
 وزیر صنعت قیمت گذاری دستوری فوالد را رد کرد

اقتصادی
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 شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۹ 
۲۵ جمادی االول ۱44۲ - شماره ۲۲۶۵۷

دورجدیدثبتنام
طرحاقدامملیمسکنکارگران

تا25دیادامهدارد
معاون فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
از آغاز دور جدید ثبت نام طرح اقدام ملی مســکن از صبح 
پنج شنبه ۱۸دی ماه به مدت یک هفته )تا ساعت ۲۴ پنجشنبه 

۲۵دی ماه( خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، ابراهیم صادقی فر از آغاز دور جدید 
ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن از صبح پنج شنبه 18دی ماه به مدت 
یک هفته )تا ساعت 24 پنجشنبه 25دی ماه( خبر داد و افزود: در این 
مرحله برای 183شــهر جدید امکان ثبت نام فراهم شده که مجموعاً 
با احتساب شهرهای ثبت نام شده در مراحل گذشته، در 770 شهر، 
ظرفیت سازی الزم انجام شده است که فرصت بسیار خوبی را در جهت 
تامین سرپناه و مسکن مناسب برای عموم متقاضیان بویژه کارگران 

و بازنشستگان عزیز فراهم ساخته است.
وی یــادآور شــد: کارگران و بازنشســتگان متقاضی تا 25 دی 
فرصت دارند با مراجعه به ســامانه https://tem.mrud.ir ثبت نام خود 

را انجام دهند.
گفتنی اســت، در حالی ثبت نام مرحله جدید طرح ملی مسکن 
از پنجشــنبه آغاز شده است که تورم مصالح ساختمانی یک چالش 

اساسی برای متقاضیان طرح مذکور خواهد بود.
متقاضیان باید آورده ای بین 100 تا 150 میلیون تومان داشــته 
باشند و پرداخت اقســاط واحدهای مسکونی توسط متقاضیان بعد 
از تحویل واحد، آغاز می شــود. ضمن اینکه 120 میلیون تومان هم 
بابت زمین طی 12 ســال باید بپردازند.هزینه ساخت هر مترمربع از 
واحدهای این طرح یک تا دوونیم میلیون تومان به صورت ناخالص بر 
اساس قیمت های امروز خواهد بود. با توجه به افزایش قیمت مصالح 
ساختمانی، هزینه ساخت یک واحد 75 مترمربعی 675 میلیون تومان 

با قیمت امروز تمام خواهد شد.
ضمن این که قسط ماهانه وام 150 میلیون تومان طرح ملی مسکن 
2 میلیون و 700 هزار تومان است که به نظر نمی رسد پرداخت آن 
از توان متقاضیان طرح ملی مســکن با توجه آن که اکثر جزو قشــر 

کم درآمد هستند، برآید.
عضو هیئت علمی دانشگاه:

9۰درصددرآمدهایمالیاتی
بدونسازمانامورمالیاتیهم

محققمیشود!
یک عضو هیئت علمی دانشــگاه گفت: اگر سازمان امور 
مالیاتی را هــم تعطیل کنید تقریباً ۸0 یــا 90 درصد درآمد 
مالیاتی دولت محقق خواهد شد و این همه خدم و حشم مالیاتی 

نمی خواهد.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمدجواد شریف زاده در پاسخ به این 
پرسش که چرا علیرغم اهمیت فراوان مبارزه با فرار مالیاتی در شرایط 
فعلی کشور، دولت اقدامی در این راستا انجام نمی دهد، گفت: این موضوع 
تا حد زیادی به اقتصاد سیاسی پیچیده ما ربط دارد. ذینفعان فرار مالیاتی 
یا ضعف نظام مالیاتی و همه آنهایی که امیدوار هســتند نظام مالیاتی 
ضعیف باشد و مالیات کمتری بدهند، می خواهند که کسی سراغشان 
نیاید. سازمان امور مالیاتی یک مجموعه ای از کارمندان دولت هستند 
که آنها هم باالخره دوست دارند که کار کمتری انجام بدهند و عموما 

سازمان ها اینگونه هستند.
وی ادامه داد: هشتاد تا نود درصد درآمد مالیاتی دولت به این صورت 
است که اگر سازمان امور مالیاتی را هم تعطیل کنید محقق خواهد شد 
چون مربوط به مالیات حقوق و دستمزد و مودیان بزرگ و... است که 
پیچیدگی خاصی ندارد و این همه خدم و حشــم مالیاتی نمی خواهد. 
حقیقتا انگیزه ای برای جلوگیری از فرار مالیاتی وجود ندارد، ضمن اینکه 
کار ساده ای نیست. آنهایی که فرار مالیاتی می کنند هم افراد باهوشی 

هستند و البی دارند و پیگیری می کنند و آدم می خرند.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق)ع( با تاکید بر اینکه باید 
جلوی فرار مالیاتی را با روش های سیستمی گرفت، اظهار کرد: فرآیند 
تصویب و اجرای مالیات بر عایدی سرمایه )CGT( زمان زیادی خواهد 
گرفت و به نظر نمی رسد که در سال اول درآمد چندانی ایجاد کند 
ضمن اینکه مالیات  بر  عایدی  سرمایه منطق مالیاتی اش کسب درآمد 

