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سکه طرح جدید
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10/810/700

) 1900000(111/400/000

زمینگیری نیمی ازهواپیماهای برجامی
به دلیل تحریم ها!
سیاه و سفید تداوم رشد مثبت
تولیدات صنعتی در دی ماه
شاخص تولید صنعتی شرکت های بورسی
(که بیش از نیمی از تولید کشور را در اختیار
دارند) در دی امسال نسبت به مدت مشابه
سال قبل با رشد  3.9درصدی مواجه شده
اســت .با ایــن حــال ،ایــن شاخص نسبت به
عملکردی که در ماه های گذشته ثبت شده
است (رشد باالی  6درصد در مهر و آبان 99
نسبت به مهر و آبان  )98روند نزولی را نشان
می دهد .این موضوع به همراه این نکته که
موجودی انبار شرکت ها افزایش یافته است،
نشان می دهد که اگر چه رشد تولید در سال
 99مثبت خواهد بود ،اما برای باقی ماندن
رشــد تولید صنعتی در محدوده مثبت در
سال  ،1400الزم است که محرک هایی در
بخش تقاضای داخلی یا صادراتی محصوالت
صنعتی اتفاق بیفتد( .منبع :گزارش ماهانه
تولید صنعتی؛ پژوهشکده پولی و بانکی)

در شرایطی که بعد از برجام نوسازی ناوگان
هوایی کشور با ورود  200هواپیمای جدید
پیگیری می شد ،پس از خروج آمریکا از برجام
و تشدید تحریم ها ،این چشم انداز از بین رفت
و نتیجه قراردادها با هواپیماسازان خارجی،
تنها ورود  16هواپیما به ناوگان هوایی شد.
هم اینک نیز مدیر عامل هما از زمین گیر شدن
نیمی از هواپیماهای برجامی در این شرکت
خبر داده که به دلیل تحریم ها امکان تامین
قطعهبرایشانوجودندارد.بهگزارشخراسان،
آمارهای سال  95نشان می دهد از میان 266
هواپیمای موجود در ناوگان مسافری هوایی
ایــران ،تنها  156فروند با میانگین عمر 23
سال فعال بــوده اســت .همین موضوع باعث
شد تا پس از برجام ،مسئوالن وزارت راه وارد
فرایندمذاکرهوانعقادقراردادبرایخرید200
هواپیماازشرکتهایایرباس،بوئینگوایتی
آر شوند .اما خروج آمریکا از برجام در سال ،97
عم ً
ال این چشم انــداز را از بین برد و ماحصل

قراردادهای پسابرجامی صنعت هوایی کشور،
ورود  16هواپیما شامل سه ایرباس و  13ای
تی آر به کشور (ناوگان ایران ایر) شد .در این
خصوص «کاپیتان برخور» مدیر عامل شرکت
هما ،در گفت وگو با فارس ،از فعال بودن تنها
نیمی از هواپیماهای برجامی خبر داده و خاطر
نشان کــرده اســت ۵۰ :درصــد به اضافه یک
فروند هواپیمای برجامی فعال داریم که شامل
حدود هفت تا هشت فروند است .وی در پاسخ
به این سوال که چرا تعدادی از هواپیماهای
برجامی ATRایران ایر زمین گیر است ،توضیح
داد :در شرایط کنونی که زمان چک هواپیماها
فرا رسیده است ،امکان تامین قطعه به صورت
آزاد به دلیل کمبود منابع مالی این شرکت و
همچنین تحریم ها وجود ندارد .کارخانه های
سازنده طبق وعده شان عمل نمی کنند و قطعه
به ما نمیدهند ،نمی آیند و برابر قراردادی که
با ما دارند ،به ما کمک نمیکنند و در واقع به
قرارداد خود هم پایبند نیستند.

بازار خبر

«دور ریز مواد غذایی» در ایران
معادل نیمی از صادرات مواد
نفتی است
فارس  -زالی ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی با بیان این که دور ریز مواد غذایی در ایران
هفت برابر فرانسه است،اظهار کرد :دور ریز مواد
غذایی ما ۳۵میلیون تن در سال؛ یعنی معادل۵۰
تا  ۶۰درصد صادرات مواد نفتی است.

افزایش  5درصدی قیمت نفت
خام طی هفته گذشته
فارس –به رغم کاهش قیمت نفت در آخرین روز
کاری بازارهای جهانی به  64.42دالر در هر
بشکه ،این کاالهای اساسی طی هفته گذشته
 4.8درصد افزایش ارزش را ثبت کرد.

نبض قیمت ها در بازار موتور سیکلت

بردبار -با نزدیک شــدن به ایــام عید ،بــازار
موتورسیکلت نیز همانند برخی از بازارهای
دیگر رونق بیشتری یافته است و خریداران
بیشتری به این بازار سر می زنند ،البته شیب
نزولی قیمت دالر طی سه هفته گذشته و ثبات
قیمتی آن در روزهای اخیر نیز تا حدی موجب
تثبیت قیمت ها در این بازار شده است که در
ادامه به قیمت برخی از برندهای مشهور آن
نگاهی می اندازیم(قیمت ها به تومان):

رهرو  150سی سی مدل  25 ، 99میلیون
رهرو 150سی سی مدل 32،1400میلیون
سی وان  150سی سی مدل  27 ،99میلیون
کبیر،سی جی  150سی سی  ،مدل 22 ،98
میلیون

نیم سکه

ربع سکه

40/000/۰۰۰ 63/500/۰۰۰

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

119/718

79/000

خروج 9هزارمیلیاردی
پسازمصوبهعجیب

مصوبه تغییر دامنه نوسان در عمل خروج پول حقیقی از بورس
را تشدید و روند ریزش بازار را ادامه دار کرد
روز گذشته روند نزولی بــازار ادامــه یافت و
شاخص کل مجدد وارد کانال  1.1میلیون
واحدشد.همزمانآمارهانشانمیدهدکهبا
وجود اجرای مصوبه دامنه نوسان نامتقارن،
روند خروج پول سهامداران حقیقی از بورس
شدت یافته و از ابتدای بهمن تاکنون بیش
از  9هزار میلیارد تومان پول از بورس خارج
شده است.به گزارش خراسان ،در معامالت
روز شنبه شاخص کل بورس افت  11هزار
و  855واحــدی را پشت سر گذاشت و به
سطح یک میلیون و  193هزار واحد رسید تا
شاخص پس از  11روز کاری دوباره به کانال
یک میلیون و  100هزار واحــدی برگردد.
افــت  11هــزار و  855واح ــدی بیشترین
میزاننزولشاخصپسازتغییردامنهنوسان
قیمت سهام است.این در حالی است که
سهامداران با تغییر رئیس سازمان بورس،
به دنبال تغییر سیاست ها و روندهای موجود
در بورس به امید بهبود وضعیت بودند؛ اما
تغییر در ریاست سازمان بورس و تغییر در
دستورالعمل های بازار سرمایه توسط رئیس
جدید تنها یک روز توانست سهامداران را
قانع کند تا از صف های فروش خارج شوند.
این روند از روز یک شنبه هفته پیش دوباره به
بستنشینی در صف های فروش منجر شد
و بازار سرمایه در هشت روز گذشته روزهای
باکسر 150 ،سی سی  ،مدل  38 ،98میلیون
تریل  200سی سی  ،MKZTمدل 43 ،99
میلیون
پالس  135سی سی مدل 25 ،98میلیون
بنلی  300سی سی مدل  100 ،96میلیون
کاواساکی  300سی سی نینجا مدل ،94

