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مرکز آمار بايد عدد رشد 7/4 درصدي
 بانک مرکزي را تاييد کند

تق��وي با بيان اينکه متولي 
اعالم آمار در کش��ور مرکز 
آمار است، گفت: عدد رشد 
اقتص��ادي 7.4 درص��دي 
بانک مرکزي بايد از سوي 
مرکز آمار ايران تاييد ش��ود 

. به گزارش ايلنا؛ مهدي تقوي ، اظهار داش��ت: به نظر مي رس��د 
رش��د اقتصادي 7.4 درصدي که از س��وي بانک مرکزي اعالم 

شده است بيشتر مربوط به افزايش بهاي نفت باشد.
وي افزود: س��ال گذش��ته بهاي نفت س��ير نزولي داشت اين در 
حالي است که هم اکنون قيمت نفت باال رفته و همين موضوع 
بر رش��د اقتصادي تاثير گذاش��ته اس��ت. اين اقتصاددان با بيان 
اينکه متولي رسمي اعالم آمار در کشور مرکز آمار است گفت: 
ادعاي رشد اقتصادي 7.4 درصدي بانک مرکزي بايد از سوي 

مرکز آمار ايران تاييد شود.
وي ادامه داد: البته آقاي روحاني و تيم اقتصادي او در اين مدت 
موفق عمل کرده اند و توانستند رشد منفي اقتصادي و تورم 40 

درصدي را مهار کرده و وضعيت کشور را تغيير دهند.
تقوي با تاکيد بر اينکه اقتصاد ايران از رکود خارج ش��ده اس��ت 
تصريح کرد: هم اکنون در مسير رونق قرار داريم و از نرخ رشد 
منفي به س��مت نرخ رش��د مثبت در حرکتيم و نوک پيکان به 
س��مت باال در حرکت اس��ت. اين اقتصاددان در خاتمه گفت: 
بهتر است تا جزئيات اين رشد اقتصادي 7.4 درصدي از سوي 

دولت اعالم شود تا همه از آن مطلع شوند.

سامانه ثبت پرداخت حقوق کارکنان 
در اليحه برنامه ششم ديده شده است

رئيس ديوان محاسبات کل کشور گفت: سامانه ثبت پرداخت 
حقوق، پاداش و مزاياي کارکنان دولت دراليحه برنامه ششم 

توسعه کشور ديده شده است.
به گزارش ايرنا، عادل آذرافزود: تمام دستگاه هاي دولتي موظف 
هستند هر نوع پرداخت به کارمندان را در اين سامانه ثبت کنند 
چرا که اين اقدام در راس��تاي ش��فاف س��ازي صورت مي گيرد و 

از هرگونه انحراف پيشگيري مي کند.
وي اظه��ار ک��رد: تحقق اين مه��م درگرو ارائه اليحه در قالب 

قانون است که مقدمات آن فراهم شده است.
وي توضيح داد: يکي ديگر از فعاليت هاي مهم که بايد در قالب 
اليحه قانوني پيگيري شود، نظام اطالعات اقتصادي براساس 
شناس��ه يکت��ا اس��ت. آذر گفت: در نظ��ام اطالعات اقتصادي، 
همانطوري که هر فرد داراي شماره ملي است، يک شماره کسب 
و کار هم خواهد داشت اين روش در دنيا متداول است و باعث 

شفاف سازي امور مالياتي شده و منافع خوبي به همراه دارد.
رئيس ديوان محاسبات کل کشور گفت: حوزه نظارتي اين طرح، 
با ديوان محاسبات و اجرايي آن با وزارت امور اقتصادي و دارايي، 
بانک مرکزي و برنامه بودجه اس��ت و با توجه به فراهم بودن 

زيرساخت هاي دولت الکترونيک اين مهم قابل اجرا است.

