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وزیر راه و شهرسازی به استانداران اعالم کرد؛

 ابالغ بسته ۱۹ بندی تشویقی
 نوسازی بافت های فرسوده

 وزیر ارتباطات اعالم کرد؛

فراهم شدن امکان تماس از 
پلتفرم های داخلی با خارج از کشور

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی خبر داد؛

زمان پرداخت »عیدی« 
بازنشستگان فعال مشخص نیست

عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی مجلس:

  جوانان نخبه، سرمایه هایی
 مهمتر از فلرها که می سوزند

وزیر رفاه:

 مطالبات مردم به حق است
 و آنها را رفع می کنیم
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بر اســاس نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی 
نرخ بیکاری در ســه ماهه دوم ســال 1401 به 
8.9 درصد رســید.نماگرهای اقتصادی از سوی 
بانک مرکزی اعالم شد که بر اساس این نماگرها 
جمعیت کشــور در سال 1401 به 84.7 میلیون 
نفر رسیده که از این تعداد جمعیت شهری 64.7 
میلیون نفر که ترکیب جمعیت شــهری به 76.3 
درصد رسیده و جمعیت روستایی به 20 میلیون 
نفر یعنی معادل 23.7 درصد رســیده است. این 
ترکیب در ابتدای انقالب برعکس بود، به گونه ای 
که 70 درصد از جمعیت کشور ساکن روستاها و 

30 درصد ساکن شهرها بودند.
نرخ رشــد جمعیت طبــق نماگرها به 8 دهم 
درصد رسیده که این عالمتی برای حرکت کشور 
به ســمت پیری و ناتوانی از جایگزینی جمعیت 
است. تراکم جمعیت در هر کیلومتر مربع 51.4 
نفر بوده، جمعیت فعال در ســه ماهه دوم 26.1 
میلیــون نفر و نرخ بیکاری ســه ماهه دوم یعنی 
تابستان 8.9 درصد بوده است که نرخ بیکاری در 
مناطق شهری 9.6 درصد و در مناطق روستایی 

6.8 درصد ثبت شده است.
بیکاری در بین زنان 17.2 درصد، مردان 7.3 
درصد و جوانان 18 تا 35 ســاله 16.3 درصد و 

جوانان 15 تا 24 ساله 23 درصد بیکار بوده اند.

بخش خارجی اقتصاد در تابستان سال جاری 
نشان می دهد تراز حســاب جاری در این مدت 
13 میلیــارد و 366 میلیــون دالر مثبت بوده، 
تراز بازرگانی )حســاب کاال( 16 میلیارد و 653 
میلیون دالر مثبت بوده، صادرات کاال بر اســاس 
ارزش فــوب خلیــج فارس 50 میلیــارد و 659 
میلیــون دالر و واردات کاال بر اســاس فوب 34 
میلیارد و 6 میلیون دالر بوده اســت. کل بدهی 
خارجی پایان دوره 6 میلیارد و 904 میلیون دالر 
و میانگین نرخ دالر آمریکا در بازار بین بانکی به 

ازای هر دالر 4200 تومان بوده است.
از نظر بخش پولی شاخص های اقتصادی نشان 
می دهد رشد نقدینگی در تابستان امسال 15.8 

درصد، رشــد پول29.2 درصد، رشــد شبه پول 
12.3 درصد، و رشد سپرده های بخش غیردولتی 

16 درصد ثبت شده است.
در بخــش واقعی اقتصاد در تابســتان ســال 
1401 نشان می دهد رشد تولید ناخالص داخلی 
بر اســاس پایه سال 1395 با احتساب نفت، 3.6 
درصد و بدون نفت 3.1 درصد، رشد اقتصادی در 

تابستان صورت گرفته است.
*نماگرهای اقتصادی

عملکرد ســه ماهه دوم امســال و قیمت های 
جاری نشــان می دهــد ارزش تولیــد ناخالص 
داخلــی به قیمت پایــه 27 میلیون و 694 هزار 
میلیارد ریال بوده است. تشکیل سرمایه ناخالص 
6 میلیــون و 67 هزار میلیــارد ریال، هزینه های 
مصرفی بخــش خصوصی 11 میلیون و 85 هزار 
میلیارد ریال، و هزینه های مصرفی بخش دولتی 

3 میلیون و 124 هزار میلیارد ریال بوده است.
در بازار ســرمایه،  شاخص ها نشان می دهد که 
شاخص کل قیمت در پایان تابستان یک میلیون 
و 355 هزار و 241 واحد ثبت شده، ارزش سهام 
و حق تقدم معامله شــده در تابستان به بیش از 
یک میلیون و 520 هزار میلیارد ریال رســیده، و 
حجم ســهام و حق تقدم معامله شده به بیش از 

350 میلیارد سهم رسیده است.

رییس سازمان خصوصی سازی جزییاتی از طرح مولدسازی دارایی های مازاد 
دولت را اعالم کرد. حســین قربانزاده در مراسم رونمایی از فاز نخست سامانه 
مولدســازی دارایی های دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تکلیف برخی 
ســازمان ها که اعالم کرده اند که اموال مازادی ندارند، گفت: موضوعی از سوی 
اســتاندار تهران مطرح شده است و اعالم کرده اند که به ساختمان اداری نیاز 
دارند. باید به این موضوع توجه کرد که این طرح شــامل همه اراضی و دارایی 
غیرمنقول دولت می شود و فضای اداری یک بخش از این است. برخی اراضی 

در مناطقی قرار دارند که اگر جابجایی صورت بگیرد مولد خواهد شد.
وی به سوال دیگر درمورد یکی از بندهای مصوبه درمورد انفصال از خدمت 
دستگاه هایی که همکاری نمی کنند؟ پاســخ داد: اصل اساسی در تعامل بین 

مجری و دستگاه ها برای اســتفاده بهتر از دارایی ها است. احیانا اگر مقاومتی 
صورت بگیرد و اختاللی در طرح ایجاد شد، ضمانت اجرایی پیش بینی شده در 

مصوبه بر این اساس که این موضوع هیات نظارت ارجاع شود.
رییس سازمان خصوصی سازی با اشاره به سامانه مولدسازی عنوان کرد: در 
ســامانه سایت تمام رکوردهایی که در طرح مصوب می شوند ارایه خواهد شد. 
تنها یک مالحظه جزیی وجود دارد و آن این اســت که احتماال ادرس نهایی 
اعالم نشود تا در مسیر مولدسازی اختالل ایجاد نشود تامل اما فهرست اموالی 

که به عنوان اموال مازاد مصوب می شوند در سایت ارائه می شود.
قربان زاده با بیان اینکه در ذیل مولدسازی چهار طرح کلی دیده شده که در 
فاز بعدی سایت رونمایی خواهد شد، عنوان کرد: این طرح ها شامل طرح رونق، 
طرح تجمیع و بهینه ســازی و طرح نجات می شود. در الیحه بود حدود 320 
همت برای طرح های تملک دارایی سرمایه و 108 همت برای تامین منابع از 
محل دارایی غیرمنقول از فروش اموال پیش بینی شــده که مولدسازی حلقه 

وصل این دو است.
وی در پاســخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه شــائبه فروش اموال دولت با 
قیمت کم وجود دارد، گفت: عرضه همواره باعث کاهش قیمت می شود. دولت 
نمی توانــد مردم را به کارافرینی توصیه کند اما خودش مثل زمان قدیم ملک 

بخرد و رها کند.
رییس سازمان خصوصی سازی ادامه داد: قیمت گذاری در مسیر روتین خود 

انجام خواهد شد و کارشناس رسمی این کار را انجام خواهد داد.
قربانزاده در پاسخ به این سوال که آیا اموال در بازار سرمایه عرضه خواهند 

شد یا خیر نیز پاسخ داد: تالش می شود این اتفاق بیفتد.

نرخ بیکاری کشور به 8.۹ درصد رسید

رییس سازمان خصوصی سازی جزییات جدیدی از طرح مولدسازی را تشریح کرد

سخنگوی اقتصادی دولت:
نرخ تورم تا پایان سال 
حدود ۴۵ درصد است

معاون اقتصادی رئیس جمهور؛
ابالغ استراتژی صنعتی 

تا چند ماه آینده 

هشدار چمران درباره وقوع زلزله در تهران؛

 در بافت های فرسوده
 خرابی های فراوانی خواهیم داشت

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری خبر داد؛

 اولین پرواز هواپیمای ایرانی
تا پایان سال

  از سوی ۷ تولیدکننده صورت گرفت؛

  افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی
 نرخ لوازم خانگی

صفحه۲صفحه۴

الکترونیکی
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معاون اقتصادی رئیس جمهور خبر داد؛

ابالغاستراتژیصنعتیتاچندماهآینده
معاون اقتصادی رئیس جمهور از ابالغ 
استراتژی صنعتی کشور تا چند ماه آینده 
خبر داد و گفــت: این راهبرد صنعتی به 
ما کمک می کند که صنایع پیشــران را 
مشخص و منابع را به سمت آنها هدایت 

کنیم.
تامین مالی توسعه و برنامه های کالن 
دولت در این حوزه، یکــی از موضوعات 
بســیار مهم بــرای اقتصاد ایران اســت، 
در همین راستا محســن رضایی، معاون 
اقتصــادی رئیس جمهــور گفت  وگویی 

داشته که در ادامه می خوانید:
* بررسی  دو سه دهه اخیر نشان 
می دهد محدودیت منابع برای تامین 
مالی توســعه در دهه ۹۰ تشــدید 
شده است؛ در حال حاضر مهمترین 
منبع برای توسعه زیرساخت بودجه 
عمومی اســت و سایر روش ها مانند 
بانکی در  نظام  ناحیه  از  مالی  تامین 
این سال ها افت قابل توجهی داشته 
اســت. در همین زمینه یک نوآوری 
در ســند تحول دولت اتفاق افتاده 
که برای تامین مالی توسعه در کنار 
بودجه، از دولت بتواند از ابزار بانک 
توسعه  بانک  و  کند  استفاده  توسعه 
تاسیس شود. به نظر شما در زمینه 
ابزارهایی  چه  از  توسعه  مالی  تامین 

می توانیم استفاده کنیم؟
رضایی: دو نظر وجــود دارد، عده ای 
می گویند منابع کم داریم، یعنی نقدینگی 
کم است و فقط 70 درصد GDP )تولید 
ناخالص داخلی( نقدینگی اســت. برخی 
دیگــر می گویند نقدینگی زیاد اســت و 
این ازدیــاد نقدینگی موجب تورم و کند 
شدن رشد اقتصادی شــده است؛ باید از 
آنها پرســید کجا نقدینگی زیاد اســت 
و کجا کم اســت. در حقیقت در کشــور 
برای فعالیت های مولد نقدینگی کم است 

ولی بــرای فعالیت های غیر مولد و رانتی 
نقدینگی زیادی هست.

در واقع مشــکل اقتصاد ایران هدایت 
نقدینگی اســت، یعنی اگر بتوانیم همین 
 GDP نقدینگی موجود )که نســبت به
کم اســت( را در مســیر درست هدایت 
کنیم هم مشــکل تورم حل می شــود و 
هم رشــد اقتصادی اتفــاق می افتد. ولی 
مهم این اســت که از طریق شــیوه ها و 
ابزار اقتصادی این کار باید صورت گیرد. 
باید جذابیــت فعالیت های مولد را زیاد و 
ریسک فعالیت های رانتی را باال برد؛ این 
اســتراتژی کمک می کنــد که نقدینگی 
کشــور به سمت فعالیت های مولد برود و 

بازدهی افزایش پیدا کند.
توســعه فقط به معنای افزایش کّمی 
نیست بلکه همزمان با افزایش تولید باید 
مؤلفه های سرمایه گذاری و توسعه تجارت 
خارجــی را هم پیش ببریــم زیرا تولید 
بدون ســرمایه گذاری و تجارت به جایی 
نمی رسد و انبارها پر از کاالهایی می شود 
که فروش نمی روند. بنابراین بحث تأمین 
منابع توســعه باید در تجارت، ترانزیت و 
بازارها هم لحاظ شود؛ یعنی گسترش بازار 
داشته باشیم و نقدینگی به سمت تولید، 
ســرمایه گذاری و بازار هدایت کنیم. اگر 
این ســه مولفه جذاب شود و بازدهی اش 
باال رود و ریســک فعالیت هــای رانتی و 
غیرمولد افزایش پیدا کند، امر توسعه در 

ایران شتاب می گیرد.
ابزارهای هدایت  *به نظر شــما 
نقدینگی به سمت فعالیت های مولد 

چیست؟
رضایــی: در این دولــت تاکنون نرخ 
مالیاتــی در بودجــه 1401 پنج درصد 
کاهــش یافــت و در بودجــه 1402 دو 
درصد دیگر کاهش یافته است. ولی باید 
مالیــات ها را بر فعالیت هــای رانتی که 

متاســفانه حجم زیادی هم دارند افزایش 
داد و هزینــه اش را باال برد و همچنین از 
قاچاق نیز جلوگیری کرد. ثانیاً در بخش 
فعالیت هــای مولــد هر چــه زودتر باید 
اســتراتژی صنعتی را ابــالغ کرد که در 
حال تهیه شدن است. استراتژی صنعتی 
به ما کمک می کند که صنایع پیشران را 
مشخص و منابع را به سمت آنها هدایت 
کنیم. صنایع پیشران صنایعی هستند که 
در خط مقدم زنجیره های ارزش قرار می 
گیرند. مثاًل صنعت پتروشیمی که ناقص 
است اگر در کشــور به صورت کامل راه 
بیفتد یک زنجیره ای از ارزش را تشکیل 
می دهد و وقتی نقدینگی وارد این صنعت 
یا صنعت فوالد یا صنایع دیگر می شــود 
به دلیل بازدهی های وســیع و بازگشت 
سرمایه سریع منافع بیشتری را رقم می 
زند. بنابراین استراتژی صنعتی فوق العاده 
مهم است و طی ماه های آینده ابالغ شود.
* به صنایع پیشران اشاره کردید 
که در اولویت تأمین مالی هســتند؛ 
صنایع  کدام  صنعتی،  استراتژی  در 
تعیین  پیشــران  صنایع  عنوان  به 

می شوند؟
رضایــی: حدود 10 الــی 12 صنعت 
وجــود دارد که به عنوان صنایع پیشــرو، 
لکوموتیو زنجیره هــای ارزش را به دنبال 
خود می کشند، در استراتژی صنعتی این 

صنایع تعیین می شوند.
برای  نهاد سازی  فکر می کنید   *
تامین مالی توســعه، مثل راه اندازی 

بانک توسعه، الزم است؟
رضایی: بانک توســعه موثر اســت اما 
از آنجا که فعالیت های ســرمایه گذاری 
در ایــران عمدتاً محور بانکــی دارد باید 
کاری کــرد که اغلب بانک ها در توســعه 
ســهم پیدا کنند و الزمه ایــن کار اول 
سالم سازی بانک ها است؛ یعنی بانک های 

ناسالم هرچه سریع تر تعیین تکلیف شوند. 
از دولت قبل 3 موسســه مالی ناسالم در 
دستور کار شورای سران برای سالم سازی 
قرار گرفت که در ایــن دولت ادامه دارد 
تا بتوانند که منافع درســتی را به دست 

مردم برسانند.
اینگونه نباشــد که بانک ها ســپرده 
بگیرند و از آن طرف زیان داشــته باشند، 
به عبارتی ناترازی در مسئله نظام بانکی 
با سرعت بیشتری حل شود، این موجب 
سهیم شدن بانک ها در توسعه می شود. 
همچنین پیشــنهاداتی مطرح است که 
صندوق توسعه ملی در مسئله تولید نفت 
و گاز اجازه ســرمایه گذاری داشته باشد، 
البته فعال قطعی نیســت و در حال بحث 

و بررسی است.
* عنوان کردید برای تامین مالی 
توسعه، مشارکت بانک ها الزم است، 
تجربه ای که در کشورهای مختلف در 
این زمینه وجود دارد هدایت اعتبار 
این  شبیه  چیزی  شما  منظور  است؛ 
اســت؟ یعنی بانک ها در پروژه های 
دارای بازدهی مناسب به طور مستقیم 
مشــارکت کنند و از آن طرف بانک 
مرکزی یا نهاد باالدستی مشوق هایی 
برای آن بانک در نظر بگیرد که بانک 
به جای سرمایه گذاری در جای دیگر 
یــا دادن تســهیالت در آن پروژه 

سرمایه گذاری کند؟
رضایی: ابزار مختلفی برای مشــارکت 
دادن بانــک ا در امر توســعه وجود دارد، 
صندوق هــای پــروژه ای می تواند یکی از 
اینها باشد؛ مشارکت بانک و بازار سرمایه 
می تواند گزینه دیگر باشد که من نام آن 
را کریدور ثانویه گذاشته ام؛ به این صورت 
که بانک و بازار سرمایه یک کریدور ثانویه 

به موازات کریدور اولیه ایجاد کنند.
ایجاد این کریدور جزو پیشــنهاداتی 

اســت که در تحول نظام بانکی روی آن 
کار می کنیم و اگر شــورای سران قوا آن 
را تصویب کنــد، یک نهاد ثالث به وجود 
می آید که هم بانک اســت و هــم بازار 
سرمایه که موجب می شود که بسیاری از 
نقدینگی داخل کشور به خاطر جذابیت 
و هدفمنــد بودن این کریــدور از جامعه 
جمع شــود و به سمت ســرمایه گذاری 
و توســعه برود. در کریدور ثانویه جذب 
نقدینگی و هدایت اعتبار به دنبال استفاده 
از ابزارهای مختلف و ابتکاری هستیم؛ از 
جمله صندوق پروژه که متناسب با پروژه  
سرمایه گذاری شده شکل می گیرد. بعضی 
از صندوق ها موقتــی و از ابتدا تا انتهای 
یک پروژه هستند و بعد منحل می شوند؛ 
بعضی از این ابزار اما به عنوان توزیع سهام 
که منابع جذب می کنند و ســهم منتشر 

می کنند، مدت بیشتری می مانند.
تصویب شورای  با  پیش  مدتی   *
انقالب  و موافقت رهبر معظم  سران 
قرار شد تامین مالی پروژه های ریلی 
با تهاتر نفت باشــد؛ به نظر شما این 
روش موثر است یا باید با روش های 
برای هر چه زودتر محقق  دیگر هم 

شدن این مهم اقدام شود؟
رضایی: منابع ثــروت ملی در ایران 3 
منبع کلیدی است یعنی تولید، صادرات 

و ترانزیت بوده اســت که طی 100 سال 
اخیر به  مرور صادرات و ترانزیت و درآمد 
حاصل از آن ها قطع شــده و عمدتاً منابع 
و معادن خام کشور به فروش می رسیده 
و واردات صورت می گرفته اســت. در این 
دولت برای اینکه موتور دوم توسعه یعنی 
صادرات و موتور سوم توسعه که ترانزیت 
اســت، در کنــار تولید راه اندازی شــود، 

تالش هایی فراوانی انجام شده است.
این بخش امســال تاکنون 19 درصد 
صادرات افزایش داشــته است ولی کافی 
نیست،  برای تحقق این امر مسئله حمل 
و نقل بســیار مهم اســت بنابراین بنادر، 
فرودگاه ها و خطوط ریلی بین المللی هر 
چه زودتر باید توسعه یابند و کریدورهای 
ترانزیتی باید شــرق و غرب و شــمال و 
جنوب کشور را به هم وصل کنند. بدین 
ترتیب اقتصاد ایران تنها با تولید حرکت 
نخواهد کرد بلکه با ســه موتــور تولید، 
صادرات و ترانزیت حرکت خواهد کرد و 
ما با سرعت بیشتری از گذشته می توانیم 
عقب ماندگی مان را جبران کنیم؛ مسئله 
کریدور شــمال به جنوب یک استراتژی 
بســیار مهم و ضروری اســت و ما از هر 
کشــوری چه   چین یا روسیه و یا  اروپا که 
حاضر به سرمایه گذاری و مشارکت در این 

پروژه باشند، استقبال می کنیم.

وزیــر امور اقتصــادی و دارایی در 
از سامانه مولدسازی  مراسم رونمایی 
دارایی های دولت گفت: در مورد اموال 
مازاد نهادهای انقالبی و یا اموال سایر 
قوا، در صورتی که رئیس عالی قوه و یا 
سایر نهادها موافقت کنند، اموال مازاد 

آنها نیز مولدسازی می شود.
مراسم رونمایی از سامانه مولدسازی 
اموال دولت در وزارت اقتصاد و دارایی 
برگزار شد.در این مراسم سید احسان 
خانــدوزی ، در جمع خبرنــگاران در 
پاســخ به این پرسش که آیا برآوردی 
از میزان کل اموال دولت و اموال مازاد 
دولت دارید؟ گفت: برآورد جدیدی که 
به روز شده باشد در مورد دارایی های 
دولت نداریــم، طبق آخرین برآوردها 
کــه مربوط به 5 ســال قبل اســت، 
ارزش این اموال »7 هزار هزار میلیارد 
تومان« است، البته این رقم االن دقیق 

نیست.
وی بــا تأکید بر اینکــه در مورد 
مولدسازی  به  دارایی ها  مولدســازی 
اموال بانک ها و شــرکت های دولتی 
هم تصریح شــده است، افزود: برخی 
از مدیران چســبندگی به اموال زیر 

مجموعه دســتگاه های خود دارند و 
هیات مولدســازی می خواهد بر این 

چسبندگی غلبه کند.
خاندوزی تصریح کــرد: در مورد 
اموال مــازاد نهادهــای انقالبی و یا 
اموال ســایر قوا نیز،  در صورتی که 
رئیــس عالی قوه و یا ســایر نهادها 
موافقت کنند، امــوال مازاد آنها نیز 
مولدسازی می شــود. به عنوان مثال 
جایگاه فعلی یک زندان در مرکز شهر 
قــرار گرفته که اگر آن را به نقطه ای 
خارج از شهر منتقل کنیم، می تواند 
مولد باشــد، اما همه ایــن موارد به 
شرط موافقت رئیس آن قوه و یا آن 

دستگاه است.
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایی 
همچنین گفــت: برای مولدســازی 
اموال و دارایی ها از اطالعات ســامانه 
ســادا مربوط به دارایی های دولت نیز 
استفاده می شود. برخی از کسانی که 
بــه دنبال اجرای طرح هــای عمرانی 
و یا تجاری و مســکونی و اموال راکد 
دولت هســتند، به جای فشار آوردن 
به زمین های کشاورزی می توانند در 
قالب مولدسازی در این طرح مشارکت 

کنند و اموال راکد دولت را به چرخه 
تولید و اقتصاد بازگردانند و زمانی این 
اتفاق می افتد که دولت دندان طمع را 

از اموال مازاد خود بکشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح 
کرد: در حال حاضر زمین ها،  انبار و یا 
مکان های تفریحی و رفاهی در اختیار 
دستگاه ها قرار دارند که اگر در اختیار 
تولیدکنندگان و یا انبوه ســازان قرار 
گیرد، می توانند مولد شده و به تولید 
ثروت در کشور کمک کند و از طرفی 
دولت مراقبت می کند کسانی که این 
اموال را در اختیار می گیرند، دوباره از 
این طریق به سفته بازی و داللی روی 
نیاورند، بلکه اموال بالاســتفاده دولت 

در قالب مولدسازی استفاده شود.
 خاندوزی  در مــورد طرح مالیات 
بر عایدی ســرمایه گفــت: این نوع 
مالیات ابزاری برای مقابله با کارهای 
ســفته بازی و ســوداگری اســت که 
هزینه سوداگری را باال ببرد و مالیات 
بر عایدی یکی از ضروریاتی است که 
از دهه های قبل  کشورهای پیشرفته 
مقابلــه با ســفته بازی در دارایی های 

نامولد را گرفته اند.

 افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی نرخ لوازم خانگی  از سوی ۷ تولیدکننده
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اظهار داشت: اخیرا 7 شرکت قیمت کاالهای خود را افزایش داده اند اما هنوز لیست 
خود را اعالم نکرده اند یا در ســازمان 124 نمی گذارند. برای نمونه یک شرکت از هفته گذشته 35 درصد بر قیمت کولر افزود تا 
نسبت به تابستان امسال افزایش قیمت 50 درصدی داشته باشد. چرا هیچ نهادی سراغ این شرکت نمی رود تا دلیل آن را جویا 

شوند.
اکبر پازوکی در مورد آخرین وضعیت فروش لوازم خانگی اظهار داشت: بازار در رکود است. اخیرا نیز چون شرکت ها نتواستند 
افزایش قیمت داشــته باشــند روی به اقدامات دیگر آورده اند مثال برخی شرکت ها درصد تخفیف خود یا هزینه حمل و نقل را 
حذف کرده اند.  وی ادامه داد: وقتی قیمت دالر  و مواد اولیه نوسان دارد تولیدکننده تبدیل به »فروشنده پشیمان« میشود، یعنی 
نمی تواند اجناس را جایگزین کند. از سوی دیگر در سمت عرضه نیز مردم توان خرید ندارد و روی به تهیه اجناس بصورت قسطی 

آورده اند که البته عواقب آن را بعدا متوجه خواهند شد.
رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی با تایید افزایش قیمت لوازم خانگی اظهار داشت: متاسفانه برخی شرکت ها لیست 
قیمت  کاالهای خود را  ارائه نمی کنند اما افزایش نرخ را اعمال می کنند که در این شرایط فروشنده تبدیل به کتک خور معامله 
شده و به نوعی این افزایش را برای او می دانند. نمی دانم چرا سازمان حمایت از مصرف کنندگان و وزارت صمت ورود نمی کند؟ 
اگر قرار بر افزایش قیمت کاالهاست باید در سامانه 124 درج شود یا اگر نرخ مواد اولیه افزایش داده چرا سازمان حمایت بصورت 

رسمی مجوز افزایش قیمت نمی دهد تا مردم از سردرگمی خارج شوند.
وی افزود: اخیرا 7 شــرکت قیمت کاالهای خود را افزایش داده اند اما هنوز لیســت خود را اعالم نکرده اند یا در سازمان 124 
نمی گذارند. برای نمونه یک شرکت از هفته گذشته 35 درصد بر قیمت کولر افزود تا نسبت به تابستان امسال افزایش قیمت 50 

درصدی داشته باشد. چرا هیچ نهادی سراغ این شرکت نمی رود  تا دلیل آن را جویا شوند.
پازوکی خاطرنشــان کرد: اوایل ســال جاری، قیمت کاالها بصورت رسمی 10 تا 15 درصد افزایش یافت و حاال دوباره 10 تا 
15 درصد اینبار بصورت غیررســمی افزایش دادند. بنابراین در مجموع از اوایل سال جاری قیمت لوازم خانگی 20 تا 30 درصد 
افزایش نرخ داشته اند. در این شرایط فروشندگان در حال نابودی هستند و باید ماشین شخصی خود را فروخته تا از جنس واحد 
خود کم نیاورد. وی با انتقاد از قیمت کاالهای داخلی اظهار داشت: فروشندگان تمام اقدامات در راستای حمایت از تولید ایرانی 
را انجام داده  اند، برای نمونه سر در واحد خود را تغییر داده یا خریدار کاالهای خارجی را ترغیب به خرید جنس ایرانی کردیم. اما 
این اقدامات به چه قیمتی شد؟ آیا رقابت عادالنه شد؟ االن یک ظرفشویی ایرانی زیر 19 میلیون تومان در بازار وجود ندارد، آیا 

با حقوق کارمندی می توان آن را خریداری کرد؟
پازوکی در مورد تشخیص کاالهای قاچاق نیز گفت: خریداران میتوانند از طریق شناسه یا کد رهگیری روی کاال و همچنین 

سامانه جامع گارانتی نسبت به  قاچاق بودن با نبودن آن مطلع شوند.

