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شنبه  23بهمن ماه 1400
سال بیستم شماره 5389

بازار پول و ارز

گروه پول و ارز42710236 :

ادامه از صفحه 9

سکه در کانال 11میلیون تومانی ساکن شد

نمودار تورم ماهانه آمریکا (ژانویه  2021تا ژانویه )2022

نمودار قیمت دالر دربهمن 1400
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نوع ارز
یورو
پوند انگلیس
صد ین ژاپن
فرانک سوییس
یوآن چین
دالر کانادا
دالر استرالیا
لیر ترکیه
کرون سوئد
درهم امارات (نقدی)
دینار کویت
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.1ﺷـرح مﺨﺘﺼـر موﺿـوع مﻨاﻗﺼـه :خرید ،حمل ،تحویـل ،نصب و راه انـدازی قطعات
 ، IPCدوربیـن داخلـی  ،ATMکابـل هـا ،ملزومـات الزم بـه همـراه نصـب و راه انـدازی
سیسـتم عامل  Windows 10و نرم افزار  ProBaseجدید برای تعداد  350دسـتگاه
خودپرداز  WincorXEو  200دسـتگاه خودپرداز  Wincor USBنصب شـده در سراسـر
کشو ر
 .2مهﻠت و مﺤﻞ درﯾاﻓت اسﻨاد :از ساعت  8صبح روز شنبه مورخ  1400/11/23تا
پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ  1400/11/27با مراجعه به سایت بانک اقتصاد
نوین بخش مناقصه و مزایده ها به آدرس  WWW.ENBank.IRامکانﭙذیر می باشد.
.3مهﻠت و مﺤﻞ ﺗﺤوﯾﻞ ﭘﯿﺸـﻨهادها :حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشـنبه مورخ
 1400/12/09به نشـانی :تهران ،خیابان ولیعصر ،روبروی بزرگراه هاشـمی رفسـنجانی،
بلـوار اسـفندیار ،پـاک  24دبیرخانـه بانـک اقتصـاد نوین تحویل و رسـید دریافت نمایند.
اسناد و مدارک دریافتی به عنوان پیشینه نزد بانک اقتصاد نوین می ماند.
تلفن  24594233-24594217:فکس24594287:
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دنیایاقتصاد :در هفتهای که گذشت دالر پس
از تالشهای نا موفق توانست از هسته سخت کانال
 27هزار تومانی خود عبور کنــد و پس از حدود
6ماه وارد کانال  26هزار تومانی شد .حال در هفته
جاری ،دالر با توجه به اخبار مذاکرات آرایش جدید
خواهد گرفت.
کارشناسان معتقدند کانالشکنی هفته اخیر
دالر مانند ریزش قیمتهای شاخص بازار ارز در
هفته دوم دی ماه سال جاری ،بر اثر انتشار اخبار
مهم و تاثیر گذار از مقر مذاکرات هستهای ایران
و گروه  4+1رخ داده است .نمودار قیمتی دالر در
کانال جدید تقریبا مشابه با روند حرکت این ارز در
کانال 27هزار تومانی بود .برخی از کارشناسان و
تحلیلگران بازار ارز تهران نیز با مشاهده روند مذکور
از برخورد اســکناس آمریکایی با هســته سخت
دوم خود سخن گفتند .قیمت دالر در پنجشنبه
21بهمن ماه به رقم 26هزار و 450تومان رسید.
در روز ابتدایی هفته گذشته و با انتشار خبری
مبنی بــر لغو تعدادی از تحریمهای هســتهای
آمریکا علیه ایران شــاخص بازار ارز توانســت
پس از  4تالش ناموفق مــرز حمایت 27هزار و
500تومانی بازار را از دســت داده و وارد کانال
26هزار تومان شود .در حالی قیمت دالر در روز
شنبه هفته گذشته به ســطح قیمتی 26هزار و
600تومان رسید که از آخرین معامالت شاخص
بازار ارز در این قیمت حدود  6ماه میگذشــت
(30مــرداد  .)1400البته روند کاهشــی این
ارز در روزهــای میانی هفته هم ادامه داشــت؛
بهصورتیکــه در روز سهشــنبه 19بهمن ماه
معامالت دالری بازار ارز تهران در سطح قیمتی
26هزار و 400تومان صــورت میگرفت .اما در
روزهای پایانی هفته دالر با نزدیک شدن به نرخ

آﮔﻬﻰ مﻨاﻗﺼه ﻋﻤومﻰ

ﺻﻨایﻊ ﺷﻬﺪاى ﻓﺠر ﺷﯿراز

ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻤﺎره  :1463ﺳﺎﺧﺖ  2ﻧﻮع ﻗﻄﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد
 9000ﻋﺪد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻤﺎره  :1464ﺧﺮﯾﺪ  4ﻧﻮع ﻗﻄﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد
 20ﻋﺪد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺒﻠﻎ  500/000رﯾﺎل ﺑﻪ
ﺗﻔﮑﯿﮏﻫﺮﻣﻨﺎﻗﺼﻪﺑﻪﺣﺴﺎبﺷﻤﺎرهIR020150000001088800037253
ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﻪ ﺑﻪﻧﺎم ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﻬﺪاى ﻓﺠﺮ ﺷﯿﺮاز وارﯾﺰ ﮔﺮدد) .اﺳﻨﺎد در ﻗﺒﺎل رﺳﯿﺪ
وارﯾﺰ وﺟﻪ و ﻣﻌﺮﻓﻰﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻰﺷﻮد(
ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺷﯿﺮاز  -ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ  14ﺟﺎده ﺷﯿﺮاز ﺳﭙﯿﺪان  -ﺷﻬﺮك
دوﮐﻮﻫﮏ  -ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﻬﺪاى ﻓﺠﺮ ﺷﯿﺮاز – ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ.
ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﻃﻰ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ از اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﻰ.
اوﻗﺎت ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :از ﺳﺎﻋﺖ  8اﻟﻰ  14ﺑﻪﻏﯿﺮ از روزﻫﺎى ﺗﻌﻄﯿﻞ
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﻣﻌﺎدل ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدى ﺑﻪﺻﻮرت
ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﻰ ،ﭼﮏ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﻧﮑﻰ و ﯾﺎ وارﯾﺰ ﻧﻘﺪى.
ﻣﺤﻞ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ :ﺷﯿﺮاز  -ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ  14ﺟﺎده ﺷﯿﺮاز ﺳﭙﯿﺪان  -ﺷﻬﺮك
دوﮐﻮﻫﮏ  -ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﻬﺪاى ﻓﺠﺮ ﺷﯿﺮاز  -ﺻﻨﺪوق ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺑﺎزرﺳﻰ.
آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ1400/12/07 :
ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰ ﭘﺎﮐﺖﻫﺎ1400/12/08 :
ﻫﺰﯾﻨﻪ آﮔﻬﻰ ﺑﻪﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه /ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
داﺷﺘﻦ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺳﻤﺘﺎ و ﯾﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ اراﺋﻪ آن ﻃﻰ دو ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ
ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ.
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺬار در رد ﺗﻤﺎم و ﯾﺎ ﻫﺮﯾﮏ از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﻣﺨﺘﺎر ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ  071-36703971ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
شناسه آگهی1276034 :
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ

آگهی عرضه سهام

بانـک اقتصـاد نویـن (سـهامي عـام) در نظـر دارد سـهام تحـت تملـک خـود در شـرکت سـرمایه گـذاري اقتصـاد نویـن را بـا مشـخصات و
شـرایط ذیـل ،بـه صـورت بلوکـي ،یکجـا و نقـد پـس از طـي تشـریفات قانونـي از طریـق مزایـده عمومـي سـازمان بـورس و اوراق بهـادار
تهـران عرضـه نماید.
ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺬﯾﺮ

ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم

درﺻﺪ واﮔﺬارى

ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ )رﯾﺎل(

ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﯾﻪ )ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل(

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارى اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻮﯾﻦ

582,184,819

58/22

9,000

5,239,663

ﺷراﯾﻂ معامﻠه :
 -1قیمت فوق قیمت پایه برای عرضه می باشد و بدیهی است که باالترین قیمت پیشنهادی مبنای ثمن معامله خواهد بود.
 -2کارگـزار خریـدار در صورتـی مجـاز بـه وارد نمـودن سـفارش خریـد بـه سـامانه معاماتـی اسـت کـه معـادل  10درصـد از ارزش سـهام
مـورد معاملـه را بـر اسـاس قیمـت پایـه بـه عنـوان سـﭙرده شـرکت در مزایـده بـه صـورت نقـدی و یـا ضمانـت نامـه بانکـی بـدون قیـد
و شـرط بـه نفـع شـرکت سـﭙرده گـذاری مرکـزی اوراق بهـادر و تسـویه وجـوه از خریـدار دریافـت و حسـب مـورد بـه حسـاب شـرکت
سﭙرده گذاری مرکزی واریز یا تحویل دهد و تﺄییدیه شرکت مزبور مبنی بر اخذ تضامین مربوطه را به بورس ارائه کند.
 -3بـا توجـه بـه انجـام معاملـه بـه صـورت نقـدی و یکجـا ،خریـدار موظـف اسـت کل مبلـﻎ مـورد معاملـه را وفـق مقـررات و قوانیـن بورس
اوراق بهـادار ظـرف مـدت مقـرر ( )t+2پرداخـت نماید.
از کلیـه اشـخاص حقیقـی و حقوقـی عاقـه منـد دعـوت مـی شـود بـراي کسـب اطاعـات بیشـتر و آگاهـی از زمـان دقیـق مزایـده متعاقباً
بـه سـایت رسـمی بـورس و اوراق بهـادار تهـران بـه آدرس  www.irbourse.comمراجعـه نماینـد.

قیمت
29996
35806
22750
28670
4180
21140
19160
1940
2860
7199
87510

نرخ

دالر (اسکناس سامانه سنا)

دالر کانادا(اسکناس سامانه سنا)

دنياي اقتصاد :روز پنجشــنبه هفته گذشته،
اعالم تورم  7/5درصدي آمريکا شوک سنگيني به
اقتصاد جهاني وارد کرد .اين رقم از عدد پيشبيني
شده براي ژانويه يعني  7/3درصد نيز بيشتر بود.
آخرين باري که آمريکا اين سطح از تورم را شاهد
بود ،فوريه ســال  ،1982يعني چيزي حدود 40
سال پيش بود .پيش از اين ،بسياري از تحليلگران
اقتصادي به فدرال رزرو اخطار داده بودند که بايد
هرچه زودتر سياستهاي انبساطي خود را پايان
دهند ،اما ظاهرا فدرال رزرو رشد اقتصادي و فرار از
آسيبهاي رکود حاصل از کرونا را به تبعات چاپ
پول و آسيبهاي تورم ترجيح داده و اکنون اقتصاد
آمريکا شاهد نتايج سياستهاي انبساطي فدرال
رزرو است.
علت ايجاد تورم در آمريکا
علل متعددي براي مساله تورم در آمريکا مطرح
ميشــود ،اما ميتوان از کمکهــاي مالي دولت
آمريکا در دوران کرونا به عنوان اصليترين عامل آن
ياد برد .طي دوران پاندمي کرونا ،دولت آمريکا به
هر خانواده آمريکايي بر اساس شرايط آنها بين 600
تا  2هزار دالر کمک نقدي پرداخت کرد .بر اساس
آمارها ،طي سال  ،2021دولت بايدن  5تريليون
دالر کمک نقدي را تصويب کرد که  4تريليون دالر
آن توسط نهادهاي گوناگون تابهحال خرج شده و
به نظر ميرسد با توجه به تورم آمريکا ،يک تريليون
دالر باقيمانده احتماال خرج نشود .عامل دوم شيوع
ويروس کرونا و آسيب به زنجيره تامين بود .طي اين
دوران ،نيروي حرفهاي بسياري از شرکتها آسيب
ديد و دورکاري نيز برنامهريزيهاي توليدي را به
تعويق انداخت .اين موضوع باعث شد تامين کاال در
سطح بازار با مشکل مواجه شده و قيمتها افزايش

يابد .کاهش نيروي کار فعال باعث شد قيمت نيروي
کار در بازار کار اين کشور افزايش داشته و تقاضاي
افزايش دستمزد ،عامل سوم تورم در دوران پاندمي
بود .برخي نيز افزايش قيمــت حاملهاي انرژي
در سطح جهاني را عامل چهارم افزايش قيمتها
ميدانند .با افزايش قيمــت حاملهاي انرژي به
خصوص گازوئيل ،قيمت تمام شده ارسال کاال به
نقاط مختلف کشور اياالت متحده افزايش يافت که
در نتيجه موجب باالتر رفتن قيمتها شد.
بررسي تورم آمريکا
بر اســاس گزارش منتشر شــده ،حاملهاي
انرژي همچنان در صدر تــورم کاالهاي مصرفي
بودند .اين دسته از کاالها در ماه ژانويه  27درصد
افزايش قيمت داشتهاند که در اين ميان ،گازوئيل
با  40درصد رشد ،بيشترين افزايش قيمت را ميان
حاملهاي انرژي تجربه کرده اســت .مسکن طي
اين ماه  4/4درصد افزايش داشته که اين رقم در ماه
دسامبر سال  ،2021معادل  4/1درصد بوده است.
هزينه مواد خوراکي طي اين ماه با رشد  7درصدي
مواجه شده است .در بخش خودروها نيز خودروهاي
صفر کيلومتر  12درصد و خودروهاي کارکرده نيز
با تورم  40درصدي روبــهرو بودهاند .بدون درنظر
گرفتن بخش مواد غذايي و حاملهاي انرژي ،تورم
آمريکا عدد شش درصد را ثبت ميکند .با تعديل
فصلي فاکتورهاي تورم ،بيشترين اثر بر شاخص
تورم از سوي خودروهاي کارکرده بوده و کمترين اثر
نيز از سوي افزايش قيمت خوراکهاي خارج از خانه
بوده است .تعديل فصلي فاکتورهاي تورم تعديلي
است که به موجب آن عوامل غير مستقيم اثرگذار بر
قيمت مانند تاثيرات آب و هوايي ،تعطيالت کاري
و ...تعديل ميشوند.

