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با دسترسی عمومی به اطالعات
خریدها ،مناقصه ها و مزایده های
دستگاه های دولتی و عمومی
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شاخص

سقوط  2500تومانی دالر در مهلت  60روزه برجامی

معامالت دولت و بخش عمومی
شفاف شد
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت،
معدنوتجارت،اطالعاتمعامالتتماموزارتخانهها
و دستگاههای اجرایی مشمول قانون برگزاری
مناقصه ها و دیگر قوانین مالی و معامالتی بخش
عمومیرامنتشرکرد.اطالعاتیکهتمامخریدهای
دستگاه ها حتی در حد  2تا  3میلیون تومان و تمام
دستگاه هــای اجرایی و نهادهای عمومی حتی
شهرداریهایشهرهایکوچکراشاملمیشود.
براساساینگزارش،وزارتصنعت،معدنوتجارت،
در راستای انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات،
اطالعاتمعامالتتماموزارتخانههاودستگاههای
اجــرایــی مشمول قــانــون بــرگــزاری مناقصه هــا و
دیگر قوانین مالی و معامالتی بخش عمومی را
در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی
 www.setadiran.irو در پنل شفافسازی
معامالت در دسترس مردم قرار داده است بر این
اســاس امکان اطــاع همه فروشندگان کاالها و
خدمات از همه درخواست های خرید و مناقصه ها
و مزایده های دستگاه ها فراهم است .به این ترتیب
دستگاههادرخواستهایخودرابرایهرنوعخرید
اعمازخریدکاالهاوتجهیزاتتابرگزاریمناقصهها
و مزایده ها باید در این سامانه ثبت کنند و زمان الزم
برای مراجعه فروشندگان یا متقاضیان شرکت در
مناقصه و مزایده را مشخص می کنند و متقاضیان
می توانند ضمن اطالع از مبلغ پیشنهادی دستگاه
ها برای فروش محصول خود یا شرکت در مناقصه
و مزایده اقدام کنند .این سامانه که اکنون بیش از
 276هزار تقاضای خرید ،مزایده و مناقصه را در
خود درج کرده است ،نام دستگاه (سازمان) ،نوع
معامله(خرید،مناقصه،مزایدهوانواعآنها)موضوع
معامله ومبلغرا نشانمیدهد.بهعنوانمثالاداره
کلورزشوجواناناستانبوشهر،درخواستخرید
صندلی کنفرانس مــدل  C505با نام تجاری نیلپر
را ارائه کرده است و مهلت پاسخ متقاضیان به این
درخواست ،ساعت  13:59روز  7شهریور امسال
است و مبلغ پیشنهادی یک میلیون و  204هزار
تومانبرایخرید 14صندلیاست.

نیم سکه

ربع سکه

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

هجدهم اردیبهشت ماه امسال و در
سالگرد خروج آمریکا از برجام بود که
ایران در گام اول تعدیل تعهدات خود،
بهاعضایباقیماندهدربرجاممهلتی
 60روزه داد تا فکری به حال قول و
قرارهای عمل نکرده خود در برجام به
ویژه در حوزه بانکی و نفتی کنند .در
اینمدت،نگاههابهبازارارزدوختهشد
تانتیجهاینتحوالتسیاسیبرنرخارز
مشخصشود.چراکهتجربهسالهای
اخیرنشاندادهاستکهاقتصادایران،
اگر چه وابستگی اندک ( حدود 10
درصد) به تجارت خارجی خود دارد،
اما همین میزان اندک ،تعیین کننده
بسیاری از متغیرهای اساسی اقتصاد
ایران است.با این حال و از آن تاریخ تا
پایان موعد  60روزه در روز شنبه این
هفته ،رصد نرخ بــازار آزاد ارز حاکی
از افت  2500تومانی است و در این

بانکمرکزیآمارهای
پولیوبانکیسال97
را منتشرکرد

روایت آماری
از پول های
داغ 97

مدت ،دالر از  15هزار و  400تومان
در 18اردیبهشت به حدود 12هزار و
 900تومانرسیدهاست.
یــورونــیــوز هــم بــا اشـــاره بــه ایــن افت
چشمگیر نرخ ارز ،آن را حاصل عرضه
ارزتوسطبانکمرکزیوالبتههمزمان
برخی عوامل از جمله رکود اقتصادی

و کاهش تقاضای واردات اعالم کرده
اســت .ایــن افــت محسوس در حالی
استکهدراینمدت،تحوالتویژهای
در ارتباط با فضای پیرامونی اقتصاد
ایران رخ داد که از آن جمله می توان
به انفجارهای بندر فجیره امــارات و
جوسازی آمریکایی ها علیه ایــران،

بانک مرکزی ،دیــروز ،بعد از تاخیری چند ماهه،
آمــارهــای پولی و بانکی تــا پــایــان ســال  97را به
روزرسانی و منتشر کرد .آمارهایی که نشان می دهد
درانتهایسالگذشته،سپردههایکوتاهمدتبیش
از  48درصد رشد کرده است و سپرده های بانکی
بلندمدت کمتر از 5درصد.
گفتنی است در سال گذشته و همزمان با جهش
تورمی و متالطم شدن بازارهای ارز ،طال و مسکن،
توجیه اقتصادی سرمایه گذاری مدت دار در بانک،
به حداقل رسید .به همین دلیل برخی عالقه مند
بودند به جای سرمایه گذاری بلندمدت ،پول خود
را در حساب های کوتاه مدت نگه دارند تا بتوانند در
زمان مناسب در بازارهای دیگر سرمایه گذاری کنند
وازکاهشارزشپولخودبکاهند.اینموضوعباعث
شد در انتهای سال قبل ،با وجود رشد  19درصدی
کل سپرده های بانکی ،سپرده های کوتاه مدت

