ن شد
سكه  ۱۰۰هزار تومان گرا 

طب�ق تحليل عضو هيئ�ت مديره اتحادي�ه طال و جواه�ر تهران،
طي يك هفته اخير برخالف آنچ�ه پيشبينيها در جهت افزايش
اونس جهاني طال ب�ود ،اما هر اونس طلا با افت روبهرو ش�د .اين
در حالي اس�ت كه تحوالت سياسي كشور همس�ايه تأثير خود را
در نوس�انات نرخ ارز در داخل داشت و سبب ش�د همچنان روند
صعودي قيمت س�كه و طلا در بازارهاي داخلي ادامهدار باش�د.

ايوب اكبريپور در گفتوگو با ايسنا ،با بيان اينكه در هفتهاي كه گذشت،
ش��اهد تغييرات چنداني در قيمتهاي داخلي نبودهاي��م ،اما در حوزه
تحوالت و نوسانات جهاني ،هر اونس جهاني طال با افت ۲۹دالري روبهرو
شده است ،اظهار كرد :بازارهاي جهاني هفته گذشته با قيمت هزار و ۸۲۹
دالر براي هر اونس طال هفته را به اتمام رساندند ،اما اميدواريها براي
باال رفتن قيمت اونس جهاني در روز بازگشايي بازارها در ابتداي هفته
(دوشنبه) وجود داشت .داليلي همچون نگرانيها از بابت كندي رشد
اقتصادی به سبب شيوع بيشتر ويروس كرونا دلتا و تأثير آن در بازار كار،
( Nسازماني كه ميزان
نگراني از بابت آماري كه قرار بود سازمان  HD
درآمد اشتغالهاي غيركشاورزي را ارائه ميدهد) منتشر كند و همچنين
نگراني از بابت افزايش نرخ بيكاري در امريكا ،پيشبينيها براي بازارهاي
جهاني را به اين سمت و سو كشانده بود كه هر اونس طال تا هزار و۸۵۰
دالر هم باال خواهد رفت كه اونس طال به اين رقم نرسيد.
عضو هيئت مديره اتحاديه طال و جواهر تهران خاطرنش��ان كرد :اما با
اعالم شاخص مثبت بيكاري امريكا ضمن اينكه ارزش سهام در امريكا
افت كرده و سبب شده سرمايهگذاري در حوزه طال ارزشمند شود ،به
اميدواري براي سرمايهگذاري در اين حوزه منجر شده است .بنابراين
اين كاهش ارزش س��هام موجب ش��د هر اونس طال با كاهش قيمت
روبهرو شود .ضمن اينكه تصميماتي كه در حوزه پولي در بانك مركزي
اروپا (از سوي سازمان  ) ECBاتخاذ شد ،سبب شد پيشبيني افزايش
اونس جهاني طال محقق نشود .در مجموع براي ماههاي آينده نيز حتي
در صورت بهبود اقتصاد جهاني به سبب اينكه طال بهترين حوزه براي
س��رمايهگذاري اس��ت ،پيشبينيها براي قيمت اونس جهاني طال با
ديدي مثبت خواهد بود.
عضو هيئ��ت مديره اتحادي��ه طال و جواه��ر تهران در اع�لام آخرين
قيمتهاي معامالتي (روز پنجش��نبه) در بازار سكه و طالي داخلي و
تغييرات آن نسبت به ابتداي هفته گفت :هر قطعه سكه تمام بهار طرح
جديد با افزايش  ۱۰۰هزار توماني نسبت به ابتداي هفته به  ۱۲ميليون
و  ۱۰۰هزار تومان رسيده و هر قطعه س��كه تمام طرح قديم نيز با ۵۰
هزار تومان رشد در پايان هفته ۱۱ ،ميليون و  ۶۵۰هزار تومان تعيين
قيمت شده است .اين در حالي است كه در پايان هفته ،هر قطعه سكه
بين  ۵۳۰تا  ۵۵۰هزار تومان حباب داشته است .وي افزود :در آخرين
معامالت پايان هفته ،هر قطعه نيمسكه  6ميليون و  ۱۷۰هزار تومان،
ربعسكه 3ميليون و  ۷۰۰هزار تومان و سكههاي يك گرمي 2ميليون
و  ۳۰۰هزار تومان قيمتگذاري شدهاند كه همگي نسبت به قيمتها
در ابتداي هفته بدون تغيير ماندن د و ثبات داشتند .عضو هيئت مديره
اتحاديه طال و جواهر تهران همچنين گفت :در هفتهاي كه گذشت ،هر
مثقال طالي  ۱۷عيار با رشد  ۶۰هزار توماني به  5ميليون و  ۱۰۰هزار
تومان و هر گرم طالي  ۱۸عيار با افزايش حدود  ۱۲هزار توماني به يك
ميليون و  ۱۷۷هزار تومان رسيده است .آخرين نرخ اونس جهاني نيز
همانطور كه اشاره شد ،هزار و ۸۰۰دالر ثبت شده است.

