
ویترین آخر

بهارنیوز: ساختار نظام سیاسی کشور از ابتدای انقالب محل نقد 
و نظر بوده است. بعد از گذشت بیش از سه دهه از اصالح قانون 
اساسی و کاهش قدرت نظارت مجلس بر دولت با حذف جایگاه 
نخست وزیری، عده ای نمایندگان مجلس دهم معتقدند »برای 
تسهیل امور کشور و تقویت نظارت مجلس بر دولت الزم است در 
کشور برای مدتی نظام پارلمانی حاکم شود«. احمد توکلی عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نظر گروهی از نمایندگان 
برای تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی گفت: مطمئن 
نیستم االن زمینه ای برای این تغییر وجود داشته باشد چون االن 
کشور گرفتاری های مهمتری دارد که باید بیشتر فکرها روی حل 
آنها متمرکز شود. معتقدم سرعت در حل این مشکالت ضروری 
است و مشغول شدن به اموری که اگر نتیجه ای داشته باشد 
بلند مدتی است، به صالح نیست. با اشاره به مشکالت اولویت دار 
کشور، افزود: امروز گرفتار مسئوالن بی دغدغه هستیم که عده ای 

که اصال دغدغه مردم را ندارند.
اداره کشور  برای  نامناسب  الگوهای   فساد در سیستم است. 
می کند.  بیچاره  دارد  را  همه  منافع  تعارض  شود.  می  تعقیب 
است.  ظالمانه  و  ناعادالنه  وحشتناک  درآمد  توزیع  همچنین 
اختالف طبقاتی در جامعه بی داد می کند که بر اثر آن استخوان 
مردم در حال خورد شدن است. اینها دردهای اصلی هستند.وی 
درباره تأثیر تقویت اختیارات مجلس برای ساقط کردن دولت و 
تغییر نخست وزیر در زمان هایی کمتر از 4 سال، یادآور شد: برای 
آنکه چنین تغییرات ساختاری را انجام دهیم محتاج به تفاهم ملی 
هستیم. اعمال تغییرات ساختاری سیاسی به این معنا که وزن 
مجلس در برابر دولت باال برود تا دولت از درون مجلس انتخاب 
شود، مقدمه هایی الزم دارد. وی افزود: برای حاکم کردن نظام 
پارلمانی نیاز است آنقدر در جامعه راجع به آن حرف زده شود که 

برای اکثریت مردم موضوع جا بیفتد. 
حال آنکه االن مردم نمی توانند به چنین مسائلی توجه کنند 
گرفتاری  این  از  بسیاری  علت  هستند.  گرفتار  بدجوری  چون 
ها برآمده از دولتمردان است.این فعال سیاسی تأکید کرد: اگر 
یک مجلس بخواهد نظارت قوی بر دولت کند با همین قوانین 
و ساختار کنونی نیز می تواند این کار را انجام دهد. امروز بیشتر 
تمرکز نمایندگان مصروف اهداف جزیی و منطقه ای است، آنها 
بعد از جلسه علنی روزچهارشنبه به حوزه های انتخابیه می روند و 
صبح روز یکشنبه با خستگی زیاد خود را به صحن علنی مجلس 
نمی توانند  که  است  معلوم  در چنین وضعیتی  آنها  می رسانند. 
اینکه  بیان  با  بگیرند.توکلی  را  دولت  قانون شکنی های  جلوی 
مشکل اصلی امروز کشور ساختاری نیست، افزود: تفاوت بین نظام 
پارلمانی و نظام ریاستی آنقدر نیست که بتواند در اداره کشور 
تحول ایجاد کند. آنچه امروز تحول ایجاد می کند ایمان و وفاداری 

به اسالم و ایران است.

آفتاب  نیوز: جمعی از تشکل ها و احزاب سیاسی اصالح طلب در واکنش به برخی احکام 
صادره برای فعاالن سیاسی این جناح، به رییسی نامه نوشتند. در بخشی از این نامه 
آمده است: »احزاب و تشکل های سیاسی امضاکننده این نامه از شما به عنوان رییس 
قوه قضاییه انتظار دارند ضمن دستور تجدیدنظر در این پرونده و پرونده های مشابه، 
ترتیبی اتخاذ فرمایید تا احزاب و تشکل های سیاسی در ایفای وظیفه انتقال مسالمت آمیز 

مطالبات جامعه به مسووالن، قوه قضائیه را در کنار خود ببینند نه در مقابل خود.

آفتاب  نیوز: معاون برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش از پرداخت 
پنج هزار و 4۰۰ میلیارد تومان پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته سال 
۹۸ در تمامی استان ها ازجمله تهران تا ظهردیروز )سه شنبه( خبر داد. الهیار 
ترکمن با قدردانی از دولت تصریح کرد: با همکاری دولت و دستور مستقیم 
رییس  جمهوری روز شنبه ۱۵ شهریورماه اعتبار مالی به صورت کامل و نقدی 

تأمین شد. 

       گوناگون

نامه ۲۶ حزب اصالح طلب به رییس  قوه قضاییه

هیچکس مجاز نیست دانش آموزان را ملزم به حضور در 
مدارس کند

پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته ٩٨ پرداخت شد

عقب گرد بورس به کانال یک میلیون و ۵۰۰هزار واحد

آفتاب  نیوز: براساس آخرین آماری که 
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار 
و تسویه وجوه )سمات( ارائه داده، در سه 
ماهه بهار سال جاری دولت در مجموع 
درآمد  تومان  میلیارد   ۳4۸ و  سه هزار 
و  بورس  در  سهام  معامالت  از  مالیاتی 
فرابورس کشور داشته که این میزان هفت 
درصد از کل درآمد مالیاتی معامالت سهام 
در سال ۱۳۹۸ بیشتر بوده و نزدیک به 
۱۱ برابر درآمد مالیاتی کل سال ۱۳۹۷ 

است.
درآمد مالیاتی دولت از این معامالت با 
رشد ۹۰درصدی از ۳۳۱ میلیارد تومان در 
سال ۹۷ به سه هزار و ۳۱۵ میلیارد تومان 
در پایان سال ۱۳۹۸ رسیده بود که این 
میزان در سال جاری نیز در حال تجربه 

یک رشد اساسی چشمگیر است؛ 
براساس این گزارس، در قیاس ماهانه 
ماه های  در  دولت  مالیاتی  درآمد  نیز 
فروردین، اردیبهشت و خرداد امسال به 
ترتیب حدود ۷۲۲ میلیارد تومان، هزارو 
۶4۸ میلیارد تومان و هزارو ۱۷۷ میلیارد 
تومان است که هر کدام از آن ها بین ۶۰ تا 
۸۰ برابر درآمد مالیاتی دولت از معامالت 
 ۱۳۹۷ سال  مختلف  ماه های  در  سهام 
است. کارشناسان اعالم کرده اند که برآورد 
درآمد مالیاتی در شش ماهه سال جاری 
این  با  است.  تومان  میلیارد  هزار  تا ۱۰ 
نقدینگی  ورود  تداوم  شرط  با  و  اوصاف 
سرمایه گذاری،  و جذب  سرمایه  بازار  به 
بازار  از  دولت  مالیاتی  درآمد  احتماال 
سرمایه، بیش از برآوردی است که سمات 

ارائه داده است.

برآورد درآمد مالیاتی ۱۰ هزار 
میلیاردی در ۶ ماه

در  اقتصاددان،  شقاقی شهری،  وحید 
این  دریافت  که  پرسش  این  به  پاسخ 
می تواند  اندازه  چه  تا  مالیات  میزان 
یاری رسان دولت در شرایط کسری شدید 
بودجه باشد، می گوید: درآمد مالیاتی ۳.۵ 
هزار میلیارد تومانی دولت در سه ماهه بهار 
به  تقریبا  اکنون که  سال جاری دولت، 
شش ماه از سال می گذرد، طبق برآورد ها 
به نزدیک ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش 

یافته است.
این اقتصاددان در ادامه می گوید: ۱۰ 
توجهی  قابل  رقم  تومان  میلیارد  هزار 
است و اگر درآمد مالیاتی به همین ترتیب 
می تواند  کند،  پیدا  ادامه  سال  پایان  تا 
بخشی از کسری بودجه دولت ناشی از 
حذف درآمد های نفتی کشور را پوشش 
دهد. البته باید دید بازار سرمایه با همین 
شتاب که در ماه های اخیر داشته، ادامه 
پیدا کند و نقدینگی را از بازار جذب کند.

به گفته او، هرچقدر بازار سرمایه توسعه 
پیدا کند، می تواند محل مطمئنی برای 
دولت  برای  مالیاتی  پایدار  درآمد های 

باشد.
بهره گیری دولت از بازار سرمایه

محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی 
نیز دراین باره می گوید: در ماه های ابتدایی 
سال تا همین یک ماه پیش، بازار سرمایه 
و  یافت  افزایش  باالیی،  بسیار  شتاب  با 
این مسئله مطرح شد که سهم کارمزد 
دولت از معامالت بورس رقمی میلیاردی 
می افزاید:  فیاضی  است.  قابل توجه  و 

بتواند  دولت  هرچقدر  عادی  شرایط  در 
فعالیت های  از  و  کرده  ایجاد  شفافیت 
کند،  دریافت  مالیاتی  درآمد  اقتصادی، 
این  بتواند  باید  اما  است،  خوبی  اتفاق 
شفافیت را به تمامی بخش های اقتصادی 
تسری دهد و از بنگاه های بزرگ مقیاس 
یا فعالیت های سوداگرانه مالیات دریافت 

کند.
این کارشناس اقتصادی ادامه می دهد: 
دولت  که  می شود  بغرنج  مسئله  وقتی 
فقط در شرایطی که در مضیقه مالی قرار 
می گیرد، اقدام به دریافت مالیات می کند 
که این شائبه را ایجاد می کند که دولت 
در حال موج سواری بر شاخص های بازار 
سرمایه است و از طریق حمایت از بورس، 
مانند  سازمان ها  برخی  به  خود  بدهی 
سازمان تأمین اجتماعی را به بازار سرمایه 
احاله می دهد. به گفته او، این اتهام به 
دولت وارد است که در حال موج سواری 
بر امواج خروشان بورس در شرایط مضیقه 
مالی است که عمدتا به سهام داران خرد 
ضربه وارد می کند. به ویژه در شرایطی که 
بازار سرمایه دچار نوسان یا افت می شود. 
فیاضی تصریح می کند: بسیاری از نهاد ها 
پرداخت  از  که  دارند  وجود  بنیاد ها  و 
مالیات معاف اند و عمال چیزی وارد خزانه 
دولت نمی شود. اگر دولت و مجلس اتفاق 
نظر داشته باشند، می توانند از این بخش 
مهم اقتصادی مالیات دریافت کنند، زیرا 
هماهنگی  )شورای  آن  قانونی  ظرفیت 
اقتصادی سران قوا( نیز وجود داشت که 
می توانستند از این طریق، موانع قانونی 
آن را نیز برطرف کنند، اما چنین نکردند.

اختالف طبقاتی بی داد می کند

هفته نامه سیاسی، اجتماعی
صاحب امتیاز : بتولهاشمیمعصومی
مدیرمسوول: ابوالقاسممحمودآبادی

 چاپ :  مهدویکرمان
نشانی: سیرجان،خیاباننصیریشمالی،کوچهنصیری)25(پالک113کدپستی: 7813753636

تلفن: 42202140 نمابر:42234344سامانه پیام کوتاه:3000990061
تلفن سفارش آگهی: 09133475191-42234344

Sokhan_Tazeh :اینستاگرام     sokhan.tazeh@Gmail.com:پست الکترونیکی www.sokhanetazeh.com:سایت اینترنتی

موج سواری روی بورس

فقدان نظارت شهرداری بر پروژه های پیاده رو- خیابان دهخدای شمالی

ایسنا: وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: هیچکس مجاز نیست که دانش آموزان را 
ملزم به حضور در مدرسه کند؛ اگر کسانی به هر دلیلی ترجیح می دهند که به صورت 
غیرحضوری آموزش ببینند، اشکالی ندارد و ما به صورت غیرحضوری آموزش آنها را ارائه 
می کنیم اما به هر صورت، آموزش حضوری در مدارس ما برقرار خواهد بود و هر تعداد از 

دانش آموزان که مراجعه کنند ما اولویت را به آموزش حضوری می دهیم.

ایسنا: حدود دو ماه پس از اجرایی شدن سیاست جدید دولت در یکپارچه سازی 
صدور کارت های بازرگانی، سرپرست وزارت صمت اعالم کرده که اجرای کامل این 
طرح به مدت دو ماه به تعویق خواهد افتاد. پس از حواشی که در مسیر صدور 
کارت های بازرگانی با محوریت اتاق بازرگانی به وجود آمد سرپرست جدید وزارت 
صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد که دولت، خود نقش محوری در تایید و توزیع 

این کارت ها ایفا خواهد کرد.

صدور کارت بازرگانی دوباره آزاد شد

ایسنا: حرکت نزولی شاخص کل بورس همچنان ادامه دارد و این شاخص دیروز 
با بیش از ۳۷ هزار واحد کاهش به کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد عقب گرد 
کرد. معامالت دیروز بازار سرمایه در حالی به پایان رسید که شاخص کل این بازار 
با ۳۷۱4۵ واحد کاهش به رقم یک میلیون و ۵۷۰ هزار واحد رسید. شاخص کل 

با معیار هم وزن نیز 4۵۸۸ واحد کاهش یافت و رقم 4۳۲۲۵4 واحد را ثبت کرد.

زوم

فروش انواع کولر گازی اسپلیت

فروش - نصب - سرویس - تعمیر

09132477057-09136360013

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
 شما را با باالترین قیمت در محل  خریداریم.

0913 278 3052/0913 145 2643
5036 230 0919 خدائی

ملی  شناسه  و   477 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  شوکا  پیمانکاری  و  باربری  نقل  و  حمل  شرکت 
10860516407 به استناد احکام و آراء قضایی دادگاه ها مورخ 1398/12/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : در اجرای 
دادنامه هایشماره 9809973431200190 مورخ 1398/02/30 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سیرجان و 
9809973413201649 مورخ 1398/11/03 شعبه 2 دادگاه تجدید نظر استان کرمان شرکت مذکور منحل و آقای 

محمد حسن خراسانی به شماره ملی 3071671229به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردیدند. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )شناسه آگهی: ٩74٩43(

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل باربری و پیمانکاری شوکا
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