
سازمان توسعه تجارت جزییات برنامه تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگانی 
که تعهد ارزی خود را اجرایی نکرده اند، اعالم کرد.به گزارش ایسنا، چند روز 
پس از آنکه با دســتور رئیس جمهوری بنا شد مشخصات افرادی که در حوزه 
صادرات و واردات تخلف کرده اند برای مردم منتشر شود، دولت اعالم کرد کارت 
بازرگانی صادرکنندگانی که هیچ بخشی از ارز صادراتی خود در سال گذشته 
را به کشور بازنگردانده اند، تعلیق خواهد کرد.پیش از این بانک مرکزی مهلت 
رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان را پایان تیر ماه سال جاری در نظر گرفته بود 
و با وجود موافقت شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با افزایش مهلت 

صادرکنندگان، به نظر می رسد بانک مرکزی با این طرح مخالفت کرده است.به 
دنبال این برنامه ریزی، سازمان توسعه تجارت جزییات نحوه تعلیق کارت های 
بازرگانی صادرکنندگانی که ارز خود را بازنگردانده اند اعالم کرد.بر اســاس 
اعالم این سازمان، دارندگان کارت های بازرگانی که نسبت به ایفای تعهدات 
ارزی خود تاکنون اقدامی نکرده اند، در دو زمان بندی جریمه خواهند شــد. 
واحدهای غیرتولیدی که با داشتن کارت های بازرگانی اقدام به صادرات کرده 
ولی ارز خود را باز نگردانده اند، از تاریخ هفتم تیر ماه امســال مشمول جریمه 
شده و کارت های بازرگانی آنها معلق خواهد شد.همچنین واحدهای تولیدی 

که به تعهد ارزی خود عمل نکرده اند نیز تا پایان تیر ماه امسال زمان دارند تا 
نسبت به عمل به این تعهد اقدام کنند و در غیر این صورت کارت های این افراد 
نیز تعلیق خواهد شد.سازمان توسعه تجارت تاکید کرده که در صورت ایفای 
تعهد ارزی و ارائه تایید بانک مرکزی، کارت بازرگانی این واحدها رفع تعلیق 
خواهد شد. کارگروه پایش رفتار تجاری، پس از این ابالغیه، نسبت به تعلیق یا 
ابطال کارت های بازرگانی این افراد اقدام خواهد کرد.به گزارش ایسنا، محمد 
الهوتی – رئیس کنفدارسیون صادرات ایران – روز گذشته به ایسنا گفته بود: 
در ماه های گذشته با توجه به محدودیت تردد در مرزهای مشترک و کاهش آمار 

صادرات و دشوار شدن تجارت، عمال سرعت بازگشت ارز به کشور کاهش یافته 
و این فرایند دشوار شده است و همین موضوع باعث شده بانک مرکزی و دولت 
تاکید دوباره ای بر اجرای ابزارهای نظارتی و برخورد با برخی متخلفان داشته 
باشند. شاید برخی صادرکنندگان شناسنامه دار و بزرگ نیز در حوزه رفع تعهد 
ارزی موفق عمل نکرده باشند؛ از این رو بررسی دقیق شرایط صادرکنندگان 
و صحت سنجی علل بازنگشــتن ارز آنها به کشور اهمیت زیادی دارد تا میان 
افرادی که رفع تعهد نکرده اند و صادرکنندگانی که این قصد را دارند اما شرایط 

اجازه نداده ارز خود را بازگردانند، تفاوت قائل شد.

قیمت نفت در معامالت روز چهارشنبه در واکنش 
به رشــد بیش از حد ذخایر نفت آمریکا به روند 
نزولی روز گذشته ادامه داد و کاهش پیدا کرد.به 
گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت ۲۹ سنت 
معادل ۰.۷ درصد کاهش پیدا کرد و به ۴۲ دالر و 
۳۴ سنت در هر بشکه رسید.بهای معامالت وست 
تگزاس اینترمدیت آمریکا ۳۵ سنت معادل ۰.۹ 
درصد کاهش پیدا کرد و به ۴۰ دالر و دو ســنت 
در هر بشکه رسید.طبق گزارش موسسه امریکن 
پترولیوم، ذخایر نفت آمریکا هفته گذشــته ۱.۷ 
میلیون بشکه رشــد کرد که بسیار باالتر از ۳۰۰ 
هزار بشکه افزایش مورد پیش بینی تحلیلگران 
بود.با این حال ذخایر بنزین و ســایر سوختهای 

آمریکا کاهش پیدا کرد و خوش بینی نســبت به 
بهبود مصرف سوخت در نتیجه بازگشایی اقتصاد 
را برانگیخت. آمار رسمی بعدازظهر روز جاری از 
سوی اداره اطالعات انرژی آمریکا منتشر خواهد 
شــد.هر دو شــاخص نفت برنت و وست تگزاس 
اینترمدیت روز سه شنبه در باالترین حد حود از 
زمان سقوط قیمتها در اوایل مارس معامله شدند.

بهبود مصرف جهانی نفت و خــروج اقتصادها از 
قرنطینه مقابله با شیوع ویروس کرونا و همچنین 
اجرای توافق کاهش تولید اوپک پالس و کاهش 
اجباری تولید در خارج از این گروه به خصوص در 
آمریکا به بهبود قیمت های نفت کمک کرده است.

به گفته کازوهیکو سایتو، تحلیلگر ارشد شرکت 

فوجیتومی، با این حال بازار نگران رشــد شمار 
موارد ابتال بــه ویروس کرونا مانده اســت.طبق 
تحلیل رویترز، مــوارد جدید ابتال بــه بیماری 
کووید ۱۹ در آمریکا در هفته منتهی به ۲۱ ژوئن 
۲۵ درصد افزایش پیدا کرده و و شــمار قربانیان 
آمریکای التین روز سه شــنبه از مرز ۱۰۰ هزار 
نفر عبور کرد.بر اســاس گزارش رویترز، انتظار 
می رود روند واردات نفــت به چین که بزرگترین 
واردکننده نفت خام جهان است در سه ماهه سوم 
کندتر شــود زیرا قیمتهای باالتر نفت، تقاضای 
خرید این کشور را محدود کرده و از سوی دیگر، 
پاالیشــگاههای چینی نگران موج دوم شــیوع 

ویروس کرونا هستند.

قیمت طال در معامالت روز چهارشنبه بازار جهانی 
تحت تاثیر تقاضا برای دارایی امن درپی تشدید 
نگرانی ها نسبت به شــیوع موارد ابتال به ویروس 
کرونا به باالترین حد در بیش از هشت سال اخیر 
صعود کرد.به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طال 
برای تحویل فوری در معامــالت روز جاری بازار 
ســنگاپور با ۰.۱ درصد افزایش، به ۱۷۶۸ دالر 
و ۵۰ ســنت رســید. این فلز در اوایل معامالت 
آســیایی تا مرز ۱۷۷۳ دالر صعود کرده بود که 
باالترین قیمت از اکتبر سال ۲۰۱۲ بود.در بازار 
معامالت آتی آمریکا، هر اونس طال با ۰.۲ درصد 
افزایش، در ۱۷۸۵ دالر و ۵۰ ســنت ایستاد.به 
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نگرانیها نسبت به موج دوم ابتال به ویروس کرونا به 
خصوص در آمریکا و آمریکای التین باعث تشدید 
نگرانیها نسبت به ضعف پایدار احیای اقتصادی 
شــده و این موضوع یقینا از داراییهای امن نظیر 
طال حمایت کرده است. همچنین اقدامات محرک 
مالی بانکهای مرکزی از طریق برنامه های خرید 
اوراق قرضه و تسهیل سیاست پولی از قیمت طال 
پشــتیبانی کرده اســت.بانکهای مرکزی جهان 
تدابیر محرک مالی گسترده ای را به اجرا گذاشته 
و نرخ های بهره را پایین نگه داشته اند و این اقدام 
به رشد بیش از ۱۶ درصدی قیمت طال در سال 
میالدی جاری کمک کرده است. طال در شرایط 
ابهامات اقتصادی و سیاســی با افزایش تقاضای 

خرید روبرو می شود.استیون منوچین، وزیر خزانه 
داری آمریکا اظهار کرده که اقدامات محرک مالی 
بعدی بازگرداندن سریع افراد به مشاغل را مد نظر 
دارد و وی قصد دارد مهلت تنظیم اظهارنامه های 
مالیاتی را تا حد امکان به تاخیر بیاندازد.چندین 
ایالت آمریکایی از افزایــش موارد ابتال و مرگ بر 
اثر کرونا خبر داده اند و شــمار قربانیان آمریکای 
التین روز سه شنبه از مرز ۱۰۰ هزار نفر عبور کرد.

روزنامه نیویورک تایمز نوشــت: اتحادیه اروپا در 
واکنش به افزایش موارد ابتال به ویروس کرونا در 
آمریکا، آماده شده تا ورود مسافران از این کشور 
را ممنوع کند و آمریکا را در ردیف کشــورهای 

آلوده ای مانند برزیل و روسیه قرار دهد.

سخنگوی طرح آزادسازی ســهام عدالت در مورد 
اینکه چرا حق تقدم سهم ها در پرتفوی مشموالن 

سهام عدالت صفر است، توضیحاتی را ارائه کرد.
حسین فهیمی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه 
همه حقوقی که ســهام دار عادی برای حق تقدم 
سهام دارد، مشموالن سهام عدالت نیز دارند، اظهار 
کرد: در مورد حق تقدم در سهام عدالت باید گفت 

که در فروش توسط خود سهام دار و فروش توسط 
شرکت هیچ مشکلی وجود ندارد اما اگر بخواهند از 
آن استفاده کنند، شرایط آن قبل از زمان سررسید 
اعالم خواهد شــد.وی ادامه داد: به عبارت دیگر به 
طور کلی می توان ســه کار با حق تقدم انجام داد. 
می توان آن را فروخت یا می توان اســتفاده کرد یا 
اینکه هیچ اقدامی انجام نداد تا شرکت تجمیع شود 

و بفروشد و پول آن را پرداخت کند.
به گفته فهیمی، درحال حاضر برای مشموالن سهام 
عدالت فروش توسط مشمول و فروش تجمیع شده 
توسط شرکت مشکلی وجود ندارد و شرایط استفاده 
از حق تقدم اعالم شــده در زمان سررســید اعالم 
خواهد شد؛ به همین دلیل جلوی سهم عدد صفر 

نوشته شده است.

بانک مرکزی اعالم کرد که صرافی های غیر بانکی 
می توانند نســبت به خرید منابــع ارزی از طریق 
بانک هــای عامل اقــدام کنند.به گزارش ایســنا، 
طبق اعالم بانک مرکزی به منظور تأمین به موقع 
نیازهای وارداتی کشــور از یک ســو و نیز با توجه 
به عرضــه حواله هــای ارزی درهم امــارات، یوان 
چین، روپیه هند، یورو، لیر ترکیه و ســایر اســعار 
 توســط بانک مرکزی در بازار ارز کشــور از طریق 
سامانه نیما از ســوی دیگر، صرافی های غیربانکی 
می توانند نســبت به خرید منابع ارزی فوق الذکر، 
 بر مبنای گواهی هــای ثبت آماری تایید شــده،

 از طریــق بانک های عامــل، اقــدام کنند.طبق 

این گــزارش، در این خصــوص ادارات بین الملل 
بانک های عامل نهایت همــکاری را با صرافی های 
غیربانکــی در تعامل بــا اداره بیــن الملل بانک 
مرکزی بــرای تامیــن ارز انجام خواهنــد داد.بر 
 اساس این گزارش، زمانی که یک شرکت افزایش

 سرمایه می دهد، به نسبت درصد افزایش سرمایه، 
تعداد ســهام آن نیز افزایش پیدا می کند. در این 
شــرایط به دلیل اینکه ســهامداران یک شرکت 
خواهان حفظ حقــوق و منافع خود در شــرکت 
هستند، این انتظار را دارند که بعد از افزایش سرمایه 
شرکت، درصد مالکیت خود در شرکت را نسبت به 
قبل از افزایش سرمایه حفظ کنند.به همین دلیل 

براســاس قانون تجارت، این حق برای سهامداران 
شــرکت در نظر گرفته می شــود. بر این اســاس، 
درصورتی که یک شــرکت ســهام جدیدی برای 
فروش منتشر کند، سهامداران فعلی در خرید این 
سهام جدید اولویت دارند. به این اولویت در خرید 
سهام نسبت به سهامداران جدید، حق تقدم خرید 

سهام گفته می شود.
یادآور می شود؛ مشموالن ســهام عدالت که روش 
مســتقیم را برای مدیریت ســهام خــود انتخاب 
کرده انــد می توانند با مراجعه بــه درگاه اینترنتی 
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سهام خود را مشاهده کنند.

معاون امور اقتصادی و دارایی گفت: نیاز مردم به مراجعه به 
قوه قضاییه و گرفتن گواهی عدم سوءپیشینه به منظور ارائه 
به نیروی انتظامی بطور کامل مرتفع شد. محمد علی دهقان 
دهنوی گفت: تسهیل اختیارات نیروی انتظامی در حوزه 
اصناف و اماکن عمومی، حذف و اصالح موادی از آئین نامه 
اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تصویب 
دو عنوان از مجوزهای ســازمان اداری و استخدامی کشور 
از جمله مصوبات جلســه دیروز این هیأت بود.وی افزود: 
هیأت مقررات زدایی و تســهیل صدور مجوزهای کسب و 
کار در این نشست مقرر نمود، از لحظه ثبت نام متقاضی در 
سامانه G۴b، امکان دسترسی و برداشت بانک اطالعاتی 
متقاضیان برای نیروی انتظامی فراهم شــود و در همین 

راستا نیروی انتظامی موظف است حداکثر ظرف ۱۵ روز 
نظر خود را در سامانه اعالم نماید که عدم پاسخگویی ظرف 
۱۵ روز به منزله پاسخ مثبت محسوب می شود.وی در این 
ارتباط توضیح داد: یکی از موضوعات مهمی که در ارتباط 
با مجوزهای صنفی وجود داشت، در رابطه با بررسی هایی 
بود که نیروی انتظامی برای صدور مجوزهای صنفی انجام 
می داد که این بررسی ها شامل موضوعات امنیتی، ترافیکی 
و … می شوند.دهقان گفت: روال کار، قباًل به این صورت 
بود که مردم برای گرفتن ایــن مجوزها از نیروی انتظامی 
باید حداقل یکبار به منظور طرح درخواســت و یکبار هم 
برای دریافت پاســخ، به این نهاد مراجعه می کردند. اما بر 
اســاس تصمیم دیروز هیأت، که با توجه به موجود بودن 

تمام اطالعات مربوط به صدور مجوزهای صنفی در سامانه 
 ،)G۴B( درگاه ملی مجوزهای کشــور در وزارت اقتصاد
گرفته شد، قرار شد این اطالعات را ما به صورت آنالین در 
اختیار نیروی انتظامی قرار دهیم.وی افزود: به این ترتیب 
در حقیقت، نیاز به مراجعه مردم به اداره اماکن بطور کامل 
حذف می شود و اطالعات بصورت برخط در اختیار آنان قرار 
گیرد.معاون امور اقتصادی وزیــر اقتصاد با یادآوری اینکه 
نیروی انتظامــی موافقت کرد که درخواســت های مردم 
را حداکثر ظرف ۱۵ روز پاســخ دهد گفت: البته در مورد 
بخش زیادی از صنوف که نیازی به بررســی های خاص و 
 یا بازدید میدانی ندارند، این زمان تا سه روز و کمتر کاهش 

میابد.

رئیس جمهور الجزایــر در تغییر و تحوالت کابینه 
خود، وزیر انرژی این کشــور را که ریاست دوره ای 
اوپک را برعهده دارد تغییر داد و مدیرعامل ســابق 
شرکت دولتی ســوناطرک را به عنوان وزیر جدید 
منصوب کرد.عبدالمجید عطــار جایگزین محمد 
ارکاب شــد که به ســمت وزیر معــدن منصوب 
شد.عطار پس از ۱۹ سال فعالیت در سوناطرک، از 

سال ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۹ سمت مدیرعامل این شرکت 
انرژی دولتی را برعهده گرفت.بر اســاس گزارش 
پالتس، الجزایر که در حال حاضر ریاست دوره ای 
اوپک را برعهده دارد، در ماه مه مطابق با ســهمیه 
تولید اوپک پالس، ۸۲۰ هزار بشــکه در روز نفت 
تولید کرد.الجزایر که ســالها درآمد کمتر به دلیل 
افت قیمتهای نفت در سال ۲۰۱۴، مصرف داخلی 

باالتر و رقابت بیشتر در بازار گاز اروپا را تجربه کرد، 
اکنون با رکود بازار انرژی به دلیل شــیوع بیماری 
کووید ۱۹ مواجه شده است.این کشور سال گذشته 
با هدف جذب سرمایه گذاری بیشتر در بخش انرژی 
و جلوگیری از کاهش ظرفیت تولیــد در میادین 
فرسوده خود و تشویق مشارکت خارجی بیشتر در 

اقتصاد این کشور قوانینی را تصویب کرد.

جزئیات تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگان متخلف

طالی جهانی دوباره رکورد زدروند صعودی نفت معکوس شد

چرا حق تقدم سهام عدالت صفر است؟

الزام به مراجعه به قوه قضائیه برای گواهی عدم سوء پیشینه حذف شدصرافی های غیربانکی می توانند منابع ارزی بخرند

رئیس دوره ای اوپک تغییر کرد
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سردرگمی خریداران خودرو
تغییرات لحظه ای قیمت دالر افزایش 6 تا 16 میلیونی قیمت خودرو را رقم زد

قیمت   خودرو    با نوسانات    نرخ   ارز   به   طور   جهشی   روزانه   و   ساعتی   تعیین   می شود
انصراف    خریداران    پیش فروش    خودرو

دولت با انتشار فهرست اقالم ۲۵۰۰ گانه ممنوع شده، 
پیش بینی ها و احتماالتــی را درباره افزایش دوباره 
قیمت برخی مواد غذایی و کاالهای اساسی در این 
کشور به وجود آورده است. ممنوعیت واردات ۲۵۰۰ 
قلم کاال که توسط سرپرســت وزارت صمت اعالم 
شــد انتقاداتی را در رابطه با بازگشایی دروازه های 
قاچاق به کشور داشته است. ممنوعیت واردات آن 
دسته از کاالهایی که در داخل مشابه داخلی دارد و 
تولیدکننده داخلی آن را عرضه می کند حرفی نیست 
اما به اعتقاد کارشناسان در حال حاضر با ممنوعیت 
آن دسته از کاالهایی که در داخل تولید نمی شود این 
حرکت راه را برای ورود قاچاقچیان و سودجویان به 
کشور هموار خواهد ساخت. بر اساس لیست ۲۵۰۰ 

کاالی ممنوع شده، کاالهایی ...

معاون آمــار و اطالعات ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان تهران گفت: در این استان 
متوسط هزینه  ساالنه  یک خانوار شهری و یک 
خانوار روستایی در سال ۱۳۹۸ به ترتیب ۷۳ و 
۳۵ میلیون تومان بوده است.مســعود افشین 
در گفت و گو با ایرنا افزود: متوسط هزینه  کل 
خالص ســاالنه  یک خانوار شــهری در استان 
تهران در ســال ۱۳۹۸ برابر ۷۳ میلیون تومان 
بوده اســت که نسبت به رقم مشــابه در سال 
قبل ۲۴,۴ درصد افزایش نشــان می دهد.وی 
یادآورشد: متوســط هزینه  کل خالص ساالنه  

یک خانوار شهری ...



اقتصاد2
ایران وجهان

جزئیات پرداخت بیمه بیکاری ایام کرونا؛
شریعتمداری: بیمه بیکاری ۲۳۰ هزار 

نفر تایید شد 
وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی گفت: واریزی 
بیمه بیکاری ۲۳۰ هزار نفر از بیکاران کرونا در 
فروردین ماه تایید شده است و اردیبهشت ماه نیز 

به همین روال خواهد بود.
به گزارش وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، 
»محمد شریعتمداری« افزود: با شیوع بیماری 
کرونا عده ای از کار بیکار شدند و مجددا به کارشان 
بازگشتند و برای تعطیلی موقت تمهیداتی در نظر 
گرفته شد؛ دولت از طریق منابع صندوق توسعه 
ملی بودجه ای را برای بیمه بیکاری تخصیص داده 
است و سازمان برنامه و بودجه از طریق فهرستی 
که وزارت تعــاون در اختیارش قــرار می دهد،  

پرداخت حداقلی را انجام می دهد.
وی افزود: برای اسفند سال گذشته حدود ۲۱۳ 
هزار نفر مشمول دریافت این مبلغ شده اند که 
تاکنون برای حدود ۱۵۰ هزار نفر مبلغ پرداخت 
شده است و لیســت حدود ۶۳ هزار نفر نیز در 
ابتدای تیرماه به خزانه داری کل کشــور ارسال 
شده اســت و تعدادی نیز تاکنون اقدام به ثبت 
شماره حساب و شماره شــبای خود نکرده اند 
که الزم است با ورود به سامانه در این خصوص 

اقدام کنند.
وزیر تعاون اظهارداشت: در ارتباط با افرادی که در 
فروردینماه امسال بیکار شده اند اطالعات حدود 
۳۳۰ هزار نفر به خزانه داری کل کشور ارسال شده 
و امیدواریم به همراه لیست تکمیلی اسفندماه و 

در روزهای آتی پرداخت انجام شود.
وی افزود: با توجه به اینکه برای متقاضیانی که در 
اردیبهشتماه کار خود را از دست داده اند تا پایان 
خرداد ماه کارفرمایان می توانستند لیست بیمه 
ارسال کنند، لیست این افراد نیز در حال پاالیش 
است که به محض آماده شدن و طی هفته آتی 
برای پاالیش نهایــی در ارتباط با تعداد خانوار و 
تاریخ بیکاری، تحویل سازمان تامین اجتماعی 
و ســازمان برنامه و بودجه خواهد شد، طی این 
مدت حدود ۱۶ هزار و ۵۰۰ نفر انصراف خود را 
از دریافت مبالغ مربوط به ایام بیکاری در سامانه 

ثبت کرده اند.
شریعتمداری گفت: بر اساس مصوبه اخیر ستاد 
مذکور، پرداخت مبلغ در خصوص ایام بیکاری 
تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری است و برای 
افرادی که از ابتدای خردادماه سال جاری بیکار 
می شوند و یا اینکه بیکاری آنان استمرار داشته 
باشد بررسی و هرگونه پرداخت صرفاً بر اساس 
قوانین کار و تامین اجتماعــی و بیمه بیکاری 
خواهد بود و شروط قانونی اعالم شده را باید دارا 
باشند که در صورت تایید مدارک و مستندات آنان 
توسط کمیته های استانی می توانند از مقرری 

بیمه بیکاری استفاده کنند.  

نرخ سود سپرده گذاری نزد بانک 
مرکزی به ۱۲ درصد افزایش یافت

هیــات عامــل بانــک مرکــزی، نرخ ســود 
ســپرده گذاری نزد بانک مرکــزی را با ۲ واحد 

درصد افزایش در سطح ۱۲ درصد تعیین کرد.  
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، آخرین 
اطالعات به دست آمده از عملکرد بخش واقعی 
اقتصاد نشان می دهد، رشد اقتصادی بدون نفت 
در مسیر صعودی قرار گرفته است. از طرف دیگر، 
نرخ تورم از تورم هدف اعالم شــده )۲۲ درصد( 
فاصله دارد. بر این اســاس، هیــات عامل بانک 
مرکزی در راســتای اجرای قانون پولی و بانکی 
کشور برای حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد 
اقتصادی، در جلســه ۴ تیرماه ۱۳۹۹ ترتیبات 

جدید اجرای سیاست پولی را تصویب کرد.  
این تصمیم در راستای اجرای قانون پولی و بانکی 
کشور برای حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد 
اقتصادی و براساس مفاد دستورالعمل »عملیات 
بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط 

بانک مرکزی« اتخاذ شذ.
بر این اساس، هیات عامل بانک مرکزی بر اساس 
مواد )۶( و )۱۱( دستورالعمل »عملیات بازار باز 
و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک 
مرکزی«، نرخ ســود ســپرده گذاری نزد بانک 
مرکزی را با ۲ واحد درصد افزایش در سطح ۱۲ 
درصد تعیین کرد. این تصمیم با هدف کاهش 
دامنه داالن نرخ سود اتخاذ شــده است و از روز 

شنبه ۷ تیرماه ۱۳۹۹ اجرا می شود.
 پیش از این هیات عامل بانــک مرکزی در روز 
شنبه مورخ ۱۰ خردادماه ۱۳۹۹، برقراری داالن 
نرخ سود در بازار بین بانکی را تصویب کرده بود. 
در این مصوبه، نرخ سود سپرده گذاری بانک ها نزد 
بانک مرکزی ۱۰ درصد و نرخ سود اعتبارگیری از 

بانک مرکزی ۲۲ درصد تعیین شده بود.

اخبار

همزمان با عرضه ســنگین 
ارز از سوی بازارساز سیگنال 
کاهش قیمت در بازار زده و 
از عصر دیروز ســیر نزولی 
قیمت ها آغاز شــد ولی با 
ادامه عرضه ها و اعمال برخی سیاســت های جدید 
ارزی از ســاعتی قبل بار دیگر جو بازار ارز کاهشی 

شده است.
به گزارش تســنیم، قیمــت دالر در روزهای اخیر 
درحالی اوج گرفته بود که از عصر دیروز تغییر جهت 
داده اســت هرچند برخی بازاری ها تالش داشتند 
برای کاهش بیشتر قیمت ارز مقاومت کنند ولی این 

مقاومت ظاهراً شکسته شده است.
دیروز قیمت دالر از ۲۰ هــزار و ۵۰۰ تومان به ۱۹ 
هزار و ۶۰۰ تومان هم رســید ولی در ساعات پایانی 
روز قبــل برخی بازاری ها نســبت بــه این کاهش 
مقاومت کردند و باعث بازگشت قیمت دالر به کانال 
۲۰ هزار تومــان در ابتدای معامالت امروز شــدند.
هرچند دالر خیلی روز کانــال ۲۰ هزار تومان دوام 
نداشت و باز هم به کانال ۱۹ هزار تومانی بازگشت. 
قیمت فروش دالر در لحظه انتشار این گزارش ۱۹ 

هزار و 8۵۰ تومان است.
از مهمترین دالیل کاهش قیمت ارز که از روز قبل 
آغاز شــده، عرضه سنگین ارز از ســوی بازار ساز و 
افزایش تعداد فروشــنده ها در بــازار بود؛ اطالعات 
خبرنگار تسنیم بیانگر آن است که دیروز ۵۵ میلیون 
دالر توسط بازارساز وارد بازار شده که فقط ۳ میلیون 

دالر فروش رفته است.
همچنین تا ساعت ۱۶ دیروز در سامانه نیما، معادل 
۷۶ میلیون یورو در قالب انواع ارز اعم از دالر آمریکا، 

یورو، یوان چین، درهم امــارات، روپیه هند و... در 
این سامانه عرضه شده است. کسب اطالع خبرنگار 
تسنیم از مســئوالن مربوطه بیانگر آن است که از 
این مبلغ معــادل ۱8 میلیون یورو بــه فروش رفته 
و تقاضایی برای معــادل ۵8 میلیون یورو باقیمانده 
وجود نداشــته اســت. بنابراین طی روز گذشــته 
تقاضاهای واقعی ارز پوشش داده شده است و شاهد 

مازاد عرضه در سامانه نیما بوده ایم.
البته اطالعات جدید در روز جاری نیز مویدآن است 
که امروز هم عرضه ســنگین ارز در بازار ادامه دارد؛ 
هدف از ادامه عرضه ســنگین ارز از سوی بازارساز، 
غلبه بر جو روانی موجود در بازار ارز است که توسط 

دالل ها و سوداگران ارزی ایجاد و تشدید شده بود.
خبرها بیانگر آن است که بیش از ۱۰۰ میلیون دالر 

بناست امروز وارد بازار شــود که اعالم همین خبر 
باعث شــده تا دالر تغییر جهت دهد و سیر نزولی را 

پیش بگیرد.
این آمار بیانگر آن اســت کــه علی رغم التهاب های 
ناشی از ســفته بازی و هیجان در بازار ارز اسکناس 
که به گفته رئیس کل بانک مرکزی کمتر از ۵ درصد 
کل حجم معامالت را تشــکیل می دهد، روند عادی 
تأمین ارز تقاضاهای واقعی به منظور واردات کاال به 

کشور جریان دارد.
خبر مهم دیگری ساعتی قبل از سوی بانک مرکزی 
اعالم شد این اســت که صرافی ها مجاز به خرید ارز 
 از سوی بانک ها شــدند؛ صرافی ها در این خصوص 
می گویند: ایــن تصمیم برای فعالیــت صرافی ها و 
تأمین ارز و افزایش سرعت جابه جایی در حوالجات 

ارزی بسیار کمک کننده است. فعاالن بازار می گویند 
از دیروز تعداد زیــادی از افرادی کــه قصد فروش 
داشتند، نسبت به فروش دالرهای خود اقدام کرده 
 اند. و همچنان در بازار تعداد فروشــنده ها بیشتر از 

خریداران است.
صرافی ها پیش بینی می کنند که حضور بازار ساز 
در بازار ارز در روزهای آینده  ادامه پیداکند؛ برهمین 
اساس افزایش عرضه از ســوی بازار ساز و همچنین 
افزایش تعداد فروشــنده ها در بازار ارز از مهمترین 
دالیل کاهش قیمت دالر در چند ساعت اخیر بوده 

است.
به گزارش تســنیم، در هفته های اخیر همزمان با 
نمایان شدن آثار اقتصادی شــیوع کرونا و کاهش 
صادرات و واردات بخاطــر محدودیت های مرزی و 
کاهش درآمدهای نفتی و قطعنامه اخیر شــورای 
حکام، بازار ارز شــاهد روزهای متالطمی بود که در 
نتیجه آن قیمت دالر رکوردهــای باالی ۲۰ هزار و 

۵۰۰ تومان را نیز ثبت کرد.
بانک مرکزی و دولت امــا معتقدند التهابات ارزی و 
شــوک فعلی در بازار ارز موقتی است و در روزهای 
آینده تمام می شود؛ یکی از دالیل مهم نوسانات اخیر 
ارزی، عدم بازگشت ارزهای صادراتی به کشور است.

موضوعی که باعث شــده تــا وزارت صمت و بانک 
مرکزی ســخت گیری هایی را برای صادرکنندگان 
متخلف در نظر بگیرند از ابطــال کارت بازرگانی تا 

معرفی اسامی آنها در رسانه ها و ...
طبق اعالم رئیس کل بانــک مرکزی از ۷۲ میلیارد 
صادرات غیرنفتــی تنها ۴۵ میلیارد ارز به کشــور 
بازگشت و ۲۷ میلیارد دالر باید تا پایان تیر از سوی 
صادرکنندگان برگــردد. فعاالن بــازار معتقدند با 
بازگشت ارزهای صادراتی به کشور، قیمت ارز ریزش 

شدیدی را تجربه خواهد کرد.

سقوط آزاد قیمت دالر در راه است؟

 عرضه های سنگین بدون خریدار

رئیس جمهور در جلسه هیات دولت:
دولت مالک  ارز  است

رییس جمهور خطاب به صادرکنندگان گفت: 
ارز به دولت تعلق داشــته و باید صادرکنندگان 
ارز حاصل از صادرات خود را سرموقع بازگردانند. 
دولت اجازه نمی دهد عده ای بخواهند از شرایط 

به وجود آمده سوء استفاده کنند.
رییس جمهور تاکید کرد: با این حال ما قدرت 
عبور از مشکالت سخت را داریم. شرایط ما در 
اسفندماه و فروردین ماه بسیار سخت بود؛ زیرا 
صادرات قطع شــده بود، مرزها بسته و واردات 
دچار مشــکل بود. اما شــرایط اردیبهشت  ماه 
و خرداد ماه خیلی بهتر شــد. شــرایط ارزی و 
صادرات و واردات قابل مالحظه با فروردین ماه 
و اردیبهشت ماه نیست، اما فشــاری که امروز 
وارد می شود مربوط به دو ماه ابتدای سال است 
در حــال حاضر به تدریج گشــایش ها در حال 
انجام است ولی آثار مشــکالت دو ماه اول سال 
وجود دارد با این حال شرایط به تدریج به سمت 
بهتر شــدن می رود و ما می توانیم مشکالت را 
مهار کنیم. بانک مرکزی می تواند مشــکل ارز 
را حل کنــد. آمار خردادماه خیلــی متفاوت با 
اردیبهشت ماه است البته تبلیغات روانی دشمن 

هم نقش داشته است.
وی خاطرنشــان کرد: صادرکننــدگان موظف 
هستند ارز را برگردانند. ما اجازه نمی دهیم عده ای 
بخواهند از این شــرایط سوء استفاده کنند. اگر 
کسی بخواهد سوء اســتفاده کند بانک مرکزی 
و قوه قضاییه وارد عمل می شــوند. کسانی که 
صادرات غیرنفتی انجام می دهند در خط جهاد 
هستند، اما ممکن است اجر مجاهده آنها با برخی 
اعمال ضایع شود. ارز باید سر موقع باز گردد. اگر 
ارز گردانده شود مشکل ارزی نخواهیم داشت. 
تا آخر سال ۴۱ میلیارد دالر صادرات غیرنفتی 
خواهیم داشــت و ارز کاالهای اساسی را تامین 
می کنیم و مردم بدانند که دولت مصمم اســت 

کنترل های الزم را انجام دهد.
روحانی تصریــح کرد: در همیــن روزها وزارت 
مسکن ما قرارداد تولید ۲۰ هزار واحد مسکونی 
را امضا کرده اســت. این کار را باید با ســرعت 
انجام دهیم. زمیــن را ارزان یا مجانی در اختیار 
تولیدکنندگان قرار دهیم و با ورود بانک ها ساخت 
مسکن را تسهیل کنیم. دولت امکانات فراوانی 
دارد. این امکانات اگر در اختیار قرار بگیرد شرایط 
کشور عوض می شــود. دولت زمین فراوانی در 
اختیار دارد. مقصــودم از دولت به معنای کالن 
و با حضور تمام دستگاه های اجرایی و نیروهای 
مسلح  است. همه باید این زمین ها را در اختیار 
تولید مسکن ارزان قیمت قرار دهند. سهام بانک ها 
و شرکت های دولتی به شرکت هایی که به نحوی 
متعلق به نیروهای مسلح اســت را باید به مردم 

عرضه کنیم.
رئیس جمهــور در بخش دیگــری از اظهارات 
خود با هشدار به کشــورهای اروپایی و آژانس 
انرژی هسته ای گفت: تا کنون رفتار ما با آژانس 
دوســتانه و قانونی بوده و ما با آژانس همکاری 
داشته ایم و بازرسین آنها روزانه از مراکز هسته ای 
گزارش تهیه کرده اند. در ۱۶، ۱۷ گزارش آنها هم 
تاکید شده است که ایران همکاری الزم داشته 
است اما این اواخر آمریکا و رژیم صهیونیستی به 
آژانس فشار آوردند و من می ترسم این شیادان 
آژانس انرژی اتمی را آلــوده کنند. آنها آژانس را 
وادار کردند که نبش قبر کند. کار آژانس انرژی 
هسته ای این است که بر فعالیت هسته ای نظارت 
داشته باشد تا این فعالیت ها صلح آمیز باشد و کار 
دیگری ندارد اما آمریکا و رژیم صهیونیستی فشار 
آوردند که آژانس برود یک موضوعی مربوط به ۲۰ 

سال گذشته را پیدا کند.
روحانی ادامه داد: آنها می خواهنــد آژانس را از 
مسیر خود منحرف کنند البته پاسخ قاطع دادن 
برای ما آسان است اما بنای ما همکاری با آژانس 
اســت و این مبنا را همچنان حفظ می کنیم اما 
آژانس هم باید توجه کند که از مسیر قانونی خود 

منحرف نشود.
وی با بیان اینکه اروپایی ها خیلی شــرمنده ما 
هستند زیرا به وظایف قانونی خود در برجام عمل 
نکرده اند تصریح کرد: آنهــا تلفنی و حضوری از 
ما عذرخواهی می کنند اما آنها هم نباید خود را 
آلوده کنند ما چنین توقعی از کشورهای اروپایی 
نداریم. چین و روســیه در رابطه با بیانیه اخیر 
آژانس انرژی اتمی خیلی خوب، قاطع و حقوقی 
عمل کردند. اروپا هم نباید زیر فشار آمریکا برود. 
آژانس انرژی اتمی هم باید استقالل خود را حفظ 
کند و رئیس آژانس باید بداند آبروی آژانس برای 
نظام بین المللی اهمیت دارد. ایران همچنان آماده 
اســت تا نظارت آژانس را بپذیرد و با آژانس در 

چهارچوب مقررات همکاری داشه باشد.

