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اخبار
قطعه بندی مرغ در فروشگاهها مجاز
میشود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران
گفت :تا  ۱۵روز آینده ضوابط قطعه بندیها در
فروشگاههای مرغ اعالم و در این فروشگاهها
قطعه بندی مجاز میش��ود.به گزارش صدا و
سیما ،ایوب فصاحت اظهار کرد :قطعه بندی
در فروش��گاههای مرغ ضابطه خاصی ندارد،
ام��ا ظ��رف  ۱۵روز آینده با اب�لاغ ضوابطی
خاص انجام قطعه بندی در فروشگاهها میسر
میشود.براس��اس این گ��زارش از فروردین
امس��ال بر اس��اس مصوب��ه ق��رارگاه تنظیم
ب��ازار مرغ انج��ام قطعه بندی م��رغ تنها در
شرکتهای قطعه بندی مجاز اعالم شد اما با
گذر زمان این انحصار موجب شد قیمتهای
مص��وب در این ش��رکتها رعایت نش��ود و
قیمت مرغ قطعه بندی بس��ته بندی شده در
فروشگاههای مختلف باالتر از قیمت مصوب
اس��ت.با توجه به اینکه برخی شهروندان مرغ
را به صورت قطع��ه بندی خریداری میکنند
نیاز به یک شکل جدید برای دسترسی بهتر و
بیشتر مردم به مرغ قطعه بندی شده احساس
میش��ود .حاال قرار است تا  ۱۵روز ساز و کار
قطع��ه بن��دی و عرضه مرغ در فروش��گاهها
فراهم شود.
منطقه آزاد مشترک ایران و سوریه
ایجاد میشود

وزیر راه و شهرس��ازی از توافق با مس��ئوالن
س��وری برای ایجاد یک منطقه آزاد مشترک
بی��ن ایران و س��وریه خب��ر داد.ب��ه گزارش
تسنیم ،رستم قاس��می وزیر راه و شهرسازی
در تش��ریح آخرین نتایج رایزنیها و گفتگوها
در سوریه ،گفت :در مالقات با رئیس جمهور
س��وریه به موضوعات اقتصادی این کشور و
همچنین موانع و مش��کالت کنونی در روابط
اقتصادی ایران و س��وریه پرداخته شد.وی با
ابراز اینکه در جلسات برگزار شده ،تصمیمات
خوبی گرفته ش��ده اس��ت ،افزود :قرار ش��د
کمیته مش��ترکی بین ما و س��وریه تش��کیل
ش��ود؛ تفاهمنامههای زیادی با سوریه داریم
اما بخش��ی از آنها عملیاتی نشدهاند بنابراین
قرار شد در کمیتهای مشترک این موضوعات
بررسی و سپس اجرایی شوند.قاسمی با اشاره
به بزگراری جلس��ه با وزیر امور خارجه سوریه
و بررسی موضوعات دیپلماتیک بین دو کشور
نیز اضافه کرد :به توافقات خوبی رسیدیم؛ قرار
شد بانک مشترک در س��وریه ایجاد شود؛ در
این راستا بناست بانکهای ایرانی و سوری در
کشورهای یکدیگر شعبه داشته باشند.وزیر راه
و شهرسازی با اشاره به برگزاری جلسه با وزیر
راه س��وریه ،گفت :حمل ونقل در بخشهای
مختلف یکی از زیرس��اختهای مهم توسعه
اقتصادی کش��ور است؛ در این زمینه تصمیم
گرفته شد رئیس س��ازمان هواپیمایی کشور
موضوعات اجرایی را با همکاران خود بررسی
کند.قاس��می با اش��اره به یکی از تصمیمات
گرفته ش��ده در جلس��ه با وزیر اقتصاد سوریه
به عنوان طرف س��وری کمیسیون مشترک
اقتصادی ،اف��زود :درباره موضوعات مختلفی
به ویژه ایجاد مناطق آزاد مش��ترک دو کشور
تصمیماتی گرفته ش��د؛ بناست رئیس منطقه
آزاد کشور در سفری به سوریه مسئله منطقه
آزاد مشترک را بررسی و قرارداد را امضا کند.
به گفته وی افزایش تولیدات ایران در سوریه
از جمله تولید تراکتور و ابزارآالت کشاورزی،
حذف تعرفهه��ا و افزایش ص��ادرات بین دو
کش��ور و موضوعات گمرک��ی از دیگر موارد
مطرح ش��ده در این سفر است که در جلسات
آینده به جمعبندی می رسند.
کاهش  ۶۰درصدی
تقاضای فلفل دلمهای

رئیس اتحادیه بار فروشان گفت :برخی اظهار
نظرهای غیرکارشناس��ی بعد از مرجوع کردن
فلفل دلمهای از روس��یه؛ ترس مصرف میوه و
این محصول را در مردم ایجاد کرده به طوری
که خرید فلفل دلمهای  ۶۰درصد کاهش یافته
اس��ت.به گزارش ایلنا،مصطف��ی دارایی نژاد با
اش��اره به پخش کلیپ طنز در خصوص آلوده
بودن فلفلهای دلمهای تولید شده در کشور از
سوی رسانه ملی ،گفت :محصوالت کشاورزی
گلخانهای  ۲۰درصد از ارزآوری کشور را به خود
اختصاص دادهاند از اینرو شایس��ته نیست که
تولیدکنندگان داخلی از س��وی رسانه ملی به
س��خره گرفته ش��وند.دارایی نژاد گفت :برخی
اظهار نظرهای غیرکارشناس��ی بعد از مرجوع
کردن فلفل دلمهای از روس��یه رعب مصرف
می��وه و این محصول را در مردم ایجاد کرده و
خرید میوه بسیار کاهش پیدا کرده است و خرید
فلفل دلمهای  ۶۰درصد کاهش یافته است.

وزارت صمت برای تنظیم بازار شب عید خودرو برنامه ریزی کند

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس
گفت :ب��ا توجه به نزدیکی به بازار ش��ب
عی��د و افزایش تقاض��ای خرید خودرو در
ای��ن دوره ،وزارت صمت باید برای تامین
نیاز مردم در پایان س��ال برنامهریزی کند.
به گزارش خان��ه ملت؛حجت اله فیروزی
درباره ض��رورت توج��ه وزارت صمت به
ب��ازار خودرو با توجه ب��ه نزدیکی به پایان
س��ال،اظهار کرد :خودرو یکی از داغترین

بحث ه��ای جامعه اس��ت زیرا ب��ر نظام
اقتصادی و قیمت س��ایر کااله��ا اثرگذار
ب��وده و یکی از کااله��ای موردنیاز مردم
در شرایط کنونی است یعنی به هر میزان
که بتوان بازار خودرو را س��اماندهی کرد،
ب��ه همان می��زان به جو روان��ی حاکم بر
اقتص��اد کمک خواهد ش��د.نماینده مردم
فسا در مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره
به ض��رورت برنامهریزی جام��ع و مدون

ب��رای تولید ،توزیع ،ارائ��ه خدمات پس از
فروش و تنظیم بازار خودرو ،افزود :با توجه
به نزدیکی به بازار ش��ب عی��د و افزایش
تقاضای خرید خودرو در این دوره ،وزارت
صمت باید برای تامین نیاز مردم در پایان
س��ال برنامهریزی کند ت��ا از التهاب بازار
خودرو که هر س��اله در نزدیکی ایام نوروز
تجربه میکنی��م ،جلوگیری کند البته باید
به این نکته نی��ز توجه کرد که تامین نیاز

بازار در پایان س��ال با توجه به نابسامانی
کنونی این حوزه از اهمیت بیشتری نسبت
به سالهای گذش��ته برخوردار است.وی
اضافه کرد :وزارت صم��ت باید به عنوان
متولی تولید اش��راف کاملی بر بازار خودرو
داش��ته باشد و برای زمانهایی مانند شب
عی��د که تقاض��ا در بازار خ��ودرو افزایش
مییاب��د ،تنظیمگریه��ای الزم را انجام
دهد.این نماینده مردم در مجلس یازدهم

ذخیرهسازی دام زنده به جای گوشت
منجمد

تصریح کرد :از آنجا که گردش مالی بازار
خودرو باالس��ت در صورت��ی که به دنبال
تنظیمگری این بازار نباش��یم ،سایر بخش
ها نیز از گرانی و نابسامانی آن آسیب دیده
و متاثر میشوند.

با ادامه اختالف بین سازمان امورمالیاتی و وزارت راه و شهرسازی؛

مالیات ستانی از خانه های خالی همچنان در ابهام

اجرای قانون مالیات ستانی از خانههای خالی این روزها
با حواش��ی زیادی روبهرو شده اس��ت از طرفی سازمان
امورمالیات��ی از قاب��ل اتکا نبودن آماره��ای وزارت راه و
شهرس��ازی گالی��ه میکندو از طرف دیگر بس��یاری از
شهروندان به پیامکهای ارسالی این وزارتخانه معترض
هستند.به گزارش آنا ،دریافت مالیات از خانه های خالی
این روزها به کش��مکش میان وزارت راه و شهرسازی و
س��ازمان امورمالیاتی تبدیل شده است و هر یک از این
ارگان ها عدم اجرای این قانون را به گردن یکدیگر می
اندازند ،سازمان امورمالیاتی معتقد است لیست وزارت راه
و شهرسازی ناقص است و بر اساس آن نمی توان اقدام
کرد اما وزارت راه و شهرسازی نظر متفاوتی در این باره
دارد.با باال گرفتن اختالف میان دو ارگان مربوطه در این
باره طی روزهای گذشته پیامهای متعددی به شهروندان
مبنی بر تعیین تکلیف در خصوص واحد مسکونی خالی
آنها ارس��ال شده است و برخی از شهروندان معتقدند که
این پیامک برای آنها به اش��تباه ارس��ال شده و تا جایی
که تعدادی از این پیامکها برای مس��تاجرین و کسانی
که مالک خانه نیستند نیز ارسال شده است.وزارت راه و
شهرسازی سامانه امالک و اسکان را به منظور مدیریت
خانه های خالی و دریافت مالیات از آنها راه اندازی کرده
اما استقبال کمی از این طرح توسط مردم صورت گرفت
و حتی مسئولین ذی ربط تهدید کردند عدم ثبت نام در
این طرح منجر به دریافت مالیات از واحدهای مسکونی
آنها شود.ارسال این پیامک به شهروندان در ابتدا با انکار
و عدم موضع گیری وزارت راه و شهرس��ازی همراه شد
اما در ادامه این وزارت خانه با صدور بیانیهای ارسال این
پیامک ها را تایید کرد.
وزارت راه و شهرسازی ارسال پیامک را تایید کرد


معاونت مس��کن و ساختمان در اطالعیهای ضمن تایید
پیامک ارسال ش��ده از سرشماره  V.MASKANبر
تکمیل اطالعات ملکی سرپرستان خانوار در سامانه ملی
امالک و اس��کان در تاریخ  ۲۱و  ۲۳دی ماه تاکید کرد.
در متن این اطالعیه آمده اس��ت :ب��رای تعیین تکلیف
وضعی��ت س��کونت این ام�لاک پیامکی با سرش��ماره

 V.MASKANبه مالکان این امالک ارس��ال ش��د
که متن این پیامک بدین ش��رح اس��ت« :ملک شما به
عنوان خانه خالی شناسایی شده است .لطفا تا تاریخ ۲۰
دی م��اه  ۱۴۰۰یا  ۲۳دی م��اه  ۱۴۰۰وضعیت امالک
خود را در سامانه امالک و اسکان amlak.mrud.ir
تعیین کنید .در غیر این صورت مطابق قانون مالیاتهای
مستقیم اقدام خواهد ش��د».معاونت مسکن و ساختمان
تصریح کرد :در همین راس��تا مالکان مذکور الزم است
تا تاریخ اعالمش��ده در پیامک دریافتی خود به س��امانه
امالک و اسکان به آدرس  amlak.mrud.irمراجعه
کنند و بدیهی اس��ت در صورت ثبت وجود س��کونت و
مالیکت توس��ط مال��کان مذکور بر اس��اس قانون ملک
مذکور از جرگه خانههای خالی خارج خواهد شد.در پایان
این اطالعیه آمده اس��ت :مضمون پیامک ارسال شده با
سرشماره  V.MASKANکامال مورد تایید وزارت راه
و شهرس��ازی است و شایعات مرتبط با جعلی بودن این
پیامک با این سرشماره صحت ندارد.

۱.۵میلیون پیامک بدون جواب ماند


محمود محمودزاده معاون وزیر راه با اش��اره به ارس��ال
پیام��ک ب��ه ش��هروندان میگوید«ح��دود  ۱.۵میلیون
پیام��ک ب��ه مالکان واحدهای خالی از س��کنه ارس��ال
شده که پاس��خ ندادند و اصالح وضعیت سکونتی آنها،
ب��ه منزله خالی بودن واحد مدنظر تلقی میش��ود».وی
ادام��ه میدهد«س��امانه امالک و اس��کان قابلیتهای
الزم را از نظ��ر زیرس��اختی دارد ،اما قان��ون تکلیفی بر
عهده دس��تگاهها گذاش��ته که مکلفند اطالعات برخط
را به س��امانه ارائه کنند که امیدواریم دستگاهها اهتمام
الزم را در این زمینه صورت دهند ضمن اینکه خانوارها
نیز موظفند اطالعات سکونتیش��ان را در س��امانه ثبت
کنند».محم��ودزاده بیان میکند«مس��ئولیت وزارت راه
و شهرس��ازی هم این اس��ت که اطالع��ات دریافتی را
پاالیش و برنامهریزی الزم را در سطوح مختلف بخش
مسکن انجام دهد».معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید
بر اینکه سامانه مشکل خاصی از نظر فنی ندارد ،عنوان

میکند« بر اساس اطالعاتی که از دستگاههای مرتبط
به دس��ت آوردیم و واکاوی (آنالیز) سامانه  ۱.۵میلیون
واحد مسکونی خالی از سکنه شناسایی شد که به مالکان
آنها پیامک ارس��ال ش��د مالکان باید این اطالعات را
اصالح یا در صورت صحت ،تائید میکردند؛ عدم تائید
ب��ه منزله خالی بودن واحد تلقی میش��ود».محمودزاده
ادامه میدهد«ما برای بررس��ی مرحل��ه آخر به مالکان
پیامک ارس��ال کردیم که پاسخ بدهند اگر اعتراضی به
نحوه شناس��ایی وضعیت خانه از سوی سامانه امالک و
اسکان دارند باید در اختیار ما قرار میدادند .مث ً
ال عنوان
میکردند که واحد فروخته شده یا اجاره داده شده است.
این رفتوبرگشت اطالعاتی صورت گرفته و برخی افراد
پاس��خ ندادهاند؛ بنابراین اطالعاتی که وجود دارد تقریب ًا
قطعی تلقی ش��ده و به معنای خالی بودن واحد است».
وی عن��وان میکند«با توجه به اصالح قانون مالیات بر
خانههای خالی که اخیراً انجام شده تفاوتهایی با قانون
سال  ۱۳۹۴دارد که در حال بررسی تفاوتها هستیم تا
متناس��ب با قانون جدید ،مالیاتها اعمال شود».محمد
مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی
درب��اره مالی��ات از خانه های خالی میگوید«ر اس��اس
دادههای موثق ما میتوانیم بر ۳هزار خانه خالی مالیات
ببندیم در حالی که میزان خانههای خالی خیلی بیشتر از
این میزان اس��ت».وی اظهار میکند« شناسایی هویت
ملک و مالک بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است.
 ۱۲هزار واحد مس��کن خالی به ما ارائه ش��ده است ،اما
تکلیف زیاد روشن نیست؛ چون ملک باید بیشتر از ۱۲۰
روز خالی باش��د تا خانه خالی به حساب بیاید .دادهها از
خانههای خالی ایراد دارد و باید دوباره بازشناسی شود».
به نظر می رس��د اختالف نظر درب��اره تعداد واحدهای
خال��ی و عدم اعتماد و اتکای س��ازمان امور مالیاتی به
آمارهای وزارت و راه و شهرس��ازی موجب شده اجرای
قانون مالیات بر خانه های خالی با اما و اگرهای زیادی
مواجه اس��ت هر چند مسئوالن وزارت راه و شهرسازی
تاکی��د می کنند پایان دی م��اه مالیات خانه های خالی
اجرایی خواهد شد.

در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار مطرح شد؛

وزارتخانه عریضوطویل با تغییر ساختار چابک نمیشود

رئی��س ش��ــورای راهبری بهبود محیط کس��ب وکار گفت :ب��ا وجود همه
اصالحاتی که انجام ش��ده اما س��اختار جدید وزارت صنعت ،هنوز نتوانس��ته
اهداف ادغام چند وزارتخانه و چابکس��ازی دولت را محقق کند .به گزارش
عصرایرانیان ،نشس��ــت ش��ــورای راهبری بهبود محیط کســب و کار با
دس��تور کار بررسی طرح تغییر س��اختار وزارت صنعت ،معدن و تجارت و با
حضور معاون هماهنگی و محیط کس��ب وکار این وزارتخانه برگزار شد .در
ابتدای جلس��ــه س��ــیدمهدی نیازی ،معاون هماهنگی و محیط کسبوکار
وزارت صنعت ،با بیان اینکه برنامه تحولی بازآفرینی وزارت صنعت شــامل
 ۱۰پروژه اس��ت ادام��ه داد :اولین آنها بازطراحی س��اختار س��ازمانی وزارت
صنعت اس��ت که فاز اول این بازطراحی از یک ماه گذش��ته آغاز شده است.
همچنین طراحی و اس��تقرار نظام مدیریت خدمات ،اس��تقرار نظام یکپارچه
ارتباطات و پاس��خگویی ،طراحی و استقرار س��امانه پنجره واحد خدمات ،راه
اندازی سامانه هوشمندی کســب وکار و پایش ،طراحی نظام جامع مدیریت
سرمایه انســانی ،طراحی و استقرار ســامانه جامع یکپارچه مالی و امـالک،
بازطراحی هویت بصری وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،یکپارچهس��ــازی
داده های کس��ب وکار و مدیریت اس��تعدادها دیگر پروژه های تعریف شده
هس��تند .به گفته نیازی ،تمرکز سـتاد وزارتخانه بر سیاستگذاری و پرهیز از
فعالیت های تصدی گری از جمله صدور مجوزها ،ارائه خدمات و امور اجرایی
قابل انجام در اس��تانها و ،...تمرکز فعالی��ت ها برای ماموریت های اصلی به
ویژه سیاس��تگذاری ،برنامه ریزی ،س��رمایه گذاری ،فناوری ،نوآوری ،تولید،
بازار ،قیمت ،صادرات و واردات و همین طور تسهیل ارائه خدمات به ذینفعان
و چابک سازی ســاختار وزارت خانه از جمله اصلی ترین رویکردهای حاکم
در طراحی س��ــاختار جدید وزارت صنعت اس��ت .او تاکید کرد :در ســاختار
جدید تمام خدمات مرتبط با هر کســبوکار را در هر اســتان متمرکز خواهیم
کرد و ستاد وزارتخانه یک ستاد چابک و سیاستگذار و پاسخگو در هر رشته
فعالیت خواهد بود .در این ساختار مراوده وزارتخانه بیشتر با انجمن ها ،تشکل
ها و فعالین اصلی و مهم آن رش��ته فعالیت خواهد بود تا در سیاس��تگذاری
و نظارت بر حوزه کاری خودش��ان مش��ارکت بیش��تری داشته باشند .معاون
هماهنگی و محیط کسب وکار وزارت صنعت توضیح داد :برخی موضوعات
از جمله صنایع خالق ،صنایع هوایی ،صنایع مواد پیشــرفته و خدمات کسب
وکار که در س��اختار قبلی مغفول مانده بودند در این س��اختار جدید به طور

متمرکز به آنها پرداخته شده است .به گفتــه نیازی در ســاختار جدید پنــج
معاونت صنایع ماشین آالت و تجهیزات ،صنایع عمومی ،صنایع حمل ونقل،
معادن و فرآوری مواد ،تجارت و خدمات ،هماهنگی محیط کســب و کار و
معاونت حقوقی و امور مجلس با  ۲۸دفتر تخصصی زیرمجموعه آنها تعریف
شده است .وی تاکید کرد :ما با اضافه کردن این دفاتر تخصصی در واقع گام
نهایی را برای ادغام وزارت صنایع ،معادن با بازرگانی برداشتیم.
در ساختار جدید بهبود تجارت مغفول مانده است


خس��رو فروغان گران سایه رئیس کمیس��یون بازرگانی داخلی اتاق ایران در
ادامه این نشس��ت بیان ک��رد :برنامه تحولی وزارت صنعت خوب اس��ت اما
با رویکرد آرمان گرایانه تعریف ش��ده اس��ت؛ در حالی که هر برنامه ای باید
مبتنی بر نیازهای موجود باش��د .توســعه بازارها و بهبود تجارت که یکی از
نیازه��ای کلی��دی در بخش تامین و تولید و عرضه کاال اس��ت چه جایی در
س��اختار جدید دارد؟ وی ادامــه داد :حلقه تجارت قبل از حلقــه تولید و در
مقام تامین مواد اولیه تولید اهمیت زیادی دارد .اما در این ساختار تجارت به
عنوان بخش مهم و مس��تقل دیده نشده است .در این چارت ذیل ســازمان
توس��عه تجارت به بحث صادرات اهمیــ��ت داده اید .در حالی که نیاز فعلی
ما بیش��ــتر در امر واردات اس��ت .فروغان با بیان اینکه ساختار فعلی بازار و
اقتصاد ایران این س��اختار را نمی پذیرد گفت :ســه ایراد اساسی در معاونت
بازرگانــی وجود دارد؛ اول اینکه نظام توزیع ما اســتاندارد نیست .دوم نظام
قیمت گذاری ما ایراد دارد و س��وم نظارت ها هم شکل درستی ندارند .همه
این موارد به اصناف باز می گردد .قبال مرکز اصناف در وزارت صنعت وجود
داش��ت اما در س��اختار جدید این مرکز را درعمل حذف کرده اید .محمدباقر
مجتبایی دبیرکل اتاق اصناف هم در این نشست گفت :وظیفه سیاستگذاری
در ساختار اقتصادی کشورهای دیگر به هیاتها ســپرده شــده و نقش اتاق
ه��ا در این امر پررنگ تر اس��ت؛ درحالی که جای چنین چیزی در س��اختار
جدی��د وزارت صنعت خالی اس��ــت .به همین دلیل س��اختار وزارت صنعت
ژاپن با  ۲۰۰نفر اداره می ش��ود .بنابرای��ن نباید از نقش آفرینی اتاقها غفلت
کرد .وی ادامه داد :در س��ــاختار جدید تنوع موضوعات حرفه ای را دردفاتر
در قالب چهار موضوع فناوری ،س��رمایه انس��انی ،ب��ازار و تجارت خارجی و
س��رمایه گذاری دیدهاید .در حالی ک��ه در دفاتــر وزارت صنعت چنین افراد
متخصصی وجود ندارند و اگر قرار بر جذب نیرو باش��د این برخالف سیاست

کوچک س��ازی دولت اس��ت و اگر از همین نیروهای موجود اســتفاده کنید
در این صورت نیروهایــی ندارید که تولید ،اقتصاد ،سرمایه گذاری و تجارت
خارجی و داخلی بدانند .بنابراین بزرگترین چالش این چارت را ادغام وظایف
حرف��ه ای عمومــی و تخصصی در این دفاتــ��ر می دانم .به نظر من الزام
اســت برای اجرای آن نیروی انســانی را به طور ویژه آموزش بدهید .جعفر
مرعش��ی مش��ــاور رئیس اتاق ایران هم در ادامه گفت :این تغییر س��اختار
به منزله فرهنگ جدیدی در وزارت صنعت اس��ــت که مس��تلزم شناخت از
سوی ذینفعان است .به اعتقاد من ترکیب تنوع موضوعات که کارشناسان در
س��اختار جدید باید به آنها بپردازند یک چالش است .وی افزود :کارشــناس
مورد نظر شــما باید قابلیت خوبی از جهت مدیریت بر تعامالت داشته باشد
و بتوان��د این تعامالت را با همه ذینفعان انجام دهد .به عالوه س��ازمان های
نظارتی مانند ســازمان بازرسی باید فرهنگ جدید حاکم بر وزارت صنعت را
کامال درک کنند .علی چاغروند مدیر طرح و برنامــه اتاق ایران هم در ادامه
گفت :در ساختار جدید معاونتهای چندتخصصی ایجاد شــده که در نتیجه به
متخصصان هر حــوزه نیاز خواهیم داشــت .در حالی که برنامه کارشناسی و
متخصص خاص در یک حوزه را به سختی می توان در وزارتخانه پیدا کرد.
در ادامه جلیلی کارشــناس کمیســیون صنایع با بیان اینکه این ساختار یک
کالبد اس��ــت و زمانی موثر خواهد بود که جریانی ازاطالعات و تخصص در
آن جاری شــود گفت :پیشنهاد من این اســت که ذیل این دفاتر یک الیه
مجازی و غیررسمی شامل یک ســری کارگروه های تخصصی و مشورتی
ب��ا بخش خصوصی به خصوص انجمنها تعریف کنید .در این صورت جواب
خیلی از س��واالتی که در بحث فناوری  ،بازار و تولید و  ..ایجاد می ش��ــود
پاس��خ داده ش��ده و الگوی تعاملی وزارتخانه با انجمنها و تش��کلهای بخش
خصوصی بازنگری خواهد شد.
سازمان توسعه و تجارت در ساختار جدید پشتیبان تجارت است


نیــازی در ادامه با توجه به انتقادات مطرح شــده گفت :ما می گوییم تجارت
بخش��ی از محیط کســب و کار اس��ت .در هر دفتر  ۴گروه در نظرگرفته ایم
که شامل فناوری ،سرمایه انســانی ،بازار و تجارت خارجی و سرمایه گذاری
و تولید اس��ت .به عالوه سازمان توسعه و تجارت در ساختار جدید پشــتیبان
تجارت شده اســت .یعنی هم وظایف مربوط به واردات را انجــام می دهد و
هم صادرات را .حوزه اصناف را هم در دفاتر رشــته فعالیتی توزیع کرده ایم.

اطالعیه اتاق اصناف؛

کارفرمایان صنفی تا  ۳۰دی فرصت ثبت کارتخوانها را دارند

اتاق اصناف ایران در اطالعیهای اعالم کرد :کارفرمایان
صنفی تا پایان دی ماه فرصت دارند نسبت به درخواست
غیرفعال س��ازی ،حذف ی��ا ثبت جدید اق��دام کنند.به
گزارش عصرایرانیان از اتاق اصناف ایران در اطالعیهای
اعالم کرد:بنابر ابالغی��ه وزارت امور اقتصادی و دارایی،
کارفرمای��ان صنفی تا پایان دی م��اه فرصت دارند تا با

مراجعه به درگاه اینترنتی  my.tax.gov.irو مشاهده
تمام پذیرندههای خود ،درخواست غیرفعال سازی ،حذف
یا ثبت جدید اقدام کنند.الزم به ذکر اس��ت با عنایت به
ماده  ۱۱قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان،
بانک مرکزی جمهوری اس�لامی موظف به ساماندهی
دس��تگاههای کارتخوان بانکی و یا درگاههای پرداخت

الکترونیکی و تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و ش��ماره
اقتصادی اس��ت .لیک��ن هنوز تعدادی از دس��تگاههای
کارتخ��وان بانکی و یا درگاهه��ای پرداخت الکترونیکی
توسط مودیان مالیاتی تعیین تکلیف نشده و حسب قانون
بانک مرکزی میبایست نسبت به غیرفعال سازی آنها
اقدام کند.لذا کارفرمایان صنفی تا پایان دی ماه فرصت

دارند تا با مراجعه به درگاه اینترنتی  my.tax.gov.irو
از طریق شماره ملی خود لیست تمامی پذیرندههای خود
را مشاهده کنند .سپس امکان اتصال هر پذیرنده به پرونده
مالیاتی متناظر ،درخواست غیر فعال سازی پذیرنده ،حذف
ثبت نام اضافی ایجاد شده توسط بانک مرکزی و یا ایجاد
فعالیت جدید متناسب با پذیرنده اقدام کنند.

مدی��ر عامل ش��رکت پش��تیبانی ام��ور دام
گفت :پیش��تر ذخیرهسازی با گوشت منجمد
انجام میش��د ،اما برای اولین بار دام سبک
و س��نگین زنده ذخیره س��ازی میش��ود.به
گزارش فارس ،محس��ن مردی اظهار کرد:
ت��ا امروز حدود  ۵۰هزار رأس دام س��بک و
 ۲هزار رأس دام سنگین ذخیره سازی شده
که به تدریج وارد بازار میش��ود .وی گفت:
نگاه ما به ش��رایط قیمتی در بازار اس��ت که
براس��اس آن تمهیدات الزم اندیشیده شود.
مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام افزود:
ش��ب گذش��ته هزار و  ۵۰۰رأس گوسفند و
 ۲۰۰رأس گوساله کشتار و روانه بازار شدند
که متناسب با ش��رایط این روند ادامه دارد.
م��ردی ادام��ه داد :همچنی��ن  ۴۰هزار تن
گوشت گوساله منجمد نیز ذخیره شده است
تا در زمانهای مقتضی وارد بازار ش��ود .وی
گف��ت :امس��ال دام مازاد ،چه س��بک و چه
س��نگین به طور فراوان وجود دارد که برای
این موضوع نیز برنامهریزی شده است .مدیر
عامل شرکت پشتیبانی امور دام افزود :قیمت
دام سبک ظرف چند روز افزایش یافته و به
کیلویی  ۱۳۰هزار تومان رسید ،اما با عرضه
ص��ورت گرفته ،در حال حاضر این قیمت به
 ۱۲۰تا  ۱۲۵هزار تومان رس��یده اس��ت در
خصوص گوش��ت گوساله نیز قیمت از ۱۲۳
هزار تومان به  ۱۱۷هزار تومان کاهش یافته
است .مردی گفت :این افزایش قیمت که در
چند روز گذشته تجربه شد ناشی از شایعات
مرب��وط به حذف ارز دولت��ی بود که موجب
کاه��ش توزیع ش��د ،اما ب��ا هماهنگیهای
صورت گرفته در ح��ال حاضر این توزیع به
شرایط عادی بازگشته است.
تجهیز  ۳۰درصد از اراضی کشور به
سامانههای نوین آبیاری

مشاور وزیر جهادکشاورزی گفت :حدود 30
درص��د از اراضی آبی از ده��ه  70به بعد به
انواع این سامانهها تجهیز شدهاند.به گزارش
ایلنا ،فریبرز عباسی با اشاره به میزان تجهیز
شدن اراضی کشاورزی به سامانههای نوین
آبیاری ،اظهار کرد :در حال حاضر حدود 2.5
میلیون هکتار از اراضی آبی کشور مجهز به
انواع سامانههای نوین آبیاری شدهاند یعنی
ح��دود  30درصد از اراض��ی آبی از دهه 70
به بعد به انواع این سامانهها تجهیز شدهاند.
به گفته مش��اور وزیر جهادکشاورزی ،حدود
 5.5میلیون هکتار از اراضی کشور پتانسیل
این را دارند که به س��امانههای نوین آبیاری
مجهز شوند.وی اثربخشی سامانههای نوین
آبیاری را غیرقابل انکار توصیف کرد و افزود:
در  10سال گذشته دولت به این بخش توجه
ویژه کرده اس��ت و اعتباراتی نیز برای آن در
نظر گرفته است.این مقام مسئول درپاسخ به
این پرسش که آیا بودجه در نظر گرفته شده
برای توسعه سامانههای نوین آبیاری کافی
است؟ گفت :بودجه در نظر گرفته شده برای
این بخش کافی نیست و حتی بودجهای که
برای این مهم در مجلس تصویب میش��ود
به این بخش تخصیص داده نمیش��ود .در
سال گذشته  50درصد بودجه تصویب شده
در مجلس به این بخش داده شد ،باید تالش
شود که این بودجه و اعتبار افزایش پیدا کند
و به موقع در اختیار بهرهبرداران قرار بگیرد.
عباسی با بیان اینکه سامانههای نوین آبیاری
حدود  30تا  40درصد عملکردها را افزایش
میده��د ،گفت :اس��تفاده از این س��امانهها
میزان مص��رف آب را کاه��ش و حدود 30
درصد بهرهوریه��ا را ارتقا میدهد.به گفته
این مقام مسئول ،در اقلیم خشک که میزان
تبخیر آب زیاد است و بارندگی ساالنه کمتر
از  350میلی لیتر است نباید از روش آبیاری
موضعی اس��تفاده ش��ود چراکه امکان شور
شدن اراضی وجود دارد.
بیش از  ۱۰۰۰واحد تولیدی تعطیل و
نیمه راکد ،فعال شده است

معاون وزیرصنعت ،معدن و تجارت گفت :از
ابتدای فعالیت دولت س��یزدهم تا به امروز،
بی��ش از  ۱۰۰۰واحد تولیدی تعطیل و نیمه
راکد ،فعال شده است.به گزارش ایسنا ،محمد
مهدی برادران اظهار کرد :از ابتدای فعالیت
دولت س��یزدهم تا به ام��روز ،بیش از ۱۰۰۰
واحد تولیدی تعطیل و نیمه راکد ،فعال شده
اس��ت.وی اف��زود :فضای اقتصادی کش��ور
دچار یک پارادوکس باخت_باخت ش��ده و
تولیدکننده و مصرف کنند دچار ضرر و زیان
اقتصادی شدهاند .تولیدکننده ،توزیعکننده و
مصرف کننده باید قادر به برقراری ارتباطات
بهتر با یکدیگر باش��ند .برای بهبود وضعیت
موجود ،طرحی ب��رای کاالها در نظر گرفته
شده که براساس آن قیمتگذاری از طریق
تولیدکننده مش��خص خواهد ش��د .این امر
موجب ایجاد ش��فافیت مطلق خواهد بود و
همه افراد از نحوه قیمتگذاری آگاه خواهند
ش��د .با ای��ن روش کاال با هزینه کمتری به
دست مردم میرسد.

