صفحه3

آدرس غلط جهانگیری
درباره ارز 4200

سرمقاله

آینده امیدوارکننده بازار سرمایه
امین دلیری


کارشناساقتصا دی

اقتصاد کالن:رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از صحبت های اخیر معاون

گروه
اول رئیس جمهور درباره نحوه تعیین نرخ ارز  ۴۲۰۰تومانی انتقاد کرد .به گزارش
ایسنا ،محمدرضا پورابراهیمی در جلسه علنی سه شنبه در تذکری شفاهی به معاون
اول رئیس جمهور گفت :آقای جهانگیری بهتر است درباره ارز...
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«اسکناس» گزارش می دهد؛

تیترهایمهم

تعاملباهمسایگانزمینهسازرشداقتصادی

چشمانداز نگرانکننده
معیشت در 1400

گروه صنعت و تجارت :رئیس اتاق مش��ترک ایران و امارات
گفت :رش��د اقتصادی در گروه توس��عه تجارت با همسایگان
و تجارت با همس��ایگان نیز نیازمند تدوین س��ند چش��م انداز
اس��ت .به گزارش اس��کناس ،تحریم های ظالمانه آمریکا و
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سرنوشت مبهم قرارداد
وزارت راه و هپکو

گروه زیربنایی :وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه
 ۶۰درصد ماش��ینآالت نگهداری و بهس��ازی راهها
فرس��وده اس��ت ،گفت :قرارداد امضا ش��ده با هپکو
اجرایی نش��د .به گزارش تس��نیم ،محمد اسالمی با
بیان اینکه  9000دس��تگاه ماشینآالت راهداری در
سراسر کشور وجود دارند ،اظهار کرد...

متحدانش از سوی و شیوع بیماری کرونا و کاهش صادرات
بیشتر کشورهای دنیا شرایط صادراتی ایران را نیز با مشکالت
زیادی مواجه کرده اس��ت ولی با این حال بازارهای همس��ایه
تش��نه ارتباط با ایران هس��تند به طوری که هر از چند گاهی

مورد
روس��ای جمهور ،وزرا و س��ایر مقامات این کش��ور در 
تاکید می ورزند .با
گسترش همکاری های اقتصادی با ایران 
توجه به این که دیگر بر همگان عیان شده است که کشورهای
اروپایی نمی توانند شریک تجاری...
صفحه6

بازاره��ای م��وازی ب��ازار
س��رمایه نظی��ر بازار طال و
سکه ،بازارارز ،بازار مسکن
وبازارخ��ودرو از جمل��ه
بازارهای��ی اس��ت درکنار
بازار س��رمایه ،نظردارندگان نقدینگی را به خودش
رسود سپرده بانکها،
جلب می کند .گرچه تغییرات د 
خود عاملی درجذب یا دفع نقدینگی سپرده گذاران

تواند قسمتی از
س��ود می 
می ش��ود ،درکاهش نرخ 
نقدینگی جامعه را که به صورت س��پرده در بانکها
مورد
ش��ود به س��وی س��ایر بازارهای 
نگهداری می 
اش��اره س��وق دهد ،این موضوع فع ً
ال از حوصله این
بحث خارج اس��ت .زیرا پرداختن بحث تأثیر گذاری
خود به یک تحلیل مس��تقل نیاز دارد.
این موضوع 
بورس از قبل از انقالب اس�لامی فعالیت خودرا به
بعد از
ص��ورت بطئی وغیرمحس��وس آغ��از کرد .در 
انقالب اسالمی از سال  63شورای بورس صرفا...
ادامه در صفحه 5


دیدگاه

زیان سهامداران از

قیمت گذاری دستوری

معیشت و سالمت محور اصلی نشست مشترک سران قوا
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سعید اسالمی بیدگلی


عضو شواری عالی بورس

پیش بینی نفت  65دالری
در تابستان 2021
5

میلیارد تومانی با

رآمد  ۱۰هزار

د
آزادسازی واردات خودرو
6

همینصفحه

افزایشچشمگیرعرضه
مواد غذایی
آنالین کاال و 

روحانی :توجه ویژهای به معیشت مردم در بودجه شده است
آیت هللا رئیسی:دغدغههای معیشتی مردم باید برطرف شود
قالیباف:تالش سه قوه کاهش سهم نفت در بودجه است

ش��ورای عالی ب��ورس در
خص��وص تصمیمگیری
موارد مختلف مرتبط
برای 
با بازار سرمایه ،کمیتههای
تخصصی تشکیل داده که
بر این اس��اس ،در خصوص تغییر در دس��تورالعمل
قیمتگ��ذاری کاالهای��ی همچون ف��والد ،کمیته
تخصصی مربوطه ،بررس��یهای کارشناسی الزم
را ص��ورت داده اس��ت.بر ای��ن اس��اس ب��ا توجه به
اظهارنظره��ای اخی��ر رئیسجمه��ور و معاون اول
فوالد
وی ،ق��رار اس��ت در خص��وص تعیین ن��رخ 
در بورس ،موضوع در دس��تور کار جلس��ه سهشنبه
هفته آینده شورای عالی بورس قرار گیرد.هر گونه
قیمتگذاری در بورس ،اساس ًا مخالف با فلسفه بازار
س��رمایه بوده و با آن در تناقض اس��ت؛ ضمن اینکه
معتقدم قیمتگذاری در بورس ،منجر به...

