توليدوجتارت

سکه به کانال  25میلیون ریالی وارد شد
بهای سکه روز سهشنبه در ادامه روند صعودی خود با ورود به کانال  25میلیون ریالی ،رکورد جدیدی ثبت کرد .به گزارش ایرنا ،قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با  555هزار ریال افزایش
نسبت به روز قبل به  25میلیون و  350هزار ریال رسید .هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با رشد  550هزار ریالی 24 ،میلیون و  140هزار ریال قیمت خورد .در نرخگذاریهای دیروز،
هر نیم سکه با  200هزار ریال رشد  12میلیون و  380هزار ریال شد .در بازارهای جهانی قیمت هر اونس طال  2دالر و  64سنت کم شد و به یک هزار و  297دالر و  69سنت رضایت داد اما هر گرم
طالی  18عیار در بازار داخلی ایران با  47هزار و  400ریال افزایش 2 ،میلیون و  94هزار ریال عرضه می شود .رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران «دالیل روانی» را برای افزایش قیمت
سکه در روزهای اخیر دخیل دانست.

«ابتکار» افزایش روزانه قیمت خودرو را بررسی کرد

.

سمیرا ابراهیمی

هیجان قیمت در بازار خودرو به اندازهای افزایش یافته که
هیچ نظام متعادلسازی قیمت بر اساس تعادل عرضه و تقاضا
پاسخگوی آن نیست.
افزایش قیمت در این بازارها دیگر روزی  50هزار تومان و 100
هزار تومان نیست ،بلکه شاهد افزایش قیمت های میلیونی هستیم.
ناگهان خبر می آید که مزدا 30 ،3میلیون تومان گران شد .قیمت
سمند در بازار به  48میلیون تومان رسید.
در شرایط فعلی نهاد ناظری برای نظارت بر قیمتهای خودرو
در بازار وجود ندارد و حتی سازمان حمایت مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی هم دست روی دست
گذاشته و کاری به آشفته بازار خودرو ندارند .مشاهده بازار خودرو از
قیمتهای عجیب و غریبی برای خودروهای داخلی و خارجی در کف
بازار حکایت دارد که از هیچ عقل و منطق اقتصادی تبعیت نمیکنند.
گرانیهای بیسابقه در بازار خودرو ،شکلگیری بازار سیاه و حاشیه
قیمت عجیب در مورد برخی خودروها ،قدرت خرید مردم را به شدت
کاهش داده است و به نظر میرسد که تنها سود برخی واردکنندگان،
تولیدکنندگان و دالالن را تامین میکند.
در این میان ،کمترین عکسالعملی از سوی وزارتخانه متولی
صنعت خودرو به چشم نمیخورد .خودروسازان کار خود را میکنند
و واردکنندگان راه خود را میروند .همه چیز هم در چنین شرایطی،
راه را برای قیمتهای بیحساب و کتاب در بازار خودرو باز کرده
است .حال تقاضا نیز افزایش یافته و هر روز پولهای جدیدی برای
خرید خودرو ،اعم از داخلی و خارجی وارد بازار میشود .به طوری که
آگهیهای پیش فروش تعداد محدودی هایما  s7نیز صف طویلی از
متقاضیان را به سوی نمایندگیهای فروش کشاندهاست.
اجازه افزایش قیمت خودرو داده شد
از حدود یک ماه پیش که روند افزایش قیمت خودروهای داخلی
آغاز شد ،صحبت از درخواست خودروسازان مبنی بر افزایش
قیمت بود .هرچند نمایندگان مجلس با سقف قیمت پیشنهادی
خودروسازان مخالف بودند و برخی از نمایندگان نیز به طور صحبت
از عدم افزایش قیمت میگفتند ،اما روز گذشته شورای رقابت اعالم
کرد که با افزایش قیمت خودرو موافقت کرده است.

نوبت دوم

رضا شیوا ،رئیس شورای رقابت از محاسبات مرکز ملی رقابت مبنی
بر افزایش قیمت خودروهای ساخت داخل که مشمول قیمتگذاری
هستند ،خبر داد و گفت :به طور متوسط خودروهای ساخت داخل
شرکت ایران خودرو ،معادل  ۷.۱۸درصد و سایپا به طور متوسط
افزایش  ۷.۰۱درصد اجازه افزایش قیمت دارند.
رئیس شورای رقابت افزود :در بخش خودروهای مدیران خودرو
هم به طور متوسط افزایش  ۵.۶۲درصد مورد تأیید مرکز ملی رقابت
قرارگرفته است .بر این اساس از اول تیرماه امسال خودروسازان
میتوانند حداکثر به میزان درصدهای اعالمی قیمت محصوالت خود
را افزایش دهند.
طرح ساماندهی بازار خودرو شش ماه مسکوت ماند
ولی ملکی ،سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی
در خصوص نشست روز گذشته کمیسیون صنایع ومعادن گفت :با
حضور وزیر صنعت ،معدن و تجارت طرح ساماندهی بازار خودرو در
دستور کار کمیسیون قرار گرفت ،موافقین و مخالفین ثبتنام کرده و
نظرات خود را مطرح کردند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با

«مصرف بی رویه آب ،مانع بهره مندی دیگران از این موهبت الهی است».

آگهی مناقصه شماره ب97/12-52/

بیان اینکه این نشست یکی از جلساتی بود که مخالفین و موافقین با
قدرت از نظرات خود دفاع کردند ،گفت :در نهایت  12نفر از اعضای
کمیسیون تقاضای مسکوت ماندن طرح به مدت شش ماه را ارائه
کردند که بعد از اظهار نظر مخالفین و موافقین با اکثریت آرا تصویب
شد.
نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسالمی اضافه کرد:
وزیر صنعت ،معدن و تجارت در ادامه این نشست مسائل و مشکالت
تامین ارز و تولید را تشریح کردند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی در پایان با تاکید بر
اینکه یک هزار و  500هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار مردم
است که این میزان به هر بخش اقتصادی وارد شود باعث نابسامانی
در آن بخش میشود ،خاطرنشان کرد :در یک روز طی  2ساعت 4
هزار نفر برای خرید خودرو پراید ثبت نام کردهاند .بخشی از نقدینگی
موجود در دست مردم به سمت بازار خودرو حرکت کرده و این بازار
را متشنج و حاشیه بازار ایجاد کرده است.
در همین خصوص ادامه این گزارش به پرس و جوی میدانی
در خصوص تصمیمات مردم در این بازه مبنی بر تصمیمات
وزارت نیرو

شــرکت آب فاضــاب اســتان کرمــان در نظــر دارد :مقــداری کنتــور  1/2مــورد نیــاز خــود را از طریــق تولیــد کننــدگان یــا ش کرت آب و افضالب استان کرمان
نماینــدگان رســمی آنهــا خریــداری نمایــد .لــذا واجدیــن شــرایط میتواننــد بــا ارائــه معرفــی نامــه از تاریــخ  97/3/22لغایــت تاریــخ 97/3/31
جهــت دریافــت اســناد مناقصــه بــه آدرس کرمــان انتهــای بلــوار  22بهمــن شــرکت آب و فاضاب اســتان  -مدیریــت بازرگانــی مراجعــه نمایند.
مبلغ اولیه برآورد 4/750/000/000 :ریال
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه237/500/000 :ریال به صورت ضمانت نامه بانکی  ،در وجه شرکت آب و فاضاب استان کرمان
آخرین مهلت تسلیم پاکت های الف  ،ب  ،ج به دبیرخانه شرکت :تا ساعت  14مورخ 97/4/10
افتتاح پاکتهای الف و ب و ج  :ساعت  9مورخ97/4/ 11
مدت اعتبار پیشنهاد قیمت  3 :ماه از تاریخ باز گشایی پاکات پیشنهاد قیمت تا زمان انعقاد قرارداد می باشد.
محل تامین اعتبار  :منابع داخلی
تاریخ انتشار نوبت اول97/3/22 :
تاریخ انتشار نوبت دوم97/3/23:
مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی
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تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
خرید  2دستگاه بیل مکانیکی بکهولودر

شــرکت آب منطقــه ای کرمــان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی خریــد
 2دســتگاه بیــل مکانیکــی بکهولــودر بــه شــماره /15الــف  97/را از طریــق
استان كرمان
ســامامه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد  .کلیــه مراحــل
برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و
بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ( ســتاد)
بــه آدرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در
صــورت عــدم عضویــت قبلــی  ،مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی
امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازد  .تاریــخ انتشــار
مناقصــه در ســامانه تاریــخ  97/3/23میباشــد .
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :ساعت  13روز چهارشنبه تاریخ 97/3/30
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :ساعت  13روز یکشنبه تاریخ 97/4/10
زمان بازگشایی پاکت ها  :ساعت  13:10روز یکشنبه تاریخ 97/4/10
اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــر جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص
اســناد مناقصــه آدرس  :کرمــان  ،خیابــان پاســداران  ،شــرکت آب منطقــه ای کرمــان ،
ســاختمان شــماره دو دفتــر قراردادهــا و تلفــن 034-32224482
و ارائــه پاکــت هــای الــف بــه آدرس  :کرمــان خیابــان پاســداران شــرکت آب منطقــه ای
کرمــان ســاختمان شــماره یــک  ،طبقــه دوم دبیرخانــه محرمانــه دفتــر حراســت
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مرکز تماس 021 -41934:
دفتر ثبت نام 88969737و  . 85193768شناسه =186730
تاریخ انتشار نوبت اول97/3/21 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 97/3/23 :روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان
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توسط بانک شهر انجام شد

اهدای یک میلیارد و  100میلیون ریال برای آزادی زندانیان
سرمای هگذاریپرداخت هاست.
پولی برای سرمایهگذاری ندارم
پرسیدم میخواهی پساندازت را در کدام بازار سرمایه گذاری
کنی؟
اول لبخند تلخی زد و سپس گفت :کدام پول؟ از سال  86کار
میکنم اما حداکثر 10میلیون تومان پسانداز دارم که آن هم با این
همه ریسک و هیجان در بازارها ،به سرمایهگذاری نمیرسد .در واقع
اصال جسارت سرمایهگذاری ندارم .ترجیح میدهم که پولم را در
بانک بگذارم که حداقل مصون از ریسک باشد ،سود اندکی به آن
تعلق بگیرد و بماند.
پرسیدم قصد نداری طال بخری؟ دالر چطور؟ حتی می توانی به
بورس بروی و سهام و اوراق بخری .گفت نه میترسم .هر کسی
را دیدم که وارد این بازارها شده ،زیان داده و افراد موفق هم قطعا
حرفهایها بودند که من حرفهای نیستم.
بهترین محل سرمایهگذاری خرید اوراق است
پس از کبری  31ساله که  11سال در یک کارگاه هنری کار
کردهاست ،به سراغ مرد جوانی رفتم که کارمند یک شرکت بازرگانی
نیمه خصوصی بود .از سجاد با سابقه کار  13ساله پرسیدم که نظرت
راجع به التهابات اخیر بازار چیست؟ وسوسه میشوی وارد شوی و
ماشین یا طال بخری؟
سجاد گفت :نه ،به چند دلیل .در بازار طال ارزش به ذات است و
ارزش را از چیز دیگری نمیگیرد .اما رشد خود را انجام داده و به
نظر نمیرسد که رشد چندانی پیش رو داشت ه باشد .در بازار خودرو
نیز وارد نمیشوم زیرا در هفتههای اخیر خودروهای خارجی رشد
نامعقولی داشتند که این رشد تمام شدهاست .در بازار خودروی ایرانی
هم شایعه شدهاست که ماشینها را کارخانهها دپو کرده و همین خبر
باعث گرانیهای اخیر شده است .بنابراین احتمال میدهم که کاهش
قیمت دوباره رخ بدهد.
بنابراین مطمئنترین محل برای سرمایهگذاری را خرید اوراق
میدانم که بر اساس ضوابط و قوانین سرمایهگذاری صورت میگیرد.
سرمایهگذاری در بازار خودرو اقتصاد ملی را نابود میکند
هوشنگ  42ساله ،کارمند یک سمن اقتصادی که اکنون حدود 20
سال سابقه کار دارد ،در خصوص تصمیمات خود درباره سرمایهگذاری
در این بازار پر هرج و مرج گفت :به سراغ سرمایهگذاری در بازار ارز
و طال و خودرو نمیروم زیرا افزایش تقاضا در این بازارها که عمدتا
تقاضای کاذب هستند ،اقتصاد را نابود میکند .عمده پساندازم را تا
کنون در بازار مسکن سرمایهگذاری کردهام و عالقه دارم با افزایش
آگاهی خود به بازارهای مولد همچون بازار سرمایه هم وارد شوم.

در راستای تحقق مسئولیت اجتماعی و با هدف آزادی زندانیان جرایم
غیر عمد ،بانک شهر یک میلیارد و  100میلیون ریال به این موضوع
اختصاص داد.
حسین محمد پورزرندی ،مدیر عامل بانک شهر اعالم کرد :بسیاری از زندانیان
به دلیل اتفاقات ساده و پیشامدهایی که ممکن است ناخواسته برای هر انسانی
اتفاق بیفتد به زندان افتاده و مشکالت مختلفی گریبانگیر خود و خانواده آنان
شده است.
وی افزود :بانک شهر در ادامه فعالیت های خود با محوریت مسئولیت اجتماعی،
امسال و در ماه مبارک رمضان ،مبلغ یک میلیارد و  100میلیون ریال به منظور آزادی
زندانیان جرایم غیرعمد به ستاد دیه کشور اهدا کرد.

توسط بانک ملی ایران انجام شد

پرداخت  28هزار فقره تسهیالت ازدواج به زوج های جوان
بانک ملی ایران در دو ماه نخست سال  97حدود  28هزار فقره تسهیالت
قرض الحسنه ازدواج به زوج های جوان پرداخت کرده است.
با توجه به رویکرد بانک ملی ایران در حمایت از ازدواج جوانان ،بخش عمده
تسهیالت قرض الحسنه پرداختی بانک در فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری به
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج اختصاص داشت به طوری که در مدت مذکور ،تعداد
 27هزار و  962فقره تسهیالت در این بخش به ارزش چهار هزار و  296میلیارد و 171
میلیون ریال تخصیص داده شده است.

در دو ماه نخست سال  97انجام شد

کارسازی  705فقره حواله ارزی بانک ملی ایران
در دو ماه نخست امسال  705فقره حواله ارزی توسط بانک ملی ایران
کارسازی شده است.
مجموع خدمات ارز بازرگانی این بانک در بخش گشایش های اعتبارات ،بروات
اسنادی و حواله های ارزی صادره بابت واردات کاال از ابتدای سال جاری تا پایان
اردیبهشت ماه نسبت به سال گذشته از نظر تعداد حدود سه برابر و از نظر مبلغ بیش
از سه برابر رشد داشته است.

جزئیات انتقال مانده تسهیالت در معامالت مسکن تشریح شد

مسیر میانبر خرید خانه با تسهیالت بانکی
یکی از راههای میانبر خرید مسکن با تسهیالت بانکی ،انتخاب خانههایی
است که سند آنها بابت تسهیالت دریافتی قبلی که هنوز بازپرداخت آن
کامل نشده ،در رهن بانک قرار دارد.
گروهی از فروشندههای بازار مسکن کسانی هستند که قبال بابت خرید ملک
مسکونی خود از تسهیالت خرید بانک مسکن استفاده کردهاند و اکنون قصد فروش
ملک و تبدیل به احسن آن را دارند .این افراد را میتوان به دو دسته عمده تقسیم
کرد؛ گروه اول کسانی هستند که قصد دارند با «تعویض وثیقه» ،مانده تسهیالت خود
را به ملک جدیدی که خریداری میکنند منتقل کرده و بازپرداخت را ادامه دهند و
دسته دوم کسانی هستند که بنا دارند تسهیالت جدیدی دریافت کرده و یا حتی بدون
دریافت تسهیالت ،خانه جدید خود را خریداری کنند.
پروانه ساختمانی به شماره ساختمانی /4053م مورخه  92/6/19واقع در شهر مادوان
خیابان سردار جنگل به نام زری جان دانشگر به شماره ملی  4231518548مفقود
وفاقداعتبارمیباشد.
اگهی تحدید حدود اختصاصی پالک  ۱۳۶.۱۴۹۱مجزا شده از اراضی تلخسرو به
علت اشتباه در منطقه مالک برای دومین بار منتشر میگردد  .چون تحدید حدود
ششدانک یک باب خانه به مساحت  ۲۴۶.۵۶متر مربع به پالک فوق الذکر واقع در
قطعه  ۲بخش  ۲۶فارس بویر احمد علیا یاسوج بنا درخواست محسن گل پر تقاضای
تحدید اختصاصی نموده وقت تحدید حدود از ساعت  ۸صبح روز  ۱۳۹۷.۴.۱۳در محل
وقوع ملک شروع و عملیات تحدید به عمل خواهد امد .اینک بوسیله این اگهی از
متقاضیان و کلیه صاحبان امالک مجاور طبق ماده  ۱۴قانون ثبت دعوت میشود که در
موعد مقرر تعین شده در محل حضور به هم رسانند واخواهی مجاورین نسبت به حدود
و حقوق ارتفاقی برابر ماده  ۲۰قاتون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود
بمدت  ۳۰روز پذیرفته خواهد شد .
حسین فرخی رئیس ثبت یاسوج 
تاریخ انتشار ۹۷.۳.۲۳

