
تفاوت قابل مالحظ�ه اي در قيمت س�يمان بين 
آنچه در بازار سنتي با آنچه در بورس كاال كشف 
قيمت مي شود، وجود دارد؛ قيمت سيماني كه به 
سازندگان پروژه هاي س�اختماني داده مي شود 
بس�يار باالتر از بورس كاالس�ت. هر كيس�ه ۵۰ 
كيلويي س�يمان در حال حاضر در بازار ۶۰ هزار 
تومان است ولي در بورس كاال بين ۴۰ تا ۴۵ هزار 
تومان در روز است كه يك تفاوت ۳۰ تا ۴۰درصدي 
دارد. فعاالن بازار معتقدند: يكي از علل اين تفاوت 
قيمت در بورس كاال با بازار س�نتي سيمان، عدم 
تمايل كارگزاران بورس به ورود انبوه س�ازان به 
عنوان خريدار در احجام كوچك سيمان است، آنها 
مايلند كه بيشتر براي خريداران احجام قابل توجه 
سيمان كه تقريباً دالالن هستند، اقدام به خريد 
محصول از عرضه كنندگان در بورس كاال كنند. 
در روزهاي اخير قيمت سيمان به گفته برخي فعاالن 
صنعت س��اختمان كمي از آرامش دور شده است. 
برخي كارشناسان صنعت س��اختمان معتقدند: در 
روزهايي كه دولت بر تشديد فعاليت هاي ساخت و 
ساز در نهضت ملي مسكن تأكيد دارد بازار اين كاال 
بايد از دست دالالن خارج شده و با سازوكارهايي از 
توليدكننده به مصرف كننده نهايي داده شود. فعاالن 

بازار از كشف قيمت سيمان در بورس كاال گله دارند و 
معتقدند كه قيمت ها به نفع دالالن است تا سازندگان 
واقعي مس��كن. در حالي ك��ه وزارت صمت قيمت 
سيمان را كيس��ه اي ۵۰ هزار تومان اعالم كرد اما در 
بورس كاال ۳۵ هزار تومان كشف قيمت شده و انبوه 
سازان نرخ آن را كيس��ه اي ۶۰ و مركز آمار ۷۰ هزار 
تومان اعالم كرده اند.  متوسط قيمت هر كيسه ۵۰ 
كيلويي سيمان در بورس كاال در معامالت روزهاي 
سه شنبه و چهارشنبه ۱۸ و ۱۹ مرداد بسته به نوع، 
كيفيت و كارخانه سازنده آن از ۲۵ تا ۳۵ هزار تومان 
در نوسان بوده است. اين در حالي است كه نيمه تير ماه 
امسال سيف اهلل اميري مديركل دفتر صنايع وزارت 
صمت اعالم كرد: »طبق برنامه، هر هفته يك ميليون و 
۲۰۰ هزار تن سيمان در بورس كاال عرضه مي شود. به 
گفته اين مقام مسئول در وزارت صمت، فردي كه در 
هفته گذشته هر كيسه سيمان ۵۰ كيلويي را از بورس 
كاال به قيمت ۳۶ هزار تومان خريداري كرده، حداكثر 
بايد اين محصول را به قيمت ۵۰ هزار تومان عرضه 
كند و بيشتر از آن خالف است. همچنين اسماعيل 
كاظمي رئيس اتحاديه فروشندگان مصالح ساختماني 
در گفت وگو با مهر درباره آخرين وضعيت بازار سيمان 
مي گويد: »قيمت سيمان در مصالح فروشي ها، همان 

قيمت بورس كاالس��ت و تنها با ۴ تا ۵ درصد س��ود 
متعارف فروخته مي شود.«

   رئيس كانون انبوه سازان: كيسه ۵۰ كيلويي 
سيمان، ۶۰ هزار تومان

س��يدمحمد مرتضوي رئيس كانون سراسري انبوه 
سازان كشور در گفت وگو با مهر درباره قيمت سيمان 
مي گويد: »تفاوت قابل مالحظه اي در قيمت سيمان 
بين آنچه در بازار سنتي با آنچه در بورس كاال كشف 
قيمت مي ش��ود، وجود دارد، قيمت سيماني كه به 
سازندگان پروژه هاي ساختماني داده مي شود بسيار 

باالتر از بورس كاالست.«
وي مي افزايد: »هر كيسه ۵۰ كيلويي سيمان در حال 
حاضر در بازار ۶۰ هزار تومان است ولي در بورس كاال 
بين ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان در روز است كه يك تفاوت 

