
آگـهی منــاقصـه  عمومـی
 مناقصه گذار : شرکت تعاونى مسکن کارکنان شهردارى اندیشه به شماره ثبت 1666

موضوع مناقصه :  انتخاب پیمانکار براي اجراي لوله کش گاز پروژه پارمیس
تعاونى مسکن کارکنان شهردارى اندیشه قصد دارد اجرا لوله کشی گاز پروژه 256 
پارمیس را با متریال را از طریق مناقصه به اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شرایط واگذار 
نماید.  لذا از اشخاص حقیقى و حقوقى مى توانند جهت شرکت در مناقصه و دریافت 

اسناد به دفتر تعاونى مراجعه نمایند.
 آدرس پروژه: اندیشه فاز 5 بلوار شوراى شرقى جنب پروژه تعاونى مسکن مخابرات
 محل دریافت اسناد مناقصه:  اندیشه فاز 4 مجتمع تجارى ادارى ارغوان طبقه 3 ادارى 

واحد 216 ساعت 9 صبح الی 2 بعد از ظهر- تلفن تماس : 02165563435
 شرایط خاص تعاونى و نوع و کیفیت متریال و اطالعات فنى در اسناد مناقصه ارائه 

خواهد شد.
 مهلت دریافت اسناد مناقصه یک هفته پس از تاریخ انتشار اگهى و استرداد اسناد پس 
از تکمیل و تحویل اسناد به صورت کامل به دفتر تعاونى 08/ 10 / 1397 مى باشد و پاکات 

راس ساعت 10 صبح در تاریخ 10/ 10 /97 باز گشایى خواهد شد.
 شرکت تعاونى در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

 هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.
 محمد رضا مولوى فر 
 مدیر عامل تعاونى مسکن کارکنان شهردارى اندیشه

اصـالحیه
امام جمعه موقت     اقتصاد اسالمی 
ته�ران اقتصاد 
مبتني بر نفت، آسيب در سياست هاي پولي 
و مالي و وجود مشكل در نظام اداري كشور را 
س�ه نقطه ضعف در اقتصاد ايران دانس�ت و 
گفت: استقالل بانك مركزي سبب تحول در 

كشور مي شود. 
به گزارش رسللا، حجت االسللام والمسلمين 
ابوترابي فرد در جلسه طاب و فضاي اردكاني 
كه بللا همللكاري انجمن هاي علمي دانشللگاه 
باقرالعلوم)ع( برگزار شد،  در موضوع »اقتصاد در 
الگوي اسامي« گفت: رشد اقتصادي ما پايين 
است و تورم در كشور ما اصًا متناسب با اقتصاد 
نيست؛ زيرا ما در ميان كشورها باالترين تورم را 
داريم؛ يعني از حيث زمان، تورم طوالني مدت 
و از حيللث رقم، تورم دورقمللي داريم. از لحاظ 
درآمد سرانه و اشتغال نيز در وضعيت مناسبي 
نيستيم. به طور كلي از لحاظ عدالت اجتماعي 

وضعيت مطلوبي نداريم. 
وي در ادامه گفللت: مهم ترين علت اين اسللت 
كه اقتصاد ايران با نفت تنظيم شده اسللت. پس 

مصيبت اقتصاد ما نفت است. 
امام جمعه موقت تهران در ادامه افزود: مشكل 
ديگري ما سياست هاي پولي و بانكي است. هم 

اكنون بانك مركزي شللده صنللدوق دولت، اما 
اگر بانك مركزي مسللتقل باشد، آغاز تحول در 
مديريت كشور خواهد بود. امروز اعام مي شود 
دولت 800 هزار ميليارد به بانك مركزي بدهي 
دارد. بنابراين تنظيم بودجه در سياسللت هاي 
پولي و مالي عامللل ديگر اين نابسللاماني هاي 

اقتصادي است. 
حجت االسام ابوترابي سپس درخصوص بودجه 
نيز گفت: به طور كلي بودجه در مجلس كمترين 
تغيير را دارد؛ يعني مجلس حللدود 3، 4 درصد از 
بودجه را تغيير مي دهد و عمدتاً نظر دولت تأمين 
مي شللود. تازه در آن 3، 4 درصد نيللز عمدتاً نظر 
دولت حاكم مي شود كه با رايزني مسئوالن دولتي 
در حوزه فعاليت خود صورت مي گيرد. قانون برنامه 
را نيز دولت تنظيم مي كند. از طرفي اجراي برنامه 

نيز كه مهم تر است در دست دولت است. 
وي سللپس در خصوص موضوع پولشويي هم 
عنوان كرد: به نظر من اين مسئله عمدتاً به خاطر 
نفت و قاچاق كااليي اسللت كه بلله پول تبديل 
مي شود. شللما مي دانيد كه قيمت يك كاال در 
اين طرف و آن طرف مرز متفاوت است و همين 
باعث ايجاد اقتصاد رانتي مي شللود. پيچيدگي 
محاسبات اقتصادي در تورم نيز عامل ديگر اين 

نابساماني هاست.