جزئيات پيشنهاد اعطاي يارانه نقدي

عض�و كميس�يون كش�اورزي ،آب و مناب�ع طبيع�ي مجل�س
ب�ا تأكي�د ب�ر اينك�ه سياس�ت ارز ترجيحي ب�ا هيچ س�ازوكار
پيشبين�ي ش�دهاي نميتواند ه�دف پايين نگهداش�تن قيمت
كااله�اي مش�مول ارز  4ه�زار و 200و حف�ظ ق�درت خري�د
مصرفكنن�دگان را محقق كند ،گف�ت :جراحي ارز 4ه�زار و 200
توماني با تكنرخي ك�ردن آن و اعطاي يارانه امكانپذير اس�ت.

عليرضا نظري در گفتوگو با فارس ،درباره تداوم اجراي سياس��ت ارز
4هزار و 200توماني گفت :اساساً نظر مجلس اين است كه براي بودجه
 ۱۴۰۰ارز ترجيحي به طور كلي حذف ش��ود .البته به استثناي دارو،
يعني ساير نهادهها و اقالم وارداتي كه با ارز ترجيحي وارد ميشدند با
نرخ آزاد وارد ش��وند و اگر حمايتي هم الزم است ،در ساير بخشهاي
زنجيره توليد و توزيع صورت گيرد .پيشبيني ميكنم كه اين طرح تا
پايان شهريور متوقف شود و حذف ارز 4هزار و 200توماني بايد بدون
فضاسازي و ايجاد بار رواني در جامعه صورت پذيرد.
عضو كميسيون كش��اورزي ،آب و منابع طبيعي مجلس درباره داليل
توقف اين سياست ارزي اظهار داشت :دولت در نظر داشت با تخصيص
ارز ترجيحي به مصرفكننده كمك كند ،اما تجربه نشان داد كه امكان
مديريت اين كار وجود ندارد ،يعني اين پول به نام مردم و توليدكننده
از خزانه عمومي برداش��ته ش��ده و همه اقالم نیز با ارز ترجيحي وارد
ميش��وند ،اما عم ً
ال مردم قيمت بازار آزاد را پرداخت ميكنند .در سه
سال گذشته حدود 30ميليارد دالر بابت ارز ترجيحي تخصيص داده
شد ،اما متأسفانه مردم از ثمره اين ارز ترجيحي سودي نبردهاند.
وي تأكيد كرد :در مجل��س نظر نمايندگان محترم اين اس��ت كه در
ادامه راه ،ب��ه تدريج و در يك بازه زماني مش��خص نس��بت به حذف
ارز ترجيحي اقدام ش��ود .البته بهگونهاي كه فضاي جامعه را ملتهب
نكند .نظر رئيسجمهور هم اين اس��ت كه اين هزينه به صورت كارت
اعتباري به مردم تحويل داده شود و به نوعي اين حمايت مالي از مردم
در انتهاي چرخه توزيع كاال صورت پذيرد .نظري در پايان با اشاره به
راهكار پيشنهادي مجلس براي جايگزيني سياست ارز  4هزار و200
توماني افزود :دول��ت ميتواند اين كمكهزين��ه را در انتهاي چرخه
توزيع به وسيله بنكارت يا يارانه نقدي از طريق صدور كارت اعتباري
و شارژ آن به صورت ماهانه به دست مردم برساند و با اين شيوه جديد
از توليدكننده و مصرفكننده حمايت كند.

