
درحالی ک�ه در هفته ه�ای پایان�ی دولت 
روحان�ی ق�رار داریم، ش�اهد بی انضباطی 
نگران کنن�ده ای در ح�وزه تأمی�ن  ذخایر 
استراتژیک  غذا در کشور هستیم، افزایش 
قیمت تمام ش�ده تولی�د و کن�دی تأمین 
ارز مورد نی�از واردات کاال موجب ش�ده تا 
هم قیمت محص�والت پروتئین�ی در بازار 
رش�د کند و هم اینکه در برخی اس�تان ها 
کمبود کاال احس�اس ش�ود. امی�د می رود 
دولت روحانی همان قدری که به انتخابات 
ریاست جمهوری 1400 توجه دارد به تأمین 
کاالهای مرتبط با معیشت 85میلیون ایرانی 
نیز توجه کند تا دولت سیزدهم با انبارهای 
خال�ی کااله�ای اس�تراتژیک و بازارهای 
آش�فته روبه رو نش�ود. در دو م�اه ابتدایي 
سال، کاالهاي اساسي مشمول ارز نیمایي 
با افت 50درصدي ترخیص و اقالم اساسي 
مش�مول ارز 4 ه�زار و 200 تومانی کاهش 
5۳درصدي را نسبت به مدت مشابه سال 
قبل تجربه کرده اند که این موضوع مي تواند 
زنگ خطر افت جدي مایحتاج ضروري مردم 
در روزهاي پیش رو را کلید بزند، به طوري که 
در روزهاي اخیر در برخي از استان ها کمبود 
مرغ مشاهده ش�ده و زمزمه کاهش مجدد 
جوجه ریزي ش�نیده مي ش�ود، مرغداران 
نس�بت به آینده بازار هش�دار مي دهند و 
مي گویند: اگر فکري براي شرایط پیش آمده 
نشود و کنترل و نظارت بر بازار نباشد شاهد 
کمبود مرغ در ماه هاي آینده خواهیم بود. 
بررس��ي آماره��اي موجود از ثبت س��فارش، 
تخصيص ارز، تأمين ارز، ارزش و وزن ترخيص 
كاالهاي باقيمانده در گروه يك كااليي نشان 
مي دهد، حدود 2/8 ميليارد دالر ثبت سفارش 
انجام ش��ده كه تنها براي 763 ه��زار دالر آن 
تخصيص و 644 هزار دالر نيز تأمين ارز صورت 
گرفته است. بر اين اس��اس در حالي كه ثبت 
سفارش افزايش 134درصدي داشته، اما تقريباً 
يك چهارم اين ثبت سفارش به تأمين ارز منتج 
شده و اين در حالي اس��ت كه ارزش ترخيص 
اقالمي مثل روغن خام، دانه هاي روغني كنجاله 
سويا، جو و ذرت از 486هزار دالر به 625هزار 
دالر معادل 22درصد كاهش و همچنين وزن 
ترخي��ص از 2ميليون و 367ه��زار تن به يك 
ميليون 117 هزار تن كاهش يافته اس��ت.  در 
اين حوزه بايد تأكيدك��رد، دانه هاي روغني به 
لحاظ وزن ترخيص افت چشم گير 51درصدي 
را تجربه كرده اند و از 224 هزار تن به 1/9هزار 
 تن اف��ت كرده اس��ت. كنجال��ه س��ويا نيز از 
263 هزار ت��ن به 95 هزار ت��ن كاهش يافته، 
همچنين ذرت از 1/5 ميليون تن به 485هزار 

تن و معادل 68 درصد افت كرده است. 
  وضعی�ت بحراني ترخی�ص کاالهاي 

اساسي
همچنين بررسي آمارها نش��ان مي دهد، ساير 
كاالهاي اساس��ي كه حاال از فهرست كاالهاي 

