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برگشت پول بلیت  در صورت ابطال پروازهای نوروزی از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا   مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی گفت:  اگر  مسافری درخواست کنسلی بلیت 
پرواز نوروزِی خود را داشته باشد، طبق مقررات مشمول جریمه کنسلی می شود و مبلغی بابت کنسلی بسته به مدت زمان مانده به پرواز از کل پول بلیت، کسر و مابقی به مسافر برگردانده  می شود. اما اگر شرایط 

شیوع ویروس کرونا به نحوی باشد که  ستاد ملی مقابله با کرونا ابالغ کند سفر در ایام نوروز ممنوع است، پول بلیت مسافران به صورت کامل به آن ها برگشت داده می شود.

i n f o @ q u d s o n l i n e . i r

 2 یارانه تا پایان سال 
واریز می شود

دو  ماه،  اسفند  از  باقیمانده  دو هفته  در 
ــز مــی شــود.  یــارانــه بــه حــســاب مـــردم واریـ
ــه  ــاران ــزارش اقــتــصــاد نـــیـــوز، یــکــی ی ــ بـــه گـ
به حساب  اسفند  ســوم  هفته  که  نقدی 
سرپرستان خانوار واریز می شود و دیگری 
آن  واریــز  موعد  که  کرونا  یارانه معیشتی 
هفته چهارم اسفند ماه است. جمعیت 
یارانه بگیران نقدی ۷۸ میلیون نفر و مبلغ 
این یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است. ۳۴ 
یارانه  دریافت  مشمول  نیز  نفر  میلیون 
کرونا هستند. مبلغ این یارانه برای افراد 
و  تومان  هــزار   ۱۲۰ نهادها  پوشش  تحت 
برای ۲۵ میلیون نفر دیگر ۱۰۰ هزار تومان 

است.

 تسهیل صدور مجوز
 وکاهش انحصار با تصویب 

طرح اصالح اصل ۴۴
مجلس  اقتصادی  کمیسیون  نایب رئیس 
گفت: تصویب کلیات طرح اصالح اصل ۴۴ 
قانون اساسی تنها یک گام در مسیر تسهیل 
صدور مجوز و کاهش انحصار و افزایش رقابت 
است. به گزارش تسنیم، احسان خاندوزی 
 بــا اشـــاره بــه تصویب کلیات طــرح اصــالح 
اصل ۴۴ افزود: این موضوع در مجلس دهم 
شروع شد و حاال در مجلس یازدهم هم طرح 
دیگری برای خاتمه دادن به مشکل انحصاری 
بــودن مجوز های سردفترداری تهیه شد که 
کلیات آن تصویب شده است و امیدواریم در 

سال ۱۴۰۰ این طرح نهایی شود.

خبر خوب

مدرسه اقتصاد

اقتصاد در شبکه های اجتماعی

 شنبه 16 اسفند 1399 22 رجب 1442 6 مارس 2021  سال سی و چهارم  شماره 9482 

مرغ رانتی!
ابراهیم علیزاده، سردبیر تجارت نیوز، با اشاره به نقل قول 
یک فروشنده مرغ که گفته بود چطور ممکن است یک 
مغازه ۲۰ تن مرغ دولتی تحویل می گیرد و کل یک شهر 
بود،  و خودرو کم  تن، نوشت: دالر۴هزارو۲۰۰تومانی   ۵
مرغ را هم ابزار توزیع رانت کرده اند. مرغ دولتی کیلویی 

حداقل ۱۰هزار تومان ارزان تر از بازار است.

کمیسیون تلفیق مجلس مصوب کرد

 افزایش 25 درصدی حقوق ها در سال آینده

ش�رکت برق منطقه ای خراس�ان در نظردارد انجام عملیات " اصالح فونداس�یون خطوط انتقال و فوق توزیع" را از طریق 
برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار حائز شرایط  ذیل واگذار نماید.
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روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان

آگهیمناقصههایعمومییکمرحلهای
990/1016،990/1015،990/1014،990/1007)شمارههای2099001188000063،
2099001188000065،2099001188000066،2099001188000064درسامانهستاد(

شرکت مناقصه گذار: شرکت برق منطقه ای اصفهان

مبلغ تدوین شرکت در موضوع مناقصهشماره مناقصه
شرط ورودمناقصه )ریال(

990/1007

اجرای تأسیسات الکتریکی و مکانیکی خط کابلی 230 کیلوولت 
اسالم آباد- اقارب پرست )شامل سیستم اعالم حریق، پایش دما 
و رطوبت محیط، دوربین و شبکه مربوطه، پمپ های لجن کش، 
فن ها، تلفن، نصب و آب بندی درب منهول ها و اتاق های برق(«

3/200/000/000
گواهی صالحیت پیمانکاری حداقل رتبه 5 

نیرو از سازمان برنامه و بودجه

990/1014
تهیه و حمل مصالح و انجام عملیات ساختمانی مربوط به 
532/000/000مقاوم سازی و بهینه سازی پست 63/20 کیلوولت سمیرم

گواهی صالحیت پیمانکاری حداقل رتبه 5 
ابنیه از سازمان برنامه و بودجه

990/1015
اجرای عملیات ساختمانی و تأسیساتی احداث پست 62/20 

2/200/000/000کیلوولت دانشگاه کاشان
گواهی صالحیت پیمانکاری حداقل رتبه 5 

ابنیه از سازمان برنامه و بودجه

990/1016
اجرای عملیات ساختمانی و تأسیساتی احداث پست 63/20 

2/450/000/000کیلوولت رضوانشهر
گواهی صالحیت پیمانکاری حداقل رتبه 5 

ابنیه از سازمان برنامه و بودجه

نوع تضمین ش�رکت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر یا فیش واریز وجه نقد به شماره شبا IR 330100004101101430230298 نزد بانک مرکزی مطابق 
جدول فوق به نام شرکت برق منطقه ای اصفهان

نحوه دریافت و تحویل اسناد: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا مبادله قرارداد با مراجعه به »سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )س�تاد(« به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. تماس با کارفرما در صورت لزوم در س�اعات اداری روزهای کاری با ش�ماره 

)021 -36277687
مهلت دریافت اسناد: از ساعت 10/00 صبح روز دوشنبه مورخ 1399/12/11 لغایت ساعت 16/00 روز چهارشنبه مورخ 1399/12/19

جلس�ه توجیهی و بازدید از مناقصات فوق با حضور نمایندگان مجاز ش�رکت ها به ش�رح ذیل الزامی بوده و عدم حضور به منزله انصراف از ش�رکت 
در مناقصه می باشد.

توضیحاتساعتتاریخمحل برگزاری جلسهمناقصه

سالن جلسات ساختمان معاونت طرح و 990/1007
توسعه شرکت برق منطقه ای اصفهان

10صبح1399/12/27

کلیه مناقصه گران بایستی نسبت به ارسال کپی 
اساسنامه، آگهی تغییرات شرکت، مدارک شناسایی 

اعضای هیئت مدیره. همچنین معرفی و ارسال مدارک 
شناسایی نمایندگان خود تا 1399/12/20 اقدام نمایند. 
تلفن جهت هماهنگی: 09133250970 آقای شکیبافر

990/1014
ابتدای جاده سمیرم، یاسوج پست 

10صبح63/201399/12/24 کیلوولت سمیرم
تلفن جهت هماهنگی: 36643424- 021 )داخلی 127(، 

خانم بهرامی

990/1015
کاشان قطب راوندی شهرک صنعتی کاشان

1399/12/23
تلفن جهت هماهنگی: 09132158813، آقای اسدالهیان10صبح

990/1016
نجف آباد شهرک صنعتی رضوانشهر 

تلفن جهت هماهنگی: 09133158812، آقای اسدالهیان10صبح1399/12/24ابتدای ورودی اول

مهلت و محل تحویل پاکات: نس�خه الکترونیکی کلیه مدارک و مس�تندات؛ بایس�تی حداکثر تا س�اعت 14/00 روز دوش�نبه مورخ 1400/01/23 در 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( بارگذاری و نسخه فیزیکی )شامل ضمانتنامه و یک حلقه CD( آن نیز در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، 

خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه ای اصفهان تحویل گردد.
زمان و محل بازگش�ایی پاکات مناقصه: س�اعت 10/00 صبح روز سه ش�نبه مورخ 1400/01/24- سالن کمیس�یون معامالت ساختمان معاونت مالی و 

پشتیبانی شرکت برق منطقه ای اصفهان
http://iets.mporg.ir      www.tavanir.ir    www.erec.co.ir  www.setatiran.ir ضمنًا می توانید این آگهی را در سایت های اینترنتی مشاهده کنید

شناسه آگهی 1102356

آگهی مزايده عمومی شماره 1400/3074

         شرکتایرانخودروخراسان در نظر دارد اقالم ضایعاتی خود شامل انواع بشکه ،
 گالن ، کارتن ، چوب ، پالستیک ، زباله خشک ، آهن آالت و تینر را از طریق مزایده عمومی به صورت 

قرارداد یک ساله به فروش برساند.
تبصره 1 : متقاضیان محترم مختار هستند در هر یک از موضوعاتي که در زمینه فعالیت ایشان میباشد ، شرکت نمایند.

تبصره 2 : مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 10٪ قیمت پیشنهادي مي باشد.
متقاضیان محترم مي توانند جهت بازدید ، دریافت ، تکمیل و تحویل اسناد مزایده از تاریخ  1399/12/16  تا  تاریخ 1399/12/20

 به شرح ذیل اقدام نمایند:
1- نحوه دریافت اسناد مزایده: بصورت حضوري از واحد بازرگاني ایران خودرو خراسان در روزهاي کاري از ساعت8 الي15 

و یا از طریق سایت اینترنتی www.ikkco.ir  و یا تماس با شماره هاي تلفن)33563050-051 ( و
 )9-33563501-051 داخلي )4021((  

2- محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه : شرکت ایران خودرو خراسان ، کیلومتر 55 جاده مشهد-نیشابور دبیرخانه 
کمیسیون معامالت در روزهاي کاري از ساعت8 الي 15 

)شرکت ایران خودروخراسان در رد یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است(
)هزینه درج آگهي روزنامه و کارشناسي بر عهده برنده مزایده است(
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ارتباطات و امور بین الملل
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شرکت باغداری و زراعت مشهد در نظر دارد عملیات حجمی کاشت، داشت و برداشت و حفاظت واحدهای خود را در مناطق چناران 
توانند  می  شرایط  واجدین  نماید.  واگذار  پیمانکاری  مناقصه  به  وحدت(   ( قوچان  و  ایثار(  مجتمع   ( فریمان  ظفر(،  استقالل،   (
درخواست کتبی خود را با ذکر قیمت حداکثر تا روز یکشنبه مورخ 1399/12/24 به دفتر شرکت واقع در مشهد، بلوار دانشجو، 
نبش دانشجو 15، ساختمان آراکس، طبقه سوم، واحد 303 تحویل نمایند. جلسه مناقصه راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 

1399/12/24 در محل دفتر شرکت برگزار می گردد.
حضور متقاضی در جلسه و ارائه چک سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 300 میلیون ریال و فرم تکمیل شده شرایط مناقصه الزامی می باشد. 
و 38661593 - 38662160 های  تلفن  شماره  با  یا  و  مراجعه  شرکت  دفتر  به  توانند  می  بیشتر  اطالعات  کسب  برای 

09151503303 تماس حاصل نمایند.
 ضمنا جهت شرکت در مناقصه داشتن تائیدیه صالحیت نیروی انسانی و تائیدیه صالحیت ایمنی پیمانکاری از اداره تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی الزامی می باشد.

آگهیمناقصهعمومیپیمانکاریعملیاتهایباغی،زراعی،گلخانهای
وحفاظتبصورتحجمی)نوبتدوم(

شرکتباغداریوزراعتمشهد

ش�هرداری کاش�مر در نظر دارد موارد زیر را از طریق مزایده و 
مناقصه کتبی واگذار نماید.

1- مناقصه وصول عوارض نوسازی
2- مناقصه نگهداری و آبیاری پارک جنگلی سیدمرتضی

3- مناقصه وصول عوارض خودرو
4- مزایده دو واحد تجاری مجتمع بولوار جانبازان

5- مزایده فروش چوبهای خشک )تجدید(
6- مزایده فروش دربهای آلومینیوم مستعمل )تجدید(

7-مزایده سالن گاری پارک بانوان واقع در بلوار جانبازان
شرایط مزایده:

1- دریاف�ت اس�ناد: از مورخ�ه 99/12/17 لغای�ت پایان وقت 
اداری 99/12/26 می باشد.

2- سپرده ش�رکت در مزایده: حداقل 5 % قیمت کل پایه اجاره 
سالیانه می باشد.

3- هزینه انتشار آگهی برعهده برنده مزایده است.
4- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

5- قیمت پایه اجاره در اسناد مندرج است.
6- بازگش�ایی پ�اکات: س�اعت 18 عص�ر روز 4 ش�نبه مورخ�ه 

99/12/27
7- مح�ل دریاف�ت اس�ناد مزای�ده و کس�ب اطالع�ات بیش�تر، 
تم�اس: تلف�ن  ب�ا  قرارداده�ای ش�هرداری  و  ام�ور حقوق�ی 

 4-55227701-55229899 می باشد.
8- باقی شرایط در اسناد مزایده مندرج است.

آگهیمزایدهومناقصه-نوبتدوم
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روابط عمومی شهردای کاشمر
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نوسان  قیمت خودرو در هفته اخیر

سمند
ابتدا: 189/000/000

انتها: 186/000/000
درصد تغییر: 1/59- درصد

LXXU7

پژو 206 تیپ 2
ابتدا: 198/000/000

انتها: 193/000/000
درصد تغییر: 2/53- درصد

پژو پارس سال
ابتدا: 214/000/000

انتها: 213/000/000
درصد تغییر: 0/47- درصد

پژو
ابتدا: 189/000/000

انتها: 187/000/000
درصد تغییر: 1/06- درصد

GLX405

رنو پارس تندر
ابتدا: 323/000/000

انتها: 330/000/000
درصد تغییر: 2/17 درصد

مزدا 3 تیپ 4
ابتدا: 900/000/000

انتها: 900/000/000
درصد تغییر: 0درصد

منابع طبیعی،  هفته  با  همزمان  پناهی   مهدی   
کشاورزی  و  محیط  زیست  دوگــانــه  به  پرداختن 
از  آمــار بیش  براساس  باشد.  قابل توجه  می تواند 
۸۳درصد سطح کشور ایران عرصه های منابع طبیعی 
است و مردم اعم از شهری و روستایی بیشترین 

تعامل با آن را دارند.
منابع طبیعی را می توان به دو دسته تجدیدناپذیر 
و تجدیدپذیر تقسیم کرد که منابع دسته دوم را 
می توان با اعمال مدیریت های مناسب و آینده نگرانه 
مورد بهره برداری قرار داد تا هم از این منابع استفاده 
کــوتــاه و میان مدت  بــه چرخه  شــده باشد و هــم 

