اخبار داخلی

شروع دور دوم تحویل سکههای
پیش فروش شده

های
های بانک مرکزی از شروع دور دوم تحویل سکه
مسئول ارتباط با رسانه
پیش فروش شده از امروز خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،مریم آقایی در گفتگویی با اشاره به اینکه
روند تحویل سکه تا  16آبان ادامه دارد ،افزود :در مجموع  2میلیون و  600هزار
سکه تمام بهار آزادی در این دوره پیش فروش شده که تحویل داده می شود.
وی با بیان اینکه سکه ها به بانک ملی تحویل داده شده است ،گفت :تمام
شعب منتخب بانک ملی از صبح امروز آماده تحویل سکه های پیش فروش شده
ها
مسئول ارتباط با رسانه های بانک مرکزی با اشاره به اینکه این سکه
هستند.
به قیمت يك میلیون تومان پیش فروش ش���ده اس���ت ،گفت :دریافت کنندگان
های پیش فروش شده با داشتن کارت شناسایی و رسید خرید می توانند
سکه
های خود راتحویل بگیرند.
سکه
وی افزود :کسانی که شش ماه پیش در هفدهم اسفند  96ثبت نام کرده بودند،
کننده
نام
امروز موعد تحویل سکه هایشان است و ترتیب این روند برای افراد ثبت
خبر دیگری حاکیست تحویل سکه های
در تاریخ های دیگر ادامه خواهد داشت.
پیش فروش شده با موعد شش ماهه از امروز در شعب بانک ملی ایران هم آغاز
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ،افرادی که از  ۱۷بهمن سال
می شود.
 ۹۶سکه بهار آزادی با سررسید شش ماهه و ودیعه  ۱۰میلیون ریالی پیش خرید
کرده اند ،از امروز می توانند سکه های خود را دریافت کنند.
سکه ها در همان شعبه ای که عملیات پیش خرید در آن انجام شده ،تحویل
خواهد شد و مراجعه کنندگان باید هنگام حضور در شعبه ،کارت ملی به همراه
اسناد پیش خرید سکه را به همراه داشته باشند.

موافقت وزارت صنعت با واردات
فوری  20هزار تن کاغذ مطبوعات

با موافقت وزارت صنعت  ،معدن
وتجارت ،واردات  20هزار تن کاغذ
برای تامین کسری کاغذ مطبوعات و
روزنامه در دستورکار قرار گرفت.
به گزارش شاتا ،در پی موافقت
وزارت صنع���ت  ،معدن و تجارت با
قرار گرفتن کاغذ مطبوعات و خمیر
کاغذ در گروه یک و تشکیل کارگروه
ویژه رسیدگی به معضالت کاغذ ،صبح
روزگذشته جلسه ای با حضور نماینده
وزارت ارشاد ،روزنامه های غیر دولتی
و نمایندگان وزارت صنعت و معدن
و تجارت در محل سازمان توسعه و
در این جلسه پس
تجارت برگزار شد.
از بررسی درخواست های رسیده به
وزارت ارشاد مجموع ًا با واردات 20
هزار تن کاغذ مطبوعات به صورت
فوری موافقت و مقرر ش���د وزارت
فرهنگ و ارش���اد اسالمی نسبت به
هماهنگی ثبت س���فارش و مقدمات
وزارت صنعت،معدن
واردات اقدام کند.
و تجارت از این پس در نظر دارد با
ترک تشریفات مربوط به این حوزه
برای تس���ریع و جلوگیری از کمبود
کاغذ مطبوعات از طریق کارگروه ویژه
نسبت به تخفیف ارز سهمیه ای کاغذ

اقدام کند.
از سوي ديگر ،مسئول پیگیری
اجرای قانون حداکثر استفاده از توان
تولیدی و خدماتی کش���ور گفت :
تمام دستگاه های دولتی و نهادهای
عمومی طبق مقررات موجود ملزم به
تامین کاال و خدمات مورد نیاز خود
از طریق سامانه تدارکات الکترونیک
دولت (ستادیران) هستند.
کیومرث فروتنی افزود :در این
رابطه مدی���ران واحدهای تولیدی و
خدماتی که مایل به عرضه محصوالت
و خدم���ات خویش به بخش های
عمومی و دولتی هستند ،باید در سامانه
وی یادآور
(ستادیران) ثبت نام کنند.
ش���د :به منظور حمایت از تولیدات
داخلی ،با هماهنگی انجام شده با مدیر
س���امانه یاد شده مقرر شد واحدهای
تولیدی معتبر دارنده مجوز قانونی که
تا پایان سال جاری اقدام به ثبت نام
در سامانه مذکور می کنند ،از پرداخت
هزینه ثبت نام معاف باشند .
به گفته وی ،نمایندگان فروش
واحده���ای تولیدی هم می توانند با
پرداخت هزینه ثبت نام نسبت به ثبت
نام در سامانه یاد شده اقدام کنند.

انتصاب در وزارت اقتصاد

طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد ،مسئول اسبق طرح جامع مالیاتی به سمت
مدیرکل فنآوری اطالعات و ارتباطات وزارت اقتصاد منصوب شد.
به گزارش فارس ،در حکمي که از سوی دکتر کرباسیان صادر شد ،آمده
است :با توجه به تخصص ،تعهد ،تجارب و توانمندی های ارزنده جنابعالی ،به
موجب این حکم به عنوان مدیرکل دفتر فن آوری اطالعات و ارتباطات وزارت
ش از اين مس���ئول طرح جامع مالیاتی
اقتصاد منصوب می ش���وید.نادر آریا پی 
سازمان امور مالیاتی بود.

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در گفتگوي اختصاصي با «اطالعات» اعالم كرد:

شفافيت و كنترل فساد در گرو پيوستن دستگاهها به دولت الكترونيك است

شبکه خدمات دولت الکترونیک که در دولت یازدهم
به بهره برداری رسید و اینک بالغ بر  350نوع خدمت در
آن عرضه می ش���ود ،بس���تری واضح و شفاف برای تبادل
اطالعات دستگاه های اجرایی و مبارزه با فساد است .طبق
قانون تمامی دس���تگاه ها موظفند انواع خدمات خود را به
صورت الکترونیک در این بس���تر به عموم متقاضیان ارائه
دهند ولی همچنان برخی از دستگاه ها برای پیوستن به این
زنجیره خدماتی مقاومت می کنند و مانع از شفاف سازی
روابط اداری خود می شوند.
مهندس محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و
فناوری اطالعات در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار اطالعات
ضمن تشریح مزایای شبکه ملی خدمات دولت الکترونیک
گفت:قطعا هدف دولت از توسعه این بسترخدمات رسانی،
شفاف سازی عملکرد تمام دستگاه ها و جلوگیری از ایجاد
رانت اطالعاتی برای برخی افراد است.
وی که به مناسبت روز خبرنگار به تحریریه روزنامه
اطالعات آمده بود ،در حاشیه بازدید از بخش های مختلف
موسسه اطالعات و در گفتگو با اعضای تحریریه روزنامه ،به
توسعه خدمات دولت الکترونیک در سطح کشور اشاره کرد
و گفت :این شبکه زیرساخت هایی دارد که شامل دسترسی
های فنی پایه
سازمان ها،الکترونیک کردن خدمات و سرویس
رسانی
است که بخش اعظم آنها ایجاد شده و آماده خدمت
است به گونه ای که هرماه در حال ارتقاء و بهبود شرایط
ها
ها موضوع اتصال دستگاه
ساخت
است .اما فراتر از این زیر
به این خدمات و پیوس���تن به زنجی���ره خدمات دولت
الکترونیک است.
وزیر ارتباطات ادامه داد :متاس���فانه بر خالف توفیق
در ایجاد زیرساخت ها ،همچنان در اتصال خدمات برخی
از دستگاه ها به زنجیره دولت الکترونیک موفق نیستیم .به
عنوان مثال دستگاه هایی نظیربانک مرکزی(نظام بانکی) ،بیمه
مرکزی(نظام بیمه ای) ،نیروی انتظامی ،قوه قضائیه و گمرک
هنوز برای اتصال خدمات خود به ش���بکه خدمات دولت
الکترونی���ک با ادله امنیتی مقاومت می کنند .در حالی که
 18درصد از استعالمات دولت در حوزه خدمات الکترونیک
متعلق به نیروی انتظامی و  29درصد استعالمات این حوزه
مربوط قوه قضائیه است .بانک مرکزی هم با همین توجیه در
برابر اتصال خدمات خود به این شبکه مقاومت می کند.
وی گفت :همچنین نیروی انتظامی به دلیل مسائل امنیتی
و اینکه زیر نظر قوه مجریه نیس���ت به این شبکه نپیوسته
اس���ت و قوه قضائیه به دلیل استقالل قوا خدمات خود را
به گفته وی ،اگر قرار اس���ت
در این بس���تر ارائه نمی دهد.
خدمات دولت الکترونیک منجر به شفافیت روابط اداری و
کاهش مش���کالت ناشی از ابهام اطالعات در کشور شود،
طبیعت ًا مادامی که قوه قضائیه ،نیروی انتظامی و سیستم بانکی
و گمرکی به این شبکه متصل نشده اند ،نمی توان انتظار
شفافیت از این شبکه داشت.
البته دس���تگاه های مذکور چارچوب های الکترونیک
خدمات خود را بخوبی تدوین و اجرا کرده اند .به عنوان
نمون���ه گمرک در چارچوب خدمات الکترونیک مختص
خود جزو برترین رتبه های کشور است یا قوه قضائیه در
دوره مسئولیت آیت اهلل آملی گام های بسیار بزرگی برای
الکترونیک کردن خدمات این دستگاه برداشته است .اما این
ای اس���ت و هریک استداللی برای نپیوستن
اقدامات جزیره
به شبکه دولت الکترونیک دارند .به گفته آذری جهرمی ،با
وجود این مساله رتبه بین المللی ایران در ارائه خدمات دولت
الکترونیک ،امسال  20پله بهبود یافته است واکنون در بین
 193کشور دنیا در رتبه هشتاد و ششم قرار داریم.
وی گفت :از ش���روع دولت یازدهم تاکنون  20هزار
میلیارد تومان برای توسعه فناوری اطالعات هزینه شده اما

همچنان فضا برای فعالیت در این بخش فراهم است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به اینکه با
وجود همه زیرساخت هایی که در فناوری اطالعات ایجاد
ش���ده اما آنچنان که باید و شاید مورد استفاده قرار نگرفته
اس���ت ،ضمن انتقاد از نگاه برخی به دولت الکترونیک که
تنها آن را در اتوماس���یون اداری خالصه کرده اند ،گفت:
دولت الکترونیک فرآیندی اس���ت که با ایجاد آن می توان
مانع از آن ش���د تا عده ای بخواهند با س���وء استفاده ،برای
خود سود ایجاد کنند.
وی بر ایجاد مکانیزم اعتبارسنجی و اتصال همه دستگاه
های مختلف تاکید کرد و ادامه داد :دولت الکترونیک ایجاد
ش���د اما هنوز اس���تفاده الزم از آن نشده است؛ ضمن آنکه
با وجود توس���عه فناوری اطالعات در عرصه کشاورزی و
بهداشت و درمان ،همچنان درصد استفاده از فناوری در این
بخش ها ناچیز است.

برخورداری از مشوق قابل توجه است.
وی افزود :بخش کشاورزی ،نفت ،مناطق
های دانش
آزاد ،صادرات ،امور خیریه ،ش���رکت
های مالیاتی
های تولیدی و معافیت
بنیان ،فعالیت
قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله مهمترین
هایی هس���تند که از معافیت مالیاتی بهره
بخش
برند که بس���یاری از آنها به صورت تعطیلی
می
اند .این موارد عالوه
مالیاتی درنظر گرفته ش���ده
ای طبق ماده  ۸۴قانون
های آس���تانه
بر معافیت
های مس���تقیم است که برای حقوق و
مالیات
شود.
دستمزد و مشاغل اعطا می
های
نامبرده با اش���اره به مشمولین معافیت
های
ها و مش���وق
مالیاتی گفت :عموما معافیت
مالیاتی در قوانین و مقررات براس���اس اهداف
های مختلف اقتصادی یا مناطق
ای در بخش
توسعه
اند و همه فعاالن اقتصادی که
مدنظر تعیین شده
توانند از
دارای شرایط مقرر در قانون باشند می
معافیت مربوط بهره مند ش���وند؛ بدین ترتیب
های مالیاتی به صورت
ت���وان گفت معافیت
می
شوند که بتوان لیستی از مودیان
موردی تعیین نمی
های
وی درباره تأثیر معافیت
برخوردار ارائه کرد.
مالیاتی بر وصول مالیات و اقتصاد کشور اظهار
ها و
داش���ت :اگرچه اس���تفاده از ابزار معافیت
های مالیاتی در س���ایر کشورها هم به
مش���وق

بسته تأمین نقدینگی صنایع کوچک و
متوسط به زودیتدوين خواهد شد

بازدید وزیر ارتباطات از آرشیو قدیمیترین روزنامه کشور

این مقام مسئول در بخش دیگری از گفتگوی خود با
خبرنگارما اعالم کرد :وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
هفته آینده طرح ویژه ای را به هیأت دولت ارائه خواهد
کرد که برمبنای آن حدود  10هزار نفر از دانشجویان آموزش
دیده به عنوان افسران امنیت اطالعات در تمامی دستگاه های
اجرایی مستقر می شوند تا ایمنی روابط سایبری و امنیت
شبکه ارتباطات سازمان ها را پایش و تضمین کنند.
وی افزود :با توجه به اهمیت حفاظت از اطالعات نرم
افزاری و تعامالت سایبری دستگاه ها ،طرح الزام بکارگیری
افسران امنیت اطالعات تدوین شده و به فوریت ظرف یکی
دو روز آینده به هیأت دولت ارائه خواهد شد.
به گفته آذری جهرمی ،روال های آموزشی این افسران
آماده ش���ده که اگر در هیأت دولت به تصویب برس���د،
کارآموزش دانشجویان آغاز خواهد شد.در اجرای این طرح
تمامی دس���تگاه های کشور دخالت خواهند داشت .البته
امنیت زیرساخت های ارتباطی در بخش ارتباطات با ماست
ولی در بخش خدمات ،هریک از دستگاه ها بطور مستقل
و جداگان���ه عمل می کنن���د .به عنوان مثال متولی امنیت
های بخش انرژی کشور وزارت نفت و وزارت
زیرساخت
ها توسط خود این
نیرو که استانداردهای امنیت زیرساخت
دستگاه ها تدوین می شود یا مسئولیت امنیت نظام بانکی
با خود سیستم بانکی است.وی افزود :هریک از کسب و
کارها مسئولیت امنیت زیرساخت های تحت پوشش خود

