
كــش مقام معظم رهبری اخیراً با انتقاد مجدد از  مش��کالت موجود بر سر راه ایجاد واحدهای خـط 
تولی��دی گفتند: گاهی برای فعالیت یک واحد تولیدی باید نه از 
۷ خ��وان بلک��ه از ۷۰ خوان عبور ک��رد که مس��ئوالن باید این 

مشکل جدی را حل کنند.
  حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اس��المی هفته 
گذشته در دیدار با  رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت بار دیگر 
بر لزوم رونق تولید در کش��ور تأکید کردند و شکل گیری تحرک 
در زمینه ه��ای تولید صنعتی، کش��اورزی، انرژی، پتروش��یمی و 
لوازم خانگی را امری مبارک خواندند و در لزوم تقویت کامل این 

حرکت نکاتی را مطرح کردند.
مق��ام معظم رهبری در این دی��دار بر تغییر نگاه مجموعه دولت، 
مس��ئوالن و دس��تگاهها به تولیدکنندگان تأکید و اعالم کردند، 
تحرک بخش های مختلف صنعتی کش��ور این واقعیت را نش��ان 
می دهد، کس��انی که از بن بست در کش��ور حرف می زنند، کاماًل 

اشتباه می کنند.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای تاکی��د کردند، “ بای��د به بخش های 
پیشران نظیر مسکن، کشاورزی، خودرو، لوازم خانگی و همچنین 
اقتصاد دانش بنیان توجه ویژه کرد چرا که فعال شدن هر کدام از 
اینها می تواند بخشهای مختلف دیگر را به حرکت وادارد و حرکت 

عمومی اقتصادی کشور را به کلی متحول کند.«
ایش��ان در ادامه با انتقاد مجدد از مشکالت موجود بر سر راه ایجاد 
واحده��ای تولیدی گفتند: گاهی ب��رای فعالیت یک واحد تولیدی 
باید نه از ۷ خوان بلکه از ۷۰ خوان عبور کرد که مسئوالن باید این 
مشکل جدی را حل کنند و مقررات زائد و موانع تولید را رفع کرد.
تاکنون در گزارش های متعدد گذش��ته،  انواع و اقسام مشکالت 
بخش تولید تاکید ش��ده است و هرچندمس��ئوالن دستگاه های 
مختلف اجرایی در موارد متعدد بس��یاری از این مشکالت را انکار 
م��ی کردند یا نادیده می گرفتند، ولی اظهارات اخیر مقام معظم 
رهبری نش��ان می دهد، تولید در کش��ور ما همچنان با گرفتاری 
های متعدد روبروس��ت که تا این مش��کالت و موانع از س��ر راه 
تولید برداش��ته نش��ود، رونق تولید در عمل محقق نخواهد شد. 
در این گزارش در صددیم، بخش��ی از ۷۰ خوان پیش روی تولید 

را بازگو کنیم.
امروز تولیدکنندگان در تمام بخش های مختلف صنعتی دل پری 
از اوض��اع اقتصادی دارند و  معتقدند اکث��ر برنامه ریزی ها برای 
حمای��ت از تولیدکنن��ده داخلی اجرایی نش��ده و این موضوع در 
کنار افزایش افس��ار گس��یخته قیمت ارز ام��کان فعالیت را برای 

تولیدکننده سخت تر از گذشته کرده است.  
بررسی ها نشان می دهد که تولید در ایران مشکالت متعددی دارد 
ولی مهمترین مش��کالت تولید را باید تأمین نقدینگی واحدهای 
تولیدی دانست. به نحوی که امروز بخش زیادی از تولیدکنندگان 
نمی توانن��د نیاز مال��ی را از محل فروش محص��ول در بازار یا از 
طریق سیس��تم بانکی در زمان مقرر و با رقم مدنظر تأمین کنند. 
متأسفانه همین امر عاملی شده تا امکان فعالیت برای آنها سخت 
ش��ده و حجم تولید هر روز کاهش یافته و در نهایت تولیدکننده 

مجبور به تعطیلی واحد شود.

ع��الوه بر این عدم امکان مبادالت ارزی و مالی تولیدکنندگان با 
ش��رکای خارجی را هم باید یکی دیگر از مشکالت تولید دانست 
چرا که این موض��وع خود بر کاهش صادرات و حتی تأمین مواد 
اولیه تولیدکنندگان اثر منفی گذاش��ته اس��ت. بدهی های معوق 
واحدهای تولیدی به سیس��تم بانکی را باید یکی از دالیل اصلی 
عدم رونق تولید در کش��ور عنوان کرد. در حال حاضر با تش��دید 
مش��کالت تولیدکننده ام��کان بازپرداخت بدهی ه��ای بانکی را 
نداش��ته و هر روز این بدهی ها به ص��ورت تصاعدی افزایش پیدا 
می کن��د. البته افزایش بدهی ها خود مانعی ش��ده تا تس��هیالت 

جدیدی در اختیار تولیدکننده قرار نگیرد.
بررس��ی ها نش��ان می دهد عالوه بر موضوعات مذکور مالیات بر 
ارزش افزوده را باید دیگر مشکل امروز بخش تولید دانست. چرخه 
معیوب اخذ مالیات بر ارزش افزوده عاملی شده تا پرداخت مالیات 
برای تولیدکنن��ده ای که هر روز با کاهش تولید و رکود فروش در 
بازار روبه رو اس��ت به صرفه نباشد. قوانین و مقررات ضدونقیض در 

کشور هم خود مانعی برای رونق تولید شده است . 
همچنین اشکاالت سیستم حمل ونقل کشور و هزینه های سرباری 
را ک��ه برای تولیدکننده به وجود می آورد را باید دیگر مش��کالت 
بخش تولید کش��ور عنوان کرد. این موضوع در بخش صادرات و 
حتی در حوزه فروش داخلی نیز تأثیر منفی گذاش��ته اس��ت. در 
شرایط فعلی اصالح ناوگان حمل ونقل ریلی و دریایی و بازسازی 
این بخش یک امر ضروری به ش��مار می آید چرا که با تقویت این 

حوزه هزینه جابه جایی محصوالت برای تولیدکننده کاهش یافته 
و در نهایت قیمت تمام شده کاالها مناسب خواهد شد.

 در کنار این موضوعات افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه داخلی 
و خارج��ی را باید یکی از س��دهای جدی رونق تولید در کش��ور 
دانست. تغییر مدام نرخ ارز و سایه سنگین آن بر اقتصاد کشور نیز 
باید مدیریت ش��ود چراکه امروز تولیدکننده نمی داند آیا کاالیی را 

که امروز فروخته است فردا هم می تواند تولید کند یا خیر.
ع��الوه بر این موارد رکود بازار را باید سرمنش��أ تمام مش��کالت 
تولید دانس��ت که این موضوع خود متأثر از کاهش قدرت خرید 
مردم اس��ت. امروز ظرفیت تولید بسیاری از واحدها کاهش یافته 
و همین امر هزینه های سربار تولیدکننده را افزایش قابل توجهی 
داده اس��ت. اگر با کاهش رک��ود در بازار ظرفیت واحدهای تولید 
افزای��ش پیدا کند به ط��ور حتم هزینه های س��ربار تولید کاهش 
یافت��ه و کنار آن فضای رقابت برای تولیدکننده داخلی با اجناس 
وارداتی بهبود خواهد یافت. اما متأسفانه هنوز در این رابطه اقدام 
اساس��ی صورت نگرفته و همین امر ریس��ک کار تولیدی را برای 

فعاالن اقتصادی کشور افزایش داده است.
اگ��ر بخواهیم به صورت تیتروار مش��کالت بخش تولید را عنوان 

کنیم باید به موارد زیر اشاره کرد:
پایین بودن س��قف تس��هیالت اعطایی بانک ها به بخش صنعت، 
نرخ گذاری دستوری اوراق صکوک توسط بانک مرکزی و سازمان 
ب��ورس و اوراق به��ادار، عدم الزام به ارائه رتب��ه اعتباری بنگاه و 

صکوک در بازار س��رمایه و فرآیند پیچیده و زمان بر انتشار اوراق 
صک��وک در بخش نظام بیم��ه ای، وجود مقررات و تفس��یرهای 
متعدد بیمه ای، ش��فاف نبودن فرآیند رس��یدگی به ش��کایات و 
منوط کردن دریافت لیست حق بیمه جاری کارکنان به پرداخت 
بدهی معوقه، عدم کفایت سرمایه بیمه های تجاری وکمبود تنوع 

ابزارهای تضامین.
در بخش نظام مالیاتی: کاهش س��رمایه درگردش مؤدیان در اثر 
تس��ویه مالیات خری��د و فروش های نس��یه و غیرنقدی، اختالل 
قیمتی در بازارهای رس��می ناش��ی از رفت و برگش��ت کاال بین 

مناطق آزاد تجاری و سرزمین اصلی.
در بخش محیط کس��ب وکار: زم��ان بر بودن صدور مجوز و عدم 
اج��رای پنجره واحد، تغییر مکرر و خلق الس��اعه سیاس��ت ها و 
مقررات، نبود ساختار توس��عه یافته بین سطوح مختلف بنگاهی 
کش��ور، افزایش ورود بنگاه های بزرگ به ب��ازار، هدفمند نبودن 
سیاست های حمایتی، ضعف دیپلماسی اقتصادی و تجاری، ضعف 
در تعیین قاعده کاری برای تهاتر بین صادرکننده و واردکننده و 
سودآوی فعالیت های سوداگرایانه و غیرمولد، افزایش قیمت تمام 
شده محصوالت و همچنین کاهش رقابت پذیری تولیدکنندگان 
داخل��ی دربرابر رقب��ای منطقه ای و خارجی، کمب��ود ارز با نرخ 
نیمایی، ایجاد خسارت برای پیمانکاران بخش خصوصی، استفاده 

بی رویه وناصحیح از کارت های بازرگانی.
در بخ��ش گمرکات: عدم ویرایش ارزش کاالهای درج ش��ده در 
س��امانه TSC در کوت��اه مدت، عدم وج��ود ارزش برخی کاالها 
به ویژه کاالهای با فناوری باال در س��امانه TSC، پروسه زمان بر 
کاالهای خریداری ش��ده با ارز نیمایی، قطع شدن سامانه جامع 
امور گمرکی، هدفمند نبودن سیاس��ت های حمایتی، ناهماهنگی 
دستگاه های اجرایی در همکاری با وزارت صنعت، کم رنگ بودن 
نقش بخش خصوصی در تصمیم گیری های سیاسی، حذف عوامل 
ران��ت زا، ضعف دیپلماس��ی اقتصادی، عدم ب��روز ارزش کاالهای 
صادراتی در گمرک، عدم وجود قاعده کاری مشخص برای تهاتر 
در بانک مرکزی، صدور بخشنامه های متعدد و ناگهانی، صادرات 
بدون بازگش��ت ارز و معضل کارت ه��ای بازرگانی یکبار مصرف، 
رصد تجارت کاالهای تحریمی توس��ط آمریکا به دلیل سیس��تم 
شفاف ثبت سفارش، تعرفه گمرکی و ورودی مواد اولیه و مصرفی 
عاملی ش��ده تا امکان فعالیت برای واحدهای تولیدی کش��ور هر 

روز سخت شود.
با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری امروز تولیدکننده چش��م 
امید به تصمیم مس��ئوالن کشور برای رفع موانع پیش روی خود 
دارد. تجربه س��ال های گذش��ته به خصوص سال 9۷ که حدود 
15۰ بخش��نامه ض��د و نقیض ب��رای تولیدکنندگان صادر ش��د 
خود نش��ان از بی ثبات��ی قوانین برای تولیدکنن��دگان دارد . در 
حال حاضر با نزدیک ش��دن به ماه ششم از سال جاری در عمل 
هنوز اقدام اجرایی برای رفع مش��کالت تولید انجام نشده و عمال 
تولیدکننده با سدی از موانع بالتکلیف تر از دیروز روبرو است که 
در این رابطه باید تصمیم جامعی میان تمام دس��تگاه ها اتخاذ و 
وضعیت برای تولیدکننده داخلی که رقابت سختی با محصوالت 

خارجی دارد بهبود پیدا کند.  تسنیم 
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وام قرض الحسنه دانشجویی بانک صادرات 
به دانشجویان دانشگاه پیام نور 

بانک صادرات ایران با امضای تفاهم نامه ای مشترک با 
دانشگاه پیام نور، به دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی 
این دانش��گاه وام قرض الحس��نه دانشجویی  با کارمزد  
٢.٨ درصدی پرداخت می کند.به گزارش روابط عمومی 
بانک صادرات ایران، این تفاهم نامه با حضور حجت اله 
صیدی مدیرعامل بانک ص��ادرات ایران، رضا صدیق و 
امیر یوس��فیان اعضای هیئت مدیره، محمدرضا زمانی، 
رئیس دانش��گاه پیام ن��ور، اصغر ابوالحس��نی، رئیس 
کمیت��ه پول��ی و بانک��ی دبیرخانه مجمع تش��خیص 
مصلح��ت نظام به امضا رس��ید و همکاری س��ال های 
گذش��ته بانک صادرات ای��ران با این دانش��گاه با ارائه 
خدمات متنوع  تر بانکی به دانش��جویان و کارکنان این 
دانش��گاه ارتقاء یافت.حجت اله صیدی در این مراسم با 
اش��اره به اهمیت تقویت ارتباط بانک صادرات ایران با 
مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی کشور، آمادگی بانک برای 
تقویت همه جانبه همکاری با دانشگاه پیام نور را اعالم 
کرد. مدیرعام��ل بانک صادرات ای��ران افزود: آموزش 
مهمترین ابزار توسعه از منظر نظریه پردازان محسوب 
می ش��ود و بانک صادرات ایران با همین رویکرد در پی 
نق��ش  آفرینی موثر خود در این حوزه اس��ت.حجت اله 
صیدی با اش��اره به وجه مشترک بانک صادرات ایران 
و دانش��گاه پیام نور در مقایس��ه گس��تردگی شعب و 
واحدهای آموزشی، اظهار کرد: بانک صادرات ایران به 
دنب��ال تخصیص بهینه منابع و کارآمدی اثربخش آن، 
همکاری با دانش��گاه پیام ن��ور را تقویت خواهد کرد و 
دانشجویان، اساتید و کارکنان این دانشگاه از خدمات 

و تسهیالت  بانک منتفع خواهند شد.

117درصد از اهداف صدور ضمانت نامه 
بانک پاسارگاد محقق شد

بانک پاس��ارگاد ب��ا ارایه ی بس��ته حمایت��ی ویژه به 
فعاالن اقتصادی کشور، توانست 11۷درصد از اهداف 
5ماهه اول س��ال 139٨ را محق��ق کند. میزان صدور 
ضمانت نامه در این بانک نس��بت به عملکرد مشابه در 

سال گذشته، ٢4٢ درصد رشد داشته است.
به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، این بانک با هدف 
کمک به رونق تولید و اش��تغال زایی، رش��د و شکوفایی 
صنایع داخلی و چرخه اقتصاد کشور بسته حمایتی ویژه 
خدمات بانکی ش��امل اعطای تس��هیالت ارزان قیمت، 
گشایش اعتبار اسنادی داخلی و صدور انواع ضمانت نامه 
بانکی را ارائه کرده که با استقبال صاحبان مشاغل، فعاالن 

اقتصادی و تولیدکنندگان مواجه شده است.
یک��ی از مهم ترین خدمات این بس��ته حمایتی ویژه، 
ص��دور انواع ضمانت نامه های بانکی اس��ت که موجب 
تس��هیل مب��ادالت اقتص��ادی و تج��اری در جامع��ه 
می ش��ود. بانک پاس��ارگاد ب��ا وجود تدوی��ن اهداف 
جس��ورانه و افزای��ش ۷1درصدی در اهداف س��االنه 
خود در صدور ضمانت نامه، موفق ش��ده اس��ت که با 
برنامه ریزی، تالش و عملکرد مسئوالنه در 5ماهه اول 
س��ال 139٨، 11۷درصد از این اهداف را محقق کند. 
با اس��تقبال فعاالن اقتصادی و افزایش ٢٨درصدی در 
تعداد مش��تریان دریافت کننده ضمانت نامه و از طرف 
دیگر افزایش 5٨درصدی در تع��داد ضمانت نامه های 
صادره، عملکرد بانک در مقایس��ه با مدت مشابه خود 

در سال قبل، با ٢4٢درصد رشد همراه شده است.

عمل به مسئولیت اجتماعی، نقطه قوت 
بانک ملی ایران

بانک ملی ایران که 91 سال پیش، خود بر اساس قبول یک 
مسئولیت مهم در قبال اجتماع، یعنی حفظ اموال و دارایی 
مردم ایران زمین ش��کل گرفت، در طول فعالیتش نیز به 

موضوع مسئولیت اجتماعی به طور ویژه بها داده است.
به گ��زارش رواب��ط عمومی بان��ک ملی ای��ران، امروز 
دورافتاده ترین نقاط کش��ور نی��ز از اقدامات این بانک 
متاثرند، به طوری که دس��ت کم یک شعبه بانک ملی 
ایران به خدمت رسانی مشغول است.از سوی دیگر بانک 
مل��ی ایران برای عمل به تعهد خود در قبال توس��عه و 
پیش��رفت کشور، تالش کرده بخش��ی از منابعش را به 
انجام امور عام المنفعه تخصیص دهد.دس��ت کم 1۰۰ 
مدرس��ه با تامین مالی بانک ملی ایران در نقاط محروم 
کشور ساخته و تجهیز شده است. بیمارستان ها، مراکز 
بهداشت و مساجد بسیاری در کشور با منابع در اختیار 

بانک ملی ایران تجهیز، نوسازی و بهسازی شده اند.

حمایت بانک شهر از حوزه های فرهنگی 
عاملی مهم در کاهش آسیب های اجتماعی

اس��تاندار کرمانشاه با اشاره به اکران همزمان فیلم های 
سی و دومین جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان اصفهان 
برای کودکان سرپل ذهاب گفت: با توجه به تاثیر گذاری 
فیل��م و نقش آن در ایج��اد ذهنیت می��ان مخاطبان، 
حمایت بانک شهر از این جشنواره را می توان از عوامل 
مهم در کاهش آس��یب های اجتماعی ناشی از زلزله در 
این شهرستان دانست.به گزارش مرکز ارتباطات و روابط 
عمومی بانک شهر، هوش��نگ بازوند با بیان این مطلب 
اظهار کرد: این بانک پس از زلزله کرمانشاه در حمایت از 
مردم این منطقه تالش جدی داشت و مجتمع فرهنگی 
ورزشی تختی با مشارکت این بانک و در مدت کوتاهی 

پس از زلزله در سرپل ذهاب احداث شد.

اخبار

زنان تقریبا نیمی از جمعیت جهان را تشکیل میدهند و نقش 
مهمی در مدیریت مناب��ع طبیعی در خانواده و جامعه دارند. 
در بس��یاری جوامع زنان، آب، س��وخت و مواد غذایی، جنگل 
ها و اراضی کشاورزی را مدیریت می کنند. در سراسر جهان، 

در هم��ه مناطق و همه فرهنگ ه��ا، آنها در ارتباط با محیط 
طبیع��ی خود نقش های اساس��ی را ایفا م��ی کنند. زنان که 
غالبا وابس��ته به منابع طبیعی در دسترس برای مواد غذایی، 
سوخت و سرپناه هستند، می توانند بویژه در برابر تغییرات یا 
تخریب محیط زیست آسیب پذیر باشند. از آنجا که بار کاری 
زنان غالبا متمرکز بر مدیریت منابع طبیعی، تنوع زیس��تی و 
اکوسیس��تم است، تجربیات و چشم اندازهای آنها بر سیاست 
گذاری و اقدامات توسعه پایدار در هر سطح، برای یک سیاره 

سالم برای نسل های آینده ضروری است.
زن��ان مس��ئول تغذیه بخش اعظ��م جهان بوی��ژه در مناطق 
روس��تایی کشورهای در حال توس��عه هستند. براساس اعالم 
س��ازمان جهانی غذا و کش��اورزی، زنان بین 6۰ تا ٨۰ درصد 
مواد غذایی را در کش��ورهای در حال توسعه تولید می کنند 
و با این وجود آنها تنها مالکیت رس��می دو درصد از زمین را 

در اختی��ار دارند. قوانین و آداب وراثت تاریخی، اغلب کنترل 
مس��تقیم زنان بر زمین را ممنوع یا مح��دود می کند. حتی 
هنگامی که زنان قادر به تملک و اجاره زمین هستند، ممکن 
اس��ت نتوانند وام یا بیمه ای ب��رای تامین امنیت منابع خود 
تامی��ن کنند. فقدان حقوق عادالنه زمین برای زنان همچنان 

مانع اصلی توانمند سازی آنها و کاهش فقر است.
زنان در کش��ورهای در حال توس��عه عمدتا مسئولیت مدیریت 
و حف��ظ منابع برای خانواده های خود را نیز برعهده دارند. آنها 
وق��ت زیادی را برای جمع آوری و ذخیره آب، تامین س��وخت، 
غذا و علوفه و مدیریت زمین های کشاورزی صرف می کنند. از 
آنجا که زنان مراقبان اصلی کودکان، افراد مسن و بیمار هستند، 
کل جامع��ه به آنها اعتماد دارن��د و میتوانند نقش مهمی را در 
هدایت جامعه در جهت دس��تیابی به اهداف حفاظت از محیط 
زیست برعهده گیرند. هنگامی که خشکسالی، باران نامنظم و یا 

طوفان شدید بر دسترسی به منابع اصلی اثر می گذارد، زندگی 
زنان و خانواده های آنها می تواند به شدت تحت تاثیر قرار گیرد. 
در حقیقت، مطالعات نش��ان داده است که بالیای طبیعی بطور 
نامتناس��بی به زنان ضربه زده است، باعث کاهش نرخ امید به 
زندگی زنان و کشته شدن بیشتر زنان نسبت به مردان گردیده 
اس��ت. خصوصا زنان و دختران فقیر و حاشیه نشین شهرها به 
ن��درت این فرصت را می یابند که از خطرات زیس��ت محیطی 

آگاهی یافته و برای سازگاری با آن آموزش ببینند.
نقش زنان در افزایش آگاهی از نیاز به حفاظت از محیط زیست 
در جامعه از اهمیت بسیاری برخوردار است. در واقع زنان عامالن 
مهم تغییر در جامعه هستند. آنها بعنوان آموزش دهندگان اصلی 
در خانوارها میتوانند نسل های آینده را مسئولیت پذیرترنسبت 
به محیط زیس��ت تربیت کنند. البته به شرطی که زنان خود از 

آموزش های محیط زیستی برخوردار شوند.

یادداشت

۲.۴ میلیون تن گوشت مرغ امسال تولید می شود
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کش��اورزی پیش بینی کرد: تولید گوشت 

مرغ در سال جاری از مرز ٢ میلیون و 4۰۰ هزار تن فراتر برود.
مرتض��ی رضایی در رابطه با نهاده های دامی اذعان داش��ت: نهاده های دامی در 
دامداری ها، بنادر و انبارهای شرکت پشتیبانی امور دام و بخش خصوصی به مرز 

اش��باع رسیده است و به هیچ وجه کمبودی از نظر دانه جو، ذرت و کنجاله سویا 
که با نرخ ترجیحی وارد کشور می شود، نداریم.

وی در رابطه با کیفیت خوراک دام هندی و اوکراینی در مقایس��ه با خوراک دام برزیلی 
خاطرنشان کرد: هیچ دو ماده خوراکی در دنیا شبیه به هم نیستند و هر ماده ای حتی در 
یک مزرعه ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی متفاوتی دارد.  وی تصریح کرد: ما مجبوریم 
از تمام کشورهای دنیا نهاده ها را وارد کنیم و وابسته به یک جا نباشیم تا بتوانیم به تمام 

نهاده ها دسترسی داشته باشیم.  وزارت جهاد كشاورزی

فرصت تکرارنشدنی بخشودگی 100 درصدی جرایم مالیاتی 
رئیس کل س��ازمان امور مالیاتی گفت: آخرین فرصت بهره مندی از بخشودگی 
1۰۰ درصدی جرایم قابل بخشش، امسال است و در صورت عدم پرداخت بدهی 
مالیاتی قطعی شده و برخورداری از تسهیالت یاد شده تا پایان سال جاری، این 

امکان در سال آینده فراهم نخواهد بود.
امیدعلی پارس��ا گفت: آخرین فرصت بهره مندی از بخشودگی 1۰۰ درصدی جرایم 

قابل بخش��ش، امسال اس��ت و در صورت عدم پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده ، این 
امکان در سال آینده فراهم نخواهد بود. وی با رد این شائبه که بخشودگی 9۰ تا 1۰۰ درصدی 
جرایم مالیاتی هر ساله تکرار خواهد شد، گفت: قطعا حمایت دولت از بخش غیردولتی همواره 
باید محدود، مشروط، کاهنده و تضمین دار باشد. البته با صدور بخشنامه ای اعالم کردیم که 
در سال 99هم سطح اختیارات ادارات کل امور مالیاتی در خصوص بخشودگی جرایم مالیاتی 

و هم احراز شرایط خوش حسابی محدود خواهد شد.  سازمان مالیاتی ایران 

  سازمان هواپیمایی باید توبه کند
وزیر راه و شهرس��ازی با تاکید بر رعایت کف و سقف قیمت بلیت هواپیما توسط 
ایرالین های داخلی در واکنش به اظهارات سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری 
درباره معنا نداشتن سقف تعیین شده در ایام پیک سفرها، گفت: وی باید حرف 
خود را پس گرفته و توبه   محمد اس��المی با یادآوری این که در بخش مس��کن 

حدود 15۰ هزار واحد طرح مهر به اتمام رس��یده و به مردم تحویل ش��ده است، 
اظه��ار کرد:  بیش از 9۰ هزار از این تعداد در ماه ه��ای اخیر با تصمیمات اخیر بابت 

تعیین تکلیف مابه التفاوت قیمت ها و حل انشعابات عملیاتی شده است.
وی تصریح کرد:  از س��وی دیگر از سال گذش��ته تا امروز بیش از ۷۰۰ کیلومتر بزرگراه 
در کش��ور به بهره برداری رسیده اس��ت. وی با یادآوری اتصال سه مرکز استان به شبکه 
سراس��ری ریلی طی یکس��ال اخیر بیان کرد: طی یکس��ال اخیر همچنین ۷ بیمارستان 

احداث و تحویل وزارت بهداشت شده است.  فارس 

حداق��ل حقوق پرداختی ب��ه کارکنان  كار و  طی چند سال اخیر تا سه برابر شده و كسـب 
به یک میلیون و 563 هزار تومان در س��ال جاری رس��یده 
اس��ت؛ رقمی که با وجود چند برابر شدن همچنان در برابر 
هزینه های مردم قابل توجه نیس��ت و افزایش حقوق ساالنه 

نتوانسته رضایت کاملی بین کارکنان ایجاد کند.
هزینه  جاری دولت در هر س��ال باالترین س��هم را در مصارف 
بودجه داشته و تا چند برابر بودجه عمرانی است. این بخش از 
مصارف با توجه به روند رشد حقوق در هر سال نیز رشد داشته 

و عمدتا به تامین منابع حقوق و دستمزد، اختصاص دارد.
بررس��ی روند تغییر بودجه جاری از س��ال 139٢ که دولت 
یازدهم از اواس��ط آن اداره کش��ور را در دست گرفت تا سال 
جاری نش��ان می دهد که اعتبارات هزینه ای دولت از حدود 
1٢۰ هزار میلیارد تومان در سال 139٢ به 35۰ هزار میلیارد 

تومان افزایش داشته که حدود ٢.9 برابر شده است.
با توجه به این که بیش از ٨۰ درصد اعتبارات هزینه ای مربوط 
به پرداختی حقوق کارکنان و بازنشستگان است، درصد افزایش 
حقوق در س��ال تاثیر قابل توجهی در رشد اعتبارات هزینه ای 
دارد. این درحالی است که حداقل حقوق کارکنان از حدود 49۰ 
هزار تومان در سال 139٢ به یک میلیون و 563 هزار تومان در 
سال جاری رسیده که بیانگر رشد 3.1 برابری آن است. متوسط 

حقوق کارکنان دولت در سال 139٢، یک میلیون و 4۷۰ هزار 
تومان بود که در سال گذشته تا سه میلیون و 3۰۰ هزار تومان 
رس��یده و برای سال جاری نیز پرداختی ها به گونه ای است که 
از حق��وق حداقل تا ٢۰ میلیون و بیش��تر نیز پرداختی انجام 
می شود. آنچه در سال های گذشته به عنوان حقوق فرهنگیان 
پرداخت شده نش��ان می دهد که از حدود یک میلیون و ٢5۰ 
هزار تومان در سال 139٢ به سه میلیون و ٢۰۰ هزار تومان در 

سال گذشته رسیده که رشد ٢.6 برابری داشته است.
حقوقی که برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی 
پرداخت می ش��ود در این سال ها از حدود ۷1 هزار تومان به 
٢6٢ هزار تومان رسیده که بیانگر 3.۷ برابر است. اما مروری 
بر میزان رش��د حقوق کارکنان در چند س��ال اخیر نش��ان 
می ده��د که  ٢۰ درصد در س��ال 1393 مع��ادل 14 درصد 
در س��ال 1394 معادل 1٢ درصد در سال 1395 معادل 1۰ 
درصد در س��ال 1396 و 1۰ درصد در س��ال 139۷ بوده که 
برای س��ال جاری با توجه به افزایش تورم و افزایش هزینه ها 
دولت پیشنهاد افزایش ٢۰ درصدی را به مجلس ارائه کرد که 
در نهایت موافقتی با آن انجام نشده و مجلس افزایش یکسان 
4۰۰ ه��زار تومانی و حداکثر تا 1۰ درصد را مصوب کرد که 
با وجود گذشت چندماه از سال جاری همچنان تفاهمی بین 
دولت و مجلس در پرداخت حقوق ها وجود ندارد.  ایسنا 

با گذشت  ۷ سال؛
دخل و خرج كارمندان همخوانی ندارد

باجـه یک مقام مس��ئول در نظ��ام بانکی با  بی��ان اینکه اجرای ذهن��ی و عملیاتی پشـت 
حذف صفر از پول ملی، یک پروس��ه یک ساله است، گفت: 
نظام بانک��ی آمادگی اجرای کار عملیات��ی برای جایگزینی 

»ریال پارسه« را دارد.
حجت ال��ه صیدی ب��ا بیان اینکه تغییر واح��د پول و حذف 
واحد صف��ر از پول ملی دارای دو جنب��ه ذهنی و عملیاتی 
است، گفت: جنبه ذهنی این عملیات بین 6 تا ۷ ماه و حتی 
یک س��ال زمان نیاز دارد تا ذهن مردم به واحد جدید پول 
ملی یعنی ریال پارس��ه عادت کند ضمن اینکه در دنیا نیز 
اتحادیه اروپا این تجربه را داشته و مقداری زمان برده تا به 

لحاظ ذهنی، مردم خود را با واحد یورو تطبیق دهند.
وی افزود: در ایران تطبیق واحد جدید پول ملی با محاس��بات 
عامه مردم، س��ریعتر انجام خواهد شد چرا که واحد تومان از 
قدیم مورد استفاده بوده است اما معادل جدیدی که واحد پول 
خرد کشور دارد و با عنوان ریال پارسه شناخته می شود، ممکن 
است اندکی زمانبر باشد تا در محاسبات مردم مورد استفاده قرار 
گیرد. صیدی گفت: به لحاظ فیزیکی نیز 6 ماه زمان الزم است 
تا عملیات تغییر واحد پول ملی اتفاق بیفتد که البته بانک ها، 
دولت و مؤسس��ات اقتصادی در کنار مردم باید کمک کنند تا 
این کار هر چه س��ریعتر انجام گیرد و نظام بانکی نیز آمادگی 

کامل دارد تا این موضوع را پیگیری نماید. این مقام مسئول در 
نظام بانکی خاطرنشان کرد: در حوزه یورو سه ماه زمان صرف 
ش��د تا معضالت مرتبط با جایگزینی سکه ها در فروشگاه های 
کشورهای عضو اتحادیه اروپا حل شود که امیدواریم در ایران 

نیز این اتفاق ظرف 6 تا ۷ ماه ساماندهی شود.
وی اظهار داشت: برخی کاالها گردش باالیی دارند که ممکن 
است قیمتگذاری آنها دچار مشکل شود؛ اما به هر حال ذهن 
همه مردم در طول تاریخ به دنبال ُرند کردن است و به مدت 
زمان مش��خصی نیاز دارد. صیدی در پاسخ به پرسشی مبنی 
بر واگ��ذاری اموال مازاد این بانک نیز گفت: از ابتدای س��ال 
گذشته ٨٨۰ میلیارد تومان از اموال مازاد بانک تحت مدیریت 
ب��ه فروش رفته و 1٨1۷ رقبه نیز باقی مانده که کل مبلغ آن 
٢۰۰۰ میلیارد تومان است؛ ضمن اینکه 634 رقبه اموال آماده 
فروش و 135۰ میلیارد تومان ارزش اموال قابل فروش است.

این مقام مس��ئول در نظام بانکی با بیان اینکه بالغ بر 1٢۰۰ 
میلی��ارد تومان تخصیص وجه به بخش تولید کش��ور صورت 
گرفته اس��ت، افزود: طبق آماری که از خودروسازی ها، صنایع 
فوالدی، پتروشیمی و صنایع غذایی به دست آمده، این صنایع 
توانسته اند از طرح »طراوت« به عنوان رونق تولید ملی استفاده 
نمایند ضمن اینکه زنجیره تأمین کننده دارو نیز با اعتبار اسنادی 

ریالی و ارزی، از این موضوع بهره مند شده اند.  مهر

 با وجود آمادگی نظام بانکی برای حذف صفر؛
جایگزینی »ریال پارسه« یکسال زمان می برد 

 نقش زنان در حفاظت
 از محیط زیست

متولیانی كه مشکالت را جدی نمی گیرند؛

   دردی به نام ۷۰ خوان تولید

شهره صدری خانلو