ميلگرد بايد كمتر از  ۱۰هزار تومان باشد

عض�و كميس�يون صناي�ع و مع�ادن مجل�س ب�ا بي�ان اينك�ه
قيم�ت كنون�ي ف�والد ب�ه هيچوج�ه قاب�ل قب�ول نيس�ت،
گف�ت :براس�اس برآورده�اي انج�ام گرفت�ه ،قيم�ت ميلگ�رد
در باالتري�ن ن�رخ باي�د كمت�ر از ۱۰ه�زار توم�ان باش�د.

توگو با خانه ملت درباره طرح توسعه و توليد
رضا تقيپورانوري در گف 
پايدار زنجيره فوالد گف��ت :اين طرح در كميس��يون صنايع و معادن
مجلس يازدهم تدوين و تصويب شد و اكنون در نوبت بررسي در صحن
علني مجلس قرار دارد .محور اصلي اين طرح عرضه تمامي محصوالت
زنجيره فوالد در بورس است.
نماينده مردم تهران ،شميرانات ،ري ،اسالمشهر و پرديس در مجلس
شوراي اسالمي تصريح كرد :در سال گذشته نابسامانيهاي موجود در
حوزه فوالد بسيار بود و اين امر موجب تضييع حقوق مصرفكنندگان و
خريداران نهايي شد .اين نماينده مردم در مجلس يازدهم گفت :با توجه
به اينكه توليدكنندگان از حاملهاي انرژي ارزانقيمت مانند برق و آب
ريالي اس��تفاده ميكنند ،قيمت كنوني فوالد به هيچ وجه قابل قبول
نيست و براساس برآوردهاي انجام گرفته ،قيمت ميلگرد در باالترين نرخ
بايد زير  10هزار تومان باشد .عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس
خاطرنشان کرد :پيشبيني ميشود در صورتي كه طرح توسعه و توليد
پايدار زنجيره فوالد بدون تغيير تصويب نهايي شود ،قيمت محصوالت
فوالدي نیز منطقي میشود.
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سیمان منهای داللی و هزینه پاکت
 5هزار تومان میشود

با عرضه منظم سيمان در بورس كاال ،كاهش نرخ بستهبندي
و پايش محصول بعد از معامله در بورس ،بازار سيمان ارزان ثبات پايدار مييابد

نرخ س�يمان بدون هزينه ماليات ،پاكت و حمل
و نق�ل در كارخانه فقط 5هزار تومان اس�ت ،در
اين بين با توجه به پايان يافتن داللي سنتي اين
كاال با عرضه در ب�ورس كاال و همچنين كاهش
هزينه بس�تهبندي ميت�وان امي�دوار بود كه
بهزودي س�يمان در بخش خرده فروشي حتي
به زير20هزار تومان در هر پاكت هم برس�د .در
چنين حالت�ي اگر با س�امانههاي جامع تجارت
و انبارها روند توزيع س�يمان كنترل شود ،بازار
س�يمان در كش�ور ثبات پايدار خواهد داشت.

قيمت ه��ر پاك��ت 50كيلويي س��یمان در بورس
كاال 24هزار تومان و قيمت اي��ن كاال در كارخانه
بدون ماليات ارزش افزوده و هزينه پاكت بين  5تا
6هزارتومان است ،اما قيمت خردهفروشي سيمان
براي مصرف كننده با احتساب هزينه پاكت و حمل و
نقل حدود 35تا 40هزار تومان است كه وزير صمت
قول دادهاست نرخ س��يمان را به محدوده 20هزار
تومان برساند.
اشخاص خبره و مطلع در حوزه سيمان بر اين باورند
كه نرخ 20هزار توماني سيمان براي مصرفكننده
نهايي ميتواند منافع توليد كننده و س��هامداران
شركتهاي سيماني را به خوبي تأمين كند ،اين در
حالي است كه اخيرا ً نيز مشخص شده كه فاطمي
امين ،وزير صمت به مجلس قول دادهاست تا نرخ هر
پاكت سيمان را به محدوده20هزار تومان برساند،
يعني نرخ كنوني خردهفروشي سيمان كه حدود35
تا40هزارتومان است بايد تا محدوده 20هزار تومان
نزول كند.
گزارش 2