8

ادامه در صفحه 3


معیشت و سالمت محور اصلی نشست مشترک سران قوا
گروه سیاس�ی:رئیس قوه قضاییه گفت :امروز مردم انتظارش��ان از قوای س��هگانه آن
است که در اقداماتشان امیدآفرین و گرهگشا باشند و دغدغههای معیشتی مردم باید
گش��وده ش��ود و هر چه بیش��تر اقدامات قوای حاکمیتی به امیدآفرینی در میان مردم
بیانجامد و دش��من را ناامید کند .به گزارش اس��کناس،آیت اهلل س��ید ابراهیم رئیسی
رئیس قوه قضائیه ،در پایان نشس��ت مش��ترک س��ران قوا با ابراز خرسندی از تشکیل
زود به زود جلسات مشترک سران قوا اظهار کرد :این جلسات حتما میتواند منجر
به طرح مشکالت مردم و گشایش در آنها بشود.وی افزود :امروز مردم انتظارشان
از قوای سهگانه آن است که در اقداماتشان امیدآفرین و گرهگشا باشند و دغدغههای
معیشتی مردم باید گشوده شود و هر چه بیشتر اقدامات قوای حاکمیتی به امیدآفرینی
در میان مردم بیانجامد و دش��من را ناامید کند.رئیس قوه قضاییه با تاکید بر حمایت
همه جانبه حاکمیت از فعاالن اقتصادی گفت :نکته مهم آن اس��ت همه اقدامات ما
باید بتواند گره از زندگی مردم باز کند.وی افزود :معیشت و سالمت دو محور اصلی
در صحبتهای نشست امروز بود و این دو محور البته باید مورد توجه همه دستگاهها

قرار بگیرد.آیت اهلل رئیس��ی با اش��اره به اهمیت س�لامت اداری ،تأکید کرد :سالمت
در س��ازمان اداری کش��ور مورد توجه مردم اس��ت و ما بر این سالمت تاکید میکنیم؛
چراکه س�لامت اداری ،س�لامت اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی را رقم میزند و اگر
نظام اداری ما بر نظامی قانونمند و سالم باشد نتیجه آن رفع دغدغه مردم خواهد بود.
وی در پایان با تأکید مجدد بر لزوم همکاری و انس��جام س��ه قوه تحت هدایت رهبر
معظم انقالب گفت :همکاریهای ما باید منجر به ناامیدی دش��من ش��ود و دوس��تان
را امیدوار کند.

دولت آمده بود با روس��ای مجلس و قوه قضاییه بحثهایی را انجام دادیم.روحانی
تاکید کرد :تالش ما این اس��ت که نظرات دولت و مجلس به هم نزدیکتر ش��ود و
نمایندگان مجلس و مدیران اجرایی جلساتی را برگزار کنند .تالش ما این است که
بودجه جاری را از نفت ب ِ ُبریم.وی افزود :در این س��ه س��ال جنگ اقتصادی با کمک
مردم و هدایتهای مقام معظم رهبری توانس��تیم تحریم را کم اثر کنیم البته نمی
شود آثار تحریم را صفر کرد اما آنچه را که مورد انتظار دشمنان ما بود ،نگذاشتیم به
اهداف شومشان دست پیدا کنند.

رئی��سجمه��ورنی��زب��ابیاناینکهتالشماایناس��تکهنظراتدولتومجلسدر
م��ورد بودج��ه به هم نزدیکتر ش��ود ،گفت :میخواه��م خدمت مردم عزیز بگویم که
نگرانیبرایواکس��نکرونانداش��تهباش��ند.رئیسجمهوربااش��ارهبهمعیشتمردم
اظهار داشت :سه سال ما در یک جنگ بزرگ اقتصادی بودیم .یکی از مسائل مهم
در بودجه در زمینه معیش��ت س��ال آینده مردم اس��ت امروز راجع به آنچه که در الیحه

رئیس مجلس با بیان اینکه رئیسجمهور در جلسه سران قوا گفتند که بابت کاهش
سهم نفت در بودجه باید به ما بارکاهلل بگویید،تصریح کرد :من میگویم همینطور
اس��ت و بارکاهلل و صدبارکاهلل که در این مس��یر گام برداریم و این یکی از مس��ائل
مهم در حل مش��کالت کش��ور مخصوص ًا تورم اس��ت .قالیباف ادامه داد :همانطور که
رئیسجمهور اش��اره کردند ،هر س��ه قوه به دنبال این هس��تند که کاهش وابستگی به

تالش برای نزدیکتر شدن نظرات بودجه ای دولت و مجلس


وزارت راه وشهرسازی
سازمان بنادر ودریانوردی
اداره بنادر و دریانوری بندر لنگه

آگهی مناقصه عمومي یک مرحله ای

شماره مناقصه۲۰۹۹۰۰۳۷۵۴۰۰۰۰۱۴ :

آگهي مناقصه عمومي شماره 99-167

نوبت دوم

موضوع مناقصه :تعمیرات آسفالت مسیر دسترسی به اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه
دستگاه مناقصه گزار :اداره بنادر و دريانوردي بندر لنگه
نوع مناقصه :يك مرحله اي
مدت اجرا 6 :ماه
محل اجرا  :اداره بنادر و دريانوردي بندر لنگه
برآورد ریالی  29.253.808.304 :ریال
-1مهلت فروش اسناد :از مورخه  99/10/23لغایت ساعت 19مورخه 99/11/01
-2محل خريد اسناد :از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir
-3مهلت و محل دريافت پيشنهاد :از تاريخ  99/11/1لغایت ساعت  19مورخه 99/11/11
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه س��امانه 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 سایت مذکور و
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 99/10/23می باشد.
نود هزار و چهارصد و پانزده ريال)به صورت
چهارصد و شصت و دو میلیون و ششصد و 

میلیارد و

-4ميزان سپرده شركت در مناقصه(1.462.690.415 :یک
ضمانتنامه بانكي معتبر و يا واريز مبلغ به حساب سپرده بندر تحت شماره  2196455424002نزد بانك صادرات
*مناقصه گران می بایس��ت ضمن ارائه ضمانت نامه در س��ایت س��امانه س��تاد نس��بت به ارس��ال فیزیکی اصل ضمانت نامه حداکثر تا تاریخ  99/11/11به
آدرس بندر لنگه،اداره بنادر و دریانوردی کد پستی  7971945699اداره امور مالی اقدام نمایند.
-5تاریخ بازگشایی پاکات :ساعت 9صبح مورخه 99/11/12
اطالع��ات تم��اس دس��تگاه مناقص��ه گ��زار :آدرس :بن��در لنگه-خیاب��ان ام��ام خمین��ی(ره)-اداره بن��ادر و دریان��وردی تلف��ن 07644242844 :فاکس:
07644243289
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس  41934-021دفتر ثبت نام 85193768 :و 88969737
-6شرايط خاص:
*ارائه تاييد صالحيت از اداره كار و امور اجتماعي
*دارا بودن حداقل دو سابقه كاري مرتبط و مشابه در  3سال اخير با ارائه گواهي حسن انجام كار از كارفرماي قبلي
*توانايي مالي و فني
*ارائه مدرک پایه  5رشته راه و ترابری از سازمان برنامه و بودجه

تاریخ انتشار نوبت اول   	    99/10/23تاریخ  نوبت دوم 99/10/24

روابط عمومي اداره بنادر و دريانوردي بندر لنگه

واکنش قالیباف بهکاهش سهم نفت در بودجه


نفت را بیش��تر از گذش��ته ش��اهد باشیم و به سمت صفر شدن وابستگی بودجه به نفت
حرکت کنیم و این بدان معناست که بودجه نفت را در هزینههای جاری هزینه نکنیم.
قالیباف افزود :همانطور که نظر مقام ّ
معظم رهبری نیز روی موضوع تولید تأکید دارند،
در مجلس و دولت اصرار داریم که در اقتصادی مقاومتی اولویت را به تولید بدهیم و
حتی در پیشنهادهایی که در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید به گونهای عمل کردیم
که حتی مالیات را در حوزه تولید کاهش بدهیم .البته این نهایی نیست و باید در صحن
علنی مجلس به رأی گذاش��ته ش��ود.وی تصریح کرد :البته در بخشهایی که مربوط
به سوداگری و داللی است ،در آن بخشها به شدت شرایط سخت مالیاتی را اعمال
خواهیم کرد تا آنهایی که در این اوضاع آش��فته اقتصادی پول بیزحمت به دس��ت
میآورند ،اجازه فرار مالیاتی نداشته باشند.رئیس مجلس با تشکر از مردم بابت رعایت
شیوهنامههای بهداشتی گفت :در حالی که متأسفانه کمتر از دو ماه قبل روزانه بیش از
 ۴۰۰نفر از هموطنانمان را بابت کرونا از دست میدادیم با همت مردم ،بسیج و دلت
در طرح شهید سلمانی ،آمار جانباختگان دو رقمی شده که انشاءاهلل صفر شود.

موضوع  :خرید  9عدد ACTUATOR
شركت پتروشيمي شازند ( سهامي عام ) در نظر دارد موضوع فوق الذکر را به شرح مندرج در بند الف از طریق برگزاری مناقصه عمومي و طبق شرایط خصوصی و الزامات و مشخصات تعیین
مفید و مرتبط می باش��ند
ش��ده  ،به اش��خاص حقیقی و حقوقی واجد ش��رایط واگذار نمایید  .لذا ازتأمین کنندگان ذیصالح که آمادگی و توانایی انجام موضوع را داش��ته و دارای س��ابقه و تجربه 
بند ( ب ) جهت تحویل
دع��وت م��ی گ��ردد از تاری��خ درج آگه��ی ت��ا م��ورخ  ( 99/11/08ب��ه غی��ر از روزه��ای تعطیل )  ،ضمن معرفی نماینده مطلع و آگاه با همراه داش��تن کلیه مدارک مورد نیاز در 
برآورد مراجعه و در صورت نیاز به اطالعات فنی
بروجرد  ،مجتمع پتروش��یمی ش��ازند  ،دفتر امور پیمانها و 

خرید اس��ناد مناقصه و تکمیل فرم تقاضا به نش��انی اراک  ،کیلومتر  22جاده
مدارک و 
با شماره تلفن های
(  )08632633299 -3222و سایر اطالعات با شماره های (  )086-32633163 -65تماس حاصل نمایند.
الف ) شرح کار
خرید  9عدد  ACTUATORکه باید از سازنده اصلی  Hoerbigerتأمین گردد .

ب) مدارک مورد نیاز:
-1تصاویر اساسنامه  ،آگهی تأسیس  ،ثبت شرکت و آخرین تصمیمات و تغییرات مندرج در روزنامه رسمی .
-2فهرست سوابق کارهای انجام شده با شرح کارمورد نظر
 -3تصویر گواهی نامه ثبت نام مؤدیان مالیاتی (کد اقتصادی) و شناسه ملی  ،نشانی و کد پستی و شماره تلفن ( فاکس )تماس.
 -4ارائه گردش مالی تأمین کننده  ،مفاصا حساب قراردادهای انجام شده  ،گواهی ارزش افزوده ،کپی ضمانت نامه های اخذ شده طی یکسال گذشته
 -5تصویر شناسنامه و کارت ملی ( پشت و رو ) صاحبان امضای مجاز
تأیید صالحیت متقاضی موثر باشد.
 -6سایر مدارک وگواهی های معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه که در ارزیابی توانمندی و 
تأیید صالحیت  ،هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد
توجه :در صورت نقص و عدم تکمیل مدارک مذکور  ،ارزیابی متقاضیان قابل بررسی نخواهد بود .همچنین ارائه مدارک و عدم 
شد همچنین شرکت
نخواهد 

کرد  .و به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهای که با شرایط مندرج درآگهی اختالف داشته باشد و یا بعد از مدت مقرر درآگهی برسد مطلق ًا ترتیب اثر داده

باشد مختار است
در رد یا قبول هریک یا تمام پیشنهادها بدون آنکه محتاج به ذکر دلیل 
ج) سایر شرایط مناقصه
اس��ناد مناقصه  :پس از ارائه مدارک مندرج در بند ب در مقابل واریز مبلغ  500/000ریال به حس��اب جاری ش��ماره  0105763780000بانک ملی به نام ش��رکت پتروش��یمی

 -1واگذاری
ش��ازند تحویل ش��رکت کنندگان خواهد ش��د یادآور می ش��ود مبلغ مذکور در صورت عدم تأییدتأمین کننده مس��ترد نخواهد ش��د.همچنین جهت گرفتن شناس��ه واریز با ش��ماره تلفن های -95
08632633180واحد مالی هماهنگی نمایید
 -2مبلغ تضمین ش��رکت در مناقصه  %5 :مبلغ کل پیش��نهادی قابل واریز به صورت نقدی به حس��اب صدر االش��اره و یا ارائه چک تضمینی بانکی و یا ضمانت نامه بانکی ثبت ش��ده در س��امانه
پیام رسانی الکترونیکی مالی بانک مرکزی ( سپام ) با اعتبار سه ماه به نام شرکت پتروشیمی شازند .
عقد قرارداد را
مورد نیاز ش��رکت در مناقصه و یا 
 -3تأمین کننده باید دارای ش��خصیت حقیقی یا ،حقوقی توان فنی مناس��ب با برنامه ریزی و توانایی مالی الزم جهت ارائه ضمانت نامه های 
طبق مقررات و ضوابط این شرکت داشته باشد .
 -4پرداخت هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

شازند

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی

