
toseeirani.ir روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

دسترنج 4

وزیر کار:

  ۱4 ميليون نفر در کشور
 شغل »شایسته ای« ندارند

آدرنالين 7

 همه کمک های ضروری ایران به قطر
 برای جام جهانی

 خواستن، 
تو انستن نيست

قیمت  2000  تومان  /    شماره  1042  پنج شنبه 18 فروردین   1401  /    5 رمضان 1443  /  7 آوریل   2022

همه اماواگرها در باره تأسیس بازار افسانه ای در تهران و حامی ثروتمندش

بزرگترین مال جهان در ایران 
چه می کند؟

سياست 2

چرتکه 3

واکنش ها به ماجرای حمله به سه طلبه در حرم رضوی 
ادامه دارد

 زهر   ا  فراط و تکفیر 
در   مشهد

نفرت باز هم قربانی گرفت. این بار در مشهد، 
حمله با سالح ســرد در حریم حرم رضوی به 
سه روحانی شیعه باعث جان باختن یک نفر و 
مجروحیت دو نفر دیگر شد که هنوز تحت درمان 
هســتند. انگیزه و علل این اقدام از زمان وقوع 
همچنان سوژه بحث است. برخی آن را به حمله 
مشابهی علیه دو روحانی سنی در گنبدکاووس 
مربوط می دانند، برخی دیگر آن را نتیجه نفرت 
و نفرت پراکنی علیه روحانیون به شــکل عام 
می دانند و برخی نیز رویکرد احمد علم الهدی 
در مشهد را زمینه ساز این اقدام ارزیابی می کنند 

و حتی برخی رد این اتفاق را در تهدیدات اخیر 
هواداران این روحانی قدرتمند علیه منتقدان او 
جست وجو می کنند. برخی دیگر نیز با توجه به 
تبار افغانستانی قاتل، نفرت پراکنی میان ایرانیان 
و مردم افغانستان را در زمره علل این حادثه قرار 
می دهند. فصل مشترک این گمانه زنی ها در 
نهایت این است که نفرت و نفرت پراکنی کور 
بر مبنای دیدگاه های مذهبی در ریشه های این 
خشونت عریان در حریم حرم امام شیعه ای که 
می توان آن را برجســته ترین و مهم ترین نماد 

محبوب مؤمنان ایران دانست...

احداث پتروشیمی در میانکاله تکذیب شده؛ اما کارفرمای پروژه مشغول بسترسازی  است!

 بوی آزاردهنده نفت 
در اندک مراتع باقیمانده جلگه خزر

شهرنوشت 6

رئیس سازمان انرژی اتمی:

 ابهامات یک مکان مورد 
نظر آژانس رفع شده است

۷ پرفورمنس سوگوار
جستاری پیرامون بزرگان هنرهای تجسمی 

ایران که در سال 1400 تسلیم کرونا شدند

درباره یک تئوری خنده دار در فوتبال ایران

 به سکوت 
دعوت تان می کنیم! 

افزایش چهار برابری کسری صندوق های 
بازنشستگی در افق 1410

 گلوله برفی که 
به بهمن تبدیل می شود

وزیر نفت: 

چند برابر قرارداد توتال، 
قرارداد سرمایه گذاری 

امضا کردیم
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چرتکه 3

 رئیس جمهور اصالح مقــررات موضوعه از 
ســوی دولت و تکمیل اتصال همه دستگاه ها 
به درگاه ملــی صدور مجوزهای کســب وکار 
را گام هــای باقیمانده بــرای تکمیل فعالیت 
این درگاه ملی عنوان کــرد و افزود: از این پس 
هیچ دســتگاهی نباید برای صدور مجوزهای 
کسب وکار، خارج از چارچوب درگاه ملی صدور 

مجوزها اقدام کند.
به گزارش ایرنا،  ســیدابراهیم  رئیسی روز 
چهارشنبه در دیدار با معاونان و مدیران وزارت 
امور اقتصادی و دارایی، گزارش های ارایه شده 
درباره اقدامات این وزارتخانه را امیدوارکننده 
توصیف کرد و گفت: ایجاد »درگاه ملی تسهیل 
صدور مجوزهای کســب و کار« تکلیفی بوده 
است که قانون ۱۳ ســال قبل برای قوه مجریه 

تعیین کرده، اما تاکنون محقق نشده بود.
 رئیسی اظهار داشت: بسیار جای خوشحالی 
اســت که در این دولت با اقدامــی جهادی و 
در مدتی کوتاه اجرای این قانون آغاز شــده و 
عقب ماندگی ها در حال جبران اســت. اتصال 
همه دستگاه های اجرایی به درگاه ملی صدور 
مجوزها گام اول برای بهبود فضای کسب وکار 

است و این روند با قوت ادامه پیدا خواهد کرد.
رئیس جمهــور اصــالح برخــی قوانین از 

سوی مجلس شورای اسالمی، اصالح مقررات 
موضوعه از ســوی دولت و تکمیل اتصال همه 
دســتگاه ها به درگاه ملی صــدور مجوزهای 
کســب وکار را گام های باقیمانده برای تکمیل 
فعالیت ایــن درگاه ملی عنوان کــرد و افزود: 
از این پس هیچ دســتگاهی نباید برای صدور 
مجوزهای کسب وکار، خارج از چارچوب درگاه 

ملی صدور مجوزها اقدام کند.
 رئیسی رفع ابهام در مقررات و قواعد صدور 
مجوزهای کسب وکار را اقدامی مبارک خواند 
و اظهار داشت: بسیاری از تأخیرهای به ناحق 
در صدور مجوزهای کسب وکار، ناشی از ابهام 
در مقررات و برداشــت های متفــاوت از یک 
مــاده قانونــی در دســتگاه های مختلف بود. 
شفاف ســازی های صورت گرفتــه، ابهامات 
موجود را رفــع و امکان اعمال ســلیقه فردی 
را از کارشناســان و متولیان صدور مجوزهای 

کسب وکار سلب می کند.
 رئیس جمهور ادامــه داد: تنقیح قوانین که 
مورد تأکیــد مقام معظم رهبری نیز هســت، 
اقدامی اساسی در راستای کارآمد شدن قوانین 
به حســاب می آید و می تواند کمک بزرگی به 
تکامل درگاه ملی تســهیل صدور مجوزهای 

کسب و کار کند.

 در راستای اجرای عدالت مالیاتی
 حرکت کنیم

  رئیســی در بخش دیگری از ســخنانش با 
قدردانی از اقدامات انجام شــده برای »اصالح 
نظام مالیاتی« کشــور، تصریح کرد: شناسایی 
مودیان مالیاتــی جدید اقدامی در راســتای 
اجرای عدالت مالیاتی اســت که این اقدام باید 
تکمیل شده و به خوبی برای مردم تبیین شود. 
اینکه تعداد مودیان مالیاتی بیش از یک ســوم 
افزایش یافته و از ۴,۴ میلیون نفر به ۶.۷ میلیون 
نفر رسیده، یکی از دســتاوردهای مهم دولت 
در مبارزه با فــرار مالیاتی و افزایش درآمدهای 
مالیاتی کشور بدون فشــار به مودیان مالیاتی 

سابق است.
رئیس جمهور بــا بیان اینکه الزم اســت از 
تالش های وزارت امور اقتصــادی و دارایی در 
زمینه امور بانکی نیز قدردانی کنم، خاطر نشان 
کرد: گام مهم بعدی که باید در این زمینه انجام 
شود، »اصالح نظام بانکی« بر پایه اصالح رابطه 
بانک ها با بانک مرکزی، اصالح رابطه بانک های 
مختلف با یکدیگر، اصالح رابطه بانک ها با دولت 

و اصالح رابطه بانک ها با مردم است.
 رئیسی در ادامه با بیان اینکه خصوصی سازی 
یک ضــرورت در اقتصاد کشــور برای کاهش 
تصدی گــری و تقویت نظارت دولت اســت، 
گفت: اجرای سیاست های خصوصی سازی در 
مقطعی به شکلی پیش رفت که باعث اعتراض 
همه شد، اما امروز با اجرای پیش شرط هایی مثل 
واگذاری صحیح، احراز اهلیت و توانمندی افراد 
و اعمال نظارت ها بعد از واگذاری تالش شــده 
است که خصوصی سازی به شکلی صحیح و در 
راستای سیاست کلی هدایت، حمایت و نظارت 

انجام شود.
 دنبال آن هستیم تا بازار سرمایه 

ثبات پیدا کند
ساماندهی بازار سرمایه، محور بعدی سخنان 
رئیس جمهور در دیدار بــا مدیران وزارت امور 
اقتصاد و دارایی بود، آقای رئیســی در این باره 

گفت: قصد واکاوی آنچه را که در گذشــته در 
این عرصه اتفاق افتاده نداریــم، بلکه به دنبال 
آن هســتیم تا بازار ســرمایه ثبات پیدا کرده، 
 سهامداران به آرامش برســند و بازار سرمایه 
بازار پررونقی باشد که ســهامداران و کشور از 

آن منتفع شوند.
  رئیسی در ادامه سخنانش، گمرک را مرزبان 
اقتصادی کشــور توصیف کرد و اظهار داشت: 
وزارت امور اقتصــادی و دارایی مأموریت های 
بســیار متنوع و مهمــی برعهــده دارد و باید 
با کمک گرفتــن از اتاق های اندیشــه ورزی، 
ماموریت های خود را در عرصه های مختلف از 
جمله در نظم ّبخشی به واردات و صادرات کشور 

به پیش ببرد.
 رئیس جمهور با بیان اینکه اجرای عدالت، 
محور تحول در دولت تحول گرا است، تصریح 
کرد: آنچه به عنوان عدالــت دنبال می کنیم 
به معنای تســاوی در توزیع منابع و امکانات 
نیست، بلکه به دنبال آن هستیم که بر مبنای 
ســند آمایش ســرزمینی، هر جا به نســبت 
استعدادهای خود کمتر رشــد یافته، بیشتر 

مورد توجه قرار گیرد.
واردات بی رویه خالف عدالت است

 رئیسی ادامه داد: همانگونه که باید عدالت 
مالیاتی برقرار شود، باید در واردات و صادرات 
نیز عدالت برقرار شود. واردات بی رویه و واردات 
کاالهای که مشــابه آنها با کیفیت و استاندارد 
قابل قبول در کشــور تولید می شــود، خالف 

عدالت است.
رئیس جمهور تاکید کــرد: همه کارگزاران 
دولــت موظف هســتند در راســتای اجرای 
عدالت، منافع عمومی مردم را بر منافع خواص 
و گروه های خاص مقدم بدانند، چرا که اجرای 
عدالت اقدامی اعتمادســاز است که تبدیل به 
سرمایه اجتماعی می شود. اعتماد به دولت باعث 
افزایش حضور و مشارکت اجتماعی و اقتصادی 
مردم می شود که این افزایش مشارکت یکی از 

مولفه های مهم قدرت برای هر کشوری است.

 رئیسی دلیل موفقیت های کسب شده در 
عرصه های مختلف فعالیت وزارت امور اقتصادی 
و دارایــی از جمله تالش در راســتای عدالت 
مالیاتی و راه اندازی درگاه ملی صدور مجوزها 
را انتصاب نیروهای شایسته، انقالبی و مردمی 
برشمرد و گفت: در گذشــته نیز بخشنامه ها و 
دســتورالعمل های متعددی برای اصالح امور 
صادر شده اما در اجرا چندان موفق نبوده است. 
آنچه باعث توفیقات این دولت بوده، بکارگیری 
نیروهای شایسته، باانگیزه و متعهد به برنامه ها 
و اهداف دولت تحول خواه و عدالت محور است.

پیش از سخنان رئیس جمهور، سید احسان 
خاندوزی وزیر امــور اقتصــادی و دارایی در 
ســخنانی با بیان اینکه پیچیدگی های صدور 
مجوزهای کسب و کار، محدودیت های زیادی 
بر سر راه بالفعل شدن پتانسیل های اقتصادی 
کشور قرار داده بود، گفت: در راستای عمل به 
دســتور رئیس جمهور و اجرای قانون تسهیل 
صدور مجوزهای کسب و کار که ۱۳ سال معطل 
مانده بود، درگاه ملی تسهیل صدور مجوزهای 
کسب و کار با اقدامی جهادی و انقالبی در مدت 

کوتاهی به عنــوان ثمره یک همــکاری ملی 
راه اندازی شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی راه اندازی درگاه 
ملی تســهیل صدور مجوزهای کســب و کار، 
افزایش بیش از ۳۰ درصــدی مؤدیان مالیاتی 
جدید، در راســتای جلوگیری از فرار مالیاتی و 
افزایش درآمدهای مالیاتی بدون ایجاد فشار بر 
روی مودیان مالیاتی موجود، اجرای تکالیف و 
دستورات رئیس جمهور در ارائه تسهیالت خرد 
بانکی و مقابله با معوقات بانکی افراد بدحساب، 
ساماندهی اموال تملیکی و ســاماندهی امور 
گمرکی و جلوگیری از رسوب کاال در گمرکات را 
از جمله اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی 

در ۷ ماه گذشته عنوان کرد.
رؤســای ســازمان امور مالیاتی، گمرک، 
ســازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، 
معــاون امور بانکــی وزارت امــور اقتصادی و 
دارایی و رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار 
وزارت اقتصاد نیز در این جلسه در سخنانی به 
ارائه گزارش عملکرد خود در راســتای اجرای 

برنامه ها و اهداف دولت پرداختند.

خبر

رئیس جمهور در دیدار معاونین و مدیران وزارت اقتصاد:

هیچ دستگاهی نباید خارج از چارچوب درگاه ملی صدور مجوزها اقدام کند


