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تقویم امروز
■■شهادت آيتاهلل «ش�يخ فضلاهلل نوري»
به دست ايادي وابسته به استعمار در تهران
  1288ش■■لشكركش�ي رژيم بعثي عراق به كش�ور
كويت و اشغال كامل آن 1369 -ش
■■انعقاد معاه�ده«ارزنهالروم» ميان ايران و
عثماني 1238 -ق
■■مرگ «دني پاپن» فيزيكدان فرانسوي و
مخترع ديگ بخار1712 -م
■■پاي�ان كنفران�س «پوتس�دام» در پايان
جنگ دوم جهاني1945 -م

بورس

شاخص بورس در یک قدمی
 ۱۲۴هزار واحد

ش��اخص ب��ورس در جریان
معامالت دیروز بازار سرمایه
۲۷۷۷واحد رشد و به ارتفاع
 ۱۲۳ه��زار واح��د صع��ود
کرد .به گزارش تس��نیم ،در
جریان دادوستدهای دیروز بازار سرمایه تعداد
 2میلی��ارد و  136میلیون س��هم و حقتقدم
بهارزش  742میلیارد تومان در  135هزار نوبت
مورد دادوس��تد قرار گرفت و شاخص بورس با
رش��د  2777واحدی در ارتف��اع  123هزار و
 951واحد قرار گرفت .بیش��ترین اثر مثبت بر
رشد دماسنج دیروز بازار سهام به نام نمادهای
معامالتی صنای��ع پتروش��یمی خلیجفارس،
پتروش��یمی پ��ارس و س��رمایهگذاری نفت و
گاز و پتروش��یمی تامین ثبت شد و در مقابل
نمادهای معامالتی معدنی و صنعتی چادرملو،
ملی صنایع مس ایران و ارتباطات سیار ایران با
افت خود مانع افزایش بیش��تر شاخص بورس
ش��دند .ش��اخصهای اصلی بازار سرمایه هم
روز مثبتی را پشتس��ر گذاشتند بهطوری که
ش��اخص قیمت (وزنی -ارزش��ی)  814واحد،
کل (هموزن) 105واحد ،قیمت (هموزن) 74
واحد ،آزاد ش��ناور  2356واحد و شاخصهای
بازار اول و دوم بهترتیب  1686و  7248واحد
رشد کردند .بر اساس این گزارش ،در بازارهای
فرابورس ایران هم با معامله  958میلیون ورقه
بهارزش  320میلیارد تومان در  92هزار نوبت،
آیفکس  34واحد رشد کرد و در ارتفاع 1428
واحد قرار گرفت.
■■افزای�ش  ۴۰درص�دی ایج�اد کده�ای
معامالتی جدید در بورس تهران

مدیرعامل بورس تهران اعالم کرد :در  4ماه
گذشته تعداد  ۵۵هزار کد جدید معامالتی در
بورس تهران و  ۲۲تاالر منطقهای ایجاد ش��ده
است .حس��ن قالیبافاصل با بیان این مطلب
گفت :در  4ماه گذش��ته تع��داد  55هزار کد
معامالت��ی جدید در بورس تهران و  22تاالر و
دفتر منطقهای صادر شد که این رقم نسبت به
مدت مشابه سال قبل افزایش  40درصدی را
نش��ان میدهد .مدیرعامل بورس تهران افزود:
این سرمایهگذاران برای نخستین بار وارد بازار
سرمایه شدهاند و این کدهای معامالتی ،وجوه
جدیدی را به بازار سرمایه تزریق میکنند که
در خدمت تامین مالی شرکتها و بنگاهها در
سراسر کشور قرار میگیرد .مدیرعامل بورس
ته��ران با اش��اره به افزای��ش ارزش معامالت
خاطرنش��ان کرد :بازار از نظر نقدشوندگی در
وضعیت مناسبتری قرار گرفته است به طوری
که در  4ماه��ه  97ارزش معامالت در بورس
تهران از رقم  254هزار میلیارد ریال عبور کرده
و نسبت به مدت مشابه س��ال قبل رشد 28
درصدی داشته است .مدیرعامل بورس تهران
به افزایش ارزش روزانه معامالت اش��اره کرد و
اظهار داشت :متوس��ط روزانه ارزش معامالت
به بیش از  3300میلیارد ریال بالغ ش��ده که
نسبت به دوره مشابه سال قبل با افزایش 32
درصدی همراه شده است.
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لبنیات

گزارش

چرا خودروهای داخلی  20تا  50میلیون تومان گرانتر شد؟!

