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اصنافوکشاورزی

دهکده ییالقی جهان نما گلستان

نبض بازار

معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد:

تولید ۸۰درصد مواد غذایی مورد نیاز در کشور

عکسyjc :


آخرینخبر

یک مقام مسئول خبر داد؛

پرداخت تسهیالت با شیالت کارت به واحدهای آبزی پروری
گروه اصناف و کشاورزی :بالغ بر  ۴۳میلیارد تومان تسهیالت
سرمایه در گردش تاکنون در قالب شیالت کارت در راستای
تامین نهادههای اولیه آبزی پروران از سوی بانک کشاورزی
پرداخت ش��ده اس��ت .به گزارش اس��کناس به نقل از پایگاه
اطالع رس��انی وزارت جهاد کش��اورزی ،رجبعلی قربان زاده
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شیالت ایران با
بیان این مطلب به خبرنگار ما گفت :در راستای طرح مردمی
س��ازی و توزیع عادالنه یارانه ها ،طرح ش��یالت کارت برای
تامین س��رمایه در گردش به منظور تامین نهادههای اولیه
همچون بچه ماهی و خوراک آبزیان برای متقاضیان به اجرا
درآمده که سقف آن  ۲۰۰میلیون تومان و با بهره  ۱۲درصد
اس��ت .رجبعلی قربان زاده افزود :از مجموع تولیدکنندگان
آبزی که برای دریافت تس��هیالت ش��یالت کارت در سامانه
س��یتا ثبت نام کردند ،تا کنون  ۱۶۹۴متقاضی با رقم ۲۲۱

میلیارد تومان به بانک کشاورزی معرفی شده اند که از این
تع��داد  ۳۱۹م��ورد از بان��ک کش��اورزی ،اعتباری بالغ بر ۴۳
میلیارد تومان دریافت کرده اند .وی تایید کرد :در حال حاضر
در اس��تانهای مازندران حدود  ۱۴میلیارد تومان ،خراس��ان
رضوی سه میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان ،استان اصفهان دو
میلیارد و  ۸۰۰میلیون تومان و لرستان بیش از یک میلیارد
به تولیدکنندگان آبزیان در قالب ش��یالت کارت ،تسهیالت
س��رمایه در گردش پرداخت ش��ده است .منابع مالی بازارگاه
در آبزی پروری قربان زاده در همین حال گفت :بر اس��اس
دس��تورالعملی که س��ازمان شیالت ایران با همکاری وزارت
جهاد کشاورزی تنظیم کرده است ،قرار شده تولید کنندگان
ماهیان سردآبی ،گرم آبی ،خاویاری ،میگو و ماهیان دریایی
بتوانند از تسهیالت سرمایه در گردش در قالب بازارگاه برای
تامین نهادهها نیز استفاده کنند.

گ�روه اصن�اف و کش�اورزی :رئی��س
س��ازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج
کش��اورزی گفت :بی��ش از ۸۰درصد
م��وادغذاییم��وردنیازمردمدرداخل
کشور تامین میشود و بابت  ۲۰درصد
باقیمانده ساالنه بین  ۱۰تا  ۱۵میلیارد
دالر از ارز کش��ور را بای��د ب��ه واردات
اختصاصدهیم.
به گزارش اس��کناس و به نقل از ایرنا
س��ید "مجتبی خیا م نکویی" در دیدار
باحجتاالس�لاموالمس��لمینسید"علیرضاعبادی"نماینده
ول��یفقی��هدرخراس��انجنوب��یو امام جمعهبیرجن��د افزود:
محدودیتاقلیم،خشکسالی،کاهشبارندگیهاومسائلدیگر
محدودیتهایمارابیشترکردهاست.ویگفت:ازطرفیقابلیت
افزایش سطح زیرکشت را نداریم بنابراین تنها راهی که بتوان
افزایش تولید داشت متوسل شدن به حوزه علم و فناوری است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه با استفاده از علم
و فناوری باید تولیدات بخش کش��اورزی را افزایش داد افزود:
تاریخچه فعالیتهای سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی
نش��ان میدهد در چهار دهه گذش��ته از این بابت موفق عمل
کردهای��م.ویتصری��حکرد:ابتدایپیروزیانقالباس�لامی
میانگین برداشت گندم در یک هکتار آبی ،هزار و  ۷۰۰کیلوگرم
بوده که اکنون به میانگین چهار تن یعنی بیش از دو برابر رسیده
است.خیا منکوییگفت:بادانشیکهبهبخشکشاورزیرسوخ
و نفوذ داده شد میزان برداشت محصول در واحد سطح افزایش
پیداکردهاماکفایتنمیکند.ویبابیاناینکهدردورانحساسی
ازتاریخانقالباسالمیقرارداریمافزود:شایددرگذشتهاینقدر
بحث کشاورزی و غذا برای مردم ملموس نبود اما در دورههای
گذشتهبهویژهیکدههاخیرسفرهمردمکوچکشدهوبههمین
جهت حساسیت مردم نیز خیلی زیاد شده است .رئیس سازمان
تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی گفت :این موضوع سبب
شده کوچکترین تغییر و تحول در حوزه محصوالت کشاورزی
و غذایی حساس��یتهای مردم را برانگیزد ،از طرفی یکس��ری

مجوزصادراتمرکباتبهچینصادرشد
صفری ،معاون دیپلماس��ی اقتصادی وزارت امور
خارجه از دریافت مجوز صادرات مرکبات به چین
خبر داد و گفت :بهزودی مجوز صادرات محصوالت
لبنی به این کشور نیز دریافت میشود .به گزارش
ب��ازار ب��ه نقل از اتاق ایران ،مهدی صفری ،معاون
دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در جریان
سفر دو روزه به استان مازندران ،عالوه بر بازدید از
چند ظرفیت اقتصادی و صادراتی مهم این استان،
با استاندار و فعاالن بخش خصوصی مازندران نیز
دیدار کرد و در این دیدار مهمترین مس��ائل پیش
روی تولی��د و ص��ادرات از س��وی صادرکنندگان
و تولیدکنن��دگان مطرح ش��د .معاون دیپلماس��ی
اقتصادی وزارت امور خارجه با اشاره به توانمندی
باالیی که مازندران در صادرات مصالح ساختمانی
به روسیه دارد ،گفت :امسال میتوانیم فقط با روسیه
ت��ا پن��ج میلیارد دالر صادرات مصالح س��اختمانی
داشته باشیم ،معادن گرانیت زیادی هم داریم و با
توجه به نیاز روس��یه ،ظرفیت صادرات وجود دارد.
مه��دی صفری با بیان اینکه رایزنهای بازرگانی
ق��وی نیاز اس��ت و آنها را ب��رای بخش خصوصی
تأمی��ن میکنی��م ،افزود :جایی که ضعف اس��ت و
بازار را نمیشناس��ید حتم ًا این کار را برای فعاالن
اقتصادی جهت صادرات به خارج انجام میدهیم.
او ب��ا اع�لام اینکه اولویت در تب��ادالت تجاری با
کشورهای همسایه را بر این گذاشتیم که کریدور
شمال جنوب و شرق به غرب را فعال کنیم ،اعالم
کرد :س��ال گذش��ته حجم مبادالت ما از این طریق
از  ۵به  ۱۰میلیون تن رس��یده اس��ت و امس��ال نیز
امیدواریم که به  ۲۰تن برس��د .معاون دیپلماس��ی
اقتصادی وزارت امور خارجه یکی از کارهای خوبی
که در مازندران انجام ش��ده اس��ت را س��واپ نفت
عنوان و بیان کرد :سواپ نفت قزاقستان راه افتاده
و بهزودی س��واپ نفت روس��یه هم راه میافتد و در
این زمینهها قراردادهایی در ش��رف انجام اس��ت.
صف��ری موض��وع مهم دیگر را ص��ادرات ایران به

روسیه و قزاقستان بهطور ویژه در بخش مرکبات
و مصال��ح س��اختمانی عنوان ک��رد که نیاز منطقه
اس��ت و در مرحله نخس��ت ،قرارداد دو س��الهای با
آنها بسته شده است .او همچنین از دریافت مجوز
ص��ادرات مرکبات به چی��ن گفت که بهزودی نیز
مج��وز صادرات محصوالت لبنی به چین دریافت
میشود و این را هم نوید داد که به دنبال دریافت
مجوز صادرات کیوی و س��یب به چین هس��تیم.
معاون دیپلماس��ی اقتص��ادی وزارت امور خارجه
خاطرنش��ان کرد :عالوه بر صادرات در زمینههای
مرکب��ات ،کیوی ،برن��ج ،لبنیات و  ...باید صادرات
خدمات مهندسی و پزشکی را هم موردتوجه قرار
بدهیم که این مهم با جدیت از س��وی کش��ورمان
دنبال میشود و البته به این دلیل که وزارتخانهها با
وزارت امور خارجه در این امور ارتباط خوبی دارند؛
گامهای خوب و رو به پیشرفتی برداشته شده است.
روسیه ،قزاقستان و چین ،سه مقصد مهم صادراتی
ایران هستند استاندار مازندران نیز در جمع فعاالن
بخش خصوصی ،یکی از مسائل در صادرات استان
را باوجود ظرفیت بندری ،انجام اقداماتی عنوان کرد
که بخشی از جابجایی کاال از طریق سایر استانها
صورت میگیرد و سبب میشود با اینکه مازندران
محور صادرات است اما در آمار کشوری لحاظ نشود.
س��ید محمود حسینیپور بحث تبادل پول را دیگر
موضوعی عنوان کرد که دغدغه فعاالن اقتصادی
است و باید در تجارت مد نظر قرار بگیرد که انتظار
بهجایی اس��ت و پیگیر آن هس��تیم .او با بیان اینکه
فعاالن اقتصادی باید به بحث اس��تانداردها توجه
زیادی داش��ته باشند ،افزود :مازندران فرصتهای
بس��یار خوبی را در استانداردهای بینالمللی ایجاد
ک��رد ازجمله مراکز س��ورتینگ که برای صادرات
آماده ش��دند و پایانهه��ای صادراتی ،ظرفیتهای
مهمی هستند .استاندار مازندران تأکید کرد :ما در
استان نیازمند کنسرسیوم صادراتی هستیم و این
میتوان��د به افزایش ص��ادرات کمک کند ،به این

دلیل که ما رقبای تجاری قوی داریم و باید به آنها
برسیم .وقتی کیفیت کاالی ایرانی باالست؛ نباید
در گیرودار مس��ائل صادرات بمانیم و خوشبختانه
عزم دولت بر حلوفصل مش��کل صادرات با سایر
کشورهاس��ت .حس��ینیپور با بیان اینکه روسیه،
قزاقستان و چین سه کشوری هستند که بیشترین
حجم مبادالت تجاری را با آنها میتوانیم داش��ته
باشیم ،افزود :اگر بازار چین را در حوزه صادراتی در
اختیار قرار بگیریم اص ً
ال نیازی به دیگر کش��ورها
نیست ،چون هرچقدر صادر کنیم بازهم جا داریم .او
تصریح کرد :زیرساختهای استان مازندران خوب
است اما برای تبدیل استان به هاب صادراتی کشور،
بای��د در کریدور ش��مال به جن��وب در بحث ریل،
جاده و حملونقل هوایی نیز اقداماتی انجام ش��ود
ک��ه صادرکنندگان ب��ا آرامش کامل فعالیت کنند.
اس��تاندار مازندران در پایان گفت :اتاق س��اری در
سطح استان و ملی فعالیتهای خوبی انجام داد و
نیاز اس��ت متناس��ب با رویکرد جدید دولت ،تحول
بزرگی را در مجموعه خودش ایجاد کند .برداشتن
ارز  ۴۲۰۰نباید مشکلساز باشد رئیس اتاق ساری
نیزدرایننشستبااعالماینکهدرچهارماههامسال
نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ۳۴درصد رشد
ارزی و  ۳۰درصد رش��د وزنی داش��تیم ،افزود۱۰۰ :
میلیون دالر در حوزههای مختلف صادر میش��ود
و نزدی��ک ب��ه  ۳۹۰هزار تن نیز به لحاظ وزنی طی
چهار ماه صادرات داشتیم .عبداله مهاجر دارابی با
بیان اینکه صادرات مازندران باید مشخص شود و
اینکه آنچه اکنون وجود دارد ظرفیت ابرازی است یا
بهواقعازمازندرانصادرشدهاستیاخیر،موضوعی
است که باید حل شود و بخشی از آن به دیپلماسی
خارجه بازمیگردد .رئیس اتاق ساری با بیان اینکه
باید برجام را س��رافرازانه تمام کنیم ،افزود :دولت
نمیتوان��د ی��ک ریال از مطالبات خود را بردارد و به
کشور بیاورد ،این بخش خصوصی است که دارد با
چنگ و دندان ارز وارد میکند.

ضرورتساماندهیفضایمجازی
ادامه از صفحه یک


...تصاویر مربوط به شهید سلیمانی و دیگر سرداران
م��ا را ح��ذف میکنند .حت��ی اکانت ترامپ در توییتر
را بع��د از ریاس��تجمهوری حذف کردن��د .بنابراین
آنها س��ر مس��ائل اساسیشان شوخی ندارند .بنابراین
چارچوبهای��ی در فض��ای مج��ازی وجود دارد و در
هیچکج��ای دنی��ا اج��ازه دسترس��ی آزاد کودکان و
نوجوانان را به کانالهای دارای مطالب مس��تهجن

را نمیدهند .این طبیعی است و خواسته مقام معظم
رهب��ری از مجل��س همین بود ک��ه مدیریت فضای
مج��ازی از ای��ن حال��ت ره��ا و بدون قان��ون خارج
ش��ود 2 .نوع نگاه متفاوت نس��بت به س��اماندهی و
چارچوببندی فضای مجازی در مجلس وجود دارد،
بع��د از اینک��ه طرح اولیه حمایت از حقوق کابران در
فضای مجازی آمد و کمیته ویژهای در مجلس شکل
گرفت ،مقررر ش��د بررس��ی این طرح متوقف شود و

ب��ا ی��ک روش دیگ��ری در این حوزه اقدام ش��ود که
این موضوع در حال بحث اس��ت .چند روز پیش هم
رئیس مجلس جلس��های با طراحان و پیشبرندگان
هر  2نگاه داش��تند .چرا که در نهایت قانون فضای
مجازی باید طوری باشد که در هر حاکمیت قابلیت
اجرایی داش��ته باش��د و هم افکار قناعی را بتواند قانع
کند .بنابراین به دنبال طراحی مدلی هستیم که هم
بشود آن را اجرا کرد و هم مردم اقناع شوند.

واقعیته��ارابای��دبپذیریمواینکهدر
چه��ار ده��ه بعد از پی��روزی انقالب،
تولیدات بخش کش��اورزی چهار برابر
افزایش یافته است .وی اظهار داشت:
روزی که انقالب اس�لامی پیروز شد
مجموع تولیدات بخش کشاورزی ۲۵
میلیون تن بود اما اکنون بعد از گذشته
 ۴۳سال به  ۱۲۵میلیون رسیده است.
خی��ا م نکویی گفت :از طرفی جمعیت
کشور نیز  ۲.۵برابر افزایش یافته است
اما تولیدات ما کفایت نیازها را نمیکند .وی بیان کرد :امروز نیاز
داریم در محصوالت استراتژیک از جمله گندم خودکفا شویم
و توصیه امام راحل و مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار دارد
ل��ذاع��زمخ��ودراجزمکردهایمتادرایندورهاتفاقاتخوبیدر
بخشکشاورزیرقمبخورد.معاونوزیرجهادکشاورزیگفت:
بههمینجهتیکیازنکاتیکهدرس��فرهایاس��تانیمدنظر
ما قرار دارد اینکه از ظرفیتهای بالقوه که قابلیت بالفعل کردن
آن را داریم ،حمایت کنیم .وی افزود :اس��تان خراس��ان جنوبی
از ظرفیتهای درجه یک در حوزه زرش��ک ،زعفران ،عناب و
بس��یاری از محصوالت برخوردار اس��ت که باید این نقاط قوت
را به ارزش افزوده حاصل از این محصوالت برای مردم استان
تبدیل کنیم .خیا م نکویی گفت :با شناختی که از استان خراسان
جنوبی دارم همیشه در چهار دهه گذشته از نیروهای این استان
به عنوان انس��انهایی باهوش ،فرهیخته و با ظرفیت نام برده
میشود که باید این افراد را به عرصه کشاورزی و شرکتهای
دانشبنیان طبق تاکید رهبر معظ م انقالب نزدیکتر و با این
استراتژی ظرفیتها را بالفعل کنیم .وی با بیان اینکه ما از همه
ظرفیتهای خود برای این حوزه کمک خواهیم گرفت افزود:
وزیر جهاد کش��اورزی نیز اعتقاد دارد این ظرفیتها را باید در
استانهایی مانند خراسان جنوبی که کمتر مورد توجه واقع شده
است ،به حوزه دانشبنیان نزدیک کرد و امیدواریم در این سفر
آنچه قول میدهیم در کمترین زمان ممکن عملیاتی شده و این
سفر سبب خیر و برکت برای مردم استان شود.

 ۴۴هزار تن گندم به ذخایر
محصوالت اساسی کشور افزوده شد

کشتی بزرگ حامل گندم که
 ۴۴هزار تُن محموله یک
ِ
هفته گذشته در بندر شهید بهشتی چابهار پهلو گرفته
ب��ود،تخلی��هواینمق��دارگندمبهذخایرمیلیونیاین
محصول اساسی کشور افزوده شد .به گزارش مرکز
اطالعرسانی شرکت بازرگانی دولتی ایران؛ محمول ه
های یک فروند کش��تی اقیانوسپیما حامل  ۴۴هزار
و ۷۰۰ت��ن گن��دم که دوازدهم مرداد ماه وارد آبهای
سرزمینیایرانشدهودربندرشهیدبهشتیچابهارپهلو
گرفتهبود،تخلیهوبهبارگیریآناقدامشد ۴۴.هزارتن
گندم به ذخایر محصوالت اساسی کشور افزوده شدبر
اساس این گزارش ،عملیات تخلیه محمولههای این
کشتی،پسازپهلوگیریبالفاصلهآغازومحمولههای
تخلیه شده به مقصد مجتمع انبارهای مکران ارسال
ش��دهاند تا پس از تکمیل اس��ناد و ترخیص قطعی ،بر
اساس برنامههای حمل شرکت بازرگانی دولتی ایران
به اقصی نقاط کشور ارسال شوند.

وزارت جهاد نظر خود را درباره رب به
سازمان حمایت اعالم کرد

معاون دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی
گفت :وزارت جهاد کش��اورزی نظر کارشناسی خود
را درباره رب اعالم کرده است .مجید حسنی مقدم،
معاون دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی
در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تعیین تکلیف قیمت
رب گوجه فرنگی افزود :روال کار بر این اس��ت که
وزارت جه��اد کش��اورزی ب��ه عن��وان وزارت خانه
تخصصی نظر خود را در این زمینه به سازمان حمایت
اعالم کند و این س��ازمان نیز براس��اس مستندات و
مدارکی که از تش��کلها دریافت میکند ،در زمینه
قیم��ت ی��ک کاال تصمیم گیری میکند .وی اضافه
کرد :وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت ،نظر
خود را در این زمینه اعالم و مکاتبات الزم را انجام
داده اند و در حال حاضر تصمیم گیری در این زمینه
بر عهده ستاد تنظیم بازار است.

لجوان
لزومبازتولیدالگوهایجدیدبرایتربیتنس 
انسان سازی ،ساختن جامعه ای سالم با کمترین آسیب
های اجتماعی را خواهد داش��ت؟ پاس��خ کارشناس��ان و
صاحبنظران به این پرس��ش ،کانون خانواده و آگاهی و
دانش زوجین از این س��بک زندگی و آراس��ته بودن آنان
به این عناصر و ارزش ها است تا بتوان فرزندانی مبتنی
بر آموزه های این س��بک و روش دینی تربیت کرد .در
عین حال ،نکته مهمتر آن اس��ت که ترویج و اش��اعه هر
چه بیشتر سبک زندگی اسالمی در سرزمینی با اندیشه
ه��ا و فرهن��گ های متکثر به ویژه مورد تهاجم فرهنگ
غربی چگونه میسر است تا بتوان هر چه بیشتر بروز آسیب
های اجتماعی را کنترل و جامعه را از پیامدهای آن حفظ
کرد .خانواده سالم بسترساز تشکیل جامعه ای سالم در
این باره ،خانم اسماعیلی ،مدرس دانشگاه در گفت و گو با
عصراترک اظهار کرد :سبک زندگی ،مبین نظام باورها،
نگرش ها و ارزش های انسانی است .اسماعیلی گفت:
هنگامیکه س��بک زندگی ،از جنس س��بک ندگی دینی
باشد ،این سبک زندگی مطابق با آموزه های دین است
که در تامین س�لامت روان جامعه و رضایت از زندگی
نقش بس��یار مهمی دارد .وی با اش��اره به س��بک زنگی
اس�لامی ،عنوان کرد :این س��بک زندگی دارای مولفه
هایاجتماعی،عبادی،باورهابهمفاهیمهستیشناختی،

در تفکر اس�لام ،س��بک زندگی اسالمی ،چراغ روشنی
است برای تربیت فرزندانی صالح .همین سبک زندگی
است که جامعه را از بروز آسیب های اجتماعی محفوظ
نگه میدارد اما نکته مهم آن است که این سبک زندگی
را چگونه میتوان هر چه بیش��تر اش��اعه و ترویج داد .به
گزارش شبکه اطالع رسانی راه دانا؛ به نقل از عصراترک،
در تفک��ر دین��ی ،تربیت و پرورش فرزندان صالح ،بنیان
اساسی برای داشتن جامعه ای سالم است .داشتن جامعه
ایسالمکهقطعاحاکمیتراازپیامدهایبروزآسیبهای
اجتماعی و انحطاط جامعه به تنزل های اخالقی و دیگر
دردسرهای اجتماعی محافظت خواهد کرد .اما نکته مهم
این اس��ت که تربیت و پرورش فرزندان صالح ،چگونه؟
حکومت اس�لامی پاس��خ این س��وال را در باور و راهکار
ترویج س��بک زندگی اس�لامی ارائه داده است .حکومت
اس�لامی ،سبک زندگی اس�لامی را حامل ارزش های
اخالقی می داند که انسان ساز هستند .تقوا ،پرهیزگاری،
مسئولیت پذیری ،تالش ،کوشش ،ایثار ،فداکاری ،علم
اندوزی و نیکوکاری از جمله ارزش های اخالقی هستند
که بنیان های سبک زندگی اسالمی را تشکیل می دهند.
با این وجود ،پرسش مهمتر آن است که عناصر و ارزش
های اخالقی در س��بک زندگی اس�لامی چگونه قابلیت

ادامه از صفحه یک


اخالق ،اقتصاد ،سالمت ،علم ،دفاع و زمان شناختی است
که ش��اخصه های فردی و اجتماعی را در بر می گیرد.
این مدرس دانش��گاه گفت :س��بک زندگی اس�لامی در
شاخصه فردی ،خود را در خدامحوری ،تقواگرایی ،تفکر،
تالش و کوشش ،سالم نگهداشتن تن ،صبر و خویشتن
داری همچنین در شاخص اجتماعی نیز در پایبندی به
نظ��ام خان��ه و خانواده ،صله ارحام ،اعتدال و میانه روی،
دوری از اص��راف و زی��اده روی بروز می کند .وی عنوان
ک��رد :تحق��ق این ارزش های فردی و اجتماعی از بطن
خانه و خانواده شکل می گیرد .اسماعیلی گفت :با توجه
به اینکه بهترین کانون برای تربیت و پرورش انس��ان،
خانواده است ،بنابراین تربیت فرزندان صالح در خانواده
س��الم ،موجب می ش��ود که خانواده های سالم بسترساز
تشکیل جامعه ای سالم باشند .وی افزود :جامعه سالم که
از سالمت روحی و روانی متعادل برخوردار است ،رویکرد
در این جامعه پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی و
انحرافات اس��ت .این مدرس دانش��گاه بیان کرد :با بهره
گیری از رسانه ها ،فضای مجازی ،وب سایت ها ،تامین و
توزیع محصوالت فرهنگی و دینی همچنین با برگزاری
سمینارها ،همایش ها و گفتمان ها می توان سبک زندگی
اسالمی را در سطح جامعه ترویج داد.

مصائب دولت بزرگ در اقتصاد

...دوم اینکه اندازه اقتصاد کش��ور نس��بت به اندازه دولت
کوچکتر است ،یعنی تولید اندک است و مالیات میتواند
قسمتی از درآمد مردم باشد .در شرایطی که دولت بزرگ
است و اقتصاد کوچکی داشته باشیم ،میزان مالیاتی که
دولت اخذ میکند بس��یار اندک اس��ت و با مالیات اندک
هزینههای دولت تأمین نخواهد شد .این مشکلی است
که امروز اقتصاد ما به آن دچار است و تا زمانیکه اقتصاد
بزرگی نداش��ته باش��یم ،نمیتوان به افزایش درآمدهای
مالیات��یامی��دواربود.درکش��ورهاییکهاقتصادبزرگی
دارن��د،دولته��اتا ۲۵درصدمالیاتدریافتمیکنند.در
کشورهای توسعهیافته درآمد به حدی باالست که حتی
اگر دولت  ۲۵تا  ۳۰درصد آن را هم مالیات دریافت کند،
تفاوت محسوس��ی برای صاحبان درآمد وجود نخواهد
داشت و تأثیری بر زندگی و تولید یا فعالیت اقتصادیشان
نخواهد داش��ت .هرچند هدف اصلی از دریافت مالیات
تأمین منابع مالی دولت اس��ت ،اما باید در بحث مالیات
ط��وری عم��ل کنیم که به فکر کل اقتصاد باش��یم یا به
تعبیری اداره دولت و تأمین مالی دولت از طریق مالیات
یا هر طریق دیگری وابسته به تولید تولیدکنندگان است.
اگر تولیدکنندهای تولید نکند ،هیچ مالیاتی اخذ نخواهد
شد یا اگر تولیدکننده نیرویی را استخدام نکند دستمزدی

وجود نخواهد داشت که بتوان از آن مالیات دریافت کرد.
بنابراین پیش از اینکه هدف دولتها مالیاتستانی باشد،
باید هدفشان رشد اقتصادی باشد ،چون بدون درآمد ملی
باالوبدونرشدتولید،مالیاتیتحققپیدانمیکند.درعلم
اقتصاد مطرح شده که بخشی از سیاستهای مالیاتی بر
تولیدومصرفاثرگذارخواهدبودواینسیاستهامیتواند
اقتصاد و تولید را توسعه بخشد .تا زمانیکه وضعیت رفاه
عمومی مردم بهبود نیابد ،نمیتوان از آنها مالیات دریافت
کرد و در چنین شرایطی هرگونه دریافت مالیات مساوی
اس��ت با س��ختتر شدن اقتصادی .دولت با هدف بهبود
شرایط رفاهی ،قضائی ،حقوق و دستمزد ،امنیت ،خدمات
عمومی و مشابه اینها تشکیل میشود و اگر هم درآمدی
به دست میآورد باید این درآمد در این راستا هزینه شود
و اجازه ندهد به هیچیک از اینها آسیب وارد شود .شیوه
صحیح مالیاتس��تانی به عدالت کمک خواهد کرد ،اگر
به صورت غیرصحیح مالیاتستانی انجام شود نهتنها به
عدالت کمکی نخواهد کرد ،بلکه به عدالت آس��یب هم
خواهدرساند.دولتپیشازاینکهباهدفگسترشعدالت
مالیاتستانی کند باید ابتدا مشخص کند که منظورش
کدامجنبهعدالتاست؛یعنیعدالتکمونیستییاعدالتی
کهازطریقمالیاتسرانهمحققمیشودیااینکهبهتناسب
درآمد ،مالیات دریافت شود .اینکه ما چه چیزی را عدالت

بدانیم و چه برداش��ت و مفهومی از عدالت را مدنظر قرار
دهیم بسیار مهم است .همچنین باید مشخص شود که
مالیاتس��تانیدرکش��ورماعادالنهانجاممیشودیاخیر
اینگونه نیست .هرچند به صورت علنی اعالم شده که
باید مالیاتستانی عادالنه باشد اما در عمل چنین اتفاقی
رخ نمیدهدً .
مثآل یک س��ری مالیاتهایی که دریافت
میش��ود خواس��ته یا ناخواسته به تولید آسیب میرساند
یا اینکه رفاه عمومی را خدش��هدار میکند ،لذا اگر هدف
دولت کمک به تحقق رفاه برای همه هس��ت ،میتوان
گفت چنین مالیاتهایی نباید دریافت شود .در کشور ما
سیاستگذاریها تحت تأثیر جوسازیها قرار دارد ،مث ً
ال
مالیات بر خانههای خالی را وضع کردهاند که هدف از آن
جلوگیری از خالی ماندن خانههاست اما در اصل این دور از
عدالت است یا مالیات بر سپردههای بانکی که عدهای آن
را مطرح کردهاند مصداق بیعدالتی است ،چون کسی که
پول خود را در بانک سپرده کرده و مشکل عدهای دیگر را
باسپردهخودرفعمیکند،انصافاستمالیاتهمپرداخت
کند .از این دست جوسازیها زیاد است که اگر هریک از
آنها تحقق یابد به عدالت و تولید آسیب وارد خواهد شد.
متأسفانه به دلیل در نظر نگرفتن جنبههای مهم و اصلی
درسیاستگذاریهایمالیاتیسببشدهتامالیاتستانی
در کشور ناعادالنه و غیرعلمی باشد.