مدیرعامل س���ازمان صنایع کوچک و ش���هرک های صنعتی ایران از ارائه
راهکارهایی برای حل مشکل نقدینگی اين صنایع در شرایط جدید ارزی خبرداد
و گفت :بسته تامین نقدینگی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در آینده ای
نزدیک تدوین و به دولت ارائه می شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادي اطالعات ،صادق نجفی ديروز در آستانه روز
صنایع کوچک درجمع خبرنگاران اظهار داشت :وزیر صنعت دستور داده برای
حل مشکل نقدینگی صنایع کوچک و متوسط در شرایط جدید ارزی اقدام شود
ای با موضوع تامین نقدینگی حمایت از صنایع کوچک و
كه دراين راستا بسته
متوسط آماده مي شود .دراين راستا همچنین با هماهنگی وزیر تعاون کارو رفاه
اجتماعی و بانک مرکزی  200میلیارد تومان به این صنایع تزریق خواهیم کرد
و  4هزار میلیارد تومان تسهیالت با درصدهای پایین تر در اختیار صنایع کوچک
و متوسط قرار می گیرد .
های کشور مقرر شد
وی تصریح کرد :همچنين طی مذاکره با تمامی بانک
صنایع کوچک در اولویت باشند و بخشی از رشته های صنعتی مثل نساجی را
.
هم در اولویت ویژه قرار داده ایم
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران همچنین به
توافق با سازمان توسعه تجارت در زمینه در اختیار قرار دادن بخشی از مشوق
های صادراتی پرداخت و گفت :بخشی ازمشوق ها در اختیار صنایع کوچک قرار
می گیرد و در این زمینه اسامی  120واحد صنعتی کوچک که صادرات داشته اند
برای اخذ مشوق صادراتی در اختیارسازمان توسعه تجارت قرار گرفت .
وی در ادامه با اشاره به ممنوعیت واردات  1339قلم کاال برای حمایت از
تولید داخل افزود :طی  4ماه گذشته  340واحد درداخل شهرک صنعتی که تاکنون
معاون وزیر صنعت با اشاره به اینکه  48درصد
تعطیل بودند ،راه اندازی شدند .
اشتغال كشور در اختیار صنایع کوچک و متوسط است  ،اضافه کرد  :اکنون بیش
از یک میلیون اشتغال در  800شهرک فعال کشور در جریان است .
وی درادامه از اعطای تسهیالت ویژه سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی
خبر داد و گفت :هفته گذشته تصویب شد که با اخذ  5درصد هزینه های سرمایه
ها 60
گذاری و اقساط  60ماهه از سرمایه گذاران حمایت کنیم و برای استارتاپ
درصد و مابقی  50درصد مشوق ارائه دهیم.
ها
نجفي همچنین با اشاره به نوسازی و بهسازی واحدهای صنعتی در شهرک
و نواحی صنعتی خاطرنشان کرد :قرار است در مدت سه سال  ۳۱هزار و ۵۰۰
های صنعتی ،نوسازی و بهسازی شود.
واحد صنعتی در شهرک
ها و نواحی
وی در ادامه از فعالیت  ۱۰۹۴واحد صنعتی صادراتی در شهرک
صنعتی با میزانصادرات 2/7میلیارد دالر خبر داد و افزود :فعالیت  ۲۰۴سرمایه
گذار خارجی با اشتغال  ۱۷هزار و  ۱۰نفری و سرمایه گذاری  2میلیارد دالری
مدنظر قرار گرفته است و  ۵۴شرکت مدیریت صادرات هم با  ۵۰میلیون دالر
صادرات تشکیل شده است.
وی از برگزاري نمايشگاه توانمندي هاي صنايع كوچك ومتوسط خبر داد
و اظهار داش���ت  :در این نمایش���گاه كه از  21تا  23مرداد درمحل مصالي امام
شود ،برای اولین بار توانمندی  1200واحد صنایع کوچک
خميني (ره) برگزار مي
و  200واحد تعاونی به نمایش گذاشته می شود .
نجفی افزود  120:کار آفرین زن و  10كش���ور خارجي در این نمایش���گاه
حضوردارند .

ها
های مختلف وجود دارد اما این مشوق
شکل
های حمایتی و در قالب یک
در کنار سایر بسته
شود.
برنامه مدون و جامع تعقیب می
زمانی تصریح کرد :اما در ایران متاس���فانه
ای که از قدیم مرسوم بوده است ،اولین
طبق رویه
های مدنظر (توسعه
قدم به منظور توسعه بخش
صادرات ،بخش اقتصادی خاص مانند کشاورزی،
های مالیاتی
ای و غیره) اعطای مشوق
توسعه منطقه
های مربوط به هزینه – فایده
بدون انجام تحلیل
بوده است.
وی با اظهار اینکه در حالی که موانع اهداف
ای کشور عموما غیرمالیاتی بوده و با ارائه
توسعه
های موجود
توان سایر ضعف
ها نمی
این مشوق
را پوش���ش داد ،گفت :بدیهی است هر معافیتی
در کنار منافعی که ممکن است عاید کشور کند،
های
هایی هم هست؛ زیان
دارای یک سری هزینه
درآم���دی برای دول���ت ،ایجاد اختالل در بازار
رقابتی ،تبعیض و بی عدالتی بین مودیان مالیاتی،
تحمیل هزینه بر دوش سایر مودیان و نقض اصل
ها و
خنثایی مالیات از مهمترین آثار منفی معافیت
روند.
های مالیاتی به شمار می
مشوق
معاون سازمان امور مالیاتی کشور در رابطه
های مالیاتی در شکل فعلی
با اینکه آیا معافیت
های خاص
به فرار مالیاتی و سوءاستفاده جریان

دامن زده است؟ تاکید کرد :قطع ًا یکی از معایب
های مالیاتی ،افزایش پیچیدگی در نظام
معافیت
نوعی زمینه سوءاستفاده بخشی
مالیاتی است که به
از مودیان مالیاتی و فرار یا اجتناب مالیاتی را مهیا
ها
توان چنین مواردی را به گروه
سازد اما نمی
می
های خاصی نسبت داد.
یا جریان
وی در پاس���خ به این پرس���ش که آیا
های مالیاتی در
تجدیدنظری درباره وضع معافیت
کشور صورت خواهد گرفت؟ اظهار داشت :در
حال حاضر براساس مصوبات ستاد فرماندهی
های مالیاتی
اقتصاد مقاومتی ،ساماندهی معافیت
در دس���تور کار سازمان امور مالیاتی کشور قرار
رود پس از انجام مطالعات
گرفته است و امید می
کارشناس���ی مرتبط ،ظرف ماه های آینده نهایی
شود.
زمان���ی در باره اینکه در این صورت چه
شود؟
میزان به درآمدهای مالیاتی کشور افزوده می
گفت :میزان درآمد حاصله در نتیجه تجدیدنظر
ه���ا ،به نوع و میزان اصالحات آتی
در معافیت
مصوب بستگی دارد .البته ناگفته پیداست که هدف
های مالیاتی ،صرف ًا
دولت از ساماندهی نظام معافیت
افزایش درآمد نیست و اهداف دیگری مانند بهبود
ها و
وکار و رفع تبعیض
فضای رقابتی در کسب
های مالیاتی را هم در نظر دارد.
عدالتی
نا

