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معــاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی اعالم 
کرد:  تاکنون ۹۰ درصد بانک های کشور که ۸۵ درصد 
خودپردازها را در اختیار دارند توانسته اند خدمات چک 
را از طریق خودپردازهای خــود به مردم ارائه کنند.به 
گزارش ایســنا، آمنه نادعلی زاده گفت: بانک مرکزی به 
منظور تسهیل دسترســی هموطنان به سامانه صیاد، 
عالوه بر تجهیز درگاه های بانکی شــامل اینترنت بانک 
و موبایل بانــک بانک هــا، اپلیکیشــن های پرداخت و 
همچنین زیرســاخت پیامکی، از شبکه بانکی خواست 
تا خودپردازهای خود را به ســامانه صیاد مجهز کنند 
تا امکان عملیات ثبت، تایید، انتقال و اســتعالم چک 
از طریــق خودپردازها فراهم شود.ســخنگوی اجرایی 
قانون جدید چک در بانک مرکزی درباره بانک هایی که 

خودپرداز آنها به سامانه صیاد متصل نشده اند، گفت: در 
حال حاضر فقط اتصال خودپردازهای سه بانک توسعه 
تعاون، کارآفرین و پست بانک به این سامانه تکمیل نشده 
است که این سه بانک حدود ۴۰۰۰ خودپرداز در اختیار 
دارند. همچنین بانک های اقتصادنوین و کشاورزی نیز 
اهــم اقدامات فنی در این زمینــه را انجام داده اند و به 
زودی آماده ارائه خدمات در این حوزه خواهند بود.وی 
با اشاره به آمار استفاده از روش های مختلف برای انجام 
عملیات چک اعالم کرد: طبق بررســی های انجام شده، 
۷۵ درصد از تراکنش های ثبت، تایید، انتقال و استعالم 
چک از طریق اینترنت بانک و موبایل بانک بانک ها انجام 
می شــود و میزان اقبال عمومی به این ابزارها بســیار 

باالست. 

رئیس ســازمان امور مالیاتی کشــور اعالم کرد: از 
ابتــدای خردادماه تاکنون بیــش از دو میلیون و ۴۰۰ 
هــزار واحد صنفی برای تبصــره ۱۰۰ ثبت نام کرده یا 
اظهارنامه تســلیم کرده اند.به گزارش سازمان مالیاتی 
کشــور، »داود منظور« ضمن تشریح آخرین وضعیت 
دریافت فرم تبصره ۱۰۰ مشــاغل و  اصناف و دریافت 
اظهارنامه از صاحبان مشاغل، گفت: تا صبح امروز سی 
و یکــم خردادماه، تعداد یک میلیــون و هفتصد واحد 
صنفی که مشــمول استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ قانون 
مالیات های مستقیم برای پرداخت مالیات عملکرد خود 
در سال ۱۴۰۰ )مالیات مقطوع( بوده اند، درخواست های 
خود را در سامانه ســازمان امور مالیاتی ثبت کرده اند.
رییس  کل ســازمان امور مالیاتی کشــور افزود: از این 

تعداد مؤدی، مالیات متعلق به ۹۶۳ هزار واحد صنفی 
باتوجه به میزان فروش آن ها در سال گذشته و ضرایب 
ســود فعالیت ها و با در نظرگرفتن سطح درآمد معاف 
طبق قانون بودجه ۱۴۰۰، صفر تعیین شــده است.وی 
ادامه داد: همچنین، مالیات مقطوع تعیین شــده برای 
۵۱۸ هــزار واحد صنفی کمتر از ۵ میلیون تومان بوده 
است. به عالوه، ۱۱۲ هزار واحد صنفی مالیاتی بین ۵ تا 
۱۰ میلیون تومان باید بپردازند و ۵۳ هزار واحد صنفی 
مالیات بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان می پردازند. تعداد 
واحدهای صنفی که می بایســت بیــش از ۲۰ میلیون 
تومان مالیات بپردازند تنها ۳۱ هزار واحد صنفی است 
که عمدتاً شامل پزشکان، دندانپزشکان، طالفروشان و 

آهن فروشان است. 

اقدام ۲میلیون و ۴۰۰ هزار واحد صنفی برای پرداخت مالیات  ۸۵درصد خودپردازها به سامانه صیاد متصل شدند
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بازرسی از ۳۴ هزار انبار و مرکز نگهداری کاال 
در کشور

مدیرکل بازرسی ویژه و امور تعزیرات سازمان حمایت گفت: توسط بازرسان 
ســازمان های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور به منظور مقابله با هرگونه 
احتکار احتمالی کاال در اردیبهشت ماه امسال بیش از ۳۴ هزار بازرسی از انبارها 

و مراکز نگهداری کاال در سراسر کشور انجام شده است.
به گزارش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان؛ »سید مجتبی 
سجادی« با اشاره به اقدامات انجام شده این سازمان در بازرسی از انبارها طی 
اردیبهشت ماه سال جاری اظهار داشت: بر این اساس در این بازه زمانی، تعداد 
۳۴ هزار و ۲۴۶ مورد بازرسی از واحدهای انبار، و مراکز نگهداری کاالها توسط 
بازرسان سازمان های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور صورت گرفته است 
که منجر به تشــکیل ۴ هزار و ۴۹۱ فقره پرونده برای واحدهای متخلف شده 

است.
سجادی اعالم کرد: کاالهای مکشوفه شامل کاالهای اساسی از جمله برنج، 
چای، روغن نباتی، شــکر، تخم مرغ، انواع شــوینده، لوازم خانگی کاغذ و ...  به 
ارزش بیش  از ۱۳۵ هزار و ۴۴ میلیارد ریال اســت.این در حالی اســت که بر 
اساس آمار ثبت شــده از فعالیت بازرسان استان های سراسر کشور، از ابتدای 
سال جاری تاکنون، جمعاً بالغ بر ۶۶ هزار و ۴۶۷ مورد بازرسی از انبارها و مراکز 
نگهداری کاال صورت گرفته که منتج به تشکیل ۹ هزار و ۸۹ فقره پرونده تخلف 

به ارزش بیش از ۱۳۷ هزار و ۴۶۰ میلیارد ریال  شده است. 

واردات ۱۹۳هزار و ۵۰۰تن نهاده دامی 
در بندر شهید رجایی

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: از ابتدای ســال جاری تاکنون 
ســه فروند کشــتی حامل نهاده  دامی به تناژ ۱۹۳ هزار و ۵۰۰ تن شامل جو 
و ذرت وارد بندر شــهید رجایی شــده اند.به گزارش خبرگزاری مهر، علی رضا 
محمدی کرجی ران در تشــریح آخرین وضعیت واردات کاالهای اساســی در 
بزرگترین بندر تجاری ایران اظهار داشــت: از ابتدای سال جاری تاکنون سه 
فروند کشتی حامل نهاده دامی به تناژ ۱۹۳ هزار و ۵۰۰ تن شامل جو و ذرت 
وارد بندر شهید رجایی شده اند که نسبت به سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش 

داشته است.
وی ادامه داد: هم اکنون یک فروند کشتی حامل جو به تناژ ۶۶ هزارتن در 
بندر شــهید رجایی پذیرش و به منظور دسترسی سریع با رویه حمل یکسره 
درحال تخلیه است.محمدی کرجی ران گفت: هم اکنون یک فروند کشتی ۶۶ 
هزار تنی ذرت در لنگرگاه بندرعباس مستقر است که پس از طی کردن فرآیند 
بندری و گمرکی در اسرع زمان پهلو می گیرد.وی افزود: در مجموع شش فروند 
کشتی حامل ۲۱۲ هزار و ۵۳۰ تن کاالی اساسی شامل روغن خوراکی، گندم 
و ذرت در لنگــرگاه بندرعباس درحال طی کردن فرآیند اســنادی خود برای 

پهلودهی و تخلیه محموله های خود هستند.

قیمت سکه  
به ۱۵ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان رسید

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز سه شنبه ۳۱ خرداد 
۱۴۰۱ در بازار آزاد تهران به ۱۵ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان رســید.به گزارش 
خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۱۴ میلیون و 
۵۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۵ میلیون و 

۴۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۳ میلیون و ۵۰ هزار تومان است.
قیمــت هر اونس طــال در بازارهای جهانی نیز ۱۸۳۵ دالر و ۳۲ ســنت و 
هر گرم طالی ۱۸ عیار یک میلیون و ۴۳۸ هزار و ۱۹۵ تومان اســت. قیمت 
طال سه شــنبه با کاهش ارزش دالر افزایش یافت، در حالی که سرمایه گذاران 
چشم انداز دقیقی بر موضع بانک های مرکزی بزرگ در مورد افزایش نرخ بهره 

برای چشم انداز روشن تر برای طال داشتند. 
دالر ضعیف تر، شــمش با قیمت دالر را بــرای خریدارانی که ارزهای دیگر 
دارند جذاب تر می کند.به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طال تا ساعت ۸ به وقت 
شرقی با دو درصد افزایش به ۱۸۴۰ دالر و ۷۰ سنت رسید و در بازار معامالت 
آتی آمریکا نیز با ۰.۱۱ درصد افزایش به ۱۸۴۱ دالر و ۷۰ سنت رسید. با این 
حال، بازدهی شاخص خزانه داری ۱۰ ساله ایاالت متحده افزایش یافت و رشد 

طالی با بازده صفر را محدود کرد.

از بازار میوه چه خبر؟
مشاهدات میدانی نشان می دهد در هفته گذشته قیمت میوه و صیفی تغییر 

چندانی نداشته است.
به گزارش ایسنا، بر اساس مشــاهدات میدانی از خرده فروشی های سطح 
شــهر تهران قیمت هر کیلــو پیاز ۱۱ هزار و ۹۰۰ تومان، ســیب زمینی ۱۸ 
هــزار و ۹۰۰ تومان، گوجه فرنگی ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان، خیار ۱۵ هزار تومان، 
گیالس۱۳۵ هزار تومان، طالبی و جانــا ۱۹ تا ۲۳ هزار تومان، موز ۲۹ تا ۳۷ 
هزار تومان، زردآلو ۴۹ تا ۶۸ هزار تومان، پرتقال ۱۹ هزار تومان، انگور ۷۹ هزار 
تومان، سیب گالب ۷۹ هزار تومان، شلیل ۵۹ هزار تومان، آلبالو ۶۵ هزار تومان، 

انبه ۶۵ تا ۷۷ هزار تومان و هلو ۵۸ هزار تومان است.
گفتنی است قیمت های ذکر شــده حدودی بوده و ممکن است در برخی 
مناطق بیشتر یا کمتر باشد.در میادین میوه و تره بار نیز قیمت هر کیلو آلبالو 
۲۹ هزار تومان، زردآلو ۲۶ تا ۳۸ هزار تومان، موز ۲۸ تا ۳۱ هزار تومان، گیالس 
۳۹ هزار تومان، انواع پرتقال ۹۹۰۰ تومان، توت فرنگی ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان، 
خیار ۱۰ هزار و ۲۰۰ تومان، طالبی  ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان، انواع سیب زمینی 

۸۰۰۰ تا ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان و گوجه فرنگی ۱۰ هزار و ۲۰۰ تومان است.

افت ۷ هزار واحدی شاخص بورس 
شاخص کل بورس تهران در پایان معامالت روز سه شنبه با هفت هزار و 
۶۱۷  واحــد کاهش در ارتفاع یک  میلیون و ۵۳۹  هزار واحدی قرار گرفت.به 
گزارش ایرنا، معامله گران روزگذشته در دو بازار بورس و فرابورس بیش از ۱۱ 
میلیارد و ۲۵۹ میلیون ســهم، حق تقدم و اوراق بهادار را به ارزش ۷۷ هزار و 

۷۷۹ میلیارد ریال معامله کردند.
شــاخص کل بورس تهران در پایــان معامالت دیروز با هفت هزار و ۶۱۷ 
واحد کاهش، در ارتفاع یک میلیون و ۵۳۹ هزار واحد ایستاد.شاخص هم وزن 
با ســه هزار و ۱۲۶ واحد کاهش به ۴۲۳ هزار و ۴۵۷ واحد و شاخص قیمت 
بــا یک هزار و ۹۱۲ واحد افت به ۲۵۹ هزار و ۵۱ واحد رسید.شــاخص بازار 
اول، ۶ هزار و ۶۶۶ واحد و شــاخص بازار دوم، ۱۱ هزار و ۹۶۶ واحد کاهش 

را ثبت کردند.
روزگذشته در معامالت بورس تهران، بیش از پنج میلیارد و ۶۹۱ میلیون 
سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۴ هزار و ۷۴۷ میلیارد ریال معامله 
شــد.همچنین کشتیرانی جمهوری اســالمی ایران )حکشتی( با ۴۸۹ واحد، 
پتروشیمی بوعلی سینا )بوعلی( با ۸۱ واحد، تولیدی فوالد سپید فراب کویر 
)کویر( با ۷۱ واحد، موتوژن )بموتو( با ۵۸ واحد، ســیمان تهران )ستران( با 
۵۷ واحــد و معدنی و صنعتــی گل گهر )کگل( با ۵۰ واحد با تاثیر مثبت بر 

شاخص بورس همراه شدند.
در مقابل ملی صنایع مس ایران )فملی( با ۷۰۶ واحد، پتروشــیمی نوری 
)نوری( با ۵۴۷ واحد، فوالد مبارکــه اصفهان )فوالد( با ۵۱۷ واحد، پاالیش 
نفت اصفهان )شــپنا( با ۴۳۱ واحد و پتروشیمی پردیس )شپدیس( با ۴۰۲ 
واحد و توســعه معــادن و صنایع معدنی خاورمیانــه )میدکو( با ۳۸۸ واحد 
تاثیر منفی بر شــاخص بورس داشــتند.بر پایه این گزارش، روز ســه شنبه 
نماد سیمان آبیک )ســآبیک(، انتقال داده های آسیاتک )آسیاتک(، شرکت 
سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو 
)خگستر(، ایران خودرو )خودرو(، پتروشیمی نوری )نوری( و زامیاد )خزامیا( 

در نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.
گروه خودرو هم در معامالت دیروزصدرنشــین برترین گروه های صنعت 
شــد و در این گروه یک میلیارد و ۹۶ میلیون برگه ســهم به ارزش سه هزار 
و ۴۳۴ میلیارد ریال دادوســتد شد.شاخص فرابورس نیز بیش از ۱۵۲ واحد 
کاهش داشــت و به ۲۰ هزار و ۸۳۳ واحد رســید.در این بازار پنج میلیارد و 
۵۶۸ میلیون برگه ســهم و اوراق مالی به ارزش ۴۳ هزار و ۳۲ میلیارد ریال 
دادوســتد شــد، تعداد دفعات معامالت امروز فرابورس بیش از ۲۸۷ هزار و 

۵۴۴ نوبت بود.

اخبار کوتاه

بازار

بورس

معاون وزیر جهاد کشــاورزی گفت: پیش بینی می شود 
میزان خرید تضمینی گندم به ۶ میلیون تن برسد.به گزارش 
خبرنگار مهر، محمــد قربانی، معاون امــور برنامه ریزی و 
اقتصادی وزارت جهاد کشــاورزی در نشست خبری که در 
حال برگزاری است، گفت: پیش بینی می شود میزان خرید 
تضمینی گندم امســال افزایش یابــد و به حدود ۶ میلیون 
تن برســد.وی اضافه کرد: دلیل این مسأله اجرای سیاستی 
بود که براساس آن کشــاورزان از کودهای فسفاته و پتاسه 
اســتفاده کردند که روی عملکرد محصول تأثیر بســزایی 
داشــت.قربانی با بیان اینکه برداشــت گندم دیم هنوز آغاز 
نشده است، افزود: گزارشات فائو نیز حاکی از افزایش تولید 
غالت در کشور اســت.وی همچنین با اشاره به کاهش ۴۵ 
درصدی قیمت کودهای فسفاته و پتاسه، گفت: این امر تأثیر 
بسزایی در تولید محصوالت کشاورزی داشته است.قربانی در 
بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره به اعطای تسهیالت 
به تولیدکنندگان صنعت دام و طیور کشور بعد از حذف ارز 
ترجیحی گفت: طیور گوشــتی ۵۰ درصد این تسهیالت را 
دریافت کرده اند که رتبه اول را در لیست دریافت تسهیالت 
دارند.وی اضافه کرد: دام های سبک، سنگین و روستایی ۳۵ 
درصد تســهیالت را دریافت کرده اند و رتبه دوم را دارند و 
گاوهای شیری و صنعتی نیز با دریافت ۷ درصد تسهیالت 
رتبه سوم را در این لیست دارند.به گفته این مقام مسئول، 
تســهیالت مذکور با نرخ های ۱۰، ۱۲، ۱۵ و ۱۸ درصد در 
اختیار تولید کنندگان قرار می گیرد.قربانی در بخش دیگری 
از ســخنان خود با اشاره به فیلم های منتشر شده در فضای 

مجازی در زمینه جوجه کشــی و رها کــردن جوجه ها در 
بیابان گفت: سیاســت وزارت جهاد کشاورزی این است که 
تولید جوجه به هیچ عنوان متوقف نشود. جوجه کشی و یا 
رها کردن جوجه ها در حالی که وزارت جهاد کشاورزی اعالم 

کــرده تمام جوجه ها را جذب می کنــد، حرفه ای و اخالقی 
نیست.وی با اشــاره به اینکه متأسفانه اخالق در کشاورزی 
رعایت نمی شود، افزود: این در حالی است که ما در دانشگاه 
چنین درسی را داریم که تدریس می شود و باید آموزش های 

الزم در این زمینه ارائه شــود.معاون وزیر جهاد کشــاورزی 
همچنین در مورد طرح هوشــمند سازی نان با بیان اینکه 
مجری این طرح، وزارت اقتصاد است، اظهار داشت: پایلوت 
این طرح در زنجان بوده و بعد از آن اجرای طرح در قزوین، 
چهارمحال و بختیاری، فارس، تهران و ۲-۳ اســتان دیگر 
کلید خورده اســت.قربانی ادامــه داد: پیش بینی بنده این 
است که تا پایان تیرماه اجرای طرح مذکور در سراسر کشور 
انجام شــود. ضمن اینکه برای این کار به ۸۳ هزار دستگاه 
پوز نیاز داریم که دســتگاه های خاصی نیز هستند و البته 
مباحث مربوط به پشتیبانی از این پوزها نیز بسیار مهم است.
معاون وزیر جهاد کشــاورزی گفت: در تهران نیز حدود ۹ 
هزار دســتگاه پوز به نانوایی ها داده شده و پروسه خرید در 
این فرآیند به این شــکل است که خرید نان با کارت بانکی 
فرد انجام می شــود و به کد ملی آن شخص متصل است. به 
عنوان مثال اگر کســی ۱۰ قرص نان می خورد مبلغ آن به 
اندازه همین مبلغی که در حــال حاضر برای نان پرداخت 
می شود، از حساب شخص کسر و مابه التفاوت آن از طریق 
منابع یارانه به حساب نانوا واریز می شود.وی ادامه داد: اجرای 
این طرح برای جلوگیری از قاچاق آرد و کاهش ضایعات آن 
بسیار مؤثر است اما مواردی نیز وجود دارد که باید در مورد 
آن تصمیم گیری شــود. از جمله اینکه گفته می شــود اگر 
کارت بانکی مورد پذیرش فقط کارت سرپرست خانوار باشد 
ولی شخص دیگری از آن خانواده بخواهد با کارت خود خرید 
نان را انجام دهد، چه اتفاقی می افتد که مباحثی مانند این 

موضوع در حال بررسی و رفع است.

وزیر راه و شهرسازی در نشست با نمایندگان اصناف و 
مشــاوران امالک با اشاره به مصوبات سران قوا درخصوص 
ســاماندهی بازار مســکن اعالم کرد که وظیفــه ارایه کد 
رهگیــری معامالت مســکن از وزارت صمت به وزارت راه 
و شهرسازی منتقل می شــود؛ هم چنین اگر معامالت در 
ســامانه امالک و اسکان ثبت نشــود به عنوان خانه خالی 
تلقی خواهد شد.به گزارش ایسنا، به دنبال برگزاری جلسه 
ســران قوا که یکی از مصوبات آن ســاماندهی بازار اجاره 
و تعییــن نرخ مجاز بــرای افزایش اجاره بها بود، رســتم 
قاسمی وزیر راه و شهرســازی با اصناف حوزه مسکن بعد 
از مصوبه ســران قوا تشکیل جلسه داد. از جمله محورهای 
این نشست، انتقال سامانه دریافت کد رهگیری مربوط به 
مشاوران امالک از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی 
بود. البته این موضوع در ســال های گذشته نیز مطرح شد 
اما به دلیل عدم موافقت وزارت صمت به نتیجه نرسید.به 
هر ترتیب قاسمی در نشست اخیر گفته است: موضوع اجاره 
و ارایه کدرهگیری با صنف اتحادیه امالک و زیر نظر وزارت 
صمــت بوده اما بــه دلیل اتفاقاتی که در کشــور به دلیل 
گرانی های اخیر رخ داد از ســوی وزارت راه و شهرســازی 
پیشــنهادات و بســته هایی را به مجموعه حاکمیت ارایه 
کردیم تا مشکالت و معضالت موجود را تا جایی که ممکن 
است در خصوص مشکالت مربوط به مسکن خانوارها حل 
کنیم.وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: مصوبات سران قوا در 
خصوص ســاماندهی بازار مسکن و اجاره بها مصوب شده و 
طبق این مصوبه مســتاجران می توانند در واحدهایی که 
سکونت دارند ساکن باشند و موجران نیز نهایت همکاری 
را داشته باشند. حداکثر در تهران و سایرکالنشهرها تا ۲۵ 
درصد و در سایر شهرها تا ۲۰ درصد افزایش نرخ اجاره بها 
را مجاز هستند.قاســمی با یادآوری اینکه برای تسهیالت 
ودیعه مسکن از سوی دولت ۴۰ هزار میلیاردتومان منابع 
مالی بانکی پیش بینی شــده که پرداخت می شود رقم این 
تســهیالت را برای خانوارهای مســتاجر واجد شرایط در 
تهران ۱۰۰ میلیون تومان در ســایر کالنشــهرها و مراکز 
اســتان ها ۷۰ میلیون تومان و در سایر شهرها ۴۰ میلیون 
تومان برشــمرد.وی توضیح داد: نرخ سود تسهیالت ودیعه 
اجاره مســکن ۱۸ درصد است که ۵ درصد این ۱۸ درصد 
با سوبســید و ۱۳ درصد توسط مردم پرداخت می شود. از 
طریق این روش پیش بینی می شود تا بین ۸۰۰ هزار تا یک 
میلیون خانوار مستاجر از تسهیالت ودیعه مسکن بتوانند 
بهره ببرند.وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: چهارشنبه در 

جلسه هیات دولت در خصوص دیگر پیشنهادهای وزارت 
راه و شهرســازی در خصوص ســاماندهی بازار مسکن که 
در اختیار دولت اســت تصمیم گیری می شود.قاســمی در 
عین حال نشست با اتحادیه مشاوران امالک و اصناف این 
حــوزه را  مهم خواند و گفت: نماینــدگان و اصناف حوزه 
مسکن و مشــاوران امالک در نشست مشترک قول دادند 
تــا کمک های الزم را بــرای اجرای مصوبه ســران قوا در 
خصوص ســاماندهی بازار اجاره بها در خصوص دو تصمیم 
افزایش سقف اجاره بها و همچنین تداوم اسکان مستاجران 
در واحدهای مســکونی عملیاتی کننــد.وی از موجران و 
مالکان درخواســت کرد تا در شرایط حاکم کشور به مردم 
و مستاجرانی که برخی مســتاصل هستند کمک کنند و 
در اجرای مصوبه ســران قوا همکاری الزم را داشته باشند.
قاســمی ضمانت اجرایی مصوبات سران قوا را در خصوص 
ساماندهی بازار مسکن دستگاه قضایی عنوان کرد و تاکید 
کرد: در مصوبه اعالم شده است که شوراهای حل اختالف 
و در نهایــت دســتگاه قضایی در خصوص بــروز اختالف 
همکاری داشــته باشــند که امیدواریم موجر و مستاجر با 
توافق مشکالت احتمالی را حل کنند.وزیر راه و شهرسازی 
اعالم کرد: مقرر شــده تا ارایه کد رهگیری به وزارت راه و 
شهرســازی منتقل شود و همه معامالت در سامانه امالک 
و اســکان ثبت و قابل پیگیری باشد.وزیر راه و شهرسازی 
ادامه داد: چنانچه معامالت در سامانه امالک و اسکان ثبت 
نشود به عنوان خانه خالی تلقی خواهد شد. تاکنون بیش 
از ۶۰۰ هزار خانه خالی شناسایی و به سازمان امور مالیاتی 
معرفی شده است که تاکنون از این تعداد معرفی شده ۶۰ 
هزار نفر نســبت به خالی بودن خانه خود اعتراض داشتند 

که در حال بررسی اعتراض های موجود هستیم.
سامانه ملی امالک راهکاری 
برای کنترل دولت بر اجاره  بها

همچنین وزیر اقتصاد روزگذشته در نشست خبری خود 
درباره میزان اجاره بها و کنترل دولت بر آن، گفت: متاسفانه 
وضعیت افزایش قیمت واحدها و اجاره بهای مسکن که در 
سالهای پیش بود باز هم تکرار شده؛ قرار بود در سامانه ای 
اطالعات مربوط به مســکن ها و امالک ثبت شود اما چون 
این کار انجام نشده بود، قاعده گذاری و نظارت دولت کمتر 
از حد مرسوم است که در همین راستا سامانه ملی امالک 
در حال آماده ســازی است که این خأل را برطرف می کند. 
سیداحســان خاندوزی در ابتدای نشســت خبری خود با 
تاکید بر اینکه برنامه ســتاد اقتصــادی دولت در ماه های 

گذشته که مبتنی بر دو دوره تثبیت اقتصاد کالن و تمهید 
مقررات برای هدف رشد اقتصادی و توسعه ملی بود، اظهار 
کرد: از شهریور تا اســفند تالش اقتصادی دولت به ثبات 
اقتصاد کالن معطوف بود. نرخ رشــد اقتصادی در ســال 
۱۴۰۰ با ۴.۶ درصد به پایان رســید و نرخ رشــد باالتری 
نسبت به ســال ۱۳۹۹ بود. البته همچنان در سال ۱۴۰۱ 
سیاســت مهار تورم از اولویت های ســتاد اقتصادی دولت 
است.وی افزود: اعداد و ارقام از اینکه هفت ماهه اول دولت 
بیش از پیش بینی ها به اهداف دست یافته ایم دفاع می کند. 
همچنیــن اصالحات اقتصــادی برای چهار ســاله دولت 
نیازمنــد مقدمات و مصوباتی در ســتاد اقتصادی دولت و 
هماهنگی های با مجلس بود و زیرساخت های فنی در برخی 
بخش ها الزم بود تا عقب افتادگی ها جبران شود.سخنگوی 
اقتصادی دولت با بیان اینکه کســری بودجه امســال باید 
نســبت به سال پیش  کمتر باشد، گفت: بانک مرکزی هم 
به جهت کنترل ســقف ترازنامه های شبکه بانکی کشور و 
هم انتقال سرمایه به سمت امور تولیدی اقداماتی تدابیری 
در نظر گرفته شده است. ما مسیر نویی در خصوصی سازی 
در نظــر داریم تا در نهایــت کارایی و بهره وری با کمترین 
فساد مالی و اعتباری پیش رود.خاندوزی یادآور شد: ما بر 
اصل و رکن رکین شــفافیت تاکید داریم و در این زمینه 
هم موفق بودیم که همراهی مجلس را به دســت آوریم تا 
استمرار حرکت هفت ماهه پایانی ســال ۱۴۰۰ در زمینه 
بازشدن پای شرکتهای تولیدی به بازار سرمایه باشد. برنامه 
عملیاتی بانک های دولتی برای ســال ۱۴۰۱ واصل شــده 
اســت تا هدف گذاری آنها مشخص باشد. در حوزه مالیاتی 
شــفافیت هایی شکل گرفت و ســامانه هایی در این زمینه 
تکمیل شد تا به سمت مالیات هوشمند برویم.وزیر اقتصاد 
با بیان اینکه به ســمت اصالح الگوی سهام عدالت حرکت 
کرده ایــم، اظهار کرد: مردم عزیز ما شــاهد تغییر الگو در 
سال پیش رو خواهند بود و مشارکت حقیقی مردم در این 
زمینه عیان خواهد شــد. همچنین عادالنه شدن یارانه ها 
و قطع رانت ارزی قطعاً بخشــی از کسانی را که به دنبال 
ادامــه آن بروند و ذی نفــع آن بوده اند را ناراضی می کند. 
اما دولت هم مصمم اســت و هم بر بلوغ و آگاهی نخبگان 
و ملــت ایران در زمینه این اصالح اقتصادی تکیه دارد.وی 
در پاســخ به پرسشی در زمینه مسائل بانکی و اعطای وام 
بدون ضامن، اظهار کرد: حرکت به ســمت اینکه اعتبارات 
خرد ما سهم بیشتری در شبکه بانکی پیدا کند و دسترسی 
مردم به آن راحت تر شــود، از موضوعاتی است که در سند 

تحول دولت به عنوان جهت گیری قطعی درج شده است. 
برخالف دوره های گذشــته که شاید فقط در مصوبه دولت 
باقی می ماند، برای اولین بار از تک تک هیات مدیره بانک ها 
خواســتیم که در این زمینه پیش قدم شوند و ابتدا هم از 
شــبکه خود بانکهای دولتی آغاز شد.خاندوزی یادآور شد: 
تا پایان اردیبهشــت ماه حدود ۳۱۵ هزار نفر توانســته اند 
که تسهیالت خرد را مطابق آیین نامه بدون وثیقه دریافت 
کننــد ولی تعداد بیشــتری از این امــر بازمانده اند که ما 
نظارت خود را بر این موضوع خواهیم داشت. حتی تعدادی 
از مدیران شعب که متخلف بودند، برکنار شدند. پس این 
دســتورکار بدون اغماض و جدی ما در جهت دسترســی 
مردم به تسهیالت خرد است.سخنگوی اقتصادی دولت در 
پاســخ به پرسشی درباره میزان اجاره بها و کنترل دولت بر 
آن، تاکید کرد: متاســفانه وضعیت افزایش قیمت واحدها 
و اجاره بهای مســکن که در ســالهای پیش بــود باز هم 
تکرار شــده است و علت این است که ما میراث دار شرایط 
گذشــته هستیم؛ قرار بود در ســامانه ای اطالعات مربوط 
به مســکن ها و امالک ثبت شــود اما چون این کار انجام 
نشده بود، قاعده گذاری و نظارت دولت کمتر از حد مرسوم 
اســت. ســامانه ملی امالک در حال آماده سازی است که 
ایــن خأل را برطرف می کند.وی افزود: ما با وضع مالیات بر 
سوداگری مسکن برخالف دولت قبل، موافقیم و با مجلس 
هــم مذاکراتی در این زمینه داریم کــه این الیحه هرچه 
زودتر بــه صحن مجلس برود.خانــدوزی ادامه داد: حتماً 
باید یک بســته کوتاه مدت هم در این زمینه داشته باشیم 
که این امر در جلســه شورای هماهنگی اقتصادی مطرح و 
تصویب شد که ضمانت اجرای قانون سقف اجاره بها هم در 
این زمینه در نظر گرفته شــود. ما حال مردم را در زمینه 
وضعیت مسکن درک می کنیم و هم در این امر برای بهبود 
وضعیت، پیگیری ویژه دولت با تاکید آقای رئیس جمهوری 
را در دستور کار داریم.سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ 
به این پرســش که تصمیم نهایی بــرای بازتوزیع یارانه ها 
چیست و زیرســاخت های توزیع کاالبرگ الکترونیکی چه 
زمان تکمیل می شود، تصریح کرد:  ما در سیاست عادالنه 
کردن یارانه ها، طی دو مــاه اول پرداخت نقدی، زمانی را 
الزم داشــتیم که زیرســاخت فنی را آماده و حکم قانون 
بودجه ۱۴۰۱ را اجرا کنیم که مجلس از ما خواســته بود 
کاالبرگ الکترونیکی را برای کاهش فشار به مردم در نظر 
بگیریم و امیدواریم تا پایان تیرماه زیرســاخت های الزم به 

شکل صددرصدی آماده شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی:

میزانخریدگندمبه۶میلیونتنمیرسد

طبق اعالم وزیر راه و شهرسازی

وزارت راه و شهرسازی متولی کد رهگیری امالک می شود

معاون بازرگانــی و بهره برداری شــرکت راه آهن 
جمهــوری اســالمی ایران جزئیات توافق ســه جانبه 
ایران - قزاقســتان - ترکیه برای ترانزیت پنج میلیون 
تنی ریلی را اعالم کرد و گفت: تعرفه های این ترانزیت 
مشــخص شــده و درآمد ارزی مناســبی برای ایران 

خواهد داشت.
مرتضــی جعفــری در گفت وگو با ایســنا، درباره 
جزئیات توافق ســه جانبه صــورت گرفته ریلی میان 
قزاقســتان - ایــران - ترکیه بــرای ترانزیت کاالها و 
محصوالت مختلــف، اظهار کرد: موضوع حمل کاالی 
ترانزیت طی ســال های گذشته در دستور کار شرکت 
راه آهن بوده اســت و هر ســال هم بخشــی جابه جا 
کردیم. در سال گذشته رکورد ترانزیت را با جابجایی 
یک میلیون و ۹۱۳ هزار تن زدیم که عدد بزرگی بود 
و در هیچ ســالی چنین رکوردی نداشتیم اما با وجود 

همه مشکالت این اتفاق افتاد.
وی با اشــاره بــه اینکه حمل ونقــل بین المللی و 
ترانزیتی بر اساس توافق چندین کشور اتفاق می افتد 
و یک کشور به تنهایی نمی تواند ترانزیت انجام دهد و 
حتما باید با دیگر کشورها به توافقاتی دست پیدا کند 
گفت: در ســال قبل با توجه به توافقات خوشبختانه 
عملکرد خوبی داشتیم. در پروژه اخیر که همان حرکت 

نخستین قطار کانتینری از قزاقستان به ایران و سپس 
ترکیه بود، جلساتی در ماه گذشته با راه آهن قزاقستان 
داشــتیم تا بتوانیم کریدور قزاقستان به سمت ایران و 
ترانزیت از ایــران را راه اندازی کنیم.معاون بازرگانی و 
بهره برداری شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران با 
بیــان اینکه این توافق چندجانبه از ماه های گذشــته 
در دســتور کار قرار گرفته و نهایی شده است، گفت: 
بر اســاس توافق صورت گرفته ســه جانبه، مقرر شد 
پنــج میلیون تن ترانزیت در ســال اول انجام شــود. 
البته اینکه تا چه حد به این هدف برســیم بستگی به 
همکاری و تالش طرفین دارد و ایران به عنوان کشور 
واسط در زمینه ترانزیت عمل می کند یعنی باید کاال 

ارسال شود تا بتوانیم آن را عبور دهیم. 
البته قطعا این میزان افزایش خواهد داشت.جعفری 
درباره مشخص شدن نوع کاال و تعرفه ها برای اجرای 
توافق ترانزیتی ســه جانبه گفت: قرار است کاالهایی 
مانند آهــن آالت، غالت، ذغال ســنگ و محصوالت 
کانتینری در این کریدور جابجا شود و درباره تعرفه ها 
نیز براســاس نرخ تعرفه های بین المللی عمل می شود 
و نرخ های ترجیحــی برای آن در نظر می گیرم که به 
عنوان مشــوق عمل کند و بتوانیم میزان ترانزیت را 

افزایش دهیم. 

مدیرکل آســیای میانه، قفقاز و روســیه ســازمان 
توســعه تجارت ایران با اشاره به سفر رئیس جمهوری 
قزاقســتان به تهران و امضای اسناد همکاری تجاری، 
از هدف گذاری رســیدن به تجارت ۳ میلیارد دالری با 
این کشور در ۳ سال آینده خبر داد.به گزارش سازمان 
توســعه تجارت ایران، »رحمت اهلل خرمالی« با اشاره به 
هدف گذار سه میلیارد دالری تجارت با قزاقستان طی 
سه سال آینده اظهار داشــت: طبق آمار گمرک ایران 
حجم مبادالت دو کشــور در سال گذشته حدود ۳۰۰ 
میلیون دالر بوده است اما طبق آمار گمرک قزاقستان 
این رقم بیش از ۴۰۰ میلیون دالر اســت.وی افزود: در 
دو ماهه ابتدایی ســال ۱۴۰۱ حجــم مبادالت ایران با 
قزاقســتان ۶۰ میلیون دالر بــوده که عمدتاً در بخش 
تامین محصوالت کشاورزی، مواد غذایی و محصوالت 
ساختمانی مانند سیمان بوده و واردات ایران از قزاقستان 
نیز عمدتاً در حوزه غالت، جــو و دیگر اقالم موردنیاز 
کشور اســت.خرمالی اظهار داشت: طبق هدف گذاری 
صورت گرفته توسط مسئوالن کمیسیون مشترک ایران 
و قزاقستان که در اسفندماه انجام شد، حجم مبادالت 
دو کشور تا ۳ سال آینده به ۳ میلیارد دالر افزایش پیدا 
می کند که صادرات خدمات فنی و مهندســی در این 
هدف گذاری دیده شــده است؛ همچنین در حوزه های 

نفتی نیز زمینه همکاری وجود دارد.مدیرکل آســیای 
میانه، قفقاز و روسیه ســازمان توسعه تجارت ایران با 
اشــاره به برنامه های مشترک با کشور قزاقستان گفت: 
عمده برنامه ای که در ســال جاری ترسیم کرده ایم، در 
بخش نمایشــگاه های اختصاصی کاالهای صادراتی و 
فنی و مهندســی ایران به قزاقستان است که در دهه 
اول تیرماه برگزار می شود. همچنین پذیرش هیات های 
تجاری از قزاقســتان در بخش ساختمان، کشاورزی و 
دانش بنیــان را برنامه ریزی کرده ایم که به نوعی تبادل 
هیات هاست.خرمالی با بیان اینکه یکی از سیاست های 
ســازمان توســعه تجارت ایران ایجاد مراکز تجاری در 
بازار هدف اســت، خاطرنشان کرد: در کشور قزاقستان 
شــهر آلماتی را انتخاب کردیم که خوشبختانه مجوز 
اولیه برای شــرکت متقاضی صادر شد و امیدواریم در 
۶ ماهه اول سال مجوز دایمی این مرکز صادر شود.وی 
ادامه داد: قزاقســتان از اعضای اصلی موسس اتحادیه 
اقتصادی اوراسیاست. در این خصوص سازمان توسعه 
تجارت ایران نیز مذاکراتی را با این اتحادیه برقرار کرده 
کــه دور چهارم آن در اصفهان برگزار خواهد شــد و با 
نهایی شــدن موافقت نامه تجارت آزاد اوراسیا ما شاهد 
توســعه بیش از پیش معامالت با این اتحادیه به ویژه 

جمهوری قزاقستان خواهیم بود. 

هدفگذاری تجارت ۳ میلیارد دالری با قزاقستان تا سه سال آیندهجزئیات توافق ریلی برای ترانزیت پنج میلیون تنی


