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برای جلوگیری از کوه خواری 
شورای عالی شهرسازی 
خواستار توقف ساخت 

بزرگراه جنوبی مشهد شد
شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری در نامــه ای 
بــه اســتاندار خراســان رضــوی خواســتار توقــف احداث 
بزرگراه جنوبی مشهد با هدف جلوگیری از کوه خواری 

در مشهد شد.
بــه گــزارش مهــر، فرزانــه صــادق مالواجــرد معــاون 
معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای 
عالی شهرســازی در نامه ای به اســتاندار خراســان رضوی 

خواستار توقف احداث بزرگراه جنوبی مشهد شد.
در ایــن نامــه کــه معــاون وزیــر راه بــه معتمدیــان 
اســتاندار خراســان رضوی نوشــته، آمده اســت: با توجه 
بــه اینکــه کوه هــای واقع در جنوب مشــهد، مرکز تنفس 
ایــن شــهر اســت و همچنیــن با هــدف جلوگیــری از کوه 
خواری و هر گونه ساخت و ساز کالبدی در این منطقه 
از مشــهد، خواهشــمند است دســتور فرمائید تا هر چه 

سریع تر این پروژه متوقف شود.
در ایــن نامــه از وجــود »تردیــد در صحــت و ســقم 
مطالعــات ترافیکی مشــهد« و همچنیــن »مغایرت طرح 
تفصیلی این منطقه از مشــهد با اســناد فرادســتی« نیز 

رونمایی شده است.

 مجوز برداشت ساالنه

۱۵۰ میلیون متر مکعب آب 
از خلیج فارس صادر شد

معــاون وزیــر نیــرو در امور آب و آبفا با اشــاره به 
ظرفیت هــای موجود بــرای بهره مندی از آب دریا گفت: 
وجــود 2700 کیلومتــر مــرز دریایــی فرصــت بی نظیــری 

برای بهره مندی از آب دریا است.
قاســم  نیــرو،  وزارت  از  ایلنــا  گــزارش  بــه 
تقی زاده خامســی، در کنفرانــس ســه روزه  بیــن المللی 
نمک زدایی و تصفیه آب که از روز ســه شــنبه ۲۸ بهمن  
بــه همــت پردیــس بنــدر عبــاس دانشــگاه امیرکبیــر بــه 
صــورت ویدئــو کنفرانســی آغــاز بــکار کــرد، اظهــار کــرد: 
کشور ایران با در اختیار داشتن دو هزار و ۷۰۰ کیلومتر 
مــرز دریایــی در شــمال و جنــوب کشــور از فرصت هــای 

بی نظیری برای بهره مندی از آب دریا برخوردار است.
وی اضافــه کرد: این ظرفیت خدادادی، مورد توجه 
وزارت نیرو بوده و هســت ولی ســعی شــده برنامه ریزی 
بــا در نظــر گرفتــن مالحظــات  از آن  بــرای بهره منــدی 
مختلــف زیســت محیطی، اجتماعــی و اقتصادی صورت 

گیرد. 
معــاون وزیــر نیــرو در امــور آب و آبفــا ادامــه داد: 
پیامدهــای زیســت محیطــی برداشــت آب از دریا و دفع 
پســاب های تغلیظ شــده در زیست بوم های آبی نزدیک 
ســاحل می تواند بســیار شدید باشــد و منجر به تخریب 
زیســتگاه ها و آســیب بــه حیــات آبزیــان شــود. بنابراین 
الزم اســت کــه در صــدور مجــوز برداشــت آب دریا و راه 
اندازی واحدهای نمک زدایی، مالحظات زیست محیطی 

به دقت رعایت شود.
وی بــا اشــاره بــه قانــون توزیــع عادالنــه آب در 
ادامــه یــادآور شــد: مطابــق بــا مــاده ۲۱ قانــون توزیــع 
بــا وزارت نیــرو  عادالنــه آب، تخصیــص آب منحصــراً 
بــوده و وزارت نیــرو از دولــت قبــل اقدامــات جــدی در 
خصــوص شناســایی فرصت هــای تخصیــص آب دریا را 

