
روز ش�نبه وزير جهادكش�اورزي وع�ده داد 
قيمت تخم م�رغ ط�ي دو روز آين�ده كاهش 
مي ياب�د. طب�ق وع�ده كاظ�م خ�اوازي، 
روزدوش�نبه قيمت هر كيلو تخم مرغ بايد از 
۴۰هزار تومان به ۱۴ه�زار و ۵۰۰ تومان كاهش 
مي يافت، اما نه تنها قيمت ارزان نش�د، بلكه 
اندازه تخم مرغ ها نيز كوچك شد و آب رفت. 

ط��ي دو روزگذش��ته قيمت هر ش��انه تخم مرغ 
بين ۳۸ تا ۴۰ه��زار تومان به فروش رس��يد، اما 
تخم مرغ هاي عرضه ش��ده هم��ه در اندازه هاي 
كوچك تر از حد نرمال بود و اين روند تا روزگذشته 

نيز ادامه داشت. 
فروش��ندگان در پاس��خ به اعتراض مش��تريان 
مي گويند كه وعده دولت را ج��دي نگيريد، اگر 
االن خريد نكنيد، ممكن است فردا گران تر شود! 
آسيب شناس��ي رس��انه ها در چند روزگذش��ته 

درخص��وص دالي��ل افزاي��ش قيم��ت م��رغ و 
تخم مرغ حاكي از آن اس��ت كه متولي��ان بازار و 
توليد پيش بيني درس��تي از نياز بازار به نهاده ها 
نداش��ته اند و نتوانس��تند ارز مورد نياز واردات را 
تأمين كنند. حال كه توليد با مشكل مواجه شده، 

به دنبال مقصر مي گردند. 
به عبارت ديگر هنوز مشخص نيست واردكنندگان 

انحصاري مقصرند يا بانك مركزي. 
 به گفته فعاالن بازار ۸۰ درصد هزينه مرغداري ها 
در توليد مرغ و تخم مرغ براس��اس قيمت س��ويا 
تعيين مي ش��ود. اكنون كه به دلي��ل تحريم ها 
واردات سويا بسيار كاهش يافته و واسطه ها حاضر 
به فروش سويا به كشور ما نيستند، كلزا و دانه هاي 
روغني مي  تواند جايگزين س��ويا باشد، اما قيمت 
كلزا نيز در ماه هاي اخير از 2 هزار و ۸۰۰ تومان به 
۸ هزار و 5۰۰ تومان در بازار آزاد رسيده است. اين 
قيمت ها در حالي است كه نرخ مصوب آن حدود 

2 هزار و ۶5۰ تومان مي باش��د كه اخيراً در ستاد 
تنظيم بازار تعيين شده است. 

مرغداران مي گويند با توجه به نابس��اماني هايي 
ك��ه در توزي��ع و واردات نهاده ها اتف��اق افتاده، 
كنترل قيمت ها از س��وي دولت ب��ه زيان توليد 
بوده و با ادامه اين روند بسياري از توليدكنندگان 
مرغ هاي گوشتي و تخمگذار از چرخه توليد حذف 
مي ش��وند چراكه دولت براي توجيه بي تدبيري 
خود در واردات به موقع نهاده هاي دامي و طيور و 
ناتواني وزارت جهاد كشاورزي و وزارت صمت در 
چانه زني براي گرفتن ارز از بانك مركزي موجب 
آشفته شدن بازار توليد مرغ و تخم مرغ شده است. 
از اين رو براي پوش��اندن ضعف خ��ود در تنظيم 
بازار، پشت درهاي بسته براي صنعت مرغداري 
تصميم گيري و نرخ هاي مص��وب را براي مرغ و 
تخم مرغ تعيين مي كنند كه با واقعيت هاي بازار و 

قيمت هاي نهاده ها منطبق نيست. 

