اخبار

حسینی شاهرودی:

طرح بانکداری جمهوری اسالمی نظام بانکی را متحول می کند

جزئیات رسوب بیش از  60میلیون
دالر کاالی لوکس در گمرک

معاون فنی گمرک با اشاره به جزئیات حجم
ت :در
و میزان کاالهای مصرفی و لوکس گف 
حال حاضر بیش از  60میلیون کاالی گروه
 4که لوکس و مصرفی هستند و ورود آن به
کشور ممنوع شده در گمرکات موجود است.
مهرداد جمال ارونقی در گفتوگو با فارس،
با اش��اره به حجم و میزان کاالهای گروه 4
در گمرکات کش��ور اظهار داشت :بر اساس
مصوبه هیات وزی��ران ،ورود این کاالها که
عمدتا مصرفی هس��تند به کشور ممنوع شد
و در ح��ال حاضر امکان ترخیص آنها فراهم
نیس��ت .بر اس��اس گزارشهای تهیهش��ده
در  17گم��رک بی��ش از  60میلی��ون دالر
کاالهای گروه  4در گمرکات رس��وب کرده
است.معاون فنی گمرک با اشاره به گمرکاتی
که کاالهای گروه  4دپو ش��ده است ،گفت:
عم��ده این ن��وع کاالها در گم��رک آبادان،
منطق��ه آزاد ارس (جلفا) ،بازرگان ،بوش��هر،
پتروشیمی ،پیام البرز ،تهران ،جلفا ،خرمشهر،
شهید رجایی بندرعباس ،سلفچگان ،سهالن
تبریز ،غرب تهران ،فرودگاه امام خمینی(ره)،
قزوی��ن ،کیش و ماکو هس��تند.وی در مورد
ن��وع کاالهای مان��ده در گمرکات نیز خاطر
نشان کرد :عمده اقالم احصاشده ابزارآالت،
اجزا و قطعات موتورس��یکلت و خودرو ،شال
و روسری ،پتو مسافرتی ،ظروف فلزی ،اشیاء
دکوری ،ل��وازم خانگی ،کیف و کفش ،انواع
لوازم آرایشی و بهداشتی ،وسایل آشپزخانه،
ان��واع لوازم قنادی و خوراکیها (ش��کالت،
کمپ��وت آنان��اس) ،غ��ذای س��گ و گربه،
لیفت��راک ،پیانو ،ویولون ،اش��یاء س��رامیکی
دک��وری ،لوازمالتحری��ر ،گل مصنوع��ی،
لوازم پالس��تیکی ،پوش��اک بچگانه ،زنانه و
مردانه ،ژلهای تزریقی زیرپوس��تی ،روغن
ذرت تصفیهش��ده ،مغز تخمه آفتابگردان و
یراقآالت مبلمان را شامل میشود.
بیشتر لوازم خانگی وارداتی
استاندارد نیستند

مع��اون ارزیاب��ی و کیفیت اس��تاندارد گفت:
متاس��فانه پ��س از ممنوعی��ت واردات لوازم
خانگی میزان غیراس��تاندارد بودن این کاالها
بیش از گذشته شده است زیرا دیگر هیچگونه
نظارت��ی بر آنها وجود ن��دارد .به گزارش ایلنا،
تفاهمنامهای بین انجمن تولیدکنندگان لوازم
خانگی و سازمان ملی استاندارد در ساختمان
تشکلهای اتاق بازرگانی به امضا رسید.مسلم
بیات معاون رئیس س��ازمان ملی استاندارد در
حاشیه امضای این تفاهمنامه با تشریح بررسی
استاندارد بودن تولیدات صنعتی گفت :کاالهای
تولیدش��ده طی دو مرحله م��ورد ارزیابی قرار
میگیرند؛ ابتدا به این صورت که اتفاقی از خط
تولید نمونه گرفته شده و در آزمایشگاههای این
سازمان مورد بررسی قرار میگیرد پس از قبول
شدن در تستها ،برای اینکه این اطمینان به
وجود آید که کاالهای عرضه شده در بازار نیز
همین کیفیت اولی��ه را دارند ،از محل فروش
نی��ز نمونهگیری میش��ود .هرچند با توجه به
گس��تردگی ب��ازار ،رصد تم��ام مراکز فروش
امکانپذیر نیس��ت .بر همین اساس انجمنها
و تش��کلهای تخصصی که واحدهای دارای
پروانه زیرمجموعه آنها هس��تند ،میتوانند در
این امر به ما کمک کنند.
ضوابط ترخیص و توزیع برنجهای
وارداتی

