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پیگیر شفافیت مجلس در همه امور
 خواهم بود

یادداشت

اما و اگرهای بهبود رشد اقتصادی

حیدر مستخدمین حسینی-اقتصاددان

اسکناس :بیژن نوباوه وطن ،کاندیدای یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی از
حوزه انتخابیه تهران ،ری ،شمیرانات ،اسالمشهر و پردیس گفت :در صورت اعتماد
مجدد مردم پیگیر طرحی خواهم بود که مجلس و نمایندگان از تمام زوایا دراتاق
شیشهای قرار گیرند و در این خصوص ضلع تاریکی نباید وجود داشته باشد...

تیترهایمهم

معیشت کارگران قربانی اقتصاد بیمار
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تسویهبدهىتامیناجتماعى
به مراکز درمانى تا هفته آینده
گروهاقتصاداجتماعی:رئیس سازمان تامین اجتماعى
از صفر شدن بدهى این سازمان به مراکز درمانى تا
هفته آینده خبر داد و گفت :میزان بدهى به بانک ها
نیز تا پایان سال کاهش مى یابد.
ب��ه گزارش«اس��کناس» به نق��ل از اقتصادآنالین؛
«مصطفیساالری»دیروزدرجلسههیاتنمایندگان
اتاق ایران درباره جزییات پرداخت بدهى هاى سازمان تامین اجتماعى گفت :در
پایان اس��فند س��ال گذش��ته با  ٤٣هزار میلیارد تومان و خرداد امسال با  ٤٦هزار
میلیارد تومان بدهی انباشت مواجه شدیم و در مجموع  ٣٠هزار میلیارد تومان
نیز به بانکها و  ١٦هزار میلیارد به مراکز درمانی بدهى داشتیم که...
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نگرانی مسئوالن از ورود
 ۱۳هزار تازهوارد به بورس!
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«اسکناس» در گفتوگو با نماینده مردم سقز و بانه بررسی کرد؛

مرزنشیناننیازمنداشتغالپایدار

گروه بازرگانی ـ محمد خادمی :چندس��الی اس��ت به دلیل بی
توجهی دولتمردان برای توسعه مناطق مرزی پدیده کولبری
به اوج خود رس��یده اس��ت ومردمان مرز نشین برای به دست
آوردن معیشت شان دست به این کار می زنند؛ آنها به دلیل نبود

مش��غول به کار هس��تند؛ اما بیش��تر کولبران که در چند سال
گذش��ته افزایش چش��مگیری داش��ته و به نوعی به دلیل نبود
اش��تغال جمعیت بیش��تری دست به کولبری می زنند مربوط
به استان کردستان است...

زیر ساخت ها و اشتغال حاضرند اجناسی را با وزنهای سنگین
به روی کول شان بگذارند و مسیر ناهموار کوهستانها را باال
و پایین کنند .به گزارش «اسکناس» ،کولبران در استانهای
آذربایجان غربی ،کردستان ،کرمانشاه و سیستان بلوچستان
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رمزگشایی از شائبه استعفای روحانی

در نشست خبری پرحاشیه با خبرنگاران؛

مخالفت رهبری با
استعفای رئیس جمهور
با ضعف پای میز مذاکره نمی رویم

انتخابات را زیر سوال نبردم و نمی برم
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داللی با «الستیک دولتی»
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تمرکز وزارت نفت درحمایت از
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شرکتهایدانشبنیان

اطالعات منتش��ر ش��ده از
س��وی مرکز آم��ار درباره
رش��د اقتصادی فقط کمی
است و در آن رشد اقتصادی
از منظر کیفی و بهبود رفاه
م��ردم مورد بررس��ی قرار نگرفته اس��ت .اگر گفته
میشود که رشد اقتصادی امسال نسبت به گذشته
بهبود پیدا کرده ،باید مسئوالن مرکز آمار بیان کنند
ک��ه ای��ن بهبود در رفاه مردم ،اش��تغال ،پسانداز و
سرمایهگذاری چه تاثیری گذاشته است.
رشد اقتصادی نشان از بهبود کیفیت و رفاه زندگی
مردم ندارد،با اینکه رش��د اقتصادی مثبت بوده ،اما
رف��اه جامع��ه کاهش یافته که دولت رقمی را تحت
عنوان کمک معیش��تی ب��ه مردم پرداخت میکند.
ای��ن رش��د اقتص��ادی نه تنها نقش��ی در رفاه مردم
نداش��ته ،بلک��ه ق��درت خرید را ه��م کاهش داده و
رش��د اقتص��ادی ب��دون در نظر گرفت��ن رفاه ،یک
تحلیل بیاثر اس��ت .درباره اینکه چه راهکارهایی
برای بهبود رش��د اقتصادی وجود دارد؟باید گفت:
اقدام موثر در این زمینه این است که ابتدا باید نوع
نظام اقتصادی کش��ور (کاپیتالیستی ،سوسیالیستی
و  )...تعیین ش��ود که هنوز این موضوع مش��خص
نشده است .دومین اقدام این است که محدودیاتی
همچ��ون فرایند طوالن��ی اخذ مجوز که در فضای
کسب و کار ،برداشته شود .فضای کسب و کار باید
به گونهای پیش برود که آزادی عمل در شغل وجود
داشته باشد که این موضوع را در حال حاضر نداریم
و نبود آن بازدارنگی ایحاد میکند تا تولید ناخالص
داخلی در میزان پایینی قرار بگیرد .س��ومین نکته
در این زمینه این اس��ت که سیس��تم نظام بانکداری
کش��ور باید تغییر کند ،زیرا نظام بانکداری کش��ور
برای یک فضای کس��ب و کار باز دیده نش��ده و هر
فردی که قصد ایجاد کس��ب و کار جدیدی را دارد
به راحتی نمیتواند به بانک مراجعه و در خواس��ت
تسهیالت کند .اگر این مجموعه عوامل را در کنار
هم قرار دهیم و نس��بت به اصالح آنها اقدام کنیم،
کمک زیادی به ارتقای تولید ناخالص داخلی میکند
تا رش��د اقتصادی ش��کل بگیرد .در نتیجه این امور
ذکر شده ،شغل و درآمدهای جدید بوجود میآید و
امکاناتی در جهت آموزش و کیفیت زندگی در کنار
آن شکل میگیرد تا در آخر رشد اقتصادی همراه با
رفاه شکل بگیرد .نرخ رشد اقتصادی در سال آینده
به تغییر و اصالح عوامل ذکر شده بستگی دارد،اگر
وضع اقتصادی موجود به سال آینده انتقال پیدا کند،
در نتیجه رشد اقتصادی منفی خواهد بود.
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فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید  ،انتقال و تجزیه مکانیزه
و آماده سازی امانات پستی (سورتینگ) مرکز مکانیزه ()98/10

شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید  ،انتقال و تجزیه مکانیزه و آماده سازی امانات
پس��تی (س��ورتینگ) مرکز مکانیزه را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت به ش��ماره  2098003067000016برگزار نماید .کلیه
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات
الکترونیکی دولت(س��تاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد ش��د  .الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،
مراحل ثبت نامه در س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق س��ازند .تاریخ انتش��ار مناقصه
در سامانه تاریخ  1398/11/28می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :ساعت 19روز چهارشنبه تاریخ 98/12/3
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :ساعت 19روز شنبه تاریخ 98/12/13
زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت 8روز دوشنبه تاریخ 98/12/14
اطالعات تماس دس��تگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیش��تر در خصوص اس��ناد مناقصه و ارائه پاکت های الف  :آدرس :تهران
– میدان رس��الت -ابتدای خیابان نیروی دریایی -نبش کوچه س��هند -معاونت برنامه ریزی ،پش��تیبانی و توس��عه مدیریت ش��رکت ملی
پست -کمیسیون معامالت و تلفن09124724966 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مرکز تماس 021-41934 :
دفتر ثبت نام  88969737 :و 85193768
م/الف3995

اصالحیه آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

پیرو آگهی منتشره آب و فاضالب روستایی اردبیل مورخ  1398/11/21و  1398/11/23منابع برآورد اولیه
مربوط به شهرستان گرمی مبلغ  16/450/647/716ریال صحیح میباشد که بدینوسیله اصالح میگردد.

نوبت دوم

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

اداره کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان (شاهرود) در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار کند.کلیه مراحل برگزاری مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران
و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)  /http://www.setadiran.irانجام خواهد شد.
ردیف
1

شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران
2098003199000074

2

2098003199000079

موضوع مناقصه
بهسازی و ارتقا محور بیارجمند-بردسکن
اجرای عملیات ساماندهی ورودی و خروجی
کمربندی به شهرستان شاهرود

مبلغ برآورد (ریال)
59,565,839,437

مهلت دریافت اسناد
98/11/30

مهلت ارسال پیشنهاد
98/12/11

تاریخ بازگشایی
98/12/12

12,580,980,513

98/11/27

98/12/11

98/12/12

روابطعمومیادارهکلراهوشهرسازیشرقاستانسمنان(شاهرود)
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