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  جزئیات ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه 
در سال ۹۸

بررس��ی ها نش��ان می دهد، تنها در س��ال ۹۸ حدود 
۱۳۰۰ ه��زار میلیارد تومان یارانه پنهان و آش��کار به 

اقتصاد تزریق خواهد شد.
 با کاه��ش درآمدهای نفتی راهکارهای مختلفی پیش 
پای دولت مردان برای جبران هزینه   ها قرار گرفته است. 
ظاهرا آزادس��ازی بخشی از یارانه های پنهان به یکی از 
اولویتهای امروز دولت تبدیل ش��ده است. این موضوع 
هرچن��د موافقان خاص خ��ود را دارد ام��ا در این بین 
اقتصادانانی هم هس��تند که آزادسازی بی قید و شرط 
یارانه ها در ش��رایط فعلی اقتصاد )تورم 4۰ درصدی( را 

نوعی سیاست تشدید تحریم ارزیابی کرده اند.
ام��ا بررس��ی ه��ای ت��ازه نش��ان می ده��د کل یارانه 
بودجه ای، فرابودجه  ای و پنهان در سال جاری نزدیک 
به ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. بر این اساس 
مجم��وع یارانه بودجه ای نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد 
تومان، مجم��وع یاران��ه فرابودجه ح��دود ۱4۰ هزار 
میلیارد توم��ان و یارانه پنهان نی��ز نزدیک به ۱۰۰۰ 
هزار میلیارد تومان است. همچنین مجموع تسهیالت 
یاران��ه ای اعطایی نیز حدود 7۳ ه��زار میلیارد تومان 
ارزیابی ش��ده  است. بر این اس��اس یک نهاد بررسی 
کننده در زمینه یارانه های پنهان معتقد است، راهبرد 
اصالح نظام قیمت گذاری و نظام هدفمندی یارانه ای 
مبتنی بر تدریج و رصد و اس��تفاده از اطالعات خواهد 

بود.  تسنیم 

نخستین عرضه کاالی برق نیروگاه آبادان 
در بورس انرژی

کاالی برق ش��رکت تولید نیروی برق آبادان - نیروگاه 
آبادان)توب��ا( فردا در تابلوی ب��رق بازار فیزیکی بورس 

انرژی ایران برای نخستین بار عرضه می شود.
امروزکااله��ای آیزوریس��ایکل، بلندین��گ نفتا حالل 
4۱۰، ح��الل 4۰4 و نفت��ای س��نگین تصفیه نش��ده 
پاالیش نفت ش��یراز، حالل 4۰۲ ش��رکت نفت ستاره 
خلیج ف��ارس و گاز پروپان صنعتی، گاز مایع صنعتی 
و هگزان پتروش��یمی بندر امام در رینگ داخلی بازار 

فیزیکی بورس انرژی ایران عرضه می شود.
روز چهارشنبه نیز کاالهای حالل 4۰۰ و حالل 4۰۲ 
پاالیش نف��ت اصفهان و میعان��ات گازی مجتمع گاز 
پارس جنوبی در رینگ داخلی و رافینت پتروش��یمی 
بیس��تون در رینگ بی��ن الملل ب��ازار فیزیکی بورس 

انرژی ایران معامله شد.
در معامالت این روز بیش از ۱,4۰۱ تن انواع فرآورده 
هیدروکرب��وری به ارزش بی��ش از ۶7 میلیارد و ۱۵۱ 
میلیون ریال در ب��ازار فیزیکی بورس انرژی ایران داد 

و ستد شد.  سنا 

 ممنوعیت خروج خودروهای شخصی
به مقصد عراق 

کمیته حمل ونقل و س��وخت ستاد مرکزی اربعین در 
اطالعیه ای از ممنوعیت خروج سواری های شخصی از 

۱۵ تا ۳۰ مهر به مقصد عراق خبر داد.
 در اطالعیه این ستاد آمده است؛ با توجه به استقبال و 
افزایش تعداد زائران اربعین حسینی و محدودیت های 
موجود در ش��بکه راه های عراق، خروج س��واری های 
ش��خصی از تاریخ ۱۵ تا ۳۰ مهرماه امس��ال به مقصد 