اختالف  70درصدی قیمت خودرو از کارخانه تا بازار

رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو :سازمان حمایت به تخلفات رسیدگی نمیکند
گروه اقتصادی :خودروهای داخلی طی چند هفته
اخی��ر از  20تا  50میلیون تومان در بازار افزایش
قیمت داش��ت ،این موضوع باعث نگرانی ش��دید
مردم ش��ده اس��ت .عالوه بر این خرید و فروش
خودروهای تولید داخل نیز تا حد زیادی کاهش
یافته است و بسیاری از خودروهای ساخت داخل
مدتهاس��ت به بازار عرضه نشده است به همین
دلی��ل میزان تقاضای بازار به دلیل کاهش عرضه
افزایش یافته اس��ت .در کنار این مسائل ،سطح
تبادالت در بازار خودرو بسیار کاهش یافته است،
چرا که هم خریدار و هم فروشنده در این حالت،
گمان میکنن��د در صورت انج��ام معامله ،ضرر
خواهن��د ک��رد .کاهش ح��دود  20درصدی در
مجموع تولیدات خودروس��ازان نیز علت دیگری
برای ایجاد ش��رایط فعلی اس��ت .در این شرایط
برخ��ی ادعا میکنن��د که خودروس��ازان داخلی
ب��ه طور عمد عرضه خودرو را ب��ه بازار به صورت
قطرهچکان��ی درآوردهاند و برخی دیگر میگویند
مقصر اصلی خود مردم هستند که میخواهند در
این شرایط که ارز گران شده است با سرمایهگذاری
در بازار خودرو ،سود به جیب بزنند .اما آنچه مسلم
است در این میان حضور کمرنگ نهادهای نظارتی
همچ��ون س��ازمان حمایت
مصرفکنندگان نمود زیادی
داشته و به نظر میرسد این
س��ازمان در خ��واب عمیق
فرو رفت��ه اس��ت و به هیچ
کدام از تنشه��ا و تخلفات
بازار خودرو واکنش��ی نش��ان نمیدهد .س��عید
موتمنی ،رئیس اتحادیه نمایش��گاهداران خودرو
در گفتوگو با باش��گاه خبرن��گاران جوان اظهار
ک��رد :علت اصلی گرانی خودرو در چند ماه اخیر
این بوده که ش��رکتهای خودروسازی ،تولیدات
خ��ود را به مردم و بازار نمیدهند و اگر بدهند در
اختیار نمایندگیها به صورت کارتکس و محدود
قرار میدهند .وی با اش��اره به اختالف  70تا 75
درصدی قیمت کارخانه تا بازار در چند ماه گذشته
گفت :پژو پارس  LXاز  17فروردین تاکنون 32
میلیون ،پژو  LX 405حدود  20میلیون ،پژو 206
تیپ  2حدود  20میلیون ،تندر پالس اتوماتیک
 42میلی��ون و  207اتوم��ات  45میلیون تومان
گرانتر شده اس��ت .موتمنی یادآور شد :اتحادیه
نمایشگاهداران خودرو چند روز پیش موارد افزایش
قیمت و تخلفات را به سازمان حمایت اطالع داد
اما متاسفانه این سازمان در مقابل این موضوع از
خود واکنشی نش��ان نداده و سکوت کرده است.
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو با بیان اینکه
اکنون تنها نمایندگیها هستند که از التهاب بازار
خودرو س��ود میبرند ،ابراز کرد :مدتهاس��ت از
شرکتهای خودروسازی خواستهایم برای کوتاه
کردن دست دالالن فروش به صورت کارتکس را
قطع کرده و خودروها را پالک ش��ده و با تعیین
دوره سهساله برای به نام زدن ،به متقاضیان بازار
بدهند .وی ادامه داد :متاسفانه خودروسازان به این
درخواست پاسخ ندادند و به نظر میرسد عدهای
برای س��ود بیش��تر عالقهمندند وضعیت فروش
خودروی داخلی به همین صورت بماند .موتمنی
تاکید کرد :هر کاالیی که عرضه آن در بازار محدود
ش��ود ناخودآگاه کاالی باارزش شده و بازار سیاه
در حوزه آن تشکیل میشود و عدهای برای سود
بیشتر برای خرید آن کاال هجوم میآورند.