فع��االن بازار ب��ا انتق��اد از سياس��ت هاي دولت 
درخصوص صنعت مرغ مي گويند: »با وعده هاي 
ارزاني در روزهاي آتي يا دس��تكاري قيمت ها و 
اعالم نرخ مصوب نمي ش��ود، آشفته بازاري را كه 
در صنعت م��رغ و تخم مرغ به وجود آمده، س��رو 

سامان داد.«
مرغداران با اشاره به اينكه ادامه اين روند ممكن 
است واردات آزاد شود، معتقدند: »بيم آن مي رود 
بسياري از توليدكنندگان به زودي از چرخه توليد 
حذف و واردكنندگان مرغ و تخم مرغ جايگزين 

توليدكنندگان شوند.«
  سويا از نهاده هاي دامي حذف مي شود 

 يوسفي دبير انجمن توليدكنندگان مرغ معتقد 
اس��ت كه به دليل مش��كالت تأمي��ن و واردات 
نهاده ه��اي طيور، س��ويا باي��د از جي��ره غذايي 
مرغ ها حذف ش��ود و كلزا  مي تواند جايگزين آن 
باشد، به ش��رطي كه با قيمت مناسب در اختيار 

توليدكنندگان قرار گيرد. 
وي تأكي��د مي كند:»مردم تص��ور مي كنند كه 
مرغ ها در مدت ۴5روز با داروهاي هورموني رشد 
مي كند، در حالي كه در ح��ال حاضر هورمون ها 
گران تر از قيمت ه��ر كيلو مرغ اس��ت و مرغدار 

مجبور است شكم مرغ را با سويا يا كلزا پر كند.«
 يوس��في مي افزايد: »دولت باي��د فكري به حال 
توليدكنن��دگان كند، چراكه وعده ه��اي ارزاني 
و قيمت هاي مصوب شكس��ت خورده و راهگشا 

نيستند.«
يوسفي مي گويد: »وقتي وزير جهاد كشاورزي 
قول مي دهد كه ت��ا دو روز آينده قيمت تخم 
مرغ ارزان مي شود، مردم را با توزيع كنندگان 
درگير مي كن��د، چراك��ه آنها انتظ��ار دارند 
تخم مرغ را كيلوي��ي ۴ ه��زار و 5۰۰ تومان 
خريداري كنند، در حالي كه توزيع كنندگان و 
فروشندگان تابع توليدكنندگان و قيمت هاي 

بازار هستند.«
فعاالن بازار خواستار شفاف سازي ميزان تخصيص 
ارز واردات نهاده هاي دامي ازسوي بانك مركزي 
هستند و معتقدند كه بايد مشخص شود آشفتگي 
بازار به دليل عدم تخصيص ارز است يا كم كاري 
واردكنندگان انحصاري نهاده هاي دامي و طيور؛ 
چراكه دو وزارتخانه جهاد و صمت پاس��خگوي 
توليدكنندگان نيس��تند و توپ را به زمين بانك 

مركزي انداختند.
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وعده ارزاني وزير تحقق نيافت، تخم مرغ ارزان نشد  
طعنه فروشندگان به مشتريان: االن نخريد، فردا گران تر مي شود!

ذره بين اوپك روي ليبي
اوپ�ك و متحدان�ش ب�ه دقت ب�ه نظ�اره تالش ه�اي ليب�ي براي 
از س�رگيري توليد نف�ت نشس�ته اند و پيش از هرگونه واكنش�ي 
بايد از پايداربودن روند توليد اين كش�ور اطمين�ان حاصل كنند. 
به گزارش ايسنا، ليبي از مش��اركت در توافق كاهش توليد نفت اوپك 
و متحدانش معاف بوده اس��ت. با اين حال از سرگيري توليد نفت ليبي 
ساير توليدكنندگان اين گروه را وادار خواهد كرد براي تقويت قيمت ها، 

توليدشان را به ميزان بيشتري كاهش دهند. 
قيمت هاي نفت روزدوشنبه تحت تأثير احتمال بازگشت نفت ليبي به 
بازار كه از ژانويه تقريباً متوقف شده بود و  افزايش موارد ابتال به ويروس 
كرونا در جهان ريزش چشم گيري پيدا كرد.  س��ه منبع آگاه در اوپك 
اظهار كردند: براي ارزيابي اين وضعيت به زمان نياز اس��ت.  يكي از اين 
منابع آگاه به رويترز گفت: در مرحله فعلي، ما بايد مدتي نظاره كنيم، اما 

بازار به عوامل منفي سريع تر واكنش نشان مي دهد. 
يك نماينده ديگر اوپك گفت: اين سازمان توليد نفت ليبي را با جديت 
زير نظر دارد، در حالي كه منبع سوم گفت: توليد نفت ليبي مايه نگراني 
كمتري در مقايس��ه با ضعيف ش��دن دوباره تقاضا به دليل دور جديد 
قرنطينه مقابله با شيوع ويروس كروناست. مسئله اصلي نحوه واكنش 
دولت ها به كوويد -۱۹ در چند ماه آينده خواهد بود.  شركت ملي نفت 
ليبي روز شنبه وضعيت فورس ماژور بنادر و تأسيسات نفتي كه به نظر 
مي رس��د از نظر امنيتي مش��كلي ندارند را رفع كرد، اما اعالم كرد در 
تأسيساتي كه نيروهاي مسلح حضور دارند وضعيت فورس ماژور به قوت 
خود باقي خواهد ماند.  دو مهندسي كه در الشراره كار مي كنند، اظهار 
كردند: پس از رفع محدود وضعيت فورس ماژور از س��وي شركت ملي 
نفت ليبي، كارگران ميدان نفتي الش��راره كه بزرگ ترين ميدان نفتي 
ليبي است، فعاليت شان را از س��رگرفته اند. آمار رفينيتيو آيكان نشان 
مي دهد كه يك نفتكش از نوع س��وئزمكس در حال حركت به س��مت 

پايانه الحريقه ليبي است. 

از سرگيري صعود طال پس از ريزش
قيمت طال در معامالت روزگذشته بازار جهاني در مواجهه با عوامل 
متضاد شامل نگراني ها نسبت به افزايش موارد ابتال به كوويد - ۱۹ 
و قوي ترشدن ارزش دالر امريكا، در بازه محدودي نوسان داشت. 
به گزارش ايس��نا، بهاي معامالت ه��ر اونس طال ب��راي تحويل فوري 
۰/۱ درصد افزايش يافت و به هزار و ۹۱۴ دالر و 2۸ سنت رسيد. بهاي 
معامالت اين بازار روز دوشنبه بيش از ۳درصد ريزش كرده و به هزار و 

۸۸2 دالر و ۷۰ سنت رسيده بود كه پايين ترين قيمت از ۱2اوت بود. 
در بازار معامالت آتي امريكا، هر اونس طال با ۰/5 درصد افزايش، به هزار 
و ۹۱۹ دالر و ۷۰ سنت رس��يد. بهاي معامالت اين بازار روزگذشته 5۱ 
دالر و 5۰ س��نت معادل 2/۶ درصد كاهش يافت و در هزار و ۹۱۰ دالر 
و ۶۰ سنت بسته شد.  صعود دالر امريكا در اوايل معامالت، از جذابيت 
س��رمايه گذاري در طال كاس��ت. دالر قوي تر طال را ب��راي خريداران 
غيرامريكاي��ي گران تر مي كن��د.  مارگارت يانگ، استراتژيس��ت ديلي 
فاركس در اين باره گفت: طال اكنون به دالر امريكا در مقايسه با هر عامل 
ديگري حساسيت بيش��تر پيدا كرده و در كوتاه مدت ممكن است طال 
براي حفظ صعودش در باالي مرز هزار و ۹۰۰ دالر به سختي تالش كند 
و اگر به پايين هزار و ۹۰۰ دالر سقوط كرد، راه براي نزول بيشتر اين فلز 
ارزشمند هموار مي شود.  در اين ميان، عاملي كه از قيمت طال پشتيباني 
كرد، نگراني ها نسبت به قرنطينه هاي جديد در اروپا بود كه ممكن است 
در نتيجه افزايش جديد موارد ابتال به ويروس كرونا اعمال شود. ترديدها 
نسبت به احياي اقتصادي سريع هم س��رمايه گذاران را از دارايي هاي 

پرريسك دور نگه داشته است. 
قيمت طال از ابتداي س��ال 2۰2۰ تاكنون تحت تأثير اقدامات محرك 
مالي بانك هاي مرك��زي جهان براي مقابله با تبعات اقتصادي ش��يوع 

ويروس كرونا، حدود 2۶درصد رشد كرده است. 

