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پرداخت معوقات با حقوق تیرماه 
سازمان برنامه و بودجه اعالم کرده که اعتبار الزم 
ب��رای پرداخت معوقات حقوقی در چن��د ماه ابتدایی 
سال جاری را تامین کرده است و از این رو باید تمامی 
دستگاه های اجرایی حقوق و مزایای تیرماه را به همراه 

مابه التفاوت سه ماه گذشته پرداخت کنند.
بنابرای��ن س��ازمان برنامه و بودجه نی��ز به همراه 
س��ازمان اداری و استخدامی تغییرات الزم در افزایش 
حقوق را اع��الم کرده و باید از ماه گذش��ته حقوق ها 
بر این اس��اس پرداخت می ش��د. اما عمدتا این اتفاق 
نیفت��اد و مابه التفاوت پرداختی در س��ه م��اه ابتدایی 
سال در اکثر سازمان ها همچنان پرداخت نشده است. 
این در حالی اس��ت که س��ازمان برنام��ه و بودجه در 
تازه تری��ن ابالغیه خود به دس��تگاه های اجرایی تاکید 
ک��رده که اعتبار هزینه س��ه ماه اول س��ال ۱۳۹۷ را 
برای دس��تگاه ها تامین کرده و ضروری اس��ت تمامی 
دستگاه های اجرایی ملی و اس��تانی احکام کارگزینی 
کارکنان خود را براساس مصوبه جدید صادر و حقوق 
و مزای��ای آنها در تیرماه را طبق احکام جدید همراه با 

مابه التفاوت سه ماه گذشته پرداخت کنند.
بر این اساس کارکنان دستگاه های دولتی باید منتظر 
باش��ند تا در تیرماه عالوه بر اینکه حقوق و مزایای خود 
را طب��ق قوانین جدید افزایش حقوق دریافت می کنند، 
مابه التفاوتی که در سه ماه گذشته به آنها پرداخت نشده 

است، همراه حقوق به حسابشان واریز شود.  ایرنا

اخذ عوارض الکترونیکی تا نیمه دوم 
سال جاری

معاون ساخت و توس��عه آزادراه های وزارت راه و 
شهرس��ازی از اجرای سیس��تم یکپارچه اخذ عوارض 
الکترونیکی تا نیمه دوم س��ال جاری خبر داد و گفت: 
برای این اقدام یک روش پرداخت تعریف خواهد ش��د 
و از ات��الف وقت خودروها پش��ت گیت های عوارضی 

جلوگیری می کند.
 سیدحسین میرشفیع از اجرای سیستم یکپارچه 
اخذ عوارض الکترونیکی در سراس��ر آزادراه های کشور 
تا نیمه دوم سال جاری خبر داد و گفت: برای این اقدام 
یک روش پرداخت تعریف خواهد شد و از اتالف وقت 
خودروها پشت گیت های عوارضی جلوگیری می کند. 
با توجه به ضوابط اخذ عوارض الکترونیک در طراحی 

آزادراه باید تغییراتی ایجاد شود.  فارس

 ممنوعیت صادرات ۱۸ قلم کاالی اساسی 
و ضروری کشاورزی 
گمرک ایران با ص��دور ابالغیه ای صادرات ۱۸ قلم 
کاالی اساس��ی و ضروری کش��اورزی را تا اطالع ثانوی 

ممنوع کرد.
براس��اس این دس��تورالعمل که در تاریخ شش��م 
تیرماه صادر ش��ده و به اطالع وزرای صنعت، معدن و 
تجارت و امور اقتصادی و دارایی رس��یده، آمده است: 
پیرو بخش��نامه های مربوط به فهرست اقالم صادراتی 
مشمول ممنوعیت، عوارض و مجوز صادراتی، صادرات 
۱۸ قل��م کاالی اساس��ی و ضروری کش��اورزی ذرت، 
گندم، آرد، جو، جو دوسر، دانه های روغنی، روغن خام 
و پالم، یونجه، کاه و کلش، پودر ماهی و گوشت، انواع 
سبوس، کنجاله سویا، سایر کنجاله ها، تفاله ها، خوراک 
آبزیان، افزودنی خوراک آبزیان، چاودار و س��ورگوم تا 

اطالع ثانوی ممنوع شده است.  میزان

واردات ۷۸۰ میلیون دالر قطعات خودرو 
در سه ماه نخست سال 
براس��اس آماره��ای تجارت خارجی، در س��ه ماه 
ابتدای��ی س��ال جاری در حال��ی مونت��اژکاران حدود 
۷۸۰میلیون دالر انواع قطعه خ��ودرو را وارد کرده اند 
ک��ه نام��ی از آنها در فهرس��ت دریافت کنن��دگان ارز 

رسمی دیده نمی شود.
خودروسازان در سه ماهه منتهی به پایان خردادماه 
سال جاری، حدود ۷۸۰ میلیون دالر انواع قطعات خودرو 
به کشور وارد کرده اند، به این ترتیب قطعات خودرو در 
صدر لیست اقالم وارداتی کشور قرار گرفت. در این مدت 
54۱ میلیون دالر قطعات منفصله با ساخت داخل کمتر 
از ۳۰ درصد، ۱22 میلیون دالر با س��اخت داخل بیش 
از 5۰ درصد و ۱۱5 میلیون دالر قطعه با ساخت داخل 

کمتر از 5۰ درصد وارد کشور شده است.
نکته جالب اینکه در لیست شرکتهای منتشرشده 
از س��وی بانک مرکزی که در فضای مجازی با عنوان 
ش��رکت های ارزبگیر شناخته می ش��وند هیچ نامی از 
خودروس��ازان و مونتاژکاران دیده نمی شود. براساس 
اطالعات اولیه در س��ه ماه نخس��ت س��ال ۹۷، برای 
واردات انواع کاال حدود ۹.5 میلیارد دالر ارز تخصیص 
داده ش��ده که تاکنون )با وجود انتشار اسامی ۱5۰۰ 
شرکت ارزبگیر( تکلیف نیمی از آن نیز مشخص نشده 
و هنوز نام بس��یاری از ش��رکتهای ارزبگیر در اختیار 
مردم قرار نگرفته است.بررس��ی آمارهای گمرک ایران 
نشان می دهد، در ماه نخست سال جاری خودروسازان 
مجموعاً ۱۹۰ میلیون دالر قطع��ه وارد کرده اند، ذکر 
این آمار از این جهت دارای اهمیت است که سیاست 
جدی��د ارزی دولت مبنی بر توزی��ع ارز با نرخ 42۰۰ 
تومانی از 22 فروردین ماه ابالغ و فرایند اجرایی آن از 

اوایل اردیبهشت ماه آغاز شده است.  تسنیم

اخبار

جلوگیری از زمین خواری با طرح مدیریت یکپارچه امالک
وزی��ر ارتباطات گفت: بین 42 تا 45 میلیون کاربر ش��بکه های اجتماعی در 
ایران وجود دارد و کاربران پیام رس��ان های داخلی از ۱.5 میلیون به ۷.5 میلیون 

نفر افزایش یافته اند.
محمدج��واد آذری جهرم��ی درب��اره دس��تور رئیس جمه��ور در زمینه اعالم 

دریافت کنن��دگان ارز 42۰۰ تومان��ی تاکید کرد: تمام اعض��ای کابینه برای اجرای 
دس��تور رئیس جمهور ت��الش می کنند اما ش��اید مالحظاتی در ح��وزه اجرایی وجود 

داش��ته باشد که تصمیم گیری را برای مدیران کمی سخت می کند. وی در زمینه فعالیت 
پیام رس��ان های داخلی گفت: کاربران پیام رسان های داخلی از ۱.5 میلیون به ۷.5 میلیون 

نفر افزایش داشته اند که رشد خیلی خوبی را نشان می دهد.
وی گفت: با راه اندازی شبکه ملی اطالعات ترافیک داخلی در اینترنت به 5۰ درصد 

می رسد و خدمات ویدیویی نیز تا ۱4 برابر رشد داشته است.  فارس

وی آنتن  ر
پیگیری اجرای پیمان های پولی با عراق، روسیه و آذربایجان

رئیس کل بانک مرکزی از پیگیری ها برای اجرایی شدن پیمان های پولی با 
کشورهای عراق، روسیه و جمهوری آذربایجان خبر داد.

 ولی اهلل س��یف درب��اره وضعیت پیمان ه��ای پولی، گفت: ب��ه ظرفیت های 
پیمان های پولی دو و چندجانبه آگاه هستیم و در این رابطه با برخی از کشورها 

پیمان هایی منعقد ش��ده است. وی تصریح کرد: مدلی که درخصوص پیمان های 
پولی در دنیا اجرا می ش��ود فضایی درخصوص کل عملی��ات تجاری ایجاد نمی کند؛ 

بنابراین انجام این مهم تمامی مشکالت را حل نمی کند.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: از موضوع انعقاد پیمان های پولی غفلت نشده و حتی نوع 
نگاه کشورهای مختلف به این موضوع رصد شده است. وی یادآور شد: پیمان پولی دوجانبه ایران 
و ترکیه عملیاتی شده و در این رابطه به چند ال سی نیز عمل شده و در آینده موضوع انعقاد 

پیمان های پولی با کشورهای عراق، روسیه و آذربایجان پیگیری می شود.  خانه ملت

پشت باجه 
حرکت صنعت برق در لبه  تیغ 
رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق با اشاره به حرکت صنعت برق در 
لب��ه تیغ گفت: معموال قرارداد هایی با بخش خصوصی منعقد می ش��ود که تمام 

خسارات باید توسط شرکت های خصوصی تامین شود.
 علی بخشی درخصوص چالش  شرکت های فعال در صنعت برق گفت: بیشتر 

قرارداد هایی که در صنعت برق منعقد می شود توسط بخش خصوصی صورت می گیرد 
و این بخش با توجه به تغییرات ارزی باید خسارات ناشی این تغییر را متحمل شود.

رئیس هیئت مدیره س��ندیکای صنعت برق با اش��اره به شرایط شرکت های موجود 
در صنع��ت برق اظهار کرد: در این صنعت معموال قرارداد هایی با بخش خصوصی منعقد 
می شود که تمام خسارات باید توسط این شرکت ها تامین شود. وی حرکت صنعت برق 
را در لب��ه  تیغ توصیف کرد و گفت: با خروج نیروگاه های آبی از مدار و باال رفتن مصرف 

برای تامین برق با مشکل روبه رو خواهیم شد.  میزان

دکل

کارشناسان اقتصادی معتقدند  خونه به  تصویب و اجرای قانون مالیات خونه 
بر عایدی زمین و مسکن )CGT( و اجرای همزمان 
قانون مالی��ات بر خانه های خال��ی می تواند از ورود 

سفته بازان و سوداگران به بخش مسکن بکاهد.
هفت��ه گذش��ته عب��اس آخوندی وزی��ر راه و 
شهرس��ازی و دیگر مس��ئوالن ارشد حوزه مسکن 
در ای��ن وزارتخانه و نهادهای پولی و بانکی مرتبطا 
با بخش مسکن در نشست تبیین راهکارهای رفع 
بحران ای��ن بخش از تغییر موض��ع این وزارتخانه 
مبن��ی بر انتقال قانون مالیات ب��ر خانه های خالی 
به مالیات بر عایدی زمین خبر دادند. ضمن اینکه 
درآمدهای این مالیات به شهرداری ها برای احداث 
واحدهای مس��کونی استیجاری ویژه اقشار ضعیف 
تعلق می گیرد. ب��ه گفته آخوندی تهیه الیجه این 
اق��دام مالیاتی همراه با ارائه بس��ته های تش��ویق 
مالیاتی برای س��ازندگان جهت احداث واحدهای 
مس��کونی کوچک متراژ به فوریت تهیه شده و در 

اختیار کمیسیون عمران مجلس قرار می گیرد.

عدم اجرای قانون
کارشناس��ان یک��ی از عوام��ل افزایش قیمت 
مسکن را حضور سوداگران در این بخش می دانند. 
نبود قوانین تنظیمی مناسب مانند مالیات بر افزایش 
قیمت زمین و مسکن )CGT( و اجرا نشدن قوانین 
موج��ود مانند مالیات بر خانه های خالی، زمینه این 

حضورسوداگرایانه را فراهم کرده است.
رئیس جمه��ور در روزهای پایانی خردادماه در 
جلسه س��تاد س��اماندهی بازار و بررسی نوسانات 

اخیر ضمن تاکید بر تحت فشار قرار نگرفتن مردم 
در تامین کاالهای اساس��ی بیان کرد: دولت اجازه 
سوء اس��تفاده در بازار کاالهای مورد نیاز مردم را 
نخواه��د داد و اگر کس��انی به فکر س��ود بادآورده 

هستند، آماده برخورد مالیاتی قاطع باشند.
به زعم بس��یاری از کارشناس��ان این اظهارات 
روحان��ی می تواند نویددهن��ده ورود دولت با عزمی 
جدیدت��ر به اخ��ذ مالیات های بخش مس��کن برای 
مقابله با س��وداگری و معامالت سفته بازانه )خرید و 
فروش مسکن با هدف خرید و فروش مجدد( در این 

بخش خواهد بود.

فعالیت های سوداگرایانه
مهدی غالمی کارشناس ارشد اقتصاد مسکن 
درباره نق��ش انواع مالیات های بخش مس��کن در 
تعادل بخش��ی به این بازار اظهار داش��ت: براساس 
گ��زارش اخی��ر بانک مرک��زی قیمت مس��کن در 
ش��هر تهران در خردادماه امس��ال نسبت به زمان 
مشابه سال گذش��ته در حدود 5۰ درصد افزایش 
داشته اس��ت. وی افزود: بس��یاری از کارشناسان 
یکی از عوامل این افزایش قیمت مسکن را حضور 
س��وداگران در این بخ��ش می دانند. ای��ن افراد با 
انگیزه کسب سود بادآورده و سرشار در بازار خرید 

و فروش مسکن حضور پیدا می کنند.
غالم��ی در تش��ریح فعالیت ه��ای س��وداگرانه 
مس��کن گفت: این فعالیت ها شامل احتکار مسکن، 
انج��ام معامالت مک��رر، س��فته بازی و... در بخش 

مسکن می شود.
وی درخصوص استفاده از ابزار مالیات به عنوان 

تنظیم گر اقتصاد از س��وی دولت ه��ا برای مقابله با 
تقاضاهای سرمایه ای و سوداگرانه اظهار داشت: یکی 
از ای��ن مالیات ها، مالیات ب��ر افزایش قیمت زمین 
و مس��کن )CGT( اس��ت که به صورت درصدی از 
افزایش قیمت معامالت زمین و مس��کن در هنگام 
نقل و انتقال از فروشنده دریافت می شود. این مالیات 
تنها تقاضاهای سوداگرانه را هدف قرار می دهد. خانه 
اول ه��ر فرد که تقاضای مصرفی اس��ت و همچنین 
تولیدکنندگان مسکن، از این مالیات معاف هستند.

 مالیات بر خانه های خالی
همچنان روز زمین مانده است

غالمی نوع دیگر مالیات های بخش مس��کن را 
ک��ه نقش مهمی در جلوگی��ری از احتکار در بازار 
مس��کن دارد، مالیات بر خانه ه��ای خالی عنوان و 
تصری��ح کرد: مالیات ب��ر خانه های خالی به عنوان 
بخشی از الیحه اصالح قانون مالیات های مستقیم 
در تیرماه ۱۳۹4 به تصویب مجلس شورای اسالمی 
رسید. الزمه اجرای این ماده از قانون اصالح قانون 
مالیات های مس��تقیم، ایجاد س��امانه ملی امالک 
است. برهمین اس��اس مجلس طی تبصره ۷ ماده 
۱۶۹ مکرر همین قانون، وزارت راه و شهرس��ازی 
را موظف کرد حداکثر تا بهمن ۹4 »س��امانه ملی 

امالک و اسکان کشور« را ایجاد کند.

 2/5 برابر شدن تعداد خانه های خالی
طی 5 سال

وی ادام��ه داد: با وجود این الزامات قانونی که 
به معنای الزام دولت ب��ه اجرایی کردن مالیات بر 
خانه های خالی از س��ال ۱۳۹5 ب��ود، هنوز اتفاق 
قاب��ل توجهی برای اجرای این سیاس��ت رخ نداده 
اس��ت. عدم اجرای این مالیات س��بب شده است 
تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور در سال های 
۹۰ ت��ا ۹5، با افزایش نگران کننده ای از ۱ میلیون 

واحد به 2.۶ میلیون واحد مسکونی برسد.

مدیر گروه مس��کن مرکز مطالع��ات اقتصادی 
دانشگاه علم و صنعت درخصوص نظرات جدید وزارت 
راه و شهرسازی درباره تغییر مالیات بر خانه های خالی 
به مالیات بر عایدی زمین گفت: دولت اگر می خواهد 
برخورد قاطعی با س��ودجویان بخش مسکن داشته 
باشد، الزم است از طرفی الیحه ای برای اصالح قانون 
مالیات های مس��تقیم به مجلس ارائ��ه دهد و در آن 
مالیات بر افزایش قیمت زمین و مسکن )CGT( را 
به تصویب رس��انده و اجرا کند و از طرفی با تکمیل 
سامانه ملی امالک، مالیات بر خانه های خالی را نیز به 

صورت همزمان اجرایی سازد.

افزایش عرضه مسکن
سیاس��ت  اج��رای  ک��رد:  خاطرنش��ان  وی 
مالیات ه��ای تنطمی��ی به تنهای��ی جوابگوی حل 
مشکل مسکن نیس��ت و اجرای این سیاست باید 
به همراه سیاست های افزایش عرضه مسکن دیده 
شود. چراکه ش��اخص های اساس��ی کّمی مسکن 

نشان از کمبود عرضه مسکن است.
این پژوهش��گر اقتصاد مس��کن درباره شاخص 
میزان تراکم خانوار در هر واحد مسکونی گفت: آمار 
نشان می دهد این شاخص در کشور ما همواره بیشتر 
از یک بوده است. مطابق سرشماری عمومی نفوس 
و مس��کن در سال ۹۰ این شاخص برابر ۱.۰۶2 بود. 
حتی با وجود اینکه در سال های ۹۱ و ۹2 به ترتیب 
۷54 ه��زار و ۸۳4 هزار واحد مس��کونی در مناطق 
شهری تکمیل شد که یک رکورد محسوب می شود، 
باز شاخص میزان تراکم خانوار در واحد های مسکونی 
براس��اس سرشماری سال ۹5 بیش��تر از یک و برابر 
۱.۰۶ است. در کش��ورهای موفق در بخش مسکن 

این عدد حدود ۰.۹ )کمتر از یک( است.
به گفته غالمی، تکمیل واحدهای مس��کن مهر، 
بهس��ازی و نوس��ازی واحدهای روستایی و بافت های 
فرس��وده ش��هری و همچنی��ن اعطای وام س��اخت 
می توانست تاثیر مثبتی بر عرضه مسکن و درنتیجه 
کاهش قیمت آن در این سال ها داشته باشد.  مهر

رئیس س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت:  كــش دش��من ام��روز از طریق قاچ��اق و قاچاقچی خـط 
سعی می کند، از طریق ستون پنجم به اقتصاد ما لطمه بزند.

س��ردار علی موی��دی خرم آبادی با بیان اینک��ه امروز جنگ 
اقتصادی در جریان اس��ت، گفت: دش��من امروز از طریق قاچاق 
و قاچاقچی س��عی می کند، از طریق س��تون پنجم به اقتصاد ما 
لطمه بزند، اما آنچه در مقابله با این مس��ایل موثر اس��ت، تالش 
برای آگاهی بخشیدن به مردم در جهت انزجار از مصرف کاالهای 

قاچاق و همیشه ترویج کاالهای تولید داخلی است. 
وی گف��ت: ما از رس��انه ها انتظار داریم ت��ا روان جامعه را با 
انتش��ار برخی آم��ار و ارقام ملته��ب نکنند، زیرا در دو س��ه ماه 
گذشته رقابتی در بین رسانه ها برای انتشار مطالب دیده می شود 
و متاس��فانه نا آگاهانه و بعضا آگاهانه روح و روان جامعه با برخی 
اخبار آس��یب دیده اس��ت. مویدی با بیان اینکه اگرچه مسایل و 
مشکالتی هس��ت، گفت: اما برخی مسایلی که در رسانه ها اتفاق 

می افتد، به مصلحت نظام و اقتصاد و تجارت نیست.
وی افزود در س��ال ۹۷ رویکرد س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز تمرکز بر پیش��گیری و کاهش تقاضا و مقابله موثر و بازدارنده 

و کاهش آسیب های مبارزه است. 
مویدی خرم آبادی اظهار داش��ت: کشورهای موفق در مبارزه 
با قاچاق کشورهایی بوده اند که با برنامه های خود میل به قاچاق 

و کاهش میل به فرهنگ قاچاقچی گری کم کرده اند.
وی اظهار داش��ت: در سال جاری که س��ال حمایت از کاالی 

ایرانی اس��ت ۱۰ برنامه فوق العاده در نظر گرفته ایم و سازمان های 
مربوطه در امر مبارزه با قاچاق کاال و ارز ملزم به اجرا آن خواهند 
ش��د. وی اف��زود: یکی از ای��ن برنامه ها اس��تقرار و بهره برداری از 
س��امانه های هوشمند با تمرکز به زیر سیس��تم های است که در 
این زمینه طراحی ش��ده اس��ت که به عنوان مثال می توان طرح 

رجیستری را نام برد.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز اظهار داشت: دولت در سه 
یا چهار سال گذشته توجه ویژه به امر حاکمیت الکترونیک و فعال 
کردن سامانه ها در ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز داشته و حدود 
۸۰۰ میلیارد تومان در این بخش ها هزینه ش��ده اس��ت و تا پایان 

سال شاهد اتفاقات خوبی در امر رجیستری خواهیم داشت. 
وی گفت: تکمیل ویژه سامانه ها یکی از دستورات ویژه ریاست 
جمهوری به ستاد، است که در صورت وقوع این امر از دستاوردهای 
بزرگ خواهد بود. مویدی خرم آبادی گفت: در ۳ ماه گذش��ته 4۰۰ 
پرونده قاچاق ارز داشته اینکه ارزش پرونده ها نزدیک 25۰ میلیون 

دالر که توسط همکار آن در ناجا و واجا در حال پیگیری است. 
وی افزود: در مجموع حدود 2 میلیون دالر از این موارد به دست 
آمده است. از این 4۰۰ پرونده حدود ۱5 پرونده مهم وجود دارد که 

توسط ناجا و و واجا به صورت خاص با آنها برخورد می شود. 
وی در م��ورد پرداخ��ت اس��کناس ب��رای واردات به برخی 
شرکت ها گفت: این اشکال سیستمی است و باید از مسیر سنتی 

عبور کرد و گذر از شرایط سنتی به نوین کار سختی است.
مؤیدی خرم آبادی با بیان اینکه در ایجاد فرهنگ سیستماتیک 
و سامانه ها قطعاً برخی متضرر خواهند شد، گفت: آن افراد چه بسا 
در بدنه س��ازمان و دستگاه هایی باشند و چه بسا افرادی باشند که 
در عرصه قاچاق کار می کنند و ممکن است، حتی بعضی از عوامل 
دون پایه ما را در سطح پایین آلوده کنند، تا مقاومت یک دستگاه 
و یک سازمان را در جهت نیل به راه اندازی سامانه های الکترونیک 
باال ببرند و ما اینها را بعضاً می بینیم و منکر نیس��تیم، اما اش��راف 
داریم و می دانیم که چه اشخاصی و چه افرادی و چه دستگاهی در 

مقابل الکترونیکی شدن سامانه ها مقاومت می کنند.
رئیس س��تاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز بیان داشت: 
ای��ن مقاومت ه��ا به ضرر نظام اس��ت، ل��ذا به آن دس��تگاه ها و 
س��ازمان هایی که در مقابل الکترونیکی ش��دن سامانه ها مقاومت 
می کنند، تذکر داده ش��ده و به آنها ابالغ شده است که خودشان 

را به این سامانه ها وفق دهند.

وی افزود: ما این دس��تگاه ها را معرف��ی می کنیم و با برخی 
از ای��ن دس��تگاه ها صحب��ت کرده ایم و برای الکترونیکی ش��دن 

سامانه ها پای کار آمده اند.
مؤی��دی خرم آبادی بیان داش��ت: این مقاومت ه��ا از جمله 
تجارت، اقتصاد، امنیت، انتظامات، قضایی وجود دارد و هرکدام به 
طریقی در این رابطه اشکال می آورند که در این باره ما سازمان ها 
و دس��تگاه ها را توجیه کرده ایم و با انتقال ضرورت اجرایی شدن 

این موضوع آنها را قانع کرده ایم که این کار را انجام دهند. 
وی در ادامه در مورد ثبت سفارش واردات ۶4۰۰ خودرو در زمان 
بسته بودن سایت ثبت سفارش گفت: ما از حراست وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در مورد اطالع رس��انی به س��ازمان های مربوطه در 
پرونده مذکور تشکر می کنیم، اما هنوز در این باره بررسی ها در حال 
انجام است و اطالعات ما در این مورد کافی و جامع نیست، بنابراین 

نمی توانیم در حال حاضر مقصر را اعالم کنیم.
موی��دی خرم آب��ادی گفت: م��ن قول می ده��م پرونده ثبت 
س��فارش واردات ۶4۰۰ خودرو به س��رانجام برسد و مقصران را 
اعالم کنیم، اما تا روش��ن ش��دن ابعاد مختل��ف پرونده نمی توان 
موضوعی را اعالم کرد. وی گفت: حفره ای وجود داشته و از مسیر 
ای��ن حفره یک عده سوء اس��تفاده کردند، ولی ای��ن اتفاق به چه 

شکلی انجام شده اجازه بدهید، تا بررسی ها کامل شود.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز اظهار داشت: از نظر فنی 
این اتفاق افتاده ولی آیا این مسئله منجر به ورود ۶ هزار خودرو 

شده یا خیر، هنوز جای بحث دارد. فارس

كارشناسان پیشنهاد كردند؛

وده مستاجرانمهار سوداگری در بازار مسکن پیشنهاد حذف مالیات بر ارزش افز
بازار  در  قیمت ها  کنترل  راهکارهای  از  یکی  گفت:  امالک  مشاوران  اتحادیه  رئیس 

اجاره بها این است که مالیات بر ارزش افزوده مستاجران حذف شود.
مصطفی قلی خسروی با تاکید بر راه اندازی سریع صنعت اجاره برای کنترل قیمت ها در 
کشور اظهار کرد:  در این راستا باید دولت با کمک شهرداری ها و نهادهای حمایتی در مناطق 
مختلف خانه سازی کرده و آن را به افراد واجد شرایط برای یک مدت معین واگذاری کنند. 
وی با اشاره به اینکه به تعداد مردمان کشور راهکار برای رفع مشکالت وجود دارد، تصریح 
کرد: یکی از راهکارها این است که مالیات ارزش افزوده نسبت به مستاجران را دریافت 

نکنیم. در بحث کنترل قیمت ها در بخش مسکن هم دولت و هم مردم دخیل هستند. 
براساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی که 6 تیرماه امسال منتشر شد، در خردادماه 
به  نسبت  شهری  مناطق  کل  در  و  تهران  شهر  در  اجاری  مسکن  کرایه  شاخص  سال جاری 

خرداد سال 96 به ترتیب 12.5 و 10.4 درصد افزایش یافته بود.  تسنیم

نمای نزدیک

خالی بودن 55 درصد مخزن سدهای تهران 
در حال��ی به روزهای گرم نیمه تیرماه تابس��تان امس��ال  رسیده ایم که از میان ۱۷۷ سد بزرگ کشور ۷2 سد بزرگ زندگـــانـي

از جمله زاینده رود، شهیدرجایی، ساوه و مالصدرا کمتر از 4۰ درصد آب دارند.
کاهش بی س��ابقه بارش ها در س��ال گذش��ته و درپی آن افت روان آب ها 
موجب ش��ده است تا به رغم رشد ۱2 درصدی بارش ها در فصل بهار امسال، 
حجم ذخیره آب ۱۷۷ س��د ب��زرگ موجود در ۶ حوضه آبری��ز دریای خزر، 
خلیج ف��ارس، دریاچه ارومیه، ف��الت مرکزی، هامون و س��رخس به 25.۸2 
میلیارد مترمکعب برسد که در مقایسه با سال گذشته آب موجود در مخازن 

سدهای کشور کاهش ۱۶ درصدی پیدا کرده است.
ورودی و خروج��ی آب از س��دها نی��ز متاث��ر از اف��ت ن��زوالت جوی با 
کاهش های محسوس��ی مواجه شده اند به طوری که ورودی به این سازه های 
آبی ۳4 درصد و خروجی از آن ها نیز نس��بت به سال گذشته 2۹ درصد افت 
داشته است و هم اکنون به طور میانگین 52 درصد مخازن سدهای یاد شده 

دارای منابع آبی است.
بنابر این گزارش، در حالی به روزهای گرم نیمه تیرماه تابس��تان امسال 
رسیده ایم که از میان ۱۷۷ سد بزرگ موجود در این ۶ حوضه آبریز ۷2 سد 
بزرگ کشور از جمله سدهای زاینده رود، شهیدرجایی، ساوه و مالصدرا کمتر 
از 4۰ درصد آب ذخیره شده دارند. کاهش ارتفاع و ذخیره آب سدهای دارای 
نیروگاه برقابی موجب ش��ده تا این مراک��ز نیز با کاهش تولید انرژی روبه رو 
شوند به طوری که برق تولیدی 5۳ نیروگاه  برق آبی کشور از ابتدای امسال تا 
هشتم تیرماه به دو هزار و ۷4۶ گیگاوات ساعت برسد که در مقایسه با مدت 

مشابه سال گذشته 4۷ درصد کاهش داشته است.
در حال حاضر حجم ذخیره کنونی آب در سدهای پنجگانه استان تهران 
)الر، طالق��ان، امیرکبی��ر، لتیان و ماملو( به ۸5۰ میلیون مترمکعب رس��یده 
است و در شرایط فعلی 45 درصد مخازن این سدها دارای منابع آبی است.

بررسی این اعداد و ارقام حکایت از آن دارد که کاهش بی سابقه بارش ها 
در س��ال گذشته موجب شده تا حجم مخازن سدهای پنجگانه استان تهران 
نس��بت به مدت مشابه سال گذشته 24 درصد کاهش داشته باشد و ورودی 
آب به س��دهای پنجگانه اس��تان با یک میلیارد و 52 میلیون مترمکعب افت 

۳۷ درصدی را تجربه کنند.  پاون

وز؛ پرداخت سود سهام عدالت اموات آغاز شد از دیر
س��ود س��هام عدالت متوفی��ان تا س��ال ۹5 از دیروز به  حساب وراث قانونی آنها واریز می شود.اصــــل 44
در این مرحله کلیه ورثه قانونی اشخاص متوفی با در اختیار داشتن اصل 
گواهی حصر وراثت و کارت ملی خود می بایستی به دفاتر منتخب پیشخوان 
دولت که اس��امی این دفاتر منتخب در س��ایت اطالع رسانی سهام عدالت به 

نشانی www.samanese.ir مراجعه کنند.
همچنین در این مرحله تنها وراثی که تمامی آنان در قید حیات هستند 
از امکان تقس��یم و اختصاص س��هام عدالت برخوردارند و حضور کلیه وراث 
قانونی یا وکالی قانونی آنان و یا ولی و قیم ش��خص وارث در دفاتر منتخب 
پیشخوان دولت الزامی است. اسناد و مدارک مورد نیاز که می بایستی همراه 
ورثه بوده و به دفاتر پیش��خوان ارائه ش��ود و س��ایر جزئی��ات الزم از طریق 
اطالعیه های س��ازمان خصوصی سازی و از طریق س��امانه اینترنتی به نشانی 

فوق اطالع رسانی می شود.
 کلیه افراد مراجعه کننده به دفاتر منتخب پیشخوان همچنین می بایستی 
یک شماره شبای بانکی مربوط به حساب بانکی معتبر خود را به همراه داشته 
باشند تا پس از اعالم آن به سامانه سهام عدالت از طریق این دفاتر پیشخوان، 
امکان برخورداری از س��ود سهام عدالت از طریق واریز این سود به شماره شبا 

بانکی آنان فراهم شود.
درخصوص کلیه وراث که در قید حیات باشند، وراث قانونی یا وکیل/قیم/
ولی قانونی آنان باید به یکی از دفاتر منتخب پیش��خوان دولت که فهرس��ت و 
 www.samanese.ir اطالعات کامل آنها در س��امانه سهام عدالت به نشانی
قابل مش��اهده اس��ت، مراجعه نمایند و مدارک الزم را نیز به دفاتر پیشخوان 

دولت ارائه نمایند.
اص��ل گواهی حصر وراثت صادره از مراجع ذیص��الح قانونی، اصل کارت 
ملی وراث، مش��خصات هویتی شامل شماره شناسنامه و تاریخ تولد ورثه، کد 
پستی و نشانی محل اقامت الاقل یکی از وراث، شماره تلفن همراه هر یک از 
وراث، ش��ماره ش��بای بانکی تمامی وراث در صورتی که قباًل در سامانه سهام 
عدالت شماره شبای تأیید شده نداشته باشند، اصل وکالتنامه کاری رسمی و 
محض��ری وکیل از ورثه، اصل مدرک تعیین کننده قیمومیت/والیت هر یک از 
ورثه و اصل کارت ملی وکیل/قیم/ولی از جمله این مدارک هستند.  ایرنا

راه اندازی سامانه ثبت قراردادهای کار تا پایان هفته
مع��اون وزی��ر کار ب��ا اش��اره به راه ان��دازی دو س��امانه  كار و  الکترونیک��ی كسـب  کار«و»ثب��ت  قرارداده��ای  »بارگ��ذاری 
دادخواس��ت کارگران« از پایان هفته جاری، گفت: تعرفه دریافت نام کاربری 

از دفاتر پیشخوان فردا نهایی می شود.
احمد مش��یریان گفت: این سامانه توس��ط وزارت کار آماده است و قرار 
بود از اردیبهشت ماه راه اندازی شود اما بعد از بخشنامه دولت مبنی بر اینکه 
تش��کیل پرونده راه اندازی این س��امانه باید از طریق دفاتر پیش��خوان انجام 
شود، با س��ازمان تنظیم مقررات وزارت ارتباطات تفاهمنامه ای منعقد شد تا 
مقدم��ات ثبت نام کارگران و کارفرمایان برای دریافت نام کاربری در س��امانه 

جامع روابط کار از طریق دفاتر پیشخوان فراهم شود.
وی با بیان اینکه تعیی��ن تعرفه ثبت نام کارگران و کارفرمایان در دفاتر 
پیشخوان باید از س��وی سازمان تنظیم مقررات اعالم شود گفت: با توجه به 
اینکه از ما درخواس��ت ش��ده تا نرخ پیش��نهادی خود را اعالم کنیم، تعرفه 
25۰۰ تومان را برای ثبت پیش��نهاد دادیم ک��ه البته نظر آنها حدود 5 هزار 
تومان است. با این حال قرار است امروز سازمان تنظیم مقررات تعرفه نهایی 

ثبت نام کارگران و کارفرمایان را تعیین و به ما ابالغ کنند.
مع��اون امور روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در صورت 
تعیین تعرفه، فعالیت س��امانه جامع رواب��ط کار از اواخر هفته جاری در کل 
اس��تان ته��ران و از دو هفته آینده در چهار اس��تان الب��رز، قزوین، اردبیل و 

سمنان به طور آزمایشی آغاز می شود.
مش��یریان گفت: آنچه که در فاز نخس��ت این سامانه در دستور کار قرار 
می گیرد نخست سامانه آپلود قراردادهای کار از سوی کارفرمایان و در بخش 
کارگری هم سیس��تم ثبت دادخواس��ت از س��وی کارگران است تا نیازی به 

مراجع حضوری برای ثبت شکایات خود نداشته باشند.
سامانه جامع روابط کار از سال گذشته رونمایی شد که ذیل این سامانه 
حدود ۳۰ نرم افزار برای تس��هیل و ثبت روابط بین کارگر و کارفرما از طریق 
سیستم پیش بینی شده است. از جمله مهمترین ویژگی های این سامانه ثبت 
الکترونیکی شکایات کارگران بدون مراجعه حضوری است. همچنین در قالب 
این سامانه کارفرمایان ملزم به بارگذاری قراردادهای کار می شوند که امکان 

رصد و پایش وضعیت قردادهای موقت و سفید فراهم می شود.  مهر

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز اعالم كرد

تدوین ۱۰ برنامه برای مبارزه با قاچاق كاال