۳۰ تا ۴۰ درصدي دارد.«
رئيس كانون سراسري انبوه س��ازان تأكيد مي كند: 
»يكي از علل تفاوت قيمت س��يمان اين اس��ت كه 
گردانن��دگان پروژه هاي س��اختماني هن��وز عادت 
نكرده اند تا از بورس كاال س��يمان خريداري كنند يا 
اينكه در ايجاد هماهنگي ميان زمان خريد آن از بورس 
كاال با تحويل محموله از توليدكننده در زمان مورد نياز 

نمي توانند تطبيق ايجاد كنند.«

  كارگزاران بورس مايلن�د براي دالالن ثبت 
خريد سيمان كنند نه مسكن سازان

وي خاطرنشان مي كند:»اكثر سازندگان به صورت 
سنتي اقدام به خريد س��يمان مي كنند و انگيزه اي 
براي خريد سيمان از بورس كاال ندارند در حالي كه 
يك تفاوت قابل مالحظه در قيمت ها وجود دارد، يكي 
ديگر از علل اين تفاوت قيم��ت در بورس كاال با بازار 
سنتي سيمان، عدم تمايل كارگزاران بورس به ورود 
انبوه سازان به عنوان خريدار در احجام كوچك سيمان 
است، آنها مايلند كه بيشتر براي خريداران احجام قابل 
توجه سيمان كه تقريباً دالالن هستند، اقدام به خريد 

محصول از عرضه كنندگان در بورس كاال كنند.«
مرتض��وي ادامه مي ده��د: »از آنجا كه س��ودي كه 
كارگزاران بورس باب��ت كارگزاري دريافت مي كنند 
رقم بااليي است، لذا كارگزاران به ثبت خريد سيمان 
براي س��رمايه گذاران در اين حوزه، عالقه بيشتري 
دارند كه اكثراً واسطه ها هستند، واسطه ها هم سيمان 
خريداري ش��ده را بين پروژه هاي ساختماني توزيع 

مي كنند.«
وي يادآور مي شود: »بايد تمهيداتي انديشيده شوند 
تا واسطه ها به تدريج از بورس حذف شوند و مصرف 
كنندگان نهايي سيمان كه همان سازندگان هستند، 
از اين روش منتفع شوند كه الزمه آن اصالح ساختار و 

سازوكار فروش سيمان در بورس كاالست.«
مرتضوي درباره قيمت فوالد و ميلگرد مي گويد: »فعاًل 
مشكل خاصي در اين خصوص نداريم و قيمت هاي 
بهتري داريم كه اميدواريم اين نرخ هاي مناس��ب، 
پايدار بماند، حتي پيش بيني ها از كاهش بيشتر قيمت 

ميلگرد و فوالد است.«
وي با بيان اينكه قرار است ۴ ميليون مسكن ساخته 
ش��ود، مي افزايد: »بايد به بازار داخل ميلگرد و فوالد 
توجه بيشتري شود و سياست هايي كه در خصوص 
محدود ش��دن صادرات فوالد اتخاذ شده، سياست 

صحيحي است.«
  مركز آمار: متوسط قيمت س�يمان در بهار 

امسال كيسه اي ۷۰ هزار تومان
در ميان قيمت هاي متفاوتي كه براي سيمان در بازار 
وجود دارد، مركز آمار در گ��زارش بهار خود قيمت 
سيمان را ۷۰ هزار تومان اعالم كرد. در اين گزارش، 
متوسط قيمت هر كيسه ۵۰ كيلويي سيمان پورتلند 
۷۱ هزار و ۳۵۰ تومان اعالم شده كه در باالترين نرخ 
۹۰ و كمترين نرخ ۵۸ هزار تومان اعالم شده است. 
اين مركز اخيراً نيز متوسط قيمت هر متر مربع واحد 
مس��كوني در تهران طي معامالت مسكن تير ماه را 
۴۵ هزار تومان اعالم كرده بود كه با متوسط قيمت 
مسكن اعالمي بانك مركزي كه هر متر مسكن را ۴۲ 
هزار تومان برآورد كرده بود، تفاوت مثبت ۳ ميليون 

توماني داشت. 

