بایدن میتواند آبروی رفته را بازگرداند؟

آمریکای ترامپ
بیاعتبارتر از همیشه

صفحه 11

پیشخوان
همسو شدن دولت و مجلس چه تبعاتی
برای کشور دارد؟

وزارت بهداشت و مجلس چه میگویند؟

جنجالهای طرح
غربالگری زایمان

رویای خطرناک یکدست شدن
صفحه 2

صفحه 3

مدیران ایرانی چگونه قرارداد میبندند؟

خارجیهایی که مثل
آب خوردن جدا میشوند!

صفحه 5

مقصران حال ناخوش بورس

گروه بازار و سرمایه  -بازار سرمایه که تا چندی پیش از سوی دولت به عنوان یک محل
ط الیی و امن با بازدهی باال برای سرمایهگذاری معرفی میشد و توجه سرمایهگذاران
بسیاری را به خود جلب کرده بود امروز از نفس افتاده و به نظر میرسد که دیگر رمقی
ب رای رشد دوباره ندارد .حاال بازار در شرایطی متفاوت از ابتدای سال قرار دارد و در این

سرمقاله

ژوبین صفاری

ی است .اما باید
میان روزبهروز شاهد کمتر شدن اعتماد سهامداران و خروج بیشتر نقدینگ 
پرسید که مسبب پیشآمدن فضای بیاعتمادی چه کسی است و این روند تا کجا ادامه
خواهد داشت؟ اگرچه محاسبات کارشناسان بیانگر رشد بورس از نیمه دی ماه بود ،اما
شاخص کل روز شنبه هم افت کرد و رکورد منفی دیگری بر جای گذاشت.
شرح درصفحه 10

پولسوزی به قیمت
از دست رفتن اعتماد مردم

ت تازه هستهای
سه کشور اروپایی از فعالی 
ایران نگران هستند

جدال برجامی ظریف
با وزیر امور خارجه فرانسه

ذات سرمایهگذاری برای هر انسانی در هر کشوری
م بتنی بر دو وجه سود و زیان است .شکی نیست
کسی که با هر مقدار پولی در هر بازار یا کسب و کاری
سرمایه گذاری میکند باید تمام جوانب ریسکی سرمایه
گذاری خود را بپذیرد و قطعا ً اگر این کار را با دانش
انجام دهد درصد زیان اش به مراتب کمتر خواهد شد.
ب ی تردید سرمایهگذاری در جایی مانند بازار سرمایه،
س هام و یا بورس از این قاعده مثتثنی نیست .با این
ه مه شاید بتوان تبصره یا تبصرههایی برای تفاوت
ق ائل شدن بین سرمایه گذاری مردم در بورس ایران
ط ی یک سال گذشته با سرمایهگذاری مردم در سایر
ک شورهای پیشرفته در هر بازاری قائل شد .در واقع
ریسک سرمایهگذاری در کشورهایی با اقتصاد شفاف و
سالم در این است که آنها قرائن مشخص و واضحی از
سرمایه گذاری در یک بازار را دارند .به عبارتی اگر سهم
فالن شرکت را خریداری میکنند میدانند این شرکت
چه مقدار سود ساخته ،چه چشم اندازی دارد و اساسا ً
تصمیمهای نهادهای دولتی و حاکمیتی کمترین میزان
اثرگذاری را در روند فعالیت این شرکتها دارد .اما اگر
نگاهی به نوع سرمایه گذاری در ایران بیندازم متوجه
م ی شویم که اقتصاد ایران با حجم باالی نقدینگی و
ا لبته کسب و کارهای نیمه تعطیل و فلج شده اش،
وضعیت متفاوتی دارد.
ادامه درصفحه 2

صفحه 11

سیزدهمین دوره حراج تهران با حواشی بسیار برگزار شد

ابهام های فرود یک چکش

دوشنبه  29دی  4 - 1399جمادیالثانی  18 - 1442ژانویه  - 2021سال هفدهم  -شماره  12 - 4736صفحه  2000 -تومان

«ابتکار» نقش دولت و مجلس در افول بازار سرمایه را بررسی کرد

صفحه 4

حسن روحانی:

فاز اول واکسیناسیون کرونا
تا آخر امسال اجرا میشود
صفحه 2

اداره کل راه و شهرسازی استان افرس
نوبت اول

عنوان پروژه ها " :ترمیم و بازسازی معابر سطح شهر زاهدان به مساحت  200هزار مترمربع –سری اول"
و"ترمیم و بازسازی معابر سطح شهر زاهدان به مساحت  200هزار مترمربع –سری دوم" و " تخریب و
بازسازی پیاده رو ضلع شرقی بلوار دانشگاه حد فاصل هتل فرهیختگان تا پل وحدت-فاز"
کارفرما  :شهرداری زاهدان

ریزش قیمت دالر و طال ادامه خواهد داشت؟

آگهی مناقصه عمومي يك مرحله اي

شــهرداری زاهــدان (کارفرمــا)در نظــر دارد از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت پــروژه های»تجدیــد ترمیــم و بازســازی معابــر ســطح شــهر زاهــدان بــه مســاحت
 200هــزار مترمربــع –ســری اول» و»ترمیــم و بازســازی معابــر ســطح شــهر زاهــدان بــه مســاحت  200هــزار مترمربــع –ســری دوم» در رشــته راه و ترابــری حداقــل در پایــه
 5و « تخریــب و بازســازی پیــاده رو ضلــع شــرقی بلــوار دانشــگاه حــد فاصــل هتــل فرهیختــگان تــا پــل وحدت-فــاز « در رشــته ســاختمان و ابنیــه حداقــل در پایــه  5واقــع
در شــهر زاهــدان ،را بــه شــرکت هــای دارای صالحیــت از ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی واگــذار نمایــد .کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا
ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه ادرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد و الزم
اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازد.
مهلــت زمانــی دریافــت اســناد مناقصــه از ســایت :از روز دوشــنبه مــورخ  1399/10/29تــا روز دوشــنبه مــورخ 1399/11/06بــه متقاضیــان ارائــه میگــردد .ضمنــا بــه
منظــور دریافــت اســناد مناقصــه مبلــغ  500،000ریــال از طریــق ســامانه بــه حســاب شــماره  2500149941بانــك تجــارت بــه نــام درآمــد شــهرداري زاهــدان واریــز گــردد.
• نــام و نشــانی مناقصــه گــزار :مدیریــت حقوقــی و امــور قراردادهــای شــهرداری زاهــدان بــه نشــانی زاهــدان –خیابــان امیرالمومنین-مجتمــع طبقاتــی ســعدی –بلــوک
اول-طبقــه ســوم-تلفن 054-33213180
ردیف

موضوع (پروژه)

برآورد اولیه تقریبی (ریال)

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند
ارجاع کار(ریال)

محل تامین
اعتبار

1

تجدید مناقصه ترمیم
و بازسازی معابر
سطح شهر زاهدان
به مساحت  200هزار
مترمربع –سری اول
مدت اجرای پروژه 6
(شش) ماه شمسی
میباشد.

( 89،699،403،725هشتاد و
نه میلیارد و ششصد و نود و نه
میلیون و چهارصد و سه هزار و
هفتصد و بیست و پنج) ریال
بر اساس دفترچه فهرست بهاء
پایه رشته راه،راه آهن و باند
فرودگاه سال 1399

زمان تحویل
پیشنهادها

محل و زمان
بازگشایی پاکات

4/490/000/000
(چهار میلیارد و چهارصدو نود
میلیون) ریال در صورت واریز
وجه نقد به شماره حساب
 2500150362نزد بانک تجارت
شعبه زاهدان

درآمدهای
عمومی
شهرداری
زاهدان

حداکثر
ساعت9
صبح روز
شنبه مورخ
1399/11/18

ساعت 10:00روز
شنبه مورخ
1399/11/18در
محل سالن کنفرانس
شهرداری مرکز واقع
در خیابان آزادی –
شهرداری زاهدان

2

ترمیم و بازسازی معابر
سطح شهر زاهدان
به مساحت  200هزار
مترمربع –سری دوم
مدت اجرای پروژه
( 6شش) ماه شمسی
میباشد.

( 89،699،403،725هشتاد و
نه میلیارد و ششصد و نود و نه
میلیون و چهارصد و سه هزار و
هفتصد و بیست و پنج) ریال
بر اساس دفترچه فهرست بهاء
پایه رشته راه،راه آهن و باند
فرودگاه سال 1399

4/490/000/000
(چهار میلیارد و چهارصدو نود
میلیون)
ریال در صورت واریز وجه نقد
به شماره حساب 2500150362
نزد بانک تجارت شعبه زاهدان

درآمدهای
عمومی
شهرداری
زاهدان

حداکثر
ساعت
9صبح روز
شنبه مورخ
1399/11/18

ساعت 11:30روز
شنبه مورخ
1399/11/18در
محل سالن کنفرانس
شهرداری مرکز واقع
در خیابان آزادی –
شهرداری زاهدان

3

" تخریب و بازسازی
پیاده رو ضلع شرقی
بلوار دانشگاه حد
فاصل هتل فرهیختگان
تا پل وحدت-فاز
"مدت اجرای پروژه 8
(هشت) ماه شمسی
میباشد.

( 31،152،565،865سی و یک
میلیارد و یکصد و پنجاه و دو
میلیون و پانصد و شصت و
پنج هزار و هشتصد و شصت
و پنج ) ریال براساس دفترچه
های فهرست بهاء پایه ابنیه،
تأسیسات برقی ،تأسیسات
مکانیکی و شبکه توزیع آب
سال 1399

( 1،560،000،000یک میلیارد و
پانصد و شصت میلیون)ریال در
صورت واریز وجه نقد به شماره
حساب  2500150362نزد بانک
تجارت شعبه زاهدان

درآمدهای
عمومی
شهرداری
زاهدان

حداکثر
ساعت 9
صبح روز
یکشنبه
مورخ
1399/11/19

ساعت 10:00روز
یکشنبه مورخ
1399/11/19در محل
سالن کنفرانس
شهرداری مرکز واقع
در خیابان آزادی –
شهرداری زاهدان

• تمامــی آیتــم هــای دفترچــه فهرســت بهــاء پایــه رشــته راه،راه آهــن و بانــد فــرودگاه ســال  1399و دفترچــه هــای فهرســت بهــاء پایــه ابنیــه ،تأسیســات برقــی ،تأسیســات
مکانیکــی و شــبکه توزیــع آب ســال 1399جــزء اســناد و مــدارک پیمــان محســوب میگــردد.
• تضمیــن شــرکت درفرآینــد ارجــاع کار :تضمیــن بایــد مطابــق جــدول فــوق یابــه صــورت ضمانــت نامــه معتبــر بانکــي مطابق بنــد (الــف) آییننامــه تضمیــن معامــالت دولتی
بــه شــماره /123402ت 50659ه مــورخ  1394/09/22هیــأت وزیــران بــه نفــع کارفرمــا (مطابــق کاربــرگ شــماره یــك) باشــد.تاریخ اخــذ ضمانــت نامــه معتبربانکــي از تاریــخ آخرین
مهلــت فــروش اســناد تــا تاریــخ تســلیم پیشــنهادات در نظرگرفتــه شــود .مــدت اعتبــار تضمیــن فــوق بایــد حداقــل ســه مــاه بــوده و بــراي ســه مــاه دیگــر نیــز قابــل تمدید باشــد.
• محــل تســلیم پیشــنهادهای تکمیــل و الك و مهــر شــده :عــالوه بــر اینکــه کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه
گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه ادرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد ،مناقصــه گــران بایســتی
پیشــنهاد خــود را مطابــق شــرایط مناقصــه در مهلــت مقــرر بــه دبیــر خانــه شــهرداری مرکــز زاهــدان واقــع در خیابــان آزادي بــه شــماره کــد پســتی  - 9813673157تلفــن
 054-33224064تحویــل نماینــد.
• اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس  021-41934و  851933768و 88969737

روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی کرمانشاه

8906

شهرداری زاهدان

قیمت این ارز در معامالت پشت خطی تهران
و هرات ،حتی پس از اینکه اعالم شد ،آمریکا
ت حریمهای جدیدی را بر روی برخی نهادها و
ص ایرانی اعمال کرده است ،دچار افت
ا شخا 
ب یشتری شد .مسئلهای که نشان میدهد بازار
تا حدی حساسیت خود به اخبار تحریمی دوران
ت رامپ را از دست داده است و بیشتر بر مبنای
امیدهای آینده نسبت به تغییر شرایط تحریمی،
موقعیت فروش را برای خود تعیین کرده است.
چنین شرایطی نیز قیمت سکه و طال را نیز نزولی
کرد ،به طوریکه پیش بینی میشود ،از روز دوشنبه
س که نیز کانال عوض کند و به کانال  ۹میلیون
ت ومانی سقوط کند و هر گرم طالی  ۱۸عیار نیز
باالخره به زیر یک میلیون تومان بیاید ،حال باید
دید که در هفته پیش روی بازار ارز ،سکه و طال
آیا گارد نزولی خود را همچنان حفظ خواهند کرد.
افزایش تقاضا برای خرید سکه همزمان با کاهش
قیمت! آخرین وضعیت بازار سکه و طال
م حمد کشتی آرای نائب رئیس اتحادیه طال و
جواهر تهران در گفتگو با فرارو با بیان اینکه کاهش
قیمت دالر اصلیترین دلیل برای افت قیمت سکه
و طال در بازار است ،افزود :با توجه به اینکه ارز
طی روزهای اخیر مدام در حال عوض کردن کانال
قیمتی است و روز شنبه نیز حتی کانال  ۲۲هزار
تومان را نیز لمس کرد ،این مسئله باعث شد که
قیمتها در بازار سکه و طال نیز کاهشی شود ،از
سوی دیگر اظهارات آقای رئیس جمهور در مورد
کاهش قیمت دالر به  ۱۵هزار تومان در صورتیکه
داراییهای ارزی بلوکه شده ایران در کره جنوبی
نیز آزاد شود ،مزید بر علت شد تا کاهش قیمتها

بیشتر شود و سیر تندتری به خود بگیرد.
نائب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران با تاکید
بر اینکه االن نمیتوان پیش بینی دقیقی از روند
ح رکتی آینده سکه و طال کرد ،بیان داشت :این
که دالر آیا به زیر  ۲۰هزار تومان خواهد رسید یا
نه را در حال حاضر نمیتوان در مورد آن مطلبی
گفت ،بلکه باید دید که بازار چه سمت و سویی
پیدا خواهد کرد ،طبعا در مورد بازار سکه و طال
نیز همین موضوع صادق است و بر اساس قیمت
دالر در بازار داخل و همچنین بهای اونس جهانی
قیمتهای سکه و طال تعیین میشود.
کاهش قیمت دالر تا محدوده  ۱۹تا  ۲۱هزار تومان
ادامه دارد
سیدکمال سیدعلی کارشناس بازار ارز در گفتگو
با فرارو با اشاره به اینکه از حدود  ۴ ،۳ماه پیش نیز
پیشبینی میشد که ارز تا قیمت بین  ۱۹تا  ۲۱هزار

تومان کاهش داشته باشد ،گفت :این در حالیست
که بخشنامه بانک مرکزی در مورد واردات بدون
انتقال ارز قیمت دالر را در حدود  ۲۵هزار تومان
ن گه داشت و شاهد بودیم که حدود  ۴۰روز نیز
دالر در این قیمت ثابت ماند ،باالخره وضعیت
صادرات و واردات است که قیمت ارز در بازار را
تعیینمیکند.
و ی افزود :اصوال قیمت ارز تابع سیاستها
و متغیرهای کالن اقتصادی است ،در زمانی که
ار ز باالی  ۲۶ ،۲۵هزار تومان بود ،کسانی که به
قصد سرمایه گذاری در بازار ارز حضور پیدا کردند،
ریسک باالیی را متحمل شدند ،در این رابطه باید
سیاست بانک مرکزی در بلند مدت ثبات و تعادل
در بازار ارز باشد .این در حالیست که قیمت ارز در
هماهنگی کامل با وضعیت تجارت خارجی کشور
ش امل صادرات و واردات ،وضعیت تولید کاال و
خدمات و ...است.
این کارشناس مسائل ارزی همچنین در مورد
کاهش قیمت دالر به  ۱۵هزار تومان که روحانی
ا ز آن صحبت کرده بود ،یادآور شد :اول این
موضوع باید مشخص شود که آیا اساسا به نفع
اقتصاد کشور است که دالر  ۱۵تومان شود ،یا خیر،
از سوی دیگر باید دید اگر دالر به این قیمت هم
برسد ،آیا در این محدوده ماندگار است یا دوباره
افزایش خواهد یافت ،این در حالی است که به
نظر میرسد در کوتاه مدت دالر تا مرز  ۲۰ ،۱۹هزار
تومان کاهش خواهد یافت ،بعد از آن نیز کاهش
بیشتر بستگی به متغیرهای زیادی دارد ،به طور
مثال ما باید بتوانیم روزانه حدود  ۲.۵میلیون بشکه
نفت صادر کنیم ،تا درآمدهای ارزی افزایش یابد.

