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همزمانبادههکرامت،دلدادگانحضرترضا(ع)در 2هزار
نقطهکشورمیزبانکاروانهایخادمان رضویشدهاند

زیرسایهخورشید...

 60روز درس آموز بازار ارز

دهــه کــرامــت کــه مــی رســد ،اولــیــن انتخاب
بسیاری از شیفتگان اهــل بیت(ع) سفر به
مشهد مقدس و حضور در حرم امام مهربانی
هـــا(ع) اســت امــا بسیاری از دل باختگان
امام رضــا(ع) هم مجال یا توان سفر ندارند و
حسرت به دل می مانند ،هرچند که این اندوه
و آرزو مرهمی دارد  . ...دهه کرامت هر سال،
خادمان آقا رهسپار جای جای ایران عزیز می
شوند و پرچم های متبرک حرم رضوی را با خود
توشه سفر می کنند.
عطر و بــوی زی ــارت در ایــن پرچم هــای سبز
هر دلــداده ای را مدهوش می ســازد و دلش

را روانــه مشهد می کند تا از راه دور زائــر آقا
باشد .کاروان مردمی و بین المللی زیرسایه
خورشید ،امسال بــرای دوازدهــمــیــن سال
مــتــوالــی ،کــاروانــی از خــادمــان حــرم مطهر
رضوی را به همراه پرچم متبرک بارگاه علی
بن موسی الرضا(ع) ،به دوهزار نقطه محروم
کشورمان فرستاده تا سنت حسنه زیارت از راه
دور برای آنان که امکان تبریک گفتن والدت
مــوالی خود را در حرم رضــوی ندارند ،زنده
و دلنشین تر شود .گــزارش تصویری در این
باره را در روزنامه خراسان رضوی یا در سایت
khorasannews.comبخوانید.

همزمان با دهه کرامت صورت گرفت

بازدیدتولیتآستانقدسرضوی
ازشیرخوارگاهعلیاصغر(ع)بهزیستی
تولیت آستان قدس رضوی از شیرخوارگاه
حـــضـــرت ع ــل ــی اصـــــغـــــر(ع) بــهــزیــســتــی
مــشــهــد بـــازدیـــد کـــرد.بـــه گـــــزارش مــهــر،
حــجـتاالســام والمسلمین احمد مــروی
پس از بازدید از مهدکودک ،خانه موقت و
مرکز شبه خانواده شیرخوارگاه حضرت علی
اصغر (ع) ،اظهار کرد :از تمام مردم و خیران