آغاز کرده است. 
تقی زاده خامســی خاطرنشــان کــرد: در ایــن راســتا 
مطالعــات جامعــی در مــورد نیــاز ســنجی به اســتحصال 
آب دریــا و نمــک زدایــی با توجه به برنامه ها و طرح های 
توســعه بخش صنعت با مشــارکت وزارت نیرو و وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت صورت گرفــت. در نتیجه این 
مطالعــات، نیــاز آبــی 9۰۰ میلیــون متــر مکعبــی بخــش 

صنعت در ۱۷ استان شناسایی شد. 

انعقاد قرارداد 85 پروژه تاسیسات آب 
شیرین کن با سرمایه گذاری بالغ بر ۱7 

میلیارد ریالی با بخش خصوصی
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: در حال 
حاضر، قراردادهای ۸5 پروژه تاسیسات آب شیرین کن 
شــامل ۲4 پــروژه در حــال ســاخت و 6۱ پــروژه در حــال 
بهره برداری با ظرفیت ۱۷۷ میلیون متر مکعب در سال 
با حجم سرمایه گذاری ۱۷ هزار و 5۰۰ میلیارد ریال )در 
زمــان عقــد قــرارداد( با ســرمایه گذاران بخــش خصوصی 

منعقد شده است. 
به گفته وی بیش از 9۰ درصد قراردادهای منعقد 
شده در استان های حاشیه خلیج فارس و دریای عمان 
هستند که نشان دهنده فرصت های توسعه نمک زدایی 

در این منطقه است.
معــاون وزیــر نیــرو در امور آب و آبفــا تصریح کرد: 
در دولــت تدبیــر و امیــد، 54 واحــد از کل ۸5 واحــد 
بهــره  احــداث و  آب شــیرین کن ذکــر شــده، در دســت 
بــرداری اســت کــه نشــان دهنده توجــه دولــت دوازدهم 
بــه توســعه ظرفیت هــای اســتحصال و نمک زدایــی آب 

دریاست.
موافقــت  دوازدهــم،  دولــت  در  کــرد:  اضافــه  وی 
اولیــه تخصیــص برداشــت و نمک زدایــی از آب دریــای 
عمان برای اســتان های سیستان و بلوچستان، خراسان 
جنوبی و خراسان رضوی مجموعاً به میزان ۲۸۰ میلیون 
مترمکعب صادر شد و انتخاب کنسرسیوم سرمایه گذار 
متشــکل از شــرکت های بخش خصوصی برای مطالعات 

و اجرای طرح نیز انجام شده است.
ایــن مقــام مســئول ادامــه داد: یکــی از پروژه هــای 
بــزرگ نمک زدایــی کشــور، طرحــی اســت کــه بــه منظور 
نیاز هــای معــدن گل گهــر، مــس سرچشــمه و  تامیــن 
چادرملــو در اســتان های یــزد و کرمــان و برخی از صنایع 
در اســتان یزد و همچنین تامین نیاز های شــرب اســتان 
هرمــزگان و نقــاط جمعیتــی مســیر انتقــال در اســتان 

کرمان، در دست اجرا است. 

