
صادرات شير خشك آزاد شد
  كشاورزي

غيبت نهاد تنظيم گر در بخش انرژي
يارانه كااليي و غير كااليي به شكل ناعادالنه بين اشخاص حقيقي و 
حقوقي در كشور تقسيم مي شود و به رغم اجراي قانون هدفمندي 
يارانه هلا، حتي يارانله انلرژي در ايران هدفمند نشلد، علاوه بر 
اين، آمارهاي عرضه و مصرف در حوزه انرژي از اسراف شديد منابع 
در ايران حكايت دارد، درهمين رابطه مواردي همچون عدم نگرش 
بنگاه داري، خصوصي سازي معيوب، قيمت گذاري تكليفي، ساختار 
تشكياتي غير شفاف و در دسترس نبودن اطاعات، مشكات اساسي 
پيش روي ايجاد نهاد تنظيم گر در حوزه انرژي ايران عنوان شده است. 
به گزارش »جوان«، برخي از اش��خاص حقيقي و حقوقي به واس��طه 
بيش مصرفي انواع انرژي، بيش��ترين يارانه پيدا و پنهان را در كشور به 
خود اختصاص مي دهند و ساليان سال است كه ثروتي به نام انرژي در 
كشور به طور عادالنه بين مردم توزيع نشده اس��ت و حال آنكه اگر در 
اين بعد نهاد تنظيم گري در بازار داشتيم، فقرا به واسطه دريافت يارانه 
انرژي شان از فقر خارج مي شدند، اما به دليل شكل گيري ساختارهايي 
با عنوان بنگاه ه��اي انرژي خوار، س��هامداران اين بنگاه ها بيش��ترين 
بهره مندي را از يارانه پيدا و پنهان انرژي دارند و اين بخش از بنگاه ها با 
ناديده گرفتن محيط زيست به شدت در كشور رشد كرده اند و بيشترين 
يارانه را نيز مصرف مي كنند و فراتر از اين مقوله در بعد مصارف حقيقي 
و خانگي و اداره جات نيز به طور مجدد ش��اهد توزيع ناعادالنه انرژي و 

يارانه انرژي هستيم. 
 در همين رابطه در حالي كه ايران جمعيت زيادي هم ندارد و از منابع 
خدادادي انرژي نيز برخوردار اس��ت، اما غيبت يك نهاد تنظيم گر بازار 
انرژي و تقسيم عادالنه يارانه انژري بين اشخاص حقيقي و حقوقي در 
كشور شاهد مشكالت متعدد و متنوع در بعد عرضه و مصرف و تبعيض در 
ارائه يارانه هاي اين بخش هستيم و در اقتصاد ساختاري از مجموعه هاي 
مصرف كننده انرژي و درآمدهاي ريالي و ارزي ناش��ي از فروش داخلي 
و صادرات انرژي هستيم كه اين ساختار عماًل فرايند توزيع نادعادالنه 
ثروت را پديد آورده است و به شدت نياز به اصالح دارد، زيرا اين ادعا وجود 
دارد كه يارانه پنهان اقتصاد ايران رقمي در حدود 900هزار ميليارد تومان 
است اين حجم از يارانه و وجود دستگاه هاي خيريه و كميته امداد و فقرا 
نشان مي دهد اشكال اساسي در عرضه و مصرف و تقسيم درآمد حاصل 

از انرژي در كشور وجود دارد. 
   بهبود شرايط بازار با ايجاد نهاد تنظيم گر در بخش انرژي

سيروس وطن خواه،  معاون انرژي مركز همكاري هاي تحول و پيشرفت 
رياست جمهوري در ابتداي نشست »بررسي مقدمات و الزامات ايجاد 
نهاد تنظيم گر در بخش انرژي«، با تأكيد بر اهميت مسئله تنظيم گري 
در بخش انرژي كش��ور گفت: وقتي عملكرد ديگر كشورها را بررسي 
مي كنيم مشخص مي شود كه يكي از وظايف عام دولت ها، تنظيم گري 
بخش انرژي است. در كشور ما در حال حاضر نبود نهاد تنظيم گر مستقل 

و مقتدر، حلقه مفقوده اصالح اقتصاد حوزه انرژي كشور است. 
در ادامه نشست، محمد عظيم زاده، كارشناس اقتصاد انرژي گفت: كشورهاي 
جهان نيز از دهه ۱9۸0 ميالدي به سمت كاهش تصدي گري دولت در بخش 
انرژي و در مقابل تقويت جنبه تنظيم گري در اين حوزه حركت كرده اند. ايرج 
مهرآزما، مشاور مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي گفت: تا زماني كه 
نهادهاي دولتي به شركت هايي همچون شركت گاز و شركت برق به مانند 
يك شركت درآمدزا و عمل  كننده به دستورهاي دولت نگاه مي كنند، اقتصاد 
س��الم در اين حوزه شكل نمي گيرد. مهم ترين مش��كل در اين زمينه نگاه 

اداره اي به شركت هاي فعال در حوزه انرژي است. 
نصرت اله سيفي، مدير عامل اسبق شركت بهينه سازي مصرف سوخت 
گفت: در ح��ال حاضر مواردي همچ��ون »عدم نگرش بن��گاه داري«، 
»خصوصي س��ازي معيوب«، »قيمت گ��ذاري تكليفي«، »س��اختار 
تشكيالتي غير ش��فاف« و »در دس��ترس نبودن اطالعات« مشكالت 

اساسي پيش روي ايجاد نهاد تنظيم گر در حوزه انرژي است.
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شناسايي 4 هزار شلركت صوري، مطالبه ماليات 
از 4۰۰ شلخص حقيقي و حقوقي خريلدار ارز در 
سال ۹۶، كشف ۱۱۶۶ ميليارد تومان پرونده فرار 
مالياتي، در نوبت بررسي قرار داشتن ۱۱5ميليون 
ركورد اطاعات تراكنش بانكي اشخاص مشكوك 
به فرار مالياتي، شناسلايي صورتحسلاب بانكي 
۱۱هزار مؤدي مشكوك به فرار مالياتي، شناسايي 
۱۳44 مؤدي واقعي كارت هاي بازرگاني اجاره اي، 
بررسي ۲4۹ شركت پتروشيمي فعال در مناطق 
ويژه و آزاد بلراي مقابله با فلرار مالياتي، مطالبه 
4۲۰۰ ميليلارد توملان ماليلات و جريمله فلرار 
مالياتي در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، بررسي 
مؤديان صنف طاو جواهر نشان مي دهد كه سال 
۹8 سلال ماليات در اقتصلاد ايلران خواهد بود. 
به گزارش »ج��وان«، ماليات همان ابزاري اس��ت 
ك��ه مي توان��د نقش��ه هاي وزارت خزان��ه داري  
امريكا را در جن��گ اقتصادي كه عليه اي��ران به را ه 
انداخته اس��ت، خنثي كند، از اين رو س��ازمان امور 
مالياتي و وزارت اقتصاد و دارايي در جنگ اقتصادي 
امريكا عليه ايران نقش ويژه اي را برعهده دارند، زيرا 
سازمان امور مالياتي بايد بركليه عملكرد و عمليات 
اشخاص حقيقي و حقوقي در كشور اشراف اطالعاتي 
حداكثري داشته باشد و وزارت اقتصاد و دارايي نيز 
بايد در بعد شفاف سازي و بهبود فضاي كسب و كار و 
تسهيل حداكثري فعاليت و عملكرد اقتصادي جهت 
رشد وتوليد اقتصادي به همراه ساير قوا نقش آفريني 
كند، در اين ميان، سازمان برنامه و بودجه كل و ساير 

استان ها به همراه س��اير قوا بايد كمر همت را براي 
حذف و اضافه تمامي مصارف زائد هزاران دس��تگاه 
بودجه بگير را از بودجه عمومي و شركت ها ببندند. 
با توجه به عملكرد دفتر بازرس��ى وي��ژه، مبارزه با 
پولشويى و فرار مالياتى سازمان امور مالياتي به نظر 
مي رسد، سازمان امور مالياتي كمر بسته است تا با 
حدود ۱50 هزار ميليارد توم��ان پيش بيني درآمد 
در س��ال 9۸ با كنار زدن نفت بر س��كوي بيشترين 

درآمدهاي كشور بنشيند. 
هادى خانى، مديركل دفتر بازرس��ى ويژه، مبارزه با 
پولشويى و فرار مالياتى سازمان امور مالياتي تصريح 
كرد:  مهم ترين كاركرد و وظيفه اين دفتر، مبارزه با 
فرار مالياتى است. از مهم ترين بسترها و زمينه هاى 
كشف و شناس��ايى فرارهاى مالياتى، تراكنش هاى 
بانكى مشكوك، ش��ركت هاى صورى، سوء استفاده 
اشخاص از معافيت هاى صادرات و مناطق ويژه و آزاد 
تجارى، سوءاستفاده از كارت هاى بازرگانى اجاره اى 
و فرارهاى مالياتى در حوزه طالفروشان، خريداران 
عمده ارز، واردكنندگان خودرو و لوازم بهداش��تى و 
آرايشى و غيره بوده كه البته در كنار اين موضوعات، 
وصول اطالعيه هاى مردمى و اطالعيه هاى واصله از 
ساير نهادهاى ذيربط در باره فرار مالياتى نيز نقش 
مهمى در كشف فرارهاى مالياتى و شناسايى مؤديان 
جديد داشته است. وي گفت: اطالعات تراكنش هاي 
مشكوك بانكى در زمينه هاي مختلف مي تواند منجر 
به شناسايى درآمدهاى نامشروع و كشف فرارهاى 
مالياتى شود. براى مثال، در س��ال ۱396 فهرست 

406 شخص حقيقى و حقوقى خريدار عمده ارز از 
بانك مركزى، دريافت، تفكيك و به ادارات كل جهت 
تش��كيل پرونده و رس��يدگى و مطالبه حقوق حقه 
دولت ارسال شده است. خاني افزود: از ابتداى ايجاد 
دفتر ويژه، مبارزه با پولشويى و فرار مالياتى سازمان 
امور مالياتي تاكنون، صورتحس��اب هاى بانكى ۱۱ 
هزار و 422 مؤدى مشكوك به فرار مالياتى، جهت 
شناسايى مؤديان و مطالبه و وصول ماليات متعلقه به 

ادارات كل ارسال شده است. 
  كشلف ۱۱۶۶ ميليارد توملان پرونده فرار 

مالياتي 
وي خاطر نش��ان كرد: در اين راس��تا بررسى بيش 
از 23 هزار پرونده عملك��رد و ارزش افزوده مرتبط 
با تراكنش ه��اى بانك��ى، منجر به ص��دور بيش از 
۱۱هزار برگ تشخيص شد كه از اين تعداد، 3 هزار 
و 7۸6 برگ قطعى به مبل��غ ۱۱66 ميليارد تومان 
صادر و تاكنون قريب به ۱52 ميليارد تومان وصول 
شده است. اين مقام مسئول تأكيد كرد: حال حاضر 
بالغ بر ۱۱5 ميليون ركورد اطالعات تراكنش هاى 
بانكى افراد مشكوك به فرار مالياتى در سطح كشور، 
در دس��تور رس��يدگى واحدهاى مالياتى قرار دارد. 
همچنين از ابتداى ايجاد اين دفتر تاكنون، از محل 
شناسايى بيش از ۱۱ هزار مؤدى داراى تراكنش هاى 
مشكوك بانكى، بالغ بر ۱5هزار و 445 ميليارد تومان 

مطالبه ماليات صورت گرفته است. 
   4۰۰۰ شركت صوري شناسايي شد

مدير كل دفتر بازرس��ي س��ازمان مالياتي در مورد 

ش��ركت هاي صوري و فرار از ماليات عن��وان كرد: 
تاكنون تعداد شركت هاي صورى شناسايي شده، بالغ 
 بر 4000 شركت بوده كه اسامى نيز درج شده است. 
رس��يدگى به ماليات عملكرد 546شركت صورى 
شناسايي  شده، انجام  گرفته و نتايج به دفتر حقوقى 
جهت اعالم مراتب به مراجع نظارتى و قضايى ارائه 

 شده است. 
   شناسلايي ۱۳44 مؤدي واقعي كارت هاي 

بازرگاني اجاره اي
اين مق��ام مس��ئول در م��ورد اقدام��ات مربوط به 
شناس��ايي اس��تفاده كنندگان اصلي از كارت هاي 
بازرگاني يكبارمصرف خاطر نشان كرد:  در اين رابطه، 
۱344مؤدي واقعى و صاحب اصلى درآمد ناش��ى 
از واردات ك��ه از كارت بازرگانى اجاره اي اس��تفاده 
كرده اند، شناسايى و اجراى تبصره ماده ۱57 ق. م. 
م و پيگيري هاي الزم به  منظ��ور مطالبه ماليات از 
اين افراد صورت گرفته اس��ت. بالغ بر 5 هزار مؤدي 
نيز شناسايي ش��ده اند ك��ه كارت بازرگان��ى آنها از 
سوى اشخاص ديگر، مورد سوءاستفاده قرارگرفته 
و صاحب اصلى درآمد نبوده اند. خاني در باره اينكه 
يكى از بسترهاى مناسب براى فرار مالياتى، مناطق 
ويژه و آزاد تجارى صنعتى هس��تند كه از معافيت 
ماليات��ى برخوردارن��د و طبيعت اي��ن معافيت ها، 
از سوى برخى ش��ركت ها مورد سوءاس��تفاده قرار 
مي گي��رد. تدابير و تمهيدات س��ازمان براى مقابله 
با فرار مالياتى شركت هاي مس��تقر در اين مناطق 
چيست، اظهارداش��ت: در اين مورد اطالعات 249 
شركت فعال در بخش محصوالت پتروشيمى به 24 
اداره كل حسب مورد ارسال شده است. همچنين با 
همكارى دبيرخانه شوراى عالى مناطق آزاد و ويژه 
اقتصادى و ش��ركت بورس كاالى اي��ران، طراحى 
فرآيند جديد شناس��ايى فرار مالياتى در معامالت 
بورس كاال با تأكيد بر وصول ماليات بر ارزش افزوده 

در دستور كار قرارگرفته است. 
   مطالبه 4۲۰۰ ميليارد تومان ماليات 

و جريمه فرار مالياتي در مناطق 
اين مقام مس��ئول افزود: پيگيري هاي به عمل آمده 
تاكنون منج��ر به رس��يدگى به ماليات ب��ر درآمد 
46۱ دوره عملكرد س��ال هاي گذشته و نيز بررسي 
434 دوره مالي��ات ارزش افزوده ش��ركت هاي فوق 
شده كه در مجموع ماليات و جريمه به مبلغ 4200 
ميليارد تومان مطالبه شده است كه از اين مبلغ، 233 
ميليارد تومان فرآيند دادرسى مالياتى را طى كرده 
و به قطعيت رسيده و مبلغ 2۱5 ميليارد تومان نيز 
وصول شده است. مديركل دفتر بازرسي سازمان امور 
مالياتي كشور در مورد صنف طال و جواهرات وفرار 
مالياتي اين بخش بيان داش��ت: طبيعى است اين 
صنف جزو صنوفى اس��ت كه نيازمند شفافيت هر 
چه بيشتر در مبادالت خريدوفروش است و به اين 
منظور، اطالعات از مبادى مختل��ف جهت تعيين 

درآمد واقعى فعاالن اين صنف اخذ مي شود.

مدير كل بازرسى سازمان امور مالياتي خبر داد

 بررسي 115ميليون تراكنش بانكي 
مشكوك به فرار مالياتی

هادی غالمحسینی
  گزارش   یک

بانك ها با نقدينگي 1800 هزار ميلياردي 
همچنان مولد تورم هستند 

همچنان سپرده هاي كوتاه مدت موتور خلق نقدينگي هستند و اين موضوع 
نشان از كار س��خت بانك مركزي در كنترل تورم به خصوص در ماه آخر 
سال دارد، اما برخي به استناد كم شدن سهم پول ) اسكناس( از نقدينگي 
به اين تحليل رسيده اند كه ممكن است نقدينگي در حال پارك شدن در 
بانك ها و كاهش سرعت گردش پول شده باشد؛اقدامي كه در نتيجه آن 
ممكن است نرخ تورم كاهش  يابد. اس��تناد آماري اين استدالل افزايش 
سهم شبه پول )سپرده هاي مدت دار( از خلق نقدينگي درآبان ماه است كه 
به 92 درصد )سپرده هاي مدت دار: ۸9 درصد( رسيده است و در آبان ماه 
نسبت به ماه قبل از آن، ميزان شبه پول ۱/9 درصد )سپرده هاي مدت دار: 

2 درصد( و ميزان پول يك درصد افزايش يافت. 
اما پايه تحلي��ل از اين جهت غلط اس��ت كه هنوز برخ��ي تحليلگران 
عالقه مند به نظريه پولي فريدمن تقس��يم بندي پول، ش��به پول و پايه 
پولي را هم��ان مي دانند كه فريدمن موقع ارا ئ��ه نظريه پولي اش انجام 
داده است. يعني همان موقعي كه بانك ها پس انداز هاي مردم را جذب 
و در كارتكس هاي مقوايي ثب��ت مي كردند.  غافل از اينكه اگر س��هم 
اسكناس از نقدينگي كم شده به دليل تكنولوژي هاي جديد و استفاده 
بيشتر مردم از كارت هاي بانكي است و اتفاقاً مرز پول و شبه پول برداشته 
شده است،بنابراين بخش اعظمي از شبه پول ) سپرده هاي بانكي ( كاركرد 
اسكناس را به خود گرفته و جزو پس انداز افراد به شمار نمي رود و مي توان 
پيش بيني كرد كه بانك مركزي در ماه آخر امسال نيازمند تالش بيشتري 
براي كنترل نقدينگي و حفظ قدرت پول ملي است. بر اساس آنچه بانك 
مركزي دارايي ها و بدهي هاي سيستم بانكي اعالم كرده نقدينگي 2۱/۱ 
درصد و پايه پولي 22/6 درصد در يك سال منتهي به آبان رشد كرده كه 
با توجه به رشد روزانه بيش از ۱000 ميليارد تومان حجم نقدينگي در 

امروز از ۱۸00 هزار ميليار د تومان گذشته است. 
 اين موضوع عالوه بر ايراد به تحليل عده اي كه معتقد به كاهش تورم از 
طريق پارك پول در بانك ها هستند، بايد اين نكته را نيز اشاره كرد كه 
همچنان بانك ها در ش��رايط ركود موجود آبستن و مولد تورم و گراني 
هستند و حتي پارك بخشي از نقدينگي نيز به دليل ركود فعلي مانند 
چاپ پول بدون پشتوانه است. آنچنانكه حجم نقدينگي در طول يك 
سال منتهي به آبان ماه امس��ال به ۱725 هزار و 200 ميليارد تومان و 
حجم پايه پولي نسبت به آبان ماه س��ال گذشته 22/6 درصد افزايش 
يافته و به 24۱ هزار و 400 ميليارد تومان رس��يده و در آبان ماه 3۱/4 
هزار ميليارد تومان نقدينگي جديد، ايجاد شده كه يعني هر روز بيش از 

هزار ميليارد تومان به حجم نقدينگي كشور اضافه شد.
 به عالوه بر اساس آمار منتش��ره بانك مركزي هر چند كه سپرده هاي 
كوتاه مدت فقط 30 درصد از حجم نقدينگي را شامل مي شود، اما سهم 
5۱ درصدي در خلق نقدينگي آبان ماه را به عهده دارد كه همچنان به 

نقش پر رنگ بانك ها در توليد نقدينگي تأكيد دارد.

بيش برآوردی از درآمدهای فروش نفت
مركز پژوهش هاي مجلس با اشلاره به سلناريوي محتمل درباره 
منابع ورودي صندوق توسعه ملي در سلال آينده و احتمال باالي 
تأميلن كل منابع سلقف دوم بودجه از محلل اين منابلع، درباره 
اضافه نشدن منابع جديد به صندوق در سلال ۱۳۹8 هشدار داد. 
به گزارش »فارس«، در گ��زارش مركز پژوهش ه��اي مجلس درباره 
صندوق توس��عه ملي در اليحه بودجه 9۸ با اشاره به اين موضوع كه با 
توجه به فروض دولت در تدوين اليحه بودجه 9۸ و سهم 20 درصدي 
صندوق توسعه ملي، سهم اين صندوق در سال آينده 6/7 ميليارد دالر 
خواهد بود، آمده اس��ت: »با توجه به ش��رايط تحريم پيش  بيني ميزان 
فروش نفت دچار بيش برآوردي است. با در نظر گرفتن صادرات روزانه 
يك ميليون بش��كه اي نفت خام و ميعانات گازي و تحقق كامل منابع 
پيش بيني شده از محل خالص صادرات گاز، كل سهم صندوق توسعه 
ملي 4/64 ميليارد دالر خواهد بود«. براس��اس بند »ب« ماده واحده 
اليحه بودجه ۱39۸به دولت اجازه داده شده است از محل وصول منابع 
مازاد از منابع عمومي )به ويژه منابع حاصل از صادرات نفت، ميعانات 
گازي و خالص صادرات گاز(، اصالحات س��اختاري و برداشت مجاز از 
صندوق توسعه ملي، مصارف عمومي اليحه را تا سقف 400 هزار ميليارد 

ريال افزايش داده و به دو مورد ذيل اختصاص دهد:
الف- 200 هزار ميليارد ريال بابت اجراي ماده ۱06 قانون برنامه ششم 

توسعه جهت تقويت بنيه دفاعي و ستاد كل نيروهاي مسلح. 
ب- 200 هزار ميليارد ريال بابت اعتبارات رديف هاي مندرج در جدول 
2۱ همين اليحه. در بخش ديگري از اين گزارش بازوي كارشناس��ي 
مجلس درباره اين بخش از اين اليحه آمده است: »با توجه به اينكه دولت 
در پيش بيني خود نسبت به وصول درآمدهاي نفتي دچار بيش آوردي 
شده است،  احتمال وصول منابع بيشتر از منابع عمومي پيش بيني شده، 
بعيد به نظر مي رسد و همچنين اصالحات ساختاري ذكر شده در اليحه 
موضوع شفاف و دقيقي نيست و مشخص نيست كه در چه حدي امكان 
درآمدزايي از اين محل وجود داش��ته باش��د. در همين راستا سازمان 
برنامه و بودجه ۱2 عنوان برنامه جهت اصالحات ساختاري مورد نظر 
دولت در سال ۱39۸ ابالغ كرده است كه بيشتر آنها ماهيت جلوگيري 

از هزينه بيشتر را دارند تا ايجاد درآمد. 
بنابراين از اين محل نمي توان انتظار درآمدي در حد ۱00 يا 200 هزار 
ميليارد ريال داش��ت. بنابراي��ن ظاهراً منبع اصل��ي تأمين 400 هزار 
ميليارد ريال سقف دوم نيز، منابع صندوق توسعه ملي در نظر گرفته 
شده است.  از آنجا كه منابع صندوق با محدوديت مواجه است به نظر 
مي رسد تداوم اينگونه تكاليف از سوي دولت ماهيت صندوق را از معنا 

تهي خواهد كرد. 
با فرض تأمين 200 هزار ميليارد ريال منابع مورد نياز سقف دوم از محل 
منابع صندوق توس��عه ملي و با در نظر گرفتن نرخ ارز ۸ هزار توماني، 
بالغ بر 2/5 ميليارد دالر از منابع ورودي صندوق توس��عه ملي كاسته 
خواهد شد و در صورت تأمين مابقي سقف دوم از محل منابع صندوق 
)در سناريوي صادرات يك ميليون بشكه اي نفت(، عماًل در سال ۱39۸ 

منابع جديدي به صندوق اضافه نخواهد شد«.

مهران ابراهيميان

آگـــهی منـاقصه عمومـى یک مرحله اى 
شرکت آب و فاضالب استان زنجان در نظر دارد لوله هاى فاضالبى با اطالعات مشروحه ذیل

 را از طریق مناقصه از تامین کنندگان واجد شرایط  خریدارى نماید : 

 1. نام و نشانى مناقصه گزار: شرکت آب و فاضالب استان زنجان به آدرس: زنجان کمربندى شمالى- ابتداى زیباشهر کدپستى 4514978757
 2. عنوان و مشخصات کلی پروژه: 

شماره 
تضمین شرکت در رشته و پایه مورد نیازمحل تامین اعتبارشرح کاال مناقصه

فرآیند ارجاع کار(ریال)

97-50

خرید 1128 متر لوله 
فاضالبى کاروگیت 700 با 
کوپلر و واشر با مقاومت 
حلقوى  16 

منابع عمرانى ، 
اسناد خزانه اسالمى 
دو ساله به تاریخ 
سررسید 99/04/23

فقط تولید کنندگان داخلى و یا دفاتر و نمایندگى هاى 
فروش رسمى تولید کنندگان داخلى مجاز به شرکت 

در این مناقصه مى باشند.
ارائه تصویر پروانه کاربرد عالمت استاندارد اجبارى 

به شماره 3- 9116 الزامى مى باشد .

410/592/000

 3. تاریخ وآدرس دریافت اسناد مناقصه: اسناد از ساعت 8 صبح مورخه 1397/11/18 لغایت تا ساعت 19 مورخه 1397/11/25 در 
سایت http://iets.mporg.ir  و سامانه تدارکات الکترونیکى به آدرس www.setadiran.ir جهت دریافت موجود است و معامله از 

ثبت و دریافت اسناد تا ارسال پاکات توسط مناقصه گر،  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى انجام خواهد شد.
نکته مهم: تامین کنندگان جهت شرکت در مناقصه حتما مى بایست در بازه زمانى فوق نسبت به دریافت اسناد از سامانه تدارکات 

الکترونیکى اقدام نماید در غیر این صورت امکان شرکت در مناقصه براى وى وجود نخواهد داشت .
 4. نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مى بایست به یکى از صور درج شده در آیین نامه 

تضمین براى معامالت دولتى ارائه گردد که جزئیات به صورت مشروح در اسناد مناقصه توضیح داده شده است. 
 5. مدت اعتبار پیشنهادها: پیشنهادها باید از هر حیث براى مدت 45 روز بعد از تاریخ تعیین شده براى تسلیم پیشنهادها معتبر بوده 

و به همان میزان قابل تمدید باشند.
  http://iets.mporg.ir, http://znabfa.ir , http://tender.nww.ir :6. سایتهاى ثبت آگهى 

 7. مهلت تحویل پاکات مناقصه: پاکات مناقصه باید حداکثر تا ساعت 19 مورخه  1397/12/07  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى 
ارائه گردد و به پاکاتى که خارج از سامانه تدارکات الکترونیکى واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد .

www.setadiran.ir 8.  مکان تحویل اسناد: از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى به آدرس 
 9. زمان گشایش پاکات: پاکات مناقصه در ساعت 8:30 مورخه 08 /1397/12 در سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان 

زنجان بازگشایى خواهد شد.
 10. سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

 11. به پیشنهادهاى فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و همچنین پیشنهاداتى که پس از مهلت مقرر در فراخوان واصل گردد ترتیب 
اثر داده نخواهد شد.

 12. هزینه کلیه آگهى ها به عهده برنده مناقصه می باشد.  

دفتر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان زنجان

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادي به طور فوق العاده نوبت اول

 شرکت تعاونی انبوه سازي مسکن سرپناه ساز رضوان

وزارت جهاد كشاورزي با لغو ممنوعيت صادرات 
شير خشك، آب پاكي را روي دست كارخانجات 
لبنلي ريخت و تلا اطلاع ثانوي طلرح واردات 
شلير خشلك را با ارز دولتي به بايگاني سپرد. 
مردادماه امسال بود كه وزير سابق صنعت و تجارت 
در آخرين روزهاي وزارتش در اين وزارتخانه صادرات 
شير خشك را ممنوع اعالم كرد و تالش وزير جهاد 
كش��اورزي در لغو اين دستور ش��ريعتمداري نيز 
بي نتيجه ماند. با اين اقدام ش��ريعتمداري، ش��ير 
خشك در ليس��ت كاالهاي مش��مول دريافت ارز 
دولتي ق��رار گرفت. پس از اين اق��دام صنايع لبني 
داخلي ب��ه بهانه كمبود ش��ير خام، واردات ش��ير 
خشك را پيگيري كردند. برخي از برندهاي معروف 
به دنبال كس��ب مجوز براي واردات ش��ير خشك 
ب��ا ارز 4200 توماني بودند كه اين پيش��نهاد نيز با 
مخالفت وزير جهاد كشاورزي و نمايندگان مجلس 
روبه روش��د. رئيس انجمن صنفي گاوداران، پشت 
پرده ممنوعيت صادرات شيرخشك را كارخانه هاي 
لبني مي دانست و معتقد بود: طي سال هاي گذشته 
كارخانه هاي لبني ش��ير خام را از دامداران تحويل 
مي گرفتند و با كارمزد و گرفت��ن خامه و چربي آن 
شير خش��ك را صادر مي كردند كه در واقع در اين 
سيستم كارخانه هاي لبني بودند كه براي دامداران 

و كارخانه هاي شيرخشك تعيين تكليف مي كردند 
و البته با توجه به اينكه قيمت شيرخش��ك در دنيا 
با يارانه از سوي دولت هاي مختلف پايين آمده بود، 
قدرت رقابت براي اين محصول وجود نداش��ت، به 
همين سبب دولت سال گذشته 200 ميليارد تومان 
يارانه در اين زمينه در نظر گرفت كه تقريباً به ازاي 
هر كيلو صادرات شيرخش��ك يك دالر اختصاص 
پيدا مي كرد. به گفته مقدس��ي، همين عامل سبب 
شد تا حدود 30 هزار تن شيرخشك باقي مانده در 
انبارها صادر شود كه ارزشي حدود 70 ميليون دالر 
معادل بيش از ۱0 درصد ص��ادرات كل لبنيات در 
سال گذشته داشت. امسال در پي افزايش نرخ ارز، 
دامداران ارتباط خود را با كارخانجات شيرخش��ك 
به صورت مستقيم برقرار كردند و از اوايل مرداد ماه 
خودشان به صورت مستقيم شيرخشك را البته بدون 
يارانه دولتي صادر مي كردند، ام��ا ناگهان برخالف 
قانون وزير صنعت، معدن و تجارت مصوبه اي ابالغ 
كرد كه براس��اس آن صادرات شيرخش��ك ممنوع 
ش��د. اكنون پس از پنج ماه توقف، صادرات اين كاال 
آزاد شده است. روز گذشته، ركني مشاور وزير جهاد 
كشاورزي در نامه اي به مهر فرد، معاون بازرگاني اين 
وزارتخانه صادرات شير خشك صنعتي را آزاد و اعالم 

كرد: صادرا ت 5 هزار تن شير خشك بالمانع است. 