حاشیه شهرها با رشد منفی روستاهادر حال گسترش است

آمارهای نفوس و مسکن از جمعیت روستانشین نشان
می دهد که روس���تاها با رشد منفی  68صدم درصدی در
حال تخلیه هستند و با این روند جمعیتی  ،حاشیه شهرها
تر می شود.
روز به روز بزرگ
به گزارش خبرنگار ما ،محمدرضا اورانی عضو هیات
مدیره س���ازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در همایش
تجلیل از صاحبان قلم و اصحاب رس���انه تصریح کرد:
پس از انقالب زیرساخت ها در روستاهای کشور توسعه
یافت اما روند مهاجرت معکوس بود و با حجم عظیمی از
مهاجران روستایی در حاشیه شهرها مواجه بودیم که این
خود جای سوال دارد.
وی افزود :براس���اس گزارشی که پژوهشکده آمار با
همکاری مرکز آمار ایران و معاونت توسعه روستایی مناطق
محروم کش���ور در دو مرحله انجام داده اند ،سهم اقتصاد
روس���تایی در سال  ۱۳۹۲از کل اقتصاد کشور  ۲۷درصد
و سهم اقتصاد شهری از کل اقتصاد کشور  ۷۳درصد بود.
همچنین س���هم اقتصاد روستایی از کل اقتصاد کشور در
سال  ۱۳۹۳رقم  26/4درصد و سهم اقتصاد شهری از کل
اقتصاد 73/6درصد بود.
به گفته اورانی ،طبق آمارها  70درصد درآمد روستاییان
مبتنی بر کش���اورزی است؛ در حالی که از  4میلیون بهره
بردار حدود  3میلیون و  350هزار خرده مالک هستند که
فعالیت آنها نه فنی است و نه نفع اقتصادی دارد .بنابراین رفع

موانع کسب و کار و سرمایه گذاری هوشمندانه و عالمانه
در روستاها امری حیاتی به شمار می آید.
وی با انتقاد از بی توجهی مسئوالن نسبت به توسعه
روستایی و درآمد کش���اورزان گفت :برای توسعه پایدار
پایتخت و سایر کالنشهرهای کشور باید تعالی و توسعه
پایدار روس���تاها مورد توجه قرار گیرد ،زیرا توسعه پایدار
ش���هرها بدون توسعه پایدار روستاها امکان پذیر نیست و
در غیراین صورت همچنان باید شاهد حجیم شدن حاشیه
شهرها باشیم.
عضو هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
گفت :تخصیص منابع کافی برای توسعه روستاها الزامی است
تا امنیت غذایی دستخوش تغییر و تحوالتی قرار نگیرد و
روستاییان پشتیبانی شوند .
رحمت اهلل بنار مدیر عامل اتحادیه مرکزی نظارت و
هماهنگی تعاون روستایی هم گفت :سازمان مرکزی تعاون
روس���تایی به عنوان بخشی از دولت با تنگناهای مالی و
اعتباری روبروست ،بنابراین انتظار می رود رسانه ها زبان
گویای اتحادیه و تعاونی ها باشند.
وی با بیان اینکه گرانی های پدید آمده در کاالهای نهایی
هیچ ارتباطی با کشاورزان ندارد ،افزود :این مشکل ناشی از
سیستم ناکارآمد توزیع کاالها در کشور است و مشکالت
و تنگناهای خاصی پیش روی کشاورزان قرار دارد ،اما می
توان با هماهنگی بخش از آنها را برطرف ساخت.

تسويه بدهي  1000ميليارد توماني بيمه ايران
با وزارت بهداشت

معاون توسعه مديريت و منابع
شركت سهامي بيمه ايران گفت :بيمه
ايران همه بدهي خ���ود به وزارت
بهداش���ت را كه حدود 1000ميليارد
تومان بود ،پرداخت كرد.
محمد مهدي اعاليي خاطرنشان
كرد :با حسن تعامل ميان بيمه ايران و
وزارت بهداشت حدود 1000ميليارد
تومان حس���اب في ما بين طرفين از
بابت 10درصد حق بيمه شخص ثالث
و سرنشين كه براساس قانون بايد براي
پذيرش رايگان مصدومان تصادفات
رانندگي به وزارت بهداشت پرداخت
شود تسويه شد.
معاون توسعه مديريت و منابع
شركت س���هامي بيمه ايران گفت:
رساني مناسب و
حمايت از خدمات

را دارند .مرکز"ماهر" هم در کشور مسئولیت پایش و امداد
ها و استمداد بین المللی برای حفاظت اطالعات
زیرساخت
رسانی پیش دستانه را به عهده دارد .با این وجود
و آگاهی
کم توجهی برخی دستگاه ها به هشدارهای امنیتی مرکز ماهر
و زیان های ناش���ی از نادیده گرفتن این هشدارها ،وزارت
ارتباطات را برآن داشت تا طرح استقرار  10هزار افسر امنیت
اطالعات را در دستگاه های مسئول به دولت ارائه دهد.
به گفته وزیر ارتباطات  ،محتوای آموزش���ی مناسب
برای تربیت این  10هزار افس���ر امنیتی تدوین ش���ده و در
قالب طرحی که به دولت ارائه خواهیم کرد ،الزام بکارگیری
افسران مذکور در دستگاه هایی که از دولت مجوز ارتباطات
توان
گیرند ،دیده شده است .با تصویب این طرح دیگر نمی
می
انتظار داشت دستگاهی از وزارت ارتباطات درخواست مجوز
ارتباطی داشته باشد ،ولی از ما افسر امنیت اطالعات نگیرد .ما
دستگاه مذکور را به داشتن چنین افسری الزام می کنیم ولی

نفت  ،طال  ،سكه و ارز
بازار جهاني

هر بشكه نفت سبك آمريكا (وست تگزاس)
هر بشكه نفت درياي شمال (برنت)
متوسط سبد نفت كشورهاي اوپك
هر اونس ( 31/1گرم) طال