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.
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نرخ ارز پس از گذر از روزهای پر تنش سال ،97
از ابتدای  98در بازه ای مشخص مدیریت شد.
اهمیت این اتفاق در حــوزه ارزی این است که
مدیریت بازار ارز نه با چشم انداز مثبت از توافق
سیاسیوبینالمللیونهباچراغسبزمذاکرهکهبا
وجودتنشهایسیاسیوتقابلصریحدیپلماتیک
و حتی تهدیدهای سیاسی و تقابل مستقیم
موشکی کشورمان با تجاوز پهپاد آمریکایی رقم
خورد .بررسی قیمت ارز در بازار آزاد نشان می
دهد که قیمت دالر طی  60روز گذشته با 2500
تومان کاهش ،از  15هزار و  400تومان در 18
اردیبهشت ماه همزمان با شروع بازه زمانی تهدید
برجامی ایران به حدود  12هزار و  900تومان در
روز گذشته رسیده است.
مــروری بر اتفاقات این  60روز خالی از لطف
نیست 60 .روزی که با قطع امید از اینستکس
اروپایی و ادامــه خط و نشان های ترامپ علیه
کشورمان همراه بــود .حرکت ناو آمریکایی به
سمت ایــران و تهدید به جنگ پنهان و آشکار
آمریکایی ها ،تجاوز پهپاد نظامی آمریکا به آسمان
کشورمان و اقدام قاطع نیروی هوایی سپاه در
انهدام آن ،تهدیدهای ترامپ پس از این اقدام،
نشست مجدد ایران و کشورهای اروپایی درباره
برجام و اینستکس و مشخص شدن این که عمال
اینستکس یک پــروژه شکست خــورده اســت و
در نهایت ماجراجویی انگلیسی ها در توقیف
نفتکش کشورمان در تنگه جبل الطارق همه و
همه اتفاقاتی است که عمال نشان دهنده تالش
دشمن بــرای افکندن سایه شــوم جنگ بر سر
کشورمان است .با این حال واقعیت میدانی بازار
ارز نشان داده است که این سایه افکنی در عمل
نتوانسته است ،تنش ارزی جدیدی را در بازار ارز
ایجاد کند بلکه حتی قاطعیت کشورمان و ترس
برخی کشورهای منطقه موجب گشایش های
ارزی در بخش هایی از جمله دبی نیز شده است.
اگرچه در واقعیت نباید تاثیر عوامل اقتصادی از
جمله کاهش واردات و افت تقاضا به دلیل رشد
منفی اقتصادی را در روند نزولی نرخ ارز نادیده
گرفت ولی باید توجه کرد که آمریکایی ها حدود
یک دهه تالش کردند تا ضمن پی ریزی یک نظام
پیچیده تحریمی علیه کشورمان ،به لحاظ روانی
نیز بازار ارز ایران را به تحوالت سیاسی شرطی
کنند .چنان که اظهارات مثبت و منفی مقامات
آمریکایی واقعا بر نرخ ارز بازار آزاد اثرگذار بود
و بعضا موجب تغییرات شدید قیمت دالر می
شد .این اتفاق تا اواسط سال گذشته نیز برقرار
بود و حتی اکنون نیز کم و بیش این اثرگذاری
را می بینیم اما در عمل پس از تغییر در ریاست
بانک مرکزی و حضور همتی به جــای سیف،
تالش اثرگذاری برای مدیریت بازار ارز از طریق
اصالحات واقعی در نظام ارزی و پولی کشور
صورت گرفت .تالش برای کارآمد شدن سامانه
نیما،مسیرهایگشایشحوالههایارزیازبرخی
کشورهای همسایه ،مذاکرات بــرای برقراری
روابـــط بانکی ضدتحریمی بــا شــرکــای اصلی
تجاری از جمله عــراق و چین ،اصــاح مقررات
بــرای بازگشت ارز ص ــادرات که موجب بهبود
آمار بازگشت ارز صادراتی شد ،اصالح در نظام
بانکی و برخورد با بی انضباطی بانک ها در اضافه
برداشت از ذخایر بانک مرکزی ،اصالح در سپرده
های کوتاه مدت بانکی که مجرای ورود نقدینگی
فراوانی به بازار ارز بود و اصالح در وضعیت چک
های تضمینی که از معامالت سوداگران بازار ارز
سر درآورده بود ،مهم ترین اقدامات بانک مرکزی
در این زمینه بود .این همه در شرایطی رقم خورده
است که بازار متشکل ارزی به عنوان مهم ترین
اقدام ارزی بانک مرکزی هنوز به نتیجه نرسیده
است و در صورت راه اندازی این بازار انتظار می
رود که مدیریت ارزی بتواند مهار نرخ ارز بازار آزاد
را در دست بگیرد و آن را در محدوده ای منطقی
قرار دهد .محدوده منطقی که البته نباید انتظار
داشت به طور چشمگیری کمتر از نرخ های فعلی
باشد اما نزدیک کردن نرخ ارز بازار آزاد به نرخ 11
هزار و  500تومان سامانه نیما و از آن مهم تر ،افق
روشن و قابل پیش بینی نرخ ارز ،می تواند قدرت
پیش بینی و فعالیت اقتصادی موثر را به فعاالن
اقتصادی بدهد.
در هر صورت گذر بازار ارز از تنش های سیاسی
و عبور همراه با کاهش نــرخ ها از تالطم های
سیاسی این ماه ها و تهدیدهای جنگی آمریکا
نشان می دهد که می توان بازار ارز و دیگر بخش
های اقتصاد را با گرفتن کمترین تاثیر از تحوالت
سیاسی و خارجی مدیریت کرد .شرط این کار
البته ،اعتقاد به توانایی های داخلی ،مشورت
پذیری از کارشناسان ،توجه به اشکاالت درونی
و تالش روزمره برای رفع اشکاالت مدیریتی در
بخش های مختلف اقتصادی است .اتفاقات 60
روز اخیر بازار ارز ،پیام های مهمی برای اقتصاد و
سیاست داخلی و خارجی ما دارد که باید آن را به
درستی درک کرد.

