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شاخص كل بورس 
اوراق بهادار تهران   خبر

رش�د  ب�ا  دي�روز  معام�ات  پاي�ان  در 
هزارو346واحدي همراه شد. 

به گزارش فارس، بورس اوراق بهادار تهران در 
يك روند نوساني قرار گرفت، به گونه اي كه از 
ابتداي شروع معامالت تا ميانه معامالت رو به 
ريزش بود و پس از آن رو به رشد قرار گرفت، 
به گونه اي كه در پايان معامالت شاخص كل 
با افزايش هزارو347واحدی نس��بت به روز 
قبل به رقم يك ميلي��ون و 502 هزار و 979 

واحد رسيد. 

همچنين ش��اخص كل با معيار هم وزن با رشد 
هزارو159 واحدی به رقم 418 هزارو362 واحد 
رس��يد. ارزش بازار در بورس تهران كه ناشي از 
ارزش شركت هاي حاضر در بورس تهران است، 
ديروز به ب��االي 5 ميلي��ون و 928 هزار ميليارد 

تومان رسيد. 
در فراب��ورس اي��ران ديروز ش��اخص كل رو به 
كاهش نهاد، به گونه اي ك��ه در پايان معامالت 
با 13واحد كاهش به رقم 20 هزار و 195 واحد 
رسيد. همچنين ارزش بازار اول ودوم فرابورس 
ايران به بيش از يك ميليون و 124 هزار ميليارد 

تومان رسيد.

رشد 1346واحدي شاخص بورس تهران

مصرف نان بيشتر شد
در ح�ال حاضر نان در س�طح كش�ور كيلوي�ي 4هزار ت�ا 6هزار 
توم�ان عرض�ه مي ش�ود، ام�ا كم كيفيت تري�ن برن�ج خارج�ي 
كيلوي�ي 3۵ ه�زار توم�ان، برن�ج ايران�ي 100 ه�زار توم�ان 
بنابراي�ن  دارد،  قيم�ت  توم�ان  1۵ ه�زار  و س�يب زميني 
طبيع�ي اس�ت ك�ه فش�ار مص�رف روي نانوايي ه�ا باش�د.

دبيركل خانه صنعت، مع��دن و تجارت اي��ران از افزايش مصرف نان 
در كشور به دليل افزايش قيمت س��اير كاالها خبر داد و گفت: به نظر 
مي رسد بخشي از فشار خوراك دام هم به نان منتقل شده، چون جو 
كيلويي 2هزار تومان اما نان كيلويي 4هزار تومان است. اوايل امسال 
قيمت گندم و آرد صنف و صنعت آزاد شد و در پي آن قيمت محصوالت 
آردي از جمله ماكاروني و ن��ان فانتزي افزايش ياف��ت اما قيمت آرد 
نانوايان س��نتي تغييري نكرد و همين موضوع س��بب افزايش تمايل 

نانوايان سنتي به فروش آرد به واحدهاي صنعتي شده است. 
در اين رابطه محمدرضا مرتضوي به ايسنا گفت: به دليل تفاوت فاحش 
قيمت آرد نانوايان سنتي با آرد صنعتي كه اخيراً بيشتر هم شده هميشه 
بحث ورود آرد نانوايان ب��ه بخش هاي صنعتي مثل قنادي مطرح بوده 
است. در حال حاضر قيمت آرد صنعتي 16برابر قيمت آرد نانوايان است، 
بنابراين ممكن است اين تفاوت قيمت انگيزه بيشتري براي فروش آرد 
نانوايان به بخش هاي صنعتي ايجاد كرده باشد، البته مشاهدات ميداني 
نشان مي دهد نانوايان آردي را كه دريافت مي كنند مي پزند، اما من يك 

مدير صنعتي هستم نه نهاد نظارتي!
وي با بيان اينك��ه نانوايان تحت فش��ار افزايش هزينه ها ق��رار دارند، 
تصريح كرد: در حال حاضر بيشترين هزينه نانوايي ها نزديك 70درصد 
مربوط به هزينه هاي نيروي كار است و سهم نرخ آرد در اين هزينه ها 