 69/29دالر
 74/47دالر
 72/27دالر
 1211/95دالر

مناس���بی نداشتیم ،اما با تغییراتی که در قیمت اینترنت در
ابتدای دولت دوازدهم اعمال شد ،وضعیت قیمت خدمات
آذری جهرمی افزود :برآورد فعلی ما
تر شده است.
مطلوب
این است که هزینه خدمات ارتباطی مردم متناسب با سبد
درآمدی آنهاست ولی اگر بخواهیم بازهم هزینه ها را کاهش
بازار داخلي
وی
دهیم ،باید هزینه اتصاالت بین استانی را پایین بیاوریم.
 2985000تومان
سكه طال طرح قديم (به وزن  8/13گرم)
گفت :براساس مصوبه پریروز کمیسیون ارتباطات زیرساخت،
 3165000تومان
سكه طال طرح جديد (به وزن  8/13گرم)
ازاول شهریور هزینه اتصاالت بین المللی و اتصاالت استانی
 1586000تومان
نيم سكه طال (به وزن 4/06گرم)
برای اپراتورها تا سقف  20درصد کاهش خواهد یافت و
 832000تومان
ربع سكه طال (به وزن  2/03گرم)
اپراتورها موظفند در یک فضای رقابتی ،شرایط قیمتی مناسب
 471000تومان
سكه يك گرمي
ت���ری را به کاربران ارائه دهند .این کاهش  20درصدی در
 266700تومان
هر گرم طالي  18عيار (بدون مزد ساخت)
هزینه اتصاالت منجر به یک کاهش  2تا  6درصدی در کل
توان انتظار داشت که
های اپراتورها می ش���ود و می
هزینه
 4200تومان
دالر آمريكا(نرخ سيستم بانكي براي کاالهای اساسی)
درصد
5
حدود
رقابتی
فضای
در
آنها
خدمات
بسته
مجموعه
 8950تومان
دالر آمريكا(نرخ بازار ثانویه)
کاهش قیمت یابد .البته این دومین بار است که هزینه خدمات
 9800تومان
دالر آمريكا(نرخ صرافی)
ارتباطی در دولت دوازدهم کاهش می یابد.
 4853/6تومان
يورو(نرخ سيستم بانكي براي کاالهای اساسی)
اشاره
با
همچنین
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
 9330تومان
يورو(نرخ بازار ثانویه)
تأثیر افزایش قیمت ارز بر رشد قیمت گوشی تلفن همراه
 10700تومان
يورو(نرخ صرافی)
در بازار گفت :هفته قبل در کمیسیون تنظیم بازار پیشنهادی
 5435تومان
پوند انگلستان(نرخ سيستم بانكي براي کاالهای اساسی)
تصویب و به دادستانی ارسال شد تا به منظور تعدیل قیمت
ـــ تومان
پوند انگلستان(نرخ بازار ثانویه)
گوشی در بازار ،بخشی از گوشی های وارداتی توقیف شده
 12000تومان
پوند انگلستان(نرخ صرافی)
در گمرکات کشور ،آزاد و وارد چرخه بازار شوند .البته تاکنون
 1143/7تومان
درهم امارات (نرخ سيستم بانكي براي کاالهای اساسی)
پاس���خی از سوی دادستانی دریافت نکرده ایم ولی مطمئن ًا
 2200تومان
درهم امارات (نرخ بازار ثانویه)
این گوشی ها به بازارعرضه خواهند شد .با این وجود ارائه
 2520تومان
درهم امارات (نرخ صرافی)
بس���ته جدید ارزی از سوی دولت و کاهش قیمت ارز در
بازار ظرف دو روز گذشته منجر به افت  15درصدی قیمت
گوشی تلفن همراه در بازار شده است.
وی همچنین در پاس���خ به سئوال خبرنگارما مبنی بر
اقدام دولت برای بهبود دسترسی مردم به شبکه های مجازی
و کاهش فیلترینگ شبکه ها گفت :مهمترین برنامه دولت
جهانگیر پورهنگ گفت :با تولید
بین���ی میش���ود با حفر داد.
پیش
توسعه دسترسی به ارتباطات مجازی است که خوشبختانه
های موجود روزانه بیش از  ۵۶۳هزار بشکه نفت
های جدید ،تعمیر چاه
چاه
اقدام صورت گرفته اخیر باعث شده تا تعداد مشترکین پهن
های زیرسطحی خام ،میانگین تولید این ش���رکت در
و اجرای دیگر پروژه
باند موبایل ایران از  67میلیون نفر عبور کند و اکنون رقم
و روس���طحی ،تولید روزانه نفت در فصل بهار بیش از  ۱۰۱درصد تحقق
وی به استحصال نفت با استفاده
اول مشترکان پهن باند موبایلی را در منطقه خاورمیانه داشته شرکت کارون  ۱۱۴هزار بشکه افزایش یافت.
گر و فرآورش
های تفکیک
از دستگاه
باشیم .تعداد مشترکان پهن باند ثابت هم از مرز  10میلیون یابد.
اشتراک عبور کرد و مجموع ًا  77میلیون اشتراک پهن باند
به گزارش شانا  ،جلسه توجیهی س���یار نفت اشاره و اظهار داشت :در
توسعه
آذری جهرمی در ادامه به
در کشور ایجاد شده است.
طرح نگهداشت و افزایش تولید چهار سه ماهه نخست امسال با استفاده از
از
بیش
کرد
اعالم
و
اشاره
کشور
شبکه «پهن باند سیار» در
مخزن منتخب شرکت کارون در قالب سیستم MOSو  34 ،MOTهزار و
 55درصد روس���تاهای کشور از این شبکه برخوردارند.به  ۲۸مخزن منتخب شرکت ملی مناطق  ۴۷۵بشکه نفت استحصال و به چرخه
گفته وی ،تمامی شاخص
ت خیز جنوب با حضور نمایندگان تولید بازگردانده شد.
های ما در حوزه زیرساخت ظرف نف 
است.
شده
سال های اخیر  10برابر
برداری
مدیرعامل شرکت بهره
های مختلف این
مدیریتها و اداره
پیشنهادی
هم
توئیتر
شبکه
فیلتر
رفع
وی ادامه داد :برای
نف���ت و گاز مارون ب���ه همکاری
شرکت برگزار شد.
با امضای نمایندگان دولت و نمایندگان مجلس شورای اسالمی
در این نشست با تشریح اهداف س���ازندگان داخلی برای س���اخت
های تعریف ش���ده در قالب تجهیزات مورد نیاز اش���اره و تصریح
به کارگروه تعیین مصادیق که نهاد قانونی و تصمیم گیر در و پروژه
های چهارگانه ،بر لزوم همکاری کرد :با توجه به  ۸۴مورد درخواست،
این حوزه است ،ارائه کرده ایم و همچنان منتظر برگزاری بسته
جلسه این هاد هستیم .البته بطور مشخص قوه قضائیه با این هرچه بیشتر با شرکت ملی مناطق نفت هزار و  ۱۷۹قطعه مورد نیاز تجهیزات
ای بیش
آالت فرآیندی با هزینه
موضوع مخالف است ولی بطور قانونی در این کارگروه یک خیز جنوب برای پیشبرد اهداف طرح و ماشین
رأی دارد .یعنی می توان جلس���ه کارگروه را برگزار کرد و نگه داشت و افزایش تولید  ۲۸مخزن از  ۸میلیارد ریال ساخته شد.
قوه قضائیه نیز رأی خود را اعالم کند.
ترین اقدام به
وی درب���اره مهم
خیز جنوب تأکید شد.
مناطق نفت
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت :در این حوزه
بر اساس مطالعات انجام شده ،منظور حفاظت از خطوط لوله انتقالی
شود در این طرح با حفر و تأسیسات شرکت گفت :در بخش
بینی می
از یکسو با تحریم های بین المللی و از سوی دیگر با خود پیش
های موجود بازرس���ی فنی و خوردگی فلزات در
های جدید ،تعمیر چاه
تحریمی ها مواجهیم که دسترسی ایرانیان به فضای مجازی چاه
های زیرسطحی مدت یادشده۱۲ ،هزار و  ۵۰۷موضع
و اجرای دیگر پروژه
را محدود کرده است.
وی به اجرای موفق طرح رجیستری گوشی های تلفن و روس���طحی ،تولید روزانه نفت در از تسهیالت سرچاهی ،خطوط لوله،
ها،
ی های فرآیندی کارخانه
همراه اش���اره کرد و گفت :برآورد درآمد بودجه عمومی از شرکت کارون  ۱۱۴هزار بشکه افزایش لوله کش 
سنجی
ها و مخازن ،ضخامت
محل واردات رسمی گوشی های تلفن همراه حدود  400یابد.درهمين حال ،مدیرعامل شرکت شیرگاه
میلیون دالر در سال است که باید تا پایان امسال محقق شود بهرهبرداری نفت و گاز مارون عملکرد ش���د که در مقایسه با  ۷هزار و ۴۲۳
سنجی شده در مدت
ولی نوسانات اخیر نرخ ارز در یک ماه و نیم اخیر تا حدی  ۳ماهه نخست امسال این شرکت را موضع ضخامت
تشریح کرد و از تحقق  ۱۰۱درصدی مشابه سال گذشته  68/5درصد افزایش
از واردات گوشی تلفن همراه کاسته است.
برنام���ه تولید نفت در این مدت خبر داشته است.

