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یكي از هنر هاي    خبر
اقتص���ادي 
دولت های یازدهم و دوازدهم اداره کشور 
بر اساس پیش خور کردن درآمدهاي آتي یا 
همان آینده فروش�ي و همچنین به تعویق 
انداختن خریده�ا و س�رمایه گذاري هاي 
ضروري در حوزه هاي آب و برق بود، همین 
سیاس�ت امروزه حرکت اقتص�ادي دولت 
سیزدهم را کند کرده است، چون پرداخت 
بدهي ه�اي برجاي مان�ده از دولت قبل به 
یكي از وظایف جاري دولت تبدیل ش�ده 
است. رئیس سازمان برنامه در همین رابطه 
گفت: در همان مرداد ماه سال۱4۰۰ دولت با 
بدهي ناشي از اس�تقراض ۵4 هزار میلیارد 
توماني دولت قبل از بانک مرکزي، برداشت 
بی�ش از ۶۰ میلی�ارد دالري از صن�دوق 
توس�عه ملي و بدهي به سیس�تم بانكي و 
بده�ي ب�ه تأمی�ن اجتماعي مواجه ش�د. 
دولت هاي يازدهم و دوازدهم براي اينكه زمان 
وقوع چالش هاي اقتصادي چون تعميق ركود 
تورمي را به تعويق بيندازند با به كارگيري انواع 
شيوه هاي آينده فروشي در حوزه اقتصاد دامنه 
مشكالت اقتصادي را وسعت بخشيدند، در اين 
ميان با بررسي اجمالي سياست هاي اقتصادي 
اعمالي دولت گذش��ته، اظهرمن الش��مس بود 
كه ب��راي دولت س��يزدهم حفره ب��زرگ مالي 
كنده ش��ده اس��ت؛ حفره اي كه بيرون آمدن 
از آن زمانب��ر اس��ت، در همين رابط��ه رئيس 
س��ازمان برنامه و بودجه گفت:  در همان مرداد 
ماه سال۱۴۰۰ دولت با بدهي ناشي از استقراض 
۵۴ هزار ميلي��ارد تومان��ي دولت قب��ل از بانك 
مركزي، برداشت بيش از ۶۰ ميليارد دالري از 
صندوق توسعه ملي و بدهي به سيستم بانكي و 

تأمين اجتماعي مواجه شد. همين طور در مرداد 
ماه مانده اصل و سود اوراق كه در سنوات قبل 
منتشر ش��ده و وجوه آن مصرف شده بود بالغ 
ب��ر ۵۳۰ هزار ميليارد تومان مي ش��د و تا پايان 
سال۱۴۰۴ اين حجم تعهد براي دولت سيزدهم 
ايجاد شده اس��ت. در بودجه امسال نيز حدود 
۱۰۳ هزار ميلي��ارد تومان انتش��ار اوراق وجود 
دارد ك��ه در مقابل آن باي��د ۱۷۲ هزار ميليارد 
تومان اوراق س��ال هاي قبلي را تس��ويه كند و 
اين توان حركت دولت را براي كارهاي اساسي 

گرفته است. 
سيدمسعود ميركاظمي، معاون رئيس جمهور 
و رئيس سازمان برنامه و بودجه بيان كرد: كشور 
در وضعيت خوبي به اين دول��ت تحويل داده 
نشد، از جمله مشكالت در زمان تحويل دولت، 
تورم حدوداً ۵۰درصدي بود كه با مديريت بر 
منابع و تعديل مصارف در پايان سال گذشته 
كاهش ياف��ت و همين طور در زم��ان انتقال 
دول��ت، بي��كاري واقعي ۱۶درص��د و ضريب 
جيني، يعني شاخص فاصله طبقاتي افزايش 

قابل توجهي پيدا كرده بود. 
رئيس س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور افزود: 
دولت تا آخر سال گذشته با مديريت بر هزينه ها 
توانس��ت ۱۸۰ هزار ميلي��ارد توم��ان پرداخت 
عمراني داشته باشد و در اين مدت تالش كرد از 
بعد منابع و مصارف دولتي، استقراضي از بانك 
مركزي نداشته باشد. دولت تالش كرده است 
درآمد نفت را باال ببرد و همچنين درآمد مالياتي 
را اصالح كند و بخش��ي از پول هاي بلوكه شده 
را پس گرفته اس��ت. همچنين دولت توانست 
در س��ال گذش��ته نس��بت به واردات واكسن، 
كاالهاي اساس��ي و نهاده ه��اي دامي از همين 

محل اقدام كند.

دولت گذشته درآمدهاي كشور را پيش خور كرد

 بعضي پروژه هاي مسكن مهر
هنوز روي خاك است

بعض�ي پروژه هاي مس�كن مهر هنوز روي خاك اس�ت ک�ه براي 
پیش�برد کارها تعیین تكلیف ق�رارداد پیمانكاران و س�ه راهكار 
براي تأمین بودجه مدنظر را در دس�تور کار ق�رار داده ایم تا بدون 
تحمیل هزینه به متقاضیان، واحدهاي مسكن مهر را تكمیل کنیم. 
عليرضا جعفري، مديرعامل شركت عمران شهرهاي جديد در گفت وگو 
با ايس��نا اظهار كرد: با توجه ب��ه افزايش قيمت هايي كه طي س��ال هاي 
اخير صورت گرفته، در حال حاضر مس��ئله اصلي براي تكميل واحدهاي 
مسكن مهر تأمين اعتبار است. عمده واحدهاي تحويل نشده مسكن مهر 

در شهرهاي پرديس، پرند و هشتگرد قرار دارد. 
وي افزود: طب��ق برآوردها بودج��ه و اعتبار مورد نظر براي ش��هر جديد 
پرديس ۸هزارميليارد تومان اس��ت. حدود ۷هزارميليارد تومان نيز براي 
ديگر شهرها نياز داريم كه بخش اصلي آن مربوط به پرند و هشتگرد است، 
مقداري از اين رقم هم براي ديگر شهرهاي جديد تأمين می شود. تعداد 
۸۰هزار واحد مسكن مهر نيمه كاره در شهرهاي جديد قرار دارد كه حدود 
۴۰هزار واحد آن تكميل شده است اما به دليل نبود خدمات و انشعابات، 
قابل بهره برداري نيست. ۴۰هزار واحد نيز تكميل نشده است. عمده اين 
پروژه ها در شهرهاي جديد پرديس، پرند و هشتگرد است. جعفري با اشاره 
به تأكيد رئيسي بر اتمام مسكن مهر گفت: در پي دستور رئيس جمهوري 
مبني بر تكميل واحدهاي مس��كن مهر، جلس��اتي را به منظور چگونگي 
تأمين منابع و تعيين تكليف مس��كن مهر باقي مانده ب��ا معاونت اجرايي 

رئيس جمهوري برگزار كرده ايم. 
    هزینه اي به متقاضیان تحمیل نمي کنیم

مديرعامل شركت عمران ش��هرهاي جديد خاطرنش��ان كرد: بعضي از 
پروژه هاي مس��كن مهر هنوز روي خاك هس��تند و پيمانكاران شروع به 
ساخت آنها نكرده اند، بعضي هم كه شروع ش��ده با مشكل افزايش قابل 
توجه در قيمت قراردادهاي مسكن مهر مواجه شده اند. در بدو عقد قرارداد 
با پيمانكاران، قراردادها به صورت قيمت مقطوع منعقد ش��ده اس��ت و 
در حال حاضر با افزاي��ش بي رويه قيمت مصالح س��اختماني هيچ كدام 
از پيمانكاران راضي به اجراي پروژه نيس��تند، چون مش��مول ضرر قابل 

توجهي در ساخت مسكن مهر مي شوند. 
وي ادام��ه داد: ب��ر اين اس��اس دو مانع اساس��ي داش��تيم كه يكي 
تعيين تكليف قرارداد پيمان��كاران و ديگري بحث تأمين اعتبار مورد 
نياز بود تا بتوانيم صورت وضعيت پيمانكاران را انجام دهيم. با توجه 
به اينكه بودجه و اعتبارات و حتي آورده متقاضيان هزينه شده بود، 
در واقع هي��چ پولي براي تكمي��ل واحدها نداش��تيم و هزينه جديد 
به متقاضيان تحمي��ل نخواهيم كرد. جعفري با بي��ان اينكه قرارداد 
پيمانكاران را در مراجع مربوط دنبال كرديم، گفت: ضرايب مربوط به 
قرارداد پيمانكاران مسكن مهر اعمال و اين مورد اخذ شد. در واقع گره 
اوليه امروز باز شد كه اخيراً توانستيم با تنظيم يك اليحه براي قرارداد، 
پيمانكاران را مطمئن كنيم در تكميل پروژه مشمول ضرر نمي شوند 

و می توانند عمليات اجرايي را ادامه دهند. 
    حمایت نقدي، مولدسازي و تهاتر به منظور تكمیل واحدها

معاون وزير راه و شهرس��ازي تصريح كرد: براي تأمين منابع مسكن مهر 
سه راهكار پيش بيني شد. يكي بحث حمايت نقدي براي تكميل پروژه ها 
بود كه يك نقدينگي اوليه در اجراي پروژه ها ايجاد شود. دوم مولدسازي 
است كه ظرفيت بودجه هاي مورد نياز در اراضي داخل محيط هاي شهري 
يا الحاقات را بتوانيم استفاده كنيم. وي سومين راهكار را تأمين منابع از 

طريق تهاتر دانست. 
................................................................................................................

 آغاز به كار آزمايشي »رمزريال«
به جاي اسكناس از شهريور

ح�ال  در  رمزری�ال  ب�راي  الزم  اقدام�ات  و  بررس�ي ها 
انج�ام اس�ت و مق�رر ش�ده از ش�هریورماه ش�روع ش�ود. 
رئي��س كل بانك مركزي درب��اره زم��ان و نحوه اج��راي »رمزريال« 
توضيحاتي ارائه ك��رد. علي صالح آبادي در گفت وگو با تس��نيم اظهار 
داش��ت: رمزريال به  جاي همين اسكناس��ي كه مردم در دست دارند، 
خواهد بود و فرد به  جاي اينكه اسكناس داشته باشد رمزريال دارد، به 
آن مفهوم جهاني)رمزارز( نخواهد بود و ريال هاي اسكناس جاي خود را 
به رمزريال مي دهند. رئيس كل بانك مركزي درباره زمان و نحوه  اجراي 
رمزريال نيز گفت: با تكميل زيرساخت هاي الزم ان شاءاهلل از شهريورماه 
عملياتي خواهد ش��د و قبل از اجرا نيز حتماً به  ميزان كافي آموزش ها 
و اطالع رساني ها انجام مي شود تا مردم با سازوكار آن آشنا شوند و در 
جريان ماجرا قرار بگيرن��د، ضمناً ابتدا به  صورت آزمايش��ي از يكي از 

مناطق آغاز مي شود و بعد به سراسر كشور تسري خواهد يافت. 
صالح آبادي همچنين درب��اره اقدامات دولت و بان��ك مركزي درباره 
رمزارز و نظارت بر اين حوزه با بيان اينكه اين موضوع در دولت در حال 
جمع بندي است، خاطر نشان كرد: اين مسئله در اختيار دكتر رضايي، 
معاون اقتصادي رئيس جمهور اس��ت كه در اين  باره در حال بررس��ي 

هستند تا در سطح دولت تصميم گيري شود.

خداحافظي با امضاهاي طاليي كثيف
سیاح: اصناف در صدور مجوزها مي توانند 

تنظیم گري کنند که چه کسي بیاید و رقیب شود 
و چه کسي نیاید

به رغم تمامي کارشكني مدیران در دستگاه ها و حتي اصناف تا آخر 
تیرماه همه مجوزها و استعالم هاي الزم براي کسب و کارها در درگاه 
ملي بارگذاري شده است و از این طریق امضاهاي طالیي حذف مي شود. 
 سيدامير سياح، رئيس مركز ملي بهبود فضاي كسب و كار وزارت اقتصاد  
در يك برنامه تلويزيوني گزارش��ي از روند صدور مجوز كس��ب و كار و 
تسهيل آن ارائه كرد و گفت: »قانون مي گويد هر ايراني كه بخواهد كسب 
و كاري آغاز كند، نياز به مجوز دارد و بايد شرايط، مدارك و هزينه صدور 
آن مجوز شفاف، سهل و الكترونيك )غيرحضوري( باشد. بسته به نوع 
مجوز،  روند صدور برخي ها طوالني تر است، مثل تأسيس بيمارستان، 
شركت هواپيمايي و گلخانه، البته برخي ديگر ساده تر است، مثل غذاي 

خانگي و تعمير قطعات.«
وي اضافه كرد: »قانون جديد به ما مي گويد كه استعالم ها را بايد دستگاه 
حكومتي بگيرد. استعالم، يعني سؤال حكومت از حكومت. در حقيقت، 
فرد نبايد نامه اي را به دس��ت گيرد و از اين سازمان به آن سازمان برود. 
بر همين اساس تأكيد مي كنم هر دستگاهي كه نامه اي براي استعالم 
حضوري صادر كند، تخلف كرده اس��ت. در صورت بروز چنين تخلفي، 
افراد مي توانند به درگاه ملي مجوزها مراجعه و به صورت مستند شكايت 

كنند كه حتماً پيگيري مي شود.«
سياح با اشاره به تعداد مجوزهاي صادرشده گفت: »از روزي كه طرح ملي 
صدور مجوزها، يعني ششم فروردين، آغاز شده اس��ت تا به امروز، حدود 
۱۱۰ هزار مجوز درخواست و تقريباً ۲۷ هزار مجوز صادر شده است. نسبت 
»درخواست به صدور مجوز« حدود ۲۵ درصد است كه آمار خوبي نيست، به 
ويژه آنكه عمده آنان مشاغل خانگي هستند كه ساده ترين مجوز را دارند.«

 رئيس مركز ملي بهبود فضاي كس��ب و كار وزارت اقتصاد گفت: »اكنون 
شاهد تحول اساسي در نگاه حكومت به مجوزدادن ها هستيم. تا قبل از اين، 
هر زمان كه حكومت مي خواسته مجوزي را صادر كند، فرد را صدا مي زده تا 
بيايد و مهارت او را ببيند، تست بيماري و اعتياد بگيرد، در كالس ها شركت 
كند، به اين مجموعه از اقدامات عوامل پيش بيني مي گويند. تغيير اساسي 
اين  گونه است كه نظارت ها بايد پسيني شود. دقت داشته باشيد كه اكنون 
در س��امانه ملي صدور مجوزها اين گونه اس��ت كه فرد مي تواند مدارك و 
شرايط الزم را ببيند و از داخل خانه بدون آنكه به جايي مراجعه كند، اين 

مدارك را بارگذاري كند تا پس از گذشت چند روز، مجوزش صادر شود.«
وي با حضور در برنامه ايران ش��هر تأكيد كرد: قانون جديد به ما مي گويد 
كه همه مجوزها اعالني اس��ت، مگر آنكه خالفش صادر شود. اين موضوع 
در حالي اس��ت كه قباًل برعكس بود و مي گفتند مجوزها اعالني نيست و 
تأييد محور است، يعني مي گفتند كه بايد بياييد تا من شما را تست كنم 
و مدارك تان را ببينم اما قانون جديد مي گويد كه اگر يكسري از شرايط را 

داريد، كار را آغاز كنيد اما بعداً شما را امتحان مي كنم.«
   مقاومت مدیران در الیه هاي پاییني دستگاه ها 

او در پاسخ به سؤالي درباره اينكه چرا برخي از مجوزها صادر نشده است، 
گفت: »برخي دستگاه ها از اينكه نظارت ها پسيني شود، ترس دارند و دوست 
دارند مردم را بياورند و تست بگيرند. اين اتفاق در حالي است كه از سوي 
رئيس جمهوري اين قانون مصوب شده، وزرا و معاون وزرا كامالً به آن پايبند 
هستند، اما در يك اليه پايين تر مقاومت هايي وجود دارد. مشكل اين است 
كه مجوز را وزير يا معاون وزير صادر نمي كند بلك��ه دقيقاً همان فرد اليه 

پاييني كه با مردم رودررو است صادر مي كند.«
  تماس عجیب  آموزش و پرورش

وي با ذكر يك مثال از تخلف برخي دستگاه ها سخنان خود را ادامه داد 
و گفت: »همانطور كه مي دانيد، صدور مجوزها از هفته گذشته وارد فاز 
نظارتي شد و سيستم شكايت برايش گذاشتيم. در همين روزها يك نفر با 
ما تماس گرفت و گفت كه من در سامانه شما مجوز كالس زبان خواستم، 
اما از يكي از ادارات كل آموزش و پرورش به م��ن زنگ زدند كه چرا در 
آنجا ثبت نام كرده ايد؟ پيش خودمان مي آمديد! اين كار تخلف است، به 
عبارت ديگر، هرگونه به حضور طلبيدن، كاغذ دادن براي استعالم گرفتن 
و هرگونه شرط اضافه خواستن تخلف است.« سياح از همكاري نكردن 
س��ازمان ثبت احوال در روند تس��هيل صدور مجوزهاي كس��ب و كار 
گاليه كرد و گفت: »درگاه ملي نتوانست سرويس خوبي از ثبت احوال 
بگيرد، البته خوشبختانه امسال مجلس قانوني گذاشته و طي آن همه 
سرويس هاي هويتي، بايد از سوي سازمان فناوري اطالعات در دسترس 
قرار گيرند و به همين دليل سامانه اي با عنوان »درگاه ملي هوشمند« 
طراحي شده است و هر كس مي خواهد خدمتي از دولت بگيرد، بايد در 

اين سامانه احراز هويت شود.«
رئيس مركز ملي بهبود فضاي كسب و كار وزارت اقتصاد در پاسخ به سؤال 
ديگري درباره اينكه قباًل مشاغل خانگي مجوز نمي خواسته است، گفت: 
»مجوز گرفتن مشاغل خانگي اجباري نيست و نمي گوييم بياييد به شما 
مجوز بدهيم. ما مي گوييم كه بياييد رسمي شويد و خود را ثبت كنيد. اولين 
منفعت ثبت شدن اين است كه مي توانيد از فوايدي مثل داراي برند بودن 
بهره مند شويد و كار خود را گسترش دهيد. هدف ما در وزارت اقتصاد اين 

است كه اوالً توليد و ثانياً رشد را آسان كنيم.«
وي همچنين در پاسخ به سؤال ديگري درباره اينكه آيا مجوزهاي شهرداري 
زيرنظر وزارت اقتصاد مي آيد يا خير، گفت: »به رغم اينكه شهرداري ها خيلي 
زياد هستند، اما خوشبختانه شهردار تهران به عنوان نمونه انتخاب شد و 
۲۱مجوز آن به تأييد هيئت رسيد. اكنون از وزارت كشور خواهش كرديم كه 

اين نمونه به مراكز استان ها برود و همه شهرها با يك درگاه وصل شوند.«
  دخالت برخي اصناف در روند صدور مجوزها 

سياح در بخش ديگري از س��خنان خود از دخالت برخي اصناف در روند 
صدور مجوزها گاليه كرد و گفت: »اصن��اف دخالت و اختيارهاي زيادي 
دارند، مثاًل مي توانند تنظيم گري كنند كه چه كسي بيايد و رقيب شود 
و چه كسي نيايد. خوشبختانه اتاق اصناف طرفدار اين موضوع است كه 
اين اختيار اضافه كه به اتحاديه ها داده شده است، كم شود. اينها امضاي 
طاليي كثيف هس��تند. جالب اس��ت بدانيد كه در يكي از شهرها سران 
اتحاديه فروشندگان خودرو حساب كرده اند كه مغازه همگي شان باالي 
۹۰۰متر است، بر همين اساس قانوني نوشته اند كه هر كس زير ۹۰۰متر 
مغازه دارد، پروانه نمي دهيم و حتي پروانه اش را تمديد نمي كنيم. بر همين 
اساس، جلوي مغازه او نيوجرسي گذاشته اند و كسب وكار آن فرد مختل 

شده است. اين كار بسيار وقيحانه است.«
وي اضافه كرد: »در كل كش��ور ح��دود ۲هزارو۱۵۰مجوز و اس��تعالم 
شناسايي شده است كه حدود ۳۰۰مجوز آن مربوط به مشاغل خانگي 
است. تاكنون هزارو۴۹۰ مجوز در سامانه ملي بارگذاري شده اما ۶۵۰تاي 
آن مانده است. تا آخر تيرماه همه مجوزها روي سامانه بارگذاري مي شود 
و پرونده آن بسته مي شود. از آن تاريخ به بعد هر كس بخواهد مجوزي را 
درخواست بدهد بايد از طريق درگاه ملي مجوزها اقدام كند. اينجاست كه 
ديگر امضاطاليي ها خنثي و همه چيز سيستمي مي شود، حتي از داخل 

وزارتخانه نيز كسي نمي تواند كاري كند.«

عملكرد س�ازمان مالیاتي در دو ماهه امسال 
نش�ان مي ده�د مالی�ات خانه ه�اي ب�االي 
۱۰ میلیارد تومان تنها 2۷ میلیون تومان است. 
از ش��ركت هاي خودروس��ازي گرفته تا بانك ها 
و صندوق هاي بيمه اي چ��ون تأمين اجتماعي 
كلي زمين و س��اختمان در ترازنامه هاي ش��ان 
دپ��و كرده اند، حقيقت امر آن اس��ت كه جامعه 
بنگاهداري و س��رمايه داری در ايران با زمين و 
س��اختمان خود را در برابر كاه��ش ارزش پول 
ملي، زيان وبدهي ه��اي تحميلي از هر ناحيه اي 
بيمه كرده است، حال در چنين شرايطي كه كل 
زمين و ساختمان در تملك بيش از يك ميليون 
شركت ثبتي در ايران و  ميليون ها ايراني است. 
متأس��فانه ماليات وصول��ي از خانه هاي باالي 
۱۰ ميليارد تومان در دو ماهه س��ال جاري تنها 

۲۷ ميليون تومان است. 
س��اختار مالياتي كه ب��ه دليل در اختي��ار قرار 
دادن يك شغل به يك كارگر ساده از آن ماليات 
درياف��ت مي كند، چط��ور از ثروت هاي موجود 
در كش��ور همانند خانه هاي ب��االي ۱۰ ميليارد 
تومان جهت اخذ ماليات آنطور كه انتظار مي رود 
به مي��دان نمي آِيد، حال آنك��ه صاحبان برخي 
از اين خانه ها در رش��د ارزش اي��ن دارايي هيچ 
اقدامي نكرده اند و از طرف ديگر با وثيقه گذاري 

اي��ن خانه ها در بان��ك چندين ميلي��ارد تومان 
تسهيالت بانكي نيز دريافت مي كنند يا اينكه با 
اجاره دادن آن نيز درآمدهاي نجومي عايدشان 
مي شود، در اين ميان در شرايطي كه ماليات از 
خانه هاي لوكس در كشورهايي چون انگلستان 
گاه بخش زيادي از هزين��ه دولت هاي محلي را 
تأمين مي كن��د، كل ماليات عايدي از خانه هاي 
باالي ۱۰ ميليارد تومان در دو ماهه ابتدايي سال 
جاري تنها ۲۷ميليون تومان است كه با اين پول 
حتي حقوق چند نفر از كارمندان سازمان امور 
مالياتي هم تأمين نمي ش��ود يا ي��ك موتور هم 
با اين پول نمي ش��ود خريد، چه برس��د به آنكه 
بخواهيم با اين پول هزينه هاي بخشي از دولت 

را پوشش دهيم. 
ماليات از ثروتي كه در اختيار اشخاص حقيقي 
و حقوقي اس��ت در بس��ياري از كشورها بخش 
زيادي از هزينه هاي دول��ت مركزي و محلي را 
تأمين مي كند، در اي��ران نيز اگرچه ثروت قابل 
مالحظه اي وجود دارد اما ساختار ماليات ستاني 
به اين شكل اس��ت كه در اخذ ماليات از نيروي 
كار، پيش از دريافت حقوق عمل مي ش��ود اما 
در ماليات س��تاني از ثروت تعلل مي شود، البته 
در دولت س��يزدهم وضعيت بهب��ود پيدا كرده 
اس��ت و انتظار مي رود با ابزارهاي الكترونيكي 

و سامانه ها، س��هم ماليات از ثروتمندان با رشد 
مواجه شود. 

تقريباً هم��ه مردم ديگر متوجه ش��ده اند دليل 
بخش زي��ادي از تورم موج��ود در حوزه زمين 
و س��اختمان تبديل ش��دن اين دارايي به يك 
كاالي س��رمايه اي م��ورد اس��تفاده در باالنس 
ترازنامه ه��اي بنگاه هاي بزرگ��ي چون بانك ها 
و بيمه ها و هلدينگ هاي بزرگ اس��ت و س��هم 
كاربران س��رمايه اي زمين و ساختمان آنقدر از 
معامالت و مبادالت و دپوي اي��ن كاال افزايش 
يافته است كه متقاضيان مصرفي حتي در خريد 

يا اجاره مسكن با مشكل مواجه هستند. 
   دپوي سرمایه ها در زمین و ساختمان 

چه فایده اي دارد؟
نكت��ه جال��ب در رابط��ه ب��ا اينكه چ��را اصاًل 
س��رمايه گذاري در بخش زمين و ساختمان در 
ايران به يك پناهگاه امن براي س��رمايه گذاران 
تبديل ش��ده، اين اس��ت كه در اقتصاد نفتي و 
واردات محور ايران، تنه��ا كاالي واردات ناپذير 
مسكن و زمين بوده است، همچنين در مواقعي 
كه اقتصاد به بيماري هلندي دچار مي شد، نرخ 
زمين و ساختمان با رشد مواجه مي شد، از اين 
رو بنگاه هايي با دسترسي باال به نقدينگي مانند 
بانك ها و بيمه ها سريعاً بخشي از نقدينگي را به 

زمين و مستغالت تبديل كرده اند تا از تورم اين 
بخش انتفاع ببرند، همين رفتار سرمايه گذاري 
به ساير بنگاه ها نيز تس��ري پيدا كرده است، به 
طوري كه امروزه مي بينيم حتي خودروسازان، 
قطعه س��ازان، فوالدسازان و داروس��ازان همه 
و همه بخش��ي از دارايي خ��ود را ب��ه زمين و 

ساختمان تبديل كرده اند. 
با توجه به اينكه به ش��كل س��نتي ي��ك تورم 
انتظاري ب��اال در زمي��ن و س��اختمان در بين 
صاحبان بنگاه ها و ش��ركت ها در اقتصاد ايران 
شكل گرفته و اين رخداد موجب دپوي سرمايه 
زيادي در بخش مذكور شده اس��ت، به اعتقاد 
كارشناس��ان اقتصادي بايد دولت و مجلس از 
طريق وضع ماليات بر زمين و س��اختمان هاي 
بالاستفاده و كم اس��تفاده و خانه ها و ويالهاي 
گران قيم��ت و لوكس ه��م مانع ت��داوم دپوي 
سرمايه در بخش زمين و ساختمان شوند و هم 
اينكه دارايي هاي بالاستفاده مذكور را به حركت 
دربياورند و در عين حال بخشي از بودجه دولت 

را از اين محل تأمين كنند. 
به گزارش ايسنا، ماليات از واحدهاي مسكوني 
و باغ ويالهايي كه ارزش آنها با احتساب عرصه 
و اعيان بيش از ۱۰ ميليارد تومان باشد، از سال 
گذش��ته عضوي از خانواده پايه ه��اي مالياتي 
سازمان امور مالياتي ش��د و در آن سال، بالغ بر 
۱۲هزارو۵۰۰ واحد مسكوني لوكس شناسايي 

شد. 
در شرايطي كه روند كند اخذ ماليات از خانه هاي 
لوكس، صداي بسياري از مسئوالن را بلند كرده 
بود، وزير اقتصاد نيز از نبود ضمانت اجرايي براي 
اخذ مالي��ات از خانه هاي لوك��س گاليه كرد و 
خواستار كمك مجلس به منظور تعيين ضمانت 

اجرايي براي اخذ اين ماليات شد. 
اين اظه��ارات خاندوزي در حالي اس��ت كه بر 
اس��اس اعالم مديركل دفت��ر طراحي و تحليل 
فرآيندهاي مالياتي، در راستاي اخذ ماليات از 
خانه هاي لوكس و مطالبه حق دولت، كساني كه 
نسبت به پرداخت اين ماليات اقدام نكنند، طبق 
مقررات ماده ۲۱۸ قانون ماليات هاي مستقيم 
اموال شان براي وصول ماليات با رعايت مقررات 
قانوني مربوط توقيف خواهد ش��د. در حالي  كه 
مشخص نيست توقيف اموال صاحبان خانه هاي 
لوكس چه مي��زان در ترغيب آنه��ا به پرداخت 
مالي��ات مؤث��ر خواهد ب��ود، بررس��ي عملكرد 
درآمدي سازمان امور مالياتي در دو ماهه سال 
جاري نيز به نوع��ي روند كند اخ��ذ ماليات از 
خانه هاي لوك��س را تأييد مي كند. بر اس��اس 
اين آمار، س��ازمان امور ماليات��ي در اين مدت 
فقط ۲۷ ميليون و ۴۰۰هزار تومان از خانه هاي 

گران قيمت وصول ماليات داشته است.

ی�ک پژوهش�گر ب�ا تش�ریح واقعی�ات تحریم ه�اي امریكا 
علی�ه ای�ران گف�ت: ص�ادرات پنج م�اده نفت�ي ای�ران در 
۱2م�اه مع�ادل عملك�رد س�ه م�اه ابت�داي امس�ال فق�ط 
۱۵درص�د از مع�دل ۱۸س�اله کمت�ر ب�وده اس�ت ک�ه ای�ن 
امر نش�ان مي دهد تحری�م چیزي نمادین اس�ت ت�ا واقعي. 
محمدحسين اديب بر اين باور است كه در مقايسه صادرات هشت 
محصول انرژي پايه از سال۱۳۸۴ تا ۱۴۰۱، صادرات اين فرآورده ها 
نه تنها با تحريم كاهش نيافته بلكه ۳۸درصد هم رشد داشته است. 

وي معتقد است: از آغاز دولت جديد همه پول صادرات انرژي قابل 
استفاده است. هزينه انتقال پول صادرات انرژي قبل از تحريم ۳ در 
هزار بود و اكنون ۸ در هزار، اين يعني هزينه استفاده از پول نفت 

در اثر تحريم ۰/۵درصد افزايش داشته است. 
ادي��ب در گفت وگو با تس��نيم تصري��ح كرد: ع��ده اي از صادرات 
محصوالت نيمه صنعتي به جاي مواد خام تلقي تحريم دارند. اگر 
مي خواهيم با اروپا مراوده بانكي داش��ته باش��يم در سطح قبل از 
تحريم، ابتدا بايد ۱۷ميليارد دالر نفت به اروپا صادر و پول آن در 

بانك هاي اروپايي ذخيره ش��ود، پول صادرات نفت بالفاصله قابل 
استفاده نيست. اين پژوهشگر ريسك تأكيد دارد: برجام شكست  
نخورده و پن��ج عامل بر آن مؤثرند. وزن تأثي��ر عدم امضاي برجام 
بر قيمت نفت طي س��ه ماه آينده )كه تحريم نفت روسيه بيشتر 
مي شود( را بايد قوي ترين عامل با وزن ۵۰درصدي ارزيابي كرد. 
اگر امريكا برجام را امضا نكند، براي افزايش قيمت نفت يك عامل 
تشويق كننده قوي تلقي مي شود. امريكا مايل نيست متهم شود با 

امضانكردن برجام، عامل تورم در جهان است.

صادرات نفت ايران فقط 15درصد از معدل 18ساله كمتر شد
  انرژی

 هادي غالمحسيني 
  گزارش   یک
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 آگهي فراخوان عمومي ارزيابى كيفى مناقصه گران
 مناقصه شماره MM/1401/06 شماره سامانه ستاد 2001091645000010

روابط عمومى

شركت پايانه هاى نفتى ايران (سهامى خاص) در نظر دارد انجام خدمات موضوع فوق را با در نظر گرفتن شرايط كلى مشروحه زير و از طريق سامانه 
تداركات الكترونيكى دولت (ستاد)، به صورت فراخوان عمومى ارزيابى كيفى به مناقصه گران واجد شرايط واگذار نمايد:

كليه مراحل برگزارى فراخوان از دريافت و تحويل اسناد فراخوان تا تهيه فهرست مناقصه گران داراى صالحيت، ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى 
پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
سازند.  محقق  فراخوان  در  شركت  جهت  را  الكترونيكى  امضاء  گواهى  دريافت  و  مذكور  سايت  در  نام  ثبت  مراحل  قبلى،  عضويت  عدم  صورت  در 

خاطرنشان مى سازد به موجب بخشنامه وزارت صمت، امكان ثبت نام برخط رايگان در اين سامانه جهت كليه مناقصه گران فراهم مى باشد.
شماره تماس سامانه ستاد در تهران جهت انجام مراحل عضويت در سامانه 0211456 مى باشد. اطالعات تماس دفاتر ثبت نام در ساير استان ها، در سايت 

سامانه (WWW.SETADIRAN.IR) بخش "ثبت نام/ پروفايل تأمين كننده/ مناقصه گر" موجود است.
الف) شرح مختصر خدمات: خريد2 قلم دستگاه اندازه گيرى ويسكوزيته اتوماتيك و دانسيتومتر ديجيتال مطابق با مشخصات اعالم شده در اسناد مناقصه و به صورت دو مرحله اى 

ب) نام و نشانى مناقصه گزار: شركت پايانه هاى نفتى ايران به نشانى تهران- خيابان پاسداران- باالتر از برج سفيد- خيابان شهيد حجت سورى (نيستان هفتم)- پالك 11
ج) برآورد تقريبى كارفرما: 000ر175 (يكصد و هفتاد و پنج هزار) يورو

د) معيارهاي ارزيابي كيفي مناقصه گران: 

موضوع مناقصه : خريد 2 قلم دستگاه اندازه گيرى ويسكوزيته اتوماتيك و دانسيتومتر ديجيتال

1- توان مالى: 30 امتياز
4- استانداردهاى توليد: 15 امتياز(حسب ماده 25 آيين نامه اجرايى بند ج ماده 12 قانون برگزارى مناقصات) 

2- ارزيابى مشتريان قبلى و حسن شهرت: 15 امتياز
5- داشتن تجربه و دانش در زمينه مورد نظر: 20 امتياز(حسب ماده 26 آيين نامه اجرايى بند ج ماده 12 قانون برگزارى مناقصات) 

6- حسن سابقه: 10 امتياز3- تضمين كيفيت خدمات و محصوالت: 10 امتياز

ت  اول 
نوب

كليـه مناقصه گـران مكلفند آگهـى حاضر و جـداول مرتبط بـا ارزيابى كيفى كه در سـايت 
 سـامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) و سايت شـركت پايانه هاى نفتى ايران به نشانى
WWW.IOTCO.IR موجود مى باشـد را دريافت و ضمن تكميـل، مهر و امضاى آنها (با در 
نظر گرفتن توضيحات بند ز-1 آگهى حاضر) و الصاق مستندات مربوطه به همراه ساير اسناد و 

مدارك ذكر شده در اين آگهى در سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) تغذيه نمايند.
تذكر 1: حداقل امتياز كيفى قابل قبول برابر با 60 مى باشد.

تذكر2: به منظور بررسى معيار تجربه جهت معادل سازى مبالغ قراردادى، با استفاده از نرخ تورم اعالمى 
از مراجع قانونى، مبالغ قراردادى به روزرسانى گرديده و مالك سنجش قرار خواهد گرفت.

هـ) شرايط مناقصه گران متقاضي:
1- داشـتن تجربه در انجـام خدمات مورد نياز، داشـتن تجهيزات، امكانـات، تخصص الزم، 

توانايي فني و مالي انجام كار مطابق استانداردهاي رايج صنعت نفت.
2- توانايى ارايه تضمين شـركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ 750ر8 (هشت هزار و هفتصد و پنجاه) 
يورو يا 000ر309ر316ر2 (دو ميليارد و سـيصد و شـانزده ميليون و سـيصد و نه هزار) ريال حسـب 
آيين نامه شـماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 94/09/22 هيـأت محترم وزيران و همچنين 
تضمين انجام تعهدات در صورت برنده شـدن به ميزان 10 درصد نرخ پيشنهادى برنده مناقصه در ضمن 
تضامين صادره مى بايسـت مطابق فرمت هاى نمونه پيوسـت آيين نامه مذكور ارايه گردد؛ لذا 
اين شـركت از پذيرش تضامينى كه فاقد شرايط فوق باشد معذور بوده و هيچ گونه مسئوليت 
و تعهدى در اين خصوص نخواهد داشت. همچنين پس از انعقاد قرارداد از هر صورت وضعيت 

مناقصه گر برنده 10 درصد تحت عنوان تضمين حسن انجام كار كسر مى گردد.
3- داشتن سابقه كار مفيد و مرتبط با خدمات مورد نظر

4- داشتن نيروهاى متخصص در حوزه هاى اجرايى، برنامه ريزى، ادارى، مديريتى و همچنين 
تجهيزات مناسب مطابق با استانداردهاى رايج در صنعت نفت.

5- دارا بودن شخصيت حقوقي

6- ارايه شناسه ملى حسب ماده 16 آيين نامه اختصاص شناسه ملى به كليه اشخاص حقوقى 
ايرانى

7- ارايه تصوير مصدق كد اقتصادى شركت و كد ملى صاحبان مجاز امضا
و) مدت اعتبار پيشنهاد: مدت اعتبار پيشنهاد از تاريخ ارايه پيشنهاد مالى به مدت 90 روز مى باشد. 

ز) زمان، مهلت و نشانى دريافت اسناد ارزيابى كيفى: 
1- بـا عنايت به ابالغيه شـماره 1/140935 مورخ 1399/05/11 دبير محترم كارگروه سـامانه 
تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) و تأكيد مؤكد بر الزام بكارگيرى امضاى الكترونيكى اسناد 
پاكت هاى (ب) و (ج) و عدم پذيرش نسـخ فيزيكى و اسـناد فاقد امضاى الكترونيكى (داراى 
مهرگرم)، كليه مناقصه گران موظف مى باشـند تمامى اسـناد پاكت هاى (ب) و (ج) را با امضاء 
الكترونيكى به همراه كپى ضمانتنامه شـركت در فرآيند ارجاع كار، در موعد مقرر در اسـناد 
مناقصه، از طريق سيسـتم سامانه سـتاد بارگذارى نمايند. در غير اين صورت مناقصه گزار از 

پذيرش نسخه فيزيكى اسناد پيش گفته (به جز اصل ضمانتنامه) معذور خواهد بود.
2- كليـه مناقصه گـران واجـد شـرايط مى توانند بـه مـدت 7 روز از زمـان درج آگهى نوبت 
دوم نسـبت بـه دريافـت اسـناد و معيارهـا و جـداول ارزيابـي كيفـي از طريـق سـامانه 
تـداركات الكترونيكـى دولت (سـتاد) اقـدام و حداكثر ظـرف مهلت 14 روز پـس از انقضاى 
مهلـت دريافـت اسـناد، ضمـن تكميـل، مهر و امضـاي آنهـا (با رعايـت مفاد بنـد فوق) و 
الصـاق مسـتندات مربوطـه به همـراه سـاير اسـناد، مـدارك و گواهينامه هاي ذكر شـده 
در آگهـي، نسـبت بـه تغذيه اسـناد پيش گفتـه در سـامانه تـداركات الكترونيكـى دولت 
 اقـدام نماينـد. همچنيـن مناقصه گـران مي تواننـد جهـت رؤيـت آگهـي بـه سـايت هاي

WWW.SHANA.IR، HTTP://IETS.MPORG.IR و WWW.IOTCO.IR مراجعه نمايند.
تذكر: مناقصه گزار در قبول يا رد مدارك مناقصه گران در تمام مراحل مطابق با قانون برگزارى 

مناقصات و آيين نامه هاى اجرايى آن مختار خواهد بود.


