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كالم نور
بار خدایا! به تو پناه میبریم ...از اینکه به
یاری ستمگری برخیزیم یا ستمکشیدهای
را تنها گذاریم یا آهنگ چیزی کنیم که ما
را در آن حقی نیست یا از روی بیدانشی
در دانش به سخن پردازیم.
امام سجاد

بازگشت دوباره شاخص بورس
به ارتفاع  ۱۳۰هزار واحد

شاخص بورس در جریان معامالت دیروز بازار
سرمایه  ۲۴۰۴واحد رشد کرد .به گزارش تسنیم،
در جریان دادوستدهای دیروز بازار سرمایه تعداد
ی��ک میلیارد و  491میلیون س��هم و حقتقدم
ب��هارزش  479میلیارد تومان در 110هزار نوبت
مورد دادوس��تد قرار گرفت و ش��اخص بورس با
رشد 2404واحدی در ارتفاع 130هزار و 927
واحد قرار گرفت .شاخصهای اصلی بازار سرمایه
هم دیروز روند مثبتی را پش��ت س��ر گذاشتند
بهطوری که شاخص قیمت (وزنی ـ ارزشی) 705
واحد ،کل (هموزن)  77واحد ،قیمت (هموزن)
 54واحد ،آزاد شناور  2522واحد و شاخصهای
ب��ازار اول و دوم بهترتی��ب 1909و  4131واحد
رش��د کردند .بر اساس این گزارش ،در بازارهای
فراب��ورس ایران هم با معامله  622میلیون ورقه
ب��هارزش هزار و  342میلیارد تومان در  64هزار
نوبت ،آیفکس  18/1واحد رشد کرد و در ارتفاع
1501واحد قرار گرفت.

قطار تهران  -آنکارا
بزودی راهاندازی میشود

موس��وی از راهان��دازی قط��ار گردش��گری
تبری��ز -وان ترکیه خبر داد و گفت :بزودی قطار
تهران -آنکارا نیز راهاندازی میش��ود .میرحسن
موس��وی ،معاون مسافری راهآهن در گفتوگو با
باشگاه خبرنگاران جوان ،با اشاره به راهاندازی قطار
گردشگری سوادکوه ،گفت :خوشبختانه این قطار
مورد استقبال بس��یاری از مردم و مسافران قرار
گرفته و هر پنجشنبه و جمعه مسافران را یک روزه
در مسیر تهران -سوادکوه جابهجا میکند .وی با
اش��اره به اینکه برای شهرهایی از جمله همدان
و زنجان قطار گردش��گری راهان��دازی کردهایم،
گفت :اوایل امسال قطار گردشگری اهواز -تنگه
پن��ج را راهاندازی کردی��م که این قطار هر هفته
مس��افران را جابهج��ا میکند و مورد اس��تقبال
بسیاری از گردشگران قرار گرفته است .موسوی
از راهاندازی مجدد قطار جدید تبریز -وان ترکیه
خبر داد و گفت :در گذشته این قطار گردشگری
به وان ترکیه وجود داشت که متأسفانه به دلیل
مشکالت امنیتی حرکت آن متوقف شده بود اما
با مذاکرات انجام شده با راهآهن ترکیه حرکت این
قطار از سر گرفته ش��د .معاون مسافری راهآهن
افزود :با مذاکراتی که با راهآهن ترکیه داش��تیم
کارهای عمرانی قطار تهران -آنکارا در حال انجام
است و بزودی این قطار راهاندازی میشود .وی از
راهاندازی قطار گردشگری جلفا خبر داد و گفت:
تور یکروزه با همکاری سازمان منطقه آزاد انجام
شده و مسیر جلفا از طریق این قطار گردشگری
میزبان مسافران خواهد بود.
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سهام عدالت

