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نرخ ارز

سهشنبه  30اردیبهشت 1399
 25رمضان.1441شماره 20383

دالر

(سامانهسنا) ) 1/780(172/000

یورو

پوند

یوان

درهم امارات

طالی18عیار

سکه طرح جدید

186/000

201/894

22/221

46/446

7/218/670

) 200/000(74/300/۰۰۰

همزمانبا رشددالرنیمایی وقیمتهایجهانیرخداد:

بازگشتبورسبهمدارصعودی

صعود قیمت نفت
به باالترین رقم  2ماه اخیر
شاخص قیمت نفت برنت ،دیروز بعد از حدود
 67روز دوبــاره  35دالر را تجربه کرد .آخرین
بار اوایل ماه مارس (اواخر اسفند  )98قیمت
نفت 35دالربود.بعدازشیوعکروناوهمچنین
جنگ قیمتی عربستان و روسیه در بازار نفت،
قیمتازباالی 50دالربهحدود 35دالروبعداز
آن به زیر 30دالر سقوط کرد و تا حدود 16دالر
هم سقوط کرد .اما در سه هفته اخیر با کاهش
قرنطینه و سخت گیری های کرونایی ،بهبود
تقاضا،کاهشعرضهنفتازسویاوپکوسقوط
دکلهایحفاریوافتتولیددرآمریکاقیمتبه
مرور رشدکردودرمعامالتدیروزبه 35دالردر
هربشکهرسید.

بازار خبر

سکه  7و نیم میلیون را رد کرد
مهر -هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید،
دیروز در حالی  150هزار تومان گران تر و در رقم
هفت میلیون و  600هزار تومان معامله شد که هر
دو عامل قیمت های جهانی و رشد نرخ ارز افزایشی
بودند .بر این اســاس ،هر اونس طال در بازارهای
جهانی  18دالر افزایش قیمت داشــت و با ثبت
 1782دالر ،به باالترین رقم در بیش از هفت سال
اخیر رسید .قیمت دالر در داخل کشور نیز دیروز
افزایشیبودوسامانهسناآنراتابعدازظهر 17،هزار
و 200توماناعالمکرد.

 2محصول ایران خودرو در راه بازار
تسنیم -مدیرعامل شرکت ای ــران خ ــودرو از
افزایش تولید محصوالت این شرکت طی امسال
خبر داد و گفت :خــودروی « »K ۱۳۲با مصرف
سوخت  6.7لیتر در  100کیلومتر از بهمن به
بازار میآید و یک نوع خودروی کراس ُا ِور هم در
خرداد رونمایی میشود که اوایل سال  ۱۴۰۰به
بازار میرسد.

مسئولیت تحویل خودروی بدون
پالک با خودروسازان است
مهر -معاون وزیر صنعت با بیان این که مردم نباید
خودروهای فاقد پالک را از پارکینگ خودروسازان
خارجکنند،گفت:اینخودروهابهمنزلهاحتکارتلقی
میشودومسئولیتآنباخودروسازانخواهدبود.

بعد از چهار روز افت متوالی ،همان طور که پیش
بینی می شد ،دیروز فضای کلی بازار سرمایه مثبت
شد.شاخصکلبورسحدود 27هزارواحدمعادل
 2.7درصد رشد کرد .شاخص کل فرابورس هم
معادل  2.6درصد و شاخص کل هم وزن بورس نیز
 2.5درصد رشد کرد .به این ترتیب شاخص کل از
 995هزارواحدعبورکردتادوبارهدرآستانهفتحیک
میلیونواحدقرارگیرد.تخلیهوخروجفروشندگان
تازهوارد،رشدارزنیماییورشدقیمتهایجهانی،
مهمترینمحرکهایرشدبازارسرمایهبودند.
به گزارش خراسان ،شاخص کل بورس ،یک شنبه
گذشته توانست از یک میلیون واحد عبور کند اما از
سه شنبه هفته قبل تا یک شنبه درگیر فشار فروش
سنگین شد و تا  968هزار واحد (حدود  8درصد
نسبت به قله) سقوط کــرد .امــا همان طــور که در
گزارش تحلیلی روز گذشته با عنوان «نشانه های
بازگشتبورس»بیانشد،درمعامالتروزیکشنبه
نشانههاییروشنمبنیبرپایانروندنزولیمشاهده
شد .برخی تازه واردان که به دلیل کم تجربگی و
هراس از ریزش سنگین ،هیجانی عمل می کردند و
به حجم صف های فروش می افزودند طی چهار روز
ازبازارخارجشدند.عالوهبرآنازانتهایهفتهقبل،
شاهد بهبود قیمت ها در بازارهای جهانی بودیم.
روندیکهدیروزوباشروعکارمجددبازارهایجهانی

