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قدرتنمایی در جنگ اقتصادی با کمترین اتکا به نفت؛

روحانی تاکید کرد:

سرایت ویروس کرونا بیشتر شده است

نظارتجدیبرقیمتها

ارزهای صادراتی که به ملک خارجی تبدیل شدند ،به کشور برمیگردند

تحویل فهرست صادرکنندگان
مالک مسکن خارجی به قوه قضاییه

وزیر راه و شهرسازی گفت :صادرکنندگانی
که ارز صادراتی را تبدیل به ملک خارجی کردند
باید ارز هزینه شده برای خرید آن ملک را به
کشور برگردانند.
محمد اسالمی درباره خروج ارز و سرمایه
از کشور در قالب خرید مسکن در کشورهای
خارجی اظهار داشت :تمام افرادی که نسبت به
خرید ملک در هر کشور خارجی اقدام کردهاند
باید منشا ارز معرفی و مشخص کنند.
وی تاکید کرد :اگر فردی بابت صادرات
کاالیی ملک خریده و درآمد حاصل از صادرات کاال را به مسکن در کشور خارجی تبدیل کرده
باشد باید این ارزی که صرف خرید ملک کرده است را برگرداند و این یک الزام است.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه صادرات جزو منابع ملی کشور محسوب میشود ،ادامه
داد :صادرکننده از مزیت سوخت و انرژی ارزان ،مواد اولیه و نیروی کار ارزان برای صادرات
کاال استفاده کرده است و نمیتواند ارزی که با استفاده از این مزیتها به دست آورده به کشور
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خبرهای خوش و مهم
ربیعی درباره افزایش
حقوق بازنشستگان و بورس
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خبر
زمان قطعی آغاز سال تحصیلی
 ۱۵شهریور ماه است

وزیر آموزش و پرورش گفت :قطعاً
شروع سال تحصیلی  ۱۵شهریور ماه است،
اما اینکه در  ۱۵شهریور آغاز سال تحصیلی
را چگونه برگزار کنیم ،بستگی به شرایط
دارد.
محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش
و پرورش در پاسخ به این سوال که آیا ۱۵
شهریور زمان قطعی آغاز سال تحصیلی
 ۱۴۰۰-۹۹است ،گفت :قطعاً شروع
سال تحصیلی  ۱۵شهریور ماه است اما
اینکه در  ۱۵شهریور آغاز سال تحصیلی
را چگونه برگزار کنیم ،بستگی به شرایط
دارد .در شرایطی قرار داریم که نه وزارت
بهداشت و نه هیچکس در هیچ جای دنیا
نمیتواند آن را پیش بینی کند .وی افزود:
ما سه سناریو را طراحی کردهایم و با هر
وضعیتی که پیش بیاید این سناریوها را
از  ۱۵شهریور پیاده میکنیم .یکی از این
سناریوها این است که شرایط سفید باشد
که تقریباً غیرمحتمل ترین شرایطی است
که قابل پیش بینی است که در این صورت
سال تحصیلی با حضور دانش آموزان در
مدارس آغاز میشود .حاجی میرزایی
گفت :سناریوی دوم که محتملتر است
این است که با شرایط زرد روبرو شویم
که در این صورت میتوانیم حضور دانش
آموزان در مدارس را داشته باشیم اما با
رعایت پروتکلهای دقیق بهداشتی و تعداد
کنترل شده دانش آموزان در کالسهای
درس و رعایت کامل فاصله فیزیکی .از
همین رو تعطیلی  ۵شنبه را لغو کردیم تا
بتوانیم مدارس را در این شرایط به صورت
زوج و فرد میان تعداد دانش آموزان کالس
تقسیم کنیم .دانش آموزانی که روزهای
زوج در مدارس حضور دارند در روزهای
فرد میتوانند به صورت غیر حضوری به
تکالیفشان برسند و یا از آموزشهای غیر
حضوری بهره بگیرند .وی گفت :نکته دیگر
که میخواهم به آن اشاره کنم این است که
ما متعهد هستیم آموزش را به همه دانش
آموزان ارائه دهیم چه به فضای مجازی
دسترسی داشته باشند و چه نداشته
باشند .ما نمیخواهیم هیچ خانوادهای را به
زحمت بیندازیم که در این شرایط بحران
اقتصادی گوشی هوشمندی تهیه کند.
بنابراین جایی که بتوانیم آموزش حضوری
بدهیم این کار را میکنیم .از راهبران
آموزشی ،بستر تلویزیون و رادیو ،بستههای
آموزشی و… استفاده میکنیم .به تک
تک مدیران گفتهایم هر مدیر باید برنامه
پوشش همه دانش آموزانش را با توجه
به شرایط دانش آموز به طور مشخص تا
 ۱۵شهریور مشخص کند و به ما بگوید
که به طور مثال از  ۵۰۰دانش آموزی که
در مدرسه دارد ،برای کدام تعداد چگونه
میخواهد آموزش آنها را پیگیری کند.

معاون وزیر بهداشت جهش ژنتیکی کرونا را تایید کرد؛
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مهمانیهای خانوادگی
و دستهجمعی بیشترین
علت ابتالهای اخیر

هر فرد قبال تا  4نفر را
آلوده میکرد  10نفر
را آلوده میکند.

محدودیتهای کرونایی یک هفتهای تهران از زبان استاندار

تعطیلی یک هفته ای
برخی مشاغل در تهران

ت و
استاندار تهران ،محدودی 
ممنوعیتهای کرونایی یک هفتهای در تهران
را تشریح کرد.
انوشیروان محسنی بندپی درباره
ت و ممنوعیتهای کرونایی یک
محدودی 
هفتهای در تهران اظهار کرد :در پی
بررسیهای کارشناسی و علمی که در ستاد
مدیریت مبارزه با ویروس کرونا در تهران
انجام گرفت و در نهایت در کمیته انتظامی،
اجتماعی و امنیتی ستاد ملی کرونا ،تعطیلی
یک هفتهای برخی از واحدها به تصویب
رسید که از آن جمله میتوان به دانشگاهها ،مدارس ،مدارس شبانهروزی ،حوزههای علمیه،
آموزشگاههای فنی و حرفهای ،زبانسراها و سایر آموزشگاهها و کتابخانهها و همچنین سینما،
تئاتر و مراکز مشابه ،موزه و باغ موزهها ،تاالرهای پذیرایی ،آرایشگاههای زنانه و سالنهای
زیبایی ،مساجد و مصلیها اشاره کرد.
استاندار تهران خاطرنشان کرد :برهمین اساس این مراکز به مدت یک هفته از تاریخ
ابالغ باید فعالیتهای خود را متوقف کنند همچنین نظارت بر تصمیمات اتخاذ شده به طور
جدی پیگیری میشود تا روند رو به رشد بیماری کرونا که در تهران شاهد آن هستیم،
کنترل و مهار شود و روند کاهشی آن را در آینده شاهد باشیم.
محسنی بندپی تصریح کرد :همچنین برگزاری هرگونه مراسم اجتماعی ،فرهنگی،
مذهبی و همایشها ممنوع است.
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وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کرد؛

وضعیت رضایتبخش تحقق درآمدهای مالیاتی امسال

دژپسند وضعیت تحقق درآمدهای مالیاتی امسا 
ل
را رضایتبخش خواند و گفت :اگر مؤدیان نسبت به
پرداخت زودتر مالیات خود اقدام کنند ،به ازای هر ماه
از مشوق  ۱.۵درصدی برخوردار میشوند.
فرهاد دژپسند وضعیت تحقق درآمدهای مالیاتی
سالجاری را رضایتبخش خواند و اظهار داشت:
با وجود شیوع ویروس کرونا توانستهایم با تمرکز بر
حوزههای مغفول مانده در گذشته و حوزههایی که از
شیوع این ویروس در امان ماندهاند ،بخش قابل توجهی
از منابع پیشبینی شده مالیاتی را تحقق بخشیم.
او گفت :در این خصوص تالش داریم معافیتهای
مالیاتی ساماندهی و هوشمند شود و به حوزههایی
معافیت مالیاتی تعلق یابد که در راستای برنامههای
توسعه و اهداف کالن اقتصادی کشور یاری رسان
باشند .گر چه ،آثار این اقدام در درآمدهای سالهای
بعد منعکس خواهد شد.
وزیر اقتصاد در ادامه با بیان اینکه کشور در
سالجاری در حال تجربه بودجه غیرنفتی است ،تاکید
کرد :در تجربه بودجه غیرنفتی مهمترین اتکا منابع
درآمدی دولت ،درآمدهای مالیاتی است.
دژپسند با اشاره به تاثیرات شیوع بیماری کرونا
بر اقتصاد ایران و جهان و همچنین کاهش درآمدهای
مالیاتی کشور گفت :به عنوان وزیر امور اقتصادی و
دارایی معتقدم ،درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده
در قانون بودجه سالجاری حتی در شرایط عادی نیز
دارای بیش برآوردی بود.

وی افزود :این امر هماکنون که در اثر شیوع کرونا،
اقتصاد با آسیبهای جدی روبهرو شده است و برآورد
میشود که حدود  ۱۵درصد از تولید ناخالص داخلی
بهصورت مستقیم تحت تأثیر قرار گرفته باشد ،بیشتر
احساس میشود؛ بر این اساس احتمال عدم تحقق
بخشی از درآمدهای مالیاتی ،نسبت به آنچه قانون
پیشبینی کرده ،افزایش پیدا کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد :در سال
گذشته با وجود شیوع ویروس کرونا در بازه انتهایی
سال ،بدون ایجاد مشکل قابل توجه برای بخش واقعی

اقتصاد ،درآمدهای مالیاتی بیش از مصوب مالیات
تحقق یافت؛ یعنی چیزی حدود  ۱۰۲درصد مصوب که
در چهارده سال گذشته بیسابقه بوده است که این امر
در کنار تالش مجدانه همکاران سازمان امور مالیاتی،
نتیجه اعمال برخی از سیاستها و تعریف منابع جدید
مالیاتی بود.
دژپسند گفت :در سال گذشته با تدبیری که
خوشبختانه به تأیید مراجع ذیصالح نیز رسید ،بخشش
جرایم مالیاتی به شرط پرداخت اصل میزان مالیات
را برای تولیدکنندگان در دستور کار قرار دادیم و

توانستیم از این محل حدود  ۱۰هزار میلیارد تومان
درآمد مالیاتی را محقق سازیم.
وی افزود :در این خصوص در پی پیشنهاد وزارت
اقتصاد و موافقت شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا،
در سالجاری نیز از این ظرفیت ،هم برای تولیدکنندگان
و هم برای بخش خدمات استفاده خواهیم کرد؛ به این
معنا که بخشش جرایم مالیاتی به شرط پرداخت اصل
میزان مالیات هم برای تولیدکنندگان کاال و هم ارائه
دهندگان خدمات امسال اجرایی میشود.
دژپسند با اشاره به پیش بینی تدابیر و برنامههای
ویژه برای جبران کاهش درآمدهای کشور گفت :در
سالجاری نیز تالش کردیم با تعریف ساز وکارهای
جدید دیگری درصد تحقق درآمدهای مالیاتی را
افزایش دهیم ،بهعنوان یک نمونه دیگر در قانون اجازه
داده شده است تا مشوقهایی برای مؤدیانی که مالیات
خود را زودتر از موعدپرداخت کنند ،در نظر گرفته شود.
وی تصریح کرد :ما از ظرفیت این قانون استفاده
کردیم و هماکنون با مصوبه ،شورای هماهنگی
اقتصادی اگر مؤدیان مالیاتی نسبت به پرداخت زودتر
مالیات خود اقدام نمایند ،به ازای هر ماه از مشوق
یک و نیم درصدی برخوردار خواهند بود .این مقدار
باتوجه به آنکه از سود سپردهها بیشتر است ،میتواند
انگیزهای برای پرداخت زودتر مالیات ایجاد کند .از
این طریق مؤدیان ضمن پرداخت مالیاتی که باید در
آینده پرداخت میکردند ،از مشوق مربوطه نیز بهرهمند
میشوند.

در مجمع عمومی عادی شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان اعالم شد؛

افزایش  48درصدی تولید سنگ آهن در سال جهش تولید

مدیرعامل شرکت توسعه فراوری صنایع و معادن ماهان سیرجان اعالم
کرد :میزان تولید سنگ آهن در این شرکت طی سه ماه نخست سال جاری
به  600هزار تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  48درصد
افزایش داشت و شعار «جهش تولید» را محقق کرد.
به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری ،مهدی بهرامی در
جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن
ماهان سیرجان افزود :این شرکت در سال گذشته 2میلیون و  120هزار
تن سنگ آهن تولید کرد .همچنین میزان باطله برداری در سال  98حدود
 22میلیون تن بود.
وی ادامه داد :برنامه تولید سنگ آهن شرکت صنایع و معادن ماهان

سیرجان در سال  99دستیابی به تولید  3میلیون تن سنگ آهن است که
اکنون روند مناسبی را طی می کند.
جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه منتهی به  29اسفند  1398شرکت
توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان(سهامی خاص) به ریاست
صادق جاهد خطیبی مدیرعامل هلدینگ ماهان در سالن اجتماعات بانک
گردشگری برگزار شد .در این جلسه پس از ارائه گزارش هیات مدیره در
خصوص عملکرد دوره سال منتهی به  29اسفند  ، 98گزارش حسابرس و
بازرس قانونی ارائه شد و صورت های مالی این دوره به تصویب سهامداران
رسید .در پایان این جلسه ،روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه کثیراالنتشار
برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

ادای احترام خانواده بزرگ محک به جانباختگان کرونا
مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتال به
سرطان محک برای اقدامی جمعی در زمینه ادای
احترام به جانباختگان کرونا و تسلیت به خانوادههای
آنان فراخوانی اعالم کرده است .در این اقدام میتوان
به مدت یک هفته از طریق «پیام همدلی محک»
که یک امکان دیجیتال برای همراهی از راه دور با
دوستان و آشنایان است و به تأمین هزینه دارو و
درمان کودکان مبتال به سرطان کمک میکند ،پیام

تسلیت را به بازماندگان جانباختگان کرونا ارسال
کرد.
مؤسسه خیریه محک  29سال است که از
کودکان مبتال به سرطان سراسر کشور حمایت
میکند و با ارائه مشاورههای روانشناسی به
خانوادههایی که متأسفانه فرزند خود را در این مسیر
از دست میدهند تالش میکند تا در غم تنها نمانند.
از سوی دیگر این سازمان ،که با اعتقاد به موضوع

مسئولیت اجتماعی ،خود را در قبال جامعهای که
منابعاش را از آن دریافت میکند ،مسئول میداند.
این دیدگاه باعث شده است تا محک ضمن
راهاندازی روش جدید کمک به کودکان مبتال به
سرطان با نام «پیام همدلی محک» ،بر مبنای
مسئولیت اجتماعی خود از جامعه نیکوکاری ایران
دعوت کند از روز دوشنبه  23تیرماه به مدت یک
هفته ،ضمن مراجعه به سایت این مؤسسه خیریه،

برای بزرگداشت جانباختگان کرونا در یک اقدام
جمعی مشارکت کنند.
محک امیدوار است با استفاده از «پیام همدلی»
عالوه بر تأمین هزینه دارو و درمان بیش از  19هزار
کودک مبتال به سرطان در حال درمان ،زمینه بهبود
شرایط روحی و تسکین سوگوارانی که به دلیل حفظ
فاصلهگذاری اجتماعی امکان برگزاری مراسم و همدلی
عزیزانشان را ندارند ،فراهم کند.

خبر
دستکاری در اعداد و حروف
پالک  ۶ماه تا یکسال حبس دارد

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک
پلیس راهور ناجا گفت :با افرادی که در
اعداد و حروف پالک دستکاری میکنند
برخورد قضایی میگردد.
سرهنگ عین اله جهانی گفت :یکی
از پالکهای غیر مجاز ،پالکی است که
اشخاص در ارقام و مشخصات اولیه آن
تغییر ایجاد کنند و یا پالک وسیله نقلیه
دیگری به وسیله نقلیه دیگر الصاق
گردد و یا برای آن پالک تقلبی به کار
برده شود .که برابر قانون دستکاری
کردن(تغییر در ارقام  ،پوشاندن و )...
پالک خودرو جرم محسوب میگردد  .لذا
جرم تلقی نمودن این موضوع از سوی
قانون گذار اهمیت پالک وسیله نقلیه را
نشان میدهد.از سوی دیگر پالک ضمن
هویت بخشی به وسیله نقلیه به نوعی
شناسنامه وسیله نقلیه محسوب میگردد
و هرگونه ارایه خدمات  ،درج سوابق ،
دسترسی و تحت تعقیب قرار دادن
وسایل نقلیه و مالکین آنها به سهولت
و به سرعت انجام پذیر است.
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک
پلیس راهور ناجا گفت :فردی که اقدام به
تغییر ارقام پالک وسیله نقلیه می نماید
نه تنها مرتکب عمل مجرمانه گردیده
بلکه در صورت ارتکاب تخلفات رانندگی،
ممکن است جریمه برای خودرو فرد
دیگر ثبت میگردد !! .بنابر این تغییر در
ارقام خودرو نه تنها دارای تبعات قضایی
است بلکه تبعات اجتماعی را نیز به
دنبال دارد و فرد بی تقصیری باید تاوان
تخلفی را پس دهد که بی خبر و بیگناه
بوده است ..این تغییر در ارقام پالک از
سوی مجرمین و متخلفین  ،شامل تغییر
در اعداد ( تبدیل عدد  ۲به  ۱و  ۳؛
تبدیل عدد  ۷به  ۳ ، ۲ ، ۱و  ...؛ تبدیل
عدد  ۹به  ۸ ، ۱و )...و تغییر در حروف (
تبدیل ف به ب  ،تبدیل ق به ن  ،تبدیل
ل به ن و )...و یا پوشاندن پالک میشود.
وی افزود :پلیس با مشاهده یا رصد
این جرم  ،ضمن توقیف وسیله نقلیه ،
راننده برای سیر مراحل قانونی و صدور
قرار مجرمیت به مراجع قضایی معرفی
مینماید  .رانندگان وسایل نقلیه ایی
که پالک خودروی آنها دستکاری شده و
توسط دوربینهای نظارتی تشخیص داده
میشوند نیز  ،ضمن شناسایی و معرفی
به مراجع قضایی  ،به سزای عمل خود
رسیده و به حبس از  ۶ماه تا  ۱سال
محکوم میشوند .بر اساس ماده ۷۲۰
قانون مجازات اسالمی هر فردی که
پالک وسیله نقلیه خود را تغییر داده و
یا مخدوش کند مجرم به حساب میآید
و مجازات حبس از  ۶ماه تا یکسال را
خواهند داشت.

