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مردم از تاخیر در تصویب
لوایح  FATFزیان میکنند

سرمقاله

زیان اقتصادی بازگشت
گاز مایع به سبد سوخت

گروه سیاسی:رئیس جمهور با تاکید بر اینکه تحریم باید برداشته شود ،اظهار کرد:
این حق مردم است و اگر یک ساعت در برداشتن تحریم تعلل و امروز و فردا کنیم
و آینده را پیش پای خود بگذاریم حقوق مردم را پایمال کرده ایم؛ اینکه می گویند
حقوق عامه همین است .به گزارش اسکناس ،حجت االسالم والمسلمین...

سید هاشم اورعی


استاد دانشگاه صنعتی شریف

پنجشنبه  14اسفند  1399شماره  955سال چهارم دور جدید شماره 8 587صفحه  3000تومان

سهمگازمایعیاهمانLPG
تنها  3درصد از سوختهای
فسیلی است،این سوخت،
در سبد سوختهای جهان
جدی��دنیس��توترکیب��ی
از پروپ��ان ،بوت��ان و پنتان اس��ت.درخصوص طرح
کمیس��یون تلفیق بودجه مجلس ش��ورای اسالمی
برایمصرف 2میلیونتن LPGدرسالبرایسوخت
خ��ودرو نیز ب��رای تبیین این طرح باید به اقتصاد آن
اش��اره کرد .در یک حس��اب سر انگشتی مصرف 2
میلیون تن گاز مایع در س��ال با فرض پیمایش 100
کیلیومتری هر خودرو ،منجر به  2هزار و  100لیتر
مصرف گاز مایع و جایگزینی هزار و  700لیتر بنزین
میشود که با قیمتهای واقعی در سال حدود هزار
و  750میلیارد تومان درآمد دارد...
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«اسکناس» وعده بازدهی  ۲۵درصدی به سهامداران خرد را نقد کرد؛

تیترهایمهم

کام بازار خودرو همچنان
تلخ از کمبود قطعات
6

مسکنسالآیندهگراننمیشود

پول هوشمند راه نجات بورس

گ�روه اقتص�اد کالن:دریاف��ت ضمان��ت حداق��ل بازدهی از
صندوق توس��عه برای سهامداران جدیدترین تصمیمی است
که مس��ئوالن بازار س��رمایه برای توقف روند ریزشی دماسنج
بورس اتخاذ کرده اند؛تصمیمی که به نظر میرس��د در ادامه

تصمیمات گذش��ته قبلی باش��د و عمال راه حل اصلی برای
بهبود وضعیت بازار سرمایه نباشد.به گزارش«اسکناس»،بازار
س��رمایه از مردادماه امس��ال و خروج بازیگران اصلی که در
اصطالح با خالی کردن س��هام خود به کس��ب سود سرشاری

پرداختن��د همچن��ان ح��ال و روز خوش��ی ن��دارد و به اعتقاد
کارشناسان تنها ورود «پول هوشمند» میتواند نجات دهنده
بورس باشد.براساس این گزارش،محمدعلی دهقان دهنوی،
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار رسالت و...
صفحه3

گروه زیربنایی :خس��روی ،رئیس اتحادیه مشاوران
ام�لاک ب��ا انتقاد از آماره��ای نامربوط در خصوص
افزایش قیمت مس��کن گفت :وقتی همه ش��رایط را
در کنار هم قرار می دهیم ،سال آینده مسکن گران
نخواهد ش��د .به گزارش اس��کناس ،مصطفی قلی
خس��روی ب��ا بی��ان اینکه در پی ج��وی که در جامعه
ایجاد شد و مردم از خرید خانه امتناع کردند ،قیمت مسکن در بهمن ماه اندکی
کاهش یافت ،گفت :همچنان قیمت ها در بازار مسکن کاهشی است اما...

ادامه در همین صفحه


دیدگاه

لزوم حمایت تسهیالتی
از بخش مسکن

مهدی طغیانی


سخنگویکمیسیوناقتصادیمجلس

5

درخصوصلزوم تخصیص
س��االنه حداقل  ۲۰درصد
از تس��هیالت پرداخت��ی
بانکها به بخش مس��کن
باید این موضوع را یادآوری
کرد که حمایت تسهیالتی از بخش مسکن دارای
اهمی��ت فراوانی اس��ت .درحال حاضر میزان تولید
مس��کن س��االنه کمتر از  ۴۰۰هزار واحد در س��ال
اس��ت .این درحالی اس��ت که به صورت رس��می بر
اس��اس طرح جامع مس��کن ،ساالنه باید  ۱میلیون
واحد مس��کونی در کشور ساخته شود.بانک ها باید
میزان تسهیالت پرداختی خود به بخش مسکن را
افزایش دهند .بر اس��اس گزارشهای کارشناسی،
حداقل  ۲۰درصد از کل تسهیالت پرداختی بانکها
معادل بیش از  300هزار میلیارد تومان باید به بخش
مسکن تخصیص داده شود...

تباهیبودجهریزی
مبتنی بر عملکرد
3

برنامه ریزی اوپک
برای مدیریت بازار نفت
5

کشاورزان پوسید

جمهوری خواهان علیه جوبایدن

استراتژي جديد حزب جمهوري خواه اعمال فشار بيشتر بر تهران و ممانعت از رفع هرگونه تحريم است

صفحه2

یاقوت سرخ روی دست

فیری بیکن از برنامه مخالفان داخلی رئیسجمهور جدید آمریکا رونمایی کرد

ادامه در همین صفحه
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مرگ تجدیدپذیرها در بحبوحه باج و یارانه به صنایع و نیروگاهها
گ�روه انرژی:عض��و کارگ��روه تروی��ج انجم��ن
انرژیهای تجدیدپذیر گفت :از نظر انتشار CO2
و آالیندگی جزء  10کشور اول دنیا هستیم اما آیا
 GDPایران هم جزء  10کش��ور اول دنیا اس��ت؟
یعنی متناسب با  GDPآالیندگی ایجاد میکنیم؟
مسلما خیر .محمدامین زنگنه در گفتوگو با ایلنا،
درباره دالیل عدم توس��عه انرژیهای تجدیدپذیر
در کش��ور و رتب��ه پایی��ن در رعایت پروتکلهای
کنوانس��یون پاریس اظهار داش��ت :م��ا در برنامه
شش��م توس��عه کش��ور هدفگذاری کردیم که 5
هزار مگاوات برق از انرژیهای تجدیدپذیر تولید
کنیم اما اکنون در آخرین سال برنامه توسعه فقط
توانس��تیم  840مگاوات به بهرهبرداری برس��انیم
یعنی از اهداف برنامه عقبیم .در قانون هوای پاک
کشور نیز مصوب شده  30درصد افزایش ظرفیت
برق کش��ور باید از مح��ل انرژیهای تجدیدپذیر

باشد که در این مدت هیچکدام اجرا نشده است.وی
با بیان اینکه تاکنون طبق سند ملی محیط زیست
نیز در مورد انرژیهای تجدیدپذیر عمل نکردیم،
اف��زود :یکی از موان��ع نپرداختن به تجدیدپذیرها
در کش��ور این اس��ت که موضوع انرژیهای پاک
بین وزارت نفت ،نیرو و سازمان حفاظت از محیط
زیس��ت گیر کرده اس��ت ،انرژیهای تجدیدپذیر
تولی��د ب��رق دارند اما چون ما در کش��ور منابع زیاد
گاز داریم و به صورت یارانهای با نرخ  5تومان به
ازای هر متر مکعب در اختیار نیروگاههای حرارتی
قرار میدهیم انگیزهای برای توسعه نیروگاههای
تجدیدپذیر باقی نمیگذاریم.عضو کارگروه ترویج
انجم��ن انرژیهای تجدیدپذیر تصریح کرد :اگر
گاز ارس��الی به نیروگاهها و پتروش��یمیها را با سود
پتروش��یمی مقایس��ه کنیم عدد فروش گاز به این
بخشها صفر و تقریبا رایگان است ،بنابراین وقتی

گاز را به رایگان در اختیار نیروگاههای حرارتی قرار
دهی��م از نظر اقتص��ادی نیروگاههای تجدیدپذیر
قابل رقابت نیستند ،مگر اینکه گاز به قیمت واقعی
به نیروگاهها داده شود که بنا بر سیاست دولت این
کار انجام نمیشود.وی با بیان اینکه سازمان برنامه
و بودجه باید تکلیف مزایای تجدیدپذیر و مشکل
بین نفت ،نیرو و س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت
در زمین��ه ای��ن نوع از انرژی را روش��ن کند ،گفت:
م��ا قانون  61اص�لاح الگوی مصرف را داریم که
قرار شده منافع حاصل از عدم مصرف سوخت در
نیروگاههای تجدیدپذیر و عدم انتشار آالینده هر
س��ال محاس��به و به وزارت نیرو داده شود ،در ماده
 75قانون اصالح الگوی مصرف گفته ش��ده باید
منابع آن هر ساله در بودجه سنواتی دیده شود اما
متاس��فانه س��ازمان برنامه و بودجه هیچگاه آن را
در الیحه بودجه ساالنه ندیده است.

زیان اقتصادی بازگشت گاز مایع به سبد سوخت
ادامه از همین صفحه


...در مقابل اما تبدیل هر خودرو به دوگانه س��وز ال .پی.
ج��ی  10میلیون توم��ان هزینه دارد .همچنین از آنجایی
که ال .پی .جی قابلیت اشتعال باال دارد ،جایگاههای این
فرآورده ،استاندارد خاصی دارند و رعایت این استانداردها
هزین��ه اح��داث را ب��اال میبرد.با رعایت اس��تانداردهای
بینالملل��ی هر جای��گاه  75میلیارد تومان هزینه دارد که
با ایرانیس��ازی تجهیزات این عدد به  23میلیارد تومان
کاهش پیدا میکند و از آنجا که برای توزیع  2میلیون تن
 LPGدر س��ال  150جایگاه نیاز داریم برای احداث این
تعداد جایگاه به سرمایهگذاری  3هزار و  300میلیارد تومان
ت��ا  11ه��زار و  250میلیارد توم��ان نیاز خواهد بود.عالوه
بر این هزینهها ،مش��کل بزرگ هزینه حمل اس��ت زیرا
تانکرهای حمل ال .پی .جی نیز باید اضافه شود،تا همین
ج��ا و ب��دون در نظ��ر گرفتن هزینه حمل نیز هم این طرح
فاقد توجیه اقتصادی اس��ت زیرا بازگش��ت سرمایه در این
طرح به باالی  10سال میرود.کار اقتصادی این است که
ال .پی .جی را به عنوان خوراک پتروشیمیها بدهیم زیرا

در زمستان معموال با کمبود خوراک گاز در پتروشیمیها
رو ب��ه رو هس��تیم .حتی اگ��ر نخواهیم ال .پی .جی را به
خوراک پتروشیمی تبدیل کنیم باز هم اقتصادیتر است
که صادرات این فرآورده انجام شود و بنزین در داخل به
مصرف برس��د .زیرا گاز مایع قیمت باالتری در بازارهای
جهانی نس��بت به بنزین دارد.میانگین قیمت بنزین 294
دالر در تن اس��ت،در صورتی که قیمت هر تن گاز مایع
 328دالر در تن برآورد میش��ود.افرادی که اس��تفاده از
ال .پ��ی .ج��ی برای س��وخت خ��ودرو را در نظر میگیرند
زیرساخت را نمیبینند،به طور مثال در ایتالیا که مصرف
گاز مایع در س��بد س��وخت خودروها باال است ،در گذشته
زیرساختهای الزم ایجاد شده است .امروز نباید از صفر
شروع کنیم زیرا در گذشته در جایگاه بنزین و گازوئیل و
سی .ان .جی سرمایهگذاری کردهایم و نباید نوع دیگری
از س��وخت فس��یلی را وارد س��بد سوخت کنیم .بازگشت
گاز مایع به س��بد س��وخت خودروها در ایران  100درصد
فاقد توجیه اقتصادی اس��ت،در پیش��نهاد این طرح به نظر
میرسد عدهای خوابنما شدهاند و شب خوابیدند و صبح

بیدار شدند و به فکر جدید رسیدهاند.مدیریت کشور برای
امروز و فردا نیس��ت و ما در ش��رایطی صحبت ایجاد س��از
و کار جدید برای توزیع و مصرف یک س��وخت فس��یلی
میکنیم که سوخت فسیلی رو به زوال است و تا  10سال
دیگر اس��تفاده از سوخت فس��یلی کاهش خواهد داشت؛
بنابراین کسی که این پیشنهاد را میدهد ،آینده را نمیبیند.
خودروهای آینده قرار نیس��ت با س��وختهای فسیلی کار
کنند و قوانین میگوید در تمام اروپا تا سال  2030تولید
و ف��روش خودروه��ای بنزینی ممن��وع خواهد بود و برق
جایگزین آن میشود .اگر نمایندهای میگفت به سمت
خودرو برقی برویم و جایگاههای شارژ برقی را ایجاد کنیم
طرح تحولگرا بود .در س��الهای آینده س��هم برق از سبد
انرژی جهان در بخش حمل و نقل زیاد میشود.البته برق
باید از منابع تجدیدپذیر تامین شود و تقریبا همه کشورهای
توسعهیافته تا سال  2035صنعت برق را به صورت 100
درصد کربنزدا میکنند.از همین رو بازگشت گاز مایع به
سبد سوخت خودروها از بنیان اشتباه است و هر کسی که
این طرح را داده ،اشرافی به ماجرا ندارد.

لزومحمایتتسهیالتیازبخشمسکن
ادامه از همین صفحه


...باید از بخش س��اخت مس��کن حمایت شود،شاهد آن
هستیم ،ساالنه کمتر از  ۵درصد کل تسهیالت پرداختی
بانک به بخش مسکن اختصاص مییابد .درصد باالی از
تسهیالت بخش مسکن هم مربوط به وام خرید مسکن

است .تسهیالت بخش ساخت مسکن هم باید افزایش
پیدا کند.مجلس به دنبال این است که بانکها حداقل
 ۲۰درصد از کل تس��هیالت پرداختی خود را به بخش
س��اخت مس��کن اختصاص دهند .البته این موضوع در
قان��ون بودج��ه نیز با اختصاص  360هزار میلیارد تومان

به حوزه س��اخت مس��کن پیگیری میشود و قطعا بازار
مسکن را به سمت آرامش هدایت خواهد کرد.بنابراین
مجلس به دنبال این موضوع است که بانکها مقداری
از تسهیالت خود را به بخش ساخت مسکن اختصاص
دهند تا حرکتی برای ساخت و ساز و رونق باشد.

نوبت اول

آگهی تجدید مناقصه عمومی 99-75-155الی99-75-169
شماره
مناقصه
تجدید
155-75-99
تجدید
156-75-99
تجدید
157-75-99
تجدید
158-75-99
تجدید
159-75-99
تجدید
160-75-99
تجدید

موضوع مناقصه

مبلغ ّ برآورد بر اساس فهرست
بهاء راهداری سال 99
ریال

مبلغ تضمين شركت در فرایند ارجاع کار(ريال)
براساس آیین نامه تضمین معامالت دولتی به
شماره /123402ت50659هـ مورخ 94/9/22

اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محور کبودرآهنگ  -سوباشی

17/652/186/043

 883/000/000ریال

17/737/263/567

 887/000/000ریال

49/414/855/039

2/471/000/000ریال

14/867/810/715

 744/000/000ریال

30/032/235/770

 1/502/000/000ریال

13/983/815/836

 700/000/000ریال

عملیات اجرایی ساخت ابنیه فنی  ,زیرسازی و روسازی راههای روستایی شهرستان
مالیر ( محورهای پریان  ,گولوند  ,مالیچه  ,ایرانه  ,سراب طجر)
عملیات اجرایی ساخت ابنیه فنی  ,زیرسازی و روسازی راههای روستایی شهرستان
مالیر ( محورهای محمود آباد  ,کله بید  ,ناصح آباد و چشمه پهن )
اجرای عملیات روکش راه روستایی ازندریان منگاوی چشمه زورق کهریز در
شهرستان مالیر
اجرای عملیات روکش راه روستایی ناکین – عین آباد – سنگرانکوه –منوچهر و
قینرچه  ,چهاربالغ در شهرستان رزن و درگزین
اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محورهای بهار اللجین کوریجان ,
اسدآباد  ,داشبالغ پایگاه قیدار
اجرای عملیات لکه گیری راههای اصلی استان

12/913/904/158

 645/700/000ریال

تجدید

بهسازی و ایمن سازی گیان – نهاوند حد فاصل روستای کرک علیا تا نهاوند

32/981/487/938

 1/650/000/000ریال

تجدید

اجرای عملیات اصالح پیچ دشته

7/402/856/664

 371/000/000ریال

اجرای بیس و آسفالت راه دسترسی مجتمع های خدماتی رفاهی آقای طهماسبی

3/496/392/249

 175/000/000ریال

ایمن سازی راههای فرعی و روستایی در سطح راههای حوزه استان همدان
( خط کشی )

17/565/561/275

 879/000/000ریال

تجدید
166-75-99

خرید و نصب تجهیزات ایمن سازی اضطراری تقاطعات شهرستان تویسرکان (
سوتلق – دوقلعه – قلعه شیخ – فریازان – بابا پیرعلی – دوالیی – گل آباد و
کلنجان – چاشتخوره )

4/724/534/966

 236/300/000ریال

تجدید
167-75-99

اجرای عملیات ایمن سازی ( نصب هندریل و گاردریل ) پلهای شهرستان
تویسرکان

6/698/491/983

 335/000/000ریال

مقطوع

 688/000/000ریال

تجدید
164-75-99
تجدید
165-75-99

ارتقاء پشتیبانی و نگهداری از سامانه های توزین در حال حرکت
تجدید
محل دريافت اسناد  :سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی www.setadiran.ir
جهت اطالع بیشتر به سايت  http://IETS.MPORG.IRمراجعه نمایید
آخرين مهلت دريافت اسناد  :تا ساعت  13مورخ 99/12/17
آخرين مهلت ارائه پيشنهاد قيمت  :تا ساعت  13مورخ 99/12/27 :
محل تحويل پاكت الف به صورت فیزیکی :دبيرخانه اداره كل واقع در همدا ن بلوار سید جمال الدین اسد آبادی نبش بلوار شهید ستار ابراهیمی
محل تحويل پاكت الف و ب و ج به صورت الکترونیکی :سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی www.setadiran.ir
تاريخ بازگشائي پاكات  :ساعت  9صبح مورخ 99/12/28
محل بازگشايي پاكات  :سالن جلسات اداره کل واقع در همدا ن بلوار سید جمال الدین اسد آبادی نبش بلوار شهید ستار ابراهیمی
مهلت اعتبار پيشنهاد قيمت 3 :ماه
صالحیت الزم  :مناقصه شماره  155الی : 164دارا بودن گواهی صالحیت پیمانکاری (حداقل رتبه  5راه و ترابری) از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و گواهینامه مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی
مناقصه شماره  165دارا بودن گواهی صالحیت پیمانکاری (حداقل رتبه  5راه و ترابری ) از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تائید دفتر ایمنی راه و حریم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
مناقصه ش��ماره  166مناقصه دارا بودن گواهی صالحیت پیمانکاری (حداقل رتبه  5راه و ترابری) از س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی و گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه و مس��کن و شهرس��ازی و دارا بودن تاییدیه از
اداره کل ایمنی و حریم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور
مناقصه شماره  : 167دارا بودن گواهی صالحیت پیمانکاری (حداقل رتبه  5راه و ترابری یا ابنیه ) از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تائید دفتر ایمنی راه و حریم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
مناقصه  : 168دارا بودن گواهی صالحیت در زمینه پیمانکاری حملونقل از سازمان مدیریت و برنامهریزی و پروانه فعالیت و یا مجوز فعالیت از شورای عالی انفورماتیک
قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد .م الف 1747 :نوبت اول 1399/12/14
نوبت دوم 1399/12/16

پيمان و رسيدگي اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان

