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بين الملل
وزیر خارجه روسیه سخنرانی می کند ؛

پوتین به مجمع عمومی
سازمان ملل نمیرود

مجمع عمومی سازمان ملل که سران کشورها ،نخست
وزیران و اعضای کابینه کشورهای عضو را گرد هم
میآورد ،از تاریخ  ۲۰الی  ۲۶سپتامبر در نیویورک – مقر
سازمان ملل – برگزار خواهد شد و طبق برنامه مقدماتی
این رویداد ،نماینده روسیه در تاریخ  ۲۴سپتامبر (مصادف با
دوم مهر ماه) در این مجمع سخنرانی خواهد کرد.
سخنگوی کرملین گفت که والدیمیر پوتین در هفتاد و
هفتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر
شرکت نخواهد کرد و به جای او ،وزیر خارجه روسیه،
هیئت این کشور را هدایت میکند.دیمیتری پسکوف،
سخنگوی کرملین به خبرگزاری تاس گفت که والدیمیر
پوتین ،رئیسجمهوری روسیه هیچ برنامهای جهت سفر به
نیویورک یا انجام ویدئو کنفرانس در این رویداد را ندارد.
پوتین هم در پاسخ به خبرنگاران گفت« :خیر .هیچ سفر و
سخنرانی از جانب من برنامهریزی نشده است ».براساس
دستور پوتین ،سرگئی الوروف ،وزیر امور خارجه روسیه،
هیئت این کشور را در هفتاد و هفتمین مجمع عمومی
سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر هدایت خواهد کرد.
از جمله اعضای هیئت روسی میتوان به «سرگئی ورشینین»
معاون وزیر امور خارجه روسیه« ،گریگوری کاراسین»،
رئیس کمیته بینالمللی شورای فدراسیون روسیه« ،واسیلی
نبنزیا» ،سفیر روسیه در سازمان ملل« ،لئونید اسلوتسکی»،
رئیس کمیته امور بینالملل مجلس دومای دولتی روسیه،
مدیران دپارتمان همکاریهای بشردوستانه و حقوق
بشر وزارت خارجه روسیه ،دپارتمان منع اشاعه و کنترل
تسلیحات ،دپارتمان چالشها و تهدیدات جدید ،دپارتمان
سازمانهای بینالمللی و دپارتمان حقوقی اشاره کرد.
مجمع عمومی سازمان ملل که سران کشورها ،نخست
وزیران و اعضای کابینه کشورهای عضو را گرد هم
میآورد ،از تاریخ  ۲۰الی  ۲۶سپتامبر در نیویورک – مقر
سازمان ملل – برگزار خواهد شد و طبق برنامه مقدماتی
این رویداد ،نماینده روسیه در تاریخ  ۲۴سپتامبر (مصادف با
دوم مهر ماه) در این مجمع سخنرانی خواهد کرد.
مقام اروپایی :

