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تداوم روند رشد؛
بورس وارد کانال 124 هزار واحدی شد

 ش��اخص بورس در نخستین روز هفته سوم مرداد 
با 401 واحد رشد به جایگاه 124 هزار و 352 واحدی 

صعود کرد.
نماگر بازار سرمایه که در ساعات آغازین کار بورس 
با معامالتی منفی روبه رو بود و روندی کاهشی داشت، 
با بازگشایی نمادهایی مانند پتروشیمی پارس به یکباره 
روندی صعودی یافت و به کانال 124 هزار واحدی وارد 
شد. اگرچه، پرونده پایان معامالت با رشد 401 واحدی 
بسته شد، اما فضای حاکم بر بازار بورس، محافظه کارانه 
بود و برخی کارشناسان معتقدند که برای روزهای آتی 

باید منتظر تعدیل و اصالح شاخص بود.
احتمال آزادی ش��رکت های پتروشیمی و فلزی در 
فروش ارز صادراتی در بازار ثانویه س��امانه نیما، چش��م 
انداز مثب��ت ترمیم تیم اقتصادی دول��ت، اخبار مثبت 
سیاس��ی و ادامه نوس��ان نرخ ارز از عوامل تاثیرگذار در 
رشد شاخص هستند. همچنین در معامالت دیروز یک 
میلیارد و 958 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به 
ارزش هفت هزار و 80 میلیارد ریال در 128 هزار و 768 
نوبت داد و س��تد شد. بررسی ش��اخص های اصلی بازار 
س��رمایه نشان می دهد شاخص قیمت )وزنی - ارزشی( 
که در آن ارزش سهام شرکت های بزرگ اثر بیشتری بر 
ش��اخص می گذارد، 117 واحد رشد کرد و شاخص کل 
)هم وزن( که در آن ارزش و وزن همه شرکت های بزرگ 
و کوچک در محاسبه شاخص کل، یکسان در نظر گرفته 

می شود، 153 واحد کاهش یافت.
ش��اخص قیمت )هم وزن( نیز 108 واحد افت کرد، 
این شاخص بیانگر سطح عمومی قیمت سهام شرکت های 
پذیرفته شده در بورس است. شاخص آزاد شناور نیز 84 
واحد پایین آمد؛ این شاخص بخشی از سهام قابل معامله 

شرکت ها در بورس را نشان می دهد.  ایرنا

خیابان حافظ

طراحی تعرفه جدید مشترکان پرمصرف برق 
مع��اون هماهنگی توزیع ش��رکت توانیر گفت: وزارت نی��رو تا یک ماه آینده 

افزایش تعرفه برق پرمصرف ها را به مجلس ارائه خواهد کرد.
محمدرضا حقی فام در پاس��خ به این س��وال که رویک��رد وزارت نیرو برای 
مقابله با مش��ترکان پرمصرف  برق چیس��ت و اینکه آیا تا پایان تابس��تان مصوبه 

دولت برای افزایش تعرفه های برق را خواهیم داشت، گفت: ما معتقد هستیم که 
باید هر چه سریع تر تعرفه های برق پرمصرف ها اصالح و مصوب شود و در حال حاضر 

هم تمام وقت با مجلس در حال رایزنی بررسی این موضوع هستیم.
وی افزود: وزارت نیرو تا یک ماه آینده به صورت مشخص پیشنهاد خود را به مجلس 
ارائه خواهد کرد واگر کمیسیون انرژی با این موضوع همراه باشد، بالفاصله اگر نیاز باشد، 
ای��ن موض��وع باید در صحن مجلس و یا اگر نیاز نبود به وزیر نیرو این مجوز را بدهد که 

این تعرفه ها را اعمال کنند.  فارس

دکل
عدم تخصیص دالر 44٠٠ تومانی به موبایل

رئیس س��ازمان توس��عه تجارت با بی��ان اینکه واردات موبای��ل با ارز 4400 
تومانی ممکن نیس��ت، اعالم کرد: واردکنن��دگان موبایل می توانند ارز خود را از 

طریق سامانه نیما و از محل ارز صادراتی تامین کنند.
مجتب��ی خس��روتاج اظهار ک��رد: در گروه بن��دی کاالیی که اواخ��ر تیرماه 

