
کسب 6 رتبه برتر توسط روابط 
عمومی بانک سپه در پانزدهمین 

جشنواره ملی انتشارات
خب��ر، مصاحبه و گزارش نش��ریات بانک س��په در 

پانزدهمین جشنواره ملی انتشارات برترین شدند
ب��ه گ��زارش پای��گاه اط��اع رس��انی بانک س��په، 
پانزدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی با 
مش��ارکت واحدهای روابط عمومی سراسر کشور به 
همت انجمن متخصصان روابط عمومی و با همکاری 
دانشگاه ها، روابط عمومی وزارتخانه ها، سازمان ها و 
شرکت های خصوصی و دولتی برگزار شد که بانک 
س��په در بخش های نش��ریه داخلی )گزارش( رتبه 
اول، نش��ریه داخلی )مصاحبه ( رتبه اول ، نش��ریه 
داخلی )خبر( رتبه اول نش��ریه داخلی )مقاله( رتبه 
دوم، تحلی��ل محت��وا رتبه دوم در س��طح ملی را از 
آن خ��ود کرد و همچنین در بخش نش��ریه داخلی 

)سرمقاله ( از روابط عمومی این بانک تقدیر شد.
غامرضا اس��کندری رئیس اداره کل روابط عمومی 
بانک سپه درباره پانزدهمین جشنواره ملی انتشارات 
روابط عمومی گفت: این جش��نواره با هدف آشنایی 
با اصول و اس��تانداردهای نشر الکترونیک و مکتوب 
در روابط عمومی و ارائه آثار و تجارب موفق، توسعه 
و ارتقای سطح توانمندی ها و مهارت های مدیران 
و کارشناس��ان روابط عمومی در حوزه فعالیت های 
انتشاراتی و همچنین فرهنگ سازی مناسب و تکریم 
و معرفی نخبگان و الگوهای برتر در حوزه انتشارات، 
در 10 بخش و دو س��طح ملی و استانی برگزار شد 
که به لطف خدا، تاش و تشریک مساعی همکاران؛ 
بانک سپه بار دیگر توانست شایستگی های خود را 

این بار در حوزه انتشارات اثبات کند.

آبگرمکن های اهدایی بانک رفاه 
کارگران به شهروندان سیل زده 

بوشهری
در راس��تای ایفای مس��ئولیت اجتماعی، تعداد 66 
دس��تگاه آبگرمکن برقی به ش��هروندان س��یل زده 
اس��تان بوشهر اهدا ش��د. به گزارش روابط عمومی 
بانک رفاه کارگران، در راس��تای ایفای مس��ئولیت 
اجتماعی و کمک به اقش��ار آسیب پذیر، تعداد 66 
دستگاه آبگرمکن برقی اهدایی این بانک به منظور 
توزیع بین ش��هروندان س��یل زده اس��تان بوشهر 

تحویل فرمانداری شهرستان دشتستان شد.

مشارکت بانک توسعه تعاون در 
طرح پوشش تحصیلی دانش آموزان 

بازمانده از تحصیل 
مع��اون مدیرعامل بانک توس��عه تع��اون از اهدای 
چندین دس��تگاه تلویزیون پیش��رفته از سوی این 

بانک به طرح آبا )آشتی با آموزش( خبر داد.
محم��د ذوالفقاری معاون مالی و پش��تیبانی بانک 
توس��عه تعاون در جلس��ه با معاون وزیر آموزش و 
پرورش اظهار داش��ت: این بانک ب��ه عنوان حامی 
بخ��ش تع��اون، رویک��رد اجتماعی عمیق��ی را در 
سیاس��ت ها و راهبرده��ا دنبال می کن��د و همواره 
فعالی��ت فرهنگی با ن��گاه مس��ئولیت اجتماعی را 

سرلوحه کار قرار داده است.
ذوالفقاری خاطرنش��ان کرد: بانک توس��عه تعاون با 
وزارت آموزش و پرورش در طرح پوش��ش تحصیلی 
دانش آموزان بازمانده از تحصیل وارد همکاری شده 
و با اهدای چندین دس��تگاه تلویزیون پیش��رفته و 
متناسب با نیاز طرح، در تجهیز کاس ها و جلسات 
آموزشی این طرح مشارکت نموده است. معاون مالی 
و پشتیبانی بانک توس��عه تعاون گفت: ازآنجایی که 
این طرح به دنبال آموزش افرادی است که به دالیل 
گوناگون اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و جغرافیایی 
به دنبال تحصیل نبوده اند، فراگیری طرح به رشد و 
توسعه سرمایه انس��انی در کلیه مناطق جغرافیایی 
کم��ک ش��ایانی می کند و اه��داف طرح ب��ا اهداف 
بخ��ش تعاون ک��ه توانمندس��ازی اف��راد و افزایش 
سطح برخورداری اقشار ضعیف از مواهب اجتماعی 
و اقتصادی می باشد همپوش��انی بسیاری دارد، کما 
این که شعب بانک توس��عه تعاون در برخی مناطق 
جغرافیایی که پوشش ش��بکه بانکی در آنجا بسیار 
کمرنگ اس��ت حضور دارن��د و در تکمیل طرح های 
اجتماع��ی دولت ازجمله اش��تغال پایدار روس��تایی 
و عشایری، حمایت از س��یل زدگان و زلزله زدگان و 
پرداخت یارانه نقدی به اقشار کم برخودار نقش مهمی 
ب��ر عهده دارن��د. ذوالفقاری همچنین به بس��ترهای 
مناسب همکاری میان بانک توسعه تعاون و سازمان 
مدارس و مراکز غیردولتی اشاره نمود و گفت: این دو 
نهاد به لحاظ پوش��ش جغرافیایی مناطق در سراسر 
کش��ور فعالیت دارند و انعقاد قراردادهای عاملیت و 
تفاهم نامه ه��ای همکاری می توان��د در هم افزایی دو 

سازمان در سطح کشور مثمر ثمر واقع گردد.

چک های جدید، فقط تا سه 
سال معتبرند

قان��ون جدید، برای هر برگه چک »تاریخ اعتبار« در 
نظر گرفته است. به گزارش روابط عمومی بانک ملی 
ایران، بر اساس قانون اصاح قانون صدور چک مصوب 
آبان ماه سال 1397، در مورد دسته چک هایی که از 
تاریخ 20 /10 / 1399 به مشتریان تحویل داده می 
ش��ود، درج تاریخ اعتبار چک الزامی شده است. این 
قانون تاکید دارد که »تاریخ اعتبار چک« حداکثر سه 
س��ال از تاریخ دریافت دسته چک است و پس از آن، 
چک اعتباری نخواهد داشت.بر این اساس روی چک 
های صادره جدید، عبارت »صدور این چک حداکثر 

تا مورخ ..... مجاز است« درج خواهد شد.

اخبار گزارش

در راس��تای پرونده  بازگشایی شده از سوی دولت مبنی بر 
رایگان شدن برق ،آب و گاز در ماههای اخیر اخبار متعددی 
از س��وی متولیان  وزارت نیرو و شرکت ملی گاز عنوان شده 
که همگی نوید بخش اتفاقی مثبت در مس��یر کاهش فشار 

تورمی بر مردم به ویژه اقشار کم درآمد جامعه بود. 
پرونده اصاح الگوی مصرف و تشویق مشترکان کم مصرف 
در 3 حوزه آب،برق و گاز به شکل ویژه ای مورد توجه مردم 
و مصرف کنن��دگان قرار گرفت به طوریکه اطاع رس��انی 
صورت گرفته در این خصوص به گفته وزیر نیرو    منجر به 

کاهش حدود 13 درصدی تعداد مشترکان پرمصرف شد.
 متولیان امر در این زمینه طرح  یاد شده را با هدف کمک 
به اقشار ضعیف جامعه و همچنین به منظور فرهنگ سازی، 
اطاع رس��انی و آموزش با هدف کاهش مصرف مش��ترکان 
مصرف کننده بیش از الگو و اعمال سیاست تشویق مشترکان 
خانگی کم مصرف )با اعم��ال تخفیف 100 درصدی( طرح 
یاد شده مورد تایید  و تصویب  هیات وزیران قرار گرفت و 
همین باعث ش��د تا مردم مشتاقانه به امید وعده دیگر که 
ازسوی دولت داده شده  با الگوهای ارایه شده چشم انتظار 

قبوض آب ، برق و گاز رایگان شوند. 

طرح رایگان یا گران 
 اگرچ��ه این طرح در ابت��دا برای دو حوزه برق و آب لحاظ 
ش��د اما بنابر اعام  دولت مقرر شد تا کم مصرف کنندگان 
ب��رق نیز از ابتدای دی ماه  99 قبوضش��ان رایگان ش��ود.  
براس��اس اعامیه ای که از سوی دولت ارایه شده  متولیان 
مربوطه اعام کردند که »دولت با هدف بهینه سازی مصرف 
گاز و تشویق مشترکان کم مصرف، تصمیماتی را اتخاذ کرده 
و  به  موجب این تصمیم، وزارت نفت مکلف ش��د گازبهای 
مش��ترکین خانگی کم مصرف با الگوی مصرف تعیین  شده 

را از ابتدای دی ماه 1399 رایگان منظور کند.
 ای��ن حکم ش��امل گازبها و همه هزینه ه��ای مرتبط با آن 
)مالیات، عوارض ارزش افزوده و عوارض گازرس��انی( است 
و صرفاً س��کونتگاه های دائمی در حال بهره برداری شهری 
و روس��تایی و همچنین س��کونتگاه های عشایری مشمول 
آن اس��ت و س��کونتگاه های خالی از سکنه و غیردائم نظیر 
باغ ویاها، مش��مول این حکم نیس��تند. همچنین گازبها و 
همه هزینه های مرتبط با آن )شامل مالیات، عوارض ارزش 
افزوده و عوارض گازرسانی( برای مشترکان خانگی پرمصرف 
نیز متعاقباً اعام خواهد شد.«  البته در همان اطاعیه آمده 

بود »نرخ گاز مشترکان خانگی که میزان مصرف ماهانه آنها 
بیش از الگوی تعیین شده برای مشترکان کم مصرف و کمتر 
از الگوی تعیین  شده برای مشترکان پرمصرف باشد، بدون 
تغییر باقی می ماند.همچنین به مشترکان خانگی پرمصرف 
)ب��ا میزان مصرف بی��ش از الگوی تعیین ش��ده برای آنها( 
فرصت داده می ش��ود نس��بت به اصاح مصرف خود اقدام 
کنند. ای��ن افراد می توانند با اجرای اقدامات بهینه س��ازی 
مصرف که به صورت رایگان توس��ط شرکت ملی گاز ایران 
آموزش داده می شود یا مشارکت در طرح های بهینه  سازی 
مصرف گاز اعم از اصاح س��امانه موتورخانه ها و جایگزینی 

بخاری های فرسوده در این راستا قدم بردارند.«
ناگفته نماند براساس الگوهای ارائه شده از سوی دولت در 
مصوبه دولت تصریح جدول الگوی کم مصرفی )متر مکعب 
درماه( به این صورت تعیین شده بود به این ترتیب که ایام 
سرد اقلیم های 1، 2 و 3؛  200 متر مکعب و کمتر در ماه، 
ایام سرد اقلیم ۴؛ 1۵0 متر مکعب و کمتر، ایام سرد اقلیم 
۵؛ 100 متر مکعب و کمتر و ایام گرم و همه اقلیم ها )نیم 
دوم فروردی��ن تا نیمه اول آب��ان(،  ۴۵ متر مکعب و کمتر 

لحاظ خواهد شد. 
اگرچ��ه  ط��رح رای��گان ش��دن آب و برق وگاز به ش��دت 
مورد اس��تقبال مردم قرار گرفت اما براس��اس اعام برخی 
مش��ترکین مصرفی گاز نه تنها این وع��ده دولت عملیاتی 
نش��ده بلکه قب��وض گاز مصرف در آذر ماه  رش��د نجومی 

قابل توجهی داشته
اس��ت به ای��ن ترتیب که گویی دولت ب��رای رایگان کردن 
قبوض ماه های قبل کوش��یده ت��ا به صورت یکجا رقم قابل 

توجهی را به حساب مشترکین حساب کند.

قبوض نجومی 
 مش��ترکینی که صورت حس��اب قبوض خود را برای دفتر 
روزنامه سیاس��ت روز ارسال کرده اند با ابراز تعجب از رشد 
قبوض گاز خود در ماه گذش��ته این گونه عنوان می کنند 
که متوسط قبض های صادر شده برای آنها در ماههای قبل 
چی��زی در حدود ۵هزار و 300 تومان ب��وده اما به یکباره 
ب��دون هی��چ گونه اقدام غی��ر قابل قبولی صورت حس��اب  
قبوض مصرف��ی گاز آنها برای ماه آذر به  رقم 73۵ هزار و 

800  تومان رسیده است. 
 مصرف کنندگانی که در ماه گذش��ته با قبض های نجومی 
روبرو ش��ده اند در واکنش به اظهارات برخی دولتمردان از 
جمله س��خنگوی دولت که  در تاریخ 26  آذرماه سالجاری 
گفت��ه ب��ود» تصمیمات مهمی در خص��وص اصاح الگوی 
مصرف گرفته ش��ده و تصمیم این جلسه در خصوص آب و 
گاز و در جلسه قبلی در زمینه مصرف برق بود. خانوارهای 
کم مص��رف که مطالعات ما نش��ان می ده��د در دهک های 
پایین اقتصادی هس��تند، مصرف آب و گاز و برق برای آنان 
رایگان شد و برای آنان امکان استفاده رایگان فراهم خواهد 
ش��د و حدود 30 میلیون نفر شامل این بهره مندی رایگان 

خواهند بود.«
 البته این وعده نیز تا پیش از تایید علی ربیعی س��خنگوی 
دولت درتاریخ 18 آذر ماه توس��ط  رئیس جمهوری مطرح 
ش��ده و وی  در سخنان خود با اش��اره به پیام هایی ناشی 
از بودجه س��ال 1۴00 گفته بود: »دومین پیام بودجه سال 
آینده نگاه حمایتی به معیشت مردم و اقشار کم درآمد است 
و توجه خاص و ویژه ای به مردم و اقش��ار کم درآمد ش��ده 
اس��ت. امروز هم دولت دو مصوب��ه دارد؛ یک مصوبه درباره 
آب و یکی درباره گاز. این دو مصوبه مشابه مصوبه ای است 
که برای برق داش��تیم. در برق امید مردم را به کم مصرفی 
دعوت کردیم و پاداشی برای آن اعام کردیم که اگر از حد 
مصارفی که اعام کرده ایم، وجهی دریافت نمی ش��ود یعنی 

برق کاما مجانی. 
وی با اش��اره به اتفاق مثبت رقم خ��ورده برای برق مدعی 
شد با این تفاسیر »هم در آخر امسال و هم سال آینده 30 
درص��د مردم پول برق پرداخ��ت نخواهند کرد، در گاز هم 
اینچنین خواهد بود. در محاس��به اول دی پرداخت س��ال 
آین��ده، 30 درصد مردم مجان��ی گاز مصرف خواهند کرد. 
آب هم این گونه اس��ت و برای تع��داد زیادی از مردم، آب 

برای آنها مجانی می شود. «
ب��ه اعتقاد روحانی » این مس��ئله یک افتخ��ار بزرگ برای 
دولت اس��ت که برای اقش��ار کم درآمد آب، ب��رق و گاز را 
مجانی کرده و در رش��د و توس��عه مردم مطمئن باشند که 

خودکفا هستیم.«
 آنچه از برآین��د کار بر می آید حرف هایی که دولتمردان و  
متولی��ان در خصوص آب و ب��رق و گاز مجانی می زنند با 
قبض های صادر ش��ده عما چیزی در حد یک وعده بوده 
اس��ت و در عمل چنین چیزی وجود ندارد. درس��ت مانند 
همان وعده ای که به مردم گفته ش��د » همه چیز خود را 
به بورس بس��پارید«  و از فردای همان روز،س��رمایه مردم 
اندک اندک  نابود ش��د و هیچ کس هم پاس��خی برای آن 
نداش��ت ت��ا اینکه  چند روز پیش یک��ی از متولیان با بیان 
اینکه نوس��ان ذات بازار اس��ت،تمام  مشکات حادث شده 
دربورس را بر گردن مردم  و بی اطاعی آنها از بازار سرمایه 

و بورس انداخت.
اتفاق��ی که امروز در خصوص  قبوض گاز، برق و آب برخی 
اف��راد جامعه رخ داده اس��ت چیزی درس��ت مانند همان 
اتفاقی اس��ت که چندماه پیش درب��ورس رخ داد که عما 
ح��رف و عمل متولیان در دعوت به ب��ورس با هم  تناقض 
داشت. امروز دس��ت اندرکاران مدام بر طبل رایگان شدن 
قبوض کم مصرف ها م��ی کوبند اما درعمل قبوض با نرخ 
های نجومی صادر می ش��ود که جا دارد متولیان اگرچه در 
مورد بورس پاس��خی ندادند اما در این مورد پاسخ در خور 

و شأن مردم ارائه دهند.  
مس��ئولین خود این معادله را حل کنند که چگونه می شود 
قبض گاز در آذر ماه ۵300 تومان باشد اما قبض بعدی به 

7۵0 هزار تومان برسد و برای مشترکین صادر شود؟!

پهنای باند اختصاصی آسیاتک، نیاز 
ضروری سازمان ها

با گس��ترش  فناوری اطاعات و همه گیر شدن استفاده 
از اینترنت، بس��یاری از فعالیت ه��ا و رویه های قدیمی 
در زندگی انس��ان ه��ا تغییر کرده اس��ت. این تغییرات 
بخص��وص اثر زیادی بر روند انج��ام فعالیت های جاری 
سازمان ها داشته است. امروزه دسترسی به اینترنت نیاز 

اساسی سازمان ها و شرکت ها است. بسیاری از فعالیت 
ها و کسب و کار ها بر پایه اینترنت بنا شده اند. 

سازمان ها، ش��رکت ها و افرادی که فعالیت های حرفه 
ای ب��ا اینترنت انجام میدهند نیاز دارند تا از اینترنتی با 
ویژگی های خاص مانند،حجم ترافیک نامحدود، سرعت 

تضمین شده و پشتیبانی 2۴ ساعته استفاده کنند.
شرکت انتقال داده های آسیاتک برترین اپراتور ارتباطات 
ثاب��ت در کش��ور تمام نیاز های کس��ب و کارها و افرادی 
ک��ه برای فعالیت های خود ب��ه اینترنت اختصاصی نیاز 
دارند را پوش��ش می دهد.  آسیاتک با پوشش سراسری 
خدمات خود، در تمامی نقاط کشور این امکان را به شما 
و کسب و کارتان خواهد داد تا از قوی ترین و پرسرعت 
تری��ن اینترنت پهنای باند اختصاصی بهره مند ش��ده و 
گامی موثر جهت ارتق��ا خدمات خود بر دارید. در طرح 
ویژه فروش اینترنت پهنای باند اختصاصی آسیاتک شما 
می توانید خدمات متناس��ب با فعالی��ت های خود را با 

1۵درصد تخفیف ویژه دریافت نمایید.
جه��ت دریافت مش��اوره تخصصی و همچنین کس��ب 
اطاعات بیش��تر م��ی توانید به صفح��ه اختصاصی این 
ط��رح مراجعه کرده یا با ش��ماره 1۵۴۴ داخلی 1۴70 

تماس حاصل فرمایید

نامه یک شهروند به وزیر نیرو  
جناب آقای اردکانیان وزیر محترم نیرو با س��ام و درود بی 
کران بحضور شما و دیگر مسئولین محترم شایسته دانستم 
که پاسخ جنابعالی  را در خصوص رعایت الگوی مصرف بنحو 
مقتضی اعام نمایم قبل از ش��روع پاسخ ، اینجانب کامران 
شاهید مدیر مسئول و صاحب امتیاز یک واحد صنفی هستم 
که نزدیک به ۴2 س��ال سابقه فعالیت چاپ و نشر در این 
سرزمین و آب و خاک را یدک می کشم پس نظر جنابعالی 
را به سمت و سوئی جلب می کنم که بدانید با یک فرد آگاه 
و مطلع در گپ و گفت هس��تید. نظام جمهوری اس��امی 
سنگ بنا و حقانیت شرعی و عرفی خود را در فرزندآوری در 
شرایطی اعام می دارد که رشد جمعیت رو به کاهش است 
و حفظ نظام متکی به نیروی جوان و خاق و کارآمد دارد 
آیا این مطلب صحیح است یا خیر؟ از مجموعه تحت نظارت 
جنابعالی ش��روع می کنم ساختمان وزارت اگر 1۵ طبقه و 
۴۵0 نفر پرسنل داشته باشد آیا برای وضو و دیگر مصارف 
ش��خصی و نیازهای واجب ۴۵0 نفر پرسنل امکان تامین 
مصرف ممکن قطعا مهم بوده که قابل محاس��به می باشد 
در خصوص روشنایی و گرمایش و سرمایش نیز همینطور، 
حال اگر ساختمان وزارت به 10 طبقه و پرسنل به 300 نفر 

تقلیل پیدا کند آیا مصرف کمتر خواهد شد یا خیر؟ قطعا 
چنین می شود سوال من از جناب وزیر محترم این است که 
خانواده ای 3 نفره الگوی مصرف من درآوردی شما را رعایت 
می کنند چون هر دو شاغل هستند وتا پاسی از شب خارج 
از منزل بس��ر می برند و فقط در طول هفته هر کدام 2 بار 
استحمام می کنند و برای شست و شو و نظافت و غیره نیز 
صرفه جویی کامل می کنند یعنی هفته ای یک بار لباسها 

شسته می شود و الی آخر....
ح��ال این خانواده مکلف به فرزندآوری می باش��د )یعنی 
تکلیف ش��رعی نظام(حال اینکه  این زوج به یک خانواده 
3 نفره افزایش پیدا می کند آیا مصارف 2 نفر است؟ حال 
اگر خانواده ای ۵ نفر باشد آیا باز هم مصارف 2 نفر است و 
مصرف همان الگوی مدنظر جنابعالی خواهد بود؟ از طرف 
دیگ��ر قضیه ،جناب وزیر محترم آیا ش��ما هم قبض آب، 
ب��رق، گاز پرداخت میکنید؟اقوام و خانواده و  نزدیکانتان 
همان الگ��وی مصرف مورد نظ��ر را رعایت می کنند، که 
برای جامعه نس��خه نوش��ته اید؟ با این روش و الگو تمام 
مش��کات با ش��عار آب و برق مجانی حل کردید؟ با ارائه 
سند و مدرک و دالئل قانونی و منطقی کل جامعه را قانع 
فرمائید. جامعه شهری از جامعه روستائی جداست،خواهشا 

بدون کارشناسی جامع کشور را به قهقرا سوق ندهید.

نگاه مخاطب خ��ب��ر

سیاستروزصدورقبوضنجومیگازرابررسیمیکند

جبران کسری بودجه دولت 
از قبوض گاز
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 عض��و اتاق اصناف ای��ران با بیان اینک��ه افزایش صدور 
پروانه کس��ب به معنای رونق کسب و کار نیست، گفت: 

نگرانی از بابت آینده واحدهای صنفی جدی است.
محم��ود بنانژاد اظهار داش��ت: با توجه ب��ه این که طی 
ماههای گذش��ته ش��اهد بودهایم حتی کمک دولت در 
حفظ مشاغل صنفی چندان کارساز نبوده، نگرانی از آینده 
واحدهای صنفی جدی اس��ت. در صورت ورشکس��تگی 
واحدهای صنفی و چنانچه بخواهیم دوباره آنها را پس از 
کرونا ایجاد کنیم نیازمند هزینههای بیشتر و صرف زمان 
و انرژی زیادی خواهیم بود و حتی ممکن اس��ت اجرای 

این کار در بسیاری از موارد ممکن هم نباشد.
وی به این پرسش که آیا مشاوران کسب و کار میتوانند 
مانع از ورشکس��تی اصناف ش��وند این چنین پاسخ داد: 
برای حفظ این مش��اغل، نیاز به س��رمایه داریم و دولت 
باید با ارائه تس��هیات مناس��ب به حفظ مشاغل صنفی 
کمک کند. مشاوران کسب و کار هم نمیتوانند یک شبه 
کاری کنند. چراکه تغییر روش��های کس��ب و کار، امری 
دراز مدت اس��ت. بنابراین تزریق س��رمایه به واحدهای 
صنفی در این برهه زمانی اهمیت بس��یار باالیی دارد تا 

این واحدها حفظ شوند.
رئیس اتاق اصناف مرکز اس��تان خراس��ان رضوی اظهار 
داش��ت: حفظ واحدهای صنفی هزینههای بسیاری دارد 
که در حال حاضر به هیچ عنوان متناس��ب با درآمد آنها 
نیس��ت. با ای��ن حال، واحدهای صنفی در تاش��ند تا با 
سرمایههای پیشین خود، کسب و کارشان را حفظ کنند 
چرا که چنانچه واحدی ورشکس��ته شد، هم صاحب آن 
کس��ب و کار و هم نیروهای متخصص و شرکای تجاری 
آن واحد صنفی و خانوادههای ایشان با مشکات جدی 
مواجه خواهند ش��د. خزانهدار اتاق اصناف ایران با اشاره 
به اعام رشد ۴9/۴درصدی صدور یا تمدید جواز صنفی 
در 8 ماه��ه ابتدایی س��ال 99 نس��بت به مدت مش��ابه 
س��ال از سوی معاون طرح و برنامه وزارت صمت، گفت: 
همواره موانعی برای صدور پروانه کس��ب وجود داش��ته 
اس��ت و ما انتقادهایی داش��تهایم مبنی ب��ر این که اگر 
میخواهیم نظارتی داش��ته باشیم، بهتر است این نظارتها 
پس از صدور پروانه بیشتر باشد و نه این که پیش از آن 
و در مرحله صدور پروانه کسب به استعامهای متعدد و 

زمان بر بپردازیم.  اتاق اصناف ایران  

 سخنگوی ستاد بودجه1۴00با بیان اینکه منابعی که به 
واسطه نامه رهبر انقاب کسر شدند از طریق جلوگیری 
از فرارمالیاتی، اوراق و فروش س��هام تامین خواهدش��د، 

گفت: مخالف افزایش پلکانی حقوق کارکنان هستیم.
محس��ن زنگنه، رئی��س کمیته اصاح س��اختار بودجه 
مجل��س در گفتگ��و با خبرنگار مهر بیان داش��ت: دولت 
بای��د در بودجه س��ال آتی، 38 درص��د از منابع حاصل 
از ص��ادرات نفت و میعانات گازی را به صندوق توس��عه 
واگذار میکرد اما دولت این اجازه را درخواس��ت کرد که 
تنها 20 درصد از منابع فروش نفت را به صندوق توسعه 
مل��ی واریز کن��د و مابهالتفاوت را به عنوان تس��هیات 
برداشت کند که این رقم معادل 7۵ هزار میلیارد و ۵00 

میلیون تومان است.
وی ادامه داد: امس��ال رهب��ر انقاب مجوز دادند که این 
مابهالتفاوت تا س��قف فروش روزانه یک میلیون بش��که 

نفت برداشت شود.
رئیس کمیته اصاح س��اختار بودجه با اشاره به بند دوم 
پاسخ رهبر انقاب به نامه رئیس جمهور بیان داشت: در 
بند دوم نامه نکات مهمتری گفته ش��ده اس��ت. در این 

بند آمده است، مواردی که در سال 99 از محل صندوق 
توس��عه برداشت شده به حساب بدهی دولت بیاید و در 
مص��ارف الیحه 1۴00 تس��ویه ش��ود. همچنین رهبری 
قی��د فرمودند، غیر از این مابهالتفاوت، دولت اجازه هیچ 
گونه مصرف را چه به صورت تس��هیات و چه به صورت 

برداشت از صندوق توسعه ملی ندارد.
مژگان خانلو، سخنگوی بودجه 1۴00، درباره منابعی که 
به وسیله نامه رهبری از بودجه کسر میشود، گفت: نامه 
رهبری س��ه جز دارد. جز اول، کاهش ۴0 هزار میلیارد 
تومان��ی منابع درآمدی به دلی��ل حذف مابهالتفاوت 18 
درص��د صندوق توس��عه ملی به ازای ص��ادرات بیش از 
ی��ک میلیون بش��که در روز، ج��ز دوم افزایش ۵0 هزار 
میلیارد تومانی مصارف به دلیل حذف امکان استفاده از 
منابع صندوق برای بند ه تبصره ۴ و جز سوم افزایش 3 
هزار میلیارد تومانی مصارف به دلیل بازپرداخت اقساط 
صندوق در سررسید 1۴00 اس��ت. بنابراین در مجموع 
حدود ۵3 هزار میلیارد تومان به مصارف افزوده میش��ود 
و بای��د برای 93 هزار میلی��ارد تومان منابع جدید پیش 

بینی صورت گیرد.  مهر 

عضو اتاق اصناف ایران:

افزایشصدورپروانهکسببهمعنای
رونقنیست

سخنگوی ستاد بودجه  خبر داد؛

افزایشمنابعبودجهباجلوگیری
ازفرارمالیاتی


