اقتصاد
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گمرک

الزام استقرار گمرک در مناطق آزاد

پس از نشر خبرهایی درباره خروج کاالی
قاچاق از مناطق آزاد به سرزمین اصلی ،هیات
دولت طبق دس��تورالعملی اس��تقرار گمرک
در مب��ادی ورودی و خروج��ی این مناطق را
تدوین کرد .بر این اس��اس ،اس��تقرار سامانه
جامع امور گمرکی به عنوان س��امانه داخلی
مناطق و چگونگی سیستم مدیریت ریسک
ط��ی مراح��ل شش��گانه ورودی کاال اعمال
خواهد شد .این دستورالعمل در حال حاضر از
سوی گمرک به تمام گمرکات اجرایی سراسر
کشور ابالغ شده است .پس از استقرار سامانه
جامع امور گمرکی به عنوان س��امانه داخلی
مناطق ،سیستم مدیریت ریسک جهت تعیین
ریس��ک در س��رویس ارزیابی و در خروج در
اظهارنامه فعال خواهد شد .مدیریت ریسک
ب��رای مناطق توس��ط کارگروهی متش��کل
از نماین��دگان گمرک و مناط��ق آزاد تعیین
میش��ود .مقرر شد دسترسی مشاهده پروانه
در اختیار سازمانهای عامل منطقه قرار گیرد.
وب سرویس اس��تعالم فعاالن مجاز از سوی
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در اختیار
پنجره واحد قرار میگیرد که مالک اظهار در
منطقه خواهد بود.
بازار

مخالفت ستاد تنظیم بازار با گران شدن اجناس

هیچ کاالیی اجازه
افزایش قیمت پیدا نکرد

س��تاد تنظیم بازار در جلسه اخیر خود با
وجود درخواس��تهای زی��اد تولیدکنندگان،
اج��ازه افزایش قیمت به هی��چ کاالیی نداد.
یکی از اعضای س��تاد تنظیم بازار در اینباره
به تسنیم گفت :در جلسه تنظیم بازار با وجود
درخواستهای بخشهای مختلف تولید برای
افزایش قیمت محصوالت خود ،با هیچ کدام
از درخواستها موافقت نشد .برخی صنایع در
این جلس��ه با توجه به افزایش قیمت ارز ،باال
رفتن قیمت م��واد اولیه و هزینه انتقال پول،
خواهان افزایش قیمت محصوالت خود بودهاند
اما ستاد تنظیم بازار با این امر موافقت نکرد.
برخی تولیدکنندگان در این جلس��ه گفتند
در صورتی که کاالیی س��ود نداش��ته باش��د
یا مجبور باش��ند با ضرر آن را تولید کنند از
تولید آن محص��ول خاص صرفنظر خواهند
کرد .دامداران و صنایع لبنی نیز در این جلسه
درباره افزایش قیمت ش��یر خ��ام با یکدیگر
گفتوگو داش��تند؛ وزارت جهاد کش��اورزی
نیز با دامداران همراه و موافق افزایش قیمت
این محصول ب��وده اما در نهایت توافقی برای
افزایش قیمت ای��ن محصول صورت نگرفته
اس��ت .بنا بر این گزارش ،دامداران با موافقت
جهاد کشاورزی به دنبال تحقق قیمت 1570
تومانی ش��یر خام بودند اما با درخواست آنها
موافقت نشد(قیمت فعلی شیرخام در محدوده
 1300تومان است).
کارگر

