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1,747

مثقالطال

س
واد اقتصادی

فــرزانــه غــامــی ب ــا اب ــاغ
سیاستهای کلی برنامه هفتم
توسعه در روزهای پایانی شهریور
امسال ،دولت طی روزهای آینده،
الیحه ایــن برنامه را به مجلس
تقدیم میکند تا براساس توافق
سران قوا ،نمایندگان پیش از بررسی الیحه بودجه
سال آینده ،الیحه مربوط به برنامه هفتم را بررسی و
تصویب کنند .بر اساس گزارش دیوان محاسبات و
با نگاهی به هدفگذاریهای صورت گرفته در برنامه
ششم توسعه که تاکنون یک سال تمدید شده ،تنها
30درصد از اهداف این برنامه به طور کامل محقق
شده و باوجود پیشبینی رشد اقتصادی 8درصدی
در طــول سالهای برنامه ،ایــن نــرخ فقط به میزان
 0/76درصدبهواقعیتپیوستهاست.یکتحلیلگر
اقتصادی در گفتوگو با قدس ضمن آسیبشناسی
برنامههای ششگانه توسعه کشور بر این عقیده
است که فرایند برنامهنویسی ،محتوا ،اجرا و نظارت
در کشور با خألها و از هم گسیختگی جدی همراه
و این فضای پرآسیب در نهایت ،کارکردبخشی و
هویتبخشی برنامههای توسعه را به حاشیه برده
است.

65,020,000

طال ۱۸عیار

 15,016,000ربعسکه

به گزارش ایرنا از وزارت نفت ،جواد اوجی ظهر دیروز در آیین
صبحگاه مشترک بسیجیان صنعت نفت گفت :پس از
انقالب و جنگ تحمیلی در دوران سازندگی تفکر بسیجی
در ایران همچنان نقشآفرین بود و در همه عرصهها سبب
شکوفایی شده است .وی افزود :از بدو آغاز به کار این دولت،
کشوربامشکالتیهمچونتأمینسوختزمستانی،کمبود

ثبتباالترینرکورد
صادراتنفتومحصوالت
پتروشیمیایراندرآبانماه

ب
رنامهتوسعه

 28ربیع الثانی1444

 23نوامبر2022

سال سی و پنجم

شماره 9960

برنامهریزی برای توسعه در هر کشوری با توجه
به نیازها ،شرایط و مقتضیات آن کشور صورت
میگیرد .در ایران نیز راهبردها و برنامههایی
برای توسعه به صورت بلندمدت ،میانمدت و
کوتاهمدت تهیه شده است که برنامههای پنج

 58.800.000نیمسکه

 88,800,000سکه

سوخت مایع در نیروگاهها ،انجام نشدن تعمیرات اساسی
در برخی پاالیشگاههای نفتی و گازی و تشدید تحریمهای
بینالمللی و از همه مهمتر فروش و صادرات نفت ،میعانات
گازیومحصوالتپتروشیمیمواجهبودکهخوشبختانهبا
همت و تفکر بسیجی کارکنان صنعت نفت و تالش آنها
توانستیم بر این مشکالت غلبه کنیم .وی با تأکید بر اینکه

ساله توسعه یکی از این دست برنامههاست .تدوین
برنامههای پنج ساله توسعه پس از پایان جنگ
تحمیلی و از سال 68با تصویب نخستین برنامه
از این دست شروع شد و تا امروز ادامه دارد .یکی
از مهمترین چالشهای برنامه توسعه این است

بررسیآسیبهایبرنامهتوسعه

واقع  نگری و اولویتبندی؛
کلید تحول

◾

◾برای تدوین برنامه ،آمار دقیق و بهنگام نداریم
ساسان شاهویسی یکی از مهمترین خألها در این
حوزه را نبود آمار بهنگام ،دقیق و در دسترس برای
تمام دستگاهها مـیدانــد و معتقد اســت بیشتر
آمــار موجود در درگــاه مرکز ملی آمــار ایــران متعلق
بــه یکی دو ســال گذشته اســت .بــراســاس تحلیل
این اقتصاددان ،به بــازی نگرفتن تمامی بازیگران
و ذینفعان در فرایند برنامهریزی ،پــارادوکــس در
رفتار برنامهسازی را در پی داشته اســت و بخش
خصوصی ،نهادها و سازمانهای مؤثر در استانها و
مناطق ،نخبگان دانشگاهی و نمایندگان جریانهای

فکری ،سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی که در موقعیت
مرجعیت اجتماعی هستند باید در برنامهریزی
مشارکت داشته باشند.

◾

◾برنامه توسعه ،قربانی آمدورفت دولتها
شاهویسی با انتقاد از اینکه برنامههای توسعه کشور
تاکنون از مالحظات مبتنی بر زمانبندی بهشدت
آسیب دیده است ،اضافه میکند :برای نمونه برنامه
چهارم را مجلس ششم به تصویب رساند ،مجلس

 156,480,000دالر (سنا)

هفتم جداولش را تغییر داد و دولت نهم اعالم کرد
امکان اجرایش را نــدارد! تسلط نگاه بودجهای بر
برنامههای توسعهای هم آسیب دیگری است که از
نگاه ساسان شاهویسی پنهان نمیماند .به گفته او
دولتها چون نمیتوانند در برنامهها تغییر آنچنانی
اعمال کنند ،با بودجه سنواتی بازی میکنند و دست
به اقدامهایی میزنند که در نتیجه فشار بر بودجه،
ترکیبات برنامه نیز به هم میریزد .به گفته وی ،نبود
نگاه مستمر به برنامهنویسی و نهادی مقتدر ،پویا و

287,909

درهم امارات (سنا)

78,396

دینارعراق (سنا)

پیش از دولت سیزدهم رقم صادرات نفت و میعانات گازی
کشور آنچنانی نبود ،گفت :بنده پارسال قول دادم با تالش
این کارکنان و نیروهای مسلح کشور افزایش صادرات نفت
و میعانات گازی رقم خواهد خورد .وی افزود :صنعت نفت
ایـران هماکنون در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارد و
باالترینتحریمهابراینصنعتاعمالشدهاست.

که در عرصه اقتصادی راهبرد و الگوی کالن
اقتصادی ترسیم نشده و سند چشمانداز و اقتصاد
مقاومتی که میتوانست نقش مهمی در تحول
ساختار اقتصادی کشور ایفا کند ،در عرصه عمل
و اجرا ،به طور کامل محقق نشد و در عمل دولتها

19,726

خبر
خوب

در عرصه اقتصادی به جای توجه به سیاستهای
ابالغی ،براساس اولویتهای فکری و گرایشهای
نظری خود عمل کرده و زمانی اولویت به توسعه
اقتصادی داده میشد و زمانی توسعه سیاسی
اولویت داشت و در برههای عدالت محوریت یافت.

چابک برای حوزه برنامهوبودجه کشور موجب شده
تمام امور مبتنی بر رویکرد متمرکز در برنامهریزی در
تسلط سازمان برنامهوبودجه باشد حال آنکه همه
بازیگران باید تصمیمسازی کنند.

◾

◾میخواهیم همه مشکالت کشور را در همین
پنج سال حل کنیم!

شاهویسی مهمترین چالش محتوایی برنامههای
توسعهای کشور را عدم اولویتگذاری صحیح در
اهداف آن میداند .گویی میخواهیم همه کارهای
عــالــم را در همین پنج ســال ان ـجــام دهـیــم و تمام
چالشها از حوزه روستا و مناطق کوچک کشور گرفته
تا ارتباطات بینالملل را در برنامه وارد کنیم .او اضافه
میکند :به طور مشخص در دو برنامه اخیر و طی 10
سال گذشته برنامهنویسی و بودجهریزی کشور فکر
کردهایم بهترین درآمد را داریم ،در حالی که محقق
نشد.برهمیناساسبایدسناریوهایاحتمالینظیر
تحریم را در برنامهها ببینیم و از اهداف بلندپروازانه
فعلی و ناهماهنگی با برنامههای قبل بپرهیزیم.
ما در برنامه هفتم به اقتصاد دانشبنیان و چابک
نیاز داریم ،نه اقتصادی سنتی که قادر به خلق رشد
نیست .ضمن اینکه به تقسیم کار ملی و توجه به
برنامههای آمایشی و منطقهای نیز نیاز مبرم داریم.
ش ــاهویـ ـس ــی در واک ـ ـنـ ــش بـ ــه م ــوض ــع س ــازم ــان
برنامهوبودجه مبنی بر انقباضی بودن برنامه هفتم
توسعه میگوید :این سازمان در جایگاهی نیست
که برای برنامه شرط و شروط تعیین کند .ما عالوه بر
مسئلهمحوری نیاز داریم در برنامه هفتم توسعه،
اسناد باالدستی را مالک قرار دهیم که این مالک قرار
دادن البته به معنی کپی کردن از اسناد باالدستی
نیست ،بلکه باید مبتنی بر آن اسناد ،برنامه و قانون
شایسته برای توسعه همه جانبه کشور استخراج
شود .در تدوین و تصویب برنامه هفتم که حاال دیگر
به خان مجلس نزدیک شده پیش از پرداختن به

نیازها ،دالیل و ضمائم باید مسائل را به درستی دید
و نظام تدبیر و برنامهریزی را اصالح کرد ،چراکه ما
تاکنونازرویکردی 40سالهبراساسمنطقی 70ساله
برای مدل برنامهسازی استفاده کرده ایم و از نگاهی
مستقل ،تخصصی و مبتنی بر آیندهنگری در حوزه
توسعه غافل بودهایم.به گفته وی ،در برنامه هفتم
توسعه عالوه بر مشارکت واقعی بخش خصوصی،
بخش تعاونی و روستایی باید به عنوان عامل و
فاعل به این برنامه وارد شوند ضمن اینکه تعیین
حدود دخالت مجالس و دوری از تمرکز در فرایند
برنامهنویسی در اولویت هستند .ساسان شاهویسی
تأکیدمیکند:هرچنددولتهامسئولبرنامهوبودجه
کشورهستندامابامداخالتمجالس،چرخشهای
بزرگی در برنامهها رخ میدهد که راهبرد دولتها
به طور کامل تغییر میکند اما هیچ نهاد و مرجعی
مسئولیت این بههم ریختگی را به عهده نمیگیرد.
یگــویــد :ع ــاوه بــر تعامل ســازنــده بــا جهان،
وی مـ 
بهرهروی عوامل تولید اولویت مهمی برای برنامههای
توسعهای کشور است که تاکنون نادیده گرفته شده
حال آنکه این عامل یکی از شاخصهای سازنده
توسعه و رشد اقتصادی است.
به بــاور ایــن اقتصاددان در دنیای امــروز مدلهای
برنامهریزی توسعهای کشورها به دور از فردمحوری
و مبتنی بر استقالل و فــارغ از سوگیری اســت .از
ایــن پــس نـیــاز داری ــم ب ــدون فــردم ـحــوری ،ســازمــان
برنامهوبودجه با مشارکت دادن تمام ذینفعان و
بازیگران ،اولویتها را برای برنامه توسعه مشخص
کند و با توجه به اینکه به زودی مجلس وارد فرایند
بررسی برنامه میشود باید به نمایندگان گوشزد کرد
مهمتر از اینکه رویکرد برنامه هفتم؛ اقتصاد رقابتی
باشد یا انحصاری و یا توسعه بخش صنعت باشد یا
حوزهدفاعی ،کشاورزی وخدمات؛ایناست کهبرنامه
بهدرستی طرحریزی و اجرا شود ،چه بسا در دورههایی
برنامهای خوب را با اجرایی بد به ناکامی کشاندهایم.

وزیر کار :بسیج
در اشتغالزایی
موفق بوده است

مرتضوی ،وزیر
کار گفت :بسیج از
نهادهایی است که
از همه ظرفیتهای
خود برای کمک
به اشتغالزایی
استفاده میکند .هم
در طراحی موارد
اشتغالزا و ایجاد
اشتغال موفقیت
خوبی داشته ،هم
در محرومیتزدایی
با کمک گروههای
جهادی کمک کرده
و هم اینکه توانسته
است منابع مردمی
را جمعآوری
و در تلفیق با
منابع عمومی به
اشتغالزایی برای
مناطق محروم و
روستایی کمک کند.

3

اقتصاد

صفحه 3

40111285

شرکت کنندگان می بایست پاکات خود را تا
زمان مقرر به شهرداری تحویل نمایند.
.4مهلت تحویل اسناد تا ساعت  14:30مورخ
 1401/9/16می باشد.
.5بدیهي است بعد از ساعت مذکور هیچ
پیشنهادي پذیرفته نخواهد شد.
.6زمان وتاریخ بازگشائي اسناد مزایده  :تاریخ
 1401/9/17ساعت 14در محل شهرداري شاندیز
.7هزینهدرجآگهيهابهعهدهبرندهمزایدهميباشد.
.8سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در
اسناد مزایده درج شده است .
.9آدرس شاندیز صدررضوی  1شهرداری شاندیز
امورقراردادها می باشد.
.10جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن:
 05131422تماس حاصل فرمائید.

کارخان�ه آدنیس دارای کاربری مس�کونی ک�ه اقدامات پروانه برای 90واحد انجام ش�ده

به فروش میرس�د عالقمندان به خرید می توانند جهت کس�ب اطالعات بیش�تر در س�اعت
40111461

تلفن 09352228636 :تماس حاصل نمایند.

40111368

اداری به مدت یک هفته به نش�انی بلوار ش�اهد بین ش�اهد 81و83پالک 1217وبا ش�ماره

نوع کاربری
تآسیسات موجود

مساحت
عرصه  /اعیان
(مترمربع)

قیمت پایه(ریال)

نشانی زمین  /ملک

توضیحات

زمین تجاری

75.6

6/615/000/000

گلبهار  -قطعه زمین تجاری واقع در
محله  - 30خیابان ابن سینا – واگذاری
شرکت عمران گلبهار

فاقد سندرسمی
دارای قرارداد با
شرکت عمران

331.000.000

2

 120فرعی از  33فرعی از
 239اصلی بخش  7مشهد

مغازه تجاری

40.65

8/292/600/000

گلبهار – واحد تجاری احداث شده واقع در
محله  – 33واگذاری شرکت عمران گلبهار
واقع در طبقه همکف فاز تجاری محله 33

فاقد سند رسمی
دارای قرارداد با
شرکت عمران

415.000.000

3

 127فرعی از  239اصلی
از  33فرعی از 239
اصلی بخش  7مشهد

مغازه تجاری

33.95

7/469/000/000

گلبهار – واحد تجاری احداث شده واقع در
محله  – 33واگذاری شرکت عمران گلبهار
واقع در طبقه همکف فاز تجاری محله 33

دارای سند رسمی

4

 142فرعی از  239اصلی
از  33فرعی از 239
اصلی بخش  7مشهد

مغازه تجاری

43

8/772/000/000

گلبهار – واحد تجاری احداث شده واقع در
محله  – 33واگذاری شرکت عمران گلبهار
واقع در طبقه همکف فاز تجاری محله 33

دارای سند رسمی

1

یک قطعه زمین به مساحت 2268متر مربع سند شش دانگ ملکی واقع در آزادی 80پشت

اصالحیه آگهی مزایده-نوبت اول
مبلغ تضمین شرکت
در فرایند ارجاع
کار(ریال)

ردیف

آگهی فروش زمین

ن

شهرداري شاندیز در نظر دارد به استنادمصوبه
شماره  14244مورخ 1401/07/26شورای محترم
اسالميشهرشاندیزنسبتبهاجارهوبهرهبرداری
باغ قلمکار پارک پردیس شاندیز اقدام نماید.
شرایط مزایده :
.1متقاضی می بایست مبلغ سپرده شرکت در
مزایده به مبلغ  150.000.000ریال به شماره
حساب  0204880582008بانک ملي بنام
سپرده شهرداري شاندیز اقدام و در پاکت الف
مزایده تحویل نماید.
.2در صورت امتناع برنده مزایده از عقد قرارداد
مبلغ سپرده مزایده به نفع شهرداری ضبط
خواهد شد.
.3مهلت خرید اسناد از تاریخ  1401/8/29تا
تاریخ  1401/9/5ساعت 14:30می باشد.

موضوع مزایده  :فروش 3باب واحد تجاری و یک قطعه زمین تجاری در شهر گلبهار

ت دوم
وب

آگهی مزایده عمومی شهرداری شاندیز( نوبت دوم)

نام مزایده گذار  :شرکت آب وفاضالب استان خراسان رضوی (سهامی خاص)

مصرف بی رویه از آب باعث خسارت به آیند گان است

شماره پالک ثبتی
 9083فرعی از  23فرعی
از  236اصلی بخش 7
مشهد قطعه  1از بلوک 101

توضیحات * :ردیف  1دارای سند مالکیت رسمی به نام شرکت عمران گلبهار می باشدو بر اساس ضوابط
شرکت عمران گلبهار زمین تجاری ردیف  1در صورت اخذ پروانه ساختمانی و ارائه گواهی پایانکار توسط
برنده مزایده ،شرکت سهامی عمران شهر جدید .......متعهد به انتقال سند به نام شخص ثالث (برنده مزایده)
خواهدبود.
** ردیف 2دارای سند مالکیت رسمی به نام شرکت سهامی عمران شهر جدید گلبهار می باشد و بعد از
انجام مراحل قانونی انتقال به نام آبفا  .شرکت آبفای خراسان رضوی متعهد به انتقال سند به نام شخص ثالث
(برنده مزایده) خواهد بود.
*** ردیف 3و 4دارای سند مالکیت رسمی به نام شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی بوده و قابل
انتقال به نام شخص ثالث (برنده مزایده) خواهد بود.

374.000.000

440.000.000

زمان ،مهلت و محل دریافت اسناد مزایده:
الف  -مهلت دریافت اسناد مزایده1401/09/05:
ب – محل دریافت اسناد مزایده :شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی (طبقه همکف – دفتر
قراردادها) واقع در مشهد – بولوار وکیل آباد – ابتدای خیابان صدف – جنب مجتمع قضایی –
تلفن 051-38678841-5 :ج – مهلت تحویل پیشنهادها1401/09/15 :
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج شده است.
هزینه چاپ آگهی به نسبت بر عهده برنده  /برندگان مزایده خواهد بود.
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی  -شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی
سایت اینترنتی www.abfakhorasan:

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول

40111460

توجه  :از آنجا که  290عضو فاز یک واحد خود را تحویل
گرقته اند طبق ماده  59اساسنامه و اعالم اداره تعاون  ،آین
شرکت تعاونی مسکن آزاد تعاونگران فتوح توس (تاریخ انتشار )1401/9/2
اگهی دعوت مشمول این اعضاء نبوده و مجوز حضور در این
جلسه مجمع عمومی را نخواهند داشت .
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تعاونی مسکن آزاد تعاونگران
( دستورات جلسه در همین راستا تنظیم شده است )
فتوح توس راس ساعت  9صبح روز پنج شنبه مورخ  1401/9/24در محل واقع در
( جلسه با رعایت کامل پروتکل های بهداشنی برگزار می گردد )
بلوار عبادی – عبادی 99نبش چهار راه دوم مسجد حسینیه انصار المهدی بر گزار
دستورجلسه:
می شود  .از کلیه اعضای محترم که تا کنون موفق به تحویل واحد خود نشده اند
 -1استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور به
 -2تصویب صورتهای مالی سالهای 94الی 1400شرکت
هم رسانیداعضای محترمی که امکان حضور آن ها در جلسه مذکور مقدور نمی باشد
 -3تصویب بوجه پیشنهادی سال  1401هیئت مدیره
می توانند حق رای خود را به موجب وکالت نامه کتبی به فرد دیگری واگذار نمایند
 -4طرح و تصویب جریمه اعضای فاز دو که به موقع پرداختی خود را انجام نمی دهند
 .در اینصورت تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر فرد غیر عضو تنها
و باعث ضررو زیان سایر اعضای تعاونی می گردند.
یک رای خواهد بود .
 -5طرح و تصویب حقوق و مزایای مدیر عامل  ،پرسنل اداری و پاداش هیئت مدیره
اعضای متقاضی اعطای نمایندگی به همراه وکیل مورد نظر باید از ساعت  9الی 13
و بازرس
روزهای دوشنبه و سه شنبه و چهار شنبه مورخ /23/22/21آذر  1401به نشانی بلوار
 -6طرح و تصویب اخذ وام از بانک های دولتی و خصوصی جهت تکمیل عملیات
شاهد – بین شاهد 81و  83پالک  1217مراجعه تا پس از تایید وکالت نامه های مزبور
ساختمان پروژه  90واحدی فاز دو با ترهین سند و واحد های فاز دو
توسط مقام مجاز ورقه ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.
 -7طرح و تصویب واگذاری زمین فاز  3به اعضای آن ( اعضای فاز )3
از کلیه ی اعضایی که کاندیدای عضویت در هیئت مدیره وسمت بازرس هستند
-8انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت به مدت سه سال و بازرس شرکت به مدت
درخواست می شود از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر به مدت پنج روز با حضور در
یک سال مالی
دفتر تعاونی مسکن و ارائه مدارک الزم  ،فرم درخواست شرکت در انتخابات را تکمیل
هیئت مدیره تعاونی مسکن
فرمایند.