بيت كوين كمتر از ۱۰ هزار دالر مي شود 
عق�ب  آس�تانه  در  مج�دداً  كوي�ن  بي�ت  ارزش 
گرف�ت.  ق�رار  دالري  ه�زار   ۱۰ كان�ال  از  رفت�ن 
به گزارش سي ان بي سي، غلبه جو نااميدي روي معامله گران و ريزش 
شديد شاخص هاي بورسي و طال باعث شد تا فشار عرضه در معامالت 
ارزهاي ديجيتالي باال برود و بيت كوين با عقب نشيني از كانال ۱۱ هزار 
دالري، در يك قدمي عقبگ��رد به زير ۱۰ هزار دالر ني��ز قرار گيرد. در 
معامالت ارزي، بي��ت كوين با ثبت ري��زش ۳/۴۷ درصدي به ۱۰ هزار 
و ۴۱۸ دالر رس��يد.  هر چند برخ��ي از منابع از پيش��رفت هاي جديد 
دارويي در مقابله ب��ا كرونا خبر داده اند، با اين حال ش��مار مبتاليان به 
كرونا در جهان بار ديگر روندي صعودي به خود گرفته است و بسياري 
از كارشناسان نگران بروز موج دوم همه گيري به صورت جهاني در پاييز 
هستند. تاكنون بيش از ۹۶۰ هزار نفر در سراسر جهان جان خود را بر 
اثر ابتال به كوويد- ۱۹ از دس��ت داده اند و بيم افزايش محسوس شمار 

قربانيان با تشديد روند فعلي وجود دارد. 
ميكا ارستلينگ، تحليلگر ارزهاي ديجيتالي در مؤسسه  »جي اس آر« 
گفت: بازار به شدت نگران خبرهاي مربوط به كرونا، تنش هاي بين امريكا 
و چين و زمانبر بودن عرضه واكسن است. صعود ارزهاي امن نظير طال 
در معامالت اخير، معامله گران بيت كوين را به اين نتيجه رس��انده كه 
دارايي هاي امن در حال حاضر مقصد جذابي در مقايسه با بازار ارزهاي 
ديجيتالي هس��تند.  البته ريزش قيمت ها در ب��ازار ارزهاي ديجيتالي 
محدود به بيت كوين نبود و قيمت بس��ياري از ارزهاي ديجيتالي ديگر 
نزولي بود؛ به گونه اي كه اتريوم با ۶/۷5درصد كاهش به ۳۴۱/5۳دالر، 
بيت كوين كش با ۴/۱۶درصد ريزش ب��ه 2۱۳/۴۳دالر، اليت كوين با 
۶/۴۷درصد كاهش به ۴۳/۳2دالر، مونرو با ۳/۳ درصد عقب نش��يني 
ب��ه ۸۷/۷۴دالر، دش با 5/۴۱درص��د ريزش ب��ه ۶۶/۰2دالر، زدكش 
ب��ا ۴/۰۶درصد كاهش ب��ه 5۳/۱۸دالر و ميكر ب��ا ۳/۳۶ درصد افت به 

۴۴۶/۸۹ دالر رسيد. 

تجارت نفت دشوارتر مي شود
پس از نوسانات ش�ديد بازار نفت در نيمه اول س�ال 2۰2۰ كه سود 
زيادي را روانه جيب ش�ركت هاي بازرگاني كرد، بازار در نيمه دوم 
سال از واقعيت هاي پيرامون بحران كوويد - ۱۹ ضعيف شده است. 
به گزارش رويترز، عرضه پايين تر نفت پس از اجراي كاهش توليد گروه 
اوپك پالس و تقاضاي ضعيف براي س��وخت، تحركات قيمت را كمتر 
كرده اس��ت.  راس��ل هاردي، مديرعامل ويتول كه بزرگ ترين شركت 
بازرگاني جهان اس��ت، به رويترز گفت: اگر به نقدينگي بازار، معامالت 
كاغذي، حجم معامالت بازار آتي ICE يا سواپ گازوييل يا سوخت جت 
نگاه كنيد، همه سه ماهه دوم بسيار فعاليت داشتند، اما به نظر مي رسد 
فعاليت ها در سه ماهه سوم كاهش پيدا كرده است. آيا به اين دليل است 
كه بازار خسته ش��ده و به مدت طوالني در محدوده ۴۰دالر گير افتاده 
اس��ت، زيرا همه از خانه كار مي كنند يا تقاضا براي نفت به ميزان قابل 
توجهي كمتر از سابق است؟ شركت هاي بازرگاني نفت مسير مبهمي را 
مشاهده مي كنند، زيرا اقتصاد جهاني پس از بهبود سريعي كه پيدا كرد، 
دچار كندي شده است. امريكا و هند با افزايش شيوع بيماري مبارزه و 
همزمان اقتصادهاي بزرگ اروپايي موج دوم شيوع ويروس كرونا را تجربه 

مي كنند كه ممكن است به قرنطينه ملي منتهي شود. 
براي نخستين بار در سال هاي اخير، شركت هاي بازرگاني بزرگ افزايش 

حجم تجارت نفت در پايان سال را تجربه نخواهند كرد. 
مديرعامل ويتول گفت: روش��ن اس��ت كه حفظ حجم كسب و كار 
دش��وار اس��ت، زيرا نفت كمتري در بازار وجود دارد و نفت كمتري 

توليد مي شود. 

