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مشاوره امالك متخلف را در این دوره داریم
رئیس اتحادیه مش�اوران امالك با بیان اینكه معامالت مس�كن 
رو به كاهش اس�ت و خریدار در ای�ن بخش وجود ن�دارد، گفت: 
فروش�نده در بازار مس�كن زیاد ش�ده و این مس�ئله باعث افت 
قیمت خواهد ش�د، در ای�ن بین، در ش�رایطي كه م�ردم كاهش 
160ه�زار واحد صنفي مج�از و ه�زاران واحد صنف�ي غیر مجاز 
را در ح�وزه ام�الك ب�راي تخلیه حب�اب قیم�ت الزم مي دانند.

اگر چه به دنبال كاهش بهاي ارز و تقويت ريال و ركود شديد معامالت 
بخش مسكن و انتشار آمار حيرت انگيز 8 ميليون و 500 خانه خالي از 
سكنه مطالبه افكار عمومي براي تصويب ماليات بر خانه هاي خالي و 
بال استفاده و كم استفاده و عايدي سرمايه )به ويژه زمين و ساختمان( 
در شوراي همكاري سران قوا انتظارها براي تعديل بيشتر قيمت مسكن 
در جامعه باال گرفته است،  اما ساماندهي صنف مشاوران امالك نيز در 
اين رابطه ضرورت دارد،  زيرا شنيده شده كه در برخي از مناطق تهران 
عده اي دالل اقدام به انجام معامالت مس��كن با نرخ هاي باال و كذايي 
جهت ايجاد موج افزايش قيمت در بازار مس��كن كرده اند كه جا دارد 
نظارتي بر اين دست بنگاه ها و دالالن صورت گيرد و بعد از شناسايي 

برخورد قضايي با اين مشاوران امالك و دالالن صورت گيرد. 
در اين بين، هر چند تعداد معامالت مسكن به شدت در ركود است و 
اين روزها تعداد فروش��نده ها افزايش يافته است و نرخ ها رو به تعديل 
منفي است، اما وزير راه و شهرسازي به مردم توصيه كرد مسكن نخرند 

تا حباب بزرگ مسكن بتركد. 
محمد اسالمي با اش��اره به برنامه وزارت راه و شهرسازي براي حمايت از 
مستأجران اظهار كرد: در اين راستا مؤسسات اجاره داري ايجاد مي شود تا 

مالك و مستأجر راحت تر بتوانند با يكديگر تعامل داشته باشند. 
وي با اعالم اينكه ضوابط ايجاد اين مؤسس��ات در حال تهيه اس��ت، 
يادآور شد:تسهيل شرايط خانه دار كردن خانه اولي ها، حقوق بگيران و 

كارمندان دولت فرآيند تصويب را مي گذراند. 
وي درباره بازار مسكن نيز گفت: در ش��رايط حباب بزرگي كه در مسكن 
ايجاد شده مردم اقدام به خريد خانه نكنند و اجازه دهند شرايط آرام شده 
و اين حباب به اصطالح بتركد. وزير راه و شهرسازي تأكيد كرد: نكته مهم 
اين است كه چند معامله در بازار مسكن انجام شده است، معامالت كاًل رو 
به كاهش بوده و همين كاهش و نبود خريدار در وضعيتي كه فروشنده زياد 

شده موجب افت قيمت ها خواهد شد. 
   سال گذشته 1720بنگاه امالك متخلف تعطیل شد

در شرايطي كه ش��ائبه همكاري برخي از مالكان با برخي از مشاوران 
امالك مجاز و غير مجاز براي تعيين نرخ در محالت مختلف ش��هرها 
و خريد مس��تقيم ملك هاي با نرخ پايين تر و ف��روش آن با نرخ باال تر 
وجود دارد و هم اكنون اين نگران��ي وجود دارد كه مالكان و صاحبان 
خانه هاي خالي مقابل كاهش نرخ هاي مسكن از خود مقاومت نشان 
دهند. رئيس اتحاديه امالك با بيان اينكه در صنف مش��اوران امالك 
دالِل سوداگر نداريم، گفت: سال گذشته ۱۷۲0 بنگاه امالك متخلف 

با همكاري اداره اماكن تعطيل شدند. 
مصطفي قلي خسروي در گفت وگو با »تس��نيم« با بيان اينكه مشاوران 
امالك دالل هستند و بين فروشنده، خريدار و مالك و مستأجر كار داللي 
را انجام مي دهند، اظهار كرد: مشاوران امالك براي خدمات رساني به مردم 
هستند و مطابق ماده ۲۷ و ۲8 قانون نظام صنفي چنانچه مرتكب تخلفي 

شوند با آنها به شدت برخورد خواهد شد. 
رئيس اتحاديه مش��اوران امالك با بيان اينك��ه باالترين تعطيلي امالك 
متخلف را در اين دوره داريم، تصريح كرد: اين تخلفات شامل اضافه دريافت، 

عدم احراز مالكيت و استفاده از چك امانت گذاشته شده بوده است. 
   ضرورت ساماندهي مشاوران امالك مجاز و غیر مجاز

رشد قارچ گونه مشاوران امالك در سطح كشور مورد نقد جدي افراد 
جامعه و به ويژه مس��تأجران و متقاضيان مسكن است، زيرا حجم آن 
حدود ۱۶0 هزار واحد است كه به موازات مشاوران امالك مجاز، شاهد 
شبكه سازمان يافته اي از مشاوران امالك غيرمجاز هستيم كه گاه در 
يك خيابان و حتي يك كوچه چندين مش��اور امالك وجود دارد كه 
براي دستيابي به درآمد بيشتر علي القاعده به رشد قيمت تمايل دارند. 
همين روش درآمدي، قيمت مس��كن را حتي در رك��ود معامالت به 

سمت باال هدايت مي كند. 
تحت چنين ش��رايطي تاكنون ديده نش��ده ك��ه مث��اًل وزارت راه و 
شهرسازي نسبت به تعداد باالي مشاوران امالك در كشور به عنوان 
سازماني كه مي توانند روي قيمت اثر مستقيم داشته باشند، موضعي 
بگيرد و از س��اماندهي اين صنف و همچني��ن قيمت گذاري به روش 
علمي و منطقي زمين و س��اختمان يا انتش��ار كليه اطالعات بخش 
زمين و ساختمان در كشور سخن بگويد. در شرايطي كه سال ها است 
حجم معامالت مس��كن به يك هزار واحد در شهرها نمي رسد، تعداد 
مشاوران امالك كشور طي سال هاي 80 الي ۹۷ از مرز ۲0 هزار واحد 
به محدوده ۱۶0 هزار واحد رسيده است و به موازات اين رشد قارچ گونه 
شاهد مشاوران امالك غيرمجاز نيز در كش��ور هستيم. در اين بين از 
آنجا كه سال هاي سال بخش مس��كن در اقتصاد ايران يله و رهاست، 
حجم باالي مشاوران امالك در كشور همانند بانك ها در رشد قيمت 

مسكن مثبت ارزيابي مي شود. 
يكي از داليل اصلي افزايش قيمت در بازار مسكن، فعاليت سوداگرانه 
مشاوران امالك يا اشخاص وابسته به اين صنف است كه با قيمت گذاري 
كاذب به التهابات قيمت در بازار مس��كن دامن مي زنند؛چراكه در هر 
بنگاه شاهد حضور مستقيم و غيرمستقيم چند دالل و سفته باز هستيم 
و جالب آنكه گزارش دو كارشناس خدمات بازرگاني سازمان حمايت از 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان در مورد مهم ترين مشكالت بخش 
مس��كن كه در ارتباط با نحوه فعاليت آژانس هاي مسكن است، نشان 
مي دهد كه منطقي نبودن نرخ تعرفه هاي خدماتي مشاورين امالك 
و وجود انگيزه الزم براي آنها در افزايش قيمت مس��كن جهت كسب 

كارمزد هاي باال، مهم ترين مشكل اين بخش است.

هزار خودرو در گمرك ماند
معاون امور گمرك�ي گم�رك از ترخیص 6653 خ�ودرو وارداتي 
براس�اس مصوبه هیئت وزیران خبر داد و گفت: تاكنون براي 340 
دستگاه از خودروهاي اظهار شده صدور پروانه انجام نشده است. 
مهرداد جمال ارونقي در گفت وگو با »فارس« با اش��اره به آخرين آمار 
ترخيص خودرو از گمرك اظهار داشت: بر اساس مصوبه هيئت وزيران 
مبني بر ورود خ��ودروي خارج��ي از تاري��خ ۱3۹۷/۱0/۱۶ تا تاريخ 
۹8/04/۱۶ در اين مدت ۶۶53 دس��تگاه خودروي وارداتي از گمرك 
ترخيص شده اس��ت. معاون امور گمركي گمرك افزود: تاكنون 340 
دستگاه از خودروهاي اظهار شده منجر به صدور پروانه نشده و به داليلي 

نتوانسته اند مجوزهاي الزم را براي ترخيص اخذ كنند. 
وي به يكي از داليل عدم ترخيص خودروهاي اشاره كرد و گفت: ادامه 
داد: عالوه بر آمار فوق بالغ بر ۱048 دس��تگاه خودرو نيز با وجود آنكه 
اظهارش��ده و پروانه گمركي دريافت كرده اند امكان خروج آنها فراهم 
نيس��ت؛ به دليل آنكه در مهلت ياد شده نتوانس��تند از گمرك خارج 
شوند. ارونقي ادامه داد: براي اين خودروها قرار شد پيش نويسي از سوي 
دس��تگاه هاي مربوطه مبني بر تمديد مهلت زماني تهيه و به تصويب 

هيئت وزيران برسد تا اين مانع برطرف شود.

درآمدهاي نفتي ايران توسط صنعت 
خودروسازي بلعيده شد

در صورت موفقیت رنو و پ�ژو در ایران اف�راد بي كفایت حاضر در 
خودروس�ازي باید بس�اط خود را جمع مي كردند، به همین دلیل 
تمام تالش خود را براي شكس�ت این ش�ركت ها ب�ه كار گرفتند. 
محمدرضا منصوري، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در گفت وگو 
با خانه ملت درباره اس��تفاده از مديران خارجي در صنعت خودروس��ازي 
گفت: مديران ايراني آش��نايي بهتري با روحيات، فرهنگ و قوانين ايران 
دارند به همين دليل استفاده از مدير خارجي براي رفع مشكالت صنعت 
خودرو چاره ساز نيست. س��رمايه گذاري خارجي در صنعت خودروسازي 
ايران در صورتي راهگشا است كه سرمايه گذار5۱ درصد سهم كارخانه را 
در اختيار گيرد؛ چراكه در اين شرايط سياستگذاري ها و تصميم گيري ها با 
سرمايه گذار خارجي است. نماينده مردم ساوه و زرنديه در مجلس افزود: 
س��رمايه گذاري خارجي در صنعت خودروسازي ايران در صورتي راهگشا 
است كه سرمايه گذار 5۱ درصد سهم كارخانه را در اختيار گيرد؛چراكه در 
اين شرايط سياستگذاري ها و تصميم گيري ها با سرمايه گذار خارجي است. 
وي اظهار كرد: در صورت حضور سرمايه گذار خارجي در ايران حقوق كارگر 
از ۱00 دالر به 300 تا 400 دالر افزايش پيدا مي كند كه در اين ش��رايط 
مي توان به بهبود وضعيت كارگر اميد داشت. منصوري يادآور شد: در حال 
حاضر سرمايه گذاران اشتياقي به سرمايه گذاري در چين ندارند؛ چراكه در 
صورت سرمايه گذاري بايد به كارگران اين كشور حقوق بيشتري نسبت به 
ايران پرداخت كنند، در حالي كه در ايران مي توان با پرداخت 300 دالر به 

راحتي نيروي انساني ماهر را به كار گرفت. 
وي به ارزان قيمت بودن هزينه آب، برق و گاز در ايران اشاره كرد و گفت: 
زماني كه فرانس��وي ها به دنب��ال فعاليت در صنعت خودروس��ازي ايران 

بودند، عده اي به دليل منافع خود از فعاليت آنها جلوگيري كردند. 
اين نماينده مردم در مجلس دهم اضافه كرد: جوانان ايراني توانس��تند در 
صنعت موشك سازي به دستاوردهاي بزرگي برسند، در حالي كه در صنعت 
خودروسازي موفقيت چنداني به دست نياوردند، علت اين امر را بايد حضور 

مديران سياسي و دولتي در اين صنعت برشمرد. 
.............................................................................................
۴۰ درصد گل توليدي كشور از بين مي رود

ای�ران در جای�گاه هفدهم تولی�د گل در جهان اس�ت، اما س�ال 
گذش�ته فقط ۹۸ میلیون دالر درآمد از صادرات گل داشته است. 
به گ��زارش »تس��نيم«، غالمعل��ي ابراهيم��ي هيئت مدي��ره اتحاديه 
توليدكنندگان گل و گياه گفت: در زمينه توليد گل هاي تك شاخه اي، 
آپارتماني، گل هاي شاخه بريده و درختچه هاي زينتي بيش از 58 هزار 
نفر اشتغال مستقيم در كشور وجود دارد. وي اضافه كرد: به دليل نبود 
زيرس��اخت هاي الزم، 40 درصد گل و گياه توليد داخل از بين مي رود: 
هم اكنون به صورت ساالنه ۲ ميليارد و ۷00 ميليون گل به صورت شاخه 
بريده، 3 ميليارد و ۲00 ميليون انواع گل هاي فضاي س��بز، باغچه اي، 
درخت و درختچه هاي زينتي و ۷00 ميلي��ون انواع گل هاي آپارتماني 
در كشور توليد مي شود. اين تعداد گل در چهار قطب توليد كشور يعني 
تهران، مازندران، مركزي و خوزستان توليد مي شود. ابراهيمي با اشاره 
به جايگاه هفدهم ايران در توليد جهاني گل و گياه گفت: ميزان صادرات 
ايران از اين مقدار توليد، ۹8 ميليون دالر در سال ۹۷ بود، در حالي كه ما 
توان صادرات بيش از 800 ميليون دالر در سال را داريم. وي با اشاره به 
بازار بزرگ منطقه شامل كشورهايي چون روسيه، عراق، كشورهاي حوزه 
اوراسيا، كشورهاي شرق ايران و حاش��يه خليج فارس گفت: ۹5 درصد 
اين كشورها وارد كننده گل و گياه هستند كه با تأمين ۱0 درصد اين بازار 

مي توانيم يك ميليارد و ۲00 ميليون دالر درآمد داشته باشيم. 
.............................................................................................

