4

چهارشنبه  22خرداد 1398

خبر
نوبخت خبر داد

آغاز برنامه ایجاد  988هزار
فرصت شغلی

ایلنا :رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت :یکی
از بخشهای مهم این برنامه ایجاد اشــتغال در حوزه
مسکن است و عالوه بر ساخت صد هزار واحد مسکونی
در بافت فرســوده ،ساخت  50هزار مسکن روستایی
و  50هزار مســکن شهری حمایتی را در دستور کار
داریم.
محمدباقر نوبخت در حاشیه بازدید از قطعه یک
آزادراه تهران – شمال در پاسخ به سوال خبرنگار
ایلنــا مبنی بر برنامههای دولت برای ســاماندهی
بخش مســکن و تخصیص اعتبارات برای اجرای
پروژه نوسازی بافت فرسوده اظهار داشت :در سال
جاری برنامه ساخت  100هزار واحد مسکونی در
بافت فرســوده را در دستور کار داریم و اعتباراتی
برای اجرای این پروژه تخصیص داده شــده است.
نوبخت ادامه داد :به غیر از طرح اصالح ســاختار
بودجه طــرح دیگری را برای رونــق تولید آماده
کردهایم که در آن هشــت برنامه برای ایجاد 988
هزار فرصت شــغلی در نظر گرفته شدهاند .معاون
رئیــس جمهوری تاکید کرد :یکــی از بخشهای
مهم این برنامه ایجاد اشــتغال در حوزه مســکن
است و عالوه بر ساخت صد هزار واحد مسکونی در
بافت فرسوده ،ســاخت  50هزار مسکن روستایی
و  50هزار مسکن شــهری حمایتی را در دستور
کار داریــم .نوبخــت با بیان اینکــه  20درصد از
پیشپرداختها برای اجرای این هشــت برنامه و
ایجاد  988هزار فرصت شــغلی به تمام دستگاهها
پرداخت شده است گفت :سازمان برنامه و بودجه
در حال حاضر مطالبهگر اســت و باید دستگاهها
گزارش عملکرد بدهند که تا چه حد از این برنامه
را به اجرا رساندند.
رئیس ســازمان برنامــه و بودجــه تاکید کرد:
اخیرا موافقتنامهای بین ســازمان برنامه و بودجه
و وزارت راه و شهرســازی مبادله شــده اســت و
مشخص اســت که دولت باید چه میزان از تامین
مالیها را در ســاخت واحدهای مسکونی بر عهده
بگیرد و وزارت راه و شهرســازی چه تعداد مسکن
تحویل دهد.

بازگشت دالر به کانال  13هزار تومان

ایسنا :صرافیهای بانکها هماکنون قیمت دالر را
بــرای فروش به مردم 13 ،هزار و  100تومان اعالم
کردهاند.
صرافیهای بانکها هماکنون قیمت دالر را برای
فــروش به مــردم 13 ،هــزار و  100تومان اعالم
کردهانــد .این صرافیهــا دالر را از مردم با قیمت
 13هزار تومان خریداری میکنند .برهمیناساس
طی روز جاری قیمــت فروش یورو در صرافیهای
بانکها 15 ،هزار تومان اعالم شــده است؛ قیمت
خریــد یورو نیز در ایــن صرافیها  14هزار و 900
تومان اســت 5 .صرافی بانکی در خیابان فردوسی
با داشــتن کارت ملی ،کارت شتاب و شماره همراه
به نام متقاضی از ســاعت  10تا  15تا  2000دالر
آمریکا به متقاضیان واجد شــرایط عرضه میکنند.
ایــن صرافیها در طول روز متناســب با نوســان
قیمتی در بازار آزاد ،خرید و فروش دالر و یورو را با
قیمتهای مختلفی انجام میدهند.

