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 1.343.252اونسطال

دوشنبه  15آذر 1400

1.783

مثقالطال

56.520.000

طال ۱۸عیار

سال سی و چهارم

 13.049.000ربعسکه

معاون امور صنایع وزارت صمت با اشاره به اینکه سال
آینده برنامه رشد  50درصدی را در تولید خودرو خواهیم
داشــت ،گفت :خــودروســازان انــواع و اقسام شرایط و
لیزینگ را مطرح کردهاند.
به گزارش فارس ،مهدی صادقی نیارکی با اشاره به اینکه
سال  ،90یک میلیون و  420هزار خودرو سواری تولید

برنامه افزایش
 50درصدی
تولید خودرو
در سال آینده

قتیلمت انواع
ویزیون

 1جمادیاالول 1443

 6دسامبر۲۰۲۱

شماره 9689

بست مدل BN2040
 32اینچ
 ۴,۴۰۰,۰۰۰تـومـان

 39.300.000نیمسکه

 68.600.000سکه

 129.410.000دالر (سنا)

شد ،افــزود :بیشترین تعداد خــودرو در سال  93وارد
کشور شده و در سال  96حــدود  70هــزار دستگاه وارد
شده است.
وی بــا اش ــاره بــه اینکه در ســال  ،1396یــک میلیون و
 550هزار دستگاه خودرو در کشور تولید و به بازار عرضه
شــد ،گفت :در آن ســال هــزار دستگاه وارد شــده بــود و

274.249

شهاب مدل 43SHV27SFL
اسنوا مدل 50SA620U-SSD
جیپالس مدل 50LU722S-GTV
ایکس ویژن مدل XT745
 43اینچ
 50اینچ
 50اینچ
 43اینچ
 ۶,۷۶۷,۰۰۰تـومـان
 ۱۲,۱۹۰,۰۰۰تومان
 ۱۱,۴۰۰,۰۰۰تـومـان
 ۷,۵۹۹,۰۰۰تـومـان

◾

◾بودجهای به نام مشهد ،به کام همه کشور
بودجه زیارت باید از سال ،90با شروع برنامه پنجم
بودجه عملیاتی میشد .با تصویب برنامه پنجم
توسعه بر اساس ماده ١٢این قانون ،دو شهر زیارتی
قم و شیراز هم برای تخصیص این بودجه در کنار
مشهد قرار گرفتند که بدین ترتیب بودجه مذکور
کهبایدصرفعمران،تأسیساتزیربنایی،فرهنگی
و رفاهی زائران رضوی میشد به سه بخش تقسیم
و راهی سه استان شد.در سال بعد یعنی سال 91
به پیشنهاد بهارستانیها ،استانهای دیگری هم
به خاطر داشتن بقاع متبرکه امامزادگان به صف
متقاضیان این بودجه افزوده شدند تا باز هم مبلغ
بودجهزیارتبهمشهدکاهشیابد.درسال 93هم
یکبنددیگربهالیحهبودجهاضافهشدتابراساس
آن مساجد هم بتوانند از بودجه زیــارت سهمی
داشته باشند؛ اما مسئله بودجه زیارت به همین
تقسیم منابع بین پایتخت معنوی ایــران و سایر
بقاع متبرکه و مساجد کشور ختم نشد بلکه به
شکلیپیشرفتکههرسالنسبتبهسالپیش
کاهش یابد تا جایی که در سال 96دیگر ردیفی برای
بودجه زیارت وجود نداشته باشد.

◾

◾تمام بودجهای که مشهد گرفت چقدر بود؟
در ســال اول اج ــرای ایــن برنامه از  61میلیارد و
 570میلیون تومان بودجه با تأکید بر اختصاص
به مشهد ،قم و شیراز  55میلیارد تومان از آن
تخصیص یافت .سهم خراسان رضوی در سال 91
تنها  10میلیارد تومان شد .سال  92سهم استان
 25میلیارد تومان بود اما تنها 4میلیارد تخصیص
یافت .سال  93از  12میلیارد و  535میلیون تومان

گزيده

ردیفی ندارد و مسئوالناستانی ناچارند هزینههای
آن را از محل اعتبارات محلی پرداخت کنند.

سهم استان فقط  8میلیارد و  300میلیون تومان
تخصیصیافت.
دیــری نپایید که ردیــف بودجه سال  91به اصرار
نمایندگان مجلس از م ــاده  12خ ــارج شــد و در
قالب جــدول  10-1قانون بودجه مساجد ،بقاع
و زیارتگاهها قــرار گرفت .بدین ترتیب در قانون
بودجه سال  94حــدود  20میلیارد تومان اعتبار
وی ــژه مساجد ،بقاع متبرکه و ز یــارتـگــاههــا بــرای
خراسان رضــوی مصوب شد که  9میلیارد و 970
میلیون آن تخصیص یافت .دولــت در این سال
 6میلیارد تومان از کسری تخصیص اعتبار سال
 93را نیز پــرداخــت .در ســال  ،95جــدول  10-1به
طور کلی از قانون بودجه حذف شد .با این حال
با پیگیریهای نمایندگان مردم 27 ،میلیارد و 500
میلیون تومان در قالب جدول 17قانون بودجه برای
زیارت مصوب شد که هیچگاه تخصیص نیافت.
در اعتبارات بودجه سال  96به بعد نیز دیگر هیچ
ردیــف مشخصی بـرای زیــارت وجــود نــدارد .سال
 98محمدباقر نوبخت ،رئیس سازمان برنامهو
بودجه مدعی شد بودجه زیارت با مبلغ ناچیز و
تخصیصنیافتنهابهشهرمشهدکمکینکردهو
این وعده را داد که دولت با استفاده از سایر ردیفها
به هزینههای زیارت در مشهد کمک میکند؛ اما
دولت با حذف بودجه زیارت از الیحه قانون برنامهو
بودجه در سال ۹۹ترتیبی اتخاذ کرد تا دیگر مطالبه
برای دریافت این بودجه وجود نداشته باشد.
حاال نمایندگان مردم مشهد و مسئوالن در تالش
برای احیای این ردیف بودجه هستند .بودجهای
برای هزینههای زیرساختی و عمرانی که باید در
سطح و ان ــدازه ملی تعیینشــده ولــی هم اکنون

◾

◾ضرورت تخصیص بودجه در قد و قواره نیازها
حجتاالسالم پژمانفر در گفتوگو با خبرنگار
قــدس معتقد اســت :کالنشهر مشهد نیازمند
بودجهای در قد و قــواره یک شهر ملی اســت .وی
میگوید:مسئلهاصلیکهبایدبرایسیاستگذاران
و بودجهریزان چه در دولت و چه در مجلس روشن
شودایناستکهپیگیریبودجهزیارتباچههدفی
صورت میگیرد ،آیا منابع مالی که برای دریافت آن
تالش میشود بـرای رفع نیازهای یک شهرستان
است یا شهری که ویژگیهای خاصش سبب شده
تا بخشی از جمعیتش همواره زائر و مهاجر باشد.
تا وقتی این موضوع که بودجههای مربوط به این
کالنشهر باید در قد و قامت نیازها و ضرورتهای
آن تخصیص یابد؛ برای کسانی که نقش مستقیم
در حوزه بودجهریزی کشور دارند ،شفاف نشود ،ما
نمیتوانیماینمسیرراجلوبرویم.
برای همه برنامهریزان باید روشن شود که اعتبارات
بودجهای زیارت و حاشیه شهر مشهد ،اگرچه در
اینشهرهزینهمیشودولیمدیریتوپاسخگویی
یک اتفاق ملی را نشانه گرفته اســت؛ چراکه اگر
حاشیهنشینی دامن شهر مشهد را گرفته و میزان
آن باالتر از حد معمول ارزیابی میشود ناشی از این
مسئلهاستکهمشهدتبدیلبهباراندازجمعیتی
کشور شده است ،اقشار مختلف از سراسر کشور
به دالیل مختلف این شهر را ب ه عنوان سکونتگاه
خود انتخاب و در آن مستقر میشوند.
وی با یادآوری اینکه نیازمند بررسی دوباره سهم

اجرای عملیات پخش  ،تسطیح ،رگالژ ،آبپاشی و کوبیدن
الیه های خاکریزی به ضخامت تا  15سانتیمتر در پروژه
(قطعه  ) 2آزادراه مشهد -چناران

1408617

1408611

شرکت مسکن و عمران قدس رضوی

/1408622ف

/1408468ف

بدینوس��یله از کلیه اعضای تعاونی دعوت به عمل می آید در جلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
نوبت دوم که از س��اعت  14:00لغایت  17:00روز جمعه مورخ 1400/09/26 :با دس��تور جلس��ه ذیل در محل
مجتمع الماس ( تکویر سابق) به آدرس :پردیسان -بلوار ابوطالب -خ موتلفه - 2فرعی  – 4مجتمع الماس
– پارکینگ بلوک  B1تشکیل می گردد ،حضور بهم رسانند.
ضمن�� ًا کلیه اعضاء جهت دریافت کارت ورود به جلس��ه و یا معرفی نماینده /وکیل خود به منظور حضور در
جلسه فوق الذکر و اعمال رأی می بایستی به اتفاق یکدیگر ( عضو و نماینده) از تاریخ 1400/9/24 :به مدت
دو روز جهت احراز هویت و دریافت کارت ورود به جلسه از ساعت  15الی  17به دفتر هیئت تصفیه واقع در
مجتمع الماس ( تکویر سابق) بلوک A1مراجعه نمایند.
دستور جلسه-1:گزارش ناظر و رئیس هیئت تصفیه
-2تصویب صورت مالی سال 1399
-3طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1400
-4تصمیم گیری در مورد اعضای بدهکار
هیئت تصفیه تعاونی مسکن مهر47

محمدهادی
سبحانیان ،معاون
اقتصادی وزیر
اقتصاد و دارایی در
اظهاراتی روش تأمین
مالی مطرح شده در
قانون جهش تولید
مسکن را تورمزا
دانست و خواستار
اصالح آن توسط
نمایندگان مجلس
شورای اسالمی شد.
به گفته تسنیم ،وی
افزود :تأمین مالی
حداقل  360هزار
میلیارد تومانی
بار مالی سنگین
روی بودجه دولت و
همچنین آثار تورمی
خواهد داشت.

3

اقتصاد

حداقل حقوق کارمندان
در بودجه 1401

جزئیاتبودجهنشانمیدهدحداقلحقوقبگیران
دولــتــی ،ســال آینده  4.5میلیون تومان دریافتی
خواهند داشت .یک مقام آگاه در سازمان برنامه و
بودجه در این باره به فارس میگوید :حداقل حقوق
کارمندان در سال جاری  3.5میلیون تومان است
که بــرای ســال بعد به  4.5میلیون تومان افزایش
مییابد .وی تأکید کرد :بر اساس بخشنامه بودجه
و تصمیمهای گرفته شده متوسط افزایش حقوق
کــارمــنــدان در الیحه بــودجــه ســال  1401اف ــزون بر
 10درصــد پیشبینی شده اســت .به عبارت دیگر
حداقلبگیران  29درصــد افزایش حقوق را تجربه
میکنند و هر چقدر حقوق باالتر بــرود به همان
نسبتضریبافزایشحقوقکاهشیمیشود.این
مقام مطلع بیان کرد :معافیت مالیاتی حقوق برای
سالآیندهنیز 5میلیونتومانپیشبینیشدهاست.

مناقصه خرید  ،نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسور
کارگاهی پروژه پارکینگ طبقاتی بیمارستان رضوی

ش�رکت مس�کن و عمران قدس رضوی در نظر دارد خرید ،نصب و راه اندازی
یک دس�تگاه آسانس�ور کارگاهی پروژه پارکینگ طبقاتی بیمارستان رضوی را به
روش مناقصه عمومی کتبی اقدام نماید .لذا از اش�خاص حقیقی و حقوقی عالقه
من�د دعوت می ش�ود از تاریخ 1400/9/15لغای�ت 1400/9/22جهت دریافت
اطالعات مناقصه به س�ایت  www.omqo.comمراجعه نمایند .پیش�نهاد دهندگان
محت�رم در صورت دریافت اس�ناد از س�ایت ب�ا ش�ماره ( 09105020446آقای
مهن�دس نورالهی�ان )تماس گرفته و اع�الم آمادگی نمایند ،ت�ا در صورت وجود
الحاقیه اطالع رسانی شود.

شرکت مسکن و عمران قدس رضوی

آگهی مزایده فروش خودرو (نوبت دوم)

/1408633ر

دهیاری کال زرکش

رئیس اتحادیه قنادی تهران با بیان اینکه قیمت
شیرینی تا پایان ســال افزایش نمییابد ،گفت:
اگر دولت قیمت مواد اولیه تولید را ثابت نگه دارد،
تولیدکننده به هیچ وجه به سمت افزایش قیمت
نمیرود .علی بهرهمند در گفتوگو با مهر اظهار
کرد :قیمت دستوری نمیتواند در حوزه قنادی به
کار بیاید؛ امروز برای واحد قنادی نرخ اعالم میشود
و یک هفته بعد قیمت مواد اولیه افزایش مییابد
و اصال ًامکانپذیر نیست که به صورت دستوری
قیمتنهاییراتعیینکنیم.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم
شرکت تعاونی مسکن مهر  47قم ( در حال تصفیه )

مناقصه عمومی دو مرحلهای – نوبت اول
دهیاری روستای کال زرکش از توابع بخش مرکزی شهرستان مشهد بر اساس مصوبه شورای
اس��امی روس��تا در نظر دارد اجرای عملیات جمع آوری زباله  ،رفت و روب  ،الیروبی کانال ها و
آبیاری فضای س��بز روس��تا را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط
و دارای حداق��ل رتب��ه  7صاحی��ت امور خدمات��ی از اداره تعاون  ،کار و رف��اه اجتماعی به مدت
 6ماه واگذار نماید .متقاضیان می توانند جهت کس��ب اطاعات بیش��تر و خرید اس��ناد تا تاریخ
 1400/09/28به آدرس مشهد  ،بلوار توس  ،توس  ، 181اتحادیه تعاونی های دهیاری های استان
خراس��ان رضوی  ،کارش��ناس مالی دهیاری مراجعه نمایند  .جهت خرید اسناد میبایست فیش
واریز وجه به مبلغ  1,000,000ریال به حس��اب جاری شماره  0107689455002نزد بانک ملی بنام
دهیاری کال زرکش ارائه گردد  .دهیاری در رد یا قبول پیشنهادها مختار است  .هزینه انتشار
آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

شیرینی گران نمیشود

مناقصه اجرای عملیات آرماتوربندی ،قالب بندی و
بتن ریزی پروژه پارکینگ طبقاتی بیمارستانرضوی

شرکت مسکن و عمران قدس رضوی

روش تأمین مالی
قانون جهش
تولید مسکن
تورمزاست

محسن دهنوی ،عضو هیئت رئیسه مجلس در
اخطاریگفتبهتازگیبانکمرکزی،کسبوکارهای
اینترنتی را ملزم به دریافت اینماد کرده ،الزام بانک
مرکزی برخالف روح قانون تسهیل صدور مجوزهای
کسبوکار است .به گزارش فارس وی افــزود :این
اختالفنظر بین وزارتخانههای اقتصاد ،صمت
و بانک مرکزی ۳۵۰ ،هــزار کسبوکار در کشور را
تحت تأثیر قرار داده و این دستگاهها بر خواسته
بدونمنطقخودتأکیددارند.رئیسمجلسگفت:
ف بین دستگاههای اجرایی نمیتواند مانع کار
اختال 
شودواگرمشکلیدربسترفضایمجازیواقتصاد
دیجیتال نسبت به دریافت نماد مذکور وجود دارد
باید آن را برطرف کنند .مجلس مدافع فعالیتهای
اقتصادی در بستر فضای مــجــازی بــوده و همه
تالش ما تقویت این حوزه است ،در حال حاضر
کسبوکارهای دیجیتال حدود ۴الی ۵درصدGDP
کشور را به خود اختصاص داده که باید به بیش از
 ۱۰الی  ۱۵درصد افزایش یابد.

1408621

ش�رکت مس�کن و عم�ران قدس رض�وی در نظ�ر دارد اجرای عملی�ات پخش ،
تس�طیح ،رگالژ ،آبپاشی و کوبیدن الیه های خاکریزی به ضخامت تا  15سانتیمتر
در پ�روژه (قطع�ه  ) 2آزادراه مش�هد -چناران را ب�ه روش مناقصه عمومی کتبی
اق�دام نماید  .لذا از اش�خاص حقیق�ی و حقوقی عالقه مند دعوت می ش�ود از
تاری�خ  1400/9/15لغایت 1400/9/18جهت دریافت اس�ناد مناقصه به س�ایت
 www.omqo.comمراجعه نمایند .پیش�نهاد دهندگان محترم در صورت دریافت
اس�ناد از سایت با ش�ماره ( 09013686536آقای مهندس دباغی) تماس گرفته و
اعالم آمادگی نمایند تا در صورت وجود الحاقیه اطالعرسانی شود .

تیسیال مدل 55P8SA
 55اینچ
 ۱۳٫۳۰۰٫۰۰۰تومان

تذکر مجلس به بانک مرکزی
درباره حل مشکل «اینماد»

واقعی خراسان رضــوی از اعتبارات کل کشور
هستیم م ـیا فــزا یــد :ا گــر میبینید بیشترین
مـعـتــادان متجاهر ،معلولیتهای جسمی و
ایتام رها شده در مشهد وجود دارند ،به معنای
آن نیست که همه این افراد مشهدی هستند،
بلکه ا یــن ا فــراد سرریز آسیبها از تمام نقاط
کشور هستند که به هر دلیلی به مشهد و به
جــوار امــن حریم رضــوی پناهنده شــدهانــد ،به
عبارتی مـیتــوان گفت مشهد بــار یــک کشور
را بــه دوش میکشد و ب ــروز و ظـهــور آن را نیز
میتوان در افزایش جمعیت حاشیه شهر یا
آمــار بــاالی آسیبهای اجتماعی در ایــن شهر
جستوجو کــرد.اسـتــانــدار آذربــایـجــان شرقی
در شورای اداری به شهر بدون متکدی و بدون
معتاد متجاهر تبریز میبالید و مدعی بود این
شهر چنین آسـیـبهــایــی نـ ــدارد ،آنـجــا اعــام
کــردم این افــراد به دلیل فشارهای محیطی که
ایجاد کردید به شهرهای دیگر از جمله مشهد
مهاجرت کردهاند اما را ه حل مسئله این نیست
که اینها را از شهری به شهر دیگر کوچ بدهیم
بلکه باید زیرساختها و اعتبارات الزم را برای
مدیریت این مشکل در محیط فراهم بیاوریم.
به همین دلیل است که میگوییم اگر بودجهای
برای حاشیه شهر مشهد میگیریم مأموریت
ا یــن بــود جــه ملی و حــل مسئلهای از مسائل
کشور است .در موضوع زیارت هم همینطور
است .اعتباراتی که به عنوا ن مثال برای ساخت
اقامتگاه ارزانقیمت هزینه میشود فقط برای
استفاده مردم مشهد نیست ،بلکه زائرانی از آن
بهره میبرند که از اقصی نقاط کشور خودمان
و دیگر کشورهای همجوار به ا یــن شهر سفر
میکنند.
احیای بودجه ویژه زیارت و حاشیه شهر مشهد
یــک مسئله جــدی اســت کــه از رئیسجمهور و
دیگر افرادی که در مجلس و دولت حضور دارند،
انـتـظــار دار ی ــم بــا در نظر گرفتن واقعیتها در
تصمیمگیریهای مربوط به آن اقدام کنند تا مردم
مشهد که با کمال افتخار میزبانی زائر و مهاجر به
این شهر را دارند بتوانند خدمات مناسبی به این
افراد ارائه کنند .وی با یــادآوری اینکه هنوز الیحه
بودجهبهدستمجلسنرسیدهاستخاطرنشان
کرد :ما در مجلس در تالشیم پس از بررسی الیحه
بودجه ،بتوانیم بودجه ز یــارت را احیا و از ردیف
فرعی به ردیف اصلی منتقل کنیم و طوری رایزنی
کنیم که میزان آن متناسب با واقعیتها باشد به
شکلی که این اعتبار بتواند این مأموریتهای ویژه
را به سرانجام برساند.

شرکت مسکن و عمران قدس رضوی در نظر دارد اجرای عملیات آرماتوربندی،
قالب بندی و بتن ریزی فونداس�یون ،دیوارها ،س�تون ها ،تیرها و دال سقفهای
پ�روژه پارکین�گ طبقاتی بیمارس�تان رضوی را ب�ه روش مناقص�ه عمومی کتبی
اقدام نماید .لذا از اش�خاص حقیقی و حقوقی عالقمند دعوت میش�ود از تاریخ
 1400/9/15لغای�ت  1400/9/22جه�ت دریاف�ت اطالع�ات مناقصه به س�ایت
www.omqo.comمراجعه نمایند .پیش�نهاد دهندگان محترم در صورت دریافت
اس�ناد از سایت با شماره ( 09105020446آقای مهندس نورالهیان) تماس گرفته
و اعالم آمادگی نمایند تا در صورت وجود الحاقیه اطالع رسانی شود .

خبر
خوب

اخبارکوتاه

تالش برای احیای بودجه زیارت

حجتاالســام پژمانفر :ما در مجلس در تالشــیم پس از بررسی الیحه
بودجه ،بتوانیم بودجه زیارت را احیا و از ردیف فرعی به ردیف اصلی منتقل
کنیم و طوری رایزنی کنیم که میزان آن متناسب با واقعیتها باشد به شکلی
که این اعتبار بتواند این مأموریتهای ویژه را به سرانجام برساند.

دینارعراق (سنا)

حداکثر تولید یک میلیون و  400هزار دستگاه اعالم شد.
وی با بیان اینکه حدود یک میلیون و  500هزار دستگاه
تقاضای مؤثر در کشور وجود دارد ،تصریح کرد :تولید
یک میلیون دستگاه خودرو برای امسال پیشبینی شده
و برای سال آینده رشد حدود  50درصدی را پیشبینی
میکنیم.

بدهی دولتهای گذشته به شهر مشهد در سال  1401پرداخت میشود؟

زهرا طوسی با فرارسیدن
فصل بودجهریزی ،نمایندگان
مشهد دنبال تعیین تکلیف
و اح ـ ـیـ ــای بـ ــودجـ ــه زی ـ ــارت
هستند .بودجهای که قرار بود
بــرای تأمین زیرساختها به
شهری که روزان ــه  300هــزار زائــر را در خــود جای
میدهد ،پرداخت شود ولی با رفتار کجدار و مریز
سیاستگذار کمتر از 10درصد آن تخصیص یافت
و مابقی آن از صفحه مطالبات بودجهای پاک شد.
قرار بود یک هزار میلیارد تومان بودجه از قراری
سالی  200میلیارد تومان در مــدت پنج ســال به
شهر مشهد اختصاص پیدا کند ،تصمیم خوبی
که در  88/8/8مصادف با میالد امام هشتم(ع)
گرفته شد تا پایتخت معنوی ایران بتواند پذیرایی
شایستهتری از زائران بارگاه رضوی داشته باشد.

درهم امارات (سنا)

74.676
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ش��رکت عمران و مسکن س��ازان ثامن (س��هامی خاص) در نظر دارد
تع��داد یک دس��تگاه خودرو س��واری نیس��ان پات��رول  2درب مدل
 1377را از طری��ق مزای��ده عمومی ب��ه فروش برس��اند .متقاضیان
میتوانن��د از تاری��خ نش��ر آگه��ی ب��ه م��دت پن��ج روز کاری جه��ت
بازدید و ارائه پیش��نهاد در س��اعات اداری به نش��انی بلوار وحدت،
وح��دت  ،3/1س��اختمان ش��رکت ،طبق��ه دوم  ،مراجع��ه نماین��د.
تلفن  051-33688570 :و 051-33681573
معاونت مالی و پشتیبانی شرکت عمران و مسکن سازان ثامن