درخواست کارگران
برای افزایش دوباره دستمزد ۹۷

نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار
به دلیل شرایط فعلی اقتصاد کشور در نامهای
به معاون وزیر کار درخواس��ت کردند حداقل
دستمزد امس��ال کارگران دوباره افزایش یابد.
با گذش��ت  4ماه از سال ،نمایندگان کارگری
عضو ش��ورای عالی کار به دلیل شرایط ویژه
اقتصادی در نامهای ،درخواس��ت بازنگری در
دس��تمزد  ۹۷را به وزارت کار ارائه دادند .این
درخواست بهدلیل شرایط پیش آمده اقتصادی
ک��ه منجر به تورم در اق�لام ضروری خانوار و
به تبع آن کاهش قدرت خرید کارگران شده
است به احمد مشیریان ،معاون روابط کار وزیر
کار ارس��ال شده اس��ت .نمایندگان کارگری
از مش��یریان درخواس��ت کردهان��د موض��وع
بازنگری در دس��تمزد سال  ۹۷در دستور کار
نخستین جلسه ش��ورای عالی کار قرار گیرد.
بر اس��اس مصوبه ش��ورای عالی کار در اوایل
امس��ال ،دس��تمزد حداقلیبگیران برای سال
 ۹۷یعن��ی کارگرانی که پایه حق��وق آنها در
س��ال  ۹۶به میزان  ۹۲۹ه��زار و  ۹۳۱تومان
بود19/5 ،درصد افزایش یافت .به این ترتیب
حقوق پای��ه این گروه از کارگ��ران با افزایش
 ۱۸۱ه��زار و  ۳۳۶تومانی ب��ه یک میلیون و
 ۱۱۱هزار و  ۲۶۷تومان در سال جاری رسید.

وطن امروز

گوشیهای تلفن همراه زیر  300دالر همچنان ارز  4200تومانی خواهند گرفت

بسته ارزی جدید برای موبایل

گروه اقتصادی :موبایلهای الکچری
 قیم��ت بیش از یکمیلیون و 200ه��زار تومان -ب��ا دالر  7500تومانی
و موبایلهای معمولی با دالر 4300
تومان��ی وارد کش��ور میش��ود؛ این
جدیدتری��ن تصمیم وزیر ارتباطات و
فناوری اطالعات برای کنترل قیمت
موبایل است .به گزارش «وطن امروز»
پس از اینکه سیاس��ت تخصیص ارز
دولتی ب��ه ش��رکتهای واردکننده
نتوانست قیمت موبایل را کنترل کند
و حتی موجب رانت و فساد هم شد،
آذریجهرم��ی از طرحی جدید برای
کنترل قیمت ب��ازار موبایل خبر داد.
طبق اظهارات دیروز جهرمی موبایل
ب��ا قیمت زی��ر  ۳۰۰دالر از گروه دو
کاالیی یا همان دالر دولتی و با قیمت
 4300توم��ان و همچنی��ن موبایلهای با قیمت
باالت��ر از  300دالر ب��ا قیمت دالر ب��ازار ثانویه یا
همان  7500تومان وارد کشور میشود .باالترین
مقام  ICTکش��ور با بیان اینک��ه انجام این اقدام
مقداری تکلیف بازار را روش��ن میکند ،افزود :در
تامین نیازمندیهای بازار بر اساس پیگیریهایی
که انجام دادیم با دو موضوع مواجه شدیم؛ موضوع
اول این بود که بخش��ی از تجهی��زات مربوطه در
گمرک قرار داش��ت .بر این اس��اس قرار شد روند
ترخی��ص آنها تس��هیل و این تجهی��زات در بازار
عرض��ه ش��ود و در اختیار متقاضی��ان نهایی قرار
بگیرد .آذریجهرمی خاطرنش��ان کرد :همچنین
درب��اره بی��ش از  ۱۰۰هزار گوش��ی تلفن همراه
که در حال توقیف اس��ت قرار شد تعیینتکلیف
ش��ده و نحوه عرضه آنها به بازار مش��خص شود.
در این زمینه دس��تگاه قضا اعالم آمادگی کرده از
تصمیماتی که در کمیته ثبت تلفن همراه درباره
نحوه واگذاری و عرضه این گوشیها اتخاذ میشود،
حمایت کرده و در این زمینه همکاریهای الزم را
انج��ام خواهد داد .وی گف��ت :با این دو اقدام فکر
میکنیم بتوانیم ش��رایط مناسبی فراهم کنیم و
ش��اهد تثبیت قیمت در بازار تلفن همراه باشیم.
وزیر ارتباطات همچنین درباره زمان تحقق تثبیت
بازار تلفن همراه نیز اظهار کرد :جلسهای با حضور

