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همزمــان بــا نزدیک شــدن به 

بورس
روز های پایانی سال حجم ورود 
نقدینگی به بورس افزایش یافته 
و این موضوع به رشد شاخص های بورس منجر 
شــده اســت این روند دیروز هم ادامــه یافت و 
شاخص کل بورس تهران با 4.7درصد افزایش از 
مرز یک میلیون و 900هزار واحد عبور کرد. این 
باالترین میزان رشد شاخص بورس از ابتدای سال 
تاکنون اســت. با این میزان رشــد میزان بازده 
سرمایه گذاری در بورس در ســال 1401از مرز 

30درصد عبور کرد.
به گزارش همشــهری، بازارسهام سال 1401را 
در 2 نیمه متفاوت سپری کرد. در نیمه نخست 
سال نقدینگی تمایل چندانی برای ورود به بازار 
سهام نداشت و شــاخص های بورس هم به طور 
 مداوم در جا زدنــد اما از پاییز ورق برگشــت و 
رفته رفته بر حجم ورود پول به بازار سهام اضافه 
شد و شــاخص های بورس نیز با افزایش مواجه 
شــدند. آمار ها نشــان می دهد ارزش مبادالت 
خرد در نیمه نخست سال در محدوده 2تا 3هزار 
میلیارد تومان بود که این میــزان در نیمه دوم 
سال به 6تا 8هزار میلیارد تومان رسید. در چنین 
شرایطی نماگر های بازار ســهام نشان می دهد 
که در روز های پایانی سال حجم ورود نقدینگی 
حتی بیشتر هم شده است و به نظر می رسد تمایل 
سهامداران برای سرمایه گذاری در بورس به طور 
محسوسی افزایش یافته است. به نظر می رسد این 
موضوع می تواند روی معامالت بازار سهام در سال 
جدید اثر زیادی داشته باشد. برخی تحلیلگران بر 
این باورند که نشانه های رشد شاخص در سال بعد 

از همین حاال با ورود نقدینگی تازه به بازار قابل 
مشاهده است.

ثبت رکورد تازه
آمار ها نشان می دهد از چهارشــنبه هفته قبل 
حجم ورود نقدینگی به بازار سهام یکباره افزایش 
یافته و این موضوع به رشد پر قدرت شاخص های 
بورس منجر شده است. ابتدا در روز چهارشنبه 
به دلیــل ورود نقدینگی تازه به بــورس ارزش 
مبادالت خرد به 8هزار میلیارد تومان رســید و 
بیش از 445میلیارد تومان پــول تازه وارد بازار 
سهام شد و دیروز نیز با ورود 1100میلیارد تومان 
نقدینگی تازه به بورس ارزش کل مبادالت خرد 
به مرز 10هزار میلیارد تومان رسید. این موضوع 
موجب شــد تا در دادوســتد های روز گذشــته 
شاخص کل بورس تهران 4.7درصد افزایش یابد 
که باالترین میزان رشــد شاخص از ابتدای سال 
تاکنون محسوب می شود. با رشــد روز گذشته 
شاخص بورس بیش از 380هزار میلیارد تومان به 
ارزش بازار سهام اضافه شد و ارزش کل بازار سهام 
به 8782هزار میلیارد تومان رســید. تحت تأثیر 
رشد روز گذشــته شــاخص کل بورس تهران 
توانست بعد از 2ســال و 8 ماه از مرز یک میلیون 
و 900هــزار واحد نیز عبور کنــد و میزان بازده 
سرمایه گذاری در بورس در ســال 1401نیز از 
مرز 30درصد فراتر رفت. به نظر می رسد شاخص 
کل بورس تهــران عزم خود را جــزم کرده تا در 
روز های آینده از مرز2میلیون و 100هزار واحد 
که باالترین محدوده تاریخی شاخص بورس است 

و در مرداد 1399ثبت شده، عبور کند.

