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ساماندهی تمامی میادین نفتی
تا پایان عمر دولت

سرمقاله

مجلس یازدهم در دام حاشیهها

احمدرضا مسعودی

روزنامهنگار

گروه نفت :وزیر نفت گفت :تمامی میادین نفتی و گازی مشترک تا پایان دولت در
قراردادهای واقعی با شرکتهای توانمند به سامان میرسند .به گزارش«اسکناس»
به نقل از ایسنا «،بیژن نامدار زنگنه» دیروز در مراسم امضا قرارداد توسعه میدان
نفتی یاران بین شرکت ملی نفت و شرکت پرشیا با بیان اینکه در...
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بررسی های «اسکناس» نشان می دهد؛

تیترهایمهم

کرونا عامل نفس تنگی صادرات
2

ظرفیتطالییچابهار
برای حمل کاال

گروه زیربنایی:مدیرعامل منطقه آزاد چابهار با اعالم
اینکه گاز نیمه اول سال  ۱۴۰۰وارد چابهار میشود،
گفت :پوتین رئیس جمهور روس��یه به ش��دت پیگیر
استفاده از ظرفیت چابهار برای حمل کاال در کریدور
شمال-جنوب است .عبدالرحیم ُکردی در گفتوگو
با تس��نیم با اش��اره به توصیههای اکید رهبر معظم
انقالب برای توس��عه مکران اظهار کرد :بیش از  17س��ال اس��ت که رهبر معظم
انقالب توجه ویژهای به سواحل مکران به عنوان یک “گنج پنهان” داشتهاند .در
این راستا نیز ماموریتهای منطقه آزاد چابهار برای این منظور کامال توسعهای
است.وی ادامه داد:طی چند سال اخیر گزارشهای مربوط به...
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اخذمالیاتسنگین
از داللی خودرو صفر
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درآمد میلیاردی دولت
از گرانفروشان !
8

گروه اقتصاد کالن:افزایش پایه پولی و رش��د افسارگس��یخته
نقدینگ��ی در س��الهای اخیر،آث��ار مخرب تورمی خود را به جا
گذاش��ته اس��ت و اکنون به نظر می رس��د تنها راهکار سامان
بخشیدن به اقتصاد،ایجاد بستر الزم برای رشد تولید است .به

گزارش«اسکناس»،بدون رونق تولید به طور قطع نقدینگی
وارد بازارهای س��فته بازی خواهد ش��د و ش��اخص های مهم
اقتصاد نظیر نرخ ارز بازهم رکورد افزایش��ی به ثبت خواهند
رساند.در حقیقت تنها به حرکت درآمدن چرخ تولید می تواند

آرامش را به بازار برگرداند و ارزش پولی ملی را احیا کند .در
این زمینه،جعفر قادری در گفتوگو با فارس ،در تشریح دالیل
تورم فزاینده فعلی و رشد جهشی قیمتها ،اظهار داشت :منشاء
تورم فعلی کاهش درآمدهای ارزی است که...
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ادامه در همین صفحه


روحانی پاسخ موافقان قرنطینه را داد:

دیدگاه

تعطیلی اقتصاد
ی مدت
در طوالن 
قابل اجرا نیست

خطرات زیمباوهای شدن
بورس ایران

فردین آقابزرگی


کارشناس بازار سرمایه

«عادیانگاری» و« کرونا هراسی»