 خروج ۳۰۰ شركت
از اولويت خصوصي سازي 

هیئت واگذاري بنگاه هاي دولتي براس�اس درخواس�ت دستگاه 
اجرای�ي ح�دود 300 ط�رح را از اولوی�ت س�ال ج�اري خ�ارج 
كرد و حدود 300 ش�ركت دیگ�ر در اولویت امس�ال باق�ي ماند. 
علي اشرف عبداهلل پوري حس��يني،  رئيس سازمان خصوصي سازي در 
گفت وگو با خانه ملت، درباره آخرين وضعيت واگذاري بنگاه هاي دولتي 
گفت: آنچه سازمان خصوصي س��ازي براي واگذاري بنگاه هاي دولتي 
اعالم كرده ۶۱0 ش��ركت بود كه هيئت واگذاري براساس درخواست 
دستگاه اجرايي و مسائلي كه وجود داشت حدود 300 طرح را از اولويت 
سال جاري خارج كرد و حدود 300 شركت ديگر در اولويت امسال باقي 
ماند. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي، با بيان اينكه تنها ۱8 شركت از 
300 شركت اصلي ما بورسي هستند، تأكيد كرد: هيئت واگذاري تاكنون 
درباره نحوه واگذاري مابقي شركت هاي غيربورسي فعال نشده و تصميم 
نگرفته است كه اميدواريم در جلسات بعد در اين باره تصميم گيري شود. 
وي افزود: تا زماني كه درباره نحوه واگذاري ش��ركت هاي غير بورسي 
هيئت واگذاري تصميم گيري صريح و شفاف اتخاذ نكرده نمي توان زمان 

دقيقي براي خصوصي سازي آنها تعيين كرد. 
پوري حس��يني با بيان اينكه س��هام ايران خودرو و س��ايپا تاكنون در 
اختيار سازمان خصوصي قرار نگرفته است، ادامه داد: مسئوالن سازمان 
گسترش) ايدرو( در سال هاي گذشته سهام اين دو شركت خودروسازي 
را در ازاي تشكيالتي كه دريافت كردند يا تعهداتي كه داشته اند وثيقه 
كرده اند و در دسترس سازمان خصوصي نيست كه آنها را عرضه كنند. 
رئيس سازمان خصوصي سازي تصريح كرد: ابتدا بايد سهام ايران خودرو 
و سايپا از وثيقه خارج و سپس درباره واگذاري آنها صحبت شود، البته 
هيئت واگذاري شرايط واگذاري و قيمت پايه را تصويب كرده است، اما 

امكان عرضه آن فعاًل وجود ندارد.

   بودجه
جبران كسري منابع بودجه با انتشار اوراق قرضه

كاه�ش 62 ه�زار میلی�ارد تومان�ي هزینه ه�اي دول�ت طي 
س�ال ج�اري در حالي اتف�اق افت�اد كه ظاه�راً ح�دود 13۸ 
هزار میلی�ارد تومان ع�دم تحق�ق منابع پیش بیني ش�ده و 
ما به التف�اوت آن از مح�ل مناب�ع جدی�د تأمین خواهد ش�د. 
به گزارش »ايسنا«، شرايط متفاوت سال جاري و آثار ناشي از تحميل 
تحريم ها موجب شد، آنچه در بودجه امسال پيش بيني شده بود نيز 
بار ديگر دستخوش تغييراتي شود. به هر صورت فضاي بين المللي 
تا حدي بر تحقق منابع دولت به وي��ژه در بخش درآمدهاي نفتي 

اثرگذار بود و به طور طبيعي منابع آن را كاهش داده است. 
منابع عمومي دولت براي بودجه امسال حدود 448 هزار ميليارد 

تومان پيش بيني شد كه از محل درآمدهاي نفت، ماليات و واگذاري 
دارايي هاي مالي و همچنين ساير درآمدها محقق مي شود، ولي به 
هر صورت شرايط خاص موجود موجب شد تا با گذشت حدود سه 

ماه از سال دولت در منابع و مصارف خود بازنگري كند. 
چندي پيش نوبخت - رئيس سازمان برنامه و بودجه- اعالم كرد كه 
۶۲ هزار ميليارد تومان از هزينه هاي بودجه را كم كرده اند تا بتوانند 
بر اساس منابع در اختيار اداره امور كشور را پيش ببرند. از اين ۶۲ 
هزار ميليارد حدود ۲3 هزار ميليارد از كسر بودجه عمراني و مابقي 

از هزينه هاي مربوط به بودجه جاري كسر شد. 
اما اطالعات جديدتري در رابط��ه با نحوه مديريت منابع و مصارف 

بودجه در سال جاري از اين حكايت دارد كه پيش بيني ها بر اين بود 
كه ۱38 هزار ميليارد تومان از منابع عمومي به ويژه از محل ماليات 
و نفت محقق نش��ود. دولت براي مديريت صحيح شرايط موجود 
اينگونه اقدام كرده كه ۶۲ هزار ميليارد تومان را از هزينه ها كم كند 
و تا ۷5 هزار ميليارد تومان ديگر را از محل منابع جديد اختصاص 
دهد. اين در حاليست كه اين حدود ۷5 هزار ميليارد تومان را قرار 
است حدود 4500 ميليارد تومان از محل حساب ذخيره ارزي كه 
مجوز قانوني آن وج��ود دارد، ۱0 هزار ميلي��ارد تومان براي مولد 
كردن دارايي هاي دولت و تا 3۷ هزار ميليارد تومان از محل فروش 

اوراق تأمين شود.

هفته گذشته هفته اي خوش یمن براي پول ملي 
بود، به نحوي كه به رغم فراز آخر هفته باز هم با 
تقویتي 30 درصدي مواجه ش�د و مانور بسیار 
مناسب و نش�انه اي از شكس�ت سیاست هاي 
ترام�پ در اعم�ال تحریم هاي یك طرف�ه بود. 
كاهش تقاضا در بازار ارز، طال و حتي بورس باعث 
ريزش قيمت ها در اين بازار ها شد، هر چند كه روز 
پنج شنبه پس از نزديك شدن دالر به كانال ۱0 هزار 
تومان، اندكي قيمت ها باال رفت. با اين حال آنطور 
كه رئيس دفتر رئيس جمهوري گفته احتماالً اين 
قيمت ها بايد پايين تر بيايد. ه��ر چند كه به گفته 
كارشناسان متخصص در عوامل بنيادي، اين اتفاق 
ممكن اس��ت رخ ندهد و اين خريداران هستند كه 

ارزش واقعي آن را تعيين مي كنند. 
 با اين حال تاكنون مشخص شده است كه بازيگران 
احساسي از اين بازارها خارج ش��ده اند و تقاضاي 
سوداگرانه مديريت شده است. هر چند كه با پايين 
آمدن سريع قيمت ها در آخر هفته پيش نشانه هايي 
از ورود تقاضاي سوداگرانه مشاهده شد. بنابراين در 
صورت نبود تحول خاصي مي توان مدعي شد كه 
تقاضاي خريد كم ش��ده و بر اين اساس قيمت ها 
در اين بازارها روندي كاهشي يا تثبيتي خواهند 
داشت. محمد كشتي آراي در گفت وگو با »ايسنا«، 
در رابطه با وضعيت بازار طال و سكه طي يك هفته 
گذشته با اشاره به شرايط خاص ارزش گذاري طال 
در بازار گفت: در هفته گذشته قيمت طال و انواع 
سكه تا روز چهارشنبه روند نزولي به خود گرفته و 
عاملي شد تا قيمت سكه و طالي خام به كمترين 

ارزش خود در چند وقت اخير برسد. 
اين كارشناس بازار طال و س��كه با بيان اينكه افت 
ارزش دالر عامل اصلي كاهش قيمت طال و س��كه 

در بازار بوده اس��ت، يادآور ش��د: با ثبت قيمت هاي 
جديد در بازار حجم تقاض��اي قابل توجهي به بازار 
سرازير شد و اين موضوع افزايش ۲00 هزار توماني 
قيمت س��كه و رش��د 50 هزار توماني حباب سكه 
را در پي داش��ت و اين در حالي ب��ود كه طي هفته 
گذشته ميزان حباب سكه تا ارزش ۱00 هزار تومان 
كاهش يافته بود. وي تأكيد كرد: در هفته گذشته 
اونس جهاني طال نوس��ان ۱0 دالري را تجربه كرد 
و بررس��ي ها حكايت از آن دارد كه طي يك هفته 
طال در بازار جهاني با رش��د 5 دالري مواجه شد و 
در نهايت ارزش اين مؤلفه تأثيرگذار بر قيمت طال و 

سكه به ارزش ۱4۲۱ دالر معامله شده است. 
كشتي آراي ادامه داد: هر قطعه سكه تمام طرح 
قديم 4 ميليون تومان، هر قطعه سكه تمام طرح 
جديد 4 ميليون و 45 ه��زار تومان، هر قطعه نيم 
س��كه ۲ ميلي��ون و 3۹0 هزار توم��ان هر قطعه 
ربع س��كه يك ميليون و 3۹0 ه��زار تومان و هر 
قطعه س��كه يك گرمي ۹۶0 هزار توم��ان داد و 
ستد مي ش��ود كه در كنار آن با وجود آنكه ارزش 
هر مثقال طالي خام ۱۷ عيار در روز چهارشنبه 
به كمترين ميزان خود يعني يك ميليون و ۶۲0 
هزار تومان رسيده بود، در آخرين نرخ ثبت شده 
اين هفته اين طال به ارزش يك ميليون و ۷۱۲ هزار 

تومان ارزشگذاري شده است. 
اين كارشناس بازار طال و سكه تصريح كرد: در هفته 
گذشته هر گرم طالي خام ۱8 عيار در ابتداي هفته 
به ارزش 4۱۲ هزار و 500 تومان ارزشگذاري شد 
و در پايين ترين نرخ روز چهارشنبه به ارزش 3۷3 
هزار و ۱00 تومان رس��يد كه در ح��ال حاضر اين 
ارزش به رقم 3۹5 هزار و 400 تومان رسيده است. 

وي در پاس��خ به اين س��ؤال كه آيا افزايش تقاضا 

در روز چهارش��نبه مربوط به تقاضاي واقعي بازار 
بوده است، گفت: بررس��ي ها نش��ان از آن دارد كه 
تقاض��اي ايج��اد ش��ده در روز چهارش��نبه كاماًل 
سوداگرانه بوده اس��ت و اين موضوع از ميزان تقاضا 
براي سكه كه بر پايه خريد سكه به ميزان ۲0 تا ۷0 

عدد بوده كاماًل مشخص است. 
   سردرگمي دالالن بازار ارز 

خبرگزاري ايرنا نيز در اين باره نوشت: نوسان هاي 
ش��ديد دالر در هفته هاي اخي��ر، دالالن و فعاالن 
بازار ارز را س��ردرگم كرده به طوري كه شماري از 
آن ترجيح داده اند از اين بازار خارج شده يا به طور 
موقت، ميزان فعاليت هاي خ��ود را كاهش دهند؛ 
البته برخي نيز با احتياط در حال جمع آوري دوباره 
دالر هستند. افت حدود 3 هزار توماني قيمت دالر 
در هفته هاي اخير و باال و پايين رفتن هاي پيوسته 
نرخ ارز، باعث افزايش ريسك بازار معامالت ارز و در 

نتيجه احتياط سوداگران و دالالن شده است. 
در اين ميان، سقوط شديد قيمت دالر در روزهاي 
مياني و پاياني هفته اي كه گذشت اين سردرگمي را 

دوچندان كرده است. 
   سقوط قیمت دالر در هفته اي كه گذشت

روند نزولي نرخ دالر از نخس��تين روز هفته اي كه 
گذش��ت آغاز ش��د كه در ميانه هفته، روند شتابي 
گرف��ت؛ قيم��ت دالر در صرافي ه��اي بانك��ي در 
نخستين روز هفته )شنبه- ۲۲ تير( حدود ۱۲ هزار 
و ۶50 تومان بود كه در روز يك شنبه )۲3 تير( به 
۱۲ هزار و 500 و دوش��نبه )۲4 تير( به ۱۲ هزار و 
450 تومان كاهش يافت. دالر از روز سه شنبه )۲5 
تير( به كانال ۱۱ هزار توماني سقوط كرد به طوري 
كه در ساعات پاياني آن روز، هر دالر به نرخ ۱۱ هزار 

و ۹00 تومان فروخته مي شد. 

از دقيقه هاي آغازين معامالت صبح روز چهارشنبه 
)۲۶ تير( روند نزولي قيمت دالر تش��ديد ش��د به 
طوري كه از س��اعت ۹ صبح تا س��اعت ۱4 حدود 
۷00 تومان كاهش يافت و در صرافي هاي بانكي از 

۱۱هزارو ۹00 به ۱۱ هزار و ۲00 تومان افت كرد. 
البته در عصر روز چهارش��نبه از شدت كاهش 
قيمت دالر، كاسته ش��د و قيمت ها اندكي باال 
رفت. در روز پنج ش��نبه قيم��ت دالر به تعادل 
و ثبات رس��يد، بر اين اس��اس ه��ر دالر به نرخ 
۱۱ هزار و 400 تومان خريداري و ۱۱ هزار و 500 

تومان به فروش مي رسيد. 
   حال و هواي بازار فردوسي 

در روز سقوط دالر
در روز چهارش��نبه كه س��قوط ۷00 توماني نرخ 
دالر به وقوع پيوست، بيش از هر چيز، سردرگمي 
و بالتكليفي ميان س��وداگران و فعاالن بازار ارز به 
چش��م مي خورد. فروش��ندگان دالر كه در ساير 
روزها فاصل��ه ۱00 ت��ا ۲00 تومان��ي را بين نرخ 
صرافي ه��اي بانكي با نرخ ب��ازار آزاد رعايت كرده 
و قيمت اعالمي آنها با س��اير فروشندگان، تفاوت 
زيادي نداشت، در آن روز، قيمت هاي پر نوساني را 
مي گفتند كه ناشي از سردرگمي آنها بود. در حالي 
كه يك دالل در كنار خيابان منوچهري نرخ خريد 
دالر را ۱0 هزار و ۷00 و فروش را ۱۱ هزار تومان 
اعالم مي كرد، يك فروشنده ديگر دالرهاي خود را 
۱۱ هزار و ۶00 تومان به فروش مي رساند. زماني 
كه از آنها علت اعالم اين قيمت ها را پرسيديم، اولي 
پاس��خ مي داد كه »به زودي دالر قراره به زير ۱0 
هزار تومان برسد«، دومي هم مي گفت كه »ريزش 
قيمت دالر، موقتي هست و به زودي قيمت ها به ۱3 

و ۱4 هزار تومان بر مي گردد. «
بيشتر فروشندگان نيز قيمت ها را در محدوده نرخ 
تعيين توس��ط صرافي هاي بانكي اعالم مي كردند. 
البته ش��ماري از آنها ترجي��ح داده بودند كه فعاًل 
دست از خريد و فروش كشيده و بازار را رصد كنند 
تا وضعيت قيمت ها در آينده مشخص شود. آنها در 
پاسخ به كساني كه قيمت دالر براي عصر همان روز 
يا صبح روز بعد را مي پرس��ند، مي گويند هيچكس 
نمي تواند قيمت دالر تا يك ساعت بعد را پيش بيني 
كند. قيمت دالر هر چن��د دقيقه يكبار امكان دارد 
تغيير كند. آنها تأكيد مي كنند: اگر قصد خريد دالر 
را داريد بايد پول نقد همراهتان باشد تا به ازاي آن به 
شما دالر بفروشيم، اينكه بگوييد دو ساعت بعد پول 

را مي پردازم، قابل قبول نيست. 
   پیش بیني هاي دالالن از نرخ دالر

زماني كه از يك دالل خواس��تيم تا پيش بيني 
واقعي خود را از نوسان نرخ دالر و زمان مناسب 
براي خريد اع��الم كند، گفت: »ب��ه نظرم چند 
وقت ديگر هم صبر كنيد، بعد دالر بخريد. هنوز 
قيمت ها باالست، شايد در روزهاي بعد بتوانيد با 
نرخ ۱0 هزار تومان يا حتي ۹ هزار و 500 تومان 
نيز خريد كني��د.« دالل ديگري گفت: »كاهش 
قيمت دالر، كوتاه مدت هست، در هفته هاي بعد 
دوباره قيمت ها باال مي رود.« اما يك فروش��نده 
دالر پاس��خ داد: »نمي توان رقم دقيقي را اعالم 
كرد، شايعه ش��ده كه احتماالً قيمت ها تا 8 يا ۹ 

هزار تومان نيز افت كند.«

خروج سوداگران از بازار طال و ارز
هفته گذشته هفته اي براي تقویت پول ملي به شمار مي رفت كه احتماالً ناشي از كاهش تقاضاي سوداگرانه در بازارهاي طال و ارز بود

مهران ابراهيميان
  گزارش

مع�اون اقتصادي 
اتاق تعاون ایران   تعاون

با اشاره به راه اندازي سامانه مدیریت هوشمند 
توزیع كاالهاي اساس�ي گفت: این س�امانه به 
زودي ب�راي اعض�اي تعاوني ه�اي كارگ�ران، 
كارمندان و فرهنگی�ان آغاز ب�ه كار مي كند. 
به گ��زارش »مهر«، محمد عل��ي ضيغمي درباره 
زمان آغاز به كار سامانه مديريت هوشمند توزيع 
كاالهاي اساسي )مهتا( كه اخيراً توسط اتاق تعاون 
ايران رونمايي شد، اظهار داش��ت: سامانه از نظر 
طراحي و مسائل فني و پش��تيباني نهايي شده و 
آماده بارگذاري و اجرا اس��ت، اما آغاز فعاليت آن 
براي اقش��ار مختلف جامعه منوط به تصميم در 
سطح دولت دارد. وي با بيان اينكه سامانه مديريت 
هوشمند توزيع كاالهاي اساس��ي براي كمك به 
توزيع و مديريت توزيع در حوزه كاالهاي مد نظر 
دولت اس��ت، افزود: به همين دلي��ل قدري تأمل 
كرديم تا با تصميم دولت كاالهاي مورد نظر پس از 

بررسي، از طريق اين سامانه توزيع شوند. 
معاون اقتصادي اتاق تعاون ايران ادامه داد: البته 
س��ازمان جامع تجارت ني��ز ظرفيت هاي رصد و 
پايش كاالها را دارد كه در مراحل اجرايي ش��دن 
اس��ت، اما در س��امانه »مهتا« فقط بحث رصد و 
پايش نيست، بلكه يك ابزار مناسب مديريت پذير 

و نظارت پذير براي شبكه توزيع كاالها است و به 
لحاظ مس��ئوليتي كه حوزه تعاون در بخش هاي 
اجتماعي و اقتصادي دارد و در شرايط سخت بايد 
در كنار بخش اجرايي و مديريتي كش��ور باشد، 
سامانه مديريت هوشمند توزيع كاالهاي اساسي 

طراحي شده است. 
ضيغمي با بيان اينكه بخش تعاون براي سه گروه 
از اقش��ار جامعه از جمله فرهنگي��ان، كارمندان 
و كارگ��ران، تعاوني ه��اي مص��رف دارد، افزود: 
اتحاديه هاي تعاوني اين س��ه گروه از جامعه بالغ 
بر 4۶00 فروشگاه هستند كه با نقاط فرعي حدود 
۶ هزار فروشگاه را شامل مي شوند؛ اين فروشگاه ها 
ظرفيت هاي بسيار مناسبي براي توزيع كاالهاي 
مورد نظر به جامعه هدف در صورت نظارت هستند 
و اگر دولت و بخش اجرايي كش��ور از اين موضوع 
اس��تقبال كند، بخش تعاون نيز اي��ن آمادگي را 
دارد با هدف تنظي��م بازار كااله��اي مدنظر را از 
طريق س��امانه مديريت هوشمند براي گروه هاي 
مختلف نيز توزيع كند. وي ب��ا تأكيد بر اينكه در 
سطح زنجيره تعاوني حتماً از سامانه مهتا استفاده 
خواهيم ك��رد اف��زود: در بخش ه��اي دولتي نيز 
اين س��امانه را معرفي و ارائه كرديم كه در صورت 
صالحديد مسئوالن دولتي، امكان مديريت و توزيع 

كاالهاي اساسي براي عموم مردم وجود دارد.

جزئيات سامانه هوشمند عرضه كاالهاي اساسي

هادی  غالمحسينی

آگهي مناقصه عمومي 
شهرداري كرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شوراى اسالمى شهر  پروژه مندرج در جدول ذيل را از 

طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. 

1-  سپرده شركت در مناقصه به يكي از روش هاي ذيل ارائه گردد. ضمانت 
نامه بانكي معادل مبلغ فوق كه به مدت 90 روز اعتبار داشته و قابل تمديد باشد 
و يا واريز فيش نقدي به مبلغ فوق به حساب 700786948623 بانك شهر.  
2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند 

سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
 3- شهرداري كرج در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.

4- مبلغ 500/000 ريال   بابت هزينه خريد اسناد به حساب700785313795 
نزد  بانك شهر شهرداري واريز و رسيد آنرا ارائه نمايند. 

5- متقاضيان مي توانند از تاريخ انتشار آگهي جهت خريد اسناد مناقصه به 
اداره امور قراردادها و پيمان ها واقع در ميدان توحيد- بلوار بالل شهرداري 

كرج طبقه هفتم مراجعه نمايند.
 6- در هر صورت مدارك مندرج در اسناد مناقصه مالك فروش اسناد و  

متعاقباً عقد قرارداد خواهد بود.
 7- توضيح اينكه به غير از سپرده شركت در مناقصه كليه اسناد و مدارك 

مربوط به پيمانكاران شركت در مناقصه نزد شهرداري باقي مي ماند.
 8- الزم به ذكر است هنگام خريد اسناد ارائه پروانه بهره بردارى مرتبط ، 

معرفي نامه ممهور به مهر و امضاي مديرعامل، روزنامه آخرين آگهي تغييرات 
اعضاي شركت، كد اقتصادى الزامي ميباشد.

9- شركت كنندگان در مناقصه مي بايست كليه فرمها و اطالعات مورد 
به همراه ساير اسناد مناقصه در پاكت  را تكميل و  درخواست شهرداري 

مربوطه قرار دهند.
 10-ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.

11- پيشنهادات مي بايست در پاكتهاى مجزا (الف-ب-ج) الك و  ممهور به 
مهر شركت شده و  پس از الصاق هولوگرام بر روى پاكت ب و ج  تا پايان 
وقت ادارى روزچهار شنبه  مورخ 98/5/9 به آدرس كرج-ميدان توحيد – بلوار 

بالل دبيرخانه شهرداري كرج تحويل داده شود.
 12-پيشنهادات رسيده در مورخ 1398/5/12  در كميسيون عالى معامالت 
شهرداري كرج (دفتر شهردار) مطرح و پس از بررسي و كنترل برنده مناقصه 
اعالم خواهد شد . در ضمن هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.    
* جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 35892421-35892418-

026  تماس و يا به سايت   www.karaj.ir  مراجعه نمائيد.
                       اداره امور قراردادها و پيمانها - شهردارى كرج

ميزان غيرنقدىرتبهمبلغ سپرده به ريالمبلغ اعتبار به ريالشرح عملياترديف

1
خريدوحمل مصالح سنگى مورد نياز جهت 

70٪ارائه پروانه بهره بردارى مرتبط100/000/000/0005/000/000/000كارخانه آسفالت شهردارى كرج

شهرداري كرج 
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