رئي�س كميته اص�الح س�اختار بودجه گفت: 
حكم الزام دولت به تعريف شناس�ه پرداخت 
و پرداخت ب�ه ذي نفع نهاي�ي مهم ترين بحث 
در اص�الح ش�كلي بودجه اس�ت ك�ه موجب 
ش�فافيت باالي بودج�ه خواهد ش�د. به اين 
صورت تم�ام پرداخت هاي دول�ت از خزانه به 
دس�تگاه ها با پول نقد ديگر انجام نمي ش�ود. 

محسن زنگنه در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به  
اعالم وصول طرح احكام كلي بودجه سال۱۴۰۰ 
هيئت رئيس��ه مجلس گفت: جمع بن��دي ما در 
كميته اص��الح س��اختار بودجه بع��د از بحث و 
بررسي ها، تدوين طرح احكام كلي بودجه ۱۴۰۰ 
با حدود ۱۳حكم بود كه البته برخي از اين احكام 

قابليت تبديل به يك قانون مجزا را دارند. 
نماينده مردم تربت حيدريه در مجلس ادامه داد: 
ما بعد از صحبت با دكتر قاليباف رئيس مجلس، 
سازمان برنامه و بودجه و اعضاي كميسيون برنامه، 
بودجه و محاسبات به اين نتيجه رسيديم كه اگر 
بحث اصالح س��اختار را در روند قانونگذاري قرار 
دهيم با توجه طرح ها و لوايح در نوبت بررسي در 
صحن احتماالً مجلس نتوان��د در موعد مقرر اين 
احكام را در اختيار دولت قرار دهد تا آنها در بودجه 

۱۴۰۰ اعمال كنند. 
رئيس كميته اصالح ساختار بودجه مجلس اظهار 

كرد: براس��اس اين حكم پول ب��ه ذي نفع نهايي 
پرداخت مي شود و ديگر پول وارد دستگاه ها و بعد 
استانداري ها و شهرستان ها و... نمي شود، پيش از 
اين بحث انحراف از بودجه هم به وجود مي آمد، اما 
اكنون با تصويب اين حكم پرداخت ها مطابق يك 
شناسه به حساب دستگاه ها واريز مي شود و بعد 
از آن هم به راحتي به اطالعات الزم در اين مورد 

مي توان دست پيدا كرد. 

وي درباره حكم ديگري مبني بر تس��ويه خوراك 
تحميلي ش��ركت هاي دولتي به غيردولتي گفت: 
كميته اصالح س��اختار بودجه در اين بخش هم 
ش��ركت هاي غيردولتي از جمله پااليش��گاه ها را 
ملزم كرده كه ضمانت نامه بانكي در قبال تحويل 
خوراك خود ارائه دهند ك��ه اين موضوع موجب 
مي شود، بش��كه نفت تبديل به عدد و رقم  شود و 
اين گونه امكان نظارت و ايجاد ش��فافيت بيشتر 

مي ش��ود.  رئيس كميته اصالح س��اختار بودجه 
مجلس با اش��اره به حكمي در بحث شركت هاي 
دولتي هم اظهار كرد: ما افزايش هرگونه پرداختي 
و حقوق را در شركت هاي دولتي بيش از مصوبه 
ش��وراي عالي كار ممنوع كرده ايم، متأسفانه اين 
ش��ركت ها اخيراً از مصوب��ه افزايش 5۰درصدي 
هيئت دولت نهايت اس��تفاده را انج��ام داده اند و 
براين اساس بار ديگر شاهد پرداخت حقوق هاي 

