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مهر تائید شورای نگهبان
بر طرح ضدبرجامی مجلس

سرمقاله

افزایش ریسک سرمایهگذاری با
ناهماهنگی مجلس و دولت

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفت :مصوبه دو فوریتی مجلس در
باره اقدام راهبردی لغو تحریم ها مغایر با ش��رع و قانون اساس��ی ش��ناخته نشد .طرح
اقدام راهبردی برای لغو تحریمها با توجه به اصالحات انجام شده ،در جلسه دیروز
عصر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مورد تایید شورا واقع شد...

تیترهایمهم

تاراج میلیاردها دالر ارز
برای واردات لوازم آرایشی
6

وزارت صمت با قیمتگذاری
دستوری مخالف است
وزی��ر صم��ت به حواش��ی ایجاد ش��ده پیرامون این
وزارتخان��ه پای��ان داد و گفت وزارت صمت با قیمت
گ��ذاری دس��توری مخالفت اس��ت و مدافع تولید و
ش��فافیت به کمک بورس کاالس��ت .رزم حسینی به
صراحت اعالم کرد که وزارت صمت به هیچ عنوان
به دنبال قیمت گذاری دستوری فوالد یا هر محصول
دیگری نیس��ت بلکه مدافع تولید و ش��فافیت به کمک بورس کاالس��ت .وزیر
صمت تصریح کرد :وزارت صمت مدافع تولید بوده و...
6

تالش اوپک پالس
برای نجات توافق نفتی


فردین آقابزرگی

کارشناس بازار سرمایه

پنجشنبه  13آذر  1399شماره  881سال چهارم دور جدید شماره 8 513صفحه  3000تومان

درب��اره اثرگذاری تصویب
مجل��س مبنی بر بازنگری
پروتکله��ای الحاق��ی و
موافق��ت نماین��دگان ب��ا
اقدام راهب��ردی برای لغو
تحریمه��ا و صیان��ت از منافع ملت که باعث ریزش
ش��اخص بورس ش��ده باید متذکر شد که در فضای
کس��ب و کار اقتص��ادی مس��لما ابع��اد اقتصادی و
سیاس��ی اثرگذار بوده و در کش��ورهایی مانند ایران
بنا به دالیلی این تصمیمات اثر بیشتری میگذارند.
ای��ن گونه از تصمیمات ج��زو متغیرهای اقتصادی
اثرگذار در کشور است.همواره شاهد اثرگذاری این
گونه تصمیمات هس��تیم بنابراین بعد از ترور آقای
فخریزاده انتظار میرفت که ایران هم واکنش��ی
نشان دهد که تبعات آن را در بازارها ببینیم...
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آخرین سند دخل و خرج دولت دوازدهم تقدیم پارلمان شد؛

تکاپوی مجلس برای تهیه بودجه منهای نفت
گروه اقتصاد کالن:آخرین الیحه بودجه دولت دوازدهم روز
گذش��ته توس��ط معاون رییس جمهور تقدیم مجلس شورای
اسالمی شد.به گزارش اسکناس به نقل از خبرآنالین،دولت
دوازده��م آخری��ن الیحه بودجه خود را با س��قف  ۲۴۳۵هزار

میلیارد تومان تقدیم مجلس کرد.این الیحه توسط حسینعلی
امیری ،معاونت پارلمانی رئیس جمهور ،الیحه بودجه ۱۴۰۰
را به مجلس ارائه ش��د.معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان
اینکه الیحه بودجه مهمترین س��ند مالی کش��ور است ،اظهار

داشت :امیدواریم دولت از اول سال  1400احکام بودجه این
سال را عملیاتی کند .قانون بودجه از نظر اصالح ساختار بودجه
ویژگیهای قابل توجهای دارد و این موضوع مورد توجه مقام
معظم رهبری بوده است....
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دیدگاه

جو بایدن در مصاحبه با نیویوریک تایمز:

تاثیر مصوبه مجلس

ایران به تعهداتش عمل کند به برجام برمیگردیم

بر آینده صادرات نفت

پیام بایدن به ایران

جالل میرزایی


کارشناس حوزه انرژی

هنوز برای ارزیابی مصوبه
مجل��س زود اس��ت چون
زم��ان یک ماه��ه در نظر
گرفتن��د و باید به تصویب
ش��ورای نگهبان نیز برسد
البت��ه نمایندگان��ی هم بودند که معتقد بودند دو ماه
زمان نیاز اس��ت تا فرصت چانه زنی به دولت داده
شود .اما در هر حال برخی خواستند انقالبی و چکشی
عم��ل کنن��د ام��ا در واقع فرصت یک ماه ابهام دارد
نه تنها فرصتی خلق نمیکند بلکه فرصت س��وزی
میکند.ات��اق فک��ر برخی نمایندگان امروز مجلس
که کلیت مجلس را به بهانه ترور شهید فخری زاده
تحت فش��ار قرار میدهند همان تیم مذاکره کننده
هس��تهای در زمان احمدی نژاد هس��تند .زمانی که
از مذاکره نتیجه نمیگرفتند روی برنامه هس��تهای
تبلیغات میکردند و...

جروزالمپست :پیشنهاد بایدن ایران را راضی نمی کند
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روز پر نوسان برای بورس
3
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جلوگیری از احتکار با کمک
سامانهجامعتجارت
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نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی

ش��هرداری رباط کریم در نظر دارد به اس��تناد مجوز ش��ماره  99/963مورخ  99/8/25ش��ورای محترم اس�لامی ش��هر 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)

محل تامین اعتبار

مبنای قیمت
پیشنهادی

مدت اجرا

مبلغ تضمین شرکت در
مناقصه (ریال)

1

پروژه اجرای فضای سبز
میدان شهید سردار سلیمانی

18/000/000/000

ردیف بودجه
شماره
40204007

بصورت مقطوع

یک ماه

900/000/000

شرایط:
-1شهرداری در رد یا قبول هر یک 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 و فاقد سپرده الزم جهت شرکت در مناقصه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -5مبلغ تضمین شرکت در مناقصه می بایست بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه به صورت فیش واریزی به حساب
شهرداری و یا ضمانت نامه معتبر بانکی بدون قید و شرط ارائه گردد.
 -6سپرده برندگان اول ،دوم و سوم مناقصه تا انعقاد پیمان نزد شهرداری نگهداری و در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد
نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط می شود.
 -7محل ،مهلت و نحوه دریافت اس��ناد مناقصه :متقاضیان ش��رکت در مناقصه می توانند حداکثر ظرف مدت  10روز پس
از تاریخ انتش��ار آگهی نوبت دوم ضمن پرداخت مبلغ  1/000/000ریال بابت خرید اس��ناد مناقصه به امورپیمان های این
شهرداری واقع در رباط کریم – بلوار امام خمینی (ره) شهرداری رباط کریم مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
 -8سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

اصغر پارسا ـ شهردار رباط کریم

جناب آقای نادر فخری

سرپرست محترم فرمانداری سمنان
انتصاب شایسته جنابعالی را به این سمت تبریک
وتهنیت عرض نموده وامید است در پناه ایزد
منان در پیشبرد اهداف واالیتا ن بیش از پیش
موفق و موید باشید

اسکندری – شرکت توسعه اعیان گستر

e s k e n a s n e w s p a p e r. c o m

نسخه آنالین روزنامه
اقتصادي اسکناس را در
پايگاهاينترنتيبخوانيد

