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هدیه همراه اول به مناسبت اولین برد 
ایران در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر

به مناســبت برد ارزشمند تیم فوتبال کشورمان در 
برابر تیم ولز، همراه اول به تمامی مشــترکان خود 

هدیه می دهد.
به گــزارش اداره کل ارتباطات شــرکت ارتباطات 
سیار ایران، همراه اول به عنوان اولین و بزرگترین 
اپراتور تلفن همراه کشــور و حامــی ورزش ایران، 
ضمن تبریک برد ارزشــمند تیم ملی فوتبال ایران 
در دومین بازی خود در مسابقات جام جهانی قطر 
در برابر تیم ملی فوتبال ولز به تمامی مشــترکان 
خود بســته سه گیگابایتی اینترنت هدیه می دهد.
تمامی مشترکان سیمکارت های دائمی و اعتباری 
همراه اول جهت دریافت بسته سه گیگابایتی یک 
روزه خود می توانند از طریق کد دستوری »ستاره 
۲۰۲۲ ســتاره ۳۳ مربع« اقدام کنند.این بســته 
اینترنت سه گیگابایتی یک روزه به صورت همزمان 

با سایر بسته های مشترکان قابل استفاده است.

صدور واحدهای صندوق سرمایه گذاری 
گسترش فردای ایرانیان

بانک آینده با هدف تکمیل ســبد محصوالت مالی 
خود و بهره مندی مشتریان از مزایای سرمایه گذاری 
کم ریســِک میان مدت و بلندمدت در بازار سرمایه، 
اقدام به عرضه واحدهای »صندوق ســرمایه گذاری 

گسترش فردای ایرانیان« کرده است.
صندوق سرمایه گذاری گســترش فردای ایرانیان با 
درآمد ثابت، نوعی از صندوق های سرمایه گذاری است 
که بین 75 تا ۹۰ درصد از کل وجوه جمع آوری شده 
از ســرمایه گذاران را در دارایی های با درآمد ثابت و 
بدون ریسک از جمله اوراق مشارکت، سپرده بانکی، 
ســرمایه گذاری می  کند. اگرچه به دلیل متأثر بودن 
بازدهی صندوق ها از شــرایط بازار سرمایه، بازدهی 
ثابت و تضمین شده ای برای صندوق گسترش فردای 
ایرانیــان نمی توان متصور بود، اما به دلیل ســاختار 
دارایی های آن، بازدهی این صندوق، نوسان کم تری 
خواهد داشت. نرخ ســود این صندوق ها تا حدودی 
قابل پیش بینی اســت؛ از همین رو، به صندوق های 
با ریسک بســیار اندک هم معروف هستند. حداقل 
بازدهی ایــن صندوق 16درصد پیش بینی شــده، 
ولی طی ماه های اخیر، سود پرداختی به مشتریان، 

حداقل حدود 1۹درصد بوده است.

 نسخه جدید همراه بانک 
توسعه صادرات ایران سازگار با اندروید 

منتشر شد
جدیدترین نســخه همراه بانک توســعه صادرات 
 )Android( ایران سازگار با سیستم عامل اندروید

منتشر شد.
به گــزارش روابط عمومی بانک توســعه صادرات 
ایران به نقــل از مدیریت امور فنــاوری اطالعات 
و ارتباطــات، کاربران با مراجعه به نشــانی پورتال 
بخش   https://www.edbi.ir بانــک  رســمی 
خدمــات الکترونیک، مــی توانند این نســخه را 

دریافت نمایند.

 حمایت تمام قد بانک صادرات ایران 
از صنعت خودروسازی

مدیرعامــل بانک صادرات ایران اعــالم کرد برای 
حمایت از تولید و اشتغال در صنعت خودروسازی، 

از تمام ظرفیت ها استفاده خواهد شد.
بــه گــزارش روابط عمومی بانک صــادرات ایران، 
سیدضیاء ایمانی که در دیدار با مدیرعامل و مدیران 
ارشــد ایران خودرو سخن می گفت، با بیان این که 
بانک صادرات ایران به عنــوان حامی بزرگ تولید 
داخلی، در صنعت خودروســازی باقی خواهد ماند، 
اظهار کرد: خودروســازی صنعت برتر کشور است 
و بانک صادرات ایران بــه منظور حمایت از تولید 
و اشــتغال در این صنعــت از تمامی ظرفیت های 
خود اســتفاده خواهد کــرد. وی در این دیدار که 
به همراه ایرج نیک اختر معاون اعتباری، سیدکاظم 
اقبالی راد  معاون شــعب، مهدی  مرتضوی اسکویی 
سرپرست معاونت بانکداری جامع و عزیز اسکندری 
مدیر شــعب غرب تهران انجام شد، برای حمایت 
از طرح های توســعه ای و افزایش ظرفیت تولید در 
ایران خودرو با استفاده از خدمات نوین و ابزارهای 
تامین مالی نوین بانک صادرات ایران اعالم آمادگی 
و بر لزوم افزایش همکاری های دوجانبه توافق کرد.
مهدی خطیبــی، مدیرعامل ایران خــودرو نیز در 
این دیدار با قدردانــی از حمایت و همکاری بانک 
صادرات ایران، خواستار توســعه همکاری بانک با 
ایران خودرو و شرکت های تابعه به ویژه ساپکو شد.
وی با مطلوب ارزیابی کردن همکاری این شــرکت 
با بانک صادرات ایــران، از تالش همکارانش برای 

توسعه هر چه بیشتر این همکاری ها خبر داد.

 نقش بانک توسعه تعاون 
در احیا و بهسازی بافت  فرسوده تهران

تفاهم نامه مشترک شهرداری تهران و وزارت تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعی با محوریت تعاونی ها از طریق 
تشکیل تعاونی ها برای نوســازی بافتهای فرسوده 

با نقش آفرینی بانک توسعه تعاون منعقد گردید.
صولــت مرتضوی وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
در مراســم انعقــاد تفاهم نامــه مشــترک بین این 
وزارتخانه و شــهرداری تهران اظهار داشــت: هدف 
از انعقاد این تفاهم نامه توســعه  بخش تعاون است. 
طبــق هدفگذاری، ۲5 درصد از اقتصاد کشــور باید 
مشــمول بخش تعاون شــود و این تفاهم نامه برای 
تشکیل تعاونی های مسکن در محالت کم برخوردار 
و بافت های فرسوده و ناکارآمد کالنشهر تهران است 
که حدود ۳5۴ محله مشمول این طرح می شوند و به 

این منظور ۳5۴ شرکت تعاونی تشکیل خواهد شد.

گزارشاخبـــار

مدیر پروژه های اشــتغال روســتایی و فراگیر وزارت کار 
گفت: تــا پایان ســال 1۴۰۰ حــدود 1۰56۸1 میلیارد 
ریال تســهیالت اشتغال روستایی از سوی موسسات عامل 

پرداخت شده است.
رامین اســدی, مدیر پروژه های اشتغال روستایی و فراگیر 
وزارت کار در تشــریح آخرین وضعیت اشــتغال روستایی 
گفت: در راســتای اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد 
اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از 
منابع صندوق توســعه ملی ذیل اجرای اصل یکصدوبیست 
و ســوم قانون اساسی جمهوری اســالمی ایران الیحه ای 
توسط رئیس جمهور وقت به مجلس شورای اسالمی ارسال 
و در شــهریور ماه ســال 1۳۹6 به تصویب رسید. با توجه 
به تصویب آیین نامه اجرایی و ابالغ دســتورالعمل اجرایی 
آن و همچنین اولین ســپرده گذاری صندوق توسعه ملی، 
مقدمات اجرایی این قانون از اواخر پاییز سال 1۳۹6 شروع 
شــد و عماًل پرداخت تســهیالت به متقاضیان طرح های 
ســرمایه گذاری نیز از اواخر این ســال وارد مرحله اجرایی 
شد. مطابق آیین نامه اجرایی این قانون، مسئولیت اجرای 
ایــن قانون بر عهــده وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
و مســئولیت نظارت عالیه نیز بر عهده ســازمان برنامه و 

بودجه کشــور گذاشته شده است. وی ادامه داد: کل منابع 
واریز شــده صندوق توســعه ملی به موسسات عامل برای 
اشــتغال روســتایی طی پنج مرحله تا پایان سال 1۴۰۰ 
مبلغ 1۰56۸1 میلیارد ریال اســت که با احتســاب منابع 
موسسات عامل و کســر کردن ذخیره قانونی، منابع قابل 
پرداخت تســهیالت به میزان 1۹۰۲۲6 میلیارد ریال است 
که مبلــغ 6۰۰۰ میلیارد ریال جهت کمک به خســارت 
دیدگان ناشــی از زلزله اســتان کرمانشاه و مبلغ ۳75۰۰ 
میلیارد ریال در اختیار نهادهای حمایتی اختصاص گردید.
اسدی گفت: همچنین سهم بخش های هدف و سهم استان 
ها براساس شاخص ترکیبی جمعیت روستایی، نرخ بیکاری 
و عکس درآمد ســرانه استان تبیین گردید که خالصه ای 
از مهمترین اقدامات انجام شده و نتایج بدست آمده بشرح 
زیر است:براساس اطالعات سامانه  ثبت نامی )کارا( اجرای 
این برنامه به 15۹۳۳۴ طــرح مجموعاً 1۸۳6۲6 میلیارد 
ریال معــادل ۹6 درصد منابع جهت بررســی و پرداخت 

تسهیالت به موسسات عامل ارسال گردید.
مدیر پروژه های اشتغال روستایی و فراگیر وزارت کار اظهار 
داشــت: تعداد 15۳۹۲۸ طرح به مبلغ 1515۸۹ میلیارد 
ریال معادل حدود ۸۰ درصد منابع توسط موسسات عامل 

پرداخت صورت گرفت که بانک کشاورزی ۹5درصد، بانک 
توسعه تعاون۸۴ درصد، صندوق کارآفرینی امید 6۹ درصد 
و پســت بانک ایران66 درصد از اعتبار واریزی را پرداخت 
کرده اند. شایان ذکر اســت، بر اساس ارقام تعهد اشتغال 
طرحهای دریافت کننده تســهیالت، تا پایان آبان ماه سال 

1۴۰1 حدود ۲۸۹ هزار شغل پیش بینی شده است.
وی افــزود: از کل طرح های پرداختــی، ۳۴ درصد به زنان 
متقاضی تسهیالت و مابقی به مردان تعلق گرفته است که 
این موضوع عملکرد به نســبت مطلوبی در خصوص ایجاد 
اشتغال برای زنان و گامی در جهت کاهش عدم تعادل های 
جنسیتی بازار کار )کاهش فاصله نرخ بیکاری زنان با مردان( 
است.اســدی با بیان اینکه  از کل اشتغال ایجاد شده، سهم 
طرح های ایجادی 6۴ درصد و ســهم طرح های توسعه ای و 
سرمایه در گردش به ترتیب ۳۰ و 6 درصد می باشد گفت: 
انتظار می رود در طرح های توسعه ای، اشتغال ایجاد شده از 
پایداری بیشتری برخوردار باشد.وی بیان کرد: از کل تعداد 
طرح های پرداختی، سهم دســتگاه اجرایی 56 و نهادهای 
حمایتــی ۴۴ درصد می باشــد. با توجه به این که ســهم 
نهادهای حمایتی از تســهیالت پرداختی حدود 15 درصد 
و ســهم آنها در تعداد طرح های حمایت شــده حدود ۴۴ 

درصد است، می توان استنباط نمود که طرح های نهادهای 
حمایتی عمدتاً خود اشــتغالی و خرد هستند.اسدی با بیان 
اینکه  از کل طرح های پرداخت شده به متقاضیان نهادهای 
حمایتی، کمیته امداد امام خمینی )ره(  بیشــترین میزان 
جذب از منابع ابالغی را دارا می باشــد گفت: در راســتای 
پیشــبرد اهداف مندرج در قانون، وزارت جهاد کشــاورزی 
مبلغ ۸۸7۹7 میلیارد ریال، وزارت صنعت، معدن و تجارت 
بــه مبلغ ۳۰۰6۲ میلیارد ریال، ســازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشگری به مبلغ 1۲671 میلیارد ریال 
و در سایر دســتگاه های اجرایی به مبلغ ۲۰۰6۰ میلیارد 
ریال از تســهیالت پرداخت شــده را در معرفی، بررسی و 
صدور مجوز نقش بســزایی داشــته انــد.وی گفت: از کل 
بخش کشــاورزی۲۴1۴۲میلیارد  در  پرداختی،  تسهیالت 
ریــال، بخــش صنعت۳۰6۳۳میلیارد ریــال و در بخش 
خدمــات ۹6۸1۴میلیــارد ریال جذب گردید.اســدی در 
آخر بیان کرد: رســته هایی اولویت دار پرورش دام سبک 
و ســنگین۴1 درصد، صنایع دســتی ۹ درصــد، پرورش 
فرآورده های طیور و زنبور عســل ۸ درصد، فرش دستباف 
 7 درصد از تعداد کل طرح های پرداخت شــده را به خود 

اختصاص داده است.  تسنیم 

جزئیات اجرای طرح اشتغال روستایی 

سهم۳۰درصدیاشتغالروستاییازطرحهایتوسعهای

رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت گفت: بر اساس برآورد های صورت 
گرفته در کل بازار تجهیزات نفت، گاز و پتروشــیمی در آمریکای جنوبی، آسیای 
میانه، آســیای شــرق، خاورمیانه یک بازار 1۰ میلیارد یورویی را متصور هستیم 
که اکنون اســتارت ورود به این بازار زده شده و طی سه سال آینده می توانیم به 

این عدد دست یابیم.
رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت گفت: بر اساس برآورد های صورت 
گرفته در کل بازار تجهیزات نفت، گاز و پتروشــیمی در آمریکای جنوبی، آسیای 
میانه، آسیای شرق، خاورمیانه یک بازار 1۰ میلیارد یورویی را متصور هستیم که 
اکنون استارت ورود به این بازار زده شده و طی سه سال آینده می توانیم به این 
عدد دست یابیم.احسان ثقفی، با اشاره به وضعیت صادرات تجهیزات صنعت نفت 
ایران، اظهار کرد: در بالروس، روســیه، تاجیکســتان ظرفیت صادرات تجهیزات 
وجود دارد البته در روســیه تا کنون صادرات انجام شده، بالروس به شکل خیلی 
جدی نه، ولی ظرفیت ایجاد و اقدامات الزم انجام شده و به زودی صورت استارت 
آن زده می شــود، صادرات تجهیزات به ازبکستان نیز درحال مطالعه جدی بوده، 

اما هنوز عملیاتی نشده است.
وی با بیان اینکه تاجیکســتان جز بازار هایی است که باتوجه به نزدیکی فرهنگی 
و نیازمندی این کشــور به خدمات مهندســی و تجهیزات ایرانی این پتانسیل در 
آن وجود دارد و اکنون صادرات تجهیزات به این کشــور در حال بررسی و مطالعه 
اســت، گفت: به بازار ونزوئــال راه یافته ایم، اقداماتی صــورت گرفته، تعدادی از 
اعضا توافقنامه و قرارداد هایی را با این کشــور به امضا رســانده اند.رئیس انجمن 
ســازندگان تجهیزات صنعت نفت با اشــاره به پتانسیل موجود در حوزه صادرات 
تجهیــزات صنعت نفت، گفت: یک بازار پنج میلیارد یورویی طی ســال های آتی 
پیش بینی می شــود، عملیات آن آغاز شــده و طی 6 و هفت ماه آینده حجم آن 

بیشتر خواهد شد و اوایل سال 1۴۰۲ شاهد پررنگ تر شدن حضورمان در بازار های 
مختلف خواهیم بود و آنچه تا کنون رخ داده نزدیک پنج درصد است.ثقفی افزود: 
در بازار تجهیــزات این پنج میلیارد برای بازار ونزوئال پیش بینی می شــود و اگر 
بخواهیم فراتر برویم اگر تمام تجهیزات نفت، گاز و پتروشــیمی را در نظر بگیریم 
بالغ بر هشــت تا 1۰ میلیارد یورو را می توان پیش بینی کرد، استارت این کار زده 
شــده و تا سال 1۴۰۲ پررنگ تر می شود و تا سه ســال آینده می توان تحقق آن 
را شاهد باشــیم. زمانی که گردش اقتصاد صنعتی پررنگ و تقویت شود، بازار به 
وجود می آید درواقع هر بازاری یک توسعه بازار را به دنبال خود دارد. این موضوع 
می توانند بازار را توسعه دهد و حجم صادرات ما افزایش یابد.وی با بیان اینکه این 
موضوع پارامتر های مختلفی دارد، گفت: شرایط ارزی، تبادل ارزی، شرایط روابط 
بین الملل روی این موضوع تاثیرگذار اســت و نمی تــوان این ها را نادیده گرفت؛ 
اینکه تا کنون پنج درصد محقق شــده، عدد کمی نیست باتوجه به شرایط فعلی 
برای شــروع مطلوب است، بسیاری از این بازار ها را تا کنون نداشتیم و ظرف یک 

سال اخیر فعالیت در آن ها آغاز شده است.  صدا و سیما

 بازار ۱۰ میلیارد یورویی 
برای صادرات تجهیزات صنایع نفت

برخی اتحادیه ها به بهانه ناکافی بودن متراژ مغازه، جلوی 
صدور یا تمدید پروانه صنفی متقاضیان را گرفته اند، در 
همیــن خصوص وزارت اقتصاد اخطار داده اســت که با 

متخلفان برخورد قضایی خواهد کرد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی خطاب به متقاضیان شروع 
کســب وکار و اصناف اعالم کرد، شرط متراژ و مساحت 
مغازه از شروط صدور پروانه های کسب حذف شده است 
و هیچ اتحادیه صنفی حق نــدارد بابت صدور یا تمدید 
پروانه کســب، شــرطی مازاد بر آن چــه در درگاه ملی 
مجوزها )mojavez.ir( اعالم شــده است، از متقاضی 
پروانه مطالبه کند. یادآوری می شــود مطالبه شــرطی 
بیش  از شــروطی که برای صدور مجوز هر کســب وکار 
در درگاه ملی مجوزها اعالم شده است، جرم است و در 
قانون، 6 ماه تا ۲ سال حبس برای آن تعیین شده است.

بر اســاس این اطالعیه، ازآن جاکــه در روزهای اخیر به 
ســامانه های شکایت و پشتیبانی درگاه ملی مجوزها خبر 
رسیده اســت برخی اتحادیه ها به بهانه ناکافی بودن متراژ 
مغازه، جلوی صــدور یا تمدید پروانه صنفی متقاضیان را 
گرفته اند، بــرای آخرین بار به متخلفان اخطار می شــود 
چنانچــه ایــن کار را ادامه دهند، وزارت اقتصاد حســب 
تکلیف قانونی خود هم پروانه کسب ذی نفعان را از طریق 
درگاه ملی مجوزها، مستقیم و رأساً صادر خواهد کرد و هم 
اعضای هیئت رئیسه اتحادیه قانون شکن را تحت تعقیب 
کیفری قرار خواهد داد.متقاضیان پروانه های کسب چنانچه 
با موردی از صادر یــا تمدید نکردن پروانه صنفی به بهانه 
مســاحت یا متراژ مغازه مواجه شــدند، مورد را به صورت 
غیرحضوری به واحد پشتیبانی درگاه ملی مجوزها به نشانی 
)mojavez.ir( اطالع دهند تا پیگیری شود.  تسنیم 

بهانه های عجیب اتحادیه ها برای عدم صدور پروانه های صنفی

 وزارت اقتصاد: تعقیب کیفری می کنیم
جزئیـات خریـد چهار مدل خـودرو در بـورس کاال که از 

امـروز بـه فروش می رسـند اعالم شـد.
در نامه های مدیر بازرسی و امور اعضا بورس کاالی ایران 
آمده است: مهلت ثبت سفارش برای خودروهای عرضه 
شــده در تاریخ هفتم آذر ساعت 17 روز یکشنبه 6 آذر 
بوده و میزان پیش دریافت خرید ۲5 درصد است. مهلت 
ثبت ســفارش برای خودروهای عرضه شــده در تاریخ 
هشــتم آذر نیز ساعت 15 روز دوشــنبه 7 آذر بوده و 
میزان پیش دریافت خرید 1۰۰ درصد تعیین شده است.

همچنین مهلت ثبت ســفارش برای خودروهای عرضه 
شــده در تاریخ ۹ آذر هم ســاعت 17 روز سه شنبه ۸ 
آذر و میزان پیش دریافت خرید ۲5 درصد اســت. برای 
تمامی خودروهای عرضه شده محدودیت های زیر الزامی 
است:اشــخاصی که در عرضه های قبلی موفق به خرید 

خودرو ســواری شــده  اند امکان ثبت سفارش نخواهند 
داشت.هر کد بورسی صرفاً امکان ثبت سفارش روی یک 
کد عرضه از مجموع عرضه های روز انجام معامله را دارد.

ثبت سفارش برای اشخاص حقوقی مجاز نیست.
در روزهای دوشــنبه تا چهارشــنبه هفتــه جاری، در 
مجموع ۲17۴ دستگاه خودرو شامل ۹۰۰ دستگاه هایما 
S7 و S5 و 11۰۰ دســتگاه تارا دستی و اتوماتیک و پژو 
۲۰7 اتوماتیک و 17۴ دســتگاه الماری ایما روی تابلو 
معامالت می رود. ۲17۴ دســتگاه خودرو شــامل هایما 
S7 و S5، تارا دســتی و اتوماتیک، پژو ۲۰7 اتوماتیک و 
همچنین الماری ایما در روزهای دوشــنبه تا چهارشنبه 
)7 تــا ۹ آذر( روی تابلــوی بــورس کاال مــی رود؛ این 
 نخستین عرضه تارا و پژو ۲۰7 اتوماتیک در بورس کاال 

خواهد بود.  مهر

از سوی متولیان امر صورت گرفت؛

اعالم شرایط خرید ۴ مدل خودرو در بورس

شرایط اعتراض به مالیات جدید خودروهای لوکس 
رئیس سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه ای  شرایط اعتراض به مالیات جدید خودروهای لوکس را ابالغ کرد.

داوود منظور رئیس ســازمان امور مالیاتی یکم آذر ماه در بخشــنامه ای به ادارات کل امور مالیاتی نحوه رســیدگی به 
اعتراضات دارندگان خودروهای گران قیمت را ابالغ کرد.

در این بخشــنامه آمده است: پیرو بند )7( دستورالعمل شــماره 5۲۳/1۴۰1/۲۰۰ مورخ 1۴۰1/۰۲/1۰، در ارتباط با 
رســیدگی به اعتراض مالکان خودروهای با مجموع ارزش بیش از ده میلیارد ریال موضوع بند )ش( تبصره )6( قانون 
بودجه ســال 1۴۰۰ کل کشور و نظر به سواالت و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات واصله 

در هیأت های حل اختالف مالیاتی در اجرای مقررات ماده ۲16 قانون مالیات های مستقیم، مقرر می دارد:
1- با اتخاذ مالک از دادنامه شــماره 1۴۰1۰۹۹7۰۹۰5۸11۲۳7 مــورخ 1۴۰1/۰7/1۹ هیأت عمومی دیوان عدالت 
اداری، در موارد اعتراض به برگ اجرایی ادارات وصول و اجرا ضمن ابطال اقدامات اجرایی پرونده را برای رسیدگی به 

اعتراض مودی به هیأت های حل اختالف مالیاتی ارجاع دهند.
۲- هیأتهــای حل اختالف مالیاتی موضوع تبصــره )1( ماده )۲16( قانون مالیات های مســتقیم، در مقام هیأت حل 
اختالف مالیاتی بدوی نســبت به رسیدگی به شــکایت مودی و صدور رأی اقدام نمایند. در صورت اعتراض مودی به 
رأی صادره مطابق مقررات ماده )۲۴7( قانون مالیات های مســتقیم موضوع قابل رسیدگی در هیأت تجدید نظر قانون 
مالیات های مستقیم خواهد بود. فرآیندهای مرتبط از طریق ادارات وصول و اجرا و مدیریت دادرسی مالیاتی پشتیبانی 

خواهد شد.
۳- در مــواردی که اعتراض مودی به تغییر ارزش خودرو به دلیل بروز حوادثی از قبیل ســیل، زلزله، آتش ســوزی، 
تصادف، خرابی اتومبیل و... باشد هیأت های حل اختالف مالیاتی در اجرای ماده 11 آئین نامه اجرایی بند یاد شده به 
موضوع رسیدگی و پس از تعیین ارزش روز خودروی مورد نظر )حادثه دیده( در ابتدای سال 1۴۰۰، نسبت به تعیین 

مالیات و صدور رأی اقدام نمایند.
تبصره- در موارد اعتراض مالک مبنی بر ســرقت خودرو و یا از بین رفتن کامل آن بر اســاس ســوانح، تا قبل از تاریخ 
تعلق مالیات )۰1/۰1/1۴۰۰( در صورت ارائه مستندات و احراز آن توسط هیأت مالیات تعیین شده قابلیت رفع تعرض 

خواهد داشت.
۴- در مواردی که مالکان خودروها به ارزش خودرو فارغ از بند )۲( و از جهت متناســب نبودن ارزش تعیین شــده با 
توجه به نوع تیپ، مدل، حجم موتور ســال ســاخت و... معترض باشند هیأت های حل اختالف مالیاتی مراتب را با ذکر 
نوع تیپ، مدل، حجم موتور و سال ساخت خودرو از معاونت حقوقی و فنی مالیاتی استعالم و پس از کسب نظر معاونت 
مذکور نســبت به صدور رأی اقدام نمایند. در اجرای این بند چنانچه نظر معاونت حقوقی و فنی مالیاتی تعدیل ارزش 
خودرو باشــد ضمن اعالم نتیجه به هیأت، مراتب به معاونت فناوری های مالیاتی اعالم تا معاونت مزبور ارزش تعدیل 
شــده خودرو را در محاســبات منظور نماید و در مورد پرونده های مالیاتی مربوط که مالیات آنها پرداخت نشده است، 

با ارزش جدید اقدام شود.
5- مالک مالکیت خودرو مشــخصات مالک مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی )برگ سبز( در 

ابتدای سال 1۴۰۰ است.
6- پــس از صدور رأی هیــأت و قطعیت مالیات در صورت عدم پرداخت مالیات متعلــق مجدداً برگ اجرایی صادر و 

اقدامات اجرایی برای وصول مالیات مطابق مقررات ادامه خواهد یافت.
7- مرجع رســیدگی به اعتراض مالکان مزبور پس از قطعیت در خصــوص اقدامات اجرایی، هیأت موضوع ماده ۲16 

قانون مالیات های مستقیم است.  تسنیم

امکان ثبت شکایات در سامانه جامع گارانتی برقرار شد 
یک مقام مســئول گفت: مردم با مراجعه به ســامانه جامــع گارانتی می توانند برخط اصالــت گارانتی لوازم خانگی و 

تلفن همراه را استعالم کنند.
ســامانه جامع گارانتی،  از جمله راهکارهای وزارت صمت برای پایان دادن به بســاط گارانتی های تقلبی و کالهبرداری 

متعدد در این زمینه است.
در این ســامانه که شــرکت های تولیدکننده یا واردکننده موظف به ثبت اطالعات گارانتی کاالهای مختلف هســتند، 

مصرف کننده می تواند نسبت به اصالت گارانتی کاالیی که قصد خرید آن را دارد، اطمینان حاصل کند.
بر اســاس اظهارات مقامات وزارت صمت، این ســامانه هم اکنون در حوزه کاالهای مشــمول تبصره ۴ ماده 1۸ قانون 
مبــارزه با قاچاق کاال و ارز یعنی »لوازم خانگــی«، »تلفن همراه و تبلت«، »اقالم دیجیتال« و »برخی از قطعات یدکی 
خودرو« در حال فعالیت اســت، اما قرار اســت در آینده فعالیت این سامانه به ســایر کاالها نظیر خودرو  تسری پیدا 
کند.راه اندازی سامانه جامع گارانتی عالوه بر احراز اصالت گارانتی کاال توسط مشتری، مزیت های دیگری در پی دارد، 
به طور نمونه با برقراری ارتباط سیســتمی میان ســامانه جامع گارانتی و ســامانه بازرسی، اخیراً امکان ثبت شکایات 
در ســامانه جامع گارانتی نیز ایجاد شــده است؛ بنابراین اگر مشتری از گارانتی کننده و یا نصاب کاالی خریداری شده 
رضایت نداشــته باشد، می تواند شکایت خود را در این سامانه ثبت کند.گفتنی است بعد از ثبت شکایت مصرف کننده، 
موضوع از طریق سامانه جامع گارانتی برای شرکت گارانتی کننده ارسال شده و بر همین اساس مدت زمان کوتاه چند 
روزه به شرکت مهلت داده می شود تا رضایت مشتری را جلب کند؛ پس از اتمام زمان مورد نظر، اگر مشتری همچنان 
ناراضی باشد، این شکایت از طریق سامانه گارانتی مستقیم به سامانه بازرسی ارسال شده تا در آن محل پرونده تشکیل 
شود. حمید محله ای، مدیرکل دفتر خدمات فنی، مهندسی و نگهداری وزارت صمت گفت: پیش از آغاز به کار سامانه 
جامع گارانتی مردم می توانســتند برای شــکایت از اصالت گارانتی به وزارت صمت مراجعه کنند. از ابتدای امســال، 
ســامانه ای به آدرس https:irangs.ir در اختیار مردم قرار داردکه افراد می توانند با اســتفاده از آن و انجام استعالم، 

نسبت به اصالت گارانتی کاالهایی که قصد خرید آن را دارند، اطمینان حاصل کنند.
او با اشــاره به اینکه اســتعالم گارانتی کلیه کاالهایی که دارای شناســه رهگیری هستند،در ســامانه جامع گارانتی 
امکان پذیر اســت، گفت: خریــداران لوازم خانگی می توانند هنگام مراجعه به فروشــگاه از فروشــنده، گارانتی معتبر 
درخواســت کرده و سپس جواب اســتعالم آن را از سامانه گارانتی اخذ کنند و نســبت به آن اطمینان حاصل کنند.

مدیرکل دفتر خدمات فنی، مهندســی و نگهداری وزارت صمت با بیان اینکه مردم از طرق مختلفی می توانند هنگام 
خرید خود از اســتعالم گارانتی محصول مطمئن شوند، گفت: از سه طریق »درگاه وب سامانه جامع گارانتی به آدرس 
www.Irangs.ir«، »اپلیکیشن ســامانه جامع تجارت« و »شماره گیری کد دستوری #7777*۴*« این قابلیت در 
دســترس مشــتریان خواهد بود. او گفت:مردم در این ســامانه قادر خواهند بود تا با ثبت اطالعات مربوط به کاالهای 
خریداری شــده، یک کارتابل اختصاصی برای خود ایجاد کنند، در این ســامانه عالوه بر اینکه مشخص خواهد شد که 
کاالهای خریداری شده، دارای گارانتی معتبر است یا خیر؛ معلوم می شود که گارانتی هر کاال از چه زمانی شروع شده 

و در چه تاریخی به پایان خواهد رسید.
محله ای با اشــاره به اینکه در سامانه جامع گارانتی امکان پیگیری شــکایات وجود دارد،گفت: سامانه گارانتی یکی از 

زیرمجموعه های سامانه جامع تجارت محسوب می شود که به امور خدمات پس از فروش اختصاص داده شده است.
مدیرکل دفتر خدمات فنی، مهندســی و نگهداری وزارت صمت با بیان اینکه قابلیت استعالم گارانتی سه گروه کاالیی 
»لوازم خانگی«، »اقالم دیجیتال« و »موبایل« در این ســامانه وجــود دارد، گفت: به زودی کاالهای دیگر نظیر خودرو، 

باتری و کمک فنر  وارد این سامانه خواهد شد.  باشگاه خبرنگاران


