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کمک بالعوض دولت
به  ۳۰میلیون نفر

سرمقاله

نفت  ۴۰دالری و بودجه ۱۴۰۰
محمدعلی خطیبی


کارشناس حوزه انرژی

گروه سیاسی:رییس جمهور با اشاره به اینکه در نظر داریم با اقدامات حمایتی مردم
را در ش��رایط فعلی کمک کنیم ،اعالم کرد :امروز مصوب ش��د که برای نزدیک به
 ۳۰میلیون نفر تا پایان س��ال در هر ماه ۱۰۰ ،هزار تومان بالعوض بدهیم و هم
برای  ۱۰میلیون خانوار وام یک میلیون تومانی در نظر گیریم که...
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«اسکناس» آمارهای جدید بازار کار را ارزیابی کرد

سونامی بیکاری در اقتصاد

تیترهایمهم

رکود پاییزی در بازار خودرو
6

بیاعتنایی به سالمت مردم
با چاشنی استعفا

گروه اقتصاد اجتماعی :درس��ت چند
ساعت مانده به آغاز محدودیتهای
دو هفت��های در کش��ور خب��ری در
رس��انهها منتش��ر ش��د که همه را
شوکه کرد« ،رضا ملک زاده» معاون
تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت طی نامهای رسمی خطاب به سعید نمکی
وزیر بهداشت استعفا داد؛ گالیه و ناراحتی آقای معاون به دنبال انتقادات شدید
سعید نمکی از عملکرد معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت بود...
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حاشیهنشینیمحصول
توقف پروژههای مسکن مهر
5

گروه اقتصاد کالن:کاهش تقاضای کل در اقتصاد ایران که در
کنار کسری بودجه سنگین دولت منجر به رکود تورمی شده،به
نرخ بیکاری دامن زده و مهمتر آنکه بسیاری از افراد جویای
کار،با نامیدی بازار کار را ترک کرده اند و به خیل عظیم جمعیت

غیرفعال کش��ور اضافه شده اند.به گزارش«اسکناس»،مرکز
پژوه��ش ه��ای مجلس در گزارش نگران کننده خود تصریح
میکند در صورتی که افراد دلس��رد ش��ده یعنی افراد ش��اغل و
بیکار  1398که در بهار 1399غیرفعال ش��دهاند،همچنان در

ب��ازار کار باق��ی میماندند نرخ بیکاری در بهار  1399به جای
 9.8درصد اعالم ش��ده توس��ط مرکز آمار ایران به  24درصد
میرس��ید .مرکز پژوهشهای مجلس اعالم کرد محاسبات
نشان میدهد در صورتی که...

درباره تحقق بودجه 1400
با نفت  40دالر باید تصریح
نم��ود تحقق اهداف بودجه
با نفت  40دالر قابل تحقق
استبهشرطاینکهتقاضای
نفت کاهش پیدا نکند ،زیرا گس��ترش کرونا و اعمال
محدودیتهای کش��ورهای مختلف مثل قرنطینه،
تعطیل��ی و من��ع رفت و آمد مج��ددا تقاضا را کاهش
میدهد ،بنابراین شرط اول اینکه مجددا تقاضا از این
میزان عرضه کمتر نشود.ش��رط دوم اینکه مدیریت
عرض��ه یعنی کاهش تولیدها کماکان ادامه پیدا کند
چون اگر برنامه کاهش تولید نبود قیمت نفت به زیر
10دالرهممیرسید،مدیریتعرضهباعثشدقیمت
نفتبهحدود 40دالربرگردد،بنابراینباشرایطکنونی
نفت 40دالرقابلتحققاست .اگرتقاضاازاینمیزان
کمتر نشود ،بیماری کرونا کنترل شود ،فعالیتها...
ادامه در همین صفحه
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دیدگاه

خطای دلبستن به دولت بایدن

تکرار شروط ترامپ

محمدرضا احمدی


نمایندهمجلس

کریس کونز :به شرط مذاکره موشکی

و منطقه ای از برجام حمایت میکنیم!

رونق بورس در گرو
توقف فروش سهام عدالت
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تولیدکنندگاننفتخاورمیانه

صفحه2

غرق در بدهی

دش��منی آمریکا با ما بعد از
انقالب اس�لامی آغاز شد
چرا که هیمنه پوشالی آنها
با انقالب اسالمی ایران در
هم شکست ،پس از انقالب
اس�لامی هنگامی که آمریکا ایران را در مقابل خود
دید این دشمنی را آغاز کرد.در آمریکا رؤسای جمهور
مختلفی که هر کدام دارای ادبیات متفاوتی نسبت به
یکدیگ��ر بودند آمدند و رفتند ،ریگان ،کارتر ،اوباما،
ترام��پ و اکن��ون بایدن اما موضوع حائز اهمیت این
اس��ت که در این میان دش��منی آنها علیه ما ادامه
داشته و همه خواستار نبود جمهوری اسالمی بودند،
شخصی مانند اوباما با لبخند و نرمش سخت ترین
تحریم ها را علیه کش��ور ما تدوین می کند ،پس از
آن ترام��پ م��ی آید و همان سیاس��ت های اوباما را
دنبال می کند و در واقع محصول کاشته شده دوره
اوباما را درو می کند ،بر همین اساس...
ادامه در همین صفحه
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کارشناس حوزه بین الملل نفت تشریح کرد

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای (تجدید شده)

سناریوهایپیشرویبازارجهانینفت
گروه انرژی:کارشناس حوزه بین الملل نفت سناریوهای پیش روی بازار جهانی
نفت با روی کار آمدن جو بایدن در کاخ س��فید را تش��ریح و گفت :تیم اقتصادی
بایدن تمایلی به توس��عه و رونق صنعت نفت ندارد .محمد دیالمی ،کارش��ناس
حوزه بینالملل بازار نفت در گفتگو با مهر درباره اینکه نتیجه انتخابات آمریکا
چه تأثیری بر بازار جهانی نفت خواهد داش��ت ،گفت :با توجه به احتمال باالی
پی��رویبای��دندرانتخاب��اتآمریکا،میتوانچش��ماندازصنعتنفتآمریکارا
برای کوتاه مدت و بلند مدت ترسیم کرد؛ ترامپ از جمله طرفداران رونق دهی
به صنعت نفت آمریکا اس��ت تا جایی که در س��ال  ۲۰۱۷میالدی اعالم کرد که
از معاهده پاریس خارج میش��ود و اخیراً به طور کامل از این معاهده خارج ش��د.
اما بایدن طرفدار توس��عه انرژیهای تجدیدپذیر اس��ت.وی افزود :بایدن و تیم
اقتصادی وی برنامهای را برای اقتصاد سبز موسوم به  green new dealدارند
که بر اساس آن ،با هزینهکرد  ۲تریلیون دالر قصد دارند آمریکا را تا سال ۲۰۵۰
میالدی ،کربن  -خنثی کنند .بایدن چندان طرفدار توسعه صنعت نفت نیست
بنابراین با حضور بایدن در کاخ سفید ،آینده اقتصادی آمریکا بر اساس اقتصاد سبز
برنامهریزی و پیش بینی میشود تولید نفت آمریکا یا وضعیت فعلی را حفظ کند
یا افزایش و توسعه چندانی نیابد و تولید آن در حدود کمتر از  ۱۱میلیون بشکه در
روز بماند.به گفته این کارشناس حوزه بینالملل بازار نفت ،بخشی از تولید نفت
در آمریکا به صورت یارانهای انجام میش��ود .این یارانه میتواند مس��تقیم یا با
استفاده از ابزار مالیاتی انجام شود.دیالمی با اشاره به اینکه دو سناریو برای آینده
بازار نفت متصور است ،اظهار داشت :نخستین سناریو ،بی میلی تیم اقتصادی

بایدن برای توسعه و تقویت صنعت نفت این کشور نسبت به میزان کنونی است
که طبیعت ًا میزان تولید را میتواند حتی کاهش دهد و همین امر موجب تشنگی
بازار نسبت به نفت شده و قیمت آن را افزایش خواهد داد .از سویی دیگر تصور
میش��ود که با کش��ف واکس��ن کرونا و مهار این بیماری ،رونق به اقتصاد جهان
بازگشته و مصرف نفت باال برود و این مساله نیز از رشد قیمتها حمایت کند.
وی با بیان اینکه از سال  ۲۰۰۸میالدی تاکنون بخش عمده افزایش تقاضای
نفت توسط نفت شیل پاسخ داده شده است ،ادامه داد :بر اساس سناریو دوم نیز
باید توجه داش��ت که آمریکا به تنهایی  ۲۰میلیون بش��که نفت در روز تقاضای
نفت دارد و در واقع  ۲۰درصد بازار جهانی نفت را تشکیل میدهد ،این در حالی
اس��ت که طرح س��بز بایدن (اقتصاد س��بز) فقط به ممنوعیت تولید سوختهای
فس��یلی اش��اره ندارد بلکه به محدودیت مصرف هم میپردازد .در پیشنویس
طرح  ۱۴صفحهای یکی از اعضای تیم بایدن صراحت ًا اشاره شده که آمریکا به
سمت خودروهای برقی خواهد رفت و این یعنی کاهش تولید سوخت فسیلی و
در نتیجه کاهش مصرف نفت؛ بنابراین تقاضا برای نفت کاهش مییابد.دیالمی
افزود :عالوه بر آمریکا که تصمیم بر کربن – خنثی شدن دارد ،چین برنامهریزی
کرده اس��ت تا  ۲۰۶۰میالدی و ژاپن و کره جنوبی تا  ۲۰۵۰میالدی کربن –
خنثی شوند؛ با در نظر گرفتن اینکه این کشورها مصرف کنندگان بزرگ نفتی
جهان هستند ،میتوان گفت که مصرف و تقاضا برای نفت رو به کاهش است
و از سویی دیگر سرمایه گذاری ها در این صنعت نیز کاهش یافته است که این
عوامل بازار را با کمبود مواجه میکنند.

نفت  ۴۰دالری و بودجه ۱۴۰۰
ادامه از همین صفحه


...ب��ه حالت عادی خ��ود برگردد ،بیش از
نی��از ب��ازار عرضه ص��ورت نگیرد و مازاد
نداش��ته باشیم ،قیمتها منطقی خواهند
ماند .اگر کشورها کاهش تولید را رعایت
نکنند ،مازاد عرضه بوجود میآید که روی
قیمتها فشار میآورد و دوباره روند نرخ
را نزول��ی میکند ،در این صورت نباید به
نف��ت  40دالری برای بودجه س��ال آتی
امید داش��ته باش��یم.به شرطی که تقاضا
ارزیابی شود ،عرضه هم متناسب با تقاضا
ص��ورت بگیرد ،یعن��ی مدیریت عرضه با
قدرت و دقت توسط صادرکنندگان مهم

ادامه از همین صفحه


...حقیق��ت اینه��ا با یکدیگ��ر تفاوتی
ندارن��د ،آنها فقط م��ی خواهند ایران
نباش��د و اگ��ر ه��م ایران��ی در جهان
باش��د زیر س��لطه آنها قرار بگیرد.ما از

نفت اعمال شود ،نرخ  40دالر برای نفت
مناس��ب اس��ت.درباره بازگشت احتمالی
نف��ت ای��ران به ب��ازار ب��ا روی کار آمدن
دموکراتها در امریکا و تاثیری که ممکن
اس��ت روی افزای��ش عرض��ه و قیمتها
داش��ته باشد،باید توضیح داد اگر افزایش
عرضه از س��وی کش��وری مثل ایران که
نمیتوانست صادرات کامل داشته باشد،
صورت بگیرد ،به همان میزان کشورهایی
ک��ه ج��ای تولی��د ما را گرفت��ه بودند باید
می��زان عرض��ه خود را کم کنند .یعنی اگر
 Xمقدار تقاضا وجود دارد ،عرضه به بازار
باید به همان میزان باش��د ،اگر ایران و یا

کشورهایی مثل ونزوئال و لیبی به شرایط
عادی و تولید و صادرات برگردند دیگران
بای��د تولید را کاه��ش دهند تا میزان نیاز
بازار متعادل بماند.اظهارنظرهای جریان
انتخاب��ات امریکا داللت بر این نداش��ت
ک��ه دموکراته��ا بخواهن��د تغییری در
تحریمه��ای اعمالی علیه ایران داش��ته
باش��ند .فع�لا ش��واهدی مبنی ب��ر تغییر
سیاس��تها نداریم ،البته ش��نیدهها مبنی
بر این اس��ت که اگر دموکراتها س��ر کار
بیایند باب مذاکره با ایران باز میشود ،اما
مهم این اس��ت که ایران بپذیرد و نتیجه
مذاک��رات مثبت باش��د .به هرحال تغییر

خطایدلبستنبهدولتبایدن

آموزهه��ای دینی خود درس گرفتیم
ک��ه آزاد و ب��ا اس��تقالل زندگی کنیم
نه اینکه اجازه بدهیم آنها سیاستهای
خود را به ما دیکته کنند ،ما نمی توانیم
ش��اهد این باش��یم که آنها در عراق،

یمن ،س��وریه و افغانس��تان به کشتار
و ظلم بپردازد و ما س��کوت کنیم.پس
ب��ه هیچ وجه سیاس��ت اصلی آمریکا
در دوران رؤس��ای جمهوری مختلف
چه ترامپ باش��د و چه بایدن تفاوتی

سیاس��تها در م��ورد تحریمهای ایران
زمانب��ر اس��ت .اینکه امری��کا به برجام
برگ��ردد و حق��وق ای��ران در نظر در گفته
شود ،یا فصل جدیدی در مذاکرات ایران
باز میشود ،برخی موضوعات مثل بحث
هس��تهای را بگنجانند و مذاکره کنند ،آیا
ای��ران مذاکره جدی��د را میپذیرد ،نتایج
مثب��ت و توافق حاصل میش��ود ،تحریم
لغو میش��ود تا صنعت نفت ایران آزادانه
صادرات داش��ته باش��د؟ تا آن زمان چند
مس��یر وجود دارد که باید طی ش��ود .در
ه��ر ح��ال نباید به آم��دن بایدن برای لغو
تحریمها خوشبین باشیم.

ندارد ،دشمنی اینها با دین و استقالل
ما است ،بایدن از سیاستگذاران دوران
ریاس��ت جمهوری اوباما بود بر همین
اس��اس سیاست های وی از سیاست
های اوباما جدا نخواهد بود.

نوبت دوم

س��ازمان جهاد کش��اورزی اس��تان کردس��تان در نظر دارد به اس��تناد نامه ش��ماره /72/21271د مورخه  99/08/21مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی نسبت به تجدید
برگزاری مناقصه خرید لوله های فوالدی س��یاه بدون درز در س��ایزهای مختلف و اتصاالت فوالدی مورد نیاز ش��بکه فرعی آبیاری تحت فش��ار فاز اول و دوم ناحیه
عمرانی  B2پایاب س��د گاوش��ان شهرس��تان کامیاران از توابع اس��تان کردس��تان بصورت فراخوان عمومی یک مرحله ای از میان ش��رکت های تولید کننده  /نماینده های
مجاز آن ها  /فروش��گاه هایی که در این زمینه فعالیت می نمایند (به ش��رح کاربرگ و اس��ناد مناقصه )  ،از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت (س��تاد) به آدرس
 WWW.SETADIRAN.IRبشرح مشخصات ذیل اقدام نماید .
لذا کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اس��ناد تا ارایه پیش��نهاد پیمانکاران و بازگش��ایی آن ها از طریق س��امانه مذکور انجام خواهد ش��د  .لذا ضروری اس��ت
پیمانکاران در صورت عدم ثبت نام قبلی ،جهت ثبت نام در سایت مذکور و تهیه گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند .
ـ شماره تماس پشتیبانی سامانه ستاد 021 - 41934 :
 – 1نام و نش��انی کارفرما  :س��نندج – بلوار پاس��داران – جنب دانش��گاه آزاد اس�لامی – س��ازمان جهاد کش��اورزی اس��تان کردستان – اداره امور پیمان وقراردادها  -شماره
تماس  ، 087 – 33289200 :شماره فکس  ، 087 – 33288799 :کدپستی 66169 / 35383 :
توجه  :الزم است مشخصات پروانه بهره برداری یا مجوز فعالیت مذکور پیوست و در سامانه بارگزاری گردد .
 – 2محدوده کار و برآورد اولیه مناقصه  :روس��تاهای دهس��تان مرکزی شهرس��تان کامیاران با مبلغ  49,311,825,251ریال مطابق برگ پیش��نهاد قیمت در اس��ناد
مناقصه
 – 3روش ارزیابی کیفی  :ارزیابی کیفی ساده مطابق بند ب ماده  11آئین نامه اجرایی بند ج ماده  12قانون برگزاری مناقصات (با رعایت ماده  27این آئین نامه )
 –4ن��وع و مبل��غ تضمی��ن ش��رکت در مناقص��ه  :مبل��غ  2,465,591,263ری��ال مطاب��ق آئین نامه تضمی��ن معامالت دولتی به نامه ش��ماره /123402ت  50659ه مورخ
(94/9/22بشرح اسناد و کاربرگ مناقصه)
– تاریخ انتشار  ،مهلت دریافت و تحویل وتشکیل جلسه در سامانه ستاد :
ـ تاریخ انتشار  :ساعت  9صبح روز دوشنبه مورخ 99/09/03
ـ تاریخ دریافت  :ساعت  9صبح دوشنبه مورخ  99/09/03لغایت ساعت  13عصر روز پنجشنبه مورخ 99/09/06
ـ تاریخ تحویل اسناد  :ساعت  14عصر روز یک شنبه مورخ 99/09/16
ـ تاریخ تشکیل جلسه  :ساعت 9صبح روز دو شنبه مورخ  99/09/17دراداره امور پیمان وقراردادهای سازمان
برآورد اولیه (ریال) و محل تامین اعتبار
کد فراخوان
موضوع
ردیف
خرید لوله های فوالدی سیاه بدون درز در سایزهای مختلف و اتصاالت
49,311,825,251
فوالدی مورد نیاز شبکه فرعی آبیاری تحت فشار فاز اول و دوم ناحیه
از محل طرح ساختمان شبکه های آبیاری
2099000071000018
عمرانی  B2پایاب سد گاوشان شهرستان کامیاران از توابع استان
1
و زهکشی در اراضی کشاورزی
کردستان
(هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد)

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان

آگهی برگزاری فراخوان عمومی مناقصه عمومی ( ارزیابی کیفی)
فراخوان شماره 2099092421000039 :
شماره مجوز۱۳۹۹.۴۶۱۰ :

شرکت گاز استان هرمزگان در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی
تهیه مصالح و اجرای خطوط توزیع پراکنده شهرس��تان حاجیآباد را از طریق س��امانه تدارکات
الکترونیکی دولت به پیمانکار واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید :
1ـ موضوع مناقصه  :تهیه مصالح و اجرای خطوط توزیع پراکنده شهرستان حاجیآباد
2ـ مدت قرارداد  240 :روز تقویمی
3ـ اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه
و ارائه پاکتهای الف  :بندرعباس -بلوار گاز -شهرک فجر – شرکت گاز استان هرمزگان  -دفتر
امور قراردادها  -تلفن 07632197236
4ـ مهلت زمانی دریافت اسناد فراخوان  :پس از تاریخ انتشار نوبت دوم آگهی
5ـ مهل��ت زمان��ی ارس��ال پاس��خ فراخ��وان  :حداق��ل  14روز پس از اتمام مهلت دریافت اس��ناد
فراخوان

نوبت دوم

6ـ به این مناقصه پیش پرداخت تعلق نمی گیرد.
7ـ به منظور ارزیابی مالی پیشنهادات از دستورالعمل تعیین دامنه قیمتهای متناسب پیشنهادی
وزارت نفت استفاده میگردد.
8ـ حداقل رتبه قابل قبول جهت شرکت در مناقصه  :رتبه پنج نفت و گاز یا رتبه پنج تاسیسات و
تجهیزات و ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی از اداره کار ،رفاه و امور اجتماعی.
ضمن ًا کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی
تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه ،از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
(ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم
عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت
شرکت در فراخوان محقق سازند .اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی
کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

روابط عمومی شرکت گاز استان هرمزگان

