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رئیس کل بانک مرکزی:

 مهار تورم سیاست اصلی
 بانک مرکزی است

کارشناس اقتصادی:

 چه عواملی بر مبادالت ارزی کشور 
تأثیر می گذارد؟

مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد:
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 موثر نخواهد بود
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 با ثبت محور شدن مجوز خانه مسافر

سخنگوی اقتصادی دولت: 

کسری بودجه نداریم
سخنگوی شرکت ملی گاز:

به مرز هشدار مصرف گاز رسیدیم

رضا حاجی کریم، کارشناس حوزه آب:

روزهای ترسناک آبی در پیش است
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در واکنش به بودجه ۱۴۰۲ مطرح شد؛

 صداوسیما: سال آینده
 افت کیفیت خواهیم داشت

وزیر ارشاد:

می خواهیم قدرت فرهنگ و هنر را در اختیار ارزش های دینی قرار دهیم
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 به قبوض جدید گاز فراهم شد به قبوض جدید گاز فراهم شد

رئیس سازمان فناوری اطالعات ایران خبر داد؛
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سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی )ره( 
درباره ســاخت ترمینال ۴۱۰ هزار نفری در فرودگاه 
امام خمینی گفت که مذاکره با یک شــرکت  چینی 
ظرف دو ماه گذشــته ادامه داشــته و مقرر شده که 
وزارت راه ۲.۵ تــا ۳ میلیارد یورو بپردازد که این کار 
از طریــق پرداخت نقدی یا تهاتر با پیمانکاران چینی 

خواهد بود.
سعید چلندری با اشــاره به ساخت ترمینال ۴۱۰ 
هــزار نفری در فرودگاه امام خمینــی اظهار کرد: در 
خصوص فاز دو فــرودگاه که یک ترمینال ۴۱۰ هزار 
متری اســت به عــاوه ســاختمان های جانبی، برج 
مراقبت تکنیکال باک و تکمیل باندهای جنوبی، تمام 
مطالعات انجام و با گروه ها و سرمایه گذارهای خارجی 

و داخلی صحبت شده است.
وی ادامه داد: در میان این سرمایه گذاران، آخرین 
مذاکراتمان بــا یکی از شــرکت های چینی بوده که 
ظرف دو ماه گذشته این مذاکرات ادامه داشته است. 
بــا گروه های چینی صحبت کردیم و اطاعات الزم را 
به آنها دادیم و آنها اعام آمادگی کردند برای اینکه ما 

ارقام را مشخص و اعام کنیم.
سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی )ره( 
بیان کــرد:  از نظر منابع مالی وزیر راه و شهرســازی 
موضوع موافقت کردند که این کار توســط شــرکت 

چینی با توجه به توافقاتمان انجام شود و درخصوص 
پرداخت هم وزارت راه تقبل کرده، به این صورت که 
ما کار را با شــرکت چینی جلو ببریم و وزارت راه ۲.۵ 
تا ۳ میلیارد یورو بپردازد که این کار از طریق پرداخت 
نقدی یا تهاتر با پیمانــکاران چینی خواهد بود و هر 
رقمی که برای ســرمایه گذاری توافق شــود، وزیر راه 

تضامین پرداختی را انجام می دهد.
چلنــدری درباره نحوه هزینه کرد شــرکت چینی 
بــرای پروژه توضیح داد: یک اعتبار ارزی به وزارت راه 
و شهرسازی اختصاص داده شــده برای ساخت ریل 
راه آهن، خرید هواپیما و فرودگاه امام خمینی و چند 
پروژه دیگر در  شرکت فرودگاه های کشور که تقسیم 
ایــن اعتبار در اختیار وزیر راه و شهرســازی اســت، 
چینی ها هم از همین محل ســرمایه گذاری خواهند 
کرد و بازپرداخت ســرمایه از طریق این اعتبار دیده 

شده است.
وی بــا بیان اینکه امیدواریم کــه بتوانیم تا پایان 
ســال قرارداد این پروژه را نهایی کنیم، گفت: فاز دو 
فرودگاه بسیار وسیع است، ترمینال ۴۱۰ هزار متری 
بخش های مختلفی دارد که اگر ما بخواهیم ارقام آن 
را از نظر ریالی بررسی کنیم، زمان بر است. همکاران ما 
شبانه روزی کار می کنند و امیدواریم که تا پایان سال 

بتوانیم این پروژه را به قرارداد برسانیم.

سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی )ره( 
ادامه داد: طبق برنامه  توســعه  و با تکمیل فاز دو، ۹۰ 
میلیون مســافر پیش بینی کردیم، امیدواریم تا پایان 
دولت بتوانیم بخشی از این ترمینال ۴۱۰ هزار متری را 
به بهره برداری برسانیم و به ۲۵ میلیون مسافر برسانیم 

و با تکمیل فاز دو هم به ۹۰ میلیون مسافر برسیم.
چلندری درباره هدف گذاری برای تبدیل شــدن 
به هاب اول بار منطقه توضیح داد: بر اســاس اســناد 
باالدستی و مطالعات طرح جامع شهر فرودگاهی امام 
خمینی، قرار بود فرودگاه امام به هاب بار اول منطقه 
و هاب دوی مسافری تبدیل شود که متاسفانه در ۱۰ 
ســال گذشــته قصوراتی صورت گرفت و کشورهای 
منطقــه از ما جلو زدند. اینکــه بتوانیم به این هدف 
برسیم کار بسیار مشکلی است، اما همچنان باید تاش 
کنیم که بتوانیم آنچه شایسته ایران است، انجام دهیم.

در پــی کاهش تخصیــص گاز واحدهــا و از جمله 
صنایع ســیمانی و فوالدی ها برای جلوگیری از قطعی 
گاز گسترده، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی صنعت 
ســیمان با اشــاره به توقف تولید چند شرکت سیمانی 
عنوان کرد که میــزان مصرف و تقاضا در حال حاضر با 
توجه به فصل سرما پایین آمده و در حال حاضر دلیلی 

برای افزایش قیمت سیمان در بازار متصور نیستیم.
همزمان با ورود ســامانه های بارشی به نقاط مختلف 
کشور و موج شــدید کاهش دما، میزان مصرف گاز در 
کشور به شدت افزایشی شده است؛ به گونه ای که برای 
جبران این کمبود گاز و عدم قطعی گسترده گاز به ویژه 
برای منازل، بســیاری از ادارات، دانشــگاه ها، مدارس، 
مراکز تفریحی و خدماتی و... تعطیل شده اند؛ واحدهای 
سیمانی و فوالدی که حتی در شرایط بهتر طی سال های 
گذشــته، در این فصل از سال با محدودیت های مصرف 
گاز و بعضــا قطعی و جایگزینی ســوخت دوم )مازوت( 
مواجه بوده اند؛ در شرایط فعلی نیز از این قاعده مستثنی 

نبوده و با کاهش شدید دریافت گاز روبرو شده اند.
*تنها ۱۴ درصد گاز مورد نیاز سیمانی ها تامین 

می شود
حمید فرمانــی، رئیس هیات مدیــره انجمن صنفی 

صنعت سیمان در این رابطه اظهار کرد: در حال حاضر از 
۲۷ میلیون متر مکعب گاز مصرف روزانه صنعت سیمان، 
حداکثر چهــار میلیون مترمکعب )در حقیقت حدود ۱۴ 
درصــد از گاز موردنیاز این صنعت( تامین می شــود. این 
محدودیت از حدود یک هفته گذشــته اعمال شــده و از 
شش میلیون متر مکعب در روز به چهار میلیون متر مکعب 
کاهش پیدا کرده است. وی افزود: از سوی دیگر از ۱۷۰۰ 
مگاوات دیماند صنعت سیمان نیز، حداکثر  میزانی که به 
صنعت سیمان تخصیص داده می شود حدود ۹۰۰ مگاوات 
است. گاز بسیاری از شرکت های سیمانی قطع شده اما با 
برقی که داشتند موجودی کلینکر خود را سایش و تبدیل 
به سیمان می کردند. اما برخی دیگر که در مسیر این جبهه 
هوای سرد حضور دارند، در تامین برق نیز دچار مشکل و 
برق شان نیز قطع شده و تنها در حد روشنایی کارخانه )نه 
در حد تولید( برق تامین می شــود که با آن امکان تولید 
که کوره منتفع شود، وجود ندارد. این مقام صنفی تصریح 
کرد: تولید شش-هفت واحد، کاما متوقف شده است که 
از جمله آن ها کارخانه سیمان تهران، شرکت سیمان آبیک، 
شرکت سیمان فیروزکوه، شرکت سیمان فراز فیروزکوه و 
شرکت سیمان پیوند گلستان می توان اشاره کرد که توقف 

کامل فعالیت پیدا کرده اند.

*هنوز تقاضا با عرضه سیمان در تناسب است و 
بازار دچار کمبود نشده است

رئیس هیات مدیره انجمن سیمان ادامه داد: با توجه 
به سرمایی که بر کشور حاکم است، میزان مصرف و تقاضا 
هم پایین آمده است، تناسب میان عرضه و تقاضا وجود 
دارد. بنابراین فعا دلیلی برای افزایش قیمت سیمان در 
بازار متصور نیســتیم. اما شرایط فعلی و قطعی های گازو 
بــرق تاثیر خود را بر روند تولیــد و میزان ذخایر خواهد 
گذاشت. در حال حاضر از ذخایر کلینکر استفاده می کنیم. 
وی در رابطه با تخصیص ســوخت جایگزین نیز تصریح 
کرد: در حال حاضر سوخت جایگزین که مازوت است، هم 
با سختی تامین می شود و اولویت با نیروگاه هاست. ضمن 
اینکه دردسرهایی هم دارد و هزینه تولید سیمان با آن، دو 
برابر هزینه تولید )سیمان( با گاز است. فرمانی در پاسخ 
به اینکه در شرایط فعلی، چه راهکارهایی برای گذر از این 
وضعیت وجود دارد؟ گفت: جلســه ای با وزارت صمت در 
این رابطه داشتیم تا هماهنگی هایی میان وزارت صمت، 
وزارت نیرو، وزارت نفت و صنایع انرژی بر ایجاد شــود تا 
بــرق و گاز واحدهایی که به صورت کامل قطع شــده، 
حتی االمکان تدابیری اتخاذ شود و برای عدم توقف کامل 

تولید همکاری هایی صورت گیرد.

سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی )ره( خبر داد؛

مذاکره با شرکت چینی برای ساخت ترمینال فرودگاه امام خمینی

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی صنعت سیمان:

فعال با وجود ذخایر کمبود سیمان نداریم

 جانشین پلیس راهنمایی
 و رانندگی فراجا

گوش شنوایی برای 
ایمنی خودروها 
وجود ندارد

 رئیس اتاق بازرگانی تهران:

ارز چند نرخی 
فسادزاست

الکترونیکی



خبر

خبر
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سرمقاله

رئیس کل بانک مرکزی:

مهار تورم سیاست اصلی بانک مرکزی است
رئیس کل بانک مرکزی مهار تورم 
را سیاســت اصلی و محــوری بانک 
مرکــزی در دوره جدید اعام کرد و 
گفت: سیاســت فعال پولی و بانکی 
را در ایــن دوره عملیاتی می کنیم بر 
همین اســاس، برای مهــار تورم نیز 
کنتــرل تقاضاها از ناحیه نقدینگی و 
خلق پول در کنــار عوامل تاثیرگذار 
سمت هزینه در دســتور کار جدی 

بانک مرکزی قرار دارد. 
نشســت  در  فرزین  محمدرضــا 
اقتصاددانــان،  بــا  هم اندیشــی 
صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی، 
بر انضباط بخشی پولی، تنظیم رابطه 
دولت بــا بانک مرکزی، اجرای دقیق 
سیاســت تثبیت نرخ ارز در سامانه 
نیما و استفاده بهینه از ابزارهای پولی 
برای مهار تــورم و نقدینگی تاکید و 
اظهار کرد: مدیریت انتظارات تورمی 
و جلــب اعتماد مردم در جامعه یکی 
از شــاخص های مهم در موفقیت هر 
می شود  محســوب  اقتصادی  برنامه 
که در این زمینه همکاری و همیاری 
همه دستگاه ها و صاحبنظران قطعا 
می تواند ما را در رســیدن به اهداف 

پیش بینی شده یاری رساند.

بیان  با  بانک مرکــزی  رئیس کل 
اینکه حفظ ارزش پول ملی و کنترل 
تورم از جمله رسالت های اصلی تمام 
تصریح  اســت،  مرکزی  بانک هــای 
کرد: این بانک در چارچوب سیاست 
تثبیت، سیاستگذاری و اقدام می کند 
و در این راســتا، قطعــا اقتدار بانک 
مرکزی در حوزه های تخصصی پولی 

و بانکی احیا و عملیاتی خواهد شد.
فرزین در ادامه حمایت از تولید و 
اشتغال آفرینی را مورد تاکید قرار داد 
و افزود: تامین مالی سرمایه در گردش 
مورد نیاز واحدها و بنگاه های تولیدی 
از اولویــت های مهــم بانک مرکزی 
اســت؛ البته تامین مالــی بلندمدت 
واحدهای تولیدی و اقتصادی را باید 
به بازار ســرمایه و تخصصی مربوطه 
محــول کرد تا از ابزارهای مالی دیگر 

نیز در این زمینه استفاده شود.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین با 
تاکید بر اجرای سیاست اصاح نظام 
بانکی و تنظیم برنامه پولی متناسب با 
شرایط کنونی گفت: تخصصی کردن 
و تفکیک بانک ها در قالب بانک های 
توســعه ای، تخصصی و تجــاری به 
همراه تدوین مقررات و ضوابط مجزا 

برای هر گروه از این بانک ها، یکی از 
ضرورت های اصاح نظــام بانکی به 

شمار می رود.
طبق اعــام بانک مرکزی، فرزین 
نظارت دقیق برعملکرد شبکه بانکی، 
کنترل مقــداری ترازنامــه و اضافه 
هدفمند،  تسهیات دهی  برداشت ها، 
کنترل نقدینگــی، چگونگی مصرف 
اعتبارات در شــبکه بانکی و برخورد 
بــا بانک های ناتــراز و ناســالم را از 
ضرورت های مهم برشــمرد و تصریح 
کرد: بانــک مرکزی در این راســتا 
قطعا بصورت فعاالنه و تخصصی ورود 
خواهد کرد تا عاوه بر دســتیابی به 
اهداف پیــش بینی شــده، هدایت 
هدفمند تســهیات بانکی به سمت 
تولیــد و خدمات مولــد هم بصورت 

هوشمند، عملیاتی شود. 
رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه 
با تاکید بر اصاح نرخ سود سپرده ها 
و تسهیات بانکی برای کنترل تورم 
گفت: نظارت قوی بر حســن اجرای 
قوانین و بخشنامه های مربوطه بانک 
مرکزی به منظور انسجام بخشــی در 
شبکه بانکی و جلوگیری از تخلفات 
احتمالــی، مهم تریــن اولویت بانک 

مرکزی است.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین 
در ایــن نشســت، اجرای سیاســت 
تثبیت نرخ ۲۸ هــزار و ۵۰۰ تومانی 
در سامانه نیما برای واردات کاالهای 
اساســی، مواد اولیه و ماشین آالت و 
تجهیــزات تولید را بــه منظور ثبات 
بخشی به بازار ارز و کاهش انتظارات 
تورمی مورد تاکیــد قرار داد و گفت: 
این سیاســت که ابعاد گوناگون آن 
مورد بحث و بررسی قرار گرفته است 
با جدیت تمام در بخش های مختلف 

دنبال خواهد شد.
فرزیــن ادامه داد: بــا رفع برخی 
ارزی، آن را  بــازار متشــکل  نواقص 
در قالــب بازار مبادلــه ارزی تقویت 
می کنیم. در تاشیم عاوه بر تامین 
نیازهای ارزی بخش کاال های اساسی 
و مــواد اولیه و تجهیزات تولید که از 
طریق ســامانه نیما تامین می شود 
دیگــر نیازهــای ارزی مــردم را که 
مشــتمل بر ۴۰ ردیف است در بازار 

مبادله ارزی تامین شود.
رئیس کل بانــک مرکزی در پایان 
ضمن تاکیــد بر ضــرورت تعامل با 
صاحبنظران اقتصادی گفت: از نظرات 

بانکی در  خبــرگان و متخصصــان 
تدوین برنامه ها و اصاح نظام بانکی 

قطعا استفاده خواهد شد.
صاحبنظــران  و  اقتصاددانــان 
اقتصادی حاضر در این جلســه هم 
اندیشــی نیز دیدگاه هــای خود در 
حوزه سیاســت های پولی و ارزی را 
مطرح کردند و در زمینه موضوعاتی 
اعم از استفاده بهینه از سیاست های 
پولی و بانکی، اجرای دقیق سیاست 
تثبیت نرخ ارز برای استقرار ثبات در 
بازار ارز، اصاح نظام بانکی، مدیریت 
انتظارات تورمی، رفع ناترازی بانک ها، 

اعمال حکمرانی پولی، تطبیق نقشه 
ارزی و تجــاری به بحث و تبادل نظر 

پرداختند.
گفتنی است؛ در این جلسه فرهاد 
نیلــی، محمدرضا رنجبرفاح، عباس 
ســید  رحمانی،  تیمور  معمارنــژاد، 
محمدهادی سبحانیان، وحید شقاقی، 
شاپور محمدی، سیداحمدرضا جالی 
نائینــی، حمید زمــان زاده، محمد 
شــیریجیان، احمد مجتهــد، عادل 
پیغامی، محســن یزدان پناه، حسین 
درودیان و قائم مقام و معاون اقتصادی 

بانک مرکزی حضور داشتند.

عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت:مسئوالن 
راه آهــن باید گزارش دهند و پاســخگو باشــند که چرا 
پیش بینی هــا به صورت دقیق انجام نشــده و علت عدم 
ارائه سرویس دهی مطلوب به مسافران و عدم پیش بینی 

درست و دقیق چه بوده است؟
رحمــت اهلل فیروزی با اشــاره به وضعیت نامســاعد 
مسافران شبکه ریلی در شرایط جوی حاکم در برخی از 
مسیرها به ویژه استان خراسان رضوی اظهار داشت: برای 
هموطنانــم که به دلیل یخ زدگی ریل ها و از کارافتادگی 
قطارها در راه مانده اند متاســف هستم و باید عوامل موثر 
در ایجاد چنین شرایطی برای مسافران مورد بررسی قرار 

بگیرد.
وی ادامــه داد: بایــد این موضوع مورد بررســی قرار 
بگیــرد که چرا پیش بینی های الزم صورت نگرفته و چرا 
مسئوالن راه آهن و شرکت های ریلی پیش بینی های الزم 
را نداشــتند. نباید مردم این احساس را داشته باشند که 
مدیریتی در انجام سفرها در این شرایط جوی انجام نشده 

و نباید مسافران آسیب ببینند. 
این عضو کمیســیون عمران تاکید کرد: مســئوالن 
راه آهــن باید گزارش دهند و پاســخگو باشــند که چرا 
پیش بینی ها به صورت دقیق انجام نشده و علت عدم ارائه 
سرویس دهی مطلوب به مسافران و علت عدم پیش بینی 

درست و دقیق را توضیح دهند. 
فیروزی همچنین درباره وضعیت پروازها و با اشــاره 
به پرواز ایران ایر در مســیر تهران-خرم آباد که به دلیل 
شرایط جوی برای کاهش وزن هواپیما مجبور به حذف دو 

مسافر از پرواز شدند، اظهار داشت: پیش از این هم با این 
موارد مواجه بودیم و بعضا خلبان به دلیل شــرایط آب و 
هوای طول مسیر چه در شرایط افزایش دما و چه کاهش 
دما براساس استانداردها تصمیم به کاهش وزن هواپیما و 

کاهش تعداد مسافران می گیرد. 
این نماینده مجلس بــا بیان اینکه این اقدام خلبان و 
کاهش تعداد مســافر در پروازی به دلیل شــرایط جوی 
تازگی ندارد، ادامه داد: درباره نحوه تعداد کاهش مســافر 
و معیار پذیرش نفرات آخر و حذف آنها از پرواز باید دید 
دستورالعمل ها و مقررات چه می گوید اما شرکت مربوطه 
در این باره باید دقیقا براســاس دستورالعمل رفتار کند و 

تصمیم بگیرد. 
فیروزی تاکید کرد: از سوی دیگر شرکت مربوطه باید 
برای جبران اولین پرواز به همان مقصد را برای مسافران 

حذف شده، رزرو و رضایت آنها را جلب کند.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک:

عوامل بازار گوشت برای تولیدکننده و مصرف کننده تصمیم می گیرند
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور 
گفت: قیمت دام زنده بر گوشت اثر چندانی ندارد 
و عوامل دیگری وجود دارد که قیمت گوشت را 
در بازار باال می برند. در حقیقت این عوامل بازار 
گوشت هســتند که برای تولیدکننده و مصرف 

کننده تصمیم می گیرند.
افشین صدر دادرس در پاسخ به این سوال که 
صادرات دام به کجا رســیده است؟ گفت:حدود 
۲۰۰ هزار راس تاکنون صادر شــده  است  و در 
حال حاصر نیز صادرات متوقف شــده تا وزارت 

جهادکشاورزی تصمیمات جدیدی اتخاد کند.
وی ادامه داد: قرار اســت بر روی شیوه نامه 
صادرات دام اصاحاتی انجام شــود که تا زمان 

اعمال آن به نظر می رسد این توقف ادامه خواهد داشت.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور اضافه کرد:بازارهای جهانی مناسب که همیشه آماده جذب دام ایرانی هستند را با 
این توقف از دست خواهیم داد. ضمن اینکه بازارهای خارجی متقاضی بره های نر پروار شده هستند و همین امر منجر به ایجاد 
اشتغال در بخش پروار بندی می شود و دامدار نیز تشویق به ادامه کار خواهد شد اما با توقف صادرات اشتغال تعداد زیادی از افراد 

به خطر می افتد و در نهایت به ضرر دامداران و فعاالن این بخش تمام خواهد شد.
وی در پاسخ به افزایش قیمت گوشت در بازار گفت: قیمت دام زنده تاثیر چندانی بر قیمت گوشت ندارد. یعنی افزایش قیمت 
دام ســبک زنده هیچ تناسبی با افزایش قیمت گوشت گوســفندی ندارد. این یعنی در بازار عوامل دیگری هستند که بر قیمت 
گوشت اثر می گذارند. تولیدکننده فقط به تولید می پردازد و مستقیم به بازار دسترسی ندارد.   برای همین تعیین قیمت و اینکه 

چه نوع گوشتی در بازار عرضه شود به دست عوامل بازار گوشت است.
دادرس افزود: قیمت دام نر  نسبت به دام ماده بیشتر است ولی آن گوشتی که در حال حاضر در بازار عرضه می شود گوشت 

دام ماده با قیمت دام نر است و همین موضوع  باعث شده عوامل بازار گوشت سود زیادی به جیب بزنند.
وی در پایان گفت: عوامل بازار گوشت برای تولیدکننده و مصرف کننده تصمیم می گیرند.

عضو کمیسیون عمران مجلس:

پیاده کردن مسافران برای کاهش وزن هواپیما تازگی ندارد

نوید خاندوزی، کارشــناس ارشــد بازار سرمایه با بیان 
اینکه عرضه خودرو در بورس به رشد تولید و عرضه در بازار 
کمک می کند، گفت: با عرضه کامل خودروها در بورس از 
بازار ســیاه در صنعت خودرو جلوگیری می شود و منفعت 

این اقدام به مردم و خودروسازان می رسد.
نوید خاندوزی در خصوص عرضه خودرو در بورس کاال 
اظهار داشــت: دلیل آغاز عرضه خودرو در بورس کاال این 
بود که سال ها سیاست ســرکوب قیمت و در ادامه تولید 
صنعت خودرو در پیش گرفته شــده بود، اما با اســتفاده 
از ظرفیت بورس کاال، کشــف عادالنه جای قیمت گذاری 
دستوری را می گیرد و این رویه به رشد تولید و عرضه نیز 

کمک می کند.
وی افزود: بورس کاال مسیری است که برای خودروسازها 
و نیز مردم شرایط بهتری را رقم می زند و مردم می توانند 
به راحتی از طریق بورس به شــیوه ای امن اقدام به خرید 

خودرو کنند.
این کارشــناس بازار ســرمایه معتقد است که تحویل 
خودروها آن هم زودتر از موعد مقرر باعث تشویق حضور 

مردم به این بستر شده است.
خاندوزی خاطرنشان کرد: سازمان بورس و بورس کاال 
باید شــرکت های خودروسازی را مجاب کنند تا بر اساس 
منافع خود، ســهامداران و مردم، تعداد بیشــتری خودرو 
عرضــه کنند تا تعادل قیمتی هر چه ســریع تر در بورس 
شکل بگیرد. رشد عرضه ها و تعادل قیمت نیز قابل مشاهده 

است.
*تالش مخالفان شفافیت

وی بــا تاکید بر اینکه افرادی که مخالف عرضه خودرو 

در بورس هستند باید دالیل کامًا شفاف و روشنی داشته 
باشــند، ادامه داد: نمی توان از طرفی بر لزوم قیمت پایین 
خودرو و حمایت از مردم ســخن گفت، اما از سوی دیگر 
از هر پنج هزار نفر یک نفر بتواند خودرو خریداری کنند؛ 
این عدم دسترســی به خودروی صفر کیلومتر حمایت از 

مردم نیست.
خاندوزی خاطرنشــان کرد: شفافیت قیمت و معامات 
خودرو از مسیر بورس کاال اتفاق می افتد و هر کسی که با 

این موضوع مخالفت می کند با شفافیت مقابله کرده است و 
سیستم شفاف را قبول ندارد. سازوکار بورس عرضه خودرو 
در بــورس می تواند صنعت خودروســازی که نیازمند به 
رهایی از قیمت گذاری دستوری است را به قیمت واقعی و 
منطقی سوق دهد تا عاوه بر حذف رانت ها، صنعت خودرو 

نیز با سرعت بیشتری حرکت کند.
*رشد شدید قیمت خودروهای غیر بورسی

این کارشــناس بازار ســرمایه در خصوص اینکه گفته 

می شود قیمت خودرو با عرضه در بورس کاال افزایش یافته 
است؟ گفت: به نظرم در مقطعی که دالر در حال رشد بوده 
و قیمت همــه خودروهای داخلی و خارجی افزایش یافته 
اســت، باید بســنجیم و ببینیم خودروهایی که در بورس 
کاال عرضه شــدند افزایش قیمت بیشتری پیدا کردند یا 
خودروهایی که در بورس عرضه نشدند؟ قیمت پژو پارس 
در میان خودروهای داخلی در بازار با بیشترین افزایش را 
داشته در حالی که این خودرو در بورس عرضه نشده و از 
ســوی دیگر پژو ۲۰۷ که در بورس عرضه شده با کمترین 

افزایش مواجه شده است.
وی ادامه داد: کســانی که با عرضه خــودرو در بورس 
مخالف هستند باید روی این موارد تحقیق کنند که بورس 
کاال بستر گرانی خودرو نبوده، بلکه در خودروهایی که پر 
عرضه ظاهر شدند این موضوع باعث تعادل بازار و کنترل 
قیمت ها شده است؛ بنابراین اگر کسی دنبال این است که 
قیمت در بازار متعادل شود باید از افزایش عرضه در بورس 

کاال استقبال کند.
*شورای رقابت و لزوم ایجاد رقابت و رفع انحصار

خاندوزی در پایــان در خصوص نظر شــورای رقابت 
برای عرضه خودرو در بورس کاال گفت: شــورای رقابت در 
مواردی که انحصار وجود دارد باید در مسیر رفع انحصار و 
تصمیم های کارشناسی و دقیق در این زمینه قدم بردارد، 
این رویه در گذشــته و در حوزه ســرکوب قیمت خودرو 
مشاهده نشــد، اما امیدواریم در فضای جدید، این شورا با 
استفاده از بستر رقابتی بورس کاال و تقویت سمت عرضه به 
احیای صنعت خودرو و احقاق حق مسلم مصرف کنندگان 

خودرو و سهامداران کمک کند.

