جوابیه

جوابیه سازمان برنامه و بودجه
به د نبا ل با ز نشر گز ا ر ش منتشر شد ه د ر خبر گز ا ر ی تسنیم با عنو ا ن
« نحوه وا گذاری اموال و دارایی های عمومی در بودجه  ۱۴۰۰شفاف نیست»
در روزنامه «رسالت» ،جوابیه ای از سوی سازمان برنامه و بودجه به روزنامه
ارسال شده که تنها حسب احترام و تنویر افکار عمومی چاپ می شود.
***
گزارشی با عنوان« نحوه وا گذاری اموال و دارایی های عمومی در بودجه ۱۴۰۰
شفافنیست»مورخ1399/9/22درآنرسانهمنتشرشده؛مقتضیاستبراساس
ماده23قانونمطبوعاتوبهمنظور رفعابهاموروشنشدنافکار عمومیدستور
فرمایید این پاسخ در اسر ع وقت در آن روزنامه منتشر شود:
یکی از راهکارهای برون رفت از تنگناهای اقتصادی ،حمایت و توسعه
سرمای ه گذاری بخش غیردولتی است که متأسفانه برخی افراد آ گاهانه یا ناآ گاهانه
رویکرد دفع سرمایه گذاری را دنبال می کنند ،از آنجايی که جنابعالی با عنوان
«شفافیت بیشتر» به این موضوع ورود نمودهاید ،الزم است بهدور از طرح عبارات
کلی ،از منظر کارشناسانه به آن بپردازیم .براساس مطالعات صورت گرفته از فعاالن
و کنشگران در حوزه مشارکت عمومی و خصوصی ،چهار عامل عمده در توسعه
مشارکت عمومی نقش اساسی دارند که به ترتیب اولویت عبارتند از:
تأمین مالی و حمایت مالیظرفیت سازی و ارتقا دانش و مهارت در بخش عمومی و خصوصیمطالعات و فرآیند ارجاع پروژههات گذاری و تنظیم مقررات
سیاس یقینا برای توسعه مشارکت بخش خصوصی به یکباره این چهار عامل محقق
نمیشوند و نمیتوان انتظار داشت در کوتاه مدت کشور به ظرفیت مورد نظر
دست یابد .ا گر چه برخی بر این اعتقادند که ابتدا باید منتظر اصالح و تکمیل
تمامی زیرساختهای توسعه مشارکت عمومی و خصوصی بمانیم ،اما تجربه
نشان داده که این تصور محقق نمیشود و قانون کامل و بدون ایراد به یکباره
خلق نمیشود و باید از ظرفیتهای قانونی موجود بهره برد و با برنامهریزی
به سمت اهداف ترسیم شده حرکت کرد.
آنچهامروزدرتبصره19الیحهبودجه1400ترسیمشدهاستبرگرفتهازنتایجتحقیقات
صورت گرفتهواستفادهازتجربیاتبهدستآمدهدرتبصره19قوانینبودجهسنواتی
در سالهای  1396لغایت  1399است که میتواند با حمایت مالی بخش خصوصی،
یکی از ارکان توسعه مشارکت را سامان بخشد .از جمله اقدامات مهم و اثربخش
صورت گرفته دیگر در راستای تکمیل زنجیره توسعه مشارکت عمومی و خصوصی،
تصویب دستورالعمل شرایط وا گذاری طر حهای تملک داراییهای سرمایهای
جدید ،نیمهتمام ،تکمیل شده و آماد ه بهرهبرداری به بخش غیردولتی موضوع
ماده()27قانونالحاق()2توسطشورایمحترماقتصاداستتاضمنروشن کردن
ت گذاریوتنظیممقرراترامرتفعنماید.
فرآیندانتخابسرمای ه گذار چالشسیاس 
لذا شایسته است آنانی که به حقیقت به دنبال شفافیت و عدالت هستند به جای
متوقف کردن فرآیند مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیر دولتی و فرار سرمایهها،
اصالحات مد نظر را در فرآیندهای موجود و ظرفیتهای حا کم بر قوانین و مقررات
کارشناسانه اعالم نمایندو اما در مورد مکاتبه جنابعالی؛
اوال:آیااطالعاتموردنظردر بخش«ثانیا»نامهجنابعالیرادر اختیار دارید؟چنانچه
این اطالعات را در دسترس ندارید ،توصیه مشفقانه ،مسئوالنه و باالتر از همه
توصیهدینیواخالقیبهشمابرادر مسلماندارم کهبهجایمشوشنمودناذهان
مخاطبان و رسانهای کردن بیان خواسته خود ،آن اطالعات را از دستگاه ذیربط
مطالبه فرمايید و سپس با اشراف کامل نسبت به موضوع اعالم نظر نمایید .این
توصیه نص صریح اساسنامهای است که مؤسسه شفافیت و عدالت بر آن بنیان
گذاشته شده است ،وای بر هنگامی که پایهها را بشکنیم.
ثانیا :چنانچه به قسمت دوم پیوست «یک» الیحه بودجه نظری بیاندازید عملکرد
تبصره  19به عنوان یک سند رسمی منتشر شده و در اختیار مجلس محترم شورای
اسالمیقرار گرفتهاست.قطعبهیقییندر جریانرسیدگیبهاینالیحههراطالعات
مازادی که کمیسیونهای مختلف مجلس مطالبه داشته باشند توسط سازمان
به آنان ارائه خواهد شد.
ثالثا :نیک میدانید که نقش نهادهای نظارتی ،نظیر دیوان محترم محاسبات و
سازمان محترم بازرسی کل کشور اخذ همین اطالعات ،راستی آزمایی و تحلیل
آنهاواحیانادر صورتوجودهر گونهابهامیدرخواستتوضیحاتاز دستگاههای
اجرایی در مورد اجرای قوانین موضوعه است .در راستای اجرای ماده  27قانون
الحاق ( )2و دستورالعمل مربوطه و تبصره  19قانون بودجه سالهای  96الی 99
این امور نسبت به ارائه پاسخهای الزم طی نامههای متعدد اقدام نموده است.
آخرین نامه به شماره  502490مورخ 239/ 1399/به دیوان محاسبات کشور و
نامه شماره  575663مورخ 910/ 1398/به سازمان بازرسی کشور ارسال گردید
و چنانچه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی اطالعات مندرج در الیحه را
کافیندانند،قابلمطالبهاست.جنابعالیهممیتوانیدبهسهولتبهایناطالعات
دسترسی داشته باشید.
رابعا :به عنوان کارشناسی که سالها در موضوع مشارکت عمومی و خصوصی
مطالعه و کار اجرایی داشتهام؛ استنباطم از مرقومه حضرتعالی آن است که نسبت
به موضوع مشارکت عمومی و خصوصی حتی در سطح کلیات اشرافی چندانی
ندارید .اینقدر بسنده مینماید که بر خالف رویه خصوصیسازی ،دولت در
نظر دارد با استفاده از ظرفیتهای قانونی در اختیار ،به جای وا گذاری مالکیت
اموال دولتی ،از توان فنی ،تخصصی و مالی بخش خصوصی برای ارائه خدمات
بخش عمومی استفاده نماید .لذا بیان کلیاتی که کامالبی اساس و بی پایه است
هم انگیزه بخش خصوصی را در این مشارکت از بین میبرد و هم مدیران دولتی را
ی که این
ی کند .بدیهی است تا زمان 
در انجام رسالت قانونی خود دچار سردرگمی م 
تکلیف قانونی بر دوش دولت باشد ،ادای تکلیف گریز ناپذیر است.
خامسا :حتمابه خاطر دارید که در سال  1398در پی بیان ابهاماتی در همین
موضوع ،از جنابعالی دعوت شد تا در جمع رؤسای سازمانهای مدیریت و
برنامهریزی استانها حاضر شده و دغدغههای خود را بیان فرمایید و مفتخر
به میزبانی جنابعالی بودیم .پس ازحدود یک ساعت بحث کارشناسی ،تصور
بر این بود که جنابعالی مجاب شدهاید چرا که فرمودید که همکاران محترمتان
باید قانع شوند و مقرر خواهید نمود تا در نشستهای کارشناسی آتی حاضر شوند
تا توضیحات الزم به آنان داده شود ،اما متأسفانه تا کنون علیرغم پیگیری های
مکرر این سازمان نه تنها این اتفاق صورت نگرفته ،بلکه دامنه کلی گوییها به
رسانهها نیز کشیده شده است .از این رو بیم آن میرود که یک ظرفیت بسیار خوب
و تاریخی در استفاده از مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات بخش عمومی
توسط جنابعالی به حاشیه راندهشود.
سادسا :اشاره فرمودهاید که جلوی اصالح دستورالعمل ماده  27قانون الحاق
( )2را گرفتهاید .بند «الف» قانون یاد شده می گوید«،شورای اقتصاد قالب
قراردادها و شرایط وا گذاری طر حهای تملک دارايیهای سرمایهای جدید
و نیمهتمام و تکمیل شده و آماده بهره برداری با تعیین نحوه تأمین مالی
با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات» را تصویب نماید .این پرسش از
جنابعالی مطرح است که ا گر قالب قراردادها ،شرایط وا گذاری ،نحوه تأمین مالی،
چگونگی رعایت استانداردها و کیفیت ارائه خدمات با صدور دستورالعملی واحد
توسط شورای اقتصاد (طبق حکم قانون) معین نشود ،چگونه میتوان از استقرار
یک رویه استاندارد و واحد در کشور مطمئن شد و چگونه نظارت بر اجرای دقیق
قانونتوسطدولتودستگاههاینظارتیممکنخواهدشد؟اصالحدستور العمل
ماده27پساز سالهاتجربهدر اجرایتبصره19برایتغییررویه«وا گذاریطر حها»
به«استفادهاز توانبخشخصوصیدر ارائهخدماتبخشعمومیباحفظمالکیت
دولت»ونظارتبرعملکردبخشخصوصیدر کیفیتارائهخدماتپیشنهادوحتی
در کمیته فنی شورا تأیید شده است .اعتقاد شما بر این است که این اصالحیه با
مکاتبه جنابعالی متوقف گردیده است؛ پس چه خوب است با شفافیت به پیشگاه
ملتایرانپاسخگوباشیددر شرایطتحریمظالمانه،چهتوجیهیبرایادعایخود
برایمتوقف کردناستفادهازظرفیتداخلیوسرمای ه گذاریبخشخصوصیدارید؟
ی که مطلع هستید جنابعالی در سال گذشته با ارسال نامه به
همچنین همانطور 
دیوان عدالت اداری ،درخواست ابطال دستورالعمل یادشده را داشتید که مورد
تأیید قرار نگرفت .توصیه برادرانهام به شما که انسانی مؤمن و متعهد هستید آن
است که واقف باشید ،مسئولیت توقف این سیاست کالن کشور یعنی -استفاده از
توانبخشخصوصیومردمی کردناقتصاد-بهدوشآنانیاست کهبدونداشتن
اطالع از جزئیات ،با بیان کلیات سعی در اجرای منویات خود دارند.
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محسن زنگنه ،رئیس کمیته اصالح ساختار بودجه مجلس:

طرحمباحثارزیتوسطدولتپوپولیستیاست

بودجه که مهمترین سند مالی کشور
محسوب میشود ،عالوه بر محورهای
ت گیری کالن اقتصادی ،در زندگی جاری و
جه 
ی گذارد.
عادی مردم نیز تأثیر ملموس خود را م 
بههمینعلت بهارستانیها امسال عزم خود
را جزم کردهاند تا گام جدی در اصالح ساختار
الیحه بودجه  1400بردارند و ازاینطریق رنج
وجودمشکالتاقتصادیسایه کمتریبرزندگی
ومعیشتمردمبیندازد.درواقعاصرارنمایندگان
بر وجود ایرادات و نقایص در بودجه و الزام دولت
در ضرورترفعمشکالتواصالحساختار بودجه
ت گرفته ازهمیننکته است.
نشئ 
نمایندگان پارلمان در برگزاری جلسات و
کمیسیونهای مختلف با رویکرد واقعیسازی
منابع درآمدی در بودجه و قطع وابستگی به
نفتبهبررسیالیحهبودجهپرداختهاند کهشاید
بتوان این دو مؤلفه را مشکل اصلی در بودجه
دولتقلمداد کرد،زیراهمانطور کهتجربهثابت
کرده سنت دیرینه دولتهای قبلی در مواجهه
با کسری بودجه ،خلق پول است که این شیوه
تأمین مالی همواره تکانههای تورم و گرانی را
ایجاد کردهاست.بنابراینمیتوانسهممهمی
از مشکالتاقتصادی کشور رابه کسریبودجهو
شیوه تأمین و جبران آن اختصاص داد که محل
بحث و بررسی در مجلس قرار دارد.
عالوهبرنمایندگانمجلسبسیاریاز کارشناسان
اقتصادی هم بر این باور هستند که بودجه سال
آیندهمشمولدرآمدهایموهومیاست کهبیشتر
بر روی کاغذ وجود دارند ،در شرایطی که دولت
هزینههایخودرابرهمیناساسپیشبینی کرده
استوبااینروندبیشک کسریبودجهعظیمی
در سال آینده شکل خواهد گرفت.
مجلس و بهخصوص کمیسیون تلفیق بودجه
به دنبال واقعی سازی درآمدها و کمک به دولت
در جهت کاهش کسری بودجه است تا بهجز
 250هزار میلیارد تومان درآمد دولت از  841هزار
میلیارد تومان در بودجه سال آینده  ،مابقی
درآمدها از طریق استقراض فراهم نشود .این
س کمیسیون
گفتهحمیدرضاحاجیبابایی،رئی 

برنامهوبودجهمجلساست کهبعدازارائهالیحه
بودجه عنوان شده بود.
ا گر امروز تحریمها باعث شده اقتصاد کشور
تحتتأثیرقراربگیرد،اصالحهوشمندانهساختار
بودجهبستریبرایایجاداقتصادیمولدو کارارا
فراهممیآورد کهنوساناتناشیاز کاهشمیزان
فروش نفت و اختالالت ارزی نتواند در پایههای
ایناقتصادخللچندانیوارد کند.امیدمیرود
مجلس با پیگیریهایی که برای اصالح ساختار
بودجه اولین سال قرن جدید انجام میدهد
روزنههای بهبود را در اقتصاد کشور ایجاد کند
و تناسبی میان سند دخلوخرج سال آینده
کشور ایجاد کند.
ریشه وجود فساد اقتصادی در کشور
بودجه نا کارآمد است
محسن زنگنه رئیس کمیته اصالح ساختار
بودجه مجلس در گفتوگو با «رسالت» درباره
بررسی کمیسیون تلفیق از بودجه  1400بیان
کرد :این کمیسیون تا قبل از این به بررسی
منابع پرداخته بود و در این بخش در حدود
200هزارمیلیاردتومانمنابعجدیدرا کشف کرده
که بخش عمده آن اختصاص به تعدیل قیمت
ارز ،حقوق گمرکی ،ارزشافزوده و مالیاتها
ن که تبصره  3درباره
پیدا کرده است .ضمن ای 
تأمین سرمایه از طریق فاینانس خارجی نیز
موردبررسی قرارگرفته است.
ن کهدولتسادهترینروشرا
زنگنهبااشارهبهای 
برایتأمینمنابعخوددرنظر گرفتهاست،افزود:
این امکان وجود دارد که دولت در ردیفهای
بودجه در حوزه مالیاتها ،فروش داراییهای
دولت ،فروش سهام و در حوزههای دیگر منابع
الیحه بودجه خود را اصالح کند .برایناساس
منابع بودجه باید پایدار و واقعی و مصرف نیز
بهینه شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی تصریح کرد :یکی
از دالیل انتقاد مجلس نسبت به الیحه بودجه
مسئلهعدمامکاناجراییشدناینالیحهاست.
باوجودمنابعی کهدرالیحهمشخصشده،اجرای
آن بسیار سخت است ،اما با این اوصاف امکان

آن برای دولت فراهم است.
ن که کمیسیون تلفیق سه جراحی
وی بابیان ای 
ت باید انجام
در بودجه در حوزه نفت ،ارز و مالیا 
دهد ،گفت :در بودجه  1400فروش 2/3میلیون
بشکه درنظر گرفتهشده است .معتقدم یکی از
اشتباهات در بودجه که باید در سالهای آینده
اصالح شود ،عدم ورود به میزان فروش نفت
و درنظرگرفتن رقم دالر است .درواقع باید رقم
دالر در خارج از بودجه بهعنوان سیاست کلی
تکنرخی ارز تعیین تکلیف گردد تا جلوی فساد
و رانت گرفته شود.
زنگنهادامهداد:ازسویدیگربایدبهدولتاجازه
بدهیم تا بر اساس برنامههای باالدستی سهم
منابعشرااز محلصادراتنفتخامومیعانات
گازی مشخص کند .بهعنوان نمونه در قانون
برنامه ششم توسعه و در جدول شماره چهار

عضو کمیسیون صنایع مجلس:

رانت  ۱۸۰هزار میلیارد تومانی زنجیره فوالد
به جیب دالالن و واسطهگران رفت
عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به فاجعه  ۷ماه اخیر بازار فوالد گفت :رانت  ۱۵۰تا  ۱۸۰هزار میلیارد تومانی
بهجیبدالالنوواسط ه گرانرفت.فقطدر یکنمونهدر۱۷میلیونتنشمش۸۵،هزار میلیاردتومان گرانفروشی
ت گوباتسنیم،در رابطهباطرحتوسعهوتولیدپایدار
شده کهبایدجلویاینوضعیت گرفتهشود.رضاتقیپور در گف 
زنجیرهفوالد کهروزسهشنبه کلیاتآندرصحنمجلسبهتصویبرسیدومجددبرایجمعبندینهاییبه کمیسیون
صنایعومعادنمجلسارجاعشد،اظهار کرد:مادر اینطرحدرصددیمتافاجعه7ماه گذشتهدر بازار فوالدرابرطرف
ن کهدرمادهیکاینطرحبهبحثعرضهفوالدپرداختهشدهاست ،گفت:بهاعتقادماهمهزنجیره
کنیم.ویبابیانای 
فوالدبایدمحصوالتخودرادر بورسعرضه کنند،شایداینحرفبهمذاقبعضیهاخوشنیایدچرا کهبرخیآقایان
کهدر زنجیرهفوالدقرار دارند،معتقدنداینعرضهدر برخیاز حلقههایزنجیرهفوالدانجامشودودر برخیاز حلقهها
صورتنگیرد.اینعضو کمیسیونصنایعمجلسومعادنتصریح کرد:در بخشصادراتنیزماتأ کید کردهایمبعداز
تأمینتمامنیاز بازار وعرضهمحصوالتدر بورس کاال بایدبهسمتصادراتحرکت کنیم.در اینطرحتأ کیدشده که
نباید بازار داخل شاهد کاهش عرضه بوده و از آنطرف حجم صادرات افزایش پیدا کند .متأسفانه زد و بندهایی که
در برخی از حلقههای زنجیره فوالد صورت گرفته محدودیتهایی را اعمال و بازار را با کمبود جنس و گرانی قیمتها
روبهرو کرده است.وی افزود :متأسفانه در مقطعی قیمت شمش در داخل  102دالر گرانتر از نرخ جهانی شد حال
ن کهبرایتولیدآنانرژییارانهایدادهمیشود.بههرحالهدفاینطرحجلوگیریاز گرانیبیشازاندازهومقابله
ای 
با رانتخواران است و اتاق بازرگانی ایران نیز با عرضه زنجیره فوالد در بورس موافقت کرده است.تقی پور با اشاره
به اینکه وقتی ما دو برابر نیاز داخل تولید داریم این زدوبندهای افزایش قیمتها بیمعنی است ،اضافه کرد:
در ماده  4این طرح تأ کید شده که یک کمیته با سرپرستی وزیر صمت جهت رصد و پایش بازار فوالد تشکیل شود تا
فاجعه  7ماه گذشته در بازار فوالد تکرار نشود.وی در پاسخ به اینکه بورس کاال میگوید ما براساس گزارش روزانه
کمبود عرضه واحدهای فوالدی را به وزارت صنعت اعالم میکنیم اما آنها توجهی به این گزارش نمیکنند ،افزود:
اتفاقاتشکیل این کمیته میتواند بسیاری از مشکالت درونسازمانی را برطرف کند .در این کمیته ا کثرا دولتیها و
دو نفر هم از نمایندگان مجلس و اتاق بازرگانی حضور دارند .این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت:
امیدواریمباتشکیلاین کمیتهبسیاریاز مشکالتبرطرفشود.

آزادی  ۸زندانی جرائم غیرعمد همزمان با سالگرد
شهید سلیمانی در خراسان رضوی
همزمان با سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی با استعانت از ثامن الحجج  8زندانی جرائم غیر عمد در استان
خراسان رضوی آزاد شدند.
مسئول معاونت اجتماعی سپاه امام رضا با اعالم این خبر ،افزود ۸ :نفر زندانی جرائم غیر عمد به همت خیران،
معاونت اجتماعی سپاه امام رضا و سازمان زندان های خراسان رضوی به آغوش خانواده بازگشتند.
سرهنگ پاسدار مهدی رضایی اعالم کرد :طرح آزادی زندانیان جرائم غیر عمد در سطح استان با مشارکت
سپاه امام رضا و همت خیران تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت.
وی بیان کرد :آزادی این زندانیان با محوریت تکریم شهید واال مقام سردار سلیمانی صورت گرفت تا یادآور
عطوفت آن بزرگوار در طول حیات شان باشیم.
وی گفت :زندانیان جرائم غیر عمد اغلب بهخاطر مشکالت اقتصادی و نه به دالیل اخالقی ،گرفتار رنج حبس
شده اند که با کمک نیکوکاران می توان آنها را به زندگی بازگرداند.
رضایی یادآور شد :خانواده های بسیاری به همین دلیل از هم گسیخته و فرزندانی از نعمت پدر محروم شدند
که این اقدام نیکوکارانه کانون  ۸خانواده را احیا کرد.
ویابراز امیدواری کرد؛سیرهومنشپرعطوفتشهیدانبهویژهسردار شهیدسلیمانیمنشأبرکاتبیشتریدر
آینده باشد و تأ کید کرد :در ماه های آینده در مسیر این طرح ،آزادی زندانیان بیشتری تحقق خواهد یافت.

سهممنابعدولتازمحلصادراتنفتومیعانات
گازیباید20/4درصد کلمنابعباشد.مجلسباید
این تکلیف را به دولتتعيين كند و میزان فروش
نفت توسط نباید محل اختالف باشد.
ن که
عضو کمیسیوناقتصادیمجلسبابیانای 
دولتاحتماالدرماههایآیندهازارقامالیحهبودجه
برایمقاصدسیاسیخوداستفادهابزاریداشته
باشد ،افزود :فار غ از مواضع و جبه ه گیریهای
م گیریهایاقتصادیدولت
سیاسی،اثراتتصمی 
طی دوسال گذشته خود را ا کنون نشان داده
ن که سهم فروش نفت در
است .دولت با شعار ای 
بودجهباال میرود،پیاممذا کرهبهطرفخارجی
کشور میدهد ولی باعث شده کشور دوسال با
کسری بودجه باال مواجه شود.
زنگنه با اشاره به عدم تحقق پیشبینی دولت از
میزانفروشنفتدرسالهایقبل گفت:دولت

مدیرعامل یک شرکت دانشبنیان:

 80درصد کنتورصنعت برق کشور را تأمین میکنیم
مدیرعاملیک کارخانهتولیدکننده کنتورهایدیجیتال
با اشاره به ساخت کنتورهای بازار برق و مدیریت
شبکه برای اولین بار در کشور طی سالجاری گفت:
 ۸۰درصد کنتور موردنیاز صنعت برق کشور را تأمین
می کنیم«.جمشید بردبار» مدیرعامل تولیدکننده
کنتورهای دیجیتال در حاشیه بیستمین نمایشگاه
بینالمللی صنعت برق و شانزدهمین نمایشگاه
آب و تأسیسات آب و فاضالب در گفتوگو با پایگاه
اطالعرسانیوزارتنیرو،اظهار کرد:اینشرکتحدود10
مدل کنتورهای دیجیتال و هوشمند در کشور طراحی

و تولید کرده است ،کیفیت این کنتورها استاندارد روز
دنیا بوده و تمامی این محصوالت قابلیت صادرات به
ا کثر کشورهای دنیا را دارند.وی با اشاره به صادرات
محصوالت این شرکت دانشبنیان یادآور شد :تا کنون
از  10مدل مختلف ،چهار مدل از کنتورهای هوشمند
و دیجیتال را به کشورهای افغانستان ،عراق ،سوریه
و چند کشور آفریقایی صادر کردهایم.مدیرعامل این
شرکت دانشبنیان خاطرنشان کرد :حجم صادرات
این شرکت ساالنه بیش از  5میلیون دالر بوده ،اما در
داخل کشور حدود  80درصد کنتور موردنیاز داخل را

تأمین می کند که حدود  50درصد صرفهجویی ارزی
برای کشوربههمراهدارد.ویاضافه کرد:درسال گذشته
برای اولین بار کنتورهای بازار برق و مدیریت شبکه با
یکپنجم قیمت و با کیفیت باالتر نسبت به مشابه
خارجی در ایران تولید کردیم که گامی بزرگ در راستای
جهشتولیددر کشورمحسوبمیشود.اینتولیدکننده
صنعت برق تصریح کرد :امسال هم توانستیم طرح
جدیدی از کنتورهای هوشمند را در سه مدل مختلف
به بازار ارائه کنیم که تولید یکی از مدلها از ماه گذشته
آغاز شده و تولید دو مدل دیگر نیز در سال آینده شروع
خواهد شد.به گفته وی،عمدهترین مشکل موجود در
اینزمینه،عدمپرداختمطالباتتوسطدستگاههای
مسئول است که امیدواریم در سالجاری که مزین
به نام جهش تولید است ،پرداخت شود.

آ گهی لغو مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام شرکت سرمایهگذاری استان آذربایجانشرقی (سهامی عام)
نماد :وساشرقی
شناسه ملی 10200258715 :شماره ثبت20296 :
برای سال مالی منتهی به 1399/06/31
پیرو آ گهی منتشره در روزنامه رسالت به شماره  9942مورخ  1399/10/06و اصالحیه های بعدی آن در همان روزنامه به شماره های  9949و  9952مورخ
 1399/10/13و  1399/10/16در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت  12ظهر روز دوشنبه مورخ  1399/10/29به اطالع می رساند
به علت ابهام مالیاتی موجود در صورت های مالی و به تبع آن آماده نشدن صورت های مالی حسابرسی شده ،مجمع عمومی عادی سالیانه در تاریخ
ً
مذکور برگزار نمی گردد و تصمیم گیری در خصوص دستور جلسات ذیل به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقبا اعالم خواهد شد ،موکول می گردد.
دستور جلسه:
 -1استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به .1399/06/31
 -2استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد و صورت های مالی سال مالی منتهی به .1399/06/31
 -3تصویب صورت های مالی (صورت سود و زیان و وضعیت مالی) و تصمیم گیری نسبت به تقسیم سود سال مالی منتهی به .1399/06/31
 -4انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به  1400/06/31و تعیین حق الزحمه.
 -5تعیین روزنامه کثیر االنتشار جهت درج آ گهی های رسمی شرکت.
 -6تعیین حق حضور اعضای غیرمؤظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به .1400/06/31
 -7تعیین پاداش هیأت مدیره و کارکنان برای سال مالی منتهی به.1399/06/31
-8انتخاب اعضای حقیقی هیأت مدیره
-9سایر مواردی که به موجب قانون تجارت تصمیم گیری در خصوص آن در صالحیت مجمع عمومی عادی است.

تاریخ انتشار99/10/25 :
خ ش99/10/25 :

هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی (سهامی عام)

فراخوان آ گهی ارزیابی کیفی ()99-47
شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان کرمان
(سهامی خاص)

آگهیدعوتازبستانكارانشركت
حسابگرانخمسهبهشمارهثبت 10716و آ گهی دعوت مجمع عمومی فوقالعاده
شناسه ملی– 14004632218نوبت دوم شركت فوالد تاكستان (با مسئولیت محدود)
ثبت شده به شماره 87951
پیروآ گهیانحاللمندرجدرروزنامهرسمیشماره21732مورخ1398/08/02
و در اجرای ماده  225قانون تجارت بدینوسیله از كلیه بستانكاران حقیقی و
و شناسه ملی 10101323590
حقوقیشركتدعوتمیشودبادردستداشتنمداركمشخصهظرفمدت
 6ماه از تاریخ انتشار آ گهی به آدرس زنجان – خیابان جاوید – كوچه شهید
عباس حیدری – پالك  20مراجعه نمایند .این آ گهی در سه نوبت به فاصله
یك ماه در روزنامه رسمی و كثیراالنتشار درج میگردد .بدیهی است پس از
سپری شدن مهلت مقرر ،هیچگونه ادعایی پذیرفته نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول99/9/25 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/10/25 :
تاریخ انتشار نوبت سوم99/11/25 :
خ ش99/9/25 :
مدیر تصفیه شركت

در سال  98اعالم کرد1/5میلیون بشکه نفت
به فروش میرساند که محقق نشد و  160هزار
میلیارد کسریبودجهایجاد گردید.برایسال99
همفروشیکمیلیونبشکهنفتپیشبینیشده
بود که بیش از  200هزار میلیارد کسری بودجه
بهبار آورد.ایندر حالیاست کهدولتاصرار دارد
در سال  1400میتواند 2/3میلیون بشکه نفت
ی که ا کنون کسری تراز
بهفروش رساند ،درحال 
بودجه بیش از  300هزار میلیارد تومان است.
این نماینده مجلس طرح مباحث مربوط به ارز
توسط دولت را پوپولیستی عنوان کرد و افزود:
تئوریسینهای اقتصادی دولت مخالف تعیین
دستوری ارز و چند نرخی بودن آن هستند.
این افراد از دهه  70و از زمان دولت سازندگی
به دنبال تکنرخی کردن ارز و اقتصاد باز بودند
اما حاال چه اتفاقی افتاده که باوجود قیمت

 25هزارتومانی دالر در بازار آزاد ،اصرار بر تعیین
قیمت  11هزار و  500تومانی نرخ ارز دارند! واضح
است که این مباحث علمی و تئوریک نیستند
بلکه سیاسی هستند.
زنگنه اضافه کرد :مردم باید بدانند طی یکسال
گذشته ارز  420تومانی را در سر سفره خود
ندیده اند .با اختصاص این ارز گوشت قرمز با
مبلغ  40هزار تومان و نهادههای دامی کیلویی
 2هزار تومان باید به دست تولیدکننده برسد
اما کشاورز و دامدار نهادهها را  6تا  7هزار تومان
خریداری می کنند .چرا آن چیزی که وجود
خارجی ندارد ،تبلیغ میشود؟ وی با تأ کید بر
لزوم تکنرخیشدن نرخ ارز افزود :ارز نیمایی
در بخش صادرات و واردات کاالهای اساسی
موجب اختالل شده است ،بنابراین دولت باید
ی کردن ارز برود.
به سمت تکنرخ 
وی تصریح کرد :طبق گفته آقای همتی
رئیس کل بانک مرکزی ارز  4200تومانی وجود
ندارد ولی این نگرانی ایجادشده که حذف ارز
 4200تومانی در زندگی مردم تبعات منفی
ی که این تصور غلط از طریق
ی گذارد ،درصورت 
م 
تبلیغات اشتباه مطرح شده است که باید این
ن که
ذهنیت در افراد تغییر کند .زنگنه بابیان ای 
نباید از طریق بازیهای سیاسی معیشت مردم
به گروگان گرفته شود ،افزود :ریشه وجود فساد،
رانتواستخدامهایناعادالنهدر کشور بهعلت
بودجهنا کارآمداست.عضو کمیسیوناقتصادی
باتأ کیدبرضرورتایجادپایههایجدیدمالیاتی
دربودجهسالآیندهافزود:براساسآمارارائهشده
طی7ماه گذشتهدولت113درصدازمنابعمالیاتی
را محقق کرده است .مالیاتی که در حال حاضر
دولت در الیحه آورده است ،به نسبت سال قبل
در حدود  20درصد افزایش دارد .این در حالی
است کهدولتبایدباعرضه95هزارمیلیاردتومان
سهام خود در سال آینده ،مالیات نقلوانتقال
سهامرانیزافزایشدهد،امامالیاتانتقالسهام
با میزان رشد قیمت سهام و پیشبینی سال 99
هیچ تناسبی ندارد که باید به چنین مواردی در
الیحه بودجه توجه شود.

بدینوسیله از كلیه شركاء شركت دعوت به عمل میآید تا در جلسه مجمع
عمومی فوقالعاده كه راس ساعت  8صبح روز چهارشنبه مورخ 1399/11/8
ی گردد ،حضور به هم رسانند.
در محل دفتر مركزی شركت تشكیل م 
دستورجلسه:
 -1افزایش سرمایه و اصالح ماده مربوطه در اساسنامه
تاریخ انتشار99/10/25 :
خ ت99/10/25 :
هیاتمدیره شركت فوالد تا كستان (با مسئولیت محدود)

جهت برگزاری مناقصه گازرسانی به محور چهار گنبد سیرجان
( نوبت اول)

شرکت گاز استان کرماندر نظرداردفراخوانارزیابی کیفیجهتبرگزاریمناقصهعمومی(گازرسانیبهمحور چهار گنبدسیرجان)بهشماره2099093164000055
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال
دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه ،از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد الزم است
مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ  99/10/25می باشد .اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق
سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی99/11/6 :
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی 99/11/20 :
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:
شرکت گاز استان کرمان واقع در بلوار  22بهمن  -حد فاصل سه راه ادیب با چهار راه شعبانیه شماره تماس 034-31326000:شماره فکس034-33239661:
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس021-41934 :
دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768
مدت زمان اجرا(روز)

365

تاریخ چاپ نوبت اول

99/10/25

شماره مجوز

1399.6110

کد فراخوان

تعداد مرحله

یک

تاریخ چاپ نوبت دوم

99/10/29

مبلغ تضمین(ریال)

3/714/000/000

2099093164000055

نوبت اول 99/10/25 :
نوبت دوم 99/10/29 :

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