با ش��روع ترخیص  ۵۶هزار تن برنج وارداتی
در روزه��ای گذش��ته ،صاحب��ان ای��ن کاال
میتوانند طبق ضوابط تعیین شده نسبت به
ترخیص و توزیع انواع این برنجها که در دو
نوع هندی و پاکس��تانی بوده و با ارز ۴۲۰۰
تومانی وارد ش��دهاند ،اقدام کنند .به گزارش
ایس��نا ،بعد از مسائلی که در رابطه واردات و
ترخیص برنج در چند ماه اخیر مطرح شد در
نهایت در روزهای گذشته ترخیص برنجهای
وراداتی از س��وی گمرک در دستور کار قرار
گرفت.این در حالی است که از ابتدای سال
ت��ا  ۱۶آذر ماه ح��دود یک میلیون  ۴۶هزار
و  ۹۲۷ت��ن برنج وارد ش��ده بود که نس��بت
به همین مدت در س��ال گذشته  ۱.۱درصد
افزایش داش��ت.از مجموع برنج وارداتی ۸۲
هزار تن در جریان انجام تش��ریفات گمرکی
برای ترخیص قرار گرفت و در روزهای اخیر
ترخیص  ۵۶هزار تن آن بدون اخذ تعهد در
گمرکات کشور آغاز شد.این برنجها که مبدا
واردات آنها عمدتا هندوس��تان و پاکس��تان
هستند ،طبق ضوابط و شرایطی که از سوی
سازمان صنعت و معدن و تجارت تعیین شده
اس��ت ،ترخیص آنها از کم��رگ انجام و در
ادامه توزیع خواهد شد.

سخنگوی کمیس��یون اقتصادی مجلس
میگوی��د موافقت اکثری��ت نمایندگان با
کلیات طرح بانکداری جمهوری اس�لامی
ایران بیانگر خواس��ته آنه��ا برای زیر و رو
ک��ردن و اص�لاح حوزه بانکی در کش��ور

است ،زیرا این سیستم به جای اینکه یکی
از اصل��ی ترین حامیان حوزه تولید باش��د
ب��ه مانعی جدی برای ای��ن بخش تبدیل
شده اس��ت .سیدحسن حسینی شاهرودی
سخنگوی کمیس��یون اقتصادی مجلس
شورای اسالمی در گفتوگو با خانه ملت
با اشاره به تصویب کلیات طرح بانکداری
جمهوری اس�لامی ایران ،گف��ت :قانون
بانکداری اس�لامی مربوط به حدود سال

 62بوده و به نوعی منسوخ شده است زیرا
این قانون آزمایش��ی بود بنابراین بیش از
سه دهه است که قانون بانکداری اسالمی
به روز نش��ده اس��ت و حتی از  14س��ال
پیش پس از تصویب تاس��یس بانکهای
خصوصی مش��کالت حوزه بانکی به اوج
خود رس��یده اس��ت.نماینده مردم شاهرود
در مجلس ش��ورای اسالمی با بیان اینکه
به موج��ب بند «ه» سیاس��ت های اصل

 44باید س��ازوکار مناس��بی برای تاسیس
و نظارت بر بانک ه��ای خصوصی ایجاد
می ش��د در حال��ی که این امر  14س��ال
پی��ش به تاخیر افتاده اس��ت ،افزود :ایجاد
س��از و کار مناس��ب برای نظات بر بانک
های خصوص��ی در دولتهای نهم ،دهم،
یازده��م و دوازدهم علیرغ��م وعدههای
بس��یار ،بالتکلیف مانده و دولتها از ارائه
الیحه بانکداری اس�لامی سرباز زدند.وی

با بیان اینکه در طرح بانکداری جمهوری
اس�لامی ایران اختی��ارات بانک مرکزی
افزایش پی��دا میکند ،همچنین نظارتها
دقی��ق تر و بهتر خواهد ش��د ،اظهار کرد:
شورای فقهی در راس بانک مرکزی تمام
مقررات و رویههای جاری را رصد می کند
تا مغایرتی با قانون و ش��رع نداشته باشد
و به نوعی ش��ورای نگهبان بانک مرکزی
خواهد بود.