پیش بینی آینده 
تحلیلگران بر این باورند که عواملی ازجمله نرخ 
تورم و رشد قیمت ارز به افزایش ورود نقدینگی 
به بورس منجر شده و این روند در سال بعد هم 
ادامه خواهد یافت. آمار ها نیز نشــان می دهد 
همگام با رشد تورم و افزایش قیمت ارز، نسبت 
پول به کل نقدینگی نیز به طور مداوم در حال 
افزایش است و دردی  ماه امسال به 24.67درصد 
رسیده که حداقل در 10ســال اخیر بی سابقه 
بوده اســت. به دلیل افزایش تورم تمایل مردم 
برای ســپرده گذاری بلندمدت کاهش یافته و 
نقدینگی در حال خرید دارایی هایی اســت که 
می توان از آنها به عنوان پوشش تورمی استفاده 
کرد. یکی از بازار هایی کــه همچون طال، ارز و 
مسکن می تواند از سرمایه گذاران در برابر تورم 
محافظت کند بازار سهام است بنابر این انتظار 
می رود بخشی از این نقدینگی در ماه های آینده 

وارد بازار سهام شود.
مجید فرزانه کارشــناس بازار سرمایه با اشاره 
به اینکه بازار سهام در شرایط بسیار ارزنده ای 
قرار دارد گفت: اگــر دولــت اقداماتی انجام 
دهد که ریسک های بازار ســهام کاهش یابد، 
نقدینگی از بازار های موازی بازار سهام یعنی 
از بازار های ارز، طال، مســکن و خودرو خارج 
می شود و جذب بورس خواهد شد. او ادامه داد: 
بازار سرمایه ریســک های خاص خود را دارد 
و اگر کسی ریســک های این بازار را بپذیرد، 
بازار ســرمایه بهترین جا برای سرمایه گذاری 
است و هیچ کس در بلندمدت از این بازار زیان 

نخواهد دید.

حسن کاظم زاده کارشناس دیگر بازار سرمایه 
نیز گفت: ارزان بودن ســهام نســبت به سایر 
دارایی ها و همچنین کاهش التهاب در بازارهای 
رقیب باعث شده تا حرکت بازار خیلی محکم و 
استوار باشــد. او افزود: به نظر می رسد با فضای 
کنونی کــه در بورس به وجود آمده، شــاخص 
کل بــورس در نوروز 1402تا ســقف ســال 
1399حرکت کند و بعد از تقریبا 2سال و 8 ماه 
شاهد بازگشت شــاخص کل به سقف تاریخی 
خودش باشیم. البته که بسیاری از سهم ها هنوز 
با سقف تاریخی خودشان فاصله زیادی دارند. 
سهم هایی که بســیاری از آنها در شرایط فعلی 
درصورت رسیدن به سقف قیمت حباب خاصی 
هم نخواهند داشت. مهدی محمودی کارشناس 
دیگر بازار ســرمایه نیز درباره وضعیت شاخص 
بورس در سال بعد گفت: در سال های گذشته 
هنگام حرکت صعودی نرخ ارز ابتدا شرکت هایی 
که میزان فروش شان به طور مستقیم تحت تأثیر 
قیمت ارز قرار می گرفت رشــد می کردند و در 
گام بعد، افزایش نرخ ارز اثرات تورمی خود را در 
کلیات اقتصاد نمایان می کرد و باعث رشد دیگر 

شرکت ها هم می شد.
او با بیان اینکه تولیــد کننده های محصوالت 
پتروشیمی و فلزی ازجمله شرکت هایی هستند 
که به ســرعت از قیمت ارز تأثیــر می پذیرند 
ادامه داد: با درنظر گرفتــن تجربه های قبلی، 
سهامداران می توانند در ســهام شرکت هایی 
سرمایه گذاری کنند که فروش آنها مستقیماً با 
نرخ ارز در ارتباط است و به سرعت به این موضوع 

واکنش نشان می دهند. 

دورخیز بورس برای  شاخص 2میلیونی
بورس در مبادالت روز شنبه رشد 380هزار میلیارد تومانی را به ثبت رساند

ادامه اختالف ها بر سر دستمزد کارگران
 10ساعت مذاکره بر سر دستمزد کارگران بدون نتیجه پایان یافت

 در شرایطی که مذاکرات بیش از 10ساعته اعضای 

گزارش
شورای عالی کار در روز شــنبه و نیمه شب یکشنبه 
بدون توافق بر ســر رقم افزایش دستمزد کارگران 
پایان یافت، قرار است امروز نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران 
بار دیگر برای چانه زنی بر سر تعیین رقم حداقل دستمزد کارگری 

پای میز مذاکره بنشینند.
به گزارش همشــهری، ظاهرا چالش هــا و تفاوت های عمیقی بین 
دیدگاه نماینــدگان کارگران و کارفرمایان و دولــت، درباره میزان 
افزایش دستمزد، وجود دارد و همین موضوع، تعیین دستمزد و در 
نتیجه مسیر دستیابی به توافق را سخت و طوالنی کرده است. هرچند 
هنوز رقم دقیقی از سبد معیشت مورد توافق طرفین اعالم نشده اما 
ظاهرا تأکید کارگران اجرای تبصره 2مــاده 41قانون کار و تعیین 

دستمزدی است که پاسخگوی هزینه های زندگی باشد.
صولت مرتضوی، وزیرکار درباره نتایج این نشســت گفت: در مورد 
اختالف نظرها باید کار کارشناسی انجام شود و در جلسه روز یکشنبه 
دوباره به آنها بپردازیم. قرار شد بعد از اینکه نمایندگان هر دو طرف، 
جلسه درون ســازمانی خود را برگزار کردند، یکشنبه 28اسفند ماه 

جلسه  جمع بندی برگزار شود.
در جریان نشســت طوالنی شــورای عالی کار، نمایندگان دولت و 
کارفرمایان پیشنهاد افزایش حداقلی مزد کارگران را مطرح کردند 

که با مخالفت گروه کارگری مواجه شــد. ارائه این پیشنهاد و اصرار 
نمایندگان دولت و کارفرمایان موجب شــد نمایندگان کارگران به 
نشــانه اعتراض برای ساعاتی جلســه را ترک کنند اما پس از آن با 
درخواست وزیر کار برای ادامه مذاکرات، نمایندگان کارگران دوباره 

به جلسه بازگشتند.

پیشنهاد دولت و مخالفت کارگران
 به گزارش همشهری، گمانه زنی ها حاکی است دولت و کارفرمایان 
اصرار دارند میزان افزایش دســتمزد کارگری برای سال 1402 در 
محدوده 20 تا 24درصد باشــد، اما نمایندگان کارگران به شدت با 
این رقم مخالفند. اصغر آهنی ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی 
کار، ضمن تأیید این موضوع گفت: رقم های مورد بحث در نشست 
شورای عالی کار، 20 تا 24درصد افزایش حداقل دستمزد بوده است.

براساس شــنیده ها، دولت با پیشــنهاد 20درصد افزایش حداقل 
دســتمزد پای میز مذاکره آمده و بعد از چانه زنی های چند ساعته، 
روی عدد 24درصد افزایش دستمزد توقف کرده، نمایندگان دولت 
درعین حال وعده داده اند بخشی از افزایش مزد را روی حق مسکن 

کارگران اعمال خواهند کرد.
در مقابل نمایندگان کارگران از فاصله  ریالی سبد معیشت پارسال و 
امسال به عنوان مبنای افزایش دستمزد دفاع کردند و تأکید داشتند 

افزایش پایه مزد باید به اندازه نرخ تورم رسمی باشد.

روایت نماینده کارگران
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در توضیح اتفاقات 
روی داده در نشست شورای عالی کار گفت: ما نمایندگان کارگری با 
این دید به نشست می رویم که به توافق خوب برسیم و منافع کارگران 
را حفظ کنیم. خدایی توضیح داد: مذاکره  شــنبه و یکشنبه شــب 
شورای عالی کار بسیار سنگین بود. واقعیت این است که هم در سبد 
معیشت و هم در میزان افزایش دســتمزد، اختالف قابل توجهی با 

شرکای اجتماعی و به طور مشخص نمایندگان دولت داشتیم.
او درباره رقم سبد معیشت 13میلیونی که در رسانه ها به عنوان سبد 
معیشت توافق شــده از آن یاد می شود توضیح داد: در موضوع سبد 
معیشت با مدل فرضی وزیر کار، به عدد 13میلیون رسیدیم اما این 
سبد، ســبد تصویب شــده نبود و صرفاً نقش یک توافق اولیه برای 
شروع بحث را داشــت. ولی با وجود آن، بازهم سر عدد افزایش مزد 

به توافق نرسیدیم.
عضو کارگری شــورای عالی کار اضافه کرد: فعال توافق کرده ایم که 
گفت وگوها بر مبنای قانون باشد، تعیین مزد هم بر مبنای قانون باشد 
اما متأسفانه اعدادی که مطرح شد، مبنای قانونی نداشت و حداقل ها 

را تامین نمی کرد.
او افزود: امیدواریم در نشست امروز در دیدگاه دولتی ها و کارفرمایان 
تغییری ایجاد شود. به گفته او، نمایندگان کارفرمایان مداخله چندانی 
در بحث ها نداشته اند و 90درصد بحث ها، مجادله  نمایندگان کارگران 
با نمایندگان دولت بوده. در این بین کارفرمایان فقط گاه و بیگاه از 

نظر دولت حمایت کرده اند اما مداخله  مشخصی نداشتند.
او توضیح داد: روش دولت برای ورود به مذاکره و پافشاری بر اعداد، 
روش درستی نیست ما در مورد دستمزد کارگران، ماده 41 قانون کار 
را داریم. قانون 2مولفه اساسی برای افزایش دستمزد تعریف کرده 

است و هیچ مالک و مولفه  دیگری پذیرفتنی نیست. 

