
مدیرعامل شرک عمران شهرهای جدید با بیان اینکه تا یک ماه آینده برنامه 
زمان بندی درخصوص تحویل واحدهای مسکن مهر نیمه کاره ارایه می دهیم 
گفت: سه راهکار را به منظور تامین منابع در نظر گرفته ایم که ایجاد نقدینگی 
اولیه، مولدسازی ظرفیت ها و تهاتر منابع شرکت عمران از جمله این راه حل ها 
است. علیرضا جعفری اظهار کرد: تعداد ۸۰ هزار واحد مسکن مهر نیمه کاره در 
شهرهای جدید قرار دارد که حدود ۴۰ هزار واحد آن تکمیل شده اما به دلیل 
نبود خدمات و انشعابات، قابل بهره برداری نیست. ۴۰ هزار واحد نیز تکمیل 
نشده است. عمده این پروژه ها در شــهرهای جدید پردیس، پرند و هشتگرد 
است. وی افزود: عمده واحدها دچار نواقصی همچون نبود انشعابات، مشکالت 
محوطه سازی یا نبود آسانسور است. این تعداد از دولت قبل باقی مانده اما با 
توجه به تاکید رییس جمهور مبنی بر تســریع در اجرای مسکن مهر، فرقی 
نمی کند که متعلق به کدام دولت است و ما خود را متعهد به اتمام آن می دانیم.

جعفری، مهمترین مانع در اجرای پروژه مسکن مهر را افزایش قابل توجه قیمت 
نهاده های ساختمانی دانست و گفت: قراردادها در بدو انعقاد با پیمانکاران به 
صورت قیمت مقطوع بوده و در حال حاضر با افزایش شــدید قیمت مصالح 
ساختمانی، هیچ کدام از پیمانکاران راضی به اجرای پروژه نیستند؛ زیرا مشمول 
ضرر قابل توجهی در ساخت مسکن مهر می شوند. بر این اساس دو مانع داشتیم 
که یکی تعیین تکلیف قرارداد پیمانکاران و دیگری بحث تامین اعتبار مورد نیاز 

بود تا بتوانیم صورت وضعیت پیمانکاران را انجام  دهیم.
وی تاکید کرد: با توجه به دستور رییس جمهور درخصوص الزام دولت در تامین 
منابع مسکن مهر، جلساتی در این زمینه با معاونت اجرایی رییس جمهور برگزار 
کردیم که مدیریت منابع را داشته باشیم. در این مسیر سه راهکار پیش بینی 
شد. یکی بحث حمایت نقدی برای تکمیل پروژه ها بود که یک نقدینگی اولیه 
در اجرای پروژه ها ایجاد شود. دوم مولدســازی است که ظرفیت بودجه های 

مورد نیاز در اراضی داخل محیط های شــهری یا الحاقات را بتوانیم استفاده 
کنیم. معاون وزیر راه و شهرسازی، ســومین راهکار را تامین منابع از طریق 
تهاتر دانســت و گفت: از محل زمین یا پروژه های مشارکتی ارزش افزوده ای 
در شهرهای جدید ایجاد شــده که این منابع می تواند پشتوانه بحث تکمیل 
مسکن مهر باشد. از این منابع تهاتر به پیمانکاران اختصاص می دهیم. جعفری 
در جلسه ای با پیمانکاران پروژه های مسکونی شهر جدید پردیس به بررسی 
مشــکالت و موانع موجود پرداخت و تأکید کرد: شــرکت عمران با توجه به 
تعهدی که به متقاضیان مسکن در این شــهر جدید داده است باید تا یک ماه 
آینده برنامه زمانبندی و اجرایی مشخصی در پیشــبرد و تحویل پروژه های 

مسکن مهر به آنها ارائه دهد.
وی با بیان ینکه به هیچ وجه نباید اجازه دهیم امید مردم به ناامیدی تبدیل شود 
گفت: شرکت عمران بدون شک هرگونه همکاری الزم در تأمین مالی پروژه 

های مسکن مهر نیمه کاره به ویژه در حوزه تهاتر را داشته و آمادگی الزم برای 
دریافت درخواست پیمانکاران در این بخش را دارد. مدیرعامل شرکت عمران 
شهرهای جدید برنامه هایی را برای تعیین تکلیف این طرحها، حل مشکالت 
زیربنایی، رسیدگی به وضعیت قرارداد پیمانکاران و استفاده از منابع شرکت 

عمران برای تکمیل ابنیه در دستور کار قرار داده است.
جعفری همچنین درخصوص وضعیت پروژه های اقدام ملی مسکن گفت:  از 
آنجا که در اواخر دولت قبل تعدادی قرارداد تحت عنوان پروژه های اقدام ملی 
مسکن منعقد شــد که برخی از آنها با پیشرفت فیزیکی کمتر از ۱۰ درصد به 
دلیل برخی مشکالت متوقف شدند، در این دوره تصمیم برآن شد به منظور 
ساماندهی متقاضیان، پیمانکاران و تعیین تکلیف هرچه سریع تر این واحدها، 
طی فرآیندی بر اساس شرایط طرح نهضت ملی مسکن تغییر و قرارداد جدید 

برای آن ها تنظیم گردیده تا مشمول تسهیالت این طرح نیز شوند.

طبق اعــالم ســازمان حمایت مصــرف کنندگان و 
تولیدکنندگان، در اردیبهشت امسال بیش  از ۱۳ هزار و 
۵۰۴ میلیارد تومان کاال شامل کاالهای اساسی از جمله 
برنج، چای، روغن نباتی، شکر و تخم مرغ، انواع شوینده، 
لوازم خانگی و کاغذ کشف شده است. اطالعات منتشر 
شده از سوی سازمان حمایت حاکی از آن است که در 
اردیبهشت امســال بیش از ۳۴ هزار بازرسی از انبار و 
مرکز نگهداری کاال در سطح کشور برای مقابله با احتکار 

انجام شده است.
بر این اســاس در این بــازه زمانی، ۳۴ هــزار و ۲۴۶ 

مورد بازرســی از واحدهای انبار و مراکــز نگهداری 
کاالها توسط بازرسان ســازمان های صنعت، معدن 
و تجارت سراســر کشــور صورت گرفته که منجر به 
 تشــکیل ۴۴۹۱ فقره پرونده برای واحدهای متخلف 

شده است.
کاالهای مکشوفه شامل کاالهای اساسی از جمله برنج، 
چای، روغن نباتی، شــکر و تخم مرغ، انواع شوینده، 
لوازم خانگی، کاغذ و نظایر آن بــه ارزش بیش از ۱۳ 
هزار و ۵۰۴ میلیارد تومان بوده اســت. به طور کلی از 
ابتدای سال جاری تاکنون، در مجموع بالغ بر ۶۶ هزار 

و ۴۶۷ مورد بازرســی از انبارها و مراکز نگهداری کاال 
صورت گرفته که منجر به تشکیل ۹۰۸۹ فقره پرونده 
 تخلف به ارزش بیش از ۱۳ هزارو ۷۴۶ میلیارد تومان 

شده است. 
مردم می توانند با مراجعه به ستاد خبری سازمان های 
صنعت، معدن و تجارت اســتان ها و شهرستان های 
تابع، شــکایت خود را تنظیم کنند یــا از طریق تلفن 
 )۱۲۴(، پورتال سازمان حمایت به نشانی الکترونیکی 
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شکایت خود را مطرح کنند. 

مدیــر کل بازرســی خدمــات ســازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: طبق آمار 
ارائه شده در اردیبهشت ماه ســال ۱۴۰۱، توسط 
بازرسان ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان ها 
بیش از چهارهزار ناوگان حمل ونقل درون و برون 
شهری مورد بازرســی قرار گرفته است. به گزارش 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، 
»پرویز فرجــی« تصریح کرد: طــی همین مدت، 
تعداد ۲۲۰ فقره پرونده در این دو بخش تشــکیل 
و همچنین ارزش تخلفات کشــف شده یک هزار 

میلیارد و ۵۴۵ میلیون ریال است. 

وی به آمار بازرســی های انجام شده در این بخش 
اشــاره کرد و اظهار داشــت: در مــدت زمان ذکر 
شده در بخش برون شهری یک هزار و ۹۱۰ مورد 
بازرسی که منجر به ۶۳ فقره پرونده به ارزش ۲۸۹ 
هزار میلیون ریال و در بخش درون شهری دو هزار 
و ۹۳۳ مورد بازرسی که منجر به ۱۵۷ فقره پرونده 
تخلف به ارزش یک هزار میلیــارد و ۲۵۶ میلیون 
ریال تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی 

استان ها ارسال شده است. 
فرجی خاطرنشــان کرد:  این در حالی است که بر 
اساس آمار ارســالی از فعالیت بازرسان استان های 

سراسر کشور، از ابتدای سال جاری تاکنون جمعاً 
بالغ بر ۱۲ هزار و ۶۰ مورد بازرســی در حمل ونقل 
برون و درون شــهری صورت گرفته کــه منتج به 
تشکیل ۵۳۱ فقره پرونده تخلف به ارزش بالغ بر ۶ 

هزار میلیون ریال شده است. 
مدیرکل بازرسی خدمات ســازمان حمایت تاکید 
کرد: این ســازمان به طور دقیق و جدی با هرگونه 
قصور در امر حمل ونقل عمومی درون و برون شهری 
مســافر و بار نظارت دائمی دارد و در صورت اثبات 
تخلف از ســوی شــرکت های مذکور با آنان طبق 

موازین قانونی برخورد خواهد کرد. 

شــرکت ملی گاز ایران بر اســاس الیحه بودجه 
امسال، برای اصالح الگوی مصرف، موظف است 
در راســتای هوشمندســازی توزیع گاز و نصب 
کنتورهای هوشمند با اولویت مشترکان پرمصرف 
اقدام کند که اولین رویداد توسعه همکاری های 
دانش بنیان در اســتقرار هوشمندســازی نظام 
توزیــع گاز طبیعــی برگــزار می شــود. اولین 
رویداد توســعه همکاری هــای دانش بنیان در 
اســتقرار هوشمندســازی نظــام توزیــع گاز 
طبیعی، دوشــنبه ۶ تیر مــاه ۱۴۰۱ در تهران 
 صندوق نوآوری و شــکوفایی ریاست جمهوری 

برگزار می شود.
این رویداد در چهــار محور موضوعــی، کنتور 
هوشــمند، زیرســاخت های انتقــال داده، 
پلتفرم های تحلیــل داده و الزامــات و مقررات 
و تنظیم گری بــا حضور وزیر نفــت، معاون علم 
و فنــاوری رییــس جمهــوری، مدیرعامــل 
و معاونــان شــرکت ملــی گاز ایــران و برخی 
 نمایندگان کمیســیون انرژی مجلــس برگزار 

می شود. 
نخستین رویداد توسعه همکاری های دانش بنیان 

در استقرار هوشمندسازی نظام توزیع گاز طبیعی 
شامل دو بخش نمایشــگاهی و ارائه محور است، 
در بخــش نمایشــگاهی شــرکت های فعال در 
زنجیــره ارزش هوشمندســازی و اندازه گیری 
هوشــمند، توانمندی و محصوالت خــود را به 
نمایش می گذارنــد، بنابراین مهم ترین محصول 
در این بخش پلتفرم کنترل و مدیریت هوشمند 
کنتورهای گاز اســت کــه قرار اســت وارد فاز 
اجرایی بشــود. این محصول حاصــل همکاری 
گروه هــای مختلف اســت، از دانشــگاه خاتم، 
کنتورسازی اکباتان، ایرانســل تا شرکت فناپ 
زیرســاخت که پلتفرم هوشــمند این پروژه را 
 مبتنی بر اینترنت اشــیا طراحی و پیاده ســازی 

کرده است.
در بخش ارائه محور این رویداد، افزون بر حضور 
مسئوالن ارشد شــرکت ملی گاز ایران، ارائه ها و 
پنل های تخصصی با موضوعات تشریح و بررسی 
ابعاد تقاضای شــرکت ملی گاز ایــران در زمینه 
اندازه  گیری هوشــمند، الزامات، تنظیم¬ گری 
و زیرساخت ها و... انجام می شــود. هدف از این 
ارائه ها و پنل ها آشــنایی هرچه بیشتر مخاطبان 

و شــرکت ها با نیازهای واقعی شــرکت ملی گاز 
ایران در زمینه اندازه گیری هوشــمند است. در 
بخش پایانی هم شرکت های دانش بنیان حوزه 
اندازه گیری هوشــمند، توانمندی خــود را ارائه 

می کنند.
گفتنی اســت شــرکت ملی گاز ایران بر اساس 
الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱، برای اصالح الگوی 
مصرف، موظف است در راستای هوشمندسازی 
توزیع گاز و نصب کنتورهای هوشمند با اولویت 
مشترکان پرمصرف اقدام کند. این شرکت قصد 
دارد در انجام این پروژه بزرگ و مهم از توانمندی 
شــرکت های دانش بنیان و فناور استفاده کند و 
اولین رویداد توسعه همکاری های دانش بنیان در 
استقرار هوشمندسازی نظام توزیع گاز طبیعی، 
بســتری برای ارائه توانمندی های شرکت های 
دانش بنیان در حــوزه هوشمندســازی انرژی، 
شناسایی و تعامل مســتقیم و بی واسطه آنها با 
شرکت ملی گاز ایران است که با همکاری صندوق 
نوآوری و شــکوفایی و معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری در محل صنــدوق نوآوری و 

شکوفایی برگزار می شود.

معاون امور برنامه ریــزی و اقتصادی وزارت جهاد 
کشاورزی گفت: پیش بینی می شود میزان خرید 

تضمینی گندم امسال به ۶ میلیون تن برسد.
محمــد قربانی اظهار داشــت: علت این مســئله 
اجرای سیاســتی بود که بر اساس آن کشاورزان از 
کودهای فسفاته و پتاســه استفاده کردند که روی 
عملکرد محصول تأثیر بسزایی داشت.قربانی افزود: 
گزارش های فائو نیز حاکی از افزایش تولید غالت 
در کشور است.وی همچنین با اشاره به کاهش ۴۵ 
درصدی قیمت کودهای فسفاته و پتاسه گفت: این 

امر تأثیر بســزایی در تولید محصوالت کشاورزی 
داشته است.

سرپرست مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی 
همچنین با بیان اینکه میزان خرید تضیمینی گندم 
از سه میلیون و ۴۰۰ تن عبور کرده است، افزود: این 
میزان نســبت به مدت مشابه پارســال ۳۰ درصد 

افزایش دارد.
سهراب ســهرابی گفت: ســال زراعی گذشته در 
همین تاریــخ دو میلیون و ۶۹۰ هــزار تن گندم 
مازاد بر مصرف کشــاورزان خرید تضمینی شــده 

بود. ســهرابی گفت: تاکنون بابت خرید تضمینی 
گندم، مبلغ ۲۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان معادل 
۷۵ درصد طلب کشــاورزان به حسابشــان واریز 
 شــده و مابقی پول آنان از طریق تامین نقدینگی 

پرداخت می شود.
وی افــزود: از زمان برداشــت تاکنون بیشــترین 
میزان خرید تضمینی گندم مربوط به استان های 
خوزستان با یک میلیون و ۳۵۴ هزار تن، گلستان 
۶۷۱ هزار تن، فارس ۳۴۱ هــزار تن و ایالم با ۱۶۷ 

هزار تن است.

پروژه اقدام ملی با پیشرفت ۱۰ درصد متوقف شده است

کدام کاالها بیشتر احتکار می شود؟

پرونده ۲۲۰ شرکت متخلف حمل ونقل کاال به تعزیرات ارسال شد نصب کنتورهای هوشمند گاز با اولویت مشترکان پرمصرف

میزان خرید تضمینی گندم به ۶ میلیون تن می رسد
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رئیس جمهوری:

وزیر اقتصاد: 

موسسات مالی ناسالم
 باید ساماندهی و تعیین 

تکلیف شود

تخصیص بنزین به 
اشخاص به جای خودرو، 

از اولویت خارج شد

یارانه ها مرتب 
واریز می شود

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

مسیر 
کنترل تورم

مهار تــورم مــی تواند در 
تقویت قــدرت خرید موثر 
باشــد. هــر ســال تأکید 
می کنیم که برای کمک به 
معیشت خانوارها باید تسهیالت مناسبی ارایه شود. 
از سه طریق می توان افزایش قدرت خرید را محقق 

کرد. راه اول این...

  حمید حاج اســماعیلی، 
کارشناس اقتصادی 
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دالر  در کانال
 ۲9 هزار تومان 

فقط ۲.۳ میلیون مالیات 
از خانه های خالی اخذ شد

تورم ماهانه خردادماه دو رقمی شد؛ خوراکی ها 81.۶ درصد گران شدند 

رکورد شکنی تورم  نقطه  به  نقطه
صفحه3

صفحه2

عرضه   قطره  چکانی   کاالها
 دالیل   گرانی   برخی  کاالها   در   بازار   چیست؟

به گفته رئیس کانون صرافان ایران،  دالر توافقی روز 
گذشته در کانال ۲۹ هزار تومان معامله شد. کامران 
سلطانی زاده در مورد وضعیت بازار متشکل ارزی در 
روز چهارشنبه اول تیرماه ۱۴۰۱ گفت: روز گذشته 
ارز مســافری به نرخ هر دالر ۲۷ هزار و ۶۰۰ تا ۲۷ 
هزار و ۷۰۰ تومان معامله شد. به گفته رئیس کانون 
صرافان ایران در بازار متشکل و رسمی ارز،  بر اساس 
توافق بین فروشــنده و خریدار هر دالر از ۲۹ هزار 
و ۳۰۰ تا ۳۰ هزار و ۱۰۰ تومان معامله می شــود. 
سلطانی زاده همچنین تاکید کرد: ارز در بازار متشکل 
ارزی و رســمی بدون هیچ ارزپاشی بانک مرکزی و 
فقط با نرخ توافقی بین صرافــان و صادر کنندگان 
خریداری و به نرخ توافقی به مشتریان عرضه می شود. 

وی با بیان اینکه تعداد...

در شرایطی که قانون مالیات  خانه های خالی پس 
از معطلی ها و اختالف های بسیار وارد فاز اجرا شد 
اما همچنان انتقاداتی به کندی روند شناسایی این 
واحدهای مسکونی و اخذ مالیات از آن ها پابرجاست 
که بررسی عملکرد درآمدی سازمان امور مالیاتی در 
دو ماهه سالجاری نیز نشان می دهد که در این مدت 
فقط ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان از خانه های خالی 
مالیات اخذ شده اســت. قانون مالیات بر خانه های 
خالی که انتقادات بسیاری بر اجرای آن مطرح بود، 
سرانجام در سال گذشته با فراز و نشیب های بسیار 
وارد فاز اجرایی شــد.در این زمینه، ســازمان امور 
مالیاتی از ارســال اطالعات ۵۶۸ هزار خانه خالی 
مربوط به ۹ ماهه سال گذشته برای اخذ مالیات خبر 

داد. این در حالی است که بر...



اقتصاد2
ایران

یارانههامرتبواریزمیشود
رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشور گفت: 
یارانه ها تا تعیین تکلیف کاالبرگ الکترونیکی 

اقالم اساسی مرتب واریز می شود.
میرکاظمی گفت: بــا توجه به افزایش قیمت 
نفت، میزان تولید و صــادرات االن وضعیت 
نسبت به قبل بســیار بهتر شده است. وزارت 
تعاون رفاه و کار اجتماعی در حال رسیدگی 
به معترضان در زمینه یارانه هاست و درصورت 
تکمیــل اطالعات، مابه التفــاوت یارانه ها به 
مشموالن پرداخت خواهد شد. وحیدی، وزیر 
کشور گفت: تا وقتی کاالبرگ ها آماده توزیع 
شوند واریز یارانه به شکل نقدی ادامه خواهد 

داشت.

قالیباف:
رویمنمیشودبگویممالیاتچند
صدهزارخانهتعیینتکلیفنشد

آقای قالیباف به وزارت راه و شهرســازی تذکر 
داد، چون این وزارتخانه نتوانسته سامانه امالک 
و اسکان را پس از یک سال تکمیل کند. رئیس 
مجلس در جریان بررسی کلیات طرح کنترل 
اجاره بهای امالک مســکونی گفت که تاکنون 
از چند صد خانه خالی بر اســاس خوداظهاری 
مالیات دریافت شده؛ او گفت که »رویم نمی شود 
بگویم از چند صد هزار خانه این تعداد تعیین 

تکلیف شده است.«
وزارت راه و شهرســازی از نیمه دی ماه ۹۹ با 
»اصالح بخشی از قانون مالیات های مستقیم« 
که به »قانون مالیات بر خانه های خالی« مشهور 
شده، مسئولیت ســامانه امالک و اسکان را بر 
عهده دارد. با این حــال نمایندگان مجلس در 
ماه های اخیر از ناقص ماندن این سامانه که به 
شناسایی امالک مسکونی خالی کمک می کند، 

انتقاد کرده اند.
مهدی طغیانــی عضو کمیســیون اقتصادی 
مجلس ۶ خرداد  ماه که وزارت راه و شهرسازی 
قانون مالیات بر خانه های خالی را معطل نگه 
داشته است. در حالیکه ۲۳ فروردین ماه وزیر 
راه و شهرســازی پس از نشست با کمیسیون 
عمــران مجلس اعــالم کرد ظــرف ۲ هفته 
کارگروهی به بررســی نواقص سامانه امالک و 
اســکان خواهد پرداخت، آقای طغیانی عضو 
کمیسیون اقتصادی ششم خرداد ماه گفت که 

»این کارگروه هنوز تشکیل نشده است.«
آمار ۲۳ فروردین ماه وزیر راه و شهرسازی نشان 
می دهد تنها برای ۵۴۰ هزار واحد مســکونی 
خالی شناسایی شده پیامک ارسال شده، اما از 
تعداد کمی مالیات دریافت شده است.رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس همان روز گفت 
که »کمتــر از یک درصد مشــموالن مالیات 
بر خانه های خالــی، این مالیــات را پرداخت 
کرده اند.«دیوان محاسبات در گزارشی از اجرای 
قانون مالیات بر خانه های خالی در ۱۰ ماهه اول 
پارسال، اعالم کرد مالیات بر واحد های مسکونی 
خالی از سکنه به علت تصویب نشدن آیین نامه 
اجرایی آن، تحقق نیافته اســت.به گفته وزیر 
راه و شهرسازی »تعداد خانه های خالی دقیقاً 
مشخص نیست و میان ۲ تا ۲.۵ میلیون اعالم 

می شود.« 

وزارت کار:
حقوقبازنشستگاندرسهدسته

جداگانهافزایشمییابد
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد چگونگی 
افزایش حقوق بازنشستگان توضیحاتی ارائه دارد. 
وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی در اطالعیه 
ای اعــالم کرد مصوبــه هیات وزیــران در مورد 
افزایش مستمری بازنشستگان و سایر گروه های 
مستمری بگیر از سازمان تأمین اجتماعی، افزایش 
سال جاری مستمری این گروه از بازنشستگان را 
در سه دسته جداگانه در نظر گرفته و به سازمان 

تأمین اجتماعی ابالغ کرده است.
در دسته اول، مستمری بازنشستگان حداقل بگیر، 
از افزایش ۵۷.۴ درصدی متأثر خواهد شــد و تا 
رقم حداقل پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان ترمیم 
خواهد شد. در دسته دوم، مستمری بگیرانی که 
مستمری ماهانه آنان بیش از حداقل دستمزد است 
و پس از اعمال افزایش ده درصدی ســال جاری، 
مســتمری آنان کمتر از رقــم ده میلیون تومان 
خواهد بود، مبلغ ثابت ۶۵۰ هزار تومان به عنوان 
کمک معیشتی، به مستمری آنان )تا سقف مجموع 
مســتمری ۱۰ میلیون تومان( افزوده می شود. 
مستمری دسته ســوم نیز که افرادی هستند که 
مبلغ مســتمری ماهانه آنان بیش از ده میلیون 

تومان است، ده درصد افزایش خواهد یافت.

خبر

رئیس اتــاق اصناف تهران 
گفت: بعضی از کارخانجات، 
کاالها را بدون فاکتور رسمی 
و به صورت قطره چکانی به 
واحدهای صنفــی تحویل 
می دهند. قاسم نوده فراهانی در نشست دهه تولید و 
تجارت که در وزارت صمت برگزار شد، در مورد گرانی 
و گرانفروشــی، اظهار کرد: نگفتم ما گرانی نداریم، 
گرانی کاال در حوزه اصناف رخ نمی دهد کاال در جای 
دیگر گران می شــود و بعد اصناف عرضه می کنند. 
گرانفروشی وجود دارد و قابل انکار نیست اما واحدهای 
صنفی موظفند کاال را با فاکتور رسمی بخرند در این 
صورت است که اگر از سود متعارف، پول اضافه تری 
بگیرند برخورد می شــود. رئیس اتاق اصناف تهران 
افزود: ۲۸۰ هزار واحد صنفــی در تهران داریم و فرد 
متخلف هم در بین آنها وجود دارد که البته برخی از 
آنها گرفتار قانون شدند. کارخانجاتی که می گویند 
قیمت در کف بازار تغییر می کند ابتد ا باید پاســخ 
دهند که چرا کاال را بــه صورت قطره چکانی و بدون 
فاکتور رسمی به واحد صنفی تحویل می دهند؟ وقتی 
کاال بدون فاکتور و گران بــه واحد صنفی می دهند 
واحد صنفی چه کار کند؟ امــا از مردم می خواهم از 
طریق ســامانه ۱۲۴ تخلفات را حتماً گزارش دهند.

قیمت نان، گفت: قیمت نان بایــد تغییر کند که در 
 حوزه ما نیست و باید وزارت جهاد کشاورزی در این 

خصوص کار کند.

با درج قیمت روی کاال، گرانفروشی کاهش 
یافت

همچنین محمدباقر مجتبایی دبیرکل اتاق اصناف 
ایران نیز در این نشست گفت: در دو ماه امسال ۵۵۸ 
هزار فقره بازرسی و ۳۲ هزار مورد تخلف )۵.۲ درصد( 
از قانون شناسایی شــد.وی در مورد فروش اجباری 
کاال کنار نان به مردم، اظهار کرد: صنوف اجازه فروش 
اجباری کاال ندارند و ما قطعاً بــا این موارد برخورد 
می کنیم. مجتبایی در مورد گرانفروشی ماکارونی، 
گفت: در آن زمان که ارز ۴۲۰۰ حذف شد، مردم برای 
خرید روغن و ماکارونی هجوم بردند و وزارت صمت 
ابالغیــه داد که کاالها را با قیمت جدید بفروشــند 
تا ازدحام شــکل نگیرد. به غیر از همان چند روز در 
بقیه موارد این مشکل را نداریم و با اجرای طرح درج 
قیمت مصرف کننده تقریباً گرانفروشی در اصناف 

نمی بینید.

صاحبان پول و قــدرت می خواهند اتاق 
تسلیم خواسته های آنها باشد

حسین ســالح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران 
نیز در این نشســت اظهار کرد: اتاق بازرگانی قدیمی 
ترین نهاد مدنی بخش خصوصــی ایران و خاورمیانه 
اســت و قطعاً ایراداتی دارد. منتهی بعد از ابالغ اصل 
۴۴ قانون اساســی، اتاق از دو مسیر مورد هجمه قرار 
می گیرد؛ بخش هایی که صاحب پول و قدرت هستند 
و می خواهند اتاق تسلیم خواسته های آنان باشد که 
وقتی این خواسته ها اجرا نمی شود مورد هجمه قرار 
می گیریم. بخش دیگر نیز حوزه های سیاسی است که 
در زمان انتخابات اتاق می خواهند در انتخابات اخاللی 

به وجود آورند.
وی افزود: هفته گذشــته هیأت رئیسه اتاق بازرگانی 
با رئیس جمهوری جلسه داشــت که وی میانداری 
بخش خصوصی را مورد تاکید قرارداد.ســالح ورزی 
تصریح کرد: برای امسال حضور جدی تری برای توسعه 
تجارت خارجی و صادرات، حضور بخش خصوصی در 
کشورهای دیگر، تولید دانش بنیان و توسعه منطقه ای با 

همکاری استان ها را در دستور کار قرار داده ایم.
رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
نیز از کاهش ۱۵ درصدی واحدهای راکد در کشــور 
خبر داد و جزئیات قطعی برق در شهرک های صنعتی 

را تشریح کرد.
علی رســولیان در مراسم گرامیداشــت دهه تولید و 
تجارت، از  بهره برداری از ۱۸۴ پروژه زیرســاختی در 
داخل شــهرک ها و نواحی صنعتی با سرمایه گذاری 
۹۰۰ میلیارد تومان خبر داد. به گفته این مقام مسئول 
بزرگترین شهرک صنفی آماده بهره برداری است. در 
مورد واحدهای راکد صنعتی نیز ســال گذشته آمار 

آن ها احصا شــد. بیش از ۱۲ هزار واحد صنعتی راکد 
داخل و بیرون شهرک ها شناسایی شد که ۶۲ درصد 
قابلیت احصا دارند و ۵۷ درصد برای احیا اعالم آمادگی 
کردند. سال گذشته تعداد واحدهای راکد کشور کاهش 
و حدود ۲۰۰۰ واحد احیا شد. امسال دو برنامه شامل 
افزایش ظرفیت واحدهایی که با ظرفیت زیر ۵۰ درصد 
فعال هستند و دوم احیای واحدهای راکد در دستور 

کار است.
وی افزود: بخش عمده منابع مالی برنامه اول از منابع 
داخلی سازمان، تبصره ۱۸، رونق تولید و غیره تامین 
می شود. امسال تاکنون ۱۳۴ افزایش ظرفیت داشته و 
۱۸۶ واحد راکد احیا شده است. وی با اشاره به احیای 
حدود ۲۰۰۰ واحد صنعتی راکد در ســال گذشته از 
کاهش ۱۵ درصدی تعــداد واحدهای غیرفعال خبر 
داد و گفت: امســال احیاء ۲۰۰۰ واحد راکد دیگر در 
دستور کار است، از ابتدای امسال تاکنون ۱۸۶ واحد 
راکد احیا شده و افزایش ظرفیت ۱۳۴ واحد در دستور 
کار قرار گرفت. البته ۶۲ درصد واحدهای راکد قابلیت 
احیا دارند و ۵۷ درصد ایــن واحدها برای احیاء اعالم 

آمادگی کرده اند.
همچنین به گفته این مقام مسئول برای سال جاری 
افزایش ظرفیت ۳۳۰۰ واحد راکد کمتر از ۵۰ درصد 
ظرفیت آغاز شده که بخش کوچکی از منابع مالی آن 
از محل بودجه  داخلی این سازمان و بقیه از اعتبارات 
بانکی مربوط به تســهیالت تبصره ۱۸ و رونق تولید، 

طرح تام و غیره خواهد بود.

مشوق هایی برای تولید برق
رسولیان در پاسخ به سوال ایسنا درباره جزئیات کمبود 
برق نیز گفت: کشور در یک مصرف با کمبود برق مواجه 

است، اما اصرار ما این است که کمبود برق تولید را تحت 
تاثیر قرار ندهد. امسال عمده قطعی برق بخصوص در 
شهرک ها با برنامه انجام می شود. بر این اساس به این 
نتیجه رسیدیم که اگر قطعی یک روز باشد برای واحدها 
بهتر است و در نهایت مقرر شد در صورت کمبود برق 
یک روز از ۱۱ صبح تا ۱۱ شــب برق شهرک ها قطع 
شود. البته یک روز برای همه همه جا نیست و ممکن 
است برخی نقاط کمتر باشد. قطعی برق بدون برنامه 
هم به شدت کاهش داشته و به طور کلی وضعیت بهتر 

از پارسال است.
وی با بیان اینکه مســئولیت تامین برق با وزارت نیرو 
اســت، اظهار کرد: اما ما تالش کردیم خود واحدها با 
مولد تولید خود تامین )DG( و مولدهای تولید پراکنده 
)CHP( برق تولید کنند. همچنین واحدها می توانند 
مازاد این برق را نیز ترانزیت کنند و بفروشــند و الزم 
نیست هزینه هایی هم به دولت بدهند. همچنین مجوز 
واردات مولد تولید خود تامین )DG( و مولدهای تولید 
پراکنده )CHP( دست دوم صادر شده است. از طرف 
دیگر در شهرک ها به ازای تولید هر مگاوات برق، ۱۰۰ 
متر زمین رایگان به واحدها اختصاص داده می شود. به 
گفته این مقام مسئول تاکنون افزایش ظرفیت برق در 
حوزه CHPها ۵۰۰ مــگاوات بوده و ۴۰۰ مگاوات نیز 
توسط DG های خود تامین از سوی واحدهای صنعتی 
اضافه شده است. وی همچنین از دریافت مصوبه ایجاد 
شهرک انرژی خورشیدی خبر داد و گفت:  این شهرک 
پس از ایجاد، به بخش خصوصی واگذار خواهد شــد. 
تفاهم نامه ای هم با وزارت نیرو برای خرید تضمینی 
برق و کاهش بروکراسی در این زمینه امضا و این مجوز 
از سوی وزارت نیرو صادر شده که تا میزان ۲۰۰ کیلو 

وات برق تولیدی به صورت تضمینی خریداری شود.

ساماندهی لکه های صنعتی
رسولیان در ادامه از ایجاد ستاد سرمایه گذاری ویژه بر 
اساس آمایش سرزمینی خبر داد که مناطق مختلف، 
ظرفیت هــای آن مناطــق، همچنین نــوع کاالها و 
محصوالتی که باید تولید شود مورد مطالعه قرار گرفته 
و مشوق هایی نیز در نظر گرفته خواهد شد. همچنین 
به گفته وی هیات وزیراناخیرا ســاماندهی واحدهای 
صنعتی و معدنی اطــراف تهران را بر اســاس اصول 
زیســت محیطی تصویب کرده و در پی آن واحدهای 
صنعتی و معدنی ۳۸ لکه صنعتی اطــراف تهران بر 
اساس اصول زیست محیطی ساماندهی خواهند شد. 
بزرگ ترین شهرک صنفی - تولیدی نیز با اخذ مصوبه 
دولت آماده بهره برداری است که به صورت مشارکتی با 

اصناف آماده شده است.

جزئیاتقطعیبرقشهرکهاتشریحشد

فروش قطره چکانی کاال از سوی کارخانجات

وزیر اقتصاد: 
تخصیصبنزینبهاشخاصبهجای

خودرو،ازاولویتخارجشد
سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی 
اعالم کرد: طرح »واریز یارانه بنزین به حساب هر 
ایرانی« از اولویت خارج شــده اســت. او گفت: به 
جهت اینکه در دولت چند موضوِع تصمیم گیری 
اقتصادی دیگر مدنظر بود این طرح فعاًل از اولویت 
خارج شده اســت تا دولت در مورد سیاست های 
اولویت دار تصمیم گیری کند و بعد پرونده جدید باز 
شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی اعالم کرد: طرح 
»واریز یارانه بنزین به حساب هر ایرانی« از اولویت 
خارج شده است. سید احسان خاندوزی وزیر امور 
اقتصادی و دارایی در رابطه با آخرین وضعیت اجرای 
طرح واریز یارانه بنزین به حساب هر ایرانی، گفت: 
به جهت اینکه در دولت چند موضوِع تصمیم گیری 
اقتصادی دیگر مدنظر بود این طرح فعاًل از اولویت 
خارج شده اســت تا دولت در مورد سیاست های 
اولویت دار تصمیم گیری کند و بعد پرونده جدید باز 
شود؛ بنابراین فعالً اولویت تصمیم گیری و سیاست 
گذاری برای این طرح وجود ندارد. وی با اشاره به 
اجرای طرح یارانه بنزین به صورت پایلوت در کیش 
و قشم، به مهر گفت: طرح پرداخت یارانه بنزین به 
صورت پایلوت در کیش و قشم انجام شده و اجرای 
این طرح در آن مناطق متوقف نمی شود. وزیر امور 
اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اجرای پایلوت طرح 
یارانه بنزین در کیش و قشــم از آن جهت بود که 
مشکالت فنی این طرح احصاء شوند، گفت: در حال 
حاضر مشکالت فنی این طرح کاماًل شناسایی و 
مرتفع شدند. خاندوزی در پایان گفت: باز پرداخت 
یارانه بنزین به بخش هــای فاقد خودرو در جزیره 
کیش هم انجام شده اســت اما به دلیل اینکه این 
طرح فعاًل در دستور کار توسعه نیست اجازه دهید 
هر زمانی که در مورد این موضوع تصمیم گیری شد 

جزئیات آن مطرح شود.

مدیریت بازار ارز  بدون استفاده از یک دالر 
ذخایر بانک مرکزی

دالردرکانال29هزارتومان
به گفته رئیس کانون صرافان ایران،  دالر توافقی روز 
گذشته در کانال ۲۹ هزار تومان معامله شد. کامران 
سلطانی زاده در مورد وضعیت بازار متشکل ارزی در 
روز چهارشنبه اول تیرماه ۱۴۰۱ گفت: روز گذشته ارز 
مسافری به نرخ هر دالر ۲۷ هزار و ۶۰۰ تا ۲۷ هزار و 
۷۰۰ تومان معامله شد. به گفته رئیس کانون صرافان 
ایران در بازار متشکل و رسمی ارز،  بر اساس توافق بین 
فروشنده و خریدار هر دالر از ۲۹ هزار و ۳۰۰ تا ۳۰ هزار 
و ۱۰۰ تومان معامله می شود. سلطانی زاده همچنین 
تاکید کرد: ارز در بازار متشــکل ارزی و رسمی بدون 
هیچ ارزپاشی بانک مرکزی و فقط با نرخ توافقی بین 
صرافان و صادر کنندگان خریداری و به نرخ توافقی 
به مشتریان عرضه می شــود. وی با بیان اینکه تعداد 
صرافی ها خرید توافقی در حال اضافه شدن هستند، 
تأکید کرد: این مدیریت بازار ارز  بدون استفاده از یک 

دالر ذخایر بانک مرکزی در حال انجام است.

در دو ماهه امسال محقق شد
درآمد۵۰۰۰میلیاردیسازمان

مالیاتیازحقوقها
بررسی عملکرد درآمدی سازمان امور مالیاتی نشان 
می دهد که این سازمان معادل ۵۱۴۲ میلیارد و 
۲۰۰ میلیون تومان مالیات از محل حقوق کارکنان 

بخش خصوصی و عمومی دریافت کرده است.
مالیات درآمد یکی از منابع درآمدی برای سازمان امور 
مالیاتی اســت که حقوق کارکنان بخش خصوصی و 
عمومی مشــمول این مالیات می شود. در این زمینه، 
دولت هر ساله در بودجه میزان سقف مالیاتی حقوق 
را اعالم می کند که براساس قانون بودجه سال جاری، 
سقف معافیت های مالیاتی حقوق و  دستمزد معادل 
۶۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعالم شــد.  به عبارت 
دیگر، درآمد یکساله حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی 
مندرج در احکام کارگزینی شامل حقوق و مزایا و انواع 
پرداختی ها و کارانه ها به استثنای عیدی )پاداش پایان 
سال( تا سقف ۶۷ میلیون و ۲۰۰هزار تومان معاف از 
مالیات است.  در صورت محاســبه مالیات در حقوق 
به صورت ماهانه، درآمــد از محل حقوق تا ۵ میلیون 
و ۶۰۰ هزار تومان معاف از مالیات است.  در این راستا، 
بررسی عملکرد درآمدی سازمان امور مالیاتی تا پایان 
اردیبهشت ماه سالجاری حاکی از آن است که از محل 
حقوق کارکنان بخش عمومی معادل ۱۹۶۸ میلیارد و 
۵۳۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان مالیات اخذ شده است. 
همچنین، از محل حقوق کارکنان بخش خصوصی 
معادل ۳۱۷۳ میلیارد و ۷۳۴ میلیون و ۷۰۰ هزار 
تومان مالیات دریافت شده است. بنابراین، سازمان 
امور مالیاتی در دو ماهه ابتدایی سالجاری از مالیات 
حقوق معادل ۵۱۴۲ میلیارد و ۲۷۰ میلیون و ۹۰۰ 

هزار تومان درآمد داشته است.

اخبار
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حجت االسالم رئیسی گفت: هر چه سریع تر آن 
دسته از موسسات اعتباری که با عملکرد ناسالم 
باعث رشد نقدینگی و تورم در کشور می شوند، 

ساماندهی وتعیین تکلیف شوند. 
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی که به ریاست 
رئیس جمهور برگزار شــد، در ادامــه پیگیری 
مطالبه رهبــر انقالب در خصوص ســاماندهی 
بانک ها و موسســات اعتبــاری، بانک مرکزی 
گزارشی از سیاست ها و برنامه های پیشنهادی 
برای ســاماندهی نظــام بانکی و ســاماندهی 
موسسات اعتباری با عملکرد ناسالم و غیرسازنده 

ارائه کرد.
رئیس جمهــور در این زمینه تاکیــد کرد که با 
اتکا به مصوبــات قانونی، هر چه ســریع تر  آن 
دســته از موسســات اعتباری که بــا عملکرد 
ناســالم باعث رشــد نقدینگی و تورم در کشور 
مــی شــوند، ســاماندهی و تعییــن تکلیف 
شــوند. پیش تر آیــت اهلل خامنــه ای در یکی 
از دیدارهای خــود با  مــردم قم، با اشــاره به 
مشــکالت برخی ســپرده گذاران در موسسات 
مالــی و اعتراض های آنها در ماه هــای اخیر، بر 

 ضرورت حل مشــکالت این اقشار جامعه تاکید 
کردند.

بنا به گفته رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه 
در یــک فقــره در ســال ۹۸، »موسســه های 
مالی غیــر مجاز ۳۶ هــزار میلیــارد تومان به 
دولت خســارت زدند و دولت ناچار شــد برای 
جبران تعهدات و خســاراتی کــه وارد کردند 
این مبالغ را پرداخت کند.« اما در این جلســه 
بانک مرکــزی همچنین گزارشــی از اقدامات 
تاثیرگذار در مدیریت بازار ارز را که در روزهای 
 اخیر منجر آغاز روند کاهشــی نرخ آن شــده، 

ارائه کرد.
این اقدامات با اختیارات مصوب شــورای عالی 
هماهنگی اقتصادی ســران ســه قوه به بانک 
مرکزی، بــه منظــور کنتــرل و مدیریت نرخ 
ارز انجام شــده است. در این جلســه مقرر شد 
بانک مرکزی بــا همکاری قوه قضائیه و ســایر 
نهادهــای ذیربط بــه تالش های خــود برای 
مدیریت بازار ادامه دهد تــا افزیش غیر واقعی 
 نرخ ارز در بــازار غیر رســمی کاهــش یابد و 

منطقی تر شود.

علی بهادری سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی 
درباره احتمال تغییر قیمت بنزین و نان با بیان اینکه 
هیچگونه تغییر قیمت نان و بنزین در دستور کار 
دولت نیســت و هیچ طرحی در این زمینه وجود 
ندارد، گفت: زیرساخت هایی در حوزه نان درحال 
توزیع اســت که به تدریج پیش می رود تا در تمام 
کشور فراهم شود و پس از فراهم شدن زیرساخت ها 
نیز هیچگونه تغییری در قیمت نان که از جیب مردم 

پرداخت شود اتفاق نخواهد افتاد.
سخنگوی دولت در حیاط دولت امروز درباره نحوه 
پرداخت یارانه ها تا فراهم شدن زیر ساخت کاالبرگ 
الکترونیکی گفت: قانونگذار روش کاالبرگ را پیش 
بینی کرده است و دولت تالش می کند تا زیر ساخت 
آن را فراهم شــود و تا زمانی که زیر ساخت فراهم 
نشود، پرداخت یارانه نقدی تداوم خواهد داشت. 
بهادری جهرمی درباره معرفی وزیر پیشــنهادی 

جدید تعاون گفت: اطالع ندارم.
سخنگوی دولت با اشاره به مصوبات امروز هیئت 
وزیــران همچنین گفت که دو الیحــه مربوط به 
موضوع قیر و یک الیحه مربوط به کاهش ورودی از 
چهار درصد به یک درصد در هیئت دولت به تصویب 

رسید. به گفته بهادری جهرمی، مطابق گزارش وزیر 
جهاد درباره میزان خرید گندم از کشاورزان تاکنون 
بیش از سه و نیم میلیون تن گندم خریدار شده و در 
راستای حادثه تلخ کشته شدن جوجه های یک روز 
۶ و نیم میلیون تن جوجه یک روزه میان روستاییان 
عزیز به رایگان توزیع شــده و وزارت جهاد دنبال 

واکسیناسیون این جوجه ها است.
سخنگوی دولت همچنین اعالم کرد که در مورد 
تهاتر شرکت های خصوصی و شرکت های دولتی 
اصالحی صورت گرفت تا امکان تهاتر در مالیات ها 
و تسویه بدهی های شــرکت های دولت به بخش 
خصوصی وجود داشته باشد. بهادری جهرمی در 
رابطه با اینکه برنامــه دولت برای بهبود عملکرد و 
تقویت تیم فوتبال چیست؟ گفت: دولت با توجه 
به اولویتی که مردم برای تیم فوتبال قائل هستند از 
هیچ کمکی برای تقویت تیم فوتبال دریغ نمی کنند 
و رییس جمهور هم تاکید داشتند هر اقدام الزمی 
برای پیروزی و موفقیت تیم ملی نیاز هست انجام 
دهند و تاکید داشتند بازیکنان تیم ملی نباید هیچ 
دغدغه ای داشته باشند و تنها دغدغه آن ها پیروزی 

و موفقیت در مسابقات باشد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: ســتاد حل مشکالت مسکن و ساماندهی بازار 
اجاره به شکل مشترک بین وزارت راه و شهرداری تهران تشکیل شده است 
که وظیفه این ستاد اجرایی کردن مصوبات سران سه قوه برای ساماندهی 

بازار مسکن است.
به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرسازی، »رستم قاسمی« در حاشیه جلسه 
با شهردار تهران که در ساختمان دادمان برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به 
شرایطی که امروز در حوزه اجاره مسکن در کشور وجود دارد مصوباتی در 
خصوص کنترل اجاره بها توسط ســران قوا به تصویب رسیده است که بر 
اساس آن اجاره  واحدهای مســکونی در صورت داشتن شرایطی، به شکل 
خودکار تمدید می شود. وی افزود: شرایط خاصی نیز وجود دارد که چنانچه 
مستاجران رعایت نکنند قرارداد تمدید نخواهد شد. وزیر راه و شهرسازی 
ادامه داد: ستاد حل مشــکالت مسکن و ســاماندهی بازار اجاره به شکل 
مشترک بین وزارت راه و شهرداری تهران تشکیل شده است که وظیفه این 
ستاد اجرایی کردن مصوبات سران سه قوه برای ساماندهی بازار مسکن است. 
قاسمی گفت: در این ستاد همچنین افرادی که بخواهند اجاره های جدیدی 

داشته باشند نیز ساماندهی انجام می شود.

عضو کابینه دولت ســیزدهم با یادآوری اینکه روز ۳۰ خردادماه در وزارت 
را و شهرسازی نشستی با اصناف حوزه مسکن تشکیل شد، گفت: امروز با 
نماینده دادستان و تعزیرات و شهرداری تهران جلساتی برگزار شد. هم اکنون 
شهرداری تهران تمامی امکانات و ظرفیت های خود را در شهرداری بسیج 

کرده تا شرایط زندگی مردم در حوزه مسکن متعادل شود.
قاسمی ادامه داد: در جلسه هیات دولت پیشنهادات وزارت راه و شهرسازی 
درخصوص ساماندهی بازار مسکن ارایه می شــود که امیدوار هستیم آن 
پیشنهادات در هیات دولت به تصویب برسد و بتوانیم با اجرای آن مصوبات 
و اجرای مصوبه سران قوا با سازوکاری که ایجاد می شود، کنترل بازار مسکن 

را داشته باشیم.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: از این پس تمامی معامالت مسکن باید 
در سامانه امالک و اسکان ثبت شــود و واجد کد رهگیری شود. وی ادامه 
داد: تکمیل اطالعات در سامانه امالک و اســکان این امکان را به وزارت راه 
و شهرسازی می دهد که امالک مســکونی متعلق به چه کسی است و چه 
شرایطی دارد و با چه قیمتی می تواند اجاره و یا خرید و فروش شود. در عین 
حال ثبت نشدن اطالعات خرید و فروش و اجاره در سامانه امالک و اسکان 

مشکالتی را نیز برای صاحبخانه ها ایجاد خواهد کرد که امیدواریم دراین 
خصوص مردم نهایت همکاری را با وزارت راه و شهرسازی داشته باشند.

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که تکلیف سازندگان طرح نهضت 
ملی مسکن برای اجرای معماری ایرانی-اسالمی چیست؟ گفت: در نهضت 
ملی مسکن تجربیات مسکن مهر مورد توجه قرار گرفته است. هنوز ۲۰۰ 
هزار واحد از واحدهای مسکونی مهر باقیمانده است که سازمانی ایجاد کردیم 

که بتوانیم بخش عمده ای از واحدهای باقیمانده را تکمیل و تحویل بدهیم.
قاسمی بیان کرد: بخشی از واحدهای باقیمانده مسکن مهر تحویل شده 
است. مشکالتی در مسکن مهر در حوزه شهرسازی وجود داشت که سعی 
کردیم در نهضت ملی آنها را برطرف کنیم. به عنوان نمونه در هر هکتار ۱۲۷ 
خانوار دیده شده بود که تراکم جدی در شهرک ها و مجتمع های مسکونی 
مهر ایجاد کرده بود که در طرح نهضت ملی مسکن این الگو را تغییر دادیم به 
زیر ۵۰ نفر در هر هکتار رساندیم. وی توضیح داد: نکته ای که در طرح نهضت 
ملی مسکن مورد توجه است افزایش خودمالکی است. در بسیاری از شهرها 
 که ما زمین داریم و مردم در خانه های یک طبقه زندگی می کنند ما تراکم را 

افزایش نمی دهیم.

رئیسجمهور:

موسسات مالی ناسالم باید ساماندهی و تعیین تکلیف شود
تغییریدرقیمتنانکهازجیبمردمپرداختشوداتفاقنخواهدافتاد

هیچ طرحی برای تغییر قیمت بنزین وجود ندارد

وزیرراهوشهرسازی:

ستاد حل مشکالت مسکن و ساماندهی بازار اجاره تشکیل شد

گروه اقتصاد ایران وجهان
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مسیر کنترل تورم
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی 
مهار تورم می تواند در تقویت قدرت خرید موثر 
باشد. هر سال تأکید می کنیم که برای کمک به 
معیشت خانوارها باید تسهیالت مناسبی ارایه 
شود. از سه طریق می توان افزایش قدرت خرید 
را محقق کرد. راه اول این است که دولت تورم را 
کنترل کند که این موضوع با توجه به وضعیت 
دولت و همچنین وضعی که بر اقتصاد کشــور 
حاکم اســت عمال امکان پذیر نیست. در وهله 
دوم نیز دولت به صورت غیر نقدی باید حمایت 
کند که این موضوع نیز در کشور تاکنون به اندازه 
ای که باید انجام نشده و دولت نیز به سراغ آن 
نرفته، اما راهکار ســوم افزایش نقدی حقوق و 

دستمزد است. 
هر چند این راه بدترین راهکار در این رابطه به 
شمار می رود، اما چاره ای جزء این راهکار وجود 
ندارد. چرا که مردم باید قدرت خرید از دســت 
رفته خود را به دست بیاورند تا بتوانند زندگی 
خود را بچرخانند. هرچنــد این موضوع نیز در 
کوتاه مدت موثر اســت و بعد از چند ماه دوباره 
با توجه به تورم موجود در اقتصاد کشور، مردم 
با مشکالت معیشتی بیشــتری روبرو شوند. 
بنابراین در این رابطه باید امیدوار بود با احیای 
برجام اقتصاد کشور از ثبات نسبی برخوردار شود 
و تا حدودی فشار اقتصادی که بر روی مردم قرار 

دارد، کاهش یابد.
در این راستا دولت می بایست با مداخله خود 
و بانک مرکزی از تشــدید نوسانات جلوگیری 
و نرخ ارز را تعدیل کند. ثبــات قیمت ارز برای 
تامین مواد اولیه داخل کشور و صادرات یک اصل 
اساسی است. بنابراین باید در پی کنترل نرخ ارز 
و نظارت این بخش باشیم. کنترل تورم یکی از 
راهکارهای شکوفایی و بهبود حوزه کسب وکار 
است. هرچقدر که تورم کنترل شود، هزینه های 
تولید نیز متعارف تر و درنتیجه شرایط مطلوب 
برای بهبود تولید و کسب وکار رقم خواهد خورد. 
کاهش تورم و کنترل نرخ ارز می تواند به عنوان 
رکن اساسی بهبود اقتصاد درنظر گرفته شود. 
چنانچه این مولفه ها با موفقیت به پایان برسد، 
ریسک سرمایه گذاری نیز کاهش و میدان برای 
سرمایه گذاری و گســترش کسب وکار فراهم 

خواهد شد.

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان باتري و 
خدمات برق تخصصي خودرو تهران از افزایش 
۱۸ درصدي قیمت باتري در ســال جاري خبر 

داد. 
حســین علیاکبــري، رئیــس اتحادیه صنف 
سازندگان و فروشــندگان باتري و خدمات برق 
تخصصي خودرو تهران با اشــاره بــه افزایش 
قیمت باتري در سال جاري عنوان کرد: قیمت 
باتري بر اســاس نرخ تورم و مصوبه ســازمان 
حمایت در بخــش عمده فروشــي ۴/۵ درصد 
 و در بخــش خرده فروشــي ۱۸ درصد افزایش 

داشته است.
وي در خصوص قیمت هر آمپــر باتري در بازار 
گفت: با توجه به اینکه کارخانجات تولیدکننده 
باتري محصوالت خود را بر اساس نوع مواد اولیه 
مصرفي قیمت گــذاري مي کننــد نمي توان 

قیمت ثابتــي را براي هر آمپر باتري مشــخص 
کرد.  رئیس اتحادیه ســازندگان و فروشندگان 
 باتري و خدمات برق تخصصي خودرو تهران در 
پاســخ به ســوالي مبني بر اینکه آیــا فعالیت 
فروشــگاه هاي اینترنتي فروش باتري زیر نظر 
اتحادیه باتري فروشان اســت، گفت: فروشگاه 
هاي اینترنتي زیر نظر اتحادیه کسب و کارهاي 
 مجازي هستند و باید از این اتحادیه جواز کسب 

داشته باشند.
علي اکبري در پایــان در خصوص تاثیرگذاري 
طرح شناسه کاال بر حذف باتري هاي تقلبي از 
بازار اظهار داشت: قطعا این طرح به شرط اجراي 
صحیح در جمع آوري قطعات تقلبي تاثیر گذار 
 اســت و مي تواند دسترســي مصرف کننده به 
 باتــري هــاي مرغــوب و بــا کیفیــت را 

تسهیل کند.

رئیــس اتحادیــه تزئینات داخلي ســاختمان 
تهران با اشــاره به رکود ســنگین صنف متبوع 
اظهار داشت: مردم دیگر براي تزئینات داخلي 
ســاختمان به ســراغ بخش هایي مي  روند که 
اولویت بیشتري براي بازسازي دارند و ضروري 

است.
بهروز میالني، رئیــس اتحادیه تزئینات داخلي 
ســاختمان تهران در خصوص تاثیــر افزایش 
نرخ مصالح ســاختماني بر هزینه هاي تزئینات 
داخلي ســاختمان اظهارکرد: هنگامي که یک 
کاال گران مي شــود، مخصوصا کاالي تزئینات 
ســاختمان که جزء ردیــف اول و دوم خانوار 
 است تاثیر مســتقیم میگذارد و رکود را بیشتر 

مي کند. 
میالني در خصوص تاثیــر افزایش نرخ مصالح 
ســاختماني بر هزینــه هاي تزئینــات داخلي 
ســاختمان اظهارکرد: هنگامي کــه یک کاال 
گران مــي شــود، مخصوصــا کاالي تزئینات 
ســاختمان که جزء ردیــف اول و دوم خانوار 
 است تاثیر مستقیم مي گذارد و رکود را بیشتر 

مي کند.
وي با اشاره به وضعیت بد اقتصادي مردم گفت: 
قطعا گراني ها باعث مي شــود مــردم اقدامات 
ضروري را در اولویت قرار دهند و به این مسائل 
توجه زیادي نکنند. کار تزئینات در ردیف چهارم 
است و مردم سعي مي کنند به این کار نپردازند 
یا در صورت ضــروري بــودن کمترین خرج را 

متحمل شوند. 
رئیس اتحادیه تزئینات داخلي ساختمان تهران 
در ادامه گفت: مــردم براي تزئینــات داخلي 
ســاختمان به ســراغ بخش هایي مي روند که 
اولویت بیشتري براي بازسازي دارند و ضروري 

است.
میالني در خصوص میــزان تقاضا پس از دوران 
کرونا پیرامون تزئینات داخلي ســاختمان بیان 
کرد: در یک سال گذشته ۳۰ درصد از همکاران 

ما بیکار شدند.
در دیگر اصناف بعد از خرید محصول دیگر نیاز 

به کارشناس براي ارائه خدمات نیست اما در این 
صنف بعد از خرید محصول باید فردي براي نصب 
به منازل مراجعه کند و ازآنجاییکه مردم تمایلي 
نداشتند در شیوع کرونا افراد غریبه به منزلشان 
بروند، اما حاال با واکسیناسیون و اجراي سیستم 
هوشمند مدیریت، امیدوار بودیم که اعضاي این 
صنف دوباره به بازار برگردند و پس از گذشت از 
آن روزها حاال افزایش نرخ کاالها مردم را عاصي 

کرده است.
وي افزود: هنگامي که مردم از لحاظ اقتصادي 
درآمد کمي دارند قطعا براي بازســازي منزل 
خود هزینــه نمي کنند. مثال قبــال مردم کاغذ 
دیواري را دو ســال یکبار تعویــض مي کردند؛ 
 اما در حال حاضر ۱۰ ســال یکبار هم شاید این 

کار را نکنند. 
تولید داخلــي کاغذ دیواري نهایــت ۲۰ تا ۳۰ 
درصد نیاز بازار را تأمین مي کند و مابقي باید از 
طریق واردات تامین شود که در حال حاضر در 

حال انجام است.
میالنــي تصریــح کــرد: زمانیکــه اقتصــاد 
گریبان گیر تورم مي شــود مــردم کارهایي را 
که خیلي اجبــار ندارند انجام نمــي دهند که 
صنف ما شــامل آن مي شــود. رئیس اتحادیه 
تزئینات داخلي ســاختمان تهــران همچنین 
پیرامون مشــکالت صنف اظهارکرد: بسیاري 
از هــم صنف هــاي مــا در حال تغییر شــغل 
 هســتند، چون هزینه هاي خود را نمي توانند

 تامین کنند. 
میالني با بیان اینکه مشــکل اصلي فعاالن این 
صنف در حال حاضر تامین لمینت است افزود: 
واردات لمینت به صرف وجــود تولید داخلي از 
بیش از دو سال پیش ممنوع شــده است. این 
در حالي اســت که تولیدکنندگان داخلي بعضا 
کیفیت خوبي ندارند و برخي محصوالت را به نرخ 
بیش از کاالهاي وارداتي به بازار عرضه میکنند. 
در این شــرایط دولت یــا بایــد از تولیدکننده 
حمایت و بر کار او نظارت کند یا واردات را آزاد 

کرده که تولیدکننده رقابت کند.

نماینده اصناف در ســازمان امور مالیاتي و نایب 
رئیس اول اتاق اصناف تهران پیرامون دستور رئیس 
جمهور در خصوص اعتماد بر اصناف گفت: اصناف 
از اولین روزهاي انقالب همواره در خط مقدم همراه 
نظام بوده اند و نباید در این شرایط رکود اقتصادي 
کنوني اعتماد همیشگي به اصناف کم رنگ گردد. 
ابراهیم درســتي افزود: اصناف در شرایط سخت 
همواره در کنار دولت بوده و هستند و امروز دولت 
باید شــرایط خاص اقتصادي حاکم بر اصناف را 

مدنظر قرار دهد.
درستي تاکید کرد: دستور رئیس جمهور درخصوص 
اعتماد بر اصناف در قالب اطالعیه اي توسط سازمان 
امور مالیاتي کشور به ادرات امور مالیاتي ابالغ گردید 
و از سازمان امور مالیاتي خواستاریم تا دستور رئیس 
جمهور به درستي اجرایي گردد و در ادارات مالیاتي 
صلیقه اي عمل نشــود. وي همچنین در خصوص 
فرارهاي مالیاتي نیز اظهار داشت: در سخنان رئیس 
جمهور و اطالعیه سازمان بر لزوم برخورد با فرارهاي 
مالیاتي تاکید گردیده است و انتظار داریم سازمان 
نیز با جدیت هر چه تمام بر فرارهاي مالیاتي متمرکز 
گردد و با اصناف شناســنامه دار که ساالنه مالیات 
خود را پرداخت مي نمایند بر مبناي اعتماد متقابل 

برخورد نماید.
نماینده اصناف در سازمان امور مالیاتي در خصوص 
جلسات متعدد پیرامون تعدیل ضرایب مالیاتي با 
سازمان امور مالیاتي گفت: جلسات متعددي در این 
خصوص با رئیس و معاونین سازمان برگزار گردید و 
موفق به تعدیل ضرایب بخشي از صنوف تا به امروز 
شدیم و در خصوص تعدیل ضرایب سایر صنوف نیز 
تا حصول نتیجه مطلوب پیگیــري خواهیم کرد. 
وي افزود: تعدیل ضرایب مالیاتي خواسته به حق 
اصناف کشور مي باشد و سازمان امور مالیاتي باید 
مبناي تعیین ضرایب صنوف براي عملکرد سال 
۱۴۰۰ را رکود کسب و کار ناشي از دوسال کرونا و 
افزایش بي سابقه تورم در قیمت کاالها و خدمات 

قرار دهد.
نایب رئیس اول و رئیس ستاد اجرایي اتاق اصناف 
تهران همپنین از تدوین سند تحول دیجیتال در 
این اتاق خبر داد و گفت: طــرح تحول دیجیتال 
اتاق اصنــاف تهران با ارائــه رویکردهاي جدید و 
بهبود در مدل و الگوي آن که موجب ســازگاري 
با نیازهاي ذي نفعان و انعطاف پذیري بیشــتر در 

مقابل تغییرات مي باشد در حال تدوین است.
ابراهیم درســتی افزود: این تغییــرات به معني 
حرکت از یک مدل ســنتي به یــک مدل جدید 
مي باشد. در گذشــته از ابزارهاي دیجیتال صرفا 
براي توانمندسازي خودشان استفاده مي کردند؛ 
اما در رویکــرد تحول دیجیتــال تغییر حاصل از 
مهاجرت به عصر دیجیتال از جنس دگردیسي و 

دگرگوني منطق و اصول کارهاست. درستي ادامه 
داد: تحول دیجیتال اتاق اصناف تهران را به سمت 
مدل تصمیم گیري داده محور هدایت مي کند و بر 
سنجش پذیر کردن تصمیمات و برآورد پذیر کردن 
اقدامات مبتني بر این تصمیمات با استفاده از داده 
هاي جمع آوري از فرآیندها، افراد و سیســتم ها 
تاکید دارد. بر همین اساس در اولین گام از سامانه 
متمرکز اتاق اصناف تهران "سما" رونمایي گردید.

رئیس ستاد اجرایي اتاق اصناف تهران با مقایسه 
فرایند ماده ۲۷- ۲۸ قانون نظام صنفي در وضعیت 
قبلي و عملکرد آن در سامانه "سما" اتاق اصناف 
تهران مورد نظر بیان کرد: در وضعیت قبلي با توجه 
به عدم وجود ســامانه کارآمــد و متمرکز مربوط 
به فرآیندهاي مــاده ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفي 
به گونه اي اســت که حجم فعالیت هاي دستي و 
غیرخودکار بسیار باالست و اتحادیه هاي صنفي 
در اتاق اصناف تهران به صورت جزایر مســتقل از 
هم در حال فعالیت هستند و اطالعات به صورت 
نامه اتوماسیون اداري و یا سامانه هاي نرم افزاري 
محدود و غیر تخصصي و بــدون نظارت متمرکز 
جمع آوري مي شــود. این شــرایط موجب بروز 

یکسري مشکالت شده بود.
وی در نتایج اجرایي شدن سامانه "سما" در مکانیزه 
شــدن فرایندهاي مرتبط این اتاق بیان داشت: 
احصاء، مدل سازي، دیجیتال سازي و پیاده سازي 
فرآیندهاي ستاد اجرائي- ایجاد ساختار اطالعات 
پایه یکپارچــه براي اتحادیه هــاي زیر مجموعه 
اتاق اصناف تهــران- ایجاد پورتــال اتحادیه ها 
جهت اجرا، ثبت و پیگیــري فرآیندهاي ماده ۲۷ 
و ۲۸- ایجاد قابلیت کنترل و اندازه گیري فعالیت 
ها و فرآیندهاي ستاد اجرائي و نظارت به صورت 
خودکار- امکان ارایه گزارشات تحلیلي و مقایسه 
اي و آماري از اقدامات صــورت گرفته بر روي هر 
پرونده- قابلیت ثبت و مکانیزه کردن کلیه مراحل 
و فرآیند ماده ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفي - امکان 
یکپارچه سازي سامانه "سما" اتاق اصناف تهران 
و سامانه ایرانیان اصناف- امکان یکپارچه سازي 
 )BPMS(سامانه مدیریت فرآیند کســب و کار
و دیگر ســامانه ها به اتاق اصناف تهران- قابلیت 
مکانیزه نمودن فرآیندهاي پشتیباني و مدیریتي 

اتاق اصناف تهران و ... از جمله این آثار هستند.
نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران در پایان عنوان 
کرد: سامانه "سما" اتاق اصناف تهران یکم تیر ماه 
همزمان با روز ملي اصناف بصورت رسمي فعالیت 
خود را آغاز خواهد نمــود. الزم مي دانم از هیئت 
رئیسه محترم اتاق اصناف تهران، معاونت فن آوري 
و اطالعات و ستاد اجرایي اتاق اصناف تهران که در 
راه اندازي این سامانه فعالیت داشتند کمال تشکر 

را داشته باشم.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار اســتان 
تهران با اشــاره به اینکه مرغداران در هر کیلو تولید 
تخم مرغ ۲۳ هزار تومان ضرر می کنند، گفت: با این 
وضعیت مرغ ها کشتار می شوند. ناصر نبی پور، رئیس 
هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران با 
اشاره به حذف تعرفه صادرات تخم مرغ گفت: کشور 
عراق واردات تخم مرغ از ایران را ممنوع کرده و در حال 
حاضر صادرات این محصول فقط به افغانستان انجام 
می شود. وی درباره اینکه چرا عراق چنین تصمیمی 
گرفته است؟ گفت: نقل قول های زیادی در این زمینه 
وجود دارد اما دلیل اصلی فشــار ترکیه بر عراق بوده 
است و با توجه به اینکه کشور ترکیه می تواند به طور 
مستمر تخم مرغ عراق را تأمین کند، بنابراین طبیعی 

است که عراق نیز این درخواست ترک ها را بپذیرد.

این فعال صنفی با بیان اینکه مازاد تخم مرغ در کشور 
وحشتناک است، تصریح کرد: در حال حاضر قیمت 
هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری بین ۲۵ تا ۲۶ 
هزار تومان اســت در حالی که قیمت تمام شده آن 
برای تولید کنندگان ۴۸ هزار تومان است. به عبارتی 
مرغ دار در هر کیلو تولید ۲۳ هزار تومان ضرر می کند. 
نبی پور با بیان اینکه شرکت پشتیبانی امور دام خرید 
حمایتی تخم مازاد را با قیمت کیلویی ۳۱ هزار تومان 
آغاز کرده است، تأکید کرد: تعدادی از مرغداران، تخم 
مرغ های مازاد را به شرکت پشتیبانی تحویل می دهند. 
اگرچه قیمت پشتیبانی نیز زیر قیمت تمام شده است 
اما تولید کنندگان چاره ای ندارند. عالوه بر این شرکت 
پشتیبانی امور دام نیز پول ندارد که با قیمت باالتر تخم 

مرغ تولید کنندگان را خریداری کند. 

سخنگوی صنعت برق گفت: خوشــبختانه تاکنون 
برنامه ای مبنی بر خاموشــی برنامه ریزی شده در 
دســتور کار قرار نگرفته و اگر خاموشی وجود داشته 
ناشی از حوادث طبیعی یا آسیب تجهیزات در حین 
برق رسانی است. در روزهای گذشته و با افزایش دمای 
هوا، مصرف برق افزایش قابل توجهی یافته است. روز 
گذشته مصرف برق به رقم ۶۳ هزار مگاوات رسید که 
نسبت به سال گذشته ۴.۶ درصد افزایش یافته است.

در تابستان امســال به گفته همایون حائری، معاون 
وزیر نیرو در امور انرژی ۶ هــزار مگاوات به ظرفیت 
تولید شبکه اضافه شده است. در سمت مدیریت تقاضا 
هم برنامه هایی نظیر تغییر ساعت اداری، تغییر تعرفه 

مصرف برق و طرح های تشویقی صنایع و کشاورزی 
در دستور کار قرار گرفته است. با این وجود همچنان 
این سوال مهم این است آیا وزارت نیرو می توان آزمون 
سخت تابستان امسال را با موفقیت و بدون خاموشی 

پشت سر بگذارد؟
در همین رابطه مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل 
شرکت مدیریت شــبکه برق گفت: برای بیشترین 
سناریو رشد مصرف برق برنامه ریزی کرده ایم. در واقع 
اگر در سالهای گذشته به طور متوسط سالیانه چهار 
تا پنج درصد رشد داشته ایم، برای امسال تا ۶ درصد 
افزایش مصــرف را پیش بینی کرده ایــم. وی افزود: 
در واقع از یک ســمت که برنامه های افزایش تولید 

نیروگاه های موجود و احداث نیروگاه های جدید و از 
طرفی مدیریت مصرف انجام داده ایم و انشاهلل نباید 
مشکل جدی داشته باشــیم. البته به خیلی عوامل 

بستگی دارد، از جمله دمای هوا.
ســخنگوی صنعت برق تصریح کرد: خوشــبختانه 
تاکنون برنامــه ای مبنی بر خاموشــی برنامه ریزی 
شــده ای در دســتور کار قرار نگرفته و اگر قطعی یا 
خاموشی وجود داشته ناشــی از حوادث طبیعی یا 
آســیب تجهیزات در حین برق رسانی است. رجبی 
مشهدی با بیان اینکه امروز اسامی ادارات پرمصرف 
شهر تهران اعالم شــد، افزود: هدف گذاری کرده ایم 
حداقل هزار مگاوات از محل ادارات پرمصرف صرفه 

جویی شود و امیداوریم بیش از این هم محقق شود. 
طبق گزارش همکاران در ادارات دولتی و غیر دولتی 
و نهادهای آموزشی صرفه جویی روند خوبی صورت 

گرفته است.
الزم به ذکر است امروز ادارات مرکز مخابرات استان 
تهــران، جهاد دانشــگاهی صنعتی شــریف، بانک 
کشاورزی )سرپرستی( ســازمان تحقیقات، آموزش 
و ترویج کشاورزی، ســازمان راهداری و حمل ونقل 
جــاده ای، نمایشــگاه های بین المللی ایــران، اتاق 
بازرگانی، صنایع و معادن و ساختمان مرکزی بانک 
تجارت به عنوان تداوم دهنده رفتار پر مصرفی قطع 

برق شده اند.

در شرایطی که قانون مالیات  خانه های خالی پس 
از معطلی ها و اختالف های بسیار وارد فاز اجرا شد 
اما همچنان انتقاداتی به کندی روند شناســایی 
این واحدهای مســکونی و اخذ مالیــات از آن ها 
پابرجاست که بررســی عملکرد درآمدی سازمان 
امور مالیاتی در دو ماهه سالجاری نیز نشان می دهد 
که در این مدت فقط ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان از 

خانه های خالی مالیات اخذ شده است.
قانون مالیات بــر خانه های خالی کــه انتقادات 
بسیاری بر اجرای آن مطرح بود، سرانجام در سال 
گذشته با فراز و نشیب های بسیار وارد فاز اجرایی 
شد.در این زمینه، ســازمان امور مالیاتی از ارسال 
اطالعات ۵۶۸ هزار خانــه خالی مربوط به ۹ ماهه 
سال گذشته برای اخذ مالیات خبر داد. این در حالی 
است که بر اســاس اعالم وزارت راه و شهرسازی، 

بیش از ۲ میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد.

آخرین اعالم ســازمان امــور مالیاتــی در اوایل 
اردیبهشت ماه امسال به ایسنا حاکی از آن است که 
از خانه های خالی معرفی شده کمتر از ۱۰ میلیارد 
تومان مالیات اخذ شده است.در این بین، با توجه به 
ناتمام ماندن اجرای قانون مالیات خانه های خالی در 
سال گذشته و لزوم شناسایی خانه  خالی جدید در 
سالجاری باید اطالعات جدیدی از خانه های خالی 
شناسایی شده به ســازمان امور مالیاتی برای اخذ 
مالیات ارسال شود که طبق آخرین گفته مدیرکل 
دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی به ایسنا، 
هنوز اطالعات جدید خانه های خالی به این سازمان 

ارسال نشده است.
وی همچنین اعالم کرد که تعداد خانه های خالی 
شناسایی شده اولیه زیاد نبوده و سازمان مالیاتی 
هنوز برگ مطالبه ارســال نکرده  است.براســاس 
گفته این مسئول مالیاتی، افزایش وصول مالیات از 

خانه های خالی به اطالعات جدید بستگی دارد زیرا، 
احتمال اینکه شناســایی این خانه ها دقیق باشد، 
بیشتر است و هر چه اطالعات دریافتی درست تر 

باشد، آمار وصولی نیز باال می رود.
درحالیکه ســازمان امور مالیاتی از ارسال نشدن 
اطالعات جدید خانه های خالی می گوید، وزیر راه 
و شهرسازی از گزارش حدود ۴۰۰ هزار خانه جدید 
خالی خبر داده اســت.عالوه براین، محمودزاده_

معاون ساختمان و مســکن این وزارتخانه نیز به 
تازگی اعالم کرده که ۱۲۰ هزار واحد مســکونی 
خالی شناسایی و به سازمان مالیاتی معرفی شده 

است.
کندی روند شناســایی خانه های خالی و ارســال 
اطالعات آن ها به سازمان مالیاتی، صدای اعتراض 
مجلسی ها را نیز بلند کرد و رئیس مجلس در جلسه 
علنی امروز به وزارت راه و شهرسازی تذکر داد که با 

وجود راه اندازی سامانه مربوط به مالکیت و استفاده 
از امالک خالی، عماًل بر اساس خوداظهاری تنها از 
چند صد خانه خالی بجای چند صد هزار خانه خالی 
مالیات دریافت شده است که بنظر می رسد وزارت 

راه باید در این زمینه جدی تر عمل کند.
فارغ از این، بررســی عمکلرد درآمدی ســازمان 
امور مالیاتی تا پایان اردیبهشت ماه سالجاری نیز 
حاکی از آن است که از محل مالیات بر واحدهای 
خالی از ســکنه فقط ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان 
درآمد عاید این ســازمان شده است و کندی روند 
اخذ مالیات از این واحدهای مســکونی را به نوعی 
تایید می کند.البته، با وجود انتقادات به عملکردها 
در شناسایی خانه های خالی و اخذ مالیات از آن ها، 
ســازمان امور مالیاتی وعده داده تا بعد از تیرماه 
اطالعات خوبی از وصول پایه های مالیاتی از جمله 

مالیات خانه های خالی اعالم خواهد شد.

نرخ تورم نقطــه ای در خرداد 
ماه ۱۴۰۱ به عدد ۵۲.۵ درصد 
رسیده که نسبت به ماه قبل 
۱۳.۲ واحد درصــد افزایش 
یافته است. نرخ تورم نقطه ای 
گروه عمده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات« با 
افزایش ۳۲.۲ واحــد درصدی بــه ۸۱.۶ درصد و گروه 
»کاالهای غیرخوراکی و خدمــات« با افزایش ۲.۸ واحد 
درصدی به ۳۶.۸ درصد رسیده اســت. نرخ تورم ماهانه 
خرداد ۱۴۰۱ به ۱۲.۲ درصد رســیده که در مقایسه با 
همین اطالع در ماه قبل،۸.۷ واحد درصد افزایش داشته 

است.
تــورم ماهانه بــرای گروه هــای عمــده »خوراکی ها، 
آشــامیدنی ها و دخانیات« و »کاالهــای غیرخوراکی و 
خدمات« به ترتیب ۲۵.۴ درصد و ۴.۴ درصد بوده است. 
نرخ تورم ساالنه خرداد ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور 

به ۳۹.۴ درصد رسیده که نسبت به همین اطالع در ماه 
قبل، ۰.۷ واحد درصد افزایش نشان می دهد. نرخ تورم و 
نوسانات شدید نرخ ارز در کنار دیگرسیاست های اشتباه 
دولتها در سالهای اخیر منجر به آب شدن قدرت خرید 
مردم در تمامی بخش ها شده است. بنابر آمار رسمی نرخ 
تورم ۴۰ درصد و بنابر آمارهای غیر رسمی نرخ تورم باالی 
۷۰ درصد است. نرخ ارز با افزایش چندین و چند برابری 
توان مردم در تامین مایحتاج خود را به شدت کاهش داده 
و حذف ارز ترجیحی به باور برخی فعاالن اقتصادی به این 
معضل دامن زده است. طبق آمار ها ایران به لحاظ قدرت 

خرید اکنون در رده حدود ۹۵ جهان قرار دارد.
از سوی دیگر نگاهی به اقتصاد ایران طی به عنوان مثال ۲۵ 
سال اخیر نشان می دهد که تنها در مقاطع کوتاه و بسیار 
زودگذری نرخ تورم زیر ۱۰ درصد را تجربه کرده و عمدتا 
نرخ تورم در ایران بین ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد و در مقاطعی 
نیز رشد های باالی ۵۰ درصد را نیز البته طبق آمار رسمی 

تجربه کرده است.
یکی از معیار های مهم برای سنجش موقعیت اقتصادی 

ایران در جهان مقایسه قدرت خرید مردم ایران به نسبت 
میانگین جهانی است. بدین معنا که در سال های اخیر آیا 
قدرت خرید ایران هم راستا با میانگین جهانی حرکت کرده 

و یا باالتر و پایین تر از آن قرار گرفته است.
ایران با توجه به اینکه یک کشور صادرکننده نفت به شمار 
می رود لذا درآمد های ارزی کشور اگر در مجرای درستی 
قرار می گرفتند می توانست میانگین خرید قدرت مردم 
ایران را افزایش دهد چرا که یکی از مؤلفه های مهم افزایش 
قدرت خرید و کاهش تورم مزمن سرمایه گذاری در کشور 
است. اما درآمد های نفتی به ویژه در شوک های ارزی نه 
تنها منجر به سرمایه گذاری نشده و بلکه باعث افزایش 
واردات و گرفتار شدن اقتصاد ایران در تله ای شده که از آن 
تحت عنوان »بیماری هلندی« یاد می کنند. این معضل 
اقتصادی عمدتا ویژه کشور هایی است که دارای یک مزیت 
نسبی در یک بخش منبع طبیعی هستند که در ایران این 
منبع طبیعی نفت است. به عنوان مثال با وجود درآمد های 
زیاد نفتی طی سال های ۹۰ و ۹۱، اما نرخ تورم در این دو 

سال نزدیک ۳۰ درصد بوده است.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

تورم ماهانه خردادماه دو رقمی شد؛ خوراکی ها ۸۱.۶ درصد گران شدند 

رکوردشکنیتورمنقطهبهنقطه
ناهمخوانی دخل و خرج خانوارها

زیان۲۳هزارتومانیمرغداراندرهرکیلوگرمتولیدتخممرغ

قطعیهابهدلیلناترازیبرقنیست

افزایش۱۸درصديقیمتباتريدرسهماههاولسال

مردم ديگر پولي براي تغيير دکوراسيون ندارند

سایهسنگینرکودبرسرصنفتزئیناتداخليساختمان

از سازمان مالياتي خواستاريم تا دستور رئيس جمهور به درستي اجرايي گردد

تعدیلضرایبمالیاتيبرايتماميصنوف

در دو ماهه ۱۴۰۱

فقط۲.۳میلیونمالیاتازخانههایخالیاخذشد
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كاربران را در تماس گروهی واتساپ بی صدا كنيد
واتساپ به تازگی ویژگی را ارائه کرده که کاربران می توانند یکدیگر را در 
تماس های گروهی بی صدا کنند. واتســاپ هفته گذشته چندین ویژگی 
جدید از جمله امــکان بی صدا کردن افراد در طــول تماس های گروهی 
)از طریق Android Central( را ارائه کرد. این ویژگی برای زمانی که 
فردی از باز بودن صدایش اطالع ندارد یا زمانــی که نویز در تماس وجود 

دارد،  مفید است.
برخــی از برنامه هــای کنفرانــس، ماننــد زوم و مایکروســافت تیمز، 
به میزبان ها اجــازه می دهند همه شــرکت کنندگان )یا افــراد خاص( 
را بی صدا کننــد، اما معموال راهی را بــه کاربران برای اینکــه یکدیگر را 
بی صــدا کنند، ارائــه نمی دهند. ویژگی تازه واتســاپ ســطح جدیدی 
از کنتــرل را بــرای جلســات پــر کاربــر )حداکثــر هشــت نفــر در 
 تماس هــای ویدئویــی یــا حداکثــر ۳۲ نفــر در تماس هــای صوتی( 

ارائه می کند.
واتســاپ عالوه بر ویژگی جدید بی  صــدا کردن، اکنون ایــن اجازه را به 
کاربران امکان می دهد تا هنگام تماس گروهی به افراد دیگر پیام بدهند، 
در طول تماس برای شخصی یادداشت بنویسند یا پیام دیگری را بخوانند. 
این پیامرســان همچنین در حال ارائه ویژگی اســت که در آن زمانی که 
 فرد جدیدی به تماس اضافه می شــود، به دیگر کاربران اطالع رســانی 

می کند.

ابزارهــای درآمدزايــی جديد به اينســتاگرام و 
فيس بوک اضافه شد

مارک زاکربرگ، مدیرعامل ِمتا از عرضه راه های بیشــتر برای درآمدزایی 
تولیدکنندگان محتــوا در اینســتاگرام و فیس بوک خبــر داد و بعضی 
از ابزارهای درآمدزایی فعلی را توســعه بخشــید. زاکربــرگ همچنین 
اعالم کرد بــرای این که پول بیشــتری به دســت تولیدکنندگان محتوا 
برســد، ِمتــا رویدادهــای آنالین پولــی، اشــتراک هــواداران، بج ها و 
محصوالت خبری مســتقل رایگان را بــرای تولیدکننــدگان محتوا تا 
ســال ۲۰۲۴ حفظ خواهد کرد. این شــرکت پیش از ایــن اعالم کرده 
 بود تا ســال ۲۰۲۳ این امکانــات در اختیار تولیدکننــدگان محتوا قرار 

خواهند داشت.
زاکربرگ اعالم کرد ِمتا، مکان مشخصی را در اینستاگرام آزمایش می کند 
که برندها می توانند تولیدکنندگان محتوا را در آنجا کشــف کنند و این 
تولیدکنندگان برای محتوای خود پول دریافت کنند. این بازار تولیدکننده 
محتوا، به برندها امکان می دهد فرصتهای همکاری جدید را به اشــتراک 
بگذارند. بمحض این که برنــدی، یک تولیدکننده محتــوا پیدا کند که 
می خواهد با برند مذکور همکاری کند، می توانند پروژه ای را با جزییاتش 
در اختیار آنها قرار دهد. ِمتا اعالم کرد یک پوشه پیام رسانی همکاری در 
بخش پیامهای مستقیم )DM( اینستاگرام خواهد بود که تولیدکنندگان 
محتوا و برندها می توانند پیشنهادها و پروژه های خود را در آنجا فیلتر کنند.

اقدام ِمتا در ایجــاد بازار بــرای تولیدکننــدگان محتوا، مشــابه "بازار 
تولیدکننده محتــوای تیک تــاک" خواهد بــود که پلتفــرم بازاریابی 
اینفلوئنســر داخلی این اپلیکیشن ویدیویی است. روشــن است که بازار 
تولیدکننده محتوای ِمتا بخشــی از تالشهای مداوم این شرکت در رقابت 
 با تیک تاک و جذب شــمار بیشــتری از تولیدکنندگان محتوا به پلتفرم 

خود است.
ِمتا اشتراکهای هم کنش پذیری راه اندازی خواهد کرد که به تولیدکنندگان 
محتوا اجازه می دهد به مشــترکان پولی خود در پلتفرمهای خود، امکان 
دسترسی به گروه های فیس بوک اشــتراکی را فراهم کنند. این شرکت 
اعالم کرده که این گروه های انحصاری، نخســتین سرمایه گذاری ِمتا در 
ابزارهای درآمدزایی هم کنش پذیر برای تولیدکنندگان محتوا هســتند 
که به تولیدکنندگان محتوا امــکان می دهد پول از طرفــداران خود در 
پلتفرمهای دیگر، دریافت کنند و به قابلتیهــای انحصاری در فیس بوک 

دسترسی پیدا کنند.
زاکربرگ اعالم کرد شرکت ِمتا، دسترسی به برنامه "فیس بوک ریلز پلی 
بونس" را برای تولیدکنندگان محتوای بیشتری در فیس بوک باز می کند 
و به تولیدکنندگان محتوا اجازه می دهد اینستاگرام ریلز خود را در فیس 
بوک هم منتشــر کرده و از آن درآمدزایی کنند. برنامه "فیس بوک ریلز 
 پلی بونس"، بخشــی از صندوق تولیدکننده محتوا یــک میلیارد دالری 

ِمتا است.
از هفته آینده، تولیدکنندگان محتوا در آمریکا اگر بیش از پنج ریلز ساخته 
باشند و این ویدیوها در ۳۰ روز گذشته مجموعا ۱۰۰ هزار بازدید داشته 
باشند، می توانند برای برخورداری از برنامه "فیس بوک ریلز پلی بونس" 

درخواست کنند.
زاکربرگ اعالم کــرد ِمتا اقــالم مجازی "فیــس بوک اســتارز" که به 
طرفــداران اجازه می دهــد از تولیدکننــدگان محتــوای محبوب خود 
 حمایت کننــد، را برای همــه تولیدکننــدگان محتوای واجد شــرایط 

می گشاید. 
از هفتــه جاری تولیدکننــدگان محتوایی کــه حداقل هزار هــوادار در 
۶۰ روز گذشــته داشــته باشــند، واجد برخورداری از این طرح خواهند 
بود. تولیدکننــدگان محتوا باید در منطقه ای باشــند که اســتارز قابل 
 دسترس است و مطابق با سیاســتهای درآمدزایی و درآمدزایی محتوای 

ِمتا عمل کنند.
بر اســاس گزارش وب ســایت تِک کرانچ، همچنین ِمتا در حال تســت 
NFT خود در اینســتاگرام اســت تا تولیدکنندگان محتوای بیشــتری 
 در سراســر جهــان بتواننــد NFT خــود را در اینســتاگرام نمایــش 

دهند. 
بالک چینهای تحت پشتیبانی برای نمایش NFT در اینستاگرام، اتریوم و 
پلی ژن هستند و پشتیبانی برای فلو و ســوالنا به زودی اضافه خواهد شد. 
فیس بوک همچنین در حال آزمایش است تا به تولیدکنندگان محتوا اجازه 
دهد بین اینستاگرام و فیس بوک پســت کنند. ِمتا همچنین NFT ها در 

اینستاگرام را با SparkAR تست خواهد کرد.

اخبار

همه دستگاه ها پنجره ملی خدمات دولت هوشمند خود را راه اندازی کنند
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از دستگاه ها و وزارت خانه های دولتی و سازمان های زیرمجموعه آنها خواست تا هر چه سریعتر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند خود را راه اندازی کنند. عیسی زارع پور 

در حاشیه جلسه هیات دولت، گفت: بر اساس قانون بودجه کشور همه دستگاه های اجرایی کشور مکلف شدند "پنجره ملی خدمات دولت هوشمند" خود را تا شهریور راه اندازی کنند، اما ما زودتر از موعد 
آن را راه اندازی کردیم. االن حدود ۲۰ دستگاه به این پنجره متصل شده اند و برخی دستگاه های فرعی دیگر هم آمده اند. وی از رسانه های کشور خواست که از مسئوالن دستگاه ها در این رابطه و اتصال و 

راه اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند مطالبه گری کنند تا این تکلیف قانونی در شهریور محقق شود و مردم خدمات خود را با حداقل دردسر و کاغذبازی و مراجعه حضوری انجام دهند. 

قاســم نوده فراهاني، رئیس 
اتاق اصناف تهران و نماینده 
وزیر صمــت در اتاق اصناف 
ایران به مناسبت فرارسیدن 
یکم تیر ماه، روز ملي اصناف، 
طي پیامي این روز را به خانــواده بزرگ اصناف تبریک 
گفت. متن این پیام به این شرح است: بسم اهلل الرحمن 
الرحیم. خانواده بزرگ اصناف در همــه ادوار به عنوان 
وســیع ترین و مهم ترین رکن اقتصادي نقش مؤثر و 
تأثیرگذاري در کشــور داشــته اند و در تمامي مراحل 
انقالب همراه با اقشار مختلف مردم سختي هاي مسیر 
توسعه را پیموده اند و بیشک براي تحقق اهداف عالیه 
نظام مقدس جمهوري اسالمي، حضور منسجم و قوي 
اصناف انکارناپذیر اســت. در طول تاریخ این مرز و بوم، 
اصناف با پایبندي به اصول و ارزشــهاي دیني کارنامه 
درخشاني را از خود بر جاي گذاشته و همراه با مولفه هاي 
ارزشي همچون امانت، انصاف و عدالت بوده اند. اولین 
روز از تیرماه به نام روز ملي اصناف نامگذاري شده و این 
نامگذاري خود گویاي اهمیت و جایگاه این خانواده بزرگ 
در رشد و بالندگي کشور است، بنابراین باید این فرصت 
را براي به تصویر کشــیدن جایگاه واقعي اصناف و ارج 
نهادن به ارزش هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي این 
تالشگران غنیمت شمرد. اکنون که در روزهاي سختي به 
سر میبریم، فشارهاي اقتصادي از یک سو و بحران کرونا از 
سوي دیگر، ضربه هاي سختي را بر کسب وکارهایي وارد 
کرد که خود پیکري بیجان داشتند. همانقدر که ادامه 
حیات براي افراد مختلف با دشــواري همراه است، این 
وضعیت براي اصناف و کسب وکارها سخت تر هم شده 
چراکه هدف آنها طي سالیان، کسب رضایت مردم بوده 
و حاال نمیتوانند آنطور که باید در جبهه خدمت رساني به 
مردم شریف ایران، فعالیت کنند. با تمام این سختي ها، 
نقش بي نظیر اصناف در ایام کرونا فراموش نشدني است.
شرایطي که ذکر آن رفت درحالي است که در روزهاي 
پرداخت مالیات نیز میباشیم، اگر با اصناف همگام نباشیم 
و تسهیالت حمایتي و معافیت هاي مالیاتي را براي آنها 
در نظر نگیریم، آنها را از قطار تولید و توزیع پیاده کرده ایم. 
درحالي که اصناف در حال احیاء مجدد خود میباشند 
و رونق در کســب و کار اصناف براي اقتصاد ما بهترین 
درمان است و توجه به این نکته باید مدنظر دولت قرار 
گیرد. هرچقدر تالش براي رسیدن به آرمانهاي اصناف 
در این روزها سخت تر شود، همدلي و وحدت في مابین 
خانواده بزرگ اصناف و حمایت از سوي دولت و نهادهاي 
حاکمیتي بیشتر از گذشــته مورد انتظار است؛ تا چرخ 
اقتصاد بچرخد و خانوادها دلنگران گذران زندگي، مسائل 

اقتصادي و اشتغال نباشد.
به هر روي به مــدد الهي، اصناف همچون همیشــه با 
همدلي از روزهاي سخت گذر خواهند کرد و با توجهات 
حضرت ولیعصر )عج( همچنان پرقدرت ادامه خواهند 
داد. اینجانب دست تمامي صنوف سراسر کشور را در روز 
ملي اصناف به گرمي مي فشارم و این روز را صمیمانه به 
آنها تبریک میگویم. ابوالقاسم شیرازی ریاست اتحادیه 
پوشــاک نیز روز ملی اصناف را به ایــن جامعه بزرگ و 
کارآفرین تبریک گفت. بسمه تعالی؛ با سالم و احترام. 

از طرف خود و هیات مدیره اتحادیه صنف پوشاک اول 
تیرماه روز ملی اصناف را بــه جامعه خدمتگزار اصناف 
و بازاریان کشــور به ویژه کارآفرنیان پوشاک تبریک و 
تهنیت عرض می نمایم. بویژه در سال ۱۴۰۱ شمسی 
که مزین به نامگذاری تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین، 
از ســوی رهبر فرزانه انقالب است باید همگی با همتی 
مضاعف در جهت توســعه کارآفرینی؛ اشتغال و رونق 
صنعت کشور به شــیوه ای دانش بنیان و برای ساختن 
ایرانی قوی و پیشرفته گام های قوی تری برداریم؛ که در 
این مسیر خانواده بزرگ صنوف پوشاک نقش و رسالتی 
مهم و راهبردی را به عهده دارد. برای همه شما عزیزان و 
زحمتکشان کشور از خداوند متعال توفیقات روز افزون؛ 
سالمتی و بهروزی مسئلت دارم. ابراهیم درستی، عضو 
هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و تهران هم گفت: اصناف 
می توانند برای اقتصاد ما بهترین درمان باشند و توجه به 

این نکته باید مدنظر دولت سیزدهم قرار گیرد.
ابراهیم درستی به مناسبت فرارســیدن یکم تیر ماه، 
روز ملی اصناف، طی پیامی این روز را به خانواده بزرگ 
اصناف تبریک گفت. متن این پیام به این شــرح است: 
بسم اهلل الرحمن الرحیم. خانواده بزرگ اصناف در همه 
ادوار به عنوان وســیع ترین و مهم ترین رکن اقتصادی 
نقش مؤثر و تأثیرگذاری در کشور داشته اند و در تمامی 
مراحل انقالب همراه با اقشار مختلف مردم سختی های 
مسیر توسعه را پیموده اند و بی شک برای تحقق اهداف 
عالیه نظام مقدس جمهوری اسالمی، حضور منسجم و 
قوی اصناف در عرصه های مختلف اقتصادی، فرهنگی و 

اجتماعی کشور انکارناپذیر است.
اکنون که در روزهای سختی به سر می بریم، فشارهای 
اقتصادی ناشــی از تحریم های ناجوانمردانه از یک سو 
و بحران کرونا از ســوی دیگر، ضربه های ســختی را بر 
کسب وکارهایی وارد کرد که خود پیکری بی جان داشتند. 
همانقدر که ادامه حیات برای افراد مختلف با دشواری 
همراه اســت، این وضعیت برای اصناف و کسب وکارها 
سخت تر هم شده چراکه هدف آنها طی سالیان، کسب 
رضایت مردم بوده و حــاال نمی توانند آنطور که باید در 
جبهه خدمت رسانی به مردم شریف ایران، فعالیت کنند. 
با تمام این سختی ها، نقش بی نظیر اصناف در ایام کرونا 
فراموش نشدنی است. شرایطی که ذکر آن رفت درحالی 
است که به روزهای پرداخت مالیات نیز نزدیک می شویم 
و اگر با اصناف همگام نباشــیم و تسهیالت حمایتی و 
معافیت های مالیاتی را برای آنها در نظر نگیریم، آنها را 
از قطار تولید و توزیع پیاده کرده ایم. درحالی که اصناف 
می توانند برای اقتصاد ما بهترین درمان باشند و توجه به 

این نکته باید مدنظر دولت آینده قرار گیرد.
استقرار دولت سیزدهم آنهم با مشارکت و همراهی همه 
جانبه اصناف و بازاریان سراسر کشور این پیام نوید بخش 
را میدهد که بازوان ستبر انقالب به جایگاه حقیقی خود 
بازگردند و در آینده ای نزدیک در دیدار با آیت اهلل سید 
ابراهیم رئیسی، هشتمین رئیس جمهور مرحله ای جدید 
از همراهی اصناف و دولت برای رفع مشکالت اقتصادی و 

معیشتی مردم عزیز کشورمان رقم خواهد خورد.
به هر روی به مدد الهی، اصناف همچون همیشه با همدلی 
از روزهای سخت گذر خواهند کرد و با توجهات حضرت 
ولیعصر )عج( همچنــان پرقدرت ادامــه خواهند داد. 
اینجانب دست تمامی صنوف سراسر کشور را در روز ملی 
اصناف به گرمی می فشارم و این روز را صمیمانه به آنها 

تبریک می گویم. سخنگو و نائب رئیس اتاق اصناف ایران 
نیز با تبریک روز ملی اصناف به خانواده بزرگ اصناف، 
بازاریان، هیئت مدیــره اتحادیه های صنفی و اتاق های 
اصناف سراسر کشور گفت: از ابتدای شیوع بیماری کرونا 
مشکالت و سختی های زیادی بر پیکره اصناف وارد شد 
که اصناف مشکالتشان را بیان کردند اما گوش شنوایی 
برای حل آن نبود اما همیشه نســبت به نظام و انقالب 
وفادار بوده و هستند و نســبت به فرامین مقام معظم 

رهبری پایبند و معیارشان کالم رهبری است.
مجتبی صفایی در گفت وگو با خبرنگار اتاق اصناف ایران 
به مناسبت روز ملی اصناف اظهار کرد: اصناف همیشه و 
در همه زمان ها ثابت کردند که در دفاع از انقالب و نظام 
هیچ گاه کم نگذاشته اند و بیش از هر مجموعه و هر نهادی 
به نظام و انقالب اسالمی پایبند بوده اند و در شرایط سخت 
اقتصادی کرونا با یک مصوبه ستاد ملی کرونا بازارها تعطیل 
شد و اصناف نشان دادند که سالمت مردم بیش از معیشت 
خودشان در اولویت قرار دارد و تعداد کثیری از واحدهای 
صنفی در دوران کرونا به دلیل ورشکستی تعطیل شدند و 
حال دیگر توان بازگشایی ندارند. وی تصریح کرد: شرایط 
اصناف و صدای اصناف در شرایط ســخت کرونا دیده و 
شنیده نشد و اصناف انتظار همکاری و حمایت بیشتری 
دارند و اصناف همیشه سربلند بوده و هستند و هنوز هم 
اصناف افسران جبهه سخت مقاومت هستند. صفایی با 
بیان اینکه امیدوار هستیم دولت جدید گوش شنوا برای 
شنیدن مشکالت این قشر زحمتکش داشته باشد، افزود: 
سهم ۵/۱۷ درصد از تولید ناخالص ملی و سهم ۲۰ درصدی 
در ایجاد اشتغال کشور توســط اصناف شکل می گیرد و 
متعلق به بنگاه های فعال اقتصادی در حوزه اصناف است و 
باید حداقل یک ششم تصمیمات اقتصادی در حوزه تولید 
و کسب وکار کشور معطوف به این جامعه بزرگ شود و تا به 
امروز توجهی در حوزه تصمیم گیری به اصناف نشده است.
وی تصریح کرد: در راستای اجرای سیاست های کالن 
اقتصادی مجموعه صنفی باید دیده شوند و به این قشر 
بزرگ اقتصادی در جامعه بی توجهی نشود و نباید اصناف 
که وفادارترین یاران نظام انقالب اسالمی هستند دلسرد 
شوند و از همه مسئوالنی که سکان دار مسئولیت های 
مهم کشور هســتند می خواهیم با توجه به شعار سال 
موانع و مشکالت را از پیش روی بخش خصوصی بردارند 
و پشتیبانی الزم را از حوزه تولید کشور داشته باشند و 
همه این ها با مشارکت دولت و بخش خصوصی تحقق 
خواهد یافت. رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر 
هیات عالی نظارت هم با تبریک روز ملی اصناف: جامعه 

صنفی همیشه در کنار مردم و پشتیبان ایشان بوده اند. 
رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی 
نظارت یکم تیرماه، روز ملی اصناف را فرصتی مغتنم برای 
توجه به مسائل و توانمندی های صنفی دانست و اظهار 
کرد: یکم تیر ماه به عنوان روز ملی اصناف نام گذاری شده 
است و این روز، مورد توجه همه افرادی است که دلشان 
برای اصناف کشور می تپد و برای اعتالی صنوف و جامه 

بزرگ صنفی کشور دلسوزانه قدم بر می دارند.
کامبیز معتمدوزیری بیان کرد: جامعه اصناف، یکی از 
ارکان مهم اقتصاد کشــور و در کنار بخش های تعاونی 
و دولتی است که با قدمتی باال همواره در برابر اتفاقات 
ملی به درستی ایستادگی کرده است. چه در زمان جنگ 
تحمیلی و چه در زمان سازندگی، تحریم های اقتصادی 
دول استکبار و شیوع بیماری جهانی کرونا نمونه های 

بسیاری از این ایستادگی را دیده ایم.
وی ادامه داد: جامعه صنفی اعــم از تولیدی، توزیعی، 
خدماتی و خدمات فنی همیشه در کنار مردم و پشتیبان 
ایشان بوده اند. به یاد می آوردم در زمان جنگ تحمیلی، 
زمانی که صدام شهرهای ما را بمباران می کرد و شرایط 
منجر به تخلیه موقت شهرها می شد، آنچه در بازگشت، به 
عنوان عالمتی حیاتی، روح جدیدی در شهرها می دمید 
و نوید برقراری زندگی می داد، روشــن شدن تنور یک 
نانوایی، بــاال رفتن کرکره یک مغازه و و باز شــدن یک 
تعمیرگاه و مثــل آن بود. بنابرایــن در اهمیت صنوف 
مختلف و جایگاه این بخش عظیــم اقتصادی و در باب 
این که باید توجه جدی به آن شود، کسی تردیدی ندارد.

رئیس مرکز امــور اصناف و بازرگانــان و دبیر هیات عالی 
نظارت تاکید کرد: دبیری هیات عالی نظارت و ریاســت 
مرکز امور اصناف افتخاری بود و تا جایی که توانســتم در 
جهت رفع مشکالت این بخش از جامعه قدم هایی هرچند 
کوچک برداشتم. به عنوان نمونه، هیات عالی نظارت پس از 
سال ها، طی چند ماه اخیر دو بار تشکیل جلسه داد که یکی 
از مصوبات آن، تدوین سند راهبردی اصناف کشور است. 
وی گفت: بدون شک جامعه بزرگ اصناف در کنار قدمت 
و ریشــه ای که دارد و تجارب گرانقدری که طی سال های 
متمادی به دست آورده است، اکنون نیازمند تحول و تطبیق 
با شرایط روز و انجام کارهای توســعه ای است و این سند 
راهبردی با همین هدف به تصویب رسیده است و برنامه های 
عملیاتی آن ان شاءاهلل به زودی تدوین و عملیاتی خواهد شد. 
معتمد وزیری در پایان گفت: روز ملی اصناف، این روز بزرگ 
را به همکاران خودم و جامعه بزرگ اصناف کشور و تمامی 

دست اندرکاران این بخش تبریک عرض می کنم.

روز ملي اصناف اهميت و جايگاه اين خانواده بزرگ در رشد و بالندگي كشور است

سهم ۲۰ درصدی ایجاد اشتغال توسط اصناف
News kasbokar@gmail.com

یک شــرکت آلمانی قراردادی را برای ساخت ۱۲ 
هزار پهپاد به منظور انتقال کاال در سراســر قاره 
آفریقا ظرف ۵ ســال آینده به امضا رسانده است. 
با عقد این قرارداد رکورد تــازه ای در زمینه نقل 
و انتقال بار هوایی تجاری در جهان با اســتفاده از 
پهپادها به ثبت خواهد رسید. پهپاد وینگ کوپتر 
۱۹۸ که به همین منظور ساخته خواهد شد دارای 
پهنای بال ۱۹۸ سانتیمتر است و می تواند حداکثر 

۶ کیلوگرم بار را با خود حمل کند. این پهپاد دارای 
هشت ملخ نصب شده بر روی بازوهایی است که از 
بال ها به سمت جلو و عقب کشیده شده اند. چهار 
پایه بیرونی و پیکربنــدی آیرودینامیکی از جمله 
مزایای این پهپاد هستند. دو پایه جلویی داخلی 
قادر به کج شدن به میزان ۹۰ درجه به جلو برای 
ایجاد نیروی رانش افقی هستند، و دو پایه داخلی 
عقبی نیز تا حدی کج می شــوند. حداکثر سرعت 

این پهپاد ۱۴۴ کیلومتر در ساعت است و می تواند 
حداکثــر ۱۱۰ کیلومتر را طی کند. ســازگاری 
با شــرایط مختلف آب و هوایــی مزیت دیگر این 
محصول است که در هر مأموریت به طور متوسط 
می تواند تا سه بسته را به نقاط مختلف برساند. نرم 
افزار طراحی شده برای نظارت بر پهپادهای مذکور 
و کنترل آنها می تواند به طور همزمان تا ۱۰ پهپاد 

را مدیریت کند.

اســتفاده از پهپــاد در آفریقــا بــرای حمــل و 
نقل بســیار منطقی اســت، زیــرا در ایــن قاره 
زیرســاخت های ناکافی نــه تنها مانعــی برای 
توســعه اقتصــادی اســت، بلکــه مراقبت های 
بهداشــتی را نیز دشــوار می کند. این ناوگان از 
پهپادها، کاالها، داروها، نمونه های آزمایشگاهی 
 و واکسن ها را با ســرعت و دقت به مکان های دور

 منتقل می کنند.

ناســا و وزارت انرژی آمریکا قصــد دارند با عقد 
قراردادهایی بــا چند شــرکت خصوصی زمینه 
استفاده از برق هسته ای را در ماه و مریخ به وجود 

آورند. 
تجهیز ماه و مریخ به برق هسته ای باعث می شود 
اقامت طوالنــی در این دو ســیاره و فعالیت های 
درازمدت علمی در آنها ممکن شود. ناسا و وزارت 

انرژی آمریکا ســه قــرارداد هر یک بــه ارزش ۵ 
میلیون دالر را با چند شــرکت خصوصی منعقد 
کرده اند تــا فعالیت در ایــن زمینه آغاز شــود. 
 مدت اجرای هر یــک از این قراردادهــا ۱۲ ماه 

است.
شــرکت های طرف قرارداد موظف بــه طراحی 
سیستم های تأمین برق مبتنی بر شکافت هسته ای 

هستند که انتظار می رود استفاده از آنها تا یک دهه 
آینده آغاز شود.

بــا توجــه بــه دشــواری دسترســی بــه 
الکتریســیته در ماه و مریخ، اســتفاده از انرژی 
هســته ای طراحــی سیســتم های ســبک و 
 قابــل اعتمــاد بــرای تأمیــن بــرق را ممکن 

خواهد کرد.

این سیســتم ها در مناطق مختلف و در شــرایط 
آب و هوایی و محیطی متنوع دسترســی به برق 
پایدار را ممکن می کنند. بر اساس طراحی انجام 
شده، یک سیســتم ۴۰ کیلوواتی برق هسته ای 
در ماه آزمایش خواهد شــد که انرژی کافی برای 
 حضــور ۳۰ خانــوار را در ماه به مدت ۱۰ ســال 

تأمین می کند.

رئیس گروه ژئوماتیک ستاد توســعه فناوری های حوزه فضایی و حمل و نقل 
پیشرفته معاونت علمی و فناوری گفت: نیازهای سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای تا ۱۴۰۴ به واسطه شرکتهای دانش بنیان رفع می شود.
یاسر ابراهیمیان قاجاری رئیس گروه ژئوماتیک ستاد توسعه فناوری های حوزه 
فضایی و حمل و نقل پیشــرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به 
خبرنگار مهر گفت: ما توانستیم در معاونت علمی و فناوری به درخواست سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور و با انعقاد تفاهم نامه همکاری، در راستای 
دانش بنیان شدن این سازمان گام برداریم. وی با بیان اینکه قرار است نیازهای 

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور به واسطه شرکت های دانش بنیان 
فعال در عرصه ژئوماتیک برطرف شود، گفت: بر اساس این تفاهم نامه پیش بینی 

می شود که تا سال ۱۴۰۴ این اتفاق رخ دهد.
به گفته رئیس گروه ژئوماتیک ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی و حمل و 
نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، برخی از نیازهای اولویت 
دار ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای احصا شد که عبارتند از: »پایش 
ساخت و ســاز غیر مجاز در حریم راه ها«، » پایش خرابی آسفالت و ترک های 
سطح جاده ها«، » مدل سازی سه بعدی پایانه های کل کشور«، »توسعه پایگاه 

داده از کلیه پایگاه داده های موجود در سازمان راهداری«، » ردیابی و مدیریت 
هوشمند ناوگان خودرویی«، »شناسایی راه های روستایی«، »مدلسازی سه 
بعدی نقاط حادثه خیر«. وی با تاکید بر اینکه فناوری های ژئوماتیک می تواند 
بسیاری از نیازهای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور را رفع کند، 
افزود: طبق برنامه زمان بندی درگروه ژئوماتیک ستاد توسعه فناوری های حوزه 
فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری طی 
۳ سال بسیاری از نیازهای فناورانه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای رفع 

خواهد شد و دانش بنیان ها در این عرصه خدمات خود را ارائه خواهند کرد.

رئیس گروه ژئوماتیک ستاد توســعه فناوری های حوزه فضایی و حمل و نقل 
پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ادامه داد: البته که ممکن است 
نیازهای دیگری از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اعالم شود که 
ما می توانیم با برقراری ارتباط شرکتهای دانش بنیان با این سازمان نیازهای این 
سازمان را رفع کنیم. وی تاکید کرد: می توان چنین پیش بینی کرد که سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای، در افق ۱۴۰۴ کامال مبتنی بر دانش بنیان باشد. 
ابراهیمیان قاجاری گفت: کمتر از چهار سال است که شرکتهای دانش بنیان در 

حوزه فناوری ژئوماتیک فعال شده اند و این روند رو به افزایش است.

۱۲ هزار پهپاد رکورد جابجایی بار را در جهان می شکنند

با قرارداد ناسا و وزارت انرژی آمريكا؛

برقهستهایاقامتطوالنیدرماهومریخراممکنمیکند

رفعنیازسازمانراهداریبهواسطهدانشبنیانها