فرآیند ثبت مسافری با تخلف اظهار
ش��ده و در روزهای گذشته از طرف
سامانه همتا شناس��ایی و قطع شده
بود ،تا پایان روز چهارش��نبه(دیروز)
دوب��اره وصل خواهد ش��د .ش��واهد
حاکی از آن اس��ت که این اقدام وزیر
در راستای تنظیم بازار و جلوگیری از
متضرر شدن اصناف و کمبود گوشی
در بازار انجام شده است.
■■بخش�نامههای بانک مرکزی اثر
مخرب داشت

قیمت انواع موبایلهای موجود در بازار(تومان)

ارزش به دالر قیمت بر اساس تصمیم جدید +عوارض گمرکی و مالیات قیمت روز موبایل

مدل موبایل

آیفون  256 10گیگا بایت

1150

10.000.000

10.600.000

آیفون  8پالس  256گیگا بایت

949

8.256.300

7.300.000

آیفون  8پالس  64گیگا بایت

799

6.951.300

7.600.000

سامسونگاس 9پالس 128گیگابایت

899

7.921.300

7.900.000

سامسونگ  A8پالس

440

3.828.000

3.780.000

سامسونگA3

249

1.242.012

2.000.000

سامسونگ pro J7

250

1.247.000

2.200.000

الجی  32 Q6گیگا بایت

239

1.192.132

1.690.000

سامسونگ pro J5

209

1.042.492

1.800.000

هواوی 3e nova

299

1.491.412

2.500.000

معاونان وزارت ارتباطات تشکیل شده و امیدوارم
طی هفته آینده شرایط مقداری با تثبیت بیشتری
مواجه شود .ما پیشبینی کرده بودیم طی  ۱۰روز
بازار تلفن همراه متعادل شود اما به دلیل طوالنی
شدن تصمیمگیری در بازار ارز این اتفاق اندکی با
تاخیر مواجه شد.
■■ موبایلهای رجیسترینشده فعال میشود

از سوی دیگر وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
دستور وصل کردن گوش��یهای مسافری که در

چین تحریم نفت ایران را خنثی میکند
در حالی که انتظار میرود بسته
تحریم
تحریمهای جدید دولت آمریکا
علیه ایران از نوامبر امس��ال به اجرا گذاشته شود،
مقامات آمریکایی میگویند ممکن اس��ت مسیر
صادرات نفت ایران از گروهی
از کش��ورها به س��مت گروه
دیگ��ری از کش��ورها تغییر
جهت دهد .به گزارش تسنیم،
یک مقام ارش��د بخش انرژی
آمریکا به والاستریتژورنال
گفت ،واشنگتن انتظار دارد چین بخش عمدهای از
نفتی را که دیگر مشتریان ایران به دلیل تحریمهای
آمریکا خریداری نمیکنند بخرد .به گفته این مقام
آمریکایی ،پکن احتماال ای��ن خریدها را از طریق
همان بانک��ی انجام خواهد داد ک��ه در دور قبلی
تحریمهای آمریکا انجام م��یداد .این بانک ،بانک
کونلون وابسته به شرکت ملی نفت چین است که
ارتباطات چندانی با سیستم مالی بینالمللی ندارد.
در همین حال گزارش��ی که این هفته منتشر شد
نش��ان میدهد س��رمایهگذاری مستقیم چین در
آمریکای شمالی در نیمه اول سال جاری میالدی
 ۹۲درصد کاهش یافته اس��ت .این گزارش نشان
میده��د چین  ۹برابر بیش��تر از س��رمایهگذاری
خود در آمریکای ش��مالی ،در اروپا سرمایهگذاری
معاون امور صنای��ع و مدیرکل
صنعت
صنای��ع غذای��ی ،داروی��ی و
بهداش��تی وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت در
نامهای محرمانه به وزیر صنعت ،معدن و تجارت
پیش��نهاداتی را بهمنظ��ور س��اماندهی وضعیت
تامین مواد اولیه بطری ارائه کرده که با موافقت
وزی��ر ،ابالغ آن ب��رای اجرا در دس��تور کار این
وزارتخانه قرار گرفته اس��ت .محسن صالحینیا
و مه��دی صادقنیارک��ی در نام��های خطاب به
محمد شریعتمداری پیش��نهادات خود را برای
کنترل و بهبود وضعیت بازار مواد اولیه ()PET
ارائه کردهاند که شریعتمداری با این پیشنهادات
موافقت و دس��تور الزم را ب��رای ابالغ به مدیران

میکند .طبق گزارش شرکت حقوقی چندملیتی
بیکر مکنزی ،در نیمه اول  ۲۰۱۸س��رمایهگذاری
خارج��ی مس��تقیم چی��ن (افدیآی) گرای��ش
شدیدی به سوی اروپا داشته است و «افدیآی»
چین در آمریکای ش��مالی با
سقوط سنگین  ۹۲درصدی
روبهرو ش��ده اس��ت و از ۲۴
میلی��ارد دالر ب��ه  ۲میلیارد
دالر رسیده اس��ت .در  ۶ماه
اول امسال کسب مالکیتهای
جدید و ادغام ش��رکتها توسط چین در اروپا۲۰ ،
میلیارد دالر بوده است اما در آمریکای شمالی تنها
 2/5میلیارد دالر بوده اس��ت .سرمایهگذاریهای
تکمیلشده چین در اروپا  ۶برابر آمریکای شمالی
بوده است و به  ۱۲میلیارد دالر در برابر  ۲میلیارد
دالر در آمریکای ش��مالی رسیده است .طبق این
گزارش چینیها به س��رعت س��رمایههای خود را
از شرکتهایش��ان در آمریکای ش��مالی بیرون
میکش��ند .نیمه اول  ۲۰۱۸بیش از  9/6میلیارد
دالر سرمایه چینی از آمریکای شمالی خارج شد و
 ۵میلیارد دالر دیگر هم در انتظار خروج است .اروپا
هم با خروج سرمایه چین روبهرو شد؛ یک میلیارد
دالر از داراییهای چین فروخته ش��ده اس��ت و ۷
میلیارد دالر دیگر در انتظار فروش است.

راس��تای اجرای طرح رجیستری با قطعی مواجه
شد را داد .مسافرانی که بر اساس اطالعرسانیهای
قبلی متولیان اجرای طرح رجیستری گوشیهای
تلفن همراه ،خارج از قواعد و ضوابط در نظر گرفته
ش��ده اقدام به واردات گوش��ی به کشور کرده و با
برخ��ورد متولیان امر مواجه و گوش��ی آنان قطع
شده بود ،اکنون مهلت جدیدی یافتند .بنا بر این
گزارش ،با مس��اعدت و دس��تور وزیر ارتباطات و
فناوری اطالعات ،گوشیهای تلفن همراهی که در

نوسازی بافت فرسوده از محله سیروس تهران آغاز شد
«در محله سیروس یک طرح ۹۸
خانه
واحدی را با شرکت سرمایهگذاری
ساختمان بانک مسکن به عنوان شرکت توسعهگر
آغاز کردی��م که در حال انجام اس��ت» .به گزارش
تس��نیم ،مجید روستا ،عضو
هیاتمدیره شرکت بازآفرینی
شهری ایران با اشاره به اجرای
طرح بازآفرینی در محلههای
پایلوت در ته��ران گفت :قرار
شد دولت هر سال  270محل
را با رویکرد محلهمحور در دس��تور کار قرار دهد تا
همه ش��اخصهای اجتماعی ،فرهنگی ،آموزش��ی
و بهداش��تی در این محالت ارتقا یاب��د .وی افزود:
درباره بخش مسکن در  172محله در زمینه توسعه
خدمات روبنایی و زیربنایی با  370طرح با اعتبار 2
هزار و  906میلیارد ریال ورود کردیم .وی ادامه داد:
شهرداری هم در یک طرح فعال است و به طور کلی
بالغ بر  40هزار واحد مسکونی در کل کشور از محل
اراضی دولتی در حال انجام است که  6هزار واحد آن
مربوط به دولت و شهرداریهاست و  24هزار واحد
مربوط به بخش خصوصی اس��ت .وی با بیان اینکه
هرمحله به  85میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد ،اضافه
کرد :بازآفرینی ش��هری هر محله فرسوده حدود 8
تا  12س��ال طول میکشد .وی گفت :در شهرداری

قیمت هر کیلوگرم  PETاز  4به  16هزار تومان رسید

نامه محرمانه به شریعتمداری درباره بطری
مربوطه ارس��ال کرده اس��ت .گفتنی اس��ت ،در
پ��ی ادعای برخی صنایع غذایی مبنی بر کمبود
بطری برای بستهبندی و عرضه محصول در بازار
و همچنین افزایش قیمت این ظروف از س��وی
مجتمع پتروشیمی تندگویان ،این شرکت اوایل
خردادم��اه اعالم کرد داللی در بازار و قاچاق این
محصول به خارج کشور باعث کاهش عرضه شده
اس��ت .این در حالی بود که صنایع روغن نباتی،
آب آشامیدنی و بستهبندی ،ماءالشعیر و نوشابه و

در این میان بخشی از گرانیهای
به وج��ود آمده در بازار موبایل و دیگر
بازارها ناشی از تصمیمات خلقالساعه
ارزی توس��ط هیات دولت است .این
بلبش��و در حدی اس��ت ک��ه صدای
نمایندگان اصالحطلب مجلس را هم
در آورده است .در این باره ،عضو کمیسیون برنامه،
بودجه و محاسبات مجلس میگوید بخشنامههای
بانک مرکزی مهمترین عامل ایجاد گردباد در فضای
اقتصادی کشور بوده و این اقدامات آثار مخربی به
دنبال داش��ته اس��ت .غالمرضا حیدری با اشاره به
بخش��نامههای متعدد بانک مرکزی و تاثیر آن بر
التهاب بازار ارز ،اظهار داشت :بخشنامههای متعدد
بان��ک مرکزی برای مدیریت ب��ازار ارز و تغییر پی
در پی این بخشنامهها تاثیر منفی و حتی مخرب
دارد .غالمرضا حیدری تاکید کرد :تعدد بخشنامهها
نشانگر بیثباتی است ،قصد قضاوت کردن عملکرد
دولت و بان��ک مرکزی را ن��دارم ،در واقع نتایج و
اتفاقاتی که در پی تصمیمگیریهای اخیر رخ داده
مالک تحلیل است .نماینده مردم تهران در مجلس
دهم شورای اسالمی گفت :این احتمال وجود دارد
که بخش��نامههای بانک مرکزی ابزاری برای برهم
زدن بازار ارز و دالر بوده اس��ت ،چرا که تصمیمات
و اقداماتی که انجام ش��ده مش��کوک است .وی با
بیان اینکه بر اثر تصمیمات بانک مرکزی گردبادی
در فضای اقتصادی کش��ور ایجاد شده است ،بیان
داشت :این تصمیمات زندگی روزمره مردم را تحت
تاثیر قرار داده و قیمتها به صورت دیوانهکنندهای
افزایش یافته است ،حتی خرید از ترهبار شهرداریها
بر مردم فشار میآورد.

همچنین برخی کارخانههای شوینده اعالم کردند
ظروف بستهبندی ندارند و عرضه این محصول از
سوی مجتمع پتروشیمی تندگویان کاهش یافته
است .اما شرکت مربوطه این موضوع را رد و اعالم
ک��رد علت اصلی التهاب در ب��ازار کنونی PET
(پلیاتیلن ترفتاالت) حضور دالالن و قاچاق این
محصول اس��ت .به گزارش ایسنا ،از ابتدای سال
ج��اری کمبود و گرانی بطری برای بس��تهبندی
مواد صنایع غذایی اعم از آب معدنی و آشامیدنی،

تهران بیش  5هزار و  500واحد مسکونی نوسازی
ش��ده در بافتهای فرسوده داش��تیم که مشتری
نداشت اما بر اساس آمارهای سازمان نوسازی شهر
تهران با توجه به این ابزار حمایتی دولت ،بس��یاری
از ای��ن واحدها ف��روش رفته
است .روس��تا افزود :سالی 25
هزار میلیارد تومان منابع مورد
نیاز اس��ت که از این مقدار 7
ه��زار میلی��ارد تومان س��هم
ش��هرداریها 8 ،هزار میلیارد
تومان س��هم دولت و  10هزار میلیارد تومان سهم
بخش خصوصی اس��ت .در همین باره اکبر ترکان،
مشاور رئیسجمهوری از برنامه دولت برای مشارکت
دیگر بانکها عالوه بر بانک مسکن در اجرای برنامه
بازآفرینی ش��هری خبر داد و گفت :سازمان برنامه
و بودجه برای کاهش نرخ س��ود تس��هیالت برای
توس��عهگران از محل وجوه اداره شده در این برنامه
مشارکت خواهد کرد .از سوی دیگر مجید کیانپور،
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه ۱۶
تا  ۱۷هزار میلیارد تومان از اقس��اط مسکنمهر به
بانک مس��کن بازمیگردد ،گفت :این منابع باید در
اختیار بانک مرکزی قرار گی��رد و ارزش افزوده آن
که س��الی حدود  ۳تا  ۴هزار میلیارد اس��ت ،صرف
تولید مسکن شود.
روغن نباتی ،لبنیات ،نوش��ابه و ماءالشعیر ،مواد
ش��وینده و ...دردسرس��از ش��ده اس��ت و بهرغم
یک مرتبه نامهنگاری از س��وی مسؤوالن وزارت
صنع��ت ،معدن و تجارت ام��ا تاکنون هیچگونه
اتفاقی در راس��تای حل بحران و مش��کل پیش
آمده برای صنایع وابس��ته ب��ه بطری رخ نداده و
افزایش قیمت هرکیلوگرم پت ( )PETاز حدود
 4به  ۱۶هزار تومان نسبت به مدت مشابه سال
گذشته ،باعث شده اس��ت برای دومین بار فقط
نامهنگاری در دستور کار مسؤوالن این وزارتخانه
قرار گیرد تا شاید اینبار با دستور مستقیم وزیر
صنعت ،معدن و تجارت اتفاقی در راس��تای بازار
آشفته مواد اولیه بطری رخ دهد.

شماره 3 2489
بیمه

انتصاب رئیس جدید بیمه مرکزی

هیات دولت ،غالمرضا س��لیمانیامیری را به
عنوان گزینه پیشنهادی رئیسکل بیمه مرکزی
تایید کرد .مسعود کرباسیان ،وزیر امور اقتصادی و
دارایی ،غالمرضا سلیمانیامیری را به عنوان گزینه
پیشنهادی برای سمت رئیسکل بیمه مرکزی به
هیات دولت معرفی کرد که مورد موافقت دولت
قرار گرفت .وی مدیرعاملی شرکت سرمایهگذاری
غدیر و نایبرئیس��ی هیأتمدیره ش��ركت گروه
گس��ترش نفت و گاز پارسيان را در کارنامه خود
دارد.
مالیات

آخرین اخطار سازمان امور مالیاتی

بانکها اطالعات حسابهای بانکی
را ارائه کنند

دادس��تان انتظام��ی مالیاتی س��ازمان امور
مالیاتی کش��ور از آخرین اخطار خود به بانکها
و موسسات اعتباری که به این سازمان اطالعات
مورد نیاز پایگاه اطالع��ات مودیان را نمیدهند،
خبر داد .به گ��زارش فارس ،عباس بهزاد در این
باره گف��ت :در صورت عدم هم��کاری تا مهلت
تعیین شده ،علیه این بانکها و موسسات اعتباری
اعالم جرم میش��ود .وی با بیان اینکه در اجرای
ماده  169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و به
منظور شفافیت اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه
اطالعات مالیاتی ،همه بانکها و موسسات مالی
و اعتباری که اطالعات مورد نیاز پایگاه اطالعات
هویت��ی ،عملکردی و دارای��ی مودیان مالیاتی را
در اختی��ار دارند ،موظف به ارائه اطالعات به این
سازمان هستند ،افزود :در این باره بانک مرکزی
و همه بانکها و موسس��ات مال��ی و اعتباری ،به
اس��تثنای چند بانک و موسسه مالی و اعتباری،
همکاری با این س��ازمان داش��ته و به چارچوب
تفاهمنامههای امضا شده پایبند بوده و اطالعات
خود را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار
دادهاند یا در شرف تکمیل اطالعات هستند .وی
اظهار داش��ت :درباره چند بانک و موسسه مالی
و اعتب��اری ک��ه تاکنون هم��کاری الزم را انجام
ندادهاند ،این دادستانی شفافسازی الزم و اعالم
اخطار را بهعمل آورده و اخیرا آخرین اخطار نیز
کتبا اعالم ش��ده است و در صورتی که این چند
بانک و موسس��ه مالی و اعتباری تا پایان مهلت
تعیین شده ،بس��تههای اطالعاتی خود را به هر
دلیل و بهانهای به نظام مالیاتی کش��ور ارس��ال
نکنند که این امر موجبات عدم شفافیت مالی و
زمینه فرار مالیاتی و پولشویی را فراهم میکند،
دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی
کشور حس��ب وظایف قانونی خود و در راستای
استیفای حقوق حقه دولت (بیتالمال) و مطالبه
حق��وق عمومی آح��اد جامعه ،ضمن اس��تفاده
از اهرمه��ای حاکمیت��ی و اختی��ارات قانونی به
طور قطع در اجرای تبص��ره  2ماده  274قانون
مالیاتهای مستقیم ،علیه آن دسته از مدیرانی
که مرتکب تخطی از قانون ش��دهاند ،اعالم جرم
خواهد کرد.
دولت

سدفتررئیسجمهور:
رئی 

تغییرات در کابینه روحانی
در دست بررسی است

رئیسدفت��ر رئیسجمهور روز گذش��ته و در
حاشیه جلس��ه هیأت دولت در جمع خبرنگاران
درباره تغیی��رات کابینه دولت دوازدهم اظهارنظر
کرد .محمود واعظی اظهار داشت :رئیسجمهوری
در حال بررس��ی اسامی مختلف هس��تند تا در
فرصت مناس��ب برخ��ی تغییرات انجام ش��ود.
به گزارش فارس ،وی افزود :نیازمند آن هس��تیم
اعضای کابینه با شرایط جدید وضعیت را تنظیم
کنند؛ رئیسجمهور برخی از اعضای کابینه را که
در شرایط عادی انتخاب کردند بررسی میکنند
تا برخ��ی تغییرات انجام ش��ود .بهگفته واعظی،
اس��امی و تعداد تغیی��رات در دولت را ش��خص
آق��ای رئیسجمه��ور اعالم خواهد ک��رد .رئیس
دفتر روحانی در پاس��خ به اینکه آیا تغییر در تیم
اقتصادی دولت خواهد بود ،تصریح کرد :تغییر در
تیم اقتصادی هم خواهد بود.
ارز
دادستان کل کشور خطاب به سیف:

فهرست کامل گیرندگان
ارز دولتی را تحویل دهید

«سهشنبه گذشته جلسه شورای پول و اعتبار
بود که در این جلسه به رئیس بانک مرکزی گفتم
ظرف  48ساعت باید فهرست کامل گیرندگان ارز
دولتیراتحویلدهید.بهدادستانتهراننیزسپردیم
این فهرستها را به درستی مورد بررسی قرار دهد».
به گزارش ایسنا ،محمدجعفر منتظری ،دادستان
کل کشور اظهار داش��ت :عدهای آمدند ارز دولتی
با مبل��غ  4200تومان دریاف��ت کردند که نصف
فهرس��ت آن را تحویل گرفتیم اما کامل نبود .وی
ادامه داد 14 :هزار نفر کس��انی که ارز را با قیمت
 4200توم��ان خریداری کردند و بعد چپه کردند،
باید تنبیه ش��وند .وی درباره پرونده ثامنالحجج،
عنوان کرد :این پرونده  ۱۲۰جلد است .قاضی باید
آن را بخواند و بررسی کند.

