WWW.QUDSONLINE.IR
بورس

 1.366.664اونسطال

یکشنبه  7آذر 1400

1.788

مثقالطال

54.230.000

طال ۱۸عیار

سال سی و چهارم

 12.520.000ربعسکه

معاون وزیر صمت اظهار کرد :در حوزه لوازم خانگی به
دنبال همکاری و برند مشترک با قزاقستان و پاکستان
هستیم و میتوانیم از این ظرفیت برای تهاتر استفاده
کنیم .به گزارش ایلنا ،پیمان پاک رئیس سازمان توسعه
تجارت با اشاره به صادرات لوازم خانگی گفت :در حوزه
لوازم خانگی به دنبال همکاری و برند مشترک با قزاقستان

راهاندازی خط تولید
برند مشترک لوازم خانگی
با پاکستان و قزاقستان

قیمتگوش 
یهای
سامسونگ

 22ربیعالثانی 1443

 28نوامبر۲۰۲۱

شماره 9682

Galaxy A12
رم  4گیگ
 ۴,۲۲۰,۰۰۰تـومـان

Galaxy M02
رم  2گیگ
 ۳,۱۹۰,۰۰۰تـومـان

 38.250.000نیمسکه

 65.7000.000سکه

 123.380.000دالر (سنا)

و پاکستان هستیم و میتوانیم از این ظرفیت برای تهاتر
استفادهکنیم.ترازتجاریپاکستانمنفیاست،صحبت
کردیم که ذخایر معدنی خود را در اختیار ما بگذارند .وی
اضافه کرد :در مورد پاکستان میتوانیم از صادرات قطعاتی
کهبهاینکشورداریماستفادهکنیم.درموردقزاقستاننیز
باید از ظرفیتهای اتحادیه اوراسیا استفاده کرد .اگر ما به

Galaxy M12
رم  4گیگ
 ۳,۹۹۹,۰۰۰تـومـان

Galaxy M11
رم  3گیگ
 ۳,۹۶۸,۰۰۰تـومـان

272.679

قزاقستان صادراتی داشته باشیم این صادرات میتواند به
باقی کشورهای این اتحادیه نیز برود .او همچنین با اشاره
به جنگ سوریه افزود:دمشق نیز قطعا ًبه اتحادیه عرب
باز خواهد گشت .ما باید از این فرصت استفاده کنیم و با
راهاندازی خطوط تولید ،بتوانیم از ظرفیتهای ایجاد شده
پس از بازگشت سوریه به این اتحادیه بهره ببریم.

Ultra Galaxy Note20
رم  12گیگ 5G
 ۲۸,۷۰۰,۰۰۰تومان

قدس موانع پیش روی دولت برای افزایش درآمد از روش فروش اموال و داراییها را بررسی میکند

مقدارازمنابعقابلدستیابیباشد.بهنظرمیرسد
هنوز بستر اجــرای چنین اصالحاتی با توجه به
ساختار معیوب اقتصاد سیاسی رانتی فراهم
نیست و نمیتواند در تأمین کسری بودجه تأثیر
قابلتوجهی بگذارد و در نتیجه ما همچنان شاهد
مراجعه دولــت بــه بانک مــرکــزی و افــزایــش تــورم
خواهیم بود.

◾

گزيده

مسئوالن نهادهایی که داراییها تحت تملک آنهاست ،ممکن است نسبت
به فروش اموال موضعگیری و سنگاندازی کنند .البته به نظرم هر چقدر
دولت در فروش داراییها موفق باشد ،همچنان از حجم کسری بودجه به
آن میزانی که انتظار میرود ،کاسته نخواهد شد.

