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خبر

به گزارش ایسنا ،چندی پیش یک فوریت

طرح تامین کاالهای اساسی از سوی مجلس

به تصویب رسید که طی آن پیشنهاداتی
در رابطه با توزیع کاالهای اساسی در قالب

کاالبرگ و یا کارت الکترونیکی مطرح بود.
برخی نمایندگان تاکید داشتند که با وجود وفور
کاالهای اساسی برخی اقشار در تامین آن با

سختیهای مواجهاند .اما اینکه موضع دولت

در رابطه با طرح تامین کاالهای اساسی و توزیع

کاال با کاالبرگ و یا کارت الکترونیک چیست

و درصورت توافق تامین منابع آن چگونه
صورت خواهد گرفت ،موضوعی است که در
گفتوگو با محمدباقر نوبخت ،رئیس سازمان
برنامه و بودجه مورد پرسش قرار گرفت و وی

توضیحاتی در این رابطه ارائه کرد.

معاون رئیس جمهوری تاکید دارد که در حال

حاضر سازوکار الکترونیکی کردن توزیع کاالهای

اساسی در سطحی گسترده در کشور وجود

ندارد و قطعا با مشکالتی مواجه خواهد شد.

اما از سوی دیگر تامین منابع برای طرح

تامین کاالی اساسی قابل توجه است ،این در

حالی است که در دو سال اخیر نیز بحثهایی

در رابطه با حذف ارز  ۴۲۰۰تومان از کاالی

اساسی و اختصاص مابهالتفاوت آن برای ارائه
کاال به صورت یارانهای از جمله کاال برگ مطرح
بوده ولی به نتیجهای نرسیده است ،در حال

حاضر نیز بخش عمدهای از کاالهای مشمول
ارز  ۴۲۰۰با نرخ سامانه نیما تامین ارز میشوند.

اکنون رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد

منابع طرح تامین کاالهای اساسی میگوید که
واقعیت این است که در سال گذشته با توجه
به محدودیت منابع ارزی آن میزان از منابعی

که برای تامین کاالی اساسی پیشبینی شده
بود هم به طور کامل محقق نشد و از این رو

برای امسال هم با توجه به شرایط موجود،

نمیتوانیم مانند پارسال حدود  ۱۵میلیارد دالر

برای این کاالها با نرخ  ۴۲۰۰تومان اختصاص

دهیم.

وی همچنین افزود :در این شرایط به طور

طبیعی برخی از اقالم که امکان آزادسازی

داشت ،از لیست دریافت ارز  ۴۲۰۰تومانی
خارج شده و تامین آنها با نرخ ارز نیمایی

صورت میگیرد که البته این درخواست نیز

وجود داشته است.