بایدها و الزامات تولید 1/6میلیون 
دستگاه خودرو 

بازار خودرو در سال 1401 عمدتا تحت تأثیر 
رشــد نرخ ارز و همچنین متعــادل نبودن 
کفه های عرضه و تقاضا به شدت متالطم بود. 
در این شرایط وزارت صنعت برای سال 1402 
تولید دست کم 1.6میلیون دستگاه خودرو را 
هدف گرفته است، تا شاید از این رهگذر بخش عمده ای از تقاضاهای 
مصرفی و سرمایه گذاری موجود در بازار پاسخ بگیرد. البته طبیعتا 
تحقق هر هدفی به تامین یک سری پیش نیازها وابسته است. آرش 
محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان با 
اشــاره به همین موضوع تأکید می کند: باید پیش نیازها و الزامات 
برنامه تولید 1.6میلیون دســتگاه خودرو فراهم شود زیرا تولید، 
تیراژ و کیفیت دستوری نیســت. محبی نژاد با اشاره به روند تولید 
خودرو  در ســال 1401توضیح می دهد: در یک ســال گذشته از 
نظر تحقق برنامه ها و تولید خودرو به انــدازه تیراژ مدنظر توفیق 
زیادی حاصل نشد، زیرا با وجود برنامه ریزی برای  تولید 1.6میلیون 
دستگاه، فقط کمی بیش از یک میلیون دستگاه، خودرو تولید شد. 
محبی نژاد می گوید: مهم ترین پیش نیازها و ملزومات تحقق هدف 
تولید 1.6میلیون خودرو، تامین نقدینگی، اصالح به موقع قیمت ها 
و قراردادها، قراردادهای هوشــمند زنجیره تامین و بهینه سازی 
شیوه های فروش است که هیچ یک از آنها در سال 1401محقق نشد. 
درصورتی که امسال هم الزامات برنامه افزایش تیراژ تولید خودرو 
فراهم نشــود، به تحقق این برنامه امیدی نخواهد بود. برآوردها از 
میزان تقاضا در بازار خودرو در خوش بینانه ترین حالت یک میلیون 

و 600هزار و طبق برآوردهای بدبینانه 2میلیون دستگاه است.
در این شرایط به نظر می رسد یکی از معدود راهکارهای باقیمانده 
برای متعادل شدن قیمت ها در این بازار، افزایش تیراژ تولید تا همین 
محدوده است، پس وزارت صنعت می بایست به فهرست انتظارات 

قطعه سازان برای همراهی با برنامه توجهی ویژه کند. 

رشد 5 تا 14درصدی تولید فوالد
در 11 ماه امســال حجم تولید انواع مقاطع فوالدی بین 5 
تا 14درصد افزایش یافت. آمار ها نشــان می دهد از ابتدای 
امسال تا بهمن ماه 11میلیون و706هزار تن مقاطع طویل و 
8میلیون و333هزار تن مقاطع تخت فوالدی تولید شده که 
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب 14 و 8درصد 
افزایش نشان می دهد. میزان تولید شمش فوالد نیز در 11 ماه 
امسال به 27میلیون و719هزار تن رسیده که در مقایسه با 
سال قبل 9درصد افزایش نشان می دهد. همچنین از ابتدای 
ســال تا پایان بهمن ماه 28میلیون و885هزار تن انواع آهن 
اسفنجی در کشور تولید شده که نسبت به سال قبل 5درصد 

رشد نشان می دهد.

 ابزار های مالی 
در خدمت اقتصاد

خبر: در نشست کمیســیون تخصصی شورای عالی 
انرژی در سازمان برنامه و بودجه، از نخستین گواهی 
صرفه جویی برق قابل معامله در بازار بهینه سازی انرژی 

و محیط زیست بورس انرژی ایران رونمایی شد.
نقد: ابزارهای مالی، باز هم به کمــک اقتصاد آمدند. 
با توسعه بازار ســرمایه رفته رفته بخش های مختلف 
اقتصاد به کارایی ابزار های مالی پی برده اند.  در چنین 
شرایطی تصویب استفاده از اوراق گواهی صرفه جویی 
برق می توانــد به صرفه جویــی در مصرف برق کمک 
زیادی بکند. گواهی صرفه جویی انرژی یک ابزار جدید 
مالی یا یک نوع اوراق بهادار است که نشان می دهد چه 
میزان از یک حامل انرژی مثال برق صرفه جویی شده 
است. گواهی صرفه جویی مربوط به زمانی است که یک 
سرمایه گذار در زمان اجرای یک پروژه در مصرف انرژی 
صرفه جویی کرده است.  این نوع گواهی برای صنایع 
بزرگ کاربرد دارد. به عنوان مثال اگر یک سرمایه گذار 
پروژه ای را در حوزه فوالد آغاز کند که به کاهش مصرف 
انرژی نسبت به استاندارد و الگوی مصرفی فعلی حوزه 
فوالد منجر شود، یک شــرکت واسط مالی این مقدار 
انرژی صرفه جویی شده را اندازه گیری کرده و به ازای آن 
گواهی صرفه جویی انرژی صادر می شود. در واقع باتوجه 
 به میزان انرژی صرفه جویی شده، به این شرکت گواهی 
صرفه جویی انرژی تعلق می گیرد و این شرکت می توانند 
این گواهی  را در بورس انرژی ایران عرضه کند. کسانی 
که ایــن گواهی ها را می خرند نیز در زمان سررســید 

متناسب با میزان گواهی انرژی دریافت می کنند.  

چهره روز

نماگر

نقد  خبر

 نحوه دریافت سود
مشموالن سهام عدالت

پس از پرداخت مرحله اول ســود ســهام عدالت در 30 آذر ماه 
امســال، از روز پنجشــنبه هفته قبل، مرحله دوم واریز سود 
سال مالی1400 به مشموالن آغاز شد.علت 2مرحله ای شدن 
پرداخت سود ســهام عدالت پرداخت نشدن سود ساالنه برخی 

شرکت های حاضر در سبد سهام عدالت است.
به گزارش همشهری، دومین مرحله واریز سود سهام عدالت از 
روز پنجشنبه به حساب 43میلیون و 864هزار نفر سهامداران 

مستقیم و غیرمستقیم سهام عدالت، آغاز شده است.
براساس اطالعیه های منتشر شده سهامدارانی که در سبد سهام 
)پرتفوی( خــود 452، 492 و 532هزار تومــان دارایی دارند، 

به ترتیب 613، 667 و 721هزار تومان سود دریافت می کنند. 
همچنین افــرادی که پرتفوی یک میلیــون تومانی در اختیار 
دارند، مبلغ یک میلیون و 356هزار تومان ســود به آنها تعلق 
خواهد گرفت. در مرحله نخســت پرداخت سود سهام عدالت 
که 30آذر ماه امسال انجام شد به ســهامدارانی که سبد سهام 
)پرتفوی( 452، 492 و 532هزار تومان داشتند به ترتیب 510، 
555 و 600هزار تومان و برای افرادی که پرتفوی یک میلیون 
تومانی در اختیار داشتند، مبلغ یک میلیون و 128هزار تومان 

سود به شکل علی الحساب واریز شده بود.

تکلیف مشموالنی که سود دریافت نکردند
اما سود ســهام عدالت ممکن اســت برای برخی از افراد واریز 
نشود. شماره شــبای نامعتبر، حساب بانکی مســدود، راکد، 
مشــترک، ارزی و بلندمدت از مهم ترین دالیلی است که باعث 
شده سود به حساب برخی مشموالن سهام عدالت واریز نشود.

طبق اعالم شــرکت ســپرده گذاری مرکزی افرادی که سود 
ســهام عدالت خود را دریافــت نکرده اند می توانند با شــماره 
 1569تماس بگیرند یا به ســامانه ســهام عدالت و ســامانه 

ذینفعان مراجعه کنند.