حجت االسالم ابوترابي فرد:

سياست نادرست پولي؛ عامل مشكالت اقتصادي

 دولت زير چرخ
 خودروسازان داخلي رفت

 وزير صمت ديروز اذعان كرد 
 كه فرمول خودروسازان براي قيمت گذاري خودرو

در محدوده قيمت بازار را پذيرفته است!
چندی پيش ي�ك مدي�ر از دايره خودروس�ازان دولت�ی در تهديدی 
شديداللحن دولت را خطاب قرار داد كه اگر قيمت خودروهای داخلی را 
گران نكند، خودروسازان خط توليد خودرو را در جاده كرج تعطيل و سيل 
بيكاران را روانه جامعه خواهند كرد! پس از چند روز سكوت دولتی  ها در 
مقابل اين تهديد، يك خبر غيرمستقيم از رئيس جمهور منتشر شد كه 
»روحانی مخالف گران شدن خودرو است«. ديروز نيز محمدباقر نوبخت، 
رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت كه روحانی پارسال دوبار مكدر شد؛ 
دفعه اول بر سر قيمت خودرو بود و دفعه دوم بر سر باال رفتن تدريجی 
قيمت دالر. ظاهراً اين تكدر  ها از جنس اخم و تخم پدربزرگ   ها با نوه   ها 
است كه در پشتش مهربانی و شيفتگی عميقی نهفته است ! شاهد مثال 
اينكه نه تنها مخالفت ادعايی رئيس جمهور با گران شدن دالر كمكی به 
ارزانی خودروهای داخلی نكرد، بلكه حاال وزير صمت در كميس�يون 
اص�ل 90 مجلس تلويحاً پذيرفته اس�ت ك�ه به فرمول خودروس�ازان 
برای فروش خودرو به قيمت 5 درصد زير قيمت ب�ازار تن خواهد داد!
خودروسازان داخلی كه »انحصار در توليد « و »تحكم در فروش« دو ويژگی 
فطری آنها در سال های گذشته بوده است، يك بار ديگر مردم و دولت را زير 
چرخ های خود له كردند و از اين پس بايد شاهد باشيم كه خودروهای درجا 
زده ايران خودرو و پرايد، خودروی پرتيراژ سللايپا – مشهور و ملقب به ارابه 
مرگ – به قيمتی كه خودروساز اراده می كند به فروش برود تا سيستم معيوبی 
كه به خاطر انحصار در توليد و گسللتردگی بازار فروش، سال هاست گريبان 
متقاضيان خودروی داخلی را گرفته است، فشار محكم تری به گلوی آنان وارد 
كند. وزير صمت در گفت وگو با خبرگزاری صداوسيما البته وعده داده است كه 
در ماه های آينده با افزايش توليد خودروهای داخلی، خودروسازان به تعهدات 
خود عمل كنند و قيمت خودرو نيز با كاهش بيشتر به تعادلی برسد كه مورد 

تأييد سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان و توليد كنندگان است. 
هرچند اين ادعای وزير، سابقه روشن و مورد وثوقی در تاريخ قيمت گذاری 
خودرو  ها ندارد و هميشلله خودروسللازان در بزنگاه   ها به يكباره قيمت 
خودروهای خود را نجومللی افزايش داده اند و از آنجايی كه بسللياری از 
خانواده های ايرانی، دسللت كم يك خللودرو دارند، خودروسللازان از بار 
روانی افزايش سللرمايه ای كه خيلی  ها آن را دارند، و از گرانی خودرو به 
ظاهر سللودی هم می برند، برای عبور از فاجعه افزايللش قيمت  ها بهره 
برده اند. وزير صمت در اين مصاحبه اظهارنظر عجيبی كرده و گفته است: 
»تفاوت قيمتی كه بين بازار با قيمت كارخانه ايجاد شده، سودش نه به 
جيب خودروساز و نه به جيب مردم می رود«! اين حرف، معنی مشخصی 
نمی دهد. مردم شايد، اما چگونه وقتی خودرو در بازار گران شده و حاال 
قرار است خودروسازان هم توليدات خود را در محدوده قيمت دالالن بازار 

