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اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r99 جزئیات کسری 131 هزار میلیاردی بودجه
فارس: مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان »بررسی الیحه بودجه سال 
1399 کل کشور، 3. کلیات بودجه )ویرایش اول(« کسری بودجه سال آینده دولت 
را حداقل 131 هزار میلیارد تومان اعالم کرد و درباره تبعات سنگین تأمین کسری 
بودجه 99 از محل اســتقراض از بانک مرکزی و برداشت از صندوق توسعه ملی 
هشــدار داد.در بخشی از این گزارش آمده است : همان مسیری که توسط دولت 
درباره الیحه بودجه سال 1398 طی شد، در مورد الیحه بودجه سال 1399 نیز در 
پیش گرفته شده است. در الیحه بودجه سال 1398 دولت و مجلس به بیش برآورد 
درآمدهای نفتی پرداختند. )با این استدالل که این بیش برآوردی، توسط دشمنان 
به معنای قدرت کشــور در فروش نفت و عدم تحریم پذیری تفسیر خواهد شد(، 
نتیجه این اقدام آن شد که در ماه های ابتدایی سال، کسری بودجه قابل پیش بینی 
گریبانگیر دولت شد و دولت برای رفع این چالِش خود، از مسیر شورای هماهنگی 

سران سه قوه وارد عمل شد و بودجه مصوب مجلس را اصالح کرد.
در ادامه این گزارش با عنوان »کســری بودجه و آثار و تبعات آن« آمده است: در 
الیحه تقدیمی دولت کسری بودجه قابل توجهی به دلیل بیش برآورد منابع وجود 

دارد. مهم ترین سرفصل های مرتبط با این موضوع در الیحه عبارتند از:
1. در حال حاضر الیحه بودجه ســال 1399 با فرض صادرات یک میلیون بشکه 
در روز تدوین شــده است. از این محل و با در نظر گرفتن سهم 20 درصد برای 
صندوق توسعه ملی مجموعاً 78 هزار میلیارد تومان )48 هزار میلیارد تومان در 
قالب واگذاری دارایی های سرمایه ای و 30 هزار میلیارد تومان در قالب استقراض 
از صندوق( از منابع نفتی اســتفاده شده است.  با توجه به میزان فروش نفت در 
یک سال گذشته و با فرض میانگین صادرات نفت حدود 600 هزار بشکه در روز 
)و با فرض سهم 20 درصد صندوق توسعه ملی( از این محل بودجه با 38 هزار 

میلیارد تومان کسری مواجه خواهد بود.
 2. بــا فرض فروش روزانه نفت به میزان 600 هزار بشــکه و ســهم 20 درصد 
صندوق توسعه ملی، کل درآمد ارزی سهم دولت حدود 9/5 میلیارد دالر خواهد 
بود،بنابراین منابع ارزی کافی برای اختصاص به واردات کاالهای اساسی )10/5 
میلیارد دالر اعالم شده توسط دولت با نرخ دالر 4 هزار و 200تومان( وجود ندارد.

پیش بینی می شود برای اجرای این سیاست حمایتی نیز حدود 8 هزار میلیارد 
تومان کســری وجود داشته باشد. این معضل در سال جاری نیز وجود داشته و 
احتمــاالً از محل ایجاد بدهی به بانک مرکزی یا اســتفاده از ذخایر ارزی بانک 

مرکزی در حال تأمین است.
 3. یکی از محل های تأمین منابع دولت در الیحه، مولدسازی دارایی های دولت 
اســت که رقمی حدود 49 هزار میلیارد تومان برای آن پیش بینی شده است. با 
توجه به عملکرد بسیار پایین ردیف های مشابه در سال جاری و سال های گذشته، 

به نظر نمی رسد این ردیف عملکرد قابل توجهی داشته باشد.
شایسته ذکر اســت، در قانون بودجه سال 1398، حدود 4 هزار و 400 میلیارد 
تومان منابع از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول پیش بینی شده است. مطابق 
گــزارش عملکرد مالی دولت در هفت ماه اول ســال 1398، عملکرد این ردیف 
187 میلیارد تومان )معادل 7 درصد از اعتبار مصوب هفت دوازدهم( بوده است.

این در حالی است که مطابق با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی قوا باید عالوه 
بر 4/4 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده در بودجه، حدود 10 هزار میلیارد 

تومان دیگر نیز از محل مولدسازی دارایی های دولت درآمد ایجاد شود.
با عنایت به عملکرد گذشته دولت در این رابطه و احتمال فروش 8 هزار میلیارد 
تومان اوراق صکوک اجاره )موضوع جزء »2« تبصره د بند »12«( به نظر می رسد 
حدود 38 هزار میلیارد تومان کسری منابع از این محل وجود خواهد داشت و این 
عدد صرفاً به عنوان یک رقم ترازکننده منابع و مصارف در بودجه درج شده است.
4. در تبصره 4 الیحه بودجه و خارج از سقف رقم ماده واحده بودجه، حدود 3/4 
میلیارد یورو مصارف از محل استقراض از صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده 
که با در نظر گرفتن نرخ نیما این منابع حدود 47 هزار میلیارد تومان خواهد بود. 
باید توجه داشت که با فروش نفت معادل 600 هزار بشکه در روز، ورودی صندوق 

توسعه ملی در سال آینده حدود 3 میلیارد دالر است.
مجموع موارد فوق حاکی از وجود حدود 131 هزار میلیارد تومان کسری در منابع 
الیحه است )این رقم بدون در نظر گرفتن 80 هزار میلیارد تومان اوراق در نظر 
گرفته شده در الیحه و سایر عدم تحقق های احتمالی در سایر منابع بودجه است(.

در نوسان های بازاری کدام خودرو داخلی و خارجی بیشتر می فروشد؟

پراید هنوز می تازد !
 اقتصــاد/ زهرا طوســی   در بازار 
کشــورمان تنوع محصوالت خودرویی کم 
اســت و مردم تنها چنــد انتخاب محدود 
دارند کــه از لحاظ ظاهری و عملکرد تنها 
چند اختالف انگشت شمار با هم دارند، اما 
در شــرایط فعلی که قیمت خودروها باال 
کشیده، آن هایی به دل ایرانی ها می نشینند 
که هزینــه کمتری برای جیب مشــتری 

داشته باشند. 
همین یک دلیل کافی است 
که سه محصول پراید، تیبا و 
پژو  به عنوان اقتصادی ترین 
گزینه ها در فهرســت خرید 

اقشار مختلف جای بگیرد.
 در ایــن گــزارش مــروری 
پرتیراژترین  فهرســت  بــر 
خودروهــای داخلــی داریم 
و ســپس آخریــن قیمــت 
خودروهای داخلی و خارجی 

را با هم مرور می کنیم.

  پژو پرتیراژترین 
خانواده ایران خودرو  

اگر بــه آمار مقدماتی تولیــد ایران خودرو 
در آبان  مــاه نگاهی بیندازیــم می بینیم  
ایران خودرو در این دوره یک ماهه توانسته 
تیراژ تولیدش را از 37/5 هزار دستگاه عبور 
دهد که حدود 12 هزار دســتگاه بیشتر از 

تولید مهرماه این شرکت بوده است.
در آبــان 98 خانــواده پژو بــا بیش از 26 
هزار دســتگاه پرتیراژتریــن مدل تولیدی 

ایران خودرو بود.
 پــس از آن هم خانواده ســمند با 7 هزار 
دســتگاه و خانــواده دنا با حــدود 2 هزار 
دســتگاه، به ترتیب در رده های دوم و سوم 

قرار گرفته اند.
در میــان خودروهای مونتاژی ایران خودرو 
نیز خانواده هایما با 447 دستگاه در صدر 
است. تولید ســوزوکی ویتارا و دانگ فنگ 
صفر بــوده، اما تولید پــژو 2008 به 170 
دستگاه رســیده که 45 دستگاه بیشتر از 

تولید مهرماه 98 این خودروست.

 پراید سایپا همچنان پیشتاز
آمار مقدماتی تولید ماهیانه در شــرکت 
خودروســازی ســایپا در آبان 98 نشان 
می دهد تیــراژ تولید ماهیانه ســایپا به 
بیش از 27/3هزار دســتگاه رســیده که 
حدود 2 هزار دســتگاه بیشتر از مهر ماه 
98 اســت. خانواده پراید با بیش از 13/1 
هزار دستگاه، همچنان پرتیراژترین مدل 
ســایپا در مهر ماه بوده و پس از پراید نیز 
خانواده تیبا با بیش از 12/8هزار دستگاه 

در جایگاه دوم است.
حاال به ســراغ سه محصول مونتاژی سایپا 
برویم. البته از آنجایی که خط تولید سراتو 
جمع آوری شــده، پس باید روی دو مدل 
مونتاژی حســاب باز کنیــم؛ یعنی آریو و 
چانــگان. در آبان 98، تولید آریو تنها 149 
دستگاه بوده، اما تولید چانگان CS35 به 
697 دستگاه رسیده اســت. تولید هر دو 
خودرو تقریباً مانند ماه گذشــته بوده و با 

تغییر محسوسی همراه نبوده است. 
اما در بازار  پراید، تیبا، ســاینا، و پژو جزو 
پرفروش تریــن خودروها بودند و مخاطبان 
بیشتری داشــتند. طبق اظهارات فعاالن 
بازار، پرایــد 111  در حال حاضر با قیمت 
54 میلیــون و 600 هزار تومان در بازار به 
فروش می رســد. این خودرو در کارخانه به 
قیمت 39 میلیون و 900 هزار تومان عرضه 

می شــود و در صــدر خودروهای پرفروش 
کشــور به حســاب می آید.دیگر محصول 
خانواده پراید یعنــی مدل 131 نیز که در 
کارخانه 37  میلیــون و 300 هزار تومان 
قیمــت دارد، در حال حاضر به قیمت 49 
میلیون و 700 هزار تومان در بازار معامله 
می شود و دیگر گزینه خریداران به حساب 
می آید.تیبا )رینگ فوالدی( که در شرایط 
حاضر با قیمت 60 میلیــون و 400 هزار 
تومان از سوی فروشندگان عرضه می شود، 
انتخاب بســیاری از مخاطبان محســوب 
می شــود. این خودرو از مبدأ کارخانه 44 

میلیون تومان خریداری می شود.
دیگر محصول خانواده تیبا، یعنی تیبا2 نیز  با 
قیمت 65 میلیون تومان در بازار حضور دارد. 
این خــودروی هاچ بک نیز در کارخانه 51 
میلیون تومان ارزش گذاری می شود و جزو 
فهرست پرفروش ترین خودروهای ایرانی به 
شمار می رود.ساینا ساده نیز در هفته  جاری 
با قیمت 65 میلیون تومان معامله شــد و 
طرفداران زیــادی دارد. همچنین کوییک 
دنــده ای در بازار با پرداخــت 75 میلیون 
تومان در اختیار خریــداران قرار می گیرد.

 از شیرها چه خبر؟
در خانواده پژو، پژو 206 صندوق دار ساده با 
قیمت 107 میلیون و 800 هزار تومان، پژو 

مــدل 207 اتومات با قیمــت 173 میلیون 
تومان و همین خودرو بدون رینگ با قیمت 
138 میلیون تومان در بازار عرضه می شــود 
و بین طیف زیادی از مردم مشــتری دارد و  
به عنوان یک خودرو خانوادگی همیشه مورد 

توجه قرار می گیرد.
پژو 405 معمولــی در حال حاضر با قیمت 
79 میلیــون و 300 هزار تومــان در ردیف 
پرفروش تریــن خودروها قرار دارد. ســمند 
LX نیز با قیمت 85 میلیون تومان همچنان 
محبوب است و وضعیت آن در بازار خرید و 
فروش خودرو دســت دوم نیز خوب اســت.

 خودروهای پرفروش خارجی
خرید وفروش خودروهای وارداتی بازار ایران 
به دلیل نوسانات نرخ ارز، روزهای سردی را 
سپری می کند. با این وجود اما بازار برخی 
خودروها از سکه نیفتاده و همچنان از سال 
گذشته تاکنون خرید و فروش قابل قبولی 
دارند. چند مدل خودرو تازه وارد در یک سال 
اخیر درخشش فوق العاده ای در بازار داشته 
و توانســته اند رقبای بزرگ و نامدار خود را 
پشت سر بگذارند. در این میان خودرو جک، 

ام وی ام و رنو درصدر قرار دارند.
جک J4 یک کم مصرف چینی اســت که 
با همکاری کرمان موتور برای گرفتن سهم 
بیشتری از بازار اتوماتیک های کم حجم به 

بازار ایران عرضه شده است. 
خودرو جک J4 دیروز با قیمت 156 میلیون 
تومان جــزو پرطرفدارتریــن خودروهای 

خارجی بود.
 ام وی ام نیز با 141 میلیون تومان ارزش در 

فهرست پرفروش ها جا دارد.
 از محصوالت رنوساندرو استپ وی اتومات  
234 میلیون تومان، ســاندرو با گیربکس 
اتومات 219 میلیون تومان و تندر E2 هم 
با قیمت 150 میلیون تومان جزو برندهای 
محبوب هستند. چانگان محصول مونتاژی 
چینی نیز که در حال  حاضر با قیمت 206 
میلیون تومان از سوی فروشندگان عرضه 
می شــود طرفداران خــودش را دارد و یک 

محصول پرفروش محسوب می شود.

خانواده پراید با 
بیش از 13/1 هزار 
دستگاه، همچنان 
پرتیراژترین مدل 
سایپا در مهر ماه 
بوده و پس از پراید 
نیز خانواده تیبا با 
بیش از 12/8هزار 
دستگاه در جایگاه 
دوم است

بــــــــرش

امتیاز مسکن ملی قابل خرید و فروش نیست      ایرنا : وزیر راه و شهرسازی گفت: امتیاز مسکن ملی فروختنی نیست و در صورت فروش کدرهگیری و کدملی فرد متخلف از سیستم حذف می شود. 
محمد اسالمی درباره خرید و فروش کدرهگیری مسکن ملی، اظهار کرد: این کار خالف قوانین و تخلف محسوب می شود. پس از پایش اطالعات در سامانه مسکن ملی، در صورت واجد شرایط بودن فرد متقاضی کد 

رهگیری برای وی ارسال خواهد شد و فردی که کد رهگیری خود را به فروش برساند از طرح مسکن ملی حذف می شود. وی گفت: شناسایی فرد متخلف براساس شماره کارت ملی وی انجام می شود.
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یادداشت

 مجیدرضا حریری
 فعال اقتصادی

شفاف سازی، کسب وکارهای 
واقعی را   نگران نمی کند

بــازار کســب و کار ایران ایــن روزها تحت 
فشــارهای مختلفی قرار گرفته اســت. آنچه 
کسب و کار را از رونق می اندازد فشار مالیاتی 
نیست؛ به این معنا که فشار مالیاتی نمی تواند 
صاحبان شناســنامه دار کسب و کار را از بازار 
کار فــراری دهد. امکان »گســترش پایه های 
مالیاتی« موضوعی است که دولت با توسل به 
آن می تواند با وجود کاهش بار مالیاتی از دوش 
صاحبان کســب و کار، تأمین بودجه خود را 
نیز به این واسطه دنبال کند. تغییر یا اصالح 
سیستم مالیاتی کشــور از جمله موضوعاتی 
اســت که اگر با دقت و جدیت دنبال شود و 
اصل شفاف ســازی درآن لحاظ شــود بودجه 
قابل توجهی را نصیب دولت می کند. با توجه 
به اینکه بخش عظیمی از اقتصاد دولتی است، 
میزان مالیات شــرکت های دولتی براســاس 
آمارها بســیار ناچیز و غیرواقعی است. بخش 
بزرگی از اقتصاد کشور تحت اشراف نهادهایی 
اســت که به طور مســتقیم و شفاف مالیات 
پرداخت نمی کنند، هر چنــد آمارهای آن ها 
ادعای پرداخت مالیات را دارد؛ اما بی توجهی 
به تفکیک مالیاتی نشان دهنده سوءاستفاده از 
شفافیت مالیاتی دنبال شده دراین نهادهاست.  
بنابراین عدم شفافیت در حوزه مالیاتی موجب 
می شــود کــه از زاویه های مختلفــی به این 

موضوع نگریسته شود. 
نباید با متمرکز شــدن بر موضــوع مالیات از  
فضای اصلی مطالبه بهبود شــرایط و فضای 
کسب و کار دور شویم؛ چرا که حساب و کتاب 
فعال اقتصادی شناســنامه دار روشن است و 
براســاس میزان ســوددهی مالیات پرداخت 
می کند. شفاف سازی حساب ها صاحبان کسب 
و کارهــای واقعی را هیــچ گاه نگران پرداخت 
مالیــات نمی کند. قوانین و مقررات دســت و 
پاگیر و بروکراسی حاکم بر فضای اداری کشور؛ 
ناامنی اقتصــادی و عدم احتــرام به مالکیت 
مهم ترین مؤلفه هایی است که قبل از موضوع 
پرداخت مالیات، فضای کســب و کار ایران را 

    صفحه 6تحت تأثیرات منفی قرار داده است.

"آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت 
خدمات زیارتی راهیان زیارت شماره ثبت 

3453  شناسه ملی   10340069148
    بدینوس��یله از کلیه  س��هامداران شرکت دعوت 
بعمل می آیدجهت ش��رکت در جلسه مجمع عمومی 
ش��رکت خدمات زیارتی راهیان زیارت که در مورخ 
س��ه ش��نبه 1398/10/24 رأس س��اعت 9 صبح در 
مح��ل دفتر کار ش��رکت واقع در ش��هرکرد- خیابان 
ولیعصر حد فاصل خیابان ش��ریعتی و ش��هید باهنر 
طبقه همکف تش��کیل میگردد حضور بهم رس��انند 
و ی��ا طبق ماده 12 اساس��نامه وکالی خ��ود را اعزام 

دارید. 
 دستور کار جلسه به شرح ذیل می باشد.

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت
 2- تصویب ترازنامه و حس��اب سود و زیان سالهای 

1396 -1397
 3- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره 

شرکت برای مدت 2 سال
 4- انتخاب بازرس برای شرکت به مدت یکسال

 5- تعیین خط مشی سال آتی شرکت
 6- انتخاب روزنامه جهت انتشار آگهی

اعضاء هیئت مدیره

9ع
81
24
51

آگهی مزایده »نوبت اول«
مش��اغل  س��اماندهی  س��ازمان 
ش��هری و فرآورده های کشاورزی 
ش��هرداری س��بزوار در نظ��ر دارد 
نس��بت به واگ��ذاری دو ب��اب مغ��ازه در پارک 
بهم��ن به مدت5س��ال بصورت ره��ن و اجاره و 
غرفه2ابت��دای خیاب��ان ش��هداءبه مدت2س��ال 
بص��ورت اج��اره از طری��ق مزای��ده و غرف��ه5 
م��دت  زائرب��ه  بازارش��عیب)ع(وغرفه4بازار 
2س��ال بصورت اج��اره از طری��ق تجدیدمزایده 
و با قیمت کارشناس��ی اقدام نماید.متقاضیان 
واجدش��رایط م��ی توانن��د ب��رای کس��ب اط��الع 
بیش��تربه س��اختمان اداری س��ازمان به نشانی 
کارگر-ضلع  رضوی-س��بزوار-میدان  خراسان 
ش��رقی پ��ارک جانب��ازان مراجعه و یا با ش��ماره 
تلفن های 44291311-44291141 تماس حاصل 
نمایند.آخری��ن مهل��ت تحویل پیش��نهادها به 
دبیرخان��ه س��ازمان تا پای��ان وق��ت اداری روز 
پنجش��نبه1398/10/26می باشد.پیش��نهادات 
واصل��ه روز ش��نبه1398/10/28رأس س��اعت 

8صبح بازگشایی می گردد.
 احسان امامی-رئیس سازمان ساماندهی 

مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی    /ع
98
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45
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آگهی مزایده  اجاره  کیفی مراکز رفاهی وآموزشی فرهنگیان  مدیریت آموزش وپرورش شهرستان نیشابور 
معاونت اداره کل ومدیریت آموزش وپرورش شهرستان نیشابور در نظر دارد مرکز رفاهی شماره 1 واقع درخیابان فردوسی شمالی خیابان فضل –مرکز 

رفاهی شماره 2 واقع در مجموعه گردشکری خیام –مرکز رفاهی شماره 3 واقع در بلوار غزالی را از طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید 
1- نام سازمان مزایده گر: معاونت اداره کل ومدیریت آموزش وپرورش شهرستان نیشابور

2- ش��رح مختصر موضوع مزایده: اجاره مرکز رفاهی ش��ماره 1به مساحت 2257 متر مربع شامل دو تاالر پذیرایی با ظرفیت تاالر مردانه 300نفر وزنانه 300 
نفروآشپزخانه وانبار به همراه اموال وملزومات موجود مرکز رفاهی شماره 2به مساحت 4915 متر مربع شامل دو تاالر پذیرایی با ظرفیت تاالر مردانه300 
نفر وزنانه 350 نفروتعداد 35 س��وییت اقامتی آش��پزخانه وانبار به همراه اموال وملزومات موجود مرکز رفاهی شماره 3به مساحت 5200 متر مربع شامل 

دو تاالر پذیرایی با ظرفیت تاالر مردانه 200نفر وزنانه250 نفرو تعداد 15 سوییت اقامتی وآشپزخانه وانبار به همراه اموال وملزومات موجود
از تمامی اش��خاص حقوقی وحقیقی واجد ش��رایط  که آمادگی اجرای خدمات را  دارند می توانند از تاریخ 1398/10/9الی 1398/10/19به س��امانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به آدرسwww.SETADIRAN.IR مراجعه و نس��بت به دریافت اس��ناد مزایده اقدام تاس��اعت 14روز پنج ش��نبه  1398/10/19نس��بت به 
تکمیل و بارگذاری اس��ناد مزایده  اقدام نمایند و در صورت نیاز با ش��ماره تلفن 05143332855 تماس بگیرند. الزم به ذ کر اس��ت کلیه مراحل برگزاری 
مزایده  به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه  مذکور انجام می گردد ولی اصل فیش های واریزی یا ضمانت نامه را بصورت دستی به آدرس شهرستان 
نیش��ابور  خیابان ش��هید جعفری اداره آموزش وپرورش شهرستان نیشابور)کارشناسی پش��تیبانی( تا ساعت 13 مورخ 1398/10/19روز پنج شنبه تحویل و 

رسید دریافت نمایند.
3- زمان بازگشایی پاکت های  مزایده :ساعت 10روزشنبه  1398/10/21 مرکز رفاهی خیام 

4-  مبلغ تضمین شرکت در فرآیند مزایده ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 474.000.000 ریال به مدت سه ماه وقابل تمدید یا واریز نقدی مبلغ تضمین 
به حساب 2173121604001بنام آموزش وپرورش نیشابور
5- مبلغ اجاره ساالنه پایه کارشناسی9.480.000.000 ریال

6- کلیه هزینه ی آگهی روزنامه وکارشناسی داد گستری به عهده برنده مزایده می باشد
/ع معاونت اداره کل ومدیریت آموزش وپرورش شهرستان نیشابور

98
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت  استان 
خراسان رضوی )سهامی عام(  شماره ثبت 

27616و شناسه ملی 10380430077
مجمع عمومی عادی س��الیانه برای س��ال مالی منتهی 
ب��ه 98/06/31 ای��ن ش��رکت در س��اعت 9 صبح روز 
پنجشنبه مورخ 98/10/26 به آدرس مشهد-میدان 
تلویزی��ون - ابت��داي بلوار ش��هید منتظ��ري بعد از 
پمپ بنزین - مرکز رفاهي دانشگاه فردوسی مشهد 

برگزار می شود.
از کلیه س��هامداران )شرکتهای تعاونی سهام عدالت 
خراس��ان رض��وی عضو( دع��وت میگردد ت��ا یک نفر 
نماین��ده قانونی و تام االختیار خود را جهت ش��رکت 

در جلسه کتبًا معرفی نمایند.
دستور جلسه:

1- گزارش هیئت مدیره
2- استماع گزارش بازرس و تصویب صورتهای مالی 
و ترازنامه و حس��اب سود و زیان س��ال مالی منتهی 

به 98/06/31 
3- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و علی البدل 
4- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار جهت درج آگهی 

5- چگونگی تسویه حساب طلب شرکت از شرکتهای 
تعاونی سهام عدالت استان خراسان رضوی

6- تصویب میزان سود تقسیمی
7- تصویب پاداش و حق حضور اعضاء هیئت مدیره

8- سایر موارد که اتخاذ تصمیم در خصوص آنها در 
صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه  می باشد .

هیئت مدیره

9ع
81
24
50

برگ سبزس��واری سیس��تم پراید تی��پ صبا جی تی 
ایک��س م��دل 1378ب��ه رنگ ن��وک مدادی روش��ن 
متالیک به ش��ماره موتور 00136612 و شماره شاسی 
S1412278617731 به شماره پالک 54 – 319 ص 69 

مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط می گردد. 
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مف
ی 
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آ
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برگ سبزخودرو سواری پراید 131 مدل 1395 رنگ 
سفید  شماره موتور M13/5542878 و شماره شاسی 
NAS411100G3461572 ب��ه ش��ماره انتظامی 616 ه 
43 ایران 36 به مالکیت محمد حس��ن رنجبر مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی 
تولیدی توزیعی کارکنان نان قدس رضوی )شماره 

ثبت 15631(
بدینوس��یله از کلی��ه اعض��اء محت��رم ش��رکت تعاونی 
تولیدی توزیعی کارکنان نان قدس رضوی به ش��ماره 
ثب��ت 15631 دع��وت به عمل می آید در جلس��ه مجمع 
عموم��ی فوق العاده روز جمعه مورخ 98/11/11 س��اعت 
10 صب��ح در محل نمازخانه ش��رکت ن��ان قدس رضوی 

حضور بهم رسانند.
دستورجلسه:1- استماع گزارش هیئت مدیره

2- استماع گزارش بازرس
3- انتخاب هیئت مدیره

4- انتخاب بازرس
5- تصمیم گی��ری در خص��وص آین��ده و خ��ط مش��ی 

تعاونی
6- س��ایر م��واردی ک��ه در صالحی��ت مجم��ع عموم��ی 

فوق العاده باشد
هیئت مدیره
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مزایده فروش 
جوانه پرواری، گوساله نر سبک وزن، گاو حذفی، تلیسه حذفی و تلیسه 

آبستن  ))تاریخ مزایده  مورخ 1398/10/11 ساعت 14:00((
مبلغ تضمین شرکت در مزایده جهت جوانه های پرواری، گوساله های نر سبک 
وزن، گاو و تلیس��ه حذفی و تلیس��ه های آبس��تن واحدهای مشهد100،000،000 
ریال و شهرس��تانها مبل��غ 50،000،000 ری��ال بصورت واریز وجه نقد بش��ماره 
حس��اب 83887459 بانک کش��اورزی ش��عبه مشهد بنام موسس��ه دامپروری 

صنعتی قدس رضوی میباشد.                                       
جهت کسب اطالعات بیش��تر با مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی تماس 

حاصل فرمایید. تلفن: 12-38492710-051     داخلی 126- 118
هزینه آگهی بعهده برنده مزایده میباشد.

 روابط عمومی مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی 
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فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
 خرید سامانه اموال و انبار سازمان بیمه سالمت ایران 

س�ازمان بیمه سالمت ایران در نظر دارد  مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سامانه اموال و 
انبار سازمان بیمه سالمت ایران را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

 کلی��ه مراح��ل برگ��زاری مناقص��ه از دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه ت��ا ارائ��ه پیش��نهاد مناقصه 
گ��ران و بازگش��ایی پاک��ت ه��ا از طری��ق درگاه س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت )س��تاد(                                                          

www.setadiran.ir : به آدرس
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در 
س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق سازند. 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1398/10/7 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 16 روز دوشنبه تاریخ 1398/10/16

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 16 روزشنبه تاریخ28 /1398/10
زمان بازگش��ایی پاکت ها: س��اعت 10 روز سه ش��نبه تاریخ 1398/11/1اطالعات تماس دستگاه 
مناقص��ه گ��زار جه��ت دریافت اطالعات بیش��تر در خصوص اس��ناد مناقصه و ارائ��ه پاکت های 
ال��ف آدرس: ش��هرک غرب،بل��وار ایوان��ک، خیاب��ان فالم��ک ش��مالی ، نب��ش درخش��ان پالک1 

و تلفن: 96881836
اطالعات تماس س��امانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در س��امانه : مرکزتماس 27313131 

دفتر ثبت نام:88969737 و85193768
شناسه آگهی: 710321  م الف: 3282 اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی 