کارمزد های جایگاه داران 
CNG افزایش یافت 

از   CNG صنفــی  انجمــن  مدیــره  هیــات  رئیــس 
افزایــش تعرفــه جایگاه داران ســوخت ســی ان جی در 

کشور خبر داد.
بــه گزارش میزان،  محســن جوهــری رئیس هیات 
مدیــره انجمــن صنفی CNG کشــور در جمــع خبرنگاران 
اظهــار کــرد: جهش ارزی در ســال جــاری و عدم افزایش 
کارمزد جایگاه های CNG و تبعات ناشی از شیوع بیماری 
کرونــا در کشــور، موجــب ورشکســتگی جایــگاه داران و 
ناتوانــی آن هــا در پرداخــت هزینه هــای جایگاه ها شــده 
بــود و با توجه بــه اینکه افزایش هزینه های جایگاه های 
CNG درســال 99 نســبت به ســال 9۸ بســیار بیشتر از 

پیــش بینی ها بــود، جایگاه های CNG بــه دلیل افزایش 
بی ســابقه هزینه های بهره برداری و نگهداشــت و عدم 

افزایش کارمزد، در آستانه تعطیلی قرار گرفته بودند.
وی افــزود: موضــوع افزایــش کارمــزد جایگاه هــای 
CNG به منظور جلوگیری از بروز اختالل در فعالیت این 

جایگاه ها از ماه ها پیش در دســتور کار بود و جلســات 
متعددی در این زمینه با نهاد های ذیربط برگزار شد.

جوهــری تصریــح کــرد: نهایتــا در تاریــخ هفدهــم 
بهمــن ماه ســال جــاری، رئیس ســازمان برنامه و بودجه 

نرخ های جدید کارمزد جایگاه های CNG را اعالم کرد.

افزایش ۳ میلیون مترمکعبی مصرف 
سی ان جی در کشور

وی ادامــه داد: بــر ایــن اســاس، نــرخ حــق العمــل 
بــرای  مترمکعــب  هــر  ازای  بــه   CNG جایگاه هــای 
جایگاه هــای غیرخصوصــی بــا تجهیزات بالعــوض دولتی 
ریــال در ســال  بــه ۱95۰  ریــال در ســال 9۸  از ۱۲۱۰ 
جــاری، برای جایگاه های خصوصی با تجهیزات بالعوض 
دولتــی از ۱۳4۰ ریــال در ســال 9۸ بــه ۲۰5۰ ریــال در 
ســال جاری، برای جایگاه های ســرمایه گذاری خصوصی 
در غیرکالنشــهر ها از ۲۱6۰ ریال در ســال 9۸ به ۲95۰ 
ریال در ســال جاری و برای جایگاه های ســرمایه گذاری 
خصوصی در کالنشــهر ها از ۲4۳۰ ریال در ســال 9۸ به 

۳۱۰۰ ریال در سال جاری افزایش یافت.
رئیــس هیات مدیره انجمن صنفی CNG کشــور با 
بیان اینکه "سازمان حمایت برای تمامی گروه ها افزایش 
54 درصــدی کارمــزد بــدون درنظــر گرفتــن مالیــات بــر 
ارزش افزوده را پیشــنهاد داده بود"، گفت: در کارگروه 
مربوطــه در دولــت ایــن درصد های پیشــنهادی ســازمان 
حمایــت را کاهــش چشــمگیری داده انــد بــه صورتی که 
در مصوبه مذکور متوســط افزایش حق العمل دو گروه 
اول جایگاه هــا از 54 درصــد افزایــش بــه متوســط 4۰ 
درصــد افزایــش و در دو گــروه جایــگاه داران خصوصــی 
با تجهیزات خصوصی از 54 درصد افزایش به متوســط 
۲۰ درصــد افزایــش، کاهــش یافته اســت و همچنین در 
خصــوص مالیــات بــر ارزش افزوده می بایســتی کارگروه 
محترم مبلغ ارزش افزوده را به مبلغ نهایی حق العمل 
جهــت پرداخت توســط جایــگاه داران اضافه می نمود که 
متاســفانه مطابــق مصوبــه پرداخــت مالیــات بــر ارزش 
افــزوده را بــر عهــده جایــگاه داران و از محل حق العمل 
جایــگاه دار دیــده شــده اســت کــه ایــن مســئله یکــی از 

نکات مورد اعتراض جایگاه داران می باشد.
وی افــزود: در بخــش دیگــری از مصوبــه دولــت، 
بخشــی از کارمــزد کــه مربوط به رعایــت الزامات ایمنی، 
استانداردسازی و ضوابط فنی است از ۷۰ ریال به ۲۰۰ 
ریــال افزایــش یافتــه کــه ایــن مــورد هــم مــورد اعتراض 
جایگاه داران است چرا که روال آزادسازی سهم ضوابط 
فنــی غیرمنصفانــه اســت و در حالــی کــه جایــگاه داران 
امســال نســبت بــه استانداردســازی جایگاه خــود اقدام 
می کننــد، کارمــزد ضوابط فنی آن ها که بلوکه می شــود، 

در سال بعد به آن ها پرداخت می شود.

 فعالیت ماینرهای مجاز

از سر گرفته شد
سخنگوی صنعت برق از شناسایی مصرف 

۱۱۰ مگاوات برق غیرقانونی خبرداد
ســخنگوی صنعــت بــرق عنــوان کــرد در یــک مــاه 
گذشــته ۱۱۰ مگاوات اســتفاده غیرمجاز از برق از ســوی 
ماینرهــا صــورت گرفتــه کــه بــا همــکاری نیــروی نظامــی 
و انتظامــی، گــزارش مردمــی و اقدامــات شــرکت ها بــا 
روش هــای جدیــد بــه لحــاظ میــزان مصــرف و داده کاوی 

شناسایی شدند.
مصطفی رجبی مشــهدی،  ســخنگوی صنعت برق، 
در گفت وگــو بــا ایلنــا، دربــاره وضــع فعالیــت ماینرهــای 
مجــاز بعــد از محدودیتــی کــه اخیــرا بــا توجه بــه کمبود 
برق اعمال شــده بود، اظهار کرد: با عادی شــدن شرایط 
تامین ســوخت، نیروگاه ها به شــرایط اولیه برگشــتند و 
فعالیت خود را ادامه می دهند. فعالیت ماینرهای مجاز 

نیز از سرگرفته شده و اکنون اجازه فعالیت دارند.
او تصریح کرد: ما تا این لحظه موفق شدیم حدود 
۳۰۲ مــگاوات از مشــترکان غیرمجــاز را که در اســتخراج 
رمــزارز فعالیــت می کردنــد، شناســایی و تحویــل مراجع 

ذی ربط قضایی دهیم. 
ســخنگوی صنعــت بــرق افــزود: ماینرهایــی کــه به 
صورت غیرقانونی از برق اســتفاده کنند، دچار خســارت 
و جریمــه ســنگین خواهنــد شــد و بــه کســانی نیــز کــه 
اینگونــه فعالیت هــای غیرمجــاز را اطالع دهنــد، پاداش 

۱۰ تا ۲۰ میلیون تومانی پرداخت می شود. 
 ۱۱۰ گذشــته  مــاه  یــک  در  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
مــگاوات اســتفاده غیرمجــاز از بــرق از ســوی ماینرهــا 
صــورت گرفتــه که با همکاری نیــروی نظامی و انتظامی، 
گزارش مردمی و اقدامات شرکت ها با روش های جدید 

به لحاظ میزان مصرف و داده کاوی شناسایی شدند. 
اســتخراج  کــه  کــرد  امیــدواری  ابــراز  رجبی مشــهدی 
کننــدگان غیرمجــاز رمــزارز نســبت بــه اخــذ مجــوز از وزارت 
صمــت و خریــد انشــعاب از شــرکت های بــرق منطقــه ای و 
توزیــع اقــدام کننــد تــا دچــار مشــکل نشــوند. وی در ادامــه 
دربــاره وضــع تامیــن ســوخت نیروگاهــی گفــت: تامیــن گاز 
بسیار خوب صورت می گیرد و ما مشکلی در تامین و توزیع 

برق مشترکان نداریم و شبکه در شرایط پایدار است.

