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خبر

درآمد ۷ماهه دولت
از مرز  ۳۰۰هزار میلیارد تومان گذشت

 22ربیع االول  8 1442نوامبر 2020

گزارشی از دالیل لزوم تقویت بنیان های داخلی اقتصاد؛

تسهیلگریدرایجادکسبوکار،حلقهگمشدهاقتصادکشور

اخبار دریافتی تسنیم از عملکرد بودجهای دولت در  ۷ماهه سال  ۹۹حا کی است
طی این مدت دولت بیش از  ۳۰۳هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده است که
 ۱۵درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.به گزارش خبرنگار اقتصادی
خبرگزاری تسنیم ،علی رغم کاهش درآمدهای ارزی دولت در سال جاری که از
افتقابلتوجهصادراتنفتحاصلشدهوپیشبینی کاهشدرآمدهایمالیاتی
بهویژه ناشی از کرونا ،ولی درآمد ریالی دولت طی  7ماهه امسال نهتنها کاهش
نیافته بلکه رشد  15درصدی هم داشته است که یکی از دالیل عمده آن افزایش
درآمد حاصل از فروش دارایی و سهام در بورس و فروش اوراق بوده است .البته
افزایش نرخ ارز هم ممکن است در افزایش درآمد ریالی دولت اثرگذار بوده باشد.
بر اساس اخبار دریافتی تسنیم از عملکرد بودجهای دولت ،طی  7ماهه امسال
بیش از  303هزار میلیارد تومان درآمد نصیب دولت شده که بیش از  130هزار
میلیاردتومانازمحلدرآمدهایمالیاتیو گمرکیبودهاست.دولتهمچنین33
هزار میلیارد تومان از محل فروش سهام و دارایی و  90هزار میلیارد تومان از محل
فروش اوراق،درآمد کسب کرده است .این در حالی است که درآمد ریالی دولت
از محل فروش نفت که با ارز  4200تومانی تسعیر شده ،تنها  5700میلیارد تومان
اعالم شده است.به گزارش تسنیم ،از مجموع درآمد  303هزار میلیارد تومانی
دولت در این  7ماه 86 ،درصد یعنی  260هزار میلیارد تومان صرف بودجه جاری
شده است.همچنین  29هزار میلیارد تومان به تملک داراییهای سرمایهای
یعنی بودجه عمرانی اختصاص یافته است.

نفیسه امامی
اینروزهاعدهایبادمیدنبرتنورتحوالت
درآمریکامیخواهنداقتصاد کشوررابهمؤلفههای
ی کهاز تجربهبرجامو
خارجیپیوندبزنند،درحال 
 INSTEXکهباعثمعطلماندناقتصاد کشوربه
ن کهچیزیجزبدعهدیدر
غربشدودستاوردآ 
قبالتعهداتی کهدادهشدهبود،درسنگرفتهاند.اما
اینباردیگرآزمودهراآزمودنخطاست،زیرا گرهزدن
اقتصاد کشور با تحوالت خارجی نهتنها پذیرفته
نیست بلکه خطای نابخشودنی است.
مقاممعظمرهبریبارهادرسخنانخودبرمؤلفه
کلیدی تکیهبر توان داخلی تأ کید کردهاند و در
سخناناخیرشانبهمناسبتسالروزمیالدپیامبر
ن کهبسیاریازمشکالت
اسالم(ص)،باتأ کیدبرای 
کنونیاقتصادیارتباطیبهتحریمندارندوناشیاز
ناهماهنگیهاهستند،اظهار کردند«:گرانیهای
اخیر واقعا توجیهی ندارد و مسئوالن باید با
هماهنگی و جدیت این دشواریها را از زندگی
مردمبردارند.درزمینهاقتصادبههیچوجهنباید
نگاه به بیرون باشد البته این به معنای ارتباط
نداشتن با خارج نیست بلکه ارتباط باید باشد
ولی بهدنبال عالج مشکالت در داخل باشیم و
یکیاز راهحلهایاصلیهمافزایشتولیداست.
درزمینهاقتصادبایدیکتالشبرنامهریزیشده
و سازمانیافته انجام گیرد».
بسیاری از مشکالت امروز اقتصادی کشور ما
نه در تحریمهای یکجانبه آمریکا ،بلکه از
ی گیرد .گرانی
خودتحریمیهایداخلینشئتم 
که هر از چندگاهی از یکی از محصوالت مصرفی
ی کند،ناشیازبیتدبیریاست که
مردمسربلندم 
در میان نهادها و سازمانهای اقتصادی بهوفور
دیده میشود .ظاهرا دیگر مردم عادت کردهاند
که هرازگاهی سوژهای برای گرانی مطرح شود که
بیشترآنهاهمارتباطیبهتحریمورئیسجمهور
آمریکا ندارد.
موجسواری بر انتخابات آمریکا و نشان دادن آن
بهعنوان راه نجات کشور از بحران اقتصادی،
آدرس غلطی است که برای سرپوش گذاشتن بر
خطاهای راهبردی داده میشود.
روابط خصمانه همه رؤسای جمهور آمریکا طی
 42سال قبل ،بهوضوح در اتخاذ سیاستهای
ستیزهجویانهعلیهایرانخودرانشاندادهاست
و حاال هم هر شخصی که به کاخ سفید راه پیدا
کند ،بیتردید نمیتواند نقش منجی را برای

معاون وزیر صمت:

منتظر تعیین تکلیف ۲۵۰صادرکننده
متخلف توسط قوه قضائیه هستیم
ن کهتا۳۱شهریور۳۶/۱میلیاردیوروارزبهچرخهتجاری
معاونوزیرصمتبابیانای 
کشور بازگشته و  ۱۷میلیارد یورو تعهد ارزی داریم ،گفت :در مورد  ۲۵۰صادرکننده
متخلف باید قوه قضائیه تعیین تکلیف کند.حمید زادبوم در گفتوگو با خبرنگار
مهر در مورد بازگشت ارز صادراتی به کشور ،اظهار داشت :بر اساس آخرین آمار از ۲۲
فروردینسال۹۷تا ۳۱شهریورماهسال۹۹بهمیزان ۳۶/۱میلیاردیوروارزصادراتی
به چرخه تجاری کشور بازگشته است و حدود  ۱۷میلیارد یورو میزان تعهدات ارزی
س کلسازمانتوسعهتجارت
ثبتشدهبرایصادرکنندگاندربانکمرکزیاست.رئی 
ایران افزود :البته درباره این  ۱۷میلیارد یورو ،بین صادرکنندگان و مرجعی که آمار را
اعالم کرده ،اختالفنظر وجود دارد اما این  ۱۷میلیارد دالر ،آمار رسمی است.وی
در مورد  ۲۵۰صادرکننده متخلف ارزی که رفع تعهد ارزیشان را انجام ندادهاند،
گفت :اسامی ۲۵۰صادرکننده متخلف که لیست  ۱۵۰نفر در سال  ۹۸و لیست  ۱۰۰نفر
در سال  ۹۹به قوه قضائیه اعالم شد ،در نزد ما هم هست منتها ما با این افراد
دیگر کاری نداریم.زادبوم درباره نحوه شناسایی گروهی از این صادرکنندگان که
کارتنخواببودهاندوبهنامآنها کارتبازرگانیصادر وصادراتانجامشدهاست،
ن که در حین بررسی
گفت :پرونده این افراد در قوه قضائیه در حال بررسی است؛ ای 
چه اتفاقاتی افتاده است و عدهای بهعنوان کارتنخواب شناسایی شدهاند ما
اطالعی نداریم.معاون وزیر صمت تأ کید کرد :اسامی این افراد در اختیار ما است و
شکوشبههاینیست.اماچونبهقوهقضائیهمعرفیشدهانددیگراقدامیازطرف
ماانجامنمیشود.دادگاهدر مورداینافرادنظرخواهددادومانمیتوانیمقضاوتی
کنیم بلکه دستگاه قضا باید درباره این  ۲۵۰نفر تعیینتکلیف کند.

تنظیم بازار نهادههای دام و طیور
اولویت وزارت جهاد کشاورزی
با بازگشت مسئولیت تنظیم بازار نهادههای دام و طیور (در سطح کالن) به وزارت
جهاد کشاورزی ،وزیر این وزارتخانه تمام اختیارات خود را به معاونت امور دام
سپرد و تمام دستگاههای مرتبط با این موضوع را برای همکاری بهخط کرد .به
گزارش تسنیم با بازگشت مسئولیت تنظیم بازار نهادههای دام و طیور (در سطح
کالن) به وزارت جهاد کشاورزی ،وزیر این وزارتخانه تمام اختیارات خود را به
معاونت امور دام سپرد و تمام دستگاههای مرتبط ازجمله معاونین و مدیران
بهخصوص معاونت توسعه صنایع تبدیلی و کسبوکارهای کشاورزی ،بانک
کشاورزی ،شرکت پشتیبانی امور دام کشور ،سازمان دامپزشکی ،مرکز حراست،
مرکزفناوریاطالعاتوارتباطاتورئیسهایسازمانجهاد کشاورزیاستانها
را برای همکاری بهخط کرد.
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کشور بازی نماید.
مشکالتی که با وجود قوانین دست و پا گیر بر
دستان تولیدکنندگان بسته شده است ،هیچ
ارتباطی با تحریمها ندارند .وقتی تولیدداخلبه
ی گذارد
دلیلعدمرفعموانعتولیدروبه کاهشم 
وچراغبسیاریاز کارخانههاوتولیدیهاخاموش
میشود ،باید چاره آن را در داخل مرزهای کشور
جست .به دلیل رکود در تولیدات داخلی است
که ا کنون کشور نیازمند به واردات شده و هر
تحول بیرونی میتواند بر واردات کاال به داخل
اثرگذار شود.
حلقه گمشده در زنجیره اقتصاد ما تکیهبر توان
داخلی،بهرهمندیازظرفیتهای کشوروتسهیل
گری در ایجاد کسبوکار است .طی سالهای
گذشته بر سهم عوامل داخلی برای رشد ،توسعه
و درونزایی اقتصادی کشور کمتر توجه شده
است درحالی که تنها راهحل خروج اقتصاد از
بحران ،تکیهبر توان و نیروهای داخلی است ،اما
باز هم به دنبال منجی اقتصاد در فراسوی مرزها
می گردیم .تکیهبر توان داخلی آسیبپذیری
کشور را از هر رخداد خارجی کمتر می کند ،اما
با همه شعارهای حمایتی داد هشده ،کمتر
تولیدکنندهای حاضر به ورود به بازار پرریسک با
قوانین زائد و بوروکراسی خست ه کنندهای است
که تولید را احاطه کرده است.
بهعنوان نمونه عدم توجه به بازارهای هدف
صادراتی کشورهایهمسایه کهامکانارزآوریبه
ی کنند ،باعث حضور کشورهای
کشور را فراهم م 
رقیب شده است و بهتدریج جای ایران را از ِآن
خود کردهاند.اینعدمتوجهبهبازارهایهمسایه
ناشیاز ضعفوبیاهمیتیبهپتانسیلیاست که
در اطراف کشور وجود دارد و بهراحتی در اختیار
رقبا قرار داده میشود.
بهطور قطع مخرج مشترک همه این عوامل از
م گیرندگان
سوءمدیریتوحضورمدیرانوتصمی 
نا کارآمدناشیمیشود کهاقتصادایرانراباوجود
ظرفیتهایتولیدبیشمار،باوضعیتپیچیده
اقتصادیفعلیروبهرو کردهاند.وجودرانتهای
گسترده،سفتهبازی،داللی،وابستگیبودجهبه
م گیریهای نابخردانه و عدم توجه
نفت ،تصمی 
به ظرفیتهای داخلی از مهمترین عوامل برای
رسیدن اقتصاد به وضعیت فعلی است .کشوری
کهامکانصادراتمحصوالتغیرنفتیآنبهمیزان
باالیی فراهم است ،با مقاومسازی اقتصادش

رئیسکل گمرک:

 25هزار تن برنج از گمرک ترخیص شد
س کل گمرک گفت :از  ۲۰۰هزار تن برنجی که در گمرکات کشور دپو شده بود طی
رئی 
دو روز گذشته  ۲۵هزار تن آن از گمرکات ترخیص شده است.به گزارش خبرگزاری
تسنیم ،مهدی میراشرفی بر ضرورت تنقیح و کاهش تعدد قوانین و مقررات در
کشور تأ کید کرد و گفت :سابقه تدوین و تصویب قوانین در کشور به بیش از  100سال
میرسد.وی ضمن اشاره به اینکه تدوین و تصویب قوانین در کشور بهصورت
چندموتوره در حال انجام است ،اظهار داشت :یکی از راههای برونرفت از وضعیت

مرحله دوم طرح آینده داران؛

خرید اعتباری از هایپراستار و فروشگاههای مرکز خرید
بازار بزرگ ایران (ایران مال) در مرحله دوم طرح آیندهداران
بانکآیندهباهدفارزشآفرینیوتنوعهرچهبیشترسبدمحصوالتبانک؛طرحجدیدخریداعتباریخود
را با عنوان «آیندهداران» ،به عموم مشتریان حقیقی و حقوقی عرضه کرد.همه مشتریان بانک آینده که
دارایانواعسپردههایسرمایهگذاریازجمله؛سپردههایقرضالحسنه(جاریوپسانداز)،سپردههای
بلندمدتشتاب،آیندهسازوواحدهایسرمایهگذاریصندوق گسترشفردایایرانیانباشند،میتوانند
از  25مهرماه تا  22آذرماه امسال،با ثبتنام درسامانه پیشخوان مجازی ( )abplus.irیا مراجعه به شعب
بانک آینده،براساس موجودی حساب انتخابی،اعتباری بین ( ۱۰ده) میلیون ریال تا سقف ( 100یکصد)
میلیون ریال،دریافت کرده و با مراجعه حضوری به هایپراستار و فروشگاههای طرف قرارداد مرکز خرید
بازار بزرگ ایران (ایرانمال) اقدام نمايند تا از مزایای این طرح بهرهمند شوند.مدت استفاده از طرح
مذکور ،از  25مهر تا  30آذرماه سالجاری است.در صورت تمایل مشتری به بازپرداخت بهصورت یکجا
از تاریخ  1399/09/22تا ،1399/09/30امکان بازپرداخت تمامی بدهی؛برای مشتریان فراهم شده
است.بدیهی است در صورت عدم تعیین تکلیف توسط مشتری ،پس از اتمام مهلت بازپرداخت یکجا،
بهصورتسیستمیبازپرداختبدهیبهصورتاقساطازتاریخ،1399/10/01آغازمیشود.برایاطالعات
بیشتر به یکی از شعب؛مراجعه و یا با مرکز ارتباط این بانک به شماره ،021 - 27663200در تمامی ساعات
شبانهروز تماس حاصل فرمایید.

توسط مدیرعامل بانک انصار صورت گرفت؛

رونمایی از مرکز مانیتورینگ یکپارچه
سرویس های بانکی وامداد مشتریان
آئینرونماییازمرکزمانیتورینگیکپارچهسرویسهایبانکیوامدادمشتریانبانکانصارباحضورمهدی
رضایی مدیرعامل و محمدمهدی متولی سرپرست معاونت فناوری اطالعات و ارتباطات در ساختمان
نارنجستان شماره سه برگزار شد.به گزارش اداره کل روابط عمومی و تبلیغات ،در این مراسم مهدی
رضاییباتبریکمیالدحضرترسولا کرمصلواتاهللعلیهوآلهوامامجعفرصادقعلیهالسالم،راهاندازی
وایجاداینمرکزرا گامیمهمدرعرصهفناوریاطالعاتبانکانصار دانست.رضاییباقدردانیاز سرپرست،
مسئولین و کارشناسان معاونت فناوری اطالعات و ارتباطات ،تقویت این بخش را راهبرد کلیدی تشکیل
بانک دانست و اظهار داشت :این راهبرد موجب تمایز بانک انصار از دیگر بانک ها و مزیت رقابتی آن در
ارائه خدمات نوین و روزآمده شده است.وی با اشاره به توان بخش فناوری اطالعات به عنوان یک واحد
درآمدزا و مزیت آفرین درشبکه بانکی کشور و انصار افزود :ضرورت پیشتازی ،پرچم دار بودن ،پیش بینی
و ارائه خدمات منحصر به فرد و حتی جلوتر از نیاز روز مشتریان؛ با بازسازی و تکمیل مستمر این بخش
همراه با ارتقای و توانمند سازی سرمایه های انسانی امکان پذیر است.محمدمهدی متولی سرپرست
معاونتفناوریاطالعاتوارتباطات،نیزدر اینآئینهدفاز ایجاداینمرکزرایکپارچهسازیمانیتورینگ
خدمات نوین و الکترونیک بانک عنوان کرد و گفت :افزون بر گسترش نظارت بر ارائه خدمات و اتصال مرکز
خدماتمشتریانبهاینمرکز ،کارشناسانبانکمیتواننددر هرلحظهفعالیتهایالکترونیک،ترا کنش
تمامی پایانه های الکترونیک نظیر  ATMو POSرا به صورت یکپارچه و دقیق مانیتور کرده و گزارش آن
را به مدیران ارشد ارائه دهند.متولی ادامه داد:این مرکز برای پشتیبانی آنالین تمامی واحدها و به ویژه
بانکداری دیجیتال ،مرکز داده و امنیت ،صدور کارت وپشتیبانی  24ساعته آن و مانیتورینگ عابربانک ها
راه اندازی شده است که باعث سهولت پاسخگویی و پیگیری درخواست های مشتریان ،هماهنگی
معاونتهایبانکبامعاونتفناوریاطالعاتوارتباطاتوپاسخگوییبهمشتریاندر ساعاتغیراداری
وافزایش سطح کیفیت ارائه سرویس ها خواهد شد.

قرارداد توسعه دانشگاه خاتم در ناحیه نوآوری
پردیس منعقد شد
قراردادوا گذاریزمیندر پارکعلموفناوریپردیسبهدانشگاهخاتم،بهمساحت17هکتار در فاز نخست
وتفاهمنامه وا گذاری30هکتار دیگردر فازهایآتی،جهتساختوتوسعه فضاهایآموزشی،پژوهشیو
رفاهیبرایدانشجویانمنعقدشد.به گزارشروابطعمومیبانکپاسارگاد،طیاینقرارداد کهدرمراسمی
با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور،مجید قاسمی رئیس دانشگاه خاتم و مهدی
صفارینیارئیسپارکعلموفناوریپردیسمنعقدشد،مجموعهآموزشی،تحقیقاتی،پژوهشیوفناوری
دانشگاه خاتم ،تحت عنوان پردیس کارآفرینی رقابتپذیر،با سرمای ه گذاری بانک پاسارگاد،در فاز  4پارک
علم و فناوری پردیس احداث خواهد شد.این مجموعه با  10دانشکده ،هر یک در  5گروه آموزشی ،پذیرای
 10هزار دانشجو در مقاطع مختلف کارشناسی و تحصیالت تکمیلی خواهد بود.مرکز تحقیقات و فناوری
فعالیتهای نوبنیان با ظرفیت یک هزار پژوهشگر ،کتابخانههای تخصصی،سالن آمفیتئاتر مرکزی
پردیس،سالنهایی جهت برگزاری آزمونهای بینالمللی و مجتمعهای ورزشی،خوابگاهی ،پذیرایی و
رفاهی از دیگر بخشهای این مجموعه خواهند بود.گفتنی است درحال حاضر دانشگاه خاتم با حمایت
بانکپاسارگادوبهرهمندیاز حضور استادانبناموهمچنینفضاوتجهیزاتآموزشیبهروز وپیشرفته،در
زمر ه دانشگاههای مطرح کشور است.این دانشگاه با برگزاری دورههای موفق و همکاری با دانشگاههای
معتبر جهان،توانستهاست در سطح بینالمللی نیز مطرح شده و با عبور از سه نسل اول،در سطح نسل
چهارم و پنجم دانشگاهی،کارآفرینان خالق،رقابتپذیر و مقاوم را تربیت و به کشور عرضه کند.

میتواند آسیبپذیری را از هر تحول خارجی
بهطور چشمگیری کاهش دهد.
عدم ارتباط سوء مدیریت اقتصادی به
خارج از کشور
حسین صمصامی سرپرست اسبق وزارت
اقتصاد ،سوءمدیریت را عامل اصلی در بروز
ی کند
بحران اقتصادی موجود در کشور عنوان م 
ی گوید:تحریمهابراقتصاد کشور
وبه«رسالت»م 
تأثیرگذار بودند و نمیتوان مشکالتی که برای
کشور ایجاد کردند را نادیده گرفت ،اما عمده
ت گذاریها
م گیریهاوسیاس 
چالشهابهتصمی 
ی گردد.ا کنوندولتسوءمدیریت
درداخلبازم 
وشکستهایی کهدراتخاذتصمیماتاقتصادی
خوداتخاذ کردهرابهخارجاز کشورارتباطمیدهد
ی کند.
و با این کار فرافکنی م 
ویبیتدبیریدولتدراقتصادرابرای کشوربسیار
پرهزینه قلمداد می کند و میافزاید :به همین
دلیل تحوالت آمریکا عامل مهمی برای اقتصاد
کشور عنوان میشود .بایدن یا ترامپ هیچ فرقی
با یکدیگر ندارند .با حضور بایدن در کاخ سفید

اوضاعداخلیماتفاوتینخواهدداشت.بنابراین
نباید به این موضوعات دلخوش کرد.
ن کهازتحریمها
بهباورصمصامی ،کشورمابیشازای 
آسیبببیندبیشترازخودتحریمیهاضربهمیبیند
وخودتحریمیهمهمانسوءتدبیروعاملاصلی
بروز وضعیت موجود است.
صمصامی،برجامراخسارتمحضبرایجامعه
میداند و می گوید :اوباما برجام را امضا کرد و
ترامپ از آن خار ج شد .بهطور قطع ا گر جای
ی کرد ،اوباما هم از برجام
اوباما و ترامپ تغییر م 
خارج میشد.
عضوهیئتعلمیدانشگاهشهیدبهشتی،اقتصاد
مقاومتی را بهعنوان یکی از راهحلهای خروج
ی کند و ادامه میدهد:
اقتصاد از بحران عنوان م 
ا گر به دنبال تقویت اقتصاد مقاومتی در کشور
باشیم و سیاستهایی برای جلوگیری از وارد
آمدنشوکهایخارجیبهاقتصاداتخاذ کنیم،
نیازی به برجام نخواهیم داشت.
صمصامی به سیاستهای اشتباه اقتصادی
ی گوید :دولت در شرایط
ی کند و م 
دولت اشاره م 

فعلی در دنیا بهخصوص ایران ،عمل به یک توصیه کلیدی تحت عنوان «کاهش
س کل گمرک جمهوری اسالمی ایران گفت :چنانچه در
قوانین و مقررات» است.رئی 
هر کشوری قوانین و مقررات کاهش پیدا کند بهیقین در همه زمینهها بهخصوص
اقتصاد و تجارت تسهیالت بهتری ایجاد خواهد شد.وی افزود :کشور در  100سال
گذشتهدچار یکبیماریمزمنیبهنامتعددقوانینومقرراتشدهاست.میراشرفی
بیان داشت :در حال حاضر در کشور بیش از  10هزار مورد قانونی و افزون بر  200هزار
بخشنامه،مصوبهودستورالعملبراینقوانینوجوددارد.ویادامهداد :کشورهايی
که مسیر توسعه را بهخوبی پیموده و خود مهد قوانین و مقررات در دنیا هستند در
شرایط حاضر بیش از دو هزار مورد قانونی در این کشورها وجود ندارد.رئیسکل
گمرک جمهوری اسالمی ایران گفت :از  10هزار مورد قانونی در کشور دو هزار و 500

مورد فعل یا ترک فعل آن جرم است و مجازات بیش از  500مورد این دو هزار و 500
جرم« زندان »است .وی افزود :یک شهروند ایرانی از منزل خارج میشود یا در داخل
منزل حضور دارد باید مراقبت کند یکی از این  10هزار مورد قانونی که دو هزار و  500مورد
آن جرم و مجازات  500موردش زندان است را مرتکب نشود.میراشرفی ضمن اشاره
ی کند ،اظهار داشت:
ن که این موضوع پیچیدگی فضای جامعه را پیچیدهتر م 
به ای 
ی کند کشور با توجه به اهمیت موضوع به سمت تنقیح و کاهش
ضرورت ایجاب م 
قوانین و مقررات پیش برود تا مردم یک زندگی راحتتر ،اقتصاد پررونقتر و تجارت
سهلتریداشتهباشند.ویادامهداد:دنیابا کاهشقوانینومقرراتبهسمتسهولت
کسبوکار،تجارت،رونقاقتصادیپیشرفتهاست.رئیسکل گمرکجمهوریاسالمی
ایران گفت:آنچهاقتصادایرانرارنجمیدهدتعددقوانینومقررات،تعددسازمانهای

خ ت 99/8/18 :از طرف خداویردی و جمعی از دانشآموزان

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی
به طور فوقالعاده نوبت دوم شركت
تعاونی مصرف كاركنان صدا و سیمای
مركز مهاباد به شماره ثبت274 :
شناسه ملی14000118415 :
بنا به تصویب هیاتمدیره جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده
نوبت دوم شركت تعاونی مصرف كاركنان صدا و سیمای مركز مهاباد راس
ساعت  10صبح روز پنجشنبه مورخ  1399/08/29در محل نمازخانه صدا و
سیمای مركز مهاباد واقع در خیابان امام خمینی(ره) ،ادارهكل صدا و سیمای
مركز مهاباد تشكیل می گردد .از عموم سهامداران و اعضاء محترم دعوت
میشود جهت اتخاذ تصمیم راجع به موضوعات ذیل در روز و ساعت مقرر در
محل تعیین شده حضور به هم رسانند و یا با توجه به مفاد ماده  19آییننامه
نحوه تشكیل مجامع عمومی در صورتی كه حضور عضوی در مجمع میسر
نباشد ،میتواند حق رای خود را به موجب وكالتنامه به عضو دیگر یا نماینده
تاماالختیار از میان اعضاء یا غیراعضاء وا گذار نماید در این صورت هر عضوی
میتواند عالوه بر رای خود حدا كثر حق سه رای باوكالت و هر شخص غیرعضو
تنهایكرایباوكالتداشتهباشد.توضیحااینكهوكالتنامههایعادیبایستی
یك روز بعد از انتشار آ گهی مذكور تا یك روز قبل از تشكیل مجمع به غیر از ایام
تعطیل در محل دفتر شركت تنظیم شده و توسط هیاتمدیره بررسی و تایید
گردد و در غیر این صورت وكالتنامه رسمی حضور در مجمع بایستی به تایید
یكی از دفترخانههای اسناد رسمی رسیده باشد.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هیاتمدیره و بازرسان
 -2طرح و تصویب ترازنامه و سایر صورتهای مالی سال 1398
 -3طر ح و تصویب بودجه پیشنهادی هیاتمدیره برای هزینههای مالی
سال 1399
 -4اتخاذ تصمیم درخصوص تقسیم سود و زیان سال مالی 1398
 -5طرح و تصویب گزارش تغییرات سرمایه سال مالی 1398
 -6اتخاذ تصمیم درخصوص اعطای حقالزحمه بازرس شركت برای سال
مالی 1398
 -7انتخاب یك نفر بازرس اصلی و یك نفر بازرس علیالبدل به علت اتمام
مدت ماموریت آنان
تاریخ انتشار99/8/18 :
خ ش99/8/18 :

هیاتمدیره شركت تعاونی مصرف كاركنان صدا و سیمای مركز مهاباد
رئیس هیاتمدیره :جعفر پورمعروف – نایبرئیس هیاتمدیره :ا كبر
قبادی شیشوان – منشی هیاتمدیره :یوسف مهرآوا

مرتبطباتجارتوتعددمراجعحا کمبریکامرواحداست.ویافزود:اینبیماریهادر
شرایط عادی شاید خود را نشان ندهد اما وقتی بیماری ،جنگ و تحریم به آن اضافه
ی کند.میراشرفیبیانداشت:ستادهماهنگیاقتصادی
شود کشور رادچار مشکلم 
دولت و ستاد تنظیم بازار مصوبات بسیار خوبی پس از فرمایشات اخیر مقام معظم
رهبری به گمرک ابالغ کردهاند.وی ادامه داد :برای مثال از  200هزار تن برنجی که در
گمرکات کشور دپو شده بود طی دو روز گذشته  25هزار تن آن از گمرکات ترخیص شده
س کل گمرک جمهوری اسالمی ایران گفت :جدا از این  685هزار تن کاالی
است.رئی 
اساسی امروز در جریان اظهار گمرکی قرار گرفته است.وی افزود :با توجه به تأ کیدات
مقاممعظمرهبریواهتمامجدی کهبیندستگاههایاجراییمربوطهبهوجودآمده
روزها و هفتههای آینده وضعیت پایدارتری در بازار شاهد خواهیم بود.

آ گهی فراخوان مناقصه عمومی
یكمرحلهای

تقدیر و تشكر

بد ینو سیله ا ز ز حما ت و تال ش بیو قفه و خستگینا پذ یر
سركار خانم مینا حسینینژاد معلم عزیز و نمونه مدرسه بركت
پایه دوم كالس  2/3شهرستان قدس كه در حل و فصل و پیگیری
دروس دانشآموزان نهایت سعی و كوشش و پیگیری را داشتهاند
نهایت تقدیر و تشكر به عمل میآید.

فعلی بازار آزاد ارز را مبنای کشف قیمت قرار داد و
اجازهدادبازارآزادارزمتناسبباتحوالتدرآمریکا
وانتخاباتآن کشور تغییر کند کهایننشانهایاز
سوءمدیریت در اقتصاد داخلی است.
وی ادامه میدهد :دولت در بازار ارز ،قیمت ارز را
باال برد و متناسب با آن قیمت کاالهای اساسی
تا سایر مایحتاج مردم روند افزایشی به خود
گرفت .درحالی که دولت میتوانست با اتخاذ
سیاست درست اقتصادی ،تعیین نرخ مناسب
ارز ،اولویتبندی ارزی و غیرمجاز شمردن بازار
آزاد ارز ،آن را مدیریت کند تا بعد از ایجاد ثبات
نسبی در اقتصاد ،با ساختن و ایجاد بازار ارز،
کشف قیمت را به بازار بسپرد ،اما در این زمینه
اشتباه استراتژیک کرد.
صمصامی اضافه می کند :دولت با کاهش
درآمدهای نفتی مواجه شد ،اما بهجای آنکه بر
سیستممالیاتیمتمرکزشودوباایجادپایگاههای
اطالعاتی ،پایههای مالیاتی را شناسایی کند و از
این طریق منابع کالنی که در سفتهبازی ،داللی
و بورس میدهد و باعث هدایت نقدینگی در

بخشهای غیرمولد میشود را مشخص کند و از
آنها مالیاتهای کالن دریافت کند و نقدینگی
را به سمت تولید برای درآمدزایی سوق دهد ،بر
اوراق قرضه متمرکز شد.
ویاوراققرضهراباعثایجادمشکلدر معیشت
ی گوید :دولت اقدام
مردم میداند و دراینباره م 
ی کند و با سررسیدن این
به فروش اوراق قرضه م 
اوراق نمیتواند سود آنها را بازپرداخت کند و
باعث افزایش بدهی بانکها میشود .فروش
اوراق مانند دست بردن در جیب مردم است تا
از این طریق بدهی و کسری بودجه دولت تأمین
شود.دولتدرعرصهاقتصادبهدلیلداشتنسوء
تدبیر و گذاشتن هزینهها بهصورت غیرمستقیم
ی کند.
به عهده مردم ،اقتصاد را اداره م 
سرپرستاسبقوزارتاقتصاد،راهکارخروج کشور
از بحران اقتصادی را شامل پکیجی از اقدامات
ی کندومیافزاید :راهکارهای متعددی
عنوانم 
همزمان باید باهم عمل کنند و اولویتبندی
شوند .دولت ابتدا باید سیاستهای ارزی خود
را اصالح کند که چیزی جز تورم و ضربه زدن به
رشد اقتصادی و سرمایه گذاری منفی را به بار
ی کند با افزایش
ن که دولت تصور م 
نمیآورد .ای 
نرخارزامکانصادراترافراهممیآورد،چیزیجز
تصور اشتباهنیست.در سالهایقبل کهنرخارز
افزایش پیدا کرده بود آیا میزان صادرات هم باال
رفت؟ که جواب این سؤال منفی است.
وی اضافه می کند :دولت باید از ابزار مالیات
به نحو احسن استفاده کند ،اما ا کنون از آن
بهخوبی استفاده نمیشود .شرط استفاده کارا
از مالیات ،شناسایی پایههای مالیاتی است.
باید با جمعآوری اطالعات از طریق پایگاههای
اطالعاتی موجود ،پایگاه اطالعاتی کالن ایجاد
کنیم تا همه فعالیتهای اقتصادی مردم را رصد
کند .ماده  162قانون مالیاتهای مستقیم نیز بر
همینمسئلهاشارهدارد.ا گراینقانوناجراشود
تحول بزرگی درزمینه درآمدهای دولت و هدایت
نقدینگی به سمت تولید رخ میدهد.
ی کند :باید
صمصامی در پایان سخنانش بیان م 
نظارتدرستیبرنظامبانکداریوهدایتدرست
تسهیالتصورتبگیرد کهاینموردزمانبراست،
امااتخاذسیاستهایارزیصحیحواستفادهاز
قانونمالیاتبهسرعتمیتواندانجامبگیرد.ا گر
این متغیرها اجرایی شوند ،میتوانند اقتصاد و
بالطبع معیشت مردم را ساماندهی کنند.

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی ،درمانی زاهدان در نظر دارد مناقصه عمومی یكمرحلهای
مشروحه ذیل ،مطابق برنامه تعیینشده را از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی (ستاد) برگزار
نماید.
شماره مناقصه

نوع مناقصه

موضوع مناقصه

مبلغ تضمین
(به واحد ریال)

حداقل شرایط برای
دریافت اسناد

نوع ضمانتنامه

شماره فراخوان

99/09-150

عمومی
یكمرحلهای

تهیه ،حمل ،نصب و راهاندازی  3دستگاه
سنجش آالیندههای هوای محیط بسته،
 3دستگاه شمارش و سنجش آنالین
غلظت و تعداد ذرات معلق و  2دستگاه
نمونهبردار ذرات معلق

243/000/000

مجوز از مراجع
ذیصالح

ضمانتنامه
بانكی یا واریز
نقدی

2099004526000147

كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پا كتها از
طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی (ستاد) به آدرس  setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است
ه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،كلیه مراحل ثبتنام در سایت مذكور را جهت دریافت
مناقص 
گواهی امضای الكترونیكی اقدام نمایند و در مناقصه اعالمشد ه شركت كنند.
* محل دریافت اسناد مناقصه :مناقصهگران جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس setadiran.ir
مراجعهنمایندودر صورتنیاز به كسباطالعاتبیشترباشماره(054-33372140ادارهامور قراردادها
و مناقصات دانشگاه) تماس حاصل نمایند.
مهلت دریافت اسناد از طریق سامانه تداركات الكترونیكی ستاد:

از روز یكشنبه مورخ  1399/08/18لغایت روز یكشنبه مورخ 1399/08/25

آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه به صورت الكترونیكی در سامانه ستاد:

تا ساعت  18روز چهارشنبه مورخ 1399/09/05

آخرین مهلت تحویل نسخه فیزیكی پاكت الف به دبیرخانه حراست دانشگاه

تا ساعت  15روز چهارشنبه مورخ 1399/09/05

تاریخ گشایش پاكات مناقصه:

ساعت  9صبح روز شنبه مورخ 99/09/08

مدت اعتبار پیشنهاد:

 20روز كاری و برای یك دوره قابل تمدید میباشد.

*ضمنامناقص ه گرانجهت كسباطالعاتبیشتردرخصوصاسنادمناقصهبهادارهقراردادهاومناقصات
به نشانی زاهدان ،بزرگراه خلیجفارس ،میدان دكتر حسابی ،مجتمع اداری پردیس مراجعه یا با شماره
تلفن05433372140تماسحاصلنمایندوهمچنینجهتارائهپا كتالف(تضمینشركتدر مناقصه)
در موعد مقرر به دبیرخانه مدیریت حراست دانشگاه علوم پزشكی و نشانی فوق مراجعه نمایند.
* هزینه انتشار آ گهی بر عهده برنده مناقصه میباشد.
روابط عمومی و امور بین الملل
تاریخ انتشار99/8/18 :
خ ش99/8/18 :
مالف 616 :شناسه آ گهی1039412 :
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