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وزیر صنعت ،معدن و تجارت :

فصل جدیدی از فعالیت خودروسازان
در کشور آغاز میشود

وزیــر صنعــت ،معــدن و
تجــارت بــا اشــاره بــه تغییــر
مدیرعامــل گــروه ایــران
خــودرو در هفتــه جــاری،
گفــت :ایــن تغییــر و تحــوالت
بــا هــدف رضایتمنــدی مــردم
انجــام شــده اســت و امیــد
مــی رود فصــل جدیــد در فعالیــت خودروســازان در کشــور
آغــاز شــود.
«رضــا رحمانــی» در حاشــیه جلســه هیــات دولــت در جمــع
خبرنــگاران افــزود :در موضــوع تغییــر مدیرعامــل ایــران
خــودرو ،هیــات مدیــره ایــن گــروه تصمیــم گرفــت و دولــت
نیــز از ایــن تغییــر حمایــت کــرد .وی ابــراز امیــدواری کــرد
اصالحاتــی کــه مدنظــر وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت
اســت و همــواره در رســانه هــا آنهــا را مطــرح کــرده ایــم،
انجــام شــود.
وزیــر صنعــت در خصــوص آخریــن وضعیــت خودروهــای
وارداتــی نیــز گفــت :واردات خــودرو مطابــق مصوبــه دولــت،
همچنــان ممنــوع اســت .وی ادامــه داد :خودروهایــی کــه
پیــش از ممنوعیتهــا وارد گمــرکات شــده ،اگــر شــامل
برخــی محدودیــت هــا مثــل آمریکایــی بــودن ،حجــم موتــور
بــاالی  ۲۵۰۰ســی ســی و ســایر ممنوعیتهــای فنــی
نباشــند ،مطابــق مصوبــه هیــات دولــت در اواخــر پارســال
مــی تواننــد ترخیــص شــوند.
رحمانــی خاطرنشــانکرد :تاکنــون نزدیــک بــه ۱۳هــزار
دســتگاه از ایــن خودروهــا از گمــرکات ترخیــص شــده ،امــا
دیگــر خودروهــای باقیمانــده بــه دلیــل حکــم قضایــی یــا
بــاز بــودن پروندهشــان در محاکــم قضایــی و ســایر موانــع
قانونــی ،همچنــان در گمــرکات باقــی ماندهانــد.
وی بیانداشــت :در ماههــای گذشــته ،ارز مرجــع برخــی
کاالهــا از جملــه ،حبوبــات ،چــای خشــک و غیــره تغییــر
یافتــه بــود کــه موجــب افزایــش بــی رویــه قیمتهایشــان
شــده بــود.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت خاطرنشــانکرد :امــروز
پیشــنهادی در هیــات دولــت مبنــی بــر صفــر شــدن ســود
بازرگانــی ایــن کاالهــا مطــرح و بــه تصویــب رســید کــه
هــدف آن کاهــش قیمــت کاالهــای یــاد شــده اســت و
پیشبینــی مــی شــود در آینــده نزدیــک بــر قیمــت ایــن
اقــام تاثیرگــذار شــود.

سخنگوی صنعت برق:

میزان تلفات برق تا پایان دولت
به زیر  ۱۰درصد می رسد

ســخنگوی صنعــت بــرق گفــت :برنامهریــزی شــده اســت
میــزان تلفــات شــبکه بــرق کشــور تــا پایــان دولــت دوازدهــم
بــه زیــر  ۱۰درصــد برســد.
مصطفــی رجبــی مشــهدی در گفــت و گــو بــا ایرنــا افــزود:
میــزان تلفــات در شــبکه بــرق کشــور از ابتــدای دولــت
دوازدهــم حــدود ۴درصــد کاهــش یافتــه اســت .وی ادامــه داد:
تلفــات انــرژی مقــدار اســتانداردی اســت کــه ناشــی از عبــور
بــرق از ســیم هــا ایجــاد مــی شــود .ایــن امــر در همــه کشــورها
وجــود دارد .اقــدام هــای الزم بــرای کاهــش تلفــات از  ۶تــا ۷
ســال قبــل آغــاز شــده اســت یعنــی از زمانــی کــه میــزان آن
بســیار زیادتــر از حــد اســتاندارد بــود.
رجبــی مشــهدی خاطرنشــان ســاخت :تلفــات شــبکه بــرق
کشــور اکنــون حــدود  ۱۰.۵درصــد اســت و پیشــتر ۱۵.۵
درصــد بــود.
ســخنگوی صنعــت بــرق گفــت :کشــور اســپانیا کــه شــبکهای
شــبیه شــبکه بــرق مــا دارد تلفــات بــرق ۹درصــدی دارد و
برنامــه ریــزی شــده اســت تــا میــزان تلفــات در شــبکه بــرق
ایــن کشــور کاهــش یابــد .وی افــزود :کاهــش تلفــات از یــک
حــدی بــه عنــوان مثــال زیــر  ۹درصــد نیازمنــد ســرمایه
گــذاری هــای ســنگین و اســتفاده از ابررســانه هــا و تجهیــزات
جدیدتــر اســت کــه اکنــون بــه دلیــل برخــی مشــکالت صنعــت
بــرق امــکان آن وجــود نــدارد.
رجبــی مشــهدی ادامــه داد :تلفــات در شــبکه انتقــال و فــوق
توزیــع کشــور کمتــر از ســه درصــد اســت.

سرپرست صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستائیان و عشایر:

وامهای اشتغال روستایی پیوست بیمهای ندارند

سرپرســت صنــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان ،روســتائیان و
عشــایر بــا بیــان اینکــه وامهــای اشــتغال روســتایی بــه دلیــل
اینکــه پیوســت بیم ـهای نــدارد ،معمــوال جــزو آمــار اشــتغال
بــه حســاب نمیآیــد ،گفــت :اگــر ایــن وامهــا مشــروط بــه
بیمــه میشــد ،هــم ایــن افــراد درآینــده دارای بیمــه تامی ـن
اجتماعــی میشــدند و هــم مــا خدمتــی را در کنــار آن وام
بــرای افــراد تامیــن میکردیــم کــه پایــداری آن اشــتغال را
هــم بیشــتر میکــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،علــی شــیرکانی در جلس ـ ه مشــترک بــا
محمــد امیــد  -معــاون توســعه روســتایی و مناطــق محــروم
ریاســت جمهــوری  -بــا بیــان اینکــه از  ۶۱هــزار روســتا و
آبــادی جمعیــت مشــمول صنــدوق در  ۵۳هــزار روســتا
و آبــادی حضــور دارنــد ،گفــت :از نفــوذ خوبــی برخــوردار
هســتیم و شــبکهای شــامل  ۱۸۰۰کارگــزاری داریــم .تقریبــا
در هــر بخشــداری دو کارگــزار فعــال صنــدوق وجــود دارد.
وی افــزود :بــا ایــن حــال نیــاز اســت کــه دولــت بیــش از
پیــش از صنــدوق حمایــت کنــد .بــرای مثــال وامهــای اشــتغال
روســتایی بــه دلیــل اینکــه پیوســت بیم ـهای نــدارد ،معمــوال
جــزو آمــار اشــتغال بــه حســاب نمیآیــد .اگــر ایــن وامهــا
مشــروط بــه بیمــه میشــد ،هــم ایــن افــراد درآینــده دارای
بیمــه تامیناجتماعــی میشــدند و مــا خدمتــی را در کنــار

آن وام بــرای افــراد تامیــن میکنیــم کــه پایــداری آن اشــتغال
را هــم بیشــتر میکــرد .شــیرکانی حقوقهــای صنــدوق را
بیــن  ۴۵۰هــزار تــا یــک میلیــون و  ۱۰۰هــزار تومــان در
مــاه و هزینــه حــق بیمــه را  ۲۵هــزار تــا  ۵۵هــزار تومــان
عنــوان کــرد و گفــت :برخــی از روســتائیان بــه مــا پیشــنهاد
میکننــد کــه ایــن هزینــه را افزایــش دهیــم تــا بتواننــد در
آینــده از تامیــن مالــی بیشــتری برخــوردار شــوند و ایــن نشــان
میدهــد کــه روســتائیان مــا از اهمیــت بیمــه آگاه هســتند واز
آن اســتقبال میکننــد.
همچنیــن در ایــن جلســه معــاون توســعه روســتایی و مناطــق
محــروم ریاســت جمهــوری قولهــای مســاعدی بــرای
حمایــت دولــت از صنــدوق در جهــت گســترش خدمــات
داد و ابــراز امیــدواری کــرد کــه ســازمان برنامــه و بودجــه
نیــز در ایــن مســیر همــراه و ســهم دولــت از ایــن بیمــه در
بودجــه ســال ۹۹دیــده شــود .محمــد امیــد بــا بیــان اینکــه
کار بیم ـهای در روســتاها امــروز یکــی از اولویتهــای دولــت
اســت ،گفــت :اگــر بخواهیــم در صنــدوق بیمــه اجتماعــی
کشــاورزان ،روســتائیان و پوشــش بیمــهای را گســتردهتر
کنیــم راهحلهــای مختلفــی وجــود دارد .یــک راه ســاده ایـن
اســت کــه بگوییــم دولــت هزینــه را پرداخــت کنــد امــا یــک
راه حــل هــم ایــن اســت کــه همــه فشــار را بــر دولــت تحمیــل

نکنیــم مثــا بخشــی را هــم بــر عهــده کارفرماهــا قــرار دهیــم.
یکــی از کارهایــی انجــام شــده در تامیــن اجتماعــی ایــن اســت
کــه ایــن اجبــار را بــرای کارفرماهــا قــرار داده کــه هــر نیرویــی
را کــه بــه کار گرفــت ،او را بیمــه کنــد .وی ادامــه داد :دولــت
متعهدانــه صنــدوق را در مســیری کــه در پیـش گرفتــه یــاری
خواهــد داد .مــا بایــد از فرصتــی کــه در ایــن دولــت ایجــاد
شــده بــرای انجــام ایــن خدمــت نهایــت بهــر ه را ببریــم.
بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق بیمــه روســتاییان ،امیــد
بــا تاکیــد بــر اینکــه ســالها اســت کــه بیمــه روســتائیان
دغدغــه مهمــی در کشــور بــوده اســت،گفت :ایــن دغدغــه
همــواره بــرای مــا وجــود داشــته اســت کــه بــرای بســیاری
از روســتائیان پــس از بازنشســتگی چــه اتفاقــی رخ میدهــد؟
مــا بایــد مســیری را ریلگــذاری کنیــم کــه ایــن دغدغــه
مرتفــع شــود و دولــت نیــز نهایــت همــکاری و حمایــت را در
ایــن زمینــه از صنــدوق بــه عمــل خواهــد آورد .مــا در ایــن
زمینــه بــا ســازمان برنامــه نیــز مذاکــره خواهیــم کــرد و آنــان
را نیــز همــراه میکنیــم تــا تعهــدات دولــت در ایــن زمینــه را
در بودجــه ســال  ۹۹در نظــر بگیرنــد.

سخنگوی کمیسیون اصل  ۹۰مجلس شورای اسالمی :

 ۱۷هزار نفر بابت تحویل نگرفتن خودرو ثبت شکایت کردند

ســخنگوی کمیســیون اصــل  ۹۰مجلــس شــورای اســامی گفــت:
طبــق گــزارش ســازمان تعزیــرات حکومتــی  ۱۷هــزار شــاکی بــه
دلیــل دریافــت نکــردن خــودرو شــکایت خــود را ثبــت کردهانــد.
«بهــرام پارســایی» در گفــت و گــو بــا ایرنــا بــا توضیــح نشســت
کمیســیون اصــل  ۹۰افــزود :یکــی از محورهــای دســتور کار
کمیســیون اصــل  ۹۰بررســی  ۲۷۰خودرویــی بــود کــه در گمــرک
اســتان خوزســتان مانــده اســت و تصمیــم گرفتــه شــد بــا توجــه
بــه گــزارش ســازمان تعزیــرات حکومتــی مبنــی بــر شــکایت ۱۷
هــزار متقاضــی کــه خــودرو خــود را دریافــت نکــرده انــد ،جلســه
ای بــا حضــور وزیــر صنعــت،معــدن و تجــارت و ســازمان تعزیــرات
حکومتــی برگــزار و تصمیمــی در ایــن خصــوص اتخــاذ شــود.
نماینــده مــردم شــیراز در مجلــس دهــم شــورای اســامی تصریــح

کــرد :واردکننــدگان خــودرو هــم مدعــی هســتند ثبــت ســفار ش
داشــته انــد امــا خــودرو خــود را تحویــل نگرفتــه انــد؛ گاهــی
خریــدار و فروشــنده مقصــر نیســتند بلکــه صــدور بخشــنامه هــای
ناگهانــی یــا بســته شــدن ناگهانــی ثبــت ســفارش موجــب تاخیــر
در تحویــل خــودرو مــی شــود.
پارســایی محــور بعــدی نشســت امــروز کمیســیون اصــل  ۹۰را
ذرت هــای وارداتــی آلــوده عنــوان کــرد و گفــت :محمــور حجتــی
وزیــر جهــاد کشــاورزی در ایــن نشســت حضــور داشــت و راجــع به
بیــش از  ۱۰۰تــن ذرت کــه چنــد ســال در گمــرک مانــده و آلــوده
شــده اســت ،مــواردی مطــرح شــد.
وی ادامــه داد :بــا توجــه بــه مــوازی کاری هــا در تاییــد نهــاده
هــای دامــی یــا بقیــه مــواد مصرفــی کشــور و همچنیــن وجــود یک
ســری ناهماهنگــی هــا و عــدم انســجام در تصمیــم گیــری موجــب
مــی شــود بیــش از  ۱۰۰تــن ذرت در گمــرک باقــی بمانــد و هــم
صاحــب کاال متضــرر شــود و هــم آلودگــی نهــاده هــای دامــی

رئیس سازمان امور مالیاتی:

پس از پزشکان سراغ وکال میرویم

رئیــس ســازمان امــور مالیاتــی از برنامــه
ایــن ســازمان بــرای اخــذ مالیــات از ۱۰
تــا  ۲۰صنــف خبــر داد و گفــت :پــس از
پزشــکان در گام بعــدی بــرای اخــذ مالیــات
بــه ســراغ وکال و فروشــگاهها میرویــم.
«امیدعلــی پارســا» در گفــت و گــو بــا
ایرنــا دربــاره برنامههــای در دســت اجــرا
بــرای ســاماندهی اخــذ مالیــات ،افــزود :بــه
تدریــج همــه مشــاغل و اصنــاف کشــور تحت
پوشــش مالیــات قــرار خواهنــد گرفــت.
وی بــا اشــاره بــه گالیــه پزشــکان مبنــی
بــر اصــرار بــرای نصــب کارتخــوان توســط
آنهــا ،گفــت :بــر اســاس قانــون ،ســاماندهی
اخــذ مالیــات بــه آنهــا اختصــاص نداشــته
و بــه تدریــج شــامل ســایر گروههــا نیــز
خواهــد شــد .رئیــس ســازمان امــور مالیاتــی
خاطــر نشــان کــرد :قانــون در حــال حاضــر
صنــف پزشــکان را بــرای ایــن اقــدام انتخــاب
کــرده و در آینــده نزدیــک بــه ســراغ ســایر
اصنــاف خواهیــم رفــت .بــه طــوری کــه
اخــذ مالیــات از  ۱۰تــا  ۲۰صنــف جدیــد تــا
پایــان شــهریور انجــام میشــود.
موضــوع نحــوه دریافــت مالیــات از
درآمدهــای وکال هماننــد پزشــکان در

ســالهای گذشــته محــل بحــث بــوده
اســت بــه طــوری کــه ادعــای فــرار مالیاتــی
دربــاره آنهــا مطــرح شــده اســت.
وضعیــت درآمــدی وکال و بــه تبــع آن نحــوه
اخــذ مالیــات از آنهــا هماننــد پزشــکان
روشــن و دقیــق نیســت .بــا وجــود اینکــه
طبــق قانــون بایــد وکال مبلــغ حــق الوکالــه
را در قــرارداد هــا درج کننــد امــا در
بســیاری مــوارد از ایــن اقــدام خــودداری
کــرده و یــا اینکــه رقمهــای غیــر واقعــی
را بــرای آن اعــام میکننــد .بــه نظــر
کارشناســان ،عــدم درج مبلــغ حــق الوکالــه
توســط وکال ،فــرار مالیاتــی محســوب
میشــود کــه تاکنــون اقــدام جــدی بــرای
رفــع ایــن مشــکل انجــام نشــده اســت.
بــر اســاس طرحــی بــرای ســاماندهی
پرداخــت مالیــات وکال ،قــرار اســت
پرداخــت حــقالوکالــه از طریــق دســتگاه
هــای کارتخوانــی کــه بــه حســاب بانکــی
وکال متصــل اســت ،انجــام شــود.
اگرچــه رقــم دقیــق و رســمی از میــزان
فــرار مالیاتــی وکال اعــام نشــده امــا برخــی
گمانــه زنــیهــا از فــرار مالیاتــی هفــت هــزار
میلیــارد تومانــی وکال حکایــت دارد.

خطــرش افزایــش یابــد.
ســخنگوی کمیســیون اصــل  ۹۰خاطــر نشــان کــرد :بایــد
راهــکاری یافــت تــا تصمیــم گیرنــده و تمــام کننــده یکــی باشــد
و مســئولیت نظــارت را از مبــدا بــر عهــده بگیرنــد تــا تاجــر و
بــازرگان متضــرر نشــود و ایــن نظــارت فقــط محــدود بــه زمــان
ورود کاال نشــود .وی افــزود :در جمــع بنــدی قــرار شــد گمــرک،
اســتاندارد ،جهــاد کشــاورزی ،بهداشــت و تعزیــرات نتیجــه ای بــه
کمیســیون اصــل  ۹۰ارائــه دهنــد.
پارســایی بــا اشــاره بــه اینکــه ظاهــرا رئیــس جمهــور دســتور
داد ایــن ذرت هــا امحــا یــا مرجــوع یــا بــا دریافــت تاییدیــه هــر
کشــوری بــه آن کشــور صــادر شــود ،اظهــار داشــت :شــاخص
اســتاندارد کشــور مــا بــا کشــور دیگــر متفــاوت اســت مثــا در
بحــث نهــاده هــای دامــی شــاخص آلودگــی در کشــور مــا  ۵درصــد
و در کشــور دیگــری  ۲۰درصــد اســت بنابرایــن ایــن کشــورها مــی
تواننــد ذرت هــای آلــوده را بپذیرنــد.

عضو شورای مرکزی حزب مردمساالری :

توسعه اقتصادی کشور اولویت اول دولت باشد

عضــو شــورای مرکــزی حــزب مــرد م
ســاالری گفــت :توســعه اقتصــادی کشــور،
توجــه بــه اقتصــاد مبــدل ،بهبــود وضعیــت
رفاهــی و معیشــتی مــردم بایــد در صــدر
اولویــت هــای دولــت باشــد.
داریــوش قنبــری در گفتوگــو بــا ایســنا،
اظهــار کــرد :همانطــور کــه مقــام معظــم
رهبــری در دیــدار بــا اعضــای هیئــت دولــت
رســیدگی بــه امــور اقتصــادی را از جملــه
اولویتهــای مهــم دولــت در دو ســال آینــده
خواندنــد ،مــن هــم معتقــد هســتم توســعه
اقتصــادی کشــور ،توجــه بــه اقتصــاد مبدل،
بهبــود وضعیــت رفاهــی و معیشــتی مــردم
بایــد در صــدر اولویــت هــای دولــت باشــد.
وی ادامــه داد :مــواردی کــه ذکــر کــردم
نیازمنــد پیــش زمینههایــی اســت تــا
مشــکالت فعلــی کشــور را برطــرف کنــد.
یکــی از ایــن پیشزمینههــا حــل و فصــل
منازعــات در عرصــه سیاســت خارجــی
اســت .ایــن مشــکالت بــا تشــدید تنشهــا
توســط دولــت آمریــکا و وضــع تحریــم
علیــه ملــت مــا صــورت گرفتــه اســت.
ایــن فعــال سیاســی یــادآور شــد :مــا یــا
بایــد بــه ســمت حــل کامــل مشــکالت

بینالمللــی پیــش برویــم یــا بــه نوعــی
راههایــی بــرای بــی اثــر کــردن ایــن
تحریمهــا پیــدا کنیــم.
ایــن عضــو حــزب مــردم ســاالری همچنیــن
گفــت :فضــای سیاســی در عرصــه دنیــا
میطلبــد تــا سیاســت خارجــی مــا هــم
فعاالنهتــر نســبت بــه گذشــته در ایــن
عرصــه ظاهــر شــود؛ چــرا کــه بهبــود
وضعیــت سیاســت خارجــی بــه حــل
مشــکالت داخلــی از جملــه مشــکالت
اقتصــادی میانجامــد.
وی افــزود :امــروزه بــر کشــور مــا فشــارهای
زیــادی وجــود دارد ،آمریکاییهــا تــاش
میکننــد فشــارها را بــر ایــران بیشــتر
کننــد .متحــدان آمریــکا در منطقــه هــم
سیاس ـتهای ایــن کشــور را پیــش گرفت ـه
و دنبــال افزایــش فشــارها بــر مــا هســتند.
قنبــری گفــت :در ایــن اوضــاع و شــرایط،
دســتگاه دیپلماســی مــا بایــد فعــال تــر از
همیشــه باشــد .نبایــد چنیــن احساســی
داشــته باشــیم کــه چــون آمریــکا
فشــارهایش را افزایــش داده بایــد میــدان را
بــرای ســایرین بــاز بگذاریــم تــا آنهــا هــم
بــر مــا فشــار بیاورنــد.