تغییرات
7
-76
-80
-40
10
20
30
10
-30
5
-20

قیمت ارز در بازارهای متشکل

25500

روز شنبه ،در میانه کانال 26هزار تومان به ثبات
نسبی رسید و از انجام حرکت کاهشی یا افزایشی
جدید دست کشید .درنهایت اسکناس آمریکایی
در روز پنجشــنبه 21بهمن ماه بــا 150تومان
کاهش قیمت نســبت به نرخ روز چهارشــنبه
در ســطح قیمتی 26هزار و 450تومان معامله
شــد.عدهای از تحلیلگران و کارشناسان ارزی
بازار تهران با اشــاره به شــباهت روند حرکتی
دالر در دو کانال  26و 27هزار تومانی از برخورد
دوم دالر با هسته سخت سخن گفتند .این افراد
همچنین بر این باورند که همانند کانالشکنی
شاخص بازار ارز در روز ابتدایی هفته گذشته این
ارز برای عبور از نیمه دوم کانال 26هزار تومانی
نیازمند انتشار خبری جریانساز و موثق از وین،
مقر مذاکرات هستهای ایران و قدرتهای جهانی
است .از ســوی دیگر نیز با انتشار سیگنالهای
مثبت و مهم از طرفین کم سر و صدای اروپایی
در روز چهارشنبه  20بهمن مبنی بر قرار گرفتن
مذاکرات در مرحله نهایی خــود ،احتماالت از
انتشار اخبار جریانســاز و در نتیجه آن کاهش
مجدد قیمت دالر در هفته پیشرو افزایش یافت.
برخی دیگر از فعاالن بــازار آزاد ارز تهران اما با
طرح مساله کشــش بر این باورند که اسکناس
آمریکایی در بازار تهران برای ســطوح قیمتی
پایینتر کشش نداشته و در صورت ریزش مجدد
دالر بر اثر انتشار اخبار سیاسی تعادل ارزی بازار
تهران به هم میخورد .این افراد همچنین ســه
کانال  26 ،25و 27هزار تومانی را نرخ معقول و
متعادل دالر در بازار حال حاضر تهران میدانند.
هر قطعه ســکه امامی نیز در معامالت پایانی
هفته گذشته در رقم 11میلیون و 755هزار تومان
دادوستد شد.

1400 / 11 /21
نرخ ارز در بازار آزاد (تومان)
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26000
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»آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
«۱۴۰۰-۱۱۲۰

بازار

 1بهمن

اهمیت قیمتهای نسبی
هر اقتصادی از کنشمیلیونها تولیدکننده و مصرفکننده مختلف
که به عرضه و تقاضای هزاران کاال و خدمات مشغولند تشکیل شده
است؛ کنشــگرانی که هریک صاحب رجحانهای منحصر به فردی
هستند و بر اساس همین رجحانها دست به انتخاب میزنند که چه
چیزی تولید کنند و به دنبال بهرهمندی از چه کاال و خدماتی باشند.
یک اقتصاد با توجه به ماهیت درهم تنیده و پویای خود نیازمند ابزاری
است تا منابع اقتصادی اعم از نیروی انسانی ،مواهب طبیعی ،سرمایه
و تکنولوژی را به شکلی با یکدیگر هماهنگ کند و منجر به تولید کاال
و خدماتی شود که افراد قادر باشند به بهترین صورت به خواستهها
و اهدافشان دست پیدا کنند .این وظیفه کلیدی و مهم در اقتصاد را
نظام قیمتها یا به طور دقیقتر نظام قیمتهای نسبی برعهده دارند.
قیمتهای نسبی در یک اقتصاد مبتنی بر کنشهای داوطلبانه افراد
در بازار ،منعکسکننده اهمیتی است که تقاضاکنندگان نسبت به آن
کاال قائلند؛ گرچه این قیمت با واحد پولی بیان میشود اما در حقیقت
از نرخ مبادله کاالها و خدمات با یکدیگر ریشــه میگیرد و ناشی از
قضاوتهای ذهنی کنشگران نسبت به آنهاست .قضاوتهایی که در
صورت تغییر در کمیابی کاالها ،تقاضای دیگر کنشگران،تکنولوژی
تولید و دیگر عوامل تعیینکننده قیمت تعدیل شده و به هماهنگی
دوباره رفتار کنشگران با تغییرات بخش واقعی اقتصاد منتهی میشود.
چنین مکانیزمی باعث میشود تا رجحانهای فردی تک تک افراد
جامعه با کمیابی منابع تولید در هماهنگی قــرار بگیرد و اطالعات
موردنیاز در مقیاســی عظیم و منحصربهفــرد ،در قالب قیمتهای
نسبی مورد بهرهبرداری فعاالن اقتصادی قرار میگیرد .در واقع این
قیمتها به طور همزمان هم به مصرفکنندگان سیگنال میدهند
که با توجه به تمایالتشان چه چیزی و در چه مقداری مصرف کنند
و هم به تولیدکنندگان اعالم میکنند چــه چیزی را در چه مقدار و
کیفیتی به تولید برسانند .پیچیدگی فرآیندی که گفته شد و کارکرد
کلیدی آن در ایجاد هماهنگی اقتصــادی اهمیت نظام قیمتهای
نسبی را آشکار میکند.