ادامه یافت .عالوه بر آن نرخ دالر در سامانه نیما به
باالی  15هزار تومان رسیده است که خبری خوب
برای شرکت های بزرگ صادراتی است .مجموعه
این عوامل به رشد  2.5درصــدی بــازار سرمایه در
معامالتدیروزمنجرشد.بهاینترتیبمیتوانگفت
روندنزولیبهپایانرسیدهاستوبازاربرسردوراهی
«رسیدنبهتعادل»یا«ایجادموجصعودیجدید»قرار
دارد .تحلیل گران معتقدند در صورت تداوم فضای
مثبت دیروز ،با برگشت برخی نمادهای بزرگ مثل
فوالدمبارکهبهمدارمثبتوعبورسریعازقلهقبلیدر
یکمیلیونو 50هزارواحد،شاهدیکموجصعودی
شدیددیگرخواهیمبودوگرنهبازارمتعادلمیشود.
▪افزایشجذابیتصندوقسهامدولتی

در حالی که یکی از دالیل رشد بورس طی دو ماه
اخیر ،حمایت دولت از بازار سرمایه و افزایش عرضه
های دولتی در بــورس بــوده اســت ،برخی خبرها
حکایت از تصمیم دولت برای افزایش جذابیت این
صندوق ها دارد .آن گونه که خبرگزاری های مهر و
تسنیم گزارش کرده اند ،واحدهای سرمایه گذاری
خریداری شده توسط مردم ،بعد از یک ماه (اوایل
تیر) قابل فروش خواهد بود .پیشتر زمان الزم برای
قابل معامله شدن صندوق ها دو ماه (اوایل مرداد)
اعالمشدهبود.

فروش یا اوراق شدن ،سرنوشت 3700خودروی دپو شده در گمرک
در حالی دیروز آخرین فرصت ترخیص خودروهای
دپوشدهدرگمرکبودکه بیشاز 3700دستگاه در
گمرکباقیماندهاست.بهگزارشایسنا،دیروزپایان
مهلت سه ماهه ترخیص  5108خودروی دپو شده
در گمرک و بنادر بود و تا لحظه تنظیم این خبر نیز
این زمان تمدید نشد .با این حال ،تازه ترین گزارش
اعــام شده از سوی ارونــقــی ،معاون فنی گمرک
ایران ،نشانمیدهدکهفقط ۱۳۷۹دستگاهازاین
خودروها طی این سه ماه ترخیص شده است .بدین
ترتیب به نظر می رسد در شرایطی که این مهلت
تمدیدنشدهاست،سازماناموالتملیکی،مدیریت

ایــن خــودروهــا را به دســت خواهد گرفت .دربــاره
خودروهای باالی  2500سی سی از این مجموعه
گفتهشدهاستکهاینخودروهابهشرطصادراتدر
مزایدههای عمومی شرکت داده و در صورت فروش
نرفتن ،به صورت اوراقی تعیین تکلیف میشود .در
مدت اخیر ،بر اساس اعالم صاحبان خودرو موانعی
دروزارتصمتوگمرکبرایترخیصوجودداشت
وآنهاخواهانحلوفصلآنشدندوتاکیدداشتند
تازمانی که مسائل موجود حل نشود و دستگاههای
مربوط به توافق و هماهنگی نرسند امکان ترخیص
خودروهاوجودندارد.

نیم سکه

ربع سکه

21/700/۰۰۰ 38/500/۰۰۰

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

82/300

68/000

جزئیات جدید ازآسمانخراش
 10هزار میلیاردی شرکت ملی گاز
مــدیــران ارشــد شرکت گــاز بــرای طراحی
آسمانخراش  40طبقهای این شرکت،
مسابقهای بینالمللی با صرف هزینههای
هنگفتچندمیلیاردتومانیبرگزارکردهاند.
پس از تعیین طرحهای برتر ،معماری این
مجتمع به یک شرکت خارجی سپرده شده
است و احتماال میلیونها دالر هم برای این
کاربایدبهاینشرکتپرداختشود.
 21اردیبهشت بود که ساخت مجتمع 40
طبقه ،لوکس و عظیم اداری شرکت ملی
گاز در غرب بزرگراه شهید صیاد شیرازی
تهران،درزمینیبهمساحت 57هزارو840
مترمربع و با برآورد هزینه ای در حدود 10
هزار میلیارد تومان خبرساز شد ،آن هم در
شرایطیکهگفتهمیشودنهتنهاساختمان
های موجود برای این شرکت کفایت می
کندبلکهباتوجهبهبرونسپاریهایصورت
گرفته ،ساختمان هایی نیز مــازاد خواهد
داشــت.دیــروز خبرگزاری فــارس گزارش
داد  ،مدیران ارشد شرکت ملی گاز مجوز
قانونی برای احداث آسمانخراش 10هزار
میلیارد تومانی را با عنوان «مجتمع اداری
متمرکز شرکت ملی گاز ایــران» دریافت
کــرده انــد .حتی به تازگی بــرای طراحی و

معماریاینمجتمع،مسابقهایبینالمللی
باصرفهزینههایهنگفتچندینمیلیارد
تومانی نیز برگزار شده است .نکته جالب
توجه این که پس از برگزاری این مسابقه و
تعیین طرحهای برتر ،معماری این مجتمع
به یک شرکت خارجی سپرده شد و احتما ًال
میلیونها دالر هــم بــرای کــار طــراحــی و
معماریبایدبهاینشرکتخارجیپرداخت
شود.این هزینه هنگفت برای ساختمان
شرکت ملی گاز در شرایطی است که هم
اکنونساختمانهایخالیزیادیدراختیار
وزارتنفتاستکهمیتواندتوسطشرکت
گازاستفادهشود.درخورذکراست،تاکنون
شرکت ملی گاز حاضر نشده ،توضیحاتی
را بــرای شفاف ســازی منطق ساخت این
آسمانخراشارائهکند.

«کیبودکیبود،مننبودم»برایاعالمقیمتخودرو!
با وجود گذشت یک هفته از اعالم افزایش متوسط قیمت خودروهای سایپا و ایران خودرو
و وعده اعالم قیمت خودروها تا  24ساعت پس از آن ،به نظر می رسد تعیین نهایی قیمت
خودروها وارد فاز کشمکش میان شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار شده است .به گزارش
تسنیم ،دیروز صادق نیارکی معاون وزیر صمت ،گفت« :در آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار،
مسئولیتتعییندستورالعملواعالمقیمتهابهشورایرقابتواگذارشدوشورایرقابتبا
جلساتیکهبرگزارکردهاست،بایدقیمتخودروهارااعالمکند».بااینحال،رضاشیوارئیس
شورایرقابتاظهارکرد«:قانونگذاربراساسماده 58اصل 44اعالمکردهکهشورایرقابت
باید دستورالعمل قیمتگذاری کاالهای انحصاری را مشخص کند .بر همین اساس ،ما نیز
مطابققانونعملمیکنیم».ویاینمطلبراافزودکه«مادربخشخودرودستورالعملهای
قیمت گذاری را تعیین و برای تأیید به رئیس ستاد تنظیم بازار ارسال کرده ایم .ما وارد بحث
قیمتگذارینمیشویمچراکهوظیفهمابراساسقانونتعییندستورالعملاست».

نبض قیمتها

رهن مسکن در پایتخت
از  40میلیون تا  4میلیارد!
بــردبــار -دی ــروز درهمین ستون م ــروری بر
قیمت مسکن داشتیم و امروز می خواهیم با
مراجعهای به بنگاه های معامالت امــاک و
برخی از برنامه های کاربردی ارائــه دهنده
خــدمــات فــروش و اجـــاره مسکن و زمین در
پایتخت ،مــروری بر قیمت اجــاره بها در نقاط
مختلف شهر تهران داشته باشیم .قیمت ها
دراین بخش نیز بسیار متنوع و متفاوت است و
روندی صعودی را نشان می دهد .ابتدا از مرکز
تهران شروع می کنیم جایی که اجاره بهای یک
آپارتمان  50متری  10ساله دوخوابه در اطراف
دانشگاه تهران ،معادل  100میلیون تومان
رهن به اضافه  100هزار تومان ماهانه ،اجاره
میشود .کمی باالتر در خیابان جمالزاده یک
آپارتمان  60متری  10ساله با  50میلیون
رهن و سه میلیون تومان ماهانه ،اجــاره می
رود؛ یک آپارتمان  69متری پنج سال ساخت
در حوالی پارک الله نیز با چهار میلیون تومان
ماهانه به اضافه 50میلیون تومان رهــن ،به
اجاره می رود.
اما اجــاره آپارتمان ها در شمال تهران شبیه
قیمت فــروش آن هــا ســرســام آور اســت .یک
آپارتمان چهار خوابه  330متری چهار ساله،
چهار میلیارد تومان رهن می رود .رهن یک
آپارتمان  270متری پنج خوابه 12 ،سال
ساخت در ولنجک نیز معادل یک میلیارد و
 200میلیون تومان است .یک آپارتمان 260
متری سه خوابه هشت ســال ساخت نیز در
نیاوران با  500میلیون تومان رهن به اضافه
 25میلیون تومان ماهانه ،به اجاره می رود.
جنوب شهر تهران نیز قیمت های ارزان تری
دارد هرچند که باز هم باالست .در خیابان
دولتخواه درنزدیکی اتــوبــان آزادگـــان ،یک
آپــارتــمــان  60متری دوخــوابــه نــوســاز بــا 80
میلیون تومان رهــن می رود؛ آپارتمان 50
متری  17ساله در نازی آباد نیز با  50میلیون
تومان رهن و  600هزار تومان ماهانه ،اجاره
می رود .آپارتمان  55متری  9ساله در محله
انبار نفت نیز با  40میلیون تومان رهن و 1.1
میلیون تومان ماهانه ،اجاره می رود.

