
t oseei r ani . i r
3 چرتکه

سکه از مرز ۷ میلیون عبور کرد

نایب رییس کمیسیون طال و جواهر اتاق اصناف 
گفت: قیمت امروز سکه طرح قدیم در بازار 6 میلیون 
و 800 هزار تومان و طــرح جدید 7 میلیون و 140 

هزار تومان است.
به گزارش ایسنا،  محمد کشتی آرای، با اشاره به 
افزایش قیمت طال و سکه نسبت به روز گذشته اظهار 
داشت: تا این لحظه قیمت اونس طال  1704 دالر، 
هر مثقال طال 2 میلیون و 985 هزار تومان و هر گرم 

طالی 18 عیار 689 هزار تومان است.
وی با اشــاره به حباب 400 هزار تومانی در نرخ 
سکه تصریح کرد: قیمت بازار امروز سکه طرح قدیم 
6 میلیون و 800 هزار تومان، طرح جدید 7 میلیون 
و 140 هزار تومان، نیم سکه 3 میلیون و 650 هزار 
تومان، ربع سکه 2 میلیون و 50 هزار تومان و سکه 

یک گرمی یک میلیون تومان است.
    

سقف پرداخت نقدی به مشتریان 
بانک ها ۴۵ میلیون تومان تعیین شد

توســعه ایرانی- بانــک مرکزی بــا ابالغ 
بخشنامه ای به بانک ها، سقف پرداخت وجه نقد به 
مشتریان را در موسسات اعتباری 45 میلیون تومان 
تعیین کرد. بانک مرکزی با صدور بخشــنامه ای 
خطاب به تمامی بانک ها و مؤسسات اعتباری اعالم 
کرد که براساس بند 13 ماده یک آئین نامه اجرایی 
ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشــویی سقف 
مقرر برای پرداخت وجه نقد ریالی از سوی اشخاص 
مشمول از جمله مؤسســات اعتباری برابر است با 
»مبلغ سقف مقرر در قانون برگزاری مناقصات جهت 
انجام معامالت خرد به صورت وجه نقد یا معادل آن 
به سایر ارزها و کاالهای گرانبها که هر ساله توسط 

هیئت وزیران تصویب می شود.«
    

بورس وارد فاز ریزشی شد

دیروز شــاخص کل بورس با اُفت 25 هزار  
و 487 واحــدی وارد کانال یــک میلیون و 22 
هزار واحدی شــد.  همه شــاخص های بورس 
اوراق بهادار با افت همراه است. شاخص قیمت 
)وزنی-ارزشــی( با افت 6778 واحدی به عدد 
271 هزار و 863 واحد رسید. نمادهای صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس، گسترش نفت و گاز 
پارسیان و ملی صنایع مس ایران بیشتر تاثیر را 
در افت شاخص دارد.نماد بانک ملت که در طی 
معامالت این هفته با رشد مواجه بود امروز شاهد 
کاهش قیمت بود، بانــک تجارت و ملی صنایع 
مس ایران از پربیننده های بازار بودند. ارزش بازار 
38 میلیارد هزار میلیارد ریال، ارزش معامالت  

حجم معامالت 11.129میلیارد سهم است.
    

 دالر در رکورد جدید قیمتی 
پا سفت کرد

قیمت دالر با ماندگاری در نیمه کانال 16 هزار 
تومان، جای پای خود را در رکورد جدید قیمتی 

سفت کرد.
دیروز هر دالر در صرافی های بانکی به قیمت 
16 هزار و 500 تومان فروخته می شود. نرخ خرید 
دالر از مــردم ینز برابر با 16 هــزار و 400 تومان 

گزارش شد.
 قیمت دالر در دو روز اخیر با افزایش قابل توجه 
از کانال 15 هزار تومان بــه کانال 16 هزار تومان 
ورود کرده اســت.افزایش نرخ دالر سایر ارزها را 
نیز تحت تاثیر قرار داد و قیمت یورو نیز به آستانه 
کانال 18 هزار تومان رسید. بر اساس این گزارش 
هر یورو امروز در صرافی هــای بانکی به قیمت 
17 هزار و 900 تومان فروخته می شود. صرافان 
بانکی هر دالر را به قیمت 17 هزار و 800 تومان از 

مردم خریداری می کنند.

خبر اقتصادی
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نرگس رسولی

قرار است طبق همه پیش بینی ها از 
امروز کم کم بازار خودرو آرام شود. بعد 
از ورود سران دو قوه به موضوع خودرو، 
برکناری وزیر، تشــکیل جلسه تعیین 
قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار، ورود 
مجدد شورای رقابت و .... به نظر می رسد 
زمان کاهش قیمت خودرو فرارسیده 
است. چراکه اگر این بازار بلبشو قربانی 
را هم طلــب می کرد امروز بــا تغییر و 
تحــوالت رخ داده در وزارت صمت این 
اتفاق روی داده و دیگــر زمان ثبات در 

بازار است.
 بازار افسارگسیخته خودرو در حالی 
قرار است از این پس دوباره به روزهای 
کاهش خود بازگردد که در طول چند 
ماه گذشــته بی محابا در الین افزایش 
قیمت حرکت کرده و ناگفته پیداست 
که با اولتیماتوم ها و دستورالعمل های 
جدید اگر چه کمــی در الین کاهش 
قیمت قدم خواهد گذاشــت اما هیچ 
گاه نباید امید داشته باشیم که قیمت 
خودرو به روزهایی بازگــردد که پراید 
درنهایت 20 میلیون بود. به گونه ای که 
حتی قیمت های جدید اعالم شده طبق 
فرمول ستاد تنظیم بازار هم از پراید 40 
میلیونی خبر می دهد که حداقل دو برابر 
قیمت زمانی است که کارشناسان پراید 

20 میلیونی را گران می خواندند. 
این شــرایط و ترکتازی پراید برای 
دراختیارگیری بازار در شرایطی است که 
این چهارچرخ کره ای- ایرانی به عنوان 
گاو شیرده نارنجی پوشان باالخره بعد 
از چند سال کشمکش قرار است از خط 
تولید خارج شود و جایش را به تولیدات 

جدیدی بدهد که حداقل قیمت بیش از 
40 میلیون تومانش برای خریداران آن 

منطقی تر باشد.
به هر روی به نظر می رســد تغییر و 
تحوالت جدید در بدنه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و بازگشت دلیل اصلی 
این تغییر و تحوالت به قیمت تولیدات 
جاده مخصوصی ها موجب شده تا برخی 
پیش بینی کنند که در روزهای آتی هم 
قیمت ها دستخوش تغییرات می شوند 

و هم مدیران جاده مخصوص. 
 طبــق آنچــه فعال ســتاد تنظیم 
بازار مجوز آن را برای نارنجی پوشــان 
و آبی پوشــان جاده مخصــوص صادر 
کرده است این دو خودروساز می توانند 
خودروهای خود را با درصدی افزایش 
قیمــت به فــروش برســانند؛ آن هم 
تولیــدات آتی نــه تولیــدات فعلی و 

پیش فروش های انجام شده قبلی.
پس عمال با این نسخه ای که ستاد 
تنظیم بازار برای خودروسازان نوشته 
است قیمت ها به نفع خودروسازان شده 
و از این پس رســما خودرو گران شده و 
دیگر کار از دست دستورات خلق الساعه 
وزیر و مدیر خارج شده است؛ اما چون 
این قیمت ها از قیمت های فعلی در بازار 
کمتر اســت به نظر می رسد که باید در 
انتظار کاهش قیمت ها باشیم. آن هم 

احتماال به صورت مقطعی.
 به این ترتیب از این پس باید طبق 
جدول زیر منتظــر پیش فروش های 
خودرویی جاده مخصوصی ها باشــیم 
.اعــداد و ارقامی که می تواننــد بازار را 
دوباره با افزایش قیمت اما به اسم رسمی 

مواجه کنند.
 در ادامه تغییرات قیمتی در بازار هم 

روز گذشــته باالخره بازار به سرازیری 
افزایش قیمت رسید و برخی خودروها 
کمی حباب قیمتی شان ترک برداشت 
به این ترتیب قیمــت خودروهایی که 
از ابتــدای هفته جــاری و در پی ورود 
مستقیم رئیس جمهوری و رئیس قوه 
قضائیه در مسیر کاهشی قرار گرفته بود، 
از روز گذشته و با اعالم قیمت های جدید 
خودروها از سوی شورای رقابت و تعیین 
سود حداکثر 10 درصدی در معامالت 
بازاری، به روند نزولی خود ادامه می دهد. 
به طوری که هر دستگاه خودروی پژو 
206 تیپ 2 که در روزهای گذشــته 
قیمت بــاالی 150 میلیونی یافته بود 
به کمتر از 125 میلیون تومان رسیده 
و پژو 405 بنزینی قیمتی کمتر از 115 
میلیون تومان دارد. همچنین در گروه 
خودروهای خارجی، افت 100 میلیونی 

قیمت مزدا 3 از بازار به گوش می رسد.
 پیش از این رئیس شــورای رقابت 
اعالم کــرده بود بــر اســاس فرمول 

قیمت گذاری جدید، خودروهای گروه 
صنعتی ایران خودرو 10 درصد و گروه 
صنعتی سایپا 23 درصد افزایش قیمت 

خواهند یافت. 
همچنین رئیس ســازمان حمایت 
از مصرف کنندگان و تولید نندگان نیز 
کرده بود: برای انجام معامالت، قیمت 
خودرو در کف بازار شــامل قیمت در 
کارخانه به عالوه حداکثر 10 درصد سود 
خواهد بود و بازرسان این سازمان نظارت 
خواهند کرد که هر کجا قیمتی باالتر از 
این ارقام داده شود، به منزله گران فروشی 

بوده و با آن مقابله خواهند کرد.
در عین حال برخــی پیش بینی ها 
از آینــده بــازار هم قابل توجه اســت 
پیش بینی هایی که از میدان بهارستان 
وحضور مجلسی نشینان جدید احساس 
می شود. مجلس فعلی که تنها یک هفته 
تا پایان عمرش باقــی نمانده در حالی 
در حــال واگــذاری صندلی هایش به 
نمایندگان جدید است که خود طرحی 
با عنوان ســاماندهی بازار خوردو ارائه 

داده اند.

دغدغه مجلس آتی 
در برخــی محافل کارشناســی 
تحلیل هــای جدید شــده و به نظر 
می رسد که قطعا با حضور نماینده های 
جدید که داعیه دار تغییر و تحوالت در 
جهت رفاه و بهبود وضعیت اقتصادی و 
معیشت مردم هستند رخ خواهد داد. 
تغییراتی که ممکن است رسمی ترین 
و شــاید ســهل الوصول ترین آنهــا 
بازگشایی دوباره ثبت سفارش خودرو 
و آزادســازی واردات اســت. اقدامی 
که تاکنون بســیاری از کارشناسان 
در مورد آن صحبت کــرده و عنوان 
کرده اند این آزادسازی می تواند بازار 
آشفته چند ســاله خودرو را آرامش 

بدهد. 
این پیش بینی حتی از زمانی قوت 
بیشتری گرفته که برخی از منتصبین 
به وزارتخانه و بدنه دولتی دست های 
پشــت پرده مافیای خودرویی را در 
برکناری رحمانی وزیر صنعت، معدن 
و تجارت پررنگ می دانند و معتقدند 
ثبت سفارشی که با دستان نعمت زاده 

بسته شد و رحمانی نیز برای بازگشایی 
آن کاری نکرد این بار با الزام مجلسیون 
جدید باز خواهد شــد و بازار خودرو 
که در طول یک سال و اندی گذشته 
جذاب ترین بازار برای سرمایه گذاری 
مردم بوده؛ مجددا دستخوش تغییرات 

جدیدتری خواهد شد.

پیش بینی بازار خودرو پس از تحوالت اخیر

افت آرام قیمت 

به هر روی به نظر می رسد 
تغییر وتحوالت جدید در 

بدنه وزارت صنعت ، معدن 
و تجارت و بازگشت دلیل 

اصلی این تغییر و تحوالت 
به قیمت تولیدات جاده 

مخصوصی ها موجب شده 
تا برخی پیش بینی کنند 

که در روزهای آتی هم 
قیمتها دستخوش تغییرات 
می شوند و هم مدیران جاده 

مخصوص

رییس سازمان حمایت از 
مصرف کنندگان و تولید 
کنندگان نیز اعالم کرده 

بود : برای انجام معامالت، 
قیمت خودرو در کف بازار 

شامل قیمت درب کارخانه 
به عالوه حداکثر ۱۰ درصد 
سود خواهد بود و بازرسان 

این سازمان نظارت خواهند 
کرد که هر کجا قیمتی باالتر 

از این ارقام داده شود، به 
منزله گران فروشی بوده و با 

آن مقابله خواهند کرد

سخنگوی طرح آزادسازی سهام عدالت گفت: حدودا در 
تاریخ 8 خردادماه بعد از مشخص شدن تعداد واقعی سهامدارانی 
که روش مســتقیم و غیر مســتقیم را انتخاب کرده اند، در 
اطالعیه ای تاریخ مراجعه افراد به سامانه ها برای فروش سهام 
عدالت اعالم خواهد شد و حدود 10 روز بعد از این تاریخ امکان 

خرید و فروش سهام عدالت ایجاد خواهد شد.
به گــزارش »توســعه ایرانــی«، مدیر عامل شــرکت 

سپرده گذاری مرکزی و ســخنگوی طرح آزادسازی سهام 
عدالت با بیان اینکــه با ابالغ رهبر معظــم انقالب 49 
میلیون نفر وارد بازار سرمایه خواهند شد، افزود: نوسازی 
زیرساخت های این بازار از سال های گذشته آغاز شده 

است و جای نگرانی برای ورود این افراد وجود ندارد.
حســین فهیمی گفت: البته دو و نیم میلیون 

نفر از دارندگان سهام عدالت در 10 سال 

اخیر فوت کرده اند که دارایی آنان به وراثشان منتقل می شود.
وی افزود: 36 میلیون نفر کد بورسی را دریافت کرده اند و از 
این تعداد یک و نیم میلیون نفر احراز هویت شده اند و بر اساس 
تصمیم کمیسیون فرعی شورای عالی بورس، افراد باقیمانده 
اگر در نظام بانکی احراز هویت شــده باشند برای دریافت کد 

بورسی فعال نیاز به احراز هویت نخواهند داشت.
فهیمی گفت: این افراد شماره شــبای خود را به 
 samanese.ir سامانه سازمان خصوصی سازی
وارد کنند و از احراز هویت برای دریافت کد بورسی 
فعال معاف شوند. سخنگوی طرح آزادسازی سهام 

عدالت افزود: برای دریافت و ارسال اطالعات نیز به شماره تلفن 
همراه درست و متعلق به سهامداران نیاز داریم که این شماره 
را نیز سهامداران به این ســامانه ارائه دهند. وی گفت: سامانه 
ســازمان خصوصی ســازی تا 8 خرداد آماده دریافت شماره 
شبای متقاضیان دریافت کد فعال بورسی است. فهیمی افزود: 
8 خرداد نیز اطالعیه مرحله بعد برای اینکه سهامداران حجم 
دارایی های خود را ببینند صادر می کنیم. وی گفت: برای فروش 
سهام عدالت، خدمات بازار سرمایه را به خانه های مردم می بریم 
به طوری که کسی که می خواهد سهام خود را بفروشد نیاز به 

مراجعه به جایی نداشته باشد.

زمان خرید و فروش سهام عدالت مشخص شد

خبر

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی 
وزارت اقتصــاد گفت: ارزش ســهام موجود در 
صندوق واســطه گری مالی یکم به قیمت روز 
گذشته 32 هزار میلیارد تومان بوده که مجموعا 

از مردم 17 هزار میلیارد تومان اخذ خواهد شد.
به گزارش »توسعه ایرانی«، عباس معمارنژاد، 
در نشســتی با موضوع واگذاری ســهام دولت 
از طریق صنــدوق واســطه گــری مالی یکم 
)ETF( گفت: پذیره نویســی ایــن  صندوق تا 
ســقف 2میلیون تومان تا پایان اردیبهشت ماه 

امکان پذیر است.

وی گفت: ارزش سهام موجود در این صندوق 
به قیمت روز گذشته 32 هزار میلیارد  تومان بوده 
که مجموعا از مردم 17 هزار میلیارد تومان اخذ 

خواهد شد.
به گفته معاون وزیر اقتصاد، قیمت سهام بانک 
تجارت در این صندوق 107 تومان و قیمت دیروز 
212 تومان بوده، قیمت ســهام بانک صادرات 
107 و قیمت دیروز 212 تومان، قیمت ســهام 
بانک ملت در این صندوق 1045 و قیمت دیروز 
2095 تومان، همچنین قیمت سهام بیمه البرز 
767 و قیمت روز گذشته 1168 و قیمت سهام 

بیمه اتکایی امین 593 و قیمت دیروز این سهم 
810 تومان بوده است. معمار نژاد گفت: قیمت 
هر واحد صندوق واسطه گری یکم با نماد دارایکم 
در بورس 10 هزار تومان است. پیش بینی میشود 
حدود 8 میلیون نفر در این پذیره نویسی شرکت 
کنند.اگر تعداد متقاضیان افزایش یافت از روش 
تقسیم به نســبت استفاده شــده و مازاد مبلغ 
واریزی ظرف یــک هفته به مــردم بازگردانده 
میشود. معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد تاکید 
کرد، مهلت زمانی 2 ماهه برای اجازه فروش این 
سهام برای اخذ کد بورسی متقاضیانی است که 

 از طریق بانکها اقدام به پذیره نویســی کرده اند.
وی گفــت: روز اول بازگشــایی ایــن صندوق 
1043میلیارد تومان برای بازار گردانی و کنترل 
قیمت لحاظ شده است. به مدیر صندوق اجازه 
داده شــده اگر برای خرید اقدام نشد این مبلغ 
سرمایه گذاری شده و مجددا در اختیار دارندگان 
واحد قرار گیرد. معمار نژاد گفت: بر این اساس 
سه نوع سود از محل افزایش قیمت، سود مجمع 
و ســود بازار گردانی ایجاد می شود. معاون وزیر 
اقتصاد گفت: عالوه بر فعاالن بازار ســرمایه هر 
ایرانی با کد ملــی خود میتوانــد از درگاه های 
14 بانک اقدام به پذیره نویسی کند. وی با بیان 
اینکه، در مرحله اول اشخاص حقوقی نمیتوانند 
در این سرمایه گذاری شــرکت کنند اما بعد از 
دو ماه این اشــخاص نیز میتوانند در معامالت 

دارایکم شــرکت  کنند. معمار نژاد گفت: دولت 
تا پایان سال 1400 مدیریت در این صندوق را بر 
عهده دارد و بعد از این سال مدیریت این صندوق 
بر اســاس امیدنامه به هر شــخصی که بیش از 
یک دهم درصد از واحدهای ســرمایه گذاری 
را داشته باشــد میتواند در مجمع شرکت و در 

تصمیم گیری دخیل باشد. 

معمارنژاد:

سهم هایی که نصف قیمت به مردم فروختیم، ۲ برابر شد

قیمت جدید )تومان(قیمت قدیم )تومان( خودرو

3748100046101630پراید 131

4031300049584990پراید 151

4344300053434890تیبا با رینگ فوالدی

5134300063151890تیبا 2

6553700080610510تیبا 2 پالس

5894300072499890ساینا

6122000075300600کوییک دنده ای

6900000084870000کوییک R دنده ای

184800000227304000پیکاپ ریچ

CS35 155000000190650000چانگان

96730000106403000پژو 207 دنده ای

115294000141811620پژو 207 اتوماتیک

LX 6677100082128330سمند

EF7 6997300086066790سمند

7393800090943740سمند EF7 دوگانه

88420000108756600دنا تیپ 1

110934400136449312دنا پالس تیپ 1

110934400136449312دنا پالس توربو تیپ 1

6728300082758090پژو 206 تیپ 2

83690000102938700پژو 206 تیپ 5

7833800096355740پژو پارس سال

6315800077684340پژو 405 جی ال ایکس

LX 6744000082951200رانا

6807230083728929پژو 405 اس ال ایکس


