
ي�ك نماينده با بي�ان اينكه از زم�ان اجراي 
خصوصي سازي تا كنون 88 ميليارد دالر از  
شركت هاي دولتي واگذار شده است، پرده از 
مفاسد مشابهي كه در واگذاري ماشين سازي 
تبري�ز، نيش�كر هفت تپه، مجتمع گوش�ت 
اردبي�ل، رش�ت الكتريك، هپك�وي اراك و 
ني�روگاه اصفهان رخ داده است، برداش�ت و 
گفت: متأس�فانه كارگزاران خصوصي سازي 
در كش�ورمان از همان ابتدا ب�ا قبيله گرايي 
سياسي، واحدهاي مشمول خصوصي سازي 
را در ابتدا ب�ه ضرردهي كش�اندند و پس از 
آن، اين واحدها را به ثم�ن بخس فروختند.
جال�ب آنك�ه گاه�ي خري�دار، فروش�نده، 
ارزياب، تأمين كننده تسهيالت بانكي براي 
پرداخ�ت پ�ول خريد ي�ك نفر بوده اس�ت. 
به گ��زارش »ج��وان«، ب��ا نگاهي ب��ه برخي از 
خصوصي سازي هايي كه طي يك دهه گذشته 
انجام گرفته است، اين باور تقويت شده است كه 
يك گروه در كش��ور پشت خصوصي سازي هاي 
مفسده انگيز بوده است و به اعتقاد يك نماينده 
مجل��س ك��ه داس��تان خصوصي س��ازي ها و 
بررس��ي هاي قضاي��ي در اي��ن رابط��ه را رصد 
مي كند، خريدار و فروش��نده و ارزياب شركت و 
تأمين كننده منابع مالي خريد يك نفر بوده است 
و با اين توضيح امروز مش��خص مي شود كه چرا 
به رغم واگذاري 88 ميليارد دالر از دارايي هاي 
دولت نه شاهد بخش خصوصي واقعي و مردمي 
در كش��وريم و نه اينكه س��هم دولت از اقتصاد 

كوچك تر شده است. 
  ابعاد جديد و تعجب آور از فساد

در همين رابطه احمد عليرضابيگي، اس��تاندار 
اسبق آذربايجان ش��رقي و نماينده مردم تبريز، 
اس��كو و آذرش��هر در گفت وگو ب��ا خبرگزاري 
تس��نيم، با تأكيد بر اينكه در اغل��ب اين موارد، 
واگذاركنندگان اي��ن ش��ركت ها و صنايع، در 
ابتدا آنها را به ورشكستگي و ضرردهي رسانده 
و س��پس با قيمت پايين به افراد فاقد صالحيت 
فروخته اند، مي گوي��د: در موارد متعددي از اين 
واگذاري ها، خريدار و فروشنده يا حتي ارزياب 

قيمت و خريدار يك نفر بوده ان��د و عموماً ثمن 
معامله از محل تسهيالت بانكي بوده است و پس 
از مدتي فروش��ندگان و نزديكانشان به يكباره 
در هيئت مديره و مديريت هاي ش��ركت حضور 

يافته اند. 
بيگي گفت: متأس��فانه نمونه هاي��ي كه امروز با 
آنها مواجهي��م، حكايت از ابهامات گس��ترده و 
دامنه داري در فروش برخي از واحدهاي صنعتي 
كش��ور دارد و حاال كه پرونده واگذاري برخي از 
اين موارد نيز در دستگاه قضايي در حال بررسي 
است، امروز ارتباطات برخي از اين افراد در حال 

روشن شدن است. 
   آيا ارتباطی است؟

استاندار اسبق آذربايجان شرقي درباره واگذاری 
شركت ماشين سازی تبريز كه كمتر از 7هزارم 
ارزش واقعی اش فروخته شده گفت: اين شركت 
با ارزش بيش از 10هزارميليارد تومان به كمتر 
از 70ميليارد تومان به كس��ی فروخته شده كه 
چهار كالس س��واد هم ن��دارد و ي��ك اخاللگر 
ارزي اس��ت؛ فردي كه طي سال هاي 94 تا 97، 
قريب ب��ه نيم ميلي��ارد دالر ارز دولتي دريافت 
كرده  و از محل درآم��د مابه التفاوت ارز دولتي و 

آزاد، پول خريد ماشين سازي تبريز را به دست 
آورده است. 

