
س�خنگوي س�تاد حذف يارانه ه�ا از آمادگي 
اين س�تاد براي ح�ذف ميليون�ي دهك هاي 
ب�اال خب�ر داد و  اس�تان ته�ران را  در ص�در 
فهرس�ت ح�ذف يارانه بگي�ران اع�ام کرد.

ش��ايد تا دو س��ال قبل م��ردم در مقاب��ل حذف 
يارانه نقدي ش��ان مقاومت مي كردن��د، اما اكنون 
ك��ه 45 ه��زار و 500 توم��ان ارزش واقعي خود 
را از دس��ت داده، مقاوم��ت كمت��ري در مقاب��ل 
حذف يارانه ها وج��ود داد. دكت��ر ابراهيم رزاقي 
اقتص��اددان معتقد اس��ت كه دول��ت و مجلس 
زمان مناس��بي را براي حذف ياران��ه پردرآمدها 
انتخاب كردند؛ چراكه با اين اقدام هم بخش��ي از 
كس��ري بودجه دولت تأمين مي شود و هم اينكه 
45 ه��زار و 500 توم��ان ب��راي پر درآمد ها پولي 
نيس��ت. وي مي گويد: »البته به ش��رطي كه اين 
پول در مناطق محروم هزينه شود، نه در حساب 
بانكي آقايان در خارج از كش��ورپس انداز شود.« 
با حذف ياران��ه نقدي 400 هزار نف��ر در مهرماه،  
آمار حذف ش��دگان به يک ميليون نفر رس��يد و 
حسين ميرزايی، سخنگوي ستاد حذف يارانه ها 
در گفت وگو با رسانه ملي از شناسايي كامل اقشار 
غيرنيازمند خب��ر می دهد و می افزاي��د: »بر اين 
اساس آمادگي داريم يارانه دهک هاي غيرنيازمند 

را به صورت ميليوني حذف كنيم.« 
ميرزاي��ي تصريح می كن��د: »از بين اف��رادي كه 
اعت��راض خ��ود را ثبت كردن��د، پس از بررس��ي  
مش��خص ش��د كه داليل ۸0 درصد از معترضان 
به قط��ع يارانه نقدي قانع كننده نيس��ت و حدود 
۲0 درصد اين افراد نيز داليلي مانند ورشكستگي، 
بيماري و بيماري صعب الع��اج و... را براي برقرار 
ماندن يارانه نقدي خانوارشان اعام كردند؛ البته 
داليل اين افراد بايد راس��تي آزمايي ش��ود تا در 
صورت استحقاق دريافت يارانه نقدي، حقي از آنها 

تضييع نشود.« 
وي با اشاره به آخرين جزئيات حذف يارانه نقدي 
در مهر ماه تأكيد مي كند: »با احتساب 400 هزار 
نفر حذف شده از جمع يارانه بگيران در ماه جاري 
مجموعاً بيش از يک ميلي��ون نفر از صف دريافت 
يارانه نقدي كنار گذاشته  شده اند. در شهريور ماه 
نيز نزديک به 700 هزار نفر از جمع يارانه بگيران 
كنار رفته بودند، اما روند رس��يدگي به اعتراضات 

همچنان ادامه دارد.« 
ميرزايي با بيان اينك��ه 100 هزار و 1۸۸ خانوار يا 
نزديک به 400 هزار نفر در مرحله پرداخت يارانه 
نقدي مهر ماه از ص��ف يارانه بگيران كنار رفته اند، 
مي گوي��د: »اين افراد براس��اس همان ش��رايط و 
ش��اخص هاي قبلي يعني دارايي، درآمد و هزينه 
مورد بررس��ي و شناس��ايي قرار گرفتند و تا روز 
سه شنبه پيامک قطع يارانه نقدي براي آنها ارسال 

خواهد شد.« 
پراكندگ��ي جغرافياي��ي  وي در خص��وص 
حذف شدگان از صف دريافت يارانه نقدي مي افزايد: 
»3۸/5 درص��د حذف ش��دگان از ص��ف دريافت 
يارانه نقدي از اس��تان تهران بوده اند. استان هاي 
اصفه��ان ب��ا ۸/۲ درصد، ف��ارس ب��ا 7/5 درصد، 
خراس��ان رضوي 6/9 درصد و اس��تان مازندران 
با 4/4 درصد در رده هاي بعدي داراي بيش��ترين 
جمعيت حذف شدگان از دريافت يارانه نقدي قرار 
گرفته اند.« در واقع 65درصد حذف شدگان يارانه 

از اين پنج استان برخوردار هستند.
ميرزاي��ی با بيان اينك��ه تا االن فق��ط 9 درصد از 
كل جمعيتي كه حذف ش��دند، اعتراض داشته و 
اعتراضشان را ثبت كرده اند، اظهار داشت: »برخي 
از افرادي كه يارانه آنها در ش��هريورماه قطع شده 
در فهرس��تي كه از س��وي وزارت كار به سازمان 
هدفمندي اعام ش��ده قرار نداش��تند و مشمول 

حذف يارانه نبودند، بلكه يارانه آنها به اشتباه قطع 
شده كه پيگير رفع مشكل اين افراد هستيم.« 

  استاد اقتصاد: 45 هزار و 500 تومان براي 
پردرآمد ها پولي نيست

صاحبنظران و كارشناسان اقتصادي كه سال هاست 
نسبت به پرداخت يارانه نقدي به تمام اقشار جامعه 
به ويژه پردرآمدها اعتراض داش��تند، با اين اقدام 
دولت ابراز رضاي��ت كرده و معتقدن��د كه حذف 
يارانه هاي پر درآمد ها اتفاق  مثبتي اس��ت و بايد 
در سال هاي گذشته اتفاق مي افتاد كه متأسفانه 
دولت ها براي جلب نظر مردم و كاهش نارضايتي از 

حذف يارانه ثروتمندان خودداري كردند. 
مه��دی تقوی، اس��تاد اقتص��اد دانش��گاه عامه 
طباطبايي در گفت وگو با پاترسينه مي گويد: »چند 
سال پيش گروهي از مردم كه به هر حال دستشان 
به دهان ش��ان مي رس��يد در اقدام��ي قابل توجه 
داوطلبانه از گرفتن يارانه ها انصراف دادند تا بلكه 

پولي كه براي آنها مهم نب��ود، صرف امور عمومي 
ش��ود. معلوم اس��ت 45 هزار و 500 تومان براي 
قشري كه درآمد زيادي دارند، واقعاً ارزشي ندارد 
و به همين دليل، دليلي ندارد دولت به همه يارانه 

پرداخت كند.« 
تقوي مي افزايد: »با توجه به مالياتي كه قشر هاي 
مختل��ف پرداخت مي كنن��د، دولت ب��ه راحتي 
مي تواند افرادي را كه ب��ه يارانه احتياجي ندارند، 
تشخيص بدهد و به جاي اينكه به آنها ماهانه 45 
هزار و 500 تومان پرداخت كند، جمع اين مبلغ را 
كه مبلغ قابل توجهي هم خواهد شد، صرف تجهيز 
بيمارستان هاي دولتي، س��اختن ساختمان هاي 
دانش��گاه ها و همچنين راه اندازي بيمارستان در 

مناطق محروم و روستا ها كند.« 
وی در پاسخ به اين سؤال كه »پر درآمد ها مي توانند 
به قطع يارانه شان اعتراض كنند يا نه« مي گويد: 
»نه، نمي توانند هي��چ اعتراضي كنند. اساس��اً از 
همان اول بايد فقط به كم درآمد ها يارانه مي دادند 
تا از اين طريق بودجه اي براي رفع نياز قش��ر هاي 
ضعيف باشد. كسي كه خودش مي داند 45 هزار و 
500 تومان بخش كمي از هزينه روزانه اش است، 
چطور مي تواند ادعا كند كه حتم��اً بايد از دولت 

يارانه بگيرد.« 
اين اس��تاد اقتصاد دانش��گاه در ادامه می افزايد: 
»پرداخت يارانه به همه مردم، اساس��اً تصميمي 
غلط بود كه دول��ت قبل اجرايي ك��رد. البته اين 
امكان كه آقاي روحان��ي بخواهد تصميم به قطع 
يارانه ها بگي��رد، چون بار روان��ي خاصي را در پي 
خواهد داشت و كل اقش��ار مختلف مردم آمادگي 
چنين مس��ئله اي را ندارند، فقط كافي اس��ت كه 
قطع يارانه پر درآمد ها جدي گرفته شود تا بتوانند 
مبلغ جمع  شده را از اين تصميم در مناطق محروم 

هزينه كنند.« 
  تحليلگر اقتصادی: هزينه هاي اضافي از 

چرخه مالي حذف شوند 
بهمن آرمان،  تحليلگر اقتص��ادي با گفتن اينكه 
»در هيچ جاي دني��ا، يارانه نقدي ب��ه همه افراد 
جامعه اع��م از غن��ي و فقير، به صورت يكس��ان 
پرداخت نمي شود«، مي گويد: »با توجه به اينكه 
كشور تحت تأثير تحريم و يكسري ديگر از عوامل 
فش��ار هاي اقتصادي زي��ادي را تجرب��ه مي كند، 
طبيعي است دولت تاش كند تا هزينه هاي اضافي 

از چرخه مالي حذف شوند.« 
وی مي افزايد: »تصميم دول��ت براي حذف يارانه 
ثروتمندان تصميمي است كه حتماً تبعات مثبت 
چشمگيري خواهد داشت. اساساً يارانه همانطور 
كه از اس��مش مش��خص اس��ت، به معناي ياري 
رساندن است و دقيقاً به همين دليل تأكيد مي شود 
كه مش��مول آنهايي كه وضع مال��ي خوبي دارند، 

نمي شود.« 
وي مي گويد: »البته دولت بايد در روند حذف يارانه 
مرفهين حتماً روشي منطقي را در نظر بگيرد. به 
اين معني كه براي شناسايي افراد راه هاي قانوني 
طي ش��ود كه يكي از آنها مي تواند بررسي مبلغي 
اس��ت كه تحت عنوان ماليات پرداخت مي كنند. 
ايران فقط تهران و شهرهايي، چون شيراز، تبريز يا 
اصفهان نيست و شهر هاي زيادي مشكات دارند 
كه مي توان از مبلغ حاصل از كسر يارانه پر درآمد ها 

به آنها سر و سامان داد.« 
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65درصد حذف شدگان یارانه از 5 استان برخوردار هستند

دول�ت و مجل�س زم�ان 
مناس�بي را ب�راي ح�ذف 
ياران�ه پردرآمدها انتخاب 
کردند؛ چراک�ه با اين اقدام 
هم بخشي از کسري بودجه 
دولت تأمين مي ش�ود و هم 
اينكه 45 هزار و 500 تومان 
ب�راي پر درآمد ه�ا پول�ي 
نيس�ت. البته به شرطي که 
اين پول در مناطق محروم 
هزينه ش�ود، نه در حساب 
بانك�ي آقايان در خ�ارج از 
کش�ور پس ان�داز ش�ود

 کارشناسان: پردرآمدها اجازه اعتراض به حذف يارانه نقدي شان را ندارند
 البته به شرطي که اين پول در مناطق محروم هزينه شود

  گزارش  یک

 عرضه گوشت هاي وارداتي 
در حال انقضاي تاریخ مصرف با دستور تنظيم بازار 
بر اس�اس مصوب�ه کارگ�روه تنظي�م ب�ازار گوش�ت هاي منجم�د 
برزيل�ي در ح�ال انقض�اي تاري�خ مص�رف ش�رکت پش�تيباني 
مي ش�ود.  توزي�ع  ب�ازار  در  خصوص�ي،  بخ�ش  و  دام  ام�ور 
به گزارش تس��نيم كارگروه تنظيم بازار در جلس��ه اخير خود به موضوع 
ذخاير راهبردي گوشت گوساله وارداتي شركت پشتيباني امور دام و بخش 
خصوصي ورود كرد و با توجه به در حال اتمام بودم تاريخ مصرف، دستور 

توزيع آنها را در بازار صادر كرد. 
عباس قبادي، دبير كارگروه تنظيم بازار مصوبه توزيع گوشت هاي منجمد 
گوساله وارداتي در بازار با توجه به محدوديت تاريخ مصرف آنها را اعام كرد. 
متن اين مصوبه به شرح زير است.  با توجه به محدوديت زماني انقضاي تاريخ 
مصرف بخشي از گوشت هاي منجمد شركت پشتيباني امور دام مربوط به 
ذخاير راهبردي و و محموله هاي بخش خصوصي و ضرورت مديريت منابع 
ارزي و محوله هاي وارداتي به گونه اي كه از بروز زيان مضاعف و عرضه بيش 
از نياز در اين مقطع و بروز كمبود در ماه هاي پاياني سال جلوگيري گردد، 
مقرر گرديد سازمان دامپزشكي كشور خروج محموله هاي گوشت منجمد 
برزيلي براي عرضه در بازار را منوط به مجوز ش��ركت پشتيباني امور دام 
نمايد.  در اين مصوبه كارگروه تنظيم بازار همچنين تبصره اي نيز آمده است 
كه شركت پشتيباني امور دام مكلف است مجوز عرضه را بر اساس اولويت 

تاريخ توليد صادر نمايد. 

شكایت گندمكاران به دیوان عدالت اداري 
درحالي ک�ه س�خنگوي دول�ت قيم�ت فعل�ي گن�دم را مناس�ب 
دانس�ت، اما گندم�كاران همچن�ان قيم�ت اعام�ي را نمي پذيرند 
و مي خواهن�د اي�ن ب�ار ب�ه دي�وان عدال�ت اداري ش�كايت کنند. 
در حالي كه بسياري از كارشناسان، مسئوالن بخش خصوصي و كشاورزان 
اميدوار بودند كه دولت امسال نيز مانند سال گذشته در نرخ اعامي براي 
گندم، تجديدنظ��ر كند، چندي قب��ل علي ربيعي، س��خنگوي دولت در 
جمع خبرنگاران درباره اينكه كش��اورزان از قيمت اعام شده براي گندم 
ناراضي هستند، گفت: دولت براي تعيين نرخ خريد آن، به كل جامعه نگاه 
مي كند.  در همين زمينه، عطااهلل هاش��مي، رئيس بنياد ملي گندمكاران 
ايران در گفت وگو با مهر اظهار داشت: آقاي ربيعي نظرات دولت را مطرح 
مي كند كه ما با آن مخالف هستيم. دولت مي خواهد حقوق مصرف كننده 
را از جيب كشاورز بردارد كه اين درست نيس��ت.  وي با تأكيد بر اينكه از 
نظر ما قيمت گندم نبايد كمتر از ۲ هزار و 500 تومان باش��د، اضافه كرد: 
ما به سازمان بازرسي كل كشور شكايت كرده ايم و آنها بسيار سريع به اين 
جريان رسيدگي كردند.  هاشمي تصريح كرد: ما انتظار نداشتيم كه سازمان 
بازرسي كل كشور به اين زودي به شكايت گندمكاران رسيدگي كند، اما 
خوشبختانه اين اتفاق افتاده است.  وي با بيان اينكه بنياد ملي گندمكاران از 
دولت به ديوان عدالت اداري شكايت مي كند، اضافه كرد: نمايندگان مجلس 
و اعضاي كميسيون كش��اورزي نيز با ما همراهي كرده اند و چندين بار به 
دولت اخطار داده اند، ضمن اينكه ما از كميس��يون كشاورزي درخواست 
برگزاري نشست مشترك كرده ايم.  هاشمي با اشاره به اينكه اين نشست 
مشترك  امروز برگزار مي ش��ود، ادامه داد: اميدواريم نمايندگان بيشتر به 
دولت فشار بياورند، بلكه آنها را مجبور به اجراي درست قانون كنند.  وي 
با بيان اينكه سطح زيركش��ت گندم نسبت به سال گذشته كاهش زيادي 
داشته است، گفت: دولت بايد حداكثر تا 15 روز آينده درباره قيمت گندم 
تجديدنظر و آن را اصاح كند، در غير اين صورت س��طح زير كشت گندم 
نزديک به ۲0 درصد افت مي كند و با توجه به اينكه امسال نيز خريد گندم 
با چالش هاي زيادي همراه بود سال آينده دولت نخواهد توانست حتي ۸ 

ميليون تن گندم را از كشاورزان خريداري كند. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شرکت 

8899573لولهوماشينسازيايران
76538گروهداروييبركت

7875375نيروترانس
214721022لنتترمزايران

14107671صنايعجوشكابيزد
13858659نوردوقطعاتفوالدي

2839135توريستيورفاهيآبادگرانايران
4206200بانكاقتصادنوين
11167531سيماناصفهان

5448259صنايعكاغذسازيكاوه
14578693موتوژن

9985474قندنيشابور
13321632فوالداميركبيركاشان

8436400بهنوشايران
282951341سازهپويش

4727223شيميداروئيداروپخش
10931514پارسدارو

8252388شيرپاستوريزهپگاهخراسان
267001255پارسخزر

385601805معدنيامالحايران
7991374گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

9516445پاكسان
5503257تايدواترخاورميانه
11397532سيمانآرتااردبيل

4974232سرمايهگذاريصنعتنفت
7641356داروسازياسوه

21400994قنداصفهان
404951869سيمانبهبهان

7964367شهدايران
2454113چرخشگر

8818406مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر
12375569داروسازيفارابي

10658490ذغالسنگنگينطبس
8659398كشتوصنعتپياذر

3108142بيمهدانا
3593164داروسازيزاگرسفارمدپارس

231481056صنايعشيمياييسينا
7313332افست

12637573مليكشتوصنعتودامپروريپارس
9676438ايرانتاير

212496سرمايهگذاريبوعلي
3078139داروسازيزهراوي

4171188پارسمينو
7107320قندلرستان

8380376گلتاش
498252235پتروشيميخارك

5153231سرمايهگذاريساختمانايران
223521001گلوكوزان

3954176مهندسينصيرماشين
126056ليزينگايران
4933217شكرشاهرود

125255سرمايهگذاريمسكن
3490153ايراندارو

3687161سرمايهگذاريمليايران
4691204سرمايهگذاريپارستوشه

216494عمرانوتوسعهفارس
6542284سراميكهايصنعتياردكان

5020217داروسازيجابرابنحيان
9109393پارسالكتريك

4182180كارخانجاتتوليديشيشهرازي
223496كمكفنرايندامين
2359101سيمانكردستان
3092132داروييلقمان

6755288البرزدارو
5727244سبحاندارو
5086216مارگارين

7166303ريختهگريتراكتورسازيايران
448981895معدنيدماوند

187177فيبرايران
192079بانككارآفرين

204684گروهداروييبركت
12173498كارخانجاتقندقزوين

9442386سرمايهگذاريداروييتامين
2833115سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

3527143لبنياتكالبر
3903157حملونقلپتروشيمي)سهاميعام(

8951360بورساوراقبهادارتهران
11793474نيروكلر

5135205صنعتيبهشهر
2782111ماشينسازينيرومحركه

181172سرمايهگذاريصنعتومعدن
9272365گروهصنعتيسپاهان

6303248سيمانخوزستان
226389سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ

4703179سيمانغرب
5129195كيميدارو

14417541گروهصنعتيبوتان
12828480داروسازياكسير

197273گروهصنايعبهشهرايران
9419347كاشيپارس

5948219كنترلخوردگيتكينكو
9336336پشمشيشهايران

6417230كشاورزيودامپرويمگسال
6090216كويرتاير

4451157داروسازيامين
4503157شيشههمدان

4913171سامانگستراصفهان
453921574دشتمرغاب
8955310قندمرودشت

13507464بورسكااليايران
105836نوسازيوساختمانتهران

15086511آبسال
4606156پمپسازيايران

19672666الميران
201068بيمهآسيا

131544سرمايهگذاريشاهد
17304578صنايعخاكچينيايران

3118104داروسازيكوثر
126742بينالملليتوسعهساختمان

159953فنرسازيزر
329961093البراتوارداروسازيدكترعبيدي

221173لبنياتپاك
8308272فروسيليسايران

157751سرمايهگذاريبهمن

آگهی فراخوان مناقصه  عمومی

       اداره کل پشتیبانی و خدمات عمومی 

نوبت سوم

(setadiran.ir)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه شماره فراخوانموضوع مناقصهردیف
(ریال)

لذا از کلیه تامین کنندگان واجد شرایط که داراى گواهینامه صالحیت قانونى در زمینه تامین خدمات موضوع آگهى مى باشند، 
جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید.

(iets.mporg.ir)

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی

1. نام کارفرما: اداره کل راه و شهرسازي سیستان و بلوچستان 
2. شرح مختصر و کلی موضوع: 

ف
شماره مناقصه درردی

موضوعسامانه ستاد
مبلغ برآورد کار 
(میلیون ریال)

مبلغ تضمین شرکت در 
فرایند ارجاع کار (ریال)

 مدت اجرا 
(10 ماه)

3. کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد ارزیابی کیفی تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاي الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
4. تاریخ انتشار اسناد ارزیابی کیفی در سامانه ستاد: روز دوشنبه مورخه 1398/7/29

5. مهلت زمانی دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد: صبج روز دوشنبه مورخه 1398/8/4
6. الزم به ذکر است کلیه شرکت  کنندگان در ارزیابی کیفی عالوه برارسال مدارك به صورت الکترونیکی در سامانه 
ستاد، اسناد استعالم کامل شده را به صورت مجلد شده، حداکثر تا پایان وقت اداري مورخه 1398/8/19 به دبیرخانه 
اداره کل راه و شهرسازي سیستان و بلوچستان به آدرس: زاهدان، میدان شهدا، دبیرخانه اداره کل تحویل داده و 

رسید دریافت نمایند.
7. مبلغ کارکرد از محل اعتبارات طرح هاي عمرانی به صورت اسناد خزانه اسالمی قابل پرداخت می باشد.

8. شماره تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت درسامانه 021-41934
9. اطالعات این مناقصه در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات نیز ثبت می گردد.

اداره کل راه و شهرسازي سیستان و بلوچستان

م الف: 575/ شناسه آگهی: 635579 نوبت اول

سازمان آگهي هاي  روزنامه جوان
تلفني آگهي مي پذيرد

88341654


