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هرگاه خداوند خیر بندهای را بخواهد،
او را به دنیا زاهد و در دین دانا و به
عیبهای دنیا بینا سازد و به هرکه این
ویژگیها عطا شود ،خیر دنیا و آخرت
عطا شده است.
امام صادق

رشد  4هزار واحدی شاخص بورس
در چند دقیقه

شاخص بورس در آغاز معامالت دیروز بازار
سرمایه با ثبت رشد بیش از  4هزار واحدی به
ارتفاع  ۱۲۸ه��زار واحد صعود کرد .به گزارش
تس��نیم ،در جریان دادوس��تدهای دیروز بازار
س��رمایه ،تعداد  617میلیون سهم و حقتقدم
بهارزش  226میلیارد تومان در  31هزار نوبت
مورد دادوس��تد قرار گرفت و شاخص بورس با
ثبت رشد  4048واحدی در ارتفاع  128هزار و
 402واحد قرار گرفت .شاخصهای اصلی بازار
سرمایه نیز روند مثبتی داشتهاند ،بهگونهای که
ش��اخص قیمت (وزنی -ارزشی)  1187واحد،
کل (هموزن)  160واحد ،قیمت (هموزن) 113
واحد ،آزاد شناور  40524واحد و شاخصهای
ب��ازار اول و دوم بهترتیب  2971و  8118واحد
رشد کردهاند .در بازارهای فرابورس ایران هم با
معامله  146میلیون ورقه بهارزش  516میلیارد
تومان در  9هزار نوبت ،آیفکس  52واحد رشد
کرد و در ارتفاع تاریخی  1471واحد قرار گرفت.
■■سود خیرهکننده  ۶۲هزار میلیارد تومانی
بورسیها

رئیس سازمان بورس با اعالم اینکه معامله
ارز صادراتی در بازار سرمایه بهدلیل نبود راهکار
نقلوانتقال آن امکانپذیر نیس��ت ،گفت :سود
شرکتهای بورس��ی در سال گذشته  ۴۶هزار
میلیارد تومان بود که اکنون به  ۶۲هزار میلیارد
تومان رسیده است .ش��اپور محمدی افزود :از
ابتدای سال بورس تهران  29درصد و فرابورس
 30درصد رش��د داش��تهاند .وی با بیان اینکه
بازار س��رمایه تن��وع خوبی دارد ،گفت :س��ود
ش��رکتهای بورس��ی سال گذش��ته  46هزار
میلی��ارد توم��ان بود ک��ه اکنون ب��ه  62هزار
میلیارد تومان رسیده است .وی افزود :افزایش
سودآوری ش��رکتهای بورسی و شفاف بودن
آنها موجب جذب نقدینگی کش��ور به سمت
بازار س��رمایه شده است .محمدی شرکتهای
بورسی و فرابورسی را شفافترین شرکتهای
کشور دانس��ت و گفت :این شرکتها افزون بر
ایجاد اشتغال و جذب سرمایه ،موجب حمایت
از کاالهای ایرانی میش��وند .محم��دی افزود:
اکنون حجم معامالت در ب��ورس تهران 500
ت��ا  700میلی��ارد تومان و در فراب��ورس 400
میلیارد تومان در روز اس��ت و بیشتر اشخاص
حقیقی وارد بازار س��رمایه ش��دهاند ،در حالی
که سال گذش��ته حجم معامالت روزانه 300
میلیارد تومان در بورس و  200میلیارد تومان
در فراب��ورس بود .محمدی افزود :صندوقهای
بازارگردانی که س��ازمان ب��ورس به آنها مجوز
میدهد عملکرد بسیار مثبتی برای ثبات بازار
سرمایه داشتهاند .محمدی در ادامه با بیان اینکه
بورس کاال در تعیین قیمت پایه حد نوس��ان و
نرخ دالر هیچ نقش��ی ن��دارد ،افزود :هر قیمت
پایهای را که مراجع مربوط تعیین کنند بورس
کاال میپذیرد.
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گرانی