عرضه كنند، اين تفاوت قيمت سودی برای آنها نداشته باشد؟!
از آن سللو، معلوم نيسللت كه نمايندگان مجلس با چلله هدفی وزير 
خودروسللازان را به مجلس دعوت كرده اند؟ آيا قرار بوده است كه او 
به آنها گزارش رفتن به زير چرخ خودروسازان را بدهد و تمام! به نظر 
می رسد نمايندگان مجلس نيز در حلقه خودروسازان، گم شده اند و 

وظيفه و هويت خود را فراموش كرده اند! 
........................................................................................................................

 امريكا نتواسته مشكلي
در تردد كشتي هاي ايران ايجاد كند 

رئيس سازمان بنادر و دريانوردي اعالم كرد كه با وجود تحريم هاي 
جدي�د دولت امري�كا عليه اي�ران، كش�تي هاي ايران�ي در حال 
حاضر مش�كلي براي تردد در آب هاي بين المللي پيدا نكرده اند. 
به گزارش »ايسنا«، محمد راستاد در نشستي خبري اظهار كرد: متأسفانه 
دولت امريكا پس از اعام خروج از برجام تاش كرد محدوديت هايي را براي 
تردد كشتي هاي ايراني و ورود كشتي هاي بين المللي به آب هاي ايران به 
وجود آورد. هرچند تاش شده كه در اين ماه ها محدوديت هايي در اين زمينه 
به وجود آيد،  اما در حال حاضر كشتي هاي ما در آب هاي بين المللي تردد 
مي كنند. به گفته وي، ايران توانست در اجاس سازمان جهاني دريانوردي 
عليه برخي ادعاهاي مطرح شده از سوي دولت امريكا موضع گيري هاي قوي 
داشته باشد و به اين ترتيب بسياري از كشورها اعام كردند كه تحريم هاي 
امريكا عليه قواعد بين المللي همكاري هاي دريايي اسللت. معاون وزير راه  
و شهرسازي درباره چگونگي فعاليت كشللتي هاي ايراني در صورت خروج 
مؤسسات رده بندي و شركت هاي بيمه از ايران توضيح داد: ما پس از برجام 
توانستيم توافق هايي را با مؤسسات رده بندي عضو آياكس امضا كنيم و تقريباً 
تمامي آنها براي همكاري وارد ايران شدند. پس از تحريم هاي جديد دولت 
امريكا فشارهايي را وارد كرد كه به خارج شدن تعدادي از اين شركت ها و 
مؤسسات از ايران انجاميد. راستاد ادامه داد: با اين وجود،  هنوز تعدادي از 
شركت هاي بيمه و مؤسسات رده بندي بين المللي در ايران فعال هستند و 
ما تاش كرده ايم كه به منظور جلوگيري از ضربه خوردن مجدد در عرصه  

بين المللي تعدادي از شركت هاي ايراني را تقويت كنيم.
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اداره کل نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله اي کاال مندرج در جدول ذیل را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها 
از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 

عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاي الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
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مبلغ تضمین موضوع مناقصهشماره فراخوان
مالحظات(ریال)

خرید 100 دستگاه رایانه 1200973785000091
ارائه رتبه بندي از شوراي عالی انفورماتیک در رشته تولید و ارائه 325/000/000با متعلقات

 Mainframeرایانه هاي غیر

به استناد تصویب هیات محترم وزیران در حمایت از تولید کنندگان داخلی، کاالهاي موضوع مناقصه باید تولید داخل کشور باشند و در صورت نبود 
تولید داخلی ارائه گواهی بازرگانی و نمایندگی رسمی از شرکت مادر الزامی می باشد. در راستاي قانون گرایی و تامین منابع حداکثري دستگاه، حضور 

