
حدیث دشت عشق

به دلیل بی تدبیری دولت قبل 

دولت جدید باید ۶ میلیون تن گندم وارد کند
 سرپرســت خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: 
بر اساس برآورد وزارت جهاد کشاورزی در سال گذشته، باید حدود 
9 میلیون تن گندم خرید تضمینی داشته باشیم اما این امر محقق 

نشد و باید شش میلیون تن گندم وارد کنیم.
حسن عباسی معروفان در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم  درباره وضعیت 
گندم کشور تصریح کرد: بر اساس برآوردی که وزارت جهاد کشاورزی در 
سال گذشته داشت، باید حدود 9 میلیون تن گندم خرید تضمینی داشته 

باشیم اما این امر در سال جاری عملی نشد.
وی افزود: اکنون در پایان زمان خرید تضمینی گندم هستیم اما تنها 
چهار میلیون و 600 هزار تن گندم خریداری شده و میزان خرید تضمینی 

گندم نصف پیش بینی صورت گرفته، انجام شده است.
سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: دولت 
جدید در ابتدای کار خود باید شش میلیون تن گندم برای کسری تولید 
وارد کند. البته سال قبل حتی پیش بینی کسری دو میلیون تنی شده بود 
که این رقم نیز محقق نشد و برای تامین نیاز مردم باید شش میلیون تن 
گندم وارد کنیم.  عباسی معروفان افزود: دولت قبل برای تامین نیاز شش 
ماه برنامه ریزی کرده بود و اکنون دولت جدید در چنین شرایطی باید برای 

تامین این نیاز تالش کند و ارز مورد نیاز را اختصاص دهد.
وی، وضعیت تامین ذخایر اســتراتژیک را مطلوب دانســت و گفت: 
وضعیت ذخایر اســتراتژیک مناسب است اما به صورت 100 درصدی که 
در قانون اشاره دارد، تامین نشده زیرا 30 درصد از این ذخایر در چرخش 
اســت و باید محصوالت جدید جایگزین شود. در مجموع می توان گفت 
که مشــکلی برای تامین کاالهای اساســی وجود ندارد و در حال تکمیل 

100درصدی ذخایر کاالهای اساسی هستیم.
گفتنی است، تعیین قیمت خرید تضمینی پایین و مخالفت سازمان 
محیط زیســت و برخی فعاالن محیط زیستی با خودکفایی کشاورزی در 
دولت قبل، عامل کاهش شــدید تولید گنــدم و برنج و دیگر محصوالت 
کشاورزی در کشور است و تالش آنان به بهانه کمبود آب همچنان ادامه 
دارد، حال آنکه وزیر نیرو گفته است که از سه چهارم بارش و آب دریا در 

کشور استفاده نمی شود.
بر اساس گزارش سازمان حمایت

گرانفروشی در صدر شکایات مردمی 
قرار دارد

در  مرداد ماه امسال بیش از ۱۴ هزار شکایت در حوزه کاال و 
خدمات در کل کشور ثبت شده که بیشترین شکایات بر اساس نوع 
تخلف مربوط به گرانفروشی، کم فروشی، تقلب و عدم درج قیمت 
و از بین انواع کاال مربوط به انواع نان و گوشــت مرغ و در بخش 
خدمات مربوط به نرخ تعمیر خودروهای ســبک و رستوران های 

غذاخوری بوده است.
به گزارش ایســنا، بر اساس اطالعات منتشــر شده از سوی سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، در مرداد ماه امســال 1۴ هزار 
و 60 فقره گزارش و شکایت مردمی در خصوص کاال و خدمات از طریق 
ستاد خبری مستقر در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها دریافت 
شده که ۲۴1۴ مورد گزارش کتبی، 1۷۷۴ مورد حضوری و 9۸۷۲ مورد 
تلفنی بوده است. از مجموع این گزارش ها، 39۷6  مورد متخلف و ۵6۸۵ 
مورد غیر متخلف شــناخته شــده و ۴۴0۲ فقره دیگر به علت انجام کار 
کارشناســی در حال پیگیری است. ارزش ریالی کل پرونده ها نیز بیش از 

۸00 میلیارد تومان بوده است.
 از ایــن تعداد شــکایات 1۲ هزار و ۵30 فقــره مربوط به کاال بوده و 
1۵30 مورد دیگر مربوط به خدمات بوده است. بیشترین شکایات بر اساس 
نوع تخلف هم مربوط به گرانفروشی، کم فروشی، تقلب و عدم درج قیمت 
و از بین انواع کاال مربوط به انواع نان و گوشــت مرغ و در بخش خدمات 
مربوط به نرخ تعمیر خودروهای سبک و رستوران های غذاخوری بوده است.