گزارش

ناتوانی ستاد تنظیم بازار و دستگاههای نظارتی در کنترل قیمتها

هیچ نظارتی بر بازار وجود ندارد

گروه اقتصادی :بازار به حال خود رها شده و تفاوت
نرخ کاالها در سطح شهر کامال مشهود است ،از
طرفی حضور کمرنگ دستگاههای نظارتی موجب
ش��ده قیمتها لحظهای تعیینش��ود و در این
شرایط فشار گرانیها که حاصل بیتدبیریهاست
بر گرده مردم سنگینی میکند .در همین ارتباط،
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس
ش��ورای اسالمی گفت :س��تاد تنظیم بازار نقش
موثری در تعدیل قیمت کااله��ا و جلوگیری از
گرانی ندارد .حس��ن نوروزی در گفتوگو با خانه
ملت ،درباره وضعیت قیمت کاالها در بازار ،گفت:
گزارشها حکایت از رشد شدید قیمت کاالها در
بازار دارد و اینکه احساس میشود در مجموع هیچ
کنترلی بر قیمت کاالها وجود ندارد ،طبیعی است
در این وضعیت ،اقتصاد خانوارها ضعیف میشود.
نماینده مردم رباطکریم و بهارس��تان در مجلس
شورای اسالمی با بیان اینکه کاالها باید با قیمت
مناسب به مردم ارائه شود ،ادامه داد :ستاد تنظیم
ب��ازار نقش موثری در تعدیل قیمت کاالها ندارد
و این موضوع باعث ش��ده م��ردم از این وضعیت
بازار گالیه داش��ته باشند .سخنگوی کمیسیون
قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی تصریح
کرد :خأل قانونی یکی از دالیل مهمی اس��ت که
باعث شده نظارت بر وضعیت بازارها ضعیف باشد
و بدیهی است باید خألهای
قانونی ب��رای ارتقای نظارت
رفع ش��ود .نوروزی در ادامه
افزود :مشکل ضعف قوانین
برای اعمال نظارت موثر باید
رفع شود ،البته در کمیسیون
قضایی و حقوقی مجلس به این موضوع رسیدگی
میش��ود و در نشست مشترک با رئیس سازمان
تعزیرات حکومتی ،مقرر شد پیشنهادات سازمان
تعزیرات ب��رای ارتقای نظارتها به کمیس��یون
قضای��ی و حقوقی ارائه ش��ود .وی یادآور ش��د:
سازمان تعزیرات حکومتی با کمبود نیرو روبهرو
اس��ت ،بهطور مثال اداره تعزیرات حکومتی یک
شهرستان با حدود  700هزار نفر جمعیت ،تنها
یک نیروی بازرس دارد که بدیهی است نمیتوان
با این وضعیت ،انتظار داشت نظارتها بهصورت
موثر اعمال شود.
■■اختفای کاال وجود دارد ،نیروی ناظر کم داریم

رئیس اتاق اصناف نیز درباره چگونگی نظارت
بر قیمتها در بازار اظهار کرد :بر اس��اس قانون
نظ��ام صنفی کنترل در س��طح خردهفروش��ی
ب��ر عهده اتاق اصناف اس��ت و با وجود اینکه در
قانون نظام صنفی شاهد این تعریف هستیم اما
متاس��فانه منابع مالی درس��تی برای آن در نظر
گرفته نش��ده اس��ت .رئیس اتاق اصناف با بیان
اینکه در موضوع کنترل و نظارت با مش��کالتی
روبهرو هستیم ،افزود :مشکل نخست این است
ک��ه با کمبود نی��روی انس��انی مواجهیم که به
دلیل کمبود یا نبود بودجه الزم اس��ت .رئیس
اتاق اصناف با برشمردن حوزه اختیار اصناف در
کنترل ب��ازار تصریح کرد :درج قیمت روی کاال،
صدور فاکتور ،نظارت بر کمفروش��ی و نظارت بر
گرانفروشی مواردی است که اتاق اصناف بر آن
نظارت میکند و اگر با تخلفی مواجه شویم با آن
برخورد میکنیم .فاضلی با اش��اره به مدیریت ۲
میلیون و  ۵۵۰هزار بنگاه اقتصادی دارای پروانه
کسب گفت :با  ۱۸۰۰نیرویی که در سراسر کشور
در اختیار داریم ،کنترل و نظارت س��خت است.