گروه يك خارج شده و شامل 20 قلم مي باشند با 
50 درصد كاهش در ترخيص رو به رو شده اند. به 
عنوان مثال در حالي كه ثبت سفارش برنج حدود 
157درصد افزايش يافته، همچنين تأمين ارز آن 
نيز بيش از هزار و 300درصد افزوده ش��ده، اما 
ارزش و وزن ترخيص اين قلم كاالي اساس��ي 
حدود 10تا 12درصد افت كرده است. از سوي 
ديگر ميزان گوشت گاو و گوسفند تقريباً صفر 
شده است. اين موضوع در كنار افت توليد داخل به 
دليل كاهش جدي واردات خوراك دام كه در باال 
به آن اشاره شد زمينه كمبود كاال در بازار داخل و 
افزايش جهشي اين محصوالت را فراهم خواهد 
كرد. در مورد كره هم بايد گفت با وجود خروج از 
ليست كاالهاي مشمول ارز 4 هزار و 200 تومانی 
و قرارگرفتن در فهرست نيمايي ها تاكنون گرمي 
از اين محصول از گمركات ترخيص نشده است. 
گفتني است، 7 ميليون و 218 هزار تن نهاده هاي 
دامي در مجموع ثبت سفارش شده كه هنوز به 
كشور وارد نشده است؛ در حالي كه نياز ماهانه 
ما به نهاده ها يك ميليون و 692 هزار تن است 
و در مجموع برای ح��دود 3/5 تا چهار ماه ثبت 
سفارش انجام شده است.  با توجه به آمار فوق، 
افت ارزش و ميزان ترخيص و حتي تخصيص 
ارز بسياري از كاالهاي كشاورزي و اساسي مورد 
نياز مردم به معناي به صدا درآمدن يك خطر 
بزرگ براي كشور درخصوص كمبود احتمالي 
كاال به ويژه در آستانه انتخابات و حتي ماه هاي 
ابتدايي دولت آينده است. در اين بين يك سؤال 

اساسي ايجاد شده كه آيا دست عمدي در كار 
است تا كشور در تأمين كاالهاي ضروري مردم 
دچار مشكل شود؟ از سوي ديگر با پذيرش اين 
سناريو به باور طراحان آن با افزايش قيمت اين 
دست كاالها ناشي از كمبود در بازار، حاكميت 
مجبور به پذيرش هرگونه توافق برجامي در آينده 

نزديك خواهد شد؟ 
  هش�دار مرغداران نس�بت به کاهش 

تولید در ماه هاي آتي 
نابه ساماني بازار نهاده هاي دامي از سال گذشته 
تاكنون، دامداران و مرغداران را با چالش هاي 
فراواني روب��ه رو كرده و فع��االن صنعت دام و 
طيور بارها هشدار داده اند كه استمرار اين روند 
خسارت زيادي به مصرف كنندگان محصوالت 

پروتئيني وارد مي كند. 
نايب رئيس كانون انجم��ن صنفي مرغداران 
گوش��تي با اش��اره به اينكه هزينه توليد مرغ 
به دليل افزايش هزين��ه مؤلفه هاي توليد باال 
رفته اس��ت، مي گويد: »در ح��ال حاضر بازار 
م��رغ آرام��ش ش��كننده اي دارد، در برخ��ي 
استان ها كمبود مرغ مشاهده شده است، زيرا 
جوجه ريزي در فروردين ماه به اندازه نياز واقعي 
كش��ور انجام نش��د. همچنين بعد از مصوبه 
قرارگاه ساماندهي مرغ كشور كه قيمت مرغ 
زنده را به 17 ه��زار و 100 تومان و مرغ گرم را 
به 24 هزارو 900 تومان افزايش دادند، مجدداً 
مؤلفه هاي توليد هم از سوی ستاد تنظيم بازار و 

وزارت راه افزايش يافت.«

حبيب اهلل اسداهلل نژاد مي افزايد: »كرايه هاي حمل 
و نقل، ذرت و سويا، واكس��ن، ريزمغذي و دارو 
افزايش قيمت محسوس و قابل توجهي داشتند. 
همچنين جوجه يكروزه كه قيمت مصوب آن 
4 ه��زار و 200 تومان اس��ت در ب��ازار 8 هزار تا 
9 ه��زار تومان خريد و فروش مي ش��ود. وزارت 
جهادكشاورزي و وزارت صمت به دليل نداشتن 
كنترل و نظارت بر بازار در افزايش قيمت جوجه 

يكروزه قصور دارند و بايد پاسخگو باشند.«
نايب رئيس كانون انجم��ن صنفي مرغداران 
گوش��تي مي گويد: »اگر فكري براي شرايط 
پيش آمده نشود، شاهد كمبود مرغ در ماه هاي 
آينده خواهيم بود. در حال حاضر نيز هرآنچه 
درخصوص كاهش قيمت مؤلفه هاي توليد و 
جوجه گفته مي شود، در حد حرف و شعار بوده 

و هيچ اتفاق مؤثري نيفتاده است. 
  افزایش جهاني قیمت نهاده های دامی

افش��ين صدردادرس، مدير عامل اتحاديه دام 
سبك در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، 
با انتقاد از ع��دم تخصيص نهاده ه��اي دامي 
مي گويد: »طي يك ماه گذشته نهاده به سامانه 
بازارگاه تخصيص داده نشده كه يكي از علل آن 
را مي توان افزايش جهان��ي قيمت نهاده هاي 
دامي در بازار مطرح كرد. ش��نيده ها حاكي از 
آن است كه 3تا 4 ميليون تن نهاده در گمرك 
وجود دارد كه به دليل نب��ود ارز 4 هزار و 200 

توماني، امكان ترخيص وجود ندارد.«
دادرس مي افزايد: »در شرايط فعلي خشكسالي 
كه دام هاي سبك هم نياز به نهاده دستي دارند، 
مس��ئوالن بانك مركزي اولويت تخصيص ارز 
را به نهاده گمركات بايد بگذارند تا مش��كالت 
فعلي مرتفع شوند.« به گفته وي، دولت براي 
آزادسازي ارز بايد مكانيسمي را طراحي كند، 
چراكه 75 درصد هزينه ه��اي مرغدار و دامدار 
مربوط به خوراك اس��ت و بديهي اس��ت كه با 
حذف ارز ترجيحي و تبديل به ارز نيما يا هر نرخ 
ديگري منجر به افزايش قيمت مرغ و گوشت 

قرمز مي شود.
وي قيمت كنوني هر كيلو جو را باالي 5 هزار 
توم��ان، ذرت 6 هزار تا 6 ه��زار و 500 تومان، 
يونجه چين يك 4هزار تومان، يونجه خشك 
پارس��ال باالي 5 هزار تومان و كاه يك هزار و 
500 تا يك هزار و 600 توم��ان اعالم كرده و 
مي افزاي��د: »با توجه به آنكه ن��رخ ثابتي براي 
نهاده هاي دامي در بازار وجود ندارد؛ از اين رو 
دامدار و مرغدار مجبور اس��ت كه نهاده با هر 

قيمتي از بازار خريداري كند .«
وي نس��بت به آينده مشكالت تأمين گوشت 
مورد نياز در كشور هشدار داده و مي گويد: »ما 
راهكارهاي الزم را پيش��نهاد داده ايم، چراكه 
با استمرار اين روند بخش��ي از بره هاي الغر به 
كشتارگاه مي رود و بخش ديگر قاچاق مي شود 
كه در نتيجه مصرف گوش��ت كشور در شش 
ماهه دوم سال كه همزمان با پيك مصرف است، 

به اوج خود مي رسد.«

قیمت گوشت و مرغ گرفتار اختالل بازارگاه!

تحویل دولت با انبار خالی! 
كاهش 68 درصدي ترخيص ذرت در پي افت 45 درصدي تأمين ارز دولتي قيمت مواد پروتئينی را افزايش داده است. در عين حال ذخاير استراتژيك 

كاال نيز وضعيت مبهم و نگران كننده ای دارد. اميد می رود پر شدن انبار و بازار از كاال در گرو احيای برجام نباشد

مدیرکل محص�والت علوف�ه اي و جالیزي 
وزارت جهاد کشاورزي در واکنش به خبر ها 
و کلیپ هاي منتشر شده در برخي رسانه ها 
و فضاي مجازي در زمینه مش�کالت مازاد 
تولید پیاز در جنوب کرم�ان اعالم کرد: در 
س�ال جاري، برنامه کش�ت پیاز در جنوب 
کرمان در س�طح 5500هکتار ابالغ ش�ده، 
این در حالي است که کشت این محصول در 
سطح 15 هزار و 200 هکتار انجام شده است. 
حدود يك ماه است كه توليد مازاد بر نياز پياز 
در كشور خبرساز شده است. فيلم هاي بسياري 
در فضاي مجازي منتشر شده كه از انباشت پياز 
در استان هاي مختلف كش��ور به ويژه كرمان 
حكايت دارد. خبرهای رسيده حاكي از آن است 
كه واسطه ها هركيلو پياز را از كشاورزان كيلويي 
200 تا 500 تومان خري��داري مي كنند كه به 
هيچ وجه هزينه هاي توليد اين كاال را پوشش 
نمي دهد، اما در بازار پايتخت هركيلو پياز 7 تا 
8هزار تومان به فروش مي رسد. ظاهراً دالالن 