■■پولهای سرگردان ،بازار خودرو را به گرانی
کشاند

در ادام��ه احم��د نعمتبخ��ش ،دبیر انجمن
خودروس��ازان با رد تزری��ق قطرهچکانی خودرو
توس��ط خودروس��ازان ،اظهار ک��رد :دلیل اصلی
افزایش قیمت خودروی داخلی در بازار ،پولهای
س��رگردانی اس��ت که مردم نمیدانن��د در کجا
سرمایهگذاری کنند .وی افزود :از زمانی که بانکها
سود س��پردههای خود را کاهش دادند پولهای
سرگردان هر لحظه به سمت بازارهایی همچون
س��که ،ارز یا خودرو هج��وم میآورند و از آنجایی
که مردم فکر میکنند قیمت خودرو با قیمت ارز
مرتبط است ،ترجیح میدهند سرمایه خود را در
این ب��ازار اندوخته ک��رده و در واقع به خودرو به
عنوان یک کاالی سرمایهای مینگرند .نعمتبخش
یادآور ش��د :بر اس��اس قوانین اقتصاد ،قیمت هر
کاال بر اس��اس عرضه و تقاضا تعیین میش��ود و
ای��ن موضوع که خودروس��ازان در  2ماه ابتدایی
سال  97نسبت به س��ال  37 ،96درصد افزایش
تولید داشتهاند ،نشاندهنده این موضوع است که
خودروسازان عرضه بازار را بدرستی تامین کردهاند.
دبیر انجمن خودروسازان در تشریح راهکارهایی
برای کاه��ش تقاضای کاذب
خودرو در بازار داخلی گفت:
بهتری��ن راهکار برای کاهش
قیم��ت و تقاض��ا در ب��ازار
تعیین قیمتها در حاش��یه
ب��ازار اس��ت؛ اتفاق��ی که در
دهه  70نیز رخ داد و موفقیتآمیز بود .وی افزود:
در ده��ه  70نیز اختالف قیمت خودرو در بازار و
کارخانه زیاد شد و شورای اقتصاد تصویب کرد که
قیمت خودرو در حاش��یه خود بازار تعیین شود.
نعمتبخش درب��اره ماجرای ثبتن��ام خودروی
م��زدا  3توس��ط گروه بهم��ن ،گفت :اگ��ر اجازه
میدادند که گروه بهمن قیمت خودروهای خود
را بر اساس واقعیت بازار تعیین کند نهتنها تقاضا
پایین میآمد ،بلکه قیمتها نیز کمتر میشد .دبیر
انجمن خودروسازان درباره مزایای تعیین قیمت
توسط حاشیه بازار ،گفت :در صورتی که این روش
عملی ش��ود ،به جای اینکه دالالن س��ود ببرند،
سود اصلی نصیب کارخانه میشود .وی در پاسخ
به این پرسش که چطور کارخانههای خودروساز
که ارز  4200تومانی دریافت کردهاند ،اجازه دارند
خودروی خود را با قیمت حاش��یه بازار بفروشند،
اذع��ان کرد :در این ش��رایط س��ازمان حمایت از
مصرفکنندگان میتواند در صورتی که کارخانه
سود کالنی به دست آورده ،میزان اضافی آن را به
خزانه دولت واریز کند .ابوالفضل روغنیگلپایگانی،
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران نیز
در این باره اظهار کرد :نمیتوان در ماجرای گرانی
خودروه��ای داخلی تنها خودروس��ازان را مقصر
دانست ،بلکه اش��تیاق مردم برای سرمایهگذاری
در این حوزه نیز بیتاثیر نبوده اس��ت .وی افزود:
عامل روانی در بازار وج��ود دارد که وقتی عرضه
پایین اس��ت ،تقاضا زی��اد ش��ده و در این میان
همیشه افراد سوءاستفادهگر نیز از شرایط به نفع
خود بهرهبرداری میکنن��د .وی پیشبینی کرد:
شرایط کنونی بازار خودرو در آینده بهتر نمیشود،
زیرا خودروسازان چند ماه است به دنبال افزایش
قیمت هستند و دولت و شورای رقابت جلوی این
کار آنها را میگیرند.

