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رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده 

و ماهی تهران، عرضه مرغ با قیمت بازار
بیــش از 60هــزار تومــان را 
گرانفروشی اعالم کرده و از کاهش قیمت این کاال 
از 20شهریور خبر داد. به گزارش همشهری، بعد 
از گذشت 3 ماه که مرغ با قیمتی زیر نرخ مصوب 
اعالم شده بود به فروش می رسید، طی یک هفته 
اخیر قیمت این کاالی اساسی، از 59.800تومان 
اعالم شــده باالتر رفت و در برخی از واحدهای 
صنفی تــا کیلویی 65هزار تومــان نیز به فروش 
رســید. روز گذشــته معاون امــور دام وزارت 
جهادکشــاورزی این افزایش قیمت را تخلف و 
گرانفروشــی دانســت و اعالم کرد که مرغ باید 
کیلویی 60هزار تومان به فروش برســد. حسین 
دماوندی نژاد، قیمت کنونی مرغ زنده را 42هزار 
تومان اعالم کرد و درباره این افزایش قیمت گفت: 
جوجه ریزی در ماه گذشته 90میلیون قطعه بود 
که پیش بینی می کنیم نیاز کشور را                            به طور کامل 
تامین می کند. هم اکنون نیز به استان ها ابالغ شده 
از محل تزریق ذخایر به بازار، قیمت ها را                            کنترل 
کنند. اما بخش خصوصی نیز در کنار دولت، باال 
رفتن قیمت مرغ را با توجه به میزان عرضه و تقاضا 
تأیید نمی کند. رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده 
و ماهی تهران در گفت و گو با همشــهری درباره 
نوسان قیمت ها در بازار گفت: قیمت مرغ همان 
نرخ مصوب یعنی 59.800تومان اســت که در 
واحدهای صنفی 60هزار تومان عرضه می شود و 
قیمت باالتر از این، تخلف محســوب می شــود. 
مهدی یوســف خانی افزود: رعایــت نرخ مصوب 

الزامی اســت و واحدهای صنفی حتی اگر مرغ را 
گران خریده باشند، نمی توانند بیش از نرخ مصوب 
مرغی عرضه کننــد. او با بیان اینکــه به اعضای 
اتحادیــه درخصــوص رعایــت نــرخ مصوب 
اطالع رسانی شده است، گفت: در هفته های اخیر 
با توجه به کاهش تقاضا، جوجه ریزی کمتر شد و 
عرضه تا حــدودی کاهش یافت امــا این اتفاق 
مقطعی اســت و تولیدکننده ها، کشــتارگاه ها و 
واحدهای صنفی باید به قیمت کاهش سود خود 
کاری کنند که مرغ با همان نرخ مصوب به دست 
مردم برسد. به گفته یوســف خانی، طی یک ماه 
گذشته با پیش بینی افزایش تقاضا در نیمه دوم 
سال جوجه ریزی زیادی انجام شده و حداکثر تا 
20شــهریور عرضه مرغ افزایــش خواهد یافت؛ 
به طــوری که ممکن اســت قیمت ایــن کاالی 
پروتئینی دوباره به روال 3ماه گذشته تا زیر نرخ 

مصوب پایین بیاید.

چرا مرغ گران شد؟
مدیرعامل اتحادیــه مرغداران گوشــتی، علت 
افزایش قیمت مرغ در هفته اخیر را تعادل میان 
عرضه و تقاضا اعالم کرد. حبیب اســداهلل نژاد در 
پاســخ به چرایی افزایش قیمت مرغ در روزهای 
اخیر گفت: در یک ماه و نیم گذشــته به دلیل باال 
بودن تولیــد، تعادل میان عرضــه و تقاضا به هم 
خورده بود و مرغداران به شــدت در زیان بودند؛ 
به طوری کــه آنها به دلیل افزایــش تولید و نبود 
بازار کافی برای مصرف مرغ هــای زنده تولیدی 
20 تا ۱5 هزارتومان زیر قیمــت یعنی کیلویی 