خبر

بررســی وضعیت بیمه بیکاری در ســال ۹8 نشــان می دهد که 
تعداد کل مقرری بگیران بیمه بیکاری ۲۴۵ هــزار و ۱۹۷ نفر بوده 
 اســت که نســبت به ســال پیش از آن ۶.۵ درصد کاهش را تجربه 

کرده است.
به گزارش مهر، یکی از حوزه های مهم جامعه کارگری مربوط به بیمه 
کارگران می شود زیرا در صورتی که کارگرانی بدون میل و اراده از کار 
بیکار شوند با رعایت شرایط و ضوابط قانون بیمه بیکاری، می توانند 
طی یک بازه زمانی مقرری بیمه بیکاری را به صورت ماهانه دریافت 

کنند.
به این ترتیب در صورتی که کارگر مجرد باشد حداقل ۶ ماه و حداکثر 
۳۶ ماه و در صورتی که کارگر متأهل باشد حداقل ۱۲ ماه و حداکثر 

۵۰ ماه مقرری بیمه بیکاری دریافت می کند.
میزان مقرری بیمه بیکاری مطابق با بند ب ماده ۷ قانون بیمه بیکاری 
۵۵ درصد متوسط مزد یا حقوق یا کار مزد روزانه بیمه شده است. البته 
ذکر این نکته نیز ضروری است که مبلغ بیمه بیکاری نباید از حداقل 
مزد مصوب شورای عالی کار در هر سال کمتر باشد و همچنین نباید 

از 8۰ درصد متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد.
در این بین، برای فراهم کردن زمینه اشتغال مجدد فرد، اگر کارگر 
مقرری بگیر بیمه بیکاری، مهارت داشته باشد می تواند در دوره های 
تکمیل مهارت و یا کســب مهارت های فنی و حرفه ای پیشرفته به 
صورت ۱۰۰ درصد رایگان شرکت کند؛ هزینه مهارت آموزی مقرری 
بگیران بیمه بیکاری از محل منابع بیمه بیکاری به سازمان آموزش 

فنی و حرفه ای پرداخت می شود.

۲۴۵ هزار نفر در سال ۹۸ بیمه بیکاری می گرفتند
بر این اساس، بررسی وضعیت بیمه بیکاری در سال ۹8 نشان می دهد 
که تعداد کل مقرری بگیران بیمه بیکاری ۲۴۵ هزار و ۱۹۷ نفر بوده 
است که نسبت به سال ۹۷، میزان ۶.۵ درصد کاهش را تجربه کرده 
است. در بین استان های کشــور، تهران، اصفهان و خراسان رضوی 

بیشترین مقرری بگیران بیمه بیکاری را داشته اند.
در جدول زیر تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری به تفکیک اســتان 

آمده است.

بیمه بیکاری در چه مواردی قطع می شود؟
به گزارش مهر، مطابق با آنچه که پیش از این مسئوالن وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی به مهر گفته بودند، زمانی که بیمه شده مجدداً 
اشــتغال به کار یابد، در مواقعی که بیمه شــده بدون عذر موجه از 
شرکت در دوره های مهارت آموزی، کار آموزی و سواد آموزی خود 
داری کند، در مواردی که بیمه شده از قبول شغل تخصصی خود و 
یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری کند، در مواقعی که بیمه شده 
بیکار ضمن دریافت مقرری بیمه بیکاری، مشمول بازنشستگی یا از 
کار افتادگی کلی شود، در شــرایطی که بیمه شده به نحوی از انحاء 
با دریافت مزد ایام بالتکلیفی به کار مربوطه برگردد و در صورتی که 
پس از پرداخت مقرری بیمه بیکاری محرز شود که بیکاری بیمه شده 
 ناشی از میل و اراده وی بوده اســت، پرداخت مقرری بیمه بیکاری

 قطع می شود.
همچنین دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری مکلف است در صورت 
اشــتغال مجدد حداکثر طی ۱۵ روز از تاریخ اشــتغال مراتب را به 

واحدهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کند.

در سال ۹8 تعداد کل مقرری بگیران بیمه بیکاری ۲۴۵ هزار و ۱۹۷ نفر بوده است 

تهران و اصفهان در صدر مقرری بگیران بیمه بیکاری
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 سرپرســت وزارت صنعت گفت: بــا هماهنگی بانک 
مرکزی ارز الزم برای تأمین مواد اولیه لوازم خانگی در 
خردادماه تا حدودی تامین شد و این روند تا پایان سال 
تداوم می یابد. »حسین مدرس خیابانی« در حاشیه 
جلســه هیات دولت در خصوص تنظیم بــازار لوازم 
خانگی و نظارت ها بر این حوزه افزود: اکنون ظرفیت 
تولید ۲۰ میلیون دستگاه انواع لوازم خانگی در کشور 
وجود دارد و برای امسال تولید ۱۲ میلیون انواع لوازم 

خانگی هدف گذاری شده است.
وی با اشاره به اینکه میان ساخت ایران و ساخت داخل 
لوازم خانگی تفاوت دارد، ادامــه داد: در برخی لوازم 
خانگی تا ۹۰ درصد قطع وابستگی داشته و خودکفایی 
محقق شده است، به طوری که به طور میانگین میزان 
قطع وابستگی و خودکفایی در حوزه لوازم خانگی تا 
۶۰ درصد است. سرپرست وزارت صنعت اضافه کرد: 
در لوازم صوتی و تصویری این ضریب وابستگی بیشتر 
اســت و تا پایان ســال خط تولید تلویزیون داخلی با 

ضریب اتکای باال راه اندازی می شود.
مدرس خیابانی درخصوص تقاضــای لوازم خانگی 
در بازار نیز گفت: به خاطــر نااطمینانی که برخی از 
شاخص های کالن اقتصادی ایجاد کرده، مقاومت برای 
عرضه لوازم خانگی توسط بخشی از تولیدکنندگان یا 
عرضه کنندگان وجود دارد که در برنامه ابالغی، نظارت 
و بازرسی از مراکز نگهداری و انبارها برای جلوگیری از 

هر گونه احتکار تأکید شده است.
سرپرست وزارت صنعت تصریح کرد: مردم در صورت 
مشاهده هر گونه تخلف، مراتب را به سامانه ۱۲۴ برای 

بررسی و پیگیری های الزم اطالع دهند.

کارخانجات حق نگهداری لوازم خانگی را 
بیش از میزان معمول ندارند

وی یادآوری کرد: به کارخانجات اعالم شــده که حق 
نگهداری لوازم خانگــی بیش از میــزان معمول در 

کارخانجات را ندارند و سازمان حمایت نیز سقف قیمت 
قابل قبول تولیدات حدود ۴۱ کارخانه لوازم خانگی را 
با بررسی اسناد و مستندات الزم در سامانه ۱۲۴ اعالم 
کرده است. مدرس خیابانی به برنامه این وزارتخانه برای 
عرضه مستقیم لوازم خانگی اشاره کرد و گفت: برای 
برخی اقشــار هدف از جمله مزدوجین تحت پوشش 
سازمان های حمایتی یا ســازمان بازنشستگی تحت 
پوشش، یک بسته چند قلم کاالی اصلی لوازم خانگی 
با قیمت منطقی کارخانه در نظر گرفته شده و معاونت 
بازرگانی داخلی در حال رایزنی با تولیدکنندگان برای 
این موضوع است. سرپرســت وزارت صنعت با تأکید 
بر اینکه باید حلقه های واسطه کاهش یابد و کارخانه 
مستقیم با مصرف کنندگان ارتباط برقرار کند، گفت: 
در این صورت برای احتکار یا نرســیدن کاال به دست 
مردم نگرانی وجود نخواهد داشــت. مدرس خیابانی 
افزود: رییس کل بانک مرکزی اعالم کرده که نرخ ارز 
روند کاهشی داشته و در حال کنترل است و باید این 
اطمینان به مجموعه صنعتگــران، تولیدکنندگان و 
فروشندگان داده شود که این نوسانات آسیبی به آنها 

نمی رساند تا کاالی خود را در اختیار مردم قرار دهند.
وی ادامه داد: بــا اتحادیه فروشــندگان صنف لوازم 
خانگی نیز هماهنگی هایی انجام شده است تا بر روی 
درج برچسب قیمت و اعالم قیمت ها در سامانه ۱۲۴ و 

نظارت بر انبارها همکاری داشته باشند.

افزایــش ۱۵۰ درصدی تولید ماشــین 
لباسشویی و ۵۰ درصدی تلویزیون

سرپرست وزارت صنعت گفت: در دو ماه نخست امسال 
در همسنجی با پارسال در تولید ماشین لباسشویی 
افزایش ۱۵۰ درصدی و در تولید تلویزیون افزایش ۵۰ 
درصدی به ثبت رسیده و با وجود همه محدودیت ها و 
شرایط کرونا مشکلی از نظر عرضه وجود ندارد، هرچند 
باید به تولیدکننده برای تأمین مواد اولیه اطمینان داد.

معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی استان تهران گفت: در این استان متوسط 
هزینه  ساالنه  یک خانوار شــهری و یک خانوار 
روستایی در ســال ۱۳۹8 به ترتیب ۷۳ و ۳۵ 

میلیون تومان بوده است.
مســعود افشــین در گفت و گو با ایرنــا افزود: 
متوسط هزینه  کل خالص ســاالنه  یک خانوار 
شهری در استان تهران در سال ۱۳۹8 برابر ۷۳ 
میلیون تومان بوده است که نسبت به رقم مشابه 
در سال قبل ۲۴,۴ درصد افزایش نشان می دهد.

وی یادآورشد: متوسط هزینه  کل خالص ساالنه  
یک خانوار شــهری ۱۳۹8 برای کل کشور ۴۷ 

میلیون و ۴۳۷ هزار تومان بوده است.
افشــین اظهارداشــت: بررســی این مقدار در 
سطح کشــور نشان می دهد که اســتان تهران 
بیشترین متوسط هزینه کل ساالنه یک خانوار 
شــهری و اســتان کرمان ۲۶ میلیون و ۳۲۰ 
 هزار تومان کمترین هزینه را در ســال ۱۳۹8 

داشته اند.
معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی استان تهران گفت: متوسط درآمد اظهار 
شده  ساالنه  یک خانوار شهری طی سال ۱۳۹8 
در این استان 8۱ میلیون و ۳۱۷ هزار تومان بوده 
که نسبت به سال قبل، ۲۷ درصد افزایش داشته 
ضمن آنکه متوسط درآمد اظهار شده  ساالنه  یک 
خانوار شهری در کشور ۵۴ میلیون و ۱۰۰ هزار 

تومان برآورد شده است.
وی خاطرنشان کرد: بر این اساس در سال ۱۳۹8 
رشد متوسط درآمد ساالنه خانوارهای شهری 
استان تهران بیشتر از رشد متوسط هزینه کل 

ساالنه است.
افشین ادامه داد: استان تهران بیشترین و استان 
کرمان با ۳۴ میلیون و 88 هزار تومان کمترین 

متوسط درآمد ســاالنه یک خانوار شهری را در 
سال ۱۳۹8 به خود اختصاص داده اند.

افزایش نزدیک ۲۷ درصدی هزینه 
خانوار روستایی تهران

معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی اســتان تهران گفت: متوسط هزینه  کل 
خالص ساالنه  یک خانوار روســتایی طی سال 
۱۳۹8 در استان تهران ۳۵ میلیون و ۱۹۰ هزار 
تومان بوده است که نســبت به سال قبل ۲۶.۹ 

درصد افزایش نشان می دهد.
وی اضافــه کرد: متوســط هزینــه  کل خالص 
ساالنه  یک خانوار روســتایی طی سال ۱۳۹8 
 برای کشــور ۲۶ میلیون و ۱۰۰ هــزار تومان 
بوده است. افشــین اعالم کرد: متوسط درآمد 
اظهار شده  ساالنه  یک خانوار روستایی در سال 
۱۳۹8 در استان تهران ۴۲ میلیون و ۱۶۶ هزار 
تومان بوده است که نســبت به سال قبل ۲۶,۵ 
درصد افزایش داشــته و مقدار این شاخص در 
 کل کشــور ۲۹ میلیون و ۷۰۲ هزار تومان ثبت 

شده است.
معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی استان تهران گفت: بررسی متوسط هزینه 
کل ســاالنه یک خانوار روستایی نشان می دهد 
که استان البرز با ۴۱ میلیون و ۷۷۱ هزار تومان 
بیشترین و استان سیســتان و بلوچستان با ۱۴ 
میلیون و ۶۴۳ هزار تومان کمترین هزینه را در 

سال ۱۳۹8 داده است.
وی افزود: استان البرز با ۴۶ میلیون و ۱۴8 هزار 
تومان بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با 
۱۲ میلیون و 8۱۰ هزار تومان کمترین متوسط 
درآمد ساالنه یک خانوار روســتایی را در سال 

۱۳۹8 به خود اختصاص داده است.

سرپرست وزارت صنعت:

ارز مورد نیاز تولیدکنندگان لوازم خانگی تامین شد
سازمان مدیریت:

هزینه  ماهانه یک خانوار شهری در تهران  ۶ میلیون  است

گروه اقتصاد ایران وجهان
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سکه ۱۵۸ هزار تومان ارزان شد
- هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران روز گذشته )چهارشنبه( با ۱۵۸ هزار تومان افت نسبت به دیروز به نرخ هشت میلیون و ۳۹۵ هزار تومان فروخته شد. عامل اصلی 

رشد قیمت سکه و طال در معامالت روز گذشته، ادامه افزایش قیمت دالر است، برخالف روز گذشته نرخ دالر در بازار روز گذشته با کمی افزایش به ۱۹ هزار و ۵۹۷ تومان صعود کرد. بر این اساس، 
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در ساعت ۱۳ و ۴۵ دقیقه روز گذشته هشت میلیون و ۳۹۵ هزار تومان و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم هشت میلیون و ۳۰۰ هزار تومان 

قیمت گذاری شد.همچنین نیم سکه نیز چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، ربع سکه دو میلیون و ۴۵۰ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان تعیین قیمت شد.
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معاون اقتصادی و برنامه ریزی اتاق اصناف ایران 
با بیان اینکه انتظار واحدهای صنفی این بود که 
در پی خسارات وارد شده ناشی از شیوع ویروس 
کرونا کمک بالعوض هــم دریافت کنند، گفت 
که تاکنون بیش از ۴۰ هــزار واحد صنفی برای 
دریافت تســهیالت به بانک ها معرفی شــدند.

هوشــیار فقیهی اظهار کرد: تاکنون بیش از ۴۰ 
هزار واحد صنفی برای دریافت تســهیالت در 
نظر گرفته شــده برای جبران خســارات ناشی 
از کرونا به بانک ها معرفی شــدند که در فرآیند 
تکمیل پرونده هســتند تا تســهیالت به آن ها 

پرداخت شود.
وی با اشاره به اینکه این تسهیالت به صورت وام 
کم بهره در نظر گرفته شده و به دولت بازگردانده 
می شــود، تصریح کرد: انتظار واحدهای صنفی 
این بود که کمک های بالعوض هم دریافت کنند 
و در این زمینه رایزنی هایی هم انجام شد، اما توان 
دولت در شرایط کنونی پرداخت همین وام های 
بالعوض بود.معاون اقتصادی و برنامه ریزی اتاق 
اصناف ایران در ادامه درباره وضعیت کارفرمایان 

با بیمه های خویــش فرما یا فاقــد بیمه تامین 
اجتماعی، تصریح کرد: این افراد در حال حاضر 
نمی توانند تســهیالت در نظر گرفته شده برای 
جبران خسارات ناشی از کرونا را دریافت کنند، 
اما در این زمینه تمهیداتی در نظر گرفته شــده 
که بعد از تصویب نهایی درباره آن اطالع رسانی 

خواهد شد.
حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در بخش های 
غیرمشــمول و حدود ۲ میلیــون و ۸۰۰ هزار 
نفر در بخش های مشــمول دریافت تسهیالت 
شــاغل هســتند و خســارت ماهانه تعطیالت 
ناشــی از کرونا برای واحدهای صنفی بیش از 
۲۶ هزار میلیارد تومان بوده اســت. از میان ۱۴ 
گروه شغلی آســیب دیده از کرونا که مشمول 
دریافت تسهیالت با نرخ سود ۱۲ درصد شده اند، 
۱۱ گروه شامل اصناف شــده اند و ۳۷۲ رسته 
صنفی امکان ثبت نام در ســامانه کارا را دارند. 
البته اخیرا اتــاق اصناف درخواســت بازنگری 
 رسته های آسیب دیده از کرونا را به دولت ارائه 

کرده است.

قیمت هر شــانه تخم مرغ ۳۰ عددی ساده در تهران 
۲۵هزار تومان تا ۳۰هزار تومان به فروش می رســد 
درحالی که نرخ مصوب آن در ســامانه اطالع رسانی 
قیمت کاال و خدمات ۱۸هزار و ۹۰۰ تومان اعالم شده 
است.قیمت تخم مرغ در بازار همچنان در مسیر گرانی 
است؛ درحالی که قیمت فروش هر کیلوگرم تخم مرغ 
در سامانه ۱۲۴ وزارت صنعت ۱۱ هزار تومان قیمت 
گذاری شده و نرخ هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددی ساده 
برای فروش در میادین میوه و تره بار تهران ۱۸ هزار و 
۹۰۰ تومان اعالم شده است این محصول در تهران ۲۵ 
هزار تومان تا ۳۰ هزار تومان به صورت دلخواه قیمت 

گذاری و به فروش می رسد.
قیمت تخــم مــرغ در روزهــای اخیر بیــش از ۱۰ 
هزار تومان در هر شــانه افزایش یافتــه این درحالی 
اســت که ایــن محصــول بــه عنــوان ارزان ترین 

 محصــول پروتیئی ســبد اقشــار ضعیــف جامعه 
به حساب می آید.

هر شانه تخم مرغ ساده ۳۰ عددی در سوپرمارکتی در 
خیابان میرزای شیرازی تهران ۲۸ هزار تومان قیمت 
گذاری شده است همچنین این محصول در فروشگاهی 
در منطقه پل چوبی تهــران ۲۵ هزار تومان به فروش 
می رســد؛ این محصول همچنین در فروشگاهی در 
سعادت آباد تهران ۳۰ هزار تومان قیمت گذاری شده 
است.بر اساس اعالم مرتضی رضایی معاون وزیر جهاد 
کشــاورزی امروز در کارگروه تنظیم بازار درخصوص 
تغییرات قیمتی مواد پروتئینی تصمیم گیری می شود.
گفتنی است حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برخی از الزامات 
تولید مانند واکسن ، دارو و مکمل های طیور و همچنین 
افزایش دســتمزدها و تورم جامعه در سال جاری در 

قیمت تمام شده گوشت مرغ نیز تأثیر گذاشته است.

رئیس اتحادیه گوشت گوســفندی گفت: طی ۴ ماه 
اخیر قیمت گوشت گوسفندی به دلیل ازدحام دام و 
نبود تقاضا کاهش یافته است.علی اصغر ملکی رئیس 
اتحادیه گوشت گوســفندی از روند کاهشی قیمت 
گوشت گوسفندی طی ماه های اخیر خبر داد و گفت: 
هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ ۹۰ 
هزار تومان به مغازه دار و ۹۷ تا ۹۸ هزار تومان به مصرف 

کننده عرضه می شود.
او با اشاره به اینکه قیمت گوشت گوسفندی طی ۴ ماه 
اخیر ۲۰ هزار تومان کاهش یافته است، افزود: کاهش 
تقاضا برای خرید گوشت ناشی از گرمای هوا است و البته 
عرضه مناسب دام از جمله دالیل افت قیمت در بازار به 
شمار می رود.ملکی تعطیلی رستوران ها را یکی دیگر از 
دالیل کاهش قیمت گوشت در بازار برشمرد و گفت: با 
وجود ازدحام دام در دامداری ها و کاهش تقاضا، قیمت 

گوشت در بازار افت داشته است.

رئیس اتحادیه گوشت گوســفندی درباره آینده بازار 
گوشت بیان کرد: با استمرار روند فعلی، احتمال کاهش 
مجدد قیمت در بازار وجود دارد.ملکی متوسط قیمت 
کنونی هر کیلو دام زنــده را ۳۸ هزار تا ۴۲ هزار تومان 
اعالم کرد و افزود: اگرچه در فضای مجازی تبلیغاتی 
مبنی بر فروش دام زنده با نــرخ ۳۲ تا ۳۳ هزار تومان 
می شود، اما این دام ها وزن باالی ۱۰۰ کیلو دارند که 
تمامی اقشار توان خرید یک شقه آن با نرخ ۶۰۰ هزار 

تومان را ندارند.
ملکی به از سرگیری قاچاق دام اشاره کرد و گفت: بنابر 
آخرین اطالعات، مقداری دام از کشور قاچاق می شود 
که استمرار این روند نگران کننده است.این مقام مسئول 
در پایان با اشــاره به اینکه بازار گوشت تعریفی ندارد، 
تصریح کرد: با وجود روند فعلی عرضه و تقاضا باید منتظر 
ماند و دید که در ماه های شهریور و مهر بازار گوشت به 

کدام سمت و سو می رود.

بر اساس تصمیم جلسه کارگروه تنظیم بازار قیمت 
انواع لبنیات به طور رسمی ۲۲ تا ۲۸ درصد افزایش 
یافت. در این جلسه از ستاد تنظیم بازار قیمت شیر 
خام به ازای هرکیلو دو هــزار و ۹۰۰ تومان تعیین و 
اجازه داده شد بنابر شرایط این محصول هفت درصد 

باالتر یا پایین تر از این نرخ به فروش برسد.
همچنیــن متاثــر از افزایــش قیمت شــیرخام، 
 مجوز افزایــش قیمت محصوالت لبنی مشــمول 
نرخ گذاری از متوسط ۲۲ درصد تا سقف ۲۸ درصد 

صادر شد. پیش از این، درباره تکاپوی انجمن صنایع 
لبنی برای افزیش قیمــت محصوالت لبنی و حتی 
حذف نرخ گذاری مصوب اطالع رســان کرده بود. 
گفتنی است در میان محصوالت لبنی عرضه شده 
در بازار محصوالت شــیر کم چرب و پرچرب ساده 
در بسته بندی بطری و پاکتی مدت دار و پنیر ۴۵۰ 
گرمی UF ، ماست کم چرب و پرچرب ساده در بسته 
 بندی های کوچک و بزرگ  و کره حیوانی شــامل 

قیمت گذاری  است.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران کشور با 
بیان اینکه قیمت کنجاله سویا در بازار آزاد به شش 
هزارتومان رسیده است،گفت: دولت باید یارانه کاالهای 
اساسی را مستقیما به مردم بدهد.سید احمد مقدسی 
درباره آخرین وضعیت بــازار نهاده های دامی گفت: 
شرایط بازار اصاًل مساعد نیست و تولیدکنندگان در 

وضعیت دشواری قرار دارند.
وی با بیان اینکه واردکنندگان می گویند به دلیل عدم 
تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی قادر به ترخیص 
محموله های خود نیستند و دولت نیز عنوان می کند 
تخصیص ارز را انجام داده اســت، افزود: در این میان 
تولیدکنندگان بالتکلیــف مانده اند.این فعال بخش 
خصوصی تصریح کرد: هم اکنون قیمت هر کیلوگرم 
کنجاله سویا به شــش هزار تومان، ذرت به ۲ هزار و 
۷۰۰ تومان و جو به ۲ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است.

مقدسی با بیان اینکه با چنین شرایط و روندی عجیب 

نیست که دام ها به کشتارگاه فرستاده شوند، افزود: 
احتمال دارد همان اتفاقی که برای صنعت طیور رخ 
داد برای دامپروری نیز اتفاق بیفتد البته کمبود تولید 
مرغ را می توان طی ۴۵ روز تا ۲ ماه جبران کرد اما برای 

جبران کمبود دام ۳ تا ۴ سال زمان الزم است.
وی با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی اصالحاتی 
را روی سامانه بازارگاه انجام داده است، گفت: مساله 
اینجاست که تجار در این سامانه نهاده عرضه می کنند 
و تقریباً تمام تأمین آن از سوی شرکت پشتیبانی امور 
دام انجام می شود.مقدسی با بیان اینکه تخصیص ارز 
۴۲۰۰ تومانی به کاالهای اساسی کمکی به مصرف 
کننده و تولیدکننده نکرده اســت، افزود: بهتر است 
دولت یارانه را مســتقیماً به مصرف کنندگان بدهد 
چرا که اقدام فعلی تنها به نفع عده ای خاص اســت 
و تولیدکننــدگان و مصرف کنندگان را به دردســر 

انداخته است.

مــوج انصراف خریــداران 
خودرو از تحویل خودروی 
ثبت نامی با ســر رســید 
یکسال به دلیل گرانی دالر 
مشــکل دیگر بازار خودرو 
در چند روز اخیر شده اســت. اثرات گرانی نرخ ارز بر 
تمام بازارها به وضوح مشاهده می شود. بازار خودرو 
نیز یکی از مهم ترین بازارهایی است که با نوسانات نرخ 
دالر به هم می ریزد و گرانی در آن رقم می خورد. اما با 
گرانی دالر و گذشت نرخ آن از مرز ۲۰ هزار تومان در 
بازار خودروهای ثبت نامی نیز تحوالتی اتفاق افتاده و 
بسیاری از افرادی که موفق به ثبت نام خودرو طی سال 
گذشته شده بودند در آستانه موعد تحویل خودروها 
از گرفتن آن انصــراف داده اند. این اتفاق که به دلیل 
نوسانات نرخ ارز طی دو روز گذشته و انصراف مردم 
از تحویل خودروهای ثبت نامی با سر رسید یکسال 
رخ داده موجب رشد ۶ تا ۱۶ میلیونی قیمت خودرو 
در بازار شده و بار دیگر بازار خودروهای تولید داخل 

متالطم شده است.

متأسفانه روند افزایشی قیمت دالر به همراه عدم یک 
سیاست گذاری روشن جهت مدیریت بازار خرید و 
فروش خودرو باعث شــده تا قیمت انواع خودرو این 
هفته ۶ تا ۱۶ میلیون تومــان افزایش پیدا کند. بازار 

خرید و فروش خودرو متأثــر از افزایش قیمت دالر 
شــاهد روند صعودی قیمت ها در انواع خودروهای 
داخلی است. این در حالی است که قرار بود با عرضه 
خودرو و اجرای طرح های فروش التهابات بازار خودرو 

کاهش و رونق به این بازار باز گردد اما متأسفانه روند 
افزایشی قیمت دالر به همراه عدم یک سیاست گذاری 
روشن جهت مدیریت بازار خرید و فروش خودرو باعث 
شده تا قیمت انواع خودرو این هفته ۶ تا ۱۶ میلیون 

تومان افزایش پیدا کند.
در همین رابطه سخنگوی دولت از تصمیم مهم دولت 
برای برخورد با افراد پشت پرده گرانی خودرو خبر داده 
و گفت: قیمت دالر و خودرو پایین می آید. علی ربیعی 
درباره آشفتگی دوباره بازار خودرو و مسکن، گفت: از 
واژه شکست استفاده نکنیم. کاری که می توانستیم 
انجام دهیم تحویل خودرو بود. ما دو خودروساز بزرگ 
داریــم. ۵۵ درصد تحویل خــودرو را افزایش دادیم 
که این سیاستی بوده که ما دنبال کردیم. آنها برای 
تامین مواد اولیه با وزارت خارجه، وزارت صمت، بانک 
مرکزی، کمیته ای تشکیل دادند و یک تیم درست 
شد که بتوانیم تولید ۵۵ درصدی داشته باشیم. ربیعی 
ادامه داد: تولید در ایران خودرو ۲۳ درصد و در سایپا 
۱۸ درصد افزایش داشته است. ضمن این که تحویل 
فوری خودروها که قرار بوده سه ماهه باشد زودتر از 
موعد مقرر آغاز کردیم یعنی زمان را کم کردیم و تولید 
و تحویل را افزایش دادیم. این سیاست هایی بوده که 

دولت دنبال کرده است. 

تغییرات لحظه ای قیمت دالر افزایش 6 تا 16 میلیونی قیمت خودرو را رقم زد

سردرگمی خریداران خودرو
قیمت خودرو با نوسانات نرخ ارز  به طور جهشی روزانه و ساعتی تعیین می شود

کوچ سرمایه گذاران از بازار خودرو به سایر بازارها
امیرحسین کاکایی، کارشناس بازار خودرو

وقتی نرخ دالر در بازار به این صورت و لحظه ای باال می رود بسیار طبیعی است که خیل افرادی که در قرعه کشی خودرو شرکت کرده و نام آنها اعالم شده بود به سمت بازاری بروند که سود آنی در آن است. تا قبل از 
این اتفاق و گرانی های اخیر ارز سود ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی از آن خرید و فروش خودرو بوده است که تمایل همه برای حضور در این بازار بوده است. اما با اتفاقی که در بازار ارز افتاده همان دسته از افرادی که البته اکثر 
آنها حکم سرمایه گذار در بازارهای سودده را دارند به سمت بازار ارز و دالر سرازیر شده اند و با انصراف از خرید خودرو تمایل به دریافت سود ۱۰۰ درصدی از خرید و فروش ارز را دارند. البته نکته دیگری که موجب 
انصراف خریداران از بازار خودرو شد موعذ تحویل ۴ تا ۱۲ ماهه ای است که تازه نرخ تحویل خودروی مورد نظر را نیز مشخص نکرده است. بنابراین این افراد با رفتن به سمت بازار ارز که در حال حاضر بازار تضمین 
شده ای برای سوددهی است بازار خودرو را ترک کرده اند. بنابراین سرمایه گذار تنها به این فکر است که سودآوری در کدام بازار بیشتر است و امروز شاهد  هستیم که قیمت دالر سریعتر باال می رود پس سودآوری 

آن بیشتر است. اما متاسفانه نوسانات نرخ دالر و ترک خریداران خودرو موجب افزایش قیمت ها در بازار خودرو شده و این ماجراپی گرانی ادامه دار خواهد بود. 
اما آن دسته از افرادی که پیش از این خودرویی را ثبت نام و قرارداد کامل بسته اند، اما اکنون زمان تحویل خودرو آنهاست، نمایندگی ها و یا شرکت های خودروساز به بهانه افزایش نرخ مواد اولیه و دالر از آنها تقاضا 
وجه بیشتر در قبال خودرو را دارند، اشتباه و تخلف است. بازار افسارگسیخته خودرو همچنان در نابسامانی به سر می برد و تنها عاملی که می تواند این بازار را برگرداند، توزیع خودرو خودروسازان در بازار است. اگر 

قیمت های مصوبی که اعالم شده است، اعمال و همچنین خودرو در بازار عرضه نشود، مطمئنا بازار خودرو بدتر از قبل خواهد شد.
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11 هزار تومان باالتر از نرخ مصوب

قیمت هر شانه تخم مرغ به ۲۸ هزار تومان رسید

قیمت هر كیلو شقه گوسفندی 9۸ هزار تومان

گوشت ۲۰ هزار تومان ارزان شد

قیمت لبنیات رسما ۲۸ درصد افزایش یافت

کاهش تعرفه وارداتی کاالهای اساسی
مسعود دانشمند، اقتصاددان

دولت به جای ممنوعیت واردات برای این میزان کاال میتواند در شرایطی که کشور در بحران قرار دارد با کاهش قابل مالحظه تعرفه واردات کاالهای اساسی این مشکل را حل کند. دولت می تواند برای کاالهای لوکس و غیرضروری تعرفه هایی 
باالتر در نظر بگیرد و به جای آن تعرفه واردات کاالهای غذایی و اساسی را صفر نگه دارد. به این صورت می توان واردات را کنترل  از گرانی جلوگیری کرد. اینکه بخواهیم برای تمام کاالها یک تصمیم را اجرایی کنیم با تبعات شدید اقتصادی 
که در نهایت مصرف کننده ومردم را متضرر خواهد کرد روبه رو خواهیم شد. برای کاالهای لوکس که ضرورتی برای استفاده از آنها توسط مردم در کشور وجود ندارد می توان برنامه ای جدا در نظر گرفت. دستوراتی اجرا کرد که متفاوت تر از 
بقیه کاالها باشد. بنابراین بهتر است دولت برای واردات این کاالها تنها به تعرفه ها توجه کند. دولت حتی در این زمینه می تواند عوارض واردات کاالهای اساسی را حذف کند و این کاالها را با تعرفه صفر وارد کند در مقابل تعرفه کاالهای لوکس 
را افزایش دهد. در تمام جای دنیا کاالی لوکس، گرانتر از سایر کاالها هستند و جامعه هم پذیرش این مسئله را دارد. بار دیگر تاکید می شود که در اقتصاد هیچگاه ممنوعیت جوابگو نبوده است. زیرا بازار را تنها عرضه و تقاضا تعریف می کند و 
هر چقدر که بخواهیم با ایجاد ممنوعیت جلوی واردات را بگیریم باز هم کاالهای مورد نیاز جامعه وارد می شوند. اقتصاد چیزی جر عرضه و تقاضا نیست. با ممنوعیت واردات این کاالها باعث می شود درحالی که تقاضا باالست، عرضه کاهش 
یابد و این موجب گرانی اقالم ممنوعه می شود. با این تصمیم شاهد نابسامانی در بازارها خواهیم شد و سود زیاد از آن واردکنندگانی می شود که این کاالها را در انبارهای خود ذخیره کرده اند و حاال با انتقال به بازار به قیمتی گران می فروشند. 

به هر حال مردم به علت باال رفتن قیمت ارز نیز با گرانی رو به رو بودند و حاال این مشکل کاالهای وارداتی دو چندان خواهد شد.

دولت با انتشار فهرست اقالم 
۲۵۰۰ گانــه ممنوع شــده 
بــرای واردات پیش بینی ها و 
احتماالتی را درباره افزایش 
دوبــاره قیمت برخــی مواد 
غذایی و کاالهای اساسی در کشور به وجود آورده است. 
ممنوعیت واردات ۲۵۰۰ قلم کاال که توسط سرپرست 
وزارت صمت اعالم شد انتقاداتی را در رابطه با بازگشایی 
دروازه های قاچاق به کشور داشته است. ممنوعیت واردات 
آن دسته از کاالهایی که در داخل مشابه داخلی دارد و 
تولیدکننده داخلی آن را عرضه می کند حرفی نیست 
اما به اعتقاد کارشناسان در حال حاضر با ممنوعیت آن 

دسته از کاالهایی که در داخل تولید نمی شود این حرکت 
راه را برای ورود قاچاقچیان و سودجویان به کشور هموار 
خواهد ساخت. بر اساس لیست ۲۵۰۰ کاالی ممنوع شده، 
کاالهایی شامل گندم دامی، گندم معمولی، آرد گندم یا 
آرد مخلوط گندم و چاودار، آرد برنج، جوانه غالت )کامل، 
پهن شده، فلس شده یا آسیب شده( و نشاسته گندم نیز 
ممنوع شده است. عالوه بر آن برخی میوه ها، فرآورده های 
لبنی، حبوبات، چــای و... در لیســت ممنوعه ها دیده 

می شود که هر یک کد تعرفه خود را دارند.
سرپرســت وزارت صمت در این رابطه گفت: وزارت صمت 
به شــدت پیگیر محدودیت، کنترل و حتــی ممنوعیت 
واردات اســت و بیش از ۲۵۰۰ ردیف تعرفه ای ممنوع شده 
اســت. مدرس خیابانی افزود: وزارت صمت به شدت پیگیر 
محدودیت، کنترل و حتی ممنوعیت واردات است. بیش از 
۲۵۰۰ ردیف تعرفه ای را ممنوع کردیم. امروز در حال فاصله 

گرفتن از منابع و درآمدهای نفتی هســتیم و درآمد کشور 
حاصل از صادرات تولیدات بومی است و فرصت مناسبی برای 
تولیدکنندگان است که حقانیت و کارآمدی خود راثابت کنند.

جلوی کسب و کار مردم را نگیرید
علیرضا مناقبی، عضو هیئت رئیسه مجمع عالی واردات به 
ایلنا از  مخالفت و انتقاد واردکنندگان به علت ممنوعیت 
تعرفه ای کاالها گفته و تصریح کرد: جای تاسف دارد که 
مسئوالن کشور جلوی کسب و کار مردم را بگیرند. در 
بین اقالم ممنوع شده، اقالم ضروری و غیرضروری زیادی 
دیده می شود و این مسئله راه قاچاق کاالها به کشور را 

باز می کند.

