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رئیس اتاق اصناف کرمان:

معاون کل وزارت بهداشت:

اصناف بهشدت نسبت به نرخ عوارض شهرداری معترضند
شــورا و شــهرداری کرمــان کــه بــه بهانـهی اصــاح بودجـهی
 ۹۸نــرخ عــوارض شــهری را بــاال بردهانــد ،اگرچــه در ابتــدای
کار وعــده دادنــد بهدلیــل شــرایط اقتصــادی کنونــی ،ایــن
افزایــش را بــا ا ِعمــال ضرایبــی ،تعدیــل خواهنــد کــرد ولــی
اکنــون کــه بیــش از چهــار مــاه از ســال میگــذرد هنــوز در
بســیاری از نرخهــای عوارضــی از جملــه عــوارض صنفــی ایــن
اتفــاق رخ نــداده اســت و رئیــس اتــاق اصنــاف کرمــان نگــران
پیامدهــای ایــن افزایــش نــرخ در حــوزهی اصنــاف اســت.
یوســف جعفــری ،در اینبــاره گفــت« :عــوارض شــهرداری
بــرای اصنــاف بینهایــت افزایــش یافتــه و حتــی در برخــی
مــوارد ایــن افزایــش تــا  ۱۰برابــر هــم رســیده اســت».
وی بــا بیــان اینکــه کســبه شــدیدا بــه ایــن وضعیــت
معتــرض هســتند ،افــزود« :مــا پیگیریهایــی از طریــق
اســتانداری ،فرمانــداری و اخیــرا امــام جمعــه محتــرم کرمــان
داشــتیم .اســتانداری پاســخی بــه مــا نــداده و امــام جمعــه
محتــرم بعــد از آنکــه بهصــورت شــفاهی صحبــت کردیــم،
خواســتند مکاتبــه کنیــم کــه ایــن کار را چنــد روز پیــش

ارز دارو فعال به صالح نیست
تغییر نرخ ِ

انجــام دادیــم و منتظــر نتیجــهی پیگیــری هســتیم».
رئیــس اتــاق اصنــاف کرمــان ادامــه داد« :بهدلیــل افزایــش
چشــمگیری کــه ایــن عــوارض داشــته ،کســبه هــم پرداخــت
انجــام نمیدهنــد ،از ســویی ،شــهرداری هــم مرتــب دارد بــه
کســبه اخطــار میدهــد و متاســفانه ج ـ ّو بــدی ایجــاد شــده
و مــن پیشبینــی خوبــی از ادام ـهی ایــن وضعیــت نــدارم».
جعفــری بــا بیــان اینکــه بهعنــوان مثــال واحــد صنفــی
مــا کــه تــا ســال گذشــته  ۶۰هــزار تومــان پرداخــت انجــام
مــیداده ،امســال بایــد  ۴۰۰هــزار تومــان بپــردازد ،اظهــار
کــرد« :واحــد صنفــی کــه  ۳۰۰هــزار تومــان پرداخــت عــوارض
داشــته امســال بیــش از یــک میلیــون تومــان پرداخــت بایــد
انجــام دهــد آن هــم در شــرایط اقتصــادی فعلــی!»
رئیــس اتــاق اصنــاف کرمــان ادامــه داد« :تاکنــون جلســاتی
بــا اعضــای محتــرم شــورای شــهر داشــتیم و دوســتان هــم
همیشــه لطــف داشــتند و گفتهانــد کــه تعدیــل عــوارض را
انجــام میدهنــد امــا در آخریــن اطالعــی کــه داریــم گفتهانــد
فرمانــداری پیشــنهاد شــورا بــرای تعدیــل را نپذیرفتــه ،ایــن

موضــوع را از فرمانــدار محتــرم پیگیــری کــردم ،ایشــان گفــت
کــه مــا نمیتوانیــم چنیــن اقدامــی انجــام دهیــم و موضــوع
بایــد در شــورای حــل اختــاف کــه در اســتانداری تشــکیل
میشــود رســیدگی شــود».
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه ایــن تعلــل شــورای
شــهر در اعمــال ضرایــب کاهنــده را چهطــور تحلیــل
میکنیــد؟ گفــت« :نمیدانــم ایــن تعلــل عمــدی اســت
یــا ســهوی .ولــی واقعیــت ایــن اســت کــه عــوارض
شــهرداری جهــش بســیار زیــادی پیــدا کــرده اســت .قبــل
از تصویــب ایــن عــوارض ،شــورا و مــا جلســه داشــتیم و
گفتنــد کــه ایــن عــوارض را مصــوب میکنیــم ولــی بعــد
از تصویــب ،ضریــب تعدیــل اعمــال میکنیــم و اصــا قــرار
نبــود بــه شــکل فعلــی اقــدام شــود».

