
اطالعات اقامتی ۷۳ میلیون نفر 
در سامانه امالک و اسکان ثبت شده است 

وزارت راه و شهرســازی با تکذیب برخی اخبار درباره 
هــک شــدن ســامانه اســکان و امــالک در ســال ۱۴۰۱، از 
ثبــت اطالعــات اقامــت بیش از ۷۳ میلیــون ایرانی و بیش 
از ۱۱ میلیــون واحــد مســکونی در ایــن ســامانه خبــر داد و 
درخواســت کــرد هم وطنــان اطالعات مربوط بــه خود را در 

سامانه مشاهده، به روزرسانی و یا تکمیل کنند.
به گزارش ایســنا، معاونت مســکن و ساختمان وزارت 
راه و شهرســازی بــا صــدور اطالعیــه ای توضیــح داد: "پیــرو 
انتشــار اخبــاری مبنی بر هک شــدن ســامانه ملــی امالک و 
اســکان کشــور در برخــی رســانه های رســمی در ۱۶ تیرمــاه 
مذکــور  هــک شــدن ســامانه  بدین وســیله موضــوع   ،۱۴۰۱

تکذیب می شود.
در ایــن اطالعیــه آمــده اســت: "ســامانه ملــی امالک و 
اســکان کشــور در حــال فعالیت بــوده و هیچ گونه مشــکلی 
در ورود و ثبــت اطالعــات توســط ســاکنان و مالــکان امالک 

مسکونی در سامانه وجود ندارد.
معاونت مســکن و ســاختمان اعالم کرد: با تالش های 
صورت گرفته توسط وزارت راه و شهرسازی و با استفاده از 
همکاری ســایر دســتگاه های اجرایی، در حال حاضر سامانه 
ملــی امــالک و اســکان کشــور اطالعات اقامت بیــش از ۷۳ 
میلیــون ایرانــی و مالکیــت بیــش از ۱۱ میلیــون کــد پســتی 

مسکونی را با رعایت کلیه جوانب امنیتی نگهداری می کند.
اطالعــات مذکــور بر اســاس بند ۷ تبصــره ۸ ماده ۱۶۹ 
مکــرر قانــون مالیات های مســتقیم و بخشــنامه معاون اول 
رئیس جمهــور در چهــارم تیرمــاه ۱۴۰۱ مبنــای ارائــه خدمــات 

دولت قرار می گیرد.
در ایــن اطالعیــه آمــده اســت: ضــروری اســت کلیــه 
هم وطنانــی کــه تاکنــون در ســامانه امــالک نســبت به ثبت 
اطالعــات مالکیــت و ســکونت خــود اقــدام نکــرده انــد، در 
اســرع وقــت بــا مراجعــه به ســامانه نســبت به مشــاهده و 

به روزرسانی یا تکمیل اطالعات مذکور اقدام کنند. "
بــه گــزارش ایســنا،  وزارت راه و شهرســازی در ایــن 
اطالعیه اعالم کرده که سامانه درسال ۱۴۰۱ هک نشده اما 
در خصوص وضعیت آن در ســال۱۴۰۰ که ســامانه چند بار 

با اختالل مواجه شد مطلبی منتشر نکرده است.  
در روزهــای اخیــر  بیــان شــد که ســامانه ملی امالک و 
اســکان هک شــده است. همچنین در شرایطی که بسیاری 
از خدمــات دولتــی از جمله یارانه، خدمــات بانکی، گذرنامه 
و انشــعابات خانگی مشــروط به ثبت اطالعات ســکونتی در 
ســامانه امــالک و اســکان شــده، رســتم قاســمی - وزیــر راه 
و شهرســازی - گفتــه کــه کمتــر دســتگاهی بــرای اتصــال بــه 

سامانه توجه کرده است.

فروش تضمینی و غیرقابل تحریم نفت ایران
با سهامداری در پاالیشگاه های فراسرزمینی

وزارت راه و شهرسازی با تکذیب برخی اخبار درباره هک 
شدن سامانه اسکان و امالک در سال ۱۴۰۱، از ثبت اطالعات 
اقامــت بیــش از ۷۳ میلیــون ایرانی و بیش از ۱۱ میلیون واحد 
مسکونی در این سامانه خبر داد و درخواست کرد هم وطنان 
اطالعات مربوط به خود را در ســامانه مشــاهده، به روزرسانی 

و یا تکمیل کنند.
به گزارش ایســنا، معاونت مســکن و ســاختمان وزارت راه 
و شهرســازی بــا صــدور اطالعیــه ای توضیــح داد: "پیــرو انتشــار 
اخباری مبنی بر هک شدن سامانه ملی امالک و اسکان کشور 
در برخــی رســانه های رســمی در ۱۶ تیرمــاه ۱۴۰۱، بدین وســیله 

موضوع هک شدن سامانه مذکور تکذیب می شود.
در این اطالعیه آمده است: "سامانه ملی امالک و اسکان 
کشــور در حــال فعالیــت بــوده و هیچ گونــه مشــکلی در ورود و 
ثبــت اطالعــات توســط ســاکنان و مالــکان امــالک مســکونی در 

سامانه وجود ندارد.
معاونــت مســکن و ســاختمان اعــالم کــرد: بــا تالش هــای 
صــورت گرفتــه توســط وزارت راه و شهرســازی و بــا اســتفاده از 
همکاری سایر دستگاه های اجرایی، در حال حاضر سامانه ملی 
امــالک و اســکان کشــور اطالعــات اقامــت بیــش از ۷۳ میلیون 
ایرانــی و مالکیــت بیــش از ۱۱ میلیون کد پســتی مســکونی را با 

رعایت کلیه جوانب امنیتی نگهداری می کند.
اطالعــات مذکــور بــر اســاس بنــد ۷ تبصــره ۸ مــاده ۱۶۹ 
مکــرر قانــون مالیات هــای مســتقیم و بخشــنامه معــاون اول 
رئیس جمهــور در چهــارم تیرماه ۱۴۰۱ مبنای ارائه خدمات دولت 

قرار می گیرد.
در این اطالعیه آمده است: ضروری است کلیه هم وطنانی 
که تاکنون در ســامانه امالک نســبت به ثبت اطالعات مالکیت 
و ســکونت خود اقدام نکرده اند، در اســرع وقت با مراجعه به 
ســامانه نســبت به مشاهده و به روزرســانی یا تکمیل اطالعات 

مذکور اقدام کنند. "
به گزارش ایسنا،  وزارت راه و شهرسازی در این اطالعیه 
اعالم کرده که سامانه درسال ۱۴۰۱ هک نشده اما در خصوص 
وضعیت آن در سال۱۴۰۰ که سامانه چند بار با اختالل مواجه 

شد مطلبی منتشر نکرده است.  
در روزهای اخیر  بیان شد که سامانه ملی امالک و اسکان 
هک شــده اســت. همچنین در شــرایطی که بسیاری از خدمات 
دولتــی از جملــه یارانــه، خدمــات بانکــی، گذرنامه و انشــعابات 
خانگــی مشــروط بــه ثبت اطالعات ســکونتی در ســامانه امالک 
و اســکان شــده، رســتم قاســمی - وزیر راه و شهرســازی - گفته 

که کمتر دستگاهی برای اتصال به سامانه توجه کرده است.

از  بســیاری  از  فعلــی  شــرایط  در  تهــران 
کالن شهرهای دنیا متراکم تر است و مصوبه مجوز 
بلند مرتبه سازی شورای عالی شهرسازی به تراکم 

فروشی و شهرفروشی دامن می زند.
بــه گــزارش خبرنگار مهر، یک ســال از تصویب 

امــکان بلندمرتبــه ســازی در پهنه هــا و عرصه های 
شهرســازی  عالــی  شــورای  در  تهــران  شــهر 

می گــذرد؛ اگرچه تا کنــون در این مدت هنوز 
بلندمرتبــه  شــدن  افراشــته  از  خبــری 

جدیدی در پایتخت نیست، اما برخی 
شهرسازان معتقدند می تواند در بلند 
مــدت آســیب های اقتصادی-اجتماعــی 
متعددی برای شهر در پی داشته باشد.

۳۳ هزار ساختمان ناایمن تهران
اگرچــه ضوابط و مقررات متعددی برای بلندمرتبه 

ســازی تدویــن و ابــالغ شــده، امــا عــدم اجــرای ایــن 
مقــررات در برخــی بلندمرتبه ســازی ها می تواند 

بــه بحــران کنونــی ســاختمان های نــا ایمــن 
دامــن بزنــد. ســاختمان هایی کــه بــه گفته 

و  پیشــگیری  معــاون  عبدولــی  کامــران 
حفاظت از حریق سازمان آتش نشانی 
تهــران، تعدادشــان بــه ۳۳ هــزار و 
۲۲۱ ســاختمان ناایمــن در پایتخــت 
می رســد و عمــده این ســاختمان ها 
قدیمی هســتند و متأسفانه ۹۴۷ 
برج ناایمن باالی ۱۲ طبقه در بین 

این ساختمان ها وجود دارد.

انتقاد از بلندمرتبه 
سازی های منطقه ۲۲

همچنین گفته می شود که برخی 
از مخاطرات و آسیب های زیست محیطی 

از  ناشــی  اخیــر  تهــران در ســال های  شــهر 
بلندمرتبه سازی و تغییر الگوی گلباد یا همان 

تونل یا کانال انتقال باد در پایتخت است.
موضوعــی کــه پیــش از ایــن هــم از ســوی برخــی 

کارشناســان شهرســازی در خصوص بلندمرتبه ســازی های 
منطقه ۲۲ تهران تذکر داده شود بود.

محمــد منــان رئیســی، رئیــس مرکز مطالعــات و برنامــه ریزی 
شهرداری تهران در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره تأثیرات مصوبه 
شورای عالی شهرسازی در خصوص بلندمرتبه سازی اظهار داشت: 
این مصوبه همه پهنه های شهری تهران را در بر نمی گیرد و اینگونه 
نیست که همه مناطق تهران مشمول این مصوبه باشند بلکه تنها 

عرصه های خاصی برای بلندمرتبه سازی مجاز شمرده شده است.
وی افــزود: بــا ایــن حــال یــک بخــش از نقــدی کــه بــه مصوبه 
شــورای عالی شهرســازی در خصوص بلندمرتبه ســازی وارد است، 
فنــی و علمــی و بخــش دیگــر از نظــر ایمنی و خطرات ناشــی از این 

موضوع در کشور است.
رئیــس مرکــز مطالعــات و برنامه ریزی شــهرداری تهران گفت: 
حســب پژوهش هایی که انجام شــده، بلندمرتبه ســازی با فرهنگ 
بومــی مــا و ســبک زندگــی ایرانی-اســالمی تطبیــق نــدارد. مثــالً یک 
مصداق آن این است که در مجموعه هایی که بلندمرتبه سازی به 
صورت بافت متراکم انجام می شود، آسیب های اجتماعی به مراتب 
بیشتر از بافت هایی است که با الگوی افقی اقدام به ساخت و ساز 
می شود. ما در مرکز مطالعات شهرداری تهران پژوهشی داشتیم و 
دریافتیم که تراکم جمعیت در هکتار پایتخت نشان داد که متوسط 
آن چنــد برابــر خیلــی از پایتخت هــا یا کالنشــهرهای دیگر در ســایر 

کشورهاست.

تراکم جمعیتی تهران دو برابر لندن و 
استانبول

وی ادامه داد: مثالً تراکم تهران دو برابر شهر لندن، استانبول، 
دوبی یا برخی دیگر از کالنشــهرهای مطرح دنیاســت؛ یعنی تهران 
متراکم تر از بسیاری شهرهای بزرگ است؛ تراکم به معنی محاسبه 
تعداد نفر در هکتار است؛ یعنی مثالً بررسی کنیم که در یک ناحیه 

شهری با یک مساحت مشخص، چند نفر زندگی می کنند.
رئیســی تصریــح کــرد: بنابرایــن در حال حاضر شــهر تهران در 
شــرایط موجــود متراکــم اســت و آســیب های اجتماعــی، ترافیکــی، 
کالبــدی و… دارد کــه نشــان می دهد امکان جمعیت پذیری بیش از 
این را ندارد؛ ولی با مصوبه ای که شورای عالی شهرسازی و معماری 
صادر کرده که قرار اســت از این به بعد در برخی پهنه های شــهری 
امکان بلندمرتبه سازی باشد، اجازه افزایش بیشتر تراکم داده شده 

است.
وی بیان کرد: معنی این مصوبه شورای 

عالی شهرســازی در خصوص بلندمرتبه ســازی به این معنی است 
که شهر متراکم تر، ترافیک آن بیشتر و آسیب های اجتماعی فعلی 
افزایش یابد. جدا از این مسائل، تأثیرات زیست محیطی نامطلوبی 

بر روی شهر داشته باشد.

بلندمرتبه سازی های تهران کانال باد پایتخت 
را مسدود کردند

برج هــا و بلندمرتبه هــا می تواننــد الگوی گلبــاد و جهت وزش 
باد را کامالً متأثر کرده و به انباشت آلودگی هوا دامن بزنند؛ سایه 
بادی که از ساخت این سازه ها ایجاد می شود، می تواند بر وضعیت 

آلودگی هوای شهر تأثیر منفی بگذارد.
تحقیقــات علمی در شــهرهای مختلف دنیــا، تأثیر بلندمرتبه 
ســازی ها بــر تغییــر مســیر بــاد در شــهرها را اثبــات کــرده اســت؛ 
بلندمرتبه ها ســایه باد مشــخصی دارند که ســبب می شــود مســیر 
وزش بــاد تغییــر جهــت یــا زاویه داده یا حتی به طور کلی از مســیر 
خود منحرف شده و وارد کانال طبیعی باد شهر نشود که عمالً به 

مسدود شدن ُشش های شهر می انجامد.
تأثیر بلندمرتبه سازی بر تغییر کانال باد کل شهر تهران انجام 
نشــده ولــی بــه صورت موضعــی در برخی مناطــق مطالعاتی انجام 
شــده که آثار ســو آن مشــهود اســت در مرکز مطالعات شــهرداری 
تهــران ایــن مطالعــات انجــام شــده ولــی قابــل تعمیم به کل شــهر 
نیســت اما موضوع اینجاســت که وقتی بلندمرتبه سازی را قانونی 
می کنیم و این مجوز را می دهیم که در شمال، جنوب، شرق، غرب 
و مرکز پایتخت امکان برج سازی هست، به این معنی است گلباد 

طبیعی شهر تهران را تحت تأثیر قرار می دهیم.

کریدور تنفسی شمال-جنوب تهران با 
بلندمرتبه سازی منطقه یک مسدود شد

ایــن مــدرس دانشــگاه یادآور شــد: بــه فاصله ۵۰ ســال اخیر 
برخی کریدورهای تنفسی تهران به طور کلی مسدود شده است؛ 
محور شمال به جنوب تهران، محور اصلی گلباد پایتخت بوده است 

االن  ولــی 
این محور مســدود شــده که علت آن بلندمرتبه ســازی در منطقه 
یک بوده که کانال باد شمال به جنوب تهران را مسدود کرده است 

و آسیب های زیست محیطی گسترده ای داشته است.
وی بــا بیــان اینکــه افزایــش آســیب های اجتماعــی ناشــی از 
بلندمرتبــه ســازی نیــز بــا مطالعــات علمــی اثبات شــده، گفــت: در 
مجتمع هــای بلندمرتبــه تر به میــزان طبقاتی که افزایــش می یابد، 
آسیب ها نیز بیشتر می شود نرخ نزاع و نا امنی هم بیشتر می شود 
که این مطالعات محدود به ایران نیست و در بسیاری از کشورها 

انجام گرفته است.

تراکم فروشی عمالً به معنی شهرفروشی 
است

ایــن شهرســاز بــا اشــاره به عــدم تطابــق الگــوی بلندمرتبه و 
عمودی ســازی با ســبک زندگی ایرانی-اســالمی گفت: وقتی مجوز 
ساخت و ساز باالتر از مصوب طرح تفصیلی داده می شود و مثالً 
اگر تعداد طبقات مجاز ۶ طبقه اســت اما برای ســاخت ۱۰ طبقه 

مجوز داده می شود، قطعاً شهرفروشی اتفاق افتاده است.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن اتفــاق، تضییــع حقــوق عامه اســت، 
اذعــان کــرد: چون هم مخاطرات زیســت محیطی و هــم بارگذاری 
بیــش از ظرفیــت شــهر را با اســتفاده از بلندمرتبه ســازی و تراکم 
فروشی به شهر تحمیل می کنیم؛ لذا سبب می شود تا پالک های 
مجــاور بلندمرتبــه، از حقوق طبیعی خــود مانند باد یا نور طبیعی 

محروم شوند؛ اینها جزو حق الناس هستند.

الگوی سبک زندگی ایرانی-اسالمی با 
بلندمرتبه سازی در تعارض است

رئیســی بــا اشــاره بــه روایتــی از رســول اکــرم )ص( دربــاره 
حقــوق همســایگان گفــت: در ایــن روایــت یکــی از حقوقــی کــه 
بر ذمه همســایه اســت این اســت که ســاختمان خود را بلندتر 
از خانــه همســایه نســازد کــه مانــع وزش بــاد بــه ســمت خانــه 
همســایه ات شــود. آیــا بــا وضعیــت فعلــی بلندمرتبه ســازی در 

تهــران، امــکان اجرای ایــن فرمایش رســول اکرم )ص( 
وجــود دارد؟ بلندمرتبه هــا ســایه بــر روی بلوک هــای 
مجــاور می اندازند و از نور طبیعی محروم می شــوند 
و نمی تواننــد از مواهــب ســالمتی نــور طبیعی مانند 

ویتامین دی بهره مند شوند.
وی خاطرنشــان کــرد: همچنیــن جــان باختــن 
ســاالنه چنــد هــزار نفــر در اثــر آلودگی هــوا را اگر 
بپذیریــم بخشــی از علــل ایــن آلودگی، ناشــی از 
بلندمرتبه سازی بوده، باید جزو حقوق عامه 
و بــر ذمــه ســازنده بودن ایــن حق الناس 

بدانیم.

بعضاً مقررات بلندمرتبه 
سازی را سازنده ها رعایت 

نمی کنند
کارشــناس شهرســازی دربــاره آثــار نا 
ایمــن بــودن برخــی بلندمرتبــه ســازی 
هــا نیــز گفــت: اگرچــه بلندمرتبــه 
ســازی بــه معنــی ناایمن ســازی 
امــا بایــد قوانیــن و  نیســت، 
مقــررات رعایــت شــود؛ هر 
چنــد در کشــور مــا بعضــاً 
این اتفــاق رخ نمی دهد 
کــه قوانیــن و مقــررات 
نامه هــای  آئیــن  و 
ســازی  بلندمرتبــه 
رعایت شــود دلیلش 
کــه  اســت  ایــن  هــم 
معمــوالً  شــهرداری ها 
ســازی  بلندمرتبــه  در 
و  هســتند  نفــع  ذی 
بلندمرتبــه  ســازنده  بــا 
کــه  دارنــد  مشــارکت 
ســبب می شــود آنطــور کــه 
الزم اســت، مباحــث مربوطه 

رعایت نشود.
شــراکت  بــه  اشــاره  بــا  وی 
شهرداری آبادان در ساختمان متروپل 
بــا فردی که ســازنده و ســرمایه گــذار بود، 
اظهار کرد: چون خود شــهرداری شــریک بوده، در بحث های 
فنی دخالت زیادی نکرده اســت به خصوص که شــالوده اصلی 
ســاختمان برای ســازه ۶ طبقه طراحی و احداث شــده بود اما ۴ 
طبقه اضافه بر روی شــالوده اولیه بارگذاری مجدد می شــود که 

تحمل بارگذاری جدید را ندارد.
رئیــس مرکــز مطالعــات و برنامه ریــزی شــهرداری تهران با 
تأکیــد بــر اینکــه نظــام مهندســی هــم بایــد در ایــن زمینه ســهم 
قصــور خــود را بپذیــرد بیــان کــرد: نظارت هــای درســتی بعضــاً 
انجــام نمی شــود اگرچــه آنهــا هم گالیه هایــی دارنــد و معتقدند 
باید نظارت بر بلندمرتبه ســازی، به صورت مقیم باشــد اما حق 
الزحمه ای که مهندســان ناظر دریافت می کنند، تناســبی با این 
میــزان وقتــی کــه برای نظارت صرف می شــود، ندارد. لذا شــاهد 

چنین آسیب هایی در بلندمرتبه سازی هستیم.

نظارت دقیقی بر بلندمرتبه سازی های 
جدید جاری است

در حالــی بــا انبــوه قوانیــن و مقــررات بلندمرتبــه ســازی 
مواجهیــم کــه بســیاری از ایــن دســتورالعمل ها بــه اعتــراف هــم 
ســازندگان و هــم ناظــران یــا رعایت نمی شــوند یــا اهتمام جدید 

برای اجرای دقیق آنها به صورت کامل وجود ندارد.
از سوی دیگر علی رغم دادن هشدارهای متعدد در زمینه 
وجود سازه های قدیمی بلندمرتبه نا ایمن چه در پایتخت چه در 
سایر شهرها، اقدامی در جهت رفع این معضل انجام نمی شود 
مگــر اینکــه مجــدداً شــاهد فاجعه هــای دیگــر ماننــد متروپــل یــا 
پالســکو باشــیم و باز هم پس از فروکش کردن تب و تاب آن، 
موضــوع نــا ایمــن بــودن ســاختمان های فرســوده بلندمرتبــه بــه 

فراموشی سپرده می شود.
نمونه آن ساختمان آلومینیوم است که بنیاد مستضعفان 
بــه عنــوان مالــک ســاختمان یــک هفتــه بعــد از فاجعــه متروپل 
آبــادان اعــالم کــرد برای ایمن ســازی این ســاختمان، قرار اســت 
واحدهای صنفی آن تخلیه شده و کسبه پاساژ به مرکز دیگری 

منتقل شوند.
امــا تنهــا دو روز بعــد از اعــالم ایــن خبــر، بــار دیگــر بنیــاد 
مستضعفان اعالم کرد کسبه این ساختمان اعالم کرده اند بدون 
نیاز به تخلیه ساختمان آلومینیوم و به صورت مشارکتی با بنیاد 

مستضعفان آماده ایمن سازی آن هستند.

روزنامه بین المللی اقتصادی صبح ایران
w w w . a s r e - e g h t e s a d . c o m
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 با الگوی ایرانی و اسالمی
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هوالرزاق

تنها ۶ میلیون 
تومان مالیات ابرازی 
»طالفروشان« کشور!

آمارهــای ســازمان امــور مالیاتــی از مالیــات ابرازی 
فعاالن صنف طال و جواهر نشــان می دهد مالیات ابراز 
شده هر واحد طالفروشی در سال گذشته تنها حدود ۶ 

میلیون تومان بوده است!
بــه گــزارش ایرنا، آمارهای ســازمان امــور مالیاتی از 
رقــم مالیــات ابــرازی صنف طــال و جواهر نشــان می دهد 
تعــداد ۶ هــزار و ۳۵۸ واحــد فعــال در ایــن صنف در کل 
کشــور، رقمــی بالــغ بر ۴۰ میلیــارد تومان مالیــات ابرازی 

داشته اند.
ایــن بــدان معناســت که به طور میانگیــن هر واحد 
صنفــی در ســال گذشــته تنهــا ۶ میلیــون تومــان مالیات 
ابــراز کــرده اســت. ایــن در حالــی اســت که در ســال ۹۹ 
رقــم مالیــات ابرازی این صنــف بالغ بر ۲۶ میلیارد تومان 
بــوده اســت. بــر ایــن اســاس اظهارنامه هــای ابــراز شــده 
فعــاالن صنــف طالفروشــی کشــور، مالیــات ابــرازی هــر 
واحد طالفروشی در سال ۹۹ تنها ۳ میلیون تومان بوده 
اســت. با این حال رقم تشــخیصی ســازمان امور مالیاتی 
از طالفروشــان سراســر کشــور در ســال ۹۹ رقمــی بالــغ 
بــر ۲۸۵ میلیــارد تومــان بوده که بیــش از ۱۰ برابر رقمی 
ابرازی فعاالن این صنف بوده به طوری که رقم دریافتی 
سازمان مالیاتی از هر واحد صنفی به طور میانگین بالغ 

بر ۳۳ میلیون تومان بوده است.

مرکز شهر تهران بیشترین و کهگیلویه 
کمترین مالیات ابرازی در سال ۱۴۰۰

بــر اســاس آمارهای ســازمان امور مالیاتــی، فعاالن 
بخــش مرکــز شــهر تهران بــا مجموع ۵.۵ میلیــارد تومان 
بیشترین رقم مالیات ابرازی را در میان حوزه های مالیاتی 
داشــته اســت. در مقابل اســتان کهگیلویه و بویراحمد با 
۸۲ میلیون تومان مالیات ابرازی، کمترین رقم را در میان 

حوزه های مالیاتی کشور به خود اختصاص داده است.

مرکزی با ۱۷ میلیون بیشترین و 
اردبیل با یک میلیون تومان، کمترین 

سرانه مالیات
صنفــی  واحــد  هــر  مالیــات  ســرانه  رقــم  بررســی 
طالفروشــی در اســتان ها و حوزه هــای مختلــف مالیاتــی 
نشــان می دهــد اســتان مرکــزی بــا ۱۷.۳ میلیــون تومــان 
بیشترین مالیات ابرازی را به خود اختصاص داده است. 
در مقابــل طالفروشــان اســتان اردبیــل بــا ثبــت تنها یک 
میلیون تومان مالیات ابرازی، کمترین رقم مالیات ابرازی 
را در کل کشور به خود اختصاص داده اند. این در حالی 
اســت کــه مرکز شــهر تهــران که بیشــترین مالیــات را در 
میــان ســایر حوزه های مالیات کشــور به خــود اختصاص 
داده بود، سرانه ۱۰ میلیون تومان مالیات ابرازی به ازای 

هر واحد طالفروشی را ثبت کرده است.

سایه سنگین 
سویه های جدید کرونا 

بر اقتصاد چین
شــهرهای شــرقی چین با ظهور ســویه های جدید، 

محدودیت های کووید را تشدید می کنند.
به گزارش ایبِنا، شــهرهای شــرق چین روز یکشنبه 
)۳ جــوالی( بــا ظهــور ســویه های جدیــد ویــروس کرونــا 
تهدیــد  و  کردنــد  تشــدید  را  کوویــد-۱۹  محدودیت هــای 
جدیــدی بــرای بهبــود اقتصــادی چیــن تحــت سیاســت 

سختگیرانه دولت در برابر کووید صفر است.
از  بســیاری  در  فعالیــت  چیــن،  شــرق  در  ووشــی 
و  مغازه هــا  جملــه  از  زمینــی،  زیــر  عمومــی  مکان هــای 
ســوپرمارکت ها را متوقــف کــرد و خدمــات صــرف غذا در 
رســتوران ها بــه حالــت تعلیــق درآمــد و دولــت بــه مــردم 
توصیــه کــرد از خانــه کار کننــد. پس از گــزارش ۴۲ مورد 
جدیــد بــدون عالمــت در روز شــنبه، مقامــات شــهری از 
ساکنان خواستند تا ووشی را مگر در موارد ضروری ترک 

نکنند.
بخش سیشــان که بخش عمده ای از عفونت ها تا 
در موج اخیر داشــته، ۷۶۰ هزار ســاکن خود را قرنطینه 
کرده و ترافیک عمومی را به حالت تعلیق درآورده است.
چین به عنوان بخشی از رویکرد سختگیرانه اتخاذ 
شــده در کشــوری کــه اولیــن بــار در اواخــر ســال ۲۰۱۹ 
ویــروس کرونــا در آن شناســایی شــد، بــه تالش بــرای از 
بین بردن عفونت های جدید ادامه می دهد اما قرنطینه ها 
و سایر اقدامات تلفات سنگینی بر دومین اقتصاد بزرگ 

جهان وارد کرده است.
کمیســیون ملی بهداشــت چین روز یکشــنبه اعالم 
کــرد ۴۷۳ مــورد جدیــد کووید-۱۹ ثبت شــده اســت که از 
ایــن تعــداد ۱۰۴ مورد عالمتــی و ۳۶۹ مورد بدون عالمت 
بودند. این در مقایســه با ۲۶۸ مورد جدید یک روز قبل 
اســت کــه ۷۲ عفونــت عالمــت دار و ۱۹۶ عفونــت بــدون 

عالمت بودند.
مقامــات در یــک کنفرانــس مطبوعاتــی گفتنــد کــه 
شــانگهای، پرجمعیت ترین شــهر و مرکز مالی چین، یک 
مــورد مثبــت در خــارج از مناطــق قرنطینــه در ایــن شــهر 
گزارش کرده است. این شهر در اول ژوئن پس از دو ماه 
تعطیلــی کــه به تولیــد و مخارج مصرف کننــده ضربه زد، 

قرنطینه را لغو کرد.
تولیــد صنعتی چین در ماه آوریل نســبت به ســال 

قبل ۲.۹ درصد کاهش یافت.
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صفر شدن تعرفه گمرکی 

۸۰ درصد کاالها میان ایران 
و اوراسیا با نهایی شدن 

عضویت ایران
مذاکراتبرایانعقادتوافقنامهپیوستنایران
بــهاتحادیــهاقتصــادیاوراســیامراحــلآخــرخودرا
طیمیکندوباانعقاداینتوافقنامهوتصویبآن
درمجالسکشورهایمذاکرهکننده،تعرفهگمرکی
۸۰درصدکاالهامیانایرانوسایرکشورهایعضو

بهصفرمیرسد.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، نشست مشترک 
هیــأت ایرانــی و نمایندگان کشــورهای عضو اتحادیه 
اقتصادی تجارت آزاد اوراســیا جهت انعقاد موافقت 
نامه تجارت آزاد با اوراسیا به میزبانی اتاق بازرگانی 
اصفهــان برگــزار و مفــاد این تفاهم نامه بــرای تجار و 

فعاالن اقتصادی تشریح شد.
در این نشســت  میرهادی ســیدی، مشاور امور 
بین الملــل و توافق نامه هــای تجاری ســازمان توســعه 
تجــارت ایــران و ســرتیم مذاکراتی ایــران در مذاکرات 
اوراسیا با بیان اینکه الزم است تجار و تولیدکنندگان 
در  حضــور  بــرای  را  خــود  مطالعــات  هم اکنــون  از 
بازارهــای اوراســیا آغــاز کننــد گفت: الزم اســت تجار 
به محض عملیاتی شــدن این موافقت نامه تکمیلی، 
بــا اطالعــات کامــل و برنامه ریــزی اصولــی وارد بــازار 

تجارت با این کشورها شوند.
موافقت نامــه  تبدیــل  صــورت  در  گفــت:  وی 
پیشــین بــه موافقت نامه تجــارت آزاد، تعرفه تجارت 
حــدود 80 درصــد کاالها میــان ایران و اوراســیا صفر 
می شــود و روشــن اســت کــه ایــن امــر تأثیــر زیــادی 
تاکنــون  کــه  چــرا  می گــذارد،  کشــورمان  تجــارت  در 

توافق نامه ای با این شمول باال نداشته ایم.
تنهــا  نــه  موافقتنامــه  ایــن  داد:  ادامــه  ســیدی 
اتحادیــه  کشــور  پنــج  بــه  را  کشــورمان  صــادرات 
اقتصــادی اوراســیا افزایــش مــی دهــد بلکــه تامیــن 
نیازهــای وارداتــی کشــورمان از بــازار اوراســیا را نیــز 

تسهیل می کند.
اجــرای  اول  ســال  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
اوراســیا  و  ایــران  ترجیحــی  تجــارت  موافقت  نامــه  
صادرات ما به کشــورهای اوراسیا 82 درصد افزایش 
پیــدا کــرد گفــت:  امــروز پــس از حــدود 2 ســال و 9 
مــاه مجمــوع تجــارت مــا با اتحادیــه اوراســیا دو برابر 

شده است.
وی افزود: پس از 2 سال و نیم مذاکره در سال 
97 یــک موافقت نامــه تجــارت ترجیحــی بــا اتحادیــه 
اوراسیا امضا کردیم که طبق این موافقت  نامه، ایران 
از طــرف اوراســیا در 500 قلــم کاال امتیــاز کاهــش 
تعرفــه دریافــت کرد و به این کشــورها  در 390 قلم 

کاال با کاهش بخشــی از تعرفه ها امتیاز داد.
سیدی یاداور شد: مفاد موافقتنامه تجارت آزاد 
تحــت مذاکــره، ایــن ظرفیــت را ایجــاد می کنــد که در 
کنار توسعه تجارت،  سرمایه گذاری و تولید مشترک 

میان دو طرف نیز توسعه پیدا کند.
مشــاور امور بین الملل و توافق نامه های تجاری 
ســازمان توســعه تجارت ایران با بیان اینکه بیش از 
50 درصد صادرات در جهان تحت موافقت نامه هایی 
از این دست انجام می شود، تصریح کرد: برای مثال 
کشــور ترکیــه با حــدود 21 کشــور توافق نامــه تجارت 
آزاد و بــا تعرفــه صفــر دارد. ایــن رقــم هم اکنون برای 
کشورمان حدود 5 درصد است و از میانگین جهانی 

عقب هستیم.
وی بیــان کــرد: پــس از انجــام 15 دور مذاکره از 
طریــق وبینــار و 5 دور مذاکــرات حضوری میان ایران 
و اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا امیدواریــم تفاهم نامــه 
جدید را تا ســه ماه آینده به امضا برســانیم و سپس 
پارلمان های دو طرف باید آن را به تصویب برسانند.
آنتــون ستونفســکی،  نشســت  ایــن  ادامــه  در 
ســرتیم مذاکراتــی اتحادیــه اقتصادی اوراســیا با بیان 
و  قزاقســتان  بــالروس،  روســیه،  کشــورهای  اینکــه 
قرقیزســتان، ایــران را کشــوری قدرتمنــد و بــا ثبــات 
می داننــد و همــکاری اقتصــادی میــان ایــن کشــورها 
می تواند به ســود تمام طرف ها باشــد، اظهار داشت: 
امیــدوارم همــکاری میــان اعضــای اتحادیــه اقتصادی 

اوراسیا و ایران به خوبی انجام شود.
تجــارت  توافــق   2018 ســال  در  افــزود:  وی 
ترجیحــی میــان ایــران و اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا 
منعقــد و از اکتبــر 2019 به بعد اجرایی شــد و باعث 
گردید پیشرفت های زیادی در تجارت میان دو طرف 
ایجــاد شــود. البتــه همچنــان کاالهــای زیــادی وجــود 
دارد که می تواند وارد تجارت دو طرف شــود چرا  که 

ظرفیت باالیی  همچنان بال استفاده مانده است.
ستونفســکی بــا بیان اینکه تعــداد کاالهایی که 
هم اکنــون میــان دو طــرف مبادلــه می شــود می تواند 
بســیار افزایش یابد، تصریح کرد: برای ایجاد تجارت 
آزاد و رســیدن بــه تعرفه های کمتــر باید فعالیت های 
بیشــتری انجام شــود و این امر می تواند برای هر دو 

طرف سودآور باشد.
اوراســیا  اقتصــادی  اتحادیــه  مذاکراتــی  ســرتیم 
بــا بیــان اینکــه تمــام تــالش خــود را انجــام می دهیــم 
تــا بهتریــن راه حل هــا را بــرای مشــکالت تجــار ایرانــی 
داشته باشیم،گفت: برای ارتقای این موافقتنامه نیاز 
بــه مذاکــرات جدیدی نیــاز بود تا بتوانیــم موافقتنامه 

ترجیحی را به موافقتنامه تجارت آزاد تبدیل کنیم.
وی بــا بیــان اینکــه تالش واقعی مــا معطوف به 
اســتفاده از تمــام  ظرفیــت موافقتنامه اســت، ادامه 
داد:  در ســال 2019 حجــم تجــارت میــان دو طرف 2 
میلیــارد و 400 میلیــون دالر بــود کــه تــا ســال 2021 
بــه 5 میلیــارد دالر رســید. بــر ایــن اســاس اتحادیــه 
اقتصــادی اوراســیا ســومین رتبه در تعامــل اقتصادی 

با ایران را داشــته  است.
ستونفســکی بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد نهایــت 
تــالش خــود را انجــام دهیم تا حجم تجــارت با ایران 
را افزایــش دهیــم، بیــان کــرد: حدود 4 میلیــارد دالر 
از حجــم تجــارت میان دو طرف مربوط به محصوالت 
تجــارت  اخیــر  ســال  چنــد  در  و  بــوده  کشــاورزی 
داشــته  زیــادی  افزایــش  نیــز  ماشــین آالت صنعتــی 
اســت. ایــران نیــز ماشــین آالت، مــواد فلــزی و مــواد 

معدنی به کشورهای اوراسیا صادر کرده است.

اقداماتدولتبرایتحولواصالحنظاممالیاتی
تشریحشد

نظام مالیاتی با توجه به کارکرد خود نقش بسیار مهمی در 
اقتصاد کشورها دارد و در نتیجه نیاز به انجام اصالحات اساسی 
در نظام مالیاتی ایران برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز 
20 ســاله و اقــدام بــرای تحول در نظــام مالیاتی به عنوان یکی از 
وعده های انتخاباتی رئیس جمهوری، مورد توجه دولت سیزدهم 

قرار دارد.
به گزارش ایســنا، بیســت و ششم خردادماه سال گذشته، 
کمیته اقتصادی شورای هماهنگی ستادهای مردمی سیدابراهیم 
رییســی، نقشــه راه اقتصــادی دولــت مردمــی بــرای تحقــق ایران 
قوی را به عنوان برنامه های اقتصادی دولت ایشــان منتشــر کرد 
که در این مجموعه، ســیدرضا فاطمی امین هم ابعاد نقشــه راه 

اقتصادی دولت مردمی را توضیح داده بود.
در گزارش زیر اما پنج وعده اقتصادی مهم ابراهیم رئیسی 
برای تحول و اصالح نظام مالیاتی کشــور مرور شــده و اقداماتی 
که از ســوی دولت برای جامه عمل پوشــاندن به آن ها از ابتدای 
دولــت ســیزدهم تاکنــون انجــام شــده مــورد بررســی قــرار گرفته 

است.

۱.مالیــاتبخــشتولیداز۲۵درصدباشــیبمالیمبه۱۰
درصدکاهشیابد

بر این اســاس قرار بود که وضعیت مالیاتی کشــور ســامان 
داده شــود و رئیســی در زمینه اصالح نظام مالیاتی وعده هایی از 
جملــه برقراری ســامانه هوشــمند نظام مالیاتــی داده و در همان 
دوره نامــزدی گفتــه بــود که اســتقرار ســامانه هوشــمند در نظام 
مالیاتــی می توانــد به دولت نســبت به وضعیــت دریافت مالیات 

اشراف دهد.
به گفته وی اگر شفافیت اجرا شود، یقین داشته باشید که 
زمین خواری، قاچاق کاال و مساله فرارهای مالیاتی و بسیاری از 
این فســادها کنترل می شــود و در کنار این، هوشمند سازی هم 
یک وعده مالیاتی مهم بود که به تولیدکنندگان داده و قرار شد 
با واقعی شدن مالیات، واحدهای تولیدی باید کاهش مالیات از 

25 درصد با شیب مالیم به 10 درصد داشته باشند.
اما گزارش سازمان امور مالیاتی در خصوص کاهش مالیات 
بخــش تولیــد در راســتای عمــل بــه وعده هــا و اصــالح وضعیــت 

مالیاتی کشور به شرح زیر است:
کاهش نرخ مالیاتی فعالیت های مولد همچون  اشــخاص 
حقوقی  با کاهش بار مالیاتی تولید موجب بهبود  فضای کسب 
و کار خواهــد شــد. کاهــش هزینــه هــای تولیــد و افزایــش ســود 
ناشــی از فعالیــت هــای مولــد کــه موجــب هدایــت ســرمایه ها از 

بخش غیر مولد به بخش مولد را فراهم می کند.
نرخ مالیاتی اشــخاص حقوقی به اســتناد بند)ن( تبصره 4 
قانون بودجه سال 1401 با تعدیل 5 واحد درصدی به 20 درصد 

کاهش یافت.
در پیــش نویــس اصالحیــه قانون مالیات های مســتقیم به 
عنوان پایه مالیات بر مجموع ماده 105 ق.م.م مورد بازنگری قرار 
گرفته و نرخ مالیاتی آن به 15 درصد کاهش یافته است.  پیش 
نویس مذکور در تاریخ 2۶/2/1401 با امضای وزیر امور اقتصادی 
و دارایی برای طرح و تصویب در هیات وزیران ارسال شده است.
نمودار ذیل، میانگین نرخ مالیاتی اشخاص حقوقی در قاره 
های مختلف جهان را نشان می دهد. میانگین این نرخ در کشور 

های اروپایی در سال 2018 حدوداً 18 درصد است.

اقداماتدولتبرایتحولواصالحنظام
مالیاتیتشریحشد

بــهمیزانــیکــهمالیــاتمیگیریــم،فــرار ۲.درکشــور
مالیاتیداریم.اینموضوعبایکســامانههوشــمندقابلرصد

ورهگیریاست.
ســیدابراهیم رییســی اما علت کســری بودجه دولت را این 
موضــوع اعــالم کــرده بود کــه هزینه ها زیاد و درآمدها کم اســت 
و مــا بــرای کاهــش هزینه های دولت برنامه داریم. وی این را هم 
تاکیــد کــرده بــود کــه افزایــش درآمــد هــم راه دارد؛ در کشــور به  
میزانی که مالیات می گیریم، فرار مالیاتی داریم. از کارگر، کارمند 
و آحــاد مــردم مالیات گرفته می شــود و هســتند کســانی که فرار 
مالیاتی میلیاردی دارد، این موضوع با یک سامانه هوشمند قابل 

رصد و رهگیری است و ما برای این مسئله هم برنامه داریم.
در ایــن راســتا اعــالم شــد کــه پیاده ســازی و شــروع به کار 
ســامانه مودیــان از تاریــخ 1401/04/1۶ بــه منظــور ثبــت کلیــه 
تعامالت اقتصادی بین کســب و کارها با مصرف کنندگان نهایی 
در قالب صورت حساب های الکترونیکی و انطباق آنها با تراکنش 
های بانکی که بستری هوشمند برای ثبت  اطالعات مالی و بهره 
گیری از آنها در فرآیند مالیات ستانی است. بدیهی است با ثبت 
کلیه اطالعات مجاری فرار مالیاتی به شدت محدود خواهد شد.

اهم اقدامات در زمینه پیاده سازی قانون پایانه فروشگاهی 
و سامانه مودیان عبارتند از:

-پیشــرفتپــروژهپایانهفروشــگاهیوســامانهمودیانبه
میزانبیشاز۵۰درصددردولتسیزدهموآغازبهرهبرداری
ازسامانهیادشدهدرتیرماهسال۱۴۰۱)علیرغمتحویلپروژه
پایانهفروشگاهیوسامانهمودیاندرپایاندولتدوازدهمبا

پیشرفتکمترازدهدرصد(
پرداخــت دســتگاه ۱۳.۳۰۰.۰۰۰ از بیــش -ســاماندهی
الکترونیکــیوشناســاییبیــشاز۱.۳۰۰.۰۰۰مــودیجدیــد

مالیاتیازاینطریق
-دریافــتصــورتحســابالکترونیکــیآزمایشــیازچنــد
مودیبزرگبهصورتنمونه)دفاترپیشــخواندولت،ســامانه

تجارتالکترونیک،فوالدمبارکهوذوبآهناصفهان(
-آغازفرآیندتفکیکحسابهایشخصیوتجاری

یکــی از اقدامــات بســیار مهــم بــرای ایجــاد شــفافیت مالــی 
و بالطبــع شناســایی مجــاری فــرار مالیاتــی ثبــت کلیــه تعامــالت 
اقتصادی بین افراد حقیقی فاقد شــغل ثبتی اســت که این مهم 
در آخرین بازبینی طرح مالیات بر عایدی سرمایه و بستر اجرایی 
آن بــه عنــوان الحاقیــه ای به قانون پایانه فروشــگاهی و ســامانه 
مودیــان دیــده شــده اســت. شــایان ذکــر اســت طــرح مذکــور در 

آستانه طرح در صحن مجلس شورای اسالمی است.

ســایر اقدامــات مهــم در حــوزه مبــارزه بــا فــرار مالیاتــی و 
پولشویی عبارتند از:

-راه اندازی سامانه جدید پاالیش ریز تراکنش های دریافت 
شده  برای ادارات کل امور مالیاتی جهت رسیدگی )BTIS( و آغاز 

دریافت ریز تراکنش ها از طریق وب سرویس
-آغــاز عملیــات اجرایــی ایجاد انبــاره داده و یکپارچه ســازی 

داده های سامانه های سازمان
-تولید اظهارنامه برآوردی مشــاغل و مودیان پرریسک برای 

اولین بار
-ایجاد سامانه سوت زنی مالیاتی

۳.درســال۱۴۰۱همــهتعامــالتمودیــانباســازمانامور
مالیاتییکپارچهشدهودربسترالکترونیکیانجامخواهدشد
بررسی اظهارات سیدرضا فاطمی امین و توضیحاتی که در 
تاریخ بیست و ششم خردادماه 1400 در تشریح ابعاد نقشه راه 
اقتصادی دولت ســیزدهم داشــته نشــان می دهد که او با تاکید 
بــر اینکــه امــروز حتــی در لیبرال تریــن اقتصادهــا نیــز پایگاه های 
اطالعاتــی بــه یکدیگــر پیوســته اســت امــا در ایران ایــن اطالعات 
شفاف در اختیار دولت قرار ندارد و با بررسی این موضوع متوجه 
می شویم که 30 درصد از اقتصاد ایران غیررسمی است گفته بود 
که ما در برنامه خود دو موضوع را به شکل جدی دنبال می کنیم؛ 
از یک سو یکپارچه سازی پایگاه های داده ای و از سوی دیگر رصد 

اقتصاد غیر رسمی.
فاطمی امین با بیان اینکه اجرای این طرح نزدیک به شش 
مــاه زمــان نیــاز دارد، گفته بود که برخــی نهادها اطالعات خود را 
هر شــش ماه به ســازمان امور مالیاتی ارســال می کنند و از این 
رو زمانی داده ها به دســت ما می رســند که در طول این چند ماه 
تغییر وضعیت داده اند اما اگر جریان اطالعات را مدیریت کنیم، 
داده ها به هنگام، به موقع و به شکل مفید به دست می آیند و 

دولت می تواند از آنها به بهترین شکل استفاده کند.
بــر ایــن اســاس طراحــی و تولیــد ســامانه یکپارچه ســازمان 

امــور مالیاتــی بــرای ارتقاء تعامــل الکترونیکی بــا مودیان مالیاتی 
و کاهــش حضــور فیزیکــی آنهــا در ادارات کل امــور مالیاتــی در 
راستای تکمیل سامانه مودیان موضوع قانون پایانه فروشگاهی 
و ســامانه مودیــان در حــال پیگیــری بوده و امید اســت بــا اجرای 
کامل این قانون همه تعامالت مودیان با سازمان امور مالیاتی به 

شکل هوشمند و در بستر الکترونیک صورت پذیرد.
 البتــه بــه صــورت همزمــان و بــه منظــور ارائــه خدمــات بــه 
مودیان مالیاتی و کاهش تعامل بین مودیان و مامورین مالیاتی 
این سازمان نسبت به ایجاد پنجره واحد خدمات الکترونیکی به 
آدرس  My.tax.gov.ir  اقــدام کــرده کــه برخــی از خدمــات قابــل 

ارائه در پنجره مذکور عبارت است از:
-ثبــت نــام کامــل مودیــان در بســیاری از منابــع از جملــه 
اشــخاص حقوقی، اشــخاص حقیقی، ارزش افزوده، مستغالت، 

ارث، حقوق، تکلیفی، اتفاقی، افزایش سرمایه حق تمبر
-فرآینــد اخــذ اظهارنامــه الکترونیــک در بســیاری از منابــع 
از جملــه اشــخاص حقوقــی، اشــخاص حقیقــی، ارزش افــزوده، 

مستغالت، ارث و حقوق
-فرآینــد ابــالغ کامل اوراق مالیاتی از جمله برگ تشــخیص، 

برگ قطعی، رای هیات حل اختالف مالیاتی و...
-فرآیند صدور قبض و پرداخت مالیات

-فرآینــد دادرســی در ســامانه ســنیم در پرونــده اشــخاص 
حقیقی، اشخاص حقوقی و ارزش افزوده

-بخــش عمــده ای از فرآینــد وصــول و اجــراء از جملــه بــرگ 
اجرایی و ممنوع الخروجی

-پرداخت مالیات نقل و انتقال اتومبیل
-اطالع رســانی، پرداخت و ثبت اعتراض مودیان مالیات بر 
خانــه خالــی از ســکنه، مالیات بر خودرو گــران قیمت، مالیات بر 

واحدهای مسکونی گران قیمت
-مشاهده پرونده مالیاتی و دستگاه های پرداخت و قبوض 
مالیاتــی پرداخــت شــده صــورت صــد درصــد از طریــق درگاه ملی 

خدمات مالیاتی
-توسعه خدمات مودیان مشاغل خودرو در سامانه مشاغل 

خودرو که از طریق دفاتر پیشخوان دولت،
البتــه پنجــره واحــد خدمــات الکترونیکی به صــورت پویا در 
حال به روزرسانی بوده و به مرور زمان با خدمات بیشتر، سطح 
کیفیت باالتر و با اولویت کاهش هرچه بیشتر  مراجعه حضوری 

مودی و مامور مالیاتی ارتقاء خواهد یافت.

۴.درســال۱۴۰۱بــاتکمیــلجریــاندادههــایمالیاتــیو
ایجادشفافیتازفرارهایمالیاتیجلوگیریخواهدشد

فاطمــی امیــن همچنیــن بــا تشــریح نقشــه راه اقتصــادی 
دولت سیزدهم در حوزه امور مالیاتی گفته بود که سازمان امور 

مالیاتی، فرار مالیاتی را ساالنه 70 هزار میلیارد تومان و سازمان 
بازرســی کل کشــور 200 هــزار میلیــارد تومــان عنــوان می کنــد و 
می تــوان گفــت به طــور میانگین بیش از 100 هزار میلیارد تومان 
فــرار مالیاتــی وجــود دارد کــه یعنــی منفعت بزرگــی در جامعه از 
دســت می رود. در این راســتا دو بحث اراده و منافع مهم اســت 
و دلیل اینکه مشــکالت حل نمی شــود، مشــکل کابل و ســرور و 
شــبکه نیســت بلکــه پایگاه هــای اطالعاتی بهم پیونــد نمی خورند 

چون منافعی وجود دارد.
بــر ایــن اســاس اقدامــات زیــر بــرای کاهــش فــرار مالیاتی و 

کاهش هزینه وصول مالیات در حال انجام است:

-تکمیل سامانه مودیان موضوع قانون پایانه فروشگاهی و 
سامانه مودیان )پیشرفت بیش از 50 درصدی(

-شناســایی مودیــان جدیــد بــر اســاس جریــان داده ناشــی 
از اجــرای مــاده 11 قانــون پایانــه فروشــگاهی و ســامانه مودیــان) 

ساماندهی ابزارهای پرداخت با همکاری بانک مرکزی(
-اجــرای تبصــره 100 ق.م.م با تکیه بر جریان داده اطالعاتی 
بــا هــدف افزایش تمکین، کاهش فــرار مالیاتی  و کاهش هزینه 
وصــول مالیــات )در راســتای  اجــرای تبصــره مذکــور حــد نصــاب 
معافیــت موضــوع مــاده 84 ق.م.م  از 30 بــه 100 برابــر  افزایش 
یافت و سازمان امور مالیاتی با تکیه بر اطالعات موجود در پایگاه 
هــای اطالعــات خــود مشــتمل بر فــروش طــرف اول، خرید طرف 
دوم، واریــزی از طریــق ابــزار پرداخت هــا، فــروش ابــرازی مــودی، 
فــروش بر اســاس مالیات علی الحســاب؛ امــکان بهرمندی طیف 
وســیعی از مودیــان از ظرفیــت تبصــره مذکــور را فراهــم آورده و 
همزمــان بخــش قابــل توجهــی از فــرار مالیاتــی در ایــن بخــش را 

کاهش دهد.(
-تولیــد اظهارنامــه بــرآوردی در اجــرای مــاده 97ق.م.م برای 
202.232 مــودی و محاســه رتبه ریســک بــرای 1.1۶5.129 مودی 

برای عملکرد سال 1399
-توســعه و تکمیل و به روزرســانی مســتمر پایگاه اطالعات 
هویتی، مالی و اقتصادی در اجرای ماده 1۶9 و 1۶9 مکرر ق.م.م 
)دریافــت 922 میلیــون رکــورد در اجــرای ماده 1۶9 مکــرر و 9۶5 

میلیون رکورد در اجرای ماده 1۶9(
-انعقــاد بیــش از 100 تفاهم نامه تبــادل داده و اطالعات با 

سایر دستگاه ها
-دریافت اطالعات از سامانه ملی امالک و اسکان به منظور 
شناســایی مودیــان پایــه مالیاتــی، مالیــات بر خانه هــای خالی از 

سکنه
-دریافــت اطالعــات خــودرو هــای لوکس از نیــروی انتظامی 
بــه منظــور شناســایی و وصــول مالیــات پایــه مالیاتــی، مالیات بر 

خودرو های لوکس
-اعــالم فهرســت 1007 نفر مودی از ســوی بانــک مرکزی که 
در زمینه ســوداگری ارز فعالیت داشــته اند که از این تعداد 400 
نفر دارای پرونده مالیاتی بوده و ۶07 نفر سابقه مالیاتی نداشته 
اند که اقدام الزم از مراجع مختلف برای اثبات فعالیت ارزی انها 

در حال انجام است.

۵.ازســال۱۴۰۱مالیاتهــایتنظیمــیبــهطــورکاملاجرا
شــدهوبااخذمالیاتازفعالیتهایغیرمولدوســوداگرایانه،

جذابیتاینفعالیتهاکاهشخواهدیافت.

گزارشسازمانامورمالیاتیدرخصوص
مالیاتهایخودتنظیمی

بــه منظــور کاهــش  پایه هــای مالیاتــی  از مهمتریــن  یکــی 
جذابیت فعالیت سودگرانه و غیر مولد در سایر کشورها موضوع 
مالیــات بــر عایدی ســرمایه اســت که این موضــوع در قالب طرح 
مالیــات بــر عایدی ســرمایه اســت که در آســتانه طــرح در صحن 

مجلس شورای اسالمی قرار دارد.
یکــی از اقدامــات بســیار مهــم بــرای ایجــاد شــفافیت مالــی 
و بالطبــع شناســایی مجــاری فــرار مالیاتــی ثبــت کلیــه تعامــالت 
اقتصادی بین افراد حقیقی فاقد شــغل ثبتی اســت که این مهم 
در آخرین بازبینی طرح مالیات بر عایدی سرمایه و بستر اجرایی 
آن بــه عنــوان الحاقیــه ای بــه قانون پایانه فروشــگاهی و ســامانه 

مودیان دیده شده است.
در کنــار مالیــات بر عایدی ســرمایه برخــی پایه های مالیاتی 
دیگــری نیــز وجــود دارد که نقش تنظیم گــری در اقتصاد دارند و 
ســازمان امور مالیاتی اهتمام دارد تا نســبت اجرای این پایه های 

مالیاتی اقدام کند. این پایه های مالیاتی عبارتند از:
-مالیات بر خانه های گران قیمت و باغ ویالها )درخواســت 
اطالعــات از شــهرداری، ســازمان ثبــت اســناد و امــالک، ســازمان 
شهرداری ها و دهیاری کشور و وزارت راه و شهر سازی، اطالعات 
مبایعه نامه ها از اتاق اصناف ایران، ارسال پیامک اطالع رسانی 

به مودیان مشمول
-مالیــات بر خودرو لوکــس )دریافت اطالعات در اجرای بند 
)ف( تبصــره ۶ قانــون بودجــه ســال 1401 از نیــروی انتظامــی در 
تاریخ 1401/01/31، اطالع رسانی به مودیان با استفاده از پیامک 

یا اپلیکشین چاپار و درگاه الکترونیکی سازمان(
-مالیــات بــر واحدهــای مســکونی خالــی از ســکنه )تولیــد 
ســامانه محتســبه مالیات، ابالغ دســتور العمل نحوه محاسبه و 
وصول مالیات مسکونی خالی، دریافت اطالعات اولیه از سامانه 

امالک و اسکان وزارت راه و شهر سازی(
جزییــات آمــار مودیــان و مالیــات پایه هــای تنظیمــی بــرای 
مشمولین سال 1400 هم در جدول زیر قابل مشاهده و بررسی 

است.

وقتیکهدولتوبخشخصوصیبرسرقیمتیککاالبه
توافقنمیرسند،یکیازرایجترینشیوههایافزایشقیمتآن
کاالدرکشور،کمیابونایابشدنوبهدنبالآنگرانیاست.

بــه گــزارش مهــر، وقتــی کــه دولت و بخش خصوصی بر ســر 
قیمت یک کاال به توافق نمی رســند، یکی از رایج ترین شــیوه های 
افزایش قیمت آن کاال در کشور، کمیاب و نایاب شدن و به دنبال 

آن گرانی است.
براین اساس حدود یکماهی که رب گوجه فرنگی در فروشگاه 
ها کمیاب و به دنبال همین مسأله قیمت آن افزایش یافت و نرخ 

این کاال از ٣٢ تا ٣٨ هزار تومان به 45 هزار تومان رسید.
در ایــن راســتا یکــی از مغــازه داران بــه خبرنــگار مهــر گفــت: 
شرکت های تولیدی منتظر تعیین قیمت رب گوجه فرنگی از سوی 
ســتاد تنظیم بازار هســتند و به همین جهت عرضه آن را کاهش 
داده اند. در نهایت نیز اواخر هفته جاری، وزارت جهاد کشــاورزی 
در نامــه ای بــه ســازمان حمایــت با افزایش قیمت ایــن کاال به 45 

هزار تومان موافقت کرد.

ماجراییکهتکرارمیشود...
ایــن اولیــن باری نیســت کــه چنین اتفاقــی در بــازار کاالهای 
مصرفــی خانــوار رخ مــی دهــد و تقریبــا مــی توان گفت که شــگرد 
تولیدکننــدگان این محصوالت برای افزایش نرخ کاالها همین کار 
اســت، بــه طــوری که وقتــی کارخانجات و دولت برای ســر افزایش 
قیمــت کاالیــی بــه توافق نمی رســند، بالفاصله شــرکت ها، عرضه 
تولیــدات خــود را بــه بــازار کاهش می دهند و قیمــت کاال به دلیل 
کاهــش عرضــه، رونــد افزایشــی پیدا مــی کند به عبارتــی می توان 
گفــت کــه کارخانجــات تولیدی از این شــیوه برای تحت فشــار قرار 

دادن دولت استفاده می کنند.
امــا زمانــی که دولت با افزایش قیمت کاال موافقت می کند، 

بالفاصله عرضه آن نیز در بازار زیاد می شود!

ایــن اتفــاق چنــدی قبــل درباره روغــن نباتی نیــز رخ داده بود 
و زمانی که کارخانجات موفق نشــدند نظر وزارت جهاد کشــاورزی 
را بــرای افزایــش قیمــت جلــب کننــد، عرضــه ایــن کاال را به شــدت 

کاهش دادند.
در فروردین ماه امســال که عرضه روغن نباتی نیز محدود و 
قیمت آن به شدت افزایش یافته بود ، یکی از فروشندگان روغن 
به خبرنگار مهر گفته بود: چند روزی است که عرضه روغن کاهش 
یافتــه و مــا ناچــار شــده ایم قیمت هــا را بــاال ببریــم. این فروشــنده 

عنوان کرده بود که قیمت روغن را تا ٨٠ درصد گران کرده اند.
فروشــنده دیگــری بــه خبرنــگار مهــر گفتــه بود: شــرکت های 
تولیدکننده روغن از ایام قبل از عید عرضه روغن به فروشــگاه ها 
را محدود کرده بودند. وی اضافه کرده بود: این شرکت ها به دنبال 
افزایــش قیمــت روغن هســتند و بــه همین دلیل کاال بــه مغازه ها 

عرضه نمی کنند.
فروشــنده دیگــری در گفتگو با خبرنگار مهــر عنوان کرده بود 
کــه اکثــر شــرکت های تولیدکننــده روغــن عرضــه این محصــول به 
مغازه هــا را محــدود کرده انــد و فقــط دو شــرکت در حــال حاضر به 
مغازه ها روغن می دهند که یکی از این شرکت ها نیز در کنار روغن 
مغــازه دار را مجبــور بــه خرید محصوالت دیگــر از جمله تن ماهی 

نیز می کند.
بــه نظــر می رســد این شــیوه بیشــتر از هر کســی به مصرف 
کننــدگان آســیب مــی زنــد و آنهــا را تحــت فشــار قرار مــی دهد به 
طــوری کــه مصرف کننده ناچار می شــود حتی در زمانی که قیمت 
کاال رسما افزایش نیافته اما عرضه آن محدود شده است، کاال را 
بــه چنــد برابــر قیمت منطقــی آن تهیه کند و عــده ای زیادی نیز از 
فضای بوجود آمده سواستفاده می کنند. بنابراین دولت و بخش 
خصوصــی بایــد در فضایــی منطقی تر اقــدام به تعیین قیمت ها و 
تصمیــم گیــری در این زمینه کنند تــا مصرف کنندگان بیش از این 

زیان نکند و در فشار قرار نگیرد.

نمودارمیانگینباالتریننرخقانونیمالیاتبراشخاصحقوقیمناطقمختلفجهان
دردهههایگذشته

شیوهعجیبگرانیکاالهادرکشور
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"آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه ) نوبت دوم( "
 شرکت تامین آتیه کارکنان مرکزی )سهامی خاص(

به شماره ثبت 574320 و شناسه ملی 14009865934
بدیــن وســیله از کلیــه ســهامداران دعــوت به عمــل می آیــد در جلســه مجمــع عمومــی عــادی ســاالنه 
)نوبــت دوم( شــرکت کــه در تاریــخ 1401/04/29 در ســاعت  15 بــه نشــانی: پاســداران – بعــد از 
نگارســتان هشــتم – پارکینــگ باشــگاه بانــک مرکــزی برگــزار می گــردد، خــود و یــا نماینــده و یــا وکیــل 
رســمی در جلســه مذکور حضور به هم رســانند. دســتور جلســه : 1- اســتماع گزارش عملکرد ســال مالی 
1400 و 1399 2- تصویــب صــورت هــای مالــی ســال 1400 و 1399 3- انتخــاب بــازرس قانونــی بــرای 
ســال مالــی 1401 4- انتخــاب روزنامــه کثیــر االنتشــار 5- انتخــاب اعضــای هیــات مدیــره 6- ســایر مــوارد
هیات مدیره شرکت تامین آتیه کارکنان مرکزی )سهامی خاص(          
آگهـی تغییـرات شـرکت نـوآوران صنعـت انـرژی پـاک سـهامی خـاص بـه شـماره ثبـت 
431923 و شناسـه ملـی 10320832864 بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی 
فـوق العـاده مـورخ 1401/03/21 تصمیمـات ذیـل اتخاذ شـد: شـعبه شـرکت به آدرس 
اسـتان تهـران - منطقـه 19، شهرسـتان شـمیرانات، بخـش مرکـزی، شـهر تجریـش، 
تجریـش، خیابـان شـهید امیـر ابراهیـم دربنـدی، بـن بسـت ملکوتـی، پـاک 5، طبقـه 
واحـدی  آقـای حمیدرضـا  و  تاسـیس  بـه کدپسـتی: 1963943715  واحـد غربـی   ،2

کازران بـه شـماره ملـی 0079433383 بـه سـمت مدیرشـعبه انتخـاب گردیـد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1347478(

ثبـت  شـماره  بـه  خـاص  سـهامی  آوا  فـن  گسـتر  تضمیـن  شـرکت  تغییـرات  آگهـی 
مدیـره  هیئـت  صورتجلسـه  اسـتناد  بـه   10102535615 ملـی  شناسـه  و   212131
بـه آدرس اسـتان  اتخـاذ شـد:  محـل شـرکت  مـورخ 1401/02/04 تصمیمـات ذیـل 
تهـران - منطقـه 15، شهرسـتان تهـران، بخـش مرکـزی، شـهر تهران، آرژانتین-سـاعی، 
خیابان الوند، خیابان بیسـت و نهم، پالک 3، طبقه 4، واحد شـمالی به کد پسـتی: 

. یافـت  تغییـر   1516644718
  سـازمان ثبـت اسـناد و امـاک کشـور اداره ثبـت شـرکت هـا و موسسـات غیرتجـاری تهـران 

)1347480(

آگهـی تغییـرات شـرکت داده سـامانه فـن آوا سـهامی خـاص بـه شـماره ثبـت 211995 و 
شناسـه ملـی 10102534268 بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه مـورخ 
1400/12/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:  روزنامه کثیراالنتشار عصر اقتصاد جهت نشر آگهی 
های شـرکت تعیین گردید.  موسسـه حسابرسـی کوشـامنش به شناسـه ملی 10100434110 
بـه سـمت بـازرس اصلـی و موسسـه حسابرسـی پیشـداد اندیشـه مهـرگان بـه شناسـه ملـی 
14005639851 به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال مالی انتخاب گردیدند ترازنامه 

و حسـاب سـود و زیـان سـال مالـی منتهـی بـه 1400/09/30 مـورد تصویـب قـرار گرفـت .
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1347482(

سـهامی  شـرکت  بصیـر  عمـران  توسـعه  گـروه  شـرکت  تغییـرات  آگهـی 
بـه   14004156603 ملـی  شناسـه  و   456123 ثبـت  شـماره  بـه  خـاص 
اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه مـورخ 1400/10/27  
تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد:  روزنامـه کثیراالنتشـار عصـر اقتصـاد جهـت 
تعییـن گردیـد.  موسسـه حسابرسـی هـادی  آگهـی هـای شـرکت  نشـر 
حسـاب تهران به شناسـه ملی 10100556857 به سـمت بازرس اصلی 
بـه مـدت 1 سـال مالـی و موسسـه حسابرسـی و خدمـات مدیریـت آرمـان 
 10103013428 ملـی  شناسـه  بـه  رسـمی  حسـابداران  رسـیدگی  نویـن 
بـه سـمت بـازرس علـی البـدل بـه مـدت 1 سـال مالـی انتخـاب گردیدنـد 
ترازنامه و حسـاب سـود و زیان سـال مالی منتهی به 1400/06/31 مورد 

تصویـب قـرار گرفـت .
سـازمان ثبت اسـناد و امالک کشـور اداره ثبت شـرکت ها و موسسـات 

غیرتجاری تهران )1347498(

آگهی تغییرات شـرکت گروه صنایع غذایی و بسـته بندی بصیر سـهامی 
بـه  خـاص بـه شـماره ثبـت 538975 و شناسـه ملـی 14008214390 
اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه مـورخ  1400/10/28 
تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد:  روزنامـه کثیراالنتشـار عصـر اقتصـاد جهـت 
نشـر آگهی های شـرکت تعیین گردید.  حسابرسـی هادی حسـاب تهران 
بـه شناسـه ملـی 10100556857 بـه سـمت بـازرس اصلـی و حسابرسـی 
و خدمات مدیریت آرمان نوین رسـیدگی حسـابداران رسـمی به شناسـه 
1 سـال  بـه مـدت  البـدل  بـازرس علـی  بـه سـمت  ملـی 10103013428 
انتخـاب گردیدنـد. ترازنامـه و حسـاب سـود و زیـان سـال مالـی منتهـی بـه 

1400/06/31 مـورد تصویـب قـرار گرفـت .

سـازمان ثبت اسـناد و امالک کشـور اداره ثبت شـرکت ها و موسسـات 
غیرتجاری تهران )1347499(

آگهـی تغییـرات شـرکت گـروه توسـعه کشـاورزی بصیـر شـرکت سـهامی 
بـه   14005055162 ملـی  و شناسـه   475002 ثبـت  شـماره  بـه  خـاص 
اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه مـورخ 1400/10/26 
تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : ترازنامـه و حسـاب سـود و زیـان سـال مالـی 
منتهی به 1400/06/31 مورد تصویب قرار گرفت . مؤسسـه حسابرسـی 
هـادی حسـاب تهـران شناسـه ملـی 10100556857 بـه عنـوان بـازرس 
اصلـی و مؤسسـه حسابرسـی و خدمـات مدیریـت آرمـان نویـن رسـیدگی 
شناسـه ملـی 10103013428 بـه عنـوان بـازرس علی البـدل بـه مـدت یک 
سـال مالـی انتخـاب گردیدنـد . روزنامـه عصـر اقتصـاد بـه عنـوان روزنامـه 

کثیراالنتشـار جهـت درج آگهی هـای رسـمی شـرکت انتخـاب گردیـد .

  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری تهران )1347500(

آگهـی تغییـرات شـرکت توسـعه فنـاوری ویـرا گسـتر کومـش شـرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 551325 و شناسه ملی 14008827018 
بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1401/02/04 تصمیمـات 

ذیـل اتخـاذ شـد : کلیـه سـرمایه تعهـدی شـرکت پرداخـت گردیـد .
و  هـا  شـرکت  ثبـت  اداره  کشـور  امـاک  و  اسـناد  ثبـت  سـازمان 

)1347504( تهـران  غیرتجـاری  موسسـات 

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ورنا یگانه چاوش درتاریخ 1401/04/12 به شماره 
ثبـت 598306 بـه شناسـه ملـی 14011307206 ثبـت و امضـا ذیـل دفاترتکمیـل گردیـده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.  موضوع فعالیت : تولید 
و بسـته بنـدی و توزیـع و فـروش انـواع مـواد غذائـی مجـاز بـا نـام تجـاری ویـچ گیلوئـی و 
دیگران با استفاده از ظرفیت خالی ، پس دریافت مجوز از مراجع ذیصالح ، مشاوره و 
مربیگری و ارزیابی ، ارائه خدمات مختلف برای توسـعه و رشـد شـرکتها و مشـارکت در 
تاسـیس و راه اندازی شـرکت های داخلی و خارجی در طرح های کسـب و کار خالقانه 
در حـوزه هـای فعالیـت شـرکت ، خریـد و فـروش و واردات و صـادرات کلیـه کاالهـای 
مجـاز بازرگانـی، شـرکت در مناقصـات و مزایـدات ، عقـد قـرارداد بـا اشـخاص حقیقـی و 
حقوقی، افتتاح حساب بانکی و اخذ وام و تسهیالت بانکی ، اعطای نمایندگی و ایجاد 
شعب ، اخذ شعب و نمایندگی از شرکت ها و موسسات داخلی و خارجی ، شرکت در 
نمایشگاههای داخلی و خارجی و بین المللی تخصصی و غیر تخصصی خرید و فروش 
ماشـین آالت ، تجیـزات و مـواد اولیـه صنایـع مـواد غذایـی ، صـادرات و واردات انواع مواد 
غذایـی. درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط مـدت فعالیـت : از 
تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود مرکـز اصلـی : اسـتان تهـران ، شهرسـتان تهـران ، بخـش 
مرکـزی ، شـهر تهـران، محلـه شـهرآرا ، خیابـان نیایـش ، خیابـان شـهرآرا ، پـالک 76.2 
، طبقـه همکـف کدپسـتی1443863515  سـرمایه شـخصیت حقوقـی عبـارت اسـت از 
مبلـغ 4,000,000,000 ریـال نقـدی 6,000,000,000  ریـال غیـر نقـدی شـامل تجهیـزات 
موجـود در دو شـعبه بـه مبلـغ 6 میلیـارد ریـال میـزان سـهم الشـرکه هـر یـک از شـرکا 
آقـای حسـین رحیمـی بـه شـماره ملـی 0520829328 دارنـده 5000000000 ریـال سـهم 
الشـرکه آقای علیرضا صفری به شـماره ملی 5890051571 دارنده 5000000000 ریال 
سـهم الشـرکه اعضا هیئت مدیره آقای حسـین رحیمی به شـماره ملی 0520829328 
بـه سـمت مدیرعامـل بـه مـدت نامحـدود و بـه سـمت نایب رئیس هیئـت مدیره به مدت 
نامحـدود آقـای علیرضـا صفـری بـه شـماره ملـی 5890051571 بـه سـمت رئیـس هیئـت 
مدیـره بـه مـدت نامحـدود دارنـدگان حـق امضـا : کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـد آور 
شـرکت از قبیـل چـک ، سـفته ، بـروات ، قراردادهـا، عقـود اسـالمی مشـترکا بـا امضـای 
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر و همچنین کلیه نامه ها 
و اوراق عادی و اداری باامضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت و در غیاب وی با امضای 
رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسـنامه روزنامـه کثیـر االنتشـار عصـر اقتصـاد جهـت درج آگهـی هـای شـرکت تعییـن 
گردید . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری تهران )1347508(

آگهـی تغییـرات شـرکت گـروه توسـعه بازرگانـی بصیـر شـرکت سـهامی 
بـه  بـه شـماره ثبـت 456296 و شناسـه ملـی 14004162429   خـاص 
اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه مـورخ 1400/10/27 
تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد:  موسسـه حسابرسـی هـادی حسـاب تهـران 
بـه شناسـه ملـی 10100556857 بـه شـماره ملـی 2297293054 بـه 
سـمت بـازرس اصلـی و موسسـه حسابرسـی و خدمـات مدیریـت آرمـان 
نویـن رسـیدگی حسـابداران رسـمی بـه شناسـه ملـی 10103013428 بـه 
سـمت بـازرس علـی البـدل بـه مـدت 1 سـال انتخـاب گردیدنـد. -  ترازنامه 
و حسـاب سـود و زیان سـال مالی منتهی به 1400/06/31 مورد تصویب 
قرار گرفت. -  روزنامه کثیراالنتشـار عصر اقتصاد جهت نشـر آگهی های 

شـرکت تعییـن گردیـد .

  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری تهران )1347512(

تاسـیس شـرکت بـا مسـئولیت محـدود داده پـردازی آراک توسـعه نویـن درتاریـخ 
1401/04/14 بـه شـماره ثبـت 598398 بـه شناسـه ملـی 14011313488 ثبـت و 
امضـا ذیـل دفاترتکمیـل گردیـده کـه خاصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـاع عمـوم 
آگهـی میگـردد. موضـوع فعالیـت : پیـاده سـازی خدمات هـوش مصنوعی به منظور 
هوشـمند سـازی فرآیندهای شـرکت ها و سـازمان ها اسـتقرار سـامانه ها و پلتفرم 
هـای هـوش تجـاری بـرای سـازمان هـا و شـرکت هـا بـا هـدف سـهولت در تصمیـم 
مدیـران  بـرای  کار  و  آینـده کسـب  بـه  نسـبت  دیـد  افـق  ایجـاد  و  ارزیابـی  گیـری، 
برگـزاری رویدادهـا، نمایشـگاه هـا و کنفرانـس هـا تولیـد و ارائـه رایانـه ، تولیـد و 
ارائه دسـتگاه های جانبی، تولید و پشـتیبانی نرم افزارهای سـفارش مشـتری، ارائه 
و پشـتیبانی بسـته های نرم افـزاری و خدمـات شـبکه های اطاع رسـانی مشـاوره و 
نظـارت بـر اجـرای طرح هـای انفورماتیکـی، شـبکه داده هـا )ارائـه اجـرا و پشـتیبانی( 
تجـارت  بـه  مربـوط  ای موضوعـات  غیـر شـبکه  و  غیـر هرمـی  یابـی  بـازار  فعالیـت 
از مراجـع ذیربـط مـدت  اخـذ مجوزهـای الزم  از  لـزوم پـس  الکترونیـک درصـورت 
فعالیـت : از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود مرکـز اصلـی : اسـتان تهـران - منطقـه 
11، شهرسـتان تهـران، بخـش مرکـزی، شـهر تهـران، مختاری، کوچـه اباذری، خیابان 
سـرمایه    1196965365 کدپسـتی    ،2 طبقـه   ،75 پـاک  رجعتـی،  شـهیدمهدی 
نقـدی میـزان سـهم  ریـال  از مبلـغ 10,000,000  شـخصیت حقوقـی عبـارت اسـت 
الشـرکه هـر یـک از شـرکا آقـای محمدرضـا جالـی بـه شـماره ملـی 2110236728 
ملـی  شـماره  بـه  احمـدی  حسـین  آقـای  الشـرکه  سـهم  ریـال   5000000 دارنـده 
آقـای  اعضـا هیئـت مدیـره  الشـرکه  ریـال سـهم  دارنـده 5000000   2110566450
محمدرضـا جالـی بـه شـماره ملـی 2110236728 بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره 
بـه مـدت نامحـدود آقـای حسـین احمـدی بـه شـماره ملـی 2110566450 بـه سـمت 
مدیرعامـل بـه مـدت نامحـدود و بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت 
نامحـدود دارنـدگان حـق امضـا : کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـد آور شـرکت از 
قبیـل چـک ، سـفته ، بـروات ، قراردادهـا، عقـود اسـامی و همچنیـن کلیـه نامـه 
هـای عـادی و اداری بـا امضـاء رئیـس هیئـت مدیـره و مدیرعامـل همـراه بـا مهـر 
شـرکت معتبـر مـی باشـد.  اختیـارات مدیـر عامـل : طبـق اساسـنامه روزنامـه کثیـر 
االنتشـار عصـر اقتصـاد جهـت درج آگهـی هـای شـرکت تعییـن گردیـد. ثبت موضوع 

فعالیـت مذکـور بـه منزلـه اخـذ و صـدور پروانـه فعالیـت نمـی باشـد .
 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری تهران )1347526(

آگهـی تغییـرات صنـدوق سـرمایه گـذاری اختصاصـی بازارگردانـی کوشـا الگوریتـم بـه 
شـماره ثبـت 37901 و شناسـه ملـی 14005620538 بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع 
صنـدوق مـورخ 1401/02/10 ومجـوز شـماره 105090/122مـورخ 1401/03/07 سـازمان 
بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شـد : تبصره ماده )12( اساسـنامه به شـرح 
ذیل تغییر یافت :  در صدور واحدهای سرمایه گذاری، قیمت صدور واحدهای سرمایه 

گـذاری در روز ارائـه درخواسـت بـه عـاوه کارمـزد صـدور، مـاک عمـل خواهـد بـود .
سـازمان ثبـت اسـناد و امـاک کشـور اداره ثبـت شـرکت هـا و موسسـات غیرتجـاری تهـران 

)1347540(

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره 1050 تاریـخ 1401/02/08 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک بهشـهر 
تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم سمانه محمدپور خلیلی فرزند محمدحسین 
نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی بـه مسـاحت 228،48 مترمربـع 
قسمتی از پالک 1692 فرعی 49 اصلی به شماره کالسه 1400/534 واقع در اراضی خلیل 
شـهر بخش 17 ثبت بهشـهر محرز گردیده اسـت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله روز آگهی میشـود در صورتیکه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند میتواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت 
انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول  1401/04/04   تاریخ انتشار نوبت دوم  1401/04/18
شناسه آگهی : 1338۲۶۵

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر
محمد مهدی قلیان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت توسعه سامانه های رایانه ای سماتوس

به شماره ثبت: 30424 و شناسه ملی:10380456603
احترامـا بدینوسـیله بـه اطـاع کلیـه سـهامداران مـی رسـاند جلسـه مجمـع عمومـی 
عادی سالیانه شرکت راس ساعت 16 روز پنجشنبه مورخ 1401/04/30 در محل 
دفتر قانونی شـرکت توسـعه سـامانه های رایانه ای سـماتوس به آدرس: مشـهد، 
محلـه ارشـاد، خیابـان خیـام جنوبـی 31 ]پیـام 1[ ، بلـوار خیـام جنوبـی ، پـاک 0 ، 

طبقـه هشـتم برگـزار خواهد شـد.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیات مدیره
2- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت

3- بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به سال 1400
4- سایر مواردی که در صاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

هیات مدیره شرکت توسعه سامانه های رایانه ای سماتوس

آگهی مفقودی
 131SE درخصوص مفقود شـدن اسـناد فروش ومالکیت خودروی سـواری سـایپا تیپ
بـه رنـگ  سـفید روغنـی مـدل 1396 شـماره موتـور M13/5936778 شـماره شاسـی   
NAS411100H3376466 شماره پالک ایران 69-415م55 بنام بی بی رابعه کرتوماج 
لـذا سـند کمپانـی وبـرگ سـبز)فاکتورفروش کارخانـه وسـند  کدملـی 4979228771 
مالکیـت( ووکالـت تعویـض پـالک خـودروی فـوق مفقـود شـده واز درجـه اعتبارسـاقط 

می باشـد.
379-استان گلستان-گرگان

آگهی مفقودی
درخصـوص مفقـود شـدن دفترچـه ثبـت سـاعت رانندگی پایه دوم بشـماره 
سـارانی  رامیـن  رانندگـی  بـه  کـه  صـدور 94/9/18  سـریال387816تاریخ 
فرزندنصرالدین بشـماره ملی2162778671متولد1364صادره از قائمشـهر 
مینـی بـوس مسـافر بـری مـورد اسـتفاده قرارمی گیـرد لـذا دفترچـه ثبـت 
سـاعت مشـخصات فـوق مفقـود شـده وازدرجـه اعتبـار سـاقط می باشـد.

استان گلستان-گرگان

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه پلی به سوی فردا )سهامی خاص( 
به شماره ثبت 481904 و شناسه ملی 14005364393

بدینوســیله از کلیــه صاحبــان محتــرم ســهام شــرکت دعــوت بعمــل می آیــد در جلســه مجمــع عمومــی 
عــادی ســالیانه شــرکت در ســاعت 10 صبــح مــورخ 04/29/ 1401 در محــل تهــران، خیابــان مطهــری، نبــش 
ســهروری، پــاک 94، طبقــه منفــی یــک )کافــه ســینرژی( ، کدپســتی 1578775515 حضــور بهم رســانند. 
دســتور جلســه : - اســتماع گــزارش هیــات مدیــره و بــازرس قانونــی شــرکت بــرای ســال مالــی منتهــی بــه 
1400/12/29 - بررســی و تصویــب صورتهــای مالــی بــرای ســال مالــی منتهــی بــه 1400/12/29 - انتخــاب 
بــازرس قانونــی اصلــی و علــی البــدل بــرای ســال مالی منتهی بــه 1401/12/29 و تعیین حق الزحمه مربوطه 

- انتخــاب روزنامــه کثیراالنتشــار - ســایر مــواردی کــه در صالحیــت مجمــع عمومــی مــی باشــد.
 هیات مدیره شرکت گروه پلی به سوی فردا 

آدرس ســایت روزنــــامــه 

عصــــــر اقتصــــــــاد
w  w  w  .  a  s  r  e - e  g  h  t  e  s  a  d . c  o  m

cd
n.s

ah
eb

ne
ws

.ir 
س :

عک

وزیر صمت: بانک ها موظف 
به پرداخت تسهیالت مورد 

نیاز واحدهای تولیدی هستند
وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از رویکردهای 
خوانــد  تولیــد  از  حمایــت  را  ســیزدهم  دولــت  جــدی 
و گفــت: در ایــن راســتا بانــک هــا موظــف بــه پرداخــت 

تسهیالت الزم به واحدهای تولیدی هستند.
 بــه گــزارش ایرنــا، محمــد فاطمی امین کــه به عنوان 
یکی از وزرا کابینه در کنار رییس جمهور به ســنندج ســفر 
کرده اســت روز جمعه در حاشــیه بازدید از کارخانه کاشی 
کسری سنندج با اعالم اینکه برای تامین اعتبار واحدهای 
تولیــدی کردســتان یــک هزار میلیــارد تومان مصوب شــده 
است، اظهار داشت: تالش می شود از این محل تسهیالت 
مورد نیاز واحدهای تولیدی تامین شود. وی اضافه کرد: با 
توجه به اینکه واحد تولیدی کاشی کسری سنندج تاکنون 
از تسهیالت بانکی استفاده نکرده بانک ها موظف هستند 

که اعتبار مورد نیاز آن را تامین کنند.

توسعه کارخانه کاشی کسری نیازمند 
پرداخت تسهیالت است

مدیرعامل شــرکت صنایع کاشــی کسرای سنندج نیز 
در این بازدید گفت: طرح توســعه کاشــی کســری نیازمند 
یک هزار و ۵۰۰  میلیارد ریال تسهیالت  است و در صورت 

تامین آن برای ١٥٢ نفر دیگر اشتغال ایجاد می شود.
محمد روشنفکر با بیان اینکه در حال حاضر ٢٠٠ نفر 
به صورت مستقیم در این کارخانه مشغول به کار هستند، 
افــزود: مهم تریــن مشــکل ایــن واحــد در فــاز توســعه عدم 
تامین تسهیالت مورد نیاز است که در کار گروه تسهیل و 
رفع موانع استان هم مصوب شده اما تاکنون از سوی بانک 

پرداخت نشده است. 

بازدید از کارخانه الستیک بارز کردستان
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین امروز جمعه 

از کارخانه الستیک بارز کردستان بازدید کرد.
او در حاشیه این بازدید اظهار داشت: یکی از اولویت 
های کاری این وزارتخانه حمایت از کارخانه ها و واحدهای 

تولیدی فعال است.
فاطمــی امیــن  اضافه کــرد: در حــوزه صنعت، معدن 
و تجــارت مشــکالت و مســائل زیــادی هم چــون عدم ثبات 
قوانیــن و مقــررات، تــورم باال و وابســتگی قیمت ها به نرخ 
ارز وجــود دارد  کــه ثبــات نــرخ ارز موجــب کنتــرل گرانــی و 
تورم خواهد شد. استان کردستان امروز جمعه میزبان سفر 
اســتانی آیــت هللا ســید ابراهیــم رییســی، رییــس جمهور و 

هیات همراه است. 

بی اعتمادی به بازار سرمایه در 
پی تصمیمات شبانه

در ســال های اخیر فعاالن بازارســرمایه هر روز با 
بخشنامه ها و دستورات شبانه که نتیجه ای جز دست 
درازی بــه ســود شــرکت ها نــدارد، روبــرو هســتند کــه 

باعث کاهش اعتماد به بازار شده است. 
معــاون ســرمایه گذاری گروه مالی ســپهر صادرات 
در گفت و گو با پایگاه خبری بازارســرمایه )ســنا( گفت: 
رونــد بازارســرمایه در کشــور از دو نــوع مولفــه داخلی و 
خارجــی اثــر می گیــرد کــه مهم تریــن مولفــه خارجی نرخ 

جهانی کامودیتی ها است.
حســام ســرفرازیان افــزود: حــدوداً هفتــاد درصــد 
شــرکت های موجــود در بــازار مــا بــه صورت مســتقیم یا 
غیرمستقیم)شــرکت هــای ســرمایه گــذاری( مــواد اولیه 
یــا اصطالحــاً کامودیتی محــور هســتند؛  بنابراین قیمت 
کامودیتی نظیر فلزات و مواد پتروشیمی و پاالیشگاهی 
اثــر بســیار مهمی بر شــکل گیری روند صعــودی و نزولی 

بازار دارند.
سرفرازیان با بیان اینکه افزایش یا کاهش قیمت 
کامودیتی هــا بــه عوامــل گوناگونــی همچــون نرخ رشــد 
اقتصادی و سیاست های پولی و مالی اقتصادهای بزرگ 
دنیــا وابســته اســت، در ادامــه به مهم تریــن مولفه های 
داخلــی موثــر بــر رونــد بــازار نیــز پرداخت و گفــت: نرخ 
بهــره؛ در تمامی بازارهای مالی حساســیت به نرخ بهره 
بســیار باالســت؛ از آنجا که با تعیین نرخ بهره در واقع 

دولت ها میزان سود بدون ریسک را تعیین می کنند.
وی ادامــه داد: افزایــش نــرخ بهــره باعــث ایجــاد 
ایجــاد  نــرخ بهــره باعــث  دوره هــای رکــودی و کاهــش 
دوره هــای رونــق در اقتصــاد خواهــد شــد رونــق و رکــود 
اقتصاد هم رابطه مستقیمی با ایجاد روندهای صعودی 

یا نزولی در بازارسرمایه دارد.
معــاون ســرمایه گذاری گروه مالی ســپهر صادرات 
عنــوان کــرد: تورم به معنی رشــد عمومــی قیمت کاالها 
و خدمــات اســت. شــرکت های موجود هــم تولید کننده 
یــا ارائــه دهنــده کاال و خدمات هســتند؛ در نتیجه تورم 
باعث رشد درآمد و در نهایت رشد سودآوری شرکت ها 
خواهد شــد که این باعث رشــد قیمتی در بازارســرمایه 
می شــود؛ از طرفــی افزایــش تــورم باعــث رشــد قیمــت 
دارایی شــرکت ها می شــود که این موضوع نیز در ایجاد 

روندها اثرگذار است.

اخبـــــــــــــــــار

پایــان  )در  ســال ۱۴۰۱  اول  مــاه  دو  طــی  پولــی  پایــه  رشــد 
اردیبهشت ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال قبل( معادل ۶.۵ درصد بود 
که نسبت به رقم آن در دوره مشابه سال قبل )۷.۴ درصد( حدود 

۰.۹ واحد درصد کاهش نشان می دهد.
به گزارش مهر، رشد پایه پولی طی دو ماه اول سال ۱۴۰۱ )در 
پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال قبل( معادل ۶.۵ درصد 
بــود کــه نســبت به رقم آن در دوره مشــابه ســال قبــل )۷.۴ درصد( 

حدود ۰.۹ واحد درصد کاهش نشان می دهد.
خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی به عنوان یکی از منابع 
پایــه پولــی طــی دو مــاه اول ســال ۱۴۰۱ )در پایــان اردیبهشــت ۱۴۰۱ 
نســبت بــه پایــان ســال قبــل( معــادل ۵.۴ درصد کاهــش یافت؛ در 
حالــی کــه این متغیر در دوره مشــابه ســال قبــل ۱.۵ درصد افزایش 
نشــان مــی دهــد. ایــن موضوع ناشــی از عرضــه درآمدهــای ارزی به 
متقاضیان و عدم رسوب آن در ترازنامه بانک مرکزی طی دو ماه اول 
ســال جاری اســت که با هدف تامین مناســب تقاضای واقعی ارز و 

برقراری ثبات در بازار ارز صورت گرفته است.
در ایــن راســتا، مطالبــات بانــک مرکــزی از بانکها یکــی دیگر از 
منابع پایه پولی است که کاهشی معادل ۶.۱ درصد طی دو ماه اول 
ســال ۱۴۰۱ )در پایان اردیبهشــت ۱۴۰۱ نســبت به پایان ســال قبل( 
نشان میدهد. این میزان کاهش بیش از میزان کاهش این متغیر 
در دوره مشــابه ســال قبل )۱.۲ درصد کاهش( اســت. این موضوع 
عمدتاً ناشی از تقویت مدیریت و ساماندهی اضافه برداشت بانکها 

و اعتبارات اعطایی به آنها توسط بانک مرکزی طی دوره مزبور است.
خالص ســایر اقالم بانک مرکزی یکی دیگر از منابع پایه پولی 
است که کاهشی معادل ۵۵.۶ درصد طی دو ماه اول سال ۱۴۰۱ )در 
پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال قبل( نشان میدهد که 
نسبت به میزان کاهش این متغیر در دوره مشابه سال قبل )۱۲.۱ 
درصد کاهش( گویای کاهشــی شــدیدتر اســت. این موضوع عمدتاً 
ناشــی از کاهــش حجــم عملیــات بــازار بــاز در قالب توافــق بازخرید 
)تزریــق نقدینگــی به بانکها( توســط بانک مرکزی طــی دوره مزبور و 
فروش اوراق مالی دولت توســط بانک مرکزی )به میزانی حدود ۷۰ 
هــزار میلیــارد ریال در اردیبهشــت ۱۴۰۱( اســت؛ بــه طوری که حجم 
عملیات مزبور از ۹۴۵ هزار میلیارد ریال در آخرین حراج سال قبل 
در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ به ۸۳۸.۵ هزار میلیارد ریال در آخرین حراج 

در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ کاهش یافت.
برایــن اســاس خالص مطالبــات بانک مرکــزی از بخش دولتی 
)شــامل دولت و شــرکتها و موسســات دولتی( تنها بخشــی از منابع 
پایه پولی اســت که با رشــدی معادل ۱۰۵.۹ درصد طی دو ماه اول 
سال ۱۴۰۱ اثری فزاینده در رشد پایه پولی داشت. هر چند، رشد این 
متغیر در دوره مشابه سال قبل معادل ۱۸۳.۸ درصد بوده که بیش 

از رقم متناظر آن در سال جاری )۱۰۵.۹ درصد( است.
آنچــه در ایــن میــان حایــز اهمیــت باالیــی اســت بــه اصــالح و 
بهبــود رابطــه بانــک مرکزی و دولــت در زمینه نحوه اســتفاده دولت 
از ســپردههای خــود نــزد بانــک مرکــزی و تنخــواه گــردان خزانه برای 

هزینهکردهــای مختلــف خــود طــی ماههــای اخیــر بــر میگــردد. در 
همیــن ارتبــاط، بدهــی دولت به بانک مرکــزی در پایان ســال ۱۳۹۹ 
معــادل ۱۱۵۲.۲ هــزار میلیــارد ریــال بوده که این رقم بــا ۳۱.۱ درصد 
افزایــش طــی دو مــاه اول ســال ۱۴۰۰ )معــادل ۳۵۸.۸ هزار میلیارد 
ریال افزایش( به ۱۵۱۱ هزار میلیارد ریال در پایان اردیبهشت ۱۴۰۰ 

رسیده است.
در حالــی کــه بدهــی دولت بــه بانک مرکزی تنها بــا ۱۶.۳ هزار 
میلیــارد ریــال افزایــش طــی دو ماه اول ســال جاری از رقــم ۱۳۲۲.۴ 
هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۰ به ۱۳۳۸.۷ هزار میلیارد ریال 
در پایان اردیبهشــت ۱۴۰۱ رســید که حکایت از عدم اتکای دولت به 
استفاده از تنخواه گردان خزانه در این دوره نسبت به دوره مشابه 
سال قبل دارد. در مقابل، اتکای دولت بیشتر بر استفاده )برداشت( 
از وجوه سپردههای خود نزد بانک مرکزی در دوره فعلی نسبت به 

دوره مشابه سال قبل قرار گرفت.

 جزئیات جدید از علت کاهش 
رشد پایه پولی طی دو ماه اول امسال

 جزئیات جدید از علت کاهش 
رشد پایه پولی طی دو ماه اول امسال



اذان صبح 

طلوع آفتاب

اذان ظهر

اذان مغرب

اوقات شرعی

04:12

05:56

13:10

20:44

روزنامه اقتصادی چهار زبانه )فارسی _عربی _ انگلیسی و ترکی (
عضو انجمن صنفی مدیران روزنامههای غیردولتی

دارای رتبه B روزنامههای کل کشور
صاحب امتیاز: موسسه رسانهای عصرسرآمدان اقتصادی

بنیانگذار: سیف اله یزدانی
مدیر مسئول: علی پاکزاد

سردبیر: محمود پوررضائی فشخامی

نشانی: خیابان ولیعصر، خیابان دمشق پالک 11 واحد2
شماره های تحریریه : 88948104-8

شمارههای سازمان آگهیها: 88945293-7
فکس: 88906447، شماره تلگرام: 09037396929

مرام نامه اخالق حرفهای:
h t t p : / / w w w . a s r e - e g h t e s a d . c o m / c o n t e n t 1

لیتوگرافی و چاپ: چاپخانه موسسه جام جم برتر برنا

توزیع تهران: شرکت نشر گستر امروز 
سازمان امور شهرستان :  88945293-7

فکس: 88906447
شماره تلگرام: 09037396929

w w w . a s r e - e g h t e s a d . c o m

E - m a i l : i n f o @ a s r e - e g h t e s a d . c o m

عدالت و رفــــــاه اجتمـــــاعی . شنبه 18 تیــــــر 1401 . 9 جوالی 2022 . 9 ذی الحجه 1443 .
. سال هجدهم . شماره 4945 .

به اطـاع می ر سـاند به اسـتناد مصوبـۀ مجمـع عمومـی فوق العـاده 11/03/ 
مـورخ 1400/09/17 سـازمان   004/803171-191 و  مجـوز شـمارۀ   1400
بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایۀ شرکت از مبلغ 3.080 میلیارد 
ریـال به مبلـغ 4.580میلیـارد ریـال، افزایـش یابـد. در مهلـت تعیین شـده 
جهـت اسـتفاده از حق تقـدم خریـد سـهام، تعـداد 1.491.029.770 سـهم 
از سـهام جدیـد توسـط سـهامداران شـرکت پذیره نویسـی گردیـده اسـت. 
بـه انقضـای مهلـت اسـتفاده از حق تقـدم مذکـور و به منظـور  بـا عنایـت 
تحقق افزایش سـرمایه، تعداد 8.970.230 سـهم 1.000 ریالی اسـتفاده 
نشـدۀ سـهامداران بـرای پذیره نویسـی عمومـی بـا عنایـت بـه مجـوز شـمارۀ 
شـرکت ها  ثبـت  ادارۀ   1401/04/13 مـورخ   140130409036000270

به شـرح زیـر عرضـه می گـردد:
1( موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه : 

الـف(  تاسـیس هـر قسـم کارخانـه یـا موسسـه بـرای سـاخت و فـروش 
هرگونـه محصـوالت داروئـی ، مکمـل هـا ، دارو هـا و مکمـل های طبیعی و 
سـنتی ، ملزومـات دارویـی, غذائـی , مـواد شـیمیایی آرایشـی  و بهداشـتی 
, وارد کـردن محصـوالت سـاخته شـده دارویـی، مکمـل ، دارو هـا و مکمـل 
هـای طبیعـی و سـنتی ، غذائـی، مـواد شـیمیایی و آرایشـی و بهداشـتی ، 
ملزومـات دارویـی و تجهیـزات پزشـکی و توزیـع آن ، وارد کـردن ماشـین 
آالت مربـوط بـه تولیـد و اصـاح و یـا تغییـر صنعتـی مـواد , همچنیـن وارد 
کردن مواد اولیه خام و یا نیم سـاخته و لوازم بسـته بندی مورد اسـتفاده 
معامـات  و  تحقیقاتـی  عملیـات  انجـام   و  الذکـر  فـوق  محصـوالت  در 

بازرگانـی در حـدود موضـوع شـرکت و مشـارکت در شـرکتهای دیگـر .
ب( موضوع فرعی :

خریـد و فـروش سـهام شـرکت هـا پـس از اخـد مجـوز از مراجـع قانونـی 
مربوطـه ) ثبـت موضـوع فعالیـت فـوق بمنزلـه اخذوصـدور پروانـه فعالیـت 

نمـی باشـد.(
2( مرکز اصلی و نشـانی شـعب شـرکت و کدپسـتی: مرکز اصلی شـرکت 
: قزوین- شـهرک صنعتی البرز –انتهای خیابان حکمت هشـتم کد پسـتی 
3431957691 و آدرس دفتر مرکزی : تهران –خیابان افریقا-نرسیده به 
چهـار راه جهـان کـودک –خیابـان نـاوک ,شـماره سـه طبقـه 5 –کـد پسـتی: 

1518646177 - شـرکت فاقد شـعب می باشـد.
3( سرمایۀ فعلی شرکت: 3.080.000.000.000 ریال

4( موضوع افزایش سرمایه: اجرای طرح توسعه ای
5( محل افزایش سرمایه: مطالبات حال شده و آورده نقدی 

6( مبلغ افزایش سرمایه: 1.500.000.000.000 ریال،
7( مبلغ سرمایه پس از افزایش: 4.580.000.000.000 ریال،

8( مدت شرکت: نامحدود
9( نوع سهام: عادی با نام و شرکت فاقد سهام ممتاز است.

10( ارزش اسمی هر سهم: 1.000 ریال،
11( مبلغ مشارکت  شده توسط سهامداران شرکت: 1.491.029.770.000 

ریال،
12( تعداد سهام قابل عرضه به عموم : 8.970.230 سهم،

13( مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: 

شمارۀ ثبت اشخاص حقیقی یا حقوقی
اشخاص حقوقی

شناسۀ ملی 
شماره نام پدرنمایندهاشخاص حقوقی

 سمتکد ملیشناسنامه
 به طور کامل 

رئیس هیأت مدیره-غیر موظف1091582131686محمد علیمهدی سلیمان جاهی2567310100711350گروه داروئی سبحان

مدیر عامل وعضو هیأت مدیره-موظف885989987171القاصالیاس کهزادی948910100394490شرکت ایران دارو

نائب رئیس هیأت مدیره-غیر موظف641311281067873محمدرضا دبستانی434510861220664شرکت کی بی سی

عضو هیأت مدیره –غیر موظف954072209694هوشنگبهرام دارایی1116810100443908شرکت سرمایه گذاری البرز

عضو هیأت مدیره -موظف83360074246781حسینمیثم مفتاحی19843310102402553شرکت سبحان دارو

* "شرکت فاقد عضو علی البدل هیئت مدیره می باشد."
14( شـرایط حضـور و حـق رأی صاحبـان سـهام در مجامـع عمومـی: در کلیـه 
ً, یـا وکیـل یـا قائـم مقـام  مجامـع عمومـی , صاحبـان سـهام میتوانـد شـخصا
قانونـی اشـخاص حقیقـی , و نماینـده یـا نماینـدگان شـخص حقـوق , صـرف 
نظر از تعداد سـهام خود به شـرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضوربه 
هـم رسـانند.هر سـهامدار, بـرای هریـک سـهم فقـط یـک رای خواهـد داشـت.
15( مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم 
دارایی بعد از تصفیه:  تقسـیم سـود طبق ماده 90 اصاحیه قانون تجارت 
بین صاحبان سهم  فقط پس از تصویب  مجمع عمومی عادی جایز خواهد 
بـود و در صـورت وجـود منافـع, تقسـیم حداقـل 10 درصـد سـود سـاالنه بیـن 
سـهام داران الزامـی اسـت. طبـق مـواد  140 و 238 اصاحیـه قانـون تجـارت 
هیـات مدیـره مکلـف اسـت هرسـاله یـک بیسـتم از سـود خالـص شـرکت را 
بـه عنـوان اندوختـه قانونـی ، موضـوع نمایـد همین کـه اندوخته به یک دهم 
سـرمایه رسـید موضـوع کـردن آن اختیـاری اسـت ودر صورتـی کـه سـرمایه 
شـرکت افزایـش یابـد کسـر یـک بیسـتم مذکـور ادامـه خواهـد یافـت تا وقتی 
کـه اندوختـه قانونـی بـه یـک دهـم سـرمایه بالـغ گـردد و بـه پیشـنهاد هیـات 
مدیـره و تصویـب مجمـع عمومـی عـادی ، ممکـن اسـت قسـمتی از سـود 
خالص برای تشـکیل سـایر اندوخته ها کنار گذاشـته شـود. تقسـیم دارایی 
پـس از تصفیـه  متابعـت از قوانیـن و مقـررات مربوطـه بـه عمل خواهد آمد.
16( تعـداد و امتیـازات سـهام ممتـاز شـرکت: شـرکت فاقـد سـهام ممتـاز 

اسـت.
17( مبلـغ و تعـداد اوراق مشـارکت قابـل تبدیـل بـه سـهم: شـرکت فاقـد 

اوراق مشـارکت  قابـل تبدیـل بـه سـهام اسـت.
18( مبلغ بازپرداخت  نشدۀ اوراق مشارکت: "شرکت فاقد هر گونه مبلغ 

بازپرداخت  نشدۀ اوراق مشارکت است" 
19( مبلـغ دیـون شـرکت و همچنیـن مبلـغ دیـون اشـخاص ثالـث کـه توسـط 
شـرکت تضمیـن شده اسـت: مطابـق بـا صورت هـای مالـی حسابرسـی شـدۀ 
1400/12/29مجمـوع بدهی هـای جـاری و غیـر جـاری شـرکت بـه ترتیـب برابـر 
بـا مبلـغ 11.301.412 میلیـون ریـال ومبلـغ  83.445 میلیـون ریـال می باشـد. 
همچنین بر اساس یادداشت 1-37- همراه صورت های مالی حسابرسی شده 
مزبـور بدهی هـای احتمالـی به همـراه مبلـغ تضمین هـای اعطایـی در خصـوص 

بدهی هـای اشـخاص ثالـث برابـر بـا 27.992.481 میلیـون ریـال می باشـد.

20( مدت پذیره نویسـی: پذیره نویسـی از اول وقت اداری روز شـنبه مورخ 
1401/04/18 آغـاز و تـا پایـان وقـت اداری روز یکشـنبه مـورخ 1401/05/16 

به مـدت 30 روز  ادامـه خواهـد داشـت. 
مهلـت  انقضـای  از  قبـل  تعیین شـده  سـرمایۀ  سـقف  چنانچـه  تذکـر: 
پذیره نویسـی تکمیـل و وجـوه مربوطـه تأمیـن گـردد، عملیـات پذیره نویسـی 

خواهدشـد. متوقـف 
21( حداقـل و حداکثـر سـهامی کـه هنـگام پذیره نویسـی بایـد تعهـد شـود: 

حداقـل 1سـهم و حداکثـر 8.970.230 سـهم 
22( مشخصات متعهد پذیره نویسی و میزان تعهدات آن: 

موضوع فعالیت میزان تعهدات شخصیت 
حقوقی نام متعهد

سرمایه گذاری در سهام، 
کنترل شرکت، موسسه در 
زمینه فرآورده های دارویی

خرید کلیه حق تقدم های 
 استفاده نشده ظرف مدت

5 روز پایانی
گروه دارویی سهامی عام

سبحان

و  اطاعیه هـا  کـه  کثیراالنتشـاری  روزنامـۀ  کثیراالنتشـار:  روزنامـۀ   )23
می باشـد.  اطاعـات  روزنامـۀ  می شـود  منتشـر  آن  در  ناشـر  آگهی هـای 
بـر   ( تجـارت  و  اقتصـاد  روزنامه هـای عصـر  در  اعامیـۀ مذکـور  همچنیـن 
اسـاس مفـاد مـادۀ 177 الیحـۀ اصاحـی قسـمتی از قانـون تجـارت( نیـز 

می گـردد.  منتشـر 
البـرز  شـرکت  ثبـت  بـه  توجـه  بـا  پذیره نویسـی:  چگونگـی   )24
دارو)سـهامی عام( نـزد سـازمان بـورس و اوراق بهـادار، پذیره نویسـی سـهام 
ایـن شـرکت تمامـاً از طریـق شـبکه کارگـزاری انجـام خواهد شـد. متقاضیان 
پذیره نویسـی  می تواننـد در مهلـت تعیین شـده بـرای پذیره نویسـی نسـبت 
بـه ارائـه تقاضـای سـفارش خریـد اقـدام نماینـد. ضمنـاً خریـداران حق تقـدم 
فوق، می بایسـت عاوه بر مبلغ پرداختی بابت حق تقدم، مبلغ اسـمی هر 

سـهم را نیـز بـه کارگـزار مربوطـه بپردازنـد. 
25(  مشـخصات حسـاب بانکی ناشـر: مبالغ ارزش اسـمی حق تقدم های 
دریافتـی توسـط کارگـزار ناظـر در پایـان هـر روز معاماتـی، پـس از تسـویۀ 
وجـوه در اتـاق پایاپـای شـرکت سـپرده گذاری مرکـزی اوراق بهـادار و تسـویۀ 

وجـوه، بـه حسـاب زیـر واریـز می گـردد:
حسـاب شـمارۀ 79583258 به نـام شـرکت البـرز دارو سـهامی عـام، نـزد 

بانـک رفـاه کارگـران شـعبۀ شـهر صنعتـی البـرز کـد 254
26( کلیـۀ اطالعـات و مـدارک مربـوط بـه شـرکت شـامل: اساسـنامه، طـرح 
اعامیۀ پذیره نویسی و آخرین صورت های مالی به ادارۀ ثبت شرکت ها و 
مؤسسـات غیرتجاری قزوین تسـلیم شده اسـت. همچنین گزارش توجیهی 
هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی و بیانیۀ 
www. ثبـت سـهام در دسـت انتشـار در سـایت اینترنتـی شـرکت بـه آدرس
آدرس بـه  بهـادار  اوراق  ناشـران  رسـمی  سـایت  و   alborzdarouco.com 

www.Codal.ir در دسترس عاقه مندان می باشد.
27( مشخصات سهامداران: 

درصد مالکیت تعداد سهام نوع شخصیت 
حقوقی نام سهامدار

67/58 2,081,419,433 سهامی عام گروه دارویی سبحان

32/42 998,580,567 -  سایر سهامداران 
زیر 10 درصد

100 3,080,000,000 جمع

28( نحـوۀ عمـل در صـورت عـدم تکمیـل پذیره نویسـی سـهام شـرکت: 
شـرکت گروه دارویی سـبحان )سـهامی  عام ( متعهد گردیده تا نسـبت به 
خریـد کل حـق تقـدم هـای اسـتفاده نشـده ) سـهام پذیـره نویسـی نشـده( 

حداکثـر ظـرف 5 روز پایانـی مهلـت پذیـره نویسـی عمومـی اقـدام نمایـد.

نکات مهم:
• مسـئولیت صحـت و قابلیـت اتـکای اطاعـات اعامیـۀ پذیره نویسـی بـر 

عهـدۀ ناشـر اسـت.
مشـاوران  و  یابـان  ارزش  حسـابرس،  سـرمایه،  تأمیـن  شـرکت  ناشـر،   •
حقوقـی ناشـر، مسـئول جبـران خسـارت وارده بـه سـرمایه گذارانی هسـتند 
کـه در اثـر قصـور، تقصیـر، تخلـف و یـا به دلیـل ارائـه اطاعـات ناقـص و 
خـاف واقـع در عرضـۀ اولیـه کـه ناشـی از فعـل یـا تـرک فعـل آن هـا باشـد، 

گردیده انـد. متضـرر 
ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور    •
حصـول اطمینـان از رعایـت مقـررات قانونـی و مصوبـات سـازمان بـورس و 
اوراق بهـادار و شـفافیت اطاعاتـی بـوده و به منزلـۀ تأییـد مزایـا، تضمیـن 
سـودآوری و یـا توصیـه و سفارشـی در مـورد شـرکت ها یـا طرح هـای مرتبـط 

بهـادار توسـط سـازمان نمی باشـد. اوراق  بـا 
• پذیره نویسـان می تواننـد در صـورت مشـاهده هـر گونـه تخلـف از مـوارد 
یاد شـده در این اعامیه مراتب را کتباً به سـازمان بورس و اوراق بهادار به 

آدرس زیـر ارسـال نماینـد.
تهـران – ابتـدای خیابـان ماصـدرا – شـمارۀ 13 سـازمان بـورس و اوراق 

بهـادار – ادارۀ نظـارت بـر انتشـار و ثبـت اوراق بهـادار سـرمایه ای 

اعالمیۀ پذیره نویسی سهام 
شرکت البرز دارو)سهامی عام(

ثبت شده به شمارۀ 49 و شناسۀ ملی 10861412626

هیئت مدیرۀ شرکت البر زدارو )سهامی عام(

شرایط :
1-  تضمین شرکت در مناقصه معادل  2,500,000,000ريال  )دو میلیارد و پانصد 
میلیون ریال(، ضمانت معتبر و بدون قید و شرط و به نفع خریدار و  دارای اعتبار 

حداقل دو ماهه به نام شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان می باشد.
ارزی  بایست ضمانتنامه  شرکت های خارجی جهت شرکت در مناقصه می   

معادل مبلغ باال را ارائه کنند.
پیشنهادات  از  رد هر یک  یا  قبول  شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در   -2

مختار می باشد.
3- ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.
4- جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 09171905701 تماس حاصل نمایید. 

)پاسخگویی در ساعات اداری (
5- هزینه چاپ آگهی ها، بر عهده برنده مناقصه می باشد.

 واحد خرید مواد اولیه و انرژی شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

شرکت های متقاضی می توانند شرایط و مشخصات اقالم موضوع مناقصه را از طریق مراجعه به آدرس اینترنتی www.sjsco.ir دریافت نمایند.

 

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به خرید 492 عدد آجر فیوز کست 94 درصد آلومینا ) 2 آیتم ( از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید؛ 
لذا از تمامی تولیدکنندگان و تامین کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب، سوابق و تجارب مورد قبول می باشند، دعوت بعمل می آید از تاریخ  چاپ این آگهی 

تا تاریخ اعالم شده در اسناد مناقصه، پاکات پیشنهاد خود را از طریق صندوق پستی 78185445  به کمیسیون معامالت شرکت مجتمع جهان فوالد تحویل نمایند.

" تامین و تحویل تعداد 492 عدد آجر فیوز کست 94 درصد آلومینا )2 آیتم( مربوط به کارخانه نورد بردسیر" 
" EN  -  01  -  04 - 09 "

شناسه : 1347848

آدرس  به  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  در  مناقصه  فراخوان  شماره 
2001090407000097  https:// www.setadiran.ir

نام سازمان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز- مرکز آموزشی 
درمانی کمالی

موضوع : واگذاری امور ایاب و ذهاب )خودرو سواری( مرکز بهداشت غرب کرج
از سامانه  گزار  مناقصه  توسط  مناقصه  اسناد  خرید  مهلت  اسناد:  توزیع  تاریخ 
تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس  https://www.setadiran.ir  از ساعت 9:00 

مورخ 1401/04/20 الی  ساعت 19:00 مورخ 1401/04/23
به  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  به  مناقصه  اسناد  ارسال  مهلت  آخرین 
آدرس: https://-www.setadiran.ir  تا ساعت 14:00 مورخ 1401/05/08  می باشد.  
زمان و محل بازگشایی پیشنهادهای رسیده: راس ساعت8:00 مورخ 1401/05/10در 

محل ستاد دانشگاه علوم پزشکی البرز 
میزان سپرده تضمین شرکت در مناقصه2.327.000.000 ریال به صورت فیش 
 )IR 930130100000000218126438 واریزی به حساب جاری 218126438 )شبا
نزد بانک رفاه شعبه بهار کرج کد 972 یا ارایه ضمانت نامه بانکی بنام دانشگاه علوم 

پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی البرز 
) مدت اعتبار ضمانت نامه در زمان بازگشایی پاکات نبایدکمتر از 3 ماه باشد(

پرداخت هزینه چاپ آگهی ها به عهده برنده مناقصه می باشد.
کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد.

نشانی سازمان : بلوار طالقانی شمالی – باالتر از میدان طالقانی – شهرک اداری 
– ساختمان مرکزی

شماره تماس:   026-34197656 

آگهی مناقصه عمومی یک  مرحله ای
به استناد ماده 63 آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه های علوم پزشکی

بزرگ ببینیم
راضیه حسینی

حاجــی بابایی: »بودجه ۱۴۰۱ 
ســر  یــک  کــه  نوشــتیم  طــوری  را 
سوزن به مردم تورم وارد نشود.«

قبل از این کــه عکس العملی 
بــه این خبر داشــته باشــید، توجه 
ایــن  در  ســوزن  ســر  کــه  کنیــد 
مختلفــی  ابعــاد  می توانــد  جملــه 
داشــته باشــد. ســوزن ما با سوزن 

مسئوالن خیلی متفاوت است. قرار نیست سوزن 
مسئول به کوچکی و نازکی سوزن مردم باشد. 

اجازه بدهید با ذکر یک مثال بیشتر توضیح 
بدهیم:

 مثــاً تصــور همه مــا از جراحی چیــز دیگری 
بــود. فکــر می کردیــم جراحــی یعنــی عملــی بــرای 
بهبــود حال بیمار. ولی مســئوالن به مــا یاد دادند 
جراحــی یعنــی عملــی بــرای بهبود حال هر کســی 
جز بیمار. عمل هم قرار نیست چند ساعته تمام 

شود، می تواند قد یک عمر طول بکشد. 
حاال هم ســر ســوزن یعنی هر جایی جز آن 
قسمت نازک سوزن، و هر اندازه ای جز آن چیزی 
کــه در نظــر شماســت. اگــر ســال بعــد احســاس 
کردیــد تورم، انــدازه یک دمبل ده کیلویی در حال 
وارد شــدن اســت، اصــاً فکــر نکنیــد آقــای حاجی 

بابایی دروغ گفته. حتماً سر سوزن بزرگتر از این 
حرف ها بوده. پس با خیال راحت به زندگی ادامه 
دهید و خوش حال باشید که هنوز 
تــورم قــد یک ســر ســوزن به شــما 

وارد نشده.
در واقع احتماالً امســال هم 
ما به تورم ســر سوزنی نرسیدیم. 
اصاً از اول هم مشــکل تصورات 
اشتباه ما بوده. ادبیات مسئوالن 
را متوجه نشده بودیم و به همین 

خاطر توقع زیادی داشتیم. 
پــس الزم اســت قبــل از این کــه بــه جــان 
مســئوالن بیچاره غر بزنیم که چرا وعده های تان 

محقق نشــد، ابتدا با دبیات  شــان آشنا شویم.
گفت:»اجــازه  مســئول  یــک  وقتــی  مثــاً   
نمی دهیــم ذره ای معیشــت مــردم دچــار مشــکل 

شود.«
بــه انــدازه و حجم ذره دقت کنیــد. تصورتان 

را نادیده بگیرید و به ذره های بزرگ فکر کنید. 
یــا مثــاً وقتی گفــت: »اجــازه نمی دهیم کاال 
قــد یــک دانــه گندم گران شــود.« شــما بــه مزرعه 

گندم فکر کنید.
باید ذهن مان را از شر معانی کوچک خاص 
کنیم. مثل مســئوالن بزرگ ببینیم. بزرگ حساب 

کنیم و بزرگ شویم.  

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

دبیــر ســتاد ویژه توســعه فناوری نانــو با تاکید 
براینکــه، نخبه کســی اســت که بتوانــد با خالقیت و 
نــوآوری بــاری از دوش جامعــه برداشــته و نــه خــود 
بــاری بــر دوش آن باشــد، شــاخص های فعلی نظام 
نخبگانی کشور در شناسایی نخبگان و استعدادهای 

برتر را نیازمند اصالح و به روز رسانی دانست.
بــه گــزارش خبرنگار گــروه علم و آمــوزش ایرنا، 
بر اســاس ماده دو مصوبه پانصد و هشــتاد و نهمین 
جلســه چهاردهــم شــهریورماه ۱۳۸۵ شــورای عالــی 
انقــاب فرهنگــی و همچنیــن بــا اســتناد بــه مــاده 
۴ اساســنامه بنیــاد ملــی نخبــگان  بــه فــردی نخبه و 
برجســته و کارآمــد اطــاق می شــود که اثرگــذاری وی 
در تولیــد و گســترش علم و هنــر و فناوری و فرهنگ 
ســازی و مدیریت کشــور محســوس باشــد و هوش، 
خاقیــت، کارآفرینــی و نبــوغ فکــری وی در راســتای 
تولیــد و گســترش دانــش و نوآوری منجر به ســرعت 
بخشــیدن به رشــد و توســعه علمی و اعتای جامعه 

انسانی کشور شود.
همچنین در ذیل این ماده »استعداد برتر« به 
فردی اطاق می شود که به صورت بالقوه نخبه بوده، 

اما  هنوز زمینه های الزم برای شناسایی کامل یا بروز 
اســتعدادهای ویژه او فراهم نشــده است. افرادی که 
دارای ویژگی هایــی از جملــه برگزیــدگان المپیادهــای 
علمــی معتبــر داخلــی و جهانــی، برگزیــدگان از میان 
آزمــون هــای سراســری و همچنین دانــش آموختگان 
رشــته های دانشــگاهی کارشناســی و باالتــر و حــوزه 
هــای علمیــه بــا معرفــی وزارت علــوم و بهداشــت و 
همچنیــن حوزه های علمیه، مخترعان و مکتشــفان، 
برترین هــای مســابقات علوم قرآنی، شــخصیت های 
فرهنگــی  و  اجتماعــی  اقتصــادی،  علمــی،  برجســته 
کشور، آفرینندگان آثار بدیع و ارزنده ادبی و هنری، 
مدرســان و محققان علوم حوزوی باشــند، اســتعداد 
برتر یا نخبه شــناخته می شــوند که البته هر کدام از 

این شاخص ها دارای زیرشاخص هایی است.
شــاخص هایــی کــه بــه گفتــه دبیــر ســتاد ویــژه 
توســعه فنــاوری نانــو نیازمنــد بــه روز رســانی اســت؛ 
بــرای دریافــت  ایــن افــراد  بــرای بســیاری از  چراکــه 
امتیازات مختلف از جمله استخدام دولتی، معافیت 
از خدمت و دریافت تسهیات مختلف از دولت توقع 

ایجاد کرده است.

ســعید ســرکار در گفــت و گــو بــا خبرنــگار گروه 
علــم و آمــوزش ایرنــا ایرنــا بــا بیــان اینکــه، شــاخص 
هایی همچون امتیازات علمی و آموزشــی نمی تواند 
بــه تنهایــی تعیین کننده نخبگی یک فرد باشــد اظهار 
داشــت: نخبــه در واقــع کســی اســت کــه بتوانــد بــا 
خاقیــت و نــوآوری باری را بــه صورت عملی از دوش 
جامعــه برداشــته و نــه خــود بــاری بــر دوش جامعــه 
باشــد.  وی افــزود: نخبــگان مــی توانند بــا خاقیت و 
اســتعدادهای درخشــان خود در حوزه تخصصی خود 
بســیاری از محصــوالت خارجــی ارزبر را بومی ســازی 
کنند، به طوری که این اتفاق در حوزه نانو و زیســت 
فناوری کشور در بومی سازی برخی از داروها و مکمل 
ها رخ  داده است و در حقیقت نخبه واقعی فعاالن 
و محققانی هستند که در این عرصه ها مشغول به 

تاش و خدمات رسانی به کشور هستند.
دبیــر ســتاد ویــژه توســعه فنــاوری نانو بــا تاکید 
براینکــه، قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه شناســایی و 
ســنجش نخبگانــی درکشــور در حال حاضر مناســب 
نیســت، افزود: متاســفانه با این کار تنها یک بخش 
از جوانان دارای استعدادهای برتر در کشور را متوقع 

بــار آورده ایــم کــه گاهــا دیــده مــی شــود کــه ســقف 
مملکت را برای خود کوتاه می بینند و تصور می کنند 

که هیچ راهی جز مهاجرت ندارند.

نخبگان واقعی هیچگاه راضی به 
استخدام در دولت نمی شوند

دبیر ســتاد ویژه توســعه فنــاوری نانو همچنین 
و  بکارگیــری  آیــا  اینکــه،  بــه  پاســخ  در  و  ادامــه  در 
اشــتغال نخبــگان در دســتگاه هــای اجرایــی کشــور 
روش مناســبی بــرای حمایــت از ایــن جامعه اســت یا 
خیر گفت: هرچند حضور نخبگان در بدنه حاکمیتی 
کشــور بخصوص در تصمیم گیری های کان و حوزه 
اجرا بســیار تاثیرگذار خواهد بود، اما نخبگان واقعی 
هیــچ گاه راضــی به انجام کارهــای اداری روزمره نمی 
شوند؛ چرا که به تدریج از تخصص و توانمندی های 

خود دور خواهند شد.
 وی بــا تاکیــد براینکه، نخبه کســی اســت که با 
تکیه بر اســتعداد، قابلیت و توانمندی ها و خاقیت 
خود بتواند کاری و فعالیتی در راستای منافع جامعه 
انجــام دهــد و بــاری از دوش جامعــه بــردارد، گفــت: 
بــه طــور حتم بخش های مختلف دولت باید شــرایط 
و بســتر الزم را بــرای ورود هرچــه بیشــتر نخبگان به 
زیســت بــوم نــوآوری و فنــاوری کشــور و اســتفاده از 
خاقیــت و توانمنــدی هــای آنها برای تولیــد فناوری و 
کارآفرینی در بخش های مختلف از جمله صنعت و 

کشاورزی کشور فراهم کند.

 شاخص های شناسایی نخبگان نیازمند اصالح
 و به روز رسانی است