متن نهایی توافق برجام ارائه شد

"هیچ کس در وین باقی نمی ماند و همه به پایتخت های
خود برمی گردند تا مذاکرات داخلی بیشتری داشته باشند".
یک مقام اروپایی گفت اتحادیه اروپا متن نهایی توافق
هسته ای (احیای برجام ) را به طرف های مذاکره ارائه کرد.
خبرگزاری فرانسه نوشت اتحادیه اروپا متن نهایی توافق
برای احیای برجام را ارائه کرد .این موضوع را یک مقام
ارشد اروپایی اعالم کرد و گفت امیدوارم توافق در چند هفته
آینده به دست آید.این مقام اروپایی که خواست نامش اعالم
نشود به خبرنگاران گفت " در  4روز کار کردیم و متن
توافق آماده و در مقابل نمایندگان کشورهاست .مذاکرات
به پایان رسید و این متن نهایی است .درباره این متن،
دیگر گفتگو نمی شود.او افزود " توپ در زمین پایتخت
کشورهای طرف مذاکرات است و خواهیم دید چه می
شود .هیچ کس در وین باقی نمی ماند و همه به پایتخت
های خود برمی گردند تا مذاکرات داخلی بیشتری داشته
باشند".وی ادامه داد :امیدوارم روی این متن توافق صورت
بگیرد و با این متن موافقت شود.نمایندگان ایران ،اتحادیه
اروپا و امریکا از  13مرداد  1401مذاکرات احیای برجام را
در وین از سرگرفتند .قبل از این اعالم شده بود اتحادیه
اروپا با ارائه پیش نویس توافق ،درخواست کرده ایران و
امریکا دوباره به میز مذاکرات بازگردند.مذاکرات هسته ای
احیای برجام که از اوایل سال  1400در وین آغاز شد در
زمستان همان سال (سال گذشته) متوقف و با بن بست روبه
رو شد .دلیل بن بست هم اختالفات سیاسی ایران و امریکا
اعالم شد .بعد از این ،یک مرحله مذاکرات غیرمستقیم میان
ایران و امریکا با میانجیگری اتحادیه اروپا در دوحه قطر ،بی
نتیجه برگزار شد.هنوز مشخص نیست اختالفات سیاسی و
غیرهسته ای ایران و امریکا برای خروج احیای برجام از بن
بست ،چگونه حل خواهد شد .یکی از این اختالفات ،وجود
نام سپاه در فهرست گروه های تروریستی وزارت خارجه
امریکاست .ایران به خروج این نام از فهرست اصرار دارد اما
امریکا این موضوع را نمی پذیرد.
هدف از مذاکرات احیای برجام ،بازگشت امریکا به عضویت
برجام ،رفع تحریم های ضدبرجامی امریکا علیه ایران و
بازگشت ایران به محدودیت های هسته ای برجامی است.
رئیس جمهور ترکیه :

مسجد االقصی خط قرمز است

رئیس جمهور ترکیه تأکید کرد که مسجد االقصی خط قرمز
است و کشورش تأمین امنیت ،ثبات و توسعه در فلسطین را
مسئله ای ضروری می داند.
«رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه اعالم کرد که
کشورش مسجد االقصی که قبله نخست مسلمانان است
را خط قرمز میداند و در کنار ملت فلسطین و ساکنان غزه
میایستد.اردوغان در عین حال با انتشار پیامی در صفحه
شخصی خود در توئیتر مدعی شد که ترکیه از بازگرداندن
روابط با تل آویو به مسیر طبیعی ،برای خدمت به منافع
خود و همچنین دفاع از حقوق و منافع ملت فلسطین
استفاده میکند!وی ادامه داد :در تماسهای خود با مقامات
اسرائیلی ،همواره بر میزان حساسیت بیتالمقدس و اهمیتی
که ترکیه در باالترین سطح برای راهحل تشکیل دو قلمرو
مستقل و تأمین امنیت ،ثبات و توسعه در فلسطین قائل
است ،تأکید میکنیم .رئیسجمهور ترکیه تأکید کرد که
علیه حمالت چند روز گذشته نظامیان اسرائیلی که غزه
و غیرنظامیان بیدفاع آن را هدف قرار داد ،موضع شفافی
ابراز کرده است.
اردوغان در توئیت خود همچنین کشتار کودکان خردسال
فلسطینی که هنوز در گهواره بودند را محکوم و تصریح کرد
که هیچ عذری را نمیتوان در این زمینه پذیرفت .گفتنی
است ،توافق آتش بس بین رژیم صهیونیستی و جنبش
جهاد اسالمی فلسطین در نوار غزه ،شامگاه یکشنبه به وقت
محلی پس از یک دور تشدید تنشها که سه روز روز به
طول انجامید و شهادت  ۴۳فلسطینی و مجروح شدن دهها
تن دیگر را در پی داشت ،اجرا شد.

#

وزیر ارتباطات :

برخی با اسم طرح صیانت نان میخورند

بحثهایی را به شکل جدی در حوزه ارتقاء
امنیت زیرساختهای ارتباطی کشور پیگیری
میکنیم تا بتوانیم فضایی امن برای کسب و
کارهای مردم فراهم کنیم.
وزیر ارتباطات و فنآوری اطالعات درباره آخرین
وضعیت «طرح صیانت» گفت :یک عده بالخره
جو سازی میکنند و نان میخورند و ا ِال چیزی
به اسم «طرح صیانت» تصویب نشده است که
بخواهد اجرایی شود.
عیسی زارعپور درباره اینکه پس از اتفاقات اخیر
در حوزه زیرساختهای شبکه مخابراتی کشور
بحثهایی پیرامون ارتقاء امنیت این شبکه
مطرح شد ،وزارت ارتباطات و فنآوری چه
اقداماتی در این زمینه انجام داده است ،گفت:
بحثهایی را به شکل جدی در حوزه ارتقاء
امنیت زیرساختهای ارتباطی کشور پیگیری
میکنیم تا بتوانیم فضایی امن برای کسب و

کارهای مردم فراهم کنیم.
وزیر ارتباطات و فنآوری اطالعات ادامه
داد :در روزهای اخیر یک کنفرانس داشتیم با

عنوان «کنفرانس امنیت تابآوری شبکه ملی
اطالعات» که در آن ظرفیتهایی که در کشور
چه در حوزه سختافزار و نرمافزار وجود داشت،

بررسی کردیم .پنلهای مختلفی برگزار شد.
وی تاکید کرد :تمامی همفکریها در این
کنفرانس برای این بود که چه کارهایی صورت
گیرد تا امنیت زیرساخت ارتقاء پیدا کند زیرا
زندگی مردم به این فضا وابسته شده است
اطالعات شخصی ،سازمانی و دولتی در این
بستر تبادل میشود حتم ًا امنیت مقوله بسیار
مهمی است و جزء اولویتهای ما در وزارت
ارتباطات است.زارعپور درخصوص آخرین
وضعیت «اینترنت ملی» گفت :چیزی به اسم
اینترنت ملی نداریم.
وی در خصوص «طرح صیانت» عنوان کرد:
چیزی هنوز به نام طرح صیانت تصویب نشده
و چیزی به این اسم نداریم .یک عده باالخره
جوسازی میکنند ،بازی میکنند ،نان میخورند
و ا ِال چیزی تصویب نشده است که بخواهد
اجرایی شود.

وزارت بهداشت خبر داد :

قد کوتاهی در انتظار کودکان مناطق محروم!

یک استراتژی دیگر وزارت بهداشت رایزنی با نهادها ،بنیادها و
خیرین است تا منابع خود را به سمت کاهش قیمت لبنیات سوق
دهند.
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت با اشاره به کاهش
چشمگیر مصرف لبنیات ،عدم جبران این موضوع را برای کودکان
به ویژه در مناطق محروم خطرناک خواند.
«احمد اسماعیلزاده» مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت
با اشاره به گرانی مواد خوراکی اظهار کرد :گزارشهایی که در این
حوزه وجود دارد ،متأسفانه به دلیل گرانی لبنیات ،مصرف مواد
لبنی به ویژه شیر در طی دو سه ماه اخیر کاهش چشمگیری
داشته است .حتی افرادی هم که محدوده مصرف چشمگیری
نیز داشتهاند ،مصرف خود را کاهش دادهاند .وقتی مصرف لبنیات
کاهش پیدا میکند افراد به سمت گروههای غذایی دیگر گرایش
پیدا میکنند.
وی با اشاره به جایگزینی نوشابهها و نوشیدنیهای شیرین به
جای شیر نیز گفت :این موضوع عمدتا در گروههای سنی نوجوان
بسیار بارز است .با این حال با توجه به اینکه هنوز مدارس تعطیل
بوده و بررسیهای دقیقی در این رابطه انجام نشده است هنوز
نمیتوان به طور قطع و یقین بگوییم که به جای شیر نوشابه
مصرف میشود ،اما وقتی نوشیدنی مانند شیر که به عنوان یک
میان وعده در مدارس استفاده میشد کم میشود بچهها نه تنها به
سمت نوشابه که حتی به سمت نوشیدنیهای شیرین ،آبمیوههای
صنعتی و شربتها گرایش پیدا میکنند.
اسماعیلزاده با بیان اینکه هنوز تحقیق جامعی که نشان دهد به
جای شیر چه چیزی مصرف میشود وجود ندارد ،گفت :آمارهای

متعددی که از گوشه و کنار کشور به ما میرسد نشان میدهد
که علیرغم تولید بسیار زیاد لبنیات ،مصرف آن در سطح جامعه
کاهش پیدا کرده است .البته قبال نیز مصرف لبنیات در کشور نیز
در حد مطلوب نبود با این حال امروز بیشتر کاهش یافته است.
مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت تأکید کرد :اگر
کاهش مصرف لبنیات تداوم پیدا کند کمبود کلسیم ،کمبود
پروتئین و مواد مغذی در کودکان دارای سوء تغذیه به ویژه در
استانهای کم برخوردار به نحوه قابل توجهی خود را در قالب
پوکی استخوان ،کوتاه قدی و بیماریهایی از این دست خود را
نشان خواهد داد.
وی در رابطه با راهکار وزارت بهداشت برای جبران کمبود مصرف
لبنیات در کشور به ویژه در میان کودکان و نوجوانان نیز گفت:
در این راستا ما باید روی برنامه مصرف شیر در مدارس حداقل
در استانهای کم برخوردار تمرکز کنیم تا حداقل برای کودکان
این مناطق مصرف یک واحد شیر را در طول روز داشته باشیم.
همچنین ممنوعیت ارائه نوشاب ه و نوشیدنیهای صنعتی شیرین در
مدارس استراتژی دیگر ما است که این را دنبال میکنیم.
او یادآور شد :یک استراتژی دیگر وزارت بهداشت رایزنی با نهادها،
بنیادها و خیرین است تا منابع خود را به سمت کاهش قیمت
لبنیات سوق دهند.
اسماعیلزاده همچنین در مورد وضعیت مصرف مواد پروتئینی
مانند گوشت قرمز ،مرغ و ماهی نیز گفت :متأسفانه در سالیان
قبل که قیمتها پایین بود مصرف غذاهای دریایی به ویژه ماهی
به عنوان یک منبع سرشار از مواد پروتئینی و اسیدهای چرب
اومگا 3به غیر از برخی استانها که نزدیک دریا بودهاند چندان

برجسته نبود .در مورد سایر مواد غذایی پروتئینی به ویژه گوشت
قرمز نیز درست است که مصرف آن در برخی مناطق کاهش پیدا
کرده است اما باید بدانیم که پروتئین را ما حتما از گوشت قرمز
نمیگیریم در بسیاری از مواد دیگر مانند گوشت ماکیان ،مرغ،
تخم مرغ و حبوبات نیز وجود دارد البته اتفاقی که رخ داده این
است که قیمت این مواد جایگزین نیز افزایش پیدا کرده است.
او ادامه داد :با توجه به سخت شدن معیشت مردم طبیعتا مصرف
این مواد پروتئینی کاهش پیدا کرده است به همین دلیل تأکید
مسئوالن باید روی این موضوع باشد در غیر این صورت عوارض
کاهش مصرف این مواد در آینده خود را بر روی سالمت مردم
نشان خواهد داد.
وی بیان کرد :مصرف مرغ و ماکیان تا حدودی رضایت بخش
است و بسیاری از مردم مصرف خود را از گوشت قرمز به این
موضوع سوق دادهاند هرچند ما تأکید داریم که حداقل مردم دوبار
در هفته از گوشت قرمز استفاده کنند تا از مواد مغذی که در گوشت
قرمز وجود دارد نیز استفاده کنند.
اسماعیلزاده همچنین در رابطه با جبران کمخونی در مادران باردار
نیز گفت :در ماده  24قانون جوانی جمعیت به طور خاص به
تأمین سبد غذایی تمامی اقشاری میپردازد که در سنین باروری
هستند از جمله مادران باردار و مادرانی که کودکان زیر  5سال
دارند .خوشبختانه با همکاری اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت
بستههای غذایی را تعریف کردهایم که در دل آنها گوشت قرمز و
سپید ،حبوبات و تخم مرغ دیده شده است که این بستههای غذایی
از طریق کمیته امداد ،بنیاد علوی ،بنیاد برکت در چند وقت آینده به
دست این اقشار خواهد رسید.

نایب رئیس سندیکای کنسرو :

 ۵۰درصد خط تولید تن ماهی و رب گوجهفرنگی تعطیل شده است

به گفته نایب رئیس سندیکای کنسرو؛ آیا شایسته است که ستاد
تنظیم بازار به جزییترین مسائل بازار از جمله قیمت رب و تن
ماهی ورود کند؟
نائب رئیس سندیکای صنایع خاطر نشان کرد :تولیدکنندگان در
شرایط فعلی حاضرند با سود صفر درصد به روند تولید ادامه بدهند
و از سود قانونی  17درصد بگذرند؛ اما به نظر میرسد رویکردی
در دولت شکل گرفته است که میخواهد به تولید ضربه وارد کند.
نشست خبری سندیکای صنایع کنسرو با حضور تولیدکنندگان تن
ماهی و رب گوجه فرنگی برگزار شد.
مسعود بختیاری نائب رئیس سندیکای صنایع کنسرو با بیان اینکه
تجربه قیمتگذاری دستوری در  50سال اخیر منتج به شکست
شده است ،گفت :با قیمت گذاری دستوری نمیتوان شاهد کنترل
قیمتها بود اما به نظر میرسد که دولت اعتقاد راسخی به این
سیاست دارد.
وی با اشاره به درج قیمت تولیدکننده به جای مصرف کنندگان در
محصوالت تولیدی گفت ،افزود 3 :ماه پایانی سال تولیدکنندگان
با چالش جدی جدیدی مواجه شدند آنها موظف شدند که قیمت
تولیدکننده و مصرف کنندگان را روی کاال درج کند که این موضوع
مشکالت دیگری را پیشروی ما قرار داد .اینجا این پرسش مطرح
است که رئیس پیشین سازمان حمایت کجاست که پاسخگوی این
تصمیمات غیرکارشناسی را بدهد؟
نائب رئیس سندیکای صنایع کنسرو با بیان اینکه دود تصمیمات
غیرکارشناسی در چشم تولیدکنندگان میرود ،افزود :کنسرو تن
ماهی و رب گوجه فرنگی در دی  1400مشمول قیمت گذاری
پیشینی شد.
وی با بیان اینکه طی مکاتبات اخیر این دو قلم کاال از قیمتگذاری

دستوری خارج شد ،گفت :تولیدکنندگان در شرایط فعلی حاضرند
با سود صفر درصد به روند تولید ادامه بدهند و از سود قانونی 17
درصد بگذرند؛ اما به نظر میرسد رویکردی در دولت شکل گرفته
است که میخواهد به تولید ضربه وارد کند.
بختیاری از تعطیلی  50درصدی خط تولید رب گوجه فرنگی و
تن ماهی خبر داد و افزود :تن ماهی خوراک قشر ضعیف جامعه
است که باید با تولید فراوان قیمت آن پایین نگه داشته شود؛ اما
سیاستها دولت به سمتی پیش رفته است که با کاهش تولید
قیمت این محصول در بازار باال رفته است.
به گفته نایب رئیس سندیکای کنسرو؛ آیا شایسته است که ستاد
تنظیم بازار به جزییترین مسائل بازار از جمله قیمت رب و تن
ماهی ورود کند؟
این فعال اقتصادی از دولت درخواست کرد که مالیات بر ارزش
افزوده از تولید رب و تن ماهی حذف شود و افزود :دولت واردات
 11قلم کاال را مشمول معافیت مالیاتی کرد که شایسته است برای
حذف نشدن تن ماهی از سفره قشر ضعیف جامعه این مالیات برای

ماهی وارداتی نیز حذف شود.
بختیاری با اشاره به کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان ،افزود:
تولیدکنندگان بهدنبال افزایش نرخ محصوالت تولیدی نیستند
چراکه افزایش نرخ به معنی حذف تدریجی یک کاال از سبد
مصرف خانوارها است؛ ما تالش داریم قیمتها واقعی شوند.
وی در پایان بیان کرد :تفکری در دولت شکل گرفته است که
تولیدکنندگان سالها دست در جیب مردم کردهاند و باید چند
سالی آنها با مردم کنار بیایند .در ادامه نشست محمد مختاریان
عضو عیات رئیسه سندیکای کنسرو با اشاره به تصویب قیمت 45
هزار تومان از سوی وزیر کشاورزی ،گفت :دولت تالش دارد با
فشار و تهدید قیمتها را ثابت نگه دارد این در حالیست که قیمت
مواد اولیه افزایش پیدا کرده است و امکان تولید با همان نرخ سال
گذشته برای تولیدکنندگان ممکن نیست.
به گفته وی؛ اگر تولیدکنندگان به جای تولید اقدام به داللی کنند
سود بیشتری عاید آنها خواهد شد .در حال حاضر دولت دست
در جیب تولیدکنندگان گذاشته است و میخواهد از سرمایه آنها
قیمتها را مدیریت کند.
در ادامه نشست صنعتی عضو هیات مدیره سندیکای کنسرو از
کاهش سهم ایران از بازار رب گوجه فرنگی عراق خبر داد و افزود:
عراقیها رب گوجه فرنگی را از ترکیه خریداری و به ازای هر فرد
نیم کیلو مجانی در اختیار مردم کشور خودشان قرار میدهند از
اینرو رب گوجه فرنگی ایران  20درصد بازار عراق را از آن خود
کرده است امیدواریم با گسترش تعاملهای تجاری فضا برای
توسعه صادرات فراهم شود.
گفتنی است در این نشست قیمت واقعی رب گوجه فرنگی 45
هزار تومان و تن ماهی  41هزار تومان اعالم شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس :

دولت در اجرای پرداخت یارانه ها تخلف کرد
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت :از نظر ما موضوع کاالبرگ
باید از همان ابتدای سال اتفاق افتاده و اجرایی میشد اینکه
اجرایی نشد یعنی نقض قانون بودجه سال  ۱۴۰۱و دولت تاکنون
هم تخلف کرده است.
علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و عضو کمیسیون
اجتماعی مجلس درخصوص ارسال الیحهای از سوی دولت به
مجلس درخصوص اصالح الیحه بودجه سال  ۱۴۰۱و به منظور
حذف قید "شهریور  "۱۴۰۰درخصوص تخصیص کاالبرگ به
مشموالن پس از اجرای طرح حذف ارز ترجیحی ،گفت :من هنوز
این الیحه را ندیدم اما خط قرمز مجلس همان مصوبه خودش
است و خارج از آن عمل نخواهد کرد .اگر غیر از این عمل کرد،
مجلس هم در بینظمی اقتصادی کشور مقصر اصلی خواهد شد.
وی ادامه داد :نمیشود که دولت کارهایی که باید انجام میداد و
خودش را با قانون تطبیق میداد را هرطور دلش میخواهد اجرا
کند و حاال بیاید و توجیه کند و بخواهد مصوبه تازه بگیرد .این
بدعت بدی است.

بابابی کارنامی در ادامه عنوان کرد :مگر دولت برای اجرای
قانون بودجه  ۱۴۰۱چقدر وقت دارد؟ از همان روز اول باید شروع
کند به اجرای قانون بودجه اما چند ماه صبر کرد و کارهای خود
را انجام داد و بعدا میخواهد توجیهی داشته باشد که بگوید
مجلس هم در بیتدبیری دولت مقصر است برای این مساله
الیحه آورده .از این منظر ما مخالف هستیم و اگر این الیحه
اعالم وصول شود و به صحن بیاید مجلس به صورت قاطع رأی
مخالف خواهد داد.
نماینده مردم ساری در پاسخ به سوالی پیرامون اجرای طرح
کاالبرگ الکترونیک به جای پرداخت نقدی و اثرات آن با توجه به
این که اکنون چند ماه پرداخت نقدی صورت گرفته و شاهد تاثیر
آن بر تورم هستیم ،اظهار داشت :از نظر ما موضوع کاالبرگ باید
از همان ابتدای سال اتفاق افتاده و اجرایی میشد اینکه اجرایی
نشد یعنی نقض قانون بودجه سال  ۱۴۰۱و دولت تاکنون هم
تخلف کرده است.
وی خاطرنشان کرد :به نظر من دولت باید حتما زودتر و سریعتر

رسانه
تا  ۲۱مرداد ؛

مهلت ثبتنام زائران
اربعین حسینی در «سماح» تمدید شد

مهلت ثبتنام از زائران اربعین حسینی(ع) در سامانه “سماح”
که تا پیش از این روز  ۱۷مرداد ماه اعالم شده بود ،تمدید شد.
به گزارش روزنامه نسیم خوزستان ،مهلت ثبتنام از زائران
اربعین حسینی(ع) در سامانه “سماح” که تا پیش از این روز
 ۱۷مرداد ماه اعالم شده بود تا  ۲۱مرداد ماه جاری تمدید شد.
حدود یک میلیون نفر از زائران کشورمان اقدام به ثبتنام در
سماح کردهاند.
پیش از این ،رئیس سازمان حج و زیارت گفته بود :سامانهای
که کار پیشثبتنام زائران برای اربعین را انجام میدهد ،سامانه
“سماح” است؛ متقاضیان برای ثبتنام قطعی باید مجدداً به
سامانه سماح مراجعه و تاریخ خروج از مرز خود را مشخص کنند
حتی نوع وسیله نقلیه مورد استفاده که شخصی است یا خیر باید
مشخص شود تا پیشبینی پارکینگ انجام شود؛ تاریخ بازگشت
از عراق نیز باید در سامانه مشخص شود تا زائران بدون مشکل
در روز تعیینشده به مرز مورد نظر مراجعه کنند و در نهایت رفت
و بازگشت بهآسانی انجام شود.
وزیر راه :

قیمت بلیت پروازهای اربعین
 ۶میلیون تومان است

رستم قاسمی گفت :با توجه به اینکه شهریورماه اوج سفرهای
داخلی است از مردم تقاضا میشود از وسایل حمل ونقل شخصی
خود نیز استفاده کنند.
نرخ بلیت پروازهای اربعین مسیر تهران نجف به گفته وزیر راه
وشهرسازی فعال ۶میلیون تومان اعالم شد.
رستم قاسمی گفت :نرخ بلیت پروازهای اربعین  ۶میلیون تومان
و نرخ بلیت قطار ترکیبی تهران کربال هم  ۲۵۰هزار تومان تعیین
شده است .به گفته وزیر راه وشهرسازی سهم ریلی حدود ۳۰۰
هزار نفر ،هوایی  ۶۰هزار نفر است و مابقی زائران از جادهها جابه
جا میشوند گفت :با توجه به اینکه شهریورماه اوج سفرهای
داخلی است از مردم تقاضا میشود از وسایل حمل ونقل شخصی
خود نیز استفاده کنند.
طبق بررسی های که باشگاه خبرنگاران در سایت های فروش
بلیت انجام داده بود هم اکنون قیمت رفت وبرگشت بلیت
پروازهای نجف حدود  ۱۰میلیون تومان است که هرساله با توجه
به افزایش درخواست های تعداد مسافران نرخی توسط وزارت راه
وشهرسازی وبا نظر شرکت های هواپیمایی تعیین می شود اما
هنوز مشخص نیست که  ۶میلیون تومان برای مسیر های رفت
و برگشت است و هنوز نرخ پروازهای مشهد به نجف با توجه به
طوالنی بودن مسیر و نیاز به سوخت گیری مشخص نشدهاست
تا پایان هفته ؛

تمامکارتخوانها
دارای پرونده مالیاتی میشوند

اگر پرونده مالیاتی شبکههای پرداخت ،تا زمان داده شده تشکیل
نشود مطابق رویهای که ظرف چند ماه گذشته پیگیری شده،
قطع خواهد شد.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی گفت :بیش از  ۹۰درصد
کارتخوانها و ابزارهای پرداخت در کشور پرونده مالیاتی دارند
که حدود  ۲۸۰هزار دستگاه باقی مانده هم طی این هفته به
این شبکه متصل میشوند .مهران محرمیان معاون فناوریهای
نوین بانک مرکزی در خصوص آخرین وضعیت کارتخوانها
گفت :در حال حاضر با اقداماتی که بین بانک مرکزی ،شبکه
پرداخت و سازمان امور مالیاتی اتفاق افتاده بیش از  ۹۰.۵درصد
از کارتخوانها و ابزارهای پرداخت در کشور پرونده مالیاتی دارند
و تعداد کمی حدود  ۲۸۰هزارتا دستگاه کارتخوان باقی مانده
که در طی این هفته به این شبکه متصل خواهند شد.وی ادامه
داد :اگر پرونده مالیاتی شبکههای پرداخت ،تا زمان داده شده
تشکیل نشود مطابق رویهای که ظرف چند ماه گذشته پیگیری
شده ،قطع خواهد شد.معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی
افزود :انجام این کار ،دشوار بود البته با همکاری خوب ،شبکه
پرداخت و مردمی که پرونده مالیاتی تشکیل دادند و کارتخوانها
را به پرونده متصل کردند خوشبختانه کار به انتها رسیده و
بزودی بحث انتهای اجرایی شدن ماده یازده قانون پایانههای
فروشگاهی را خواهیم داشت.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی همچنین در خصوص
بحث حسابهای شخصی و تجاری عنوان کرد :در این حوزه
تالش کردیم کار به نحوی انجام شود که حداقل تغییرات را
از سمت مردم داشته باشیم یعنی مردم کار خاصی برای این
موضوع متقبل نشوند بنابراین حسابهای اشخاص حقوقی،
حساب پشت کارتخوانها و حساب افرادی که خود به عنوان
حساب تجاری امور سازمان مالیاتی اعالم کردند ،همگی
به صورت خودکار بین دو سازمان رد و بدل خواهد شد و به
عنوان حساب تجاری ثبت میشوند و اطالعات آنها به سازمان
مالیاتی داده خواهد شد.وی افزود :یک سری حسابهایی که
رفتار تجاری دارند ولی به عنوان حساب شخصی ثبت شدهاند،
شناسایی شده و مطابق قانون برنامه و بودجه و مصوبه شورای
پول و اعتبار به سازمان امور مالیاتی به صورت دورهای اعالم
شده و در این سازمان در دست بررسی است.
سازمان امور مالیاتی :

بیمارستانها و هتلها
از مالیات معاف شدند

سازوکار الزم و زیرساختها را آماده میکرد که این کار انجام شود
و االن هم اگر بخواهد چنین فضایی ایجاد کند که اجرا نشود ،کار
اشتباهی است.
بابایی کارنامی تصریح کرد :در مجموع در بحث کاالبرگ و
یارانهها باید همان قانونی که در بودجه تصویب شده ،اجرایی شود
و این بحث تاثیر قابل توجهی در اجرای عدالت در کشور دارد.

مالیات متعلقه با نرخ صفر برای آنها محاسبه خواهد شد.
براساس اعالم سازمان امور مالیاتی ،نرخ مالیات درآمد
بیمارستانها ،هتلها و مراکز اقامتی و تفریحی تا پنج سال از
زمان صدور پروانه بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم صفر
درصد خواهد بود .در متن نامه حجتاهلل موالیاری  -مدیرکل
دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی به مدیرکل
مؤدیان متوسط سازمان امور مالیاتی ،آمده است :مطابق نامه
مزبور ،بر اساس ماده  ۴آئین نامه اجرایی قانون مالیاتهای
مستقیم ،بیمارستانها ،هتلها و مراکز اقامتی گردشگری
غیر دولتی که از ابتدای سال  ۱۳۹۵از سوی وزارت خانههای
بهداشت یا گردشگری برای آنها پروانه بهره برداری صادر شده،
تا پنج سال از زمان صدور پروانه و در مناطق محروم تا  ۱۰سال
از زمان صدور مجوز از دستگاههای مربوطه ،معاف از مالیات
هستند و مالیات متعلقه با نرخ صفر برای آنها محاسبه خواهد شد.