نوید خاندوزی، کارشناس ارشد بازار سرمایه مطرح کرد؛ رشد تولید و حذف بازار سیاه با عرضه کل تولید خودرو در بورس

معاون وزیر کار تاکید کرد؛ برخورد جدی با سهل انگاری در حفظ جان و سالمت کارگران
معاون وزیر کار با تاکید بر به روزرسانی و ارتقاء دستورالعمل های بخش روابط کار و توجه ویژه به آموزش های تخصصی، گفت: اگر در حفظ جان و سامت کارگران سهل انگاری شود، باید مورد برخورد جدی قرار گیرد. 
در حال حاضر صیانت از کارگران و حفظ اشتغال موجود از جمله وظایف و اولویت های وزارت کار به شمار می رود. در قانون کار برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل هایی که از طریق شورای 
عالی حفاظت فنی و وزارت بهداشت، تدوین می شود برای کلیه کارگاه ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است. به موجب ماده ۹۵ قانون کار مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا 
مسئولین واحدها است و هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد حادثه ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و  مجازاتهای مندرج در این قانون مسئول 
است. در همین راستا علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن تاکید بر صیانت از نیروی کار و کارگران معتقد است: در بخش بازرسی کار و مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی 
و بهداشت کار باید از منابع مادی و نیروی کار پر تاش کشور به درستی صیانت شود. وی می گوید: باید با به روزرسانی و ارتقاء دستورالعمل های بخش روابط کار و توجه ویژه به آموزش های تخصصی، آگاهی بخشی و 

خدمات دهی به جامعه هدف تقویت شود. 

صاحب امتیاز: شرکت آفتاب سخن
 مدیر مسوول و سردبیر: افشین جمشیدی الریجانی 
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سال نهم  شماره ۳۰۵- سال پانزدهم شماره پیاپی ۴۶۴ 

سخنگوی وزارت صمت:

محصول جدیدی وارد بورس کاال نمی شود
طبق اعام سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تا مشخص شدن سازوکار 

قیمت گذاری خودروی جدیدی در بورس عرضه نخواهد شد.
طبــق اعام امید قالیبــاف وزارت صنعت، معدن تجارت تا زمان دســتیابی به 
چارچوب مشــترک قیمت گذاری با شــورای رقابت نمی تواند مجوز جدیدی برای 
عرضه در بورس کاال صادر کند؛ از همین روی هم عرضه آتی دناپاس که قرار بود 
عرضه شــود، لغو شد؛  اما عرضه خودروهایی که تاکنون در بورس کاال، انجام شده 

است، می تواند ادامه دار باشد.
*خبرهای تازه برای قیمت گذاری خودرو در راه است...

ســخنگوی وزارت صمت ضمن اشــاره به تعامل خوب وزارت صمت با شورای 
رقابت، تاکید کرد: به نظر می رســد سازوکار جدید قیمت گذاری خودرو به زودی 

اعام شود.
مشــاور وزیر صمت از ذینفعان فروش خودرو در بورس خواست از شتاب زدگی 

پرهیز کنند.
گفتنی اســت که با توجه به منقضی شدن مدت زمان شصت و سومین مصوبه 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۲۸ مهرماه ۱۴۰۰، در خصوص تنظیم بازار 
خودرو، مجدد این شورا با استناد به بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی 
اصل ۴۴ قانون اساسی، دستورالعمل تشکیل »کارگروه تخصصی خودرو« را با هدف 
بازنگری دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو و پایش و ارزیابی عملکرد بازار خودرو، 
تصویب کرد. بدین ترتیب، شورای رقابت بار دیگر مسئولیت قیمت گذاری خودروها 

را بر عهده خواهد گرفت.

صندوق بین المللی پول تشریح کرد؛

اقتصاد جهان در سال 2023 چگونه خواهد شد؟
صندوق بین المللی پول با تشریح مسائلی که بر اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۲۲ 

تاثیر گذاشت، پیش بینی خود از اقتصاد دنیا را در سال ۲۰۲۳ اعام کرد.
صندوق بین المللی پول در گزارشــی با تاکید بر اینکه سال ۲۰۲۲ سال بسیار 
پر تاطم اقتصادی بود، تاکید می کند اگرچه چشم انداز رشد اقتصادی بیش از حد 
انتظار اقتصاد در اوایل ســال وجود داشــت اما پس از حمله روسیه به اوکراین به 

نگرانی تبدیل شد.
ایــن صندوق در ادامه تاکید می کند:  اقتصاد جهانی با تورم ســریع به ویژه در 
زمینه غذا و انرژی همراه شد و این بادهای مخالف بر رشد اقتصاد جهانی تأثیر منفی 

گذاشت و پیش بینی ها در زمینه رشد اقتصاد جهانی را کمرنگ تر کرد.
صندوق بین المللی پول توضیح می دهد که چگونه پس از شروع جنگ، شاخص 
عدم اطمینان در جهان افزایش یافت بررسی هایی که به صورت سه ماهه در ۱۴۳ 
کشور انجام می شود گســترش وضع بد اقتصادی ناشی از جنگ را نشان می دهد، 
اگرچه شاخص از آن زمان تا کنون تا حدودی تعدیل شده است اما همچنان وضعیت 

مناسب نیست.
 این گزارش ها نشــان می دهد با وجود اینکه جنگ روســیه و اوکراین به طور 
مستقیم در رشــد اقتصادی کشورها تاثیر داشــت اما تبعات آن در قالب افزایش 
ناراحتی ها و اعتراضات مردمی هم تاثیر خود را گذاشــته اســت این نارضایتی در 
ابتدای شــروع کرونا قابل توجه بود اما وضعیت تقریباً متعادل شــده و شاخص به 

پایین ترین سطح قبل از همه گیری کرونا رسیده است.
نکته بد این اســت که با توجه به بروز تورم در بسیاری از کشورها که بیشترین 
حد در چند دهه اخیر رسید بانک های مرکزی سیاستهای افزایش نرخ بهره را در 
پیش گرفتند و نمودارها در ماه اوت چرخش سیاست پولی و تمایل به سمت افزایش 
نرخ بهره را در سراسر جهان نشان می دهد با نزدیک شدن به پایان سال بسیاری از 
بانک های جهانی همچنان عطش شدیدی برای افزایش نرخ بهره از خود نشان دادند.

در میان این چالش ها پیش بینی ها از رشــد اقتصاد جهانی در ســال جدید 
همچنان کاهشــی است چشم انداز اقتصاد جهانی شــرایط بدی را در سال جاری 

خواهد داشت.
شاخص دیگری که در ماه نوامبر ارائه شده بدتر شدن شرایط را نشان می دهد 
این نمودار بر اســاس شاخص شتاب فعالیت های تولیدی و خدماتی در بزرگترین 
اقتصاد های جهان احصا شــده است، این داده ها تایید می کند که نشانه های روند 
نزولی رشــد اقتصادی به طور کلی در پایان سال ۲۰۲۲ همچنان باقی مانده و این 

نشانه ای از بروز چالش های اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ است.

امسال تعداد دام سبک ۱.۵ درصد کاهش یافت
تعداد دام سبک موجود در دامداری های کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل 
کاهش و تعداد دام پروار شــده افزایش یافت. در فصل پاییز سال جاری، تعداد ۴.۲ 
میلیون رأس »گوســفند و بره« و ۱.۵ میلیون رأس »بز و بزغاله« در دامداری های 
کشور پروار شده است که نسبت به مدت مشابه سال پیش به ترتیب ۱۷.۳ درصد و 

۵۶.۷ درصد افزایش یافته
نتایج طرح آمارگیری اندازه گیری تعداد و تولیدات دام ســبک که از آذر ۱۳۹۷ 
به صورت فصلی به وسیله مرکز آمار ایران اجرا می شود نشان می دهد که در آذر سال 
جاری تعداد ۶۲.۴ میلیون رأس دام ســبک شامل ۴۶.۱ میلیون رأس »گوسفند و 
بره« و ۱۶.۳ میلیون رأس »بز و بزغاله« در دامداری های کشور موجود بود. مقایسه 
اطاعات حاصل از اجرای طرح در پاییز ســال جاری با زمان مشابه سال قبل نشان 
می دهد که تعداد »دام ســبک« ۱.۵ درصد کاهش یافته است؛ مقدار این تغییرات 
برای »گوســفند و بره« ۲.۴ درصد کاهش و برای »بز و بزغاله« ۱.۱ درصد افزایش 
بوده اســت. در فصل پاییز سال جاری، تعداد ۴.۲ میلیون رأس »گوسفند و بره« و 
۱.۵ میلیون رأس »بز و بزغاله« در دامداری های کشــور پروار شده است که نسبت 
به مدت مشابه سال پیش به ترتیب ۱۷.۳ درصد و ۵۶.۷ درصد افزایش یافته است.

تعداد دام ســبک متولد شــده در این واحدها در فصل پاییز امسال شامل ۵.۵ 
میلیون رأس »بره« و ۱.۹ میلیون رأس »بزغاله« برآورد شده است.
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یکشنبه ۲۵ دی ۱۴۰۱  ۳
  ۲۲ جمادی الثانی ۱۴۴۴ـ  ۱۵  ژانویه ۲۰۲۳
شماره پیاپی ۵۰۰ـ  سال دهم-شماره ۳۴۱

رئیس سازمان فناوری اطالعات ایران خبر داد؛

ثبت بیش از ۱۰ میلیارد تراکنش در مرکز ملی تبادل اطالعات
رئیس سازمان فناوری اطاعات ایران 
گفت: از آغــاز فعالیت PGSB )گذرگاه 
عمومی خدمات دولــت الکترونیکی( در 
ســال ۱۳۹۸ تــا آذر ۱۴۰۱، بیش از ۳ 
میلیارد و ۶۰۴ میلیون تراکنش ثبت شده 
است که با مجموع تراکنش های ثبت شده 
در گذرگاه خدمات دولت الکترونیکی به 
تبادل و ثبت بیش از ۱۰ میلیون و ۵۰۰ 
میلیون تراکنش در بازه های زمانی اشاره 

شده می انجامد.
از مهم ترین اقدامات ســازمان فناوری 
اطاعات در راســتای پیاده سازی دولت 
الکترونیکــی،  مرکز ملی تبادل اطاعات 
یا گذرگاه خدمات دولت اســت که برای 
پاســخگویی به تعهدات محوله در برنامه 
پنجــم و آیین نامه اجرایــی آن و نیز بر 
اساس ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت 
الکترونیکی مصوب شورای عالی فناوری 

اطاعات به این کار اقدام کرده است.
یکپارچه سازی اطاعات و خدمات در 
راستای تحقق نسل جدید توسعه دولت 
الکترونیــک )۲EGOV( نیازمند وجود 
بســتری برای تبادل و به اشتراک گذاری 
داده هــا، اطاعــات و خدمــات اســت. 
الزمــه تحقــق اهــداف عالی توســعه 
الکترونیکی در ایجاد زیرســاخت  دولت 

تعامل پذیر، پویا و یکپارچه تبادل اطاعات 
و خدمات دولت اســت که در ادبیات این 
حوزه تحت عناوین مرکز تبادل اطاعات 
)NIX( یــا گــذرگاه خدمــات دولــت 

)GSB( شناخته می شود.
ســازمان فناوری اطاعــات ایران در 
راستای پاســخگویی به تعهدات محوله 
در برنامه پنجم توسعه و آیین نامه اجرایی 
آن و نیز بر اســاس ضوابط فنی و اجرایی 
توسعه دولت الکترونیکی مصوب شورای 
عالی فناوری اطاعات در ایجاد مرکز ملی 
به اشتراک گذاری  تبادل اطاعات جهت 
در  بین دســتگاهی  الکترونیکی  خدمات 
بستر شبکه ملی اطاعات اقدام به ایجاد 
بستر کرد. نتیجه این اقدام انجام تعامات 
الکترونیکی بین دستگاهی )G۲G( است 
که زیرساخت ارائه خدمات دولت به کسب 
و کارها )C۲G( و ارائه خدمات دولت به 

شهروندان )B۲G( را فراهم می کند.
بستر تبادل داده، اطاعات و خدمات 
اجرایی، زیرســاخت  بین  دســتگاه های 
اســتعام الکترونیکــی اطاعــات بین 
دســتگاه های اجرایــی، قابلیت توســعه 
ارتباطات الکترونیکی دستگاه های اجرایی 
فارغ از هر گونه ماهیت درونی ســامانه ها 
و مــکان فیزیکــی واحدهــای اجرایی 

دولت، انتقال اطاعات امن و ســریع بین 
سامانه های مختلف در بستر سازمان های 
دولتی از طریق ســرویس و تمرکز تبادل 
اطاعات در قالب سرویس ها در یک بستر 
واحد که امکان توســعه در سطح ملی و 
حتی فراملی را فراهم کند، از جمله مهم 
ترین اهداف مرکــز ملی تبادل اطاعات 
است در همین رابطه محمد خوانساری، 
معاون وزیــر ارتباطات در کارگروه تعامل 
پذیری دولت الکترونیکی کشوربا بیان این 
که  به اشتراک گذاری اطاعات، استعام ها 
و خدمات الکترونیکی بین نهادها و کسب 
و کارها از اهداف اصلی مرکز ملی تبادل 
اطاعــات اســت، در تشــریح جزییات 
عملکرد ایــن مرکز بیان کــرد: گذرگاه 
خدمات دولت الکترونیکی)GSB( که به 
ارایه خدمات استعامی میان دستگاه های 
دولتی می پردازد، از ابتدای فعالیت خود 
در ســال ۱۳۹۵ تا کنون دارای حدود ۷ 
میلیارد تراکنش بوده اســت. این گذرگاه 
دارای ۳۱۹ دستگاه ســرویس گیرنده و 
۷۳ دســتگاه ســرویس دهنده است که 
در مجمــوع باعث شــکل گیری و تبادل 

استعام های دولتی شده اند.
رئیس سازمان فناوری اطاعات ایران 
در بخش دیگری از نشست این کارگروه 

به تبیین عملکرد گذرگاه عمومی خدمات 
الکترونیکی )PGSB( پرداخت و  دولت 
اظهــار کرد: اصلی تریــن وظیفه گذرگاه 
عمومی خدمات دولت الکترونیکی، ارایه 
خدمات ســازمان های دولتــی و بخش  
خصوصــی به یکدیگــر اســت. در این 
خصوص از آغاز فعالیت PGSB در سال 
۱۳۹۸ تــا آذر ۱۴۰۱، بیش از ۳ میلیارد 
و ۶۰۴ میلیون تراکنش ثبت شــده است 
که بــا مجموع تراکنش های ثبت شــده 
در گذرگاه خدمات دولت الکترونیکی به 
تبادل و ثبت بیش از ۱۰ میلیون و ۵۰۰ 
میلیون تراکنش در بازه های زمانی اشاره 
شــده می انجامد.  به گفتــه وی، گذرگاه 
عمومی خدمات دولت الکترونیک دارای 
۳۵۷ ســرویس اســت. در همین راستا، 
تعداد ۶۶۵ کسب و کار سرویس گیرنده 
و ۴۴ دســتگاه ســرویس دهنده در این 

گذرگاه به فعالیت می پردازند.
در این نشست خوانساری، سامانه ملی 
احراز هویت و استعامات یا همان سماوا 
را پنجــره  واحد احراز هویــت در فضای 
مجازی دانست و هدف از راه اندازی آن را 
ارایه  دسترسی یکپارچه، کنترل و مدیریت 
شده و در عین حال با واسطه به اطاعات 

هویتی پایه عنوان کرد.

رئیس سازمان فناوری اطاعات ایران 
گفت: از ابتدای راه اندازی سامانه سماوا تا 
آذرماه امســال، حدود ۱۳ میلیون نفر از 
طریق این ســامانه احراز هویت شده اند 
و تعداد ۹۸ نهاد متکی به ســامانه سماوا 

متصل هستند.
پیــش از این هم گفته شــده بود در 
مهرماه ســال جاری در گذرگاه خدمات 
دولت مرکــز ملی تبــادل اطاعات که 
وظیفــه ی پاســخگویی به اســتعامات 
بین دســتگاهی را بر عهــده دارد؛ تعداد 
دستگاه های  سرویس دهنده از ۷۱ به ۷۳ 
و دستگاه های ســرویس گیرنده  از ۳۱۱ 
به  ۳۱۳ دســتگاه  و  تعداد سرویس ها و 
متدهای پیاده سازی شده به ۱۵۱۶ رسید.

از میان دســتگاه های سرویس دهنده 
ســازمان ثبت احوال کشــور، با بیش از 
۸۰ میلیون تراکنش)حدود ۳۴ درصد از 
تراکنش ها( طبق روال گذشــته در صدر 
دستگاه های ســرویس دهنده قرار داشت 
و بعد از آن ســازمان تنظیــم مقررات و 
ارتباطــات رادیویی و وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشــکی  به ترتیب در 

رتبه های بعدی  قرار داشتند.
از ســوی دیگر تــا پایــان مهرماه، از 
میان دستگاه متصل به مرکز ملی تبادل 
اطاعات به ترتیب وزارت کشــور، وزارت 
وزارت صنعــت، معدن و تجارت و وزارت 
علــوم، تحقیقــات و فناوری بیشــترین 

استفاده را از خدمات GSB داشته اند..

رئیس سازمان اداری و استخدامی اعالم کرد؛

 افزایش فوق العاده عائله مندی
 و حق اوالد در حقوق امسال

رئیس ســازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اصاح فوق العاده های مربوط 
به عائله مندی و حق اوالد در حقوق امســال و در راســتای عادالنه سازی پرداخت ها 
و حمایت از قانون جوانی جمعیت، گفت: مســئله حقوق و دســتمزد را در یک شب 

نمی توان درست کرد اما گام به گام این کار را انجام می دهیم.
میثم لطیفی معاون رئیس جمهور افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق در سال گذشته 
را یکی از گام های دولت سیزدهم در عادالنه سازی پرداخت دانست و اظهار کرد: همچنین 
برای اینکه حداقل های حقوق را یک مقدار باالتر بیاوریم، در آذرماه پیشنهاد ترمیم حقوق 
را دادیم که در دولت تصویب و در مجلس نهایی شد. رئیس سازمان اداری و استخدامی 
کشور از اصاح فوق العاده های مربوط به عائله مندی و حق اوالد خبر داد و گفت: ما جزو 
موافقان و پیگیری کنندگان قانون جوانی جمعیت هســتیم و ان شاءاهلل اصاح و افزایش 
فوق العاده عائله مندی و حق اوالد نیز امسال انجام خواهد شد. بخشی از کار هم باید در 
بودجه پیش بینی شــود که ما در بودجه امسال پیش بینی هایی انجام دادیم. وی گفت: 
در حال حاضر هفت پیشــنهاد برای الیحه جامع اصاح نظام حقوق و دستمزد تهیه و 
تدوین شده ولی تبعات این ها بایستی بر اساس داده های میدانی و واقعی تحلیل شود تا 
ما بتوانیم به تصمیم دقیق تری برسیم. این موضوع نیز یکی دیگر از گام های رسیدن به 
الیحه جامع عادالنه سازی پرداخت است. لطیفی با تاکید بر اینکه ساز و کارهای مختلفی 
برای عادالنه ســازی پرداخت ها دنبال می شود، بیان کرد: یکی از این سازوکارها، اصاح 
آیین نامه های موجود است که اصاً نیازی به الیحه ندارد و برخی از اقدامات باید در داخل 
دولت صورت بگیرد. رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه ما شورای حقوق و 
دســتمزد را هم فعال کردیم، گفت: طبق گزارش های ارائه شده، در سال های گذشته به 
صورت میانگین دو جلسه شورای حقوق و دستمزد در سال تشکیل می شده، ولی ما در 
دولت جدید، باالی ۱۸ جلسه این شورا را تشکیل دادیم. لطیفی برخی دیگر از گام های 
نهایی شدن الیحه جامع عادالنه سازی پرداخت ها را اینگونه برشمرد: این اصاحات جزیی 
باید صورت بگیرد و تبعات آن را در کل سیستم جبران خدمات ببینیم. ما هم زمان سامانه 
حقوق و مزایــا را پیگیری می کنیم که اتفاق بیفتد که آثار آن را روی احکام کارگزینی 

همکاران مان ببینیم.

عضو کمیســیون بودجه و محاســبات مجلس 
اظهار داشــت: منطق در نظر گرفتن نرخ ۲۳ هزار 
تومان روشن اســت؛ دولت نمی خواهد به بازار گرا 
دهــد و هم اینکه نمی خواهد هزینه تراشــی کند 
چراکه ممکن است تمام درآمدهای در نظر گرفته 
شده محقق نشود. از این رو هزینه اضافی را ایجاد 

نمی کند که نتواند آن را حذف کند.
جعفر قادری درباره نرخ تسعیر ۲۳ هزار تومانی 
در الیحه بودجه ۱۴۰۲ اظهار داشــت: نرخ تسعیر 
در بودجه یک نرخ محاســباتی است و عما دولت 
منابع خود را با نــرخ آزاد یا نرخ نیمایی به فروش 
می رساند و نرخی که در بودجه مبنای محاسبات 
قرار می گیرد صرفا برای ارز به ریال است و ماک 
عمل نیســت. وی با اشاره به چرایی اعام نرخ ۲۳ 
هزار تومان با توجــه به فاصله آن با نرخ نیمایی و 
نرخ بازار آزاد گفت: منطق در نظر گرفتن نرخ ۲۳ 
هزار تومان روشن است؛ دولت نمی خواهد به بازار 
گرا دهد و هم اینکه نمی خواهد هزینه تراشی کند 
چراکه ممکن است تمام درآمدهای در نظر گرفته 
شده محقق نشود. از این رو هزینه اضافی را ایجاد 
نمی کند که نتواند آن را حذف کند چراکه همین 
عوامل بــه تنهایی زمینه را برای افزایش نرخ تورم 

از طریق کســری بودجه ایجاد می کند. به همین 
دالیل دولت ارز ۲۳ هــزار تومانی را در بودجه در 

نظر گرفته و مبنای محاسبات قرار داده است.
عضو کمیســیون بودجه و محاســبات مجلس 
درباره برآوردهای مجلس از نرخ تسعیر تا ۲۶ هزار 
تومانی قبل از ارائه الیحه بودجه ۱۴۰۲ ادامه داد: 
اگر درآمدهای دولت در بودجه محقق شود بعد از 
آن هزینه کردن این منابــع اضافی و باز پرداخت 
قبلی و ... از مواردی هستند که طول سال می توان 
برای آنها فکــری کرد. دولت این امــکان را دارد 
که بتواند اوراق را تســویه کند و بدهی های خود 
به پیمانکاران را تســویه کند یا به عنوان کمک به 
شــرکت های دولتی می تواند به صورت اصاحیه 
بیاورد اما دلیلی ندارد که در ابتدای سال هزینه های 
خود را بــاال ببرد و انتظارات تورمی ایجاد کند که 

قابلیت مهار هم وجود نداشته باشد.
قادری در پاسخ به این سوال که امکان بررسی 
و تصویب بودجه در ماه های باقیمانده از سال اظهار 
داشت: اگر مجلس به صورت فشــرده تر برنامه ها 
را دنبال کند و کمیســیون تلفیق کمک کند که 
ســریع تر انجام دهد و صحن هم به صورت ســه 
شــیفت کار کند بتوان تا پایان اسفند ماه بودجه 

را مورد بررســی قرار دهد. اما اگر تا پایان اســفند 
ماه بررســی الیحه بودجه ۱۴۰۲ تمام نشود اواخر 

فروردین ماه سال آینده بررسی به پایان می رسد.
وی دربــاره ارائه زمان برنامه هفتم به مجلس و 
امکان بررســی آن تا پایان سال گفت: طبق اعام 
دولت تا ســه هفته آینده برنامه هفتم به مجلس 
ارائه می شود. برنامه هفتم اگر به مجلس ارائه شود 
کمیسیون جدا و دیگری به بررسی برنامه می پردازد 
و تعداد دیگری از نمایندگان مجلس به تلفیق برنامه 
هفتم رسیدگی می کنند و همزمان با الیحه بودجه 
۱۴۰۲، برنامه هفتم هم مورد بررسی قرار می گیرد 

مگر اینکه صحن جلسات دیگری داشته باشد.

رئیس اتــاق بازرگانی تهران گفت: تفاوت نرخ ارز ایجاد رانت و فســاد می کند و 
صادرات را مختل می کند ضمن اینکه هیچ عایدی برای کشور ندارد.

مسعود خوانساری در مراسم »تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان تهران در سال 
۱۴۰۰«، اظهار کرد: روز بزرگی اســت زیرا رشد صادرات در ایران با وجود معضات و 

تحریم های بسیار زیاد موجب افتخار است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: اگرچه صادرات رشــد داشته است اما با توجه به 
جایگاه و پتانســیل کشور نمی توانیم قبول کنیم که صادرات در این حد باشد ضمن 
اینکه در زمینه رشد صادرات در مقایسه با سایر کشورها بسیار عقب تر هستیم و این 

واقعیتی است که باید آن را پذیرفت.
خوانســاری با بیان اینکه تحریم اثرات بسیار جدی بر صادرات داشته است، گفت: 
در صادرات باید رقابت کرد اما با توجه به تحریم ها ما در رقابت ناعادالنه قرار داریم و 

حداقل بین ۱۰ تا ۲۰ درصد هزینه های صادرات ما به علت تحریم ها گران تر می شود 
که این در رقابت های بین المللی هزینه های بسیار باالیی محسوب می شود.

رئیــس اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: در بحث حمل و نقل و همچنین مراودات 
و تراکنش های بانکی نیز به علت تحریم ها مشــکاتی داریم و هزینه هایی به صادرات 
اضافه می کند و لذا تولید ما نیز گران تر تمام می شود. اما با تمام مشکات صادرات در 
حال انجام است. وی بیان کرد: لذا با وجود تمام مشکاتی که از خارج به ما تحمیل 
می شود اگر بتوانیم مسائل داخلی را رفع کنیم می توان امیدوار بود که در کوتاه مدت 
صادرات را بیشــتر کرد. خوانساری با اشاره به تفاوت نرخ ارز در سامانه نیما و ارز آزاد 
گفت: من فکر می کنم در ۵ ســال گذشته بیش از صدها بار این مشکل مطرح شده 
که تفاوت نرخ ارز ایجاد رانت و فساد می کند و صادرات را مختل می کند ضمن اینکه 

هیچ عایدی برای کشور ندارد.
وی مدعی شد: در دولت جدید این موضوع بحث و قرار شد که ارز تک نرخی شود. 
اتفاقی که در ســال ۹۷ در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی رخ داد خسارت های زیادی بر 
اقتصاد وارد کرد اما متأسفانه همان اتفاق در حال وقوع است. آن زمان ارز ۴۲۰۰ و ۱۰ 
هزار تومان بود و ارز ۲۹ هزار تومانی و ۴۲ هزار تومانی است. اما چرا تصمیم نمی گیریم 

و دوباره یک خطا و اشتباه بزرگ را تکرار می کنیم واقعاً متوجه نیستم.
*صادرات برای صادرکننده صرفه اقتصادی ندارد

خوانساری خطاب به نمایندگان مجلس حاضر در مراسم گفت: ما زورمان به دولت 
در این ارتباط نرسید اما از شما خواهش می کنیم در کمیسیون اقتصاد و صنایع این 
مسائل را مطرح کنید. صادرکننده مجبور است کاال را به قیمت گران خریداری کند اما 
با قیمت پایین تری عرضه کند و لذا صادرات برای صادرکننده صرفه اقتصادی ندارد و 
لذا این موضوع باعث شده است که صادرکنندگان خوشنام ما از صادرات دست بکشند.