بررسيها نشان از آن دارد كه خود سيمان چندان
قيمتي ندارد و اين بستهبندي است كه زمينهساز
افزايش نرخ س��يمان اس��ت از اين رو كارشناسان
اقتصادي به شركتهاي سيماني توصيه ميكنند
روي كاهش هزينه بستهبندي محصول تمركز كنند
كاهش نرخ سيمان به ارقامي به مراتب پايينتر از
نرخي كه وزير صمت قول آنرا به مردم دادهاست،
محقق خواهد شد.
از سال 92تا كنون به واسطه كاهش بودجه حقيقي
عمراني دولت و همچنين ركود ساخت و ساز چرخه
داللي كااليي چون س��يمان تش��ديد ش��د ،با اين
حال اگر همزمان با عرضه س��يمان در بورس كاال،
بس��تهبندي كاغذي پر هزينه اين كاال نيز با هدف
كاهش نرخ تغيير كند ،امكان نزول قيمت سيمان به
ارقامي به مراتب پايينتر از نرخ خردهفروشي  30تا
40هزار تومان وجود دارد.
در اين زمينه عبدالرضا شيخان ،دبير انجمن صنفي
صنعت سيمان كش��ور در برنامه زنده شبكه خبر
گفت:در حال حاض��ر به طور ميانگي��ن هفتهاي
1/3ميليون تن سيمان در بورس كاال عرضه ميشود
كه حدود 1/2ميليون تن آن معامله ميش��ود و در
واقع روند 88ساله عرضه سنتي س��يمان به روند
عرضه از طري��ق بورس و همچنين س��امانه جامع
تجارت و سامانه جامع انبارها تغيير ميكند.
فقط  5شركت نيامدهاند
دبير انجمن صنفي صنعت س��يمان كشور گفت:
االن 77ش��ركت توليد سيمان خاكستري و سفيد
در ب��ورس كاال به عرضه محص��ول ميپردازند كه

از س�ال 92ت�ا كن�ون به
واس�طه كاه�ش بودج�ه
حقيق�ي عمران�ي دولت
و همـچنيـ�ن ركـ�ود
ساختوساز چرخه داللي
كاالي�ي چ�ون س�يمان
تشديد شد ،با اين حال اگر
همزمان با عرضه سيمان
در بورس كاال ،بستهبندي
كاغذي پرهزينه اين كاال
نيز ب�ا هدف كاه�ش نرخ
تغيير كند ،ام�كان نزول
قيمت س�يمان به ارقامي
ب�ه مرات�ب پايينت�ر از
نرخ خردهفروش�ي  30تا
40هزار تومان وجود دارد
10شركت سيمان س��فيد و 67ش��ركت سيمان
خاكس��تري عرضه ميكنند و فقط پنج ش��ركت
هنوز نيامدهاند كه آنها هم به زودي در بورس كاال
پذيرش ميشوند.
ش��يخان افزود :اگر بازار كشش داشته باشد روزانه
تا 2هزارو500تن سيمان در كشور توليد ميشود.
هفته قبل كه سيمان در بورس كاال عرضه و بيش
از يكميليون و 200هزار تن معامله شد از اين رقم
80درصد عرضه با قيمت پايه معامله شد و هر پاكت

50كيلويي 24هزار تومان و قيمت دركارخانه بدون
ماليات ارزشافزوده و ب��دون هزينه پاكت كه بين
 5تا  6هزار تومان محاس��به میش��ود و همچنين
بدون هزينه حملونقل فروخته شد و با اين حساب
ب��راي مصرفكننده باي��د هر پاكت س��يمان بين
 35ت��ا  40هزار توم��ان به فروش برس��د ،اما براي
كس��انيكه تقاضاي زيادي دارند ،مث� ً
لا دو تريلي
سيمان ميخواهند ارزانتر خود بود.
هشدار صمت به توليد كنندگان سيمان
دبير انجمن صنفي صنعت س��يمان كشور عنوان
ك��رد :وزارت صمت در نامه خود آورده اس��ت ،اگر
كسي سيمان توليدي را در بورس كاال ارائه نكند،
مجبور است به قيمت سازمان حمايت يعني قيمت
كمتر به فروش برساند ،بنابراين شركتهاي توليدي
سيمان براي منافع خود سيمان توليدي را در بورس
كاال ارائه ميكنند و اين زمينهاي براي ترغيب آنها
به حضور در بورس كاال است.
ش��يخان ادام��ه داد :دولت تالش ميكن��د منافع
توليدكننده تأمين و عرضه و تقاضاي سيمان شفاف
شود و اگر برق و سوخت كارخانههاي سيمان تأمين
شود ،توليد هم پايدار خواهد بود ،از طرفي به زودي
زمستان ميرسد و سوخت مازوت جايگزين سوخت
گاز ميشود.
عرضه منظم سيمان در بورس
در اين برنامه همچنين سيدجواد جهرمي ،معاون
عملي��ات و نظارت ب��ورس كاال گفت :در س��مت
خريداران هم تاكنون 5هزارو100مشتري سيمان
داراي كد بورس��ي و همچنين 10هزار كدبورسي
حقيقي براي خريد س��يمان در نظر گرفته ش��ده
است.
معاون عمليات و نظارت ب��ورس كاال تصریح کرد:
حجم عرضه سيمان هفتهاي 1/5ميليون تن بوده
اس��ت كه حجم معامالت به 1/3ميليون رسيده و
قيمت سيمان براساس مكانيسم عرضه و تقاضا در
بورس كاال كشف ميشود.
معاون عمليات و نظارت بورس كاال همچنين اظهار
داش��ت :اگر هفتهاي 1/2ميليون تن س��يمان در
بورس كاال بهطور منظم عرضه شود نياز كل كشور
تأمين ميشود.
رصد سيمان بعد از معامله
جهرمي عنوان كرد :اگر عرضه سيمان منظم باشد
وزارت صنعت هم س��امانه جامع تجارت و سامانه
جامع انبارها را در نظر میگیرد تا بر توزيع سيمان
نظارت شود كه سيمان به كجاها ميرود .بايد هم
زنجيره عرضه سيمان را تكميل كنيم و هم طرف
تقاضا را گسترش دهيم .تاكنون 10هزار كد بورسي
براي خريداران سيمان صادر شدهاست.
برخي از كارشناس��ان اقتصادي معتقدند با اتمام
دوره عرضه سنتي سيمان در بازار برخي از دالالن
قصد دارند زهر خود را به بورس كاال بريزند و امكان
دارد دالالن با افزايش تقاضا بخواهند نرخ سيمان
در بورس كاال را دستكاري كنند كه قرار است هم
معامالت پايش و هم اينكه بعد از انجام معامله محل
مصرف يا عرضه خرد سيمان رصد شود.

بورس در هفتهاي كه گذشت

كاهش 23درصدي ميانگين ارزش معامالت خرد بورس
ب�ازار س�هام در هفت�ه گذش�ته روزه�اي
پرنوساني را پشت س�ر گذاشت تا در نهايت
با افزايش ش�اخص كل بورس ،س�هامداران
منتظ�ر هفتهه�اي آين�ده بمانن�د .كاهش
ارزش ميانگي�ن كل معاملات و كاه�ش
ارزش ميانگين معامالت خ�رد در اين هفته
برخ�ي از اهالي ب�ازار را نگران كرده اس�ت.

به گزارش فارس ،بورس در هفتهای که گذشت
مانند هفتههاي گذش��ته روند صعودي خود را
ادامه داد ،اما در اين هفته نكتهاي كه نسبت به
هفتههاي قبل توجه سهامداران و كارشناسان
را به خود جلب كرد ،پيشي گرفتن شاخص كل
هموزن از شاخص كل بورس بود ،البته نوسان
بازار سرمايه در اين هفته بيشتر از هفتههاي قبل
بود كه همين مسئله نگرانيهايي را براي اهالي
بورس ايجاد كرده است.
در اين هفته بازار س��رمايه برخالف هفتههاي
گذش��ته با رون��د ورود پول همراه ب��ود ،اما در
همي��ن هفت��ه كاه��ش ارزش ميانگي��ن كل
معام�لات و كاه��ش ارزش ميانگين معامالت
خرد در بورس اتفاق افتاده است .همه اين عالئم
نشان ميدهد بازار سرمايه همچنان در مقاومت
شاخص كل و ش��اخص كل هموزن دست و پا
ميزند و براي خروج از اين محدوده مقاومتي
برخي سهامداران و شركتهاي حقوقي تغيير
رويه دادهاند.
رشد  5هزار واحدي شاخص كل
در هفته گذشته ش��اخص كل بورس پايتخت
رش��د 5هزار واحدي را تجربه كرد .در حالي كه
ش��اخص كل در اولين روز هفته رشد  20هزار
واحدي داش��ت ،اما در پايان هفته نس��بت به
آخرين روز كاري هفته قب��ل تنها  5هزار واحد
باالتر ايستاد.

شاخص كل در هفته گذشته در نهايت با رشد
 0/4درصدي روي عدد ی��ک ميليون و 526
هزار واحدي ايستاد .اين مسئله نشان ميدهد
هنوز شاخص كل بورس نتوانسته از مقاومت
محدوده یک ميلي��ون و  530ت��ا  540هزار
واحدي عبور كند.
در هفته اخير شاخص كل هموزن نيز رشد كرد
كه رشد آن بيش از شاخص كل بود .شاخص كل
هموزن در پايان هفته نس��بت به هفته پيشين
10هزار و  723واحد باالتر ايستاد و به رقم 466
هزار و  95واحد رسيد.
شاخص كل هموزن در هفته گذشته توانست
بازدهي مثبت  36/2درص��دي را ثبت كند.
رشد ش��اخص كل هموزن به دليل استقبال
سهامداران از سهمهاي كوچك بازار كه طي
هفتههاي گذش��ته رش��د كمتري داشتند،

اتفاق افتاده است.
كاهش ميانگين هفتگي ارزش معامالت
در هفته گذشته كمترين رقم ارزش معامالت
كل در روز چهارش��نبه بود كه ارزشي معادل
 14ه��زار و  423ميلي��ارد تومان داش��ت و
باالتري��ن رقم هفت��ه ،روز يكش��نبه محقق
شد كه به رقم  26هزار و  425ميليارد تومان
بالغ ش��د .ميانگين ارزش معامالت كل هفته
21هزار و  291تومان بود كه نس��بت به رقم
23هزار و  136ميلياردي هفته قبل از آن ،افت
7درصدي داشته است.
ارزش ميانگين معامالت خرد نيز در هفته دوم
ش��هريور 9 ،هزار و  137ميليارد تومان بود كه
نس��بت به رقم  11هزار و  900ميلياردي هفته
پيش از آن افت  23درصدي را تجربه كرده است.
باالترين رقم هفته  10هزار و  650ميليارد تومان

بود كه در روز دوشنبه ثبت شد و پايينترين رقم
نيز به روز چهارش��نبه برميگردد كه  7هزار و
 101ميليارد تومان بود.
كاهش  24درصدي صفهاي خريد
ميانگين ارزش صفهاي فروش در هفته اخير
76ميليارد تومان بود كه از ميانگين هفت ه پيشين
 59ميليارد تومان كمتر بود و افت  88درصدي
داشته است .باالترين ميزان صفهاي فروش در
روز سهش��نبه با رقم  126ميليارد تومان ثبت
شد و پايينترين رقم نيز روزشنبه با  6ميليارد
تومان بوده است.
ميانگين ارزش صفه��اي خريد در هفته اخير
701ميلي��ارد تومان بود ك��ه از ميانگين هفته
گذش��ته  227ميليارد تومان ،يعني  24درصد
كمتر بود .باالترين رقم هفته هزار و  85ميليارد
تومان بود ك��ه در روز يكش��نبه ثبت ش��د و
پايينترين رقم به روز چهارشنبه برميگردد كه
 354ميليارد تومان بود.
بازار سرمايه در سه روز ابتدايي هفته شاهد ورود
پول حقيقي به ميزان  760ميليارد تومان بوده
اس��ت ،اما در دو روز پاياني هفت��ه ارزش تغيير
مالكيت حقوقي به حقيقي بازار به ميزان 332
ميليارد تومان منفي شد .در مجموع كل هفته
 428ميليارد تومان پول حقيقي به بورس وارد
شد .ميانگين ورود پول حقيقي در هفته گذشته
 85ميليارد تومان بود.
كارشناسان بازار سرمايه معتقدند شاخص كل و
نمادهاي بزرگ و شاخصساز بازار سرمايه از نظر
زماني نياز به اصالح قيمتي و اس��تراحت دارند
تا بتوانند دوباره به س��مت اعداد باالتر حركت
كنند .در هفتههاي آينده نيز بايد ش��اهد رشد
بيشتر شاخص كل هموزن از شاخص كل بازار
سرمايه باشيم.

