اقتصاد
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نبض قیمتها

اعالم فروش فوق العاده
و قیمت جدید  4خودرو
بردبار -در ستون نبض قیمت ها تالش می کنیم
با ارائه جزئیاتی از قیمت محصوالت و بازارهای
مختلف نظیر بازار خودرو ،مسکن و اجاره بها،
ارز و طال و خواربار و  ...به برخی اخبار از وضعیت
و روند قیمت ها و همچنین محصوالت جدیدی
که روانه این بازارها می شود؛ بپردازیم.

معاون مهندسی سازمان و سیستمهای سایپا
اعالم کرد که طبق تصمیم جدید وزارت صنعت
مبنی بر تغییر فرایند فروش خودروها از فروش
فوری به فروش فوقالعاده ،خودروسازی سایپا از
هفته آینده فروش فوق العاده محصوالت خود را
آغاز خواهد کرد.
به گــزارش تسنیم ،عباس قاسمی در تشریح
تصمیم جدید وزارت صنعت ،معدن و تجارت
و گــروه خــودروســازی سایپا بــراســاس اجــرای
شیوههای جدید فروش خودرو گفت :در شیوه
جدید کمرنگ کردن نقش واسطهگران و ایجاد
ســازوکــار شناسایی و عرضه به مصر فکننده
واقعی خودرو در صدر اولویتهای سایپا قرار
دارد .به همین دلیل ،عالوه بر اقدامات سابق،
محدودیتهای جدیدی نیز در نظر گرفته شده
اســت .وی اف ــزود :ثبتنام فقط یک خــودرو با
کد ملی منحصر به فــرد ،سن بــاالی  18سال،
فاصله زمانی تا آخرین خرید خــودرو از سایپا و
ایرانخودرو ،در رهن بودن خودرو تا یک سال
به واسطه اعطای تسهیالت و نبود امکان صلح
از جمله اقداماتی بــود که سایپا پیشتر برای
جلوگیری از واســطـهگــری انــجــام داده امــا در
سیستم جدید فروش محصوالت ،عالوه بر حفظ
شرایط قبلی ،محدودیتهای جدیدی نیز اجرا
خواهد شد.
این مقام مسئول در گــروه خــودروســازی سایپا
درباره این محدودیتهای جدید ،اعالم کرد :با
همکاری سازمان توسعه تجارت سامانه احراز
اطالعات فردی موسوم به «امتا» راهاندازی شده
تا با استفاده از آن ،مشخصات شناسنامهای،
شــمــاره حساب بانکی و شــمــاره تلفن همراه
متقاضیان خرید خودرو را با هم مطابقت دهیم؛
چرا که ضروری است اطالعات هویتی و کد ملی
متقاضی با شماره حساب واریــز وجه مطابقت
کامل داشته باشد تا امکان بازگشت پــول به
حساب مشتریان در صورت انتخاب نشدن در
قرعهکشی فراهم باشد.
براین اساس برای چهار مدل از محصوالت گروه
سایپا قیمتها بدین شرح است که پراید ،111
 42میلیون و 100هزار تومان ،ساینا 59میلیون
و  800هزار تومان ،تیبا صندوقدار  52میلیون
تومان و تیبا ( 2تیبا هاچبک)  59میلیون تومان
تعیین قیمت شدهاند.

