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بيشترين تخلفات صنفي را بشناسيد

نق�ض  قيم�ت،  درج  ع�دم  گران فروش�ي،  همچن�ان 
نرخ نام�ه و ع�دم ارائ�ه صورت حس�اب، بيش�ترين مي�زان 
اس�ت.  داده  اختص�اص  خ�ود  ب�ه  را  صنف�ي  تخلف�ات 
به گزارش »ايس��نا«، در مردادماه س��ال جاري ۲۳ هزار و ۱۶۱ مورد 
بازرس��ي انجام ش��ده كه در اين ميان ۴۳۵۶ پرونده براي واحدهاي 

متخلف تشكيل شده است. 
بررسي ها نشان از آن دارد كه همچون ماه هاي گذشته بيشترين حجم 
تخلف واحدهاي صنفي مربوط به گران فروشي، عدم درج قيمت، نقض 

نرخ نامه و عدم صدور صورت حساب بوده است. 
همچنين كمترين تخلف ثبت ش��ده براي واحده��اي صنفي مربوط 
به عرضه خارج از ش��بكه، احتكار و ف��روش اجب��اري كاال و خدمات 

بوده است. 
طبق گزارش اعالم شده از سوي مركز بازرسي و نظارت اتاق اصناف 
تهران در مردادماه سال جاري مجموع ارزش ريالي جريمه تخلفات 
صورت گرفته ۲۲ ميليارد و ۹۳۴ ميليون و ۸۵۴ هزار و ۳۸۷ ريال 
بوده اس��ت كه اين تخلفات طي انجام ۸۵۱ گشت مستقل، ۳۵۱ 
گشت مشترك و ۲۴۸۷ ش��كايت مردمي به ثبت رسيده است كه 
در اين ميان ۱۵۵۳ شكايت مردمي در بخش كاال و ۹۲۴ شكايت 
مردمي در بخش خدمات بوده اس��ت كه در نتيجه ۱۲۹۴ پرونده 
پيگيري شده شكايت مردمي منجر به متخلف شناخته شدن واحد 

صنفي شده است.
....................................................................................................

 رشد بورس 
در برابر نزول ساير بازار ها 

معامالت هفتگ�ي بازارس�هام در آغاز هفت�ه با صع�ود ادامه دار 
ش�اخص پاي�ان ياف�ت. اي�ن در حال�ي اس�ت ك�ه اكث�ر بازارها 
همچون دالر و مس�كن با كاهش فش�ار و افت قيم�ت همراه بود. 
رشد قيمت در بيش از ۸0 درصد از نمادهاي بورسي باعث شد تا نماگر 
اصلي سهام كه معامالت روز گذشته را از س��طح ۲۹0 هزارواحد آغاز 
كرده بود، با افزايش��ي معادل ۴هزاور۴00 واح��د در ارتفاع ۲۹۴ هزار 

واحدي قرار بگيرد. 
 افزايش پي درپي شاخص سهام در ش��رايطي رقم مي خورد كه ساير 
بازارها روند متزلزلي را در مدار منف��ي تجربه كرده اند. به بيان آماري، 
نماگر اصلي بورسي براي هفت هفته متوالي روند صعودي را طي كرد و 
اين در حالي است كه برآيند حركت دالر در اين مدت نزولي بوده است و 
در بازار مسكن هم شاهد فشار بر قيمت ها و كاهش نرخ تورم هستيم. 

تعدادي از كارشناسان بيش از هر چيزي، جريان هاي سياسي پيش آمده 
و بالتكليفي ايران در مقابل كش��ورهاي اروپايي را از س��ويي و حجم 
پول هاي ورودي به بازار را ازسوي ديگر عامل اصلي در رشد قابل توجه 

سهام تلقي مي كنند. 
همچنين ش��ماري از تحليلگران تداوم چنين روندي را مستلزم عبور 
س��هام از محدوده بنيادي و حركت به س��مت منطقه هشدار قلمداد 
كرده اند، اما ش��ماري ديگر، ضمن تأكيد بر ظرفيت هاي بازار سرمايه، 
ادامه روند صعود را منوط به حضور پررنگ سرمايه گذاران و پذيرفتن 

ريسك سرمايه براي نمادهاي بزرگ بازار مي دانند. 
گفتني است، ارزش معامالت بورس تهران هزارو ۶۶۳ ميليارد تومان و 
ارزش معامالت خرد نيز با رقم هزارو۵0۲ ميليارد تومان به ثبت رسيد. 
حجم معامالت صورت گرفته در اين قس��مت نيز به ۴ ميليارد در يك 

روز نزديك شد. 
در ميان نمادهاي بزرگ و تأثيرگذار بر ش��اخص كل، مجموعه بزرگ 
پتروش��يمي بازار يعني»فارس« كه در معامالت هفته گذشته ركورد 
ارزش بازار را شكست و صف خريد شد، ديروز با ۸۲ واحدي همراه شد. 
كارشناسان اين اتفاق را به جهت تحت تأثير قرار گرفتن آن از بالتكليفي 

وضعيت سياسي مي دانند. 
در مقابل »فملي«، »كچاد«، »رمپنا«، »شتران« و »شبندر« در مجموع 
با حدود هزارو ۴۸0 واحد رشد بيشترين تأثير مثبت را بر نماگر بورس 

تهران داشتند. 
همچنين در اين بين، بانك تجارت، س��ايپا و ف��والد مباركه اصفهان 
به عنوان پربيننده ترين نمادهاي بورس��ي معرفي ش��دند و گروه هاي 
شيميايي، خودروس��ازي و و فلزات اساس��ي عنوان برترين گروه هاي 

صنعتي را ازآن خود كردند.

رئي�س هيئت مديره و مديرعامل ش�ركت 
فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران اعالم كرد 
كه حدود 4۰ درص�د از ظرفيت فرودگاهي 
كشور خالي است كه مي توان آن را با استفاده 
از تقويت و توس�عه هوان�وردي عمومي، به 
عنوان يكي از حلقه هاي مفقوده جبران كرد. 
س��ياوش امير مكري در گفت و گو با »ايسنا« 
اظه��ار ك��رد: ح��دود ۴0 درص��د از ظرفيت 
فرودگاهي كشور خالي بوده و اين ظرفيت خالي 
ناظر به كليت شبكه پروازي است و به صورت 
ميانگين در نظر گرفته شده است )اين در حالي 
است كه در بعضي از فرودگاه هاي اصلي كشور 

با كمبود ظرفيت مواجه هستيم(. 
وي افزود: يك��ي از مهم ترين مش��تريان اين 
زيرس��اخت ها و ظرفيت ه��اي بال اس��تفاده 

فرودگاهي كشور، بهره برداران توسعه هوانوردي 
عمومي خواهند بود كه شامل: بيزينس جت ها، 
ايرتاكسي ها، هواپيماهاي شخصي، پروازهاي 
آموزشي، پروازهاي خاص نظير ايرآمبوالنس ها 
و غيره است. مديرعامل ش��ركت فرودگاه ها و 
ناوبري هوايي ايران در پاس��خ به اين سؤال كه 
آيا برنامه اي در اين زمين��ه داريد يا خير، ادامه 
داد: در اين راستا توافقي سه جانبه بين شركت 
فرودگاه ه��ا و ناوب��ري هوايي اي��ران، معاونت 
علمي و فن آوري رياست جمهوري و سازمان 
هواپيمايي كشوري با راهبري معاونت حمل و 
نقل وزارت راه و شهرسازي منعقد شده كه در 
حال پيگيري مصوبات آن هستيم تا بتوانيم از 
همه پتانسيل هاي هوانوردي عمومي براي پر 

كردن اين ظرفيت خالي استفاده كنيم. 

خالي بودن ۴۰ درصد ظرفيت فرودگاهي كشور
    راه

نگاهي تاريخ وار به واردات بنزين و بحران هايي 
ك�ه در كش�ور به وجود آم�ده نش�ان مي دهد 
اگر دولت ه�ا به وي�ژه دولت اصالحات دس�ت 
از لجاج�ت ب�ر مي داش�ت، خودكفاي�ي در 
تولي�د بنزين س�ال ها پي�ش محقق مي ش�د. 
به گزارش »جوان«، روزهاي پاياني ش��هريور سال 
۱۳۸۳ دولت اليحه يك فوريتي را به مجلس هفتم 
آورد كه بر اس��اس آن،  دولت قصد داش��ت مجوز 
مجلس را ب��راي واردات بنزين دريافت كند. در آن 
س��ال بيژن زنگنه وزير نفت بود، او به مجلس رفته 
بود و اصرار مي كرد اگر مجلس براي برداشت ۱/۳ 
ميليارد دالر از حساب ذخيره ارزي جهت واردات 
بنزين مج��وز ندهد، كش��ور دچار بح��ران بنزين 
مي ش��ود.  او آماري داد كه مصرف بنزي��ن روزانه 
كشور ۶۲ ميليون ليتر در روز است كه از اين ميزان 
۳۹ ميليون ليترش در داخل توليد مي شود و مابقي 
وارداتي است. او به اتكاي اين آمار رسماً تهديد كرد 
چنانچه مجلس مجوز افزايش واردات بنزين را ندهد 
بنزين كوپني خواهد ش��د و جايگاه هاي س��وخت 

تعطيل خواهند شد. 
در آن جلسه برخي نمايندگان از وزير نفت پرسيدند 
چرا امروز به فكر افتاده اس��ت؟ چرا هي��چ اقدامي 
براي كنت��رل مصرف بنزين نك��رده و امروز اليحه 
يك فوريتي به مجلس آورده است؟ زنگنه اما پاسخ 
روش��ني به آن پرس��ش ها نداد و بيش��تر سرگرم 

وعده هايي بود كه امروز هم بسيار گفته مي شود. در 
آن جلسه كسي نپرسيد عامل اصلي بحران بنزين 
كشور و رها كردن مصرف شخص وزير نفت است كه 
از سال ۷۶ تا ۸۴ كه وزير نفت بود، حتي يك طرح 
پااليشگاهي نيز اجرا نكرد با اين استدالل كه هيچ 

عقل سليمي به سمت پااليشگاه سازي نمي رود. 
وزير نفت پااليشگاه س��ازي را غلط مي دانس��ت و 
حتماً واردات بنزين را امري عاقالنه؛ او امروز باز هم 
از پااليشگاه نس��اختن خود دفاع مي كند در حالي 
كه آمارهاي جهاني چيز ديگري مي گويد. به عنوان 
نمونه عربستان سعودي در هشت سالي كه وزير نفت 
مي توانست صنعت پااليشگاهي ايران را توسعه دهد، 
با سرمايه گذاري در صنعت پااليش خود ظرفيت 
خود را ۴۱۵ هزار بش��كه افزايش داد و به ميزان ۲ 

ميليون و ۱۷0 هزار بشكه رساند. 
امارات هم طي آن سال ها ظرفيت پااليش خود را 
از رقم ۲۲0 هزار بشكه به ۶۸0 هزار بشكه افزايش 
داد؛ برزيل نيز با اضافه كردن ۵00 هزار بش��كه به 
ظرفيت تولي��د فرآورده هاي نفت��ي خود ظرفيت 
خود را به رقم يك ميليون و ۹۶0 هزار بشكه در روز 
رساند. در مجموع، ظرفيت پااليشگاه هاي جهان در 
س��ال ۱۹۹۵ معادل ۷۵/۶۴ ميليون بشكه در روز 
بود كه اين ظرفيت در سال ۲00۵ ميالدي به رقم 
۸۶/۴۸ ميليون بش��كه در روز رسيد كه از افزايش 
۱0/۸۴ ميليون بش��كه اي در روز حكايت دارد؛ در 

ميان مناطق مختلف جه��ان، خاورميانه وضعيت 
جالبي دارد، اين منطقه در س��ال ۱۹۹۵ ميالدي 
ظرفيت پااليشي معادل ۵/۸۴۹ ميليون بشكه در 
روز داشت كه اين رقم در س��ال ۲00۵ ميالدي به 
۷/۵۳۲ ميليون بشكه در روز رسيد؛ در حالي كه همه 
كشورهاي توليد كننده نفت به سراغ افزايش ظرفيت 
پااليشي خود رفته بودند، سهم ايران از اين افزايش 

۱/۶۸۳ ميليون بشكه اي، صفر بود. 
با وجود رد استدالل وزير نفت توسط كارشناسان 
مبني بر غيرمنطقي بودن س��اخت پااليش��گاه اما 
وي همچنان بر رويه سابق خود پافشاري مي كند و 
مي گويد در آن دوره كار درستي انجام داده است؛ او 
معتقد است مشكلي با ساخت پااليشگاه  ندارد، كما 
اينكه در شش س��ال اخير ظرفيت پااليشي كشور 
به سرعت رشد پيدا كرده و روزانه ۹۵ ميليون ليتر 

بنزين توليد مي شود. 
همه پروژه ه��اي افزايش ظرفيت پااليش��گاه هاي 
كشور به دولت گذشته مربوط است كه با پيشرفت 
مناسب و بااليي تحويل دولت يازدهم شد تا زنگنه 

آنها را افتتاح كند. 
   ستاره خليج فارس محصول 

چه دولتي بود؟
مرحوم كراچيان در تيرماه ۹۴ دار فاني را وداع گفت 
تا بخش هاي جالبي از روند احداث پااليشگاه ستاره 
خليج فارس از دس��ت برود. يكي از مديران س��ابق 

پااليشگاه س��تاره خليج فارس كه نخواست نامش 
فاش شود، در باره اين ناگفته ها مي گويد: »در سال 
۸۳ و با افتتاح فازهاي ۱ تا ۵ پارس جنوبي، ميعانات 
گازي نيز به عنوان يك محصول جانبي ارزش��مند 
در كنار گاز طبيعي استخراج شد. با توجه به اينكه 
مسئوليت توس��عه فازهاي ۲ و ۳ پارس جنوبي با 
شركت توتال فرانسه بود، اين شركت طي قراردادي 
ميعان��ات گازي خروجي از اين فازه��ا را به عنوان 
بخشي از طلب خود از وزارت نفت مي خريد. پس از 
مدتي ما به اختالفاتي با شركت توتال بر سر تعيين 
قيمت ميعانات گازي مواجه شديم. توتال معتقد بود 
ميعانات گازي مشتريان بسيار محدودي در سطح 
دنيا دارد و كس��ي ميعانات گازي را نمي خرد، زيرا 
پااليشگاه هايي كه بر مبناي خوراك ميعانات گازي 

طراحي شده اند معدود و انگشت شمارند.«
وي ادامه مي دهد: »از همين جا ب��ود كه ما به لزوم 
س��اخت يك پااليش��گاه ميعانات گازي در داخل 
كش��ور پي برديم و اين ايده را ب��ا مهندس زنگنه، 
وزير نفت وقت مطرح كرديم، ولي ايش��ان بالكل با 
پااليشگاه س��ازي مخالف بودند. چندين ماه طول 
كش��يد تا ما توانس��تيم با واس��طه هايي طرح را با 
رئيس جمهور وقت مطرح كنيم. ايشان استدالالت 
ما را پذيرفت و با س��اخت اين پااليش��گاه موافقت 
كرد و طرح اوليه اي از پااليش��گاه مذكور در دولت 
ايشان تهيه ش��د، اما نهايتاً روند تأسيس شركت و 
انتخاب سهامداران به س��ال ۸۵ و آغاز دولت آقاي 
احمدي نژاد رسيد. با تأسيس شركت پااليش نفت 
ستاره خليج فارس در دي ماه ۸۵، مهندس كراچيان 
به عنوان اولين مدير عامل اين پااليش��گاه انتخاب 

شد و تا اواسط سال ۸۹ بر اين مسند قرار داشت.«
   اگر اين پااليشگاه نبود!

زنگنه وقتي در سال ۹۲ كه به وزارت نفت آمد، 
با حذف كارت سوخت افسار مصرف را رها كرد 
تا واردات بنزي��ن افزايش يابد و دوباره س��فره 
رنگين��ي را ب��راي دالالن و واردكنندگان پهن 
كرد. اگر پروژه پااليشگاه ستاره خليح فارس در 
دوره گذشته اجرا نشده بود و با پيشرفت باالي 
۶0 درصد تحويل دولت يازدهم نمي شد، داستان 
واردات بنزين و بحران سازي وزير نفت همچنان 

به قوت خود باقي بود. 
وعده هاي پي در پي وزير نفت براي بهره برداري از 
پااليشگاه ستاره خليج فارس بهترين فرصت براي 
دالالني بود كه با افزايش مصرف بنزين، نيازش��ان 
بيشتر از گذشته احساس ش��د و ميلياردها دالر از 
ثروت كشور بابت واردات بنزين صرف شد در حالي 
كه اگر ديدگاه زنگنه بر خودكفايي در توليد بنزين و 
افزايش ظرفيت صنعت پااليشي متمركز بود، ايران 
در همان سال ۷۶ نيازي به واردات نداشت. ۲۲ سال 
از آن روزها مي گذرد و اگر دولت گذشته قصد داشت 
مانند زنگنه به فكر واردات باشد، امروز بيش از نيمي 

از مصرف بنزين از خارج وارد مي شد.

نگاهي به روزهايي كه ميلياردها دالر از ايران گرفت

مدعيان پااليشگاه سازي بدون ساخت يك پااليشگاه!
از 76 تا 84 در حالي كه همه جهان ظرفيت پااليشي خود را افزايش داده بودند، حتي يك پااليشگاه در ايران ساخته نشد

آخرين وضعيت پروژه اقدام ملي مسكن
جديدترين وضعيت پيشرفت طرح اقدام ملي توليد و عرضه مسكن در 
شهرهاي جديد حاكي از آن است كه از ۲۰۰ هزار واحد تعريفي، عمليات 
اجرايي 7۰ هزار و 8۹ واحد با پيشرفت حدود ۱۵ درصد آغاز شده است. 
به گزارش »ايسنا«، شركت عمران شهرهاي جديد مسئوليت ساخت ۲00 
هزار واحد از ۴00 هزار واحد هدف گذاري شده در قالب طرح اقدام ملي 
توليد و عرضه مس��كن را بر عهده دارد. آخرين آمار ارائه شده از اين طرح 
گوياي آن است كه تا كنون ۱۵۹ هزار و ۹۲۱ واحد مسكوني داراي برنامه 

اجرايي و ۴0 هزار و ۷۹ واحد در حال جانمايي است. 
كل واحدهاي آغاز شده از زمان كلنگ زني پروژه در ۲۵ دي ماه ۱۳۹۷ در 
شهرهاي جديد ۷0 هزار و ۸۹ مورد و واحدهاي در شرف اجرا ۸۹ هزار و 
۸۳۲ مورد است. در ۱۵ روز اخير نس��بت به ۱۵ روز پيشين ۴۲00 واحد 

آغاز شده و ۴۱00 واحد به مرحله جانمايي رسيده است. 
حبيب اله طاهرخاني، مديرعامل ش��ركت عمران شهرهاي جديد اظهار 
كرد: با توجه به شروع پروژه ها از سال ۱۳۹۷ در شهرهاي جديد متوسط 

پيشرفت در بخش ساخت و آماده سازي به ۱۵ درصد رسيده است. 
به دنبال دستور رئيس جمهور مبني بر اتمام مسكن مهر در سال جاري، 
پروژه اقدام ملي برنامه ريزي شد. با توجه به تجربه مسكن مهر، تالش بر 
اين است طرح در مكان هايي اجرا شود كه هم از اقبال متقاضيان برخوردار 

باشد و هم زيرساخت ها مهيا شود. 
به گفته طاهرخاني، زمين و پروانه ساخت را ما در اختيار انبوه سازان قرار 
مي دهيم و در پايان پروژه ها دولت و انبوه سازان سهم خود را برمي دارند. 
بر اين اساس قطعاً سازندگان نياز بازار را در نظر مي گيرند و در مكان هاي 
جاذب جمعيت اقدام به ساخت و س��از خواهند كرد. تا كنون بسياري از 
سازندگان براي انعقاد قرارداد ابراز تمايل كرده اند و پيش بيني ما اين است 

كه در آينده نزديك حجم قراردادهاي مشاركت افزايش پيدا كند. 
 وضع ماليات بر زمين و ساختمان هاي خالي 

اگر طرح مالي��ات برعايدي مس��كن در زمان عباس آخون��دي وزيرراه و 
شهرسازي پيشين به قانون تبديل مي شد، مردم ايران در ۱۸ ماه اخير با 
مشكل جهش قيمت مسكن به دليل هجوم سوداگران به اين بازار مواجه 
نبودند، اما رايزني آخوندي با رئيس مجلس براي خروج اين نوع ماليات از 
دس��تور كار مجلس مردم ايران را امروز با گرفتاري هاي قابل مالحظه در 
حوزه تهيه يك سرپناه روبه رو كرده است، از اين رو به نظر مي رسد بايد روي 

زمين و ساختمان هاي خالي ماليات وضع شود. 
به گ��زارش خبرنگار مهر، ۵ ش��هريور ماه رئيس جمهور در مراس��م آغاز 
عمليات اجرايي ساخت ۱۱0 هزار واحد مسكوني طرح اقدام ملي توليد 
مسكن ضمن بيان مهم ترين داليل افزايش قيمت مسكن گفت: سوداگري 
با زمين از مهم ترين عوامل گراني مسكن است و برنامه دولت، تأمين زمين 

رايگان براي انبوه سازي مسكن است. 
اين اظهارات رئيس جمهور در حالي بيان مي ش��ود كه بازار مس��كن در 
يك سال و نيم گذشته التهابات وسيعي را تجربه كرده است. به طوري كه 
بر اساس تازه ترين گزارش مركز آمار، متوسط قيمت فروش هر متر مربع 
زيربناي مسكوني در بهار امسال، نسبت به فصل بهار سال گذشته با افزايش 

نجومي ۱0۹/۶ درصدي مواجه شده است. 
  تشابه اظهارات رئيس جمهور با اظهارات آخوندي 

اين اظهارات رئيس جمهور در خصوص تالش براي انتقال ذهنيت مردم 
و رسانه ها از سوداگري و سفته بازي مسكن به وجود سوداگري در زمين، 
مي تواند به نوعي مش��ابه اظهارات عباس آخوندي وزير مس��تعفي راه و 

شهرسازي در ماه هاي پاياني وزارت خود باشد. 
آخوندي در نشست بررسي راهكارهاي دوازده گانه ساماندهي بازار مسكن 
در روزهاي پاياني بهار س��ال گذش��ته و همزمان با آغاز اوج گيري قيمت 
مسكن، بر امكان وضع پايه هاي مالياتي جديد براي بخش مسكن صحه 
گذاشته بود؛ اما صرفاً با ماليات بر نقل و انتقال زمين موافقت شده بود و هر 

گونه سوداگري و سفته بازي در مسكن نفي مي شد. 
  پايان ماليات بر عايدي با نامه سال ۹4 آخوندي به الريجاني

اين در حالي بود كه كارشناسان مي گفتند بر فرض پذيرش ادعاي وزير راه 
و شهرسازي، چرا باز هم اين وزارتخانه نه تنها كمكي براي تصويب طرح 
ماليات بر عايدي سرمايه كه در زمان وزارت آخوندي در كميسيون هاي 
اصلي و فرعي تصويب شد و كليات آن در صحن به تصويب رسيد، نكرد؟ 
بنا بر اعالم اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس، علت بازگردانده شدن اين 
طرح به كميسيون اقتصادي از سوي رئيس مجلس، نامه نگاري آخوندي با 
الريجاني براي حذف اين طرح از دستور كار صحن علني مجلس در سال 
۹۴ بود كه اگر اين طرح در آن زمان به قانون تبديل مي شد، ديگر در ۱۸ 
ماه اخير با مشكل جهش قيمت مسكن به دليل هجوم سوداگران به اين 

بازار مواجه نبوديم. 
  تنها راه مهار سوداگران، وضع ماليات هاي تنظيمي 

مسكن است
يكي از رايج ترين ابزارهاي مورد اس��تفاده دولت ه��ا در دنيا براي مقابله 
با سوداگري، اس��تفاده از ماليات هاي تنظيمي اس��ت. اجراي سياست 
مالياتي ه��اي تنظيمي در بازار مس��كن با توجه ب��ه افزايش هزينه هاي 
سوداگري در اين بازار، منجر به كنترل سوداگري و نيز كمك به افزايش 
توليد و عرضه پايدار واحد مسكوني خواهد شد. اخذ اين ماليات ها مي تواند 
سرمايه و نقدينگي موجود در بازار را از سمت بازار غير مولد، وارد بخش 
توليد مسكن و در نهايت به صاحبخانه شدن مردم كمك كند. الزم به ذكر 
است هدف اصلي اين ماليات ها درآمدزايي براي دولت نبوده و در جهت 
تنظيم بازار وضع مي شود. از سوي ديگر، يكي از مهم ترين پايه هاي مالياتي 
تنظيمي، ماليات بر عايدي س��رمايه )CGT( اس��ت. ماليات بر عايدي 
سرمايه به منظور جلوگيري از افزايش ارزش زمين و مسكن غير مصرفي 
و »مهار احتكار امالك به اميد كسب س��ود در آينده«، طراحي مي شود. 
استفاده از ابزار ماليات بر عايدي سرمايه، مرسوم ترين ابزار كنترل تقاضاي 
سوداگرانه در بازار زمين و مسكن محسوب مي شود و خأل وجود آن در نظام 

مالياتي كنوني كشور، بازار مسكن را تحت تأثير قرار خواهد داد.

وحید حاجی پور
  گزارش   یک

وارده

اصالحیه

مجاهد نظارات - شهردار بندر ماهشهر 

آگهی دعوت مجمع عمومی انجمن صنفی کارگران ساختمانی 
شهرستان ترکمن و حومه

انجمن صنفی کارگران ساختمانی بندر ترکمن و حومه 

 

بت اولآگهى مناقصات عمومی
 نو

در صورت تمایل به شرکت در مناقصه رعایت نکات ذیل الزامی است.

 www.ezepdico.ir (دریافت اسناد) پایگاه اینترنتی شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان شرقی مناقصات
www.tavanir.org.ir (مالحظه آگهی) پایگاه اطالع رسانی معامالت شرکت توانیر به آدرس

شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان شرقی

آگـهی مناقصه عمومـی
با توجه به اینکه شهرداري بندر بوشهر در نظر دارد پروژه عمرانی خود به شرح ذیل را  به پیمانکاران واجد صالحیت و داراي شرایط مربوطه از 
سازمان هاي ذیربط را  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)  واگذار نماید، لذا  از کلیه پیمانکاران واجد صالحیت که داراي گواهینامه 
صالحیت در رشته مربوطه هستند دعوت می گردد مطابق جدول زمانبندي ذیل به سامانه مذکور به آدرس www.setadiran.irمراجعه و 
نسبت به دریافت اسناد و مدارك  اقدام نمائید. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 

دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
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مبلغ برآورد اولیهشماره فراخوانموضوع
( به ریال)

 مدت 
قرارداد

آخرین مهلت  
خرید اسناد

آخرین مهلت  
تحویل پاکات

  تاریخ بازگشایی   
پاکتها

حداقل رتبه 
مورد نیاز

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه

1

1. محل وآخرین مهلت تحویل اسناد (شامل اصل پاکت الف):  اداره امور پیمان شهرداري بندر بوشهر- تا پایان وقت اداري مورخ درج شده در 
جدول . ضمناً تصویر پاکت الف و سایر پاکات ب و ج در سامانه الکترونیکى دولت (ستاد) بارگذارى گردد. 

2.  پاکت هاي مناقصه در ساعت 10/ده صبح مورخ درج شده در جدول گشوده می شود.
3. تضمین شرکت در مناقصه می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا ضمانت نامه صادر شده از مؤسسات غیر بانکی تحت نظارت بانک 

مرکزي جمهوري اسالمی یا اوراق مشارکت یا واریز وجه نقد به حساب  سپرده شماره 1003288684 بانک شهر مرکزي ارائه گردد. 
4. ضمناً متن آگهی در شبکه اطالع رسانی شهرداري بوشهر به آدرس: www.Bushehr.ir درج گردیده است.

5. هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.
6. مدت اعتبار پیشنهادها سه/سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد می باشد.

7. شهرداري در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد.
8. سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است.

9. محل دریافت و تحویل اسناد سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) و محل گشایش پیشنهادها سالن جلسات واقع در طبقه چهارم ساختمان 
مرکزى شهردارى بندر بوشهر مى باشد. 

10. اطالعات دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف: آدرس: بوشهر  میدان شهردارى 
شهردارى مرکزى  طبقه دوم  اداره امور پیمان تلفن: 07733340571

11. اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 41934-021   دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداري بندر بوشهر


