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دولت جدید آمریکا اقدام عملی نداشته است

صفحه 2

یارانه ثروتمندان  ۲برابر شد!

مصوبه چند برابر شــدن یارانه و سر و صدایی که در
این رابطه در مجلس به پا شــده و دایم بر رساندن
مردم به حق شــان تاکید می شود ماجرای تازه ای
نیســت ،فقط چرا حرفی از اصالح بزرگترین معضل
یارانه های نقدی یعنــی پرداخت  ۷۸میلیون نفری
و راهکاری برای غربالگری به میان نیامده اســت؟
مجلس با تصمیم اخیر خود رسما یارانه افراد ثروتمند
را دو برابر کرده است ،آنهم در شرایطی که این پول
از محل حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی کاالهای اساســی
تامین می شــود که تبعات آن می تواند دامن اقشار
متوسط و ضعیف را بگیرد.
به گزارش ایسنا ،از سال  ۱۳۹۷که ارز  ۴۲۰۰تومانی
به چرخه ارزی ایران وارد شــد تاکنون بارها بحث
حذف آن به دلیل رانت ســنگین و عدم دسترســی
مــردم به کاالی وارد شــده با این نــرخ به قیمت
مناسب مطرح بود.
دولت در این فاصله تقریبا تمامی اقالم را از لیســت

ارز ترجیحی خارج کرد ،ولی پنج قلم که عمدتا نهاده نوعی باشــد که کمترین تبعات را به همراه داشــته یارانه هــای نقدی و  ۳۳هزار میلیار تومان آن برای
های تولید هستند به همراه بخشی از دارو و تجهیزات و برگشــت آن به مردم منطقی و موثر باشد در این دارو درنظر گرفته شد.
پزشکی همچنان با نرخ  ۴۲۰۰تومانی تامین ارز می صورت موافق خواهد بود.در نهایت مجلس حذف ارز بعد از هیاهوی زیاد نماینــدگان در مورد اقدام خود
شود .دولت ترجیح داد خود حذف ارز ترجیحی از چند  ۴۲۰۰تومــان را تصویب کرد که در نتیجه تغییرات برای حذف رانــت ارز  ۴۲۰۰تومانی نوبت به توزیع
قلم باقی مانده را انجام نداده و با مشــارکت مجلس ایجاد شــده تا اینجا ،منابع ناشی از هدفمندی یارانه منابع بین مردم رســید ولی آنچه کــه اتفاق افتاد
صــورت بگیرد ،از این رو در یکی دو ســال اخیر و ها از ۲۶۷هزار میلیارد بــه  ۴۲۹هزار میلیارد تومان افزایش پرداخت هــای نقدی اما نه برای نیازمندان
البته الیحه بودجه سال آینده این بحث مطرح بوده افزایش یافته که ناشی از مصرف فرآورده های نفتی بلکــه کل  ۷۸میلیون نفر یارانه بگیــر از نیازمند تا
است.می توان گفت در جریان بررسی الیحه بودجه در داخل و افزایش صادرات فرآورده ها و مشــتقات پردرآمد بود؛ به طوری که براساس مصوبه کمیسیون
 ۱۴۰۰پرحاشیه ترین موضوع همین تصمیم گیری آن اســت است ،از سویی از حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی تلفیق  ۳۵میلیون نفر اول بیش از  ۱۸۰هزار تومان،
برای حذف ارز ترجیجی بود که کمیســیون تلفیق و مابــه التفاوت آن با نرخ  ۱۷هزار و  ۵۰۰تومانی از حدود  ۲۳میلیون نفــر دیگر  ۱۳۸هزار تومان یارانه
تصمیم گرفت نرخ  ۴۲۰۰کاالی اساسی و  ۱۱هزار محل هشــت میلیارد دالری که برای تامین کاالی دریافت میکننــد و مابقی که حدود  ۲۰میلیون نفر
و  ۵۰۰تومان تسعیر نرخ ارز را حذف و آن را به نرخ اساســی و دارو در بودجه پیش بینی شده بود ،حدود هســتند هم  ۹۱هزار تومان در مــاه ،یارانه دریافت
واحد  ۱۷هزار و  ۵۰۰تومان برساند ،دولت نیز مخالف  ۱۰۶هزار میلیارد تومان منابع ایجاد می شود که  ۷۳میکنند.اینکه مجلس بازهــم پرداخت  ۷۸میلیون
حــذف ارز  ۴۲۰۰تومانی نبود ولی تاکید داشــت به هزار میلیارد تومان آن برای برگشت به مردم در قالب نفری را ادامه داده بســیار قابل تامل اســت ،به هر
حــال از زمانــی که دولت دهــم اجرای
قانون هدفمندی یارانه ها را شــروع کرد
نوبت اول
تــا به امروز بزرگتریــن معضل در اجرای
آن پرداخت همگانی یارانه نقدی ۴۵هزار
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پرداخت یارانه  ۴۵هزار و  ۵۰۰تومانی به بیش از ۹۵
درصد ایرانی ها بوده است.
در مصوبــه تلفیق حداقل پرداختــی یارانه  ۹۱هزار
تومان برای  ۲۰میلیون نفر اســت که به طور حتم
این حداقل پرداختی برای ســه دهک باال در نظر
گرفته شده که در این حالت عمال یارانه آنها دو برابر
شده اســت ،با این اقدام باید نمایندگان پاسخ دهند
که هدف از پرداخت مبلغ  ۹۱هزار تومانی به قشــر
ثروتمند در شرایط فعلی چیست؟ از سویی چرا منابع
ناشــی از حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی که با خود افزایش
قیمت کاالهای مربوطه را به همراه خواهد داشــت
باید بین افراد غیر نیازمند تقسیم شود؟
همچنین چرا مجلــس که در صــدد اصالح روند
پرداخت یارانــه به کاالهای اساســی و مردم بوده
اســت ،فکری برای غربالگری یارانه بگیران نکرده
اســت تا این معضل  ۱۰ســاله که دولت برای آن
اقدامی نکرده و یا نتیجه ای نداشــته برای همیشه
تمام شود ،در عین حال دولت از سال گذشته پرداخت
کمک معیشــتی ناشی از افزایش قیمت بنزین را به
کمتــر از  ۶۰میلیون نفر یارانــه بگیران انجام داد و
تقریبا ســه دهک باالیی از دریافت این کمک کنار
گذاشــته شدند ،چرا مجلس طرح خود برای افزایش
یارانه های نقدی را در محدود این حدود  ۶۰میلیون
نفر که در آن افراد متوســط و نیازمند و فاقد درآمد
حضور دارند اعمال نکرده اســت ،هر چند بین آنها
هم افرادی هســتند که نیازی به دریافت این ارقام
نقدی ندارند.

سخنگوی شورای نگهبان گفت :وظیفه ما رعایت ُم ّر قانون و رعایت
بیطرفی است و نمیتوانیم بگوییم این جناح و آن جناح ارجحتر است.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی شورای نگهبان ،آیین تکریم و
معارفه سرپرست قدیم و رئیس جدید دفتر نظارت و بازرسی انتخابات
استان امروز  ۷بهمنماه با حضور عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان و
سخنگوی شــورای نگهبان و همچنین مسئوالن ارشد استان فارس
همچون نماینده رهبر معظم انقالب ،اســتاندار و سرپرستان دفاتر ۱۵
گانه دفتر نظارت در سطح استان برگزار شد.
کدخدایی در این نشست ضمن قدردانی از حضور مسئوالن ارشد استان
فارس ،یاد و خاطره شهدای انقالب اسالمی که برای پیروزی انقالب
اســامی جان خود را فدا کردند و همچنین یاد سردار سرافراز اسالم،
سردار دلها ،شهید سلیمانی و شهید فخریزاده و علمایی نظیر مرحوم
آیــتاهلل یزدی ،آیتاهلل مؤمن ،آیتاهلل شــاهرودی و آیتاهلل مصباح
یزدی که ســهم بزرگی در پیروزی نهضــت امام و بعد از انقالب هم
ســهم بزرگی برای انجام وظایف دینی و تربیت شــاگردان داشتند را
گرامی داشت.
وی افزود :اگر بگوییم تمام اینها را از برکت وجود یک فرد الهی مانند
امام خمینی (ره) داریم ،اغراق نکردهایم و در واقع این راهی بود که امام
راحل برای همه ما ترسیم و چراغی روشن کردند که تبدیل به نهضت و
انقالب اسالمی شد و بعد از آن هم این نظام به لطف خدا و با پشتیبانی
مردم ،مرز چهل سالگی را پشت سر گذاشت.
سخنگوی شورای نگهبان نگاه امام را یک نگاه راهبردی توصیف کرد
که با اســتفاده از آموزههای اسالمی برای ملت ایران ترسیم کردند و
سپس ادامه داد :امام راحل مصداق دقیق « َم ْن خَ َ
اف َمقَا َم َربِّهِ» و یک
انســان خود ســاختهای بودند که همه وجودش برای خداوند بود و با
خودســازی که انجام داده بودند ،توانست مردم را هدایت کند و نهایت ًا
وظیفه دینی خویش را انجام دادند و به همین دلیل انقالب اســامی
مردم ایران یک انقالب دینی و الهی شــد و با آنچه که در کشورهای
دیگر اتفاق میافتد ،متفاوت بود.
وی با بیان اینکه مردم امام خمینی(ره) را باور کردند و همراه ایشــان
بودند ،گفت :قبل از انقالب اسالمی گروههای مختلف مبارز داشتیم که
آوازه آنها نه تنها در ایران بلکه در خارج از کشــور هم پیچیده بود اما
موفقیتی نداشتند .شاید برای امثال ما که جوانان آن دوران هم بودیم،
خیلی انگیزههای خوبی هم وجود داشت و مبارزه مسلحانه برای جوانان
بسیار جاذبه داشت اما امام خمینی هیچگاه مبارزه مسلحانهای را شروع
نکردند و تمام تکیهشــان بر مردم بود و در نهایت هم با حضور مردم
و هدایت الهی امام(ره) و راهنمایی صحیح ایشــان ،انقالب اسالمی
پیروز شــد .کدخدایی با تصریح اینکه امــام راحل تعابیر زیادی برای
انقالب اسالمی مطرح کردند ،یکی از این تعابیر را استقالل برشمرد و
گفت :با کلیدواژه اســتقالل ،انقالب اسالمی راه خود را طی کرد تا به
پیروزی رســید .البته استقالل از یک سو به مفهوم زیربار ظلم نرفتن،
نفی استعمار ،نفی اســتثمار ،نفی ظلم رژیم طاغوت و از طرف دیگر
خودکفایی در همه ابعادی که آثارش را تاکنون مشــاهده میکنیم و
بیشــتر هم خواهیم دید.عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد :امام
معتقد بودند که نفی استعمار باید صورت گیرد ولی از آن طرف نیز باید
خودکفایی در حوزه اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی انجام شود
تا بتوانیم راه خود را ادامه دهیم.سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد:
طبیعت ًا امروز ممکن است گاهی اوقات انتقادهایی هم از سوی برخی
از جوانان و کســانی که دوره قبل از انقالب را ندیدند ،باشد و ممکن
است این انتقادات هم درست باشد و کم کاری من و امثال من موجب
این انتقادات شده باشد ،این مسئله اشکالی ندارد اما وقتی بخواهیم قبل
و بعد از انقالب را مقایسه کنیم ،فاصله بسیار زیادی مشاهده خواهیم
کــرد.وی با تأکید بر اینکه امام خودباوری را در میان ملت ایران ایجاد
کرد و آن زنجیرهایی که به دست و پای مردم ما توسط رژیم طاغوت
و کشورهای استعماری بســته شده بود ،را باز کرد ،گفت :دولتهایی
که بعد از انقالب اسالمی بر روی کار آمدند ،همگی در جهت تعالی و
رشد کشور حرکت کردند و کم و بیش در این زمینه حرکت داشتهاند
اما اص ً
ال نمیتوانیم وضعیت موجود را با قبل از انقالب و زمان طاغوت
مقایســه کنیم.استاد حقوق دانشــگاه تهران به شرایط اوایل پیروزی
انقالب اسالمی اشــاره کرد و گفت ۸ :سال جنگ تحمیلی به مردم
ایران تحمیل شد و همه کشورهای بزرگ و کوچک پشت صدام آمدند
اما یک وجب از خاک ما به برکت خون شهدا و با تدابیر امام راحل کم
نشد و بعد از امام هم با تدابیر رهبر معظم انقالب این راه ادامه دارد.

آگهي مناقصه عمومي (یک مرحله اي)

نوبت اول

شناسه آگهی1084925:

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

شركت توزيع نيروي برق استان يزد در نظر دارد پروژه مشروحه ذيل را از طريق برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به پيمانكار واجد
شــرايطواگذارنمايد.لذامتقاضيانشــركتدرمناقصه ميتوانندازتاريخ 1399/11/09لغايت.1399/11/14ازطریقســامانهستادایرانبهآدرس
 www.setadiran.irنسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند و پيشنهادات خود را باتوجه به مندرجات دفترچه مناقصه ظرف مهلت مقرر در جدول
زير در سامانه ستاد ایران بارگذاری و ضمنا پاکتهای مناقصه را به دبير خانه اين شركت تحويل نمايند .ضمنا ًبه پيشنهادهاي تحويل داده شده بعد از انقضاء
مدت و بارگذاری نشده در سامانه  ،ترتيب اثر داده نخواهد شد .

شرکتملیمناطقنفتخیزجنوبدرنظرداردکاالیموردنیازخودرامطابقجدولزیرازطریقبرگزاریمناقصهیعمومیازمیانتولیدکنندگاندارایتاییدیه پژوهشگاهصنعتنفتتأمین
نماید.
شماره تقاضا

3

شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد 2099005066000057 :
رديف

1

شماره مناقصه

99/163/603

شرح مناقصه

تضمین شرکت در
مناقصه

واگذاري خدمات
قرائت کنتور و
وصول بدهی
مشترکینمصارف
عادی و دیماندی
استان یزد

4.950.000.000

نوع ضمانتنامه

زمان تحويل
پاكتها

-1ضمانتنامه بانکی
-2مطالبات
-3چک تضمین شده
بانکی

ساعت
13

1399/11/25

زمان بازگشائي
پاکت های مناقصه

ساعت
10:30
صبح

1399/11/28

هزينهدرجآگهيمناقصهوكسوراتقانونيبهعهدهبرندهمناقصهميباشد.
به پيشــنهادات مشــروط ،مبهم ،مخدوش و فاقد سپرده و پيشــنهاداتي كه بعد از موعد مقرر ارسال گردد و یا در سامانه ستاد بارگذاری نگردد ترتيب اثر
داده نخواهد شد.
داوطلبان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن  035-36248989:و 035-36243111امور تدارکات تماس حاصل نمايند .

روابط عمومی شركت توزيع نيروي برق استان يزد
وابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