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان:

مرمتکنندگان آثار تاریخی از معافیت مالیاتی بهرهمند میشوند

سرپرســت اداره کل میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و
گردشــگری اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه کلیــهی
هزینههــای مرمــت آثــار تاریخــی مشــمول معافیتهــای
مالیاتــی اســت ،گفــت« :براســاس بنــد «د» تبصــرهی ۱۰
قانــون بودجــه ســال  ۹۸اشــخاص حقیقــی و حقوقــی شــامل
افــراد ،شــرکتها ،صنایــع ،کســب و کارهــا و کلیـهی مودیــان
مالیاتــی میتواننــد در راســتای احــداث ،تکمیــل ،تجهیــز
فضاهــا ،حفاظــت ،مرمــت و نگهــداری از بناهــای تاریخــی،
فرهنگــی اقــدام و هزینههــای مربوطــه را بــا تائیــد ســازمان
میــراث فرهنگــی بــه عنــوان هزینههــای قابــل قبــول
مالیاتــی محاســبه کننــد».
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل میــراث فرهنگــی ،صنایع
دســتی و گردشــگری اســتان کرمــان ،فریــدون فعالــی در
نشســت بــا مدیــران و مســئوالن ادارات و نمایندگیهــای اداره
کل میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان
کرمــان ،افــزود« :دســتیابی بــه اهــداف صنعــت گردشــگری

در شهرســتانهای اســتان نیازمنــد افزایــش ســطح تعامــات
بــا دســتگاههای مرتبــط بــه ویــژه فرمانداریهــا اســت».
وی بــا بیــان اینکــه در اســناد باالدســتی کشــور ،از صنعــت
گردشــگری بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن محورهــای توســعه
نــام بــرده شــده اســت ،اظهــار کــرد« :فرمانــداران در مقــام
رئیــس دائمــی ســتاد تســهیالت ســفر در شهرســتانها بــرای
فعالیــت هرچــه بهتــر ایــن ســتاد ،منابــع مالــی مناســبی
را اختصــاص دهنــد» .فعالــی بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد
مســئوالن و مدیــران شــهری بــه اهمیــت توســعه گردشــگری
آگاهــی پیــدا کننــد ،افــزود« :عــاوه بــر دســتگاههای اجرایــی،
فعــاالن حــوزهی گردشــگری و ســمنها نیــز میتواننــد
نقــش موثــری در توســعهی ایــن صنعــت و حفــظ و حراســت
از بناهــای تاریخــی ایفــا کننــد».
سرپرســت اداره کل میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و
گردشــگری اســتان کرمــان ،حمایــت از ســرمایهگذاران بخــش
خصوصــی را الزم ـهی توســعه صنعــت گردشــگری دانســت و
یــادآور شــد« :مســئوالن بــرای پیشــبرد اهــداف خــود در
صنعــت گردشــگری در راســتای جــذب ســرمایهگذاران
داخلــی و خارجــی تــاش بیشــتری بــه کار ببرنــد».

مدیر داخلی شرکت جهاد زمزم ایرانشهر :

تولید روزانه  ۲۰تن لوله پلی اتیلن در ایرانشهر
مدیــر داخلــی شــرکت جهــاد زمــزم
ایرانشــهر در جنــوب سیســتان و
بلوچســتان گفــت :روزانــه  ۲۰تــن
لولــه پلــی اتیلــن در ایــن واحــد تولیــد
و روانــه بازارهــای داخــل و خــارج از
کشــور میشــود.
زهــره خانــی در گفــت و گــو بــا ایرنــا
اظهــار داشــت :لولههــای پلــی اتیلــن
امــروزه از جایــگاه ویــژهای در مصــارف
آبیــاری نویــن برخــوردار هســتند و
بــا خــواص و ویژگیهــای منحصــر
بــه فــرد خــود جایگزیــن مطمئنــی
بــرای لولههــای فلــزیPVC، GRP ،
و چدنــی بــه شــمار میرونــد.
وی بیــان کــرد :محصــوالت ایــن
شــرکت بــرای اجــرای طــرح هــای
آبرســانی مــزارع کشــاورزی ،آبیــاری
نویــن و آب و فاضــاب در ابعــاد
مختلــف تولیــد و روانــه بــازار مصــرف
مــی شــود.
مدیــر داخلــی شــرکت جهــاد زمــزم
ایرانشــهر گفــت :بــا راه انــدازی ایــن واحــد
تولیــدی زمینــه اشــتغال حــدود  ۳۰نفــر از
جوانــان جویــای کار منطقــه فراهــم شــده

اســت .وی اظهــار داشــت :خوشــحالیم کــه
بــا راه انــدازی ایــن واحــد تولیــدی نقشــی
در رونــق تولیــد و ایجــاد اشــتغال بــرای
جوانــان داریــم.
خانــی بــا بیــان اینکــه مــواد اولیــه
محصــوالت تولیــدی ایــن شــرکت
داخلــی اســت تصریــح کــرد :تقویــت
کاالهــای ایرانــی باعــث ایجــاد اشــتغال
بــرای جوانــان مــی شــود .رئیــس اداره
اســتاندارد ایرانشــهر هــم گفــت :لولــه
هــای تولیــدی در شــرکت جهــاد زمــزم از
اســتاندارد هــای روز دنیــا برخــوردار اســت.
محمــد ابراهیــم زاده افــزود :قبــا ایــن
گونــه لولــه هــا از خــارج از اســتان
وارد منطقــه میشــد امــا حــاال ایــن
شــرکت توانســته عــاوه بــر تامیــن
نیــاز لولــه سیســتان و بلوچســتان
بــه نقــاط دیگــر کشــور صــادر کنــد.
وی بیــان کــرد :شــرکت جهــاد زمــزم
ایرانشــهر بــر اصــول حرفـهای و رعایــت
اســتانداردهای ملــی و بینالمللــی
نســبت بــه تولیــد ایــن محصــوالت
براســاس نیــاز مشــتریان خــود اقــدام
میکنــد .
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وی بــا بیــان اینکــه بایــد اهتمــام الزم در جهــت تکریــم
ســرمایهگذاران و ایجــاد زمینــه بــرای فعالیــت آســانتر
آنهــا بــه کار گرفتــه شــود ،گفــت« :بروکراســی پیچیــده و
طوالنــی اداری باعــث دلســردی ســرمایهگذاران میشــود و
انتظــار مـیرود بــا حــذف ایــن موانــع رضایــت ســرمایهگذاران
فراهــم شــود» .فعالــی بــا اشــاره بــه لــزوم شناســایی و معرفــی
پروژههــای شــاخص حوزههــای مختلــف میــراث فرهنگــی،
صنایــع دســتی و گردشــگری شهرســتانهای اســتان کرمــان،
افــزود« :بهرهبــرداری از پروژههــای شــاخص هــر شهرســتان
بــا همــکاری فرمانــداران و مدیــران مرتبــط در دســتور کار
ایــن اداره کل اســت» .وی در ادامــه بــه معافیتهــای مالیاتــی
مرمــت آثــار تاریخــی تاکیــد و اظهــار کــرد« :براســاس بنــد
«د» تبصــرهی  ۱۰قانــون بودجــه ســال  ۹۸اشــخاص حقیقــی
و حقوقــی شــامل افــراد ،شــرکتها ،صنایــع ،کســب و کارهــا
و کلی ـهی مودیــان مالیاتــی میتواننــد در راســتای احــداث،
تکمیــل ،تجهیــز فضاهــا ،حفاظــت ،مرمــت و نگهــداری از
بناهــای تاریخــی -فرهنگــی اقــدام و هزینههــای مربوطــه را
بــا تائیــد ســازمان میــراث فرهنگــی بــه عنــوان هزینههــای
قابــل قبــول مالیاتــی محاســبه کننــد».

عضو شورای تهران:

تالش کردیم جلو رانت گرفته شود
رییــس کمیســیون ســامت ،محیط زیســت
و خدمــات شــهری شــورای اســامی شــهر
تهــران گفــت :در شــورای پنجــم تــاش
کردیــم کــه جلــو رانــت گرفتــه شــود.
بــه گــزارش ایرنــا زهــرا صــدر اعظــم نــوری
در نشســت خبــری خــود در خصــوص
عملکــرد کمیســیون ســامت ،محیــط
زیســت و خدمــات شــهری گفــت :ایــن
کمیسســیون یکــی از کمیســیون هــای
فعــال شــورای شــهر تهــران اســت و از مرداد
 ۹۷تــا بــه امــروز حــدود  ۹۴جلســه داشــته
و  ۱۱۰موضــوع اعــم از طــرح ،گــزارش و
الیحــه را بررســی کــرده کــه از ایــن تعــداد
 ۱۴طــرح و  ۲۵مــورد الیحــه بــوده اســت.
وی ادامــه داد ۴ :کمیتــه ســامت ،محیــط
زیســت ،حفاظــت از باغــات و در نهایــت
ایمنــی و مدیریــت بحــران ذیــل کمیســیون
فعالیــت مــی کننــد.
بــه گفتــه نــوری ،شــفاف ســازی و شــفافیت
بنــای کمیســیون خدمــات شــهری
شوراســت و ســعی کردیــم جلــوی رانــت
گرفتــه شــود .وی افــزود :در راســتای
شــفاف ســازی چندیــن ســامانه راه انــدازی
شــد کــه مهمتریــن آن ســامانه مــاده  ۷بــود

کــه طبــق قانــون تمامــی ســاخت و ســازها
در حــوزه باغــات حتمــا بایــد از کمیســیون
مــاده  ۷اســتعالم بگیرنــد .نــوری تصریــح
کــرد :مقاومــت هــای بســیاری بــرای ایــن
موضــوع انجــام شــد و توجیــه دوســتان ایــن
بــود کــه رونــد صــدور پروانــه بــه تاخیــر
مــی افتــد امــا امــروز خوشــبختانه کلیــه
پرونــده هایــی کــه تشــکیل مــی شــود در
حــوزه ســاخت و ســاز از کمیســیون مــاده
 ۷اســتعالم مــی گیــرد.
رئیــس کمیســیون خدمــات شــهری
شــورای شــهر تهــران همچنیــن از راه
انــدازی  ۴ســامانه در حــوزه پســماند خبــر
داد و گفــت :ســامانه ثبــت توزیــن کــه کل
پســماند دریافتــی را ثبــت مــی کنــد،
ســامانه ثبــت پیمانــکاران ،ســامانه نــاوگان
خودرویــی و ســامانه مدیریــت کارگــران
اســت.

معــاون کل وزارت بهداشــت
چهــار مشــکل ناشــی از
آزاد شــدن ار ِز دارو را
تشــریح کــرد و گفــت :در
حــال حاضــر تاکیــد وزارت
بهداشــت ایــن اســت کــه تــا
زمانــی کــه در مملکــت دالر  ۴۲۰۰تومانــی هســت ،اولویتــش
بــرای دارو از هــر چیــز دیگــری بیشــتر اســت.
دکتــر ایــرج حریرچــی در گفتوگــو بــا ایســنا ،دربــاره
مطالبــه ســندیکاهای حــوزه دارو مبنــی بــر آزاد شــدن ار ِز
دارو ،گفــت :در ســال گذشــته ســه میلیــارد و  ۸۲۵میلیــون
دالر ارز دولتــی در حــوزه ســامت اســتفاده کردیــم ،امــا
امســال بــا توجــه بــه صرفهجوییهایــی کــه انجــام دادیــم،
فکــر میکنیــم ایــن عــدد بــه ســه میلیــارد و  ۵۰۰میلیــون
دالر برســد .بایــد توجــه کــرد کــه در همیــن وضعیــت فعلــی
 ۳۲درصــد پرداختــی از جیــب مــردم بــرای دارو صــرف
میشــود و ایــن عــدد نســبت بــه  ۱۰ســال گذشــته کــه
در حــد  ۱۷درصــد و  ۲۰درصــد بــوده اســت ،رشــد قابــل
توجهــی را نشــان میدهــد .وی افــزود :اگــر بخواهیــم ار ِز دارو
را آزاد کنیــم ،چندیــن مشــکل ایجــاد میشــود؛ اوال حتــی
اگــر ارز را  ۱۰هــزار تومانــی در نظــر بگیریــم ،مابهالتفــاوت
 ۴۲۰۰تومــان تــا  ۱۰هــزار تومــان کــه بالــغ بــر  ۵۸۰۰تومــان
میشــود ،حــدود  ۲۰هــزار میلیــارد تومــان پــول نیــاز دارد.
بایــد پرســید آیــا بیمههــا چنیــن کششــی دارنــد کــه بتواننــد
چنیــن هزینـهای را تقبــل کننــد؟ .بیمههــا و منابــع عمومــی
دولتــی حتمــا ایــن کشــش را ندارنــد.
حریرچــی ادامــه داد :در ایــن زمینــه تجربــه ســال  ۱۳۹۱را
داریــم؛ زمانــی کــه در ســال  ،۱۳۹۱دالر  ۱۰۰۰تومانــی بــه
حــدود  ۳۲۰۰تومــان افزایــش یافــت ،در ســال اول ۱۹۲۰
میلیــارد تومــان بــه عنــوان مابهالتفــاوت نــرخ ارز بــه وزارت
بهداشــت داده شــد ،امــا در ســالهای بعــد کــه ارز از ۳۲۰۰
تومــان بــه  ۳۸۰۰تومــان رســید ،آن رقــم بــا توجــه بــه منابــع
دولتــی نــ ه تنهــا افزایــش پیــدا نکــرد ،بلکــه کاهــش هــم
یافــت و بــه  ۱۶۵۰میلیــارد تومــان رســید .در ابتــدا تعییــن
منبعــی بــرای تامیــن مابهالتفــاوت نــرخ ار ِز دارو اقــدام خوبــی
بــود ،امــا بعــد کــه مصــرف دارو از ســوی مــردم بــاال رفــت و
دالر هــم درصــدی گرانتــر شــد ،نهتنهــا ایــن پــول تعییــن
شــده ،افزایــش پیــدا نکــرد ،بلکــه اعتبــارش هــم کاهــش
یافــت و بــرای دریافــت آن هــم مشــکل داشــتیم.
معــاون کل وزیــر بهداشــت بــا تاکیــد بــر اینکــه منابــع
دولتــی و بیمههــا جوابگــوی جبــران مابهالتفــاوت نــرخ ارز
در حــوزه دارو نیســت ،گفــت :در عیــن حــال بــرای افزایــش
منابــع بیمههــا هــم یــا دولــت بایــد اعتبــار بیشــتری دهــد
و یــا بایــد حــق بیمــه را افزایــش دهیــم .از طرفــی طبــق
قانــون بیمــه تامیــن اجتماعــی ۹ ،درصــد از حــق بیمــه بــرای
حــوزه ســامت در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه در حــال
حاضــر همیــن ســطح را هــم نمیتوانــد بدهــد .در عیــن
حــال هیچکــس هــم پیشــنهاد نمیدهــد کــه قیمــت را آزاد
کنیــد تــا مــردم مابهالتفــاوت نــرخ ارز را از جیــب خودشــان
بپردازنــد .حریرچــی تاکیــد کــرد :بنابرایــن مشــکل اصلــی
دربــاره آزاد کــردن ار ِز دارو ایــن اســت کــه نــه بیمههــا
کشــش تامیــن آن را دارنــد ،نــه منابــع عمومــی دولــت و
نــه حــق بیمــه .مشــکل دیگــر در ایــن زمینــه ایــن اســت
کــه بســیاری از داروهــا اصــا تحــت پوشــش بیمــه نیســتند
و از ایــن مهمتــر تعــدادی از مــردم هــم تحــت پوشــش
بیمــه نیســتند ،حــال وقتــی ار ِز دارو آزاد شــد ،تکلیــف آن
بخــش از مــردم کــه تخمیــن زده میشــود بیــن هفــت تــا
 ۹درصدشــان تحــت پوشــش بیمــه نیســتند ،چــه میشــود؟.
آنهــا بایــد دارو را آزاد بگیرنــد .وی ادامــه داد :موضــوع دیگــر
هــم بحــث دوره انتقــال از ار ِز دولتــی بــه ار ِز آزاد اســت.
باالخــره در حــال حاضــر تکلیــف داروهایــی کــه بــا دالر
 ۴۲۰۰تومانــی یــا  ۳۸۰۰تومانــی تولیــد یــا وارد شــدهاند،
چــه میشــود .ایــن انتقــال بســیار پرهزینــه اســت و در
دورانــی کــه پرتالطــم اســت و ممکــن اســت بــا بیثباتــی
مواجــه شــویم ،ایــن اقــدام بــه صــاح نیســت.