گزارش ه�اي رس�يده از برخ�ي نمايندگي هاي 
خدمات پس از فروش سايپا از افزايش مراجعات 
خودروه�اي صف�ر ب�ه تعميرگاه ه�ا و معطل�ي 
بيش از يك ماهه ب�راي تعويض قطع�ات خراب 
و تعمي�ر خودرو حكاي�ت دارد. خاموش ش�دن 
خودروي در ح�ال حركت اي�راد عجيب برخي 
از اي�ن خودروهاس�ت. مش�تريان مي گوين�د: 
»هيچ قطع�ه اي در نمايندگي ها نيس�ت اما اگر 
بخواه�ي پول بده�ي تم�ام قطع�ات را دارند.«

اين روزها ش��ايد زياد ش��نيده يا ديده باش��يد كه 
خري��داران خودروهاي صفر به دالي��ل مختلف به 
تعميرگاه هاي مجاز يا نمايندگي هاي خدمات پس 
از فروش خودروس��ازان مراجعه مي كنند. گذري بر 
تعميرگاه ها و نمايندگي هاي مجاز خدمات پس از 
فروش شركت هاي خودروساز داخلي نشان مي دهد، 
با وجود تمام وعده ه��ا در افزايش كيفيت، مراجعه 
مالكان خودروهاي صفر كيلومتر و كاركرده  با ايرادات 
بس��يار به نمايندگي ها نه تنها كم نشده، بلكه روند 
افزايش��ي دارد و اكثراً از عدم ارائه خدمات مناسب 
سردرگم و ناراضي هس��تند. اين در حالي است كه 
نمايندگي هاي خدمات پس از فروش ملزم به تأمين 
به موقع قطعات با كيفيت، تعمير خودرو در اسرع وقت 
و پرداخت خس��ارت خواب خودرو يا ارائه خودروي 

جايگزين هستند. 
گزارش ميداني تس��نيم، از برخ��ي مراكز خدمات 
پس از فروش شركت خودروس��ازي سايپا در شهر 
تهران حاكي از نارضايت��ي مالكان خودروهاي صفر 
و كاركرده اس��ت كه پيش از فرا رسيدن زمان پايان 
گارانتي اوليه به دليل نق��ص فني مجبور به مراجعه 
چندين باره به اين تعمير گاه ها شده اند، اما مشكل 
خودروي صفر كيلومتر آنها همچنان باقي اس��ت و 

خبري از رفع ايرادات نيست.  
در برخي موارد اي��ن خودروها ب��راي تأمين قطعه 
مورد نياز چندين هفت��ه در نمايندگي ها مانده اند و 
خودروساز نيز هيچ اقدامي براي پرداخت خسارت 
خواب خودرو يا تأمين قطعات اصلي و تعمير و تحويل 

به موقع اين خودروها انجام نداده  است. 
  دردس�رهاي خريداران كوييك در خرابي 

ECU سنسور اكسيژن و
اكثر مشتريان كوييك از ايرادات فني اين خودرو گله 
داشته و مي گويند: »چندين بار براي خرابي سنسور 
اكسيژن و ECU به نمايندگي ها مراجعه كردند اما 
در پاسخ مي گويند هنوز قطعه به دست شان نرسيده 

اس��ت و اين معطلي حتي به يك ماه هم مي رس��د. 
عالوه بر اين سهل انگاري در تعمير خودروها باعث 
مي شود مشتري بعد از طي چند كيلومتر مجدد راهي 

نمايندگي ها براي تعمير دوباره شود.«
يكي از اين مشتريان كه دردسرهاي زيادي در رفت و 
آمد به نمايندگي ها كشيده مي گويد: »بعد از تحويل 
خودرو كمتر از سه ماه واشر سر سوپاپ خودرو خراب 
شد و مجبور به تعويض شدم، دو ماه بعد گيربكس 
دچار ايراد ش��د و دنده جا نمي رفت براي رفع ايراد 
گيربكس نمايندگي نمي دانس��ت بايد چه كار كند 
در نهايت تصميم گرفت دنده را عوض كند اما وقتي 
دنده عوض شد گيربكس جمع نمي شد به آنها گفتم 
اگر نمي توانيد مكانيك از بي��رون بياورم. در نهايت 
بعد از سه روز قبول كردند مكانيك از بيرون بياورم 
و با پرداخت ۶۰۰ هزار تومان توانس��تم خودرو را از 

نمايندگي ترخيص كنم.«
تعدادي از مالكان خودرو كه در نمايندگي ها مشغول 
تعيين تكليف وضعيت خودروهاي خود هس��تند 
نيز مي گوين��د: »كليدهاي شيش��ه باالبر كوييك 
ايراد دارد عالوه بر اين گيربكس خودرو هم مشكل 
دارد. كوييك صفر مي خريم ماشين در حال حركت 
خاموش مي ش��ود هنگام كالچ گرفتن خوب عمل 
نمي كند دور موتور ضعيف مي ش��ود وقتي هم كه 
راهي نمايندگي مي شويد حرف درستي نمي زنند و 
مجبوريم چند روز ماشين را در نمايندگي بگذاريم تا 

ايرادات برطرف شود.«
  اگر پول بدهيد قطعه در نمايندگي ها هست 
در غير اين صورت بايد چند هفته معطل بماني

مشتري ديگري كه دل پري از خدمات پس از فروش 
سايپا دارد، مي گويد: »صفحه كالچ خودروي سايناي 
من بعد از هزارو ۲۰۰ كيلومتر بيش از حد سفت شد 
و تقه داشت، رفتم نمايندگي گفتند چيزي نيست در 
نهايت بعد از س��رگرداني در چند نمايندگي گفتند 
بايد عوض شود كه يك هفته زمان مي برد. چون هيچ 
قطعه اي در نمايندگي ها نيست اما اگر بخواهي پول 

بدهي تمام قطعات را دارند.«
موس��وي يك��ي ديگ��ر از مراجع��ه كنن��دگان به 
تعميرگاه هاي س��ايپا مي افزايد: »بعد از يك ماه از 
تحويل خودرو سنسور دريچه گاز خودرو خراب شد 
و مجبور شدم به دليل خاموشي خودرو به نمايندگي 
مراجعه كنم نمايندگي قطعه معيوب را تعويض كرد 
و با استفاده از دستگاه سعي كرد دليل روشن شدن 
مدام چراغ چك را بفهمد اما در نهايت گفت ايرادي 

از قطعات الكترونيكي نيست و ماشين درست شد. 
اما بعد از دو سه ماه سنسور اكس��يژن مشكل پيدا 
كرد و ناچار باز به نمايندگي مراجعه كردم در نهايت 
با معطلي بسيار مجبور شدم خودرو را از نمايندگي 

برداشته و سنسور اكسيژن را از بيرون و آزاد بخرم.«
  برخي از قطعات خودرو مانند صندلي شامل 

گارانتي نيست
ب��راي پي گيري مش��كالت صاحب��ان خودروهاي 
صفر در نمايندگي هاي سايپا با مديران اين شركت 
گفت وگو كرديم. سيد محمدرضا موسوي مديرعامل 
سايپا يدك در اين ارتباط مي گويد: »وقتي مشتري 
تماس مي گيرد نيرو مؤظف است ظرف ۲۴ ساعت 
ايرادات خودرو را بررس��ي و قطعه مورد نياز را تهيه 
كند. ما ملزم به ارائه خدمات هستيم و نبايد در اين 
رابطه كوتاهي انجام شود. در همين جهت بحث امداد 

ويژه نيز تعريف شده تا قطعه در اسرع وقت به دست 
مصرف كننده برسد. البته برخي از قطعات خودرو 
مانند صندلي شامل گارانتي نيست و مردم به دليل 
عدم آگهي از اين موضوع پي گير تعويض قطعات در 

دوره گارانتي هستند.«
وي با بيان اينكه تمام ايرادات خ��ودرو گردآوري و 
در جلسات هفتگي با حضور معاونت كيفيت سايپا 
بررسي مي شود، اعالم مي كند: »البته بايد اين نكته 
 ECU را مدنظر داشته باشيد كه سنسور اكسيژن و
قطعه كاماًل وارداتي است و ما با كمبود اين قطعه در 

كل كشور روبه رو هستيم.«
به گفته مديرعامل سايپا يدك، البته مهم است كه 
آيا كارشناس نمايندگي تعويض قطعه را تأييد كرده 
است يا خير. تأييديه گارانتي و داخلي و وارداتي بودن 

قطعه هم مهم است. 

یک ماه معطلي براي یک قطعه خراب خودرو 
 خريداران خودروهاي صفر همچنان در رفت و آمد به تعميرگاه ها هستند. هيچ قطعه اي در نمايندگي ها نيست 

اما اگر بخواهي پول بدهي تمام قطعات را دارند

| روزنامه جوان |  شماره  126548
88498433سرويس  اقتصادي

پنج     شنبه 20 مرداد 1401 | 13 محرم 1444 |

 سيمان چند نرخي شد
نرخ سيمان از ۳۵ هزار تومان بورس كاال تا ۶۰ هزار تومان بازار متفاوت است

 كاالهاي اساسي بايد به قيمت شهريور ۱۴۰۰ 
به دست مردم برسد

در مصوبه مجل�س تأمين كاالهاي اساس�ي با مكاني�زم كاالبرگ 
الكترونيك آمده، اين در حالي است كه دولت اكنون يارانه نقدي 
پرداخ�ت مي كند كه بايد س�اختار و زيرس�اخت موردني�از براي 
استفاده از س�ازوكار كاالبرگ الكترونيك به موقع فراهم مي شد. 
به گزارش نبض صنعت، عليرضا س��ليمي عضو هيئت رئيسه مجلس، 
درباره درخواست دولت مبني بر تغيير قانون بودجه امسال در خصوص 
حذف عبارت مربوط به تأمين كاالهاي اساسي به قيمت شهريور ۱۴۰۰ 
گفت: دولت بايد يارانه را به انتهاي زنجيره مصرف پرداخت كند و مصوبه 

مجلس درباره تأمين كاالهاي اساسي روشن است. 
عضو هيئت رئيسه مجلس با اشاره به اينكه پرداخت يارانه نقدي تورم زا 
اس��ت و افرادي كه الفباي علم اقتصاد را بلد باش��ند نيز اين موضوع را 
مي دانند، تصريح كرد: بايد به قانون مجلس عمل شود؛ اينكه استدالل 
دولت براي حذف قيمت شهريور ۱۴۰۰ چيست هنوز مشخص نيست. 
وي با بيان اينك��ه اكنون دولت بايد قضاوت كند ك��ه آيا قيمت كاالها 
با نرخ شهريور ۱۴۰۰ برابر اس��ت يا نه، افزود: براساس قانون، كاالهاي 
اساسي بايد به قيمت شهريور ۱۴۰۰ به دست مردم برسد حال يا دولت 
بايد قيمت ها را مديريت كند يا ياران��ه پرداختي به اندازه مابه التفاوت 

مذكور باشد كه فشار مضاعفي به مردم تحميل نشود. 
وي با بيان اينكه حذف عبارت قيمت ش��هريور ۱۴۰۰ موجب نگراني 
مي ش��ود، اضافه كرد: در مصوب��ه مجلس تأمين كاالهاي اساس��ي با 
مكانيزم كاالبرگ الكترونيك آمده اين در حالي است كه دولت اكنون 
يارانه نقدي پرداخت مي كند كه بايد س��اختار و زيرساخت موردنياز 
براي استفاده از سازوكار كاالبرگ الكترونيك به موقع فراهم مي شد تا 

با مشكل مواجه نشويم. 
وي با بيان اينكه نقدينگي كه به واسطه پرداخت يارانه نقدي وارد جامعه 
مي شود، تورم زاست، ادامه داد: اكنون سازمان برنامه و بودجه اعتبارات 
مربوط به پروژه هاي عمران��ي را پرداخت نمي كند در موضوع حقوق و 
مزايا س��خت گيري هايي انجام مي دهد و پروژه هاي عمراني جديدي 
تعريف نمي كند تا نقدينگي بيش��تري تزريق نشود حال آنكه به دليل 
تأمين نشدن زيرساخت هاي مناس��ب يارانه ۳۰۰ يا ۴۰۰ توماني كه 

نقدي و توزم زاست، پرداخت مي كند. 

 فروش هر عدد تخم مرغ 
باالتر از ۲۷۰۰ تومان گرانفروشي است

بررسي ها از سطح بازار نشان مي دهد كه هر عدد تخم مرغ در خرده 
فروشي ها ۳ تا ۳ هزارو ۵۰۰ تومان و هرشانه ۸۰ تا ۹۵ هزار تومان 
عرضه مي شود، در حالي  كه رئيس هيئت مديره اتحاديه مرغداران 
ميهن عرضه هر ع�دد تخم مرغ باالي 2۷۰۰ تومان و هرش�انه ۶۵ 
هزار تومان برمبناي قيمت درب مرغداري را گرانفروشي مي داند. 
به گزارش نبض صنعت، حميدرضا كاشاني رئيس هيئت مديره اتحاديه 
مرغداران ميهن گفت: با توجه به مازاد عرضه، هر شانه تخم مرغ با نرخ 
مصوب درب مرغداري ۲۰ درصد اختالف دارد. قيمت كنوني هر كيلو 
تخم مرغ درب مرغداري ۵۵ هزار تومان اس��ت كه ب��ا نرخ مصوب ۲۰ 

درصد و قيمت تمام شده ۵۰ درصد اختالف دارد. 
به گفته وي، روزانه ۳۲۰۰ تن تخم مرغ در كشور عرضه مي شود كه ۲۰۰ 

تا ۳۰۰ تن از اين ميزان مازاد بر نياز كشور است. 
كاش��اني افزود: در ش��رايط فعلي روزانه ۴۰ تا ۵۰ تن تخم مرغ صادر 
مي ش��ود و امكان صادرات بيش��تر به س��بب عدم رقابت با رقبا وجود 
ندارد، لذا دولت در جهت حمايت از مرغداران به ازاي صادرات هر كيلو 

تخم مرغ بايد ۱۰ هزار تومان يارانه صادراتي بدهد. 
رئيس هيئت مدي��ره اتحاديه مرغداران ميهن گف��ت: خريد تضميني 
تخم مرغ تا قبل از ايام تاسوعا و عاشورا ۵۰ تا ۷۰ تن در روز انجام مي شد و 
مجدد وقفه اي افتاد كه اميدواريم  خريد تضميني و ذخيره سازي مطلوب 

انجام شود و در شهريور قيمت تمام شده بررسي و اصالح شود. 

 كاهش قيمت نفت عراق 
به دنبال افزايش عرضه روسيه در آسيا

عرضه نفت در آس�يا به خاطر سرازير ش�دن نفت روسيه با قيمت 
پايين افزايش يافته و قيمت فروش نفت عراق را پايين آورده است. 
به گزارش تس��نيم به نقل از هلنيك ش��يپنگ نيوز، قيم��ت نفت خام 
سنگين بصره عراق براي فروش در آسيا خصوصاً به هند و چين به خاطر 
افزايش عرضه روس��يه و كاهش قيمت س��وخت به پايين ترين رقم از 
۲۰۲۰، كاهش يافته اس��ت. عرضه نفت در آسيا به خاطر سرازير شدن 
نفت روسيه با قيمت پايين به دنبال كنار گذاشتن آن توسط خريداران 
اروپايي افزايش يافته است. در همين حين، شركت بازرگاني نفت عراق، 
سومو، قيمت رسمي فروش نفت خام سنگين بصره به آسيا را باال برده 
و قيمت فروش نفت به اروپا را پايين آورده  اس��ت ت��ا جذابيت آن براي 
مشتريان اروپايي افزايش يابد. سومو قيمت فروش نفت خود به اروپا را 
تا ۱۲ دالر و ۷۵ سنت ارزان تر از نفت خام برنت پايين آورده و فروش به 

اروپا را گسترش داده  است. 

طالي جهاني همچنان در نوسان
قيمت هر اونس طال دي�روز با ۰/2۳درصد كاهش ب�ه 1۷۹۰ دالر و 

1۵ سنت رسيد. 
به گزارش رويترز، قيمت طال در روز سه ش��نبه به خاط��ر پايين آمدن 
ارزش دالر افزايش يافت، آن هم در شرايطي كه شركت كنندگان بازار 
منتظر اطالعات تورمي امريكا براي پيش بيني سياست فدرال رزرو اين 
كشور هستند. ضعف دالر خريد طال را براي دارندگان ساير ارز هاي دنيا 
ارزان تر مي كند. شاخص دالر ۰/۳ درصد در روز گذشته كاهش داشت. اما 
نگراني در مورد عكس العمل فدرال رزرو امريكا در برابر گزارش نرخ تورم و 
احتمال افزايش دوباره نرخ بهره، قيمت طال را پايين آورده است. قيمت 
هر اونس طال امروز با ۰/۲۳ درصد كاهش به ۱۷۹۰ دالر و ۱۵ س��نت 
رسيد. با وجود اين كه ضعف دالر و شرايط جنگ بين روسيه و اوكراين به 
نفع طالست، اما تمركز سرمايه گذاران بر شاخص قيمت مصرف كننده 
در امريكا كه امروز اعالم خواهد شد، قيمت طال را تحت تأثير قرار داده 
 است. قيمت طال اخيراً به خاطر سياست بانك هاي مركزي بزرگ دنيا 
در افزايش نرخ بهره جهت مهار تورم تحت فشار بوده. اين فلز گران بها 
به عنوان يك سرمايه گذاري ايمن در زمان تورم و بي ثباتي هاي سياسي 
در نظر گرفته مي شود، اما باال رفتن نرخ بهره هزينه نگهداري آن را باال 
برده و جذابيت آن را براي س��رمايه گذاران پايين مي آورد. تحليلگران 
عقيده دارند پايين آمدن نرخ تورم مي تواند عاملي براي افزايش قيمت 

طال باشد و آن را به بيش  از ۱۸۰۰ دالر برساند. 