در ۳۳۸ فقره شکایت، مصالحه شد
در این میان از مجموع شــکایات رسیدگی شده که منجر به تخلف 
شــده اند، 33۸ فقره در کارگروه های رسیدگی استانی منجر به مصالحه و 

جلب رضایت شاکیان شد.
گفتنی اســت که شــهروندان می توانند از طریــق مراجعه حضوری، 
شــماره گیری ازطریق تلفن 1۲۴، کتبی، پست،   پورتال سازمان حمایت 
»WWW.cppo.ir« و اپلیکیشن آپ ir.1۲۴ شکایات خود را تنظیم کنند.

طبق قانون نظام صنفی، گرانفروشی، کم فروشی، تقلب،  احتکار،  عرضه 
خارج از شبکه، عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع، فروش اجباری، 
 عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحساب از جمله مهم ترین تخلفات صنفی 
است. همچنین بر اساس قانون صنفی باید درآمدهای ناشی از جریمه های 
دریافتی به حســاب خزانه واریز  شود و معادل آن در بودجه های سنواتی 
منظور و توســط وزارت صنعت، معدن و تجــارت پس از تأمین بار مالی 
ماده )۴۴( این قانون به طور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی، 
اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار  گیرد تا در اجرای 
این قانون هزینه کنند، اما اتاق اصناف بارها نسبت به دریافت نکردن این 

بودجه گالیه کرده است.

مشکالت متقاضیان
 دریافت وام ودیعه مسکن

با توجه به اینکه بانک ها موظف هستند تا آذرماه سال 
جاری وام کمک ودیعه مسکن را به متقاضیان پرداخت کنند، 
اما در این بین مردم برای دریافت این تسهیالت با مشکالتی 

مواجه شده اند .
دولت در راستای حمایت از مستاجران از سال گذشته تصویب 
کرد تا به آن ها وام ودیعه پرداخت شــود که پارسال مبلغ این وام 
در تهران ۵0 میلیون تومان، در شهرهای بزرگ 30 میلیون تومان 
و در ســایر شهرها 1۵ میلیون تومان بود، اما برای امسال افزایش 
یافت و ســقف وام ودیعه مســکن در تهران از ۵0 به ۷0 میلیون 
تومان و در دیگر کالنشهرها و سایر شهرها نیز به ترتیب ۴0 و ۲۵ 

میلیون تومان شد.
در این بین، مشموالن این وام که شامل کارگران و حقوق بگیران 
ثابت با اولویت ازدواج های جدید و خانواده های ۵ نفره، مشموالن 
تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی در کنار 
زنان سرپرست خانوار، زنان مجرد باالی 3۵ سال و خودسرپرست 
می شود، برای دریافت وام کمک ودیعه مسکن با مشکالتی مواجه 

هستند.
یکی از چالش هــای جدی متقاضیان کمک ودیعه مســکن 
معرفی ضامن رسمی به بانک های عامل است و آنطور که مسئوالن 
بانکــی می گویند متقاضیان 90 درصد مشــکل ضامن دارند که 
در این زمینــه رایزنی هایی بین وزارت راه و شهرســازی و بانک 
 مرکزی مبنی بر حذف ضامن رسمی ودیعه مسکن در حال انجام 

است.
در ایــن زمینــه، پیگیری هــا از بانک مرکزی حاکــی از آن 
اســت که این رایزنی های همچنان ادامــه دارد و نتیجه آن هنوز 
مشــخص نشده اســت؛ بنابراین، متقاضیان کمک ودیعه مسکن 
 همچنان در یافتن ضامن رســمی و معرفی آن با مشــکل مواجه 

هستند.
از سوی دیگر، سختگیری های برخی بانک ها در معرفی ضامن 
رســمی مبنی براینکه باید آن ضامن باالی 10 سال سابقه کاری 
داشته باشد، از دیگر چالش های متقاضیان است که در این زمینه، 
مســئوالن بانکی به متقاضیان ودیعه مسکن تاکید می کنند تا در 
صورت مواجه با این موضوع حتما شکایت خود را در سایت بانک 
مورد نظر اعالم کنند، زیرا نباید بانک ها همچنین شرطی را برای 

ضامن رسمی بگذارند. 
عالوه براین، برخی از متقاضیان ودیعه مســکن در استان های 
کشور چون ایالم به ایسنا اعالم کردند که نمی توانند بانک ملی را 
در سامانه به عنوان بانک عامل انتخاب کنند یا با مراجعه حضوری 
به شعب این بانک با این پاسخ مواجه شدند که وام ودیعه مسکن 

پرداخت نمی شود. 
در پاسخ به این ابهام  دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی 
و نیمه دولتی - ضمن تاکید براینکه متقاضیان به شعب بانک های 
عامل مراجعه حضوری نکنند و تنها از طریق سامانه مربوطه اقدام 
کنند، گفت: در برخی استان ها چون استان ایالم بانک ملی سهمیه 
خود برای کمک ودیعه مسکن را پرداخت کرده است و متقاضیان 
 این وام در اســتان ایالم باید ســایر بانک های عامــل را انتخاب 

کنند.
علیرضا قیطاسی در گفت وگو با ایسنا افزود: تمام بانک های عامل 
اعم از دولتی و خصوصی وظیفه دارند تا کمک ودیعه مســکن را 
پرداخت کنند و اگر شعبه یا بانکی این وام را پرداخت نمی کند یا 
در سامانه نمی توان آن را به عنوان بانک عامل انتخاب کرد، دلیل 
آن این اســت که بانک مورد نظر سهمیه خود برای ودیعه مسکن 

را پرداخت کرده است. 
همچنین، الزم به ذکر است متقاضیانی که در سامانه مورد نظر 
طبق موارد ذکر شــده اقدام به ثبت نام برای دریافت کمک ودیعه 
مســکن کرده اند و در زمان مراجعه به بانک عامل با مشــکالت و 
سختگیری های نامعقول مواجه شدند، باید در سایت بانک مربوطه 
شکایت خود را ثبت و بانک ملزم است تا ظرف ۲۴ ساعت به این 

شکایت رسیدگی کند.

اقتصادی

جدول نرخ سکه و ارز
قیمت )به تومان(نوع سکه

11/۸13/000سکه تمام طرح جدید
11/19۸/000سکه تمام طرح قدیم

۵/۸۵۸/000نیم سکه
3/۴93/000ربع سکه

۲/19۷/000گرمی
1/1۲9/۴00هر گرم طالی 1۸ عیار

نوع ارز
۲۷/3۵1دالر
3۲/06۸یورو
3۷/۷36پوند

3/160لیر ترکیه
۷/۴۷0درهم امارات

۲0/۲دینار عراق

اتحادیه تولید و صادرات پوشاک اعالم کرد

برخورد با عرضه پوشاک قاچاق از ابتدای مهرماه

ادامه از صفحه ۶

برگ سبز خودرو سواری پژو 20۶ به شماره پالک 239 ل 42- ایران 14 
 10FSJ54501918 به رنگ نقره ای- متالیک مدل 1382 و شماره موتور
و شــماره شاســی 0082۶40008 مفقود شــده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

صفحه 4
سه شنبه ۳۰ شهریور ۱4۰۰
۱4 صفر ۱44۳ - شماره ۲۲۸4۷

اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه 3 شهر تهران و اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران در نظر دارند به استناد 
مجوز به شــماره 99/1210383 مورخ 99/12/18 اقدام به فروش یکدســتگاه خودرو ســواری نماید، متقاضیان می توانند به صورت 
حضوری به آدرس تهران، خیابان جمهوری، نرســیده به پل حافظ، کوچه رم، پالک 28، به شــماره تماس 66764524 مراجعه و 
نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام و پیشنهاد خود را تکمیل و به همراه فیش واریزی به میزان 10 % مبلغ پایه در وجه اداره اوقاف و 
امور خیریه ناحیه 3 شهر تهران، تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/07/17 در پاکت مهر و موم شده، به دبیرخانه اداره اوقاف 

و امور خیریه ناحیه 3 تهران واقع در آدرس فوق الذکر تحویل نمایند.
* هزینه آگهی مزایده به عهده برنده مزایده می باشد

* اداره در قبول یا رد پیشنهادهای ارائه شده مختار است.

 سیدحسین حسینی
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه ۳ شهر تهران

»آگهی مزایده نوبت دوم )مرحله دوم(«

نوع سوخترنگمدل)سال(نوع خودرونام موقوفهردیف 
بنزینیخاکستری متالیک۱۳9۳سواری پژو GLX - ۴05محمدرضا و حاج میرزا1

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اعالم کرد: 
در دی ماه امسال اولین سری برگه تشخیص مالیاتی 

را برای مالکان خانه های خالی ارسال خواهیم کرد.
به گزارش نقل خانه ملت، امیدعلی پارسا در واکنش 
به برخی انتقادات در خصوص عدم اجرای قانون مالیات بر 
خانه های خالی توسط این سازمان گفت: تشخیص خانه های 
خالی برای اخذ مالیات با وزارت راه و شهرســازی است و 
آنها این اطالعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور 

قرار می دهند تا مالیات الزم دریافت شود.
وی ادامــه داد: طبق قانون مالیات بر خانه های خالی 
باید 1۲0 روز یا ۴ ماه یک خانه خالی مانده باشد، بنابراین 
خانه هایی که از ابتدای سال جاری تا مرداد ماه خالی مانده 
باشد، مشمول این قانون می شوند و اطالعات آنها را وزارت 
راه و شهرسازی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می دهد 
و ما در دی ماه امسال اولین سری برگه تشخیص مالیاتی را 

برای مالکان خانه های خالی ارسال خواهیم کرد.
رئیس کل ســازمان امور مالیاتی کشــور تاکید کرد: 

سازمان امور مالیاتی در انتظار اطالعات الزم در خصوص 
 اجــرای قانون مالیات بر خانه های خالی از ســوی وزارت 

راه و شهرسازی است.
گفتنی است سید احسان خاندوزی هم در زمان حضور 
در کمیسیون اقتصادی مجلس و هم پس از به عهده گرفتن 

مسئولیت وزارت اقتصاد، تأکید ویژه ای بر موضوع مالیات 
داشته است.

خانــدوزی اســفندماه 99 به عنــوان  نایب رییس 
وقت کمیســیون اقتصادی مجلس گفته بود: »بر اساس 
 اصالحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم، وزارت 

راه و شهرسازی مکلف است، حداکثر تا سه ماه پس از ابالغ 
قانون تمامی زیرساخت های الزم به منظور اخذ مالیات بر 
خانه های خالی از جمله ســامانه ملی امالک و اســکان را 
فراهم کند«. وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم 
 همچنین در برنامه خود برای ســکانداری این وزارتخانه،

10 برنامه برای اصالح نظام مالیاتی ارائه کرده است.
محور نخســت برنامه خاندوزی به افزایش شــاخص 
مالیات به تولید ناخالص داخلی به میزان ۵0 درصد وضعیت 
فعلی تا انتهای دولت ســیزدهم با هــدف کاهش فاصله 
طبقاتی از طریق وضع پایه های جدید مالیاتی )مالیات بر 
مجموع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ثروت 
و...(، هدفمند کــردن معافیت های مالیاتی و کاهش فرار 

مالیاتی اشاره دارد.
از آنجا که در دولت قبل چشــم انداز روشنی برای به 
سرانجام رســاندن این طرح مشاهده نشد، انتظار می رود 
بــا توجه به رویکرد دولت جدیــد، اهتمام ویژه ای به این 

موضوع صورت گیرد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی:

مالکان خانه های خالی 
از دی ماه منتظر برگه های مالیاتی باشند

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران:

پیوستن ایران به سازمان شانگهای آثار مثبتی خواهد داشت
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به آثار 
مثبت پیوستن ایران به سازمان شانگهای با دارا بودن 
25 درصد اقتصاد جهان گفت: استفاده از تخفیف های 

تعرفه صادرات از جمله مزایای این عضویت است.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، محمد الهوتی درباره 
مزایای پیوســتن ایران به سازمان شانگهای تصریح کرد: 
آثار مثبت پیوستن به سازمان همکاری های شانگهای ابعاد 
متعدد و گسترده اقتصادی دارد و با توجه به ظرفیت های 
فراوان کشــورمان برای همکاری با اعضای این ســازمان 
چشــم انداز بسیار روشنی در توسعه اقتصادی کشور قابل 

مشاهده می باشد.
وی با اشــاره به مولفه های بسیار قوی و فراوان قدرت 
اقتصادی اعضای سازمان شانگهای، اظهار داشت: اعضای 

 ســازمان شانگهای یک مســاحت، ۴3 درصد جمعیت و 
۲۵ درصــد تولید ناخالص جهان را در اختیار دارند و این 

آمار بیانگر قدرت بسیار باالی این سازمان است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: کشورمان با 
نگاه به شــرق و در نظر گرفتن منافع اقتصادی، سیاسی و 
امنیتی به عضویت سازمانی درآمده که قدرت های بزرگ 

جهان مانند چین، روسیه و هند در آن عضویت دارند.
وی با اشاره به ظرفیت های فراوان کشورمان برای تعامل 
و همکاری با اعضای ســازمان شانگهای، گفت: جمهوری 
اســالمی ایران با منابع عظیم نفــت و گاز و ظرفیت های 
فراوان صنعتی، علمی، فناوری و نیروی انســانی می تواند 
نقش مهمی در ســازمان شانگهای ایفا کند و از منافع آن 

هم بهره مند شود.

رئیس کنفدراســیون صادرات ایران افزود: استفاده از 
تخفیف های تعرفه صــادرات از جمله مزایای عضویت در 
سازمان شانگهای به شمار می آید که باید زمینه های الزم 
برای افزایش صادرات کاالها از جمله افزایش کیفیت تولید 

و رعایت استانداردها، فراهم شود.
همچنین ابراهیمی اصل؛ سفیر سابق ایران در آفریقای 
جنوبی درباره آثار مثبت پیوستن ایران به سازمان شانگهای 
تصریح کرد: نگاه دولت قبل نگاه به غرب و دادن امتیازات 
بیشتر و یک اشتباه استراتژیک مبنی بر پیوند زدن اقتصاد 
به برجام بود و موجب دوری از کشورهای همسو، همسایه 

و قدرتمند مانند چین، روسیه و هند شده بود.
وی افزود: با شرایط جدید و تغییر نگاه به شرق و توان 
داخلی، پذیرش قطعی عضویت جمهوری اسالمی ایران در 

سازمان شانگهای به وقوع پیوست که ناراحتی شدید آمریکا 
و غرب را به همراه داشته است.

سفیر ســابق ایران در آفریقای جنوبی اظهار داشت: 
جمهوری اسالمی ایران به عنوان قدرت هسته ای و اقتصادی 
منطقه و با توان باالی دفاعی و نظامی رکن مهم سازمان 
شــانگهای برای تامین امنیت اقتصادی و انرژی منطقه به 
شــمار می آید و با این عضویت تیر خالص به تحریم های 

آمریکا زده شد.
ابراهیمی اصل افزود: توسعه اشتغال و سرمایه گذاری، 
خنثی سازی تحریم ها، رفع موانع مبادالت مالی و اقتصادی 
و ایجاد زمینه برای استفاده از ارزهای منطقه ای بجای دالر 
را از جمله آثار مهم عضویت جمهوری اســالمی ایران در 

سازمان همکاری های شانگهای به شمار می آید.

مرکز آمار ایران اعالم کرد: نتایج حساب های 
ملی فصلی نشان از رشد ٧,٦ درصدی محصول 
ناخالــص داخلی با نفت و ۴.٦ درصدی محصول 
ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار ســال 

۱۴00 دارد.
بر اساس آخرین نتایج حساب های ملی فصلی مرکز 
آمار ایــران، محصول ناخالص داخلــی)GDP( به قیمت 
 ثابت ســال 1390 در ســه ماهه اول سال 1۴00 به رقم 
1۷۷۷ هزار میلیارد ریــال با نفت و 1۵09 هزار میلیارد 
ریال بدون احتســاب نفت رســیده است. رقم مذکور در 
فصل مشابه ســال قبل با نفت 16۵۲ هزار میلیارد ریال 
و بدون نفت 1۴۴۲ هزار میلیارد ریال بوده که نشــان از 
 رشــد ۷,6 درصدی محصول ناخالــص داخلی با نفت و 
۴.6 درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل 

بهار سال 1۴00 دارد.
نتایج مذکور حاکی از آن اســت که در فصل بهار 

1۴00رشــته فعالیت های گروه کشاورزی رشد ۴,۵-، 
گروه صنایع و معادن 13.۸ و گروه خدمات ۴.۵ درصد 

نسبت به فصل بهار سال 1399، رشد داشته است.
اختالف روایت ها

انتشــار داده های اخیر مرکز آمار نشان داد روایت 
متفاوت مرکز آمار و بانک مرکزی از شاخص های کالن 
اقتصادی در آمار بهار امسال هم ادامه پیدا کرده است و 
آمار این دو نهاد در برخی مولفه ها تفاوت فاحشی دارد.

مرکز آمار رشــد اقتصادی بهار امسال با احتساب 
نفــت را ۷.6 درصد و بانک مرکــزی 6.۲ درصد اعالم 
کرده است که از اختالفی 1.۴ درصدی حکایت دارد.

در زیرگروه ها نیز در حالی که مرکز آمار رشد بخش 
ســاختمان در بهار 1۴00 را 1۲.9 درصد اعالم کرده 
اســت، بانک مرکزی در گزارش خود رشد این بخش 
را منفی 1۲.3 درصد بیان می کند. همچنین با وجود 
اینکه مرکز آمار ایران رشــد اقتصادی گروه کشاورزی 

را منفــی ۴.۵ درصد ذکر کــرده  اما بانک مرکزی این 
مقــدار را کمتر از منفی یــک درصد ذکر می کند. اما 
تناقضات به همین جا ختم نمی شــود و مرکز آمار در 
حالی رشد بخش های گروه نفت و گروه صنایع و معادن 
و گــروه صنعت را به ترتیب ۲۷.۵، 13.۸ و ۵.۵ درصد 
ذکــر کرده، این اعداد در آمار اعالمی بانک مرکزی به 
ترتیب ۲3.3، ۲.1 و 6.1 درصد اســت. به نظر می رسد 
داستان تناقضات آمار در نهادهای تخصصی، منجر به 
خدشــه دار شدن اصالت آنها و مرکز مرجع آن شده و 
تولید آمار در نهادهای مختلف، ثمره ای جز موازی کاری 
و بی اعتمادی افکار عمومی نسبت به آمارهای رسمی 
ندارد. لذا وقت آن رســیده اســت که ریشه های این 
مشکل شناسایی و نسبت به حل آن اقدام جدی صورت 
بگیرد. به عقیــده صاحب نظران ایجاد یک صدایی در 
انتشــار آمارهای اقتصادی و یا حل اختالف های منابع 
منتشر کننده آمار، می تواند از اولین اقدامات در راستای 

حل این موضوع باشد. گفتنی است محاسبات فصلی 
در مرکز آمار ایران در قالب 1۸ بخش اصلی متشــکل 
 ISIC.Rev۴ از ۴۲ رشــته فعالیت بر مبنای طبقه بندی
انجام می شود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل 
زیربخش های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل داری 
و ماهیگیری، گروه صنایع و معادن شامل زیربخش های 
استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، 
صنعــت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ســاختمان 
می باشد و گروه خدمات شامل زیربخش های عمده و 
خرده فروشی، فعالیت  های خدماتی مربوط به تأمین جا و 
غذا، حمل ونقل، انبارداری، پست، اطالعات و ارتباطات، 
فعالیت  های مالی و بیمه، مســتغالت، کرایه و خدمات 
کسب وکار و دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات 
شهری، آموزش، فعالیت  های مربوط به سالمت انسان و 
مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، 

شخصی و خانگی است.

با اختالف ۱/۴ درصدی نسبت به آمار بانک مرکزی

مرکز آمار: رشد اقتصادی با نفت ٧/٦ درصد شد

نایــب  رئیــس  اتحادیه 
تولیــد و صادرات پوشــاک 
مهرماه،  اول  از  گفــت:  ایران 
برخــورد با برندهــای محرز 
قاچاق که از ابتدا مجوز فعالیت 
 نداشــتند، در دستورکار قرار 

می گیرد.
بهرام شــهریاری در گفت وگو 
با خبرگزاری تســنیم با  اشــاره به 
موانع تولید پوشاک در سال جاری، 
گفت: به دلیل گرانی ها، پوشاک در 
اولویت خانواده های متوسط و رو به 
پایین قرار ندارد و پاندمی کرونا هم 
صدمات بسیاری به زنجیره صنعت 
نساجی و پوشاک وارد کرده است.

وی ادامــه داد: بــا پرداخــت 
تسهیالت برای واردات ماشین آالت 
تولیــد پوشــاک می تــوان تعداد 
واحدهــای تولیدی در کشــور را 
افزایــش داد و از تولیدکننــدگان 
حمایت کــرد. البته مســئوالن با 
افزایش نرخ برق کارگاه های تولید 

پوشــاک، به تولیدکنندگان وعده 
پرداخت یارانه تولیــد را دادند اما 
ایــن وعده ها عملی نشــد و عالوه  
بر افزایش نرخ بــرق، یارانه ای هم 

پرداخت نشد.
نایب  رئیس  اتحادیه صنف تولید 
و صادرات نساجی و پوشاک ایران 
با اشاره به کاهش آمار قاچاق پوشاک 
در کشــور، گفت: با توجه به گرانی 
مواد اولیه، نگرانی و وحشت فعاالن 
بازار پوشــاک از افزایش قاچاق در 

کشور وجود دارد.
شــهریاری درخصوص طرح ها 
و برنامه های ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز و اتحادیــه صنــف تولید 
و صادرات نســاجی و پوشاک برای 
مقابله با عرضه کاالی قاچاق، اظهار 
داشــت: از اول مهرماه، برخورد با 
برندهای محــرز قاچاق که از ابتدا 
مجوز فعالیت نداشتند، در دستورکار 
قرار می گیرد. همچنین واحدهایی 
که برای دریافت شناسه کاال تاکنون 

اقدامی نکرده اند نیز مشــمول این 
برخوردها می شوند.

وی با بیــان این که اتحادیه به 
طور جــدی موافق طرح شناســه 
کاال است و از آن حمایت می کند، 
گفت: بــه دلیل آن که شناســایی 
کاالی قاچــاق از طریق این طرح 
به راحتی صــورت خواهد گرفت. 
از آنجا که مراجع قضایی می توانند 
به وسیله استعالم از سامانه شناسه 
کاال، جرائم صورت گرفته را بررسی 
 کنند، تمامــی تولیدکنندگان باید 
هرچه سریع تر نسبت به شناسه دار 
نمودن اجناس خــود اقدام کنند. 
نایب رئیس اتحادیــه صنف تولید و 
صادرات نســاجی و پوشاک ایران 
جلوگیری  راهکارهای  به  با اشــاره 
از ورود پوشــاک قاچاق به زنجیره 
افزود: طرح شناســه  این صنعت، 
کاال، صندوق هــای فروشــگاهی و 
کد رهگیری، ســاختاری را فراهم 
می کند تا در آینده امکان جلوگیری 

از ورود پوشاک قاچاق تا حد زیادی 
فراهم شود.

شهریاری درخصوص دالیل عدم 
همکاری واحدهــای تولیدی برای 
اظهار  پوشاک  نمودن  شناســه دار 
داشت: بسیاری از واحدها از ترس 
محاسبه و شفافیت مالیات، اقدام به 
همکاری نمی کننــد اما باید توجه 
داشته باشند که امروزه با توجه به 
رصد جدی سازمان امور مالیاتی و 
بانک ها دیگر امــکان فرار مالیاتی 
وجــود ندارد. ضمــن این که طرح 
شناسه کاال نیز ارتباطی با سازمان 

مالیات ندارد و نخواهد داشت.
وی اعالم کرد: با توجه به قانونی 
بودن این طرح، واحدهای تولیدی 
بایــد از آن تمکین کرده و اقدامات 
الزم را انجــام دهند؛ اما برای جلب 
اعتماد و همچنین همراهی بیشتر 
تولیدکنندگان، مشوق های بیمه ای 
و معافیت های مالیاتی در نظر گرفته 
خواهد شــد که به اطــالع عموم 

اصل90  رئیس کمیسیون 
بود  قــرار  گفــت:  مجلس 
اواســط  تا  بزرگ  بانک های 
و  ثبت  امکان  شــهریورماه، 
تائید چک از طریق خودپرداز 
را فراهم کنند؛ اما این امکان 

فراهم نشده است.
حجت االسالم حسن شجاعی 
در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم، 
در رابطه با اثــرات قانون جدید 
چک بر فضای معامالت کشــور 
خاطرنشان کرد: قانون جدید چک 
از جملــه قوانین به روز و دقیقی 
است که در ســال های اخیر به 
تا  تصویب مجلس رسیده است. 
قبل از تصویب این قانون در سال 
139۷، چک برگشتی مشکالت 
زیــادی در فضای کســب و کار 

کشــور ایجاد می کرد. بنابر گفته 
تشــکل های اقتصادی در ســال 
به  برگشــتی  139۵، چک های 
عنوان پنجمین مانع مهم کسب 
و کار در آن ســال معرفی شــد. 
بنابراین الزم بود تا برای چک های 
اندیشــیده  چاره ای   برگشــتی 

شود.
وی افــزود: در قانون جدید 
چک مصوب سال 139۷، سازوکار 
تقارن اطالعاتی بین صادرکننده 
و گیرنــده چــک ایجاد شــد تا 
فردی که می خواهد چک دریافت 
کند، از سابقه معامالتی و اعتبار 
مطلع شده،  شخص صادرکننده 
ســپس با اطمینان بیشتر بتواند 
چک را دریافت کند. این یکی از 
نوآوری های قانون جدید چک بود 

کــه تا قبل از تصویب این قانون، 
بــرای گیرندگان  امکانی  چنین 
چــک فراهم نبــود. بنابراین، به 
شفافیت در معامله کمک شایانی 
شد تا افراد سودجو نتوانند مانند 
روند ســابق، چک بالمحل صادر 

کنند.
رئیس کمیســیون اصــل90 
مجلس با اشاره به اهمیت تکالیفی 
از قانون جدید چک که از ابتدای 
سال 1۴00 توسط شبکه بانکی 
و بانک مرکزی اجرا شد، تصریح 
کرد: از آنجا که از ابتدای امسال 
ثبت و تائیــد اطالعات چک در 
سامانه صیاد بانک مرکزی الزامی 
شده اســت، بنابراین الزم است 
تا شــبکه بانکی و بانک مرکزی، 
امکان دسترسی به سامانه صیاد 

را بــرای همه افــراد مهیا کنند. 
زیــرا برخی از افراد به دلیل عدم 
دسترسی به گوشی هوشمند در 
استفاده از چک در معامالت خود 

دچار مشکل شده اند.
شجاعی ادامه داد: طبق آنچه 
که بانک مرکزی اعالم کرده، قرار 
بــود بانک های بزرگ تا اواســط 
شــهریور و تمامی بانک ها نیز تا 
انتهای شــهریور ماه، امکان ثبت 
و تائیــد چک از طریق خودپرداز 
را فراهــم کننــد امــا همچنان 
ایــن امــکان در خودپردازهای 
بانک ها مهیا نشده است. بنابراین 
کمیسیون اصل 90 در نظر دارد 
تا این موضوع را از بانک مرکزی 
پیگیری کرده و به نتیجه برساند.
وی افزود: کمیسیون اصل90 

به دنبال حل مشکالت مردم است 
و بانک هــا باید شــرایط را برای 
اســتفاده مردم از چک، تسهیل 
کنند. خصوصا اینکه در شــرایط 
کرونایی الزم اســت تا از حضور 
مردم در مکان های شلوغ همچون 
بانک جلوگیری شود؛ بنابراین باید 
شــبکه بانکی با توسعه خدمات 
به فکر حفظ  غیرحضوری خود، 

سالمت مردم نیز باشند.
واکنش به انتشار 

صورت مالی بانک ملی
گــزارش  بــه  همچنیــن 
فارس، ســید کاظم  خبرگزاری 
موسوی؛ نایب رئیس اول کمیسیون 
اقتصــادی مجلس در واکنش به 
انتشار صورت های مالی بانک ملی 
گفت: بدهی تائید شده دولت به 

بانک ملی به پنجاه هزار میلیارد 
تومان است که از دولت های قبل 
به این دولت، ارث رســیده است. 
دولت ســهم خــود در ارتباط با 
افزایش ســرمایه بانک را باید به 
صورت نقــدی پرداخت نماید تا 
شاهد بهبود کفایت سرمایه بانک 

ملی باشیم.
وی با اســتقبال از انتشــار 
صورت های مالی بانک ملی افزود: 
از وزیر اقتصــاد انتظار داریم در 
زودتر  هرچه  جهت شــفافیت ، 
نسبت به انتشار صورت های مالی 
اقدام  نیز  بانک های دولتی  دیگر 
کند تا بتوانیم با همفکری دولت 
و مجلس، کمک ها و مساعدت های 
بانک های دولتی به  به  ممکن را 

عمل آوریم.

رئیس کمیسیون اصل 90 مطرح کرد

خلف وعده بانک های بزرگ در تائید چک از طریق خودپرداز 

تولیدکنندگان خواهد رسید.
گفتنی است، بر اساس آخرین 
آمار ارائه شده از سوی ستاد مبارزه 
با قاچــاق کاال و ارز، میزان قاچاق 

پوشاک، از دو میلیارد و 600 میلیون 
دالر در ســال 9۸ به یک میلیارد و 
۸00 میلیون دالر در ســال جاری 

کاهش یافته است.

رئیس  انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی 
می گوید که شرکت های هواپیمایی از ارائه بلیت 
پروازهای رفت و برگشت اربعین به آژانس های 
هواپیمایی خودداری می کنند و بلیت یک طرفه 

را با قیمت باالتر می فروشند.
حرمت اهلل رفیعی در گفت وگو با خبرگزاری مهر 
درباره علت عدم فروش بلیت پروازهای اربعین با نرخ 
مصوب در آژانس های مسافرتی توضیح داد: آژانس های 
هواپیمایی منافعی در نرخ های فروش بلیت ندارند و 

سود آن در جیب ایرالین ها می رود.
وی افزود: براساس مصوبات، برای سفرهای اربعین 
نرخ پروازهای تهران-نجف-تهران پنج میلیون تومان 
و مشهد- نجف-مشهد شش میلیون تومان از سوی 
ســازمان هواپیمایی کشــوری تعیین شده است و 
علی القاعده ایرالین ها باید با این نرخ ها بلیت فروشی 
کنند اما متأسفانه برخی شرکت های هواپیمایی در 

برابر فروش بلیت با این نرخ ها، مقاومت می کنند و این 
ارتباطی به آژانس های هواپیمایی ندارد.

رئیس  انجمن دفاتر خدمات مسافرتی اظهار کرد: 
کاری که ایرالین ها کرده اند، این است که پروازهای 
دوطرفــه را بســته اند و صرفاً به فــروش پروازهای 
یک طرفه روی آورده اند که از سوی سازمان هواپیمایی، 
3.۲ میلیون تومان تعیین شده است؛ به عبارت دیگر 
یک میلیون و ۴00 هزار تومان ایرالین ها با این اقدام 
سود بیشتری روی فروش بلیت رفت و برگشت هر زائر 
کسب می کنند؛ بعد هم می گویند ما در حال رعایت 
مصوبه سازمان هواپیمایی درخصوص نرخ پروازهای 

اربعین هستیم.
رفیعی ادامه داد: متأســفانه روی سیستم های 
آژانس های هواپیمایی هنوز پروازهای اربعین با نرخ 
مصوب بارگذاری نشده است. مشکل این است که در 
ایام اربعین، تقاضا از عرضه بیشــتر است و ایرالین ها 

قصد دارند با قیمت باال بلیت را بفروشند. تا وقتی هم 
که ســازمان هواپیمایی بخواهد به این موضوع ورود 
کند، دیگر بازه زمانی پروازهای اربعین به اتمام رسیده 
و کاری از دست این سازمان برنمی آید و اگر اقدامی 

هم انجام دهد، به درد زائران نمی خورد.
وی خاطرنشان کرد: درباره اینکه برخی آژانس ها 
بــه زائران می گویند همزمان با بلیت، ویزای عراق را 
هم ارائه می دهند، گفت: هیچ آژانســی ویزای عراق 
نمی دهد؛ اعالم کردند که ویزا در صورت ثبت نام در 
ســامانه سماح، صادر می شود؛ بعد که زائران اربعین 
در سامانه سماح ثبت نام کردند و ویزا برایشان صادر 
شد، وقتی برای خرید بلیت پرواز به آژانس ها مراجعه 
می کنند، به آنها گفته می شود که بلیت با نرخ مصوب 
 در سیســتم آژانس ها وجود نــدارد و باید با قیمت 
۸.۵ تا 9 میلیون تومان بلیت پروازهای رفت و برگشت 

را خریداری کنند.
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