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جهانگیری:
فروش اوراق سلف نفتی لغو شد

معــاون اول رئیس 
جمهور گفت: متاسفانه 
طرح فروش اوراق سلف 
نفتی که گفته می شد 
می تواند تــا ۱۴۰ هزار 
میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند، به دلیل 
برخی ناهماهنگی ها از دستورکار خارج شد. اسحاق 
جهانگیری ، در جلسه شورای اقتصاد که به ریاست 
وی برگزار شد، با تاکید بر اینکه باید جهت گیری های 
اصلی بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشــور متمرکز بر 
حل مسائل و رفع دغدغه های اصلی اقتصاد کشور 
باشد، گفت: یکی از این مسائل گرانی و تورم است 
که باید برنامه هایی دقیق برای کنترل و مهار تورم 
و گرانی در الیحه بودجه سال آینده تدوین شود و 
به عنوان جهت گیری های اصلی آن لحاظ شود. وی 
با اشــاره به اینکه مردم از نظر اقتصادی و معیشتی 
در شرایط دشواری قرار دارند، افزود: با توجه به آثار 
مثبت کمک های حمایت معیشتی و نیز پرداخت 
تسهیالت قرض الحســنه یک میلیون تومانی در 
سال جاری، باید در بودجه سال آینده نیز به دنبال 
استمرار برنامه های حمایتی و کمک های معیشتی 

به مردم باشیم.
    

 محدودیت خرید و فروش ارز 
در صرافی ها برداشته شد 

ر  د  - یســنا ا
ز  لیکــه پیــش ا حا
ایــن بانــک مرکزی 
محدودیت هایی برای 
سهمیه ۲۲۰۰ دالری 
ساالنه هر فرد به منظور جلوگیری از فعالیت های 
سفته بازانه در بازار ارز ایجاد کرده بود، طبق اعالم 
کانون صرافــان این محدودیت ها از ســوی بانک 
مرکزی برداشته شــده و خرید و فروش ارز توسط 
صرافی ها به روال سابق بازگشــت. در پی افزایش 
قیمت ها در بازار ارز و شکل گیری صف های طوالنی 
مقابل صرافی ها، بانــک مرکزی برای جلوگیری از 
اقدامات سفته بازانه، فروش سهمیه ساالنه ۲۲۰۰ 
دالر با کارت ملی توسط صرافی های بانکی را متوقف 

کرد اما این محدودیت دیروز لغو شد.
    

نرخ مصوب کره ۸  هزار تومان 
تعیین شد

توسعه ایرانی- 
سرپرســت معاونــت 
بازرگانی داخلی وزارت 
صمت گفت: براساس 
تصمیم کارگروه ستاد 
تنظیم بازار، کره داخلی ۱۰۰ گرمی با نرخ مصوب 
۸ هزار تومان در بازار عرضه می شــود. به گزارش 
توسعه ایرانی، محمدرضا کالمی با بیان این مطلب، 
افزود: این تصمیم با توجه به تغییر ارز واردات کره 
از ۴,۲۰۰ تومان به ارز نیما در سال گذشته و اتمام 
موجودی کره با ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور گرفته 
شده اســت. سرپرســت معاونت بازرگانی داخلی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: کشــور 
می تواند این محصول را با اتکای داخل مشروط بر 
افزایش مقادیر تولید توسط وزارت جهاد کشاورزی 
تولید کند. کالمی گفت: وزارت جهاد کشــاورزی 
مکلف شــد در راســتای افزایش تقاضای ناشی از 
خوداتکایی و مصرف کره داخلی مقادیر تولید شیر 

را نیز افزایش دهد.
    

وراث سهام عدالت سهام داران 
شرکت های استانی هستند

ایلنا- برنامه ریزی 
شرکت سپرده گذاری 
مرکــزی گفــت: وراث 
سهام عدالت اموات عمال 
سهام داران شرکت های 
سرمایه گذاری استانی خواهند بود و مشمول روش 
غیر مستقیم هســتند چراکه کسی روش مدیریت 
ســهام را برای آنها انتخاب نکرده است. محمد جواد 
فرهانیان درباره آخرین اقدامات واگذاری سهام عدالت 
اموات اظهار داشت: بخشــی از اقدامات فراهم شدن 
زیرساخت ها برای واگذاری الکترونیک این سهام به 
وراث است و بخشی دیگر پیوستن و لینک شدن دو 
ارگان و دستگاه قوه قضاییه و شرکت سپرده گذاری 
مرکزی اســت. وی ادامه داد: البته عمــده اقدامات 
زیرساختی انجام شده اما لینک دو دستگاه به یکدیگر 
زمان بر است. نمی خواهیم مردم را در وضعیت اضطرار 
قرار دهیم و پیشنهاد ما به همه مردم این است که تا 
فراهم شدن زیرساخت ها اقدامات مربوط به انحصار 
وراثت را انجــام دهند. مدیر برنامه ریزی شــرکت 
ســپرده گذاری گفت: طبق مصوبات،  مالیات سهام 

