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به دنبال تداوم روند نزولی بازارسهام، 

بورس
رئیس سازمان بورس در نامه ای به 
معاون اول رئیس جمهور ۸چالش 
اصلی که منجر به نزول بازار ســهام شــده است را 
تشریح کرد. همزمان با آن سازمان بورس در 2نشست 
ویژه یکی با سرمایه گذاران نهادی و حقوقی و یکی با 
انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی اقدامات تازه ای 
را برای بهبود عملکرد بورس آغاز کرد. به موازات این 
نشست ها بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و صنعت نیز 
یک توافقنامه 22بندی برای حمایت از تولید امضا 
کردند کــه می توانــد منجر بــه بهبــود عملکرد 

شرکت های حاضر در بازار سهام شود.
به گزارش همشهری، ادامه روند نزولی بازار سهام از 
مرداد1399 تاکنون منجر بــه افت ارزش کل بازار 
ســهام به میزان 3000هزار میلیارد تومان شده و 
در این مدت ارزش کل معامالت خرد به یک سوم 
کاهش یافته است. بر همین اســاس ابتدای هفته 
جاری رئیس ســازمان بورس در نامه ای به معاون 
اول رئیس جمهور ریشه های نزول بورس را تشریح و 
همزمان سلسله اقداماتی را برای بهبود عملکرد بازار 

سهام آغاز کرد.
آنطــور که مجید عشــقی درنامه خــود به محمد 
مخبر نوشــته اســت ۸عامل ازجمله افزایش نرخ 
سود بانکی، قیمت گذاري دســتوری، افزایش نرخ 
خوراک و حامل های انرژی، نوســان نرخ ارز، اتخاذ 
تصمیمات برای شرکت های صادرات محور بدون 
درنظرگرفتن منافع کالن اقتصــادی، قطعی برق 
صنایع در تابستان و گاز در زمستان، واگذاری سهام 
شرکت های خودروسازی، انجام معامالت شرکت 
پاالیش و پخــش در بورس انــرژی ازجمله دالیل 
نزول بورس اند. به گفته او افزایش نرخ ســود بانکی 
منجر به خروج نقدینگی از بازار ســهام شده است 

و افزایش نرخ خوراک و حامل های انرژی حاشــیه 
ســود شــرکت های بورس را کاهش داده است.او 
همچنین تأکید کرده است قیمت گذاری دستوری 
به سودآوری صنایع ازجمله خودرو سازی ، صنایع 
شوینده، الستیک سازی  و بسیاری دیگر از صنایع 

آسیب جدی زده است.
رئیس سازمان بورس همچنین استدالل کرده است 
که نوسان های نرخ ارز منجر به افزایش نااطمینانی 
برای توسعه فعالیت صنایع مختلف شده و قطع برق 
در تابستان و گاز در زمستان هم آثار سوئی بر روند 
تولید و بهای تمام شده آنها داشته است.او همچنین 
با ارائه پیشنهاد هایی خواستار حذف قیمت گذاری 
دستوری و شفاف شــدن روابط مالی بین دولت و 

بنگاه های اقتصادی شده است.

اقدامات تازه برای بهبود عملکرد بورس
رئیس ســازمان بورس همچنین به موازات تشریح 
دالیل نزول بازار ســهام، با برگزاری 2نشست ویژه 
اقدامات تازه ای را برای بهبود عملکرد بازار سهام آغاز 
کرد. در مهم ترین نشستی که با حضور سرمایه گذاران 
نهادی و حقوقی های بزرگ برگزار شد راهکار های 
حذف قیمت گذاری دســتوری مورد بررســی قرار 
گرفت. در این نشست همچنین بسیاری از مدیران 
حقوقی با اشاره به وضعیت نرخ ســود بانکی، ابراز 
نگرانی کردند که این وضعیــت منتهی به جذابیت 
سرمایه گذاری در بانک ها به جای سرمایه گذاری در 
بازار سهام شده است. به خصوص آنکه دولت پیش تر 
مصوب کرده بود تا این نرخ سقف 20درصد را رعایت 
کند؛ اما عمال و با عدم رعایت این مصوبه، تبعات آن 

بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار داده است.
در این نشست همچنین رئیس سازمان بورس تأکید 
کرد: اگرچه سازمان بورس مرجع رسمی در زمینه 

قیمت گذاری دستوری نیست، اما تالش کرده تا با 
ایجاد سازوکارهای شــفافیت در عرضه و تقاضا در 
بورس کاال، آثار نامســاعد سیاســت قیمت گذاری 

دستوری را تا حد امکان کاهش دهد.
در این جلســه همچنین بر پیگیری و مطالبه گری 
برای حل مشکل نرخ خوراک و سوخت گاز صنایع، 
تعیین تکلیف سریع واگذاری سهام خودروسازها و 
تثبیت نرخ سود بین بانکی در کانال از پیش تعیین 

شده تأکید شد.
از مهم ترین بحث های مطرح شده در این نشست، 
تشکیل یک کارگروه منسجم در سازمان بورس بود تا 
پیش از آنکه پیش نویس الیحه بودجه1۴02 تنظیم و 
به مجلس ارائه شود، بازار سرمایه پیشنهادهای خود 

را برای مدیریت ریسک ارائه کند.
ســازمان بورس همچنین در نشســت دیگری با 
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی 
مشکالت این صنعت را که ازجمله صنایع اثر گذار بر 
شاخص بورس است را بررســی کرد. تغییر فرمول 
قیمت گذاری خوراک تولید کننده های پتروشیمی 
از مهم ترین مسایل طرح شــده در این نشست بود 
که تعیین تکلیف آن می تواند اثراث مثبتی بر سهام 

شرکت های این گروه در بازار سهام داشته باشد.

توافق ۲۲بندی برای حمایت از تولید
همگام با اقدامات سازمان بورس برای بهبود عملکرد 
بازار ســرمایه، یک توافقنامه 22بندی نیز از سوی 
بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و صنعت برای افزایش 
سطح تولید امضا شد که انتظار می رود اجرای مفاد 
این توافقنامه منجر به بهبود عملکرد شــرکت های 

بورس شود.
ارتقا و بهبود شیوه های تامین مالی تولید و هدایت 
منابع و اعتبارات به ســمت فعالیت های مولد برای 

افزایش تولید ازجمله اهداف این توافق بود. بر پایه این 
تفاهمنامه، پرداخت 933هزار میلیارد تومان سرمایه 
در گردش و 23۴هزار میلیارد تومان سرمایه ثابت به 
بخش صنعت و معدن توسط بانک ها در سال1۴01 

هدفگذاری شد.
همچنین استفاده از ابزارهای تامین مالی زنجیره ای 
ماننــد اوراق گام و برات الکترونیکــی در معامالت 
بورس کاال به میزان 100هزار میلیارد تومان تا پایان 

امسال، هدف گذاری شد.
براســاس این تفاهمنامه، تامین مالی ســرمایه در 
گردش زنجیــره نفــت، گاز، فراورده هــای نفتی، 
پتروشیمی و صنایع شیمیایی و همچنین زنجیره 
صنایع غذایی و کشاورزی با اســتفاده از ابزارهای 
تامین مالی زنجیره ای از قبیــل اوراق گام به میزان 

100میلیارد تومان برنامه ریزی شد.
اعطای مجوز بــه بانک ها معادل ۵0هــزار میلیارد 
تومان برای ضمانت اوراق بدهی منتشر شده توسط 
شرکت های تولیدی در بازار سرمایه در مدت یک ماه 
و تخصیص تسهیالت بازســازی، نوسازی و احیای 
واحدهای تولیدی به میزان ۵0هزار میلیارد تومان 
تا پایان سال1۴01 از دیگر بندهای این تفاهمنامه 

است.
در این تفاهمنامه، راه اندازی ســامانه جامع وثایق 
بانکی تا پایان سال، ایجاد امکان ارئه خدمات صدور 
و انتقال اوراق گام به صــورت غیرحضوری در مدت 
3 ماه و توسعه استفاده از کارت اعتباری در پرداخت 
تسهیالت خرد بانکی به ویژه اجرای طرح خرید کاالی 
ایرانی از طریق تســهیالت قرض الحسنه مبتنی بر 

کارت اعتباری تا پایان سال پیش بینی شد.
این تفاهمنامه به امضای سیداحسان خاندوزی وزیر 
اقتصاد، علی صالح آبادی رئیس کل بانک  مرکزی و 

سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، رسید.

