
كميسيون تلفيق در نشس�ت روز گذشته اش 
ب�ا واردات ۵۰ه�زار خ�ودرو س�واري و ۱۰هزار 
ماشين آالت سنگين راهسازي و معادن به كشور 
در س�ال آينده موافقت كرد و ب�ه اين ترتيب به 
دولت ثابت كرد ك�ه به مصوب�ه واردات خودرو 
مجلس پايبند است. هر چند كه ۵۰هزار خودرو 
سواري عدد ناچيزي است و تأثير اندكي بر بازار 
خودروي داخلي خواهد داشت،اما فعاالن بازار 
همين اندك واردات را سرآغازی براي از سرگيري 
واردات خودرو و متعادل شدن قيمت ها مي دانند. 
بررسي اليحه بودجه ۱۴۰۱ نش��ان مي دهد دولت 
هيچ درآمدي از محل واردات خودرو در سال آينده 
پيش بيني نكرده، اما درآمد حاصل از توليد و واردات 
وسائط نقليه، در اليحه بودجه ۱۴۰۱ افزايش قابل 
توجهي داشته است، به طوري كه در آخرين اليحه 
دولت دوازده��م، درآمد حاصل از تولي��د و واردات 
وس��ائط نقليه تنها هزار ميليارد تومان پيش  بيني 
شده بود، اما در اليحه بودجه س��ال آينده، اين رقم 

به 6هزار ميليارد تومان رسيده است. عماد جعفري، 
كارش��ناس خودرو در اين خصوص معتقد اس��ت: 
»دولت با وجود اينكه به واردات خودرو عالقه دارد، 
تصميم قاطعي در اين زمينه نگرفته و توپ را به زمين 

مجلس انداخته است.«
وي مي گويد: »نكته اصلي اين است كه واردات خودرو 
بيشترين ارزبري را دارد و همچنين بيشترين سود 
را مي تواند براي دولت  داش��ته باشد و درآمد بسيار 
مناسبي براي دولت هاس��ت. از اين رو با همفكري 
دولت، مجل��س مي تواند به ع��ددي منطقي براي 

واردات خودرو در سال آينده برسد.«
طرح واردات خ��ودرو به عن��وان يك��ي از بندهاي 
س��اماندهي بازار خودرو در رفت و برگش��ت ميان 
مجلس و شوراي نگهبان در آذر امسال، سرانجام از 
سوي شوراي نگهبان تأييد شد. نمايندگان مجلس در 
جلساتي كه با وزير صمت برگزار كردند،فاطمي امين 
را با خود همراه و كميته ويژه اي تشكيل شد تا موضوع 
و نحوه واردات خودرو در س��ال آينده را بررس��ي و 

نهايي كنند. از اين رو روز گذش��ته از كميس��يون 
تلفيق بودجه ۱۴۰۱ خبر رسيد كه گام اول واردات 
خودرو به تصويب اعضاي اين كميس��يون رسيده 
است. در اين خصوص حجت االسالم سيدمحمدرضا 
ميرتاج الديني، عضو كميسيون تلفيق بودجه ۱۴۰۱ 
از موافقت نمايندگان با پيش��نهاد خود درخصوص 
واردات ۵۰ ه��زار عدد خ��ودرو س��واري و ۱۰ هزار 
عدد ماشين آالت سنگين به كش��ور در سال آينده 
در نشست ديروز كميسيون تلفيق خبر داد و گفت: 
»ميزان تعرفه وارداتي برعهده دولت قرار داده ش��د 
و 6۰ هزار ميليارد تومان از اين محل صرف توسعه 

حمل و نقل ريلي و توسعه راه ها خواهد شد.« 
وي تصريح كرد: »همچنين اين كار توس��ط بخش 
خصوصي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي در سال 
۱۴۰۱ با تعرفه ورودي كه به تصويب هيئت وزيران 
مي رسد، اقدام مي ش��ود و سقف درآمدي اين بند تا 

6۰۰ هزار ميليارد ريال تعيين شده است.«
حال در چنين شرايطي برخي از رسانه هاي نزديك 

به خودروسازان با خبر سازي و انتشار گزارش هايي 
واردات خ��ودرو را محكوم مي كنن��د، به طوري كه 
روز گذش��ته يكي از همين س��ايت ها گزارشي در 
اين خصوص منتش��ر كرد. اين گ��زارش رپورتاژي 
خواسته هاي خودروسازان را طرح كرده و بدون توجه 
به حقوق مصرف كنندگان به بهانه كمبود منابع ارزي 
واردات را محكوم و بار ديگر بر آزاد س��ازي قيمت ها 
تأكيد كردند. به نظر مي رسد با توجه به هجمه هايي 
كه اين روزها عليه خودروسازان به دليل غيراستاندارد 
بودن خودروه��اي داخلي و كيفي��ت پايين آن به 
راه افتاده،دوره اين گزارش هاي سفارش��ي به پايان 
رسيده و توليد خودروي استاندارد و باكيفيت با قيمت 
مناسب به مطالبه مردمي تبديل شده و نمايندگان در 

خانه ملت نيز مسئوليت پيگيري آن را دارند. 
  دپوي هزاران كوئيك در شهريار

در ميان اخبار متعددي كه اين روزها حول و حوش 
صنعت خودرو منتشر مي شود،از گروه خودروسازي 
س��ايپا خبر رس��يد كه يك��ي از پاركينگ هاي اين 
شركت با مساحت ۲۷ هكتار كه در نزديكي شهريار 
قرار دارد. به طور متوسط حدود ۴ تا ۵هزار كوئيك 
در اين پاركينگ دپو شده است. اين اتفاق در ادامه 
جنجال هاي دو هفته اخير درباره خودروهاي متوقف 
شده در پاركينگ هاي خودروسازان است كه به گفته 
دستگاه قضا تخلفاتي از س��وي خودروسازان اتفاق 
افتاده است. س��ايپا و ايران خودرو مي گويند تحريم 
مانع واردات قطعات الزم شده است، اما خودروهاي 
ناقص اين پاركينگ، معطل قطعات داخلي  هستند. 
مثاًل چراغ يا زاپاس ندارند!البته س��ازمان بازرس��ي 
دليل ديگري را ب��راي دپوي خودروس��ازان اعالم 
كرده و گفته اس��ت آنها خودروها را به بهانه كمبود 
قطعه دپو مي كنند تا وقتي قيمت ب��اال رفت، آن را 

به بازار بفرستند. 
با نزديك شدن به پايان مهلتي كه سازمان استاندارد 
ب��ه خودروس��ازان داده )3۰ دي م��اه( ت��ا كيفيت 
خودروهاي توليدي ش��ان را ارتقا دهند و با توجه به 
حساس��يت و اصرار مجلس براي آزاد سازي واردات 
خودرو در جريان تصويب اليحه بودجه سال آينده در 
بهمن و اسفند، ماه هاي باقيمانده امسال پرتنش ترين 
زمان براي دو غول خودروسازي خواهد بود كه سال ها 
در كمال آرامش و آسايش بدون نظارت دستگاه هاي 

مربوطه به توليد مشغول بوده اند. 
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موافقت كميسيون تلفيق با واردات ۵۰ هزار خودرو
 واردات توسط بخش خصوصی انجام می گيرد و ميزان تعرفه وارداتی برعهده دولت قرار داده شده 

و ۶۰هزار ميليارد تومان از اين محل صرف توسعه حمل و نقل ريلی و توسعه راه ها خواهد شد

 توليدكنندگان لوازم خانگي 
از درج قيمت روی كاالها طفره می روند

در ميان نامه نگاري هايي كه براي درج نشدن قيمت توليدكننده 
روي لوازم خانگي صورت گرفته است، انجمن صنايع لوازم خانگي 

طي ماه جاري نيز در نامه اي به وزير صنعت خواستار افزايش 
قيمت لوازم خانگي شد

در حال�ي ك�ه ق�رار ب�ود درج قيم�ت توليدكنن�ده از چه�ارم 
دي م�اه روي لوازم خانگ�ي اجب�اري ش�ود ام�ا توليدكنن�دگان 
از اج�راي اي�ن مصوب�ه طف�ره رفتن�د و همچن�ان در پ�ي 
نامه ن�گاري ب�ا وزارت صنع�ت ب�راي اجرايي نش�دن آن هس�تند. 
همه واحدهاي توليدي و واردكننده انواع پودر لباسشويي، دستمال كاغذي، 
پوشك بچه، يخچال فريزر، تلويزيون و ماشين لباسشويي از چهارم دي ماه 
بايد نسبت به درج قيمت توليدكننده و واردكننده كه در برگيرنده مجموع 
هزينه ها و سود قانوني واحدهاي توليدي يا وارداتي با لحاظ ماليات بر ارزش 
افزوده است، اقدام مي كردند. اين در حالي است كه توليدكنندگان به جاي 
اجراي اين مصوبه به دنبال نامه نگاری و رايزني با بخش هاي مختلف وزارت 
صنعت هستند تا از اجراي آن جلوگيري كنند. انجمن صنايع لوازم خانگي 
حدود ۲۰ روز پيش در نامه اي به وزير صنعت، مخالفت خود را با اجراي طرح 
درج قيمت توليدكننده روي لوازم خانگي اع��الم كردند. در اين نامه  كه با 
عنوان »مشكالت دستورالعمل مديريت بازار كاالهاي واسطه اي و نهايي« به 
وزير صنعت، معدن و تجارت نوشته شد، اعالم شد كه تاريخ صدور بخشنامه 
و زمان اجراي آن هيچ فرصت معقول و مناسبي براي فراهم ساختن امكانات 
الزم براي اجرا در نظر نگرفته است، همچنين در مراحل تدوين دستورالعمل 
از انجمن ها و اتحاديه هاي مرتبط با صنعت لوازم خانگي نظرخواهي نشده 
است. البته در اين نامه تأكيد شده است كه انجمن ها و اتحاديه لوازم خانگي 
با اهداف طرح كه شفاف س��ازي قيمت و رعايت حقوق مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان است، كامالً موافق هستند، اما وجود برخي اشكاالت مانعی 
جدي بر سر راه تحقق اهداف تعيين شده ايجاد مي كنند كه رفع آنها موجب 
جامعيت و موفقيت طرح مي شود و در غير اين صورت چهار مشكل عمده 
شامل اجرايي نش��دن طرح، ترويج و كمك به قاچاق كاال، كاهش توليد ، 
ايجاد چالش و درگيري بين مصرف كننده ، فروش��نده و توليد كننده را به 

همراه خواهد داشت. 
  نامه نگاري دوباره توليدكنندگان با وزارت صمت

پس از آنكه نامه انجمن صنايع لوازم خانگي به وزير صمت نتيجه اي مبني بر 
رفع الزام توليدكنندگان به درج قيمت نداشت، اخيراً اين انجمن در نامه اي 
ديگر كه اين بار به قائم مقام وزير صنعت در امور بازرگاني نوشته شده است، 
پيشنهاد جايگزيني را براي دستورالعمل وزارت صنعت مطرح كرده است. 

وی اعالم كرد  طي هماهنگي اين انجمن با توليدكنندگان و واحدهاي تحت 
پوشش در رابطه با ارائه فهرست قيمت سه ستونه محصوالت توليدي نسبت 
به الصاق قيمت هاي يادش��ده در مراكز عرضه مستقيم و نمايندگي هاي 
مجاز فروش محصوالت )با نظارت واحدهاي توليدي( و ساير مراكز فروش 
و عرضه صنفي محصوالت لوازم خانگي )با نظارت اتحاديه توليدكنندگان 
و فروشندگان( به منظور اطالع رس��اني و در معرض ديد خريداران اقدام 

كنند. 
  نامه نگاري براي افزايش قيمت ها

در ميان نامه نگاري هايي كه براي درج نشدن قيمت توليدكننده روي لوازم 
خانگي صورت گرفته است، انجمن صنايع لوازم خانگي طي ماه جاري نيز در 
نامه اي به وزير صنعت خواستار افزايش قيمت لوازم خانگي شد. اين در حالي 
است كه چندماه پيش و با صدور دستور ادامه ممنوعيت واردات لوازم خانگي 
از سوي رئيس جمهور، تعدادي از شركت هاي بزرگ لوازم خانگي اقدام به 
افزايش قيمت توليداتشان كردند كه با تذكر مسئوالن دولتي روبه رو شد و 
نرخ ها به حالت قبل برگشت. اما در نامه صنايع لوازم خانگي به وزير صنعت 
عنوان شده بود كه با توجه به الزام نصب قيمت ها روي كاالها، بايد افزايش 
قيمتي نيز روي محصوالتشان اعمال شود، در غير اين صورت توليد برايشان 
به صرفه نخواهد بود. در اين نامه آمده بود كه نرخ جاري تورم عمومي ۴۰ 
درصد و تورم بخش توليد ۷8 درصد و افزايش قيمت نهاده هاي توليد رقم 
قابل توجهي است. با توجه به اين موضوع نيازمند يك سياستگذاري جامع 

و اجتناب ناپذير در تعديل منطقي قيمت ها هستيم. 
  قيمت ها افزايش يافت

در نهايت، هرچند از وزارت صنعت خبري مبني بر موافقت وزير با درخواست 
افزايش قيمت لوازم خانگي بيرون نيام��د اما توليدكنندگان لوازم خانگي، 
قيمت محصوالت خود را 8 تا ۱۲ درصد افزايش دادند. اين در حالي است 
كه بازار با ركود مواجه ش��ده و در عين حال، ن��رخ ارز نيز روندي نزولي در 

پيش گرفته است. 
  روايت مركز آمار از 9 دليل بي ميلي خريداران به لوازم خانگي 

ايراني
به گزارش نبض صنعت، با وجود همه رايزني هاي انجمن صنايع لوازم خانگي 
براي درج نشدن قيمت توليدكننده و همچنين افزايش قيمت لوازم خانگي، 
مركز آمار ايران طي يك گزارش آماري از پايين بودن رغبت مشتريان به 
خريد لوازم خانگي داخلي خبر داد. طبق اين گزارش، مشتريان ايراني به 
۹ دليل نس��بت به لوازم خانگي توليد داخل بي   ميل هستند كه مهم ترين 
آنها كيفيت كمتر نسبت به نمونه هاي خارجي است. اين گزارش همچنين 
فناوري و نوآوري را دو مزيت محصوالت خارجي نسبت به توليدات داخلي 
صنعت لوازم خانگي ايران اعالم كرده است و البته مشاركت كنندگان در تهيه 
اين گزارش نيز سه دليل عمده انتخاب محصوالت خارجي از سوي مشتريان 
ايراني لوازم خانگي را دوام بيشتر به دليل قطعات بهتر و استفاده خالقانه از 

طراحي در كنار فناوري بهتر و پيشرفته   تر عنوان كرده   اند. 
اين طرح نشان مي دهد كم رغبتي مشتريان به لوازم خانگي توليد داخلي 
داليل متعددي دارد كه مهم ترين آنها قابل اعتماد نبودن، نبود كيفيت در 
مقابل رقباي خارجي، قيمت نامناسب و فرهنگ حاكم بر رفتار مشتريان 

است. 
همچنين فروشندگان اعالم كرد ند مسائلي از قبيل مصرف كمتر انرژي، 
حمايت كشورهاي خارجي از صنعت لوازم خانگي در كنار اهميت   دادن به 
بازارهاي خارجي از سوي توليدكنندگان خارجي از مهم ترين داليلي است 

كه به اقبال بيشتر به توليدات خارجي در ايران منجر شده است. 
به عقيده فروشندگان لوازم خانگي از بين هفت  دليل مختلف براي عرضه 
لوازم خانگي، تقاضا از جانب مشتريان مهم ترين دليل است، ضمن اينكه 
شرايط فروش آسان تر، سود بيشتر و كيفيت بهتر كاال آنها را ترغيب به عرضه 

اين محصوالت در فروشگاه هاي خود مي كند. 
در هر حال، با وجود ممنوعيت واردات لوازم خانگي و ايجاد بازاري انحصاري 
براي توليدكنندگان داخلي، به نظر مي رسد دولت بايد جديت بيشتري در 
نظارت بر عملكرد كارخانه هاي داخلي داشته باشد تا به وظيفه مهم خود در 

قبال حمايت از مصرف كننده نيز عمل كند. 
آنچه فعاًل ادامه دارد سردرگمي مشتريان، افزايش قيمت ها و قدرت خريد 
پايين در بازاري اس��ت كه به دليل خوكفا ش��دن، واردات��ي به آن صورت 

نمي گيرد. 

تورم در انگليس ركورد 3۰ ساله را شكست
آماره�اي رس�مي حاكي از آن اس�ت كه ن�رخ ت�ورم انگليس در 
م�اه دس�امبر ب�ه باالترين مي�زان ۳۰ س�ال گذش�ته رس�يده، 
ب�ا اي�ن ح�ال دول�ت جانس�ون مي خواهد قيم�ت س�بد انرژي 
خانواره�اي انگليس�ي را از ماه آوري�ل ۵۰ درص�د افزايش دهد. 
به گزارش فارس به نقل از رويترز، آمارهاي رسمي كه روزگذشته منتشر شد، 
نشان مي دهد كه نرخ تورم يا شاخص قيمت مصرف كننده ماه دسامبر در 
انگليس به باالترين ميزان در 3۰ سال گذشته رسيد. اين مسئله احتماالً بانك 
مركزي انگليس را براي افزايش نرخ بهره در ماه آينده تحت فشار قرار خواهد 
داد.  ش��اخص تورم انگليس هم اكنون به باالترين ميزان از ماه مارس سال 
۱۹۹۲ تاكنون رسيده كه قيمت بسياري از كاالها و خدمات در اين كشور 
باال رفته و بيشترين افزايش قيمت ها هم مربوط به موادغذايي و نوشيدني 
بوده است. در قدم بعد نيز قيمت غذاهاي رستوران ها و خدمات هتل در كنار 
لوازم خانه نيز افزايش قابل توجهي داشته است.  بانك مركزي انگليس در 
واقع نخستين بانك مركزي يكي از اقتصادهاي بزرگ جهان بود كه نرخ بهره 
را نخستين بار پس از همه گيري ويروس كرونا در ماه گذشته باال برد.  نرخ 
تورم انگليس در ماه نوامبر در باالترين ميزان ۱۰سال گذشته قرار داشت. 
در واقع هم اكنون باالرفتن قيمت ها به يكي از چالش هاي سياسي بوريس 
جانسون نخست وزير اين كشور و كابينه اش تبديل شده است.  احزاب مخالف 
و س��ازمان هاي فعال مدني از دولت جانسون خواسته اند تا جلوي افزايش 

۵۰درصدي قيمت برق كه قرار است از ماه آوريل اجرايي شود، را بگيرد. 

 احياي كارخانه هاي تعطيل شده 
در دستور كار دولت

احي�اي كارخانه ه�اي تعطي�ل ش�ده و راه ان�دازي خط ه�اي 
تولي�د ب�ه ط�ور ج�دي در دس�توركار وزارت ق�رار دارد. 
به گزارش ايرنا از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، »حجت اهلل عبدالملكي« 
در بازديد از شركت كارخانجات توليدي تهران گفت: شرايط كارخانه هاي 
تعطيل شده بررسي مي شود و با برنامه مشخص و دقيق، دوباره آنها را به 

چرخه توليد كشور باز مي گردانيم. 
وي، با اشاره بر تأكيدات رهبري درخصوص تسريع جهش توليد در كشور 
تصريح كرد: دولت سيزدهم با عزم جدي پيگير احياي صنايع توليدي در 
سراسر كشور است. گفتني است كارخانجات »توليدي تهران« )سهامي 
عام(، از قديمي ترين برندهاي صنعتي كشور، در سال ۱336 به ثبت رسيده 
و با ظرفيت ۱۷ هزار و ۲۰۰ تن در ۱۲واحد توليدي در سال ۱33۹ آغاز به 
كار كرد. اين شركت در اوايل دهه ۷۰ با يك هزار و ۵۰۰ نفر نيرو به توليد انواع 
پتو، منسوجات، فوم و ابر، ژرسنج )چرم مصنوعي(، مالمين، سفره و كف پوش 
و ديگر محصوالت با پايه PVC مشغول بوده و همچنين در اوايل دهه 8۰ با 
واردكردن دستگاه توليد چرم مصنوعي از ايتاليا براي اولين بار در ايران، توليد 

چرم مصنوعي را نيز به توليدات خود افزود. 
از اوايل دهه ۹۰ ضعف ساختار مديريتي، روزآمد نشدن واحدها، نبود صرفه 
اقتصادي و فقدان توان رقابت با صنايع كوچك تر از نظر قيمت، به تدريج به 
توقف فعاليت واحدهاي توليد فوم و ابر، نساجي، پتوبافي و مالمين سازي منجر 
شد. حضور نيروي كار مازاد در كنار سوءمديريت ها و تخلفات و تباني هاي 
مديران وقت كارخانه، به تدريج به كاهش س��وددهي و در نهايت، زيان ده 
شدن كارخانه از سال ۱3۹۲ منتهي شد و در ادامه با افزايش زيان انباشته )به 
ميزان 6۰ ميليارد تومان(، مجمع شركت در سال ۱3۹۴ تصميم به تعطيلي 
كل كارخانجات و بازخريد نيروها گرفت. در اين مراسم، معاونان و مشاوران 
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، مديران عامل سازمان ها و صندوق هاي 

تابعه حضور داشتند. 

  گزارش یک

  مالیات

  مسکن

شهردارى رشت از رديف كد اعتباري پيش بيني شده در بودجه مصوب سال 1400-1401در نظر دارد مناقصه عمومى 
يك مرحله اى واگذارى عمليات حفظ و نگهدارى فضاى سبز مناطق پنجگانه را از طريق سامانه تداركات الكترونيكى 
دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكت ها 
از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت به آدرس IR.SETADIRAN.WWW  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
داراى گواهي نامه صالحيت از اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعى در زمينه نگهدارى فضاى سبز يا سازمان مديريت برنامه ريزى در رشته 
كشاورزى  يا داراى رتبه از سازمان نظام مهندسى كشاورزى و منابع طبيعى با داشتن اساسنامه مرتبط با موضوع مناقصه در صورت عدم 

عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. 
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 1400/10/30 مى باشد.

مهلت دريافت اسناد مناقصه از سايت: 1400/10/30  لغايت1400/11/05 از ساعت 7:30 صبح الى 14:30
مهلت ارسال پيشنهاد: 1400/11/06 لغايت 1400/11/16 تا ساعت 14:30

ــنبه مورخ 1400/11/17 در دفتر كار مدير مالى شهردارى به نشانى رشت ميدان گيل  تاريخ بازگشايى: راس ساعت 10 صبح روز يكش
ساختمان مركزى شهردارى رشت قرائت مى شود. حضور شركت كنندگان در جلسه مزبور بالمانع است.

مبلغ تضمين شركت در مناقصه به ريال برآورد به ريالنام منطقه

119,832,046,0035,991,602,300منطقه يك
100,545,997,4985,027,299,847منطقه دو
129,196,515,9856,459,825,799منطقه سه

124,475,951,0166,223,797,550منطقه چهار
60,231,186,0973,011,559,034منطقه پنج

* مبلغ سپرده شركت در مناقصه مي بايست براساس جدول فوق به صورت ضمانتنامه بانكى (مدت اعتبار سه ماه) يا به صورت وجه نقد به 
حساب شماره 64021122122535  به نام حساب تمركز وجوه سپرده خزانه دارى شهردارى بانك مهر شعبه طالقانى واريز و ارائه گردد. 
شركت كنندگان مي بايست سپرده شركت در مناقصه را ضمن بارگذارى در سامانه ستاد در پاكت الف قرار داده و در موعد مقرر به دبيرخانه 
شهردارى رشت به نشانى فوق الذكر تحويل نمايند. الزم به ذكر است كه ارائه پول يا چك هاى مسافرتى و يا چك تضمين بعنوان سپرده قابل 

قبول نمي باشد. 
مدت قرارداد: به مدت يكسال 

* بعد از بررسى قيمتهاى پيشنهادى واصله با رعايت صرفه و صالح شهردارى و رعايت ضوابط و مقررات مربوطه نسبت به تعيين برندگان 
مناقصه اقدام خواهد شد. 

*شهردارى در رد يك يا تمام پيشنهادها مختار است.
شروط مناقصه : اصل پرينت اعالم توان مالي شركت در دو سال گذشته كه توسط بانك مهر و امضا شده باشد شامل: 

ــتانكار هر سال (تا سقف مبلغ  ــاب بانكي، ج) تاريخ گردش حساب به تفكيك ساليانه، د) جمع گردش بس  الف) نام بانك ب) شماره حس
15/000/000/000ريال ه- ارائه گزارش صورتهاى مالى حسابرسى شده (سال 1399 در صورت عدم وجود سال 1398) به استناد آيين 
ــماره 26510/ت 39039ك مورخ 1388/2/9. (به غير از منطقه  نامه راهكارهاى افزايش ضمانت اجرايى و تقويت حسابرسى مصوبه  ش

پنج)
*پيمانكاران مى بايست توان مالى پرداخت حداقل 2 ماه حقوق كارگران خود را داشته باشند.

* هزينه درج آگهى به عهده برندگان مناقصه مي باشد.
* ساير شرايط و اطالعات در اسناد مناقصه مندرج مي باشد.

* بديهى است شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط شهردارى رشت مي باشد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاى الف: آدرس رشت – ميدان 

گيل ساختمان مركزى شهردارى رشت تلفن : 33616325 -33332353
سيد اميرحسين علوى شهردار رشت

آگهى مناقصه عمومى (يك مرحله اى)
در حالي كه قانون ماليات هاي خانه خالي از زمان 
تصويب در آذر سال گذشته تاكنون در پيچ و تاب 
اجرا قرار داشت و وزارت راه و شهرسازي براساس 
آخرين رايزني ها بايد تا اواخر اين ماه ليست نهايي 
اطالعات خانه هاي خالي را در اختيار س�ازمان 
مالياتي ق�رار مي داد، تازه ترين اعالم س�ازمان 
امور مالياتي حاكي از آن اس�ت كه ليست مورد 
نظر منتشر و تمامي مالكان واحدهاي مسكوني 
مي توانند جهت مش�اهده وضعيت مشموليت 
واحد ي�ا واحدهاي مس�كوني خ�ود و اطالع از 
ميزان ماليات متعلقه و پرداخت آن اقدام كنند. 
به گزارش ايسنا، براس��اس قانون ماليات خانه هاي 
خالي مصوب آذر سال گذشته، اگر واحد مسكوني 
در ش��هرهاي باالي ۱۰۰ هزار نفر بيش از ۱۲۰روز 
خالي از سكنه باشد، مشمول ماليات مي شود و به 
ازاي هر ماه بيش از زمان مذكور، ماهانه مش��مول 
مالياتي ب��ر مبناي ماليات بردرآمد اجاره به ش��رح 
ضرايب سال اول معادل شش برابر ماليات متعلقه، 
سال دوم معادل ۱۲برابر ماليات متعلقه و سال سوم 

به بعد معادل ۱8برابر ماليات متعلقه خواهد شد. 
در اين بين، وظيفه شناس��ايي خانه ه��اي خالي را 
برعهده وزارت راه و شهرس��ازي از طريق س��امانه 

امالك و اسكان گذاشته شده است. 
در اين زمينه، وزارت راه و شهرسازي اعالم مي كند 
يك ميليون و 3۰۰ هزار واحد مس��كوني خالي را 

شناس��ايي و به س��ازمان امور مالياتي ارسال كرده 
است، اما اين سازمان اعالم كرد فقط اطالعات حدود 
۱۲هزار واحد مسكوني خالي را دريافت كرده و عمده 
اطالعات به دليل نقص اطالعات الزم مالياتي قابل 

اتكا براي اخذ ماليات نيستند. 
در نهايت، قرار شد وزارت راه و شهرسازي تا پايان دي 
ماه به راستي آزمايي اطالعات خانه هاي خالي بپردازد 
و ليست نهايي را به سازمان امور مالياتي اعالم كند كه 
اطالعيه سازمان مالياتي حاكي از آن است نخستين 

ليست اين خانه ها منتشر شده است. 
در اطالعيه س��ازمان ام��ور مالياتي آمده اس��ت: 
براساس اطالعات دريافتي از وزارت راه و شهرسازي 
)سامانه ملي امالك و اسكان كشور موضوع تبصره 
۷ ماده ۱6۹ مك��رر قانون ماليات هاي مس��تقيم( 
نس��بت به محاس��به ماليات واحدهاي مسكوني 
خالي موضوع م��اده ۵۴ مكرر قان��ون ماليات هاي 
مس��تقيم مصوب ۱3۹۴/۴/3۱ اقدام كرده و نتايج 
 حاصل از آن در درگاه الكترونيكي سازمان منتشر 

كرده است. 
تمامی مالكان واحدهاي مسكوني مي  توانند جهت 
مش��اهده وضعيت مش��موليت واحد يا واحدهاي 
مس��كوني خود و اطالع از ميزان ماليات متعلقه و 
پرداخت آن ب��ه درگاه ملي خدم��ات الكترونيك 
 MY. TAX. سازمان امور مالياتي كشور به نشاني

GOV. IR مراجعه كنند. 

در يك ماه گذشته قرارداد تسهيالت ۳ هزارو 448 
واحد مسكوني نهضت ملي با بانك مسكن منعقد 
و فرآيند ساخت اين خانه ها شروع شده است. 
به گزارش فارس، براس��اس اطالعات مستند از 
خالصه وضعيت پروژه هاي س��اخت مسكن در 
قالب طرح اق��دام ملي و نهضت ملي مس��كن تا 
تاريخ ۲۵ دي ۱۴۰۰، قرارداد تس��هيالت براي 
۲۹ه��زارو 3۱۹ پ��روژه منعق��د و س��اخت اين 
واحدهاي مسكوني آغاز شده است. اين در حالي 
اس��ت كه يك ماه پيش در تاريخ ۲۰ آذر۱۴۰۰، 
تعداد ۲۵هزارو 8۷۱ قرارداد تس��هيالت منعقد 
ش��ده بود. بر اين اس��اس طي يك ماه گذش��ته 
قرارداد تسهيالت 3 هزارو ۴۴8 واحد مسكوني 
در قالب نهضت ملي مسكن منعقد شده و فرآيند 

ساخت اين خانه هاي آغاز شده است. 
از مجم��وع قراردادهاي منعقد ش��ده ت��ا تاريخ 
۲۵دي ۱۴۰۰، فرآيند ساخت ۴ هزار و۲66 واحد 
مسكوني توس��ط اداره كل راه و شهرسازي آغاز 
شده است، همچنين كلنگ ۴هزار و36۹ واحد 
مسكوني نيز از سوی ش��ركت عمران شهرهاي 

جديد به زمين خورده و ۱۴ ه��زار و۵۱۰ واحد 
مس��كوني توسط بنياد مس��كن انقالب اسالمي 

ساخته مي شود. 
عالوه بر اين، روند س��اخت ۵ ه��زار و ۹۷۴ واحد 
مس��كوني ديگر نيز در س��تاد اجرايي فرمان امام 
پيگيري شده و ۲۰۰ واحد مسكوني ديگر نيز توسط 
سازمان همياري هاي ش��هرداري تهران پيگيري 

مي شود. 
براس��اس آمار وضعيت مبالغ پرداختي به حساب 
س��ازنده از محل آورده متقاضي به 6 ه��زار و ۷۴ 
ميليارد تومان مي رسد، در حالي كه بانك مسكن تا 
اين تاريخ 86۴ميليارد تومان به حساب سازندگان 
پرداخت كرده است. در اين راستا ميزان پرداخت 
بانك مسكن از محل آورده مردم هفت برابر پرداختي 

بانك از منابع خود در قالب تسهيالت است. 
اين در حالي است كه يك ماه پيش ميزان پرداختي 
به سازندگان از محل آورده مردمي معادل ۵ هزار 
۱۹6 ميليارد تومان بوده و همچنين بانك مسكن 
۵8۹ميليارد تومان از سهم الشركه خود را به حساب 

سازندگان پرداخت كرده بود. 

فهرست خانه هاي خالي مشمول مالیات منتشر شد

 آغاز ساخت 3هزار و 448 مسکن نهضت ملی 
در یک ماه گذشته

نوبت دوم