نجومي در شركت هاي دولتي هستيم. 
زنگنه با بيان اينكه فراهم ك��ردن امكان نظارت 
برخط مجل��س و ديوان محاس��بات ب��ر فرآيند 
تخصيص و اج��راي بودجه يكي ديگ��ر از احكام 
اصالح ساختار بودجه است، اظهار كرد: سازمان 
برنامه و بودجه موظف به ايجاد ش��رايطي اس��ت 
كه ديوان محاس��بات بتواند به صورت برخط بر 
فرآيند اجرا و تخصيص بودج��ه نظارت كند كه 
با وجود تعريف شناس��ه اين موضوع امكان پذير 

خواهد بود. 
رئيس كميته اصالح ساختار بودجه مجلس تأكيد 
كرد: تالش مي كنيم تا طي اين هفته طرح احكام 
بودجه ۱۴۰۰ از س��وي هيئت رئيسه مجلس به 
كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات ارجاع شود 
تا در روز يك ش��نبه هفته آينده اين كميس��يون 
نظر خود را اعالم و بعد از آن با يك مكانيسمي در 

صحن بررسي و تصويب شود. 

جزئيات جديد  طرح تغيير ساختار بودجه اعالم شد
حقوق هاي نجومي دوباره در شركت هاي دولتي پرداخت مي شود

   گزارش 2

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

3752536025گسترشصنايعوخدماتكشاورزي
5100023595بيسكويتگرجي

13651017860سيمانفارس
740009250بورسكااليايران
919807490سيمانآرتااردبيل
201801350سيمانسپاهان

667905280فراوردههاينسوزايران
513904050البراتوارداروسازيدكترعبيدي

766503650نوشمازندران
15750750توسعهشهريتوسگستر
924104400سرمايهگذاريشفادارو

31882015180صنايعشيمياييسينا
23574011220پارسالكتريك
556902650دادهپردازيايران

22613010760سايراشخاصبورسانرژي
311101480گسترشنفتوگازپارسيان

570602710سرمايهگذاريساختمانايران
558302650پمپسازيايران

307601460پااليشنفتاصفهان
351901670كاشيسعدي

472102240البراتوارداروسازيدكترعبيدي
303501440سرمايهگذاريبهمن

406901930پااليشنفتبندرعباس
7590360گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو

272101290پااليشنفتتهران
211101000زامياد

534602540شيميداروئيداروپخش
20080950گروهبهمن
535002540نيروكلر

1449806900معدنيامالحايران
13330630پارسخودرو
427702030سيمانخزر

384001820لولهوماشينسازيايران
18040850س.نفتوگازوپتروشيميتأمين

13800650سرمايهگذاريرنا)هلدينگ
365701740البرزدارو

376101930صنعتيبهشهر
12150570سرمايهگذاريمسكنشمالشرق

532602530توليديفوالدسپيدفرابكوير
318401510ايراندارو

687903270صنايعالستيكيسهند
956904550نفتپارس

1016704840لنتترمزايران
437402080س.صنايعشيمياييايران

10810510سايپاآذين
15460730سرمايهگذاريپرديس

9870470گلوكوزان
2085909930باما

483302300پااليشنفتتبريز
609202900توسعهمعادنرويايران

714203400كشتوصنعتچينچين
291301380فوالدآلياژيايران
9330440ليزينگرايانسايپا

1521607240صنايعخاكچينيايران
432002050گروهمديريتسرمايهگذارياميد

484002300قندنيشابور
17280820كاشيوسراميكحافظ

237901130سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي
365701740ايركاپارتصنعت

1014104820شيرپاستوريزهپگاهخراسان
7570360صنايعريختهگريايران

429502040افست
714703400فراوردههاينسوزايران

527501270مارگارين
252101200داروسازيامين

319701520تأمينسرمايهلوتوسپارسيان
488902320قندهكمتان

2008809540مليسربورويايران
417901990مهندسينصيرماشين

486002310شيشههمدان
314201000سرمايهگذاريپارستوشه

16670790سرمايهگذاريغدير)هلدينگ
1505507160پارسسرام

412101960صنايعآذرآب
670203190ايرانترانسفو

17350820بيمهالبرز
378501800داروسازيكوثر
375901790فوالدخوزستان

17750840فوالدمباركهاصفهان
273901300سرمايهگذاريگروهتوسعهملي

358101700كارخانجاتقندقزوين
230701090معدنيوصنعتيچادرملو

16350440سيمانايالم
17830840توسعهمعادنوفلزات

289101370سرمايهگذاريمليايران
495002350توسعهمعدنيوصنعتيصبانور

11980570پارسمينو
323601540مليصنايعمسايران

11650550سالمين
13700650بانكسينا

503502310آهنگريتراكتورسازيايران
281901340سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

730001740پارسسويچ
1190305660خوراكدامپارس

432202050لعابيران
14910710ليزينگخودروغدير

304001440توريستيورفاهيآبادگرانايران
1178305610الميران

248701180سامانگستراصفهان
328801560كابلالبرز

331901480الكتريكخودروشرق
333501580كاشيالوند

517802460پرداختالكترونيكسامانكيش
466702220گروهمپنا)سهاميعام(

13350630مهركامپارس
448602130فجرانرژيخليجفارس

3200150بانكتجارت
8540400س.ص.بازنشستگيكاركنانبانكها

14800700محورسازانايرانخودرو
3430160بانكصادراتايران
236501120گروهداروييبركت

672703200ايرانارقام
924704400پتروشيميخراسان

737002620نيروترانس
444302110فرآوردههاينسوزآذر

22400870كارتاعتباريايرانكيش
14770700فيبرايران

824103920پديدهشيميقرن
55200026280معدنيدماوند

303201440سرمايهگذاريشاهد
307001440سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ

561402670صنايعپتروشيميكرمانشاه
268301270توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ

354101680ماشينسازينيرومحركه
9210430سرمايهگذارينيرو

625002700توليدمواداوليهداروپخش
214201020سرمايهگذاريصدرتامين
19120910فوالدكاوهجنوبكيش

331101570بينالملليمحصوالتپارس
376701790نوردآلومينيوم

401801910توليديكاشيتكسرام
350701190قندلرستان

15060710تأمينسرمايهاميد
586802280مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر

9220430حملونقلبينالملليخليجفارس
11820560بينالملليتوسعهساختمان

1417006740دشتمرغاب
273001300آلومينيومايران

16150330بانكخاورميانه
6280570صنايعريختهگريايران

535202540بيسكويتگرجي
485602310پاكسان

584602780فوالداميركبيركاشان
447401810معادنبافق

40000800گلتاش
388201840توليدمحورخودرو

15300520ليزينگصنعتومعدن
641903050پتروشيميخارك
246401170حملونقلتوكا

2089809950پتروشيمينوري
1129105340قندثابتخراسان

1021704860صنايعجوشكابيزد

رئيس هيئ�ت مديره انجمن صنف�ي گاوداران 
با تأكي�د بر لزوم ح�ذف ارز دولت�ي از واردات 
نهاده ه�اي دام�ي گفت: ش�ركت پش�تيباني 
ام�ور دام، قيمت خري�د گوش�ت از دامداران 
را ب�ه ۷2ه�زار و ۵۰۰ توم�ان افزاي�ش داد. 
س��يداحمد مقدس��ي در گفت وگو با مهر درباره 
آخرين وضعيت بازار نهاده هاي دامي اظهار داشت: 
مسئوالن وعده داده اند كه در اين زمينه تدابير الزم 
را به كار بگيرند و قرار است اتفاقات جديدي در اين 
حوزه رخ دهد، ضمن اينكه ايرادات سامانه بازارگاه 
نيز رفع ش��ده و بايد ديد كه مجموع اين اتفاقات 
چه نتيجه اي طي روزهاي آينده خواهد داش��ت. 
وي با بيان اينك��ه دولت نمي توان��د ۱۰۰درصد 
نهاده هاي مورد نياز صنع��ت دام و طيور را تأمين 
كند، گف��ت: تاكن��ون دولت موفق ش��ده حدود 
55درصد نهاده هاي دام و طي��ور را تأمين كند و 
نصف نياز تأمين نشده كه اين مسئله باعث ايجاد 
كمبود و بروز چالش در بازار نهاده هاي دامي شده 
است.  مقدس��ي با انتقاد از اصرار مسئوالن براي 
تداوم تخصيص ارز ۴ هزار و 2۰۰توماني به واردات 

نهاده هاي دامي گفت: اگر ما سويا را با ارز آزاد وارد 
كنيم، برايمان ارزان تر از قيمتي تمام مي شود كه 
در حال حاضر از ب��ازار مي خريم. به عبارت ديگر، 
اگر سويا با ارز آزاد وارد شود نهايتاً ۱۳ هزار تومان 
تمام مي ش��ود در حالي  كه هم  اكنون قيمت اين 
نهاده در بازار ۱5 هزار تومان اس��ت.  وي تصريح 
كرد: بنابراين دولت بايد اقدام به حذف ارز ۴ هزار و 
2۰۰ توماني از واردات نهاده هاي دامي كند چراكه 
اين روند به شدت به توليد آسيب زده و در صورت 
تداوم، باعث ورشكستگي و نابودي توليد مي شود.  
رئيس هيئت مديره انجمن صنفي گاوداران گفت: 
پيش از اين شركت پشتيباني امور دام اعالم كرده 
بود هر كيلوگرم گوش��ت بدون استخوان گوساله 
را به ص��ورت كارتني ۷۰ هزار توم��ان خريداري 
مي كند كه ب��ا اعتراضات انجام ش��ده از حدود دو 
هفته پيش اين رقم را به ۷2 ه��زار و 5۰۰ تومان 
تغيير داده اس��ت اما اين رقم منصفانه و معقولي 
نيست، چراكه اگر دولت بخواهد همين نوع گوشت 
را با همين شرايط وارد كند، كمتر از ۹۰ هزار تومان 

براي دولت تمام نمي شود. 

افزايش قيمت خريد توافقي گوشت 
      خبر

 بازار س�رمايه كه به نظر مي رسيد به تعادل 
رس�يده و با صعوده�اي چش�مگير مجدداً 
وارد كانال يك ميلي�ون و ۷۰۰ هزار واحدي 
ش�ده بود، دوب�اره رون�دي نزولي ب�ه خود 
گرفته و روز گذش�ته به كان�ال يك ميليون 
و ۵۰۰ هزار واح�د عقبگرد ك�رد. اتفاقي كه 
ي�ك تحليلگر ب�ازار س�رمايه آن را منطقي 
نمي دان�د و بر اين باور اس�ت ك�ه بايد ترس 
موجود در بازار به سمت منطق و تحليل برود. 
روزبه شريعتي در گفت وگو با ايسنا با اشاره به 
جلسه سه هفته پيش مجلس شوراي اسالمي 
با فعاالن بازار س��رمايه اظهار كرد: فعاالن بازار 
سرمايه در اين جلسه راهكارهايي براي تعادل 
بخشي بازار مطرح كردند، اما فعاًل خبري نشده 
اس��ت؛ مگر اينكه در مرحله بررس��ي توس��ط 
كميس��يون ها باش��د.  وي با تأكيد بر اينكه با 
حمايت زباني براي بازار س��رمايه اتفاق مثبتي 
نمي افتد، گفت: بازار در تيرم��اه با قيمت هاي 
جهاني ك��ه ۳۰ درصد پايين ت��ر از قيمت هاي 
كنوني ب��ود، ب��ا دالر نيمايي ك��ه در محدوده 

۱۷هزار تومان و دالر بازار آزاد كه حدود 2۰ هزار 
تومان بود پر شتاب جلو مي رفت، اما اين روزها 
با توجه به قيمت دالر بازار آزاد و دالر نيمايي و 
افزايش قيمت هاي جهاني به اين ش��كل رو به 

كاهش است. 
اين تحليلگر بازار س��رمايه با اشاره به وضعيت 
بازارهاي موازي، ابراز كرد: با اين شرايط بازارهاي 
موازي انتظ��ار نمي رود بازار س��رمايه با بحران 
مواجه شود. متأس��فانه جو ترس در بازار وجود 
دارد. بايد ترس از بازار به سمت منطق و تحليل 
برود. هيچ دليلي ندارد سهمي كه بي دليل رشد 
كرده بود و سهم هاي با پش��توانه و سودده نيز 
در كنار هم در صف فروش باش��ند.  ش��ريعتي 
ادامه داد: از سوي ديگر نبايد به بازار از صندوق 
توسعه ملي يا منابع ديگر پول تزريق كرد. عوامل 
واقعي بايد به بازار كمك كند. مهم ترين عامل 
مي تواند تجديد ارزيابي دستوري و اجبار تجديد 
ارزيابي شركت ها باشد. بايد اجبار شود كه همه 
شركت ها دارايي هاي ثابت خود را هر سه تا پنج 

سال يك بار تجديد ارزيابي كنند. 

ترس در بازار سهام بايد به سمت تحليل برود

بهناز قاسمي
  گزارش  یک