بازداشتمدیرعاملسابق
بانک سرمایه در اسپانیا

ایلنا :نماینده دادستان در جریان جلسه رسیدگی
به اتهامات سیدمحمدهادی رضوی و احسان دالویز
از بازداشــت حیدرآبادی مدیرعامل بانک سرمایه
توســط پلیس اینترپل خبــر داد .قهرمانی در این
رابطه عنوان کرد :با توجه به اینکه مدیرعامل بانک
ســرمایه در حین تحقیقات از کشور متواری شدند
و به اســپانیا رفته هفته گذشته پلیس اینترپل وی
را دستگیر کرد .نماینده دادستان افزود :تشریفات
قانونی برای عودت ایشــان به ایران در حال انجام
است.

امور مالیاتی شـهر و استان تهران

اقتصاد

سال پنجم شماره 1172

همدلی| «دال ِر 4رقمي شــد» « ،سكه 5
ميليون تومــان» « ،پرايد  60ميليون تومان»
و  . . .اينها گوشــهاي از رخدادهايي است كه
از ارديبهشتماه سال گذشته افتاد تا مردم
بيشتراز هميشه احساس ناامني كنند .اينكه
چه كســي يا كدام نهاد در اين شــلختگي
سهماش بيشتر اســت ،مهم نيست .مهم،
نارضايتي عمومي است كه در جامعه از جانب
هر قشر و طيفي ملموس است.
جمشيد پژويان تحليلگر مسايل اقتصادي
در گفتوگو با «همدلی» با ذكر اين نكته كه
« مردم تحت فشار شديد اقتصادي هستند و
حتي ابتداييترين الزامات هم در دسترسشان
نيســت .به همين دليل ،برخــاف برخي از
مســئولين كه شــرايط فعلي را قابل عبور
ميدانند ،ميتواند آتش زير خاكستري باشد
كه مشكالت و مصيبتهاي زيادي را ميتواند
براي منافع همه ما در پي داشته باشد» تاكيد
دارد ،در شرايط كنوني نبايد توقع داشت مردم
براي شــركت در انتخابات و مشاركت در هر
بحث ديگري انگيزه بااليي داشته باشند.
معيشت مردم در حالي در تنگنا قرار گرفته
سال انتخابات مجلس است.
است كه سالِ ،
تورم شديد و فشاري كه مردم احساس ميكنند،
هيچ نقطه روشــني پيش روي ما قــرار نميدهد،
براي اينكه بگوييم نمايندگان فعلي مجلس بتوانند
در انتخابات آتي بهرهبــرداري كنند .در نتيجه اين
تصــور دارم كه تغييــرات عمــدهاي را در تركيب
مجلسنشــينان در دوره بعدي شاهد خواهيم بود.
كساني كه بتوانند راهحلهايي منطقي و البته عملي
را به مردم پيشــنهاد بدهند و آنها را به اشتغالزايي
و كاهش مشــكالت اميدوار كنند ،ميتوانند رداي
نمايندگي را برتن كنند.
در بررســي وضعيت جوامع ،پارامترهاي
اقتصادي حــرف اول را ميزند .در وضعيت
پيچيده اقتصادي ،آیا ميتوان از مردم توقع
داشت در پاي صندوقهاي راي حاضر شوند؟
ببينيد! درباره اينكه رغبت مردم نسبت به  4سال و
حتي  2سال قبل براي مشاركت كاهش پيدا كرده
است ،كمتر كسي ميتواند ترديد داشته باشد .اما
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جمشيدپژويان:

مردم ِسر شدهاند
مردم به تدريج مايوس ميشوند واحساس ميكنند،

«گر حکم شود که مست گيرند ،هر آنكه در شهر هست گيرند»
بايد اين واقعيت مختص فضاي انتخاباتي را در نظر
داشت .هميشــه گروهها و چهرههايي با شعارهاي
پوپوليســتي و روشهاي نه چندان منطقي ديگر
مردم را بــه راي دادن ترغيــب ميكنند .اما بايد
قبول كرد و با اين مســاله كنار آمــد ،دوراني كه
رايها با عشق و عالقه نوشته ميشد ،گذشته است.
متاسفانه بخش زيادي از جامعه به منفعتطلبي
روي آوردهانــد ،حتي منافع كوتاهمدت كه دليلش
هم اين اســت ،مردم مــا هنوز ديــد كافياي از
دموكراسي ندارند و دقيقا به هميندليل تحتتاثير
شعارهاي طرح شده قرار ميگيرند .در حاليكه اگر
آگاهتر بودند ،به راحتي متوجه ميشدند ،بسياري از
شعارهايي كه در فضاي رقابتي مطرح ميشود ،به
هيچ وجه عملي نيست.
چطور شــده اســت كه جامعه شعارهاي
ضدونقيض را با جان و دل ميپذيرد؟
كوتاهي رســانههايي كه به جاي فعاليت در
فضايي ملي ،گروهبندي شــده عمل ميكنند،
يكي از اصليترين دليلهاي ناآگاهي موجود در
آگاهي اقتصادي
جامعه ما هستند .همتي براي به
ِ

رســاندن مردم در ايران مشاهده نميشود .البته
در برخي از جوامع يكــيدو قرن بعد از انقالب
آگاهي و بينش همگاني حاصل شده است .البته
در اين  40ســال ،اليتهاي مملكت از اساتيد و
صاحبنظران تا رسانههاي عمومي نتوانستهاند،
در ديدگاه مردم اثرگذار باشند و بههمين دليل
بخش زيادي از مردم ،نميتوانند سره را از ناسره
تشخيصبدهند.
در سال  90خبر اختالس سههزار ميلياردي
مثل بمب منفجر شده سر و صدا كرد .چه شده
اســت كه اين روزها ،اخبار اختالسها افكار
عمومي را كمتر تحتتاثير قرار ميدهد؟
فساد به قدري در كشور رواج پيدا كرده است و
رقمها اينقدر روز بهروز بيشتر شده است كه مردم
واقعا به نوعي سِر شدهاند .انتظار اين بود ،مسئولين
اقدامهايي بسيار جدي انجام بدهند تا بيتالمال به
راحتي غارت نشود .متاسفانه سوءاستفادهها نسبت
به گذشته بسيارـ بســيار بيشتر شده است .خب!
طبيعي است ،در چنين حالتي مردم احساس كنند،
كاري از كسي بر نميآيد.

ميشود از مردمي كه به اين حس رسيدهاند،
توقع مشاركت سياسي داشت؟
نه .مردم تحت فشــار شديد اقتصادي هستند و
حتي ابتداييترين الزامات را هم در دسترسشــان
نيست .به همين دليل ،برخالف برخي از مسئولين
كه شرايط فعلي را قابل عبور ميدانند ،ميتواند آتش
زير خاكستري باشــد كه مشكالت و مصيبتهاي
زيادي را ميتواند براي منافع همه ما در پي داشته
باشد.
در چنين شرايطي ،تكليف نهادهاي نظارتي
چيست؟
اصوال ما نهــادي نظارتي نداريم كه بتواند كارش
را به خوبي انجام بدهد و اساســا نميتوانيم ،داشته
باشيم .در يك كشور هشتاد ميليوني مگر ميتوان
ِ
تكتك آنهايي كه در امور اقتصادي و داد و ســتد
مشغول هستند را زير ذرهبين برد؟ البته راهكارهايي
اســت ،اما چون خو ِد دســتاندركاران هم بيآگاه
زدن دو ِر باطلاند و همين
هســتند ،دائما در حال ِ
باعث شده تا فساد ،ناكارآمدي و در نتيجه مشكالت
بيشتر و بيشتر شوند.
آقاي پژويان! ذهنيت گروهي از مردم راي
به اين ميدهد كه «اراده جدي براي مقابله با
فساد نيست» تصديق ميكنيد ،اينكه بخشي
از جامعه چنين برداشتي داشته باشد ،باعث
بياعتمادينميشود؟
دقيقــا! دقيقا مردم به تدريج مايوس ميشــوند
واحساس ميكنند« ،گر حکم شود که مست گيرند،
هر آنكه در شهر هســت گيرند» باعث ميشود تا
ي از سوءاستفادهها چشمپوشيهايي
نسبت به خيل 
عامدانه اســت .در چنين شرايطي مردم به سيستم
اعتماد ميكنند؟ پاســخ يقيقنا «نه» اســت .همه
ميداننــد ،ياس مــردم باعث ميشــود ،آدمهاي
بيكفايت و نااليق بيايند و كارهاي مهم را در اختيار
بگيرند و تيشه به ريشه داراييهاي عمومي بزنند.
سئوال آخر؛ با توجه به جميعجهات مشاركت
در انتخابات مجلس يازدهم را چطور پيشبيني
ميكنيد؟
هر كسي منتظر است ،مشاركت هفتم اسفند 94
تكرار شود ،كامال در اشتباه است .نارضايتيهاي فعلي
موي ِد اين امر اســت كه رايهاي هشت اسفند 98
حتما كمتر از رايهاي هفت اسفند  94خواهد بود.
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یادداشت

