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45.980.000

حقوق و دستمزد
چرا مابهالتفاوت
حقوق بازنشستگان
واریز نشد؟

 10.622.000ربعسکه

مسئولیت تنظیم بازار داخلی همه محصوالت کشاورزی
و کاالهای اساسی مرتبط به همراه مدیریت صادرات و
واردات این کاالها که پیشتر به وزارت صمت داده شده
بود ،بر اساس مصوبه جلسه کارگروه تنظیم بازار از تاریخ
 1400/4/22به وزارت جهاد کشاورزی بازمیگردد .این
بازگشت میتواند زمینه آرامش و مدیریت بهتر بازار

اسنوا 2261-S8
 26.000.000تومان

اسماعیل غالمی ایــن
روزها قبض برق علی کریمی،
فوتبالیست مشهور کشور
و م ــص ــرف ب ـ ــاالی بـ ــرق ایــن
فوتبالیست در روزهای اخیر
هــمــزمــان بــا قطعی بـــرق ،به
مهمترین بحث رسانهها تبدیل شده است و
یارانه بسیار باالی این فوتبالیست را مورد توجه
قرار داده و معتقد هستند وضعیت فعلی ،نتیجه
تعرفهگذاریهای نادرست است که موجب شده
توزیع یارانههای انرژی عادالنه نبوده و مشترکان
پرمصرف یارانه انرژی بیشتری را دریافت کنند،
با وجود این بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا
با ایجاد یک نظام تعرفهگذاری صحیح و بر ضد
مصرف بــاالی انــرژی ،عــاوه بر مدیریت قطعی
بــرق ،موجب صرفهجویی مصرف مشترکان
پرمصرف خواهد شد .نظام تعرفهگذاری پلکانی
افزایشی یا  IBTدر بسیاری از کشورهای توسعه
یافته اجــرا م ـیشــود ،بـه نحویکــه تعرفههای
مصرفی برای مصارف باالتر افزایشیافته ولی
برای مصارف عادی ن ه تنها افزایش قیمتی ندارد
بلکه تخفیفات مختلفی هــم ایــجــاد میکند
و حتی به مشترکان کممصرف ،انــرژی رایگان
پرداخت میکند.
شمس اردکانی ،استاد اقتصاد و کارشناس انرژی
در گفتوگو با قدس در خصوص پرداختهای
غلط و بهدور از عدالت یارانههای انــرژی تأکید
کرد :نکته مهم در مسئله سیاستگذاری غلط
در حوزه یارانههای انرژی ،یکسان بودن قیمت
انــرژی اســت .بهطور مثال قیمت ثابت بنزین
در سراسر ایــران ،خالف اصول اقتصادی است
و قیمت سوخت بــرای مصرفکنندهای که به
پاالیشگاه سوخت نزدیکتر اســت بــه دلیل
هزینه حمل و انتقال کمتر بایستی کمتر بوده
و قیمت سوخت متناسب با فاصله و هزینه
ل و انتقال باید افزایش یابد .حتی با توجه به
نق 
نوع ماشین فرد نیز میتوان یارانه انرژی را تغییر

 13جوالی ۲۰۲۱

طال   ۱۸عیار

سال سی و چهارم

شماره 9576

دوو2915-DES
 27.000.000تومان

 36.000.000نیمسکه

 56.500.000سکه

 105.310.000دالر

را فراهم کند .در متن مصوبات آمده است« :مطـابـق
بـنـد یک مصـوبات سی و پنجمین جلسـه شـورای عـالی
هماهنگی اقتصـادی مـورخ  1398/4/22که به تأیید
مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در خصوص تمرکز
مسئولیت بازرگانی و انتزاع آن از وزارت جهاد کشاورزی
به وزارت صمت تا  1400/4/22موکول شـده بــود و

ال جیSXI535
 58.500.000تومان

زمان انقضای آن فرا رسیده است ،در جلسه مطرح و
مقرر گردید وزارت جهاد کشاورزی تمهیدات الزم بـه
منظـور تمرکز همه اختیارات ،وظایف و امور مربوط به
سیاستگذاری ،برنامهریزی و انجام اقدامات الزم برای
تنظیم بازار داخلی را انجام و نتیجه را به کارگروه تنظیم
بازار گزارش کند».