وی با بیان اینکه اصناف مرجع قیمتگذاری روی
کاالهای صنعتی و کاالهای وارداتی نیستند و این
موضوع جزو وظایف سازمان حمایت است گفت:
اصناف تنها در موضوع دستمزد خدمات ،کنترل
و نظارت را برعه��ده دارند که برای صنوف بین
 ۷ت��ا  ۱۷درصد بر اس��اس فاکتور خرید در نظر
گرفته میشود و اگر گرانفروشی در این زمینه
انجام شود پاسخگو هستیم اما در بحث چگونگی
گران ش��دن کاال در صنوف مختلف تولیدی ما
صاحبنظر نیستیم .وی اظهار کرد :بحث احتکار
در ح��ال حاضر وجود ن��دارد اما اختفا در برخی
موارد وجود دارد که البته هیچ توجیهی ندارد و
هرگونه احتکار و اختفا از نظر قانونی منع ش��ده
اس��ت .فاضلی تاکی��د کرد :در زمین��ه کاالهای
اساسی و استراتژیک به هیچ عنوان کمبودی در
عرضه و ذخیرهسازی نداریم.
■■بانک مرکزی هم نتوانس�ت گرانی کاالهای
اساسی را پنهان کند

در این می��ان بانک مرک��زی خالصه نتایج
گزارش متوسط قیمت خردهفروشی برخی مواد
خوراکی در هفته منتهی ب��ه پنجم مردادماه را
اع�لام کرد که طی آن قیمت  ۱۰گروه نس��بت
به هفته قب��ل از آن افزایش و یک گروه کاهش
نش��ان میدهد .به گ��زارش تس��نیم ،در هفته
منتهی به پنجم مردادماه نرخ
لبنیات  0/2درصد ،تخممرغ
 7/6درصد ،برنج  0/2درصد،
میوههای ت��ازه  0/3درصد،
سبزیهای تازه  0/9درصد،
گوش��ت قرم��ز 0/1درصد،
م��رغ  5/6درصد ،قندوش��کر  0/2درصد ،چای
 0/3درصد و روغننباتی  0/7درصد نس��بت به
هفته قبل از آن افزایش و نرخ حبوب  0/5درصد
کاهش یاف��ت .در هفته مورد گ��زارش در گروه
لبنیات بهای ماست غیرپاس��توریزه معادل 0/6
درصد و پنیر غیرپاس��توریزه  1/5درصد نسبت
به هفته قبل افزایش یافت و قیمت س��ایر اقالم
این گروه بدون تغییر بود .بهای تخممرغ معادل
 7/6درصد افزایش داش��ت و شانهای  126هزار
ت��ا  180هزار ریال فروش میرفت .در این هفته
در گ��روه برنج ،قیمت برن��ج داخله درجه یک و
درجه  2به ترتیب معادل  0/2درصد و  0/5درصد
افزایش ولی بهای برنج وارداتی غیرتایلندی 0/8
درصد کاهش یافت .در گروه حبوب قیمت لوبیا
سفید ثابت بود .بهای نخود معادل  0/1درصد و
لوبیا چشمبلبلی  0/6درصد افزایش ولی قیمت
سایر اقالم این گروه بین  0/1درصد تا 1/9درصد
کاه��ش داش��ت .در هفته مورد گ��زارش ،بهای
گوشت گوسفند معادل  0/1درصد کاهش ولی
قیمت گوش��ت تازه گاو و گوس��اله  0/6درصد و
مرغ  5/6درصد افزایش یافت .در این هفته بهای
شکر و روغننباتی جامد بدون تغییر بود .قیمت
قند و چای خارجی هر ی��ک معادل  3درصد و
روغننباتی مایع  0/9درصد افزایش داشت .طبق
اعالم بانک مرکزی ،قیمت خردهفروشی لبنیات
در هفته منتهی به پنجم مردادماه نسبت به هفته
مشابه س��ال قبل  12/5درصد ،تخممرغ 33/4
درص��د ،برنج  10/1درص��د ،حبوب یک درصد،
میوهه��ای ت��ازه  61/2درصد ،س��بزیهای تازه
 20/2درصد ،گوشت قرمز  25/6درصد ،مرغ 6/6
درصد ،قندوشکر  1/9درصد ،چای  19/2درصد
و روغننباتی  10/5درصد رشد داشت.