كم است.
    احتمال مصرف نان به جاي خوراك دام

دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت ايران با بيان اينكه مش��اهدات 
ميداني حاكي از افزايش مصرف نان در كش��ور اس��ت، تصريح كرد: 
دليل اين وضعيت افزايش قيمت س��اير كاالهاس��ت. در حال حاضر 
نان در س��طح كش��ور كيلويي 4هزار تا 6هزار تومان عرضه مي شود، 
اما كم كيفيت ترين برنج خارجي كيلويي 35 هزار تومان، برنج ايراني 
100 هزار تومان و س��يب زميني 15 هزار تومان قيمت دارد، بنابراين 
طبيعي است كه فش��ار مصرف روي نانوايي ها باشد. مرتضوي با بيان 
اينكه اگر قرار باش��د مردم پول ثابتي براي خريد نان پرداخت كنند، 
فقط دو راه وجود دارد، گفت: يا دول��ت بايد مابه التفاوت قيمت آرد را 
پرداخت كند يا آرد را به صورت مجاني به نانواها عرضه كند كه راه اول 
را انتخاب كرده است ولی اگر قرار باشد در سال هاي آينده قيمت گندم 
افزايش يابد، اما دوباره از طرف دولت قيمت نان متناسب با آن تغيير 

نكند، همين مشكالت تكرار مي شود.
وي افزود: به عبارت دقيق تر دولت قرار اس��ت بخش��ي از هزينه هاي 
نانوايي ها را پرداخت كند. اگر در سال هاي آينده اين هزينه ها افزايش 
يابد و دولت توان پرداخت آن را داش��ته باش��د، اين ط��رح ادامه پيدا 
مي كند. مرتضوي با بيان اينكه يك مثال اشتباه در اقتصاد ايران سامانه 
بازارگاه اس��ت كه در نهايت مشخص شد منجر به فس��اد شده است، 
تصريح كرد: شخص اول وزارتخانه در اين پرونده مقصر است. درست 
زماني كه قرار بود تحولي در نظام دامداري و مرغداري كشور ايجاد شود، 
يك ميليون تن كااليي كه اصاًل وجود نداش��ته، بدون اينكه خريداري 
شده باشد، با همكاري يك شركت خلق الساعه كه نصف سهام خود را 
به شركت تعاوني روستايي هبه كرده، در سامانه عرضه كرده است. در 
اين فساد يك ماه است پول دامدار و مرغدار را گرفته اند، اما اصاًل كااليي 

خريداري نشده كه به آنها عرضه شود.
دبيركل خانه صنعت، مع��دن و تجارت تصريح ك��رد: يك ميليون تن 
كااليي كه وجود ندارد، بدون ثبت سفارش، كشتي و كوتاژ براي فروش 
گذاشته شده است و بعد هم وزارتخانه به بانك مركزي نامه داده كه براي 
كااليي كه وجود ندارد، ارز هم دريافت كند. مقامات اطالعاتي و امنيتي 
كه در نانوايي ها صف مي كشند و تراكنش  آنها را كنترل مي كنند، اين 

تخلف آشكار و گسترده را بررسي كنند.
........................................................................................................................

 كشف انبار احتكار گندم 
به ارزش ۵۵۵ ميليارد تومان

طي بازرس�ي های بازرس�ان وزارت جهاد كش�اورزي در اس�تان 
اصفهان و ب�ا گزارش ه�ای واصل�ه در هفت�ه گذش�ته از احتكار 
گندم، ب�ا همكاري س�ازمان اطاع�ات س�پاه با ي�ك ابراحتكار 
مواج�ه ش�ديم. در ي�ك انب�ار ۵0 ه�زار ت�ن گن�دم احت�كار 
ش�ده بود كه ارزش ريال�ي پرونده آن ك�ه به س�ازمان تعزيرات 
حكومت�ي ارج�اع ش�ده، نزدي�ك ۵۵۵ ميلي�ارد تومان اس�ت. 
به گزارش پاي��گاه اطالع رس��اني وزارت جهاد كش��اورزي، مس��عود 
امراللهي، مديركل دفتر بازرس��ي و نظارت بر كاالهاي اساسي وزارت 
جهاد كشاورزي در رابطه با كشف گندم احتكارشده در استان اصفهان 
اظهار كرد: در يك انبار 50 هزار تن گندم احتكار ش��ده بود كه ارزش 
ريالي پرونده آن كه به سازمان تعزيرات حكومتي ارجاع شده نزديك 

555 ميليارد تومان است. 
وي با بيان اينكه محتكران قوت مردم را هدف قرار داده اند، تصريح كرد: 
بازرسان ما در سراسر كشور با همكاري بازرسان بسيج و دستگاه هاي 

اطالعاتي به صورت شبانه روزي در حال فعاليت هستند. 
امراللهي تأكيد كرد: اگر يك كارخانه يا توليدي كااليي را احتكار كند، 
بازرسان وزارت جهاد كشاورزي بدون هيچ مماش��اتی با آنها برخورد 
خواهند كرد و اشد مجازات را براي محتكران كاالهاي اساسي وابسته 

به دولت و بخش خصوصي اجرا خواهيم كرد. 