2۷ تا 30 هزار تومان می فروختنــد. به گفته او، 
هم اکنون و با قیمــت کنونی میان عرضه و تقاضا 
تعادل نسبی ایجاد شده و قیمت مرغ افزایش یافته 
؛ اگرچه هنوز به قیمت واقعی تولید نرسیده است. 
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی همچنین 
از وعده دولت برای افزایش نرخ مصوب مرغ خبر 
داد و گفت: قیمت مصوب مرغ گرم از ماه های قبل 
59 هزار و800 تومان تعیین شده که می بایست 
این عدد تغییر کند. در غیر این صورت مرغداران 
متحمل خسارت خواهند شــد. وعده ای نیز در 
این خصوص برای اصالح قیمت از اول مهرماه به 

مرغداران داده شده است.

نرخ مصوب افزایش نمی یابد
رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران 
دربــاره افزایــش احتمالی نرخ مصــوب مرغ به 
همشهری گفت: همین نرخ مصوب 60هزار تومانی 
هم برای بخش زیادی از مصرف کنندگان باالست 
و تقاضا برای نرخ کنونی هم چندان باال نیســت، 
از این رو بســیار بعید می دانم که دولت و ســتاد 
تنظیم بازار با افزایــش نرخ مصوب موافقت کند. 
یوســف خانی افزود: تا جایی که من اطالع دارم 
قیمت تمام شده تولید و قیمت مرغ از در مرغداری 
هم اکنون 38هزار تومان برای هر کیلوگرم است 
که اگرچه سود چندانی برای تولیدکننده به حساب 
نمی آید اما زیان هم نیســت. اگر زیان هم باشد 
تقاضا و مستندات تولیدکنندگان در ستاد تنظیم 
بازار بررســی می شــود اما با توجه بــه تقاضای 
کنونی بعید می دانم دســت کم تا پایان امســال 

نرخ مصوب مرغ تغییر کنــد. این فعال صنفی، با 
بیان اینکه قیمت مرغ به تازگــی به نرخ مصوب 
رسیده است، گفت: هنوز در بعضی از واحدهای 
صنفی قیمت های پایین تر از نرخ مصوب هم دیده 
می شود اما قیمت مرغ قطعه بندی بسته به این که 
کدام قسمت از مرغ مورد تقاضای خریداران باشد، 
متفاوت است و ممکن است تا کیلویی ۱20هزار 
تومان یعنی صددرصد باالتر از قیمت مرغ کامل 

هم به فروش برسد.

از بازار چه خبر؟
بررسی های میدانی از سطح بازار نشان می دهد 
که قیمــت کنونی هر کیلو مــرغ 60 تا 65 هزار 
تومان، ســینه مرغ ۱20 هزار تومان و فیله مرغ 
۱30 هزار تومان است. قیمت مصوب مرغ که تا 
اوایل امسال کیلویی 3۱هزار تومان بود با اصالح 
نظام پرداخت یارانه و ارز از اردیبهشــت امسال 
به 60هــزار تومان افزایش یافت امــا این کاال تا 
مردادماه 5تا 8هزار تومان زیر نرخ مصوب یعنی 
کیلویی 52هزار تومان به فروش می رســید که 
فعاالن بازار علت این امــر را کاهش تقاضا اعالم 
کردند. به دنبال این افت تقاضا صادرات مرغ آزاد 
و جوجه ریزی کاهش یافت تا زیان مرغداران به 
نوعی جبران شود. سال گذشته نیز در تابستان 
مرغ 4تا 5هزار تومــان زیر نرخ مصوب به فروش 
می رســید اما در مقطعی از ســال نیز با افزایش 
تقاضا قیمت تا کیلویی 50هزار تومان باال رفت تا 
جایی که دولت برای تامین بازار عید و ماه رمضان 

امسال واردات مرغ را آزاد کرد. 

مرغدوبارهارزانمیشود
 به گفته فعاالن صنفی با افزایش جوجه ریزی در یک ماه گذشته، قیمت مرغ در بازار دوباره متعادل می شود

اثر رفع تحریم ها بر بازار سهام
توافق هسته ای می تواند به رشد 22درصدی سود شرکت های بورس منجر شود

نتایج یک مطالعه آماری نشان می دهد رفع تحریم ها 

بورس
می تواند از جنبه هزینه و درآمد بر سهام شرکت های 
بورس تأثیر داشته باشــد و به رشد 22.2درصدی 
سود خالص شرکت های بورس و همینطور رشد ارزش بازار سهام 
منجر شود. به گزارش همشــهری، معامالت بازار سهام ظرف چند 
ماه گذشته نشان می دهد ارزش معامالت خرد به شکل محسوسی 
کاهش یافته و به سطح 2تا 3هزار میلیارد تومان رسیده است. سطح 
معامالت خرد در خرداد ماه در سطح 8هزار میلیارد تومان بود. این 
ارقام بیانگر نوعی انفعال و بالتکلیفی در میان سهامداران است که 
باعث شده سهامداران سطح معامالت خود را به صورت آگاهانه در 
بورس کاهش دهند. به زعم تحلیلگران دلیل این انفعال آن است که 
ســهامداران در انتظار تعییــن تکلیف مذاکرات هســته ای و رفع 
تحریم ها هستند. به باورکارشناسان در نتیجه رفع تحریم ها هزینه 
شــرکت ها در تامین مواداولیه، نقــل و انتقــال ارز، تخفیف های 
صادراتی و ســایر هزینه های مالی کاهش می یابد و حتی سرعت 
اجرای طرح توسعه شرکت ها بیشتر می شود به همین دلیل مشخص 
شــدن نتایج مذاکرات هســته ای به عاملــی تعیین کننده برای 
سهامداران تبدیل شده است. در چنین شرایطی نتایج مطالعات یک 
شرکت مشاور ســرمایه گذاری فعال در بورس، نظر کارشناسان را 
تأیید می کند و نشــان می دهــد در نتیجه رفــع تحریم ها درآمد 

شرکت های بورس می تواند با رشد مواجه شود.

رشد 22درصدی سود خالص
نتایج این بررسی آماری نشان می دهد هم اکنون جمع سود خالص 
شرکت های تولیدی بورس 22.5میلیارد دالر است که درصورت رفع 
تحریم ها این رقم می تواند برای سال مالی جاری تا 5میلیارد دالر، 
معادل 22.2درصد افزایش یابد و به 2۷.5میلیارد دالر برسد. تداوم 
این روند همچنین می تواند به افزایش ســود خالص شرکت های 
تولیدی بورس تا ســطح 28.2میلیــارد دالردر ســال بعد منجر 
شود و حتی موجب شود ســود خالص شرکت های تولیدی بورس 

درسال ۱405از مرز 30میلیارد دالر فراتر رود. این افزایش درآمد 
روی کلیت بازار سهام نیز اثر گذار خواهد بود و موجب خواهد شد 
ارزش کل بازار سهام ایران در سال ۱405به بیش از 3۱3میلیارد 

دالر برسد.

افزایش سرعت اجرای پروژه ها 
یکی دیگر از اثرات رفع تحریم ها نقشی اســت که این موضوع در 
اجرای پروژه های جدید دارد و می تواند به افزایش ســرعت اجرای 
آنها و حتی خلق پروژه های جدید منجر شــود. محاســبات نشان 
می دهد شرکت های بورس هم اکنون بیش از ۱0میلیارد دالر طرح 
توسعه در دست احداث دارند که با فرض حاشیه سود 25درصدی 
2.5میلیارد دالر برای این شرکت ها سود جدید ایجاد می کند این 
رقم درصورت رفع تحریم ها می تواند به طور کامل محقق شــود اما 
درصورتی که تحریم ها تداوم یابد پیش بینی می شود فقط 20درصد 
این طرح ها به موقع راه اندازی شــود و این موضع روند سودآوری 

شرکت های بورس را با چالش مواجه کند.

کاهش هزینه مالی
 رفع تحریم ها همچنین می تواند به کاهش هزینه مالی شرکت های 
بورس منجر شود. آمارها نشان می دهد جمع کل تسهیالت دریافت 
شده شرکت های بورس بیش از ۷00هزار میلیارد تومان است که 
رفع تحریم ها می تواند به کاهش 5درصدی نــرخ بهره بانکی و در 
نتیجه کاهش 35هــزار میلیارد تومانی هزینه مالی شــرکت های 
بورس منجر شــود. در نتیجه کاهش هزینه های مالی شرکت های 
بورس برآورد می شــود درآمد ناخالص شرکت های بورس تا سقف 
۱.4میلیارد دالر افزایش یابد. شرکت های بورس همچنین هم اکنون 
به دلیل تحریم ها هزینه های زیادی را برای نقل وانتقال ارز پرداخت 
می کنند که محاسبات نشان می دهد رفع تحریم ها حتی با فرض 
مســدود ماندن تراکنش های بین المللی ارز به کاهش هزینه این 

بخش و افزایش درآمد شرکت ها منجر خواهد شد.

آمار ها نشــان می دهد جمع نقل و انتقال های ارزی شــرکت های 
تولیدی بورس در سال ۱400معادل 25میلیارد دالر بود که به طور 
متوسط 2درصد این رقم به عنوان هزینه نقل و انتقال ارزی پرداخت 
شــده درحالی که درصورت رفع تحریم ها ایــن هزینه ها به نصف 
کاهش خواهد یافت و به اضافه شدن مبلغ 250میلیون دالر به سود 

ناخالص شرکت های تولیدی منجر خواهد شد.

کاهش تخفیف های صادراتی
موضوع دیگری که درسال های گذشته به کاهش درآمد شرکت های 
بورس منجر شــده، افزایش ســقف تخفیف های صادراتی و حتی 
داخلی بوده اســت به طور مثال بسیاری از شــرکت های صادراتی 
برای حفظ بازار های صادراتی مجبور بودنــد محصوالت خود را با 
تخفیف های زیاد تری نسبت به سایر تولید کننده های جهانی به بازار 
عرضه کنند درحالی که رفع تحریم ها می تواند به حل چالش های 
فعلی شــرکت های صادراتی منجر شود. محاســبات آماری نشان 
می دهد شرکت های تولیدی بورس می توانند فقط از محل حذف 

تخفیف ها، فروش خود را تا یک میلیارد دالر درآمد افزایش دهند.

کاهش فشار بر روند سودآوری شرکت ها
برآورد های بیشتر از اثر رفع تحریم ها بر درآمد شرکت های بورس 
نشــان می دهد رفع تحریم ها به آزاد ســازی  منابع ارزی و افزایش 
درآمد های نفتی به میزان 40میلیارد منجر می شود و این موضوع 
می تواندکسری بودجه و میزان برداشت دولت از سودشرکت های 

بورس را کاهش دهد.
هم اکنون سهم دولت از سود شرکت های تولیدی ساالنه 4میلیارد 
دالر است که پیش بینی می شود این رقم درصورت رفع تحریم ها و 

کاهش کسری بودجه دولت به یک میلیارددالر کاهش یابد.
رفع تحریم ها همچنین می تواند هزینه تامین مواداولیه وارداتی و 
هزینه حمل ونقل بین المللی شرکت های بورس را کاهش دهد و به 

افزایش درآمد آنها تا سقف ۷00میلیون دالر منجر شود.

جوادساداتینژاد
وزیرجهادکشاورزی

درهفتــهآینــدهقیمــتخریــدتضمینــی
گنــدمرابــرایســالآینــدهبراســاس
قانوناعــامخواهیــمکــرد.امیدواریمبا
کشاورزیقراردادی،ســالآیندهبتوانیم
درجهتتامینوخودکفاییموردنیازدر
حوزهنانشــرایطمطلوبیراایجادکنیم.
اززمــاندرخواســتدامــدارانودســتور
رئیسجمهور،خریدتضمینیدامشروع
شــدهوباالترینخریــددامکهبالــغبر۱۰
هزارراسبودهدراستانخراسانشمالی

خریداریشدهاست.

محمدالهوتی
رئیسکنفدراسیونصادراتایران

اگروضــعتجــارتخارجــیرادریکســال
دولتسیزدهمنسبتبهسالقبلازآن
مقایسهکنیم،مشــاهدهمیشــودکهدر
تجارتخارجیرشدقابلتوجهیداشتهایم
وحجــمصادراتبیــشاز5۰میلیــارددالر
بــودهاســت.دالیلرونــقتجــارتخارجی
دردرجهاولبهنــوعنگاهدولتبهتجارت
خارجــیوفعــاالنایــنحــوزهبازمیگــردد
کهتوانســتاطمینانمجــددرابهجامعه
صادرکننــدگانبازگردانــدودرمقابــلبــا
توجــهبــهفضــایایجــادشــدهواطمینان
حاصلــهافزایــشصــادراتمحقــقشــد.
دولتهمچنیندرحوزهوارداتتوانست
بارفعمحدودیتوممنوعیتهاییکهدر
دولتقبلایجادشدهبودگشایشهاییرا

برایوارداتمواداولیهایجادکند.

   عرضه اولیه جدید در فرابورس
براســاس اطالعیه شــرکت فرابورس ایران، 6درصد سهام 
شرکت پخش رازی در روز سه شنبه هفته جاری در فرابورس 
عرضه می شــود. در این عرضه اولیه 60میلیون سهم معادل 
6درصد از کل شرکت پخش رازی با نماد رازی به روش ثبت 

سفارش عرضه خواهد شد.

   رکود بی سابقه در بازار خودرو
ســعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران خودروی 
پایتخت به ایرنا گفت: در 2هفته اخیر بازار قفل بوده و چنین 
رکود شــدیدی در چندسال اخیر ســابقه نداشته است. اگر 
واردات نیز انجام شــود، بر بازار تأثیر مثبت بر جای خواهد 

گذاشت.

   شرکت های تعاونی سهام عدالت ساماندهی می شود
هادی قوامی، معاون حقوقــی و امور مجلــس وزارت اقتصاد، 
ساماندهی و ارتقای سطح فعالیت شــرکت های تعاونی سهام 
عدالت را از مهم ترین برنامه های مشترک وزارت اقتصادی و وزارت 
تعاون اعالم کرد و گفت: توجه به تعاون و فرهنگ تعاونی در کشور 
می تواند به پیشبرد بسیاری از امور اقتصادی و پیشرفت مناطق 

در سراسر کشور منجر شود.

بازارها

تاالر شیشه ای

فروشحقوقی

فروشحقیقی

285

7۱5

2453

2۰22

خریدحقوقی

خریدحقیقی

ارقام به میلیارد تومان

1.375.5

1.440

1.375.5

1.435

1.432.5

1.430

1.427.5

1.425

روندشاخصكلبورستهراندرروزگذشته
ارقام به هزار واحد

شاخصکلبورستهراندرمبادالتدیروز
۱2هزارو455واحد،معادل۰.87درصدنزولکردوبه

یکمیلیونو426هزارو94۱واحدرسید.شاخصکلهمبا
3926واحدافتبه4۰7هزارو973واحدرسید.

درمبادالتدیروزبازارسرمایه،قیمتسهام
۱77شرکترشدو4۱4شرکتکاهشیافت.قیمت

سهام۱8شرکتهمتغییرنکرد.

ارقام به درصد
ترازصعودونزولدربازارسهام

ترکیبدیروزمعاماتبازارسهام

درمبادالتدیروزبازارسهام،سهامدارانحقیقی
2هزارو22میلیاردتومانسهامخریدندامادرمقابلحجم
فروشسهامدارانحقیقیبه2هزارو453میلیاردتومان
رسید.سهامدارانحقیقیدیروز43۱میلیاردتومان

نقدینگیازبازارسهامخارجکردند.

ارزشبازارسهام

ارزشکلســهامشــرکتهایحاضــردربــورسو
فرابــورسدرمبــادالتدیــروز54هزارمیلیاردتومــان
نــزولکــردوبــه6427هــزارمیلیــاردتومــانرســید.
ارزشدالریکلبــازارســهامایــرانبــاتوجــهبــهاینکه
یــکادیــروزدربــازارآزاددرمحــدوده هــردالرآمر
3۰هزارو۱۰۰تومــاندادوســتدشــد،هماکنــونمعادل

2۱3میلیاردو52۰میلیوندالراست.
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6 شهریور 7 شهریور 8 شهریور 9 شهریور 12 شهریور

ارقام به هزارمیلیاردتومان

ارزشمعاماتبازارسرمایه

درمبــادالتدیــروز36هزارو834میلیــاردتومــاناوراق
بهاداردربازارســرمایهدادوســتدشــدکهازایــنمیزان
2هزارو737میلیــاردتومــانبــهمعامــاتخــردســهام
وبقیــهبــهاوراقبدهــیومعامــاتعمــدهاختصــاص
یافت.اینارقامنشــانمیدهدکهارزشکلمعامات
خرددردادوســتدهایدیروز۱26میلیاردتومانمعادل

4.8درصدرشدکردهاست.

ارقام به درصد  کل معامالت  معامالت خرد

صعود
نزول

بدون تغییر

3

68
29

کاهش قیمت همه انواع حبوب
قیمت انواع حبوب در میادین میوه و تره بار شهرداری تهران 
کاهش یافت. نرخنامه جدید میادین نشان می دهد برخالف 
ماه گذشته که برخی از اقالم حبوبات رشد قیمت داشتند، 
شهریورماه قیمت تمامی اقالم دســت کم یک هزار تومان 
کاهش یافته است. بیشــترین میزان کاهش قیمت را ماش 
با 5هزار تومان و بعد از آن لوبیاچیتی با 3 هزار تومان داشته 
است. طی یک ماه گذشــته قیمت حبوبات وارداتی شامل 

عدس و لپه نیز تا 30درصد کاهش یافت.

لوبیا چیتی
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44.000
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49.000
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شهریور 1401مرداد 1401

کیلوگرم/ تومان

39.000
38.000

لوبیا 
سفید

نخود

47.000
46.000

تثبیت قیمت شیر در یک فصل
قیمت انواع شیر پاستوریزه در 3ماه گذشته تغییر 
نداشته اســت. نگاهی  به قیمت انواع شیر ساده 
در سوپرمارکت ها نشان می دهد بعد از تغییرات 
قیمت انواع لبنیات در اردیبهشت ماه که به دنبال 
افزایش نرخ شــیرخام ایجاد شــد، قیمت شیر 
ســاده تا 80درصد افزایش یافت امــا پس از آن 
تغییرات قیمت به شیرهای طعم دار منحصر بوده 

و شیرهای ساده تغییر قیمت نداشته اند. 

میادین

چهره ها

سوپرمارکت

قیمت ها به تومان
 فرادما

 کم چرب
16.000روزانه

30.000

 بدون الکتوز
کم چرب

12.900پاک
20.000

 غنی شده
نیم چرب

12.000پاک
20.000

پرچرب 18.000میهن
30.000

 فرادما
پرچرب

17.500کاله
30.000

 کیسه ای
 غنی شده

7.500پگاه
15.000

 سوپرشیر 
کم چرب

21.000روزانه
36.000

پرچرب 18.000عالیس
30.000
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