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قدردانی استاندار کرمانشاه از خدمات 
موکب شهدای بانک صادرات 

اســتاندار کرمانشــاه در بازدید از موکب شهدای 
بانــک صادرات ایران در مرز خســروی از کارکنان 
خدمت گزار ایــن بانک در خدمت به زائران اربعین 

قدردانی کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، بهمن 
امیری مقــدم در این بازدید با بیــان اینکه عنوان 
موکب به معنی خدمت بی منت به زوار امام حسین 
علیه السالم است، افزود: بانک صادرات ایران با برپایی 
این موکب برای خدمت گزاری به زائرین امام حسین 
علیه السالم توفیق یافته که باالترین خدمت ها است 
و از مدیرعامــل و کارکنــان این بانــک قدردانی 
می کنم.وی با اشاره به خدمات ارائه شده توسط این 
موکب به زوار اربعین، افزود: برپایی موکب شهدای 
بانک صادرات ایران در مرز خسروی دو خدمت ارائه 
می کنــد که یکی پذیرایی و ارائه خدمات رفاهی به 
زائران اســت و دیگری ارائه خدمات بانکی و فروش 
ارز در شعب و استقرار دستگاه های خودپرداز سیار 
است که موجب رفاه بیشتر زائران شده است. امیری 
مقدم اظهار داشــت: وظیفه خدمت گزاری به زائران 
وظیفه مهمی است و این توفیقی است که در مسیر 
حرکت زائران اربعین برای رضایت خاندان عصمت 
و طهارت و ائمه اطهار علیهم الســالم حاصل شده و 
این باالترین افتخار است. استاندار کرمانشاه با اذعان 
به رضایت عموم زائران از خدمت رســانی موکب ها، 
گفت: باید خدمات رسانی و زحمات انجام شده مورد 
ارزیابی قرار گیــرد و تجربه نقاط ضعف و قوت آن 
برای سال های آتی و رفاه بیشتر حال زائران اربعین 

مورد توجه قرار گیرد.

 برپایی موکب بانک ایران زمین 
در مرز شلمچه

به منظور خدمت رســانی به زوار اربعین حسینی 
بانک ایران زمیــن با برپایی موکــب از زائران آن 

حضرت استقبال و پذیرایی می کند.
به گزارش روابط عمومی؛ به همت مدیریت شــعب 
استان های غرب کشــور موکب بانک ایران زمین 
جهت خدمت رسانی و پذیرایی در مرز شلمچه برپا 
شده اســت و زوار گرامی می توانند از خدمات آن 
استفاده کنند. الزم به ذکر است شعب الغدیر، ایالم 
و آبادان در استان های کرمانشاه، ایالم و خوزستان 
از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۸:۰۰ تا ۳۱ شهریورماه آماده 
خدمت رسانی به زوار هستند. همچنین زوار گرامی 
می توانند از دســتگاه های خودپــرداز بانک ایران 
زمین در شعب این استان ها تا سقف 5,۰۰۰,۰۰۰ 

ریال وجه نقد دریافت نمایند.

 پیاده سازی سامانه صیاد 
در محیط عملیاتی بانک رفاه کارگران 

در راســتای توســعه خدمات دیجیتال و تسهیل 
در ارائــه خدمــات مرتبط با قانــون جدید صدور 
چک، بخش دیگری از ســرویس های سامانه صیاد 
)پیچک( درون بانکی در محیط عملیاتی بانک رفاه 

کارگران در سامانه همراه پیاده سازی شد.
به گــزارش روابــط عمومی بانک رفــاه کارگران، 
این ســرویس ها کــه پیش از این صرفــا از طریق 
پورتــال بانک مرکــزی قابل دســترس بودند، در 
محیــط عملیاتی بانــک رفاه کارگران در ســامانه 
از مسیر "تحویلداری/سرویس های پیچک"  همراه 
پیاده سازی شده اند. براساس این گزارش، "استعالم 
نقد شــوندگی چک صیادی )اســتعالم با شناسه 
۱6 رقمی صیادی و اســتعالم با شــماره حساب و 
سریال چک"، "ســرویس lock کردن چک برای 
نقد کردن"، "لغو قفل گذاری چک صیادی"، "لغو 
ثبت چک صیادی"، "سرویس انسداد/ رفع انسداد 
چک"، "سرویس ابطال چک" و "نقد کردن درون 
بانکی"، سرویس های سامانه صیاد )پیچک( درون 
بانکی هســتند که در محیــط عملیاتی بانک رفاه 

کارگران در سامانه همراه پیاده سازی شده اند. 

 فروش ارز اربعین امام حسین »ع«
در شعب ارزی بانک مسکن 

فروش ارز ویژه اربعین در شعب ارزی بانک مسکن 
تا روز 26 شهریورماه صورت می گیرد.

به گزارش پایگاه خبری بانک مســکن، فروش ارز 
اربعین امام حسین )ع( در شعب ارزی بانک مسکن 
تا تاریخ 26 شهریورماه سال جاری انجام می شود. 
بر همین اســاس شــعب ارزی بانک تا ساعت ۱۸ 
اقدام به فروش ارز ویژه اربعین حســینی می کنند 
و در ایــام تعطیل نیز به صورت کشــیک خدمات 
مذکور از سوی شعب ارزی صورت می گیرد. فروش 
ارز ویژه زائران اربعین حسینی صرفا با ارایه کارت 
ملی متقاضی و کپی رســید ثبت نام در ســامانه 

سماح و یا زایرکارت انجام می گیرد.

 برپایی موکب اربعین حسینی 
توسط بانک کشاورزی در مناطق مرزی 
بانک کشــاورزی به منظور خدمت رسانی به زوار 
کربــال در ایام اربعین حســینی بــا برپایی موکب 
در مناطــق مــرزی مهران، چزابه و قصر شــیرین 
ازعاشقان اباعبداهلل الحسین )ع( پذیرایی می کند.   
به گــزارش روابط عمومــی بانک کشــاورزی، با 
هماهنگی مدیریت شعب این بانک در استان های 
ایالم، خوزســتان و کرمانشــاه، موکب های بانک 
کشــاورزی در شــهر های مهران، سوسنگرد )مرز 
چزابه( و قصر شیرین )بلوار راه کربال( برپا شده اند 
و به صورت شــبانه روزی ضمن خدمت رســانی و 
پذیرایی از زوار عتبات عالیات، در مورد اســکان و 

تخصیص پارکینگ نیز با آنان همکاری می کنند.

گزارشاخبـــار

امروز در بازار لوازم خانگــی کاالهای قاچاق به وفور یافت 
شــده و فــروش لوازم خانگی دســت دو به نــام نو بر بی 
اعتمادی مردم به محصــوالت موجود در بازار اضافه کرده 

است.
ماجرای فروش لوازم خانگی دســت دوم در بازار موضوعی 
است که متداول بوده و به دلیل کاهش قدرت خرید مردم 
رونق بیشتری هم پیدا کرده است اما مهم اینجاست برخی 
از این شــرایط ســوء اســتفاده کرده و در کارگاه، انبار یا 
پشــت مغازه خود لوازم خانگی دست دوم را تعمیر و رنگ 
می کنند و به اسم نو یا حتی قاچاق با قیمتهای پایین تر و 
با گارانتی به مردم میفروشند. مشتریان هم بی خبر از این 
موضوع با شنیدن قیمت ارزان آنها اقدام به خرید می کنند 
در حالی که کاالهای دســت دوم خریده اند و هر لحظه با 

خرابی آن روبه رو خواهند شد.
امــا چرا طی چنــد روز اخیر فروش لوازم خانگی دســت 
دوم با حرف و حدیث های مختلفی روبه رو شــده است؟ 
داســتان از این قرار اســت که هفته گذشته محمد مهدی 
بــرادران معاون وزیر صنعت از شناســایی 9 کامیون لوازم 
خانگی تقلبی در فروشگاهی که لوازم دست دوم خریداری 
و بازسازی و به نام برندهای خارجی عرضه می کرد خبرداد 
و گفت : درخواست ما به عنوان وزارت صمت این است که 
این کاال امحا شوند. این کاالها قاچاق نیستند، اما مشمول 
قانون کاالی قاچاق می شــوند. درخواســت ما از دستگاه 
قضایی تعیین حداکثر مجازات در قالب تشدید جرم برای 
آنها در نظر گرفته شــود.به گفته بــرداران؛ عالوه بر وجود 
کاالی قاچــاق، برخی افراد کاالهای خارجــی را با عنوان 
برندهای داخلی به بازار عرضه می کردند که تولیدکنندگان 
زمان ارایه خدمات پس از فروش متوجه این اقدام شده و از 
این افراد شکایت کردند. به همین منظور بهتر است مردم 
از ابتدا کد رهگیری و کد شناسه را رصد کنند تا از اصالت 

کاال مطمئن شوند. در همین ارتباط پازوکی رئیس اتحادیه 
فروشــندگان لوازم خانگی با اشــاره به اینکه  فروش لوازم 
خانگی دسته دوم در بازار که این روزها سروصدای زیادی 
را به پا کرده است به خبرنگار تسنیم می گوید: این موضوع 
در ســه راه امین حضور اتفاق نیفتــاده و من انتقاد جدی 
نسبت به زیر سوال بردن فعالیت کسبه امین حضور دارم، 
در روند بازرســی از بازار گزارش هــای مختلفی از فروش 
لوازم خانگی دســته دوم در یک واحــد صنفی آن هم در 
خیابان مازندران که محل کســبه دسته دوم فروش است 
شناسایی شــد که برخورد الزم با آن صورت گرفته است.
وی افزود: این واحد علی رغم تمام هشدارها به جای اینکه 
لوازم خانگی دسته دوم بفروشد کاالها را تعمیر کرده و انها 

را به نام محصول نو به مشــتریان معرفی می کرد، مشتری 
نیز بی اطالع از این موضوع با مشــاهده قیمت نســبت به 
خرید کاالها اقدام می کرد. عمده این کاالها یخچال فریزر 

لباسشویی و ظرفشویی و جاروبرقی بوده است.
پازوکی با تاکید براینکه کســبه امین حضور به هیچ عنوان 
کاالی دســته دوم را به نام نو به مردم نمی فروشند، گفت: 
متاسفانه جوی در جامعه به وجود آمده که تخلف از سوی 
کسبه لوازم خانگی فروش امین حضور بوده است درحالیکه 

این موضوع به هیچ عنوان صحت ندارد.
وی با انتقاد از اینکه کسبه حتی امکان فروش لوازم خانگی 
خارجــی را نیز ندارند، تصریح کرد: نکته مهم اینجاســت 
فروشنده لوازم خانگی نمی تواند کاالی خارجی بفروشد اما 

همین کاالها که عمدتا از محل قاچاق وارد کشور می شود 
در فضــای مجازی به وفور یاد شــده و هیچ نظارتی نیز بر 
فروش آنها انجام نمی شود، اگر قرار بر فروش لوازم خانگی 
است چرا کســبه نفروشند و فقط فضای مجازی نسبت به 

فروش کاالی قاچاق اقدام می کند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی ادامه داد: مشاهدات 
ما نشان می دهد در سایت های مطرح لوازم خانگی قاچاق 
فروخته می شود. اما نکته مهم اینجاست براساس قانون باید 
اگر کاالی لوازم خانگی در فضای مجازی فروخته می شود 
جواز الزم از اتحادیه مربوطه گرفته شــود اما هیچ جوازی 
صادر نشده و سایتها خودمختار نسبت به فروش کاالی لوازم 
خانگی اقدام می کنند.براســاس گفته های رئیس اتحادیه 
فروشندگان لوازم خانگی فروش کاالهای دست دوم به نام 
نو در بازار لوازم خانگی امین حضور وشــریعتی انجام نمی 
شود اما مشاهدات نشان می دهد نمی توان این موضوع به 
صــورت کامل نفی کرد چراکــه در هر صنفی تخلف وجود 
دارد و بازار لوازم خانگی نیز از این موضوع مصون نیســت. 
برخی از فروشندگان لوازم خانگی معتقدند در میان 2 هزار 
کسبه شاید یک یا دو فروشگاه اقدام به فروش لوازم خانگی 
دســت دو به نام نو کنند و حتی برچسب های محصوالت 
را هم تغییر می دهنــد تا به نام کاالهای خارجی با قیمت 
باالتری به مردم بفروشــند که راهکار مقابله با این تخلفات 
رصد بازار و نظارت کامل بر عملکرد فروشندگان است.امروز 
در بازار لوازم خانگی کاالهای قاچاق به وفور یافت شــده و 
فروش لوازم خانگی دست دو به نام نو بر بی اعتمادی مردم 
به محصوالت موجود در بازار اضافه کرده است. این در حالی 
است که قرار بود براســاس برنامه وزارت صنعت بازار لوازم 
خانگی مدیریت شده و مانع فروش کاالهای قاچاق شوند اما 
گویــا این برنامه ها فقط  بر روی کاغذ بوده و عمال در بازار 

اتفاق خاصی به وجود نیامده است.  تسنیم 

بازاری که همچنان بی سامان است 

تشدید فروش لوازم خانگی دست دوم به اسم نو

مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی ســازمان امور مالیاتی کشــور گفت: 
ثبت شرکت های صوری و ایجاد هیات مدیره های اجاره ای جرم است.

 حســین تاجمیر ریاحی، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی ســازمان 
امور مالیاتی کشــور با بیــان اینکه اخیراً پدیده هیأت مدیــره های اجاره ای در 
شرکت های صوری رواج یافته، اظهار داشت: در سال های گذشته برخی اشخاص 
سودجو و فرصت طلب با پرداخت مبالغ ناچیز به افراد بی بضاعت، کارتن خواب، 
دست فروشان و امثال آن و اساساً فاقد صالحیت و دانش الزم، آنان را به عضویت 
شــرکت های تجاری درآورده و در ســمت های مدیرعامل، رئیس هیأت مدیره، 
نایب رئیــس و عضو هیأت مدیره منصوب نموده اند که اغلب آنان از این موضوع 
بی اطالع هســتند.وی با اشاره به اینکه اشخاص سودجو، صرفاً با هویت اینگونه 
افراد بی بضاعت، اقدام به ثبت و تأســیس شرکت نموده و معامالت خودشان را 
بنام اینگونه شــرکت ها که عمدتاً صوری، غیر واقعی و یا کاغذی هســتند، انجام 
می دهند، گفت: این اشــخاص ضمن اینکه در وقوع جرایمی از قبیل پولشــویی، 
کالهبرداری، اخــالل در نظام اقتصادی و... نقش دارنــد، موجبات فرار مالیاتی 

گسترده را نیز فراهم می نمایند.
تاجمیر ریاحی افزود: بررســی فعالیت اینگونه شــرکت ها در سنوات قبل، حاکی 
از آن اســت که سودجویان و ســوداگران، بنام اینگونه شــرکت ها فعالیت های 

گســترده ای انجــام داده و حســب مقررات قانونــی و با توجه به اینکه اســناد 
و مــدارک مربوط بــه فعالیت متعلــق به اینگونه شــرکت ها در ســامانه های 
 مالیاتی ثبت می گردد، مالیات های متعلقه نیز بنام این شــرکت ها تشــخیص و 

تعیین می شود.
وی خاطرنشــان کرد: اینگونه شــرکت ها، غالباً در محل استیجاری یا صرفاً روی 
کاغــذ، دارای اقامتگاه بوده اند و اموالی اعــم از منقول و غیرمنقول نیز بنام آنان 
ثبت نشــده و در زمان مطالبه مالیات، فاقد اموال بوده و گردانندگان و ذینفعان 
واقعی اینگونه شرکت ها، اعضا هیأت مدیره آن را رها نموده و با این اقدام، موجب 
انباشــت معوقات مالیات می گردند.مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی 
سازمان امور مالیاتی هشدار داد: اگرچه بعضی از اعضا این هیأت مدیره ها مدعی 
هســتند که برای ثبت و تأســیس شــرکت هیچ گونه مراجعه ای نداشته و حتی 

به کســی وکالت تأسیس شــرکت نداده اند و بدون اطالع آنان، اقدام به عضویت 
اینگونه افراد در هیأت مدیره شــرکت های صوری نموده اند لیکن ضروری اســت 
با اســتفاده از بانک های اطالعاتی و هویتی اشــخاص، به هنگام ثبت و تأسیس 

شرکت ها، نظارت های کافی به عمل آید.
تاجمیر ریاحی با تاکید بر اینکه ثبت و تأســیس شرکت های غیر واقعی و صوری 
به منظور عدم شناســایی فعالیت های اقتصــادی و فرار از پرداخت مالیات، جرم 
بوده و مرتکبین آن، اعم از مباشــر یا معاون به مراجع قضائی معرفی می شــوند، 
افزود: شــهروندان مراقب باشند در دام افراد ســودجو قرار نگیرند و در اینگونه 
شرکت ها عضو نشوند؛ چرا که به موجب ماده )۱9۸( قانون مالیات های مستقیم 
و ســایر قوانین موضوعه در صورت تعلق مالیات به شرکت های مذکور، احتمال 

توقیف اموال شخصی اعضا هیأت مدیره نیز وجود دارد.
 وی همچنین با هشــدار به افراد ســودجو خاطرنشــان کرد: از پنهان کاری و 
اجیــر کردن دیگران برای ثبت و تأســیس شــرکت های صــوری پرهیز نمایند 
چرا کــه مســئولیت های قانونی آنــان در پرداخت مالیات هــای متعلقه نیز به 
قوت خود باقی بوده و با شناســایی اینگونه اشــخاص )ذینفعــان واقعی یا افراد 
 پشــت پرده(، مســئولیت پرداخت مالیات، متوجه آنان بوده و به مراجع قضائی

معرفی می شوند.  مهر

مدیرکل دفتر حقوقی و قرارداهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی:

 ثبت شرکت  های صوری و ایجاد 
هیأت مدیره های اجاره ای جرم است

زائران حسینی امســال هم می توانند از خدمات متنوع 
بنیــاد برکت ســتاد اجرایی فرمان امــام در مرز مهران 

بهره مند شوند.
محمد ترکمانــه، مدیرعامل بنیاد برکت با تاکید بر ارائه 
خدمات متنوع به زائران حســینی گفت: بنیاد امســال 
هــم در پایانه برکت خدمات مختلفــی را در حوزه های 
آبرســانی، اسکان، ســالمت و بهداشــت به زائران ارائه 
می دهد. وی با اشاره به راه اندازی پایانه برکت در منطقه 
مرزی مهران ادامه داد: بنیاد برکت این پایانه را از ســال 
گذشته در مرز مهران و برای خدمت رسانی هر چه بهتر 
و بیشتر به زائران حسینی راه اندازی کرده است. در این 

پایانه خدمات متنوعی به زائران ارائه می شود.
مدیرعامل بنیاد برکت تصریح کرد: بررســی های ســال 
گذشــته نشــان می داد که میزان آب در منطقه مرزی 
مهران به نســبت جمعیت زائران کم اســت. به همین 
دلیل، بنیاد برکت با مشــارکت آبفای استان ایالم اقدام 
به ۱۷ کیلومتر لوله گذاری برای آبرســانی و ســاخت و 
نصب دو مخزن بزرگ با حجم 2 هزار متر مکعب و ۷۰۰ 

مترمکعب آب کرده است.
ترکمانه خاطرنشــان کــرد: با بهره بــرداری از این ۱۷ 
کیلومتــر لوله و دو مخزن بزرگ، حجم آب رســیده به 
پایانــه برکت از 2۰ لیتــر در ثانیه به ۱۰5 لیتر در ثانیه 

رسیده است.
وی از ساخت 2 هزار مترمربع سایه بان خبر داد و افزود: 

همچنین ۳ هزار مترمربع فضای اســتقرار و اســکان در 
پایانه برکت ســاخته شده است تا زائران پیش از عبور از 

مرز، امکان استراحت را داشته باشند. 
مدیرعامــل بنیاد برکــت تاکید کرد: یــک مرکز جامع 
ســالمت نیز در پایانه برکت راه اندازی شــده است که 
اقدام به ارائه خدمات پزشــکی عمومی، دندانپزشکی و 

تصویربرداری به زائران می کند.
ترکمانــه در تشــریح دیگــر اقدامات بنیــاد برکت در 
خدمات دهی به شــرکت کنندگان در راهپیمایی بزرگ 
اربعین گفت: ۱۴۴ چشــمه ســرویس بهداشتی تدارک 
دیده شــده که ۱۰۰ چشمه آن در پایانه مرزی مهران و 
۴۴ چشمه دیگر در ورودی شهر مهران نصب شده است.
وی ادامه داد: 6۰ آبســردکن بزرگ نیز در مســیر زوار 
حسینی نصب شــده است. همچنین 5 هزار مترمربع از 
فضای زیر سایه بان و استراحتگاه زائران در پایانه برکت 

کف سازی شده است.
مدیرعامل بنیاد برکت یادآور شد: عالوه بر این خدمات، 
یکی از بیمارستان های سیار ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امــام)ره( نیز در پایانــه مرزی با هــدف خدمات دهی 

پزشکی و درمانی به زائران مستقر می شود.
 ترکمانه با اشــاره به پیش بینی حضــور و عبور ۳ تا ۴ 
میلیون زائر از مرز مهران تاکید کرد: بنیاد برکت امسال 
نیز همچون سنوات گذشته اقدام به ارائه خدمات متنوع 

به زائران حسینی می کند.

با ۱۷ کیلومتر لوله گذاری و ساخت دو مخزن بزرگ در مرز مهران صورت گرفت

آبرسانی بنیاد برکت به زائران حسینی
وزیر نیرو گفــت: حمایت از انرژی هــای تجدیدپذیر از 
برنامه های اصلــی وزارت نیرو در تامین بــرق پایدار و 
مطمئــن بوده و اخذ مصوبات از شــورای اقتصاد حاکی 

از تالش دولت برای حمایت از این انرژی پاک است.
علی اکبر محرابیان در مراســم افتتاحیــه دوازدهمین 
نمایشــگاه بین المللی انرژی های تجدیدپذیر، بهره وری 
و صرفه جویــی انرژی ایران با بیان اینکه کشــور ایران، 
کشــوری در حال رشد است و با ســرعت مسیر توسعه 
را می پیمایــد، اظهار کرد: موضوع تامیــن انرژی پایدار 
موضوع خیلی مهمی است که در دو حوزه توسعه صنعت 
برق و بهینه سازی و مدیریت مصرف باید پیگیری شود.

وی اضافه کرد: موضوع بهینه سازی مصرف گنج پنهانی 
است که باید با اجرایی کردن این موضوع تهدید مصارف 

انرژی را به فرصتی ارزشمند تبدیل کنیم.
محرابیان خاطرنشــان کــرد: خوشــبختانه در موضوع 
توســعه، برنامه ریزی های گســترده ای صورت گرفته به 
طوری که مدیران وزارت نیرو می دانند در ســه ســال 
آینــده چه نیروگاهی در چه ســاختگاهی با کدام منابع 
مالی به بهره برداری می رسد.وزیر نیرو با اشاره به برنامه 
افزایش ۳5 هزار مگاواتی ظرفیت نیروگاهی در کشــور 
اضافــه کرد: برنامه ســال اول وزارت نیرو تقریباً به طور 
کامل انجام شــده و در بخش نیروگاه های حرارتی تنها 
چهــار نیروگاه باقی مانده اســت.به گفته وی، ۳۰ واحد 
تولید برق نیروگاه بزرگ مقیاس در نقاط مختلف کشور 

به بهره برداری رسیده است.
وزیر نیرو با بیان اینکه با بهره برداری ۴ نیروگاه باقی مانده 
وعده افزایش ظرفیت 6 هزار مگاواتی تابســتان به طور 
کامل تحقق می یابد، گفــت برنامه ریزی های الزم برای 
ســال دوم جهت تالش مضاعف در پیشــبرد این برنامه 
صورت گرفته اســت.محرابیان با اشــاره به برنامه ریزی 
افزایش ۱۰ هزار مگاواتی ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر 
یادآور شــد: برنامه ریزی های الزم برای افزایش ۱۰ هزار 
مگاواتی نیروگاه های تجدیدپذیر با شناسایی ساختگاه ها 

و بررسی محل سنکرون صورت گرفته است.
وی با بیــان اینکه محور اصلــی انرژی های تجدیدپذیر 
بخش خصوصی اســت، افــزود: نقــش وزارت نیرو در 
این زمینه حمایت، پشــتیبانی و ایجــاد اطمینان برای 
ســرمایه گذاران است.وزیر نیرو با اشــاره به ویژگی های 
نیروگاه تجدیدپذیــر گفت: این نیروگاه ها از نظر محیط 
زیست چند شرایط ویژه دارند که در مقایسه با حرارتی 

مصرف آب نداشته و به شدت اقتصادی هستند.
وی با اشــاره به لزوم عملیاتی کردن موضوع استاندارد 
اجباری گفت: بسیاری از اقالم دارای استاندارد اجباری 
نبــوده و برای مصارف مختلف باید وضعیت اســتاندارد 
پیاده ســازی شــود.محرابیان اظهار امیــدواری کرد با 
وضعیــت اســتاندارد مناســب در اقالم اولیــه زندگی 
می توانیــم در کوتاه مدت و میان مدت شــاهد کاهش 

انرژی باشیم.  مهر

وزیر نیرو خبر داد:

حمایت از انرژی های تجدیدپذیر 

مالک تعداد تراکنش واریز است نه مبلغ واریزی
ســخنگوی بانک مرکزی برخی ابهامات درباره مصوبه مربوط به تفکیک حســاب های تجاری از غیرتجاری را تشریح و 

تأکید کرد: مالک برای تعیین حساب تجاری، تعداد تراکنش واریز به حساب است نه مبلغ واریزی.
مصطفی قمری وفا با تاکید بر اینکه رفتار حساب های تجاری مختلف است و الگوهای متفاوتی برای شناسایی و بررسی 
آنها وجود دارد گفت: حساب های بانکی یک فرد اگر دو شرط را بطور همزمان داشته باشد، ممکن است حساب تجاری 
تلقی شود:  اول اینکه تعداد "واریز به" حساب بیش از ۱۰۰ فقره باشد و در عین حال، مجموع مبلغ واریزی هم بیشتر 
از ۳5۰ میلیون ریال باشد، بنابراین صرف دارا بودن یکی از این دو شرط، مبنایی برای تجاری دانستن حساب نیست، 
به عنوان مثال اگر مجموع مبلغ واریز به حساب در ماه، ۱۰ میلیارد ریال باشد، ولی تعداد دفعات واریز به حساب کمتر 

از ۱۰۰ مورد باشد، حساب  مشمول بررسی به عنوان حساب تجاری نخواهد بود.
ســخنگوی بانک مرکزی تصریح کرد: مبنا، صرفا تعداد "واریز به" حســاب اســت، نه تراکنش؛ لذا این برداشت که با 
مصوبه مذکور، حســاب اغلب افراد به واســطه خریدها و تراکنش هایی که در طول ماه انجام میدهند حساب تجاری 
تلقی خواهد شــد، کامال نادرست اســت. قمری وفا در ادامه افزود: براساس بررســی های صورت گرفته، درصد بسیار 
ناچیزی )کمتر از 2 درصد( حســاب های غیرتجاری، با اجرای مصوبه فوق، ممکن اســت مشــمول بررسی، به عنوان 

حساب تجاری باشند.  تسنیم

افزایش ظرفیت توزیع سی ان جی به روزانه ۳۴ میلیون مترمکعب
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران گفت: ظرفیت توزیع سی ان جی در کشور با تمهیدات 

پیش بینی شده به روزانه ۳۰ تا ۳۴ میلیون مترمکعب افزایش می یابد.
جلیل ســاالری مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی با اشــاره به اینکه در قالب مصوبه شورای 
اقتصاد تاکنون 2۱۳ هزار خودرو تبدیل وضعیت شده است، اظهار داشت: با راه اندازی سامانه تبدیل خودروهای بنزینی 
به گازسوز و  افزایش کارمزد جایگاه های عرضه سی ان جی تسهیل گری در این حوزه اتفاق افتاده است.وی با تأکید بر 
مغفول ماندن 2۰ درصدی ظرفیت سی ان جی گفت:  2۸ تا ۳۰ میلیون لیتر معادل بنزین، ظرفیت در بخش سی ان جی 
ایجاد شده است که برای افزایش این ظرفیت، باید جایگاه های عرضه سی ان جی فعال شود و بخشی از جایگاه ها که در 
اختیار شماری از دستگاه های متولی است، با ابالغیه شرکت ملی پخش ساماندهی و به سرعت فعال می شوند تا بتوانیم 
ظرفیت توزیع ســی ان جی را به روزانه ۳۰ تا ۳۴ میلیون لیتر معادل بنزین برســانیم.به موازات این طرح، بحث تبدیل 
کارخانه ای و کارگاهی نیز در دستور کار است. ساالری گفت: هدف ما این است که توسعه ناوگان سی ان جی را از حوزه 
خودروهای ســبک به سمت خودروهای دیزلی و سنگین ببریم و این موضوع در حال پیگیری است و تفاهم نامه هایی 
نیز با شــرکت های دانش بنیان در این زمینه خواهیم داشــت، همچنین در حوزه مخازن کامپوزیت در حال پیگیری 

طرح هایی هستیم که به بحث توسعه ناوگان سی ان جی کمک خواهد کرد.  فارس


