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اخبار

دیدار نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار
در مجلس شورای اسالمی با رییس دانشگاه
علوم پزشکی مازندران

ساری–دهقان :نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس
شورای اسالمی جهت بررسی مسائل حوزه سالمت شهرستانهای بابلسر
و فریدونکنار با حضور در دانشگاه علوم پزشکی مازندران با رئیس این
دانشگاه دیدار و گفتگو کرد.
ولی اهلل نانواکناری نماینده مردم شهرستان های بابلسر و
فریدونکنار در مجلس شورای اسالمی در دیدار با دکتر سید عباس
موسوی رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران  ،در خصوص مسائل
مرتبط با حوزه سالمت حوزه انتخابیه بحث و تبادل نظر کرد.

استقرار سامانه حسابداری
بهای تمام شده مبتنی بر الگوی ABC
در شرکت گاز استان گلستان

در مصاحبه با پایگاه اطالع رسانی شرکت از استقرار سامانه
حسابداری بهای تمام شده مبتنی بر الگوی  ABCدر این شرکت خبر
داد.وی با اشاره به اینکه این اقدام در راستای تحقق اهداف دولت
الکترونیک صورت پذیرفته است گفت:جهت ارتقاءکنترل های داخلی
و محاسبه بهای تمام شده خدمات و فعالیت ها  ،اداره امور شرکت در
قالب بنگاه اقتصادی وفق اساسنامه و همچنین رعایت الزامات قانونی
مندرج در قانون بودجه و برنامه ششم توسعه،سامانه حسابداری بهای
تمام شده طبق اصول و استانداردهای حسابداری راه اندازی و مستقر
شد .محمد روحی با تقدیر از حمایتهای ارزشمند مدیرعامل و همکاری
امور و و احدها و همچنین شرکت ملی گاز و گاز استان هرمزگان
بعنوان شرکت عامل و طراح این سیستم،گفت:خوشبختانه این شرکت
بعنوان دومین شرکت پیشرو در استفاده از قابلیتها و مزایای این
سیستم برای محاسبه بهای تمام شده گاز فروش رفته و خدمات 18
گانه فرعی در بین شرکتهای گاز استانی می باشد وی تصریح کرد:
حسابداری صنعتی یا بهای تمام شده ابزار بسیار مهم در اختیار مدیریت
بوده تا مدیران را در برنامه ریزی ،کنترل،نظارت و بررسی نتایج فعالیتها
به منظور بهبود کیفیت خدمات و افزایش تولید یاری رساندرئیس امور
مالی شرکت گاز استان گلستان درپایان گفت :سامانه های زیادی را
در بخشهای مختلف شرکت بویژه امور مالی با همکاری امور فناوری
اطالعات و ارتباطات نصب و راه اندازی شده و تالش داریم در انجام
فرآیندهای مالی و محاسباتی شرکت از سیستمهای نوین الکترونیکی
و نرم افزارهای کاربردی استفاده نمائیم.

تقدیر مدیر عامل شرکت مخابرات ایران از
مدیر وکارکنان مخابرات منطقه گلستان

مجید صدری مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با ارسال
پیامی از غالمعلی شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان ونیز
کارکنان آن به خاطر تالش شبانه روزی در خدمت رسانی به
هموطنان رنج دیده در حادثه سیل اخیر در استان گلستان تقدیر
وتشکر کرد .در بخشی از پیام مدیر عامل شرکت مخابرات ایران
به مهندس شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان آمده است
 :بی شک بحران سیل آزمونی بود برای یکایک ما تابتوانیم در
مراحل سخت زندگی با سرافرازی از آن عبور کنیم .فعالیت ها
وکوشش های چشمگیر جنابعالی که نشان از حسن تدبیر،برنامه
ریزی منسجم،مدیریت وسازماندهی موثر در شرایط بحرانی سیل
زده در استان پهناور گلستان بود و نیز تالشهای بی دریغ همکاران
آن مجموعه که موجب پایداری ارتباطات مخابراتی وخدمت رسانی
به هموطنان عزیز از ابتدای این بحران شد شایسته تقدیرهاست
.شایان ذکر است در پی وقوع سیل در بخش هایی از مناطق استان
گلستان در اوایل امسال مخابرات منطقه گلستان بالفاصله با اعزام
مهندسان وکارکنان این شرکت به مناطق سیل زده در شهرستانهای
آق قال،گمیشان ونیز گنبد کاووس و ...اقدامات الزم در جهت حفظ
ونگهداری ساختمان ها وتجهیزات مخابراتی به عمل آورد .

مدیریت جدید دفتر مدیر منطقه ومدیریت
تجاری مخابرات منطقه گلستان معرفی شدند

طی حکمی از سوی مدیرمخابرات منطقه گلستان ،
سرپرست جدید مدیریت دفتر مدیر منطقه و سرپرست مدیریت
تجاری معرفی شدند.درجلسه ای که باحضور مهندس شهمرادی،
مدیران  ،تعدادی از روسای ستادی وکارکنان به همین منظور
برگزار شده بود آقای محمد رضا اخوت به عنوان سرپرست
مدیریت دفتر مدیر منطقه و آقای شعبان امیرخانلو به عنوان
سرپرست مدیریت تجاری معرفی شدند .در این نشست از آقای
ابراهیم دانشگر بابت زحماتشان در طول دوران تصدی مدیریت
تجاری تقدیر و تشکر به عمل آمد.

آغاز بهرهبرداری آزمایشی از طرح ملی سامانه
الکترونیکی مشتریان گاز (سامگ)

در آستانه میالد پر خیر و برکت کریمه اهل بیت حضرت معصومه
(س) ،بهرهبرداری آزمایشی از سامانه الکترونیکی مشتریان گاز (سامگ)
در دفاتر منتخب پیشخوان دولت آغاز گردید.
این سامانه شامل  ۲۲خدمت شرکت گاز استان قم به مشترکین
است که با محوریت امور فناوری اطالعات و امور تعرفهها و قراردادهای
شرکت ملی گاز ایران و همکاری شرکت گاز استان قم به عنوان پایلوت
کشوری و پس از ایجاد زیرساخت های الزم و آزمایشهای مختلف
فرایندهای مربوطه با حضور مدیرعامل ،مدیران و رؤسای شرکت انجام
پذیرفت.
شایان ذکر است این فرایندها در راستای تکریم ارباب رجوع و
پیادهسازی اهداف دولت جمهوری اسالمی ایران جهت الکترونیکی
نمودن خدمات اجرا گردیده است.

انتقاد معاون استاندار کرمانشاه
از خامفروشی قیرطبیعی

معاون امور اقتصادی استانداری کرمانشاه با اشاره به ادامه خام
فروشی قیرطبیعی استان گفت :متأسفانه با محدودیت دانش فنی و
تکنولوژی در این زمینه مواجه هستیم.
هدایت حاتمی در جلسه دیروز ( ۱۸تیر) شورای معادن استان
با اشاره به پتانسیلهای باالی استان در حوزه معادن ،گفت :علی رغم
این شرایط هم در بحث مطالعات و هم در بحث سرمایه گذاری معادن
بسیار عقب هستیم و عم ً
ال از ظرفیت معادن استان آنطور که باید
بهره نبردهایم.وی با اشاره به ورود «ایمیدرو» به پروژه مطالعات پهنه
معدنی سنقر ،گفت :زمانی که سازمان توسعه گری مانند ایمیدرو به
پروژهای ورود میکند ،حرکت در آن پروژه برای بخش خصوصی
تسهیل میشود ،چرا که ورود بخش خصوصی به عرصههای ناشناخته
با تردید است و وقتی ایمیدرو پیشقراول شود حضور بخش خصوصی
نیز تسهیل خواهد شد.
حاتمی با اشاره به معادن غنی قیرطبیعی در گیالنغرب ،گفت:
 ۱۰سال است که مدام از خام فروشی محصوالت این معادن انتقاد
میکنیم ،اما عم ً
ال حرکت جدی در این زمینه صورت نگرفته و خام
فروشیها همچنان ادامه دارد.
وی افزود :کِشتی کِشتی از این محصوالت صادر میشود بدون
اینکه فرآوری روی آن شده و ارزش افزودهای داشته باشد و نتوانستهایم
از این محصول با ارزش استفاده کنیم.
حاتمی با اشاره به تالشهای بسیار در جهت پیشگیری از خام
فروشی این محصول ،گفت :ضعف کار محدودیتهایی است که در
حوزه دانش و تکنولوژی و سرمایه گذاری دراین حوزه داریم.
معاون اقتصادی استانداری کرمانشاه افزود :در همین راستا از
ایمیدرو میخواهیم در این زمینه نیز با استان همکاری داشته باشد و با
این خدمت ،بسیاری محصوالت وارداتی را میتوان بومی کرد.
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مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری :

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی خبر داد؛

هیچ مشکلی در سوخت رسانی مطلوب به مسافران
تابستانی وجود ندارد

ساری – دهقان  :مدیر شرکت ملی پخش فرآورده
های نفتی منطقه ساری گفت  :سوخت رسانی تابستانی با
توجه به ذخیره سازی انواع فرآورده های نفتی در انبارهای
منطقه ساری بدون مشکل انجام می شود .
سبحان رجب پور مدیر شرکت ملی پخش فرآورده
های نفتی منطقه ساری در نشست معاونت ها که به منظور
ارائه گزارش ذخیره سازی و سوخت رسانی در سه ماهه دوم
 ۹۸برگزار شد  ،بیان کرد  :با توجه به ذخیره سازی کافی
انواع فرآورده های نفتی در انبار نفت ساری هیچ مشکلی در
سوخت رسانی مطلوب به مسافران تابستانی وجود ندارد .
وی ادامه داد  :با تالش های صورت گرفته درشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری ونواحی تابعه ،
هیچگونه خللی درزنجیره سوخت رسانی وجود ندارد واین شرکت در سه ماهه دوم امسال آماده استقبال از مسافران
تابستانی است .
سبحان رجب پور با اشاره به اینکه سوخت رسانی باید با کنترل دقیق صورت پذیرد  ،افزود  :حضور موثر روسای
نواحی و همکاران آنها در ارائه خدمات مطلوب به مردم و مسافران در مجاری عرضه سوخت با بازدیدها و نظارت کافی
بر عملکرد توزیع کنندگان سوخت در فصل تابستان ضروری است .
مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری در پایان جلسه ،بر نظارت کارشناسان منطقه در تحویل
به موقع سوخت به بخشهای مختلف استان تاکید کرد و افزود  :الزم است تابستان امسال سوخت درخواستی مجاری
عرضه مخصوصا پمپ بنزینها به موقع تامین شود .
رجب پور شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری را خدمت گزار مردم دانست و تاکید کرد  :این
شرکت با  ۱۲۶جایگاه عرضه بنزین و  ۸۶جایگاه سی ان جی در هشت ناحیه در حوزه مسئولیتی از شهرستان
فریدونکنار تا گلوگاه با آمادگی کامل از مسافران تابستانی استقبال خواهد کرد .
سبحان رجب پور از شهروندان و مسافرین خواست تا شکایات خود را با شماره تلفن های  ۳۳۲۷۰۱۳۸و
 ۳۳۲۷۰۱۴۰منطقه ساری و شماره  ۰۹۶۲۷شرکت ملی پخش فراورده های نفتی اطالع دهند تا رسیدگی شود.

بهره برداری از  ۵هزار میلیارد تومان
پروژه اقتصادی تا مهرماه

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان
رضوی گفت :تا مهرماه امسال حدود  ۵هزار میلیارد تومان
پروژه بزرگ اقتصادی در شهرستان های استان به بهره
برداری خواهد رسید.
علی رسولیان در نشست مشترک نمایندگان استان در
مجلس شورای اسالمی با استاندار اظهار کرد :الزم می دانم
از نمایندگان به دلیل همراهی شایسته در پیشبرد اهداف
مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی تقدیر کنم چرا که گفتمان
جدیدی را در استان ایجاد کرده است.وی افزود :در شرایطی
که با موجی از ناامیدی در بین مردم مواجه بودیم ،الگوی
مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی و برنامه ریزی ها برای بهبود معیشت خانوار با کمک معین های توسعه گرا ،سطح امید
را در بین اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانان افزایش داده است .معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان
رضوی با بیان اینکه تاکنون با  79معین اقتصاد مقاومتی تفاهم نامه همکاری منعقد شده است ،ادامه داد :در قالب مثلث
توسعه اقتصادی فرهنگی ،مسئولیت توسعه مناطق  12گانه استان به شرکت های موفق شهرستانی ،استانی و سازمان
های مهم ملی واگذار شده است.وی گفت 40 :معین اقتصاد مقاومتی دیگر هم شناسایی شده اند که در صورت عدم
تمایل هر یک از معین های فعلی برای ادامه کار یا نداشتن صالحیت برای مشارکت در مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی،
جایگزین خواهند شد.رسولیان با بیان اینکه معین های اقتصاد مقاومتی به صورت کامال داوطلبانه مسئولیت توسعه
استان را برعهده گرفته اند ،اظهار کرد :وظایف معین ها در زمینه شناسایی ظرفیت های منطقه ای ،برگزاری دوره های
آموزش کسب و کار و بسترسازی برای ورود تسهیل گران در قالب یک دستورالعمل تعریف شده است.
وی بیان کرد :برای آنکه مشارکت مردم را هم در طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی داشته باشیم ،نهاد مردمی
اقتصاد مقاومتی استان تشکیل شده است و به صورت روزانه مسائل مربوط به معین ها توسط این نهاد پیگیری می شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی اضافه کرد 747 :تفاهم نامه سرمایه گذاری هم به ارزش 38
هزار میلیارد تومان در شهرستان ها توسط ارکان حاکمیت و متقاضیان سرمایه گذاری به امضا رسیده است که با اجرای
آن ها  76هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.

بهره برداری و آغاز عملیاتی اجرایی  222پروژه شهرداری قم با اعتباری بالغ بر  ۴۶۰۰میلیارد ریال

طی مراسمی با حضور جمعی از مسؤوالن ملی و استانی  209پروژه
شهری به مناسبت دهه کرامت افتتاح و عملیات اجرایی  13پروژه عمرانی نیز
در شهر مقدس قم آغاز شد.
آیین افتتاح ،بهرهبرداری و آغاز عملیات اجرایی  222پروژه شهری با
حضور جمعی از مسؤوالن ملی و استانی در مسجد حضرت علیاصغر(ع) واقع
در میدان امام حسین(ع) قم برگزار شد.
آیتاهلل علیرضا اعرافی مدیر حوزههای علمیه سراسر کشور در این مراسم
گفت :قم به خصوص در دهههای اخیر نقش مهمی در عرصههای انقالبی
داشته است و سازمانها و نهادها باید با نگاه عادالنه به همه مردم در حاشیه
و متن شهر باید توجه داشته باشند ،به ویژه مناطقی که پر جمعیت است و
شور انقالبی و اسالمی دارد.
وی با اشاره به جایگاه قم در تاریخ ایران و اسالم اضافه کرد :شهری
همانند قم با این همه نشانههای درخشان در طول تاریخ کم پیدا میشود؛
آنگاه که معارف دینی اسالم به عالم عرضه شد قمیها از خط پیامبر و معارف
دینی استقبال کردند و زمانی که جوانان و مردم قم از این پیام جدید استقبال
کردند قم به نگین درخشان عالم اسالم و قطب و پایگاه معارف اسالمی در
ایران و جهان تبدیل شد.
وی ادامه داد :در یکصد سال اخیر قم به مرکز معارف اسالم تبدیل شده و
بعد از انقالب اسالمی نیز اثر گذاری قم بیش از پیش شده است و انقالبی که از
قم برخاسته امروز در همه عالم حضور دارد و طنینافکن است.
مدیر حوزههای علمیه سراسر کشور گفت :قم همیشه استوار و با قدی
برافراشته مسیر علم ،اخالق ،ایمان و ادب را طی کرده است ،حتی قبل از
آنکه حضرت فاطمه معصومه(س) به قم بیایند و در این مکان دفن شوند قم
ارزشمند بود اما با قبر نورانی آن حضرت و شکل گرفتن حوزه علمیه قم ،شاهد
دنیای جدیدی در این شهر بودیم.
اعرافی راز عظمت و شکوه قم را حضرت فاطمه معصومه(س) ،حوزه

علمیه و مردم شریف قم دانست و مطرح کرد :این مردم همراه اسالم و
نهضتهای بزرگ بودند و در عصر انقالب اسالمی نیز این مدال افتخار بر
شانههای این مردم نصب شد که آنها اصحاب صاحبالزمان(عج) و پیشگام
معارف الهی شدهاند.
وی با تاکید بر اینکه دستگاههای مسؤول باید خادمان مردم باشند ،اظهار
کرد :مردم قم سرمایههای ایران و جهان اسالم هستند ،چراکه با قم ،انقالب
پدید آمد و معارف حسینی در همه عالم انتشار یافت اگر مردم قم و جوانان
این شهر شور ،غیرت ،شجاعت و اخالق نداشتند حوزه علمیه شکل نمیگرفت
و این همه خدمت به مردم ارائه نمیشد.
اعرافی با بیان اینکه قم مظهر یک شهر انقالبی ،ایمانی و صاحب
سرمایههای بزرگ شهیدان ،علما و بزرگان است ،اظهار کرد :همه باید برای
رفع مفاسد در کنار یکدیگر قرار گیرند؛ حوزه علمیه نیز جز خدمت به مردم
به هیچ چیز دیگری فکر کند و در همه مسائل باید به مصالح مردم توجه
داشته باشد.
ایشان ضمن تقدیر از خدمات شهرداری ،شورای اسالمی شهر و مسؤوالن

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان :

بهره برداری از خط برق  ۱۳۲کیلوولت
شهید هاشمی-غدیر

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت :با
هدف تامین برق پایدار برای شهر رامین ،قطعه اول خط
انتقال برق  ۱۳۲کیلوولت شهید هاشمی – غدیر به طول
 ۳۴کیلومترمدار به بهره برداری رسید.
محمود دشت بزرگ اظهار داشت :این خط حد فاصل
پست  ۱۳۲کیلو ولت مالثانی تا پست  ۱۳۲کیلوولت غدیر
بصورت  ۲مداره باندل  ۱سیمه کرلو به تعداد  ۵۱دستگاه
دکل فلزی است.
وی ارزش سرمایه گذاری این پروژه را  ۲۵۰میلیارد
ریال اعالم و افزود :اعتبار طرح از محل اعتبارات شرکت

برق منطقه ای خوزستان تأمین و پرداخت شده است.
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان تصریح کرد :هدف از اجرای این پروژه عالوه بر تامین برق
پایدار شهر رامین ،برقدار نمودن پست موبیل  ۳۳/۱۳۲کیلو ولت غدیر ،امکان انتقال بخشی از بار پست ۱۳۲
کیلو ولت مالثانی به پست  ۱۳۲کیلو ولت غدیر و افزایش ظرفیت و قابلیت اطمینان شبکه برق در شهرهای
رامین و مالثانی اعالم کرد.

دولتی اظهار کرد :این دستاوردها گوشهای از خدمات خادمان مردم است که
جای تقدیر و تشکر دارد و در این مکان باید از همه مسؤوالن و نمایندگان
مردم در مجلس به علت پیگیریهایی که برای رفع مشکالت مردم دارند
تشکر کنیم.امامجمعه قم اضافه کرد :زمانی یک شهر پیشرو خواهد بود که
همه مردم در مقابل شهر ،خود را مسؤول بدانند و بپذیرند که شهروندان شهر
اسالمی به دنبال دلسوزی برای یکدیگر هستند و اگر این همبستگی ،تعاون و
همدلی در شهری نباشد شاهد پیشرفت آن نخواهیم بود.
وی همچنین ادامه داد :پروژه جمهوری از میدان امام حسین(ع) به
صورت همسطح وارد مسیری میشود که عالوه بر اینکه دسترسی همسطح
را حفظ خواهد کرد در زیرگذر نیز اتصالهای مورد نظر را به دنبال خواهد
داشت ،این پروژه یک کیلومتر مسیر است که به صورت تونل همانند تونل
غدیر اجرا میشود.
قاریقرآن با اشاره به اینکه طی یکی دو سال آینده در محدوده اجرای
پروژه جمهوری با تراکم زیاد ترافیکی روبرو خواهیم بود ،تصریح کرد :با توجه
به اینکه بتن و میلگرد نیاز اصلی پروژه جمهوری است این دو کاالی مهم را
تامین کرده و سعی بر این داریم که پروژه به صورت دو شیفه دنبال شود و در
این راستا طراحی و اقدامات اجرایی الزم دنبال خواهد شد.
قاریقرآن در خاتمه خاطر نشان کرد :در سازمان پسماند پنج پروژه
عمرانی ،در سازمان فضای سبز و پارکها  39پروژه شامل بوستانها و پارک
جنگلی ،در سازمان زیباسازی  20پروژه ،در سازمان بهسازی اطراف حرم
مطهر  10پروژه و در سازمان فرهنگی ورزشی نیز سه پروژه در دستور کار قرار
گرفته است و در حوزه حمل و نقل نیز توسعه آیتی و دوربینهای شهری را
بهعنوان یک پروژه جامع دنبال کردهایم.
الزم به ذکر است در پایان این مراسم  ،کلنگ آغاز عملیات اجرایی
حفاری تونل جمهوری و تقاطع جعفریه با کمربندی امام علی(ع) توسط
مسئولین استانی و شهری قم بر زمین زده شد.

ن بوشهر :
فرمانده بسیج شرکت توزیع نیروی برق استا 

طرح همیار برق در استان بوشهر
اجرایی شد

ن
بوشهر :فرمانده بسیج شرکت توزیع نیروی برق استا 
بوشهر گفت :طرح همیار برق در این استان با همکاری سپاه
امام صادق (ع) بوشهر اجرایی شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق
استان بوشهر ،مرتضی احمدی در تشریح طرح همیار برق
اظهار داشت :در این طرح با استفاده از ظرفیت سپاه سعی
شده تا در زمینه مدیریت مصرف برق گام های جدی و
تاثیرگذاری برداشته شود.
وی بیان کرد :با توجه به اینکه مجموعه سپاه همواره
با عملکرد ستودنی خود از اعتماد پذیری باالیی در سطح
جامعه برخوردار است شرکت برق بر آن شد تا با اجرا طرح مشترک برق با این مجموعه برای جلب رضایت هر چه
بیشتر مردم تالش کند.
احمدی افزود :اهمیت تامین برق پایدار مشترکان به اندازه ای است که در شرایط گرمای تابستان کمترین میزان
خاموشی نیز برای مشترکان غیرقابل تحمل است.وی گفت :در این راستا سعی می شود با ارایه راهکارهای مختلف صرفه
جویی زمینه پایداری برق مشترکان فراهم شود.

رییس هیات مدیره انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بین المللی استان اعالم کرد:

شرکتهای حملونقل خراسان رضوی در حال کوچ از استان

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بین
المللی خراسان رضوی گفت :با توجه به تبصر ههای قانونی ،شرکتهای
حملونقل بین المللی معاف از مالیات هستند اما این قانون از سوی
سازمان امورمالیاتی در نظر گرفته نمیشود و شرکتها به دلیل قوانین
مالیاتی در حال کوچ از استان هستند.
احمد زمانیان در نشست خبری خود با اصحاب رسانه که در دفتر
انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان برگزار شد،
اظهار کرد :وظیفه قانونی و شرعی ما پرداخت مالیات به دولت است .از
سوی دیگر توقع ما این بوده که آنچه قانون در مورد معافیتها لحاظ
کرده ،شامل شرکتهای حملونقل بین المللی شود.
زمانیان افزود :شرکتهای ما درگیر سه شاخه پرداخت مالیات
هستند که در حوزه مالیات بر عملکرد ،ما معاف هستیم .دوم مالیات
ارزش افزوده است که ما نیز خود را معاف میدانیم .سوم مالیات
تکلیفی بوده که از سال  ۹۲به بعد منتفی شده اما آنچه ما با آن
درگیر هستیم ،این است که سازمان امور مالیاتی پروند ههای مالیاتی
سا لهای گذشته را استخراج کرده و خواهان دریافت مالیات هستند.
وی ادامه داد :با توجه به اینکه همه طر فهای ما ،شرکتها و
شخصیتهای حقوقی هستند و آ نها نیز مالیات پرداخت میکنند،
پرداخت مالیات تکلیفی از سوی ما موضوعیتی ندارد .مالیات تکلیفی
از سال  ۹۵کان لم یکن شد اما مالیات پروند ههای گذشته را میگیرند.
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بین
المللی خراسان رضوی بیان کرد :بر اساس ماده  ۱۴۱قانون ،مالیا تهای
مستقیم مبنی بر  ۱۰۰درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات،
کاالهای غیرنفتی و محصوالت بخش کشاورزی و  ۲۰درصد درآمد
حاصل از صادرات مواد خام ،مشمول مالیات با نرخ صفر میگردد.

فهرست مواد خام و کاالهای نفتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای
امور اقتصادی و دارایی ،صنعت ،معدن و تجارت ،نفت و اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
زمانیان خاطرنشان کرد :درآمد حاصل از صادرات کاالهای مختلف
که به صورت ترانزیت به ایران وارد میشود و بدون تغییر در ماهیت یا
با انجام کاری بر روی آن صادر میشوند ،مشمول مالیات با نرخ صفر
میگردند که اداره مالیات به این مورد استناد نمیکند.
وی با بیان اینکه متأسفانه مسئوالن سازمان امور مالیاتی به
مصوبات اعتنایی ندارند ،عنوان کرد :بر این اساس اعتراضی از سوی
یکی از شرکتهای حملونقل به معاونت امور حقوقی مجلس صورت
گرفت که باید بر این اساس صددرصد درآمد شرکتهای ترانزیت
معاف از مالیات باشند.
وی با اشاره به اینکه به دلیل تحریم سیستم بانکی کشور،
نمیتوانیم ارز را از طریق سیستم بانکی وارد کشور کنیم ،تصریح
کرد :بخشنامهای صادر و شرایط معافیت اعالم شد .در این بخشنامه
در خصوص درآمد ارزی که باید به کشور بازگردد عنوان شده اما
سیستم بانکی تحریم است و ما نمیتوانیم ارز را بازگردانیم ،ارز به
صورت نقدی توسط رانندگان شرکت وارد کشور شده و یا درآمد
حاصل از آن به صورت ریال از بانکهای رسمی پرداخت میشود که
در این خصوص معافیتها در نظر گرفته نمیشود و مالیات بدون در
نظر گرفتن معافیت اخذ میشود.
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بین
المللی خراسان رضوی با استناد به ماده  ،۱۴۱گفت :با استناد به ماده
 ۱۴۱و این بخشنامه ،علیرغم مکاتبات ما این موارد در سازمان امور
مالیاتی لحاظ نمیشود و مالیا تهای سنگینی برای شرکتها اعمال

میشود .آنجایی که قانون صراحت دارد ،چرا از ما مالیات گرفته
میشود؟ این نوع عملکرد منجر به اعتراض شرکتها و در نتیجه
موجب درگیر شدن شرکتهای ما و اداره مالیات شده است.
زمانیان خاطرنشان کرد :با توجه به اینکه بسیاری از پول
شرکتها امانی بوده و برای انجام امور ترخیص از مبادی ورودی
کشور تا ترانزیت خروجی به حساب ما واریز میشود ،سازمان مالیاتی
این مبالغ را به عنوان درآمد شرکت به حساب میآورد ،در حالی که
این واریز یها درآمد نیست ،بلکه مبلغی برای پرداخت هزینههای
صاحب کاال است ،بنابراین سازمان امور مالیاتی زمان اخذ مالیات این
مبالغ را به عنوان درآمد در نظر گرفته و هزینههای سنگین مالیاتی
را برای ما به دنبال دارد.
وی با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده مختص مصر فکننده
است ،عنوان کرد :یکی دیگر از موارد اختالف نظر با سازمان امور
مالیاتی ،مالیات بر ارزش افزوده است .با توجه به اینکه مالیات
بر ارزش افزوده ،مالیات بر مصرف بوده و مصر فکننده در کار ما
خارجی است ،بنابراین اگر این مورد مربوط به واردات باشد صادق
است.
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بین
المللی خراسان رضوی ادامه داد :در ترانزیت مصر فکننده خارجی
بوده ،بنابراین یک استفساریه در شورای گفتوگوی استان با حضور
وزیر اقتصاد صادر شده که در تاریخ  ۱۶مرداد  ۹۵پاسخ این نامه داده
شد ،مبنی بر اینکه عرضه و ارائه خدمات و واردات در ایران مشمول
مالیات است .همچنین مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای اصل مقصد
بر کلیه کاالها قابل اعمال بوده ،همچنین ارائه خدمت در خارج از
ایران معاف از مالیات است.