اقدامات تازه برای بهبود عملکرد بورس
سازمان بورس با برگزاری 2نشست، اقدامات جدیدی را برای احیای معامالت آغاز کرد

اصالح تصمیم غیرکارشناسی دولت قبل

ممنوعیت 4 ساله صادرات تایر لغو شد
 در نخستین روزهای مهرماه بخشنامه جدید گمرک 

تورم
مبنی بر رفع ممنوعیت صادرات تایر توسط مدیرکل 
دفتر صادرات گمرک جمهوری اسالمی ایران ابالغ شد. 
براساس این بخشــنامه که تاریخ 30شــهریور 1۴01را بر خود دارد، 
ممنوعیت برخی اقالم صادراتی ازجمله انواع الستیک سبک و سنگین، 
به گمرکات ابالغ شــده و تولیدکنندگان تایر برای صادرات نامحدود 

محصوالت خود مجوز گرفتند. 
صادرات الســتیک از ابتدای سال 97از ســوی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت دولت قبل ممنوع اعالم شــد و این تصمیم گرچه شــهریور 
سال گذشته به صورت آزادسازی درصدی و موردی برخی انواع تایر تا 
حدودی اصالح شد اما آثار و نتایج خود را به صورت کاهش تولید، زیان 
شرکت های تولیدی، انباشــت میلیون ها حلقه الستیک در انبارها و از 
دست رفتن بازارهای صادراتی ایران باقی گذاشت. حال با تصمیم تیم 
اقتصادی دولت این ممنوعیت به طور کامل برداشته شده و تایرسازان 
می توانند مازاد تولید خود را به شرط تامین بازار داخلی، بدون هیچ گونه 
محدودیتی به کشــورهای دیگر صادر کنند. سخنگوی انجمن صنفی 
صنعت تایر در گفت وگو با همشــهری در این زمینه گفت: ممنوعیت 
چندساله صادرات الستیک مورد اعتراض انجمن و تولیدکنندگان بود و 
باعث شد بازارهایی که در طول سال ها برای الستیک ایران ساخته بودیم 
از دست تولیدکنندگان ایرانی خارج شــود و در اختیار رقبا قرار گیرد. 
مصطفی تنها افزود: در نهایت با پیگیری های انجمن و با توجه به اینکه 
بازار داخلی مدت هاست که وضعیت متعادلی دارد، دولت با اخذ تعهد از 
تولیدکنندگان مبنی بر تامین بازار داخلی این ممنوعیت و محدودیت 
۴ساله را لغو و مجوز صادرات را صادر کرد. وی با اشاره به افزایش توان 
تولید شرکت ها، تعیین قیمت تایر از سوی دولت را اقدامی دانست که 
گرچه با هدف تنظیم بازار مصرف و در راستای حمایت از مصرف کنندگان 
انجام می شود اما در سال های اخیر به موازات ممنوعیت صادرات، زیان 
سنگینی به تولیدکنندگان وارد کرده است. تنها ادامه داد: درخواست و 
پیگیری تولیدکنندگان برای دریافت مجوز صادرات به این دلیل بود که 
شرکت ها بتوانند بخشی از زیان خود را از ناحیه صادرات جبران کنند 
چراکه بیشتر شرکت های تولیدی هم اکنون یا در مرز زیان یا در نقطه 

سربه سر سود و زیان به سر می برند.

رقبا بازارهای ایران را گرفتند
سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر کشور در پاسخ به این پرسش که 
صادرات در چه حجمی انجام خواهد شد گفت: خروج طوالنی مدت ایران 
از بازارهای بین المللی باعث شد بازارهای هدف ایران در اختیار رقبا قرار 
گیرد و این یکی از بدترین پیامدهای ممنوعیت صادرات بود. تنها افزود: 
ما امروز در مرحله شروع بازاریابی هســتیم و به همین دلیل مشخص 
نیست که صادرات در چه حجمی انجام خواهد شد. این کارشناس صنعت 
تایر، بازارهای هدف ایران را کشورهای منطقه و همچنین شمال آفریقا 
عنوان کرد و افزود: کشــورهای منطقه در سال هایی که صادرات انجام 
می شد در اختیار تولیدات صنایع تایر ایران بود و حتی بعضی از شرکت ها 
در کشورهای منطقه دفاتر نمایندگی فروش داشتند که این دفاتر امروز 

جمع شده و باید از نو بازارسازی انجام شود.

برای تامین بازار داخلی تعهد دادیم
بازار داخلی سال گذشته وضعیت آرامی را پشت سر گذاشت اما در 3 سال 
پیش از آن مالکان خودروهای سواری بارها شاهد افزایش قیمت الستیک 
داخلی بودند و در برهه هایی از زمان برخی از رینگ های پرمصرف نیز 
در بازار با کمبود مواجه شده بود؛ در چنین شرایطی واردات تایر نیز در 
راستای حمایت از تولیدکنندگان ممنوع شد و ممنوعیت برای صادرات 
تولید داخلی نیز با هدف کاهش قیمت در بازار داخلی اجرایی شد. حال 
که تولیدکنندگان داخلی موافقت دولت را برای صادرات محصوالتشان 
گرفته اند، باز هم دولت این مجوز را با الزام و اخذ تعهد از شرکت ها برای 
تامین بازار داخلی صادر کرده اســت. تنها در این زمینه گفت: انجمن 
صنفی صنعت تایر به دولت اعالم کرده که تامین بازار داخلی در اولویت 
است و هرگاه در هر قلم از کاالها با کمبود مواجه بودیم صادرات در آن 

زمینه متوقف می شود.

چه الستیک هایی صادر می شود
شهریور ماه سال گذشته، با تصمیم ستاد تنظیم بازار، شرکت های داخلی 

برای صادرات بخشــی از تولیدات خود مجوز گرفتند، به این شکل که 
صادرات 10درصد تایر سواری تولیدی و 30درصد تایرهای کشاورزی 
و راهسازی و صنعتی آزاد شد، حال پس از گذشت یک سال با ابالغیه 
مدیرکل دفتر مقررات صادرات، ممنوعیت صادرات این کاالی صنعتی 

به صورت کامل لغو شده است. 
سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر درباره اینکه چه محصوالتی قابلیت 
صادرات دارند گفت: مــا امیدواریم که برای تایرهای باری، ســواری و 
کشاورزی ایران بازار خوبی داشته باشــیم، البته ما صادرات تایرهای 
دوچرخ مثل موتورسیکلت را از قبل داشته ایم که از غرب آفریقا تا غرب 
آسیا را شامل می شــود و کماکان این بازارها بدون مشکلی همچنان 
موجود اســت. وی با اشــاره به توان صادراتی تایرهای سنگین افزود: 
تولیدکنندگان داخلی تایرهای ســنگین بایاس همیشه مازاد تولید و 
ظرفیت داشته اند و سال هاست که وارداتی نداریم و ظرفیت تولید روی 
دست شرکت ها مانده اما در زمینه تایرهای رادیال سنگین نیز در برخی 

از سایزها توان صادرات نزد شرکت های تولیدی داخلی وجود دارد.
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ارقام به میلیارد تومان

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

شاخص کل بورس تهران در مبادالت روز دوشنبه 6هزارو 
262واحد، معادل 0.47درصد رشد کرد و به یک میلیون و 
334هزارو 448واحد رسید. شاخص کل نیز با 1514واحد 

رشد به 388هزار و 31واحد رسید.

در مبادالت روز 
دوشنبه بازار 

سهام، قیمت سهام 
380شرکت رشد و 

254شرکت کاهش یافت. 
قیمت سهام 11شرکت هم تغییر نکرد.

ارقام به درصد
تراز صعود و نزول در بازار سهام

ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

در مبادالت روز دوشنبه بازارسهام، سهامداران حقیقی هزارو 
611میلیارد تومان سهام خریدند اما در مقابل حجم فروش 
سهامداران حقیقی به هزارو 735میلیارد تومان رسید. این 
به معنای آن است که سهامداران حقیقی در مبادالت روز 

دوشنبه 124میلیارد تومان نقدینگی از بازار سهام خارج کردند.

ارزش بازار سهام

ارزش کل ســهام شــرکت های حاضــر در بــورس و فرابــورس 
درمبادالت روز دوشنبه 31هزارمیلیاردتومان رشد کرد و به 
6027هزار میلیارد تومان رســید. این به معنای آن است که 
ارزش دالری کل بازار سهام ایران)بورس و فرابورس( با توجه 
به اینکه هردالر آمریکا در مبادالت روز دوشنبه در بازار آزاد 
در محــدوده 31هزار و 700تومان دادوســتد شــد، هم اکنون 

معادل 190میلیارد و 130میلیون دالر است.
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ارقام به هزارمیلیاردتومان

ارزش معامالت بازار سرمایه

در مبــادالت روز دوشــنبه 139هــزارو 12میلیــارد تومان 
اوراق بهــادار دربــازار ســرمایه دادوســتد شــد کــه از این 
میزان 2هزارو 80میلیارد تومان به معامالت خرد سهام و 
بقیه به اوراق بدهی و معامالت عمده اختصاص یافت. 
این ارقــام نشــان می دهــد ارزش کل معامــالت خرد در 
دادو ســتد های روز دوشــنبه 53میلیارد تومــان معادل 
2.5درصد رشد کرده است. بخش عمده مبادالت روز 

دوشنبه به عملیات بازار باز اختصاص یافت.

ارقام به درصد  کل معامالت  معامالت خرد

صعود
نزول

بدون تغییر

قیمت جدید مرغ در میادین
قیمت مــرغ در میادین میوه و تره بار افزایش یافت. بر اســاس 
نرخنامه جدید میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، با رسیدن 
قیمت هر کیلو مرغ کامل گرم به نرخ مصوب ۵9.۸00تومانی، 
مرغ قطعه بندی شــده نیز در مقایســه با ماه گذشته بین ۵ تا 
7درصد گران شــد. کاهش جوجه ریزی به دنبال افت تقاضا در 
تابستان باعث شد قیمت مرغ در مرداد و شهریور افزایشی شود. 
گفته می شود با افزایش تولید در نیمه دوم سال قیمت ها کاهش 

خواهد یافت.

قیمت در مهرقیمت در شهریور

کیلوگرم/ تومان

قیمت جدید ماست 
بررسی تغییرات قیمت انواع ماست ساده در ماه های 
گذشته نشان می دهد این کاال در نیمه ابتدای امسال 
هر ماه به طور میانگین 10درصد افزایش داشته است. 
مقایســه قیمت محصوالت برخی از شــرکت های 
لبنی از تغییر ۴0 تا ۸0درصدی قیمت ماســت در 
6ماه ابتدای امسال حکایت دارد. قیمت محصوالت 
لبنی به دنبال اصالح نرخ ارز واردات نهاده های دامی 
در اردیبهشت ماه افزایش یافت. دولت نرخ مصوب 
ماست دبه ای کم چرب 2.۵کیلویی را ۴9.۸00تومان 

تعیین کرده است.

میادین

بازار ها

سوپرمارکت

قیمت ها به تومان
فروردین

مهر
میهن، پرچرب - 

900گرمی
16.900
۲8.000

فروردین
مهر

کاله، کم چرب - 
1.5کیلوگرمی

37.500
50.000

فروردین
مهر

کاله، الکتیویا کم 
چرب - 900گرمی

۲8.000
47.300

فروردین
مهر

پگاه، پرچرب - یک 
کیلوگرمی

17.400
30.000

فروردین
مهر

دامداران، همزده 
پرچرب - 2.2کیلوگرمی

4۲.000
75.000

فروردین
مهر

می ماس، پرچرب - 
500گرمی

9.900
17.800

فروردین
مهر

ماهشام، پرچرب - 
یک کیلوگرمی

31.300
43.۲00160000

140000
1۲0000
100000
80000
60000
40000
۲0000

0

ران بدون 
پوست
83.300
88.۲00

سینه با 
استخوان
96.400
103.900

مغز ران 
بی استخوان

89.800
95.100

ساق بدون 
پوست
99.100
104.500

شنیتسل 
بی استخوان

114.600
1۲1.500

بال کبابی 
ساده

7۲.400
76.400

فیله مرغ

1۲7.800
135.۲00

ران و سینه 
بدون پوست

89.800
95.1002

5939
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1.334

1.33۲

1.330

1.3۲8

1.3۲6

  روغن موتور بدون شناسه قاچاق است
اتاق اصناف ایران اعــالم کرد: مبارزه با قاچــاق و تولید روغن 
موتور تقلبــی به طور چنــد مرحله ای در حال اجرا اســت. در 
همین راستا براساس قانون، مقرر است از 1۵ مهر ، دستگاه های 
نظارتی، هرگونه روغــن موتور بدون شناســه کاال، موجود در 
واحدهای صنفی توزیعی را، قاچاق تلقی کرده و طبق قانون با 

آن برخورد کنند.

  افزایش تولید ماهی تیالپیا
مهدی شکوری، معاون توســعه آبزی پروری سازمان شیالت، 
تولید ماهی تیالپیا در کشور را در سال گذشته 700 تن اعالم و 
پیش بینی کرد: امسال 1۵00 تن از اینگونه ماهی در داخل کشور 
تولید شود.او افزود: قیمت فیله این ماهی نسبت به سال 1397 

رشد حدود 10 برابری را نشان می دهد.

  نوسان قیمت قارچ 
نیما باغبانی، دبیر انجمن صنفی پرورش دهندگان قارچ خوراکی 
از عرضه روزانه ۴00 تا ۴۵0 تن قارچ در بازار خبر داد و گفت: با 
بهبود شرایط تولید در فصل سرما پیش بینی می شود که تولید 
ماه آینده به ۵۵0 تن در سطح کشور برســد و با بهبود عرضه، 
قیمت طی یک ماه آینده کاهش یابد.به گفته او، قیمت کنونی 
هر کیلو قارچ سرمزرعه ۵0 تا 60 هزارتومان و خرده فروشی ها 

70 تا 7۵ هزار تومان است.

  کاهش جوجه ریزی در3 ماه اخیر
محمد یوســفی، رئیس انجمن  پرورش دهندگان مرغ گوشتی 
گفت: طی 3 ماه اخیر به طور متوســط جوجه ریزی 30 درصد 
کاهش یافته که به همین میزان تولید مرغ کم شــده است. او 
افزود: قیمت کنونی هر کیلو مرغ زنده ۴۵ تا ۵0 هزار تومان و مرغ 
گرم 60 تا 72 هزار تومان است. البته اکثر مغازه ها مرغ را با نرخ 

60 تا 6۵ هزار تومان به مصرف کننده عرضه می کنند.

سیدجواد ساداتی نژاد 
وزیر جهادکشاورزی

روز دوشــنبه با پرداخت 10هــزار میلیارد 
تومان، جمع پرداختی ها به گندم کاران 
به 83هزار میلیارد تومان رسید و پرونده 
مطالبات گندم کاران بسته شد. امسال 
ســال اســتثنایی در تحویــل گنــدم بود و 
حــدود 60درصــد افزایــش خریــد گنــدم 
داشــتیم و در مجمــوع 7.5میلیــون تــن 

گندم از کشاورزان خریداری شد. 

مجید چگنی
 مدیرعامل شرکت ملی گاز

در 5ماهه نخست امسال صنایع عمده 
کشور روزانه 145میلیون مترمکعب گاز 
دریافــت کرده انــد. مقدار گازرســانی به 
صنایع عمده کشور در بخش های فوالد، 
ســیمان و پتروشــیمی در مــدت مشــابه 
پارســال روزانــه 128میلیــون مترمکعب 
بوده و بر این اســاس در 5ماهه امســال 
شــاهد رشــد 13درصــدی گازرســانی بــه 
ایــن بخش هــا نســبت به مــدت مشــابه 
پارســال هســتیم.با برنامه ریزی هــای 
مناســب، همزمان با تعمیرات اساســی 
تأسیسات، ایستگاه های تقویت فشار، 
پاالیشــگاه ها، گاز تحویلی به نیروگاه ها 
در تابســتان امســال نســبت به پارسال 

رشد 6درصدی داشته  است.


