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رئیس  سازمان بسیج کارمندان گفت: در 
دهه فجر امسال یک هزار میز خدمت با حضور 
مدیران دستگاه های مختلف اداری در مسیر 
راهپیمایی ۲۲ بهمن و یا در مساجد به مردم 

ارائه می شود. 
ناصر فصیح رامندی در گفت وگو با خبرگزاری 
فارس اظهار داشت: در حال حاضر تعداد کارمندان 
کشور به 2/2 میلیون نفر می رسد که این رقم غیر 
از کارمندان بانک ها، شهرداری ها و نیروهای مسلح 
اســت؛ از این کارمندان ۴۰۰ هزار نفر عضو فعال 
بسیج و حدود هفت هزار نفر مدیر بسیجی فعال 

در ادارات وجود دارند. 
وی افزود: طبق سیاست های کلی نظام اداری 
که در ســال ۸۹ در 2۶ بند ابالغ شــد، باید میز 
خدمت در طبقات همکف ادارات برقرار شود و مردم 

در ادارات بدون سردرگمی خدمات الزم را دریافت 
کنند. رئیس  سازمان بسیج کارمندان ادامه داد: در 
سال جاری ۱۸۷۳ میز خدمت در خارج از ادارات و 
عمدتا در نمازجمعه ها برای مردم تشکیل شد که 
مــردم خدمات اداری مختلف را در جاهایی مانند 

مسجد، روستا و یا نمازجمعه دریافت می کردند.
فصیح رامندی اضافه کرد: امســال ۱۳۹ هزار 
نفر مالقات چهره به چهره مردمی با مســئوالن 
ادارات در قالب میز خدمت انجام شــد و ۱۰ هزار 
و ۸۵2 مدیر و مســئول ادارات برای پاسخگویی 
چهــره به چهره با مــردم در میز خدمت جهادی 

حضور پیدا کردند. 
وی در مــورد اینکه چه خدماتی در قالب میز 
خدمت به مردم ارائه می شود، گفت: وقتی یک میز 
خدمت در روســتا اجرا می شود، مثال طرح هادی 

روستایی را سرعت می بخشند یا مثال کانال انتقال 
آب به زمین های کشاورزان تسریع پیدا می کند و 
یا حق انشــعاب آب یا برق و گاز در این میزهای 
خدمت به صورت اقســاطی به مردم ارائه می شود 
که هم مردم می توانند خدمت دریافت کرده و هم 
قدرت پرداخت حقوق دولت را به تدریج داشــته 

باشند. 
رئیس  سازمان بسیج کارمندان در مورد اولویت 
سال آینده بسیج کارمندان گفت: گسترش میزهای 
خدمت در خارج از ادارات که قرار است چهار هزار 
میز خدمت در خارج اداره برگزار شــود و در دهه 
فجر امسال یک هزار میز خدمت با حضور مدیران 
دســتگاه های مختلف اداری در مسیر راهپیمایی 
22 بهمن و یا در مســاجد به مردم ارائه می شود، 
به عنوان مثال؛  خدمات ثبت احوال و کارت ملی در 

این میزهای خدمت جهادی ارائه می شود. 
فصیــح رامندی با بیان اینکه دســتاوردهای 
قابل توجهی ظرف چهل سال انقالب برای کشور 
به دست آمده است، گفت: در نظام اداری، اسناد 
باالدستی مانند منشور ۱۸ بندی حقوق شهروندی 
در نظام اداری که جامع و کامل اســت و در یک 
بند آن دولت الکترونیک پیش بینی شده یا اینکه 
اگر کارمندی می خواهد بــه مرخصی برود، باید 
حتما جایگزین داشته باشد و کارمند موظف است 
در ساعت اداری حتما به مردم خدمات ارائه کند. 
به گفته وی، در دهه فجر در ۴۰ مسجد کشور 
۴۰ چراغ و ۴۰ میز خدمت جهادی به مردم کشور 
ارائه می شودو در نمازجمعه ۱۹ بهمن ۹۷ در مراکز 
استانها، تهران و شهرهای بزرگ میز خدمت اداری 
و جهادی با حضور مدیران ادارات برگزار می شود.

رئیس  سازمان بسیج کارمندان:

برگزاری ۱۰۰۰ میز خدمت جهادی
 در دهه فجر

وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت با اشاره 
به خطرات انتشار اوراق بدهی در اقتصاد کشور 
گفت: انتشــار اوراق قرضه همه فرزندان ما را 

بدهکار بدنیا می آورد.
مهدی غضنفری در گفتگو با خبرگزاری فارس با 
بیان اینکه یک دسته از مشکالت تجمیع شده و به 
نقطه بحران نزدیک شده است، اظهار داشت: اما یک 
سری مشکالت را هر دولتی مستقال ایجاد کرده که 

انتشار اوراق قرضه از جمله آنهاست. 
وی افزود: این مسائل، انتقال مشکل به نسل های 
بعدی ماست و انتشار اوراق قرضه همه فرزندان ما را 
بدهکار بدنیا می آورد. چه کســی اجازه انتشار اوراق 
قرضه را داده است؟ همان هایی که اجازه داده اند باید 
مشــکالت را حل کنند؛ در حالی که همه خودشان 

را کنار کشیده اند. 

وزیر اســبق صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: 
دولت نهم و دهــم معتقد بود که یارانه های کاالیی 
به نقطه هدف نمی رســد بنابراین بحث هدفمندی 
یارانه ها پیش آمد و با پرداخت یارانه مستقیم دولت 
تصمیم گرفت تا این بخش از پول کشور مستقیم به 
هدف برسد، این تصمیم تصمیم مهمی بود و از اتالف 
منابع جلوگیری کرد اما یک عده آن را تمسخر کردند!

بــه گفته غضنفری، االن ارز ۴2۰۰ تومانی را به 
وارد کننده می دهند اما معلوم نیست که این ارز کجا 
می رود؟ االن مگر زمان جنگ اســت که مردم برای 
دریافت گوشــت با کارت ملی در صف می ایستند؟ 
این وضعیت شــرم آور اســت و باید فکری به حال 

این مسائل کرد. 
وی اضافه کرد: ارز کم است یا ارز نداریم، خوب 
مشکلی نیست، اتفاقی است که افتاده؛ اما می بینیم 

که ارز ۴2۰۰ تومانی بــه واردات تعلق می گیرد اما 
به دســت مردم نمی رسد! ارز ۴2۰۰ تومانی را برای 
واردات گوشت اختصاص می دهند اما گوشت توزیعی 
وارد رستوران ها می شود و استخوان هایش به مردم 

می رسد. 
وزیر اســبق صنعت، معدن و تجارت با اشاره به 
تحریم ها و وقوع جنگ اقتصادی بیان کرد: االن جنگ 
اتاق های فکر اســت و مــا باید فقط یک قدم جلوتر 
باشــیم و قرار نیست همه تحریم ها را دور بزنیم. ما 

فقط باید یک قدم از تحریم ها جلوتر باشیم. 
به گفته غضنفــری، االن جوان هــای ما کامال 
می توانند مشــکل تبادالت ارزی را حل و از طریق 
استارت آپ ها، از طریق رمز ارزها حل کنند اما برای 
اســتفاده از ایده ها و نظرات این جوان ها باید آنها را 

فراخواند و از دانسته هایشان بهره گرفت. 

وی اضافــه کرد: باید بدنه اقتصاد بزرگ شــود 
و بهترین کار این اســت کــه حقوق همه مقام های 
 دولتی و حاکمیتی براساس نرخ رشد اقتصاد تعیین

 شود. 
وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ای 
کاش قانونی می گذاشتیم که اگر دولت ها نتوانستند به 
رشد هشت درصدی اقتصاد در هر سال دست یابند به 
همان نسبت حقوق دولتمردان هم کاهش می یافت، 
به عنوان مثال اگر رشد اقتصادی در یک سال به جای 
هشت درصد، چهار درصد می شد حقوق دولتمردان 
نصف می شــد و اگر هم در یک سال این رشد صفر 
می شد، دولتمردان هیچ حقوقی دریافت نمی کردند و 
اگر اوضاع باز هم از این بدتر می شد که رشد اقتصادی 
به منفی می رسید، آنگاه دولتمردان باید برای جبران، 

حتی مبلغی را به خزانه واریز می کردند.

هشدار وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت: 

فروشاوراقبدهی،نسلهایآیندهرابدهکارمیکند

قیمت )به تومان(نوع سکه
۴/2۱۴/۰۰۰سکه تمام طرح جدید
۴/۰۶۰/۰۰۰سکه تمام طرح قدیم

2/2۷۰/۰۰۰نیم سکه
۱/۳۷۳/۰۰۰ربع سکه

۷۴۹/۰۰۰گرمی
۳۷2/۶2۰هر گرم طالی ۱۸ عیار

نوع ارز
۱۱/۸۵۰دالر
۱۳/۸۵۰یورو
۱۵/۳۵۹پوند

2/2۷۳لیر ترکیه
۳/22۷درهم امارات

رئیس مرکز خشکسالی گفت: براساس آخرین آمار از ابتدای 
سال زراعی جدید تا 1۶ بهمن ماه، مجموع بارش های کشور 19/8 

میلی متر رشد داشته است.
صادق ضیاییان در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین 
میزان بارش از ابتدای ســال زراعی جدید تا کنون اظهار کرد: براســاس 
آخرین آمار از ابتدای سال زراعی جدید تا ۱۶ بهمن ماه، مجموع بارش های 
کشور به طور متوسط ۱۳۷/۹ میلی متر بوده، در حالیکه این میزان مدت 
مشابه سال قبل ۴۴/۳ میلی متر و بلندمدت ۱۱۵/۱ میلی متر بوده است.
وی با بیان اینکه میزان بارش نسبت به دوره بلندمدت ۱۹/۸ درصد 
معادل 22/۸ میلی متر رشد داشته است، افزود: البته استان های سیستان و 
بلوچستان کماکان ۶۶ درصد، یزد ۶۴ درصد، کرمان ۵2 درصد، هرمزگان 
۳۵ درصد، فارس 2۸ درصد و خراسان جنوبی 2۷ درصد نسبت به دوره 

بلندمدت کمبود بارش داشتند.
ضیاییان با اشــاره به اینکه میزان بارش ســایر اســتان ها نسبت به 
دوره بلندمدت بیش از نرمال بوده اســت، بیان کرد: در این میان استان 
ایالم ۱۱۸/۵ درصد، لرســتان ۸۴ درصد و خوزستان ۸۰ درصد بیش از 
بلندمدت بارش دریافت کرده اســت.به گفته رئیس مرکز خشکســالی، 
امســال تمامی استان ها به غیر از اردبیل بیش از مدت مشابه سال قبل 