شرکت هایی که سهامداران آن داراي سهام یا عضو هیات مدیره مشترك یا شرکت هاي دیگري می باشند، ممنوع می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از ساعت 8 روز دوشنبه تاریخ 1397/9/26  تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1397/9/26 می باشد.
زمان بازگشایی پاکت ها:  مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 30: 14روز چهارشنبه تاریخ 1397/10/12  لغایت ساعت 30: 14 روز یکشنبه تاریخ 1397/10/2 
هزینه آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه  منابع مالی از اعتبارات سال 1397 به صورت نقدي خواهد بود. ساعت 9 روز پنج شنبه تاریخ 1397/10/13 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاي الف: آدرس: اردبیل خیابان  می باشد. 
دانشگاه 18 متري آزادگان پشت بیمارستان امام (ره) اداره کل نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل و یا براي کسب اطالعات بیشتر با شماره 

تلفن: 4-04533273082 واحد امور قراردادها تماس حاصل نمایند.

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله اي 
خرید کاال - شماره 97/12 

88498433سرويس  اقتصادي4

|| روزنامه جوان |  شماره  5542 ربیع الثان��ی 1440   9  | تی��ر 1397  دو ش��نبه 26 
نقدينگي به ۱۷۰۰  هزار ميليارد تومان رسيد 
براس�اس گ�زارش بان�ك مرك�زي، حج�م نقدينگ�ي ب�ا رش�د 
20/7 درص�دي در يك س�ال منته�ي به مه�ر ماه س�ال جاري، 
ب�ه رق�م 1693 ه�زار و 840 ميلي�ارد توم�ان رسيده اس�ت. 
به گزارش »فارس«، بر اساس آمار بانك مركزي در خصوص متغيرهاي پولي 
مهرماه، حجم نقدينگي كل كشور در پايان مهر ماه امسال به رقم 1693 هزار 
و 840 ميليارد تومان رسيده است. اين ميزان نسبت به مهر ماه سال گذشته 
290 هزار و 790 ميليارد تومان )20/7درصد( افزايش داشته اسللت. البته 
درصد رشد نقدينگي در مدت مشابه سال قبل 2/6 درصد كمتر است، اما از 
لحاظ ريالي در مقايسه با يكسال منتهي به مهر ماه سال 96 رشد بيشتري 
داشته است. از اين ميزان، 1451 هزار و 830 ميليارد تومان شبه پول و 242 
هزار و 10 ميليارد تومان پول است. رشد شبه پول و پول در 12 ماه منتهي 
به مهر ماه به ترتيب 24/8 درصد و 13 درصد بوده است. شبه پول به مجموع 
سپرده هاي پس انداز و مدت دار سيستم بانكي گفته مي شود و پول شامل 
سپرده هاي ديداري مانند سپرده هاي جاري، خالص چك ها است. ميزان 
اسكناس مسكوك در دست اشخاص به عدد 45 هزار و 220 ميليارد تومان 

مي رسد كه 950 ميليارد تومان )31/6 درصد( رشد نشان مي دهد. 
........................................................................................................................

بورس آماده راه اندازي بازار آتي ارز است
رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: بورس پس از راه اندازي 
بازار نقد ارز توسط بانك مركزي، آماده راه اندازي بازار آتي ارز است. 
به گزارش »ايرنا«، شاپور محمدي در حاشيه آغاز به كار بازار قراردادهاي 
آتي سبد سهام در بورس در جمع خبرنگاران افزود: بازار ارز توسط بانك 
مركزي كنترل و پيگيري شده و بازار نقد ارز نيز در بازار پولي راه اندازي 
مي شود. وي ادامه داد: پس از راه اندازي بازار نقد ارز توسط بانك مركزي 
كه قيمت ها در آن مشخص شود، راه اندازي بازار آتي ارز در بازار سرمايه 
در دستور كار قرار مي گيرد. محمدي درباره راه اندازي قراردادهاي آتي 
سبد و شاخص هاي سهام نيز گفت: اين ابزار مالي حتي در دوران ركود 
نيز رونق خوبي ايجاد مي كنند. وي تصريح كرد: تا پايان امسال ابزار مالي 

جديد مانند فروش استقراضي نيز راه اندازي مي شود. 
........................................................................................................................

 ثبت نام براي كارت سوخت المثني
يك هفته ديگر تمديد شد

س�خنگوي ش�ركت ملي پاالي�ش و پخ�ش فرآورده ه�اي نفتي 
از تمدي�د ثبت ن�ام كارت س�وخت المثني ت�ا ش�نبه اول دي ماه 
خب�ر داد و گف�ت: 2 ميلي�ون و 100 ه�زار نف�ر در س�امانه ها و به 
صورت حضوري براي دريافت كارت س�وخت ثبت ن�ام كرده اند. 
به گزارش »فارس«، زيبا اسللماعيلي سللخنگوي شركت ملي پااليش 
و پخللش فرآورده هاي نفتي ايران با اشللاره به اينكه براسللاس آخرين 
تصميم گيري ها مقرر شد ثبت نام براي دريافت كارت سوخت المثني تا 
روز شنبه يك دي ماه تمديد شود، گفت: براساس آخرين آماري كه داريم 
حدود 2 ميليون و 100 هزار نفر در سامانه ها و به صورت حضوري براي 
دريافت كارت سوخت ثبت نام كرده اند. وي در پاسخ به اين سؤال كه وزير 
نفت پيشتر گفته بود حدود 10 ميليون كارت سوخت احتماالً بايد صادر 
شود، خاطرنشان كرد: برآورد اوليه ما اين بود كه ممكن است 10 ميليون 
كارت سوخت المثني نياز داشته باشلليم، اما وقتي فرآيند ثبت نام آغاز 
شد، مشخص شد كه اينگونه نيست. هرچند كه تمديد اين مهلت موجب 
مي شود تا كمي نيز به جمعيت متقاضي كارت سوخت المثني افزوده 
شود. وي تصريح كرد: اين موضوع نشان مي دهد مصرف كنندگان بنزين 
كارت سوخت خود را حفظ كرده اند، هرچند كه وقتي شما به جايگاه نيز 

مي رويد با كارت جايگاه سوختگيري مي كرديد.

قيمت ارز طي دو 

جعفر   تكبيري
  گزارش   یک

روز ابتدايي هفته 
تحت تأثير ريزش 
شديد هفته قبل روزهاي آرامي را پشت سر 
گذاش�ت. گرچه پيش بيني مي ش�ود كه اين 
آرامش قبل از طوفان است و موج بعدي ريزش 

قيمت ارز در راه است. 
بر اين اساس، بازار ارز طي دو روز اول هفته، آرامش 
نسبي داشت و اين آرامش متأثر از شوك بزرگي بود 
كه طي هفته گذشته به اين بازار وارد شده بود. عاوه 
بر اين بسللته بودن بازارهاي بين المللي در روزهاي 
شنبه و يك شللنبه نيز بر اين موضوع تأثير گذار بود 
و نگذاشللت اتفاق خاصي در بازار بيفتد. اگرچه بايد 
اين موضوع را نيز عنوان كرد كه دالالن از بيم نوسان 
مجدد قيمللت ارز طي ايللن دو روز تمايلي به انجام 
معامله نداشتند. در همين حال اتفاق ديگري كه در 
بازار ارز طي دو روز ابتدايي هفته افتاد، ارسال سيگنال 

از سوي بانك مركزي براي ايجاد ثبات در قيمت ها 
بود؛ چراكه قيمت عرضه صرافي هاي منتخب در اولين 

روز هفته تغييرات چنداني را ثبت نكرد. 
به نظر مي رسللد بانك مركزي بار ديگر در حال 
اجراي استراتژي قبلي خود است و تاش مي كند 
نيروي خللود را براي يك كاهش پر فشللار ديگر 
ذخيره كند؛ كاهشي كه در اين هفته اتفاق نخواهد 
افتاد و بر اساس مدل هاي قبلي شايد در دوشنبه 
هفته بعد و پس از بازگشايي بازارهاي جهاني اتفاق 
بيفتد. هدف اين بار لمس كردن قيمت در كانال 8 
هزار تومان است و مي كوشد مرز رواني اين قيمت 
را بشللكند تا در آينده بتوانللد راحت تر قيمت را 
كنترل كند. تماي اين اتفاقات در شرايطي روي 
مي دهد كه در روزهاي اخير عرضلله ارز در بازار 
با راحتي بيشتري صورت مي گيرد و متقاضيان 
با آسودگي بيشتر مي توانسللتند از صرافي هاي 

منتخب ارز مورد نياز خود را تأمين كنند. 

   ديدگاه صرافان از جريان ارز
در همين حال برخي از صرافان بر اين باور هستند كه 
دولت تا قبل از ژانويه و فرا رسيدن سال نو ميادي، 
تاش دارد تا نرخ را در يك نقطه متعادل مديريت 
كند تللا بلكه ايللن روزها كه به طللور طبيعي فصل 
تسويه حساب شركت هاي خارجي و نقل و انتقاالت 
مالي ميان ايران و ساير كشورهاي دنيا است، بگذرد 
و در نهايت پس از آن، سياست اصلي بانك مركزي 
براي مديريت بازار ارز پياده سازي شود. اين عده بر 
اين باورند كه ظرف هفته هاي باقي مانده تا سال نو 
ميادي، بانك مركزي تاش مي كند تا با مديريت 
تقاضا براي ارز، زمينه ساز كنترل بازار شده و اجازه 
ندهد كه نرخ بيش از حد و به رسم هر ساله، افزايش 
را تجربه كند. اين را البته مي توان از روند حركت نرخ 
ارز ظرف هفته هاي گذشته به خوبي برداشت كرد. 

نكته مهم اين اسللت كه در سال جاري به دليل 
افزايش نرخ ارز و كاهش ارزش پول ملي و از همه 

مهم تر گراني بي سابقه نرخ پروازهاي خارجي، 
به طور طبيعي تقاضا براي سللفرهاي خارجي 
نسبت به سال گذشته كاهش يافته و همين امر، 
بخشي از تقاضا براي خريد ارز در ايام پاياني سال 
ميادي را كاهش داده و زمينه را براي مديريت 
بهتر بانك مركزي بللر تقاضاهاي موجود در اين 

مقطع سال فراهم كرده است. 
صراف ديگري نيز در خصوص شرايط به وجود آمده 
در بازار ارز مي گويد: ورود نرخ دالر به كانال 9 هزار 
توماني در غياب حضور دالالن در بازار، منجر به اين 
شد كه بسياري از دارندگان ارز كه به اميد افزايش 
نرخ، در روزهاي مياني تابستان اقدام به خريد دالر 
و آن را نگهداري كرده بودنللد تا نرخ باال رود و بعد 
آن را به فروش برسانند، نگران كاهش بيشتر نرخ 
تا 7 و 8 هزار تومان شده اند. همين موضوع سبب 
شد تا بسياري از دارندگان سرمايه هاي خرد، كه تا 
آن روزها موفق به فروش ارز خود در بازار به قيمت 
دلخواه نشللده بودند، از ترس كاهش بيشتر، وارد 
بازار شوند و البته با اين افزايش تقاضا براي فروش 
دالر، صرافي هاي غيربانكي نيز به دليل محدوديت 

منابع از خريد سر باز زدند. 
به همين دليل بود كه هفته گذشته بانك مركزي 
تصميم گرفت كه بانك ها و صرافي هاي آنها را به 
عنوان كانال اصلي خريد ارز از مردم معرفي كند تا با 
نرخ هاي تعيين شده، اقدام به خريد دالرها از دست 
مردم كند و البته اجازه مانور دالالن در بازار براي 

خريد ارزهاي در دست مردم را ندهد. 
   احتمال ورود دالر به كانال 7 هزار تومان

در همين حال روز گذشته خبرگزاري مهر از قول 
يك مقام مسئول در نظام بانكي كشور از بررسي 
بانك مركزي براي مديريت بللازار ارز جهت ورود 
نرخ دالر به كانال 7 هللزار توماني خبر داد و گفت: 
صحبللت در بانك مركللزي از ورود ارز بلله كانال 
7 هزار توماني است كه هم نيازهاي توليد را با نرخ 
مناسب تري پاسخ دهد و هم فاصله نرخ ارز در بازار 
آزاد را با سامانه نيما كاهش دهد؛ اين گونه مي توان 
اميدوار بود كه نللرخ دالر در بازار مديريت بهتري 

شده و بساط ارزهاي چندنرخي برچيده شود. 
وي افزود: صحبت ها در بانك مركزي، نرخ شناور 
مديريت شده بر اساس مابه التفاوت تورم داخلي و 
خارجي است كه البته هنوز هم برخي موانع پيش 
روي آن وجود دارد،اما به هر حال گام هاي ابتدايي 

آن در حال برداشته شدن است.

نقشه بانك مركزي براي دالر ۷هزار توماني
يك مقام بانك مركزي از برنامه مديريت بازار براي رسيدن به دالر 7هزار توماني و برچيدن بساط ارزهاي چندنرخي خبر داد

با مديريت بانك مركزی، ثبات بازار ارز ادامه دارد

تالش برای شكستن مرز رواني دالر 8 هزار توماني


