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تشکیل کمیته »رصد تنظیم بازار پایان 
سال« در فراکسیون اصناف

گروه اقتصادی - رئیس کمیته اقتصاد صنفی فراکســیون اصناف و اشتغال 
مجلس در نامه های جداگانه به وزرای صمت، اقتصاد، جهاد کشــاورزی و رئیس 
سازمان تعزیرات حکومتی بر ضرورت تامین و تنظیم قیمت میوه و کاالهای اساسی 
شب  عید تاکید کرد و گفت که "کمیته رصد تنظیم بازار پایان سال" در فراکسیون 
اصناف تشــکیل شده اســت. در نامه مجتبی توانگر خطاب به رزم حسینی)وزیر 
صنعت، معدن و تجارت(، دژپسند)وزیر امور اقتصادی و دارایی(، خاوازی)وزیر 
جهاد کشاورزی(، جمال انصاری)معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات 
حکومتی( آمده اســت: »با توجه به سنت های ایام پایانی سال و افزایش تقاضا در 
بازار میوه و کاالهای اساســی، در این مقطع زمانی تنظیم و کنترل بازار از اهمیت 
و حساســیت باالیی برخوردار می شود و الزم است دستگاه های دولتی مرتبط، با 
برنامه مشــخص، شــفاف و قابل رصد به انجام وظایف بپردازند تا با حذف زمینه 
فرصت طلبی در کسب منافع، امکان انتقال فشار به اقشار ضعیف و کم درآمد سلب 
شــود.بر همین اساس فراکسیون اصناف و اشتغال با تشکیل "کمیته رصد تنظیم 
بازار پایان سال" بر این مهم متمرکز شده است، لذا خواهشمند است با قید فوریت 
دستور فرمایید گزارش آن وزارتخانه همراه با ارائه موانع و راهکارهای احصا شده 
در محورهای زیر در اختیار قرار گیرد تا نتایج جمع بندی شده به اطالع نمایندگان 
محترم عضو فراکسیون برسد. - برنامه های تنظیم بازار شب عید به ویژه در حوزه 
تامین و عرضه میوه، آجیل و کاالهای اساسی)از ابتدای زنجیره تولید و واردات تا 
توزیــع و مصرف کننده( - برنامه های رصد و پایش کمی و کیفی ارایه خدمات و 

کاال به ویژه از حیث مقابله با گران فروشی و کم فروشی

گروه اقتصادی - معاون وزیر 
صمت با اشــاره به بازگشت ۱۳۶۵ 
واحــد تولیدی به چرخــه تولید از 
برنامه ریزی برای احیاء ۱۵۰۰ واحد 
تولیدی راکد و غیرفعال مســتقر در 
شــهرک ها و نواحی صنعتی در سال 

آینده خبر داد.
علی رسولیان در حاشیه بازدید 
وزیــر صنعت، معــدن و تجارت از 
شهرک صنعتی کاسپین استان قزوین 
در گفت وگو بــا خبرنگاران گفت: 
امسال احیا و فعال سازی تعداد واحد 
صنعتی را در دســتور کار داشتیم که 
تــا کنون یک هــزار و ۳۶۵ مورد آن 
محقق شده و شــاهد بازگشت این 

واحدها به چرخه تولید بودیم.
معــاون وزیر صنعــت، معدن 
و تجــارت اضافــه کــرد: احیــا 
واحدهای تولیــدی راکد و تعطیل 
از اولویت هــای اساســی وزارت 
صنعــت، معدن و تجارت به شــمار 
مــی رود و با حمایت هــای دولت 
و تالش هــای بخــش خصوصی، 

موفقیت هــای خوبــی در این زمینه 
به دســت آمده اســت. رئیس هیأت 
مدیره و مدیرعامل ســازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی ایران 
با بیان این که از ابتدای امسال تا کنون 
شــاهد بهره برداری از ۲ هزار و ۳۷ 
واحد تولیدی در شهرک ها و نواحی 
صنعتی کشــور بوده ایــم، ادامه داد: 
این مهم نشــان از پیشروی به سمت 
جهش تولید در شهرک های صنعتی 

کشور بوده است.
رســولیان همچنیــن از جذب 
۹ هزار ســرمایه گذار در شــهرک ها 
و نواحی صنعتی کشــور در ســال 
جاری خبر داد و اظهار داشــت: این 
آمار نشان از رونق سرمایه گذاری در 
شــهرک های صنعتی کشور با وجود 
تحریم هــای ظالمانه دشــمن دارد 
که ناشــی از حمایت های دولت از 
ســرمایه گذاری و ارائه مشــوق ها 
در ایــن زمینــه و همچنیــن ایجاد 
زیرساخت مناسب به منظور جذب 

سرمایه گذاران بوده است.

وی تصریح کرد: با توجه دولت 
به ایجاد زیرســاخت های الزم نظیر 
زمین آماده ســازی شده، آب، برق و 
گاز در شــهرک های صنعتی، امروز 
در همه استان های کشور زیرساخت 
الزم برای جذب و فعالیت ســرمایه 
گذاران حــوزه تولید فراهم شــده 

است.
معاون وزیــر صنعت، معدن و 
تجارت همچنین از برنامه ســازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ایران برای حمایت از شــرکت های 
دانــش بنیان خبــر داد و گفت: یکی 
از برنامه هــای مهم این ســازمان در 
سال آینده، تعیین تکلیف واحدهای 
غیرفعال و راکد در جهت واگذاری 
و احیــا به دیگــر ســرمایه گذاران 
باالخص شرکت های فناور و دانش 

بنیان است.
رســولیان با اشــاره به آسیب 
جــدی شــیوع ویــروس کرونا در 
اقتصاد کشــورهای دنیــا افزود: در 
کشــور ما بــا توجه به شــیوع این 
ویروس و همچنین محدودیت ها و 
تحریم های ظالمانه استکبار جهانی، 
از رشد ۱۱۲ درصدی در شهرک های 
صنعتی کشــور برخوردار بودیم که 
عزم راسخ کشور در اجرای منویات 
رهبری در اجرای اقتصاد مقاومتی را 

نشان می دهد.
وی اضافــه کــرد: هــم اکنون 
نزدیک به ۴۷ هزار واحد صنعتی در 
۸۲۳ شــهرک و ناحیه صنعتی کشور 
فعالیت و زمینه اشــتغال ۹۵۰ هزار 
نفر را فراهم کرده اند و بیش از نیمی 
از صادرات کشــور متعلق به صنایع 

کوچک مستقر در شهرک ها و نواحی 
صنعتی است که نشان دهنده اهمیت 
این صنایع در چرخه اقتصادی کشور 

است.
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل 
سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتــی ایران در ادامه با اشــاره به 
موقعیــت و ظرفیت ممتاز شــهرک 
صنعتــی کاســپین بیان کــرد: این 
شــهرک صنعتی یکی از مناطق مهم 
مورد توجه ســرمایه گذاران داخلی 
و خارجــی در اجــرای پروژه های 

صنعتی کشور محسوب می شود.
خوشبختانه  افزود:  رســولیان 
با درایت مســئوالن قزوین، بســتر 
و زیرســاخت های بســیار مناسبی 
در شــهرک های صنعتی این استان 
صــورت گرفته و شــهرک صنعتی 

کاســپین به یکــی از مناطق مهم و 
استراتژیک کشــور در زمینه جذب 
سرمایه گذاران خارجی تبدیل شده 

است.
وی ابــراز امیــدواری کــرد با 
حمایــت وزیــر صنعــت، معدن و 
تجارت و همچنین استاندار قزوین، 
شــاهد واگذاری ۳۰۰ هکتار اراضی 
طرح توسعه شهرک صنعتی کاسپین 
در جهــت رفــع محدودیت هــای 
حضور سرمایه گذاران در این منطقه 

باشیم.

معاون وزیر صمت عنوان کرد؛

سهم ۵۰ درصدی صنایع کوچک از صادرات کشور

گروه اقتصادی- مدتی اســت 
دریافت مالیات از عایدی ســرمایه 
در وزارت اقتصاد و مجلس شورای 
اسالمی در دست بررسی است. اخذ 
این نوع مالیات در کشــور های دیگر 
رایج است و با نام CGT نیز شناخته 
می شــود که بر سود سرمایه افراد، از 
جمله ســرمایه هایی مانند مســکن، 

زمین و … مالیات دریافت می شود.
مالیــات بر عایدی ســرمایه به 
عنوان یک پایه مالیاتی مؤثر از سال ها 
پیش در اکثر کشور های توسعه  یافته 

اخذ می شود.
در حال حاضر قانون مالیات بر 
عایدی سرمایه در بیش از ۵۰ کشور 
و اقتصاد هــای توســعه یافته جهان 

در حال اجراســت. ایــن مالیات در 
کشور هایی مانند آمریکا، انگلستان، 
کانادا، برزیل، چین، فرانسه، روسیه، 
اسپانیا، ژاپن، ترکیه و دیگر کشور ها 

وجود دارد. 
در جریان بررســی بودجه سال 
۱۴۰۰ نماینــده مجلس بــه منظور 
کاهش فرار های مالیاتی به بررســی 

و تغییر پایه های مالیاتی کشور اقدام 
کردنــد. کمیســیون تلفیق مجلس 
با بررســی بودجــه ۱۴۰۰ به منظور 
عادالنه تر کردن نظام مالیاتی کشــور 
تغییراتــی در پایه های اعمال کرد که 

به شرح زیر است:
مالیات صادرات مواد خام 

و نیمه خام
مجلس شورای اسالمی درآمد 
حاصــل از صادرات مــواد معدنی 
فلزی- غیرفلزی، محصوالت نفتی، 
گازی و پتروشــیمی به صورت خام 
و نیمــه خام در تمام نقاط کشــور را 
مشمول مالیات دانست، اما تعریف و 
فهرست مواد خام و نیمه خام مذکور 
را برعهده تصویــب هیأت وزیران 
پس از دریافت پیشــنهاد مشــترک 
وزارتخانه هــای امــور اقتصادی و 
دارایــی، صنعت، معدن و تجارت و 
اتــاق بازرگانی، صنایــع و معادن و 

کشاورزی ایران دانست.
مالیات بر سیگار

در ماده ۷۳ قانون ششم توسعه، 
نرخ های مشــخصی بــرای افزایش 
مالیات ســیگار دیده شــده اســت 
مجلــس نیــز در اجرای ایــن ماده 
قانونی، مصوب کرد، از ابتدای سال 
۱۴۰۰ به قیمت خرده فروشی هر نخ 
سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ 
دویست و پنجاه )۲۵۰( ریال، تولید 
داخل با نشان )برند( بین المللی مبلغ 
پنجاه تومان، هر نخ ســیگار وارداتی 
مبلغ  ) تومان۱۵۰(  به عنوان مالیات 
و هر بســته پنجاه گرمــی تنباکوی 
قلیــان داخلــی  )۳۳۰۰ تومان(  به 
عنوان مالیات و هر بسته پنجاه گرمی 
تنباکــوی وارداتی  )۰۰۰/۱۰( تومان 
به عنوان حقوق ورودی اضافه شود.

درآمــد  از  مالیــات 

اینفلوئنسرها
بــر اســاس مصوبــه مجلس 
درآمد های کاربران دارای ۵۰۰ هزار 
دنبال کننده در رسانه های کاربرمحور 
از محل تبلیغات مشــمول مالیات بر 

درآمد خواهد بود. 
ســازمان امــور مالیاتی مکلف 
است ظرف دو ماه پس از الزم االجرا 

شــدن قانون بودجه، دســتورالعمل 
اجرایــی مربوط را تهیــه و به تأیید 
وزیر امور اقتصادی و دارایی برساند. 
سازمان امور مالیاتی همچنین مکلف 
اســت لیســت مؤدیــان مالیاتی و 
خوداظهاری تهیه شــده توسط آن ها 
را تهیه و در ســایت سازمان در منظر 

عموم قرار دهد.
مالیــات ســلبریتی ها و 

مؤسسات آموزشی
مجلس شورای اسالمی مصوب 
کرد، معافیت مالیاتــی فعالیت های 
مربوط به انتشــارات کمک درسی و 
فعالیت های هنری از قبیل بازیگری 
صرفاً تا ســقف ۲۰۰ میلیون تومان 
قابل اعمال است و بعد از آن حسب 
مورد به نــرخ مــاده )۱۰۵( یا ماده 
)۱۳۱( قانون مالیات های مســتقیم 
مشمول مالیات می شود. همپنین در 
مــاده الحاقی دیگــری معافیت های 
مالیاتی مؤسسات کنکور دانشگاه ها 

حذف شده است. 
مالیات بر خودرو لوکس

بر اســاس تصویــب مجلس 

خودرو هــای لوکــس خودرو هایی 
هســتند که در انتهای ســال ۱۴۰۰ 
قیمــت ســاخت یــا واردات آن، 
باالی ۱ میلیارد تومان باشــد. قیمت 
این خودرو ها توســط سازمان امور 
مالیاتی اعالم می شــود و مالکان این 
خودرو ها باید تا بهمن ماه سال ۱۴۰۰ 
ایــن مالیات را پرداخت کنند در غیر 

این صــورت قادر به نقــل و انتقال 
خودرو نیستند و باید مبلغ مالیات را 
در زمان نقل و انتقال پرداخت کنند. 
نرخ مالیات ســاالنه این خودرو ها به 

شرح ذیل است:
۱- تــا مبلــغ یک میلیــارد و 
پانصد میلیــون )۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱( 
تومان نســبت به مــازاد یک میلیارد 
)۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱( تومــان یــک 

درصد )%۱(
۲- تا مبلغ ســه میلیارد )۰۰۰/ 
۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳( تومــان نســبت بــه 
مازاد یک میلیــارد و پانصد میلیون 
)۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱( تومان دو درصد 

)%۲(
۳- تا مبلغ چهار میلیارد و پانصد 
میلیــون )۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۴( تومان 
نســبت به مازاد ســه میلیارد )۰۰۰/ 
۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳( ریال سه درصد )%۳(
۴- نسبت به مازاد چهار میلیارد 
و پانصد میلیون )۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۴( 

ریال چهار درصد )%۴(
مالیات بر مسکن لوکس:

بر اســاس تصویــب مجلس، 

خانه هایی ارزش آن ها با احتســاب 
عرصــه و اعیان بیــش از ۱۰ میلیارد 
تومان باشــد، خانه لوکس محسوب 
شــده و مالــک آن بایــد در بهمن 
۱۴۰۰، ایــن مالیات را پرداخت کند. 
خانه های درحال ساخت و خانه های 
در سال تملک از پرداخت این مالیات 
معاف هستند. نرخ مالیات ساالنه این 

خانه های لوکس به شرح ذیل است:
۱-۱- نسبت به مازاد ده میلیارد 
)۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( تومان تا پانزده 
تومان   )۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( میلیارد 

یک در هزار
۱-۲- نســبت به مــازاد پانزده 
 )۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( میلیــارد 
تومــان تــا بیســت و پنــج میلیارد 
)۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( تومــان دو در 

هزار
۱-۳- نسبت به مازاد بیست و پنج 
میلیارد )۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( تومان تا 
چهل میلیــارد )۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( 

تومان سه در هزار
۱-۴- نســبت به مــازاد چهل 
میلیارد )۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( تومان تا 
شصت میلیارد )۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( 

تومان چهار در هزار
۱-۵- نســبت به مازاد شصت 
تومان   )۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( میلیارد 

به باال پنج در هزار
همچنیــن اعضای هیأت علمی 
دانشــگاه ها و قضــات از پرداخت 
مالیات معاف شدند. حال سوالی که 

پیش می آید این اســت که سازمان 
امور مالیاتی براساس چه سازوکاری 
مــی تواند افراد مشــمول مالیات در 
ســال آینده مانند صاحبان خانه های 
لوکــس و فعاالن فضــای مجازی با 
۵۰۰ هزار دنبال کننده را شناســایی 
کند. محمود علیزاده معاون حقوقی و 
فنی مالیاتی در رابطه با سازوکار ها و 
نحوه شناسایی افراد مشمول مالیات 
در سال ۱۴۰۰ گفت:در حال حاضر 
تنها را شناســایی این افراد از طریق 

حساب های بانکی است. 
هم اکنون نیز این افراد برمبنای 
حســاب های بانکــی در حال رصد 

شدن هستند. 
وی افــزود: قبــل از تصویب 
این قانون توســط مجلس، این افراد 
مشــمول مالیات بودند. براســاس 
قانون احکام دائمــی مالیاتی تمامی 
و  ســلبریتی ها  و  اینفلوئنســرها 
افرادی که درآمد هــای آن ها خارج 
از چهارچــوب موضــوع ماده ۱۳۹ 
مالیات هستند، مشمول مالیات بودند 
و قانــون اخیر مجلس اخذ مالیات از 
این افراد را تســریع کرده است و در 
افزایــش درآمد مالیاتی ســال آینده 

دولت تاثیری ندارد.
مکانیزیم های  گفت:ما  علیزاده 
الزم برای شناســایی افراد مشمول 
مالیــات در ســال آینــده را به کار 
گرفتیــم، زیرا قبال هم بــه این افراد 
اختیار داده بودیم که اگر خودشــان 
اظهارنامــه مالیات پرنکنند در حکم 
کتمان درآمد محســوب می شود و 
جرائم و مجازات هایی مشمول آن ها 
می شــود همچنین به واســطه جرم 
بودن این موضــوع، قابلیت پیگیری 
 از طریــق مراجــع قضایــی وجود 

دارد.

مجلس شورای اسالمی هفته گذشته صاحبان خانه ها و خودرو های لوکس و اینفلوئنسر ها را مشمول
 مالیات کرد.

پایه های جدید مالیاتی 
چقدر درآمدزاست؟
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سبزي ماركت   
ريحون 

سبزي خوردن، خورشتي، آش و....
پیاز داغ ، سیر داغ ، بادمجان سرخ شده ، کبابي و....

انواع سبزیجات خشک 

انواع شوري و ترشیجات 
انواع فرنگي جات 

انواع آبمیوه و آبغوره هاي تازه با کیفیت عالي

 انواع سبزیجات تازه آماده طبخ

همراه با پيك رايگان

شماره تلفن:  937۰3٤28۰9- آدرس ؛ کیش، مرکز خرید فاز٤ صدف، جنب میوه فروشي منفرد - غرفه شماره ١٦

گــروه اقتصــادی - مدیر 
بنادر و دریانوردی شــهید باهنر و 
شــرق هرمزگان از رونق صادرات 
غیر نفتی در روزهای پایانی ســال 
با بارگیــری همزمان ســه فروند 
کشــتی خبــر داد که با گســترش 
زیرســاخت های الزم، بهره وروی 
و بازاریابی مناســب، صادرات از 
 این بنــادر از روند رو به رشــدی 

برخوردار است.
محمدحســینی  حمیدرضــا 
تختــی به رســانه ها اعــالم کرد: 
این کشــتی هــا از نوع فلــه بر و 

جنــرال کارگو محمولــه هایی را 
شــامل گوگرد، کربنات کلســیم، 
شیشــه و مصالــح ســاختمانی 
 را بــه بازارهــای هــدف منتقــل 

می کنند.
وی در این بــاره به صادرات 
۱۱ماهه سال جاری از بندرها شرق 
هرمزگان اشاره و بیان داشت: بیش 
از یــک میلیــون و ۱۵۶ هــزار تن 
کاالی غیر نفتی و حدود ۱۱۹ هزار 
تن کاالی نفتی امســال از این بنادر 
صادر شده که به ترتیب در کاالهای 
غیــر نفتــی ۹ و در بخش نفتی ۲۷ 

درصد رشــد نســبت مدت  مشابه 
سال گذشته به ثبت رسیده است.

محمد حسینی تختی بندرشهید 
با هنــر را بندری چنــد منظوره با 
توانایی پذیرش انواع کشــتی ها با 
کاربری جنرال کارگو، رورو )ویژه 
حمل خودرو ( مســافری، فله بر، 
تانکــر نفتی و انواع  شــناورهای 
کوچک و بزرگ ســنتی دانســت 
و گفــت: با مطالعــات راهبردی و 
بازاریابی و هم راســتا با آن توسعه 
زیرســاخت ها دریایــی و بندری 
و اســتفاده حداکثــری از امکانات 

موجود خوشبختانه مشتریان جدید 
جذب و با اطمینان از ارائه خدمات 
مطلوب مبادالت تجاری خود را از 
این بنــدر به بازارهای هدف صادر 

می کنند.
اداره بنــادر و دریــا نــوردی 
شــهید باهنربا دراختیار داشــتن ۲ 
بندر تجاری و مســافری در شــهر 
بندرعباس و پنج بندر زیرمجموعه، 
پهنه های آبی مرکز استان تا شرقی 
ترین نقطه هرمزگان را در زمینه های 
تجاری، مسافری و گردشگری زیر 

نظارت دارد.

گروه اقتصادی - مدیر کل دفتر 
مقررات صــادرات و واردات وزارت 
صمت در پاسخ به انتقادات مطرح شده 
نسبت به فاسد شــدن کاالهای گروه 
۲۷، گفته که اکثر کاالهای رســوبی در 
گمرکات اجرایی یا فاقد ثبت سفارش 
بــوده و یا جزو کاالهای ممنوعه یعنی 

اولویت ارزی ۴ و ۲۷ هستند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( در پاســخ به مصاحبه معاون 
فنــی گمرک در رابطه بــا قرار گرفتن 
۴۰ میلیــون دالر کاالهــای گروه ۲۷ 
در معرض فســاد و یا متروکه شــدن 
توضیحاتی به نقل از ســعید عباسپور، 
مدیــر کل دفتر مقــررات صادرات و 
واردات وزارت صمــت ارائه کرده که 

متن آن به شرح زیر است:
با اســتناد ماده )۸( قانون مقررات 
صــادرات و واردات ورود کاال بــه 
کشــور موکول به ثبت سفارش و اخذ 
مجوزهای فنی و بهداشــتی از مراجع 

ذیربط است.
اکثر کاالهای رسوبی در گمرکات 
اجرایی یا فاقد ثبت ســفارش بوده و یا 
جزو کاالهای ممنوعه است )اولویت 

ارزی ۴ و ۲۷(.
 برخی از این کاالها علیرغم ثبت 
ســفارش فاقد تاییدیه تامین ارز بانک 
مرکزی بوده و بنابراین امکان ترخیص 
بــرای آنها در ســامانه پنجره تجارت 

فرامرزی میسر نیست.
یکــی از برنامه های عوام فریبانه 
بعضــی از واردکنندگان کاالهای فاقد 
ثبت سفارش و یا کاالهای ممنوعه )بند 
۲( اســتفاده از اهرم فشار رسانه ای و 
افکار عمومی علیه دولت بوده که بهتر 
اســت در این شرایط جنگ اقتصادی 
همه خود را متعهد به اجرای قوانین و 
مقررات بدانیم. جهت اقدامی عملی و 

راهگشا پیشنهاد می شود با هماهنگی 
معاونت فنی گمرک ایران نســبت به 
ارائه گزارش شفاف از میزان کاالهای 
رســوبی در گمــرک اقدام تــا زمینه 
اقدامات عملی از سوی این دفتر، بانک 
مرکــزی ج.ا.ایران و گمرک ایران قابل 

انجام باشد.
گفتنی اســت که در مصاحبه یاد 
شده، مهرداد جمال ارونقی معاون فنی 
گمرک ایران از قرار گرفتن ۴۰ میلیون 
دالر کاالهــای گــروه ۲۷ در معرض 
فساد و یا متروکه شدن خبر داده و تاکید 
کرده بود که یکســری سیاســت ها و 
تصمیمات اخذ شده در مورد ممنوعت 
برخی کاالها نه تنها مانع از خروج ارز 
نشده بلکه با ورود کاال از کانال قاچاق، 
موجب محرومیت دولت از اخذ حقوق 
ورودی شــده اســت، از این رو الزم 
اســت دستگاه های مربوطه با توجه به 
مجوزهای صادره در اسرع وقت نسبت 

به تعیین تکلیف آنها اقدام کنند.

بارگیری همزمان سه فروند کشتی در بندر شهید باهنر بندرعباس
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پیــرو آگهی های منتشــره در مــورخ 1399/12/04 و 
1399/12/05 با موضــوع واگذاری عملیات تهیه، حمل 
مصالح و اجرای عملیات نازک کاری و تأسیســات برق و 
مکانیک بلوک E مجتمع مسکونی روما کیش به اشخاص 
حقوقی دارای توان فنی، مالی، تشــکیالتی و ســوابق 
اجرایی مرتبط، بدینوســیله به اطالع می رساند نحوه 
پرداخت مناقصه از 50 % نقد و 50 % تهاتر به حداکثر 20 % 
نقد و حداقل 80% تهاتر با امالک و اراضی متعلق به شرکت 
خانه تغییر یافت ، همچنین زمان توزیع اسناد مناقصه تا 

شرکت خانهتاریخ 1399/12/19 تمدید گردید.

آگهی اصالحیه مناقصه 
عمومی دو مرحله ای

نوبت اول

بــر اســاس مصوبه مجلــس درآمد هــای کاربــران دارای ۵۰۰ هــزار دنبــال کننده در 
رســانه های کاربرمحــور از محــل تبلیغات مشــمول مالیات بــر درآمــد خواهد بود. 
ســازمان امور مالیاتی مکلف اســت ظرف دو ماه پس از الزم االجرا شــدن قانون بودجه، 
دســتورالعمل اجرایی مربوط را تهیه و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی برســاند.

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان هرمزگان در نظر دارد مناقصه عمومی فوق را با مشــخصات و شرایط کلی ذیل از طریق 
برگزاری مناقصه ، به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.

الف( شرح مختصر کارها :

آگهی مناقصه عمومی شماره 140 -99

ب( محل تامین اعتبار : از محل اعتبارات ملی و استانی
ج( شرایط متقاضی : 1 - داشتن شخصیت حقوقی 2 - داشتن توانایی ارائه ضمانت نامه بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار و ضمانت 
نامه انجام تعهدات . 3 - دارا بودن رتبه ۵ راه و ترابری . لذا متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند» ج « فوق بوده و آمادگی اجرای 
پروژه را دارند می توانند جهت اخذ اسناد مناقصه از ساعت 1۵:۰۰ مورخ 11 / 12 / 99 لغایت ساعت ۰8:۰۰ مورخ 16 / 12 / 99 به پایگاه 
اینترنتی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند، آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه، ساعت 
 ۰8:۰۰ مورخ 26 / 12 / 99 و بازگشــایی پاکات ســاعت ۰9:۰۰ مورخ 26 / 12 / 99 بود. جهت کســب اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتی

 www.iets.mporg.ir مراجعه نمایید.
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