محدودیت ها قاچاق را زیاد می کند
همچنین به گفتــه مرتضی افقــه، اقتصــاددان این 

محدودیت ها قاچاق را زیاد می کند. ادامه این روند منجر 
به افزایش قاچاق می شود و سودهای کالن برای آنها به 
همراه خواهد آورد. کسانی که وضعیت مالی خوبی ندارند، 
نفعی نمی برند. از طرفی به علت افزایش بی رویه قیمت ارز 
هر کاالیی که وارد می شود به شدت گران است و مردم 
قادر نیستند تا آن کاالی وارداتی را بخرند. این مسئله 
فاصله طبقاتی را بیشتر می کند. روابط ناسالم احتمالی 
در گمرک می تواند زمینه ای برای دور زدن قوانین باشد و 
فشار برای دور زدن گمرک و کاالی قاچاق  زیاد می شود. 
افرادی که پیش از این از کاالهای ممنوعه وارد کرده بودند 
و در انبارها ذخیره کرده بودند، می توانند به قیمت های 
خیلی باال بفروشــند. گروهی از کاالها اگرچه خارجی 
بودند اما در سبک زندگی دهک های پایین اجتماع نیز 
جای گرفته بودند و حاال این کاالها قیمت های گزافی 

پیدا می کنند.

ممنوعیت واردات ۲5۰۰ قلم كاال راه قاچاق كاالها به كشور را باز می كند

موج  جدید گرانی  کاالهای اساسی
محدودیت ها دروازه های قاچاق را به سمت كشور می گشاید
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قیمت كنجاله به 6هزارتومان رسید

ادامه اختالل در بازار نهاده  ها

بیش از ۴۰ هزار واحد صنفی به بانک ها معرفی شدند
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سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت:
مصرف برق در غرب مازندران به وضعیت قرمز رسید

مدیــر عامل شــرکت 
توزیع نیروی برق غرب 
مازندران با بیان اینکه 
میزان مصرف برق این 
منطقه در روزهای اخیر 
به خاطــر افزایش دما 
و شــرجی هوا بیشتر 
از حد مجاز بــوده و به 
وضعیت قرمز رسید، به تمامی مشترکان هشــدار داد که در صورت عدم 

رعایت مصرف بهینه ، قطعی برق در منطقه شروع می شود.
وی با ابراز نگرانی از افزایش حدود ۱۰ درصدی مصرف برق همزمان با آغاز 
تابستان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از مشترکان بخش های مختلف 
خواست تا به صورت جدی مدیریت مصرف را در دستور کار قرار داده و به 

سمت صرفه جویی پیش بروند.
فرح زاد توضیح داد : امسال در نخســتین روز ماه تیر در حالی مصرف برق 
منطقه به ۵۸۳ مگاوات رسیده که میزان مصرف در اول تیر سال گذشته 

۵۲۸ مگاوات بود که حاکی از افزایش ۱۰ درصدی است. 
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران، شیوع ویروس کرونا و 
خانه نشنیی مردم بومی و حتی خانواده های خوش نشین،  افزایش دمای 
هوا، مصرف باالی سیستم سرمایشــی به خاطر غیر استاندارد بودن اغلب 
این لوازم و حضور چشمگیر مســافران و گردشگران به خاطر افتتاح آزاده 
راه تهران - شمال و کوتاهی مسیر تهران - چالوس را از علت های افزایش 

مصرف برق شهرستان های گردشگرپذیر غرب مازندران معرفی کرد.
فرح زاد، ساعات ۱۲ تا ۱۶ و  ۱۹ تا ۲۳  را زمان اوج مصرف برق در این منطقه 
اعالم کرد و گفت : اگرچه برای تامین برق پایدار و گذر بدون خاموشی از 
تابستان سعی شده از هر ظرفیتی و ابزاری استفاده شود تا مشترکان به این 
موضوع توجه جدی تری داشته باشند، ولی با همه این اقدامات متاسفانه از 

پیک واقعی کاهش بار در زمان اوج مصرف گذر کرده ایم.
وی به مشترکان توصیه کرد برای پیشگیری از اعمال خاموشی های روزانه 
و پیشگیری از مشکالت ناشی از این اقدام سعی کنند در زمان اوج مصرف 
برق یعنی فواصل زمانی ساعات ۱۳ تا ۱۷ تحت هیچ شرایطی از وسایل برق 
پرمصرف نظیر لباسشویی، اتو برقی، جارو برقی و ظرفشویی استفاده نکنند 

و ضمن آنکه درجه کولرها نیز روی درجه ۲۵ تنظیم کنند.
شــرکت توزیع نیروی بــرق غــرب مازندران بــه دســتکم ۶۲۸ هزار 
مشــترک خانگی، عمومی، کشــاورزی، صنعتی و ســایر مصارف که در 
 برگیرنده ۹ شهرســتان گردشــگرپذیر در غرب مازندران است، خدمات

 ارائه می دهد.  
براساس آمار منابع رسمی، مشترکان تجاری با ۶۸ درصد بیشترین مصرف 
برق در غرب مازندران رقم زده اند و بقیه نیز مربوط به مشــترکان خانگی 

است  
مازندران از ۲ شرکت توزیع نیروی برق یکی در ساری مرکز استان و دیگری 

در شهرستان نوشهر برخوردار است.

استان ها

متوســط قیمت هر متر مربع 
واحد مســکونی در تهــران در 
خردادماه در حالی امســال با 
افزایشی ۱۲.۱ درصدی نسبت 
به ماه قبل، به ۱۹ میلیون و ۷۱ 
هزار تومان رســیده، که هر روز 
قدرت خرید مردم کاهش می یابد و همین موجب می شــود 
خانه اولی ها در دو راهی اجاره و خرید قرار بگیرند. مقایسه آماری 
واحدهای مسکونی خریداری شده در تهران طی ۱۴ ماه گذشته 
نشان می دهد با توجه به افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت 
خرید مردم، عمده معامالت حول واحدهای ۴۰ تا ۶۰ متری 
بوده است. این در حالی است که اردیبهشت ماه سال گذشته 
واحدهای ۶۰ تا ۸۰ متری بیشترین تقاضای خرید را داشت و 

پس از آن واحدهای ۴۰ تا ۶۰ متری در لیست خرید متقاضیان 
خانه دارشدن قرار گرفته بود.

درد دل های یک خریدار 
یک خریدار در بازار مسکن که هنوز موفق به پیدا کردن واحد 
نشده است، در گفتگو با »کسب و کار« گفت: »آغاز سال با شروع 
کار مشاوران امالک ســری به بازار ملک زدیم تا بتوانیم واحد 
مسکونی مورد نیاز خود را خریداری کنیم. در حالی مشاوران 
امالک مدعی وجود قیمت هــای کاذب در این بازار بودند که 
توصیه می کردند برای خرید فعال دست نگه داریم. دست نگه 
داشتن همانا و افزایش قیمت خانه همانا! اردیبهشت نیز راه خود 
را به مشاوران ملک کج کردیم تا شاید بتوانیم قفل بی مسکنی 
را باز کنیم اما قیمت ها عالوه بر اینکه نجومی تر از ماه گذشته 
بود مانند قیمت ارز لحظه ای اعالم می شد! به توصیه مشاور 
امالک دست نگه داشتیم زیرا معتقد بود بازار بیهوده ملتهب 
است و قیمت ها فروکش خواهد کرد. اما امروز در اولین ماه از 

تابستان قیمت ها نه تنها ثبات ندارد که نجومی شده است. در 
واقع اگر در ابتدای سال می توانستیم واحد ۶۰ متری بخریم، در 
حال حاضر باید آن را به ۵۰ متر ارتقا دهیم! این است وضعیت 

ملک در پایتخت!«

وضعیت بحرانی در دسترسی به مسکن
شــاخص های دسترسی به مسکن و ســهم اجاره مسکن در 
کشور ما به وضعیت بحرانی رســیده و این درحالی است که 
سهم این شــاخص ها در ســبد هزینه های خانوار دو چراغ 
راهنما برای سیاســت گذار بخش مسکن محسوب می شود. 
شــاخص دسترسی به مســکن برای ۵ اســتان در وضعیت 
قرمز قــرار دارد. درجه ســختی خانــه دار شــدن و تامین 
 مســکن که بر اســاس جدیدترین آمار و اطالعات رســمی

 از درآمــد و هزینه های خانوار در ســال ۹۸ و دو شــاخص 
مرتبط با تامین مســکن بر اســاس درآمد و هزینــه  مورد 
بررسی قرار گرفته است، نشــان می دهد که حداقل نیم قرن 

طول می کشــد تا بســیاری از ما خانه دار شــویم. داده های 
مذکور به روشنی نشــان می دهد وضعیت کشــور در حوزه 
مسکن غیرعادی اســت و دوره انتظار بیش از ۲۲ ساله برای 
خانه دار شــدن، از محدوده معقول بســیار فراتر رفته است. 
در شــهر تهران در حال حاضر وضعیت شــاخص دسترسی 
 به مســکن با احتســاب اختصــاص ۱۰۰ درصــد درآمد

 خانوار به امر خرید مسکن، طول دوره انتظار خانه دار شدن ۱۶ 
سال و ۴ ماه محاسبه شده است. این در حالی است که با در نظر 
گرفتن نرخ طبیعی پس انداز خانوارها این مدت ۴۹ سال خواهد 
بود؛ به این معنا که اگر یک خانوار تهرانی در شــرایط ثابت و 
اصطالحا گلخانه ای که در آن قیمت مسکن مشمول تورم نشود 
یا نرخ تورم مسکن با رشــد درآمد خانوار برابر باشد، یک سوم 
درآمد ساالنه خود را پس انداز کند، نیم قرن طول می کشد تا 

بتواند یک واحد آپارتمان مسکونی خریداری کند.
»کســب و کار« در گفتگو با یک کارشــناس، دالیل افزایش 

نجومی قیمت مسکن را بررسی می کند. 

میانگین  قیمت  مسكن  در تهران  در خرداد99 به بیش از 19میلیون تومان  رسید

افزایش  افسار  گسیخته قیمت  مسکن
افزايش نجومی قیمت مسكن همپای دالر و سكه

سوءمدیریت،  منشأ  التهاب   در بازار مسکن
منصور غیبی، کارشناس مسکن

افزایش قیمت در یک متغیر اقتصادی از عوامل درون ساز مربوط به آن حوزه و یک سری عوامل برون ساز یعنی دالیل بیرونی نشات می گیرد. اگر جمعیت، خانه اولی ها، متقاضیان مصرفی و آمارهایی که در حوزه مسکن هست را کنار هم قرار دهیم و به یک شاخص و الزاماتی دست 
یابیم که االن در کجای کاریم و نیاز ۵ سال آتی تامین مسکن ما چگونه است، می توانیم کسری، مازاد یا چگونگی رفتار یا تغییر الگوی مصرف در متراژ را به صورت علمی استخراج کنیم. چیزی که ما نمی توانیم کنترل کنیم و این نوع مطالعات را عقیم نگه می دارد و از اولویت خارج 
می کند، بحث افزایش قیمت و شرایط حاکم بر اقتصاد کشور است که موجب می شود ارزش ریال پایین بیاید. در این میان سنجه های غیرواقعی در بازارهای رقیب ازجمله قیمت ارز، طال و بازارهای سرمایه ای بر میزان افزایش قیمت در حوزه اقتصاد مسکن و ملک تاثیر می گذارد؛ 
یعنی عامل درون ساز به تنهایی باعث افزایش قیمت در بازار مسکن نیست که خانه اولی ها را متهم کنیم که به دلیل افزایش تقاضا برای مسکن، واحدهای مسکونی کم است و به همین دلیل قیمت ها باال رفته است. گرچه عرضه و تقاضا می تواند بر افزایش قیمت در این بازار دخیل 
باشد؛ اما افزایش قیمت در بازارهای موازی و تالطم در اقتصاد به اندازه ای پیشی گرفته که ما مطالعات اولیه درون ساز را کم کم نادیده می گیریم. در این میان دولت برنامه های زیادی برای برگرداندن آرامش به بازار مسکن دارد؛ اما پاسخ من به این رفتار دولت و تصمیم گیران این است 
که این نوع تصمیمات و چنین نسخه ای در زمانی که بازار مسکن التهاب ندارد و اقتصاد ما در سالمت پیش می رود کارایی دارد. زمانی که بازار ملتهب است، دیگر ُمسکن جواب نمی دهد. چنین تسهیالتی جز اینکه تورم و نقدینگی ما را افزایش دهد و موجران را عالقه مند کند که 
قیمت را باال ببرند با این توجیه که مستاجران حمایت مالی دریافت کرده اند، ثمره دیگری ندارد. البته دولت هم راه حلی برای حل التهابات در اقتصاد ندارد؛ یعنی یک عاملی که بخواهد همه التهابات را سر و سامان بدهد. بنابراین نتیجه می گیریم که نسخه شفابخش نداریم. مشکالت 
اقتصادی به یکدیگر تنیده شده اند و عوامل بیرونی تاثیرش را نشان می دهد. به تبع حوزه اقتصاد و ارزش ریالی ما کاهش پیدا می کند و مردم راسا تصمیم ساز منابع ریالی و پولی خودشان شده اند. بدین ترتیب مردم وارد بازارهای مختلف سرمایه ای شده اند. افراد غیرمتخصص در 
بورس خرید و فروش می کنند فقط به این دلیل که شنیده اند در بازار بورس می توانند ارزش پول خود را حفظ و سود کنند. بنابراین همه بازارها را با هم مقایسه می کنند و به تبع هجوم می برند به بازاری که احساس می کنند درآمد خوبی دارد. حوزه اقتصاد مسکن نیز از این فضا دور 
نیست و با همین استدالل شدیدا ملتهب می شود. مردم بهترین سرمایه گذاری را در حوزه مسکن می دانند و به همین دلیل سرمایه های خود را وارد این بازار می کنند و همین عاملی برای افزایش قیمت می شود. البته مردم به تنهایی مقصر نیستند زیرا در پی اصالح و بنای ثروت و 
ارزش افزوده خودشان هستند که وارد بازار شده اند. زمانی می توانیم بازار مسکن را ثبات ببخشیم که سایر بازارها در آرامش و ثبات باشند آنگاه عوامل درون ساز را مورد بررسی قرار می دهیم و می گوییم سایر شاخص های اقتصادی در حوزه بورس، انرژی، ارز، سکه و طال در منحنی 
عادی و منطقی خود پیش می رود، چرا در حوزه اقتصاد مسکن این افزایش قیمت است؟ باید پرسید آیا ما کشور توسعه یافته هستیم که این همه اجاره نشین داریم؟ در حال حاضر آمار میانگین کشور را در نظر بگیرید. ۴۸.۵ درصد یعنی نیمی از مردم مستاجرند. یکی از شاخص 
های کشورهای توسعه یافته نرخ باالی اجاره نشینی است. آیا ما کشوری توسعه یافته هستیم؟ در این کشورها زیرساخت های اقتصادی در حال تولید و به عنوان مولد عمل کرده و نیروی کار انسانی حتی خارج از کشور را جذب می کند. آنها برای زندگی و استارت در آن حوزه، اجاره 
نشینی را انتخاب می کنند و پس از کمی پس انداز کردن خانه می خرند. این شاخص در اقتصاد ما نیست. در اقتصاد ما به تنهایی عوامل درون ساز تاثیری ندارند که بگویم چرا قیمت باال رفته است. تمام متغیرهای اقتصادی ما در حال التهاب هستند و به همین دلیل مردم در پی آنند 
که در جایی سرمایه گذاری کنند تا ارزش پولشان پایین نیاید. ملک در شهرهای شمالی در سه ماهه نخست سال بین ۴۰ تا ۴۵ درصد گران شده است.  آیا واقعا همه مصرف کننده هستند که می خواهند آنجا خانه بخرند؟ خیر، دلیل هجوم مردم به این مناطق این است که احساس 
کردند بازار ملک آنجا نسبت به سایر بازارها بکر است. همین فرداست که مردم ملک های یزد را نیز خریداری کنند و کویر هم گران شود. این سوء مدیریت در حوزه اقتصادی باعث شده که منابع مالی در دست مردم درست مدیریت نشود و سرگردان است و هر کسی برای خود 
تصمیم می گیرد. برای ارائه یک نسخه شفابخش برای ثبات بازار مسکن باید تمام این مدار سرجای خود قرار بگیرد، یعنی مراودات بین المللی کشور در بهترین سطح سیاسی، فرهنگی و اقتصادی شکل بگیرد و حوزه اجتماعی داخلی، فرهنگی و ... همه در یک حوزه آرام بخش پیش 
برود. در چنین شرایطی است که اقتصاد از این متغیرها تبعیت می کند. جالب اینجاست که ما اینجا میلیاردری داریم که آپارتمانش چند میلیارد می ارزد، ولی درآمد ماهانه اش کفاف یک زندگی راحت را برای او نمی دهد. این ثروت کاذب هیجانی است که به دلیل سوءمدیریت به 
وجود آمده است. به طور مثال فرض کنید ماشین یا آپارتمانی دارید که در عرض چند ماه بسیار گران شده در حالی که حقوق شما افزایش نیافته است. ما باید برای تسکین این التهابات برنامه داشته باشیم تا بعد بتوانیم بگوییم چرا مسکن در طی دو هفته ۱۰۰ میلیارد افزایش یافت. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

عدم تحویل یا تأخیر در تحویل کاال و خدمات، دلیل عمده شکایت از کسب وکارهای آنالین
اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی در گزارش جامع شکایات ثبت شده از کسب وکارهای آنالین در بین سال های ۹۷ تا ۹۹ را منتشر کرد. براساس این گزارش، از سال ۹۷ تا ۹۹، ۸۲۴۵ شکایت در ۹ 
حوزه مختلف یا به طور مستقیم در پنل ثبت شکایات اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی به ثبت رسیده و یا از سوی اینماد، وزارت صمت و اتاق اصناف به این اتحادیه ارجاع شده است. داده کاوی های 
اتحادیه کسب وکارهای مجازی نشان می دهد که عدم تأمین کاال یا ارائه خدمات، عدم تحویل به موقع کاال یا ارائه خدمات، عدم پاسخگویی شرکت به نارضایتی مشتریان و تحمیل شروط غیرمنصفانه به مصرف 

کننده به ترتیب ۲۰.۹۲، ۱۸.۶، ۱۲.۵۴ و ۸.۷۵ درصد از شکایاتی را که به طور مستقیم در پنل این اتحادیه ثبت شده را تشکیل می دهند.

سرمقاله

آخر
 کسب و کار

مناقصه گزار : شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران
موضوع مناقصه : خرید انواع لوازم تجهیزات سخت افزار رایانه ای به شرح زیر: 

تعداد  واحد كاال  شرح كاال                                                 رديف 
۲ دستگاه اسکنر کداک ۲۴۲۰ ۱

۱۰ عدد کابل HDMI   به HDMI التیما به طول ۱.۵ متر  ۲

۱ عدد کابل شبکه SFTP CAT ۶  نگزنس تست فلوک به طول ۵۰۰ متر  ۳

۱ دستگاه  Plant سویچ ۱۶ پورت شبکه کامپیوتر ۴

۹۰ عدد ماوس  ۵

۸۰ عدد مادربورد ۶

۸۰ عدد سی پی یو  ۷

۳ عدد رم ۴ گیگ دی دی ار ۳ ۸

۵ دستگاه dn ۴۰۴ چاپگر لیزری مدل ۹

۱۰ عدد  NBB -۰۱۱ قاب پشتی پریز تک و دو پورت دی – لینک مدل ۱۰

۳۰ عدد پیچ  کورد نگزنس    Utp۳ ۶ Cat  اصلی با تست فلوک  ۱۱

۸۰ دستگاه پاور  ۱۲

۸۰ عدد رم کامپیوتر  ۱۳

۳ دستگاه اسکنر ای ویژن مدل ۱۲۵  ۱۴

۱۰ عدد کابل usb  پرینتر اچ پی با اندازه ۱.۵ متر  ۱۵

۱۰ عدد -۱۱WHI۰NFPفیس پلیت تک پورت دی – لینک مدل ۱۶

۹۰ عدد صفحه کلید  ۱۷

۵۰ عدد کیس کامپیوتر  ۱۸

۲ عدد کارت گرافیک  ۱۹

۳۰ عدد پچ کورد نگزنس Cat ۵utp۶ m اصلی با تست فلوک  ۲۰

۵۰ عدد -a ۲۰۰ماوس پد طبی ارمو مدل ۲۱

۳ دستگاه سویچ ۸ پورت  ۲۲

۵ عدد هارددیسک ۲۳

۵۰ دستگاه مانیتور  جی پالس ۲۲ ۲۴

۱۰ دستگاه سویچ ۵ پورت  دسکتاپ دی ۱۰۵ ۲۵

۱۰ عدد کابل افزایش  طول USB   ۲.۰ دی نت به طول ۳ متر  ۲۶

۱۰ عدد cpu  ۱۱۵۱فن ۲۷

۱۱ عدد   ۱۱۵۰cpu فن ۲۸

۱۰ عدد کابل usb پرینتر دی- نت طول ۳ متر  ۲۹

۱۰۰ عدد پچ کورد  CAT  ۶ نگزنس به طول نیم متر  ۳۰

۱۵ عدد cat ۷۶۵۶۱utp۶   کیستون شبکه ۱ ماژول باریک   لگراند ۳۱

۱۱۰ عدد   ۶cat سوکت شبکه دی لینک ۳۲

۶۰ عدد اس اس دی اینترنال وسترن دیجیتال  ۳۳

۱۰ عدد کیستونB۱WHI۶NKJ-C  CAT۲۱ ۶  دی لینک مدل  ۳۴

۱ عدد درایو dvd اکسترنال  ایسوس مدل   zen driveasuszendrive external dvd drive   گارانتی حامی یا الماس یا 
سازگار 

۳۵

مهلت خرید و نحوه دریافت اسناد مناقصه: 
 داوطلبان می توانند از روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴لغایت روز دوشنبه مورخ  ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ به منظور دریافت اسناد مناقصه به آدرس هاي ذیل مراجعه نمایند. 

www.bargh- gmaz. ir   )الف( وب سایت  ) شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران  
 www.tavanir.org.irب( سایت معامالت شرکت توانیر 

 http:// iets. mporg.ir :ج( پایگاه ملی مناقصه
   مبلغ خرید اسناد مناقصه:

مبلغ  ۵۴۵.۰۰۰ ریال بابت خرید اسناد در مدت زمان تعیین شده در بند فوق به حساب سپهر)شماره  ۰۱۰۱۸۵۳۷۶۵۰۰۵( بانک  صادرات کد ۲۰۰۸ 
تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار( به مبلغ  493.000.000 ریال به شرح زیر می باشد: 

-  ضمانت نامه بانکی حداقل با اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه دیگر   
-  اصل فیش واریز وجه به حساب جام  به شماره ۱۶۷۲۰۴۰۵/۵۰بانک ملت شعبه مرکزي چالوس    

-  ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر داراي مجوز الزم براي فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوي بیمه مرکزي ایران    
- کسر از محل مطالبات به صورت سند حسابداري از محل مطالبات قطعی تایید شده از سوي امور مالی    

  -چک تضمین شده بانکی )چک شخصی مورد قبول نمی باشد(
تاریخ تحویل پاکات مناقصه:    

روز شنبه )ساعت.۸:۰۰ ۰( مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
   محل تحویل پاکات مناقصه: 

  دفترحراست و امور محرمانه این شرکت واقع در نوشهر  -بلوار شهید خیریان  -میدان ولیعصر - کوچه نیرو  - طبقه چهارم
 تاریخ گشایش پاکات مناقصه: 

 زمان بازگشایی ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ در محل ستاد شرکت دفتر معاون مالی و پشتیبانی 
سایر شرایط:  

- هزینه آگهی مناقصه ) هر دو نوبت ( به عهده خریدار می باشد .
- حضور یک نفر از طرف پیشنهاد دهندگان با ارائه معرفی نامه کتبی در جلسه گشایش پاکات آزاد می باشد.   

-  اعتبار  موضوع مناقصه از منابع داخلی می باشد.
 - به پیشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضا مدت  مقرر در فراخوان واصل می شود، مطلقا ترتیب اثر داده نمی شود. 

-  سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است . 
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندرا ن

نوبت دوم 
آگهی مناقصه عمومی  ) یک مرحله ای ( شماره 07 - 99/162 
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