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انتقاد از وضعیت بازار خودرو 
 نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
در انتقاد از وضعیت بازار خودرو در کشور گفت:  وضعیت خودرو 
در کش��ور نگران کننده اس��ت، بنابراین تولید در کش��ور باید 
افزای��ش یاب��د، چراکه این مدل عرضه در بورس خالف قانون 
اس��ت و باید متوقف ش��ود و خودروهای کم مصرف در اولویت 
واردات و تولید قرار گیرد. به گزارش ایسنا علی جدی در نطق 
میان دستور خود در جلسه علنی دیروز سه شنبه )۴ بهمن ماه( 
مجلس شورای اسالمی بیان کرد: امام فرمودند اگر سپاه نبود 
کش��ور هم نبود، می خواهم بگویم اگر س��پاه و سردار سلیمانی 
ها نبودند االن اروپا و کش��ورهای عربی و حاش��یه خلیج فارس 
هم نبودند و آن س��گ هاری که آمریکا و رژیم جعلی اس��رائیل 
ب��ه ن��ام داع��ش در منطقه رها کرده بودند، االن در خیابان های 
پاری��س، لن��دن، برلین، آنکارا، ری��اض، ابوظبی، دوحه، بغداد و 
بیروت قدم می زد و این نش��ان از نمک نشناس��ی پارلمان اروپا 
اس��ت که س��پاه به عنوان منجی منطقه را در لیس��ت تروریست 
ها قرار می دهد. امیدوارم در ادامه حماقت خود را جبران کنند 
و سرعقل بیایند و حداقل منافع مردم شان را بفهمند مگر اینکه 
منافع مردم ش��ان را فدای وابس��تگی به آمریکا و اسرائیل کنند. 
نماینده مردم ش��یروان در مجلس ش��ورای اسالمی در ادامه در 
تذکری وزیر نفت عنوان کرد:  افت فشار گاز طی سه هفته قبل 
تعطیلی مدارس، کارخانجات و برخی اصناف و مراکز عمومی 
در خراس��ان ش��مالی را به دنبال داش��ته و زندگی عادی مردم را 
مختل کرده است؛ لذا خواهشمندم دستور بدهید سیکل ترکیبی 
گاز خود را از محل گاز مایع با انتقال خط از مش��هد به س��یکل 
ترکیبی شیروان انجام دهید تا 50 درصد گاز مصرفی استان که 
برای نیروگاه سیکل ترکیبی است جبران و مشکل کمتر شود. 
همچنین در خصوص انتقال سوخت مایع که معموال با نفتکش 
انجام می شود، الزم است خطی از مسیر خط تهران به مشهد 
که از مسیر سبزوار می گذرد، انشعابی به مرکز استان خراسان 
شمالی داشته باشد. وی خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت:  در 
حوزه دام سبک و سنگین چه دستاوردی داشته اید؟ غیر از این 
بوده که دامداری را در کشور زمین زدید! کار به جایی رسید که 
دامداران دام مولد را به کشتارگاه بردند و به پایین ترین قیمت 
عرضه کردند و حاال دوباره کش��ور را نیازمند گوش��ت وارداتی 
کردید، آیا نفوذ غیر از این است؟ بررسی کنید در این وزارتخانه 
از کجا مشورت می گیرید که شما را به ترکستان و دامداری را 
به یغما می برد. گوش��ت قرمز را جزء کاالهای اساس��ی بیاورید 
و مش��مول کاالبرگ الکترونیکی کنید؛ چراکه کاهش مصرف 

گوشت قرمز سالمتی مردم را به خطر می اندازد. 

 ۲۰ میلیارد نخ سیگار از مبادی
 غیر رسمی وارد می شود

 رئیس انجمن دخانیات اظهار داشت: برآورد مصرف داخلی ۸0 
میلیارد نخ سیگار بوده که حدود 15 تا 20 میلیارد آن  از مبادی 
غیر رسمی است و این  مالیات جدید فاصله قیمتی تولید داخل 
و قاچ��اق را افزای��ش می دهد. محمدرضا تاجدار، رییس انجمن 
تولیدکنندگان و واردکنندگان محصوالت دخانی در نشس��ت 
موضوع مالیات صنعت دخانیات و مش��کالت پیش��رو، گزارشی 
از آمار ۹ ماهه سال جاری ارائه داد و افزود: در سال جاری 52 
میلیارد و 2۳5 میلیون نخ تولید کردیم که نسبت به مدت مشابه 
س��ال گذش��ته حدود 15 درصد رش��د تولید داش��تیم. وی ادامه 
داد: تنباکو معس��ل در ۹ ماهه س��ال جاری ۳ میلیون 101 هزار 
کیلوگرم تولید داشتیم که در مدت مشابه 11 درصد افت تولید 
تنباکو معسل داشتیم. تاج دار با بیان  اینکه تصمیم مجلس در 
افزایش 5 درصدی مالیات رش��د تولید را به همراه آورد، گفت:  
حدود 12 هزار تن مصرف داریم که در سال جاری ۳ هزار تن 
کردیم و به نظر می رسد تا پایان سال به بیش از 5 هزار تن نرسد 
و 7 هزار تن به صورت قاچاق و تقلبی وارد و مصرف می شود.  
امیدواریم  این  پیش��نهاد عجیب دولت درباره تنباکو معس��ل در 
اختیار مجلس قرار گرفته تصویب نش��ود بنا به این پیش��نهاد 
بس��ته ای 20 هزار تومان برای تنباکو معس��ل عوارض مالیات 
در نظر گرفتند این در حالیست که بسته فروش 7 هزار و 500 
تومان است و این   پیشنهاد مالیات به این معناست که تولید ۳ 
هزار تن تنباکو معس��ل س��ال آینده افت شدیدی خواهد داشت 
و ب��ه کمت��ر از هزار تن  خواهد رس��ید. ع��الوه بر این، در بودجه 
مالیات نخی نیز پیش��نهاد ش��ده است هر نخ سیگار تولید داخل 
با نش��ان ایرانی 500 ریال و هر نخ  س��یگار داخلی با نش��ان بین 
المللی 1000 ریال پیشنهاد دادند در هر  کارتون سیگار با نشان 
داخلی 500 هزار تومان و با نشان  بین المللی 1 میلیون تومان 
به عوارض مالیات اضافه می شود. رئیس انجمن تولیدکنندگان 
و واردکنندگان محصوالت دخانی ادامه داد: این  نحوه مالیات 
ستانی عدالت را رعایت نکرده و پرسش اصلی این است که چه 
اقدام موثر برای تولید انجام ش��ده اس��ت که دولت می خواهد 

مالیات جدید دریافت کند. 

 دستورالعمل کنترل کمیت برای
 مقابله با کم فروشی تدوین شود

  رییس س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران بر تدوین دستورالعمل و 
ش��یوه نامه کنترل کمیت و مقابله با کم فروش��ی تاکید کرد و 
گفت: ترک فعل مدیران قبلی موجب انباشت تکالیف بر زمین 
مانده ش��ده اس��ت. به گزارش ایرنا از س��ازمان ملی استاندارد، 
»مهدی اسالم پناه« در سومین جلسه طرح پایش و نظارت بر 
کمیت فرآورده ها که مدیران کل استاندارد استان های کشور 
به صورت مجازی ش��رکت داش��تند بر تدوین دس��تورالعمل و 
ش��یوه نامه کنترل کمیت و مقابله با کم فروش��ی تاکید کرد. 
وی گفت: مسووالن استانی بدون هیچ عذر و بهانه ای باید در 
اجرای این طرح در اس��تان مبادرت ورزند و گزارش دقیقی از 
عملکرد هفتگی استان خود را در راستای این طرح ارائه کنند. 
رییس سازمان ملی استاندارد ایران، بحث مقابله با کم فروشی 
را جزو وظایف و از اولویت های برنامه این سازمان دانست و از 
اینکه ترک فعل مدیران قبلی باعث انباش��ت تکالیف بر زمین 

مانده شده ابراز تاسف کرد. 

اخبار كوتاه

صنعت و تجارت

راه کارهایی برای توسعه روابط تجاری ایران و ژاپنتعیین سرنوشت "عرضه خودرو در بورس"
  یک عضو شورای عالی بورس از بررسی ادامه یا توقف عرضه خودرو در بورس کاال 
در جلس��ه امروز این ش��ورا خبر داد. حمیدرضا دانش کاظمی در گفت وگو با ایس��نا، با 
بیان اینکه در دستور جلسه امروز شورای عالی بورس، عرضه یا توقف عرضه خودرو 
در بورس کاال بررسی خواهد شد، عنوان کرد: احتماال با توجه به اینکه وزارت صمت 
هم عضو جلسه است، نماینده ای از این وزارت خانه در جلسه امروز حضور داشته باشد. 
وی ادامه داد: در جلسه امروز نقطه نظرات وزارت صمت، سازمان بورس و همچنین 
نظرات بورس کاال ش��نیده خواهد ش��د. در این راس��تا مدیرعامل بورس کاال از طریق 

هیات مدیره نامه ای تهیه کرده  و قرار اس��ت این موضوع بررس��ی ش��ود. امیدواریم مش��کل عرضه خودرو در بورس کاال 
برطرف شود. این عضو شورای عالی بورس به این سوال که آیا امروز تصمیم قطعی اخذ خواهد شد؟ پاسخ داد: همواره 
روال به این صورت است که درمورد موضوعی که بررسی می شود، در همان جلسه تصمیم نهایی نیز اخذ می شود. گفتنی 
است؛ درحالی که عرضه خودرو در بورس کاال طبق روال ادامه داشت، روز گذشته رئیس شورای رقابت در نامه ای به 
رئیس سازمان بورس اعالم کرد که عرضه خودرو در بورس کاال باید متوقف شود. در مقابل نیز وزیر اقتصاد اعالم کرد 
که تصمیم گیری در این مورد بر عهده شورای عالی بورس است؛ لذا باتوجه به برگزاری جلسه امروز این شورا و بررسی 

این موضوع، باید منتظر تصمیم نهایی در خصوص عرضه یا توقف خودرو در بورس کاال باشیم.

   غالمحسین شافعی رئیس اتاق ایران با اشاره به قرابت فرهنگی و آداب و سنن 
ای��ران و ژاپ��ن و همچنی��ن عالقه مندی مدیران ایرانی به الگوبرداری از مدیریت 
ژاپنی گفت: در طول سال های گذشته در مراودات تجاری با کشور ژاپن کمترین 
مورد اختالف تجاری مشاهده شده است. این امر نشانه روابط سالم تجاری میان 
دو کشور است. او کمرنگ شدن روابط تجاری دو کشور در سال های اخیر را ناشی 
از تحریم ها دانس��ت و افزود: تالش بر این اس��ت که با بهره گیری از راه کارهای 
مناسب، امکان توسعه مناسبات تجاری بین دو کشور دوباره فراهم شود. شافعی 

موقعیت ژاپن در آ.سه. آن )ASEAN ( و ایران در سازمان همکاری های اقتصادی )ECO( زمینه مناسبی برای 
افزایش مناس��بات تجاری بین دو کش��ور به صورت منطقه ای دانس��ت و افزود: زمینه های همکاری بس��یاری بین 
ایران و ژاپن از جمله در حوزه های خودرو، لوازم برقی، کشتی سازی، معدن، کشاورزی و ... وجود دارد. رئیس اتاق 
ایران به دو مشخصه ژاپنی ها اشاره کرد و گفت: ژاپنی ها رابطه بین انسان و ماشین و همین طور ارتباط سالم بین 
محیط زیس��ت و تکنولوژی را به بهترین نحو برقرار کرده اند. او با اش��اره به تش��کیل کمیته مش��ترک ایران و ژاپن 
گفت: به زودی این کمیته به اتاق مشترک بازرگانی ایران و ژاپن ارتقا خواهد یافت. ما در راستای نزدیک تر شدن 

همکاری های تجاری آماده تبادل هیات تجاری با ژاپن هستیم.