س��ال جاری صورت گرفت موبایل از گروه 2 به گروه 3 کاالیی رفت و قرار بر این 
ش��د تا کسانی که قصد دارند موبایل وارد کنند ارز مورد نیاز خود را از طریق سامانه 

نیما تامین کنند. وی ادامه داد: در سامانه نیما صادرکنندگان کاالهای غیرپتروشیمی و 
فوالدی به نرخ رقابتی ارز ناشی از صادرات خود را عرضه می کنند و واردکنندگان فرصت 

دارند تا ارز خود را از این طریق تامین کرده و نسبت به واردات اقدام کنند.
ب��ه گفت��ه وی در حال حاضر به دلیل اینکه موبایل به گروه 3 کاالیی منتقل ش��ده 

است، واردات آن با ارز 4400 تومانی امکان پذیر نیست.  ایسنا

جنب استانبول 
تالطمات بازار ارز ارتباطی با تحریم نداشت 
رئی��س انجمن س��رمایه گذاری خارجی اتاق بازرگانی ای��ران با تاکید بر اینکه 
مش��کالت اقتصاد ایران ساختاری است، گفت: در دو سال گذشته علی رغم اینکه 
بحث تحریم ها مطرح نبود اما برای تولید و هدایت نقدینگی به سمت تولید هیچ 

اقدامی انجام نشده است.
حسین سلیمی در پاسخ به این سوال که آیا مشکالت اقتصادی با تغییرات مدیران 

اقتصادی قابل حل است، گفت: مشکالت اقتصادی ایران، مشکالتی ساختاری است که تنها 
با تغییرات مدیران قابل حل نیست. به گفته وی یکی از مشکالت مسأله نقدینگی است.

وی با بیان اینکه اگر اشتغال ایجاد نشود در هیچ برنامه های موفق نمی شویم افزود: 
از بس��یاری از برنامه های اقتصادی عقب هستیم و نباید این عقب ماندگی ها را مرتبط با 
تحریم ها بدانیم زیرا در دو س��ال گذشته که خبری از تحریم ها نبود، اتفاقی برای تولید 

و اشتغال نیفتاد.  ایسنا

تجارت

گروه معیشت   ســــبز تبع��ات بی حد و حصر رش��د راه 
قیمت دالر به این زودی ها قرار نیس��ت دس��ت سر 
اقتصاد کشور و از همه مهم تر معیشت مردم بردارد. 
معیش��تی که یک ب��ه یک کاالهای آن به ش��کلی 
عجیب و غریب به دالر گره خورده است. گره ای که 
منجر به آن ش��ده که در بهترین حالت محاسباتی 
قیمت مواد غذایی بالغ بر 35 تا 40 درصد رش��د را 

در طول این ماه ها تجربه کرده اند. 
 ح��ال طی روزه��ای اخیر اخب��اری جدید از 
سیاس��ت های ارزی جدید دولت به گوش می رسد 
به این معنا که دولت قصد دارد کاالهای واسطه ای 
خوراک��ی و همچنین ماش��ین آالت صنایع غذایی 
را از ش��مول ارز گروه اول خ��ارج کند. اتفاقی که 
به ب��اور فعاالن این عرصه ت��ورم 100 درصدی را 
میزبان س��فره های م��ردم می کند و باره��ا وبارها 

نسبت به آن هشدار داده اند.
 طی روزهای اخیر دبیرکل کانون انجمن های 
صنای��ع غذایی ای��ران ب��ا انتق��اد از تصمیمات و 
سیاس��ت های غلط متولیان درخصوص تعیین نرخ 
ارز اعالم کرده اس��ت که به محض خروج کاالهای 
واسطه ای خوراکی و ماشین آالت مصرفی از لیست 
گروه اول، اثر افزایشی آن را بر بازار نمایان خواهد 

ش��د و در ای��ن راس��تا حداق��ل  100 درصد تورم 
محصوالت غذایی پدید خواهد آمد. 

