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اوقات شرعي استان های شمالی
مازندران
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اذان مغرب:   17:10
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اذان صبح :   5:35
طلوع آفتاب:  7:06
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اذان ظهر :     12:17
اذان مغرب:   17:28

یكشنبه  
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وَجِة الُمواِفَقِة ، َوالَوَلِد الّصاِلِح ، َواأَلِخ الُمواِفِق.   حديثي از امام صادق )ع( :ااُلنُس في َثالَثٍة: الزَّ
سه چيز ، مايه اُنس است: زن سازگار، فرزند شايسته، و دوست همراه.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی مازندران، گفت: کارآفرینان در شرایط 
سخت، چراغ واحدهای تولیدی را روشن نگه داشته اند اما هنوز بین ایده و عمل 

حلقه مفقوده داریم. 
کامران اصغری در جشنواره کارآفرینان برتر در مازندران با اشاره به اهداف 
جشنواره کارآفرینی در استان و کشور اظهار داشت: هدف اصلی جشنواره 
ها، توسعه و ترویج کارآفرینی است و امید را در جوانان می دمد. وی افزود: 
کارآفرینان امید و انگیزه را در بین افراد بیکار اما دارای انگیزه روشن کرده اند 

و توانسته اند چراغ واحدهای تولیدی را روشن نگه دارند و اگر کارآفرینان 
ناامید شوند تحصیلکردگان و فارغ التحصیالن نیز ناامید می شوند و باید موانع 

فراروی تولید را با کمک هم حل کنیم.
اصغری با اشاره به برخی مشکالت فراروی تولید و اشتغال در استان گفت: 
هنوز نتوانستیم حلقه مفقوده بین ایده و عمل را پیدا کنیم و جرات ورود به بازار 
کار و کارآفرینی در بین جوانان وجود ندارد و باید از جوانان دارای ایده حمایت 
الزم به عمل آید. مدیرکل تعاون مازندران به فعالیت شش مرکز مشاوره 

کارآفرینی و کاریابی در استان اشاره و اضافه کرد: هنوز نتوانستیم بین ایده 
و عمل در حوزه کارآفرینی ارتباط برقرار کنیم و دولت تمام توان و تالش را 
برای ایجاد ساختار مناسب و بسترسازی فراهم کرده است تا جوانان در مسیر 
کارآفرینی قرار گیرند و ایده را به عمل تبدیل کنند. اصغری با اظهار اینکه هنوز 
اهداف هنرستان و دانشگاه کارآفرینی محقق نشده است گفت: اکثر دانشگاه 

های ما مدرک محور شده اند و باید به سمت کارآفرینی سوق یابیم.
در این جشنواره ۱۰ کارآفرین برتر استان مازندران تقدیر شدند.

دزدی از پاالیشگاه نفت تهران با حفر تونل 70 متریکاریکاتور اینفوگرافيک

طرح: محمود نظری 

هيات اجرايی برگزاری انتخابات هيئت مديره اتحاديه های صنفی شهرستان آمل 
آگهی فراخوان 15 روزه دعوت از داوطلبان عضويت درهيئت مديره وبازرسين اتحاديه صنف 

فروشندگان فرش چوب بران وچوب فروشان  شهرستان آمل 
دراجرای ماده 6 آئین نامه اجرائی تبصره 3 ماده 22 ق. ن. ص وبراساس صورتجلسه مورخ ۱397/۱۰/۱3 هیات اجرایی برگزاری انتخابات صنفی شهرستان 
آمل. بدینوسیله از دواطلبان عضویت درهیئت مدیره اتحادیه فوق الذکر دعوت بعمل می آید بادردست داشتن مدارک ذیل جهت ثبت نام وتکمیل فرم 
مربوطه ظرف مدت ۱5 روز از تاریخ 97/۱۰/22 لغایت ۱۱/8/ ۱397 به دبیرخانه هیات اجرائی برگزاری انتخابات واقع درمیدان قائم جنب اداره آموزش 

وپرورش آمل ، اداره صنعت ، معدن وتجارت شهرستان آمل مراجعه نمائید .بدیهی است پس از اتمام مهلت مقرر ثبت نام داوطلبین مقدور نمی باشد .
 مدارک مورد نياز جهت ثبت نام 

۱-کپی پروانه کسب معتبر به همراه اصل ان دارای کد شناسه صنفی 2- کپی از تمام صفحات شناسنامه به همراه اصل ان 3- یک قطعه عکس 4*6، 
4- کپی کارت ملی به همراه اصل آن 5- کپی مدرک تحصیلی به همراه اصل آن 

شرایط داوطلبان )جهت اطالع( عبارتست از
۱-  تابعیت جمهوری اسالمی ایران 2- اعتقاد والتزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران 3- نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر4- عدم ممنوعیت تصرف 
دراموال ، مانند حجر ، ورشکستگی واختالس 5- عدم اعتیاد به مواد مخدر6- عدم اشتهار به فساد 7- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد 

سابقه عضویت درهیات مدیره 8- حداکثر سن درزمان ثبت نام هفتاد وپنج سال 9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم ۱۰- وثاقت وامانت 
توضيحات 

۱-به استناد تبصره ماده 3 پروانه کسب معتبر پروانه ای است که اعتبار آن منقصی نگردیده باشد صاحب پروانه تغییر شغل نداده وواحد صنفی خود را به 
غیر واگذار ویا اجاره نداده باشد واحد صنفی فعال باشد ومکان صنفی تغییر نیافته باشد .

2-به استناد تبصره 6 ماده 22 ق. ن. ص داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها واتاق اصناف ودستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات 
کشوری درانتخابات هیات مدیره اتحادیه های صنفی منوط به استعفای آنان از شغل خود پیش از ثبت نام درانتخابات می باشد .

2-  کلیه اعضا می توانند ضمن مراجعه به سامانه اصناف ایرانیان به آدرس www.asnafiranian.ir در صفحه اصلی باوارد کردن کدملی یا شناسه 
صنفی خود نسبت به مشاهده مشخصات واطالعات مربوط به پروانه کسب خود اقدام نموده ودرصورت عدم وجود درسامانه ویاهرگونه مشکالت دیگر.

قبل از انتخابات به اتحادیه مراجعه نمایند.
رئيس هيات اجرائی برگزاری انتخابات اتحاديه های صنفی شهرستان آمل

هيات اجرايی برگزاری انتخابات هيئت مديره اتحاديه های صنفی شهرستان آمل 
آگهی فراخوان 15 روزه دعوت از داوطلبان عضويت درهيئت مديره 

و بازرسين اتحاديه صنف مصالح ساختمانی شهرستان آمل 
دراجرای ماده 6 آئین نامه اجرائی تبصره 3 ماده 22 ق. ن. ص وبراساس صورتجلسه مورخ ۱397/۱۰/۱3 هیات اجرایی برگزاری انتخابات صنفی شهرستان 
آمل. بدینوسیله از دواطلبان عضویت درهیئت مدیره اتحادیه فوق الذکر دعوت بعمل می آید بادردست داشتن مدارک ذیل جهت ثبت نام وتکمیل فرم 
مربوطه ظرف مدت ۱5 روز از تاریخ 97/۱۰/22 لغایت ۱۱/8/ ۱397 به دبیرخانه هیات اجرائی برگزاری انتخابات واقع درمیدان قائم جنب اداره آموزش 

وپرورش آمل ، اداره صنعت ، معدن وتجارت شهرستان آمل مراجعه نمائید .بدیهی است پس از اتمام مهلت مقرر ثبت نام داوطلبین مقدور نمی باشد .
 مدارک مورد نياز جهت ثبت نام 

۱-کپی پروانه کسب معتبر به همراه اصل ان دارای کد شناسه صنفی 2- کپی از تمام صفحات شناسنامه به همراه اصل ان 3- یک قطعه عکس 4*6 ، 
4- کپی کارت ملی به همراه اصل آن 5- کپی مدرک تحصیلی به همراه اصل آن 

شرایط داوطلبان )جهت اطالع( عبارتست از
۱-  تابعیت جمهوری اسالمی ایران 2- اعتقاد والتزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران 3- نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر4- عدم ممنوعیت تصرف 
دراموال ، مانند حجر ، ورشکستگی واختالس 5- عدم اعتیاد به مواد مخدر6- عدم اشتهار به فساد 7- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد 

سابقه عضویت درهیات مدیره 8- حداکثر سن درزمان ثبت نام هفتاد وپنج سال 9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم ۱۰- وثاقت وامانت 
توضيحات 

۱-به استناد تبصره ماده 3 پروانه کسب معتبر پروانه ای است که اعتبار آن منقصی نگردیده باشد صاحب پروانه تغییر شغل نداده وواحد صنفی خود را به 
غیر واگذار ویا اجاره نداده باشد واحد صنفی فعال باشد ومکان صنفی تغییر نیافته باشد .

2-به استناد تبصره 6 ماده 22 ق. ن. ص داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها واتاق اصناف ودستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات 
کشوری درانتخابات هیات مدیره اتحادیه های صنفی منوط به استعفای آنان از شغل خود پیش از ثبت نام درانتخابات می باشد .

2-  کلیه اعضا می توانند ضمن مراجعه به سامانه اصناف ایرانیان به آدرس www.asnafiranian.ir در صفحه اصلی باوارد کردن کدملی یا شناسه 
صنفی خود نسبت به مشاهده مشخصات واطالعات مربوط به پروانه کسب خود اقدام نموده ودرصورت عدم وجود درسامانه ویاهرگونه مشکالت دیگر.

قبل از انتخابات به اتحادیه مراجعه نمایند.
رئيس هيات اجرائی برگزاری انتخابات اتحاديه های صنفی شهرستان آمل

استفاده نکردن از یک الگوی درست در حوزه صادرات و 
واردات قدرت تصمیم گیری را از تجار و فعاالن گرفته و نه 
تنها اقتصاد را با چالش های جدی روبرو می کند بلکه منابع 
درآمدی جامعه که همان مالیات باشند را نیز سردرگم می 
سازد. بر اساس قانون هر شخصی که تمایل به فعالیت در 
امور تجاری و بازرگانی دارد، نمی تواند بدون داشتن مجوزی 
که به آن »کارت بازرگانی« می گویند، اقدام به تجارِت عمده 
نماید. دارنده ی این کارت می تواند هر شخص حقیقی یا 
حقوقی باشد. منظور از امور تجاری که با این کارت انجام 
می شود، اموری از قبیل ثبت و سفارش کاال تا واردات از 
مناطق آزاد، حق العمل کاری )امور مشابه داللی( در گمرک 
و صادرات کاالهای مجاز است. صدور این کارت شرایط و 

محدودیت هایی دارد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
یکی از مزایای این کارت ها در کنار مزایای تسهیل در امر 
صادرات و واردات در یک سال اخیر و با توجه به نوسانات 
ارزی، استفاده از ارز مبادالتی یا دولتی است که بسیاری را به 

سوی استفاده از کارت بازرگانی سوق داده است. 
اما بحث انحراف در صدور کارت بازرگانی و صدور این کارت 
برای افرادی نا شایست که از هیچ اهلیتی برخوردار نیست نه 
تنها صدای تجار کهنه کار و واقعی را در آورده بلکه این بار 

بدهکاری مالیاتی افراد دارای کارت بازرگانی، حساب و کتاب 
امور مالیاتی استان مازندران را نیز دچار مشکل کرده است. 
* بدهی مالياتی 500 ميلياردی دارندگان کارت 

بازرگانی در مازندران
مدیرکل امور مالیاتی استان مازندران گفت که در حال حاضر 
مازندرانی های دارنده کارت بازرگانی بیش از 5۰۰ میلیارد 
ریال مالیات تجارت بدهکارند که این بیانگر فقدان نظارت 

موثر بر صدور و فعلیت این کارت ها است. 
کارت  دارندگان  تعداد  اینکه  بیان  با  ای  حمزه  اکبر  علی 
بازرگانی در دست اداره صنعت ، معدن تجارت است، افزود: 
متاسفانه بسیاری از دریافت کنندکان کارت بازرگانی افرادی 
با تمکن مالی پایین هستند که مورد سوء استفاده افراد دیگر 
قرار گرفتند.  وی ادامه داد: متاسفانه نظارت کافی بر دریافت 
کنندگان کارت های بازرگانی چه قبل از صدور و چه بعد از 
آن وجود نداشته که در نتیجه آن امروز شاهد فقدان پرداخت 
امور مالیاتی  افراد هستیم.  مدیرکل  این  از سوی  مالیات 
استان مازندارن همچنین گفت: برخی از دریافت کنندگان 
کارت بازرگانی از روستاییان بی سواد هستند که از ماهیت 
این کارت ها بی خبر بوده و مورد سوء استفاده افراد سودجو 
این زمینه  افزود: در  اند.  حمزه ای همچنین  قرار گرفته 

دریافت مالیات از این بخش پیگیری هایی شده که متاسفانه 
مسئوالن و متصدیان صدور کارت های بازرگانی با فرافکنی 
از پاسخگویی سرباز می زنند. وی با بیان اینکه تا کنون 
هیچکس مسئولیت نظارت بر احراف در کارت های بازرگانی 
را نپذیرفته است، تاکید کرد : امور مالیاتی به صورت جدی 
پیگیر این موضوع است زیرا مالیات از سیاست های جدی 
اقتصادی دولت و زیربنا و زیرساخت استان مازندران است.  

مدیرکل امور مالیاتی راستی آزمایی و سنجش اهلیت افراد 
این  انحراف صدور  عوامل  از  را  بازرگانی  کارت  متقاضی 
کارت دانست و افزود: پرداخت نکردن مالیات بازرگانی در 
صادرات و واردات به نوعی فرار مالیاتی محسوب می شود و 
پیگرد قانونی خواهد داشت. حمزه ای با تروریست اقتصادی 
خواندن این افراد سودجو، تاکید کرد که نباید به هر فردی 
بدون تایید صالحیت و اهلیت وی امتیاز تجارت خارجی 
داد زیرا تنها متضرران آن عموم مردم ، دولت و همچنین 

جامعه است. 
*تمکن مالی افراد معياری در صدور کارت 

بازرگانی باشد 
مدیرکل امور مالیاتی مازندران با انتقاد از شیوه صدور کارت 
بازرگانی اظهارداشت: برای دریافت کارت بازرگانی همین 

که متقاضی به سن ۱8 سال رسیده باشد، کفایت می کند و 
اصال مهم نیست که میزان تحصیالت فرد، آشنایی با زبان 
خارجی، سابقه فعالیت اقتصادی و میزان نقدینگی و دارایی 
وی چقدر است در حالی که تمامی موارد یاد شده باید جزو 
شروط اصلی و اولیه اخذ کارت بازرگانی باشد. از نگاه حمزه 
ای ، فعاالن کسب و کار که دارای کارت بازرگانی هستند و 
کسانی که ثبت شرکتها را انجام می دهند، خود به چالشی 

برای فضای کسب و کار تبدیل شده اند. 
او تصریح کرد: متاسفانه فساد در بخش خصوصی کمتر از 
بخش دولتی نیست زیرا با اخذ مبالغی از مردم برای هر 
فردی کارت بازرگانی صادر می کنند. عالوه بر این حمزه 
ای گفت: البته امسال برای دریافت کارت بازرگانی شروطی 
چون گذراندن هشت ساعت دوره آموزشی تجارت خارجی، 
تعیین سقف واردات در سال های اولیه اخذ کارت تعیین 

شده است. 
کارت  کنندگات  دریافت  جدید،  شرایط  در  وی،  گفته  به 
بازرگانی در سال نخست به میزان 5۰۰ میلیون دالر، سال 
دوم 2 میلیارد دالر و از سال سوم واردات بدون محدودیت 
مالی می توانند واردات انجام دهند اما پرسش این است که 

آیا این دو شرط برای اخذ کارت بازرگانی کفایت می کند.

وی ادامه داد: اغلب افرادی که کارت بازرگانی دریافت می 
کنند، »آه در بساط نداشته« و آشنایی با مبانی ابتدایی زبان 
خارجی هم ندارند در حالی که برای دریافت کارت بازرگانی 
باید فرد متقاضی حداقل چند میلیارد تومان نقدینگی و تمکن 
مالی داشته باشد. اوهمچنین از شیوع پدیده استفاده ازحساب 
های اجاره ای در استان مازندران هشدار داد و گفت: این 
موضوع می تواند به صالبت و توسعه اقتصاد استان ضرر 

های جبران ناپذیری بزند. 
مدیرکل امو مالیاتی استان مازندران همچنین با اشاره به 
اینکه هیچ کس از فرایند مالیاتی راه فراری ندارد، اظهار 
کرد که متاسفانه در این میان افراد ناآگاه مورد مجازات قرار 
می گیرند، در حالی که هیچ نقش اقتصادی در عملکرد این 

کارت ها نداشته اند. 
حمزه ای با بیان اینکه امسال تاکنون مردم مازندران حدود 
9۰۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت کردند افزود: پیش بینی 
سبد مالیاتی مازندران برای سال 97 حدود یکهزار و 4۰۰ 
میلیارد تومان در برنامه ریزی بودجه است. به گفته او نباید 
موضوع مالیات نباید در اقتصاد هر منطقه ای نادیده گرفته 
شود زیرا اقتصاد مبتنی بر مالیات تنها راه توسعه و پیشرفت و 

همچنین جامعه ای مدرن از لحاظ زیرساخت است.

نظارت بر کارت های اقتصادی، حلقه مفقوده تجارت خارجی مازندران 
مدیرکل امور مالياتی استان مازندران اعالم کرد: بدهی مالياتی 500 ميلياردی دارندگان کارت بازرگانی در مازندران

مدیرکل تعاون مازندران:

بين ایده و عمل برای کارآفرینی حلقه مفقوده وجود دارد

اختصاصی 
وارش