گزارش

قیمت هر کیلوگرم مرغ  11هزار و  100تومان

گرانی نرخ نهادهها به مرغ رسید
گ�روه اقتصادی :همانطور که پیشبینی میشد
رون��د افزایش قیم��ت مرغ آغاز ش��د .یک منبع
آگاه در گفتوگو با باش��گاه خبرنگاران جوان ،از
افزای��ش  500تومانی قیمت مرغ از ابتدای هفته
در ب��ازار خبر داد و گف��ت :امروز قیمت هر کیلو
مرغ زنده در کش��تارگاه  10ه��زار و  100تومان،
توزیع در واحدهای صنفی  10هزار و  250تومان
و خردهفروش��ی  11هزار و  100تومان است .وی
قیمت هر کیلو ران مرغ با کمر را  10هزار و 100
تومان و ران مرغ بدون کمر را برابر با قیمت مرغ
 11هزار و  100تومان اعالم کرد و افزود :همچنین
قیمت هر کیلو سینه با کتف  19هزار ،سینه بدون
کتف  20هزار و فیله مرغ  22هزار تومان اس��ت.
این منبع مطلع کاهش تولید مرغ را دلیل اصلی
افزایش قیمت در هفتههای اخیر دانست و افزود :با
توجه به کاهش تولید و عرضه مرغ به کشتارگاهها،
بدیهی است که مرغداران با نرخهای دلخواه اقدام
به عرضه در بازار کنند .وی قیمت مرغ در بازار را
پیشبینی کرد و گفت :با وجود افزایش عرضه مرغ
از ابتدای ماه جاری ،ناشی از جوجهریزی ماههای
قبل ،پیشبینی میشود قیمت مرغ با روند کنونی
در ب��ازار ادامه یابد .این منب��ع مطلع در پایان در
پاس��خ به این س��وال که آیا عرضه مرغ توس��ط
پشتیبانی امور دام تأثیری بر تعادل قیمت آن در
بازار خواهد داشت؟ تصریح کرد :عرضه مرغ گرم
به قدری نبوده که بتواند بر بازار تاثیرگذار باش��د
و همواره عرضه مرغ منجمد به سبب نبود تقاضا
نمیتواند بر کنترل قیمت تأثیرگذار باشد.
■■ گ�ران ش�دن مرغ ب�ه دلی�ل افزایش نرخ
نهادههای دامی

عضو اتحادیه مرغداران گوشتی کشور گفت:
از ابتدای سال نرخ نهادههای دامی از جمله ذرت
با افزایش  40درصدی ،کنجاله سویا با افزایش70
درصدی و سایر افزودنیها با رشد  300درصدی
در بازار روبهرو ش��ده اس��ت .عظیم حجت ،عضو
اتحادیه مرغداران گوش��تی کشور درباره آخرین
وضعی��ت بازار مرغ اظهار ک��رد :قیمت مرغ طی
یک ماه اخیر به دلیل افزایش هزینههای تولید که
از ابتدای س��ال بر مرغداران وارد شد ،با نوساناتی
در بازار روبهرو شد .وی افزود :از ابتدای سال نرخ
نهادههای دامی با افزایش روبهرو شده و در نهایت
قیمت مرغ در بازار را دستخوش تغییر و تحوالتی
کرده اس��ت .حجت ،قیمت مرغ زنده در اس��تان
تهران را از پایههای اصلی تعیین قیمت در سایر
شهرها دانست و گفت :هماکنون نرخ هر کیلو مرغ
زنده در اس��تان تهران  6هزار و  700تا  7هزار و
مرغ آماده طبخ برای مصرفکننده  9هزار تومان
و  500تا  10هزار و  500تومان است .وی با اشاره
به دالیل تفاوت قیمت مرغ در خردهفروشیهای
سطح شهر بیان کرد :قیمت مرغ در فروشگاههای
مختلف بسته به عواملی نظیر کرایه حمل ،میزان
فروش فروش��گاهها ،اجارهبها و بسیاری از عوامل
دیگ��ر متفاوت اس��ت .عضو اتحادی��ه مرغداران

گوش��تی در پایان قیمت مرغ در روزهای آتی را
پیشبینی کرد و گفت :با بهبود ش��رایط جوی،
تولید روند عادی خ��ود را طی خواهد کرد که با
این وجود انتظار میرود نرخ کنونی مرغ در بازار
تداوم داشته باشد تا مرغداران با چالش جدی در
صنعت مواجه نشوند.

■■ تدبیر دولت برای مرغ

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با اشاره
ب��ه روند نزول��ی قیمت مرغ و تخمم��رغ ،گفت:
خریدهای خوبی در نهادههای دامی انجام شده و
خیال تولیدکنندگان از بابت نهادهها راحت باشد.
محمد یوسفی ،رئیس اتحادیه پرورشدهندگان
مرغ گوش��تی مدتی پیش در برنامه گفتوگوی
 18:30ش��بکه خب��ر درباره تدابی��ر دولت برای
مدیریت بازار محصوالت پروتئینی گفت :در حال
حاض��ر روزانه  5هزار و  500تن مرغ در س��طح
کشور توزیع میشود و مشکلی بابت تامین مرغ
در ب��ازار وجود ن��دارد .وی ادامه داد :قیمت تمام
ش��ده مرغ برای مرغ زنده  6ه��زار و  500تومان
و حداق��ل قیمت مرغ آماده طبخ نی��ز  9هزار و
 200تومان اس��ت ،البته ب��ا یارانهای که از طرف
ش��رکت توزیع و پش��تیبانی ام��ور دام پرداخت
میش��ود با قیمت  8هزار و  100تومان به دست
مصرفکننده میرس��د .این مقام مسؤول افزود:
دولت در قیمت مرغ حداقل  1500تومان یارانه
پرداخت میکن��د و این قیمت واقعی نیس��ت.
یوس��فی با اشاره به مش��کالت مرغداران گفت:
مرغداران از سال  94با گران شدن دان و خوراک
زی��ان دیدهان��د و مطمئن نیس��تند بتوانند دان
مصرفی جوجهها را به قیمت مناسب تامین کنند.
بر اساس این گزارش ،حمید ورناصری ،مدیرعامل
شرکت پشتیبانی امور دام نیز اظهار داشت :طی
هفته گذشته روند نزولی در قیمت مرغ و تخممرغ
داش��تهایم و باید تولیدکنندگان را به ادامه تولید
ترغیب کنیم .وی تاکید کرد :خریدهای خوبی در
نهادههای دامی انجام شده و خیال تولیدکنندگان
از بابت نهادهها و همچنین خیال مصرفکنندگان
از باب��ت می��زان تولید و قیمتها راحت باش��د.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام درباره توزیع
مرغ گرم گفت :توزیع مرغ در کشور به طور روزانه
انجام میشود ،البته قیمت عرضه مرغ از تولید تا
بازار تفاوت زیادی دارد و تولیدکننده سود حداقلی
میبرد .وی افزود :س��تاد تنظیم بازار قیمت مرغ
گ��رم را  8175تومان ب��رای مصرفکننده اعالم
کرده و در تمام میادین تهران عرضه مرغ با همین
قیمت انجام میش��ود .توزیع مرغ منجمد نیز بر
اساس قیمت اعالم شده انجام میشود .ورناصری
قیمت مرغ منجمد دولتی را نیز در تمام میادین
و فروشگاههای زنجیرهای  6750تومان اعالم کرد.
این مقام مسؤول درباره نوسانات مقطعی قیمت
مرغ گفت :قیمت  11هزار تومان واقعی نیست و
قیمت  9660تومان قیمت اعالم شده برای هفته
گذشته بوده است.

شرکتهای فوالدی نیز باید محصوالت خود را در بورس کاال عرضه کنند

افتسبدداراییمشموالن سهامعدالت!

بر اس��اس بخش��نامه وزیر صنعت ،معدن و
تجارت ،کلیه شرکتهای فوالدی باید محصوالت
خ��ود را در بورس کاال با نرخ ارز  ۴۲۰۰تومانی و
کمتر از ارزش واقعی عرضه کنند که این موضوع
موجب کاهش س��ودآوری برخی ش��رکتهای
س��بد س��هامعدالت و در
نتیجه کاهش سود و ارزش
سهام مش��موالن میشود.
حاشیههای حضور و فعالیت
دولت در اقتصاد چه در بحث
مدیریت و مالکیت و چه در
تصویب و وضع قوانین تمامی ندارد .بر این اساس
نمونه این دخالتها و اثرات منفی آن بر اقتصاد
را میتوان در تعیین قیمت دستوری محصوالت
مختلف از جمله فوالدیها مشاهده کرد که در
حال حاضر اثر خود را بر س��بد سهامعدالت که
متعلق به  50میلیون مشمول است نیز گذاشته
است .در این زمینه نگاهی به سبد سهامعدالت
نشان میدهد در حالی در این سبد  49شرکتی،
قیمت محص��والت برخی از این ش��رکتها به
دس��تور دولت به قیمتی پایینتر و با ارز 4200
تومان��ی در بورس کاال عرضه میش��ود که این
موضوع بر س��ودآوری این ش��رکتها و کاهش
آن اثرگذار بوده و موجب ش��ده است از یکسو
سود دریافتی مش��موالن کاهش یابد و از طرف
دیگر کلیت سبد و دارایی مشموالن سهامعدالت
نیز افت کن��د .در این زمینه نیز بتازگی یکی از
اعضای کمیس��یون اقتصادی مجلس گفته ،بر