حضور نخست وزیــر ژاپــن در ایــران با
هدفانتقالپیامآمریکا،اعالمآمادگی
آمریکایی ها برای مذاکره بدون پیش
شرط با ایران( ،باز) تحریم 39شرکت
پتروشیمی ایـــران تــوســط آمریکا،
سرنگونی پهپاد آمریکایی توسط
ایران و اعالم کاهش تعهدات برجامی

 48.6درصد (نسبت به انتهای سال  )96رشد کند
وبهبیشاز 393هزارمیلیاردتومانبرسد.اماسپرده
های بلندمدت فقط  4.7درصد رشد کرد و به سطح
 880هزار میلیارد تومان رسید .این در حالی است
که در سال  96و با توجه به باالبودن نرخ سود بانکی
(و پایین بودن تــورم) سرمایه گــذاری بلندمدت در
بانکتوجیهاقتصادیداشت.درآنسالسپردههای
کوتاه مدت  25درصد کاهش یافته و سپردههای
بلندمدت حدود  74درصد رشد کرده بود.

کشورمان اشاره کرد .به نظر می رسد
رسیدن آمریکا به سقف فشارهای
تحریمی ،این پیام مهم را به اقتصاد
ایــران به طــور تلویحی مخابره کرده
استکهحداقلشوکاقتصادیخاص
دیگریدرکوتاهمدتمتوجهکشورمان
نخواهدشد.
این موضوع در کنار عوامل دیگری
نظیر گسترش حـــوزه نــفــوذ بانک
مرکزی در ایجاد کانال های ارزی در
بــازار نقد ،کنترل بیشتر بــازار سفته
بازی و حضور فعال این بانک در بازار،
پیگیری تشکیل بازار متشکل ارزی،
عمق یابی بیشتر سامانه نیما ،اجرای
سفت و سخت تر دستورالعمل پیمان
سپاری ارزی برای بازگشت ارزهای
صادراتیوعرضهآنبهسامانهنیمادر
آرام سازی بازار ارز در این مدت نقش
اساسیداشتهاست.

این شرایط در سال گذشته ،نه تنها متاثر از فضای
تورمی اقتصاد بود ،بلکه بر آن نیز اثرگذار بود و هر
بار با خروج بیشت ِر پول از حساب های مدت دار و
تزریق به بازارهای مختلف ،موجب تشدید تالطم
می شد .موضوع دیگری که افزایش حجم پول های
سیال در اقتصاد کشور را نشان می دهد سهم پول و
شبه پول از کل نقدینگی است .پول به سپرده های
دیــداری گفته می شود که قابلیت نقدشوندگی و
سیالیت باالیی دارند .طبق آمار منتشرشده ،پول
در سال گذشته بیش از  46درصد رشد کرده که
بیشترین میزان رشد در یک دهه اخیر است .اما شبه
پول کمتر از  20درصد رشد کرده است که کمترین
میزان در یک دهه اخیر است .طبق گزارش بانک
مرکزی ،نقدینگی در انتهای سال گذشته با رشد
 23.1درصــدی به نزدیک  1883هــزار میلیارد
تومان رسید.

بانک ها ،بیشتر در چه قالبی
وام می دهند؟
در بانکداری اسالمی اعطای وام به عنوان
قرض به همراه سود ممنوع است بنابراین
تسهیالت در قــالــب قـــراردادهـــای متنوع
پرداخت می شود .طبق آمار بانک مرکزی ،از
 1300هزار میلیارد تومان مانده تسهیالت
اعطایی در انتهای سال  ،97مشارکت مدنی
با 31درصد ،فروش اقساطی با 29.5درصد
و مرابحه با  10.5درصد ،روش های اصلی
اعطای تسهیالت بوده است .قرض الحسنه
نیزباحدود 78هزارمیلیاردتومان( 6درصد)
در رده چهارم قرار گرفته است.

بیت کوین

تعرفه برق پیشنهادی وزارت نیرو
برای استخراج بیت کوین
فارس -رئیس سندیکای صنعت برق درخصوص
وضعیتاستخراجرمزارزهایدیجیتالیوبیتکوین
واستفادهازبرقارزانگفت:وزارتنیروپیشتربرای
استخراج بیتکوین پیشنهاد داده بود که نرخ برق
استخراجکنندگانارزهایدیجیتالیبراساستعرفه
برقصادراتیمحاسبهشودامااینطرحدیگرمطرح
نیستوتعرفهبرقصادراتیبرایماینرهامنتفیشده
است .علی بخشی افزود :وزارت نیرو به یک عددی
رسیدهکهگفتهمیشود 7سنت(حدود 900تومان)
بوده و آن را به دولت ارائه کرده است .وی با اشاره به
فرصت بیت کوین برای دورزدن تحریم ها ،گفت:
سوال ما این است که چرا باید استخراج کنندگان
بیتکوینازبرقارزانویارانهایاستفادهکنند.

