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سامانه محچک در بانک رفاه کارگران 
عملیاتی شد

حســاب  موجــودی  مسدودســازی  ســامانه 
صادرکنندگان چک برگشــتی )محچک( در بانک 

رفاه کارگران عملیاتی شد.
به گزارش روابــط عمومی بانک رفاه کارگران، این 
ســامانه در راســتای اجرای تکالیف قانون اصالح 
قانون صــدور چک از روز شــنبه 7 خرداد ماه در 
بانک رفاه کارگران اجرائی شده است.بر اساس بند 
)ب( مــاده 5 مکرر قانون صــدور چک، در صورت 
عدم تأمین مبلغ چک در همان بانک، حساب های 
فرد صادرکننده چک در ســایر بانک ها و موسسات 
اعتبــاری به میزان مبلغ کســری چــک از طریق 

سامانه مذکور مسدود می شود. 

هدف بانک ملی از واگذاری شرکت ها 
تامین منافع مردم است

مدیرعامــل بانک ملی ایران در ســفر به اســتان 
مازندران از شــرکت هــای نکاچــوب، تجهیزات 
مدارس ایــران و صنایع چوب و کاغذ ایران بازدید 

کرد.
به گــزارش روابط عمومــی بانک ملــی ایران در 
ایــن بازدیدها کــه علی بابایــی کارنامی و منصور 
علی زارعی نمایندگان ســاری در مجلس شورای 
اسالمی،جواد بخشــی سرپرست اداره کل بازرسی 
بانــک ملی ایــران، محمد حســین فــروزان مهر 
سرپرست شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، 
خانعلی رشــیدی رئیس اداره امور شــعب استان 
مازنــدران و تعــدادی از مدیران اســتانی حضور 
داشــتند، محمد رضا فرزین ضمــن گفت و گو با 
کارگران از نزدیک شــرایط تولید و مشکالت این 
شــرکت ها را بررسی کرد.فرزین با اشاره به تکلیف 
بانک مرکزی بــرای واگذاری بنگاه های اقتصادی، 
گفت: بانک ملی ایران،در موضوع واگذاری شرکت 
ها، نگاه ملــی دارد و منافع کارکنــان و کارگران 
شــرکت ها و مصالح مردم آن شــهر را در اولویت 
قرار می دهد. وی افزود: واگذاری شــتابزده بنگاه 
های اقتصادی، هم به زیان کارگران این واحدهای 
تولیدی و هم به زیان بانک ملی ایران اســت.مدیر 
عامــل بانک ملی تاکید کــرد: یکی از اولویت های 
مهم در این بانک رســیدگی به وضعیت شــرکت 
ها اســت که با جدیت دنبال می شــود.وی ادامه 
داد: بانــک ملی ایران وظیفــه دارد که با خروج از 
بنگاهداری، فعالیت های بانکداری را توسعه دهد، 
چرا که یکی از اساسی ترین آسیب های کشور در 
حال حاضر مشــکل تامین مالی برای مردم، تولید 
کنندگان و بخش های مختلف دولتی است.فرزین 
اظهار کــرد: برای تقویت روند تامین مالی و فاصله 
گرفتن از بنگاهداری باید به روشی در واگذاری ها 
دســت پیدا کنیم که ضمن حفظ اشتغال کارکنان 
و توســعه فعالیت واحدهای واگذار شده، بانک هم 
به هدف خود در توسعه بانکداری، دست پیدا کند.