تجدیدشان، آسیبی وارد نکرد.
منابع طبیعی  حفظ  نگاه  تــرویــج  تصور  بــرخــالف 
موجب شــده از بــهــره بــرداری درســت و بــا برنامه 
از منابع طبیعی غفلت شود و این مسئله روند 
تخریب منابع طبیعی را شدت داده است. عالوه بر 
این، به بهانه حفظ منابع طبیعی و محیط  زیست، 
کشاورزی تضعیف  شده و امنیت غذایی کشور در 

معرض خطر قرار گرفته است.
در واقــع رهــا بـــودن، نبود قــانــون گــذاری مناسب و 
هدایت نکردن درست بهره برداران به استفاده پایدار 
از منابع طبیعی منجر به بهره برداری مخرب شده 

است.
حضور همکارانه مــردم از طریق واگــذاری صحیح 
عرصه ها در مدیریت منابع طبیعی نقش مهمی 
در جلوگیری از تخریب دارد. یکی از این حوزه ها 

می تواند واگذاری عرصه های طبیعی تولید علوفه به  
صورت طرح های مدون علمی باشد که ضمن تأمین 
معیشت روستانشینان، وضعیت نهاده های دامی را 

نیز بهبود می بخشد.
در  برخی محاسبات نشان می دهد ظرفیت چرا 
مراتع و بیابان های کشور حدود ۷۵میلیون واحد 
دامی در هفت ماه است. این موضوع در حالی رخ 
می دهد که در حال حاضر کمتر از ۳۰ میلیون واحد 
دامی مبتنی بر مرتع در کشور وجود دارد. از منظر 
دیگر می توان گفت با بهره  برداری صحیح از مراتع 
کشور می توان بخش قابل قبولی از واردات خوراک 
دام به کشور را کاهش داد و همچنین با آزادسازی 
ظرفیت زراعی کشت خوراک دام از اراضی باکیفیت 
کشور برای تولید غذای انسانی بهره  برد و نیاز به 

واردات غذای انسانی را نیز کاهش داد.
برای رسیدن به این اهداف به  طور خالصه می توان 
که در جای خود  داد  پیشنهاد  را  زیر  راهکارهای 
نیاز به توضیح بیشتر دارد. ۱- همکاری بهره برداران 
ــهــاد   روســـتـــایـــی و تــشــکــیــل تــشــکــل هــای مــردم ن
۲- بهره گیری از دانش بومی توأم با آموزش بهره برداران 
۳- ترویج واگذاری مدیریت عرصه های منابع طبیعی 
دانش  اهــل  و  ریش سفیدی  ویژگی  با  جوامع   به 
۴- مطالبه اصالح قوانین واگــذاری منابع طبیعی و 
وضع قوانین پیشگیرانه ۵- ترویج ایجاد سازوکار 

نظارت مردمی برای جلوگیری از بهره برداری مخرب
 6- وضع قانون برای احیای مراتع توسط بهره برداران

چگونه می توان هم کشاورزی کرد و هم محیط  زیست را حفظ کرد؟

 6 راهکار برای
 صیانت پایدار از منابع طبیعی

رابطه نقدینگی با گرانی و بیکاری چیست؟
کشور  نقدینگی  آمـــار،  آخــریــن  در 
میلیارد  و ۱۳۰هـــزار  از ۳هـــزار  بیش 
نقد  پول  تومان شده است. مفهوم 
حال  در  کــه  پولی  اســت،  مشخص 
حاضر برای مبادله در دسترس است 
و می توان برای خرید کاال و خدمات 
نقدینگی  امــا  کــرد،  استفاده  آن  از 
واژه  این  به  نسبت  عام تر  مفهومی 
شامل  اقتصاد  در  نقدینگی  دارد. 

پول و شبه پول است. پول باالترین درجه نقدشوندگی را دارد، شما با پول 
به  سرعت می توانید هر آنچه را که آماده فروش است تهیه کنید. به عبارت 
خیلی ساده پول به اسکناس و هر گونه حساب بانکی که در هر زمان امکان 

برداشت تا ریال آخر از آن وجود داشته باشد، اطالق می  شود.
اما شبه پول چیست؟ هرگونه پولی که شما در بانک سپرده کرده اید، اما امکان 
برداشت از آن به زمان خاصی محدود شده، شبه پول است. برای مثال وقتی 
شما ۱۰میلیون پول نقد خود را تحت عنوان سپرده بلندمدت یکساله ذخیره 

می کنید، پول شما به مدت یک سال به شبه پول تبدیل می شود.
به تأثیر نقدینگی در اقتصاد بپردازیم. همواره در جامعه مقدار مشخصی 
کاال و خدمات وجود دارد که مقدار پول در دست مردم باید با آن متناسب 
باشد. اگر مقدار پول بیشتر از کاال و خدمات موجود باشد، مردم همان 
پول  طرفی  از  برعکس.  و  کــرده  خریداری  گران تر  باید  را  محصول  میزان 
زیاد تقاضای مردم برای خرید کاالها را افزایش می دهد و اگر محصوالت 
تولیدکنندگان داخلی به  اندازه کافی نباشد، راه را برای ورود کاالهای خارجی 
باز می کند که پیامد آن کاهش تولید داخلی و افزایش بیکاری است. این 
به  صورت  که  پول هایی  باشد،  ــورم زا  ت می تواند  که  نیست  نقد  پول  فقط 
شبه پول در حساب های بانکی ذخیره می شود نیز می تواند در قالب وام های 

پرداختی به مردم سریعاً به پول نقد تبدیل شود.
اما چطور می توان نقدینگی یا حجم پول در گردش جامعه را کنترل کرد. 
هر کاالیی در اقتصاد قیمتی دارد و قیمت پول نیز نرخ بهره آن است. برای 
مثال فرض کنید دولت می خواهد برای دو سال آینده حجم نقدینگی را 
کاهش دهد. اگر دولت نرخ بهره سپرده های بلند مدت دوساله را ۲۵درصد 
و نرخ بهره وام را ۳۰درصد تعیین کند، چه اتفاقی می افتد؟ از یک  طرف 
مردم تمایل دارند پول خود را تا دو سال آینده در بانک سپرده کنند و این 
یعنی حجم پول نقد که سرعت مبادله باالیی دارد در جامعه کم می شود. 
از طرفی وام گرفتن برای مردم مشکل می شود و با این نرخ باال تعداد افراد 
متقاضی وام نیز در جامعه کم می شود. به  این  ترتیب حجم پول کلی در 
جامعه کم شده و تقاضای مردم نسبت به قبل کاهش می یابد و قیمت ها 
کنترل می شوند. البته عوامل متعددی در کنترل نقدینگی دخالت دارند که 

در این مطلب معمول ترین روش آن ذکر شد.

با مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، 
در  تومان  ۱۰میلیون  از  کمتر  حقوق های 
سال آینده ۲۵درصد افزایش می یابد، اما 
حقوق های باالتر از این رقم ۲/۵میلیون 

تومان افزایش خواهد یافت.

احمد امیرآبادی فراهانی، عضو کمیسیون 
 تلفیق بــه فـــارس گــفــت: در ایـــن جلسه 
ــف( تبصره )۱۲( بررسی و  جــزء )۱( بند )ال
افزایش ۲۵ درصدی حقوق ها در سال آینده 
مصوب شد. وی افزود: سقف ۲ میلیون و 

۵۰۰هــزار تومانی برای افزایش حقوق ها در 
سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شد که براساس 
آن حقوق های باالی ۱۰میلیون تومان پس 
از  بیشتر  نباید  ــدی  ــ افــزایــش ۲۵درصـ از 

۲/۵میلیون تومان به آن ها اضافه شود.

وی گفت: به موجب مصوبه کمیسیون 
تلفیق، ۲۵ درصـــد افــزایــش مــشــروط به 
این است که میزان افزایش حقوق هیچ 
از ۲۵  ســال ۱۳99  بــه  نسبت  شخصی 

میلیون ریال بیشتر نشود. 