دو راه حل پیش روی مجلس:

«رد کلیات بودجه برای اصالح ساختار» یا «تکرار اشتباهات گذشته»

گ�روه اقتصادی :جمعی از کارشناس��ان اقتصاد در نامهای
به نمایندگان مجلس ضمن اشاره به بیتوجهی دولت به
اصالح س��اختار در الیحه بودجه  99و تاکید بر ضرورت
رد کلیات این الیحه ،اعالم کردند :چنانچه مجلس دهم،
ای��ن بار نی��ز مأموریت مهم اصالح س��اختار بودجه را بر
زمی��ن بگذارد ،باید منتظر پرداخت هزینه آن در انتخابات
باشد .به گزارش فارس ،جمعی از کارشناسان اقتصادی در
نامهای به نمایندگان مجلس ضمن اش��اره به بی توجهی
دول��ت به اصالح س��اختار در الیحه بودج��ه  99و تاکید
بر ضرورت رد کلیات ای��ن الیحه ،اعالم کردند :چنانچه
مجل��س دهم ،این بار نیز مأموریت مهم اصالح س��اختار
بودج��ه را بر زمین بگذارد ،باید منتظر پرداخت هزینه آن
در انتخابات باشد.متن کامل نامه کارشناسان اقتصادی به
نمایندگان مجلس به این شرح است:پس از یکسال انتظار
در خصوص اصالح س��اختار بودجه دولت ،کارشناس��ان
اقتصادی در کمال ش��گفتی ش��اهد ارائه الیحهای بودند
ک��ه تقریب ًا هیچ ت��رازی از اصالحات اساس��ی را برآورده
نمیس��ازد .هرچند قانون بودجه ،سالهاست دچار انحراف
است اما در سال  ۱۳۹۸برای کشوری که در میانه دشمنانه
ترین تحریمها ق��رار دارد ،این حد از اهمال در خصوص
مهمترین س��ند مالی و سیاستگذاری س��االنه ،پذیرفتنی
نیس��ت و این حد از بیتوجهی به پیش��نهادات دلسوزانه
متخصصان اقتصادی ،از سوی س��ازمان برنامه و بودجه
جای تأسف دارد .در کوتاه سخن باید گفت الیحه بودجه
 ۱۳۹۹معنایی جز سرعت بخشیدن به سقوط اقتصاد ایران
و تک��رار دوگان خارجی – داخلی در انتخاباتهای آتی و
شرطی تر کردن اصالح اقتصاد به متغیرهای بین المللی
ندارد .در این خصوص نکات زیر که چکیده بررس��یهای
کارشناس��ان اقتصادی است به استحضار نمایندگان خانه
ملت میرس��د -۱:معضالت انباش��ته ناشی از آسیبهای
تاریخی اقتصاد ایران همچون انباشت بدهیهای دولت،
کس��ری صندوقهای بازنشستگی و ناترازی نظام بانکی،
در کنار ش��دت گرفتن تحریمهای ظالمانه آمریکا و بروز

پیامدهای آن موجب ش��ده اس��ت برخی ش��اخصهای
کلی��دی اقتصادی و اجتماع��ی در وضعیت نامطلوب قرار
داش��ته باش��د .از اینرو برای اجتناب از اثرات این ساختار
ناکارآمد اقتصادی (نظیر تورم افس��ار گس��یخته به دلیل
برداش��ت از منابع بانک مرکزی جهت پوش��ش کس��ری
بودجه) الزم اس��ت اصالحاتی در ساختار اقتصادی کشور
انجام گی��رد -۲.دولت و مجلس در عمل فرصت طالیی
س��ال  ۱۳۹۸برای انجام اصالحات اساس��ی در س��اختار
بودجه را علیرغم تأکید مکرر مقام معظم رهبری از دست
دادند و با این اس��تدالل که فرصت کافی برای انجام این
اصالحات در سال  ۱۳۹۸وجود ندارد ،قانون بودجه ۱۳۹۸
ب��دون درنظر گرفت��ن اصالحات س��اختاری به تصویب
رس��ید و نتیجه آن ش��د که در میانه ابتدایی سال آنچه از
قبل مثل روز روش��ن بود ،محقق گردید و کسری بودجه
گریبانگیر دولت ش��د و در نتیجه از طریق شورای عالی
هماهنگی اقتص��ادی اقدام کرد و ب��دون در نظر گرفتن
نقش قانونی مجلس در تصویب و نظارت بر بودجه ،ارقام

