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اخیرا عبدالناصر همتی ،رئیسکل بانک مرکزی
در یادداشت جدیدی در اینستاگرام تأکید کرد
که شرایط کشور بههیچوجه به وضعیت بیثبات
قبل بازنمیگردد ،حتی با تداوم تحریمها .وی در
این یادداشت نوشت« :سهشنب ه شب گذشته،
بهدعوت شبکه افق ،در برنامه عیار ،ابعادی از
تالشهای مجموعه حاکمیت و بهویژه بانک مرکزی
در خنثیسازی تحریمهای آمریکا و اقدامات بانک
مرکزی در جلوگیری از فروپاشی اقتصادی را
تشریح کردم .بحث اصلی این بود که در صورت
نبود سیاستگذاریهای مقاومتی و اقدامات بانک
مرکزی ،برای کنترل تراکنشهای ریالیو پایه پولی و
صیانت از ذخایر ارزی و تأمین مالی واردات کاالهای
اساسی و دارو ،افزایش پایه پولی و نقدینگی و
ارزانفروشی ارز میتوانست کشور را در موقعیتی
قرار بدهد که مطابق پیشبینى بسیارى از تحلیلگران
با تورم افسارگسیخته و نرخ ارز غیرمعقول باالیی
روبهرو شود .بهدلیل سیاستها و برنامههای
انجامشده و در حال انجام و ابزارهای طراحیشده
و در حال استفاده ،بهویژه در حوزه سیاستگذاری
پولی و تأمین مالی کسری بودجه ،شرایط امروز
کشورمان به هیچ وجه به وضعیت قبلی بازنمیگردد
و مجموع شرایط نیز همین را نشان مىدهد .بانک
مرکزی و درکل مجموعه نظام ب ه درستی از بحران
تحریمها بهعنوان فرصتی برای بسیاری از سیاستها
استفاده کرد و این اصالحات را ادامه خواهد داد.
تجربیات گرانسنگ خنثیسازی تحریم و اصالح
روندها ،چه در بانک مرکزی و وزارت نفت و چه
در بین مجموعه فعالین اقتصادی بخش خصوصی،
بستر و شرایط متفاوتی را برای تجارت خارجی و نیز
رشد تولید ملی ،حتی با تداوم آن تحریمها فراهم
ساخته است .روند فزاینده صادرات نفت و فرآورده
و صادرات غیرنفتی در ماههای اخیر مؤید این نکته
است ،هرچند ،شک ندارم تحریمهای آمریکا نیز
نمىتواند روند قبل را طى کند».
وعده همتی بر چه پایه و اساسی است؟
وعده ثبات در اقتصاد از سوی رئیس بانک
مرکزی با پرسشهای بسیاری همراه است .در ابتدا
باید دید که این وعده بر چه پایه و اساسی بوده و
پرسش مهم دیگر این است که اگر میشود با وجود
تحریمها اقتصاد را به ثبات نزدیک کرد چرا تا کنون
این اقدام مهم انجام نشده است؟ در این راستا
هادی حقشناس ،اقتصاددان با اشاره به یادداشت

کیمیانجفی

اینروزها
انتظاراتعمومی
این است که
تحریمهابرای
سال آینده کمتر
شود ،فروش نفت
افزایش یابد،
منابع مالی بلوکه
شده آزاد و به
ایران منتقل شود
اخیر همتی به «ابتکار» گفت :رئیس بانک مرکزی
در یادداشت اخیر خود به یک نکته کلیدی اشاره
کردهاند و آن هم این است که اقتصاد ایران به دوره
قبل باز نخواهد گشت .وعده بازنگشتن اقتصاد به
دورههای قبل یعنی اینکه اقتصاد سال آتی نرخ تورم
ل جاری  46درصد
نقطهبهنقطهای که در دیماه سا 
اعالم شد را تجربه نخواهد کرد ،تورم میانگین 32
درصد را نمیبیند ،همانند سال  98و  97که رشد
اقتصادی منفی داشتیم ،رشد اقتصاد منفی نخواهد
شد و دالر که در سال جاری باالی  32هزار تومان
رفت در سال آتی این نرخ را نخواهیم داشت بنابراین