وی اظهار کرد: انتظار این اســت که صادرکنندگان خــرد را آزاد بگذارید که ارز 
حاصل از صادرت را با بقیه واردکنندگان مبادله کنند تا این مشکات را نداشتند.

عضو کمیسیون بودجه مجلس: نرخ تسعیر 23 هزار تومانی مالک عمل نیست

عضو رئیس اتــاق بازرگانی ایران خاطر نشــان کرد: دولت 
آذربایجان به صورت محدود کامیون ها را از ایران قبول می کند 
و از آنجایی که ما دستگاه ایکس ری نداریم این مشکل تشدید 
شــده است؛ به عبارت دیگر دو گمرک ظرفیت تردد، پذیرش و 

بازرسی بیشتر از ۱۵۰ کامیون در روز را ندارند.
بهروز پور سلیمان از کاهش ۵۳ درصدی صادرات از استان 
اردبیل به کشــور آذربایجان در ۹ ماه نخست سال جاری خبر 
داد و افزود: کاهش حجم تجارت در حالی اتفاق افتاده است که 
تجارت ایران و آذربایجان در هیچ ایامی  از سال حتی در زمان 
شیوع بیماری کرونا قطع نشــد؛ و در مناقشه قره باغ نیز روابط 

تجاری دو کشور ادامه داشت.
این فعال اقتصادی اردبیل را قطب نخست تولید سیب زمینی 
در کشــور معرفی کــرد و افزود: در یک بازه زمانی مشــخص 
صادرات ســیب زمینی متوقف شــد و به نظر می رسد کاهش 
صادرات استان اردبیل به آذربایجان به دلیل ممنوعیت صادرات 
سیب زمینی اتفاق افتاد؛ بعد از سیب زمینی اقام پاستیکی و 
سنگ های ساختمانی از این استان به آذربایجان صادر می شود.

وی با اشــاره به افزایش حجم کاالهای ترانزیتی در مرزهای 
دو کشور، گفت: ۲۳۰ درصد کاالهای ترانزیتی در مرز دو کشور 
افزایش پیدا کردند؛ جنگ اوکراین باعث شــد اقام وارداتی از 
بندرعباس ایران به آذربایجان ترانزیت شــوند همچنین شاهد 
شــکل گیری صف  های طوالنی در بیله ســوار ناشی از افزایش 

کاالهای ترانزیتی هستیم.
عضو اتاق بازرگانی اتاق ایران در پاســخ به این پرســش که 
به چه دلیل شــاهد صف های کاالی ترانزیتی در مرزهای ایران 
و آذربایجان هستیم؟ گفت: دولت آذربایجان به صورت محدود 
کامیون هــا را از ایران قبول می کند و از آنجایی که ما دســتگاه 
ایکس ری نداریم این مشــکل تشدید شــده است؛ به عبارت 
دیگر دو گمرک ظرفیت تردد، پذیرش و بازرسی بیشتر از ۱۵۰ 
کامیــون در روز را ندارند و امیدواریم که با راه های جدید روند 
تجــارت بهبود پیدا کند توافق های اولیــه برای احداث راه های 

جدید انجام شــده است و باید به صورت کارشناسی و طی عقد 
قراردادهای جدید وارد مراحل اجرایی شوند.

نائب رئیس اتاق بازرگانی اردبیل با اشــاره به لزوم توســعه 
راه های ریلی و جاده ای بیــن ایران و آذربایجان، گفت: یک راه 
تردد بین آستارا و بیله سوار وجود دارد که این راه به هیچ عنوان 
نمی تواند پاسخگوی صادرات و کاالهای ترانزیتی بین دو کشور 
باشــد به همین دلیل ایجاد راه های تردد جدید در دستور کار 
قرار گرفته و بنا شده اســت که در پارس آباد استان اردبیل راه 
ریلی جدیدی به منطقه ایمیشــلی احداث شود. همچنین یک 
پل جدید ارتباطی در رودخانه آستارا ساخته خواهد شد که اگر 
این راه های تردد باز شــود بدون تردید شاهد ترافیک در تردد 
کامیون ها نخواهیم بود و زمینه های افزایش صادرات و مرادوات 

تجاری بین دو کشور فراهم خواهد شد.
به گفته وی؛ نوســان های نرخ ارز در هر کشوری زمینه های 
افزایش صادرات می شــود و امیدواریم که با افزایش نرخ ارز در 

آینده شاهد افزایش حجم صادرات باشیم.
پورســلیمان در پایان با اشــاره به بی توجهی به تصاحب 
بازار آذربایجان، افزود: تولیدات ایرانی در زمینه بســته بندی، 
کیفیت، قیمت، برندسازی و استانداردهای نتوانستند رضایت 
آذربایجانی ها را جلب کنند و ما در گذشــته در این زمینه ها 
ضعیف عمل کردیم و نتوانســتیم به مثابه کشــورهای رقیب 
خود مانند ترکیه عمل کنیم و بازار این کشــور را در دســت 

بگیریم.

رئیس کل گمرک جمهوری اســامی ایران گفت: از ابتدای 
ســال تا ۱۰ دی، عبور کاالی ترانزیتی نســبت به دوره مشابه 
سال قبل با رشد ۸.۶ درصدی به عدد ۱۰.۴ میلیون تن رسید.

محمد رضوانی فر اظهار داشت: ارزش صادرات ایران در سال 
جاری تا ۱۰ دیم  به عدد ۴۳ میلیارد دالر رســید  که نسبت به 
مدت مشابه سال گذشــته از نظر ارزشی با رشد حدود ۱۹.۰۶ 
درصدی مواجه بود. رئیس کل گمرک جمهوری اســامی ایران 
ادامــه داد: صادرات کاالی ایرانی هم تا ۱۰ دی امســال از نظر 
وزنی حدود ۹۸ میلیون تن بود که نسبت به مدت مشابه سال 
قبل با رشــد ۲.۸۶ درصد همراه بــود . وی افزود: در این مدت 
ارزش واردات به ۴۴.۳ میلیارد دالر رسیده است با رشد ارزشی 
۱۴.۷۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه شده 
و وزن کاالی وارداتــی ۲۸ میلیون تن بــود که با کاهش وزنی 

۱۰.۰۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه شد.
* متوسط ارزش گمرکی هر تن کاالی صادراتی ایران 

۴۴۰ دالر
رضوانی فــر درباره متوســط ارزش گمرکی هــر تن کاالی 
صادراتی بیان کرد: این رقم از ۳۸۰ دالر در ســال گذشــته، با 
رشــد ۱۵.۷ درصدی به ۴۴۰ دالر رسیده است، متوسط ارزش 
گمرکــی هر تن کاالی وارداتی ۱۵۷۳ دالر بوده که نســبت به 
۱۲۳۳ ســال گذشته، ۲۷.۵ درصد رشد داشته است. رئیس کل 
گمرک جمهوری اســامی ایران اظهار کرد: صادرات غیر نفتی 
در ســال جاری از نظر ارزش با رشد ۱۹درصدی همراه شده و 
تراز تجاری کشور مثبت شده اســت. وی اضافه کرد: کاالهای 
پتروشیمی از نظر وزنی ۴۲.۲۶ و از نظر ارزشی ۴۶.۶۳ درصدکل 

صادرات غیر نفتی کشور را تشکیل می دهند.
* عمده ترین کاالی صادراتی ایران شامل  گاز طبیعی 

مایع شده 
به گفته رضوانی فر عمده ترین کاالی صادراتی ایران شــامل 
 گاز طبیعی مایع شده  به ارزش ۶.۸ میلیارد دالر بوده است که 
ســهمی بالغ بر ۱۵.۷۴ درصد از کل ارزش صادرات را به خود 

اختصاص داده است.
* پنج مقصد بزرگ  صادراتی کشور 

رئیس کل گمرک جمهوری اســامی ایران افزود: بزرگترین 
مقاصد صادراتی کشور به ترتیب  چین ۱۱.۸ میلیارد دالر، عراق 
۸.۶ میلیــارد دالر، ترکیه ۶.۴ میلیارد دالر، امارات متحد عربی 
۴.۶ میلیارد دالر و هند ۱.۵ میلیارد دالر است که این ۵ کشور 
ســهم ۷۴ درصدی وزن و ۷۶.۵ درصد ارزش صادرات کشور را 

به خود تخصیص داده اند.
* اقالم اساسی وارداتی به کشور

وی  اظهار کرد: در میان کاالهــای وارداتی،  انواع تلفن های 
همراه ۱.۲۶ میلیارد دالر یعنــی ۲.۸۶ درصد از ارزش واردات 

کشوری را به خود اختصاص داده است.
رضوانی فر افزود: اقام اساسی واردات به کشور شامل ذرت، 
برنج، دانه ســویا، گندم، روغن آفتابگردان، جو و غیره بوده که 
از نظــر وزنی ۶۲ درصد و از نظر ارزشــی ۲۳.۷ درصد واردات 

کشوری را به خود اختصاص داده اند.
* رشد ۸.۶ درصدی ترانزیت از خاک ایران

رئیس کل گمرک جمهوری اسامی ایران در مورد پنج کشور 
عمده مبدا واردات گفت: این مبادی به ترتیب عبارتند از  امارات 
متحده عربی ۱۳.۶ میلیارد دالر، چین ۱۱.۵ میلیارد دالر، ترکیه 
۴.۶ میلیارد دالر، هنــد ۲.۲ میلیارد دالر و آلمان ۱.۴ میلیارد 
دالر؛ این ۵ کشور از نظر وزنی ۶۵ درصد و از نظر ارزشی ۷۵.۴ 

درصد از سهم واردات را به خود اختصاص داده اند. 

عضو رئیس اتاق بازرگانی ایران خبر داد؛

تردد روزانه ۱۵0 کامیون بین ایران و آذربایجان
رئیس کل گمرک کشور:

رشد 8.6 درصدی ترانزیت از  ایران 

پیش بینی تولید ۵.6 میلیون تن مرکبات در کشور
امسال پیش بینی می شود که ۵.۶ میلیون تن مرکبات در کشور تولید شود که از این میزان، حدود ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تن آن پرتقال است. زهرا جلیلی مقدم، مدیرکل دفتر امور میوه های گرمسیری و 
نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی، گفت: میزان تولید مرکبات در کشور حدود ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تن در سال جاری برآورد می شود که از این میزان ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تن آن مربوط به پرتقال است. وی در 
ادامه از صادرات ۱۵۰ هزار تن مرکبات در ۹ ماه نخست امسال خبر داد و افزود: این میزان صادرات مرکبات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش معنی دار و قابل توجهی داشته است. به گفته جلیلی مقدم در 
۹ ماهه امسال ۱۰۷ هزار تن پرتقال، ۳۷ هزار تن نارنگی، ۵ هزار تن لیمو و با احتساب سایر مرکبات، جمعاً ۱۵۰ هزار تن مرکبات به کشورهای دیگر صادر شده که تاکنون حدود ۵۷ میلیون دالر برای کشور ارزآوری 
داشته است. مدیرکل دفتر امور میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری جهاد کشاورزی تاکید کرد: در ۱۲ ماهه سال گذشته حدود ۱۷۷ هزار تن مرکبات با ارزش تقریبی ۶۶ میلیون دالر صادر شد. وی، دلیل رشد تولید 
مرکبات کشور را اجرایی نمودن توصیه های فنی و مدیریت بهینه باغات توسط باغداران و کنترل به هنگام بیماری ها و آفات نسبت به سال های گذشته عنوان کرد. جلیلی مقدم، گفت: با توجه به وضعیت اعامی سازمان 
هواشناسی مبنی بر کاهش دما در برخی مناطق در روزهای آتی باید اقدامات و تمهیدات الزم جهت پیشگیری از خسارت احتمالی سرمازدگی در باغات صورت گیرد.

ســازمان  مدیرعامل 
جمــع آوری و فــروش 
امــوال تملیکی گفت: از 
ابتدای دولت ســیزدهم 
تاکنون بیش از ۲۳ هزار 
میلیارد تومان کاال تعیین 

تکلیف شد.
لمجید  ا عبد ســید
بازدیــد  در  اجتهــادی 
از  تهــران  دادســتان 
تملیکی  اموال  انبارهای 
بیان داشت: بیش از ۷۰۰ 

درصد افزایش فروش داشته ایم که بیش از ۸ هزار میلیارد تومان فروش است 
به طوری که در دوره مشابه گذشــته هزار میلیارد تومان فروش داشته ایم. 
رئیس سازمان اموال تملیکی بیان کرد: در مزایده اخیر برای اولین بار هزار و 

۲۵۴ میلیارد تومان در یک مزایده کاال فروخته شده است.
وی بیان کرد: در یک ســال گذشــته اقدامات فوق العاده ای انجام شده 
است به طوری که کاالهای رسوبی ۱۵ الی ۲۰ سال گذشته در انبارها تعیین 
تکلیف شده است. اجتهادی اظهار کرد: خودروهای باالی ۲ هزار و ۵۰۰ سی 
ســی امکان فروش از طریق مزایده را ندارد و خودروهای قاچاق زیر ۲ هزار و 
۵۰۰ ســی سی در شرایط فعلی طبق مکاتبه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
امکان شــماره گذاری ملی ندارد بنابراین از طریق مزایده نمی توانیم فروش 

داشته باشیم.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در ادامه افزود: موتور 
سیکلت های ۲۵۰ سی سی قابلیت فروش به صورت عموم را ندارد و در موتور 
سیکلت های زیر ۲۵۰ سی سی مشکل فروش از طریق مزایده را نداریم ولی 
عمده موتور سیکلت های موجود در اموال تملیکی باالی ۲۵۰ سی سی است.

گفتنی است؛ دادستان تهران در راستای تعیین تکلیف خودروها و موتور 
سیکلت های موجود در سازمان اموال تملیکی خطاب به رئیس سازمان اموال 
تملیکی گفت: پیشــنهادات خود را اعام کنید تا پیگیرها و تصمیم گیرهای 

الزم را اتخاذ کنیم تا تعیین تکلیف این کاالها نیز صورت گیرد.

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی خبر داد:

تعیین تکلیف بیش از 23هزار میلیارد تومان کاال

رئیس اتاق بازرگانی تهران:

ارز چند نرخی فسادزاست



خبر

خبر

۴ یکشنبه ۲۵ دی ۱۴۰۱  
  ۲۲ جمادی الثانی ۱۴۴۴ـ  ۱۵  ژانویه ۲۰۲۳
شماره پیاپی ۵۰۰ـ  سال دهم-شماره ۳۴۱

دیلمــی،  صبــوری  محمد حســن 
کارشــناس اقتصــادی گفــت: موفقیت 
اصاحــات اساســی اقتصــادی نیازمند 
همراهــی ارکان های سیاســت گذاری و 
اجرایی در حاکمیت و از طرف دیگر مردم 
است، وقتی در خصوص بودجه تصمیم به 
کاهش کســری بودجه می گیریم تحقق 
این هدف همــکاری همزمــان دولت و 

مجلس را می طلبد.
مســاله جهش های مقطعــی قیمت 
ارز یکی از معضات همیشــگی اقتصاد 
کشور اســت که اگرچه دولت ها اقداماتی 
را در راســتای تثبیت و کنترل آن انجام 
می دهنــد اما با توجه به مســائل متعدد 
اقتصــادی از جمله افزایش نقدینگی این 
مســاله کماکان به صــورت بنیادی حل 

نشده است. 
از شــهریور امســال و پــس از بروز 
ناآرامی ها و اغتشاشات، بازار ارز با افزایش 
قیمت مواجه شد  و در هفته های گذشته 
نیز شــاهد جهش نرخ ارز بودیم، البته  با 
تغییر رئیس کل بانــک مرکزی و اجرای 
یک سری اقدامات، بازار ارز کشور در یک 

 ثبات نسبی به سر می برد.
در همین راستا محمد حسن صبوری 
دیلمــی، کارشــناس اقتصــادی درباره 
نوسانات بازار ارز و اقدامات دولت در مهار 
جهش قیمتی گفتوگویی انجام داده است 

که در ادامه میخوانید:
* افزایش نــرخ ارز و جهش های 
از مشکالت   یکی  مقطعی  و  ناگهانی 
اقتصاد کشور و البته ناشی از تحریم 
و نیز عوامل درونی است که هر چند 
وقت یکبار با آن مواجه می شــویم، 
طی هفته های گذشــته نیز نرخ ارز 
شد  قیمتی  جهش  دچار  غیررسمی 
و به حدود ۴۴ هزار هم تومان رسید 
اما با اعمال سیاســت های دولت از 
جمله تغییر رئیس کل بانک مرکزی 
و اجرای برخی سیاســتگذاری های 
جدید، شاهد کاهش قیمت ارز بودیم 
و قیمــت ارز تقریبــا در یک ثبات 
مساله  موضوع  این  اما  است،  نسبی 
است.   بوده  اقتصاد کشور  همیشگی 
به نظر شما دالیل کلی افزایش ارز و 

افزایش اخیر قیمت ارز چیست؟  
صبوری دیلمی: دربــاره علل افزایش 
نرخ ارز در درجه اول یک ســری مسائل 
بنیادی وجود دارد که موجب می شود نرخ 
ارز افزایش یابد کــه از جمله آن افزایش 
نامتناســب نقدینگی طی این سال ها و 
ادامه این روند افزایش نقدینگی اســت. 
افزایــش نقدینگی موجب افزایش قیمت 
کاالها در بازار می شود و قیمت ارز نیز به 

عنوان یک دارایی افزایش می یابد.   
براساس نظریات مختلف اقتصادی، در 
بلند مدت هر یک درصد افزایش نقدینگی 
منجر به یک درصــد افزایش تورم و یک 
درصد افزایش نرخ ارز خواهد شــد و این 
حقیقتی اســت که سال ها اقتصاد کشور 

با آن مواجه است.  
اگــر چــه ممکــن اســت در برخی 
برهه های زمانی با استفاده از ذخایر ارزی 

و سرکوب قیمت ها این رابطه  به گونه ای 
متوقف  شود اما تجربه نشان داده است که 
در بلند مدت این رفتار اجرایی شده و در 

اقتصاد ایران مصداق دارد.
* سیاســت تثبیت نــرخ ارز را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
ارزی کشور  صبوری دیلمی: سیستم 
شناور مدیریت شده است و براین اساس 
باید هر ســاله قیمت ارز به میزان تفاوت 
تورم داخلی و خارجی تعدیل شــود. در 
صورت عدم انجام ایــن اصاح انتظارات 
افزایشی درباره نرخ ارز بوجود می آید و به 
عبارتی کارگزاران، در انتظار افزایش نرخ 

ارز در بازار خواهند بود. 
در این حالت هــر تغییر کوچکی در 
نــرخ ارز بازار این ســیگنال را به فعاالن 
بازار ارز مخابره می کند که احتماالً ذخایر 
ارزی دولت کاهش یافته و یا دسترســی 
سیاستگذار پولی به ذخایر ارزی به نحوی 
محدود شده اســت و این مساله موجب 
شــده که بازار ارز با کمبود مواجه شود، 
در این شــرایط امکان هجوم به بازار ارز 
وجود داشته و در نتیجه افزایش های پی 
در پی در این بازار دور از انتظار نیســت ، 
به عبارتی دیگر در این شرایط که عمدتاً 
مربوط به دوره زمانی کوتاه مدت اســت 
انتظارات افزایشی در خصوص نرخ ارز به 
عنوان علت افزایش حضور فعاالن در بازار 
و به دنبال آن افزایش نرخ ارز خواهد بود.

بــا افزایش نــرخ ارز و شــکل  گیری 
انتظــارات تورمــی و ایجــاد شــرایط 
نااطمینانــی، دارنــدگان نقدینگی برای 
حفــظ ارزش دارایی ها و نقدینگی شــان 
بــه بازارهای مختلف مانند بازارهای ارز و 
فلزات با ارزش و ســکه، خودرو، زمین و 
مسکن و حتی برخی کاالهای مصرفی و 
ضروری ماننــد: برنج و روغن و غیره وارد 
شده و با افزایش تقاضا در این بخش ها به 
ناگاه شاهد افزایش قیمت ها خواهیم بود. 
از طرف دیگــر زمانی که ســیگنال 
افزایش نرخ ارز به بازارها مخابره می شود، 
تولیدکنندگان نیز تامین مواد اولیه مورد 
نیاز در دوره هــای آتی و تکمیل ظرفیت 
انبارهــای مواد اولیه خود را تا حد ممکن 
در دســتور کار قرار می دهند و تقاضا را 

باال می برند.
تجربه نشــان داده که این رفتارهای 
ناشی از ایجاد التهابات و هیجانات در بازار 
ارز موجب افزایش ثبت ســفارش ها و در 
نتیجه ایجــاد تقاضای کاذب در بازارهای 
داخلــی و خارجی شــده و گاه  حتی بر 
قیمت کاال در بازارهای خارجی تاثیرگذار 

بوده است.
البته ذکر این نکته نیز ضروری است 
که عاوه بر مولفه هــای اقتصادی مانند 
نقدینگی و تورم که اثرات افزایشی بر نرخ 
ارز در ماه های اخیر داشته اند، بخشی از 
انتظارات تورمی اخیر به علت شــرایط و 
التهابات و آشوب های اخیر به وجود آمد 
بنابراین بار روانی ایجاد شــده انتظارات 

تورمی را شدت بخشید.
از  واردات  بــرای  ارز  تقاضای   *
جمله واردات مــواد اولیه تولید، از 

که  می شود  نیمایی تامین  ارز  طریق 
قیمت آن بــه مراتب از ارز بازار آزاد 
کمتر است و سیاست تثبیت ۲۸۵۰۰ 
تومانی دارد، اما به چه دلیل  باز هم 
شاهد افزایش قیمت ادامه دار برخی 

کاالها  هستیم؟ 
صبوری دیلمــی: بله قیمت اصلی ارز 
برای واردات از طریق سامانه نیما تامین 
می شــود و تولید کننده و واردکننده ارز 
مورد نیــاز خود را به قیمــت نیمایی از 
ســامانه بانک مرکزی خریداری می کند 
و ارز را از بــازار آزاد به قیمت  های اخیر 
خریداری نمی کنــد. بنابراین به نظرم در 
شــرایط فعلی برای کاهش التهابات بازار 
ارز، سیاســتگذار پولی باید بسیار فعال تر 
در بازار ارز حضور داشته باشد و با اطاع 
رسانی و شفافیت بیشتر التهابات را کنترل 
کند. در این شــرایط القای فضای آرام به 
جامعه به گونه ای که فعاالن بازار متوجه 
ثبات و امنیت موجود در بازار شوند، بسیار 

موثر و کارآمد خواهد بود.
اقتصادی  بنیــادی   اگر چه مســائل 
در افزایش قیمت ارز موثر بوده اســت و 
قیمت ارز نیز تا حــدودی  افزایش  یافت 
اما همانطور که اشــاره کردم بخشــی از 
التهابات اخیر ارزی ناشــی از آشوب ها و 
شــیطنت های کشــورهای معاند بود  که 
الزم است سیاستگذار پولی با درایت آنها 
را خنثــی کند و با ورود بــه بازار و نقش 
آفرینی موثرتر ضمن حفــظ آرامش در 
بازار، طراحی های آنها را با شکست مواجه 

سازد.
* شما می فرمایید که مولفه های 
باید  را  خود  اثر  اقتصادی  تاثیر گذار 
بر افزایش قیمت ارز می گذاشــت و 
باید قیمت ارز تــا حدودی افزایش 
ناآرامی ها  اثرگذاری  به  اما  می یافت، 
به بازار ارز نیز اشــاره فرمودید که 
تا حــدودی بر افزایــش قیمت ارز 
اثرگذاشته است، چگونه این التهابات 
و ناامنی ها موجب افزایش قیمت ارز 

شد؟ 
اتفاقات  صبوری دیلمی: یک ســری 
در ماه های اخیر در کشــور به وجود آمد 
و در پی آن بســیاری از رسانه های معاند 
بــه دنبال آن بودند که فضــای ناامنی را 
به تصویر بکشــند، در این فضای ملتهب 
تصنعی برخی صاحبان نقدینگی با هدف 
حفظ نقدینگی در اختیارشان به بازار ارز 
هجوم برده و تبدیل نقدینگی در اختیار را 

در دستور کار قرار دهند.
در چنیــن حالتی موضوعــی مانند 
انتظارات خود محقق کننده عینیت می 
یابد؛ انتظارات خود محقق کننده نوعی از 
انتظارات اســت که در آن فرد رفتارهایی 
را انجــام می دهد و پس از شــکل گیری 
آن رفتارها، به صورت اتوماتیک انتظارات 
تحقق خواهند یافت، به عنوان مثال فرض 
کنید عده ای این انتظار را داشــته باشند 
که نــرخ ارز در آینده افزایش می یابد، لذا 
جهت خرید ارز به بازارها هجوم خواهند 
برد و بر این اســاس تقاضای ارز در بازار 
افزایش خواهد یافت. حال اگر چه ممکن 

بود دلیل خاصی برای شــکل گیری این 
انتظــارات وجود نداشــته باشــد، اما در 
انتهای زنجیره شــاهد خواهیم بود که به 

هر صورت نرخ ارز افزایش یافته است.
 وقتــی چنیــن فرآینــدی در فضای 
اقتصادی کشور شکل گرفته است  به دلیل 
این انتظارات نادرســت، برخی صاحبان 
نقدینگــی اقدام بــه خرید در بــازار ارز 
)به صورت اسکناس( کرده اند و این رفتار 
موجــب افزایش قیمت ارز در بازار شــد. 
البته الزم است مجدداً تاکید داشته باشم 
که براساس مولفه ها و قواعد اقتصادی تا 
حدودی افزایش قیمت ارز ضروری بوده 
اما بخش دیگر افزایش قیمت با توجه به 
شکل گیری انتظارات با توجه به اتفاقات و 
التهاباتی است که کشور را با خود درگیر 

کرده است.
* مگر تأثیر ارز اسکناس در کل 

مبادالت ارزی کشور چقدر است؟
 صبوری دیلمی:  ارز اسکناســی که در 
بازار رد و بدل می شــود درصد بســیار 
کوچکــی از بازار ارز کشــور را تشــکیل 
می دهــد و بخــش عمده ارز کشــور در 
همان ســامانه ارزی بانــک مرکزی رد و 
بدل می شود، بنابراین قاعدتاً ارز اسکناس 
اصا نباید مبنای محاســبه قیمت ها قرار 
گیرد اما در بازار شــاهدیم که با افزایش 
قیمت ارز در بازار آزاد قیمت سایر کاالها 
نیز دستخوش تغییرات شده و افزایش می 
یابد. این موضوع از همان انتظارات تورمی 

که عرض کردم نشات می گیرد.
اشاره کردید  * همانطور که شما 
واردات با ارز نیمایی انجام می شود و 
ارز اسکناسی که در بازار مبادله می 
شود درصد بسیار کوچکی از بازار ارز 
کشور است، اما با این وجود افزایش 
قیمت ارز اسکناس بر افزایش قیمت 
اثرگذار اســت، وظیفه  تمام کاالها 
دولت در مقابل این موضوع چیست؟

پولی در  صبوری دیلمی: سیاستگذار 
چنین شرایطی باید با اطاع رسانی فضای 

بازار را آرام کند. با آرام شدن فضا و خروج 
بازار از هیجــان خودبه خود مراجعه برای 
خرید ارز اســکناس کاهش خواهد یافت. 
در این شرایط مناسب است سیاستگذار 
پولی به صورت فعال تری در بازار مداخله 
کند و با مداخله موثــر خود در بازار این 
سیگنال را به فعاالن بازار مخابره کند که 

کمبودی از نظر منابع ارزی وجود ندارد.
بنابراین وظیفه و نقش سیاســتگذار 
پولی در شرایط فعالی برای مدیریت بازار 
و اطاع رسانی مناسب بسیار مهم است 
و در مقابــل بخش مالــی و به طور کلی 
سیاست های مالی دولت باید به گونه ای 
تغییر یابد که در آینده شاهد کاهش بی 
انضباطی های مالی و کسری بودجه بوده 
و فشارها بر سیاست گذار پولی به تدریج 

کاهش یابد.
* چرا هیچ گاه اصالحات اساسی 
نیامده  به وجود  کشــور  اقتصاد  در 
است و هر از چند گاهی با مشکالتی 
نظیر افزایش ناگهانی نرخ ارز مواجه 
بوده ایم؟ راه حل اصلی رفع مشکالت 

اینچنینی چیست؟ 
صبوری دیلمی: قبًا در مصاحبه های 
قبلی نیز گفته ام که الزم است یک سری 
اصاحات اساســی اقتصادی در دســتور 
کار قرار گیرد. اما متاســفانه در خصوص 
اجرای این اصاحات نیازمند عزم جدی 
و همراهی همه ارکان سیاســت گذاری 
و اجرایــی در حاکمیــت و از طرف دیگر 
مردم هســتیم. اینکــه در مقاطعی برای 
ایــن اصاحات تصمیم گیری می شــود 
اما این تصمیمات بــه صورت کامل اجرا 
نمی شــود اثرات مخرب بیشتری برجای 
خواهد گذاشت و اگر قرار است اصاحات 
به صورت کامل اجرا نشود، اگر از ابتدا در 

دستور کار نباشد بهتر است.
بــه عنوان مثــال در خصوص بودجه 
وقتــی تصمیــم می گیریم که کســری 
بودجه کاهــش یابد دولت و مجلس باید 
با همکاری الزم نسبت به کاهش کسری 

بودجه اقدامات الزم را انجام دهند و این 
موضوع باید بــه عنوان یک اصل کلی در 
دستور کار قرار گیرد. در این شرایط است 
که می توان انتظار داشــت که نگاه ها از 
منطقه ای به ملی تغییر یافته و گام به گام 
به سمت اصاح ســاختارهای بودجه ای 

حرکت کرد.
هر زمان  کــه اصاحاتی اساســی با 
هدف اصاح ساختار سیستم اقتصادی در 
دستور کار قرار گرفت، هجمه هایی به ما 
وارد شد و کشورهای معاند اقداماتی علیه 
ما انجام دادند، به نظر می رسد شرایط به 
گونه ای دنبال می شود و گروهی برنامه 
ریزی می کنند تا هیچگاه در اقتصاد کشور 

به دنبال اصاحات اساسی نرویم.
به عنوان مثال بعد از اجرای هدفمندی 
یارانه ها تحریم های ســنگین علیه ایران 
آغاز شد و همچنین بعد از اصاح و حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانــی برای واردات کاالهای 
اساســی در اردیبهشت امسال ،مشکات 
جدیــد برای ما به وجود آوردند و شــاهد 
آشــوب هــا و اتفاقات جدید در کشــور 
بودیم کــه هزینه های فراوانــی را برای 
کشور به دنبال داشت.   آنچنان که مسلم 
اســت فرآیند توسعه ایران برای دشمنان 
خوشایند نیســت و با حربه های مختلف 
می خواهنــد فرآیند توســعه را به تاخیر 
انداخته و به آن ضربه بزنند؛ ضروری است 
که برای حل مشکات اقتصادی کشور و 
برای ایجاد استحکام و جلوگیری از ضربه 
پذیری اقتصادی، بــه نوعی اتفاق نظر و 
گفتمان واحدی میان سیاست گذاران و 
مردم شکل گرفته تا بتوانیم از گردنه هایی 
که سال هاست کشور را درگیر خود کرده 
عبور کنیم. بدیهی است که الزمه موفقیت 
این اصاحات اساســی همراهی و اعتماد 
مردم به سیاســت گذاران اقتصادی بوده 
و با به ثمر رســیدن نتایج این اصاحات 
می توان امیدوار بود که در آینده شــاهد 
ســطح با ثبات تورم و رشد اقتصادی در 

کشور باشیم.

سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها تشریح کرد؛

جزییات اجرای طرح کاالبرگ الکترونیکی 
ســخنگوی ســازمان هدفمندی یارانه ها با اشــاره به اینکه در دی ماه 
نیز همه مردم یارانه را به صــورت نقدی دریافت کردند، درباره جزییات و 
چگونگی اجرای طرح کاالبرگ الکترونیکی و پیامک های جعلی ارسال شده 

به نام این سازمان نیز صحبت کرد.
طیبه سیاوشی درباره اینکه آیا در دی ماه طرح کاالبرگ الکترونیکی در 
اســتان هرمزگان اجرایی شد یا خیر؟ اظهار کرد: حدود ۷۸ میلیون نفر از 
مردم ایران مشمول یارانه هستند که در دی ماه نیز مانند ماه های گذشته 

یارانه خود را به صورت نقدی دریافت می کنند.
وی با اشاره به اینکه یارانه های نقدی امشب به حساب سرپرستان خانوار 
واریز خواهد شد، افزود: اگر قرار بر اجرای طرح کاالبرگ الکترونیکی در هر 
استانی باشد، ابتدا باید وجه مورد نظر یک ماه زودتر و به صورت اعتباری در 
نظر گرفته شود و نهایتا تا بیستم هر ماه فرصت دهیم تا آن را هزینه کنند.

سخنگوی ســازمان هدفمندی یارانه ها گفت: اگر تا بیستم هر ماه این 
مبلغ خرج نشــد، باقیمانده حساب اعتباری به صورت نقدی قابل برداشت 

خواهد بود.
سیاوشــی با اشــاره به اینکه مســئول اجرای یارانه به صورت نقدی یا 
کاالبرگ، وزارت رفاه اســت، گفت: برخی پیامک های جعلی به نام سازمان 
هدفمندی یارانه ها ارسال شده و از مردم خواسته شده تا لینکی را باز کنند 
اما همه این پیامک ها جعلی است و از مردم می خواهیم به این پیامک ها بی 
توجهی کنند. چرا که فعا قرار نیســت کسی از لیست یارانه بگیران حذف 

شود و برای برقراری یارانه نیز این سازمان پیامکی ارسال نخواهد کرد.

مدیرکل دفتر آفریقای سازمان توسعه تجارت ایران:

هشت مرکز تجاری ایران در آفریقا فعال 
شده است

مدیرکل دفتر آفریقای سازمان توسعه تجارت ایران تاکید کرد: شبکه ای 
از هشــت مرکز تجاری در سرتاســر قاره آفریقا فعال شده و به ارائه طیف 

وسیعی از خدمات به شرکت های تولیدی و صادراتی می پردازند.
سید محمدصادق قنادزاده مدیرکل دفتر آفریقای سازمان توسعه تجارت 
ایران در همایش بررســی ظرفیت های تجاری شمال آفریقا، با برشمردن 
ویژگی های کم نظیر قاره آفریقا به تشــریح برخی موانع موجود پرداخت و 
از لزوم همگرایی بیشتر در تمامی ارکان نظام برای بهره گیری حداکثری از 

ظرفیت های قاره بکر آفریقا گفت.
وی همچنین با برشــمردن مجموعه اقدامات گسترده سازمان توسعه 
تجــارت ایران در جهت ایجاد و افزایش شــناخت دو طرفــه بین ایران و 
کشــورهای قاره آفریقا، به حضور در ۴ رویداد بزرگ نمایشــگاهی آفریقا، 
تبادل بیش از ۱۰۰ هیئت تجاری، برگزاری سلســله همایش های معرفی 
ظرفیت هــای تجاری آفریقا، اعزام قریب الوقوع ۳ رایزن به مناطق مختلف 
آفریقا و نشست های تخصصی متعدد با اتحادیه ها و سندیکاهای صادراتی 

کشور طی ۹ ماهه گذشته اشاره کرد.
قنــادزاده با بیــان اینکه ظرفیت باالی مراکز تجاری زیر نظر ســازمان 
توسعه تجارت ایران در کشورهای هدف به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای 
ورود به بازار اســت، گفت: شبکه ای بالغ بر ۸ مرکز تجاری در سرتاسر قاره 
آفریقا فعال شده و به ارائه طیف وسیعی از خدمات به شرکتهای تولیدی و 

صادراتی که بنای حضور در بازار آفریقا را دارند، می پردازند.
به گفته وی این مراکز در کشــورهای کنیا، اوگاندا، تانزانیا، ساحل عاج، 
غنا، کامرون، سنگال، نیجریه، الجزایر و آفریقای جنوبی مستقر و این شبکه 

تا پایان سال تکمیل می شود.
در ادامه این همایش، شوشتری دستیار وزیر امور خارجه و مدیرکل غرب 
آسیا و شمال آفریقا این وزارتخانه با بیان اهمیت راهبردی کشورهای شمال 
آفریقا از آمادگی تمامی ســفرا و نمایندگی های برای مشورت، مساعدت و 

همکاری با تجار و صادرکنندگان ایرانی خبر داد.
وی با تأکید بر اولویت صدور خدمات فنی مهندســی و سرمایه گذاری 
در کشورهای شمال آفریقا افزود: توجه ویژه شرکت ها به قوانین حمایتی و 
همچنین ضوابط خاص کشورهای شمال آفریقا، پیش از ورود از الزمه های 

مهم فعالیت در این کشورهاست.
در ادامه این رویداد، رایزن بازرگانی کشور الجزایر به تشریح سیاست های 
حمایت از ســرمایه گذاران در این کشــور پرداخت و از نسخه جدید قانون 
سرمایه گذاری الجزایر به عنوان یک فرصت تاریخی برای ورود شرکت های 

ایرانی یاد کرد.
همچنیــن در این همایش دو تــن از مدیران مراکز تجــاری ایران در 
کشــورهای الجزایر و کامرون به معرفی خدمات خود و تشــریح چگونگی 

انجام فعالیت های اقتصادی و تجاری در کشورهای متبوع پرداختند.

مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه 
اظهار داشت: مشکل  اقتصاد  وزارت 
نظام اقتصادی کشــور مسئله تورم 
و عدم رشــد اقتصادی است. به نظر 
بنده، پــول در اقتصاد یک کاتالیزور 
برای تسریع در امور مبادالت است 
نــه چیزی بیــش از آن . به هر حال 
ترکیب پول و شــبه پول در شبکه 
تورمی  انتظــارات  از  بانکی نشــان 

عموم جامعه از آینده اقتصاد است.
قربان اســکندری در پاســخ به 
این ســوال که  برخی از کشورها در 
طول یک سال گذشــته همزمان با 
افزایــش نرخ تورم نرخ بهره افزایش 
پیدا کرده، آیا با توجه به فاصله نرخ 
ســود بانکی و نرخ تــورم در ایران، 
برای پذیرش  اقدامی  اقتصاد  وزارت 
افزایش نرخ ســود در شورای پول و 
اعتبار انجام داده و احتمال افزایش 
نرخ سود بانکی تا پایان سال وجود 
دارد، اظهار داشت: براساس آخرین 

اباغیــه بانــک مرکزی نرخ ســود 
درصد  یکســاله ۲۳  گواهی سپرده 
اعام شــد. افزایش نرخ سود بانکی 
در نظــام اقتصادی موثر اســت که 
انضبــاط پولی در شــبکه بانکی آن 
و انضبــاط مالــی در نظــام بودجه 
ریزی حاکم باشــد. وقتــی این دو 
ســاختاری  اشــکاالت  دارای  نظام 
عدیده ای از منظر اقتصاد سیاسی و 
غیره است عما افزایش چند واحد 
درصدی نرخ سود نه تنها کمکی به 
حل مشــکل نمی کند بلکه وضعیت 
ناترازی شــبکه بانکی را هم افزایش 
می دهد. بنابراین به نظر من افزایش 
دســتوری صرف نرخ ســود بانکی 
کمک موثری به حل مشکات نظام 

بانکی نخواهد کرد.
وی دربــاره احتمــال افزایــش 
مانــدگاری ســپرده ها در بانک ها با 
افزایش نرخ سود بانکی در شرایطی 
که ســیگنال های اقتصادی نشان از 

خروج پول از بانک به سایر بازارهای 
رقیب و موازی دارد، گفت: مشــکل 
نظام اقتصادی کشــور مسئله تورم 
و عدم رشــد اقتصادی است. به نظر 
بنده، پــول در اقتصاد یک کاتالیزور 
برای تسریع در امور مبادالت است 
نــه چیزی بیــش از آن . به هر حال 
ترکیب پول و شــبه پول در شبکه 
تورمی  انتظــارات  از  بانکی نشــان 

عموم جامعه از آینده اقتصاد است.
مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه 
وزارت اقتصــاد ادامه داد: ماندگاری 
پول در سیســتم بانکــی به مزیت 
بازارهــای رقیــب در یــک نظــام 
اقتصادی بســتگی دارد. هرچه نظام 
اقتصادی متاطم تــر و آینده دارای 
تمایل  باشــد،  بیشــتر  نااطمینانی 
بازیگران در اقتصاد به ســمت عدم 
می کند  پیدا  ســوق  سرمایه گذاری 
بنابرایــن با توجه به توضیحات بیان 
شده در ســوال قبل، به نظر صرف 

بانکی  نرخ سود  افزایش دســتوری 
موثر نخواهد بود.

اسکندری در پاسخ به این سوال 
که مخالفان افزایش نرخ سود بانکی 
معتقدند با افزایش نرخ سود دریافت 
از  اما  می شــود  تسهیات سخت تر 

ســوی دیگر تا زمانی که نرخ سود 
افزایش پیدا نکند حجم ســپرده ها 
افزایش نمی یابــد و در این صورت 
منابــع بانک هــا بــرای پرداخــت 
تســهیات کمتر و امکان پرداخت 
تســهیات ضعیف تر می شــود، آیا 

ایــن روند در شــبکه بانکــی دیده 
می شــود و با افزایش نرخ سود توان 
تسهیات دهی بانک ها باال می رود و 
چطور می توان ایــن تعادل را ایجاد 
کرد که افزایش ســود بانکی منجر 
به کاهش قدرت پرداخت تسهیات 

نشــود، اظهــار داشــت: افزایش یا 
کاهش نرخ سود بانکی، عامل مهمی 
در دریافت تســهیات کان نیست. 
هر نوع دستوری برای قیمت گذاری 
در اقتصــاد با چالش روبرو اســت و 
نرخ ســود بانکی هــم از این قاعده 
مستثنی نیست. توان تسهیات دهی 
هر بانکی به شاخص های سامت آن 
بانــک از جمله نســبت های کفایت 
سرمایه و نقدینگی آن بانک بستگی 
دارد و من ارتباطی بین افزایش نرخ 
ســود بانکی و توان تسهیات دهی 

مشاهده نمی کنم.
وی همچنیــن دربــاره احتمال 
افزایش نرخ ســود تــا ۲۳ درصد و 
حرکت آن با نرخ سود اوراق گواهی 
سپرده گفت: تعادل عرضه و تقاضای 
پول در یک بازار، قیمت تمام شــده 
پول )نرخ بهــره( را تعیین می کند. 
در یک اقتصــادی که در طی مدت 
به ســمت  تقاضای پول  طوالنــی، 

اشــخاصی ســوق پیدا کرده است 
که در بخش غیر مولد مصرف شده 
اســت، ما نمی توانیــم بدون اصاح 
فرآیندهای ســمت تقاضای پول، به 
ســمت تعدیل نرخ بهره آن هم به 

صورت دستوری حرکت کنیم.
مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه 
وزارت اقتصاد افزود: به نظر من اگر 
سمت تقاضای پول براساس ریسک 
اعتبــاری مشــتریان نه براســاس 
دســتور یا هر رابطه دیگری، اصاح 
شــود، عما شاهد کاهش واقعی در 
نرخ تورم و نرخ واقعی ســود بانکی 
خواهیــم بــود اگر چه این بســیار 
مهم اســت اما این هم بــه تنهایی 
کافی نیســت. سمت عرضه پول هم 
بایستی کنترل شــود. البته به خود 
یادآور می شــوم که بیان اینگونه از 
مــوارد بر روی کاغذ ســاده به نظر 
می رســد اما در عمل، کاری بسیار 

طاقت فرسا است.

مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد: افزایش دستوری نرخ سود بانکی موثر نخواهد بود

مدیرعامل بانک کشاورزی: ۱000 میلیارد تومان تسهیالت ویژه مکانیزاسیون کشاورزی پرداخت شد
مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: یکهزار میلیارد تومان از ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار تخصیصی برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی، پرداخت شده است. فرشید فرخ نژاد مدیرعامل بانک کشاورزی، 
از تخصیص ۵ هزار میلیارد تومان برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی خبر داد و افزود: یکهزار میلیارد تومان از این مبلغ پرداخت و مابقی به همه استان های کشور اباغ شده است. وی تصریح کرد: در 
مرحله اول پرداخت تسهیات مکانیزاسیون کشاورزی حدود ۲ هزار میلیارد تومان اختصاص یافته است و در صورتی که تقاضا باشد و مشتریان بتوانند مستندات را کامل کنند، مابقی اعتبارات به این 
بخش ارائه می شود. مدیرعامل بانک کشاورزی خاطرنشان کرد: پرداخت تسهیات سرمایه در گردش به بیش از ده هزار میلیارد تومان رسیده و این بخشی از تسهیات پرداختی بانک کشاورزی است.

فرخ نژاد همچنین از افزایش ۲ برابری تسهیات بانک کشاورزی خبر داد و گفت: تا کنون بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در بانک کشاورزی تسهیات پرداخت شده است که این رقم در مقایسه با 
مدت مشابه سال گذشته حدود ۲ برابر افزایش داشته  است. به گفته وی، در سال جاری متناسب با سیاست های کشور، تکالیف قانونی اباغی به بانک، ظرفیت ها و منابع بانکی، تخصیص اعتبار انجام 

می گیرد. 

کارشناس اقتصادی:

چه عواملی بر مبادالت ارزی کشور تأثیر می گذارد؟
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یکشنبه ۲۵ دی ۱۴۰۱  ۵
  ۲۲ جمادی الثانی ۱۴۴۴ـ  ۱۵  ژانویه ۲۰۲۳
شماره پیاپی ۵۰۰ـ  سال دهم-شماره ۳۴۱

مدیرکل دفتر امور میوه های گرمســیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی 
گفت:  امسال پیش بینی می شود که ۵.۶ میلیون تن مرکبات در کشور تولید شود و 

در ۹ ماه نخست سال ۱۵۰ هزار تن به کشورهای دیگر صادر شده است.
زهرا جلیلی مقدم مدیرکل دفتر امور میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت 
جهاد کشــاورزی از صادرات ۱۵۰ هزار تن مرکبات در ۹ ماه نخســت سال جاری خبر 
داد و گفت: این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش،معنی داری 
داشته است. مدیرکل دفتر امور میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد با بیان 
اینکه  صادرات انواع مرکبات امسال نسبت به سال گذشته میزان قابل توجهی  افزایش 
داشــته است، افزود:  میزان تولید مرکبات در کشور حدود  پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تن 
در ســال جاری برآورد می شود که از این میزان سه میلیون و ۴۰۰ هزار تن آن مربوط 
به پرتقال اســت.  همچنین تاکید کرد: تاکنون حدود ۸۰تا ۸۵ درصد پرتقال مازندران 

که عمدتا از نوع ناولها می باشــد، برداشت شده است. به گفته این مسئول در نه ماهه 
امســال ۱۰۷ هزار تن پرتقال، ۳۷ هزار تن نارنگی، ۵ هزار تن لیمو و با احتســاب سایر 
مرکبات، جمعا ۱۵۰ هزارتن مرکبات به کشورهای دیگر صادر شده است. جلیلی مقدم 
افزود: صادرات مرکبات تاکنون حدود۵۷ میلیون دالر برای کشور ارزآوری داشته است. 
وی تاکید کرد در دوازده ماهه سال گذشته حدود ۱۷۷هزار تن مرکبات با ارزش تقریبی 
۶۶میلیون دالر صادر شــد. وی دلیل رشــد تولیدات مرکبات کشور را  اجرایی نمودن 
توصیه های فنی و مدیریت بهینه باغات توسط باغداران و کنترل به هنگام بیماری ها 
و آفات نسبت به سالهای گذشته عنوان کرد. مدیرکل دفتر امور میوه های گرمسیری و 
نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی همچنین تاکید کرد: با توجه به وضعیت اعامی 
سازمان هواشناسی مبنی بر کاهش دما در برخی مناطق در روزهای آتی باید اقدامات و 

تمهیدات الزم جهت پیشگیری از خسارت احتمالی سرمازدگی در باغات صورت گیرد.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به وفور کاال در بازار، گفت: در 
۲۰ روز اخیــر به دلیل افزایش نرخ ارز، قیمت حبوبات و برنج خارجی ۱۰ تا 

۱۲ درصد گران شد.
رضا کنگری در مورد وضعیت بازار مواد غذایی، اظهار کرد: در حال حاضر 
در هیچیــک از گروه های کاالیی از جمله برنــج، روغن و حبوبات کمبودی 
نداریم و بازار با وفور کاال مواجه اســت؛ منتهی به دلیل کاهش قدرت خرید 
مردم، رکود بر بازار حاکم شده است چراکه گرانی های امسال سبب شده است 

وسع مردم برای خرید مواد غذایی کمتر شود.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با اشاره به قیمت کاالها، افزود: 
قیمت کاالهای اساسی به ویژه روغن و برنج ایرانی تغییری نداشته است اما با 
توجه به افزایش نرخ ارز، طی ۲۰ روز اخیر قیمت حبوبات و برنج پاکستانی و 

هندی بین ۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش یافته است.
وی ادامه داد: برنج پاکســتانی مرغوب بیــن ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان و برنج 
هندی نیز بین ۳۳ تا ۴۰ هزار تومان فروخته می شــود؛ اما همانطور که گفته 
شــد برنج ایرانی گران نشــده و انواع برنج ایرانی در بازار از ۵۵ تا ۱۳۵ هزار 

تومان موجود است.
کنگــری تصریح کــرد: به طور کلی کاالهایی که به نوعی به ارز وابســته 
هستند و وارداتی محسوب می شوند افزایش قیمت داشته اند اما قیمت باقی 

کاالها ثابت مانده است.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران تاکید کرد: خوشبختانه در همه 
گروه های کاالهایی با وفور مواجه هستیم و انبارها پر است منتهی بازار راکد 

شده است.

ســخنگوی اقتصادی دولت ضمن 
تاکید بــر اینکه کســری بودجه به 
حداقل رســیده و تا پایان سال صفر 
می شــود، اعــام کرد: بــا توجه به 
آماده سازی الیحه بودجه، پیش بینی 
سال بعد این است که هفت میلیون 
تومان حداقل حقوق کارکنان دولت 
باشد و معافیت مالیاتی نیز همین رقم 

است.
احســان خانــدوزی در ابتــدای 
نشست خبری هفتگی خود با اشاره 
به پیش بینی هواشناســی برای ورود 
یــک جبهه ســرما به کشــور اظهار 
کرد: از همه مردم و مســئوالن تقاضا 
داریم که با مدیریت مصرف و کاهش 
تقاضــای گاز کمک کننــد که گاز 
خانگی کشور بدون مشکل، این دوره 
را پشت ســر بگذارد و مصرف گاز در 
روال تجاری و اداری به ماموریت خود 
ادامه دهد.   وی افزود: سرمایه گذاری 
در کشور در چند سال گذشته فراز و 
فرود داشته اما در دولت قبل به شکل 
متوسط با کاهش سرمایه گذاری روبرو 
بودیم و این مشــکل ادامه  داشت تا 
اینکه دولت سیزدهم برای بهبود این 
وضعیت اقداماتی انجام داد که اوضاع 
را بهتر کرد. خاندوزی گفت: در حوزه 
عملکرد بودجه ای ۹ ماهه دولت ۹۱۷ 
هزار میلیارد تومان درآمد داشتیم که 
۸۸ درصد عدد مصوب است و نیز ۶۳ 
درصد بیش از رقم مشابه سال گذشته 
است که کمک می کند درآمد پایدار 
افزایــش یابد. وزیر امــور اقتصادی و 
دارایی بــا بیان اینکه تحرکات خوبی 
در تولیــد و ســرمایه گذاری انجــام 
شــده اســت، اظهار کرد: با توجه به 
آماده سازی الیحه بودجه، پیش بینی 
ســال بعد هم این اســت که هفت 
میلیون تومان حداقل حقوق کارکنان 
دولت باشــد و معافیــت مالیاتی نیز 

همین رقم است.
افزود: همچنیــن ۲۰ درصد  وی 

افزایش حقوق کارکنان دولت را داریم 
که بیــن ۱۵ تا ۲۵ درصــد متناوب 
است اما متوسط آن همان ۲۰ درصد 

خواهد بود.
خانــدوزی با بیــان اینکه از ۸۴۵ 
میلیون متر مکعــب گاز روزانه بیش 
از ۳۰  میلیون  متر مکعب اســتفاده 
خانگی، تجــاری و صنایع کوچک و 
غیر عمــده دارد، اظهار کرد: با توجه 
به اینکه دولت بابــت هر یک درصد 
کاهش مصرف نســبت به ماه مشابه 
سال گذشته،  سه درصد تخفیف در 
نظر گرفته اســت، امیدواریم مصرف 
گاز مدیریت شود. ۴۸۵ هزار کیلومتر 
شبکه  گازرسانی کشور است و بیش از 
۹۵ درصد شهرها و بیش از ۸۵ درصد 
ســاکنان روســتاها دسترسی به گاز 
دارند که باید در یک اقدام همکارانه 
مدیریت مصرف و کاهــش تقاضا را 

شاهد باشیم.
وی با یــادآوری اینکه دولت برای 
صرفه جویی در مصرف گاز مشوق و 
تخفیف در نظر گرفته است، افزود: اگر 
میزان مصرف گاز نسبت به مدت ماه 
مشابه ســال قبل ۳۰ درصد کاهش 
یابد، تقریبا نرخ نزدیک به عدد رایگان 

خواهد شد.
*افزایش ســرمایه گذاری در 

سال جاری
سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید 
بر اینکه یکی از مهمترین  متغیرهایی 
که در ســال های گذشته اجازه رشد 
تولیــد کشــور را نمــی داد، کاهش 
سرمایه گذاری ها در کشور بوده است، 
اظهار کــرد: در دولت قبل با کاهش 
ســرمایه گذاری و در برخی سالها با 
کاهش  میزان سرمایه در کشور مواجه 
بودیم. این  مشکل در شش ماهه اول 
دولت سیزدهم همچنان وجود داشت 
و این  کاهش ســرمایه گذاری ها ادامه 
یافت ولی در شــش ماهه اول امسال 
۳.۹ درصد افزایش ســرمایه گذاری را 

شاهد بودیم و در تابستان ۷.۳ درصد 
افزایش سرمایه گذاری رخ داده است. 
به گفته او، نرخ بیکاری در تابســتان 
بــه ۸.۹ درصــد کاهش یافتــه بود. 
سرمایه گذاری در ماشین آالت به ۱۵ 
درصد در شــش ماهه نخست امسال 
رســیده و در حوزه ســاختمان که 
فصل های متعددی منفی بود به ۳.۹ 

درصد افزایش یافته است.
*کاهش رشد نقدینگی

خانــدوزی یادآور شــد: در پایان 
آذرماه امســال میزان رشد نقدینگی 
کشور ۳۳.۴ درصد در دوره ۱۲ ماهه 
بوده اســت که این عدد هفت درصد 
کمتر از ماهی اســت که دولت شروع 
به کار کــرد و یک درصــد کمتر از 
ماه پیش از خود اســت که نشان می 
دهد انضباط پولی و کنترل های بانک  
مرکــزی از طرف تقاضــا هم  کمک  
می کند که یکــی از موتورهای مهم  

تورم  در کشور را مدیریت کنیم.
*کاهش اســتقراض دولت از 

محل انتشار اوراق 
وزیر اقتصــاد ادامه داد: همچنین 
ناترازی هــای بودجه به کمترین عدد 
در ســال های گذشــته رسیده است 
و اســتقراض دولت از محل انتشــار 
اوراق ۳۳ هزار میلیارد تومان نسبت 
به مدت مشــابه ســال قبل کاهش 
یافته اســت و در عین حال ۲۶ برابر 
مدت مشابه ســال قبل فروش سهام 
شــرکت های دولتی را داشته است. 
با موافقت رهبــری برای کاهش ۱۰ 
درصدی ســهم صندوق توسعه ملی 
۲۸ هــزار میلیارد تومان به طرح های 
عمرانی و ســرمایه گذاری اختصاص 

می یابد.
پایان سال  تا  بودجه  *کسری 

صفر می شود
وی افزود: کســری بودجه امسال 
تا پایان ۹ ماهه به حداقل رســیده و 
میزان استفاده از تنخواه گردان خزانه 

نیز برای اولین بار صفر شــده است و 
تا پایان سال نیز کسری بودجه صفر 
خواهد شد. تحرکات خوبی در حوزه 
تولید و سرمایه گذاری صورت گرفته 

است.
ســخنگوی اقتصادی دولت گفت: 
با توجه به اینکه الیحه بودجه ۱۴۰۲ 
نهایی شــده اســت، در این  الیحه با 
۹۸۰ هــزار همت منابــع و مصرف 
عمومی مواجه خواهیــم بود که اگر 
درآمد اختصاصی به آن اضافه شــود 
بودجــه عمومی به بیــش از ۲۰۰۰ 

همت خواهد رسید.
هــزار   ۳۶۰ گفــت:  خانــدوزی 
میلیارد تومان یارانــه نقدی و ۱۰۴ 
هــزار میلیارد تومــان یارانه نان هم 
داریم که به ســبد معیشتی خانوارها 
بازمی گــردد و هفــت واحــد درصد 
کاهش نرخ مالیاتی را داریم و نیز ۱۵ 
هزار میلیارد کمک به صندوق تثبیت 
بازار سرمایه را در نظر گرفته ایم. قریب 
به ۱۵ هزار میلیارد تومان هم برآورد 
سرمایه گذاری شرکت های دولتی در 

سال آینده است.
سخنگوی اقتصادی دولت در رابطه 
با کسری بودجه ۳۶۰ هزار میلیاردی 
گفــت: طبــق اطاعاتی کــه وجود 
دارد، اصا چنیــن برآوردی نداریم و 
ایــن عدد غیر دقیق اســت. البته در 
کنار این نقاط مثبــت در هفته های 
گذشته با مشکاتی هم  مواجه بودیم. 
ادامه نوســانات در بازار غیررســمی 

در حــوزه ارز موضوعی اســت که با 
جدیت پیگیری می شــود و به سمت 
ثبات خواهیــم رفت. در حوزه برخی 
کاال هم که ســبد خــوراک خانوارها 
است که مجدد نوســانی ایجاد شده 
و وزارتخانــه زیربط در حال پیگیری 
است. ســخنگوی اقتصادی دولت در 
پاسخ به پرسشی درباره فروش خودرو 
در بــورس اظهار کرد: مــا میراث دار 
یک کاهش عرضه در صنعت خودرو 
بودیــم و بایــد وزارت صمت تاش 
می کــرد تا عرضه خــودرو را تقویت 
کنــد و مدیریــت طــرف تقاضا هم 
داشته باشد. در زمینه عرضه خودرو 
تاشی که در دولت انجام شده وزارت 
صمت توانسته ۱۸ درصد میزان تولید 
خودرو را نسبت به مدت مشابه سال 
قبــل و ۳۰  درصد عرضــه خودرو را 
در این مدت مشــابه افزایش دهد و 
قریب ۴۰۰ درصد تعداد تولید خودرو 
کامل افزایش داشــته باشد. حدود ۴ 
هزار و ۷۰۰ میلیــارد تومان اختاف 
ناشــی از قیمت کارخانه و بورس به 
این شــرایط رسیده که حدود ۲ هزار 
۷۰۰ میلیارد تومانش به مصرف کننده 
نهایی برسد و مردم خودروی ارزانتری 
را نســبت به بازار آزاد بخرند. ۴ هزار 
دســتگاه خودرو در بورس کاال ارائه 
شده اســت و ۱۵۰۰ سفارش خودرو 
نهایی شــده اســت. وی در پاسخ به 
پرسشــی درباره اجــرای مالیات بر 
خانه هــای خالی، گفــت: مالیات بر 

خانه های خالی با هدف جلوگیری از 
احتکار مسکن طراحی شده است؛  تا 
کنون برای بیــش از ۵۲۰ هزار خانه 
خالــی برگه مالیاتی صادر شــده که 
برخــی از آن ها اعتراضاتی داشــتند 
که این موارد در حال بررســی است. 
مالیات بر سوداگری و داللی یا همان 
عایدی بر سرمایه با هدف تنظیم گری 
رفتارهای نامطلوب اقتصادی اســت. 
قانون در حال اجرا است و در مرحله 
اخذ اطاعات از سازمان ثبت اسناد و 
اماک قــرار دارد اما باید قدری صبر 
داشته باشیم. اجرای پایه های مالیاتی 
جدید در ســایر کشــورها نیز بعضا 

سال ها طول می کشد.
خاندوزی در پاســخ به پرسشــی 
بودجه ۱۴۰۲  ارســال الیحه  درباره 
به مجلس و اعام وصول نشــدن آن 
و تاکید مجلس بر ارسال الیحه برنامه 
هفتم در وهله نخســت، تاکید کرد: 
جزییات باقیمانده بودجه سال آینده 
به مجلس ارائه می شود. دولت الیحه 
بودجه ۱۴۰۲ را بر اساس درخواست 
اولیه مجلس مصوبه ای که شــورای 
نگهبان در مورد اعداد کلی و جداول 
تصویب کرد، به مجلس ارســال کرد؛ 
در مورد جداول و جزئیات هم با توجه 
به اینکه طبق آیین نامه داخلی مجلس 
متقاضی بود که این بخش هم ارسال 
شــود، امیدوارم این موارد و جزئیات 
باقیمانــده در جلســه هیئت دولت 
مصوب و رســما به مجلس ارســال 
شــود که به این ترتیب در این زمینه 
کار خاتمه یافته اســت. امیدواریم با 
همــکاری مجلس الیحــه بودجه به 
ســرعت در مجلس بررســی شود و 
الیحــه برنامه هفتم که در هفته های 
آینده در دولت مصوب می شود، پس 
از تکمیل فرآینــد تصویب در دولت 
به ســرعت به مجلس ارســال شود. 
سخنگوی اقتصادی دولت درباره تهیه 
کولبران  دوفوریتی ساماندهی  الیحه 

در دولــت، گفت: کولبــری موضوع 
پیچیده ای در مناطق مرزی است که 
ذینفع آن شبکه های سازمان یافته ای 
از توزیع کاالهای خارجی هستند که 
در مرکز اقتصاد کشــور قرار دارند اما 
صرفــاً بار اجرا و عملیات آن بر دوش 
مرزنشینان است. دولت الیحه ای تحت 
عنوان ساماندهی و نظارت بر تجارت 
مرزی کولبــری و ملوانی به مجلس 
ارسال کرد که در این الیحه دوفوریتی 
پیش بینی های الزم برای حل مشکل 
چندین ســاله کولبران صورت گرفته 
است. شفاف کردن و رصدپذیر کردن 
واردات کولبــری و کاهش مبادالت 
غیررســمی از ویژگی های آن است. 
با رســمیت یافتن واردات، مشــکل 
شوتی ها در جاده های کشور نیز حل و 
فصل می شود. همچنین تنها مالیات 
بر ارزش افزوده اخذ می شــود و تمام 
ایــن محل،  از  درآمدهــای وصولی 
فقط صرف توسعه اقتصادی، تقویت 
بازارچه ها و زیرســاخت های مناطق 
مرزنشین می شــود. وی در پاسخ به 
پرسشــی درباره با افزایش نرخ سود 
تسهیات، تاکید کرد: تکلیف روشنی 
در مــورد اعتباردهــی به بخش های 
تولیــدی وجــود دارد و بانک ها باید 
این تکلیــف را اجرا کنند که با توجه 
به وضعیت فعلی، تولید به پشــتوانه 
بانک بیشــتر نیاز دارد. در پرداخت 
تسهیات ســقف کنترل ترازنامه که 
از سوی بانک مرکزی اعمال می شود، 
موثر اســت تا بتوان رشد نقدینگی را 
در کشــور کنترل کرد. اگر نرخ سود 
ســپرده و تسهیات به شکل متوازن 
و همگام تصمیم گیری شود امیدوارم 
شــورای پول و اعتبار و بانک مرکزی 
اباغیه جدید  به  ســریعتر نســبت 
اقــدام کنند. خاندوزی در پاســخ به 
این پرســش که آیا امتناع بانک ها از 
پرداخت تســهیات به دلیل کنترل 
رشد نقدینگی است، گفت: هیچکدام 

از الزامات بانک مرکزی برای ترازنامه 
بانکی کشــور مجوزی بــرای اینکه 
شــبکه بانکی از پرداخت تسهیات 
امتناع کند، نخواهــد بود بلکه صرفا 
اولویت بنــدی و رتبه بندی ها را تغییر 
می دهد؛ در ســال حمایت از تولید 
حتما ســرمایه در گردش واحدهای 
تولیدی و تامین نیازهای خانوارها در 

اولویت شبکه بانکی است.
ســخنگوی اقتصــادی دولت در 
پاسخ به پرسشی درباره پیوستن ایران 
به FATF، گفت: اینکه تبعات انتشار 
این خبر چیست را از ناشران خبر باید 
بپرسید چون ما نه این خبر را منتشر 
کردیم و نه بنای این کار را داشــتیم. 
وزارت اقتصاد مکلف شــده اســت با 
همکاری ســایر دســتگاه ها از جمله 
وزارت امــور خارجه و دســتگاه های 
اقتصــادی و امنیتی ایــن موضوع را 
بررســی کند. هنوز اعام موضعی از 
سمت وزارت امور اقتصادی و دارایی 
در این زمینه صورت نگرفته اســت و 
پیشنهادی که به دولت ارائه شود در 
مراجع عالی نظام برای تصمیم گیری 
ارائه می شــود و پــس از طی مراحل 
توســط همین مراجــع اعام نتیجه 

خواهد شد.
وزیر اقتصاد همچنین درباره طرح 
مالیات بر عایدی سرمایه، اظهار کرد: 
مالیــات بر عایدی ســرمایه با هدف 
کنترل ســوداگری و نه کسب درآمد 
تهیه شده اســت؛ واقعیت این است 
که مالیات بر ســوداگری و داللی با 
هدف تنظیم گری رفتارهای نامطلوب 
اقتصادی تهیه شــده و به عنوان پایه 
درآمــدی مطرح نبوده اســت. هدف 
و اولویــت دولــت و مجلس در طرح 
مالیات بر عایدی ســرمایه این است 
کــه دولت هیچ درآمدی از این محل 
نداشــته باشــد و هیچ کس باهدف 
ســوداگری اقدام بــه خرید و فروش 

دارایی نکند.

رئیس اتحادیه بنکداران: حبوبات و برنج خارجی ۱0 تا ۱2 درصد گران شدمدیرکل دفتر میوه های گرمسیری: صادرات۱۵0 هزار تن مرکبات در 9 ماه نخست سال جاری

سخنگوی اقتصادی دولت: کسری بودجه نداریم

با هدف جذب کاال و ایجاد بازارهای جدید انجام شد؛ شناسایی صاحبان کاالی جدید در مجتمع بندری امام خمینی)ره(
شناسایی و جذب قطعی محموله های ۲۶ صاحب کاالی جدید در پایانه ی کاالی متفرقه)جنرال کارگو( مجتمع بندری امام خمینی)ره( انجام شد. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مهران میدری معاون 
امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی خوزســتان با اشــاره به اهداف تدوین شــده در راستای توسعه بازار اظهار داشت: ۲۶ صاحب کاالی جدید از ابتدای سال جاری در حوزه ورود کاالهای پایانه جنرال کارگو  
شناسایی و جذب شده است. میدری در ادامه افزود: حفظ، توسعه و پایداری عملکرد اقتصادی شرکت های فعال بندری مستلزم ورود و جذب محموله های متنوع از طریق بسترسازی و تسهیل فعالیت صاحبان کاالی جدید 
در مجتمع بندری امام خمینی)ره( امکان پذیر است. یادآور می شود مزیت های بازرگانی و امکانات مهیای زیرساختی و روساختی در منطقه ویژه اقتصادی بندری امام خمینی)ره( موجب تسهیل فعالیت صاحبان کاال و صنایع 
و افزایش ترافیک کاال در آن شده است.

 

عضو کمیسیون بهبود فضای کسب و کار اتاق بازرگانی مطرح کرد؛

رشد اشتغال و رونق گردشگری با ثبت محور شدن مجوز خانه مسافر
عضو کمیســیون بهبود فضای کسب 
و کار و رفــع موانع تولید اتاق بازرگانی با 
بیان اینکه صدور مجوز خانه های مسافر 
به صورت ثبت محور به بهبود روند فعلی 
اجاره خانه به مســافران منجر می شود، 
گفت: رونق گردشگری در کشور و افزایش 

مسافرت ها از دستاورد این موضوع است.
تأثیر  درباره  نجفی منــش   محمدرضا 
صدور ثبت محور مجوزهای خانه  مســافر 
بر فضای گردشــگری کشور تصریح کرد: 
در بســیاری از کشــورهای پیشرفته که 
می خواهند مســافرت ها را رونق دهند و 
هزینه هایش را کم کنند، از روش تسهیل 
صدور مجوزهای خانه های مســافر بهره 
می گیرند، هر میزان این روند گســترش 
یابد و خانه های مسافر با سهولت بیشتری 
در اختیار مسافران قرار گیرد، رونق بیشتر 

گردشگری را خواهیم داشت.
وی توضیــح داد: وقتی به شــهرهای 
شمالی کشور مسافرت می کنیم، به وفور 
افرادی را می بینیم که پاکاردی در دست 
دارند و خانه یا ویایــی را برای اجاره به 
مســافران تبلیغ می کنند، بهتر است این 
اقدامات به صورت رســمی انجام شود و 
افــرادی که می خواهند خانــه  خود را به 
مسافران اجاره دهند، آن را در یک سامانه 

ثبت کنند.

عضو کمیسیون بهبود فضای کسب و 
کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی  گفت: 
صدور مجوز خانه های مســافر به صورت 
ثبت محور بــه بهبود رونــد فعلی اجاره 
خانه به مسافران منجر می شود. هم افراد 
می توانند از طریق اجاره دادن خانه خود 
کســب درآمد کنند و هم تنظیم گری در 
این حوزه افزایش می یابد و امکان نظارت 
بر این پروســه به وجود می آید؛ از سوی 
دیگر، با افزایش اقامت گاه های مســافری 
شــاهد کاهش هزینه ها نیز خواهیم بود، 
به طور کلی این تصمیم به بهبود وضعیت 
گردشــگری در کشــور منجر می شود و 

افزایش مسافرت ها را خواهیم داشت.
نجفی منش بیان کرد: صدور مجوزها 
به صورت ثبت محور توســط درگاه ملی 
مجوزهای کشــور اهمیت باالیی دارد تا 
جایی که می توانیم باید کســب و کارها 
را در دسته  ثبت محور قرار دهیم و روند 

صدور آن ها را تسهیل کنیم.
و  ثبت محور  مجوزهای  تفاوت   *

تأییدمحور 
وی بــا تأکید بر اینکه فقط مجوزهای 
خاص باید به صورت تأیید محور دســته 
بندی شــود، گفــت: مثًا شــرکتی که 
می خواهــد داروی خاصی را عرضه کند، 
باید تأیید محور باشــد، اما بســیاری از 

کســب و کارها نیازی به مجوز ندارند و 
باید در دســته  ثبت محور قرار بگیرند، در 
این روند باید متقاضیان شــرایط عمومی 
را احــراز کننــد و خود به خود توســط 
دستگاه مجوز برایشان صادر شود. حتی 
ما پیشنهادی هم داشتیم که این سیستم 
بیمه شــود. یعنی مجوزهای تأیید محور 
بیمه شود و اگر مشکلی پیش آمد، بیمه 
ها پاسخگو باشند. عضو کمیسیون بهبود 
فضای کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق 
بازرگانی اظهار کرد: گســترش اقدامات 
درگاه ملی مجوزهای کشور طبق وظایف 
قانونی اش از جمله صــدور مجوزهای به 
تعویــق افتاده از این نظر اهمیت دارد که 
دولت قولــی را در زمینه عملیاتی کردن 
درگاه ملی مجوزهای کشور به مردم داده 
است و باید بتواند آن را عملیاتی کند، اگر 
وزارت اقتصــاد نتواند به وظایفش در این 
زمینه عمل کند، اعتماد عمومی به دولت 
خدشــه دار می شــود و این روند به نفع 
کشور نیست. باید پتانسیل اجرایی قوی 

ای پشت تصمیمات وجود داشته باشد.
* چرا دستگاه ها مجوز تاییدمحور 

را ترجیح می دهند
نجفی منش گفت: متاســفانه دستگاه 
ها تصور می کنند که اگر مجوزهایشــان 
تأیید محور نباشد و به صورت ثبت محور 

توسط درگاه ملی مجوزهای کشور صادر 
شــود، موجودیت آنها به خطر می افتد و 
دلیلی برای وجود خودشــان نمی بینند؛ 
اما این طور نیســت، درست است که هر  
بتوانیم از تصدی گــری دولت کم کنیم، 
دولت کوچک تر می شــود. اما ثبت محور 
شــدن مجوزها به معنــی از بین رفتن 

موجودیت دستگاه ها نیست.
در دنیایی به شدت رقابتی زندگی می 
کنیم که تسهیل شــروع کسب و کارها 
یکی از عوامل مهم رشد اقتصادی در آن 
به شــمار می رود،  حال آنکه ما به لحاظ 
شاخص سهولت فضای کسب و کار رتبه  

خوبــی در جهان نداریــم و در بین ۱۹۰ 
کشور در جایگاه ۱۷۸  ایستاده ایم.

این واقعیات ما را بــه فکر راه اندازی 
درگاه ملــی مجوزهای کشــور انداخت 
تا مجوزهای کســب و کار از یک پنجره  
الکترونیــک، ملی و واحد صادر شــود و 
مشــکات متقاضیان کسب و کارها حل 
و فصل شود، متولی راه اندازی درگاه ملی 
مجوزهای کشــور وزارت اقتصاد است و 
ایــن وزارتخانه بر اســاس قانون موظف 
شــده اســت که صدور مجوزها از درگاه 
ملی مجوزهای کشــور را عملیاتی کند. 
در همیــن ارتباط، صدور مجوزهای خانه  

مسافر به صورت ثبت محور در دستور کار 
قرار گرفته است.

تا کنــون وزارت میــراث فرهنگی به 
صــورت تأیید محور به صدور مجوز برای 
خانه های مسافر مبادرت می کرد. بنابراین، 
دریافت مجوز توســط افــراد برای اینکه 
خانه های خود را در اختیار مسافران قرار 
دهند، روند طوالنی ای داشت. اما با اقدام 
وزارت اقتصــاد مبنی بر صدور مجوزهای 
خانه  مســافر به صورت ثبت محور شاهد 
افزایش مســافرت ها بر اثر ارزان شــدن 
اقامــت گاه هــا خواهیم بــود و این امر 

سامان مند می شود.

رشد 2۵۷ درصدی تاسیس دفاتر کاریابی در تهران
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با اشاره به فعالیت ۲۴۰ مرکز 
کاریابی در استان تهران از رشد بیش از ۶۵ درصدی صدور مجوز کاریابی ها طی ۹ 

ماه گذشته خبر داد.
بر اساس آمارها بیش از ۵۰ درصد نیروی کار مورد نیاز در کشورهای توسعه یافته 
توسط کاریابی ها جذب می شــوند. به اعتقاد کارشناسان، مراکز کاریابی و مشاوره 
شغلی در افزایش بهره وری بنگاهها و تثبیت نیروی کار کارفرمایان موثرند و تخصصی 

شدن آنها به شناخت بهتر و دقیق تر از بازار کار و نیازهای آن کمک می کند.
بر اســاس گزارش مرکــز برنامه ریزی و اطاعات راهبردی وزارت کار در ســال 
گذشــته تعداد مراکز کاریابی دولتی و خصوصی در کشــور افزایش داشته و استان 
تهران در صدر بیشترین تعداد مراکز خدمات اشتغال دولتی و دفاتر کاریابی خصوصی 

قرار دارد.
حامدویس کرمی، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، نقش دفاتر 
کاریابی و هدایت شغلی را مهم دانسته و می گوید: این دفاتر به عنوان یکی از ابزارهای 
مدیریت بازارکار، حلقه اتصال کارجویان و کارفرمایان بوده و نقش موثری در مدیریت 

بازار کار دارند.
وی با اشاره به فعالیت ۲۴۰ مرکز کاریابی در استان تهران از افزایش ۲۵۷ درصدی 

تاسیس دفاتر کاریابی نسبت به سال گذشته خبر می دهد.
به گفته ویس کرمی، صدور مجوز مراکز مشــاوره و خدمات کارآفرینی در استان 
تهران در ۹ ماهه امســال نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارای رشد بیش از ۶۵ 

درصد بوده است.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران همچنین ضمن اشاره به اهمیت 
ایجاد مراکز مشاوره  و خدمات کارآفرینی در ترویج و توسعه کارآفرینی در استان، از 
تشکیل ۲۵ کاریابی جدید حقیقی و الکترونیک در استان تهران خبر داده و گفته طی 
سالجاری در استان تهران جمعا ۵۶ مجوز در حوزه های مختلف کارآفرینی مشتمل 
بر ۳۳ مجوز مرکز مشــاوره کارآفرینی، ۱۰ مجوز شتابدهنده، ۵ مجوز فضای کاری 

مشترک و ۸ مجوز کافه کارآفرینی صادر شده است.
بــی تردید آموزش های روزآمد، شــناخت و تحلیل واقعیتهای بازار، شناســایی 
نیازهای بازار کار و ارتباط مستمر با بخش تولید از ضرورت های کاری دفاتر کاریابی 
به شمار می رود. در حال حاضر ۱۴۹ کاریابی داخلی، ۸۴ کاریابی خارجی و ۷ کاریابی 

دریایی در استان تهران مشغول فعالیت هستند.



خبر

خبر

۶ یکشنبه ۲۵ دی ۱۴۰۱  
  ۲۲ جمادی الثانی ۱۴۴۴ـ  ۱۵  ژانویه ۲۰۲۳
شماره پیاپی ۵۰۰ـ  سال دهم-شماره ۳۴۱

با اباغ آیین نامه اجرایی بند »ک« 
تبصره ۱۵ بودجه ۱۴۰۱ درباره افزایش 
تعرفه گازبهای خانگی، صدور قبض های 
جدید گاز برای مشــترکان پرمصرف و 
بســیار پرمصرف این بخش با افزایش 
همراه شــده اســت و مشــترکانی که 
نسبت به رقم اعام شده اعتراض دارند 
می توانند شــکایت خود را در ســایت 

شرکت ملی گاز ثبت کنند.
۶۵ درصد حجم گاز مصرفی بخش 
خانگی در دوره ســرد ســال ازســوی 
مشــترکان پرمصــرف )پلــکان ۴ تا 
۱۲( مصرف می شــود و در عین حال، 
بیشــترین مقدار یارانه پنهان انرژی را 
می کنند،    دریافت  پرمصرف  مشترکان 
این در حالی اســت که بیــش از ۶۴ 
درصد از مشترکان که در پلکان نخست 
تا سوم قرار دارند، تنها ۳۵ درصد حجم 
گاز مصرفی بخش خانگی در دوره سرد 
سال را مصرف می کنند که تعرفه آنها 

افزایشی نداشته است.
 بر این اســاس، برای ایجاد عدالت 
اجتماعی و توزیع عادالنه یارانه انرژی، 
با مصوبه هیئت وزیران، برای مشترکان 
پرمصرف و بســیار پرمصــرف گاز نیز، 
جریمه هایی در نظر گرفته شــده که از 
۱۶ آذرماه، اجرایی شده است. بر اساس 
مصوبه اباغی، مصرف متعارف در پلکان 
اول تا سوم اقلیم ۳ )بیش از ۵۰ درصد 
مشــترکان در این اقلیم قرار دارند(، به 
ترتیــب، ۱۷۵، ۲۵۰ و ۳۲۵ مترمکعب 

بــه ازای هر واحد مســکونی در ماه و 
محاسبه گازبهای پلکان نخست تا سوم 
بدون افزایش نســبت به قبل و مشابه 

سنوات گذشته است.
اما محاسبه تعرفه گازبهای پله های 
چهارم به بعد که با افزایش تعرفه روبرو 
خواهند شــد، به این صورت است که 
پلــکان ۴، ۵ و ۶، افزایش ۳۰ درصدی 
نسبت به تعرفه سال قبل، ۷، ۸، ۹ و ۱۰ 
افزایش ۵۰ درصدی نسبت به پارسال 
و پلکان ۱۱ و ۱۲ که بســیار پرمصرف 
هســتند، به ترتیب، مترمکعبی ۵ و ۶ 
هزار تومان محاسبه خواهد شد؛ اما این 
افزایش تعرفــه گازبها به صورت پلکانی 
و تعرفــه هر پله بــه ازای مازاد مصرف 
پله های قبلی محاسبه می شود، ضمن 
آن که ایــن محاســبات از ۱۶ آذرماه 
امسال به بعد، اجرایی و تا پیش از آن، 
با همان نرخ مصوب پیشــین محاسبه 

خواهد شد.
 امــکان اعام شــکایت و اعتراض 
نســبت به محاسبه گازبهای مشترکان 
خانگــی با ثبت شــکایت در ســامانه 
بازرسی و پاسخگویی به شکایات شرکت 
ملی گاز ایران فراهم شده است و آنطور 
که  مسلم رحمانی مدیر هماهنگی امور 
گازرسانی شرکت ملی گاز ایران اعام 
کرده همه متقاضیان و مشــترکان گاز 
طبیعی می توانند درخواست های خود 
به منظور دریافــت خدمات را از آدرس  
دنبــال   www.nigc.ir/services

کنند. بدیهی اســت شــرکت های گاز 
استانی نیز موظف اند همه سامانه های 
خدماتی خــود را به این آدرس متصل 

کنند.
به گفتــه وی، بر اســاس آیین نامه 
اجرایی بند »ک« تبصــره ۱۵ بودجه 
۱۴۰۱ دربــاره افزایــش تعرفه گازبها، 
تعرفه مشترکان با مصرف متعارف که 
در ســه پله اول قرار دارند، نســبت به 
پارسال افزایشی نداشته و صورتحساب 
آنها مشــابه سال های گذشــته است. 
همچنیــن آن دســته از مشــترکان 
خانگی  که مصرف گاز آنها در ماه های 
سرد سال نســبت به دوره مشابه سال 
پیــش کمتر شــود، بــه ازای هر یک 
درصد کاهش، مشمول تخفیف پاداش 
صرفه جویی معادل ۳ درصد در گازبهای 
صورتحساب همان دوره خواهند شد که 
این تخفیف تا سقف ۴۵ درصد گازبها 

در صورتحساب آنها اعمال می شود.
رحمانی گفت: از ســویی گازبهای 
مشــترکانی کــه در ماه های بســیار 
سرد ســال، مصرفشــان حداکثر ۷۰ 
درصــد الگوی متعارف )ســقف پله ۳ 
جدول پلکانی( باشــد، مشــمول ۱۰۰ 
درصــد تخفیــف و مصــرف آن دوره 
برای مشــترک، بدون هزینه )رایگان( 
خواهد بود. در مقابل، تعرفه مشترکان 
پرمصرف بخش خانگی، یعنی از پلکان 
۴ به بعد افزایش یافته است. این تغییر 
تعرفه از ۱۶ آذرماه در صورتحساب های 

مشترکان محترم اعمال شده است.
طبق آیین نامــه اجرایی بند »ک« 
تبصره ۱۵ بودجه ۱۴۰۱ درباره افزایش 
تعرفه گازبها،   آن دســته از مشترکان 
خانگــی که مصرف گاز آنها در ماه های 
سرد سال نســبت به دوره مشابه سال 
پیــش کمتر شــود، بــه ازای هر یک 
درصد کاهش، مشمول تخفیف پاداش 
صرفه جویی معادل ۳ درصد در گازبهای 
صورتحساب همان دوره خواهند شد که 
این تخفیف تا سقف ۴۵ درصد گازبها 

در صورتحساب آنها قابل اعمال است.

همچنین گازبهای مشــترکانی که 
در ماه های بسیار سرد سال، مصرفشان 
حداکثــر ۷۰ درصد الگــوی متعارف 
)ســقف پله ۳ جدول پلکانی(  باشــد، 
مشمول ۱۰۰ درصد تخفیف و مصرف 
آن دوره بــرای مشــترک بدون هزینه 
)رایگان( خواهــد بود. در مقابل، تعرفه 
مشــترکان پرمصرف بخــش خانگی، 
یعنی از پلــکان ۴ به بعد افزایش یافته 
اســت. این تغییر تعرفــه از ۱۶ آذرماه 
در صورتحســاب های مشترکان اعمال 

می شود.

گفتنی اســت، بر اســاس بند )ک( 
تبصره ۱۵ بودجه سال ۱۴۰۱، گازبهای 
مشترکانی که زیر پوشش کمیته امداد 
امام خمینی )ره( و ســازمان بهزیستی 
قــرار دارنــد و مصرف آن هــا در حد 
متعارف اســت نیز، رایگان خواهد بود. 
براین اساس، ۴ میلیون نفر از جمعیت 
زیر پوشــش کمیته امداد و ســازمان 
بهزیســتی، در قالــب یــک میلیون و 
۲۵۹ هزار اشتراک )خانوار( می توانند با 
رعایت الگوی مصرف، از امتیاز  رایگان 

شدن گازبهای خود برخوردار  شوند.

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران خبر داد؛

مشکل جدی در تأمین گاز ۵ استان کشور
مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران با اشاره به افت فشار گاز در شمال شرق 

کشور، گفت: پایداری شبکه گاز منوط به مصرف بهینه گاز است.
محمدرضا جوالیی، مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران با اشاره به دمای زیر 
یک درجه در بسیاری از شهرهای کشور و کم سابقه بودن پایداری چنین سرمایی، 
گفت: با افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری، همچنین قطع گاز وارداتی 
از ترکمنستان به دلیل ســرمای زیاد در این کشور، شاهد افت فشار گاز در شمال 
و شــمال شرق کشور هستیم. وی افزود: در تأمین گاز استان های خراسان شمالی، 
رضوی و جنوبی و گلســتان و مازندران دچار مشــکل جدی بودیم و این روند هم 
تداوم دارد. مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران اظهار کرد: با تاش شبانه روزی 
کارکنان وزارت نفت و صنعت گاز از همه ظرفیت خطوط انتقال گاز کشور استفاده 
می شود اما نیاز به صرفه جویی حداکثری از سوی مصرف کنندگان داریم و پایداری 

شبکه گاز منوط به مصرف بهینه مشترکان است.

تشنگی سدهای استان مرکزی ادامه دارد
مدیرعامل شــرکت ســهامی آب منطقه ای مرکزی از کاهش حجم آب ذخیره 

شده در سدهای الغدیر ساوه و کمال صالح شازند نسبت به سال گذشته خبر داد.
عزت اله آمری اظهار کرد: در حال حاضر دبی ورودی به ســد کمال صالح شازند 
۴۰۰ لیتر بر ثانیه است که این میزان در سال گذشته ۵۰۰ لیتر بر ثانیه بوده است.

وی افزود: حجم آب ذخیره شده در دریاچه این سد نیز به ۳۲ میلیون مترمکعب 
رســیده است در حالی که این میزان در سال گذشته ۴۴ میلیون متر مکعب بوده 
اســت. وی با اشــاره به اینکه دبی ورودی به سد الغدیر ساوه نیز ۵۰۰ لیتر بر ثانیه 
گزارش شده است، در حالیکه در سال گذشته این میزان ۱۶۰۰ لیتر بر ثانیه بوده، 
اظهار کرد: حجم آب ذخیره شــده در سد الغدیر ساوه ۴۶ میلیون متر مکعب بوده 
و این میزان در ســال قبل ۱۱۱ میلیون متر مکعب ثبت شــده است. آمری افزود: 
در حال حاضر از منابع آبی ذخیره شــده در دریاچه سد الغدیر برای مصارف شرب 
شــهر ساوه استفاده شده و سد کمال صالح نیز آب شرب مردم شهر اراک را تامین 
می کند. وی با اشــاره به کاهش میزان نزوالت آسمانی در سال آبی جاری از مردم 
اســتان خواســت تا نهایت صرفه جویی را در مصرف آب به عمل آورند و افزود: از 
ابتدای سال آبی جاری)مهرماه ۱۴۰۱( تاکنون به طور متوسط ۵۸.۹ میلیمتر باران 
در اســتان مرکزی باریده اســت در حالی که این میزان در ســال گذشته ۱۲۴.۶ 

میلیمتر ثبت شده است.

رضا حاجی کریم، کارشــناس حوزه آب گفت: ما ۲۰ 
میلیارد متر مکعــب مازاد برداشــت آب داریم که اگر 
نتوانیم آن را در بازه مشــخصی ســر و ســامان داده و 
مدیریت کنیم؛ روزهای ســخت و ترسناکی را در پیش 

خواهیم داشت.
رضا حاجی کریم درباره تداوم خشکســالی و وضعیت 
منابع آبی کشور اظهار داشت: ابتدا اینکه مسئله بارندگی 
به هیچ وجه ارتباطی با بیان مصرف آب کشــور ندارد 
یعنی مســئله ای که با آن مواجهیــم تغییرات بارندگی 
نیست، مســئله اصلی بد مصرف کردن آب است. ما در 
کشوری زندگی می کنیم که ۸۵ درصد مناطق کشور در 
اقلیم گرم و خشــک قرار دارد، در همین شرایط اقلیمی 
الگوی توســعه ای را از کشورهایی الگوبرداری کردیم که 
اصــوال کمبود آب ندارند. الگوی توســعه مــا از اروپایی 
گرته برداری شده است که دسترسی به منابع آبی بسیار 
زیادی دارد، نوع ســرمایه گذاری و استراتژی صنعتی مان 
هم به همین شکل بوده و چولگی منحنی سرمایه گذاری 
همیشــه ســمت صنایع آب بر بوده اســت. وی افزود: با 
این شــرایط در نظر بگیریم که در سطح بین الملل هم 
با گلوبال وارمینگ و گرمایش جهانی روبرو هستیم، این 
تنها مسئله ای نیست که مشکل ما را حاد کرده و از نظر 
آبی به شرایط کنونی رسیده ایم. مسئله ای که ما را به این 
روز رسانده تاقی تغییرات اقلیمی، الگوهای بد توسعه ای 
و مصرف آب اســت، فرض کنیم در سال آبی آینده ۲۰ 
درصد هم باالی منحنی نرمال باشــیم ما بیش از ۴۰۰ 
دشت ممنوعه داریم آیا این ۲۰ درصد رویایی باالی نرمال 

مشــکل اصفهان و همدان، صنایع آب بری را که به کویر 
مرکزی منتقل شده اند را حل می کند؟ مسئله آب شهر 
تهران را که به تمام منابع آبی ۴ استان دیگر دست اندازی 
می کند؛ حل می کند؟ آیا می تواند ماجرای آب های بین 
حوضه ای را حل کند؟ بنابراین شرایط اقلیمی یک عامل 
تشــدیدکننده بوده نه عامل اصلی. این کارشناس حوزه 
آب تاکید کرد: اگــر با همین آهنگ کنونی پیش برویم 
تهدید تمدنی اســت و بدون رودربایســتی و پرده پوشی 
باید بگوییم که روزهای سختی را خواهیم داشت و شاهد 
تعارضات اجتماعی، سیاسی، قومیتی و صنفی در حوزه 
آب خواهیــم بود. اما اگر تدبیــری اتخاذ کنیم منجمله 
برنامه های سازگاری با کم آبی را به نحو احسن اجرا کنیم 
شاید گریزی باشــد. وی خاطرنشان کرد: ما ۲۰ میلیارد 
متر مکعب مازاد برداشــت آب داریم که اگر نتوانیم آن 
را در بازه مشــخصی سر و سامان داده و مدیریت کنیم؛ 
روزهای سخت و ترســناکی را در پیش خواهیم داشت. 
اما نکته ناراحت کننده اینکه در سطح استراتژیستی هیچ 
نشانه ای مبنی بر بهبود اوضاع نمی بینیم یعنی وقتی به 
رئوس برنامه هفتم و سیاســت های کشــاورزی که نگاه 
می کنیم اراده ای برای ســامان این وضعیت وجود ندارد. 
حاجی کریم بیان داشت: می توان برای صفر کردن مصرف 
این ۲۰ میلیارد متر مکعب آب مازاد؛ برنامه ریزی کرد و 
ســندی تدوین کرد ولی ماجرا این است که برنامه نیاز 
به منابع مالی و سرمایه گذاری های کان دارد در شرایط 
فعلی یکی از بزرگترین بازدارنده ها برای حصول موفقیت؛ 
تجهیز منابع مالی است که در شرایط فعلی امکانات الزم 

را نداریم چون دولت پول ندارد محدودیت و مضایق مالی 
شدید دارد و بخش خصوصی هم به علل مختلف تمایلی 
به سرمایه گذاری در این حوزه ندارد یعنی ترجیح می دهد 
سرمایه را در بازارهایی ببرد که بازدهی بهتری دارند، این 
باعث می شــود هیچوقت به اهداف مدنظر نرسیم، مگر 
اینکه اســتراتژی جدیدی اتخاذ کنیم که سرمایه گذاری 
درحوزه آب اقتصــادی بوده و به انــدازه بازارهای دیگر 
جذابیت داشــته باشــد. وی با اشــاره به راهکارها برای 
برون رفــت از اوضاع کنونی آب گفت: من اعتقادی ندارم 
از کشاورزی به سمت دیگری برویم مثا در برنامه مقابله 
با بی آبی در کالیفرنیای امریکا سطح زیر کشت را پایین 
آوردند و بواسطه استفاده از تکنولوژی و سرمایه گذاری در 
روش های نوین کشت و آبیاری میزان برداشت محصول 
باال رفت. ما نیز در همین راســتا می توانیم، روی مصرف 
آب در بخش صنعت و شرب، کاهش میزان آب به حساب 
نیامده بازچرخانی پســاب کار کنیم، وقتی از منابع مالی 
و تکنولوژی روز اســتفاده کنیم مشک قابل حل است و 
نیازی نیست که کشاورزی را کم کنیم و یا نگران اشتغال 

کشاورزان باشیم.

سخنگوی شرکت ملی گاز:

به مرز هشدار مصرف گاز رسیدیم

سخنگوی شرکت ملی گاز با بیان اینکه به مرز هشدار رسیده ایم، از مردم خواست 
به پویش هر خانه یک اتاق گرم در روزهای سرد بپیوندند تا خود و هموطنان ذینفع 

باشند.
عباس اعظمی درباره آخرین وضعیت مصرف گاز در کشــور اظهار داشت: مصرف 
بخش خانگی و تجاری به دلیل تعطیلی تا حدی کم شــده و روی رقم ۶۶۰ میلیون 
متر مکعب بوده است. وی با بیان اینکه ما مشکل ریشه ای مصرف در صنایع، نیروگاه ها 
و منازل داریم، افزود: ســال ۸۶ ســامانه شدید بارشی وارد کشور شــد اما به اندازه 
امســال فراگیر نبود و همه ایران دچار بحران شد، زمانی که ترکمنستان گاز را قطع 
کرد بســیاری از نقاط کشــور دچار قطعی شدند یعنی ۱۴ اســتان قطعی داشتند، 
میلیون ها مشترک در تهران بدون گاز ماندند اما آمادگی الزم وجود دارد و از قبل تمام 

پیش بینی های الزم انجام شده است. 
*مردم به هموطنان خودشان کمک کنند

سخنگوی شرکت ملی گاز تاکید کرد: گلستان، خراسان رضوی، جنوبی و شمالی 

و شرق مازندران به مرز هشدار رسیده و مردم باید کمک کنند. 
*در خراسان رضوی مصرف باالست

وی مصرف ۶۲ میلیون متر مکعبی در خراســان رضوی را به شدت باال دانست و 
خاطرنشان کرد: این رقم مصرف برای این استان بسیار زیاد است مردم این استان با 

کاهش مصرف به همشهریان خودشان کمک کنند.
*۸۵۰ میلیون متر مکعب گاز در روز تحویل شبکه می شود

اعظمی رقم کنونی تحویل گاز به شبکه را ۸۵۰ میلیون متر مکعب در روز عنوان 
کرد.

*گاز صنعت و نیروگاه ها محدود شده اما قطع نشده است
وی بیان داشــت: در حال حاضر علیرغم محدودیت ها کمافی السابق به نیروگاه ها، 

صنایع سمیان، فوالد و پتروشیمی ارسال گاز انجام می شود اما قطع نشده است. 
*مصرف تهران به ۱۲۶ میلیون متر مکعب رسید

سخنگوی شــرکت ملی گاز آخرین رقم استخراج شده مصرف در تهران را  ۱۲۶ 
میلیون متر مکعب در روز اعام کرد.

*۴ استان بیشترین مصرف را دارند
وی بیشترین ارقام مصرف را به ترتیب مربوط به تهران، خراسان رضوی، اصفهان 

و آذربایجان شرقی عنوان کرد.
*به مرز هشدار رسیدیم

اعظمی تاکید کرد: ما در حال حاضر در برخی مناطق افت فشــار داریم و به مرز 
هشدار رسیدیم اما تاش می شود که قطعی نداشته باشیم.

*خراسان رضوی و جنوبی و گلستان از قطعی واردات گاز ترکنمنستان 
تاثیرپذیرند

وی یادآور شد: خراسان رضوی و جنوبی و گلستان از قطعی واردات گاز ترکنمستان 
تاثیرپذیرند و باید بیشتر مراعات کنند.

*به پویش هر خانه یک اتاق گرم بپیوندیم
سخنگوی شــرکت ملی گاز از مردم خواست به پویش هر خانه یک اتاق گرم در 

روزهای سرد بپیوندند تا خود و هموطنان ذینفع باشند.

رضا حاجی کریم، کارشناس حوزه آب: روزهای ترسناک آبی در پیش است

عضــو کمیســیون امــور داخلی 
مجلس شورای اسامی گفت: دولت 
با تعیین قیمت ۸۰ دالر برای فروش 
هر بشکه نفت از ارقام آرمانی فاصله 
گرفته اما در حوزه افزایش مالیات ها 
و تعیین نرخ ۲۳ هزار تومانی برای ارز 

نیازمند بازنگری هستیم.
محســن پیرهــادی در ارزیابی از 
ویژگــی هــای الیحه بودجه ســال 
۱۴۰۲، بیان کرد: یکی از نقاط مثبت 
الیحه بودجه  ۱۴۰۲ تعیین نرخ واقع 
بینانه برای درآمدهای نفتی اســت، 
دولت با تعیین قیمت ۸۰ دالر برای 
هر بشــکه نفت از ارقــام احتمالی و 
آرمانی فاصله گرفته و تاش کرده با 
رویکرد واقع بینانه ای بخش درآمدی 

کشور را ببیند.
وی در ادامــه با بیان اینکه تعیین 
نرخ قیمــت ۸۰ دالری برای نفت در 
بودجــه از اثرات کاهش نرخ رشــد 
اقتصادی در سطح جهان است، اظهار 
کرد: کاهش رشد اقتصادی در سطح 
جهان یکی از تبعات جنگ روسیه و 
اوکراین است و اگر این روند استمرار 

اقتصاد جهانی  یابد همچنان رشــد 
مخصوصا در کشــورهای نوظهور در 
ایــن عرصه روند کاهشــی را خواهد 
داشــت. یکی از پیامدهای این روند 
کاهش تقاضا بــرای خرید نفت  در 
عرصه بیــن المللی خواهد بود لذا در 
نظر گرفتن این مهم در تدوین الیحه 
بودجه ســال آتی رویکردی درست 

است.
نماینده مردم تهران در مجلس با 
بیان اینکه برخی از کارشناسان اعام 
کرده اند رقم بودجه در الیحه ۱۴۰۲ 
نســبت به ســال جاری ۴۰ درصد 
رشد داشــته است، درباره تبعات این 
رشــد ۴۰ درصدی بر اقتصاد کشور 
و کسری بودجه های مستمر دولت، 
تصریح کرد: نکته ای که در این بحث 
باید مورد توجه قرار گیرد این اســت 
که الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ با توجه 
به تــورم ۴۰ درصــدی از نظر ارقام 
واقعی اســت. افزایــش ۴۰ درصدی 
سقف بودجه همان ۴۰ درصد تورمی 
اســت که در اقتصاد وجود دارد و از 
نظر قدرت خرید تغییــری در ارقام 

بودجه به وجود نیامده است. بر همین 
اســاس می تــوان گفت کــه الیحه 
بودجه ســال آتی نه تنها تغییری با 
سال جاری نداشته بلکه اگر تا پایان 
ســال تورم افزایش پیدا کند، بودجه 

۱۴۰۲ کاهش هم پیدا کرده است.
پیرهــادی در ادامه خاطرنشــان 
کــرد: افزایش ۴۰ درصدی ســقف 
بودجه همــان ۴۰ درصــد تورمی 
اســت که در اقتصاد وجود دارد و از 
نظر قدرت خریــد تغییری در ارقام 
بودجه به وجود نیامده اســت چون 
نرخ تورم باالست و نرخ ارز که دائما 
در حال افزایش اســت، قیمت تمام 
شده تولید را افزایش می دهد و این 
موضوع قــدرت رقابت پذیری را کم 
می کند و خیلی از کســب و کارها 
نمی توانند در بازار حضور داشــته 
باشــند که همین مسئله به بیکاری 

دامن می زند.
نایــب رئیس فراکســیون انقاب 
افزود: باید دیــد الگوی منابع بودجه 
ای در بودجه سال آینده چگونه بسته 
شده  اســت. مباحثی که این روزها 

در مورد بودجــه نهادها و ارگان ها و 
اعام سهمشان از بودجه مطرح می 
شود موضوعات حاشیه ای است و از 
آنجا که معضل اصلی  اقتصاد کشور 
در بخش هــای تولید، بازار، فروش و 
صادرات اســت باید بررسی کرد که 
این بخش ها چه ســهمی از بودجه 

برده اند؟
وی در ادامه با بیان اینکه بر اساس 
الیحه بودجه ســال آتی قرار اســت 
مالیات ۵۷ درصد افزایش پیدا کند و 
مردم باید نسبت به سال قبل بیشتر 
مالیات بدهنــد در حالی که حقوق 
کارکنــان دولت  بر اســاس همین 
الیحه رشد ۲۰ درصدی داشته است، 
بیــان کرد: در رونــد افزایش مالیات 
هــا و وعده دولت برای توزیع عادالنه 
درآمدها یــک تناقض رویکردی بروز 
کرده است، افزایش مالیات منجر به 
توزیع عادالنه درآمد نمی شــود چرا 
که افزایش نرخ مالیات ها مســتقیم 
روی تــوان خرید مردم اثر می گذارد 
و منجر به کاهش قدرت خرید مردم 
به ویژه در  دهک های پایین درآمدی 

می شود.
نماینده مــردم تهــران در ادامه 
تصریح کرد: کنتــرل بازار و توجه به 
قدرت خرید مردم ضرورتی اساســی 
است که باید در روند تصویب بودجه 
سال آتی از سوی مجلس و دولت به 
صورت ویژه مــورد توجه قرار گیرد، 
دهک های پایین و کم درآمد جامعه 
در شرایط فعلی هم در تامین معیشت 
با مشکل روبرو هستند و قشار زیادی 

را تحمل می کنند.
وی افزود: افزایــش ۵۷ درصدی 
مالیــات در کنار رشــد حداکثر ۱۰ 
درصــدی یارانه ها در بودجه ســال 
آتی اقدام درستی حداقل در شرایط 
فعلی کشــور نیســت و حاصلی جز 
افزون شــدن فشار به خانوارها و بروز 
و معیشتی  اقتصادی  نارضایتی های 

در جامعه نخواهد داشت.
عضــو کمیســیون امــور داخلی 
مجلس در ادامه با بیان اینکه قیمت 
دالر در بودجه ســال آینده ۲۳ هزار 
تومان در نظر گرفته شــده است که  
شکاف زیادی با نرخی واقعی آن دارد، 

تاکید کرد: این که برنامه دولت برای 
پرکردن این شکاف چیست و  چطور 
می خواهد و می تواند میان این فاصله 
توازن برقرار کند باید به صورت دقیق 
بررســی شــود چرا که کسری بیش 
از ۲۰۰ هزار میلیــارد تومانی دولت 
مشــهود اســت و اگر این کسری به 
سال آینده منتقل شود باز هم شاهد 
التهاب و نوسان در بازارهای سرمایه 

ای خواهیم شد.
پیرهــادی در پایان بــا تاکید بر 
اینکه  بودجه بایــد با حداقل خطا و 
کمترین کسری تدوین شود و دولت 
در صورتی مــی تواند بــا اطمینان 
بگوید بودجه نوشــته شــده کسری 
نــدارد که ســناریوهای احتمالی در 
عرصه اقتصــادی را پیش بینی کرده 
باشد، تاکید کرد: حل مشکل کسری 
بودجه دولت با هدف کنترل التهابات 
بــازار و کاهش یا حداقل کنترل نرخ 
تورم موضوع و دغدغه اساسی مجلس 
است که بیش از هر فاکتور دیگری در 
تصویب الیحه بودجه سال آتی مورد 

توجه قرار خواهد داد.

عضو کمیسیون امور داخلی مجلس: درآمدهای نفتی در بودجه ۱۴02 واقع بینانه است

چرا گاز و بنزین ناهمتراز هستند؟
جال میرزایی، نماینده سابق مجلس گفت: در ۱.۵ سال گذشته راجع به این موضوع و ظرفیت ها و اینکه میزان مصرف به چه سمت و سویی می رود. صحبتی به میان نیامد و بعد از ۱.۵ سال شعار و مسکوت ماندن ماجرا؛ 
به طور تلویحی از ناهمترازی صحبت می کنند و حتی برخی واردات بنزین را توجیه هم می کنند. جال میرزایی درباره چالش گاز و بنزین و عملکرد وزارت نفت طی ماه های گذشته اظهار داشت: وزارت نفت در مدت ۱۶ماهه 
مشخصا روی چند حوزه مانور داده است و سعی کرده با تمرکز بر آنها اعام کنند در مقایسه با عملکرد دولت سابق دستاوردهای خوبی داشته اند، در این راستا عمده ترین حوزه ای که مدعی آن هستند صادرات نفت خام است که 
گفته می شود علیرغم تحریم صادرات ادامه دارد و پول را هم دریافت می کنیم اما در مورد اینکه آیا توانسته اند تولید را به قبل از تحریم سال ۹۷ و به ۴ میلیون بشکه در روز برسانند موضع مشخصی ندارند. وی افزود: وزارت نفت 
در مورد سرمایه گذاری در میادین نفت و گاز هم اعام کرد که قراردادهایی را با شرکت های روسی منعقد کرده اما در خصوص جزئیات اطاعاتی در دست نیست.  عضو سابق کمیسیون انرژی مجلس گفت: برای اولین بار سال 
۹۶ زنگنه در جلسات کمیسیون انرژی نگران آینده تامین بنزین بود البته آن زمان ستاره خلیج فارس به افتتاح رسیده و میزان تولید از مصرف پیشی گرفته و کشور بعد از مدت ها به جرگه صادرکنندگان بنزین و گازوئیل پیوسته 
بود. آن زمان نگرانی وجود داشت که اگر روند مصرف به همین شکل ادامه پیدا کند و قیمت ها نیز به همین شکل باقی بماند بعد از چند سال دچار مشکل می شویم و آن زمان چاره ای جز وارد کردن بنزین و فرآورده نداریم.

مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز:

امکان ثبت شکایت نسبت به قبوض جدید گاز فراهم شد
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یکشنبه ۲۵ دی ۱۴۰۱  ۷
  ۲۲ جمادی الثانی ۱۴۴۴ـ  ۱۵  ژانویه ۲۰۲۳
شماره پیاپی ۵۰۰ـ  سال دهم-شماره ۳۴۱

رییس سازمان حفاظت محیط زیست 
گفت: در الیحه بودجه سال آینده با توجه 
به تاکیــدات رییس جمهوری، ۲۰ درصد 
عوارض سبز به محیط زیست برای مقابله 

با آلودگی هوا اختصاص پیدا کرده است.
علی ســاجقه همزمان با هفته هوای 
پاک با اشاره به تصویب قانون هوای پاک 
در سال ۱۳۹۶ اظهارکرد: قانون هوای پاک 
به عنوان مهم ترین سند باالدستی درحوزه 
کاهش آلودگی هوا مشــتمل بر ۳۴ ماده 
می شــود و در آن وظایف و تکالیفی برای 

۲۳ دستگاه احصا شده است.
وی افــزود: ســازمان حفاظت محیط 
زیست ناظر بر حســن اجرای این قانون 
است و بر این اساس سامانه نظارتی قانون 
هوای پاک را در دولت سیزدهم راه اندازی 

کرده ایم.
* اطالعــات ســامانه نظارت بر 
اجرای قانون هوای پاک در دسترس 

عموم قرار می گیرد
رییس سازمان حفاظت محیط زیست 
در ادامه گفت: به زودی اطاعات ســامانه 
نظارت بر اجــرای قانون هــوای پاک از 
طریق پورتال ســازمان حفاظت محیط 

زیســت در دســترس عموم مردم قرار 
می گیرد.

معاون رییس جمهوری خاطرنشــان 
کرد: صندوق ملی محیط زیســت وظیفه 
ارایه وام و اعطای تســهیات به مجریان 
قانون هوای پاک، صنایع و شــهرداری ها 
را برای خرید و نوســازی تجهیزات مورد 

نیازشان برعهده دارد.
اعطای وام ۵۰ میلیــون تومانی برای 

نوسازی ۶۰۰ تاکسی فرسوده شهر تبریز
وی افــزود: از جمله اقدامات موثر این 
صندوق در یک سال گذشته، اعطای وام 
۵۰ میلیون تومانی برای نوســازی ۶۰۰ 
تاکسی فرسوده شهر تبریز بوده است که 
این طرح به صــورت پایلوت در حال اجرا 

است.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست 
تصریح کرد: اجرای قانون هوای پاک یک 
فرابخشی اســت و دستگاه های  موضوع 
مختلف هریک به فراخور شــرح وظایف 
خود، مســوولیت هایی را برعهده دارند. 
به عنوان نمونه شــهرداری ها در نوسازی 
ناوگان حمل و نقل عمومی و خودروسازان 
در ســاخت خودرو با بنزین اســتاندارد، 

تسهیل استفاده از خودروهای هیبریدی و 
برقی، تعویض به موقع کاتالیست تاکسی 
ها و... می بایســت بــه وظایف خود عمل 

کنند.
وی تاکید کرد: با شروع فصل زمستان 
بــه دلیل وقــوع پدیده وارونگــی دما و 
استمرار شرایط پایداری هوا، تاثیر مخرب 
آالینده های هوا بیشــتر نمایان می شود. 
لذا در این ایام می بایســت اقداماتی نظیر 
تشدید رعایت مصوبات قانون هوای پاک 
و آیین نامه های اجرایی آن توســط کلیه 
دستگاه های دولتی و غیردولتی، تشدید 

برخورد با انواع وسایل نقلیه دودزا و فاقد 
معاینه فنی خودرو در شــهرها، تعطیلی 
کامل واحدهای سنگ شکن و سنگ کوبی 
پیرامون شهرهای آلوده، توقف فعالیت های 
عمرانی همراه با آلودگی نظیر خاکبرداری 
و خاکریزی، جلوگیری از ســوزاندن هر 
گونه پسماند اعم از خانگی، صنعتی و کاه 
و کلــش و بقایای گیاهی به جای مانده از 
برداشت محصوالت کشاورزی انجام شود.

ســاجقه کلید اصلی کاهش آلودگی 
هــوا را مشــارکت مردمــی و افزایــش 
هماهنگی بین بخشی عنوان کرد و گفت: 
از آنجایــی کــه راه حل اصلــی کاهش 
آلودگی هوا، مشــارکت مردمی و افزایش 
هماهنگی بین  بخشی است، نامگذاری روز 
هوای پاک از گذشته تاکنون، عامل مهمی 
در ایجاد مشــارکت مردمی و هماهنگی 
بین بخشــی برای مقابله بــا آلودگی هوا 

بوده است. 
محیط  خانه   ۶۰۰ انــدازی  راه   *

زیست در سراسر کشور
وی بــا اشــاره به شــعار هفته هوای 
پاک با عنوان »تحقق هوای پاک، حقوق 
عامه، اراده ملی« اظهارکرد: هم راســتا با 

این مناســبت ملی، برنامه های مختلف 
عملیاتی، آموزشــی، فرهنگی و ترویجی 
از ســوی اعضای کارگروه ملــی اجرای 
قانون هوای پاک - که مشــتمل بر کلیه 
دستگاه های اجرایی اصلی و فرعی است 
- با رویکرد آگاه ســازی و جلب مشارکت 
شهروندان و دستگاه های اجرایی  تدارک 
دیده شده است.  معاون رییس جمهوری 
از برگزاری بیــش از ۳۰۰ برنامه علمی، 
تبیینی، آموزشــی و فرهنگــی در هفته 
هوای پــاک خبــر داد و افزود: ارســال 
دستورالعمل برگزاری هفته هوای پاک به 
روابط عمومی کلیه دستگاه های اجرایی، 
اســتانداران و ادارات کل حفاظت محیط 
زیست سراسر کشور، برگزاری کارگاه های 
تخصصی HSE بــرای متولیان محیط 
زیست در دســتگاه های مختلف اجرایی، 
حضور مدیران و کارشناسان این سازمان 
در برنامه های مختلف رادیویی و تلویزیونی 
بــرای تبیین اهداف و موانع اجرای قانون 
هوای پاک و نقــش تحریم ها و تقدیر از 
مدیران موفق دستگاه های مختلف کشور 
در اجــرای قانون هوای پــاک و تذکر به 
دســتگاه های با عملکــرد ضعیف در این 

حــوزه مهم و حیاتی، برگزاری مســابقه 
نقاشی ویژه کودکان مقطع ابتدایی تا پایه 
ششم با عنوان »رنگی نو به آسمان بزنیم« 
توســط خانه های محیط زیست سراسر 

کشور از جمله این برنامه هاست.
ساجقه افزود: در راستای اجرای سند 
ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیست 
که توسط شورای فرهنگ عمومی کشور 
مصوب و اباغ شــده اســت، تاکنون ۷۶ 
خانه محیط زیست در دولت سیزدهم راه 
اندازی شده اســت که این عدد به ۶۰۰ 
خانه محیط زیســت در سراســر کشور 
افزایش خواهد یافــت . حضور داوطلبانه 
کارشناســان معاونت هــای آمــوزش و 
محیط زیست انســانی سازمان حفاظت 
محیط زیســت در مدارس با پویش »نذر 
وقت آموزشــی« و سخنرانی مدیران کل 
حفاظت محیط زیســت استان ها در نماز 
جمعــه از دیگر برنامه هــای هفته هوای 
پاک است. رییس سازمان حفاظت محیط 
زیست با اشــاره به همزمانی هفته هوای 
پاک امســال با تولد زهرای مرضیه )س( 
و هفته گرامیداشــت مقام زن و روز مادر 
اظهارکرد: به مناسبت هفته هوای پاک و 

بزرگداشــت مقام زن و روز مادر بازدید از 
موزه های تاریخ طبیعی وابسته به سازمان 
حفاظت محیط زیســت در این هفته در 

۳۱ استان کشور رایگان است.
ســاجقه در ادامه خاطرنشــان کرد: 
بازدید از آزمایشــگاه های معین و مرجع 
ســازمان حفاظت محیط زیست، افتتاح 
یکی از پروژه های کیفی ســازی سوخت 
کشــور در اصفهــان و امضای قــرارداد 
سرمایه گذاری ارزی صندوق ملی محیط 
زیســت با شرکت بهینه ســازی مصرف 
ســوخت وزارت نفت از دیگر برنامه های 

پیش بینی شده در این هفته است.
* تکمیــل و توســعه شــبکه 

ایستگاه های پایش کیفی هوا
وی افزود: تکمیل و توســعه شــبکه 
ایستگاه های پایش کیفی هوا در راستای 
تعهــدات مصوبات ســفرهای اســتانی 
رییس جمهوری در دســت اقدام است و 
استان های  برای  متناسب  تخصیص های 
موضــوع مصوبات در نظرگرفته شــده و 
به زودی این موضوع اجرایی می شــود. در 
ایــن ارتباط، خرید تجهیزات داخل واجد 

استاندارد نیز در دستور کار قرار دارد.

ساجقه همچنین از برگزاری کارگروه 
ملی قانون هوای پاک با حضور وزیر کشور 
و شــهرداران  کانشهرها در هفته هوای 
پاک امســال خبر داد. وی در عین حال 
خاطرنشــان کرد: به دلیل ســردی هوا، 
بارش بــرف و تعطیلــی ادارات، مدارس 
و دانشــگاه ها بعضی از برنامه های هفته 
هوای پاک در هفته اول بهمن ماه برگزار 
می شود. معاون رییس جمهوری همچنین 
از همکاری و تعامل سازنده سازمان صدا و 
سیما با سازمان حفاظت محیط زیست در 
اجرای قانون هوای پاک و قانون حفاظت 
از خــاک قدردانی کرد. رییس ســازمان 
حفاظت محیط زیست در بخش دیگری از 
اظهاراتش، رویکرد کلی الیحه بودجه سال 
آینده را حمایت از محیط زیســت کشور 
توصیف کــرد و ضمن تشــکر از رییس 
جمهوری، معاون اول رییس جمهوری و 
اعضای هیات دولت در راســتای حمایت 
از محیط زیســت گفت: در الیحه بودجه 
ســال آینده با توجه بــه تاکیدات رییس 
جمهــوری، ۲۰ درصد عوارض ســبز به 
محیط زیست برای مقابله با آلودگی هوا 

اختصاص پیدا کرده است.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست خبرداد؛ تخصیص 20 درصد عوارض سبز برای مقابله با آلودگی هوا

آماده باش کامل مدیریت بحران برای موج برف و سرما در تهران؛ غافلگیری دستگاه ها قابل توجیه نیست
مدیرکل مدیریت بحران استان تهران با اشاره به آغاز فعالیت سامانه بارشی برف در این استان گفت: اخطارهای الزم برای انجام اقدامات پیشگیرانه برای عبور و مرور ایمن به دستگاه های اجرایی صادر شده و در این 
زمینه قصوری پذیرفتنی نیست.   حامد یزدی مهر با اشاره به صدور هشدار نارنجی هواشناسی مبنی بر آغاز فعالیت سامانه بارشی برف در استان تهران گفت: طبق پیش بینی های صورت گرفته فعالیت این سامانه بارشی 
از پایان امروز شنبه ۲۴ دی ماه آغاز و تا پایان فردا یکشنبه ۲۵ دی ماه ادامه خواهد یافت. یزدی مهر با تاکید بر اینکه با پیش بینی های انجام شده غافلگیری دستگاه های اجرایی قابل توجیه نیست گفت: طبق هشدار 
صادر شده از سوی مدیریت بحران به دستگاه های اجرایی و خدمات رسان از همه شهرداران، بخشداران  و فرمانداران می خواهیم تمهیدات الزم را بیاندیشند.   مدیرکل مدیریت بحران استان تهران بر انجام عملیات شن و 
نمک پاشی در محورهای مواصاتی، جاده ها و معابر استان تاکید کرد و گفت: ضروری است که شهرداران مناطق ۲۲گانه استان تهران نیز نسبت به رصد و پایش محورهای داخلی شهرها برای عبور و مرور ایمن خودروها 
اقدامات پیشگیرانه را انجام دهند چرا که قصور در این خصوص پذیرفتنی نخواهد بود. وی افزود: طبق پیش بینی ها پس از بارش برف ماندگاری یخ و لغزندگی معابر مورد انتظار است که با تمهیدات و انجام اقدامات 
پیشگیرانه توسط دهیاری ها، بخشداری ها و شهرداری ها و فرمانداری های استان به خصوص در نیمه شمالی و ارتفاعات از بار حوادث احتمالی کاسته خواهد شد.  

جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا

گوش شنوایی برای ایمنی خودروها وجود ندارد
رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  جانشین 
فراجــا بــا انتقــاد از کیفیــت و ایمنی 
خودروهای ساخت داخل گفت: همچنان 
شاهدیم که در مورد خودرو به تنها چیزی 
که اهمیت داده نمی شود کیفیت و ایمنی 
آن است، ما واقعا خسته شدیم انقدر که 
دراین باره گفتیم و گوش شــنوایی وجود 

ندارد.
سردار سید تیمور حسینی با اشاره به 
بارش برف و باران در اکثر نقاط کشــور 
گفت: از ۲۰ آذرماه امسال پلیس با اجرای 
طرح زمستانی به همراه دیگر دستگاه ها 
از جمله راهــداری، هال احمر، اورژانس 
و ... در ســطح جاده ها و خصوصا جاده ها 
و گردنه های برفگیر حضور دارد. امســال 
بــه طور ویژه ۱۱۱ گردنه برفگیر را تحت 
پوشش قرار دادیم و در آنها استقرار انجام 

شده است.  
وی با بیان اینکه مردم نیز باید با پلیس 
و در واقــع برای حفظ ایمنی خودشــان 
همراهی کنند، گفت:گیرافتادن در کوالک 
بســیار ترسناک است و گاهی فرد تا یک 
قدمی مرگ نیز می رود. متاسفانه برخی 
نه تنها به هشدارها توجه نمی کنند، بلکه 
با خودرویی نامناسب و شرایط نامناسب 
وارد جاده می شــوند. نداشــتن سوخت 
کافی، نداشــتن زنجیرچرخ و ... از جمله 

این موارد است.
* حدود ۹۰ درصد رانندگان بستن 

زنجیرچرخ را بلد نیستند
حسینی با بیان اینکه عاوه بر همراه 
داشــتن زنجیرچرخ؛ نحوه بستن آن هم 

مهم است، گفت: به جرات می توانم بگویم 
که حــدود ۹۰ درصد رانندگان بســتن 
زنجیرچرخ را بلد نیســتند. من از مردم 
عزیز می خواهم که توجه داشــته باشند 
که در ایــن روزها هیچ چیزی ضروری تر 
از جان انســان نیست، پس الزم است که 
سفرها را به تعویق بیاندازند و از ترددهای 

غیرضروری پرهیز کنند.
جانشــین رئیس پلیــس راهنمایی و 
رانندگی فراجــا افزود: در این شــرایط 
ترددهای غیرضروری سبب بروز مشکات 
می شود. یک گردنه را تصور کنید، کافی 
اســت که فقط یک وسیله نقلیه در آنجا 
بماند، آن وقت کل مسیر مسدود می شود. 
ما باید بر تردد ناوگان عمومی بار و مسافر 
تمرکز کنیــم چرا که این هــا باید تردد 
کنند و کاالهای اساسی و سوخت و ... را 
جابجا کنند.   وی درباره استان های دارای 
بیشترین جاده برفگیر در زمستان گفت: 
به طورکلی می تــوان گفت که جاده های 
مانند  استان های شــمال غرب کشــور 
کردستان، کرمانشــاه، آذربایجان شرقی، 
آذربایجان غربی، اردبیل، ایام، لرســتان، 
زنجان، همدان و قزوین بیشتر تحت تاثیر 
بارش برف باشند. البته ما در استان های 
گیان، مازندران، تهران، البرز، گلســتان 
و حتی ســمنان هم جاده هــای برفگیر 
زیادی داریم. حســینی افــزود: اما خوب 
اســت که مردم بداننند که ما تقریبا در 
تمام استان ها راه هایی را داریم که برفگیر 
است. حتی در خوزستان هم که در ذهن 
مردم استانی گرمسیر است، گردنه اندیکا 

را داریم که با بارش برف مسدود می شود. 
جاده جاده قم به اراک هم گاهی شرایطی 
پیدا می کند که در اســتان های سردسیر 

هم آن را نمی بینیم.
* هشدار نارنجی و باالتر یعنی از 

خانه خارج نشوید
جانشــین رئیس پلیــس راهور فراجا 
درباره هشــدارهای صادر شــده از سوی 
هواشناسی هم گفت: این سازمان در مورد 
آلودگی هوا، ســرما و ... هشــدارهایی را 
صادر می کند. هشدارهای نارنجی و باالتر 
برای این اســت که تا حد امکان از منزل 
خارج نشــویم و باید این موارد را جدی 
گرفت. حســینی در مورد وقوع تصادفات 
رانندگی نیز گفــت: تصادفات تلخ ترین 
صحنه ای که برای یک مامور پلیس وجود 
دارد. متاسفانه در روزهای اخیر چند مورد 
تصادف سنگین داشتیم. یک تصادف در 
کهگیلویه و بویر احمد بود که اعضای یک 
خانواده در سواری پراید در دم جان خود 

را از دست دادند.
* در طول روز سفر کنید

وی با اشاره به وضعیت جوی جاده ها 
گفت: برخــی از رانندگان تصور می کنند 
که اگر در شــب رانندگی کنند زودتر به 
مقصد می رســند، توصیه اکید پلیس در 
شرایط جوی فعلی این است که رانندگان 
حتما در طول روز رانندگی کنند و ســفر 

خود را به شب موکول نکنند.
حسینی انتقادی هم از وضعیت ایمنی 
و کیفیت خودروهای تولید داخل کرد و 
گفت: در مورد این موضوع بسیار صحبت 

شــده اســت. به هرحال خطای انسان و 
عامل انسانی در همه دنیا جزو عوامل مهم 
در وقــوع تصادفات معرفی می شــود. اما 
موضوع این است که ما در مکاتب حقوقی 
هــم داریم که بــرای هرگونه عملی یک 
مجازاتی در نظر گرفته شده است. سوال 
من این است که آیا مجازات یک خطای 

کوچک راننده مرگ است؟
جانشــین رئیس پلیــس راهنمایی و 
رانندگی فراجا اضافه کرد: امروز در اغلب 
کشورهای توســعه یافته و پیشرفته دنیا 
این مطرح است که ما باید خطای انسان 
را بپذیریم چرا که انســان ممکن اســت 
خطا کند، اما چه عواملی باید این خطا را 
جبران کرده و از شدت آن کم کند؟ جاده 
باید بخشنده باشــد، خودرو  باید خطا را 
پوشــش دهد، نه اینکه تازه به آن ضریب 
و شــدت هم بدهد و در نهایت یک خطا 

به قیمت از دست رفتن جان تمام شود.
به گفته وی علیرغم اینکه عامل انسانی 
در وقوع تصادفات عامل مهمی است، اما 
نباید از نقش راه و وسیله نقلیه نیز صرف 
نظر شود. جاده و خودرو نباید به خطای 

راننده ضریب دهد.
* گوش شــنوایی بــرای ایمنی 

خودروها وجود ندارد
حســینی ادامه داد: این مــوارد بارها 
و بارها تکرار شــده اما متاســفانه گوش 
شنوایی وجود ندارد و ما همچنان شاهدیم 
که که در مورد خودرو به تنها چیزی که 
اهمیت داده نمی شود کیفیت و ایمنی آن 
است. این روزها ظاهرا یک کشفی هم به 

کشفیات دنیا اضافه شده و در کنار گالیله 
و ... ما هم کاشف قیمت خودرو شده ایم، 
این هم در نوع خود جالب است. ای کاش 
به جای قیمت خودرو، چگونگی خودروی 
ایمن ساختن را کشف می کردیم. جانشین 
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا 
افزود: ما واقعا خســته شــدیم که انقدر 
گفتیــم و گــوش شــنوایی بــرای این 
موضوعات پیدا نکردیم. وی در پاســخ به 
پرسشی درباره انسداد مسیرهای برفگیر 
نیز گفت: انسداد مســیرهای برفگیر در 
صورت احساس وقوع خطر انجام می شود. 
توجه داشته باشید که انسداد محورهای 
مواصاتی و مخصوصــا محورهای اصلی 
کار سختی اســت. اما ما به همکارانمان 
گفتیم که در شــرایط سخت و خطرناک 

حتما جاده مسدود شود. مثا اگر احتمال 
ریزش بهمــن در چالوس باشــد حتما 
جاده را می بندیم تا این خطر رفع شود. 
حســینی ادامه داد: همچنین به تمامی 
همکارانمان ابــاغ کردیم که تریلی های 
۱۸ چــرخ و مفصل دار، در صورت لغزنده 
بــودن جاده اجازه تــردد ندارند، چرا که 
امکان دارد که این تریلی ها قیچی کنند 
و مشــکاتی را ایجاد کنند.   جانشــین 
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا 
تصریح کرد: مســدود کــردن یک جاده 
پیچیدگی های خاص خود را دارد. انسداد 
راه تردد ناوگان بار و مسافر را دچار مشکل 
می کنــد. اما آن را در شــرایط خطر و به 
منظور حفظ ایمنــی کاربران ترافیک در 

دستورکار قرار دادیم.

افزایش ابتالی کشوری به کرونا؛

هنوز تعداد فوتی ها افزایش نیافته است
مدیر آزمایشگاه ملی آنفلوآنزا و استاد ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
وضعیت کرونا در کشــور را با زیرســویه های جدید اُمیکرون، تشریح کرد و گفت: به 
نظر می رســد که حدود یک ماه است این زیرسویه ها وارد کشور شده اند؛ با این حال 
خوشبختانه افزایش زیادی در بستری  و فوتی ها نمی بینیم، اما باید منتظر روند آن در 
هفته های آتی بود. دکتر طلعت مختاری آزاد درباره ویژگی های زیرســویه های جدید 
اُمیکرون که اخیرا در کشــور شناسایی شــده اند، گفت: اصوال نمی توان از انتقال یک 
بیماری تنفســی جلوگیری کرد و بر این اســاس زیرسویه های جدید اُمیکرون هم از 
 XBB ،BQ۱ مرزهای مختلف، وارد ایران شده اند. آنچه درباره این زیرسویه ها نظیر
و ... می دانیم، این اســت که فعا از نظر بیماری زایی شــدیدتر نیســتند، اما قدرت 
انتقال شــان بیشتر است. پیش از ورود زیرســویه های جدید اُمیکرون به کشور، پنج 
درصد نمونه هایی ارسالی برای تشــخیص عفونت های ویروسی سارس کرونا بود، اما 
اخیــرا کمی افزایش یافته اســت. با این حال باید توجه داشــت که نمونه های مورد 
آزمایش هم بیشتر شده است. اکنون مقداری زمان می خواهیم تا ببینیم روند موج به 
چه صورت اســت. زیرا هرچقدر حساسیت نسبت به بیماری بیشتر شود، نمونه گیری 

باال رفته و تعداد بیشتری نمونه مورد آزمایش قرار خواهد گرفت.
* افزایش ابتالی کشوری به کرونا

وی با بیان اینکه افزایش ابتای کشــوری را در آمارها مشاهده می کنیم، اما فعا 
پیک بزرگی را نمی بینیم، افزود: در حال حاضر که زیرســویه های جدیدی شناسایی 
شــده و افزایش موارد ابتا را داشــتیم، می توان گفت موج هشتم کرونا نیز آغاز شده 
است. البته باید ببینیم که روند موج کرونا در یکی دو هفته آینده به چه صورت خواهد 
بود. مختاری آزاد با بیان اینکه البته خوشبختانه هنوز افزایش چندانی در موارد فوتی 
ناشی از کرونا را در کشور نداشته ایم، گفت: به هر حال در کشور ما هم مردم واکسن 
تزریق کرده اند و هم تعداد زیادی از افراد خودشــان قبا به کووید ۱۹ مبتا شده اند 
و در نتیجه ایمنی مناســبی در جامعه وجود دارد. به نظر می رسد که کشورهایی که 
فقط با واکسن ایمن شده بودند، اکنون افزایش فوتی ها را شاهدند، اما در کشورهایی 
مانند ما که ایمنی هم ناشــی از تزریق واکســن و هم ناشی از ابتا بوده است، شدت 

بیماری کمتر است.
* XBB در حال افزایش

وی با بیان اینکه علی رغم اینکه زیرســویه های جدید تغییرات زیادی داشتند، اما 
امیدواریم موج بزرگی در کشــور شاهد نباشیم، گفت: همه زیرسویه های در گردشی 
که در حال حاضر در جهان مشاهده می کنیم، زیرسویه اُمیکرون هستند. یکسری از 
زیرســویه های جدید مانند BQ۱ که از زیر گروه BA۵ و یا زیر سویه های امیکرون 
BA۲ مانند XBB هستند. به هر حال اُمیکرون زیر گروه های  مختلفی دارد و آنچه 

که اکنون شناسایی شده اند، عمدتا زیرمجموعه BA۲ و BA۵ هستند. 

بر اساس اطاعیه منتشــره آموزش و پرورش 
تهران؛ با هماهنگی انجام شده با استانداری تهران 
و به جهت رفاه ســرایداران و خانــواده آنها و نیز 
آمادگی برای برگزاری آزمون نهایی پایه دوازدهم، 

گاز مدارس قطع نخواهد شد.
در ایــن اطاعیه ضمن تاکید بــر لزوم صرفه 
جویی حداکثری در مصرف گاز آمده است: سامانه 
گرمایشــی محیط اداری و آموزشی در صورتی که 
عایق بندی مناســب انجام شــده یا مواد ضد یخ 
در لوله ها وجود دارد، خاموش شــود و در غیر این 
صورت در کمترین دمای ممکنه قرار گیرد تا از یخ 

زدگی لوله ها جلوگیری شود.
در این اطاعیه آمده اســت که این دستور به 
فرمانداران اســتان تهران اباغ شــده و همچنین 
خواســته شده در محیط ســرایداری هم حداکثر 

صرفه جویی انجام شود.
همچنین صبح دیروز تیم پشــتیبانی و اجرایی 
شاد در اطاعیه ای که بر روی کانال اطاع رسانی 
رسمی اش در شبکه شــاد قرار داد، ۱۳ توصیه به 
مدیران مدارس جهت رعایت موارد پیشگیرانه برای 
مصرف بهینه انرژی و ایمنی تاسیســات مدارس و 
مراکز آموزشی، پرورشی و ورزشی، با توجه به وقوع 
بارندگــی، برف و برودت هوا داشــت که در ادامه 

خواهد آمد:
۱- بازدید از پشت بام مدارس توسط مدیران و 

یا مسئوالن حاضر در مدارس پیش از وقوع بارندگی 
و پس از اتمام برف و باران حائز اهمیت است.

۲- اطمینان از باز بــودن راه خروج آب برف و 
باران در پشت بام مدارس ضروری است. )در هنگام 
بارش های شدید، حتما هر چند ساعت از باز بودن 

راه خروجی آب اطمینان حاصل شود.(
۳- پیشگیری از یخ زدگی لوله های آب و لوله های 
ســرویس های بهداشتی که در حیاط مدارس قرار 
دارند، برای این مهم ابتدا شــیر اصلی آب، بســته 
شود، ســپس تمامی شیرهای مصرفی باز شوند تا 

آب درون لوله ها به صورت کامل تخلیه شوند.
۴- در هنگام برودت شــدید هوا، تمامی فاش 
تانک ها و لوله های آنها باز شــوند تا آب درون آنها 

تخلیه گردد.
۵- آب درون کولرهای آبی روی پشــت  بام ها 
به صورت کامل تخلیه شود، ورودی برق آنها قطع 
و حتما روی کولرهای آبی با محافظ پاســتیکی 
و برزنتی برای جلوگیــری از نفوذ آب و یخ زدگی 

پوشانده شوند.
۶- اطمینان حاصل شود که تمامی پنجره های 
کاس های درس، درهای ورود و خروجی راهروها 
و ... بســته باشند تا از نفوذ آب و سرمای شدید به 

داخل مدرسه جلوگیری شود.
۷- پس از بارش بــرف، حتما راه های خروجی 
آب بازدید شود و در صورتی که نم حاصل از برف و 

باران به سقف کاس های درس زیر پشت بام آسیب 
وارد کرده اســت، سریعا به مسئوالن مربوطه اداره 

آموزش و پرورش اطاع داده شود.
۸- تمامی نقاطــی که احتمال ورود آب برف و 
باران به محوطه مدارس و کاس های درس دارند 

بازدید و مسدود شوند.
۹- تمامی وســایل الکترونیکی اعــم از رایانه، 
چاپگر، دستگاه تکثیر و ویدئو پروژکتورها از سطح 
زمین و کنار پنجره ها فاصله داشته باشند و حتی 
المقدور روی آنها حتماً با وســایل ضدآب پوشانده 

شوند.
۱۰- دیوارهــای زیر زمیــن را با عایق های ضد 
آب بپوشانید تا جلوی نفوذ آب و آسیب های بعدی 

گرفته شود.
۱۱- در صورت بروز حادثه ناشی از وقوع بارش 
شدید باران، سیل و ... کلید اصلی برق، شیراصلی 

آب و گاز مدرسه را قطع کنید.
۱۲- در هنگام بارش های شدید، اگر کنتور برق 
را قطع نکرده اید، وسایل برقی را از پریز برق بیرون 
کشــیده و اگر دستانتان نمناک است، برای حفظ 

ایمنی خود به وسایل برقی دست نزنید.
۱۳- از خاموش بودن موتورخانه و بســته بودن 
درب موتورخانــه مــدارس اطمینان حاصل کنید 
و تمامــی راه های ورود آب و ســرمای هوا به این 

قسمت پوشانده و مسدود شود.

رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ضمن اشاره 
به ورود دو سامانه بارشی جدید به کشور تصریح کرد: امسال »زمستان سختی« 

نداریم بلکه دمای هوا وارد حالت نرمال خود شده است.
صادق ضیاییان درباره کاهش دما و سرمای هوا اظهار کرد: روز چهارشنبه )۲۱ 
دی( یک ســامانه بارشی  وارد کشور شد که کاهش دمای شدید هوا را به همراه 

آورد و تا جمعه )۲۳ دی( نیز ادامه داشت. 
ضیاییان درباره شدت ســرمای هوا در مقایسه با سال های گذشته گفت: در 
حال حاضر زمســتان سختی نداریم و نمی توان کاهش دما را به دو هفته آینده 
منحصر کرد چرا که به طور کلی در زمستان سرمای هوا طبیعی است و می تواند 
تا پایان زمستان نیز سرد بماند.  وی تصریح کرد: با وجود کاهش شدید دما تنها 
می توان گفت که به دمای میانگین رسیده ایم. در گذشته هم روزهای زمستانی 
دمای حداقلی شــهرهایی مانند تهران زیرصفر بــود. در واقع گرمای هوا در این 

فصل غیرطبیعی است و االن دمای هوا وارد حالت نرمال خود شده است.  

رئیس مرکز ملــی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطــرات وضع هوا درباره 
ســامانه بارشی جدیدی که وارد کشور می شــود، اظهار کرد: این سامانه بارشی 
تغییرات دمایی زیادی به همراه ندارد اما عمده بارش های آن به صورت برف است. 
در واقع بارش ها در اســتان های گرمســیر به صورت باران و در مناطق سردسیر 

بارش برف پیش بینی می شود. 
وی افــزود:  طی امــروز )۲۵ دی( نیز انتظار داریم که بارش های ناشــی از 
سامانه بارشی جدید دامنه گسترده تری داشته باشد. در استان های تهران، البرز، 
قزوین، زنجان، گیان، کرمانشاه، خوزستان، ایام، لرستان، مرکزی، همدان، قم، 

چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد بارش برف پیش بینی می شود. 
ضیاییان در ادامه گفت: در اســتان های بوشهر و شمال و غرب استان فارس 
همچنین در نیمه شمالی سمنان، شمال استان خراسان رضوی و خراسان شمالی 
نیز بارش برف خواهیم داشــت. بارش در استان های خراسان رضوی و خراسان 

شمالی خفیف و در سایر استان ها مناسب است. 
وی افزود: روز سه شــنبه )۲۶ دی( یک ســامانه بارشــی جدید وارد کشور 
می شود که جنوب کشور را تحت تاثیر قرار می دهد و بارش هایی را در استان های 
هرمزگان، بوشــهر و جنوب فارس و جنوب کرمان رخ همراه خواهد داشت که 
احتمال ســیل و آبگرفتگی معابر طی فعالیت این سامانه در استان های مذکور 

وجود دارد. 
رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا تصریح کرد: 
نکته قابل توجهی که این دو ســامانه بارشی جدید دارند، بارش برف مناسب و 
قابل توجه طی امروز اســت که امیدواریم طبق پیش بینی های انجام شده بارش 

مناسبی در انتظار تهران باشد. 
* بارش برف سنگین تر در تهران

ضیاییان با تاکید بر اینکه شــدت بارش ها در نقاط مختلف کشــور، متفاوت 
اســت،اظهار کرد: برای استان تهران نیز که چند روز گذشته بارندگی خفیف و 
پراکنده ای را تجربه کرده بود، بارش برف شدیدتر پیش بینی می شود که می تواند 

حمل و نقل شهری را دچار مشکل کند.

»گاز مدارِس« تهران قطع نمی شود زمستان امسال »سخت« نیست 
سرمای هوا »طبیعی« است
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8 یکشنبه ۲۵ دی ۱۴۰۱  
  ۲۲ جمادی الثانی ۱۴۴۴ـ  ۱۵  ژانویه ۲۰۲۳
شماره پیاپی ۵۰۰ـ  سال دهم-شماره ۳۴۱

پنج اثر نمایشی تا آغاز چهل و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در تاالرهای 
نمایشی مجموعه تئاتر شهر پیش روی مخاطبان قرار می گیرد.

به گزارش ســرزمین پویا به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شــهر، برنامه 
تاالرهای نمایشــی مجموعه تئاتر شهر تا آغاز چهل و یکمین جشنواره بین المللی 

تئاتر فجر اعام شد.
نمایش»بهرام به روایت هفت پیکر« به نویســندگی و کارگردانی حامد شیخی و 
بازی محمود مقامی ، حامد شــیخی ، امیرحسین انصاری ، مهدی هنرسازان ، رویا 
شیخی ، ساغر بهنام ، الله ذوالفقاری ، بیتا زین الدینی ، ساناز خدایی ، مریم بابایی 
، سپیده سعیدی نیا ، النا زنگنه ، فرگل روشن ضمیر ، نوید نوبخت ، ماهان مقامی 
، علــی پیله ور ، محمدرضا محمدپور ، علــی کاظم پور ، متین صفار ، کیوان آزاد ، 
محمد جبراییلی ، امیر فهادان تا روز بیســت و هشتم دی ماه ، ساعت ۱۸ به مدت 
زمان ۶۰ دقیقه و قیمت بلیت ۷۰ هزار تومان در تاالر چهارسو روی صحنه می رود.

در خاصه داستان این نمایش آمده است: »قصه، حکایت بهرام شاه ایران است. 
ســرآغاز این حکایت، قصه سنمار معمار اســت. این قصه حکایت عاشقانه بهرام بر 

دختران هفت گنبد و هفت حکایت آن هفت پیکر برای بهرام است«
درهمین تاالر نمایش »خانه برنارداآلبا« به نویســندگی فدریکوگارســیا لورکا ، 
کارگردانی آرش امیری و بازی آویشــن صادقی ، ســوگند صادقی، پگاه اهلل وردی، 
سونیا معبودی، فاطیما راد، اسما حسینی، سها داداشی، فروغ فرزین فر، یگانه ملک 
محمدی، فرنوش روشنی، فرخنده درخشان تا روز  بیست و  هشتم دی ماه  ساعت 
۲۰ بــه مدت زمان ۷۰ دقیقه و قیمت بلیت ۸۰ هزار تومان پذیرای مخاطبان تئاتر 

است.
در خاصه داستان این اثر نمایشی آمده است: بعد از مرگ پدر همه چیز عوض 

می شه. هشت سال زمان کمی نیست. کم کم قراره طوفانی بشه.
»ِکه؟« عنوان نمایش دیگری در تاالر ســایه به نویســندگی، کارگردانی و بازی 
بهمن عاقبندان است که تا روز  بیست و هشتم دی ماه ساعت ۲۰:۱۵ به مدت ۴۰ 

دقیقه و قیمت بلیت ۵۰ هزار تومان روی صحنه رفته است.
در خاصه داســتان این نمایش آمده است:  نادر یک دانشجوی فلسفه است که 
برای کشف حقیقت مشغول یک سخنرانی است که ناگهان به ذهن خود، گذشته و 
آینده اش سفر می کند تا حقیقت را کشف کند. نادر مکاشفه ای داشته که در آن 
خدا و حقیقت وجود را میبیند اما پس از مکاشفه دچار شک و تردید های فلسفی 

شده است«
در تاالر قشــقایی نمایش »عقاب« به نویسندگی و کارگردانی ناصرآویژه و بازی 
ناصرآویژه، امیرحسین انصافی، شاهین گلکار ساعت ۱۹:۴۵ به مدت زمان ۶۰ دقیقه 

و قیمت بلیت ۸۰ هزار تومان تا روز ۲۸ دی ماه میزبان عاقه مندان تئاتراست.
در خاصه داستان این اثر نمایشی آمده است: »استاد صمیمی کارگردان مطرح 
تئاتر که به بیماری سختی دچار است، تصمیم دارد آخرین اثر هنری گروه خود را در 
فضای یک پارک برای تماشاگران اجرا کند. او اجرایش را براساس شعر عقاب سروده 
استاد پرویز ناتل خانلری آماده کرده است. اما در طول اجرا اتفاقاتی پیش آمده که 

مسیر نمایش را تغییر می دهد.«
»پیرنِنا« عنوان دیگر نمایش تئاتر شهر است که به نویسندگی علیرضا سعیدی 
کیاســری ، کارگردانی اکبر قهرمانی و بازی فریده دریامج ساعت ۱۹ به مدت زمان 
۴۰ دقیقــه و قیمت بلیت ۵۰ هزار تومــان در کارگاه نمایش میزبان عاقه مندان 

تئاتر است.
در خاصه داســتان نمایش آمده است: پیرننا در طوالنی ترین شب سال )یلدا( 

چشم انتظار بازگشت تنها فرزندش به خانه است.
چهل و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر از روز یکم تا دوازدهم بهمن ماه 
ســال جاری توسط اداره کل هنرهای نمایشــی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی به 

دبیری کوروش زارعی میزبان مخاطبان تئاتر است.

 تا آغاز جشنواره فجر
 در تئاتر شهر چه خبر است؟

وزیر ارشاد:

 می خواهیم قدرت فرهنگ و هنر را 
در اختیار ارزش های دینی قرار دهیم

در واکنش به بودجه ۱۴۰۲ مطرح شد؛

 صداوسیما: سال آینده 
افت کیفیت خواهیم داشت

»محمدمهدی اسماعیلی« روز پنجشنبه ۲۲ دیماه در جمع 
طاب و روحانیون یزد ضمن گرامیداشت سالروز میاد حضرت 
زهــرا)س( و همچنین والدت بنیانگذار انقاب اســامی گفت: 
انقاب اســامی ایران با نام مقدس حضرت صدیقه طاهره)س( 
و در ایام فاطمیه ۱۳۴۱ شروع شده و فاطمی القدوس و حسینی 

البقا بودن ویژگی ممتاز انقاب اسامی ایران است.
وی ادامه داد: امروز کشور ما در سایه الطاف فاطمی قرار دارد 
و فرزند برومند ایشان پرچمدار این نهضت اسامی است و انقاب 
اسامی به برکت فرزندان صدیقه طاهره)س( مسیر نورانی را طی 

می کند.
وی گفــت: در دهه نود رهبر معظم انقــاب چند بار به این 
مسئله تاکید کردند که در حوزه اقتصادی عقب افتادیم و آمارها 
هم این را نشــان می دهد به گونه ای که رشد اقتصادی کشور که 
سالیانه ۸ درصد پیش بینی شده در دهه گذشته ۰.۴ دصد بوده 
است با این حال در حوزه فرهنگ و هنر اعداد به روشنی نمی توان 
بیان کرد اما در این حوزه وضعیت کشــور در دهه نود به مراتب 

اسف بارتر از حوزه اقتصاد است.
اســماعیلی با بیان اینکه متاسفانه حوزه حکمرانی حاکمیت 
دینی در دوره قبل به شــدت تضعیف شده بود، گفت: اعتبار در 
حوزه مدیریت کتاب به شــدت کاهش داشت در حالی که برای 
جریان سازی فکری و تولید آثار ارزشمند باید بتوان افراد ارزشمند 

و انقابی را حمایت کرد.
وی تاکیــد کرد: باید حاکمیت در اختیــار دین قرار گیرد و 
تاش کنیم جامعه هم در دنیا و هم در آخرت به ســعادت برسد 
و ســعادت آخرت جز با انجام کارهای فرهنگی، تقویت نهادهای 
دینی، تبلیغات دینی و در اختیار قرار دادن هنر و ابزارهای هنری 

حاصل نمی شود.
وزیر ارشــاد گفت: در ســال های گذشــته در بنیــاد فارابی 
ســالیانه دو تا سه فیلم مشــارکتی داشتیم اما امسال با حمایت 
رئیــس جمهور ۲۳ فیلم تولید می کنیم که همه در حوزه ترویج 
ارزش های انقابی است و ۶ مورد آن مربوط به سردارهای بزرگ 

دفاع مقدس اســت که در مجموع ۱۱ مورد آن را به جشــنواره 
می رسانیم.

وی با اشاره به سرود سام فرمانده که موجب تحولی بزرگ در 
حوزه فرهنگ کشور شد، ادامه داد: در این اثر نوجوانان با عشق و 
عاقه، ارادت خود را به امام عصر)عج(، انقاب و سردار سلیمانی با 

شعر و سرود به نمایش گذاشتند که این قدرت هنر است.
اســماعیلی با بیان اینکه می خواهیم قدرت فرهنگ و هنر را 
در اختیار ارزش های دینی قرار دهیم، افزود: امسال بیش از چند 
صد سرود برای دهه فجر ساخته شده است و در حوزه تئاتر بیش 
از هزار اثر جدید برای جشــنواره ارسال شد از میان آنها ۷۰ اثر 

انتخاب شد که تماما برای ترویج معارف دینی است.
وی با بیان اینکه سعی داریم که در تولیدات فرهنگی هنری 
جریان غالب در کشور باشــیم، افزود: در مناطق محروم در یک 
سال گذشته ۱۰۰ هزار هنرجوی جدید را تعلیم دادیم، در حوزه 
قرآنــی کار جهادی در حال انجام اســت به گونه ای که در بیش 
از ۵۰ نقطه کشــور دوره های جدید قرآن آموزی و تربیت مربی 

انجام می دهیم.
اسماعیلی با تاکید بر اینکه حوزه مساجد به عنوان پایگاه اصلی 
انقاب کار اصلی ماســت، افزود: اگر انقاب اســامی از مساجد 
شروع شده و جنگ تحمیلی با محوریت مساجد اداره و پشتیبانی 
شــده اســت بقا و اعتای انقاب نیز با پیوند انقاب با حکومت 

جهانی حضرت بقیه اهلل االعظم از همین مسیر باید بگذرد.

روابط عمومی رسانه ملی با اشــاره به بودجه این رسانه 
در سال ۱۴۰۲ عنوان کرد که با توجه به نرخ های هزینه ها، 
عما آنتن صداوسیما با افت جدی کمیت و کیفیت مواجه 

خواهد شد.
به گزارش ســرزمین پویا به نقل از روابط عمومی رسانه 
ملی، همزمان با انتشــار الیحه بودجه سال ۱۴۰۲، امسال 
هم مطابق رویه مشکوک چندسال اخیر، هیاهویی رسانه ای 
با انتشــار اخبار کذب درباره بودجه صداوسیما به راه افتاده 
اســت. اما این بار بــا ادعای افزایــش ۴۷ درصدی بودجه 
صداوسیما جنجالی جدید برای فضاسازی بر ضد رسانه ملی 

آغاز شده است.
روابط عمومی سازمان صداوسیما برای تنویر افکار عمومی 
به اطاع می رساند: »مطابق قانون برنامه ششم توسعه دولت 
مکلف است حداقل هفت دهم درصد از بودجه عمومی کشور 
را به عنوان بودجه صداوسیما در نظر بگیرد، رقمی که اساساً 
در مقایسه با سایر بخش های کشور و سطح تاثیرگذاری آن ها 
و نیز شبکه های رقیب، بسیار ناکافی است. با این حال همین 

مبلغ نیز عمًا هیچگاه محقق نشده است.
در سال ۱۴۰۲ بودجه عمومی دولت ۲۱۶۴ همت است و 
با یک محاسبه ساده مشخص می شود باید حداقل ۱۵ همت 
به عنوان بودجه صداوسیما در بودجه امسال تخصیص داده 
شود. امســال با انتقال اعتبار مصوب صداوسیما در تبصره 
۱۴ به ردیف اصلی، عمًا این ردیف نســبت به سال ۱۴۰۱ 
تنها حدود ۱۵ درصد رشــد داشته و این نسبت حتی کمتر 
از افزایــش ۲۰ درصدی حقوق کارکنــان دولت در الیحه 

پیشنهادی است.
بنابراین و با توجه به فاصله تقریباً ۴ برابری نرخ های تولید 
در بخش خصوصی و نمایش خانگی با نرخ های صداوسیما و 
عدم رشد مناسب بودجه تولید سازمان در سال های متوالی 
و نیز در الیحه بودجه ۱۴۰۲ عمًا آنتن صداوســیما با افت 
جدی کمیت و کیفیت مواجه خواهد شــد و پاسخگوی نیاز 

برحق مخاطبان و تولید و پخش آثار فاخر نمایشــی و غیر 
نمایشی برای عموم مخاطبان نخواهد بود.

از ســوی دیگر بودجه جداگانه ای نیز برای دو مجموعه 
تاریخی الف ویژه فاخر و در دســت ساخت »حضرت موسی 
)ع(« و »حضرت ســلمان« در نظر گرفته نشــده است. لذا 
انتظار مــی رود روند تولید این دو مجموعه نیز متوقف یا به 

شدت کند شود.
دلیل جیغ های بنفش رســانه های معانــد و دروغ گو در 
خصوص بودجه رســانه ملی معلوم است. صداوسیمای قوی 
و پرمخاطب باطل الســحر نقشه های شــوم دشمنان ایران 
اسامی است پس دستور کار روشن است: »حمله به بودجه 
صداوســیما با هدف هزینه زایی برای وکای ملت در تقویت 

رسانه ملی«
در این مقابله امــا هم نوایی برخی رســانه های داخلی 
موجب تعجب اســت. انتظار رهبر معظم انقاب از دولت و 
مجلس در تقویت رســانه ملی در سیاست های کلی برنامه 
هفتم به روشنی بیان شده است. امیدواریم با تصمیم قاطع 
مجلس انقابی و همراهی دولت مردمی، پاسخ محکمی به 
طراحی رسانه ای دشمنان قسم خورده ملت ایران داده شود 
و شــرایط جهت تحقق تحول کمــی و کیفی در تولید آثار 
هنرمندانه و جریان ســاز هویت محور و عدالت گستر مهیا 

شود.«

 علل و درمان جوش لثه کودکان 
و بزرگساالن با طب سنتی

نوشــــــین طاهری نوری-  التهابات موجود در لثه می تواند به جوش لثه 
تبدیل شــود . آن ها معموال به صورت جوش های متورم ظاهر می شوند . علت اصلی 
جــوش باکتری اســت، باکتری هایی که به دلیل پاک هــای دندانی ، مواد غذایی و 
پوســیدگی دندان به وجود می آید و در نتیجه باعث عفونت می شود که سطح لثه را 
از زیر درگیر می کند . جوش لثه می تواند نشــانه ای از ســرطان دهان باشد که البته 

بسیار نادر است .
بسته به این که جوش لثه در کدام قسمت واقع شده است ، می توان آن را به سه 

نوع دسته بندی کرد :
در خط لثه : ورم لثه ای

در ریشه دندان :ورم جانبی
در بافت دندانی : ورم دندانی

عالئم جوش لثه
جوش های لثه در اغلب موارد دردناک هستند . درد را می توان نشان اولیه جوش 
لثه ای معرفی کرد . می توان وجود آن را با زبان حس کرد و یا آن را در آینه مشاهده 

کرد .
سایر عالئم جوش لثه شامل موارد زیر است :

تنفس بد بو
خون ریزی

ترشحات دهانی
گوش درد

لثه های متورم
حساسیت به گرما یا سرما

حالت تهوع
تب

جوش لثه
درمان جوش لثه

جوش لثه در بســیاری از موارد به دلیل بهداشــت ضعیف دندانی اســت . رعایت 
بهداشت مناسب دندانی، بهترین راه برای پیشگیری از جوش لثه می باشد .

در چنین شــرایطی پزشک به شــما توصیه می کند که برای رفع عفونت از آنتی 
بیوتیک استفاده کنید . همچنین موارد زیر را نیز باید انجام دهید :

بهداشــت و تمیز کردن عمیق دهان و دندان توسط دندانپزشک ، اگر که علت این 
اتفاق لثه ناسالم باشد .

تمیز کردن کانال ریشه دندان ، اگر که علت جوش پوسیدگی دندان باشد .
درمان دندان های خراب

درآوردن جوش با جراحی : جوش های مزمن لثه بســیار دردآور هســتند و گاهی 
اوقات نیاز به جراحی دارند و احتمال برگشــت این جوش ها نیز بعد از جراحی وجود 

دارد و در نتیجه باید در این مورد با متخصص لثه صحبت کنید .
بســیاری از پزشکان خشک کردن این جوش را پیشــنهاد می کنند که احتمال 
برگشــت کمتری دارد اما پروسه آن کمی پیچیده تر است . بعد از این جراحی طبق 

تجویز پزشک باید تا چند روز آنتی بیوتیک مصرف کنید .
درمان مشکات لثه : بسیاری از مشکات جوش لثه به دلیل بیماری های لثه است 
و در نتیجه پزشــک لثه شــما را از باکتری ها آزاد می کند که بخشی از آن با جراحی 

لثه همراه است .
درمان کانال ریشــه دندانی : بعضی از این جوش ها به دلیل ورم و آبســه دندانی 
هستند که در این موارد ، ریشه دندانی درمان می شود و پر کردن و یا کشیدن دندان 

در این موارد قابل انجام است .
خشک کردن جوش :

خشک کردن جوش در مطب پزشک از دو طریق انجام می شود که به محل جوش 
وابسته است :

خشک کردن از داخل لثه
در ایــن مورد جوش را فشــار می دهند تا بیرون بزند و با این فشــار، چرک ها و 
ترشحات بیرون می ریزند که بین دندان و بافت نرم نفوذ می کنند . بعد از انجام این 
درمان احساس راحتی می کنید زیرا فشار درونی کاسته می شود . رعایت بهداشت و 

پاکسازی عفونت های پخش شده مهم ترین بخش این درمان است.
خشک کردن جوش از بیرون لثه با برش کوچک

زمانی که جوش از خط لثه دور باشــد ، دندان پزشــک مجبور می شود که لثه را 
برش دهد تا چرک بیرون بریزد که این پروسه اصا دردناک نیست و نیاز به بخیه زدن 

نیز ندارد .
درمان عفونت لثه

درمان خانگی جوش لثه
قرقره کردن آب نمک

شستشوی دهان با هیدروژن پراکسید ) ۳ درصد آب و ۳ درصد هیدروژن پراکسید (
شستشوی دهان با آب سیر

زدن روغن میخک به ناحیه جوش
زدن روغن درخت چای به ناحیه جوش لثه

خوردن پیاز خام : پیازها حاوی سطح باالیی از سولفور هستند که به درمان دهان و 
لثه کمک می کند. می توانید مقداری از آن را الی ساندویچ خود بگذارید .

آیا آموکسی سیلین در دمان جوش لثه موثر است؟
سواالت زیادی در این مورد وجود دارد که پاسخ به آن راحت نیست .

دندانپزشک شما در این شرایط داروهایی از جمله آموکسی سیلین ، مترونیدازول 
یا کلیندایمیســین را برای از بین بردن التهابات لثه ای و نشانه های آن مثل التهابات 
صورت ) گونه ( ، دمای باال کمک کند . آنتی بیوتیک نیز در تمام انواع درمانی به عنوان 

تکمیل کننده درمان استفاده می شود .
برای از بین بردن جوش لثه ای در دوران بارداری چه کنیم ؟

بارداری باعث به هم خوردن هورمون ها در خانم ها از طریق راه های مختلفی می 
شود و مطالعات نشان می دهد که در دوران بارداری ، کیفیت و میزان بزاق موجود در 

دهان تغییر می کند که معموال با کاهش آن روبرو هستیم .
ایــن نوع بزاق هم می تواند آلودگی های موجود در دهان را از بین ببرد که در این 
شــرایط احتمال بیشتری برای تشکیل پاک های دندانی و ایجاد باکتری ها به شکل 
بیماری های لثه به وجود می آید که می تواند با خونریزی، ورم، جوش و یا تومور همراه 
باشد . پریود بعد از زایمان نیز می تواند خطری برای التهابات لثه باشد که معموال در اثر 

بهداشت ضعیف دهان ، تشدید می شود .
پروسه از بین بردن جوش لثه در دوران بارداری بسیار سبک و راحت است و هیچ 

نیازی به بی حسی ندارد .
جوش لثه را در کودکان چگونه درمان کنیم ؟

ورم لثه در کودکان می تواند علت های مختلفی داشته باشد که معموال علت اصلی 
آن بهداشت ضعیف دهان و دندان است . اگر عفونت به ریشه دندان نزدیک شود ، ورم و 
ترشحات افزایش پیدا می کنند و در این شرایط حتما باید به یک متخصص دندانپزشک 

مخصوص کودکان مراجعه کنید .

عربستان تزریق سه نوع واکسن برای حضور در مناسک حج را الزامی کرد
وزارت حج و عمره کشور عربستان از الزام این کشور برای تزریق سه نوع واکسن به منظور حضور در مناسک حج خبر داد. به گزارش گازت، وزارت حج و عمره کشور عربستان گفته برای حضور در مناسک 
حج تزریق سه نوع واکسن برای کووید ۱۹ الزامی است. بر اساس اباغ این وزارتخانه زائران حج امسال موظف به تکمیل تمامی دزهای واکسیناسیون کرونا هستند. این زائران همچنین باید واکسن مننژیت 
و واکسن آنفلوآنزای فصلی را دریافت کنند. مبتا نبودن به بیماری های مزمن و حاد یا بیماری های عفونی از ضرورت های بهداشتی برای انجام مناسک حج امسال عنوان شده است.  توفیق الربیعه وزیر حج و 
عمره عربستان می گوید این کشور پس از سه سال محدودیت برای جلوگیری از شیوع احتمالی کووید-۱۹، تمام شرایط سنی را برای زائران لغو کرده است. وزیر حج و عمره عربستان سعودی پیشتر گفته بود 
دولت کشورش محدودیت های کرونایی را برای حجاج اعمال نمی کند. عربستان با شیوع ویروس کرونا در سال های ۲۰۲۰، ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ محدودیت هایی درخصوص تعداد و سن حجاج به منظور جلوگیری 
از همه گیری کرونا وضع کرده بود که در سال ۲۰۲۲ محدودیت سنی برای آن دسته از حجاج ۱۸ تا ۶۵ سال بود که واکسن کووید ۱۹ را به طور کامل دریافت کرده بودند و نتیجه آزمایش کرونا منفی و به 

بیماری های مزمن مبتا نبودند.