اساس بخش��نامه وزیر صنعت ،معدن و تجارت
کلیه شرکتهای فوالدی باید محصوالت خود را
در بورس کاال با نرخ ارز4200تومان عرضه کنند
که این موضوع غیرمنطقی به نظر میرسد .به باور
محمد حسننژاد ،مطابق بخشنامه وزیر صنعت
به طور مثال ش��رکتهای
ف��والدی بای��د ورقه��ای
ف��والدی خ��ود را در بورس
کاال با نرخ معقول به فروش
برسانند ،این در حالی است
که این نرخ در بازار آزاد و با
توجه به نرخ جهانی فوالد باالی 5000تومان بوده
و در نهایت فوالد با قیمت هر کیلو 6000تومان
به دس��ت مصرفکننده نهایی میرسد .این در
حالی است که هفته گذشته حدود 300میلیارد
تومان از محل رانت ایجاد ش��ده در بحث فروش
محصوالت فوالدی سود عاید  100نفر شده که
غیرقابل قبول است .این عضو کمیسیون اقتصادی
مجلس تصریح کرد :س��هام ش��رکتهای فوالد
مبارکه و ذوبآهن اصفهان متعلق به سهامداران
سهامعدالت و دولت است ،بنابراین با دستورات
اش��تباه وزارت صنع��ت ،حقوق م��ردم تضییع
میشود .به همین دلیل هفته آینده در مجلس از
وزیر صمت درباره مسائل مربوط به حوزه فروش
محصوالت فوالدی سوال میکنم ،چرا که ادامه
این وضعیت ،به ورشکستگی شرکتهای فوالدی
که سهامشان متعلق به سهامعدالت و مردم است،
منجر میشود.

آب

وزیر نیرو مطرح کرد

ضرورت اصالح تعرفه آب مصارف کشاورزی
وزیر نیرو با اش��اره به اینکه باید مس��أله آب را
واحد ببینیم و از قسمت کردن آن و سپردن هر تکه
به یک دستگاه و بخش و تشدید تقابل دستگاهها
اجتناب کنیم ،گفت :مفهوم سازگاری با کمآبی یکی
از بنیادیترین مفاهیم مدیریت آب و انرژی است.
رضا اردکانیان با تاکید بر اینکه سازگاری با کمآبی و
هر اندیشه و گفتمانی دارای مفاهیم محوری است،
خاطرنشان کرد :مفهوم سازگاری با کمآبی یکی از
بنیادیترین مفاهیم دنیای جدید در مدیریت آب
و انرژی است .وی اضافه کرد:
باید شیوههای خود را تغییر
دهی��م ،چرا که س��ازگاری با
کمآبی این است که بپذیریم
کمآبی همراه تم��دن ایرانی
اس��ت و باید توه��م پرآبی را
کنار بگذاریم .اردکانیان با اش��اره به اینکه با وجود
کمآبی میتوانیم توسعه پایدار برای افزایش کیفیت
زندگی ایرانیان بنا کنیم ،ادامه داد :تامین منابع آب
و انرژیه��ا جدید را بای��د دنبال کنیم و مدیریت
مص��رف و تقاضای منابع موجود اولویت دارد .وی
گفت :تص��ور نکنیم محدودی��ت آب محدودیت
توس��عه اس��ت بلکه محدودیت آب مشوق خرد
جدیدی برای توس��عه است ،پس باید محدودیت
به فرصت تبدیل ش��ود اما برخ��ی فکر میکنند
محدودی��ت آب را باید از بین برد و به فراوانی آب
دست پیدا کرد .به گفته وی ،این مسأله میتواند به
قیمت نابودی سرزمین تمام شود .محدودیت آب را