هر چند ش�ايد ادعا شود رش�د 39 درصدي 
حجم نقدينگي براي س�ال1400 رشد بااليي 
اس�ت اما همين كه اين رش�د از سال 1399 
اندكي كمتر و در اين سال نيز به روايت بانك 
مركزي 4/4درصد بوده به اين معني است كه 
دولت س�يزدهم موفق شده است هم جلوي 
ش�تاب گيري نقدينگي را بگيرد و هم اينكه 
اندكي آن را كاهش دهد و در عين حال بخش 
بيشتري از نقدينگي را به كانال توليد هدايت 
كند، از اين رو اميد است اين رخداد مقدمه اي 
باشد بر انضباط بخشي به ساختار مالي و حوزه 
توليدي و واقعي اقتصاد ايران كه توسط تيم 
اقتصادي دولت سيزدهم رقم خورده است. 
همانطور ك��ه مي دانيم تحريم ه��اي ظالمانه 
وضع شده از سوي امريكا در حوزه صادرات نفت 
و بانك مركزي دسترس��ي ايران به درآمدهاي 
ارزي حاصل از ص��ادرات نفت را در 12س��ال 
گذشته محدود كرد، خزانه داري امريكا با علم 
به اينكه بودجه ايران وابس��ته ب��ه درآمدهاي 
ناشي از صادرات نفت اس��ت، تحريم هاي فوق 

را وضع كرد. 
هر چند در اين سال ها تحريم ها به شكل طبيعي 
چالش هايي را در اقتصاد ايران پديد آورد اما روند 
اقتصادي با هر فراز و نشيبي كه بود به مسير خود 
ادامه داد. بي شك كاهش سرانه درآمد خانوار به 
دليل كاهش ارزش پول ملي و رشد تورم در اين 
سال ها اقتصاد اش��خاص را با مشكالتي مواجه 
كرده اس��ت، اما عالئمي در اقتصاد ايران ظهور 
و بروز كرده كه نويدبخش ايجاد تغييرات مثبت 
در اقتصاد كالن است و بالطبع مي تواند به زودي 

خود را در حوزه اقتصاد خرد نشان دهد. 
توقف و كاهش اندك رش��د حجم نقدينگي در 
كنار بهبود رشد اقتصاد ايران كه از سال گذشته 
رقم خورده از جمله رخدادهايي اس��ت كه در 
صورت تداوم مي تواند كم كم آثار محسوس خود 

را به نمايش بگذارد. 
شتاب رشد نقدينگي كه در سال1399 بيش از 
40 درصد بود در سال گذشته با افت يك درصدي 
به 39درصد رسيد، رشد حجم نقدينگي در سال 
گذشته نيز نسبت به سال1399، روند كاهشي 
داشته است، به گونه اي كه از رشد 40/6درصدي 
در سال1399 به رقم 39 درصدي در سال1400 

كاهش يافته است. 
جديدترين گزارش بانك مرك��زي از آمارهاي 
اقتصادي اس��فندماه1400 بيانگر تداوم روند 
كاهشي نرخ رش��د نقدينگي براي پنجمين ماه 

متوالي است. 
بررسي آمار منتشرش��ده پيرامون متغيرهاي 
پولي در آخرين ماه س��ال گذش��ته، نش��ان 
مي ده��د حج��م نقدينگ��ي در پايان س��ال 
گذشته، به48324/4هزار ميليارد ريال رسيده 
است. اين در حالي اس��ت كه نرخ رشد حجم 
نقدينگي در اسفندماه1400 در شرايطي به 
رقم 39 درصد رسيده كه اين نرخ از باالترين 
س��طح خود در مهرماه يعني 42/8درصد، در 
ماه هاي بعد رون��د نزولي را به ثبت رس��انده 
است، به گونه اي كه در آبان ماه 42 درصد، در 
آذر41/4درصد، در دي 39/8 درصد و در بهمن 
ماه نيز به رقم 39/7درصد رسيده بود، بنابراين 
روند بيان شده نشان دهنده تداوم روند كاهشي 
اين نرخ براي پنجمين ماه متوالي اس��ت. در 
مجموع رشد حجم نقدينگي در سال گذشته 
نسبت به سال1399، روند كاهشي داشته، به 
گونه اي كه از رقم 40/6درصدي رش��د حجم 
نقدينگي در س��ال1399 به رقم 39 درصدي 
رش��د حجم نقدينگي در سال1400 كاهش 

يافته است. 
  وضعيت نقدينگي بر حسب عوامل مؤثر 

بر عرضه
جزئيات منتشرشده نشان مي دهد در اسفندماه 
سال گذشته، خالص دارايي هاي خارجي سيستم 
بانكي ب��ه رق��م 8هزارو438 هزار ميليارد ريال 
رسيده است كه نشان از رش��د 43/6درصدي 
در پايان س��ال قبل دارد. از سوي ديگر خالص 
دارايي هاي خارجي بانك مركزي در اسفندماه 
س��ال گذش��ته ب��ا رش��د 20/8درص��دي در 
س��ال1400، به رقم 5هزارو682 هزار ميليارد 

ريال رسيده است. 
همچني��ن خال��ص دارايي ه��اي خارج��ي 
بانك ه��ا و مؤسس��ات اعتب��اري ب��ه رق��م 
2هزارو756 هزار ميلي��ارد ريال در پايان س��ال 
قبل رسيده كه بيانگر افزايش 134/8 درصدي 

در 12ماهه سال1400 است. 
در بخش خال��ص دارايي داخلي نيز مش��اهده 

مي ش��ود ك��ه در س��ومين م��اه زمس��تان 
س��ال قب��ل خال��ص داراي��ي داخلي ب��ه رقم 
39886/4هزار ميلي��ارد ري��ال رس��يده ك��ه 
نشان دهنده رش��د 38/1درصدي در سال قبل 

است. 
  وضعيت پايه پولي در اسفند1400

تغييرات پايه پولي در آخرين ماه س��ال1400 
نشان از رش��د 31/6درصدي پايه پولي در سال 
گذشته و رسيدن به رقم 6039/7هزار ميليارد 
ريال دارد، اين در حالي است كه رشد اين متغير 
در تيرماه س��ال گذش��ته و در آخرين ماه هاي 
كاري دولت دوازدهم به باالترين رقم خود يعني 
42/6درصد نيز رس��يده بود كه با شروع به كار 
دولت سيزدهم و با اتخاذ سياست عدم استقراض 
از بانك مركزي روند كاهشي را در پيش گرفته 

است. 
همچنين با توجه به پايان فعاليت دولت دوازدهم 
در مردادماه سال گذشته و ثبت رشد پايه پولي 
مردادماه س��ال قب��ل در س��طح 42/1درصد، 
مي توان نتيجه گرفت كه با آغ��از به كار دولت 
جديد، روند كاهشي رشد پايه پولي آغاز شد تا در 
نهايت، افت 10/5واحد درصد تغييرات پايه پولي 
را تا پايان سال قبل شاهد باشيم، به بيان ديگر 
آهنگ رشد پايه پولي در نيمه دوم سال1400 

روند كاهشي داشته است. 
  بدهي خارجي ايران كم شد

بده��ي خارج��ي اي��ران در اس��فند1400 با 
كاهش نسبت به س��ال 99، به رقم 8ميليارد و 

675ميليون دالر رسيده است. 
بدهي خارج��ي مجموعه تعهدات ايجادش��ده 
در نتيجه گشايش اعتبار اس��نادي تسهيالت 
دريافتي از بانك جهاني و س��اير س��ازمان ها و 

نهاده��اي بين المللي و همچني��ن تأمين مالي 
پروژه ها از طري��ق فاينانس، پيش فروش نفت و 

اوراق قرضه بين المللي را در بر مي گيرد. 
   دالي�ل كاه�ش ش�تاب رش�د حج�م 

نقدينگي از زبان رئيس كل بانك مركزي
رئيس كل بانك مركزي در تشريح داليل كاهش 
رشد نقدينگي در سال جاري گفت: در ساليان 
گذش��ته طبق قان��ون بودجه هر س��ال، دولت 
تنخواهي را از بانك مرك��زي دريافت مي كرده 
است، امسال خوشبختانه اين تنخواه را در اختيار 
دولت قرار نداديم و اين هم يكي از عواملي است 