ما را دچار مشکل میکند

تعطیلی راحتترین کار است اما مردم

از بیکاری و گرسنگی شکایت میکنند

صفحه2

بورس هفته را نزولی آغاز کرد

کنترل تورم در گرو رونق تولید

بی��ش از یکم��اه از آغاز به
کار مجلس یازدهم گذشته
اس��ت و بررس��ی عملکرد
روزه��ای ابتدایی وکالی
ملت در بهارس��تان نشانگر
ی��ک کارنام��ه «پرحاش��یه» و «هیجانی» اس��ت.
نماین��دگان جدی��د مجل��س که از طی��ف اصولگرا
محسوب می شوند شعار اصلی خود را رسیدگی به
وضعیت معیش��تی مردم عنوان کردند و در تمامی
تبلیغات پیش از انتخابات اینطور مدعی ش��دند که
اقتصاد اولویت اصلی آنها خواهد بود .قالیباف رئیس
جدید مجلس هم در اولین نطق خود در صحن علنی
تاکید کرد دغدغه اصلی مجلس یازدهم رس��یدگی
به وضعیت معیش��تی مردم اس��ت .اکنون اما برخی
اقدامات نمایندگان نشان می دهد به تعبیری تسویه
حس��اب های سیاس��ی جایگزین عقالنیت ش��ده و
اساسا نمایندگان فراموش کرده اند...

س��ه عام��ل مهم��ی ک��ه
منج��ر به تغییرات و تحول
منحص��ر به ف��رد در بازار
س��رمایه ایران شد؛ هجوم
نقدینگ��ی به س��مت بازار
س��رمایه ،حمایتهای بیدریغ مسئوالن اقتصادی
و عدم وجود بازارهای موازی برای جذب نقدینگی
در جریان س��طح اقتصاد بوده اس��ت.از آنجایی که
ترکیب و تناسب مناسبی بین متغیرهای اثرگذار در
وضعیت اقتصادی کش��ور؛ چه در بخش صنعت و
چه در بخش شرکتهای بورسی و فرابورسی وجود
ندارد بنابراین در بین قیمت سهام شرکتها و ارزش
ذاتی آنها هم تناسب معقولی برقرار نیست.تبلیغات
وس��یع و حمایتی که دولت از بورس داش��ت باعث
ش��د حتی در ش��رایط کرونا که تمام بورسهای دنیا
به دلیل آثار این ویروس...
ادامه در همین صفحه
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پاسخ سفیر ایران در پکن به برنامه همکاری  25ساله:

دولت زمینهای وزارتخانهها را برای ساخت و ساز مسکن اختصاص دهد
گروه زیربنایی:نماینده نیشابور در مجلس از دولت
خواست تا سازمان امور اراضی و وزارتخانهها را
متقاعد کند تا با در اختیار قرار دادن زمینهایشان
و همراه��ی بخشه��ای دولت��ی و خصوص��ی
ساختوس��از مس��کن را توس��عه دهند تا مشکل
مس��کن جوانان حل شود.هاجر چنارانی نماینده
مردم نیش��ابور در مجلس ش��ورای اس�لامی در
گفتوگو با فارس درباره التهاب مس��کن و عدم
امکان ازدواج برای جوانان اظهار داشت :وقتی که
ازدواج جوانان به تأخیر بیفتد آسیبهای اجتماعی
افزایش یافته و در آینده با آسیبهای زیادی مواجه
خواهیم شد .وی با بیان اینکه دولت باید از سازمان
امور اراضی بخواهد زمینهایش را در اختیار خانه

س��ازی قرار داده و ب��ا همراهی دیگر بخشهای
دولتی و خصوصی به س��مت ساختوس��از انبوه
برود تا مش��کل مس��کن جوانان حل ش��د ،افزود:
باید با اس��تفاده از تس��هیالت مختلف جوانان و
زوجین را خانهدار کرده و اقس��اط مس��کن آنها را
بلندمدت در نظر بگیریم.نماینده مردم نیشابور در

مجلس ش��ورای اسالمی تصریح کرد :در ابتدای
فعالی��ت دول��ت آق��ای روحانی به دلی��ل انتقاد به
دول��ت قبل اعالم کردند که پروژههای مس��کن
مهر خارج از حوزه استحفاظی شهرها ساخته شده
و مشکالت متعددی دارد ولی هماکنون شاهدیم
قیمت مسکن مهر افزایش پیدا کرده و حتی جوانان
خانه دار شدن خود را آرزو میبینند .چنارانی گفت:
کمیس��یون عم��ران مجلس یازده��م به توجه به
تجارب بسیار گرانبهای اعضای آن میتواند در
این قضیه ورود جدی داشته باشد و به همین دلیل
از همکارانم میخواهم با تعیین اولویتهای ویژه
برای کش��ور عنایت خاصی به اقتصاد ،معیش��ت و
مسکن داشته باشند.