باید به خردورزی در این حوزه تبدیل کرد که همان
سازگاری با کمآبی است .اردکانیان با تاکید بر اینکه
نظام فعلی تعرفه به نحوی مشوق بدمصرفی است،
تصریح کرد :نظام فعلی تعرفهگذاری آب بویژه در
بزرگترین مصرفکننده آن یعنی بخش کشاورزی
به هیچ عنوان با توسعه پایدار مبتنی بر شناسایی
ارزش ذاتی آب س��ازگار نیس��ت .وزیر نیرو افزود:
پذیرش ضرورت اصالحات در تعرفه آب مصارف
کشاورزی به معنای دست کشیدن از ارائه یارانهها
به بخش کش��اورزی نیست.
عمده کش��ورهای دنیا برای
حفظ سطح مطلوب امنیت
غذایی یارانهه��ای زیادی به
بخش کش��اورزی میدهند
ولی منط��ق یاران��ه بخش
کشاورزی باید مشوق بهرهوری ،بهبود روشهای
کش��ت ،کاهش میزان هدررف��ت آب و انرژی و
کمککننده پایدارس��ازی منابع آب ،خاک و غذا
باش��د .اردکانیان افزود :نظام فعلی قیمتگذاری
آب کشاورزی مشوق چنین دستاوردهایی نیست
و اص�لاح آن نیز به معنای دس��ت کش��یدن از
یارانههای بخش کشاورزی و عدم حمایت از این
بخش نیست .وزیر نیرو تصریح کرد :درست است
که آب شرب و بهداشت بخشی کمی از مصارف
کل آب کشور را تش��کیل میدهد اما ارزش آب
شرب به جهات دیگر قابل مقایسه با سهم آن از
کل مصارف آب نیست.

قیمت(تومان)

تغییر

دالر آمریکا

11000

400

یورو

12205

105

پوند

13656

116

درهم امارات

2914

27

ین ژاپن

966

6

ریالعربستان

2860

30

یوآن چین

1552

12

لیرترکیه

1565

46

دینار کویت

35424

187

دینار عراق

8/8

0/1

دالر کانادا

8/65

87

روبل روسیه

157

1

روپیه هند

153

2

قیمت(تومان)

تغییر

طرح قدیم

3553000

100000

طرح جدید

3946000

90000

نیم سکه

1872000

70000

ربع سکه

941000

30000

سکه گرمي

511000

-

هر مثقال طال

1293000

1000

یک گرم طالی  18عیار

297820

930

یک گرم طالی  24عیار

397390

1230

هر اونس طال

(1194/53دالر)

0/54

هر اونس نقره

(15/02دالر)

0/02

قیمت (دالر)

تغییر

وست تگزاس

67/77

0/44

برنت درياي شمال

73/19

0/42

اوپک

70/6

-

سکه

نفت

بورس
مقدار

تغییر(درصد)

شاخص بورس

130927/7

1/87

بورس تهران
شاخص  30شركتبرتر

6537/7

2/43

شاخص  50شركتبرتر

5718/8

2/12

شاخص بازار اول

95704/5

2/04

شاخص بازار دوم

264345/1

1/59

شاخصصنعت

120014/8

2/07

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينافزايش
ن قائن
ح .سيما 

6988

9/63

حملونقلبينالملليخليجفارس

6020

5/69

فيبر ايران

6226

5/28

پارسخزر

10885

5

نفتسپاهان

21456

5

ع آذرآب
صناي 

2125

4/99

8782

4/99

10253

4/98

2584

4/96

نقائن
سيما 
خدماتانفورماتيك
بيمه دانا

بيشترينكاهش

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

ح .الكتريك خودرو شرق

531

-10

فنرسازيزر

951

-5/37

ي پارس
دود ه صنعت 

6315

-4/99

الكتريك خودرو شرق

1801

-4/96

پگاهآذربايجانغربي

3576

-4/92

مهندسينصيرماشين

2648

كنترلخوردگيتكينكو

-4/37

8660

-4/2

2719

-3/96

2845

-3/82

ي نسوز پارس
فرآوردهها 
ايرانارقام

شاخص کل

تغییر

بورس داوجونز

25188

-36

تاالربینالملل
نیکی ژاپن

22356

499

بورسشانگهای

2781

-5

بورساسترالیا

6386/2

44/9