مراقب سودجویان باشید
حاال که بحث واریز سود سهام عدالت داغ شده سودجویان نیز 
این فرصت را غنیمت شــمرده و به دنبال پهن کردن دام برای 
سهامداران هستند که در این خصوص نیز شرکت سپرده گذاری 
مرکزی طی اطالعیه اعالم کرده است: با واریز مرحله دوم سود 
سهام عدالت برخی مجرمان ســایبری با ترفند های جدید و با 
ارسال پیامک و یا پیام در شبکه های اجتماعی با نام واریز سود 

سهام عدالت مترصد کالهبرداری از مردم هستند.
در این پیام های جعلی که به تازگی منتشــر شده، از مخاطبان 
درخواســت می شــود که برای دریافت ســود ســهام خود از 
طریق لینک آلوده اقدام کنند که ســهامداران باید از این اقدام 

کالهبردارانه آگاهی داشته باشند.
بر این اساس مجرمان سایبری با طراحی پلتفرم مجرمانه در قالب 
استفاده از نام و نشان سامانه سهام عدالت و ارسال پیامک مبنی 
بر واریز مبالغ مختلف به حساب های مالی هموطنان مشروط به 
مراجعه لینک یا پیوند درج شده در پیامک، گوشی تلفن همراه 
فریب خوردگان را به صفحات جعلی پرداخت موسوم به فیشینگ 
هدایت می کنند.سود ســهام عدالت عملکرد مالی سال1400 
شرکت ها هم سرانجام به ایستگاه پایانی خود رسید، سودی که 

نسبت به دوره مالی قبلی رشد قابل توجهی داشت. 

سهام عدالت

   افزایش دستمزد به اندازه  سبد معیشت 
احسان سهرابی فعال کارگری هم گفت: دولتمردان در بودجه ضریبی را برای افزایش حقوق اختصاص می دهند و توقع دارند مشموالن قانون کار نیز 
از آن تبعیت کنند. به گفته او، قیاس کارگران و کارمندان اساساً قیاس صحیحی نیست؛ هر سال یک مقدار ناچیز به حقوق کارمندان اضافه می کنند و 
سپس همین مبلغ را مبنای چانه زنی مزدی کارگران قرار می دهند. دولت باید اجازه بدهد دستمزد کارگران به اندازه  سبد معیشت افزایش یابد.حبیب 
صادق زاده دیگر فعال کارگری هم گفت: طبق قانون، مرجع تعیین دستمزد کارگران شورای عالی کار است و استناد به افزایِش حقوق کارمندان در 
بودجه و تأکید بر افزایش حقوق کارگران وجاهت قانونی ندارد. او تأکید کرد: طبق ماده 41 قانون کار، دولت باید مطابق با نرخ تورم و سبد معیشت، 
یعنی سبدی که بتواند حداقل های یک زندگی کارگری را تأمین کند، دستمزد را تعیین کند. دولت هیچ سالی این قانون را به طور کامل اجرایی نکرده 

و امسال هم به نظر می رسد به دنبال کنار گذاشتِن کامل آن است. 

میزان سود مشموالن سهام عدالت براساس 
میزان سبد سهام شان- ارقام به تومان

سود مرحله دوم سود مرحله اولارزش سبدگروه ها

100000011280001356000گروه اول

532000600000721000گروه دوم

492000555000667000گروه سوم

452000510000613000گروه چهارم

 میزان تولید انواع مقاطع فوالدی
 در 11 ماه سال جاری - ارقام به تن

درصدتغییرامسالپارسالمقاطع فوالدی

103080001170600014طویل 

772000083330008تخت

25338000277190009شمش

27478000288850005آهن اسفنجی

گزارش

تغییرات یک ساله قیمت زعفران
قیمت زعفران در اوج مصرف ساالنه این محصول به مثقالی 
300هزار تومان رسیده است. به گزارش همشهری، زعفران 
از ابتدای امسال تاکنون به طور میانگین 25درصد افزایش 
قیمت داشته و در آستانه ســال نو و ماه مبارک رمضان که 
میزان تقاضا برای آن به طور معمول افزایشی است،قیمت هر 
مثقال زعفران درجه یک در برخی برندها به 300هزار تومان 
رسیده است. رشد قیمت در سال های اخیر مصرف داخلی 

این محصول را کاهش داده است. 

قیمت در اسفندقیمت در فروردین

سحرخیز 
یک مثقال
235.000
300.000

گلستان 
یک گرمی
58.800
70.000

سحرخیز 
3گرمی
181.800
200.000

مصطفوی 
یک مثقالی
263.700
300.000

مهسان 
یک مثقالی

169.000
250.000

 نوین 
یک مثقالی

170.000
300.000

تسنیم 
یک مثقالی

175.000
250.000

 زعیم 
یک مثقالی

170.000
290.000

پور
ناه 

ر پ
 امی

ی/
هر

مش
س: ه

عک