پيشخوان

اقتصادكالن
تجارت- گروه اقتصاد کالن: ديروزنرخ دالر قد کش��يد و4 هزار 
تومان فروخته ش��د. دالر با اين قيمت رکورد خود را شکس��ت. 
آخرين بار دالر در دو س��ال پاياني دولت احمدي نژاد به مرز 4 

هزار تومان نزديک شده بود.
به نظر مي رس��د که نوس��تالژي دوران احمدي نژادي در حال 
تکرار اس��ت. فضايي غبار آلود که همه در تالش بودند که س��از 
رش��د قيم��ت را ب��راي دالر کوک کنن��د. از دولت وقت گرفته تا 

صرافي هاي بانکها.
اولين روز زمس��تان 95در حالي نرخ دالر به طور بي س��ابقه اي 
گران شد که از چند ماه پيش بازار اين ارز محبوب با نوسان هاي 
قيمتي مواجه ش��ده بود و بس��ياري از کارشناسان نسبت به اين 

موضوع به بانک مرکزي هشدار داده بودن.
اما بانک مرکزي در پاسخ به منتقدان عملکرد خود در اين بازار؛ 
نوسان قيمتي دالر را طبيعي اعالم کرد و از فروکش نوسان هاي 

قيمتي در اين بازار نويد داده بود.
حاال گفته هاي کارشناسان بيشتر به حقيقت نزديک شده است؛ 
آنهايي که گفته بودند "سونامي افزايش قيمت دالر در صورت 

تداوم اين روند وجود دارد".
اهمال کاري عامدانه بانک مرکزي  ���

ش��ايد بت��وان گفت که اهم��ال کاري عامدانه بانک مرکزي در 
اين موضوع نيز بيش��تر به چش��م بخورد. همان کارشناساني که 
به آنها برچس��ب بي انصافي و بدبيني مي دهند. بر اين عقيده 
هس��تند که بانک مرکزي براي جبران کس��ري بودجه امسال و 
همچنين درآمد زايي نس��بت به روند افزايش��ي بازار چراغ س��بز 

نشان داده است.
بانک مرکزي به داليل گوناگون نسبت به تک نرخي کردن دالر 
بارها طفره رفته است و حتي حاضر نشده است که نرخ تعادلي را 
در بازار تعيين کند و فاصله نرخ تورم ارز و ريال را متعادل کند. 

اين بانک فقط به تقويت دالر بسنده کرده است.
تقويت دالر در برابر ساير ارزها ���

يک کارشناس مسائل اقتصادي در اين باره، با اشاره به افزايش 
قيمت دالردر کشور در طي ماه هاي اخير اظهار کرد: اين افزايش 
به داليل زيادي صورت گرفته اس��ت که يکي از داليل عمده 

آن تقويت دالر در برابر ساير ارزها است.
به��اء الدين حسيني هاش��مي در گفت و گ��و با تجارت، ، با بيان 
اينک��ه ق��درت دالر در طي مدت اخير در برابر يورو افزايش پيدا 
کرده است و اين خود بر روي افزايش قيمت دالر در اقصي نقاط 

جهان موثر بوده است ادامه داد: تقاضاي فصلي و مناسبتي نيز 
بر اين موضوع تاثير گذار بوده اس��ت مثاًل در ايام اربعين تقاضا 

براي خريد دالر افزايش داشت.
وي همچني��ن تف��اوت ن��رخ تورم در حوزه ريال و دالر را در اين 
ارتباط موثر دانس��ت و افزود: طبق اخبار و آمار اعالم ش��ده نرخ 
تورم در حوزه دالر حدود يک درصد است در حالي که نرخ تورم 
در حوزه ريال بين 7 تا 8 درصد اس��ت و به طور معمول ارزي 

که تورم بيشتري دارد، ضعيف تراست.
اين کارش��ناس مس��ائل اقتصادي با بيان اين که کاهش قيمت 
نف��ت باع��ث کاهش منابع ارزي نيز ش��ده اس��ت در بخش��ي 
ديگ��ر از صحبت ه��اي خود گفت: در س��اختار اقتصادي ايران، 
ارز صرف��ا ب��راي س��رمايه گ��ذاري و انج��ام فعاليت هاي مفيد 
اقتصادي نيس��ت، ايران جزء معدود کش��ورهايي در جهان است 
ک��ه ارز در آن دو نرخ��ي و بعض��ا س��ه نرخ��ي اس��ت و برخي از 
افراد با س��وء اس��تفاده از اين موضوع تقاضاهاي کاذب دربازار 
 ارز ايج��اد مي کنن��د و زمين��ه را ب��راي افزايش قيمت آن فراهم 