تیسیال S545
15.200.000تومان

گزارش قدس به بهانه حواشی انتشار قبض برق یک فوتبالیست مشهور

یارانه انرژی در تله آفساید!

داد .افرادی که ماشینهای گرانقیمت مثل بنز
و پورشه سوار میشوند نباید قیمت بنزینشان
یارانهای باشد .این افراد با خرید ماشینهای با
قیمت پایین ،کارت سوختهای آن ماشینها را
استفاده میکنند و در شرایط تورمی نیز تقاضای
سرمایهای برای خودرو ایجاد میکنند .باید نوع
پرداخت یارانه در مسئله بنزین بهینه شود و
نباید با افرادی که پراید و پژو سوار میشوند به
ک میزان یارانه انرژی دریافت کنند ،این خالف
ی 
عدالت است.
ایــن کارشناس انــرژی درب ــاره یــارانـههــای انــرژی
و تــعــرف ـهگــذاریهــای آب و انـ ــرژی تأکید کــرد:
دولــت با نحوه تعرفهگذاری و پــرداخــت انــواع
یارانههای پنهان ،به منابع کشور و نسلهای
کنونی خیانت میکند .مشترکان بــا مصرف
بیشاز حد نیاز خــود حق نسلهای آینده را
ضایع میکنند .تعرفهگذاری انرژی باید طوری

باشد که پرمصرفها تمایلی به مصرف خارج
از الگوی مصرف نداشته باشند .از طرف دیگر
بــرای مشتریان کممصرف نیز تخفیفاتی در
نظر بگیرد .با این دو اتفاق مهم افراد پرمصرف
به سمت کاهش مصرف و افــراد کممصرف نیز
به سمت صرفهجویی بیشتر حرکت میکنند
و در نهایت منابع بسیاری بــرای ص ــادرات در
کــشــور ایــجــاد م ـیشــود .یــارانــه ان ــرژی موجب
ایجاد کمبود شده است اما در همه جای دنیا
با تعرفهگذاریهای معقول و صحیح با مــازاد
مواجه هستیم.
وی در ادامه افزود :یارانه انرژی باید طوری باشد
که پیشرفت و توسعه صنعت انــرژی را نابود
نکند .درآم ــد حــاصــل از محل ف ــروش میزان
صرفهجویی شده با اصــاح تعرفههای انــرژی،
باید به سرمایهگذاری در صنعت انــرژی و نیز
زیــرســاخـتهــای کشور اختصاص داده شود

واریز حقوق تیر ماه بازنشستگان سازمان تأمین
اجتماعی از روز شنبه آغاز شده ،همچنین قرار
بود با حقوق تیر مابهالتفاوت حقوق فروردین نیز
پرداخت شود .اما بنا بر گفته تجارتنیوز تاکنون
فقط حقوق تیر واریز شده و خبری از پرداخت
مابهالتفاوت نیست.
در نخستین واری ــز ی امسال پس از اعمال
طرح متناسبسازی و افزایش حقوق ساالنه،
گروهی از بازنشستگان مبلغ کمتری دریافت
کردند .این واریزیها در اردیبهشت اصالح

شـ ــد .هــمــچــنــیــن م ــدی ــران س ــازم ــان تــأمــیــن
اجتماعی گفتند مابهالتفاوت حقوق فروردین
را نیز در ماه بعد واریز میکنند.ابتدا قرار بود
بــا حقوق اردیبهشت واری ــز شــود کــه انجام
نشد .پس از آن مسئوالن وعده دادند که در
پایان خرداد مابهالتفاوتها واریز میشود اما
بازنشستگان در ماه گذشته نیز این پول را
دریافت نکردند.
علیدهقانکیا،رئیسکانونبازنشستگانکارگری
تهران در این خصوص به تجارتنیوز میگوید:

249.640

الکترواستیل ES51
 23.300.000تومان

تا سبب ایجاد اشتغال و تولید بــرای جامعه و
نسلهای آینده کشور شود .متأسفانه یکی از
اصلیترین دالیــل عدم توسعه صنعت انرژی
در ایــران و کمبود تولید برق و قطعیهای اخیر
بــرق نیز بــه مــوضــوع تــعــرفـهگــذاریهــای غلط و
یارانههای باالی انرژی برمیگردد .باید با اصالح
نظام تعرفهگذاری انــرژی ،هزینه انــرژی را برای
پرمصرفها باال برد .این نظام تعرفهگذاری در
بسیاری از کشورها در حال اجراست که به آن
تعرفهگذاری پلکانی یا  IBTنیز میگویند .با
اج ــرای ایــن سیاست عــاوه بر کاهش مصرف
انرژی ،صنعت انرژی نیز توسعه پیدا خواهد کرد
و بخش خصوصی نیز برای حضور در صنعت
انرژی ترغیب خواهد شد.
شمس اردکــانــی در پــایــان صحبتهای خود
در خــصــوص دیــگــر مــشــکــل اصــلــی صنعت
ان ــرژی یعنی دولتی بــودن ایــن صنعت عنوان
کرد :مشکل دیگر صنعت انرژی کشور ،بحث
دولتی بــودن آن اســت ،در علم اقتصاد دولت
تصدیگر و تاجر خوبی نیست ،بــرای مثال با
توجه به وجود بزرگترین ذخایر گازی در کشور
ما ،صــادرات گاز به کشورهای همسایه بسیار
کم است ،این عدم توسعه صنعت انرژی ناشی
از یارانههای سنگین این بخش و دولتی بودن
آن است .دولت با تصاحب همه منابع ،ارزش
انرژی یا آب استخراج شده از منابع زیرزمینی
خود را نمیداند و ارزش انــرژی یا آب در منابع
زیرزمینی را صفر در نظر میگیرد در حالیکه
هر مترمکعب حاصل از دستگاه آبشیرینکن
 20هزار تومان تمام میشود و استخراج آب از
منابع زیرزمینی برای دولت تنها  3هزار تومان
هزینه دارد ،بنابراین آب در زیــر زمین قیمت
بسیار باالیی دارد و حدود  17هزار تومان ارزش
دارد نه اینکه صفر باشد؛ بنابراین دولتی بودن
صنعت انرژی و تعرفهگذاری غلط به دلیل وجود
یارانههای انرژی دو ابرچالش صنعت برق کشور
است.

وزارت جهاد کشاورزی

,1403624ع

آستان قدس رضوی در نظر دارد نسبت به خرید نمک تصفیه شده  ،تبلور مجدد بدون
ید(به شرح ماده 3اسناد مناقصه ) موردنیاز حرم مطهر رضوی)»از طریق مناقصه عمومی
به شرح جدول اعالم قیمت در اسناد مناقصه اقدام نماید .جهت مشاهده شرایط خرید
و دریافت اس�ناد مذکور به نشانی  http://dev.razavi.irبخش مناقصات مراجعه و
حداکثر تا ساعت  13:30روز شنبه مورخه 1400 /05/02نسبت به تحویل پیشنهادات
تکمیل شده و مدارک مطابق شرایط اعالم شده به آدرس مشهد مقدس حرم مطهرامام
رضا (ع) صحن پیامبر اعظم حضرت محمد (ص) باب الکاظم دبیرخانه حرم مطهر اقدام
نمایند ،ضمن ًا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
شماره تماس  051-32003310و 051-32001080

ادغام بانکها
وزیر اقتصاد
را به مجلس
کشاند

توافق  ۲۵ساله با چین و
شتاب دادن به صنعت خودرو
میالد شکری یک کارشناس بــازار و صنعت
خــودرو در گفتوگو با قدس آنالین در خصوص
مهمترین بــرنــامـههــای دول ــت آیــنــده ب ــرای حل
برخی از مشکالت صنعت خــودرو گفت :یکی
از مــوضــوعــات مهمی کــه مـ ــردم ،کــارشــنــاســان،
مصرفکنندگان واقعی و خودروسازان به شدت
از آن گلهمندند موضوع قیمتگذاری دستوری
است .قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو
وضعیت وخیمی پیدا کرده است ،موضوعی که به
زیان خودروساز و مصرفکننده واقعی و به سود
دالالن در این بازار شده است.
بابک صدرایی در ادامــه با اشــاره به راهکارهایی
بــرای پیشرفت صنعت خــودرو و سرمایهگذاری
بیشتر در ایــن صنعت بــه دولــت آقــای رئیسی
گفت :انتظار میرود دولت سیزدهم مانع هر گونه
قیمتگذاری دستوری شود تا براساس روشهای
جهانی قیمتگذاریها شفافسازی شود .در این
صورت دولت مانع زیان خودروساز ،خرید خودرو
با قیمتهای غیرواقعی و زیاد و سودبری دالالن
میشود .وی در ادامه با بیان یک راهکار و پیشنهاد
دیگر خاطرنشان کرد :اگر دولت آقای رئیسی با
دولت چین براساس توافقنامه  ۲۵ساله بتواند
فناوریهای بهروز این کشور را برای صنایع مختلف
و صنعت خودروسازی کشور وارد کند قطعا ًکمک
بزرگی به پیشرفت صنعت خودرو کرده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد :اگر دولت سیزدهم در
همکاری اقتصادی با کشور چین بتواند پلتفرمهای
متعددی را برای خودروسازی کشور خریداری کند
و از آن متناسب با فرهنگ و تقاضای بــازار ایــران
خــودروهــای خوب و باکیفیت بیشتری تولید کند
یتــوان بــه بهبود وضعیت خــودروســازی کشور
مـ 
امید بست .ضمن اینکه توصیه میشود دولت
بــرای رقابتافزایی و توسعه صنعت خــودرو نگاه
هدفمند و وی ــژهای به آزادس ــازی واردات خــودرو و
جلب سرمایهگذاری خارجی در تمام صنایع کشور
ب ـ ـ ــه خ ـ ـصـ ــوص
صـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـع ـ ـ ــت
خ ـ ــودروس ـ ــازی
داشته باشد.

رئیس کمیسیون
اصل  90مجلس،
وزیر اقتصاد را به
دلیل حاشیهها
و گزارشهای
بانکهای ادغامی
در بانک سپه به
مجلس فراخواند.
رسیدگی به اعتراض
سهامداران درباره
نحوه کارشناسی
سهام و تسویه با
سهامداران خرد این
بانکها و بیتوجهی
به معیشت کارکنان
بانکهای ادغامی
از جمله محورهای
جلسه مجلس با
دژپسند است.

(آب سرچشمه حیات است)
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اقتصاد

نوبت دوم

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه یک مرحله ای عمومی

شماره -55/75/00/813 :نوبت اول تاریخ 1400/4/16:

شركت خدمات حمایتی كشاورزی استان خراسان شمالی

/1403628س

,1403585ف

ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر میتوانید ضمن تماس با شماره تلفن 058-32244119به آدرس اینترنتی شرکت
 www.assc.irوآدرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات  http://iets.mporg.irنیز مراجعه فرمائید.
شماره تماس پشتیبانی سامانه  1456 :تماس بادفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت ،معدن و تجارت استانخراسان شمالی 058 – 31552510آقای مروتی

پاکشوماP190
 17.500.000تومان

در گفتوگو با یک کارشناس بررسی شد

تقریبا ًیکروزدرمیانموضوعراپیگیریمیکنیم.
متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی پول پرداخت
مابهالتفاوت را تأمین نمیکند.
بــه گفته او ،پــرداخــت مابهالتفاوت بــه 2هــزار
میلیارد تومان پول نیاز دارد ،اما سازمان تأمین
اجتماعی برای پرداخت آن مشکل مالی دارد.
این سازمان همچنین برای پرداخت حقوقها
حدود 6هزار میلیارد تومان کسری دارد بنابراین
سازمان تأمین اجتماعی حتی برای واریز حقوق
بازنشستگان نیز مشکل دارد.

