
مدیرعامل شــرکت ملی پخــش فرآورده های 
نفتی ایــران با تکذیب شــایعات مطرح شــده 
درباره حذف کارت سوخت جایگاهداران، گفت: 
هیچ ابالغیــه ای درباره حذف کارت ســوخت 
جایگاه داران از چرخه عرضه بنزین وجود ندارد و 

چنین طرحی در برنامه نیست.
علی اکبر نژادعلی در گفت وگو با ایســنا، با بیان 
اینکه روال مانند گذشته بوده و هیچ تغییری در 
شرایط ایجاد نشده است، اظهار کرد: شایعاتی که 
در این باره منتشر شده واقعی نبوده و قرار نیست 

که از تیرماه، کارت ســوخت جایگاه داران برای 
سوخت گیری با نرخ آزاد حذف شود.

وی با بیان اینکه تغییــری در نحوه توزیع بنزین 
در جایگاه های عرضه سوخت ایجاد نخواهد شد، 
گفت: بنزین یارانه ای با قیمــت ۱۵۰۰ تومان و 
بنزین آزاد نیز همچنــان با قیمت لیتری ۳۰۰۰ 

تومان عرضه می شود.
به گفتــه وی، سیســتم سوخت رســانی مانند 
روال ســابق بوده و هیچگونــه تغییری حاصل 
نشــده، شــهروندان برای اســتفاده از سهمیه 

یارانــه ای از کارت شــخصی خــودروی خود 
و برای اســتفاده از ســهمیه آزاد مــی توانند از 
 کارت شخصی خود و هم از کارت جایگاهداران 

استفاده کنند.
وی با بیان اینکه کارت ســوخت شــخصی هر 
فرد ٦۰ لیتر بنزیــن ۱۵۰۰ تومانی و ٢۵۰ لیتر 
بنزین آزاد ۳۰۰۰ تومانی دارد، گفت: اســتفاده 
از کارت سوخت جایگاهداران الزامی نیست اما 
این کارت ها همچنان در جایگاه ها وجود دارند و 

برنامه ای برای حذف آن نیست.

بانک مرکزی روسیه روز جمعه نرخ بهره را به سطح قبل 
از جنگ کاهش داد و اعالم کرد که با کاهش نرخ تورم 
از باالترین حد در ٢۰ سال گذشته و نزدیک شدن به 
انقباض اقتصادی به بررسی دامنه کاهش بیشتر ادامه 
خواهد داد. به گزارش ایسنا، در این بیانیه آمده است 
که تورم و فعالیت های اقتصادی علیرغم تحریم های 
گسترده غرب که در واکنش به جنگ در اوکراین اعمال 

شده اند، بهتر از حد انتظار پیشرفت می کنند.
این بانک نرخ اصلی خــود را ۱.۵ درصد کاهش داد و 
به ۹.۵ درصد رســاند. این نرخ بالفاصله پس از اعزام 
نیروهای مســلح مســکو به اوکراین در ٢۴ فوریه و 
تحریم های ناشی از آن توسط ایاالت متحده، اتحادیه 
اروپا و سایر کشــورها که معامالت با بانک ها، افراد و 
شرکت های روسی را محدود کرده است، به ٢۰ درصد 
افزایش یافت اما بانک از آن زمان تاکنون نرخ بهره را سه 
بار به صورت پلکان ۳۰۰ واحدی کاهش داده است که 

آخرین مورد دو هفته پیش بود.

اقتصاددانان می گویند: با گذشت زمان، تحریم ها باعث 
کاهش رشد و بهره وری می شوند اما بانک مرکزی با 
اقدامات شدیدی مانند نرخ های بهره باال، محدودیت 
در جریان پول به خارج از کشور و الزام واردکنندگان به 
فروش با روبل توانسته است پول و سیستم مالی روسیه 

را تثبیت کند.
این اقدامات به افزایش نرخ ارز روسیه به ۵۸.۱٢ در برابر 
دالر در روز جمعه کمک کرد، در حالی که در ٢۳ فوریه، 

یک روز قبل از حمله، روبل ۷۸.۸ در برابر دالر بود.
بانک مرکزی گفت: تورم ساالنه در ماه مه ۱۷ درصد 
بود اما به نظر می رسد که از اوج خود یعنی ۱۷.۸ درصد 
پس از تهاجم عبور کرده و در بحبوحه افزایش قیمت ها 
در ماه های مه و ژوئن کاهش یافته است. این موسسه 
پیش بینی کرد که تورم در سال جاری به طور متوسط 
 ۱۴ تا ۱۷ درصد، در سال آینده به ۵ تا ۷ درصد کاهش 

یابد و در سال ٢۰٢۴ به ۴ درصد بازگردد.  
به نقل از ترکیش نیوز، داده های اخیر حاکی از توقف 

کاهش فعالیت هــای تجاری در ماه مه اســت. بانک 
مرکزی گفت: »محیط خارجی برای اقتصاد روســیه 
چالش برانگیز اســت و به طــور قابل توجهی فعالیت 
اقتصادی را محدود می کنــد«. در حالی که این بانک 
توانسته است شاخص هایی مانند نرخ ارز را تقویت کند، 
اقتصاددانان می گویند که تاثیر بلندمدت اختالل در 

روابط روسیه با اقتصاد جهانی شدید خواهد بود.
عالوه بر تحریم ها، بسیاری از شرکت های بین المللی 
سرمایه گذاری های خود در روسیه را به دلیل دشواری 
فزاینده تجارت یا به دلیل اینکه نمی خواهند با جنگ 

مرتبط باشند، رها کرده اند.
موسســه مالی بین المللی )IIF( پیش بینی می کند 
که اقتصاد روسیه در سال ٢۰٢٢ به میزان ۱۵ درصد 
منقبض خواهد شد و به دنبال آن در سال ٢۰٢۳ حدود 
۳ درصد کاهش بیشتر خواهد داشت و این کشور با از 
دست دادن دستاوردهای اقتصادی ۱۵ سال گذشته 

روبرو خواهد شد.

محمد مخبر معاول اول رئیس جمهور در نامه ای به 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و 
بودجه کشور مصوبه هیئت وزیران مبنی بر افزایش 

حق مسکن کارگران را ابالغ کرد.
هیئت وزیران در جلسه ۱۱/۰۳/۱۴۰۱ به پیشنهاد 
شورای عالی کار و تأیید ســازمان برنامه و بودجه 
کشور و به اســتناد ماده ٢ اصالحی قانون راجع به 

طبقه بندی مشــاغل و برای کمک هزینه مسکن 
کارگریـ  مصوب ۱۳۷۰ـ  تصویب کرد.

کمک هزینه مسکن کارگران مشــمول قانون کار 
از ابتدای فروردین ماه ســال ۱۴۰۱ ماهانه مبلغ ۵ 

میلیون و پانصد هزار ریال تعیین می شود.
به گزارش تسنیم، پیش از این شورای عالی کار، حق 
مسکن کارگران را در سال ۱۴۰۱ به مبلغ ٦۵۰ هزار 

تومان تصویب کرده بود در حالی که سال گذشته 
این رقم ۴۵۰ هــزار تومان بود، البتــه این مصوبه 
پیشنهاد شورای عالی کار بود که برای اجرایی شدن 

باید به تصویب هیئت وزیران می رسید.
اما در بررســی هیئت وزیران حق مسکن کارگران 
برای ســال ۱۴۰۱ معادل ۵۵۰ هزار تومان تعیین 

شد.

بهشایعاتتوجهنکنید؛کارتسوختجایگاهدارانحذفنمیشود

بانکمرکزیروسیهنرخبهرهراکاهشداد

حقمسکنکارگران۵۵۰هزارتومانشد
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سرمقاله

شفاف سازی 
از مسیر بورس

نبــود بینــش اقتصادی 
درست در کنار عدم اشراف 
به تجارب جهانی و آزمون 
و خطاهای صورت گرفته در 
دهه های گذشته موجب تصمیمات غیر کارشناسی 
شــد. ورود خودرو به بورس همانند سایر کاالها از 
جمله فوالد، پتروشیمی و سیمان می تواند ضمن 
ایجاد شفافیت و رقابت در یک فضای روشن و قابل 
رصد، موجب حذف رانت، داللی و سوداگری شود. 
وجود قرعه کشــی اوج درماندگی در تصمیمات 

اقتصادی است...

  حســین محمودی اصل، 
کارشناس اقتصادی 
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آغازمانورنظارتبر
قیمتکاالهایاساسی

روندنزولی
شاخصبورس

متاهل های تهرانی برای خرید اوراق مسکن باید 132 میلیون تومان بپردازند

وام مسکن گران تر  شد
صفحه3

صفحه4

سردرگمی  بازار خودرو 
ضرر مصرف کننده واقعی از لغو عرضه خودرو در بورس کاال

توقف  عرضه   خودرو  در  بورس کاال  و  ابهامات   
قرعه کشی   بازار  را  به  هم   ریخت

وزیر جهاد کشاورزی از آغاز مانور نظارت بر زنجیره 
تأمین، تولید و توزیع کاالهای اساسی و رعایت قیمت 
های تعیین شده در سراسر کشور از صبح امروز شنبه 
٢۱ خرداد خبر داد. سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد 
کشاورزی در برنامه زنده تلویزیونی با اشاره به آغاز 
مانور نظارت بر زنجیره تأمین، تولید و توزیع کاالهای 
اساسی از صبح امروز شنبه ٢۱ خرداد گفت: چهار 
هزار نفر در کشور کار نظارت بر کل زنجیره تأمین، 
تولید و توزیع کاالهای اساسی و مواد غذایی را برعهده 
دارند. همچنین از بسیج اصناف و بسیج وزارت جهاد 
کشاورزی استفاده شده است. وی افزود: در راستای 
مردمی سازی یارانه ها و نظارت بر قیمت های تعیین 
شده، نظارت بر بخشی از این زنجیره در کارخانه های 

مواد غذایی خواهد بود...