پستی  7591757878درنظر دارد بر اساس قانون برگزاری مناقصات پروژه های زیر را طبق مشخصات فنی و
برآورد پیوست با شرایط عمومی و اختصاصی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد صالحیت
دارای پروانه بهره برداری در خصوص تولید و مونتاژ کنتور آب از وزارت صنعت و معدن و  ...طبق جدول زیر ،

ثبت درسامانه ساجار و دارای گواهی صالحیت ایمنی کار از اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی باشد واگذار نماید

 ،کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق

درگاه سامانه ستاد به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ،

مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
ردیف
1

شهرستان
محل اجرا

استان

محل
تامین اعتبار
از محل اعتبارات
جاری شرکت و
تسهیالت تبصره
 18قانون بودجه
عمومی کشور

37125000000

رتبه مورد نیاز

مبلغ تضمین معتبر مدت اجرا
شرکت در فرآیند
ارجاع کار (ریال)

پروانه بهره
برداری در
خصوص تولید و
مونتاژ کنتور آب
از وزارت صنعت
و معدن

1860000000

میتوان گفت دیگر به این شرایط باز نمیگردیم .اما
مهمترین پرسش این است که دلیل این جمعبندی
چیست؟
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از
گفتوگو با بیان این مسئله که انتظار عمومی
کاهش محدودیتها است ،ادامه داد :اینروزها
انتظارات عمومی این است که تحریمها برای سال
آینده کمتر شود ،فروش نفت افزایش یابد ،منابع
مالی بلوکه شده آزاد و به ایران منتقل شود و از
سوی دیگر عوارض کرونا و تحریم در حال تخلیه
شدن است وقتی این شواهد وجود دارد میتوان

 6ماه

 )1مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :ساعت  9صبح مورخ  99/11/06تا ساعت  19مورخ . 99/11/11

 )2آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهادها  :ساعت  14مورخ .99/11/23

 )3زمان بازگشایی پاکتها  :ساعت  9صبح مورخ . 99/11/25

 )4مدت اعتبار پیشنهادها 90 :روز از تاریخ آخرین مهلت ارائه پیشنهاد .

 )5بازگشایی پاکتهای مناقصه با هرتعداد شرکت کننده صورت می گیرد .

 )6هزینه درج آگهی و اصالحات احتمالی و همچنین هزینه ی انتشار در سایت ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد.

 )7به پیشنهادهای فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش  ،فاقدسپرده  ،سپرده های مخدوش  ،سپرده های کمتراز میزان
مقرر  ،چک شخصی و نظایرآن و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر درفراخوان واصل شود مطلق ًا ترتیب اثر
داده نخواهد شد.

 )8سپرده تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی می باشد.

 )9سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .

 )10اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مرکز تماس 27313131 :

اداره کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد پروژه هایی با مشخصات به
شرح ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط و رتبه بندی شده که دارای
گواهینامه تشخیص صالحیت معتبر و ظرفیت کاری آزاد میباشند از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت(ستاد)به
آدرس  www.setadiran.irواگذار نمایند.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
فراخوان مناقصه در سامانه  99/11/5میباشد.
*محل دریافت اسناد مناقصه،از دریافت تا تحویل از طریق درگاه مذکور انجام خواهد شد.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه(پاکت تضمین
شرکت در مناقصه)از طریق آدرس:یاسوج -میدان معلم-اداره کل نوسازی مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد
به شماره تماس ۰۷۴-۳۳۲۳۵۴۳۶:انجام می پذیرد.
ارسال به صفحه اعالن عمومی

مهلت دریافت اسناد

مهلت ارسال پاکت ها ی پیشنهادی

زمان بازگشایی

زمان اعتبار پیشنهاد ها

یکشنبه  99/11/5ساعت 9

چهارشنبه  99/11/8ساعت 17

یکشنبه  99/11/19ساعت 17

دوشنبه  99/11/20ساعت 8

 1400/1/20ساعت 14

-۱ضمانت نامه بانکی معتبر را ضمن ثبت در سامانه ستاد،اصل ضمانت نامه را به همراه اصل گواهی صالحیت
ایمنی کار را در یک پاکت قرار داده و به صورت الک و مهر شده (پاکت ممهور به مهر شرکت و نام
پروژه و شماره تماس و آدرس)به دبیرخانه این اداره کل تحویل داده شود.تاریخ تسلیم پاکت تا تاریخ
99/11/19ساعت۱۳
-۲سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد و شرایط مناقصه مندرج است.
-۳هزینه آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه میباشد.
**آگهی مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)به آدرس  www.setadiran.irو همچنین در
سایت پایگاه ملی مناقصات به آدرس  http://iets.mporg.irقابل رویت میباشد.
ردیف