منفی را سپری کرده است.به عبارت دیگر،
پس از ریــزش  ۴۵درصــدی شاخص کل و
برخی نمادها تا  ۸۰درصد از سقف خود در
مرداد  ،همچنان به دلیل نبود تقاضای قوی،
وجود ابهامات و پافشاری فروشندگان برای
خروج از بازار ،شاهد نزول متوالی قیمت ها
در تابلوی معامالت هستیم.
نکته قابل تامل در ایــن بین خــروج پــول از
ابتدای بهمن امسال توسط سهامداران
حقیقیبودهاست.دراینمدتتنها هفتروز
پول از سوی سهامداران حقیقی وارد بازار
شده است .در  19روز دیگر پول از بازار خارج
شده اســت .برآیند پول ورودی و خروجی
نشان می دهد حدود  9هزار و  350میلیارد
تومان پول در این مدت از بازار سرمایه خارج
شده است.اثر منفی دامنه نوسان نامتقارن
بر حجم معامالت نیز خود را نشان داده است
به گونه ای که حجم معامالت به  9.5هزار
میلیارد تومان رسید که رقم پایینی محسوب
می شود.کارشناسان معتقدند دامنه نوسان
نامتقارن به دلیل محدودیت کاهش قیمت
تا  2درصد برای سهام ،موجب شده است تا
سهام برای رسیدن به کف قیمت ،روزهای
بیشتری را در صف فروش سپری کند و امکان
معامله این گونه سهام سخت تر و به اصطالح
بازار قفل شود.
 200میلیون
آزما  125سی سی مدل 17 ،98میلیون و
 500هزار
کویر 125،سی سی مدل  19 ،99میلیون
و  800هزار
طرح ویو کریستال مدل  27 ،98میلیون

گزارش خبری

شوک قیمتی نهاده های دام
و طیور به روایت آمار رسمی
افزایش تا  4.5برابری قیمت
نهادههای دام و طیور در آذر امسال
به نسبت سال قبل با وجود اختصاص
ارز 4200
آمارهای رسمی از روند قیمت نهاده های دامی
که برای واردات ،ارز  4200دریافت می کنند،
نشان مــی دهــد کــه مــوتــور تــورمــی ایــن کاالها
حداقل تا آذر امسال همچنان پر قدرت به کار
خود ادامه داده است! این کاالها در آذر امسال
نسبت به آذر  98بین  2تا بیش از  4.5برابر گران
شده اند.
به گــزارش خــراســان ،اگــر چه دامنه تخصیص
ارز  4200محدود شده است ،اما هنوز برخی
کاالها نظیر نهاده های دامــی این ارز را برای
واردات دریافت می کنند و بنا بر اخبار بودجه
ای ،این روند حداقل تا نیمه سال آینده نیز ادامه
خواهد داشت.
با این حال تازه ترین گزارش وزارت صمت از روند
یک ساله قیمت کاالهای اساسی در آذر امسال
حاکی از این است که برخالف تصور ،قیمت این
نهاده ها در بــازار ،از تــورم سرسام آور در امان
نمانده است به طوری که قیمت هر کیلو کنجاله
سویای وارداتی از  2هزار و  754تومان در آذر
 ،98با رشدی  373.9درصدی یعنی بیش از
 4.7برابر به  13هزار و  52تومان در آذر 99
رسیده است .جو و ذرت خارجی نیز در روندی
مشابه به ترتیب  117.4درصد و  105.1درصد
افزایش سالیانه قیمت را تجربه کردند .قیمت
هر کیلو جو خارجی از  1758تومان به 3822
تومان و ذرت خارجی از  1760تومان به 3611
تومان افزایش یافته است.
این مــوارد به وضوح ضعف مفرط ساختارهای
نظارتی از مبدا تا انتهای توزیع ایــن کاالها
در کشور را نشان می دهــد و بدیهی اســت در
صورت تداوم این روند ،رشد بدون توقف قیمت
محصوالت پروتئینی نظیر گوشت و مرغ در کشور
را شاهد باشیم .در آن صورت ،انواع طرح های
کنترل بــازار نیز دردی از گرانی ریشه دار این
محصوالت دوا نخواهد کرد.

