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واگذاری زمین و تغییر کاربری الکترونیکی میشود

رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت :از ابتدای سال ۱۳۹۷ارائه خدمات مرتبط با صدور
مجوزهایتغییرکاربری،تشخیصنوعیتوواگذاریزمیندرسراسرکشورصرف ًاازطریق
سامانهالکترونیکارائهمیشود.بهگزارشایسنا،علیرضااورنگیاظهارکرد:رضایتمندیمردم
بهویژهکشاورزان،تسهیلوجدیتدربرخوردبامتخلفانوسوءاستفادهکنندگانازعرصههای
کشاورزی از رویکردهای اساسی سازمان امور اراضی در انجام وظایف و ماموریتهاست.

روی خط آفتاب

۸۸۳۱۸۵۵۶-۸۸۳۱۸۵۵۵
پیام كوتاه۳۰۰۰۱۴۱۴۲۷ :

تلگرام۰۹۱۲۸۱۹۷۷۸۲ :

حضرت امام عل��ی(ع) میفرمایند:
حق ،س��نگین ام��ا گواراس��ت و باطل،
سبک است اما کشنده.
0938...

مسئوالن کشور باید یک فکر اساسی
ب��رای اقتصاد کش��ور کنند و با مش��ورت
کارشناس��ان و دانشگاهها و نخبگان رشته
اقتصاد کش��ور را از رکود و عقب افتادگی
درآورن��د و بای��د از ش��عارهای توخالی و
عوامفریبانه پرهیز کرد دش��منان و دنیای
کفر به این نتیجه رس��یده اند کمر اقتصاد
ما را خرد کنند و بشکنند
0912...

سالم خس��ته نباشید :آقای علیرضا
فغانی در درب��ی (  ) 86به مامه بابا تیام
و فرشید اس��ماعیلی و سرور جپاروف و
و رویا غفوری کارت زرد نش��ان داد پس
چرا آقای فغانی به هیچکدام از بازیکنان
تیم پرسپولیس کارت زرد نداد!! با تشکر
محمد عبدی از الهیجان
0912...

چ��را روزنامه ش��ما در اینترنت باز
نمیشود؟
0913...

آفتاب یزد :از س�اعت  15عصر ش�ما
میتوانیدبهسایتروزنامهجهترویت
روزنامه همان روز مراجعه نمایید.
حض��رت علی(ع):دوس��ت ،رفی��ق
نخواهد بود مگر در سه جا حامی و یاور
او باش��د اول در سختیها دوم در غیبت
او و سوم پس از مرگش
0912...

به دفتر خدمات مش��ترکین دروازه
دوالب ازت��ان درخواس��ت دارم خیل��ی
سریع بگید فقط برای سوزاندن یک خط
موبایل پرداخت بدهی شو نخوان
0933...

جدول قیمت سكه و ارز
نوع سكه
سكه تمام طرح جدید

سكه تمام طرح قدیم
نیم سكه

ربع سكه
یك گرمی

هر گرم طالی  ۱۸عیار
نوع ارز
دالر آمریكا

یورو

سه شنبه -قیمت (تومان)
۱6075۰۰
۱575۰۰۰
785۰۰۰

خبر

هت تریک کیفی آسیاتک
در ارزیابی مدل CRA
سازمانتنظیممقررات

به گزارش روابط عمومی شرکت انتقال دادههای
آس��یاتک ،بر اساس نتایج حاصل ازهشتمین
دوره ارزیابی رتبه بندی و انتخاب اپراتور برتر
سال  1396سازمان تنظیم ارتباطات و مقررات
رادیویی ،ش��رکت آس��یاتک برای سومین بار
پیاپ��ی و چهارمین بار در ده��ه  ۹۰موفق به
کس��ب رتبه اول و دریافت گواهینامه ۴ستاره
گردید.محم��د علی یوس��فی زاده مدیر عامل
ش��رکت آس��یاتک در اینباره گفت :ش��رکت
آسیاتک از چند سال گذشته تاکنون ،توسعه
کیفیت و حرکت در مس��یر تعالی و سرآمدی
را هدف اصلی خود قرار داده اس��ت.وی افزود:
بر همین اساس و بر خالف سازمانهای سنتی
که تنها یک واحد در مجموعه آنها متولی ارتقاء
و کنترل کیفیت اس��ت ،با تمرکز بر مدلهای
بینالملل��ی کیفی و نش��ر کیفی��ت به عنوان
جزءالینف��ک فرآینده��ای کاری آس��یاتک و
همچنین استفاده از خودکنترلی و پایشهای
مکرر و منظم دوره ای ،کلیه الیههای سازمان
ب��ا مقوله افزای��ش بهره وری عجین ش��دند.
یوسفی زاده ادامه داد :در طی سالهای گذشته،
بروزرس��انی تمامی س��اختارهای فوق انجام
ش��ده به نحوی که آس��یاتک همیشه اولین
ش��رکت در صنع��ت  ICTبوده اس��ت که با
آخرین نسخههای استانداردها ،انطباق یافته
اس��ت .ازجمله ای��ن اس��تانداردها میتوان به
 ISO 9001ویرایش س��ال  2015اشاره کرد
که اولین گواهینامه ص��ادره در صنعت ICT
متعلق به ش��رکت آس��یاتک اس��ت .سازمان
تنظیم مقررات در س��ال  1389با طرح ریزی
نظام ارزیابی ،اقدام به ارزیابی اپراتورهای ارائه
دهنده خدمت نمود .در دهه  1390آسیاتک با
کسب  4رتبه اول که سه دوره 1395 ،1394
و  1396پیاپ��ی اتفاق افتاده اس��ت ،به عنوان
برترین اپراتور کش��ور در حوزه ارتباطات ثابت
مطرح بوده است.
گفتنی اس��ت تقدیرنامه آس��یاتک همزمان
ب��ا اختتامی��ه جش��نواره ملی ف��اوا و اعطای
جوایز ش��هید رجایی و همزمان با  141امین
س��الگرد تاس��یس وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات توس��ط محمد جواد آذری جهرمی،
مق��ام وزارت ،نصراهلل جهانگرد معاون فناوری
و ن��وآوری و جمعی از مس��ئولین عالی رتبه
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اهداء شده
و این ش��رکت برای چهارمین بار در دهه 90
(س��الهای  1395 ،1394 ،1392و )1396
به عنوان برترین اپراتور ارتباطات ثابت کشور
معرفی شد.

4950۰۰
330۰۰۰
152717
4787
5743

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.

خبر
وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :همین االن نیز برای
ارتقایاستانداردهایخودرودیرشدهاست.مشتریخودرو
با اس��تاندارد مطلوب میخواهد و در این رابطه با کسی
رودربایستی نداریم و در کنار سازمان ملی استاندارد ایران
هستیم .به گزارش ایسنا ،محمد شریعتمداری در مراسم
تحویل ۲۰۰دستگاه خودرو تجاری سایپا دیزل اظهار کرد :منظور ما
از تعمیق س��اخت داخل در صنعت خودرو همراه بودن آن با رعایت
استانداردهاست .درس��ت است که راهها و جادهها مشکل دارند اما ما

االن هم برای ارتقای استانداردهای خودرو دیر است

میتوانی��م با اجرای اس��تانداردهای روز دنیا به گونهای
عمل کنیم که تلفات سوانح رانندگی کاهش یابد .وی
ادامه داد :طی برنامه سه ساله در سالهای آتی ۲۰۰هزار
دستگاه خودرو فرسوده تجاری -باری ،نوسازی خواهد
شد .به گونهای که برای سال آینده نیز برنامه جایگزینی
۷۰هزار دستگاه خودرو چیده شده است.او با بیان اینکه با اجرای این
طرح به دنبال از بین بردن منابع آالیندگی در کالنش��هرها و کاهش
مصرفسوختبهعنوانیکسرمایهبیننفتیهستیم،اظهارکرد:یک

کشندهقدیمیدر۱۰کیلومترپیمایش ۶۰لیترسوختمصرفمیکند
که این میزان با طرح نوسازی ناوگان فرسوده کاهش خواهد یافت.وزیر
صنعت،معدنوتجارتافزود:طبقیکتحقیقصورتگرفته۲۷درصد
مجموعه آالیندهسازهای متحرک مربوط به خودروهای حمل و نقل
باریاستکهمخصوصادرشبهامشغولجابهجاییمصالحساختمانی
و بار هس��تند .وی ادامه داد :برای شرکتهای خودروسازی که نتوانند
تامین منابع مالی الزم برای نوسازی ناوگان فرسوده باری را فراهم کنند،
صندوق توسعه ملی نیز وارد عمل خواهد شد.

روز مادر و شب عید هم نتوانست به طال رونق دهد

کسادی بی سابقه
در بازار طال

عضو هیئت رئیسه اتحادیه طالفروشان:
شاید در روزهای گذشته کمی شرایط نسبت به ماههای قبل بهتر شده باشد،
اما در حالت کلی بازار طال و مصنوعات طال همچنان در رکود است و این رکود
بهگونهای است که طی سالهای اخیر بیسابقه بوده است .شرایط اقتصادی
مردم به گونهای نیست که توان خرید طالی زینتی را داشته باشند
آفتاب اقتصادی -گروه خبر :در ماههای گذشته
با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش مقطعی قیمت
ط�لای جهانی در بازار ایران هم قیمت هر گرم طال
با افزایش قابل توجه مواجه ش��ده و حتی در برخی
روزها به  ۱۵۰هزار تومان رسید؛ رقمی که میتوان
گفت باالترین قیمت طال در این سالها بوده است.
در روزهایی که این رقم در اوج قرار داش��ت ،رئیس
اتحادیه سازندگان و فروشندگان طالوجواهر گفته
بود با توجه به ش��رایط فعل��ی ،پیشبینی بازار طال
میسر نیست اما به هرحال نمیتوان انتظار بازگشت
قیمت طال ب��ه رقمهایی مانند  ۱۱۰ت��ا  ۱۱۵هزار
تومان را داشت.محمد ولی اظهار کرده بود که عالوه
بر رکودی که از گذشته در بازار طال حاکم بود اکنون
با ش��رایط پیش آمده این وضعیت تش��دید شده و

معافیتتازهمالیاتی
برای اصناف

رئیس بس��یج اصناف از امض��ای تفاهمنامه
می��ان این س��ازمان با بنیاد ش��هید و امور
ایثارگ��ران مبنی بر معافیت مالیاتی اصناف
در ص��ورت بهکارگیری فرزن��دان ایثارگران
خبر داد.
غالمرضا حس��ن پور رئیس بس��یج اصناف
کشور در نشس��ت خبری با موضوع ترویج
عرضه و مص��رف کاالی ایرانی و حمایت از
تولید ملی گفت :در س��ال  ۹۶بس��یاری از
اصناف با مش��کالت زیادی روبرو بودند .در
این بین بیش��ترین مش��کل را صنف طال و
جواهر داشت که این صنف را به حالت کما
برده اس��ت .به همین دلیل در سال جاری
مج��وز راه ان��دازی آموزش��گاههای فنی و
حرفهای ساخت طال و جواهر اخذ شد که از
سال آینده در این رشته دانشجو میپذیرد.
وی با بیان اینکه پیش��نهاد س��تاد اقتصاد
مقاومتی اصناف در زمینه مالیات به اطالع
رئیس س��ازمان امور مالیاتی رسیده است،
اف��زود :اگر قوانین موجود در بخش مالیاتی
بهدرس��تی اج��را ش��ود ،بخ��ش مهمی از
مشکالت مالیاتی اصناف حل خواهد شد.

مفقودی
پروان��ه فعالیت ش��رکت خدمات مس��افرت هوایی س��رزمین عجایب پرواز به ش��ماره  5300و
تاری��خ ص��دور  1394/07/28ب��ه مدیر عاملی مری��م تکاور مفق��ود گردی��ده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.

مفقودی
ب��رگ کمپانی خودرو س��واری پژو  405خاکس��تری متالی��ک مدل  1396به ش��ماره موتور
 K1151099124و شماره شاس��ی  NAAM01CE1HK132059مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط میباشد.

مفقودی
م��درك ف��ارغ التحصيل��ي اينجانب س��پیده رامهرمزی فرزند بهمن به ش��ماره شناس��نامه
 30481صادره از مس��جد سلیمان در مقطع کارشناس��ی رشته دبیری زبان انگلیسی صادره
از واحد دانش��گاهي آزاد مس��جد سلیمان با ش��ماره  6652مفقود گرديده است و فاقد اعتبار
ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد مسجدسلیمان
به نش��اني خوزس��تان  -مسجد س��لیمان  -س��ه راهی سد ش��هید عباسپور -دانش��گاه آزاد
ارسال نمايد.

مفقودی

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب نگین الس��ادات امیرارجمندی فرزند س��ید فضل اهلل به
شماره شناس��نامه  ۳۶۴۱۲صادره از تهران در مقطع کارشناسی رشته روابط بین الملل
صادره از تهران واحد دانش��گاهی تهران مرکزی با شماره  ۱۹۸۹۱۰۱۰۰۵۲۸و تاریخ
 ۸۹/۰۸/19مفقود گردیده اس��ت ،از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد
اس�لامی واحد تهران مرکزی به نشانی تهران ،خ آزادی ،خ اسکندری شمالی ،خ فرصت
شیرازی ،پ  ،136صندوق پستی  768/13185ارسال نماید.

هیچیک از همکاران ما راضی به این نوع نوس��انات
قیمت نیس��تند و مطلوب ما این است که نوسانات
قیمت طال بسیار اندک و آرامش در بازار حاکم باشد.
رکود بی سابقه

در همی��ن ح��ال ،عضو هیئ��ت رئیس��ه اتحادیه
طالفروشان گفت :در فروش نوروزی امسال رکودی
بیس��ابقه در زمینه فروش طالهای زینتی ایجاد
شده است.محمد کشتیآرای در گفتوگو با ایسنا،
اظه��ار کرد :معم��وال در ماههای رجب و ش��عبان
بهواس��طه اعی��اد متعدد مذهب��ی خرید طالهای
زینتی توسط مردم رونق میگیرد ،زیرا در این مدت
ازدواج جوانان باعث میش��ود حجم تقاضا در این
بازار بیشتر شود.وی ادامه داد :برهمین اساس شاید

در روزهای گذشته کمی شرایط نسبت به ماههای
قبل بهتر شده باشد ،اما در حالت کلی بازار طال و
مصنوعات طال همچنان در رکود است و این رکود
به گونهای اس��ت که طی سالهای اخیر بیسابقه
بوده است.عضو هیئت رئیسه اتحادیه طالفروشان با
بیان اینکه شرایط اقتصادی مردم به گونهای نیست
که توان خرید طالی زینتی را داشته باشند ،اظهار
کرد :البته افزایش قیمت طال هم در کاهش توان
خرید مردم تاثیرگذار بوده و برهمین اساس مردم
به س��مت بدلیجات میروند.کشتیآرای در پاسخ
به این س��وال که پیشبینی وضعیت طال در سال
آینده از چه قرار اس��ت؟ گف��ت :با توجه به اینکه
در ماههای پایانی س��ال معموال خرید سکه رونق
میگیرد این روزها حبابی در بازار سکه ایجاد شده

است که پیش بینی میکنیم این حباب در ایام بعد
از عید از بین برود .اما در نهایت قیمت طال و سکه
تابعی از قیمت ارز و قیمت طالی جهانی است که
نمیتوان پیشبینی کرد وضعیت این دو فاکتور در
سال آینده چگونه خواهد بود.
نتیجهگیری

به نظر میرسد که با توجه به کاهش قدرت خرید
مردم ،آنها ترجیح میدهند که برای خرید ش��ب
عید ،مایحتاج ضروری نظیر آجیل ،میوه و پوشاک
و کی��ف و کف��ش را در اولویت خود ق��رار دهند.
بنابراین طبیعی است که خرید طال برای اکثریت
م��ردم با توجه به ش��رایط اقتص��ادی آنها اولویت
مهمی برایشان محسوب نمیشود.

نظر دولت درباره خودروهای موجود در گمرکات

هیئ��ت وزی��ران ب��ه منظ��ور تعیی��ن تکلیف
خودروه��ای موجود در گم��رکات که در زمان
ورود دارای ثب��ت س��فارش و واجد ش��رایط و
ضوابط فنی واردات خ��ودرو بوده ولی به دلیل
محدودیت ثبت سفارش امکان ورود نداشتهاند
را مص��وب کرد.ب��ه گ��زارش ایلن��ا؛ ترخی��ص
خودروهای سواری دارای ثبت سفارش معتبر یا

قبض انبار معتبر در اماکن گمرکی ،مناطق ویژه
اقتصادی و مناطق آزاد تجاری صنعتی به تاریخ
 ۹دی م��اه  ۹۶و قب��ل از آن با رعایت پرداخت
حق��وق ورودی و دارا بودن ش��رایط آییننامه
ضوابط فنی واردات خودرو در زمان ورود خودرو
به کش��ور مجاز اس��ت .همچنین خودروهای با
حجم موتور  ۲۵۰۰سیس��ی و کمتر که دارای

ثبت س��فارش معتبر در زم��ان ورود خودرو به
اماکن گمرکی ،مناطق ویژه اقتصادی و مناطق
آزاد تج��اری صنعتی بودهاند و ب��دون الزام به
رعای��ت مصوبه مربوط ب��ه خودروهای با ارزش
بیش��تر از  ۴۰هزار دالر با محاس��به و پرداخت
 ۴۰واحد درصد س��ود بازرگانی مازاد بر مأخذ
حقوق ورودی ،قابل ترخیص هستند.

