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صادرات 3 میلیارد دالری 
بنزین در سال 99

آمارهــایگمــرکنشــانمیدهــدایــراندرســال
گذشــتهبیــشاز۲.۹میلیــارددالربنزیــنعلــیرغــم

تحریمهاصادرکردهاست.
طبــق آمارهــای گمــرک ایران در 12 ماهه ســال 99 
بیــش از 7.8 میلیــون تــن بنزیــن علــی رغــم تحریم هــا 

صادرات شد.
در این مدت 2.9 میلیارد دالر بنزین فروخته شده 
که نسبت به مدت مشابه سال 98 بالغ بر 358 درصد 
رشــد بــه لحاظ ارزش و 618 درصد رشــد بــه لحاظ وزنی 
مشاهده می شود یعنی در سال گذشته نسبت به سال 
98، ارزش صــادرات 4.6 برابــر و حجــم صــادرات 7.2 

برابر شده است.
در ســال 98 حدود 636 میلیون دالر بنزین صادر 

شده بود.
همچنیــن در ســال 99 بالــغ بــر 13.7 میلیارد دالر 
محصوالت پتروشــیمی صادرات شــده که در مقایســه با 
ســال 98 از لحــاظ ارزش بالــغ بــر 23 درصــد افت کرده 
اســت. حجــم صــادرات محصوالت پتروشــیمی در ســال 
گذشته نسبت به سال 98 هم حدود 13 درصد کاهش 
یافته است. در سال 98 بیش از  17.8 میلیارد دالر از 

این محصوالت صادر شده بود.
براســاس این گزارش، یکی از دالیل کاهش حجم 
و ارزش صادرات محصوالت پتروشیمی در سال گذشته 
نســبت بــه ســال 98، شــیوع کرونــا و کاهــش تقاضــای 

خرید محصوالت پتروشیمی در جهان بوده است.

راندمان نیروگاه های حرارتی 
ایران به 39 درصد رسید

مدیرعاملشرکتمادرتخصصیتولیدنیرویبرق
حرارتی،گفتکهراندماننیروگاههایحرارتیکشــور
بــراینخســتینباردرتاریخصنعتبــرقایرانبهرقم

۳۹درصدافزایشیافت.
به گزارش تســنیم، محســن طرزطلــب، مدیرعامل 
شــرکت تولیــد نیــروی بــرق حرارتــی بــا اعــام ایــن خبــر 
گفت: راندمان نیروگاه های حرارتی ایران ســال گذشــته 
بــا رشــد بیــش از 0.4 درصــد از 38.56 درصــد بــه 39 
درصــد افزایــش یافته اســت؛ رقمی که بیشــترین میزان 
افزایــش ســاالنه راندمــان نیروگاه هــای حرارتــی ظــرف 
هشــت ســال اخیر بــوده و موجب کاهــش مصرف 846 
میلیــون مترمکعب/لیتــر ســوخت معــادل در ســال 99 

شده است.
درصــدی   0.4 افزایــش  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
راندمــان نیروگاه هــا بیــش از یــک درصــد صرفه جویــی 
دنبــال  بــه  را  نیروگاه هــا  مصرفــی  ســوخت  ســاالنه 
داشــته اســت، تاکید کرد: صرفه جویی ساالنه سوخت 
موجــب ارزش افــزوده و حفــظ ســرمایه ملی می شــود، 
بــر ایــن اســاس اقدامــات منجــر بــه افزایــش راندمــان 
بــا حمایت هــا و مشــوق های دیــده شــده در ضوابــط، 
مقــررات و قوانیــن باالدســتی از مهمتریــن اهداف این 

شرکت است.
بــه  دســت یابی  مهــم  عوامــل  از  یکــی  طرزطلــب 
برنامــه تعمیــرات  اجــرای کامــل  را  یــاد شــده  راندمــان 
واحدهای نیروگاهی دانســت و افزود: واحدها در طول 
بهره برداری بعضـاً دچار اشکاالتی می شوند که می  تواند 
بر راندمان آن هـــا تاثیرگذار باشــد که این محدودیت ها 
در زمــان اجــرای برنامه تعمیرات واحدها مرتفع شــده و 

کاهش راندمان واحدها جبران می شود.
بــر  داد:  ادامــه  بــرق حرارتــی  شــرکت  مدیرعامــل 
همین اساس با بررسـی دقیق و تدوین استراتژی نظام 
نگهـــداری و تعمیــرات واحدهــای نیروگاهــی و همچنین 
انجــام به مـــوقع بازدیدهــای دوره ای و برنامــه تعمیراتــی 
اشــکاالت ایجــاد شــده در دوره بهره بــرداری از واحدهـــا 
مرتفــع شــده و این اقــدام عاوه بر رفــع محدودیت های 

تولید، افزایش راندمـان واحدهـا را در پی دارد.
بخــار  بخــش  احــداث  نقــش  یــادآوری  بــا  وی 
نیروگاه هــای ســیکل ترکیبی در دســت یابی بــه راندمان 
بــزرگ  راندمــان واحدهــای گازی  39 درصــدی، گفــت: 
به طور متوسط 31 درصد است که با احداث واحد بخار 
متصل به آن ها و تکمیل بلوک ســیکل ترکیبی، راندمان 
مجموعــه بــه بیــش از 45 درصــد افزایــش می یابــد. در 
همین راســتا ســال گذشــته در مجموع یک هزار و 936 
مگاوات بلوک سیکل ترکیبی به ظرفیت شبکه سراسری 

برق کشور اضافه شده است.

پیش بینی بازگشت ناگهانی 
دو میلیون بشکه نفت ایران 

به بازار جهانی
باآغازمذاکراتغیرمســتقیمبرایاحیایبرجام،
منابــعغربــیارزیابــیکردنــدنفــتایرانممکناســت

زودترازحدانتظاربهبازاربرگردد.
بــه گــزارش ایســنا، ژورنــال نفــت و گاز بــا یادآوری 
گــزارش شــرکت تحقیقــات نفــت کپلــر نوشــت: شــروع 
مذاکــرات نشــانه مثبتــی از اتفاقــات آتــی اســت. ممکن 
است تهران و واشنگتن بزودی سر میز مذاکره بنشینند 
و اگر چنین اتفاقی روی دهد و به توافق برسند، حدود 
دو میلیــون بشــکه در روز نفــت ایــران مــی توانــد بــه 

مجموع تولید اوپک افزوده شود.
»کوین رایت«، تحلیلگر شــرکت کپلر در ســنگاپور 
مــاه گذشــته اظهار کرده بــود واردات نفت چین از ایران 
در مارس به 856 هزار بشــکه در روز خواهد رســید که 
بیشــترین میزان در دو ســال گذشــته است و رشد 129 
درصدی نسبت به واردات فوریه خواهد داشت. معامله 
گــران مــی گوینــد محموله هــای نفــت ایرانــی بــه دلیــل 
تحریمهــا ارزانتــر هســتند و در چین قیمــت آنها معموال 
ســه تــا پنج دالر در هر بشــکه پایین قیمــت نفت برنت 
اســت. ایــن قیمــت جذاب باعث شــده اســت شــرکتهای 
چینــی همزمــان بــا صعــود قیمتهای جهانی، بــه افزایش 

خرید نفت ایران اقدام کنند.
مذاکرات غیرمســتقیم هفته گذشــته در وین آغاز 
شــد و از ســوی مقامــات موفقیــت آمیز ارزیابی شــد که 
فصــل جدیــدی را در تــاش برای حفظ توافق هســته ای 

ایران گشود.
تهــران و دولــت جدید آمریکا اعام کرده اند آماده 
انــد مذاکــرات را برای رفع تحریمهای آمریکا و بازگشــت 
صنعــت نفــت ایــران بــه فعالیت عــادی خود آغــاز کنند. 
بــا ایــن حــال ایــران تاکید کرده کــه آمریکا باید نخســت 
تحریمها را رفع کند و آمریکا خواهان آن است که پیش 
از رفــع تحریمهــا، ایــران غنی ســازی اورانیــوم را متوقف 

کند.

بــه گــزارش اویل پرایس، اگــر این مذاکرات به رفع 
تحریمهــا و بازگشــت نفــت ایران بــه بازار منتهی شــود، 
اوپک که در حال حاضر تولیدش را برای تقویت قیمتها 
محدود کرده اســت، ممکن اســت با مشــکل روبرو شود 
امــا ایــن مشــکل ممکن اســت بــه حدی که برخــی تصور 
می کنند بزرگ نباشد. ایران در حال حاضر میزان نفت 
بیشــتری از آنچــه آمــار رســمی نشــان می دهنــد، صادر 
مــی کنــد کــه عمــده آن بــه مقصــد چیــن اســت. پس از 
رفع تحریمها، آمار صادرات روشــنتر خواهد شــد. شاید 
مشــکل بزرگتــر بــرای تولیدکننــدگان نفــت آمریــکا ایــن 
باشــد کــه صــادرات نفت ایران به هند آغاز خواهد شــد 
و جــای بخشــی از نفت آمریــکا را می گیرد. هند پس از 
توقــف خریــد نفت ایران به دلیل تحریمهای واشــنگتن، 

به واردات نفت آمریکا پرداخت.

صالحی: زیرساخت های 
صنعت هسته ای حفظ 

شده است
رئیسسازمانانرژیاتمییادآورشدکهزیرساختهای
و بــاوســواسبســیارحفــظشــد ای صنعــتهســته
چنانچــهمقاماتوتصمیمســازانارشــدنظــامامریرا
بهمســووالنصنعتهســتهایتفویضکننددرزمانی

کوتاه،هنگامهایعظیمبرپاخواهدشد.
بــه گــزارش ایرنــا، علــی اکبر صالحی روز شــنبه در 
آیین پانزدهمین ســالروز ملی فناوری هســته ای ضمن 
تبریــک مــاه مبــارک رمضــان اظهار کرد: پــس از تصویب 
قانون و اجرای سریع و دقیق مفاد آن از سوی سازمان 
انرژی اتمی ایران این حقیقت بر همگان هویدا شد که 
زیرساخت ها و بُن مایه های این صنعت ملّی با وسواس 
بســیار حفــظ شــده و چنانچــه مقامات و تصمیم ســازان 
ارشــد نظــام، امــری را بــه مســئوالن صنعــت هســته ای 
تفویــض کننــد، در زمانــی کوتــاه هنگامه ای عظیــم بر پا 

خواهد شد.
 صالحی ادامه داد: معرفی 133 دستاورد جدید در 
حوزه هــای مختلــف، بویژه در حوزه تأمین نیازمندی های 
بخش ســامت، صنعت و کشــاورزی و نیز یاری رساندن 
به طرح های تامین انرژی در سطح ملّی، گواهی روشن 
بــر ایــن مدعاســت کــه ایــن کاروان را َســرِ باز ایســتادن 

نیست.
 معــاون رئیــس جمهوری با یــادآوری چند نمونه از 
دســتاوردهای صنعت هســته ای گفت: بــه عنوان نمونه 
می تــوان بــه تولیــد ســانتریفیوژ مــورد نیاز مرکــز انتقال 
خون، تولید 110 زیست مولکول ایزوتوپی مورد استفاده 
در کیت غربالگری نوزادان، تولید صنعتی تیتانیوم گرید 
پزشکی مورد استفاده در ساخت ایمپلنت های کاشتنی 
در بــدن انســان و تولیــد چند رادیــوداروی جدید نام برد 

که براستی مایه مباهات و در خور تحسین است.
وی با تاکید بر اینکه عزم راســخ متخّصصان حوزه 
علــوم و فنــون هســته ای جهــت برپــا نمــودن هنگامه ای 
دیگر در عرصه فنّاوری کوانتومی از جمله ارتباطات امن 
کوانتومــی از نظــر اهــل فــن و دوســتداران فنّاوری هــای 
ثمــرات  از  یکــی  یادآورشــد:  نویــن دور نخواهــد مانــد، 
دســتیابی به فنّاوری صلح آمیز هسته ای، سرریز دانش 
هســته ای و زمینه ســازی بــرای شــکوفایی دیگــر صنایــع 
راهبردی و علوم کاربردی در پهنۀ ایران اسامی است.