نیست و عمدتا تنظیم بازارها و جلوگیری از سفته بازی است.
شریف زاده همچنین با  اشاره به کسری 320 هزار میلیارد تومانی 
تراز عملیاتی در بودجه سال آینده یادآور شد: در منطق اداره کشور 
بهترین کار این اســت که درآمد جاری به میزان هزینه جاری باشد 
تا نخواهید از طریق فروش ســرمایه درآمد کســب کنید و یا قرض 
بگیرید. هزینه های جاری ما در دو ســال اخیر به شــدت رشد پیدا 
کرده و بخش های قابل توجهی از این قضیه به دلیل کارهای عجیب 
و غریبی است که سازمان برنامه و بودجه و شخص جناب آقای دکتر 
نوبخت انجام دادند ولی درآمدهای جاری ما رشــد بسیار محدودی 

داشته است.
وی توضیح داد: در الیحــه بودجه 1400 هزینه های جاری در 
مقایسه با قانون بودجه امسال 46 درصد رشد کرده ولی درآمد جاری 
تنها 10 درصد رشد کرده یعنی 288 هزار میلیارد تومان بوده و االن 
شــده 317 هزار میلیارد تومان. این ارقام نشان دهنده آن است که 
سیستم حکمرانی کشور سیستم دقیقی نیست و کشور را روز به روز 
وابسته تر می کند به فروش نفت و یا فروش اوراق و استقراض از بازار 
بدهی که این وضعیت تا ابد قابل تداوم نیست مگر دوباره درآمد نفتی 
افزایش پیدا کند که دوباره همان داستان دهه 80 را خواهیم داشت.

سفیر اسبق ایران در پکن:

دربارهرابطهباچینبرنامهنداریم
سفیر اسبق ایران در چین گفت: اگر ما در مورد چین یک نظام 
منســجم نداریم که به عنوان پدیده ای جهانی نگاه کنیم، ناشی از 

نبود برنامه در اسناد باالدستی ماست. 
بــه گزارش خبرگزاری فارس، محمد حســین مالئک در دومین پیش 
نشســت از همایــش »تجارت منطقــه ای؛ اولویت راهبــردی« با موضوع 
»فرصت هــای جاده ابریشــم در توســعه تجارت با کشــورهای منطقه«، 
اظهارداشت: جاده ابریشم از 2013 مطرح و نهایتا با ورود به قانون اساسی 
چین در 2018 به عنوان بدنه روابط خارجی این کشور با دنیا تصویب شد. 
دو کمیته مشخص در داخل حزب خلق چین، مسئول پیگیری روزمره این 
مسئله شدند. بنابراین باید توجه کرد که وقتی از چین صحبت می کنیم در 
واقع داریم از BRI صحبت می کنیم. به تعبیر غربی ها، BRI یک نظام جدید 

سیاسی اقتصادی به محوریت چین است. 
وی اضافه کرد: چهار کریدوری که برای ما اهمیت بیشتری دارد، چین- 
مغولستان- روسیه، جاده زمینی اوراسیایی، چین - آسیای غربی - آسیای 

مرکزی و چین - پاکستان است. 
سفیر اسبق ایران در چین گفت: اینکه ما در مورد چین یک نظام منسجم 
نداریم که به عنوان پدیده ای جهانی به آن نگاه کنیم، ناشــی از نبود برنامه 
در اسناد باالدستی است. هیچ جا مشخص نیست که ما چگونه می خواهیم 

به این مسئله نگاه کنیم. رویکرد کالن ما در این مورد، »نمی دانم« است. 
همچنیــن مجیدرضا حریری؛ رئیس  اتاق مشــترک بازرگانی صنایع و 
معادن ایران و چین در این نشست تصریح کرد: به نظر می رسد که در این 
هشت سال، هشت جلسه مهم در مورد جاده ابریشم نداشته ایم. االن دیگر 
نه موضوع اصلی ما جاده ابریشم است و نه حتی موضوع اصلی خود چینی ها.

وی ادامه داد: ما نمی دانیم می خواهیم با دنیا چه کنیم. حتی نمی دانیم 
می خواهیــم بــا منطقه چه کنیم. مســئوالن ما نیز یــا نمی دانند یا به ما 
نمی گویند. این البته وظیفه وزارت خارجه اســت که این مسئله را تعیین 

کند و به بقیه ارکان نظام هم اعالم کند.
رئیس  اتاق مشترک بازرگانی صنایع و معادن ایران و چین افزود: ما اگر 
می خواهیم رابطه مان با چین را مشخص کنیم، باید تکلیف رابطه با پاکستان، 
هند و... را معلوم کنیم. باید ببینیم از سمت شرق چند مانع داریم بعد ببینیم 

از سمت غرب چند مدعی و شریک و مانع داریم. 
گفتنی اســت، با وجود اینکه آســیا در حال تبدیل شدن به یک قطب 
جدی اقتصادی سیاسی است و ایران با ظرفیت های باالی ذخایر زیرزمینی 
و تامین امنیت، می تواند نقش مهمی در کل قاره داشــته باشد اما به دلیل 
انفعال ناشی از بی اعتقادی مسئوالن سیاست خارجی به کار با آسیایی ها و 

امید واهی به آمریکا، فرصت ها در حال از دست رفتن است.

صعودبورسهایجهانی
برایسومینروزمتوالی

با تایید رسمی نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا توسط 
کنگره و با وجود التهابات به وجود آمده در این کشــور، بازارهای 

جهانی برای سومین روز متوالی مسیر صعودی در پیش گرفتند.
به گزارش ایسنا به نقل از بلومبرگ، یک روز پس از اتفاقات اخیر آمریکا 
در وال استریت همه شاخص ها صعودی بودند تا جایی که هر سه شاخص 
اصلی بورسی در سطح باال تری از روز قبل خود بسته شدند. شاخص »داوجونز 

ایدانستریال اوریج« با 0.72 درصد افزایش نسبت به روز قبل بسته شد.
شاخص »اس اند پی 500« یک و نیم درصد باال رفت و دیگر شاخص مهم 
بورسی آمریکا یعنی »نزدک کامپوزیت« با 2.34 درصد جهش بسته شد.

در معامالت بازارهای بورس در اروپا، شــاخص »فوتسی 100« بورس 
لندن با 0.22 درصد افزایش نســبت به روز قبل و شــاخص »دکس 30« 
بورس فرانکفورت در آلمان با صعود 0.55 درصدی به کار خود خاتمه داد 
و شــاخص »کک 40« بورس پاریس با جهش 0.7 درصدی بسته شد. در 

مادرید شاخص »ایبکس 35« 0.43 درصد باال رفت.
در معامالت بورس های آسیا، شاخص ها عملکرد خوبی داشتند؛ تا جایی 
که شاخص »نیک کی 225« بورس توکیو ژاپن 1.6 درصدی باال رفت و در 
چین شاخص »شانگهای  کامپوزیت« صعود 1.77 درصدی را تجربه کرد.

در استرالیا شــاخص »اس اند پی اس اندایکس 200« بورس سیدنی با 
1.5۹ درصد افزایش به کار خود خاتمه داد. در بین دیگر شاخص های مهم 

آسیایی، شاخص » تاپیکس« ژاپن صعودی بود.
در بازار طالی ســیاه روند قیمت ها نزولی بود. هر بشــکه نفت »وست 
تگزاس اینتر مدیت« با 0.34 درصد کاهش به 50.80 دالر رســید و نفت 
خام برنت دریای شــمال با افت 0.15 درصدی به ازای 54.38 دالر در هر 

بشکه مبادله شد.
همچنیــن در بازار فلزات گرانبهــا، قیمت طال در معامالت روز جمعه 
بازار جهانی تحت تاثیر بهبود بازده اوراق خزانه که پیروزی دموکرات ها در 
انتخابات سنای جورجیا را تحت الشعاع قرار داد، با کاهش روبه رو شد. بهای 

هر اونس طال با 25 دالر کاهش، به هزار و 888 دالر و رسید.
ارزش دالر در مقابل بیشــتر ارزهای مهــم افزایش یافت، با این حال 

بیت کوین در ادامه صعودهای خود از 35 هزار دالر هم گذشت.
بلومبرگ هم گزارش داد که پس از مدت ها تعطیلی مجددا فعالیت های 
تجاری و بازرگانی چین آغاز شــده و میزان ذخایر ارزی این کشور در ماه 

دسامبر به روند صعودی خود ادامه داده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد

افزایش۳۰درصدیعرضهمسکناستیجاری
باطرحمالیاتبرخانههایخالی

آگهی اخطار
خانم پروانه زاهــدی شــهریاری مجهول المکان در 
اجرای دادنامه شــماره 7291352 مورخ 99/8/25 و 
شــماره پرونده 920 اصدار یافته از شعبه 272 خانواده 
تهران به شــما اخطار می گردد ظرف مدت یک هفته 
پــس از رویت ایــن آگهی جهت اجــرای طالق به 
دفتر خانه طالق 21 شــهرری خیابان 24 متری کوچه 
مسلم بن عقیل)ع( پالک 81 تلفن 55920175 مراجعه 
نمائید در غیر اینصورت طالق بدون حضور شما ثبت 

خواهد شد.
سردفتر طالق ۲۱ شهرری

آگهی اخطار
آقای علی ترقانی فرزند علی شغل آزاد مجهول المکان 
در اجرای دادنامه شماره 2400625 مورخ 99/6/23 و 
شــماره پرونده 178 اصدار یافته از شعبه 254 خانواده 
تهران به شــما اخطار می گردد یک هفته پس از رویت 
این اخطار جهــت ثبت و اجرای طــالق به دفترخانه 
طالق 11 اسالم شــهر واقع در خیابان سرنوری خیابان 
آیت ا... مدنی دفتر طالق 1 1 اسالم شهر مراجعه نمائید 
در غیر اینصورت طالق بدون حضور شما ثبت می شود.
سردفتر طالق۱۱ اسالم شهر
 حسین منتظری

آگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آیین نامه
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی:

برابر رای شــماره 139960317007003088 هیئت موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی شهرســتان بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی آقای حمید ســوائی فرزند علی به شناســنامه 30488 و کدملی 1860300162 صادره از بهبهان 
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 110/40 مترمربع در قسمتی از پالک 5520 اصلی واقع 
در بخش یک بهبهان خریداری شــده از مالک رســمی محمد خاک تاریک به موجب ســند قطعی شماره 
62562 - 78/12/28 دفتر 14 بهبهان محرز گردیده اســت. لذا مشخصات متقاضی و ملک مورد تقاضا به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید عرض حال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/20                                   تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/4
کاظمی - رئیس ثبت بهبهان

آگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 

رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان
برابر رای شماره 1399603170070002364 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی خانم ساناز حیدری فرزند اردشیر به شناسنامه و کدملی 1850159858 
صادره از گچســاران نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 185/71 مترمربع در 
قســمتی از پالک 5630 اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری شــده از مالک رسمی 
عطاءاله)عارف( مشغول الذکر به موجب سند رسمی شماره 77657 - 90/5/30 دفتر 12 بهبهان 
محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضی و ملک مورد تقاضا به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید عرض حال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/20                                   تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/4
کاظمی - رئیس ثبت بهبهان

سند کمپانی و شناسنامه مالکیت )برگ سبز( خودرو سواری 
پــژو 405 جی ال ایکس آی 8/1 بــه رنگ بژ متالیک مدل 
1385 به شماره انتظامی 286 و 82 ایران 21 شماره موتور 
12485187878 و شــماره شاسی 24258031 به مالکیت 
محسن نورشرق کدملی 1289477957 مفقود گردیده فاقد 

اعتبار است.

آگهی تغییرات شرکت مکانیزاسیون کشاورزی 
و دامی خلعت سبز شهسوار سهامی خاص به 

شماره ثبت ۱۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰8۶۰۱۷۳4۲۵
به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1-سمت 
اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 1399/07/01 به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم کبری شمســی 
به شماره ملی 2219876489 به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم فرزانه ابراهیمی به شماره 
ملی 2219109321 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم فرشــته اشکوریان به شماره 
ملی 2219596982 به ســمت عضو هیئت مدیره 2- آقای صابر خلعتبری به شــماره ملی 
2219579921 به ســمت مدیرعامل)خارج از اعضای هیئــت مدیره( تا تاریخ 1399/07/01 
انتخاب گردید. 3- کلیه تعهدات و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک و سفته 
و برات و قراردادها و عقود اســالمی با امضای ثابت آقای صابــر خلعتبری)مدیرعامل( و در 
غیاب ایشــان با امضای خانم کبری شمسی)رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر 
خواهــد بود و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای منفرد آقای صابر خلعتبری)مدیرعامل( 
)1074992( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تنکابن

آگهی تغییرات شرکت مکانیزاسیون کشاورزی و دامی 
خلعت سبز شهسوار سهامی خاص

به شماره ثبت ۱۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰8۶۰۱۷۳4۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1397/7/1 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: 1- اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 1399/7/1 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: 
خانم کبری شمســی به شــماره ملی 2219876489 و خانم فرزانه ابراهیمی به شماره 
ملی 2219109321 و خانم فرشــته اشکوریان به شــماره ملی 2219596982  تا تاریخ 
1399/7/1. 2- آقای مرتضی دریائی به شــماره ملــی 2219373878 به عنوان بازرس 
اصلی، آقای طاهر پورخانی به شــماره ملــی 2218397293 به عنوان بازرس  علی البدل 
بــرای یک ســال مالی انتخاب گردیدنــد. 3- روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج 
)1074991( آگهی های شرکت تعیین شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تنکابن 

آگهی تغییرات شرکت مکانیزاسیون کشاورزی و دامی 
خلعت سبز شهسوار سهامی خاص 

به شماره ثبت ۱۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰8۶۰۱۷۳4۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: 1- تعداد اعضای هیئت مدیره به ســه نفر تغییر یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 2- تعداد سهام وثیقه مدیران به یک سهم 
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید. 3- موضوع شرکت به 
شــرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: انجام کلیه 
کارهای تولیدی کشــاورزی، دام و طیور و مکانیزاســیون در بخش کشاورزی 
و دامی و کاشــت و داشــت و برداشــت محصوالت زراعی و ایجاد کارخانه 
بســته بندی تولیدات دامی و کشــاورزی و احداث مزرعه تولید علوفه دامی و 
احداث سردخانه و پرورش دام و راه اندازی دامداری صنعتی و شیر و گوشتی و 
کشــتارگاه صنعتی دام و احداث کارخانه خوراک دام و سورتینگ و بسته بندی 
خشکبار و تمام محصوالت کشــاورزی و دامی و واردات و صادرات در بخش 
تولیدات کشاورزی و کلیه محصوالت و امور وابسته به کشاورزی و نهاده های 
دام و طیور، شــرکت در کلیه مناقصه و مزایده های دولتی و خصوصی و ایجاد 
شــعب در سراسر کشور و اخذ وام و تسهیالت ارزی و ریالی و ضمانتنامه های 
بانکی از کلیه بانک ها و موسسات مالی معتبر دولتی و خصوصی و انعقاد قرارداد 
با اشــخاص حقیقی و حقوقی معتبر و در صــورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراجــع ذیصالح. ثبت موضوع فعالیت مذکور بــه منزله اخذ و صدور 
پروانه فعالیت نمی باشد.  )1074993(
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تنکابن

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری 
مناقصه دومرحله ای )نوبت دوم(

یک مؤسســه نیمه دولتی فعال در زمینه نفت و گاز در نظر دارد از طریق فراخوان 
عمومــی ارزیابی کیفی خرید تجهیزات و اجرای کار اجرایی مورد نیاز خود را با مشــخصات 
زیر جهت پروژه های در دســت اقدام به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید، لذا متقاضیان 
می بایست حداکثر تا تاریخ 99/10/23 نسبت به ارسال مدارک ثبتی شرکت )اساسنامه، آگهی 
تاســیس و ثبت آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رســمی( ارائه برگه حاوی کد اقتصادی و 
شناسه ملی، ارائه کدپستی، سوابق کاری مرتبط، آخرین صورت های مالی حسابرسی شده خود 

را در قالب فایل الکترونیکی )CD( به آدرس ذیل ارسال نمایند.
 مناقصه شــماره 99238 خرید تیمبر )الوار روغنی( جهت پروژه تعمیرات ســکوهای سیری

 با مشخصات زیر:
1( حدود 650 شاخه تیمبر با طول 4 الی 6 متر و ضخامت 8 سانتی متر

2( اشباع شده مناسب برای استفاده در شرایط دریا
مناقصه شــماره 99254 خرید و اجرای عملیات مخلوط ریزی جهت پروژه خط لوله 30 اینچ 
 بندرعباس واقع در اســتان هرمزگان: ماشــین آالت مورد نیاز: ســت ماشین آالت خاکریزی 

و کوبش )گریدر، آبپاش، غلطک و...(
مناقصه شماره 99258 خرید 4500 مترمربع ساندویچ پنل در سایزهای مختلف

مناقصه شماره 99259 خرید 7000 متر کابل فشار متوسط و فشار ضعیف و 18000 متر سیم 
در مقاطع 6 و 4 و 2/5 و 1/5

مناقصه شماره 99260 اجرای عملیات خاکی )جاده دسترسی( جهت پروژه NGL3200 واقع 
در استان خوزستان: ماشین آالت مورد نیاز )کامیون، لودر، گریدر، غلطک، آبپاش(

مناقصه شــماره 99261 حمــل 14 کیلومتر لوله 42 اینچ از اهواز بــه اصفهان و از اصفهان 
به رشــت جهت پروژه خط لوله رشــت به چلونــد، ضمانتنامه شــرکت در مناقصه مذکور 

2/200/000/000 )دو میلیارد و دویست میلیون( ریال می باشد.
هزینه درج آگهی برعهده برندگان مناقصه ها می باشد.

آدرس: تهران- میدان رسالت )بزرگراه شهید سلیمانی شرق به غرب( بعد از خیابان اردکانی 
جنب بوســتان مهتاب پالک 1003 به واحد مناقصات تحویــل نمایند. تلفن: 2301501-2 

شماره فاکس 23015021

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد ذمه(
آگهی مزایده پرونده به کالسه 9800294 موجب پرونده اجرایی به کالسه 
 9800294 ششــدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین پالک 93 فرعی از
3 اصلی بخش 24 یزد که در سیســتم جامع امالک به نام محمدحســین 
کارگر شورکی فرزند علی به شماره شناسنامه 7 نسبت به ششدانگ  ثبت و 
سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است حدود برابر سند مالکیت شماال به 
طول 72 متر مرزیست به جاده شرقا به طول 34 متر مرزیست به جاده جنوبا 
به طول 66 متر  مرزیســت به جاده غربا به طول 38 متر به مرز اشــتراکی 
با باقیمانده 3 اصلی و طبق نظر کارشــناس رســمی دادگســتری به مبلغ 
7365600000 ریال ارزیابی شــده و پالک فوق به صورت زمین مزروعی 
می باشــد. پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 99/10/30 در 
اداره ثبت اســناد و امالک میبد واقع در خیابان کاشانی از طریق مزایده به 
فروش می رسد. مزایده از مبلغ یک میلیارد و چهارصد و سی و نه میلیون و 
چهارصد و هشتاد و چهار هزار و سی و سه ریال شروع و به باالترین قیمت 
پیشــنهادی نقدا فروخته می شــود. الزم به ذکر است بدهی های مالیاتی و 
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم 
شــده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، 
وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد 
خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز 
مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت 

و مکان مقرر برگزار خواهد شد. 
تاریخ آگهی: شنبه 99/10/20  
رئیس ثبت میبد- علی محمد زارع  ده آبادی

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه 
صرفا با مطرح شدن قانون جدید مالیات بر 
خانه های خالی، عرضه مسکن استیجاری به 
بازار ۳0 درصد افزایش یافته، پیش بینی کرد: 
برای فصل اجاره سال آینده، حتماً اثر میدانی 

اجرای این قانون را خواهیم دید.
محمود محمودزاده در گفت و گو با خبرگزاری 
مهر در پاسخ به این پرسش که چه زمانی شاهد 
اثربخشی اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی 
بر بازار مسکن خواهیم بود؟ خاطرنشان کرد: قطعاً 
تا نیمه سال آینده اثر قطعی این سامانه را خواهیم 
دید؛ پیش بینی ما این است که برای فصل اجاره 
سال آینده، حتماً اثر میدانی اجرای این قانون را 

خواهیم دید.
وی ادامه داد: در تابستان سال جاری بر اساس 

آمار رسمی اخذ شده از بنگاه های مشاور امالک، 
حدود 30 درصد افزایش عرضه فایل های اجاره به 

بازار را شاهد بوده ایم.
معــاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و 
شهرسازی با توضیح اینکه این فایل ها سابقه ارائه 
قبلی نداشته و از مجموعه همین خانه های خالی 
بوده اند، تأکید کــرد که این افزایش عرضه روی 

کاهش اجاره بها هم می تواند اثرگذار باشد.
محمودزاده یادآور شــد: برای تکمیل سامانه 
اسکان، از سایت ها و دستگاه های مختلف، اطالعات 
را برداشــت کردیــم. تعدادی از مالکان، پاســخ 
پیامک های وزارت راه و شهرسازی را داده اند که 
یا تأیید کرده اند که واحد مورد  اشــاره در پیامک 
خالی است یا اینکه مستنداتی در سامانه بارگذاری 
کرده اند که ملک خود را فروخته یا اجاره داده اند. 

تعدادی هم هنوز اطالعات ملکی خود را در سامانه 
وارد نکرده اند.

وی درباره مدت زمانی که به مالکان واحدهای 
مسکونی خالی از سکنه داده شده تا اطالعات ملکی 
خود را اعــالم کنند، گفت: این مدت زمان برای 
آنهایی که پیامک ارسال شده، به اتمام رسیده و 
ناگزیر، به عنوان واحدها خالی به ســازمان امور 
مالیاتی معرفی خواهند شــد؛ چون راهی غیر از 

این برای صحت سنجی وجود نخواهد داشت.
دبیر شــورای عالی مســکن در پاسخ به این 
پرسش که آیا قانون، دستگاه ها را مکلف کرده تا 
اطالعات ملکی در اختیار خود را به سامانه امالک 
و اســکان اعالم کنند؟ بیان کرد: قباًل بر اساس 
ماده 16۹ مکرر قانون مالیات های مســتقیم این 
اتفاق می افتاد؛ به تازگی با توجه به ورود مجلس 

به ایــن موضوع و اصالح مــاده 54 مکرر قانون 
مالیات های مســتقیم، این قانون گسترده تر شد 
و نقاط ضعف آنکه تقویت بنیه اطالعاتی سامانه 
اسکان و همچنین اعداد مالیاتی این پایه مالیاتی 
بود و در قانون سابق بازدارندگی نداشت، برطرف 

گردیده است.
محمودزاده افزود: یک موضوع قطعی در حوزه 
مالیات بر خانه های خالی این است که عزم جدی 
حاکمیتــی برای اجرای آن وجــود دارد و حتماً 
کسانی که همراهی الزم را برای اجرای آن نداشته 
باشند، بالفاصله با جرایم روبه رو می شوند که بر 

اساس قانون، اعمال می شود.
وی با اشاره به مهلت سه ماهه شروع این قانون 
در اصالحیه مجلس، گفت: دیر یا زود اجرای آن به 

صورت جامع در کشور انجام می شود.

استاد ممتاز اقتصاد دانشگاه عالمه گفت: 
مشــکالت گازی اخیر صرفا به دلیل افزایش 
تقاضا نیست بلکه عمدتا به خاطر افت فشار 
گاز در فازهای پارس جنوبی و تاثیر برنامه های 

توتال است.
به گزارش خبرگزاری فارس، مسعود درخشان در 
رادیو اقتصاد با  اشاره به دلیل مشکالت گازی اخیر در 
کشور خاطرنشان کرد: بنده از زمان دولت دوم خاتمی 
در مورد حساس ترین بخش اقتصاد که انرژی بود با 
کمک مرحوم سعیدی که از بزرگ ترین صاحب نظران 
مخازن نفتی کشور و مسئول نظارت بر مخازن نفت 
و گاز قبــل از انقالب بود پیش  بینی کردیم که ایران 
علیرغم مخازن فوق عظیم پارس جنوبی تا چند سال 

دیگر دچار مشکالت جدی می شود.
وی افزود: بنده در ســال 85 برای بســیاری از 
مسئوالن ســخنرانی کردم. آن زمان بنده به عنوان 
مشــاور در معاونت علمی و فناوری در مسائل نفت 
و گاز بودم و گفتم که ما در 1400 دچار مشــکالت 
جدی گازی خواهیم شد اما هیچ کس توجه نکرد. 

استاد ممتاز اقتصاد دانشگاه عالمه ادامه داد: این 

بحران گازی که به وجود آمده صرفا به دلیل افزایش 
تقاضا نیســت بلکه عمدتا به خاطر افت فشار گاز در 
فازهای پارس جنوبی است و بنده تصور می کردم که 
این افت فشار از سال 1400 شروع می شود اما دیدیم 
که از سال 13۹۹ شروع شده است. البته بحث افت 
فشار پارس جنوبی را تا به االن مسکوت گذاشته اند. 
االن هم وزارت نفت عمق فاجعه را بیان نکرده است. 
این افت فشــار به دلیل بهره بــرداری غلط از پارس 

جنوبی رقم خورده است.
درخشان خاطر نشان کرد: زمانی که پارس جنوبی 
کشــف شد همین شــرکت توتال هم برای ایران و 
هم قطر برنامه ریزی کرد و علت مشــکالت اخیر به 
برنامه ریزی آنها برمی  گردد. نکته جالب ماجرا اینکه 
تــا همین اواخر آقای زنگنه بــرای اجرای پروژه فاز 
11 از شــرکت توتال دعوت می کرد و مجدد به آنها 
خوش آمد می گفت، در حالی که توتال بود که این بال 
را در پارس جنوبی به سر ما آورده بود. مشکل کشور 
ما این اســت که مسئوالن دلواپس مردم نیستند و 
هیچ کوششی برای اصالح ساختار اقتصاد نمی کنند.

استاد ممتاز اقتصاد دانشگاه عالمه با بیان اینکه 

به اعتقاد بنده بیماری فعلی اقتصاد ایران طوالنی و 
مزمن است، افزود: البته متاسفانه دولت ما از سریال 
برجام دست برنمی دارد و مردم را هفت سال سرگرم 
دیدن آن کرده است. االن هم بعد از جنایات آمریکا 
و به شهادت رساندن سردار دلها و دانشمندان کشور، 
هنوز دولت می  گوید از پای این سریال بلند نشوید، 
قسمت  های خوب سریال برجام دارد اتفاق می افتد. 
به نظر من باید هم اکنون از ظرفیت مجلس مان که 

حرف  های انقالبی می زند به خوبی استفاده شود.
درخشــان ادامه داد: آن شاه نادان می خواست با 
این دالرهای نفتی به دروازه های تمدن بزرگ برسد 
و نمی  فهمیــد و برخی امروزی  ها هم نمی فهمند که 
بزرگ  شدن کشور از درون است نه بیرون. متاسفانه 
این واژه سرمایه  گذاری خارجی و انتقال فناوری را با 
برداشت غلط در مغز ما کردند و ما دانشگاهیان هم 
در کالس  ها گفتیم و این دانشجویان بعدا مشاوران 
مدیران کشور شدند و به مسئوالن گفتند و مسئوالن 

هم االن به رویاپردازی خودشان مشغول هستند.
وی تصریح کرد: بنده قراردادهای نفتی از زمان 
دارسی تا IPC را یک به یک  مطالعه کردم. تا به حال 

 IPC یک فناوری در این چارچوب منتقل نشده و در
هم همینطور است.

اســتاد ممتاز اقتصاد دانشگاه عالمه گفت: مگر 
اینکه فنــاوری را به این معنا ترجمه کنیم که مثال 
پیچ و مهره دستگاه را چگونه باید ببندیم. شما این 
دستگاه را از هر کجا بگیری یک کسی را می آورند تا 
آموزش نحوه کار بدهند. آموزش نحوه کار که انتقال 
فناوری محسوب نمی شود. انتقال فناوری یعنی روش 
مدیریت مخازن و نحوه ســاخت پاالیشگاه ها را یاد 

بدهند و مواردی از این دست.
درخشــان تصریح کــرد: دلیل تــداوم ناکامی 
اقتصادی کشــور بعد از ابالغ سیاست های اقتصادی 
مقاومتی این است که دولت تدبیر و امید، توجهش 
را به ایجاد رابطه با آمریکا متمرکز کرده اســت و از 
اقتصاد ملی غافل شده. شما بفرمایید در این دولت 
چه برنامه اساســی در راســتای خنثــی  کردن آن 
برنامه  های تحت عنوان تعدیل اقتصادی انجام شد؟ 
این برنامه  ها از دولت اول هاشمی از سازندگی شروع 
شد و دیکته  هایی است که صندوق بین  المللی پول 

به دولت های ما تحمیل کرده است.

درخشان:

مشکالت گازی اخیر به برنامه های توتال در پارس جنوبی مربوط است

رئیس خانه توسعه تجارت ایران با بیان اینکه 
از ۴0 میلیارد دالر صادرات غیرنفتی کشور، فقط 
۱۵0 میلیون دالر به محصوالت فناورانه اختصاص 
دارد، مهمترین مشکل این حوزه را رانت واردات 

عنوان کرد.
محمدرضا مودودی در گفت وگو با خبرگزاری فارس 
درباره نقش صنایع های تک در صادرات کشــور گفت: 
از میان بیش از دو هزار و 500 شــرکت فعال در حوزه  
صنایــع های تک کمتــر از 20 درصد به فعل صادرات 
مشغولند که حجم کل صادرات این شرکت ها، کمتر از 

150 میلیون دالر است.
وی توضیح داد: محصوالت و صنایع های تک کشور، 
متاسفانه سهم بسیار پایینی در اقتصاد مولد و مخصوصا 
تجارت خارجی کشــور دارند به طــوری که  به صورت 

مشخص در بخش تجارت خارجی فقط 214 قلم کاالی 
تولیدی کشور به عنوان محصول های تک صادر می شود 
که از این تعداد  فقط 21 قلم کاال صادراتی  باالی یک 

میلیون دالر دارند. 
سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت ایران بیان 
کرد: 63 قلم کاال در بخش های های تک صادراتی بیش 
از 100 هزار دالر و تنها ســه قلــم کاال در این بخش 

صادراتی باالی 10 میلیون دالر دارند.
مودودی گفت: 150 میلیون دالر صادرات محصوالت 
های تک در قیاس با 40 میلیارد دالر صادرات غیرنفتی 
کشور به معنای آن است که صادرات این بخش حدود 
ســه دهم درصد صادرات غیرنفتی کشــور را تشکیل 
می دهد که این عدد اصال شایســته تجارت بین المللی 

کشور با ظرفیت های بالقوه و بالفعل ایران نیست.

وی اظهار کرد: از حدود 400 شرکت های تک فعال 
در حوزه صادرات، کمتر از 35 شرکت صادرات باالی یک 
میلیارد دالر دارند و تقریبا ســه شرکت صادرات باالی 

10 میلیون دالر دارند.
رئیس خانه توسعه تجارت ایران ادامه داد: ضریب 
نفود تکنولوژی های تک در اقتصاد مولد کشور در سال 
2018 حتی از ضریب نفوذ تکنولوژی های تک در کل 
دنیا در ســال 1۹۹8 هم پایین تر اســت و این موضوع 
باعث می شــود که اگر کشورهای هدف صادراتی ما در 
منطقه ســریعا به ثبات سیاسی دست یابند، به سرعت 
راه اندازی خطوط تولیدی را در دســتور کار قرار دهند 
که این محصوالت اساسا محصوالت صادراتی امروز ما 

خواهد بود.
مودودی یادآور شد: کشوری که به لحاظ تکنولوژی 

های تک هر چه بیشتر رشد کرده باشد، برای جایگزینی 
محصوالت آن زمان بیشــتر و دانش فنی بهتر و حتی 
تجهیزات و ماشین آالت بهتری مورد نیاز است و بنابراین 

به سرعت، عمل جایگزینی صورت نمی گیرد.
وی در پاســخ به این پرســش که به چه دلیل در 
طول ســال های گذشــته به ســمت صنایع های تک 
حرکت نکرده ایم، گفت: عمده ترین دلیل رانت واردات 
است، واردات به هیچ عنوان عالقه مند نیست که روی 

تکنولوژی های سرمایه گذاری شود.
مودودی اضافه کرد: البته به نظر من دلیل دیگر آن 
است که ما هنوز به این باور نرسیده ایم که به عنوان یک 
کشور وابسته به درآمد نفت، اقدام به خانه تکانی ذهنی 
کنیم و به سمت توسعه صادرات غیرنفتی در بخش های 

دیگر حرکت کنیم.

رئیس خانه توسعه تجارت ایران:

رانت واردات، مانع توسعه صنایع دانش بنیان است

نایب  رئیس  مجلس اعالم کــرد: در مورد 
قیمت گذاری دستوری فوالد، وزیر صمت گفت 
که سقف قیمتی برای این کاال تعیین نشده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، امیرحسین قاضی زاده 
در واکنش به اظهارات پرحاشیه علیرضا رزم حسینی؛ 
وزیــر صنعت، معدن و تجارت در اعالم تقصیر گرانی 
محصوالت فوالدی توســط وزارت اقتصاد، ســازمان 
بــورس اوراق بهادار و بورس کاالی ایران و همچنین 
واکنش به تعیین قیمت گذاری محصوالت فوالدی در 
صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: برای رفع نگرانی 
سهامداران ُخرد با وزیر صنعت در مورد قیمت گذاری 
 دســتوری فــوالد در بورس کاال صحبــت کردم که

رزم حسینی ضمن رد این موضوع گفت سقف قیمتی 
برای فوالد تعیین نشــده اســت. مجلــس از عرضه 
محصوالت زنجیره فوالد در بورس کاال حمایت می کند 
و باید تولیدات مازاد به بازارهای صادراتی هدایت شود.
گفتنی اســت، 28 آذر امسال در نامه نهاوندیان؛ 
معاون اقتصادی رئیس جمهور بــه وزیران اقتصاد و 
صمت، »شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره 
فوالد« با تأیید معاون اول رئیس جمهور ابالغ شد. در 
این شیوه نامه  قیمت پایه شمش، اسلب، ورق گرم، 
 CIS ورق ســرد و میلگرد بر اســاس 80 درصد نرخ
تعیین شده بود که از همان روز اول ابالغیه مورد انتقاد 
فعاالن حوزه فوالد قرار گرفت چراکه به اعتقاد آنها این 

شیوه نامه نه تنها زمینه را برای بروز رانت فراهم می کرد 
بلکه قیمت گذاری دستوری، اصل اولیه و بدیهی عرضه 
محصول در بورس را زیر سؤال می برد زیرا طبق قانون 
قیمت کلیه کاالهایی که در بورس پذیرفته می شوند، 

باید بر اساس مکانیزم بازار تعیین شود.
فعاالن حوزه فوالد معتقدند، دولت تصور می کند با 
ایجاد فشار بر صنعت فوالد و کاهش قیمت ها، محصول 
ارزان تری به دســت مصرف کننده نهایی می رسد، اما 
متاسفانه تنها کسی که در این شیوه منفعتی کسب 

نمی کند، مصرف کننده است. 
بــا این وجود علیرضا رزم حســینی؛ وزیر صمت 
در ارتباط با شیوه نامه معتقد بود »براساس شیوه نامه 

ابالغی ستاد اقتصادی دولت، تمامی محصوالت فوالدی 
باید در بورس کاال عرضه شــوند و مازاد آن صادرات 
انجام شود. هدف از ابالغ این شیوه نامه تقویت تولید 
اســت تا عرضه و تقاضای محصول در بورس کاال به 
شکل شفاف دنبال شود و استفاده از این روش و شیوه 
نامه باعث تعادل قیمت ها هم خواهد شــد و عرضه 
محصوالت فوالدی در بورس خللی در صادرات ایجاد 

نمی کند.«
 جالب اینجاســت بعد از چند هفته از ابالغ این 
شــیوه نامه وزیر صنعت اخیــراً در اقدامی قابل تأمل 
اعالم کرد که باید قیمت پایه شمش فوالدی براساس 

70 درصد قیمت شمش CIS باشد!

نایب  رئیس  مجلس:


