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چرا حريف رقباي صادراتي پوشاك 

نمي شويم؟
توليدكنندگان تركي�ه و چين با تعرفه صفر به روس�يه پوش�اك 
صادر مي كنند، مش�وق هاي 8 ت�ا 2۰ درصدي دارن�د، مي توانند 
ال س�ي ب�از كنن�د و مش�كالت و هزينه ه�اي توليدكنن�دگان 
ايران�ي ب�راي انتق�ال پ�ول در سيس�تم بانك�ي را ه�م ندارند، 
در حال�ي ك�ه در ايران هي�چ ي�ك از اين ش�رايط وجود ن�دارد. 
به گزارش نبض صنعت، عضو هيئت مدي��ره اتحاديه توليدكنندگان و 
فروشندگان پوش��اك با بيان اينكه توليدكنندگان رقيب در تركيه و 
چين با ش��رايط خيلي بهتري توان صادرات دارند، گفت: دولت به ما 
مي گويد چرا به روسيه پوشاك صادر نمي كنيد؟ در حالي كه بايد به اين 
نكته توجه ش��ود كه در حوزه صادرات بازارهايي وجود دارد كه روابط 
ديپلماتيك آنها با ايران مناسب است، اما شرايط صادرات در كشور ما 

پيچيده است. 
وي با بي��ان اينكه توليدكنن��دگان رقيب در تركيه و چين با ش��رايط 
خيلي بهتري توان صادرات دارند، تصريح كرد: توليدكنندگان تركيه 
و چين با تعرفه صفر به روسيه پوشاك صادر مي كنند، مشوق هاي 8 تا 
۲۰ درصدي دارند، مي توانند ال سي باز كنند و مشكالت و هزينه هاي 
توليدكنندگان ايراني براي انتقال پول در سيستم بانكي را هم ندارند. به 
گفته عضو هيئت مديره اتحاديه پوشاك، توليدكنندگان ايراني بايد با 
تعرفه ۱۰ تا ۲۰ درصدي پوشاك صادر كنند، مشوق صادراتي و ال سي 
ندارند، براي انتقال پول بايد بيش از ۱۰ درصد هزينه پرداخت كنند و با 

چندين نرخ ارز متفاوت مواجه هستند. 
به گفته وي، ارزش صادرات پوشاك از ايران ساالنه ۱۳۰ تا ۱۴۰ ميليون 
دالر است، البته سال گذشته به دليل روي كار آمدن طالبان بخشي از 
صادرات كه به افغانستان انجام مي شد هم كاهش پيدا كرد. عضو هيئت 
مديره اتحاديه پوشاك افزود: اينكه بازرگانان از كشورهاي ديگر در ايران 
حضور پيدا كنند و خودشان كاال بخرند، صادرات محسوب نمي شود. 
صادرات بايد سطح توليد را باال ببرد، دانش فني وارد كند و منابع ارزي 

به كشور منتقل كند. 
........................................................................................................................

 عملكرد نامناسب دستگاه ها 
در استفاده حداكثري از توان داخل

تولي�د  رون�ق  و  وي�ژه جه�ش  كميس�يون  رئي�س  ناي�ب 
از  اس�تفاده  حداكث�ر  قان�ون  اج�راي  نح�وه  بررس�ي  از 
داد.  خب�ر  كميس�يون  اي�ن  در  كش�ور  تولي�دي  ت�وان 
به گ��زارش نبض صنعت، غالمرضا نوري قزلجه در تش��ريح نشس��ت 
كميس��يون  ويژه جهش و رونق توليد و نظارت بر اجراي سياست هاي 
اصل۴۴ قانون اساسي گفت: نحوه اجراي قانون استفاده حداكثري از 
توان توليد داخلي و حمايت از كاالي ايراني نخستين دستور كار جلسه 

كميسيون ويژه بود. 
وي افزود: متأسفانه بر اس��اس گزارش هاي ارائه ش��ده از سوي مركز 
پژوهش هاي مجلس و ديوان محاسبات، عملكرد دستگاه ها در اجراي 
اين قانون مناسب نبوده كه مقرر شد دستگاه ها ظرف دو هفته گزارش 
جامعي از نحوه اجراي قانون استفاده حداكثري از توان توليد داخلي و 

علل اجرايي نشدن اين قانون ارائه كنند. 
........................................................................................................................

 جايگزين خودرو هاي غيراستاندارد
اعالم شد 

توليد خودرو هاي تيبا، سمند و ساينا از ابتداي مرداد متوقف مي شود 
و به جاي آن خودرو هاي شاهينCVT، آريا، راناAMT ، هايما 8S و 
آريسان2 كه ضرايب كيفي باالتري دارند، جايگزين خواهند شد. 
به گزارش تسنيم، س��خنگوي وزارت صمت گفت: گزارش هاي مالي 
ش��ركت هاي خودرويي نش��ان مي دهد اين صنعت در خ��رداد ماه با 

۱8درصد رشد، ركورددار بخش توليد در رشد اقتصادي بود. 
اميد قاليباف افزود: همزمان با رشد كمي توليد، با ابتكار وزير صمت و 
با هماهنگي با سازمان ملي استاندارد، توليد خودرو هاي تيبا، سمند و 
ساينا از ابتداي مرداد متوقف مي شود و به جاي آن خودرو هاي شاهين
CVT، آري��ا، راناAMT ، هايما 8S و آريس��ان۲ ك��ه ضرايب كيفي 

باالتري دارند، جايگزين خواهند شد. 
س��خنگوي وزارت صنعت، معدن و تجارت نتايج اقدامات كمي و 
كيفي اين وزارتخانه در صنعت خودرو را قابل مش��اهده دانست و 
گفت: اين صنعت طبق ابالغ هشت ماده اي رياست محترم جمهور 
در حال گذار پلت فرمي از شكل سنتي به مدرن است و طبق سند 
تحول خودرو مس��ير كيفي سازي در س��ال آينده شتاب بيشتري 

خواهد گرفت. 
وي در مورد تعهدات خودروس��ازان براي س��ه خودروي��ي كه توليد 
نمي ش��وند، افزود: جمع اين تعهدات كمتر از 5۰هزار دستگاه است و 

طبق هماهنگي با سازمان استاندارد شماره گذاري خواهند شد. 
قاليباف با اش��اره به خروج ۱5طرح خودرويي از شمول قرعه كشي در 
مرحله اول تخصيص يكپارچه اظهار داشت: در مرحله دوم تخصيص 
يكپارچه )كه در حال انجام اس��ت( با افزايش رش��د توليد، 5۰ درصد 
طرح هاي فروش خارج از قرعه كش��ي عرضه خواهد شد و اين روند تا 

حذف كامل قرعه كشي ادامه خواهد يافت. 
س��خنگوي وزارت صمت در ادامه گفت: هدف گذاري امس��ال، ايجاد 
جريان پايدار توليد و ساماندهي عرضه و مديريت التهاب بازار خودرو 
است و رصد قيمت ها در بازار نشان مي دهد شاهد كاهش قيمت خودرو 
در بازار هستيم. در ماه آينده خبر هاي خوبي از صنعت خودرو به اطالع 

مردم خواهد رسيد.

اش�خاص حقيقي و حقوقي كه به ش�يوه هاي 
ساده يا پيچيده )حسابداري و حقوقي( از زير 
بار پرداخت ماليات شانه خالي مي كنند، بايد از 
ميليون ها كارگري كه ب�ه رغم دريافت حقوق 
غيرمكفي اما ماليات خود را پرداخت مي كنند، 
خجالت بكشند، با اين حال باز مي بينيم كه گويا 
فرار مالياتي به شيوه هاي حقوقي- حسابداري 
به يك تجارت در كش�ور تبديل ش�ده است، 
در همي�ن راس�تا رئي�س كل س�ازمان ام�ور 
مالياتي كش�ور با اعالم شناسايي سه شركت 
فوالدي كه اقدام به فرار مالياتي گس�ترده اي 
كرده بودند، از مطالبه اص�ل و جرايم مالياتي 
مع�وق 3هزارو25۷ ميليارد ريال�ي خبر داد. 
اقتص��اد اي��ران ب��ا همين تولي��د ناخال��ص 5تا 
7هزارهزار ميلي��ارد تومان، آنق��در ظرفيت براي 
پرداخت ماليات دارد كه نگراني از تأمين بودجه 
عمومي از مس��يرهاي غيرتورمي براي سال هاي 
آت��ي و همچنين جداي��ي بودجه ريال��ي و ارزي 
نداشته باش��يم، منتهاي مراتب بايد فرار مالياتي 
از پايين ترين سطح مثل فروش��نده هاي خرد تا 
باالترين سطح همانند فروش��ندگان عمده كاال 

كنار گذاشته شود. 
وقتي شركت هاي بزرگ و توليدكننده كاال براي 
فرار مالياتي ب��ا برخي ش��ركت هاي به اصطالح 
متخصص در امور حل مسائل و مشكالت مالياتي 
و در عمل متخصص در امور فرار مالياتي قرارداد 
انعقاد مي كنند تا اين ش��ركت ها كه گاه راه هاي 
حسابداري و حقوقي فرار مالياتي را به خوبي بلد 
هستند، ماليات حقه دولت را پرداخت نكنند، ديگر 
از يك فروشنده خرد كاال كه با پول نقد كااليش 
را مي فروشد تا درآمدش از طريق پوز قابل رديابي 

نباشد چه انتظاري مي توان داشت. 
حقيقت امر آن اس��ت كه فرار ماليات��ي در ايران 
به يك زرنگي تبديل ش��ده در صورت��ي كه اين 
موضوع اجحاف در حق تمام ملت اس��ت، به ويژه 
اشخاصي كه با عنوان شغلي كارگر و كارمند پيش 
از پرداخت حقوق ش��ان ماليات خود را كسرشده 
مي بينند، از اين رو از آنجا كه مسئوليت گزارش 
حسابرسي با شركت حسابرسي و مسئوليت ديگر 
آن به عه��ده مديرعامل و اعض��اي هيئت مديره 
است، بايد شركت هاي حسابرسي و حتي حسابدار 
شركت و مديريت و اعضاي هيئت مديره شركتي 
كه فرار مالياتي دارد با جرايم سنگين روبه رو شوند 
تا در حوزه اشخاص حقوقي بزرگ ديگر شاهد فرار 

مالياتي نباشيم. 
از س��وي ديگر، وقتي بنگاه هاي بزرگ ديگر فرار 
مالياتي نداشته باشند، كم كم پرداخت كنندگان 
خرد ماليات هم متوجه مي شوند كه بايد ماليات 

حقه خود را به دولت پرداخت كنند. 
   با شركت هاي متخصص در فرار مالياتي 

برخورد شود
در اين ميان بايد توجه داشت كه عده اي قانوندان 
قانون گريز، راه هاي فرار مالياتي را خوب آموخته اند 
و داراي شبكه هايي هستند كه از اين شبكه به نفع 
پرونده هاي خود براي فرار مالياتي ش��ركت هاي 
بزرگ اس��تفاده مي كنند، نهادهاي نظارتي بايد 
بساط گسترده ش��ركت هايي را كه عمليات فرار 
مالياتي را براي اشخاص حقيقي و حقوقي انجام 

مي دهند، برچينند. 
نكته اين اس��ت كه ميزان ف��رار مالياتي در ايران 
چيزي حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰هزار ميليارد تومان در 
سال ارزيابي مي شود كه يك پنجم بودجه عمومي 

به ش��مار مي رود و بي ش��ك اگر اين ميزان فرار 
مالياتي در كنار معافيت هاي مالياتي غيرذي حق 
به بودجه عمومي كشور تزريق شود، ديگر دولت 
در بعد تأمين بودجه از مسير هاي غيرتورمي هيچ 
مش��كلي ندارد، در عين حال به سادگي مي توان 

بودجه ريالي از بودجه ارزي را تأمين كرد. 
   فرار مالياتی با شركت های صوری

در همين رابطه به گزارش سازمان امور مالياتي، 
داوود منظ��ور، رئيس كل س��ازمان امور مالياتي 
كشور با اعالم خبر شناس��ايي نحوه فعاليت سه 
ش��ركت فوالدي كه اقدام به معام��الت صوري 
كالن كرده و مرتكب فرارهاي مالياتي سنگيني 
شده اند، گفت: اين سه شركت اقدام به معامالت 
صوري به طرفيت ش��ركت هاي كاغ��ذي كرده 
بودند كه با توجه به عدم معرفي ذي نفعان اصلي 
شركت هاي صوري از طرف شركت هاي فوالدي 
س��ه گانه، براي اين سه ش��ركت پرونده قضايي 
تشكيل شده و محاسبه ماليات و وصول بدهي هاي 
معوق شركت هاي صوري ياد شده، با توجه به تعهد 
ش��ركت هاي فوالدي در پرداخت بدهي مالياتي 
شركت هاي صوري به اس��تناد ماده ۱8۲ قانون 
ماليات هاي مستقيم، از سه شركت فوالدي فوق 
در حال اجراست و هم اكنون پس از وصول اصل 

ماليات ها، در مرحله وصول جرايم قرار دارد. 
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان كرد: 
اين سه شركت فوالدي در مجموع طي سال هاي 
۹۱ تا ۹7، تعداد 5۹8ركورد از مجموع معامالت 
اقتصادي خود را به مبل��غ 57هزارو7۲۱ ميليارد 
ريال به طرفيت ۲۳۶ش��ركت كاغذي در سامانه 
معامالت فصلي سازمان امور مالياتي كشور درج 
كرده بودند كه پس از رسيدگي در دادسراي جرائم 

اقتصادي تهران و تعهد پرداخت، هم اكنون پس از 
وصول مبلغ ۲۹۶ ميليارد ريال بابت اصل ماليات، 
مانده اصل و جرايم مالياتي بابت معامالت صوري 
به مبلغ ۲هزارو8۶۴ ميليارد ريال و ۶۰۰ ميليارد 
ريال نيز باب��ت جرايم ماليات عملك��رد و ارزش 
افزوده ش��ركت هاي يادش��ده در جريان وصول 

قرار دارد. 
منظور اظهار كرد: اين مهم با حمايت دادس��راي 
عمومي و انقالب تهران در صدور احكام نمايندگي 
و پيگي��ري مؤثر دادس��راي ناحيه ۳۲ )مفاس��د 

اقتصادي( به نتيجه رسيده است. 
وي با بي��ان اينكه مبارزه با ف��رار مالياتي به ويژه 
فرار مالياتي ش��ركت هاي ص��وري از برنامه هاي 
مهم نظام مالياتي است، گفت: با هوشمند شدن 
نظام مالياتي، بخش مهم��ي از فرارهاي مالياتي 
شركت هاي صوري شناسايي و براي آنها پرونده 
قضايي تشكيل شده و اسامي اين شركت ها نيز در 

ليست سياه سازمان قرار گرفته است. 
   48درصد درآمد دولت در بهار 

از ماليات تأمين شد
بايد عنوان داشت در دولت سيزدهم سازمان امور 
مالياتي در طرحي ابتكاري اعالم كرده اس��ت در 
فصل اول سال جاري ۴8درصد درآمدهاي دولت 
از محل ماليات و بقيه از ساير منابع درآمدي تأمين 
شده و براي فرهنگ س��ازي طرح ابتكاري تهيه 
كرده است كه هر ۱۰۰هزار تومان ماليات در چه 

بخش هايي هزينه مي شود. 
كارشناسان اقتصادي معتقدند، اگر مردم به عنوان 
پرداخت كننده ماليات اطالع پيدا كنند كه ماليات 
پرداختي آنها در چه مواردي صرف مي شود، انگيزه 
بيش��تري به مش��اركت در پرداخت ماليات پيدا 
مي كنند. بر اين اس��اس طبق اعالم س��ازمان امور 
مالياتي از هر ۱۰۰هزار توم��ان ماليات پرداختي، 
۲8هزارو۹۰۰ تومان صرف صندوق هاي بازنشستگي 
و پرداخت مستمري و حقوق بازنشستگان كشوري 
مي ش��ود. همچنين ۲۴ه��زارو5۰۰ تومان صرف 
امنيت در اشكال مختلف مي شود كه طبق تعريف 
اقتصاددانان از وظايف مهم دولت ها ايجاد امنيت، 
ايجاد عدال��ت و ايجاد زيرس��اخت ها و مواردي كه 
بخش خصوصي انگيزه اي ب��راي ورود به آن ندارد، 

برشمرده شده است. 
همچني��ن از مبل��غ ۱۰۰هزارتوم��ان درآم��د 
ماليات��ي، 5۰۰توم��ان ص��رف هزينه ه��اي 
صداوس��يما، ۱۶هزارو۶۰۰ تومان صرف حقوق 
كارمندان دس��تگاه هاي ملي و اجرايي و ادارات، 
7هزارو8۰۰توم��ان صرف هزينه دس��تگاه هاي 
مل��ي، هزارو۱۰۰توم��ان صرف پرداخت س��هم 
دولت از بازنشس��تگي كارمن��دان و ۴هزارتومان 
به بنياد شهيد و خانواده شهدا اختصاص مي يابد. 
همچني��ن ۲هزارو۹۰۰تومان ص��رف پرداخت 
حق��وق اس��تان ها، ۱۲ه��زارو۶۰۰ تومان صرف 
آموزش و پرورش در استان ها و وزارت آموزش و 
پرورش و هزارو۱۰۰تومان نيز صرف ساير هزينه ها 
مي ش��ود. بنابراين پرداخت كنندگان ماليات به 
راحتي مي توانند پي ببرن��د درآمدهايي كه آنها 
به عنوان ماليات به دولت مي پردازند، صرف چه 

مواردي مي شود.

 هادي غالمحسيني 
  گزارش

احياي ۸3۰واحد اقتصادي راكد و نيمه فعال
بيش از 83۰واحد اقتصادي راكد و نيمه فعال در كشور احيا شده است، 
اما واحد هاي بس�ياري وجود دارند كه به علل متعدد از جمله اشباع 
بازار يا منسوخ شدن فناوري، توليد آنها اقتصادي نيست و ناگزير بايد 
زيرساخت هاي توليد آنها در زمينه هاي ديگري به كار گرفته شوند. 
به گزارش روابط عمومي معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم كشور، 
سيداميرحسين مدني، معاون توسعه روس��تايي و مناطق محروم كشور 
در نهضت احياي واحد هاي اقتصادي از برگزاري نخس��تين رويداد ملي 

احياگران واحد هاي اقتصادي و توليدي در مرداد ماه خبر داد. 
وي با اشاره به اينكه بيش از 8۳۰واحد راكد و نيمه فعال در كشور احيا شده 
است، احياي واحد هاي اقتصادي را نزديك ترين راه تحقق هدف توسعه 
اشتغال، افزايش بهره وري و رش��د اقتصادي در كشور دانست، چراكه در 
بس��ياري از اين واحد ها زيرساخت فيزيكي، ماش��ين آالت و حتي منابع 
انساني توانمند موجود اس��ت و با حل مشكالت مديريتي و مالي شركت، 

مي توان اين واحد ها را به چرخه اقتصادي كشور بازگرداند. 
مدني با بيان اينكه واحد هاي بس��ياري وجود دارند ك��ه به علل متعدد از 
جمله اشباع بازار يا منسوخ ش��دن فناوري، توليد آنها اقتصادي نيست و 
ناگزير بايد زيرساخت هاي توليد آنها در زمينه هاي ديگري به كار گرفته 
ش��وند، افزود: در پاس��خ به راهكار دولت در احياي اين واحد ها به نقش 
حياتي احياگران شامل شركت هاي پيشران اقتصادي، شركت هاي مشاوره 
مديريت، شركت هاي دانش بنيان، صندوق هاي سرمايه گذاري خصوصي 
و خطرپذير، شركت هاي سرمايه گذاري، بانك ها و نهاد هاي مالي مي توان 
اشاره كرد و نقش دولت به هم  رساني هوشمند بازيگران اين حوزه و حمايت 
هدفمند از زوج احياگر و احياجو )شركت نيمه فعال و غيرفعال( در قالب 

حمايت هاي مالي و قانوني است. 
........................................................................................................................

 مطالبه توقف كشت محصوالت آب بر 
در مناطق خشك

مردم با تشكيل پويشي توقف كش�ت محصوالت آب بر در منطقه 
كويري فالت مركزي و استفاده از كشت هاي جايگزين نظير كشت 

گلخانه اي را خواستار شدند. 
مخاطبان »فارس من« با ثبت پويشي با عنوان»كشت محصوالت كشاورزي 
آب بر را در فالت مركزي متوقف كنيد« درخواس��ت پيگيري كرده اند. آنها 
اعالم كرده اند: كشت برنج، هندوانه، خربزه و پياز در فالت مركزي و جانمايي 
غلط صنعت در اقليمي كه ظرفيت ندارد، استفاده غلط از منابع آب است، از 
اين رو از مسئوالن تقاضا داريم كشت اين گونه محصوالت آب بر را در منطقه 
كويري فالت مركزي متوقف كنند و از كش��ت هاي جايگزين نظير كشت 
گلخانه اي استفاده شود. طرح الگوي كشت قرار بود در كشور به عنوان راهكار 
جلوگيري از كشت محصوالت آب بر اجرا شود و بر اساس شرايط آب و هوايي 

و ميزان آب منطقه اعالم شود كه كشاورز چه بكارد و چه نكارد. 
۱۰ سال است اين طرح اجرايي نمي شود و همچنان كشاورزان بر اساس برنامه 
خودشان و نه برنامه تدوين شده از دولت كشت و كار خود را انجام مي دهند 
و نتيجه اين شده است كه در برخي مناطق كه مشكل آب دارند، محصوالت 
آب بر كشت مي شود. عدم اجراي الگوي كشت موجب مي شود كشاورزي از 

توليد محصوالت اساسي دور شود و كشت محصوالت صيفي توسعه يابد. 
كشت گلخانه اي هم ديگر راهكار كاهش مصرف آب است، اگرچه اين طرح 
در كشور اجرايي مي شود اما روند آن بايد سرعت بيشتري پيدا كند. فارس با 
رسيدن امضاهاي اين پويش به هزار امضا و باالتر حتماً پيگيري هاي مختلفي 

در اين باره خواهد داشت. 
........................................................................................................................
دير بجنبيم، بازار برق عراق را تصاحب مي كنند

ما با انجام پروژه ه�اي برقي در ع�راق و ص�ادرات خدمات فني و 
مهندس�ي و انرژي مي توانيم درآمد خوبي از اين كش�ور داش�ته 
باشيم، مي توانيم 3۰ تا 4۰ ميليارد دالر پروژه تعريف كنيم و غير از 
صادرات برق، در كارخانجات اين كشور هم حضور داشته باشيم. اين 
در صورتي است كه جدي باشيم و از بازار عراق سهم بگيريم، اما اگر 
دير بجنبيم شركت هاي تركيه، عربستان و امارات وارد مي شوند. 
حميدرضا صالحي، عضو كميسيون انرژي اتاق بازرگاني در گفت وگو با 
پارسينه، درباره برنامه اتصال شبكه برق عراق به عربستان و تأثير آن بر 
كوچك شدن بازار ايران اظهار داشت: كشور عراق مثل هر كشوري به 
دنبال تأمين انرژي خود از چند منبع است تا ضمن اينكه از تك منبعي 
درآيد، بتواند تعادل ايجاد كند و از اين حيث يك سياس��ت درست را 
دنبال مي كند. عراق در نظر دارد به هر كشوري كه امكان دارد اتصال 
برق داشته باشد تا در مواقعي كه ايران در پيك تابستان و قطع اضطراري 
صادرات به اين كشور قرار مي گيرد، منابع ديگري مثل عربستان را هم 
داشته باشد، گرچه ميزان ظرفيت ورود انرژي از ديگر كشورها از جمله 
عربستان به عراق كفايت نمي كند و به ايران نمي رسد و ممكن است چند 

سال طول بكشد، اما اصل قضيه روشن است كه اين اتفاق مي افتد.
وي افزود: مسئوالن كشور و سياس��تمداران بايد در نظر بگيرند كه عراق 
فرصت طاليي و بكر براي انجام پروژه هاي برق است، اين كشور زيرساخت 
الزم را ندارد و كمپاني هاي ما هم ظرفيت خالي دارند كه اس��تفاده از آن 
مي تواند تبديل به درآمد ارزي براي كشور شود و كسري درآمد غيرنفتي 
را جبران كند. ما با انجام پروژه هاي برقي در عراق و صادرات خدمات فني 
و مهندس��ي و انرژي مي توانيم درآمد خوبي از اين كش��ور داشته باشيم، 
مي توانيم ۳۰ تا ۴۰ ميليارد دالر پروژه تعريف كنيم و غير از صادرات برق، در 
كارخانجات اين كشور هم حضور داشته باشيم، غير از بخش سرمايه گذاري 
در بخش توزيع هم حضور داشته باشيم. با توجه به منابع خوبي كه در اين 
كشور داريم، مي توانيم بخشي از شركت هاي توزيع عراق را به مدت هاي 

۲۰ساله تا 5۰ساله كرايه كنيم و درآمد داشته باشيم.

ب�ر اس�اس اع�الم مرك�ز پژوهش ه�اي غ�الت ش�ركت 
بازرگان�ي دولت�ي اي�ران، كيفي�ت ان�واع آرد و ن�ان س�نتي 
كش�ور در به�ار امس�ال در وضعي�ت مطل�وب ق�رار دارد. 
اين در حالي اس�ت ك�ه واقعيت جامع�ه حكايت ديگ�ري دارد 
و مصرف كنن�دگان همچن�ان از بي كيفيت�ي نان گالي�ه دارند. 
در حالي كه كيفيت انواع نان هاي سنتي همچنان پايين و دورريز آن 
افزايش يافته است، مركز پژوهش هاي غالت شركت بازر گاني دولتي 
از نمره قبولي انواع نان هاي سنتي در بهار امسال خبر مي دهد. نتايج 
ارزيابي كارشناس��ي مركز مذكور از كيفيت نان هاي س��نتي شامل 

سنگك، بربري، تافتون و لواش در سه ماهه نخست سال۱۴۰۱ مطلوب 
اعالم شده اس��ت كه بر مبناي آن، كيفيت نان هاي توليدي كشور با 
استاندارد۲۶۲8 منطبق بوده و با قرار گرفتن ميانگين نمره كيفيت در 

محدوده 8۶ تا ۱۰۰ از وضعيت مطلوبي برخوردارند. 
به گزارش ش��ركت بازرگاني دولتي ايران، مركز پژوهش هاي غالت 
اين ش��ركت براي پايش مس��تمر وضعيت كيفيت آرد و نان، ضمن 
نمونه گيري از آرد ها و نان هاي توليدي كش��ور، اين اقالم را بر اساس 
استاندارد۱۰۳ آرد و استاندارد۲۶۲8 انواع نان سنتي، مورد آزمايش 
قرار داده و نتايج آن را در قالب گزارش منتش��ر مي كند كه بر اساس 

اين گزارش، در سه ماه ابتداي سال جاري، كيفيت انواع آرد و نان در 
سراسر كشور منطبق با استاندارد هاي موجود بوده و از وضعيت مطلوب 
برخوردار اس��ت. در اين بررس��ي، نمونه انواع آرد هاي توليدشده در 
كشور بر اساس پراكنش جغرافيايي، مورد آزمايش هاي تخصصي قرار 
گرفته اند و نتايج آزمايش ها كه با توجه به درصد هاي موجود رطوبت، 
خاكستر در ماده خشك، پروتئين، گلوتن مرطوب و ابعاد و اندازه ذرات 
استخراج شده اند، نشان دهنده محدوده مجاز استاندارد ۱۰۳ و دامنه 
۲8 و ۲۹ اس��ت كه بيانگر كيفيت خوب اين محص��ول براي مصرف 

واحد هاي نانوايي سنتي در سراسر كشور است. 

نان هاي سنتي در بهار امسال نمره قبولي گرفتند
    بازار

محمدرضا جعفری  |   باشگاه خبرنگاران

نوبت اول
شـركت نفت و گاز اروندان (مناقصه گزار) 
در نظـر دارد خدمـات موضوع فـوق را از 
طريق شركت هاي واجد صالحيت داخلى 
(پيمانـكار) تأمين نمايد. بدين وسـيله از 
كليه شـركت هايي كه داراي شرايط ذيل 
مي باشند دعوت مي گردد اسناد و مدارك 
خود را بر اساس استعالم ارزيابي كيفي، براي ارزيابي و تعيين صالحيت 

به اين امور ارسال نمايند.
 الف- موضوع مناقصه عبـارت اسـت از: طراحي، تأميـن كاال و تجهيزات، 
نصب و راه اندازي سيسـتم هاي اعالم و اطفاء حريق گازي اتوماتيك 

ساختمان هاي صنعتي و غيرصنعتي شركت نفت و گاز اروندان
  ب- برآورد مالي مناقصه: برآورد مالي مناقصه 128،700،000،000 (يكصد 

و بيست و هشت ميليارد و هفتصد ميليون) ريال مي باشد.
  ج- نوع و ميزان تضمين شركت در مناقصه: از نوع سپرده (واريز وجه نقد) و يا 
ضمانت نامه بانكي به ميزان 6،435،000،000 (شش ميليارد و چهارصد 

و سي و پنج ميليون) ريال مي باشد.
  د- مدت اجراي قرارداد: يك سال 

  ر- شرايط الزامي براي ورود به مرحله ارزيابي كيفي (در صورت عدم دارا بودن 
و يا عدم ارائه هر كدام از موارد ذيل، ارزيابي كيفي آن شـركت انجام 

نخواهد شد.): 
*  گواهينامه صالحيت رتبه 5 و يا باالتر در رشته نفت و گاز از سازمان 

برنامه و بودجه با ظرفيت خالي
* گواهينامه صالحيت ايمني از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

  ز- معيارهاى ارزيابى كيفى: 
1. تجربه و دانش در زمينه مورد نظر، 2. حسن سابقه در كارهاى قبلى، 

3. توان مالى، 4. توان تجهيزاتى، 5. توان فنى و برنامه ريزى
كليه مراحـل برگـزارى فراخـوان ارزيابى كيفـى ازدريافـت و تحويل 
اسـناد اسـتعالم ارزيابى كيفى تا ارسـال دعوتنامه براي سـاير مراحل 
 مناقصه، از درگاه سـامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران درصورت 
عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام درسـايت مذكـور و دريافت گواهى 
امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ  انتشار 
فراخوان در سامانه تاريخ .../.../1401 مى باشد. اطالعات و اسناد مناقصه 
عمومى پس از برگزارى فرآيند ارزيابى كيفى و ارسال دعوتنامه از طريق 

سامانه ستاد به مناقصه گران واجد شرايط ارسال خواهد شد. 
بديهي است انتشـار اين آگهي صرفًا به منظور شناسـايي و ارزيابي 
متقاضيان طبق قانون برگزاري مناقصات بوده و ارسال اسناد و مدارك 
فوق الذكر هيچگونه حقي براي متقاضيان در مقابل اين شركت ايجاد 
نمي كند. ضمناً هزينه درج آگهي بعهده برنده مناقصه است. متقاضيان 
 در صـورت داشـتن هرگونه سـؤالي مي تواننـد با شـماره تلفن هاي

 32125420 -061 و 32121611-061 تماس بگيرند.
 AOGC.ir  : آدرس وب سايت    

آگهي عمومي ارزيابي كيفي مناقصه  گران-  مناقصه دو مرحله اي شماره 1400/574م.م ت
شماره فراخوان: 2001093567000029

روابط عمومي شركت نفت و گاز اروندانشناسه آگهى:1350785

شركت نفت وگازاروندان

نوبت دوم

كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسـناد تا ارائه پيشنهاد 
مناقصه گران و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه الكترونيكى دولت 
(ستاد) به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام 
در سـايت مذكور و دريافت گواهى امضـاى الكترونيكى را جهت 
شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه 

1401/04/26 مى باشد.
 نوع تضمين شركت در مناقصه:  ضمانت نامه بانكى يا واريز وجه 

 مهلـت زمانى دريافـت اسـناد: از سـاعت 08:30 روز يكشـنبه مورخ 
1401/04/26 تا ساعت 13:30 روز پنجشنبه مورخ 1401/04/30

 مهلـت زمانـى ارائـه پيشـنهادها: تـا سـاعت 13:30روز شـنبه مورخ 
1401/05/15 در سامانه ستاد بارگزارى گردد.

 تاريخ بازگشـايي پاكت هـاي ارزيابـى كيفـي: پاكت هـاى ارزيابي كيفي 

مناقصه گران رأس سـاعت 08:30 مورخ 1401/05/18 باز و توسط 
كميته فنى بازرگانى مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.

 محـل و زمان افتتاح پيشـنهادها: از سـاعت 12:30روز سه شـنبه مورخ 
1401/05/18 در محل سـالن جلسـات اداره كل برگزار و در بستر 

سامانه ستادايران بازگشايى مى گردد.
جهت كسب اطالعات بيشـتر متقاضيان مى توانند به پايگاه ملى 
اطالع رسانى مناقصات به نشانى http:\\iets.mporg.ir مراجعه 

و يا با شماره تلفن 7-37780426 025 تماس حاصل فرمايند.
 ارائه پاكت الف به آدرس: قم - انتهاى بلوار عمار ياسر – بلوار تعاون - 

مجتمع ادارات – اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى 
 شماره نمابر: 02537775583 

 مركز تماس سامانه ستادايران جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: 
(شماره پشتيبانى سامانه: 1456)

فراخوان مناقصه يك مرحله اى عمومى همراه با ارزيابى كيفى(فشرده)
اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان قم در نظر دارد نسبت به برگزارى مناقصه از طريق سامانه 

تداركات الكترونيكى دولت جهت اجراى پروژه ذيل اقدام نمايد:

شناسه آگهى:1350518

 مبلغ تضمين شركت در مناقصه
(ريال)

مبلغ برآورد (ريال) موضوع رديف

7,821,000,000 156,413,367,203 عمليات احداث تقاطع غيرهمسطح باغيك - تفرش 1