كه باعث شده رشد نقدينگي كاهش يابد. 
صالح آبادي تصريح كرد: اواخر س��ال گذش��ته 
حجم اوراقي كه در س��بد بانك مركزي بوده- 
اوراق دولتي- 95 هزار ميليارد تومان بوده و در 
حال حاضر اين رقم ب��ه 75 هزار ميليارد تومان 
كاه��ش يافته، يعن��ي ح��دود 20 هزار ميليارد 
تومان حجم اوراق دولتي در بازار فروخته شده 
اس��ت. همچنين موضوع ديگر، اضافه برداشت 
بانك هاست كه سال گذشته افزايش يافته بود، 
ولي نسبت به سال گذشته نصف شده و بدهي 

بانك ها به بانك مركزي كاهش يافته است. 
وي در پايان گفت: حدود 7 هزار ميليارد تومان، 
بانك مركزي اوراق دولتي داشت كه متعلق به 
بانك مركزي ب��ود و آن را بانك مركزي در بازار 
فروخته اس��ت. مجموعه اين عوامل باعث شده 
است نرخ رشد نقدينگي در فروردين ماه نسبت 

به پايان سال گذشته كاهش يابد. 
   رون�د رو ب�ه بهب�ود اقتص�اد ب�ه رغم 

تحريم ها
از سوي ديگر چندي پيش نيز بانك مركزي خبر 
داد رشد اقتصادي كشور )به قيمت هاي ثابت سال 
1395( در سال1400 به عدد 4/4درصد رسيد. 
تحقق رشد اقتصادي 4/4درصدي در سال1400 
در امتداد رشد اقتصادي 4/1درصدي سال 1399، 
حكايت از روند رو به بهبود فعاليت هاي اقتصادي 
در كشور به رغم تداوم تحريم هاي اقتصادي دارد. 
بر اساس محاسبات مقدماتي اداره حساب هاي 
اقتص��ادي اين بان��ك، توليد ناخال��ص داخلي 
به قيمت پاي��ه )و ب��ه قيمت هاي ثابت س��ال 
1395( در س��ه ماه��ه چهارم س��ال1400 به 
رق��م 3417/1هزار ميلي��ارد ريال رس��يد كه 
 نسبت به س��ه ماهه چهارم س��ال1399، رشد

 5/7درصدي را نش��ان مي دهد. همچنين رشد 
اقتصادي بدون نفت ط��ي دوره مذكور معادل 
6/3درصد بود كه حكايت از محوريت بخش هاي 
اقتص��ادي غيرنفتي در تحقق رش��د اقتصادي 

سه ماهه چهارم سال1400 دارد. 
 به لحاظ وضعيت س��رمايه گذاري نيز در س��ه 
ماهه چهارم سال1400 »تشكيل سرمايه ثابت 
ناخالص« از نرخ  رشد 14/4درصدي نسبت به 
دوره مشابه س��ال قبل از آن برخوردار شد كه 
اين ميزان رش��د حاصل عملكرد رش��د مثبت 
تشكيل سرمايه در هر دو بخش »ماشين آالت« 
و »س��اختمان« ب��ه ترتي��ب مع��ادل 15/1 و 

13/5درصد است. 
در مجموع عملكرد توليد ناخالص داخلي كشور 
در س��ال1400 »با احتس��اب نفت« و »بدون 
احتساب نفت« به قيمت هاي ثابت سال1395 
به ترتيب به 14571/4 و 13415/1هزار ميليارد 
ريال رسيد كه نس��بت به س��ال قبل از آن به 
ترتيب ب��ا افزاي��ش 4/4 و 3/9درصدي همراه 

بوده است. 
تحق��ق رش��د اقتص��ادي 4/4درص��دي در 
س��ال1400 در امت��داد رش��د اقتص��ادي 
4/1درصدي س��ال 1399، حكايت از روند رو 
به بهبود فعاليت هاي اقتصادي در كشور به رغم 

تداوم تحريم هاي اقتصادي دارد.

سازمان آگهي هاي  روزنامه جوان 
تلفني آگهي مي پذيرد 

884984۵8

 »شرخرها« دردسر جديد 
براي مستأجرها!

كارشناس�ان اقتص�ادي معتقدن�د ت�ورم و گران�ي هم�راه خ�ود 
ش�غل هاي كاذب زي�ادي پ�رورش مي ده�د. جديدتري�ن ش�غلي 
كه اي�ن روزها س�ر وص�داي زي�ادي به پ�ا ك�رده، تخليه مس�تأجر 
اس�ت كه آگهي و ش�ماره تلفن آنها در س�طح ش�هر ديده مي ش�ود. 
به گزارش مش��رق، روي ديوار و كيوس��ك هاي مخابراتي و گاهي 
نزديك يك بنگاه معامالت ملكي با ش��ابلون يا كاغ��ذ روي ديوار 
نوشته اند: »تخليه مستأجر« دو كلمه و يك شماره تلفن، كوتاه اما 
سياه و تلخ. ش��ماره تلفن روي ديوار خاموش است، اما علي-م كه 
صاحب يك بنگاه معامالت ملكي است، مي گويد: »فعاًل تلفن شان 
پخش ش��ده و جواب نمي دهند، ام��ا يكي از آنها چن��د روز پيش 
اينجا آم��د و به من پيش��نهاد همكاري داد. از من خواس��ت چند 
صاحبخانه كه با مستأجرهاي خود مشكل دارند به او معرفي كنم. 
گفت پورسانت خوبي به تو مي دهيم، ولي من در هيچ كار حرامي 
سهيم نمي شوم. همين ش��كلي هم كار ما خيلي وجهه اجتماعي 
خوبي ندارد و به دليل زياده خواهي بعضي از همكاران، هميشه ما 
را قضاوت مي كنند و مي گويند مقصر اصل��ي باال رفتن كرايه ها ما 
هستيم. اين دفتر حساب و كتاب مرا ببينيد. از اول تير ماه تا امروز 
)10تيرماه( هنوز يك معامله هم نداشته ايم، چون به صاحبخانه اي 
كه قيمت نامتعارف پيش��نهاد مي كند، جواب رد مي دهيم. او هم 
مي رود س��راغ يك امالكي ديگر. تا دلت��ان بخواهد هم امالكي در 

محالت داريم.«
    قرارداده�اي اج�اره اي كه مس�تأجران را به دردس�ر 

مي اندازد!
به گفته او، اين افراد با گرفت��ن بين 10 تا 20 ميليون تومان پول از 
صاحبخانه ضمانت مي دهند كه مستأجر بين يك هفته تا 10روز 
حتماً خانه را تخليه مي كند. او مي گويد: »به من گفت هر كاري از 
دست مان بربيايد انجام مي دهيم، ولي فقط كالمي و تهديد. گفت 
بعضي ها حتي به مس��تأجر حمله مي كنند و او را كتك مي زنند و 
مي ترسانند، ولي كار ما فقط كالمي است. داد و بيداد راه مي اندازيم 
و خودمان را پس��ر يا يكي از اقوام صاحبخانه جا مي زنيم. مستأجر 
هم بعد از چند بار مراجعه و داد و بيداد از ترس جانش خانه را خالي 
مي كند.« البته همه اي��ن افراد مثل هم نيس��تند، هر كدام روش 
مخصوص خودش��ان را دارند. علي- م مي گويد: »يكي از دوستانم 
مي گفت در يكي از محالت تهران، يكي از اين افراد بعد از سه روز 
خانه خالي را تحويل صاحبخان��ه داده بود. فرد تخليه كننده، براي 
عاجز كردن مستأجر هر كاري كه از دستش برمي آمده انجام داده 
بود، حتي به محل كار مس��تأجر رفته و داد و بيداد راه انداخته بود 
كه كالهبردار است. شيشه هاي خانه اش را شكسته بود. مي گفتند 
مستأجر از ترس جان خودش و بچه هايش، وسيله هايش را به خانه 
پدرش برده تا بتواند خانه پيدا كند و كليد را به صاحبخانه تحويل 
داده است. خيلي از مردم اهل هياهو و دعوا و كتك كاري نيستند، 
قشر مستأجر افراد با آبرويي هس��تند، وقتي مي بينند كار به اينجا 

كشيده، خودشان سريع خانه را تخليه مي كنند.«
بهادر اميرحسيني، وكيل پايه يك دادگستري معتقد است: هرگونه 
تهديد مستأجر و ورود به ملك بدون حكم قضايي يا دستور تخليه، 
جرم است و اگر مؤجري وارد اين ماجرا ش��ود، به عنوان آمر مورد 
پيگرد قانون��ي قرار مي گي��رد. اين وكيل دادگس��تري در اين باره 
مي گويد: »تخليه مس��تأجر خالف س��تاد مصوبه ملي كروناست. 
ستاد ملي كرونا با دستور شوراي عالي امنيت ملي تشكيل مي شود 
و مصوبات اين ستاد نيز با تأييد مقام معظم رهبري در حكم قانون 
است. طبق اين مصوبه ديگر شوراهاي حل اختالف نمي توانند حكم 
تخليه بدهند و فقط هر سال، 25 درصد به مبلغ اجاره خانه اضافه 
مي شود. با اينكه كرونا فروكش كرده است، اما هنوز هم اين مصوبه 
اجرا مي شود و دستور تخليه توس��ط شوراهاي حل اختالف صادر 
نمي ش��ود، مگر اينكه صاحبخانه عقدنامه ازدواج خود يا فرزندش 
را بياورد و با اثبات نياز شخصي، ش��وراي حل اختالف را مجاب به 

دستور تخليه كند.«

وام ازدواج در 10 روز با يك برگ سفته 
دو روز پ�س از تعيي�ن مهل�ت 1۵ روزه رئي�س جمه�ور مبنی بر 
تس�هيل پرداخ�ت وام ازدواج، رئي�س كل بان�ك مرك�زی از 
اب�اغ آيين نامه ای در اي�ن خصوص خب�ر داد. مطاب�ق آيين نامه 
جديد، بانك ها مكلف ش�دند نهايت�ًا ظرف 10 روز پ�س از تكميل 
م�دارك متقاض�ی، وام ازدواج را پرداخ�ت كنند. وثاي�ق وام هم 
تس�هيل ش�ده و از اين پس زوجي�ن ب�رای درياف�ت وام ازدواج 
می توانن�د صرفًا يك ب�رگ س�فته و يا ي�ك ضامن ارائ�ه كنند. 
صف های طوالنی و برخوردهای س��ليقه ای بانك ه��ا در پرداخت وام 
ازدواج، شيرينی اين وام را به كام خيلی از زوجين تلخ كرده بود. رئيس 
جمهور س��ه روز پيش و در مراسمی به مناس��بت روز ازدواج به بانك 
مركزی 15 روز مهلت داد آيين نامه ای را به منظور تسهيل در پرداخت 
وام ازدواج ابالغ كند. روز گذش��ته، علی صالح آبادی، رئيس كل بانك 

مركزی از نهايی شدن تدوين و ابالغ اين آيين نامه  خبر داد. 
رئي��س كل بان��ك مرك��زی گف��ت: دو نكته مهم حس��ب دس��تور 
رئيس جمهوری به شبكه بانكی ابالغ شد. نخس��ت آنكه درباره وثايق 
مطابق با نص صريح قانون، بانك   ها و مؤسسات اعتباری مكلف اند مبتنی 
بر اعتبارسنجی متقاضيان، حداكثر با اخذ يك سفته از متقاضی يا يك 

ضامن معتبر به پرداخت تسهيالت اقدام كنند. 
صالح آبادی تصريح كرد: همچنين بانك ها می توانند در چارچوب ضوابط 
و مقررات مربوطه و حسب دستورالعمل اجرايی اعطای تسهيالت خرد 

نسبت به اخذ تضامين و وثايق اقدام كنند. 
وی تأكيد كرد: اين دستورالعمل در وبسايت بانك مركزی در دسترس 
اس��ت و در صورت عدم اجرا ي��ا تأخير در پرداخت تس��هيالت تخلف 

محسوب می شود و قابل پيگيری در مراجع ذی صالح است. 
رئيس ش��ورای پول و اعتبار درباره دومين نكته گف��ت: دومين مورد 
آن است كه مردم بايد در اس��رع وقت و بر اساس زمان بندی مشخص 
تكليفشان برای اخذ وام مشخص شود، لذا بر همين اساس شبكه بانكی 
موظف است به محض تكميل مدارك از سوی متقاضی حداكثر ظرف 

10 روز بايد پول به حساب مشتری واريز شود. 
رئيس كل بانك مركزی افزود: لذا بانك موظف اس��ت در اس��رع وقت 
ضمن تعيين شعبه، پذيرش و تعيين تكليف متقاضيان در صف سامانه 
قرض الحسنه ازدواج، با تكميل مدارك توس��ط متقاضی ظرف مدت 
حداكثر 10 روزكاری نسبت به پرداخت تسهيالت ياد شده اقدام كند. 
صالح آبادی در خصوص تسهيالت فرزندآوری خاطرنشان كرد: در اين 
باره نيز مشابه تسهيالت قرض الحسنه ازدواج و به همان شكل برخورد 
می شود. لذا بانك ها بايس��تی ظرف 10 روز پول را به حساب متقاضی 
واريز كنند و در صورتی كه بانك ها اين كار را انجام ندهند با بانك خاطی 

برخورد انضباطی انجام می شود. 
رئيس كل بان��ك مركزی ضمن تأكي��د بر اينكه م��ردم می توانند 
هرگونه ناهماهنگی از سوی شبكه بانكی را به بانك مركزی اطالع 
دهند،  گفت: چنانچه افراد به ش��عب مراجعه می كنند و شكايت و 
درخواس��تی دارند، می توانند در تماس با سامانه ارتباطات مردمی 
بانك مركزی و شماره تلفن 2706 يا »سامانه رسيدگی به شكايات«، 
درخواست ها و شكايات خود را ثبت كنند و حتماً بانك مركزی اين 

مهم را پيگيری می كند.

آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى

  روابط عمومى شركت توزيع نيروى برق خوزستان

نوبت اولمناقصه گذار: شركت توزيع نيروى برق خوزستان

سپرده شركت در مناقصه (ريال)مبلغ برآورد اوليه موضوع مناقصهشماره مناقصه

166,043,091,9035,981,293,000تأمين نيروهاى آژانس خدمات مشتركين منطقه يك1401/37

119,362,350,0504,580,871,000تأمين نيروهاى آژانس خدمات مشتركين منطقه دو1401/38

165,794,693,8465,973,841,000تأمين نيروهاى آژانس خدمات مشتركين منطقه سه1401/39

146,955,987,6555,408,680,000تأمين نيروهاى آژانس خدمات مشتركين منطقه چهار1401/40

57,682,422,2742,730,473,000تأمين نيروهاى آژانس خدمات مشتركين منطقه پنج1401/41

197,199,655,5056,915,990,000تأمين نيروهاى پيمانكارى خدمات مشتركين – لوازم اندازه گيرى مناطق شمالى1401/42

173,613,683,5276,208,411,000تأمين نيروهاى پيمانكارى خدمات مشتركين – لوازم اندازه گيرى مناطق جنوبى1401/43

  مهلت دريافت اسناد مناقصه: از تاريخ 1401/04/13 لغايت 1401/04/20
  محل دريافت اسناد مناقصه: آگهى و اسـناد مناقصـه در سايت ستاد ايران

(www.setadiran.ir) قابل رؤيت مى باشد.
  تاريخ تحويل پـاكات مناقصه: تـا پايان وقـت ادارى روز سه شـنبه مورخ 

1401/05/04
  محل تحويل پاكات مناقصه: اهواز امانيه خيابان شهيد منصفى شركت توزيع 

نيروى برق خوزستان طبقه اول دفتر حراست و امور محرمانه
  تاريخ گشايش پاكات مناقصه: روز دوشنبه 1401/05/10 ساعت 10 

  مبلغ خريد اسـناد مناقصه: 1,000,000 ريال واريز به حسـاب سپهر شماره 
0104978200007  نزد بانك صادرات اهواز شعبه دز 

  پيشـنهاددهنده مكلف است معادل مبلغ سـپرده، تضمين هاى معتبر 
تسـليم يا مبلغ مذكور را به حسـاب بانكى شـركت واريز و يا چك بانكى 
تضمينى در وجه شركت تهيه و حسب مورد ضمانت نامه با رسيد واريز وجه 

يا چك بانكى را ضميمه پيشنهاد به شركت تسليم نمايد.
  به پيشنهادهاى فاقد سپرده، سپرده هاى مخدوش، سپرده هاى كمتر از 

ميزان مقرر يا چك شخصى و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
  به پيشنهادهاى فاقد امضا، مخدوش و پيشـنهاداتى كه بعد از انقضاى 

مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.
  ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

شركت توزيع نيروى برق خوزستان

رش�د حجم نقدينگي در 
س�ال گذشته نس�بت به 
سال1399، روند كاهشي 
داشته اس�ت، به گونه اي 
كه از رشد 40/6درصدي 
در س�ال1399 ب�ه رق�م 
39 درصدي در سال1400 
اس�ت يافت�ه  كاه�ش 

 هادي غالمحسيني 
  گزارش   یک