حسن روحانی اخیرا از گشایش اقتصادی خبر داد
و گفته بود که قرار بر این است گشایشی از لحاظ
اقتصادی در کشور به وجود بیاید و دست دولت
مقداری باز میشود .از سوی دیگر محمدباقر قالیباف
نیز بر گشایشی تاکید میکند که بازار پول و ارز را
سامان میدهد .به گفته او خبرهای خوبی در حوزه
سامانبخشی به اقتصاد در راه است و آینده خوبی
را پیش رو داریم .قالیباف تاکید کرد که منظورش
ساماندهی اقتصادی در حوزه بورس ،ارز و بازار
پول است .با مطرح شدن این مسئله گمانهزنیهای
بسیاری از گشایش اقتصادی وعده داده شده به
وجود آمد .البته این تمام ماجرا نبود و در ادامه رئیس
کل بانک مرکزی نیز در برنامه تلوزیونی با اشاره به
مدیریت بازار ارز گفت« :همین امروز و فردا قیمت
ارز را پایین خواهیم آورد و به مردم نشان خواهیم
داد که دولت هیچ وقت به دنبال گران کردن ارز برای
تأمین کسری بودجه نبوده است».
با مطرح شدن این موضوع عدهای از تحلیلگران
گشایش اقتصادی را در حوزه بازار ارز تعریف کرده
و معتقدند که دولت به دنبال ساماندهی این بخش
از اقتصاد است.
بازار شایعات همچنان داغ است
اینروزها بازار شایعات درخصوص گشایش
اقتصادی داغ بوده و گمانهزنیها همچنان ادامه دارد.
برخیها منتظر گشایش در دیپلماسی خارجی کشور
بوده و عدهای بر این باورند که دولت برنامهای برای
دادن سهام به جاماندگان سهام عدالت دارد .در این
میان نیز صحبتهایی از تصویب  FATFنیز به میان
آمد ،البته معاون دفتر رئیسجمهوری گفت که وعده
«گشایش اقتصادی» روحانی ،درباره لوایح مرتبط با
 FATFنیست.
علیرضا معزی ،معاون ارتباطات و اطالعرسانی دفتر
رئیسجمهوری در حساب کاربری خود در توئیتر
نوشت« :گرچه خبر مهم اقتصادی کهرئیسجمهوری
از آن سخن میگوید درباره لوایح مرتبط با FATF
نیست ،اما ایکاش آنها که برخالف نظر دولت
و مجلس وقت ،راه را بر آن بستند ،دریابند که
درگمانهزنی فعاالن اقتصادی وشهروندان ،تصویب
لوایح چهارگانه و جای نداشتن در لیست سیاه ،FATF
«گشایش اقتصادی» محسوب میشود».
گشایش اقتصادی شبیه به یک غیبگویی است
با صحبتهای اخیر رئیس جمهوری بازارهای
اقتصادی چشم به راه مشخص شدن وعده داده
شده هستند تا پس از آن مسیر حرکتی خود را تعیین
کنند .حال مهمترین پرسش این است که وعده
گشایش اقتصاد در شرایط فعلی محقق میشود
یاخیر؟ بسیاری از اقتصاددانان و تحلیلگران معتقدند
گشایش اقتصادی اثرگذار نمیتواند در مدت کوتاهی
اتفاق بیفتد و حتی اگر دولت به صورت دستوری
تغییراتی را ایجاد کند ،نمیتوان انتظار اثرگذاری سریع
و کاملی از تغییرات داشت .در این راستا ابراهیم
نکو ،دبیر دوره نهم کمیسیون اقتصادی مجلس و
کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به مسئله گشایش
اقتصادی در روزهای آتی و امکان تحقق صحبتها در

برای طرح تامین کاالی اساسی اختصاص دهیم

باید بپذیریم که یک افزایش قیمتی رخ خواهد

داد و یارانه نیز قابل توزیع بین همه نیست و

چنین تصمیمی نداریم ،بلکه منابع ایجاد شده
به گروه خاصی اختصاص پید میکند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه یادآور شد :در

هر صورت نکات مبهم زیادی در رابطه با طرح

تامین کاالی اساسی وجود دارد که سازمان
برنامه و بودجه در حال بررسی آن است که

البته بخشهای غیر قابل اجرا را به مجلس
اعالم کردیم و آن بخشهای که قابل اجرا

است نیز به طور حتم سعی میشود در بهترین
حالت اجرایی شود.

•

آگهی مزایده اجاره اماکن
(غرفه –مغازه –فضاهای واقع
درپارکها)شهرشهربابک
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کمرنگ شدن صفرهای پول ملی
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ن روزها مشکالت بسیاری دست به گریبان اقتصاد کشور بوده ،از ناهماهنگی میان دخل و خرج گرفته تا آشفتگی بازارهای اقتصادی همه و همه
ای 
ادامه زندگی را با چالشهای جدی روبهرو کرده است .البته اخیرا صحبتهایی مطرح شده که نور امیدی را به جامعه تزریق کرده است .چند روز
پیش رئیس جمهوری از رونمایی گشایش اقتصادی در روزهای آینده خبر داد ،مسئلهای که حواشی بسیاری را به دنبال داشت و بازارها را چشم به
راه اخبار جدید کرد.

•
شهربابک
شهرداریشهربابک
شهرداری

به گزارش تسنیم ،حذف  4صفر از پول ملی

در اقتصاد ایران مطرح بوده و سرانجام با تصویب

کلیات آن در مجلس به مرحله اجرا نزدیک شد.
با حذف چهار صفر از پول ملی« ،ریال» به

دولت میتواند
با تمرکز بر
عآوری
جم 
نقدینگیو
با یک شرط
مهم که همان
هدایت آن به
سمتتولید
است،تغییراتی
را درون مرزها
ایجاد کند

«تومان» تغییر میکند و بر اساس الیحه اصالح

ماده یک قانون پولی و بانکی کشور هر تومان
معادل  10٫000ریال و اَضعاف آن «قران» خواهد

بود و هر تومان معادل  100قران میشود .البته

قرار است که روند تبدیل واحد پولی به صورت
تدریجی اجرا شود؛ بر این اساس ،در دو سال
ترتیبات اجرای این طرح فراهم شده و سه سال نیز

دوره گذار خواهد بود که در این دوره هر دو واحد
پولی (ریال و تومان) به صورت همزمان اعتبار

خواهند داشت.

عبدالناصر همتی ،رئیس کل بانک مرکزی

درباره حذف چهار صفر از پول ملی گفته است:
حذف چهار صفر در مجلس جدید نیز در حال

پیگیری است اما بانک مرکزی در اسکناسهای

جدیدی که چاپ میکند صفرها را به صورت
شرایط فعلی به «ابتکار» گفت :صحبتهای دولت
درخصوص گشایش اقتصادی شبیه به یک غیبگویی
است ،اینکه در زمان بسیار کوتاهی معجزهای در حوزه
حساس اقتصادی که تابع قوانین و مقرراتی است ،رخ
دهد مسئله عجیبی بوده و نمی-توان امید داشت که
یک اتفاق بتواند جامعه و اقتصاد را متحول کند .من
گمان میکنم این صحبتها بیان کردن مطلبی است
که ما را از واقعیت دور میکند .چنین وعدههایی از
قواعد اقتصادی به دور بوده و از قوانین حاضر پیروی
نمیکند.
نکو در بخش دیگری از صحبتهایش به جمعآوری
نقدینگی جامعه و هدایت آن به سمت بازار سرمایه
اشاره کرد و گفت :پس از مطرح شدن بحث گشایش
اقتصادی پرسشهایی در این خصوص که تغییرات
در چه زمینهای خواهد بود به وجود آمد .کارشناسان
و تحلیلگران نظرات متفاوتی را در این-باره مطرح
میکنند .عدهای معتقدند ممکن است که گشایش
اقتصادی مدنظر دولت ،برنامهای باشد که درنهایت
به جمعآوری نقدینگی در جامعه منتهی شود ،دقیقا
مثل برنامهای که در بورس صورت گرفت .به بیانی
دیگر ممکن است دولت به دنبال اقداماتی باشد که
نقدینگی را به سمت بازار سرمایه هدایت کند .همانند
رویکردی که دولت در مسیر آزادسازی سهام عدالت
داشت و باید منتظر ماند و دید که اگر اقدامات
اینچنینی صورت بگیرد تا چه حد میتواند بر روی

سازمان توسعه و همکاری اقتصادی پیشبینی کرد اقتصاد جهانی
امسال شش درصد کوچک شود.
به گزارش ایسنا ،اقتصاد جهانی کماکان تحت تاثیر پیامدهای ناشی
از کرونا قرار دارد و طبق اعالم سازمان توسعه و همکاری اقتصادی
انتظار میرود متوسط رشد اقتصادی کشورهای جهان تا پایان امسال
به منفی شش درصد برسد که این وضعیت در صورت بروز موج
دوم بدتر نیز خواهد شد و در این سناریو اقتصاد جهانی احتماال ۷.۶
درصد کوچک تر خواهد شد.
این سازمان پیامدهای کرونا را بلندمدت خوانده و افزوده است
توانایی کشورها برای کنترل روند شیوع بیماری در ماههای آینده برای

نوبت دوم

ایران چک جدید  ۱۰۰هزار تومانی در حالی از
سوی رئیس کل بانک مرکزی رونمایی شده که
حذف چهار صفر در طراحی ایرانچکهای جدید
لحاظ شده است.
یکی از موضوعات مهمی است که از سالها قبل

اقتصاد تاثیرگذار باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به پیشفروش
کردن نفت ادامه داد :برخی دیگر از کارشناسان این
گشایش را در پیش فروش نفت میبینند و من هم
گمان میکنم شاید گشایشها درخصوص پیشفروش
نفت در غالب اوراق و یا سهام باشد ،اگر این راه
مدنظر دولت باشد برای مدتی میتواند نفت را
پیشفروش کند .اما این کار همانند این است که پولی
را از یک جیب به جیب دیگر بگذاریم و باید بدانیم این
روند تحولی را ایجاد نخواهد کرد.
وی اظهار کرد :به عبارتی دیگر ممکن است در
این روش افراد با کاغذهای صوری مبالغی را ردوبدل
میکنند و معاملهای را برای مدت زمانی انجام دهند.
اما این اقدام ممکن است به جای اینکه مسئلهای را
حل کند ،مشکالت دیگری را به وجود بیاورد .مگر
اینکه دولت برنامهای را تدوین کند تا بتواند فروش
نفت را به شکل اوراق در غالب بازار سرمایه به فروش
برساند .در این صورت شاید گشایشی ایجاد شود ،آن
هم در شرایطی که نقدینگی جمعآوری شده به سمت
تولید هدایت شود.

نقش بازار سرمایه در تولید بسیار کمرنگ است
دبیر دوره نهم کمیسیون اقتصادی مجلس در
ادامه به نقش بازار سرمایه در رونق تولید اشاره
کرد و گفت :اگر قرار میخواهیم گشایشی رخ دهد
باید تولید را رونق بدهیم و این رونق از طریق بازار

سرمایه امکانپذیر خواهد بود .متاسفانه نقش بازار
سرمایه کشور در تولید بسیار کم بوده ،این درحالی
است که بانک مرکزی و بازار سرمای ه کشورهای
دیگر تامینکنن دههای اصلی منابع مالی حوزههای
اقتصادیشان است .بنابراین اگر دولت اوراقی برای
فروش نفت درنظر بگیرد و همچنین نقش بازار
سرمایه در تولید را پررنگ کند میتواند تغییراتی را
در اقتصاد به وجود بیاورد.وی همچنین به امکان
برنامههایی برای جمعآوری نقدینگی از طریق بازار
ی دیگر از کارشناسان
مسکن اشاره کرد و گفت :برخ 
نیز بر این باورند که شاید دولت تصمیم دارد قدمی
در بازار مسکن بردارد و از طریق این بازارنقدینگی در
سطح جامعه را جمعآوری کند.
نکو در بخش دیگری از صحبتهایش با اشاره به
روابط بینالمللی کشور ادامه داد :متاسفانه ما در
بحث  FATFمسائل و مشکالت بیشماری داریم ،از
سوی دیگر مراودات مالی کشور به شدت محدود بوده
به گونهای که مراودات مالیمان با کشورهای دوست
و همسایه که در گذشته روابط بسیار خوب و نزدیک
داشتیم با مشکل روبهرو شده است .بنابراین نمیتوان
انتظار داشت که گشایشی برای روابط بینالمللی ما
ایجاد شود اما همانگونه که اشاره کردم دولت میتواند
با تمرکز بر جمعآوری نقدینگی و با یک شرط مهم که
همان هدایت آن به سمت تولید است ،تغییراتی را
درون مرزها ایجاد کند.

پیامدهای اقتصادی کرونا بلندمدت خواهد بود

شــهرداری شــهربابک در نظــر دارد بــر اســاس بنــد 3شــماره 135
مورخ99/01/16شــورای محتــرم اســامی شــهر اماکــن (غرفــه –
مغــازه –فضاهــای واقــع در پارکهــا) شهرشــهربابک را از طریــق مزایــده
(بصــورت اجــاره ) بــه بخــش خصوصــی واگــذار نمایــد ،لــذا بدیوســیله
از اشــخاص حقوقــی و حقیقــی واجــد شــرایط دعــوت بعمــل مــی آیــد
ظــرف مــدت ده روز از انتشــار نوبــت دوم ایــن آگهــی نســبت بــه اخــذ
اســناد مزایــده و ارائــه پیشــنهادات خــود بــه دبیرخانــه شــهرداری واقع
در بلــوار شــهدای هفتــم تیــر ســاختمان شــهرداری مراجعــه نماینــد.
شرایط:
 -1شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است
 -2حضور شرکت کنندگان در جلسه افتتاح پاکات آزاد میباشد.
-3جهــت شــرکت در مزایــده اخــذ ضمانــت نامــه بانکــی بــه
مبلــغ 20.000.000ریــال (بیســت میلیــون ریــال ) الزامــی میباشــد.
 -4ســپرده نفــرات اول تــا ســوم در صورتــی کــه حاضــر بــه انعقــاد
قــرارداد نشــوند بــه ترتیــب ضبــط خواهــد شــد.
 -5ســایر اطاعــات و جزئیــات در اســناد مزایــده درج شــده اســت.
م/الف1081
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ایران چک جدید  ۱۰۰هزار تومانی رونمایی شد

معمای وعده گشایش اقتصادی

نوبخت ادامه داد :اگر قرار است منابعی را

نوبت دوم

اخبار

«ابتکار» جوانب خبر خوب اقتصادی از نشست سران سه قوه را بررسی میکند

امکان توزیع الکترونیکی کاالی
اساسی برای همه وجود ندارد

رئیس سازمان برنامه و بودجه میگوید که
در حال حاضر سازوکار الکترونیکی کردن توزیع
کاال در سطح گسترده وجود ندارد و با توجه به
منابع فقط تعداد خاصی را در بر خواهد گرفت.

بازاروسرمایه

اقتصاد جهان بسیار حیاتی است .الورنس بونه ،اقتصاددان ارشد این
سازمان با بیان اینکه چشماندازی دراماتیک در انتظار اقتصاد جهان
است افزود :ممکن است شاهد موج دم کرونا باشیم یا نباشیم اما در
هر دو سناریو ،یک چیز مشخص است و آن هم اینکه استانداردهای
زندگی به نسبت سال قبل به میزان محسوسی افت کرده است و
بسیاری از کشورها با رشد اقتصادی دو رقمی منفی مواجهند که در
طول تاریخ آنها بیسابقه است.
از سوی دیگر آنخل گریا ،دبیرکل این سازمان با بیان اینکه برای
بازگشت اطمینان به بازارها به زمان نیاز است ،افزود :انتظار ما این
است که شاهد یک احیای طوالنی باشیم نه یک احیای سریع .نسبت

آگهی مناقصه تعیین پیمانکار
کفن و دفن شهر شهربابک
شهرداری شهربابک

شــهرداری شــهربابک در نظــر دارد بــر اســاس
بنــد 5صورتجلســه شــماره 139مــورخ 1399/02/13شــورای
محتــرم اســامی تعییــن پیمانــکار کفــن و دفــن شــهر شــهربابک
خــود را از طریــق مناقصــه عمومــی بــه بخــش خصوصــی واگــذار
نمایــد ،لــذا بدیوســیله از اشــخاص حقوقــی واجــد شــرایط دعوت
بعمــل مــی آیــد ظــرف مــدت ده روز از انتشــار نوبــت دوم ایــن
آگهــی نســبت بــه اخــذ اســنادمناقصه و ارائــه پیشــنهادات خــود
بــه دبیرخانــه شــهرداری واقــع در بلــوار شــهدای هفتــم تیــر
ســاختمان شــهرداری شــهربابک مراجعــه نماینــد.
شرایط:
 -1شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است
 -2حضور شرکت کنندگان در جلسه افتتاح پاکات آزاد میباشد.
 -3جهــت شــرکت در مزایــده اخــذ ضمانــت نامــه بانکــی بــه
مبلــغ 50.000.000ریــال (پنجــاه میلیــون ریــال ) الزامی میباشــد.
 -4ســپرده نفــرات اول تــا ســوم در صورتــی کــه حاضــر بــه
انعقــاد قــرارداد نشــوند بــه ترتیــب ضبــط خواهــد شــد.
 -5ســایر اطاعــات و جزئیــات در اســناد مناقصــه درج شــده
اســت.م/الف1085
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به اینکه سرمایهگذاریها چه زمانی احیا شوند سواالتی مطرح است و
همین طور مباحث تجاری و حل و فصل مناقشات اقتصادهای بزرگ
نیز سواالتی هستند که باید به آنها پاسخ داده شود.
سازمان توسعه و همکاری اقتصادی انتظار دارد رشد اقتصادی
جهان از سال اینده مجددا وارد مدار مثبت شود و به  ۵.۲درصد در
سال آینده برسد که در صورت اوجگیری مجدد کرونا ،این رقم تنها
معادل  ۲.۸درصد خواهد بود .این سازمان با تشکر از ورود سریع

دولتها به حمایت از بخشهای مختلف اقتصادی ،آن را عاملی مهم
در سقوط نکردن اقتصاد جهان دانسته اما هشدار داده است نباید
این طور تصور شود که دیگر به حمایتی نیاز نیست.

کمرنگ چاپ میکند تا به نوعی نشانه دوران

گذار باشد .رئیس کل بانک مرکزی در برنامهای
تلویزیونی از طرح جدید ایران چک صد هزار

تومانی رونمایی کرد و گفت :صفرهای این ایران

چک کمرنگ شده است.

البته پیش از این هم در ایران چک پنجاه هزار

تومانی چهار صفر کمرنگ چاپ شده بود .در

رونمایی از اسکناسهای  50هزار تومانی در طرح

جدید این اسکناسها تغییر واحد پول ملی به
تومان عمال ًاجرایی شد.

همانطور که در ظاهر ایرانچکهای جدید 50

و  100هزار تومانی پیداست ،بانک مرکزی  4صفر
را کمرنگ کرده و با برجسته کردن  50و  100عمال ً

تومان را در این اسکناسها زنده کرده است.
بر اساس این گزارش ،طی سالهای گذشته در
مقطعی با تصمیم مدیریت وقت بانک مرکزی،
ایران چکهای  100هزار تومانی از گردانه مبادالت
پولی و بانکی حذف شده بود ولی از سال  92بانک
مرکزی بخشنامه ابطال ایران چکهای  100هزار
تومانی را لغو کرد و تصمیم گرفت بار دیگر این
چک پولها به چرخه پولی بازگردند.

بانکها موظف به پاسخگویی
درباره سهام عدالت شدند
معاون امور بانکی ،بیمه و شرکتهای دولتی
وزارت اقتصاد ،طی بخشنامهای ،بانکهای
دولتی را موظف کرد ،اطالعرسانی الزم را درباره
پذیرش سهام عدالت به عنوان وثیقه صدور کارت
اعتباری انجام دهند.
به گزارش مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی
و دارایی ،معاون امور بانکی ،بیمه و شرکتهای
دولتی وزارت اقتصاد ،طی بخشنامهای ،بانکهای
دولتی را موظف کرد ،اطالعرسانی الزم را درمورد
پذیرش سهام عدالت به عنوان وثیقه صدور کارت
اعتباری انجام دهند .این بخشنامه به مدیران
عامل  ۱۷بانک دولتی ،غیر دولتی ،شرکت دولتی
بانکی وابسته به وزارت ارتباطات و مؤسسات
اعتباری ابالغ شده است.

آگهی مناقصه عمومی شماره ۲۰۲۹۰۹
شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد در نظر دارد حدود  40دستگاه انواع خودروی
ترابری سبک (سواری و رانت) مورد نیاز مجتمع توسعه فراگیر سناباد واقع در منطقه صنعتی
سنگان خواف را با برگزاری مناقصه عمومی طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه به یک شرکت
واجد صالحیت واگذار نماید .لذا از کلیه شرکتهای توانمند در حوزه حمل و نقل سبک دعوت
میگردد در صورت تمایل جهت دریافت اسناد مناقصه با معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر از
تاریخ درج آگهی به مدت  10روز تقویمی در ساعات اداری (حداكثر ساعت  ) 14 : 00به آدرس
ذیل ارسال نمایند .تهران ،خ مالصدرا ،خ شیراز شمالی ،کوچه پردیس ،پالک  ،۵۵طبقه سوم،
آقای شوکتی ،تلفن  021 - 4108900 :خراسان رضوی ،شهرستان خواف ،منطقه صنعتی سنگان،
مجتمع توسعه فراگیر سناباد ،آقای فضلیان ،تلفن 051-54154070 :