معیشت و انتخابات

حسین راغفر

بررسی تاثیر مشکالت معیشتی در مشارکت عمومی

اقتصاددان

هر نظام و جامعهای نیازمند توجه مردم به مقوله مهم انتخابات
است و ایران در شرایطی به استقبال انتخابات میرود که معیشت
به طور جدی در تنگنا قرار دارد .بدیِ شــرایط اقتصادی به قدری
است که لزومی به توضیح و تفسیر ندارد .در واقع همه مردم کامال
به مشکالت واقفاند و در سفرههای خودشان میبینند .مشکلی که
نقش تقصیر و اهمال نظام تصمیمگیری اعم
وجود دارد ،ملموسی ِ
از مجلس و دولت در وضعیت فعلی اســت .همچنین نظام دوگانه
و موازیکاریها هم باعث میشــود ،مجلــس و دولت نتوانند در
کنترل آسیبها کاری را صورت بدهند و از تخریب بیشتر وضعیت
اقتصادی جلوگیری کنند .رئیس مجلس در  27اسفند سال  97در
مصاحبهای اعالم کرد ،بانکهای نظامی بدون مجوز بانکمرکزی
فعالیت میکردند تا این سئوال طرح شود ،چرا مجلس اجازه چنین
کاری را داد .پس باید گفت ،چنین اظهارنظری را باید اعتراف به گناه
توسط قوهمقننه به عنوان یکی از اصلیترین نهاهای نظارتی کشور
دانســت و چرا حاال که نقش بانکهای بدون پروانه در شلختگی
غیرقانونی
موجود انکار نشدنی اســت ،آقای الریجانی به فعالیت
ِ
بانکهای نظامی معترض میشــود و اینکــه مجلس در قبال این
بیقانونیها قرار اســت ،چه اقدامی برای اصالح این وضع صورت
بدهد؟ مســاله البته فقط به این موضوع ختم نمیشــود .در واقع
کلی اقتصاد کشور را که
سیاســتهای عمومی و جهتگیریهایِ ِ
دولت با هماهنگی و تصویب مجلس به اجرا در میآورد ،بسترهای
غلط را فراهم کردهاند تا امروزه شــاهد باشیم ،سیاستهای دولت
در غارت منابع ملی نقشــی کلیدی داشته است .به عنوان مثال،
سال گذشته بارها و بارها به دولت تذکر داده شد ،مایحتاج عمومی

