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بورس ۵۶۹ واحد رشد کرد

شهروند| در جریان دادوستدهای دومین روز این هفته  
بازار سرمایه تعداد 2 میلیارد و 879میلیون سهم و حق تقدم 
بــه ارزش   916میلیارد تومــان در 319هــزار نوبت مورد 
دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 569واحدی 
در ارتفاع 255هزار و   876واحد قرار گرفت . شــاخص های 
اصلی بازار ســرمایه هم روز مثبتی را پشت سر گذاشتند؛ 
ـ  ارزشی( 154واحد،  به طوری که شاخص قیمت )وزنیـ 
کل )هموزن( 556واحد، قیمت )هموزن( 373واحد، آزاد 
شناور 775واحد و شــاخص های بازار اول و دوم به  ترتیب 

18و 2920واحد رشد کردند . 
بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 2340میلیون ورقه به ارزش 921میلیارد تومان در 

298هزار  نوبت، آیفکس 5واحد رشد کرد و در ارتفاع 3438واحد قرار گرفت. 

در تاالر حافظ

 

چین بزرگترین صادرکننده کاال به ایران است اما 
جالب است که بدانید نخستین قدرت اقتصادی جهان 
هم کاالهای چینی می خرد. آمریکا بیشترین واردات 
خود را از چین انجام می دهد. پس از آمریکا، مکزیک، 
کانادا و ژاپن بزرگترین صادرکنندگان کاال به آمریکا 

هستند. البته جالب اســت که بدانید با رویکرد ضد 
چینی ترامپ میزان واردات کاالی چینی به آمریکا 
در  سال 2019 کاهش داشــته و در عوض کاالهای 
مکزیکی، ژلپنی و کره ای بیشتری به ایاالت متحده 

آمریکا وارد شده است.

بزرگترین صادرکنندگان کاال به آمریکا کدامند؟

قیمت هر پاکت )تومان( نوع خودرو

48،200،000 پراید 111

44،000،000 پراید 131

44 ،000،000 پراید 151

170،000،000 چانگان

51،000،000 تیبا صندوق دار

57،000،000 ساینا دنده ای

74،500،000 پژو 405

81،500،000 SLX پژو

75،000،000 پژو 405 دوگانه سوز

96 ،000،000 پژو پارس

97،000،000 پژو پارس دوگانه سوز

82،500،000 پژو 206 تیپ 2

95،500،000 پژو 206 تیپ 5

عرضه محصوالت سایپا در تعطیالت تابستانی

شهروند| خودروسازان در تعطیالت تابستانی شان 
هم خودروهای مشــتریان را تحویل می دهند. این 
موضوع را دو خودروســاز ایرانی یعنــی ایران خودرو 
و ســایپا اعــالم کرده انــد. تعطیــالت تابســتانی 
خودروسازان در هفته پایانی مردادماه رقم می خورد. 

تحویل خودرو در تعطیالت تابستانی 
خودروسازان

ســایپا هم اعالم کرد که خودروهای خــود را در 
تعطیالت تابستانی به مشــتریانش تحویل می دهد. 
معاونت بازاریابی و فروش ســایپا اعالم کرده که این 
معاونت در تعطیالت تابستانی خودروسازان نیز فعال 

است و تحویل محصوالت این گروه خودروسازی به 
مشــتریان در تعطیالت تابستانی صنعت خودرو نیز 

ادامه خواهد داشت.
به گزارش ســایپانیوز، با اعالم معاونــت بازاریابی 
و فروش گروه خودروسازی ســایپا مبنی بر فعالیت 
کامل این معاونت در ایام تعطیالت تابستانی صنعت 
خودرو، عرضه محصوالت ســایپا به بازار و همچنین 
ســایر خدمات مرتبط با این حــوزه، در دهه پایانی 
مردادماه همزمان با تعطیالت تابستانی خودروسازان 

ادامه خواهد یافت.
بر این اســاس، معاونت بازاریابی و فروش سایپا از 

۲۲ مــرداد تا ۲ شــهریورماه فعال خواهــد بود و به 
خدمت رسانی به مشتریان خواهد پرداخت.

تکمیل و تحویل بیش از ۲۰ هزار دستگاه 
خودرو به مشتریان

گروه صنعتــی ایران خودرو اعالم کــرد، تکمیل 
و تحویــل بیــش از 20 هزار دســتگاه خــودرو به 
مشتریان را در تعطیالت تابستانی خود برنامه ریزی 
کرده اســت. این موضوع درحالــی رخ می دهد که 
ایران خودرو پیش از این اعالم کرده بود ممکن است 
در تعطیالت تابســتانی، روند تحویل خودرو ادامه 

نداشته باشد. 

شــهروند| »قیمت لوازم خانگی قاچاق نزولی شد.« 
آن گونه که به نظر می رســد، افت قیمت دالری که انتظار 
می رفت قیمت تمام شده تولید را کاهش دهد، بیشتر به 
نفع قاچاقچیان شده است. با  این که قیمت دالر از حدود 
12 هزار و 800 تومان در ماه گذشــته حــاال به 11 هزار و 
700 تومان رسیده اما خبری از کاهش قیمت محصوالت 
داخلی نیست. رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در 
این باره به »شــهروند« می گوید: »واردات مواد اولیه لوازم 
خانگی براســاس ارز نیمایی صورت می گیرد که قیمت 
آن در چند ماه گذشــته تغییری نداشــته و نمی توان از 
تولیدکنندگان انتظار داشت که تولیدات خود را به قیمت 
پایین تری عرضه کنند اما شرایط برای محصوالت خارجی 
کامال متفاوت است. با این که براساس مصوبه هیأت وزیران 
واردات لوازم خانگی به کشور ممنوع است، تنوع کاالهای 
خارجی موجود در بازار تفاوت چندانی با سال های گذشته 
نداشــته اســت.« مرتضی میری می گوید: »قاچاق لوازم 
خانگی نسبت به پارسال 50 درصد بیشتر شده است و هر  
برندی را که بخواهید خیلی راحت می توانید از واحدهای 
صنفی خریداری کنید.« او که معتقد اســت قاچاق لوازم 
خانگی به ایران شرایط رقابت را برای تولیدکنندگان سخت 

کرده اســت، ادامه داد که در حال حاضر تفاوت بهای ارز 
نیمایی و آزاد چیزی حدود 1500 تومان است اما در مقابل 
قاچاقچی هیچ عوارض و گمرکی پرداخت نمی کند. همین 
مسأله موجب شده که محصوالت  آلمانِی قاچاق ارزان تر از 
کاالی ایرانی باشند. هر چند که طبق گفته های این فعال 
صنفی قیمت محصوالت داخلی متأثر از بهای ارز نیمایی 
اســت اما در روزهایی کــه قیمت دالر در بــازار آزاد روند 
صعودی به خود می گیرد، تولیدکنندگان بی توجه به این 
قضیه و به بهانه گرانی ارز، قیمت محصوالتی که چند ماه 
پیش تولید یا وارد شده اند را افزایش می دهند. تخلفی که 
رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی هم بر آن صحه 
گذاشته و می گوید: »کاالیی که امروز در واحدهای صنفی 
عرضه می کنند 3 تا 6 ماه پیش تولید یا وارد شــده اند و هر 
گونه تغییر آنی بهای دالر نباید منجر به گرانی آن شود.« او 
معتقد است که مشکالت امروز بازار ناشی از عملکرد ضعیف 
نهادهای حمایتی از حقوق مصرف کننده است. نهادهایی 
که وقتی  از آنها از چرایــی عدم برخورد با تولیدکنندگان 
و عرضه کنندگان متخلف می پرســی، سکوت می کنند و 
می گویند که قدرت کافی برای حمایت از مصرف کنندگان 

ندارند. 

سود قاچاق لوازم خانگی چقدر است؟ 
یک حســاب کتاب ساده به خوبی نشــان می دهد که 
قاچاقچیان لوازم خانگی از فروش هر دستگاه مبلغ خوبی 
ســود به جیب می زنند و  خرید جنــس خارجی قاچاق 
برای مشتریان این بازار به صرفه تر از کاالی داخلی است؛ 
به عنوان مثال قیمت یک ماشین لباسشویی آلمانی که 
5 ماه پیش با قیمتی در حدود 15 میلیون تومان فروخته 
می شد، امروز به 5 تا 9 میلیون تومان رسیده است؛ حتی در 
شرایطی که لوازم خانگی به خصوص لوازم خانگی خارجی 
تنها به صورت نقدی فروخته می شد، امروز شاهد فروش 
اقســاطی این لوازم خانگی قاچاق بــا چک یک ماهه هم 

هستیم.
حال اگر قیمت یک ماشین ظرفشویی در دوبی حدود 
500 دالر اســت که با احتســاب قیمت حدود 12 هزار 
تومانی دالر، قیمت خریــد آن در حدود 6 میلیون تومان 
تمام می شــود؛ حاال اگر هزینه 300 تا 400 هزار تومانی 
واردات قاچاق این ماشــین ظرفشویی را در نظر بگیریم، 
قیمت تمام شده آن می شود 6 میلیون و 500 هزار تومان 
و فروشــنده نیز هر چه باالتر از این قیمت بفروشد، سود 

خالص است.
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دالر در کانال 11 هزار تومان ماند و ســکه هم ارزان تر شد. درست در آستانه عید قربان که بازار طال با 
افزایش تقاضا مواجه می شود، قیمت سکه ریزشی شــد. هر قطعه سکه تمام بهارآزادی طرح جدید در 
بازار آزاد تهران با کاهش حدود 50 هزار تومانی به قیمت چهار میلیون و 145 هزار تومان فروخته شد. هر 
قطعه سکه تمام بهارآزادی طرح قدیم نیز به قیمت 4 میلیون و 50 هزار تومان به فروش رسید. این موضوع 

درحالی رخ داد که قیمت هر دالر هم در کانال 11 هزار و 800 تومان ماند.

آرامش در 
بازار طال و 

دالر 

شروع صفحه آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟۰۰ / 15

اتمام صفحه آرایی
16 / ۰۰

شروع صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟

در روزهـای پـس از بـروز یک 
حادثـه، کودکان بـه حمایت و 
مراقبت بیشـتری نیـاز دارند. 
بترسـند  ممکن اسـت خیلی 
و فشـار زیـادی به آنهـا وارد 

باشد. شـده 

 

بازار  جهاني

نوع

هر اونس طال

نقره 

هر بشكه نفت اوپك

هر بشكه نفت برنت

1505.34

16.89

57.82

58.05

تغييرقيمت )د الر(

بازار  ارز  )قیمت ها به تومان(
تغييرآزاد )اسكناس(

د الر آمریكا

یورو

پوند  انگليس

د رهم امارات

11700

13192

14073

3185

-

--

-

ت
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چرا با کاهش نرخ ارز لوازم خانگی ارزان نشد؟

کاهشقیمتدالرونفعیکهداللهامیبرند
  قاچاق لوازم خانگی 50 درصد بیشتر شده است

قیمت هر پاکت )تومان( نوع خودرو

95،000،000 پژو V8 206 صندوقدار

76،000،000 (LX( سمند ال ایکس

81،000،000 EF7 سمند

88،000،000 سمند دوگانه سوز کالس 16

110 ،000،000 دنا

178،000،000  دنا پالس توربو

122،000،000 پژو 207 دنده ای

390،000،000 مزدا3

130،500،000 H30 

183،000،000 استپ وی

165،500،000   پژو 207 اتوماتیک

315،000،000 پژو2008

77،500،000 رانا