گ�روه اقتص�اد كان: در بي�ش از ی�ك ده�ه گذش�ته ب�ازار 
ع�راق ی�ك بازار اس�تراتژیك برای ایران ب�وده و تجار ایرانی 
س�رمایه گذاری های نس�بتا خوبی در این كشور داشته اند. به 
گ�زارش »تج�ارت«، تراز تجاری ای�ران و عراق در مجموع 12 
ميليارد دالر اس�ت. جهانبخش س�نجابی شيرازی دبير اتاق 
ایران و عراق بيان اینکه برای مبادالت اقتصادی و تجاری ميان 
ایران و كشور عراق تا پنج سال آینده معادل 20 ميليارد دالر 
هدفگذاری شده است، افزود: این هدفگذاری و چشم انداز در 
جریان ماقات مقام های ارشد دو كشور و سفر اخير نخست 
وزیر عراق به ایران ترسيم شده است. بازارعراق درسال های 
اخير به عنوان بازاری مهم و استراتژیك برای بخش خصوصی 
و بخش دولتی ایران مطرح بوده اس�ت و تجار ایرانی حس�اب 
ویژه ای روی این بازار منطقه ای باز كرده اند و آشکارا می توان 
گفت كه عراق جزو 5 مقصد اول صادراتی ایران در كشور های 
منطقه است. صادرات ایران به عراق در سال گذشته بيش از 6 

ميليارد دالر بوده است.
 فع��االن اقتص��ادی ابراز خوش بین��ی کرده اند که حجم مبادالت 
تجاری دو کشوراین ظرفیت را دارد که در آینده نزدیک به بیش 
از 10 میلیارد دالر هم برس��د. همچنین براس��اس برنامه پنج ساله 
تعیین ش��ده صادرات ایران به عراق باید س��االنه 5 درصد رش��د 
داش��ته باش��د.  محصوالت صادراتی ایران به عراق طیف وسیعی 
را در برمی گیرد. محصوالت کش��اورزی، محصوالت لبنی، مواد 
پالس��تیکی، پوس��ت و چرم، منسوجات، محصوالت شیمیایی و 
پتروشیمی، محصوالت معدنی و خدمات فنی و مهندسی بخشی 
از کاالهای صادراتی ایران به عراق اس��ت. عضو هیات رئیس��ه 
اتاق ایران می گوید: عراق در حال تبدیل ش��دن به کش��ورهای 
حاش��یه خلیج فارس اس��ت که فضای رقابتی شدیدی در بازار این 
کشور ایجاد کرده و بدون شناخت تحوالت تجارت با این کشور 
دچار تنگنا خواهد شد. کیوان کاشفی در نشست فعاالن اقتصادی 
استان کرمانشاه با سرکنسول ایران در اربیل عراق، گفت: عراق 
به واسطه تحوالت سریع و قابل توجه، در حال تبدیل شدن به یکی 
از ثروتمندترین کشورهای منطقه است و این کشور در حال شبیه 
شدن به کشورهای حوزه خلیج فارس بوده و فضای رقابتی باز و 
شدیدی در این کشور وجود دارد. به گفته او، این فضای رقابتی فقط 

محدود به بخش صنعت نیست و همه حوزه های توریسم، توریسم 
درمانی، کش��اورزی و ... را تحت تأثیر قرار داده اس��ت. رئیس اتاق 
کرمانشاه ادامه داد: به جهت آنکه اقبال عراق به کشورهای عربی 
زیاد است، شرایط کار برای فعالین اقتصادی ما سخت تر خواهد بود. 
کاشفی حضور در تعامالت تجاری عراق با این شرایط را نیازمند 
برنامه ریزی و داشتن استراتژی مدون دانست و خاطرنشان کرد: 
این برنامه باید در دو بعد داخلی و خارجی تدوین شود. او اضافه کرد: 
در بعد مسائل داخلی نیازمند تسهیل شرایط برای تجار و بازرگانان 
هستیم که طی سه، چهار سال اخیر به دلیل سیاست های مرتبط 
با رفع تعهدات ارزی دچار تنگناهای فراوانی شدند. در بعد خارجی 
هم باید با کس��ب اطالعات دقیق از بازار عراق و تحوالت آن و 
دادن اطالعات صحیح و به روز به فعاالن اقتصادی، حضور خود 

را در عراق با برنامه ریزی بیشتری پیش ببریم.
 کاش��فی بر لزوم تدوین یک اس��تراتژی بلندمدت برای حضور در 
بازار عراق تأکید کرد و افزود: این استراتژی باید با همراهی چهار 
قطب اصلی ش��امل وزارت امور خارجه، اتاق بازرگانی، س��ازمان 

توسعه تجارت )وزارت صمت( و ستاد روابط اقتصادی ایران و عراق 
باش��د و نقش و وظیفه هر بخش نیز مش��خص ش��ود. عضو هیات 
رئیسه اتاق ایران از اهمیت و تأثیر حضور در نمایشگاه های عراق 
برای فعالین اقتصادی ایران یاد کرد که متأس��فانه در این زمینه 
ضعیف عمل ش��ده اس��ت. او نبود حمایت ها و یارانه برای حضور 
در نمایش��گاه ها آن هم با این ش��رایط نرخ ارز را از دالیل ضعف 
برای حضور در نمایشگاه ها دانست و گفت: اتاق بازرگانی همواره 
تالش کرده زمینه و حمایت الزم برای حضور فعاالن اقتصادی 
در نمایشگاه های برجسته عراق را فراهم کند که نمونه اخیر آن در 
نظر گرفتن پاویون اختصاصی برای کرمانشاه در نمایشگاه صنعت 

ساختمان عراق بود که دستاوردهای مناسبی داشت.

معافیت محصوالت کشاورزی از بازگشت ارز � 
  عض��و هی��ات رئیس��ه اتاق ای��ران در ادامه از پیگیری برای معاف 
ش��دن صادرات محصوالت کش��اورزی از بازگش��ت ارز خبر داد و 
عنوان کرد: پیشنهاد این موضوع از سوی کمیسیون کشاورزی و 

صادرات اتاق ایران مطرح شد و به مجلس و درنهایت دفتر معاون 
رئیس جمهور رفت و اکنون در دس��ت بررس��ی اس��ت. کاشفی از 
دالیلی که برای معاف ش��دن محصوالت کش��اورزی از بازگشت 
ارز وج��ود دارد ه��م یاد کرد و افزود: مجموع صادرات محصوالت 
کشاورزی از سوی بخش خصوصی کشور حدود سه تا چهار میلیارد 
دالر است که مشکلی برای ارز کشور ایجاد نخواهد کرد. او اضافه 
کرد: از سوی دیگر چنانچه این روند تسهیل شود می توان امیدوار 
ب��ود ای��ن معافیت برای برخی گروه های دیگر کاالهای صادراتی 
نیز در نظر گرفته شود. رئیس اتاق کرمانشاه به موضوع برقراری 
حمل یکسره کاال به عراق به عنوان خواسته چندین ساله فعاالن 
اقتصادی کرمانش��اه هم اش��اره کرد که در سفر رئیس جمهور نیز 
مطرح و مکاتبات زیادی در این زمینه صورت گرفت، اما تاکنون 
به نتیجه نرسیده است. کاشفی برقراری حمل یکسره را نیازمند 
در نظر گرفتن واقعیت ها و توجه به منافع طرف عراقی هم دانست 
و اظهار کرد: نباید فراموش کنیم ۹0 درصد تعامالت تجاری ما با 
عراق، صادراتی است و اگر موضوع حمل ونقل حل شود، مزایای 
آن برای ما بیشتر خواهد بود. او خواستار اعتماد به بخش خصوصی 
و فاصله گرفتن از دیدگاه حاکمیتی برای برقراری حمل یکسره 
شد و افزود: پنج سال قبل موضوع راه اندازی شرکت های مشترک 
حمل ونقل را پیگیری کردیم و قرار شد 100 کامیون در مرحله اول 

در این بخش پای کار بیایند، اما اجرایی نشد.

حمل ونقل، مانع اصلی رونق توریسم  � 
 موض��وع دیگ��ری ک��ه رئیس اتاق کرمانش��اه به آن اش��اره کرد 
ظرفیت های تجاری جدید کرمانش��اه در زمینه تعامل با عراق و 
خصوصاً توریسم درمانی بود و گفت: در گذشته اکثر بیمارستان های 
کرمانشاه دولتی بود، اما اکنون با مراکز خصوصی خوبی که در استان 
راه اندازی شده، مزیت فراوانی برای توریسم سالمت داریم. کاشفی 
مانع اصلی رونق توریس��م درمانی را نبود پرواز مس��تقیم دانس��ت 
و اعالم کرد: در چنین ش��رایطی بهتر اس��ت زمینه تردد بیماران 
عراقی با خودروهای شخصی آنها را تسهیل کنیم. او یکی دیگر 
از مزایای صادراتی کرمانشاه را اسب کرد اعالم کرد و با اشاره به 
وجود حدود شش هزار رأس اسب کرد در کرمانشاه و استان های 

هم جوار، خواستار تسهیل صادرات اسب کرد شد. 

»تجارت«  در گزارشی ارزیابی کرد

فرصت بازار عراق برای تجار ایرانی

 گروه صنعت و تجارت: دور دوم عرضه ربع سکه توسط بانک 
مرکزی در بورس کاال امروز آغاز می شود؛ با این تفاوت که 
قیمت توس��ط بانک مرکزی تعیین نخواهد ش��د و سازوکار 
بورسی دارد. از سوی دیگر نه تنها قرار است عرضه تا زمانی 
که ۴50 هزار س��که به اتمام برس��د، ادامه یابد و بلکه ممکن 
اس��ت نیم س��که و تمام سکه نیز در بورس کاال عرضه شوند. 
به گزارش ایسنا، قرار است ۴50 هزار ربع سکه طالی بهار 
آزادی از امروز به مدت 10 روز کاری از طریق بورس کاالی 

ایران توسط بانک مرکزی عرضه شود.
 براین اس��اس، حجم عرضه به میزان مانده دارایی س��که 
ط��الی رب��ع به��ار آزادی متعلق به بانک مرک��زی در نماد 
معامالتی گواهی سپرده کاالیی سکه طالی ربع بهار آزادی 
خزانه بانک رفاه کارگران با نام ربع س��که 0۳12 رفاه )ن( 
و نماد )س��که 0۳12 ن 0۶( خواهد بود که از امروز با دامنه 

نوس��ان مثبت و منفی 100 درصد 
میانگی��ن قیمت موزون معامالت 

قابل معامله است.

ساعت ثبت سفارش � 
 معامالت گواهی س��پرده کاالیی 
این نماد به صورت ثبت س��فارش 
انجام می ش��ود. بدین منظور دوره 

ثبت س��فارش خرید از س��اعت ۹ صبح ش��روع می ش��ود و 
تا س��اعت 1۳ ادامه دارد. خریداران در دوره ثبت س��فارش 
خرید، سفارش خود را در دامنه نوسان قیمت ثبت می کنند. 
پس از پایان دوره ثبت س��فارش خرید و حداکثر تا س��اعت 
15 روز عرضه بانک مرکزی نسبت به ارائه کل اوراق قابل 

عرضه اقدام می کند.

 � نحوه تعیین قیمت
ک��ه حج��م کل  در صورت��ی   
س��فارش های خرید ثبت ش��ده با 
قیمتی معادل س��قف دامنه تعیین 
شده بیش از کل اوراق قابل عرضه 
باش��د،  قیمت عرضه معادل قیمت 
سقف بوده و گواهی سپرده کاالیی 
به شیوه تخصیص به روش تسهیم 

تخصیص داده می شود. 
در غیر این صورت تخصیص گواهی سپرده کاالیی براساس 
اولویت قیمت و پرداخت به قیمت ثبت شده هر سفارش انجام 
می ش��ود. در پایین ترین قیمت معامله چنانچه حجم تقاضا 
بیش��تر از حجم عرضه باقی مانده باش��د میزان باقی مانده به 
شیوه تخصیص به روش تسهیم تخصیص داده می شود. در 

