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بازار مسکن تا بعد از انتخابات در حالت انتظار و ابهام به سر می برد

سرمقاله

چشم انداز
بازار طال و سکه
یوسف کاووسی ،کارشناس
اقتصادی

طوالنی شدن روند مذاکرات
موجب شده تا اثرات احتمالی
توافق و یا عدم توافق در بازار
طال و سکه پیش خور شود.
بنابراین با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری
را نیز پیش رو داریم و مذاکرات نیز به نتیجه نرسیده
نمی توان انتظار تغییر چندانی در بازار طال و سکه
داشت .حتی اگر در این مدت هم مذاکرات به نتیجه
برسد نمی توان تاثیر زیادی برای بازار طال و سکه
پیش بینی کرد .همچنین بستگی دارد این مذاکرات
تا چه اندازه موفقیت آمیز باشد .شنیده ها حاکی از
این است که تنها برای رفع تحریم های هسته ای
تالش می شود و سایر تحریم ها سر جای خودش
قرار دارد .در همین زمینــه بارها وزیر امور خارجه
آمریکا هم اعالم کرده است که که ممکن است برخی
از تحریم ها لغو نشود و بسیاری از تحریم های وضع
شده در زمان ترامپ...
متن کامل د ر صفحه3
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عقبنشینی سفتهبازان مسکن
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سردرگمی
بازار خودرو

اگرچه امسال شــاهدکاهش قطره چکانی قیمت
خودروها در بازار همراه بودیم اما با آغاز خرداد قیمت
ها روند صعودی گرفتنــد و در برخی مدلها حتی
شاهد افزایش بیش از ۱۰میلیونی نرخ ها نیز بودیم.
به گزارش مهر ،بررسی بازار خودرو نشان میدهد
اگرچه همچنــان معامالت قابل توجهــی در بازار
صورت نمیگیرد و طبق تاکید فعاالن ،بازار خودرو
در حالت رکود به سر میبرد اما با این حال قیمتها
نسبتبههفتههایپیشروندصعودیبهخودگرفته
اند .به شکلی که حتی در برخی از خودروها شاهد
رشــد  ۱۰میلیونی قیمت بوده ایم .به عنوان نمونه
اگرچه قیمت خودروی سمند  LXدر سوم خرداد
ماه  ۱۸۳میلیون تومان بــود اما قیمت کنونی این
خودرو در بازار به  ۱۹۳میلیون تومان رسیده است.
خودرو پژو  ۲۰۶تیپ  ۲نیز...
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سازگرانیتخممرغ
کوکشد
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سکه بازان در برابرکاهش بیشتر قیمت سکه مقاومتکردهاند

میزانتقاضادربازارموبایلهمچنانپاییناست

مقاومت سکه در برابر ریزش قیمت

موبایلهمچنان
بدون مشتری
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کمبود تخم مرغ در ماههای آتی جدی اســت .در
حالیکه جوجه ریزی به نصف کاهش یافته متولیان
این صنعت هشدار داده اند در دو تا سه ماه آینده هم با
کمبود تخم مرغ و هم گرانی این کاال مواجه خواهیم
شــد .ناصر نبی پور ،رئیس اتحادیه مرغ تخمگذار
استان تهران در رابطه با کمبود تخم مرغ گفت :در
شرایط فعلی اگر بخواهیم نسبت به مدت مشابه سال
گذشته ارزیابی کنیم میزان جوجه ریزی تا 9میلیون
قطعه کاهش یافته است .نبی پور افزود :نزدیک به 4
ماه قیمت تخم مرغ پایین تر از نرخ مصوب عرضه می
شد که فعاالن این صنف خسارات بسیاری را متحمل
شدند .کاالهای اساسی در چند سال اخیر دستخوش
گرانی و تغییر قیمت های چندباره شده اند .مرغ و
تخم مرغ نیز از آن دسته کاالهایی...
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برنامه بانک مرکزی برای وام به بنگاهها
بانک مرکزی روز گذشته دستورالعمل تامین مالی بنگاههای
اقتصادی کوچک و متوسط را ابالغ کرد که بدین منظور شش
اولویت برای اعطای تسهیالت به بنگاهها در نظر گرفته است.
به گزارش ایسنا ،پیش از این اعالم شــده بود که برنامه بانک
مرکزی برای پشتیبانی مالی از SMEها (بنگاههای اقتصادی
کوچک و متوسط) در ســال جاری ،اختصاص مبلغی حدود
 ۱۰۰هزار میلیارد تومان از سوی بانکها برای اعطای سرمایه
در گردش به این واحدها است.
روز گذشــته نیز این بانک در راســتای شــعار ســالجاری
دستورالعمل تأمین مالی بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط
در ســال  »۱۴۰۰را ابالغ کرد که طبق آن  ۶اولویت زیر برای
اعطای تســهیالت و ایجاد تعهدات برای بنگاههای اقتصادی
کوچک و متوسط در نظر گرفته شده است:
 )۱بنگاههای اقتصادی معرفی شــده از ســوی کارگروههای
استانی (مشروط به احراز توجیه فنی ،مالی و اقتصادی مناسب
فعالیت توسط موسسه اعتباری).
 )۲بنگاههای اقتصادی که محصوالت آنها از بازار فروش قابل
قبولی برخوردار باشد و منجر به انباشته شدن محصوالت در
انبار نشود.
 )۳بنگاههای اقتصــادی متوقف یا در حــال فعالیت کمتر از
ظرفیت اسمی (مشروط به اینکه علت تعطیلی بنگاه صرفا ناشی
از کمبود سرمایه در گردش بوده و تزریق منابع مالی به اینگونه
بنگاهها دارای توجیهات الزم از سوی موسسه اعتباری باشد).
 )۴بنگاههای اقتصادی که در سالهای گذشته فعالیتی نداشته
و فاقد فروش بودهاند و اعطای تسهیالت سرمایه در گردش به

تشخیص موسسه اعتباری موجب فعالیت مجدد بنگاه شود
(در صورتیکه متقاضیان دارای طرح توجیهی مناسبی باشند
و فعالیت مجدد آنها بتواند به فروش و سودآوری منتهی شود).
 )۵بنگاههای اقتصادی که به دلیل عدم وصول مطالبات خود
از دستگاههای اجرایی دولتی ،شرکتهای دولتی و وابسته به
دولت ،نتوانستهاند تعهدات خود را در قبال شبکه بانکی کشور
و سایر اشخاص ایفا کنند.
 )۶بنگاههــای اقتصــادی کــه از میــزان اشــتغال پایدار و
توجیهپذیری بیشتری برخوردار باشند.
در این دستورالعمل این امتیاز نیز برای شرکتها و واحدهای
کوچک و متوسط تولیدی ،صنعتی ،کشاورزی و خدماتی در نظر
گرفته شده که از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری ،چک برگشتی،
رعایت نسبت مالکانه و مفاد «آییننامه رعایت شاخصهای مالی
در اعطای تسهیالت ســرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و
حقوقیتوسطبانکهایدولتی»بهمنظوربهرهمندیازتسهیالت
وتعهداتمستثنیهستند؛البتهمشروطبراینکهمبلغتسهیالت
یا تعهدات درخواستی بیش از بدهیهای غیرجاری بنگاههای
اقتصادی کوچک و متوسط نباشد.
مبلغ وام به بنگاهها
در خصوص مبالغ تســهیالت یا تعهدات درخواســتی بیش
از بدهیهــای غیرجــاری حداکثــر تا ســقف ۱۵۰درصد،
تصمیمگیری در اختیار ســتاد مرکزی موسسه اعتباری در
استان تهران است .از سوی دیگر ،بر اساس قانون اصالح قانون
صدور چک مصــوب آبان  ،۹۷بعد از ثبــت غیرقابل پرداخت

بودن یا کسری مبلغ چک در ســامانه یکپارچه بانک مرکزی
پرداخت هر گونه تســهیالت بانکی یا صدور ضمانتنامههای
ارزی یا ریالی ،همچنین گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی
ممنوع است.
بنابراین تعلیق یا رفع محرومیت نسبت به بنگاه اقتصادی دارای
چک برگشتی رفع سوءاثر نشده ،صرفا در چارچوب مفاد اعالمی
از سوی بانک مرکزی امکانپذیر و این بانک ،جایگزین کردن
تسهیالت اعطایی در این طرح توسط موسسه اعتباری بابت
تسویه بدهیهای غیرجاری یا تامین وجه چکهای برگشتی
مغایر با اهداف حمایتی این طرح و ممنوع اعالم کرده است.
همچنین بنگاههای اقتصادی که با استفاده از امتیازی که در
گزارش اشاره شد در سالهای  ۹۵تا  ۹۹موفق به اخذ تسهیالت
یا ایجاد تعهدات شدهاند ،ولی بر اساس برنامه زمانبندی ارائه
شده به موسسه اعتباری ،بدهی غیرجاری یا چکهای برگشتی
خود را تعیین تکلیف نکردهاند ،مجاز به اخذ تسهیالت یا ایجاد
تعهدات جدید نیستند.
یکی از وظایفی که در این دســتورالعمل بــرای حفظ منافع
سپردهگذاران و تخصیص بهینه منابع ،بر عهده موسسه اعتباری
گذاشته شده بررسی توجیه فنی ،مالی و اقتصادی درخواست
بنگاه است که در صورت کسب اطمینان از توجیهپذیری طرح
و پس از احراز اعتبارسنجی بنگاه ،نسبت به اعطای تسهیالت و
ایجاد تعهدات تصمیمگیری خواهد شد.
از ســوی دیگر ،موسســه اعتباری موظف است با تسهیالت
مصوب در کارگروه تســهیل ،حداکثر ظرف مــدت یک ماه
موافقت کند یا دالیــل مخالفت خود را همراه با مســتندات

مربوط به هیات خبرگان موضوع ماده  ۶۲قانون الحاق موادی
به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور،
ارجاع دهد.
اعطای مجدد وام با بازپرداخت به موقع
عالوه براین ،این امکان نیز فراهم شده که در صورت بازپرداخت
تمام یا بخشی از تسهیالت سرمایه در گردش اعطایی به بنگاه
اقتصادی در سررســیدهای مقرر ،موسسه اعتباری میتواند
نسبت به اعطای مجدد تسهیالت سرمایه در گردش مورد نیاز
مطابق آخرین ضوابط و مقررات اقدام کند.
همچنین متناســب بــا بازپرداخت هر بخش از تســهیالت
پرداختی به بنگاههای کوچک و متوســط تولیدی ،موسسه
اعتباری موظف است نسبت به آزادسازی وثایق مازاد یا تبدیل
وثایق ،متناسب با میزان باقیمانده تسهیالت اقدام کند.
در دســتورالعمل بانک مرکزی این نکته نیز لحاظ شــده که
موسسه اعتباری میتواند پس از بررسیهای کارشناسی ،نسبت
به اخذ وثایق کافی از جمله پذیرش ضمانتنامههای صادره از
سوی صندوق های ضمانت ،پذیرش پروانه بهرهبرداری معادن
اقدام کند.
نرخ سود وام به بانکها چقدر است؟
نرخ سود مورد عمل در تسهیالت موضوع این دستورالعمل (هم
برای بنگاههای اقتصادی معرفی شده از سوی ستاد تسهیل و
کارگروههای استانی و هم برای بنگاههای اقتصادی که مستقیما
به موسسه اعتباری مراجعه میکنند) ،نرخ مصوب شورای پول

پرداخت  ۹۲۱میلیون یارانه  ۴۵هزار و  ۵۰۰تومانی
دولت در سال گذشته برای بیش از ۹۲۱میلیون نفر یارانه
 ۴۵هزار و  ۵۰۰تومانی پرداخت کرده است .به گزارش
ایسنا ،بیش از ۱۰سال است که قانون هدفمندی یارانهها
به مرحله اجرا در آمده و در این ســالها همواره مبلغی
تحت عنوان یارانه نقدی در هر ماه به حساب سرپرستان
خانوار واریز میشود در  ۴۵هزار و  ۵۰۰تومان ثابت بوده
است .با اینکه مبلغ پرداخت یارانه نقدی در گذر زمان و با
توجه به شرایط تورمی و اقتصادی ناچیز به نظر میرسد،
اما ساالنه و در مجموع مبلغ زیادی را به خود اختصاص
داده است ؛ به طوری که طی این سال ها حدود ۴۰۰هزار
میلیارد تومان بابت همین یارانه  ۴۵هزار و  ۵۰۰تومانی
هزینه شده است.
 ۲۴میلیون خانوار در لیست
تازهترین آمار دریافتی از سازمان هدفمندی یارانهها در رابطه
با جریان پرداخت یارانه نقدی تا پایان ســال گذشته نشان
میدهد که ماهانه حدود  ۲۴میلیــون و  ۸۲۷هزار و ۱۲۷
خانوار دریافت یارانه نقدی  ۴۵هزار و ۵۰۰تومانی داشته اند.
 ۷۷.۱میلیون نفر یارانه می گیرند
این در حالی است که  ۷۷میلیون و  ۱۴۶هزار و  ۵۰۷نفر
یارانه نقدی  ۴۵هــزار و  ۵۰۰تومانی دریافت میکنند