مي کنند .
ردپاي صرافي بانک ها در گراني دالر ���

صرافي ه��ای آزاد دلي��ل افزي��ش قيم��ت دالر در اولي��ن روز 
زمس��تان امس��ال را صرافي های بانک ها و افزايش تقاضا در 
 نتيج��ه ورود اف��راد غير متخصص به بازار دليل عمده آن اعالم 

کردند.
ايسنا در اين باره نوشته است؛ صرافي ها مي گويند قيمت ها به طور 
غير مستقيم از قيمت هايي که صرافي بانک ها تعيين مي کنند و 
قيمت ارزي که صرافي هاي نماينده بانک مرکزي به طور عمده 
در اختيارشان قرار مي دهد نشات مي گيرد. پس وقتي که صرافي 
بانک از قبل از ساعت ۱۲ ظهر قيمت را باال تعيين کرده، چگونه 
صرافي هاي آزاد مي توانند قيمت ها را در همان سطح و در حد روز 

گذشته اعالم و بر اساس آن خريد و فروش کنند؟
وقتي به صرافي بانک ها مراجعه کنيد اين ادعاي صرافان آزاد 
تايي��د مي ش��ود. ديروز بانکي ها ک��ه به عنوان نمايندگان بانک 
مرک��زي در ب��ازار ارز فعاليت مي کنن��د، دالر را تا ۳985 تومان 
قيمت گذاري کرده و به فروش رس��انده اند، در نتيجه مش��خص 

است که در بازار قيمت از 4000 تومان عبور مي کند.
وقتي پاي زنان خانه دار به بازار دالر باز مي شود ���

اما در بين اظهارات صرافي ها افزايش تقاضا در مدت اخير نيز 

به عنوان دليل ديگر براي افزايش قيمت دالر ديده مي ش��ود. 
جدا از باالرفتن تقاضا به دليل سفرهاي آغاز سال نو ميالدي و 
از سوي ديگر برخي مشکالت در عرضه ارز، صرافي ها عنوان 
مي کنن��د ک��ه ورود اف��رادي به بازار ک��ه قبال نه دالل بوده و نه 
تجربه اي در معامله ارز دارند، در اين روزهاي بازار عاملي براي 
باال رفتن تقاضا ش��ده اس��ت؛ به طوري که با توجه به نوس��اني 
ک��ه ح��دود دو ماه گذش��ته بر بازار حاک��م بوده و فعال هم اثري 
از کاه��ش آن دي��ده نمي ش��ود، حتي برخي افراد بازنشس��ته يا 
خانم هاي خانه دار در بين خريداران و فروش��ندگان دالر ديده 
مي ش��وند که به بازار آمده تا از نوس��ان قيمتي موجود بتوانند 
س��ود ببرند که اين موضوع بر تحوالت قيمتي هرچند به طور 

غيرمستقيم اثر گذار است.
ب��ه ه��ر ح��ال در جريان افزايش قيمت ارز در بازار در هفته هاي 
اخير و با تحوالت قيمتي امروز، تفاوت بين قيمت ارز رسمي و 
غيررس��مي تا حدود 770 تومان پيش رفته و اين در حالي اس��ت 
که بانک مرکزي براي روز گذش��ته قيمت دالر مبادله اي را تا 

۳۲۳0 تومان ثبت کرده بود.
 اي��ن در حال��ي اس��ت که اين اختالف قيم��ت تا همين چندماه 
پيش تا کمتر از ۳00 تومان کاهش يافته بود و مسئوالن بانک 
مرکزي با رضايت از اين کاهش شکاف ارزي، آن را عاملي مثبت 
و زمينه س��از براي يکس��ان س��ازي نرخ ارز مي دانستند. طرحي 
که با اين اوصاف ديگر چندان اميدي براي اجرايي شدن ندارد؛ 

