صفحه2

حساسیتدستگاههایمختلف
نسبت به فساد ستودنی است

سرمقاله

توقف تورم ماموریت
دولت آینده

گروه سیاس�ی:رئیس قوه قضاییه گفت :حساس��یت دستگاههای مختلف نسبت به
فساد ستودنی است .به گزارش اسکناس به نقل از قوه قضاییه ،سید ابراهیم رئیسی
در نشست خبری پایان سفر به استان مازندران با اشاره به تصویب تاسیس مجتمع
رسیدگی به جرایم و تخلفات ناظر بر تعرضات به منابع طبیعی گفت..

علی سعدوندی


اقتصاددان
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گزارش «اسکناس» از ضرورت سیاستگذاری با فرض بقای تحریم؛

تیترهایمهم
بهبود دورنمای تقاضا برای انرژی
5

دفاع از عملکرد بانک مرکزی
در کنترل تورم
گروه اقتتصاد کالن :رئیس پژوهشکده پولی و بانکی
گفت:با توجه به مش��کالت ساختاری اعم از کسری
بودج��ه دولت،کاه��ش درآمده��ای ارزی ،ناترازی
بانکه��ا ،مطالب��ات معوق بانکها و ...که موارد مربوط
به ش��یوع کرونا نیز به آنها اضافه ش��ده بود عملکرد
بانک مرکزی در کنترل نقدینگی ،پایه پولی و تورم
قابل دفاع اس��ت .ش��اپور محمدی در گفتوگو با تس��نیم با بیان اینکه تحلیل و
بررس��ی میزان اثرگذاری سیاس��ت های پولی باید با توجه به ش��رایط اقتصادی
کشور صورت گیرد ،گفت :انتظارات از بانک مرکزی باید...
3

وعده کاهش قیمت مسکن
در سال آینده!
5

ادامه روند صعودی بورس

نسخه کنترل نقدینگی و تورم در 1400

گروه اقتصاد کالن:براساس برآورد ناظران اقتصاد ایران،سال
آینده س��ال س��ختی برای دولت به لحاظ محدودیت منابع
و افزای��ش مخ��ارج خواه��د ب��ود و ب��ر این مبنا،الزم اس��ت
سیاستگذاری دولت با فرض تداوم تحریم ها انجام شود چرا که

نقدینگی افسارگسیخته و تورم باالی  50درصد میتواند تولید
و اشتغال کشور را زمینگیر کند.به گزارش«اسکناس»،بررسی
عملکرد اقتصاد ایران در سالهای گذشته نشان میدهد،بسیاری
از برنامه های دولت بر اساس عوامل برونزا تنظیم شده است

و برای مثال بود و نبود هرگونه تحریم سیستم اقتصاد کشور را
دچار اختالل اساسی میکند.در همین خصوص یک کارشناس
اقتصادی بیان کرد :اگر برنامه های اقتصادی ما وابس��ته به
عوامل برونزا باشد ،اقتصاد ملی...

بودجه س��ال آینده بس��یار
تورم��ی ،غیرکارشناس��ی
و ادام��ه بودجه س��الجاری
است .در ابتدای سال ۱۴۰۰
ممکن است دولت بتواند با
ایجاد پایه پولی و نقدینگی به بخشی از اهداف خود
برسد و طرحهای خود را افتتاح کند که از این جهت
مثبتاستاماازنظرتامینمنابعمثبتنیست.درنیمه
دوم س��ال جاری دولت س��عی کرد با استفاده از منابع
حقوقیه��ا ،پای��ه پولی و خلق پول نطام بانکی ،مانع
ریزش بورس ش��ود که همانند سیاس��تهای قیمت
گذاری موفق نش��د.با توجه به ش��رایط تورمی کشور
در سال آینده ،احتمال اینکه این امر موجب استفاده
فعاالن بازار س��رمایه از این موقعیت و رش��د بورس
شود ،خیلی کم است ،زیرا زمانی که...
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ادامه در همین صفحه


دیدگاه

طرح عجوالنه بازگشت

قالیباف در نشست فوق العاده بررسی مشکالت بازار شب عید تاکید کرد

گام به گام به برجام

ضرورت تداوم تنظیم بازار
تا ماه مبارک رمضان

علی خضریان


سخنگوی کمیسیون اصل  90مجلس

مشکل «مرغ» نمادی از مشکالت متعدد
در زنجیره تولید تا توزیع است!

3

صفحه2

کمبودمواداولی ه
چالشصنعتنساجی

ط��ی روزه��ای گذش��ته
ایده بازگش��ت همزمان به
تعه��دات برج��ام در حالی
از سوی دولت مطرح شده
اس��ت که تاکن��ون حرف
قطعی در سیاس��ت خارجی ایران برداش��تن کامل
تحریمه��ا از ط��رف ناق��ض برجام یعن��ی آمریکا و
راس��تیآزمایی آن توس��ط ایران و سپس بازگشت
ایران به محدودیتهای برجامی بوده است ،ضمن
اینکه همه اینها جدای از مسئله خسارت و پرداخت
عدمالنفع به ایران در سالهای اخیر بوده است.طرح
بازگشت جزءبهجزء به برجام که آقای روحانی مطرح
کرده اس��ت درس��ت مقابل برداشتن همه تحریمها
قرار دارد و بهنظر میرسد بیشتر برای ایجاد کانالی
جهت گفتوگوهای بیش��تر باش��د ،ضمن اینکه در
طرح بازگشت همزمان...
ادامه در همین صفحه


6

کارشناس مسائل منطقه تشریح کرد

چراسفرنتانیاهوبهاماراتلغوشد؟
گروه سیاس�ی:یک کارش��ناس مسائل منطقه با
تش��ریح علت لغو سفر بنیامین نتانیاهو به امارات
یادآور ش��د :به نظر میرس��د دولت بایدن حاضر
نیس��ت منافع ملی آمریکا را فدای سیاس��تهای
منطقه ای اس��رائیل کند و بهای عادی س��ازی
کشورها با اسرائیل را بپردازد .سید هادی برهانی
در گفت و گو با ایس��نا در ارزیابی خود از این که
طی روزهای اخیر سفر برنامه ریزی شده بنیامین
نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به امارات انجام نشد
و اینکه علت لغو این س��فر چه بود؟ گفت :منابع
اس��رائیلی درباره این مس��أله دو گزارش مختلف
منتش��ر کردند .ابتدا بیماری س��ارا نتانیاهو همسر
نتانیاهو و بس��تری وی در بیمارس��تان به عنوان
دلیل اصلی لغو س��فر مطرح ش��د .اما در روزهای
بعد اعالم شد علت اصلی عدم اجازه دولت اردن
به اس��تفاده از فضای این کش��ور دلیل اصلی لغو
پرواز به امارات و نیز لغو س��فر نتانیاهو اس��ت.وی
همچنین در پاس��خ به این س��وال که با توجه به
اینکه این اولین بار نیس��ت که چنین اتفاقی می
افتد و در طول چند ماه گذشته چندین برنامه سفر
نتانیاهو به امارات لغو شده است و این چهارمین بار

بود که چنین اتفاقی می افتاد .لغو و تعویق مکرر
این سفر را چگونه ارزیابی می کنید؟ ،اظهار کرد:
این اتفاقی کامال غیرعادی اس��ت که یک س��فر
برنامه ریزی ش��ده چهار بار لغو می ش��ود و هر بار
ی��ک عل��ت تکنیکی به عنوان علت تاخیر مطرح
شده است .اما نمی توان تعویق چهارباره را امری
تکنیک��ی ب��ه ش��مار آورد .احتماال این امر دالیل
دیگری دارد که می خواهند پنهان بماند و آشکار
نشود و برای اینکه آن علت اصلی دیده نشود این
مس��ائل تکنیکی و عدم هماهنگی ها دلیل این
مس��ئله معرفی می شود.برهانی تصریح کرد :در
مورد س��فرهای قبلی بیش��تر مسأله کرونا مطرح
می شد اما کرونا که مسئله جدیدی نیست .االن
جهان بیش از یک س��ال اس��ت که با کرونا درگیر
است .اگر کرونا مانعی بود چرا در عصر کرونا چنین
س��فرهایی برنامه ریزی می ش��د .بنابراین علت
باید جای دیگری باشد.این استاد دانشگاه درباره
این که علت اصلی عدم انجام این سفر چیست؟
اظه��ار داش��ت :به نظر بن��ده دو احتمال می تواند
این مسأله را توجیه کند .احتمال اول مشکالتی
است که در راه عادی سازی روابط با اسرائیل به

وجود آمده اس��ت .روند عادی س��ازی که با فشار
ترامپ آغاز ش��ده بود در دوره بایدن به مش��کل
برخورد کرده اس��ت .دولت بایدن حاضر نیس��ت
منافع ملی آمریکا را فدای سیاس��تهای منطقه
ای اس��رائیل کند و بهای عادی س��ازی کشورها
با اسرائیل را بپردازد .برهانی افزود :ترامپ برای
صلح کشورهای عربی با اسرائیل حاضر شده بود
به امارات پیشرفته ترین جنگنده های آمریکایی
یعنی اف  ۳۵را بفروشد .حاضر شده بود به اتیوپی
در مورد س��د النهضه فش��ار بیاورد تا س��ودان به
برقراری رابطه با اس��رائیل تش��ویق شود .حاضر
ش��ده بود حاکمیت مراکش بر صحرای غربی را
بپذیرد .اینها بهای عادی سازی با اسرائیل بود که
از جیب آمریکا پرداخت می ش��د .این کارش��ناس
مس��ائل منطقه خاطر نشان کرد :اما دولت بایدن
همه این تعهدات را مورد بررس��ی قرار می دهد
و بعید اس��ت به هیچ کدام از آنها تن دهد .یعنی
احتماال امارات به اف  ۳۵نخواهد رسید ،سیاست
فش��ار بر اتیوپی تغییر خواهد کرد و موضع دولت
آمری��کا در مورد صح��رای غربی به موضع قبلی
(قبل از ترامپ) باز خواهد گشت.

توقفتورمماموریتدولتآینده
ادامه از همین صفحه


...اعتمادبهبازارسرمایهازبینبرود،بهسختیبازمیگردد.نه
دولتونهبانکمرکزیدرکنترلتورمموفقنبودهاند،اجرای
عملیات بازار باز در تمام دنیا موجب کاهش تورم شده است
اما در کشور ما از آنجا که روش درستی در این زمینه به کار
گرفته نشد و نرخ هدفگذاری بهره بین بانکی هم مشخص
نشد ،نتواستیم از عملیات بازار باز در جهت کنترل و مدیریت

تورم استفاده کنیم.اگر موضوع برجام و روابط سیاسی ایران
و آمری��کا ب��ه همین صورت فعلی باقی بماند و منابع ارزی
نیز آزاد نشود و ارز پاشی صورت نگیرد ،قیمت ارز در همین
سطوحخواهدماندیابهدلیلبودجهمتورمسالآیندهممکن
اس��ت افزایش��ی شود .از سوی دیگر ،اگر دولت به ارز نفتی
دسترسی پیدا و آن را در بازار عرضه کند ،میتواند دالر را به
 ۱۵هزار تومان برساند اما این کاهش قیمت پایدار نیست.تا

زمانی که سیاستهای پولی انبساطی است ،بازار رمز ارزها
ب��ه افزای��ش قیمت خود ادامه میدهند و میتوان گفت که
سال  ،۱۴۰۰سال رمزارهاست.مهمترین اقدام دولت بعدی
باید توقف تورم باش��د،از طریق علم اقتصاد میتوان طی
دو س��ال ت��ورم را مهار ک��رد که الزامات آن تفکیک بودجه
ارزی از ریالی ،حرکت به سمت جهش تولید ،حذف رانتها،
امضاهای طالیی و مجوزهای مخل تولید است.

طرح عجوالنه بازگشت گام به گام به برجام
ادامه از همین صفحه


به برجام نیز راه را برای راس��تیآزمایی رفع تحریمها
خواهد بس��ت و بار دیگر گزیده ش��دن از یک س��وراخ
را نش��ان میده��د ،چرا که اقدامات ای��ران عملیاتی
اس��ت و بهس��رعت با نابودی اورانیومهای غنیشده و
جمعآوری سانتریفیوژها انجام خواهد شد ،اما اقدامات
دول��ت آمریکا رف��ع مانع فروش نفت ،انجام تراکنش
مالی و استقبال کشورها نیازمند زمان است و فرصت
خاصی برای راس��تیآزمایی میطلبد.بهنظر میرسد
چنی��ن طرحهای عجوالنهای توس��ط دولت بیش از

اینکه منافع ملی کش��ور را تأمین کند ،دارای رویکرد
انتخاباتی اس��ت تا بتوانند با دستاوردس��ازی نمایشی
ج��ان ت��ازهای به جریان شکس��تخورده غربگرا در
داخ��ل کش��ور بدهند.ضم��ن اینکه مماش��اتجویی
دولتمردان درحالی است که جو بایدن تاکنون ذرهای
از سیاستهای فشار حداکثری ترامپ کوتاه نیامده و
با اینکه در ایام انتخابات برخی سیاس��تهای ترامپ
را ش��ماتت ک��رده اما در عم��ل رفتار ایاالت متحده را
اصالح نکرده و در صدد جبران برنیامده اس��ت ،حتی
در آخرین مورد نیز وزیر خارجه آمریکا به شرطگذاری

برای ایران این بار بهخاطر منابع ارزی بلوکه کشورمان
در ک��ره پرداخت و با اش��اره به موض��وع اموال بلوکه
ایران در کرهجنوبی مدعی ش��د تا زمانی که ایران به
توافق هس��تهای بازنگردد ،این پولها آزاد نمیش��ود.
در مجموع این نگرانی وجود دارد که مماشاتجویی
و پیشنهادات پیدرپی دولت خارج از تصمیمات قطعی
ای��ران به آمری��کا در برابر مواضع محکم و ضدایرانی
تی��م بای��دن میتواند بار دیگر پیام ضعف و سس��تی و
دستپاچگی صادر کند و در نهایت رویکرد کنونی هیئت
حاکمه آمریکا را مستحکمتر سازد.

نوبت اول

آگهی مناقصه عمومی
شماره99/42

اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای اس��تان تهران در نظر دارد پروژ ه های به ش��رح چدول ذیل را از طریق س��امانه
تدارکات دولت برگزار نماید.گلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پاکتها
از طذیق سامانه تدارگات دولت(ستاد)به آدرس  setadiran.irانجام خواهد.
ردیف

موضوع مناقصه

مبلغ براورد(ریال)

تاریخ بازگشایی

کد فراخوان

1

لکه گیری و روکش اسفالت راههای روستایی و فرعی (غیر
شریانی) راههای شرق استان تهران

114133206349

1400/01/21

20994500720000144

2

خرید نصب و راه انداری  6دستگاه تردد شمار لوپی به
انضمام پشتیبانی و نگهداری  4دستگاه تردد شمار دوربینی
 98دستگاه حلقه القایی و کلیه تجهیزات مربوطه و ارسال بر
خط اطالعات

8244000000

1400/01/21

20994500720000143

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 99/12/25لغایت 1400/1/7
مهلت زماني ارسال پيشنهاد :ساعت  8:30صبح شنبه مورخ1400/1/21
تاریخ بازگشایی پاکات 9:صبح روز صبح روز شنبه مورخ1400/1/21

تجدید آگهی مناقصه عمومی
شماره مجوز 1399/7591
 -1مناقصه گزار :شرکت گاز استان خراسان رضوی
 -2موضوع مناقصه :مقاومسازی پی و بهسازی لرزه ای ساختمان عملیاتی اداره گاز لطف آباد
 -3شرایط اولیه متقاضیان :
الف – دارا بودن رتبه متناسب ساختمان و ابنیه از سازمان برنامه و بودجه
ب – دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار
ج – دارا بودن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی
د – ثبت نام در سایت  www.setadiran.irو دریافت گواهی امضای الکترونیکی
 -4مدت اعتبار پیش��نهادها :از تاریخی که برای تس��لیم آندر فراخوانذکر ش��ده تا مدت س��ه ماه می بایست
معتبرباشد.
 -5مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار( 313/600/000 :سیصد و سیزده میلیون و ششصد هزار ریال)
می باشد که می بایست بر اساس یکی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره
/123402ت  50659ه مورخ  94/09/22تهیه گردد و حتما اصل آن قبل از آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت
به صورت دستی تحویل دفتر حراست شرکت گاز استان خراسان رضوی واقع در مشهد – بلوار خیام – نبش

نوبت اول

تقاطع ارشاد – طبقه همکف گردد.
 -6مهلت اعالم آمادگی و دریافت اسناد مناقصه :از تاریخ  99/12/26لغایت آخر وقت اداری 1400/01/15
 -7آخرین مهلت بارگذاری اسناد و ارائه پیشنهاد قیمت :ساعت  9:00صبح مورخ 1400/01/29
 -8پیش��نهادهای واصله در س��اعت 12:30مورخ 1400/01/29در کمیس��یون مربوطه باز و خوانده می شود
و حضور پیشنهاد دهندگان و یا یک نفر نماینده مجاز آنها با همراه داشتن معرفینامه ممهور به مهر شرکت
در جلسه آزاد است.
 -9یادآور می گردد کلیه مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.irانجام خواهد شد.
-10رعایتقانونحداکثراستفادهازتوانتولیدیوخدماتیکشوروحمایتازکاالیایرانیالزامیاستوصرفا
موسسات و شرکتهای ایرانی ثبت شده در فهرست توانمندی های مندرج در سامانه توانیران مجاز می باشد.
شایان ذکر است دسترسی به متن این آگهی ،در سایت  WWW.nigc-khrz.irامکان پذیر بوده و در صورت
نیاز به کسب اطالعات بیشتر با تلفن  051-37072212تماس بگیرید.

روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی
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