عدالت وراث هم بخشیده شده است.
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مریم شکرانی

 شــیوع کرونا نیاز ایرانی ها را به بازار موبایل 
بیشتر از همیشه کرده اســت. حاال در شرایطی 
که ســال تحصیلی جدید آغاز شده و بسیاری از 
دانش آموزان برای آموزش آنالین نیازمند گوشی 
و تبلت شده اند، قیمت ها در این بازار بیداد می کند 
و بنا به اعالم انجمن صنفی فروشــندگان تلفن 
همراه فقط ظرف یک ماه قیمت موبایل 5۰ درصد 
افزایش داشته است. این موضوع در شرایطی رخ 
می دهد که ریزش ارزش پــول و جهش قیمت 
دالر دست ایرانی ها را از فناوری های روز کوتاه تر 
کرده است و حاال پرفروش ترین گوشی های بازار 
گوشی های میان رده یک برند چینی است. از آن 
سو وزارت آموزش و پرورش اعالم کرده است که 
چیزی حدود یک ســوم دانش آموزان ایرانی به 
گوشی موبایل، تبلت و اینترنت دسترسی ندارند و با 
صعود بیش از پیش قیمت ها و کاهش قدرت خرید 
خانوارها به نظر می رسد که این میزان دسترسی 

کاهش داشته باشد. 
حاال گرانی دالر و ناتوانی خانواده ها برای تامین 
گوشی های مورد نیاز دانش آموزان موجب شده 
اســت که وزارت ارتباطات عرضه گوشی های 

قسطی توسط اپراتورها را مطرح کند.
 افزایش ۵۰ درصدی

 قیمت موبایل ظرف یک ماه
افشــار فروتــن، رئیــس انجمــن صنفی 
فروشــندگان تلفن همراه گفته است که از یک 
ماه قبل تاکنون بهای گوشــی بیــن 3۰ تا 5۰ 
درصد افزایش داشته اســت. او به اعتماد آنالین 
توضیح داده است که مشــتری به این امید که 
بازار کنترل و نرخ ارز کاهش یابد تا بتوانند گوشی 
را با قیمت مناســب تری تهیه کننــد، در خرید 
تعلل کردند، اما متاســفانه این اتفــاق نیفتاد و 

 اکنون بازار با رکود قابل توجهی مواجه اســت.
فروتن گفته اســت که افزایش تقاضای دانش 
آموزان برای گوشــی و تبلت و صعــود نرخ ارز از 
مهمترین دالیل جهش قیمت در بازار موبایل بوده 

و البته احتکار هم در این بازار رخ داده است. 
رئیس انجمن صنفی فروشندگان تلفن همراه 
گفته است که عرضه کننده عمده، بعضا به دنبال 
گران کردن گوشی، از عرضه سرباز زد و تمام این 
اتفاقات دست به دســت داد و در بازار نابسامانی 

ایجاد کرد و قیمت افزایش پیدا کرد. 
بر اساس گفته این مقام صنفی در حال حاضر 
میانگین قیمت گوشی پر تقاضا و پرفروش برای 
دانش آمــوزان از ۲ میلیــون و ۹5۰ هزار تومان 
در دو هفته قبل به 3 میلیون و ۸۰۰ هزار تومان 
رسیده و نرخ تبلت نیز متاثر از نوسانات ارز افزایش 

یافته است.
گرانی در بــازار موبایل در شــرایطی رخ می 
دهد که این بازار از همان دو ماه ابتدای امسال با 
جهش قابل توجه قیمت مواجه شد و به طوری که 
میانگین قیمت گوشی نسبت به ماه های پایانی 

سال گذشته بین 5۰ تا ۸۰ درصد بیشتر شد. 
 پرفروش ترین گوشی های 

بازار ایران کدامند؟
فروشــندگان بازار موبایــل می گویند که 
در حــال حاضــر پرفروش ترین گوشــی ها، 
گوشی هایی هســتند که بازه قیمتی بین 3 تا 
6 میلیون تومان دارند و البتــه پربازدیدترین 
گوشی های فروشــگاه های آنالین هم مربوط 
به همین دسته قیمتی اســت. بر اساس گفته 
فروشــندگان در حال حاضر بیشترین تقاضا 
برای گوشــی در بازار مربوط به برند شیائومی و 
رده های میانی گوشی سامسونگ است و البته 
گوشی های ارزان قیمت هوآوی هم در فهرست 
بیشترین تقاضای مشتریان ایرانی است که این 

روزها با ریزش شــدید ارزش پول ملی و جهش 
قیمت دالر مواجه هستند و قدرت خریدشان در 

بازار فناوری کمتر و کمتر می شود.
این موضوع در شرایطی رخ می دهد که وزارت 
آموزش و پرورش چندی پیــش اعالم کرد که 
نزدیک به یک سوم دانش آموزان ایرانی به گوشی 
و تبلت و اینترنت دسترسی ندارند و حاال که دالر 
نرخ بی سابقه ۲7 هزار تومان را رد کرده است به 
نظر می رســد که دانش آموزان بیشتری قدرت 

خریدشان را در این بازار از دست بدهند. 
جهش قیمت موبایل در بازار تهران

در بازار تهران بهای گوشــی شیائومی مدل 
Redmi Note ۹ بــه 6 میلیــون و ۱5۹ هزار 
تومان رسیده است. این در حالی است که همین 
مدل گوشــی در میانه مرداد ماه امســال فقط 
۴ میلیون و ۱5۰ هــزار تومان قیمت داشــته 
اســت. قیمــت گوشــی Galaxy A5۱ هم 
در بازار تهــران بین ۸ تا ۸ میلیــون و ۹۰۰ هزار 
تومان قیمت خــورده. این در حالی اســت که 
همین مــدل گوشــی در نیمه مرداد امســال 

 حدود 6,5 میلیون تومان قیمت داشــته است. 
بهای گوشی سامسونگ Galaxy A7۰ هم در 
حال حاضر به 7 میلیون و ۸۰۰ هزار تا ۸ میلیون 
و ۴۰۰ هزار تومان رسیده این در حالی است که 
همین گوشی در مرداد ماه 7 میلیون و 6۰۰ هزار 

تومان قیمت داشته است. 
فروشندگان می گویند که بسیاری از مدل های 
گوشــی در حال حاضر در بازار وجــود ندارد و با 
تشدید تحریم ها و بسته شــدن مرزها به دنبال 
شــیوع کرونا مشــتریان ایرانــی انتخاب های 

محدودتری در بازار موبایل دارند. 
 اپراتورها گوشی قسطی 

به مردم می فروشند
در این شــرایط وزارت ارتباطات اعالم کرده 
اســت که وام 5۰۰ میلیارد تومانــی در اختیار 
اپراتورها قرار می دهد تا گوشی های موبایل را به 
صورت اقساطی در اختیار مشتریان قرار دهند. 
این مدل البته در سایر کشــورهای جهان رایج 
است و عرضه گوشی های تلفن همراه معموال در 
دایره خدمات اپراتورهاست و اپراتورها سیم کارت 
را همزمان با گوشی های تلفن همراه و با خدمات 
ویژه به مردم عرضه می کنند. در بازار ایران اما توزیع 
با واسطه کاال و قاچاق موبایل موجب شده است که 
قیمت گوشی در بازار ایران با بازار جهان تفاوت 

فاحش و معناداری داشته باشد.
محمدجواد آذری جهرمــی، وزیر ارتباطات 
و فنــاوری اطالعات دیــروز در آییــن معرفی 
دستاوردهای بومی ســازی تجهیزات پیشرفته 
شــبکه ملی اطالعات این خبر را اعــالم کرده و 
گفته است: در شرایطی که نرخ دالر نوسان دارد 
نمی توانیم به عنوان مســئول بگوییم کاری از 
دست ما برنمی آید. اکنون به دلیل آموزش مجازی 
خیلی از ما مصرف کننده هســتیم و باید برای 
فرزندان خود تبلت، گوشی تلفن همراه و مودم 
تهیه کنیم. مودمی که قیمت آن ۲۰۰هزار تومان 
بوده و اکنون قیمت آن ۱۰ برابر شده است. در این 

شرایط باید چه کرد؟ 
جهرمی گفته است که در این شرایط دشوار 

تحریم و کرونا چشــم مردم امروز به دست های 
تولیدکنندگان است. او این حرف را در شرایطی 
به زبان می آورد که تولید موبایل در ایران بسیار 
پرهزینه اســت و تولیدکنندگان ایرانی به دلیل 
نداشتن دسترسی به بازار جهانی نمی توانند هزینه 
سنگین و غیرقابل توجیه تولید گوشی های تلفن 

همراه را متقبل شوند.
جهرمی در ادامه گفته اســت که دســتور 
اعطای اعتبــار 5۰۰ میلیاردی بــه اپراتورها 
به عنوان وام در دســتور کار معاونت فناوری 
نوآوری قرار گرفته است تا اپراتورها بتوانند از 
این طریق گوشی را به صورت قسطی به مردم 

بدهند و زنجیره تولید تکمیل شود.
او توضیح داد: البتــه مجموعه هایی مانند 
مخابرات ایران، همراه اول و رایتل نیز کارهایی 
در این زمینه کرده اند که گزارش آن ها هنوز به 

دست ما نرسیده است. 
جهرمی همچنین گفته است: تجربه مردم 
از دریافت خدمات پس از فروش شرکت های 
داخلی تجربه خوشایندی نیســت. تماس با 
۲۰۲۰ مخابرات و پشتیبانی اپراتورها گوشه ای 
از این نارضایتی ها اســت در حالی که یکی از 
دالیل ماندگاری مشــتریان کیفیت خدمات 

پس از فروش است.
حال مشخص نیست سازوکار پرداخت این 
اعتبار برای ایجاد امکان خرید گوشی قسطی 
چیست و آیا امســال والدین می توانند از این 

امکان بهره مند شوند؟ 

قدرت خرید خانوارهای ایرانی در وضعیت اضطرار

اپراتورهاموبایلقسطیمیفروشند
در حال حاضر میانگین قیمت 

گوشی پرتقاضا و پرفروش برای 
دانش آموزان از ۲ میلیون و ۹۵۰ 
هزار تومان در دو هفته قبل به ۳ 

میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده و 
نرخ تبلت نیز متاثر از نوسانات ارز 

افزایش یافته است

خبر

بررسی بازار خودروی پایتخت، حاکی از افت 
پنج تــا ۱3 میلیون تومانی قیمــت خودروهای 
داخلی و مونتاژی طی یک هفته گذشته است، هر 
دستگاه خودروی پراید ۱3۱ نیز دیروز به بهای ۹۲ 

میلیون تومان فروخته شد.
به گزارش ایرنا،کارشناسان می گویند از حدود 
دوشنبه هفته پیش )۱7 شهریورماه( بازار خودرو 

آرام شده و قیمت ها سیر نزولی گرفته است.
به اعتقاد آنان، قیمت هــای کنونی خودروها 
کاذب است و به ویژه افرادی که خودرو در اختیار 
دارند، قیمت های ســلیقه ای، غیرواقعی و باال به 

مشتریان اعالم می کنند.
این در حالی است که در عمل از خریدار واقعی 

هیچ خبری نیست.
دیروز در مقایسه با هفته گذشته هر دستگاه 
تیبا صندوق دار و ساینا از ۱۱۰ میلیون تومان به 
۱۰5 میلیون تومان، سمند ال. ایکس با کاهش 
6 میلیون تومانی به ۱6۰ میلیون تومان و هایما 
اس7 ایران خودرو با افــت ۱3 میلیون تومانی به 

6۲۰ میلیون تومان کاهش یافتند.

برخی نمایشگاه داران با تاکید بر اینکه مشتریان 
نباید به هیچ وجه به شبکه های مجازی در اعالم 
قیمت ها توجه کنند، معتقدند اگر مشــتریان 
حوصله به خرج داده و گشت بیشــتری در بازار 
بزنند، می توانند خودروی مد نظر خود را با چانه زنی 
به قیمت های مناسب تری خریداری کنند. در این 
زمینه، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی 
پایتخت می گوید: ایــن اتحادیه هیچ گاه قیمت 
بازاری خودروها را اعــالم نمی کند، اما به دفعات 
دیده شده که برخی سایت ها قیمت های دلخواه 
خود را به نقل از این اتحادیه منتشــر می کنند. 
سعید موتمنی تاکیدکرد: حتی با وجود برداشته 
شدن قیمت از سوی برخی سایت ها نظیر دیوار، 
باما و غیره، اما در عمل شاهدیم گروه هایی از افراد 
برای به هم ریختن بازار، به صورت هماهنگ اقدام 
به قیمت سازی در کانال های تلگرامی، واتساپی، 
اینستاگرامی و غیره کرده و در سطح وسیع منتشر 
می کنند و مشــتریان بی خبر از همه جا، همین 
قیمت ها را مبنا قرار می دهند. وی خواستار آن شد 
که افراد هیچ وقت به قیمت های موجود در سایت ها 
اعتماد نکنند. موتمنی  گفت:  وقتی سقف قیمتی 
بر خودروها نباشد، هر کس حرفی زده و قیمتی 
ارائه می کند، به طور نمونه روز گذشته برای یک 
مدل مزدا 3، چهار قیمت متفاوت از ۹۰۰ تا ۹۸۰ 
میلیون تومان وجود داشت و تفاوت ۸۰ میلیون 