رکورد4دههاي تورمآمريکا

درصد

سرمایه به فعالیتهای

کاهش سرمایهگذاری در تولید و سرازیر شدن
نامولد یعنــی داراییها ،یکی از اصلیترین این تبعات اســت .کنترل
قیمت انرژی موجب شده در کشور شاهد گســترش صنایع انرژیبر
باشیم ،صنایعی که به دلیل قیمت پایین سوخت هیچ توجیه اقتصادی
در بهبود تکنولوژی و بهرهوری مشــاهده نمیکننــد و از همین رو با
گذشت زمان ،حاشیه سودشان وابســته به همین انرژی ارزان است.
این موضوع عــاوه بر تولید غیربهرهور،ســرمایهگذاری جدید را هم
بالموضوع میکند .همین مساله انگیزه جذب سرمایهگذاری در بخش
نامولد و فعالیتهای سفتهبازانه را تقویت میکند.
از سوی دیگر تبعات این کنترل قیمت تنها دامنگیر صنایع کشور
نیســت و خانوارها نیز از آنها متحمل آسیب میشــوند ،در حالی که
بهواسطه قیمت ارزان انرژی ،مصرف خانوار از کاالهای مرتبط با این
بخش افزایش پیدا میکند که از ناحیه همین استفاده ارزان در دیگر
بخشها کاهش قابلتوجهی را تجربه میکند .چراکه اگر تورم را یکی از
علل اصلی کاهش رفاه خانوارها بدانیم ،عامل اصلی تورم همین کسری
بودجه دولتیِ ناشــی از حراج کردن بیدلیل منابع نفتی دولت است.
مشکل آنجایی حاد میشود که این تولید برپایه انرژی ارزان و مصرف
خانوار از ظرفیت تولید انرژی کشور فراتر میرود و شاهد آن هستیم
که در میانه تابســتان ،کشور دچار بیبرقی شــده و برای تامین برق
نیروگاهها،گاز صنایع بزرگ کشور قطع میشود .اتفاقی دور از ذهن و
نادر است که کشوری که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت و گاز
در جهان به شمار میرود از تامین برق و گاز خانوارها و صنایع خود باز
بماند .حال اگر ســطح مصرف انرژی بنگاهها و خانوار متعادل میشد
و دولت میتوانســت منابع انرژی خود را صادر کند ،هم دچار کسری
بودجه و تورمزایی نمیشد و هم میتوانســت این منابع را در بخش
زیرساختها سرمایهگذاری کند.

Bank-bime@den.ir

قيمت کدام کاالها بيشترين افزايش را داشته است؟
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تحریف بزرگ در اقتصاد ایران

روزنامه صبح ایران

دالر (حواله سامانه سنا)
دالر (صرافی ملی)

-54

24314

5

19180

23663

-393

27794

-25

25185

یورو (اسکناس سامانه سنا)

لیر ترکیه(اسکناس سامانه سنا)

1794

یوآن (اسکناس سامانه سنا)

3820

درهم (اسکناس سامانه سنا)

قیمت
11755000
6540000
3620000
1163600
1832

نرخ برابري ارزهاي عمده

نوع ارز
يورو به دالر
پوند به دالر
دالر به ين
دالر به درهم
دالر به يوآن
شاخص دالر

برابری
1/139
1/355
116/014
1/67
6/358
95/87

نوع ارز
دالر آمریکا
پوند انگلیس
روپیه هند
درهم امارات
صد ین ژاپن
لیر ترکیه
روبل روسیه
یوآن چین
هزار وون کره جنوبی
یورو

نرخ
42.000
56.858
562
11.437
36.376
3.100
564
6.600
35.145
48.011

463
-2

6620

نرخ سکه و طال (تومان)

نوع سكه
سكه بهار آزادي
نيم سكه
ربع سكه
يك گرم طالي  18عيار
قيمت آني اونس (دالر)

تغییرات

-15
-8

تغییرات
-5000
-60000
-30000
-3700
-5
تغییرات
-0/002
0/001
0/299
0
-0/004
0/46

نرخ ارزهای بانك مركزي (ريال)

تغییرات
0
-59
-1
0
49
5
4
2
46
64

*بهای اونس طال و نرخهای برابری ارزها مربوط به روز جمعه است.

شرکت سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات )سهامي عام(

آگهي پرداخت وجوه حاصل از فروش حق تقدم
استفاده نشده سهامداران
بدینوسـیله بـه اطـاع سـهامدارانی کـه در افزایـش سـرمایه ایـن شـرکت از مبلـﻎ  54,900میلیـارد ریـال به مبلﻎ
 84,000میلیـارد ریـال (مصـوب مجمـع عمومـی فـوق العـاده  )1400/1/31شـرکت ننمـوده اند مي رسـاند وجوه
حاصـل از فـروش حـق تقـدم اسـتفاده نشـده سـهامداران درافزایـش سـرمایه  ،ازتاریـﺦ  1400/11/27و از طریـق
سیسـتم بانکي به حسـاب آنان واریز خواهدشـد .لذاضروري اسـت آن دسـته از سـهامداراني که تاکنون نسـبت
بـه اعـام شـماره حسـاب بانکـي خوداقـدام ننمـوده انـد فـرم ذیـل را تکمیـل و بـا اسـتفاده از هریـک از روش های
زیـر ارسـال نمایند:
 -1ارسال به آدرس شرکت واقع در  :تهران  ،خیابان آفریقا  ،بلوار اسفندیار  ،پاک  3کدپستی 1967917171
 -2دانلـود و نصـب اپلیکیشـن همـراه بـورس در تلفـن همـراه از طریـق مراجعـه بـه آدرس اینترنتـی
 www.hamrahbours.irو سﭙس تکمیل مشخصات فردی و بانکی( مخصوص سهامداران حقیقی)
 -3ثبـت نـام در پورتـال سـهامداران شـرکت از طریـق مراجعـه بـه آدرس اینترنتـی  www.mmdicsaham.irو
سـﭙس تکمیـل مشـخصات فـردی و بانکـی (مخصوص سـهامداران حقیقی)
 -4ارسال فرم تکمیل شده از طریق واتساپ امورسهام به شماره 09026405240
کد بورسی سهامدار:
نام:
شماره شناسنامه :
شماره حساب بانکي:
شماره شبا :
نام بانک :
آدرس :
تلفن ثابت:

ﻓرم معرﻓﯽ ﺷماره ﺣﺴاب بانﮑﯽ
نام خانوادگي:
محل صدور:

کدملی :
نام پدر:

تلفن همراه :
امضاء و تاریﺦ

نﮑات ﻗابﻞ ﺗوجه:
ً
 -1شـماره حسـاب بانکـي حتمـا مـي بایسـت بـه نـام شـخص سهامدارباشـد و ایـن شـرکت هیچ گونه مسـﺌولیتی
در قبـال اعـام اطاعـات اشـتباه توسـط سـهامدار ندارد.
 -2سهـــامداراني کـه ً
قبـا مشـخصات حسـاب بانکـي خـودرا بـه شـرکت اعـام نمـوده اند  ،درصـورت عدم تغییر
مشـخصات حسـاب  ،نیازي به ارسـال مجدد شـماره حسـاب بانکي ندارند.

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎدن و ﻓﻠﺰات)ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم(