نارضایتی تولیدکنندگان و مصرفکنندگان از گرانی شیر و مواد لبنی

لبنیاتازسفرهکمدرآمدها حذفمیشود؟

افزایش قیمت شیرخام و دیگر الزامات تولید
م��واد لبنی ،باعث گران��ی  32درصدی لبنيات
ش��د که به گفته کارشناس��ان اين وضعيت از
بیتدبی��ری متولی��ان دولت��ی در وزارت جهاد
کش��اورزی نش��أت میگي��رد .افزایش قیمت
لبنیات را نه مصرفکنندگان میپس��ندند و نه
تولیدکنن��دگان عالقهمند
هس��تند که ای��ن موضوع
اعمال شود ،چرا که بخوبی
میدانند گران��ی به معنای
کاهش قدرت خرید و حذف
م��واد لبنی از س��فره مردم
اس��ت .پنیر  400گرمی  ufک��ه تا پیش از این
 4هزار تومان قیمت داش��ت ،به  5هزار و 700
تومان رس��یده است یا قیمت شیر پرچرب یک
لیتری با  3درصد چربی از 2هزار و  700تومان
به  3ه��زار و  700تومان افزای��ش یافت ،البته
برخی تولیدکنندگان به طور کامل این افزایش
قیمت را اعمال نکردند تا بتوانند مشتریان خود
را حفظ کنند .تولیدکنندگان دلیل این افزایش
قیمت را افزایش قیمت شیر خام و البته ظروف
مورد نیاز بستهبندی اعالم میکنند .شیر یکهزار
و  200تومانی بنا بر اعالم وزارت صنعت ،معدن
و تجارت به یکهزار و  500تومان رس��یده است
اما درخواس��ت وزارت جهاد کشاورزی یکهزار و
 750تومان بود .تولیدکنندگان معتقدند منطق
وزارت جهاد کشاورزی برای این افزایش قیمت
را درک نمیکنند .به گفته برخی فعاالن بخش
خصوص��ی ،وزارت جهاد کش��اورزی در تالش
اس��ت که نظر خود را به کرسی بنشاند .رئیس
هیأت مدیره اتحادیه تعاونیهای تولیدکنندگان

فرآوردههای لبنی ای��ران در گفتوگو با فارس
اظهار ک��رد :افزایش قیمت لبنی��ات نه به نفع
مصرفکننده است و نه تولیدکننده ،چرا که به
مرور زمان مردم قدرت خرید خود را از دس��ت
داده و در نتیج��ه لبنیات از س��بد خرید خانوار
حذف میش��ود .علیاحس��ان ظفری ب��ا بیان
اینکه این اتفاق به نفع هیچ
قش��ری از جامعه نیس��ت،
افزود :مبنای تعیین قیمت
ن��ه تولیدکننده اس��ت و نه
دامدار بلک��ه مصرفکننده
مش��خصکننده قیم��ت
نهایی است .وی با بیان اینکه اقدام وزارت جهاد
کش��اورزی در روند خرید و فروش شیر یک کار
بیس��ابقه بود ،تصریح کرد :امروز بر اثر اقدامات
دولت ،قیمت ش��یر باورنکردنی ش��ده است در
حالی که امکان مدیریت بهتر و کنترل منطقیتر
قیمت آن وجود داشت .این تولیدکننده با اشاره به
اینکه نهادههای دامی با ارز دولتی تأمین میشود،
ادامه داد :از همین رو وقتی همه ش��اخصها در
دست دولت قرار دارد چطور ممکن است قیمت
شیر طی  4ماه به یکهزار و  750تومان برسد و
 550تومان افزایش یابد؟! وی خاطرنشان کرد:
امروز که وزارت صنعت ،معدن و تجارت قیمت
شیر را یکهزار و  570تومان اعالم کرده ،باز هم
وزارت جهاد کشاورزی به دنبال افزایش قیمت
شیر به بیش از یکهزار و  700تومان است .ظفری
با بیان اینکه مردم به دلیل گرانی ،مواد لبنی را از
سفره خود کنار میگذارند ،خاطرنشان کرد :در
سال  82سرانه مصرف شیر  100کیلوگرم بود اما
امروز به  50کیلوگرم رسیده است.

ریالعربستان

2801

یوآن چین

1545

-2

لیرترکیه

2132

-16

دینار کویت

34854

-111

دینار عراق

8/6

-

دالر کانادا

8068

-34

روبل روسیه

167

-2

روپیه هند

153

-

قیمت(تومان)

تغییر

طرح قدیم

3651000

-100000

طرح جدید

3852000

-53000

نیم سکه

1970000

-30000

ربع سکه

1000000

-30000

سکه

سکه گرمي

511000

1000

هر مثقال طال

1296800

2800

یک گرم طالی  18عیار

298970

460

یک گرم طالی  24عیار

398620

610

هر اونس طال

(1223دالر)

-2/55

هر اونس نقره

(15/48دالر)

-0/11

قیمت (دالر)

تغییر

وست تگزاس

67/89

-0/84

نفت
برنت درياي شمال

73/04

1/17

اوپک

73/53

-

بورس
مقدار

تغییر(درصد)

123951/3

2/29

بورس تهران
شاخص  30شركتبرتر

6137/1

2/49

شاخص  50شركتبرتر

5362

2/6

شاخص بازار اول

90363/1

1/9

شاخص بازار دوم

251412/8

2/97

شاخصصنعت

113364/6

2/5

شاخص بورس

بيشترينافزايش

لوازم خانگی

تهیه مواد اولیه گران ،بهانهای برای افزایش قیمتها شده است

عرضه محدود لوازم خانگی و سرگردانی خریداران
عرضه محدود لوازم خانگی موجب ش��ده تا
خریدارانی که نیاز به تهیه این کاالها دارند برای
خرید آنها یا باید هزین��ه گزافی پرداخت کنند
یا از خرید منصرف ش��وند که در هر دو صورت
متضرر میش��وند .به گزارش می��زان ،در حالی
ک��ه عرضه ل��وازم خانگی پس از عید از س��وی
تولیدکنندگان و واردکنندگان محدود شده بود تا
بتوانند مجوز افزایش قیمت بگیرند و در روزهای
ابتدایی اردیبهشتماه قیمت این کاالها افزایش
یافت ،انتظار این بود که تهیه این کاالها توسط
مصرفکنندگان براحتی انجام شود .حمیدرضا
غزنوی ،سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان
لوازم خانگی چندی پیش در گفتوگو با میزان
با بیان اینکه واحدهای تولیدی برای تامین مواد
اولیه به مش��کل خوردهاند ،گفت :نمیش��ود ارز
بخش��ی از مواد اولیه که در ی��ک گروه قرار دارد
تامین شود و بخش دیگر که در گروه دیگر قرار
دارد تامین نش��ود ،با این روند تولید به مشکل
خواهد خ��ورد .وی با بیان اینکه افزایش قیمت
مواد اولیه عرصه را ب��ر واحدهای تولیدی تنگ
کرده اس��ت ،افزود :میانگین قیم��ت مواد اولیه
 ۴۰درصد افزایش یافته که تولید را با مش��کل
مواجه کرده اس��ت .س��خنگوی انجمن صنفی
تولیدکنندگان لوازم خانگی درباره دلیل کمبود

ین ژاپن

939

-3
-11

لوازم خانگی در بازار تصریح کرد :این موضوع به
خاطر کمبود مواد اولیه ،افزایش نرخ ارز و افزایش
نیافتن قیمتهاس��ت که موجب ش��ده کاال به
بازار کمتر عرضه شود .محمد طحانپور ،رئیس
اتحادیه فروش��ندگان لوازم خانگی نی��ز درباره
عرضه مح��دود لوازم خانگی اظهار کرد :این کار
از سوی فروشندهها انجام نمیشود به دلیل اینکه
فروشندگان سرمایه آنچنانی ندارند که بخواهند
کاال را نگ��ه دارند و عرضه نکنند .رئیس اتحادیه
فروشندگان لوازم خانگی گفت :به دلیل افزایش
قیمت م��واد اولیه تولیدات داخلی کاهش یافته
و از طرف��ی واردات لوازم خانگی خارجی هم به
مشکل خورد که در نتیجه عرضه کاهش یافت.
در حالی که هم تولیدکنندگان و هم فروشندگان
محدود شدن عرضه لوازم خانگی را تایید و دلیل
عمده آن را کمبود مواد اولیه و گران شدن قیمت
این م��واد عنوان میکنند اما از آنجایی که برای
بخشی از مواد اولیه ارز ارزان تخصیص داده شده
است ،بنابراین افزایش قیمت ارز نمیتواند دلیل
موجهی برای عرضه نکردن کاال به بازار باشد .اما
اکنون عرضه نکردن لوازم خانگی در بازار موجب
سرگردانی خریداران شده و افرادی که نیاز مبرم
به این کاالها دارند یا ناچار به خرید کاال با هزینه
گزافتر هستند یا باید از خرید صرف نظر کنند.

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

ي رنا
ح  .سرمايهگذار 

84

9/09

پتروشيميپارس

31544

5

نبهبهان
سيما 

15816

5

فوالد خوزستان

8108

5

يدماوند
معدن 

13150

5

ي مواد معدنيايران
فرآور 

15601

4/99

3785

4/99

3386

4/99

3051

4/99

پااليش نفت تهران
فوالد كاوه جنوب كيش
گروه مپنا

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينكاهش
ح  .فنرسازيخاور

1521

-9/73

توليد مواد اوليهداروپخش

6202

-4/99

س مينو
پار 

2597

-4/94

كارخانجات توليدي شهيد قندي

2341

-4/8

توليدمحورخودرو

3088

-4/75

پاكسان

4210

ح  .الكتريك خودرو شرق

-4/69

1044

-4/57

6387

-4/41

7365

-4/39

كالسيمين
داروسازيزهراوي

شاخص کل

تغییر

بورس داوجونز

25415

-22

تاالربینالملل
نیکی ژاپن

22747

193

بورسشانگهای

2825

-52

بورساسترالیا

4275/7

-4/5

