
 بسته پیشنهادی 
رفع موانع تولید 

 به زودی 
اجرایی می شود

علیرضا فاطمی امینی 
وزیر صنعت، معدن و 
تجارت با بیان اینکه 
تمامی موارد بسته 

پیشنهادی رفع موانع 
تولید از دو هفته 

تا حداکثر سه ماه 
پس از ابالغ قابلیت 

اجرا دارد، افزود: 
پیش بینی می شود این 

بسته همچون بسته 
حمایت از صادرات 

مورد استقبال فعاالن 
اقتصادی قرار گرفته 

و در رونق فضای 
تولید کشور مؤثر 

باشد.

خبرخبر
خوبخوب

به دنبال دستور رئیس جمهور برای اصالح رفتار نظام 
بانکی با مردم، وزیر اقتصاد وعده داد در روزهای آینده 
با ابالغ به بانک های دولتی، آن ها مکلف خواهند شد 
وام هــای خُرد را بدون ضامن و وثیقه به مردم پرداخت 

کنند. 
به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی درباره حذف ضامن 

از تسهیالت خــرد بانکی گفت: در حــال حاضر اراده 
جدی برای پرداخت تسهیالت بر مبنای اعتبارسنجی 
بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وجود دارد و در روزهای 
آینده به بانک های دولتی تکلیف خواهد شد تا با اتکا 
به رتبه اعتبار افراد اعم از حقوق بگیران، بازنشستگان 
و کسانی که سوابق آن ها ثابت کند توانایی بازپرداخت 

اقساط را دارنــد، پرداخت تسهیالت را بــدون ضامن و 
وثیقه انجام دهند.

وی افزود: پس از اجرای این امر و آغاز آسیب شناسی ها، 
چند ماه بعد برای تسهیالت با نرخ های باالتر نیز نظام 
اعتبارسنجی و دریافت وام بدون ضامن و وثیقه اجرا 

خواهد شد.

مهدی پناهی   »اعــضــای 
کمیسیون تلفیق بودجه1401 
درخــصــوص تبصره یــک  بند 
ــذف ارز تــرجــیــحــی(  الـــف )حــ
نــظــرات مــتــفــاوتــی داشــتــنــد و 
ــتــوانــســتــنــد بـــه نــقــطــه نــظــر  ن
مــشــتــرکــی بــرســنــد بـــه هــمــیــن دلــیــل بــررســی 
ــان دیــگــری مــوکــول شــد«.  ــن تــبــصــره بــه زمــ ایـ
ایــن هــا گفته های سیدکاظم دلــخــوش، عضو 
کمیسیون تلفیق بــودجــه1401 اســت. از سوی 
دیگر کمیسیون تلفیق در نخستین مصوبات 
خــود دولــت را مکلف کــرده اســت ســال آینده، 
منابع ارزی از صــادرات نفت، گاز و... را با نرخ 
ــا هــمــان نـــرخ ارز بین بانکی بــفــروشــد.  ETS ی
به عبارت دیگر، اگــر همه منابع ارزی حاصل 
ــروش نــفــت، بــرخــالف بــودجــه امــســال، با  از فـ
ــرســد، دیــگــر خــبــری از  ــــروش ب ــه ف نـــرخ ETS ب
دالر 4200تومانی بــرای واردکنندگان کاالهای 
اساسی هم نخواهد بود. البته این مصوبه برای 
نهایی شدن، به رأی نمایندگان در صحن علنی 

مجلس نیاز دارد.
در گفت وگو با مهدی هاشم زاده، عضو اندیشکده 
سیاست گذاری ماهد به این پرسش پرداختیم که 
اگر ارز 4200 تومانی در بودجه ســال 1401 حذف 
نشود، چه اتفاقی برای درآمدها و هزینه های دولت 

رخ می دهد؟
هــاشــم زاده می گوید: اگــر قــرار باشد دولــت سال 
آیــنــده بـــرای تأمین کــاالهــای اســاســی ارز 4200 
اختصاص بدهد، حدود 18 تا 20میلیارد دالر ارز 
نیاز است. این در حالی است که دولت با فرض 
حذف این رقم و مابه التفاوت ارز 23هــزار تومان 
حــدود 370 هــزار میلیارد تومان به عنوان منبع 

درآمد نفت در بودجه تعیین کرده است.

 کاهش 500 هزار میلیارد تومانی  ◾
درآمدهای دولت

وی بابیان اینکه با حذف ارز4200 حدود 150هزار 
میلیارد تومان هم در بحث مربوط به درآمدهای 
مالیاتی و گمرکی درآمــد ایجاد مــی شــود، ادامــه 
می دهد: سرجمع تفاوت در منابع بین ارز4200 
و ارز بـــازار آزاد حــدود 500 هــزار میلیارد تومان 
می شود؛ یعنی در صورت تداوم ارز 4200 تومانی 

در سال آینده ما این رقم را نداریم.
این کارشناس اقتصادی بابیان اینکه 500 هزار 
میلیارد تومان عدد بسیار بزرگی است، می گوید: 
دولت باید به طور کامل ما به تفاوت میان ارز4200 
و ارز تک نــرخ را به صــورت یارانه نقدی به مردم 
بدهد که در کمترین حالت ممکن باید 250 هزار 
تومان یارانه مستقیم پرداختی به مردم افزایش 
یابد که این عدد حــدود 230هــزار میلیارد تومان 

خواهد شد که برای حفظ معیشت مردم باید به 
آن ها تعلق گیرد و نزدیک به 100 هزار میلیارد به 
خرید تضمینی گندم و اعطای یارانه ارزی به دارو و 

بیمه ها اختصاص یابد.
وی در پاسخ به اینکه حذف نکردن ارز4200 چه 
ــودجــه ای دارد، تأکید مــی کــنــد: حذف  تبعات ب
ارز4200 هم بخش درآمدی دولت را زیاد می کند و 
هم بخش هزینه آن را کم می کند، درنتیجه بخش 
قابل توجهی از کسری تــراز عملیاتی بودجه کم 

خواهد شد.
 البته قیمت کاالهای اساسی نیز افزایش خواهند 
داشت و قطعاً دولت باید یارانه را به میزان حداقل 
ــرای همه مــردم افــزایــش دهد.  250هـــزار تومان ب
هــاشــم زاده معتقد است حذف نکردن ارز4200 
منجر به کسری بودجه خواهد شد چون منابع 
درآمدی دولت محقق نخواهد شد، از سوی دیگر 
وی توضیح مــی دهــد کــه حــذف نــکــردن ارز4200 
منجر به استقراض دولت از بانک مرکزی خواهد 
شد، چراکه دولت برای جبران اختالف قیمت 4200 
و نرخ آزاد باید از بانک مرکزی پول قرض بگیرد که 

معنای آن چاپ پول است.

پیش نیازهای حذف ارز 4200 چیست؟ ◾
هاشم زاده با بیان اینکه موضوع حذف ارز4200 
تومانی الزم است، اما پیش نیازهای آن باید رعایت 
شود، گفت: در شرایط فعلی تداوم ارز دونرخی خود 
موجب ایجاد فساد می شود. تحقیقات ما نشان 
داده است از ابتدای زنجیره تخصیص ارز4200 
یعنی واردات کاال تا زمانی که به دست مصرف کننده 
می رسد حداقل 30 نقطه فسادخیز وجــود دارد؛ 
بنابراین ارز 4200 بایستی از اقتصاد حذف ولی 
پیش نیاز اصلی آن اعطای کامل و حداقل 250هزار 
تومانی به صورت یارانه نقدی به همه مردم است.

کارشناس اندیشکده ماهد با تأکید بر اینکه تورم 
ناشی از افزایش پایه پولی قطعاً از تورم حاصل از 
حذف ارز4200 بیشتر است، می گوید: دولت بین 
حذف ارز 4200 یا تداوم ارز 4200 مختار است ولی 
با توجه به محدودیت های منابع دالری، با تداوم 
ارز4200 و کسری بــودجــه ای که ایجاد می شود، 

احتمال افزایش قیمت دالر هم وجود دارد.

 انتخاب بین دالر 60 هزار تومانی  ◾
و مرغ 60 هزار تومانی

وی با اشاره به شرایط اقتصادی و بیان اینکه دولت 
و مجلس باید بین دالر 50 تا 60 هزارتومانی و مرغ 
60 هزارتومانی یکی را انتخاب کنند، می گوید: 
حکمرانی دقیق و صحیح ایــن اســت که قیمت 
دالر ثابت و روی یک نرخ شناور باشد و بساط ارز 
نیما و چند نرخی را هم جمع کنیم، مثالً دالر تک 
نرخ و روی 25 تا 26 ثابت شود. حتی اگر توافق هم 
حاصل شود، قیمت دالر روی 22 تا 23 یا حتی 20 

شناور خواهد بود.
هاشم زاده بابیان اینکه چنین شرایطی بهترین 
زمــان حذف ارز4200 اســت، چراکه قطعاً فشار 
مربوط به قیمت مرغ هم کاهش پیدا می کند، 
می افزاید: قیمت جهانی مرغ در کشور ترکیه و 
در بازار خرده فروشی آن در تاریخ یکم دی 1400 
حــدود 2 یــورو بــوده اســت، با فرض یــورو 30 هزار 
تومانی، می توانیم به راحتی تــا 60 هزارتومان 
واردات بسیار سنگین داشته باشیم کما اینکه 
تولیدکننده داخلی می تواند در کشور مرغ را با 
55 هزارتومان تولید کند ولی نهاده ارزان قیمت 
موجب شده بیشترین اسراف و کمترین بازدهی 
در ترکیب نهاده ها را داشته باشد، در نتیجه 
ــازده بــســیــار پــایــیــن تولید  ــ ــا ب  آن تولیدکننده ب

دارد.

 قدس اثرات حذف نشدن ارز 4200 تومانی
 بر دخل و خرج سال آینده دولت را بررسی می کند

شکاف کسری بودجه

حذف ارز4200 هم بخش درآمدی دولت را زیاد می کند و هم بخش هزینه آن را 
کم می کند، درنتیجه بخش قابل توجهی از کسری تراز عملیاتی بودجه کم خواهد 
شد. البته قیمت کاالهای اساسی نیز افزایش خواهند داشت و قطعًا دولت باید 

یارانه را به میزان حداقل 250هزار تومان برای همه مردم افزایش دهد.

گزيدهگزيده

اقتصاد3
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قیمت جاروبرقی
FOTUN سایا مدل  

۱,۷۳0,000 تـومـان
FC9۱۷0 فیلیپس مدل  

5,500,000 تومان
  سطلی کوپکس مدل 

VCC۳۷00
990,000 تـومـان

 Turbo پارس خزر مدل 
2500WB

4,۱9۳,۱00 تـومـان

8۱۳-VC پاناسونیک مدل  
۱,8۱0,000 تـومـان

2550۱ PVC پاکشوما مدل  
۳,200,000 تـومـان

65.700.000نیم سکه36.900.000ربع سکه1.275.936بورس 252.766دالر )سنا(51.440.000 مثقال طال 173دینار عراق )سنا(117.230.000سکه11.876.000 طال  ۱8 عیار1.812اونس طال 68.826درهم امارات )سنا(

 پرداخت وام  
بدون ضامن 
کلید خورد

14
10
40
8

آگهی مناقصه عمومی خرید همراه با ارزیابی کیفی 

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی

شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی در نظر دارد از محل اسناد 
خزانه اسالمی   بر اساس  قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه های 
اجرایی آن کاال های مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی بصورت یک مرحله ای  
 )WWW.SETADIRAN.IR( همراه با ارزیابی کیفی  در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

انجام و به تولید کنندگان و تامین کنندگان ذیصالح واگذار نماید.

تضمین شرکت در مقدار)متر(نام و مشخصات کاالی  مورد نیازردیف
فرایند ارجاع  کار 

یک

تجهیزات سخت افزاری پدافند 
  ups90kvaیک دستگاهسایبری

555/000/000
 upsباتری

)تجهیزات سخت افزاری پدافند 
سایبری(

64 دستگاه

 ATS32Aدستگاه
)تجهیزات سخت افزاری پدافند 

سایبری(
یک دستگاه

سایر توضیحات تکمیلی و شرح کار در اسناد اعالم شده است که الزم است 
مناقصه گران حداکثر ظرف 7  روز پس از انتشار آگهی از طریق سامانه فوق الذکر 

اخذ و اقدام نمایند.
 ضمناً هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.

ف
14
10
35
7

نوبت دوم

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی فشرده یک مرحله ای
خرید زانو 45 درجه 12 اینچ 0030019 - تجدید مناقصه )نوبت دوم(

ش��رکت گاز استان البرز در نظر دارد مناقصه 
عمومی همزمان با ارزیابی  مناقصه به شماره 
نی��از درس��امانه   س��تاد)2000001402000085( را از طری��ق 
س��امانه تدارکات الکترونیکی) دولت ( برگزار نماید. تاریخ 

انتشار مناقصه در سامانه  مورخ 1400/10/20  می باشد. 
مبلغ برآورد اولیه:  12.400.000.000 ریال 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : 
مطاب��ق آیی��ن نام��ه تضمی��ن معام��ات دولت��ی ب��ه ش��ماره 
مبل��غ   ب��ه   1394/09/22 تاری��خ  ه���  123402/ت50659 

620.000.000ریال
 آخرین زمان بارگذاری اسناد توسط مناقصه گذار در سایت: 

تا ساعت16:00روز یک شنبه26/ 1400/10
آخرین زمان بارگذاری اسناد توسط مناقصه گر در سایت: تا 

ساعت 16:00 روز چهارشنبه  13/ 1400/11
 زمان بازگشایی پاکتها ) ازطریق سامانه ستاد(:  

گشایش پاکت " الف ، ب  ، ج " : ساعت :   10:00 روز یکشنبه 
تاریخ  24/ 1400/11

شرایط مناقصه گر: ارائه تاییدیه وزارت نفت )تولید کننده 
/ تامین کننده (

2- تاییدی��ه س��امانه توانی��ران در خص��وص اق��ام موض��وع 
مناقصه توس��ط تولید کنندگان الزامی بوده  و تامین کنندگان
 از تولید کنندگانی که در سامانه توانیران ثبت نام نموده اند
 م��ی توانند نس��بت به تامی��ن کاال اقدام نماین��د و تاییدیه 
س��امانه توانیران مرب��وط به تولی��د کننده مزب��ور را ارائه 

نمایند.  
 آدرس : اس��تان البرز ، کرج ، میدان طالقانی ، بلوارتعاون ، 
خیابان فرهنگ ، روبروی تربیت 6 ، ش��رکت گاز استان البرز 

، امورپیمانها
تلفن : 34187144-026    نمابر : 026-32520868

شناسه آگهی 1259077
شرکت گاز استان البرز  ف

,1
41
03
13

14
10
37
0

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
یک فقره  تجدید فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت 
برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت وتحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه، از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیک 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 سامانه1400/10/28  می باشد- . اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

الف - مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: ساعت 19 روز دوشنبه مورخ1400/11/04
ب–مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1400/11/19 

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

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

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

از آلوده کردن آبهای سطحی بپرهیزیم

» مناقصه عمومی « وم
ت د

نوب

شرایط مناقصه گرانمبلغ تضمین فرایند ارجاع کار مبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصهردیف

1

تعمیر انواع الکتروپمپ های 
چاهها و ایستگاههای پمپاژ 
در سطح تأسیسات آب و 
فاضالب استان خراسان 

رضوی و حمل از انبار ستاد  
به تعمیرگاه وبالعکس

2000001446000155

45.533.136.600ریال
چهل و پنج میلیاردو 
پانصد و سی و سه 

میلیون و  یکصدو سی 
و شش هزار و ششصد 

ریال

2.280.000.000ریال
دو میلیارد و دویست و 

هشتاد  میلیون ریال

1-داشتن گواهینامه صالحیت پیمانکاری دارای اعتبار 
با رتبه 5 یا باالتر در رشته تاسیسات و تجهیزات و 

یاداشتن گواهینامه صالحیت پیمانکاری بهره برداری و 
نگهداشت تاسیسات آب دارای اعتبار ) رسته تامین ، 

انتقال و توزیع ( از وزارت نیروو یادارا بودن پروانه تولید 
الکتروپمپ از وزارت صنعت- معدن- تجارت

2-ارائه گواهی صالحیت ایمنی دارای اعتبار از اداره کار ، 
تعاون و امور اجتماعی

 جلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده )مرحله دوم( نوبت اول شرکت تعاونی تهیه 
و توزیع لوازم تاکسی و کرایه سواری مشهد و حومه راس ساعت 9 صبح روز یکشنبه  

مورخ 1400/11/24 درمحل تاالر عدل واقع در میدان امام خمینی برگزار می گردد .  
ل��ذا از کلی��ه نماین��دگان منتخب درمرحل��ه اول دعوت م��ی نمای��د راس موعد مقرر 
ش��خصًادر جلس��ه مذکورباهمراه داشتن مدارک شناس��ایی حضور بهم رسانند. ضمنًا 
داوطلبین س��مت هیئت مدیره وبازرسی شرکت حداکثر طی مدت 7روزکاری از تاریخ 
انتش��ار این آگهی با دردست داش��تن مدارک الزم جهت تکمیل فرم ثبت نام هیئت 
مدیره و بازرسی در ساعات اداری به دفتر شرکت تعاونی واقع در میدان امام خمینی  

مراجعه نمایند.
دستور جلسه :

1-استماع گزارش هیأت مدیره و بازرسان 
2-طرح و تصویب صورتهای مالی منتهی به سالهای 1398و1399

3-طرح و تصویب پیش بینی بودجه سالهای 1399و 1400
4-طرح و  تصویب تغییرات سرمایه

5- طرح و تصویب گزارش ارزیابی سهام تعاونی )تقویم سهام(
6- تصمی��م گیری درمورد اخذ تس��هیات از بانکها و موسس��ات اعتباری و اش��خاص 

حقیقی و حقوقی 
7-انتخاب اعضاءاصلی وعلی البدل هیئت مدیره 

 8-انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل برای سال مالی 1400
 با تشکر� هیئت مدیره

ف
/1
41
03
85

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده )مرحله دوم( 
 نوبت اول شرکت تعاونی تهیه وتوزیع لوازم تاکسی و کرایه سواری

 مشهد و حومه به شماره ثبت 697