تالش براي حذف دالل بازي
در مصالح ساختماني

وزي�ر راه و شهرس�ازي گفت :تالش ما بر اين اس�ت ك�ه فروش و
عرضه مصالح س�اختماني براي س�اخت مس�كن از طريق داللي
نباشد و خريد به صورت مس�تقيم از طريق كارخانه صورت گيرد.

به گزارش مهر ،رستم قاسمي با اش��اره به اينكه در شهر طبس دو
قطعه جديد براي الحاق به ش��هر تعيين شدهاست ،گفت :در مورد
اينكه برخي مردم ميگويند تعدادي از ش��ركتها در وس��ط شهر
طبس زمينهاي خوب��ي را گرفتند پيگيري ك��رده و چرايي آن را
بررسي ميكنيم.
قاسمي با اشاره به اينكه در طبس مشكل زمين نداريم ،افزود :به دنبال
الحاق قطعات ديگري براي شهر طبس نيز هستيم .وي با تأكيد بر اينكه
تالش ما بر اين اس��ت كه فروش و عرضه مصالح س��اختماني از طريق
داللي نباشد و خريد به صورت مستقيم از طريق كارخانه صورت گيرد،
گفت :با خريد مس��تقيم مصالح از كارخانه قيمت مس��كن براي مردم
كاهش مييابد.
وزير راه و شهرس��ازي با اشاره به اينكه براي س��رعت گرفتن كارها در
بخش مسكن ساخت برخي واحدها را خود مردم و برخي را بنياد مسكن
بر عهده ميگيرد ،اف��زود :با قانون جديد جهش و رونق مس��كن وام و
كمكهاي خوبي به مردم در حوزه مسكن ارائه خواهد شد.
قاسمي گفت :خواست و اولويت و نگاه ما اين است كه مردم و شهروندان
دغدغه در خصوص مسكن خود نداشته باشند .برخي از درخواستهاي
مردم در اين جمع چون واكسن كارگران معادن در حوزه اختيارات و
وظايف من نيست ،اما حتماً به مديران متولي در دولت براي پيگيري
منتقل خواهم كرد.
....................................................................................................................

مردم بايد با صنعت برق همكاري كنيد

س�خنگوي صنعت ب�رق با بي�ان اينك�ه بي�ش از ۷۰درص�د نياز
ب�رق صناي�ع ف�والد و س�يمان در روز تأمي�ن ميش�ود ،گف�ت:
همچن�ان هم�كاري صنايع عم�ده با صنع�ت برق الزامي اس�ت.

مصطفي رجبي مشهدي در گفتوگو با تسنيم اظهار داشت :مشكالت
تأمين برق كش��ور با توجه به كاهش محسوس دماي هوا كمتر از قبل
ش��ده اس��ت .در بخش صنعت محدوديتها كاهش يافته و در بخش
خانگي در هفتهاي كه گذشت ،غير از يك مورد كه مربوط به حادثه بوده،
خاموشي نداشتيم .سخنگوي صنعت برق تصريح كرد :درحال حاضر
وضع تأمين برق كشور نسبت به هفتههاي قبل بهتر است ،اما همچنان
نيازمند همكاري مردم در مصرف برق هستيم و همكاري صنايع عمده
با صنعت برق در ساعات اوج بار الزامي است.
وي ادامه داد :صنايع سيمان و فوالد در شيفت شبانه بدون محدوديت
برق مورد نيازشان تأمين ميشود و در طول روز نيز بيش از 70درصد نياز
برق آنها تأمين ميشود و طبق ميزان مصرف برق ،طبق پروتكلهايي
كه داريم ،با ما همكاري ميكنند.
....................................................................................................................

حمله بيسابقه چين به بازار نفت

چين در ي�ك اق�دام بيس�ابقه در ب�ازار جهان�ي نف�ت مداخله
كرد و ذخاي�ر خ�ود را ب�راي اولين ب�ار با ه�دف كاه�ش قيمت
اي�ن محص�ول اس�تراتژيك ،ب�ه ف�روش رساند هاس�ت.