بارش دریافت کردند.
وی ادامه داد: با وجود بارش های مناسب در ماه های اخیر، اما همچنان 
۱2/۵ درصد کاهش بارندگی سال زراعی گذشته جبران نشده است که 
انتظار می رود با بارش های نرمال و قدری کمتر از نرمال در ماه های پیش 
رو این میزان جبران شــود.ضیاییان ذخایر برف در سال زراعی جدید را 
مطلوب دانســت و گفت: امسال ذخایر برف در برخی مناطق افزایش و 
در مقابل برخی مناطق کاهش یافته است، اما در مجموع نسبت به سال 
گذشته ذخایر برف مطلوب تر بوده است که در فصل بهار می تواند بخشی 

از آب مورد نیاز کشاورزان را تامین کند.
رئیس مرکز خشکســالی در پایان از افزایش ۱ تا 2 درجه ای دما در 
ماه های پیش رو خبر داد و افزود: با افزایش دما در ماه های آینده نگران 

ذوب زود هنگام ذخایر برف هستیم.

رئیس مرکز خشکسالی:

مجموع بارش های کشور
 ۱9/8 میلی متر رشد داشته است

سرپرست سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی اعالم 
کرد: در دو دهه اخیر، 3۲ پروانه اکتشافی برای عناصر مختلف 

شده که ارزش آن بالغ بر ۶۲ میلیارد دالر است.
به گزارش سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، علیرضا 
شــهیدی با اشــاره به فعالیت سازمان زمین شناســی در دو بخش 
زمین شناسی و اکتشاف گفت: خروجی بخش اکتشاف منجر به تولید 
ثروت برای کشــور می شود و زمین شناسی نیز صیانت از ثروت تولید 

شده را به عهده دارد.
وی بــا بیان این که معدن حدود یک درصد تولیدناخالص داخلی 
کشــور را تشــکیل می دهد، افزود: صنایع معدنی تا پنج درصد تولید 
ناخالص را تشــکیل می  دهد و از سویی اگر نتوانیم کشور را به موقع 
از آســیب مخاطرات طبیعی در امان بداریم چیزی حدود پنج درصد 

تولید ناخالص ملی را از دست می دهیم. 
به گفته این مقام مسئول، گاهی از سازمان های نظارتی از جمله 
سازمان محیط زیست و سازمان جنگل ها و مراتع به عنوان معضل یاد 
می شوند در حالی که در بسیاری از کشورها که قوانین استانداردتری 
در محیط  زیست نسبت به کشور ما دارند، اکتشاف در حال انجام است.
شــهیدی اضافه کــرد: از نظر من مهم ترین معضــل موجود در 
بخش اکتشــاف کشــور مدعیان متعدد اکتشــاف در ایران است و 
ســازمان های بسیاری هســتند که خود را مدعی اکتشاف در کشور 
می دانند و به موازات همدیگر در حال فعالیت هستند در صورتی که 
یکی از اصلی ترین متولیان موضوع اکتشــاف سازمان زمین شناسی و 

اکتشافات معدنی کشور است.
وی ادامه داد: در بهمن امســال ســامانه  Web GIS را افتتاح 
خواهیم کرد که از طریق این ســامانه عالقه مندان قادر خواهند بود 
تمام الیه های اطالعاتی زمین شناسی و اکتشافی مورد نیاز خود را در 
سرتاســر دنیا  پس از رجیستری در سامانه مربوطه بر اساس سطوح 

دسترسی در اختیار داشته باشند.
سرپرست سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور گفت: در 
بازه زمانی سال های ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۶ این فعالیت ها منجر به ثبت ۳2 
پروانه اکتشافی برای عناصر مختلف شده که ارزش این ۳2 محدوده بر 
پایه ذخیره قطعی و قیمت های بین المللی بالغ بر ۶2 میلیارد دالر است.
وی ادامه داد: بودجه ســازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
کشــور از بدو تاســیس تا کنون کمتر از  ۱۰۰۰ میلیارد تومان بوده 
که به واســطه فعالیت زمین شناسی و اکتشاف ارزش افزوده  عظیمی 

نصیب کشور کرده است.
به گفته سرپرست سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 
در پروژه های اخیر ژئوفیزیک هوایی توانســتیم به کشف ذخایر فلزی 
از جمله آهن، طال و مس دســت یابیم که در دهه فجر امســال این 
اکتشافات را در اســتان های کردستان، آذربایجان  و خراسان جنوبی 

اطالع رسانی خواهیم کرد.

دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم گذار گفت: تولیدکنندگان 
ناچارند 8۰ درصد نهاده ها را از بازار آزاد بخرند.

ســیدفرزاد طالکش در گفتگو با مهر، با بیان اینکه شرایط تولید 
تخم مرغ بســیار مطلوب است، اما شرایط بازار آن نامناسب گزارش 
می شــود، گفت: تولید، مرتب در حال افزایش بوده و از 2۷۰۰ تن در 

روز عبور کرده است.  
وی با اشاره به اینکه متاسفانه مصرف تخم مرغ کاهش یافته است، 
اضافه کرد: صنایع غذایی برای تهیه مواد اولیه خود مانند روغن، شکر و 
پودر کاکائو دچار مشکل هستند؛ به همین دلیل تولیدشان نیز کاهش 
یافته و تخم مرغ هم نمی خرند؛ ضمن اینکه قنادی ها نیز اعالم کرده اند 
خرید مردم از این صنف، حدود ۴۰ درصد کاهش داشته است؛ بنابراین 

تولید آنها نیز افت کرده و تخم مرغ نمی خرند.  
دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم گذار ایران با اشاره به اینکه خرید 
مردم نیز به طور کلی کاهش یافته اســت، افزود: در مجموع تقاضای 
عمومی برای تخم مرغ کاهش یافته و همین مساله باعث شده است تا 
قیمت تخم مرغ به شدت افت کند، اما در حال حاضر میانگین قیمت 
هــر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری، ۶2۰۰ تومان بوده که ۱۷۰۰ 

تومان زیر قیمت تمام شده است.  
طالکش با بیان اینکه در شرایط فعلی اصرار داریم صادرات انجام 
شود، اظهار داشت: اگر دولت اجازه این کار را صادر نمی کند، حداقل، 

یارانه ای برای حذف گله های پیر اختصاص دهد.  
وی با اشاره به اینکه سن اقتصادی مرغ ۹۰ هفته است، گفت: در 
حال حاضر سن برخی گله ها به حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ هفته نیز رسیده 
که باید حذف شوند. در صورتی که گله های پیر حذف شوند، شرایط 

مقداری بهبود خواهد یافت.
طالکش، جمعیت گله های پیر را حدود ۱۵ میلیون قطعه عنوان 
کرد و افزود: با قیمتی که در حال حاضر نهاده های دامی دارند، نگه 

داشتن این گله ها صرفه اقتصادی ندارد.  
وی ادامه داد: هم اکنون ما هر کیلوگرم سویا را به زحمت با قیمت 
کیلویی ۳۸۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان در بازار تهیه می کنیم؛ ضمن اینکه نرخ 

هر کیلوگرم ذرت برای مرغدار ۱۷۰۰ تومان است.  
طالکش گفت: ذخایر شرکت پشتیبانی امور دام به اندازه ای نیست 
که بتواند به تولیدکنندگان کمک کند؛ به همین دلیل این شــرکت 
نهایتــا می تواند کمتــر از 2۰ درصد نیاز مرغداران را تامین کند و ما 
۸۰ درصد نیازمان را باید از بازار آزاد تهیه کنیم؛ ضمن اینکه چون به 
اندازه کافی نهاده در بازار نیست، هر کس به هر قیمتی که می خواهد، 

نهاده هایش را می فروشد.
این در حالی اســت که مرتضی رضایی، معــاون امور دام وزارت 
جهاد کشاورزی اخیرا در پاسخ به پرسشی مبنی بر کمبود نهاده های 
دامی در بازار و گران فروشــی این اقالم از سوی دالالن اظهار داشت: 
اختاللی که در واردات نهاده ها ایجاد شده بود، تنها مربوط به یکی از 
وارد کنندگان است که این مساله باعث شد قیمت در بازار باال برود.

وی با بیان اینکه این مســاله حدود دو هفته ای است که برطرف 
شده اســت، گفت: بنده افزایش قیمت چشمگیر نهاده ها را تکذیب 
می کنم؛ به عنوان مثال قیمت کنجاله ســویا ۳۷۰۰ تومان نیســت 
 بلکه قیمت مصوب آن در بنــادر 2۴۵۰ تومان و ذرت ۱۳۵۰ تومان

 است.

سرپرست سازمان زمین شناسی:

ارزش پروانه های اکتشافی دو دهه اخیر 
64 میلیارد دالر است

یک مسئول:

مصرف تخم مرغ در کشور 
کاهش یافته است

مدیرکل دفتر بازرسی ســازمان امور مالیاتی با بیان اینکه 
۴ هزار شرکت صوری شناسایی شد، گفت:  از بررسی ۲3 هزار 
پرونده با رصد تراکنش های بانکــی 11۶۶ میلیارد تومان فرار 

مالیاتی کشف شد.
هادی خانی در گفتگو با خبرگزاری فارس با تاکید بر اینکه افرادی 
هســتند که از شیوه های نامشــروع اقدام به کسب درآمدهای هنگفت 
می کنند، گفــت: با ورود این حجم باالی پول بــه چرخه بانکی، عماًل 
امکان رصد و بررسی منشأ این پول ها میسر می شود. اطالعات مربوط به 
تراکنش های بانکی اشــخاص به  طور مستمر از شبکه بانکی کشور اخذ 
و در دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی تمرکزیافته و 
در ادامه، پیگیری های الزم تا زمان قطعیت و وصول مالیات از سوی این 
دفتر انجام می پذیرد.وی در پاسخ به این سوال که در حوزه خریدوفروش 
ارز، آیــا اطالعات مربوط به تراکنش هــای بانکی افراد تاکنون منجر به 
شناســایی سوداگران بازار ارز شده اســت ؟ تصریح کرد: بله؛ اطالعات 
تراکنش های مشــکوک بانکی در زمینه های مختلف می تواند منجر به 
شناسایی درآمدهای نامشروع و کشف فرارهای مالیاتی شود. برای مثال، 
در سال ۱۳۹۶ فهرست ۴۰۶ شخص حقیقی و حقوقی خریدار عمده ارز 
از بانک مرکزی، دریافت، تفکیک و به ادارات کل جهت تشکیل پرونده و 

