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«ایران» از کاهش حاشیه سود صنعت شیرینی در بورس گزارش میدهد

زیرساختهای معامالتی مشکلی در تزریق
منابع یارانه معیشتی به بورس ندارد

خبر

مدیرعامــل شــرکت مدیریــت فنــاوری بــورس تهــران ،میزان
معامالت روزانه بورس را ارقامی بین 6تا 7هزار میلیارد تومان
دانست و تأکید کرد که در صورت سرازیر شدن احتمالی مبالغ
ناشــی از یارانههــای کمکمعیشــتی بــه ســمت بازار ســرمایه،
مشکلی در زیرساختهای بورس تهران وجود ندارد.
«روحاهلل دهقــان» در گفتوگو با «ایــران» ،تأکید کرد که در
حــال حاضر زیرســاختهای بورس تهــران ظرفیت معامالت
روزانه تاسقف  30هزار میلیارد تومان را دارد.
بــه گفتــه وی ،از لحــاظ تعداد تراکنــش هم ،زیرســاختهای
بــورس تهران توانایی پاســخگویی بــه انجام معامــات بین  4تا
 5میلیــون معاملــه در روز را دارد هرچنــد کــه میــزان معامالت
روزانه درشــرایط فعلی حدود یک میلیون نوبت در روز است .به
گفتــه وی ،در جریان معامالت ابتدای ســال  99برخی اختاللها
در هســته معامــات بــه وجود آمد چــون حجم معامــات تا27
هــزار میلیــارد تومان درروز هم رســیده بــود .دهقــان ،تأکید کرد
کــه درحال حاضر بســیاری از مشــکالت زیرســاختی بــورس رفع
شــده و دیگرقرار نیســت که همچون ســال  99دراین زمینه برای
معاملهگــران و بــورس غافلگیریهایــی پیــش آیــد .مدیرعامل
شــرکت مدیریت فناوری بورس تهــران درباره زمان بهرهبرداری
از هسته ایرانی معامالت هم گفت که در حال حاضر از بعد فنی
و زیرســاخت این ســامانه آماده بــوده و فعال شــدن آن نیازمند
اخذ یک تصمیم کالن مدیریتی در ســطح مدیران ارشد سازمان
بورس و اوراق بهادار اســت .وی ،درعیــن حال پیشبینی کرد که
بــرای فعال شــدن این ســامانه ظــرف دوماه آینــده ،تصمیمات
کالنی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ شود.

گروه اقتصادی  -شرکتهای تولیدکننده
شــیرینی و بیســکوئیت از جملــه
شــرکتهایی هستند که بیشــترین تأثیر
را از تغییــرات اعمــال شــده در قیمــت
کاالهــای اساســی ماننــد شــکر ،روغن و
آرد میپذیرنــد .بــا توجه بــه تأثیر  80تا
100درصــدی این افزایــش قیمتها در
سودسازی شرکتهای مذکور و افزایش
بیــش از 200درصدی بهای تمام شــده
تولیــد درمقابل قیمت نهایی تولیدات،
به نظر میرســد حاشیه ســود عملیاتی
ایــن شــرکتها درمجمــوع بــا کاهــش
بســیار شــدیدی روبــهرو شــود( .آمارها
نشان میدهد که حاشیه سود عملیاتی
صنعت شیرینی جات در بورس حدود
20درصد اســت که بــا تغییــرات انجام
شده پیشبینی میشود تا یک سوم این
میزان کاهش یابد).
 ëëکاهــش حاشــیه ســود شــرکتها
میتوانــد منجر به کاهش سودســازی در
سال آینده شود
در روزهــای گذشــته ،شــرکتهای
بورســی شــاغل در ایــن صنعــت طــی

اطالعیههایــی در ســایت کــدال اقــدام
بــه اطالعرســانی درخصــوص تأثیــر
قیمتهــا بــر بازدهی آتــی محصوالت
خــود کردنــد .بررســی اطالعیههــای
منتشــر شــده نشــان میهــد کــه قیمت
نهایــی محصــوالت ایــن شــرکتها بــه
نســبت کمتــری از بهــای تمــام شــده
نهادههــای تولیــد و ســربار ســاخت،
افزایش داشته و از اینرو انتظار میرود
حاشــیه ســود تولیــدات ایــن شــرکتها
با کاهــش قابــل توجهی روبهرو شــود و
در عیــن حال روند سودســازی صنعت
شــیرینی نیز بســته بــه میــزان تغییر در
تولید و فروش آنها میتواند دستخوش
تغییر شود.
بــرای محاســبه مقــدار سودســازی
صنعت بــا توجه به شــرایط جدید باید
بــه عواملی چون میــزان تولید و فروش
داخلــی و صادراتــی توجه کــرد .درواقع
اگــر ایــن شــرکتها بتواننــد بــا وجــود
افزایش قیمتهای انجام شــده میزان
تولید و فروش خــود را افزایش دهند یا
به میــزان بهــرهوری خــود بیفزایند ،در

پایان ســال مالــی میتوانند سودســازی
مناســبی را برای سهامداران به ارمغان
بیاورند .سودهایی که این بار نه از طریق
رانت بلکه از طریق رشد بهرهوری و کار
واقعی به دست آمده است.
ëëافزایــش 30درصــدی قیمــت
محصوالت نهایی «غمینو»
تولیــد اصلــی صنایــع غذایــی مینــو
شــرق در ســالهای گذشــته مربــوط به
تولیــد انــواع بیســکوئیت ،پفــک و تافی
بــوده که ایــن اقــام بیشــترین مصرف
آرد ،شــکر و روغن را به خود اختصاص
میدادنــد کــه بیســکوئیت بــا حــدود
14هزارو  500تــن نزدیک به  82درصد
از تولیــد شــرکت را بــه خــود اختصاص
میدهــد .ایــن شــرکت در ســال ،1400
توانســت از طریــق فــروش محصوالت
خــود در حــدود  591ریــال بــه ازای هــر
ســهم ســود شناســایی کنــد کــه هیــأت
مدیره پیشنهاد تقسیم  10درصد از سود
را به سهامداران خود داده است.
فــروش مقــداری شــرکت در ســال
 ،1400بــه میــزان 10درصــد افزایــش

داشــته کــه علــت اصلــی آن ســفارش
شــرکت صادراتی پرســوئیس و افزایش
سفارش شرکت قاسم ایران بوده است.
ایــن شــرکت طــی دو اطالعیه مجــزا از
افزایش 30درصدی قیمت محصوالت
نهایــی در مقابــل افزایــش 92درصدی
قیمت آرد-حقوق و دســتمزد پرســنل
خبر داد.
ëëافزایــش 50درصــدی قیمــت
محصوالت«گرجی»
بیســکوئیت گرجی طــی دو مرحله،
اقــدام بــه اطالعرســانی در خصــوص
افزایــش قیمــت نهادههــای تولیــد و
قیمت محصــوالت نهایی خود کرد .بنا
بــه این اطالعیههــا با توجه بــه افزایش
57درصــدی حقــوق و دســتمزد ،از
افزایــش قیمــت آرد مصرفــی از مبلــغ
 4800تومــان بــه حــدود  18هــزارو 400
تومــان (درحدود 280درصــد) خبر داد
همچنین محصول نهایی (بیسکوئیت)
این شرکت از مبلغ  24هزارو  400تومان
بــه مبلــغ  36هــزارو  700تومان(حدود
50درصد) افزایش یافت.

صنعت شیرینی در بورس

ëëافزایش 31درصــدی قیمت محصول
نهایی «غویتا»
شــرکت ویتانــا نیــز از افزایــش
21درصــدی قیمــت محصــول نهایــی
خــود خبــر داد ،همچنیــن شــرکت
ســالمین از افزایــش 50درصــدی

قیمت محصول نهایی و 300درصدی
قیمــت آرد و 57درصــدی حقــوق و
دســتمزد خبــر داد .حقوق و دســتمزد
و قیمــت آرد شــرکت صنعتــی مینــو
نیــز بــا افزایــش حــدود 80درصــدی و
31درصدی روبهرو شده است.
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عرضه  39هزار تن فرآورده در بورس انرژی

بورس انرژی

بــورس انرژی ایران امروز 24 ،اردیبهشــت مــاه  1401میزبان
عرضــه بیــش از  ۳۹هزار تن فــرآورده هیدروکربوری در بازار
فیزیکــی خواهــد بــود که  ۲۰هــزار تن آن بــه گاز مایــع تعلق
دارد که توســط شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران
در رینگ بینالملل عرضه شــده است .د
ر معامــات امــروز بــورس انــرژی ایــران ،فرآوردههــای
« »MTBEشــرکت پتروشــیمی بندر امام «آیزوریســایکل»،
«آیزوفیــد»« ،حــال  »۴۰۲و «حــال  »۴۰۴پاالیــش نفــت
تبریــز« ،بنزیــن پیرولیــز» پتروشــیمی مــارون« ،پنتــان»
پاالیــش نفــت آبــادان« ،تهمانــده بــرج تقطیــر» شــرکت
نفــت ســتاره خلیــج فــارس و «نفتــای ســبک» پاالیــش
نفــت تهــران در رینــگ داخلــی و همچنیــن «تهمانــده برج
تقطیــر» و «گاز بوتــان» شــرکت نفت ســتاره خلیــج فارس،
«گاز مایــع» پاالیــش نفــت الوان و «گاز مایع» شــرکت ملی
پخــش فرآوردههای نفتی ایران در رینــگ بینالملل عرضه
خواهند شد.

طعم گس سهام شیرینی و شکالت برای سهامداران بورسی

صنعت ریلی در یک سال گذشته سهامداران را نقره داغ کرد

گــروه اقتصادی  -صنعــت حمل و نقل
ریلــی یکی از صنایع اســتراتژیک کشــور
اســت کــه با توجه به دشــتهای وســیع
و وجــود معــادن گســترده در ایــران،
یکــی از صنایــع بــا پتانســیل بــاال بــرای
ســرمایهگذاری و کسب بازدهی مناسب
محسوب میشود.
ایــن صنعــت نســبت بــه دیگــر صنایع
مرتبــط بــا حمــل ونقــل دارای مزایــای
عمده ای اســت که از این جهت توسعه
آن میتوانــد موتور توســعه کل کشــور را
روشن کند .توسعه بخش ریلی در کشور
مــا همــواره مــورد توجــه بوده اســت اما

این صنعت بــا کم کاری مدیران و عدم
امکان ورود شــرکتهای دانشبنیان ،با
فرسودگی و انجام عملیات غیر بهرهور،
روبهرو شده است .آمارها نشان میدهد
که حاشــیه ســود خالص و عملیاتی این
صنعــت در ســالهای گذشــته و حتــی
قبل از شیوع بیماری کرونا کاهش یافته
ی شرکتهای بورسی فعال
و بازده دارای 
در ایــن صنعت کمتــر از 20درصد بوده
است .همچنین این صنعت با در اختیار
داشــتن 1.3درصــد از کل ارزش بــازار
ســهام ایــران ،کمتــر از یکدهم درصد
از سودســازی بــازار را به خود اختصاص

داده اســت .نســبت  )P/E( 14.76و
 3.25ارزش صنعــت بــه درآمدهــای
عملیاتی محقق شده نیز نشان میدهد
که شــرکتهای ریلی در مقایسه با دیگر
صنایــع از بازدهــی کمتــری برخوردارند
و ایــن شــرکتها بــه رغــم داشــتن
ظرفیتهــای باال نتوانســتهاند عملکرد
مطلوبی را در ســالهای گذشــته از خود
بــه جــای گذارنــد؛ رویــهای کــه در ســال
 1400و بــا پیگیری طرحهای توســعهای
و سرمایهگذاریهای کالن (بخصوص از
طرف شــرکتهای معدنی) تا حدودی
اصالح شده است.

ëëشــرکتهای ریلی در یک سال گذشته
بیــش از 40درصد از ارزش بازاری ســهام
خود را از دست داده اند
حمل و نقل ریلی را میتوان به دوســته
مســافربری و باربــری تقســیم کــرد کــه
آمارهــا نشــان از وجــود ظرفیتهــای
ســرمایهگذاری فــراوان در هــر دو
بخــش صنعت دارد .اســتهالک شــدید
واگنهــای مســافر بــری و قدیمی بودن
آنهــا در کنــار عــدم نوســازی و تجهیــز
واگنهای باربری متناســب بــا تقاضای
صنایع بزرگ در کشور ،مواردی است که
با کاهش شدید تشکیل سرمایه ثابت در

یک دهه گذشــته  ،به افزایش هزینهها و
غیر بهره ور شــدن این صنعت در ایران
منجر شده است.
با تغییرات شــدید در بنیادهای صنعت
ریلی در ایران ،از جذابیت سودســازی و

( )EPSاین شــرکتها در بازار سهام نیز
کاســته شد و قیمتها شــروع به کاهش
کــرد به طــوری که در یک ســال گذشــته
ایــن صنعــت حــدود  40.5درصــد از
ارزش بازاری خود را از دست داد.

موسسه هنری نواندیشان راه حجاب ،چند سالی است که قدمی جدید را در زمینه پوشش اسالمی برداشته است

نوراحجاب،تحولیدر پوششاسالمی
امیر حسین
علینیافرد
نشان ایرانی برتر

حدود یک دهه است که برای بانوان این سرزمین چالشی به عنوان خرید چادر با قیمت و کیفیت مطلوب ایجاد شده است و همین علت
شاید باعث شد تا تعدادی از بانوان پوشش خود را از چادر به مانتو یا دیگر پوششهای مناسب تغییر دهند یا گاهی مجبور به پرداخت
هزینه زیادی برای خرید چادر وارداتی شوند که براساس نیازسنجی یکی از بانوان این سرزمین ،اتفاقی نوین در این صنعت رخ داده است که
نرگس بامداد به همراه همسرشان بانی این مساله هستند .آنها با حرکتی نو ،اکنون صاحب فروشگاه و برند نورا حجاب هستند که شاید
به گوشتان خورده باشد.

نورا حجاب مجموعهای به سرپرستی نرگس بامداد،
فــعــالــیــتــش را از سـ ــال 95
آغ ـ ـ ــاز ک ـ ـ ــرده اس ـ ـ ــت .بــا
ایــنکــه خــودشــان هم
ف ــک ــر ن ــم ــیک ــردن ــد
در ای ـ ـ ــن مـ ــدت
ک ــوت ــاه تــبــدیــل
ب ـ ــه ب ــرن ــدی
ج ـ ـ ـ ـ ـ ــدی
در ای ــن
ح ـ ـ ــوزه
شوند،
از ابتدا
هم بنا

داشتهاند چه در ایران و چه در سایر کشورهای جهان
اس ــام ،ح ــوزه ک ــاری خــود را بــا کیفیت بــاال گسترش
دهند .نرگس بامداد در این خصوص میگوید« :اولین
جرقه از آنجایی شــروع شد که من نیاز به ملزومات
حجاب داشتم اما چیزی که میخواستم را در بازار
پیدانمیکردم.یکبار آستینلباسماز زیر چادر بیرون
آمده بود و با خودم گفتم چقدر قشنگ است .اولین
آستین لباس را با همان بلوزم درست کردم .اینجا آغاز
کار ما بود و ما حدود  ۱5تا نمونه تولید کردیم .با کمک
یکی از دوستانم که در یک نمایشگاه حضور داشت،
ظرف کمتر از یک ساعت همه نمونهها را فروختیم.
این استقبال انگیزههای من را چندبرابر کرد .چند ماه
بعدش نمایشگاه قرآن بود .ما هم یک غرفه گرفتیم.
همسرم در این زمینه خیلی مشوق بود و باالخره ما

دست یاری
پای درددلهای صاحب برند نورا حجاب هم نشستیم تا
بفهمیم برای گسترش فعالیتش چه نیازهایی دارد و چه
حمایتی میشود از او کــرد« :مهمترین نیاز ما بحثهای
زیرساختی مربوط به حجاب اســت .وقتی زیبایی و اهمیت
حجاب به شکل مطلوب بیان نشود و به جای ایجاد زمینه
برای فعالیت مجموعههایی مثل ما ،صرفا حجاب داشتن را
تبلیغ کنیم؛ اثر چندانی نخواهیم داشــت .ما چند تا فروشگاه
حجاب در همین تهران داریم که به چشم بیاید؟ مثا در بهترین
پاساژهای تهران باشد؟ خوب است قانونی بگذارند که هر پاساژی
موظف به این باشد که حتما یک فروشگاه حجاب داشته باشد.
یا مثا ارز وارداتــی به این حوزه تعلق بگیرد برای ورود پارچه .راه
دیگر حمایت هم این است که از مجموعههایی که تولید ملزومات
حجاب میکنند مالیات را بردارند .ا گر قرار است در زمینه حجاب،
ترویجی عمل کنیم .یک الزمهاش این است که بستر برای تولید
ملزومات آن فراهم باشد».

وارد فاز تولید این محصوالت شدیم .با  ۸۰۰نمونه از
محصول وارد نمایشگاه شدیم و طوری شد که جلوی
غرفه ما صف تشکیل میشد .در حال حاضر دو شعبه
حضوری در تهران و یک شعبه در مشهد داریم».