چراغ «مزدا ۹ »۳میلیون تومان شد

رشد ۱۵۰تا ۳۰۰درصدی قیمت لوازم یدکی خودرو
رئیس اتحادی��ه تعمیرکاران خ��ودرو با انتقاد
از اینکه نظارت جدی ب��ر خرید و فروش قطعات
خ��ودرو در بازار وجود ندارد ،گفت :قیمت قطعات
یدکی خودرو از  ۱۵۰تا  ۳۰۰درصد در خودروهای
خارجی افزایش پیدا کرده است .علیرضا نیکآیین
در گفتوگو با تس��نیم ،با اش��اره به اینکه قیمت
قطعات یدکی از  150تا  300درصد در خودروهای
خارجی افزایش پیدا کرده اس��ت ،اظهار داش��ت:
متأس��فانه حجم خرید و فروش قطعات تقلبی و
معیوب نیز در س��طح بازار افزایش پیدا کرده ،این
در حالی اس��ت که قرار بود این قطعات معیوب به
کارخانجات سازنده مرجوع شود ولی متأسفانه به
طرق مختلف در بازار مورد معامله قرار میگیرد .وی
با اشاره به اینکه برخی از این قطعات معیوب امکان
شناسایی نداشته و مردم آنها را خریداری میکنند،
افزود :به عنوان نمونه وقتی کسی واترپمپ تقلبی
به خودروی خود نصب میکند از همان س��اعات
نخس��ت متوجه تقلبی بودن قطعه نمیش��ود اما
بعد از طی یک مسیر باز مشاهده میکند ماشین
خ��راب بوده و آن را به تعمیرگاه بازمیگرداند .این
موضوعات عاملی شده تا حجم برگشتی ماشین به
تعمیرگاهها افزایش پیدا کرده و شکایات ما هر روز
بیشتر از گذشته شود .رئیس اتحادیه تعمیرکاران
خودرو با انتق��اد از اینکه نظارت جدی بر خرید و
فروش قطعات خودرو در بازار وجود ندارد ،تصریح
کرد :هر کس بنا به صالحدید خود قطعات متفرقه
را ب��ه نام قطعات اصلی وارد کش��ور میکند و در
این بین کس��ی از آنها نمیپرسد آیا این قطعات

