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ندا جعفری
براساس آیین نامه داخلی مجلس، دولت تا ۱۵ 
آذر ماه مهلت داشت الیحه بودجه را به مجلس 
مهلت  این  از  روز   ۱9 حدود  اما  دهد،  تحویل 
تحویل  مجلس  به  را  الیحه ای  دولت  و  گذشته 
می شد  گفته  این  از  پیش  اینکه  با  است.  نداده 
ارایه  مجلس  به  امروز   ۱402 بودجه  الیحه 
عضو  یک  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  می شود؛ 
کرده  عنوان  مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون 
آینده،  سال  برای  دولت  مالی  سند  مهم ترین  که 
به  آن  ارایه  احتماال  و  نمی رسد  یکشنبه  روز  به 

تاخیر می افتد.
با وجود گمانه زنی هایی که از ارقام این الیحه 
نمی توان  ارایه الیحه  تا زمان  آمده است،  بیرون 
و  اقتصاد  روی  آن  اثرات  از  کلی  نتیجه گیری 
که  داشت. سندی   ۱402 در سال  مردم  معیشت 
باالی  تورم  شرایط  در  را  نگرانی  این  هم اکنون 
40 درصد در سال آینده ایجاد کرده. آیا کسری 

یا  شد؟  خواهد  عمیق تر  آینده  سال  در  بودجه 
معضل  این  حل  برای  جدی  تصمیمی  دولت 

خواهد داشت؟ 
در سال جاری، پیش بینی های عجیب و غریب 
 ۱40۱ بودجه  در  دولت  درآمدهای  درباره 
آنها،  از  بسیاری  نیافتن  تحقق  با  تا  شد  موجب 
میلیارد  هزار   300 به  نزدیک  بودجه  کسری 
را  خود  نهایت  در  که  اتفاقی  دهد.  رخ  تومانی 
افزایش  نقدینگی و  مانند خلق  در شاخص هایی 
پایه پولی نشان داد تا تاثیر کلی آن، تورم شدید 

کنونی باشد. 
بخش  که  می شود  شنیده  حال،  همین  در 
متکی  بودجه،  آینده  سال  درآمدهای  از  بزرگی 
رستم پور،  علی  است.  مالیاتی  درآمدهای  به 
در  مالیاتی  امور  سازمان  دادرسی  مرکز  رییس 
بودجه  در  که  »رقمی  است:  گفته  مصاحبه ای 
سال آینده برای درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته 
تومان  میلیارد  هزار   ۷۵0 تا   ۷00 حدود  شده، 
برای  مالیاتی  است و ظرفیت وصول درآمدهای 
سال ۱402 تا هزار هزار میلیارد تومان هم وجود 
دارد.« اما سوال اینجاست که آیا در شرایط رکود 
اقتصادی اخذ این میزان از مالیات باعث افزایش 
فشار مالیاتی بر دوش شاغلین و کسب و کارها 
نخواهد شد؟ بر این اساس نظر چند اقتصاددان 
و کارشناس اقتصادی را جویا شدیم که در ادامه 

می خوانید. 
افزایش مالیات الزاما به افزایش  درآمدهای 

دولتی منجر نخواهد شد
عضو  و  اقتصادی  کارشناس  مولوی،  پیمان 
مورد  در  ایران  اقتصاددان  انجمن  اجرایی  هیات 
رقم درآمدهای مالیاتی که در بودجه سال آینده 
که  مهمی  موضوع  یک  است؛  معتقد  اعالم شده 
 Laffer( در اقتصاد مطرح می شود منحنی الفر
آن  امریکایی  اقتصاددان  curve( است که یک 
افزایش  که  می دهد  توضیح  و  کرده  مطرح  را 

مالیات الزاما به افزایش درآمدهای دولتی در انتها 
منجر نخواهد شد و هر قدر مالیات به سمت باال 
حرکت کند ممکن است حتی عدم کارایی را به 
دنبال داشته باشد و خیلی ها دیگر عالقه ای برای 

فعالیت های اقتصادی نداشته باشند.
ایران  در  البته  ادامه  گفت:  در  اقتصاددان  این 
میزان اخذ مالیات خیلی باالتر از کشورهای دیگر 
ایران  امروز  اقتصاد  که  شرایطی  در  اما  نیست، 
در  چندانی  اقتصادی  رشد  اینکه  و  گرفته  قرار 
با تحریم ها مواجه هستیم  ندارد و  کشور وجود 
آن  افزایش  و  مالیات  اخذ  از طریق  منابع  تامین 
اینکه روی  دارد یکی  دنبال  به  را  نتیجه  چندین 
سرمایه گذاری های  و  شرکت ها  توسعه  و  رشد 
روی  امر  این  آنکه  دوم  دارد،  منفی  تاثیر  آنها 
همان گونه  و  است  اثرگذار  دارایی ها  نگهداشت 
ناخالص  ثابت  سرمایه گذاری های  نرخ  شاهدیم 
همچنین  است  شده  منفی  هم   ۱40۱ سال  در 
هم  انسانی  نیروی  نگهداری  روی  موضوع  این 

شد،  خواهد  بیکاری  به  منجر  و  است  اثرگذار 
چراکه بازار دیگر رشد چندانی ندارد.

سیاست انقباضی در پیش بگیرید
جای  به  است  آن  بهتر  کرد:  تصریح  مولوی 
انقباض بودجه ای  آنکه فشار مالیاتی بیشتر شود 
بیشتر شود. البته آن هم نه در پروژه های عمرانی، 
بلکه در بخش هایی که در رشد اقتصادی کشور 
چندان تاثیری بر رشد اقتصادی ندارد، بودجه ها 
در  بودجه ها  عظیم  حجم  و  کنند  اصالح  را 
مورد  در  او  شوند.  اصالح  دولتی  شرکت های 
توجه  با  گفت:  نیز  گمرکی  درآمدهای  کاهش 
وزارت  محدود شده  دولتی  درآمدهای  اینکه  به 
در  را  شدیدی  محدودیت های  هم  صمت 
این  یک سو  از  که  کرده  اعمال  تجارت  بخش 
به  را  کشور  از  ارز  خروج  عدم  محدودیت ها 
دنبال داشته و از سوی دیگر ناخودآگاه منجر به 
ممنوعیت های وارداتی شده که مسلما درآمدهای 
چرخه  این  و  می شود  کمتر  هم  دولت  مالیاتی 
نشوند  اضافه  مالیاتی  درآمدهای  تا  شده  باعث 
مخصوصا در بخش فروش نفت. در صورتی هم 
که مالیات مورد نظر ۷00 تا 800 هزار همت در 
موجود  تورم  به  توجه  با  تامین شود  آینده  سال 
خواهد  وجود  بودجه ای  شکاف  هم  آینده  سال 
داشت و آن هم به دلیل نداشتن سیاستی مدون 
در بخش تورم است و تا زمانی که دخل و خرج 
میان  شکاف  این  هم  باز  نشود  کنترل  دولت 
درآمد و هزینه بیشتر خواهد شد و تا زمانی که 
را  نمی توان همه فشارها  نباشد،  درآمدها واقعی 

به تولید کننده و مصرف کننده وارد کرد. 
امام وردی: مالیات بر عایدی سرمایه چه شد؟

قدرت اهلل امام وردی، اقتصاددان و عضو هیات 
به  باره  این  در  نیز  اسالمی  آزاد  دانشگاه  علمی 
اتفاقاتی که در  از  متاسفانه یکی  »اعتماد« گفت: 
به جای  که  است  این  داده،  دولت سیزدهم رخ 
ببخشند و  بهبود  اینکه فضای کسب و کارها را 

شرایط را برای فعالیت های بیشتر اقتصادی آماده 
کنند بر عکس بر طبل جذب بیشتر منابع درآمدی 
برای دولت می کوبند و این موضوع را هم جزو 
اقدامات مثبت خودشان قلمداد می کنند. از زمان 
در  گوناگونی  بحث های  دولت  آمدن  کار  روی 
مالیات  اخذ  بحث  از  شده  مطرح  مالیات  حوزه 
پایه های  افزایش  تا  گرفته  سرمایه  و  عایدی  بر 
شدنی  کنونی  تورمی  شرایط  در  ...که  مالیاتی 
بخش های  در  قیمت ها  افزایش  تنها  و  نیست 
این  بنده  اعتقاد  به  و  دارد  دنبال  به  را  گوناگون 
از  دولت  درآمد  کسب  تنها  مالیات ها  افزایش 
این  جز  به  دیگر  سوی  از  و  است  مردم  جیب 
مالیات تورمی که به وجود آمده اخذ مالیات از 
بر  مالیات  معنی  به  که  شده  مطرح  هم  عایدی 
مالیات تورمی است که اقدام بسیار عجیبی است.
که  تورمی  رکود  شرایط  در  داد:  ادامه  او 
بسر  دستی  تنگ  در  اقتصادی  کوچک  بنگاه های 
می برند و با وجود رکودی که در کشور به وجود 
مالیات  از  حجم  این  پرداخت  توان  دیگر  آمده 
از  و  می شود  بیشتر  مالیات ها  هم  باز  ندارند  را 
بنگاه های  از  بسیاری  که  آنیم  شاهد  دیگر  سوی 
بزرگ و شرکت های دولتی و خصولتی یا معاف 
که  اطالعاتی  رانت های  با  یا  هستند  مالیات  از 
دارند از زیر مالیاتی که باید بپردازند در می روند 
و  کسب  دوش  بر  مالیاتی  فشار  این  هم  باز  و 
معقول  اصال  که  می شود  بیشتر  کوچک  کارهای 
در  افزود:  اقتصاددان  این  نمی رسد.  نظر  به  هم 
این شرایط اقتصادی ارقامی که برای اخذ مالیات 
نیست و  ارقام کمی  در بودجه اعالم شده اصال 
امر  همین  که  است  مردم  بر  اجحاف  نوعی  به 
امروز  شد.  خواهد  بیشتر  تورم  به  منجر  هم  باز 
کشور  نفتی  درآمدهای  تحریم ها  واسطه  به 
محدود شده و از سوی دیگر موضوع درآمدهای 
با  مسلما  که  است  مطرح  عوارض ها  و  گمرکی 
بر کسب  مالیات  بر  فشار  موجود  ممنوعیت های 
و کارها و شرکت ها بیشتر خواهد شد که اثرات 

منفی بر رکود اقتصادی به دنبال دارد.
اینکه  به  توجه  با  کرد:  تصریح  امام وردی 
نشده  هم  کوچک  و  نکرده  تغییر  دولتی  ساختار 
است و همچنان برای سال ۱402 تورم های باال 
طبیعی  می شود  بینی  پیش  درصد   ۵0 از  بیش  و 
و  عمومی  بودجه  و  جاری  هزینه های  که  است 
عملیاتی دولت هم با افزایش 40 تا ۵0 درصدی 
رو  هزینه ها  که  حالی  در  و  شد  خواهد  مواجه 
روشنی  چشم انداز  متاسفانه  اما  است  رشد  به 
بخش  در  نه  و  ندارد  وجود  درآمدی  بخش  از 
فروش نفت توفیقی حاصل شده و نه درآمدهای 
مالیاتی به دلیل رکود موجود محقق خواهد شد. 
او افزود: در صورتی که وضعیت تحریم ها هیچ 
خوشبین  هم  درآمدها  اخذ  در  و  نکند  تغییری 
باشیم با وجود کسب 200 همت از بخش فروش 
مالیاتی  درآمدهای  بخش  از  همت   800 و  نفت 
باز هم با یک کسری 300 همتی مواجه خواهیم 
شد که این میزان تنها برای شروع سال است و 
تا انتهای سال این کسری بودجه حول و حوش 
۵00 همت خواهد بود که برای سال ۱40۱ هم 
نظر نمی رسد  به  ارزیابی می شود و  میزان  همین 
حاصل  خاصی  تغییر  هم  بودجه ای  ساختار  در 

شود.
خیرخواهان: حداقل ها  را هم از مردم 

گرفته اند
این  بر  نیز  اقتصاددان  خیرخواهان،  جعفر 
اقتصادی  چقدرکارشناسان  هر  که  است  باور 
هشدار  رسانه ها  در  کشور  موجود  وضعیت  از 
گوش  هیچ  می رسد  نظر  به  هم  باز  می دهند 
شنوایی در دولت وجود ندارد، از تورم های باال 
در کشور گرفته تا تعیین پایه های مالیاتی جدید 
نشان  که  غیره  و  سرمایه  و  عایدی  بر  مالیات  و 
می دهد دولت امروز به دنبال گرفتن حداقل های 
کردن  اداره  این روش  با  است.  مردم  از  زندگی 
کشور که از طرق مختلف راه های کسب درآمد 
کشور  در  را  فقر  تنها  بسته اند  مردم  روی  بر  را 

گسترش داده و سفره ها را کوچک تر می کنند.

اقتصاد

راهکار دولت برای پوشش کسری بودجه 
1402چیست؟
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راندمان نیروگاه های ایران 
در رده 1۵ کشور برتر دنیا

با  ایران  حرارتی  نیروگاه های  راندمان  مقایسه 
کشورها  سایر 
می دهد  نشان 
از  پس  ایران 
ایتالیا،  کشورهای 
تایوان،  بریتانیا، 
اسپانیا،  مصر، 
ترکیه،  ژاپن، 
برزیل، هلند، لهستان، مکزیک، تایلند و آمریکا 
و کره جنوبی با راندمان 39.2 درصد در جایگاه 

پانزدهم دنیا قرار دارد.
با  کانادا  کشورهای  جهانی  آمار  طبق 
 3۷.۵ راندمان  با  آلمان  درصد،  راندمان38.۱ 
با  هند  درصد،   3۵.۶ راندمان  با  چین  درصد، 
راندمان 3۵.۶ درصد، آفریقای جنوبی با راندمان 
با راندمان 34.۵ درصد،  اندونزی  34.۷ درصد، 
متحده  امارات  درصد،   34 راندمان  با  استرالیا 
با  عربستان  درصد،   33.9 راندمان  با  عربی 
 3۱.8 راندمان  با  فرانسه  درصد،   32.2 راندمان 
درصد و رورسیه با راندمان 24.۶ درصد در رتبه 

پایین تری قرار دارند.
های  نیروگاه  از  زمستان  فصل  معموال  در 
فرسوده با به مدار آمدن بخش بخار نیروگاه های 
 40 باالی  به  نیروگاه ها  راندمان  ترکیبی  سیکل 
شده  اعالم  که  آنطور  می یابد.  افزایش  درصد 
قرار است راندمان نیروگاه ها  ساالنه 0.۷ درصد 

افزایش پیدا کند.
به گفته وی شتاب دهی به مسیر افزایش راندمان 
نیروگاه ها نیازمند اختصاص منابع الزم به وزارت 
نیرو است، در حال حاضر راندمان نیروگاه های 
به  نسبت  رقم  این  که  است  درصد   39.2 ایران 

میانگین جهانی عدد بسیار مناسبی است.
حرارتی  برق  شرکت  تولید  راهبری  معاون 
نصب  برای  برق  صنعت  برنامه  به  اشاره  با 
نیروگاه های با راندمان باالی ۵0 درصد، گفت: 
تکمیل  نیرو  وزارت  جدی  اقدامات  از  یکی 
در  است.  گازی  نیروگاه های  بخار  بخش 
نیروگاه های گازی با اضافه شدن بخش بخار و 
تکمیل سیکل ترکیبی آن  می توانیم بدون مصرف 
این  که  بپردازیم  برق  تولید  به  اضافه  سوخت 
کمک  بسیار  برق  صنعت  راندمان  بهبود  به  امر 

خواهد کرد.
افزایش  درصد  هر یک  که  داشت  توجه  باید 
راندمان نیروگاه های حرارتی نیازمند ساخت ۱0 
واحد بخار ۱۶0 مگاواتی با هزینه ای بالغ بر یک 
برای  رو  این  از  است؛  میلیون   3۶0 و  میلیارد 
نیروگاه های  راندمان  درصدی  دهم  دو  افزایش 
یورو  میلیون   2۷2 باید  سال  پایان  تا  ایران 

سرمایه گذاری صورت بگیرد.
در حال حاضر ۱۵ هزار مگاوات نیروگاه گازی 
راندمان  متوسط  با  به سیکل ترکیبی  تبدیل  قابل 
با  که  می کنند  فعالیت  کشور  در  درصد   3۵
احداث۷۵00 مگاوات بخش بخار این واحدها، 
راندمان نهایی این نیروگاه های سیکل ترکیبی به 

حدود ۵0 درصد افزایش خواهد یافت.
با توجه به عدم نیاز واحدهای سیکل ترکیبی 
به مصرف سوخت اضافی، احداث این واحدها 
در  صرفه جویی  مترمکعب  میلیارد   ۱2 ساالنه 

مصرف سوخت را به همراه خواهد داشت.

حجم مبنای 2۹ نماد 
فرابورسی حذف شد

معاون نظارت بازار شرکت فرابورس ایران با 
پیرو اطالعیه های  صدور اطالعیه ای اعالم کرد: 
مربوط  اجرای ضوابط  راستای  در  این شرکت، 
 22 ماده  به 
لعمل  ا ر ستو د
لیت  فعا
در  بازارگردانی 
اوراق  بورس 
تهران  بهادار 
فرابورس  و 
از  پس  و  ایران 
بررسی های صورت گرفته از اول تا 30 آذر، حجم 
بازارگردان  دارای  معامالتی  نمادهای  برای  مبنا 
شامل  ایران  فرابورس  دوم  و  اول  بازارهای  در 
سرمایه گذاری مسکن الوند، ذوب روی اصفهان، 
ویتانا، صنایع چوب خزر کاسپین، کشت و دام 
هامون  سرمایه گذاری  اصفهان،  نمونه  گلدشت 
مینو،  صنعتی  خاورمیانه،  زندگی  بیمه  صبا، 
تامین سرمایه نوین، تولید ژالتین کپسول ایران، 
سرمایه گذاری مسکن پردیس، توزیع داروپخش، 
تولید  تهران،  مسکن  سرمایه گذاری  میهن،  بیمه 
شیر  پویا،  سرمایه گذاری  کهنوج،  تاب  ماه  برق 
و  کشت  رازی،  پخش  گیالن،  پگاه  پاستوریزه 
بی سی کی  پاکدیس، کی  آباد،  صنعت شریف 
و مجتمع صنعتی ارتاویل تایر از روز یکشنبه)4 

دیماه( اعمال نخواهد شد.
بازار  نظارت  معاون  گزارش،  این  اساس  بر 
نیز  ایران در اطالعیه ای دیگر  شرکت فرابورس 
اعالم کرد: پیرو اطالعیه مورخ ۱40۱/09/09 این 
از  گرفته  صورت  بررسی های  از  پس  شرکت، 
تاریخ ۱40۱/09/0۱ تا ۱40۱/09/30، حجم مبنا 
برای نمادهای معامالتی لیزینگ رازی، صنعتی و 
بازرگانی آهن و فوالد  شیمیایی رنگین، توسعه 
سرمایه گذاری  جوین،  صنعت  و  کشت  میالد، 
دریا  خط  کشتیرانی  و  دریایی  خدمات  جامی، 
بندر و سرمایه گذاری وثوق امین از روز یکشنبه 

4 دی اعمال نخواهد شد.

های  آسیب  بینایی،  ضعف  شنوایی،  کاهش 
جسمی و حرکتی، ایجاد مشکالت تنفسی، قلبی 
و عروقی، فشارهای روانی و عصبی و مسائلی از 
این دست از جمله پیامدها و آسیب های جسمی 
و روحی است که ممکن است حتی با گذشت 
بروز  افراد  در  بازنشستگی  از  پس  سال  چند 
کند؛ از آن گذشته سر و کار داشتن افراد با مواد 
مشاغل  و  رادیواکتیو  مواد  شیمیایی،  خطرناک 
دارای سر و صدا و آالیندگی زیاد نیز آنان را در 

ردیف مشاغل سخت و زیان آور قرار می دهد.
آن  آور  زیان  و  سخت  مشاغل  از  منظور 
فیزیکی،  عوامل  آن  در  که  است  کارهایی  دسته 
 شیمیایی،  مکانیکی و  بیولوژیکی محیط کار غیر 
استاندارد بوده و در اثر اشتغال بیمه شده، تنش 
باالتر  به مراتب  ها و صدمات جسمی و روانی 
از ظرفیت های طبیعی در فرد ایجاد می شود که 
عوارض  و  شغلی  های  بیماری  بروز  آن  نتیجه 

ناشی از چنین کارهایی است.
کار  روابط  معاون  فرد,  رعیتی  حسین  علی 
می  شغلی  امنیت  و  موقت  قراردادهای  درباره 
جامعه  دغدغه های  از  یکی  مقوله  این  گوید: 

کارگری است که همواره دغدغه دولت است.
رعیتی فرد تشکیل کمیته امنیت شغلی به دستور 
امنیت  مهم  اقدامات  از  یکی  را  جمهور  رئیس 
شغلی کارگران برشمرد و گفت: در هفته کارگر، 
اجتماعی  شرکاء  حضور  با  کارشناسی  جلسات 
)جامعه  طرفین  صحبت های  که  شد  برگزار 
روابط  تضمین  جهت  به  ما(  کارفر  ـ  کارگری 
نهایی  تصمیمات  و  شده  اخذ  کارفرما  و  کارگر 

می شود.
وی اصالح روابط کار را برآیند جلسات متعدد 
کرد  عنوان  کارگران  شغلی  امنیت  راستای  در 
قانون  خبرگان  نظرات  اخذ  با  داشت:  اظهار  و 
مجلس  پژوهش های  مرکز  حقوقی،  اساتید  کار، 
با  می کنیم  تالش  استراتژیک  بررسی  مرکز  و 
شغلی  امنیت  کارفرما،  و  کارگر  روابط  تضمین 

بیش از گذشته رعایت شود.
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  کار  روابط  معاون 
اجتماعی  تأمین  های  بخشنامه  درباره  اجتماعی 
در زمینه مشاغل سخت و زیان آور افزود: پس 
از گذشت ۱۵-۱۶ سال از تدوین نخستین آیین 
با حضور  که  هستیم  آن  بر  مشاغل سخت  نامه 
شرکای اجتماعی این آیین نامه را به روز و مورد 

بازبینی قرار دهیم.
شرکاء  بر  عالوه  اینکه  بیان  با  رعیتی فرد 
اجتماعی، شورای حفاظت فنی متشکل از تأمین 
نفت  وزارت  و  بهداشت  وزارت  اجتماعی، 
به اصالح ساختار  توجه  با  دارند گفت:  حضور 
و قوانین تأمین اجتماعی جدید و همراهی دیگر 
دستگاه ها در اسرع وقت بتوانیم آیین نامه جدید 
مشاغل سخت و زیان آور را به روزرسانی کنیم.

کرد:  اظهار  فنی  حفاظت  عالی  شورای  رییس 
یکی از اقدامات ارزشمند صورت گرفته در این 
وزارتخانه، بررسی دقیق و دسته بندی مسائل و 
چالش های اجرای طرح مشاغل سخت و زیان 
آور و اصالح قوانین و مقررات آن است. اجرای 
بخشی  که،  است  اشکاالتی  دارای  موضوع،  این 
به   دیگر،مربوط  بخشی  و  کارفرما  توسط  آن،  از 
که  است  آن  با  مرتبط  قوانین  در اصالح  تسریع 
حال  در  وزارتخانه  این  سوی  از  موضوع،  این 

پیگیری می باشد.
با  اجتماعی  رفاه  و  تعاون،کار  وزیر  معاون 
تولیدی،  از مجموعه های  برخی  در  اینکه،  بیان 
هنوز  ها،  فعالیت  آوری  زیان  و  موضوع سخت 
حل نشده است تصریح کرد: اگر این موضوع به 

درستی محقق شود، باعث می گردد که، کارکنان 
و  باشند  خود  خانواده  کنار  در  بازنشستگی  در 

نیروی جوان و جایگزین وارد فضای کار شود.
وی  گفت:ما امروز در یک جنگ اقتصادی و 
خود  توان  تمام  با  دشمن  و  داریم  قرار  ترکیبی 
تمامی  در  را  توانیم  نمی  ما  عبارت  دارد  اصرار 

فعالیت های تولیدی و اقتصادی نمایان کند.

آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور 
بعد از 1۶ سال بروزرسانی می شود

آگهی فقدان سند مالکیت
بشرح سیستم جامع امالک ششدانگ یکباب خانه تحت پالک ۷48 فرعی از 28۷2 اصلی واقع در 
بخش دو تبریز به عنوان قطعه پنج مستندابه سند 3۵۶۱۶ مورخه ۱400/0۶/28 دفتر 2۱۱ تبریز طی 
سند به شماره سریال 0480۶۱ ج 99 به شماره دفتر امالک الکترونیکی ۱40020304۱۷000939۵ 
شماره  تقاضای  اخیربرابر  مالک  حال  است  شده  صادر  سند  و  ثبت  کوشن  قره  شاهی  زهرا  بنام 
۱40۱۶2۶۵0۷230002۵8  مورخه ۱40۱/09/۱0 دفتر 2۱۱ تبریز و با ارائه استشهاد محلی به پیوست 
تقاضای اخیر دفتر خانه   در اثر سهل انگاری مدعی فقدان سند مالکیت مزبور شده و تقاضای صدور 
سند مالکیت المثنی نموده مراتب در اجرای ماده ۱20 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می 
شود هر کس ادعایی نسبت به وجود ورقه مالکیت  یا انجام هر گونه معامله را نزد خود دارد میتواند 
اعتراض خود را کتبا به مدت ده روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت تبریز تسلیم نماید بدیهی است 
پس از انقضای مدت قانونی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد و اعتراضات وارده 

در خارج از مدت ترتیب اثر داده نخواهد شد. تاریخ انتشار :۱40۱/۱0/0۵ 
علی علی پور-رئیس اداره اسناد و امالک منطقه جنوب تبریز 

))آگهی مجهول المکان ((
آقای حسین آذرمی اسکندانی فرزند جبار به نشانی مجهول المکان 

 پیرو آگهی چاپ در روزنامه امین بشماره ۶433 مورخ ۱40۱/09/23 بدینوسیله ابالغ می گردد سند 
طالق بائن خلعی فیما بین شما و خانم سیمین روحانی تحت شماره ۱3233 مورخ ۱40۱/۱0/03 
در این دفتر خانه بنشانی تبریزخیابان منجم اول  خیابان بهار غربی کوچه مدقالچی پالک 2۷ تلفن 

328۱444۵ ثبت گردید مراتب جهت اطالع بشما ابالغ میگردد  .
 جعفر –جعفر یان اسکوئی - سر دفتر ازدواج و طالق )2-2(تبریز

مفقودی 
سند برگه کمپانی و کارت سوخت اتومبیل سمند سواری به شماره ۱3-4۶۶ ب 9۱ اصفهان به 
رنگ سفید روغنی مدل ۱39۵ به شماره موتور :HO۱89899  ۱4۷ به نام سمانه رفیعی به شماره 

ملی :۱۱۷۱2۱۵۶22 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

شهرداری صفادشت در نظر دارد برابر بودجه مصوب شورای اسالمی شهر، پروژه مندرج در جدول ذیل را از از طریق 
مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

۱-سپرده شرکت در مناقصه به یکی از روش های ذیل ارائه گردد: ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق که در مدت 90 روز اعتبار داشته و قابل 
تمدید باشد و یا واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب 3۱0000238۶00۵ نزد بانک ملی

2- نفرات اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
3- متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی تا ساعت ۱4:30 تاریخ ۱40۱/۱0/۱0 جهت دریافت دریافت اسناد مناقصه به سامانه الکترونیک 

دولت )ستاد( مراجع نمایند.
4- شرکت کنندگان می بایست ضمن بار گذاری ضمانت نامه شرکت در مناقصه در سامانه ستاد نسبت به تحویل اصل ضمانت نامه تاپایان وقت 

اداری تاریخ ۱40۱/۱0/20 به آدرس: صفادشت- جنب فرهنگسرای بعثت- شهرداری صفادشت اقدام نماید.
۵- در صورت بروز هرگونه تناقض در موارد مندرج در آگهی با سامانه ستاد مالک عمل سامانه ستاد خواهد بود.

۶-پیشنهادات رسیده در مورخ ۱40۱/۱0/2۱ در کمیسیون عالی معامالت شهرداری مطرح و پس از بررسی و کنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد.
۷- هزینه درج آگهی در روزنامه بعهده برنده مناقصه می باشد.

8- جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 02۱۶۵29۶4۵0 امور قراردادها تماس حاصل نمایید.

» تجدید آگهی مناقصه عمومی شماره 2001095653000039 «

محمدعلی کریمی - شهردار صفادشت

درصد تهاتررتبه الزممبلغ سپرده به ریالمبلغ پروژه به ریالشرح پروژهردیف

احداث  مخزن آب  2000  1
80%  ابنیه و ساختمان25/120/000/0001/256/000/000متر مکعبی