حرف مردم

دعوت میکنم از این مرکز بازدید کنند و حتی
اگر توان کمک مالی ندارند از نظر عاطفی
کــودکــان ایــن مرکز را حمایت کنند.وی با
اشاره به این که کودکان تحت پوشش در این
مرکز آیندهسازان کشور هستند ،ادامه داد :در
آستان قدس رضوی تا حد امکان از این مراکز
حمایت میکنیم.

پیامك2000999 :

•• من یک زندانی در مشهد هستم .چرا زندانی
نبایدکتابدراختیارداشتهباشهتاوقتشسپری
بشهیایکباشگاهسالمنداشتهباشهیاحداقلبه
کارگرفتهبشهکهخرجبچههاشرودربیاره؟
••بعضی از این کارکنان دولــت این قدر مفت
خوری وکم کاری کردهاند که حاال یک ساعت
زودتر به سر کار آمدن را ظلم وستمی بزرگ در
حق خود می دانند! برو آقا خجالت بکش! شما
یک سر به کارخانه ها بزن بعد معنی اجحاف رو
می فهمی .چون طبق قانون باید  7.5ساعت
کار کنید .حاال اجحاف این کار کجاست من
نمیفهمم!
•• مــن40ســالــه خــوانــنــده وحــدود20ســالــه
مشترک خراسانم چرا این پیامم رو که چند
بــاردادم چاپ نکردید؟ حرف دل 130هــزار
نفره! انتظار داریم از خراسان .جرم سهامداران
پدیده که با تبلیغ و تشویق رسانه ملی در یک
پروژهاقتصادیقانونیشرکتکردندچیستکه
بایدپنجسالبالتکلیفومستاصلبمانند؟گیر
کار کجاست که پنج سال است رفع وحل نمی
شود؟ هیچ کس نیست به داد ودرد سهامداران
مظلومبرسد.یعنیهیچکسنیستدرقبالاین
خانواده بزرگ ومستاصل احساس مسئولیت
کند؟
•• خیلیجالبهبیمهتامیناجتماعیازبازنشسته
هاییکهزیریکمیلیونتومانحقوقمیگیرند
پول دفترچه بیمه را به میزان ۶۰هزارتومان
کسرمیکندولیازآنهاییکهباالییکتومان
حقوق می گیرند پول کسر نمی کند .این چه
قانونیاست؟!
•• آقــای رئیس جمهور تیر خــاص رو به این
کــشــورهــای اروپــایــی بــزنــیــد .بــه حــرف های
رهبرمعظمانقالبگوشکنیدوباجبهایناحمق
هاندیدکهبعدهامثلکشورهایعربی،مردمما
روگاوشیردهحسابکنند.ازهیچچیزنترسید.
•• آزمون های آزمایشی شرکت می کردیم و اگر
به دلیل سر و صدا تمرکز نداشتیم ،می گفتیم
حوزه های کنکور نظم دارند و این اتفاق نمی
افتهاماخبرنداشتیمبینظمیحوزههایکنکور
خیلیبیشترازآزمونهایآزمایشیاست.زمان

