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اخبار
رشد  ۱۱.۲درصدی تولید خودرو در ۲
ماهه اول سال جاری

مطاب��ق آماره��ای دفت��ر صنایع خ��ودرو و
نیرومحرک��ه وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
از ابتدای امس��ال ت��ا پایان اردیبهش��تماه
خودروسازان داخلی  ۱۴۰هزار و  ۷۵۹دستگاه
انواع خودرو تولید کردند که در همس��نجی با
پارسال رشد  ۱۱.۲درصدی نشان میدهد.به
گزارش ایرنا ۹۲،درصد از مجموع تولیدات دو
ماهه امس��ال مربوط به خودروهای س��واری
ب��ود.در این مدت  ۱۲۹هزار و  ۵۹۶دس��تگاه
خودروی س��واری تولید شد که در مقایسه با
دو ماهه پارسال رش��د  ۱۰.۵درصدی داشته
اس��ت.پس از خودروهای سواری ،تولید وانت
ب��ا  ۹ه��زار و  ۹۷۱دس��تگاه (مع��ادل هفت
درص��د) تولی��دات ،رک��ورد دار ب��ود .در این
زمینه خودروسازان داخلی نسبت به دو ماهه
پارس��ال رش��د  ۱۸.۸درصدی ثبت کردند.تا
پایان اردیبهشتماه همچنین  ۲۵دستگاه ون
(افت  ۵۶.۱درصدی) ۹۹ ،دستگاه میدلباس
و مینیب��وس (رش��د  ۱۱.۲درص��دی)۱۱۰ ،
دستگاه اتوبوس (افت  ۲۵.۲درصدی) و ۹۵۸
دس��تگاه کامیونت ،کامیون و کش��نده (رشد
 ۶۰.۵درصدی) توس��ط خودروس��ازان تولید
شد.برپایه این آمارها ،جمع تولید خودروسازان
در اردیبهش��تماه امس��ال  ۷۹ه��زار و ۷۸۸
دس��تگاه بوده است که در همسنجی با سال
گذشته افت  ۲۱.۴درصدی نشان میدهد.
رشد  ۲۶درصدی تولید تایر در سال
۱۴۰۰

س��خنگوی انجم��ن صنعت تایر گف��ت :این
صنعت در س��ال جاری همچون سال گذشته
بتواند ب��ه رکوردش��کنی در تولید بپ��ردازد و
این بار رش��د  ۲۶درصدی را به ثبت برس��اند.
به گزارش ایرنا،مصطف��ی تنها افزود :با وجود
برنامهریزی شرکتها برای افزایش تولید ،اما
در نهایت همه چیز به نحوه جذب تولیدات از
سوی بازار بستگی خواهد داشت.وی گفت :اگر
ش��رایط بازار تغییر کند ،برنامههای تولید نیز
دستخوش تغییر خواهد شد ،مگر اینکه فرصت
صادرات داده شود.تنها با اشاره این مقام صنفی
به اشباع بودن بازار از تایر در روزها و هفتههای
جاری اس��ت ،بهگون��های که سیاس��تها و
تصمیمات چند س��ال اخیر س��بب اشباع بازار
از ان��واع تایر ش��ده و با قیمته��ای خوبی به
دست مصرفکننده میرسد ،اما تولیدکنندگان
نگران از دس��ت رفتن شبکه توزیع و در ادامه،
کاهش تولید هستند.وی بیانداشت :این روزها
بازار مملو از تایر خودرو اس��ت و به مرز اشباع
رسیده ،با توجه به رکوردشکنی تولیدکنندگان
در س��ال گذش��ته که از مرز تولید  ۲۵میلیون
حلقه تایر گذشتند ،همچنین واردات انجام شده
بهخصوص در تایرهای باری و اتوبوسی ،تایر
به اندازه کافی و بیش از نیاز در بازار وجود دارد.
تنها خاطرنشانکرد :این موضوع هرچند برای
مصرفکنندگان بسیار خوب است ،اما شاهدیم
تایرفروشان با حداقل سود و حتی گاهی اوقات
بدون سود اقدام به فروش تایرها میکنند تا به
اصل پولشان برسند.
صادرات تخممرغ متوقف شد

مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن با
بیان اینکه قیمت تخمم��رغ درب مرغداری از
۱۰هزار تومان به قیمت مصوب ۱۴هزارتومانی
خود رس��ید گفت :با توجه به به تعادل رسیدن
قیمت تخممرغ در بازار ،صادرات این محصول
متوقف ش��د.به گ��زارش تس��نیم،صدرا علی
اکبرخان��ی اظهار کرد :در مقطعی هر کیلوگرم
تخ��م مرغ درب مرغداری ب��ه  10هزار تومان
رس��ید درحالی که قیمت مصوب آن  14هزار
تومان ب��ود و توجه الزم به مرغداران نش��د و
ب��رای تعادل ب��ازار اجازه ص��ادرات تخم مرغ
دیر هنگام داده ش��د.وی اف��زود :اکنون قیمت
هرکیلوگرم تخم م��رغ درب مرغداری به 14
هزار تومان رس��یده اس��ت ب��ه همین منظور
ص��ادرات این محصول متوقف ش��د تا قیمت
ه��ا در بازار داخلی نیز دچار مش��کل نش��ود.
مدیرعامل اتحادیه مرک��زی مرغداران میهن
ادامه داد :اما باید توجه داشت هزینه های تولید
نظیر دستمزد ،مواد بسته بندی ،انرژی و غیره
افزایش یافته است و قیمت تولید هر کیلوگرم
تخم مرغ درب مرغداری را به  15هزار تومان
تا  16هزار تومان رسانده است.وی تصریح کرد:
در فروردین و اردیبهش��ت سال جاری و اسفند
س��ال قبل باید هر ماه  4میلیون و  700هزار
قطعه جوجه ریزی می داشتیم که محقق نشد
و  3میلیون و  100هزار قطعه انجام شد که آثار
خود را شش ماه آینده نشان می دهد؛ یعنی در
ش��هریور ماه و مهر ماه شاهد کمبود و گرانی
تخم مرغ در بازار باشیم.

وام اجاره مسکن در تهران  ۷۰میلیون تومان شد

وزیر راه و شهرس��ازی گفت :تس��هیالت
ودیعه مس��کن نس��بت به س��ال گذشته
افزای��ش یافت��ه و در تهران ب��ه رقم ۷۰
میلیون تومان رس��یده اس��ت.به گزارش
مهر ،محمد اس�لامی اظهار کرد :با توجه
ب��ه پایان یافتن مهلت ثب��ت نام مردم در
س��امانه امالک و اسکان کشور که تا ۱۹
خرداد ماه بود ،س��تاد ملی مقابله با کرونا
این مهلت را تا پایان ش��هریور ماه تمدید

ک��رد.وی افزود :انتظار داری��م تا مردم در
مهلت باقی مانده نس��بت ب��ه ثبت نام در
سامانه جامع امالک و اسکان کشور اقدام
و کمک کنند تا یک بار برای همیش��ه در
تاریخ کشور ،وزارت راه و شهرسازی بتواند
بر اس��اس اطالعات و آم��ار واقعی برنامه
ریزی برای تولید و عرضه مس��کن کند تا
از این طریق دیگر شاهد وجود شکاف در
وضعیت عرضه و تقاضای مسکن نباشیم.

اس�لامی افزود :امروز در ستاد ملی مقابله
با کرونا ،مصوبهای در خصوص واحدهای
مس��کونی استیجاری داش��تیم که در این
مصوبه ،همان شرایط سال گذشته مجدداً
تأیید ش��د.وی ادامه داد :بر این اس��اس،
قرارداده��ای اج��اره به ص��ورت خودکار
بدون اینکه نیاز ب��ه مراجعه به بنگاههای
معام�لات ملک��ی باش��د ،به م��دت یک
س��ال دارای اعتبار خواه��د بود.وزیر راه و

شهرسازی یادآور شد :میزان افزایش اجاره
بها نیز که به عنوان س��قف حداکثری که
مجاز است ،نه اینکه یک اجبار باشد ،مانند
سال گذشته تعیین شد.اسالمی تأکید کرد:
مستأجرانی که نتوانستند وام ودیعه مسکن
دریافت کنند ،تا پایان شهریور ماه فرصت
دارند تا در سامانه وزارت راه و شهرسازی
ثبت نام کنند و تسهیالت ودیعه مسکن را
که نسبت به س��ال گذشته افزایش یافته

تعیین نرخ جدید شیرخام به بعد از
انتخابات موکول شد

و به رق��م  ۷۰میلیون تومان برای تهران،
 ۴۰میلیون تومان برای کالنشهرها و ۲۵
میلیون تومان برای س��ایر شهرها رسیده،
میتوانن��د از طریق ثبت نام جدید و برای
اولین بار دریافت کنند.

ی در ترخیص  120هزار حلقه الستیک؛
ناهماهنگ 

دبیر کانون انجمنهای صنفی کامیونداران کشور با بیان
اینکه در س��امانه تخصیص و توزیع کاال و تایر مربوط به
وزارت صمت الستیک کامیون اصال موجود نیست ،گفت:
کامیون داران اعالم کردند روغن کامیون هم نایاب شده
یا بسیار گران است.به گزارش فارس ،احمد کریمی درباره
آخرین وضعیت تأمین الس��تیک کامیون در کشور اظهار
داش��ت :در حال حاضر اص ً
ال الستیک کامیون در سامانه
تخصی��ص و توزیع کاال و تایر مرب��وط به وزارت صمت
موجود نیست و کامیونداران الستیک را با نرخ آزاد و گران
خریداری میکنند.

الستیک کامیون نایاب شد

 الستیک آزاد ارزان تر از الستیک سامانه ای است


دبیر کانون انجمنهای صنفی کامیونداران کش��ور ادامه
داد :همین شرکتهای تولید داخل هم اگر زمانی الستیک
را در سامانه میآورند ،قیمتی ارائه میدهند که در بازار آزاد،
با قیمت ارزان تر پیدا میشود.
 الستیک های برند معروف در ایران گران تر از قیمت

جهانی است

وی درباره قیمت فعلی الستیکها توضیح داد :الستیکهای
باکیفیت خارجی از  14تا  16میلیون تومان و تولید داخل
از  8تا  9میلیون تومان قیمتگذاری میشود ،راننده در این
شرایط اقتصادی مجبور است الستیک بیکیفیت چینی را
خریداری کند و برخی از همین الستیکهای تولید داخل
که قیمت آنها هم افزایش یافته اس��ت ،هم عمر چندانی
ندارن��د که این در کنار افزای��ش هزینههای کامیوندار ،در
ایمنی سیر هم تأثیر منفی دارد.کریمی افزود :برای ما جای
س��وال است که چرا الس��تیک های وارداتی با برندهای
معتبر در کش��ور ما بسیار گران تر از نرخ های جهانی آن

که باید اول مصرف داخل را تأمین کنند.

 ابه�ام در ترخی�ص  120ه�زار حلق�ه الس�تیک در

ی بانک مرکزی و گمرک
ناهماهنگ 

است.دبیر کانون انجمنهای صنفی کامیونداران کشور با
تأکید بر اینکه کیفیت الس��تیک بر ارتقای ایمنی حمل و
نقل بسیار موثر است ،اظهار کرد :الستیک باکیفیت بسیار
مهم اس��ت ،در این بین برخی ن��اوگان حمل بار جاده ای
کشور نظیر نفت کش ها و اتوبوس ها خصوصا در محور
جلو به الستیک های بسیار با کیفیت و استاندارد باال نیاز
دارند و این مورد موجب می شود ایمنی به خطر نیفتد اما
همانگونه که گفتم الستیک های با کیفیت خارجی امروز
به قیمت های  15و  16میلیون تومان رسیده اند.

کامیون دار امکان تأمین هزینه های س�نگین قطعات

مصرفی را هم ندارد

وی اظهار داش��ت :با محاس��به نرخ های کرایه و هزینه
های سنگین تأمین قطعات مصرفی خودرو نظیر الستیک

همچنین روغن خودرو که قیمت آن افزایش یافته اس��ت
و با توجه به هزینه های س��نگین تعمیر و نگهداری نظیر
دستمزد تعمیرگاه ها و گرانی بیش از حد قطعات ناوگان،
واقعا کامیون داران که بخ��ش اعظمی از آنها خودمالک
هس��تند ،امکان تأمین این ارقام برای خرید الس��تیک را
ندارند ،به هر حال از محل فعالیت یک دس��تگاه کامیون
یک یا چند خانواده باید نان بخورد.
 روغن موتور هم نایاب شد


کریمی اظهار کرد :از استانهای مختلف به ما اعالم کردند
که روغن موتور موجود نیست و یا بسیار گران است.دبیر
کانون انجمنهای صنفی کامیونداران کش��ور بیان کرد:
وقتی ما به روغن موتور نیاز دارد چرا باید در این ش��رایط
روغن موتور داخلی با چند برابر قیمت صادر شود ،در حالی

وی اضاف��ه کرد :با وجود ابالغ عرضه الس��تیک با ارز
دولت��ی ناهماهنگیهایی بین بان��ک مرکزی ،گمرک و
بان��ک عامل وجود دارد و آن  120هزار حلقه الس��تیک
که قرار بود تا  30خرداد از گمرک بیرون بیاید ،به جایی
نرس��ید ،البته بانک مرکزی نام��ه را به بانک عامل داده
اس��ت ،اما بانک ه��ای عامل خصوص ًا بان��ک صادرات
همکاری مناسبی ندارند.گفتنی است؛ گله کامیون داران
از قیمت های باالی الس��تیک و کیفیت پایین در حالی
مط��رح می ش��ود به تازگی مصطفی تنها ،س��خنگوی
انجمن صنعت تایر کش��ور گفته است :در آینده افزایش
قیمت الستیک خواهیم داشت ،با توجه به اینکه بسیاری
از عوامل در افزایش قیمت هر کاالیی تاثیرگذار اس��ت،
اکن��ون افزایش قیمت برای الس��تیک خ��ارج از قاعده
نیس��ت ،با توجه به اینکه هزینه بسیاری از عوامل مانند
دس��تمزد ،بیمه ،هزینه آب ،برق و غیره افزایش داش��ته
اس��ت ،در قیمت نهایی ی��ک کاال تاثیر گذار خواهد بود
و در نتیجه در آینده قیمت الس��تیک نیز افزایش خواهد
یافت.همچنی��ن با وجود اعت��راض کامیونداران مبنی بر
نبود الستیک در سامانه فروش الستیک وزارت صمت،
جمش��یدی ،مجری طرح توزیع سیستمی تایر به تازگی
مدعی ش��ده است :برای خودروهای سنگین این سامانه
طوری طراحی شده که در آن هیچ مشکلی برای عرضه
و تقاضا وج��ود ندارد و رانندگان میتوانند به آن مراجعه
کرده و اقدام به خرید کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

قطعهسازان و خودروسازان پشت پرده فروش فوالد وارداتی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :خودروسازان و قطعه سازان فوالدهای
وارداتی را در بازار آزاد به فروش می رسانند.به گزارش بازار،سید ناصر موسوی
الرگانی با اش��اره ب��ه اینکه صنعت خودرو پس از نفت ب��ه عنوان بزرگترین
صنعت کش��ور و دنیا معرفی می شود ،گفت :به دالیل مختلفی خودروسازی
نتوانس��ته جایگاه واقعی خود را پیدا کند .صنعت خودرو در دهه  ۴۰ش��روع به
کار کرده که همزمان با فعالیت هیوندای بوده است ۹۰ .درصد از تولید خودرو
داخلی در انحصار ایرانخودرو و س��ایپا قرار دارد و براین اساس شاهد هستیم
هر روز به جای پیش��رفت تنزل مییابد .زمانی هنگام عرضه پراید ملزوماتی
مانند زه و سیستم صوتی و ...وجود داشت .اما در سالهای گذشته شاهد بودیم
که قطعات مذکور به عنوان آپش��ن از س��وی خودروسازان معرفی شدند .این
موضوع جای تعجب دارد که همواره خودروس��ازان در دنیا آپشنهای جدیدی
را برای جذب مشتری در نظر میگیرند ،اما در داخل آنچه که دارد را کاهش
میدهند.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ،ضمن اشاره به اینکه برای تولید
خودرو فقط اکتفا به دو خودروس��از آن هم در فضای بس��ته شده است ،افزود:
خودروس��ازان داخلی اجازه ورود به نخبگان دانشگاهی و طراحان نمی دهند.
دشمنان در خواب نمیدیدند که به علم هستهای دست یابیم ،رسیدن به این
توانایی ماحصل ورود نخبگان ما بود ،با این حال در صنعت خودرو این اجازه
داده نشده است .ما میتوانیم پهپاد آمریکایی را در هوا زمین گیر یا منهدم کنیم

و با مهندسی معکوس نمونه بهتر از آن تولید کنیم ،اما نمیتوانیم یک خودرو را
مهندسی معکوس کنیم و تولید کنیم؟ برای این حال اجازه ندادند؛ زیرا منافع
عدهای خاص به خطر خواهد افتاد.
فروش قطعه وارداتی در قالب قطعات تولید ملی


ای��ن نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی با اش��اره به س��هام داری
خودروس��ازان در بانک ،شرکتهای بیمه و تبانی با قطعه سازان ،اظهار کرد:
قطعه سازی که هلدینگی تشکیل داده به نام تولید داخل ،قطعات چینی وارد و
به خودروسازان عرضه میکند ،این ها فسادی است که برنامه ریزی شده در
صنعت خودرو جریان دارد .این درحالی است که مدیران عامل ایران خودرو و
سایپا می داند این قطعه تولید ملی نیست ،در قالب تولید داخل برای خودروها
اس��تفاده میکنند  .در دولتهای گذشته هم فس��اد وجود داشته ،اما فسادی
که در دولت روحانی ایجاد ش��ده در همه ابعاد بی نظیر اس��ت.وی با اشاره به
قرعهکشی پر ابهام خودرو توسط خودروسازیها ،بیان کرد :در فرآیند فروشی
که خودروس��ازان پیش گرفتند ،چند بار سایت ایرانخودرو و سایپا هک شد و
هنوز سایت باز نشده  ۵هزار دستگاه به فروش رفته است .افرادی میشناسم
 ۱۰بار ثبت نام کردند اما موفق به دریافت خودرو نشدند.
فساد جدید؛ فروش فوالد وارداتی توسط خودروسازان


موسوی الرگانی با اشاره به بحث تحقیق و تفحص خودروسازان که تاکنون

س��ه دوره را در مجل��س طی ک��رده ،عنوان کرد :هر س��ه تحقیق و تفحص
خودروسازی را یکی کردیم .نتیجه آن هفت مورد فساد در خودروسازان بود که
بخشی از آن شامل؛ سهام شرکتهای تو در تو خودروسازی ،تاسیس و سهام
داری خودروس��ازان و قطعه سازان در شرکتهای بیمهای ،تبانی خودروساز و
قطعه ساز ،فروش فوالد وارداتی توسط قطعه سازان و خودروسازان در بازار آزاد
است .به تمام این مسائل نیز باید دستگیری دو مدیرعامل ایرانخودرو و سایپا
را در دولت فعلی اضافه کرد.موسی الرگانی ادامه داد :نه تنها در زمینه خودرو
بلکه در تمام زمینهها درآمدها براساس ریال و خرجها براساس دالر است .این
امر سبب شده خودرو بی کیفیتی که تولید میشود ،قیمت آن با قیمت جهانی
مقایس��ه شود .گاهی نیز به دلیل نوس��انات بازار سرمایه شاهد افزایش قیمت
فراوان محصوالت داخلی هستیم.وی اضافه کرد :این سوال برای مردم مطرح
هست که چرا باید هر سه ماه یکبار قیمت گذاری برای خودرو شود؟ در کدام
کشور چنین سیستمی وجود دارد .کشوری با معادن سرشار باید اینگونه باشد؟
در آمدها در قیاس با هشت سال پیش ،یک دهم شده است .در سانحه رانندگی
که با یک خودرو داخلی آن را تجربه کردم ،ایربگ خودرو فعال نش��ده است.
جالب است چنین محصولی در صادرات با نصف قیمت است اما در داخل این
مش��کالت وجود دارد .در دولت آینده دست رانتخواران و مافیا با یک برنامه
ریزی درست باید قطع شود.

طبق تصمیم ستاد ملی کرونا؛

مهلت ثبت نام در سامانه امالک و اسکان تمدید شد

بر اس��اس اعالم وزیر راه و شهرسازی و طبق تصمیم
ستاد ملی کرونا ،ثبت اطالعات ملکی در سامانه امالک
و اس��کان تا پایان ش��هریورماه تمدید ش��د.به گزارش
ایس��نا ،وزیر راه و شهرس��ازی اعالم ک��رد :با توجه به
پایان یافتن مهلت ثبت نام در س��امانه امالک و اسکان
در  ۲۰خردادماه ،س��تاد ملی کرونا این زمان را تا پایان
شهریورماه تمدید کرد.وی افزود :ما انتظارداریم مردم در
این مهلت باقی مانده نسبت به ثبت نام در سامانه جامع
امالک و اس��کان اقدام کنن��د و کمک کنند تا یک بار
برای همیشه در تاریخ کش��ور ،وزارت راه و شهرسازی
بتواند بر اس��اس اطالعات و آم��ار واقعی ،برنامه ریزی
برای تولید و عرضه مسکن را انجام دهد و از این طریق
شاهد ایجاد شکاف در وضعیت عرضه و تقاضای مسکن
نباشیم.حدود دو هفته قبل معاون وزیر راه و شهرسازی
ضمن اعالم اینکه استقبال مناسبی از سوی خانوارها بر

ثبت اطالعات سکونتی شده است افزود :در بسیاری از
موارد خانوارها با استثنائاتی مواجه بودند که نیاز بود تک
به تک بررس��ی ش��ود و این موضوع زمان زیادی برد.
البته ما از س��ه طریق شامل تلفن  ۲۴ساعته به شماره
 ۰۲۱۵۹۱۹۸و ش��ماره پیامکی  ۰۲۱۱۹۳و پاسخگویی
آنالین جوابگو هس��تیم که همچنان ادامه دارد.محمود
محم��ودزاده تصریح کرد :مجموعه س��واالت و تحلیل
هایی که صورت گرفت باعث ش��د ت��ا وحدت رویهای
ش��کل بگیرد .زمان هایی صرف شد تا همه خانوارهای
شهری و روستایی در سطح کل کشور اطالعات خود را
ثبت کنند .با توجه به اینکه الزم است تکالیف سنگینی
که بر عهده س��امانه امالک و اسکان است درخواست
تمدید مهلت ثبت نام را دادیم تا کس��ی دچار مش��کل
نشود.محمودزاده با بیان اینکه آمار تعداد خانوارها محل
اختالف اس��ت افزود :تعریف خانوار یکی از موضوعاتی

است که برای برنامهریزی درخصوص وضعیت سکونتی
خانوارها الزم اس��ت و در قانون به آن اشاره شده است.
وزارت تعاون پیش��نهادی را در این زمینه ارایه کرده که
در کمیسیونهای تخصصی دولت در حال بررسی است
و متعاقبا اعالم می ش��ود.معاون وزیر راه و شهرسازی
همچنین گفت :با اتصال س��امانه امالک و اس��کان به
سامانه های سایر دستگاه ها ،هرکس وارد شود میتواند
تمام��ی اطالعات خود را مش��اهده کن��د .اگر کد ملی
سرپرست خانوار را وارد کنند میبینند که تمام اطالعات
هویتی و مالکیتی وجود دارد .فرصتی داده شده که اگر
ویرایشی الزم است انجام شود .مثال ممکن است محل
س��کونت تغییر کرده یا یکی از اعضای خانواده ازدواج
کرده باش��د که باید این تغییرات به ثبت برسد.بنابراین
گزارش ،طبق اصالحیه ماده  ۵۴مکرر قانون مالیاتهای
مستقیم مصوب دی  ۱۳۹۹تمامی سرپرستان خانوار اعم

از ش��هری و روستایی ،مالک و مستاجر مکلف هستند
اطالعات محل س��کونت و امالک تحت مالکیت خود
را ب��ا مالکیتهای رس��می ،وکالتی ،تعاونی ش��هری و
روس��تایی در س��امانه ملی امالک و اس��کان کشور به
نش��انی  https://amlak.mrud.irثب��ت کنن��د.
مدت خوداظهاری و درج اطالعات س��کونتی و ملکی
ت��ا  ۱۹خرداد  ۱۴۰۰بود که تا پایان ش��هریورماه تمدید
شده است.بر اساس این قانون ،مبنای دریافت خدمات
دولتی از قبیل یارانه ،افتتاح حساب بانکی ،پالک خودرو،
انش��عابات خانگی ،گذرنامه و بسیاری دیگر از خدمات،
ثب��ت اطالعات ملکی در س��امانه امالک و اس��کان و
دریاف��ت کد یکتا خواهد بود که عدم ثبت نام به معنای
قطع این خدمات اس��ت.یکی از اه��داف راه اندازی این
س��امانه ،شناس��ایی خانه های خالی از سکنه به منظور
اعمال مالیات است.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

بررسی طرح ساماندهی خودرو پس از انتخابات

نایب رییس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی گفت :به نظر
میرسد تصمیمگیری در مورد قیمتگذاری خودرو به بعد از انتخابات موکول شود
چراکه در حال حاضر همه مش��غول انتخابات هستند ،برخی از نمایندگان درگیر
انتخابات ش��وراها و برخی درگیر انتخابات ریاس��ت جمهوری هستند.به گزارش
ایلنا،علی جدی در موردآخرین وضعیت قیمتگذاری خودرو اظهار کرد :هنوز طرح
س��اماندهی بازار خودرو در کمیس��یون تعیین تکلیف نشده است ،انتخابات باعث
نوعی وقفه در این کار ش��د و جلسه کمیسیون نیز برگزار نشد.وی افزود :تا جایی
که من مطلع هس��تم این طرح هنوز در سطح کمیسیون است و به نظر میرسد

تصمیمگیری در مورد قیمتگذاری به بعد از انتخابات موکول شود چراکه االن همه
مشغول انتخابات هستند .برخی از نمایندگان درگیر انتخابات شوراها و برخی درگیر
انتخابات ریاست جمهوری هستند.نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس
شورای اسالمی درباره اینکه چطور تصمیمات مجلس معطل انتخابات شده است
گفت :اینطور نیست که کار کال کنار گذشته شود اما از آنجا که بعضی از نمایندگان
درگیر هستند تصمیمات مهم به زمانی که به نمایندگان حضور داشته باشند موکول
میشود.نایب رییس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی افزود:
برای مثال بنده رییس هیئت نظارت انتخابات ش��وراها هس��تم و بنابراین باید در

استان باشم .در استا ن ما از  5نماینده  3نماینده مشغول انتخابات شوراها و عضو
هیئت عالی نظارت هستند .فقط موضوع انتخابات ریاست جمهوری نیست که فکر
کنید به خاطر انتخابات ریاس��ت جمهوری کار را تعطیل کرده باشیم بلکه از آنجا
برگزاری نظارت بر انتخابات ش��وراها بر عهده مجلس است ،بسیاری درگیر این
موضوع هستند.جدی همچنین در پاسخ به سوالی پیرامون پیشنهاد خودروسازان
برای قیمتگذاری خودرو بیان کرد :من اطالع دقیقی از پیش��نهاد خودروس��ازها
ندارم ،این موضوع در کمیسیون صنایع مطرح نشده ،امکان دارد در جلسهای که در
وزارت صمت برگزار شده مطرح شده باشد که من حضور نداشتم.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران
ایران با بیان اینکه تعیین نرخ جدید شیر خام
به بعد از انتخابات ریاست جمهوری موکول
شد،گفت :دامداران به ش��دت در حال زیان
هستند.به گزارش مهر ،سید احمد مقدسی با
بیان اینکه تعیین نرخ جدید شیر خام به بعد
از انتخابات ریاس��ت جمهوری موکول شد،
گفت :متأسفانه شرایط تولید مناسب نیست
و تولیدکنن��دگان به ش��دت در ح��ال زیان
هس��تند.وی درباره اینکه هفته گذشته قرار
بود در جلس��های درباره نرخ جدید ش��یرخام
بحثهای کارشناس��ی مطرح و قیمتهای
پیش��نهادی بررسی ش��ود ،افزود :مسئوالن
مربوط��ه اص ً
ال اجازه مطرح ش��دن موضوع
را ندادند و بحث فع ً
ال منتفی شد.مقدس��ی با
اشاره به اینکه قیمت تمام شده تولید شیرخام
روز به روز باالتر میرود ،گفت :نرخ مصوب
ش��یرخام در حال حاضر  ۴هزار  ۵۰۰تومان
در هر کیلوگرم و قیمت تمام شده تولید هم
اکنون  ۶هزار و  ۲۶۰تومان است.وی با بیان
اینکه با توجه به شرایط خشکسالی دامداران
در تأمین علوفههای خش��بی با مش��کالت
عم��ده مواجه هس��تند ،اف��زود :قیمت ذرت
علوف��های ،کاه ،کلش و یونج��ه روز به روز
در حال افزایش اس��ت و تولیدکنندگان را با
مشکالت زیادی مواجه کرده است.مقدسی
درباره اینکه آی��ا دولت برای وقفهای که در
تعیین نرخ ش��یرخام ایجاد کرده و به منظور
جلوگیری از زیان تولیدکنندگان ،تسهیالتی
را ط��ی این مدت برای آن��ان در نظر گرفته
است؟ ،گفت :هیچ تسهیالتی در نظر گرفته
نش��ده اس��ت ،دولت فقط جو و ذرت و سویا
را تأمین میکند که این کار هم به س��ختی
انجام میشود.
سقف نرخ پروازهای داخلی ۲۰۰۰
تومان بیشتر شد

دبیر انجمن ش��رکتهای هواپیمایی گفت:
ع��وارض هالل احمر فقط در س��ال  ۹۲در
بودج��ه آمد ،اما دیگر تکرار نش��د اما هالل
احمر مدعی است که طبق قانون بودجه سال
 ۹۲باید یک درصد از قیمت بلیت به آنها داده
شود و کماکان دریافت می کنند.به گزارش
فارس،مقصود اسعدی سامانی درباره مصوبه
جدید عوارض ایمن��ی روی بلیت پروازهای
داخلی ،اظهار داش��ت :عوارض ایمنی پیش
از ای��ن مبلغ  ۱۰ه��زار ریال ب��ود که طبق
مصوبه جدید س��ازمان هواپیمایی کشوری
 ۲۰ه��زار ریال افزایش یاف��ت و به رقم ۳۰
هزار ریال روی بلیت پروازهای داخلی رسید.
دبیر انجم��ن ش��رکتهای هواپیمایی بیان
کرد :در حال حاض��ر عوارض هالل احمر و
عوارض ش��هرداری روی بلیت اخذ میشود
که شرکتهای هواپیمایی بابت اخذ عوارض
متعدد روی بلیت گله دارند.وی اظهار داشت:
به عنوان مثال عوارض هالل احمر فقط در
س��ال  ۹۲در بودجه آمد ،اما دیگر تکرار نشد
اما هالل احمر مدعی اس��ت که طبق قانون
بودجه س��ال  ۹۲باید ی��ک درصد از قیمت
بلی��ت به آنها داده ش��ود و کماکان این رقم
را دریافت می کنند.اس��عدی سامانی افزود:
همچنین شهرداریها نیز  ۵درصد عوارض
روی بلیت دریافت میکنند و همه این موارد
موجب افزایش قیمت تمام شده بلیت برای
مس��افر می ش��ود.دبیر انجمن شرکتهای
هواپیمایی بیان کرد :در حال حاضر عوارض
مسافر در پروازهای داخلی نیز  ۷هزار تومان
و در پروازهای خارجی  ۳۵هزار تومان است
که طبق مصوبه سازمان هواپیمایی کشوری
قرار است رقم این عوارض نیز افزایش یابد
که البته هنوز ابالغ نشده است.
بارفروشان موظف به صدور فاکتور
معتبر هستند

رییس اتحادیه بارفروش��ان تهران گفت :اگر
بارفروشی فاکتور معتبر صادر نکرد در صورت
اعالم خریداران ،بازرسان اتحادیه ،تعزیرات و
صمت قطعا به آن رس��یدگی و با فرد متخلف
برخورد خواهند کرد.به گزارش ایسنا ،مصطفی
دارایی نژاد درباه اینکه بسیاری از مغازه داران
از ع��دم صدور فاکت��ور و صدور فاکتور جعلی
در می��دان مرکزی میوه و تره ب��ار گله دارند
گف��ت :در میدان عالوه بر بازرس��ان اتحادیه
بارفروش��ان ،نمایندگان��ی از وزارت صمت و
تعزیرات نیز حضور دارند و به طور مرتب میدان
را رصد می کنند.وی ادامه داد :همه کسانی که
برای خرید به این میدان مراجعه می کنند می
توانن��د در صورت تمایل فاکتور خرید دریافت
کنند .به فروشندگان نیز اعالم کردیم که باید
فاکتورهای صادر ش��ده سربرگ و مهر معتبر
داشته باش��ند .اگر بارفروشی هم فاکتور ارائه
نداد می توانند به تعزیرات ،بازرسان اتحادیه یا
صمت مستقر در میدان مراجعه و فرد متخلف
را معرفی کنند .قطعا این موارد پیگیری خواهد
شد.رییس اتحادیه بارفروشان اضافه کرد :این
روند ش��امل حال مغازه دارانی می شود که به
صورت حضوری به میدان مراجعه می کنند.

