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 آمارهــا نشــان می دهــد قیمــت 

خودرو
خودرو های داخلی از ابتدای امسال 
تاکنون به طور میانگین 24درصد رشد 
کرده اســت. در این میــان قیمت 
خودرو های پر مصرف تر بین 15 تا 25درصد رشد کرده 
که بخش عمده این رشد ناشی از افزایش قیمت در 2ماه 

نخست فصل پاییز بوده است.
به گزارش همشــهری، با وجود یک دوره ثبات نسبی 
در فصل بهار و تابســتان، آمارها نشان می دهد قیمت 
خودروهای تولید داخل از ابتدای امسال تاکنون با یک 
شیب مالیم در حال رشد است. این میزان رشد کمتر 
از نرخ تورم و میزان رشــد قیمت ارز بوده است؛ با این 
حال شتاب رشد قیمت ها از ابتدای پاییز افزایش یافته 
و این موضوع گمانه زنی ها را در مورد روند قیمت ها در 
ماه های آینده افزایش داده است. به ویژه آنکه آمار ها نشان 
می دهد عرضه خودرو از خطوط تولید خودروسازان نیز 
در ماه گذشته با کاهش مواجه شده است. چنانچه این 
روند در ماه های باقیمانده سال نیز ادامه یابد می تواند 
از ناحیه کاهش عرضه بر قیمت ها در بازار آزاد فشــار 

وارد کند.

رشد 8ماهه
آمار ها نشــان می دهد قیمــت خودرو هایــی که در 
شرکت های خودرو سازی  داخلی، یعنی ایران خودرو 

و ســایپا تولید می شــود در بازار آزاد به طور میانگین 
24.2درصد افزایش یافته اســت. در این میان قیمت 
برخی خودرو ها بیش از 40درصد افزایش یافته و قیمت 
خودرو های پرمصرف داخلی که بیشــترین تقاضا را 
دارند بین 15 تا 25درصد رشــد کرده است. طبق این 
اطالعات قیمت ســمند ای اف 7دوگانه سوز از ابتدای 
امسال تاکنون با بیشترین رشــد مواجه شده و در این 
مدت قیمت این خودرو 43.6درصد افزایش یافته است. 
3خودروي دیگری که در این مدت با بیشــترین رشد 
قیمت مواجه شده اند سیتروئن سی3، پژو50۸ و سمند 
 ای اف7 معمولی هســتند که بیش از 40درصد رشد 
قیمت داشته اند. نکته مهم تر اما رشد قیمت خودروهای 
پر تقاضا مانند پژو پارس، پژو206، پژو207، رانا، دنا، تیبا، 
تارا، ساینا، رنو تندر، کوییک و پژو405 است که طبق 
اطالعات موجود قیمت این خودرو ها در ۸ماه سال جاری 
بین 15 تا 25درصد رشد کرده که البته بخش زیادی از 
رشد قیمت این محصوالت ناشــی از رشد قیمت ها از 
ابتدای شهریور تاکنون بوده است که با کاهش عرضه 

این خودرو ها در بازار نیز مصادف بوده است.

رشد شهریور
بخش زیادی از رشدقیمت ها در بازار خودرو، از ابتدای 
پاییز اتفاق افتاده است. طبق اطالعات موجود 7درصد از 
مجموع کل رشد قیمت خودرو های داخلی در طول ۸ماه 

گذشته فقط مربوط به 2ماه پاییز بوده و  سرعت رشد 
قیمت خودرو های پر تقاضا بیشتر از سایر محصوالت بوده 
است.آمار ها نشان می دهد قیمت خودرو هایی مانند دنا 
پالس اتوماتیک توربو، دنا پالس ساده، پژو207 پانوراما 
و رانا ال ایکس از ابتدای شهریور تاکنون بین 12.5 تا 
15درصد افزایش یافته است. در این مدت همچنین 
قیمت خودرو هایی مانند کوئیک آر، پژو206 تیپ2 و 
دنا پالس دنده ای توربو نیز با رشد قیمت زیادی مواجه 
شدند؛ به طوری که قیمت کوئیک آر 25میلیون تومان، 
پژو206 تیپ دو 34میلیون تومان و دنا پالس دنده ای 

توربو 53میلیون تومان افزایش یافته است.