در اولین روز کاری هفته شــاخص های بازار سهام 
افت کردند و اغلب گروه های ریالی بورس قرمزپوش 
شــدند. به گزارش اقتصادنیــوز، در معامالت روز 
شنبه بیســت و یکم خرداد، شــاخص کل بورس 
پایتخت با ریزش ٢ هزار و ۱۱ واحدی نسبت به روز 
چهارشنبه به رقم یک میلیون و ۵۱۸ هزار و ٢۸۷ 
واحد رسید.  شاخص هم وزن بورس نیز با افت هزار 
و ۵۳٦ واحدی در ســطح ۴۱۹ هزار و ۸٦۵ واحدی 
ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس )آیفکس( 
 ۳۰ واحد پائین آمد و در سطح ٢۰ هزار و ۹۱۵ واحد 
قرار گرفــت. روز گذشــته نمادهای »خــودرو«، 
»وبصادر« و »وتجارت« بیشــترین تأثیر را در افت 
شاخص کل بورس داشــتند و در مقابل نمادهای 

»فارس«، »فملی« و...



اقتصاد2
ایران

نرخ مالیات ارزش افزوده ۱۳ کاالی 
اساسی ۱ درصد شد

معاون اقتصــادی رییس جمهور با ارســال 
نامه ای به وزاری اقتصاد و جهاد کشــاورزی، 
مصوبه کاهش نرخ مالیات بــر ارزش افزوده 
واردات ۱۳ قلــم کاالی اساســی وارداتی و 
 دو قلم کاالی تولیــد داخل بــه ۱ درصد را

 ابالغ کرد.
بــه گــزارش تســنیم؛ در نامــه محســن 
رضایــی معــاون اقتصادی رییــس جمهور 
 بــه وزاری اقتصــاد و جهــاد  کشــاورزی  

آمده است: 
مصوبات شــورای عالــی هماهنگــی های 
اقتصــادی در زمینه کاهش نــرخ مالیات بر 
ارزش افزوده واردات برخــی اقالم کاالهای 
اساسی که به اعتبار تشخیص سه قوه به تایید 
مقام معظم رهبری رسیده است، مطابق نظر 
رییس جمهور به شــرح زیر برای اجرا ابالغ 

می شود:
»از تاریخ الزم االجرا شــدن قانون مالیات بر 
ارزش افزوده تا پایان سال ۱40۱ نرخ مالیات 
بر ارزش افزوده برای واردات گندم، دانه های 
روغنی، برنج، انواع روغن خام، حبوبات شامل 
نخود، عدس، لوبیا، ماش، قند، شکر، گوشت 
قرمز، چای و همچنیــن نرخ مالیات بر ارزش 
افزوده قند و شــکر تولید داخل معادل یک 

درصد  تعیین شد.«

از بانک سامان در جشنواره »بانک 
محبوب من« حمایت کنید

بانک سامان با مشارکت در برگزاری هشتمین 
جشــنواره مردمی بانک محبوب من، خود 
را در معرض دیــدگاه و نظرات مشــتریان 
شــبکه بانکی کشــور قرار داد.بــه گزارش 
سامان رســانه، هشــتمین دوره جشنواره 
»بانک محبوب من« به عنــوان بزرگ ترین 
رویداد نظرسنجی عمومی در حوزه برترین 
بانک هــای ایرانی در حال برگزاری اســت و 
مشتریان شبکه بانکی کشــور با پاسخ دادن 
به سؤاالت این نظرســنجی دیدگاه خود را 
 در خصوص خدمات شــبکه بانکی کشــور

 اعالم می کنند.
بر این اساس بانک سامان نیز که در دوره قبل 
با نظر مشتریان شبکه بانکی کشور توانست 
بــرای ســومین دور متوالــی محبوب ترین 
بانک ایران شــود، در این دور از جشــنواره 
نیز خــود را در معــرض دیــدگاه و نظرات 
مشــتریان قرار داده و از این مسیر می کوشد 
تا عالوه بر بهبود فرآیندهای خدمت رسانی، 
 زمینه افزایــش رضایتمندی مشــتریان را 

فراهم کند.
لذا بانک ســامان از تمام مشــتریان شبکه 
بانکی کشــور می خواهد تا ضمن مشارکت 
در این جشــنواره، بانک ســامان را به عنوان 
بانک محبــوب خود انتخــاب و نظرات خود 
را در اختیــار مدیران این بانــک قرار دهند.

گفتنی است، مشتریان شبکه بانکی کشور از 
 https://festival.banki.ir طریق سایت
می توانند از بانک سامان در این رقابت ملی و 
مردمی حمایت کنند و برنده جوایز نقدی این 

نظرسنجی شوند.

تخصیص وجه التزام به امور خیر 
از سوی بانک قرض الحسنه مهر 

ایران قابل تحسین است
»یاســر مــرادی« در یادداشــتی نوشــت: 
یکــی از ابداعات خوب بانک قرض الحســنه 
مهــر ایــران تخصیــص وجــه التزام های 
دریافتــی از مشــتریان به امور خیــر مانند 
آزادی زندانیــان، مدرسه ســازی و... در 
راســتای مســئولیت اجتماعــی اســت 
 که دقیقــاً بــا مبانــی بانکداری اســالمی 

هم خوانی دارد.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه 
مهر ایران، »یاسر مرادی« رئیس هیأت مدیره 
بانک صادرات در روز چهارشــنبه ۱۸ خرداد 
ماه به نمایندگی از بانک صــادرات به عنوان 
ســهامدار، در جایگاه ناظــر مجمع عمومی 
بانک قرض الحسنه مهر ایران شرکت کرد.در 
جلســه مذکور یکی از نمایندگان بانک ها در 
خصوص نحوه مصرف بودجه وجه التزام بانک، 
مسائلی را مطرح کرد که دکتر مرادی، رئیس 
 هیأت مدیره بانک صادرات، پاســخی در این 

خصوص ارائه کرد.

خبر

ســازمان برنامه و بودجه 
سال گذشــته در گزارشی 
اعالم کرد میانگین اجرای 
طرح هــای عمرانی به ۱۷ 

سال رسیده است.
به گزارش اتــاق بازرگانی تهران، رئیس مؤسســه 
مطالعات و پژوهش های بازرگانی  اعالم کرده است 
6هزار طرح نیمه تمام )صنعتی، معدنی و تجاری( 
با باالی 60درصد پیشرفت فیزیکی در استان های 
کشــور وجود دارد که رونق آن ها 2۸0هزار شغل 
مستقیم ایجاد خواهد کرد. احمد تکشینی با بیان 
اینکه شناســایی ظرفیت های ســرمایه  گذاری به 
تفکیک شهرستان ها کشــور با رویکرد آمایش در 
دســتور کار وزارت صمت قرار گرفته است، گفته: 
در این طرح مزیت هــای فضای طبیعی، اجتماعی 
و اقتصادی ساماندهی و نظام بخشی می شود. این 
کار با هدف ایجاد رابطه منطقی بین توزیع جمعیت 
و انجام فعالیت ها در پهنه ســرزمین بــا توجه به 

ویژگی های فضایی مناطق است.
داستان پروژه های ناتمام، نشــان  دهنده بر زمین 
خوردن کلنگ های بی حسابی اســت که بارؤیای 
ایجاد توســعه در نقاط مختلف کشور بر زمین زده 
شــده و چون منابع مالی دولتی تامین نشده و در 
جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی هم موفقیتی 

به دســت نیامده اســت، این پروژه ها دچار خاک  
خوردگی طوالنی شده است. اساسا طرح های ناتمام 
یک قصه پرقصه در الگوی توسعه ایران و محصول 

همه کاره بوده دولت در اقتصاد است.
سازمان برنامه و بودجه سال گذشته در گزارشی اعالم 
کرد میانگین اجرای طرح های عمرانی به ۱۷ ســال 
رسیده است و باتوجه به تعداد پروژه ها اگر هیچ طرح 
جدیدی کلنگ نخورد، نیازمند 2۸ سال زمان برای 

تکمیل پروژه های قبلی هستیم. براساس مصوبه هیات 
دولت شرایط واگذاری طرح های نیمه تمام از سوی 
سازمان خصوصی سازی به شرکت های غیردولتی 
به این صورت اســت:» الف( واگذاری طرح به بخش 
غیردولتی از طریق مزایده و یا فرابورس. ب( مشارکت 
با بخش غیردولتی و آورده طرح نیمه تمام به عنوان 
سهم دولت و واگذاری سهم دولت به بخش غیردولتی 
ظرف مدت سه سال پس از بهره  برداری از طرح. ج( 

واگذاری حق بهره  برداری از طرح به بخش غیر دولتی، 
پس از تکمیل طرح توســط این بخش. د( واگذاری 
حق بهره  برداری در طرح های غیر انتفاعی در مقابل 
تکمیل طرح، برای مدت معین متناسب با هزینه های 
طرح.« همچنین در قانون دو تبصره هم در نظر گرفته 
شده است:» تبصره ۱: واگذاری طرح به صورت رقابتی 
و با انتشــار آگهی عرضه عمومی صورت می پذیرد. 
پیمانکارانی که مسئولیت اجرای طرح قبل از واگذاری 
را برعهده داشته اند و شرکاء یا سرمایه گذاران طرح 
مورد واگذاری، در شرایط مساوی از اولویت برخوردار 
هستند. تبصره 2: واگذاری طرحی که پس از دو بار 

عرضه به فروش نرسد، از طریق مذاکره مجاز است.«
درسال های گذشته به دلیل تحریم ها درآمدهای 
دولت از فروش نفت به شدت کاهش یافته است و 
هر ساله دولت با کسری بودجه شدید مواجه شده 
اتفاقی که به کاهش شــدید بودجه های عمرانی 
در کشور منجر شده اســت. از سوی دیگر به دلیل 
بی ثباتی های گســترده اقتصادی عمال ســرمایه 
گذاری در پروژه های نیمه تمام از ســوی سرمایه 
گذاران داخلی با افت بسیار بســیار شدید رو به رو 
بوده است. عالوه بر این ها به دنبال تحریم ها، قطع 
بودن سوئیفت بانکی و... ســرمایه گذاران خارجی 
هم تمایلی برای ســرمایه گذاری در ایران و حضور 
در پروژه های نیمه تمام ایران را ندارند و خروجی 
همه این موارد به نیمه تمــام ماندن هزاران پروژه 

ختم شده است.