فعال در ميدان اصلي ميوه و تره بار پياز را به حال 
و روز سيب دچار كرده اند و از ورود پياز ارزان و 
فراوان به ميدان اصلي ميوه و تره بار جلوگيري 
مي كنند. در اي��ن ميان كش��اورزان همچنان 
از ضعف تعاون روس��تايي اس��تان ها در خريد 

تضميني پياز شكايت مي كنند. 
در اين خصوص پايگاه اطالع رساني وزارت جهاد 
كشاورزي، حسين اصغري در واكنش به خبر ها 
و كليپ هاي منتشر ش��ده در برخي رسانه ها و 
فضاي مجازي در زمينه مشكالت مازاد توليد 
پياز در جنوب كرمان اظهار كرد: برنامه كشت 
محصوالت سبزي و صيفي به صورت فصلي به 
استان ها ابالغ و در استان ها نيز سهم و نقش هر 
شهرستان و مراكز خدمات تعيين و به مناطق 

ابالغ مي شود. 
وي با بيان اينكه آنچه به صورت مش��خص در 
مورد پياز اتفاق افتاده، كش��ت بي��ش از برنامه 
ابالغي در منطقه جنوب كرمان است، تصريح 
كرد: برنامه 5500 هكتاري )زمستانه و بهاره( 

كشت پياز در اين منطقه كه براي توليد 320هزار 
تن محصول ابالغ شده در سطح 15هزار و 200 

هكتار با توليد 865 هزار تن اجرا شده است. 
اصغري با اشاره به اينكه مازاد محصول توليدي 
امكان مصرف داخل را نداشته و از سوي ديگر 
زيرساخت هاي صادراتي نيز توان صادرات اين 
حجم محصول را ن��دارد، خاطرنش��ان كرد: با 
پيگيري هاي انجام شده و براساس آمار گمرك، 
486 هزار تن پياز در سال 1399 صادر شده در 
حالي كه متوسط صادرات س��ه ساله صادرات 
پياز  از سال 96 تا 98، معادل 292 هزار تن بوده 
است و مقداري نيز توسط بخش خصوصي در 

سردخانه ها نگهداري مي شود. 
  خرید ۶8 هزار تن پیاز توسط سازمان 

تعاون روستایي
وي ه��دف از خري��د تضمين��ي محص��والت 
كش��اورزي را كاهش ضرر و زيان كش��اورزان 
براساس كف هزينه هاي توليد عنوان كرد و افزود: 
در وضعيت كنوني و با تصويب قيمت هاي فعلي 

نرخ خريد تضميني، شاهد عدم اجراي برنامه 
و افزايش بي رويه كشت هستيم.  بديهي است 
هرگونه افزايش غير متعارف قيمت تضميني 
موجب باال رفتن س��طح زيركش��ت پي��از در 
سال هاي آتي مي ش��ود كه عالوه بر ايجاد ضرر 
و زيان به كش��اورزان، موجب هدر رفت منابع 
عمومي خواهد شد. اصغري در خصوص مطالب 
عنوان شده درباره مشكل حمل و نقل و كمبود 
كاميون براي حمل محصول به بازار، گفت: شايد 
منطقي ترين راه موجود، اتصال جنوب كرمان به 
شبكه ريلي است تا بتواند مشكالت حمل و نقل 

جاده اي را كاهش دهد. 
مدي��ركل محص��والت علوف��ه اي و جاليزي 
وزارت جهاد كش��اورزي تأكيد كرد: اجراي 
الگوي كشت به دليل ابعاد مختلف اجتماعي، 
سياس��ي و اقتص��ادي در كنار مس��ائل فني 
نيازمند الزامات قانوني و اجرايي و تش��ريك 
مساعي ساير دستگاه هاست كه تاكنون محقق 

نشده است. 

پیاز در جنوب کرمان برابر برنامه کشت شد و خراب شد!