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

ســخنگوی کمیســیون تلفیــق اعالم کرد 
بررســی اصالحــات و تبصره هــای بودجــه بــه 
پایــان رســیده و الیحــه از یکشــنبه در صحن 

علنی مورد بررسی قرار می گیرد.
بــه گــزارش  خبرگزاری خانه ملت، رحیم 
زارع در تشــریح نشســت کمیســیون تلفیــق 
الیحــه بودجه ســال ۱4۰۰، گفــت: طی دو روز 
گذشــته از ســاعت ۸ صبح تا ۱۱ شــب اعضای 
کمیســیون تلفیــق تــالش کردنــد تــا اصالحیه 
دولــت را بررســی کننــد و نظــرات کمیســیون 

تلفیق مصوب شد.
بودجــه  تلفیــق  کمیســیون  ســخنگوی 
ادامه داد: در کمیسیون با پرداخت ۱5۰ هزار 
میلیــارد تومــان از محل حــق االمتیاز واگذاری 
سهام و حقوق مالکان طرح های تملک دارایی 
سرمایه ای و طرح های سرمایه گذاری متعلق 
بــه دولــت و شــرکت های دولتــی بــرای کمــک 
بــه صندوق هــای بازنشســتگی و رد بخشــی از 
بدهــی دولــت بــه ســازمان تامیــن اجتماعــی، 
رتبــه بندی معلمان و متناســب ســازی حقوق 
اعضــای هیــات علمــی و همچنیــن مطالبــات 
نظــام  تامیــن  معلــوالن،  از  حمایــت  قانــون 
اجتماعــی فراگیــر و متناســب ســازی حقــوق 
تامیــن  و  لشــگری  کشــوری،  بازنشســتگان 
اجتماعی موافقت شد. البته مبلغ پیشنهادی 
دولــت در الیحــه بــه ایــن منظــور ۱۲5 هــزار 

میلیــارد تومــان بــود کــه در کمیســیون تلفیق 
به ۱5۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده شد.
دولــت  درخواســت  کــرد:  تصریــح  زارع 
برای اســتفاده از مانده منابع اســتفاده نشده 
جهــت   99 ســال  از  ملــی  توســعه  صنــدوق 
اســتعالم به دفتر مقام معظم رهبری ارســال 
شــد تا اســتفاده از تســهیالت و منابع تبصره 
4 از محــل صندوق توســعه ملــی با اذن مقام 

معظم رهبری انجام شود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا درخواســت 
دولــت مبنــی بــر کاهــش انتشــار اوراق مالــی 
اســالمی- ریالــی و  ارزی بــه مبلــغ 5۰ هــزار 
داد:  ادامــه  شــد،  موافقــت  تومــان  میلیــارد 
دولت پیشنهاد ۳5 هزار میلیارد تومان اوراق 
تسویه را در قالب اوراق خزانه ارائه کرده بود 
و کمیســیون تلفیق به مصوبه قبلی خود رأی 
داد تــا ایــن اوراق در قالــب اســناد خزانــه بــه 
منظور تهاتــر بدهی بخش خصوصی، تعاونی 
و پیمانــکاران به نظام بانکی و نظام بانکی به 

بانک مرکزی صادر شود.
ســخنگوی کمیســیون تلفیق بــا تاکید بر 
اینکــه ســهم هــر یــک از دســتگاه های ذینفــع 
از قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده در ســال 
۱4۰۰ مطابــق بــا بودجــه ســال ۱۳99 تعییــن 
شــد، عنــوان کرد: مشــترکان برق روســتایی و 
عشایری و چاه های کشاورزی مجاز از شمول 

پرداخــت عوارض ۱۰ درصد مبلغ برق مصرفی 
معاف شدند.

تلفیــق  کمیســیون  مصوبــه  افــزود:  وی 
شهرســازی  و  راه  وزارت  تکلیــف  بــر  مبنــی 
بــرای تحویــل زمین رایــگان به منظــور احداث 
بســیج،  پایگاه هــای  کالنتری هــا،  مــدارس، 
مقاومــت،  حوزه هــای  علمیــه،  حوزه هــای 
مســجد، ســالن های ورزش صالحیــن، مراکــز 
بهداشــتی و درمانــی و ســایر مراکــز اداری و 
خدماتــی کــه در اصالحیه دولت رد شــده بود 
مجددا در کمیســیون تلفیق تصویب و با نظر 

دولت مخالفت شد.
تلفیــق  کمیســیون  داد:  ادامــه  زارع 
حداکثــر حقــوق دریافتــی را ۱5 برابــر حداقــل 
حقوق دریافتی در ســال آینــده تصویب کرده 
بــود امــا دولــت درخواســت افزایش ســقف را 
داشــت کــه کمیســیون تلفیــق مجــددا رأی به 

مصوبه خود داد.
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس شــورای 
اســالمی، گفــت: در خصــوص اخــذ مالیات از 
حقوق به جز اعضای هیات علمی و قضات تا 
ســقف 4 میلیــون تومان معافیــت مالیاتی در 
نظر گرفته شد و از حقوق های 4 تا ۸ میلیون 
تومان ۱۰ درصد، از ۸ تا ۱۲ میلیون تومان ۱5 
درصــد، از ۱۲ تــا ۱۸ میلیون تومان ۲۰ درصد، 
از ۱۸ تا ۲4 میلیون تومان ۲5 درصد و از ۲4 

تــا ۳۲ میلیــون تومــان ۳۰ درصــد و باالتــر از 
۳۲ میلیون تومان ۳5 درصد مالیات دریافت 

می شود.
وی ادامه داد: وزارت دادگســتری مکلف 
شــد دیــه مســتحقان دریافــت دیه که شــامل 
مقتوالن و مجروحان ناشــی از عبور غیرمجاز 
از مــرز اســت کــه توســط یگان هــای مرزبانــی 
نیــروی انتظامی، ســپاه و ارتــش مورد اصابت 
قــرار گرفتــه انــد و ســربازانی کــه در محیــط 
پــادگان کشــته یــا زخمــی شــده اند بــا معرفی 
ارتش، سپاه و نیروی انتظامی پرداخت کند.

بــا  تلفیــق  کمیســیون  کــرد:  اضافــه  زارع 
بــرای  دولــت  نیــاز  مــورد  تنخــواه  درخواســت 
پرداخت یارانه های فروردین ماه موافقت کرد.
الیحــه  تلفیــق  کمیســیون  ســخنگوی 
بودجــه بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز اصالحــات 
موردنیاز دولت در کمیســیون تصویب شــد و 
تبصره هــای بودجــه در اختیــار بخــش فناوری 
در  بارگــذاری  منظــور  بــه  مجلــس  اطالعــات 
سیســتم قــرار گرفتــه، تصریــح کــرد: بررســی 
تبصره های بودجه به اتمام رســیده و در حال 
حاضر ردیف ها بررســی می شــود، اگر ردیفی 
بر تبصره های بودجه اثرگذار باشــد به صورت 
تکمیلــی ارســال مــی شــود. الیحــه بودجــه از 
یکشــنبه در صحــن علنی مورد رســیدگی قرار 

می گیرد.

در  ملــل  ســازمان  در  آمریــکا  نماینــده 
بــرای  از درخواســت دولــت ترامــپ  نامــه ای 
بازگردانــدن تمامــی تحریم هــای بیــن المللــی 

علیه ایران عقب نشینی کرد.
بــه گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان به 
نقل از خبرگزاری رویترز، دولت آمریکا ادعای 
خــود مبنــی بــر نقض برجــام از ســوی ایران و 
بازگشــت تمامــی تحریم هــای ســازمان ملل را 

پس گرفت.
بــر ایــن اســاس، ریچــارد میلــز، نماینده 
آمریــکا در ســازمان ملــل در نامــه ای از ادعای 
دولــت پیشــین ایــن کشــور بــرای بازگردانــدن 
تمامــی تحریم های ایران ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ 

عقب نشینی کرد.
دولــت ترامــپ پس از خــروج از برجام و 
اعمــال تحریم هــای شــدید علیــه ایــران تحــت 
سیاســت فشــار حداکثــری، در مردادمــاه بــه 
دنبــال بازگرداندن تحریم های شــورای امنیت 
علیــه تهــران بــود. بــا ایــن حــال، درخواســت 
ســایر  اســتقبال  بــا  آمریــکا  وقــت  دولــت 
اعضــای شــورای امنیــت همراه نشــد و همین 
موضــوع باعث شــد دولت آمریکا درخواســت 
بازگردانــدن تمامــی تحریم هــا علیه ایران ذیل 

قطعنامه ۲۲۳۱ را مطرح کند. 
همزمــان  دارد  تــالش  بایــدن  دولــت 
بــا حفــظ تحریم هــا علیــه تهــران، بــه صورت 

کارهــای  راه  بــه  پایبنــد  را  خــود  نمادیــن 
موضــوع  فصــل  و  حــل  بــرای  دیپلماتیــک 

هســته ای ایران نشان دهد.
تحریم هــای  تمامــی  ترامــپ  دولــت 
هســته ای ایــران را که پیشــتر ذیــل برجام به 
حالــت تعلیــق درآمــده بود، دوبــاره ذیل آنچه 
فعالیت هــای تروریســتی خوانــده شــده بــود، 
بازگرداند. این اقدام بدان معناســت که حتی 
بازگشــت دولــت بایــدن بــه برجــام باعــث لغو 
تحریم هــای واشــنگتن علیــه تهــران نخواهــد 

شد. 
تیــم امنیــت ملــی آمریــکا قصــد دارد در 
گام نخســت ایــران را مجبور بــه تبعیت کامل 

از توافق هسته ای کند و در مقابل واشنگتن 
بــدون برداشــتن تحریم ها به برجــام بازگردد. 
در گام بعدی، برداشــته شدن تحریم ها علیه 
اقدامــات  دربــاره  مذاکــرات  بــه  منــوط  ایــران 
منطقه ای و نیز برنامه موشــکی ایران خواهد 
بــود. در ایــن مرحلــه نیــز ایــران بایــد تمامــی 
خواســته های طــرف غربــی را بــه طــور کامــل 
انجــام داده تــا آمریــکا در مقابــل بخشــی از 

تحریم ها را لغو کند. 
رویکــرد مقامات امنیتــی آمریکا به ایران 
حفظ همیشگی بخشی از تحریم ها به عنوان 
ابــزار تنبیهــی و چکشــی همیشــگی بــر ســر 

تهران است. 

 رصد شرکت های صوری

برای جلوگیری از فرار مالیاتی
از  مالیاتــی  امــور  ســازمان  معــاون 
متعلــق  صــوری  شــرکت های  بــا  مقابلــه 
بــه دارنــدگان کارت هــای بازرگانــی یکبــار 
بانکــی  تراکنش هــای  بررســی  و  مصــرف 
مشــکوک بــرای جلوگیری از فــرار مالیاتی 

خبر داد.
خبرنــگاران  باشــگاه  گــزارش  بــه 
جوان،محمد مسیحی معاون سازمان امور 
مالیاتــی اظهــار کــرد: فــرار مالیاتــی حــدود 
4۰ هــزار میلیــارد تومــان بــرآورد می شــود 
بــه  مربــوط  آن  از  عمــده ای  بخــش  کــه 
تراکنش های مشــکوک بانکی شرکت های 
یکبــار  بازرگانــی  کارت هــای  یــا  و  صــوری 

مصرف است.
کــردن  کوتــاه  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
فرآیند هــای مالیاتــی نیــز در کاهــش فــرار 

مالیاتــی موثر بوده اســت، افزود: امســال 
میــزان پرونده های مالیاتــی در هیات های 
حــل اختــالف ۲5 درصــد کاهــش داشــته 
اســت. مســیحی گفــت: همچنیــن در ۱۰ 
ماهــه امســال، همــه درآمد هــای مالیاتــی 

پیش بینی شده محقق شده است.
معــاون درآمد هــای مالیاتی ســازمان 
امــور مالیاتــی همچنیــن دربــاره دریافــت 
امــالک لوکــس و خودرو هــای  از  مالیــات 
لوکــس، افــزود: در صــورت نهایــی شــدن 
ایــن موضــوع در بودجه ســال آینده زمینه 

را برای اجرای آن فراهم می کنیم.
وی گفــت: ســازمان امــور مالیاتــی با 
اتصــال بــه بانک های اطالعاتــی وزارت راه 
و شهرسازی و نیروی انتظامی برای اجرای 

مصوبه اقدام خواهد کرد.

سازمان هواپیمایی: خط تولید هواپیمای 
مسافری ۱00نفره راه اندازی می شود

رئیس سازمان هواپیمایی از برنامه ریزی 
برای راه اندازی خط تولید هواپیمای مسافری 
۱00نفــره خبــر داد و عنــوان کــرد هواپیمــای 
ایــران۱۴0 به عنوان هواپیمای باری در اختیار 

نیروهای نظامی قرار می گیرد.
بــا  گفت وگــو  در  زنگنــه  دهقانــی  تــورج 
خبرگــزاری تســنیم در خصــوص تأمین قطعات 
مــورد نیــاز صنعــت هوانــوردی، اظهــار کــرد: در 
تعمیر و تهیه قطعات هواپیما به توانمندی های 
خوبــی رســیده ایم، در زمان حاضر شــرکت های 
دانش بنیــان کارهــای بزرگی را انجام می دهند، 
عــالوه بــر ایــن شــرکت های بزرگــی ماننــد مپنــا 
داریــم کــه کارهــای بزرگــی را انجــام داده انــد. 
وی ادامــه داد: مقــدار زیــادی از نیــاز ایرالین ها 
را به اجبــار از طریــق خارج تأمیــن می کنیم، اما 
در ایــن مســیر از تــوان داخلــی هرچــه بیشــتر 
اســتفاده می کنیم. سازمان هواپیمایی کشوری 

نیــز ایــن رونــد را برای شــرکت های دانش بنیان 
تسهیل می کند.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری درباره 
حــال  در  گفــت:  هواپیمــا  ســاخت  و  طراحــی 
گســترش برنامــه ســاخت هواپیمــا در کشــور 
هســتیم که بر اســاس آن هواپیمــای ایران۱4۰ 
به صــورت یــک هواپیمــای بــاری مورد اســتفاده 
ایــن  کــرد:  بیــان  زنگنــه  دهقانــی  گیــرد.  قــرار 
هواپیمــا در یگان هــای نظامــی مــورد اســتفاده 
قرار خواهد گرفت، ضمن این که در حال انجام 
کارهای راه اندازی خط تولید هواپیمای ۱۰۰نفره 
مسافری هستیم. وی توضیح داد: در این راستا 
تفاهمنامه ای بین وزرای راه و شهرسازی، دفاع 
و معــاون فنــاوری رئیس جمهــوری تدوین شــده 
اســت، ســازمان هواپیمایــی کشــوری و ســایر 
نهادهــای ذی ربــط این موضــوع را به صورت یک 

کنسرسیوم پیگیری می کنند. 

سخنگوی کمیسیون تلفیق: بررسی 
تبصره های بودجه به پایان رسیده است

بودجه ۱۴۰۰ در دستورکار یکشنبه مجلس قرار می گیرد

عقب نشینی آمریکا از بازگرداندن تحریم های تسلیحاتی 
سازمان ملل علیه ایران