تومانی بسیار عجیب است.

خبری از مشتری نیست

 کاهش ۵ تا ۱۳ میلیون تومانی قیمت خودرو

شرکت فجر انرژی خلیج فارس، در نظر دارد روغن های 
دورریز و ضایعاتی استحصال شده از پساب های صنعتی 
وارده به پســاب مجتمع خود را به شــرح موضوع ذیل، از 
طریق مزایده عمومی به شــخص حقیقی یا حقوقی واجد 

شرایط واگذار نماید:
۱- موضوع مزایده:

۱-۱- فروش روغن های دورریز و ضایعاتی استحصال 
شده از پســاب های صنعتی وارده به واحد پساب به شرح 

ذیل:
الف: مواد روغنی و هیدروکربورهای ضایعاتی حاصل 

از فرایند تصفیه پساب به مقدار تقریبی ۸۳ تن سالیانه.
ب: میزان آب همراه روغن های دورریز ارسالی به طور 

متوسط ٪۴۰
ج: روغن تعویضی تجهیــزات دوار به مقدار حدودی     

 ۳۴/۸تن سالیانه
د: دانسیته روغن ها ٪۸۳

۲- محل تحویل اقالم: 
مجتمع فجر انرژی خلیج فارس، واقــع در منطقه ویژه 

اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی )ره(؛
۳- مدت پیمان: 

یک / ۱ سال تمام است.
۴- زمان دریافت اسناد:

 حداکثر پنج روز کاری پس از درج آگهی.
۵- محل دریافت اسناد: 

منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی )ره(، 
امور حقوقی و پیمان های شرکت فجر انرژی خلیج فارس.

۶- تلفن تماس: ۰۶۱۵۲۱۷۱۳۹۵ 
و تلفکس مستقیم ۰۶۱۵۲۱۷۱۳۹۴ 

۷- نوع و مبلغ سپرده شرکت در مزایده:
۱-۷- ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ ۱۶۰.۰۰۵.۴۲۰ 
ریال )یک صد و شصت میلیون و پنج هزار و چهارصد و 

بیست ریال(.
۸- ســایر اطالعات و جزئیات مربوط، در اسناد مزایده 

آمده است.
۹- آگهی فوق در وب ســایت ها www.fepg.ir  و 

www.pgpic.ir قابل مشاهده می باشد.
۱۰- مدارک الزم جهت خرید اسناد مزایده: 

۱۰-۱- نامه اعالم آمادگی که در آن، نشــانی رایانامه 
)Email(  شماره تماس مستقیم و شماره همراه ) موبایل( 

قید شده باشد.
۱۰-۲- صفحــه اول اساســنامه که موضــوع فعالیت 

شرکت در آن مشخص باشد.
۱۰-۳- آخرین تغییرات مربوط به هیئت مدیره شرکت 

و معرفی صاحبان حق امضاء.
۱۰-۴- اصل و کپــی شناســنامه و کارت ملی جهت 

اشخاص حقیقی.
۱۰-۵- مجوزهای مربوط به اداره محیط زیست استان 

محل فعالیت شرکت.
۱۰-۶- مجوز بهره برداری روغن های دورریز و فرایند 

HSE تولید مورد تائید
۱۰-۷- فیش واریزی در مهلــت قانونی به مبلغ پانصد 
هــزار ) ۵۰۰.۰۰۰( ریال، بانک ملت به شــماره  حســاب 

۱۲۶۱۰۱۱۴۸۴ یا به شمار شبا
  IR۱۴-۰۱۲۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰-۱۲۶۱-۰۱۱۴-۸۴

آدرس رایانامه جهت ارسال مدارک:
 sharafi.s@fajrco.com 
روابط عمومی فجر انرژی خلیج فارس

آگهیتجدیدمزایدهعمومی
شماره۵۲۹-۹۸-۰۸


