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نبض قیمتها

سرکی در بازار خواربار
بردبار -یکی از بازارهای اصلی عمده فروشی
خواربار در پایتخت در میدان محمدیه(اعدام
سابق) و دوخیابان منتهی به آن یعنی خیابان
های خیام و مولوی واقع است ؛ بسیاری از خواربار
فــروشــان و ســوپــری هــا و فروشگاه هــای خــرده
فروشی در تهران بــرای تامین مایحتاج خود به
این بازار مراجعه می کنند که برای آشنایی بیشتر
خوانندگانستوننبضقیمتهاسریبهاینبازار
زدیم و قیمت های عمده و خرده فروشی برخی از
محصوالت خواربار را در ادامه تقدیم خوانندگان
میکنیم:
قیمت عمده روغن مایع سه لیتری کریستال برای
پخت و پز 180 ،هزار تومان و قیمت خرده فروشی
210هزار تومان
قیمت عمده روغن مایع چهارلیتری کریستال
برای پخت و پز210 ،هــزار تومان و قیمت خرده
فروشی 250هزار تومان
قیمت عمده روغن زیتون یک لیتری کریستال
 145هزار تومان
قیمتعمدهرب 800گرمیپاداش؛9هزارتومان
قیمت عمده عسل خوانسار هر کیلو35 ،هــزار
تومان
قیمت عمده دستمال کاغذی فله ای سه عدد
 300برگی  13هزار و  500تومان
عدس سبز ریز ،هرکیلو 18هــزار تومان؛ عدس
سبز درشت هرکیلو  23هزار تومان؛ لوبیا چیتی
کیلویی 22هزار تومان؛ لپه باقالی زرد کیلویی
20هــزار تومان ،لپه ایرانی درجــه یک کیلویی
26هزارتومان،لوبیاقرمزجگریکیلویی22هزار
تومان و خاکشیر کیلویی34هزار تومان

خبر

ثبت نام فروش فوق العاده خودرو
رایگان شد
نظارت 3دستگاه بر فرایند قرعه کشی
به دستور وزارت صنعت ،شرط پرداخت ودیعه
بــرای شرکت در قرعه کشی فــروش فوق العاده
خودروسازانحذفشد.
دیروز در شرایطی ثبت نام برای شرکت در قرعه
کشی فروش فوق العاده خودروسازان آغاز شد که
خبرگزاری فارس گزارش داد به دستور مدرس
خیابانی سرپرست وزارت صمت ،شرط پرداخت
هرگونهوجهتوسطمتقاضیانبرایحضوردرقرعه
کشی لغو شده است .به عبارت دیگر در هیچ یک
از مراحل ثبتنام ،متقاضیان خرید خودرو ملزم به
پرداختوجهنخواهندبودوواریز 100درصدوجه
خودروتنهاازسویافرادیصورتخواهدپذیرفت
که بر اساس قرعهکشی انجام شده ،حائز شرایط
تشخیصدادهشوند.پیشازاینقراربودحدود50
درصد مبلغ خودرو در زمان ثبت نام و قبل از آن که
قرعهکشیصورتگیرد،توسطثبتنامکنندگان
به یک حساب واسط واریز شود .با این حال ،برخی
در فضای مجازی شائبه کسب سود خودروسازان
از وجوه پرداختی را مطرح کرده بودند که به رغم
نادرست بودن ،به نظر می رسد در شرایط جدید
اینموضوعنیزاساس ًارفعشدهاست.
ازسویدیگرودرشرایطیکهبرخیازمردمدرباره
فرایند قرعه کشی ،ابهاماتی را مطرح می کنند،
معاونسازمانحمایت،جزئیاتیازنحوهنظارتدر
اینزمینهراتشریحکرد.مناییبابیاناینکهطبق
مصوبهکمیتهخودرو،نحوهفروشفوقالعادهکام ً
ال
مشخصاست،افزود:نمایندگانسازمانبازرسی
کشور ،نمایندگان مراجع قضایی و نمایندگان
سازمان حمایت بر فرایند قرعه کشی نظارت
خواهندداشت.