اثرگذاری
درســت است که راهان ــدازی یک شغل ،جنبه مادی
دارد ولی اصــوال هر فــردی دوســت دارد بتواند گرهی
از مردم باز کند یا در زندگی آنها اثرگذار باشد .خانم
بــامــداد معتقد اســت بــا کمک همکارانش توانسته
است استفاده از چادر را در جامعه احیا کند« :خیلی از
خانمهامشکلشانباچادر نداشتنتنوعبودواینکه
برای فضاهای مختلف چادر مناسب نداشتند .االن
یک خانم چادری حداقل سه تا چادر دارد ،یک چادر
ب ــرای فضاهایی مثل دانــشــگــاه ،یکی ب ــرای محیط
بیرون و سر کــار و یکی هم بــرای مهمانی و مجالس
رسمی .راز کار ما این بود که به چادرها تنوع دادیم.
حتی بــرای پــیــادهروی اربعین ،بــرای ورزشکـ ــردن و
پیادهروی روزانه ،برای تازهعروسها و ...چادر جدید
طراحی کردیم .شناخت نیاز مخاطبان بود که ما را به
برند اول کشور در این حوزه تبدیل کرد».

دردسرها
باالخره هرکار جدیدی موافقان و مخالفانی دارد .اصا
زمان میبرد یک محصول نو جای خودش را در میان
مخاطبان باز کند و طبیعتا وقتی پای مساله مهمی
مثل حجاب وسط باشد این نگرانیها و پیچیدگیها
بیشتر هم میشود .نرگس بامداد ،مدیرعامل برند
نورا حجاب در این زمینه به جامجم میگوید« :باور
کنید ما از هر دو طرف مورد هجمه هستیم .البته در
این یکیدو سال اخیر ،وضع خیلی بهتر شده چون
فهمیدند که ما چه داریم میگوییم .متوجه شدند که
ما در بحث تنوع ملزومات حجاب چقدر کشور فقیری

هستیم و چقدر سرمایهگذاری در این زمینه انجام
نشده اما کمکم جای خودمان را اول بین جوانترها و
بعد بین اغلب خانوادههای مذهبی باز کردیم و حتی
میشود گفت در ترغیب عموم جامعه به سمت این
نوع پوشش هم تاثیر گذاشتهایم».

وجه تمایز
یکی از نکاتی که برای مراجعه ما به یک برند یا محصول
اهمیت دارد ،مــزیــت آن محصول نسبت بــه سایر
رقباست .تیم نــورا حجاب مهمترین مزیت رقابتی
خودشان را طراحی مبتکرانه و خاقانه در تولید آثار
متنوع میدانند .البته نــوع عرضه خــود را هم جزو
ویژگیهای منحصر بهفردشان بر میشمرند .نرگس
بامداد میگوید« :وقتی که یک خانم همراه همسر
یا سایر همراهانشان وارد مجموعه ما میشود ،اصا
فکر نمیکند که اینجا یک مجموعه ریخت و پاشیده
و نامرتب است که دور از شأنش باشد بخواهد از آن
خرید کند.
متاسفانه خیلی اوقات فروشگاههایی که ملزومات

حجاب ،چادر ،روسری و امثال آن میفروشند ،خیلی
بینظم و بــدون ترتیب و آدابــی ،همه محصوالت را
ریختهاند روی هم .بعضا با مانکنهای زشت ،چادرها
را به بدترین شکل ممکن عرضه میکنند .طبیعی
است که مخاطب رغبت نمیکند ولی ما چه در زراحی
و چه در نحوه عرضهمان بهشدت به سلیقه و شعور
مخاطب احترام گذاشتهایم».

کیفیت محصوالت
در ملزومات حجاب طبیعتا جنس پارچه از اهمیت
باالیی برخوردار است .مدیرعامل نورا حجاب در این
مورد هم به جامجم توضیح داد« :اصوال پارچههای
ما چینی یا ویتنامی هستند .متاسفانه کشور ما در
پارچه بهخصوص پارچه چادری ،پارچه عبا و روسری
و پــارچــه نــمــازی و هــمــه ایــنــهــا خیلی ضعیف عمل
کردهاست.
برای همین سراغ واردات رفتیم .میگویم متأسفانه،
چــون دوس ــت داری ــم م ــواد اولــیــهمــان ایــرانــی باشد.
قیمت محصوالت ما بهشدت به ارز وابسته است و هر

تکان و تنشی در بازار ،بهشدت روی محصوالت ما اثر
میگذارد و این برای ما خیلی بد است .برای مشتری
ما خیلی اذیتکننده اســت .شما حساب کنید یک
خانمی که میخواهد محجبه شود ،حاال فکر کنید
یک دختر هم داشته باشد .هر کــدام اینها حداقل
پنج میلیون تومان هزینه پوشششان میشود اما
ما اولویتمان کیفیت بود .برای همین رفتیم سراغ
پارچههای مرغوب».
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