
به اذعان مس�ئوالن، باگذش�ت بيش از پنج سال 
از آغاز به كار فرآيند شناس�ايي خانه هاي خالي، 
تنها كمتر از ۲هزار و ۵۰۰ واحد مسكوني به عنوان 
خانه خالي از سكنه در كش�ور شناسايي شدند. 
سال ۱۴۰۰ رقم اخذ ماليات از خانه هاي خالي صفر 
بود و در چهار ماه ابتداي س�ال جاري ۲۲ميليارد 
تومان از اين محل ماليات اخذ ش�د كه عدد قابل 
توجهي محسوب نمي ش�ود. رئيس سازمان امور 
مالياتي مبناي شناسايي خانه هاي خالي را اشتباه 
مي داند و معتقد اس�ت: »طبق آم�ار وزارت راه و 
شهرس�ازي ۵۲۰هزار خانه خالي وجود دارد، اما 
روش شناسايي غلط بوده و ۲۱۶هزار اعتراض در 
اين باره صورت گرفته است. در شناسايي امالك 
خالي بايد از ظرفيت شهرداري ها استفاده و منافع 
آن را به صورت نصف با شهرداري تقسيم كنيم.«

آمار و ارقامی كه در س��ال ۱۳۹۹ ارائه ش��د از وجود 
۵۰۰هزار واحد مسكوني خالي از س��كنه در استان 
تهران حكايت داشت كه حدود ۲۰درصد واحدهاي 
خالي كل كشور را به خود اختصاص داد. اين در حالي 
است كه به گفته شهردار تهران ۵۱درصد خانوارها در 
اين كالنشهر مستأجر هستند. گزارش هاي ميداني 
از وجود تع��داد قابل توجهي امالك خالي از س��كنه 
در نيمه شمالي تهران و همچنين منطقه ۲۲واقع در 
غرب پايتخت حكايت دارد.  برخي آمارهاي غيررسمي 

حاكي از وجود ۶۰هزار واحد خالي در منطقه ۲۲تهران 
به عنوان اصلي ترين كانون ساخت و ساز در پايتخت 
است. گفته مي شود بيش از ۱۳۰هزار واحد مسكوني 
در منطقه ۲۲ قرار دارد، در حالي كه تعداد خانوارهاي 

ساكن در اين منطقه حدود ۷۵ هزار خانوار است. 
از حدود پنج سال قبل موضوع اخذ ماليات از خانه هاي 
خالي مطرح ش��د تا اينك��ه ۵ آذر ۱۳۹۹ قانون اخذ 
ماليات از خانه هاي خالي از سوی مجلس به تصويب 
رسيد، اما از آن زمان تاكنون، اين طرح به دليل عدم 
دس��تيابي به اطالعات دقيق و راس��تي آزمايي هاي 
پي درپي درخصوص امالك خالي از سكنه آنطور كه 
بايد و شايد شكل اجرايي به خود نگرفت. مسئوليت 
شناس��ايي خانه هاي خالي ب��ر عه��ده وزارت راه و 
شهرسازي است. اين وزارتخانه ۵۲۰ هزار واحد را در 
كل كشور شناسايي و به سازمان امور مالياتي معرفي 
كرده كه از س��وي اين س��ازمان، ميزان ماليات اين 
خانه ها ۱۰هزار و ۵۰۰ميليارد تومان محاسبه شده، 
اما ۱۰۰ هزار مالك نس��بت به آن اعتراض كرده اند. 
قرارشده است وزارت راه و شهرسازي موارد اعتراض را 
بررسي و ليست مجدد ارائه دهد.  داوود منظور، رئيس 
س��ازمان امور مالياتي درباره وضعيت اجراي قانون 
ماليات بر خانه هاي خالي مي گويد: »ما تا اطالعات را 
دقيق و كامل نكنيم، نمي توانيم به مردم بابت دريافت 
مالياتي كه بدهكار نيستند، فش��ار بياوريم. در حال 

حاضر ما موضوع را با وزارت راه و شهرس��ازي دنبال 
مي كنيم تا آخرين فهرس��ت اطالعات پردازش شده 
در مورد خانه هاي خالي را به ما ارائه دهند تا ما بتوانيم 
برگه هاي مطالبه صادر و مالي��ات خانه هاي خالي را 
وصول كنيم.« به گزارش فارس، منظور در افتتاحيه 
نهمين همايش ساالنه اقتصاد مقاومتي )نظام مالياتي. 
عادالنه، هوشمند( كه در سازمان امور مالياتي كشور 
برگزار شد، در خصوص اخذ ماليات از خانه هاي خالي 
مي گويد: »ماليات مس��تغالت در كش��ور ما بس��يار 
كم گرفته ش��ده در صورتي كه بايد بس��يار بيشتر از 
اين باش��د،  به طوري كه يك ظرفيت بالاستفاده در 
ماليات مستغالت داريم. بايد بحث شود كه چرا قانون 
ماليات بر مستغالت آنقدر ضعيف اجرا شده است. در 
بحث ماليات بر خانه هاي خال��ي و وصول آن ما تمام 
ظرفيت را اجرايي كرديم، ولي مبنا قانون به ش��دت 
اشتباه است، طبق آمار وزارت راه و شهرسازي ۵۲۰ 
هزار خانه خالي وجود دارد، اما روش شناسايي غلط 
بوده و ۲۱۶هزار اعتراض در اي��ن باره صورت گرفته 
اس��ت.« وي مي افزايد: »در شناس��ايي امالك خالي 
بايد از ظرفيت شهرداري ها استفاده كنيم، مأموران 
شهرداري به صورت مويرگي حضور دارند، در نتيجه 
بايد از شهرداري ها در اين باره استفاده و منافع آن را به 

صورت نصف با شهرداري تقسيم كرد.«
منظور با بي��ان اينكه يكي از مش��كالت امور مالياتي 

ش��ركت هاي كاغذي هس��تند، مي گويد: »به دنبال 
حل مشكالت س��امانه فعلي موديان مالياتي هستيم 
كه با اصالح آن از يك نظام اطالع��ات لكه اي به يك 
نظام اطالعاتي جامع مي رس��يم. راه سختي را براي 
پياده سازي آن داريم و امكان ريز داده هاي اقتصادي 
بيش از 8ميليون فعال اقتصادي ني��از به دوران گذار 
دارد.« منظور تصريح مي كند: »در پايانه فروشگاهي 
نياز به طراحي عملي��ات هس��تيم و اميدواريم كه با 
نظرات كارشناسي قانون را به درستي اجرا كنيم. اگر 
بتوانيم اين قانون را اجرا كنيم به يك سامانه مالياتي 
مترقي در تراز جهاني خواهيم رسيد.« اين مقام مسئول 
تأكيد مي كند: »موضوع ديگر دو قانون ماليات بردرآمد 
و ماليات بر عايدي س��رمايه بوده كه فعاًل در مجلس 
در حال پااليش اس��ت، اين دو قان��ون جديد مكمل 
ظرفيت هاي قانون گذاري نظ��ام مالياتي جديد بوده 
و هنوز جاي كارشناس��ي و تأمل دارد.«  وي با اشاره 
به قانون ماليات بر عايدي سرمايه مي گويد: »در بحث 
عايدي سرمايه و بستر اجرايي بايد قانون فروشگاهي 
را در نظر بگيريم و امكان ماليات اشخاص به اشخاص و 
اشخاص به بخش تجاري را فراهم كنيم. سياست هاي 
مالياتي بايد همسو با سياس��ت هاي ديگر اقتصادي 
باشد، به طوري كه ماليات س��تاني با اهداف حمايت 
از اش��تغال، حفظ ارزش پولي كشور هماهنگ باشد. 
ماليات ستاني درست مي تواند در مقابله با پولشويي و 

فسادهاي ديگر باشد.« 
منظور با اشاره به ماليات بر مشاغل مي گويد: »سهم 
مشاغل در ماليات تنها ۵درصد است، بيش از ۴ميليون 
اظهارنامه در اين باره ارسال شده كه در خود اظهاري ها 

سهم مالياتي بسيار اندك است.«
  وج�ود ٣۵۰ ه�زار ميليارد توم�ان معافيت 

مالياتي قانوني
رئيس س��ازمان امور مالياتي ب��ا انتقاد از ب��اال بودن 
معافيت هاي قانون��ي مالياتي مي گويد: »براس��اس 
اظهارنامه هاي دريافت شده براي عملكرد سال ۱۴۰۰ 
با ۳۵۰هزار ميليارد تومان معافيت هاي قانوني مالياتي 
مواجه بوديم كه اين عدد قابل توجهي است.« وي ادامه 
مي دهد: »در سال گذشته ميزان دريافت ماليات ۳۰۶ 
هزار ميليارد تومان بوده كه اين رقم امس��ال به ۴۵۴ 
هزار ميليارد تومان مي رس��د و يكي از عوامل مؤثر در 
افزايش فاصله ماليات وصول شده با ماليات قابل وصول 
همين موضوع معافيت هاي قانوني مالياتي اس��ت.« 
رئيس سازمان امور مالياتي تأكيد مي كند: »حتماً بايد 
براي معافيت هاي مالياتي سقف و كف تعيين كنيم و در 
اين باره اليحه اصالحيه در بحث قانون مالياتي، ماليات 
بر جمع درآمد پيش��نهاداتي داشتيم كه بعد از تأييد 

دولت و تصويب مجلس به اجرا مي رسد.«
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شراکت مالیاتی با شهرداری ها در شناسایی امالک خالی!
 رئيس سازمان امور مالياتي: در شناسايي امالك خالي بايد از ظرفيت شهرداري ها استفاده كنيم، مأموران شهرداري به صورت مويرگي 

حضور دارند، در نتيجه بايد از شهرداري ها در اين باره استفاده كرد و منافع آن را به صورت نصف با شهرداري تقسيم كرد
اختالف ۸۰درصدي قیمت ماهي

 از مزرعه تا بازار
باتوج�ه ب�ه مش�كالت سيس�تم توزي�ع و دالل ب�ازي، اختالف 
قيم�ت ماه�ي از مزرعه تا ب�ازار ب�ه ۷۰ت�ا ۸۰درصد مي رس�د. 
به گزارش نبض صنعت، ارسالن قاس��مي مديرعامل اتحاديه تكثير، 
پ��رورش و صادرات آبزي��ان اظهار داش��ت: توليد در بخ��ش ماهيان 
گرم آبي و سردآبي نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل ناشي از گراني 
نهاده ها و خشكسالي كاهش خواهد داشت، اما در رابطه با بحث ميگو 
۵ تا ۶ درصد افزايش توليد داريم كه آمار نهايي در روز هاي آتي اعالم 

مي شود. 
به گفته او، گرچه مسئوالن سازمان شيالت اذعان مي كنند كه مجموع 
توليد صيد و آبزي پروري ي��ك ميليون و ۳۰۰ هزار تن اس��ت، اما ما 

معتقديم كه حداكثر يك ميليون تن توليد خواهد بود. 
قاسمي گفت: در بحث بازار مشكالت ساختاري ناشي از دالل بازي و 
واسطه گري همچنان وجود دارد كه با استمرار اين روند، قيمت براي 

مصرف كننده افزايشي خواهد بود. 
مديرعامل اتحاديه تكثير، پرورش و ص��ادرات آبزيان گفت: اختالف 
كنوني قيمت از صيد و مزرعه تا بازار ناشي از سيستم نامناسب توزيع 
۷۰ تا 8۰ درصد اس��ت كه با اصالح نظام توزيع و واگذاري غرفه هاي 
ميادي��ن به تش��كل و اتحاديه ها باي��د از افزايش قيم��ت محصوالت 
پروتئيني در ش��ب عيد جلوگيري كرد، چراكه گوش��ت سفيد ماهي 
مي تواند جلوي بخش اعظم التهابات بازار ديگر محصوالت پروتئيني 

را بگيرد. 

 2۰درصدکمتر آب مصرف کنید
تا بگذریم!

مدير بهره برداري و توسعه آبفاي استان تهران گفت: از مشتركين 
تهران�ي مي خواهيم ب�ا كاهش مص�رف آب به مي�زان ۲۰درصد، 
براي عبور از بحران كم آب�ي به ما كمك كنند تا مانند س�ال هاي 
گذش�ته بدون هيچ مش�كلي از بحران خشكس�الي عبور كنيم. 
به گزارش تس��نيم، محمد تبريزي، مدير بهره برداري و توسعه آبفاي 
استان تهران درخصوص وضعيت كم آبي تهران در پاييز امسال گفت: 
به خاطر خشكس��الي هاي پي در پي ميزان بارندگي در سه سال اخير 
بسيار كاهشي و مصرف آب در دوران كرونا افزايشي بوده و اين باعث 
ش��ده حجم ذخاير س��د ها كاهش 8۰ ميليون متر مكعب نس��بت به 
پارسال داش��ته باش��د. وي افزود: ميزان مصرف آب تهران هم اكنون 
۳8 هزار ليتر بر ثاني��ه و حجم ذخيره مخازن س��د هاي تهران حدود 
۱۱۵هزار مترمكعب است كه نسبت به وضعيت نرمال، حدود ۳۰۰هزار 

متر مكعب كاهش دارد. 

 حذف شرط متراژ و مساحت 
از صدور مجوز

اصناف موظف به حذف ش�رط متراژ و مساحت هس�تند، چراكه 
در ص�ورت مقاوم�ت در براب�ر اي�ن قانون مج�رم خواهن�د بود. 
به گزارش صداوسيما، امير س��ياح رئيس مركز بهبود و پايش فضاي 
كسب و كار وزارت اقتصاد با اشاره به حذف متراژ و مساحت از شرايط 
صدور مجوزهاي كس��ب و كار گفت: هدف از اي��ن مصوبه اين بود كه 

صدور مجوزهاي صنفي آسان امضاي طاليي حذف شود. 
وي گفت: حذف متراژ و مساحت براي صدور مجوز هاي كسب و كار با 
همكاري اصناف و وزارت صمت رخ داده است. طبق ماده ۷ اصل ۴۴ 
قانون اساسي تنها هيئت مقررات زدايي مرجع تصميم گير براي صدور 
مجوزهاست. سياح تأكيد كرد: اصنافي كه براي اين شرايط مقاومت 
كرده و شروط خارج از قوانين تعيين كنند، مرتكب جرم شده اند. قانون 
تسهيل صدور مجوز هاي كسب و كار عنوان كرده است كه نبايد شروط 
سنگين و سليقه اي در صدور مجوز ها اعمال شود. مجازات سرپيچي از 
اين قانون شش ماه تا دو سال حبس است. ما شعبه ويژه اي از دادسراي 
كل كشور درخواست كرده ايم. به طور مثال در استان البرز، كارآفريني 
قصد راه اندازي رستوران بيرون بر را داشت كه به علت محدوديت متراژ 
پشت در هاي اخذ مجوز مانده بود، با مكاتباتي كه با اتحاديه اين استان 
صورت گرفت اين موضوع منجر به صدور مجوز تأس��يس اين فعاليت 

اقتصادي شد. 

 خودکفایی در کشاورزي 
با افزایش 1۰درصدي بهره وري

در صورت�ي ك�ه ۱۰درص�د ظرفيت ه�اي بالق�وه به�ره وري در 
بخش كش�اورزي از مس�ير دانش بنيان ه�ا به فعل تبديل ش�ود 
كش�ور در تولي�د محص�والت كش�اورزي خودكفا خواهد ش�د. 
به گزارش تس��نيم، مجتب��ي خيام نكويي رئيس س��ازمان تحقيقات 
آموزش و ترويج كشاورزي در مراسم چهارمين دوره هفته ملي كتاب 
كشاورزي و منابع طبيعي اظهار داشت: ايران مستندات علمي زيادي 
در بخش كشاورزي در دنيا دارد، بيش از ۳۰۰ هزار عنوان كتاب علمي 

در حوزه كشاورزي داريم كه خيلي از آنها نيز به روز است. 
وي اف��زود: رتبه ۱۰ براب��ر توليدكنن��ده نمونه با متوس��ط توليد در 

كشاورزي نشان دهنده ورود علم در بخش كشاورزي و ترويج است. 
معاون وزير جهاد كش��اورزي ادامه داد: در صورتي ك��ه ۱۰درصد از 
ظرفيت هاي بالقوه بهره وري در بخش كشاورزي از مسير دانش بنيان ها 
به فعل تبديل ش��ود، كش��ور در توليد محصوالت كشاورزي خودكفا 
خواهد شد. دانش بومي در بخش كشاورزي بسيار قابل مالحظه است و 
در صورتي كه دانش در كشور نفوذ و رسوخ پيدا كند، كشاورزي كشور 

رشد كمي و كيفي زيادي پيدا مي كند. 
  كش�ور هاي غربي در ب�ه در به دنب�ال دانش قن�ات ايراني 

هستند 
خيام نكويي گفت: بسياري از كش��ور هاي پيشرفته در به در به دنبال 
دانش بومي ما در قنات و مديريت بخش كشاورزي در گذشته هستند 
كه فعاليتي پايدار بوده است. اگر اين دانش ما را اروپايي ها داشتند از 
آن استفاده مي كردند. البته دانش روز كشورهاي ديگر كه با كشاورزي 

كشور هماهنگ است را مي توان از آن بهره گرفت. 
رئيس س��ازمان تحقيقات، آم��وزش و ترويج كش��اورزي ادامه داد: 
برخالف تصور عموم، تعداد بهره برداران بخش كشاورزي از ۴ ميليون 
و ۳۰۰ هزار نفر به ۴ ميليون و ۹۰۰ هزار نف��ر افزايش يافته كه دليل 
آن خردشدن اراضي است، اما بايد توجه داشت كه دانش در زمين نيم 

هكتاري نمي رود. 
وی گفت: در بحث اراضي كشاورزي نيازمند تصميم حاكميتي هستيم 
و قانون ارث كه اجازه مي دهد اراضي كشاورزي خرد شود بايد اصالح 
شود. به اراضي كشاورزي بايد مانند يك كارخانه نگاه شود كه امكان 

خرد شدن آن وجود ندارد. 

 راهكار انگلیس
 براي نجات از رکود اقتصادي

وزير دارايي بريتانيا به دنبال افزايش ماليات براي بهبود اقتصاد است. 
به گزارش ايسنا به نقل از اكونوميك، جرمي هانت، وزير دارايي بريتانيا اظهار 
كرد: افزايش ماليات در بريتانيا در برنامه بودجه قرار دارد و انتظار مي رود 
هفته آينده رونمايي تا از ركود آتي كاس��ته شود.  وي اين تصميم را فاش 
كرد و گفت: شهروندان بريتانيايي بايد بر ايدئولوژي مقدم باشند، »بودجه 
كوچك« نخست وزير سابق، ليز تراس شامل كاهش ماليات بدون بودجه 
بود و وي را مجبور به كناره گيري در ماه گذشته كرد و به كوتاه مدت ترين 
رئيس دولت بريتانيا تبديل شد. هانت به دنبال مسدودكردن برخي موارد 
ورودي و كمك هزينه هاي ماليات بر درآم��د، بيمه ملي، ماليات بر ارث و 
حقوق بازنشستگي براي دو سال ديگر است تا شكاف ۵۵ميليارد پوندي در 
بودجه بريتانيا را پر كند. برنامه بودجه كه قرار است در ۱۷نوامبر رسماً ارائه 
شود، همچنين نظراتي را در مورد چشم انداز ركود بانك مركزي انگليس 
ارائه مي دهد. هانت تأكيد مي كند كه دولت از تالش هاي بانك مركزي براي 

كاهش تورم حمايت مي كند. 

انگلیس و اروپا در گریز از بحران اقتصادي 
خوش شانس نخواهند بود

بانك مورگان اس�تنلي امريكا پيش بيني ك�رد انگليس و اتحاديه 
اروپ�ا س�ال آين�ده وارد بح�ران ركود اقتص�ادي خواهند ش�د. 
به گزارش فارس ب��ه نقل از رويترز، بانك مورگان اس��تنلي امريكا طي 
گزارش��ي پيش بيني كرد انگليس و اتحاديه اروپا سال آينده وارد ركود 
اقتصادي مي شوند، اين بانك البته مي گويد ممكن است امريكا بتواند به 
لطف نرخ بيكاري پايين از لبه پرتگاه ركود اقتصادي بازگردد. مورگان 
اس��تنلي اعالم كرده پس از حدود س��ه س��ال اعمال محدوديت هاي 
كرونايي در چين، لغو اين محدوديت ها موجب مي ش��ود تا شاهد رشد 
اقتصادي اين كش��ور در كنار بهبود اوضاع اقتصادهاي نوظهور در آسيا 
در سال  آينده باشيم. اين بانك امريكايي نرخ رشد اقتصاد جهاني براي 
س��ال آينده را كمتر از صندوق بين المللي پول پيش بينی كرده است. 
در حالي كه اين صندوق براي سال  آتي رش��د اقتصادي ۲/۷ درصدي 
را براي جهان محاسبه كرده، اما مورگان استنلي رقم آن را ۲/۲ درصد 
پيش بيني كرده است. مورگان اس��تنلي همچنين مي گويد: براي سال 
آينده كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه الگوي متفاوتي را در رشد 
اقتصادي خواهند داشت. به گونه اي كه كشورهاي توسعه يافته در لبه 
ركود اقتصادي خواهند بود، اما كشورهاي در حال توسعه رشد نسبي 
اقتصادي را تجربه مي كنند. اين مؤسسه بانكي همچنين رشد اقتصادي 
چين را بيش از ۱۷ برابر متوسط رشد اقتصادي ۱۰ كشور توسعه يافته 
جهان پيش بيني كرده است. مورگان استنلي پيش بيني كرده اقتصاد 
چين در سال ۲۰۲۳ رشد ۵درصدي خواهد داشت و اين در حالي است 
كه ۱۰كشور توس��عه يافته برتر در جهان متوسط رشد ۰/۳ درصدي را 
به ثبت مي رسانند. از سوي ديگر كش��ورهاي در حال توسعه هم رشد 

متوسط ۳/۷ درصدي را براي سال آتي تجربه خواهند كرد. 

۶۵ درصد از قوانین حمایت از تولید 
اجرا نشد

۱۰س�ال گذش�ته ب�ه دلي�ل ترك فع�ل دس�تگاه ها،  ط�ي 
۶۵درص�د قواني�ن حماي�ت از تولي�د اجراي�ي نش�ده اس�ت.  
به گزارش مه��ر، مصطفي طاهري، رئيس كميس��يون صنايع و معادن 
مجلس در مراسم روز ملي كيفيت با اشاره به كيفيت خودروهاي داخلي، 
اظهار كرد: در حوزه خودرو ذي نفعان بس��ياري داريم و بايد از ديد آنها 
متغيرهايي نظير آاليندگي بررس��ي ش��ود. رئيس كميسيون صنايع و 
معادن مجلس افزود: بنابراي��ن با توجه به اينكه اي��ن حوزه ذي نفعان 
مختلفي دارد بايد به س��متي برويم كه كيفيت اي��ن ذي نفعان را اقناع 
كند. اجراي كيفيت در صنعت خودروسازي سطوح مختلفي دارد كه از 
قطعه ساز تا خودروساز را در بر مي گيرد. طاهري همچنين اظهار كرد: 
در كشور مجموعه قوانين خوبي براي حمايت از توليد داريم، اما بعد از 
گذشت ۱۰سال، ۶۵ درصد از اين قوانين به دليل ترك فعل دستگاه ها 
اجرا نشده است. وي در ادامه با بيان اينكه حركت به سمت فشرده سازي 
داده هاي استاندارد الزامي اس��ت، گفت: تبادل داده در ايران با مشكل 
مواجه است و نياز داريم اين مسئله را در كشور حل كنيم. عموماً مديران 
كنترل كيفي��ت بايد گزارش ع��دم رعايت كيفيت را به س��ازمان ملي 
استاندارد بدهند، اما ممكن است به دليل تعارض منافع، روند صحيحي 
نباشد. بنابراين بايد به سمت سامانه اي ش��دن اين روند حركت كنيم. 
طاهري ادامه داد: صندوقي بايد ايجاد ش��ود كه منابع آن از شركت ها 
تأمين شود، اما پرداخت به عامل اجراي كنترل كيفيت به دست سازمان 

ملي استاندارد باشد. 

  گزارش 2

بهناز قاسمی
  گزارش یک

 شـهرداري تاكستان در نظـر دارد به استناد 
مجوز شـوراي محترم اسالمى شهر به شماره 
100 نسبت به واگـذارى و بهره بردارى جايگاه 
CNG كوثر شهردارى واقع در انتهاى خيابان 
غفارى بـاالى كمربندى شـهر تاكستان از طريـق مزايده عمومى 

اقدام نمايد. 
عالقمندان واجد شـرايط به شـركت در مزايـده مى توانند جهت 
دريافت اسناد مزايده به سامانه تداركات الكترونيكى دولت (سامانه 

ستاد) مراجعه نمايند. 
1- شرايط متقاضي: داشتن و ارائه صالحيت الزم از شركت ملى 

پخش فرآورده هاى نفتى ايران الزامى مى باشد. 
2- مبلـغ و نـوع سـپرده در مزايـده: مبلـغ 560/000/000 

ريال به صـورت ضمانت نامـه بانكي و يا واريز به حسـاب شـماره 
IR370610000000100801228486 به نام شهرداري تاكستان نزد 

بانك شهر 
3- هزينه نشر آگهي و كارشناسى به عهده برنده مزايده مي باشد.

4- محل دريافت اسناد مزايده: سامانه تداركات الكترونيكى 
دولت (سامانه ستاد).

5-  به پيشنهادات فاقد ارائه تأييديه صالحيت و نيز فاقد سپرده و 
مبهم ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

6- شهردارى در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
7- جهت دريافت اطالعات بيشتر با شماره 02835239018 سازمان 

مديريت حمل و نقل شهردارى تاكستان تماس حاصل شود.  
كيوان رحمانى -  شهردار تاكستان

شناسه آگهى: 1409219 آگهي مزايده عمومي يك مرحله اي
بهره بردارى جايگاه CNG شهردارى تاكستان

در يك دهه گذشته دستفروشي در كشور به نمادي 
از نابه س�اماني اقتصادي و اجتماعي بدل شده و 
وضعيتي آشكار از نامتوازني كار را در جامعه نمايش 
مي دهد. كمتر كس�ي با ورود به مت�رو و اتوبوس 
دستفروشان و دوره گردان نوازنده نظرش را جلب 
نمي كند. دستفروش�اني كه جمعيت شان روز به 
روز افزوده مي شود و كم كم دارند جاي مسافران 
را در حمل و نقل عمومي مي گيرند. دستفروش�ي 
پديده اي ناخوشايند است كه برخي از سر اجبار 
به آن دس�ت مي زنند و برخ�ي در قالب تيم هاي 
مافيايي توزي�ع اجن�اس بنجل و دس�ته چندم 
چيني، اما بايد براي رفع اين تصوير از چهره شهر 
قبل از اينكه گوشه گوشه پياده راه ها و خيابان ها 
در مالكي�ت دستفروش�ان بيفت�د، كاري ك�رد. 
به گزارش معاون اش��تغال و كارآفريني وزير تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي از برنامه ريزي براي س��اماندهي 
دستفروش ها خبر داد و گفت: دستفروشي خود به خود 
يك شغل است و بعضاً درآمد خوبي هم دارند، اما بايد 
چارچوب داشته باشد. فعالً دستفروشي رسميت پيدا 
نكرده است و اميدواريم تا آخر سال در قالب طرح بين 
وزارتخانه پديده دستفروش��ي را بتوانيم به رسميت 

بشناسيم و ساماندهي كنيم.  
محمودكريم��ي  بيرانون��د اظهار كرد:  س��اماندهي 
دستفروش ها به چند وزارتخانه مانند وزارت كشور، 
اقتصاد، كار و سازمان شهرداري ها مربوط مي شود كه 
از جمله وزارت صنعت در بخش اصناف است. خدمات 
دستفروش��ان به زيرمجموعه صن��وف برمي گردد و 
در يك س��ال گذش��ته چندين بار براي ساماندهي 

دستفروشان اقدام كرده ايم. 
  اختصاص ۱۰ هزار ميليارد تومان براي مشاغل 

خانگي
كريمي بيرانوند در گفت وگو با ف��ارس با بيان اينكه 
قادر است در چهار سال دولت س��يزدهم به جايگاه 
۱۵درصدي سهم مش��اغل خانگي از اشتغال كشور 
برس��يم، گفت: امس��ال ۳هزار ميليارد تومان براي 
مشاغل خانگي اختصاص يافته اس��ت. اميدواريم تا 
پايان سال اين رقم به ۵هزار ميليارد تومان افزايش يابد 
و براي سال آينده پيشنهاد مي دهيم ۱۰هزار ميليارد 

تومان براي مشاغل خانگي اختصاص پيدا كند. 
وي مهم ترين مانع ب��راي ايجاد مش��اغل خانگي را 
كمبود اطالعات عنوان كرد و افزود:  مشاغل خانگي 
كم هزينه، آسان، پرس��رعت و اشتغالزاست. البته به 
اين معنا نيست كه هركس مجوز مشاغل خانگي را 

گرفت، وام بدهيم. 

كريمی بيرانوند ادامه داد: ۹۵ درصد مجوزهاي مشاغل 
خانگي ثبت محور و بدون مجوز است، به گونه اي كه در 
يك سال گذش��ته ۱۳۰ هزار فقره مجوز كسب و كار 
صادر شده و از اول سال جاري تاكنون ۷۰ هزار مجوز 
صادر شده است.  معاون اش��تغال و كارآفريني وزير 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي با بيان اينكه ۶۵۰ ش��غل 
براي مشاغل خانگي ثبت شده است، گفت: مهم ترين 
رش��ته هايي كه مورد تقاضاي مردم است در زمينه 
فرش و صنايع دستي است.  كريمي بيرانوند همچنين 
در مورد مشاغل ايجاد شده در كشور گفت:  براساس 
آنچه در س��امانه ها ثبت شده اس��ت، از ابتداي سال 
تاكنون ۷۵۰ هزار فرصت ش��غلي در كشور از سوی 
دستگاه هاي اجرايي ايجاد شده و در طرح جامع نظام 
پايش مشاغل ايجادي مورد نظارت قرار مي گيرند.  وي 
اضافه كرد: براساس آنچه دولت وعده داده، قرار است 
از اول دولت تا پايان امسال يك ميليون و 8۵۰ هزار 
شغل ايجاد شود كه در نيمه دوم سال گذشته ۶۵۰ 
هزار شغل ايجاد شد. امس��ال هم تاكنون ۶۰ درصد 
از تعهدات ايجاد ش��ده محقق ش��ده است.  كريمی 
بيرانوند گفت: امس��ال قرار است يك ميليون و ۲۱۲ 
شغل ايجاد ش��ود كه تاكنون ۷۵۰ هزار شغل ايجاد 
شده، يعني ۶۰درصد تعهد محقق شده است. به گفته 
كريمي بيرانوند از ابتداي سال تاكنون ۵۰ هزار فرصت 

شغلي در زمينه فرش در كشور ايجاد شده است. 
   صدور ۱٣۰ هزار مجوز كس�ب  و كار مشاغل 

خانگي
همچنين وزير تعاون، كار و رفاه در چهل و هفتمين 
جلسه ستاد ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي 
گف��ت:  در مدت اج��راي ط��رح تس��هيل در صدور 
مجوزهاي كسب و كار بيش از ۱۳۰ هزار مجوز كسب 

و كار صادر و ۳هزار ميليارد تومان تسهيالت براي اين 
مجوزها تصويب ش��د كه اگر براي هر فرصت شغلي 
۱۰۰ميليون تومان در نظر بگيري��م از اين محل ۳۰ 

هزار فرصت شغلي پايدار ايجاد مي شود.  
وي ادامه داد: بر فرض به كس��ي ۵۰ ميليون تومان 
رايگان هم بدهيم، اما اگر ش��اغل شود، باز هم اثرات 
و بركاتي براي كش��ور دارد. در س��ال هاي گذش��ته 
روستاييان هر روز محصوالت خود را از قبيل تخم مرغ، 
لبنيات، حبوبات، پشم، پوست و ساير فرآورده ها  به 
ش��هرها صادر مي كردند، اما اكنون برعكس شده و 
هر روز وانت هايي محصوالتي مانند س��بزي، ميوه، 
تخم مرغ و لبنيات را از شهر به روستا مي آورند، يعني 

جريان توليد را برعكس كرده ايم، در حالي كه بايد به 
روال قبلي برگردد.  وي اين را هم گفت: فردي كه در 
خانه اش دار قالي برپا مي كند، چه نيازي به مجوز ما 
دارد و ما نبايد بر سر راه كسب و كار مردم مانع ايجاد 
كنيم. حتي به كساني كه مجوز داديم مثالً براي طبخ 
غذاي خانگي اگر ايرادي پيدا ك��رد، ۱۰ روز مجوز او 
را تعليق كنيم تا روند آن تولي��د را اصالح كند.  وزير 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي همچنين گفت: نظام استاد 
- شاگردي و انتقال تجربه و حرفه از مادر به دختر و از 
پدر به پسر را بايد احيا كنيم، چون هزينه آموزش را 
كاهش مي دهد. در گذشته مردم در روستاها خانه هاي 
دو طبقه داشتند كه در طبقات پايين احشام و آذوقه 
خود را انبار مي كردند و در طبقه باال خودشان زندگي 
مي كردند. ب��راي دامداري آنان ني��ازي به نگهبان و 
هزينه هاي اضافي نبود، اما امروز در برخي از شهرها 
مانند خراسان جنوبي مي  گويند همه دامداري هاي 
خانگي را به خارج از ش��هر منتقل كنيد كه اين كار 
موجب افزايش هزينه توليد و رفت و آمد و نگهباني 
مي شود.  مرتضوي با تأكيد بر اينكه ما مكلف به تأمين 
معيشت مردم هستيم، گفت: بايد موانع سر راه اشتغال 
را برداريم و همانطور كه مقام معظم رهبري امسال را 
سال توليد و مانع زدايي از توليد عنوان كردند بايد براي 

اشتغال مردم زمينه را فراهم كنيم. 
وي همچنين خواستار مشاركت اعضاي خانواده در 
مشاغل خانگي شد و گفت : بسياري از مشاغل اصوالً 

نيازي به دريافت مجوز از دولت ندارد. 

معاون وزير كار: ساماندهي دستفروش ها به چند وزارتخانه مانند وزارت كشور، اقتصاد، كار و سازمان شهرداري ها مربوط مي شود 
در يك سال گذشته چندين بار براي ساماندهي دستفروشان اقدام كرده ايم

یکباردیگروعدهساماندهيدستفروشها