رضا دهشیری |  جوان

    گزارش 2

تاالر شیشه اي
تغییر قیمتقیمت پایانینام شرکت 
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12,420-236,040سايراشخاصبورسانرژي

3,570-67,900بهنوشايران
22,490900فجرانرژيخليجفارس

1,34964گروهبهمن
20-8,370بانكخاورميانه

1,560-29,800كارگزارانبورسكااليايران
770-14,640بيمهملت

1,100-21,060بينالملليمحصوالتپارس
44,520750پتروشيميبوعليسينا

1,650-31,480بورساوراقبهادارتهران
2,890-55,060گروهصنعتيبوتان

2,586123بانكپارسيان
17,13060بانكپاسارگاد
17,0700بانكپاسارگاد

20,880990پستبانكايران
780-26,600گروهداروييبركت
2,20435بانكصادراتايران

121-2,314بينالملليتوسعهساختمان
2,47450بانكتجارت

8,400390بيمهما
4,980-13,300چرخشگر

990-18,840كشتوصنعتچينچين
22,14090معدنيوصنعتيچادرملو
22,0500معدنيوصنعتيچادرملو

5,86020سرمايهگذاريتوسعهصنايعسيمان
380-7,400كمباينسازيايران

4,090-77,760كربنايران
1,250-23,860دادهپردازيايران

690-13,240البرزدارو
5,010-95,340داروپخش)هلدينگ

1,520-28,970شيميداروئيداروپخش
3,000-57,000داروسازيفارابي

1,000-19,070داروسازيجابرابنحيان
1,290-24,550داروييلقمان
28,770-258,940دشتمرغاب
4,630-88,130معدنيدماوند

1,180-22,580دودهصنعتيپارس
1,840-35,020داروسازياسوه

1,640-31,250كارخانجاتداروپخش
1,020-28,260داروييرازك
900-17,130سبحاندارو

1,150-22,030داروسازيسينا
930-17,800گروهداروييسبحان

440-33,710سرمايهگذاريداروييتامين
370-7,150داروسازيزهراوي
1,660-31,600داروسازياكسير
480-14,900فوالدآلياژيايران

67,3902,590فوالداميركبيركاشان
690-13,150فيبرايران

1,240-23,720فوالدخراسان
15,300160فوالدخوزستان

2,370-45,200فنرسازيزر
330-12,580فوالدمباركهاصفهان

260-5,010فروسيليسايران
1,700-32,340فرآوريموادمعدنيايران

32,520160غلتكسازانسپاهان
1,270-24,220فرآوردههايتزريقيايران

150-61,300پديدهشيميقرن
10-2,700گلوكوزان

190-10,060سرمايهگذاريغدير)هلدينگ
7,800-148,310قنداصفهان

29-2,341قطعاتاتومبيلايران
2,300-43,780قندهكمتان

1,020-19,400شهد
8,410-159,870گروهصنعتيملي)هلدينگ

3,210-61,170قندنيشابور
390-14,110معدنيوصنعتيگلگهر

860-16,390بيسكويتگرجي
2,300109گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو

3,030-57,760قندثابتخراسان
2,200-41,800گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

500-9,590گلتاش
241-4,580حملونقلبينالملليخليجفارس

500-22,000شركتارتباطاتسيارايران
50-6,000حفاريشمال
1,070-20,370حملونقلتوكا

510-9,870دادهگسترعصرنوين-هايوب
970-18,470ايرانارقام

490-9,450سرمايهگذارياعتبارايران
2,04797ايرانخودرو

94-4,237سرمايهگذاريخوارزمي
1,350-25,770كمكفنرايندامين

6,27030خدماتانفورماتيك
130-8,780گروهپتروشيميس.ايرانيان

860-16,490ايراندارو
500-9,590جامدارو

3,280-70,920پليپروپيلنجم-جمپيلن
1,560-29,800بورسكااليايران

2,950-56,110كابلالبرز
250-4,870گروهصنايعكاغذپارس
350-37,170صنايعخاكچينيايران

19,700-374,340خوراكدامپارس
430-8,230فنرسازيخاور

196-3,732كارخانجاتتوليديشهيدقندي
9,320-177,120پارسخزر

590-11,380كاشيوسراميكحافظ
21,630440سيمانخوزستان

740-14,180الكتريكخودروشرق
1,470-28,120كيميدارو

1,000-19,190لبنياتكالبر
2,290-48,890توسعهمعدنيوصنعتيصبانور
1,050-19,990سرمايهگذاريكشاورزيكوثر

7,670-145,850كاشيپارس
2,82525بانككارآفرين

1,090-20,810ايركاپارتصنعت
68,020100پتروشيميخراسان

165-3,152كارتنايران
1,060-20,260كاشيسعدي

110-16,130كشتيرانيجمهورياسالميايران
420-14,010كالسيمين

410-19,760فوالدكاوهجنوبكيش
930-17,780توليديفوالدسپيدفرابكوير

630-12,080كويرتاير
2,240-42,560الميران

7,450-141,720المپپارسشهاب
8,790-13,100لعابيران

3,060-58,260لنتترمزايران
620-11,960ليزينگايرانيان

1,210-23,130ليزينگخودروغدير
1,100-20,950لولهوماشينسازيايران

1,530-29,100لبنياتپاك
248-4,726ليزينگپارسيان

550-10,550ليزينگصنعتومعدن
380-7,640تامينسرمايهلوتوسپارسيان

470-9,070ليزينگايران
8,01070توسعهمعادنوفلزات

1,620-30,870كشاورزيودامپرويمگسال
180-14,350گروهمپنا)سهاميعام(

115-2,194ماشينسازياراك
380-7,250محورسازانايرانخودرو

آگهی مناقصه
موسس��ه عم��ران صنع��ت وابس��ته ب��ه ق��رارگاه س��ازندگی 
خات��م االنبي��ا)ص(  درنظرداردعملي��ات خري��د و حم��ل 
مصالح جهت خاك مس��لح مح��دوده پل بص��ری در كيلومتر 
86 و كيلومتر 91  درپ��روژه آزادراه اراك � خرم اب��اد را ازطريق 
 برگ��زاری مناقص��ه ب��ه پيمانكارواجدوش��رايط واگذارنماي��د.

مدت اجرای كار 30روزمی باشد. كليه ماشين آالت كار به عهده 
پيمانكارمی باشد.

 مبلغ تضمين شركت درمناقصه200،000،000ريال می باشد.
لذاازكليه پيمانكاران واجدشرايط كه تمايل به شركت درمناقصه 
رادارنددعوت ميش��ودازتاريخ چاپ آگهی ب��ه مدت 2 روزجهت 
دريافت اسنادمناقصه با در دس��ت داشتن مدارك و رزومه كاری 
مرتبط  به آدرس استان لرستان جاده خرم آباد به بيرانشهر ،جنب 
روستای خليل بيگی، تونل پونه، كارگاه موسسه عمران صنعت به 

واحدقراردادهای كارگاه مراجعه نمايند.

شماره تماس کارگاه06633135903
دفترمرکزی 02122780387

مؤسسه عمران صنعت هزینه چاپ اگهی به عهده 
برنده مناقصه می باشد.

کاهش قيمت نفت به زیر 70 دالر با لغو تحریم هاي ایران
پاالیشگاه دولتي هیندوستان 
پترولیوم هند انتظار دارد در 
ص�ورت لغ�و تحریم ه�اي 
امریکا علی�ه ای�ران، قیمت 
نف�ت در بازاره�اي جهان�ي 
کاه�ش یاب�د و ب�ه زی�ر 70 
دالر در ه�ر بش�که برس�د. 
به گ��زارش فارس، پااليش��گاه 
دولتي هيندوس��تان پتروليوم 
هند انتظار دارد، در صورت لغو تحريم هاي امريكا عليه ايران، قيمت نفت در بازارهاي جهاني 
كاهش يابد و به زير 70 دالر در هر بشكه برسد.  هند، سومين مصرف كننده و واردكننده بزرگ 
نفت جهان، واردات نفت از ايران را در سال 2019 با منقضي شدن معافيت هاي موقتي امريكا، 
متوقف كرد. دونالد ترامپ، رئيس جمهور پيشين امريكا در سال 2018 از توافق هسته اي با ايران 
خارج شد و تحريم ها عليه كشور را از سر گرفت.  به نوشته رويترز، ام كي سورانا، رئيس پااليشگاه 
دولتي هيندوستان پتروليوم گفت: »در چند روز گذشته نوساناتي در قيمت نفت بين 65 تا 70 
دالر وجود داشته است كه به مذاكرات در مورد ايران و هرگونه حركت مثبت كه بايد قيمت هاي 

نفت خام را كاهش دهد، بستگي دارد.«
وي با توضيح اينكه عدم وجود هرگونه پيشرفت در مذاكرات ايران قباًل تأثيرش را بر قيمت ها 
گذاشته است، افزود: »ما ما فكر نمي كنيم قيمت نفت بيش از 70 دالر در هر بشكه باال رود، ممكن 

است، جهش هاي لحظه اي وجود داشته باشد.«
 قيمت نفت در روز جمع��ه، آخرين روز كاري بازارهاي جهاني، پس از س��ه روز كاهش قيمت 
 افزايش يافت، اما به علت انتظار سرمايه گذاران براي بازگشت نفت ايران به بازار، هفته كاهشي را 
ثبت كرد.  از طرفي پااليشگاه هاي هندي نيز در نظر دارند، تا برخي از خريدهاي لحظه اي خود را 

با نفت ايران در نيمه دوم سال جايگزين كنند. 

چراغ سبز دولت روسيه براي تبدیل دارایي ها به طال
کش�ور  ای�ن  مل�ي  ث�روت  صن�دوق  ب�ه  اخی�راً  روس�یه  نخس�ت وزیر 
اس�ت.  داده  س�بز  چ�راغ  ط�ال  ب�ه  خ�ود  دارایي ه�اي  تبدی�ل  ب�راي 
به گزارش فارس به نقل از راش��اتودي، ميخائيل ميشوسين، نخست وزير روسيه طي فرماني 

صندوق ثروت ملي روسيه را بر آن داشت تا دارايي هاي خود را به طال تبديل كند. 
روابط عمومي كابينه روس��يه اعالم كرده كه صندوق ثروت ملي اين كشور حاال مي تواند 
منابع مالي خود را ب��ا تبديل كردن به طال در بانك مركزي روس��يه ذخي��ره كند. طال به 
صورت س��نتي به عنوان يك دارايي پش��توانه اي مدنظر قرار مي گيرد. بنا به گفته دولت 
روسيه براساس اين طرح كه پيش��نهاد آن در اواخر س��ال 2020 مطرح شد، اين اقدام با 
هدف تنوع بخشي به سرمايه گذاري هاي صندوق ثروت روسيه اتخاذ شده تا هم ايمني اين 

دارايي ها و هم سوددهي آن افزايش يابد. 
صندوق ملي روسيه بخش��ي از دارايي هاي بودجه فدرال اين كش��ور به شمار مي رود و 
با هدف حمايت از سيس��تم ملي پرداخت مستمري در اين كش��ور تأسيس شده است. 
البته اين امكان وجود دارد كه دولت روسيه در مواقع بحران براي كسري بودجه خود از 
منابع اين صندوق استفاده كند. بنا به اعالم وزارت اقتصاد اين كشور اين صندوق حدود 
184ميليارد دالر دارايي دارد. اخيراً هم بانك مركزي روس��يه اعالم كرده كه در س��ال 
2020 ارزش ذخاير طالي اين كشور براي نخس��تين بار از ارزش دارايي هاي دالري آن 

فراتر رفته است. 

کاهش قيمت تلفن همراه به دليل رسوب کاال در بازار
رمض�ان باعث کاه�ش قیمت  

تلف�ن همراه در کش�ور ش�د. 
فعاالن ب�ازار مي گویند یکي از 
عوامل کاهش قیمت تلفن همراه 
نیز همین رس�وب کاال در بازار 
اس�ت که بعضًا به دلیل هزینه 
نگهداري واردکنندگان مجبور 
به فروش کاالي خود پایین تر از 
قیمت خریداري شده، هستند. 
رضا عاليان در گفت وگو با ميزان، با اش��اره به وضعيت تخصيص ارز براي واردات تلفن همراه 
مي گويد: طي يك سال گذشته 15 ميليون دستگاه تلفن همراه وارد كشور شده است كه ميزان 

خريد تلفن همراه نيز در حوالي همين رقم بوده است. 
مدير روابط عمومي انجمن واردكنندگان تلفن همراه تصريح مي كند: انجمن واردكنندگان تلفن 
همراه براي تنظيم بازار تلفن همراه به دنبال تخصيص مستمر ارز از سوي بانك مركزي براي 
جلوگيري از نوسانات در بازار است، زمان بندي تخصيص ارز براي واردات اهميت ويژه اي براي 