تولید نفت کارون  ۱۱۴هزار بشکه
افزایشیافت

معافیتهای مالیاتی به زودي ساماندهی میشود

معاون سازمان امور مالیاتی با تشریح معایب
های مالیاتی در کشور ،از
معافیت ها و مش���وق
ها ظرف ماه های آینده
س���اماندهی این معافیت
خبر داد.
احمد زمانی در گفتگو با مهر درباره وضع
های مالیاتی در کش���ور اظهار داشت:
معافیت
های مالیاتی براساس نص صریح قوانین
معافیت
موضوعه مصوب مجلس شورای اسالمی اعطا
دهد که
ها نشان می
شود؛ با این حال بررسی
می
های مالیاتی در ایران بسیار پیچیده
نظام مش���وق
است.
ها عمدتا گسترده،
وی افزود :این مش���وق
عام و غیرهدفمند بوده و به لحاظ شکلی شامل
های مالیاتی مرسوم در جهان
تمام انواع مش���وق
های
است .عالوه بر این ،مشخص نبودن هزینه
ها ،طوالنی بودن طول دوره
درآمدی این مشوق
ها و غیره از معایب دیگر
برخورداری از معافیت
های مالیاتی در ایران است.
نظام مشوق
الملل
معاون پژوهش ،برنامه ریزی و امور بین
س���ازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد :نکته
های
ها و معافیت
مهم در مورد گستردگی مشوق
مالیاتی در کشور این است که این گستردگی به
لحاظ اهداف مدنظر ،اشخاص برخوردار ،نوع و
شکل مشوق ،حجم مشوق های اعطایی و دوره

چهارشنبه  17مرداد 25 -1397ذیالقعده  8 - 1439آگوست  - 2018سال نود و سوم  -شماره 27070

4

مطلوب بخش بهداشت و درمان كشور
دانيم
هاي خود مي
به مردم را از اولويت
و در زمان حاضر نه از بابت س���هم
10درصدي از حق بيمه شخص ثالث
هاي ديگر تشخيصي
و نه از بابت هزينه
هاي درمان
و درماني تحت پوشش بيمه
تكميلي ،بدهي قابل توجه غيرجاري به
مراجع درماني نداريم.
اعاليي افزود :ايجاد اين بدهي
به وزارت بهداشت ناشي از مطالبات
كالن بيمه ايران از چند دستگاه دولتي
به دلي���ل نپرداختن حق بيمه درمان
تكميلي از سوي آنها بود كه بخشي
از اين مطالبات خوشبختانه با حمايت
قابل تقدير س���ازمان برنامه و بودجه
و وزارت ام���ور اقتصادي و دارايي
دريافت شد.

دستگاه متقاضی می تواند از نیروهای خود استفاده کند که
در این صورت باید فرد مذکور مدارک و مجوزهای امنیت
اطالعات خود را پس از گذراندن دوره های آموزشی نزد ما
اخذ کند .در این صورت می توان امیدواربود که نظام امنیت
ارتباطات و اطالعات کشور ارتقا خواهد یافت.
مهندس جهرمی همچنین با توجه به سهم قابل توجه
هزینه های ارتباطات در س���بد هزینه های خانوار گفت:
اگرچه بسیاری از اقالم و ملزومات زندگی با رشد قیمت
روبرو هستند ولی خوشبختانه در حوزه ارتباطات با کاهش
به گفته وی ،از ابتدای دولت یازدهم
قیمت مواجه هستیم.
تاکنون هزینه مکالمات تلفنی و هزینه استفاده از اینترنت رو
به کاهش بوده است .این مساله نمایانگر توجه ویژه دولت
به ضرورت توسعه ارتباطات آحاد مردم جامعه و فراگیری
استفاده از خدمات ارتباطی نوین است.
وزی���ر ارتباطات ادامه داد :چارچوب هایی که به این
روند نزولی کمک می کند ،در وهله نخست کاهش هزینه
خدمات اپراتورها و در وهله بعد ایجاد فضای رقابتی بین
آنهاست .خوشبختانه رقابت شدید میان  3اپراتور موبایل در
کشور باعث شده تا همواره روند قیمت گذاری خدمات آنها
به سمت کاهش باشد .این مساله باعث شده تا جمهوری
اس�ل�امی ایران جزو  10کشور اول دنیا در حوزه به صرفه
بودن استفاده از خدمات ارتباطی موبایلی باشد.
وی گفت :در حوزه تلفن ثابت هم اگرچه قبال وضعیت

 ۳۶میلیون نفر در ایران با تنش آبی مواجه هستند

بر اساس برنامهریزیهای صورت
گرفته قرار شده است برای گذر از تنش
آبی  ۸۵۰حلقه چاه در کشور حفر شود
ن چاهها میتواند تا  ۴۰درصد
که حفر ای 
تنش آبی در کشور را کاهش دهد.
شاهین پاکروح معاون راهبری و
نظارت بر بهرهبرداری شرکت مهندسی
آب و فاضالب کشور در گفتگو با ایسنا
با بیان اینکه همچنان  ۳۳۴شهر و ۶۰۰۰
روس����تا با تنش آبی دست و پنجه نرم
میکنند ،اظهار داشت :به عبارت دیگر

 ۳۶میلی����ون نفر در ایران با تنش آبی
مواجه هستند که  ۱۷میلیون نفر از این
تعداد در تنش آبی بیش از  ۲۰درصد
قرار دارند.به گفته وی ،باتوجه به اینکه
هنوز دمای هوا کاهشی نشده همچنان
با تنش آبی مواجه هستیم لذا تمرکز ما
روی گذر از تابستان امسال و در ادامه
تبیین برنامه برای سالهای آینده متمرکز
شده است اما تا زمانی که بحران پیش
رو را پش����ت سر نگذاریم نمیتوان به
برنامههای جدی برای سالهای آینده

اعمال سیاستهای تشویق و تنبیه برای
مدیریت مصرف آب و برق ضروری است

از آنجا که روند کنونی مصرف آب و برق و ِصرف توجه به تولید برای
جوابگویی به تقاضا روندی پایدار نیست ،ناگزیریم مجموعه ای از سیاست های
تشویقی و تنبیهی را برای مدیریت مصرف و تقاضا به کار بگیریم.
رض���ا اردکانی���ان وزیر نیرو در گفتگو با ایرنا ادامه داد :ما در زمینه مصرف
برق ،بد مصرف هستیم؛ اینکه دمای آسایش  25درجه است اما حتی در نقاط
گرمسیری خود را عادت داده ایم که با اتکا به برق ارزان و یارانه ای دمای محیط
را در حد  17و  18حفظ کنیم که در هیچ جای دنیا پذیرفته نیست.
وی اف���زود :در مص���رف آب هیچ جای دنیا نمی پذیرند که در یک اقلیم
خشک ،در مناطق وسیعی از کشور کشت برنج داشته باشیم؛ ما هم باید فکری
برای معیشت جایگزین کشاورز بکنیم و هم فکری برای اینکه حدود  170هزار
هکتار از اراضی ما در مناطقی که خود وزارت جهادکشاورزی کشت برنج را در
آن مناطق ممنوع کرده ،زیر کشت برنج نرود.
وزیر نیرو تاکید کرد :باید تعرفه ها در بخش آب و برق نه با هدف صرف ًا
تامین منابع ،بلکه بیشتر با هدف مدیریت مصرف اصالح شود؛ به گونه ای که
اعمال این تعرفه ها ،طبقات پرمصرف را از بدمصرفی منصرف کند.
تعرفه مشترکان پرمصرف آب افزایش می یابد
از س���ویی دیگر معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا هم گفت :افزایش
تعرفه آب مشترکان پرمصرف در هیات دولت منتظر تصویب است و احتماال در
تابستان امسال به تصویب می رسد.
عباس سروش در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما با اشاره به اینکه مشترکان
پرمصرفی که بیش از الگوی مصرف آب مصرف کنند ،تعرفه های آن ها گرانتر
می شود ،افزود :این افزایش قیمت با قیمت تمام شده فاصله زیادی دارد و اگر قرار
باشد به قیمت تمام شده محاسبه شود باید با شیب مالیم به آن قیمت برسیم .
وی در پاسخ به این سؤال که مشترکان پرمصرف آب که درصد کمی از
مشترکان را شامل می شوند اما آب زیادی مصرف می کنند ،چرا قیمت تمام شده
را پرداخت نمی کنند؟گفت :نمی توانیم یکساله شوک وارد کنیم اما فکر می کنم
این مصوبه افزایش قیمت آب مشترکان پرمصرف در تابستان به تصویب برسد.
سروش درباره اجرای طرح تعادل بخشی آب های زیرزمینی هم گفت:
بالغ بر  800هزار حلقه چاه در کشور داریم که  200حلقه چاه آن غیرمجاز است
اما بس���تن این چاه ها کار س���اده ای نیست و باید از کشاورزان و تشکل های
کشاورزی که خود ذینفع هستند ،کمک بگیریم.
وی با اش���اره به اینکه افزایش قیمت برق پمپاژ چاه ها راه حل دیگری
است اما نباید این افزایش قیمت به کسانی که برداشت مجاز از چاه ها دارند،
فشار وارد کند ،گفت :نصب کنتورهای هوشمند روی چاه های آب کشاورزی
که تاکنون روی بیش از  60هزار حلقه چاه کنتور هوشمند نصب شده هم در
دستور کار است.

سازمان حمایت :برخی استفادهکنندگان از ارز رسمی اطالعات نمیدهند

رئی����س س����ازمان حمایت
کنن����دگان و تولیدکنندگان
مصرف
گرفته،
رغمپیگیریصورت
گفت:علی
برخ����ی از واحدها از ارائه اطالعات
خود درباره اس����تفاده از ارز رسمی
اند.
سر باز زده
به گزارش تسنیم ،سید محمود
ای مشترک به
نوابی با ارس����ال نامه
نیا معاون امور صنایع
محسن صالحی
وزارت صنعت ،جعفر سرقینی معاون
امور مع����ادن صنایع معدنی وزارت
اکبر مهرفرد معاون
صنع����ت و علی

توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی با موضوع
کنندگان از ارز
خوداظهاری استفاده
رس����می اظهار داشت :از آنجایی که
براساس تکلیف محوله و تأکیدات
ریاست جمهوری مقرر شده است
کنندگان از
قیمت خوداظهاری استفاده
ارز رسمی در سامانه  124اینسازمان
درج ش����ود و در این راستا با توجه
رغم
های عمومی ،علی
رسانی
به اطالع
گرفت����ه ،برخی از
پیگیری صورت
واحدها از ارائه اطالعات خوداظهاری

اند که با تشکیل پرونده
استنکاف کرده
ها
تعزیری مشکالتی برای این بنگاه
الخصوص تولیدکنندگان بوجود
علی
خواهد آمد ،از این رو رعایت الزامات
مطروحه برای اطالعات الزم به تمام
ها و واحدهای تحت پوشش
بنگاه
مورد تأکید قرار گیرد.
ويدرايننامهتصريحكردهاست:
تمکین،
بدیهی است در صورت عدم
بااستناد به قانون تعزیرات حکومتی
براساس اطالعات موجود نسبت به
اعمال قانون اقدام خواهد شد.

انتصاب رئیس سازمان اسکناس ومسکوک

رئیس جدید سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک
مرکزی منصوب شد.
ب���ه گزارش مهر ،عبدالناصر همتی رئيس كل بانك
مركزي طي حكمي امیر شکری را به سمت رئیس سازمان
تولید اسکناس و مسکوک اين بانك منصوب کرد.

امیر ش���کری که تا پیش از این هم سابقه ریاست
س���ازمان تولید اسکناس و مسکوک را بر عهده داشت،
در شهریور  ۹۵از ریاست این سازمان کنار گذاشته شد
و به عنوان مدیر کل هیات عامل بانک مرکزی منصوب
شده بود.

اندیش����ید.معاون راهبری و نظارت بر
بهرهبرداری ش����رکت مهندسی آب و
فاضالب با اش����اره به اقدامات انجام
ش����ده برای گذر از تنش آبی تابستان
س����ال جاری ،بیان داشت :در حوضه
آبری����ز زاینده رود که تامین کننده آب
شرب استانهای یزد و اصفهان است
در ماههای گذش����ته دچار چالشهای
متعددی بودند که با اقدامات صورت
گرفته توانستیم نتایج مطلوبی را بدست
آوریم.

تفاهمنامه مركز آمار و ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز

در جهت تحقق اهداف نظام آماري كشور و به منظور همكاري مشترك در
اي بين ستاد مبارزه با قاچاق كاال
هاي آماري ،تفاهمنامه دو جانبه
ها و طرح
فعاليت
و ارز و مركز آمار ايران منعقد شد.
به گزارش روابط عمومي مركز آمار ايران موضوع اين تفاهمنامه ،ارايه آمار و
اطالعات مورد نياز طرفين برحسب اعالم نیاز و بر اساس رعايت اصل محرمانگی،
هاي مرتبط ،فراهم کردن تمهیدات
هاي آموزشي و پژوهشي در زمينه
همكاري
هاي س���تاد و مرکز ،تهيه آمارهاي مورد
داده
الزم برای اتصال و تبادل بين پايگاه
هاي مرتبط بر اساس قوانين مرتبط و همكاري در استانداردسازي
نياز شاخص
نامه به امضاي آقاي علی
گفتني است :اين تفاهم
تعاريف و مفاهيم آماري است.
مویدی خرم آبادی رئيس س���تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز و اميد علي پارس���ا
رئيس مركز آمار ايران رسيد.

اعالم فهرست كاالهاي مشمول ارز  4200توماني

بر اس���اس مصوبه دولت۲۵ ،قلم کاال در فهرست
کاالهای مش���مول دریافت ارز دولتی موسوم به ۴۲۰۰
تومانی قرار گرفتند.
بر این اساس برنج خارجي ،گندم ،گوشت قرمز
،
گرم و سرد ،گوشت مرغ ،تخم مرغ ،کنجاله سويا،ذرت
ج���و ،روغن خوراكي نيمه جام���د ومايع  ،داروهاي
دامي  ،كودش���يميايي  ،سموم ش���يميايي ،انواع بذر،
ش���كرخام ،حبوب شامل عدس ،لپه،نخودو انواع لوبيا،
سويا ،الستيك سنگين ،كاغذچاپ وتحرير،كاغذ روزنامه،
خميركاغذ،چاي خشك ،دارو و تجهيزات وملزومات
ضروري پزشكي و ماشين آالت و تجهيزات توليدكننده
كاالهاي اساسي مثل كمباين ونشاء كاربرنج اقالم مشمول
دریافت ارز دولتی هستند.
همچنی���ن بر اس���اس دس���تورالعمل خرید و
های مج���از دارای
ف���روش ارز در ش���بکه صرافی
مجوز كه از س���وي بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران ابالغ ش���ده اس���ت ،نحوه خريد و فروش ارز
مشخص شد.
به گزارش روابط عمومی بانك مركزي در اجرای
تصوی���بنامه هیات وزیران ،دس���تورالعمل خرید و
های مجاز بهشرح زیر
فروش ارز در ش���بکه صرافی
ابالغشد:
 -1خرید و ف���روش ارز حاصل از صادرات به
های ارزی در چارچوب مقررات ارزی
ص���ورت حواله
بر مبنای نرخ بازار صرف ًا از طریق "سامانه نظام یکپارچه
معامالت ارزی (نیما)" مجاز است.
های ارزی
های مجاز معتبر موظفند حواله
 -2صرافی
خریداری شده از صادرکنندگان را در سامانه نیما رأس ًا
های عامل
های معتبر و بانک
یا به واسطه سایر صرافی
حداکثر ظرف مدت سه روز کاری به فروش رسانند.
های مجاز معتبر حداکثر
 -3نرخ فروش ارز صرافی
یک درصد باالی نرخ خرید مندرج در س���امانه "نیما"
و "سنا" خواهد بود.
 -4خری���د و فروش ارز به صورت اس���کناس
(معامالت جزئی بر مبنای مقررات ناظر بر عملیات ارزی
های مجاز معتبر صرف ًا با ثبت
ها) توسط صرافی
صرافی
پذیر است.
در "سامانه نظارت ارز (سنا)" امکان
توانند نسبت
های مجاز معتبر می
 -5تمامي صرافی
به خرید ارز به صورت اس���کناس با رعایت مقررات
ارزی و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند.
 -6فروش ارز به صورت اس���کناس توس���ط
های مجاز معتبر بابت مصارف ارزی خدماتی به
صرافی
شرح فهرست زير با رعایت مقررات ارزی و مقررات
مبارزه با پولشویی مجاز است:
* -ارز مسافرتی:با بلیت -گذرنامه -ویزا (در مورد
کشورهایی که نیاز به ویزا دارند).
*-ارز درمانی :با مجوز پزشک متخصص داخلی
و فیش فاکتور مرکز درمان خارج از کشور.
* -ارز دانش���جویی :با صورتحس���اب دانشگاه
مربوطه.
*-ارز فرصت مطالعاتی:با تأیید دانشگاه مربوطه.
های
نام در سازمان
* -ارز حق عضویت و حق ثبت
الملی :با ارائه صورتحساب و فیش فاکتور
مجامع بین
مربوطه.
ت در نمایشگاه خارج از کشور:
*-ارز هزینه شرک 
با تأیید سازمان توسعه تجارت.
*-ارز ح���ق الوکاله دعاوی خارج���ی :با ارائه

صورتحساب وکیل در خارج از کشور با تأیید نمایندگی
جمهوري اسالمي ايران در کشور مورد نظر.
*-ارز هزین���ه دفاتر خارج از کش���ور :با ارائه
درخواست حاوی شرح هزینه مورد نیاز متقاضی.
*-ارز هزینه اجاره و اشتراک اطالعات (اینترنت
و  :)...با درخواس���ت متقاضی و ارائه صورتحس���اب
مربوطه.
المللی و
های بین
*-ارز هزین���ه برگزاری همایش
اعطای جوایز و مسابقات:با درخواست متقاضی و ارائه
مدارک و اسناد مثبته.
*-ارز هزینه انجام آزمایش و  :...با درخواس���ت
متقاضی و ارائه اسناد و مدارک مثبته.
*-ارز هزین���ه خری���د امتیاز پخش فیلم :با ارائه
درخواس���ت متقاضی و تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی.
*-ارز هزینه بابت سوخت ،ناوبری و  :....با ارائه
درخواست و تأیید سازمان هواپیمایی کشوری.
در ادامه اين دستورالعمل آمده است:
توانند حداکثر پنج
های مجاز معتبر می
 -7صرافی
های ارزی خریداری شده را تبدیل به
درصد از حواله
ارز به صورت اسکناس کرده و در چارچوب مصارف
بند ( )6فوق به فروش رسانند.
های نقل و انتقاالت و تبدیالت
 -8تمامی هزینه
ارزی به عهده مشتری خواهد بود.
روابط عمومي بانك مركزي همچنين اعالم كرد:
با اجرایی ش���دن بسته جدید ارزی دولت از دیروز در
س���امانه نیما  23مورد عرضه ارز ثبت و هشت مورد
معامله قطعی ش���د .با توجه به توافقی بودن قیمت در
این بازار ،عرضه ها در چند نوبت بازنگری و با قیمت
ه���ای پایین تر صورت گرفته و در نهایت ،معامالت
قطعی شده است.
جمع مبالغ عرضه شده در دیروز مبلغ  6/5میلیون
یورو به همراه  37میلیون درهم امارات و  330هزار دالر
بوده است .از میان مبالغ عرضه شده حدود  30میلیون
درهم امارات با قیمت  2200تومان معامله شده است.
همچنین یک میلیون یورو با قیمت  9330تومان و 100
هزار دالر هم با نرخ  8950تومان معامله شده است.
همچنین از  23مورد عرضه صورت گرفته هفت
مورد توس���ط پتروشیمی ها بوده است که همه موارد
اند.
فوق معامله شده
فارس هم گزارش داد :دیروز در بازار ثانویه بعضی
ترین عرضه کنندگان در این بازار
ها که عمده
پتروشیمی
بودند ،ارز خود را به قیمت  8074تومان فروختند.
حج���م معامالت دی���روز در بازار ثانویه افزایش
یافت و میزان عرضه و تقاضا به طور قابل توجهی باال
ها هم درهم امارات را به قیمت
بعضی پتروشیمی
رفت.
 2200تومان عرضه کردند البته تقاضا برای بهایی باالتر
از  2200تومان هم وجود داشت.
با توجه به اینکه نسبت برابری درهم به دالر 3/67
اس���ت ،بنابراین ارزش به���ای دالر در بازار ثانویه در
اولین روز پس از ورود صادرکنندگان غیرنفتی معادل
 8074تومان بوده است.
ديروز پتروشیمی جم  20میلیون درهم و پتروشیمی
پردیس  16میلیون و  500هزار درهم ،پتروشیمی شیراز
 17میلیون و  500هزار درهم و پتروش���می زاگرس
 5میلیون یورو به نرخ  9337تومان به اين بازار عرضه
کردند.