تخصیص به روش تسهیم در هر مرحله از تخصیص گواهی 
سپرده کاالیی تعداد 100 ورقه بهادار )معادل یک سکه ربع 
بهار آزادی( به هر کد متقاضی خرید در س��امانه معامالتی 
تخصیص داده شده و این روند تا تخصیص کل اوراق بهادار 
قابل عرضه ادامه می یابد. بر اس��اس این گزارش، منظور از 
تخصیص به ش��یوه تس��هیم این اس��ت که برای مثال تعداد 
گواهی س��که ش��ش عدد است و س��ه نفر برای این گواهی 
ثبت س��فارش کرده اند اما تعداد س��فارش ها در مجموع به 
12 عدد رس��یده و درواقع میزان تقاضا از عرضه بیش��تر شده 
اس��ت، در چنین ش��رایطی میانگین گرفته می ش��ود و به هر 
فرد به نس��بتی که س��فارش ثبت کرده اس��ت، گواهی سکه 
تخصیص داده می شود. برای مثال ممکن است فردی شش 
گواهی را ثبت سفارش کرده باشد؛ بنابراین نصف عرضه به 

این فرد تعلق می گیرد.

چگونه و با چه قيمتی از بورس سکه بخریم؟

سهم خودروهای پاک آمریکا در کالیفرنیا به ۴۰ درصد رسید 
 گ�روه صنع�ت و تج�ارت: کالیفرنی��ا ۴0 درصد از ف��روش خودروهای بدون آالیندگی 
آمریکا در سال 2022 را به خود اختصاص داد. به گزارش ایسنا، داده ها نشان می دهد 
که حدود 1۹ درصد از کل خودروهای فروخته ش��ده در کالیفرنیا در س��ال گذش��ته، 
خودروهای بدون آالیندگی )ZEVs( بودند که ۴0 درصد از کل فروش این خودروها 
از جمله خودروهای هیبریدی در ایاالت متحده را تشکیل می دادند. جو بایدن، رئیس 
جمهور ایاالت متحده، خواستار آن شده است که 50 درصد از کل فروش خودروهای 
جدید تا س��ال 20۳0 خودروهای الکتریکی یا پالگین هیبریدی باش��د. گوین نیوس��ام، 

فرمان��دار کالیفرنی��ا، در س��پتامبر 2020 برای اولین ب��ار طرحی را برای حذف تدریجی 
خودروهای فقط بنزینی تا سال 20۳5 اعالم کرد و ایالت سال گذشته تصمیم گرفت 
تمام خودروهای جدید فروخته شده در این ایالت تا سال 20۳5 را ملزم کند که پالگین 

هیبریدی یا الکتریکی باشند. 
حدود 12 درصد از خودروهای فروخته ش��ده در کالیفرنیا در س��ال 2021 خودروهای 
بدون آالیندگی بودند. پایگاه داده کمیس��یون انرژی کالیفرنیا در روز جمعه نش��ان داد 
که در س��ال 2022 حدود ۳۴۶ هزار خودروی بدون آالیندگی در کالیفرنیا فروخته ش��د 

که مدل س��ه ش��رکت تس��ال در رتبه اول جدول فروش قرار گرفت زیرا حدود ۹5 هزار 
خودروی الکتریکی در این منطقه فروخته شد و شاسی بلند کامپکت تسال، با فروش 
ح��دود ۹۴ ه��زار خ��ودرو در ای��ن ایالت، در جایگاه دوم قرار گرفت. بر اس��اس گزارش 
رویترز، مردم کالیفرنیا سال گذشته حدود 51 هزار خودروی الکتریکی پالگین هیبریدی 
خریداری کردند و در س��ال 2022 حدود ۸0 هزار ش��ارژر خودروی الکتریکی در این 
ایالت نصب ش��د. در س��ال 2022 حدود 2۸۶ هزار خودروی الکتریکی با باتری با برد 

200 مایل یا بیشتر فروخته شد. 

 گ�روه صنع�ت و تج�ارت: مع��اون اداره عملی��ات بازار باز بانک 
مرک��زی جزئی��ات عرضه ربع س��که در ب��ورس کاال از امروز و 
چگونگی کشف قیمت در این بازار را تشریح کرد و گفت: تا زمانی 
که بازار نیاز داشته باشد به این شکل حضور خواهیم داشت. 

هوم��ن کرم��ی خرم آب��ادی در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: 
بان��ک مرک��زی قص��د دارد عرضه ربع س��که در بورس کاال را 
ادامه دهد و از امروز س��ه ش��نبه )چهارم بهمن ماه( این عرضه 
آغاز می ش��ود. وی گفت: هدف از عرضه س��که در بورس کاال 
کنت��رل قیم��ت در بازار اس��ت و با توج��ه به اینکه حباب قیمتی 
در هفته گذش��ته با عرضه ای که صورت گرفت شکس��ته ش��د و 
البت��ه تنه��ا کمتر از 10 درصد را ک��ه برنامه ریزی کرده بودیم، 
فروخته ش��د قصد داریم تا زمانی که ۴50 هزار ربع س��که باقی 

مان��ده را ه��م در ب��ازار عرضه کنی��م.   کرمی افزود: پس از تمام 
ش��دن ۴50 ه��زار رب��ع س��که که هم اکنون در ن��زد بانک رفاه 
اس��ت، اگر نیاز احس��اس کنیم باز هم ربع س��که عرضه خواهیم 
کرد و حتی اگر الزم باش��د نیم س��که و تمام س��که را هم عرضه 
می کنی��م. مع��اون اداره عملیات بازار باز بانک مرکزی در ادامه 
 در پاس��خ به س��والی مبنی بر اینکه چگونه کشف قیمت صورت
 می گیرد و مردم چگونه می توانند قیمت مناسبی برای خرید ربع 
سکه از بورس کاال داشته باشند؟ گفت: مسلمًا دو پارامتر قیمت 
جهانی و نرخ ارز در تعیین قیمت ربع س��که و کش��ف قیمتی آن 
موثر اس��ت. اما مردم باید برای انتخاب قیمت مناس��ب به چند 

نکته دیگر توجه کنند. 
نخس��ت آنکه مردم باید به نرخ های ربع س��که در هفته گذشته 

در ب��ورس کاال ن��گاه کنن��د و قیم��ت ربع س��که را هم مد نظر 
داش��ته باش��ند و مسلمًا بهترین قیمت بین این دو نرخ می تواند 
ب��ه متقاضی��ان کم��ک کند تا نرخ منطقی ت��ر و بهتری را برای 

خرید انتخاب کنند. 
کرمی با بیان اینکه عرضه ربع سکه در بورس کاال آنقدر هست 
و ادام��ه پی��دا می کن��د که آنهایی که با قیمت های پایین تر هم 
درخواس��ت خرید ثبت می کنند موفق به خرید س��که خواهند 
ش��د، اضافه کرد: البته اگر به عنوان مثال امروز همه س��فارش 
ها در رنج حدود پنج میلیون یا شش میلیون تومان باشد یعنی 
اینکه قیمت ها بس��یار با قیمت های منطقی فاصله داش��ته باشد 
مسلمًا هیچ یک از متقاضیان برنده نخواهند شد و در روزهای 
آینده هم عرضه ربع س��که ادامه خواهد داش��ت؛ بنابراین میزان 

ف��روش رب��ع س��که در ادامه عرضه آن تاثیر گذار اس��ت. البته 
بانک مرکزی نمی خواهد به صورت ناگهانی در بازار ورود کند 
و عرضه س��نگینی را انجام دهد بلکه تصمیم بر آن اس��ت که 
 با درصدی مش��خص و البته به صورت مس��تمر در بازار حضور

 داشته باشد.   
وی همچنی��ن در پاس��خ ب��ه س��والی مبن��ی بر اینک��ه تحویل 
س��که ب��ه متقاضیان��ی ک��ه از دیگر شهرس��تان ها خرید انجام 
 داده ان��د چگون��ه خواه��د ب��ود؟ گف��ت: در حال حاض��ر امکان

 تحویل فیزیکی ربع س��که در خارج از تهران مقدور نیس��ت؛ 
بنابراین دارندگان گواهی می توانند در س��ایت بانک رفاه ثبت 
ن��ام ک��رده و زمان��ی که امکان مراجعه به خزانه بانک رفاه دارند 

را نیز انتخاب کنند. 

آغاز فروش ربع سکه  در بورس و چگونگی تعیین قیمت 