نام پروژه

برآورد اولیه (ریال)

محل اجرا

محل تامین اعتبار

مبلغ تضمین(ریال )

رشته پیمانکاری

مدت پیمان

1

تکمیل مدرسه خیری
استثنایی گچساران

17.077.831.256

گچساران

اعتبارات ملی و
خیری اسناد خزانه
دوساله ونقدی

854.000.000

شرکت ابنیه و ساختمتن
پایه  5و باالتر

 6ماه

2

تکمیل مدرسه خیری 3
کالسه مورنا

6.274.575.683

بویراحمد

اعتبارات ملی و
خیری اسناد خزانه
دوساله ونقدی

314.000.000

شرکت ابنیه و ساختمان
پایه  5باالتر و حقیقی
پایه  1ساختمان با
رعایت ظرفیت مجاز

 2ماه

دفتر ثبت نامه 85193768 - 88969737 :
آگهی نوبت اول – 99/11/04
آگهی نوبت دوم 99/11/05-

دفترقراردادهای شرکت آب وفاضالب استان کهگیلویه و بویراحمد

انتظار داشت که این وعده قابل تحقق باشد.
وی افزود :اما یک نکته دیگری وجود دارد که
رئیس بانک مرکزی گفتهاند حتی درصورت تداوم
تحریمها ،ثبات در اقتصاد را خواهیم داشت .باید
گفت با رفتن ترامپ و آمدن بایدن انتظار برای
افزایش تحریمها نیست ،چراکه ما میبینیم به
محض شروع کار بایدن ممنوعیت سفر برخی از
کشورها به آمریکا لغو شد .بنابراین انتظار میرود نه
تنها تحریمها بیشتر نشود بلکه روزبهروز از فشارها
کاسته شود و در این شرایط حتما وضعیت اقتصاد
ایران بهبود خواهد یافت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای
اسالمی با بیان اینکه نگاه مردم به بورس
بلندمدت باشد ،گفت :مردم آرامش خود را
حفظ کنند ،شرایط بازار سرمایه در بلندمدت به
نفع کشور و مردم خواهد بود.
به گزارش ایسنا ،محمدرضا پورابراهیمی با
اشاره به وضعیت فعلی بازار بورس گفت:
نگاه مردم به بورس بلندمدت باشد ،وضعیت
بازار سرمایه علیرغم تمامی اشکاالتی که
در طول ایام اخیر از جمله عدم مدیریت
صحیح ،باز هم قابل بازگشت است .مردم
در شرکتهای بزرگ با  PVکم سرمایهگذاری
کنند و پرتفوی سرمایهگذاری به جای تک
سهم تشکیل دهند.
وی با بیان این مسئله که مردم در شرایط
فعلی آرامش خود را حفظ کنند ادامه داد:
عملکرد بازار سرمایه در شرایط جنگ ،قبل و
بعد از تحریم نشان داده که به طور متوسط
نرخ بلندمدت آن  ۲.۵تا  ۳برابر نرخ بازه بدون
ریسک است لذا مردم در شرایط فعلی آرامش
خود را حفظ کنند و بدانند شرایط بازار سرمایه
در بلندمدت حتما به نفع کشور و مردم خواهد
بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای
اسالمی با اشاره به جلسات این کمیسیون
برای بررسی وضعیت بازار بورس تصریح کرد:
در جلسات برگزار شده محورهای مربوط به
بخشهای نظارتی بر بورس مورد بحث و
بررسی قرار گرفت .معتقدیم بخشی از شرایط
فعلی بازار بورس به دلیل عدم نظارت و
مدیریتهای ضعیف بوده که باید اصالح شود
و اقدامات الزم در این باره صورت گیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای
اسالمی گفت :دولت باید برای جبران بخشی
از اشکاالتی که در عرضههایی همچون دارا دوم
و پاالیشیها داشته ،ورود کند.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 17851
نوبت اول
مورخه 99/11/4