آث ــارش از ابـتــدای ســال آشـکــار شــده اســت .این
شرایط بهگونهای است که در ابتدای سال هزاران
میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض شد و
همینموضوعموجبافزایشتورمتصاعدیفعلی
شده ،اما اکنون دولت در نظر دارد بخشی از کسری
منابع را با فروش داراییهای دولتی جبران کند.
ا یــن تحلیلگر اقتصادی گفت :البته مشخص
یه ــای دولـتــی آمــاده
نیست چــه مـیــزان از دارایــ 
فروش است و آیا دستگاههای دولتی و نهادهای
زیرمجموعه آنهــا بــرای تحقق این امر همکاری
خواهند داشت یا نه .مسئله دیگر اینکه ،ارزیابی
داراییهای موجود دولت ،بانکها و مؤسسههای
دولتی چندان با واقعیت تطبیق ندارد و مسلما ًدر
زمان فروش ،منابع کمتری تأمین خواهد شد .به
نظر میرسد ارزیابی داراییهای اغلب شرکتها یا
بانکهایی که به اسم داراییهای مسموم شناخته
میشود ،بیش از قیمت واقعی آن محاسب ه شده
و این نهادها حاضر به فروش داراییها با قیمت
پایینترنیستند،زیراترازنامهمالیآنهاافتکردهو
زیان و ورشکستگی آنان آشکار خواهد شد.
وی ادامه داد :از سوی دیگر مسئوالن نهادهایی
که داراییها تحت تملک آنهاست ،ممکن است
نسبت به فروش اموال موضعگیری و سنگاندازی
کنند .البته به نظرم هر چقدر دولــت در فروش
داراییها موفق باشد ،همچنان از حجم کسری
بودجه به آن میزانی که انتظار مـ ـیرود ،کاسته
نخواهد شد .سالهاست کشور با مشکل کسری

◾

◾ارزیابی دارایی نهادهای دولتی چندان با واقعیت
مطابقت ندارد

درهمینراستا،محمودجامسازکارشناسمسائل
اقتصادیدرگفتوگوباقدساظهارکرد:متأسفانه
تاکنوندرآمدهایپیشبینیشدهدولتهاازطریق
فروش اموال دولتی محقق نشده و توجه دولتها
در طول دورههــای مختلف همواره به آسانترین
راه برای تأمین کسری بودجه که همانا برداشت از
صندوق توسعه ملی و استقراض از بانک مرکزی
ب ــوده ،معطوف شــده اســت .امـســال بــا توجه به
افزایش بیش از ۵۰درصدی مصارف دولت و برآورد
توهمآمیز منابع بودجه ،کسری بودجه بین 300تا
 400هزار میلیارد تومان برآورد شده که بنا نیست
دولت آن را از طریق منابع بانک مرکزی تأمین کند
زیرا این امر موجب افزایش پایه پولی ،خلق پول،
نقدینگی و تورم خواهد شد.
جــامـســاز افـ ــزود :اقــدا مهــایــی همچون افــزایــش
مالیاتها ،فروش اموال دولتی ،فروش اوراق بدهی،
افــزایــش خــدمــات دولـتــی و تهاتر نفت بــا بدهی
بستانکاران نظیر پیمانکاران ،راههایی است که
دولت در نظر گرفته و به نظر میرسد هیچیک از
اینها ظرفیت چندانی بــرای رفع کسری بودجه
دولــت نــدارد .اگر هرسال کسری بودجه ،خود را
همواره از نیمه دوم سال نشان میداد ،اما امسال

آگهی مفقودی

,1408273ف

نام و محل پروژه

برآورد اولیه
(ریال)

اجرا و نصب انشعابات فاضالب خانگی شهر زنجان با
اقطار  110و  160میلی متری

6/266/357/120

تضمین شرکت در
محل تامین اعتبار
فرآیند ارجاع کار (ریال)
منابع جاری شرکت

314/000/000

برگ سبز سواری پژو پارس مدل 1382شماره
پ���اک ای���ران578-42ن 54ش���ماره موت���ور
 22828208910ش���ماره شاسی 82810335
به نام حجت مردمیدان اباجلومفقود گردیده
و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
م���درک فارغالتحصیلی علی صاح���ب زاده فرزند
محم���د عل���ی صادره از مش���هد به ش���ماره ملی
 0942108795در مقط���ع کارشناس���ی ناپیوس���ته
رش���ته مهندس���ی مکانی���ک س���اخت و تولی���د با
ش���ماره م���درک  149120600325ص���ادره از واح���د
دانش���گاهی قوچان مفقود گردیده است و فاقد
اعتبار میباشد.
از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه
آزاد اس���امی قوچان به نشانی :استان خراسان
رضوی  ،شهرستان قوچان  4 ،کیلومتری قوچان
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسامی قوچان اداره
امور فارغ التحصیان ارسال نمایید.

S A21
رم  4گیگ
 ۵,۳۴۹,۰۰۰تومان

رئیس اتحادیه قنادی تهران با بیان اینکه قنادان
با کمبود و گرانی روغــن مواجه شدهاند ،گفت:
روغن مخصوص قنادی طی دو هفته از  ۱۸۰هزار
تومان به بــاالی  ۴۰۰هــزار تومان رسیده است.
به گــزارش ایسنا ،علی بهرهمند ادامــه داد :اگر
کارخانههای روغــن به تولیدکننده شیرینی به
صورت مستقیم روغن را بدهند ،با این حجم از
مشکالتمواجهنخواهیمشدامامتأسفانهروغن
به دست بنکدار و بازار آزاد میرسد و مستقیم به
دست تولیدکننده نمیرسد .از این رو ما ناچار
هستیم روغن مصرفی را از بازار آزاد تهیه کنیم.

دستگاههای دولتی
به وزارت راه زمین نمیدهند

بــا گــذشــت نــزدیــک بــه  6روز از مهلت قانونی
دستگاههایدولتیونیمهدولتی،میزان زمینهای
واگذار شده به وزارت راه و شهرسازی نزدیک به
صفر گزارش شده است .به گفته فارس ،با توجه
به تــرکفعل صــورت گرفته توسط دستگاهها،
بنا بر تبصره یک ماده  10قانون مذکور ،چنانچه
دستگاههای موضوع این ماده در مدت دو ماه از
تاریخ درخواست وزارت راه و شهرسازی نسبت به
واگذاری و تحویل زمین و تسلیم اسناد و مدارک
آن اق ــدام نکنند ،ادارات ثبت اسناد و امالک
موظفند به درخواست وزارت راه و شهرسازی،
ظرف یک ماه به ترتیب یاد شــده ،اقــدام و سند
مالکیت جدید را به نام دولت با نمایندگی وزارت
راه و شهرسازی صادر کنند.

شهرداران
یک ماهه
پروانه ساخت
نهضت ملی
مسکن را بدهند

رستم قاسمی ،وزیر
راه و شهررسازی
در خصوص نهضت
ملی مسکن با
اشاره به امضای
ی با
توافقنامها 
وزیر کشور ،گفت:
شهرداران باید
در مدت یک ماه
پروانه را بدهند و
تسویه حساب آن
نیز با وزارت راهو
شهرسازی است
که هزینه آن را نیز
تعریف کردهایم؛
ه م اکنون این مسئله
به استانداران ابالغ
شده است.

3

اقتصاد

با صادرات کیوی نارس
بازار روسیه را از دست دادیم

مصطفی دارایینژاد ،رئیس اتحادیه بارفروشان
به ایلنا گفت :باغدار باید اجازه بدهد تا قند کیوی
برسد و کیوی را زمانی که هنوز ترش است برداشت
نکند .ما هــمــواره به بــاغــداران توصیه میکنیم
زمان برداشت را به تعویق بیندازند اما متأسفانه
دالله ــا ب ــرای اینکه نــرخ خرید شکسته شود
باغداران را ترغیب میکنند زودتر از زمان مشخص
محصول چیده شود .وی با اشــاره به کشورهای
هدف صادراتی گفت :کیوی به هند ،افغانستان،
پاکستان و روسیه صادر میشود .قند کیوی باید
به  6.5تا  7.5درصد برسد تا محصول قابلیت
صادراتی پیدا کند اما کیوی زودتر از زمان برداشت
ن رو این محصول ،بازارپسندی خود
میشود از ای 
را در روسیه از دست داد .همچنین مسدود کردن
مسیر ترانزیتی ایران به روسیه از سوی جمهوری
آذربایجان کاهش ص ــادرات کیوی به روسیه را
تشدید کرد .بنا به اظهارات این فعال اقتصادی؛
کیوی ترکیه بازار روسیه را از ما گرفت.

مزایده فروش دام زنده سنگین و قوچ هترو
((تاریخ مزایده مورخ  1400 /09/15ساعت ))14:00

مبل�غ تضمی�ن ش�رکت در مزایده جهت ف�روش دام زنده س�نگین وقوچ هترو،
واحدهای مش�هد 200،000،000ریال و شهرس�تانها مبلغ 100/000/000ریال،
بصورت واریز وجه نقد بش�ماره حس�اب  83887459بانک کش�اورزی شعبه مشهد
بنام موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی میباشد.
جهت کس�ب اطالعات بیش�تر با مؤسس�ه دامپروری صنعتی ق�دس رضوی تماس
حاصل فرمایید .تلفن 051-38492711-12 :داخلی 226 -225
هزینه چاپ آگهی ها به عهده برنده مزایده می باشد.