خبر

رشد قیمت نفت با  2خبر خوب
از عرضه و تقاضا
قیمت نفت در حالی به باالترین سطح 40روز اخیر
رسیدهاستکههمچناناخبارخوبیازهردوسوی
عرضه و تقاضا در حال تقویت بــازار اســت .قیمت
نفت هفته گذشته میالدی را نیز صعودی پشت سر
گذاشته بود .به گــزارش خراسان قیمت نفت روز
جمعهباحدود 6درصدرشدبهمرز 33دالررسیدتا
دومینهفتهماهمیرانیزصعودیپشتسربگذارد.
نرخ  33دالر برای برنت ،از اوایل ماه آوریل(اواخر
فروردین) تجربه نشده بود .بعد از آن که عربستان
تحت فشار آمریکا اعالم کرد که یک میلیون بشکه
بیشترازتوافقپیشیناوپکپالسازعرضهنفتخود
کمخواهدکرد،برخیدیگرازکشورهایعربینیزاز
کاهشبیشترعرضهخبردادند.همزمانازآمریکاهم
خبرمیرسدکهتعداددکلهایحفاریاینکشوربه
کمترینمیزانتاریخرسیدهاستکهمنجربهتسریع
در کاهش تولیدنفت توسط این کشور خواهد شد.
نفت شیل آمریکا با فناوری هایی گران تولید می
شودودرقیمتهایفعلیصرفهاقتصادیندارد.به
همیندلیلموجیازورشکستگیدرانتظارصنعت
نفت این کشور است .به گزارش فارس ،رویترز در
این خصوص نوشت :شرکت های انرژی آمریکایی
تعداد دکل های فعال نفت و گاز طبیعی این کشور
را برای دومین هفته متوالی به کمترین میزان در
تاریخکاهشدادند،زیراتولیدکنندگانهزینههای
حفاریهای جدید را پس از سقوط قیمت نفت
کاهش دادند .پیش از این کمترین تعداد دکل های
فعال آمریکا در تاریخ به هفته منتهی به  8می (دو
هفته قبل) باز می گشت که 374دکل بود .تحلیل
گران انتظار دارند که شرکتهای انرژی آمریکایی
همچنان به کاهش دکلهای نفتی تا پایان سال
ادامه دهند و خاطر نشان کردند که این شرکتها
برایفعالکردنواحدهایشاندرسالهای2021
و 2022تمایلینخواهندداشت.
این کاهش تولید همزمان با آن رخ داد که اخباری
مبنی بــر بهبود تقاضا بــر اثــر کاهش قرنطینه و
بازگشایی اقتصادها رخ داد .مهم تر از همه این که،
آمار منتشرشده از چین نشان داد که واردات نفت
اینکشورصعودیشدهاست.

نرخ ارز

(سامانهسنا)

یکشنبه  28اردیبهشت 1399
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شاخص

ریزشبورسبهزیریکمیلیونباافت 30هزارواحدی

علت این افت و روایت مدیرعامل بورس تهران دراین باره چیست ؟
شاخص کل بورس تهران که از ابتدای امسال
تا یک شنبه هفته گذشته بیش از  100درصد
رشد کرده بود ،در ادامه مسیر نزولی خود از
دوشنبه گذشته ،دیــروز هم  30هــزار واحد
دیگر افت کرد .با این افت شاخص کل بورس،
سطح تاریخی یک میلیون واحد را از دست داد
و به  987هزار واحد رسید .مدیرعامل بورس
تهران دربــاره این ریزش شاخص به مواردی
همچون شناسایی ســود ،فضاسازی منفی
رسانه ای و فضای مجازی علیه بورس اشاره
کرد و گفت که سرمایه گذاران منتظر هستند
سهام را در قیمت بهتر خریداری کنند.
به گزارش خراسان ،افت دیروز بازار سرمایه
کشور در حالی رخ داد که نماد ایران خودرو
هم بعد از حدود دو ماه توقف بازگشایی شد و
 100درصد رشد کرد .برخی علت افت بازار
طی یک هفته اخیر را بازگشایی نمادهای
خودرویی می دانند .دوشنبه گذشته نیز نماد
سایپا بازگشایی شده بود .این عده از تحلیل
گران می گویند که تعداد زیادی از سهامداران
برای نقدکردن دارایی خود برای خرید سهم
های ایــران خــودرو و سایپا ،اقــدام به فروش

▪صحرایی :منابعی از بــازار سرمایه خارج
نشده است ،سرمایه گــذاران منتظر خرید
هستند

دیگرسهم ها کرده اند و این موضوع موجب
تشدید فشار فروش در کل بازار سرمایه شده
است .برخی دیگر نیز اصالح شاخص را بعد از
رشد  100درصدی در کمتر از دو ماه طبیعی
و مطابق ماهیت بازار می دانند .افت دیروز با

محوریت شرکت های صادرات محور (فلزی-
معدنی ها) در حالی رخ داد که وضعیت قیمت
های جهانی رو به بهبود است و نرخ ارز در
سامانه نیما نیز حــدود  50درصــد نسبت به
سال قبل رشد کرده است.

درخــصــوص علل افــت ب ــازار ،علی صحرائی
مدیرعامل شرکت بورس تهران در گفتوگو
با ایسنا ،با بیان ایــن که شاخص کل بورس
در روزهایی  ۴۰هزار واحد رشد کرده است،
اظهار کــرد :در این شرایط طبیعی است که
برخی اقدام به فروش سهام خود در شرایطی
که سود کردهاند ،بکنند .وی با اشاره به نقش
فضای مجازی و برخی رسانهها در کاهش
شاخص ،گفت :در این میان فضای مجازی و
برخی رسانهها هم با این که بورس کشور مورد
توجه قــرار بگیرد موافق نیستند و بر حبابی
بودن بورس تاکید میکنند .این موضوع در
ذهــن مخاطبان بــی اثــر نیست .مدیرعامل
شرکت بورس تهران با تاکید بر این که منابعی
از بــازار سرمایه خــارج نشده اســت ،تصریح
کرد :سرمایهگذاران منتظر هستند تا سهمها
را در قیمت بهتر خریداری کنند .باید توجه
داشت بازار سرمایه یک بازار میان مدت است و
سرمایهگذارنبایدنگاهکوتاهمدتداشتهباشد.

رئیسسازمانصمتاستانتهرانبااشارهبهگرانی
روزهایاخیربرنجوحبوباتمطرحکرد:

تبعاتسنگینکروناهمچنانآمارهایاقتصادیآمریکارا
تحتتاثیرقرارمیدهد

رئیس ســازمــان صنعت ،معدن و
تجارت استان تهران با اشــاره به
تغییرات شش ماهه قیمت اقالم
اساسی،دالیلافزایشقیمتبرنج
وحبوباتدرروزهایاخیرراتشریح
کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از
صدا و سیما ،صادقی گفت :قیمت
برنج داخلی نسبت به  ۱۰روز قبل
تغییرمحسوسینداشته،امانسبت
به ماه قبل  ۶درصد افزایش قیمت
پیدا کرده است .همچنین قیمت برنج وارداتی
پاکستانی نسبت به  10روز قبل  ۱۰درصــد و
نسبت به شش ماه گذشته با  ۲۶درصد افزایش
قیمت مواجه شده و برنج هندی نیز نسبت به
ششماهقبلباافزایشقیمت ۳۶درصدیهمراه
بودهاست.
ویدرخصوصدالیلاینرشدقیمتاظهارکرد:
افزایشقیمتبرنجوارداتیناشیازکاهشعرضه
بهسببتخصیصندادنبهموقعارزونبودفروش
و عرضه در مبادی تامین به دلیل بیماری کرونا
بوده است .همچنین قیمت برنج داخلی نیز به
سببکاهشعرضهبرنجوارداتیوافزایشقیمت
برنج وارداتــی ،دوری فصل برداشت و افزایش
هزینههای تولید ناشی از هزینههای تحمیلی
بیماریکروناافزایشیافتهاست.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
تهران با اشاره به افزایش قیمت حبوبات گفت:
دوری فصل برداشت ،افزایش قیمت حبوبات

تــولــیــدات صنعتی
آمـــریـــکـــا و فــــروش
خــردهفــروش ـیهــای
ایـــن کــشــور در مــاه
آوریـــــل تــحــت فــشــار
سنگین ویروس کرونا
بر اقتصاد با بدترین
سقوط خود در تاریخ
مـــواجـــه شـــدنـــد .به
گــــزارش مــهــر ،تــازه
تــریــن گــــزارش هــای
منتشر شــده از ســوی وزارت بــازرگــانــی و
بانک مرکزی آمریکا ،حاکی از افت سنگین
شاخص هــای تولید و خــرده فــروشــی در
ایــن کشور به دلیل کروناست .به طوری
که این بخش ها در ماه آوریــل (فروردین-
اردیــبــهــشــت) بــا بدترین ســقــوط خــود در
تاریخ مواجه شــده انــد .بر ایــن اســاس کل
تولیدات صنعتی آمریکا  11/2درصــد
افت کــرده که این بدترین افت ماهانه در
 ۱۰۱ســال ثبت ایــن دادههــاســت .تولید
بخش تولیدی هم  13/7درصــد سقوط
کرد که بدترین سقوط در تاریخ آن است.
تولید وسایل نقلیه موتوری و قطعات آن
بیش از  ۷۰درصد سقوط کرد .تحت فشار
اقتصادی سنگین پاندمی کرونا ،فروش
خردهفروشیهای آمریکا هم  16/4درصد
سقوط کرد که این رقم نیز بدترین سقوط
ماهانه در تاریخ این کشور به شمار می رود.

بدترین آمار صنعتی آمریکا در 100سال اخیر

ردپای ارز در گرانی مواد غذایی

داخلی به دلیل افزایش نرخ ارز ،تخصیص ندادن
ارز نیمایی و افزایش تقاضا به دلیل ذخیره سازی
توسطبرخیخانوادههادرپیبیماریکروناسبب
افزایش قیمت حبوبات نسبت به شش ماه قبل
شدهاست.
وی ادامــه داد :مــواد پروتئینی از جمله گوشت
گوسفندی مخلوط و گوساله نسبت به شش ماه
گذشته  ۱۴درصد افزایش داشته ،البته قیمت
مرغوتخممرغدراینمدتباکاهش ۱۰درصدی
همراهشدهاست.بهعالوهدرلبنیاتثباتنسبی
دربارهکاالهایمشمولنرخگذاریستادتنظیم
بازارراشاهدبودیم.
صادقیگفت:باتوجهبهتغییرمبنایوارداتشکر
ازارز۴۲۰۰بهارزنیمایینسبتبهشش ماهقبل
با افزایش قیمت مواجه شدیم ،اما قیمت چای
در این مدت  ۶درصد کاهش را نشان می دهد.
همچنینقیمتنهادههایدامیبهسببکاهش
صادراتباافزایش ۳۷درصدیهمراهشدهاست.

در مجموع نیز مشاهده می شــود که کل
فــروش خرد هفروشیها از فوریه (بهمن-
اسفند )98تا آوریل (فروردین -اردیبهشت)
با سقوطی  ۷/۷درصــدی نسبت به سال
قبل روبه رو شده اند .این داده های به شدت
منفی در بخش تولید آمریکا در حالی است
که به رغــم کاهش برخی محدودیت ها،
شرایط اشتغال در ایــن کشور نیز اوضــاع
خوبی نـــدارد .بــه گ ــزارش ایــرنــا بــه نقل از
بانک مرکزی این کشور ،شرایط اشتغال به
حدی نامناسب است که سه نفر از هر ۱۰
بزرگسال آمریکایی میگویند که در صورت
از دست دادن شغل ،نمیتوانند هزینههای
سه ماهه را با پسانداز یا وام تأمین کنند.
ایــن گــزارش در شرایطی نــرخ بیکاری در
ایــن کشور در مــاه آوریــل را  14.7درصد
گــزارش کــرده که این نرخ به طور معمول
بسیار پایینتر از این ارقام بوده است.

حسابوکتابوامتعمیرمسکنمهر

اقساط وام 40میلیونی مسکن مهر با سود 18درصد چقدر است؟

دوروزقبلبودکهعلمداریمدیراموراعتباریبانکمسکنازفراهم
شدن پرداخت وام تعمیر به واحدهای مسکن مهر خبر داد و گفت:
برای برخی از مسکنهای مهر که نیاز به بازسازی یا تعمیرات دارد،
مشتریان خوشحساب بانک مسکن میتوانند با خرید اوراق،
تسهیالت 40میلیونتومانیباسود 18درصددریافتکنند.
دراینزمینهمحاسباتنشانمیدهدکهباتوجهبهقیمتهایحدود
 60هزارتومانیهربرگهاوراقتسهیالتمسکنونیزلزومخرید80
برگهبرایدریافتسقفاینتسهیالت،متقاضیانوامتعمیرمسکن

بااختصاص
 ۱۲۸۶میلیاردتومان
بهصندوقبیمهبیکاری
ازسویسازمانبرنامه

پولبیکاران
ازصندوق
توسعهملی
رسید

مهر بایدحدودچهارمیلیونو 800هزارتومانهزینهکنند.
از ســوی دیگر بــا توجه بــه ایــن کــه طبق گـــزارش تسنیم،
بازپرداخت این وام ،پنج ساله خواهد بود ،بررسی پایگاه
اینترنتی بانک مسکن نشان می دهد که دریافت کننده این
تسهیالت باید ماهانه یک میلیون و  15هزار تومان قسط
بپردازدکهرقمقابلتوجهیاست.سودکلاینوامحدود21
میلیونتومانخواهدبودودریافتکننده بایددرمجموع61
میلیونتومانبهبانکبازگرداند.

وزارتتعاون،کارورفاهاجتماعیاعالمکرد1286:
میلیارد تومان از محل اعتبارات ریالی منابع یک
میلیارد یورویی صندوق توسعه ملی بــرای تامین
هزینههایمدیریتتبعاتاقتصادیناشیازکرونابه
صندوقبیمهبیکاریتخصیصیافت.بهگزارش این
وزارتخانه،باابالغمحمدباقرنوبخت،رئیسسازمان
برنامه و بودجه 1/286 ،میلیارد تومان از محل
اعتبارات ریالی منابع یک میلیارد یورویی صندوق
توسعه ملی برای تامین هزینه های مدیریت تبعات
اقتصادی ناشی ازکرونا به صندوق بیمه بیکاری
سازمانتامیناجتماعیتخصیصیافت.
براساس آخرین آمار ،مدیرکل حمایت از مشاغل و
بیمهبیکاریوزارتکارروزگذشتهگفت:حدود۸۲۰
هزار و ۹۳۰نفر تاکنون در سامانه بیمه بیکاری ثبت
نامکردهوحدود ۶۸۷هزارو ۹۱۱نفرمشمولبیمه

مشخصات وام تعمیر مسکن مهر از محل اوراق
مبلغ وام

 40میلیون تومان

نرخ سود

 18درصد

مدت بازپرداخت

 5سال

مبلغ اقساط

یک میلیون و  15هزار تومان

کل سود

حدود  21میلیون تومان

کل مبلغ بازپرداخت

 61میلیون تومان

بیکاریشدهاند.مسعودباباییدرگفتوگوباتسنیم،
باتاکیدبراینکه مقرریبیمهبیکاریصرفابهافرادی
کهمشمولقانونکار،قانونتامیناجتماعیوقانون
بیمهبیکاری هستندتعلقمیگیرد،افزود:آندسته
ازافرادیکهلیستبیمهدیماه 98ازسویکارفرما
برایشان واریــز شده است مشمول حقوق بیکاری
هستند یعنی شاغل بــوده انــد .کد ملی،کدبیمه و
کدکارگاه باید با هم همخوانی داشته باشد .یعنی
مراجعهکنندگانبهاینسامانهبعدازاین کهکدملی
را در سامانه درج کردند باید با کد بیمه همخوانی
داشتهباشد،یابهطورمثالکدکارگاهراکهدرسامانه
درجکردندباکدملیکارگاههمخوانیداشتهباشد.
سامانههوشمنداستاگرمتقاضیهرکدامازکدهارا
اشتباهدرجکردند،سامانهبهصورتهوشمنداعالم
میکندکهاشتباهاستوفردمشمولنمیشود.

رکوردشکنی سکه طال ،این بار
به مدد بازارهای جهانی
سکه طال که بعد از رشد به محدوده  7میلیون
تومان ،دچار عقبگرد قیمتی شده بود ،دیروز و
در پی رشد نرخ اونس جهانی طال رشد کرد و از
هفتمیلیونو100هزارتومانعبورکرد.بهاین
ترتیبرشدقیمتسکهدریکماهاخیربهحدود
یک میلیون تومان رسید .انتشار آمار ضعیف تر
از انتظار از عملکرد اقتصاد آمریکا منجر به رشد
قیمتطالبهعنوانداراییامنشد.رشداونس
جهانی تا محدوده 1750دالر در حالی بود که
طالباوجودنگرانیهاازوضعیتاقتصادجهانی،
همچنان نتوانسته است به رکــورد پیشین که
در رکــورد سال  2009ثبت شده بود برسد.
برخیمعتقدنددرصورتتداومبازگشاییهای
اقتصادی،ممکناستطالیجهانیافتکند.

بازار خبر

سبزپوشی اوراق تسهیالت
مسکن بر خالف بورس
مهر -در حالی که تابلوی بــورس تهران دیــروز
قرمزپوش بود ،اما تابلوی اوراق گواهی حق تقدم
تسهیالت مسکن در همه نمادهای زیرمجموعه
«تسه» سبزپوش شده و در چندین نماد نیز به سقف
دامنه نوسان  ۵درصــدی رسید .نکته قابل تامل
در ایــن میان ،رد شــدن مجدد قیمت تعداد قابل
توجهی از این نمادها از مرز  60هزار تومان است.
آخرین باری که این اوراق به نرخ  60هزار تومان
رسیدهبود،نیمهنخست اسفند وهمزمانباافزایش
ناگهانی تعداد معامالتمسکندربهمنبود.بااین
حال شیوع ویروس کرونا و کاهش شدید معامالت
مسکن،قیمتاوراقدر فروردین امسالرابهزیر۴۰
هزارتومانرساند.

شرایط عجیب برخی بانکها
برای افتتاح حساب
تسنیم -برخی بانک ها به تازگی بــرای افتتاح
حساب مشتریان جدید شرایطی خاص را اعالم و
تأکید کرده اند که این شرایط در راستای قوانین
مبارزه با پول شویی است .از جمله شرایط عجیب
بانک ها برای افتتاح حساب این است که مشتری
حتم ًا باید از اداره پست نامه بگیرد و تحویل بانک
دهد .به گفته کارمند یکی از شعب ،روال کار به این
صورت است که بانک در زمان افتتاح حساب ،به
مشتریمیگویدبرایاطمینانازصحتکدپستی،
نامه ای را که شامل شرایط افتتاح حساب است به
آدرس پست کند و مشتری بعد از دریافت نامه ،باید
به بانک مراجعه کند .وی گفته است:هزینه ارسال
نامهازطریقپست 11،هزارتوماناستکهمشتری
بایدبپردازد.ضمنآنکهبرایافتتاححسابنیزباید
 50هزارتومانازسویمشتریپرداختشود.بااین
حال و برخالف این اظهارات ،برخی از شعب همین
بانک،نامهرابهمشتریتحویلمیدهندتاشخص ًابه
اداره پست ببرد! اداره پست هم تاریخ مشخصی را
برایارسالبهمشتریاعالممیکند.

جدیدترین رقیب چینی تسال 3
معرفی شد
ایسنا -شرکت خودروسازی  BYDچین که بزرگ
ترین سهم را در میزان تولید و فروش خودروهای
برقی در جهان داراســــت ،بــه تــازگــی خ ــودروی
الکتریکی جدید خود را تحت عنوان سالون هان
()HanEVمخصوصعرضهدربازارهایچینواروپا
رونمایی و اعالم کرده که پس از عرضه این محصول
قادرخواهدبودرقیباصلیتسالمدل ۳باشد.