نوبت دوم

شهرستان بویراحمد -تلفن  074-33341111شناسه ملی  10861970210کد اقتصادی  411133595155و کد

مبلغ برآورد
اولیه(ریال)

kimia.najafi.23@gmail.com

از سال  97با جهش نرخ ارز ،کشور با مشکالت بیشماری روبهرو شد ،اقتصاد از آن موقع تا کنون با بیثباتی روزگار را گذراند و در این میان بیشترین
آسیب به معیشت مردم تحمیل شد .اما اکنون پس از تحمل دوران سخت تحریم و سیاستهای غلط درونمرزی با تحوالت سیاسی و تغییر رئیس
جمهور آمریکا برخی از مسئوالن امید بهبود وضعیت اقتصاد ایران را میدهند .این درحالی است که برخی دیگر از مسئوالن معتقدند که حتی در
صورت تدام تحریمها اقتصاد ایران دیگر همانند قبل نخواهد بود و روزهای باثباتتری را پیشرو خواهد داشت.

شرکت آب وفاضالب استان کهگیلویه و بویراحمد به آدرس یاسوج -انتهای بلوار عدل جنب آموزش و پرورش

پروژه خدمات مربوط به پیمایش،تست
کنتورهای آب ،شناسایی ،تدارک و
تعویض کنتورهای خراب و کم کارکرد
در محدوده مناطق تحت پوشش
شرکت آب و فاضالب استان و  ...طبق
مشخصات و برآورد فنی

توصیه رئیس کمیسیون اقتصادی
مجلس به مردم درباره بازار بورس

وعدهای تازه برای اقتصاد در سال 1400

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 99/16

موضوع مناقصه

خبر

«ابتکار» عوامل موثر بر ثبات اقتصاد ایران در سال آتی را بررسی کرد

دستیابی به ركورد جدید تولید
در شركت فوالد هرمزگان

مدیریت و کارکنان بلندهمت شرکت فوالد
هرمزگان در سال جهش تولید و پس از کسب
رکوردهای پیدرپی در ماههای فروردین،
خرداد ،شهریور ،آبان و آذر ،در دیماه نیز با
تولید  ۱۴۰هزار و  ۶۲۴تن فوالد خام توانستند
افتخاری دیگر بیافرینند.
معاون بهرهبرداری شرکت فوالد هرمزگان
ضمن تأیید این خبر گفت :این رکوردها در
حالی ثبت شده که نام فوالد هرمزگان در
فهرست تحریمهای ظالمانۀ آمریکا قرار گرفته
و همهگیری ویروس کرونا و عدم دسترسی به
مواد اولیه و منابع انرژی از قبیل گاز و برق نیز
موانع و مشکالت بسیاری برای شرکتها ایجاد
کرده است.
سید اصغرمدنی تصریح کرد :متأسفانه
در فصول گرم سال ،بهدلیل قطعی برق،
توقفهای طوالنی داشتیم و ازآنجاکه کورههای
فوالدسازی این شرکت از نوع قوس الکتریکی
است ،قطعی برق بهصورت مطلق توقف تولید
را در پی دارد ،تاجاییکه با قطع برق واحد
فوالدسازی و قطع گاز ،تولید در واحد احیا
مستقیم متوقف میشود.
وی میزان تولید تختال فوالد هرمزگان در
سال  ۱۳۹۷را یکمیلیون و  ۴۴۰هزار تن و در
سال  ۹۸یکمیلیون و  ۴۶۰هزار تن اعالم و
تصریح کرد :تالشمان بر این است که در سال
جاری از تولید یکمیلیون و  ۵۰۰هزار تن تختال
که ظرفیت اسمی شرکت است ،عبور کنیم.
وی گفت :ظرفیت اسمی تولید آهن اسفنجی
در واحد احیا مستقیم این شرکت یکمیلیون
و  ۶۵۵هزار تن در سال است ،اما برای تکمیل
ظرفیت نیاز است که از منابع بیرونی آهن
اسفنجی موردنیاز را تهیه کنیم.عالوه بر این،
در برنامههای توسعهای شرکت در سال 1400
راهبردهای ویژهای دیده شده که امیدواریم
عملیاتی گردد.

بازاروسرمایه

آگهی نوبت اول – 99/11/05
آگهی نوبت دوم 99/11/06-
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