وزیر اقتصاد: 

امکان مولدسازی اموال سایر قوا را هم داریم 

در نخســتین جلسه ســتاد برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی 
قطارهای نوروزی 1402، مدیرعامل راه آهن بر ارتقای سامانه های 
پیش فروش بلیت های نوروزی تاکید کرد و گفت: انتظار اســت 
بهترین خدمات برای پیش فروش اینترنتی و حضوری بلیت  قطار 

ارائه و هر مشکلی در این زمینه به فوریت رفع شود.
 ســید میعاد صالحی ، در نخستین جلسه ستاد برنامه ریزی، 
نظارت و هماهنگی قطارهای نوروزی 1402 که با حضور اعضای 
هیات مدیره، معاونان، مدیران شرکت های حمل و نقلی مسافری 
و مدیران مناطق به شــکل برخط برگزار شد، اظهار داشت: ایام 
نوروز فرصت بی نظیری است تا مسافران ریلی که سفرای راه آهن 
هســتند، پیام مثبتی از اکرام و احترام در ســفرهای ریلی را به 

جامعه منتقل کنند. 
مدیرعامل راه آهن با ابراز خشنودی از اینکه حمل و نقل ریلی 
از اولویت های دولت سیزدهم است، تاکید کرد: حمل و نقل ریلی 
به ویژه در بخش مسافری همواره مورد توجه همگان بوده است 
و وزیر راه و شهرسازی نیز در سخنان خود بر اولویت بخش ریلی 

بر سایر مدهای حمل و نقلی تاکید داشته اند.

 صالحی با بیان اینکه در ماه گذشــته راه آهن توانست از رقم 
24 میلیون و 400 سفر عبور کند، اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم 
این روند را ادامه دهیم و در صورت تحقق این امر، تا پایان امسال 

می توانیم  رکورد جدیدی در جابه جایی مسافر خلق کنیم. 
ارتقاء ســامانه های پیش فروش بلیت های نوروزی، از دیگر 
مســائلی بود که مدیرعامل راه آهن در این جلســه به آن اشاره 
و تاکید کــرد: انتظار می رود بهترین خدمات برای پیش فروش 
اینترنتی و حضوری بلیت ارائه شــود و هر مشکلی در این زمینه 

به فوریت رفع گردد.
صالحی همچنین ضمن اشــاره به اقدامات انجام شده برای 
نوروز ســال 1401 گفت: خوشبختانه در سال گذشته، گزارشی 
از ایجاد بازار ســیاه منعکس نشــد و این یک موفقیت برای راه 
آهن و حوزه ریلی است که ایمن ترین، راحترین و به صرفه ترین 
خدمات حمل و نقل را بدون وجود چنین معضالتی به مسافران 

ارائه می دهد.
وی ضمن ابراز امیدواری از اینکه نکات مطرح در این جلسه و 
بهره گیری، یادآوری و اشتراک گذاری تجربیات سنوات گذشته، 

منجر به سفرهای ایمن و آسوده در ایام نوروز 1402 شود، افزود 
: ارائه برنامه های فرهنگی خاص در ایام پیک سفرهای نوروزی و 
هماهنگی با وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و سایر دستگاه 
هــای فرهنگی برای ارائه برنامه های کیفی باید در دســتور کار 

قرار گیرد. 
رئیس هیات مدیره راه آهن ضمن تشکر از اقدامات بی دریغ 
و موثر کارکنان این مجموعه در ایام پیک سرمای زمستانی گفت : 
عالوه بر اینکه در این ایام، 80 کیلومتر افتتاح خطوط ریلی انجام 
شد، به هنگام بروز مشکالت همه همکاران در همه سطوح تالش 
کردند تا ضمن مدیریت بحران و حفظ ایمنی، مسافرین کمترین 
معطلی ممکن را داشته باشند. وی همچنین با قدردانی از زحمات 
مهمانداران و روســای قطار در این ایام، بیان کرد: این دســته از 
همکاران باید در هر شــرایطی و به ویژه در شــرایط اضطراری، 

خدمات خود را با روی گشاده به مسافران ارائه دهند.
مدیرعامــل راه آهن با یادآوری اینکه قطار همچون شــهری 
متحرک با قومیت ها و هویت های مختلف اســت، تصریح کرد: 
ضرورت دارد تا ضمن خدمت رسانی، بازنمایی مناسبی از فعالیت 

بخشهای مختلف راه آهن صورت گیرد تا مسافران نیز در جریان 
قرار گیرند که از هنگام حرکت قطار از ایســتگاه تا رســیدن به 

مقصد، چه اقدامات و زحماتی انجام می شود.
 صالحی با اشــاره به اینکه از ســال های قبل بیش از 2 هزار 
میلیارد انباشت تعهدات، فقط در حوزه ناوگان برای راه آهن باقی 
مانده است، گفت: متاسفانه راه آهن سالهاست که به لحاظ بودجه 
به اســتضعاف کشیده شده است. این در حالیست که با توجه به 
اینکه میانگین سن ناوگان ریلی کشــور بیش از 30 سال است 
نیاز به صرف هزینه مناســب برای تعمیر و نگهداری و همچنین 

نوسازی ناوگان و زیرساخت می باشد.
مدیرعامل راه آهن، نیروی انسانی متعهد و کارآمد و غیرتمند 
را در زمره مهمترین دارایی های شــرکت راه آهن دانست گفت : 
هرچند که همکاران ما به دلیل مشــغله کاری فراوان به انعکاس 
و تبیین اقدامات خود تا کنون به میزان مناسب نپرداخته اند، اما 
بــه هنگام وقوع هر نقص کوچک، ضد انقالب از آن بهره برداری 
کرده و تالش می کند تا نشــان دهد در کشور کاری به درستی 

انجام نمی شود.

ارتقای سامانه های پیش فروش بلیت قطارهای نوروزی 

ریزش مشتریان جهانی طالی سبز ایران
طبق آمار رسمی گمرک، صادرات پسته در 10 ماهه گذشته با کاهش 61 درصدی نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته مواجه شده است و مشتریان طالی سبز ایرانی در این بازه زمانی نسبت به سال گذشته 
ریزش داشــته اند. در 10 ماهه امســال بالغ بر 46 هزار و 346 تن و 472 کیلوگرم انواع پســته و مغز پسته به 52 کشور مختلف به ارزش 327 میلیون و 623 هزار و 643 دالر صادر شده که بیش از 8935 میلیارد و 557 
میلیون تومان ارزش ریالی آن است. اردون، ارمنستان، ازبکستان، اسپانیا، استرالیا، اسلواکی، افغانستان، آلبانی، آلمان، امارات متحده عربی، انگلستان، اوکراین، ایتالیا، بحرین، برزیل، بالروس، بلژیک، پاکستان، تاجیکستان، 
تایلند، تایوان، ترکمنستان، ترکیه، جمهوری مقدونیه )یوگسالوی(، جمهوری آذربایجان، چین، ژاپن، سنگاپور، سوریه، سوئیس، صربستان و منته نگرو، عراق، عمان، روسیه، فرانسه، فیلیپین، قرقیزستان، قزاقستان، قطر، کانادا، 
کویت، گرجستان، لبنان، لهستان، لیبی، مالزی، مکزیک، موریس، نیوزلند، هلند، هند و هنگ کنگ 52 مشتری پسته ایرانی در 10 ماهه گذشته بوده است. این میزان صادرات کاهش 61 درصدی نسبت به صادرات پسته 
در 10 ماهه سال گذشته داشته است، چراکه بیش از 119 هزار تن پسته در آن بازه زمانی به ارزشی حدود 797 میلیون دالر صادر شده است. از سوی دیگر تعداد مشتریان طالی سبز ایرانی هم ریزش قابل توجهی نسبت 

به سال گذشته داشته است و از 72 کشور در سال گذشته به 52 کشور در 10 ماهه امسال رسیده است.

سهم ایران از ظرفیت تجاری روسیه و هند چیست؟

به گفته مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانوردی، با توجــه به ظرفیت تجاری 60 
میلیون تنی بین روســیه و هند، در صورت راه اندازی سرویس ترانزیتی و اتصال این 
مسیر از طریق دریای خزر به آب های جنوبی کشور، می توان با امکانات موجود، از 25 

درصد ظرفیت تجاری استفاده کرد.
کریدور ترانزیتی شمال-جنوب در ابتدای امر بین کشورهای ایران، هند و روسیه 
بود و هدف آن این بود که روســیه از طریق ایران به هند متصل شــود، اما پس از آن 
کشورهای آسیای مرکزی نیز به این کریدور ملحق شدند و حتی عماًل هند از طریق 

ایران به روسیه، آسیای میانه و قفقاز متصل شود.
از این رو یکی از اولویت های ایران، همکاری با کشور هند در زمینه ترانزیت و نیاز 
این کشــور به ایران اســت و باید با پیگیری های جدی، ایفای نقش ایران در کریدور 
شمال و جنوب را پررنگ کنیم. در موضوع ترانزیت شرق به غرب و جاده ابریشم نیز 
دو کشور ایران و هند از مهمترین بازیگران منطقه بوده و همکاری فعالی داشته اند. از 
این لحاظ ارتباط سه جانبه ایران هند و روسیه می تواند بسیاری از فرصت های تجاری 

و ترانزیتی را نصیب ایران کند.
همچنین به تازگی ایگور لویتین، دســتیار ویژه رئیس جمهور روسیه،  با اشاره به 
پیشــینه ایران که در مسیر جاده ابریشــم واقع بود گفت: روسیه از سه مسیر زمینی 
داغســتان، آذربایجان و ایران، دسترســی به خلیــج فارس و از طریــق راه دریایی 
)کشــتیرانی( خزر و مسیر شرقی از طریق اینچه برون برای دسترسی به آب های آزاد 

تالش می کند که مهمترین پروژه برای ما کریدور شمال - جنوب است.
*ظرفیت تجاری ۶۰ میلیون تنی بین روسیه و هند

در این راســتا علی اکبر صفایی، مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به 
ظرفیت تجاری 60 میلیون تنی بین روســیه و هند، تأکید کرد: در صورت راه اندازی 
ســرویس ترانزیتی و اتصال این مسیر از طریق دریای خزر به آب های جنوبی کشور، 

می توان با امکانات موجود، از 25 درصد ظرفیت تجاری استفاده کرد.
براساس اعالم وزارت راه و شهرسازی، صفایی در نشست شورای هماهنگی مدیران 
ارشد ارگان های دریایی کشور به میزبانی شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، با 
تأکید بر ضرورت پرهیز از ایجاد ساختارهای موازی و الزام به حفظ جایگاه تصیم سازی 
و تصمیم گیری شورای هماهنگی ارگان های دریایی در موضوعات مهمی چون موضوع 
اقتصاد دریامحور، اظهار داشــت: ارگان های دریایی کشــور، به عنوان یک مجموعه 
بین المللی و دارای ســابقه درخشان در حوزه بازرگانی، باید پرچم دار مباحث اقتصاد 
دریاپایه باشند. وی با بیان اینکه سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه اقتصاد دریامحور 
و با هدف افزایش ســهم ایران از تجارت جهانی، 371 پروژه بزرگ با اعتباری بالغ بر 
480 هــزار میلیارد تومان را تعریف کرده اســت، تأکید کرد: یکی از موضوعات مهم 
بخش دریایی کشــور، توسعه ناوگان دریایی به ویژه در دریای خزر است؛ به نحوی که 
باید ظرفیت ساخت کشــتی و به تبع آن، تجارت در دریای خزر را توسعه داد که بر 
این اســاس، یکی از رویکردهای جدی دولت در دریای خزر، توسعه ترانزیت و ایجاد 
سرویس ترانزیتی با اسم خاص در مسیر خزر به بندرعباس و بندر چابهار با تمرکز روی 

کشورهای هند، روسیه، قطر و امارات است.
*رایزنی سازمان بنادر برای اصالح قیمت سوخت کم سولفور

مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانوردی با اشــاره به قیمت باال و غیررقابتی بودن 
سوخت کم سولفور، از رایزنی برای اصالح قیمت این نوع سوخت خبر داد و بر ضرورت 
استفاده از ناوگان داخلی کشور، از جمله کشتیرانی جمهوری اسالمی، برای صادرات و 

واردات کاالهای تجاری تاکید کرد.
صفایی با اشــاره به اهمیت راهبردی صنعت کشــتیرانی در دنیا، اظهار کرد: در 
نظر داریم در قالب برنامه هفتم توســعه در حوزه تربیت نیروی انسانی دریانورد برای 
شــناورهای زیر 3000 تن، از مجلس و دولت بخواهیم تا دانشگاه های دریایی بتوانند 
با ظرفیت کامل دریانورد تربیت کنند، زیرا ســاالنه می توان 500 تا 1000 نفر نیروی 
دریایی جذب کرد. معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین از اعطای وام به کشتی های 
ایرانی، در صورت نصب سیســتم ایرانی پردازش آب  تــوازن، خبر داد و گفت: 500 
میلیــون دالر تجهیزات بندری و دریایی تعریف کردیم کــه در کنار 3000 میلیارد 
فاینانس موجود در حوزه دریایی کشــور، نوســازی و ایجاد زیرساخت های بندری و 

دریایی با روند روبه رشدی در دست انجام است.
*ضرورت رایزنی برای پهلوگیری کشتی های ایرانی در بنادر اصلی دنیا

محمدرضا مدرس خیابانی، مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران نیز 
یکی از چالش های اصلی گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در بنادر خارجی را، 
پهلوگیری کشتی های تجاری ایران در برخی بنادر اصلی دنیا دانست و خواستار حل و 
فصل این موضوع از طریق مذاکرات دیپلماتیک دریایی میان ایران و سایر کشورهای 

دنیا شد.
وی با اشاره به عدم رقابت  پذیری قیمت سوخت کم سولفور و نقش آفرینی صنعت 
بانکرینگ کشور در منطقه، ابراز امیدواری کرد که با رایزنی ها و مکاتبات صورت گرفته 
با وزارت نفت، کشــور بتواند هر چه سریع تر شــاهد نتیجه عملیاتی در حوزه تولید 

سوخت کم  سولفور و رونق صنعت بانکرینگ باشد.
*لزوم استفاده از ظرفیت های کشتیرانی در ترابری کاالهای اساسی

مدیرعامل گروه کشــتیرانی جمهوری اسالمی ایران با اشاره به اعمال شدیدترین 
تحریم ها علیه ناوگان ملی کشــتیرانی جمهوری اســالمی ایران طی سال های اخیر، 
تاکید کرد: بر این اســاس الزم اســت موانع اســتفاده از ظرفیت حمل کاالهای فله 
که پیش روی ناوگان کشــتیرانی جمهوری اســالمی ایران قرار دارد، برداشته شده و 
از ظرفیت های موجود این ناوگان ملی در راســتای واردات کاالهای اساسی به عنوان 

جایگزین شرکت های خارجی کشتیرانی استفاده شود.
مــدرس خیابانی تصریح کرد: توســعه ناوگان به عنوان سیاســت راهبردی گروه 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در دستور کار قرار گرفته و بر این اساس برای اولین 

بار، خطوط الینری حمل بار در دریای خزر راه  اندازی شده است.
همچنین در این نشســت موضوعات دیگری چون لزوم توســعه فرهنگ دریایی؛ 
پشــتیانی از آموزش دریانوردان بر اساس کنوانســیون STCW و پشتوانه سازی از 
به کارگیری ملوان ایرانی در ناوگان دریایی کشــور؛ نوسازی و تعمیرات اساسی ناوگان 
نفت کش جمهوری اســالمی ایران؛ نوسازی ناوگان فرســوده در دریای خزر و خرید 
شــناورهای جدید با توجه تحوالت صورت گرفته در منطقه؛ ایجاد نظام مهندســی 
دریایی در کشور؛ آمادگی شورای عالی صنایع دریایی برای هم افزایی در حوزه دریایی 
و ضرورت فعال سازی شرکت های لجستیکی برای پاسخ به تقاضای حمل بار از مسیر 

ایران عنوان شد.
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وزیر راه و شهرسازی به استانداران اعالم کرد؛

ابالغبسته۱۹بندیتشویقینوسازیبافتهایفرسوده
وزیر راه و شهرســازی بسته تشویقی 
کالبدی برای نوسازی بافت های فرسوده 
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری 
با حمایت های الزم از ساکنان ، سازندگان، 
انبوه ســازان در 19 بند را به استانداران 
ابــالغ و ایــن مصوبــات را فرصتی برای 
ساخت چهار میلیون واحد مسکونی پایدار 

در کشور دانست.
تشــویقی  بســته  بذرپاش  مهرداد 
شهرســازانه 19 بنــدی را درخصوص 
سیاستهای تشــویقی کالبدی متضمن 
نوســازی بافتهای فرســوده و ناکارآمد 
شهری، با هدف افزایش کیفیت زندگی 
شــهروندان ســاکن در ایــن بافتها و 
همچنین پیشبرد اهداف قانون جهش 
تولید مسکن ابالغ کرد. مصوبات ابالغی 
دارای ویژگی های انعطاف پذیری مصوبه 
نسبت به شرایط ویژه هر شهر، رویکرد 
نوســازی محله ای، فرصــت ویژه برای 
توانمندســازی  مالکان،  و  ســازندگان 
از  بافت فرســوده  اقتصادی ســاکنان 
طریق انعطاف پذیری در ضوابط استقرار 
کاربری ها و با رویکــرد درهم تنیدگی 
مســکن و اشتغال و ایجاد ارزش افزوده 
روی دارایی هــای ســاکنان و افزایش 

کیفیت فضای سکونت است.
همچنین گره گشایی در صدور پروانه 
برای پالک های مســکونی زیر حد نصاب 
تفکیک و ســاخت این واحد ها، افزایش 
نفوذپذیری )قابلیت دسترســی( محله و 

مشــارکت شــهرداری ها از ویژگی های 
دیگر این مصوبات ابالغی است.

جزئیات 19 بندی بســته تشــویقی 
کالبدی برای نوسازی بافت های فرسوده 
در چهار  گروه انواع مشوق های پیش بینی 
شــده در مصوبه شــورایعالی شهرسازی 
و معماری شــامل بازآفرینــی یکپارچه 
در مقیاس بلوک شــهری، نوســازی در 
مقیــاس محورهــای اصلی محلــه ای، 
نوسازی در عمق بافت فرسوده شهری و 
ضوابط تشویقی نوسازی قطعات غیرقابل 
تجمیع اســت. جزئیات ضوابط تشویقی 
انواع مشوق های پیش بینی شده در مصوبه 
شورایعالی شهرسازی و معماری هر یک از 

گروه ها در زیر آمده است:
گــروه  تشــویقی  *ضوابــط 
مقیاس  در  یکپارچه  اول)بازآفرینی 

بلوک شهری(
-اعطای حداکثر دو طبقه تشــویقی 

نسبت به تراکم مجاز طرح مصوب
-امکان تخصیص ســطح اشغال مجاز 

طبقه همکف به کاربری های انتفاعی
-امکان تخصیص 20 درصد از فضای 
باز غیر مسقف مجموعه به منظور تأمین 

بخشی از پارکینگ های مورد نیاز
-امکان اســتفاده از مساحت معابر بن 
بســتی که بر اثر تجمیع، کارکرد خود را 
ازدست داده اند در مساحت مالک عمل 

تراکم
- امکان تسهیل در ضوابط معماری از 

جمله نحوه توده گذاری و نما
گــروه  تشــویقی  *ضوابــط 
دوم)نوســازی در مقیاس محورهای 

اصلی محله ای(
- اعطای حداکثر یک طبقه تشویقی 

نسبت به تراکم مجاز طرح مصوب
- امکان تخصیص سطح اشغال مجاز 
طبقــه همکف به کاربــری های انتفاعی 

مشروط به تأمین ورودی مستقل
- عدم احتســاب سطح بالکن و تراس 

در محاسبه تراکم ساختمانی
- کاهش ضریب تأمین پارکینگ مورد 
نیاز به 0.75 مشــروط بــه وجود پارک 

حاشیه ای در معبر
- امکان استفاده از مساحت معابر بن 
بســتی که بر اثر تجمیع، کارکرد خود را 
ازدست داده اند در مساحت مالک عمل 

تراکم
گــروه  تشــویقی  *ضوابــط 
سوم)نوسازی در عمق بافت فرسوده 

شهری(
- اعطای حداکثر یک طبقه تشویقی 

نسبت به تراکم مجاز طرح مصوب
- کاهش ضریب تأمین پارکینگ مورد 

نیاز به 0.75 برای هر واحد
- امــکان احداث حداکثــر یک درب 
اضافــه در راســتای تأمیــن حداکثری 

پارکینگ
- عدم احتساب مساحت بالکن و تراس 

در محاسبه تراکم ساختمانی

گــروه  تشــویقی  *ضوابــط 
غیرقابل  قطعات  چهارم)نوســازی 

تجمیع(
- امکان پیشروی طولی تا 2 متر پس 
از اصالحی مشروط به رعایت همجواری و 

حقوق همسایگی
- کاهش ضریب برای هر واحد تأمین 

پارکینگ مورد نیاز به 0.75
- امــکان احداث حداکثــر یک درب 
اضافه مشــروط به  تأمین ضریب تأمین 

یک پارکینگ برای هر واحد
- امکان احداث واحدهای مسکونی با 
زیربنای کمتر از حدنصاب تعیین شده در 

طرح مصوب
- عدم احتساب مساحت بالکن و تراس 

در محاسبه تراکم ساختمانی
 بنابر این گزارش در بســته تشویقی 
ابالغی کالبدی برای نوســازی بافت های 
فرســوده مــواردی کــه الزم اســت در 

کمیسیون ماده 5 مطرح و اتخاذ تصمیم 
شود به شرح زیر است:

طرحهای تجمیعی مشــتمل بر یک 
بلوک شــهری یا بیشــتر کــه متقاضی 
بهره گیــری از امتیازات ویــژه بازآفرینی 
مقیــاس بالک شــهری  یکپارچــه در 

می باشند.
گزارش شــهرداری درمورد محالت یا 
نواحی فاقد امکان ارائه مشوق های موضوع 

بندهای 1 و 3  مقدمه مصوبه ابالغی
نقشه موقعیت پارکینگ های محله ای 
پیش بینی شــده موضوع بنــد 5 مصوبه 

ابالغی
بررسی و تصویب مشوق های تکمیلی و 
خاص هر شــهر با در نظر گرفتن شرایط 
و نیازهــای ویــژه آن در چارچوب بند 3 

مصوبه ابالغی
همچنین در بسته تشــویقی ابالغی 
کالبدی برای نوسازی بافت های فرسوده 

تکالیف شهرداری ها شامل موارد زیر است:
تســریع دربررســی درخواســتهای 
متقاضیان وصدور پروانه  ساختمان طبق 
مصوبه شــورایعالی شهرسازی ومعماری 
وعندالزوم انعکاس درخواست ها )موضوع 
بنــد 1 بخش الــف این بخشــنامه( به 

دبیرخانه کمیسیون ماده5.
ارائه پیشنهادات مربوط به مشوق های 
کالبدی خاص شــهر، با توجه به ساختار 
طرح جامع و شــرایط ویژه شهر مربوطه 

موضوع بند 3 مقدمه مصوبه ابالغی
احصای محالت یا نواحی فاقد امکان 
ارائه مشوق ها و گزارش آن به کمیسیون 
مــاده5 موضوع بند هــای 1 و 3 مقدمه 
مصوبــه ابالغی)موضوع بنــد 1 مصوبه 

شورایعالی(
پیگیری تأمین پارکینگ های محله ای 
پیشنهادی برای جبران کسری پارکینگ 
واحدهای مســکونی مشمول این ضوابط 
پس از تصویب نقشــه موقعیــت آن در 
کمیســیون ماده5 موضوع بند 5 مصوبه 

ابالغی
ارائه گزارش های دوره ای ســه ماهه از 
میزان پروانه های صادره در بافت فرسوده 
موضــوع بند 8 مصوبه ابالغی مشــتمل 
برگزارش پیشرفت فیزیکی 5 مرحله ای، 
پایــان کار صادره براســاس تعداد واحد 
تجمیعی  پارکینــگ  میزان  مســکونی، 
احداث شــده و میزان تامین سرانه های 

خدماتی در زمین و طبقات

 سرما و بارندگی علت افزایش قیمت پیاز
رئیس اتحادیه بارفروشــان علت افزایش قیمت پیــاز را صادرات، دپو در 
انبارها، بارندگی و سرما عنوان کرد و گفت که مقداری پیاز در انبارها دپو شده 
که باید وارد بازار شود.مصطفی دارایی نژاد در پاسخ به اینکه چرا هنوز قیمت 
پیاز کاهش نیافته اســت، گفت:معموال در فصول سرد پیاز کشور از مناطق 
جنوبی کشور تامین می شود و در حال حاضر نیز پیاز جیرفت وارد بازار شده 
است. همچنین قرار بود پیاز بندرعباس هم وارد بازار شود ولی سرمایی که زد 
کشت نشای پیاز بندرعباس را به عقب انداخت.وی علت افزایش قیمت پیاز را 
صادرات زیاد، دپو در انبارها و سردخانه ها، سرما و بارندگی و به تبع آن تاخیر 

در برداشت و حمل و نقل عنوان کرد.

 مالیات بر عایدی سرمایه در ۱8۷ کشور 
برای مقابله با سفته بازی اجرا می شود

رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی ســازمان امور مالیاتی 
کشور گفت: 187 کشــور دنیا، طرح مالیات بر عایدی سرمایه را در راستای 
مقابله با تقاضاهای سفته بازانه اجرا می کنند.مهدی موحدی بکنظر با اشاره به 
ضرورت تصویب طرح مالیات بر عایدی ســرمایه اظهار داشت: آمریکا از سال 
1913 و انگلستان بعد از جنگ جهانی دوم طرح مالیات بر سوداگری را اجرا 
کردند.وی افزود: این طرح بســیار مهمی است که باید به این سمت حرکت 
کنیم این در حالی است که در گذشته انگیزه ای از سمت سیاست گذاران برای 

اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه نبوده است.

ژاپن خریدار محصوالت لبنی ایران می شود
مدیرکل دفتر توســعه صادرات وزارت جهادکشاورزی در نامه ای به روسای 
انجمن ها و اتحادیه های صنایع لبنی از موافقت ژاپن با درج نام ایران در فهرست 
صادرکنندگان محصوالت لبنی به این کشور خبر داد. در متن نامه محرم سلطانی 
آمده است:احتراما، در خصوص درج نام کشور ایران در لیست کشورهای مجاز 
به واردات محصوالت لبنی به کشور ژاپن توسط مراجع ذیصالح آن کشور ارسال 
می شــود. لذا با توجه به اهمیت موضوع متقضی اســت ضمن اطالع رسانی به 
فعــاالن آن حوزه، برنامه ریزی و اقدام  الزم برای صادرات محصوالت تولیدی - 

لبنی به کشور مذکور معمول شود.

کارشــناس اقتصادی با بیان اینکه تشکیل سازمان 
بازرگانی بدون برخورداری از ابزارهای الزم برای تنظیم 
بازار نتیجه بخش نیست، گفت: برای دستیابی به اهداف 
تنظیم بازار در صورت تشکیل ســازمان بازرگانی، باید 
همه شرکت ها و سازمان های موثر در تنظیم بازار به این 

سازمان ملحق شوند.
محمد حســن صبوری دیلمــی در رابطه با تصمیم 
دولت برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار، اظهار 
داشت: موضوع تشکیل سازمان بازرگانی زیر نظر ریاست 
جمهوری طی روزهای گذشــته از سوی دولت با هدف 
کنترل و مدیریت بازار مطرح شده است، این سازمان قرار 
است با جدا شدن ســازمان حمایت از تولید کنندگان و 
مصرف کنندگان از وزارتخانه صمت و جدا شدن شرکت 
بازرگانی دولتی از وزارتخانه   جهاد کشــاورزی تشــکیل 
شود؛ گفته می شود که ســازمان تعزیرات حکومتی نیز 
قرار است با این سازوکار هماهنگ بوده و همکاری کند. 
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تشکیل سازمان 
بازرگانی و تنظیم بازار الزاماتی دارد تا در آینده با مشکل 
مواجه نشود، افزود: در صورت تشکیل سازمان بازرگانی 
و تنظیم بازار باید همه ابزارهای مرتبط با تنظیم بازار در 

اختیار این سازمان قرار گیرد. 
وی با تاکید بر اینکه تشــکیل ســازمان بازرگانی و 
تنظیم بازار در شــرایط فعلی ســاز و کار مفیدی است، 
اظهار داشت: با توجه به شرایط موجود متاسفانه متولی 
خاصی برای کنترل و تنظیم بــازار وجود ندارد. وزارت 
صمــت در یک بخش از بازار ورود پیدا می کند و وزارت 
جهاد کشاورزی به بخش دیگر ورود می یابد، بنابراین یک 
حلقه مفقوده برای تنظیم بــازار وجود دارد و به همین 
دلیل زمانی که می خواهیم سیاســت های تنظیم بازار را 

اجرا کنیم با مشکل مواجه می شویم.
این کارشــناس اقتصــادی اظهار داشــت: بروز این 
مشــکالت نیز به این علت است که تنظیم بازار متولی 
خاصی ندارد که سیاســت های مربوطــه را ابالغ کند و 

دستگاه های دیگر نیز ملزم به اجرای آن باشند.
صبوری دیلمی بیان داشت: بنابراین تشکیل سازمان 
بازرگانی برای تنظیم بازار که مجموعه های تنظیم بازار 
در زیرمجموعه آن باشد و وزارتخانه ها نیز ملزم به اجرای 
سیاست های ابالغی آن باشند به عنوان یک راهکار برای 

تنظیم بازار در کوتاه مدت مناسب است. 
وی اظهار داشــت: اما نکته قابل توجه آن اســت که 

تنظیم بازار، مجموعه ای از سیاســت هایی اســت که با 
اســتفاده از ابزارها و سیاســت ها قابل اجرا است که آن 
ابزارهــا می توانــد واردات، صادرات، قیمــت گذاری و 
ابزارهای یارانه ای و غیره برای کاهش قیمت تولید کننده 
یا کاهش قیمت مصرف کننده باشد بنابراین اگر بخواهیم 
یک سازمان کارآمد در خصوص تنظیم بازار داشته باشیم 
باید سازمان ها یا شرکت های مرتبط با تنظیم بازار را به 

سازمان مورد نظرمان اضافه کنیم. 
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: به عنوان مثال 
ســازمان توســعه تجارت ایران که زیر مجموعه وزارت 
صمت اســت با توجه به اینکه یکــی از ابزارهای تنظیم 
بــازار در واردات، صادرات بــه کمک تعرفه ها و عوارض 
صادراتی است بنابراین باید در سازمان بازرگانی که قرار 

است تشکیل شود قرار گیرد. 
وی بیان داشت: از طرف دیگر اگر هدفمان از تنظیم 
بازار، تنظیم بازار کاالهای اساســی مانند گوشت قرمز، 
گوشــت مرغ و  غیره نیز هســت باید شرکت پشتیبانی 
امور دام نیز کــه وظیفه اصلی آن تنظیم بازار این گونه 
محصوالت است نیز در صورت تشکیل سازمان بازرگانی 

به این سازمان ملحق شود. 

ســازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد در آخرین گزارش خود از جایگاه  
دوم تا نهم ایران برای تولید 20 محصول کشاورزی دنیا خبر داد.

سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد که زیرمجموعه ای سازمان ملل متحد 
است در جدیدترین گزارش خود از جایگاه برتر ایران در تولید 20 محصول کشاورزی در 
جهان خبر داد. این نهاد بین المللی با اشاره به چالش ایران در مواجهه با کم آبی و معضل 
خشکسالی اعالم کرد که با وجود این مشکالت، 20 محصول کشاورزی ایران جایگاه های 

دوم تا نهم را به لحاظ تولید در جهان به خود اختصاص دهند.
* ایران دومین تولیدکننده پسته جهان

طبق گزارش فائو ایران با تولید 135 هزار تن پسته در جایگاه دوم جهان قرار دارد. 
آمریکا با تولید 523 هزار تن در جایگاه اول و ترکیه با 119 هزار تن در جایگاه ســوم 

قرار دارند.
* ایران در تولید خرما، گردو، عســل و هلو در رتبه سوم جهان ایستاده 

است
ایران در سال گذشته میالدی 1.3 میلیون تن خرما، 386 هزار تن گردو، 77 هزار 
تن عســل و 323 هزار تن هلو تولید کرده و در میان کشورهای جهان برای تولید این 

محصوالت جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است.
مصر با تولید 1.7 میلیون تن خرما نخســتین تولیدکننده این محصول در جهان 
است.چین تولیدکننده نخست گردو و عســل در جهان است؛ آمریکا رتبه دوم تولید 

گردو و ترکیه رتبه دوم تولید عسل در جهان را به خود اختصاص داده اند.
* رتبه چهارم ایران در تولید به 

ایران در سال 2021 حدود 90 هزار تن به و 201 تن شاهدانه تولید کرده است.
* رتبه پنجم ایران در تولید کیوی، آلو، انجیر و گیالس

ایران در ســال گذشته میالدی 294 هزار تن کیوی، 388 هزار تن آلو و 156 هزار 
تن گیالس و 83 هزار تن انجیر تولید کرده که رتبه پنجم را برای این کشور در جهان 

به دنبال داشته است.
 * رتبه ششم ایران در تولید بادام، سیب درختی و بادمجان

ایران 2.24 میلیون تن ســیب، 163 هزار تن بادام، 598 هزار تن بادمجان در سال 
2021 تولید کرده است که به این ترتیب به لحاظ تولید این محصوالت جایگاه ششم 
در جهان را در اختیار دارد. رتبه نخست تولید سیب و بادمجان در جهان نیز به چین 

اختصاص دارد و آمریکا رتبه نخست تولید بادام را از آن خود کرده است.
*  تولید طالبی ایران جایگاه هفتم جهان را در اختیار دارد

طبق گزارش ســازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد، ایران با تولید 676 
هزار تن طالبی در ســال 2021 به هفتمین تولیدکننده این محصول در جهان تبدیل 

شده است.
* جایگاه هشتم برای تولید خرمالو و فندق

ایران 31 هزار تن خرمالو و 13 هزار تن فندق در سال 2021 تولید کرده و جایگاه 
هشتم در جهان را در اختیار دارد.

* تولید پرتقال، نخود و اسفناج ایران در جایگاه نهم جهان
همچنین طبق گزارش ســازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد، ایران در 
سال 2021 میزان 2.13 میلیون تن پرتقال، 168 هزار تن نخود و 100 هزار تن اسفناج 

در سال 2021 تولید کرده است.

ا لزامات راه اندازی سازمان بازرگانی  چیست؟

مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین گزارش 
خود به بررســی نظــام مالیاتی ایران و لــزوم توجه به عدالت 

مالیاتی در این چارچوب می گوید.
سهم پایین مالیات بر درآمد اشخاص در ایران به دلیل عدم 
پیاده سازی نظام مالیات بر درآمد اشخاص و وجود معافیت های 
گسترده پایه های مالیاتی است که می تواند به »تضعیف ادراک 

عدالت مالیاتی« و »تعمیق نابرابری« منجر شود.
مرکــز پژوهش های اتاق ایران در گزارشــی به ارائه تصویر 
کالن از نظام  های مالیات بر درآمد اشــخاص)PIT( و بررسی 
تجربه کشــورها پرداخته اســت. مالیات بر درآمد اشــخاص 
حقیقی از منظر دستیابی به اهداف عدالت و بازتوزیع درآمدی، 

مهم ترین پایه مالیاتی در هر نظام مالیاتی است.
به رغم آنکه در کشــورهای پیشــرفته بیش از 34 درصد 
از درآمدهــای مالیاتی به مالیات بر درآمد اشــخاص حقیقی 
اختصاص یافته اســت، اما در ایران، یک روند ثابت حدود 13 
درصدی دارد. اندک بودن ســهم مالیات بر درآمد اشــخاص 
در ایران عمدتاً به دلیل کمبود آمار و اطالعات مشــاغل، عدم 
پیاده سازی نظام مالیات بر درآمد اشخاص و وجود معافیت های 
گســترده پایه های مالیاتی است که تداوم این روند می تواند به 
»تضعیف ادراک عدالت مالیاتــی« و »تعمیق نابرابری« منجر 

گردد.
این گزارش در پی بررسی چند مساله است: اول( چه اصولی 
در طراحی نظام مالیات بر درآمد اشــخاص باید درنظر گرفته 
شــود. دوم( مولفه  ها و ویژگی  های ســه نوع نظام مالیات بر 
جمع درآمد چیست و ســوم( کشورهای مجری چه نظامی را 
برگزیده  اند و آیا می   توان یکسری قواعد کلی از رفتار مالیاتی 
در 126 کشور مورد بررسی استخراج کرد؟ به طور کلی سه نوع 
نظام مالیات بر درآمد اشــخاص در اکثر کشورها در حال پیاده  
سازی:«نظام مالیات بر جمع درآمد«، » نظام مالیات بر درآمد 

دوگانه« و » نظام مالیات بر درآمد یکنواخت«. انتخاب هر یک 
از این سه نوع مختلف، داللت  های متفاوتی بر عدالت و کارایی 

نظام مالیاتی خواهد داشت.
تحت نظام مالیــات بر جمع درآمد، بدهی مالیاتی تابعی از 
مجموع تمامی درآمدهای کســب شده است. در نسخه محض 
این نظام مالیاتی، اصل بر این است که مجموع درآمدها با نرخ  
های تصاعدی مشمول مالیات می  شوند. این در حالی است که 
در نظام مالیات بر درآمد دوگانه، هریک از درآمدها طبق جدول 

مالیاتی مختص به آن درآمد، مشمول مالیات خواهند شد.
در این نظام، درآمد به دو جزء »درآمد ســرمایه« و »درآمد 
کار« تفکیک می  شــود و درآمد سرمایه در نرخی یکنواخت و 
درآمد کار در نرخ  های  تصاعدی مشــمول مالیات مالیات می 
شــوند. نرخ یکنواخت مالیات بر درآمد ســرمایه غالبا با پایین  
ترین نرخ مالیات بــر درآمد کار برابر اســت. در نظام مالیات 
بــر درآمد یکنواخت نیز تمامی انــواع درآمدها با نرخ مالیاتی 
یکنواخت مشمول مـالیات می  شوند، به عبارتی درآمد حاصل 

از کار و سرمایه با نرخ یکسانی مشمول مالیات می  شوند.
هر ســه نظام مزایا و معایبی دارند کــه در این گزارش به 
تفصیل به آن پرداخته شده اســت. مالیات بر درآمد اشخاص 
همانند هر پایه مالیاتی دیگر بر رفتار اشــخاص اثر می گذارد 
و تصمیمــات عرضه نیروی کار و پس انداز اشــخاص را تحت  
الشعاع قرار می  دهد. بر اساس یافته  های تجربی، وضع مالیات 
بــر درآمد نیروی کار، هزینه کارایی قابــل مالحظه  ای ندارد 
اما وضع مالیات بر درآمدهای ســرمایه ای، ممکن است هزینه 
کارایی معنــی  داری به دلیل امکان خروج ســرمایه به نظام 
اقتصــادی تحمیل کند و در طول زمــان تاثیرات نامطلوبی بر 
رشد اقتصادی بلندمدت کشور داشته باشد. از طرفی طرفداران 
نظام مالیات بر درآمد یکنواخت معتقدند که نظام مذکور بسیار 

ساده  تر از دو نظام رقیب است.

معاون امور آب و خاک وزارت جهادکشاورزی گفـت: منابع 
آبی بسیاری داریم که بررسی تک تک آنها امکان پذیر نیست و 
منابع و هزینه بسیاری می طلبد تا میزان آب مصرفی در بخش 
کشاورزی از این طریق مشخص شود. اما وزارت نیرو می تواند با 
تحویل آب حجمی به کشــاورزان مصرف دقیق آب را مشخص 

کند.
صفدر نیازی در نشســت خبری که به مناسبت بزرگداشت 
دهه فجر برگزار شــد در پاسخ به اینکه چه میزان از منابع آبی 
کشور در بخش کشــاورزی مصرف می شود، گفت: وزارت نیرو 
معتقد است 87 میلیارد متر مکعب از منابع آبی کشور در اختیار 
بخش کشاورزی قرار گرفته اما محققان و کارشناسان موسسه 
تحقیقات فنی مهندسی این عدد را 71 میلیارد متر مکعب اعالم 

کرده اند که وزارت جهادکشاورزی نیز این عدد را قبول دارد.
وی در پاســخ به ســوال دیگری مبنی بــر اینکه چرا عدد 
مشخصی برای میزان مصرف آب توســط وزارت نیرو و وزارت 
جهادکشاورزی اعالم نمی شود؟ گفت: منابع آبی بسیاری داریم 
که بررسی تک تک آنها امکان پذیر نیست. 41 هزار قنات داریم 
که باید همه آنها را بررسی کنیم. این اقدام هزینه و منابع زیادی 
می خواهد. میزان بررسی مصرف آب در بخش کشاورزی اهمیت 
دارد ولی مهمتریــن دغدغه ما در حال حاضر اجرای طرح های 

تجهیز و نوسازی، آبیاری تحت فشار و... است.
نیازی اضافه کــرد: وزارت نیرو می تواند به کشــاورزی آب 
حجمــی تحویل دهد تــا دقیقا میزان مصرف آب کشــاورزی 

مشخص شود. 
معاون امور آب و خاک وزارت جهاد کشــاورزی در ادامه در 
پاســخ به تعداد چاه های مجاز و غیرمجاز گفت: 450 هزار چاه 
مجاز و حدود 380 تا 400 هزار چاه غیرمجاز در کشــور داریم 

که از نظر حجمی زیاد نیست.
وی در ادامه صحبت هایش به وضعیت خاک اشــاره کرد و 

گفت: در خاک وضعیت خوبی نداریــم. به خاک زراعی از 1 تا 
5 درجه داده می شــود و خاک 6 به طور کل زراعی نیست. در 
حال حاضر میزان خاک کالس یک) خیلی مرغوب( یک میلیون 
و 200 هزار هکتار و خــاک کالس دو حدود 2میلیون و 300 

هزار هکتار است.
به گفته وی  35 میلیون هکتار از اراضی کشور قابلیت زراعت 
دارند. حدود 18 میلیون هکتار در عرصه تولید  در اختیار داریم 

که قابل برنامه ریزی است.
معاون وزیر جهادکشــاورزی با اشاره به طرح آبخیز تا جالیز 
گفت: این طرح طراحی شده اســت تا آب در منابع باال دست 
حفظ شود. باید باال دســت قنات سدهای کوچک و آب بندان 
احداث شــود. این طرح برای همه کشور اســت اما به صورت 
مشخص و علمی در شمال کشور در حال بررسی است و با 76 

هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
نیــازی به پروژه هــای قابل افتتاح در ایام دهه فجر اشــاره 
کرد و گفت: 1418 پروژه آماده افتتاح اســت که بخشی از آن 
افتتاح شده و بخشی نیز در روزهای آینده افتتاح می شود. این 
پروژه های برای 18 هزارو727 نفر اشتغالزایی می کند و 1733 

میلیارد تومان هم هزینه شده است.
وی در ادامــه به تعداد قنات ها اشــاره کرد و گفت:41 هزار 
رشــته قنات در کشــور داریم که متوســط هر کدامشان یک 
کیلومتر اســت. از این میزان قنــات 16 هزار کیلومتر مرمت و 
بازســازی شده اســت. قنات ها منابع آبی کم هزینه هستند اما 
نگهداری آنها بسیار مهم اســت. 26 هزار میلیارد تومان اعتبار 

نیاز است که کل قنوات مرمت و بازسازی شوند.
وی افــزود:8.5 میلیــون هکتار اراضی آبــی داریم که 2.5 
میلیون هکتار آن باغ و مابقی زراعت است. یک میلیون و 600 
هزار هکتار تجهیز و نوســازی مدرن در اراضی اجرا کردیم که 

از این میزان 300 هزار هکتار شبکه آبیاری تحت فشار است.

اتاق بازرگانی ایران هشدار داد؛

لزوم توجه به عدالت مالیاتی در کشور
معاون وزیر جهادکشاورزی:

۴۱ هزار قنات در کشور داریم

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد؛ سرمایه گذاری در رشته های مهارت محور و کم سرمایه بر 
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به شناسایی بیش از 500 رشته فعالیت شغلی در کشور، از سرمایه گذاری در رشته های مهارت محور کم سرمایه بر خبر داد. غالمحسین حسینی نیا با اشاره به اجرای طرح مهارت آموزی 
در محیط واقعی کار گفت: افراد در قالب این طرح با دریافت آموزش  در محیط کار، مجموعه ای از مهارت ها را فرا می گیرند و در پایان مهارت آموزی گواهینامه آموزش فنی و حرفه ای به آنها داده می شود. وی تصریح کرد: طرح مهارت 
آموزی در محیط واقعی کار موجب افزایش بهره وری ملی می شود و بیش از 80 درصد افراد از طریق این طرح جذب بازار کار می شوند. معاون وزیر کار نقش اصناف را در آموزش مستقیم محیط واقعی کار حایز اهمیت دانست و گفت: 
در حال حاضر چهار میلیون واحد صنفی در کشور داریم که از این تعداد یک میلیون و 400 هزار واحد توانایی ورود به این طرح را دارند که می توان از ظرفیت آنها برای مهارت آموزی کارجویان استفاده کرد. رییس سازمان آموزش 
فنی و حرفه ای در ادامه اظهار کرد: در حال حاضر حدود 507 رشته فعالیت در کشور شناسایی شده که افراد می توانند با داشتن سرمایه کم و مهارت آموزی در یکی از این رشته ها جذب بازار کار شوند. وی ادامه داد: در تالشیم که در 
این رشته ها از محل تبصره های 16 و 18 قانون بودجه برای افرادی که دوره های مهارتی را می گذرانند تسهیالتی فراهم شود که ضمن ایجاد اشتغال، فعالیت شایسته ای داشته باشند. وی گفت: امسال سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
بیش از 150 میلیارد ریال از محل تبصره 16 برای کارآموزانی که در مراکز فنی و حرفه ای مهارت آموزی داشتند، سرمایه گذاری کرده و تالش بر این است که در رشته های مهارت محور و کم سرمایه بر سرمایه گذاری بیشتری صورت گیرد.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان اظهار داشت: مرغداران 
به ناچار، روی به اســتفاده از پودر گوشــت به جای سویا آورده اند که آن نیز 
چون از ضایعات گوشت تهیه می شود موجب کاهش کیفیت تخم مرغ شده و 

به نوعی تنها برای سیر کردن مرغ استفاده می شود.
ناصر نبی پور در مورد آخرین وضعیت بازار تخم مرغ اظهار داشت: در حال 
حاضر تقاضا برای تخم مرغ به دلیل ارزان بودن نســبت به سایر پروتئین ها 
باالست. قیمت آن نیز تقریبا 35 تا 36 هزار تومان در هر کیلو به فروش می 

رسد در حالیکه نرخ مصوب آن 39.5 هزار تومان است.
وی ادامه داد: یکی از مشکالت تولیدکنندگان در حال حاضر، تامین نهاده 
است. بطوریکه اخیر تامین ســویا با مشکل مواجه شده و واحدها مجبور به 
خرید سویا از بازار آزاد به نرخ 25 هزار تومان هستند. البته مرغداران به ناچار، 
روی به اســتفاده از پودر گوشت به جای ســویا آورده اند که آن نیز چون از 
ضایعات گوشت تهیه می شود موجب کاهش کیفیت تخم مرغ شده و به نوعی 

تنها برای سیر کردن مرغ استفاده می شود.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اســتان با هشــدار نسبت به 
تعطیلی واحدهای مرغداری گفت:  با این شرایط، مطمئن باشید در سال های 
آینــده امکان حیات برای بســیاری از واحدها وجود ندارد چون بشــدت به 

نقدینگی نیاز دارند و تسهیالت بانکی نیز اخیرا 23 درصد شده است.
وی افزود: پس از آزادسازی نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی، قیمت نهاده ها 7 
تا 8 برابر شد اما قیمت تخم مرغ از 22 هزار تومان به 36 هزار تومان رسید. 
باید توجه داشــت که 70 درصد قیمت تمام شده تخم مرغ به نرخ مواد ولیه 
بستگی دارد و دولت نیز به وعده های خود مبنی برای اعطای تسهالت عمل 

نکرده و امکان تعطلیلی واحدها در سال آینده وجود دارد.
نبــی پور تصریح کرد: باید توجه داشــت که دوره مرغ تخم گذار بین 20 

تا 24 ماه است یعنی آسیب های وارد شده با وقفه زمانی مشخص می شود.
وی در مــورد صادرات نیز گفــت: در حال حاضر صادرات به میزان باال به 
افغانســتان و عراق صورت می گیرد. البته در بازار عراق با رقبای بزرگی مانند 
ترکیــه و آذربایجان ر قابت می کنیم و همچنین مقداری نیز به قطر یا عمان 

صادر می شود که میزان آن باال نیست.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران:

مرغداران »پودر گوشت« را جایگزین سویا کردند

سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد خبر داد؛

 جایگاه تک رقمی ایران در تولید
 2۰ محصول کشاورزی دنیا



خبر

۴ یکشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۱  
  ۲۱ رجب ۱۴۴۴ـ  ۱۲  فوریه ۲۰۲۳

شماره پیاپی ۵۰۴ـ  سال دهم-شماره ۳۴۵

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری 
با بیان اینکه متناسب با 90 فرودگاه 
و جمعیــت 80 میلیونی ایران، 550 
فروند هواپیمــا نیاز داریم که درحال 
حاضر 175 هواپیما فعال است، گفت: 
فاز اول ساخت هواپیمای ایران 140 
و بهره بــرداری از آن در حوزه هــای 
مختلف غیر از مســافری نهایی شده 
اســت و آخر امســال اولیــن پرواز 
پلتفرم جدید هواپیمای ایران 140 را 

خواهیم داشت.
محمد محمدی بخش در خصوص 
توسعه اقتصاد صنعت هوایی، توانایی 
صنعت هوایی کشــور و نحوه غلبه بر 
تحریم ها گفت: صنعت هوانوردی جزو 
صنایع پیشرو و پیشران در دنیا است 
که در لبه تکنولوژی قرار گرفته است 
و طبیعتا باید خودش را با نرخ رشــد 

علمی در دنیا همراه و همگام کند.
وی افزود: بــه دالیل مختلف که 
مهم ترین آن بحث تحریم بوده، ما در 
این سال ها از این انتقال تکنولوژی از 
سوی صاحبان اصلی هواپیماسازی یا 
هلیکوپترسازی دنیا بی بهره یا کم بهره 
بودیــم و این مهم تریــن موضوعی 
بوده اســت که در این چند ســال از 
بعد از انقــالب در حوزه تحریم با آن 
دســت به گریبان بوده ایــم. نه تنها 
درخصوص انتقــال تکنولوژی، حتی 
در حوزه فروش قطعات، نشــریات و 
پشتیبانی هایی که کشورهای سازنده 
هواپیما انجام می دهند و جزو وظایف 
قوانین   براســاس  اســت  اصلی شان 
ایکائو، آن را هم تحریم و ما را محروم 

کرده اند.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: 
طبیعتا کشور ما با یک چالش بسیار 
بزرگ در صنعت هوانوردی در حوزه 
هوایی مواجه شــده بــود. از ابتدای 
انقــالب مردان بــزرگ و زنان بزرگ 
همت کرده انــد و کارهای متعددی 
را در حوزه هوایــی انجام داده اند که 
علی رغم همه این فشارها و تحریم ها 
صنعت ما روی پای خود ایستاده است 

و مأموریت خودش را انجام می دهد.
* ۱۷۵ فرونــد هواپیما فعال 

است
محمدی بخــش تشــریح کرد: ما 
330 فرونــد هواپیمــا در کشــور و 
درحال حاضــر 175 فقره هواپیمای 
فعــال داریم که نمــودار این اعداد و 
ارقام به میــزان توانمندی تعمیراتی 
و استفاده از آن خدمات قطعاتی که 

تهیه می شد، بستگی داشت.
وی ادامــه داد: در دوران کرونــا 
اقتصاد دنیا در حوزه هوایی آســیب 
جدی  دید و طبیعتا ما هم این آسیب 
را دیدیم؛ بنابرایــن به دلیل کاهش 
ســفرها و موضوعاتی کــه کرونا بر 

صنعت هوانــوردی تحمیل کرد، این 
میزان به کمترین مقدار خود رســید 
و عــددی نزدیــک بــه  100 فروند 
هواپیما عملیاتــی بود. بعد از کرونا و 
گشایشی که حاصل شد در این حوزه 
اقداماتی انجام شــد برای مثال حوزه 
نهضت تعمیر قطعات و اســتفاده از 
شرکت های دانش بنیان و راهبردهای 
چندگانه ای که برای صنعت گذاشته 
شــد همچنین حوزه های اقتصادی، 

175 فروند هواپیما فعال است.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری 
براســاس کار علمی  تصریح کــرد: 
متناســب با 90 فــرودگاه ما و 80 
میلیــون جمعیتی کــه داریم، 550 
فروند هواپیما در تیپ ها و کالس های 
مختلف مورد نیازمان است که باید در 

کشور فعالیت کنند.
با اشــاره به ابالغ  محمدی بخش 
به عنوان رئیس  رئیسی  ابراهیم  سید 
دولت ســیزدهم گفت: برای صنعت 
هوانوردی یک ابالغ هشــت ماده ای 
اســت که در بند اول بحث توســعه 
ناوگان هوایی کشــور است، ما برای 
این راهبرد چند محور تهیه کرده ایم 
که محور اول ما بحث نهضت تعمیر 
هواپیماهای  بازگردانــدن  و  قطعات 
زمینگیر به حــوزه عملیاتی بود که 
با اســتفاده از ظرفیت های تعمیر و 
نگهداری داخل کشــور، اســتفاده از 
شــرکت های دانش بنیان و یک کار 
علمی – پژوهشــی که انجام شــد. 
بخــش دوم نیز خریــد هواپیماهای 
دست دوم بود که توسط شرکت های 

مختلف درحال انجام است.
*اولین پــرواز پلتفرم جدید 

هواپیمای ایران ۱۴۰
وی افزود: بخش ســوم آن بحث 
ساخت هواپیما است که دستور مقام 
معظم رهبری بوده و با پیگیری هایی 
کــه رئیس جمهــور محتــرم انجام 
داده اند، این کارگروه شــکل گرفته، 
همچنیــن وزارت دفــاع متولی آن 
شــده است. در این راســتا  سازمان 
هواپیمایــی کشــور به عنــوان نهاد 
حاکمیتــی و نظارتی ورود پیدا کرده 
و الحمدهلل فاز اول ساخت هواپیمای 
ایــران 140 و بهره بــرداری از آن در 
حوزه های مختلف غیر از مســافری 
نهایی شده است و آخر امسال اولین 
پرواز پلتفرم جدیــد هواپیمای ایران 

140 را خواهیم داشت.
هواپیمایــی  ســازمان  رئیــس 
ادامه داد:  طراحی هــای مفهومی و 
طراحی های اولیه سازه ها انجام شده 
اســت و ما اساسا دارای یک کارخانه 
هواپیماسازی هستیم. این مهمترین 
موضوعی است که در دو دهه گذشته 
زیرساخت های  اســت.  گرفته  شکل 

بسیار خوبی وجود دارد و شرکت هایی 
که به صورت دانش بنیان کار می کنند، 
شناســایی شــده اند که شرکت های 
احتمال  هســتند.  معتبری  بســیار 
مــی رود با ایــن کارگروه مــا اوایل 
ســال آینده می توانیــم یک جدول 
زمان بندی دقیق برای شروع عملیات 

پروازی ارائه کنیم.
محمدی بخش خاطرنشــان کرد: 
البته راهبرد چهارم هم این است که 
اگر احیانا بحث گفت وگوهای برجامی 
باز شــود، ما با دقت و هوشــمندی 
بیشــتری نســبت به قبل ورود پیدا 
خواهیم کرد و این باب را هم نبسته ایم 
یعنی آن فضا هم از آن ماســت. در 
واقع باید خرید هوشمندانه متناسب 
با اقلیم و نیازمان را داشــته باشــیم. 
وی با بیــان اینکه 10 فروند در حال 
حاضر به دلیل بدعهدی اروپایی ها که 
هم دفترچه و هــم قطعات را واگذار 
نکرده اند، زمینگیر اســت، گفت: این 
موضــوع یکی از موضوعــات دعاوی 
حقوقی که ما علیه امریکا و شــرکت 
کرده ایم  مطرح  سازنده  کارخانه های 
و داریم پیگیری می کنیم. این چهار 
راهبردی است که همزمان دارد اتفاق 
می افتد و باید به صورت موازی با هم 

حرکت کند.
*در حــوزه طراحــی موتور 
برداشته  خوبی  گام های  هواپیما 

شده است
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه 
داد: مجموعــه مپنا که یک مجموعه 
بســیار عظیم اســت، ماموریت پیدا 
کرده در حوزه ساخت موتور هواپیما 
ورود پیــدا کند و در حــوزه تعمیر، 
نگهــداری و اورهال پیشــرفت های 
چشمگیری داشته است، از طرف دیگر 
با گواهینامه ای که سازمان هواپیمایی 
کشــوری بــه آن هــا اعطا کــرده، 
کارهایشان را انجام می دهند در حوزه 
طراحــی هم گام های بســیار خوبی 
برداشــته اند و امیدواریــم در آینده 
نزدیک موتور بومی را از مجموعه مپنا 
به صورت تولیدشده ارائه دهیم. البته 
آن چیزی که پیشــتر در نمایشگاه 
ارائه شــد ماکت بود و توضیحاتی که 
ارائه شــد این بود که ما از این مدل 
می خواهیم موتور هواپیما تولید کنیم.

محمدی بخــش توضیــح داد: ما 
مجموعه هــای مختلفی در کشــور 
داریم که در حوزه تعمیر، نگهداری و 
تعمیرات اساسی و سنگین موتورهای 
هواپیمــا  کار می کننــد. همچنین 
ریختــه گری های متناســب با این 
کار را همراه با کارگاه های متناســب 
داریم، که از نظر علمی و بنیه علمی و 
زیرساختی هیچ کم و کسری نداریم 
و با همــت جوانانمــان کاری را که 

شروع کرده ایم مثل همه پروژه هایی 
کــه برای خیلی ها غیرقابل باور بود و 
شدنی شــد، این موضوع هم با لطف 
خدا و همــت جهادی کارکنان ما در 
حوزه های مختلــف عملیاتی خواهد 

شد.
*بهره برداری از رادار بومی در 

۱۴۰۲
وی در خصوص مراکز دانش بنیان 
اظهار کــرد: ما با اســتفاده از مراکز 
دانشــگاهی، مراکــز دانش بنیان  و 
دیگــر مراکــزی کــه کار می کنند، 
رادار، روشنایی،  به خصوص در حوزه 
رادیوها،  ناوبری،  دســتگاه های  باند، 
پیشــرفت های  مخابرات،  ارتباطات، 
چشمگیری داشــته ایم. ضمن اینکه 
ما استانداردهای الزم را هم براساس 
قوانین  ایکائو به صورت مستمر کنترل 
می کنیــم. در فــاز اول نیــز بحث 
رادار بومــی را ابتدای ســال 1402 
بهره بــرداری خواهیم کرد و در حوزه 
روشنایی باند و دستگاه های مخابراتی 
هم ســال گذشته و امسال استفاده و 

عملیاتی کرده ایم.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری 
افزود: بازار بخش هوایی متناســب با 
عرضه و تقاضا اســت و ما همیشــه 
در این حوزه شــرمنده مردم هستیم 
و تا به آن عدد 550 فروند برســیم، 
حتما این نسبت عرضه و تقاضا نسبت 
متعادلی نخواهد بود. در شرایطی که 
درخواست سفر زیاد است و پاسخگوی 
نیازها نیست، بنابراین در بحث کمبود 
پــرواز در این ایام پردرخواســت ما 

شرمنده مردم خواهیم بود.
محمدی بخــش درخصوص تغییر 
قیمت ها تشریح کرد: در قانون پنجم 

توســعه مــاده ای را گذراندند و ابالغ 
کردند که متنوع سازی نرخ انجام شود 
که از ســال 1395 به مرور این اتفاق 
افتاد. با توجه به شرایطی که در کرونا 
پیش آمد، ما دی ماه ســال گذشته 
یــک 15 درصدی را بــا هماهنگی 
شــرکت های هواپیمایــی کاهــش 
داده ایــم؛ اما به دلیل نوســات ارزی 
شرکت های هواپیمایی درخواست های 

متعددی برای افزایش نرخ داشتند.
ستاد  تکلیف  تعیین  *منتظر 
هواپیما  قیمت  برای  بازار  تنظیم 

هستیم
وی ادامه داد: طبیعتــاً مطابق با 
روال باید این اتفــاق می افتاد، اما با 
دســتوری که ستاد تنظیم بازار ابالغ 
کرد و به عنوان قانون مؤخر هم تلقی 
شد، مراحل دیگری را سپری کردیم 
که در شورای عالی هواپیمایی، شورای 
رقابت و ستاد تنظیم بازار مطرح شد. 
همچنین درخواســت شــرکت های 
هواپیمایی با یک جدول اســتاندارد 
ارائه شد و منتظریم ستاد تنظیم بازار 

قیمت را تعیین تکلیف کند.
معــاون وزیر راه و شهرســازی با 
بیان اینکه نســبت به سال گذشته 
20 درصــد پروازهای داخلی افزایش 
پیدا کــرده، گفــت: در 20 فرودگاه  
بین المللــی به جز فــرودگاه حضرت 
امام 100 درصد رشــد پرواز خارجی 
و در فرودگاه امام هم نسبت به سال 
گذشته 200 درصد افزایش پروازهای 
بین المللــی داشــته ایم، این افزایش 
درخواســت پروازهــای بین المللی و 
پروازهای داخلی نشــان می دهد که 
جامعه هدف ما جامعه بزرگتری شده 
و درخواســت پرواز به مراتب بیشتر 

است، بنابراین ما باید متناسب با این 
درخواست ها برنامه ریزی کنیم که بنا 
داریم تا پایان 1402، ناوگان فعالمان 

را به 250 فروند برسانیم.
دلیل  مهم ترین  پرواز  *ایمنی 

تأخیر و لغو پروازها
محمدی بخش در خصوص تأخیر 
پروازهــا گفت: طبیعتــا تأخیرها یا 
لغــو پروازها دالیل متعــددی دارد. 
مهم تریــن موضوعی که برای ما خط 
قرمز است، بحث ایمنی است ما واقعاً 
اجازه نمی دهیم هیچ پروازی با نقص 
یا با اشکال پرواز کند بنابراین ترجیح 
ما و نظر ما این اســت کــه آن پرواز 
انجام نشــود تا اینکه بخواهد پرواز با 
نقــص فنی باشــد اما در ســه ماهه 
ســوم 1401 تأخیرات مــا به میزان 
15 درصد نســبت به سه ماهه دوم 
کاهش داشــت. وی درباره پروازهای 
حج تشــریح کرد: در ســال  1401 
ما 40 هزار نفــر را جابجا کردیم که 
بــا رضایتمنــدی 98 درصدی انجام 
شد، به لطف خدا در عملیات حج کار 
بســیار بزرگی انجام شد و پیش بینی 
این اســت که ما باید 90 هزار نفر را 
برای سال بعد ببریم و با توجه به اینکه 
فقط هم باید از ناوگان ایرانی استفاده 
کنیم، محدودیت هایی داریم، البته با 
اســتفاده از هواپیماهای پهن پیکر ما 
می توانیــم زمان حج را کاهش دهیم 
و با همکاری ســازمان حج و زیارت 
تالش می کنیم کــه این کار را انجام 
دهیم. همچنیــن درخصوص اربعین 
هم سال قبل نزدیک به 40 هزار نفر 
زائر اعزام شــدند که امسال با رفت و 
برگشــت 257 هزار نفــر که یکی از 

شاهکارهای خدمات رسانی بود.

وزیر ارتباطات اعالم کرد؛

فراهم شدن امکان تماس از پلتفرم های داخلی 
با خارج از کشور

وزیر ارتباطات با اشــاره به امکان برقراری تماس صوتی و تصویری با کیفیت از 
طریق پلت فرم های داخلی با هموطنان خارج از کشــور، گفت: توســعه زیرساخت 
ارتباطی کشــور مبتنی بر فیبرنوری در کشــور از سال گذشته شروع شده است و 
تاکنون بیش از 2.5 میلیون پوشــش ایجاد شــده که تا پایان دولت سیزدهم 20 

میلیون پوشش ایجاد می شود.
عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به اینکه همان کیفیتی 
که مردم تهران از شــبکه ارتباطی کشور استفاده می کنند، مردم روستا نیز امکان 
اســتفاده از همان کیفیت را دارند، گفت: به عنوان وزیر ارتباطات وظیفه ماســت 
که ارتباط با کیفیت را برای همه مردم شــهر و روســتا فراهم کنیم و از این رو به 
کمک همکارانــم در وزارت ارتباطات با حداکثر تــوان و دانش و تخصص آنها که 
متشکل از نخبگان و فارغ التحصیالن دانشگاه های کشور هستند، سعی می کنیم 
بهترین کیفیت را برای مردم فراهم کنیم. وی با اشاره به گستره وسیع ماموریت های 
وزارت ارتباطات از حوزه فضایی و اینترنت تا حوزه های پســت و پست بانک، افزود: 
شاخص ها نشان می دهد با توسعه ای که در این مدت در حوزه زیرساخت ارتباطی 
کشــور رخ داده است، از ابتدای دولت ســیزدهم تاکنون حدود 80 درصد سرعت 

شبکه ارتباطی همراه کشور افزایش پیدا کرده است.
زارع پور با بیان اینکه موسسه بین المللی اسپیدتست بصورت ماهانه اقدام به ارایه 
گزارش های مقایســه ای از سرعت اینترنت در کشورهای مختلف می کند، تصریح 
کرد: بر اســاس گزارش های اسپیدتســت از نظر میانه سرعت اینترنت در ابتدای 
شــروع به کار این دولت 21 مگابیت بر ثانیه بود که به حدود 39 مگابیت بر ثانیه 

رسیده است.
وزیر ارتباطات، احداث زیرساخت ارتباطی مبتنی بر فیبرنوری در سراسر کشور 
که در دست احداث است را یکی از پروژه های بزرگ و مهم کشور دانست و توضیح 
داد: درحالیکه کشورهای پیشرفته دنیا بدنبال توسعه شبکه ارتباطی خود مبتنی بر 
فیبرنوری هستند، این پروژه را از سال گذشته در 10 استان کشور شروع کردیم و 
تاکنون حدود 2، 5 میلیون پوشــش ایجاد شده است و تالش این است که ان شاهلل 

تا پایان امسال به 3 میلیون پوشش فیبرنوری برسد.
وی با بیان اینکه در پایان دولت سیزدهم 20 میلیون پورت فیبرنوری در کشور 
احداث می شود، افزود: به عبارتی تا سال 1404، 80 درصد خانوار و کسب و کارها 

خواهند توانست با اتصال به فیبرنوری از شبکه فوق سریع استفاده کنند.
زارع پور همچنین میزان پوشــش روســتاهای باالی 20 خانوار را تحت شبکه 
ارتباطی باکیفیت و پایدار را 89 درصد عنوان کرد و گفت: در بســیاری از کشورها 
ایــن میزان چیزی حدود 60 تا 70 درصد اســت اما در ایران نزدیک به 90 درصد 

روستاهای باالی 20 خانوار کشور امکان اتصال به اینترنت پرسرعت را دارند.
وزیر ارتباطات با اشــاره به عملکرد مناســب پلت فرم های داخلی در ایام اخیر 
توضیــح داد: با حمایت های وزارت ارتباطات و همچنین همت پلت فرم های داخلی 
که بر پایه توان و تخصص نخبگان متخصص داخلی فعالیت می کنند، اســتفاده از 
پلتفرم های داخلی توسط مردم رشد چشمگیری داشته است بطوری که پیام رسان 
بله 14، 5 میلیون، ایتا 20 میلیون و 400 هزار و روبیکا بیش از 37 میلیون و سروش 
پالس بیش از 10 میلیون کاربر فعال ماهانه دارند. وی با بیان اینکه امکان برقراری 
تماس صوتی و تصویری از طریق پلتفرم های داخلی با هموطنان خارج از کشــور 
وجــود دارد، از طریق پلت فرم داخلی »بله« تماس تصویری با یکی از هموطنان در 

کشور اتریش برقرار کرد و کیفیت صوت و تصویر را به نمایش گذاشت.
وزیر ارتباطات به ماموریت تحقق دولت هوشمند به عنوان یکی دیگر از برنامه های 
وزارت ارتباطات و دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: گام نخست این طرح راه اندازی 
پنجره خدمات دولت هوشمند بود که انجام شد و 92 درصد دستگاه های دولتی و 
دیگــر قوا با بیش از 2000 خدمت در این پنجره حضور دارند و مردم می توانند با 

یک بار مراجعه از تمام خدمات دولتی استفاده کنند.
زارع پور افزود: در برنامه داریم در ســال آینده صددرصد خدمات دولت در این 

پنجره ارائه شود و 20 درصد خدمات نیز به صورت هوشمند به مردم ارائه شود.
وی هوشمندســازی خدمات دولت را اینگونه توضیح داد که در این ســامانه بر 
اساس اطالعات موجود دستگاه ها بدون درخواست و نیاز به حضور و دریافت مدارک، 

به مردم خدمات مورد نیازشان ارائه شود.
وزیر ارتباطات درباره تولید و صادرات تجهیزات بومی ارتباطی با اشاره به افزایش 
ظرفیت 70 درصدی شبکه ارتباطی با تجهیزات کامال بومی، تصریح کرد: برخی از 

این تجهیزات به کشورهای دیگر هم صادر می شود.
طبق اعالم وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، زارع پور با اشاره به استعدادهای 
فــراوان جوانــان ایرانی در حوزه ICT، افــزود: در حوزه نرم افزار نیز بســیاری از 
متخصصان این حوزه به صورت آزادکار با شــرکت هــای بزرگ خارجی همکاری 

می کنند.

رییس جمهور  اقتصــادی  معاون 
بــا بیان اینکــه جغرافیــای تجاری 
استثنایی است، گفت: موضوع  ایران 
ترانزیــت در 100 ســال اخیر مورد 
غفلت قرار گرفت، 40 ســال گذشته 
تحول در صنعت کشتی سازی نقش 
نقــل و انتقال زمیــن را در ترانزیت 
ضعیف کــرد اما سیســتم ترانزیت 
زمینی با پیشرفت در حمل ونقل ریلی 

و  قطارهای جدید اهمیت پیدا کرد.
به گزارش روابط عمومی معاونت 
معاون  جمهــور،  رییس  اقتصــادی 
اقتصــادی رئیس جمهــور با حضور 
در نشســت شورای عالی مناطق آزاد 
کشــور که با حضور دبیر این شــورا 
در مشــهد مقدس برگزار شد؛ ضمن 
دغدغه های  و  مشــکالت  شــنیدن 
این مناطق به بیان پیشــنهاداتی در 
خصوص پیشرفت این حوزه پرداخت.

محسن رضایی در نشست مذکور 
گفت: ما در کشــور هر جا که نظریه 
کردیم،  پیشــرفت  داشتیم  بنیادین 
بــرای نمونه امــام با نظریــه مردم 
ســاالری دینی و جمهوری اسالمی 

تحول بزرگــی در سیاســت و اداره 
کشور بوجود آورد اما هرجا که تئوری 
نداشتیم مســائل کند پیش رفت و 
عقــب ماندگی اقتصاد هم ناشــی از 
فقدان الگوی پذیرفته شده پیشرفت 

و تئوری اقتصادی بوده است.
وی افــزود: مناطــق آزاد را باید 
بــا نــگاه ایرانی-اســالمی و مردمی 
آسیب شناســی کنیــم و از الگــوی 
پایداری بهره بــرد؛ در غیر اینصورت 
هر گونــه تغییــرات و کارهایی که 
انجام می شود موقتی خواهد بود و با 
تغییرات مدیریتی از بین خواهد رفت.

رضایــی ادامــه داد: چند ســال 
گذشــته در مجمع تشخیص هفت 
منطقه آزاد تجــاری جدید را تعریف 
کردیم، پای آن ایســتادیم و آن ها را 
تصویب کردیم؛ البته انتقادات درستی 
به مناطــق آزاد وارد اســت که باید 

جبران شود.
رییس جمهور  اقتصــادی  معاون 
گفــت: مناطق آزاد بــدون ارتباط با 
اقتصاد ملی و سرزمین اصلی بی معنی 
اســت و این مناطق در شرایط عادی 

و نیز در شــرایط ســختی و تحریم 
می توانند نقش مؤثری داشته باشند.

وی در خصوص رویکرد کشورهای 
دیگــر در حوزه مناطق آزاد افزود: در 
دنیا مناطق آزاد از طرفی دروازه های 
اقتصاد آزاد و ادغام با اقتصاد جهانی 

و از طــرف دیگر پر کننده خالءهای 
تجارت جهانی در اقتصاد آزاد هستند 
اما در کشــور ما مناطق آزاد پل های 
تسهیل گری و نه پل های ادغام کننده 

هستند.
رضایی با تاکید بــر اینکه باید از 

الگوها و تجارب تجارت جهانی در این 
مناطق بهره گرفت، گفت: مناطق آزاد 
پل هایی برای بهره گیری اقتصاد ملی 
از اقتصاد منطقه ای و جهانی هستند، 
مناطــق آزاد می توانند لبه پیشــانی 

پشرفت اقتصادی باشند.

معاون اقتصــادی رییس جمهور 
اظهار داشــت: چینی هــا از مناطق 
آزاد بســیار خوب استفاده کرده اند؛ 
برنامه پیشرفت را از جنوب و شرق 
چین شــروع کردند زیرا این مناطق 
با کشــورهای ژاپن، هنگ  همجوار 
کنک و تایوان زودتر از چین توسعه 
را شروع کرده بودند و تبادل توسعه 
با این کشــورها صــورت می گرفت؛ 
را  اقتصادی  باالی  چین رشــدهای 
آزاد  مناطق  درست  طراحی  مدیون 

است.
وی در ادامه با اشــاره به موقعیت 
تجاری فوق العاده کشور گفت: ایران 
در شرایطی اســتثنایی و منحصر به 
فرد دارای چهار هالل تجاری اســت، 
شــمال غرب کشــور را در ارتباط با 

قفقاز و ترکیه و شمال عراق داریم.
رضایی با بیان اینکه خراسانات با 
آسیای مرکزی و از طریق افغانستان 
به جاده ابریشم و چین مرتبط است، 
گفت: مکران را روبروی هند و عمان 
و منطقه خوزســتان و بوشــهر را در 
ارتباط با خلیج  فارس داریم، از طریق 

کرمانشاه و ایالم با مرکز عراق و سوریه 
و دریای مدیترانه مرتبط می شویم.

رییس جمهور  اقتصــادی  معاون 
با تاکیــد بر اینکه ایــران چهار برابر 
مناطقی که تنهــا یک هالل تجاری 
دارند دارای ظرفیت است، ادامه داد: 
مناطــق آزاد باید در این چهار هالل 
ســاماندهی و سرمایه گذاری شوند و 
این مناطق به اقتصاد ملی وصل شده، 

یکپارچگی اقتصاد ملی شکل گیرد.
وی بــا اعالم اینکــه مناطق آزاد 
در این سیســتم نقش بسیار مهمی 
خواهند داشــت، اظهار داشت: جهت 
گیــری دولــت »حجت االســالم و 
المسلمین رییسی« همین است و ما 
اصالحات اقتصادی را از تجارت شروع 
کردیم که بر این اســاس تجارت در 
یکســال و نیم حدود 25 درصد رشد 
کرده است، در نخستین اقدام تجارت 
را جدی گرفتیم و مقررات تجارت را 

اصالح کردیم.
افزود: مــورد دوم مربوط  رضایی 
به موضوع ترانزیت است که در 100 
ســال اخیر مورد غفلــت قرار گرفته 

است. تا 40 ســال گذشته تحول در 
صنعت کشتی ســازی نقــش نقل و 
انتقال زمیــن را در ترانزیت ضعیف 
کرده بود اما با پیشــرفت فناوری در 
حمل و نقل ریلی و قطارهای جدید 
سیســتم ترانزیــت زمینــی دوباره 
اهمیت پیدا کرده و حال مناطق آزاد 
می تواننــد نقش مهمی در این حوزه 

ایفا کنند.
رییس جمهور  اقتصــادی  معاون 
معتقد است که لجستیک و انبارهای 
مدرن می توانند در مناطق آزاد درست 

شوند و درآمد فراوانی داشته باشیم.
وی در ادامــه افــزود: در حــوزه 
فرهنگــی، مناطق آزاد مــا باید نماد 
ایرانیت و اســالمیت باشــد و وقتی 
کسی وارد این مناطق می شود تفاوت 
فرهنگ و رفتار را با کشورهای دیگر 

احساس کنند.
رضایــی در پایــان گفــت: مانند 
قانون جامع تجــارت، نیازمند قانون 
جامعی برای مناطق آزاد هســتیم و 
باید با جمع آوری همه بخشنامه ها و 

مقررات، قانونی جامع وضع شود.

معاون اقتصادی رییس جمهوری: جغرافیای تجاری ایران استثنایی است

وزیر راه و شهرسازی خبر داد؛ تشکیل قرارگاه جهادی راه روستایی در وزارت راه و شهرسازی
وزیر راه و شهرسازی در آیین بهره برداری از 2 هزار و 854 کیلومتر راه روستایی در سراسر کشور به مناسبت دهه مبارک فجر، روستاییان عزیز را جزو شریف ترین مردم دانست که در عین توقع 
کم، پیشتاز انقالب و پیشرو در عرصه تولید هستند. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی با حضور در آیین افتتاح 2854 کیلو متر راه روستایی سراسر 
کشور در در سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای، ضمن تبریک سالگرد پیروزی انقالب اسالمی بیان داشت: کارکردن برای چنین جامعه ای، سرمایه گذاری است که کانون های هویت بخش و مرکز 
صدور نشاط و شادی در کشور خواهند بود. بذرپاش تاکید کرد: یکی از اولویت های اساسی دولت، رسیدگی به روستاها به ویژه در حوزه مسکن و احداث زیرساخت هاست. وزیر راه و شهرسازی در بخش 
دیگری از سخنان خود، از تشکیل قرارگاه جهادی راه روستایی در وزارت راه و شهرسازی خبر داد و خطاب به گروه های مردمی جهادی، گفت: دست یاری به سوی شما دراز می کنیم و از جوانان عزیز 
جهادی درخواست می کنیم به یاری این وزارتخانه بشتابند تا راه های باقیمانده روستایی هرچه سریعتر به پایان برسد. وی ادامه داد: اگر راه هموار و بهینه شود، در اقتصاد روستا تاثیر مستقیم می گذاردو 
حتی برای سایر کارهای جهادی نیز موثر واقع خواهد شد. وزیر راه و شهرسازی در پایان ضمن خداقوت به همکاران راهداری در سراسر کشور از آنان خواست برای خدمت رسانی حداکثری به مردم 

در ایام تعطیالت نوروز برنامه ریزی مناسب را در دستورکار خود قرار دهند.  

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری خبر داد؛

اولینپروازهواپیمایایرانی،تاپایانسال
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یکشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۱  ۵
  ۲۱ رجب ۱۴۴۴ـ  ۱۲  فوریه ۲۰۲۳
شماره پیاپی ۵۰۴ـ  سال دهم-شماره ۳۴۵

رئیس سازمان برنامه و بودجه: ۹۷ درصد منابع بودجه عمومی امسال دولت محقق شده است
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: عملکرد 10 ماهه قانون بودجه امسال و پیش بینی منابع و مصارف آن تا پایان سال نشان می دهد که منابع عمومی بودجه حدود 95.5 درصد نسبت به مصوبه مجلس و 97 درصد 
نسبت به الیحه دولت محقق شده است. به گزارش شانا، مسعود میرکاظمی در نشست علنی مجلس شورای اسالمی و در جریان بررسی عملکرد منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها با محور تبصره )14( قانون بودجه سال 
1401 کل کشور اظهار کرد: در بودجه امسال یک هزار و 394 هزار میلیارد تومان منابع عمومی دیده شده بود که در 10 ماه امسال یک هزار و 169 میلیارد تومان آن تحقق یافته و پیش بینی می شود تا پایان امسال این رقم 
به یک هزار و 332 میلیارد تومان برسد که در این صورت مقدار تحقق منابع بودجه عمومی به 95.5 درصد برسد. وی افزود: فروش داخلی فرآورده های نفتی و گاز افزایش داشته و از سوی دیگر مصرف داخلی نیز افزایش 
پیدا کرده و به دنبال آن صادرات کاهش یافته که این یک نقطه ضعف است. همچنین منابع حاصل از فروش داخلی گاز 85 درصد و منابع حاصل از صادرات اتان، گاز مایع و گوگرد نیز 70 درصد تحقق یافته است. رئیس 
سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه درآمدهای پیش بینی شده در تبصره 14 قانون بودجه در 10 ماه امسال در عمل 371 هزار میلیارد تومان بوده است، تصریح کرد: درآمدهای پیش بینی شده در این تبصره 70 درصد 
عملکرد داشته و 30 درصد از آن تحقق پیدا نکرده است. پیش بینی ما این است که درآمدها از این تبصره تا پایان سال به 513 هزار میلیارد تومان برسد که حدود 81 درصد تحقق را نشان می دهد.

/سخنگوی اقتصادی دولت:

نرختورمتاپایانسالحدود۴۵درصداست
سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت 
اظهــار کرد ان شــاءاهلل طی ماه جــاری به تدریج 
شناورسازی ســهمیه آرد نانوایی ها نیز به اجرا در 
خواهد آمد. یعنی محدودیت سهمیه آرد هر نانوایی 
برداشته می شــود و هر نانوایی می تواند هر میزان 
آردی که تبدیل به نان کرده را به مردم بفروشــد و 
به عالوه درصدی بیشتر برای دوره بعد، آرد یارانه ای 

دریافت کند.
خانــدوزی ادامه داد: هیچگونه محدودیتی برای 
خرید نان مردم ایجاد نخواهد شد و میزان یارانه نان 
هم از 70 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه امسال 
به 105 هزار میلیارد تومان در الیحه بودجه ســال 

آینده افزایش یافته است.
وی بــا بیان اینکه عوامل متعــددی در افزایش 
اشــتغال تاثیرگــذار اســت، اظهار کرد: تســهیل 
مجوزهای کســب و کار در این زمینه موثر است و 
با اصرار دولت برای تســهیل این امر امیدواریم که 

اصالح نظام اداری و اجرایی کشور ادامه یابد.
*برنامه های دولت برای مولدسازی

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی 
دربــاره ابهامات طــرح مولدســازی تصریح کرد: 
مولدســازی اساسأ تدبیری اســت که در بسیاری 
از کشــورها از دهه های گذشته برای اینکه بتوانند 
دارایی هــای غیر موثر خود را بــه دارایی های زنده 
و مولــد بدل کننــد، در نظر داشــته اند. ما هم در 
کشــورمان حتی حکم قانونی الزام به مولدسازی را 
داشــتیم. حتی در قوانین بودجه سنواتی، رقمی را 
به عنوان عدد مولدســازی وجود داشت. مثاًل سال 
1399 معادل 8000 میلیارد تومان برای مولدسازی 
مصوب قانون بودجه بود اما عملکرد مولدسازی فقط 
54 میلیــون تومان بود یا درباره فروش اموال مازاد 
دولت در سال 1399 معادل 40 هزار میلیارد تومان 
در نظر گرفته شــده بود که عملکرد دستگاه های 

اجرایی 700 میلیارد تومان بود. 
خانــدوزی یادآور شــد: دولت آسیب شناســی 
انجــام داد که چــرا نمی توانیم مثل بســیاری از 
کشــورها برخالف اینکه کشور قدرتمندی هستیم 
و دارایی های زیادی داریم، از دارایی های متروکه و 
امثال آن اســتفاده کنیم در حالی که از این دارایی 
می توان برای پیشــبرد پروژه های عمرانی کشــور 

استفاده کرد.
ســخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: مسئله 
مصونیت، قدری با ســوءتفاهم مواجه شده است و 
کم اطالعی در این زمینه وجود دارد. اگر هم نقدی 
وجود دارد نقد دلســوزانه و کارشناسی و تخصصی 

باید باشد. 
وی گفــت: حتما در جایی که تخلف و فســاد 
وجود داشــته باشد در فرآیند مولدسازی دارایی ها، 
هیچ احــدی مصونیت ندارد اما آنجا که تصمیمات 
کارشناسی انجام می شود به جهت اینکه پروژه های 

نیمه کاره ای وجــود دارد و پیمانکارانی که حاضرند 
در ازای طلب های سال های گذشته، یک دارایی را 
بگیرند و پروژه جدید را شروع کنند اما به پرداخت 
بخشــی از طلب خــود از دولت نیــاز دارند، این 
مصونیــت در چارچوب آیین نامه اجرای تصمیمات 
رسمی و مصوب وجود دارد و هر فردی از مجریان 
اگر فســاد یا تخلفی صورت گیرد مصونیتی برایش 

وجود ندارد. 
خاندوزی بــا بیان اینکه تــالش کردیم بخش 
اعظم مسائل را از کانال شفافیت پیش ببریم و امور 
پیش چشم 85 میلیون ایرانی باشد، گفت: هیئتی 
تشکیل شــده که دادستان کل کشور، نماینده قوه 
قضاییه و نماینده نظارتی مجلس هم در آن حضور 
دارند، چراکه در این زمینه ســوءتفاهمی به وجود 

آمده است.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی 
درباره هزینه کرد دارایی های مربوط به مولدسازی و 
اینکه قرار است بخشی از آن صرف هزینه های تبیین 
شود و نیمی از آن هم به مصرف هزینه های جاری 
برسد، تصریح کرد: عبارتی برای هزینه تبیین نداریم 
اما آنچه در متن آیین نامه وجود دارد این است که 
مشــابه تمام قوانین بودجه که تمام دســتگاه های 
اجرایی باید به حوزه فرهنگ ســازی خود رقمی را 
اختصــاص دهند، در هیئت مولدســازی هم برای 
بخشــی از هزینه های اجرایی حوزه فرهنگ سازی 
عمومی بــرای آگهی مزایده ها و فراخوان پروژه ها و 
مواردی از این دســت درصدی در نظر گرفته شده 
است تا دوباره نیازمند اختصاص مبلغی از سازمان 
برنامه و بودجه نباشیم و خود مولدسازی این هزینه 

را فراهم کند.
خاندوزی ادامه داد: در موضوع 50 درصد هزینه 
جاری، آیین نامه مولدســازی نشــان می دهد باید 
حداقل 50 درصد فروش امــوال صرف پروژه های 
عمرانی شود و 100 درصد تهاترها صرف پروژه های 
عمرانی شود. همچنین 100 درصد مواردی که به 
حوزه بهداشت و درمان و آموزش کشور مربوط است 

بای صرف پروژه های عمرانی در این زمینه شود. 
وی افزود: دولت هم در الیحه بودجه حتی برای 
اجازه 50 درصدی خود پیشــنهادی را به مجلس 
ارائه کرده که برای ســال 1402 تمام مواردی که 
به فروش می رســد صرف پروژه های عمرانی شود و 
امیدواریــم در این زمینه مجلس هم همکاری کند 
تا حجــم بزرگی از پروژه های نیمه کاره  کشــور به 
سرانجام برسد. سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ 
به پرسشی درباره اینکه آیا هیئتی که با اختیارات 
ویژه برای مولدسازی تعیین شده تخصص کافی در 
این زمینه را دارد یا خیر؟ اظهار کرد: آنچه در ماده 
2 آیین نامه اجرایی مولدســازی مصوب شــده این 
است که حتما فرایندها که توسط دبیرخانه پیمایش 
می شود، از ســوی تعدادی تیم کارشناسان رسمی 

صورت گیرد تا نه فقط نظر یک نفر در این زمینه در 
نظر گرفته شود، بلکه تیمی از کارشناسان ارزیابی و 
قیمت گذاری را انجام می دهند و اینطور نیست که 
هیئت هفت نفره خودشان بنشینند و قیمت زمین 

تعیین کنند.
خاندوزی افزود: میانگین قیمت های کارشناسی 
تیم هــای یادشــده مدنظر هیئــت هفت نفره قرار 
می گیرد و خروجی هیئت هم بیش از آنکه در عمل 
منجر به واگذاری نهایی و رد و بدل کردن اســناد 
رسمی شــود از طریق مکانیسم شفافیت به اطالع 
همه مردم می رسد. ســامانه مربوط به گردش کار 
هیئت و مصوبات و شــفافیت اطالعات 22 بهمن 

رسما رونمایی می شود.
وی افــزود: مصوبه شــورای عالــی هماهنگی 
اقتصادی سران قوا نشانگر تغییر اساسی و بنیادی 
اســت که کشور بر ریل گذشــته ادامه ندهد و باز 
دوباره صرفاً یک عدد مولدســازی اعالم می کردیم، 
در حالــی که می دانســتیم به جهــت ناکارآمدی 
مدیریتی خودمان در قیمت گذاری و مواردی از این 

دست دوباره نتایج سال های قبل تکرار می شود.
خاندوزی ادامــه داد: ما با این آسیب شناســی 
این طرح جدید مولدســازی را پیــش گرفته ایم و 
امیدواریم با کمک فعاالن اقتصادی و کارشناســان 

این طرح به نتایج مورد انتظار منجر شود. 
سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: بر خالف 
گذشــته که فقط یک راه برای مولدســازی وجود 
داشــت می توان از روش های متعــددی از جمله 
اجــاره دادن، پیمان مدیریت و نیز از طریق نهادها 
و ابزارهای بازار سرمایه و حتی خود صندوق امالک 
و مستغالت هم مورد تصویب قرار گرفته تا بتوانیم 
ظرفیت بورس و بازار سرمایه را برای مولدسازی پای 

کار بیاوریم.
*ثبت رکورد اشتغال در بخش های صنعت 

و خدمات
ســخنگوی اقتصادی دولت گفــت: در فصل 
پاییز امسال نســبت به فصل مشابه سال گذشته 
بیــش از 530 هزار نفر افزایش خالص اشــتغال 
داشــته ایم. همچنین با وجود رشد 0.1 درصدی 
نرخ مشــارکت، نرخ بیکاری به رقم کم سابقه 8.2 
درصد در پاییز امسال رسید و میزان اشتغال هم 
757 هزار نفر بیش از سال قبل بوده است. وی با 
اشاره به آمارهای اقتصادی سال جاری ادامه داد: 
در پاییز 1401 میزان اشتغال در بخش صنعت با 
دو درصد افزایش نسبت به فصل مشابه سال قبل 
به هشت میلیون و 329 هزار نفر رسیده است که 
666 هــزار نفر بیش از میزان اشــتغال در بخش 
صنعت در سال 1396 اســت. تعداد افراد شاغل 
در بخش صنعت باالترین رقم در طول چند دهه 

اخیر است.
خاندوزی یادآور شد: در بخش خدمات هم میزان 

اشــتغال با 552 هزار نفر رشد نسبت به پاییز سال 
گذشته به 12 میلیون و 290 هزار نفر افزایش یافته 
اســت که هیچگاه در اقتصاد ایران، بخش خدمات 

این تعداد فرصت شغلی نداشته است.
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد: همچنین 
حدود 230 هزار کار آفرین توانسته اند بدون حضور 
در دستگاه و ارگانی از درگاه ملی ثبت ملی مجوزها 

مجوز کسب و کار خود را دریافت کنند.
*دســتورالعمل خودرویی شورای رقابت 

کامل نبود
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه جزئیات 
دســتورالعمل خودرویی شــورای رقابــت کامل 
نبود، اظهار کرد: این جزئیات می توانســت بهتر و 
کمک کننده تر به وضعیت اقتصادی کشور باشد. در 

حال رایزنی با مراجع قانونی هستیم.
خاندوزی افزود: براســاس مصوبه کمیســیون 
تلفیق ، ساز و کار بورس کاال همچنان مورد استفاده 
قرار خواهد گرفت اما این مصوبه نیاز به تصویب در 

صحن مجلس دارد.
وی با بیان اینکه در 45 روز گذشــته حدود 6.2 
میلیارد دالر عرضه ارز در سامانه نیما صورت گرفته 
اســت، اظهار کرد: از مبلغ مذکور 1.2 میلیارد دالر 
ارز حوزه نفتی، 1.7 میلیارد دالر ارز پتروشیمی ها و 

3.3 میلیارد دالر ارز صادرکنندگان است.
خاندوزی افزود: میانگین قیمت در مدت مذکور 
حدود 28 هزار و 500 تومان بوده اســت. در حوزه 
تامیــن اســکناس ارز هم در بازار متشــکل ارزی 
بیش از 320 میلیون دالر اســکناس برای مصارف 
دانشــجویی، درمانی و خدماتی و امثال آن عرضه 

شده است.
*احیــای ارز ترجیحی سیاســت دولت 

سیزدهم نیست
خاندوزی بــا بیان اینکه احیــای ارز ترجیحی 
سیاست دولت سیزدهم نیست، تصریح کرد: اما نرخ 
ارز کشور برای واردات همان نرخی است که در بازار 
نیما است و نرخ ارز در بازار متشکل هم وجود دارد. 
ثبات بخشی به بازار ارز را با جدیت پیگیر هستیم و 
باید بخشی از نوسانات ارزی که برای اقتصاد ایران 

مخرب است، مدیریت شود. 
وی یادآور: عامالن این اخالل ها هدفشان ایجاد 
انتظارات تورمی در کشور و هجوم مردم به سمت 
بازار دارایی ها اســت. اینکه بــه کاالهای خارج از 
ســامانه نیما ارز به قیمتی دیگر پرداخت شود، در 
مصوبات و در بودجه ســال 1401 و 1402 وجود 

ندارد.
وزیر اقتصاد افزود: سیاست های بانک مرکزی در 
حال اجراســت و اقدامات خیلی خوبی از جمله راه 
اندازی مرکز مبادالت ارز و طال در حال انجام است 
و امیدواریم این سیاست ها منجر به ثبات قیمت ها 

در بازار ارز شود.

*پرداخــت ۳۵۰۰ میلیــارد تومان کمک 
بالعوض و تســهیالت قرض الحسنه به زلزله 

زدگان خوی
ســخنگوی اقتصادی دولت با اشــاره به برنامه 
دولت بــرای کمک به مناطق زلزله زده خوی اظهار 
کرد: همانگونه که اســتاندار اعــالم کردند، 3500 
میلیارد تومــان اعتبار در قالب کمک های بالعوض 
و تسهیالت قرض الحسنه برای بازسازی اختصاص 
یافت. برای ســاخت منازلی که بطور کامل تخریب 
شدند 60 میلیون تومان وام بالعوض پرداخت شود 
و اگر این واحدهای تخریب شده در مناطق شهری 
باشند عالوه بر کمک بالعوض، 300 میلیون تومان 
هم وام قرض الحســنه می گیرند. وی یادآور شــد: 
اگر هم در مناطق روستایی باشند، عالوه بر کمک 
بالعــوض، 250 میلیون تومان وام قرض الحســنه 
دریافت خواهند کرد. در مورد واحدهایی که نیاز به 
تعمیر دارند 30 میلیون تومان وام بالعوض پرداخت 
خواهد شــد.  çخاندوزی ادامه داد: برای بازســای 
واحدهای دامی به هر واحد 20 میلیون تومان کمک 
بالعوض و نیز 30 میلیون تومان وام قرض الحسنه 
پرداخت می شود همه این وامها به مدت شش ماه 
امهال می شــود و پرداخت اقساط، شش ماه پس از 

پرداخت آغاز خواهد شد.
*در پرداخت یارانه ها هیچ افزایشی نداریم

وزیر اقتصاد با تاکید بــر اینکه در الیحه بودجه 
1402 درخصوص پرداخت یارانه ها هیچ افزایشــی 
پیش بینی نشده است، گفت: بنابراین تا زمانی که 
الیحه مبنا قرار بگیرد در سال آینده شاهد افزایش 
یارانه ها نخواهیم بود، اما درخصوص اینکه کاالبرگ 
به قیمت های ســال گذشته باشد باید به این نکته 
توجه داشــته باشیم که ما در آســتانه پایان سال 
1401 هستیم و حکم کاالبرگ الکترونیک مصوب 
قانون بودجه ســال 1401 بوده است. باید دید در 
قانون بودجه سال آینده چنین حکمی تکرار خواهد 

شد یا خیر.
*نرخ تورم تا پایان سال حدود ۴۵ درصد است

ســخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه پیش 
بینی تورم سال آینده را باید به بعد از تصویب قانون 
بودجه موکول کنیم، اظهار کرد: درخصوص رشــد 
اقتصادی و تورم در ســال 1401، بررســی مراکز 
رسمی نشان می دهد رشد اقتصادی کشور در سال 
1401 معادل چهار درصد خواهد بود و نرخ تورم تا 

پایان سال در حوالی 45 درصد قرار می گیرد.
خاندوزی با بیان اینکه دولت تالش دارد با تداوم 
ساخت و ساز و افزایش عرضه مسکن در قالب طرح 
نهضت ملی فشار تقاضا بر بازار اجاره را کاهش دهد، 
یادآور شــد: عرضه زمین دولتی 99 ساله نیز ادامه 
خواهد یافت. در یکسال اخیر 24 هزار هکتار زمین 
دولتی در قالب شــهرک های مســکونی به شهرها 
الحاق شــده که اثر مثبتی بر کنترل قیمت مسکن 

خواهد گذاشت.
*برای ساماندهی مشاوران امالک به زودی 

طرح هایی نهایی می شود
وی بــا بیان اینکــه پیگیر تصویــب مالیات بر 
عایدی جهت مقابله با سفته بازی نیز هستیم، تاکید 
کرد: همچنین برای ســاماندهی مشــاوران امالک 
طرح هایی در حال نهایی شــدن است که به زودی 

اعالم می شود.
*تخفیف ۱۰ تا ۲۵ درصدی برای کاالهای پر 

مصرف عید و ماه رمضان
سخنگوی اقتصادی دولت با یادآوری طرح دولت 
برای کنترل و تنظیم بازار شــب عید و ماه رمضان، 
اظهار کرد: طرح از فجر تــا فطر از 12 بهمن آغاز 
شــده اســت. در این طرح 34 قلم کاالی اساسی 
و پرمصــرف مردم با تخفیــف 10 تا 25 درصد در 
فروشــگاه های زنجیره ای عرضه می شــود و طبق 
اعالم وزارت جهاد کشاورزی ذخایر کاالهای اساسی 

در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد.

عضو کمیســیون صنایع و معــادن مجلس 
شورای اسالمی خاطر نشان کرد: اگر وزیر صمت 
بازار را مدیریت نکند هر روز شــاهد یک اتفاق 
جدیــد در این بازار خواهیم بــود؛ به نظر بنده 
مشــکل اصلی بازار خودرو متوجه وزارت صمت 
است و نباید به مردم آدرس غلط بدهیم و مردم 

را به میسر نادرست هدایت کنیم.
لطف اهلل ســیاهکلی وزارت صمت را متولی 
مدیریت بازار خودرو معرفی کرد و افزود: وزارت 
صمت نبایــد در مدیریت بــازار خودرو منفعل 
باشد اگر رویه ای که وزیر صمت در پیش گرفته 
درســت اســت که باید موضوع بازار خودرو را 
پیگیری و بازار به تعادل برســد و اگر روندی که 
در پیش گرفته نادرست است باید آن را اصالح 

کند. به نظر می رســد چالش های ایجاد شده در بازار خودرو از جمله عدم تعادل در عرضه خودرو، گرانی و بی کیفیتی 
خودروها به عملکرد ضعیف وزیر صمت باز می گردد.

وی با بیان اینکه وزیر صمت باید سیاست گذاری ها را تدوین و آن را اعمال کند، افزود: اگر وزیر صمت بازار را مدیریت 
نکند هر روز شاهد یک اتفاق جدید در این بازار خواهیم بود؛ به نظر بنده مشکل اصلی بازار خودرو متوجه وزارت صمت 
است و نباید به مردم آدرس غلط بدهیم و مردم را به میسر نادرست هدایت کنیم. نماینده مردم قزوین ادامه داد: اگر 
اثبات شود که عملکرد وزیر صمت درست است که به کار خود ادامه دهد وگرنه در این وزارتخانه عمکرد مثبتی ندیدیم، 
پس عذرخواهی کند و سیاســت ها را تغییر بدهد. سیاهکلی شورای رقابت را یک بازیگر در تنظیم بازار خودرو معرفی 
کرد و افزود: بازیگران اصلی بازار خودرو عبارتند از پلیس راهور، خودروســازان، واردکنندگان و شــورای رقابت. اما این 
وزیر صمت است که باید بین این بازیگران هماهنگی ایجاد کند؛ من مسئول آشفتگی فعلی بازار خودرو را وزیر صمت 
می دانم. فاطمی امین عقب کشیده است و گاهی یک سیاست ناپخته را اعالم می کند و نمی تواند آن را پیش ببرد اما 

اگر یک سیاست سنجیده باشد باید روی آن بیاستد تا نتایج آن را در بازار مشاهده کند.
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس شورای اســالمی افزایش قیمت در بازار خودرو را طبیعی دانست و افزود: 
عرضه و تقاضا در بازار خودرو هماهنگ نیست و دولت به جای اینکه میزان عرضه را افزایش بدهد روی نحوه عرضه بحث 
می کنیم که آیا عرضه از طریق قرعه کشی بهتر است و یا از طریق بورس؛ از دید من هر دو شیوه عرضه منطقی نیست 

و نمی تواند بازار را به تعادل برساند و نحوه عرضه در تنظیم بازار خودرو تاثیر ندارد.
این نماینده قزوین ادامه داد: مجلس مصوبه واردات خودرو را تصویب کرد، این پرسش مطرح است که چرا واردات 
انجام نمی شود و تنظیم بازار با عرضه محقق خواهد شد. من بر این باورم که فاطمی امین توانایی مدیریت وزارت صمت 
را ندارند و در این حوزه ضعف دارد، البته این ضعف فقط در بخش خودرو قابل مشاهده نیست و در سایر حوزه ها نیز 

ضعف قابل مشاهده است.

به اعتقاد کارشناســان حل مشکل اشــتغال کشور بدون 
آموزش نیروی کار متخصص و ماهر امکان پذیر نیســت و ارائه 
آموزش های مهارتی متناســب با نیاز بازار و رشته دانشگاهی 
فارغ التحصیالن نقش موثری در اشــتغال پذیری و ورود آنها 

به بازار کار دارد.
مهارت های فنی و حرفه ای از جمله ضروریات رشد و توسعه 
اقتصاد اســت و در تامین نیروی انســانی ماهر و کارآمد نقش 
دارد. به همین منظور ارائه آموزش های فنی و حرفه ای امکان 
بهره برداری مناسب از منابع انسانی را فراهم و توانایی الزم برای 
راهیابی به بازار کار و ایجاد اشتغال پایدار را به وجود می آورد.

از نگاه کارشناسان بازار کار، یکی از دالیل بیکاری در جامعه 
فقــدان مهارت مورد نیاز بازار کار از ســوی فارغ التحصیالن و 
جویندگان کار اســت و بر همین اســاس ارائــه آموزش های 
مهارتی متناسب با نیاز بازار و رشته دانشگاهی فارغ التحصیالن 
نقش مهم و بســزایی در ایجاد فرصت های شغلی برای دانش 

اموختگان دارد.
همسو کردن آموزش های نظری وعملی این امکان را برای 
فرد آموزش دیده فراهم می کند تا عالوه بر شناسایی نیازهای 
بازار، امکان بیشتری برای انجام فعالیتهای اقتصادی و جذب در 

بازار کار داشته باشد.
ســید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 
تاکید بر توسعه نهضت مهارت افزایی در گام دوم انقالب اسالمی  
معتقد اســت به جای مدرک دادن باید هنر و مهارت آموخته 
شود. وی احیای نظام استاد شاگردی با محوریت مهارت آموزی 
دانش آموزان و دانشــجویان را مورد تاکید قرار داده و توســعه 
نهضت مهارت افزایی را موجب گره گشــایی از معضل بیکاری 

می داند.
در حال حاضر سازمان آموزش فنی و حرفه ای اجرای طرح 
آموزش در محیط واقعی کار را در دستور کار دارد که به اعتقاد 
مرتضوی اجرای طرح استادشاگردی و آموزش در محیط واقعی 
کار می تواند در اشتغال پذیری جوانان موثر باشد و به جذب آنها 

در بازار کار کمک کند.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که حل مشکل اشتغال 

کشور بدون آموزش نیروی کار متخصص و حرفه ای امکان پذیر 
نیســت بر همین اساس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 
به عنوان یکــی از زیرمجموعه های وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی موظف به ساماندهی آموزش مهارتی در کشور شده 

است.
اخیرا تفاهم نامه همکاری مشــترک میان مرکز ملی تربیت 
مربی و پژوهش های ســازمان آموزش فنی و حرفه ای کشــور 
و دانشگاه آزاد اســالمی واحد یادگار امام خمینی)ره( با هدف 
تامین نیروی ماهر و متخصص مورد نیاز صنایع و تربیت مربیان 
و استادان مهارت محور در واحدهای دانشگاهی به امضا رسید.

بی تردید با توجه به هزینه بر بودن آموزش نیروی های ماهر 
در حیــن کار و نبود نیروی ماهر در صنعت، روی آوردن مراکز 
نظام آموزشــی به مهارت آموزی می تواند نقش موثری در این 

زمینه داشته باشد.
در حال حاضر مهارت، حلقه مفقــوده بین دانش و صنعت 
است و برای مبارزه با ضعف مهارت در کشور باید نهضت مهارت 
آموزی در جامعه فراگیر شود تا جوانان جوای کار فاقد مهارت از 
طریق آموزشهای مهارتی بتوانند جذب بازار کار شوند. سازمان 
آموزش فنی وحرفه ای به عنوان متولی ارائه آموزش های مهارتی 
با داشتن بیش از 640 مرکز آموزش دولتی، 5400 مرکز جوار 
کارگاهی و 12 هزار آموزشــگاه آزاد فنی و حرفه ای همگام با 
استانداردهای ملی و بین المللی، رسالت ارائه آموزش های فنی 
و حرفه ای و تربیت نیروی کار ماهر و نیمه ماهر را برعهده دارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

مسئول وضعیت نابسامان بازار خودرو وزیر صمت است
به اعتقاد کارشناسان

حل مشکل اشتغال با تربیت نیروی کار ماهر
وزیــر تعــاون،کار و رفاه 
اجتماعی از صدور 107 هزار 
مجوز اســتخدام رسمی در 
سال جاری خبر داد و گفت: 
اطلس اشــتغال کشــور تا 
شش ماهه اول سال 1402 

طراحی خواهد شد.
مرتضوی  صولت  ســید 
اظهار کرد: برای سال آینده 
برنامه های خود را در حوزه 

اشــتغال با قوت بیشــتر پیش خواهیم برد و اعالم کرده ایم که حوزه معاونت 
اشتغال برای سال آینده اطلس اشتغال کشور را تدوین و مشخص کند. یعنی 
ما با کد ملی بدانیم که چه کسی شاغل و چه کسی بیکار است و تاکنون این 
کار انجام نشده است. وی ادامه داد: همکاران ما از طریق سامانه رفاه ایرانیان و 
سایر سامانه هایی که وجود دارد در تالشند و اگر تعداد شاغالن و بیمه پردازان 

را به دست آوریم، تقریبا بیکاران ما با کد ملی مشخص خواهند شد.
به گفته وزیر کار بخشی از اشتغال کشور غیررسمی است و همه افراد اساسا 

در سامانه ثبت نشده اند که امیدواریم این کار انجام شود.
مرتضوی افزود: پیش بینی ما این اســت که بخشــی از مشاغل دیگر مثل 
کسانی که اشتغال سیار دارند هم بیمه شوند و امیدواریم در شش ماهه نخست 
سال 1402 اطلس دقیق اشتغال کشور را طراحی کنیم و با سهولت در اختیار 

آحاد مختلف جامعه قرار دهیم.
وی همچنین در پاســخ به این پرسش که عمده یک میلیون شغل ایجاد 
شــده در کشور متعلق به کدام بخش ها بوده است؟ گفت: بخش قابل توجهی 
از اشــتغال ما در حوزه مشاغل خدماتی اســت ولی دستگاه های اجرایی که 
اشتغال ایجاد کرده اند، به ترتیب وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد 
کشاورزی، نهادهای حمایتی، کمیته امداد امام خمینی )ره(،  سازمان بهزیستی 

و سایر دستگاه ها بوده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این را هم گفت که در سال 1401 حدود 
107 هزار مجوز اســتخدام رســمی نیز برای آموزش و پرورش، بهداشــت و 
درمان، دانشــگاه ها و سایر دستگاهای اجرایی صادر شده که این آمار به آمار 
سامانه رصدملی اشتغال اضافه نشده است و با اطمینان می توانیم بگوییم که از 

مرز یک میلیون شغل در کشور عبور کرده ایم.

وزیر کار خبر داد؛

صدور ۱۰۷ هزار مجوز استخدام در ۱۴۰۱



خبر

خبر

۶ یکشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۱  
  ۲۱ رجب ۱۴۴۴ـ  ۱۲  فوریه ۲۰۲۳

شماره پیاپی ۵۰۴ـ  سال دهم-شماره ۳۴۵

شــهره نصیری- ســخنگوی 
کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 1402 
مجلس شورای اسالمی از اختصاص 
اعتباراتــی بــرای زیرســاخت های 
بخش کشاورزی و احداث و تکمیل 
طرح های نیمه تمام، مهار تامین آب 
کشور با اولویت آبرسانی به سیستان 
و بلوچستان و همچنین آبرسانی به 

شهرها خبر داد.
رحیم زارع در نشست خبری در 
توضیح آخرین مصوبات کمیســیون 
تلفیق الیحه بودجــه 1402 گفت: 
ابتدا الزم است از دولت برای تعیین 
میــزان مبلــغ انتشــار اوراق مالی 
اسالمی تشــکر کنم که این میزان 
)همت(  تومان  میلیــارد  هزار   187
اســت مبلغ بازپرداخت سود و اصل 
اوراق 227 همت بوده که این مزیت 

بودجه 1402 است.
وی ادامــه داد: 187 همت اوراق 
مالی اســالمی )ریالــی - ارزی( که 
دولت در ســال آینده مجوز انتشار 
آن را دریافت می کند، با سررســید 
تا پایان 1405 بوده که به طلبکاران 
تادیه  بابــت  اجرایی  دســتگاه های 

مطالبات واگذار می شود.
تلفیق  کمیســیون  ســخنگوی 
الیحه بودجه 1402 همچنین گفت: 
از 187 همــت اوراق 45 همت برای 
احــداث و تکمیل طرح هــای نیمه 
تمــام مهــار و تامین آب کشــور با 

اولویت طرح های مرزی گرمســیری 
و سردســیری و طرح های برق آبی 
در اختیار شــرکت های وابســته و 
تابــع وزارت نیرو قرار می گیرد که با 
اولویت آبرســانی به استان سیستان 
و بلوچســتان است. پنج همت برای 
تعمیر و تجهیز و ساخت خوابگاه های 
متاهلی داده می شود. 10 همت برای 
کشــاورزی  بخش  زیرســاخت های 

است.
وی گفت که موضوع آبرسانی به 
شهرها هم در ذیل درآمدهای حاصل 
از انتشار 45 همت آمده است لذا در 
جمع بندی می تــوان گفت که 10 
همت اوراق برای بخش کشــاورزی، 
پنج همت برای خوابگاه های متاهلی 
و 30 همت هم برای موارد گوناگون 
بــه ویژه آبرســانی به سیســتان و 

بلوچستان پیش بینی شده است.
زارع همچنین درباره مصوبه دیگر 
کمیسیون تلفیق گفت:  مجوز انتشار 
مبلغ 15 همت اوراق مالی اسالمی به 
شهرداری ها داده شده که بازپرداخت 
اصل و ســود این اوراق برای اجرای 
طرح های قطار شهری و حمل و نقل 
شهری به نســبت 50 درصد دولت 
و 50 درصد شــهرداری ها است؛ 12 
همت اوراق مشــارکت شهرداری ها 
هــم بابــت توســعه حمــل و نقل 
عمومی و زیرســاخت های شــهری، 
مدیریت پسماند و نیروگاه های زباله 

ســوز، بازســازی بافت های فرسوده 
و ســاماندهی حاشــیه نشــینی و 
ســکونتگاه های غیررســمی هزینه 

خواهد شد.
تلفیق  کمیســیون  ســخنگوی 
الیحه بودجه 1402 بــا بیان اینکه 
کمیســیون تلفیق مصوبات نظارتی 
هم داشــت، گفت: کمیسیون تلفیق 
در مصوبه ای سازمان برنامه و بودجه 
کشور را موظف کرد روش ها و شرایط 
قــراردادی، کلیه مقــررات تضامین 
طرفین و دیگر مقررات مربوط و نیز 
انواع  با  متناسب  نظارتی  چهارچوب 
پروژه را در پایگاه »بازار الکترونیک 
طرح های عمرانی و ســرمایه گذاری 
همچنین  کند؛  منتشر  زیرساختی« 
بــه وزارت امور اقتصادی و دارایی یا 
همان خزانه داری کل کشــور اجازه 

داده شــد بــا اســتفاده از ابزارهای 
مالی نظیر انتشار اوراق درون سالی 
و تامیــن نقدینگی و توافق بازخرید 
نقدینگی  فعاالنه  مدیریت  به  نسبت 

خزانه اقدام کند.
وی افــزود: بــه وزارتخانه هــا و 
ســایر دســتگاه های اجرایی اصلی 
و شــهرداری ها اجازه داده شــد با 
اســتفاده از روش هــای مشــارکت 
عمومی و خصوصی با رعایت قوانین 
برگزاری مناقصات نســبت به اجرا، 
تکمیل و بهره بــرداری از طرح های 
تملــک دارایی ســرمایه ای با بخش 
خصوصی و غیر دولتــی اقدام کند 
و تا 10 درصد از ســرجمع اعتبارات 
تملک دارایی های سرمایه ای مربوط 
به هر دستگاه اجرایی را صرف تامین 
منابع برای مشارکت در این پروژه ها 

کند.
به گفته وی تعیین قیمت تکلیفی 
و تعرفه گذاری برای محصول طرح 
توســط دولت ممنوع و از شــمول 
تعرفه گــذاری منــدرج در قوانین 
و مقــررات عام و خاص مســتثنی 
برنامه  ســازمان  همچنین  می شود. 
و بودجه کشــور به نیابــت از دولت 
تعهــدات عادی طرح هــا را تضمین 
می کنــد. وی ادامــه داد: همچنین 
امــور  ســازمان  اقتصــاد،  وزارت 
نسبت  دیوان محاسبات  و  اقتصادی 
به تهیه و ابالغ نظــام نظارتی مالی 
و عملیاتی متناســب با بودجه ریزی 
مبتنی بر عملکرد و اصالح ســاختار 
اقدام خواهند کرد. سایر دستگاه های 
نظارتی مثل ســازمان بازرسی نیز با 
توجه به وظایف قانونی شان می توانند 
از قوانین عادی کشور استفاده کرده 
و نسبت به انجام این موضوع نظارتی 
کمیسیون  ســخنگوی  کنند.  اقدام 
تلفیــق الیحه بودجــه 1402 گفت 
کــه دولت در بنــد »الم« تبصره 5 
موضوع محاسبه پرداخت بدهی های 
دولت را به صورت ســاده آورده بود 
که پیشنهاد شد روش نحوه محاسبه 
سود مطالبات دولت به دستگاه هایی 
همچون تامین اجتماعی، ســازمان 
بانک هــا و ســایر  و  بازنشســتگی 
دســتگاه ها همچون روش قبل باشد 
که این انگیزه ای خواهد شد تا دولت 

را  به دســتگاه ها  بدهی های خــود 
پرداخت کند.  سخنگوی کمیسیون 
تلفیق الیحه بودجــه 1402 درباره 
زمان اتمام بررســی جزئیات الیحه 
احتماال  بودجه در کمیسیون گفت: 
پایــان هفته  تا  تلفیق  کمیســیون 
بررســی جزئیات الیحــه بودجه را 
تمام کرده و به هیات رئیسه تحویل 

خواهد داد.
وی درباره بندهای ارجاع شــده 
به کارگروه های کمیسیون در بخش 
درآمدی گفــت: تبصره های 12، 16 
و 18 بخــش درآمدی الیحه بودجه 
به کمیته های کمیسیون ارجاع شده 
و آنها در حال بررســی و انجام کار 
کارشناسی هستند که به محض ارائه 
گزارش، کمیســیون آنها را بررسی 
می کند که یکی از این موارد مربوط 

به موضوع حقوق است.
زارع در مــورد اینکه آیا ســقف 
بودجه در بررســی های کمیســیون 
افزایــش پیدا کرده یــا خیر؟ گفت: 
کمیســیون تلفیــق دو همت برای 
انتشــار اوراق مالی اسالمی به سقف 
بودجه اضافه کرده و موضوع اعطای 
مجوز به واردات خودرو داده اســت 
که اینها مقداری سقف بودجه را زیاد 
می کند منتهی نســبت به سال های 
گذشته زیاد نیست و تمام تالش ما 
بر این بوده که سقف بودجه را ثابت 

نگهداریم.

کارشناس حوزه آب پاسخ داد؛

دریاچه ارومیه خشک می شود؟
محمد درویش، کارشناس حوزه آب و محیط زیست گفت: دریاچه ارومیه سال 
1375، 33 میلیارد متر مکعب آب داشــت این میزان به کمتر از یک میلیارد متر 
مکعب آب رسیده است، در حال حاضر تقریبا می توان گفت ما به بدترین وضعیت 

رسیده ایم، زیرا سطح تراز دریاچه هرگز در سطح کنونی نبوده است
محمد درویش درباره وضعیت دریاچه ارومیه باتوجه به بارندگی های اخیر اظهار 
داشــت: امسال علیرغم ریزش های آسمانی خوبی که در کشور داشتیم اما میانگین 
بارش حوضه آبخیز دریاچه ارومیه حدود 20 درصد از میانگین درازمدت کمتر بوده و 
این حوضه همچنان دچار خشکسالی است و اگر این وضعیت تداوم داشته باشد باید 
برای یک سال خشک خودمان را آماده کنیم.  وی افزود: جهاد کشاورزی استان های 
آذربایجان غربی و شرقی و شمال کردستان باید به کشاورزان بگویند که از کشت دوم 
صرفنظر کرده و کشت های پرآب بر را متوقف کنند بخصوص محصوالتی مثل باغ های 
سیب بشدت می تواند بحران را جدی تر کند و این استان ها با بحران آب روبرو شوند، 
چغنــدرکاری به عنوان یکی از اقالم پرمصرف در حوزه دریاچه ارومیه باید مدیریت 
شود و سطح زیر کشت آن کاهش پیدا کند، در غیر این صورت ما شاهد افزایش تولید 
چشمه های گرد و خاک در حوضه آبخیز دریاچه ارومیه و کف بستر دریاچه خواهیم 
بود. مگر اینکه اتفاق خاصی بیفتد و بارندگی به طرز چشــمگیری تا پایان زمستان 
افزایش پیدا کند، در این صورت شرایط به سمت نرمال برمی گردد که البته چندان 
نمی توان روی این موضوع حســاب کرد. این کارشناس حوزه آب و محیط زیست با 
بیان اینکه اگر با همین شیوه مدیریتی جلو برویم چشم انداز امیدبخشی برای نجات 
دریاچه وجود ندارد، تاکید کرد: دریاچه زمانی احیا می شود که بتوان اقتصادی تعریف 
کرد که آب محور نباشــد، حداقل برای 10 ســال باید به سمت آیش حوضه آبخیز 
دریاچه ارومیه حرکت کنیم و از حدود 7 میلیارد متر مکعب منابع آبی دریاچه اورمیه 
حداقل سالی 3.6 میلیارد متر مکعب را به دریاچه اختصاص دهیم و مابقی آب را در 
اختیار بخش شرب، صنعت و کشاورزی قرار دهیم اما این اراده دیده نمی شود.  وی 
خاطرنشان کرد: در 8 سالی که ستاد احیای دریاچه ارومیه هم فعال بود کاری انجام 
نشد رسما ستاد تعطیل شده و با سپرده شدن مسئولیت به دست استاندار آذربایجان 
غربی کسی که مخالف برنامه های ستاد احیا بوده؛ شرایط حاکی از این است که باوری 
نســبت به ماجرای احیا وجود ندارد، بنابراین آینده دریاچه واقعا نگران کننده است. 
درویش گفت: دریاچه سال 1375، 33 میلیارد متر مکعب آب داشت این میزان به 
کمتر از یک میلیارد متر مکعب آب رسیده است، در حال حاضر تقریبا می توان گفت 
ما به بدترین وضعیت رسیده ایم، زیرا سطح تراز دریاچه هرگز در سطح کنونی نبوده 
است، ضمن اینکه در فصل زمستان هستیم طبق آنچه از شواهد امر برمی آید در فصل 

تابستان آینده احتمال خشک شدن دریاچه خیلی زیاد است.

سخنگوي صنعت برق با اشاره به ارتقاء توانمندي هاي 
صنعــت برق پس از پیروزي انقالب اســالمي گفت: در 
صورتي که 14 هزارمگاوات به ظرفیت تولید برق کشور 
اضافه شــود، محدودیت هاي برق صنایع برطرف خواهد 

شد.
به گزارش پایگاه اطالع رساني وزارت نیرو، »مصطفي 
رجبي مشهدي« در خصوص دستاوردهاي صنعت برق 
کشور پس از انقالب اسالمي اظهار داشت: 99.7 درصد 
روستاهاي ما داراي برق هســتند، براي عشایر کوچ رو 
پیش بیني شــد که از سامانه هاي سیار براي شارژ کردن 

تلفن همراه و دیگر مصارف روزمره استفاده کنند.
وي ادامــه داد: تولید بــرق از ابتداي پیروزي انقالب 
اسالمي 20 برابر شده است و ما امیدوار هستیم در این 
دولت 30 درصد دیگر بــه ظرفیت نیروگاه هاي موجود 
اضافه شــود و امیدواریم بتوانیم نیروگاه هاي موجود را 

ارتقاي کیفیت دهیم.
رجبي مشهدي با بیان اینکه در طي چهار دهه تالش 
کردیم و اکنــون بیش از 95 درصد از قطعات مورد نیاز 
صنعت برق کشور توسط متخصصان و مهندسان داخلي 
تولید مي شود، افزود: ما پنجمین کشور نیروگاه ساز در 
جهان هستیم و شــرکت هاي دانش بنیان و نخبگان ما 
توانستند سیســتم هاي کنترل نیروگاهي و پست هاي 

فشار قوي را نیز تولید کنند.

مدیرعامل شــرکت مدیریت شبکه برق کشور یادآور 
شد: پنل هاي نیروگاه هاي خورشیدي و نیروگاه هاي بادي 
ما در گذشــته وارداتي بودند اما اکنون کارخانه هاي ما 
توانایي تولید پنل هاي تولید برق و نیروگاه هاي بادي را 
دارند. وي در پاسخ به این سوال که چه زماني به پوشش 
100درصدي برق در کشور خواهیم رسید، گفت: عمده 
روســتاهاي ما برق دار هســتند و فقط 3 دهم درصد از 
روستاها که کوچ نشین و یا صعب العبور هستند به شبکه 

سراسري برق متصل نیستند.
رجبي مشــهدي با اشــاره به اینکه تابستان امسال 
را با وجود ناترازي شــدید بدون قطعي برق پشــت سر 
گذاشتیم، افزود: رشد فوالد امسال رکوردهاي بي نظیري 

را ثبت کرد و با موفقیت برق را به صنایع رساندیم.
ســخنگوي صنعت برق با تاکید بــر اینکه 14 هزار 
مگاوات ظرفیت ســاخت نیروگاه هایي است که توسط 
صنایــع احداث مي شــود، گفــت: در صورتــي که 14 
هزارمگاوات به ظرفیت تولید برق کشــور اضافه شــود، 
محدودیت هاي این بخش برطرف خواهد شــد. رجبي 
مشهدي وي با اشاره به اینکه برنامه ریزي شده بود تا 6 
هزار مگاوات به میزان تولید برق کشور براي سال 1400 
اضافه شــود که این امر به طور کامل محقق شد، افزود: 
ما مي توانیم ارتقاء توان نیروگاه هاي موجود را نیز به نحو 

مطلوب به انجام برسانیم .

ســخنگوي صنعت برق بیان کــرد: مردم در مصرف 
برق صرفه جویي قابل توجهي داشتند، ما بیش از چهار 
درصد در بخش خانگي رشد منفي مصرف در دوران اوج 
بار داشــته ایم و در بخش صنعت هم رشــد بیش از 15 

درصدي را در این ایام تجربه کرده ایم.
وي با بیان اینکه مشــوق هاي خــود را براي کاهش 
مصرف در بخش خانگي بیشــتر خواهیم کرد، افزود: با 
کاهش مصرف نســبت به دوره مشابه، هزینه هاي قبض 
براي مشــترکان مي تواند رایگان شده یا از صنعت برق 
بستانکار شوند. رجبي مشــهدي با بیان اینکه این یک 
افتخار اســت که تعمیرات توربین ها و شــبکه ها توسط 
مهندســان و دانشــمندان ایراني انجام مي شود، افزود: 
ســال گذشته ما یک رکورد داشــتیم که قبل از شروع 
خرداد 100 درصد تعمیرات نیروگاهي را انجام دادیم و 
مشکالتي که در مسیر تأمین تجهیزات و قطعات در این 
بخش ایجاد شــده بود، توسط شرکت هاي دانش بنیان 
برطرف شده است. سخنگوي صنعت برق با بیان اینکه 
بهره وري انرژي ما پائین اســت، افزود: برنامه وزارت نیرو 
براي افزایش بهره وري در 2 بخش بهینه سازي مصرف و 
توســعه انرژي تجدید پذیر است. در توسعه نیروگاه هاي 
تجدید پذیر برنامه بسیار بلندپروازانه اي را به خود تکلیف 
کرده است و مقرر شده ظرفیت نیروگاه هاي تجدیدپذیر 

خود را هم افزایش دهیم.

رئیس کمیته گاز کمیسیون انرژی مجلس:

در ذخیره سازی گاز از سایر 
کشورهای دنیا عقب هستیم

رئیس کمیته گاز کمیســیون انرژی مجلس شورای اسالمی، تاکید کرد: 
علی رغم اینکه ما دومین تولید کننده گاز در سطح دنیا هستیم اما در حوزه 
ذخیره ســازی گاز نسبت به سایر کشــورهای دنیا از جمله آمریکا و روسیه 

عقب هستیم.
رمضانعلی سنگدوینی درباره سیاست های ذخیره سازی گاز در سطح کشور، 
بیان کرد: ما نسبت به دنیا در ذخیره سازی گاز عقب هستیم؛ به طور کلی برای 
اینکــه ما ناترازی در بخش گاز را مرتفع کرده و تعادلی بین تولید و مصرف گاز 
در سطح کشــور ایجاد کنیم باید چندین کار انجام شود که یکی از این موارد، 

ذخیره سازی گاز است.

*تنها حدود ۲۶ میلیون مترمکعب ذخیره سازی گاز داریم
وی در ادامه با بیان اینکه ما دومین تولید کننده گاز در ســطح دنیا هستیم،  
اظهار کرد: در کشــور حدود یک میلیارد متر مکعب گاز تولید می کنیم اما در 
ذخیره سازی گاز عقب هستیم و تنها حدود 26 میلیون مترمکعب ذخیره سازی 
انجام می دهیم که در مقایسه با ذخیره سازی گاز توسط روسیه و آمریکا اصال 

عددی نیست.
نماینده مردم گرگان و آق قال در مجلس شــورای اســالمی، تصریح کرد: از 
ســوی دیگر در شرکت ملی گاز، شــرکتی با عنوان مهندسی توسعه گاز وجود 
دارد، این شــرکت کارهای زیرساختی و توســعه ای را دنبال می کند. شرکت 
ذخیره ســازی گاز منحل شده است اما یک طرحی در شرکت مهندسی توسعه 
گاز برای ذخیره ســازی وجود دارد. ما باید هم به حوزه ذخیره سازی گاز توجه 
داشته باشیم و هم به بهینه سازی مصرف گاز بپردازیم همچنین باید به افزایش 

تولید گاز نیز پرداخته شود.
*اولویت اول ما باید بهینه ســازی و اولویت دوم ذخیره سازی گاز 

باشد
رئیس کمیته گاز کمیسیون انرژی مجلس در ادامه تاکید کرد: ما باید مردم 
را در بهینه ســازی مصرف دخیل کنیم یعنی مردم از این بهینه سازی مصرف 
نفع داشــته باشند، اگر مردم در این بخش منفعت داشته باشند قطعا همکاری 
بیشتری خواهند داشت. وی تاکید کرد: اولویت اول باید بهینه سازی مصرف گاز 
و اولویت دوم ذخیره سازی گاز و اولویت سوم ما تولید گاز باشد. در ذخیره سازی 
و تولید گاز نیز باید از ظرفیت شــرکت های دانش بنیان استفاده شود. شرکت 
های دانش بنیان می توانند تحول عظیمی را در سیستم تولید و اقتصاد کشور 
ایجاد کنند. ســنگدوینی افزود: باید برای ذخیره سازی گاز برنامه ریزی دقیقی 
صورت گیرد و در اســتان های شمالی به ویژه استان گلستان باید بحث ذخیره 
سازی گاز به صورت جدی دنبال شود. با پرداختن به این حوزه می توانیم نگرانی 

ها را برای تامین گاز در شمال کشور در فصل سرما کاهش دهیم. 

سخنگوي صنعت برق مطرح کرد؛

رفع محدودیت برق صنایع با افزایش ۱۴ هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهي کشور

مهدی عرب صادق، کارشناس انرژی 
با بیان اینکه چند ســالی اســت زنگ 
خطر پایان عمر تعدادی از پاالیشگاه ها 
به صدا در آمده است، گفت: ساخت هر 
پاالیشگاه )به ظرفیت مشابه اصفهان(، 
حدود 6 ســال زمــان و 4 میلیارد دالر 
هزینــه می طلبــد و هزینــه پاالیش 
نفــت خام و هزینه مســتهلک شــده 
ســرمایه گذاری و فرصت صادرات خام، 

قیمت واقعی بنزین را نمایان می کند.
مهــدی عرب صادق با بیــان اینکه 
 روزانه یــک میلیون و هشــتصد هزار 
بشــکه نفت به 9 پاالیشــگاه نفت خام 
و 400 هزار بشــکه میعانــات گازی به 
تنها پاالیشــگاه میعانات گازی کشــور 
داده می شــود، اظهار داشت: هر بشکه 
نفت 159 لیتر و به قیمت متوسط 60 
دالر، قیمت یک لیتر نفت مســاوی با 
17 هزار تومان است و برای تصفیه هر 
بشــکه نفت نیاز به حدود 20 هزار دالر 

سرمایه گذاری است.
وی ادامه داد: برای یک پاالیشــگاه 
مثل اصفهــان )در2واحد( که مجموعا 
ظرفیت تصفیه روزانه 200 هزار بشکه 

نفــت در روز را دارد و با لحاظ 20 هزار 
دالر هزینــه ســرمایه گذاری برای هر 
بشــکه، 4 میلیارد دالر سرمایه گذاری 
برای30 ســال کارکرد پاالیشــگاه نیاز 
اســت و این یعنی برای هر بشکه نفت،  
فقــط و حداقــل 2 دالر هزینــه ارزی 

سرمایه گذاری انجام شود.
پایــان عمر  *زنــگ خطــر 

پاالیشگاه ها
این کارشــناس انرژی با بیان اینکه 
چند ســالی است زنگ خطر پایان عمر 
تعدادی از پاالیشگاه ها به صدا در آمده 
است، گفت: ســاخت هر پاالیشگاه )به 
ظرفیت مشابه اصفهان(، حدود 6 سال 
زمــان و 4 میلیارد دالر هزینه می طلبد 
و هزینــه پاالیش نفت خــام و هزینه 
مستهلک شده سرمایه گذاری و فرصت 
صادرات خام، قیمــت واقعی بنزین را 
نمایان می کند. )حدود 14 هزارتومان( 
پس نه تنها بنزین سهمیه ای ارزان تر از 
آب است، که بنزین آزاد 3 هزارتومانی 
هــم همین حکایت دردناک را دارد. هر 
خودرو بیش از 12 میلیون تومان در ماه 
از یارانه پنهان بهره می برد و حال کسی 

در شمال شــهر 4 خودروی پرمصرف 
دارد را مقایســه کنید بــا کارگری در 
جنوب شــهر که در بهترین حالت یک 

خودروی پراید دارد.
*سیاســت ضد لیبرالی حذف 

یارانه پنهان
وی تاکید کرد: باید توجه داشت راه 
عبور از تحریم، استفاده از سیاست ضد 
لیبرالی حذف یارانه پنهان است، البته 
برخی حذف یارانه پنهان را سیاســت 
نئولیبراالنه می دانند در حالیکه تفسیر 

وارونه دارند. آیا نمی توان فقط با بخشی 
از مابه التفــاوت این بخش مهم از ثروت 
ملی و هدایت صحیــح یارانه و افزایش 
ضریب اصابت، سیســتم  حمل و نقل 
عمومی را توســعه داد؟ آیــا نمی توان 
توســعه راه و جاده و حتی مسکن ملی 
داشت؟ اشــتغالزایی و محرومیت زدایی 

کرد؟
عرب صادق با اشاره به موضوع مصرف 
برق گفت: هر نیــروگاه، عمر مفید 30 
ساله دارد و پس از آن دچار فرسودگی 

و راندمــان پایین و هزینه تعمیرات باال 
با قابلیــت اطمینان پاییــن و کاهش 
تاب آوری می شود. در حال حاضر برای 
هر مگاوات سرمایه گذاری نیروگاهی نیاز 
به یک میلیون دالر سرمایه ارزی داریم 
و همچنین هر کیلو وات ســاعت انرژی 
حدود 9 ســنت هزینه ارزی تمام شده 
برای کشــور دارد، کــه راندمان پایین 
نیــروگاه ایــن هزینــه را افزایش داده 
در صورتی که می توان تا 5 ســنت در 

طوالنی مدت از مقدار آن کاست.
دهک های بــاال 23 برابر دهک های 

پایین از یارانه پنهان بهره مند می شوند
وی با بیــان اینکه از حــدود 300 
میلیارد کیلووات ساعت مصرف ساالنه 
برق، بیش از200 میلیــارد مربوط آن 
مربوط به دهک های درآمدی باال است، 
افزود: قیمت تمام شده کیلووات ساعت 
برق حدود 4000 تومان اســت و ما با 
قیمت پایه بازار برق حدود 100 تومان 
آنرا به مصرف کنندگان در کشور عرضه 
می کنیم، این مابه التفــاوت بنفع کدام 

طبقه است؟ 
این کارشــناس انرژی خاطرنشــان 

کــرد: دهک های باال با یک حســاب و 
کتاب سرانگشــتی 23 برابر دهک های 
پاییــن و 11 برابر متوســط دهک ها از 
یارانه پنهان بهره مند می شــوند، سوال 
اینکــه چرا بنام حمایــت از دهک های 
پایین بــرای دهک های بــاالی جامعه 
منفعت تورم ساز بر دوش اقشار ضعیف 

ایجاد می کنیم؟
وی تاکیــد کرد: در مســئله  یارانه 
پنهــان توجیه مهم توجــه به فرصت 
صــادرات و یا نرخ فــوب خلیج فارس، 
این اســت که هزینه زیرســاخت های 
تولید انرژی، اورهال و نوسازی برمبنای 
واردات خدمــات و تجهیزات با منطق 

جهانی است.
عرب صادق با بیان اینکه حذف یارانه 
پنهان ضرورت توزیــع عادالنه ثروت و 
نفــع طبقات کارگری اســت و افزایش 
رضایت اجتماعی مستلزم توزیع عادالنه 
ثروت است، ادامه داد:  البته نباید پس 
از آزادســازی نرخ حامل های انرژی، در 
بازتوزیع ثروت رهاســازی شود که این 
خود خطر بزرگ تر از اصل یارانه پنهان 
است. تصور کنید 86 میلیارد دالری از 

یارانه پنهان که منابع معتبر بین المللی و 
آژانس بین المللی انرژی آدرس می دهند 
و در تولیــد ثــروت و بازتوزیع عادالنه 
ثروت استفاده شود، هم مشکالت ناشی 
از افزایش پایه پولی، تورم و استقراض از 
بانک مرکزی و خلق پول حل می شود و 
هم مردم با دیدن هوشمندی حکمرانان 

امیدوار می شوند.
*برخــی بهره منــدان نجومی 
یارانه پنهان، سرکشان مالیاتی هم 

هستند
وی با تاکید بر اینکه برخی بهره مندان 
نجومی یارانه پنهان، سرکشان مالیاتی 
هم هســتند و این اصال بــرای اقتصاد 
کشور خوب نیست، اظهار داشت: البته 
که در اقتصاد باید به مفاهیم هم متکی 
باشیم و نه به اعداد، بطوریکه اگر  برای 
رســاندن هزار تومان یارانه به مردم سه 
هزار تومان هزینه کنیم، فی الواقع عامل 
مهم کسری در بودجه سنواتی می شود 
و نتیجه معکوس نســبت بــه آنچه در 
پی آن هســتیم که رفاه مردم اســت، 
می گیریم و  یارانه پنهان مصداق همین 
فعل خطرناک است، برخی صاحبنظران 

معتقدند که ما برای یــک هزار تومان 
یارانه سه هزار تومان هزینه می کنیم و 
بخشی از آن را از جیب ملت برمی داریم 
و به فرصت ها پشت می کنیم، پس الزم 
اســت این یارانه محاسبه شــود  و در 
بودجه شفاف سازی شود و برای عادالنه 
شــدن آن برنامه ریزی دقیق کنیم که 
صرفا آزادســازی و رهاسازی پس از آن 
نباشــد و برای عادالنه شدن و افزایش 

ضریب اصابت یارانه برنامه ریزی کنیم.
این کارشــناس انرژی تاکید کرد: با 
این شــرایط فعلی، بطور مثال اگر برای 
حمل یک ســنگ آهن که قرار است از 
جنوب خراســان بــه بندرعباس حمل 
شود،  یارانه سوخت را به صاحب سنگ 
آهــن، بدهید تا از انتقال بار خود صرف 
نظر کنــد و آن را رها کند، هم به نفع 
دولت اســت و هم صاحب سنگ آهن. 
وضعیت نرخ حامل هــای انرژی بغرنج 
اســت، یارانه پنهان با این شیوه توزیع، 
بیش از 60 درصد تولید ناخالص داخلی 
اســت و از طرفی خود عامل ســرکوب 
تولید اســت، پس حکمرانان اقتصادی 

باید به فکر تدبیری اساسی باشند.

مهدی عرب صادق، کارشناس انرژی مطرح کرد؛ زنگ خطر پایان عمر پاالیشگاه ها به صدا درآمد

عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی مجلس: جوانان نخبه، سرمایه هایی مهمتر از فلرها که می سوزند
عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: حمایت ما از شرکت های دانش بنیان نباید صرفا مالی باشد بلکه اعتماد به تولید داخل و دانش بنیان و همچنین شرکت های دانش بنیان بسیار حائز اهمیت است. عبدالعلی 
رحیمی مظفری در آیین گشــایش ســیزدهمین نمایشــگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان که در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مواردی که باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد رسیدن به اصل اساسی اقتصاد دانش 
بنیان است. وی افزود: اقتصاد دانش بنیان صرفا تولید دانش بنیان نیست بلکه مدیریت دانش بنیان بر همه کارها است که باید در دستور کار قرار بگیرد. عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه بحث دانش بنیانی 
باید در همه اصل ها نمایان شود و مورد توجه قرار بگیرد، گفت: قانون جهش دانش بنیان قانونی است که در مجلس برای حمایت از بحث دانش بنیان مصوب شده است. حمایت ما از شرکت های دانش بنیان نباید صرفا مالی باشد بلکه اعتماد به 
تولید داخل و دانش بنیان و همچنین شرکت های دانش بنیان بسیار حائز اهمیت است. رحیمی مظفری با اشاره به اینکه عده ای می گویند سرمایه های ما باالی فلرها می سوزد، گفت: آن سرمایه ای که مهمتر از نفت و گاز و فلرها می سوزد جوانان 
دانشمندی و نخبگان علمی هستند که باید به آن ها توجه داشته باشیم و از ظرفیتشان استفاده کنیم. وی با بیان اینکه نفت را می توان یک روز دیرتر استخراج کرد، تصریح کرد: ما قرار نیست صادرات نفت را حداکثری داشته باشیم و باید زنجیره ای 
شکل گیرد که با توجه به آن نسبت به صادرات اقدام کنیم.عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: یکی از مشکالت مهم شرکت های دانش بنیان بحث ضمانت نامه ها بود که در ماده 4 قانون جهش تولید این مساله 
حل شده است.رحیمی مظفری ادامه داد: اگر شرکت های دانش بنیان کاالی با کیفیت تولید کنند شک نکنید غیرت ملی مردم اجازه نخواهد داد تا از کاالی خارجی استفاده شود و در این زمینه باید شرایط نابرابر و تبعیض هایی که میان تولیدات 

داخلی و خارجی وجود دارد از میان برداشته شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۲ مجلس خبر داد؛
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یکشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۱  ۷
  ۲۱ رجب ۱۴۴۴ـ  ۱۲  فوریه ۲۰۲۳
شماره پیاپی ۵۰۴ـ  سال دهم-شماره ۳۴۵

چه کسانی مشمول صدور احکام رتبه بندی معلمان بازنشسته می شوند؟
کارگروه اجرایی رتبه بندی معلمان وزارت آموزش و پرورش اخیرا در اطالعیه ای اعالم کرده است که صدور احکام رتبه بندی بازنشستگان مشمول قانون رتبه بندی معلمان از روز گذشته، یکشنبه، 23 بهمن اجرا شده است. در اطالعیه مذکور خطاب به 
روسای هیئت ممیزه رتبه بندی معلمان استان ها قید شده است که »حسب برنامه ریزی انجام شده در هیئت ممیزه مرکزی، صدور احکام رتبه بندی همکاران بازنشسته مشمول طرح رتبه بندی معلمان از تاریخ 23 بهمن 1401 اجرا خواهد شد. مقتضی است 
مسئولین میز کار رتبه بندی استان و مناطق نسبت به تمهید مقدمات، برنامه ریزی و اجرای مناسب، فرایند صدور احکام بازنشستگان در ادارات کل استان ها و مناطق تابعه اقدام کنند.« در ادامه این اطالعیه آمده است: »بدیهی است احکام شاغالن نیز بالفاصله 
پس از طی مراحل اجرایی صادر خواهد شد. شایسته است هماهنگی و آمادگی عوامل اجرایی صدور احکام در سطح استان و مناطق در هفته جاری به صورت تمام وقت مورد نظر قرار گیرد.« اما بازنشستگان مشمول رتبه بندی چه کسانی هستند؟ مرکز منابع 
انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش در بخشنامه ای که مهرماه سال جاری ابالغ کرده بود درباره نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی و اعمال مزایای رتبه بندی برای بازنشستگان به نکاتی اشاره کرده است که در ذیل می آید:  - به استناد ماده 78 قانون 
استخدام کشوری، میزان حقوق بازنشستگی عبارت است از؛ میانگین حقوق و مزایای مشمول کسور دو سال آخر خدمت مستخدم که به ازای هرسال خدمت مازاد بر 30 سال نیز 2.5 درصد به حقوق بازنشستگی افزوده می شود. لذا 
به منظور بهره گیری از توانمندی ها و تجارب همکاران و بهره مندی کامل از مزایای رتبه بندی در حقوق بازنشستگی، استمرار خدمت کارکنان صرفاً در واحدهای آموزشی و در پست های آموزشی حسب تشخیص و موافقت در کمیته 
راهبری توسعه مدیریت استان و با در نظر گرفتن شاخص ها و ضوابط متعددی از جمله نیاز و ضرورت استان، کارایی، عملکرد و توانایی فرد، عدم وجود مازاد نیرو در رشته شغلی موردنظر و ... بالمانع است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی خبر داد؛

زمانپرداخت»عیدی«بازنشستگانفعالمشخصنیست
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به 
تبیین دســتاوردها و اقدامات انجام شده 
در این سازمان در سال جاری پرداخت و 
اظهار کرد: امروز بیش از 70 درصد مردم 
جامعه تحت پوشش بیمه های اجتماعی 

قرار دارند.
میرهاشم موسوی در نشستی خبری 
که به مناسبت دهه فجر انقالب اسالمی 
برگزار شد، با بیان اینکه 44 سال تجربه 
سرشــار از اقتدار، پیروزی و پیشرفت در 
عرصه های مختلف را پشت سر گذاشته ایم 
گفت: امروز مفتخریم خدمتگزار مردم در 

عرصه حکمرانی تامین اجتماعی باشیم.
درصــدی   ۵۴ ســهم   *
بیمه های  پوشش  در  تامین اجتماعی 

درمانی مردم کشور 
وی افزود: قبــل از انقالب حدود 
20 درصد جامعه 35 میلیونی تحت 
بودند،  اجتماعی  بیمه های  پوشــش 
امروز سیاســت بیمه فراگیر را دنبال 
می کنیم و بیش از 70 درصد جامعه 
ما تحت پوشش بیمه های اجتماعی 
قرار گرفته اند. در بخش بیمه درمان 
تقریبا 100 درصد تحت پوشش بیمه 
سالمت و بیمه درمان قرار گرفتند که 
حــدود 54 درصد آن بر دوش تامین 

اجتماعی است.

از  تامین اجتماعی  مطالبــات   *
دولت بابت پوشش بیمه ای رانندگان

وی بــا اشــاره به اینکه بالــغ بر یک 
میلیــون و 300 هــزار نفــر در قالــب 
کارگاه هــای زیــر پنج نفــر کمک های 
حمایتی دولــت را دریافت می کنند که 
کمک بزرگی برای اقشــار کم درآمد در 
حوزه تولید است گفت: 760 هزار راننده 
تحت پوشــش داریم که 50 درصد حق 
بیمه را دولت می دهد، اگرچه مطالباتی 
از دولت در ایــن زمینه داریم. 270 هزار 
قالیباف نیز در قالب بیمه اقشــار خاص، 
حمایت دولت را دارند. مدیرعامل سازمان 
تامین اجتماعی با اشاره به دستاوردهای 
حوزه درمان اظهارکرد: اکنون بالغ بر 400 
مرکز درمانی بیمارستانی، تخصصی و فوق 
تخصصی ملکی داریم و با 50 هزار مرکز 
درمانــی طرف قراردادیــم. روزانه به یک 
میلیون نفر خدمات سرپایی ارائه می دهیم 
و روزانــه حــدود 13 هزار نفــر خدمات 
بســتری دریافت می کنند. موسوی ادامه 
داد: با پیروزی انقالب اسالمی، انقالبی در 
ارائه خدمات اجتماعی و رفاهی در تامین 
اجتماعی رقم خورده، البته با سیاست های 
کلــی گام دوم انقالب فاصله داریم. وی با 
اشــاره به اینکه از بدو ورودم به سازمان 
تامیــن اجتماعــی بــر روی چالش های 

حوزه های مختلف تمرکز و هشــت هدف 
راهبردی را مدنظر قرار دادیم اظهار کرد: 
سه مفهوم تحول، عدالت و اعتماد سرلوحه 
ایفای ماموریت های ماست. توسعه پوشش 
بیمه همگانی بــرای آحاد جامعه یکی از 
اهداف راهبردی ما بود. معتقد بودیم اگر 
امروز ناترازی منابع داریم باید از 30 درصد 
افراد باقی مانده فاقد بیمه به عنوان یک 
پنجره فرصت اســتفاده کنیم. مدیرعامل 
سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: ضمن 
آنکه بیمــه همگانی از اهــداف کالن و 
اساسی مندرج در قوانین باالدستی است. 
سال گذشته یک میلیون بیمه شده جدید 
تحت پوشش بیمه فراگیر خانواده ایرانی 
رفتند. برای امسال و تا به امروز نیز 780 
هزار نفر بیمه شده جدید به جمعیت بیمه 

شدگان افزوده شده است.
بعد  دریافت مستمری  متوسط   *
بازنشستگی در ایران ۲۴ سال و سایر 

کشورها ۱۲ سال است
وی بــا بیــان اینکه پنــج الیحه در 
قالب اصالحات فنی و ســاختاری تقدیم 
دولت شده اســت که می تواند مشکالت 
اساســی صندوق را حل کنــد افزود: 19 
درصد بازنشستگان ما در سال 91 پیش 
از موعــد بودند که امــروز به بیش از 50 
درصد رسیده است. متوسط سن زندگی 

و دریافت مســتمری بعد از بازنشستگی  
در کشورهای دیگر 10 تا 12 سال است 
در حالی که در کشــور ما 24 سال است. 
سن امید به زندگی افزایش یافته، اما سن 

بازنشستگی اصالح نشده است.
بگوید  که  نداریم  بازنشسته ای   *

حقوقش واریز نشده است
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به 
راهبرد توســعه خدمات درمانی در بخش 
درمان و بیمه نیز اشاره کرد و گفت: به رغم 
مشکالت، تعهدات ما به موقع انجام پذیرفته 
و بازنشســته ای نداریم که بگوید حقوقش 
واریز نشــده است. بالغ بر 30 هزار میلیارد 

تومان پرداخت نقدی بابت تعهدات داریم.
»عیدی«  پرداخــت  زمــان   *

بازنشستگان را فعال اعالم نمی کنم 
موســوی درباره زمان واریز »عیدی« 
بازنشستگان تامین اجتماعی اظهار کرد: 
میزان عیــدی را طبق اعالمی که صورت 
پذیرفته و یک میلیون و 800 هزار تومان 
اســت پرداخت می کنیم. بنــای ما براین 
است که قبل از اینکه عیدی زیرمجموعه و 
کارکنان اداری خودمان را بپردازیم، حقوق 
بازنشستگان را واریز کنیم که امسال هم 
همیــن کار را انجام می دهیــم اما اجازه 
بدهید فعال زمان دقیقی را اعالم نکنم تا 

بررسی ها برای تامین منابع نهایی شود.

از  تامین اجتماعــی  طلــب   *
دولت۴۰۰ هزار میلیاردتومان

مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی 
دربــاره تادیه بدهی هــای دولت و پیش 
بینی آن در الیحه بودجه سال آتی گفت: 
در تبصره یک الیحه بودجه 1402 پیش 
بینی شده از محل اســتفاده از میعانات 
نفتــی و گازی و تادیه بدهــی از طریق 
واگــذاری نفت، مبالغی دریافت کنیم. در 
ردیف بودجه برای اولین بار در این زمینه 
پیش بینی هایی شــده که ناچیز است و 
امیدواریم افزایش یابد تا بتوانیم بخشــی 
از تعهــدات را انجام دهیم. در تالش و در 
حال گفت وگو هســتیم که سال آینده 
مسیر تادیه بدهی ها همانند امسال باشد.

موســوی ادامــه داد: بــرآورد ما این 
اســت که طلب ما از دولت تا پایان سال 
400 هزار میلیاردتومان باشد. اختالفاتی 
با ســازمان برنامــه و تامین اجتماعی در 
چگونگی محاســبه  این بدهی ها داریم و 
معتقدیم روند عادالنه ای نیســت. وی با 
بیان اینکه سال آینده پیش بینی بودجه 
سازمان 640 هزار میلیارد تومان خواهد 
بــود گفت: اگــر دولت بدهــی هایش را 
پرداخت کند کســری نقدینگی در سال 
آینده نخواهیم داشــت. برای ســال آتی 
برآورد ما این است که 214 هزار میلیارد 
تومان مطالبات ما از دولت در سال آینده 
خواهد بود که در بودجه 16 هزار میلیارد 

تومان دیده شده و قابل توجه نیست.

عضو شورای شهر تهران:

 شهرداری تهران به سراغ دانه درشت های
 مقصر در کوتاهی برف اخیر برود

عضو شــورای شــهر تهران درخواســت کرد که شــهرداری تهران به سراغ دانه 
درشت های مقصر در کوتاهی برای برف اخیر تهران برود.

ناصر امانی در جلســه دیروز شورای شــهر تهران با بیان اینکه اگر ما انتقادی از 
شهرداری می کنیم به معنای نادیده گرفتن زحمات آنها به خصوص کارگران خدمات 

شهری نیست،  گفت: ما از مجریان و تصمیم گیران انتقاد می کنیم.
وی با اشاره به عذرخواهی معاون خدمات شهری شهرداری تهران بابت برف هفته 
گذشــته پایتخت،  گفت: عذرخواهی کردید اما دیر اســت و من این بار را به دوش 
کشــیدم و بروید ببینید که مردم چه پاســخ هایی به توئیت عذرخواهی من دادند و 
شرمم می آید آنها را بخوانم. مردم به ما گفته اند که همه تان از شورا بروید و شهر را 

رها کنید تا خودش اداره شود.
امانــی با بیان اینکه انتقاد من به تصمیم گیران و تصمیم ســازان اســت، گفت: 
آقای زاکانی باید چهارشنبه به اتاق مانیتورینگ شهرداری می رفت و از آنجا تنها سه 
منطقه ای را که درگیر برف بودند هدایت می کرد و همه مناطق را بسیج می کرد تا 

این فاجعه رخ ندهد.
وی با بیان اینکه من شــش ساعت طول کشید که از سئول به اوین رفتم و بعد 
از آن از پشــت پنجره تا ســاعت 3 بامداد مردم را دیدم که یا ماشین هایشان را هل 
می دادند و یا آن را پارک می کردند و دست زن و بچه شان را گرفته و زمین خوران به 
خانه می رفتند،  گفت: به من حق دهید که توئیت بزنم و از مردم عذرخواهی کنم و 

بگویم که بودجه برف روبی هدر می رود.
وی افزود: بگذارید ما که نماینده مردم هستیم انتقاد کنیم که البته انتقاد کردن 
به معنای نادیده گرفتن زحمات نیست؛ اما باید روش اداره شهر تغییر کند و تا زمانی 
که این تغییر اتفاق نیفتد هر حادثه و مســئله ای که در شــهر پیش بیاید مدیریت 

همین است.
وی افزود: به مدیران شــهرداری توصیــه می کنم که اگر می خواهند مقصرانی را 
برکنار کنند به سراغ معاونان خدمات شهری مناطق و نواحی نروند بلکه دانه درشت ها 

را که مقصر بودند برکنار کنند و به سراغ کسی نروند که تقصیری نداشته است.

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امورمجلس سازمان 
حفاظت محیط زیست با ارائه گزارشی از بودجه 1401 
سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: برای اجرای 
قوانین و مقررات و حفاظت از مناطق چهارگانه نیاز است 
که بودجه محیط زیست از 680 میلیاردتومان به 3700 
میلیارد تومان و سهم بودجه محیط زیست از 18 صدم 
درصد به نیم درصد از کل بودجه افزایش یابد اما بودجه 

پیشنهادی برای 1402 نیز تنها دو دهم درصد است.
21 دی رئیــس جمهوری الیحه بودجــه را تقدیم 
مجلس کرد.الیحه بودجه ســال 1402 با ســقف کلی 
5261 هزار میلیارد تومان در دولت سیزدهم بسته شده 
که نســبت به ســال جاری حدود 1502 هزار میلیارد 
تومــان و معادل 40 درصد افزایــش دارد. از این میزان 
بودجه پیشنهادی برای کل کشور 1100 میلیارد تومان 
هم ســازمان حفاظت محیط زیســت است که به گفته 
معاون توســعه مدیریت، حقوقی و امورمجلس سازمان 
حفاظت محیط زیست میزان بودجه پیشنهادی محیط 
زیســت به دو دهم درصد از بودجه کل رســیده و این 
میزان بسیار کم است و نظام برنامه ریزی کشور متاسفانه 

به محیط زیست کمتر توجه می کند.
رضا انجم شــعاع با بیان اینکه طی چهار ماه گذشته 
ستاد برنامه و بودجه در سازمان حفاظت محیط زیست 
فعال و اقدامات کارشناســی نیز انجام شده است، اظهار 

کرد: در نتیجه شکل گیری این ستاد به نتیجه رسیدیم 
که در ســال 1402 برای انجام وظیفه بهتر ســازمان، 
اجرای قوانین و مقررات و انجام  بهتر پایش ها و... و بتواند 
از مناطق چهاگانه به خوبی محافظت کند، سازمان باید 
به سامانه های به روز دنیا و بهره وری از فناوری های به روز 

دنیا مجهز شود.
وی با تاکید بر این که روش های عملکرد کنونی نیاز 
به یک تحول اساســی دارد، اظهار کرد: پیش بینی شده 
اســت که طی سال 1402 سامانه های سازمان حفاظت 
محیط زیســت طبق الگویی هوشمند شوند و با رعایت 
همــه موازین دولــت الکترونیک بتوانــد فعالیت کند. 
بهره گیری از فناوری ها و ســامانه های روز برای حفاظت 
از مناطق چهارگانه و پایش ها بسیار نیاز است. بنابراین 
در مجموع  نیاز اســت که بودجه  680 میلیاردتومانی 
به 3700 میلیارد تومان افزایش یابد و ســهم ســازمان 
حفاظت محیط زیســت از کل بودجه کشور که در حال 
حاضر حدود 18 صدم درصد است به نیم درصد افزایش 
یابد این در حالیســت که سهم بودجه محیط زیست در 

بسیاری از کشورها یک درصد است.
انجم شــعاع  ادامه داد: برای اینکه طی سال 1402 
سهم بودجه محیط زیســت به نیم درصد افزایش یابد، 
بــه 3700 میلیارد تومان منبع مالی نیاز اســت که هم 
برنامه زیست بوم ها به طور قابل قبولی در شان مردم اجرا 

شود و هم برنامه آالینده ها و آموزش که به شدت به آن 
نیاز است تقویت شــود. وی در پاسخ به این پرسش که 
آیا ســهم بودجه محیط زیست در الیحه بودجه 1402 
افزایش یافته و به نیم درصد مورد هدف رسیده است یا 
خیر؟ اظهارکرد: سهم بودجه محیط زیست از کل بودجه 
عمومی در بودجه پیشنهادی سال 1402 دو دهم درصد 
است. درواقع میزان بودجه پیشنهادی محیط زیست با 
رشد خیلی جزئی همراه بوده است و باز هم توجه کافی 
به بودجه محیط زیست نشده است و باید تالش بیشتری 

در این زمینه شود.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امورمجلس سازمان 
حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه تالش های الزم 
باید در مجلس انجام شــود و تــالش می کنیم بودجه 
پیشنهادی در مجلس اصالح شود، گفت: امیدوارم که در 
مجلس مواردی به بودجه اضافه شود چراکه ما به دنبال 
بودجه نیم درصد تا یک درصد بودیم، درحالی که سهم 
در نظر گرفته شده در بودجه 1402 تنها دو دهم درصد 
است. بسیاری از کشــورها که در زمینه محیط زیست 
موفق هستند، حداقل یک درصد از بودجه عمومی آن ها 
به محیط زیست اختصاص می یابد ولی ایران تازه به دو 
دهم درصد رســیده و این میزان بسیار کم است و نظام 
برنامه ریزی کشور متاسفانه به محیط زیست کمتر توجه 

می کند.

رییس شــورای اسالمی شهر تهران با تاکید بر لزوم 
مقاوم سازی ساختمان ها در شهرها و روستاهای کشور، 
گفت: در صــورت وقوع زلزله در تهــران در بافت های 

فرسوده خرابی های فراوانی خواهیم داشت.
مهدی چمران پیش از آغاز یکصدوبیست وهشتمین 
جلســه علنی شــورای اسالمی شــهر تهران در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: در جلســه امروز باید بررســی 
عوارض، بهای خدمات و الیحه بودجه را مورد بررســی 
قرار دهیم. برهمین اساس دستور کار دیگری نداریم تا 
بتوانیم همه موارد مربوط به عوارض و بهای خدمات را 
بررسی کنیم و پس از تصویب هرچه زودتر به فرمانداری 
تهران ارسال شــود. وی اضافه کرد: هرساله و همیشه 

ایــن عوارض و بهــای خدمات وجود داشــته اما برای 
امسال براســاس تصمیم وزارت کشور اسامی و جداول 
این موضوع تغییراتی داشته که البته برای شورا تفاوتی 
نمی کند روش تغییر کــرده، اما تصمیم خاصی وجود 
ندارد به شــکلی که در برخی موارد پنج درصد بیشتر 
اضافه نشده و در برخی موارد دیگر در حد تورم سالیانه 
اضافه شده ولی به صورت کلی اتفاق در تعیین عوارض 
بهای خدمات جدیدی رخ نداده اســت. ریاست شورای 
اسالمی شهر تهران با اشاره به زلزله ای که در کشورهای 
ترکیه، سوریه و لبنان رخ داده است و آنچه که باید در 
کشــور در مقابله با زلزله انجام شود، گفت: این موضوع 
یک حرکت جمعی و عمومی را می طلبد. در کشورمان 
روستاهایی که زلزله به وقوع پیوسته پس از بازسازی که 
توسط بنیاد مسکن و یا توسط خود مردم براساس یک 
طرح مقاوم سازی صحیح انجام شده قطعا در زلزله های 
بعدی خرابی های آنها بســیار کمتر خواهد بود چرا که 

بازسازی و نوسازی صحیح انجام شده بود.
چمــران ادامــه داد: در خــوی و روســتاهای آن 
آسیب هایی وارد شده و به نظر می آید در مقاوم سازی 
و محکم سازی اولیه در شهرها و روستاها باید بازنگری 
جدی داشته باشیم. در روستاهایی که زلزله رخ می دهد 
و شــاهد خرابی کمتری هستیم چنین برنامه  ریزی ها 
انجام شده است. متاسفانه ایده های سوداگرانه هنوز هم 
در برخی مصالح که باید داشته باشیم می چربد و موجب 
شده در مقاوم سازی به ویژه در بافت های فرسوده عقب 
باشیم. به گفته وی، اگر در شهری مثل تهران زلزله ای 

بــه وقوع بپیونــدد در بافت های فرســوده خرابی های 
فراوانی خواهیم داشــت و در این خصوص هشدارهای 
مرتب و پشت سرهم داده می شود هشدارهایی به مردم 

و مسئولین که این مقاوم سازی ها انجام شود.
چمران در پاســخ بــه ســوالی در خصوص تعیین 
تکلیف ورود 630 واگن بــه متروی تهران، اظهار کرد: 
در خصــوص تامین بودجه این واگن ها، پیش پرداخت 
15 درصدی این واگن ها به چین انجام شــد البته این 
موضوع زمان بسیاری را ســپری کرد چرا که از زمانی 
که به شــورا آمده بودیم این بحــث را دنبال کردیم و 
ظاهرا روز یکشنبه هفته جاری این پیش پرداخت انجام 
شده است. رییس شورای اسالمی شهر تهران ادامه داد: 
براســاس زمانبندی، تولید کننده اعالم کرده از زمان 
پیش پرداخت یکســال و نیم بعد به تدریج می توانند 
ایــن واگن ها را تحویل دهند این 630 واگن از ســال 
1396 در برنامه قرار داشــته و تا بــه امروز ادامه پیدا 
کرده و امیدواریم هرچه زودتر عملیاتی شود. برای خرید 
ایــن واگن ها نصف مبلغ را دولــت و نصف دیگر آن را 
شــهرداری تهران پرداخت می کند. چمران با تاکید بر 
این که این 630 واگن مترو متعلق به تهران است، اضافه 
کرد: یک قرارداد 113 دستگاهی وجود دارد که ساخت 
داخل است و شرکتی در شیراز این 113 دستگاه را ان 
شااهلل 2 ســال دیگر وارد ناوگان می کند. البته از مبلغ 
10 هزار میلیارد تومانی که برای حمل و نقل در بودجه 
اضافه شد بخشی برای نوسازی ناوگان فعلی مترو پیش 
بینی شده که امیدواریم این کار نیز به خوبی انجام شود.

معاون امورمجلس سازمان محیط زیست خبر داد

سهم محیط زیست از کل الیحه بودجه ۱۴۰2 تنها »دو دهم« درصد

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا خواستار افزایش حقوق 
سربازان در سال 1402 شد.

محمد اسمعیل خوبجو- حقوق سربازان و افزایش آن گرچه 
همواره مورد توجه و به عنوان یکی از دغدغه های جدی سربازان 
مطرح بوده است، اما از حدود سه سال پیش بود که تصمیمات 
مهمی در این خصوص اتخاذ شده و حقوق سربازان افزایش قابل 
توجهی پیدا کرد. موضوعی که امیر غالمرضا رحیمی پور، رئیس 
اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح نیز چندی 
پیش به آن اشاره کرد و گفته بود »ما در جهت تحقق مطالبات 
ســربازان برنامه داریم. این وظیفه شــرعی و قانونی ماســت؛ 
چشم اندازی برای سربازی پیش بینی شده که تا چند سال آینده 
نتیجه خواهد داد. طی دو ســال حقوق سربازان 10 برابر شده 
است. مطابق قانون، حقوق معادل حداقل حقوق نیروهای مسلح 
بود، امــا با هماهنگی مجلس تبدیل به حداقل حقوق کارکنان 
لشــکری و کشوری شد و تالش می شود روز به روز بهتر شود. 
به عالوه سعی کرده ایم مدت خدمت ها عادالنه باشد و در حال 
حاضر نیز کسی که در شهر خود خدمت می کند، با کسی که در 
مرز خدمت می کند، مدت خدمتش متفاوت است و این تفاوت 

را در آینده بیشتر هم خواهیم کرد.«
اظهارات رحیمی پور مبنی بر 10 برابر شدن حقوق سربازان 
گرچه بیانگر اقدامات ستادکل نیروهای مسلح و همراهی دولت 
و مجلس شــورای اسالمی در افزایش حقوق سربازان است، اما 
رقم پرداختی به سربازان نشان می دهد که همچنان تا رسیدن 
بــه آنچه که در قانون خدمت وظیفه عمومی پیش بینی شــده 
فاصلــه وجود دارد. موضوعی که امســال نیــز پیگیری  آن در 
دستورکار ستادکل نیروهای مسلح قرار دارد و باید دید که نتایج 
این پیگیری ها منجر به افزایش حقوق سربازان در سال 1402 
خواهد شد یا خیر. مدتی پیش و در تاریخ دهم بهمن ماه حسن 

لطفی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی از 
بررسی موارد مربوط به افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت 
در جلسه این کمیسیون خبر داده و گفته بود که »پیشنهادی 
در خصوص افزایش حقوق ســربازان این جلسه مطرح شده که 
دولت با آن مخالفت کرده اســت.« چند روز بعد از انتشار این 
خبر اما رحمانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اســالمی گفت که »در الیحه بودجه 1402 به ســربازان توجه 
ویژه ای شــده و بنا بر این است که حقوق سربازان حداقل 20 

درصد افزایش پیدا کند.«
* ســازمان وظیفه عمومی خواستار افزایش حقوق 

سربازان در سال ۱۴۰۲ شد
در ایــن میان ســردار تقی مهری، رئیس ســازمان وظیفه 
عمومی فراجا خواستار توجه ویژه به حقوق سربازان و افزایش آن 
در بودجه سال 1402 شده است. او دراین باره گفت:  درخواست 
ما این اســت که حقوق ســربازان برابر ماده 49 قانون خدمت 
وظیفه عمومی پرداخت شود. وی ادامه داد:  برابر ماده 49 قانون 
خدمت وظیفه عمومی حقوق سربازان وظیفه باید حداقل شصت 
درصد و حداکثر نود درصد حداقــل حقوق کارکنان نیروهای 
مســلح مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری باشد. که با 
توجه به تحصیالت و درجات آنان توسط ستاد کل تهیه می شود 

و به تصویب فرماندهی کل می رسد.  

معاون پرورشــی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش ضمن 
تشریح جزئیات اردوی دانش آموزان زیارت اولی  به مشهد، گفت: 
در مرحله نخست 4500 دانش آموز دختر که شامل دو گروه از 
دانش آموزان استان های مختلف هستند، در سال جاری به این 

سفر اعزام می شوند.
اصغر باقرزاده در نشست خبری با موضوع اعزام دانش آموزان 
زیارت اولی به مشــهد مقدس، با بیان اینکه سفرهای تربیتی یا 
همان اردوها سابقه طوالنی دارند و موقعیتی جذاب و تاثیرگذار 
برای دانش آموزان محســوب می شوند، اظهار کرد: تالش داریم 
برای اعزام دانش آموزان به این سفر از گروه خیرین استفاده کنیم 
تا کمترین فشــار به دانش آموزان وارد شــود، لذا از دانش آموز 
زیارت اولی هیچ مبلغی دریافت نمی شــود. وی در پاسخ به این 
سوال که چرا در مرحله اول دختران به این سفر اعزام می شوند، 
گفــت: برنامه های فرهنگی و تربیتی ویژه دختران کمرنگ بوده 
اســت و باید این عقب ماندگی را جبران کنیم البته که در اعزام 
زیارت اولی ها به مشهد مقدس دانش آموزان پسر هم هستند. به 
گفته باقرزاده، در مرحله اول 4500 نفر تا پایان اسفند امسال به 
سفر مشهد مقدس اعزام می شوند، این مرحله شامل 9 دوره 500 
نفری  اســت که گروه اول از استان مرکزی، خراسان جنوبی و 
شهرستان های تهران و گروه بعدی از خوزستان، فارس و قم اعزام 
می شوند و سال بعد این سفر از استان های دیگر آغاز می شود و 
دانش آموزان دو شب و سه روز در مشهد هستند. معاون پرورشی 
و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش همچنین این را هم گفت که 
گروه های اول و دوم اعزامی به این سفر دختران مقطع تحصیلی 

متوسطه هفتم، هشتم و نهم هستند.
* تعــداد دانش آموزانی که در حوادث اخیر به کانون 

اصالح و تربیت رفتند، انگشت شمار بود 
رئیس سازمان دانش آموزی در پاسخ به سوالی درباره برنامه 

آمــوزش و پرورش بــرای دانش آموزانی کــه در حوادث اخیر 
دچار مشکل جدی شــدند، افزود: ممکن است برخی از دانش 
آموزان ناهنجاری در مدرســه ایجاد کرده باشــند اما عمدتا در 
خارج مدرســه بوده است. شــاید در طول روزهای نخست این 
ناهنجاری ها در مدرسه بوده باشد اما حدودا در ماه دوم جریانات 
اخیر ما در مدرســه مشکلی نداشتیم. تعدادی از دانش آموزان 
که دچار مشکل شدند و به کانون اصالح و تربیت رفتند در حد 
انگشت شمار و به شدت کم بود. ما نه تنها برای آنها بلکه برای 
همــه بچه ها باید این فرصت را به وجود آوریم تا گفتگو کنند و 

حرفشان را بیان کنند. بیشتر مشکل این  بچه ها سطحی بود.
* اعزام مدیران به استان ها برای شنیدن حرف بچه ها

وی ادامه داد: اغلب این بچه ها اعتراض سطحی و به نوعی سوال 
داشتند. این بچه ها به برنامه های یک روزه 24 ساعته دعوت شدند 
که با استقبال بیش از 90 درصدی بچه ها مواجه شد. فضای گفتگو 
فراهم و ممکن شد. سواالت مطرح شد. از همین رو معاونین آنها 
و حتی مدیران استانی در استان ها به درخواست ما برای شنیدن 
حرف بچه ها به مدارس اعزام شــدند. در بــدو ورود در تعدادی از 
مدارس با اعتراض شدید دانش آموزان مواجه بودند اما پس از آن 
منطقی برخورد کردند. حتی اقای دکتر نوری شخصا در مدارس 

سمپاد حضور یافتند و حرف بچه ها را شنیدند.
* دانش آموزان تحت تاثیر فضای مجازی شبهات دارند

باقــرزاده تصریح کرد: برای آن دســته از دانش آموزانی که 
مشکل داشتند تیم فوریت مشــاورین تشکیل دادیم. این تیم 
فوریت با خانواده و خــود دانش آموز و مربیان گفتگو کردند و 
در صورت لــزوم اقدامات الزم نظیر  تغییر کالس یا .. . را انجام 
دادند. ما مشکلی از حیث اغتشاشــات نداریم.  دختر و پسرها 
دانــش آموز ما به دالیلی نظیر تحــت تاثیر فضای مجازی قرار 

گرفتن، شبهات دارند. 

درخواست سازمان وظیفه عمومی از دولت و مجلس

آیا حقوق سربازان در سال ۱۴۰2 بیشتر می شود؟
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش:

دانش آموزان تحت تاثیر فضای مجازی شبهات دارند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشــاره به حضور چشــمگیر مردم در 
راهپیمایی امســال 22 بهمن، گفت: ما گرد پای این مردم عزیز را طوطیای 

چشم می کنیم و از بزرگواری ملت ایران سپاسگزاریم .
صولت مرتضوی در حاشــیه راهپیمایی امســال 22 بهمــن اظهار کرد: 
احساســم این است به حمداهلل به برکت خون شهدا با هدایت و زعامت رهبر 
معظم انقالب و با عشــق و عالقه ای که مردم به اصل انقالب و اســاس نظام 
مقدس جمهوری اسالمی دارند، امروز نه در تهران بلکه در جای جای ایران و 
تمام شهرها، مراکز، بخش و روستاهای ایران، همه مردم یکپارچه شعار اتحاد 

و انسجام و همدلی و همبستگی را سر می دهند.
وی افــزود: امیدواریم به عنوان کوچکترین خدمتگــزار این مردم عزیز و 
انقالبی که همواره برای دشــمنان انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی ایران 

پیام واضح و روشن دارند، قدردان باشیم.
مرتضوی در خصوص مطالبات مردم که در حاشــیه راهپیمایی با وی در 
میان گذاشــتند گفت: ما پاسخگو هستیم. مطالبات به حق است و ما خادم 
ملت هستیم و ان شاءاهلل تالش می کنیم همه مباحث را یکی پس از دیگری 

برطرف کنیم.

وزیر رفاه:

مطالبات مردم به حق است و آنها را رفع می کنیم

در  زلزله  وقوع  درباره  چمران  هشــدار 
تهران؛

در بافت های فرسوده خرابی های 
فراوانی خواهیم داشت
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جایــزه  برنــدگان 
حوزه  در  گرمی 2023 
دقیقه هایی  موســیقی 
پیــش در حالی معرفی 
شــدند کــه نــام یک 
ایرانی بار دیگر در میان 
برگزیدگان جایزه اعالم 
شــد؛ این بار برای یک 

جایزه تازه تاسیس.
سرزمین  گزارش  به 
ایســنا،  از  نقل  به  پویا 

شــصت و پنجمین دوره جوایز گرمی دقیقه هایی پیش برندگان سال 2023 
خود را - برای محصوالت ســال میالدی گذشته - طی مراسمی که در شهر 

لس آنجلس ایاالت متحده آمریکا برگزار شد، معرفی کرد.
بر این اساس، هری استایلز برای »خانه هری« به عنوان برنده جایزه آلبوم 

سال در جوایز گرمی 2023 اعالم شد.
همچنین سامارا جوی برنده گرمی برای بهترین هنرمند جدید در مراسم 

گرمی 2023 شد.
در ادامه، شروین حاجی پور از ایران با آهنگ »برای« به عنوان برنده جایزه 

جدید بهترین آهنگ برای تغییر اجتماعی معرفی شد.
این جایزه ای اســت که ظاهرا اکتبر گذشته به جوایز گرمی افزوده شده و 
در نخستین دوره به یک جوان ایرانی داده شده است. جایزه این جوان ایرانی 
را همسر رییس جمهوری آمریکا روی صحنه مراسم اهداء جایزه های گرمی 
اعالم کرد. او البته در این کار احساسات سیاسی هم به خرج داد و جمله هایی 

هم خطاب به فرد برگزیده و طرفدارانش گفت.
در ســال های گذشــته، هنرمندانی چون کیهان کلهر و حمید سعیدی 
به عنوان عضوهای گروه های برنــده جایزه گرمی، نام »ایران« را در تاریخچه 
جایزه های گرمی ثبت کرده بودند. محمدرضا شجریان و حسین علیزاده نیز با 

آثاری، سابقه نامزدی در جایزه های گرمی را داشته اند.
در جریان شصت و پنجمین مراسم اهدای جوایز گرمی 2023، »بیانسه«  
با کســب چهار جایزه گرمی از جمله بهترین ترانه R&B رکورد بیشترین 
دریافت جایزه را در تاریخ گرمی شکست. با احتساب جایزه هایی که »بیانسه«  
شــب گذشته کســب کرد،  تعداد کلی جایزه های گرمی این هنرمند به 32 

جایزه رسید.
در این مراسم همچنین، »ادل« جایزه بهترین اجرای پاپ را برای ترانه » 
Easy on Me«  دریافت کرد و تعداد جایزه های گرمی خود را به 16 جایزه 
رســاند. »کندریک المار« نیز در سه شاخه بهترین اجرای رپ،  بهترین ترانه 

رپ و بهترین آلبوم رپ به عنوان برنده معرفی شد.
در مراسم اهدای جوایز گرمی 2023، »لیزو«  نیز جایزه بهترین رکورد سال 
را برای »About Damn Time« به خود اختصاص داد. جایزه بهترین ترانه 
ســال نیز به »بانی ریت«  برای »Just Like That« رسید. »هری استایلز« 
با کسب جایزه بهترین آلبوم سال برای »خانه هنری«  به جمع برندگان بزرگ 

شب گذشته پیوست.
مراســم امسال درحالی در لس آنجلس و به مجری گری »ترور نوا« برگزار 
شد که سال گذشته به دلیل افزایش شمار مبتالیان ویروس کرونا شهر لس 

آنجلس در الس وگاس برگزار شده بود.

برترین های موسیقی معرفی شدند؛

جایزه بخش تازه جوایز گرمی 
به شروین حاجی پور رسید

مدیرکل عرضه و نمایش سازمان سینمایی مطرح کرد؛

صدورپروانهنمایشارتباطیباحضوردرجشنوارهندارد
روح اهلل ســهرابی مدیــرکل عرضه و 
نمایش ســازمان سینمایی ضمن تشریح 
وضعیت فیلم های حاضر در جشنواره برای 
ورود به چرخه اکران عمومی تأکید کرد 

پروانه نمایش فعلی این آثار موقت است.
روح اهلل سهرابی مدیرکل اداره نظارت 
بر عرضه و نمایش ســازمان ســینمایی 
درباره الزام فیلم های حاضر در جشنواره 
فیلم فجر به دریافت پروانه نمایش دائمی 
برای ورود به چرخه اکران عمومی توضیح 
داد: روند همیشــگی اینگونه بوده است 
که مجوزهای صادر شــده برای نمایش 
فیلم ها در جشــنواره فیلم فجر، مختص 
همین رویداد اســت. یک پروانه نمایش 
موقت برای اکران فیلم در جشنواره صادر 
می شــود تا پس از آن با تمرکز بیشتر و 
بــا ارزیابی بازخورد مخاطبان جشــنواره 
و تغییــرات احتمالی که خود فیلمســاز 
برمبنای بازخوردهــا می خواهد در فیلم 
اعمــال کند، پروانه نمایــش فیلم صادر 
شود. اصوالً پروانه نمایش جشنواره فجر، 
کوتاه مدت است و بعد از جشنواره پروانه 
نمایش دائمی برای فیلم ها صادر می شود.

وی در توضیح چرایی این الزام تأکید 
کــرد: دلیل اصلــی آن زمان بندی کارها 
اســت. همین امسال شــاهد بودیم که 
برخی فیلم ها حتی در واپسین ساعت های 
ممکن به اکران جشــنواره رســیدند. به 
همیــن دلیل نه فیلمســاز فرصتی برای 
اصالح کامل دارد و نه ما می توانیم مطابق 
با روند همیشگی فیلم ها را بازبینی کنیم و 
نظر اصالحی بدهیم. لذا به شکل اقتضایی 
فیلم ها به طور موقت صاحب پروانه نمایش 
می شــوند تا بعد از جشــنواره و در زمان 

مناســب تر بازبینی شــوند. نکته مهمتر 
این اســت که خود فیلمسازان هم عموماً 
براساس بازخوردهای جشنواره تغییراتی 
در فیلم های خــود اعمال می کنند و این 
فــارغ از بحث مجوزهای مربوطه اســت. 
صاحبــان آثار عالقه دارنــد فیلم خود را 
همراه با مخاطبان در جشــنواره ببینند 
و به نســبت بازخوردهایی که می گیرند 
تغییراتی را در فیلم اعمال کنند. طبیعتاً 
هم هر تغییر جدیدی در فیلم نیاز به تأیید 

شورای پروانه نمایش دارد.
* نظارت بر فیلم ها صرفاً محتوایی 
مجوز  ضعیف  ارزشــی های  نیست، 

نمی گیرند
سهرابی درباره تأثیر تغییرات ساختاری 
فیلم ها در بازبینی مجدد آن ها برای اخذ 
پروانه نمایش هم گفت: نظارت بر فیلم ها 
صرفاً محتوایی نیســت و گاهــی موارد 
فرمی را هم شــامل می شود. ممکن است 
فیلمی علیرغم محتوای ارزشی اما آنقدر 
ضعیف و غیرقابل دفاع ساخته شده باشد 
که نتواند نظر مثبت شورا را جلب کند یا 
فیلمی از نظر محتوایی مشــکلی نداشته 
باشــد اما از نظر ســاختار وقتی فیلمساز 
فیلم خود را همــراه با مخاطب می بیند، 
متوجه شــود مثاًل 10 دقیقه از فیلمش 
اضافه اســت یا دقایقــی از فیلم حوصله 
مخاطب ســر می رود. طبیعتاً وقتی شما 
تصمیم می گیرید 10 دقیقه از یک فیلم 
را حذف کنید، احتمال دارد تغییراتی در 
روند محتوایی فیلم هم ایجاد شــود و به 
همین دلیل طبیعی است که نسخه جدید 
فیلم باید به تأیید شــورای نمایش برسد. 
شخصاً معتقدم جشنواره فیلم فجر فرصتی 

استثنایی برای فیلمسازان است که بتوانند 
برای آثارشــان بازخورد بگیرند و ناظر به 
همین بازخوردها فیلم شــان را اصالح و 
نهایی کنند. مجوز ویژه حضور در جشنواره 
از این منظر یک فرصت مهم برای فیلمساز 
اســت. فرصتی که برای فیلمســاز ایجاد 
می شــود تا از مخاطبان بازخورد بگیرد و 
فیلمش را اصالح کند.وی توضیح داد: در 
پروانه نمایش زمان یک فیلم قید شــده 
است. فیلمساز اگر قرار باشد تغییراتی در 
فیلم خود اعمال کند، قبل از صدور پروانه 
نمایش نهایی فیلم بایــد آن ها را به اداره 
نظارت اعالم کند. اصوالً بعد از ارائه پروانه 
نمایش نهایی، قاعده بر این است که هیچ 
تغییر دیگری در فیلم ایجاد نشود. گاهی با 
اضافه یا کم شدن حتی یک جمله در یک 
فیلم ممکن است حساسیتی ایجاد شود 
بنابراین هر تغییــر در فیلم باید تأییدیه 
نهایی از شــورای مربوطــه دریافت کند. 
این مدیر سازمان سینمایی درباره احتمال 
تساهل بیشتر برای صدور مجوز نمایش به 
فیلم هایی که در جشــنواره امسال حضور 
داشــته اند هم گفت: روند صــدور پروانه 
نمایــش یک روند قانونــی و آئین نامه ای 
است که خیلی نمی تواند ارتباطی با حضور 
یا عدم حضور افراد در یک محفل خاص و 
جشنواره داشته باشد و از این منظر روند 
قانونی باید طی شــود. اما افرادی که در 
جشنواره حضور دارند از این حیث کارشان 
سهل تر است که یک بار این مسیر را قبل 
از جشنواره طی کرده اند و اصالحاتی هم 
دریافت کرده اند. لذا پروانه نمایش این آثار 
از این جهت بعد از جشنواره راحت تر صادر 

می شود.

* هیچ یک از فیلم های جشنواره 
فجر امسال در معرض توقیف نیست

ســهرابی با تأکید بر اینکه در این دوره 
از جشــنواره هیچ فیلمی نیست که برای 
دریافت پروانه نمایش چالش جدی داشته 
و یا در معرض توقیف باشــد، در پاسخ به 
ســوالی درباره احتمال ممیزی فیلم »چرا 
گریه نمی کنــی؟« برای اکران عمومی هم 
توضیح داد: به صورت مصداقی درباره فیلم ها 
صحبت نمی کنم اما برخی از فیلم هایی که 
ممکن است از نظر مخاطبان جشنواره ای 
حساسیت برانگیز بوده باشند هم مسائل شان 
قابل حل اســت و مشــکلی بــرای اکران 
نخواهند داشت.این مدیر سازمان سینمایی 
درباره پیش بینی اکــران موفق فیلم های 
جشنواره امســال در طول سال آینده هم 
گفت: به نظرم در همین جشنواره امسال 
فیلم هایی داریم که می تواند مخاطب را در 
اکــران عمومی با خود همراه کند و درصد 
قابل توجهی از فروش ســینمای کشور را 
در سال منتهی به جشنواره آینده، تأمین 
کنند. اما این نکته را فراموش نکنید که ما 
همواره بعد از جشنواره هم فیلم هایی داریم 
که فرآیند تولید را طی می کنند و در همان 
بازه زمانی هم به اکران می رسند. فیلم های 
کمدی و اجتماعی تــازه ای که امکان دارد 
در شورای صنفی نمایش مطرح شوند و به 
اکــران هم راه پیدا کنند. من درباره میزان 
مخاطب در اکران سال آینده سینما نگران 
نیستم و معتقدم هم فیلم های موجود در 
جشــنواره هم فیلم های منتظر در نوبت 
اکــران و با توجه به اطالعــی که از پروانه 
ساخت های صادر شده دارم حتی فیلم هایی 
که طی چند ماه آینده به تولید می رسند، به 

امید خدا شرایط رضایت بخشی را در اکران 
عمومی سال آینده ایجاد خواهند کرد.

* هرگونــه تحریــم و بایکوت 
جشنواره فیلم فجر شکست خورد

سهرابی با رد شائبه افت میزان مخاطبان 
مردمی جشنواره امســال نسبت به سال 
گذشته گفت: من مقایســه ای بین اعداد 
و ارقام امســال و سال گذشته نکرده ام اما 
این گونه به نظرم می رسد که با وجود آنکه 
دوره خاصی را پشــت سر می گذاریم، هر 
گونه تحریم و بایکوت جشــنواره شکست 
خورده اســت. مخاطبان هم نشان داده اند 
که خیلی متأثر از فضای مجازی نیســتند 
که اگر اینگونه بود، شاهد این شور و حال 
در جشــنواره نبودیم. ضمن اینکه شــما 
جشــنواره امســال را با هیچ دوره دیگری 
نمی توانید مقایســه کنید و این مقایسه از 
اساس غلط است. ما در شرایط خاصی قرار 
داریم. کمااینکه جامعه ی ما هم در این چند 
ماه شرایط خاصی را سپری کرد. جشنواره 
امســال فیلم فجر مورد هجمه تروریسم 
رسانه ای قرار گرفت و از آنجایی که از وجوه 
مختلف به این رویداد حمله شد، خیلی ها 

حتی توقع داشتند که جشــنواره به طور 
کامل تحریم و بایکوت شود و هیچ کس از 
آن اســتقبال نکند. ولی وقتی شور و حال 
نشست های خبری و ســینمای اصحاب 
رسانه را می بینید و یا وضعیت سینماهای 
مردمی که شخصاً به برخی از آن ها سر زده ام 
را می بینید، متوجه اســتقبال از جشنواره 
می شوید. وی در خصوص طرح شائبه هایی 
مانند فروش کامل بلیت های یک ســانس 
مردمی جشــنواره و نمایش آن با ظرفیتی 
کمتر از تعداد بلیت های فروخته شده هم 
گفت: این موضوع مورد تأیید کارشناسان 
ما نیست و شرایط مانند سال های گذشته 
است و اینکه برخی با شیطنت این موارد را 
برجسته می کنند بخشی از همان جنگ نرم 
و تروریســم رسانه ای است که به آن اشاره 
کردم وگرنه واقعاً شرایط جشنواره امسال 
با ســال های گذشته تفاوتی نداشته است. 
اتفاقاً با فشــارهایی که امسال بر جشنواره 
و سینمای ایران حاکم بوده و بدون تردید 
هیچ یک از چهل دوره گذشته چنین چیزی 
را تجربه نکرده است، استقبال بسیار خوبی 

را شاهد بودیم.

خواص گلیسیرین برای پوست و مو و زیبایی
نوشــین طاهری نوری- گلیسیرین از آن دسته از موادی است که مادربزرگ 
ها همیشه برای شادابی پوست و موی خود استفاده می کردند. تنها خاصیت استفاده 
از این روغن، مرطوب کردن پوســت نیست و در بســیاری از محصوالت سالمت و 
زیبایی پوست استفاده می شود. از گلیسیرین می توانید برای سالمت موها و ناخن 
های تان هم اســتفاده کنید. خرید کرم های گران قیمت را فراموش کنید و با کمی 
صبر و حوصله از مواد طبیعی برای درمان و زیبایی موهای خود استفاده کنید. نگران 
چرب شدن بیش از اندازه پوست و موی خود هم نباشید، گلیسیرین بدون اینکه باعث 

چربی زیاد شود، رطوبت کافی را به پوست می دهد.
گلیسیرین چیست؟

گلیســیرین یا گلیســرول مایع بی بو و شفافی اســت که در بیشتر چربی های 
طبیعی گیاهی و حیوانی، از جمله چربی هایی که در پوست شما هستند وجود دارند. 
گلیســیرین تجاری از محصوالت طبیعی مانند روغن های گیاهی یا از طریق الکل 
پروپیلن ساخته شده است؛ که در بسیاری از صابون ها و محصوالت مراقبت از پوست 
استفاده می شود. فقط مطمئن شوید که یک گلیسیرین گیاهی را به جای یک ماده 

مشتق شده از مواد شیمیایی انتخاب کنید تا بیشتر از مزایای آن بهره مند گردید.
پیشگیری از چین و چروک پوست

گلیسرین به دلیل خاصیت نرم کنندگی و مرطوب کنندگی اش به خوبی می تواند 
از چین و چروک پوست پیشگیری کرده و پوست را نرم و جوان و شاداب نگه دارد. 
 E یک قاشــق چای خوری گلیســیرین را با یک قاشق چای خوری روغن ویتامین
ترکیب کنید، صورت و گردن خود را با این ترکیب به آرامی ماساژ دهید. بعد از 15 

دقیقه آبکشی کنید. هر شب قبل از خواب این کار را انجام دهید.
گلیسیرین در حفظ رطوبت پوست مؤثر است

گلیســیرین توانایی حفظ آب و رطوبت پوست شما را دارد. می توانید از ترکیب 
گلیسیرین و آب برای شستشــو و پاکسازی پوست صورت خود استفاده کنید. این 

دستورالعمل پوست شما را به طور طبیعی مرطوب و درخشان نگه می دارد.
حفظ طراوت پوست با گلیسیرین

گلیســیرین یک تونر بسیار خوب برای پوست است. زیرا همانطور که گفته شد، 
رطوبت زیادی به پوست می رساند و کمک می کند سطح pH پوست به طور معتدل 
حفظ شده و لک و آسیب را کاهش می دهد. بنابراین پوست شما را نرم و درخشان و 
شاداب می کند. یک قاشق چای خوری گلیسیرین را با 2 قاشق غذاخوری گالب به 
خوبی ترکیب کرده و در یک بطری اسپری بریزید. قبل از استفاده از مرطوب کننده، 
این تونر را روی پوست تمیزتان اسپری کنید. هر روز این کار را انجام دهید. می توانید 

این تونر خانگی را یک هفته در یخچال نگه دارید.
درمان زبری پوست با گلیسیرین

خشک شدن پوست دســت ها در روزهای سرد زمستانی یک مشکل رایج بین 
اکثر افراد اســت. مقدار برابر گلیسیرین و گالب را مخلوط کرده و به کار برید. برای 
نرم و سفید کردن دست هم می توانید از گلیسیرین استفاده کنید، به این طریق که 
مقداری عسل و آب لیموترش را مخلوط کرده و به مدت 15 تا 20 دقیقه روی دست 

ها بمالید و سپس بشویید.
گلیسیرین یک ضد عفونی کننده پوست

بســیاری از لوازم بهداشتی مانند صابون و لوازم آرایشی می توانند پوست شما را 
تحریک کنند. اما گلیسیرین دارای خواص ضد عفونی است.
درمان مشکالت پوستی از خواص گلیسیرین

گلیسیرین بیشتر به صابون ها، لوسیون ها و کرم ها اضافه می شود و صد درصد 
ایمن است و برای پوست مالیم می باشد. عوارض جانبی ندارد و برای درمان مشکالت 

پوستی مثل پسوریازیس و اگزما بسیار مفید است.
گلیسرین پاک کننده صورت خوبی است

سه قاشق شیر را با یک قاشق گلیسیرین مخلوط کرده و آن را با پنبه روی صورت 
خود بمالید، سپس آن را پاک و بعد خشک کنید. در مرحله ی بعد، از همان ترکیب 
استفاده کرده و بگذارید تمام طول شب روی صورت شما باقی بماند. همینطور می 
توانید از ترکیب آب پرتقال و گلیسیرین نیز به عنوان یک پاک کننده پوست استفاده 
کنید و از این درمان خانگی برای داشتن چهره ای بی نقص و بدون لک بهره ببرید.

می توانید با گلیسیرین یک شیر پاک کن طبیعی بسازید
گلیسیرین و سرکه ســیب را به مقدارهای مساوی ترکیب کرده و آن را بر روی 
صورت خود که به خوبی تمیز شده است قرار دهید. این ترکیب را به عنوان یک شیر 

پاک کن خانگی روی صورت باقی بگذارید. نیازی به شستشو نیست.
گلیسیرین برای روشن کردن پوست آرنج ها

تیره شدن پوســت آرنج برای خیلی از خانم ها آزاردهنده است، اما برای درمان 
کافی است آب یک عدد لیمو را بگیرید و با مقدار کافی شکر مخلوط کنید تا مخلوط 
حالت خمیری پیدا کند. بعد این مخلوط را روزانه حدود 5 دقیقه روی آرنج ماســاژ 
دهید. بعد از این کار مخلوطی از گلیسیرین و گالب تهیه کنید که کمی حالت کرمی 
داشته باشد و روی آرنج بمالید. این کار تولید مالنین )رنگدانه پوست( را کم می کند 

و رنگ قسمت های تیره پوست را روشن می کند.
خواص گلیسیرین برای چاقی صورت

گلیسیرین یکی از بهترین مواد برای حفظ حالت کشسانی پوست و از بین بردن 
چین و چروک از روی پوست است و گالب نقش بسیار موثری در پاکسازی صورت 

دارد.
زمانی که این دو ماده ی مفید با یکدیگر ترکیب شوند، تاثیری بسیار فوق العاده 
بر روی پوست می گذارند و باعث افزایش تولید چربی در زیر پوست می شوند و در 
نتیجه به چاق شدن صورت و گونه کمک بسیاری خواهند کرد. این ترکیب باعث می 

شود تا پوست صورت کشیده شود و گونه ها پرتر به نظر برسند.
خواص بی نظیر گلیسیرین برای از بین بردن جوش و جای آن

گلیســیرین قدرت درمانی باالیی برای پوست دارد و به راحتی انواع جوش ها و 
جای آنها را از بین می برد. اگر به دنبال راهی ساده، مؤثر و طبیعی برای درمان جوش 
و جای جوش هستید، می توانید به گلیسیرین اعتماد کنید. این ماده، منافذ پوست را 
باز می کند و به آن اجازه تنفس می دهد، رطوبت پوست را حفظ و از مسدود شدن 

منافذ آن جلوگیری می کند.
خواص گلیسیرین برای دور چشم

پوست ظریف اطراف چشم ها یکی از اولین محل هایی است که عالیم پیری را 
بروز می دهد؛ چون بسیار نازک است و با افزایش سن ضعیف تر می شود. پوست این 
ناحیه چربی کمی دارد که با گذر زمان از بین می رود. این مسئله باعث نازک شدن 
پوست اطراف چشم ها و آشکار شدن رگ های خونی بنفش یا قرمز زیر آن می شود.

عوارض جانبی گلیسیرین
در صورت استفاده زیاد از گلیسیرین، ممکن است عوارض جانبی زیر را مشاهده کنید:

دهیدراسیون پوست
دهیدراسیون پوست، باعث خشکی و پوسته پوسته شدن پوست می شود.

آلرژی
واکنش های آلرژیک می تواند شامل بثورات، خارش، کهیر و قرمزی گردد.

آکنه
استفاده بیش از حد از گلیسیرین می تواند باعث ایجاد آکنه و عفونت شود.

شبکه سه پس از ۳ سال به پخش »کتونی زرنگی« رضایت داد
شبکه سه سیما بعد از گذشت سه سال از زمان توقیف سریال »کتونی زرنگی« به پخش این سریال رضایت داد. شبکه سه سیما 
پخش سریال »کتونی زرنگی« را در جدول پخش خود جانمایی کرده است. این سریال قرار است از دوشنبهـ  17 بهمن ماهـ  ساعت 
20 و 30 دقیقه روی آنتن برود.  علی مالقلی پور نیز با یادی از دوست سفر کرده خود علی سلیمانی که در سریال »کتونی زرنگی« به 
ایفای نقش پرداخته است، از پخش این سریال در شبکه سه سیما پس از سه سال توقیف خبر داده است. این سریال قرار بود بهمن ماه 
سال 98 روی آنتن برود اما شبکه سه سیما در آن زمان به دلیل آنچه »خطای فاحش کارگردان« عنوان کرد، پخش »کتونی زرنگی« 
را پیش از آغاز متوقف و با وجود توضیحات کارگردان و تهیه کننده، به پخش این سریال رضایت نداد. بازیگران این سریال عبارتند از: 
هدایت هاشمی، افسانه چهره آزاد، ملیکا شریفی نیا، علی سلیمانی، جواد پورزند، شاپور کلهر، با معرفی زوج علیرضا جعفری و مصطفی 

ساسانی، محمود جعفری و امیرحسین صدیق، برزو ارجمند و سحر ولدبیگی و بازیگران خردسال رادمهر رزمجوی و عماد شعبانی.
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