جلوگيري از زيان به مصرف كننده و فروشنده دارد. 
وي مي افزايد: سال گذشته در دو مقطع زماني با تخصيص غيرمنظم بازار تلفن همراه با تالطم 
فراواني مواجه شد و از سوي ديگر در ماه هاي بعد با افزايش تخصيص ارز و باالرفتن عرضه در 

مقابل تقاضا نيز مصرف كنندگان با زيان متعددي مواجه شدند. 
 عاليان مي گويد: يكي از عوام��ل كاهش قيمت تلفن همراه نيز همين رس��وب كاال در 
بازار است كه بعضاً به دليل هزينه نگهداري واردكنندگان مجبور به فروش كاالي خود 
پايين تر از قيمت خريداري ش��ده، هستند. تقارن تعطيلي هاي ناش��ي از بيماري كرونا 
و ماه مبارك رمضان باعث كاهش قيمت تلفن همراه در كش��ور ش��د. كميته راهبري 
تجهيزات س��يمكارت خور، پس از دو سال بار ديگر جلس��ات خود را شروع كرد و تمام 
تالش فعاالن اين جلسه تأمين پايدار تخصيص ارز براي جلوگيري از نوسانات در بازار 

تلفن همراه است. 
عاليان با اشاره به نوسانات قيمت ارز در بازار مي گويد: طي يك ماه گذشته به دليل سيگنال هاي 
مثبت از مذاكرات سياس��ي بازار ارز با كاهش 10 تا 20 درصدي مواجه شد، اما يك نكته حائز 
اهميت است نوسانات قيمت ارز به صورت روزانه است، اما از زمان تخصيص ارز و واردات ان به 

بازار، بسته به شرايط بانك مركزي بين 20 تا 30 روز زمان نياز دارد. 
وي تصريح مي كند: درمجموع با شرايطي كه عنوان شد انجمن واردكنندگان تلفن همراه هر 
زمان كه قيمت اين كاال در كف خود قرار دارد با ارسال سيگنال هاي به خريداران آنها را براي خريد 

باقيمت مناسب به بازار ترغيب كرده است. 

88498433سرويس  اقتصادي || روزنامه جوان |  شماره  126214 12 ش��وال 1442   | دو ش��نبه 3 خ��رداد 1400 

1- اس�ناد مزایده از مورخ 1400/۳/۳ تا پایان وق�ت اداری مورخ 1400/۳/19 در ام�ور قراردادهای 
شهرداری واقع در کوی انقالب – بلوار ش�هرداری در مقابل پرداخت مبلغ ۳00.000 ریال )غیر قابل 
استرداد( به ازای هر ردیف به حساب سیبا 010529۳482000 بانک ملی شعبه شهرداری تسلیم و 
پاکت در مورخ 1400/۳/22 به امور قراردادها تحویل می گردد.بازگشایی پاکت ها مورخ 1400/۳/24 

می باشد.
2- پیشنهاد دهندگان می بایست تضمین 5 درصد شرکت در مزایده به ازای هر ردیف را به یکی از 

دو طریق زیر ارائه نمایند:
الف – فیش واریز مبلغ به حساب سیبا 01052941۶700۳ شهرداری بندرماه شهر نزد بانک ملی شعبه 

شهرداری بندرماه شهر.
ب – ضمانت نامه بانکی به نام شهرداری بندرماه شهر و به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادها.

۳- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
4- قیمت پیشنهادی زیر قیمت پایه مردود است.

5- متقاضیان م�ی توانند جهت کس�ب اطالعات بیش�تر در س�اعات اداری با ش�ماره تلفن 1۶-
52۳۳9114-0۶1 تماس حاصل نمایند.

آگهی مزایده عمومی 
ش�هرداری بندرماه شهر به اس�تناد موافقت نامه شماره 
1149/ش مورخ 95/7/24 شورای اسالمی شهر در نظر دارد 
مغازه های مجتمع تجاری تفریحی نگین  واقع در بندرماه 
شهر – خیابان طالقانی – روبروی سازمان آتش نشانی را به 

نحو اجاره به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

نوبتمرحلهشماره مغازه ها
دوم اول27

دومنوزدهم45-83
دومچهارم71
دومپنجم92
امور قراردادهای شهرداری بندرماه شهردومسوم26

بهناز قاسمی
  گزارش یک