مردم به اسم صادرات چپاول میشود که این چپاولها بدون مجوز
دولت نمیتوانست ،اتفاق بیفتد که در نتیجه بالغ بر  40میلیارد که
عمدتا به کاالهای اساسی ربط پیدا میکند ،صادر شده و فقط 10
میلیارد دالر به اقتصاد کشور بازگشته است ،معلوم است ،مسئول
چنین رفتارهایی کدام دستگاهها هستند .بنابراین ،به نظر من همه
این نظام تصمیمگیریهای اساســی و مشخصا آنهایی که تعیین
میکنند ،درآمدهای نفتی چطور توزیع شوند و به چه کسانی داده
شود ،ارز چگونه تخصیص پیدا کند یا اینکه نرخ بهره بانکی چقدر
باشــد که هر کدام از این تصمیمها در زندگی و سرنوشــت مردم
تاثیری مستقیم دارد .در چنین حالتی طبیعی است ،مردم از خود
این سئوال را بپرســند ،آیا نظام رایگیری تاثیرگذاری دارد و اگر
دارد ،چرا روز به روز به مشکالتشان اضافه میشود .در واقع ،قطعا
بعــد از وعدههای متعددی که دولتهای مختلف به مردم دادند و
کمتر پیش آمده تا وعدهها عملی شود ،باید گفت ،چطور میتوان
از مرد ِم گرفتار توقع داشــت به پای صندوقهای رای بیایند و رای
بدهند؟ همچنین باید در نظر داشــت ،فضای انتخاباتی در همه
جای دنیا با فراز و فرودهایی مواجه میشــود .اینکه چه کسانی در
صحنه انتخابات کاندیدا باشــند و آیا چهرههای مردمی و مستقل
هم میتوانند اعالم کاندیداتوری کنند یا خیر و یا فقط امکان حضور
چهرههای منتسب به گروههای ورشکست ِه سیاسی فراهم خواهد شد.
مشارکت باال با حضور اشخاص خوشنام و با سابقه که ظرفیتهای
کافیای برای دفاع از حقوق مردم برخوردارند ،تضمین شدنی است.
در غیر اینصورت طبیعتا با افول حضور مردم روبرو خواهیم شــد
که البته در دنیا اتفاقی تعجبآور قلمداد میشود .البته تفاوتی که

فراخوان تجدید مناقصه عمومی
خریدمانیتور

امور مالیاتی شــهر و استان تهران در نظر دارد
مناقصه عمومی تجدید مناقصــه عمومی خرید
مانیتور را به اشــخاص حقوقی که دارای صالحیت
و رتبه بندی از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک
می باشــند ،با شــرایط درج شــده در اسناد به
شــماره  ۲۰۹۸۰۰۳۱۲۰۰۰۰۰۰9را از طریق سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت برگــزار نماید .کلیه
مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه ســامانه
تــدارکات الکترونیکی دولت (ســتاد) به آدرس
 www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل
ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای
الکترونیکی را جهت شــرکت در مناقصه محقق

سازند.
تاریخ انتشار در سامانه 98/03/21 :ساعت ۱۰
مهلت زمانی دریافت اســناد مناقصه از ســایت:
 98/03/26ساعت ۱۶
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد 98/04/09 :ساعت ۱۵
زمان بازگشایی پاکت ها 98/04/10 :ساعت ۱۰
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت
اطالعات بیشــتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه
پاکت الف :تهران ،ولیعصر ،باالتر از میرداماد ،خیابان
سرو ،پ  ،۶۰ط همکف  .تلفن .۸۶۰۸۴۶۵۰
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل
عضویت در سامانه:مرکز تماس ۰۲۱۴۱۹۳۴
دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ :و .۸۵۱۹۳۷۶۸

امور مالیاتی شـهر و استان تهران

ایرانیان با بسیاری از کشورهای دیگر این است ،شرایط اجتماعی و
سیاسی به خصوص در عرصه بینالمللی شاید مردم را به رای دادن
ترغیب کند .چون همه میدانند ،فضای ســرد انتخاباتی ،میتواند
باعث تفسیرهای غلط از جانب کشورهای متخاصم شود و به همین
دلیل ،با وجود هم ِه مشکالت انتخابات پرشور برگزار شود .همچنین
این را در نظر داشته باشیم ،در بسیاری از انتخابات ،حضور مردم به
خاطر امیدواری و د ل بســتن به شعارها ندارد،بلکه آنها اگر حس
کنند ،کشور از جانب دشمنان تهدید میشوند ،با َحمیتی ملی در
انتخابات حاضر میشوند .متاسفانه فرسایش اعتماد عمومی در این
چند سال اخیر خیلی ملموس است و سرمایهاجتماعی آشکارا از بین
رفته است .آنهم در حالیکه سرمایه اصلی هر حکومتی چیز نیست ،به
غیر از اعتمادی که مردم به تصمیمها و رفتار دستگاههای حاکمیتی
دارند .با این توضیح که سرمایه اجتماعی میتواند مهمترین داشته
و ابزار نظام برابر فشارهای خارجی تلقی میشود .به خصوص حاال
که کشور ما تحریمهای ظالمانهای را متحمل شده است .طبیعی
است ،نقش سرمایه اجتماعی به عنوان ابزاری که میتواند موجب
افزایش همدلی تعیینکننده باشد .اما سو ِءعملکرد دستگاهقضایی و
همینطور دستگاههای تصمیمگی ِر اقتصادی ،فسادهای خیلی بزرگی
در جامعه رقم خوره است که جالب است ،هیچ کس یا نهادی هم
پاســخگو نیســت که این ،بزرگترین تهدی ِد جامعه امروز به شمار
میرود و ســرمایه اجتماعی و اعتماد عامه را هدف قرار داده است.
همچنین باید گفت ،رفتارهای عامدانه و عالمانه هم در ترویج فساد
انکارنشدنی است! در واقع ،ناتوانی بخش نظارتی با برخورد با مفاسد
و کنترل پیامدهای چنین رفتاری ،هم ناشــی از گســترش فساد
است و هم ناشی از این است که گروهی اعتماد مردم را هدف قرار
دادهاند .به همین دلیل ،قطعا باید گفت ،سرمایه اجتماعی در حالیکه
خیلی تعیینکننده است ،در کشور ما عوامل گوناگونی چون ناتوانی
مسئولین و همچنین برنامهریزیای تعمدی اعتماد در کمرنگترین
حالت ممکن خود قرار دارد که موجب افزایش نگرانیها شده است.

میزان کاالهای صادراتی  96و 97

فارس :ارزش کل کاالهای وارداتی (سرمایهای ،مصرفی و
واسطهای) در سال  96معادل  51میلیارد و  776میلیون
دالر بوده که این رقم در سال  97با منفی  20.4درصد
کاهش به  41میلیارد و  236میلیون دالر رسیده است.
گفتنی است ســهم واردات در سال  97نسبت به ، 96
 12.6درصــد کاهش یافته و به عبارتی از  34میلیون و
 531هزار تن به  30میلیون و  181هزار تن کاهش یافته
اســت .این گزارش میافزاید جمع کل ارزش کاالهای
صادراتی در سال  96معادل  46میلیارد و  827میلیون
دالر بوده که این رقم با ک  5.4درصد کاهش در ســال
 97به  44میلیارد و  301میلیون دالر رســیده اســت.
جمع کل وزن کاالهای صادراتی ســرمایهای ،مصرفی و
واسطهای بدون نفت خام در سال  96معادل  132میلیون
و  880هزار تن بوده که با  11.8درصد کاهش جمع کل
ترکیب صادرات بدون نفت خام به  117میلیون و 226
هزار تن کاهش یافته اســت .همچنین سهم قابل توجه
کاالهــای واســطهای در واردات ( )%66.8و در صادرات
بدون نفت خام در سال  97معادل ( )%79.5بوده است.
همچنین در سال  97واردات کاالهای سرمایهای ،%40
واسطهای  %11درصد و مصرفی  %16در مقایسه با سال
 1396افت داشته است.

