. به گفته دبیر 
اتحادیه بنکداران مواد غذایی، قیمت انواع برنج ایرانی 

از ابتدای مرداد تاکنون بین 15تــا 25هزار تومان 
کاهش داشته است.

تثبیت قیمت شکر
درحالی که قیمت شکر و قند در بازار از اواخر تیرماه 
روند کاهشــی به خود گرفته بود، همزمان با دهه 
ابتدای محرم برخی واحدهای خرده فروشی  تهران 
از کاهش عرضه و افزایش قیمت شکر خبر دادند. 
به گفته فروشندگان درحالی که قیمت بسته های 
900گرمی شکر به زیر 25هزار تومان رسیده بود 
از نیمه مرداد با کاهش توزیــع، دوباره روند رو به 
رشد قیمت شکر آغاز شــد و هر بسته به 30هزار 
تومان رســید. این کمبود با توجه به پیک تقاضا 
برای تهیه نذری های عزاداران حســینی در دهه 
ابتدای محرم همزمان با نیمه مردادماه تا حدودی 
قابل توجیه بود اما پیگیری خبرنگاران همشهری 
نشان داد این مشــکل در برخی سوپرمارکت ها 
و فروشــگاه های زنجیره ای همچنان ادامه دارد. 
دبیر اتحادیه بنکداران مــواد غذایی تهران نیز با 
رد هرگونه کمبودی در زمینه قندوشکر در سطح 
بنکداری، کمبود و گرانی در بازار خرده فروشی را 
ناشی از سوءاستفاده احتمالی برخی از واحدهای 
صنفی دانســت و گفت: امسال نســبت به سال 
گذشته تقاضای مصرف کمتری داشتیم و به همین 
دلیل با هیچ مشکلی در زمینه قیمت یا محدودیتی 
به لحاظ عرضه مواجه نبودیم. به گفته حســنی 
هم اکنون شکر آزاد در سطح خرده فروشی با قیمت 

18.350و شکر دولتی با قیمت 18.100تومان به 
فروش می رســد و توزیع نیز بدون محدودیت در 

حال انجام است.

روغن
روغن از پرحاشــیه ترین کاالهای اساســی در بازه 
زمانی 9ماه گذشته بوده اســت. از زمستان پارسال 
همزمان با اوج گیری قیمت جهانی ارزاق، دانه های 
روغنی و روغن خام نیز به شــدت گران و به افزایش 
قیمت روغن در کشورهای واردکننده ازجمله ایران 
منجر شــد. حال با کاهش قیمت های جهانی، بازار 
داخلی نیز تحت تأثیر این تغییرات شــاهد کاهش 
نرخ هاست. دستور کاهش 10تا 20درصدی قیمت 
روغن، 8مرداد از سوی دولت به کارخانه ها ابالغ شد 
و هم اکنون این کاهش قیمت در سطح بنکداری تا 
10درصد و در ســطح خرده فروشی تا 20درصد در 

حال اجراست.

کاهش قیمت اقالم پروتئینی
کاهش قیمت اقالم پروتئینی شامل گوشت قرمز، 
مرغ و تخم مرغ محدود به یک ماه گذشته نیست و 
روند کاهشی نرخ این اقالم از خرداد ماه آغاز شد. در 
3 ماه گذشته گوشت قرمز گوسفندی تا 30درصد 
کاهش قیمت داشــت، مــرغ تا مدت ها از ســقف 
 قیمت اعالمی دولت پایین تر به فروش می رسید و

تخم مرغ نیز برای کاهش زیــان مصرف کنندگان 
مجوز صادرات گرفت.

قیمت ارزاق در سراشیبی افتاد
مشاهدات میدانی از کاهش یا تثبیت قیمت اغلب کاالهای اساسی در یک ماه گذشته حکایت دارد

سهام شرکت فوالد مبارکه اصفهان در نخستین روز معامالتی پس از انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس با نزول مواجه شد
سهام فوالد زیر سایه گزارش مجلس

انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس و مشخص شدن 

تخلف 92هزار میلیارد تومانی در شرکت فوالد مبارکه بورس
اصفهان، دیروز معامالت این شرکت را که هم اکنون با 
ارزشــی معادل 10میلیارد دالر، دومین شــرکت بزرگ بورس است را 

تحت تأثیر قرار داد.
به گزارش همشهری، به دنبال مشخص شــدن نتایج گزارش تحقیق و 
تفحص مجلس از شرکت فوالد مبارکه اصفهان نماد این شرکت در بورس 
طبق مقررات برای ارائه توضیحات بیشــتر در این باره متوقف شده بود. 
دیروز اما نماد این شرکت بعد از ارائه گزارش های اولیه در بورس باز شد و 
روند معامالت این شرکت نشان می دهد که سهامداران تحت تأثیر گزارش 
تحقیق و تفحص مجلس قرار گرفته اند. اهمیت این موضوع در این است 
که فوالد مبارکه اصفهان با ارزشی معادل 282هزار میلیارد تومان معادل 
10میلیارد دالر دومین شرکت بزرگ بورس، بعد از شرکت پتروشیمی 
خلیج فارس و یکی از پر معامله ترین سهام بورس تهران است. ضمن اینکه 
این شرکت همیشه به عنوان یکی از شرکت هایی شناخته می شد که در 
موعد مقرر گزارش های شفاف سازی  خود را از طریق سامانه کدال منتشر 
می کرد و سهامداران اعتماد زیادی به سهام این شرکت از جنبه های فنی 
و انتشار گزارش عملکرد داشــتند. در چنین شرایطی اما در روز گذشته 
سهام این شرکت با افت مواجه شد و به نظر می رسد انتشار گزارش تخلف 
92هزار میلیارد تومان در این شرکت اثر روانی منفی بر سهامداران این 

شرکت داشته است.

روند مبادالت سهام فوالد
آمارها نشــان می دهد که در مبادالت روز گذشــته جمعا 117میلیون 
سهم شرکت فوالد مبارکه اصفهان به ارزش 62میلیارد تومان در بورس 
دادوستد و در نهایت قیمت هر سهم این شرکت با 2.5درصد افت مواجه 
شده است. نکته قابل توجه در مبادالت روز گذشته این بود که بخش زیادی 
از سهامداران حقیقی درصدد فروش سهام این شرکت بودند و اگر حمایت 

سهامداران حقوقی نبود سهام این شرکت با افت بیشتری مواجه می شد.
در مبادالت روز گذشــته 2هزار و 325ســهامدار حقیقــی نزدیک به 
91میلیون سهم این شرکت را فروختند و در مقابل 14سهامدار حقوقی 
با خرید 63میلیون و 434هزار ســهم از این میزان سهام عرضه شده از 
سهام این شرکت حمایت کردند؛ با این حال در پایان مبادالت روز گذشته 

نزدیک به هزار تقاضا برای فروش20میلیون سهام این شرکت بدون تقاضا 
روی میز باقی ماند.

افت ارزش سهام شرکت فوالد مبارکه اصفهان دیروز همچنین بیش از 
1543واحد اثر منفی روی شاخص بورس برجای گذاشت و می توان گفت؛ 
افت سهام این شرکت و چند شرکت وابسته به این شرکت ازجمله چادرملو 
و گل گهر که تامین کننده مواداولیه این شرکت هستند، دلیل اصلی نزول 
شاخص بورس در مبادالت روز گذشته بود؛ چرا که این شرکت ها جمعا 
4445واحد شاخص بورس را پایین کشیدند و جمع کل نزول بورس در 

مبادالت دیروز 5400واحد بود.

آیین نامه شفافیت شرکت های دولتی 
به دنبال بروز تخلــف 92هزار میلیارد تومانی در شــرکت فوالد مبارکه 
اصفهان روز یکشنبه، رئیس جمهور ضمن تشکر از وزیر صنعت در ایجاد 
تغییرات مدیریتی در فوالد مبارکه به وزیر رفــاه ماموریت داد: »ضمن 
تشــکیل کمیته ای مرکب از وزارتخانه های مرتبط در مــدت 15 روز، 
آیین نامه ای به منظور نظام مند کردن و شفافیت نحوه هزینه کرد ردیف 
 مسئولیت اجتماعی شرکت های دولتی، تدوین و برای تصویب به دولت

پیشنهاد دهد.«
تحلیلگران این دســتور رئیس جمهــوری را نقطه امیدبخشــی برای 
شفاف سازی  عملکرد شرکت های دولتی می دانند؛ با این حال بر این باورند 
که راه حل اصلی کوچک ســازی  بدنه دولت و سپردن کارهای اقتصادی 
به بخش خصوصی اســت.  طبق آمارهای موجود رتبه شــرکت فوالد 

مبارکه اصفهان در آخرین گزارش رتبه بندی شــرکت ها از نظر کیفیت 
افشا و اطالع رسانی که از سوی ســازمان بورس منتشر می شود در میان 
شرکت های بازار اول بورس 62بوده است و امتیاز این شرکت از جنبه به 
موقع بودن انتشار اطالعات 93از 100بوده و با این حال امتیاز این شرکت 
از نظر قابلیت اتکا 55.4 بوده است. این آمار نشان می دهد که شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان اطالعات مالی و عملکردی خــود را به صورت منظم در 

سامانه کدال برای عموم منتشر می کند.
با چنین معیارهایی اتفاقا فوالد مبارکه اصفهان اگرچه در میان شرکت های 
شــفاف بورس در میانه های جدول قــرار می گیرد امــا در میان بعضی 
شرکت های دولتی و شبه دولتی که هیچ اطالعاتی در مورد عملکرد مالی 

آنها وجود ندارد وضعیت بهتری دارد.
 از این منظر برخی از تحلیلگران میزان ابهامات  مالی در اغلب شرکت های 
دولتی را به  مراتب بیشتر از شرکت فوالد مبارکه اصفهان می دانند. همین 
انتقاد ها موجب شد تا احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد از سال قبل تالش های 
تازه ای را برای انتشار اطالعات شرکت های دولتی از طریق سامانه کدال 
آغاز کند و تاکنون اطالعات مالی برخی از شرکت های دولتی مربوط به 
سال 1398و 1399منتشر شــده و این اطالعات حاوی هزاران صفحه 
گزارش مالی و اعداد و ارقام ریز و درشت است که نشان می دهد اوال بسیاری 
از شرکت های دولتی دارای ده ها هزار میلیارد تومان زیان انباشته ناشی 
از سوء مدیریت هستند و دوما عملکرد مالی آنها بسیار پیچیده، تودرتو و 
مبهم است. به زعم اقتصاددانان، این یک موضوع اجتناب ناپذیر در مورد 
شرکت های دولتی اســت؛ چرا که طبق اصول علم اقتصاد، دولت مدیر 
خوبی در بنگاه های اقتصادی نیست و طبق یک مثال رایج اگر مدیریت 
یک شنزار به دولت واگذار شود، بعد از چند سال شنزار با کمبود شن مواجه 
می شود. به همین دلیل اغلب اقتصاددانان اعتقاد دارند که دولت باید هرچه 
سریع تر از بنگاهداری خارج شود و فقط نقش نظارتی در اقتصاد داشته 
باشد. لطف اهلل ســیاهکلی، عضو هیأت تحقیق و تفحص از فوالد مبارکه 
دیروز در همین باره گفت: علت مخالفت با دخالت دولت در تصد ی گری و 

تولید شرکت ها، همین مسائل است. 
به همین علت در دنیا بر کوچک سازی دولت ها تأکید می شود و دولت ها 
فقط در حوزه سیاستگذاری و نظارت نقش دارند. در غیراین صورت نتایجی 
جز تنبلی، کم کاری و خسارت و در سطوح باالتر رانت، فساد، حزب بازی، 

مافیا و امثال آن به دست نخواهد آمد.

تاالر شیشه ای

فروش حقوقی

فروش حقیقی

461

696

2383

2148

خرید  حقوقی

خرید  حقیقی

ارقام به میلیارد تومان

1.432

1.431

1.430

1.429

1.428

1.427

1.426

1.425

1.424

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

شاخص کل بورس تهران در مبادالت دیروز 5هزارو409واحد، 
معادل 0.38درصد نزول کرد و به یک میلیون و 

424هزارو496واحد رسید اما شاخص کل هم وزن با 
774واحد رشد به 397هزارو299واحد رسید.

در مبادالت دیروزبازارسرمایه، قیمت سهام 
289شرکت رشد و 313شرکت کاهش یافت. قیمت 

سهام 19شرکت هم تغییر نکرد.

ارقام به درصد
تراز صعود و نزول در بازار سهام

ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

در مبادالت دیروز بازار سهام، سهامداران حقیقی 
2هزارو148میلیارد تومان سهام خریدند اما در مقابل 

حجم فروش سهامداران حقیقی به 2هزارو383میلیارد 
تومان رسید. سهامداران حقیقی دیروز 235میلیارد تومان 

نقدینگی از بازار سهام خارج کردند.

ارزش بازار سهام

ارزش کل ســهام شــرکت های حاضــر در بــورس و فرابــورس 
درمبــادالت دیــروز 23هزارمیلیاردتومــان نــزول کــرد و بــه 
6423هزار میلیارد تومان رسید. ارزش دالری کل بازار سهام 
ایــران با توجــه بــه اینکه هــردالر آمریــکا دیــروز در بــازار آزاد 
در محــدوده 29هزارو550تومان دادوســتد شــد، هم اکنون 

معادل 217میلیاردو360میلیون دالر است.
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ارقام به هزارمیلیاردتومان

ارزش معامالت بازار سرمایه

در مبــادالت دیــروز 149هزارو769میلیارد تومــان اوراق 
بهادار دربازار ســرمایه دادوســتد شــد که از ایــن میزان 
2هزارو844میلیــارد تومــان بــه معامــالت خــرد ســهام 
و بقیــه بــه اوراق بدهــی و معامــالت عمــده اختصــاص 
یافــت. ایــن ارقــام نشــان می دهــد ارزش کل معامالت 
خرد در دادوستد های دیروز 271میلیارد تومان معادل. 
10.5درصد رشد کرده است. بخش عمده مبادالت روز 

گذشته به عملیات بازار باز اختصاص یافت.

ارقام به درصد  کل معامالت  معامالت خرد

صعود
نزول

بدون تغییر

تغییرات قیمت شور و ترشی 
قیمت بعضی انواع ترشی و شــور در میادین کاهش یافت. 
آخرین نرخنامه ســازمان میادین میوه وتره بار شــهرداری 
تهران، نشــان می دهد قیمت بعضی از انواع پرفروش شور و 
ترشــی به تازگی بین یک تا 2 هزار تومان کاهش یافته و در 
مقابل بعضی اقالم نیز رشد قیمت داشته اند. ترشی بادمجان، 
ترشی بندری و شور مخلوط از محصوالتی هستند که نسبت 

به نرخنامه قبلی ارزان تر شده اند.
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        قیمت بعضی انواع ترشی و شور در میادین 
)کیلوگرم/ تومان(

38.000

سیر ترشی

ترشی 
بادمجان

24.000

سس گوجه فرنگی را چند بخریم؟

سس گوجه فرنگی براساس گزارش مرکز آمار در 
تیرماه نسبت به خرداد 7.4درصد و در مقایسه با 
ماه مشابه سال قبل 75.8درصد افزایش قیمت 
داشته است. بررسی تغییرات قیمت انواع سس 
قرمز از خرداد تاکنون نشان می دهد برخی برندها 
بین 25تــا 35درصد محصوالت خــود را گران 
کرده اند اما نوسان قیمت برخی دیگر در این بازه 

زمانی زیر 10درصد یا حتی صفر بوده است.

میادین

بازارها

سوپرمارکت

قیمت ها به تومان

بهروز
66033.000گرمی
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مصطفی رجبی مشهدی
 سخنگوی صنعت برق

و  کار  ســاعت  اصــالح  بــا  امســال 
کاهــش 30 درصــدی مصــرف بــرق، 
بخــش اداری ســهم مؤثــری در تأمیــن 
برق پایــدار و بدون قطعی و خاموشــی 
داشت . براین اســاس و نیز با همکاری 
مــردم تاکنــون توانســتیم تابســتان را 
بدون خاموشــی پشــت ســر بگذاریم. 
براساس مصوبه هیأت وزیران از سوم 
شــهریورماه ســاعت کاری ادارات و 

مؤسسات به روال عادی بازمی گردد.

پیام باقری
رئیس سندیکای صنعت برق

 حجــم مطالباتــی کــه امــروز بخــش 
خصوصــی صنعــت بــرق از وزارت نیرو 
و دولت دارد، تامین نشده و هم اکنون 
بــرق  صنعــت  ســندیکای  اعضــای 
60هزار میلیارد تومان مطالبات معوق 
 دارنــد کــه وصــول نشــده و رقــم قابــل

توجهی است.

چهره ها

  هر شانه تخم مرغ 80هزار تومان
رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران گفت: نرخ 
مصوب هر کیلو تخم مرغ 39.800تومان و قیمت هر شــانه 
30عددی 80هزار تومان است. به گفته مهدی یوسف خانی 
هم اکنون قیمت تخم مرغ به زیر نرخ مصوب رسیده و نباید 
بیش از نرخ مصوب به دست مصرف کنندگان برسد. براساس 
 گزارش میدانی ایسنا قیمت هر شــانه تخم مرغ 30عددی،

 80 تا 85هزار تومان است.

  پروازهای ترکیه به ایران تعلیق نشده است
رئیس انجمــن صنفی دفاتــر خدمات مســافرت هوایی و 
جهانگردی ایران، گفت: سفر هوایی بین ایران و ترکیه برقرار 
است و پروازی در این مســیر تعلیق نشده است. حرمت اهلل 
رفیعی به دنبال انتشار خبر تعلیق پروازهای ترکیه به ایران و 
افغانستان به دنبال گسترش ویروس کرونا در برخی رسانه ها، 
به ایسنا گفت: بیانیه وزارت حمل ونقل ترکیه درباره تعلیق 
پروازها به خاطر کرونا مربوط به 2سال پیش )2020میالدی( 
بوده و براساس پیگیری هایی که از سازمان هواپیمایی کشوری 
و همچنین شــرکت های هواپیمایی ترکیه انجام شد، هیچ 

دستوری برای تعلیق پروازها در این مسیر صادر نشده است.

  اجرای الگوی کشت از سال زراعی جدید 
معاون آب و خاک وزیرجهادکشاورزی گفت: الگوی کشت 
محصوالت کشاورزی از سال زراعی جدید )1401-1402( 
در کشور اجرایی می شــود. فریبرز عباسی گفت: این طرح 
در فاز اول خود برای حدود 210هزار نفر اشــتغال مستقیم 
و غیرمســتقیم ایجاد می کند و 5میلیون تن به محصوالت 
کشاورزی کشور اضافه می شود. با تکمیل این پروژه و اجرای 
فاز دوم میزان تولید محصوالت کشــاورزی در این طرح به 
9.5میلیون تن در سال و میزان اشتغال مستقیم به 300هزار 

نفر خواهد رسید.
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