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد

/1408266ف

1408267

-3صالحیت مورد نیاز :حداقل رتبه  5آب از سازمان برنامه و بودجه مجاز به شركت در مناقصه میباشند.
-4تاریخ وآدرس دریافت اسناد مناقصه :اسناد مناقصه فوق از مورخه  1400/09/07لغایت مورخه  1400/09/13در سایتهای  http://iets.mporg.irو
www.znabfa.irبصورت رایگان جهت دریافت موجود است و مناقصه گر می بایست جهت شركت در مناقصه  ،نسبت به دانلود اسناد مناقصه اقدام نماید .
-5نوع تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار  :تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار می بایست به یکی از صور درج شده در آیین نامه تضمین برای معامالت
دولتی و كسر از مطالبات ارائه گردد كه جزئیات به صورت مشروح در اسناد مناقصه توضیح داده شده است.
-6مدت اعتبار پیشنهادها  :مدت اعتبار پیشنهادها  3ماه بوده و قابل تمدید تا  3ماه دیگر می باشد.
-7سایتهای ثبت آگهی . http://iets.mporg.ir www.znabfa.ir , http://tender.nww.ir :
-8مهلت تحویل پاكات مناقصه  :مهلت تحویل پاكات مناقصه فوق حداكثر تا پایان وقت اداری مورخه  1400/09/23می باشد.
-9مکان تحویل پاكات :دبیرخانه شركت آب و فاضالب استان زنجان به آدرس زنجان كمربندی شمالی -ابتدای زیباشهر  -كد پستی. 4514978757:
-10زمان گشایش پاكات  :پاكات مناقصه فوق در ساعت  11مورخه  1400/09/24در سالن جلسات شركت آب و فاضالب استان زنجان بازگشایی خواهد شد.
-11سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
-12به پیشنهادهای فاقد امضاء  ،مشروط ،مخدوش و همچنین پیشنهاداتی كه پس از مهلت مقرر در فراخوان واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-13هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
دفترروابط عمومی شركت آب و فاضالب استان زنجان

1408262

1400-66

شركت آب و فاضالب استان زنجان در نظر دارد انجام پروژه با اطالعات ذیل
را از طری��ق مناقصه عمومی به یکی از ش��ركتهای حائز ش��رایط واگذار نماید.
-1نام و نش��انی مناقصه گزار :ش��ركت آب و فاضالب استان زنجان به آدرس:
زنجان كمربندی شمالی -ابتدای زیباشهر كد پستی4514978757

◾ضرورت تدوین برنامه علمی و واقعی
وی اظهار کــرد :در واقــع بــرای رفع کسری بودجه،
دولتبهتراستسیاستهایعملگرایانهمنطبق
بر اصــول و الــزامــات علم اقتصاد در پیش گیرد
و جلو فساد بایستد و هزینههای سیاسی آن
یهــای
را ب ـپــردازد .دولــت حتی باید درب ــاره دارای ـ 
مسموم بانکها و شرکتهای دولـتــی چــارهای
بیندیشد تا با قیمت مشخصی آنها را در بازار به
پول و سرمایه تبدیل کند ،زیرا در غیر این صورت
گرفتار ممانعت و سنگاندازی نهادهای مالک
داراییهای زائد خواهد شد .ساماندهی اقتصاد
بهویــژه در موقعیت ویــژه کنونی نیازمند تدوین
برنامه مدون علمی و واقعگرایانه است؛ اما با توجه
به چهار پرسشی که رئیسجمهور در نشست با
چندین نفر از اقتصاددانان در مورد علل بروز تورم
مزمن ،کاهش رشد اقتصادی ،وضعیت نامطلوب
دی ـگــر شــاخ ـصهــای اق ـت ـصــادی و نامحسوس
بودن آثار هــزاران میلیارد تومان یارانههای نهان و
آشکار در زندگی و معیشت جامعه مطرح کرد،
به نظر میرسد برنامه مدون علمی و عملگرا در
ساماندهی اقتصاد تدویننشده است.
جامساز گفت :از سوی دیگر در موقعیت حساس
کنونی ،باال رفتن خط فقر ،آثار مخرب تحریمهای
دنیای غرب،بستهشدنگلوگاههایتبادالتبانکی
بابانکداریجهانی،بحرانهایینظیرخشکسالی،
خالی شــدن سفرههای آب زیرزمینی و خشک
شدن دریاچهها ،رودخانهها و تاالبهای عمده
که موجبات بحران آب و نابودی شرایط اقلیمی را
فراهم کرده ،کشاورزی را به مرز نابودی کشانده و
ظرفیت اعتراضی جامعه را به شدت افزایش داده
است .ناتوانی در ساماندهی اقتصاد شکاف میان
اعتماد ملت به مسئوالن را بیشتر کرده و جامعه را
نسبت به وعدههای مسئوالن بیتفاوت ساخته
است؛ بنابراین در کوتاه و میانمدت چالشهای
گستردهای پیش روی دولــت در حــوزه سیاست
داخلی و نیز در عرصه دیپلماسی خارجی قرار
گرفته که حلو فصل آن فقط با تغییر و تحول
بنیادین در مجموعه بینظم اقتصاد را نـتــی و
مواجهه هوشمندانه آن با هزینههای سیاسی در
بلندمدت امکانپذیر است.

1408264

شماره
مناقصه

برگ س���بز و س���ند خودرو س���واری پژو 405
ب���ه رن���گ نق���ره ای متالی���ک م���دل  1390به
ش���ماره موت���ور  12490275114ب���ه ش���ماره
شاس���ی  NAAM01CA5CE375819به ش���ماره
پ���اک 963ج – 25ای���ران  74مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی

-2عنوان و مشخصات كلی پروژه:

جامساز معتقد است :منابع بودجه با توجه به
بــراوردهــای غیرواقعی که صــورت میگیرد ،عمال ً
مصارف را پوشش نمیدهد و هر ساله اسباب بروز
کسری بودجه گستردهای فراهم میشود .برای رفع
این کسری بودجه پنهان ،باید اقدامهایی صورت
گیرد که به افزایش پایه پولی ،خلق پول ،نقدینگی
وتورم منتهی نشود .در چنین شرایطی ،میتوان
با اقداماتی مانند عملیات بازار باز یا کنترل بهره
یهــای دولـتــی ،افزایش
بینبانکی ،فــروش دارای ـ 
مالیاتها و بهای خدمات دولتی تالش کرد تأمین
کسری بودجه بدون آثار تورمی محقق شود.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی بیان کــرد :بدین
ترتیب فروش داراییهای دولت برای سال جاری
هــم پیشبینیشــده کــه مشخص نیست چه

,1408268ف

عمومی یک مرحله ای -

نوبت اول

◾

◾هشدار نسبت به برآوردهای غیر واقعی

آگهیمفقودی

آگهی مناقصه

بودجه و عدم همترازی واقعی آن مواجه است،
بدین ترتیب که میزان مصارف با منابع موجود
نمیخوانند؛ زیرا از یک سو دولتها ابتدا مصارف
را با دست و دلبازی تعیین میکنند و از سوی دیگر،
نهادهای بسیار زیادی هم وجود دارند که فرادولتی
هستندوهزینههایآنانبهدولتتحمیلمیشود.
ایننهادهادارایردیفدربودجههستندوهرساله
میزان مصارفشان افزایش مییابد ،بنابراین دولت
ناگزیر است هزینههای آنان را در بودجه در نظر
س از آن به دنبال منابع الزم برای تأمین
بگیرد و پ 
مصارف باشد.

خبر
خوب

خبرکوتاه
قنادها با کمبود
و گرانی روغن مواجهند

تعارض منافع؛ بالی جان مولدسازی

مینا افرازه اگرچه دولــت
بهدنبال بهرهمندی از فروش
امـ ــوال دول ـتــی و مــولــدســازی
یه ــا بــهع ـنــوان یـکــی از
دارایـ ـ 
راهه ـ ــای رف ــع ک ـســری بــودجــه
اســت ،اما آمارهای اقتصادی
حــاکــی از تحققبخش نــاچـیــزی از درآمــدهــای
پیشبینیشده این حوزه است .با وجود درآمد
انــدک حاصل از فــروش ام ــوال ،امــا وزیــر اقتصاد
ایــن مــوضــوع را بـ ه عـنــوان یکی از را هه ــای اصلی
تأمین بودجه  1401میداند و معتقد است با رفع
چالشهایی همچون بخشینگری دستگاهها و
عدم همکاری ،عدم استقبال دستگاهها از عرضه
کاال در بورس ،مشکالت مربوط به برگزاری مزایده
در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ،الزام
فروش یک جا و نقدی ملک و عدم امکان تقسیط،
رکــود حاکم بر بــازار امــاک ،طوالنی بــودن فرایند
تغییر کــاربــری ،دغدغه دستگاهها در خصوص
برگشت منابع ،وجــود امــاک مــازاد فاقد سند و
عدماهتمام دستگاهها بر مستندسازی ،معرفی
اموال و داراییهای کمارزش و اراضی و امالک فاقد
کاربری از سوی دستگاهها ،میتوان وجــوه پیش
بینیشده را عملیاتی و محقق ساخت.

درهم امارات (سنا)

74.249

دینارعراق (سنا)

18.685
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