عوامل رشد
آنطور که کارشناسان می گویند بخشی از رشد قیمت 
خودرو در طول ماه های گذشــته ناشــی از رشد تورم 
و افزایش قیمت ارز بوده اســت. آمار ها نشان می دهد 
شاخص قیمت مصرف کننده که بیانگر نرخ تورم است 
از ابتدای سال تاکنون بیش از 33درصد و نرخ دالر در 
بازار آزاد 32درصد افزایش یافته است اما میانگین رشد 
قیمت خودرو داخلی کمتر از این میزان بوده اســت. 
در چنین شــرایطي تازه ترین آمار هــا از میزان تولید 
و فروش شــرکت های خودروســاز نیز نشان می دهد 
تیراژ عرضه خــودرو در بازار 13درصــد یعنی معادل 
13هزارو149دستگاه کمتر شده است. بر همین اساس 
باتوجه به کاهش عرضه خودرو احتمال می رود از این 
ناحیه نیز ظرف روز های آینده فشــار زیــادی به بازار 

وارد شود. 
کاهش عرضه خودرو می تواند کفــه عرضه و تقاضا را 
نامتعادل کند مگر آنکه روند کاهش عرضه خودروهای 
داخلی با واردات خودروهای خارجی جبران شود. همه 
اینها در حالی است که برخی خبر ها حاکی از آن است 
که شرکت های خودرو ساز در تالشند حجم صادرات 
محصوالت خود را افزایش دهنــد. خبرهای دریافتی 
نشان می دهد تاکنون هزاردســتگاه خودرو به ونزوئال 
صادر شده و قرار است این میزان تا پایان سال به ۸۸هزار 
دستگاه برسد. هفته قبل محمدعلی تیموری، مدیرعامل 
گروه خودروسازی سایپا از ارسال نخستین محموله هزار 
دستگاهی سایپا شامل خودروهای کوییک و ساینا به 
ونزوئال خبر داد و گفت: درحال برنامه ریزی برای تولید 
و ارســال محموله 2هزار دســتگاه بعدی محصوالت 
هستیم.همچنین چهارشنبه هفته قبل قرارداد صادرات 
2هزاردستگاه از محصوالت تارا و دنا امضا شد و مهدی 
خطیبی، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو گفت: 
صادرات 2هزار دســتگاه تارا و دنا به ونزوئال نقطه آغاز 
همکاری ها است.به گفته او مرحله نخست همکاری ها 
صادرات خودرو به صورت کامل اســت و ایران خودرو 
آمادگی دارد تا برای تامین نیازهای حمل ونقل کشور 

ونزوئال گام بردارد. 

رشد 24درصدی قیمت خودرو
 قیمت خودروهای پرتقاضای داخلی از ابتدای امسال تاکنون بین 15 تا 25درصد رشد کرده است 

سرانه مصرف ماهی، باز هم کاهش یافت
افزایش قیمت ماهی در یک سال گذشته، تقاضا برای مصرف را 

15درصد کاهش داد

سرانه مصرف آبزیان در سال های اخیر همواره کاهشی بوده است. آمارها نشان می دهد 

گزارش
ایرانی ها در مقایسه با مردم دیگر کشورهای جهان بسیار کمتر ماهی مصرف می کنند. 
نماینــده چابهار در مجلس روز گذشــته در نمایشــگاه بین المللی شــیالت ، آبزیان، 
ماهیگیری، غذاهای دریایی و صنایع وابســته، ســرانه مصرف ماهی و میگو در دنیا را 
25کیلوگرم و سرانه مصرف در ایران را نصف این رقم و حدود 13کیلوگرم عنوان کرد. وزیر جهادکشاورزی 
نیز در این همایش با اشاره به اینکه آبزیان جایگاه مناسبی در سبد مصرف مردم ندارند، گفت: هنوز نسبت 
به کارهایی که درحوزه شیالت باید انجام بدهیم عقب هستیم و الزم است کارهای مهم تری در این زمینه 
انجام شود. مشاهدات بازار نیز نشان می دهد با اینکه در نیمه اول امسال نوسان قیمت آبزیان کمتر از دیگر 
اقالم پروتئینی بوده مصرف همچنان کاهشی است و قیمت های باال باعث شده مردم خرید گوشت و مرغ 

را به ماهی ترجیح دهند.

به گفته کارشناس بخش ماهیان اتحادیه پرنده و ماهی تهران، قیمت انواع ماهیان گرمابی مثل کپور ماهیان 
و ماهی آزاد در نیمه دوم امسال در مقایسه با ماه های گذشته افزایش قیمت 30درصدی و ماهیان سردابی 
رشد قیمت 25درصدی داشته اند. به گفته فخرالدین احمدی، ماهیان جنوب به واسطه صادرات، شرایط آب 
و هوایی و مشکالت صید، نوسان قیمت بیشتری نسبت به ماهی های پرورشی و ماهی های شمال دارند. این 
کارشناس با اشاره به رشد جمعیت کشور، مصرف ماهی را همچنان کاهشی و در بهترین شرایط ثابت عنوان 
کرد و افزود: توان بسیاری از مردم برای خرید کاهش یافته و با توجه به رشد قیمت ها اغلب مصرف کنندگان 
مصرف مرغ یا گوشت را به ماهی ترجیح می دهند و این باعث شده مصرف آبزیان در یک سال اخیر حداقل 
10تا 15درصد کاهش داشته باشد. احمدی تقاضای بیشتر برای خرید ماهی قزل آال و سفید را قیمت باالی 
ماهی های جنوب عنوان کرد و افزود: حداقل قیمت ماهی شیر 220هزار تومان است درحالی که 40درصد 
وزن این ماهی دورریز اســت و در نهایت این نوع ماهی برای مصرف کننده کیلویی 400هزار تومان تمام 

می شود و این قیمت برای بیشتر مردم به صرفه نیست.

در بازار ماهی چه خبر است
مقایسه نرخ نامه ماهی در میادین در بازه زمانی مهر تا آبان، نشــان می دهد بیشتر انواع ماهی در میادین 
افزایشی بوده است. شوریده از 15۸هزار تومان به 165هزار تومان رسیده، حلوا سیاه از 160هزار تومان به 
165هزار تومان رسیده و سنگسر 105هزار تومانی هم در آبان 110هزار تومان قیمت خورده است. ماهی 
سفید که از پرطرفدارها در میان پایتخت نشینان اســت هم اکنون در میادین کیلویی 145هزار تومان به 
فروش می رســد و قزل آالی رنگین کمان هم کیلویی ۸4هزار تومان قیمت دارد. بااین حال میادین میوه 
و تره بار درصورت داشــتن غرفه فروش آبزیان، همچنان اقتصادی ترین انتخاب بــرای خرید ماهی برای 
شهروندان محسوب می شوند، چراکه در فروشگاه های سطح شهر قیمت ها بسیار متفاوت است. نگاهی به 
فهرست قیمت ماهی در فروشگاه های مواد پروتئینی سطح شهر قیمت ها را بین 30تا 100درصد باالتر از 
قیمت های میادین نشان می دهد. در سوپرگوشت های سطح تهران قیمت هر کیلو ماهی شوریده حدود 
3۸0هزار تومان، حلوا سیاه 300هزار تومان، حلوا سفید 500هزار تومان، سنگسر 200هزار تومان، شیر 
320هزار تومان، قزل آال 120هزار تومان، قزل آالی گوشــت صورتی)سالمونی( 140هزار تومان و ماهی 

سفید پرورشی دست کم 1۸0هزار تومان قیمت دارد.

آخرین قیمت شور و ترشی در میادین
نرخ نامه سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران نشان 
می دهد که طی 3 ماه گذشــته قیمت بعضی از انواع شور و 
ترشی در میادین باال رفته، اما پرفروش هایی از قبیل ترشی 
مخلوط، بادمجان و سیرترشــی افزایش نرخی نداشته اند. 
ترشی موسیر با 62هزار تومان قیمت، برای هر کیلو همچنان 

گران ترین ترشی میادین است.

قیمت در آبانقیمت در شهریور

کیلوگرم/ تومان

قیمت ماست  های طعم دار 
تکان نخورد

ماست های طعم دار در طول یک سال گذشته 
بین 50تا ۸0درصد رشد قیمت داشته اند، اما 
مقایسه قیمت های 7ماه اخیر این محصوالت 
نشان می دهد امسال از لحاظ قیمت ازجمله 

لبنیات، کم نوسان بوده اند.

میادین

سوپرمارکت

قیمت ها به تومان
موسیر چکیده  

1.2کیلویی
60.000طراوت

موسیر پرچرب  
400گرمی

25.000صباح

میوه ای هلو  
450گرمی

45.000کاله

موسیر پرچرب  
250گرمی

15.000مانیزان

 ترشی 
بادمجان
24.000
24.000

 ترشی
 لیته 
16.000
17.000

بادمجان 
شکم پر
27.000
27.000

ترشی 
مخلوط
15.000
15.000

شور  
مخلوط 

21.000
25.000

سیر 
ترشی

38.000
38.000

شور  
گل کلم

19.000
24.000

ترشی 
هفت بیجار

20.000
21.000

تاالر شیشه ای

فروش حقوقی

فروش حقیقی

336

642

1690

1383

خرید  حقوقی

خرید  حقیقی

ارقام به میلیارد تومان

1.407.500

1.405.000

1.402.500

1.400.000

1.397.500

1.395.000

1.392.500

1.390.000

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

شاخص کل بورس تهران در مبادالت دیروز 
11هزارو541واحد، معادل 0.83درصد رشد کرد و به 
یک میلیون و404هزارو627واحد رسید. شاخص کل 

هم وزن نیز با 4896واحد رشد به 402هزارو855واحد رسید.

در مبادالت دیروز بازارسرمایه، قیمت سهام 
426نماد معامالتی رشد کرد و 174نماد کاهش 
یافت. قیمت 18نماد معامالتی هم تغییر نکرد.

ارقام به درصد
تراز صعود و نزول در بازار سهام

ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

در مبادالت دیروز بازارسهام، سهامداران حقیقی 
2هزارو473میلیارد تومان سهام خریدند اما در مقابل حجم 

فروش سهامداران حقیقی به  2هزارو386میلیارد تومان 
رسید. 87میلیارد تومان از سهامی را که دیروز سهامداران 

حقوقی فروختند، سهامداران حقیقی آن را خریدند.

ارزش بازار سهام

ارزش کل سهام شرکت های حاضر در بورس و فرابورس 
در مبــادالت دیــروز 48هزارمیلیاردتومــان رشــد کــرد 
و بــه 6204هــزار میلیــارد تومــان رســید. ارزش دالری 
کل بازار ســهام ایــران »بــورس و فرابورس« بــا توجه به 
اینکــه هــر دالر آمریــکا دیــروز در بــازار آزاد در محــدوده 
35هزارو420تومــان دادوســتد شــد، درحــال حاضــر 

175میلیاردو160میلیون دالر است.

6260
6240
6220
6200
6180
6160
6140
6120
6100

23 آبان 24 آبان 25 آبان 28 آبان 29 آبان

ارقام به هزارمیلیاردتومان

ارزش معامالت بازار سرمایه

ورود و خروج نقدینگی به بازار سهام

در مبــادالت دیــروز 19هزارو817میلیــارد تومــان اوراق 
بهادار در بازار ســرمایه دادوســتد شــد که از ایــن میزان 
3هزارو156میلیــارد تومــان بــه معامــالت خرد ســهام و 
بقیه به اوراق بدهی و معامالت عمده اختصاص یافت. 
این ارقــام نشــان می دهــد ارزش کل معامــالت خرد در 
دادو ستد های دیروز 79میلیارد تومان معادل 2.6درصد 

در مقایسه با روز معامالتی قبل رشد کرده است.

ارقام به درصد  کل معامالت  معامالت خرد

صعود
نزول

بدون تغییر

25000

20000

15000

10000

5000

0

ســهامداران حقیقــی دیــروز 87میلیــارد تومــان نقدینگــی 
تــازه وارد بــازار ســهام را خــارج کردنــد و بــا ورود ایــن میــزان 
نقدینگــی بــه بــورس، نســبت ورود پــول حقیقــی بــه ارزش 
معامالت خرد به 2.8درصد رسید که نشان می دهد شتاب 
ورود پول بــه بــازار ســهام در مقایســه بــا روز معامالتی قبل 

بیشتر شده است.

28

69

3
میزان تغییر قیمت خودرو از ابتدای امسال تاکنون )ارقام به تومان(

درصد تغییر از اول سالآخر آباناول شهریوراول سالنوع خودرو
درصد تغییر از اول 

پاییز

LX 262.000.000314.000.000332.000.00026.75.7سمند
355.000.000397.000.000444.000.00025.111.8پژو 207 دنده ای
264.000.000295.000.00032900000024.611.5پژو 206 تیپ 2
393.000.000426.000.000485.000.00023.413.8دنا پالس ساده

395.000.000445.000.000477.000.00020.87.2تارا دنده ای
352.000.000406000000425.000.00020.74.7دنا )تیپ 1(

196.000.000212.000.000235.000.00019.910.8ساینا s دنده ای
202.000.000210.000.000222.000.0009.95.7تیبا 2 پالس

G 340.000.000360.000.000370.000.0008.82.8شاهین
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