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

رئیــسجمهــوریبــاانتقــادازبدعهــدی
و اروپــا آمریــکا، اتمــی، انــرژی آژانــس
کشــورهایصنعتــیدربــارهایــرانتاکیــدکرد
کــهآنهــابدهکارماهســتندنهطلبکاروباید

بدهیخودراپرداختکنند.
حجت االســام  ایســنا،  گــزارش   بــه 

حســن روحانــی رئیس جمهوری پیــش از ظهر 
شنبه در آیین پانزدهمین سالروز ملی فناوری 
هســته ای که بصورت ویدئــو کنفرانس برگزار 
شــد، بــا تاکید بــر اهمیت فناوری هســته ای و 
حساسیت جهانیان در این زمینه، اظهار کرد: 
اگر جهانیان به اهداف جمهوری اسامی ایران 
و اخــاق و اعتقاداتی که در این کشــور حاکم 
است، توجه کنند، قاعدتاً حساسیت آنچنانی 
نباید داشــته باشــند؛ چراکه این فناوری مثل 
سایر فناوری نو است که در کشور ما در حال 
توســعه اســت، اما چون خودشــان معموال از 
ایــن فناوری در جهان اســتفاده دیگری کردند 
مصــداق ضرب المثــل کافــر همــه را بــه کیــش 
سلســله  در  را  مــا  و  هســتند  پنــدارد،  خــود 
خــود قــرار می دهنــد؛ لذا گاهــی ابــراز نگرانی 
می کنند، درحالیکه جمهوری اسامی ایران از 
ابتــدا اهدافــش روشــن بــوده و از این فناوری 
در بخشــهای مختلف کشور از جمله صنعت، 
کشــاورزی ، پزشــکی و به ویژه خــوره انرژی و 

برق استفاده می شود.
جهانیــان  اگــر  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
درســت بیندیشــند، نگرانی شــان نابجاســت، 
خاطرنشــان کــرد: همیــن نگرانــی نابجا حدود 
16 ســال اســت که موجب ایجاد دردســر برای 
ملــت ایــران شــده اســت؛ اگــر این تفکــر غلط 
در ذهــن آنهــا نبــود و اگــر آنها کامــا به آنچه 
ســابقه ملت ایران اســت اعتماد می کردند، از 
ایــن مشــکات خود بخــود عبــور میکردیم. ما 
هنــوز هــم با دنیــا و آمریــکا ییهــا داریم حرف 
می زنیم برای دست برداشتن از اقدامات غیر 
قانونی شــان، بر این مبناســت که آنها تفکری 
دارند و بر مبنای این تفکر برای خود دردســر 

و نگرانی ایجاد می کنند.
رئیس جمهــوری تصریح کرد: یکبار دیگر 
تاکیــد میکنــم تمام فعالیت های هســته ای ما 
صلــح آمیــز و بــرای اهــداف غیر نظامی اســت 
و همانطــور کــه رهبــری چندیــن مرتبــه بر آن 
تاکیــد کردنــد از دید اخاق اســامی و فقه ما 
پیگیــری کــردن یــک ســاح مخربی کــه بتواند 
خطــری بــزرگ بــرای جامعــه ای بــزرگ باشــد، 
جایــز نیســت؛ اگــر جهانیــان بــه ایــن موضوع 
توجــه کنند، می فهمند کــه ایران دنبال چنین 

کاری نیست.
روحانــی بــا یــادآوری آثــار و بقایــای بجــا 
مانــده از واقعــه هیروشــیما گفت: هنــوز آثار 
کــه آمریکایی هــا  آن کار خطرنــاک و غلطــی 
در جنــگ جهانــی دوم در ژاپــن انجــام دادنــد؛  
ایــن صحنه هــا  بــا مشــاهده  اســت؛  موجــود 
میفهمیــم کــه ایــن، مســیری غلط و نادرســت 

است و ما دنبال مسیر صلح آمیز هستیم.

وی در ادامــه بــه ارائه گزارشــی از اقدامات 
فنــاوری  حــوزه  در  دوازدهــم  و  یازدهــم  دولــت 
هســته ای پرداخت و خاطرنشــان کرد: در دولت 
تدبیــر و امیــد دو اقــدام مهم در حوزه هســته ای 
انجــام دادیــم؛ تــا پیش از تشــکل دولت یازدهم 
فعالیــت ایــران بــرای غنــی ســازی بــی جهــت از 
بــود و در  ســمت غــرب فعالیتــی غیــر قانونــی 
شورای امنیت چندین قطعنامه علیه ما تصویب 
کــرده بودنــد و در همه آنها از ما خواســته شــده 
بــود کــه غنــی ســازی را در ایــران متوقــف کنیــم 
و کار مــا از دیــد آنهــا نامشــروع و غیــر قانونــی 
بــود؛ مــا ایــن را تمــام کردیم و همــه قطعنامه ها 
بــرای همیشــه بــه زبالــه دان تاریــخ رفــت و از 
ســال 1394 فعالیت های هســته ای ایران کاما 

قانونی شد و بهانه از دست آنها گرفته شد.
رئیــس جمهــوری افــزود: یکــی از آثــار پر 
افتخــار برجــام ایــن بــود که صنعــت و فناوری 
هســته ای را در ایــران بطــور کامــل قانونــی 
کــرد و در واقــع حــق ملت ایــران را بازســتاند. 
مــا همچنیــن ایــن فنــاوری را توســعه دادیــم 
درحالــی کــه برخی بــه دروغ و غلط می گفتند 
کــه اینهــا برجــام را امضــا کردنــد و در برجــام 
یکســری چیزهــا از جملــه پولهــای کشــور در 
بانک هــای خارجــی و رفــع تحریم هــای نفت و 
فلزات را برداشتند ولی در عوض این فناوری 
را معامله کردند؛ آنها این دروغ بزرگ را تکرار 
میکردنــد امــا هــر چــه می گفتیــم آنهــا دروغ 

می گویند، اقلیتی باور نمی کردند.
روحانی ادامه داد: اخیرا مجلس یازدهم 
مصوباتی انجام داد که تکالیفی برای سازمان 

انــرژی اتمــی تعییــن کــرد؛ این تکالیف نشــان  
داد کــه توانمنــدی هســته ای مــا از هــر زمــان 
دیگری بیشــتر اســت؛ ایــن موضــع را دنبال و 
افــراد عاقل می دانســتند امــا عده ای هنوز در 
شک بودند که امروز این شک و تردید برطرف 
شده است. امروز می بینیم وقتی به سازمان 
 IR6 انــرژی اتمــی می گوینــد کــه یــک زنجیــره
می خواهیــم، ایــن زنجیره افتتاح می شــود. ما 
 IR9 از لحــاظ تکنولــوژی حتی به ســانتریفیوژ
رســیدیم که 50 ســو است و امروز برای مردم 
و جهانیان روشــن شــده که در دولت تدبیر و 

امید چه کار عظیمی انجام شده است.
شــاهد  امــروز  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
پیشــرفت های بســیاری در فناوری و تولید در 
حــوزه هســته ای هســتیم، اظهــار کــرد: یکــی 
از افتخــارات دولــت در 8 ســال قبــل توســعه 
زمینه هــای  در  ای  حــوزه هســته  در  فنــاوری 

مختلف است.
رئیــس جمهــوری در ادامه بــا بیان اینکه 
»مــا همچنــان بــر عهــد خودمــان پایبندیــم«، 
 NPT خاطر نشــان کرد: عهد ما با دنیا اجرای
بــود؛ در ایــن NPT دولت هــای عضــو متعهــد 
کــه فعالیت هایشــان صرفــاً صلــح  می شــوند 
آمیــز باشــد و انحــراف بــه فعالیتهــای نظامــی 
نداشــته باشــند و این فعالیت های صلح آمیز 
با کمک آژانس انرژی اتمی و ســایر کشــور ها 
انجام شود؛ ما به NPT پیوستن و به پادمان 
عمــل می کنیــم، االن آنهــا بایــد بگوینــد که در 
ایــن زمینــه چه کمکی به ما کرده اند؟ بگویند 
در ساخت سانتریفیوژها، لیزر، ایزوتوپ های 

پایدار و حتی آب سنگین که صلح آمیز است 
چــه کمکــی کــرده انــد؛ آژانــس که فقــط برای 
بازدیــد و نوشــتن گــزارش نیســت، بلکــه باید 
کمــک و حمایــت هــم بکننــد؛ این طلــب ما از 

آژانس، کشورهای صنعتی و جهان است.
وی افــزود: اینکــه مــا مــی گوییــم حتــی 
پروتکل الحاقی را هم بصورت داوطلبانه اجرا 
کنیــم و در واقــع آژانــس باالترین نظارت ها را 
بر ما داشــته باشــد، در برابرش نباید اینگونه 
باشد که دنیا بگوید من در فعالیتهای تجاری 
و اقتصادی شما را تحریم نمیکنم؛ این حداقل 
حداقــل حداقــل اســت بلکه آنهــا در برابر این  
فعالیــت صلــح آمیز با توجه به نظارت آژانس 
بایــد بــه ما کمک کنند؛ آژانس، آمریکا و اروپا 
و کشورهای بزرگ صنعتی بدهکار ما هستند 
نه طلبکار و باید بدهی خود را پرداخت کنند.
کشــوری  مــا  گفــت:  جمهــوری  رئیــس 
هســتیم کــه حتــی در زمینــه غنی ســازی روی 
پای خود ایستاده ایم؛ امروز در اداره نیروگاه 
بوشــهر روی پای خود ایســتاده ایم و موظفیم 
در زمینــه توانمندی هــای علمی گامهای بلند و 

جدیدی برداریم.
روحانــی در پایــان بــا گرامیداشــت یــاد 
شــهدای علمــی از رئیــس و کارکنــان ســازمان 
انرژی اتمی تقدیر کرد و گفت: 133 دستاورد 
علمی طی یکســال گذشــته در سازمان انرژی 
اتمــی نشــان از تــاش و اقدامات انجام شــده 
در ایــن مجموعه اســت. امیدواریــم بتوانیم با 
برداشــتن گام هــای بلندتــر شــاهد ســربلندی 

ایران عزیز باشیم.

وزیرارتباطاتوفناوریاطالعاتازتمامی
دستگاههایاجرایخواستتاشرایطتسهیلو
تســریعدراجرایقانونپایانههایفروشــگاهی

وسامانهمودیانرافراهمکنند.
بــه گــزارش فارس، وزیر ارتباطات خواســتار 
تســریع در اجــرای قانــون پایانــه فروشــگاهی و 

سامانه مودیان مالیاتی شد.
درایــن نامه بــه تمامی دســتگاه های اجرایی 
آمده است:  با استناد به ماده )4( قانون وظایف 
و اختیــارات وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطاعات، 
فنــاوری  اجرایــی  شــورای  اساســنامه   )5( مــاده 
اطاعــات و بنــد »6" مــاده )3( آییــن نامه داخلی 
شــورا و تســهیل و تسریع در اجرایی شدن قانون 
پایانه هــای فروشــگاهی و ســامانه مؤدیــان، بهره 
گیری حداکثری از کلیه زیرساخت های موجود در 
کشــور، اجتناب از هرگونه ســرمایه گذاری موازی 
و هزینــه زائــد بــرای مؤدیــان و دولــت، مصوبــه 
شــماره دو جلســه بیستم شــورای اجرایی فناوری 
اطاعــات )تســریع در اجــرای قانــون پایانه هــای 
فروشگاهی و سامانه مؤدیان( که به تائید رئیس 
محترم جمهور رســیده اســت، شــامل یک مقدمه 
هفــت بنــد و ســه تبصره به شــرح پیوســت اباغ 

می شــود. شــایان ذکر اســت؛ مســتندات مصوبه 
در دبیرخانــه شــورای اجرایــی فنــاوری اطاعــات 

نگهداری می شود.
فنــاوری  اجــرای  همچنیــن مصوبــه شــورای 
اطاعات برای تســهیل و تســریع در اجرای قانون 
پایانه هــای فروشــگاهی و ســامانه مودیــان بدیــن 
شــرح اســت: شــورای اجرایــی فنــاوری اطاعــات 
در بیســتمین جلســه مــورخ 3 فروردیــن 1400 به 
منظور تســهیل و تســریع در اجرایی شدن قانون 
پایانه هــای فروشــگاهی و ســامانه مؤدیــان، بهره 
گیــری حداکثــری از کلیــه زیرســاخت های موجود 
در کشور از جمله شبکه گسترده پرداخت کشور 
و اســتفاده از حداکثــر ظرفیــت قانــون پایندهــای 
از  اجتنــاب  بــا  مؤدیــان  ســامانه  و  فروشــگاهی 
هرگونه ســرمایه گذاری موازی و هزینه زائد برای 
مؤدیــان و دولــت و در اجــرای مصوبــه پانزدهــم و 
نوزدهم شــورا پیشــنهادات جلســه ای مورخه 19 
اسفند 1399 با حضور رئیس محترم دفتر رئیس 
جمهــور، وزیــر محتــرم امــور اقتصــادی و دارایــی، 
رئیــس محتــرم ســازمان امــور مالیاتــی، نماینــده 
ویژه محترم امور دولت الکترونیکی، دبیر محترم 
شورای اجرایی فناوری اطاعات و معاون حقوقی 

و فنــی ســازمان امور مالیاتی طــرح و موارد زیر را 
تصویب نمود.

1- رویکرد اجرای قانون پایه های فروشگاهی 
و ســامانه مؤدیــان بهــره گیــری حداکثــری از کلیه 
زیرســاخت های موجــود کشــور از جملــه شــبکه 
گســترده پرداخــت کشــور و ظرفیت هــای توزیــع 
و  بانکــی  الکترونیکــی  تراکنش هــای  تجمیــع  و 
و  مذکــور  قانــون  ظرفیــت  حداکثــر  از  اســتفاده 
و  مــوازی  گــذاری  ســرمایه  هرگونــه  از  اجتنــاب 
توســعه بوروکراســی و هزینه زائد برای مؤدیان و 

دولت خواهد بود
2- در اجــرا و برپایــی ســامانه های مالیاتــی 
کلیــه دســتگاههای اجرایــی و نهادهــای دولتــی و 
غیردولتــی کشــور موظف انــد داده هــای مورد نظر 

سازمان مالیاتی را تأمین و در اختیار بگذارند.
٣- کلیــه موضوعــات فنــی معمــاری فنــاوری 
و  انــدازی  راه  بــه  مربــوط  ارتباطــی  و  اطاعاتــی 
اســتقرار مالیــات الکترونیکی و هوشــمند توســط 
کارگــروه فنــی دبیرخانه شــورا با مســئولیت دبیر 
شورا با حضور نمایندگان تام االختیار وزارت امور 
اقتصــادی و دارایــی، وزارت ارتباطــات و فنــاوری 
امــور مالیاتــی نهــاد ریاســت  اطاعــات ســازمان 

جمهــوری )نماینده ویژه امــور دولت الکترونیکی( 
و مرکــز ملــی فضــای مجــازی پیگیــری مــی شــود. 
صورتجلســات توافقات انجام گرفته توســط وزیر 
امور اقتصادی و دارایی و وزیر ارتباطات و فناوری 

اطاعات اباغ می شود
پرداخــت  درگاه هــای  کلیــه  شــد  مقــرر   -4
وتــک  خدمــت  تــک  کاال،  تــک  کــه  اصنافــی 
از  اســتفاده  بــا  هســتند  )غیرترکیبــی(   VAT

زیرســاخت های شــبکه بانکــی کشــور و بــا رعایت 
تخصیــص شناســه یکتــای درگاه به عنــوان پایانه 
فروشــگاهی بــه کار گیــری شــده و صورتحســاب 

الکترونیکی صادر نمایند.
تبصــره 1- اســتفاده از انــواع درگاه پرداختی 
بانکــی کــه قابلیت درج اقــام کاالها و خدمات را 
دارد بــرای آن دســته از مشــاغل بــا تنــوع مالیات 
ارزش افــزوده VAT )ترکیبــی( بامانع و به منزله 
پایانــه فروشــگاهی و متصــل بــه حافظــه مالیاتی 

نرم افزاری است.
کلیــه  قانــون  ایــن  اجــرای  بــا   -  2 تبصــره 
ابزارهــای پرداخــت الکترونیکی بانکــی باید دارای 
کــد شناســایی پایانــه فروشــگاهی ســازمان امــور 

مالیاتی باشند.

5- بــا توجــه به مــوارد فوق الزم اســت کلیه 
صــورت جلســات کارگــروه راهبــردی و نیــز آییــن 
نامه هــای تدویــن و ابــاغ شــده ای کــه بــا شــیوه 
مورد توافق مغایر بوده، اصاحات الزم و تکمیلی 
به عمل آمده و صورت جلســات و قوانین اباغی 
ظرف 7 روز کاری با تائید وزیر ارتباطات و فناوری 
اطاعــات و وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی ابــاغ 
شــود. )مطابق با قانون پایانه های فروشــگاهی و 

سامانه مؤدیان(
بــرداری ســامانه  افتتــاح و بهــره  امــکان   -6
مؤدیــان و پایانه هــای فروشــگاهی بــه نحــوی کــه 
ســامانه  توســط  قانــون  موضــوع  خدمــات  کلیــه 
موضوع توسط مردم و مؤدیان قابل بهره برداری 
باشــد، قبــل از عیــد ســعید فطــر روز 21 یــا 22 
اردیبهشــت مــاه( توســط رئیــس محتــرم جمهــور 

فراهم خواهد بود.
تبصــره 3 - بهــره بــرداری آزمایشــی از درگاه 
ثبت نام مؤدیان در پنجره واحد خدمات مالیاتی 

از اولین روز کاری سال 1400 آغاز خواهد شد.
7- ســازمان امــور مالیاتــی نیازهــا و الزامات 
اجــرای ایــن مصوبــه را طــی 3 روز بــه وزیــر امــور 

اقتصادی و دارایی اعام می کند.

کــه داد دســتور قضائیــه قــوه رئیــس
دادگســتریهاکارعریضهنویسیبرایافراد
کمبضاعتیکهتواناییپرداختهزینهآنرا

ندارند،بهصورترایگانانجامدهند.
بــه گــزارش مرکــز رســانه قــوه قضائیــه، 
آیــت هللا ســید ابراهیــم رئیســی رئیــس قــوه 
قضائیه روز گذشــته به صورت از پیش اعام 
نشــده بــا حضــور در دادگســتری شهرســتان 
بهارســتان از شــعب کیفری، حقوقی و مدنی 

این دادگستری بازدید کرد.
رئیس قوه قضائیه در جریان این بازدید 
بــه گفتگــو بــا کارکنــان ایــن مجتمــع قضائــی، 
ارباب رجوع و وکا پرداخت و در برخی موارد 

دســتورات الزم را جهــت حــل مشــکات مردم 
صادر کرد.

کــردن  اجبــار  از  انتقــاد  رئیســی ضمــن 
مردم برای آوردن مجدد مدارک و گواهی های 
بانکی جهت استفاده در پرونده جدید گفت: 
فــردی که یک بــار مدارک و گواهی های بانکی 
خــود را به دادگســتری ارائــه داده، نباید برای 
راه اندازی پرونده جدید خود مجدداً هزینه ای 
متحمــل شــود تــا همــان مــدارک قبلــی را بــه 
دادگســتری ارائه دهد؛ در اینگونه موارد باید 
از همــان مــدارک تهیــه شــده در پرونده قبلی 

استفاده شود.
رئیــس قــوه قضائیــه بــا بیان اینکــه الزم 

نیســت کسانی که پولی برای عریضه نویسی 
ندارنــد وجهــی پرداخــت کننــد، گفــت: باید تا 
آنجــا کــه امــکان دارد هزینه هــای مــردم را کم 
کــرد. نبایــد وضــع بــه نحوی باشــد کــه کار آن 
فــردی کــه پولــی بــرای عریضــه نویســی ندارد 

انجام نشود.
کــه  گفــت  زمینــه  همیــن  در  رئیســی 
دادگســتری ها کار عریضه نویســی برای افراد 
کم بضاعتــی که توانایــی پرداخت هزینه آن را 

ندارند، انجام دهند.
رئیــس قــوه قضائیــه ضمــن توصیــه بــه 
مســئوالن و رؤســای مجتمع هــا و واحدهــای 
قضائــی بــه حضور در میان مردم ارباب رجوع 

و پیگیری مشکات و گرفتاری های آنها گفت: 
تنهــا ذکــر خدا ما را به خداونــد متعال نزدیک 
نمی کند بلکه پیگیری و حل مشــکات مردم، 
زمینه ســاز نزدیک کردن مــا به خداوند متعال 

است.
وظیفــه  یــادآوری  بــا  پایــان  در  رئیســی 
ظلــم«  »رفــع  همــان  کــه  دادگســتری  ذاتــی 
اســت، خاطرنشــان کــرد: آن مَــردی کــه اجازه 
دیــدن فرزنــد را به مــادر نمی دهــد »ظالم« و 
»بی رحم« اســت و دادگســتری که مسئولیت 
رفــع ظلــم را بــر عهــده دارد بایــد بــا اقدامــات 
قانونــی خــود اجــازه انجــام چنیــن ظلمــی را 

ندهد.
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