رسیدگی و مطالبه حقوق حقه دولت ارسال شده است.
مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان 
امور افزود: از ابتدای ایجاد این دفتر تاکنون، اقدامات الزم به منظور اخذ 
صورتحساب های بانکی ۱۱ هزار و  ۴22 مؤدی مشکوک به فرار مالیاتی، 
تفکیک و ارسال اطالعات به ادارات کل جهت شناسایی مؤدیان و مطالبه 

و وصول مالیات متعلقه انجام گرفته است.
خانی ادامه داد: در این راســتا بررسی بالغ بر تعداد2۳ هزار و ۳۰۸  
پرونــده عملکرد و ارزش افزوده مرتبط با تراکنش های بانکی، منجر به 
صدور ۱۱هزار و 2۰۴ برگ تشخیص گردیده که از این تعداد، سه هزار 
و ۷۸۶ بــرگ قطعی به مبلغ هزار و ۱۶۶ میلیارد تومان صادر و تاکنون 

قریب به ۱۵2 میلیارد تومان وصول شده است.
وی تاکید کرد:  در حال حاضر بالغ بر ۱۱۵ میلیون رکورد اطالعات 
تراکنش های بانکی افراد مشــکوک به فرار مالیاتی در سطح کشور، در 
دســتور رسیدگی واحدهای مالیاتی قرار دارد. همچنین از ابتدای ایجاد 
ایــن دفتر تاکنون، از محل شناســایی بیش از ۱۱ هــزار مؤدی دارای 
تراکنش های مشــکوک بانکی، بالغ بر ۱۵هــزار و ۴۴۵ میلیارد تومان 

مطالبه مالیات صورت گرفته است.
این مقام مسئول با بیان اینکه یکی از وظایف مهم این دفتر، بازرسی 
مالیاتی وفق ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم است بیان داشت: از 
زمان تصویب و ابالغ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۸۱ ق.م.م، عملیات 
اجرایی موضوع ماده ۱۸۱ ق.م.م در مورد تعداد ۱۷۸ مؤدی مالیاتی انجام 
شده است که رسیدگی به اسناد و مدارک به دست آمده ، تاکنون منجر 
به افزایش مبلغ تشخیص مالیات از حدود ۱۶ میلیارد تومان به بیش از 

دو هزار و ۸۶ میلیارد تومان شده است.

یک مسئول خبر داد

کشف ۱۱66 میلیارد تومان
 فرار مالیاتی از ۲۳ هزار پرونده

یک اقتصاددان با بیان اینکه »اگر در اقتصاد، 
نداشتیم«،  را  امروز  بودیم چالش های  انقالبی 
تصریح کرد: مشکل معیشت مردم به خاطر آن 

است که دولت نظاره می کند به جای نظارت.
محمــد جواد ایروانی در گفت وگو با تســنیم، با 
مقایسه وضعیت رفاه عمومی کشور در چهار دهه اخیر 
نســبت به گذشته، گفت: درآمد سرانه ما در ابتدای 
انقالب اسالمی در ســال ۵۷، ۱۰ هزار و ۸۰۰ دالر 
بود. مطابق آخرین آمار این مبلغ به ۱۶ هزار و ۳۹۵ 
دالر در سال ۹۶ رسید و رشد خوبی کرده است. باید 
توجه داشــت، این رشد درآمد سرانه به رغم افزایش 
جمعیت ۳۶ میلیونی به جمعیت ۸۵ میلیونی است.

وی افزود: جمهوری اســالمی پیشرفت را که به 
معنای توســعه به همراه عدالت است هدف گذاری 
می کنــد به جای آن که صرفا واژه توســعه را مطرح 
نماید. در دنیا برای ارزیابی این مؤلفه ها، شــاخصی 
ترکیبی به نام شاخص توسعه انسانی مورد استفاده 
قرار می گیرد که عالوه بر درآمد سرانه، مسائلی از جمله 
آموزش، بهداشت و امید به زندگی را در برمی گیرد.

وزیر اسبق اقتصاد ادامه داد: ما در شاخص توسعه 
انسانی ســال ۵۷ در رتبه ۱۱۰ بودیم اما اآلن طبق 
شــاخص بانک جهانی به رتبه ۶2 رسیده ایم؛ ضمن 
این که طبق همین گزارش ســریع ترین رشــد در 
شاخص توسعه انسانی در دهه های اخیر را جمهوری 

اسالمی ایران داشته اســت. این در حالی است که 
هم جنگ داشته ایم و هم مشکالت ایذایی از جمله 
تحریم و... ایجاد شــده اســت، اما با این وجود، این 

رشدها را داشته ایم.
ایروانی با  اشاره به مشکالت معیشتی مردم عنوان 
کرد: در کشور ما شاخص بهره مندی از سواد، از ۴۸ 

درصد به باالی ۹۰ درصد رسیده است.
وی تصریح کرد: نباید با معیشت مردم بازی کرد 
اما نکته اینجاست که زنجیره تأمین و توزیع باید به 
صورت کامل دیده شود در شرایط کنونی سیستم ها 
در حوزه اجرا و نظارت منفعل هستند و از کارآمدی 
الزم برخوردار نیستند و بعضا می بینیم حتی مسئوالن 

در ایــن حوزه ها نیز ادعایی در زمینه نظارت ندارند، 
یعنی این مســئله را باور ندارند و کاری که در این 
حوزه ها صورت می گیرد بیشتر نظاره است تا نظارت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: وقتی 
ما سیاست های اقتصاد مقاومتی را رعایت نمی کنیم 
و به کانون تولید که محور معیشــت مردم اســت 
بیاعتنایی می شود و هر ساختار دیگری را هم بیاوریم 
مشکلی حل نمی شود. مباحثی نظیر تغییر پارلمان 
یا ایجاد مجلس ســنا و ... همیشه در مقاطعی مطرح 
می شود که مشکالتی بروز می کند. به این معنی که 
 حتما مشــکالتی وجود دارد که این مسائل مطرح

 شده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

دولتدرمشکالتمعیشتیمردمنظارهمیکندبهجاینظارت

با وجــود ممنوعیت فــروش بلیت چارتری 
با  آنالین  برخی ســایت های  داخلی،  پروازهای 
همکاری ایرالین ها همچنان اقدام به فروش این 

نوع بلیت با شگردی جدید می کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، ۱۰ بهمن،  ۱2 بهمن و 
۱۶ بهمن به ترتیب وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان 
هواپیمایی کشوری و مدیر روابط عمومی این سازمان در 
اظهاراتی متفاوت با یکدیگر فروش بلیت پروازهای داخلی 

به صورت چارتری را ممنوع اعالم کردند.
محمد اسالمی فروش بلیت چارتری را از اول بهمن 
ماه ممنوع اعالم کرده و گفته بود ســازمان هواپیمایی 
کشوری با متخلفان بر اساس قانون برخورد خواهد کرد. 
وی ایــن را هم گفت که بلیت چارتری فقط در صورتی 

که در قالب بسته سفر باشد، امکان فروش دارد.
در ادامه علی عابدزاده رئیس ســازمان هواپیمایی 

کشوری با اعالم این که 2۰ درصد بلیت های حمل ونقل 
هوایی مســافری کشور چارتری است، گفته بود:  امکان 
حذف پروازهای چارتری در کشــور وجــود ندارد. این 
اظهارات در واقع بر خالف سخنان وزیر راه و شهرسازی 
بــود. دو روز قبل هــم مدیر روابط عمومی ســازمان 
هواپیمایی کشــوری تعریف جدیــدی از فروش بلیت 
چارتری پروازهای داخلی را رونمایی کرد. رضا جعفرزاده 
در این باره گفته اســت: »ارائــه و نمایش بلیت هواپیما 
به صورت چارتری در ســایت های فروش بلیت ممنوع 
است. در راستای سیاست های اعالمی از سوی وزیر راه 
و شهرســازی و هماهنگی با شرکت های هواپیمایی در 
خصــوص عدم فروش پروازها به صورت چارتری به جز 
مسیرهای کیش، قشم و مناطق نفت خیز و همچنین با 
توجه به سیاســت های کلی این سازمان مبنی بر عدم 
ارائــه پروازهای چارتری هر گونه ارائه و نمایش بلیت ها 

به صورت چارتری در ســایت های فروش بلیت تخلف 
محسوب می شــود. در صورت مشاهده هر گونه تخلف 
از ســوی سایت شــرکت ها، برخورد قانونی الزم انجام 

خواهد پذیرفت.«
یکی از نکات جالب توجه سایت های فروش بلیت، 
استفاده از واژه »غیرقابل کنسلی« به جای »چارتری« 
در هماهنگی با شرکت های هواپیمایی است. اساسا بلیت 
چارتری زمانی که خریداری می شود، قابلیت کنسل شدن 

را ندارد و صاحب اول و آخر آن خریدار بلیت است.
بر این اساس قیمت بلیت پرواز رفت تهران-مشهد که 
به گفته مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری 
جزو استثناها )کیش و قشم( نیست به صورت چارتری 
و برای تاریخ ۱۸ بهمن ۹۷ به قیمت یک میلیون و 2۰۰ 
هزار تومان ارائه شــده اســت. بلیت برگشت این مسیر 
پروازی  )مشهد- تهران( نیز برای روز 22 بهمن )دوشنبه 

هفته آینده( حدود ۹۰۰ هزار تومان است.
نرخ بلیت پرواز چارتری مســیر تهران- شیراز برای 
روز پنجشنبه ۸2۰ هزار تومان تا لحظه تنظیم گزارش 
اســت. قیمت بلیت برگشــت این مسیر پرواز برای 22 
بهمن ۷۳۵ هزار تومان است.نرخ پرواز »غیرقابل کنسلی« 
تهران- بوشــهر هم برای ۱۸ بهمن ۸۰۰ هزار تومان و 
قیمت مسیر برگشت ۹۰۰ هزار تومان یعنی مجموعا ۱/۷ 
میلیون تومان است. همچنین قیمت بلیت پرواز »غیر 
قابل کنســلی« تهران- چابهار برای امروز یک میلیون 
تومــان و نرخ پرواز چابهار-تهــران برای روز 22 بهمن 
نیز تقریبا یک میلیون تومان بوده است. به عبارت دیگر 
نرخ پرواز تهران-چابهار- تهران 2 میلیون تومان است.
نرخ پرواز تهران- کیش- تهران برای تعطیالت پیش رو 
هم اکنون حــدود 2 میلیون تومان و قیمت بلیت پرواز 

تهران- قشم-تهران ۱/۹ میلیون تومان است.

تداوم فروش غیرقانونی پروازهای چارتری

بلیتتهران-مشهد-تهران2/1میلیونتومانشد!

مرکز پژوهش های مجلس طرح مجلس برای 
ایجاد 9۰ منطقه ویژه اقتصادی را مغایر اصل ۷۵ 

قانون اساسی اعالم کرد. 
مرکــز پژوهش های مجلس با انتشــار گزارشــی 
درباره طرح ایجاد حدود ۹۰ منطقه ویژه اقتصادی، مزایا 

و معایب این طرح را مورد بررسی قرار داد.
این گزارش به مالحظات و چگونگی ایجاد مناطق 
ویــژه اقتصادی جدید پرداخته و آورده اســت: یکی از 
مشکالت اساسی برخی از مناطق ویژه اقتصادی، نداشتن 
سازمان مسئول توانمند به لحاظ مالی، فنی و تخصصی 

است. 
براســاس این گزارش، ۹۰ منطقــه ویژه اقتصادی 
جدید شناسایی شده و هریک از این مناطق از معافیت 
حقــوق گمرکی، ســود بازرگانی و عــوارض برخوردار 

بــوده و از پرداخت مالیات بــر ارزش افزوده نیز معاف 
می باشند. عالوه بر این، ایجاد هر منطقه ویژه اقتصادی 
مســتلزم ایجاد زیرساخت هایی است که در قوانین نیز 

بدان اشاره شده است.
مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرد: محدوده مناطق 
ویــژه اقتصادی جزو قلمرو گمرکی ایران نمی باشــد و 
گمرک مکلف اســت در مبادی ورودی و خروجی آنها 
به منظور اعمال مقــررات مربوط به صادرات و واردات 
استقرار یابد، بنابراین از جمله زیرساخت های الزم برای 
این مناطق اســتقرار گمرک می باشد که چنین امری 

مستلزم هزینه های زیادی است.
همچنین وزارتخانه ها، ســازمان ها، مؤسســه ها و 
شرکت های دولتی و وابسته به دولت در حیطه وظایف 
قانونی، خدمات الزم از قبیل برق، آب، مخابرات، سوخت 

و سایر خدمات را در حدود امکانات و یا نرخ های مصوب 
جاری در همان منطقه جغرافیایی به مناطق ارائه خواهند 
نمود.لذا تهیه این زیرساخت ها و همچنین ارائه خدمات 
مزبور نیز مستلزم بار مالی زیادی است. لذا افزایش مناطق 
ویژه عالوه بر اینکه درآمــد دولت از محل های مزبور را 
کاهش خواهد داد، باعث افزایش هزینه های عمومی نیز 
خواهد شد و به دلیل عدم پیش بینی طریق جبران آن 

مغایر اصل هفتادوپنج )۷۵( قانون اساسی است.
مرکز پژوهش ها اعالم کرده: مجلس نمی تواند مطابق 

قانون، طرح های دارای بار مالی را تصویب کند.  
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده اســت: 
یکی از مواردی که در ایجاد مناطق ویژه جدید الزم است 
مورد توجه قرار گیرد مغایرت آن با بند »الف« ماده )۶( 
قانون برنامه ششــم توسعه است. در این بند آمده است 

که برقراری هر گونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی 
جدید طی سال های اجرای قانون برنامه ممنوع است.

به گزارش فــارس، از کل ۶۴ منطقه ویژه مصوب، 
تنهــا 2۹ منطقه ویژه اقتصادی فعال و ۳۵ منطقه ویژه 
اقتصــادی مصوب دیگر به دالیلی از جمله عدم تعیین 
سازمان مســئول و یا عدم تأمین زیرساخت های مورد 
نیاز، هنوز غیرفعال هســتند. آمارها و عملکرد مناطق 
ویژه اقتصادی نشان می دهد مناطقی که توسط مجلس 

تصویب شده اند عمدتاً نیمه فعال هستند.
این گزارش در نهایت تاکید کرده: ایجاد این تعداد 
مناطــق ویژه اقتصادی بدون داشــتن طرح توجیهی و 
مطالعات آمایش سرزمینی و بدون در نظر گرفتن منافع 
ملــی، آثار مثبت بلندمدت و پایداری برای اقتصاد ملی 

نخواهند داشت.

مرکز پژوهش های مجلس:

ایجاد۹۰منطقهویژهاقتصادیباقانوناساسیمغایرتدارد

* سازمان هدفمندی یارانه ها اعالم کرد سامانه ثبت نام و اعالم نیازمندی 
یارانه نقدی جعلی اســت. این سازمان در اطالعیه اش نوشت:  به اطالع 
شــهروندان گرامی می رساند؛ ســامانه ثبت نام و اعالم نیازمندی یارانه 
نقدی به نشانی yaraneh.com که اقدام به دریافت اطالعات هویتی 
شهروندان از جمله؛ کدملی سرپرستان خانوار، تعداد اعضای خانوار، میزان 
درآمد و همچنین اطالعات کارت بانکی شــامل: شماره کارت، شماره 
حساب، رمز دوم، تاریخ انقضاء کارت و cvv2 را می کند و پیامک های 
ارسالی از شماره ۵۰۰۰۱۴۵ جعلی بوده و هیچ گونه ارتباطی با سازمان 
هدفمندی یارانه ها و پرداخت یارانه ندارد. شهروندان از هرگونه مراجعه 
به این سامانه و ثبت اطالعات خانوار خود در آن جدا خودداری کنند.

* در مراسمی با حضور مدیران و کارکنان بانک سینا از ۴ خدمت 
جدید همراه بانک سینا رونمایی شد. به گزارش روابط عمومی 
بانک سینا، پیشرو مدیرعامل بانک در این مراسم با بیان آنکه 
امروزه ایجاد مزیت رقابتی از سوی بانک ها یک ضرورت است، 
گفت: ما در صنعت بانکداری به معماری چابک و سریع احتیاج 
داریم تا پاسخگوی نیازها باشیم و برای باقی ماندن در عرصه 
رقابت هم باید زیرساخت های جدیدتری را پیاده سازی کنیم. 
بانک ســینا به عنوان بانکی مشتری مدار، همواره به این مهم 
توجه داشته و سعی کرده با خلق ایده ها و فناوری های نوین و 
ارائه خدمات به روز، همواره در مسیر جلب نظر و تامین سالیق 
مختلف مشتریان گام بردارد. به همین منظور در کمتر از چند ماه 
از به روزرسانی همراه بانک سینا، شاهد بهره برداری از خدمات 
جدیدتری در این ســامانه هستیم که استفاده از آن می تواند 
کمک موثری در انجام بهینه و مطلوب خدمات بانکی هموطنان 
باشــد.در ادامه مراسم از ۴ خدمت حسابداری شخصی، خرید 
شارژ با تکانک، ســرویس قبوض پیامکی و سرویس پرداخت 

قبض شتابی رونمایی شد. 

اندیشکده حکمرانی شــریف با ارائه یک 
طرح مطالعاتی درباره شــیوه توزیع بنزین در 
کشور، تصریح کرد: اختصاص سهمیه، به افراد 

با معیارهای عدالت منطبق تر است.
به گزارش خبرگزاری فارس، اندیشکده حکمرانی 
شــریف با انتشار گزارشی با تاکید بر ناعادالنه بودن 
نظام توزیع یارانه بنزین در کشــور و ضرورت اصالح 
آن، پیشنهاد تخصیص سهمیه بنزین به افراد و ایجاد 

بازار متشکل برای مبادله آن را ارائه داد.
در بخش هایی از خالصه سیاســتی این گزارش 
آمده است: با توجه به پایین بودن شدید قیمت بنزین 
در کشــور که عمال به معنای تخصیص یارانه بیشتر 
به اقشــار برخوردارتر جامعه است، اختصاص بنزین 
یارانه ای به صاحبــان خودرو ها ادامه روند ناعادالنه 

موجود و تثبیت بازتوزیع بیشــتر به نفع دهک های 
برخوردار اســت. در حالی که اختصاص سهمیه به 
افراد و ایجاد یک بستر فنی که فروش سهمیه را برای 
همگان میسر نماید با معیارهای عدالت منطبق تر بوده 
و کلیه اهداف ایده سهمیه بندی را نیز میسر می سازد.
براســاس داده های هزینه خانوار در سال ۱۳۹۵ 
که توســط مرکز آمار ایران منتشــر شده است، از 
میان خانوارهای ایرانی تنها حدود ۴۳ درصد صاحب 
خودروی بنزین ســوز بوده که این قشر بهره مندان 
اصلی یارانه های بنزین هستند در حالی که ۵۷ درصد 
دیگر که عموما از اقشار مستمندتر جامعه به شمار 

می روند از آن بی بهره می مانند.
ضمن آنکه ۴۵ درصد از خانوارها نه تنها خودرو، 
بلکه از موتورسیکلت نیز برخوردار نیستند. براساس 

همیــن آمار، دهــک دهم درآمدی در اســتفاده از 
خودروهای شــخصی، حدود ۱۱ برابــر دهک اول 
درآمدی از مواهب یارانه بنزین بهره مند می شــوند. 
همچنین دهک دهم هزینه ای حدود 22 برابر دهک 

اول از این یارانه برخوردار هستند.
از آنجایی که در هر دو الگوی دهک بندی درآمدی 
و هزینه ای، دهک اول فقیرترین خانوارها و دهک دهم 
ثروتمندترین دهک های جامعه هستند، این آمارها 
نشان دهنده توزیع ظالمانه یارانه بنزین در بین آحاد 

جامعه است. 
به عبارت دیگر بیت المال عمومی جامعه که همه 
آحاد در آن ســهیم هستند، در قالب یارانه ناعادالنه 
بنزین به ثروتمندان تخصیص داده شده و فقرا از آن 

کمترین بهره را می برند.

این مشکل از آنجایی وخیم تر می شود که بخشی 
از تورم ناشــی از کسری بودجه ای است که به دلیل 
چتر یارانه ای بسیار گسترده توسط دولت ایجاد شده 
اســت. اما بخش تلخ ماجرا آنجاست که این قشر نه 
تنها کمترین بهره از یارانه مزبور را می برند، بلکه در 
عمل بیشترین فشار را از تورم حاصل شده بر دوش 
خواهند کشید؛ زیرا ارزش دارایی های اقشار ثروتمند 
در زمــان تورم افزایش می یابد در حالی که اقشــار 

مستمند عموما از چنین دارایی هایی بی بهره اند.
از مهم ترین ویژگی های اختصاص سهمیه به افراد 
کاهش بار روانی ایجاد قیمت در بازار است زیرا عمال 
دولت سهمیه سوخت را به قیمت کنونی به همگان 
واگــذار کرده و افراد خود در بازار ثانویه بنزین را به 

قیمت دوم مبادله خواهند کرد.

یک مرکز مطالعاتی

تخصیصسهمیهبنزینبهافرادبهجایخودروعادالنهتراست