 آغاز پيش فروش بليت اتوبوس اربعين 
از ۱6 شهريور

معاون حمل ونقل وزير راه و شهرس�ازي با اش�اره ب�ه آغاز پيش 
فروش بليت ه�اي اتوبوس براي ايام اربعين از 1۶ ش�هريور، گفت: 
كمبود احتمالي اتوبوس  از طريق نيرو هاي مسلح جبران مي شود. 
به گزارش تسنيم، شهريار افندي زاده يادآور ش��د: به دليل همزماني 
اربعين با سفر هاي تابستاني از ۱۴ هزار اتوبوس تحت اختيار راهداري، 
۸ هزار اتوبوس براي سفر هاي اربعين در نظر گرفته شده است و كمبود 

اتوبوس ها از طريق ساير ارگان ها و نيرو هاي مسلح جبران مي شود. 
وي با بيان اين كه اگر نياز باشد از ساير مسير هاي ريلي نيز قطار به مسير 
تهران- اهواز- ش��لمچه اعزام خواهد شد، افزود: سهم حمل ونقل ريلي و 
هوايي براي اعزام زائران ۳۵۰ هزار نفر است و ۴ميليون   و۶۵۰ هزار نفر نيز از 

طريق جاده به صورت اتوبوس و ماشين هاي شخصي جابه جا مي شوند. 
وي با اشاره به اين كه پيش فروش بليت  اتوبوس براي بازه زماني ۱۶ تا 
۳۱ شهريور خواهد بود، گفت: تالش هايي براي تخصيص پاركينگ ها 
صورت گرفته و پايانه هاي شلمچه، چزابه، مهران، خسروي باشماق و 

تمرچين براي تردد زائران باز است. 

فقط يك پنجم مصوبات ستاد تسهيل موانع توليد 
اجرايي شد

طب�ق جديدتري�ن گ�زارش مرك�ز پژوهش ه�اي مجل�س، 
نيم�ي از مصوب�ات س�تاد تس�هيل و رف�ع موان�ع تولي�د از 
ابت�داي س�ال ۹۸ ت�ا پاي�ان تي�ر 1۴۰۰ اجراي�ي نش�ده و فق�ط 
يك پنج�م از مصوب�ات ب�ه ط�ور كام�ل اج�را ش�ده اس�ت. 
به گ��زارش خبرن��گار پايگاه خب��ري نب��ض صنعت، گ��زارش مركز 
پژوهش هاي مجلس با عنوان »ارزيابي عملكرد س��تاد تسهيل و رفع 
موانع توليد از ابتداي سال ۱۳۹۸ تا پايان تيرماه ۱۴۰۰« از ۴۰ مصوبه 
مورد بررسي، ۱۶۸ مورد تكليف شامل ۱۲۴ مورد »مصوبات مربوط به 
بنگاه هاي توليدي« )بنگاه خاص يا بنگاه ها ب��ه طور كلي( و ۴۴ مورد 

مصوبات مربوط به قوانين و مقررات احصا شده است. 
طبق جديدترين گزارش مركز پژوهش هاي مجلس، حدود ۲۵ درصد از 
مصوبات مربوط به بنگاه هاي توليدي ستاد تسهيل و رفع موانع توليد به 
موضوع تأمين مالي اختصاص داشته و ستاد در موارد متعددي، برخي 
از بانك ها و مؤسسات اعتباري را به پرداخت تسهيالت و در برخي موارد 

با قيد رقم مشخص ملزم كرده است. 
در اين گزارش، رتبه دوم اين دسته از مصوبات ستاد به موضوع تعيين 
تكليف بدهي هاي معوق اختصاص دارد كه اغلب در قالب الزام بانك ها 
به تقسيط بدهي تسهيالت معوق شده، مقرر شده است. بر اين اساس، 
حدود نيمي از مصوبات ستاد در خصوص شركت ها و بنگاه هاي پاسخ 
دهنده اجرا نشده و فقط يك پنجم از مصوبات بررسي شده، به طور كامل 
اجرا شده اس��ت. در مجموع مي توان گفت مهم ترين موضوعات مورد 
توجه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد در ۴۰ نشست در بازه زماني مورد 
بررسي، به ترتيب مسائل بانكي ۵۱ درصد، مشكالت مالياتي ۸ درصد، 
مشكالت تأمين اجتماعي ۶درصد و مسائل گمركي ۳درصد بوده است. 

 رئيس بانك مركزي: 
آرامش در بازار ارز حاكم است

آرامش خوبي در بازار ارز حاكم اس�ت و در چهار ماه اول امس�ال 
ح�دود 1۴ ميلي�ارد دالر تأمين ارز داش�تيم كه نس�بت به مدت 
زمان مش�ابه در س�ال گذش�ته حدود ۸۰ درصد رش�د داشتيم. 
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاري تس��نيم، علي صالح آبادي 
رئيس كل بانك مركزي در حاشيه جلسه ديروز هيئت دولت در جمع 
خبرنگاران گفت: درباره وام ازدواج به بانك ها اعالم ش��ده از زماني كه 
مدارك متقاضي كامل باشد، نهايتاً تا ۱۰ روز بايد وام واريز شود و اگر 
بانكي اين اق��دام را انجام نمي دهد بايد به بانك مركزي اعالم ش��ود تا 