تورم 1٠٠ درصدی در راه است
این کارشناسان با تشریح این مساله که قیمت 
مصرف کننده محصوالت غذایی از سه بخش قیمت 
درب کارخانه، هزینه پخش و حمل و نقل و مارجین 
خرده فروش��ی ها تش��کیل شده اس��ت می گویند؛ 
پرداخ��ت ارز دولتی تنها به کاالهای اساس��ی تنها 
می تواند قیمت بخش��ی از مولفه اول را کنترل کند 
و قطعا پس از افزایش نرخ دالر برای دیگر بخش ها، 
مولفه های دوم و سوم مستقیما تحت تاثیر افزایش 
قیم��ت ق��رار خواهند گرفت و صنع��ت با توجه به 
شرایط نامناسب فعلی یا باید قیمت را تعدیل کرده 

و یا امکان تولید وجود نخواهد داشت. 
ب��ه اعتقاد ای��ن فعاالن برای خ��روج کاالهای 
واس��طه ای و نهاده های تولید از شمول ارز دولتی 

در ش��رایط کنونی تبعات به مراتب بدتری دارد و 
این درحالی است که هنوز زمان اعمال تحریم های 

اصلی برای کشور فرا نرسیده است.
به اعتقاد کارشناس��ان صنعت غذا بروز چنین 
تحریم هایی آن ه��م در زمانیکه هنوز تحریم های 
جدی علیه کشور اعمال نشده است به نوعی خود 
تحریمی است چراکه اگر هم مساله تحریم ها حل 
و فصل و ش��رایط به حالت عادی باز گردد تجربه 
نش��ان داده که بازگشت به شرایط قبل امکان پذیر 
نخواهد بود. براس��اس آمار بانک مرکزی در طول 
یکسال گذشته یعنی از زمانی که دالر رقمی حدود 
3500 تا 4 هزار تومان بود تا همین لحظه که دالر 
به رقم 10هزار و 500 تا 11 هزار و 400 رس��یده 
است؛ اقالم خوراکی رش��د قابل توجه ای را تجربه 
کرده اند به این ترتیب که طبق اعالم بانک مرکزی 
قیمت اقالم خوراکی در مناطق شهری طی تیرماه 
سال جاری با تغییرات عمده ای نسبت به ماه مشابه 

س��ال گذشته مواجه بوده اس��ت و رشد باالی 35 
درصد را در کارنامه خود به ثبت رسانده اند. 

خم شدن کمر دهک های پایین
براساس اعالم نظر کارشناسان بررسی جزئیات 
نرخ تورم در سال 96 نشان می دهد که میزان تورم 
خوراکی ها و آشامیدنی ها در سال گذشته 4 درصد 
بیش از تورم عمومی کش��ور بوده اس��ت و به این 
ترتیب باالت��ر بودن نرخ تورم در بخش خوراکی ها 
سبب ش��ده است فشار تورمی بر دهک های پایین 
درآمدی همواره بیش از دهک های باالی درآمدی 
باشد چراکه نیاز به غذا و مسکن، از جمله نیازهایی 
غیرقابل تعویق در سبد خانوار محسوب می شود. 

این کارشناسان با مبنا قرار دادن گزارشات مرکز 
آمار می گوین��د؛ نرخ تورم نقطه ب��ه نقطه در پایان 
تیرماه 13.8 درصد بوده است که براساس آن استان 
تهران با 17.4 درصد بیش از میانگین کشوری تورم 

را احساس کرده است.
این گروه با مبنا قرار دادن این نکته که ضریب 
اهمیت بخش خوراکی و آشامیدنی در سبد خانوار 
برابر 26.6 درصد برآورد می شود می گویند؛ برآورد 
این رقم نشان دهنده اهمیت تورم در این حوزه دارد 
و با توجه به سیاس��ت های غلطی که متولیان برای 

آن متصور هس��تند بی شک تداوم این روند نه تنها 
سیاست درستی نبوده بلکه شرایط معیشتی مردم 

به خصوص اقشار ضعیف را بدتر خواهد کرد.
از س��وی دیگر آمارهای بان��ک مرکزی از این 
مس��اله پرده بر می دارن��د که ت��ورم نقطه به نقطه 
تیرم��اه ب��ه 18 درص��د رس��یده و در ای��ن میان 
بیش��ترین نرخ تورم مربوط به دخانیات اس��ت که 
نس��بت به ماه پیش 72.4 درصد افزایش داش��ته 
و هزینه هاي خوراکي نس��بت به خرداد 25 درصد 
افزایش را تجربه کرده اس��ت. نرخ تورم به معناي 
شیب افزایش قیمت ها و نه درصد گراني است، اما 
نرخ هاي اعالمي با رون��د افزایش قیمت ها در بازار 

همخواني ندارد.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی براین باورند 
که این اقدام غیرکارشناس��انه دولت عالوه بر اثرات 
اقتصادی زیان بار؛ فش��ار قابل توجهی را بر اقش��ار 
ضعی��ف وارد می کند و درپی همه ای��ن موارداین 
اعتماد عمومی جامعه را تحت الش��عاع قرار خواهد 
داد. از س��وی دیگر این افراد براین ادعا هستند که 
اگر قرار است تا کاالهای سرمایه ای بخش کشاورزی 
نیز از دریافت سهمیه دولتی حذف شوند، مسئوالن 
باید بسته های حمایتی ویژه دیگری را برای آن در 

نظر بگیرند.

با تشدید گرمای هوا؛ بازار میوه داغ تر شد 
با رس��یدن به اواس��ط تابس��تان و متنوع تر  ش��دن انواع میوه، در بازار گشتی زدیم تا از بــــازار روز

حال و هوای بازار میوه و آخرین قیمت ها مطلع شویم.
از بازار نشان می دهد قیمت هر کیلو انگور شاهرودی 10 هزار 
و 500 توم��ان، آلبالو هر کیلو 14 هزار و 500 تومان، آلو زرد 14 
هزار و 900 تومان، آلو قرمز 8 هزار و 900 تومان، شلیل سبز 16 
هزار و 500 تومان، شلیل قرمز 6 هزار و 500 تومان، هلو هر کیلو 
6 هزار و 700 تومان، سیب گالب 22 هزار و 900 تومان، انبه 26 
هزار و 900 تومان، موز 6 هزار و 300 تومان و در برخی از مغازه ها 

پرتقال نیز به قیمت 11 هزار و 500 تومان به فروش می رسد.
هندوان��ه گرد ه��ر کیلو هزار و 980 توم��ان، طالبی 2 هزار و 
850 تومان، طالبی شاهپسند 5 هزار و 900 تومان، خربزه 3 هزار 

و 800 تومان، گردو تازه با پوست سبز به قیمت 9 
هزار و 900 تومان و تمر هندی 17 هزار و 900 

تومان قیمت گذاری شده است.
 در ط��رف مقاب��ل قیم��ت انواع 

میوه در بازار میوه و تره بار 
نرخنام��ه  براس��اس  و 
س��ازمان میوه و تره بار 

به این شرح است:

خی��ار گلخان��ه ای و درختی قیمت عادی درج��ه یک 3 هزار 
و 300 توم��ان و قیمت دس��تچین 3 هزار و 500 تومان، س��یب 
گالب قیم��ت عادی درجه ی��ک 8 ه��زار و 800 تومان و قیمت 
دستچین 9 هزار و 800 تومان، گالبی قیمت 
ع��ادی درجه یک 6 هزار و 500 تومان 
و قیم��ت دس��تچین 7 هزار و 500 
توم��ان، انواع آل��و قیمت 
ع��ادی درج��ه ی��ک 4 
ه��زار و 900 توم��ان و 
 5 دس��تچین  قیم��ت 
هزار و 900 تومان، هلو 

کاردی قیم��ت ع��ادی درجه یک 5 ه��زار و 500 تومان و قیمت 
دستچین 6 هزار و 200 تومان، انگور عسگری قیمت عادی درجه 
یک 5 هزار و 400 تومان و قیمت دستچین 5 هزار و 900 تومان، 
هلو انجیری قیمت عادی درجه یک 5 هزار و 400 تومان و قیمت 
دستچین 6 هزار و 400 تومان، گیالس قیمت عادی درجه یک 6 
هزار تومان و قیمت دستچین 7 هزار تومان، طالبی انواع وگرمک 
هر کیلو 2 هزار و 900 تومان، خربزه بذر مش��هدی و جباری هر 

کیلوگرم 2 هزار و 800 تومان قیمت گذاری شده است.
در گروه صیفی جات قیمت صیفی ها در فروش��گاه ها و مغازه های 
عرضه کننده میوه به این منوال است که لیمو شیرازی 11 هزار و 900 
تومان، هویج 1 هزار و 950 تومان قیمت گذاری شده است.  میزان

سیاست روز تبعات حذف دالر دولتی از مواد غذایی را بررسی می کند؛

بازی دالر با معیشت مردم


