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 اصفهان-مریم مومنی، خبرنگار 
توســعه ایرانی- در نشست بررسی 
مشکالت فعاالن اقتصادی در حوزه 
مالیاتی که با حضور رئیس سازمان 
امور مالیاتی کشور در اتاق بازرگانی 
اصفهان برگــزار شــد، مهم ترین 
دغدغه و درخواســت های فعاالن 
اقتصادی در حــوزه مالیاتی مطرح 

گردید.
در ابتدای این نشست عنوان شد 
بیشتر مشــکالت مودیان مالیاتی 
و فعــاالن اقتصادی بــه رویه های 
جــاری در ادارات کل امور مالیاتی 
مربــوط می شــود، درحالی کــه 
راهکارهای پیشــنهادی برای رفع 
این مشــکالت منطبق بــر قانون 
است و این درخواســت  فراقانونی 
محســوب نمی شــود. مشــکالت 
مودیان مالیاتی و شــرکت ها ناشی 

از معامله با شــرکت های صوری و 
کاغذی و مطالبــه مالیات مضاعف 
از مودیان، درخواست تفویض 100 
درصدی به مدیــرکل امور مالیاتی 
استان برای بخشــودگی و تقسیط 
جرایم مالیاتی، مشــکالت مربوط 
به ارزش منصفانه و تشخیص های 
علی الــرأس مأمــوران مالیاتی و 
ممیزان، مشکالت صادرکنندگان 
در حــوزه معافیــت مالیاتی و رفع 
تعهــد ارزی و مالک قــرار گرفتن 
ارزیابی گمرک و بانک مرکزی، عدم 
تأمین زیرساخت های اجرای قانون 
پایانه های فروشــگاهی و ســامانه 
مودیان و عدم شفاف سازی ابهامات 
موجود برای مودیان از جمله موارد 

مطرح شده در این نشست بود.
در ادامه نیــز فعاالن اقتصادی و 
نمایندگان انجمن ها و شرکت ها به 

بیان دغدغه ها و مشکالت خود در 
حوزه مالیاتی پرداختند.

در ادامــه داوود منظور، رئیس 
سازمان امور مالیاتی کشور با بیان 
اینکه معامله کردن با شــرکت های 
صــوری مجاز نیســت و اســامی 
آنهــا را به محض شناســایی اعالم 
می کنیــم، اظهار داشــت: اعتبار 
مالیاتــی که این شــرکت ها صادر 
کرده اند نیز قابل قبول نیســت. از 
طرفی فرآیند تشخیص شرکت های 
صوری زمان بر اســت و تا زمانی که 
شرکت صوری را شناســایی و نام 
آن را اعالم کنیم، این مسئولیت بر 
عهده هر فعال اقتصادی اســت که 
از اصالت شــرکتی که با آن معامله 
می کند اطمینــان حاصل کند. وی 
درباره بخشــودگی جرایم مالیاتی 
افزود: اصل بر این است که جرایم را 

نبخشیم چون ضامن اجرای قانون 
و جلوگیری از فرار مالیاتی اســت، 
اما اگر مودی به دالیل اســتثنایی 
نتوانســته مالیات خود را بپردازد، 
اجازه داریم مالیات یک بازه زمانی 
خاص را ببخشیم. متأسفانه در اثر 
رویه مدیران پیشــین، بخشودگی 
جرایــم مالیاتی اصــل و دریافت 
مالیات فــرع قرار گرفتــه اما طبق 
بخشــنامه جدیــد هرچــه مودی 
در پرداخــت مالیات خــود تأخیر 
بیشتری داشته باشد، از بخشودگی 
کمتــری بهره منــد می شــود. در 
تأخیرهای طوالنی با احراز شرایط، 
حداکثــر بخشــودگی 30 درصد 
است اما در موارد اســتثنایی و در 
صورت تشــخیص مراجعی مانند 
ســتاد تســهیل می توانیم میزان 
بخشــودگی را افزایــش دهیم، اما 

سیاســت ما دادن اختیار بیشــتر 
بــه مدیــران کل اســتانی بــرای 

بخشودگی جرایم نیست.
منظور ادامــه داد: مودیان باید 
بخشی از مالیاتی که به آن اعتراض 
ندارنــد را بدون تأخیر تقســیط و 
پرداخــت کنند و تنها بخشــی که 
به آن اعتــراض دارند بــه کمیته 
تشــخیص برود، چون ارزش پول 
همان طور که برای فعاالن اقتصادی 
اهمیت دارد برای دولــت نیز مهم 
است. رئیس ســازمان امور مالیاتی 
کشور درباره تشخیص علی الرأس 
مأمــوران مالیاتی گفــت: فعاالن 
اقتصادی حتماً تمام اسناد درآمدها 
و هزینه های خــود را حفظ و ارائه 
کننــد و اگــر در زمان رســیدگی 
مســتندات تحویل شود، تشخیص 
علی الــرأس نبایــد به تشــخیص 
وارد شــود. همچنین مودیان باید 
تخلفات احتمالی مأموران مالیاتی 
را در مرحله تشخیص به دادستانی 
منعکــس کند تا به آن رســیدگی 
شــود. اگر از مرحله تشــخیص نیز 
گذر کرده بودند نیــز ظرفیت های 
قانونی برای رسیدگی به عدم رعایت 
عدالت و انصاف وجود دارد. با اجرای 
قانــون پایانه های فروشــگاهی و 
سامانه مودیان بسیاری از مشکالت 
و کشمکش ها میان ســازمان امور 
مالیاتــی، ممیــزان و مودیان رفع 
می شــود. وی با بیان اینکه درباره 
صادرات و واردات و رفع تعهد ارزی 
باید به تشــخیص مراجع مرتبط و 
متخصص توجه کنیم، تصریح کرد: 
مرجع مرتبط در این خصوص بانک 
مرکزی و گمرک اســت. هم اکنون 
مبنای تشــخیص ما در حوزه رفع 
تعهد ارزی ســامانه بانک مرکزی 
اســت که به روز اســت اما درباره 

صــادرات و واردات، اینکه گمرک 
باید مبنای عمل باشــد یا اســناد 
مودی را مجدداً بررســی خواهیم 

کرد.
منظــور با بیــان اینکــه دولت 
نه هــای  یا نــون پا پذیرفتــه قا
فروشگاهی و ســامانه مودیان که 
قرار بود از اردیبهشــت ماه 1400 
اجرا شــود به صورت تدریجی اجرا 
گردد و در تمام دنیــا نیز به همین 
عمل شده، افزود: اجرای این قانون 
از شرکت های بورســی آغاز شده و 
تا پایان سال 1402 به تدریج اجرا 
می شود. همچنین دو شرکت معتبر 
برای آموزش مودیان انتخاب شده و 
در حال فعالیت هستند. مقرر است 
جرایم نیز از ابتدای ســال 1403 
اعمال شــود و امیدواریــم بتوانیم 
حقوق شــهروندی را در ســامانه 
مودیــان به خوبی رعایــت کنیم و 
ظرفیت های خوبی بــرای دریافت 
گزارش هــای مردمی نیــز در این 
قانون دیده شده است. مدیران کل 
امور مالیاتی اســتان ها را نیز مکلف 
کرده ایم هر روز یک ســاعت را به 

مالقات مردمی اختصاص دهند.

در نشست بررسی مشکالت 
فعاالن اقتصادی در حوزه 
مالیاتی که با حضور رئیس 

سازمان امور مالیاتی کشور 
در اتاق بازرگانی اصفهان 

برگزار شد، مهم ترین 
دغدغه و درخواست های 
فعاالن اقتصادی در حوزه 

مالیاتی مطرح گردید.

   فرسودگی شغلی غده ی 
سرطانی کارمندان اداری

 * ساالر صحرانورد-روزنامه نگار

انسان عصر حاضر خاصا اقشار کارمند در جریان 
سازگاری با محیط اجتماعی و شغلی خود ناچار است 
محدودیت ها و فشار هایی را متحمل شده به نحوی 
که این فشارها و مصائب موجود در محل کار منجر به 

فرسودگی شغلی کارکنان می شود
فرسودگی شغلی به خستگی ناشی از فشارهای 
موجود در محیــط کار و همچنین عالیم و حاالت 
تحلیل رفتگی قوا، سرخوردگی و گوشه گیری در 
محیط کار گفته می شود فرسودگي شغلی، عواقب و 
هزینه های گزافی بر سازمانها و کارکنان تحمیل مي 
کند مانند تعویض مکرر شغل و محل کار ،غیبت های 
بی رویه و دریافت مرخصی های فراوان، افت کمیت 
و کیفیت کار، تحت تاثیر قرار گرفتن سالمت روانی 
فرد، کاهش کیفیت خدمت ارائه شده به ارباب رجوع،  
رکورد و تاخیر در سلسله کارهاي تخصصی و اداری 
و … حال سوال اینجاست که چه عواملی باعث متولد 
شدن فرسودگی شغلی خاصا در مجمع بنگاه های 
خصوصی و دپارتمان های دولتی ایران می شود و 
چرا این سندروم اجتماعی همچنان در دور التفات 
و تمرکز مدیران دیوان ســاالری قرار نمی گیرد؟! 
ناآشنا بودن کارمندان با اهداف سازمان و قابل درک 
نبودن این اهداف،پیچیدگی و غیر قابل انعطاف بودن 
برنامه ها، قوانین و مقررات ،ناسالم  بودن شبکه های 
ارتباطی در سازمان و فقدان ارتباط های دو طرفه،بی 
توجهی مدیران به امور کارمندان،عدم بهره گیری 
از تمام توان افراد در انجام وظایف شــغلی،ناراضی 
بودن افراد از ســازمان و شغل خود،فقدان امکانات 
و فرصت های الزم برای رشــد و ارتقــای افراد در 
سازمان،واگذاری مسئولیت های بیش از ظرفیت 
افراد در سازمان،هماهنگ نبودن میزان پرداخت 
حقوق و مزایا با دامنه ی کار افراد، شــرایط سخت 
و طاقت فرســای کاری وصرف وقت و انرژی زیاد و 
ناملموس و بی اثر و  از جمله دالیل موثق و معتبر این 
سندروم اجتماعی هستند که می طلبد مدیران و 
دست اندرکاران دستگاه های اداری و بنگاه های غیر 
دولتی نسبت به عواقب شوم این غده ی سرطانی که 
همچون درخت تناور به صورت ماالمال در حال رشد 
بوده و رشته های شــغلی را از هم گسست می کند 
،التفات ویژه داشته و برای منسوخ کردن آن برنامه 
های مدون و موثری داشته باشند اما پیامد ها و عواقب 
ناشی از فرسودگی شــغلی چیست؟اولین آسیب 
فرسودگی شغلی عبارت از رنج بدنی است افرادي 
که از این عارضه رنج می برند،  اصوال دارای انرژی کم 
و دارای احساس خستگی مفرط هستند. به عالوه 
اینکه مبتالیان برخی از نشانه های فشار بدنی نظیر 
سردرد، تهوع، کم خوابی و تغییراتی در عادات غذایی 
را به طور فراوان گزارش می دهند دوما افراد مبتال به 
فرسودگی شغلی، فرسودگی عاطفی را نیز تجربه 
مي کنند که از عالئم مشهور آن می توان به احساس 
درماندگی، عدم کارایی در شغل خود و مواردی از 
این قبیل اشاره کرد سوما وجود نگرش های منفی 
نسبت به خود، شغل،  سازمان و به طور کلی نسبت 
به زندگی نشانگر فرسودگی های نگرشی هستند 
اغلب مبتالیان احساس پایین بودن پیشرفت و ترقی 
شخصی را گزارش می دهند یکی دیگر از مهم ترین 
پیامد هاي فرسودگی شغلی کاهش عملکرد است 
که در آن فرد نمي تواند تمام یا قسمت اعظم توان،  
استعداد و انرژي جسمی و روانی برای انجام کارها 
استفاده کرده و در تتمه این مورد ،به افزایش غیبت 
از کار و کاهش کارایی منجر می شــود حال در این 
تحلیل محتوا به مهم ترین بحث یعنی راهکارهای 
زدودن فرسودگی شغلی از حریم شخصی کارمندان 
می پردازیم که در خور توجه می باشد. به نظر می 
رسد راهکارهای درمان سندروم فرسودگی شغلی 
کاهش یا از بین بردن استرس های موجود در محیط 
کار،حمایت خانواده،  دوســتان و همکاران از افراد 
مبتال،تغییر شرایط کاری نامساعد ،استفاده از روش 
مدیریت زمان  و همچنین تغییر طرز فکر نسبت به 
کار و زندگی،شناسایی محدودیت ها و پرهیز کردن 
از انجام کارهایی که توان ذهنی و جسمی را تحلیل 
داده ،التفات جدی به رفاه جسمی و روانی از قبیل 
تغذیه مناسب،  ورزش و استراحت ،مضافا توزیع کارها 
و کمک گرفتن از دیگران،پذیرش واقعیت ها و دوری 
از اوهام بافی و گرفتار شدن در توهم خیالی ، توسعه 
روابط دوستانه و صمیمانه با دیگران و انعطاف پذیری 
در پذیرش دیدگاه های دیگــران و در صورت حل 
نشدن مشــکل اســتفاده از خدمات روانشناسی 
می تواند بستر ساز آرامش روحی و آسایش جسمی 
کارمندان و قرار گرفتن فرســودگی شغلی در دور 

باطل باشد

یادداشت 

قزوین - مصطفی مرادی،خبرنگارتوسعه ایرانی-
استاندار قزوین گفت: انرژی خورشیدی و انرژی بادی 
دو ظرفیت ویژه استان در حوزه انرژی است که استان 

به دنبال بهره برداری از این ظرفیت است و در همین 
راستا شهرک انرژی خورشیدی در استان راه اندازی 

خواهد شد.
به گــزارش خبرنگارما، محمدمهــدی اعالیی در 
دیدار با شــورای هماهنگی نهاد های حوزوی استان 
قزوین که در اســتانداری برگزار شــد، اظهار داشت: 
مجموعه مدیریتی اســتان از ابتدای استقرار خود به 
دنبال پیشــبرد امور در آرامش و بــه دور از هیجانات 
و احساســات بود و سعی شده بســتر خدمت رسانی 
مناسبی را برای مردم فراهم و ظرفیتی ایجاد شود که 

نخبگان استان خدمت رسانی کنند.

وی افزود: البته در این مسیر موانعی وجود داشت 
ولی کم و بیش این هدف محقق شده و نخبگان عموما 
بومی در مناصب مختلف مســتقر هســتند و در این 
زمینه از ظرفیت ایثارگران، فرزندان شهدا و بانوان هم 
بکارگیری شد. اعالیی با بیان اینکه در استان قزوین 
در حوزه زیرساخت فرصت های بسیاری وجود دارد و 
در تمامی حوزه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و 
سیاسی به وفور فرصت وجود دارد، گفت: در موضوعات 
اقتصادی چند حوزه در اولویــت مجموعه مدیریتی 

استان قرار دارد که مهم ترین آن حوزه آب است.
اســتاندار قزوین اضافــه کرد: در اســتان قزوین 

بهره وری مصرف آب به شــدت پایین است، به همین 
دلیل افزایش ضریب تبدیل آب بــه درآمد را با تمام 
توان پیگیری می کنیم کــه خروجی آن اجرای طرح 
بازار آب در استان است که مورد تایید و تاکید وزرات 
نیرو هم قرار گرفته اســت. در حوزه صنعت تالش بر 
این اســت که بهره وری واحدهای صنعتی ارتقا یابد 
و صنایعی کــه آالیندگی و مصرف بــاالی آب دارند 

محدود شده اند.
وی با بیان اینکه در حوزه انرژی استان دو ظرفیت 
فوق العاده تولید انــرژی وجود دارد، افــزود: انرژی 
خورشــیدی و انرژی بادی دو ظرفیت ویژه استان در 
حوزه انرژی است که اســتان به دنبال بهره برداری از 
این ظرفیت اســت و در همین راســتا شهرک انرژی 

خورشیدی در استان راه اندازی خواهد شد.

  استاندار قزوین:

 شهرک انرژی خورشیدی در استان راه اندازی  می شود

 تا پایان سال 1402 انجام می شود؛

اجرای تدریجی قانون سامانه مودیان مالیاتی و پایانه های فروشگاهی

 سنندج - گالله فرهادی،خبرنگارتوسعه ایرانی،رئیس 
سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری سنندج 
گفت: آتش نشــانی سنندج براســاس چارچوب و ضوابط 
تعیین شده نیروهای وظیفه امریه از بین عموم شهروندان 
که موفق به کسب باالترین امتیاز آزمون علمی و عملی می 

شوند جذب می کند.
سهیل فضل وزیری اظهار کرد: سازمان شهرداری های 
کشور براساس مجوز ستاد کل نیروهای مسلح از سال 79 
اقدام به جــذب و بکارگیری نیروهای وظیفه در ســازمان 
های آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری کالنشهرها 

نموده است.
وی خاطرنشــان کرد: با عنایت به ارزیابی مثبت طرح 
سرباز آتش نشان و درخواست سایر شهرداری های مراکز 
اســتان ها با موافقت ســتاد کل نیروهای مســلح از سال 

جاری جذب و بکارگیری نیروی وظیفه برای سازمان های 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری های مراکز استان 
براساس ضوابط و مقررات ابالغی ساست گذاری و نظارت 
راهبردی حفاظت اطالعات ستاد کل نیروهای مسلح اجرا 

می شود.
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
ســنندج به اهداف اجرای این طرح هم گریزی زد و گفت: 
تربیت نیروی انســانی کارآمد و متخصــص در زمینه امور 
ایمنی و آتش نشــانی، کمک به تامین بخشــی از نیازهای 
پرســنلی و همچنین صرفه جویی در هزینه های سازمان 
های آتش نشــانی و خدمات ایمنــی از مهمترین اهداف 

اجرای این طرح است.
فضل وزیری در مورد شــرایط جذب ســرباز امریه هم 
عنوان کرد: ســازمان های آتش نشــانی و خدمات ایمنی 

شهرداری داری سهمیه مکلف هستند براساس چارچوب 
و ضوابط تعیین شــده ســهمیه خود نســبت به جذب و 
بکارگیری نیروهــای وظیفه از بین عموم شــهروندان که 
موفق به کســب باالترین امتیاز آزمون علمی و عملی و نیاز 
سازمان مربوطه به رشته تحصیلی سرباز آتش نشانی است 

گزینش و جذب کنند.
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
ســنندج با بیان اینکه متقاضیان می توانند از روز شنبه 7 
آبان ماه امســال در ساعت کاری به ســازمان آتش نشانی 
سنندج در خیابان طالقانی مراجعه کنند، خاطرنشان کرد: 
جذب کارکنان وظیفه دارای وابســتگی نسبی و سببی با 
کارکنان شــاغل و مسئولین ســازمان بکارگیرنده بعنوان 

سرباز آتش نشانی ممنوع است.
فضل وزیری شرط الزم برای جذب و بکارگیری سرباز 

امریه در آتش نشــانی را دارا بودن مــدرک تحصیلی فوق 
لیســانس ذکر کرد و گفت: افراد متقاضی باید حداقل یکی 
از شرایط خانواده ایثارگران، تحت پوشش بودن نهادهای 
حمایتی مانند »کمیته امداد و بهزیســتی«، متاهل بودن، 
معاف از رزم، عضویت حداقل 6 ماه در بسیج، حافظ قرآن، 
قاری برتر، فارغ التحصیل ممتاز دانشگاهی، ایتام و دارنده 
مدارک تحصیلــی مرتبط در یکی از رشــته های ایمنی را 

داشته باشد.

  جذب و پذیرش نیروی امریه در آتش نشانی سنندج

گرگان-مهنازمحمدزمانی،خبرنگارتوســعه ایرانــی-
معاون مســکن شهری بنیاد مســکن انقالب اسالمی زمان 
ســاخت واحدهای مســکونی نهضت ملــی را حداکثر دو 
ســال عنوان کرد و گفت: تا پایان سال جاری سه هزار واحد 

مسکونی را به متقاضیان تحویل می دهیم.
حمیدرضا سهرابی در حاشیه بازدید از پروژه های نهضت 
ملی مســکن در گنبدکاووس اظهار کرد: زمان پیش بینی 

شده برای ساخت مسکن در طرح نهضت ملی 1۸ تا 24 ماه 
است و با تأمین ســهم آورده متقاضیان و تسهیالت بانکی تا 
پایان سال حداقل سه هزار واحد مسکونی شهری را تحویل 
خواهیم داد. معاون مســکن شــهری بنیاد مسکن گفت: از 

مجموع ســاخت یک میلیون واحد پیش بینی شده در طرح 
نهضت ملی مســکن در ســال، تعهد بنیاد مســکن انقالب 
اسالمی در روستاها و شــهرها هر کدام 200 هزار واحد و در 
مجموع 400 هزار واحد است.وی افزود: تاکنون برای 2۵0 

هزار واحد مسکونی شهری زمین معرفی شده که زمین 11۸ 
هزار واحد آن کاربری مســکونی و قابلیت ساخت داشته و 

عملیات اجرایی 110 هزار واحد شروع شده است.
سهرابی با اشــاره به حل دغدغه های تأمین زمین و ابالغ 
تســهیالت کافی ابراز امیدواری کرد که ســاخت و ساز در 
سال های دوم، ســوم و چهارم دولت شتاب بیشتری خواهد 

گرفت

تا پایان سال جاری؛

۳ هزار مسکن شهری در طرح نهضت ملی  تحویل می شود