جالب اينجاست كه حاال مشخص شده اين فرد 
با خريدار ش��ركت هفت تپه هم مرتبط اس��ت؛ 
دو جوان 30 س��اله اي كه داراي سابقه جعل و 
دسيسه هستند و از محل تقلب و جعل و رشوه، 
بيش از يك ميليارد دالر ارز دولتي دريافت كرده 
و با خريدار ماشين سازي در ارتباط بوده اند. نكته 
جالب ديگر اين است كه همه اين افراد يك نقطه 
ارتباط ديگر در بانك مركزي داشته اند كه چنين 
پول هايي را دريافت كرده بودند و س��رمايه هاي 

قابل توجهي را به جيب زدند. 
عليرض��ا بيگي ب��ا بي��ان اينكه ارزش نيش��كر 
هفت تپه ح��دود 2هزارميليارد توم��ان بوده اما 
5هزارم قيمت واقعی يعن��ی 10ميليارد تومان 
پرداخته ش��ده، گفت: درباره ابهامات واگذاري 
مجتمع گوش��ت اردبيل كه توسط رئيس فعلي 
سازمان خصوصي سازي و رئيس وقت سازمان 
خصوصي سازي در زمان اعالم فروش اين شركت 
بود، گف��ت: خريدار مجتمع گوش��ت اردبيل در 
سال 84 رئيس سازمان خصوصي سازي وزارت 

اقتصاد و دارايي بوده است. 

اين فرد س��ه م��اه قب��ل از اينكه از اين س��مت 
كنار گذاش��ته ش��ود، ترتيب ف��روش مجتمع 
گوش��ت اردبيل را مي دهد و يك ماه بعد از كنار 
گذاشته ش��دنش از اين س��مت، اين مجتمع را 

خريداري مي كند. 
جالب اينجا اس��ت كه فروش مجتمع گوش��ت 
اردبيل به شركتي انجام مي ش��ود كه سال بعد 
از واگذاري، تازه متولد مي شود؛ اين يعني سال 
بعد از واگ��ذاري اين مجتمع، ش��ركت خريدار 
مجتمع گوش��ت اردبيل ثبت شده است. مشابه 
آنچه در جري��ان واگذاري »رش��ت الكتريك« 
رخ داد، در واگذاري مجتمع گوشت اردبيل هم 

اتفاق افتاده است. 
   فروش هپكو با 10ميليون تومان

او اظهار كرد: زماني صنع��ت منحصر به فردي 
مثل هپك��و، تأمين كننده اصلي ماش��ين آالت 
راهس��ازي كش��ور بود.  اين مجتم��ع بزرگ در 
س��ال 83 به اقوام يكي از وزراي وق��ت واگذار 
مي ش��ود و آقاي وزي��ر يكي از اعض��اي هيئت 
مديره هپكو مي ش��ود و مبالغ قابل توجهي وام 
در اختيار صنعت ماش��ين آالت راهسازي هپكو 

قرار مي گيرد.
با گذش��ت زمان و ب��ا واردكردن ماش��ين آالت 
راه س��ازي مس��تعمل، عماًل هپكو از حيز انتفاع 
ساقط مي شود و نهايتاً اين صنعت منحصر به فرد 
با قيمت 10 ميليون تومان به يك شكالت فروش 

فروخته و واگذار مي شود. 
بيگي گفت: نيروگاه اصفهان هم به يكي از اقوام 
يكي از مس��ئوالن وق��ت وزارت ني��رو فروخته 
مي شود كه امروز يكي از مسئوالن ارشد وزارت 
نفت است.  اين واگذاري در حالي انجام شده كه 
فردي كه نيروگاه اصفهان را قيمت گذاري كرده 
و كارش��ناس قيمت گذاري براي واگذاري اين 
نيروگاه بوده است، امروز از مديران آن مجموعه 
اس��ت. همه مبالغي كه بابت ثم��ن اين معامله 
پرداخت شده، همان روز از يك بانك وام گرفته 
و در وجه خصوصي س��ازي واريز شده است؛ اين 
يعني عماًل خريدار اين ني��روگاه آورده اي بابت 

اين خريد نداشته است.

من�اب��ع آگاه      انرژی
صنعت�ي اعالم 
كردند: ش�ركت كره اي و ژاپني از اواخر اين 
ماه خري�د نف�ت را از ايران آغ�از مي كنند. 
 SK به گزارش رويترز، رئيس ش��ركت كره اي
اينوويش��ن ش��ركت نفتي كره جنوبي در نظر 
دارد تا اواخر ماه ژانويه ي��ا اوايل ماه فوريه نفت 
از ايران خريداري كند. در ماه نوامبر كره جنوبي 
معافيت شش ماهه از تحريم هاي نفتي امريكا 
دريافت كرد كه به موجب آن مي توانست نفت از 
ايران خريداري كند، اما اين كشور از ماه سپتامبر 

تاكنون نفت از ايران خريداري نكرده است. 

رئيس شركت SK كره و رئيس شركت كيمجنون 
در حاشيه اجالس الكترونيك مصرف كننده در 
الس وگاس اعالم كردند از آنجايي كه كره جنوبي 
معافيت تحريمي دريافت كرد، در حال گفت وگو 
با ايران براي واردات نفت بوده است؛ ظاهراً نفت 
ايران قرار اس��ت تا اواخر ماه ژانويه يا اوايل ماه 
فوريه خريداري شود. منابع صنعتي اعالم كردند 
كره جنوبي و ژاپن واردات نفت ايران را از اوايل 
سال جديد ميالدي آغاز مي كنند. كره جنوبي 
مي تواند روزانه 200 هزار بش��كه در روز نفت از 
ايران خريداري كند كه اكثراً ش��امل ميعانات 

گازي و نفت فوق العاده سبك خواهد بود.

رئيس كل گمرك    خبر
ب�ا اش�اره ب�ه 
درآمد 1۵ هزار ميلي�ارد توماني گمرك طي 
۹ ماه سال جاري گفت: درخصوص درآمدهاي 
پيش بيني ش�ده ب�راي بودج�ه ۹8، نظرات 
كارشناسي خود را به مجلس اعالم كرده ايم. 
مهدي ميراشرفي در گفت و گو با »مهر« افزود: 
از اين مي��زان 9 هزار و 800 ميلي��ارد تومان به 
صورت نقدي و ۶ هزار ميليارد تومان به صورت 
ضمانتنامه بوده است. وي ادامه داد: با توجه به 
اينكه امسال 1339 قلم كاال ممنوعيت واردات 

دارد و عم��ده اين كااله��ا، كااله��اي با مأخذ 
درصد  باال بوده اس��ت، اميد داريم بي��ش از 80 

درآمدهاي مصوب وصول شود. 
ميراشرفي در خصوص درآمد گمرك در بودجه 
س��ال آينده گفت: درآمدي كه گمرك مكلف 
مي شود وصول كند، بايد يك درآمد كارشناسي 
و واقعي باش��د ت��ا در بحث وصول به مش��كل 
نخوري��م. 1339 قلم كاالي ممنوع��ه، عمدتاً 
مأخذ باال دارند و ممكن اس��ت در سال آينده، 
خودرو نيز مشمول اين قانون شود، بنابراين بايد 

درآمد ما بر مبناي واقعيت باشد.

آغاز مجدد خريد نفت ايران توسط كره  و ژاپن

درآمد ۱۵هزار ميلياردي گمرك در۹ماه امسال

فصل تصميم دولت               
همزمان با بروز نابساماني در وضعيت اقتصادي خانوارها، گفته مي شود 
كه برخي از نمايندگان مجلس به دنب��ال افزايش مبلغ يارانه هاي نقدي 
در سال آينده هستند. اما بروز نابساماني در وضعيت اقتصادي خانوارها 
در شرايطي است كه دولت سال آينده نيز تصميمي براي افزايش ميزان 
يارانه خانوارها ندارد. اين ادعا را مي توان با رجوع به اليحه بودجه سال 98 
مشاهده كرد، جايي كه جزئيات اليحه بودجه نشان مي دهد، سال آينده 
مصارف هدفمندي يارانه ها 142 هزار ميليارد تومان اس��ت كه 42 هزار 
ميليارد تومان آن متعلق به پرداخت يارانه نقدي و غير نقدي است. بنابراين 
مشخص است كه دولت سال آينده نيز قرار نيست تغييري در نرخ بودجه 
ايجاد كند. اين تصميم در شرايطي اتخاذ شده كه مطابق داده هاي موجود 
زماني كه يارانه نقدي براي اولين بار پرداخت شد، ارزش پول ملي ما حداقل 
سه برابر زمان فعلي بوده است  و در حال حاضر 45 هزار و 500 تومان يارانه 

نقدي كمتر از 15 هزار تومان ارزش سال پرداخت يارانه را دارد. 
اين موض��وع در گزارش هاي بانك مركزي نيز قابل مش��اهده اس��ت. بر 
مبناي داده هاي بانك مركزي از متوس��ط هزينه ناخالص س��االنه يك 
خانوار در سال 139۶ مي توان نتيجه گرفت يارانه پرداختي به يك خانوار 
سه نفره در دهك هاي اول تا دهم عمدتاً در معيشت دهك هاي اول، دوم، 
سوم، چهارم، پنجم و تا حدودي در معيشت دهك ششم تأثيرگذار بوده 
و پرداخت يارانه نقدي به دهك هاي هفتم، هشتم، نهم و دهم كمترين 
تأثير را در معيش��ت خانوارها دارد. بر اين اس��اس، هزينه معيشت يك 
خانوار با بعد متوس��ط 3/3نفر در دهك اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و 
ششم در سال 9۶ به ترتيب 774 هزار و 347 تومان، يك ميليون و 252 
هزار تومان، يك ميليون و 9۶1 هزار تومان، 2ميليون و 351 هزار تومان 
و 2ميليون و 821 هزار تومان بوده است كه پرداخت يارانه نقدي ماهانه 
150 هزار توماني براي يك خانوار )با بعد خانوار متوسط 3/ 3 نفر(، حدود 
19/4 درصد از هزينه ه��اي دهك اول، حدود 12 درص��د از هزينه هاي 
دهك دوم، حدود 9/4 درصد از هزينه هاي دهك سوم، حدود 7/ 7 درصد 
از هزينه هاي دهك چهارم، حدود ۶/4 درصد از هزينه هاي دهك پنجم و 

حدود 5/3 درصد از هزينه هاي دهك ششم را شامل مي شود. 
همچنين يارانه نقدي پرداختي ماهانه 150 هزار توماني يك خانوار )با بعد 
خانوار متوس��ط 3/ 3 نفر( حدود 4/ 4 درصد از هزين��ه ماهانه دهك هفتم، 
حدود 3/5 درصد از هزينه ماهانه دهك هش��تم، حدود 2/۶درصد از هزينه 
ماهانه دهك نهم و حدود 1/4 درصد از هزينه ماهانه دهك دهم را ش��امل 
مي شود. اين اطالعات مربوط به سال 9۶ است و در شهريورماه سال 1397 
تورم نقطه به نقطه رشد 2/ 7 درصدي نسبت به ماه قبلش داشت و در اولين 
ماه پاييز اين عدد به 5/ 5 درصد رس��يده بود و س��رانجام تورم نقطه به نقطه 
آبان ماه به 9/ 39 درصد رسيد. در همين حال پيش بيني هاي اقتصادي بانك 
مركزي نيز نشان مي دهد كه با توجه به شرايط موجود و تداوم اين روند در 
انتهاي سال نرخ تورم متوسط حدود 30 درصد ثبت خواهد شد. بنابراين با 
توجه به در نظر گرفتن اين تورم فزاينده، مشخص است كه اكنون عمالً ارزش 
يارانه پرداختي به خانواده ها از بين رفته است و دولت بايد فكري اساسي در 
اين خصوص كند.  اين اتفاق در حالي روي داده است كه دولت به رغم تمام 
تأكيدات قانوني در خصوص حذف يارانه دهك هاي باال بنا به داليل مختلف 
دست به اين اقدام نزده و نه تنها باعث شده است  كه هزينه هاي گزافي به دولت 
تحميل ش��ود، بلكه يارانه بگيران واقعي را نيز دچار مشكل كرده است. حال 
اگر طرح برخي نمايندگان براي افزايش ميزان مبلغ يارانه نقدي براي بهبود 
شرايط اقتصادي خانوارها تصويب ش��ود، بايد ديد كه آيا دولت حاضر است 
افزايش بار پرداخت يارانه هاي نقدي را در شرايط تحريمي تحمل كند يا با 
كنار گذاشتن تحفظات سياسي خود، اين بار مطابق قانون يارانه دهك هاي باال 

را براي كمك به معيشت دهك هاي پايين حذف خواهد كرد؟

 سازمان حمايت در اخطاري 
به خودروسازان اعالم كرد

 افزايش توليد خودرو و عمل 
به تعهدات فروش               

دولت بار ديگر به خودروس�ازها اعتماد كرد و ب�ه افزايش قيمت 
خودروهاي زير ۴۵ ميليون تومان مجوز داد، در مقابل خودروسازها 
نيز مكلف شدند تا 80 درصد توليد خود را به تعهدات معوق اختصاص 
دهند و 20 درصد فروش فوري با هدف كاهش نرخ بازار داشته باشند. 
اين اولين باري نيس��ت كه دولت به خودروس��ازان اخط��ار مي دهد يا 
برايشان خط و نشان مي كشد. سال گذشته، زماني كه نرخ دالر ثابت و 
مؤلفه هاي توليد افزايش نيافته بود، شوراي رقابت با افزايش 10 درصدي 
قيمت خودرو به شرط كنترل قيمت در حاش��يه بازار موافقت كرد، اما 
خودروسازان در مقابل نه تنها به قولش��ان عمل نكردند، بلكه اين شورا 
را براي تعيين قيمت خودرو فاقد صالحيت دانستند. آمار منتشر شده 
از معوقات بانكي حاكي از آن است كه تس��هيالت بانكي خودروسازان 
در رده هاي باالي ج��دول معوقات بانك ها قرار دارد و سال هاس��ت كه 
خودروس��ازان تس��هيالتي را كه به بهانه هاي مختلف با نام سرمايه در 
گردش و سرمايه گذاري هاي جديد از سيستم بانكي دريافت كرده اند، 
نتوانس��تند پرداخت كنند. به گفته يك منبع آگاه، اف��راد با نفوذي در 
نهاد رياست جمهوري وجود دارند كه از نزديكان اعضاي هيئت مديره 
خودروس��ازان هس��تند؛آنها وظيفه البي و ارائه طرح ه��اي توجيهي 
خودروسازان را براي اخذ وام از سيستم بانكي دارند و به تازگي نيز اخذ 
12 تا 1۶ هزار ميليارد تومان تسهيالت بانكي را نيز درخواست كرده اند. 
پرداخت اين وام ها در شرايطي است كه هنوز تسهيالت سال هاي قبل 
تسويه نشده است. اين منبع آگاه معتقد اس��ت كه دولت براي توسعه 
ناوگان حمل و نقل درون شهري كه عموم مردم از آن استفاده مي كنند و 
نقش بسزايي در كاهش آلودگي هوا و مصرف بنزين و ترافيك دارد، اوراق 
مشاركت تخصيص مي دهد، اما به خودروسازان براي توليد خودروهاي 

بي كيفيت تسهيالت بانكي به صورت نقد مي پردازد. 
براساس آمار، قيمت خودروهاي پرتيراژ از ابتداي دولت يازدهم تاكنون 
بيش از 130 درصد افزايش يافته است. خودروسازان در سال جاري در دو 
مرحله قيمت خودروهايشان را افزايش دادند، بار اول در ماه هاي نخست 
س��ال با مجوز ش��وراي رقابت )10 درصد (و بار دوم در دي ماه با مجوز 

سازمان حمايت از توليد كنندگان و مصرف كنندگان )30 درصد (
پس از افزايش قيمت خودرو در فاز نخست، وظيفه تعيين قيمت از شوراي 
رقابت سلب و به سازمان حمايت س��پرده شد. اين سازمان پس از دو ماه 
بحث و بررسي بر سر افزايش قيمت خودرو، سرانجام با گراني قيمت خودرو 

موافقت و شروطي را براي خودروسازان تعيين كرد. 
روز چهارش��نبه پس از اعالم خودس��رانه افزايش قيمت خودرو از سوي 
ايران خودرو، مدير عامل س��ازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان در گفت و گو با شاتا از برنامه ريزي اين سازمان براي تحقق 
ساماندهي بازار خودرو در قالب مجموعه اي از سياست هاي كالن و اقدامات 
اجرايي در مدت معين خبر داد. عباس تابش به مصوبات جديد ستاد تنظيم 
بازار در دو بخش خودروهاي پرتيراژ مشمول قيمت گذاري شوراي رقابت و 

همچنين خودروهاي خارج از شمول اين قيمت گذاري پرداخت. 
به گفت��ه مدي��ر عام��ل س��ازمان حماي��ت، در بخ��ش خودروهاي 
پرتيراژ مش��مول قيمت گذاري ش��وراي رقاب��ت با توجه به ش��رايط 
جديد، خودروسازها مكلف به افزايش توليد بر اساس برنامه ارائه شده و 

مورد تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند. 
تابش ادامه داد: همچنين شركت هاي خودروسازي مكلف هستند حداقل 
80 درصد توليد خود را به تعهدات معوق اختصاص دهند و 20 درصد فروش 
فوري با هدف كاهش نرخ بازار داشته باشند. وي متذكر شد: يكي ديگر از 
وظايف خودروسازها عمل به تمامي تعهدات فروش قطعي و فروش فوري 
بر اساس قيمت هاي مندرج در متن قرارداد است كه هيچ افزايشي مشمول 
آنها نخواهد بود.  تابش افزود: خودروسازان در تعهدات پيش فروش عادي 
كه تاريخ هاي سررسيد قرارداد آنها تا 31 مردادماه 97 است به قيمت هاي 
مصوب مورد عمل در موعد تحويل )مندرج در فرم قرارداد( ملزم هستند و 

نبايد افزايشي نسبت به قيمت هاي مصوب داشته باشند. 
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اظهار كرد: براي تعهدات پيش فروش 
عادي با قيمت زمان تحويل كه تاريخ هاي سررسيد قرارداد آنها بين يك 
شهريور تا 30 دي ماه امسال اس��ت با لحاظ ارزش روز وديعه مشتري و 
افزايش هاي ناشي از تغييرات هزينه اي براي شركت هاي خودروساز اعم 

از مواد اوليه و نوسانات نرخ ارز محاسبه و دريافت كنند. 
وي در خصوص تعهدات فروش عادي كه تاريخ هاي سررسيد قرارداد آنها 
از ابتداي بهمن ماه امسال به بعد مي باش��د، گفت: اين تعهدها بر اساس 
شرايط مندرج در فرم قرارداد كه حاصل توافق بين مشتري و خودرو ساز 
است، تعيين و اجرايي خواهد شد. تابش در ادامه و در خصوص خودروهاي 
خارج از شمول قيمت گذاري ش��وراي رقابت تصريح كرد: در اين بخش 
نيز شركت عرضه كننده مكلف است تعهداتي را كه تاريخ هاي سررسيد 
قرارداد آنها تا 31 مردادماه امسال است، مطابق قيمت رسمي شركت در 
موعد تحويل )مندرج در قرارداد( رعايت كند و نبايد افزايشي نسبت به 
قيمت مذكور داشته باشد. مدير عامل س��ازمان حمايت گفت: تعهدات 
فروشي كه تاريخ هاي سررسيد قرارداد آنها يك شهريورماه امسال به بعد 
مي باشد)اعمال تغييرات نرخ برابري ارز( بر اساس ضوابط قيمت گذاري 
كاالهاي توليد داخل و آيين نام��ه آن خواهد بود كه ظرف اوايل هفته در 

كميته خودرو مصوب و براي اجرا ابالغ خواهد شد. 
وي افزود: در موضوع مذكور، حفظ ارزش پ��ول خريدار و دفاع از حقوق 
مصرف كننده اولويت اصلي سازمان حمايت است. به گفته تابش، قيمت 
تعهدات جديد سررسيد نشده نيز رأساً توسط شركت هاي عرضه كننده و 

با رعايت ضوابط قيمت گذاري خواهد بود.

88498433سرويس  اقتصادي۴
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 خصوصي سازي 
با يک صد و چهلم قيمت واقعي!

خريدار، فروشنده، ارزياب، تأمين كننده تسهيالت بانكي براي پرداخت پول خريد شركت هاي دولتي يك نفر است!

عكس تزئينی است

در راستاى پیاده سازى ضوابط اجرایى استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع تبصره ماده(13) قانون مالیات بر ارزش افزوده، فعاالن 
اقتصادى از تاریخ 97/6/1 ملزم به استفاده از صورت حساب فروش کاال ویژه مسافران تبعه کشورهاى خارجى(در زمان عرضه کاال) مى باشند.    
 سازمان امور مالیاتى کشور 

 قابل توجه کلیه فعاالن اقتصادى
اطــالعیه

 

 

 

Ministry of Economic Affairs and Finance
The Iranian National Tax Administration

                                                               

 

Sales invoice for foreign passenger travelling to IranNumberSerial 

              ...Date

Details of the seller

    

    

      

Details of the foreign passenger (buyer)

Name and surname:
Passport No:
Visa No.:

  Residence Address

Details of the goods bought

NOCode of 
the good

Details
of the goods 

Number /
quantity

Unit of 
measurement

Unit price 
(I.R.I.
Rials)

Total pricediscount
After 

discount 
price

Total VAT Total price + VAT

–

Total value

Conditions and method of sale           
cash 
non-cash

Details                                                      

 

Stamp and signature of the sellersignature of the buyer

 الزام استفاده از فرم صورتحساب فروش ویژه مسافران تبعه کشورهاي خارجی

آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى 
(شماره 169/ الف ج/ 97)

شركت آب و فاضالب استان البرز در نظر دارد خريد  3234 قطعه بتنى (شامل دال كف آدم رو، دال سر آدم رو، پاشنه آدم 
رو و رينگ آدم رو) از محل بودجه جارى شركت را از طريق مناقصه عمومى از مناقصه گران واجد شرايط خريدارى نمايد.

مدت تحويل: از تاريخ انعقاد قرارداد به مدت 4 (چهار) ماه تعيين مى گردد 
مبلغ تضمين شركت در مناقصه 627/692/924 ريال به صورت واريز نقدى به حساب شركت، چك بانكى تضمين شده يا 

ضمانتنامه بانكى مى باشد.
مهلت تحويل اسناد مناقصه: تا پايان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1397/11/13 و محل تحويل اسناد اداره دبيرخانه شركت 

آب و فاضالب استان البرز مى باشد.
تاريخ بازگشايى پاكات: ساعت 14 روز يكشنبه مورخ 1397/11/14 خواهد بود.

مورخ  چهارشنبه  روز  ادارى  وقت  پايان  تا  تاريخ 1397/10/22  از  مناقصه  اسناد  دريافت  منظور  به  توانند  مى  داوطلبان 
1397/10/26 با در دست داشتن معرفى نامه به اداره دبيرخانه شركت آب و فاضالب استان البرز واقع در كرج، انتهاى بلوار 

شهيد چمران، ساختمان شماره يك مراجعه نمايند. تلفن تماس: 026-32117317
هزينه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد. 

ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت پايگاه ملى اطالع رسانى مناقصات، به آدرس (iets.mporg.ir) مراجعه نماييد.

                     شركت آب و فاضالب استان البرز «سهامى خاص»

 نوبت اول

شركت  آب و فاضالب استان البرز               
                                   «سهامى خاص»

سيستم مديريت يكپارچه / كد 10/25/00/ ف وزارت نيرو

جعفر تكبيري بهناز  قاسمی

  گزارش   یک