عراق ممنوع است.
همچنی��ن مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران نیز در 
بخش��نامه ای به گمرکات اجرایی از ممنوعیت صدور 
پروانه خروج موقت برای خودروهای شخصی  در نیمه 

دوم مهر خبر داده بود.
در این بخشنامه آمده است؛ »پیرو بخشنامه مورخ دوم 
مهرماه موضوع اقدامات الزم مرتبط با راهپیمایی اربعین 
حس��ینی و بر اس��اس تصمیمات اتخاذ شده در جلسه 
هفتم مهرماه سال جاری ستاد مرکزی اربعین حسینی 
وزارت کش��ور بدین وس��یله اعالم می گردد گمرکات 
اجرایی کش��ور از تاریخ پانزدهم مهرماه لغایت س��ی ام 
مهرماه از صدور پروانه خ��روج موقت برای خودروهای 
ش��خصی خوداری نمایند. لذا شایس��ته از زمان اقدام 
الزم دستور فرمایید مراتب را به نحو مقتضی به اطالع 
خدمت گیرندگان محترم رسانیده و بر حسن اجرای آن 

نظارت مستمر معمول دارند.«  تسنیم 
 

پرداخت غرامت ۱.2 میلیارد پوندی 
انگلیس به بانک ملت 

اطالع��ات موجود نش��ان می دهد ک��ه انگلیس برای 
پرداخت مبلغ مصالحه به عنوان غرامت به بانک ملت 

از یک کشور ثالث استفاده کرده است.
اطالعات به دس��ت آمده نشان می دهد دولت انگلیس 
برای پرداخت ۱,۲۵ میلیارد پوند غرامت مصالحه شده 
به بانک ملت از یک کشور ثالث استفاده کرده است تا 

بتواند تحریم های آمریکا را دور بزند.
بان��ک ملت که دولت ۱7 درصد در آن س��هام دارد به 
دلی��ل اعمال تحری��م دولت انگلیس علی��ه این بانک 
در س��ال ۲۰۰۹ از دولت این کش��ور ب��ه دادگاه عالی 
انگلیس ش��کایت کرد چرا که ای��ن تحریم ها فعالیت 
بانک مل��ت در نظام مالی انگلی��س را ممنوع می کرد 
و از هرگون��ه تعامل مالی این بانک با دیگر ش��رکت ها 

جلوگیری می کرد. میزان 

اخبار

 فرصت بانک ها برای واگذاری سهام مازاد 
رئی��س کل بانک مرکزی با بیان اینکه س��هامداران عمده بان��ک ها باید تا پایان 
سال نسبت به تعیین تکلیف میزان مجاز سهامداری و واگذاری سهام مازاد اقدام 

کنند از وضع مالیات بر سود سهام مازاد خبر داد.
عبدالناصر همتی با اش��اره به ش��رایط جدید تملک س��هام بانک ها را که اخیراً 

به همه بانک ها ابالغ ش��ده گفت:در اجرای حاکمیت ش��رکتی و حمایت جدی از 
حقوق سپرده گذاران و سهامداران و ثبات و سالمت بانک ها، دستورالعمل نحوه تملک 

بانک ها اخیراً به تمام  بانک ها ابالغ شد.
وی افزود:بر اس��اس این دس��تورالعمل؛ تملک بیش از ۳۳ درصد س��هام بانک برای هر 
مالک واحد )اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای روابط مالی، خویشاوندی، نیابتی، وکالتی 
یا مدیریتی( ممنوع است. همچنین تملک سهام بین ۱۰ تا ۳۳ درصد صرفاً با تائید بانک 

مرکزی مقدور است.  بانک مرکزی

 تولید بیش از  ۱۵ میلیون تن فرآورده های دامی در کشور 
  رئیس س��ازمان دامپزشکی کش��ور گفت: تولید سالیانه بیش از ۱۵ میلیون تن 
گوشت قرمز، گوشت مرغ، آبزیان، تخم مرغ، عسل و شیر، مسئولیت مهمی را در 

حوزه امنیت غذایی بر عهده سازمان دامپزشکی قرار داده است.
علیرضا رفیعی پور افزود: مطابق قانون، خدمات دامپزش��کی در ۲ حوزه امنیت و 

سالمت تعریف شده که در حوزه امنیت، این سازمان وظیفه حراست از ۱4۰ هزار 
میلیارد تومان س��رمایه دامی کش��ور را عهده دار است که سرمایه ای دائم، پویا و مولد 

است. وی یادآور شد: هرچقدر بتوانیم در بخش کشاورزی و سرمایه های دامی توسعه داده 
و برنامه های توسعه ای اجرا کنیم، به هدف بستن چاه های نفت نزدیک تر می شویم.

رئیس س��ازمان دامپزشکی کش��ور ادامه داد:  بیش از ۸۰ درصد سه وعده اصلی غذایی 
مردم را پروتئین حیوانی تشکیل می دهد که باید سالمت، کیفیت و امنیت آن تضمین 

شود.  ایرنا 

کاهش ۶۰۰ تومانی تعرفه مکالمات برای زائران اربعین
  وزیر ارتباطات از کاهش تعرفه مکالمات برای زائرین اربعین خبر داد.

آذری جهرم��ی با اش��اره به کاهش تعرفه ب��ا عراق گفت: برای رف��اه حال مردم 
در راهپیمای��ی اربعین، مذاکراتی را از قبل با ط��رف عراقی برای کاهش هزینه 
مکالمات ش��روع کردیم و توانستیم به توافق برسیم که حدود ۶۰۰ تومان تعرفه 

مکالم��ات را در هر دقیقه کاهش دهیم. امیدوارم در ادامه موفق ش��ویم تعرفه را 
بیش��تر هم کاهش دهیم.  وی افزود: چندین مرکز ارائه اینترنت پرس��رعت در مسیر 

اربعین هم گذاش��ته ش��د که در صورت همکاری ها، افزایش می یابد. این در حالی است 
که سال گذشته هم با توافق صورت گرفته، قیمت ارتباطات بین ایران و عراق و بالعکس 
کاهش یافته و نرخ مکالمات صادره ایران به عراق از دقیقه ای ۳۰۰۰ تومان به دقیقه ای 
۹۰۰ تومان برای ایام اربعین حس��ینی اعالم ش��ده بود. اپراتور های تلفن همراه هر ساله 

اقداماتی را برای تسهیل ارتباطات زائران در اربعین انجام می دهند.  میزان

مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران با اشاره 
به روند تکمیل زیرساخت های ایرتاکسی با هماهنگی وزارت 
راه و س��ازمان هواپیمایی، گفت: فعال امکان پرواز ایرتاکسی 

به فرودگاه های پرتردد وجود ندارد.
س��یاوش امیرمک��ری درباره آخری��ن وضعی��ت راه اندازی 
ایرتاکس��ی در فرودگاه ه��ای کوچک و موض��وع هوانوردی 
عموم��ی، اظهار داش��ت: بخش متقاضی ایرتاکس��ی بخش 
خصوصی اس��ت؛ اگر بخ��ش خصوصی با محاس��بات خود 
تش��خیص دهد که این ظرفیت می توان��د برایش درآمدزا  و 

اقتصادی باشد، این کار را شروع می کند.
مدیرعامل ش��رکت فرودگاه ها و ناوب��ری هوایی ایران اظهار 
داش��ت: در این حوزه، قطعاً هر کس��ی که زودتر وارد شود، 

بیشترین سود را از این شرایط خواهد داشت.
وی با اش��اره به روند تکمیلی زیرساخت های ایرتاکسی در 
کشور، گفت: در مرحله اول با هماهنگی سازمان هواپیمایی 
کش��وری  و موافقت وزیر راه و شهرس��ازی و حوزه معاونت 
حمل و نقل وزارتخانه، در حال فراهم سازی زیرساخت ها و 
ایجاد مش��وق هایی برای این حوزه هستیم،  اما بحث اصلی 
صدور مجوز برای ایجاد ش��رکت های ایرتاکس��ی از س��وی 
س��ازمان هواپیمایی کشوری اس��ت که آنها این موضوع را 

پیگیری می کنند.
امیرمک��ری اظهار داش��ت:  البت��ه محدودیت هایی در حوزه 
امنیت��ی این پروازها وجود دارد که در حال مذاکره و تبادل 
نظر با دستگاه های مربوطه در این حوزه هستیم تا به نتیجه 

برسد.
مدیرعامل ش��رکت فرودگاه ها و ناوب��ری هوایی ایران درباره 
احتم��ال راه ان��دازی ایرتاکس��ی در فرودگاه ه��ای پرت��ردد 
نظیر مهرآباد و ش��هید هاش��می نژاد مش��هد، اظه��ار کرد: 
در فرودگاه های مهرآباد و مش��هد ظرفیت  تکمیل اس��ت و 

این فرودگاه ها ظرفیت ایرتاکس��ی ندارد و نیاز هم نیس��ت، 
ایرتاکسی بیشتر برای جاهایی است که پرواز برنامه ای وجود 
ندارد اما فرودگاه ها و ش��هرهایی  که پ��رواز برنامه ای روتین 
زیادی دارند، و در هر س��اعت که مس��افر نیاز داشت، پرواز 
وجود دارد، نیازی به ایرتاکسی ندارد و اصال برای مسافر هم 

ارزش اقتصادی ندارد چون هر لحظه پرواز وجود دارد.
وی در پاس��خ به این سؤال که اگر متقاضی ایرتاکسی قصد 
پرواز از ش��هرهای کوچک به پایتخت یا مشهد داشت، باید 
چکار کند؟ گفت: اگر مسافری قصد استفاده از ایرتاکسی از 
مناطق کم تقاضا یا فرودگاه های کوچک را داشت، به برخی 
مرکز استان منتقل می شود و از آنجا به تهران سفر می کند.

امیرمک��ری ادام��ه داد: فع��اًل ایرتاکس��ی از فرودگاه ه��ای 
کوچ��ک به تهران ب��ه دلیل ترافیک باالی ف��رودگاه تهران 
و محدویت های��ی ک��ه داری��م، نداری��م؛ ترجی��ح می دهیم 
فرودگاه های��ی که ترافیک کمتری دارن��د، در گام اول وارد 
بح��ث ایرتاکس��ی ش��وند. مدیرعامل ش��رکت فرودگاه ها و 
ناوب��ری هوایی ایران اضافه کرد: همچنین  ما در این صورت 
دس��تمان بازتر است تا س��ایر خدمات هوانوردی عمومی  را 
در فرودگاه ه��ای کوچک ارائه دهی��م و این خدمات در این 

فرودگاه ها مناسب تر خواهد بود.
وی درب��اره اعم��ال تخفی��ف ۳۰ درص��دی باب��ت خدمات 
تعرف��ه فرودگاهی و ایرتاکس��ی و تناقض آن ب��ا قانون ماده 
۱۶۱، توضی��ح داد:  در قانون م��اده ۶۳ اختیاری به وزیر راه 
و شهرس��ازی داده اس��ت که به تشخیص خود برای افزایش 
تعداد پروازها تا ۳۰ درصد تخفیف در تعرفه های فرودگاهی 
قائل شود. امیرمکری ادامه داد: البته این تخفیف ۳۰ درصدی 
عمدتا به پروازهای زیر ۲۰۰۰ کیلوگرم )هواپیماهای که وزن 
تیک آف آنها زیر ۲۰۰۰ کیلوگرم است( اختصاص می یابد  که 

اغلب هواپیماهای ۲ الی ۳ نفره هستند.  فارس

مدیرعامل شرکت فرودگاه ها تشریح کرد؛
جزئیات راه اندازی تاکسی هوایی بین فرودگاه های کوچک

مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی ب��ا بیان اینکه قط��ار برقی 
گلشهر � هش��تگرد برای انجام تست سرد آماده شده است 
گفت: ان ش��اءاهلل از هفته آینده انجام مراحل مختلف تست 
و کنترل، از جمله تس��ت س��رد توسط شرکت بهره برداری 

مترو تهران انجام می شود.
حبیب اله طاهرخانی اظهار کرد: ش��رکت عمران شهرهای 
جدید، اجرا کننده عملیات قطار برقی گلشهر � شهر جدید 
هشتگرد و شهرداری بهره بردار آن است. بهره برداری از این 
پروژه فرآیندهای متفاوت تست و کنترل دارد که مرحله به 
مرحله فرآیند را با ش��رکت مترو ته��ران طی می کنیم. هم 
اکنون خط و ایس��تگاه برای انجام تس��ت سرد آماده شده و 
در هرمرحله ممکن است دستور کار اصالحی داشته باشیم 
که باید انجام ش��ود. مرحله بعدی وارد تست گرم می شویم، 

سپس بهره برداری اولیه و بعد نهایی انجام خواهد شد.
وی همچنی��ن درباره آخرین وضعیت مس��کن مهر پردیس 
گفت: به زودی تعداد قابل توجهی از واحدهای مسکن مهر 
پردی��س را در فازهای مختلف پردیس افتتاح می کنیم روز 
چهارش��نبه در راس��تای بازدیدهای هفتگی، ایستگاه پمپاژ 
آب ف��از ۱۱ و خ��ط انتق��ال مخازن را بررس��ی  کردیم که 
هم��ه در م��دار قرار گرفت��ه و برای اس��کان ۳۳ هزار واحد 
آنجا مش��کلی از نظر تامین آب نخواهیم داش��ت. همچنین 
پروژه های آماده س��ازی و محوطه سازی مثل دیوار حائل، 
آس��فالت معابر و محوطه س��ازی پلت فرمه��ا در حال انجام 
اس��ت. شبکه های زیرساختی و انشعابات نیز تماما به اتمام 

رسیده است.
مدیرعامل ش��رکت عمران شهرهای جدید با بیان اینکه فاز 
به فاز ش��هر پردیس را هر هفته بررس��ی م��ی کنیم افزود: 
هفته قبل فاز ۵ و این هفته فاز ۱۱ را بازدید و به مس��ائلی 
همچون پیش��رفت کار و موضوعات پیمانکاران رس��یدگی 

ش��د. همکاران در تالشند واحدهای مس��کن مهر که فاقد 
مشکالت حقوقی و معارض هستند را تا پایان سال به اتمام 

برسانند.
طاهرخانی در پاس��خ به این سوال که چه اقداماتی را برای 
ایجاد جذابیت در پروژه اقدام ملی صورت داده اید گفت: در 
مجموعه شرکت عمران و همچنین وزارت راه و شهرسازی 
به دنبال این هس��تیم مدلهای جدیدی تعریف کنیم تا هم 
مشارکت بیش��تر مردم را داشته باش��یم و هم انبوه سازان 
ترغیب شوند مشارکت بیشتری در برنامه اقدام ملی داشته 
باشند. در نظر داریم با روشهای جدید، انبوه سازان را بیشتر 

وارد کار کنیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: از ۲۰۰ هزار واحد تعریف 
ش��ده در قالب پروژه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن برای 
ش��هرهای جدید، عملیات اجرایی 7۰ ه��زار و ۸۹ واحد با 

پیشرفت حدود ۱۵ درصد آغاز شده است.
وی همچنین درباره مس��کن مهر پرند اظه��ار کرد: تحول 
چش��مگیری در بحث آماده سازی و محوطه سازی در شهر 
جدید پرند انجام شده است. تقریبا در کل مجموعه مسکن 
مهر یک بار دیگر روکش آس��فالت انجام ش��د و در خدمات 
روبنایی همچون پیاده روها، پارک، فضای س��بز و روشنایی 
معابر کارهای خوبی صورت گرفته اس��ت. هم در پردیس و 
ه��م در پرند تعداد قابل توجه��ی واحد آماده تحویل داریم. 
در پرند 4۰۰۰ واحد آماده است که منتظر هماهنگی برنامه 
افتتاح آن هس��تیم. طاهرخانی همچنین درخصوص ش��هر 
جدی��د »تیس« در نزدیکی چابهار با بی��ان اینکه به دنبال 
تصویب طرح جامع تیس، مجموعه ش��رکت عمران در این 
شهر مستقر شده است خبر داد: مناقصه پیمانکاری در یک 
ناحیه شهری تیس انجام شده که به زودی پیمانکار انتخاب 

و کار خود را شروع خواهد کرد.  ایسنا 

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد
مترو هشتگرد آماده تست سرد 

معاون شرکت راه آهن خبر داد
  اختصاص ریل باس رایگان

تا مرز شلمچه در ایام اربعین 
معاون مس��افری ش��رکت راه آهن از ف��روش 4۵۰ هزار نفر-

صندل��ی قطارهای برنام��ه ای و فوق العاده اربعی��ن خبر داد و 
گف��ت: احتمال برنامه ریزی برای قطاره��ای فوق العاده جدید 

هم وجود دارد.
میرحسن موسوی درباره آخرین وضعیت قطارهای فوق العاده 
اربعین گفت: پیش فروش بلیت قطارهای اربعین از چهارشنبه 
۱۰ مهر آغاز ش��د و قطارهای فوق العاده نیز برای مس��یرهای 

خرمشهر و کرمانشاه راه اندازی شده است.
وی با بیان اینکه کلیه صندلی های قطارهای اربعین برای ایام 
پیک تقاضا، به فروش رفته اس��ت، افزود: حتی قطارهای فوق 
العاده این مسیرها نیز برای ایام منتهی به ۲7 مهر )اربعین( و 
چند روز پس از آن هم به فروش رفته و احتمال دارد برای راه 

اندازی قطارهای فوق العاده جدید، برنامه ریزی کنیم.
معاون مس��افری ش��رکت راه آهن یادآور ش��د: تع��داد ظرفیت 
صندلی قطار اربعین در س��ال جاری نسبت به سال گذشته ۵۰ 
درصد رشد داشته که عمدتا برای مسیرهای غرب و جنوب است 

اما باز هم تقاضا باالست و همه ظرفیت به فروش رفته است.
وی با تاکید بر اینکه تمام امکانات شرکت های ریلی و شرکت 
راه آهن جمهوری اس��المی ایران برای ارائه خدمات به زائران 

اربعین بکار گرفته ش��ده است، افزود: سال گذشته ۲۹۶ هزار 
نفر- صندلی در شبکه ریلی برای زائران اربعین ظرفیت ایجاد 
کردیم که امس��ال به 4۵۰ هزار نف��ر – صندلی افزایش یافت 
ام��ا با توجه به اینکه تقاضا بس��یار زیاد اس��ت همه این 4۵۰ 
هزار ظرفیت ایجاد شده به فروش رفته است. موسوی توضیح 
داد: برای قطارهایی که به مقصد کرمانش��اه اعزام می شوند، با 
سازمان راهداری و استانداری های کرمانشاه و ایالم هماهنگ 
کرده ایم تا زائران را با اتوبوس به مرزهای خس��روی و مهران 
منتقل کنند؛ با توجه به وضعیتی که در عراق و احتمال بسته 
ش��دن مرز خس��روی در مقاطع زمانی مختلف وجود دارد لذا 
اتوبوس هایی که در ایستگاه راه آهن کرمانشاه مستقر هستند 

زائران را به سمت پایانه مرزی مهران منتقل خواهند کرد.

معاون مس��افری ش��رکت راه آهن ادامه داد: به ستاد مرکزی 
اربعین س��اعت و تعداد مس��افرانی که به مقاصد کرمانش��اه و 
خرمش��هر اعزام می ش��وند ارائه داده ایم تا اتوبوس ها بتوانند 
در ساعات اعالم شده زوار را به پایانه های مرزی منتقل کنند. 
این مقاصد ش��امل کرمانش��اه و همدان است و اتوبوس ها در 

پایانه های اتوبوسرانی این دو شهر مستقل می شوند.
 قطارهای برنامه ای و فوق العاده از ایس��تگاههای کرمانشاه و 
همدان به سایر ش��هرها اعزام خواهند شد. زوار پس از خروج 
از مرز مهران، با اتوبوس به ایس��تگاههای راه آهن کرمانشاه و 
همدان منتقل ش��ده و از آنجا با قطار به ش��هرهای مورد نظر 
خود عزیمت خواهند کرد ولی باید قبل از آن بلیت برگش��ت 

قطار را تهیه کرده باشند. مهر

گزارش
»تولی��د داخلی" کلید واژه اس��ت« . این جمله 
بی ش��ک فصل الخطاب س��خنان مق��ام معظم 
رهبری در جمع زائ��ران و مجاوران حرم مطهر 
رض��وی در اولین روز از فروردین ماه س��ال ۹۶ 
یعن��ی بیش از ۲س��ال و ۶ ماه قب��ل  بود که با 
در نظر داش��تن تمام ابعاد کش��ور ازجمله حوزه 
اقتصادی و شرایط پیش روی آن مطرح کردند. 
ایشان در آن زمان در ترسیم وضعیت اقتصادی 
کشور فرمودند:»  برخی شاخص های اقتصادی 
کش��ور خوب و برخی منفی هستند. در حالیکه 
شاخص تورم کاهش نشان می دهد اما شاخص 
بیکاری افزایش یافته است و در حالیکه شاخص 
ها رش��د اقتصادی را مثبت نش��ان میدهند، اما 
رش��د سرمایه گذاری منفی اس��ت و در حالیکه 
در بخش نفت پیشرفت داشتیم در بخش هایی 
همچون معدن و مسکن، پس رفت داشته ایم.«

معظ��م له  با تأکی��د بر اینکه آمارهای رس��می 
کش��ور، ش��رایط را ب��ه س��مت حل مش��کالت 
اقتصادی نش��ان نمی دهند، خاطرنشان کردند: 
در چنین ش��رایطی، مهمترین اولویت برای حل 
مشکالت اقتصادی، تکیه بر »تولید ملی و تولید 

داخلی« است.
رهبر انقالب اس��المی هدف از بیان این مطالب 
را در وهله اول، توجه دادن مس��ئوالن کشور به 
اولوی��ت های اصلی یعنی »تولی��د ملی و تولید 
داخلی« و در وهله دوم »جهت دادن به مطالبه 
گ��ری م��ردم« در ای��ن خص��وص، دانس��تند و 
افزودن��د: تولید ملی یک کلید واژه اس��ت که با 
رونق گرفتن آن، آث��ار و فوائد زیادی در جامعه 

بوجود می آید.

دور زدن قانونی
ح��ال با گذش��ت بیش از ۳۰ ماه از فرمایش��ات 
معظم له بررس��ی شرایط موجود به خصوص در 
ح��وزه صنعت و بنگاه دار از ش��رایط نه چندان 
مطلوب��ی خبر می دهد و فع��االن  حاضر دراین 
عرص��ه مهمتری��ن دلیل ب��روز چنین ش��رایط 
ناگ��وار و نامطلوب��ی رابرای تولی��د وبنگاه داری 
را اقدام��ات ضد تولیدی دول��ت می دانند و می 

گویند؛»مجرِی قانون، قانون را دور می زند«
سیدس��جاد هاشمی رئیس هیئت مدیره شهرک 

صنعت��ی عباس آباد  در گفت گو با رس��انه ها از 
اجرایی نش��دن قوانین مصوب شده به نفع تولید 
به خصوص واحده��ای کوچک گله مندی کرده 
و یا تاکید بر این مساله که »فضای کسب و کار 
به هیچ عنوان برای صنایع کوچک مشابه صنایع 
بزرگ نیس��ت ولی قان��ون برای ای��ن دو واحد 
یکس��ان اس��ت«؛ از تفاوت ش��رایط و مشکالت 
صنایع کوچک و صنایع بزرگ و همچنین  عدم 
حمای��ت قانون گ��ذار و مجری قان��ون از قوانی 
مص��وب خبرداده و گفته اس��ت؛ »ع��دم اجرای 
معاقی��ت ه��ای مالیاتی از جمله قوانینی اس��ت 
ک��ه درجهت حمای��ت از تولید کنن��دگان خرد 
در ش��هرک های صنعتی تدوین و مصوب شده 
است اما متاسفانه متولیان همواره به دنبال بهانه 

های جدیدی هستند تا هیچ گونهاقدامی دراین 
زمین��ه انج��ام ندهند و این در حالی اس��ت که 
تولیدکننده با همین مش��وق های مالیاتی حاضر 
به حضور در ش��هرک های صنعتی ش��ده اند اما 
مجریان قانون حاضر به اعمال این معافیت های 

مالیاتی نیستند. «
 با اشاره به اینکه ۹۲ درصد از واحدهای مستقر 
در شهرک های صنعتی عموماً واحدهای متوسط 
و کوچک هس��تند، اظهار داش��ت: ما به راحتی 
می توانی��م از ظرفی��ت این واحده��ای تولیدی 
در ش��رایط تحریم آن هم در س��ال رونق تولید 
اس��تفاده بهینه  کنیم اما متأس��فانه مش��کالت 
متع��دد عاملی ش��ده تا فعالیت ای��ن واحدهای 

تولیدی هر روز به سختی انجام شود.

یارانه های ناشفاف
 ای��ن گل��ه مندی وی  ب��ا مطرح ش��دن بحث 
هدفمندی  از  تخصیص ۳۰درصدازدرآمدحاصل 
یارانه ها به تولید وارد فاز جالب تر شده است به 
این ترتیب که از همان ابتدای اجرایی شدن این 
قان��ون در آذرماه ۱۳۸۹  ؛تخصیص آن به تولید 
در هاله ای از ابهام قرار داشته و اکنون که دولت 
با گذش��ت یک دهه در تالش برای سازماندهی 
به آن اس��ت و می کوش��د تا به تدریج نسبت به 
حذف یارانه افراد حاضر در دهک های پردرآمد 
که همچنان یارانه می اق��دام کند ،نیزهمچنان 

تخصیص آن به تولید ناشفاف وکدراست.  
 نرخ سود تسهیالت بانکی از جمله دیگر مشکالتی 
است که این فعال حوزه تولید به آن اشاره داشته 

و از ای��ن موضوه پ��رده بر میدارد که بانک ها  به 
بنگاه های کوچک و خرد تس��هیالت نمی دهند 
و اگر هم بدهند،تس��هیالتی با نرخ سود باال اعطا 
می کنند به این ترتیب که بانک ها اعالم میکنند 
که تسهیالت خود را  با بهره های ۱۸ درصد می 
دهند که با احتس��اب هزینه ه��ای جانبی به ۲۳ 
درصد می رسدو این اقدام به جای آنکه دستگیر 
تولید کننده باش��د ؛عمال کمر تولید کننده را در 
پرداخ��ت آن خم تر می کند و درنهایت کار را به 
جایی می رس��انند که تولید کنندگان در مقابل 
این حجم از بی مهری و کم لطفی دولت ،مجبور 
می ش��ود تا عطای تولید را به لقای آن ببخش��د 
و ب��ه روش های درآمدزایی همچون  واردات بی 
روی��ه و یا دالل��ی روی آورد که هر یک به نوعی 

اقتصاد کشور را تضعیف کرده و می کند. 

درد مشترک
مش��کالت و معضالت یاد شده از سوی این فعال 
حوزه تولید تنها بخشی از مشکالت پیش روی این 
افراد  است که البته  به یک درد مشترک در میان 
تم��ام تولید کنندگان و بنگاه داران تبدیل ش��ده 
است و نکته جالب آنجاست که بر هر دردی برای 
باز ش��دن به منظور رفع مشکالت خود رجوع می 
کنند و هر قانونی که تا پیش ازاین برای تس��هیل 
ش��رایط کاری این عرصه تصویب شده چنگ می 
زنند؛ در ابتدای مسیر یک مجری ویا متولی وجود 
دارد که به هر شکلی مانع از اجرای دقیق و درست 
این قوانین می ش��ود و دست آخر کار را به جایی 
می رس��اند که تولید کننده نه تنها به حرکت در 
مسیر تولید خود فکر نمیکند که هیچ تمایلی به 

چرخاندن چرخ اقتصاد کشور ندارد. 
   آنچ��ه از برآیند کار ب��ر می آید روند در پیش 
گرفته ش��ده از سوی متولیان نه تنها نمی تواند 
اقدام��ی درخور توجه و گامی در جهت توس��عه 
اقتصادی کشور باش��د بلکه بی توجه به شرایط 
پدید آم��ده و عدم تمایل متولیان به اصالح این 
شرایط ،شرایط اقتصادی کشور را به مراتب بدتر 
و بحرانی تر می کند و این اتفاقی اس��ت که اثر 
نامطل��وب و غیرقابل  جب��ران آن را در آینده نه 
چندان دور می توان در وهله اول برحوزه اقتصاد 

و در گام بعدی بر کل شرایط کشورشاهد بود. 

زخم کاری 
بر �پیکره تولید

سیاست روزعدم حمایت متولیان دولتی از تولیدرا بررسی می کند؛

 


