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آغاز فروش اوراق ارزی بانک مرکزی تا حداکثر ۴هزار دالر
گواهی ارزی بانک مرکزی ،سه ماهه و معاف از مالیات ،با
حقالوکالهای تسویه نقدی (ریالی) صفر و امکان تحویل
فیزیکی ارز به شرط پرداخت حقالوکاله بانک مرکزی در
زمان سررسید ،از امروز شنبه  ۲۸آبان در شعبههای ارزی
بانک ملی آغاز میشود؛ حداکثر میزان خرید این اوراق

پس از انتشار اوراق سکه ،بانک مرکزی انتشار اوراق گواهی
ارزی را به عنوان ابزاری برای کنترل بازار ارز معرفی کرد .به
گــزارش قدس ،این اوراق به افــراد حقیقی باالی  ۱۸سال
و با سررسید سهماهه به ازای هر نفر حداقل یک هزار
دالر و حداکثر  4هزار دالر عرضه میشود .فروش اوراق

اوراق ارزی به شکل ساده ،نوعی از اوراق است
که یک نهاد آن را برای تأمین مالی منتشر
میکند .سرمایهگذار برای خرید این اوراق
نیاز به دالر ندارد و با پول رایج (به عنوان
مثال ریال) میتواند این اوراق را تهیه کند.

اوراق ارزی
س
واد اقتصادی

زهرا طوسی با اعــام بانک
مرکزی ،پس از انتشار اوراق سکه،
اوراق ارزی بهعنوان ابــزار جدید
به بازار خواهد آمد و از امروز در
بانک ملی عرضه میشود .این
اوراق برای افراد باالی ۱۸سال ،با
نام و معاف از مالیات است و در سررسید سهماهه
منتشر م ـیشــود؛ و ســود و زی ــان آن بــا تــوجــه به
نوسانهای نرخ ارز خواهد بود و بازار ثانویهای برای
معامله آن وجود ندارد اما پیش از سررسید قابل
بازخرید اســت .برخی کارشناسان معتقدند این
اوراق ارزی جایگزین خوبی برای دالرهــای خانگی
خواهد بود و به حفظ سرمایه مردم در مقابل کاهش
ارزش پول کمک خواهد کرد ولی کارشناسانی هم
هستند که معتقدند اوراق ارزی برخالف اهدافی که
منتشر شده عمل خواهد کرد و کارکردش معکوس
خواهد بود .قدس در گفتوگو با کارشناسان مزایا و
معایب این اوراق را بررسی کرده است.
محمدرضا فلفالنی ،کارشناس ارزی درباره جزئیات
این اوراق ارزی میگوید :اوراق ارزی سررسید سه ماه
داردوبانکمرکزیمبنایمحاسبهبرایتعیینمبلغ
ریالی این اوراق در زمان انتشار ،بازخرید و سررسید
را «نرخ پایانی روز قبل نماد دالر توافقی اسکناس
بازار متشکل معامالت ارزی» اعالم کرده است.

◾

◾جذابیت خرید اوراق ارزی برای مردم
این کارشناس حوزه ارزی درباره جذابیتهای اوراق
ارزی برای مردم میگوید :با توجه به اینکه این اوراق
با نام هستند و فرد دیگری به جز کسی که این اوراق
را گرفته نمیتواند از آن استفاده کند بنابراین نگرانی
نگهداری فیزیکی این اوراق کاهش پیدا میکند .از
دیگر مزایای اوراق این است که معاف از مالیات بوده
و پشتوانه آن بانک مرکزی است .فلفالنی با تأکید بر

توسط هر شخص ۴هزار دالر است .این اوراق برای افراد
باالی ۱۸سال ،با نام و معاف از مالیات است و در سررسید
سهماهه منتشر میشود ،اما سود آن بهصورت ریالی
خواهد بود و بازار ثانویهای برای معامله آن وجود نخواهد
داشــت .کامران سلطانزاده ،عضو شــورای عالی کانون

نهاد ناشر تضمین میدهد که در تاریخ
سررسید اوراق ،میزان تغییرات ارزش دالر
را به قیمت روز محاسبه کرده و مابهالتفاوت
زمان انتشار و سررسید را به خریدار پرداخت
کند .بنابراین سرمایهگذار بدون خرید

بررسی سیاست اوراق ارزی در گفتوگو با کارشناسان

اصالح خطا یا تکرار اشتباه

صرافان ایران در مورد اوراق گواهی ارزی اظهار کرد :این
اقدام بانک مرکزی میتواند کمک به ادامه روند کاهشی
نرخ ارز باشد و کمک بسزایی در کنترل قیمتها در بازار
خواهد داشت .وی افزود :پیشبینی میشود مردم آرامش
را در بازار این هفته تجربه کنند.

اسکناس خارجی ،از تغییرات قیمت ارز منتفع
خواهد شد .این اوراق به دلیل ویژگیهایی که
دارد فرصتی برای ایجاد تنوع در داراییها
و کسب سود است .از طرفی در شرایط
تورمی و بیثباتی اقتصاد کالن ،میتواند

الیحه دوفوریتی برای واگذار نکردن سکه بیش از
تعداد معینی بودند ،درحالی که محدودیتی در
تعداد در زمان نامنویسی وجود نداشت ،همچنین
سازمان امور مالیاتی اعالم کرد که خریداران مکلف
به پرداخت مالیات هستند و اعالم کردند منظور
از معافیت مالیاتی ،مالیات بر ارزش افزوده بوده نه
مالیات بر عایدی سرمایه .

◾

◾تعطیلی بــازار آتــی سکه به اتهام خط دادن به
بازار نقدی

اینکه این اوراق بازار ثانویه ندارند ،میافزاید :اگرچه
اکنون بحث بازخرید اوراق پیش از سررسید را لحاظ
کردند ولی باز هم از اینکه بــازار ثانویه نــدارد ،یک
نقطه ضعف است و همچنین افراد ملزم هستند
دوباره با مراجعه به بانک این اوراق را تبدیل به وجه
کنند (پیش از سررسید یا در زمان سررسید) .الزم به
ذکر است اگر نرخ باال برود به سود خریدار خواهد
بود و ریسک کاهش نیز متوجه خریدار اوراق است.

◾

◾صدمه به اعتماد مردم با دو اشتباه تاریخی
فلفالنیتوضیحمیدهد:باتوجهبهسابقهضعیفی
که دولــت و بانک مرکزی در استفاده از ایــن نوع

سازمان موقوفات ملک در نظر دارد

تعداد  ۴0راس جوانه پرواری هلشتاین واحد دامپروری سنگ بست خود را از طریق

ابزار تعهدآور (اوراق) در گذشته داشتهاند ،اکنون
ایــن شبهه مطرح اســت که اگــر در آینده جهش
ارزی قابلتوجهی در کشور رخ دهــد ،آیــا ممکن
است دولت یا بانک مرکزی بدعهدی کنند یا حتی
سازمان امور مالیاتی وارد عمل شود؟ فلفالنی در
این زمینه به دو نمونه گذشته در این پنج سال اخیر
اشاره میکند که بهشدت به سرمایه اجتماعی برای
مشارکت در چنین طرح هایی آسیب زد :نمونه
نخست پیشفروش سکه توسط بانک مرکزی در
سال 97با قیمت قطعی و معاف از مالیات بود که
در زمــان سررسید ،با توجه به اینکه قیمت سکه
افزایش یافته بود تعدادی از قانونگذاران به دنبال

آگهی فروش دام
جوانه پروار هلشتاین

40111082

در اسناد مزایده را به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط به صورت اجاره واگذار نماید .لذا از
كلیه متقاضیان دارای سوابق فعالیت مرتبط دعوت بعمل می آید در صورت تمایل جهت دریافت

اسناد مزایده به نشانی سایت ذیل مراجعه نمایند.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 4010/1015

مدت واگذاری :مدت قرارداد یك سال

(شماره 2001001188000045درسامانه ستاد) نوبت دوم

آدرس  http://ets.mashhad.irمراجعه و همچنین جهت اطالع در روزنامه رسمی به

1/544/000/000

دارابودن گواهینامه صالحیت
پیمانکاری باحداقل رتبه 5
نیرو ازسازمان برنامه وبودجه
کشور

مهل��ت ومحل تحویل اس��تعالم مناقص��ه  :کلیه مدارک
ومستندات اس��ناد مناقصه بایس��تی حداکثر تا ساعت
 14:00روزدوش��نبه م��ورخ  1401/09/14درس��امانه
تدارکات الکترونیکی دولت (س��تاد) بارگذاری ونسخه
فیزیکی ( شامل ضمانتنامه ویک حلقه سی دی اسناد )
نی��ز درموعد مذکور به آدرس اصفهان خیابان چهارباغ
باال دبیرخانه ش��رکت ب��رق منطق��ه ای اصفهان تحویل
گردد.
زمان ومحل بازگش��ایی پاکات مناقصه :س��اعت  10صبح
روز س��ه ش��نبه مورخ  1401/09/15س��الن کمیس��یون
معامالت ساختمان معاونت مالی وپشتیبانی شرکت برق
منطقه ای اصفهان
سایر شرایط مناقصه :
• به پیش��نهادهائی که فاقد س��پرده یا امضاء مش��روط
ومخدوش بوده ویا پ��س از امضاء مدت مقرر در آگهی
واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد
• س��ایر اطالع��ات وجزئی��ات مرب��وط دراس��ناد مناقصه
مندرج است .شناسه آگهی 1409875 :

40110948

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان

معاونت خدمات و محیط زیست شهری

شركت ملی گاز ایران
شركت پاالیش گاز شهید هاشمینژاد ( خانگیران )
( سهامی خاص )

40110858

نوع تضمین شرکت درمناقصه  :ضمانتنامه معتبر یا فیش
وجه نقد به ش��ماره IR 330100004101101430230298
نزد بانک مرکزی با مبلغ فوق الذکر دروجه شرکت برق
منطقه ای اصفهان
نح��وه دریافت وتحویل اس��ناد مناقص��ه  :کلیه مراحل
برگ��زاری مناقصه ازدریافت وتحویل اس��ناد تا مبادله
ق��رارداد با مراجعه به س��امانه ت��دارکات الکترونیکی
دولت (ستاد)به آدرس www.setadiran.irامکان پذیر
خواهد بود (تماس با کارفرما درصورت لزوم درساعات
اداری روزهای کاری باشماره )03136270820
مهلت دریافت اس��ناد :ازس��اعت 10صبح روزدوش��نبه
مورخ1401/08/23لغای��ت ساعت16:00روزپنجش��نبه
مورخ 1401/09/03
جلسه توجیهی وبازدید :حضور نمایندگان مجاز شرکتها
( هم��راه با معرفینامه )درجلس��ه توجیه��ی وبازدید از
محل که درروز س��ه شنبه مورخ  1401/09/08ساعت 10
صبح درپس��ت مشتاق ( میدان بزرگمهر ابتدای خیابان
س��لمان فارس��ی جنب آتشنش��انی ) برگ��زار می گردد
الزامی بوده وعدم حضور بمنزله انصراف از شرکت در
مناقصه خواهد بود

آدرس  www.rrk.irدرج میگردد.
40111154

4010/1015

تامین تجهیزات مورد
نیازوانجام عملیات اجرایی
توسعه پست  63/20کیلو
ولت مشتاق

مبلغ پایه مزایده ماهیانه  110.000.000ریال

جهت شركت در مزایده و كسب اطالعات بیشتر به سایت ارجاع كار شهرداری مشهد به

شرکت مناقصه گذار :شرکت برق منطقه ای اصفهان
شماره

3

اقتصاد

برداری از غرفه شماره  5بازار میوه و تره بار اركیده واقع در بلوار كوثر شمالی یك به شرح مندرج

آستان قدس رضوی -سازمان موقوفات ملک

موضوع

◾

◾آیا تکرار اتفاقهای سال  96در راه است؟
جانجان یادآوری میکند :این پیشنهاد اشتباه،
پیشنهاد احمد عــراقــچــی ،مــعــاون سابق ارزی
بانک مرکزی به سیف بــود ،آن هم در زمانی که
نرخها جهش پیدا نکرده است .عمال ًبه صراحت
میگویم که اتفاقهای تابستان و زمستان سال
 96دوب ــاره دارد تــکــرار مـیشــود .پــس نتیجه آن
اتفا قهایی است که از فروردین تا اردیبهشت
و خــرداد سال  97افتاد و تبعاتش هم رشد نرخ
ارزی است که طی هفت الی هشت ماه پس از
فروردین بهوجود آمد .اکنون این سیاست فروش
اوراق ارز یک نسخه نمایان شــده اشتباه آقای
سیف است برای فروختن  60تن طال در آن زمان.
وی تأکید میکند :فکر کنیم مــردم ایــن اوراق را
بخرند ،اگر نوبت بعد بانک مرکزی اوراق منتشر
نکند ،خودش سیگنال منفی به بازار ارز است و
نشاندهنده این است که بانک مرکزی ارز کافی
ندارد و اینگونه اوراق برخالف عملکردش در بازار
معکوس خواهد شد.

امید قالیباف
سخنگوی وزارت
صنعت ،معدن
و تجارت گفت:
به خاطر رفتار
غیرحرفهای که
فرانسویها در
سالهای گذشته
داشتهاند ،دیگر
اجازه ثبت سفارش
و واردات محصوالت
رنو ،پژو ،سیتروئن و
سایر خودروسازان
فرانسوی را
نمیدهیم و آنها
را تحریم کردهایم
و اجازه نمیدهیم
آنها با ابزار تحریم،
صنعت و بازار
خودرو ایران را تحت
فشار بگذارند.

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های كشاورزی شهرداری مشهد در نظر دارد بهره

مورخ 1۴01/09/02و بازگش�ایی پاکات س�اعت  10همان روز می باش�د  .جهت کس�ب اطالعات بیش�تر با تلفن05138۴035۴5

مبلغ تضمین شرکت
درمناقصه

همزمان شدن آن با سررسید ارزی موجب باالرفتن
نرخ ارز میشود .دوم اینکه فرض کنید در سررسید
همه میخواهند اسکناس دالر بگیرند ،بانک
مرکزی چقدر را میتواند تأمین کند؟ فرض کنید
10میلیارد دالر داریــد و مــردم  4تا  5میلیارد دالر
آن را خریدند و بعد ناگهان دســت بانک مرکزی
خالی میشود ،حال بــرای عید چکار میخواهید
بکنید که بازار سنتی ماست .موضوع سوم ،کشور
درحالحاضر داخــل یک دوره ریسک قــرار دارد
که حتما ًجنس ارز رشــدی اســت .شما در چنین
شرایطی میخواهید ذخایر ارزی را ایـنطــوری با
این حجم از مداخله از دست بدهید .آیا این پاسخ
مناسب به یک بحران و مسئله نرخ ارز است؟ خیر.

خودروهای
فرانسوی را
تحریم کردهایم

آگهی تجدید مزایده اجاره غرفه شماره  5بازار میوه و تره بار اركیده

س�ایت  http://tender.epf.irقس�مت معامالت( مزایده ها) مراجعه نمایند  ،مهلت ارائه پیشنهادات ساعت  9روز چهارشنبه

شرایط والزامات ورود به
مناقصه

◾

◾خطا در شناسایی ریشه مشکالت ارزی
احمدجانجان،تحلیلگربازارهایمالیدرگفتوگوبا
قدس با تأکید بر اینکه در حال حاضر عمده مشکل
ما از جنس حواله است نه اسکناس میگوید :چرا
وقتی مشکل از نوع حواله اســت ،میخواهید با
اسکناس و به صورت نقدی حلش کنید .االن دولت
با یک اشتباه بــزرگ میخواهد اوراق را سه ماهه
بفروشد ،در حالیکه اوال ًما در فصول پایانی سال
یعنی حوالی دی و بهمن ماه ،درگیر تسویه کردن
با چین هستیم و بخشی از نیازهای ما آنجاست و

تضمینکننده ارزش دارایی افراد در برابر
کاهش ارزش پول باشد .این اوراق در واقع
مانند یک کانال خرید و فروش قانونی ارز در
مقابل خرید و فروش غیرقانونی در بازار آزاد
به شمار میرود.

صفحه 3

مزای�ده ب�ه فروش رس�اند .لذا از کلیه خری�داران حقیقی و حقوقی دعوت می ش�ود جهت دریافت اس�ناد مزایده به آدرس

داخلی  1۶02تماس حاصل فرمایند.

وی میافزاید :موضوع دیگر تعطیل شدن بازار آتی
سکه بود .وقتی جهش ارزی و افزایش قیمت طال
و سکه اتفاق افتاد خیلی از سیاستمداران به این
نتیجه رسیدند که بازار آتی سکه به بازار فیزیکی
و نقدی خط میدهد .در حالی که با یک حساب
و کتاب ســاده مشخص میشد ارزش معامالت
بازار آتی بسیار کمتر از بازار نقدی است و همچنین
ریشهافزایشقیمت،افزایشانتظاراتتورمیناشی
از خــروج آمریکا از برجام ،کسری بودجه دولــت و
افزایش نقدینگی بدون پشتوانه بود ،اما درنهایت
سیاستگذار تصمیم گرفت ب ــازار آتــی سکه را
تعطیلکند.