برخورد كنيم. 
وي هم چنين درباره آخرين وضعيت بازار ارز عنوان كرد: آرامش خوبي 
در بازار ارز حاكم است و در چهار ماه اول امسال حدود ۱۴ ميليارد دالر 
تأمين ارز داشتيم كه نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته حدود 

۸۰ درصد رشد دارد. 
صالح آبادي بيان ك��رد: از زماني كه نماد روبل و ري��ال در بازار توافقي 
تعريف شد از همان روز تا امروز حدود روزانه ۲ ميليون روبل در اين بازار 
معامله شده و اين ميزان افزايش خواهد يافت و اين شروع خوبي بود كه 
به مرور صادركنندگان وارد اين بازار مي شوند. استفاده از ارزهاي ديگر 

هم در حال بررسي است. 
رئيس كل بانك مركزي گفت: يكي از موضوعات در دس��ت بررس��ي، 
تأمين ارز اربعين است كه هنوز جمع بندي نش��ده و روي مسئله كار 
مي كنيم تا امسال زوار اربعين از ارز دينار استفاده كنند و در زمان خود 

اطالع رساني خواهد شد.

  گزارش  2

  گزارش  یک

شـهردارى اراك در نظر دارد براسـاس بودجه مصوب سال جارى نسـبت به احداث مجتمع 
چندمنظوره شهرك على ابن ابيطالب با مشخصات ذيل اقدام نمايد.

آگهي مناقصه عمومي شهردارى اراك 

عليرضا كريمى- شهردار اراك

 لذا متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشـتر مى توانند به امور قراردادهاى شـهردارى مركز واقع در خيابان جهاد- فاز 2 شهرك شهيد 
بهشتى شهردارى اراك مراجعه و يا با شماره تماس 33126523-086 تماس حاصل فرمايند.

 نوبت دوم 

احداث مجتمع چند منظوره شهرك على ابن ابيطالب با برآوردى بالغ بر 73/741/144/579ريال و مبلغ تضمين 3/688/000/000ريال عنوان مناقصه و مبلغ تضمين:
(شماره مناقصه در سامانه ستاد 2001005111000048)

نحـوه و زمـان دريافت اسـناد 
مناقصه

دريافت اسناد مناقصه از ساعت 13:00 روز چهارشنبه 1401/05/19 تا ساعت 13:00 روز سه شنبه مورخ 1401/05/25 به مدت 6 روز و صرفًا از طريق سامانه تداركات 
الكترونيك دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir امكان پذير مى باشد.

آخرين مهلت بارگذارى مدارك
 و پيشنهاد قيمت

آخرين مهلت بارگذارى مدارك به صورت الكترونيكى در سامانه ستاد با رعايت موارد مندرج در اسناد مناقصه و تحويل نسخه فيزيكى ضمانتنامه يا فيش واريزى به 
دبيرخانه شهردارى تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1401/06/05 مى باشد. 

ميزان و نوع تضمين
 شركت در مناقصه

برابر 5 درصد مبلغ برآورد و صرفًا در قالب ضمانتنامه بانكى (فرآيند ارجاع كار) با 3 ماه اعتبار يا فيش واريزى به حسـاب سپرده پيمانكاران شهردارى به شماره 
حساب 100973333338 بانك شهر شعبه شهيد بهشتى 

زمان گشايش پاكت ها

 و محل تشكيل كميسيون مناقصه 
روز يكشنبه مورخ 1401/06/06 رأس ساعت 11:00 دفتر معاون مالى و اقتصادى - حضور شركت كنندگان بالمانع است

 (همراه داشتن معرفى نامه جهت شركت در جلسه مناقصه الزامى است). 

شركت هاى داراى گواهى صالحيت پيمانكارى در رشته ابنيه با حداقل پايه 5 از سازمان مديريت و برنامه ريزى كشورحداقل صالحيت شركت كننده

  به پيشنهادات مبهم، مشروط، فاقد شرايط قانونى، فاقد ضمانت نامه يا فيش واريزى و يا به ميزان كمتر از مبلغ تضمين و خارج از مهلت ترتيب اثر داده نمى شود.
  هزينه كارمزد سامانه ستاد به عهده برنده مناقصه خواهد بود. 

  ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است. 
 www.setadiran.ir كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد شركت كنندگان در مناقصه و بازگشايى پاكت ها از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به نشانى  

انجام خواهد شد و الزم است شركت كنندگان در مناقصه در صورت عدم عضويت مراحل ثبت نام در سامانه مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه انجام دهند.


