
مجرمان ســایبری با ترفندی جدید و با ارسال 
پیامک و یا پیام در شبکه های اجتماعی با نام واریز 
سود ســهام عدالت مترصد کالهبرداری از مردم 
هستند، بر این اساس افراد باید ضمن آگاهی به 
این موضوع فریب این دسته از پیغام ها را نخورند.

به گزارش ایسنا، طبق بررسی ها،   پیام های جعلی 
که به تازگی منتشــر شده اســت، از مخاطبین 
درخواســت می کند که برای دریافت سود سهام 
خود از طریق لینک آلوده اقدام کند که سهامداران 
باید نسبت به این اقدام کالهبردارانه آگاه باشند. 
در این راستا شــرکت ســپرده گذاری مرکزی 
در اطالعیــه ای اعالم کرده اســت که  مجرمان 

ســایبری با طراحی پلتفرم مجرمانــه در قالب 
اســتفاده از نام و نشان سامانه ســهام عدالت و 
ارســال پیامک مبنی بر واریــز مبالغ مختلف به 
حساب های مالی هموطنان مشروط به مراجعه 
لینک یا پیوند درج شــده در پیامک، گوشــی 
تلفن همــراه فریب خــوردگان را بــه صفحات 
 جعلی پرداخت موســوم به فیشــینگ هدایت 

می کنند.
از طرف دیگر نیز با توجه بــه اینکه زمزمه های 
تعیین تکلیف جاماندگان ســهام عدالت نیز به 
گوش میرسد، حسین قربانزاده، رئیس سازمان 
خصوصی سازی نیز هشــدار داده است که افراد 

باید توجه داشته باشند که اصال ثبت نامی وجود 
ندارد زیرا هویت افراد مشخص و در بانک اطالعات 
موجود اســت. این افراد نباید حتــی یک ریال 
پرداخت کنند. اگر پیامکی ارســال می شود که 
لینک ثبت نــام دارد قطعا کاله برداری اســت 
و ربطــی به دولــت و وزارت اقتصاد و ســازمان 

خصوصی سازی ندارد.
 هرگونه اطالع رسانی در ســهام عدالت صرفا از 
طریق وب ســایت های رسمی شــرکت سپرده 
 www.csdiran.ir، گذاری مرکزی به نشانی
www.sejam.ir و sahamedalat.ir بــه 

اطالع عموم مشموالن سهام عدالت می رسد.

وزیر انــرژی امارات متحــده عربی 
در اظهاراتــی اعالم کرد تالشــهای 
تولیدکنندگان نفت اوپک پالس برای 

افزایش تولید، دلگرم کننده نیست.
به گزارش ایسنا، ســهیل المزروعی 
در کنفرانس انرژی در اردن با اشــاره 
به این که تولید نفت اوپک پالس در 
حال حاضر ۲.۶ میلیون بشکه در روز 
کمتر از ســطح هدف گذاری شده، 
است، گفت: طبق گزارش ماه گذشته، 
سطح پایبندی اوپک پالس به توافق 
محدودیت عرضه بیش از ۲۰۰ درصد 
بوده اســت. پایبندی بیــش از ۱۰۰ 
درصد به معنای آن است که یک کشور 
کمتر از سطح تعیین شده، نفت تولید 
می کند. از سال میالدی گذشته که 
اوپک پالس تصمیم گرفت تســهیل 
تدریجی محدودیت عرضه را آغاز کند، 
این گروه برای تحقق اهداف تولید به 
مشکل برخورده است زیرا بسیاری از 
اعضای آن، فاقد ظرفیت مازاد تولید 

بوده یا برای افزایش تولید، ســرمایه 
گذاری نکرده اند. امارات متحده عربی 
یکی از معدود تولیدکنندگانی است 
که ظرفیت مازاد تولید دارد. نیجریه 
و آنگوال که از اعضای آفریقایی اوپک 
هستند، موفق نشده اند تولیدشان را 
افزایش دهند و روسیه هم در مواجهه 
با تحریمها، ممنوعیتها و بایکوت غرب، 
تالش می کند جلــوی کاهش تولید 

نفت خود را بگیرد.
تســهیل قرنطینه هــای کووید در 
شهرهای بزرگ چین، دورنمای تقاضا 

را بهبود بخشیده است.
مزروعی با اشــاره بــه تقاضای چین 
برای نفت، اظهار کرد: ریسک اصلی 
زمانی اســت که تقاضای چین برای 
نفت بهبود پیدا کند. بر اساس گزارش 
رویترز، چشم انداز رشد تقاضای چین 
برای نفت پس از خــروج از قرنطینه 
های کووید، در روزهای اخیر از رشد 

قیمتهای نفت، پشتیبانی کرده است.

مدیر دفتر بهــره برداری و نگهــداری از 
تاسیســات آبــی و برقابی شــرکت آب 
منطقه ای تهران، گفت: با ثبت بیش از ۱۸۰ 
میلی متر باران از ابتدای سال آبی جاری 
تاکنون، ذخایر سدهای تامین کننده آب 
استان تهران، به ۶۳۲ میلیون متر مکعب 
رسید. به گزارش ایسنا ،"محمد شهریاری" 
با اعالم مطلب فــوق، تصریح کرد: میزان 
حجم کل مخازن ســدهای استان تهران 
در حال حاضــر ۶۳۲ میلیون متر مکعب 
است که این میزان در سال گذشته ۸۰۳ 

میلیون متر مکعب بوده است. وی با بیان 
اینکه میزان بارش ها از ابتدای خرداد ماه 
سال جاری تاکنون ۰.۹ میلی متر بوده که 
این مقدار در مدت مشابه سال گذشته رقم 
۶.۸ میلی متر بود، گفت: بررسی وضعیت 
ورودی سدهای استان تهران نشان می دهد 
که میزان ورودی به مخازن در ســال آبی 
جاری ۸۸۴. ۸ میلیون مترمکعب رسیده 
که نســبت به ورودی ۱۱۱۸. ۶ میلیون 
مترمکعبی در مدت مشابه سال آبی گذشته 

۲۱ درصد کاهش را نشان می دهد.

فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین المللی انرژی 
)IEA( هشــدار داد اروپا ممکن است زمستان 

بعدی با کمبود انرژی روبرو شود.
به گزارش ایسنا، فاتح بیرول در کنفرانس ساالنه 
بهره وری انرژی در سوندربورگ دانمارک گفت: 
من به خصوص نگران بازارهای گاز طبیعی هستم. 
اگر زمستان دشوار و طوالنی داشته باشیم، ممکن 
است با روزهای سختی روبرو شویم. بیرول گفت: 
اگرچه دولتها و شرکتها به دنبال تامین انرژی از 
منابع مختلف هستند اما به همان میزان مهم است 
که اقداماتی را برای کاهش تقاضا انجام دهند. بر 
اســاس گزارش رویترز، مدیر آژانس بین المللی 

انرژی گفت: اگر مصرف کنندگان اروپایی دمای 
خانه هایشان را دو درجه کاهش دهند، در مصرف 
۲۰ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی، صرفه جویی 
خواهد شــد که معادل میزان گازی است که از 
طریق خط لوله نورد استریم ۱ از روسیه به اروپا 

وارد می شود.
بیرول اخیــرا در مصاحبــه با مجله اشــپیگل 
آلمان گفته بــود بحــران انرژی فعلی بســیار 
بزرگتر از شــوکهای نفتی دهه ۱۹۷۰ اســت و 
مدت طوالنی تــری ادامه پیدا خواهــد کرد. در 
آن زمــان فقط بحــران مربوط به نفــت بود اما 
اکنون بحران نفتی، بحــران گازی و بحران برق 

را به صورت همزمــان داریم. بحــران انرژی در 
پاییز سال ۲۰۲۱ آغاز شد اما حمله نظامی روسیه 
به اوکراین، این بحران را بــه دلیل واهمه بازار از 
مختل شدن عرضه انرژی روســیه تشدید کرد. 
همزمان، دولتهای غربی تحریمهای به شــدت 
محدودکننده ای را علیه روســیه در واکنش به 
جنگ در اوکراین اعمال کردند. ســران اتحادیه 
اروپا هفته گذشته با کاهش ۹۰ درصد از واردات 
نفت از روســیه تــا پایان ســال ۲۰۲۲ موافقت 
کردند که شدیدترین تحریم اعمال شده از سوی 
 این بلوک علیه مســکو به تالفــی حمله نظامی 

به اوکراین است.

اتحادیه اروپا در راستای تحریم های جدید علیه 
مســکو به تالفی جنگ اوکراین، روی ممنوعیت 
فراهم کردن خدمات ابری به روسیه کار می کند.

به گزارش ایســنا، یک مقام اتحادیه اروپا با اعالم 
این خبر به رویترز، خاطرنشان کرد چنین اقدامی 
از نظر فنی، پیچیده است. اگر این تحریم تصویب 
شود، معلوم نیست چگونه روی روسیه تاثیر خواهد 
گذاشت زیرا فراهم کنندگان اصلی خدمات ابری 
در اروپا، شــرکتهای آمریکایی شــامل آمازون، 
گوگل و مایکروسافت هستند. اتحادیه اروپا هفته 
گذشته بسته جدیدی از تحریمها را علیه روسیه و 
بالروس تصویب شد که شامل ممنوعیت واردات 
نفت، اقدامات محدودکننده علیه بانکهای روسی 

و ممنوعیت فراهم کردن خدمات مشــاوره برای 
مسکو بود.

نسخه اولیه بیانیه مطبوعاتی درباره بسته تحریمها 
که سوم ژوئن از سوی شورای اتحادیه اروپا منتشر 
شد، به ممنوعیت فراهم کردن خدمات ابری اشاره 
کرده بود اما بعدا اصالح و اشاره به این ممنوعیت، 
حذف شــد. این تحریم در متن حقوقی منتشره 

در ژورنال رسمی اتحادیه اروپا هم مشاهده نشد.
یک مقام مطبوعاتی شــورای اتحادیه اروپا ذکر 
شــدن تحریم خدمات ابری را یــک خطا عنوان 
کرد و حاضر نشد درباره این که آیا تحریم مذکور، 
باعث بحث درباره این موضوع میان کشــورهای 
اتحادیه اروپا شده است، توضیحی دهد. یک مقام 

اروپایــی آگاه از تصمیمات دربــاره تحریمها، به 
رویترز گفت: ممنوعیت ارائه خدمات ابری هرگز 
از سوی کمیسیون اروپا پیشنهاد نشد اما اتحادیه 
اروپا روی معرفی این ممنوعیت در دورهای بعدی 
تحریمها کار می کند؛ هر چند که چنین اقدامی از 

نظر فنی دشوار است.
بر اســاس گزارش رویترز، میخائیل پودولیاک، 
مشاور رئیس جمهور اوکراین در توییتی نوشت: 
اصالح بیانیه مطبوعاتی از سوی شورای اتحادیه 
اروپا، بدون ارائه توضیح شــفافی صورت گرفت 
و احتمال سبک شــدن تحریمها را نشان داد. ما 
 باید فشــار تحریمها را افزایش دهیــم نه این که 

آنها را کم کنیم.

میزان و نحوه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ 
ابتدای هفته جاری به تصویب دولت رسید و وزارت رفاه اخیرا در یک 
جمع بندی کلی اعالم کرده که مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی 
به طور میانگین ۳۰ درصد افزایش یافته است. به گزارش ایسنا، در مصوبه 
دولت آمده است که حقوق حداقلی بگیران، بازنشسته، از کار افتاده و 
مجموع مستمری بازماندگان سازمان تامین اجتماعی نباید از حداقل 
مزد کارگری کمتر باشد و با رعایت قوانین مربوط و لحاظ مصوبه شورای 
عالی کار، میزان دریافتی آنان معادل حداقل حقوق و دستمزد کارگران 

شــاغل تعیین و با افزایش ۵۷.۴ درصدی همراه خواهد بود، به نحوی 
که از پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان کمتر نباشــد. همچنین با توجه 
به حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۱ )مصوب مجلس شورای اسالمی( در 
خصوص صندوق های مختلف بازنشستگی )مبنی بر رشد ۱۰ درصدی 
حقوق بازنشستگان( و در راستای هماهنگ سازی پرداخت حقوق در 
تمام صندوق های بازنشستگی، برای این دسته از مشمولینی که دارای 
دریافتی بیش از حداقل باشند، افزایش ۱۰ درصدی اعمال می شود. 
همچنین به منظور کمک به معیشت مستمری بگیران باالتر از حداقل، 

عالوه بر ۱۰ درصد مذکور، مبلغ ۶۵۰ هزار تومان )تاســقف دریافتی 
ماهانه ۱۰ میلیون تومان( به صورت ماهانه پرداخت خواهد شد.

آنگونه که وزارت رفاه اعالم کرده است » در سال های گذشته میزان 
افزایش مستمری بازنشستگان یکسان بود و فشار تورم به اقشار ضعیف 
منتقل می شد؛ در مصوبه امسال میزان افزایش مستمری به صورت 
پلکانی تعیین و با میزان دریافتی سال قبل آنها رابطه عکس دارد. این 
تصمیم در راستای متناسب سازی مستمری بازنشستگان با کارمندان 
شاغل گرفته شده و می تواند به کاهش ضریب جینی و فاصله طبقاتی 

در جامعه کمک کند.« بر این اســاس در ذیل به نحوه افزایش حقوق 
بازنشستگان در سه گروه اشاره می شود: - گروه نخست، حداقلی بگیران: 
پایه حقوق این گروه که ۶۲ درصد کل بازنشستگان تامین اجتماعی را 
دربرمی گیرد افزایش ۵۷.۴ درصدی می یابد و حداقل دریافتی آنها به 
پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان می رسد. - گروه دوم، مستمری بگیران 
زیر ۱۰ میلیون تومان حقوق: پایه حقوق ایــن گروه که ۳۲ درصد از 
بازنشســتگان تامین اجتماعی را شامل می شــود، ۱۰ درصد اضافه 
می شود و مبلغ کمک معیشتی ۶۵۰ هزار تومان به آنها تعلق می گیرد.

- گروه سوم، مستمری بگیران باالی ۱۰ میلیون تومان حقوق: برای 
این گروه که تنها شش درصد بازنشستگان تامین اجتماعی را شامل 

می شوند، افزایش ۱۰ درصدی پایه حقوق اعمال خواهد شد.
همچنین برای هرسه گروه عالوه بر مبالغ فوق بر اساس شرایط، حق 
عائله مندی و حق اوالد واریز می شود که با فرض دو فرزند حدود ۶۰۰ 
هزار تومان خواهد شــد. به این ترتیب می توان گفت که مستمری 
بازنشســتگان تامین اجتماعی به طور میانگین ۳۰ درصد افزایش 

یافته است. 

برای دریافت سود یا ثبت نام سهام عدالت، فریب کاله برداران را نخورید

نارضایتی امارات از روند افزایش 
تولید اوپک پالس

ذخایر آب سدهای پنجگانه استان 
تهران به ۶۳۲ میلیون مترمکعب رسید

احتمال سهمیه بندی انرژی اروپا در زمستان

اتحادیه اروپا دنبال تحریم  خدمات ابری به روسیه

به »حقوق« هر بازنشسته تامین اجتماعی چقدر اضافه شد؟
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سرمقاله

تمرکز بر شناسایی 
فراریان مالیاتی 

با اصالح درست نظام مالیاتی، حذف معافیت های 
غیرضروری و جلوگیری از فرار مالیاتی، می توان 
بدون وابستگی به نفت کشور را اداره کرد؛ تجربه 
کشورهایی که درآمد نفتی ندارند و جزو اقتصادهای 
موفق جهان به شمار می روند این را نشان داده است. 
جلوگیری از فرار مالیاتی اقدامی ســخت نیست. 
این موضوع  از طریق همــکاری بانک مرکزی و 
نظام مالیاتی کشور به راحتی قابل پیگیری است. 
می توان از طریق بررسی گردش مالی حساب ها 
و تفکیک تولیدکنندگان از واسطه گران مانع فرار 
مالیاتی شــد. در مجموع اصالح ساختار سیستم 
 مالیاتی کشــور در گرو جرات و اراده مســئوالن

 این نهاد است تا...

  آلبرت بغزیان، اقتصاددان
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افزایش درآمدهای 
مالیاتی در ابهام 

نگرانی صنعتگران 
از قطعی برق

تورم تولید کننده در سال 1400 رکورددار تورم در چندین سال گذشته است

تشدید  تورم  تولیدکننده
صفحه۲

صفحه۳

افزایش کرایه خانه نجومی شد  
کمبود   فایل    رهن  و  اجاره

بازار  اجاره   به   مصوبات    بی توجه   است

در حالی داوود منظور رییس کل سازمان امور مالیاتی 
اعالم کرده عقالنیت در اداره کشور ایجاب می کند 
کشور با مالیات اداره شود که به گفته رئیس شورای 
عالی مالیاتی کشور گفت: ۵۰ درصد اقتصاد کشور 
از معافیت و شــبه معافیت مالیاتی برخوردار است. 
ضرورت اداره کشــور با درآمدهای مالیاتی بر هیچ 
کس پوشیده نیست اما سازوکار اجرای مالیات ستانی 
صحیح و بســترهای آن در ایران مهیا نشده است. 
فعاالن اقتصادی بر این باورند مودیان مالیاتی روش 
های زیادی بــرای دور زدن قانون پرداخت مالیات 
دارند. برای مثال سالیان سال است پزشکان به عنوان 
یکی از مشاغل اصلی پرداخت مالیات، این قانون را 
دور زده اند و بخش بسیار زیادی از درآمدهای مالیاتی 

محقق نشده است... 

دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، ضمن اشاره 
به نامه اخیر این انجمن خطــاب به وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، تاکید کرد چنانچه به محتوای نامه 
ارسالی دقت شود، مشخص خواهد شد که مفهوم 
پیشــگیری و چانه زنی در آن نهفته بوده و هرگونه 
برداشت مبنی بر تعطیلی سه ماهه کارخانه های فوالد 
را قویا تکذیب می کنیم. به دنبال اعمال محدودیت  
برق مصرفــی صنایع که واحدهــای تولید فوالد و 
سیمان در ابتدای لیست این صنایع قرار دارند، برخی 
واحدهای بزرگ تولیدکننده فوالد نسبت به کاهش 
شدید تولید با توجه به میزان محدودیت های اعمال 
شده هشــدار داده اند. به گزارش ایسنا، با توجه به 
نزدیک شدن به فصل تابســتان و قطعی های برق، 

طبق سنوات گذشته...

درگذشت مادر گرامی تان را تسلیت می گوییم و از پروردگار 
متعال برای آن مرحومه رحمت و مغفرت و برای جنابعالی و سایر 

بازماندگان صبر و اجر مسألت می نماییم.

مینا مهرنوش_ مریم بابایی

انا هلل و انا الیه راجعون
استاد گرانقدر جناب آقای دکتر  فرشاد مؤمنی



اقتصاد2
ایران

سخنگوی دولت:
دولت هیچ قصدی برای افزایش 

قیمت بنزین، نان و دارو ندارد 
علی بهادری سخنگوی دولت گفت: نرخ رسمی 
ارز کشور، نرخ نیمایی اســت و عرضه ارز در این 
بازار زیاد اســت و وقتی ارز نیمایی به وارد کننده 
تخصیص پیدا می کند قیمت ها بر اساس قیمت 
نیمایی است نه بازار غیررسمی ارز و هیچ واردکننده 
و تولید کننده حق ندارد طبق بازار غیر رسمی نرخ 
گذاری کند. علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت 
در برنامه »صف اول« که با موضوع » ریل گذاری 
اقتصادی دولت برای ارتقای معیشت مردم« روی 
آنتن شبکه ۶ سیما رفت، اظهار داشت: شعار اساسی 
دولت سیزدهم عدالت محوری است که نمونه آن را 
در حوزه سالمت دیدیم که حدود ۶ میلیون نفر در 
کشور فاقد بیمه بودند و با همت دولت ۵۲ میلیون 

نفر تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.
وی با بیان اینکه اکنون باید جشن گرفته شود که 
بیمه  همگانی در کشور محقق شده است، افزود: 
برای آن کسانی که جا مانده اند دولت این تدبیر را 
کرده که وقتی افراد به بیمارستان مراجعه می کنند 
با ثبت کد ملی، تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.

سخنگوی دولت گفت: وظیفه دولت اجرای قانون 
است که در اجرای قانون در گذشته تعلل ایجاد شده 
بود. وی افزود: بیان می کنند آزادســازی سواحل 
چگونه محقق شد که باید بگویم اراده بود و این اراده 
باعث تحقق آزاد سازی سواحل شد و تحقق بیمه 

سالمت نیز جزو این دست اراده هاست.
بهــادری جهرمی با اشــاره به موضــوع حقوق 
بازنشستگان، تصریح کرد: در هر حوزه ای عدالت 
محوری دولت را می توان دید، مثــال در بیمه یا 
حتی حقوق بازنشستگان این مورد قابل مشاهده 
است و دولت سعی کرد افزایش حقوق ها به سمت 
عدالت پیش برود امروز ســعی شد بازنشستگان 
حداقل حقوق ۶ میلیون دریافت کنند که قبال این 
عدد بسیار کم بود. وی در بخش دیگر با اشاره به 
سیاست های خارجی دولت سیزدهم، بیان داشت: 
سیاست خارجی دولت سیزدهم متوازن است یعنی 

قصد دارد از ظرفیت همه کشورها استفاده کند.
بهادری جهرمی اضافه کرد: در گذشته متاسفانه 
سیاست خارجی کشور معطوف به یک طرف بود اما 
این دولت قصد دارد به صورت متوازن برخورد کند 
مثال امسال در کشور دچار قطعی گاز نشدیم زیرا 
با تعامالت با کشورهای ترکمنستان و جمهوری 
آذربایجان و انعقاد ســوآپ گازی؛ مشکل را حل 
کردیم. سخنگوی دولت تاکید کرد: حجم مبادالت 
تجاری ایران در سال گذشــته شکسته شد و ما 
توانستیم از مرز ۱۰۰ میلیارد دالر عبور کنیم که 
این نشان دهنده آن است سیاست متوازن بسیار 

کارگشاست و باید به سمت همه کشورها برویم.
بهادری جهرمی گفت: اساســا سیاست خارجی 
دولت سیزدهم ارتباط متوازن با همه کشورهاست 
و برای دولت ســیزدهم همه کشورها در اولویت 
ارتباط هستند و معاون سیاسی وزیر امور خارجه 

مسئول این ارتباط است.
وی با اشاره به فروش نفت، بیان داشت: امروز مطرح 
می شــود که اگر فروش نفت در دولت سیزدهم 
باالست چرا در سفره ها نمایان نیست باید گفت 
فروش نفت در دولت سیزدهم باال بوده اما متاسفانه 
با به وجود آمدن مشکالتی در جهان شاهد افزایش 
قیمت ها در کشورها بودیم از این رو درآمد وقتی 

بیشتر شد، مخارج نیز هم افزایش پیدا کرد.
سخنگوی دولت تاکید کرد: نرخ رسمی ارز کشور، 
نرخ نیمایی است و عرضه ارز در این بازار زیاد است 
و وقتی ارز نیمایی بــه وارد کننده تخصیص پیدا 
می کند قیمت ها بر اساس قیمت نیمایی است نه 
بازار غیررسمی ارز و هیچ واردکننده و تولید کننده 

حق ندارد طبق بازار غیر رسمی نرخ گذاری کند.

نرخ رسمی ارز کشور، نرخ نیمایی است
بهادری جهرمی در بخش دیگر درباره بیان واژه 
تصمیم سخت توســط رئیس جمهور، تصریح 
کرد: تصمیم سخت به معنای مبارزه با فساد بود 
و دولت قصد دارد در مبارزه با فساد با هیچ کسی 
مماشات نکند و این تصمیم سخت به این اقدام 
تلقی می شود. وی افزود: ابتدا از همراهی مردم در 
اصالحات اقتصادی تشکر می کنم. باید سعی شود 
همواره خبرهای خوب را در جامعه نشر دهیم و با 
توجه به فشارهای فعلی و تورم در جامعه به دنبال 
حال خوب مردم باشیم. سخنگوی دولت با اشاره به 
بحث عادالنه سازی یارانه ها، بیان داشت: چندین 
سال بود که در توزیع یارانه ها بی مدیریتی و بی 
برنامگی وجود داشت و دولت ســعی کرد تا این 
اصالحات را انجام دهد تا توزیع یارانه ها به صورت 
عادالنه پرداخت شــود و تاکید می کنم ارز دارو و 
نان حذف نخواهد شد و دولت هیچ قصدی برای 

افزایش بنزین، نان و دارو ندارد.

خبر

بررســی ها نشان می دهد 
تورم تولید کننــده از ۶4 
درصد در تابستان ۱4۰۰ 
به ۵4 درصد در زمســتان 
رسیده است. با این وجود 
همچنان تورم به ثبت رسیده در زمستان نسبت به 

سال های پیشین بسیار باالتر است.

بخش صنعت رکورد زد
به گزارش اقتصادنیوز، بنا به آخرین آمار منتشــر 
شــده از مرکز آمار، تورم تولید کننده در زمستان 
۱4۰۰ به باالتر از ۵4 درصد به ثبت رســیده است. 
بررســی ها نشــان می دهد تورم دوازده ماهه در 
تمامی فصول سال گذشته نسبت به ۲4 ماه گذشته 

باالتر بوده است.
به بیان ســاده تر تورم تولید کننده در سال ۱4۰۰ 
رکورددار تورم در چندین ســال گذشته است. اما 
نکته مثبت اینجاســت که این شاخص تورمی در 
زمســتان و پاییز ۱4۰۰ نســبت به تابستان کمی 

بهبود و کاهش یافته است.
با توجه به اینکه تورم تولید کننده شاخص پیشنگر و 
پیش بینی کننده تورم مصرف کننده محسوب می 
شود، بسیار حائز اهمیت است، از همین رو به تجزیه 
و تحلیل این شاخص در 4 فصل گذشته از دو زاویه 

تورم ساالنه و فصلی پرداخته شده است.

تورم شدید تولید کننده در سال 1400
تورم تولیدکننده در تابســتان سال گذشته ۶4.4 
درصد به ثبت رسیده است، به عبارت دیگر میانگین 
شاخص قیمت تولید کننده در چهار فصل منتهی 
به تابستان ۱4۰۰ نسبت به میانگین شاخص قیمت 

تولید کننده در چهار فصل منتهی به تابستان 99 
بالغ بر ۶4 درصد افزایش داشــته است. تورم تولید 
کننده تابستان باالترین تورم دوازده ماهه به ثبت 

رسیده است.
به طور کلی بررسی ها نشان می دهد تورم دوازده 
ماهه تولید کننده در هر چهار فصل سال گذشته، 
از تمامی نرخ های به ثبت رســیده در ســال های 
گذشته باالتر بوده است. بیشترین تورم دوازده ماهه 
یا همان ساالنه تولید کننده را در میان بخش های 
اقتصادی در سال گذشته به بخش معدن تعلق دارد. 
کمترین تورم نیز بخش تولید و توزیع برق به رقم 

خورده است.

تورم تولید کننده در مدار نزول
علی رغم اینکه تــورم تولید کننده در کل ســال 
۱4۰۰ رکورد شش سال گذشته را شکسته است، 

بررســی ها نشــان می دهد که تورم دوازده ماهه 
تولید کننده در سال گذشــته به صورت فصل به 
فصل در حال کاهش بوده است. به بیان ساده تر هر 
چه به پایان ســال ۱4۰۰ نزدیک تر شده ایم آتش 
این شــاخص تورمی کمی فروکش کرده است، به 
گونه ای که تورم از ۶4 درصد در تابســتان به ۶۰ 
درصد در پاییز و ســپس به ۵4 درصد در زمستان 
رســیده اســت. این نکته نیز قابل ذکر است که با 
وجود کاهش تورم تولید کننده در زمســتان هنوز 
 هم این نرخ نســبت به تمامی ســال های گذشته 

باالتر است.

تورم تولید کننده از زاویه تورم فصلی
تورم فصلی تولید کننده در زمستان ۱4۰۰ نزدیک 
به ۵ درصد به ثبت رسیده اســت، به عبارت دیگر 
شاخص قیمت تولید در فصل زمستان سال گذشته 

نسبت به پاییز 4.9 درصد افزایش داشته است که 
در مقایسه با تورم تولید کننده پاییز ۱4۰۰ بالغ بر ۵ 

درصد کاهش داشته است.
در شاخص تورم فصلی زمســتان کمترین تورم با 
اختالف مربوط به بخش کشاورزی بوده است، تورم 
تولید کننده این بخش در زمســتان منفی ۱۱.4 
درصد برآورد شده است. درجایگاه بعدی کمترین 
تورم فصلی نیــز بخش تولیدی برق بــا تورم ۲.۱ 
درصدی قرار دارد. بیشترین نرخ تورم نیز به بخش 

تولید صنعت با 7.8 درصد تعلق دارد.

تورم فصلی 99؛ علت تشدید تورم ساالنه 
در 1400

بررســی تورم تولید کننده از منظر شاخص فصلی 
اطالعات جدیدی به ما ارائه می دهد. باالترین تورم 
فصلی به ثبت رسیده برای شاخص تولید کننده در 
4 فصل گذشته در تابستان 99 با نرخ ۲۱.۶ درصد 
رقم خورده است. تورم فصلی تولید کننده در سال 
99 در مقایسه با ســال ۱4۰۰ به طور چشمگیری 
باالتر بوده اســت، حال چگونه با وجود تورم فصلی 
باال در 99 تورم ســاالنه در سال ۱4۰۰ رکورد زنی 

کرده است؟
تورم دوازده ماهه یا همان ساالنه بازه زمانی زیادی 
برای محاسبه تورم مورد اســتفاده قرار می دهد، 
به همین علت افزایش قیمت هــا بالفاصله در این 
شاخص به طور عمده دیده نمی شود و هرچه زمان 
بگذرد اثر افزایش قیمت ها بیشتر از قبل دیده می 
شود. با توجه به همین نکته می توان گفت که سهم 
قابل توجهی از تورم ساالنه شدید تولید کننده در 
سال ۱4۰۰ به علت تورم فصلی باال در سال 99 بوده 
اســت. البته این نکته به معنی عدم تورم در سال 
۱4۰۰ نیست، چراکه در ســال گذشته هم شاهد 

تورم های فصلی قابل توجهی بوده ایم.

علت تشدید تورم ساالنه در سال 1400

تشدید تورم تولیدکننده

خطیب زاده:
پاسخ ایران به قطعنامه آژانس 

قاطع و متناسب است
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت 
که پاسخ ایران به قطعنامه ضدایرانی آژانس 
 بین المللی انــرژی اتمی قاطع و متناســب 

خواهد بود.
به گزارش تســنیم، »ســعید خطیب زاده« 
ســخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در 
واکنش به صدور قطعنامه ضدایرانی آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در توییتی نوشــت: 
آمریکا و ســه کشــور اروپایی با تالش برای 
پیشبرد یک قطعنامه برآمده از سوءمحاسبه 
و مشاوره غلط علیه کشــوری با شفاف ترین 
برنامه هسته ای صلح آمیز در جهان، اغراض 
کوته  بینانه خود را فراتر از اعتبار آژانس قرار 

دادند.
وی افزود: بانیــان این قطعنامه مســتقیماً 
مسئول تبعات بعدی هســتند، پاسخ ایران 

قاطع و متناسب است.
 قطعنامه ضدایرانی پیشنهادشــده توســط 
تروئیکای اروپا و آمریکا در نشســت شورای 
 حکام با وجــود مخالفت روســیه و چین به 

تصویب رسید.
میخائیل اولیانوف در این باره در صفحه توئیتر 
خود نوشت: 3۰ عضو شورای حکام رأی مثبت 
دادند. روسیه و چین رأی منفی و سه کشور 

هند، لیبی و پاکستان رأی ممتنع دادند.
وی افزود: بنابراین کشورهایی که جمعیتشان 
نصــف جمعیت مــردم جهان اســت از این 

قطعنامه حمایت نکردند.
در این قطعنامه نویسندگان نسبت به ادعاهای 
ساختگی درباره پیدا شدن مواد هسته ای در 
سه مکان اعالم نشــده در ایران ابراز نگرانی 
کرده و خواستار همکاری کامل ایران با آژانس 

بین المللی هسته ای شده اند.
در ایــن قطعنامه از ایران خواســته شــده 
اســت برای »انجام تعهــدات قانونی خود بر 
اســاس فوریت عمــل کند و بــدون تأخیر، 
پیشــنهاد مدیرکل آژانس را بــرای تعامل 
بیشــتر بــرای شفاف ســازی و حل وفصل 
 همــه مســائل پادمــان باقی مانــده را 

بپذیرد.«
در قطعنامــه یادشــده از مدیــرکل آژانس 
هم خواسته شده اســت تا زمانی که مسائل 
پادمانی باقی مانده است، به گزارش شورای 

حکام ادامه دهد.
این دومین قطعنامه ضدایرانی است که پس از 
اجرایی شدن برجام با فشار رژیم صهیونیستی 
در شــورای حکام آژانــس بین المللی انرژی 
اتمی صادر می شــود، 3۰ خرداد ۱399 هم 
قطعنامه مشابهی توســط سه کشور اروپایی 
 عضو برجــام و حمایت آمریکا پیشــنهاد و 

تصویب شد.

بانک مرکزی:
تامین پرداخت یارانه ها از منابع 

سازمان هدفمندی یارانه ها است
بانــک مرکزی ادعــای چند رســانه منتقد 
دولت درباره اســتفاده از منابع بانک مرکزی 
 و بانک ها برای پرداخــت یارانه های نقدی را 

تکذیب کرد.
به گــزارش ایرنا، در پــی درج گزارشــی با 
عنوان »دســت دولت در جیب بانک ها« در 
روزنامه اعتماد مورخ چهارم خردادماه ســال 
جاری که در چند رســانه دیگر هــم بازتاب 
داشــت، روابط عمومی بانــک مرکزی اعالم 
کرد: مطلــب مذکور ابهامات و شــائبه هایی 
را مبنی بر اینکــه برخــی از بانک ها مدعی 
هستند که دولت منابع پرداختی یارانه نقدی 
اخیر )3۰۰ و 4۰۰ هزار تومانــی( را از محل 
منابع این بانک ها تأمین کرده اســت و بابت 
 این موضوع بــه بانک ها بدهــی دارد؛ مطرح 

کرده است.
در همین راستا و به منظور تنویر افکار عمومی 
توضیحاتی به شــرح زیر ارائه می شــود که 
نحوه تأمین منابع یارانه پرداختی به حساب 
سرپرســتان خانوارها در قانون بودجه سال 
جاری مشــخص شده اســت. بر این اساس، 
در راســتای اجرای طرح مذکــور، دولت از 
محل منابع تبصره ۱4 قانون بودجه )منابع و 
مصارف سازمان هدفمندسازی یارانه ها(، مبالغ 
تعیین شده را به حساب افراد مشمول دریافت 
یارانه واریز کرده است. همانطور که مالحظه 
می شــود ســازوکار اجرایی طرح به گونه ای 
 تنظیم شده اســت که منابع بانک ها درگیر 

اجرای آن نشود. 
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قائم مقام ایران خودرو گفت: با توجه به هماهنگی 
های صورت گرفته از سوی وزارت صمت، تمرکز 
قرعه کشــی خودرو در ایــن وزارتخانــه، تمام 
خودروســازان از جمله ایران خــودرو مکلف به 

اجرای صحیح این دستور هستند.
به گــزارش بازرگانی خبرگزاری مهــر به نقل از 
ایکوپرس، کیانــوش پورمجیب اظهــار کرد: با 
توجه به هماهنگی های صورت گرفته از ســوی 
وزارت صنعت، معــدن و تجارت تجمیع و تمرکز 
قرعه کشی متقاضیان خودرو در این وزارت خانه 
و بر اساس ابالغیه های جاری تمام خودروسازان 
داخلــی از جمله ایران خودرو مکلــف به اجرای 

صحیح این دستور هستند.
قائم مقام توســعه و تولید گــروه صنعتی ایران 
خودرو گفت: طی روزهای گذشــته مشــکالتی 
در زمینــه اعالم اســامی برندگان قرعه کشــی 

از طریق این ســامانه ایجاد شــد که با توجه به 
ایــن کــه نخســتین گام در راســتای تجمیع 
بود بــه طــور طبیعی وقــوع برخــی خطاها و 
ایرادهای فنی مشــکالتی را ایجــاد خواهد کرد 
و طبــق پیگیری هــا و هماهنگی هــای صورت 
 گرفته تمام ایــن موارد به ســرعت در حال رفع 

و رجوع است.
وی با بیــان این که بــا راه اندازی این ســامانه 
خودروســاز هیچ گونه دخل و تصرفی در اعالم 
اسامی برندگان ندارد، افزود: بنابراین طرح موضوع 
مقصر بودن خودروساز در این زمینه به هیچ وجه 
صحیح نیســت و این موضوع در ارتباط مستقیم 
با برخی خطاهای سیستمی اســت که در حال 
حاضر مسؤوالن ذی ربط در حال رسیدگی به این 

موضوع و رفع مشکالت هستند.
پورمجیب تصریح کرد: در حال حاضر وجود این 

ایرادهای فنی در ســامانه قرعه کشی موجی از 
انتقادات و مطالبات مردمی را متوجه شرکت های 
خودروســاز کرده و تصویر ذهنی اقشار مختلف 
جامعه نیز بر همین اســاس شــکل گرفته و در 
عین حــال شــبکه های اجتماعی نیــز محملی 
 بــرای هجمه های بیشــتر علیه خودروســازان 

شده است.
قائم مقام توســعه و تولید گــروه صنعتی ایران 
خودرو بــا تاکید بــر اراده ایران خــودرو جهت 
کمک به مســؤوالن ذی ربط در روند قرعه کشی 
متقاضیــان اعالم کــرد: صرف نظــر از هر گونه 
فرافکنی، جوسازی و تالش برای یافتن مقصر باید 
تمام تالش خود را در راستای اصالح و جبران در 
این فرآیند متمرکز کنیم و با ایجاد فضای شفاف 
در جهت افزایش رضایت مشــتریان و متقاضیان 

گام برداریم.

پورمجیــب با بیان ایــن که از ابتــدای بروز این 
مســاله گروه صنعتی ایران خــودرو تمام تالش 
خود را برای خــروج از این چالــش و یافتن راه 
حل منطقی و دقیق به کار گرفته اســت، افزود: 
بدون شــک تمــام تــالش مســؤوالن وزارت 
صنعــت، معــدن و تجارت نیــز بر آن اســت تا 
با اتخاذ تدابیر درســت و ســنجیده این مشکل 
 را برطرف کــرده و از تضییع حقــوق متقاضیان 

جلوگیری کند.
وی تصریح کــرد: در حال حاضر ایجاد حاشــیه 
بیشــتر و یافتن مقصــر در زمینه ایــن چالش 
فنــی مشــکلی را حــل نمی کنــد، در چنین 
شــرایطی باید به دنبــال یافتن راه حل ســریع 
در جهت رفع مشــکل و دغدغه های متقاضیان 
 بــود و از پرداختــن بــه موضوعــات غیرفنی 

پرهیز کرد.

عدم ترخیص بخشی از مواد اولیه واحدهای تولیدی 
براساس قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب ۱4۰۱به 
عنوان محور نشست کارگروه شورای گفت وگو مورد 

بررسی قرار گرفت.
نشست کارگروه تخصصی شورای گفت وگوی دولت 
و بخش خصوصی با موضوع »بررســی عدم ترخیص 
بخشی از مواد اولیه واحدهای تولیدی براساس قانون 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب ۱4۰۱« برگزار شد. 
این موضوع از طرف شورای گفت وگوی دولت و بخش 

خصوصی قزوین مطرح شده است.
در ابتدای این نشست سعید مهاجری، مشاور دبیرخانه 
شورای گفت وگوی به ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز مصوب سال ۱39۲ اشــاره شد که بانک مرکزی 
موظف بود در جهت پیشگیری و کنترل بازار مبادالت 
غیرمجاز ارز اقداماتی را انجام دهــد که عبارت بود از: 
تعیین و اعالم میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل 
کشور، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوری و مواردی 
از این قبیل و ایجاد ســامانه اطالعات مالی صرافی ها 

و رصد و ارزیابی این ماده؛ در تبصــره 3 این ماده هم 
تأکید شــده بود که دولت حدود و مقررات استفاده از 
ارز را تعیین کند. بعد از آن هیات وزیران در سال ۱397 
تصویب نامه ۱۶ بندی را تصویب کرد که ارز مورد نیاز 
کلیه کاالهای ثبت سفارش شــده و خدمات از طریق 
سیستم بانکی و صرافی های مجاز در چارچوب قانون 
بانک مرکزی تأمین شود. اما پروسه ثبت سفارش آر 
طریق بانک طوالنی است و نیازمند سپری شدن پروسه 
تخصیص، تأمین و ارسال اطالعات منشأ ارز از طریق 
بانک مرکزی به سامانه و ارسال آن به سامانه گمرک 

است تا کاالیی از گمرک ترخیص شود.
در ادامه این نشســت در ادامه محمدرضــا فاروقی، 
نایب رئیس کمیســیون تســهیل تجارت و مدیریت 
واردات اتاق ایران به مصوبه ستاد مقابله با تحریم شورای 
عالی امنیت ملی اشاره کرد که در سال ۱398 ابالغ شده 
و براساس آن به گمرک اجازه داده می شد که نسبت به 
ترخیص درصدی از کاالهای اولویت ۱ و ۲ گروه کاالیی 
موجود در اماکن گمرکی، مناطق آزاد و ویژه و آن هایی 

که ثبت سفارش کرده و در صف تأمین ارز هستند، اقدام 
کند. ترخیص بقیه کاال و صدور پروانه ورود به ارائه کد 
رهگیری یا صدور گواهی فروش ارز از بانک مربوط بود و 
گمرک در تعیین درصد فوق شاخص هایی چون مأخذ 
کاال، اهلیت و سوابق قبلی وارد کننده، ماهیت و نوع کاال 

و گروه بندی کاال را در نظر می گرفت.
فاروقی ادامه داد: به نظر می رســید با همین مصوبه 
بخشــی از مشــکالت واردکننده ها و تولیدکننده ها 
تســهیل شــده بود تا اینکه بانک مرکزی در تیرماه 
۱4۰۰ بخشنامه دیگری را ابالغ کرد که بانک ها مجاز 
به صدور هیچ گونه تأییدیه بابت هر نوع ثبت سفارشی 
مبنی برقرار گرفتن در هر صف تخصیص یا تأمین ارز 

نخواهد بود.
او عنوان کرد: این بخشنامه باعث شده گمرکات اجرایی 
امکان استعالم از بانک های عامل را نداشته باشد و در 
نتیجه مصوبه ستاد مقابله با تحریم اجرا نشود و وارد 
کننده ها در انتظار صدور کد ۱4 رقمی بانک مرکزی 
قرار گیرند. در ادامه با اصالحیه قانون مبارزه با قاچاق 

کاال و ارز که در بیســت و ســوم فروردین ماه ۱4۰۱ 
ابالغ شده، که به منظور مقابله با قاچاق ارز و مدیریت 
منابع و مصارف ارزی جز در مواردی که به تشخیص 
شورای امنیت کشور یا شورای عالی امنیت ملی کلیه 
وارد کننده ها موظف اند منشأ ارز کاالی وارداتی خود را 
پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص در سامانه اعالم 
کنند. فاروقی تأکید کرد: اگرچه طبق این قانون تعیین 
استثنا با شورای امنیت کشور یا شورای عالی امنیت است 
ولی تاکنون لیستی تهیه نشده و عماًل مصوبه شورای 
هماهنگی که مشکل فعاالن اقتصادی را حل کرده بود، 

غیرقابل اعمال شده است.
او خواسته بخش خصوصی را شفاف سازی درباره این 
ماده قانونی عنوان کرد تا درنتیجه آن نگرانی های بخش 
خصوصی و فعاالن اقتصادی و تولیدکننده ها مرتفع 
شود. بعد از آن محمد اسکندری، مدیر کارگروه شورای 
گفت وگو گفت: با توجه به نگرانی های بخش خصوصی 
از تبعات این قانون، چقدر می توان به قاعده مند شدن 

این همکاری ها کمک کرد.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت ســیمان، با اشاره به قطع برق 
کارخانجات سیمانی و رقابتی شــدن فروش سیمان در بورس کاالی 
ایران، از احتمال  افزایش سیمان و التهاب در بازار این محصول خبر داد.
به گزارش اقتصادآنالین؛ تابستان سال گذشته بود که به دنبال کاهش 
9۰درصدی برق کارخانجات، قیمت ســیمان به کیسه ای ۱۰۰هزار 
تومان نیز رســید. در حال حاضر نیز، چند روزی اســت که قطع برق 
واحدهای تولیدی آغاز شده است و این قطع برق تنها برای شرکت های 

فوالدی و سیمانی نیست و تمام واحدهای تولیدی را در بر می گیرد. 
قطعی برق در فصل گرما، به یکی از اصلی ترین مشــکالت واحدهای 
تولیدی و صنعتی کشــور تبدیل شده است. مشــکلی که نتیجه آن، 
خســارت تولیدکنندگان، آســیب به مواد اولیه و تجهیزات صنعتی، 
افزایش قیمت نهایی محصوالت و... بوده و از سوی دیگر، ضرر و زیان 

ناشی از قطعی بدون برنامه برق بسیاری از واحدهای تولیدی نیز، جبران 
نشده است. عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت 
ســیمان، در گفت وگو با اقتصادآنالین در مــورد قطع برق واحدهای 
ســیمانی گفت: جداول زمان بندی برای قطعی بــرق، به واحدهای 

تولیدکننده سیمان ابالغ شده که مدت این جداول، دو ماه است.
وی افزود: در حال حاضر به دلیل قطع برق و انتشار جداول زمان بندی، 
وضعیت بازار ســیمان کمی با التهاب مواجه شده و قیمت ها افزایش 
یافته است. با این حال، تمهیداتی در دست بررسی است تا با همکاری 
وزارتخانه های صمت و نیرو، برق حداقلی کارخانجات سیمان تامین 
شود. اگر قصد ادامه روند تولید و افزایش عرضه سیمان را داریم، باید 
7۰درصد تقاضای خریداری شده برق از سوی کارخانجات سیمان به 
آنها تخصیص داده شود. شیخان تصریح کرد: قیمت فعلی و پایه سیمان 

که در بورس کاالی ایران مورد معامله قرار می گیرد، کیســه ای ۲8 تا 
3۰هزار تومان بوده و قیمت سیمان در بورس کاال رقابتی شده است. 
درمجموع، بسیاری از واحدهای ســیمانی در حال فروش سیمان با 

همان قیمت پایه ۲8هزار تومان هستند. 
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان اظهار داشت: نمیتوان 
به طور دقیق، احتمال تکرار اتفاقات سال گذشته را داد. اگر همکاری با 
وزارتخانه های مذکور صورت گیرد، افزایش قیمت مانند سال گذشته 

نخواهد بود.
وی خاطرنشــان کرد: مصرف ســیمان در هر متر مربع ساخت یک 
مسکن، حدود ۲۰۰ کیلوگرم است که اگر آن را بر قیمت ساخت تقسیم 
کنیم، حدود ۱.۵درصد از هزینه های ساختمان را دربر می گیرد و تاثیر 

زیادی در قیمت مسکن ندارد.

همکاری ایران خودرو با وزارت صمت برای رفع مشکل قرعه کشی خودرو

به دنبال قطع برق واحدهای تولیدی؛

رقابت سیمانی در بورس کاال

در نشست کارگروه تخصصی شورای گفت وگو مطرح شد

لغو مصوبه ترخیص بخشی از مواد اولیه، به تولید  ضربه می زند

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com
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عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: قرار 
بر این است که تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی 
پایین در نظر گرفته شود اگر تعرفه گمرکی خوروی 
پرمصرف ۶۰ تا ۷۰ درصد باشد برای خودروی برقی 

زیر ۱۰ درصد خواهد بود.
علی جدی درباره آخریــن تصمیمات درباره واردات 
خودرو اظهار داشــت: طرح ســاماندهی خودرو در 
کمیسیون صنایع و صحن علنی مجلس تصویب شد، 
از شورای نگهبان برگشت خورد که نهایتا تصویب، در 
مجمع تشخیص تائید و در خاتمه به مجلس ابالغ شد. 
ماده 4  آن نیز مربوط به واردات خودرو از محل صادرات 
قطعات، خودرو و صنایع نیــرو محرکه مرتبط مثل 
تراکتورسازی و کشتی سازی است. بنابراین اگر دولت 
آئین نامه را برای نحوه واردات تدوین کند، مصوبه هیات 

دولت برای واردات خودرو نهایی است.
وی درباره تعیین سقف برای قیمت خودروی وارداتی 
گفت: هنوز آئین نامه نهایی نیســت، قرار شده هفته 
آینده چند عضو کمیسیون در جلسه تصمیم گیری 
در این خصوص شرکت کنند. آنچه ما در جلسه مطرح 
می کنیم اینکه سقفی برای قیمت خودروی وارداتی 
در نظر گرفته نشــود، اما برای برخی حدود قیمتی 
مزیت های نسبی تعریف می شود مثال برای خودروی 
زیر 2۰ هزار دالر تعرفه کمتر در نظر گرفته شود. عضو 
کمیســیون صنایع و معادن مجلس درباره کیفیت 
خودروهای وارداتی نیز تصریح کرد: برای کیفیت هم 

آئین نامه حداقلی در نظر گرفته می شود، مثال نظر ما 
این بود که حداقل 3 ستاره ایمنی را داشته باشند.

وی درباره تبعات واردات خــودرو توضیح داد: ما به 
لحاظ تولید در کشور کسری داریم یعنی تولید و تقاضا 
هم خوانی ندارد، بنابراین بخشی از نیاز را می توان از 
طریق واردات پاســخ داد. موضوع دیگر اینکه رقابت 
بین المللی شکل می گیرد و تولیدکنندگان داخلی هم 
تا حدی خود را با خودروهای وارداتی به لحاظ کیفی و 
قیمتی وفق داده و رقابت شکل می گیرد. موضوع سوم 
اینکه محدودیتی که بوجود آمده تبدیل به چالشی 
برای نظام شده و واردات باعث می شود رضایتمندی در 
مردم ایجاد شود، در مجموع هم به نفع خودروسازی 
کشور و هم به نفع مردم است. نهایتا بحث تراز ارزی 
دولت مطرح می شــود که دولت می تواند مدیریت 
کند تا به ذخایر ارزی آسیبی وارد نشود.جدی درباره 
واردات خودروی هیبریدی نیز بیان کرد: قرار بر این 
است که تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی پایین در 
نظر گرفته شود اگر تعرفه گمرکی خوروی پرمصرف 
۶۰ تا ۷۰ درصد باشــد برای خودروی برقی زیر ۱۰ 
درصد خواهد بود. وی همچنین به واردات خودروی 
دست دوم اشــاره و اظهار داشــت: واردات خودروی 
دست دوم در طرح ساماندهی خودرو از سوی مجلس 
در نظر گرفته نشــده، اما دولت بنا دارد در آئین نامه 
ابالغی خود ایــن موضوع را لحاظ کنــد ولی هنوز 

قطعی نیست.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی ماهیان ســردآبی گفت: 
با اصالح نظام یارانه حداکثر قیمت هر کیلو قزل آال 
در عمده فروشی ۶۶ هزار تومان است.آرش نبی زاده 
گفت: با اصالح نظام یارانه و واقعی شدن قیمت مرغ 
پیش بینی می شود که قیمت ماهی به نرخ منطقی 
خود برسد.او قیمت کنونی هر کیلو قزل آال سرمزرعه 
را ۵۸ هزار تومان و در عمده فروشی ها را ۶3 تا ۶۶ هزار 

تومان اعالم کرد.
نبی زاده می گوید، با اصالح نظام یارانه و افزایش قیمت 
خوراک و نهاده های دامی و تاثیر گذاری بر بازار قزل 
آال پیش بینی می شود که سرانه مصرف کاهش یابد.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی ماهیان سردآبی گفت: با 
توجه به جنگ روسیه و اوکراین، تقاضای چندانی در 
بازارهای خارجی وجود ندارد و پیش بینی می شود که 

صادرات جهشی نداشته باشد.
با توجه به شرایط خشکسالی و کم آبی پارسال، تولید 
قزل آال با اُفت 2۰ هزار تنی به ۱۱۵ تا ۱2۰ هزار تن 
رسیده که امسال هم تولید در همین محدوده پیش 
بینی می شــود.بنابر آمار اعالمــی اتحادیه ماهیان 
سردآبی، ســرانه مصرف قزل آال ۱.4 کیلوست که با 
اصالح نظام یارانه ســرانه مصرف به کمتر از این رقم 

خواهد رسید.

رئیس اتحادیه ســوپرمارکت داران گفت: بعد از افزایش نرخ 
ماکارونی میزان تقاضا برای خرید ماکارونی حدود ۱۰ درصد 
کاهش پیدا کرد.محسن امینی در پاسخ به این پرسش که بعد 
از آزادسازی نرخ آرد صنف و صنعت و افزایش قیمت ماکارونی 
آیا میزان تقاضا برای خرید این محصــول کاهش پیدا کرد؟ 
گفت: زمان زیادی از اجرای مصوبه آزادسازی نرخ آرد صنف 
و صنعت نمی گذرد از این رو برای دادن پاسخی روشن به این 
پرسش باید مدتی صبر کرد تا نتایج افزایش نرخ ماکارونی در 

میزان تقاضا را مشاهده کنیم.

وی ادامه داد: زمزمه های افزایش نرخ ماکارونی از یک ماه قبل 
باعث شد نگران کمبود این کاال در بین مصرف کنندگان ایجاد 
شود به همین دلیل ذخایر خانگی خود را برای این محصول 
افزایش دادند.به گفته امینی؛ میزان خرید ماکارونی وابسته 
به توان مالی مصرف کنندگان و نحوه پرداخت یارانه ها به این 

محصول دارد.
رییس کمیسیون کشــاورزی اتاق ایران با بیان اینکه خللی 
در روند تولید ماکارونی ایجاد نشده است، گفت: شرکت های 
تولیدکننده ماکارونی در این مارکت توانمند عمل می کنند 

و به دانش فنی و تکنولوژی قابل توجهی در این زمینه دست 
یافته اند؛ همچنیــن قیمت محصول ایرانی رقابتی اســت و 
قابلیت صادارت دارد؛ ماکارونی ایران به کشورهای آفریقایی، 

آسیایی و حوزه خلیج فارس صادر می شود.
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکننــدگان و صادرکنندگان 
ماکارونی با اشاره به آغاز شدن روند صادرات ماکارونی، گفت: 
ارائه آمار دقیق حجم صادرات ماکارونی دشــوار است چراکه 
آمار صادرات ماکارونی از شــرکتی به شرکت دیگر متفاوت 
است.بنا به اظهارات امینی؛ شــرکت بازرگانی دولتی گندم و 

آرد کارخانه های تولید ماکارونی را تامین کرده است. امینی 
در پاسخ به این پرســش که آیا انجمن برنامه ای برای کشت 
قراردادی گنــدم دارد تا اینگونه نیاز گنــدم و آرد واحدهای 
تولیدی را تامین کند؟ افزود: اگر خواهان دنبال کردن سیاست 
کشت قراردادی هستیم نخست باید قیمت گندم را مشخص 
کنیم. در زمینه کشــت قراردادی هر مجموعه ای به صورت 
مستقل اقداماتی انجام داده است اما اگر خواهان نتیجه مثبت 
از کشت قراردادی گندم هستیم بعد از دیده شدن تمام جوانب 

موضوع درباره آن تصمیم گیری کنیم.

وی با بیان اینکه چند دســتگی در قیمت هــا احتمال ایجاد 
رانت را تقویت می کند، افزود: یکسان  سازی قیمت آرد صنف 
و صنعت روزنه های قاچــاق آرد را کنترل کرد؛ امیدواریم که 
شکاف قیمتی در آرد و گندم نان بعد از تصمیم گیری درباره 
یارانه نان حل شود و دیگر شاهد سرازیر شدن آرد نانوایان به 
واحدهای نانوایان فانتزی نباشیم. همچنین در این رابطه داود 
فکوری رئیس اتحادیه سوپرمارکت داران گفت: بعد از افزایش 
نرخ ماکارونی میزان تقاضا بــرای خرید ماکارونی حدود ۱۰ 

درصد کاهش پیدا کرد.

بازار مســکن از آن دسته 
بازارهایی اســت که تا به 
امروز بخشــنامه و مصوبه 
نتوانســته جلوی رشــد 
قیمتها را در آن بگیرد. بازار 
اجاره به دنبال رشــد قیمتها در بازار مسکن دچار 
نابسامانی های بسیاری شده و بی اعتنا به مصوبه 
های پی در پــی و تکراری، بار ســنگین خود را بر 

دوش مستاجران گذاشته است. 
بررسی های میدانی از افزایش اجاره بها در 4۵ روزه 
نخست سال جاری در تهران و دیگر شهرها حکایت 
دارد. به گزارش مهر، بررسی های میدانی از وضعیت 
اجاره بها نشــان می دهد که واحدهای مسکونی 
با متراژ کم در محله های متوســط نشــین تهران 
علی رغم آنکه با افزایش عجیب قیمت در 4۵ روز 
ابتدایی سال جاری نسبت به سال گذشته مواجه 

شده، اما به دلیل کم بودن فایل های رهن و اجاره 
همچنان با اقبال خانوارهای با بُعد کم مواجه است.

واحد مســکونی 4۰ متری ۱۶ ســال ساخت یک 
خوابه طبقه همکف در مجیدیه جنوبی با پارکینگ 
و انباری با 2۶۰ میلیون تومــان رهن کامل فایل 
شده است. واحد ۶۰ متری نوساز در شمال خیابان 
آزادی محله زنجان دو خوابه را آسانسور و پارکینگ 
با 4۰۰ میلیون تومان رهن کامل به متقاضیان ارائه 
می شود.همچنین واحد ۵۸ متری ۵ سال ساخت 
یک خوابه با آسانســور و پارکینگ و انباری واقع 
در منطقــه جیحون 3۰۰ میلیــون تومان رهن و 
۱.۵ میلیون تومان اجاره بها از ســوی موجر آماده 

واگذاری است.
آپارتمان ۵4 متری یک خوابه 3۰ ســال ساخت 
در دهکده المپیک طبقه دوم با پارکینگ و بدون 
آسانســور ۱۰۰ میلیون ودیعه و 4 میلیون تومان 
اجاره ماهانه در دفاتر مشــاوران امالک فایل شده 
اســت.واحد ۶۰ متری در شــهران جنوبی طبقه 

دوم یک خوابه ۱4 ســال ســاخت بــا پارکینگ 
4۰۰ میلیون تومان رهن کامل شــده است.واحد 
۶۰ متری دو خوابــه واقع در تهرانپــارس غربی 
طبقه همکف ۱۹ ســال ســاخت بدون آسانسور 
و پارکینــگ ۹۰ میلیــون تومان ودیعــه و اجاره 
 ماهانــه ۵.۸ میلیون تومان از ســوی موجر آماده 

قرارداد است.
طبقــه 3 یک آپارتمــان ۶۰ متــری دو خوابه در 
شــهر جدید اندیشه بدون آسانســور و پارکینگ 
2۰۰ میلیون تومان رهن کامل فایل شــده است.

واحد ۵۰ متری یک خوابه در محله جیحون بدون 
آسانسور انباری و پارکینگ با ۶۰ میلیون ودیعه و 
اجاره ماهانه ۵ میلیون تومانی، از دیگر فایل هایی 
است که نشان می دهد برخی موجران دنبال اخذ 
اجاره بیشتری هستند تا ودیعه مسکن.مالک یک 
واحد 4۵ متری یک خوابه ۶ سال ساخت طبقه 4 
در محله سلسبیل با آسانسور، پارکینگ و انباری، 
تقاضای ۱4۰ میلیون تومــان ودیعه و اجاه ماهانه 

4.۵ میلیون تومانی کرده است. در شهران جنوبی 
نیز موجر واحد 4۵ متری ۱۶ ســال ســاخت در 
طبقه سوم بدون آسانسور ولی با پارکینگ را قصد 
دارد با رقم ودیعــه 2۰۰ میلیونی و اجاره ماهانه 4 
میلیون تومان به بازار اجاره مســکن عرضه کند.

واحد یک خوابه ۵۵ متری ۱۱ ســال ســاخت در 
پیروزی نیز بدون آسانسور واقع در طبقه 4 با ۱۰۰ 
میلیون تومان ودیعه و اجــاره ماهانه 3.3 میلیون 
تومانی فایل شده اســت. مالک سوئیت ۱2 متری 
در جیحون 22 ســال ســاخت بدون پارکینگ، 
آسانسور و انباری از مستأجران تقاضای ۱3 میلیون 
 تومان ودیعه و اجــاره ماهانه 3 میلیــون تومانی 

کرده است.
واحد ۵۰ متری یک خوابه در سهروردی 2۷ سال 
ســاخت طبقه 4 بدون آسانســور و با پارکینگ را 
۱3۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه ۶ میلیون 
تومانی عرضه کرده اند.طبقه ســوم آپارتمان ۵۰ 
متری یک خوابه در شهران شمالی ۱۱ سال ساخت 
با آسانسور، پارکینگ و انباری با رهن کامل 4۰۰ 
میلیون تومانی به بازار عرضه شــده اســت.مالک 
واحد ۵۷ متری یک خوابه 2۰ سال ساخت طبقه 
همکف با پارکینگ و انباری در جنت آباد مرکزی 
نیز تقاضای ۷۰ میلیون تومان رهن و اجاره ماهانه 

۸ میلیون تومانی کرده است.
در همین زمینه رئیس اتحادیه مشــاوران امالک 
تهران در گفت و گو با "کسب و کار" گفت: وضعیت 
عرضه و تقاضا در بازار مســکن می تواند قیمت را 
تعیین کند. بدون در نظــر گرفتن وضعیت عرضه 
و تقاضا نمی توان قیمت ها را کاهش یا افزایش داد.

مصطفی قلی خسروی اضافه کرد: با توجه به شروع 
فصل جابه جایی مستاجران، همه بنگاههای امالکی 
موظف به تنظیم قراردادها در محدوده سقف تعیین 
شــده هســتند، با این حال نزدیک به 4۰ درصد 
مالکان مصوبات را قبول نداشته و با تعیین سلیقه 

ای اجاره بها، بازار را نابسامان می کنند.
به گفتــه وی، قوانین مربوط بــه مالکیت محترم 
است و وقتی مالکان تصمیم می گیرند ملک خود 
را چند برابر قیمت های مصوبه اجاره دهند، نقش 
واسطه های ملکی برای کاهش قیمت بسیار ناچیز 
است. تعادل قیمت ها در بازار منجر به افزایش تعداد 
معامالت می شود و درآمد واسطه های ملکی را باال 
می برد. بنابراین این گمان که واســطه های ملکی 

عامل افزایش قیمت ها هستند اشتباه است.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

تعیین نرخ اجاره بها با رفتار سلیقه ای مالکان

افزایش کرایه خانه نجومی شد 
کمبود فایل  رهن و اجاره                                                                                                      بازار اجاره به مصوبات بی توجه است

آخرین جزییات درباره واردات خودرو

تعرفه ورود خودروی برقی زیر ۱۰ درصد است

سرانه مصرف قزل آال ۱.۴ کیلو

روند صادرات از سر گرفته شد

کاهش ۱۰ درصدی خرید ماکارونی پس از گرانی

رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی گفت:  در مناطق آزاد گاهی فعاالن اقتصادی قانون 
معافیت مالیاتی 2۰ ساله را دور می زنند، مثال شرکتی سال ۷2 در کیش تشکیل شد، 
سال ۹2 آن را منحل کردند و با همان امکانات و افراد و همان کامپیوتر ها دوباره شرکت 

جدید ثبت کردند تا 2۰ سال دیگر معاف باشند.
مشکل معافیت مالیاتی درمناطق آزاد و فرار برخی مودیان 

به گزارش فارس، علی عسکری امروز در همایش چالش های نظام مالیاتی در دانشگاه امام 
صادق)ع( اظهار داشت: 2۰ پایه مالیاتی داریم که اگر بخواهیم پایه های جدیدی برای هر 
فعالیت باشد، هم مردم به عنوان مؤدی و هم نظام مالیاتی سردرگم می شود و هر کس باید 
2۰ بار به نظام مالیاتی مراجعه کند، در حالی که در دنیا اشخاص حقوقی فقط سه بار برای 

مالیات بر درآمد و سود و اشخاص حقیقی برای مالیات بر درآمد و مصرف به نظام مالیاتی 
مراجعه می کنند. وی گفت: پایه های گسترده مالیاتی هم نفس مردم و هم نفس سازمان 

مالیاتی را می گیرد. چرا باید مردم مرتب بیایند و حساب پس بدهند.
عسکری گفت: تجربه دنیا در زمینه مالیات بسیار خوب است. پایه های در سه حوزه خاص 
قرار گرفته است. مالیات اشخاص حقیقی، مالیات اشخاص حقوقی و مالیات بر مجموع 
درآمد است.  وی گفت: در ایران مالیات برای اشخاص حقوقی از 2۵ درصد به 2۰ درصد 
کاهش یافت. در دنیا بین ۱3 تا 4۰ درصد و میانگین 2۸ درصد است. ما در حال گذار به 

توسعه هستیم، نه توسعه یافته و نه توسعه نیافته ایم بلکه متوسط هستیم.
وی ادامه داد: نرخ مالیات بر اشخاص حقوقی در ایران 2۰ درصد و ارزش افزوده ۹ درصد 

است که زمانی آن را می گیریم که سود محقق شود و کاری نداریم که شرایط رکود، رونق 
و یا بحران باشد. اگر سود محقق باشد مالیات می گیریم و برای حمایت از شرکت ها در 
جای دیگر اقدام می کنیم. وی اظهار داشت: برای مالیات اشخاص حقیقی در ایران سقف 
3۵ درصد بوده االن 2۵ درصد شده در دنیا از ۱3 درصد تا ۶۰ درصد و میانگین 3۹ درصد 
اســت. همچنین نرخ مالیات ارزش افزوده در ایران ۹ درصد است که سهم بهداشت و 
ورزش هم در آن قرار دارد. در دنیا این نرخ بین ۵ تا 24 درصد و میانگین دنیا ۱۵ درصد 
است.  عسکری این سؤال را مطرح کرد که مالیات با چه هدف و کارکردهایی باید باشد. 

مبادله نرخ ها و پایه ها در دنیا وجود ندارد، در حالی که در کشور ما وجود دارد. 
رئیس اسبق سازمان مالیاتی گفت:  اگر یک روزی در کشور ما مالیات بر مجموع درآمد 
یا PIT بخواهد اجرا شود، باید برخی از پایه های مالیاتی دیگر حذف شود. در زمانی که 
اصالح ماده ۶4 مالیاتی بود، پیشنهاد مالیات بر مجموع درآمد هم به طور ضمنی قرار 
دادیم که بعد از اینکه طرح جامع مالیاتی شکل گیرد، سپس می توانیم مالیات PIT را به 
مجلس ارائه کنیم، بنابراین سرنخی در قانون قرار دادیم، لذا ماده مکرر ۱۶۹ را گذاشتیم 

که هم ارزش افزوده و هم PIT در آن وجود دارد.
وی ادامه داد:  بدون تقارن و تقاطع اطالعات نمی توانیم مالیات PIT داشته باشیم. 

به گفته عسکری، وقتی دولت اطالعات داشته باشد می تواند مجموع درآمد و هزینه فعال 
اقتصادی را به درستی تخمین بزند، اما اگر اطالعات ندارد باید براساس اظهارنامه فرد 
باشد که اگر کسی اعتراض دارد باید اثبات کند، وگرنه همان اظهارنامه برای PIT مورد 

قبول قرار می گیرد.

عسکری همچین بیان کرد: برای بعضی از پایه ها مالیات مقطوع درنظر گرفته می شود. 
مالیات بر حقوق را به صورت علی الحساب می گیریم و همچنین مالیات حقوق ارتفاقی، 
سرقفلی، نقل و انتقال خودرو، ثبت، خروج از کشور و همگی باید جمع شوند و به مالیات 
بر مجموع درآمد منتقل شوند.  وی با ذکر تجربه خود در سازمان مالیاتی گفت: یک زمان 
برای مالیات مشاغل خودرو که 4.۵ میلیون مؤدی بود و نیم درصد مالیات ها را تشکیل 
می داد، اما به طور میانگین  تعداد آنها ۱.2 میلیون نفر بوده و در مجموع 2۵۰ میلیارد 
مالیات مشاغل خودرو بود، اما مجبور بودیم از ۱۷ هزار کارمند سازمان مالیاتی ۱2۰۰ نفر 
را به آن مشغول کنیم، بنابراین گفتیم این مالیات مقطوع شود، مثال مالیات کامیون، لودر 
و سایر خودروهای کاری براساس مدل و سال تولید مقدار مقطوع باشد که وقتی شماره 
وی آی ان خودرو را وارد می  کند همان جا مالیات بدهد، لذا ۱.2 میلیون مؤدی از نظام 
مالیاتی جمع شد. وی گفت: با این ابتکار ۱2۰۰ نفر از کارمندان مالیاتی آزاد شدند. فضا و 

کامپیوتر و وقت آنها صرفه جویی شد و در جایی دیگر مشغول شدند.
عســکری در ادامه گفت: امروز اگر مالیات بر مجموع درآمد مطرح می شود، پایه های 
مالیاتی مختلفی بحث انگیز می شود و دارای موافق و مخالف هستند، لذا ظرف یکی دو 
سال آینده به مجلس نمی رود. ما برای قانون مالیات سال ۹۱ طرح جامع مالیات را فکر 
می کردیم ظرف شش تا ۱2 ماه در مجلس تصویب می شود، اما فقط به خاطر ماده ۱۶۹ 
مکرر دو سال در مجلس معطل ماند، در بقیه موارد حرفی نداشتند. االن هم اگر الیحه 
مالیات بر مجموع درآمد را بفرستیم بین سه تا چهار سال در مجلس معطل می شود اما 

باید نظام مالیاتی از هم اکنون آمادگی اجرای آن را داشته باشد. 

مشکل معافیت مالیاتی درمناطق آزاد و فرار برخی مودیان 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهرری

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره ۱4۰۰۶۰3۰۱۰24۰۰43۷3-۱4۰۰/۱۱/3۰ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حافظ آقائی جق جق فرزند یونس بشماره شناسنامه ۱ صادره از اردبیل در 
ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۷۱/۵۸ مترمربع پالک ۱۸4 فرعی از ۱۱۶ اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک شهرری 
خریداری از مالک رسمی بموجب قولنامه عادی بشماره ۱۶4۰۸4۸-۶-۱۶ مورخ ۱3۵۹/۸/۱2 از آقای ماشااله رحیمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 

قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف ۱۶۱ (
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4۰۱/۰3/۱۸
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱4۰۱/۰4/۰2

سیدمهدی المعی
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری

» آگهی مناقصه عمومي یک مرحله اي شماره : 52۴۴5669 «
مناقصه گذار : شرکت فوالد خوزستان

شرح مناقصه : خدمات و نظافت سایت صنعتي تصفیه خانه آب
نوع مناقصه : عمومي یک مرحله اي

مدت زمان : ۳ سال
مهلت اعالم آمادگی : تا پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ ۱۴0۱/0۳/22 )با ارسال  ایمیل به نشانی زیر(

داوطلبان شرکت در مناقصه با مراجعه به وبســایت pim.ksc.ir  ، ضمن ثبت نام و درج کلیه اطالعات عمومی و تکمیلی خود ، مستندات و 
مدارک الزم خود را پیوست نمایند .

دریافت اسناد مناقصه )پس از تائید کمیته ارزیابی تامین کنندگان( از تاریخ  ۱۴0۱/0۳/28 به مدت دو روز در قبال واریز مبلغ  500,000 ریال 
)غیر قابل استرداد( به صورت آنالین از طریق آدرس pim.ksc.ir )پس از ورود به سیستم با نام کاربری و رمز عبور / منوی مناقصات / عملیات 

/ خرید اسناد تخصصی (
دریافت الکترونیک فایل اســناد تخصصی مناقصه از طریق آدرس pim.ksc.ir )پس از و رود به سیستم با نام کاربری و رمز عبور / منوی 

مناقصات / عملیات / اسناد تخصصی (
تاریخ تحویل پیشنهادات : روز شنبه مورخ ۱۴0۱/0۴/0۴

تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد قیمت / فنی : روز یک شنبه مورخ ۱۴0۱/0۴/05
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 2,000,000,000 ریال

نوع تضمین :   ۱( ضمانتنامه معتبر بانکی 2( چک تضمینی و یا واریز مبلغ در وجه شــرکت فوالد خوزستان  ۳( انجام بلوکه مالی از مطالبات 
شرکت کننده نزد فوالد خوزستان

نشانی شرکت : اهواز – کیلومتر ۱0 جاده اهواز بندر امام، شرکت فوالد خوزستان ، مدیریت : خرید خدمات و قراردادها
N.MOSAVIFARJAM@KSC.IR  ایمیل :   06۱-۳2۱۳-6۴۳2  تلفن:   سید ناصر موسوی فرجام  کارشناس:

  
روابط عمومی شرکت فوالد خوزستان

نوبت دوم
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ستاری:
 زيست بوم نوآوری و خالق توسعه می يابد

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با حضور در استان خراسان رضوی، ضمن 
افتتاح مراکز نوآوری این استان، با حضور در شــرکت صنایع پیشرفته رضوی، 
از محصوالت دانش بنیان و خالق ایران ســاخت رونمایی می کنــد. به گزارش 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری 
رییس جمهوری صبح امروز با هدف توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری، رونمایی از 
محصوالت دانش بنیان و خالق ایران ساخت و افتتاح مراکز نوآوری وارد مشهد شد 

و مورد استقبال مسئوالن استانی قرار گرفت.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در نخستین بخش سفر خود با همراهی 
حجت االسالم والمسلمین احمد مروی تولیت آستان قدس رضوی و یعقوبعلی 
نظری استاندار خراسان رضوی از نمایشگاه دستاوردهای دانش بنیان و خالق این 
استان بازدید کرد و با فعاالن این شرکت ها به گفت وگو نشست.  در این نمایشگاه 
چهل و یک شرکت دانش بنیان و خالق حضور دارند که محصول های گوناگون در 
حوزه های فناوری های پیشرفته، فناوری های های نرم و صنایع خالق ارائه داده اند. 
در بخشی از این سفر محصول دانش بنیان اندوسکوپ های انعطاف پذیر که توسط 
شرکت فن آوری نوین سالمت اردیبهشت با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری در قالب طرح کالن ملی تولید شده است رونمایی می شود.
همچنین محصول مینی اسکید لودر ایران ساخت، ابزاری که برای ارتقاء سطح 
مکانیزاسیون پروژه های ساختمانی بســیار حائز اهمیت است، رونمایی و بهره 
برداری خواهد شد. با حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در قالب ویدئو 
کنفراس، فاز دوم مرکز نوآوری و شــتاب دهی ترشیز شهرستان کاشمر افتتاح 
می شود. فاز نخست این مرکز نیز با حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری 
سال گذشته به بهره برداری رسیده بود و با افتتاح فاز دوم این مرکز، زمینه برای 

استقرار 12 تیم در زیرساختی به مساحت 1020 متر مربع فراهم خواهد شد.
افتتاح مرکز نوآوری  گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد به صورت ویدئو 
کنفرانس، بخش دیگری از سفر ستاری به استان خراسان رضوی است. این مرکز با 
حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری  و بهره مندی از نیروی انسانی و متخصصین 
اقدام به ایجاد مرکزنوآوری گیاهان دارویی کرده است، همچنین با فراهم آوردن 
زیرساخت های آزمایشگاهی جهت فراوری و فناوری گیاهان دارویی زمینه ایجاد 
اشتغال را فراهم کرده است. معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در ادامه سفر 
یک روزه خود به استان خراسان رضوی، از محل کارخانه نخ ریسی مشهد بازدید 
می کند تا ضمن بررسی های میدانی، زمینه برای راه اندازی کارخانه نوآوری صنایع 
خالق و گردشگری در این محل فراهم شــود. دیدار و گفت وگو با حجت االسالم  
والمسلمین احمد مروی تولیت آســتان قدس رضوی و بازدید از دستاوردهای 
دانش بنیان و خالق پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی، از دیگر برنامه های 

سفر یک روزه ستاری به این استان خواهد بود.

يك محصول دانش بنيان امكان برگزاری نمايشگاه 
مجازی را ممكن كرد

پلتفرم نمایشگاه مجازی این امکان را برای غرفه داران فراهم می  سازد تا آخرین 
محصوالت و خدمات خود را به طیف گسترده  ای از مخاطبان از سراسر جهان به 
صورت مجازی عرضه کنند.به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
ناصر محمودی مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان که نمایشگاه مجازی را طراحی 
کرده است، گفت: نمایشگاه مجازی این امکان را برای غرفه داران فراهم می  سازد تا 
انواع کلیپ های ویدئویی، گالری عکس، اطالعات متنی، اینفوگرافی و انواع کاتالوگ 

و بروشور با امکان دانلود را در اختیار بازدیدکنندگان قرار دهد.
وی افزود: در پلتفرم نمایشگاه مجازی بازدیدکنندگان به راحتی می  توانند تنها با 
یک کلیک از طریق رایانه و یا تلفن همراه خود از این مکان بازدید کنند. استفاده 
از پلتفرم نمایشگاه مجازی یکی از بهترین فرصت ها برای صاحبان کسب و کار 
اســت تا با بهره گیری از فناوری به روز اطالع رسانی چندرسانه  ای محصوالت و 
خدمات خود را به شکل نامحدود به مخاطبان عرضه کنند. به گفته محمودی، هر 
آنچه در نمایشگاه های فیزیکی دارای محدودیت و هزینه ساز است در نمایشگاه 
های مجازی وجود ندارد. محدودیت در زمان و مکان هزینه های سنگین اجاره 
فضا، تجهیزات، حمل و نقل، دکوراسیون، چاپ و تبلیغات محیطی هیچ یک در 
نمایشگاه های مجازی دائمی وجود نداشته و مخاطبان در هر زمان و مکان می 
توانند محصوالت یا خدمات کسب و کارها و مشاغل را مشاهده و بررسی کنند و با 

دیگران به اشتراک بگذارند.
مدیرعامل شرکت خاطر نشان کرد: نمایشگاه مجازی امکان حضور تعداد بیشتری 
از مشتریان، ثبت کلیه فعالیت  های بازدیدکنندگان و ارائه آن به غرفه  داران، امکان 
فعالیت برای مدت طوالنی  تر و فراهم بودن امکانات مختلف در یک پلتفرم جهت 
تعامل بهتر با دیگر شرکت کنندگان است. تمامی این مزایا به افراد در صنایع مختلف 
کمک کرده تا با فعالیت در دنیای مجازی و نمایش محصوالت و خدمات خود، سطح 
فروش و سود خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهند.وی تاکید کرد: صاحبان 
کسب و کار می توانند با خرید پکیج ساالنه آن حدود 1000 دالر به ازای هر غرفه 
از خروج ارز جلوگیری کرده و از نمونه داخلی آن با قابلیت های بیشتر بهره مند 
شوند. محمودی افزود: نمونه های خارجی براساس امکانات متفاوتی که به غرفه 
داران ارائه می دهند و مدت زمانی که صاحبان کسب و کار می توانند از آن پلتفرم 
استفاده کنند متفاوت است و به صورت تقریبی ماهیانه 150 دالر هزینه آن است.

رقابت 1500 دانش بنيان برای ســخت افزارهای 
پركاربرد صنايع

حوزه سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک از جمله عرصه هایی است 
که از ظرفیت دانش بنیان ها بهر مند شده و توسعه یافته است. به گزارش معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری،حوزه سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و 
فوتونیک از جمله عرصه هایی است که از ظرفیت دانش بنیان ها بهره مند شده و 
توسعه یافته است. حوزه ای که با استفاده از تولیدات در مرز دانش به بلوغ رسیده 
و نیاز بازار داخلی را جواب داده است. این اتفاق هم به کمک 1500 شرکت دانش 
بنیان و خالق محقق شده که به این حوزه ها ورود کرده اند و با تولید محصوالت و 

ارائه خدمات مختلف، صنایع را از این تولیدات بهره مند کرده اند.
محصوالتی در 12 حوزه سخت افزارهای الکترونیکی و رایانه ای، میکروالکترونیک، 
مدارهای الکترونیکی، تولید، انتقال، توزیع، ماشین های الکتریکی، الکترونیک 
قدرت، اندازه گیری و ابزاردقیق، سامانه های کنترل و اتوماسیون صنعتی، تجهیزات 
ارتباطی، مخابراتی، اویونیک و هوافضا و لیــزر و فوتونیک که در صنایع مختلف 

کاربردی و راهبردی هستند و با فناوری های باال یا متوسط به باال تولید شده اند.
مجموعه هایی چون نوآوران بدیع صنعت یکتا، بهتــا برد کارا، فناوریهای پایش 
آلودگی هوا و آب و سامانه های انرژی، مهندسی مکاترونیک البرز خاورمیانه، پیمان 
خطوط شرق، بارمان محور اسپادانا، صنعت الکترونیک امواج آبی، دانشگاهی توسعه 
فناوری معین، فنی و مهندسی فرآیند تدبیر کیان، مهندسی سپهر پردازش هدف 
رهگیر و غیره در این زمینه تالش می کنند و در یک رقابت داخلی به کسب سهمی 

از بازار تولیدات بومی امید دارند.
تولید بردهای الکترونیک لباسشویی و یخچال، طراحی و ساخت تجهیزات پایش 
آالینده های محیط زیست و بهداشت، سیستم های کنترل انتشار آلودگی، طراحی 
و ساخت ماژول های پیشرفته  پایانه راه دور و غیره از جمله محصوالتی است که در 

این حوزه به تولید رسیده است.

اخبار

واتس اپ در اروپا دوباره اخطار گرفت
کمیسیون اروپا به واتس اپ تا ژوییه فرصت داد توضیح دهد به روزرسانی سیاست حریم خصوصی این پیام رسان، مطابق با قانون مصرف کننده اتحادیه اروپاست. سازمان مصرف کننده اروپایی و مقامات شبکه 
اروپایی سازمانهای مصرف کننده اعالم کردند واتس اپ تغییرات شرایط استفاده از سرویس خود را به شکل روشن و به زبان قابل فهم توضیح نداده است و این رفتار، نقض قانون مصرف کننده اتحادیه اروپا به 
شمار می رود.مقامات اجرایی کشورهای اروپایی از این اختیار برخورداند تا شرکتهایی که قوانین مصرف کننده را نقض می کنند را مجازات کنند. شبکه اروپایی سازمانهای مصرف کننده که متشکل از دیده بانهای 

مصرف کننده ملی و تحت حمایت کمیسیون اروپاست، در ژانویه نامه ای به واتس اپ ارسال و از این سرویس پیام رسان خواسته بود در خصوص سیاست حریم خصوصی به روزشده خود شفاف سازی کند.

در حالــی داوود منظــور 
رییس کل سازمان امور مالیاتی 
اعالم کرده عقالنیت در اداره 
کشور ایجاب می کند کشور 
با مالیات اداره شود که به گفته 
رئیس شورای عالی مالیاتی کشور گفت: 50 درصد اقتصاد 
کشور از معافیت و شبه معافیت مالیاتی برخوردار است. 
ضرورت اداره کشور با درآمدهای مالیاتی بر هیچ کس 
پوشیده نیست اما سازوکار اجرای مالیات ستانی صحیح و 
بسترهای آن در ایران مهیا نشده است. فعاالن اقتصادی بر 
این باورند مودیان مالیاتی روش های زیادی برای دور زدن 
قانون پرداخت مالیات دارند. برای مثال سالیان سال است 
پزشکان به عنوان یکی از مشاغل اصلی پرداخت مالیات، 
این قانون را دور زده اند و بخش بسیار زیادی از درآمدهای 

مالیاتی محقق نشده است. 
وحید عزیزی از کارشناسان اقتصادی در حوزه مالیات با 
تاکید بر استفاده از بستر نظام مالیاتی برای افزایش منابع 
درآمدی در بودجه کشور اظهار داشت: نکته اصلی در این 
باره این است که قبل از بودجه نویسی و ارسال الیحه آن 
به مجلس، باید قوانین پایه های مالیاتی مطرح و مصوب 

شده باشد. خیلی از پایه های مالیاتی نیاز به زیرساخت 
اطالعاتی و حقوقی کاملی دارند، به این خاطر از طریق 
بودجه نمی توانند مطرح شــوند و اگر هم مطرح شوند، 
به سرانجام نمی رسند. در همین رابطه محمد مسیحی، 
رئیس شورای عالی مالیاتی کشور، اعالم کرد: از قانون 
مالیات بر ارزش افزوده، خودم دفــاع کردم. 50 درصد 
اقتصاد کشور از معافیت و شبه معافیت مالیاتی برخوردار 
است. در قانون جدید که در سال 87 تصویب شد، برخی 
از خألهای قانون قبلی رفع شــد و امروز این قانون قابل 
دفاع تر شده است، اما در عین حال قرار نیست که یک 
قانون مالیاتی مشکالت دو عالم را حل کند. وی افزود: ما 
نمی خواهیم همه نابسامانی ها را با مالیات حل کنیم که 
البته خود مالیات هم متأثر از نابسامانی های اقتصاد است.
به گفته رئیس شورای عالی مالیاتی، برخی از منتقدان 
قانون مالیــات ارزش افزوده به جــای اینکه به برخی 
کاستی های مالیات و یا برخی بدسلیقه گی های مجریان 
انتقاد کننــد، مطلق می گویند این قانــون باید حذف 
شــود، در حالی که به نظر من قانــون مالیات بر ارزش 
افزوده کارکردهای خوبی دارد، از جمله اینکه توانست 
شرکت های صوری را شناسایی، تولید زیرپله ای را نمایان 
کند و اینکه اقتصاد کشور در بخش تولید رنج می برد و 

رابطه بین تولید و مصرف را شفاف سازی کند.
مسیحی گفت: منتقدان به جای اینکه مشکالت را مطرح 

و راه  حل ها را ارائه کنند می گویند باید مالیات ارزش افزوده 
حذف شود. اما در عین حال قانون مالیات بر ارزش افزوده 
باگ  ها و خألهای اقتصاد را برجسته کرد و همان گونه که 
آقای مروی هم گفت نظام مالیاتی کشور نیاز به مالیات 
ارزش افزوده و مالیات بر مجموعه درآمد یا PIT دارد، 
اما اجرای این مالیات نیاز به داده های قابل اتکا در اقتصاد 
دارد و بدون داده های مطمئن نمی تــوان PIT را اجرا 
کرد. رئیس شورای عالی مالیاتی کشــور در مورد فرار 
مالیاتی گفت: همین کــه 50 درصد اقتصاد از معافیت 
و یا شبه معافیت مالیات برخوردار است، 50 درصد دیگر 
هم به ســمت معافیت می رود و یا اینکه تمایل داشته 
باشد مالیات ندهد یا کمتر بپردازد و یا اینکه به تعویق 
اندازد، در  حالی که اجتناب از پرداخت مالیاتی صدمه 
کمتری از فرار مالیاتی ندارد. وی گفت: سیســتم های 
مالیاتی بسیار خوب اســت. این سامانه های مالیاتی در 
واقع براساس کنترل داخلی، سازمان یافته است، اما در 
عین حال بشر منفعت طلب همین سیستم ها را هم زیر 
پا می گذارد، بنابراین در بحث عدالت اجتماعی باید فراتر 
از سیستم ها و بهتر از آن عمل کنیم، چون مالیات قبل 
از اینکه یک متغیر کّمی باشد، یک متغیر کیفی است.
به گفته مسیحی، سطح توقع را باید باال ببریم. استفاده 
تدریجی و براساس اهمیت از سامانه های مالیاتی باید 
انجام شود.وی در مورد قانون سامانه های مؤدیان و سامانه 

فروشگاهی گفت: مقدمه واجد این کار اعتماد عمومی 
فعاالن اقتصادی است و همچنین تقویت مالیات کسر در 
منبع درآمدی است. سامانه مؤدیان در مورد نحوه اجرا و 
مدت زمان اجرا و کارکرد آن مناسب است و باید منتظر 

سامانه های پیشرفته تر باشیم.
رئیس شورای عالی مالیاتی کشــور گفت:  در هیچ جا 
سیستم ها جای حســابرس را نمی گیرد. سیستم یک 
ابزار و کمکی دراختیار حسابرس است و باید سیستم ها 
براساس داده های قابل اتکا باشد. مسیحی در مورد مالیات 
علی الرأس نیز گفت: مالیات علی الرأس به مفهوم گذشته 
حذف شده است و حسابرسی و حسابداری چیزی جز 
برآورد نیست، اما باید برآورد منطقی باشد. به عنوان مثال؛ 
استهالک ساختمان باید براساس منطقی تعریف شود که 
مثاًل 10 یا 11 سال باشد، اما در جایی که داده های قابل 
اتکا وجود ندارد باید برآورد کنیم و برآورد هم باید منطقی 
باشد. مسیحی همچنین گفت: تفریح فرزندان اشخاص 
پولدار بالی جان پدران شده است. مثاًل در کشورهای 
دیگر فرزندانی که جت شــخصی دارند باعث مالیات 
سنگین برای پدرانشان شده اند. اما در فرانسه 95 درصد 
مالیات ها بر مبنای ابرازی اســت و اخیراً دولت فرانسه 
اجازه سرکشی به صفحات اشخاص در فضای مجازی 
پیدا کرده اســت. باید در ایران هم نظام مالیاتی اجازه 

سرکشی داشته باشیم.

50 درصد اقتصاد كشور از معافيت و شبه معافيت مالياتی برخوردار است

افزایش درآمدهای مالیاتی در ابهام 

تمرکز بر شناسایی فراریان مالیاتی 
آلبرت بغزیان، اقتصاددان

با اصالح درست نظام مالیاتی، حذف معافیت های غیرضروری و جلوگیری از فرار مالیاتی، می توان بدون وابستگی به نفت کشور را اداره کرد؛ تجربه کشورهایی که درآمد نفتی ندارند و جزو اقتصادهای موفق جهان به 
شمار می روند این را نشان داده است. جلوگیری از فرار مالیاتی اقدامی سخت نیست. این موضوع  از طریق همکاری بانک مرکزی و نظام مالیاتی کشور به راحتی قابل پیگیری است. می توان از طریق بررسی گردش مالی 
حساب ها و تفکیک تولیدکنندگان از واسطه گران مانع فرار مالیاتی شد. در مجموع اصالح ساختار سیستم مالیاتی کشور در گرو جرات و اراده مسئوالن این نهاد است تا با پیگیری از طریق دولت، مجلس و قوه قضائیه 
آن را عملیاتی کنند. در حال حاضر ما از حقوق بگیران مالیات می گیریم و از آن برای درآمدهای دولت استفاده می کنیم اما با افرادی که فرارمالیاتی می کنند یا معاف هستند کاری نداریم. با بازنگری در بحث معافیت ها 
ما می توانیم بخش زیادی از کسری بودجه را جبران کنیم. البته انجام این کار نیازمند یک روحیه قوی است. بحث تامین مالی دولت از محل درآمدهای مالیاتی موضوع مهمی است. در تامین مالی که از محل دریافت 
مالیات صورت می گیرد، بحث تحریم ها و بیماری کرونا نیز در سختی تحقق درآمدهای مالیاتی موثر بود. به هر صورت بودجه ای که از دریافت مالیات پیش بینی می شود مثال مالیات در سال 1401 باید در همان سال 

برای تحقق درآمدهای بودجه ای دولت جمع آوری شود، اما به دالیلی این موضوع به سال بعد موکول می شود.
به دالیل مختلف جمع آوری مالیات یک سال عقب می افتد به این دلیل است که عموما دولتها دچار کسری بودجه می شوند. با توجه به اینکه درآمد شرکت ها و بنگاه های تولیدی بعد از یک سال مالی حسابرسی می 

شود آن زمان مالیات خود را به دولت می پردازند. به عبارت دیگر مالیاتی که دولت قرار است در سال 1401 به دست بیاورد، به سال 1402 می رسد لذا دولت دچار کسری بودجه می شود.
اینجا مشخص می شود که عده زیادی از دادن مالیات فرار می کنند یا معاف هستند. به نظر بنده اگر این دو مسئله جلوگیری از فرار مالیاتی و بازنگری در معافیت ها انجام شود مسئله کسری بودجه نیز حل خواهد شد 

در غیر این صورت نمی توان صحبتی از حل اساسی مشکل کسری بودجه کرد.
مشکل نظام مالیاتی هم از معافیت های مالیاتی غیر ضروری ناشی می شود و هم از فرار مالیاتی. تمرکز باید بر جلوگیری از فرار مالیاتی و حذف معافیت های مالیاتی غیر ضروری باشد. دولت می تواند بدون ایجاد فشار بر 
مالیات دهندگان و بدون فشار بر تولیدکنندگان، درآمدهای مالیاتی خود را به طرز قابل توجهی افزایش دهد. باید فشار اصلی بر آنهایی وارد شود که از دادن مالیات فرار می کنند. تجمیع درآمدهای افراد راهی مناسب 

برای تحقق اهداف مالیاتی دولت است. این موضوع چیز جدیدی نیست و همیشه مورد تأکید بوده است. اینکه چرا اجرایی نمی شود جای سوال دارد.  

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

بسمه تعالی 
بدینوسیله به اطالع عموم می رساند مدیریت 
آموزش و پرورش شهرســتان داالهو در نظر 
دارد ســالن ورزشی روســتای زرده ریجاب 
را ازطریــق تشــریفات اداری مزایــده بــه 
صورت اجازه یک ســاله واگذار نماید. کلیه 
مراحل مزایــده از دریافت اســناد مزایده تا 
 ارائه پیشــنهاد مزایــده گران و بازگشــایی 
پاکات ها از طریق سامانه الکترونیکی به آدرس  

www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.
 مهلت زمانــی دریافت اســناد مزایده و  
بازدید از محل از ساعت 8 صبح روز شنبه 
مورخ 21 1401/3 لغایت  روزســه شنبه 
1401/3/31 به مــدت ده روز کاری می 
باشد. درصورت ابهام و دریافت اطالعات 
الزم با شماره  08343722035   تماس 

حاصل فرمائید.

غالمرضا پرنا،
مدیرآموزش  و پرورش شهرستان داالهو

بسمه تعالي

سيستم مديريت يكپارچه / كد 10/43/00/ف
آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي )شماره 56/ن ج/1401(

 شــرکت آب وفاضالب اســتان البرز در نظردارد انجام فعالیتهای مرتبط با عملیات نمونه برداری از سیســتم تأمین و توزیع آب در مناطق شهری و روستایی 
شهرستان های کرج و فردیس را از طریق مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرایط و داراي رتبه حداقل 6 در رسته تأمین , انتقال و توزیع شرکت مهندسي آب و 

فاضالب کشور )وزارت نیرو( یا رتبه 5 آب و تأسیسات و تجهیزات سازمان برنامه و بودجه واگذار نماید.
کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشــایي پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت 
)ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir با شماره فراخوان 2001005186000056 انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 

قبلي , مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
برآورد پروژه, مدت اجراي پروژه و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : برآورد بر اساس فهرست بهاء بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال  1401, مبلغ 
10,946,918,650 ریال و مدت اجراي کار 12 )دوازده( ماه شمسي و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 458,407,560 ریال به صورت واریز نقدي به حساب 

شرکت, ضمانتنامه بانکي، چک تضمین شده بانکي و یا مطالبات قطعي تایید و بلوکه شده نزد شرکت آب و فاضالب استان البرز مي باشد.
مهلت تحویل اسناد مناقصه : مناقصه گران عالوه بر بارگذاري فایلهای PDF تا ساعت 19 روز شنبه مورخ 1401/04/04, موظف به ارائه تضمین شرکت در 

مناقصه در پاکت الک و مهر شده تا ساعت 16 همان روز  به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان البرز مي باشند
تاریخ بازگشایي پاکات : ساعت 14:30 روزیک شنبه مورخ 1401/04/05 خواهد بود.

نحوه دریافت اسناد مناقصه: داوطلبان مي توانند به منظور دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1401/03/18 تا ساعت 19 روز یکشنبه مورخ 1401/03/22از طریق 
سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمایند. تلفن تماس : 32117152 - 026

 )iets.mporg.ir( سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است. جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات به آدرس
مراجعه نمایید.

شرکت آب وفاضالب استان البرز
»سهامي خاص«

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی موسسه
نگهداری از معلولین ذهنی و سالمندان میالد بوکان

 این فراخوان به منظور اطالع از برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی مرکز میالد بوکان در دو وقت جداگانه 
و به صورت پشت سر هم در تاریخ 1401/4/2 روز پنج شنبه ساعت 10 صبح و با دستور کار جلسه به شرح ذیل صادر می گردد:

استماع گزارش بازرس هیات مدیره
 2- اصالح ماده 10 اساسنامه و افزایش تعداد اعضای هیات امناء از 13 نفر به 33 نفر

 3 - انتخاب اعضای هیات مدیره
 4- انتخاب بازرسان

 لذا از خیرین عزیزی که تمایل به عضویت در هیات امناء و یا هیات مدیره مرکز را دارند دعوت می شود تا درخواست کتبی خود را 
حداکثر ظرف یک هفته بعد از انتشار فراخوان به دفتر موسسه تحویل فرمایند.

 مکان:منطقه ابوذر خیابان سالمندان مرکز نگهداری معلولین ذهنی و سالمندان میالد بوکان

رئیس هیئت مدیره مرکز نگهداری معلولین ذهنی و سالمندان میالد بوکان
صالح الدین شجاعی

برگ سبز خودرو سواری پژو 206 هاچ بک  - رنگ سفید صدفی مدل  
1386    به شماره پالک : ایران 19-129 ل 88

شماره موتور:  14186021577     به شماره شاسی:  21516871  
متعلق به آقای پویا زارعی برناجی به شــماره ملی   3242052481  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
__

برگ کمپانی خودرو ســواری  پیــکان مدل 1383  - رنگ ســفید 
روغنی  به شــماره پالک : ایران 19-658 ل 25 به شــماره موتور:  

11283045255    و شــماره شاســی:  83436016 متعلــق به 
آقای مجتبی افســری ســرونوی  فرزنــد  بابا پیره  به شــماره ملی  

3241248781  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
__

برگ ســبز خودرو ســواری ســمند  Lxxu7   مــدل  1398    - 
رنگ ســفید روغنــی  - بــه شــماره پــالک: ایــران 19 -835  
م  84 باشــماره موتور:  124121297820    و شــماره شاســی:  
NAAC91CE2K550261 بــه نــام خانــم شــیوا رضایــی 

 بــه شــماره ملــی   3240309076  مفقــود و از درجــه اعتبار
 ساقط می باشد.

__
سند کمپانی و برگ سبز خودرو سواری پراید مدل 1389  - رنگ نوک 
مدادی متالیک  - به شــماره پالک ایران 19- 952  م  43 به شماره 
موتور: 3403587   و شماره شاسی:  S1412289153974 متعلق 
به آقای حمید ریزوندی  به شــماره  ملــی   3240688026 مفقود 

گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی

برگ سبز سواری 
سیستم: پراید  تیپ: ۱۴۱ دوگانه

مدل: ۱۳۸۶ به رنگ: نقره ای متالیک
به شماره موتور:  ۲۰۸۳۸۰۲

S1482286222230 :شماره شاسی
به شماره پالک:  ایران ۷۲ - ۴۹۳ ج ۸۲

متعلق به زهرا شعرباف
مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد./