سرنوشت پروژه های نیمه تمام چه می شود؟

6 هزار پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد

نماد اثرگذار بر افت شاخص کل بورس روز گذشته؛
سقوط سهام ریالی بورس

در اولین روز کاری هفته شــاخص های بازار 
ســهام افت کردند و اغلــب گروه های ریالی 

بورس قرمزپوش شدند.
به گزارش اقتصادنیوز، در معامالت روز شنبه 
بیســت و یکم خرداد، شــاخص کل بورس 
پایتخت با ریزش 2 هزار و ۱۱ واحدی نسبت 
به روز چهارشنبه به رقم یک میلیون و 5۱۸ 

هزار و 2۸۷ واحد رسید. 
شــاخص هم وزن بورس نیز با افــت هزار و 
5۳6 واحــدی در ســطح 4۱9 هــزار و 
۸65 واحدی ایســتاد. همچنین شــاخص 
کل فرابــورس )آیفکــس( ۳0 واحــد پائین 
 آمــد و در ســطح 20 هــزار و 9۱5 واحــد 

قرار گرفت. 

نمادهای مؤثر بر شاخص  ها
روز گذشــته نمادهای »خودرو«، »وبصادر« 
و »وتجــارت« بیشــترین تأثیــر را در افت 
شــاخص کل بــورس داشــتند و در مقابل 
نمادهای »فــارس«، »فملی« و »شــاراک« 
 بیشــترین تأثیــر افزایشــی را بر شــاخص 

کل داشتند. 
در فرابورس نیز نمادهای »دماوند«، »ودی« و 
»بگیالن« بیشترین تأثیر کاهنده را بر شاخص 
کل فرابورس داشتند و »فجهان«، »شرانل« و 
»ومهان« بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص 

داشتند.  
در جدول پرتراکنش تریــن نمادهای بورس 
شستا صدرنشین اســت و خودرو و خگستر 
در رتبه های بعــدی هســتند. در فرابورس 
 نیز ددانــا، کایزد و کرمــان پرتراکنش  ترین

 نمادها هستند.

گروه های قرمز بازار
در اولیــن روز معامالتــی هفتــه، قیمــت 
ســهام اغلب نمادهای خودرویــی و بانکی 
کاهــش یافــت و گروه هــای »خــودرو و 
ســاخت قطعات« و »بانک ها و مؤسســات 
 اعتبــاری« قرمزتریــن گروه هــای بــازار 

سهام بودند.

ارزش معامالت 
روز گذشــته ارزش معامالت کل بازار سهام 
به رقم ۷ هــزار و ۳9۸ میلیارد تومان کاهش 
یافت. ارزش معامــالت اوراق بدهی در بازار 
ثانویه هزار و 9۳0 میلیــارد تومان بود که 26 
درصد از ارزش کل معامالت بازار ســرمایه را 

تشکیل می دهد. 
روز گذشــته ارزش معامــالت خرد ســهام 
با افزایش 9 درصدی نســبت بــه روز کاری 
 قبل به رقم ۳ هــزار و ۷49 میلیــارد تومان 

رسید. 

عرضه و تقاضای پایانی بازار
در پایــان معامــالت روز گذشــته ارزش 
صف های فــروش پایانی بازار نســبت به روز 
کاری قبــل 54 درصد کاهــش یافت و ۳2 
میلیــارد تومان شــد. ارزش صف های خرید 
نیز نســبت به پایان روز کاری گذشــته ۷0 
 درصد افت کرد و در رقــم 5۳ میلیارد تومان 

ایستاد. 
روز گذشــته نمــاد فلولــه )شــرکت لوله و 
ماشین سازی ایران( با صف  خرید ۸ میلیارد 
تومانی در صــدر جدول تقاضای بــازار قرار 
گرفــت. پــس از فلولــه، نمادهــای حپترو 
)شرکت حمل و نقل پتروشــیمی( و پخش 
 )شــرکت پخــش البــرز( بیشــترین صف 

خرید را داشتند. 
بیشــترین صــف فــروش بــازار در پایان 
معامالت به نماد ســبزوا )شرکت سیمان الر 
سبزوار( تعلق داشت که ارزش آن 6 میلیارد 
تومان بــود. پس از ســبزوا، نمادهای فنورد، 
 زگلدشــت، خزر و فروســیل بیشترین صف 

فروش را داشتند.

اخبار
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قیمت نفت در آخرین روز معامالت هفته جاری روند صعودی خود را حفظ 
کرد تا جایی که به باالترین سطح سه ماهه خود رسید.

به گزارش مهر قیمت نفت در آخرین روز معامالت هفته جاری روند صعودی 
خود را حفظ کرد تا جایی که به باالترین سطح سه ماهه خود رسید. در ابتدای 
معامالت، بازارها در معرض ترس از اقدامات جدید بسته شدن برای مبارزه 
با "کووید -۱9" در شانگهای، تأثیر تقاضای شدید برای سوخت در ایاالت 

متحده، بزرگترین مصرف کننده در جهان، قرار گرفتند.
بهای معامالت آتی نفت برنت پس از افت 0.4 درصدی در روز گذشته، 94 

سنت یا 0.۷6 درصد افزایش یافت و به ۱24 دالر در هر بشکه رسید.
به گزارش رویترز، نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا پس از کاهش 
0.5 درصدی در روز پنجشنبه، ۸۸ سنت یا 0.۷2 درصد افزایش یافت و به 

۱22.۳9 دالر در هر بشکه رسید.
نفت خام برنت برای چهارمیــن هفته متوالی به ســمت افزایش رکورد 
می رود، در حالی که نفت خام آمریکا به ســمت ثبــت هفتمین افزایش 
 Fujitomi هفتگی متوالی پیش می رود. کازوهیکو سایتو، تحلیلگر ارشد
Securities گفت: محدودیت های جدید ضد اپیدمی کرونا در شانگهای 

نگرانی هایی را در مورد تقاضا در چین ایجاد کرده اســت. وی افزود: »اما با 
انتظارات مبنی بر ادامه کمبود عرضه جهانی با تقاضای قوی ایاالت متحده 
 برای سوخت و افزایش آهســته تولید نفت خام توسط اوپک پالس، این 

ضررها مهار شد.
شانگهای و پکن روز پنجشنبه پس از اعمال محدودیت های قرنطینه جدید 
در بخش هایی از شــانگهای، بزرگترین قطب اقتصادی چین و اعالم دور 
 ۱9-COVID آزمایش انبوه میلیون ها نفر از ساکنان، به وضعیت هشدار

بازگشتند.

قیمت نفت به باالترین رقم در سه ماهه اخیر رسید

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2504| یکشنبه 22 خردادماه1401

در بخشــی از گزارش پایش تحوالت جهانی، تالش 
ترکیه برای بهره برداری از شــرایط ناشــی از جنگ 
اوکراین بررسی شده؛ ترکیه می خواهد مسیر مهم ترین 
کریدور جاده ابریشــم را تغییر داده و خود را به هاب 

مسیر خشکی این جاده مبدل کند.
در بخشــی از گزارش پایش تحوالت جهانی، تالش 
ترکیه برای بهره برداری از شــرایط ناشــی از جنگ 
اوکراین بررسی شده؛ ترکیه می خواهد مسیر مهم ترین 
کریدور جاده ابریشــم را تغییر داده و خود را به هاب 

مسیر خشکی این جاده مبدل کند.
مرکز پژوهش های اتاق ایران ســی ویکمین گزارش 
»پایش تحوالت تجارت جهانی« را منتشر کرد. در 
این گزارش گلچینی از تحوالت اخیر در دوالیه جهانی 
و منطقه ای محیط ژئواکونومیک ایران ارائه شــده و 
آخرین روندها و پیش بینی های اقتصادی تهیه شده 
توسط بزرگ ترین نهادهای اقتصادی بین المللی، در 

قالب داده های تازه مورد واکاوی قرارگرفته اند.
در ایــن گــزارش از سلســله گزارش هــای مرکز 
پژوهش های اتاق ایران، گلچینــی از تحوالت اخیر 
در دو الیه جهانی و منطقه ای محیط ژئواکونومیک 
ایران ارائه شــده و آخرین روندها و پیش بینی های 
اقتصادی تهیه شــده توســط بزرگ ترین نهادهای 
اقتصادی بین المللی، در قالــب داده های تازه مورد 
واکاوی قــرار گرفته اند. در بخــش تحوالت جهان، 
رســانه ها از گفت وگوهای درون دولت بایدن برای 
اعمال تحریم های ثانویه علیه صنعت نفت روســیه 
خبر داده اند. تحریم هــای آمریکا علیه صنعت نفت 
روسیه تحریم های اولیه اســت به این معنا که فقط 
در ایاالت متحده قابل اعمال اســت و واردکنندگان 
نفت روسیه در کشورهای دیگر می توانند به واردات 
غیردالری ادامه دهند. اما اعمال این تحریم ها نتایج 

موردنظر واشنگتن را تاکنون به همراه نداشته است.
در ادامه این گزارش خبر برگزاری دومین جلســه 
شــورای تجارت و فناوری آمریکا و اتحادیه اروپا در 
پاریس بررسی شده است. این شورا در سال پیش و 
برای تعمیق همکاری میان اتحادیه اروپا و آمریکا در 
حوزه های تجاری و فناوری از یکسو و مقابله با چین از 
سوی دیگر تأسیس شد. اما تحت تأثیر شرایط جدید 

تمرکز بیشتری بر روسیه یافته است. در نشست اخیر 
شورا، دو طرف حل وفصل اختالفات در حوزه تعرفه ها 
به عنوان گام نخســت در تعمیق روابط و شکل دهی 
به یک بلوک تجــاری منســجم، دارای ارزش ها و 
رویکردهای مشــترک برای مقابله با نیروهای مخل 
تجارت جهانی که ازنظر آن ها کشورهایی مانند چین 

و روسیه محسوب می شوند را مورد تأکید قرار دادند.
در بخش تحوالت منطقه ای آثــار جنگ اوکراین بر 
منطقه بسیار قابل تأمل است. در گام اول این جنگ 
تغییراتی فزاینده در ژئوپلیتیک جهانی انرژی ایجاد 
کرده است. اتحادیه اروپا به طور فزاینده در پی کاهش 
وابستگی به گاز روسیه برآمده است و روسیه می کوشد 
بازارهای جایگزینی بــرای گاز صادراتی به اتحادیه 

اروپا بیابد.
در شــرایط جدید کشــورهایی که از منابع گازی 
برخوردارند می توانند در ژئوپلیتیک گاز ایفای نقش 
بیشتری کنند. اقلیم کردستان عراق در همین راستا 
می کوشد تا خود را به عنوان یکی از گزینه های صادرات 
گاز به اروپا مطرح کند. این جنگ همچنین مهم ترین 
دلیل رشد چشــمگیر درآمدهای کانال سوئز بوده 
است، زیرا از یک سو باعث شده تا اتحادیه اروپا تمایل 
کمتری به واردات نفت از روسیه داشته باشد و واردات 
از کشورهای خلیج فارس را افزایش دهد و از دیگر سو 

روسیه نفت بیشتری را راهی بازارهای آسیایی نماید.
تحرکات کشورهای همسایه برای گسترش تعامالت 
تجاری نیز شایســته توجه بیشــتری است. ترکیه 
می کوشــد با بهره برداری از شــرایط ناشی از جنگ 
اوکراین مسیر مهم ترین کریدور جاده ابریشم را تغییر 
داده و خود را به هاب مسیر خشکی این جاده مبدل 
کند. کریدور ترنس کاســپین از طریق دریای خزر، 
قزاقستان را به آذربایجان و گرجستان پیوند می زند و از 
طریق این دو کشور، به ترکیه متصل می شود و از طریق 
ترکیه کاالها به اتحادیه اروپا راه می یابند. افزون بر این، 
افغانستان به دنبال فعال سازی کریدور ریلی ترانس 
افغان است که از ازبکستان آغازشده و در افغانستان به 
پیشاور پاکستان می رسد. این مسیر که پاکستان نیز 
به شدت در پی اجرایی شدن آن است مسیر جایگزین 

چابهار محسوب می شود.

تب نرخ ســود بازار های مالی باال رفته است. در یک 
هفته مانده به پایان بهار، بررســی های آماری نشان 
می دهد نرخ سود تمام بازار های مالی افزایش پیدا 
کرده و در برخی بازارهای مالی رکوردزنی کرده است. 
بازار بین بانکی و بازار مسکن مهم ترین این معامالت 

بوده اند.
به گزارش اقتصادنیوز، نرخ ســود در بازار های مالی 
عالمتی از وضعیت قیمت ها و متغیری است که نوسان 

آن نقش دماسنج  تغییر در معامالت را دارد.
در همین رابطه آمارها نشان می دهد نرخ سود تمام 
بازارهای مالی در هفته سوم خرداد ماه صعودی بوده  

و روندی افزایشی به خود گرفته است.
بانک مرکزی دربازار باز و بازار بین بانکی اقدام به بسط 
و قبض نقدینگی در هر هفته در بانک ها می کند. نحوه 
فعالیت بانک مرکزی در بازار باز اینگونه اســت که با 
خرید و فروش اوراق به بانــک ها نقدینگی این نهاد 
های مالی را تنظیم می کند. عرضه اوراق ازسوی بانک 

هاست اما تشخیص خرید آن با بانک مرکزی.
اکنون این معامالت در بازار بین بانکی روندی نزولی 
داشته و بعد از حداقل 4 ماه دوباره به کانال 60 همت 

بازگشته است.
این در حالی اســت که ضمن کاهــش خرید بانک 
مرکزی در این بازار یا به عبارت دیگر کاهش بسط پول 
در بازار باز، نرخ سود در این معامالت افزایشی شده و از 
۱9.۱ درصد به ۱9.2 درصد در این مدت رسیده است.

رکوردزنی متوالی نرخ سود بین بانکی 
همزمان با کاهش معامالت در بازار باز، در بازار بین 
بانکی سطح معامالت باال رفته و در هفته سوم خرداد 
ماه اعتبارات قاعده مند بــه ۱۷ هزار و ۷۷0 میلیارد 

تومان ارتقا پیدا کرده است. 
در کنار افزایش نرخ سود در بازار باز، اکنون روند آماری 
نرخ ســود بین بانکی نیز صعودی بوده و در باالترین 

سطح خود در 5 ماه اخیر قرار گرفته است. 
طبق آمارهای بانک مرکزی این شاخص با 0.02 واحد 

درصد افزایش به 20.5۷ درصد رسیده است.
بخشــی از اوراقی که بانک ها با آن به داد و ستد در 
بازار باز می پردازند را از طریق عملیات در بازار اولیه 

خریداری می کنند. این بازار به منظور تامین بخشی 
از کسری بودجه دولت در سال ۱۳99 راه اندازی شده 
و علت اصلی آن دست یابی به این هدف از مسیری 

غیر تورمی است.
این بازار در پایان ســومین هفته خرداد ماه 9 هزار و 
۳۳0 میلیارد تومان از کســری دولت را تامین کرده 
که 2 هزار و 5۷0 میلیارد تومــان آن در هفته اخیر 

بوده است.
به باور برخی تحلیلگران این یک رونق جدی به حساب 
می آید که مهم ترین دلیل آن باالبردن نرخ ســود و 

انعطاف وزارت اقتصاد در این خصوص بوده است.
به طور کلی یکی از مهم ترین شــاخص های مورد 
بررسی دربازار اولیه نرخ سود و تاریخ سررسید آن است 
و هر چه نرخ سود در این بازار باالتر و تاریخ سررسید 
کوتاه تر باشد مشتریان برای خرید تمایل بیشتری 

خواهند داشت.
در همین رابطه ویژگی اوراق فروخته شده در این بازار 
نشان می دهد در موقعیت مورد بررسی نرخ سود در 
بازار از هفته قبل افزایش بیشتری داشته و از 2۱.6۸ 

درصد به 2۱.۸۳ درصد رسیده است.

وام مسکن پر تقاضا شد
آخرین بازار و آخرین نرخ سود مربوط به وام مسکن 
است. در این معامالت بانک مسکن اوراق به متقاضیان 
وام می فروشد تا آنها با اوراقی که خریده اند از بانک 
مسکن وام در یافت کنند. قیمت هر کدام از اوراق در 
بازار خرید و فروش این کاال تعیین می شود اما اعتبار 

هرکدام برای وام دهی 500 هزار تومان است.
تهیه وام از این طریق سقفی هم دارد که ازنیمه دوم 
سال گذشته تاکنون دوبرابر شده و برای مجردین برابر 
با 240 میلیون تومان و برای متاهلین معادل با 4۸0 

میلیون تومان ثبت شده است.
اکنون بررسی نرخ سود و دامنه خرید و فروش اوراق 
نشان می دهد رشــد تقاضا در هفته سوم خرداد ماه 
موجب شده تا اوراق به کانال ۱۳0 هزار تومان رسیده و 
نرخ سود وام مسکن معادل با 2۷.۱2 درصد ارتقا پیدا 
کند. کانال نرخ سود 2۷ درصد در وام مسکن بیشترین 
سطح این شاخص در ماه های اخیر به حساب می آید.

وزیر جهاد کشــاورزی از آغاز مانور نظــارت بر زنجیره 
تأمین، تولید و توزیع کاالهای اساسی و رعایت قیمت 
های تعیین شده در سراسر کشور از صبح امروز شنبه 
2۱ خرداد خبر داد. ســید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد 
کشاورزی در برنامه زنده تلویزیونی با اشاره به آغاز مانور 
نظارت بر زنجیره تأمین، تولید و توزیع کاالهای اساسی 
از صبح امروز شنبه 2۱ خرداد گفت: چهار هزار نفر در 
کشــور کار نظارت بر کل زنجیره تأمین، تولید و توزیع 
کاالهای اساسی و مواد غذایی را برعهده دارند. همچنین 
از بسیج اصناف و بسیج وزارت جهاد کشاورزی استفاده 

شده است. وی افزود: در راستای مردمی سازی یارانه ها و 
نظارت بر قیمت های تعیین شده، نظارت بر بخشی از این 

زنجیره در کارخانه های مواد غذایی خواهد بود.
ساداتی نژاد، کاالهای مورد بررسی را شامل محصوالت 
کشاورزی، لبنیات، حبوبات، برنج وارداتی، شکر و روغن 
عنوان و بیان کرد: از آغاز زنجیــره توزیع تا فرآوری در 

کارخانه و توزیع آنها مورد نظارت بازرسان قرار خواهد 
گرفت. تعزیرات هم با توجه به ضوابط جدیدی که برای 
این دستگاه تعیین شده و افزایش اختیارات، به نظارت ها 
کمک می کند. در این مانور قیمت ها مورد بررسی قرار 
می گیرند تا در صورتی که بیش از قیمت تمام شده ارائه 
و عرضه شــوند به تعزیرات معرفی خواهند شد. مردم 

هم با شماره ۱24 تخلفات گران فروشی را به تعزیرات 
اعالم کنند. وزیر جهاد کشــاورزی درباره اقدام برخی 
کارخانه های لبنی مبنی بر افزایش قیمت محصوالت 
خود اظهار داشت: شرکت های تولید کننده مواد لبنی 
فقط 4 قلم کاالی اساســی که قیمت آنهــا اضافه و به 

کارخانجات اعالم شده را می توانند افزایش دهند.

وی ادامه داد: گزارشــی در خصوص افزایش مواد لبنی 
غیر از اقالم اعالم شده به ما واصل شد که کارخانه لبنی 
مورد نظر را خواستیم و قرار شد قیمت را کاهش دهند. با 
تخلفی که صورت گرفته برخورد شد و همچنین نظارت 
مستمر داریم که قیمت محصوالت لبنی افزایش داده 

نشود.
ساداتی نژاد یکی دیگر از تخلفات برخی از کارخانجات 
لبنی را کاهش تولید چهار قلم اصلی خواند و گفت: قرار 
شد تحت هیچ شرایطی، تولیدات این چهار قلم لبنیات 

کاهش نداشته باشد.

در سی و یکمین گزارش پایش تحوالت تجارت جهانی بررسی شد

ترکیه به دنبال تغییر مسیر جاده ابریشم است
تب نرخ سود بازار های مالی باال رفته است

رکوردزنی متوالی نرخ سود بین بانکی

وزیر جهاد کشاورزی خبر داد؛

آغاز مانور نظارت بر قیمت کاالهای اساسی

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه طرح جدید به ۱۵ میلیون و ۵۰۱ هزار تومان رسید
قیمت سکه طرح جدید در معامالت شنبه ۲۱ خرداد بازار آزاد تهران به ۱۵ میلیون و ۵۰۱ هزار تومان افزایش یافت.  سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۴ میلیون و ۴۹۵ هزار تومان 

معامله شد.  نیم سکه نیز با قیمت ۸ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان به فروش رسید. ربع سکه ۵ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۳ میلیون و ۴۸ هزار تومان عرضه شد. انس جهانی 
۱۸۷۲ دالر و ۴۶ سنت شده و طالی ۱۸ عیار در بازار تهران گرمی ۱ میلیون و ۴۴۲ هزار و ۳۵۰ تومان در حال معامله است.

بانک ها
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عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی 
اظهار داشــت: همه مردم نان را با همین قیمت های 
قبلی دریافت می کنند و خواهند کرد. قیمت نان را 
مانند همین روال به نانــوا پرداخت می کنند اما مابه 
تفاوت نــرخ آرد با ارز آزاد را بــا یارانه 4200 تومانی 
را دولت به نانوا پرداخت خواهــد کرد. جعفر قادری 
درباره آخرین تصمیمات برای نحوه اجرای یارانه نان و 
فروش کیلویی آن و همچنین نتیجه اجرای آزمایشی 
این طرح در برخی از شــهرها اظهار داشت: فروش 
کیلویی نان هیچ ارتباطی با یارانه نان ندارد و یک بحث 
مکمل تصمیمات برای فروش نان است و اصال جزو بر 

نامه های هدفمندی های یارانه نیست.
وی ادامه داد: بحث فروش کیلویی نان بیشتر به بحث 
نظارت و جلوگیری از کم فروشــی برمی گردد و یک 
اقدام کیفی سازی است. وقتی افراد نان را خریداری 
می کنند از حجم نان به فروش رسیده مطمئن باشد 
و از فروش زیاد و کم نان جلوگیری می شــود.عضو 
کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی 

درباره نحوه پرداخت یارانــه نان به مردم گفت: همه 
مردم نان را با همین قیمت های قبلی دریافت می کنند 
و خواهند کرد. قیمت نان را مانند همین روال به نانوا 
پرداخت می کنند اما مابه تفاوت نــرخ آرد با ارز آزاد 
را با یارانــه 4200 تومانی را دولت بــه نانوا پرداخت 

خواهد کرد.
قادری با تاکید بر اینکه از آنجایی قیمت نان تغییری 
نکرده یارانه ای هم تحت عنــوان یارانه نان به مردم 
پرداخت نمی شــود، افزود: اما آرد صنفی و صنعتی 
که به نان فانتزی و ساندویچی، قنادی ها و شیرینی 
فروشی ها توزیع می شود با نرخ آزاد خواهد بود و دولت 
یارانه ای را به تولیدکنندگان این اقالم پرداخت نخواهد 
کرد.وی گفت: ساز و کار یارانه دارو هم به همین نحو 
خواهد بود. بیمار براساس کد ملی ویزیت می شود و 
دارو را از طریق ســامانه با همان قیمت های قبلی از 
داروخانه دریافت می کند  اما مابه تفاوت قیمت دارو با 
نرخ آزاد با ارز 4200 تومانی را دولت از طریق بیمه ها 

به داروخانه ها پرداخت خواهد کرد.

عضو هیات مدیره انجمن پسته ایران گفت: مقدار صادرات 
پسته هر سال تغییر می کند و فاکتورهایی چون میزان 
تولید ساالنه و نرخ ارز در حجم صادرات پسته تعیین کننده 
است؛ ولی می توان گفت به طور میانگین حدود 85 درصد 
پسته تولیدی ساالنه به خاور دور، اتحادیه اروپا، شبه قاره 
هند، کشورهای مشترک المنافع و خاورمیانه صادر می 
شود.فرهاد آگاه 86 را سال اوج تولید پسته در ایران خواند 
و افزود: در این سال حدود 265 هزار تن پسته تولید شد، 
اما شدت گرفتن خشکیدگی منابع آب در مناطق سنتی 
تولید پسته کشور، باعث شد نتوانیم دوباره در حجم باال 
پسته تولید کنیم. وی با بیان اینکه درخت پسته سال آوری 
دارد و آمار دقیقی از حجم تولید پسته سالیانه کشور وجود 
ندارد، گفت: ارائه پیش بینی دقیق از تولید پسته، دشوار 
است اما انجمن پسته ایران پیش بینی می کند با توجه 
به سرمازدگی بهاره امســال در استان های کرمان، یزد و 
فارس حجم تولید در ســال جاری کمتر از سال گذشته 
که حدود 135 هزار تن بود، باشد. آگاه با بیان اینکه حدود 
15 درصد از پسته تولیدی در داخل کشور مصرف و مازاد 

آن صادر می شود، خاطر نشان کرد: مقدار صادرات پسته 
هر سال تغییر می کند و فاکتورهایی چون میزان تولید و 
نرخ ارز در حجم صادرات ساالنه پسته تعیین کننده است؛ 
می توان گفت حدود 85 درصد پسته تولیدی به خاور دور، 
اتحادیه اروپا، شبه قاره هند، کشورهای مشترک المنافع و 
خاورمیانه صادر می شود. عضو هیات مدیره انجمن پسته 
ایران در پاسخ به این پرسش که آیا پسته محصول آب بری 
است، افزود: مقاله ای دراندیشکده تدبیر آب ایران با عنوان 
ارزیابی معیارهای الگوی کشت منتشر شد. در این مقاله به 
این موضوع پرداخته شد که با چه معیاری باید آب بری یک 
محصول را اندازه گرفت. مثالً به ازای هر متر مکعب آبی که 
مصرف می شود، چه میزان محصول تازه به دست می آید؟ یا 
چند کیلو محصول خشک شده تولید می شود؟ یا محصول 
تولیدی چند کالری انرژی دارد؟ یا به ازای هر مترمکعب 
آب مصرفی چقدر سود برای کشــور حاصل می شود؟ از 
دید بنده معیار درست همین آخری است یعنی به ازای 
هر مترمکعب آبی که بــرای تولید یک محصول مصرف 

می شود، چند دالر سود حاصل می شود. 

هفته ها است که روند صعودی 
قیمت اوراق تسهیالت در بازار 
معامــالت اوراق، متقاضیان 
مســکن را در بازاری که دچار 
رکود است با مشکالت تامین 
بودجه مواجه کرده است. هزینه وام مسکن نسبت به هفته 
قبل روند افزایشی داشته و درحالی که متاهل های ساکن 
تهران پیش از این با پرداخت حدود 124 میلیون تومان 
می توانستند نسبت به خرید این اوراق اقدام کنند، اکنون 

باید حدود 132 میلیون تومان بپردازند. 
بررســی آخرین وضعیت قیمت اوراق مســکن نشــان 
می دهد که هر برگ اوراق تسهیالت مسکن در فروردین 
و اردیبهشت و خرداد سال گذشته به ترتیب 13۷ هزار و 
400، 135 هزار و 300 و 135 هزار و 400 تومان قیمت 
دارند. هر برگ اوراق تســهیالت مسکن بانک مسکن در 
تیر، مرداد و شهریور ماه سال گذشته با قیمت 135 هزار 

و ۹00، 13۷ هزار و 100 و 136 هزار و 100 تومان داد و 
ستد می شود. همچنین این اوراق در ماه مهر سال گذشته 
136 هزار و 600، در آبان ماه 136 هزار و 200 و در آذرماه 
نیز 13۷ هزار تومان قیمت دارند. اوراق تسهیالت مسکن 
در دی  و بهمن سال گذشته نیز با قیمت های 13۷ هزار 
و 300 و 13۷ هــزار و ۷00 تومان معامله می شــود. این 
اوراق در فروردین ماه سال جاری 138 هزار و 100 تومان 
قیمت دارد که این گزارش بر اساس همین قیمت نوشته 

شده است.
بر این اساس، مجردهای ساکن تهران می توانند تا 280 
میلیون تومان تســهیالت دریافت کنند که شامل 200 
میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن و 80 میلیون تومان 
وام جعاله می شود؛ لذا برای دریافت 200 میلیون تومان 
تسهیالت باید 400 برگه تســهیالت مسکن خریداری 
کنند که هزینه این تعداد اوراق با تسه 138 هزار و 100 
تومانی 55 میلیون و 240 هزار تومان می شود. همچنین با 
در نظر گرفتن 80 میلیون تومان وام جعاله که برای آن باید 
160 ورق به مبلغ 22 میلیون و ۹6 هزار تومان خریداری 

کنند، مجموع هزینه خرید اوراق به ۷۷ میلیون و 336هزار 
تومان می رســد. زوج های تهرانی نیز بر همین اســاس 
می توانند تا سقف 480 میلیون تومان شامل 200 میلیون 
تومان تسهیالت خرید مسکن برای هر نفر و 80 میلیون 
تومان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید 800 
برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند که هزینه آن 110 
میلیون و 480 هزار تومان می شود که همراه با هزینه 22 
میلیون و ۹6 هزار تومانی وام جعاله که برای آن باید 160 
ورق تسهیالت مســکن خریداری کنند، در مجموع باید 

132 میلیون و 5۷6هزار تومان پرداخت کنند.
سقف این تســهیالت برای مراکز اســتان و شهرهای با 
جمعیت بیش از 200 هزار نفر برای مجردها به 160 و برای 
زوجین به 320 میلیون تومان رسیده است که با توجه به 
اینکه مجردها باید 320 و متاهل های ساکن این شهرها نیز 
باید 640 برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند، مجردها 
باید 44 میلیون و 1۹2 و متاهل ها نیز باید 88 میلیون و 
384هزار تومان پرداخت کنند. این وام برای مجردهای 
سایر مناطق شهری به 120 و برای زوجین این مناطق نیز 

به 240 میلیون تومان رسیده است؛ بنابراین مجردها باید 
با پرداخت 16 میلیون و 5۷2 و متاهل ها نیز با پرداخت 33 
میلیون و 144هزار تومان برای خرید اوراق نسبت به اخذ 

این وام اقدام کنند.
در همین زمینه یک کارشناس بازار مسکن در گفت و گو 
با "کسب و کار" گفت: اخیراً با توجه به افزایش تسهیالت 
بانکی تقاضا برای دریافت وام مسکن نیز باالتر رفته است. 
بازار مســکن این روزها از تقاضای سرمایه ای خالی شده 
است و با وجود اینکه متقاضیان خرید مسکن از طریق اوراق 
درصد کمی از تقاضای بازار را تشــکیل می دهند، اما این 

تقاضا در بازار به  عنوان تقاضای مؤثر تلقی می شود.
حسن محتشم اضافه کرد: دولت باید بتواند توان اقتصادی 
خانوارها را افزایش دهد. حذف ارز ترجیحی، تنها یکی از 
اقدامات ضروری برای اصالحات اقتصادی است که منجر 
به مسدود کردن یکی از منافذ رانت می شود اما باید برای 
پر کردن فاصله تورم با درآمدها فکری شود. گرچه پروژه 
ساخت و تحویل مسکن حمایتی در سال 1401 به سرانجام 
نمی رسد اما اگر گفت وگوهای احیای برجام به نتیجه برسد 
و بازار ثبات قیمت ها را تجربه کند، بخشی از تقاضای افراد 

برای خانه دارشدن پاسخ داده می شود. 
وی اظهار داشت: اگر برجام به نتیجه نرسد و اقتصاد کشور 
تحت تأثیر این مســئله دچار فشــار مضاعف شود، بازار 
مسکن هم از این وضعیت تأثیر می پذیرد و قیمت ها دوباره 
صعودی می شود و اما اگر وضعیت مذاکرات برجام مشابه 
سال گذشته در تعلیق بماند، رشد اندک اما پیوسته قیمت 

مسکن ادامه دار خواهد بود.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

قیمت اوراق مسکن همچنان افزایش می یابد 

وام مسکن گران تر  شد
متاهل های تهرانی باید ۱۳۲ میلیون تومان بپردازند

۸۵درصدپستهکشورصادرمیشود

قیمت تغییری نمی کند و یارانه به نانوا تعلق می گیرد

پرداختیارانهنانبهمردمحذفشد
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تلگرام پولی ماه جاری راه اندازی می شود
پاول دورف، موسس تلگرام اعالم کرد این سرویس پیام رسان طرح اشتراک 
پولی برای کاربرانش را ماه میالدی جاری راه اندازی خواهد کرد. دورف در 
کانال تلگرام خود اعالم کرد کاربرانی که تلگرام پریمیوم را انتخاب کنند، از 
ظرفیت باالتری برای چت و بارگذاری رسانه و فایل برخوردار خواهند بود.

وی خاطرنشان کرد: تنها راه برای تامین نیازهای طرفداران این سرویس و 
همزمان رایگان نگه داشتن قابلیتهای فعلی، گزینه پولی برای عرضه امکانات 
بیشتر است.تلگرام به همراه سیگنال، پس از نگرانیهای حریم خصوصی که 
کاربران واتساپ پیدا کردند، شاهد رشد شمار کاربرانشان بودند. تلگرام در 
حال حاضر ۵۰۰ میلیون کاربر ماهانه فعال دارد و در میان ۱۰ اپلیکیشن 

پردانلود در جهان است.
بر اســاس گزارش رویترز، دورف گفت: اقدام برای عرضه نسخه اشتراک 
پولی، تضمین تامین مالی تلگرام توســط خود کاربران این سرویس و نه 
تبلیغات کنندگان اســت. در واقع کاربرانی که پولی بابت تلگرام پرداخت 
نمی کنند، نه تنها افت تجربه استفاده را نخواهند داشت بلکه قادر خواهند 
بود از برخی از مزایای سرویس پولی مانند امکان مشاهده اسناد حجم باال، 
رسانه و استیکرهای ارسال شده از سوی کاربران پریمیوم برخوردار شوند.

جزییات دقیق از قابلیتهای سرویس پریمیوم در پست دورف مورد اشاره 
قرار نگرفت. اما گزارشهای متعددی که اخیرا منتشر شده اند، حاکی از آن 
است که قابلیتهای تلگرام پریمیوم شــامل بارگذاری فایلهای پرحجم تر، 
سرعت دانلود سریعتر، تبدیل صدا به متن، استیکرهای پریمیوم، قابلیتهای 

مدیریت چت پیشرفته و عدم نمایش تبلیغات است.
قیمت ســرویس اشــتراکی تلگرام، بر مبنای تحلیل نســخه بتای این 
اپلیکیشن، چهار دالر و ۹۹ سنت در هر ماه گزارش شده است اما باید دید 
در مناطق مختلف، قیمت رسمی چه خواهد بود.تلگرام برای تامین مالی 
هزینه سرور خود، به تامین مالی خارجی متوسل شده که شامل دریافت 

بیش از یک میلیارد دالر در سال میالدی گذشته بوده است.

ظرفيت اعضای گروه های واتس اپ دو برابر شد
ظرفیت کاربرانی که می توانند در یک گروه چت در واتس اپ حضور پیدا 
کنند، دو برابر شد.پیش از این محدودیت ظرفیت گروه های واتس اپ، ۲۵۶ 
نفر بود اما اکنون ۵۱۲ نفر می توانند در یک گروه حضور داشته باشند. این 
تغییر حدود یک ماه بود که در نسخه های بتای واتس اپ مشاهده شده بود 

اما سرانجام برای همه کاربران عرضه شد.
کاربران با به روزرسانی نســخه های اندرویدی و iOS اپلیکیشن واتس اپ 
خود، می توانند از این به روزرسانی بهره مند شوند. این تغییرات ممکن است 
همزمان برای همه قابل دسترس نباشد و شاید الزم باشد بعضی از کاربران 

مدت طوالنی تری برای دسترسی به آن صبر کنند.
این به روزرسانی به صورت خودکار، محدودیت ظرفیت اعضای یک گروه 
را تغییر خواهد داد و کاربران می توانند این تغییــر را در زمان ایجاد یک 
گروه جدید مشــاهده کنند. این اتفاق خوبی برای سازمان هایی است که 

از واتس اپ برای ارتباط با شمار زیادی از اعضای خود استفاده می کنند.
بر اساس گزارش وب سایت اندروید پلیس، اطالعات نسخه بتای واتس اپ 
همچنین نشان داده است که این شرکت سرگرم کار روی قابلیت ارسال 
نسخه پشتیبان گیری به گوگل درایو و اعمال تغییراتی در قابلیت استاتوس 

است که تغییر سریع تر آن راحت تر می کند.

بازار اپل و سامسونگ در روسيه به دست چينی ها افتاد
ســهم ســازندگان چینی در بازار تلفن هوشــمند روســیه، ماه مه که 
تولیدکنندگانی نظیر اپل و سامســونگ فروش در این کشــور را متوقف 

کردند، جهش چشمگیری پیدا کرد.
اطالعات شبکه موبایل ام تی اس نشان داد شرکت های چینی شیائومی، 
ریلمی )Realme( و آنر )Honor(، در ۴۲ درصد از فروش تلفن هوشمند در 
روسیه در ماه مه سال ۲۰۲۲ سهم داشتند که باالتر از ۲۸ درصد در مدت 
مشابه سال ۲۰۲۱ بود.سامسونگ جایگاه برتر در بازار روسیه را از دست داد 
و سهمش از این بازار از ۲۸ درصد در سال گذشته به ۱۴ درصد افت کرد و 

سهم اپل از ۱۲ به ۹ درصد سقوط کرد.
در مجموع فروش تلفن هوشمند در روسیه تحت تاثیر تحریمهای غربی 
و اختالالت زنجیره تامین که اقتصاد مصرف کننده این کشور را به شدت 
متاثر کرد، بر مبنای سال به سال ۲۶ درصد کاهش یافت.بر اساس گزارش 
رویترز، اپل و سامسونگ فروش محصوالت جدید در روسیه را پس از حمله 
نظامی مســکو به اوکراین در اواخر فوریه، متوقف کردند و فروشندگان از 

موجودی قبلی محصوالت این دو شرکت استفاده کردند.

وحشت از جريمه سنگين به اريكسون ضرر زد
ارزش سهام اریسکون به دلیل نگرانی سرمایه گذاران از احتمال سنگین 
تر شدن جریمه این شرکت مخابراتی در پی گشایش تحقیقات کمیسیون 
بورس و اوراق بهادار درباره رســوایی فساد این شــرکت در عراق، ریزش 
کرد. ســازمان های آمریکایی پیش تر از این شرکت ســوئدی تحقیقات 
جداگانه ای به عمــل آورده بودند که به صدور جریمــه یک میلیارد دالر 
در سال ۲۰۱۹ برای حل و فصل ســوءرفتار این شرکت در عراق، منتهی 
شــده بود. اکنون کمیســیون بورس و اوراق بهادار آمریــکا تحقیقاتی را 
 در ارتباط با پرونده رشــوه شرکت اریکســون به گروه تروریستی داعش 

در عراق گشوده است.
تحلیلگران بانک جفریز اعالم کردند: بر این باوریم که مجموع جریمه ای 
که اریکســون در این دور از تحقیقات پرداخت می کند، با توجه به زیرپا 
گذاشــت توافق تعویق مجــازات و فســادی که در عراق مرتکب شــده 
اســت، احتماال بزرگتر از جریمه قبلــی خواهد بود.این رســوایی که در 
فوریه فاش شــد، مربوط به تحقیقات خود اریکســون در ســال ۲۰۱۹ 
 بود که نشــان داد به گــروه تروریســتی داعش در عراق پــول پرداخت 

کرده است.
اگرچه این تخلف تحت مدیریت فعلی اتفاق نیافتاده اســت اما اریکسون 
کل گزارش خود را در اختیار وزارت دادگســتری آمریکا قرار نداد و باعث 
شد تحقیقاتی درباره این شرکت گشوده شود.سرمایه گذاران ناراضی، به 
برکناری اعضای هیات مدیره اریسکون رای دادند. اعضای هیات مدیره برای 

اقداماتشان می توانند شخصا مسئول شناخته شوند.
سهام اریکسون روز جمعه ۲.۵ درصد سقوط کرد. این شرکت از فوریه یک 
سوم از ارزش بازار خود را از دست داده اســت. تحلیلگران اظهار کرده اند 
اگرچه جریمه احتمالی در ارزش فعلی ســهام به حساب آمده است اما تا 
زمانی که توافقی در این باره حاصل شــود، روی قیمت سهام این شرکت، 

تاثیر منفی می گذارد.
بر اساس گزارش رویترز، تحلیلگران بر این باورند که هر گونه توافق برای 
فیصله دادن به این پرونده، بعید است امسال صورت بگیرد و احتماال مانع 
توافق ۶.۲ میلیارد دالری اریکســون برای خرید شــرکت ارتباطات ابری 

آمریکایی Vonage می شود.

اخبار

اپل تسلیم دستور مقامات هلند شد
اپل اعالم کرد مذاکراتی ثمربخش با اداره مصرف کنندگان و بازارهای هلند داشته و قوانین مربوط به شیوه استفاده اپلیکیشن های دوست یابی از سیستم های پرداخت طرف ثالث را دوباره آپدیت 

کرده است. طبق قوانین آپدیت شده گزینه های بیشتری درباره سیستم های پرداخت برای توسعه دهندگان اپ در نظر گرفته شده و محدودیت هایی که قبالً وضع شده بود نیز اکنون برطرف شده اند. 
هرچند تغییرات قوانین چندان زیاد نیست و فقط مربوط به اپلیکیشن های دوست یابی هلندی است، اما نشان می دهد اپل تمایل دارد از قوانین دولتی پیروی کند. حال آنکه ممکن است شرکت مذکور با 

چالش های سختگیرانه تری در بقیه مناطق روبرو باشد، به خصوص آنکه آمریکا و اروپا مقابله با انحصارطلبی را گسترش داده اند و احتماالً شرکت مجبور می شود پورت شارژ الیتنینگ را حذف کند. 

تصمیم یکباره وزارت صمت 
مبنی بر تعلیــق ورود خودرو 
به بورس کاال منجــر به ابراز 
نگرانی فعاالن صنعت خودرو 
شده اســت. ورود خودرو به 
بروس کاال می توانست همانند دیگر کاالهای وارد بورس 

شده، از داللی و سوداگری در این بازار بکاهد. 
در این حالت بیشترین نفع متوجه مصرف کننده واقعی 
می شد که در دهه اخیر به دالیل زیادی موفق به خرید 
خودرو نشده بود. اما چرا به یک باره عرضه خودرو در بورس 
ممنوع اعالم شد و جلوی اینکار با تصمیمات یک شبه 
گرفته شد. آیا رانتی که از طریق فروش خودرو به روش 
های دیگر به دست می آید مانع ورود خودرو به بورس کاال 
شده است.  فردین آقابزرگی، تحلیلگر بازار سرمایه در این 
باره می گوید: در هیچ جای دنیا نداریم که مردم خودرویی 
که هنوز به دستشان نرسیده را در نوبت قرار بدهند و پول 
آن را جلوتر پرداخت کنند، بلکه ابتدا محصول را دریافت 

می کنند سپس اقساط بندی می کنند. به گفته وی، لذا 
ورود خودرو به بورس می توانست یکی از راهکارهای ایجاد 
شفافیت باشد که قیمت واقعی به دست مصرف کننده 
برسد که متأسفانه با تعلیق از سوی وزارت صمت مجددا 
بازار خودرو به رویه قبلی خود برمی گردد و با مشکالتی 
که از قبل داشت دست و پنجه نرم می کند. همه ما یادمان 
می آید که چندسال پیش مردم پراید ۵۰ میلیونی را گران 
می دانستند، امروز همان پراید را ۲۰۰ میلیون می خرند 

این درحالی است که قیمت دالر کاهشی بوده است.

ماجرای حذف طرح فروش خودرو چیست؟
فیروز نادری، کارشــناس صنعت خــودرو در گفتگو با 
تجارت نیوز گفت: تصمیمات، عملکرد و گفته های وزارت 
صمت در رابطه با فرایند قرعه کشــی و سامانه یکپارچه 

همچنان با ابهمات و سردگمی هایی همراه است.
او افزود: اما نمی توان یک یا دو مدل خودرو را از قرعه کشی 
حذف کرد. طبــق قانون جدید همــه خودروها باید در 

سامانه یکپارچه قرعه کشی شوند.
بهرام شــهریاری، کارشــناس صنعت خــودرو نیز به 
تجارت نیوز گفت: نمی تــوان پیش بینی کرد که منظور 

وزارت صمت از این صحبت ها چیســت. احتمال دارد 
که منظور حذف قرعه کشــی و عرضه برخی خودروها 
در بورس کاال باشد. شهریاری در این مورد توضیح داد: 
مشکل فعلی بازار، به عرضه و تقاضا بازمی گردد. تا زمانی 
که این مشکل رفع نشود، بازار پرنوسان می ماند. حذف 

طرح فروش یا خودرویی از فرایند قرعه کشی به تنهایی در 
بازار و قیمت ها تاثیرگذار نیست و فاکتورهای دیگری نیز 
سهیم هستند. نادری اما تاکید کرد که در حال حاضر بازار 
در شرایط رکودی قرار دارد و این اخبار موجب افزایش 

نوسان در قیمت ها می شود.

توقف  عرضه   خودرو  در  بورس كاال  و  ابهامات   قرعه كشی   بازار  را  به  هم   ريخت

سردرگمی  بازار خودرو  
ضرر مصرف كننده واقعی از لغو عرضه خودرو در بورس كاال

News kasbokar@gmail.com

مبلغ تراکنش های شبکه الکترونیکی 
پرداخت کارتــی کشــور در دومین 
ماه ســال جاری به بیش از ۶۶۷ هزار 
میلیارد تومان رســید که نســبت به 
فروردین ماه در تعداد و ارزش ریالی به 
ترتیب ۱۰.۹۸ و ۲۲.۷۷ درصد افزایش 

داشته است.
به گزارش ایســنا، بر اساس تازه ترین 
گزارش اقتصادی منتشرشده از سوی 
شاپرک، مجموع تعداد تراکنش های 
انجام شــده شــاپرک در اردیبهشت 
ماه ســال جاری بــه ۳۵۴۷  میلیون 
عدد رسیده که ارزش این تراکنش ها 
در مجمــوع بــه بیــش از ۶۶۷ هزار 
میلیارد تومان می رســد که نسبت به 
فروردین ماه معادل ۱۰.۹۸ درصد در 
تعداد و ۲۲.۷۷ درصد رشد در ارزش 
ریالی داشته است.  بر این اساس، رشد 

اسمی ماهانه تراکنش های شاپرک در 
اردیبهشت ســال جاری نسبت به ماه 
گذشــته معادل ۲۲.۷۷ درصد بوده 

است. 
همچنین در اردیبهشــت ماه امسال، 
ســهم ابزارهای پذیرش اینترنتی در 
تعداد تراکنش های انجام شده ۴.۸۹ 
درصد و ابزار پذیــرش موبایلی ۳.۱۶ 
درصد بوده و این در حالی اســت که 
کارتخوان های فروشــگاهی ۹۱.۹۶ 
درصد از کل تراکنش های انجام شده 

را به خود اختصاص داده اند.
اما از تعداد تراکنش های انجام شــده 
۸۸.۰۷ درصد مربوط بــه خرید کاال 
و خدمــات، ۷.۱۳ درصــد مربوط به 
پرداخت قبــض و خرید شــارژ تلفن 
همراه و معــادل ۴.۸ درصد مربوط به 

مانده گیری بوده است. 

تراکنش های الکترونیکی کشور زیاد شد

بسمه تعالی

  آگهي   مناقصه  عمومي

شرکت توزیع نیروي برق استان چهارمحال و بختیاري درنظردارد مناقصه عمومی ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت انجام دهد.کلیه مراحل برگزاری مناقصه، از دریافت 
اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.

نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروي برق استان چهارمحال و بختیاري به آدرس شهرکرد – بلوار شریعتی – تقاطع خیابان فردوسی – امور بازرگاني- اداره تدارکات.

• موضوع   مناقصه  :

مبلغ تضمین  )ریال (موضوع  مناقصهنوع  مناقصهشماره  مناقصه

2.680.000.000    خرید انواع المپدو مرحله ای عمومی40114

• مهلت :

متقاضیان می توانند پس از انتشار آگهی  لغایت پایان ســاعت اداری روز سه شنبه  مورخ  31 / 03 / 1401 از طریق سامانه تدارکات مهلت و محل دریافت اسناد
الکترونیکی دولت نسبت به ثبت نام و دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1401/04/11   مطابق شرایط مندرج در اسناد مناقصهآخرین مهلت  و محل تحویل پاکت ارزیابی کیفی

پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 1401/04/12   مطابق شرایط مندرج در اسناد مناقصهآخرین مهلت تحویل / بارگذاری پاکات   الف / ب / ج

8 صبح روز دو شنبه مورخ 1401/04/13  سالن جلسات شرکت توزیع نیروی برق  استان چهارمحال و بختیاریتاریخ،  زمان و محل گشایش پیشنهادها
مدت اعتبار پیشنهادها:  اعتبار پیشنهادها از زمان افتتاح پاکتها سه ماه و قابل تمدید تا سه ماه دیگر می باشد.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در   مناقصه :  مبلغ تضمین شرکت در   مناقصه   بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر، واریز وجه نقد و یا مطابق سایر شرایط مندرج در اسناد مناقصه می باشد.
سایر شرایط:

• به پیشنهادات فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
• به پیشنهادات فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثرداده نخواهدشد.

•سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد  مناقصه  مندرج است . 
تلفن تماس : ۰۳۸۳۲۲۲۶۲۷۷ اداره تدارکات 

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال وبختیاری      

شرکت توزیع نیروی برق 
استان چهارمحال و بختیاری 

)سهامی خاص(

آگهی  تجديد مزايده واگذاری 
يك امتياز آژانس تاكسی تلفنی كوی بهداری و 4 امتياز تاكسی تلفنی 

شهرداری بوکان در نظر دارد به استناد بند ۷ مصوبه شماره ۳۹ تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۱  شورای محترم اسالمی شهر 
بوکان و همچنین بند ۳  و ۶ صورتجلسه شماره  ۲۲۶۱/۰۴/۴۰-۱۴۰۰ تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ شورای سازمان حمل و 
نقل شهرداری بوکان ۱ امتیاز آژانس  تاکسی تلفنی کوی بهداری با ظرفیت ۱۶ دستگاه  و ۴ امتیاز تاکسی تلفنی جهت 

آژانس های دریا، کیهان، شاهین و هما را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده ، و بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )www.setadiran.ir( به شماره ۱۰۰۱۰۹۲۷۲۵۰۰۰۰۰۵ به اشخاص حقیقی واگذار نماید .

***قیمت پایه امتیاز آژانس تاکسی تلفنی کوی بهداری با ظرفیت ۱۶ دستگاه  ۲/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.
***قیمت پایه هریک  امتیاز تاکسی تلفنی  به صورت مجزا ۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.

***مهلت ثبت نام :  تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲    لغایت  ۱۴۰۱/۰۴/۱۱  ساعت ۱۹/۰۰
مهلت دانلود کردن اسناد : ۱۴۰۱/۰۴/۰۱           تاریخ بازگشایی ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۱/۰۰   

تاریخ انتشار درروزنامه :  نوبت اول  : ۱۴۰۱/۰۳/۲۲          نوبت دوم:  ۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۱- هیأت عالی معامالت شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

۲- هزینه  خرید اوراق مزایده۵۰۰/۰۰۰ ریال 
۳- درصورت وجود ابهام،واحد امورپیمان و قراردادها به شماره تلفن ۴۶۲۲۶۳۳۹-۰۴۴ در اوقات/ اداری پاسخگوی سؤاالت متقاضیان محترم میباشد.

۴-  هزینه انتشار آگهی در روزنامه و کارشناسی و سامانه ستاد  به عهده برنده مزایده است.
)www.setadiran.ir( ۵-  سایر اطالعات وجزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.مراجعه به سایت

*مهم : متقاضیان باید حتماً تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ اسناد را دانلود کرده باشند .
میرحسامی-شهردار بوکان

شفاف سازی از مسیر بورس
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی 

نبود بینش اقتصادی درست در کنار عدم اشراف به تجارب جهانی و آزمون و خطاهای صورت گرفته در دهه های گذشته موجب تصمیمات غیر کارشناسی شد. ورود خودرو به بورس همانند سایر کاالها از جمله فوالد، 
پتروشیمی و سیمان می تواند ضمن ایجاد شفافیت و رقابت در یک فضای روشن و قابل رصد، موجب حذف رانت، داللی و سوداگری شود. وجود قرعه کشی اوج درماندگی در تصمیمات اقتصادی است. چراکه با این 
اقدام و ایجاد فاصله معنا دار قیمت کارخانه با بازار، خود موجب شکل گیری مازاد تقاضا می شود و انگیزه های داللی را تقویت می کند.  بی تردید اگر قیمت فروش کارخانه به ۹۵ درصد قیمت بازار عرضه شود در این 
صورت با حذف تقاضای سفته بازی، ثبت نام از ۵ میلیون تقاضا شاید به زیر ۲۰۰ هزار تقاضا کاهش یابد. به این ترتیب مصرف کننده واقعی نیز صاحب خودرو می شود. در حالت فعلی با وجود محدودیت، ثبت نام بیش 
از ۵ میلیون متقاضی چیزی جز تقاضای سفته بازی نیست و دولت و وزارت صمت با این اقدام به جای مردمی کردن اقتصاد، داللی را مردمی کرده است. تجربه ورود فوالد، پتروشیمی و سیمان در بورس کاال نشان داد 
سوداگران و دالالن عالقه چندانی به حضور در یک فضای شفاف و رقابتی ندارند. این افراد استفاده از رانت، حواله و سهمیه را بیشتر می پسندند.   بنابراین هر کاالیی برای ورود به بورس کاال با فشار دالالن و البی آنها 
مواجه می شود. بی تردید اگر شیوه فروش در خودرو در سایر بخش ها از جمله فوالد و پتروشیمی در پیش گرفته می شد و با حذف از بورس کاال مواجه می شدیم، اینک واردکننده فوالد و محصوالت پتروشیمی بودیم. 
در این حالت قیمتها هم دوچندان می شد. مابه التفاوت قیمت گذاری دستوری یعنی قیمت کارخانه ای و بازار آزاد می توانست با یک برنامه مشخص به جیب تولید برود و بر اساس آن برنامه، بر کیفیت و میزان تولید 
افزوده شود. اما دریغ که اقتصاد همیشه با تصمیمات غیر کارشناسی، با سویه های سیاسی و پوپولیستی مواجه بوده و هست. البته ضعف در نظام مدیریتی خودرو و فساد در این مجموعه ها انکار ناپذیر است. بخشی از 
سهم کاهش تولید و کیفیت ناشی از این دالیل است. اما نمی شود به همین دالیل فروش خودرو با قیمت ناچیز و به ضرر به صورت قرعه کشی ادامه یابد و روز به روز همزمان با افزودن به ضرر و زیان خودروسازان، بر سود 
دالالن اضافه شود.  بدیهی است صنعت خودرو و قطعه سازی که دارای میلیون ها سهام دار است، از لحاظ شرعی و عرفی نمی تواند بر فروش در حاشیه ضرر تاکید کرده و از تولید خودرو، دالل سود ببرد و سهامدار زیان 

ببیند. به نظر می رسد با تقویت بینش اقتصادی تصمیم گیران، از تجربیات موفق حضور فوالد و پتروشیمی در بورس باید استفاده کرده و از ظرفیت صاحب نظران در این حوزه سود برد.