نیم سکه

83/360

69/000

گریز بورس از یک افت دیگر
با فرمان «خودرو»

رشد  12هزار واحدی بورس در روز تغییر در ثبت نام خودرو
و رکوردشکنی مجدد مشارکت مردم

قیمت مسکن در تهران
 2ساله  3برابر شد!
تــازه ترین گــزارش بانک مرکزی از قیمت
مسکن در تهران نشان می دهد که قیمت
هر متر مربع واحــد مسکونی در تهران در
اردیبهشت امسال به  17میلیون تومان
رسیده است .در همین حال متوسط قیمت
هر متر مربع مسکن در دو ماه نخست سال
در تهران  16.1میلیون تومان بود .این در
حالی است که متوسط قیمت هر متر مربع
مسکن در تهران در دو ماه نخست سال 97
حدود  5.7میلیون تومان بوده است .به این
ترتیب طی دو سال قیمت مسکن در تهران
 2.8برابر شده است.

ربع سکه

20/500/۰۰۰ 36/500/۰۰۰

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

تجربهرشدهایاخیربازارسرمایه،نگاههابهتامین
مالی بخش های اقتصاد از این مسیر را به خود
جلب کرده است و هم اینک نیز مسئوالن این بازار،
از به کارگیری سازو کار بورس برای جذب سرمایه
های خرد در بخش مسکن خبر می دهند .بر این
اساس،معاونتوسعهبازاربورسکاال،جزئیاتطرح
پیش فروش متری مسکن از طریق انتشار اوراق با
همکاریوزارتراهوشهرسازیراتشریحکرد.
بهگزارشبورسکاالیایران،علیرضاناصرپور،خبر
دادکهاینطرحبههمراهطرحهایدیگریهمچون
فــروش امــاک و مستغالت در بــورس کــاال ،بــازار
تهاتریمصالحوامالکونیزراهاندازیصندوقهای
امالکومستغالتدرحالپیگیریاست.
براساس طرح پیش فروش متری مسکن ،شرکت
سازنده وانبوه ساز یا هر مجموعه ای که در حال
ساخت مسکن است می تواند با هدف تامین مالی
یا حتی فروش ملک ،اوراقــی از نوع «سلف موازی
استاندارد» منتشر کند .به طوری که در سررسید
معینی ،قابل تحویل باشند .بدین ترتیب افراد پس

از خرید این اوراق می توانند در سررسید ،به ازای
متراژهای معینی که تعیین شده ،متناسب با اوراق
خریداری شده ،واحد مسکونی را تحویل بگیرند.
البتهاگرهمنتوانستندکلواحدمسکونیرایکجا
خریداری کنند ،این امکان وجود خواهد داشت تا
متراژمدنظرخودرابخرندوهزینهبقیهرابهمرور(از
طریق خرید تدریجی اوراق) تامین کنند؛ یا این که
در سررسید ،اوراق را در بازار به قیمت روز به فروش
برسانند.دراینصورتاگرافزایشقیمتیدرملک
صورت گرفته باشد ،در تفاوت قیمت خرید و فروش
اوراقخودرانشانخواهدداد.
نبی پور معاون توسعه بازار بورس کاال با بیان این که
زیرساختهای اجرایی شدن فروش متری مسکن
در بــورس کــاالی ایــران فراهم اســت ،اظهارکرد:
این طرح نیازی به تصویب در شورای عالی بورس
ندارد .زیرا اوراق سلف موازی استاندارد در گذشته
در شــورای عالی بورس به تصویب رسیده است و
میتوانبرمبنایآنطرحپیشفروشمتریمسکن
راراهاندازیکرد.

تمدیدتعیینتکلیفسهامعدالتتا ۱۵خرداد
استقبال 27درصد سهامداران از روش مدیریت مستقیم

سخنگوی ستاد راهبری آزادســازی سهام عدالت
از تمدید زمان تعیین روش آزادسازی سهام عدالت
تا  ۱۵خرداد و همچنین تمدید مهلت مراجعه به
بانکها برای فروش  30درصد این سهام تا ۱۳
خــرداد خبر داد.بــه گــزارش خبرگزاری تسنیم،
فهیمی با اشــاره به تــازه ترین تصمیمات شورای
عالی بورس گفت :مهلت مراجعه مشموالن سهام
عدالت به بانک ها برای فروش یک جای 30درصد
از سهامشان از  10به  13خــرداد جاری افزایش
یافت .به گزارش خراسان ،این موضوع مربوط به
سهامدارانی می شود که روش مستقیم را برای
مدیریت سهام عدالت انتخاب کرده اند .سخنگوی
ستاد راهبری آزاد سازی سهام عدالت ادامه داد:
بانک ها موظف هستند ظرف سه روز سفارشها
را تجمیع کنند و از طریق کارگزار منتخب خود در
بازار سرمایه به فروش برسانند و وجه حاصله را به
حسابدارندگانسهامعدالتیامتقاضیان
فروش واریز کنند .فهیمی دومین مصوبه
نشست شورایعالی بورس و اوراق بهادار
را تمدید یک هفته ای انتخاب مستقیم
مشموالن سهام عدالت اعالم کرد و افزود:
مشموالن تا ساعات پایانی روز پنج شنبه
 15خردادماهجاریفرصتدارندبهسامانه

 www.samanese.irمراجعهوروشسهامداری
مستقیمراانتخابکنند.پیشتراینمهلت 8خرداد
اعالم شده بود.این مقام مسئول با درخواست از
مردم برای نگهداشتن سهام عدالت به عنوان یک
دارایی ارزشمند در سبد دارایی خود گفت :با این
حال ،چنان چه سهامداران قصد فروش این سهام
رادارند،میتوانندبادوروشاینکارراانجامدهند.
بدینصورتکهیامیتوانندبامراجعهبهشعببانک
هاسفارشیکجایفروشراهمراهبااعطایاختیار
بهشبکهبانکیبدهندیااینکهازروزدهمخردادماه
جاری در دفاتر شرکت های کارگزاری حضور یابند
و به انتخاب خود تا سقف 30درصد از سهامشان را
بفروشند .آن گونه که ایسنا گزارش کرده ،تا دیروز
حدود 12میلیونو 700هزارنفرمعادل 27درصد
از 46.5میلیوننفرسهامدارعدالت،روشمستقیم
رابرایمدیریتسهامخودانتخابکردهاند.

بــورس تهران بعد از سه روز افت متوالی و
سنگین،دیروزراهمبافشارفروشآغازکردو
طی 5دقیقهحدود 13هزارواحدافتکردو
بهسطح 913هزارواحدرسیداماخیلیزود
ورق برگشت و شاخص نه تنها افت  13هزار
واحدی را جبران کرد ،بلکه  12هزار واحد
دیگرهمرشدکردتابرایاولینباردرخرداد
شاخصمثبتشود.
به گزارش خراسان ،دیروز معامالت سهام
دو غول خودروسازی کشور به حالت عادی
برگشت و ساعت متعارف معامله شدند.
اولیننشانهبازگشتبازارهمدرنمادخودرو
مربوط به شرکت ایران خودرو بروز کرد و این
شرکت به سرعت در محدوده سقف قیمتی
قرار گرفت و صف خریدار یک میلیاردی هم
بهخوددید.
بعد از آن به مرور نمادهای بزرگ و شاخص
ساز ،مثل فوالد مبارکه و ملی مس از گروه
فلزات ،بانک ملت و تجارت و صــادرات از
گروه بانکی و پاالیشگاه اصفهان با استقبال
سنگین مــواجــه شدند و در حالی کــه در
ابتدایمعامالتدرکفقیمتیقرارداشتند
به سرعت به سقف قیمتی رسیدند .به این
ترتیبموجیازامیدواریوتقاضایخریددر
بازار ایجاد شد و شاخص کل  12هزار واحد
رشدکرد.
یکی از دالیل رشد دیروز بازار ،حذف شرط
واریز 50درصدیبرایثبتنامدرطرحفوق
العاده خرید خودرو بوده است .طرحی که از
زمان اعالم موجی از فروش را در بازار ایجاد
کرده بود .چرا که افــراد مختلف تالش می
کردند با فروش و نقدکردن دارایی خود ،در
طرح خرید خودرو شرکت کنند .عالوه بر آن
عرضه اولیه شرکت زرماکارون لغو و عرضه
پتروشیمی آریاساسول هم انجام شد و فشار
فروش ناشی از این موضوع هم از سر بازار
برداشتهشد.
بــه ایــن تــرتــیــب ،بــه یــک بـــاره ســه عــامــل از
چهارعاملفشاربربورسحذفشد(گزارش
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دیروزخراسانرابخوانید).طرحخریدخودرو
اصالح شد ،بازار از عرضه اولیه ها عبور کرد.
باحذفایندوعاملدرکناررشدسریعنماد
ایــران خــودرو ،عامل سوم یعنی جو منفی و
هیجانفروشهمازبازاررختبربستوبازار
یک بازگشت خاص را رقم زد .چنان چه در
گــزارش دیــروز هم بیان کردیم ،وقتی بازار
هیجانی و سریع سقوط می کند ،به نحوی
هیجانی و غیرقابل پیش بینی هم به مدار
صعودبازمیگردد.چنانچهدیروزخبرتغییر
شرایط ثبت نام خودرو و بازگشت نماد ایران
خودرو ،به مانند یک جرقه عمل کرد که ورق
بازاررابرگرداند.بههمیندلیل،کارشناسان
تاکیددارندکهازرفتارهیجانیوکوتاهمدت
دربورساجتنابشود.
البتهبازگشتدیروزبازارعمدتادرنمادهای
بــزرگ رخ داد و بیش از  50درصــد شرکت
هایبازارمنفیماندند .دیروزرئیسجمهور
هم مجدد به حمایت از بازار پرداخت و گفت
که بازار سرمایه نیاز به خون جدید دارد .وی
عرضه شرکت های سودده در بورس را راه
دمیدنروحجدیددربورسدانست.
ناظران معتقدند ،بــرای تعیین رونــد پیش
روی بازار باید منتظر موضوع چهارم یعنی
تصمیمات در خصوص نحوه عرضه سهام
عدالتبود.روزپنجشنبهبهمدددیگراتفاقات
خــوب ،تــرش بــازار از عرضه سنگین سهام
عدالت هم کم رنگ شد اما باید دید در آینده
چه تصمیمی در خصوص نحوه عرضه انجام
خواهد شــد .در صــورت رفــع ایــن مشکل،
شرکت های بــزرگ صادراتی به مدد رشد
قیمت هــای جهانی و همچنین رشــد نرخ
نیماییارزپتانسیلرشدخواهندداشت.
همچنین در عرضه اولــیــه دیـــروز شرکت
آریاساسولبازهمرکوردمشارکتهاشکسته
شد و سه میلیون و 350هزار نفر برای خرید
اینسهامتازهوارداقدامکردندکه 280هزار
نفر بیشتر از عرضه قبلی بود .موضوعی که
نشانهتداومورودافرادجدیدبهبورساست.

بازار خبر

ماکارونی ۴۳درصدگرانشد
تسنیم -قیمت هر بسته  ۷۰۰گرمی ماکارونی از
دوروزقبلبامجوزسازمانحمایتمصرفکنندگان
حدود  ۴۳درصد گران شد .به عنوان نمونه نرخ هر
بسته  700گرمی ماکارونی یک شرکت در بورس
بر اساس مجوز دریافت شده از سازمان حمایت از
پنج هزار و  231تومان به هفت هزار و  493تومان
تغییر کرده است .در این حال خبرگزاری ایسنا به
نقلازرئیسهیئتمدیرهانجمنصنفیکارفرمایان
کارخانجاتماکارونیایرانافزایشقیمتماکارونی
را  ۵۰درصد اعالم کرد و افزود  :قیمتهای جدید
تقریباازاوایلماهرمضاناعمالشدهاست.

صادراتایرانبهعراقبهکمتراز
نصفکاهشیافت
فارس -حسینی عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی
ایران و عراق گفت :صادرات ایران به عراق قبل از
شیوع ویروس کرونا در هر ماه به طور متوسط750
میلیوندالربوددرحالیکهاینرقماکنونبهحدود
 300میلیون دالر در هر ماه رسیده است .البته به
گفتهوی،هماکنونروزانهدوهزارکامیونکاالهای
صادراتی را به عراق منتقل میکنند و بر این اساس
شرایطصادرات نسبتبه فروردینبهترشدهاست.

۵۲درصدمعامالتمسکنتهران
تنهادر ۵درصدمحلهها
مهر -مدیرکل حقوقی بانک عامل بخش مسکن
گفت ۵۲ :درصد معامالت مسکن شهر تهران تنها
در  ۱۷محله از  ۳۲۰محله پایتخت انجام می شود.
ویبابیاناینکهاین ۱۷محلهجزومحالتبورسی
و پررونق تهران در تمامی فصول تلقی میشود،
افــزود :سرمایه گــذاری تولید مسکن در محالت
بورسی تهران وکشور مثبت ارزیابی میشود .به
گفتهوی،درمحالتبورسیوپررونقکشور،حدود
دو میلیون واحد مسکونی کمتر از تقاضای مصرفی
داریم و قیمت در این مناطق نیز افزایشی است و اگر
رشدقیمتمتوقفشود،اینتوقفادامهدارنیست.

بازار خودرو سوت و کور شد
تسنیم -لغو شرط واریز نصف وجه خودرو در ثبت
ناماولیهعاملیشدتاافرادشانسخودرادراینقرعه
کشی امتحان و اقدام به پیش ثبت نام خرید خودرو
کنند.دراینشرایط،فعاالنبازارازخلوتشدنبازار
خودروخبردادهاند.