حاصل چهار دهه مداخله گری دولت در صنعت خودرو

متاسفانه چنین مهمی در صنعت خودروسازی کشور،
کمتر مورد توجه قرار گرفته است .فارغ از عدم رضایت
عمومی نسبت به محصوالت تولیدی ،رفتارشناسی
بنگاهی ش��رکت های خودروسازی به روشنی گویا
آن اس��ت.به گزارش»خ��ط بازار» در ب��ازار جهانی
خودرو ،اساس فعالیت هر شرکت خودروسازی ،تولید
خودرو با کیفیت ،با قیمت مناس��ب و رقابتی اس��ت.
مس��لما چنین هدف گذاری نیازمن��د تجهیز منابع و
نیروی انسانی و واحدهای تحقیق و توسعه به منظور
بازارشناسی ،تولید محصول جدید و رقابت می باشد.
هرچه شرکت های خودروسازی به این هدف گذاری
نزدیک تر شوند ،از اقبال بیشتری در بازارهای داخلی
و خارجی بهرمند خواهند بود .متاسفانه چنین مهمی
در صنعت خودروسازی کشور ،کمتر مورد توجه قرار
گرفته اس��ت .فارغ از عدم رضایت عمومی نسبت به
محصوالت تولیدی ،رفتارشناس��ی بنگاهی شرکت
های خودروس��ازی به روش��نی گویا آن اس��ت که
تجهیز منابع و نیروی انس��انی در این ش��رکت ها،
به طور غیرض��روری و غیربه��ره ور صورت گرفته
اس��ت .عینیت ای��ن موضوع در تعدد ش��رکت های
تابعه و زیرمجموعه است که در زمینه های مختلفی
فعالیت دارند .به طور مثال در یکی از ش��رکت های
خودروس��ازی که طبق گزارش هیئت مدیره آن در

پایان س��ال مال��ی منتهی به  29اس��فندماه ،1397
در حدود  100ش��رکت تابع��ه و زیرمجموعه وجود
دارد .ش��رکت هایی که در زمینه ه��ای مختلفی از
جمله« ،تولید و مونتاژ خ��ودرو»« ،واردات خودرو»،
«لیزینگ خودرو»« ،کارگزاری بیمه»« ،بانکداری»،
«ب��ورس بازی»« ،س��رمایه گ��ذاری در طرح های
مختل��ف اقتصادی»« ،راهس��ازی و شهرس��ازی»،
«تولی��د و واردات ان��واع قطع��ه»« ،فوالدس��ازی و
صنای��ع پتروش��یمی»« ،ریخت��ه گری»»،س��رمایه
گ��ذاری در ام��ور مس��کونی»»،فناوری اطالعات و
ارتباطات»»،معام�لات بازرگانی»»،حم��ل و نق��ل
داخلی و بین المللی»»،تولی��د قالب»»،تولید ابزار و
ماش��ین آالت»»،خرید و فروش قطع��ه»»،واردات
قطعه» فعالیت دارند .این در حالی است که در برخی
از زمینه چندین شرکت به طور همزمان فعالیت می
کنند.چنین پدی��ده ای حاصل مالکی��ت و مدیریت
دول��ت ه��ا در صنعت خودرو اس��ت ک��ه نتیجه آن
تاسیس شرکت های غیرمترتبطی است که بسیاری
از آنان زیان ده می باش��ند و جز هدررفت نقدینگی،
بلوکه ش��دن س��رمایه ،حیات خلوت برای انتصابات
سفارش��ی ،افزایش هزینه تمام ش��ده نهایی خودرو،
افزایش هزینه سربار ،ایجاد عدم شفافیت در صنعت
خودرو هیچ حاصل دیگری نداشته اند.

آن را م��ورد بازنگری قرار داد -۳.الیح��ه بودجه ۱۳۹۹
تقدیمی دولت به مجلس ش��ورای اس�لامی ،را میتوان
تک��رار غفلت دولتمردان و فرصتس��وزی دوباره آنها در
اجرای اصالحات ساختاری در بودجه قلمداد کرد .بررسی
مفاد الیحه بودجه س��ال  ۱۳۹۹نشان میدهد علی رغم
گذشت حدود  ۲سال از اعمال محدودیت بر صادرات نفت
کش��ور ،الیحه بودجه همچنان ب��دون اجرای اصالحات
اساسی و طبق روال س��الهای گذشته به مجلس شورای
اس�لامی تقدیم شده اس��ت .به نظر میرسد فقدان عزم
و اراده سیاس��ی برای اصالحات ساختاری بودجه موجب
شده است بسیاری از راهکارهای پیشنهادی برای کاهش
وابستگی بودجه به نفت مورد توجه قرار نگیرد و همچنان
الیحه بودجه سال  ۱۳۹۹بر مبنای درآمدهای غیرپایدار،
غیرواقعی و صوری بسته شود -۴.در نظر گرفتن صادرات
یک میلیون بش��که نفت خام ،اس��تقراض و برداش��ت از
صندوق توس��عه ملی ،در نظ��ر گرفتن ارق��ام غیرواقعی
برای فروش اموال دولتی و تکیه بر انتش��ار اوراق مالی با

سررسیدهای بلندمدت که عم ً
ال تسخیر دولتهای آینده
محسوب میشود ،گواهی بر این مدعاست .نتیجه برخورد
نه چندان جدی با اصالحات س��اختاری بودجه در الیحه
بودجه س��ال  ۱۳۹۹چیزی جز کس��ری قابل توجه پنهان
در البهالی بودجه نیس��ت که بر اساس محاسبات مراجع
معتبر کارشناسی ،رقم آن بالغ بر  ۱۶۰هزار میلیارد تومان
برآورد شده است -۵.فقدان ش��فافیت الزم در تبصرهها،
جداول و پیوس��تهای الیحه بودجه و بخصوص جداول
متفرقه و همچنین عدم تبیین دقیق تکالیف دستگاههای
متولی بر اس��اس شاخصهای کمی قابل نظارت ،موجب
عدم تخصی��ص بهینه بودجه ،هدر رف��ت و اتالف منابع
و عدم پاس��خگویی دس��تگاههای مص��رف کننده بودجه
شدهاس��ت -۶.ع��دم وج��ود اولوی��ت بن��دی طرحها و
پروژهه��ای عمران��ی که موج��ب ظهور ه��زاران پروژه
عمران��ی نیم��ه کاره و بال تکلیف شدهاس��ت؛ به گونهای
که هزاران میلیارد منابع را راکد نگه داشتهاس��ت.حال دو
انتخاب پیش روی مجلس برای مواجهه با الیحه بودجه
س��ال  ۱۳۹۹کل کش��ور قرار دارد:الف) نخس��ت ،نادیده
گرفتن لزوم انجام اصالحات س��اختاری در الیحه بودجه
و تصویب کلی��ات آن و اعمال برخی تغییرات محدود در
ارقام ،ج��داول و یا تبصرهه��ای آن،ب) دوم ،بازگرداندن
الیحه به دولت و تکلیف دولت به اعمال برخی اصالحات
س��اختاری (از جمله اصالحات در نظام مالیاتی کشور در
راستای عادالنه کردن آن) و شفاف سازی میزان کسری
بودجه و نیز طرق واقعی تأمین آن.در پایان خاطرنش��ان
میسازد با توجه به هزینههایی که مردم دردکشیده ایران
طی یکس��ال گذش��ته بابت عدم اصالح اقتصاد ،متحمل
شده اند اعالم میداریم چنانچه مجلس دهم ،این بار نیز
مأموریت مهم اصالح س��اختار بودجه را بر زمین بگذارد،
باید منتظر پرداخت هزینه آن در انتخابات باش��د و جامعه
نخبگانی کشور ،این مطالبه تخصصی و خواست رهبری
را از طریق سازوکارهای اجتماعی به یک مطالبه مردمی
و عمومی تبدیل خواهد کرد.

خبرهایامیدآفرینآقایوزیرازتولیدیکهرونقگرفت

وزی��ر صنعت ،مع��دن و تج��ارت از افزایش تولید
داخل ش��مار زیادی از کاالهایی که پیش��تر سهم
وارداتش��ان زیاد بود ،خبر داد.به گزارش تس��نیم،
رضا رحمانی در شش��مین همای��ش ملی مدیریت
جه��ادی اف��زود :در بح��ث خودکفای��ی و تولی��د
کااله��ای داخل��ی چن��د کار جدی انج��ام دادیم
نخس��تین کار این است که کاالهایی که میتوان
در داخل تولید کرد از وارد کردنش جلوگیری شود.
وزی��ر صنعت ،مع��دن و تجارت به بح��ث تامین
قطعات خودرو اشاره کرد و گفت 200 :هزار خودرو
ب��ه علت ناقص بودن قطع��ات آن در پارکینگها
مانده بود که نمیتوانس��تیم آنها را تحویل دهیم.
اکنون این تعداد به  10هزار خودرو رس��یده است
در واق��ع عمده این قطعات با قیمت بس��یار کمتر
از رقم وارداتی آن در داخل س��اخته ش��ده اس��ت.
رحمانی افزود :در بحث الس��تیک کامیون که 70
درصد وارداتی بود طراح��ی صورت گرفت تا پنج
واحد تولید الس��تیک کامیون را داخلی کنیم که تا
ماه آینده نخس��تین واحد تولیدی به بهره برداری
میرس��د .ظرفیت تولی��د آن  25درصد نیاز داخلی
اس��ت و با  30درصد تولید داخلی که داش��تیم 55
درصد نیاز داخلی تولید خواهد ش��د.وی گفت :در
بحث چادر مش��کی  90درصد پارچه چادر مشکی

وارداتی بود که ب��ا تالشهایی که صورت گرفت
نخستین واحد تولیدی بزودی فعال میشود و 30
میلی��ون متر تولید داخل را تامین میکند در حالی
که اکنون مص��رف داخل  90میلیون متر اس��ت.
وزی��ر صنعت ،مع��دن و تجارت ادام��ه داد :با 10
میلیون متری که اکنون داریم و با فعال شدن این
واح��د تولیدی حدود  50درصد نیاز داخل را تامین
میکنیم.رحمانی در ادامه گفت :به زودی کارخانه
آلومینی��وم جنوب را با  300هزار تن ظرفیت تولید
فع��ال میکنیم که در این خص��وص یک میلیارد
و  200میلیون دالر س��رمایه گذاری ش��ده است.
وی افزود :نهضتی در حوزه صنعت و معدن شروع
شده است به طوری که در سال گذشته  30درصد
کااله��ای مصرفی وارداتی را کاه��ش دادیم.وی
گف��ت :با اعم��ال مدیریت جه��ادی ،تحریمهای
گسترده خارجی نتوانست مانع رشد تولید و اشتغال
در کش��ور شود و امسال در بیش��تر حوزه ها رشد
داش��تیم.رحمانی در شش��مین همای��ش مدیریت
جهادی افزود :شرایطی که سال گذشته در بازار و
بخش های دیگر داشتیم با کمک نیروهای جوان
و تالش جهادی و بس��یجی وار تغییر کرد و تولید
هشت ماهه ما در حوزه های مختلف بازار ،معدن،
کسب و کار نسبت به سال گذشته رشد داشت.

کسب مقام سومی تیم ملی ایران در مسابقات جهانی محاسبات ذهنی ترکیه

محاسبات ذهنی شامل محاسبات ریاضی با استفاده از مغز انسان بدون کمک
کامپیوتر ،ماشین حساب ،خودکار یا کاغذ است.هر ساله مسابقات بین المللی
محاسبات ذهنی در کشورهای مختلف برگزار میشوند .این مسابقات امسال
در تاریخ  23و  24آذرماه  14( 1398و  15دسامبر  )2019با حضور  13کشور
از جمله ایران ،ترکیه ،هند ،ازبکس��تان ،قبرس ،کاستاریکا ،کلمبیا ،بلغارستان،
الجزیره ،لیبی ،قزاقس��تان ،عراق و افغانستان به میزبانی کشور ترکیه برگزار
شد .نعمت اله میرزایی ،سرمربی تیم اعزامی جمهوری اسالمی ایران به ترکیه
عنوان کرد که این مسابقات با حضور  163شرکت کننده از  13کشور جهان
و در گروههای مختلف برگزار ش��د .مراس��م افتتاحیه در تاریخ  23آذرماه اجرا
شد.میرزایی افزود« :مسابقات محاسبات ذهنی با استفاده از لپ تاپ و نرم افزار
مخصوص مس��ابقات روز یکشنبه مورخ  24آذرماه در  2گروه از ساعت 8:30
تا  10:30صبح برگزار ش��د 16 .دانش آموز ایرانی در س��طوح سنی  8تا  14از
اس��تانهای مرکزی ،بوشهر ،تهران ،چهارمحال و بختیاری ،کرمان ،لرستان،

رونوش��ت آگهی حصر وراث��ت آقای وحید ظفر نیایی دارای شناس��نامه  4490025483به
ش��رح دادخواست به کالسه  657/98/4از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و
چنین توضیح داده که شادروان الهی ظفرنیایی به شناسنامه  455در تاریخ  1379 /2/ 17در
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گففه و ورثه حین الفوت آنمرحوم منحصر است به  -1وحید
ظفرنیای��ی فرزند الهی و بان��و ت .ت  1368/5/1کد ملی  -2 *6490025483کامران ظفرنیایی

همدان و یزد در این مس��ابقات شرکت کردند».به گفته میرزایی سرمربی تیم
ملی جمهوری اسالمی ایران ،کشورهای قزاقزستان و ترکیه به مقام-های اول
و دوم دست یافتند و تیم ملی جمهوری اسالمی ایران توانست مقام سوم تیمی
مس��ابقات را از آن خود کند .فاطمه نوبخت از اس��تان چهارمحال و بختیاری
عنوان قهرمان را کس��ب کرد .آتبین جش��نی پور و ارشین سلحشوری نژاد از
استان بوشهر ،سید پارسا عبدالمنافی و فاطمه زهرا سعادتی از استان تهران به
مقام اول دست یافتند .مهرسا سادات مدیحی و ساغر آزادنیا از استان همدان،
نازنین زهرا موالیی نسب از استان کرمان ،مریم محمودی از استان لرستان،
مائده باغیانی و زینب مندگاری از اس��تان یزد مق��ام دوم را از آن خود کردند.
مهیار کرمی از اس��تان تهران ،مهراب تقوی و محیا س��ادات رحیمی از استان
مرکزی ،مریم مهرابی نژاد و فاضل فخاری از استان یزد نیز به مقام سوم دست
یافتند .نفرات برتر مسابقات کاپ و مدال قهرمانی دریافت کردند.سرمربی تیم
اعزامی جمهوری اس�لامی ایران در پایان گفت« :تیم ملی محاسبات ذهنی

ایران نخستین بار در سال  2017در مسابقات جهانی هند شرکت کرد و امسال
دومین مرتبه بود که در مس��ابقات بین المللی شرکت کردیم .سطح مسابقات
بسیار عالی و حرفهای بود و مسئولین برگزاری مسابقات و داوران از عملکرد
دانش آموزان و تیم ما بسیار رضایت داشتند».

فرزند الهی و بانو ت .ت  1360/6/25ش .ش 789کد ملی  -3 *4500899138بهزاد ظفرنیایی
فرزند الهی و بانو ت.ت  1363/6/1ش .ش  979کد ملی  -4 *4500941551س��عید ظفرنیایی
فرزند الهی و بانو ت .ت  1366 /3/1ش.ش  3888کد ملی -5 *451200812س��یما ظفر نیایی
فرند الهی و خرامان ت.ت  1344/11/3کد ملی  -6 * 4539490346اختر ظفرنیایی فرزند الهی
و بانو ش.ش  594ت.ت  1354/10/15کد ملی  -7 *4539491679ژیال ظفرنیایی فرزند الهی و
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اخبار
مالیات بر عایدی سرمایه از
فعالیتهای غیرمولد جلوگیری میکند

یک نماینده مجلس گفت:ب��ا توجه به اینکه
مالیات بر عایدی س��رمایه از فعالیتهای غیر
مولد اقتصادی ،سوداگری و واسطهگریهای
اقتص��ادی جلوگی��ری میکن��د .دول��ت باید
پیگیریه��ای الزم را در مورد آن انجام دهد.
همایون یوسفی در گفتوگو با مهر درباره لزوم
مقابله با فرار مالیاتی ،اظهار داش��ت :در حالی
که کارمندان و کارگ��ران مالیات می پردازند،
بس��یاری از اصناف با درآمدهای زیاد به دلیل
کم توجهی های دولت و بی توجهی به اصالح
قوانین ،فرار مالیاتی دارند .وی ادامه داد :یکی از
راهکارهای جبران کسری بودجه ،مالیات است.
ب��رای این منظور باید بحث مالیات بر عایدی
سرمایه ،مالیات بر خانه های خالی ،جلوگیری
از فرارهای مالیاتی و لغو برخی معافیت ها در
دس��تور کار دولت قرار بگیرد.عضو کمیسیون
بهداش��ت و درم��ان مجل��س با بی��ان اینکه
مالیات بر عایدی س��رمایه هرچه سریعتر باید
پیگیری شود ،افزود :مالیات بر عایدی سرمایه
از فعالیتهای غیر مولد اقتصادی ،سوداگری و
واسطهگریهای اقتصادی جلوگیری میکند؛
به همین دلیل دولت باید پیگیریهای الزم را
برای ایجاد این پایه جدید مالیاتی انجام دهد.
درخواست حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی
واردات محصوالت کشاورزی

در نشس��ت رئیس اتاق تعاون ایران با اعضای
کمیس��یون کش��اورزی اتاق یکی از مطالبات
اعضا ح��ذف ارز  ۴۲۰۰تومانی ب��رای واردات
محصوالت ای��ن حوزه بود .به گ��زارش اتاق
تعاون ایران ،نشس��ت مش��ترک رئیس اتاق
تعاون با اعضای کمیس��یون کش��اورزی اتاق
تعاون با هدف بررس��ی  ۷محور برگزار شد.در
این نشست ،مش��کالت و چالشهای بخش
کش��اورزی مطرح شد و رئیس اتاق تعاون نیز
ب��ه دغدغههای فعاالن این حوزه پاس��خ داد.
ارسالن قاس��می رئیس کمیسیون کشاورزی
ات��اق تعاون ایران در خصوص محورهای این
نشست گفت :تهیه فهرستی از ابرچالش های
بخش کش��اورزی و احصاء آن در کمیسیون
کش��اورزی اتاق ،تش��کیل کمیته بوم گردی
عشایری در این کمیسیون و همچنین تشریح
چالشهای ارزی در رابطه با واردات و صادرات
بخ��ش کش��اورزی از مهمتری��ن محورهای
این نشس��ت بود.وی حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی
از بخش کش��اورزی را خواس��ته فعاالن این
بخش عنوان کرد و گفت :اتحادیههای بخش
کشاورزی بر این باورند که ارز  ۴۲۰۰تومانی از
بخش کشاورزی حداقل در کاالهای نهایی و
در کاالهای واسطهای به تدریج حذف شود.
بانک مرکزی چین  ۲۰۰میلیارد دالر
نقدینگی به بازار تزریق کرد

بانک مرکزی چین امروز ۱۸ ،دس��امبر۲۰۰ ،
میلی��ارد یوآن (ح��دود  ۲۸.۵۷میلی��ارد دالر)
نقدینگ��ی به ب��ازار تزریق ک��رد .به گزارش
مهر ب��ه نقل از ش��ینهوا ،روز چهارش��نبه،
بان��ک مرک��زی چی��ن  ۲۰۰میلی��ارد یوآن
(ح��دود  ۲۸.۵۷میلی��ارد دالر) نقدینگ��ی به
ب��ازار تزریق کرد .این اقدام پس از تعلیق ۲۰
روزه قراردادهای بازخرید اوراق قرضه ذخیره
بانکهای تجاری صورت میگیرد (فرآیندی
ک��ه بانک مرکزی از تری��ق آن پول به بازار
تزریق میکند).بان��ک خلق چین  ۵۰میلیارد
یوآن را از طریق قراردادهای  ۷روزه بازخرید
اوراق ذخیره با نرخ سود  ۲.۵درصدی ،به بازار
تزریق ک��رد و  ۱۵۰میلیارد یوآن را از طریق
قراردادهای  ۱۴روزه بازخرید اوراق ذخیره با
نرخ سود  ۲.۶۵درصدی به بازار تزریق نمود.
روز چهارش��نبه موع��د بازخرید هی��چ اوراق
قرضه ذخی��رهای از قراردادهای قبلی نبود تا
 ۲۰۰میلیارد یوآن به طور خالص به بازارهای
مالی وارد ش��ود.قرارداد بازخرید اوراق قرضه
پروس��های اس��ت که طی آن بانک مرکزی
اوراق قرضه ذخیره بانکه��ای تجاری را از
آنها خریده و به آنها پول میدهد و در همین
زم��ان با آنها قرارداد میبندد که این اوراق را
در موعد معینی دوباره به آنها بفروشد.در سال
 ۲۰۱۹چین سعی کرد با مناسب نگاه داشتن
س��طح نقدینگی ،سیاست مالی میانهرویی را
به کار بگیرد.

بانو ش.ش  1ت .ت  622کد ملی  -8 *453941954بانو شفیعی فرزند علی و لیال ش.ش  1ت.
ت  1334/1/2کد ملی  453981767اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد وی می باشد
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد
دفتر شعبه چهارم شورای حل و اختالف شهرستان ایالم