الاقل به اين زودي ها.
قيمت هاي انواع ارز در بازار ديروز ���

در جري��ان معام��الت ديروز ب��ازار آزاد تهران، قيمت هر دالر با 
۳8 تومان افزايش، به ۳98۱ تومان رس��يد. اين در حالي اس��ت 

که بازار سکه ثبات نسبي را تجربه مي کند.
در جريان معامالت بازار آزاد ديروز ، قيمت هر دالر با ۳8 تومان 
افزايش به ۳98۱ تومان رسيد؛ اين در حالي است که يورو 4۲50 
توم��ان، پون��د 49۲5 تومان، درهم ام��ارات ۱۱۱0 تومان و لير 

ترکيه ۱۱۶۳ تومان است. 
هر س��که تمام بهار آزادي طرح جديد يک ميليون و ۱40 هزار 
و 400 توم��ان، ط��رح قدي��م يک ميلي��ون و ۱۲0 هزار تومان، 
نيم س��که 598 هزار تومان، ربع س��که ۳۱8 هزار تومان و سکه 
يک گرمي ۱97 هزار تومان اس��ت. هر اونس طال در بازارهاي 
جهاني ۱۱۳۳ دالر و 80 سنت و هر گرم طالي ۱8 عيار ۱۱۲ 

هزار و 5۲۶ تومان است.

گزارش »تجارت« از دالیل آشفتگی بازار ارز؛

گرانی دالر؛ سیاسی، روانی یا اقتصادی؟

آگهی تحدید حدود عمومی  
نظر به دستور مواد 14 و 15 قانون ثبت اسناد و امالک تحديد حدود امالک مشروحه ذيل واقع در بخش های 6و8و9 تهران 

در تاريخ ذيل راس ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد :
-روزچهار شنبه 95/10/22

امالک واقع دربخش 6 تهران 
پالک ثبتی 57 اصلی – موقوفه تکيه صولت نظام بتصدی ناحيه 3 اوقاف و امور خيريه جنوب تهران شش دانگ يک قطعه 

زمين که سابقه تکيه بوده پالک 57 واقع در بخش 6تهران.
امالک واقع در بخش 8 تهران 

پالک ثبتی 1108 اصلی-  اداره اوقاف جنوب تهران ش�ش دانگ يک باب دکان به مس�احت 1/59 متر مربع پالک 1108 
واقع در بخش 8 تهران بنام موقوفه صدر فعال بتصدی ناحيه 3 اوقاف و امور خيريه شهر تهران است.

پالک ثبتی 1109 اصلی موقوفه مسجد آقا فخر)حر(بتصدی ناحيه 3 اوقاف و امور خيريه شهر تهران شش دانگ يک باب 
مسجد بنام مسجد فخر)حر(پالک 1109 واقع در بخش 8تهران به مساحت 42/85 متر مربع .

پالک ثبتی 1110اصلی - موقوفه مس�جد آقا فخر)حر( بتصدی ناحيه 3 اوقاف و امور خيريه ش�هر تهران ش�ش دانگ يک 
باب دکان موقوفه به مساحت 1/73 متر مربع بپالک 1110 واقع در بخش 8 تهران .

پالک ثبتی 1213 اصلی –اداره اوقاف وامور خيريه ناحيه 3شهر تهران به عنوان تصدی بر موقوفه بپالک 1213 واقع در 
بخش 8 تهران يک باب حجره تحتانی و فوقانی و ايوان جلوی آن که سابقا بنام سيداسداله و بانو عذرا نواب جواهری به 

عنوان تصدی بر وقف پذيرش ثبت شده   .
پالک ثبتی 1214 الی1227 اصلی – اداره اوقاف و امور خيريه ناحيه 3 ش�هر تهران به عنوان تصدی بر موقوفه س�يد رضا 

بزاز پانزده باب
دکاکين و حجرات تحتانی و فوقانی به پالکهای 1214 الی 1217 واقع در بخش 8 تهران 

پالک ثبتی 1295اصلی – موقوفه مسجد ميرزا موسی به تصدی اداره اوقاف و امور خيريه ناحيه 3 شهر تهران شش دانگ 
يک باب مسجد به پالک 1295 واقع در بخش 8

پالک ثبتی 2057 اصلی – موقوفه مستوفی الممالک به تصدی اداره اوقاف و امور خيريه ناحيه 3 شهر تهران به نام تکيه 
همت آباد شش دانگ انباری و دکان موقوفه به پالک 2057 واقع دربخش 8 تهران به مساحت 341/75 متر مربع .

-روز شنبه 95/10/25
پالک ثبتی 2560 و 2561 اصلی –اداره اوقاف و امور خيريه ناحيه 3 ش�هر تهران ش�ش دانگ عرصه يک باب خانه و دو 
باب مغازه به مس�احت 93/80 متر مربع که اعيانی آن قبال به نام ديگری س�ند صادر ش�ده اس�ت و فعال بنا به تصدی ناحيه 

3 اوقاف و امور خيريه شهر تهران می باشد پالک 2560 و 2561 واقع بخش 8 تهران .
پالک ثبتی3791 اصلی – موقوفه موقوفه حاج صفر علی معمار به تصدی اداره اوقاف و امور خيريه ناحيه 3 ش�هر تهران 

شش دانگ يک باب دکان به پالک 3791 واقع در بخش 8 تهران .
پالک ثبتی3792 اصلی – موقوفه موقوفه حاج صفر علی معمار به تصدی اداره اوقاف و امور خيريه ناحيه 3 ش�هر تهران 

شش دانگ يک باب دکان به پالک 3792 واقع در بخش 8 تهران .
پالک ثبتی 4414 اصلی – معصومه خانم به تصدی ناحيه 3 اوقاف و امور خيريه شهر تهران سه دانگ مشاع از شش دانگ 

يک باب دکان موقوفه به پالک 4414 واقع دربخش 8 تهران .
پالک ثبتی 5046 اصلی _ موقوفه مس�جد حاج عبدالعلی به تصدی اداره اوقاف و امور خيريه ناحيه 3 ش�هر تهران ش�ش 

دانگ يک باب مسجد و دکاکين متصل به آن به پالک 5046 واقع در بخش 8 تهران.
پالک ثبتی 6014 اصلی –موقوفه آب انبار بازار آهنگرها به تصدی اداره اوقاف و امور خيريه ناحيه 3 شهر تهران به عنوان 
موقوف�ه متصرف�ی عرص�ه ش�ش دان�گ ي�ک ب�اب دکان با انضمام آب انبار واقع در زير آن ب�ه پالک 6014 واقع دربخش 8 

تهران به عنوان موقوفه.

پالک ثبتی 6177 اصلی – موقوفه محمد مهدی صفار به تصدی اداره اوقاف و امور خيريه ناحيه س�ه ش�هر تهران ش�ش 
دانگ يک باب خانه موقوفه به پالک 6177 واقع در بخش 8 تهران .

پالک ثبتی6201 اصلی –اداره اوقاف و امور خيريه ناحيه سه شهر تهران به عنوان تصدی بر موقوفه مسجد کوچک آقايی 
شش دانگ يک باب مسجد و متعلقات آن به پالک 6201 واقع در بخش 8 تهران .

-روز یک شنبه 95/10/26
پالک ثبتی6253 اصلی – موقوفه مس�جد چهارده معصوم )ع(به تصدی اداره اوقاف و امور خيريه ناحيه س�ه ش�هر تهران 

شش دانگ يک باب مسجد به نام مسجد چهارده معصوم )ع( به پالک 6253 واقع دربخش 8 تهران .
پالک ثبتی6996 اصلی – بخش 8 تهران اداره اوقاف و امور خيريه ناحيه سه شهر تهران به عنوان تصدی بر موقوفه حاج 
ميرزا مسيح مجتهد تهرانی  شش دانگ يک باب دکان با انضمام نصف طاق بازار بپالک6996  واقع در بخش 8 تهران .

پ�الک ثبت�ی 7016 اصل�ی – اداره اوق�اف و ام�ور خيريه ناحيه س�ه ش�هر تهران به عنوان تصدی ب�ر موقوفه صغری خانم و 
موقوفه مرحوم حاج ميرزا احمد يک باب دکان  به پالک 7016 واقع در بخش 8 تهران.

پالک ثبتی 7564 و7565 و 7566اصلی_ موقوفه فيلسوف الدوله بتوليت آقای حميد رضا بيرجندی شش دانگ يک باب 
عمارت مشتمل بر بيرونی و اندرونی وبا مشجربا انضمام يک باب دکان موقوفه و مدرسه و مسجد مرحوم فيلسوف الدوله 

به پالک 7564 الی 7566 واقع در بخش 8 تهران .
پالک ثبتی 7908 اصلی – موقوفه س�يد عبداهلل تاجر ش�يرازی به تصدی اداره اوقاف و امور خيريه ناحيه س�ه ش�هر تهران 

شش دانگ يک باب خانه موقوفه به پالک 7908 واقع در بخش 8 تهران
پالک ثبتی 8540 اصلی – موقوفه شاه سلطان خانم به تصدی اداره اوقاف و امور خيريه ناحيه سه شهر تهران شش دانگ 

يک باب مسجد و متعلقات آن به پالک 8540 واقع دربخش 8 تهران .
-امالک واقع در بخش 9 تهران

پالک 689 اصلی –موقوفه تکيه ميرزاصالح به تصدی اداره اوقاف و امور خيريه ناحيه سه شهر تهران عرصه يک باب خانه 
به مساحت 111/10 متر مربع به پالک 689 واقع در بخش 9 تهران .

پالک689/1 اصلی –موقوفه تکيه ميرزا صالح به تصدی اداره اوقاف و امور خيريه ناحيه سه شهر تهران شش دانگ عرصه 
يک باب خانه به پالک 689/1 واقع در بخش 9 تهران.

پالک 4646 اصلی-اداره اوقاف و امور خيريه ناحيه س�ه ش�هر تهران به عنوان تصدی ش�ش دانگ يک آب انبار وقفی با 
انضمام يک قطعه زمين لجن کش به پالک 4646 واقع در بخش 9 تهران.

علی ايحال به اطالع کليه مجاورين و صاحبان حقوق ارتفاقی می رساند که در صورت وجود هر گونه حق يا ادعاد يا اعتراض 
در روز و ساعت مقرر در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم رسانند بديهی است در صورت عدم حضور تحديد حدود با معرفی 
مالک يا قائم مقام قانونی او انجام خواهد ش�د و چنانچه  هر يک از مجاورين و يا مدعيان حقوق ارتفاقی نس�بت به مورد 
تحديد اعتراضی داش�ته باش�ند می توانند ظرف مدت 30 روز از تاريخ تحديدی حدود اعتراض خود را به اين اداره تس�ليم 
و رسيد اخذ نمايند در اينصورت معترض بايد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره دادخواست متضمن 
اعتراض خود را به مرجع ذيصالح قضايی تقديم و گواهی الزم اخذ و به اين اداره ارائه نمايد در غير اينصورت متقاضی و يا 
قائم مقام قانونی او می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواست اعتراض را دريافت و به اين اداره 

تسليم نمايد ودر صورت  اخير ، اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتی را با رعايت مقررات ادامه خواهد داد.   
امید ملک

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک مولوی تهران 
تاريخ انتشار 95/10/2

فرمانداری محترم شهرستان تهران رونوشت :اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران جهت استحضار   
اداره کل امالک و مستغالت شهرداری تهران   شهرداری محترم منطقه 12 تهران  
اداره کل منابع طبيعی استان تهران  سازمان مسکن و شهر سازی استان تهران   
اداره کل محترم دارائی تهران  اداره کل اوقاف و امور خيريه تهران   
ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره(  سازمان  آب و فاضالب تهران   

رئيس سازمان مالياتي کشور از بخشودگي جرائم شرکت هاي 
تعاوني در صورت پرداخت اصل ماليات خود تا پايان س��ال 95 
خبرداد به گزارش تجارت، سيد کامل تقوي نژاد ديروز در نشست 
مشترک با اعضاي اتاق تعاون ايران با تاکيد بر نقش تعاوني ها 
در اقتصاد کش��ور گفت: در تصميمات و سياس��ت گذاري هاي 

نظام مالياتي و همچنين در تنظيم قوانين،
بخش��نامه ها، آئين نامه ها و تصميم گيري هاي نظام اقتصادي 
کش��ور قطعا نقطه نظرات ش��رکت هاي تعاوني و فعاالن اين 
بخش مد نظر قرار مي گيرد. وي خطاب به روساي اتحاديه هاي 
تعاوني و فعاالن اين بخش که مهمترين مشکل آنها در حوزه 
پرداخت ماليات بر ارزش افزوده اس��ت، گفت: اگر ش��رکت هاي 
تعاون��ي ت��ا پاي��ان س��ال 95 ماليات خ��ود را پرداخت کنند صد 

درصد جرايم آنها بخش��يده مي ش��ود. وي تصريح کرد : نظام 
تعاون و نظام مالياتي يک فصل مشترک دارند به اين معنا که 
در گفت��ار هم��گان ب��ر اهميت بخش تعاون اصرار دارند در عين 
حال بر دريافت ماليات براي اداره کش��ور تاکيد مي ش��ود اما در 
عمل همانطور که بر اس��اس برنامه هاي توس��عه اي وقوانين 
باالدس��تي س��هم تعاون از اقتصاد ملي محقق نش��د، در بخش 
وصول ماليات ها نيز انتظارات برآورده نش��د. وي با بيان اينکه 
قطع به يقين نظام تعاوني و مالياتي هر دو از ظرفيت هاي بسيار 
زيادي برخوردار هستند، گفت: اگر بخش تعاون در اقتصاد کشور 
به درس��تي فعاليت کند نجات دهنده اقتصاد کش��ور خواهد بود؛ 
اگر سياست هاي اصل 44 قانون اساسي و فرامين رهبر معظم 
انق��الب ني��ز در خصوص فعاليت بخش تعاون به صورت دقيق 

اجرا مي شد، اقتصاد مقاومتي زودتر از آنچه که انتظار مي رفت 
قابل تحقق بود.

تق��وي ن��ژاد با تاکيد بر اينکه ش��الوده اقتصاد مقاومتي بر اصل 
44 و تقويت بخش تعاون اس��توار اس��ت، ادامه داد: اگر بدنبال 
مردمي ک��ردن اقتص��اد، برقراري عدال��ت و پررنگ کردن ابعاد 
اجتماعي اقتصاد هس��تيم بايد بدنبال احياي بخش تعاوني به 

عنوان يکي از ارکان اقتصادي باشيم.
معاون وزير اقتصاد همچنين از تش��کيل کميته مش��ترک بين 
سازمان مالياتي کشور و اتاق تعاون ايران براي بررسي مشکالت 
مالياتي شرکت هاي تعاوني خبر داد. وي درباره آخرين وضعيت 
قان��ون دائمي مالي��ات بر ارزش افزوده نيز گفت: در حال حاضر 
اليحه دائمي کردن اين قانون در دولت در حال بررسي است که 

تاکنون 4 ماده از آن به تصويب رسيده است. اين قانون بسياري 
از مشکالت فعلي را رفع مي کند ضمن اينکه اگر بدرستي اجرا 
شود مي تواند براي بخش توليد، صادرات و اشتغال بسيار مهم و 
اثر بخش باشد. وي گفت: قانون ماليات هاي مستقيم نيز اصالح 
شده که قانون بسيار پيشرفته اي است و ضمانت هاي اجرايي 
بسيار خوبي دارد؛ بر اساس اين قانون اطالعات صحيح از فعاالن 

اقتصادي دريافت مي شود و همه فعاالن اقتصادي
بايد به عنوان مودي شناس��ايي ش��وند. البته شناس��ايي موديان 
صرفا به معني دريافت ماليات از همه آنها نيس��ت بلکه ممکن 
اس��ت برخي از آنها ش��امل تخفيف يا معافيت مالياتي ش��وند اما 
بايد مش��خص ش��ود که چه کس��اني در چرخه اقتصادي کشور 

فعاليت دارند.

رئيس سازمان مالياتي کشور خبر داد:

بخشش جريمه مالياتي تعاوني ها به شرط پرداخت بدهي تا پايان ۹۵

م /الف 2627