جزئیات فروش مسکن در بورس کاال

ایســنا :دو هفته قبل در جلسه شورای عالی مسکن
با حضور وزیر راه و شهرســازی ،مدیرعامل بانک عامل
بخش مسکن از بسته جدید تأمین مالی مسکن رونمایی
کــرد که یکی از مــوارد آن ،فروش مســکن از طریق
بازار ســرمایه و بورس کاال بود .در سال  ۹۴زمانی که
محمدرضا پورابراهیمی ،رئیس کمیســیون اقتصادی
مجلس نهم در آخرین ســال فعالیــت این مجلس از
طرحی برای امکان فروش مسکن از طریق بورس کاال
با عنوان بورس مسکن رونمایی کرد ،با مخالفت شدید
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم روبه
رو شد.
همچنین حسین عبده تبریزی ،مشاور تأمین مالی
وزیر راه و شهرســازی دولت یازدهــم نیز با این طرح
مخالفــت کرد و علــت آن را «ناهمگن» بودن کاالیی
با عنوان مســکن دانســت و افزود :وقتی حتی در یک
آپارتمان ،دو واحد مشابه در یک طبقه ممکن است از
نظــر ارزش و قیمت (هر چند ناچیز) با یکدیگر تفاوت
داشته باشند ،نمیتوان چنین کاالیی را در بورس عرضه
کرد.
با این حال اوج گیری قیمت مسکن در بهار  ۹۷و
ادامه این وضعیت تا بهار  ۹۸که سبب شد بر اساس
اعالم بانک مرکزی ،قیمت مســکن در اردیبهشــت
امســال نسبت به اردیبهشت ســال گذشته افزایش
 ۱۱۴درصدی داشــته باشــد ،موجب شد سیاست
گذاران بخش مسکن بار دیگر در روشهای مورد نظر
خود برای ســاماندهی بازار مسکن ،فروش در بورس
کاال را پیشنهاد دهند؛ این پیشنهاد در سال جاری با
عنوان فروش متری مسکن در بورس کاال عنوان شده
که به نظر میرسد برای حذف ایراد «ناهمگن بودن
کاالی مسکن» ،این پیشنهاد را در قالب فروش متری
مسکن مطرح کردهاند.
سعید اســامی بیدگلی ،کارشــناس اقتصادی
درباره فروش مســکن در بورس کاال اظهار داشت:
این طرح که از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس
در سالهای گذشته مطرح شد و برخی کارشناسان
هم حامی آن بودند اساســاً ایراد بزرگی داشت که
همان ناهمگن بودن کاالیی مســکن بود.وی افزود:
در ادامه این طرح ،موضوع فروش متری مســکن
مطرح شــد و حتی در قانون هم رد پای آن دیده
میشود .اما مشکل بزرگ آن« ،نحوه تسویه» است.
بــه این معنا کــه پس از اتمام پــروژه ،باید امکان
تسویه خریداران متراژهای مختلف فراهم شود .اما
ناهمگنی کاالیی مسکن میتواند مشکل ساز باشد.
عضو ســابق هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری
ایران ادامه داد :در فروش متری مســکن این مشــکل
وجود دارد که خریدار ممکن است  ۶۰متر مربع واحد
مسکونی خریداری کرده باشد اما این  ۶۰متر معادل یک
واحد مسکونی مستقل  ۶۰متری نباشد یعنی  ۶۰متر
قطعه قطعه است..

فراخوان مناقصه عمومی
خریدسوئیچ

امور مالیاتی شهر و استان تهران در نظر دارد
مناقصهعمومیخریدسوئیچرابهاشخاصحقوقی
که دارای صالحیت و رتبه بندی از دبیرخانه شورای
عالی انفورماتیک می باشند ،با شرایط درج شده
در اسناد به شماره  ۲۰۹۸۰۰۳۱۲۰۰۰۰۰۰۸را از طریق
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیهمراحلبرگزاریمناقصهازطریقدرگاهسامانه
تدارکات الکترونیکی دولت (ســتاد) به آدرس
 www.setadiran.irانجام خواهد شــد و الزم
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی
امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه
محققسازند.

تاریخ انتشار در سامانه 98/03/21 :ساعت ۱۰
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:
 98/03/26ساعت ۱۶
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد 98/04/09:ساعت۱۵
زمان بازگشایی پاکت ها 98/04/10 :ساعت ۱۰
اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت
دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه
و ارائه پاکت الف :تهران ،ولیعصر ،باالتر از میرداماد،
خیابان سرو ،پ  ،۶۰ط همکف  .تلفن .۸۶۰۸۴۶۵۰
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل
عضویت در سامانه:مرکز تماس ۰۲۱۴۱۹۳۴
دفتر ثبت نام:
 ۸۸۹۶۹۷۳۷و .۸۵۱۹۳۷۶۸