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد عملیات
بارگیری  ،حمل و تخلیه مقدار 2500تن انواع نهاده های کشاورزی از مبداء انبارهای سازمانی اسفراین به سایر نقاط
در داخل و خارج استان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانكاران واجد شرایط واگذار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از «دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهادو »....در بسترسامانه تدارکات الكترونیكی
دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی(توکن) را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند،
-1شماره فراخوان و تاریخ انتشار مناقصه در سامانه2000004144000006 :مورخ 1400/4/22
 -2نام و نشانی مناقصه گذار :شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی به آدرس :بجنورد ،بلوار
مدرس بین مدرس  19و  21پالک 555
-3هزینه خریداسناد مناقصه:مبلغ 500.000ریال می باشد که از درگاه بانكی موجود در سامانه تدارکات الكترونیكی
دولت انجام می گیرد.
-4مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه:
از روزسه شنبه مورخ  1400/4/22لغایت ساعت 18:00روزیكشنبه مورخ1400/4/27
 -5آخرین مهلت ارائه پاکت های پیشنهادی بارگذاری در سامانه ستاد(به صورت : )PDF
تا ساعت18:00روزچهارشنبه مورخ 1400/5/6
*الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالی باید حداقل45روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند.
-6تاریخ گشایش پیشنهاد ها:روزشنبه مورخ1400/5/9ساعت 09:00صبح درمحل سالن جلسات استان می باشد.
-7مبلغ و نوع تضمین فرآیند ارجاع کار :مبلغ  191/611/250ریال است که به دو صورت ضمانتنامه بانكی و یا فیش
واریزی به شماره حساب شبای IR 250100004001039704005791نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بنام خزانه
داری کل از طریق دستور پرداخت ساتنایا پایا با شناسه واریز 30کاراکتری340039779263500650000000000006
قابل ارائه می باشد.
-8آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (پاکت الف)
عالوه بر بارگذاری در سامانه ،می بایست بصورت فیزیكی و در پاکت دربسته و ممهور  ،حداکثر تا پایان وقت اداری روز
چهارشنبهمورخ1400/5/6بهدبیرخانهکمیسیونمعامالتمناقصهگذاردرآدرسفوقالذکرتحویلورسیددریافتشود.

خبر
خوب

گفتوگو

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

مناقصه خرید نمک تصفیه شده  ،تبلور مجدد بدون ید
( به شرح ماده  3اسناد مناقصه ) موردنیاز حرم مطهر رضوی

درهم امارات

67.990

دینارعراق -

205

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی
جهت برگزاری مناقصات عمومی یک مرحله ای زیر را از طریق سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت برگزار نماید:
-1خرید لوله جدار فوالدی  150میلیمتر( 6اینچ) آبده مانسمان رزوه شده با وصل به طول 564
متر و یک عدد سرتخلیه  6اینچ کلوت شهرستان سبزواربه شماره فراخوان 2000001446000064
-2خرید لوله یو پی وی سی مشبک  400میلیمتر  16اتمسفر با ضخامت شیار 2میلیمتر به طول
1200متر به همراه آچار ( 1عدد)-آی بکس ( 1عدد) الواتور ( 2عدد) – درپوش انتهایی ( 12عدد) و
رابط لوله یوپی وی سی به فوالدی ( 12عدد) 2000001446000065در سطح استان
-3خرید لوله پلی اتیلن  PE100سایز 200فشار 10اتمسفر به طول  2000متر و  170عدد اتصال
الکتروفیوژن سایز 200فشار 10اتمسفر شهرستان خلیل آباد2000001446000066
کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت وتحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال
دعوتنامه ،از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir
انجام خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در
سایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه  1400/04/20می باشد.
اطالعات واسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی وارسال دعوتنامه از طریق
سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی  :ساعت  13:00روز دوشنبه مورخ1400/04/28
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی  :ساعت  13:00روزدوشنبه مورخ 1400/05/11
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار  :خراسان رضوی -مشهد -بولوار وکیل آباد –روبروی ایستگاه
متروی صدف  -تلفن 05138678841 -5
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مرکز تماس 27313131
دفتر ثبت نام 85193768 :و  88969737سایت اینترنتی www.abfakhorasan.ir :

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