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

کنکوردردوتاحوزهکولرهارودرستمیکردند
ودریکیازحوزههادانشآموزانیبودندکهمیز
نداشتند .با بچه ها صحبت کنید و ببینید چه
تعدادبهدلیلبینظمیحوزههاتمرکزنداشتند
ونتیجهمطلوبومدنظررانگرفتند؟
•• همیشه آرزو می کردیم روزی قدرت این را
داشتهباشیمکهاگرانگلیسعینامروزکشتیما
روتوقیفکردماهمبتوانیممقابلهبهمثلکنیم.
اگرقدرتداریممصلحترابگذاریمکنار.
•• این کاالهایی که دولت با ارز 4200تومانی
داره به وارد کننده میده مثل شکر که باید
کیلویی 3400تا 3700تومان باشه پس چرا
تا 7هزار تومان هم فروخته میشه؟ اصال شکر
3400تومانی نیست توی بازار .گاهی وقت ها
فروشگاههامیارناونمکهمعلومنیستکیمی
گیره؟ چرا دولت یک راهی پیشنهاد نمی کنه؟
اصالتعزیراتکجاستوچهکارمیکنه؟!
•• چرا سامانه  ۱۹۵جلوی ارســال پیام های
تبلیغاتی را از شماره هایی که با پیش شماره
 ۵۰۰۰شروعمیشود،نمیگیرد؟
•• مسئوالنوقتشهزمینهایخالیرابهبعضی
از مشاغل اختصاص دهید مانند تعمیرگاه ها تا
شهر از این بی نظمی خارج شود .آقای شهردار
ساخت شهرک امکاناتی مانند بیمارستان می
خواهدکههمینباعثشلوغیمیشود.
•• قیمت یک کرم ســاده ایرانی چند ماه قبل
69هـــزار ریــال بــود و امـــروز170هـــزار ریــال
فروخته می شود .نظم یک کودکستان از این
بازارافسارگسیختهبهتراست.کسینیستکه
بپرسد چرا این قدر گران کرده اید؟ نظارت زیر
صفراست.ناظراناندرخوابخوشباشند.
•• پنجسالهمشغولبهکارمامابهخاطروضعیت
اقتصاد دارند محل تامین هزینه های زندگی
مونروتعطیلمیکنند.
•• به انگلیس گفتند از وقتی آمریکا رو به اربابی
گرفتی چی نصیبت شده؟ انگلیس گفت که
نوکرها زمان قدیم خرج خوردن رو از ارباب می
گرفتند ولی ارباب ما خرج خودش رو که میدیم
هیچی قراردادی داریم که باید هفت پشت اش
روهمتأمینکنیم!

نمابر05137009129 :

•• بانک مرکزی برای دریافت وام ازدواج یک
ضامناعالمکرده.پسچرابانکهاچهارضامن
طلبمیکنند؟
•• چــرادرســریــال گــانــدو ب ــرای حفظ آبــروی
جاسوس آمریکایی ازاسم اصلی استفاده نمی
شودوبه جای آن ازمایکل هاشمیان به جای
جیسونرضائیاناستفادهمیشود؟
•• بعدازشش سال دوباره انرژی هسته ای ملی
شد وتحریم های خودخواسته دولت برصنایع
داخلی کاهش یافت .اگرچه بازگشت نیروگاه
اراک وفردو به چرخه هسته ای سال ها طول
خواهدکشید امــا همین که بــاالخــره دولــت،
متوجه حرف های همیشگی رهبرمان شد وبه
دامان وطن برگشت جای امیدواری دارد .ملی
شدنمجددصنعتهستهایرابههمهشهدای
هستهایوملتایرانتبریکمیگوییم.
•• جناب آقــای روحــانــی و مسئوالن آمــوزش
وپــرورش تاکی فرهنگیان چوب بی برنامگی
های شما راباید بخورند تا حق وحقوق شان
راپرداختکنید؟
•• ل ــوازم یدکی بیش از انـــدازه گــرونــه .انگار
مسئولین مــون خوابند یــاقــرص بــی تفاوتی
خوردهاند!دقیقاچهکارمیکنند؟
•• چــرا شــهــرداری کــارش شــده ساختن و بعد
خراب کردن ؟ واقعا پول بیت المال را چرا هدر
می دهید؟ لطفا از امسال فکر 10سال بعد را
بکنید .مثال چرا فلکه ای را ساختید که حاال
خرابشکنید؟پیمانکارانهمکارشانرا خوب
انجامنمیدهند.
•• از مقاله جناب مسروری این طور برداشت
کردم که ایــران ،طالبان را نه تنها دشمن بلکه
زبانماللهمپیمانخودمیداند!یاللعجب.
•• تهدیدهای آقــای روحــانــی همچون طبل
توخالیوآبدرهاونکوبیدناست!
•• تلویزیون برنامه گزارش پنج گزارشی تهیه
کرده بود که در بعضی از کارخانه های کنسرو و
کمپوت،تاریختولیدوانقضایشگذشتهورویآن
راپاکمیکنندوتاریخجدیدمیزنند.خواهش
میکنماسماینشرکتهارااعالمکنیدتامردم
باخیالآسودهازموادغذاییاستفادهکنند.

پیکرآیتا...حسینیشاهرودیامروزدرقمتشییعمیشود
جزئیات مــراســم تشییع پیکر مرحوم
آیـــــــتا ...ســیــد مــحــمــد حسینی
شاهرودی اعــام شد .به گزارش
ایسنا ،مــراســم تشییع پیکر این
عالم ربانی و مرجع تقلید ،امروز
ساعت  ۱۰صبح از مقابل مسجد
امام حسن عسکری(ع) به طرف حرم
مطهر حضرت معصومه(س) برگزار میشود .بر
اساس این گزارش ،مراسم ترحیمی نیز ،بعد از

ظهر امروز ،پس از نماز مغرب و عشا ،در
مسجد اعظم قم منعقد خواهد شد.
مرحوم آیتا ...شاهرودی ،صاحب
تالیفاتی مانند «توضیح مناسک
حــج»« ،رساله توضیح المسائل»
و «ذخیرة المؤمنین لیوم الدین»
است .وی به دلیل بیماری ،مدتی در
یکی از بیمارستانهای تهران بستری بود و روز
یکشنبه 16،تیرماه،در 94سالگیدرگذشت.

پاسخوزیرارتباطاتبهسواالتکاربراندرباره«اندرویدایرانی»
وزیرارتباطاتدربارهسیستمعاملاندرویدایرانی
به ســواالت کاربران در صفحه اینستاگرامش
پاسخ داد .به گزارش انتخاب ،محمدجواد آذری
جهرمی ،وزیر ارتباطات شب گذشته به تعدادی
از سواالت کاربران در اینستاگرام درباره سیستم
عاملاندرویدایرانیپاسخداد.اونوشت:
امروز بخش زیادی از نظرات شما را در خصوص
سیستم عامل اندروید سفارشی شده خواندم.
تالش می کنم به برخی از سواالتی که داشتید،
پاسخدهم:
.۱چرااینسیستمعاملپیگیریشد؟
در یک سال گذشته ،تعدادی از نرم افزارهای
ایرانیازگوشیهایتلفنهمراه،توسطشرکت
هایآمریکاییبهبهانههایمختلفحذفشدند
وضربهبزرگیبهکسبوکارهایایرانیواردشد،
ایناقدامازشرکتاپلآغازوبهگوگلنیزتسری
پیدا کرد .آیا باید دست روی دست گذاشت تا
کسبوکارجوانانایرانیازدستبرود؟
 .۲شرکت گوگل دلیل حذف نرم افزارهای
ایرانی را رعایت نکردن امنیت کاربران ذکر
کرده بود ،این درست است؟
در خصوص پوستههای تلگرام ،وزارت ارتباطات
دردیماه ۹۶بیانیهدادواعالمکردکهامنیتاین
پوستهها را تایید نمی کند ،هماینک نیز با پایان
مهلت قضایی فعالیت آن ها خاتمه یافته است.
اما یک سوال؛ آیا گوگل در خصوص بدافزارهایی
که با نصب روی گوشی تلفن همراه ،با عنوان
ستاره مربعها و خدمات ارزش افــزوده از جیب
مــردم برداشت و نیز اطالعات آن ها را سرقت
میکنند ،همین برخورد را میکند؟ سیاست
حفاظت از دادهها باید همواره مورد احترام باشد
ونهسلیقهای.
 .۳آیا با این سیستم عامل ،دسترسی به
سرویس های بینالمللی محدود میشود؟
آیا همه نرم افزارهای اندرویدی روی آن قابل
نصباست؟آیااستفادهازاینسیستمعامل
باعثمحدودیتبرایمننمیشود؟
بااینسیستمعامل،شماقادربهاستفادهازتمام
نرم افزارهای بین المللی هستید اما به عکس،

 2500مسکنبهنامیکنفر

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از وجود 2500واحد مسکونی به نام یک نفر در تهران خبر داد
که برای فروش به بازار عرضه نشده است
عضوکمیسیون اقتصادی مجلس از شناسایی
فردی در تهران خبر داد که دو هزار و 500واحد
مسکونی دارد .این آمار روز گذشته با هشتگ و
عناوینی نظیر سلطان مسکن و سلطان آپارتمان
در فضای مجازی بازتاب یافت و یــادآور عناوین
مشابه قبلی از جمله سلطان قیر و سلطان سکه
شد.به گزارش تسنیم ،زهرا سعیدی مبارکه در
برنامهپایشبااشارهبهتقدیمطرحمالیاتبرعایدی

سرمایهبههیئترئیسهمجلسبا145امضاگفت:
بیشاز95درصدمردمازاینمالیاتمعافهستند
و آن هایی که مسکن را برای سود خریده اند باید
بخشیازسودخودرامالیاتدهند.
سعیدیمبارکهبیانکرد:طبقاطالعاترسیده،
فردیدرشهرریصاحب700خانهاستومالیات
اینسرمایهراهمنمیپردازد.اینارقامکمنیستند
وطبقبررسیهامتوجهشدیمفردیدرتهراندو

هزارو 500مسکنساخته ولیواردبازارمسکن
نکردهاست.
وی گفت 70 :درصد معامالت مسکن مصرفی
نیست و جنبه کسب سرمایه بیشتر را دارد.
متاسفانهنرخمسکنراافرادیکهصاحبتعداد
خانههای باال هستند تعیین میکنند .افزایش
قیمتمسکندرشهرهایبزرگ،کمکمتاثیرش
رادرشهرهایکوچکخواهدگذاشت.

وزیرنفت:استفادهازکارتسوختازاواخرمرداداجباریمیشود

گوگلقادربهدستکاریگوشیشمانخواهدبود.
به دیگر سخن ،جاده یک طرفه شده و ایرانیها
قادر به استفاده از همه خواهند بود اما دیگر
قابلیت تحریم و حذف ایرانیها وجود نخواهد
داشت.
 .۴آیا امنیت اطالعات من با این سیستم
عاملرعایتخواهدشد؟
این سیستم عامل در اختیار همه است و قابلیت
بررسی در همه آزمایشگاه های امنیت سایبری
دنیارادارد.ارزیابیمرکزامنیتسازمانفناوری
اطالعات ،سالمت سیستم را نشان میدهد .از
بررسی های داخلی و بینالمللی نیز استقبال
میکنیم.
 .۵از کی این سیستم عامل در بازار عرضه
میشود؟
عرضهآزمایشیازامروزآغازشدهودرسطحانبوه
تاشهریورصورتخواهدگرفت.
.۶آیاسرنوشتاینسیستمعاملمانندپیام
رسانهایداخلیاست؟
اصــوال تفاوت زیــادی بین این دو وجــود دارد،
تصور کنید یک روز صبح متوجه شوید نرم افزار
حمل و نقل عمومی ،سفارش غذا ،بانک داری
و بسیاری خدمات دیگر ایرانی که روی گوشی
خوداستفادهمیکردید،دیگررویگوشیشما
نباشند و با دخالت کشوری دیگر حذف شده
باشند .توسعه این سیستم عامل کمک میکند
درآنروزبیچارهنباشیم.

وزیــر نفت از پیگیری اجباری شدن استفاده از
کارت سوخت تا اواخر مرداد خبر داد .به گزارش
ایسنا،بیژننامدارزنگنهباتشریحمواضعایراندر
نشست اخیر اوپک از جمله مخالفت با یک جانبه
گرایی برخی اعضای اوپک و واکنش به اظهارات
وزیر نفت عربستان علیه کشورمان ،درباره اینکه
تمدید توافق کاهش تولید نفت اوپک شامل ایران
میشود ،پاسخ منفی داد و گفت :ایران ،ونزوئال و
لیبی مشمول توافق کاهش تولید نیستند .زنگنه

با بیان این که یکی از دالیل تحریم علیه ایــران و
ونزوئال ،باز کردن بازار برای فروش نفت
آمریکاست ،افزود :تولید نفت آمریکا
ظــرف دو ســال و در فاصله ژانویه
 ۲۰۱۷تاکنون روزانه سه میلیون
و  ۶۰۰هــزار بشکه افزایش یافته
است.وزیرنفتبااشارهبهاینکههمه
فراوردههای ما قابلیت صادرات دارند،
گفت:دراینهفتهمقدارتولیدبنزینکشوراز۱۱۰

میلیونلیتردرروزعبورمیکندواینباالترینرقم
تاریخی است که تاکنون داشتهایم .وی
با اشــاره به برنامه وزارت نفت درباره
کارتهوشمندسوختگفت:وزارت
نفتبادستوررئیسجمهور،درحال
پیگیریاینموضوعاستکهتااواخر
مردادماه استفاده از کارت هوشمند
سوختشخصیبرایبنزیناجباریشود
وسهمیهبندیموضوعدیگریاست.

چراغ سبز رئیس جدید به دریافت مالیات از سوداگری

رئیسسازمانمالیاتی 180:کشورازعایدیسرمایه،مالیاتمیگیرند

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با ارائه آمار 30
تا 35هزار میلیارد تومانی از فرار مالیاتی گفت:
در  ۱۸۰کشور دنیا از عایدی سرمایه مالیات
دریافت میشود .به گزارش مهر ،امیدعلی
پارسا در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر اظهار
کرد :تا زمانی که اطالعات دقیق و اسناد متقن
درباره داراییها و درآمد همه اشخاص حقیقی
و حقوقی از طریق سیستمهای الکترونیکی

ایمن و قابل اعتماد در اختیار سازمان مالیاتی
قرار نگیرد ،قادر نخواهیم بود از فرار مالیاتی
جلوگیری کنیم و اداره عادالنه کشور محقق
نخواهد شد .وی از فراهم بــودن شرایط فرار
مالیاتی که آن را نوعی دزدی دانست انتقاد کرد
و گفت :بر اساس برآوردها حدود ۳۰تا ۳۵هزار
میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم .پارسا با بیان
این که به دنبال هوشمندسازی نظام محاسبه

مالیاتی کشور هستیم ،درباره دریافت مالیات
از عایدی سرمایه افزود :در  ۱۸۰کشور دنیا از
عایدی سرمایه مالیات دریافت میشود و این
مالیات از تولید یا از سرمایه گرفته نمیشود
بلکه از تغییرات یک باره و نامتعارف قیمت اقالم
سرمایهای گرفته میشود و هدف آن تنظیم
اقتصاد و جلوگیری از فعالیتهای سوداگرانه
است.

خط 3بیآرتیمشهد،بدوننصبنردهازاواخرتیرماهاجرامیشود
معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری مشهد گفت :اجرای ادامه خط  3بی
آرتی  بدوننصبنردهوتنهاباخطکشی،ازاواخرتیرماهازچهارراهابوطالب
تا میدان استقالل آغاز خواهد شد .خلیل ا ...کاظمی روز گذشته در حاشیه
شصت و چهارمین جلسه علنی شورا و در جمع خبرنگاران اظهار کرد :بر این
اساسبهجاینصبنرده،مسیرعبوراتوبوسهایخط 3بیآرتیباخطکشی
مشخص می شود.وی با بیان این که برای سرعت در تردد اتوبوس هاو قرار
نگرفتندرترافیکپشتچراغقرمزتقاطعها،راهفراربرایآنهاایجادخواهد
شد،افزود:بهگونهایبرنامهریزیشدهتاقبلازتقاطعهامسیریبرایعبور

اتوبوسهاایجادوایستگاههایخط 3بیآرتیدرهمیننقاطساختهشود.
کاظمی ادامه داد:این طرح به صورت آزمایشی اجرا و در مسیر دوربین ثبت
تخلفات نصب می شود تا خودروها وارد این مسیر نشوند .درصورت رعایت
شهروندان و موفقیت طرح ،این کار در دیگر مسیر خط  3نیز اجرا می شود.
معاون حمل ونقل و ترافیک و سرپرست معاونت فنی و عمران شهرداری
مشهد گفت :با توجه به این که مسیر عبور اتوبوس خط  3بی آرتی نیاز به
زیرسازی،آسفالتپلیمریوخطکشیدارداجرایآنحدودسهماهزماننیاز
خواهدداشتکهعملیاتاجراییآنتااواخرتیرماهآغازمیشود.