به گزارش خبرگزاري تسنيم ،اين اقدام در پي افزايش هزينههاي انرژي
در چين ،نه تنها براي نفت بلكه براي زغال سنگ و گاز طبيعي و كمبود
برق در برخي استانها كه برخي از كارخانهها را مجبور به كاهش توليد
كرده ،صورت گرفتهاست.
بر اساس اين گزارش ،تورم در چين نيز به سرعت در حال افزايش است
و اين موضوع يك دردسر سياسي براي پكن است .قيمت نفت نيز افت
كرد .اداره ملي غذا و ذخاير استراتژيك چين پنجشنبه شب در بيانيهاي
اعالم كرد كه اين كشور از ذخاير عظيم نفت خود براي «كاهش فشار
افزايش قيمت مواد اوليه» استفاده كرده است.
اين اداره جزئيات بيشتري ارائه نكرد ،اما منابع آگاه اعالم كردند كه اين
بيانيه به ميليونها بشكه نفت كه دولت در اواسط ماه ژوئيه براي فروش
ارائه كردهاس��ت ،اش��اره ميكند .به گفته آژانس ذخيرهسازي چين،
گردش «عادي» نفت خام در ذخاير دولتي اين كش��ور «يك راه مهم
براي ايفاي نقش ذخاير در ايجاد تعادل در بازار است» و نشان ميدهد
كه ممكن است به فروش بش��كههاي نفت خود ادامه دهد .اين آژانس
همچنين گفت كه عرض��ه «نفت خام ذخيره ملي» به ب��ازار از طريق
مزايده «عرضه و تقاضاي بازار داخلي را بهتر تثبيت ميكند».
چين بزرگترين واردكننده نفت در جهان اس��ت و در دهه گذش��ته
ذخيره عظيمي از اين كاالي استراتژيك را ايجاد كردهاست .اين ذخيره
با ذخاير استراتژيك نفت موسوم به  ،SPRكه در اياالت متحده و اروپا
نگهداري ميش��ود و فقط هنگام قطع ش��دن عرضه و جنگ استفاده
ميشود ،متفاوت است .با اين حال ،چين اعالم كردهاست كه مايل است
از ذخاير خود براي تأثيرگذاري بر بازار استفاده كند.
....................................................................................................................

راستيآزمايي تأمين مالي 900هزار
ميلياردتوماني بانكها

ب�ر اس�اس اعلام بان�ك مرك�زي ،تس�هيالت پرداخت�ي
بانكه�ا ط�ي پن�ج ماه�ه ابت�دای س�ال  1400ب�ه بخشه�اي
اقتص�ادي 900ه�زار ميلي�ارد توم�ان اس�ت ك�ه در مقايس�ه با
دوره مش�ابه س�ال قب�ل 51/3درص�د افزاي�ش داش�ته اس�ت.

بانك مركزي ،تس��هيالت پرداخت��ي بانكها طي پنج ماه��ه ابتداي
س��ال جاري را بالغ بر 900هزار ميليارد تومان گزارش كرده اس��ت،
البته به اعتقاد كارشناس��ان بخش زيادي از اين تس��هيالت نوسازي
تس��هيالت قديمي بين بانك و بده��كاران بانكي ميباش��د و نياز به
صحتسنجي دارد .سهم تسهيالت پرداختي در قالب سرمايه در گردش
در تمامی بخشهاي اقتصادي طي پنج ماهه ابتداي سال جاري مبلغ
6103/6هزار ميليارد ريال معادل 67/8درصد كل تسهيالت پرداختي
است .سهم تسهيالت پرداختي بابت تأمين سرمايه در گردش بخش
صنعت و معدن در پنج ماهه ابتداي سال جاري معادل 2191/8هزار
ميليارد ريال بوده اس��ت كه حاكي از تخصي��ص 35/9درصد از منابع
تخصيص يافته به سرمايه در گردش تمامی بخشهاي اقتصادي (مبلغ
6103/6هزارميليارد ريال) است.
مالحظه ميش��ود از 2755/6هزارميليارد ريال تس��هيالت پرداختي
در بخش صنعت و معدن معادل 79/5درصد آن (مبلغ 2191/8هزار
ميليارد ريال) در تأمين س��رمايه در گردش پرداخت ش��ده كه بيانگر
توجه و اولويتدهي به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانكها در
سال جاري است.

