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بهرهمندیبیشاز 92درصدمشترکانصنعتیبرقبدون
خاموشیدرتابستان
وزیر نیرو گفت :از  630هزار مشترک صنعتی در
کشور 580 ،هزار مشترک بدون هیچ محدودیت
و برنامه مدیریت مصرفی از انرژی کامل در اوج بار
سال 1401استفادهمیکنند.بهگزارشتسنیم،
علی اکبرمحرابیان با اشاره به برنامههای اجرا
شده برای مدیریت مصرف برق در کشور ،از طریق
مشارکت دستگاه ها ،مدیریت مصرف اعمال شده
امسال را با سالهای گذشته متفاوت دانست و
اظهار کرد :این برنامه دقیق با محدودیت کمتر
بوده که رضایتمندی و سود مشترک را به همراه
دارد و این مهم در کاهش مصرف مشهود است.
محرابیان،بااشارهبهآمارمشترکانصنعتیکشور

گفت:باتوجهبهبرنامهریزیانجامشدهبراساس
آمار وزارت صنعت ،معدن و تجارت از 630هزار
مشترک صنعتی در کشور 580،هزار مشترک
بدون هیچ محدودیت و برنامه مدیریت مصرفی
از انرژی کامل در اوج بار سال  1401استفاده
میکنند و امیدواریم بدون مشکل ،برق این
بخش را تامین کنیم .وی با اشاره به برنامه سایر
صنایع برای مدیریت مصرف برق گفت :برق
حدود  49هزار مشترک صنعتی هر روز هفته
از ساعت  11تا  20قطع میشد اما امسال این
محدودیت به  12ساعت در طول هفته و فقط
طییکروزازساعت 11تا 23اعمالمیشود.

رئیسکلسازمانامورمالیاتیبااشارهبهثبت۴۱۰۰گزارشتخلفدرسامانهسوتزنیخبرداد:

گزارش 781مورداستفادهنکردنازکارتخواندرمراکزپزشکی
رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان این که پس
از راهانــدازی سامانه سوت زنی مالیاتی ،حدود
 ۴۱۰۰گزارش در این سامانه ثبت شده است،
 781مورد از این گزارشها را مربوط به استفاده
نکردن از کارت خوان در مراکز پزشکی دانست.
به گزارش سازمان امور مالیاتی ،داوود منظور
اظهارکرد :پس از راهانــدازی سامانه سوت زنی
مالیاتی ،حدود  ۴۱۰۰گزارش در این سامانه،
ثبت شــده اســت کــه فرایند رســیــدگـیهــا ،در
چارچوب قانون و مقررات در حال انجام است.
وی بیشترین آمــار گــزارش های سوت زنی را
مربوط به حــوزه پزشکان اعــام کــرد و افــزود:
از تعداد  ۷۸۱گــزارش تخلف مربوط به حوزه
پزشکی (اعم از پزشک ،بیمارستان ،درمانگاه
و )...که اغلب در زمینه استفاده نکردن از کارت
خــوان بــوده ،پــس از اخـــذ و تکمیل اطالعات
کافی ،به  ۱۶۶نفر از متخلفان ،پیامکی حاوی
ضرورت قانونی نصب و استفاده از کارت خوان و
پیامدهای قانونی نصب نکردن و استفاده از

دستگاه پوز ،ارسال شده است .دکتر منظور
تصریح کــرد :تاکنون  ۱۱۳فقره گــزارش با
اهمیت درخصوص فرار مالیاتی که نیازمند
بــازدیــدهــای میدانی ب ــوده ،استخراج و در
ادامــه  ۳۰فقره گزارش مهم به ادارات کل
امور مالیاتی ارسال شده و  ۸۰فقره نیز پس
از بررسی اطــاعــات ،ارســال خواهد شد تا
رسیدگیهای الزم و قانونی صورت گیرد.
رئیس کل سازمان امــور مالیاتی کشور ،در
ادامــه به  ۳فقره از گــزارش های سوت زنی
مشکوک به دریافت رشــوه نیز اشــاره کــرد و
گفت :این موارد به دادستانی انتظامی مالیاتی
ارجاع شده تا فرایند بررسی قانونی انجام شود.
وی از شهروندان خواست با مراجعه به درگاه
ملی مالیات به نــشــانــی  intamedia.irدر
قسمت ویژه «سوت زنی» ،گزارشهای خود را
ارسال کنند و از پاداش ویژه آن که تا یک درصد
مبلغ مالیات قطعی وصول شده خواهد بود،
بهره مند شوند.

درخواستفوریوزیرصمتبرایکاهشتعرفههایگمرکی
وزیر صنعت ،معدن و تجارت (صمت) طی نامهای
به رئیسجمهور با بیان این که افزایش نرخ مبنای
محاسبه تعرفه (از  4200تومان به نرخ ETS
(نزدیک به نرخ ارز در سامانه نیما یعنی حدود 25
هزار تومان تا دیروز)) ،افزایش مضاعف مالیات بر
ارزش افزوده کاالهای وارداتی را در پی داشته،
خواستار کاهش حقوق گمرکی برای مواد اولیه،
واسطهای اجرا و قطعات بخش تولید شد.
به گزارش ایسنا ،فاطمی امین در این نامه با اشاره
به این که اجرای قانون بودجه در خصوص نرخ ارز
مبنای محاسبه تعرفه واردات (بند« ه »تبصره ۷
قانون بودجه  ،)۱۴۰۱با شرایط متفاوتی نسبت
به زمان تهیه الیحه مواجه شده ،آورده است :این
شرایط متفاوت شامل رویدادهای بینالمللی
از جمله افزایش قیمت جهانی کاالها ،به ویژه
کاالهای پایه و اساسی ،محدودیتها و افزایش
شدید هزینههای حمل ونقل ( ۳۰تا  ۴۰درصد
افزایش فقط طی یک مــاه) ،تغییر رو شهــای

خرید کاال در دنیا (از حالت خرید اعتباری به
خرید نقدی و پیش خرید ساالنه) ،ممنوعیت
صادرات برخی از کاالها به واسطه بروز بحران
جهانی و محدود شدن حجم تجارت در دنیا
و رویــدادهــای داخلی شامل افزایش قیمت
مــواد اولیه بورسی به ویــژه مــواد پایه نفتی و
پتروشیمی ،افزایش نرخ ارز ،حذف ارز ۴۲۰۰
تومانی کــاالهــای اساسی بر اســاس قانون
بودجه ،حذف معافیتهای گمرکی ماشین
آالت و تجهیزات (افزایش هزینههای سرمایه
گــذاری) ،رشد نرخ دستمزد سال  ۱۴۰۱و
شکلگیری تورم انتظاری در جامعه است .به
گفته وزیر صمت ،افزایش نرخ مبنای محاسبه
تعرفه ،افزایش مضاعف مالیات بر ارزش افزوده
کاالهای وارداتی را در پی داشته که در مجموع
باعث افــزایــش هزینههای تولید ،افزایش
قاچاق ،افزایش نیاز به نقدینگی ،کاهش تولید
و افزایش تورم خواهد شد.
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رشد ۳۰درصدیتعدادچکهایبرگشتی!

گزارش بانک مرکزی نکات جالبی درباره خوش حسابترین و بد حسابترین استانهای ایران و ...دارد

تــازهتــریــن گــــزارش بــانــک مــرکــزی نشان
مــیدهــد تــعــداد چــکهــای بــرگــشــتــی در
اردیبهشت نسبت به فروردین امسال رشدی
۲9.9درصــدی داشته و از حیث مبلغ رشد
چ ـکهــای برگشتی ۶5.3درصــــد ب ــرآورد
شــده اســت .تــعــداد چـکهــای مبادلهشده
بین بانکها در اردیبهشت ۱۴۰۱نسبت به
ماه قبل ۲0.9درصــد و از نظر ارزش ریالی
۴9.2درصـــد رشــد داشته اســت .نکته مهم
درخصوص وضعیت چکهای رد و بدل شده
بین بانکها بهعنوان شاخص اعتماد بازار ،این
که تعداد چکهای مبادلهشده در اردیبهشت
امسال نسبت به اردیبهشت ســال گذشته
ی که از نظر
۱6.1درصد کاهش یافته؛ در حال 
مبلغ ریالی ۴1.2درصد رشد نشان میدهد.
از سوی دیگر تعداد چکهای برگشتی در
اردیبهشت امــســال نسبت بـه مــدت مشابه
پــارســال  8.6درصــد کمتر شــده ،امــا مبلغ
چکهای برگشتی رشدی ۴7.2درصدی را
نشان میدهد.
به گزارش همشهری ،بانک مرکزی میگوید
در دومین مــاه امسال در کل کشور حدود
6.3میلیون فقره چک به ارزش ۲۷۴هزار و
۲۰۰میلیارد تومان مبادله شده که نسبت به
فروردین از نظر تعداد ۲0.9درصــد و از نظر
ارزش ۴9.2درصد رشد را نشان میدهد .از
کل چکهای مبادله شده سهم استان تهران
۲میلیون فقره بوده و ۴9.6درصد از کل تعداد
چکهای رد و بدل شده به  ۳استان تهران با

مبادله شده در استانها بهترتیب به استانهای
زنــجــان و گیالن هــرکــدام ۹0.8درصــــد ،البرز
۸9.8درصــــد و مــرکــزی ۸7.6درصــــد مربوط
میشده و استا نهای کهگیلویه و بویراحمد با
۸1.5درصــد ،کردستان با ۸1.8درصــد و یزد با
۸2.1درصـــد کمترین نسبت ارزش چکهای
وصول شده را بهخود اختصاص دادهاند.
▪بیشترینچکبرگشتیدرکداماستانهاست؟

سهم ۳1.2درصــد ،اصفهان با ۱1.1درصــد و
خراسان رضوی با 7.3درصد اختصاص داشته
اســت .همچنین ۶2.5درصــــد از ارزش این
چکها مربوط به چکهایی بوده که شهروندان
استانهای یاد شده صادر کردهاند و برای پاس
شدن به بانکها بردهاند که سهم استان تهران
۴9.8درصــد ،اصفهان 7.3درصــد و خراسان
رضــوی 5.4درصــــد بــوده اســت .ایــن گــزارش
میافزاید :همچنان تهران به عنوان پایتخت
اصلی چک در کشور به شمار مــیرود و سهم
این اوراق بهادار در مبادالت تجاری بین مردم
و بنگاههای اقتصادی باالست؛ به گونهای که از
مجموع5.7میلیون فقره چکی که در اردیبهشت
امسال وصــول و پاس شــده1.8 ،میلیون فقره
مربوط به استان تهران بوده است.

▪گیالنیها همیشه خوشحساب هستند

روند وضعیت صدور و وصول چک در سا لهای
اخیرنشانمیدهدکهشهروندانگیالنیهمچنان
از نظر خوش حسابی و خوشقولی در پاس کردن
چک،سرآمدسایراستانهاهستندودراردیبهشت
امسال بیشترین نسبت تعداد چکهای وصول
شده به کل چکهای مبادله شده در استان به
ترتیب به استا نهای گیالن با ۹2.8درصـــد،
خوزستان با ۹1.4درصد و البرز با ۹1.2درصد
اختصاص دارد و در مقابل بدقولترین استانها
در پــاس کــردن به موقع چکها به کهگیلویه و
بویراحمد با ۸4.4درصـــد ،خراسان شمالی با
۸4.8درصدوکردستانبا ۸7.1درصداختصاص
دارد.اینگزارشمیافزاید:بیشتریننسبتارزش
چکهای وصــول شــده به کل ارزش چکهای

بانکهای استان تهران در اردیبهشت امسال
۱۷۶هزار فقره چک به ارزش۱4.7هزار میلیارد
تومان را برگشت زدهاند که از نظر تعداد ۹درصد
و از نظر ارزش ۱0.8درصد کل چکهای مبادله
شده در استان پاس نشده است .بیشترین نسبت
تعداد چکهای برگشتی در ماه دوم امسال به
ترتیب به استا نهای کهگیلویه و بویراحمد با
۱5.6درصد ،خراسان شمالی با ۱5.2درصد
و کردستان با ۱2.9درص ــد اختصاص داشته
اســت؛ درحــالــیکــه بانکهای اســتــان گیالن
فقط 7.2درصــد ،خوزستان 8.6درصد و البرز
8.8درصد از چکهای مبادله شده را برگشت
زدهانــــد .از نظر ارزش ریــالــی هــم ســرآمــدان
چـکهــای برگشتی شــهــرونــدان استا نهای
کهگیلویه و بویراحمد با ۱8.5درصد ،کردستان
با ۱8.2درصــد و یزد با ۱7.9درصــد بودهاند.
در حالی که کمترین نسبت ارزش چکهای
برگشتی در اســتــا نهــای زنــجــان و گیالن
(9.2درصـــد) ،البرز (۱0.2درصـــد) و مرکزی
(۱2.4درصد) ثبت شده است.

کاهشعملکردتحصیلیودلزدگیازآموزش،درصدرآفاتآموزشمجازی

نکات جالب نظرسنجی ایرنا از خانوادههای تهرانی نشان میدهد که بیشتر از  71درصد آنها از افت تحصیلی فرزندان شان نگران هستند

نتایج نظرسنجی اخیر ایرنا نشان میدهد که
 ۷1.1درصــــد از خـــانـــواد ههـــای تــهــرانــی
معتقدند فرزندانشان در دوران کرونا با افت
تحصیلی روبهرو شدهاند و تنها  ۲8.9درصد
از پاسخگویان بیان کردهاند که فرزند آنها در
دوران کرونا با افت تحصیلی چندانی مواجه
نشده است .تعطیلی طوالنی مدت نهادهای
آموزشی (اعم از مدرسه و دانشگاه) در دوران
اپیدمی کــرونــا تجربه بیسابقهای بــود که
نظامهای نوین آموزشی در تمامی کشورهای
جهان از سر گذراندند.
در این دوران که آمــوزش مجازی جایگزین
آمــوزش حضوری شد به گــواه کارشناسان
حوزههای آموزشی و رفتاری ،معضالت متعدد
و گــاه غیرقابل جبرانی بــرای دانـشآمــوزان
پیش آمد که برایند آنان افت تحصیلی ،ضعف
مهارتهای اجتماعی ،مشکالت روحی روانی
و حتی آسیبهای جسمانی است.
در این پژوهش از خانوادههای تهرانی پرسیده
شد که فرزندشان چه میزان در دوران کرونا با
افت تحصیلی روبهرو شده است و  ۷1.1درصد
از پاسخگویان اظهار داشتند که فرزندشان در
دوران کرونا با افت تحصیلی روبهرو شد ه است
(جمع گزینههای خیلیزیاد ،زیاد و تاحدی) از
خ گویان بیان کردند
طرفی ۲8.9درصد از پاس 

که فرزند آنها در دوران کرونا با افت تحصیلی
چندانی مواجه نشده است (جمع گزینههای کم،
خیلیکم و اصال).
▪افت تحصیلی ،بیشتر آسیب آموزش مجازی
کرونایی

به گفته پاسخ گویان بیشتر دان ـشآمــوزان در
دوران کرونا و به واسطه آموزش مجازی به ترتیب
عوارضی چون کاهش عملکرد تحصیلی (۲0.3
درصد) ،دلزدگی از آموزش ( ۱8.5۳درصد)،
اعتیاد به اینترنت ( ۱7.4۲درصــد) ،کاهش
مهار تهای ارتباطی با همساالن (۱6.6۸
درصد) ،اضافه وزن و تهدید سالمتی(۱2.7۴
درصــد) و آسیبهای روحی و روانــی (۱1.4۵
درصد) را تجربه کردهاند ،همچنین 2.8۸درصد
از خانواد ههای تهرانی عــوارض دیگری مانند
بیتوجهی دانشآموزان به نظم و قوانین مدرسه،
کاهش تمرکز و توجه در فرزندان و بروز تنش در
فضای خانواده را به عنوان جد یترین تبعات
آموزش مجازی اعالم کردهاند.
▪بــرای جبران افت تحصیلی چه باید کرد؟

بیشتر پاسخگویان ( ۴3.3درصد) معتقدند که
«آموزگاران و مدیران مــدارس» بیشترین سهم
را در جبران افت تحصیلی دانشآموزان دارند،

همچنین  ۳7.9درصــد از پرسش شوندگان
عقیده دارند که «دولــت» باید نقش اصلی را در
جبران افت تحصیلی دان ـشآمــوزان ایفا کند.
 ۱2.5درصــد از پاسخ گــویــان نیز مسئولیت
اصلی جبران افت تحصیلی دانشآموزان را بر
عهده «خود دانشآموز» و 6.3درصد بر عهده
«خانوادهها» میدانند ۵1.8۳ .درصد از پاسخ
گــویــان اظــهــار کــردهانــد کــه بــرای جــبــران افت
تحصیلی دانشآموزشان ،همراهی و حمایت
بیشتری با آنها داشتهاند ،همچنین برخی
والدین ( ۲6.5۵درصد) گفتهاند که برای
جــبــران افــت تحصیلی ناشی از آمــوزش
مجازی ،دانشآموز خود را در کالسهای

تقویتی ثبت نام و  ۱6.9۴درصد پاسخ گویان
از معلم خصوصی بــرای فرزند خــود استفاده
کــرد هانــد .تعداد کمی از پاسخ گویان (4.6۸
درصد) نیز بیان کرد هاند که برای جبران افت
تحصیلی فــرزنــدان شــان از روشهــای دیگری
همچون تهیه منابع کمک آمــوزشــی ،مراجعه
بــه مــشــاوران تحصیلی ،بهر هگیری از تــوان
همکالسیهای دانشآموز و تشویق دانشآموز
به تالش بیشتر استفاده کردهاند.

