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نائب رئیس کمیسیون صنایع مجلس:

نماینده ولی فقیه در کرمان:

ایران مرکز مقاومت دنیا در مقابل ابرقدرتها است

مجلس برای حمایت از «صنعت تولید محتوا و خدمات ارزشافزوده» تالش میکند
نائــب رئیــس کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس تقویــت
ســرویسهای تولیــد محتــوای اپراتــوری و ارزشافــزوده
را ضــروری دانســت و از تــاش مجلــس بــرای حمایــت از
صنعــت دیجیتــال خبــر داد.
«رضــا علیــزاده» در گفتوگــو بــا ایرنــا بــا تاکیــد بــر
اهمیــت نقــش «صنعــت تولیــد محتــوای اپراتــوری و خدمــات
ارزشافــزوده» در ایجــاد اشــتغال و درآمدزایــی ،حمایــت
دولــت و مجلــس از ایــن صنعــت نوپــا در ایــران را ضــروری
دانســت و گفــت :بخواهیــم یــــا نخواهیــم جهــان در مســیر
تکنولــوژی حرکــت میکنــد و در جریــان رشــد تکنولــوژی،
کســب و کارهــای ســنتی بــا شــکل و شــمایل جدیــد فعالیــت
خــود را ادامــه میدهنــد و اگرچــه ایــران بــه واســط تــاش
جوانــان تحصیلکــرده پیشــرفتهای خوبــی در ایــن حــوزه
داشــته امــا حمایــت از مشــاغل اســتارتاپی و ســرویسهای
ارزشافــزوده در شــرایط ســخت اقتصــادی کنونــی و
تحریمهــای ناعادالنــه اقتصــادی ضــرورت دارد.
تالش مجلس برای حمایت از صنعت دیجیتال
نماینــده مــردم ورزقــان و خاروانــا در مجلــس شــورای
اســامی بــا تاکیــد بــر ضــرورت تقویــت ظرفیتهــای داخلــی

بــرای رشــد صنعــت تولیــد محتــوای اپراتــوری و خدمــات
ارزشافــزوده بــا ایجــاد زیرســاختها توســط دولــت ،افــزود:
تقویــت ایــن ظرفیتهــا بــه لحــاظ اقتصــادی ،اشــتغالزایی
و حتــی فرهنگــی حائزاهمیــت اســت لــذا تمامــی تــاش
مجلــس حمایــت از صنعــت دیجیتــال ،کســب و کارهــای
دانشبنیــان محــور ،ســرویسهای تولیــد محتــوای اپراتــوری
و فناوریهایــی از ایــن دســت اســت .وی معتقــد اســت هنــوز
صنایــع زیرمجمــوع صنعــت دیجیتــال در ایــران بــه رشــد
کامــل نرســیده و در ابتــدای راه قــرار دارنــد بــه همیــن دلیــل
بــا مشــکالت متعــددی همچــون نواقــص قانونــی دســته و
پنجــه نــرم میکننــد لــذا مجلــس بایــد بــه کمــک و مشــاوره
دولــت ایــن نواقــص را برطــرف کنــد .ممانعــت از تغییــرات
ناخوشــایند فرهنــگ ایرانــی -اســامی بــا تقویــت «صنعــت
تولیــد محتــوای اپراتــوری و خدمــات ارزشافــزوده»
علیــزاده افــزود :تقویــت «صنعــت تولیــد محتــوای اپراتــوری
و خدمــات ارزشافــزوده» بــه نفــع کشــور اســت چراکــه
عالوهبــر اشــتغالزایی و درآمدزایــی بــرای دههــا هــزار نفــر
در شــرایط ســخت اقتصــادی کنونــی و تحریمهــای ناعادالنــه
اقتصــادی ،مانــع تغییــرات ناخوشــایند فرهنــگ ایرانــی-

اســامی خواهــد شــد.
اهمیت حمایت از سرویسهای اپراتوری در دوران تحریم
وی اظهــار داشــت :کشــورهای معانــد بهدنبــال دیکتــه
محتــوای مــورد نظرشــان بــه جامعــه ایرانــی هســتند لــذا
در ایــن راســتا حمایــت از ســرویسهای تولیــد محتــوای
اپراتــوری مبتنــی بــر تولیــد محتواهــای فرهنگــی ،اخالقــی،
علمــی ،مذهبــی ،خدماتــی ،پزشــکی ،آموزشــی ،تبلیغاتــی و...
ضــروری اســت.
بــه گفتــه نائــب رییــس کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس
همچنیــن بایــد افــراد فعــال در مشــاغل ســنتی بهمنظــور
حرکــت بــه ســمت فنــاوری و ادامــه کار از ایــن مســیر
آمــوزش ببیننــد تــا عــدهای از افــراد بــه ســیل بیــکاران
افــزوده نشــوند بلکــه بــا سیســتم جدیــد هماهنــگ شــده و
بــه کســب و کار خــود بــا تســلط بــه فنــاوری ادامــه دهنــد،
بــه عنــوان مثــال تاکســیهای اینترنتــی یکــی از ایــن
مشــاغل بــه شــمار میآیــد.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اعالم کرد :

بخشودگی جرایم مالیاتی مشروط به پرداخت بدهیها تا پایان مهر

رئیــس کل ســازمان امــور مالیاتــی گفــت :چنانچــه
تولیدکننــدگان و فعــاالن اقتصــادی ،بدهیمالیاتــی خــود را
تــا پایــان مهرمــاه پرداخــت کننــد100 ،درصــد جرائــم قابــل
بخشــش آنهــا بخشــوده میشــود.
بــه گــزارش ایســنا ،امیــد علــی پارســا در دیــدار بــا مراجــع
تقلیــد و علمــای حــوزه علمیــه قــم ،بابیــان اینکــه در برخــی
از کشــورها ســهم مالیــات در هزینههــای جــاری تــا 85
درصــد اســت ،امــا ایــن نســبت در کشــور مــا بــه  50درصــد
هــم نرســیده اســت ،گفــت :عــدم وابســتگی درآمــد کشــور بــه
منابــع نفتــی بــا مالیــات میســر میشــود.
وی بــا ارائــه گزارشــی از برنامههــا ،تحــوالت و دســتاوردهای
ســازمان امــور مالیاتــی کشــور ،اظهــار کــرد :یکــی از آرزوهــای
دیرینــه کشــور و همچنیــن از تأکیــدات مقــام معظــم رهبــری،
عــدم وابســتگی بودجــه کشــور بــه منابــع نفتــی اســت.

رئیــس کل ســازمان امــور مالیاتــی کشــور افــزود :در
برنامههــا و اســناد باالدســتی مختلفــی کــه بعــد از انقــاب
اســامی نوشــته شــده ،اتــکا کشــور بــه درآمدهــای غیــر
نفتــی از جملــه مالیاتهــا در دســتور کار بــوده کــه آن گونــه
کــه بایــد و شــاید ایــن امــر محقــق نشــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه معتقدیــم بــرای تحقــق عدالــت مالیاتــی،
مالیــات بایــد متناســب بــا ثــروت ،درآمــد و مصــرف افــراد
اخــذ شــود ،افــزود :بــا یــک نظــام مالیاتــی کارآمــد ،منصــف،
عــادل و شــجاع میتوانیــم انتظــار تحقــق عدالــت در جامعــه
را داشــته باشــیم.
پارســا اظهارکــرد :وصــول مالیــات همــراه بــا اصــول ،دســتور
کار نظــام مالیاتــی اســت کــه در ایــن صــورت فضــای
اقتصــادی و کســب و کار در کشــور رو بــه بهبــودی خواهــد
رفــت.
وی بــا تأکیــد بــر مقابلــه یکپارچــه بــا پدیــده فــرار مالیاتــی در
کشــور ،افــزود :امــروز عــزم خوبــی در بیــن قــوای مختلــف در
جهــت مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی و فــرار مالیاتــی وجــود

دارد کــه امیــدوار کننــده اســت.
رئیــس ســازمان امــور مالیاتــی بــا بیــان اینکــه  40درصــد از
اقتصــاد کشــور از پرداخــت مالیــات معــاف اســت کــه همیــن
امــر موجــب ســوء اســتفاده افــراد ســودجو شــده اســت،
تصریــح کــرد :در کشــور فــرار مالیاتــی زیــاد اســت و جامعــه
بایــد بــه ایــن فرهنــگ و بــاور برســد کــه پرداخــت مالیــات
در واقــع کمــک بــه عمــران و توســعه کشــور اســت و فــرار
مالیاتــی در واقــع غــارت بیــت المــال و دزدی از حــق دیگــر
مــردم اســت.
او عنــوان کــرد :البتــه هزینههــای صــورت گرفتــه در کشــور
نیــز باالســت کــه میبایــد بــا صرفــه جویــی هزینههــا را
مدیریــت کــرده و آن را کاهــش داد.
پارســا بــا تاکیــد بــر حمایــت نظــام مالیاتــی از تولیــد در
کشــور تصریــح کــرد :حمایــت محــدود ،مشــروط ،کاهنــده و
تضمیـندار از کســانی کــه بــه امــر تولیــد مشــغولند ،وظیفــه
حکومــت اســت ،امــا ایــن حمایــت هــا بــرای کســانی اســت
کــه فعالیــت اقتصــادی ســالم دارنــد.

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان:

معاون سازمان بنادر اعالم کرد :

انبوهسازان متقاضی ساختوساز در بافت فرسوده کرمان نیستند

تدوین شیوهنامه استقرار ناجا در بنادر و کاهش قاچاق

سرپرســت اداره کل راه و شهرســازی
اســتان کرمــان گفــت« :انبوهســاز
متقاضــی بــرای ســاخت واحــد مســکونی
در بافــت فرســوده شــهر کرمــان وجــود
نــدارد کــه یکــی از دالیــل آن عــدم
تراکــم اســت».
بــه گــزارش تســنیم ،علــی حاجـیزاده در
ســیزدهمین جلســهی ســتاد فرماندهــی
اقتصــاد مقاومتــی اســتان کرمــان بــا
اشــاره بــه اینکــه از ســال  ۹۷بحــث
بازآفرینــی شــهری در اســتان کرمــان
مطــرح اســت اظهــار کــرد« :جلســات
متعــددی تاکنــون در مرکــز اســتان و
شهرســتانها برگــزار شــده اســت».
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن راســتا ۲۶
پــروژه بــرای بازآفرینــی شــهری در ســطح
اســتان در حــال اجــرا اســت افــزود« :ایــن
پروژههــا بــا اعتبــار  ۲۷۹میلیــون ریــال
در اســتان اجرایــی میشــود».
سرپرســت اداره کل راه و شهرســازی
اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه
 ۷۱۰فقــره تســهیالت بانکــی در ســه
ماهــهی نخســت امســال بــه مــا ابــاغ
شــد کــه امــکان اســتفاده بیشــتر نیــز
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وجــود دارد بیــان کــرد« :از ایــن تعــداد
تاکنــون  ۳۲۷فقــره بــه بانــک مســکن
معرفــی شــده اســت».
وی بــا بیــان اینکــه تــا بــه امــروز هیــچ
دســتگاه دولتــی در بحــث بازآفرینــی
شــهری ،زمینــی بــه مــا واگــذار نکــرده
کــه بــر اســاس قانــون بایــد ایــن کار
انجــام شــود افــزود« :انبوهســاز متقاضــی
بــرای ســاخت واحــد مســکونی در بافــت
فرســوده شــهر کرمــان وجــود نــدارد کــه
یکــی از دالیــل آن عــدم تراکــم اســت».
حاجــیزاده بــا اشــاره بــه اینکــه از
طــرف دیگــر موجــودی مــا هــم در
وجــود اراضــی کــه بشــود آنهــا را
واگــذار کــرد تقریبــا صفــر اســت اضافــه
کــرد« :متاســفانه دســتگاههای دولتــی
همــکاری الزم را بــا مــا نکردنــد».
نماینــده مــردم ســیرجان و بردســیر
در مجلــس شــورای اســامی نیــز در
ایــن جلســه بــا بیــان اینکــه اکثــر
دســتگاهها زمیــن بــرای واگــذاری در
بحــث بازآفرینــی شــهری دارنــد اظهــار
کــرد« :مشــوقهای الزم بــرای واگــذاری
زمیــن وجــود نــدارد».

معــاون امــور بنــدری و اقتصــادی ســازمان
بنــادر و دریانــوردی اعــام کــرد کــه
شــیوهنامه اســتقرار ناجــا یــا همــان
پلیــس گمــرک تدویــن شــده و تدابیــری
اندیشــیده شــده تــا بــدون دخالــت ناجــا
در وظایــف یگانهــای حفاظــت بنــادر و
گمــرک ،قاچــاق کاال بــه حداقــل ممکــن
برســد.
حجــی محمدعلــی حســن زاده محمــدی
در گفتوگــو بــا ایســنا ،اظهارکــرد :طــی
ســالهای گذشــته ،مذاکــرات بســیاری
بــا دســتگاههای متولــی داشــتیم و نهایتــا
شــیوهنامه اســتقرار ناجــا را طراحــی
کردیــم .در ایــن شــیوهنامه ،ناجــا هیــچ
دخالتــی در انجــام عملیاتهــای بنــدری
و گمرکــی نخواهــد داشــت و تعــداد
محــدودی نیــروی پلیــس کــه بــه عنــوان
مثــال در بنــدر شــهید رجایــی بــه هفــت

نفــر میرســند در ورودی و خروجــی
بنــادر مســتقر شــده و در محدودههــای
بنــدری هیــچ اســتقراری ندارنــد.
وی افــزود :پلیــس گمــرک دسترســی
کامــل بــه ســامانههای گمرکــی و وزارت
ســمت دارد و از محــل تقاطعگیــری
اطالعــات ،بــه دنبــال ایــن خواهــد بــود تــا
ســودجویان احتمالــی کــه از باگهــای
سیســتمی سوءاســتفاده کــرده و قاچــاق
کاال انجــام میدهنــد را شناســایی کــرده
و بــه ســرعت بــا آنهــا برخــورد کنــد.
معــاون امــور بنــدری و اقتصــادی ســازمان
بنــادر و دریانــوردی بــا بیــان اینکــه بــر
اســاس ایــن شــیوهنامه قاچــاق کاال
از طریــق بنــادر بــه حداقــل ممکــن
خواهــد رســید ،گفــت :یکــی از اهــداف
مطــرح شــده در ایــن شــیوهنامه کاهــش
کنترلهــای مانــع و مزاحــم اســت ،بــه
عنــوان مثــال اگــر کانتینــری از ســوی
دســتگاههای مختلــف مــورد تاییــد قــرار
گرفــت از دیگــر بازرســیها و کنترلهــا
معــاف شــود تــا رونــد واردات و ترانزیــت
بــه حداقــل ممکــن برســد و اینکــه
ســرعت ترانزیــت افزایــش یابــد.

مراســم رژه نیروهــای مســلح بــه
مناســبت هفتــه دفــاع مقــدس
در کرمــان برگــزار شــد.
بــه گــزارش فــردای کرمــان ،
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان
و امــام جمعــه کرمــان در ایــن
مراســم بــا گرامیداشــت یــاد و خاطــرهی شــهدای هشــت ســال دفــاع
مقــدس اظهــار کــرد« :س ـیویک شــهریور یــادآور دالورمردیهــای
مــردم ایــران و رزمنــدگان هشــت ســال دفــاع مقــدس اســت».
حجتاالســام والمســلمین حســن علیدادیســلیمانی بــا بیــان
اینکــه مــردم مــا در دفــاع مقــدس در خــط والیــت ولــی امــر
مســلمین توانســتند ســرزمینهای اشــغالی را پــس بگیرنــد و
پیــروزی نهایــی رقــم خــورد گفــت« :دفــاع مقــدس آغــاز حرکــت
جدیــدی بــرای جمهــوری اســامی ایــران شــد».
امــام جمعــه کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز ایــران اســامی
فرماندهــی مبــارزه بــا اســتکبار جهانــی در دنیــا را بــه عهــده دارد
افــزود« :بــا آمادگــی کامــل نیروهــای مســلح تحــت امــر ولیفقیــه و
بــا تجهیــزات کامــل در مقابــل دشــمن میایســتیم».
وی بــا بیــان اینکــه امــروز یکــی از قدرتمندتریــن ارتــش دنیــا در
ایــران اســت گفــت« :مرکــز مقاومــت دنیــا در مقابــل ابرقدرتهــا و
اســتکبار جهانــی ،ایــران اســامی اســت».
علیدادیســلیمانی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا قــدرت و شــجاعت
تمــام توطئههــا علیــه جریــان مقاومــت در دنیــا را خنثــی خواهیــم
کــرد بیــان کــرد« :در آینــدهی نزدیــک جشــن پیــروزی جبهــه
مقاومــت در منطقــه را برگــزار خواهیــم کــرد».
نماینــده ولیفقیــه در اســتان کرمــان اضافــه کــرد« :امــروز شــاهد
ایــن هســتیم کــه اســتکبار جهانــی شکســت خــورده اســت و
روزبــهروز بــه نابــودی نزدیکتــر میشــود».

برنامه سازگاری با کمآبی در کرمان تصویب شد؛

لزوم کاهش  ۹۰۲میلیون مترمکعب
برداشت از آبهای زیرزمینی

اســتاندار کرمــان گفــت« :برنامــهی ســازگاری بــا کمآبــی
پــس از تهیــه و تدویــن و بحثهــای دقیــق کارشناســی
تخصصــی در کمیتـهی فنــی کارگــروه اســتانی ســازگاری بــا
کمــک آبــی ،در جلســهی کلــی کارگــروه مصــوب شــد».
بــه گــزارش فــردای کرمــان بــه نقــل از روابــط عمومــی
اســتانداری کرمــان ،محمدجــواد فدایــی در کارگــروه اســتانی
ســازگاری بــا کمآبــی اظهــار کــرد« :کاهــش برداشــت از منابع
آب زیرزمینــی اســتان بــه میــزان  ۹۰۲میلیــون مترمکعــب تــا
پایــان برنامـهی ششــم توســعه در قالــب برنامـهی میانمــدت
و  ۸/۱میلیــارد مترمکعــب تــا پایــان برنامـهی هفتــم توســعه
در قالــب برنامــهی بلندمــدت از مهمتریــن اهــداف ایــن
برنامــه اســت» .وی ادامــه داد« :براســاس برنامـهی ســازگاری
بــا کمآبــی ،میــزان برداشــت آب بایــد از  ۸/۵میلیــارد
مترمکعــب بــه چهــار میلیــارد مترمکعــب برســد».
فدایــی بــا تاکیــد بــر اینکــه کاهــش مصــرف آب بایــد در
ســه بخــش کشــاورزی ،شــرب و صنعــت بــه نحــوی دنبــال
شــود کــه در طــول ســالهای مختلــف قابــل ارزیابــی باشــد
اظهــار کــرد« :برنام ـهی ســازگاری بــا کمآبــی پــس از تهیــه
و تدویــن و بحثهــای دقیــق کارشناســی تخصصــی در
کمیت ـهی فنــی کارگــروه اســتانی ســازگاری بــا کمــک آبــی،
در جلس ـهی کلــی کارگــروه مصــوب شــد».
وی بــا انتقــاد از بیبرنامگــی بــرای مقابلــه بــا تعییــن تکلیــف
چاههــای غیرمجــاز در اســتان یــادآور شــد« :اینکــه از
ســال  ۱۳۸۵تعــداد پنجهــزار چــاه غیرمجــاز در اســتان حفــر
شــده اســت جــای ســؤال دارد کــه چــرا بــه ایــن راحتــی
ایــن میــزان چــاه غیرمجــاز حفــر شــده و کســی جلــوی
آنهــا را نگرفتــه اســت» .انســداد چاههــای غیرمجــاز ،تعدیــل
پروانههــا و تحویــل حجمــی آب (بعــد از نصــب کنتــور
حجمــی بــر روی چاههــا) و بهــر وری و کاهــش تقاضــای
آب در مصــارف شــرب ،صنعــت ،کشــاورزی و فضــای ســبز (از
طریــق اجــرای آبیاریهــای نویــن – جداســازی آب شــرب
شــهری از فضــای ســبز – اســتفاده از پســاب در صنعــت
– تعییــن تکلیــف انشــعابات غیرمجــاز شــهری و روســتایی
– اصــاح شــبکههای فرســوده و…) از جملــه شــیوههای
رســیدن بــه اهــداف مــورد نظــر در قالــب ایــن برنامــه اســت.