استاندارد الزم را دارد یا خیر .وی به چالش تأمین
قطع��ات خودروهای دیزلی اش��اره ک��رد و گفت:
این خودروها در حملونقل استفاده میشوند که
متأسفانه با رشد فوقالعاده قطعات یدکی روبهرو
شدهاند .در خودروهای وارداتی نیز حجم افزایش
قیمت قطعات بسیار باالست به نحوی که به نظر
میرس��د اگر تصمیمی برای ای��ن موضوع گرفته
نشود در آینده بازار با بحران کمبود قطعات یدکی
خودروه��ای وارداتی روبهرو میش��ود .نیکآیین
اضافه کرد :به عنوان نمونه درباره مزدا 3که فروش
آن طی این روزها حرف و حدیثهای مختلفی به
همراه داشته است ،افزایش روزانه قیمت قطعات
یدکی را مشاهده میکنیم به نحوی که هر چراغ
م��زدا 3ام��روز  9میلیون تومان قیم��ت خورده و
کمپرس��ور کولر آن نیز اصال در بازار قیمت ندارد.
وی به قیمت قطعات یدک��ی خودروهای داخلی
اشاره کرد و گفت :در بخش خودروهای داخلی نیز
تقریبا  45تا  50درصد قیمت قطعات یدکی گران
شده اس��ت .رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو با
انتقاد از قراردادهای صوری شرکتهای خودروساز
داخل��ی با خارجیها اظهار ک��رد :اروپاییها فقط
آمدن��د خودروهای خود را وارد بازار ایران کردند و
بدون هیچ پشتیبانی بازار را ترک کردند درحالی
ک��ه ما باید گارانتی  10س��اله را برای آنها اعمال
میکردی��م .امروز وقتی قطع��های در بازار کمبود
پیدا میکند به طور حتم قیمت آن نیز رشد قابل
توجهی دارد .چرا مکانیک باید تاوان فروش قطعات
تقلبی و حتی گران در بازار را بدهد؟

پروتئین

ضرورت کنترل قیمتها در بازار با تشدید نظارتها

تفاوتقیمت گوشت ازکشتارگاه تا مغازه 2برابرشد
رئی��س انجمن صنف��ی گاوداران کش��ور با
بی��ان اینکه قیمت گوش��ت گوس��اله از مقابل
دام��داری ت��ا مراک��ز عرض��ه  ۲۰ه��زار تومان
تف��اوت دارد ،گف��ت قیم��ت این نوع گوش��ت
ب��رای مصرفکنن��ده درنهای��ت بای��د ح��دود
 43هزار تومان باشد .این در حالی است که زمانی
که گوساله کشتار میش��ود قیمت آن به حدود
 ۳۰ه��زار تومان میرس��د.
س��یداحمد مقدس��ی در
گفتوگو با مهر با بیان اینکه
میانگی��ن قیمت کش��وری
هر کیلوگرم گوس��اله زنده
 ۱۵هزار تومان است ،اظهار
داش��ت :این درحالی است که قیمت تمام شده
تولی��د  ۱۷هزار و  ۴۰۰تومان اس��ت .وی اضافه
کرد :زمانی که گوس��اله کش��تار میشود قیمت
آن به حدود  ۳۰هزار تومان میرس��د و باید نرخ
آن برای مصرفکنندگان با احتساب هزینههای
جانبی درنهایت  ۴۲تا  ۴۳هزارتومان باشد ،اینکه
درحال حاضر این نوع گوشت به بیش از  ۶۰هزار
تومان به مردم عرضه میش��ود دلیلش مشخص
نیس��ت .رئیس انجمن صنفی گاوداران کشور با
بیان اینکه دس��تگاههای نظارت��ی باید نظارت و
کنترل خود را در این زمینه افزایش دهند ،گفت:
قیمت دام زنده در سال جاری حدود  ۲هزارتومان
افزای��ش یافته و از کیلویی  ۱۳تا  ۱۳هزار و ۵۰۰
تومان به  ۱۴هزار و  ۵۰۰تا  ۱۵هزار تومان رسیده

