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مدیرعامل ایران خودرو: 
افزایش قیمت  خودرو 

طبیعی است
مدیرعامــلگــروهصنعتــیایرانخــودرودرتحلیل
وضــعبــازارخــودرو،افزایشقیمتخــودروراباوجود
تالطمهــایاقتصــادیامــریطبیعیوفضــایمجازیرا

نیزدرمسیرقیمتگذاریموثردانست.
 بــه گــزارش ایســنا، فرشــاد مقیمــی بــا حضــور در 
برنامــه تلویزیونــی دســت خط در آســتانه روز کارگــر، از 
وضعیــت صنعــت خودرو کشــور، بــازار آن، فعالیت های 
اخیــر ایران خــودرو و اقدامــات آن در مســیر خودکفایی، 
تاثیــر تحریم هــا بــر ایــن صنعــت، آینده ایــن صنعت در 

سایه برجام و... سخن گفت.
در ابتــدای ایــن برنامه، مقیمی پــس از صحبت در 
رابطــه بــا خــود و چگونگــی ورودش از معاونــت وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( به جاده مخصوص به 
دعوت وزیر وقت صمت )رضا رحمانی(، آن هم در سال 
اوضــاع ســخت ناشــی از تحریم هــا و اوضــاع نامناســب 
ســال  مــاه  شــهریور  در  کشــور  خودروســازی  صنعــت 
۱۳۹۸،  در پاســخ بــه اظهــارات مجــری برنامــه مبنــی بر 
شــرایط نامســاعد آن زمان که بطور مثال قیمت خودرو 
جهش قیمتی شدیدی را تجربه می کرد، گفت: زمانیکه 
در تالطم های کالن اقتصادی قرار می گیریم، خودرو که 
کاالیی سرمایه ای به حساب می آید، بیشتر مورد تقاضا 
قرار می گیرد و افراد کثیری عالقه مند به ســرمایه گذاری 

در این بازار می شوند.
او با بیان اینکه در گذشته نیز سرمایه گذاری هایی 
در قالب طرح های پیش فروش و فروش های آتی اتفاق 
می افتــاد، اظهــار کرد: اما بخشــی از دلیل فاصله قیمتی 
کــه میــان دو قیمــت کارخانــه و بــازار ایجــاد می شــد، به 
عرضه کم خودرو از خودروسازان نیز مرتبط بود؛ چراکه 
در اوایــل ســال ۱۳۹۸ نســبت بــه ســال ۱۳۹۷، کاهــش 

قابل توجه تولید خودرو ایجاد شد.
او افــزود: در ایــن اوضاع مــردم تاحدودی در بحث 
خریــد و فــروش خودرو تردیــد می کنند و همین موضوع 
ســبب نابســامانی در بازار می شــود و به طبع، قیمت آن 
افزایش پیدا می کند. راه حل این موضوع هم این است 
کــه رشــد تولیــد اتفــاق بیفتد. بــه عبارتی عــالوه  براینکه 
بایستی بازار اشباع شود، بایستی اقتصاد هم به ثبات 
برســد. هــر چــه اقتصــادی در کشــور بــا ثبات تــر شــود و 

تولید رشد کند، هر بازاری تثبیت می شود.
مدیرعامــل ایران خــودرو، افزایــش قیمــت خــودرو 
در ایــن وضــع را امــری طبیعــی دانســت و اظهــار کــرد: 
افزایــش قیمتــی در بــازار اتفــاق می افتــد کــه بخشــی از 
آن هــم حبــاب بــود و ارزش واقعــی کاال نیســت؛ بلکــه 
ارزشــی اســت کــه در نتیجه حضــور برخی افــراد در این 
بازار آشــفته، شــکل می گیرد. افرادی در این حوزه بازار 
به دنبال منافعی هستند که این منافع هم سبب ایجاد 

تغییراتی در بازار می شود.

تبعاتهجومافرادبهبازار
مجــازی  فضــای  در  زمانــی  شــد:  یــادآور  مقیمــی 
خودرویــی قیمت گــذاری می شــود اما مــردم اطالع دقیق 
از اینکه خودرو مذکور با این قیمت معامله شــده یا نه 
را ندارند، لذا این ها  قیمت گذاری کاذب است تا فضای 
قیمتــی خــودرو یــا کاال را در آن بــازه قیمتی تثبیت کند. 
از ســوی دیگر مردم در چنین شــرایطی، نگران افزایش 
قیمت روزانه خودرو هم هستند و بنابراین برای حضور 
در بــازار ترغیب می شــوند و می خواهنــد برای جلوگیری 
از مواجهــه بــا قیمــت باالتــر، هرچــه ســریعتر وارد بــازار 
شــوند. از ســوی دیگــر عرضــه نیــز محــدود اســت یــا در 
مقاطعی )عرضه( مدیریت می شــود؛ بنابراین به صورت 
ناخــودآگاه بــا مراجعــه افــراد بــه بــازار، در شــرایطی که 
تقاضــا متناســب با میزان عرضه نیســت، قطع به یقین 

افراد در امر قیمت گذاری، تعیین کننده می شوند.
در   تغییــرات  ایــن،  بــر  عــالوه  داد:  ادامــه  او 
و  نبــوده  بی تاثیــر  نیــز  اقتصــادی  کالن  شــاخص های 
همزمــان بــا آنچه که بیان شــد، افزایش نــرخ ارز نیز در 
بــازار ایجــاد شــد. طبیعتــا بــا افزایــش نــرخ ارز، قطعات 
وارداتــی هــم با افزایش قیمت مواجه می شــود؛ لذا این 
تصور در مردم ایجاد می شود که قیمت خودرو در آینده 
نزدیک احتماال گران خواهد شد و این خود عاملی برای 

افزایش بیشتر قیمت می شود.
مدیرعامــل ایران خــودرو، در رابطــه بــا تاثیــر فضای 
مجــازی بــر قیمت خودرو در بازار، گفت: در حال حاضر 
فضای مجازی بســیار تعیین کننده قیمت شــده اســت و 
مــردم بســیاری از اطالعــات مــورد نیــاز خــود را از فضای 
مجازی کســب می کنند و براین اســاس خوراک بیشتری 
هم در آن تولید می شود و در اختیار مردم قرار می گیرد 

و سبب جریان سازی می شود. 
او بــا بیــان اینکــه در زمــان فعالیت خــود در وزارت 
صمت موضوع میزان معامالت و تغییرات آن با ماه های 
پیش تر را از برخی دفترخانه ها پیگیری می کرده اســت، 
گفت: کامالً مشــهود بود که نه خودروهای دســت دوم 
معاملــه می شــود و نــه خودروهــای صفــر. در حقیقــت 
فضــا بــرای افــرادی که خــودرو یا منابــع مالــی در اختیار 
داشــتند، فراهم می شــد که به این بازار ورود کرده و از 

آن استفاده کنند.

خبـــــــــــــــــر

آنکــه بــرای کارگــری مقــام یــک اعتقــاد بــه
اســتقبالبیشــتریازوامکروناصورتمیگرفت،
بایددرصدبهرهوامپایینمیآمد،شرایطدریافت
آنآســانترمیشــدوبانکهــاهمراهــیوحمایت

بیشتریازخودنشانمیدادند.
ناصر چمنی در گفت وگو با ایســنا، در ارزیابی 
دلیــل اســتقبال کــم متقاضیــان از وام کرونــا گفت: 
بــه کســانی کــه ۱۴ مــاه اســت، نتوانســته اند کار و 
بارشان را اداره کنند و درآمدی نداشته اند چه وامی 
بدهیــم؟ وقتــی کســب و کارهــا بیشــتر از یکســال 
تعطیــل و راکــد بودنــد و رونقــی نداشــتند چطــور 
انتظار داریم که وام کرونا را بگیرند و اقساط آن را 

پرداخــت کننــد؟ در حــال حاضر بیش از ســه هفته 
اســت کــه بســیاری از مشــاغل غیرضــرور و صنــوف 
و مجموعه هــای خدماتــی را بــه دلیــل قطــع زنجیــره 
کرونــا تعطیــل کرده ایــم و لنگ لنــگان کار می کننــد. 
طبیعــی اســت کــه وقتــی صاحبــان کســب و کارهــا 
درآمــدی نداشــته باشــند، نمی تواننــد وام بگیرنــد و 
هــر لحظــه نگراننــد کــه گرفتــار شــوند و نتوانند آن 

را برگردانند.
چــک  داشــتن  حالی کــه  در  کــرد:  تصریــح  او 
برگشــتی از شــروط دریافــت وام کرونا حذف شــده 
است برخی از بانک ها حاضر به پذیرش این مساله 
نیستند و شرط دادن وام را نداشتن چک برگشتی، 

بدهــی بانکــی و اقســاط معــوق می داننــد؛ بنابرایــن 
زیرمجموعــه  بانک هــای  بــه  دولتی هــا  زور  وقتــی 
خــود نمی رســد چــه توقعــی از صاحبــان مشــاغل و 

متقاضیان دریافت وام کرونا داریم؟
بروکراسی های اداری و مشکل تراشی بانک ها
صنفــی  انجمن هــای  عالــی  کانــون  رئیــس 
کارگــران،  بروکراســی های اداری و پیــچ و خم هــای 
گفــت:  و  دانســت  موثــر  زمینــه  ایــن  در  را  بانکــی 
معتقدم بانک ها به قدری مشــکل تراشــی می کنند 
که افراد به سختی می توانند وام بگیرند، به عنوان 
مثــال یک تعاونی کارگری در ســال ۱۳۹۹ به عنوان 
تعاونــی برتــر انتخاب شــده و بــا تصویــب دولــت و 

وزارتخانه مقرر شده است مبلغ یک میلیارد تومان 
وام بــرای توســعه بــه آن اختصاص یابــد ولی اکنون 
که در ســال ۱۴۰۰ هســتیم هنوز نتوانســته این وام 
را بگیرد و مشخص نیست چقدر باید دوندگی کند 

تا بتواند از تسهیالت مذکور بهره مند شود.
کــه  کســی  بــرای  اکنــون  چمنــی،  گفتــه  بــه 
می خواهد وام بگیرد تا در اقتصاد کشور کارآفرینی 
کنــد بــا کســی کــه وام مــی گیــرد تــا ویالی ســاحلی 
درســت کند هیچ تفاوتی در نرخ ســود بانکی وجود 

ندارد و به هر دو وام ۱۸ درصد تعلق می گیرد.
او خاطرنشــان کــرد: کشــورهای دیگــر معمــوال 
تســهیالت  و  می رونــد  کارآفریــن  دنبــال  خودشــان 

را بــا درصدهــای پاییــن در اختیــار او قــرار می دهنــد 
بــه نحــوی کــه در کشــورهای پیشــرفته درصــد وام و 
تسهیالت پرداختی بیشتر از ۵ درصد نیست ولی ما 
۱۸ درصد حســاب می کنیم و بعضا تا ۲۱درصد ســود 

هــم باال می رود لذا با این وضع تولید نمی صرفد.
دغدغهگرفتنمجوزوپشیمانی

کارآفرینان
ایــن مقــام کارگــری افــزود: امــروز وام گرفتــن 
بــرای کســی کــه می خواهــد یــک مجموعــه تولیــدی 
یــا یــک خــط تولیــد راه انــدازی کنــد ســخت تر اســت 
چــون بایــد از ســازمان ها و صنایع مختلــف پروانه و 

مجــوز بگیــرد و این رویه باعث می شــود که افراد از 
سرمایه گذاری و کارآفرینی پشیمان شوند.

او در پایــان گفــت: بــه اعتقــاد مــن بــرای آنکه 
اســتقبال بیشــتری از وام کرونــا صــورت می گرفت، 
باید درصد بهره وام پایین می آمد و شرایط دریافت 
آن آســان تر می شــد و بانک هــا همراهــی و حمایــت 
بیشــتری از خود نشــان می دادند ولی متاســفانه به 
این مســایل توجه نشــده اســت و واحدهای صنفی 
و مجموعه هــای خدماتــی باید خودشــان را تا ۵ ماه 
آینــده نگــه دارنــد که زمیــن نخورند چــون اگر زمین 
بخورند دیگر نمی توانند، بلند شــوند و بعد از آن با 
مشکالت دیگری غیر از کرونا روبه رو خواهیم شد.

بازرگانــی امــور دفتــر مدیــرکل گفتــه بــه
وزارتصمــت،بــرایفروردینمــاه۱۸۰هزارتن
روغــنخــامپیشبینــیشــدهبــودتــادراختیــار
کارخانجــاتقــراربگیردوبعــدازفرآوریتوزیع
شــود،طبــقگزارشــاتســامانهجامــعتجــارت

همینمیزانمحققشدهاست.
ایلنــا  بــا  گفت وگــو  در  بیــک زاده  صدیــف 
در مــورد وضــع توزیــع کاالهــای اساســی و خبــر 
ســهمیه بندی شــکر گفت: ســهمیه بندی در مورد 
شــکر انجام نشــده اســت، فروش این کاال با ارز 
نیمایی است و هرکسی به هر میزان که بخواهد 
می تواند شــکر تهیه کنــد. اما برای ماه رمضان از 
محل ذخایر راهبردی کشــور مقادیری شکر برای 
هر استان در نظر گرفتیم تا با قیمت متعادل تری 
به  دســت صنوف برســد و این موضوع به معنای 

سهمیه بندی نیست.
او در ادامــه خاطرنشــان کــرد: ایــن مقادیــر 
شــکر بــرای هــر اســتان در نظــر گرفته شــده تــا 
رمضــان  مــاه  محصــوالت  تولیــد  بــرای  صنــوف 
مانند زولبیا و بامیه از آن اســتفاده کنند. ســتاد 
تنظیم بازار هر اســتان داده شــده است و آنها از 

طریــق اتحادیه هــا و انجمن هــا به دســت اصناف 
می رســانند، بــرای قنــد نیــز برنامه های مشــابهی 

وجود داشت.
مدیــرکل دفتر امــور بازرگانــی وزارت صمت 
افــزود:  گذشــته  مــاه  در  روغــن  توزیــع  دربــاره 
همچنیــن بــرای فروردین مــاه ۱۸۰هزار تن روغن 
خام پیش بینی شده بود تا در اختیار کارخانجات 
قــرار بگیــرد و بعــد از فــرآوری توزیــع شــود  طبق 
گزارش هــای ســامانه جامع تجــارت همین میزان 
محقق شــده اســت. حتی در بخش خانوار ۱۰ تا 
۱۵ درصد بیش از  میزان پیش بینی شده است. 
او افــزود: از ۱۸۰ هــزار تــن روغــن تــدارک 
دیده شــده بــرای فروردیــن؛ ۲۵ هــزار تــن بــرای 
اصنــاف، ۳۵ هــزار تن بــرای واحدهای صنعتی و 
۱۲۰ هــزار تــن بــرای خانوارهــا بــود کــه در بخش 

خانواده تا ۱۵ درصد بیشتر محقق شد.
بیــک زاده دربــاره برنامه هــای توزیــع روغــن 
در اردیبهشــت مــاه بیــان کــرد: برای اردیبهشــت 
نیــز همیــن میــزان پیش بینی شــده اســت عالوه 
بــر ایــن بــرای توزیــع در فروشــگاه های زنجیره ای 
بــا هماهنگــی تعاونی هــای دولتــی ۵۰ هــزار تــن 

روغــن خــام به واحدهــای تولیدی می رونــد تا در 
فروشــگاه های زنجیــره ای عرضــه شــوند، این کار 

برای افزایش سطح عرضه است. 
او در ادامــه افــزود: مابقــی اقــالم نیــز طبق 
برنامه در حال توزیع اســت و مشــکل خاصی در 
مورد آنها به وجود نیامده است. گزارش های در 
مورد کمبود روغن در استان ها به حداقل ممکن 
رســیده اســت البتــه ایــن بــه آن معنا نیســت که 
مشــکل وجــود ندارد امــا در حداقل میزان ممکن 

است.

شکر5نرخیشد
دبیــر اتحادیه بنکــداران مواد غذایی با بیان 
 اینکــه شــکر در بــازار بــا ۵ نــرخ مختلــف عرضــه

مــی شــود، گفــت: علیرغم اینکه شــکر بــا قیمت 
آزاد در بــازار فــراوان اســت امــا شــکر بــا قیمــت 

مصوب در بازار موجود نیست.
دبیــر اتحادیــه بنکداران مــواد غذایی نیز به 
فــارس درباره علت کمبود شــکر بــا نرخ مصوب، 
گفــت: در مــورد شــکر و برخــی اقــالم مصرفی  با 
سوء مدیریت و چندگانگی نرخ ها مواجه هستیم 

و در کنــار ایــن مســاله ســودجویی برخــی  تولیــد 
فروشــندگان  برخــی  بی انصافــی  و   کننــدگان 

مشکالت را بیشتر می کند. 
دبیــر اتحادیــه بنکداران مــواد غذایی با بیان 
اینکــه اکنــون شــکر در بــازار ۵ نــرخ دارد، افــزود: 
در حــال حاضــر نــرخ مصــوب شــکر بــرای عرضــه 
بــه واحدهــای تولیــدی  6هــزار و 6۵۰ تومــان و 
نــرخ مصــوب هر بســته شــکر یک کیلوگرمی برای 
مصرف کننده ۸ هزار و ۷۰۰ تومان است که البته 
گاهی نیز شاهد عرضه یک بسته شکر ۹۰۰گرمی 

با قیمت ۸ هزار و ۷۰۰ تومان هستیم. 
حســنی اضافــه کــرد: دولــت  توزیــع شــکر 
بــا قیمــت مصــوب ۸ هــزار و ۷۰۰ تومــان بــرای 
فروشــگاه های  اختیــار  در  را  مصرف کننــدگان 

زنجیره ای گذاشته است. 
او با بیان اینکه نرخ عرضه شــکر سهمیه ای 
تعییــن  ۵۰۰تومــان  و  ۱۱هــزار  بنکداری هــا  در 
شــده اســت، گفــت: اما بــا توجه به کمبود شــکر 
ســهمیه ای بنکداری هــا شــکر را از کارخانه هــا بــا 
قیمتــی خریــداری می کننــد کــه نمی تواننــد کمتر 
از ۱۳هــزار و ۵۰۰ تومــان عرضــه کننــد؛ بنابرایــن 

در حــال حاضــر بنکداری هــا هــر کیلو شــکر را در 
کیســه های ۵۰کیلوگرمی به قیمت  آزاد ۱۳هزار 

و ۵۰۰ تومان عرضه می کنند. 
حســنی بیان کرد: همچنین با گران فروشی 
هر بسته شکر یک کیلویی در واحدهای صنفی تا 
۱۵هزار تومان به مصرف کننده عرضه می شــود. 

دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی در مورد 
قیمــت عرضه شــکر فلــه ای در واحدهــای صنفی 
گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه قیمــت هــر کیلوگــرم 
شــکر فلــه ای در کیســه های ۵۰ کیلوگرمــی بــرای 
بنکــداران ۱۳هــزار و ۵۰۰ تومــان اســت بنابرایــن 
ایــن شــکر حداقل با قیمت هــر کیلوگرم ۱۵هزار 

تومان به دست مصرف کننده می رسد. 
رئیس ســابق اتحادیه بنکداران مواد غذایی 
کشــور افــزود: کمبــودی در مــورد شــکر در بــازار 
محســوس نیســت و بــا نــرخ آزاد بــه هــر میــزان 
شــکر موجود اســت اما این کمبود در مورد شــکر 
بــا نــرخ مصــوب ایجــاد شــده و بــه همیــن دلیــل 
از مدتــی پیــش تاکنــون تقریبــا عرضــه شــکر در 
فروشــگاه  های زنجیــره ای  متوقــف و یــا کاهــش 

یافته است.

مدیــربخــشآبزیــاناتحادیهفروشــندگان
پرندهوماهیازکاهش5۰درصدیتقاضابرای

مصرفماهیدربازارخبرداد.
ایلنــا  بــا  گفت وگــو  در  احمــدی  فخرالدیــن 
دربــاره عرضــه و بازار ماهیان پرورشــی و دریایی، 
گفــت: عرضــه آبزیــان دریــای خــزر به دلیــل آغاز 
فصــل تخم ریــزی و ممنوعیت صید متوقف شــده 
است و این نوع ماهیان در بازار عرضه نمی شود.

او یــادآور شــد: ممنوعیــت صیــد در دریــای 
خزر از ۲۳ فروردین ممنوع شده  است و تا پایان 
زمــان تخم ریــزی ماهیــان در رودخانه هــا ادامــه 
پیــدا می کنــد. او در پاســخ به این پرســش که اما 
برخــی از انــواع ماهیــان دریای خزر هم اکنون در 
بــازار عرضه می شــوند، گفت: برخــی انواع ماهی 
دریایــی بــه صــورت پرورشــی نیز تولیــد و در بازار 
عرضــه می شــوند، آنچــه در بازار می بینیــد از این 

نوع ماهیان هستند. 
تنهــا  حاضــر  حــال  در  احمــدی؛  گفتــه  بــه 
ماهیــان دریــای جنــوب در بازار وجــود دارد که به 

قیمت های مناسبی به فروش می رسد.
او قیمــت هــر کیلوگــرم ماهــی شــیر کــه از 
پرمصرف تریــن ماهیــان دریــای جنــوب اســت را 

حدود ۹۰هزار تومان عنوان کرد.
کیلوگــرم  هــر  قیمــت  همچنیــن  احمــدی 

ماهــی ســفید دریــای جنــوب را ۴۰هــزار تومــان، 
هــر کیلوگــرم ماهــی کپور را ۳۰هــزار تومان و هر 
کیلوگرم ماهی آزاد را ۲۰ تا ۲۳هزار تومان اعالم 
کــرد. او تصریــح کــرد: قیمت هــر کیلوگرم قزل آال 
که پرمصرف ترین ماهی پرورشــی سردآبی است 
نیــز بــا کاهــش ۱۰درصــدی نســبت بــه اســفند، 

۴۳هزار تومان عرضه می شود.
مدیــر بخــش آبزیــان اتحادیــه فروشــندگان 

از کاهــش ۵۰درصــدی مصــرف  پرنــده و ماهــی 
ماهی خبر داد و افزود: هر ســاله شــاهد کاهش 
مصرف ماهی در 6 ماهه دوم ســال هســتیم، اما 
امســال کمتر از ســال های گذشته مردم به سراغ 

ماهی می آیند.
احمــدی معتقد اســت؛ علــت اصلی کاهش 
نامســاعدتر شــدن  بــرای مصــرف ماهــی  تقاضــا 

اوضاع اقتصادی مردم است.  

بــاوجــودگذشــتبیــشاز۴۰روزازآغــاز
ســال۱۴۰۰،دادوســتدمصنوعاتطالدربازار
تقریبــاصفــرشــدهودرایــنمدتطالفروشــان
دربــازارتهــرانبهعلتنبودمشــتریوتعطیلی
را اندکــی بســیار فــروش صنفــی، واحدهــای

داشتند.
بــه گــزارش بــازار، بــه علــت شــیوع بیمــاری 
کرونــا و جلوگیــری از گســترش آن در بیــن مردم 
بازار تهران برای چهارمین هفته تعطیل بود و در 
مجموع از اول ســال جــاری ۵روز فعال بودند که 
در ایــن مــدت واحدهای صنفی به علت مشــتری 

کم، فروش بسیار اندکی داشتند.
طــالی  و  ســکه  دادوســتد  مــدت  ایــن  در 
آب شــده نیــز در بــازار تهــران بســیار انــدک بــود، 
چون در این مدت مشــتری کمی به بازار مراجعه 

کردند.
هرچنــد کــه به علت ادامــه مذاکرات وین از 

اوایــل ســال جــاری شــاهد ثبــات و حتــی کاهــش 
قیمت هــا در بــازار ســکه و ارز بودیــم، امــا در این 
۴۰روز خریــداران کمتــری بــرای خریــد مصنوعات 

طال به بازار مراجعه کردند.
در ششــمین هفته ســال ۱۴۰۰ قیمت سکه 
تمــام بهــار آزادی طــرح جدیــد در بــازار تهــران بــه 
۹میلیون و ۸۵۰هزار تومان رســیده و قیمت نیم 

سکه ۵میلیون و ۴۰۰هزار تومان شده است.
همچنین قیمت ربع سکه ۳ میلیون و ۵۰۰ 
هــزار تومــان و قیمــت ســکه یک گرمــی ۱۹۵هزار 
تومــان اســت و قیمــت هــر گرم طــالی ۱۸عیار در 
بــازار تهــران هــم اکنون ۹هــزار و ۸۱۱ هزار تومان 

است.
نرخ ارز نیز در بازار روز شنبه ۱۱ اردیبهشت 
سال جاری، دالر به رقم ۲۳ هزار و ۲۷۲ تومان، 
یــورو بــه قیمت ۲۷ هزار و ۹۲۱  تومان، پوند ۳۳ 
هــزار و ۱۱۲ تومــان، درهــم امــارات 6 هزار و ۴۹۲ 

تومان و لیر ترکیه به ۲ هزار و ۸6۰ تومان رسید.
بازارهــای  در  اقتصــادی  کارشناســان  اکثــر 
آغــاز  بــه  بــا توجــه  جهانــی پیش بینــی می کننــد 
کشــورهای  در  کرونــا  واکسیناســیون  گســترده 
مختلف جهان و بهبود اقتصاد جهانی به احتمال 
زیــاد قیمــت اونــس جهانــی طــال همچنــان رونــد 

نزولی خود را هر چند اندک ادامه خواهد داد.
 چشماندازقیمتطال

دربازارهایهایجهانی
انتشــار آمارهــای  بــه دنبــال  در حالــی کــه 
قرضــه  اوراق  ســوددهی  مثبــت  اقتصــادی 
خزانــه داری آمریــکا افزایــش یافتــه و این مســاله 
جذابیت بازار طال برای ســرمایه گذاران را کاهش 
داده اســت و قیمــت فلــز زرد را در بــازار نزولــی 

کرده است.
رویتــرز نیــز در آخریــن گــزارش خــود تاکیــد 

کــرده اســت کــه قیمــت هــر اونــس طــال در پایان 
معامــالت دیــروز بــا ۰.۱۷درصد کاهــش به ۱۷6۹ 

دالر و ۱۳سنت رسید.
قیمــت طــال در هفتــه گذشــته شــاهد ۰.۳ 
درصــد کاهــش بــود و قیمــت فلــز زرد در پایــان 
معامــالت آتــی دیــروز بــرای تحویــل در مــاه ژوئن 
هــم بــا ۰.۰۳ درصــد کاهــش بــه ۱۷6۷ دالر و ۷۰ 

سنت رسید.
پنجشــنبه  روز  در  شــده  منتشــر  آمارهــای 
گذشــته نشــان داد که رشــد اقتصادی آمریکا در 
ســه ماهــه نخســت ســال تحــت تاثیــر اقدامــات 
محــرک اقتصــادی و رشــد مصــرف شــتاب گرفتــه 

است.
اســتفن اینز، تحلیلگر بازار طال در این باره 
می گویــد: مجموعــه آمارهــای مثبــت از اقتصــاد 
آمریــکا در حــال تاثیرگــذاری بــر بازار طال اســت و 

روند قیمت آن را نزولی کرده است.

ســود اوراق قرضــه ده ســاله دولــت آمریــکا 
دیــروز در نزدیکــی باالتریــن رقم بیــش از ۲هفته 
اخیــر در نوســان بــود و ســبب بــاال رفتــن هزینــه 

فرصت سرمایه گذاری در بازار طال شد.
اوایــل هفتــه گذشــته نیــز فــدرال رزرو نــرخ 
بهــره و برنامــه خریــد اوراق قرضــه خــود را بــدون 

تغییر حفظ کرد.
تحلیلگران موسسه یو بی اس نیز معتقدند 
کــه تقویــت آمارهــای اقتصــادی آمریــکا احتمــاال 
ســبب خواهــد شــد تــا فــدرال رزرو در ماه هــای 
آینده مواضع انقباضی تری در حوزه سیاست های 

اقتصادی اتخاذ کند.
نــرخ  افزایــش  افزودنــد:  تحلیلگــران  ایــن 
بهــره در آمریــکا احتمــاال ســبب کاهــش بیشــتر 
حجــم ســرمایه گذاری ها در بــازار طال خواهد شــد 
و قیمــت فلــز زرد را تــا پایــان ســال بــه ۱6۰۰دالر 

خواهد رساند.

چمنی،فعالکارگری:کسیکه۱۴ماهکارنکردهچطورقسطوامبپردازد؟
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