صفحه2

تنظیم قیمت کاالهای اساسی
اولویت دولت
گروه سیاس��ی:رئیس جمهور با اش��اره به تهیه دستورالعمل اجرایی نحوه بازپرداخت
تس��هیالتارزیدریافتیتوس��طتولیدکنندگانوس��رمایهگذاران،گفت:باتوجهبه
استجازه دولت از مقام معظم رهبری ،تولید کنندگان و سرمایه گذارانی که از صندوق
توسعه ملی ،تسهیالت ارزی دریافت کرده اند ،می توانند تا...

تیترهایمهم

گرانفروشی ایرالینها
در سایه غفلت مسئولین
5

انتقاد از بالتکلیفی وزارت صمت
گ�روه تجارت:ای��ن روزها به دلیل تحریم ها و کرونا
فروش نفت به عنوان مهم ترین منبع درآمدی کشور
بس��یار پایی��ن آمده و دولت ب��ا کمبود منابع درآمدی
مواجه است؛ چرا که بودجه کشور با میزان فروش و
قیمت نفت در دخل و خرج مش��خص می ش��ود و به
نوعی به زبان اقتصادی دولت با کسری بودجه مواجه
است ،این اتفاق باعث افزایش پایه پول می شود و به دنبال آن تورم در کاالها
را به وجود می آورد .به گزارش « اسکناس» ،در این میان هنر مسئوالن است
که با تدبیر و همت شان به دنبال راهکار کسری بودجه باشند و نگذارند تحریم
ها و کرونا در اقتصاد و تولید کشور تاثیر بگذارد ،که متاسفانه...
6

آژیر قرمز خلق پول بانکها
3

فرش دستباف
جان دوبار ه میگیرد

سرمقاله

آسیب های دخالت دولت
در بازار سرمایه

علی مروی


کارشناساقتصادی

چهارشنبه  26شهریور  1399شماره  818سال سوم دور جدید شماره 8 450صفحه  3000تومان

در س��الیان گذش��ته رشد
نقدینگی به واسطه افزایش
پایه پولی و ضریب فزاینده
خیلی باالتر از رش��د تولید
ب��وده اس��ت .افزایش پایه
پولی عمدت ًا از محل افزایش کس��ری بودجه دولت
رخ داده است؛ این در حالی است که رشد تولید ظرف
سالهای گذشته حتی بعض ًا منفی بوده است .از سوی
دیگر ،با توجه به اینکه در این سالها کشور تورمهای
باال را تجربه کرده و سیاستهای پولی و بانکی نیز
به نحوی بوده که نرخ سپردهها با تورم فاصله زیادی
پیدا کرده بود ،نرخ سود واقعی خیلی منفی شده بود.
نرخ س��ود واقعی اقتصاد ایران در س��ال  ۹۷کمتر از
منفی  ۳۰درصد بوده است؛ ضمن اینکه در سال ۹۸
نیز منفی  ۲۷درصد را تجربه کردهایم...
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بررسیهای«اسکناس» نشان میدهد؛

مهار تورم شرط کنترل بازار ارز

گ�روه اقتص�اد کالن:ورود ن��رخ دالر به کانال  27هزارتومانی
در ساعات میانی روز دوشنبه،دور تازه ای از تنش های ارزی
را رقم زد به نحوی که رکوردهای تاریخی در بازار ارز و طال
به ثبت رسید.بازارس��از تالش کرد با مداخله فوری بخش��ی از

ریزش بازار سرمایه و خروج نقدینگی از این بازار یکی از عوامل
اصلی افزایش نرخ ارز محسوب میشود اما باید توجه کرد در
اقتص��اد ای��ران روزانه  2200میلیاردتومان نقدینگی خلق می
شود و اگر وضعیت به همین شکل...

التهاب بازار را کاهش دهد اما شوک درمانی موقت نتوانست
اثر قابل توجهی به همراه داشته باشد؛روز گذشته نیز هرچند
دالر تا کانال  25هزارتومانی عقب نشینی کرد اما فشار تقاضا
بازهم نرخ ارز را افزایشی کرد .به گزارش«اسکناس»،هرچند

صفحه3

ادامه در صفحه4


زنگنه از روشهای پیشنهادی فروش نفت استقبال کرد:

دیدگاه

اتاق تاریک در
صنعت نفت نداریم

اصالح ساختار اقتصاد جایگزین
مذاکره با آمریکا

حسن بهشتیپور


کارشناسمسائلبینالملل

ما باید طوری برنامه ریزی
کنیم که هر کس در ایاالت
متح��ده آمری��کا روی کار
آم��د برای ما علیالس��ویه
باش��د و این امری ش��دنی
اس��ت اگر بخواهیم.مهمترین مساله ایران اصالح
اقتص��اد و نظ��ام مالیاتی ،بانکی و تولید در کش��ور
است.اگر این مسایل حل و اصالح شود بسیاری از
مشکالت نیز رفع خواهد شد.بخش عمده مشکالت
ما در حوزه سیاس��ت خارجی ناش��ی از مش��کالت و
نق��اط ضع��ف داخلی مان به وی��ژه در حوزه اقتصاد
اس��ت،نباید منتظر ش��ویم تا کسی از آسمان بیاید و
مس��ایلمان را حل کند .دولتها وعدههای زیادی
می دهند هم آقای احمدینژاد و هم آقای روحانی
وعدههای زیادی برای حل این مساله دادند اما در
نهایت نتوانستند کاری اساسی انجام دهند...

تولید گاز ایران در پارس جنوبی از همسایگان بیشتر شد
بهسازی و نوسازی پاالیشگاهها در دستور کار
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صفحه5

شروع موج سوم کرونا
در تهران

ادامه در صفحه4


4

آگهی تجدید مناقصه عمومی

نوبت دوم

شهرداری رباط کریم در نظر دارد اجرای پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرح و شرایط زیر به پیمانکاران واجد شرایط و دارای گواهینامه
صالحیت و رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه واگذار نماید.
ردیف

موضوع مناقصه

مبلغ اعتبار
مصوب(ریال)

1

اجرای پروژه لکه گیری
و آسفالت مناطق پایین
دست ریل راه آهن ضلع
شرقی مصلی

25/000/000/000

محل تامین
اعتبار

مبنای قیمت
پیشنهادی

مدت اجرا

ردیف بودجه
شماره
40101004

براساس
فهرست بهای
باند
راه و 
سال99

 5ماه

مبلغ تضمین شرکت
در مناقصه (ریال)
1/250/000/000

توضیحات
داشتن حداقل
صالحیت پیمانکاری
باند
در رشته راه و 
رتبه 5

شرایط:
-1شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
-2ارائه سوابق کاری مرتبط با موضوع مناقصه الزامی می باشد.
-3هزینه درج دو نوبت آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
-4به پیشنهادات مشروط،مخدوش وفاقد سپرده الزم جهت شرکت در مناقصه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-5مبلغ تضمین شرکت در مناقصه میبایست براساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه به صورت فیش واریزی به حساب شهرداری و یا ضمانت
قید و شرط ارائه گردد.
نامه معتبر بانکی بدون 
اد نش��وند س��پرده آنان به
-6س��پرده برندگان اول،دوم و س��وم مناقصه تا انعقاد پیمان نزد ش��هرداری نگهداری و در صورتی که حاضر به انعقاد قرارد 
ترتیب ضبط می شود.
اس��ناد مناقصه :متقاضیان ش��رکت در مناقصه می توانند حداکثر ظرف مدت  10روز پس از تاریخ انتش��ار آگهی

-7محل،مهلت و نحوه دریافت
اسناد مناقصه به امور پیمان های این شهرداری واقع دررباط کریم-بلوار امام خمینی
نوبت دوم ضمن پرداخت مبلغ  1/000/000ریال بابت خرید 
(ره)-شهرداری رباط کریم مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
-8سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد/152.ص99/

اصغر پارسا-شهردار رباط کریم

آگهی شرکت فوالد مبارکه
رديف

نوع فراخوان

شماره

موضوع

مهلت ارسال
مدارک

مدیریت
مرتبط

1

مناقصه

48510654

انجام عملیات تعمیرات رویه های آسفالتی،حفاری و رفع نشتی
و نصب عالئم ترافیکی در شرکت فوالد مبارکه

1399/07/05

قراردادهای خرید

مناقصات و مزایدات  :جهت دريافت اس��ناد و کس��ب اطالعات بيش��تر به نش��انی  www.msc.irلینک مناقصات و مزایدات بخش خريد و تأمين كنندگان مراجعه و طبق
راهنماي موجود ،نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طريق سيستم ارتباط با تأمين كنندگان ( )SRMا قدام نمائيد.
سایر فراخوان ها :جهت کسب اطالعات بیشتر به نشانی  www.msc.irبخش اطالعیه ها ،فراخوان مربوطه مراجعه بفرمایید.
کد آگهی 99138 :

روابط عمومي شرکت فوالدمبارکه