که در مجموع در  ۱۲ماه سال گذشته دولت برای ۹۲۱
میلیون و ۳۴۰هزار و ۲۵۰نفر پرداخت یارانه نقدی انجام
داده است .تعداد یارانه بگیران در ماههای مختلف نوسان
داشته و افزایش نیز یافته است؛به طوری که در فروردین
ماه حدود  ۷۶.۴میلیون ،اردیبهشــت  ۷۶.۵میلیون،
خــرداد ۷۶.۵میلیون ،تیــر  ۷۶.۶میلیون،مرداد ۷۶.۶
میلیون ،شــهریور  ۷۶.۷میلیون ،مهر  ،۷۶.۸آبان۷۶.۷
ی  ۷۷میلیون،بهمن۷۷
میلیون،آذر  ۷۶.۹میلیــون،د 
میلیون واسفند  ۷۷.۱میلیون نفر دریافتی یارانه داشتند
که در مجموع به بیش از ۹۲۱میلیون نفر میرسد.
پرداخت ۳۵هزار میلیاردی در سال۹۹
در رابطه با پرداخت هزینه یارانه نقــدی  ۴۵هزار و ۵۰۰
تومانی نیز در مجموع در سال گذشــته  ۳۵هزار و ۳۰۰
میلیارد تومــان پرداخت صورت گرفته اســت ،آنچه به
عنوان پرداختی یارانه نقدی در بودجه نیز ثبت شده ۴۲
هزار میلیارد تومان در سال است اما باتوجه به پرداختی
که در سال گذشته بابت وام یک میلیون تومانی انجام شد
و اقساط آن ماهانه از حساب یارانه بگیر کسر میشود که
موجب شده مبلغ پرداختی کمتر از روال گذشته ثبت شود.
این در حالی است که در سه ماه ابتدایی سال قبل حدود
 ۳.۴هزار میلیارد تومان در هر ماه پرداخت صورت گرفته

ولی در ماههای بعد به ۲.۷هزار میلیارد کاهش داشته است.
پرداخت یارانههای نقدی در سال گذشته با منابع  ۴۲هزار
میلیارد تومانی در بودجه و در حساب هدفمندی یارانهها
بوده اســت که حدود یک پنجم از مجمــوع کل منابع و
مصارف ۲۵۰هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانهها است.
افراد جدید می آیند اما کسی کم نمی شود
اما در جریان بودجه سال جاری ،دولت به روال چند بار قبل
در بودجه مکلف به ثبت نام از جاماندگان و یا حتی انصراف
دهندگان از یارانه نقدی و معیشتی شده است که در همین
رابطه اخیرا آئین نامه مربوطه در دولت مصوب و در دستور کار
سازمان هدفمندی یارانه ها و وزارت رفاه قرار دارد .آنطور که
مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه ها گفته در صورت آماده
شدن بستر برای ثبت نام این احتمال وجود دارد که از تیر ماه
افراد جدید بعد از انجام بررسی های الزم به جمع یارانه بگیران
اضافه شوند .این افزایش تعداد در حالی صورت می گیرد که
در قانون بودجه سال جاری تکلیفی برای حذف دهک های
باال وجود ندارد و عمال آنچه اتفاق می افتد افزایش تعداد یارانه
بگیران است و اصالحی در روند گذشته صورت نمی گیرد،
هر چند که دولت در سال هایی که مکلف به حذف بود نیز در
نهایت اعالم کرد که هزینه و تبعات حذف بیش از پرداخت
است و آن را عمال در سال گذشته متوقف کرد.

و اعتبار است سقف اعطای تسهیالت و ایجاد تعهدات موضوع
این دستورالعمل بر اساس حدود مقرر در آییننامه تسهیالت
و تعهدات کالن و آییننامه تســهیالت و تعهدات اشــخاص
مرتبط است.
بانک مرکزی موسســه اعتباری را مکلف کرده که ظرف یک
هفته و به صورت کتبی مدارک و مستندات مورد نیاز را جهت
بررسی و پرداخت تســهیالت به بنگاه اقتصادی اعالم کند و
حداکثر ظرف یک مــاه پس از تکمیل مــدارک در هر مورد،
مراتب را بررســی و نتیجه را اعالم کند کــه در صورت عدم
مراجعه بنگاههای اقتصادی معرفی شده از طرف ستاد تسهیل
و کارگروه استانی به موسســه اعتباری ،ظرف  ۱۵روز کاری
از تاریخ معرفی یا عدم ارائه تقاضا و مدارک مثبته ،موسســه
اعتباری باید درخواست بنگاههای اقتصادی را به ستاد تسهیل
و کارگروه استانی مربوط عودت و مراتب را در سامانه اطالعاتی
وزارت صمت ثبت کند.
چنانچه بنگاه اقتصادی از طریق یکــی از کارگروههای دولت
(کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید یا کارگروه اشتغال استان)،
موفق به اخذ تسهیالت در سال جاری شود ،بانک عامل مکلف
است نسبت به بررسی موضوع از طریق استعالم از سامانههای
اطالعاتی مرتبط اقدام و از پرداخت تسهیالت جدید به بنگاه
اقتصادی خودداری کند.
همچنین ،موسســه اعتباری موظف اســت آمار تسهیالت
پرداختی (مصوب ستاد تسهیل و کارگروه استانی یا پرداخت
مستقیم به بنگاههای اقتصادی) را در سامانه هماهنگ وزارت
صمت ثبت کند.

دالر عقب رفت
دالر نتوانست به روند صعودی خود ادامه دهد .به گزارش
ایسنا به نقل از رویترز ،با وجود گذشت بیش از سه سال
از رای شهروندان انگلیســی به خروج از اتحادیه اروپا و
حصول توافق بین لندن و بروکسل بر سر چگونگی روابط
در آینده ،اختالف نظر بین دو طرف به ویژه در خصوص
ایرلند به میزان قابل توجهی باقی مانده اند .ایرلند شمالی
جز خاک انگلیــس و ایرلند جنوبی جــز اتحادیه اروپا
هســتند اما هنوز اجرای توافقات گمرکی و تجاری در
مرز این دو ناحیه محقق نشده است .با توجه به احتمال
کشیده شدن درگیری طرفین به روابط بانکی ،این مساله
می تواند فشار روی ارزهای اروپایی را بیشتر کند.
عجله ای برای تغییر سیاست های حمایتی فعلی در بین
مقامات اروپایی دیده نمی شود و این مساله ممکن است
در روزهای آتی فشار بر روی ارز واحد اروپایی را افزیش
دهد ،مســاله ای که به نفع صعود دالر و از دست رفتن
کانال های فعلی یورو خواهد شد .کالس نات -از مدیران
بانک مرکزی اروپا -در مصاحبه ای گفته است با توجه
به محدودیت ها در سیاست گذاری پولی ،الزم است تا
سیاست های گذاری های مالی برای سال های پیش رو
از انعطاف پذیری الزم برخوردار باشند.
با بهبود وضعیت اســتخدام ها ،در نخستین هفته از ماه
ژوئن شمار متقاضیان دریافت مزایای بیکاری در آمریکا

با کاهش  ۱۶هزارنفری به  ۳۷۶هزار نفر رسیده که کمی
فعاالن بازار را نسبت به بهتر شدن وضعیت ،حداقل در بازار
کار امیدوار کرده است .این کاهش در حالی ثبت شد که
انتظار می رود روند متقاضیان صعودی باشد و به ۴۰۰هزار
نفر برسد .بیشترین کاهش در شمار متقاضیان در ایالت
های نیویورک ،میشیگان ،ورمونت و فلوریدا به ثبت رسیده
است .از طرف دیگر اما در جورجیا ،واشنگتن و ایلینوی
روند صعودی حفظ شده است .فشار تورمی ناشی از احیای
سریع تقاضا به طور واضحی در اقتصادهای بزرگ رو به
افزایش است .نرخ تورم چین در  ١٢ماه منتهی به می به
مثبت ۱.۳درصد رسید .این نرخ تورم که ۰.۴درصد بیشتر
از تورم ماه قبل و  ۰.۲درصد بیشتر از نرخ پیشبینی شده
توسط کارشناسان بوده ،بیش از همه تحت تأثیر افزایش
تورم بخش حمل و نقل قرار گرفته اســت .این باالترین
تورم ثبت شده  ۱۰ماه اخیر در چین بوده است .در بیشتر
کشورهای اروپایی و آمریکا هم شرایط مشابهی برقرار است
و تورم ،رو به جلو حرکت می کند.
مرکز آمار اتحادیه اروپا اعالم کرد در ســه ماه نخست
امسال متوسط رشد اقتصادی  ۱۹کشور عضو منطقه
یورو و  ۲۷کشــور عضو اتحادیه اروپــا به ترتیب منفی
 ۰.۳درصد و منفی  ۰.۲درصد بوده اســت که این رشد
در مقایسه با متوسط رشد سه ماهه قبل در منطقه یورو

 ۰.۳درصد و در ســطح اتحادیه اروپا  ۰.۱درصد کاهش
پیدا کرده است .هم چنین رشد اقتصادی در دوازده ماه
منتهی به مارس در سطح منطقه یورو به طور متوسط
منفی  ۱.۳درصد ودر سطح اتحادیه اروپا به طور متوسط
منفی  ۱.۲درصد بوده است .روزهای خوب یوان در برابر
اسکناس سبز به لطف تقویت دنباله دار ذخایر ارزی چین
ادامه دارد .جدیدترین آمارها نشان می دهد میزان ذخایر
ارزی این کشــور در ماه می به روند صعودی خود ادامه
داده است؛ حتی در زمانی که بانک مرکزی چین در هفته
های اخیر دست به تزریق گسترده نقدینگی به بازار زده
است .آن طور که دفتر مدیریت ذخایر ارزی چین اعالم
کرده ،میزان ذخایر ارزی این کشور با ۲۳.۶۲میلیارد دالر
افزایش نسبت به ماه قبل به سه تریلیون و ۲۲میلیارد دالر
رسیده است .پس از دیدارهای متعدد مقامات آمریکایی
و چینی که معامله گران را به آتش بس موقت در روابط
دو اقتصاد بزرگ جهان امیدوار کرده بود ،تنش های بین
دو طرف به دنبال اعمال تحریم های جدید آمریکا بر ضد
شرکت های چینی مجددا باال گرفته است .وزارت خزانه
داری آمریکا در بیانیه ای اعالم کرد  ۲۸شــرکت دیگر
چینی را به دلیل ارتباط با ارتش چین تحریم کرده است تا
بدین ترتیب تعداد شرکت های تحریم شده چینی به این
دلیل توسط آمریکا به رقم بی سابقه ۵۹شرکت برسد.
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رشد ۱۵۰هزار تومانی نرخ سکه
ایرنا -قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید (یکشنبه ۲۲،خردادماه) در بازار تهران با افزایش ۱۵۰هزار تومانی نسبت به روز گذشته به رقم ۱۰میلیون و ۶۶۰هزار تومان
رسید .نیمسکه بهار آزادی پنج میلیون و ۸۵۰هزار تومان ،ربع سکه سه میلیون و ۷۵۰هزار تومان و سکه یک گرمی هم ۲میلیون و ۳۰۰هزار تومان قیمت خورد .عالوه بر این ،در بازار
طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸عیار به یک میلیون و ۷۳هزار تومان رسید .قیمت مثقال طال نیز چهار میلیون و ۶۵۲هزار تومان شد .همچنین هر اونس جهانی طال نیز امروز یکهزار و۸۷۸
دالر و  ۱۴سنت فروخته شد.

اقتصاد
ایرانوجهان

بازار مسکن تا بعد از انتخابات در حالت انتظار و ابهام به سر می برد

اخبار

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

ادامه روند نزولی در بورس

شاخص کل بورس روز گذشته بسیار پرنوسان
شد و در حالی که در ســاعات میانی معامالت
تا یک میلیون و  ۱۴۰هــزار واحد کاهش یافته
بود که در ساعات پایانی به یک میلیون و۱۴۴
هزار واحد رســید ،اما دوباره روندی نزولی به
خود گرفت.
به گزارش ایسنا ،در معامالت روز گذشته بازار
ســرمایه شــاخص کل بورس با  ۳۶۶۳واحد
کاهش به رقم یک میلیــون و  ۱۴۱هزار واحد
رسید .شاخص کل با معیار هم وزن هم ۱۲۲۰
واحد کاهش یافت و رقم  ۳۷۷هزار و  ۲۳۳واحد
را ثبت کرد.
معامله گران این بازار  ۳۹۱هزار معامله به ارزش
 ۲۹هزار و  ۷۰۲میلیارد ریال انجام دادند.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس ،سرمایه گذاری
نفت و گاز و پتروشیمی تامین ،گروه مپنا و بانک
پارسیان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر
مثبــت و در مقابل معدنــی و صنعتی گلگهر و
پاالیش نفت اصفهان نســبت به ســایر نمادها
بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.
در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس
با  ۱۷واحد کاهش به رقم  ۱۷هزار و  ۴۳۴واحد
رسید.
در این بازار  ۲۴۰هزار معامله به ارزش  ۸۷هزار
و  ۳۶میلیارد ریال انجام شد.
پلیمر آریاساسول ،صنعتی مینو و تولید نیروی
برق دماوند نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر
مثبت و در مقابل گروه ســرمایه گذاری میراث
فرهنگی ،بیمه تجارت نو با بیمه کوثر نســبت
به ســایر نمادها بیشــترین تاثیر منفی را روی
بورس گذاشتند.

بیــش از دو ســوم تقاضای
معمول از بازار مسکن خارج
شده و در انتظار آینده به سر
می برد؛ گروه سفته بازان به
عنوان دســته غالب در بازار
امالک کــه  ۷۷درصد معامالت را بــه خود اختصاص
میدهند دست کم تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری
دست نگه داشتهاند.
به گزارش ایسنا ،در حال حاضر بازار مسکن از دو جهت
شارژ ساخت و ساز و جراحی وضعیت سوداگرانه در حالت
انتظار و ابهام قرار گرفته اســت .وعدههای کاندیداهای
ریاست جمهوری برای رساندن سطح تولید مسکن از
 ۳۰۰تا ۴۰۰هزار واحد فعلی به یک میلیون واحد در کنار
احتمال اعمال پایههای مالیاتی جدید بر واحدهای خالی
و معامالت سوداگرانه باعث شده تا  ۷۷درصد کنشگران
که معامالت ســفتهبازانه را شــکل میدهند به حالت
استندبای دربیایند.
اما خبری که روز گذشته اعالم شد نشان داد دست کم
یکی از تالشهای قانونگذار و سیاستگذار برای تبدیل بازار
مسکن از سرمایهگذاری به حالت مصرفی تا کنون ناکام
بوده و احتمال بازگشت سفتهبازان در آینده نزدیک وجود
دارد .وزارت راه و شهرســازی ثبت اطالعات سکونتی

عقبنشینیسفتهبازان مسکن

خانوارها در سامانه امالک و اسکان را که می بایست ۱۹
خردادماه به پایان برسد تا انتهای شهریورماه تمدید کرد.
به نظر میرسد روش خوداظهاری درخصوص وضعیت
امالک اعم از خالی یا دارای سکنه بودن تا کنون به نتیجه
مطلوب نرسیده و مالکان و حتی مســتاجران از ثبت
اطالعات امالک خودداری میکنند.
از آذرمــاه  ۱۳۹۹که قانون مالیات بــر خانههای خالی
مصوب مجلس ،مهر تایید شــورای نگهبان را گرفته تا
کنون اقدامی عملیاتی برای اجرای ایــن برنامه انجام
نشده است .البته تالش برای شناسایی امالک خالی از
ســکنه از مردادماه  ۱۳۹۹همزمان با راه اندازی سامانه
امالک و اسکان آغاز شد .با اینکه وزارت راه و شهرسازی
اعالم کرده تا کنون  ۱.۳میلیون واحد مسکونی خالی را
به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده است ،روز گذشته
معاون حقوقی این ســازمان اعالم کرد که تا کنون یک
خانه خالی هم به سازمان امور مالیاتی معرفی نشده است.
محمود علیزاده گفته اســت :احتماال محتوای سامانه
اسکان تا کنون بدین شکل تکمیل نبوده که بتواند چنین
اطالعاتی را به ما بدهد .به موجب قانون ما صرفاً میتوانیم
به واحدهایی که از طریق سامانه امالک و اسکان ،بر خالی
بودن صحه گذاشته شود را مالک قرار دهیم .نمیتوانیم
خودمان غیر از خروجی سامانه ،اقدام دیگری انجام دهیم.
با این اوصاف باید در انتظار اجرای دومین مصوبه مجلس
با عنوان مالیات بر عایدی ســرمایه بمانیم .طرحی که

اگرچه امسال شــاهدکاهش قطره چکانی قیمت خودروها در بازار
همراه بودیم اما با آغاز خرداد قیمت هــا روند صعودی گرفتند و در
برخی مدلها حتی شــاهد افزایش بیش از  ۱۰میلیونی نرخ ها نیز
بودیم.
به گزارش مهر ،بررسی بازار خودرو نشان میدهد اگرچه همچنان
معامالت قابل توجهی در بازار صورت نمیگیرد و طبق تاکید فعاالن،
بازار خودرو در حالت رکود به سر میبرد اما با این حال قیمتها نسبت
به هفتههای پیش روند صعودی به خود گرفته اند .به شکلی که حتی
در برخی از خودروها شاهد رشد  ۱۰میلیونی قیمت بوده ایم.
به عنوان نمونه اگرچه قیمت خودروی سمند  LXدر سوم خرداد ماه
 ۱۸۳میلیون تومان بود اما قیمت کنونی این خودرو در بازار به ۱۹۳
میلیون تومان رسیده است .خودرو پژو  ۲۰۶تیپ  ۲نیز سوم خرداد

ماه  ۱۹۸میلیون تومان قیمت داشت که هم اکنون به  ۲۱۰میلیون
تومان رسیده است.
قیمت خودروی دنا معمولی سوم خرداد ماه  ۲۶۷میلیون تومان بود
که هم اکنون به  ۲۷۵میلیون تومان رسیده است .قیمت خودروی
پژو پارس سال نیز از ۲۱۸میلیون تومان به ۲۳۲ملیون تومان رسیده
است.
همچنین نرخ خودروی تیبا از  ۱۲۵میلیون تومان در سوم خرداد ماه
به  ۱۲۷میلیون تومان در  ۲۳خرداد ماه رسیده است.

نه عجله می کنیم ،نه وقت را تلف میکنیم .البته هر
چه زودتر به توافق نهایی برسیم بهتر است .عراقچی
ادامه داد :مهم این است که در این توافق آن اصولی که
جمهوری اسالمی می خواهد رعایت شده باشد و به آن
شاخصهایی که مد نظر ماست رسیده باشیم.
وی تاکید کرد کــه جمهوری اســامی ایران بدون
رسیدن به خواســته های کلیدی خود قطعا توافق
نخواهد کرد.
این دیپلمات ارشد کشورمان همچنین تصریح کرد:
طرفهای مقابل در نقطهای هستند که باید تصمیم
خود را بگیرند .ایران تصمیمات سخت خود را پیش
از این اتخاذ کرده است .آن موقعی که در مقابل خروج
ترامپ و آمریکا از برجام تصمیم گرفت که در برجام
باقی بماند؛ تصمیم سخت ما آن موقع اتخاذ شد و االن
نوبت طرفهای مقابلمان است که تصمیمات سخت
خود را بگیرد.

کوییک دندهای نیز از ۱۵۰میلیون به ۱۵۱میلیون تومان ،سایپا۱۱۱
از  ۱۲۸به  ۱۳۳میلیون تومان و تیبا دو از  ۱۳۳میلیون تومان به ۱۳۷
میلیون تومان رسیده است.
این افزایش نســبی قیمتها در حالی اســت که طــی فروردین و
اردیبهشت ماه امسال قیمت خودروها روند کاهشی داشت و اگرچه
بصورت قطره چکانی ،اما شاهد افت قیمت بودیم.
بررسیها نشــان میدهد علت مهم صعودی شدن قیمت خودرو،
کاهش تولید و عرضه است .نگاهی به آمار تولید خودرو در فروردین و

دکتر فانی سرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی
استانداری وتعدادی ازمدیران استان البرز از مراحل
احداث وپیشرفت مدل دوم تصفیه خانه فاضالب کرج
درماهدشت بازدید کرد.
در این بازدید مهندس مهدی زاده مدیرعامل آبفای
استان البرز درخصوص روش تصفیه فاضالب در مدول
دوم این تصفیه خانه گفت :مــدول دوم تصفیه خانه
فاضالب کرج به روش  MLEیا همان روش تصفیه
وحذف مواد مغذی ازت و فسفر درسیستم های تصفیه
فاضالب انجام میشــود و پساب خروجی آن قابلیت
استفاده دربخشهای کشاورزی ،صنعت وتزریق به
ســفرههای زیرزمینی را دارد .وی افزود :مدول اول

ردیف
1

بکارگیری پیمانکار کاشت چمن مورد نیاز کاخ مروارید

7/500/000/000

 -1شرایط متقاضی:
اشخاص حقوقي :اساسنامه مرتبط (حفظ و نگهداری یا توسعه فضای سبز) و گواهینامه صالحیت پیمانکاری رتبه  5کشاورزی یا برگه صالحیت از اداره کار و
اموراجتماعی یا مجوز سازمان نظام مهندسی – كد اقتصادي – گواهی صالحیت ایمنی کار و گواهی ارزش افزوده (قبل از انعقاد قرارداد ارائه نمایند در غیر اینصورت
سپرده شرکت در مناقصه به نفع سازمان ضبط خواهد شد)  -آگهي تاسيس -آخرين تغييرات (روزنامه رسمي) و ساير مدارك ثبتي الزامی میباشد.
 -2سپرده شرکت درمناقصه به یکی از روشهای ذیل ارائه گردد:
 متقاضیان می بایست بابت شرکت درمناقصه مبادرت به ارائه ضمانتنامه بانکی ( تا  45روز اعتبار داشته وقابل تمدید باشد) به مبلغ  375/000/000ریال واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب شماره  100100100121بانک شهرشعبه عظیمیه  45متری کاج به نام شهرداری کرج -3برندگان نفر اول ودوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 -4سازمان سیما ،منظر وفضای سبز شهری شهرداری کرج در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
 -5مبلغ  1/000/000ریال بابت هزینه خرید اسناد مناقصه به حساب شماره 700824126398بانک شهرشعبه عظیمیه واریز و واصل فيش واريزي به امورپيمانهاي
سازمان ارائه نمایند ( .با همراه داشتن کارت اعتباری امکان واریز وجه درمحل وجود دارد ).
 -6متقاضیان جهت خرید اسناد مناقصه ازتاریخ نشر این آگهی به مدت ده روز می توانند درساعت اداری به امورقراردادهای سازمان سیما ،منظر وفضای سبز شهری
شهرداری کرج واقع  -عظيميه -ضلع شمالي ميدان استقالل -طبقه اول دفتر امور پيمانها مراجعه و يا با شماره تلفن  )026( 32540303تماس مراجعه نمایند.
 -7محل دریافت اسناد وقبول پیشنهادات :دبیرخانه سازمان میباشد.
 -8مهلت ارائه وتحویل اسناد :حداکثر  10روزکاری ازتاریخ درج آگهی وتاریخ بازگشایی پاکات اولین جلسه بعد از عودت اسناد میباشد.
 -9همراه داشتن مهرشرکت ومعرفی نامه ممهور به مهر و امضاء مدیرعامل شرکت هنگام خرید اسناد مناقصه الزامی میباشد.
 -10سایر اطالعات وجزئیات در اسناد مناقصه مندرج شده است.
-11هزینـه چاپ دو آگهی توامان به عهده برنده مناقصه میباشد.
 -12مبلغ  10درصد کل پیشنهادی وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی بعنوان سپرده حسن انجام تعهدات ازبرنده اخذ خواهد شد.
 -13تاریخ بازگشایی پاکات راس ساعت  12مورخ  1400/4/10میباشد.
امور قراردادها و روابط عمومی
سازمان سیما ،منظر وفضای سبزشهری شهرداری کرج

اردیبهشت ماه سال جاری حکایت از آن دارد که تولید ایران خودرو در
این  ۲ماه نسبت به دو ماه پایانی سال گذشته با کاهش چشم گیری
مواجه بوده است ۲ .خودروساز بزرگ کشور طی دو ماه ابتدای امسال
 ۱۲۹هزار و ۵۴۵دستگاه خودرو تولید کرده اند ،در حالی که در بهمن
و اسفند پارسال میزان تولید تجمیعی این دو خودروساز  ۱۴۷هزار و
 ۵۰۱دستگاه بوده است.
این افت تولید در حالی است که اواسط اردیبهشت ماه امسال ،شورای
رقابت پس از مدتی تأخیر ،افزایش قیمت خودروهای داخلی (کارخانه)
را از نظر گذراند و براساس آن ،قیمت محصوالت ایران خودرو به طور
متوسط  ۸.۲درصد و محصوالت ســایپا به طور متوسط  ۸.۹درصد
افزایش یافت .اینکه چرا علیرغم دریافت مصوبه افزایش قیمت ،تولید و
عرضه خودرو از سوی این دو خودروساز کاهش یافته جای سوال دارد.

این تصفیه خانه از سال  ۱۳۸۶به روش لجن فعال با
ظرفیت  ۵۸هزار مترمکعب در شــبانه روز وارد مدار
بهرهبرداری شــده بود و اکنون احداث مدل دوم آن
ال متفاوت ومکانیکال با همان ظرفیت،
به روشی کام ً
دارای  ۸۵درصد پیشرفت فیزیکی است .مدیرعامل
آبفای البرز هزینه احداث مدول دوم این تصفیه خانه
را  ۱۸میلیون یورو و روش جذب منابع مالی آن را به
صورت فاینانس خارجی ذکر کــرد وگفت :در مدول
دوم این تصفیه خانه نقش تجهیزات الکترومکانیکی،
بســیار فراتر از مدول اول آن است وپساب خروجی
آن با کیفیتی بسیار باال برای استفاده در کشاورزی،
صنعت وتزریق به ســفره های زیرزمینی اســتفاده

خواهد شــد .وی اظهار امیدواری کرد :با تالش های
صورت گرفته وپیشرفت فیزیکی مناسب این تصفیه
خانه ،بتوانیم تا پایان مهر ماه امســال آن را وارد مدار
بهره برداری کنیم.

رئیس سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری کرج اعالم کرد:

آمار متوفیان سال گذشته در کرج /اعالم دالیل مرگ ومیر

سازمان سیما ،منظر وفضای سبز شهری شهرداری کرج در نظر دارد نسبت به بکارگیری پیمانکار کاشت چمن مورد نیاز کاخ مروارید
را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نمايد.

مبلغ اولیه ریال

خرید و فروش یک مترمربع مسکن در شهر تهران ۲۸
میلیون و  ۸۰۰هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و
ماه مشابه سال قبل به ترتیب  ۱.۸درصد کاهش و ۶۹.۷
درصد افزایش دارد .تعداد معامالت نیز در این ماه معادل
 ۳.۹هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۵.۲
درصد کاهش و در مقایســه با ماه قبل  ۸۸.۱افزایش را
نشان میدهد.

بازدید معاون استاندارالبرز از مراحل ساخت تصفیه خانه فاضالب کرج

آگهی مناقصه عمومی به شماره 1400-23
موضوع مناقصه

قیمت هر متر مسکن در تهران ۲۸.۸میلیون
بنابراین گزارش ،اردیبهشــت  ۱۴۰۰متوسط قیمت

سردرگمی بازار خودرو

اختالف نظرها میان تهران و واشنگتن زیاد نیست اما اساسی است
سرپرست تیم مذاکره کننده ایران در رایزنیهای وین
تاکید کرد ،تا هر زمان که الزم باشد به مذاکرات درباره
برجام ادامه می دهیم .ســید عباس عراقچی معاون
سیاسی وزیر امورخارجه کشــورمان در گفتوگو با
شبکه پرس تی وی درباره روند مذاکرات وین اظهار
داشت :آنها (سایر طرف های برجام) باید به جمهوری
اســامی ایران اطمینان دهند که آنچه در گذشته
اتفاق افتاد (خروج آمریکا از توافــق) در آینده تکرار
نخواهد شد.
وی ادامه داد :برای رسیدن به این منظور ،ما نیازمند
بحث و رایزنی های زیاد سیاسی ،فنی و قانونی هستیم
و تا هر زمان که الزم باشــد به این گفتوگوها ادامه
خواهیم داد .همچنیــن میخائیل اولیانوف دیپلمات
ارشد روسیه در وین درباره این رایزنی ها گفت :اختالف
نظرها میان تهران و واشنگتن زیاد نیست اما اساسی
است .مسئله اصلی حل نشده و باقیمانده در این مرحله

هفته اول خرداد و هفته آخر اردیبهشت ۱۴۰۰نسبت به
دو هفته قبل از آن ۱.۵برابر شده است .قیمت پیشنهادی
هر متر مربع مســکن نیز در بازه زمانی مذکور افت ۱۰
درصدی را نشان میدهد.

صعود نسبی قیمت ها در بازار خودرو

عراقچی:

از مذاکرات ،این است که توافق چگونه اجرایی شود.
اینکه چه کسی ،چه کاری را در چه زمانی انجام دهد.
اَلن جورج متِن وابســته مطبوعاتی اتحادیه اروپا در
سازمان های بین المللی در وین نیز پس از برگزاری
نشست روز شنبه کمیسیون مشترک و آغاز دور تازه ای
از رایزنی های برجامی تصریح کرد :در حال پیشرفت در
مذاکرات هستیم اما گفت وگوها فشرده است و هنوز
برخی مسائل ،ازجمله درباره چگونگی گامهای اجرایی
(برجام) باقیمانده است.
وی افزود :اتحادیه اروپا نیز به عنوان هماهنگ کننده،
گفت وگوها را با تمام شرکت کنندگان در برجام و به
طور جداگانه با ایاالت متحده ادامه می دهد.
رئیس تیم ایران در مذاکرات وین پس از پایان نشست
کمیسیون مشترک برجام در وین هم تصریح کرده
بود :ما به دنبال رسیدن به یک توافق خوب و مطلوب
برای جمهوری اسالمی ایران هستیم و در این مسیر

کلیات آن به تصویب رسیده و احتماال در دولت آینده
به مرحله اجرا خواهد رســید .درخصوص این مالیات
نیز کارشناســان نقدهــای اساســی وارد کردهاند که
مهمترین آن به خارج نکردن اثر تورم مربوط میشــود
و انتظار دارند قانونگذار در نســخه نهایــی به رفع این
نقیصهتوجهکند.
در شرایط فعلی بازار مسکن به دالیل متعدد همچون
انتظار برای دیــدن عملکرد اقتصــادی دولت آینده،
مذاکرات برجام ،نــرخ ارز ،اعمال پایههــای مالیاتی و
برنامههای دولت آینده برای ساخت و ساز در حالت ابهام
به ســر میبرد .بحز گروه اندکی از متقاضیان مصرفی،
تحرکی در بازار دیده نمیشود و این بخش در رکود قرار
دارد .به همین دلیل قیمتهای پیشــنهادی مسکن در
شهر تهران نسبت به اواخر سال گذشته  ۱۰تا  ۲۵درصد
کاهش یافته است.
مشاوران امالک ســطح تهران ضمن اشــاره به رکود
کمسابقه معامالت مســکن در ماههای اردیبهشت و
خرداد ،از معدود تحرکات متقاضیان واقعی برای تبدیل
به احسن واحدهای خود خبر میدهند .به نظر میرسد
این دسته از افراد زمان فعلی را فرصتی برای ورود به بازار
مسکن میدانند.
با وجود آنکه حجم خرید به شدت کاهش یافته ،فشار
فروش افزایش پیدا کرده اســت .بررسیهای میدانی از
شهر تهران نشان میدهد تمایل برای فروش مسکن در

رئیس سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری کرج
تعداد کل متوفیان سال گذشته را  ۱۵هزار و  ۵۱۰نفر
اعالم کرد .حمیدرضا عســگری ،تعــداد کل متوفیان
سال گذشته که از سوی این سازمان به آنها خدمات
ارائه شد را  ۱۵هزار و  ۵۱۰نفر اعالم کرد و گفت :از این
میزان هشت هزار و  ۴۳۹نفر مرد و پنج هزار و  ۷۱۸نفر
زن بودند .وی میانگین سنی متوفیان آقا را  ۶۲سال و

متوفیان خانم را  ۶۵سال اعالم کرد و گفت :همچنین
از این میزان هزار و  ۳۵۳نوزاد زیر دو سال بودند .چهار
دلیل فوت درسال گذشــته به ترتیب مربوط به کرونا،
ایسکمی قلبی (ســکته)  ،IHDسکته قلبی (،)MD
فشارخون و عوارض آن بوده اســت .عسگری با اشاره
به اینکه تعدادی ازخانوادهها از شــهرها و استانهای
مختلف درجریان سفر وبیماری به شهر کرج عزیمت
کردند ومتوفی آنها در بیمارستانهای این شهر فوت و
امور مربوط به پذیرش و تغسیل دربهشت سکینه (س)
انجام شد ،اعالم کرد :در سال  ۹۹این سازمان به خانواده
چهار هزار و  ۵۱۲متوفی کرونایی ومشــکوک به کرونا
خدمات ارائه کرد که از این میزان بیش از دو هزار متوفی
مربوط به استان البرز ومابقی به زادگاه خود اعزام شدند.
وی یادآورشد :طی سال گذشته درمجموع به چهار هزار
و  ۲۶۱نفر از خانوادههای شــهدا ،جانبازان و ایثارگران

خدمات ارائه شد وتعدادی از آنها به خارج از سازمان
منتقل و یا داخل استان البرز و به دیگر استانهای کشور
اعزام شدند .رئیس ســازمان مدیریت آرامستانهای
شهرداری کرج با اشاره به اینکه هماکنون بهشت سکینه
(س) افتخار میزبانی تعدادی از شهدای گرانقدر جنگ
تحمیلی ،مدافع حرم وشهدای خدمت و سالمت را دارد،
اعالم کرد :هماکنون هزار و  ۴۱نفر از خانوادههای شهدا،
جانبازان و ایثارگران درقطعه اصحاب شــهدا به خاک
سپرده شدند .عسگری با اشــاره به اینکه در این راستا
طی ســال  ۹۹نیز  ۲۶۳نفر ازخانوادههای معظم شهدا
و ایثارگران در گلزارشــهدای بهشت سکینه(س) آرام
گرفتند ،گفت :درســال گذشته محمد خمیس آبادی
شهید خدمت ومدافع خاموش از طاهران معراج آقایان
نیز درحین خدمترسانی به خانوادههای عزادار ،به دلیل
ابتال به ویروس کرونا دارفانی را وداع گفت.

رئیس سازمان سیما منظر وفضای سبزشهری شهرداری کرج؛

انتخابات مظهر حضور مردم در عرصه سیاسی است
رئیسسازمانسیمامنظروفضایسبزشهریشهرداری
کرج گفت :مشارکت سیاسی وحضور آگاهانه مردم در
پای صندوقهای رای نماد وحدت وهمبســتگی ملت
ایران برای خنثی سازی توطئهها وتهدیدهای دشمنان
است.
پیمان بضاعتی پور در بیانیهای با اشاره به اهمیت حضور
پر شور در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری
وششمین دوره شورای اسالمی شهر که بیست وهشتم
خردادماه برگزار میشود ،گفت :انتخابات مظهر حضور
مردم و اقتدار نظام درعرصه سیاسی است و این حضور
آگاهانه مردم در سیزدهمین انتخابات ریاستجمهوری
وششمین دوره شوراهای اسالمی شهر و روستا میتواند
بیانیه گام دوم انقالب را محقق ســازد .بضاعتی پور با
اشاره به اینکه امروز ما در آستانه تصمیمی بزرگ برای

کشورمان قرار داریم اظهارداشت :صندوق رای میراث
انقالب و امام اســت وحق رأی به عنوان میراث بزرگ
انقالب اسالمی امروز در دستان ماست ،پس باید قویتر
از هر زمان درحفظ این میراث کوشا باشیم.
وی اضافه کرد :شهر کرج کارنامهای روشن و پرفروغ در
رویدادهای انقالب اســامی دارد و سهم و تأثیرمهمی
درخلق حماسههای ملی درکشور داشته و دارد و این بار
نیزنمایشیعظیمازحضورآگاهانهومتعهدانهشهروندان
با شــرکت در انتخابات ثبت خواهد شد .این مسئول
دربخش دیگری ازسخنان خود خاطرنشان کرد :امروز
اقتدار نظام با حضور مردم پای صندوقهای رای تضمین
میشــود و در  ۲۸خرداد ملت ایران قطعــا با انتخابی
شایسته وحضوری گرم درصحنه بار دیگر تمام فتنهها
وحیلههای دشمنان را خنثی کرده وحمایت همهجانبه

خود را ازنظام اسالمی ،ارزشها ودستاوردهای آن نشان
خواهند داد .وی بر لزوم حضورکلیه قشــرها و سالیق
سیاسی و اجتماعی در انتخابات پیش رو تاکید کرد و
افزود :مشارکت باالی مردم در انتخابات نظام و انقالب
را بیمه و نشان میدهد مردم با آرمانهای انقالب خود
پایبندهستند.
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جوجه ریزی تا ۹میلیون قطعه کاهش یافته است

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

کمبود تخم مرغ در ماههای
آتی جدی است .در حالیکه
جوجــه ریزی بــه نصف
کاهش یافته متولیان این
صنعت هشدار داده اند در
دو تا سه ماه آینده هم با کمبود تخم مرغ و هم گرانی
این کاال مواجه خواهیم شد .ناصر نبی پور ،رئیس
اتحادیه مرغ تخمگذار اســتان تهــران در رابطه با
کمبود تخم مرغ گفت :در شرایط فعلی اگر بخواهیم
نسبت به مدت مشابه ســال گذشته ارزیابی کنیم
میزان جوجه ریزی تا  9میلیون قطعه کاهش یافته
است .نبی پور افزود :نزدیک به  4ماه قیمت تخم مرغ
پایین تر از نرخ مصوب عرضه می شد که فعاالن این
صنف خسارات بسیاری را متحمل شدند.
کاالهای اساســی در چند ســال اخیر دستخوش
گرانی و تغییر قیمت های چندباره شده اند .مرغ و
تخم مرغ نیز از آن دسته کاالهایی بوده اند که تا به
امروز با نرخ های مصوب و آزاد به مردم فروخته شده
اند .در حال حاضر مرغداری ها معترض به نرخ های
پایین قیمت تخم مرغ هستند و نگهداری مرغ های
تخم گذار برایشان صرفه اقتصادی ندارد.
در همیــن رابطــه مدیرعامل اتحادیــه مرکزی
مرغداران میهن گفت :در فروردین و اردیبهشــت
سال جاری و اسفند سال قبل باید هر ماه  ۴میلیون
و  ۷۰۰هــزار قطعه جوجه ریزی می داشــتیم که
محقق نشد و  ۳میلیون و  ۱۰۰هزار قطعه انجام شد
که آثار خود را شش ماه آینده نشان می دهد؛ یعنی
در شهریور ماه و مهر ماه شاهد کمبود و گرانی تخم
مرغ در بازار باشیم.
البته گرانی تخم مرغ در حالی رقم خورده است که
باید توجه داشت هزینههای تولید نظیر دستمزد،
مواد بستهبندی ،انرژی و غیره افزایش یافته است و
قیمت تولید هر کیلوگرم تخممرغ درب مرغداری
را به  ۱۵هزار تومان تا  ۱۶هزار تومان رسانده است.

رایزنی برای بازگشت شرکت های هواپیمایی خارجی به ایران

ساز گرانی تخم مرغ کوک شد

رئیس سازمان هواپیمایی کشور از رایزنی برای
بازگشت شرکت های هواپیمایی خارجی به ایران
در آینده نزدیک خبر داد .تــورج دهقانی زنگنه
رئیس سازمان هواپیمایی کشــور با بیان اینکه
در حال حاضر از پروازهای اروپایی شرکتهای
هواپیمایی خارجی تنها لوفت هانزا در کشــور
پرواز دارد ،گفت :در حــال رایزنی برای افزایش
پرواز شرکتهای هواپیمایی اروپایی هستیم که
امیدوارم هرچه سریعتر به نتیجه برسیم.
او با بیان اینکــه رایزنیهای صورت گرفته باعث
شده تا شرکت هواپیمایی اتریش (Austrian
 )Airlinesپروازهایش را از  ۲۶تیرماه  ۱۴۰۰به
ایران از سر بگیرد ،افزود :این شرکت هفتهای سه
پرواز در مسیر وین ـ تهران و تهران ـ وین انجام
خواهد داد.
دهقانی زنگنــه بیان کرد :پروازهــای ترکیه در
ایران انجام میشود ،اما تورهای ترکیه همچنان
با دســتور ســتاد ملی مقابله با کرونا لغو است،
اما مسافران این کشــور میتوانند با مراجعه به

آژانسها ،هتل و یا محل اقامــت خود را تعیین
کنند.براســاس این گزارش پیــش از این و در
اواخر فروردین ماه امسال ،هواپیمایی لوفتهانزا
پروازهای خود به ایران از سر گرفت.
همچنین از اواسط فرودین ماه امسال با لغو تمامی
تورهای ترکیه موافقت شد .بر این اساس مقرر شد
جمعیت هالل احمر نسبت به تشدید مراقبتهای
بهداشتی در مرزهای زمینی و هوایی با ترکیه و
کنترل دقیق مســافران ورودی از کشور ترکیه
در مرزهای زمینی و هوایــی اقدام کند و وزارت
بهداشــت درمان و آموزش پزشکی با همکاری
وزارت امــور خارجه و وزارت راه و شهرســازی
نسبت به تعیین مراکز آزمایشگاهی مورد تایید
در خارج اقدام و اطالع رسانی الزم در این ارتباط
از طریق وزارتخانههای راه و شهرســازی و امور
خارجه به شــهروندان و شرکتهای هواپیمایی
انجام میشــود تا پــس از این ،افــراد ،فقط در
صورت ارائه گواهی ســامت معتبر مورد تایید
وارد کشور شوند.

بنگاههای امالک از فرآیند تمدید قراردادهای اجاره حذف شدند
به گفته فعاالن صنعت مرغداری  ۳۰درصد ظرفیت
مرغداریهای کشــور برای تولید تخممرغ خالی
اســت .در زمان حاضر مرغداریهای کشور حدود
یک میلیون و  ۵۰۰هزار تن تخممرغ تولید میکنند
که در صورت وجود بازار مصــرف و تأمین نهادهها
میتوانند آن را بــه یک میلیــون و  ۵۰۰هزار تن
برسانند.
رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار اســتان
تهران در تشــریح وضعیت مرغداری ها به "کسب
و کار" گفت :در شرایط فعلی اگر بخواهیم نسبت
به مدت مشابه سال گذشــته ارزیابی کنیم میزان
جوجه ریزی تا  9میلیون قطعه کاهش یافته است.
نزدیک به  4ماه قیمت تخم مــرغ پایین تر از نرخ
مصوب عرضه می شد که فعاالن این صنف خسارات
بسیاری را متحمل شدند.
ناصر نبی پور افزود :در مدت مشابه نسبت به سال

 99البته در پنــج ماه اخیر جوجــه ریزی کاهش
بسیاری داشته است .مرغداری ها از انجام این کار
ســرباز می زنند .صرفه ای دیگر برای مرغداری ها
وجود ندارد .همانطور که اشاره کردیم ماه ها با ضرر
و زیان به مردم تخم مرغ فروخته شده است .به هر
ترتیب میزان جوجهریزی تا  ۹میلیون قطعه کاهش
یافته که زنگ خطر افزایــش قیمت تخم مرغ را به
صدا درآورده است.
به گفته این فعال صنفی در شرایط فعلی قیمت هر
کیلوگرم تخم مــرغ درب مرغداری بین  ۱۵هزار و
 ۲۰۰تا  ۱۵هزار و  ۳۰۰تومان است.
رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار اســتان
تهران با اشاره به خسارت حاصل از فروش تحم مرغ
به زیر نرخ مصوب نیز گفــت :نزدیک به  4ماه تخم
مرغ با قیمتی پایین تر از نرخ مصوب شده فروخته
شد .چرا آن زمان که تولیدکننده در حال ضرردهی

انتقاد از تاخیر دولت در تعیین نرخ شیرخام
یک مقام مسئول با انتقاد از تصمیم دولت برای تعیین
نرخ شیرخام بعد از انتخابات ،گفت :این سرکوب قیمت،
ضررهای جبران ناپذیری به صنعت دامداری کشــور
وارد میکند .موســی رهنمایی ،قائم مقام نظام صنفی
کشاورزی و منابع طبیعی کشور با انتقاد از تصمیم دولت
برای موکول شدن نرخ جدید شیرخام به بعد از انتخابات،
گفت :قیمت تمام شده تولید شیرخام هم اکنون حدود
شش هزار تومان و قیمتی که تشکلها روی آن به توافق
رسیدهاند با  ۱۰درصد سود  ۶,۶۶۶تومان است ،قیمت
مورد نظر وزارت جهاد کشاورزی نیز همین حدود است.
وی با اشاره به چند برابر شدن نرخ نهادهها و علوفه دامی
افزود :عالوه بر اینکه نرخ مصوب نهادهها افزایش داشته،
تمام نهاده مورد نیاز دامداران نیز با نرخ مصوب به دست
آنان نمیرسد و بخشــی از آن را باید از بازار آزاد تأمین
کنند.رهنمایــی اضافه کرد :قیمت یونجه امســال به
 ۵,۰۰۰تومان رسیده در حالی که در مدت مشابه سال
قبل بین  ۲۰۰۰تا  ۲,۲۰۰تومان بوده همچنین قیمت
کاه که ارزش غذایی زیادی هم ندارد ،ســال گذشــته
 ۱,۰۰۰تومان بوده امسال به حدود ۳,۵۰۰تومان رسیده
و کرایه حمل و نقل و سایر هزینههای تولید نیز افزایش
سرسام آوری داشته است .وی تصریح کرد :در پاییز سال
گذشته ،هزینه واکسیناسیون تب برفکی یک گاوداری
با حدود  ۷۰۰رأس دام ،حدود  ۵میلیون تومان بوده اما
امسال این رقم به ۳۵میلیون تومان رسیده و ۷برابر شده
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است .رهنمایی با اشاره به اینکه مدت هاست که دامداران
منتظر اعالم نرخ جدید شیرخام بودند ،افزود :گره زدن
قیمت شــیرخام به انتخابات اقدام درستی نیست و به
نوعی سرکوب قیمت به حساب میآید و ضررهای جبران
ناپذیری به صنعت وارد میکند و ما از دولت میخواهیم
که دست از سرکوب قیمت محصوالت کشاورزی بردارد.
وی با بیان اینکه قیمت عمده کاالهای اساسی از روغن،
شکر ،برنج گرفته تا فرآوردههای لبنی از نوروز تاکنون
افزایش چشــمگیری داشته اســت ،گفت :نقش این
کاالها در زندگی مردم بسیار پررنگتر است و بنابراین ما
معتقدیم که دولت بهانه جویی میکند تا قیمت شیر را
افزایش ندهد .رهنمایی در بخش دیگری از سخنان خود
با اشــاره به تجمع دامداران به همراه گوسفندان خود،
مقابل جهاد کشاورزی اســتان اصفهان گفت :شرایط
برای گوسفندداران بسیار مشکل تر و وضعیت مصیبت
زا است.وی با بیان اینکه گوسفند ،دامی تک محصولی و
تولیدکننده گوشت است ،افزود :به دلیل خشکسالی،
کمبود علوفه و گرانی نهاده ،گوسفندداران با چالشهای
جدی مواجه هستند .رهنمایی تاکید کرد :با توجه به
اینکه شیرخام جزو کاالهای مشمول خرید تضمینی
است ،ما از وزیر جهاد کشاورزی درخواست میکنیم در
شورای قیمت گذاری محصوالت استراتژیک نرخ خرید
تضمینی برای این محصول تعیین و اقدام به خرید آن
کند چرا که دامداران توان ادامه دادن با این روند را ندارند.

بود کسی به دادشان نرسید .چرا وقتی تولید تخم
مرغ دیگر صرفه ندارد کسی به مرغداری ها سر نمی
زند تا ببیند فعاالن و تولیدکنندگان با چه شرایطی
به تولید می پردازند .وقتی قیمت تخم مرغ پایین
بود هیچکس یاد تولیدکننــده نمیافتاد اما االن
که قیمت باال رفته پی در پی تماس و بازرســی و
بازخواست داریم.
نبی پور در رابطه با گرانی نهاده ها توضیح داد :نهاده
های مرغداری ها به سختی تامین می شود .دولت
شرط و شــروط برای اختصاص نهاده ها گذاشته
است .یعنی به آن دسته از مرغداری ها که مرغ های
باالی  90هفته دارند نهاده نمی دهد .متاسفانه در
این صنعت هیچ قانونی وجود ندارد که تولیدکننده
ضرر ندهد .هر اتفاق می افتد از چشم تولیدکننده
می بینند و هزار و یک بازخواســت در این صنعت
داریم.

تسنیم نوشت :درحالی سال گذشته برخی مشاوران
امالک در تمدید قراردادهای اجاره مســتأجران را
نقرهداغ کردند که با مصوبه ســتاد کرونا دیگر نیازی
به تمدید این قراردادها نیست .وزیر راه و شهرسازی
با اشــاره به مصوبه ســتاد ملی کرونا بــرای تمدید
قراردادهای اجاره مسکن تاکید کرد :میزان افزایش
سقف حداکثری نرخ اجاره بها نیز مانند سال گذشته
تعیین شده اســت.محمد اســامی با بیان اینکه
شرایطی برای عدم تمدید اجاره مسکن در ۹بند به
تصویب رسید همان شرایط پارسال است ،ادامه داد:
بندهایینیزبهاینشرایطاضافهشدهکهمراجعصالحه
میتوانند آن را تعیین کنند و با رأی این مراجع بین
مالک و مستأجر تعیین تکلیف میشود.
وی درباره برخی از این شرایط گفت :به طور مثال اگر
مستأجر وظایفش را طبق قرارداد انجام نداده یا بعد از
تمدید اجاره افزایش اجاره مسکن را پرداخت نکرده
باشد یا مالک خانه را فروخته باشــد در این صورت
مستأجر مســتلزم به تخلیه ملک است .همچنین

یکی دیگر از شرایط تخلیه ملک توسط مستأجر این
است که مالک پروانه احداث گرفته و میخواهد ملک
خود را تعمیر کند یا تعمیرات اساســی انجام دهد.
وی با یادآوری اینکه ضرور و زیان مستأجر به مالک
نیز از جمله شرایط اســت که منجر به تخلیه ملک
میشود،افزود :اگر اجارهنشین شرایط متعارف در ملک
رعایت نکرده باشد و موجب شکایت افراد ساکن در آن
ساختمان باشد نیز جزو مواردی است که با تشخیص
مراجع صالحه مستأجر ملزم به تخلیه ملک میشود.
بر اساس مصوبه سال گذشته ستاد ملی کرونا سقف
افزایش نرخ اجارهبها در تهران  ۲۵درصد،کالنشهرها
 ۲۰درصد و ســایر شــهرها  ۱۵درصد است .یکی از
مشکالتی که مستأجران سال گذشته در دوره پاندمی
ت برخی مشاوران
کرونا با آن روبرو شــدند ،درخواس 
امالک برای تمدید قراردادهــای اجاره بود .تعدادی
از بنگاههای امالک با توجه به وضعیت بهوجود آمده
و تعطیلی کسب و کار آنها ،به دنبال جبران از طریق
مطالبه مبالغ باال برای تمدید قراردادها بودند.

سکه بازان در برابر کاهش بیشتر قیمت سکه مقاومت کرده اند

مقاومت سکه در برابر ریزش قیمت
شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

قیمت ســکه مدتهاست در
کانال  10میلیون تومان جا
خوش کرده است .طال نیز در
محدوه قیمتی هر گرم یک
میلیون و پنجاه تا یک میلیون
شصت هزار تومان در نوسان است .خوشبینی خریداران
به حصول توافق در مذاکرات وین و کاهش قیمت سکه

و طال موجب شــده تا بازار در حالت انتظار باقی بماند
و خرید و فروش به میزان بســیاری زیادی کاهش پیدا
کند .یک کارشناس اقتصادی در واکنش به خوشبینی
های ادامه دار در بازار طال و سکه می گوید :طوالنی شدن
روند مذاکرات موجب شده تا اثرات احتمالی توافق و یا
عدم توافق در بازار طال و سکه پیش خور شود .یوسف
کاووسی افزود :برجام دیگر نمی تواند آن تاثیری که باید
را در کاهش قیمت ها در بازار سکه و طال بگذارد .سکه در
خوشبینانه ترین حالت از 10میلیون تومان به 9میلیون
تومان و دالر از  24هزار تومان به  21هزار تومان کاهش

خواهند داشت .کاهش قیمت بیشتر از این ارقام بسیار
دور از انتظار است .فعاالن بازار ارز ،طال و سکه در کمتر از
یکهفتهماندهبهانتخاباتریاستجمهوریاظهارداشته
اند که در صورتیکه رئیس دولت سیزدهم از اصولگرایان
باشــد ،پس از اتمام انتخابات و تحویل دولت از جناح
اصالحطلب به جناح اصولگرا ،شــاهد کاهش مقطعی
قیمت دالر داخلی باشیم .اما در میانمدت شاهد افزایش
 ۲۰درصدی قیمتهای دالر خواهیم بود .از سوی دیگر
پیشبینی میشود در صورتیکه رییسجمهور منتخب
مردم از اصالحطلبان باشد ،آهنگ رشد ارزش دالر داخلی

با شیب کمتری آغاز شده و در میانمدت رشد یکنواختی
را تجربه کند .این در حالی است که برخی کارشناسان
اقتصادی بر این باورند که اکنون هم باید دید دولتی که بر
سر کار میآید چه نگاهی به اقتصاد دارد و از آن مهمتر چه
برنامهای برای به نتیجه رساندن مذاکرات دارد .اگر بازار به
این نتیجه برسد که ارز جدیدی به اقتصاد تزریق میشود
و به بهبود شرایط امیدوار باشد ،میتوان به کاهش قیمت
سکه در کنار کاهش قیمت طال و ارز هم امیدوار بود .اما
اگر چنین نباشد باید منتظر افزایش قیمت سکه در سال
جاری باشیم.

چشم انداز بازار طال و سکه

یوسف کاووسی ،کارشناس اقتصادی

طوالنی شدن روند مذاکرات موجب شده تا اثرات احتمالی توافق و یا عدم توافق در بازار طال و سکه پیش خور شود .بنابراین با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری را نیز پیش رو داریم و مذاکرات نیز به نتیجه نرسیده نمی توان انتظار
تغییر چندانی در بازار طال و سکه داشت .حتی اگر در این مدت هم مذاکرات به نتیجه برسد نمی توان تاثیر زیادی برای بازار طال و سکه پیش بینی کرد .همچنین بستگی دارد این مذاکرات تا چه اندازه موفقیت آمیز باشد .شنیده ها حاکی
از این است که تنها برای رفع تحریم های هسته ای تالش می شود و سایر تحریم ها سر جای خودش قرار دارد .در همین زمینه بارها وزیر امور خارجه آمریکا هم اعالم کرده است که که ممکن است برخی از تحریم ها لغو نشود و بسیاری از
تحریم های وضع شده در زمان ترامپ همچنان اعمال خواهد شد .بنابراین در انتهای این مذاکرات در صورت حصول توافق تنها می توان به آزارسازی بخشی از پول های بلوکه شده کشور امید داشت .این اتفاق در بازار طال و سکه می تواند
اثرات مقطعی و موضعی داشته باشد و نمی توان انتظار تغییر قیمت ها به صورت ریشه ای و عمیق را داشت .بنابراین حتی اگر توافق انجام نشود ،بهدالیل زیادی از جمله وضعیت بازارهای داخلی و بورس ،دالر ،طال و سکه از حد مشخصی
پایینتر نمیآید .جدای از موضوع حصول توافق ،ما با موضوع  FATFهم مواجه هستیم .آینده تصویب این قانون در کشور بسیار مبهم است .در صورت ادامه مخالفت ها با پیوستن به این قانون بانک های خارجی نمی توانند با بانک های ما
ارتباط موثری داشته باشند .بنابراین برجام هم نمی تواند آن تاثیری که باید را در کاهش قیمت ها در بازار سکه و طال بگذارد .سکه در خوشبینانه ترین حالت از  10میلیون تومان
به  9میلیون تومان و دالر از  24هزار تومان به  21هزار تومان کاهش خواهند داشت .کاهش قیمت بیشتر از این ارقام بسیار دور از انتظار است .از سوی دیگر در بدترین حالت اگر
توافقی انجام نشود ،دالر نرخهای باالتر از  ۲۵هزار تومان را نخواهد دید .زیرا در شرایط فشار حداکثری نیز تنها برای یک یا دو روز ،نرخ دالر باالی  ۳۰هزار تومان بود و در مجموع در
محدوده  ۳۰هزار تومان قرار داشت .اکنون حتی اگر توافقی صورت نگیرد ،از آنجایی که فشار حداکثری را پشت سر گذاشتهایم بهنظر نمیرسد نرخ دالر به بیش از  ۲۵هزار تومان
برسد .این در حالی است که با توجه به اظهارات کاندیداهای ریاست جمهوری هم نمی توان انتظار خوشبینی به ادامه مذاکرات در صورت عدم نتیجه گیری در دولت فعلی را داشت.
سازمان فرهنگي ،اجتماعی و ورزشی شهرداري اصفهان در نظردارد اجازه ساخت ،نصب و بهره برداری
تمامی این اخبار و انتظارات بر بازار طال وسکه تاثیرگذار هستند اما نباید فراموش کرد که تمام موقعیت ها قبل از حصول نتیجه نهایی در بازار تاثیرات خود را داشته اند .البته الزم به
ازتعدادی تابلو تبلیعاتی در سطح شهر را با شرایط ذیل ،از طریق مزایده عمومی
ذکر است اگر مشکالتی مانند روابط با کشورهای خارجی به ویژه کشورهای همسایه و سیاستهای نادرست داخلی برطرف شود ،تازه میتوان امیدوار بود که مسیر حل مشکالت
به اشخاص واجد شرایط واگذار نمايد:
اقتصادی در اواخر دولت سیزدهم هموار شود و در دولت چهاردهم ،مردم بتوانند آثار آن را ببینند.

آگهي مزايده

• عدم اشتغال متقاضی به مشاغل دولتی ،خدماتی ،شهرداری ها و سازمانها و شرکتهای وابسته شهرداری و همچنین رعایت قانون راجع به
منع مداخله کارکنان دولت...مصوب1337
• ارائه سپرده شركت در مزایده بصورت نقدي.
• منتخب مزایده مکلف به ارائه ضمانت حسن انجام تعهدات قبل از انعقاد قرارداد می باشد.
• دارا بودن حسن شهرت و عدم هرگونه سابقه کیفری و اعتیاد به مواد مخدر.
• در صورتيكه برندگان مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده ایشان به نفع سازمان ضبط خواهد شد
• سازمان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.
• شرکت در مزایده وارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط وتکالیف اعالمی از سوی سازمان می باشد.
• پيشنهادات واصله در مورخ  1400/04/15ساعت  15:00در كميسيون مزایدات سازمان مفتوح میگردد.
• سایراطالعات و شرایط و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج گردیده است.
متقاضيان مي توانند جهت كســب اطالعات بيشــتر با شــماره  031-34487753-4تماس حاصل نموده و برای دريافت اسناد مزایده
از روز یکشــنبه مورخ  1400/03/30لغایت روز شــنبه مــورخ  1400/04/12آدرس اصفهان ،ميــدان قدس ،خيابان اللــه ،مقابل ترمينال
باقوشخانه ،خيابان طبيب اصفهاني ،جنب كميته شــهروندي،امور درآمد ســازمان و جهت تحويل مدارك حداکثر تا پایان وقت اداری روز
دوشــنبه مورخ  1400/04/14به آدرس اصفهان ،خیابان  22بهمن ،مجموعه اداري امیرکبیر ،دبیرخانه ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی
شهرداری اصفهان مراجعه نمايند.
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آفریقایجنوبیتجارتارزهایمجازیراقانونیاعالممیکند
بهدنبالافزایشعالقهبهتجارتسرمایههایدیجیتالدرآفریقایجنوبیوافزایشتخلفاتمالیوابستهبهآن،بانکمرکزیاینکشوراعالمکرددرحالبررسیامکانانتشارارزمجازیبانک
مرکزیبانظارتبیشتربهعنوانیکارزقانونیاست.آفریقایجنوبیزیربنایالزمرابرایناظرانمالیایجادکردهاستتابتوانندسرمایههایمجازیراکنترلکنند.اینکشوربهدنبالمهار
افزایشمواردتخلفاتمالیوبهبودمدیریتجریانهایبینمرزیاست.باتوجهبهاینکهارزهایدیجیتالازحاشیهدنیایمالیبهمرکزآنراهپیداکردهاند،نظارتبرتأمینکنندگانخدمات
سرمایههایمجازیروزبهروزافزایشپیدامیکند.نمونههایمختلفسوءاستفادهتاجرانبیتکویندرپیشرفتهتریناقتصادآفریقا،برلزوموجودقوانینسفتوسختترتأکیدمیکند.
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میزان تقاضا در بازار موبایل همچنان پایین است

اخبار

موبایلهمچنانبدونمشتری

تا ۴سال دیگر اتریوم ۸۵هزار دالر میشود

بن آرمسترانگ ،معاملهگر سرشناس رمزارز و فعال یوتیوب اعالم کرد با توجه به رشد
عجیب اکوسیســتم اتریوم ،احتمال اتریوم چندده هزار دالری چندان دور از تصور
نیست.بن آرمسترانگ ،معاملهگر سرشناس رمزارز و فعال یوتیوب اعالم کرد با توجه
به رشد عجیب اکوسیستم اتریوم ،احتمال اتریوم چندده هزار دالری چندان دور از
تصور نیست .آرمسترانگ در ویدئوی جددی که در یوتیوب منتشر کرد گفت اتریوم
این توانایی را دارد که پیش از پایان روند صعودی اخیر بازار ،از بیتکوین ســبقت
بگیرد.این معاملهگر گفت « :اتریوم امسال رشد فوقالعادهای داشته است .نگاهی به
عددها بیاندازید .در سال ۲۰۲۱اتریوم بیش از ۲۰۰درصد رشد را ثبت کرده و عملکرد
بهتری از بیتکوین داشته است .به نظرم اتریوم میتواند در این چرخه بیتکوین را
شکست دهد».بر اساس آمار کوینمارکتکپ ،در حال حاضر بیتکوین ۴۴درصد از
کل ارزش بازار رمزارزها را به خود اختصاص داده و سهم اتریوم تنها  ۱۸درصد است.با
این اوصاف آرمسترانگ با استناد به اتفاقات اخیر و آمار موجود معتقد است که اتریوم
تا پایان ماه جوالی بخش بسیاری از سهم بازار بیتکوین را خواهد بلعید .با توجه به
اینکه سلبریتیها و ورزشکاران بیشتری در حال پیوستن به فضای  NFTهستند و
نهادهای بیشتری به استفاده از شبکه اتریوم روی آوردهاند ،آرمسترانگ معتقد است
که اتریوم تا پایان سال به سطح  ۲۵هزار دالری خواهد رسید و در سالهای آینده نیز
به روند صعودی خود ادامه میدهد .این فعال بازار رمزارزها میگوید ،اتریوم تا پایان
سال ۲۰۲۵به ۸۵هزار دالر هم میرسد اما شرط این صعود این است که امسال بتواند
سطح ۲۵هزار دالری را بشکند .در سال ۲۰۲۵اتریوم تنها یک نفت دیجیتال نخواهد
بود ،بلکه سوخت کل زنجیره بالکچین در آینده خواهد بود.این خبر صرفا ترجمهای
از اخبار خارجی برای آشنایی بیشتر مخاطبان تجارتنیوز با بازار ارزهای دیجیتال
است و تجارتنیوز هیچ توصیهای در خرید و فروش در بازار رمزارزها ندارد.
شاخصهایبازارروندآیندهبیتکوینراچگونهپیشبینیمیکنند؟

بیتکویندرفازاستراحت

گروه فناوری
News kasbokar@gmail.com

سردبیر :مریم بابائی

عضو انجمن صنفی روزنامه های غیردولتی و مدیران رسانه

پاسخ دژپسند به اظهارات بورسی نامزدهای ریاست جمهوری

صاحبامتياز و مديرمسئول :دكتر مينا مهرنوش

طوالنیمدتی را پشتسر گذاشــته و تقاضا برای کاال
بهشــدت کم بوده ،حجم زیادی کاالی وارد شده روی
دست فروشندگان مانده است.
طبق آمارهای اعالم شده از سوی این انجمن در دو هفته
پیش ،چیزی حدود دو و نیم میلیون گوشی موبایل روشن
نشده در بازار وجود داشت .درحالیکه مصرف ماهانه بازار
کمتر از یک و نیم میلیون دستگاه است .به همین دلیل
امیر اسحاقی ،دبیر این انجمن معتقد بود وجود چنین
حجمی از کاال ،بازار را بهشدت رقابتی کرده است .امیر
اسحاقی در پیشبینی از وضعیت بازار موبایل طی مدت
پیشرو به «تجارت فردا» گفته است :چنانچه تحریمها
برداشته شود و تکنولوژی  ۵Gدر کشور گسترش یابد،
میتوان انتظار داشــت تقاضای قابل مالحظه حداقل
۳۰درصدی در بازار ایجاد شود .درحالیکه اگر شرایط و
سیاستگذاریها به همین منوال پیش برود و زیاندهی
واردکنندگان ادامه یابد ،بخش زیادی از شــرکتهای
واردکننده از زنجیره تامین این کاالها حذف میشوند و
این میتواند بر آینده این بازار اثر منفی بگذارد.
ظاهرا بالتکلیفی در بازار موبایــل محدود به خریداران
نیست و فروشــندگان و واردکنندگان نیز برای خرید
کاالهای جدید مرددند .احمد ساسانی از واردکنندگان
موبایل در این باره میگوید :عالوه بر ابهام در سرنوشت
مذاکرات و قیمت آتی دالر ،نامشــخص بودن نرخ ارز

مبدأ تعرفه واردات موجب شــده واردکنندگان تمایل
چندانی به وارد کردن کاالی جدید نداشته باشند .یکی
از مصوبات الیحه بودجه  ،۱۴۰۰توقف محاسبه تعرفه
واردات با ارز  ۴۲۰۰تومانی و در نظر گرفتن نرخ ارز اعالم
شده در ســامانه  ETSبرای محاسبه تعرفهها در سال
جدید بود.با اینحال این طرح هنوز به صورت رســمی
اجرا نشده و واردکنندگان به شکل علیالحساب با همان
نرخ ارز  ۴۲۰۰تومانی اقدام به واردات کاال میکنند ولی
ممکن است چند ماه بعد با مشخص شدن تعرفه ،ETS
(به موجب ماده  ۱۳۸قانون امور گمرکی) مابهالتفاوت
این مبلغ از واردکنندگان دریافت شود .همین ابهام در
محاســبه نرخ ارز مبدأ تعرفه واردات موجب بدگمانی
واردکنندگان شده و بســیاری از آنها ترجیح میدهند
تا مشخص شدن وضعیت این نرخ ،برای واردات کاالی
جدید دست نگه دارند.
با وجود این بسیاری از فعاالن این بازار معتقدند با اعالم
نرخ ارز  ETSو اعمال آن بر تعرفه واردات ،گوشیهای
موبایل با افزایش قیمت بیشــتری مواجه خواهند شد.
طبق اعالم انجمن واردکنندگان موبایل ،ساالنه نزدیک
به  ۲۰میلیون قلم انواع کاالی دیجیتال اعم از گوشــی
موبایل ،تبلت ،ساعت هوشــمند و… وارد بازار کشور
میشــود که ارزش این اقالم قریب بــه  ۳میلیارد دالر
برآورد میشود.

روزنامه فرهنگي و اقتصادي كسب و كار

بهنظر میرسد روند کاهشی
قیمتهــا در بــازار موبایل
و تجهیــزات دیجیتــال که
در اواخر اردیبهشــت به اوج
رسیده بود ،اکنون و در اواخر
خرداد اندکی تغییر کرده و پس از چندین دوره کاهش،
قیمتها دوباره به مدار صعود بازگشتهاند .میزان تقاضا
در این بازار مانند ماه پیش همچنان پایین است و افراد
فعال تمایل چندانی به خرید ندارند .فعاالن بازار معتقدند
خوشبینی افراد نسبت به سرنوشت مذاکرات ،ابهام در
نتیجه انتخابات ،نامشخص بودن وضعیت قیمت دالر در
ماههای آتی و نزدیک شدن ب ه زمان معرفی پرچمداران
جدید برندها خصوصا آیفون ،موجب شده افراد فعال برای
خرید دست نگه دارند.با این حال این بالتکلیفی و تعلل،
محدود به خریداران نیست و بهنظر میرسد فروشندگان
و واردکنندگان نیز فعال تمایلی برای انجام اقدامی جدید
ندارند .گفته میشود مهمترین علت این امر ،نامشخص
بودن تکلیف قیمت ارز مبدأ تعرفه واردات ( )ETSو روند
آتی قیمت دالر است.
در اردیبهشــت که نرخ دالر در محدوده  ۲۱تا  ۲۲هزار
تومان قرار داشت ،قیمت گوشیهای موبایل و تجهیزات
دیجیتال کاهش قابل مالحظهای را تجربه کرد و بسیاری
از گوشیها خصوصا پرچمداران برندها در کف قیمتی
چند ماهه قرار گرفتند .حال بــا افزایش مجدد نرخ ارز
که یکی از کلیدیترین عوامل موثر بر قیمت تجهیزات
دیجیتال است ،قیمت گوشیها مجدد در حال افزایش
اســت و گفته میشــود بســیاری از مدلها خصوصا
مدلهای جدید آیفون ،افزایشی در حدود ۴تا ۵میلیون
تومان را تجربه کردهاند.
رضا خوشخرام ،از فعاالن بازار موبایل در تشریح وضعیت
فعلی این بازار میگوید :اکنون تقاضا برای خرید بهشدت
افت کرده است .وی معتقد است اصلیترین علت چنین

کاهشی در تقاضا ،انتظار افراد برای مشخص شدن تکلیف
مذاکراتوخوشبینینسبتبهنتیجهنهاییبرجاماست.
پیشتر و در ماه اردیبهشــت نیز تقاضای خرید در بازار
پایین بود و کارشناسان عامل افت تقاضا را تعطیلیهای
طوالنیمدت و همچنین محدودیتهای اعمال شــده
ناشی از تشدید کرونا در کنار ابهام در سرنوشت مذاکرات
عنوان کرده بودند.
با وجود دالیل مطرح شده برای توجیه کلیت افت تقاضای
خرید موبایل در بازار ،بســیاری معتقدند افت تقاضا در
خرید گوشیهای آیفون میتواند یک دلیل دیگر نیز
داشته باشد .خوشخرام میگوید :برند اپل بهطور معمول
در اواخر تابستان از مدلهای جدید گوشیهای آیفون
رونمایی میکند و این گوشیها در آبان در بازار کشور قابل
خرید هستند؛ در نتیجه بسیاری از خریداران که قصد
خرید یک گوشی پرچمدار را دارند ،در این مقطع زمانی
ترجیح میدهند اندکی صبر کنند و مدل جدیدتری از
گوشی آیفون را خریداری کنند.کارشناسان میگویند
اکنون بیشتر گوشــیهایی که در بازار خرید و فروش
میشوند قیمتی در حدود ۱۰تا ۱۵میلیون تومان دارند.
این فعال بازار موبایل میافزاید :اکنون بیشترین تقاضا
برای خرید ،معطوف به گوشیهای برندهای سامسونگ
و شیائومی است .زیرا این برندها توانستهاند در مدلهای
اخیر خــود ،امکاناتی در حد پرچمــداران آیفون را با
قیمتی به مراتب پایینتر در اختیار کاربران قرار دهند.
وی معتقد است قیمت مناسب و امکانات خوب بسیاری
از مدلهای شــیائومی ،این برند را به یکی از برندهای
محبوب و پرطرفدار در بازار ایران تبدیل کرده اســت.
برآوردها نشان میدهد اکنون خریدارانی که قصد خرید
گوشیهای پرچمدار برندهای سامسونگ و اپل را دارند
ترجیح میدهند آن را به صورت دست دوم تهیه کنند
و فعال اقبال چندانی برای خرید یک دســتگاه نو از این
برندها وجود ندارد.
انجمن واردکنندگان موبایل در گفتوگویی که اواسط
خرداد با «هفتهنامه تجارت فردا» داشــت عنوان کرد
که با توجه به آنکه کشــور در دو ماه اخیر تعطیلیهای

دوشنبه|  24خرداد ماه  |1400سال هشتم | شماره 2221

جو منفی در بازار رمزارزها از ماه گذشته و زمانی که بازار رمزارزها بزرگترین اصالح یک
سال اخیر خود را تجربه کرد ،شدت گرفته است .با این حال ،تحلیلگران معتقدند که
پس از پنج ماه روند صعودی مداوم ،حاال بازار در مرحله خنکشدن و فاز استراحت قرار
گرفته است .بازار رمزارزها در  ۲۴ساعت گذشته حدود چهار درصد از ارزش بازار خود
را از دست داده و حدود  ۱۰۰میلیارد دالر از بازار ناپدید شده است .جو منفی در بازار از
ماه گذشته و زمانی که بازار رمزارزها بزرگترین اصالح یک سال اخیر خود را تجربه کرد،
شدت گرفته است .با این حال ،تحلیلگران معتقدند که پس از پنج ماه روند صعودی
مداوم ،حاال بازار در مرحله خنکشدن و فاز استراحت قرار گرفته است .شاخصهای
اصلی بازار شامل ورود پول به صرافیها ،حجم معامالت  NFTو معامالت فیوچرز در
چند هفته گذشته به شدت افت کرده است .قراردادهای پریمیوم در بازار فیوچر به طرز
قابل توجهی کاهش یافته به طوری که صندوق گریاسکیل بیتکوین چندماهی
اســت معامالت با پرمیوم منفی را انجام میدهد .حجم معامالت روزانه نیز در چند
هفته گذشته افتی شدید داشته که نشان میدهد مردم همانند ماههای قبل تمایلی به
معامالت رمزارزها ندارند .میزان مشارکت مردم در فضای اجتماعی هم نشان میدهد
که شاخص ورود معاملهگران تازهوارد هم روندی کاهشی داشته است.

اقبال برای خرید پرچمداران دست دوم

ریزش بورس به دلیل اختالف نظر وزیر اقتصاد و وزیر نفت نبود
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دلیل تغییر ۳باره سازمان بورس
وزیر امور اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه همه اتفاقات دســت وزارت
اقتصاد نیســت ،گفت :مقاومتی در مقابل بهبود بازار سرمایه صورت
گرفت .اعالم میشود که طی یکسال رئیس ســازمان بورس برای سه
مرتبه تغییر کرد اینکه کسی که عضو شورای عالی بورس است چنین
حرفی بزند بیشتر مانند طنز است .در جلسات بهمنماه سال  ۱۳۹۸که
برای جلوگیری از رشد سریع بازار انجام میشد آقای محمدی گفتند که
شرکتهایی که تعهد شناوری دارند را مجبور به انجام کنیم و اگر انجام
ندادند تنبیه شوند .دژپسند ادامه داد :در این مورد بین آقای محمدی و
آقای همتی اختالف نظر ایجاد شد و آقای محمدی ترجیح دادند که از
سازمان بروند بعد از آن آقای قالیباف به عنوان رئیس انتخاب شدند که
از نظر همگان آدم مناسبی بودند .آقای قالیباف ایده و طرحهای بسیاری
داشت اما فشــار محیط به او وارد شــد و افرادی که باید با او همکاری
میکردند نکردند و ایشان هم هم ترجیح دادند بروند حتی دو بار استعفا
کردند که من با دفعه نخست مخالفت کردم .جایگزین آقای قالیباف ،آقای
دهقان شد که آقای اجرایی و پردیده است.
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دولت چقدر اوراق فروخت؟
دژپسند در ادامه در مورد میزان فروش اوراق در بازار سرمایه توسط دولت
توضیح داد :سهم اوراق در بودجه سال  ۲۱۳ ،۱۳۹۹هزار میلیارد تومان
بود که در اصالح بودجه برای  ۱۲۵هزار میلیارد تومان مجوز گرفتیم و
متناسب با زمانبندی عرضه کردیم .اوراق کمتر خریدار حقیقی دارد

ریزش بورس به دلیل اختالف نظر وزیر اقتصاد و وزیر نفت نبود
وزیر امور اقتصاد و دارایی در ادامه با بیان اینکه برخی ریزش بازار سرمایه
را به اختالف من با وزیر نفت نسبت میدهند توضیح داد :این اختالف بین
دو وزیر یا دو وزارتخانه نبود بلکه اختالف بین سازمان خصوصیسازی و
شرکت ملی پاالیش و پخش بر سر این بود که چه کسی متولی صندوق
باشد در آن زمان من با وزیر نفت صحبت کردم و این مساله طی چهار
ساعت حل شد .دژپسند ادامه داد :زمانی که روند ریزشی بازار ادامه پیدا
کرد باید تدابیری را برای افزایش تقاضا اتخاذ میکردیم .یکی از این تدابیر
قانونی بود که از سال  ۱۳۹۴اجرایی نشــده بود منظورم همان تزریق
یک درصد از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه است.
البته در اجرای آن مقاوت شد و در ابتدا گفتند که منابع ریالی صندوق
تزریق میشود .اگر واقعا منابع ریالی بود چرا نزدیک انتخابات گفتند که
 ۲۰۰میلیون دالر را به ریال تبدیل میکنیم؟ وی تصریح کرد :در واقع
زمانی که بازار به این منابع نیاز داشت اجرایی نشد به همین دلیل ما در
شورای عالی بورس مصوباتی را اجرایی کردیم از جمله اینکه بخشی از
کارمزد کارگزاران و همچنین کارمزد سازمان بورس به صندوق تثبیت
بازار تزریق شد .سال  ۱۳۹۹حدود  ۱۹۰۰میلیارد تومان انتقال کارمزد
سازمان بورس به صندوق تثبیت صورت گرفت .همچنین  ۵۳۰شرکت
دارای بازارگردان شدند فروش اختیاری اوراق تبعی صورت گرفت و غیره.
این اقدامات باعث شد شاخص کل بورس از زیر یک میلیون و ۲۰۰هزار
واحد به یک میلیون و  ۵۰۰هزار واحد برسد .اما دوباره جو منفی شد و
شاخص به یک میلیون و  ۳۰۰هزار واحد رسید.
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انتشار اوراق در دولت به موجب قانون است
وزیر امور اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه انتشار اوراق در دولت به موجب
قانون صورت میگیرد ،اظهار کرد :قبــل از اینکه نرخ بهره بین بانکی
افزایش پیدا کند این کار را انجام دادیم .زمانی که نرخ بهره بین بانکی باال
رفت فروش اوراق به مرور کم شد.

افزایش نرخ سود سپردهها باعث ریزش بورس شد
وی با بیان اینکه یکی از عوامل تعیین کننده افزایش نرخ بهره بانکی
بود که باعث ریزش شد ،اضافه کرد :سود سپرده یکساله از  ۱۵درصد به
 ۱۶درصد افزایش پیدا کرد و برای سود دو ساله نیز نرخ  ۱۸درصد تعیین
شد .در آن زمان رئیس کل بانک مرکزی گفت برای سود سپرده مصوبه
میگیریم اما اعالم نمیکنیم ،در حالی که اعالم کردند.
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وزیر امور اقتصاد و دارایی به برخی اظهارات بورسی نامزدهای ریاست
جمهوری پاسخ داد و توضیحاتی را درمورد آنچه در دو سال گذشته بر
بازار سرمایه گذشت را ارائه کرد .به گزارش ایسنا ،فرهاد دژپسند در جمع
خبرنگاران با اشاره به مناظرههای ریاست جمهوری گفت :کاندیداهای
محترم به دلیل فشار زیاد جلسه اطالعاتی را مطرح کردند که نادرست
است .سخنانی از سوی فردی مطرح شد که عضو شورای عالی بورس است
و اگر عضوی از این شورا دیدگاهی برای بهبود شرایط بازار دارد بهتر است
در شورا مطرح کند.
وی درمورد نامه رئیس ســابق بانک مرکزی درمورد هشدار رشد بازار
سرمایه گفت :دو بحث وجود دارد ،نخست آنکه بازار سرمایه را نسبت به
بازارهای موازی دیگر ارجح بدانیم .از آنجایی که بازار سرمایه ،سرمایههای
خرد را به اشتغال و توسعه تبدیل میکند ،نرجیح میدهیم این اتفاق رخ
دهد .وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد :نکته دوم این است که من از نیمه
دوم اردیبهشتماه یا اوایل خردادماه که صعود بازار شدت گرفت به سه
عنصر مطالعه ،مشاوره و معامله تاکید کردم که حتی به مردم توصیه کردم
که دارایی خود را برای ورود به بازار سرمایه نفروشند .از سوی دیگر بازار
سرمایه یک بازار ریسکی است و سهامداران این بازار باید بدانند که افت و
خیز بسیاری دارد .دژپسند تاکید کرد :ما به عنوان متولی و یکی از اعضای
شورای عالی بورس از بهمنماه ســال  ۱۳۹۸تدابیری را برای مدیریت
شرایط بازار سرمایه اتخاذ کردیم .در واقع به جای اینکه دل سهامداران
را خالی کنیم ســعی کردیم تدابیری به کار ببریم کــه به بازار کمک
میکند .برای مثال از سازمان مالیاتی خواستیم که گذشته شرکتهایی
که میخواهند وارد بازار سرمایه شوند را از نظر مالیاتی تسهیل کنند.
همچنین به شرکتها اعالم کردیم که برای افزایش سرمایه از مزایایی
برخوردار هستند و سعی کردیم شناوری بنگاهها افزایش پیدا کند.
وی با تاکید بر اینکه مصوبات گوناگونی برای پوشش تقاضا در بازار به کار
گرفته شد ،اظهار کرد :در واقع نمیخواستیم این فرآیند از طریق سرکوب
بازار باشد .وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد :اعالم میشود که من با دامنه
نوسان مثبت و منفی دو مخالفت کردم در حالی که من با تکیه بر مشورت
شورا در این مورد اظهارنظر کردم .از سوی دیگر مصوبه باید  ۷۲ساعت قبل
از اجرا ابالغ شود اما این مصوبه آخر وقت چهارشنبه ابالغ شد و قرار بود شنبه
اجرایی شود .دژپسند با بیان اینکه سال  ۱۳۹۹نرخ بهره بین بانکی کاهش
پیدا کرد ،اضافه کرد :این موضوع باعث افزایش مراجعه به بازار سرمایه شد در
همه دنیا بازار داراییها از نرخ بهره عالمت میگیرد .برخی میگویند چون
نرخ بهره بین بانکی پایین آمد دولت باید اوراق عرضه را منتشر و نقدینگی را
جذب میکرد .وی ادامه داد :این در حالی است که اوراق دولت کارکرد جمع
نقدینگی را ندارد زیرا دوباره به گردش بر خواهد آمد ،در واقع اوراق ناظر بر
سیاست پولی به نام ابزار پولی است که نقدینگی را ایجاد میکند.

و سهام در آن زمان محل رجوع سرمایه گذاران حقیقی بود .متاسفانه
برخی کاندیداها در زمان ارائهی اطالعات گرفتار جریان سیاسی شده و
از حقیقت غافل میشوند.