است اما با این حال باز هم  ۲۰هزارتومان اختالف
قیمت بین دامداری و مراک��ز عرضه وجود دارد
که صحیح نیس��ت .مقدسی در بخش دیگری از
سخنان خود درباره بازار نهادههای دامی نیز افزود:
بازار نهادهها تقریبا به آرامش رس��یده اما قیمت
ج��و طی  2الی  3هفته اخیر ح��دود  ۲۵درصد
افزایش یافت��ه و از حدود  ۱۰۶۰تومان به ۱۳۰۰
تومان رس��یده اس��ت .وی
در ادامه گف��ت :با این حال
ذرت و س��ویا نوسان قیمتی
نداشتهاند و هماکنون قیمت
هر کیلوگرم کنجاله سویا در
بندر  ۲۵۴۰توم��ان و ذرت
 ۱۱۸۰توم��ان اس��ت ،دلیل ای��ن ثبات قیمتی
اختصاص ارز  ۳۸۰۰تومانی به واردات نهادههای
مذک��ور بوده که توانس��ته ب��ازار را کنترل کند.
مقدس��ی همچنین درباره ادام��ه خرید توافقی
شیرخام از س��وی دولت با وجود افزایش رسمی
نرخ این کاال ،اضافه کرد :خرید توافقی همچنان
ادامه دارد و متوقف نشده است ،اگر شیر مازاد در
بازار وجود داش��ته باشد دولت همچنان خرید را
ادامه خواهد داد و در صورتی که با مازاد محصول
مواجه نباشیم این عملیات متوقف میشود .وی
با بیان اینکه مطالبات دام��داران بهروز پرداخت
میشود ،افزود :دامداران نسبت به قیمت ۱۵۷۰
تومانی که اعالم شده اعتراض دارند چرا که قیمت
تمام شده تولید ما  ۱۷۵۰تومان است.

قیمت(تومان)

تغییر

دالر آمریکا (رسمی)

4412

-

یورو

11382

-350

پوند

12795

-395

درهم امارات

2679

-82

ین ژاپن

884

-27

ریالعربستان

2633

-73

یوآن چین

1440

-44

لیرترکیه

1941

-54

دینار کویت

32713

-911

دینار عراق

8/1

-0/2

دالر کانادا

7595

-212

روبل روسیه

156

-4

روپیه هند

144

-4

قیمت(تومان)

تغییر

طرح قدیم

3325000

-180000

طرح جدید

3719000

-

نیم سکه

1773000

-70000

ربع سکه

922000

-20000

سکه گرمي

501000

-10000

هر مثقال طال

1215000

-58000

سکه

یک گرم طالی  18عیار

280270

-15700

یک گرم طالی  24عیار

373690

20930

هر اونس طال

( 1213/58دالر)

-

هر اونس نقره

( 15/43دالر)

-

قیمت (دالر)

تغییر

وست تگزاس

68/65

-

برنت درياي شمال

73/36

-

اوپک

71/61

-

نفت

بورس
بورس تهران
شاخص بورس

مقدار

تغییر(درصد)

128448/0

3/29

شاخص  30شركتبرتر

6396/0

4/13

شاخص  50شركتبرتر

5589/2

3/80

شاخص بازار اول

93247/0

3/32

شاخص بازار دوم

262414/4

3/25

شاخصصنعت

117871/3

3/56

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينافزايش
ي سپاهان
گرو ه صنعت 

2280

ي خاور
ح .فنرساز 

1476

7/27

ح .باما

4397

6/67

گسترش نفت و گاز پارسيان

3592

5

ي پارس
دود ه صنعت 

7039

5

12445

4/99

پااليش نفت تبريز
پتروشيميفناوران
يخارك
پتروشيم 
پتروشيميفجر

بيشترينكاهش

9/3

47251

4/99

35907

4/99

5365

4/99

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

ح .سيمان كردستان

39

-7/14

ح .الكتريك خودرو شرق

929

-5/59

الكتريك خودرو شرق

2218

-4/97

لنتترمزايران

3421

-4/95

ن خزر
سيما 

2636

-4/84

ي پارس
كاش 

3729

ي اكسير
داروساز 

-4/68

3794

-4/67

1609

-4/57

1654

-4/45

شيش ههمدان
ايركاپارتصنعت

شاخص کل

تغییر

بورس داوجونز

25463

-

تاالربینالملل
نیکی ژاپن

22525

-

بورسشانگهای

2740

-

بورساسترالیا

6326/4

-