خبر

سازمانساماندهی
مشاغل شهری و
فرآورده های
کشاورزی شهرداری
مشهد مقدس

( تجدید مرتبه چهارم )
مناقصه شماره 30078 -8-9027
( ساخت دو عدد شیر كنترل فشار به همراه اكچیوتر ( تولید داخل كشور)) -نوبت دوم

 -1نوع مناقصه  :دو مرحله ای دارای ارزیابی کیفی
 -2نوع فراخوان  :عمومی .
 - 3ن��ام ونش��انی مناقص��ه گ��ذار  :ش��رکت پاالیش گاز ش��هید
هاش��می ن��ژاد ( )SGPCبه آدرس  :مش��هد ،خیاب��ان آبکوه ،نبش
دانشس��رای ش��مالی ،ش��ماره  ،255ش��رکت پاالی��ش گاز ش��هید
هاش��می نژاد– دبیرخانه کمیس��یون مناقصات.
 تلف��ن مس��ئول کمیس��یون مناقص��ات و کمیت��ه فن��ی بازرگان��ی:051- 37288016
 تلفن دبیر کمیسیون مناقصات051-37285045: نمابر کمیسیون مناقصات و کمیته فنی بازرگانی051-37285024 : -4نوع و مبلغ تضمین ش��رکت در مناقصه  :تضمین های اعالم شده
در آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی به مبلغ  550.000.000ریال
( پانص��د و پنجاه میلیون ریال ) ( .الزم به ذکر اس��ت در این مرحله
نیازی به اخذ و ارائه تضمین نمی باشد).
 -5نحوه و مهلت دریافت اس��ناد  :متقاضیان می توانند تا س��اعت 19
م��ورخ  ، 1401/09/10نس��بت ب��ه دریافت اس��ناد مناقصه از طریق
س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت (س��امانه س��تاد) به آدرس
 www.setadiran.irو با شماره فراخوان  2001092134000096در
س��امانه اقدام نمایند .الزم به ذکر اس��ت تمامی مراحل برگزاری
مناقصه از طریق سامانه مذکور انجام خواهد شد.
 -6آخری��ن مهل��ت تحوی��ل اس��تعالم ارزیاب��ی کیفی تکمیل ش��ده:
متقاضیان بعد از دریافت اسناد مناقصه از سامانه مذکور
می بایس��ت حداکثر تا س��اعت  19مورخ  ، 1401/09/24اسناد مناقصه

تکمی��ل ش��ده را به هم��راه م��دارك مورد نیاز در س��امانه ت��دارکات
الکترونیکی دولت بارگزاری و ثبت نمایند .الزم به ذکر اس��ت پس از
پایان مرحله ارزیابی کیفی اسناد شرکت در مناقصه برای مناقصه گران
تأیید شده در این مرحله از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
(سامانه ستاد) ارسال و فرآیند انجام مناقصه وفق شرایط اعالم شده
در اسناد مناقصه مورد اقدام واقع خواهد شد.
 -7محل و زمان گش��ایش پیشنهادات  :پس از بررسی پیشنهاد فنی
شرکتها (ارزیابی فنی) ،پاکتهای مالی شرکتهای واجد شرایط در ساعت
 10صبح مورخ  ، 1401/10/21در محل اتاق کنفرانس اداره مشهد (دفتر
آبکوه) به آدرس مش��هد ،خیابان آبکوه ،نبش آبکوه ( 7دانشس��رای
شمالی) ،شماره ،255شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد و حداقل با
دو پیشنهاد تایید شده گشایش خواهد یافت .الزم به ذکر است تاریخ
و مکان اعالم شده (تاریخ گشایش پیشنهادهای مالی) قطعی نبوده و با
توجه به روند ارزیابی امکان تغییر وجود خواهد داشت.
توضی��ح مهم :ب��ا توجه به این ک��ه این مناقص��ه دارای ارزیابی کیفی
می باش��د در این مرحله صرف ًا تکمیل و ارسال اسناد ارزیابی کیفی و
مس��تندات مربوطه مورد نظر می باشد .بدیهی است شرکت هایی که
در فرایند ارزیابی کیفی تأیید ش��وند در مرحله بعد اقدام به ارسال
پیش��نهاد مرتب��ط در مواعدی که متعاقب�� ًا از طریق س��امانه تدارکات
الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) اعالم خواهد شد خواهند نمود.
شناسه آگهی1410648

روابط عمومی شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد

