
ویترین آخر

آفتابنیوز: وزیر بهداشت، بار دیگر، توان علمی و تحقیقاتی 
ایران در مقایسه با غول های تحقیقاتی جهان را در رده های 
باالتر ارزیابی و اعالم کرد که ایران با موفقیت، امواج کرونا را 
پشت سر گذاشته در حالی که باقی کشور ها در این مبارزه 

ناتوان بودند.
برخی جمالتی که بهرام عین اللهی وزیر بهداشت در مراسم 
فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن نورا اعالم کرد به شرح ذیل 

است:
کرونا به رغم همه مشکالتی که در دنیا ایجاد کرد، اما برخی 
ادعای  که  کشور هایی  داد.  نشان  هم  را  جهان  واقعیت های 
پیشرفته بودن داشتند و ادعای قدرت می کردند و اینکه باید در 
تمام جهان حکومت کنند، خود شدیدا درمانده شده اند و اکنون 
می بینید که به رغم همه امکانات روزانه بیش از ۱۰۰۰ مرگ و 
میر دارند و این نشان می دهد قدرتی که اظهار می کردند واقعی 

نبوده و بسیار پوشالی است.
اظهارات بهرام عین اللهی، نه تنها مجموعه ای از اغراق بود، در 
مواردی حتی به اطالعات نادرست هم آغشته شد از جمله اینکه 
وزیر بهداشت، شیوع امیکرون در کشور را بدون افزایش اعالم 
کرد و خبر نداشت که فقط دو ساعت پیش از آنکه اطالعات 
اشتباه درباره تعداد مبتالیان امیکرون اعالم کند، سرپرست 
مرکز اطالع رسانی آمار ۱۵۹ نفری مبتالیان سویه جدید را در 

صفحه توییترش منتشر کرده است.
محمد هاشمی که طی روز های گذشته هم جدیدترین آمار 
نتایج  استناد  به  امیکرون  سویه  از  شده  شناسایی  مبتالیان 
تست های تشخیصی اعالم کرده بود، در صفحه مجازی خود 
درباره آخرین وضعیت شیوع این سویه نوشت: »موارد مثبت 
شناسایی شده امیکرون در کشور تا امروز ۱۱ دی ماه / تهران 
۲۸، بوشهر ۳، هرمزگان ۴۵، مشهد ۳۵، مازندران ۹، بابل ۴، 
اصفهان ۹، زاهدان ۶، یزد ۸، تبریز ۳، شیراز ۲، قم ۳، اراک 
۱، البرز ۱، ارومیه ۱، شهرکرد ۱. مجموع موارد تایید شده / 

۱۵۹ مورد«
این آمار نشان می دهد که ورود بدون نظارت مسافران از مرز 
آبی استان جنوب شرقی و همچنین آزادی و عادی سازی سفر 
و برگزاری تجمعات آیینی و ملی و مذهبی در استان خراسان 
رضوی، باعث شده که حاال مشهد و استان هرمزگان از بابت 
تعداد مبتالیان امیکرون، از تهران سبقت بگیرند در حالی که 
تا امروز و طی دو سال شیوع کرونا در کشور، پایتخت نشینان 
در صدر بی توجهی به پروتکل ها و آمار باالی بستری و مرگ و 
ابتال ایستاده بودند، اما حاال رقبایی در استان خراسان رضوی و 
استان جنوب شرقی و همسایه با کشور های حوزه خلیج فارس 

و افغانستان، گوی سبقت را از ویترین کشور ربوده اند.

       گوناگون

اصلی ترین  از  یکی  مالیات  بهارنیوز: 
گروه های  خصوص  به  مردم  دغدغه های 
به  عموم »دست  اصطالح  به  و  کم درآمد 
دهان« است؛ یعنی آن هایی که درآمدهای 
سرمایه ای  کاالهای  از  منبعث  هنگفِت 
مقررات  نوع  هر  از  رونمایی  با  و  ندارند 
نرخ های  افزایش  جمله  از  جدید  تعدیلی 

مالیاتی، متضرر می شوند.
سیاست های   ،۹۷ سال  ابتدای  از 
شوک درمانی ارزی، موجب چند برابر شدن 
نرخ ارز و به دنبال آن گرانی تمام کاالهای 
سرمایه ای از جمله زمین و ملک، آپارتمان 
و  طال  و  شخصی  خودروهای  مسکونی، 
سکه گردید و به موجب اصل تسری سود، 
صاحبان  غیرنقدِی  و  نقدی  دارایی های 
این سرمایه ها را چندین برابر کرد. فرض 
کنید فردی صاحب یک دستگاه آپارتمان 
تهران  در  چهارواحدی  یا  سه  مسکونی 
از  پیش  کالنشهرهاست،  از  یکی  در  یا 
شوک درمانی های اخیر، سرمایه این فرد در 
نهایت، چهار واحد سیصد میلیون تومانی 
بود اما اکنون بعد از گذشت فقط سه سال، 
سرمایه های نقدِی بالقوه ی این فرد، حداقل 
ده میلیارد تومان است و این در حالیست 
که به گفته ی نادر مرادی )فعال کارگری و 
رئیس اسبق شورای اسالمی کار کارگران 
گروه های  و  کارگران  تهران(،  آتش نشانی 
زمانی  بازه ی  همین  در  مزدبگیر  مختلف 
هیچ  آن ها  کرده اند؛  پسرفت  شدت  به 
کاالی سرمایه ای نداشته اند تا همپای رشد 
و  ارزش  در عوض  گران شود؛  ارز  قیمت 
قدرت خرید دستمزِد ثابت شان به شدت 
کاهش یافته است تا جایی که دیگر توان 

اجاره یک واحد مسکونی کم متراژ در متن 
شهرها را نیز ندارند!

قانونجدیدمالیاتبرارزشافزوده
ازسیزدهمدیماه

در این شرایط، دولت که به دلیل کسری 
راهکارهای  یافتن  به دنبال  بودجه  شدید 
میزان  از  دارد  قصد  و  است  جایگزین 
اتکای اقتصاد ملی به نفت بکاهد )که البته 
تصمیم بسیار درستی است و باید خیلی 
از تحریم های اخیر در دستور کار  قبل تر 
قرار می گرفت( به دنبال افزایش درآمدهای 
مالیاتی است؛ مالیات باید بخش عمده ای 
از کسری بودجه دولت را تامین کند؛ به 
همین دلیل است که قانون جدید مالیات 
سیزدهم  از  است  قرار  افزوده  ارزش  بر 
دیماه به اجرا دربیاید؛ در این قانون جدید، 
این  از  پیش  که  بسیاری  اقالم  معافیت 
ارزش  بر  مالیات  دایره ی شمول  از  خارج 
و  شده  برچیده  می گرفتند،  قرار  افزوده 
بدون تردید، سربار ۹ درصدی مالیات بر 
ارزش افزوده، گرانی های جدیدی به دنبال 

خواهد داشت.
نادر مرادی در ارتباط با تغییرات اعمالی 
از سیزدهم دیماه و با اشاره به گروه های 
انحای  به  که  سرمایه  و  ثروت  صاحب 
مختلف از پرداخت مالیات فرار می کنند، 
دولت  آیا  که  است  این  سوال  می گوید: 
می تواند از فردی که صاحب چند دستگاه 
ماهی  و  است  تهران  دل  در  آپارتمان 
میلیون   ۲۰۰ حتی  یا   ۱۰۰ به  نزدیک 
تومان از قبِل کرایه خانه ها سود خالص و 
بدون سربار به جیب می زند، ریالی مالیات 
بگیرد؛ چرا در تنظیم پایه های مالیاتی و در 

برنامه ریزی برای افزایش مالیات، می توان 
بی دردسرترین  و  سرراست ترین  سراغ 
شبه پول  صاحبان  از  چرا  رفت؛  راهکارها 
نجومِی  سودهای  دریافت کنندگان  و 
بانکی مالیات نمی گیرند؛ مالیات بر ارزش 
از  است  قرار  که  درصدی   ۹ افزوده ی 
ماکیان،  تخم  واردات  بر  دیماه  سیزدهم 
انواع گوشت، آرد و نان، شیر، پنیر، ماست، 
روغن های  انوع  و  سویا  حبوبات،  و  برنج 
خوراکی، همچنین شیر خشک مخصوص 
تغذیه کودکان، تعلق بگیرد، بار مضاعفی 
کارگر  طبقه ی  نحیف  شانه های  بر  است 
از جمعیت  نیمی  از  بیش  که  مزدبگیر  و 
بالقوه ی  مصرف کننده ی  و  هستند  کشور 
پرداخت  می آیند؛  حساب  به  کاالها  این 
هزینه ی بیشتر برای کاالهای مصرفی، به 
معنای گران شدن سبد معیشت کارگران 
است؛ آن وقت وقتی پای مذاکرات مزدی 
رسمی  تورم  همان  فقط  است،  میان  در 
چند درصدی مرکز آمار را مبنای چانه زنی 
سال  هر  ترتیب،  این  به  و  می دهند  قرار 
تشدید  کارگران  مزدی  عقب افتادگی 

می شود.
به گفته ی مرادی، تلفیق مالیات بر ارزش 
افزوده و مالیات بر درآمد، بخش مهمی از 
دستمزد مزدبگیران را می بلعد؛ سال آینده 
 ۶۰ مزدبگیران  مالیاتی  معافیت  سقف 
یعنی  است؛  درآمد ساالنه  تومان  میلیون 
ماهی ۵ میلیون! و این در حالیست که با 
سیاست های تعدیلی، نرخ خط فقر یا سبد 
تومان  میلیون  دوازده  به  حتماً  معیشت 

خواهد رسید!

هفته نامه سیاسی، اجتماعی
صاحب امتیاز : بتولهاشمیمعصومی
مدیرمسوول: ابوالقاسممحمودآبادی

 چاپ :  مهدویکرمان
نشانی: سیرجان،بلواردکترصادقیروبرویداروخانهآریاکدپستی: 7813713599

تلفن: 42231335
تلفن سفارش آگهی: 09133475191

Sokhan_Tazeh :اینستاگرام     sokhan.tazeh@Gmail.com:پست الکترونیکی www.sokhanetazeh.com:سایت اینترنتی

پلنامریی!!!

تکذیب تعیین ضرب االجل برای مذاکرات وین
وین  در  ایران  مذاکره کننده  تیم  به  نزدیک  منبع  یک  نورنیوز:  از نقل به ایلنا
شدن  تعیین  خصوص  در  غربی  رسانه های  خبرسازی های  برخی  به  واکنش  در 
ضرب االجل در مذاکرات پیِش رو گفت: هیچ ضرب االجلی برای به نتیجه رسیدن 
مذاکرات تعیین نشده و موضوع اصلی برای هیات مذاکره کننده ایرانی احقاق حقوق 
ملت ایران در چارچوب توافقات قبلی است. او افزود: خبرسازی هایی از این دست که 
مبنای واقعی ندارد و صرفا با هدف تحمیل تشنج به فضای مذاکرات انجام می شود.

زوم

بار قانوِن جدیِد »مالیات بر ارزش افزوده« بر دوش مزدبگیران

وام ازدواج 300 میلیون تومانی شد
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از افزایش وام ازدواج تا ۳۰۰ میلیون خبر 
داد.  ولی اسماعیلی گفت: در الیحه بودجه سال آینده دولت رقمی برای وام 
ازدواج مشخص نشده است و کمیسیون اجتماعی مصوب کرده است رقم این 
وام ۱۵۰ میلیون تومان برای هر زوج باشد و در صورتی که زوج زیر ۲۵ سال و 
زوجه زیر ۲۳ سال سن داشته باشند هر کدام می توانند ۱۰۰ میلیون تومان 

بیشتر وام بگیرند.
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سفیر  با  تصویری  ارتباط  در  خرّم  عابدین  تبریز: از فارس خبرگزاری 
جمهوری اسالمی ایران در آنکارا،  که مسووالن اقتصادی استان نیز حضور 
و ظرفیت   مزیت  از  استفاده  بر  رئیس جمهور  تأکید  به  اشاره  با  داشتند، 
استان های مرزی برای گسترش همکاری ها با کشورهای همسایه و با اشاره 
به مشکالت مرتبط با نقل و انتقال پول و مسایل بانکی ناشی از تحریم های 
ظالمانه ، هماهنگی با سیستم بانکی ترکیه برای تهاتر کاالهای صادراتی 

ایران را خواستار شد.

آقای وزیر بهداشت! کم اغراق کنید

ایرنا:دور هشتم ماراتن مذاکرات وین که از ششم دی ماه آغاز شده بود، پس 
از یک وقفه سه روزه به دلیل تعطیالت سال نوی میالدی، عصر روز )دوشنبه( به 
وقت محلی از در مرحله دوم سرگرفته شد تا مذاکره کنندگان ایران و کشورهای 
۴+۱ گفت وگوها و رایزنی های خود را در حوزه پیش نویس و محتوای متون برای 

دستیابی به توافق در زمینه لغو تحریم ها ادامه بدهند.

ازسرگیری مذاکرات پس از وقفه تعطیالت ژانویه

تهاتر کاالهای صادراتی ایران با ترکیه

خبرگزاریصداوسیما:دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی، از اعمال قانون 
مالیات بر ارزش افزوده در سفر های هوایی خبر داد و گفت: با توجه به حذف عوارض 
۵ درصدی شهرداری ها، در مجموع قیمت بلیت هواپیما ۴ درصد گران شد. مقصود 
اسعدی سامانی افزود: پیش از این ۵ درصد قیمت بلیت، عوارض شهرداری اخذ 
می شد، اما در قانون جدید عوارض شهرداری ها حذف شده و به جای آن ۹ درصد 

مالیات بر ارزش افزوده به آن تعلق می گیرد.

گرانی بلیت هواپیما با اجرای قانون ارزش افزوده
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  درگاه سامانه تدارکات 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1400/10/08 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت 18:00 روز شنبـــه 
تاریخ 1400/10/18

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبه  تاریخ 1400/10/28
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 15:00 روز چهارشنبه  تاریخ 1400/10/29 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف- آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها و تلفن 41325077 - 034

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان مرکز تماس: 41934-021     دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
جابجایـی و اصالح شبکه ُکندرو و تقاطع مکی آباد

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر: جابجایی و اصالح 

سامانه  طریق  از  را   2000005674000095 شماره  به   ) آباد  مکی  تقاطع  و  ُکندرو  شبکه 

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

آگهي استعالم  عمومي تجدید شده
 شماره 400/23/س

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » راهبری،تعمیرات، سرویس و نگهداری سیستمهای 
آنالین کارخانجات خود در بخش هوا و تصفیه خانه فاضالب بهداشتی«  را از طريق برگزاري استعالم عمومي 
به شركت پيمانکار واجد شرايط واگذار نمايد. . لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد استعالم به 
آدرس الکترونيکي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذكور و دستورالعمل ارزيابي كيفي و فني  را به 

همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت  مناقصه و مزايده  دانلود نمايند . 
دفتركميسيون  محــل  در   1400/10/22 مــورخ  چهارشنبه  روز   14 الي   9 ساعت  پاكات  تحويل  مهلت 
معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمناً بمنظور بازديد از محل پروژه و پاسخ به 
سواالت احتمالی روز شنبه مورخ 1400/10/18 براي متقاضيان پيش بينی گرديده است  ، الزم به ذكر 
است شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول و يا رد هر يک يا تمام پيشنهادات واصله بدون نياز به ذكر 

دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد .

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي مناقصه عمومي تجدیدشده
 شماره  1400/33/ع

دستگاه  اندازي  راه  و  نصب  خرید،   « دارد  نظر  در  عام(  )سهامي  گهر  گل  صنعتي  و  معدني  شركت 

گازکروماتوگرافیAgilent  مدل 8890 مخصوص روغن ترانس به همراه متعلقات مربوطه« را به شرح 

مندرج در اسناد مناقصه از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شركت فروشنده واجد شرايط واگذار 

  WWW.GEG.IR نمايد. لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الکترونيکي

مراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت تأمين كنندگان و 

مشتريــــان مناقصه ها دانلود نمايند.

 مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز يکشنبه مــورخ 1400/11/03 در محــل دفتركميسيون 

معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا 

قبول هر يک از پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  درگاه سامانه تدارکات 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1400/10/15 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 11:30 روز دوشنبـــه تاریخ 1400/10/27
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 12:00 روز پنج شنبه  تاریخ 1400/11/07

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 13:00 روز شنبه  تاریخ 1400/11/09 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

الف- آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها و تلفن 41325000 - 034
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان مرکز تماس: 41934-021     دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای  انجام عملیات
 اجرای سقف شیروانــی استخر قیــر کارخانـــه آسفالـت شهـــرداری

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر: انجام عملیات اجرای 

سقف شیروانی استخر قیر کارخانه آسفالت شهرداری( به شماره 2000005674000097 

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.