 برنامه بانک مرکزی 
برای ایجاد آرامش در بازار ارز

رئیس کل بانک مرکزی گفت: انتشــار اوراق ارزی 
پروژه ای اســت، یعنــی پروژه ای بــرای این اوراق 
تعریف می شود که هم درآمد ارزی و هم بازده قابل 
قبول داشــته باشد تا بتواند بازپرداخت را هم ارزی 

انجام دهد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ایِبنا، علی صالح آبادی 
درباره نوسان بازار ارز و چگونگی مدیریت آن گفت: 
بیشترین ذخیره ارزی اسکناسی را در تاریخ کشور 
داریم؛ بنابراین از نظر برقراری تعادل عرضه و تقاضا 
در بازار ارز مشــکلی نداریم و »از همه ظرفیت های 
بانک مرکزی برای برقــراری آرامش در بازار ارز « 
اســتفاده می کنیم.وی ادامــه داد: در بحث تقاضا 
تالش داریم افرادی که در بحث ارز تقاضای واقعی 
دارند، در بازار نیما و تشــکل ارزی پوشــش کامل 
داده شوند.رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این 
پرسش که نرخ ســود اوراق ارزی که قرار است به 
زودی منتشر شــود چقدر است، اظهار داشت: این 
اوراق ارزی در قالب پروژه ای اســت؛ یعنی نخست 
پروژه تعریف و سپس اوراق ارزی برای تأمین مالی 

آن پروژه منتشر می شود.

 تسهیالت خودمالکی نهضت ملی
 ۱۹ هزار واحدی بانک مسکن

روند ساخت پروژه 75۰ واحدی نهضت ملی مسکن 
در شــهر رباط کریم مدیرعامــل از انعقاد قرارداد 
خودمالکی ۱۹ هزار و ۱۸۳ واحد به مبلغ ۶ هزار و 

5۱۱ میلیاردتومان خبر داد.
بــه گزارش پایگاه اطالع رســانی بانک مســکن - 
هیبنا، دکتر محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن 
در گفت وگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، 
در خصــوص تازه تریــن وضعیت ارایه تســهیالت 
خودمالکــی طرح نهضت ملی مســکن اعالم کرد: 
۱۳5 هــزار و ۸۶5 واحد در قالب ۱7 هزار و ۹۰5 
پروژه به بانک معرفی شــده است که از این تعداد 
واحد معرفی شده به بانک، قرارداد ۱۹ هزار و ۱۸۳ 
واحد بــه مبلغ ۶ هزار و 5۱۱ میلیاردتومان منعقد 
شده است.شایان رقم تسهیالت خودمالکی پرداخت 
شده به حساب ســازندگان را ۲ هزار و ۶۸۴ واحد 
عنوان کرد.گفتنی است، ارایه تسهیالت خودمالکی 
طرح نهضت ملی مســکن مرحله بــه مرحله و بر 
اساس پیشرفت فیزیکی نیز به خودمالکان پرداخت 
می شــود. همچنین در طرح های حمایتی مسکن 
بیــش از 5 میلیون متقاضــی ثبت نام کردند که از 
این میزان ۹7 هزار متقاضی خودمالک هستند که 
در دو ماه با فراهم شــدن شــرایط در سامانه ثمن 

اطالعات خود را در سامانه ثبت کردند.

اخبـــار

رئیس ســازمان امــور مالیاتی با بیــان "حداقلی برای 
مالیات ها تعیین شده است و از سوی دیگر سقف افزایش 
را ۳برابــر این حداقل تعیین کردیم"، گفت: نســبت به 
سال گذشته همه ضرایب مالیاتی مربوط به اصناف نصف 

شده است.
»داوود منظور« رئیس ســازمان امور مالیاتی در خصوص 
گالیه اصناف در مورد افزایش شــدید مالیات ها براساس 
اطالعــات دریافتی ســازمان از دســتگاه های کارتخوان 
)بعضــاً تا ۱۰۸ برابر( گفت: ما بــرای هر کدام از مؤدیان، 
یک سقف سه برابری نسبت به حداقل تعیین شده در نظر 
گرفتیم، به طور مثال اگر کســی در گذشته ۲5 میلیون 
تومان مالیات پرداخت می کرده است، براساس تراکنش ها، 
اطالعــات فروش و خریدی که ما از مؤدی در ســامانه ها 
ثبت کردیــم، حداکثر مالیات مؤدی برابــر 75 میلیون 
تومان خواهد شــد. وی در ادامه گفت: براساس جلسه ای 
که با اصناف داشتیم و گالیه هایی که بیان شد، اصالحاتی 
در ســامانه سازمان امور مالیاتی طی چند روز اخیر انجام 
شــده است. طی روز گذشته ۱۰۰ هزار نفر را داشتیم که 
مالیات های خود را پرداخت کردند.رئیس ســازمان امور 

مالیاتی تأکید کرد: افزایش شــدید تشــخیص مالیات ها 
که طی روزهــای ابتدایی رخ داد، به ایــن دلیل بود که 
ما سقفی برای رشد مالیات ها تعیین نکرده بودیم و تمام 
تراکنش ها را مبنای محاسبات قرار دادیم. هرچند رئیس 
اتاق اصناف نیز ذکر کرد که "کســب وکار و خریدوفروش 
انجام شــده اســت اما آمادگی نداریم که ناگهان به جای 
یک میلیون تومان، پنجاه میلیون تومان مالیات پرداخت 
کنیــم."وی گفت: بــه روی تراکنش هــای بانکی مالیات 
دریافت نمی کنیم، به این معنا که شما ممکن است پولی 
به کسی داده باشید، چک کشیده باشید یا قرضی داشته 
باشید، در نتیجه ما اصاًل بر عملیات تراکنش بانکی مالیات 
محاسبه نمی کنیم، آنچه مبنا قرار گرفته است ورودی به 
دستگاه های کارتخوان است. واریز به کارتخوان به معنای 
فــروش و درآمد اســت .منظور با بیان اینکــه "با وجود 
ایــن، برای آنکه مراعات اصناف را کنیم و بتوانیم رضایت 
مؤدیان را نیز تأمین کنیم برای افزایش مالیات ها ســقف 
تعیین کردیم"، گفت: حداقلی برای مالیات ها تعیین شده 
است و از سوی دیگر سقف افزایش را سه برابر این حداقل 

تعیین کردیم.  تسنیم

 تعیین سقف ۳برابری برای افزایش مالیات مؤدیان

ضرایب مالیاتی نسبت به سال گذشته نصف شد
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران با بیان اینکه 
وزارت جهاد کشاورزی نهاده یارانه ای گاوداران را نداده 
است، جزئیات دریافت تسهیالت دامداران از اعتبار ۲۰ 

هزار میلیارد تومانی دولت را اعالم کرد.
 احمد مقدسی در نشست خبری به مناسبت روز جهانی 
شیر اعالم کرد که پس از اصالح یارانه ها نیاز به نقدینگی 
در گاوداری ها افزایش یافته اســت. از سوی دیگر دولت 

مطالبات نهاده یارانه ای آنها را         هنوز نداده است.
رئیس هیــات مدیره انجمن صنفی گاوداران افزود: تا به 
امروز در 5 استان بزرگ کشور و قطب تولید دام سنگین 
۳5 هزار تن جو طلب دارند که وزارت جهاد کشــاورزی 
پرداخت نکرده اســت.وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی 
قبل از اینکه مطالبــات تولیدکنندگان را         پرداخت کند، 
۱۰ روز آخر اردیبهشت خوراک دام را         با نرخ نیمایی در 

سامانه بازارگاه عرضه کرد.
مقدســی با بیان اینکه دامداران به دلیل بروکراسی های 
اداری هنوز نتوانسته اند از اعتبار ۲۰ هزار میلیارد تومانی 
که بــرای تامین خوراک دام و طیور قــرار بود در قالب 
تسهیالت داده شود استفاده کنند، گفت: تاکنون ۱۱۰۰ 

میلیارد تومان از ســوی گاوداران استفاده شده و بقیه را         
نتوانستند استفاده کنند.

به گفته مقدســی؛ نهاده ای که در سامانه بازارگاه عرضه 
می شــود باید 5۰ درصــد آن به صورت نقد از ســوی 
دامداران پرداخت شــود و با توجه بــه باال رفتن حجم 
نقدینگــی موردنیاز از توان بســیاری از گاوداران خارج 
اســت.رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران اضافه 
کــرد: طرح اصــالح یارانه ها فعال نوپاســت و نمی توان 
زود قضاوت کرد اما اگر دولــت اقدامات مقابله ای برای 

خطرات احتمالی نداشته باشد، تولید آسیب می بیند.
وی در پاســخ به ســؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه 
چرا بهــره وری در بخش تولیــد را         افزایش نمی دهید و 
۴۰ سال اســت که همچنان وابســته به دام هلشتاین 
هســتید، گفت: میزان تولید شیر دام ها در کشور مطابق 
با میانگین کشــورهای اروپایی اســت و مشکلی از نظر 
میزان تولید وجود ندارد.مقدسی همچنین تصریح کرد: 
یکی از شرکت های متعلق به ســازمان تعاون روستایی 
پول نهاده دامداران را         در فروردین گرفته و هنوز به آنها 

تحویل نداده است.  فارس

 جزئیات دریافت تسهیالت دامداران
 از اعتبار 20 هزار میلیارد تومانی دولت

گزارش

معاون وزیر صمت ضمن تشریح علل گران شدن کاالها در 
ایران، جنگ اوکراین در کنار افزایش حقوق ها و حذف ارز 

۴۲۰۰ را دلیل گرانی های اخیر دانست.
سید مهدی نیازی در نشست خبری اظهار کرد: امسال یک 
اتفاق ویژه ای افتاد که شاید تجربه کاری ما چنین شرایطی 
را نشان نمی دهد؛ اتفاقات اقتصادی ناشی از جنگ روسیه 
و اوکراین قیمت جهانی اغلــب کاالها افزایش یافت. ثبت 
ســفارش کاالها نســبت به دی و بهمن افزایش یافتندکه 
نشان دهنده افزایش قیمت جهانی کاالهای مختلف اعم از 

مواد غذایی و محصوالت پایه است.
معاون هماهنگی و امور کســب و کار وزیر صمت افزود: در 
کنار این موضوع نــرخ ارز گمرکی از ۴۲۰۰ تومانی به ای 
تی اس تبدیل شد، دســتمزدها افزایش یافت و یارانه ارز 
۴۲۰۰ تومانی اصالح شــد که در نتیجه همه این مســائل 
قیمــت کاالها در کشــور افزایش یافــت.وی ادامه داد: از 
بهمن پارســال بســته های حمایت از تولید تدوین شد که 
بخش اعظمی در ســتاد اقتصادی دولت تصویب شــد که 
باید بخشــی از آنها در هیأت وزیران هم تصویب شــود و 
بخشــی دیگر نیز نیاز به مجوز ســران قوا دارد که مطرح 
شده و چند حکم خوب گرفتیم که یکی از آنها رفع مشکل 
انباشت بدهی مالیاتی واحدهای تولیدی است. طبق مصوبه 
ســران قوا مدت زمان بدهــی مالیاتی از ۳۶ ماه به ۶۰ ماه 
افزایــش یافت. از این طریق می توان به احیای واحدها نیز 

اقدام کرد.
نیازی گفت: همچنین از ســران قوا مصوبه ای گرفتیم که 
اگــر بنگاهی برای ورود با بازار ســرمایه اقــدام کند صرفاً 
حساب های مالیاتی ۳ سال گذشــته بررسی می شود و به 

دوره قبل از این ۳ سال کاری ندارد.
وی افزود: اســتفاده از ظرفیت نقدینگی موجود در جامعه، 
مصوبه دیگری است که از سران قوا گرفتیم که در صورت 
استفاده از این نقدینگی معادل نرخ شورای پول و اعتبار از 
مالیات معاف است؛ یعنی اگر کسی در بخش تولید تأمین 
مالی خارج از نظام بانکی تا ۱.۲ دهم برابر عقود مشــارکت 

از مالیات معاف است.
نیــازی تصریح کرد: طبــق اعالم بانک مرکزی در ســال 
گذشــته حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان به بخش صنعت 

اعطا شده است که بخش اعظمی از آن استهمال تسهیالت 
قبلی بوده است. امســال باید ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به 
عدد پارسال اضافه شود.معاون وزیر صمت در مورد تأمین 
مالی زنجیره ای، گفــت: بانک مرکزی در حال کمک برای 
فعال ســازی تمام بانک ها برای اجــرای طرح تأمین مالی 
زنجیره ای است؛ به عنوان نمونه ۲,5۰۰ میلیارد تومان در 

قالب این طرح به صنعت خودروسازی تسهیالت دادیم.
وی اظهار کرد: امســال برنامه داریم که باالی ۳۰ درصد از 
تسهیالت بانکی از طریق تأمین مالی زنجیره ای انجام شود.

نیازی گفت: در بخش بیمه و تأمین اجتماعی پیشنهاداتی 
برای حمایت از تولیدکنندگان و بنگاه ها شده است که در 
حال نهایی شدن است.معاون وزیر صمت در مورد ایرادات 
قرعه کشــی خودرو، افزود: در برنامه کاری ما حذف قرعه 
کشی خودرو است که پیش نیاز آن تجمیع قرعه کشی بود.
وی در خصــوص احیای معــادن و صنایع، گفت: در حوزه 
صنعــت و معدن طرح احیای واحدهــا را دنبال می کنیم. 
مالیات یکی از موانع احیا بود که با مصوبه ای که از ســران 
قوا گرفتیم، امیدواریم مســیِر احیا تسهیل شود. در مورد 
ســرمایه در گردش و تأمین مالی هم، همانطور که گفتم 

اقدامات خوبی انجام خواهد شد.
معاون وزیر صمت در مــورد ارتقای تولید دانش بنیان در 
وزارت صمت، با بیان اینکه تحقیق و توسعه اولویت است، 
اظهار کرد: هفته گذشــته این برنامه منتشر شد. در حدود 
۲۰ حوزه باید با صورت متمرکز عمل کنیم که برخی نیاز 
بــه قانون و برخــی نیاز به مصوبه هیــأت وزیران دارد که 
بخشــی تدوین شده و در خردادماه با هیأت وزیران ارسال 
می شــود. با وزارت علوم هم تفاهم نامه ای یه زودی امضا 

می کنیم کــه در حوزه تحقیق و پژوهش اســت. با کمک 
وزارت آمــوزش و پرورش نیز برای تربیت نیروی انســانی 
همکاری خواهیم کرد.وی درباره فلســفه جایگاه سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: جلســات 
کارشناســی در مورد قیمت کاالها در سطح وزارت صمت 
برگزار می شــود اما متولی قیمت، دفاتر رشــته فعالیت ها 
هســتند و ســازمان حمایت نیز در جایگاه یک ســازمان 
فرادستگاهی به عنوان داور وضعیت قیمتگذاری را قضاوت 
و خطاهای قیمتگذاری را کنتــرل می کند.نیازی در مورد 
میزان وابســتگی برنامه های صنعتی به توافق برجام گفت: 
تمام پروژه هایی که از سال گذشته طراحی کرده ایم، بدون 
هیچ گونه وابســتگی به برجام بوده هر چند اگر این توافق 
ادامه یابد، ســرعت کار باال می رود اما به هر حال وابستگی 
به برجام نداریم. از سوی دیگر، اجرای پروژه هایی همچون 
لغو پیروی قیمت دالر در کاالهای فلزی بورســی از جمله 
برنامه هایی بود که عدم وابستگی ما را به برجام نشان داد. 
ما همین برنامــه را در حوزه پتروشــیمی نیز با همکاری 

وزارت نفت اجرا خواهیم کرد.
وی در مورد توسعه تجارت هم گفت: امسال باید به حجم 
تجارت خارجی نســبت به ســال گذشته ۲۰ تا ۳۰ درصد 
اضافه شــود.معاون هماهنگی و محیط کســب و کار وزیر 
صمــت در مورد قطعــی برق صنایع نیز گفت: در کشــور 
ناترازی مصرف و تولید را داریــم، ازاین رو ناچار به قطعی 
برق هســتیم اما امســال برای آنکه اتفاقات سال گذشته 
تکرار نشــود، براســاس مصوبه هیئت وزیران و هماهنگی 
بین وزارت صمت و نیرو، تالش می شود که محدودیت های 

برقی منطبق با تعطیالت تابستانی صنایع باشد.  مهر

معاون وزیر صمت مطرح کرد: 

جنگ اوکراین علل گران شدن کاالها در کشور

در حال حاضر اجاره خانه، ترافیک، کشته و مصدوم شدن 
در تصادفات و خسارتهاي باالي حوادث جاده اي،  گراني، 
آلودکي هوا، بیماري، استري،  افسردگي، امیدکم به آینده 
و بیکاري از جمله بزرگتربن مشکالت مردم ایران خصوصا 

ساکنین شهرهاي بزرگ مي باشند.
توســعه کمي و کیفي شــبکه ریلیبه ترتیبي که بیان مي 
شــود درمان یا التیام بخش بســیاري از دردهاي جانکاه 
ملت مي باشد. منظور از توسعه کمي و کیفي شبکه ریلي 
این اســت که ســرعت قطارها حداقل بین ۱۲۰ تا ۱5۰ 
کیلومتر در ساعت باشد.بهره وري شبکه ریلي می بایست 
از وضعیت شــرم آور و خسارت بار حدود سي درصدی به 
حداقل 75 الی ۸۰ درصد برسد. خطوط اولویت دار ریلي 
با سرعت اجرایي شوند. از ظرفیت هاي باالي ترانزیت بار 
ایران حداکثر اســتفاده ممکن بعمل آید. تمامي شهرهاي 
بزرگ به حمل نقل ریلي فراگیر درون شهری مجهز شوند.

ویژگیهای شبکه ریلي توسعه یافته:
۱- متوسط سرعت سیر قطار ها به حداقل ۱۲۰ کیلومتر 

بر ساعت برسد.
۲- تمامي مسیرهاي مهم باري و مسافري به شبکه ریلي 
متصل شوند و شبکه ریلي کشور با کمترین توقف ممکن 

به خطوط ریلي کشورهاي همسایه متصل شود
۳- ارتباط مناسبي بین مســیرهاي مترو و ایستگاه هاي 

راه آهن برقرار شود.
۴- در مسیرهاي مســافري پر تردد سرعت قطارها بطور 

متوسط به ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت برسد.
5- خطوط ریلي به سیستم عالئم و سیستم هاي کنترلي 

مدرن مجهز شود.
۶- با اتصال مسیرهای پر تردد به خطوط ریلی پر سرعت، 
حداقل نیمی از ســفرهای بین شــهری از طریق خطوط 
ریلی انجام شوند. همچنین نیمی جابجایی بار بین استانها 

از طریق راه آهن انجام پذیرد.
مزایایي توسعه کیفي و کمي شبکه ریلي:

۱-  تعداد کشــته هاي شبکه ریلی حدود ۲۰ نفر در سال 
و تعداد کشته ها در تصادفات حمل و نقل جاده اي حدود 

۱۸ هزار نفر در سال است.
۲- تعداد قطع نخاع در ســوانح جــاده اي حدود ۴5۰۰ 
نفر در ســال اســت، تعداد معلولیت هاي دائمي  جسمي 
و روحي ناشــي از سوانح جاده اي حدود سي هزار نفر در 
سال اســت، حدود ۸۰ درصد کودکان یتیم تحت پوشش 

بهزیستي ناشي از تصادفات جاده اي مي باشند.

۳- با توســعه کیفي و کمي شبکه ریلي و افزایش سهم راه 
آهن به 5۰ درصد جابجایي بار و مسافر،  تعداد کشته هاي 
تصادفات جاده اي به حدود ۶5۰۰ نفر در سال خواهد رسید.

۴- با توسعه کیفي و کمي شبکه ریلي و افزایش سهم راه 
آهن به 5۰ درصد جابجایي بار و مسافر،  تعداد قطع نخاع 
به حدود ۱۸۰۰ نفر و تعداد معلولیت هاي دائمي جسمي 

و ذهني از ۳۶ هزار به کمتر از ۱۰ هزار نفر خواهدرسید
5-  با توسعه شــبکه ریلي مردم با آرامش و بدون استرس و 
فشارهاي جسمي مي توانند مسافرت هاي طوالني انجام دهند.
۶-  با توســعه کمي و کیفي شــبکه ریلي به شــدت از 
مصرف گازوئیل و بنزین کاسته مي شود. مصرف گازوئیل 
لکوموتیو هاي دیزلي یک ششــم مصرف سوخت کامیون 
هــا جهت جابجایي هر تن بار مي باشــدهمچنین  جهت 
جابجایي مســافر مصرف ســوخت لکوموتیو هاي دیزلي 

حدود نصف  خودروهاي شخصي مي باشد.
7- با توســعه کمي و کیفي شــبکه ریلــي در حد قابل 

توجهي از آلودگي هوا کاسته خواهد شد.
تاثیرات شبکه ریلي توسعه یافته بر اقتصاد و انسجام ملي:

۱-  افزایش بهره وری خطوط ریلی و احداث خطوط ریلی 
در مســیرهای پر بار منجر به کاهش قیمت تمام شــده 

نیازهای مردم و واحدهای تولیدی می شود.
۲- اتصال گمرکات مرزی به شــبکه ریلی و اتصال به خط 
آهن عراق و آســتارا و افزایش بهره وری خط آهن ایران 

پاکســتان هند و رفع مشکالت مســیر میرجاوه منجر به 
افزایش انتقال بارهای ترانزیتی از ایران و کسب میلیاردها 

دالر درآمد برای کشور خواهد شد.
۳-  اتصال شهرهای بزرگ و مناطق مرزی به شبکه ریلی 
منجر به افزایش وابســتگی و همبســتگی نقاط مختلف 
کشور به یکدیگر و افزایش انســجام اقتصادی کشور می 

شود.
۴-  افزایــش بهره وری خطوط ریلــی موجود و افزایش 
سرعت حرکت قطارهای مسافری به ۱5۰ تا ۲۰۰ کیلومتر 
بر ساعت و اتصال همه شــهرهای پر جمعیت به خطوط 
ریلی دو خطه پر سرعت منجر به انتقال نیمی از جابجایی 
مسافرین بین شهری  به شبکه ریلی خواهد شد و در این 
صورت به شــدت از ســوانح جاده ای و عواقب وخیم این 

حوادث کاسته خواهد شد.
5-  توسعه شبکه مدرن ریلی درون شهری و بین شهری 
منجر به کاهش آلودگی هوا و کاهش بیماری های متعدد 

و صعب اعالج ناشی از آن خواهد شد.
۶- توسعه شــبکه ریلی درون شهری و بین شهری منجر 
به کنترل قیمت مســکن به دلیل ایجاد توازن بیشتر بین 
عرضه و تقاضا در شــهرهای بزرگ خواهد شــد چرا که 
خرید خانه در فاصلــه های  حتی ۳۰ کیلومتری از مرکز 
شــهر و در حاشیه مسیر خطوط ریلی برقی و پر سرعت و 

مسیرهای مترو توجیه پذیر و جذاب خواهد گردید.

یادداشت

يلی  با توسعه كيفی و كمی شبكه ر
مردم را نجات دهيد

سید حسین میرافضلی  

ســهام عدالت متوفیان از جمله موضوعاتی اســت که در ســال های گذشته با 
ابهامات زیادی همراه بود اما این مســأله طبق گفته مسووالن تا شهریور امسال 

تعیین تکلیف خواهد شد.
در سال ۱۳۸۴ دولت نهم اقدام به واگذاری سهام عدالت به ۴۹ میلیون نفر کرد، 
این واگذاری ابتدا برای افراد تحت پوشــش کمیته امداد و بهزیستی انجام گرفته 
و در ادامه به کارمندان و کارکنان نهادهای و ارگان های مختلف هم تعلق گرفت.
با گذشــت زمان، تعدادی از دارندگان سهام عدالت به دالیل مختلف دار فانی را 
وداع گفته اند و اکنون دیگر امکان مدیریت ســهام توســط خود این افراد وجود 
ندارد؛ انتقال سهام متوفی به وراث موضوعی است که در سال های اخیر توجهات 

زیادی را به سمت خود جلب کرده است.
بازماندگان این افراد به دنبال مشــخص شدن تکلیف این سهام هستند، در واقع 
سؤالشان این است که آیا امکان انتقال سهام متوفی به یکی از وراث یا همه آنها 

وجود دارد یا خیر؟
طبق گفته مســووالن شرکت ســپرده گذاری مرکزی، امکان انتقال این سهام به 
وراث وجود داشــته و بعد از فوت فرد متوفی، بازماندگان می توانند از این سهام 

استفاده کنند.طبق قوانین موجود، سهام عدالت یکی از دارایی های فرد فوت شده 
محســوب شده و مانند سایر دارایی باید میان وارثین تقسیم شود. قوانین مربوط 
به آن هم همان قوانین تقســیم ارث و میراث اســت. البته با توجه به  آزادسازی 
سهام عدالت، انتقال ســهام متوفی نیاز به طی کردن برخی مراحل خاص دارد.
محمد باغستانی، مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی، در زمینه سهام عدالت 
متوفیان می گوید: پیش بینی ها و هماهنگی ها نشــان می دهد که بتوانیم سامانه 
انتقال ســهام عدالت به وراث را تا شــهریور ۱۴۰۱ کلید بزنیم.پیش از این اعالم 
شده بود که وراث این افراد باید امور مربوط به انحصار ورثه را انجام دهند و پس 
از آن در انتظار راه اندازی ســامانه الکترونیکی برای تقسیم سود سهام متوفی به 
وراث منتظر بمانند. پس از راه اندازی این ســامانه سود سهام عدالت فرد متوفی، 

بر اساس انحصار ورثه، به حساب وراث واریز خواهد شد.

بررسی های خبرنگار نشان می دهد از میان ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت، 
حدود ســه میلیون نفر فوت شــده اند؛ اما طی این ســال ها امکان انتقال سهام 
متوفیان به وراث وجود نداشــته است. البته بارها از سوی مسئوالن وعده انتقال 

این سهام داده شده اما تاکنون این اتفاق رخ نداده است.
بر این اســاس پیمان حدادی، مشــاور رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار، در 
مورد ســهام عدالت متوفیان می گوید: ســازمان بورس و اوراق بهادار و شــرکت 
ســپرده گذاری مرکزی با قوه قضاییه مکاتبات و جلســات زیــادی در این رابطه 

داشته اند.
قوه قضاییه اطالعاتی به شرکت سپرده گذاری مرکزی داده اما قابلیت استفاده به 
صورت فنی را ندارند، زیرا با شاکله مناسبی تهیه نشده است.وی افزود: به همین 
دلیل برای حل این مشکل، مجددا جلساتی برگزار شده و بر اساس پیش بینی ها، 
شرکت ســمات در حال برنامه ریزی ســامانه ای در این خصوص است، از طرفی 
دیگر اطالعات الزم که از قوه قضاییه به سمات در حال ارسال است، بر این اساس 
به نظر می رســد حداکثر تا پایان شهریور سال جاری فرایند نقل و انتقال سهام 

فوت شده ها انجام شود.  فارس

تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان تا شهریور

  واریز سود به حساب وراث