مجلس یازدهم در دام حاشیه
ادامه از همین صفحه


...م��ردم بدنب��ال تامی��ن نان ش��ب خود
هس��تند نه نظاره کردن وزن کش��ی های
درون حزب��ی و تقاب��ل بی حاصل با دولت.
متاس��فانه ط��رح ایده اس��تیضاح رئیس
جمه��ور و پافش��اری برخی عناصر درون
مجلس،این پرسش را به ذهن می رساند
ک��ه چگونه جایگاه اقتصاد نزد نمایندگان

اف��ول ک��رده و حذف نف��ر اول قوه مجریه
جایگزین آن ش��ده اس��ت؟ قطعا عملکرد
ضعی��ف و پرانتقاد دولت مس��تقر در جای
خود مس��تلزم بحث اس��ت اما در شرایطی
کهتنهاچندماهتاپایانعمردولتباقیمانده
و فشارهای تحریمی به باالترین حد خود
رسیده،متشنج کردن فضای روانی جامعه
چه سودی می تواند داشته باشد؟اگر فرض

کنیم همین فردا رئیس جمهور از کار کنار
برود آیا فرد دیگری می تواند با این حجم
از خرابی و ویرانی که بر اقتصاد ایران آوار
ش��ده،اقدامی انجام دهد؟آیا بهتر نیس��ت
دولتی که هفت س��ال بر س��ر کار بوده و
مس��ئول بسیاری از مشکالت است،بماند
و کار خود را اصالح کند؟ تردیدی نیست
کهبراساسقانون،استیضاحرئیسجمهور

از اختی��ارات قانونی نمایندگان مجلس به
حس��اب می آید اما این انتظار وجود دارد
طراحان اس��تیضاح اندکی وقت خود را با
مردمبگذرانندوببینندخواستهآنهاچیست.
مطمئن��ا برکناری رئی��س جمهور و حتی
وزیران،اولوی��ت دهم هم محس��وب نمی
شود بلکه بازگشت ثبات به فضای سیاسی
و اقتصادی کشور خواسته آنهاست.

خطرات زیمباوهای شدن بورس ایران
ادامه از همین صفحه


...در طی سه ماه اول سال میالدی منفی بودند ،بورس
تهران پربازدهترین بورس دنیا ش��ناخته ش��ود.در حال
حاض��ر بازدهی بورس ای��ران از بازدهی بورس ونزوئال
و زیمباوه که اقتصاد مناس��بی ندارند هم باالتر اس��ت
چراکه محور اصلی این افزایش و رش��د در بازار س��رمایه
انتظارات تورمی بوده و مردم به منظور پرهیز از نگهداری
نقدینگ��ی ،وجوه نقدش��ان را به دارای��ی از جمله دارایی
مال��یتبدی��لکردند.بزرگترینتهدیدیکهبازاربورس
با آن مواجه اس��ت عدم بازدهی وجوه مناس��ب و معقول
با سایر بازارها است،اگر میزان بازدهی در بازار مسکن،
ارز ،طال و خودرو کمتر از بورس باش��د که در طول س��ه
م��اهگذش��تهب��ه 220درصدرس��یده،قطعانقدینگیاز
بورس خارج و وارد سایر بازارها میشود و آنها را با تورم
مواجه میکند.بنابراین باید از ابزارهای کنترلی در جهت
کاه��شعط��شخریدوکاهشتقاضادربازارس��رمایه
اس��تفادهکردکهروندورودش��رکتهابهبازارس��رمایه،
روند افزایش سرمایه از طریق سلب حق تقدم به منظور
افزایش فلوت شرکتها و همچنین انتشار اوراق و سایر

ابزارهای��ی ک��ه فعال کردن س��ایر بازارها در درون خود
بازار س��رمایه متوقف ش��ده ،مانند معامالت آتی س��که
میتوان از این وضعیت با س�لامت نجات پیدا کرد ،در
غیر این صورت رشد بازار سرمایه به نفع اقتصاد نیست.
رس��یدن ش��اخص به  2میلیون واحد معقول نیست و به
این عدد نخواهیم رسید.از دو هفته گذشته روند اصالح
قیمتها به مرور آغاز شده و میزان حجم معامالت روزانه
مؤید همین موضوع اس��ت.بازار سرمایه وارد فاز اصالح
قیمتها شده است،اغلب شرکتها بیشتر از ارزش ذاتی
خود معامله ش��دند و وقتی اصالح قیمتها را میبینیم
شاهد آن هستیم که بازده برخی از شرکتها منفی شده
اس��ت.اما اثرگذاری شاخصهای شرکتهای پروزن بر
روی ش��اخص کل باعث ش��ده که شاخص کل را بسیار
پررنگ ببینیم .این در حالی است که متوسط  P/Eبازار
باالی 27اس��تکههیچتناس��بمعقولیندارد.درحالی
س��ود کل ش��رکتها  170هزار میلیارد تومان برآورده
ش��ده که ارزش بازار چیزی حدود  7000میلیارد تومان
اس��ت که این تناس��ب معقول نیست.حتی اگر شاخص
به  2میلیون واحد برس��د باعث ایجاد تورم میش��ود که

میتواند به سایر بازارها سرایت کند ،رشد بازار سرمایه،
خلق نقدینگی بدون پش��توانه و بدون پایه و اس��اس و
براساس انتظارات تورمی است که قطعا به سایر بازارها
آسیب میرساند.مسلما از لحاظ اقتصادی و ریاضی تورم
ایجاد شده در بازار سرمایه قابلیت انتقال به سایر بازارها
را دارد ،کما اینکه در س��ه ماه گذش��ته هم سایر بازارها از
بازار سرمایه اثر تورمی پذیرفتند.اگر شاخص بورس به
نقطه پیک برس��د ،هر چه افزایش یابد ،هر چه افزایش
یابد سرعت خروج نقدینگی از بورس و اصالح قیمتها
بیش��تر میش��ود و مس��ئوالن باید نسبت به این شرایط
نگران باش��ند.البته خ��روج نقدینگی و اصالح قیمتها
ب��هیکب��ارهدربازاررخنخواهدداد،اصالحقیمتپلکانی
انجام میشود اما به هر صورت مسئوالن باید بدانند که
رشد فزاینده در بازار سرمایه بدون پایه و اساس و بدون
ارتب��اط با متغیرهای اثرگذار اقتصادی یک عیب بزرگ
است.اگر ریزش شاخص آغاز شود ،از آنجایی که اغلب
فعاالن،سهامراباقیمتهایبسیارپایینخریدهاندبدون
هیچ تاملی نسبت به فروش سهام حتی اگر صف فروش
برای ان سهام ایجاد شده باشد ،اقدام میکنند.

ادعای واگذاری جزایر به چین مضحک است
گ�روه سیاسی:س��فیر ای��ران در چین گف��ت :ادعاهایی
مانن��د «واگ��ذاری برخ��ی جزایر به چینیها یا اس��تقرار
نیروه��ای نظام��ی چین در ایران» در قالب برنامه جامع
همکاریهای ایران و چین« ،مضحک ،خنده دار و نوعی
تبلیغات منفی» اس��ت« .محمد کش��اورز زاده» افزود:
کشورهایی مانند آمریکا که تحریم های ظالمانه ای علیه
ما اعمال می کنند و حتی پول های ما در کش��ورهای
دیگ��ری مانن��د ژاپن و کره جنوبی را بلوکه کرده و اجازه
نمی دهند از آن پول ها برای تامین دارو یا مواد غذایی
اس��تفاده کنیم اکنون «دایه مهربان تر از مادر» ش��ده اند
و ادعاهای��ی را مط��رح می کنن��د که «مضحک و خنده
دار» اس��ت.او طرح «ادعاه��ای مضحک و خنده دار»
را نوعی توهین به ش��عور جمعی مردم ایران دانس��ت و
گفت :سفیر ایران در چین با انتقاد از برخی از کانال های
رسانه ای داخل ایران هم که چنین مواردی را بازنشر می
دهند گفت :این ادعاها ،دروغ هایی اس��ت که هیچ پایه
و اساسی ندارد و به طور یقین اگر بتوانیم این سند را به
جلو ببریم و نهایی شود حتما تاثیرات مثبتی در روابط ما
با کشورهای دنیا خواهد داشت.سفیر ایران در چین افزود:
آمریکایی ها خیلی تالش کردند ایران را منزوی کنند و
ادعا کردند که ظرف شش ماه آینده کار را به جایی می

رس��انند که ایران پای میز مذاکره بیاید و ش��رایط آمریکا
را بپذیرد بنابراین کش��وری که برنامه اش این اس��ت که
ظرف  6ماه ،اقتصاد ایران را فرو بپاش��د مس��لما با برنامه
جامع همکاری های ایران و چین مخالف است.

برنامه جامع همکاری های ایران و چین یک نقشه

راه است

س��فیر ایران در چین گفت :برنامه جامع همکاری های
ایران و چین در واقع یک برنامه جامع میان دو کشور و
«نقشه راه روابط پکن و تهران» است این برنامه چیزی
با عنوان «معاهده یا قرارداد» نیست بلکه در واقع نوعی
تفاهم میان دو کشور برای توسعه زمینه های همکاری
می��ان دو جانب��ه است.کش��اورز زاده در مصاحبه با ایرنا
اظهار کرد :نقشه راهی که برای روابط با چین تنظیم می
کنیم چراغی اس��ت که مس��یر روشن را نشان خواهد داد
در چارچ��وب ای��ن برنامه صرفا وارد کننده کاال نخواهیم
نبود ،توسعه زیر ساخت های کشور از بعد زمینی ،هوایی
و فضایی می تواند ش��امل این برنامه  25س��اله شود.وی
افزود :این برنامه نتیجه یک کار مش��ترک و کارشناس��ی
ش��ده اس��ت و نظرات مقامات عالی کش��ور هم در این
زمینه کس��ب ش��ده است.کش��اورز زاده افزود :جز به جز
این برنامه در وزارتخانه های مختلف و مجلس شورای

اس�لامی مورد بررس��ی و کارشناسی قرار گرفته است و
اگر گوشه ای از آن خالف منافع کشور باشد قطعا قابل
پذی��رش نخواه��د بود.او گفت :فک��ر می کنم بتوانیم با
کش��ورهای دیگری هم بتوانیم برنامه ای مانند برنامه
جامع همکاری های ایران و چین برای همکاری طراحی
کنیم.وی به تشریح قدرت نمایی اقتصاد چین در جهان
پرداخت و گفت :چین دارای بزرگترین ذخایر ارزی دنیا
است و اقتصاد رو به رشدی دارد به طوری که  15درصد
اقتصاد دنیا را در اختیار گرفته است به همین دلیل تمام
کش��ورهای بزرگ دنیا عالقه مند هس��تند روابطشان را
با چین گس��ترش دهند.کش��اورز زاده افزود :چین اکنون
شریک نخست و تجاری کشورهای مختلفی در منطقه
خاورمیانه از جمله امارات متحده عربی ،عربستان و چند
کش��ور دیگری اس��ت این زمینه برای ایران هم وجود
دارد که بتوانیم از امکاناتی که در کشور چین وجود دارد
استفاده کنیم.سفیر ایران در چین ادامه داد :سال گذشته
که روابط تجاری تهران  -پکن به باالی  23میلیارد دالر
رسید صادرات ما بر واردات از چین پیشی گرفت و اکنون
چین به عنوان یک کشور وارد کننده کاالی ایرانی می
تواند در آینده و اقتصاد ما مثمرثمر باشد و نقش بسزایی
در رشد و توسعه اقتصادی ما داشته باشد.
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سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج در نظر دارد نسبت به خريد و تحویل اقالم برقی جهت بهسازی سیستم روشنایی پارکها ی سطح شهر را از طریق تجدید مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نمايد.

ردیف
1

موضوع تجدید مناقصه
خريد و تحویل اقالم برقی جهت بهسازی سیستم روشنایی پارکها ی سطح شهر

مبلغ اولیه ریال
5/735/600/000

-1شرایط متقاضی :
اش��خاص حقوقی  :اساس��نامه ش��ركت (اساس��نامه مرتبط ) – آگهي تاس��يس-آخرين تغييرات روزنامه رس��مي -س��اير مدارك ثبتي -كد اقتصادي – ایمنی کار و گواهي ارزش افزوده( قبل از انعقاد قرارداد ارائه نمایند درغیر اینصورت س��پرده ش��رکت
درمناقصه به نفع سازمان ضبط خواهد شد)یا نمایندگی رسمی یا مجوز الزم از ارگانها وادارات ذیربط ویاکارخانجات تولید ارائه نماید
اش��خاص حقیقی  :جواز کس��ب معتبریا نمایندگی رس��می یا مجوز الزم از ارگانها وادارات ذیربط یاکارخانجات تولید 0ایمنی کار و گواهی ارزش افزوده ( قبل از انعقاد قرارداد ارائه نمایند درغیر اینصورت س��پرده ش��رکت درمناقصه به نفع س��ازمان
ضبط خواهد شد) ارائه نمایند
 -2سپرده شرکت در تجدید مناقصه به یکی از روشهای ذیل ارائه گردد:
 متقاضیان می بایست بابت شرکت درمناقصه مبادرت به ارائه ضمانتنامه بانکی ( تا  45روز اعتبار داشته وقابل تمدید باشد ) به مبلغ 286/780/000ریال و یا واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب شماره  100100100121بانک شهر شعبه عظیمیه  45متری کاج به نام شهرداری کرج-3برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .
-4سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
-5مبلغ  1/000/000ریال بابت هزینه خرید اس��ناد مناقصه به حس��اب ش��ماره 700824126398بانک ش��هر ش��عبه عظیمیه واریز و واصل فيش واريزي به امورپيمانهاي س��ازمان ارائه نمایند  (.با همراه داش��تن کارت اعتباری امکان واریز وجه
درمحل وجود دارد )
-6متقاضیان جهت خرید اسناد مناقصه از تاریخ نشر این آگهی به مدت ده روز می توانند در ساعت اداری به امورقراردادهای سازمان سیما ،منظ ر و فضای سبز شهری شهرداری کرج واقع  -عظيميه -ضلع شمالي ميدان استقالل -طبقه اول
دفتر امور پيمانها مراجعه و يا با شماره تلفن  )026( 32540303تماس مراجعه نمایند.
-7محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات :دبیرخانه سازمان میباشد.
 -8مهلت ارائه و تحویل اسناد :حداکثر  10روز کاری از تاریخ انتشار آگهی و تاریخ بازگشایی پاکات اولین جلسه بعداز عودت اسناد میباشد.
 -9همراه داشتن مهرشرکت و معرفی نامه ممهور به مهر و امضاء مدیر عامل شرکت هنگام خرید اسناد مناقصه الزامی میباشد.
 -10سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج شده است .
-11هزینـه چاپ دو آگهـی توامان به عهده برنـده مناقصه میباشد .
 -12مبلغ  %10کل پیشنهادی وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی بعنوان سپرده حسن انجام تعهدات ازبرنده اخذ خواهد شد.
 -13مبلغ كل رقم قرارداد  %50نقد و  %50تهاتر با ملك (در سطح مناطق شهرداري كرج ) محاسبه ميگردد.

امور قراردادها وروابط عمومی سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج

