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متوسط قیمت کاالهای خوراکی 
منتخب در مناطق شهری چقدر است؟

رئیس سازمان امور مالیاتی تشریح کرد؛

 جزئیات نحوه تحقق
 درآمدهای مالیاتی سال آینده

رئیس امور سالمت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه خبر داد؛

اختصاص 6 هزار میلیارد تومان برای 
بیمه درمانی دهک های کم درآمد

معاون وزیر بهداشت:

واکسن های ایرانی کرونا از برخی 
واکسن های خارجی بهتر است

معاون شهردار تهران عنوان کرد

 پل های فلزی قبل از انقالب 
ایمن نیستند

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی:

 ترک خوردگی
 چندبنای تاریخی در »خوی«
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معاون وزیر اقتصاد خبر داد؛

 معرفی ۴۶۰۰ مظنون به پولشویی 
به مراجع قضایی

دبیر جشنواره فیلم فجر پاسخ داد؛

دلیل تأخیر در معرفی داوران فجر چیست؟
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رییس کانون سراســری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران با بیان اینکه 
قانون پیش فروش مســکن برای اصالح چندین  ســال اســت که در مجلس 
شورای اســالمی راکد مانده اســت، گفت: انتظار ما از مجلس این اســت که 

اصالحیه این قانون با هدف تصویب نهایی را بار دیگر به جریان بیاندازد.
محمد مرتضوی افزود: پیش فروش مسکن به عنوان یکی از ابزارهای مهم 
تامین مالی برای سازندگان است که نه تنها در کشور ما بلکه اساسا توسعه گران 
و ســازندگان در دیگر نقاط نیز به عنوان یکی از ابــزار باکیفیت از این قانون 

استفاده می کنند.
وی با بیان اینکه قانون پیش فروش مســکن در ســال ۸۹ تصویب و برای 
اصالحاتی باردیگر به مجلس شورای اسالمی ارجاع داده شده است تصریح کرد: 
اگر چه اساســا پیش فروش در زمان هایی مطرح می شــود که تورم نیز مهار 
شــده باشد، با توجه به وضعیت تورمی در کشورمان، دولت و مجلس با اتخاذ 
تمهیداتی در راســتای مهار تورم می توانند به اجرایی  شــدن هرچه بهتر این 

قانون کمک کنند.
مرتضوی با اشاره به مشکالتی که در قانون پیش فروش وجود داشت، عنوان 
کرد: در گذشــته سازندگان و فروشــندگان در کنار پیش فروش از تسهیالت 
بانکی نیز بهره می بردند، اما با توجه به تعارضاتی که ایجاد می شــود از جمله 
اینکه همزمان با پیش فروش باید نقل و انتقاالتی صورت بگیرد که مورد تایید 
بانک نیســت و یا بالعکس و اینکه شاهد تعدد مالکان هستیم و دیگر بانک در 
اینجا نمی تواند پاسخگو باشد، بر همین اساس شاهد مشکالتی در این بخش 

بودیم.
وی تصریح کرد: از دیگر مشکالتی که در قانون پیش فروش وجود داشت، 
در خصوص اجبار ســازندگان به انتقال مالکیت بود. این در حالی است که در 

پیش فروش، پرداخت ها به صورت تدریجی انجام می شــود. در این بین وقتی 
مالکیت را انتقال بدهید دیگر ابزاری برای اینکه پرداخت ها در موقع مناســب 

انجام شود را در اختیار ندارید.
رییس کانون سراسری انبوه ســازان مسکن و ساختمان ایران ادامه داد: در 
واقع مســایلی از این قبیل سبب شــده تا قانون پیش فروش بی اثر شود که با 
توجه به وجود چنین مشکالتی، این قانون به مجلس برای اصالحاتی برگردانده 
و طبق شنیده ها در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی است.

مرتضوی گفت: بر همین اســاس انتظار می رود که مشــکالت قانون پیش 
فروش به عنوان یکی از ظرفیت های مهم مالی برای توسعه ساخت وساز مسکن 

مرتفع و شاهد اجرایی شدن هر چه سریعتر آن باشیم.

نایب رئیس کمیســیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی 
تهران گفت: حجم قابل توجهی از دارایی های دولت راکد 
اســت. بنده در ســال ۹۹ که بازار بورس رونق داشت و 
در اوج بود پیشــنهاد دادم که طرح ها و پروژه های نیمه 
تمام را به بورس آورده و در غالب شــرکت های سهامی 
عام عرضه شوند؛ اینگونه نقدینگی به سمت بازار بورس 

جذب می شود.
عبــاس آرگون مولدســازی دارایی هــا را مترداف با 
فروش ندانست و افزود: مولدسازی باید منتج به افزایش 
دارایی های پایدار دولت، بدون رشــد نقدینگی  شــود؛ 
مولدســازی به معنی فروش دارایی های نیســت و باید 
بــه بهره برداری از آنها ختم شــود. وی با بیان اینکه در 
مولدسازی این امکان وجود دارد که بخشی از دارایی های 
دولت بــرای تقویت بخش دیگر بفروش برســد، گفت: 
اصل، استفاده پایدار از دارایی های دولت است پس تاکید 
می کنم که مولدسازی به معنی فروش دارایی نیست و به 

معنی بهره برداری از این دارایی هاست.
عضو هیــات نمایندگان اتاق بازرگانــی تهران ادامه 
داد: مولدســازی می تواند شــریک شدن دولت با بخش 
خصوصی باشــد که از چابکــی و توانمنــدی باالتری 
برخوردار اســت، باشــد و یا بحث تهاتر را در پس خود 

برای تکمیل پروژه های نیمه تمام داشــته باشد و یا در 
غالب صندوق امالک و مســتغالت و یا فروش مستقیم 
قرار بگیرد. بخشــی از منابع حاصــل از این فروش در 
بخش های مختلف کشــور  باید سرمایه گذاری و توسعه 

و رشد اقتصادی کشور را به همراه بیاورد.
آرگون با تاکید بر این نکته که فروش دارایی ها نباید 
صرف هزینه های جاری شــود، تصریح کرد: حجم قابل 
توجهی از دارایی های دولت راکد است. بنده در سال ۹۹ 
که بازار بورس رونق داشــت و در اوج بود پیشنهاد دادم 
که طرح ها و پروژه های نیمــه تمام را به بورس آورده و 
در غالب شــرکت های سهامی عام عرضه شوند؛ اینگونه 
نقدینگی به سمت بازار بورس جذب می شود این شیوه 
عرضه به معنی فروش نیســت در چنین شرایطی دولت 
عالوه بر حفظ دارایی ها منابــع خریداران را به پروژه ها 
تزریق می کند و باعث تکمیل دارایی و مولد شــدن آنها 
می شود و اینگونه دارایی های نیمه کاره از راکدی خارج 
و اشــتغال زایی به همراه می آورند و حجم تولید را ارتقا 
می دهد. وی با اشــاره به مواد قانونی خصوصی ســازی 
در قانون اساســی کشــور، گفت: در طرح مولدســازی 
نباید بحث های فراقانونی مطرح شــود و باید واگذاری ها 
شفاف باشــد. وقتی شفاف شود هیچگونه ابهامی در آن 

نیست اگر بخواهند به آن محرمانه گی بدهند غیرشفاف 
خواهد  شــد. یکسری مسئولیت های قضایی برای هیات 
واگذار کننده مطرح شــده است که به تصویب سران 3 
قوه رسیده اما تصمیماتی که گرفته می شود باید منافع 
مردم در آن لحاظ شــود چراکه این دارایی های کشــور 
اســت و باید نظارت های مجلس و نهادهای ذی ربط در 
واگذاری ها در نظر گرفته شود. این فعال اقتصادی با بیان 
اینکه در فروش دارایی ها باید شرایط عرضه و تقاضا دیده 
شــود، خاطر نشان کرد: اگر در یک بازه زمانی  تقاضایی 
برای خرید نباشد باعث افت قیمت آن می شود؛ باید این 
نکته را در نظر داشت که در اقتصاد همه چیز دستوری 
نیست و باید براساس مکانیزم بازار یک دارایی را هزینه و 
به سرانجام رساند سپس آن را عرضه کرد و عرضه نیمه 

کاره افت ارزش آن دارایی را به همراه می آورد.
آرگون با تاکید بر اینکه در مولدسازی باید به سمت 
بخش خصوصی واقعی هدایت شویم، گفت: اقتصاد باید 
پیش بینی پذیر شود تا بخش خصوصی با رغبت بیشتری 
در ایــن حوزه ها ورود کند. نفــت یک دارایی زیرزمینی 
است که باید پول حاصل از فروش آن را صرف توسعه و 
ایجاد زیرساخت ها شود این در حالیست که فروش نفت 

صرف هزینه های جاری می شود. 

رییس کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران:

مجلس اصالحیه قانون پیش فروش مسکن را به جریان بیاندازد

نایب رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران:

پروژه های نیمه تمام دولت، در بورس عرضه شود

معاون شهردار تهران:

 دریافت
 عوارض قبور 
صحت ندارد

وزیر صمت:

 مواد اولیه
  از نیما 

خارج نمی شوند

نامی آشنا در صنعت غذای کشورنامی آشنا در صنعت غذای کشور

عضو هیئت مدیره انجمن کارفرمایی سی ان جی اعالم کرد؛

تحمیل خسارت تحمیل خسارت ۱۰۰۱۰۰ میلیارد تومانی  میلیارد تومانی 
به جایگاه های سی ان جیبه جایگاه های سی ان جی

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور:

 هیچ پزشکی  هیچ پزشکی 
از مالیات معاف نیستاز مالیات معاف نیست
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رئیس سازمان امور مالیاتی تشریح کرد؛

جزئیات نحوه تحقق درآمدهای مالیاتی سال آینده
رئیــس ســازمان امــور مالیاتی 
جزئیــات نحوه تحقــق درآمدهای 
مالیاتی در ســال آینده را تشــریح 
کرد. داوود منظور در نشست خبری 
بــا تاکید بــر اینکه تعییــن میزان 
افزایش دســتمزد در قانون بر عهده 
نمایندگان مجلس است، اظهار کرد: 
هنوز تصمیم قطعــی در این مورد 
گرفته نشده ، حتی ممکن است این 
افزایش پلکانی باشــد اما پیش بینی 
می شــود میزان افزایش ۲۰ درصد 

باشد.
وی بــا طرح این  ســوال که چرا 
نرخ مالیاتی که بر دســتمزد گرفته 
می شــود، ۲۷ درصد است؟ توضیح 
داد: بخشــی از مالیاتــی که وصول 
می شــود مربوط به دوره قبل است 
چرا که شــاهد فرارهای مالیاتی در 
حقوق و دســتمزد بودیــم. به طور 
کلی در گذشته در محاسبه مالیات 
حقوق و دستمزد مقررات به درستی 
انجام نمی شــد. معاون وزیر اقتصاد 
ادامه داد: رشــدی کــه در مالیات 
داریــم بیش از نرخی اســت که در 
قانون به ازای یک مودی پیش بینی 
شده است. سال جاری میزان وصول 
ما در مالیات حقوق و دستمزد بیش 
از نرخ مصوبی اســت کــه به ازای 
یک نفر در قانون پیش بینی شــده 
اســت. مالیات مشاغل در گروه های 
مختلف به لحــاظ میانگین کمتر از 
مالیاتی اســت که در بخش حقوق 
و دســتمزدبگیرها وصول می کنیم. 
ایراد به سیســتم مالیاتی وارد  این 
است که در بخش مالیات بر مشاغل 
عقب افتادگی وجود دارد. منظور در 
رابطه با مالیــات توافقی اصناف که 
مرسوم بوده است، گفت: برای مثال 
با اصناف بر ســر رشد ۱۵ درصدی 
مالیــات توافق می شــده، این اتفاق 
باعث می شد در یک صنف میانگین 
مالیاتی که هر واحد صنفی پرداخت 
می کــرد در ســال ۶ میلیون تومان 
باشد، درحالی که حقوق بگیر ساده 
ما با همان میانگین ۸ میلیون تومان 
مالیات پرداخت می کرد. ســعی شد 
این  موضوع از امسال جبران شود و 

با روش توافقی عمل نکردیم.
وی ادامــه داد: بــر این اســاس 

ســازمان امــور مالیاتی بر اســاس 
اطالعاتــی که از فــروش مودی به 
دســت اورده بــود اظهارنامه تولید 
کرد. مودی می توانست قبول کند یا 
اظهارنامه پر کند. به طور کلی ســه 
میلیون و 3۰۰هزار مودی در بخش 
مشاغل مالیات مقطوع را پذیرفتند.

*سود سپرده بانکی همچنان 
معاف از مالیات

با  معاون وزیر اقتصــاد در ادامه 
تاکیــد بر اینکه مالیــات بر عایدی 
ســرمایه مالیات بر ســوداگری در 
دارایی های ثابت مخصوصا خودرو و 
ملک اســت، عنوان کرد: هدف این 
مالیــات تنظیم گری اســت تا افراد 
از خرید و فــروش این کاالها مکرر 
درامد کسب نکنند. منظور در مورد 
سود ســپرده بانکی نیز گفت: طبق 
مالیات مســتقیم  قانون  ماده ۱۴۵ 
سود ســپرده بانکی معاف از مالیات 
اســت. البته قانون گذار می تواند این 
ماده را دوباره بررســی کند، اما فعال 

چنین تصمیمی وجود ندارد.
رئسی سازمان امور مالیاتی افزود: 
شرایط تورمی طوری است که سود 
سپرده ای که سپرده گذاران دریافت 
می کنند در مقایسه با تورمی  که در 
جامعه وجود دارد به میزانی نیست 
که از ســود ســپرده مالیات کسب 
باعــث خروج  ایــن موضوع  کنیم، 

سرمایه از بانک ها می شود.
درامدهای  تحقق  *جزئیات 

مالیاتی سال اینده
وی در ادامه در پاســخ به سوالی 
اینکه رشــد درآمدهای  بــر  مبنی 
مالیاتی که در الیحه بودجه ســال 
آینده پیش بینی شــده است چگونه 
محقــق خواهد شــد؟ توضیح داد: 
پیش بینی شده اســت درآمدهای 
مالیاتــی در ســال آینده با رشــد 
۵۴ درصــدی از ۴۵۵ هزار میلیارد 
تومان بــه ۷۰۰ هزار میلیارد تومان 
برســد. برای این موضوع چند منبع 
وجود دارد. منبــع اول پرونده های 
مالیاتــی اســت که از قبــل وجود 
دارد اما قطعی ســازی نشده، ممکن 
است در هیات های حل اختالف در 
مرحله بدوی یا تجدید نظر باشــند 
یا اینکه هنوز قرارهای کارشناســی 

آن انجام نشــده باشــد و بالتکلیف 
مانده باشــند. رقم این پرونده ها که 
باید در هیات ها تعیین تکلیف شود 
۲۱3 هزار میلیارد تومان اســت. در 
سال جاری ۲۰۰ هزار میلیارد تومان 
ســال های  پرونده های  بــه  متعلق 

گذشته قطعی سازی شده است.
معــاون وزیر اقتصــاد ادامه داد: 
بنابراین بخشــی از وصولی در سال 
جاری و آینده ناشــی از پرونده های 
براوردها  اســت.  هیات ها  بالتکلیف 
این اســت که رشــد درامد مالیاتی 
این پرونده ها در ســا ل آینده ۲۴۰ 
البته این  هزار میلیارد تومان است. 
به این معنی نیست که از ۲۱3 هزار 
میلیارد تومان مبلغی وصول نشــده 
اســت، بلکه مابه التفــاوت مالیات 
تشخیصی ابرازی وصول شده است.

منظور با بیــان اینکه منبع دوم 
مالیات ارزش افزوده است که کامال 
از قیمت تبعیت می کند، عنوان کرد: 
قرار اســت ۴۵ درصد مالیات از این 
محل وصول شــود کــه کامال تابع 
قیمت اســت. در واقع اگر قیمت ها 
افزایش یابد مالیات بر ارزش افزوده 

هم افزایش پیدا خواهد کرد.
وی ادامه داد: منبع ســوم اجرای 
قانون پایانه های فروشگاهی است. از 
اول ابان تاکنون که قانون  پایانه های 
اســت  شــده  اجــرا  فروشــگاهی 
۱۱میلیون صورت حساب به میزان 
تومــان صادر  میلیارد  هــزار   ۵۰۰
شده اســت. میزان مالیات بر ارزش 
افزوده که در ســامانه ما ثبت شده 
نیز 33 هزار میلیارد تومان اســت. 
با این شــفافیت انتظار داریم رشد 
قابل مالحظه ای در بخش مالیات بر 

ارزش افزوده صورت بگیرد.
معاون وزیر اقتصــاد با تاکید بر 
اینکه قرار نیســت در سال آینده به 
مودیان فعلی کــه منظم اظهارنامه 
ارائه می کنند. فشــار جدیدی وارد 
شــود، عنوان کرد: نــه پایه ها و نه 
نرخ هــا تغییر نکرده اســت. ســهم 
مالیات در تامین مالی دولت افزایش 
داشته است. بر اساس اطالعات ۱۰ 
ماهه ســهم مالیــات و گمرک در 
تامین بودجه جاری ۵۸ درصد رشد 

داشته است.

*تشــکیل اداره کل مالیات 
سلبریتی ها

مورد  در  اقتصــاد  وزیــر  معاون 
شناسایی مالیات سلبریتی ها عنوان 
کرد: سلبریتی ها مانند سایر مودیان 
ما هستند و بر اساس میزان درامدی 

که دارند مشمول مالیات می شوند.
منظــور ادامــه داد: اداره کلــی 
در تهــران فقــط بــرای مالیــات 
ســلبریتی ها راه اندازی شده و همه 
قراردادهای این افراد را بررســی و 
شناســایی می کنند. رئسی سازمان 
امــور مالیاتی در ادامه با اشــاره به 
شناســایی مودیان جدید با استفاده 
از پایگاه های اطالعتی و کنترل این 
پایگاه هــا عنوان کــرد: ۲.۲ مودی 
البته  است.  جدید شناسایی شــده 
ممکن است بسیاری از آن ها مودی 
کوچک باشــد. اما همه کسانی که 
در اقتصاد مشــغول کســب درآمد 
هستند باید بر اســاس درامد خود 
در پرداخت مالیــات تمکین کنند. 
وی ادامه داد: امسال یک میلیون و 
ندادند  اظهارنامه  3۰۰ هزار شرکت 
و سازمان برای ان ها اظهارنامه تولید 
کرد. از سال ۱3۹۸ تا ۱۴۰۰ حدود 
3 میلیــون واحد صنفــی علی رغم 
ارائه نکردند  کسب درامد اظهارنامه 
که ســازمان برای آن ها تولید کرد. 
مالیات این شرکت ها حدود ۹۰ هزار 

میلیارد تومان است.
مالیات  *رمزارزها مشــمول 

می شوند
معاون وزیر اقتصــاد در ادامه در 
مورد مالیات رمزارزها اظهار کرد: به 
اقتصادی به مردم  عنوان کارشناس 
توصیــه می کنم وارد بــازار رمزارز 
نشوند زیرا پر ریسک است افت و خیز 
زیادی دارد. به طور کلی در قوانین 
اما  معامالت رمزارز غیرقانونی است 
با کمک بانک  سازمان امور مالیاتی 
مرکزی ســکوهای معامالت رمرزارز 
را پایش می کند و بر اســاس میزان 
خرید و فروشــی که یک فرد انجام 
بانکــی  از حســاب های  داده کــه 
قابل شناسایی اســت میزان درامد 
داد:  ادامه  می شود.منظور  شناسایی 
اگر به این اطالعات دست پیدا کنیم 
مالیات اخذ خواهیم کرد. البته این 

موضوع منوط به این است که بانک 
مرکزی اطالعات را پایش کند و در 
اختیار قرار دهد. هنوز گزارشــی در 

این حوزه دریافت نکردیم.
شــرکت های  *شناســایی 

سوری و فاکتورفروش
وی با اشاره به شرکت های سوری 
و فاکتورفــروش عنــوان کــرد: این 
شرکت ها به منابع نظام مالیاتی اسیب 
اولویت های  از  وارد می کنند. یکــی  
سازمان مقابله با این شرکت ها است. 
در این راســتا همــکاران را توجیه 
کردیم چگونه که این شــرکت ها را 
شناســایی و با آن ها برخورد کنند. 
معاون وزیــر اقتصاد ادامــه داد: در 
این راستا طی ســه ماه گذشته سه 
فاکتورفــروش در یزد بالغ بر ســه 
همت شناسایی شــد که  فرد اصلی 
دستگیر شد و شبکه تحت شناسایی 
و بازجویی قــرار دارد. همچنین در 
همــدان یک فاکتور فــروش بالغ بر 
۱۵۰۰ میلیارد تومان و در اذربایجان 
شرقی نیز یک فاکتور سوری حدود 
ســه هزار میلیارد تومان شناســایی 
شــد. پس از شناسایی این شرکت ها 
از ان ها مالیات اخذ می شود و به ان ها 

جریمه کیفری تعلق می گیرد.
را  پزشــکان  تخلف  *مردم 

گزارش دهند
منظــور در ادامه در مورد مالیات 
پزشکان توضیح داد: بخشی از درامد 
پزشکان در بیمارســتان ها و مراکز 
درمانی است. طبق قانون این مراکز 
و بیمارستان ها باید ۱۰ درصد درامد 
پزشکان را به عنوان مالیات تکلیفی 
کســر و به حســاب ســازمان امور 

مالیاتی واریــز کنند. میزان مالیاتی 
پرداختی پزشکان در سه سال اخیر 
از این محل رشد خوبی داشته است.

وی ادامــه داد: بخش دیگر درامد 
پزشکان از ویزیت است و طبق قانون 
پزشــکان باید در مطب های خود از 
کارتخوان استفاده کرده و درخواست 
پول نقد یا انتقال وجه از طریق کارت 
به کارت را نکنند. تخلفات زیادی در 
این راستا گزارش شده است و شماره 
کارتی که به ســازمان گزارش شده 
برای ما فرقی با دســتگاه کارتخوان 
ندارد. معــاون وزیر اقتصــاد تاکید 
کرد: اگــر مردم با چنیــن  موردی 
مواجه شدند حتما برای رسیدگی به 

سازمان گزارش دهند.
*معافیت مالیاتی بیشــتر از 

مالیات دریافتی
منظور با بیان اینکه هر ســازمان 
و نهادی که مشــمول مالیات است 
بایــد مالیات پرداخــت کند، گفت: 
ســتاد اجرایی فرمان امام یک نهاد 
حاکمیتی اســت و میــزان مالیاتی 
کــه از این ســتاد و شــرکت های 
زیرمجموعــه اخذ شــده در ســال 
۱3۹۹ بالغ بر ۲۰۰۰ میلیارد تومان 
بــوده اســت. پیش بینی می شــود 
ایــن رقم در ســال ۱۴۰۰ به بیش 
از ۲۵۰۰ میلیــارد تومــان برســد. 
وی ادامــه داد: بنیاد مســتضعفان 
و جانبازان بالغ بــر ۲۰۰۰ میلیارد 
به  کردند.  پرداخــت  مالیات  تومان 
گفته منظور رقــم معافیت مالیاتی 
در ســال گذشته 3۴۰ هزار میلیارد 
و میزان مالیات دریافتی 3۰۶ هزار 

میلیارد بوده است.

مدیرعامل ســازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی 
از رشــد ۲۰۸ درصدی تعیین تکلیف کاالهای در اختیار 
این سازمان تا اواخر دی ماه نسبت به همین بازه زمانی در 
ســال گذشته خبر داد و گفت: در همین بازه زمانی بیش 
از ۸۸۰۰ میلیارد تومان از این کاالها به فروش رســید که 

نسبت به سال گذشته ۵۰۷ درصد رشد داشته است.
عبدالمجید اجتهادی در نشســت خبری اظهار کرد: از 
ابتدای ســال تا ۲۵ دی ماه در زمینه تعیین تکلیف کاالها 
رشــد ۲۰۸ درصدی را تجربه کرده ایم همچنین در زمینه 
فروش کاال با رشــدی بیــش از ۵۰۰ درصدی و در زمینه 
اعاده آنها رشد ۷۱۶ درصدی را نسبت به همین بازه زمانی 

در سال گذشته داشته ایم.
وی اضافه کرد: از ابتدای سال تا ۲۵ دی ماه امسال بیش 
از ۸۸۰۰ کاال به فروش رســید و همچنین تعیین تکلیف 

۲۱ همت کاال انجام شده است.
اجتهادی با اشــاره به تسریع در تعیین تکلیف کاال در 
انبارهای بنادر و ســایر انبارهای عمومی گفت: این اقدام 
انگیزه مالکان کاال و تجار را بیشتر کرده تا هرچه سریع تر 

تکلیف کاالهایشان را مشخص کنند.
وی ادامه داد: در راســتای ایجاد شفافیت در برگزاری 
مزایده ها ســعی کردیم به ســمت و ســوی مزایده های 
الکترونیکی برویم حتی شاید در آینده حراج های حضوری 
را هــم کاهش دهیم و به این روش آن را ســوق دهیم. از 
سویی دیگر از رسانه ها برای اطالع رسانی سریع و به موقع 

در این زمینه قدردانی می کنیم.
مدیرعامل ســازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی 
عنــوان کرد: در زمینه انهدام کاالهای فســادپذیر هم در 
سال جاری با رشــد ۱3۸ درصدی مواجه شدیم که البته 
خوشــایند ما هم نیســت اما بخش اعظمی از این کاالها 
مربوط به دوره دولت سیزدهم نبوده است و برخی از آنها 
حتی بیش از ۲۰ سال در انبارهای سازمان بنادر یا انبارهای 
عمومی متعلق به گمرک و در اختیار ســازمان جمع آوری 
اموال تملیکی باقی مانده بودند که تعیین تکلیف شد. البته 
انهدام این کاالها هزینه بسیار باالیی دارد چرا که بخشی 
از آنها کاالهای شــیمیایی مانند دارو است و انهدام آنها به 

لحاظ مسائل زیست محیطی باید در محیط های حفاظت 
شده و تحت نظارت باشد و حتی انتقال آنها هزینه بر است.

*تعیین تکلیف انهدام خودروهای لوکس
اجتهادی با اشاره به پرونده واردات خودروهای لوکس 
در سال های گذشته گفت:  این خودروها قابلیت فروش در 
داخل را نداشــتند و به دلیل این که در سال های گذشته 
وارد شده بودند و به گونه ای قدیمی به شمار می رفتند در 
مزایده های به شرط صادرات هم نتوانستیم آنها را به فروش 
برسانیم بنابراین به صورت فنی آنها را معدوم کردیم. البته 
موتور و گیربکس این خودروها در اختیار سه دانشگاه برتر 
قرار گرفت تا بتوانند در راستای مهندسی معکوس از آنها 

استفاده کنند.
وی اضافه کرد: اقدام بســیار خوبی کــه با هماهنگی 
قوه قضاییه در ماه های گذشــته انجــام دادیم این بود که 
۱۰۶۲ خودروی وارداتی در سال های گذشته که پرونده آن 
تشکیل شده بود تعیین تکلیف شد برخی از این خودروها 
آسیب های جدی به بدنه شان وارد شده بود اما توانستیم در 
مزایده هایی بسیار شفاف و با نظارت دستگاه قضایی آنها را 
تعیین تکلیف کنیم و عمده این خودروها در بازار در اختیار 

مردم قرار گرفته است.
اجتهادی اعالم کرد: بسیاری از خودروهایی که منهدم 
و امحاء شــدند خودروهای آمریکایی بودند که ممنوعیت 

فروش در داخل را داشــتند و باید باز صادرات می شــدند 
امــا با توجه به این که این خودروها قدیمی بودند با وجود 
برگــزاری مزایده های مختلف نتوانســتیم آنها را برای باز 
صادرات به فروش برســانیم بنابراین امحــاء فنی آنها در 

دستور کار قرار گرفت.
مدیرعامل ســازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی 
اظهــار کرد: بــا توجه به تکلیفی که در فــروش کاالها از 
طریق بورس داشتیم، علی رغم برخی مشکالت توانستیم 
برخی از کاالها را از طریق بورس کاال تعیین تکلیف کنیم 
همچنین تعیین تکلیف ۲۱ همت کاالی در اختیار سازمان 

جمع آوری اموال تملیکی انجام شد.
*مزایده سراســری خودروها و ماشین آالت در 

سال آینده
وی ادامــه داد: از طریق الیحه بودجه ســال آینده با 
پیشنهاد دولت درصددیم تا همه خودروها و ماشین آالت 
راهداری و دیگر ماشــین آالت مورد نیاز کارخانه ها که در 
اختیار ســازمان جمع آوری اموال تملیکی است را در سال 
آینده از طریق مزایده سراسری و آنالین عرضه کنیم و اگر 
این مســاله به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسالمی 

برسد می توانیم از رسوب بیشتر آنها جلوگیری کنیم.
اجتهــادی گفــت: برخی کاالهــا با توجه بــه این که 
ســالمت محور هســتند بایــد تاییدیه های بهداشــتی و 
اســتانداردهایی را دریافــت کنند اما با توجــه به این که 
نتوانســتند این اســتانداردها را بگیرند به اموال تملیکی 
معرفی می شــوند تا منهدم شــوند بخشــی از کاالهای 
فسادپذیر هم که منهدم شدند بیش از ۲۰ سال از رسوب 
آنها در انبارهای گمرک و دیگر انبارهای کشور گذشته بود 

و از حیز انتفاع خارج شده بودند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل ســازمان جمع آوری و 
فروش اموال تملیکی اظهار کرد: در بحث کاالهای اساسی 
عمده کاالهای متروکه شــامل نهاده های دامی است که 
در این زمینه ۱۲۵ هزار تن ذرت را که با اســتانداردهای 
داخلی منطبق نبود و در انبارهای بندر ماهشهر ماه ها باقی 
مانده بود همچنین ۵۷ هزار تن ذرت در استان کرمانشاه 
تعیین تکلیف شد و در حال حاضر ۱۲۷ هزار ذرت جدید 

در انبارهای بندر امام داریم که اقدامات اولیه برای تعیین 
تکلیف آن و تزریق به بازار انجام شده و می خواهیم هرچه 

سریع تر این اتفاق رخ دهد.
*جزئیات پرونده هواپیماها و واگن های بالتکلیف

اجتهادی درباره آخرین وضعیت هواپیماها و واگن های 
قطار بالتکلیف در گمرک گفت: تعدادی هواپیما متعلق به 
یکی از ایرالین ها بود که با هماهنگی های صورت گرفته در 
اختیار همان شرکت قرار گرفت تا بتوانند در ناوگان از آن 
استفاده کنند. واگن های قطار هم که در انبارهای یکی از 
اســتان ها باقی مانده تا ۱۰ روز آینده واگذاری کامل آنها 

انجام خواهد شد.
وی اضافه کرد: پرونده خودروهای باقی مانده سواری هم 
عمدتا شــامل خودروهای باالی ۲۵۰۰ سی سی است که 
امیدواریم با تصویب در الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ بتوانیم 

در سال آینده آنها را عرضه کنیم.
*کاهش زمان برای متروکه شدن کاالهای رسوب 

شده
مدیرعامل ســازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی 
اظهار کرد: تا قبل از سال ۱3۹۷ طبق قانون گمرک کاالها 
پنج مــاه پس از آنکه در اختیار گمــرک قرار می گرفتند 
متروکه اعالم می شدند اما در حال حاضر این پنج ماه به دو 
ماه کاهش پیدا کرده است از سویی دیگر این قانون شامل 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نمی شد و متروکه اعالم شدن 
کاالها در اختیار خود آن منطقه بود اما با مصوبه شــورای 

عالی امنیت ملی این تغییرات اعمال شد.
اجتهادی افزود: امیدواریم کاالهایی که توسط صاحبان 
آن ماه ها به دلیل سودجویی یا ارزان بودن انبارهای عمومی 
و انبارهای سازمان بنادر و گمرک رسوب می کردند سریع تر 
تعیین تکلیف شــوند و البته در ســال جاری و با توجه به 
قوانین مذکور تعیین تکلیف کاالها ســریع تر اتفاق افتاده 
و کاالی مربوط به قبل از ســال ۱۴۰۰ که تعیین تکلیف 
نشده باشد، نداریم و اگر کاالهایی مانند ۴۲۶ کانتیتر لوازم 
خانگی در هرمزگان تعیین تکلیف نشدند به دلیل این است 
که هنوز به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ابالغ 

نشده است.

مدیرعامل سازمان جمع آوری اموال تملیکی خبر داد؛ فروش ۸۸۰۰ میلیارد تومان کاال تا اواخر دی ماه 

وزیر راه و شهرسازی: اولویت دولت تکمیل مسکن مهر و اجرای نهضت مسکن است
وزیر راه و شهرسازی گفت: اتمام پروژه های باقی مانده مسکن مهر در کنار اجرای طرح نهضت ملی مسکن از اولویت های وزارت راه و شهرسازی است. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، همزمان با 
ایام اهلل دهه فجر با حضور رییس جمهور، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی و دیگر مسئوالن ملی و استان در شهر پرند، ۶ هزار و ۸3۸ واحد مسکونی در پرند و 3 هزا رو ۱۶۲ واحد مسکونی روستایی در سراسر کشور 
افتتاح شــد. مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرســازی در مراســم افتتاح ۲۹ پروژه. زیربنایی و روبنایی با اعتبار حدود ۱۵۰ میلیارد تومان در شهر پرند در جمع خبرنگاران اعالم کرد: در جریان بازدید رییس جمهور و نماینده 
شهرستان بیش از ۶ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی مهر باقیمانده پرند تکمیل و افتتاح شد. وزیر راه و شهرسازی با یادآوری اینکه در پرند بیش از ۹ هزار و ۸۰۰ واحد مسکن مهر وجود داشته است که سال ها بود تکمیل نشده 
بوده است، افزود: با همت جهادگونه شماری از این واحدها تکمیل شد و ۶ هزار و ۸۰۰ واحد به بهره برداری رسید و تحویل شد. مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در بیان توضیح این افتتاح ها در پرند و سراسر کشور 
اعالم کرد: طبق قولی که به رییس جمهور دادیم ۶ هزار و ۸3۸ واحد مسکونی تکمیل شده مسکن مهر در شهر پرند تکمیل و به مردم تحویل شد. همچنین عالوه بر این واحدها سه هزار واحد مسکونی در سراسر کشور 

افتتاح شد که در مجموع واحدهای افتتاح شده و تحویلی به مردم به بیش از ۱۰ هزار واحد رسید.

وزیر صمت:

مواد اولیه از نیما خارج نمی شوند
وزیر صنعت، معــدن و تجارت با 
تکذیــب خروج گروه ۲۲ از ســامانه 
نیمــا، گفت: مواد اولیــه به هیچ وجه 
از نیما خارج نمی شــوند. به گزارش 
پایگاه خبری وزارت صمت، سیدرضا 
فاطمی امین، وزیــر صنعت، معدن و 
تجارت در جریان سفر یک روزه خود 
به استان اصفهان در نشستی با فعاالن 
اقتصادی این استان حاضر و به گفتگو 

و تبادل نظر با این افراد پرداخت.
وی در پاســخ به گالیه ای از اجرا 
نشــدن توافق صورت گرفته در موضوع اوراسیا در بهش پوشاک گفت: این توافقنامه 

هنوز نهایی نشده و نیاز به مصوبه مجالس کشورهای عضو دارد.
وی ادامه داد: البته نباید تا زمان اجرایی شدن آن صبر کنیم و از همین اآلن باید 
کار را آغاز کنیم. روســیه از کشــورهای تحریم کننده این کشور واردات ۹۰ میلیارد 

دالری داشته است و این بازار در مقابل ایران قرار گرفته است.
وزیر صمت با اشــاره به واردات ۵ میلیارد دالری روســیه در کاالی کفش افزود: 
نکته مهم این است که ترکیه و آذربایجان عضو این اتحادیه نیستند و همین موضوع 
فرصت مناســبی را پیش روی ما قرار می دهــد. وی در خصوص گالیه برخی فعاالن 
اقتصاد از ابالغ شرایط جدید ارزی در ثبت سفارش گفت: این شرایط در ظاهر باری را 
روی صنعت پ تولید وارد می کند اما نکته مهم این است که مانع ثبت سفارش های 
هیجانی و بی خودی می شود. فاطمی امین با بیان اینکه نظام مالی ما بانک پایه است 
ادامه داد: سرمایه بانک ها باید به بخش سرمایه در گردش وارد شود و به همین دلیل 
است که ۷۰ درصد تبصره ۱۸ را به سرمایه در گردش و 3۰ درصد باقی را به بنگاه های 

کوچک اختصاص داده ایم.
وی ادامه داد: پرداخت تســهیالت به حســاب فروشنده را دنبال می کنیم و بانک 
مرکزی قول اجرایی شــدن آن را داده است تا کسی که وام می گیرد منابع بانکی آن 
مبتنی بر صورت حســاب الکترونیک به حساب فروشــنده واریز شود. این موضوع از 
انحراف منابع جلوگیری می کنــد و در کنار تامین مالی زنجیره ای از جمله اقدامات 
جدید در تســهیالت خواهد بود. وزیر صمت همچنین با اشاره به صحبت های یکی از 
حضار در خصوص منتفی شــدن احداث قطار سریع السیر تهران-قم-اصفهان گفت: 
این موضوع منتفی نشده است. وی با بیان اینکه در موضوع تشکیل سرمایه در بخش 
ساختمان وضعیت خوبی نداریم ادامه داد: اما در بخش ماشین آالت که می شود بخش 
تولید با گزارش بانک مرکزی در ۶ ماهه امسال ۱۵ درصد رشد داشته است که رکورد 

۸ ساله محسوب می شود.
فاطمی امین افزود: در کالن کشور بخش صنعت و معدن ۴.۹ درصد و شرکت های 
بزرگ بورسی در آذر ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲.۹ درصد رشد داشته 
داشت، این آمار رشد سرمایه گذاری از آمار رشد تولید نوید بخش تر است چرا که در 
سالهای آتی به تولید بیشتر منجر می شود و نشان دهنده امید به بهبود وضعیت است.

وی در خصوص افزایش قیمت فــوالد همزمان با افزایش قیمت دالر گفت: علت 
افزایش قیمت فوالد قطع گاز بود که در دو ماه گذشته یک چهارم سهمیه گاز صنعت 

فوالد به آن تخصیص یافت.
وزیر صمت در خصوص مشکل تامین مواد اولیه توسط کارگاه های کوچک گفت: 
این شرکت ها می توانند در قالب تعاونی های تامین نیاز که کد بورسی می گیرند، مواد 
اولیه را تامین کنند. وی در خصوص کاهش تقاضا در بخش لوازم خانگی گفت: برای 
حل این معضل ارائه تسهیالت در قالب وام و خرید قسطی و کارت اعتباری را در کنار 

بازارهای صادراتی پیش بینی کرده ایم.
فاطمی امین در خصوص کمبود برق در بخش صنعت از همکاری مشترک وزارت 
صمت و وزارت نیرو در احداث نیروگاه های خورشیدی خبر داد و گفت: با این طرح ها 
تا ۲ سال آینده مشکل برق صنایع حل می شود. البته باید مصرف بهینه را در دستور 
قرار دهیم چرا که ۶۷ درصد برق در الکتروموتورها مصرف می شــود. وی در خصوص 
الیحه مالیات مستقیم گفت: این موضوع هنوز در کمیسیون های دولت است و تصویب 
نشده اما معتقدیم مالیات عالوه بر درآمدزایی، نقش تنظیم گری دارد. ضمن اینکه ما 

نباید از سرمایه گذاری مالیات بگیریم و سود بانکی را معاف از مالیات کنیم.
وزیر صمت از رشد مثبت هفت دهم درصدی تولید در حوزه معدن بعد از ۴ سال 
خبر داد و گفت: اکتشافات وظیفه دولت است، ما مانند مالکی هستیم که دارایی خود 
را نمی شناســد به همین منظور بررسی پهنه ها برای ۶۰ عنصر را از خراسان جنوبی 
آغاز کردیم که نتایج آن منتشر می شود. در کردستان و کرمانشاه در حال انجام است. 

از مهر تا یک ماه قبل ۵ هزار مزایده را در این بخش عملیاتی کردیم.
وی با بیان اینکه در حوزه معدن خام فروشی نداریم گفت: بازگشت حقوق دولتی 
به میزان ۱۵ درصد را در بودجه دیده بودیم اما قیدی به آن افزودند که عمال اجرایی 
نشد؛ ضمن اینکه امسال نیز این مورد را در بودجه آورده ایم چرا که این حق استان ها و 
مناطقی است که دارای معدن هستند. فاطمی امین با تاکید بر اینکه سازمان بازرگانی 
به جهت تنظیم بازار تاسیس می شود گفت: این سازمان وارد تجارت خارجی و مباحث 
دیگر نمی شود. وی در خصوص لزوم دریافت شناسه کاال گفت: این تاکید ما در وزارت 
صمت است و کار گمرک را راحت کرده است. وی در پایان با تکذیب خبر خروج گروه 
۲۲ از نیما گفت: برخی کاالهای مصرفی از نیما خارج می شوند اما به هیچ وجه گروه 

۲۲ که مواد اولیه است از نیما خارج نمی شود

عضو اتاق بازرگانی ایران:

دور زدن تحریم ها هم سخت تر می شود
عضو اتاق بازرگانی ایران اظهار داشــت: در حال حاضر بهترین راه همان دور زدن 
تحریم های غرب اســت اما به نظر می رســد که دیگر دور زدن تحریم ها نیز سخت تر 

می شود.
جمشید عدالتیان در مورد برخی اظهارات از سوی کشورهای همسایه مانند عراق 
بر مبادالت کشــور گفت: به نظر می رسد که فشارهای اقتصادی بر ایران زیاد شده و 
حاال کشــورهای غربی به دنبال همسو کردن عراق و سایر کشورهای همسایه با خود 
هستند و بیشتر این فشارها نیز متمرکز بر سیستم بانکی کشور است. البته بخشی از 
انرژی عراق از طریق ایران تامین می شود و حاال بغداد به دنبال متنوع سازی این منابع 
است. وی ادامه داد: در حال حاضر بهترین راه همان دور زدن تحریم های غرب است 

اما به نظر می رسد که دیگر دور زدن تحریم ها نیز سخت تر می شود.
ایــن عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: عــراق مقصد اصلی کاالهای صادراتی 
در منطقه است و این ظرفیت وجود دارد که حجم مبادالت دو کشور به بیش از ۲۰ 
میلیارد دالر در ســال برسد اما این کشور به دلیل فشارهای آمریکا مالحظات خاص 
خود را دارد. این استاد دانشگاه با بیان اینکه براساس شنیده های بنده، چین به دنبال 
افزایش محدودیت های خود بر ایران اســت، اظهار داشت: باید توجه داشت که اولین 
مورد در سرمایه گذار میزان سود پروژه و امنیت آن است، از همین روی چین هم در 
این زمینه مالحضاتی دارد و به نظر می رسد که اندکی در رابطه با ایران محافظه کارتر 

شده است.

سرمقاله
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یکشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۱  ۳
  ۱۴ رجب ۱۴۴۴ـ  ۵  فوریه ۲۰۲۳
شماره پیاپی ۵۰۳ـ  سال دهم-شماره ۳۴۴

رئیس امور سالمت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه خبر داد؛

اختصاص 6 هزار میلیارد تومان برای پوشش بیمه درمانی دهک های کم درآمد
رئیس امور سالمت و رفاه اجتماعی 
سازمان برنامه و بودجه ضمن تشریح 
جزئیــات بودجه ســالمت در الیحه 
بودجه ۱۴۰۲، از رشــد 3۵ درصدی 
اعتبارات بودجه سالمت و اختصاص 
۶ هزار میلیارد تومان برای پوشــش 
بیمه درمانی دهک های کم درآمد فاقد 

پوشش بیمه  درمان خبر داد.
 رضــا عوض پور بــا بیــان اینکه 
اعتبــارات بودجه ســالمت در الیحه 
بودجه ســال ۱۴۰۲ نســبت به سال 
۱۴۰۱ بالغ بر 3۵ درصد رشد داشته 
است، اظهار داشت: در این الیحه رشد 
اعتبارات هزینه ای دانشگاه های علوم 
پزشکی و تملک دارایی های سرمایه ای 
نســبت به سال ۱۴۰۱ به ترتیب بالغ 
بــر ۵۰ درصد و ۵3 درصد پیش بینی 

شده است.
عوض پور افــزود: همچنین در این 
الیحه، رشــد منابع یک درصد ارزش 
افزوده ســهم ســالمت ۱۵۲ درصد، 
اعتبارات ســازمان بیمه سالمت ۸۰ 
درصد و درآمد اختصاصی دانشگاه ها 

۷۶ درصد منظور شده است.
وی مجموع بودجه امســال حوزه 
ســالمت را 3۱۸.۶۶۴ میلیارد تومان 
اعــالم کرد که با رشــد 3۵ درصدی 
در الیحه بودجه ۱۴۰۲ به ۴۰۰.3۹۶ 

میلیارد تومان رسیده است.
رئیس امور سالمت و رفاه اجتماعی 
ســازمان برنامه و بودجــه افزود: در 
بودجــه ســالمت، مبلــغ ۴۶ هزار 
میلیارد تومــان از یارانه مابه التفاوت 
نــرخ ارز مربوط بــه دو میلیارد دالر 
ســهمیه ارز ترجیحی اختصاص یافته 
به وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 

پزشکی است که باید به بانک مرکزی 
اختصاص یابــد. همچنین در اجرای 
طــرح دارویــار و آزادســازی قیمت 
داروهای تولید داخل کشــور، در سه 
مرحله جمعاً مبلغ هفت هزار میلیارد 
پایه  تومان به ســازمان های بیمه گر 

تخصیص یافته است.
و  دارویار  اعتبارات طــرح   *

اعتبارات واردات دارو
رئیس امور سالمت و رفاه اجتماعی 
ســازمان برنامه و بودجه کشــور   به 
بیان وضعیت اعتبــارات طرح دارویار 
و اعتبــارات واردات دارو پرداخــت و 
گفت: در ســال جاری به استناد جزء 
)۱( بند )س( تبصره )۱( قانون بودجه 
سال ۱۴۰۱ کل کشور، آزادسازی نرخ 
ارز ترجیحــی دارو با اختصاص یارانه 
به مصرف کننده  ارز  نرخ  مابه التفاوت 
نهایی از طریق ســازمان های بیمه گر 
ســالمت از تاریخ ۲3 تیرماه امســال 

اجرایی شده است.
عوض پور گفت: اعتبــار مورد نیاز 
یارانه  یادشــده در قالب ردیف )۱۸( 
جدول ذیل تبصره )۱۴( قانون بودجه 
سال جاری به مبلغ ۶۹ هزار میلیارد 
تومان، پادار )صاحب ردیف مستقل( 
شــد. این مبلغ به صورت دوسوم )۴۶ 
هزار میلیارد تومان( به بانک مرکزی 
بابت اقالم کاالهای ســالمت محوری 
که تاکنــون نرخ ارز آنها آزادســازی 
نشده اند، شامل تجهیزات و ملزومات 
مصرفی پزشــکی، بخشی از داروهای 
ساخته شــده وارداتی و شیرخشک 
و یک ســوم )۲3 هزار میلیارد تومان( 
به سازمان های بیمه گر بابت داروهای 
تولید داخــل و بخشــی از داروهای 

وارداتی که نرخ ارز ترجیحی آنها آزاد 
شده اســت، تعلق می گیرد و تا پایان 
ســال نیز اعتبار مورد نیاز این اقالم 

تخصیص خواهد یافت.
رئیس امور سالمت و رفاه اجتماعی 
سازمان برنامه و بودجه کشور با اعالم 
اینکه در الیحه  بودجه سال ۱۴۰۲ نیز 
مبلغ ۶۹ هزار میلیارد تومان در تبصره 
)۱۴( الیحه  برای طرح دارویار منظور 
شده اســت، افزود: در سال ۱۴۰۲ با 
اجرای برنامه پزشــک خانواده و نظام 
ارجاع و کاهش مراجعه های غیرضرور 
به مراکز بهداشــتی و درمانی، انتظار 
می رود نیاز یارانه مابه التفاوت ارز یاد 

شده کاهش یابد.
اعتبار  عوض پور اضافه کرد: ضمناً 
مورد نیاز برای اجرای برنامه پزشــک 
خانواده و نظام ارجاع و کاهش فرانشیز 
پرداختــی مردم در هنــگام دریافت 
خدمات بســتری به مبلغ ۵3 هزار و 
۵۰۰ میلیارد تومان در الیحه ســال 

۱۴۰۲ کل کشور، پادار شده است.
مطالبات  پرداخت  شــیوه   *

پرستاران در بودجه
رئیس امور سالمت و رفاه اجتماعی 
سازمان برنامه و بودجه کشور  به شیوه 
پرداخت مطالبات پرستاران در بودجه 
پرداخت و گفت: در سال جاری مبلغ 
۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در قالب 
جدول )۷( قانون بودجه ذیل اعتبارات 
وزارت بهداشــت و درمان به منظور 
اجرای قانون تعرفه گذاری پرســتاری 
و تعدیل کارانه پرســتاری پیش بینی 
شده و تاکنون ۲۵۰۰ میلیارد تومان از 
اعتبار یاد شده به سازمان های بیمه گر 
براســاس  تا  اســت  یافته  تخصیص 

درمانی طرف  واحدهــای  عملکــرد 
قــرارداد پرداخت کنند. مابقی اعتبار 
نیز پس از ارائه عملکرد سازمان های 
بیمه گر، تا پایان سال تخصیص خواهد 

یافت.
وی افزود: در الیحه ســال ۱۴۰۲ 
طــی مفاد بنــد )ی( تبصــره )۱۷(، 
شورای عالی بیمه سالمت مکلف شده 
است نسبت به تعیین تعرفه خدمات 
سالمت بر اساس مفاد بند )الف( ماده 
)۹( قانون احــکام دائمی برنامه های 
توسعه بر اساس سرانه بیمه خدمات 
درمانی اقــدام کند و ســازمان های 
بیمه گــر نیز مکلف هســتند همانند 
ســایر تعرفه های خدمات تشخیصی 
و درمانی ابالغی نســبت به پرداخت 
صورتحساب های ارسالی مراکز درمانی 

و بیمارستان ها اقدام کنند.
عوض پور اعتبار پیش بینی شــده 
بــرای اجــرای قانــون تعرفه گذاری 

خدمات پرســتاری در الیحه ۱۴۰۲ 
را معادل چهار هــزار و ۸۰۰ میلیارد 

تومان اعالم کرد.
* افزایش ۴0 درصدی منابع در 
نظر گرفته شده برای بیماری های 

خاص
رئیس امور سالمت و رفاه اجتماعی 
ســازمان برنامه و بودجه کشور بیان 
کرد: با توجه به لزوم حفاظت مالی از 
بیماران خاص و صعب العالج، از سال 
۱۴۰۱ عــالوه بر اعتبارات موجود در 
سازمان های بیمه گر و وزارت بهداشت 
و درمان، صندوق بیماری های خاص 
و صعب العالج با اعتباری معادل پنج 
هزار میلیــارد تومان در قانون بودجه 
پادار )صاحب ردیف مســتقل( شــد 
که این اعتبار با رشــد ۴۰ درصدی 
به هفت هزار میلیارد تومان در الیحه  
بودجــه ســال ۱۴۰۲ افزایش یافته 

است.

افزود: همچنین مبلغ ۶  عوض پور 
هزار میلیارد تومان نیز برای پوشــش 
بیمه درمانی دهک هــای کم درآمد 
جامعه که فاقد پوشــش بیمه  درمان 

بوده اند، منظور شده است.
* برنامه های حوزه گردشگری 

سالمت
رئیس امور سالمت و رفاه اجتماعی 
برنامــه و بودجــه درباره  ســازمان 
سالمت  گردشگری  حوزه  برنامه های 
گفــت: به منظــور ارتقــای خدمات 
گردشــگری حوزه سالمت و استفاده 
از ظرفیت های تشــخیصی و درمانی 
داخل کشــور برای جذب درآمدهای 
ارزی بخش ســالمت از یک طرف و 
توسعه صادرات کاالهای سالمت محور 
دانش بنیان از جمله دارو و تجهیزات 
پزشکی از طرف دیگر، احکام مستقلی 
در الیحه  برنامه هفتم توســعه درج 

شده است.

نائب رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران:

 تشکیل سازمان بازرگانی
 برای بخش خصوصی مبهم است

نائــب رئیس کمیســیون بازرگانی داخلی اتاق ایران خاطر نشــان کرد: هدف از 
تشــکیل، شــرح وظایف و اتفاق هایی که قرار است با تشکیل ســازمان بازرگانی در 

تجارت و بازرگانی ما ایجاد شود برای بخش خصوصی شفاف و روشن نیست.
امیرهوشنگ بیرشک در پاسخ به این پرسش که سخنگوی دولت تشکیل سازمان 
بازرگانی زیر نظر ریاست جمهوری را تایید کرد به نظر شما چرا دولت الزام ایجاد این 
ســازمان را احساس کرد؟ گفت: هدف از تشکیل، شرح وظایف و اتفاق هایی که قرار 
است با تشکیل این سازمان در تجارت و بازرگانی ما ایجاد شود برای بخش خصوصی 
شــفاف و روشــن نیســت. وی ادامه داد: امیدواریم که نقاط مبهم آن هر چه زودتر 
برطرف شــود؛ آن زمان است که می توان درباره چرایی تشکیل آن اظهار نظر قطعی 
کرد. در حال حاضر به بخش خصوصی اعالم کردند که قرار اســت سازمان بازرگانی 
متشکل از نهادها و سازمان هایی که در وزارت صمت و کشاورزی فعالیت های بازرگانی 
می کنند ایجاد شود. این سازمان ها عبارتند از جمله سازمان حمایت از تولیدکنندگان، 

سازمان توسعه و تجارت، شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی.
به گفته نائب رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران؛ هدف از تشکیل سازمان 

بازرگانی از سوی دولت برای بخش خصوصی کنگ و مبهم است.
بیرشــک در پاســخ به این پرسش که بارها نســبت به بزرگ  شدن دولت انتقاد 
وارد شده است آیا وزارت صمت و بخش بازرگانی وزارتخانه کشاورزی توان مدیریت 
بازرگانی را نداشــت که دولت الزام ایجاد یک ســازمان جدید را در دستور کار خود 
قرار داد؟ افزود: به نظر می رســد دولت نمی خواهد با این اقدام خود را بزرگ کند اما 

در مجموع این طرح آنقدر مبهم است که نمی توان دقیق درباره آن اظهارنظر کرد.
وی با بیان اینکه حوزه بازرگانی در وزارتخانه ها متمرکز نیست، اضافه کرد: بخشی 
از ســامانه ها در وزارت صمت و بخشی دیگر در وزارت کشاورزی است و این موضوع 
باعث شــده که فعاالن بخش خصوصی برای پیشــبرد کارهایشان مانند توپ به این 
وزارتخانه و آن وزارتخانه پرتاب شوند. شاید بتوان گفت هدف از تشکیل این سازمان 
نوعی تمرکز مســئولیت در حوزه بازرگانی است تا دیگر یک وزارتخانه برای پیشبرد 
کارها از خود سلب مسئولیت نکند؛ به عنوان مثال تا مرحله تولید روغن جزو وظایف 
وزارت کشــاورزی است اما توزیع آن در حوزه اختیارات وزارت صمت است و همین 

عدم تمرکز برای فعاالن اقتصادی مشکالتی ایجاد کرده است.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه تشکیل وزارت بازرگانی به جای سازمان بازرگانی 
معقول تر بود، گفت: امکان نظارت برعملکرد وزارتخانه ها نسبت به سازمان ها بیشتر 
است هر چند سازمان ها و وزارتخانه ها نقاط قوت و ضعف های خود را دارد. در مجموع 

این تصمیم گرفته شده است و امیدواریم که در نهایت به نفع مردم تمام شود.
به تازگی علی بهادری جهرمی ســخنگویی دولت از تشــکیل سازمان بازرگانی 
و تنظیم بازار خبر داد و اعالم کرد که این ســازمان فرابخشــی و زیرمجموعه نهاد 
ریاست جمهوری است. جزئیات این الیحه در هماهنگی با نهادها و وزارتخانه ها آماده 

و پس از آن اطالع  رسانی می شود.

 محمدرضا گمینی - اطالعات منتشــر شــده 
توســط بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ تورم 
دوازده ماهه از ۵۹.3 درصد در شــهریور ماه ســال 
گذشته، به ۴۰.۶ درصد در آذرماه امسال کاهش پیدا 

کرده است.
دولت سیزدهم از ابتدای آغاز فعالیت اش، کنترل 
تورم را به عنوان یکی از اولویت  های جدی خود مطرح 
و مورد پیگیری قرار داده اســت. در این زمینه بانک 
مرکزی اعالم کرده است که مجموعه ای از سیاست-

 ها و اقدامات در حوزه  های مختلف برای شناسایی و 
کنترل عوامل موثر بر تورم تدوین و مورد پیگیری و 
اقدام قرار گرفته که کنترل رشد نقدینگی تنها یکی 

از این اقدامات است.
برقراری توازن بودجه دولت، کاهش کسری بودجه 
با مدیریت همزمان هزینه  ها و درآمدها، اصالح نظام 
بانکی و کاهش ناتــرازی بانک  ها، مدیریت انتظارات 
تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کاالها و خدمات 
در کشــور و غیره از جمله اقداماتی است که در این 

زمینه در دستور کار قرار گرفته است.
در زمــان آغاز به کار دولت ســیزدهم نرخ تورم 
دوازده ماهه منتهی به شــهریور ماه ســال گذشته 
معــادل ۵۹.3 درصد بود که بــا کاهش ۱۸.۷ واحد 
درصدی به ۴۰.۶ درصــد در دوازده ماهه منتهی به 

آذرماه سال جاری رسیده است.
البته روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه متاثر از 
اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته از سوی مجلس 
شورای اسالمی، مبنی بر اجرای طرح مردمی سازی 
یارانه ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و آثار تورمی 
آن طی ماه های اردیبهشت تا مرداد صعودی شده بود 
که این روند نیز طی ماه های شــهریور تا آبان نزولی 
شــد و در آذرماه ســال جاری با افزایش ۰.۹ واحد 

درصدی نسبت به ماه قبل به ۴۵.۲ درصد رسید.

در گزارش ارائه شــده از بانک مرکزی دراین باره 
آمده اســت که در خصوص برداشــت های مستقیم 
دولت از منابــع بانک مرکزی با آغــاز به کار دولت 
ســیزدهم، بازتعریف رابطه دولــت و بانک مرکزی 
از جمله اتکا بیشــتر به منابع ســپرده ای و عملیاتی 
شدن حســاب واحد خزانه و اســتفاده محدودتر از 

تنخواه گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است.
در نتیجــه این اقدامات، خالــص مطالبات بانک 
مرکزی از بخش دولتــی از 3۶.۹ هزار میلیارد ریال 
در پایان شــهریور ماه سال گذشته به منفی ۲۷۲.۷ 
هزار میلیارد ریال در پایان شهریورماه امسال کاهش 
یافته که نشان دهنده بهبود رابطه مالی دولت و بانک 

مرکزی است.
در زمینه رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه ها 
و کســب درآمدهــای پایدار، عملکرد شــش ماهه 
تحوالت وضــع مالی دولت نیز نشــان می دهد  که 
در شش ماهه اول ســال جاری درآمدهای عمومی 
دولت از رشد ۵۹.۲ درصدی برخوردار بود؛ حال آنکه 
هزینه های جاری دولت تنها با رشــد 3۰.۷ درصدی 

مواجه شده است.  
در نتیجه این اقدامات، کســری تــراز عملیاتی 
بــا کاهش ۱۹.۶ درصدی و کســری تراز عملیاتی و 
سرمایه ای )کســری بودجه دولت( با کاهش ۱۰۱.۷ 
درصدی در شــش ماهه اول سال همراه شده است. 
در این بازه زمانی همچنین استفاده از تنخواه گردان 
بانــک مرکزی که واجد آثار پولی ناشــی از عملیات 
مالی دولت است، با کاهش قابل توجه ۹۱.۶ درصدی 

نسبت به شهریورماه سال گذشته همراه شده است.
تغییر رفتار مشــهود پایه پولی از زمان شروع به 
کار دولت ســیزدهم را به طور عمده می توان ناشی 
از روابط سالم بانک مرکزی و دولت به عنوان ضامن 
کنتــرل تورم و همچنین ســخت گیری مقامات در 

پولی کردن کســری بودجه و حتی تاکید بر تسویه 
تنخواه دولت قبل دانست. دولت سیزدهم در شروع 
به کار خود با کســری بودجه سنگین ناشی از عدم 
تحقق منابع پیش بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۰ 
مواجــه بود. عالوه بر این، تســویه ۵۵ هزار میلیارد 
تومان تنخواهی که دولت قبل از بانک مرکزی برای 
هزینه های خود دریافت کرده بود به دولت سیزدهم 
موکول شد. در این شرایط کار دولت سیزدهم برای 
جلوگیری از وخیم تر شدن رشد پایه پولی سخت تر 

شده بود.
برای حل شــکاف عمیق میان منابع و مصارف و 
در نهایت جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه، دو 

اقدام عمده در دستور کار قرار گرفت.
دولت سیزدهم از یک سو تمام تالش خود را برای 
کنترل هزینه ها به کار بســت و در تخصیص بودجه 
صرفا اولویت های اساســی کشــور را در نظر گرفت. 
عالوه بر کنترل هزینه ها، دولت سیزدهم با پیگیری 
سیاست هایی موفق شد در ماه های باقی مانده از سال 
۱۴۰۰ منابع خود را به مقدار چشــمگیری افزایش 
دهد تا مانع رشــد پایه پولی از ناحیه کسری بودجه 
شــود. هرچند متاثر از اجرای تکلیف قانونی صورت 
گرفته از ســوی مجلس شورای اســالمی، مبنی بر 
اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها و حذف تخصیص 
ارز ترجیحی و آثار تورمی آن، روند حرکتی نرخ تورم 
نقطه به نقطه در چهار ماه ابتدایی سال جاری با روند 
افزایشی مواجه شد و تا تیرماه ادامه یافت با این حال 
همانگونه که انتظار می رفت پس از گذشت ماه های 
اولیه اجرای طرح و فروکش شــدن آثار تورمی آن، 
تورم نقطه به نقطه در مردادماه و شهریورماه امسال با 
کاهش همراه شد. البته بخشی از افزایش قیمت های 
داخلــی متاثر از افزایش قیمت هــای جهانی عمدتاً 

ناشی از تنش های سیاسی و بین المللی بوده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد؛

توسعه همکاری های اقتصادی 
مشترک ایران و زیمبابوه

وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمهوری اســالمی ایران برای توســعه 
همکاری تجاری و اقتصادی با جمهوری زیمبابوه آمادگی کامل دارد.

سیدصولت مرتضوی در نشست وزرای نهمین اجالس کمیسیون مشترک ایران و 
زیمبابوه فزود: همین رویکرد مشترک در مجامع بین المللی عامل اصلی توسعه سطح 

روابط دو کشور است.
وی بر اعزام شــرکت های تجاری و اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به 

نمایشگاه همکاری اقتصادی زیمبابوه تاکید کرد.
مرتضــوی با یادآوری ســفر مقــام معظم رهبری به کشــور زیمبابــوه در دوره 
ریاست جمهوری ایشــان، تأکید کرد: این سابقه تاریخی نشان دهنده اهمیت توسعه 
روابط کشــورهای ایــران و زیمبابوه اســت. وزیر تعاون با بیان اینکــه باید تعارفات 
دیپلماتیک کنار گذاشــته شود، گفت: جمهوری اســالمی ایران آمادگی کامل برای 
توسعه روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با جمهوری زیمبابوه را دارد و باید به سمت 

مرحله اجرا و عملیات توافقات شکل گرفته حرکت کنیم.
مرتضوی با اشــاره به حضور بانوی اول و همسر رئیس جمهور کشور زیمبابوه در 
اجالس زنان تأثیرگذار ایران گفت: این سفر مقدمه ای برای گسترش همکاری ایران و 

زیمبابوه در حوزه های توانمندسازی و خودکفایی حوزه زنان است.
وی از طراحی و اجــرای مبادله تهاتری و حذف دالر آمریکا از مبادالت تجاری و 
اقتصادی دو کشــور خبر داد و گفت: افزایش ۹۰۰ درصدی روابط اقتصادی و تجاری 

دو کشور در سال های آینده دنبال می شود.
مرتضــوی با بیان اینکه مبادالت تجاری ســالیانه ۵۰۰ میلیون دالری بین ایران 
و زیمبابوه هدف گذاری شــده اســت، گفت: به نمایندگی از جمهوری اسالمی ایران 
از حمایت های کشــور زیمبایوه در حوزه های هسته ای، حقوق بشری و دفاع از ملت 

فلسطین در مجامع بین المللی تشکر می کنم.
وزیــر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که ایران از برنامه اصالحات اقتصادی 
چشــم انداز ۲۰3۰ کشــور زیمبابوه حمایت می کند، تصریح کرد: محصول خودروی 

ایرانی »تارا« و جواهرات به کشور زیمبابوه صادر می شود.
وی تأکید کرد: پیشــرفت های ایران اسالمی پس از انقالب، الگوی مناسبی برای 

کشورهای مستقل جهان است.

مرتضوی با تقدیر از روحیات انقالبی و استقالل طلبانه کشور زیمبابوه گفت: اگر بر 
شعار »ما می توانیم« تکیه کنیم، می توان به پیشرفت بزرگی دست یافت.

وی با ابزار خرسندی از برگزاری اجالس کمیسیون مشترک دو کشور پس از وقفه 
۷ ســاله اظهار کرد: این اجالسیه از ۱۲ بهمن ماه همزمان با چهل وچهارمین سالگرد 
پیروزی انقالب اســالمی با حضور مقامات عالی کشــور زیمبابوه آغاز شده است که  

امیدواریم به دستاوردهای مناسبی دست یابیم.
*اعزام هیات های تجاری به دو کشور

فردریک شــاوا، وزیر امور خارجه و تجارت بین الملــل جمهوری زیمبابوه در این 
نشست سفرهای هیئت های تجاری و اقتصادی را کلید تقویت روابط دو کشور دانست 
و گفت: یکی از نمودهای سطح باالی روابط دو کشور ایران و زیمبابوه سفر هیئت های 
تجاری، نمایندگان مجلس و بانک مرکزی این کشــور در ســال های اخیر است. وی 
با ابزار قدردانی از حمایت های ایران در دوره اســتقالل کشــور زیمبابوه افزود: روابط 
زیمبابوه و ایران بعد از انقالب سال ۵۷ در حوزه های انرژی، صنعت، کشاورزی، انتقال 
تجربیات و ســالمت توسعه مناسبی پیدا کرده است که فرصت افزایش آن نیز وجود 
دارد. شاوا، یکی از چالش های اصلی اقتصادی این کشور را خالء حضور سرمایه گذاران 
عنوان کرد و گفت: برنامه پایدار اقتصادی زیمبابوه از سال ۲۰۲۰ آغاز شده است که 
مهم ترین سرفصل آن توسعه همکاری تجاری و اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری با 

کشور دوست ایران است.
وی از شرکت های تجاری و اقتصادی ایران برای بهره مندی از فرصت سرمایه گذاری 
کشــور زیمبابوه دعوت و اضافه کرد: اجالس کمیسیون مشــترک ایران و زیمبابوه، 

مهم ترین قالب همکاری های دو کشور است.
وزیر امور خارجه و تجارت بین الملل زیمبابوه تأکید کرد: راهبردهای همکاری های 

چندجانبه ایران و زیمبابوه تدوین می شود.
وی تحریم های ظالمانه غرب و آمریکا فرصتی برای پیشــرفت کشور خود دانست 

و اظهار کرد: کشور زیمبابوه با الگوگیری از ایران توانست به خودکفایی حرکت کند.
وزیر امور خارجه و تجارت بین الملل زیمبابوه با گرامیداشت سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی گفت: در جنبش انقالبی مردم ایران در سال ۱3۵۷ و در روزهای پرهیاهوی 
مبارزات علیه رژیم ستمگر شاهنشاهی، در سفارت زیمبابوه در تهران حضور داشتم و 

از نزدیک شاهد آن اتفاقات و پیروزی نهایی انقالب مظلومان بودم.
شاوا خاطرنشان کرد: بدون تحریم آمریکا قطعاً روند پیشرفت کشور زیمبابوه کندتر 
بــود. حامد فروزان، مدیرکل امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این 
نشست به ارائه گزارشی از روند مذاکرات دوجانبه نهمین اجالس کمیسیون مشترک 
ایران و زیمبابوه پرداخت و گفت: بر اساس توافقات حاصل شده، سند توسعه همکاری 

چندجانبه ایران و زیمبابوه امضا می شود.

کاهش ۱۹ درصدی نرخ تورم ساالنه در آذرماه

معاون نظــارت بر نهادهای مالی ســازمان بورس و 
اوراق بهادار آخرین وضعیت پرداخت ســود سنواتی به 

سهام داران را اعالم کرد.
علیرضا ناصرپور گفت: حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان 
سود ســنواتی متعلق به سهامداران در دست شرکت ها 
بود که با پیگیری ســازمان بورس تاکنون ۱۸۰ شرکت 
قریب به ۵ هزار میلیارد تومان از آن را بین 3۰ میلیون 
ســهامدار توزیع کرده انــد.وی همچنین با اشــاره به 
الزام شــرکت ها به پرداخت سود ســهام دارن از طریق 
ســجام گفت: این موضوع در الیحه بودجه سال جاری 
پسشنهاد و تصویب شد و شــرکت ها ملزم به پرداخت 

سود از طریق سامانه سجام شدند.

برابر آمارهــا بیش از ۵۰ درصد تعاونی هــا در بخش تولید 
فعالیــت دارند که این امر از عالقه مندی افراد به تشــکیل این 
دســته از تعاونی ها حکایت دارد.مقــام معظم رهبری در دیدار 
اخیر خود با تولیدکنندگان و کارآفرینان، آینده روشن کشور را 
نیازمند رشــد سریع و مستمر اقتصادی عنوان کردند و با اشاره 
به اولویت پیشــرفت اقتصادی توأم با عدالــت در برنامه هفتم 
توسعه، حل مشکالت محسوس معیشتی و دشواری های زندگی 
خانوارها را مستلزم رشد اقتصادی دانستند.ایشان تاکید کردند 
که مســاله تعاونی های تولیدی می تواند یکی از گره گشــاترین 
کارها برای ایجاد اشتغال به خصوص ایجاد عدالت اقتصادی در 
کشــور باشد.اهمیت بخش تولید در بنگاه های تعاونی  به حدی 
اســت که در حال حاضــر بیش از نیمــی از تعاونی های فعال 

کشــور را به خود اختصاص داده اند. در آمارهای مربوط به ثبت 
و تشکیل تعاونی های جدید نیز عمدتا برتری تعاونی های تولیدی 

حفظ شده است.

چرا تعاونی های تولیدی گره گشای اشتغال هستند؟۵ هزار میلیارد تومان از سود سنواتی سهامداران واریز شد

رییس کل گمرکات کشور خبر داد؛ بهره برداری از 6 دستگاه ایکس ری تا دو ماه آینده 
رییس کل گمرکات کشور اظهار داشت: در ۲ ماه دیگر از ۶ دستگاه ایکس ری در گمرکات کشور بهره برداری خواهد شد که این دستگاه ها در گمرک دوغارون، میرجاوه، ماهیرود، آستارا و گمرک هم مرز با کشور ارمنستان 
نصب خواهند شد. محمد رضوانی فر درباره کمبود دستگاه ایکس ری در گمرکات کشور و سوء استفاده عده ای از این مشکل در پایانه های مرزی کشور و از سوی دیگر افزایش کشفیات مواد غیرمجاز در کامیون هایی که از 
مسیر ایران عبور کرده اند در گمرک کشورهای همسایه، اظهار داشت: به دلیل گستردگی پهنه جغرافیایی کشور با حدود بیش از ۱۶۰ گمرک اجرایی برای به روزسازی و رفع مشکالت این تعداد گمرکات نیاز به سرمایه گذاری 
داریم. از سال ۸۲ که اولین ایکس ری در کشور نصب شده تا امسال در مجموع ۱۸ ایکس ری در گمرکات کشور نصب شده است اما ما فقط در دو ماه آینده ۶ ایکس نصب را نصب کرده و به مدار می آوریم. وی ادامه داد: 
براساس برنامه های تعیین شده و تکالیف تعریف شده باید تمام گمرکات کشور ظرف دو سال آینده مجهز به ایکس ری کنیم. اگر متوسط هزینه هر ایکس ری ۸۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شود و اگر بخواهیم ۱۰۰ گمرک 
کشور را به ایکس ری مجهز کنیم، نیاز به ۸ هزار میلیارد تومان منابع داریم. رییس کل گمرکات ایران گفت: باید توجه داشت به دلیل اینکه تجهیزاتی مانند آشکارسازها و شتاب دهنده ها در لیست تحریم ها قرار دارند باید 
در تامین این دستگاه ها به توان داخلی اتکاء و شرکت های دانش بنیان و وزارت دفاع اتکا کنیم.

طبق اطالعیه ســامانه جامع تجارت، ثبت ســفارش های با نوع ارز درهم یا دارای 
ردیف تخصیص ارز با نوع ارز درهم )که فاقد تامین ارز یا ترخیص بوده اند( با کشور 
چین، تعلیق شده اند.سامانه جامع تجارت اعالم کرد، پیرو مصوبه کمیته هماهنگی 
سیاست های ارزی و تجاری، از این پس ثبت سفارش تعرفه های ۸۵۱۷۱3۹۰، ۸۴۷

۱3۰۲۰،۸۵۱۷۱۲۱۰،۸۵۱۷۶۲۹۰،۹۸۸۷۰3۱۲،۸۴۷۱۷۰۹۰ و ۸۴۷۱3۰۴۰ با نوع 
ارز »درهم«، ممنوع است.همچنین ثبت سفارش های با نوع ارز درهم یا دارای ردیف 
تخصیص ارز با نوع ارز درهم با کشور مبدا / ذی نفع / تولیدکننده چین، تعلیق شده 
اند.مالکان ثبت سفارش های فوق جهت رفع تعلیق بایستی نوع ارز ثبت سفارش را در 
ســامانه جامع تجارت ویرایش کرده و در صورت وجود ردیف تخصیص ارز با نوع ارز 

درهم، آن ردیف را ابطال کنند.

محدودیت استفاده از درهم برای واردات 
از چین و ۷ قلم کاال
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4 یکشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۱  
  ۱۴ رجب ۱۴۴۴ـ  ۵  فوریه ۲۰۲۳

شماره پیاپی ۵۰۳ـ  سال دهم-شماره ۳۴۴

معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز 
اطالعات مالی از شناسایی ۴۶۰۰ فرد 
مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: 
در دولت ســیزدهم تمرکز بر اجرای 
قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به 
۸۰ درصد سند آسیب پذیری کشور 
از جرایــم پولشــویی و تأمین مالی 

تروریسم تدوین شده است.
هادی خانــی، معــاون وزیر امور 
اقتصــادی و دارایــی و رئیس مرکز 
اطالعات مالی گفت: هرگونه ارتکاب 
جرم مالی و پولی که از طریق اعمال 
مجرمانــه به وجــود می آید و تالش 
بــرای آوردن آن بــه جریان ســالم 
اقتصاد پولشــویی اســت و  یکی از 
وظایف حاکمیــت در قانون مبارزه با 
پولشــویی مبارزه با این نوع اقدامات 

مجرمانه است.
وی با اشــاره به قانــون مبارزه با 
پولشویی مصوب ســال ۹۷ و قانون 
مبارزه با تامین مالی تروریسم گفت: 
مختلف  اجرایی  دستگاه های  وظایف 
در این قوانین تعریف شده و مشخص 
اســت چطور یک تقسیم کار ملی و 
بخش های  بین  مناســب  هماهنگی 
مختلف حاکمیتی با مشارکت مردم 
و اشخاص مختلف حقیقی و حقوقی 
تعریف شــود تا بتوان بــا این اعمال 
مجرمانه مبــارزه کرد؛ این مبارزه اثر 

مستقیم بر شفافیت اقتصادی دارد.
وی همچنین با اشــاره به ساختار 
شــورای عالی مبارزه با پولشــویی با 
حضور وزرای دادگستری، امور خارجه 
و اطالعات و مسئوالن نهادهای دخیل 
در مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر 
اقتصاد اظهار کرد: این شورا در حوزه 

سیاستگذاری و راهبری هر دو هفته 
یک بار تشــکیل جلســه می دهد و 
دســتورالعمل های الزم برای کنترل 
اقدامات مجرمانه را به طور مستمر در 

دستور کار دارد.
شناســایی  روش های  درباره  وی 
جرایــم پولشــویی یادآور شــد: در 
کارت های  قالب شرکت های صوری، 
اجــاره ای، حســاب های  بازرگانــی 
اجــاره ای و انتقال امــالک و اموال 
این اقدامات مشــکوک به پولشویی 

شناسایی می شود.
فعالیت هــای  *شناســایی 
اساس  بر  پولشویی  به  مشکوک 
شاخص های مخصوص هر دستگاه 
وی گفــت: تمــام دســتگاه های 
اجرایی، نظــام بانکی، بیمه، بورس و 
… باید بر اســاس  شاخص هایی که 
برای هر کدام در قانون تعریف و ابالغ 
شده معامالت مشکوک را شناسایی 
و اعالم کنند.  وی یادآور شــد: اعالم 
رفتار مشــکوک به پولشویی در وهله 
اول بر عهده دســتگاه متولی است و 
آن را به مراکــز اطالعات مالی اعالم 
می  کنند. خانی گفت: مرکز اطالعات 
مالی برای گزارش دهی دستگاه های 
اجرایی ســامانه ای ایجــاد کرده و به 
همه دسترسی داده است تا اطالعات 
معامالت مشــکوک را اعــالم کنند؛ 
به ســامانه متصل  دستگاه هایی که 
نشــده اند، شناســایی و بــرای آنها 

دسترسی نرم افزار ایجاد می شود.
*۹00 دستگاهی که به سامانه 
پولشویی متصل نشده  با  مبارزه 

بودند
وی افــزود: تعداد قابــل توجهی 

از دســتگاه ها در گذشــته بــه این 
ســامانه  وارد نشــده اند، در مجموع 
۹۰۰ دســتگاه مادر و زیر مجموعه ها 
که به این ســامانه متصل نشده اند را 
شناسایی کردیم که تاکنون 3۰ تا ۴۰ 
درصد آنها به ســامانه اعالم معامالت 

مشکوک ما متصل شده اند.
رئیــس مرکــز اطالعــات مالی 
همچنیــن بــا اشــاره بــه معطلی 
بخش های زیــادی از قانون تا پیش 
از دولت سیزدهم اظهار کرد:در قانون 
مبارزه با پولشویی بسیاری از تعهدات 
قانونــی حتی پیــش از آمدن دولت 
فعلی گذشــته و اجرا نشــده و اعالم 
از ســوی مرکز اطالعات  شاخص ها 
مالی انجام نشــده بود؛ مــا با اعالم 
این شــاخص ها و شناسایی و نظارت 
بر انجام وظایف و تعهدات دستگاه ها 
در اعالم معامالت مشکوک سعی در 
اجرای قوانین و مقررات مغفول مانده 

کردیم.
خانی مبارزه با پولشویی را ترکیبی 
از فرهنگ سازی و آموزش های اولیه 
در کنار اجــرای قوانیــن و مقررات 
دانســت و افزود: کســانی که درگیر 
پولشویی و عالقمند به فساد هستند 
خــود را به روز کرده و می کنند و لذا 
مبارزه با پولشویی و مبارزه با فساد به 

طور مستمر و به روز انجام می شود.
معاون وزیــر اقتصاد همچنین به 
همکاری برخی دســتگاه ها از جمله 
سازمان امور مالیاتی در زمینه اطالع 
رسانی و همچنین مبارزه با پولشویی 
اشــاره کرد و گفت:در پورتال مرکز، 
امکان دریافــت اطالعات مردمی هم 
داریــم اما تمرکز ما در ابتدای اجرای 

قانــون در دســتگاه های مختلف به 
عنوان زیرساخت ها است و باید کامل 
شود تا بتوانیم خدمات بهتری بدهیم.
*فعال ســازی ۵0 درصــدی 

ظرفیت ها در مبارزه با پولشویی 
خانی گفت: در ۷ ماه گذشته رشد 
دستگاه ها  ظرفیت های  فعال ســازی 
را در زمینــه مبارزه با پولشــویی به 
میزان ۴۰ تا ۵۰ درصد داشته ایم.وی 
همچنین افزود: در قانون یک تکلیف 
مهم درباره ارزیابی آســیب  پذیری و 
هزینه های کشور در حوزه پولشویی 
داریم  که در حوزه های مختلف بیمه، 
بازار ســرمایه، بانکــی و چند بخش 
دیگر با یک تقسیم کار ملی باید انجام 
پذیرد که یکی از اقدامات مهم دولت 
ســیزدهم تدوین همین سند بود که 
بیــش از ۷۰ درصد آن در کمتر از ۸ 
ماه گذشته از ســوی مرکز اطالعات 
مالی نوشــته شــده و همچنین در 
شــورای عالی مبارزه با پولشویی که 
وزیر اقتصاد ریاست آن را بر عهده دارد 
در مورد شناسایی ظرفیت های مبارزه 
با فســاد در کشور متمرکز هستیم و 
اخیرا نیز تفاهم نامه ۵ جانبه ای درباره 
این تقسیم کار ملی بین دستگاه های 
دخیل در مبارزه با پولشویی و مفاسد 
به امضا رسیده است.  خانی همچنین 
اعــالم کرد: در همیــن مدت ۴۶۰۰ 
فرد حقیقی مشــکوک بــه فعالیت 
ناسالم اقتصادی را شناسایی کرده ایم؛ 
افــرادی که هیچگونه پرونده مالیاتی 
ندارند و فعالیت مالی و تراکنش های 
مالی باالیی داشتند. وی فقدان پرونده 
مالیاتی برای کسانی که درآمد باالیی 
دارند در کنار شــاخص های دیگری 

همچون شغل، ســن و شاخص های 
دیگر مجموعا در تشخیص و معرفی 
افراد مظنون به پولشویی موثر دانست. 
وی تاکید کرد: در بحث پولشویی 
هر دستگاهی معیارها و شاخص های 
خاص خود را دارد و اشخاص مظنون 
به پولشویی را بر اساس این شاخص ها 
و تقاطع گیری اطالعات شناسایی و 

معرفی می کنیم. 
وی در ادامه احراز جرم پولشویی 
از سوی این افراد را از وظایف مراجع 
قضایی اعالم کرد و گفت: ما فقط در 
وزارت اقتصاد بر اساس این شاخص ها 

مظنونان را معرفی می کنیم.
 fatf وی همچنین درباره موضوع
نیز گفت: تمرکز ما در مرکز اطالعات 
مالی فعال کردن ظرفیت های قانونی 
مبارزه با پولشویی در داخل و جبران 
عقب ماندگی ها است و در این مورد 
بر اســاس تصمیم مراجع باالدستی 

عمل خواهیم کرد.
وی به ایجاد ســاختارهای موازی 
در دســتگاه ها و تأییــد صالحیــت 
3۰۰ مدیــر مبارزه با پولشــویی در 
واحدهای  در  مختلف  دســتگاه های 
مربوط به عنوان یکی دیگر از اقدامات 

انجام شده اشاره کرد. 
خانی بــه ابــالغ مقرره های مهم 
از جمله نحــوه ارائه خدمات به اتباع 
خارجی  که ســالیان سال بالتکلیف 
بود، نیز به عنوان دیگر اقدامات عملی 
دیگر در مبارزه با پولشــویی و تامین 

مالی تروریسم اشاره کرد. 
وی همچنین در پاســخ به اینکه 
آیا خرید و فــروش ارز دیجیتال هم 
از مصادیق پولشویی است، افزود: ارز 
دیجیتال هنوز تعریف دقیقی در قانون 
کشــور ندارد و از شاخص هایی است 
که در شناسایی اشخاص مظنون به 
پولشویی مورد استفاده قرار می گیرد 
البته تنها شاخص نیست بلکه در کنار 

شاخص های دیگر سنجیده می شود.
رییــس مرکــز اطالعــات مالی 
همچنین افزایش تعامل با کشورهای 
دوست و همســو در راستای مبارزه 
با پولشــویی و تامین مالی تروریسم 
را یکــی دیگــر از رویکردهای دولت 
سیزدهم برشمرد و به  تفاهم نامه های 
دو و چنــد جانبــه و ائتالف هــای 
رصــد  راســتای  در  چندجانبــه 
جریان های مالی و مبارزه با تروریسم 

اشاره کرد.

 جذب 66 هزار نفر از فارغ التحصیالن
 در طرح کارورزی

بر اســاس نتایج اجرای طرح کارورزی در کشور بیش از ۱۵۷ هزار نفر از 
فارغ التحصیالن ثبت نام کرده و حدود ۶۶ هزار نفر موفق به عقد قرارداد کار 

شده اند.
طرح کارورزی فارغ التحصیالن دانشــگاهی به اســتناد ماده )۷۱( قانون 
برنامه ششم توسعه و به عنوان یکی از برنامه های موثر وزارت کار ذیل برنامه 
سیاستهای فعال بازار کار در قالب تبصره )۱۸( قوانین بودجه سنواتی تدوین 
شده است. وزارت کار به عنوان مجری طرح در چند سال گذشته تالش کرده 
با اجرای این طرح، بســتر الزم برای مهارت آموزی و ارائه آموزش های شغلی 
به فارغ التحصیالن دانشگاهی بـــا استفاده از ظرفیت های بالاستفاده موجود 

در واحدهای فعال اقتصادی در بخش های خصوصی و تعاونی به وجود آید.
افزایش قابلیت جذب و اشتغال دانش آموختگان از طریق انتقال مهارت و 
تجربه در محیط کار برای ورود به بازار کار، ایجاد انگیزه کارآفرینی و کسب و 
کار در دانش آموختگان، فراهم کردن زمینه انتقال دانش از دانش آموخته به 
کارگاه و کاهش هزینه بکارگماری نیروی کار برای کارفرما از مهمترین اهداف 

اجرای این طرح به شمار می رود.
آخرین نتایج اجرای طرح کارورزی در کشور نشان می دهد که ۱۵۷ هزار و 
۴۴۲ نفر از داوطلبان، در طرح ثبت نام کرده و واجد شرایط شناخته شده اند 

که از این تعداد ۶۵ هزار و ۹۹۷ نفر موفق به عقد قرارداد شده اند.
همچنین ۲۱ هزار و ۸۰۶ بنگاه پذیرنده به عنوان بنگاه اقتصادی در طرح 
ثبــت نام کرده اند که از مجموع این تعداد، ۱۱ هزار و ۷۷۰ واحد مشــمول 
معافیت بیمه ای شــده اند.نتایج این گزارش نشان می دهد که ۱۵۰۴ قرارداد 
نیز در دســت اجرا است. بر اساس این گزارش استان های فارس و خوزستان 
بیشترین تعداد داوطلب واجد شرایط و استان های فارس و اصفهان بیشترین 
میزان مشارکت بنگاه ها از طرح را به خود اختصاص داده اند.کمترین میزان 

مشارکت بنگاه ها و قرارداد منعقده نیز مربوط به هرمزگان بوده است.
کمک هزینه کارورزی، وجهی است که در پایان دوره مقدماتی کارورزی و 
متناسب با مدت آن به کارورز پرداخت می شود و مزیت طرح برای کارجویان 
و کارفرمایان این است که در صورت جذب کارورز، از معافیت حق بیمه سهم 

کارفرما به مدت حداکثر دو سال برخوردار می شوند.
داشــتن مدرک دانشگاهی حداقل کارشناسی و کمتر از 3۵ سال سن در 
زمان ثبت نام از جمله شرایط برخورداری از مزایای این طرح است و داشتن 
کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت نظام وظیفه برای متقاضیان مرد ثبت 

نام کننده در این طرح الزامی است.
بنگاه های اقتصادی و فارغ التحصیالن دانشگاهی که عالقمند به بهره مندی 
از مزایــای دوره کارورزی و معافیت بیمه ای هســتند می توانند به ســامانه 
کارورزی وزارت کار به نشــانی https://karvarzi.mcls.gov.ir مراجعه و 

ثبت نام کنند.

رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی خاطر نشان 
کرد: مطابق با این دســتورالعمل هندی ها مجوز واردات 
۱۰ کانتینر کیوی را به ما دادند که اگر آفت شپشک توت 
نداشتند مجوز عموم به کیوی ایران بدهند؛ متاسفانه از 
۱۰ کانتینر اعزامی ســازمان حفظ نباتات، ۸ کانتینر را 

مرجوع کرد.
رضا نورانی با بیان اینکه صادرکنندگان خرد توانایی 
واردات شمش طال را در ازای صادرات مواد خام ندارند، 
گفت: راهکار بازگشــت ارز به ازای واردات شمش طال 
امکان پذیر است؛ مشروط به اینکه دولت متخصصان و 
واردکنندگان شمش طال را  به اتحادیه های محصوالت 
کشــاورزی و بخش خصوصی معرفــی و تعامل بین  
واردکننــدگان طــال و  صادرکننــدگان محصوالت 
کشــاورزی ایجاد شــود چراکه دانش صادرکنندگان 
محصوالت کشــاورزی در حوزه صــادرات محصوالت 
فســادپذیر اســت و تخصص کافی در  زمینه واردات 

شمش را ندارند.
وی با اشــاره به امکان واردات شــمش از کشورهای 
حوزه خلیج فارس به ایران، تصریح کرد: صادرکنندگان 
خرد در این کشــورها ارز دارند و تمایل دارند که این ارز 
را ارائــه بدهند و آنها می توانند اظهارنامه های خود را به 
واردکنندگان شمش بدهند و این افراد طال را وارد کنند؛ 
سال گذشته تصمیم گرفته شد که ارز حاصل از خشکبار 
را برای واردات موبایل تخصیص بدهند که در عمل نیز 
این طرح موفق نشــد از این رو اگر می خواهند این طرح 

موفق شود باید واردکنندگان شمش به اتحادیه ها معرفی 
شوند.

عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران ادامه 
داد: بانک مرکزی در طول یک سال بخش نامه های زیادی 
مصوب کرد و در کمتر مصوبه ای دیدگاه بخش خصوصی 
و تشــکل ها را جویا شــد اگر یکبار با تشکل ها مشورت 
و بــا آنها تفاهم نامه منعقد می کــرد دیگر نیازی به این 

بخش نامه ها احساس نمی شد.
به گفته این فعال اقتصادی؛ صادرکنندگان محصوالت 
فســادپذیر در حوزه حمل و نقل بــا چالش های جدی 
مواجه هســتند؛ ارز حاصل از صادرات خشکبار سنگین 
اســت و قابل قیاس با ارز حاصل از فروش میوه و سبزی 
نیســت. صادرکنندگان ســبزی و صیفی نمی توانند ارز 
را دپو کننــد چراکه تولید آنها منوط به بازگشــت ارز 
اســت و در شرایط تحریم امکان واردات ارز چمدانی نیز 
وجود ندارد و در گمرکات کشــورهایی هدف صادراتی 
محصوالت کشــاورزی، نمی توان باالی ۱۰ هزار دالر ارز 
خارج کرد. صادرکنندگان ایرانی ارز را به صرافان محلی 
می فروشند و آنها به ریال ارز را به حساب صادرکنندگان 

واریز می کنند.
وی ادامه داد: در تنگناهای ارزی وظیفه صادرکنندگان 
این اســت که ارز را وارد کشور کند اما راهکارهای ارائه 
شده درعمل کارها را دشوار می کند؛ به عنوان مثال ۴ ماه 
پیش خرید یخ دان برای محصوالت فسادپذیر دانه ای ۲۸ 
هزار تومان برای خریداران تمام می شد اما در بازه زمانی 

قیمت آن به ۱۰۰ هزار تومان رســید به عبارتی افزایش 
قیمــت ۴۰۰ درصدی را تجربه کرد این افزایش نرخ در 
تولید، حمل و نقل و صادرات نیز نمود عینی پیدا کرده 
است. صادرکنندگان باید با دشواری ارز وارد کشور کند 
و با ارز آزاد هزینه کنند اما بعد از وارد کردن ارز دولت با 
نرخ ارز نیمایی از آنها ارز حاصل از صادرات را خریداری 

می کند و این  منطقی نیست.
نورانی بــا بیان اینکه دولت در شــرایط تحریم باید 
باشــد،  تولیدکننــدگان و صادرکنندگان  مددرســان 
گفــت: نباید این تصــور را کرد که بــا افزایش نرخ ارز 
صادرکنندگان منتفع می شود چراکه به افزایش نرخ ارز 
هزینه هــای جانبی نیز  باال مــی رود و جایی برای مانور 
سود برای صادرکنندگان وجود ندارد به خصوص میوه  و 
سبزی که اگر از  این محصوالت مراقبت نشوند فاسد و 

باید آنها را دور ریخت.
وی با اشاره به ادامه روند صادرات محصوالت جالیزی 
به روسیه، خاطر نشان کرد: محصوالت گلخانه ای مانند 
فلفل دلمه ای، کیوی و ســیب درختی به روســیه صادر 
می شــود و امیدواریم که روند صادرات به این کشــور 
توســعه پیدا کند؛ اما هنوز موفق به صادرات مرکبات به 
چین نشــدیم و تفاهم نامه ای بین ما و چین امضا نشده 
است چینی ها باید به درخواست وزارت کشاورزی ایران 
پاســخ بدهند و این وزارتخانه به بخش خصوصی اعالم 
کنــد که آیا ما می توانیم پرتقال را به این کشــور صادر 

کنیم.

مدیرعامل شرکت فرودگاه ها خبر داد؛

 ۵۳ پروژه فرودگاهی 
در آستانه بهره  برداری

مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران از بهره برداری ۵3 پروژه 
فرودگاهی به ارزش ۹ هزار و ۸۰3 میلیارد ریال در ۲۷ فرودگاه کشور در ایام 

دهه فجر خبر داد.
به گزارش وزارت راه و شهرســازی، حمیدرضا سیدی معاون وزیر، رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران گفت: ۵3 
پروژه به ارزش ۹ هزار و ۸۰3 میلیارد ریال در ۲۷ فرودگاه کشــور در آستانه 

بهره برداری است.
ســیدی با اعالم ایــن خبر گفت: ایــن پروژه ها در ۱۷ اســتان از جمله 
اســتان های خراسان رضوی، شــمالی و جنوبی، کرمانشــاه، ایالم، سمنان، 

مازندران، آذربایجان شرقی و غربی، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، فارس، 
گلستان، اردبیل، لرستان، خوزستان و چهارمحال بختیاری متمرکز است.

وی اظهار کرد: فرودگاه های استان خراسان رضوی با ۹ پروژه به ارزش 3 
هزار و ۹۶۶ میلیارد ریال بیشترین سهم را در این پروژه ها دارد که شامل بهره 
برداری از فرودگاه گناباد و همچنین بهره برداری از دستگاه ایربریج، سیستم 

SLFS و پست کامپکت می شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: فرودگاه کرمانشاه با یک هزار 
و ۲۰۰ میلیارد ریال، باند جدید و توسعه و بهسازی اپرون را در آستانه بهره 

برداری دارد.
به گفته ســیدی فرودگاه های استان خراسان جنوبی نیز با ۹۱۰ میلیارد 

ریال رتبه سوم در ارزش ریالی پروژه ها را برای بهره برداری در اختیار دارد.
به گفته مدیر عامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، فرودگاه های 
اســتان مازندران )۷3۰ میلیــارد ریال(، فرودگاه های اســتان فارس )۵۵۰ 
میلیارد ریال(، فرودگاه های استان گلســتان )۴۹۶ میلیارد ریال(، فرودگاه 
ایالم )۴۰۰ میلیارد ریال(، فرودگاه های آذربایجان غربی )3۰۰ میلیارد ریال(، 
فرودگاه های آذربایجان شــرقی )۲۹۸ میلیارد ریال(، فرودگاه های سمنان 
)۱۹۰ میلیارد ریال(، فرودگاه های سیســتان و بلوچســتان )۱۵۲ میلیارد 
ریال(، فرودگاه های اســتان هرمزگان )۱۵۱ میلیارد ریــال(، فرودگاه های 
خراســان شــمالی )۱3۰ میلیارد ریال(، فرودگاه های استان اردبیل )۱۱۰ 
میلیارد ریال(، فرودگاه های لرستان )۱۱۰ میلیارد ریال(، فرودگاه های استان 
خوزستان )۱۰۰ میلیارد ریال( و فرودگاه های استان چهار محال و بختیاری 
)۱۰ میلیارد ریال( رتبه های بعــدی ارزش ریالی پروژه ها را برای افتتاح در 

اختیار دارند.
به گزارش روابط عمومی شــرکت فرودگاه ها و ناوبــری هوایی ایران این 
پروژه ها شــامل احــداث و توســعه ترمینال ها، نصب تجهیــزات رادیویی، 
ارتباطی و نظارتی، روشــنایی باند، توسعه و بهسازی سطوح پروازی، احداث 
ســاختمان های جانبی نظیر هواشناسی، پلیس، حفاظت هواپیمایی، احداث 

دیوار حفاظتی و… است.

رئیس اتحادیه ملی محصوالت  کشاورزی:

موفق به صادرات مرکبات به چین نشدیم

معــاون امــور زراعــت وزارت جهاد 
کشــاورزی با اعالم تولید ۸۸ میلیون تن 
محصــوالت زراعی گفت: امســال از مرز 
تولید ۱۱ میلیون تن گندم عبور کردیم و 
سیاست ما خودکفایی پایدار این محصول 

است.
علیرضا مهاجر در نشســت خبری به 
مناسبت گرامیداشــت دهه فجر ضمن 
ارایه گــزارش مقایســه ای تولید برخی 
محصوالت زراعی از ابتدای انقالب و سال 
زراعی گذشته افزود: تولید گندم از حدود 
3.۸ میلیون تن در ســال زراعی ۵۶-۵۷ 
با حدود 3 برابــر افزایش به بیش از ۱۱ 
میلیون تن، تولید جــو از یک میلیون و 
۱3۰ هزار تن به 3.۲ میلیون تن، شلتوک 
از ۷۴۱ هــزار تن بــه 3.۲ میلیون تن، و 
حبوبات از ۲۰۰ هــزار تن به باالی ۶۰۰ 

هزار تن رسیده است.

وی درباره هدفگذاری تولید و عملکرد 
اظهار داشــت: هدفگذاری مــا پایداری 
دایمی گندم و تولید با توجه به جمعیت 

کشور خواهد بود.
مهاجر ادامه داد: هدف ما این اســت 
در دو سال آینده، عملکرد تولید گندم در 
اراضــی دیم را از ۴ تن و 3۰۰ گرم فعلی 
در هکتــار به ۵ تن در هکتار و در نهایت 
به ۷ تن برســانیم و در سطح حدود دو 
هکتار اراضی آبی گندم، در یک هکتار آن 
که از آب کامل برخوردار اســت عملکرد 
تولید را به ۷ تن و در یک میلیون هکتار 
دیگر حداقل عملکرد را به ۴ تن در هکتار 

افزایش دهیم.
وی در مورد ذرت علوفه ای نیز گفت: 
در تولیــد ذرت علوفــه ای از مرز ۱۵.۵ 
میلیون تن عبــور کرده و تقریبا خودکفا 

شده ایم.

معــاون امــور زراعــت وزارت جهاد 
کشــاورزی در مورد چگونگی تهیه آمار 
تولید گندم اذعان داشــت: ما از جامعه 
آمــاری ســنتی برخورداریــم و به علت 
افزایــش رونــد کوچک شــدن اراضی 
کشاورزی پس از انقالب، تهیه آمار و ارقام 
در بخش کشــاورزی کار راحتی نیست 
و مــا با روش های مختلــف آمار تولید را 

جمع آوری می کنیم.
وی با اشــاره به پهنه بنــدی اراضی 
کشــاورزی افزود: تمام اراضی کشاورزی 
کشور پهنه بندی شــده اند و ما برای هر 
پهنه مســوول داریم و گزارش های تولید 
را از مســووالن پهنه و کشاورزان کسب 
می کنیم ضمــن آن که خرید تضمینی، 
توزیــع بــذر و ســطوح زیر کشــت در 
جمع آوری آمار تقریبی تولید ما را کمک 

می کند.

مهاجــر در ادامه دربــاره تولید پنبه 
تصریح کرد: پنبه تنها محصولی است که 
تولید آن روند کاهشــی داشته به طوری 
که از ۴۰۰ هزار تن در ســال زراعی ۵۷-

۵۶ به 3۲۰ هزار تن رســیده و علت آن 
انحالل سازمان پنبه و دانه های روغنی در 

دهه ۷۰ بوده است.
وی گفت: رییس جمهوری دســتور 
داده اند ســازمان پنبه و دانه های روغنی 

احیا شود.
مهاجــر با بیان این که مشــکل پنبه 
بیشــتر به بازار باز می گردد، ابراز داشت: 
برخی محصوالت ماننــد پنبه و چغندر 
قند، صنعتی هستند و مستقیم وارد بازار 
نمی شوند بلکه مواد اولیه صنایع هستند 
و از ایــن رو اگر صنایع مواد اولیه خود را 
با قیمت کمتری وارد کنند، دیگر تولید 
داخــل را خریداری نمی کنند و محصول 

روی دست کشاورز می ماند و او هم برای 
سال آینده کشت نمی کند.

وی ضمن ابراز امیدواری نسبت به حل 
این مشکل در دولت سیزدهم گفت: ما در 
حوزه تولید روغن، ذرت و سویا با توجه به 
خشکسالی ها، قدرت مانور زیادی نداریم، 
اما در مــورد پنبه به راحتــی می توانیم 

خودکفا شویم.
معــاون امــور زراعــت وزارت جهاد 
کشــاورزی اصالح الگوی کشت را یکی 
کشــاورزی  بخش  برنامه های  مهمترین 
عنوان کــرد و گفت: حــدود ۹۰ درصد 
الگوی کشت در کشور در حال اجرا است 
و براساس سه مبنای نیاز، اقلیم و اقتصاد 

کشور آن را پیش می بریم.
وی اضافه کرد: امنیت غذایی با محور 
تولید گندم، مهمترین نیاز ما است که بر 

اساس اقلیم کشت می شود.

مهاجر تاکید کرد: در الگوی کشــت 
نمی خواهیم تغییری در اقلیم و ســطح 
کشت انجام دهیم بلکه به دنبال رعایت 
تناوب کشت برای پایداری تولید هستیم.

وی با اشاره به کشت ۶۵۰ تا ۷۰۰ هزار 
هکتاری کل سبزی و صیفی در فضای باز 
اذعان داشت: اگر بخواهیم اصالح الگوی 
کشت را اجرا کنیم باید ۱۵۰ هزار هکتار 
از سطح کشت این محصوالت در فضای 
باز کم و کشــت محصوالت اساسی را در 

آن جایگزین کنیم.
مهاجر افزود: ساالنه ۱.3 میلیارد دالر 
درآمد از محل صادرات ســبزی و صیفی 
داریم و اگر صــادر کنندگان برنامه ریزی 
داشته باشند به راحتی به مرز ۵ میلیون 
تن صــادرات می رســیم و ارزآوری این 
محصوالت به بــاالی ۲ میلیارد دالر در 

سال می رسد.

وی در پاســخ بــه پرسشــی درباره 
نوســانات قیمت پیاز گفــت: چند عامل 
موجب نوسانات پیاز شده که یکی از آن 
به موضوع صادرات برمی گردد، زیرا وقتی 
قیمت ارز افزایــش می یابد صادرات این 

محصوالت باال می رود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: 
طبــق قانون، ما مجــاز به جلوگیری 
از صــادرات نیســتیم و اگر کمبودی 
در مــورد محصولی در کشــور ایجاد 
شــود، قانون به دولت و وزارت جهاد 
کشاورزی اجازه داده که برای کاهش 
قیمت ها، واردات انجام شود و دستور 
واردات پیاز داده شده و مقداری از این 
محصول وارد کشــور شده است. وی 
ادامه داد: ما برای حل مشکالتی از این 
دست به دنبال آن هستیم که صادرات 
را برنامه محور کنیم به این معنی که 

اگر تاجر یا شرکتی می خواهد صادرات 
انجــام دهد از قبل تعهــد دهد که از 
طریق کشــت قراردادی با کشــاورز، 
محصول سبزی و صیفی تولید و مازاد 

آن صادر شود.
مهاجر در مورد طرح جهش تولید در 
دیمزارهای کشــور نیز تصریح کرد: این 
برنامه با پشــتیبانی ستاد اجرایی فرمان 
امام )ره( آغاز شده و در سال سوم اجرای 
آن هســتیم و هدف این طــرح افزایش 

عملکرد تولید در واحد سطح است.
وی گفــت: بــرای ایــن منظــور از 
آمــوزش،  الزم،  ادوات  ارایــه  طریــق 
دســتورالعمل های فنی تغذیــه، ترویج 
و تســهیالت به گندمکاران اراضی دیم 
کمک می کنیم و امیدواریم با اتمام دوره 
ســال، افزایش عملکــرد دایمی گندم را 

داشته باشیم.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی: تولید گندم از مرز ۱۱ میلیون تن عبور کرد

فائو اعالم کرد؛ ریزش ادامه دار قیمت مواد غذایی در جهان
آژانس غذای سازمان ملل متحد اعالم کرد که قیمت جهانی مواد غذایی در ژانویه برای دهمین ماه متوالی کاهش یافت و حدود ۱۸ درصد از باالترین رکورد مارس گذشته، پس از درگیری روسیه و اوکراین کاهش یافته 
است. شاخص قیمت سازمان خواربار و کشاورزی فائو در ماه گذشته به طور میانگین ۱3۱.۲ واحد در مقابل ۱3۲.۲ در ماه دسامبر بود و این پایین ترین میزان از سپتامبر ۲۰۲۱ بود. رقم دسامبر نسبت به برآورد اولیه ۱3۲.۴ 
کاهش یافت. به گفته فائو، کاهش قیمت روغن های گیاهی، لبنیات و شکر به کاهش این شاخص کمک کرد، در حالی که غالت و گوشت تا حد زیادی ثابت ماندند. فائو در برآوردهای جداگانه، پیش بینی خود را برای تولید 
جهانی غالت در سال ۲۰۲۲ از ۲.۷۵۶ میلیارد تن به ۲.۷۶۵ میلیارد تن افزایش داد. شاخص قیمت غالت فائو در ماه ژانویه تنها ۰.۱ درصد رشد ماهانه داشت و نسبت به سال قبل ۴.۸ درصد افزایش داشت. قیمت بین المللی 
گندم به دلیل افزایش سرعت بیش از انتظارات تولید در استرالیا و روسیه، ۲.۵ درصد کاهش یافت. در مقابل، برنج ۶.۲ درصد جهش کرد که تا حدی ناشی از تقاضای قوی محلی در برخی از کشورهای صادرکننده آسیایی 
بود. فائو با نگاهی به سال ۲۰۲3 گفت که نشانه های اولیه حاکی از گسترش احتمالی کشت گندم زمستانه در نیمکره شمالی است. با این حال، هشدار داد که هزینه های باالی کود ممکن است بر عملکرد تأثیر بگذارد. بر 
اساس گزارش رویترز، پیش بینی می شود مصرف جهانی غالت در سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲3 با ۰.۷ درصد کاهش نسبت به سال قبل به ۲.۷۷۹ میلیارد تن برسد. تخمین برای ذخایر جهانی غالت ۸۴۴ میلیون تن بود که نسبت 

جهانی ذخیره به مصرف برای سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲3 را از 3۰.۸ درصد در سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ به ۲۹.۵ درصد کاهش داد. 

معاون وزیر اقتصاد خبر داد؛

معرفی ۴6۰۰ مظنون به پولشویی به مراجع قضایی



خبر

خبر

یکشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۱  ۵
  ۱۴ رجب ۱۴۴۴ـ  ۵  فوریه ۲۰۲۳
شماره پیاپی ۵۰۳ـ  سال دهم-شماره ۳۴۴

 شــهره نصیری - معاون وزیر راه 
و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر 
و دریانوردی عملکرد ۴۴ ســاله انقالب 
اســالمی در حوزه دریایــی و بندری را 
تشــریح کرد و گفت: طی این ســال ها 
ظرفیت عملکــرد بنادر کشــور از ۱۹ 
میلیون تن به ۲۷۰ میلیون تن رسیده 

است.
پایگاه خبــری وزارت  به گــزارش 
راه و شهرســازی،  علی اکبــر صفایی 
مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانوردی 
درباره وضعیت بنادر کشور، قبل و بعد 
از انقالب اســالمی، اظهار داشــت: ایام 
مبارک دهه فجــر را تبریک می گویم. 
زمانی که وضعیــت دریایی و بندری یا 
به طور کلی حمل و نقل دریایی کشور 
را مرور می کنیــم، یکی از عملکردهای 
شــاخص جمهــوری اســالمی پس از 
انقالب اســالمی در حوزه حمل و نقل 

دریایی بوده است.
*عملکرد کل بنادر

 وی با اشاره به چندین آمار مقایسه 
ای در این راســتا، افــزود: عملکرد کل 
بنادر کشــور در ســال ۱3۵۷ معادل 
۱۹ میلیون تن شامل کاالهای نفتی و 
غیرنفتی بوده است و این عدد به بیش 

از ۲۷۰ میلیون تن رسیده است.
*ظرفیت کانتینری

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی 
با بیان اینکه ظرفیت کانتینری کشــور 
به عنوان یکی از شاخص های پیشرفت 
 TEU در حمل و نقل دریایی ۷۵ هزار
 TEU بــوده و این عدد به ۸.۵ میلیون

رسیده است.
*سفرهای دریایی

داد: ظرفیت سفرهای  ادامه  صفایی 
دریایی نیز قبل از انقالب ۵۵ هزار نفر-

ســفر بوده و ظرفیت سفرهای دریایی 
بیش از ۲۵ میلیون نفر-سفر است.

*ناوگان کشتیرانی
از  دیگــر  یکــی  وی  گفتــه  بــه 
شــاخص های حمل و نقل دریایی که 
مربوط کل ناوگان کشتیرانی کشور اعم 
از کشتی های نفتی، فله ای، کانتینری 
و متفرقه اســت در سال ۱3۵۷ اندکی 
بیش از ۱ میلیــون تن بوده و این عدد 

بیش از ۲۵ میلیون تن است.
*ظرفیت پهلوگیری کشتی های 

اقیانوس پیما
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی 
درباره ظرفیت پهلوگیری کشــتی های 
غول پیکــر یا اقیانوس پیمــا در بنادر 
کشور نیز، عنوان کرد: بزرگترین کشتی 
کانتینری کــه در دنیا تــردد می کند 
ظرفیتی حدود ۲۴ هــزار TEU دارد 
و در ایــام دهه فجر ســال جاری ۵۰۰ 
متر اسکله در بندر شهیدرجایی افتتاح 
خواهیــم کرد کــه ظرفیــت پذیرش 
کشتی های کانتینری تا ۱۸ هزار و ۶۰۰ 
TEU در داخل کشور را خواهد داشت.

صفایی افزود: پیش از این بزرگترین 
کشتی کانتینری که به بنادر کشور آمده 
 TEU اســت ظرفیتی حدود ۱۵ هزار
بوده و دســتیابی به عــدد ۱۸ هزار و 
TEU ۶۰۰ ظرفیت بسیار قابل توجهی 
خواهــد بــود و موجب می شــود بندر 
شــهیدرجایی در زمره معدود بنادری 
قرار بگیرد که امکان پهلوگیری چنین 

کشتی های را دارد.
وی درباره توانمندی های داخلی به 
منظور ساخت بنادر، اظهار داشت: قبل 
از انقالب بندر شاخص کشور، خرمشهر 
بود و در آن مقطع کشــتی هایی وجود 
داشــتند که بعضا حدود یکسال تا دو 

ســال در نوبت تخلیه بودند و تصمیم 
گرفته شد بندر شهیدرجایی به عنوان 
یک بندر جدید توســط یک شــرکت 
ایتالیایی ســاخته شــود. معاون وزیر 
راه و شهرســازی افزود: پس از انقالب، 
شرکت ایتالیایی مذکور بندر را رها کرد 
و در مقاطــع مختلف پــس از انقالب، 
پیمانکاران ایرانی با حضور و مشــارکت 
پیمانکاران خارجی فعالیت های مربوط 

به ساخت اسکله را انجام می دادند.
مدرن ترین  ساخت  و  *طراحی 
توســط  دنیا  کانتینری  اســکله 

ایرانی ها
صفایــی بــا بیــان اینکه بــا توان 
مهندســان داخلی به ویــژه در حوزه 
ســازه های دریایی، اسکله جدید که از 
مدرن ترین اســکله های کانتینری دنیا 
اســت با طراحی و اجرای پیمانکاران و 
مشاوران ایرانی به بهره برداری می رسد، 
گفت: سازه های دریایی اسکله ۴۰ متر 
زیر بســتر دریا ایجاد می شــود و برای 
اولین بار سیستم پایش اتوماتیک درون 
اسکله طراحی شده تا هر گونه ضربه و 
فشاری که ممکن است از طرف کشتی 

وارد شود یا وقایعی نظیر زلزله رخ دهد 
و روی اسکله تاثیر داشته باشد، مشخص 

شود.
با  جانبه  چنــد  *همکاری های 

کشورهای همسایه
وی در مــورد همکاری های چند 
جانبه با کشورهای همسایه در حوزه 
دریایی و بندری، عنوان کرد: با توجه 
به موقعیت بندر شهیدرجایی که در 
منطقه بــه عنوان یــک بندر جدید 
شــناخته می شــود در بازدیدهــای 
مختلف خارجی به ویژه کشــورهایی 
که در حــوزه حمل و نقــل دریایی 
از مــا عقب هســتند، درخواســت 
همکاری هایی مطرح شــده است و 
باید بــه صراحت بگوییــم در حوزه 
بنادر پیشــرفته دنیا هــر زمان بنادر 
شــهیدرجایی و امام خمینی )ره( از 
ســوی خارجی ها مــورد بازدید قرار 
گرفتــه، آن ها را تحت تاثیر قرار داده 
و حتی تصورش را هم نمی کردند که 
روزی جمهوری اسالمی ایران بتواند 
چنین بنــادری را طراحــی کرده و 

بسازد.

*تعداد بنادر کشور قبل و بعد از 
انقالب

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی 
در مورد تعداد بنادر کشــور قبل و بعد 
انقالب اســالمی، اعالم کــرد: حمل و 
نقل دریایی به دلیل ارزان قیمت بودن 
موجب شده است تجارت بین المللی و 
جهانی شدن اقتصاد آســان تر شود و 
همانگونه که شاهد هستیم بیش از ۱۱ 
میلیارد تن کاال در حمل و نقل دریایی 
جابجا می شود.  صفایی ادامه داد: بیش 
از ۹۰ درصد تجارت خارجی کشــور از 
طریق دریا و حمل و نقل دریایی انجام 
می شــود و این نشــان می دهد بخش 
عمــده ای از ارزش تجارت خارجی به 
دریا وابسته است. وی با اشاره به اینکه 
یکی از بنادر مهم جنوبی کشور قبل از 
انقالب، بندر خرمشــهر بود و بندر امام 
خمینی )ره( تحت عنوان بندر شــاپور، 
فعالیــت خود را تازه آغــاز کرده بود و 
ظرفیت چندانی نداشــت، خاطرنشان 
کرد: بندر رجایی نیز آن زمان کار خود 
را برای ساخت اسکله ها تازه آغاز کرده 
بود و ظرفیت چندانی نداشــت و بندر 
نوشهر نیز به عنوان یک بندر تفریحی و 
بندر انزلی نیز به عنوان یک بندر قدیمی 
به شمار می رفت اما بندر شهیدرجایی به 
عنوان یک بندر بسیار بزرگ با ظرفیت 
۵۰ درصد عملکرد صــادرات، واردات، 
ترانزیت و ترانشــیپ کشــور، فعالیت 
می کند و بندر امام خمینی )ره( نیز به 
عنوان بندر اصلی کاالهای اساســی که 
3۰ درصد ظرفیت حمل و نقل دریایی 
کشور را به خود اختصاص داده در حال 

فعالیت است.
 مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی 
افزود: امیرآباد در حال حاضر به عنوان 

یک بندر جدید و بنــدر حقانی نیز در 
حوزه مسافری فعالیت می کنند.

 صفایی با بیان اینکه در حال حضار 
۱۱ بنــدر اصلی داریم که در شــمال و 
جنوب کشــور قرار گرفته انــد، اظهار 
داشــت: بیش از 3۰۰ بنــدر مختلف 
تجاری، صنعتی، صیــادی و نظامی در 
طول ســواحل شــمال و جنوب کشور 
پراکنده هســتند و بیش از ۸۰۰ سازه 
دریایی نیز در شــمال و جنوب کشور 
وجود دارد که مجوز بخش عمده آن از 
سوی سازمان بنادر و دریانوردی صادر 
شده و در حوزه دریایی مشغول فعالیت 

هستند.
آتی  راهبردهای  و  *سیاست ها 
وزارت راه و سازمان بنادر در حوزه 

دریایی
وی در ادامه به سیاست های وزارت 
راه و ســازمان بنــادر و دریانــوردی با 
تکیه بر منویــات مقام معظم رهبری و 
راهبردهــای دولت مردمی، عنوان کرد: 
در حوزه اقتصاد دریا محور اعم از حمل 
و نقل دریایی، خدمات دریایی، بازرگانی 
دریایی، منابــع آبزی در حــوزه دریا، 
منابع بســتر دریا اعم از معادن و نفت 
و گاز، گردشگری و مسافری دریایی در 
ساحل و دریا، انرژی ها و تکنولوژی های 
حوزه دریایی، ســوخت رسانی و صنایع 
نوین دریایی بــه عنوان متولی حمل و 
نقل دریایی کشــور را احصــاء کرده تا 
این مــوارد به عنوان محورهای جدی و 
مهم در برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار 
گیرند تا کشــور ما نیز در حوزه اقتصاد 
دریامحور همانند کشــورهای توســعه 
یافته که وابســتگی باالیــی به مقوله 
دریا دارند، عمل کنیم و بتوانیم ســهم 
اقتصاد دریا در رشد اقتصادی کشور را 

افزایش دهیم. مدیرعامل سازمان بنادر 
و دریانــوردی با بیان اینکــه صادرات، 
واردات و تــراز تجارت خارجی کشــور 
مبتنی بر رشــد اقتصادی کشور است، 
گفت: همین موضوع ارتباط مستقیمی 
با میزان حمل و نقل و صادرات و واردات 
کشــور دارد و این یک ظرفیت اســت، 
بنابراین هر چه رشــد اقتصادی بیشتر 
باشیم تجارت خارجی بیشتری  داشته 

نیز خواهیم داشت.
صفایی با اشــاره به اینکــه چه در 
بعــد ترانزیت که مربوط بــه کاالهای 
عبــوری از داخل کشــور و چه در بعد 
ترانشیپ که مربوط به کاالهای انتقالی 
در محور شــمال جنوب و غرب شــرق 
اســت، رایزنی های بسیار خوبی صورت 
گرفته، اظهار داشت: عمدتا با کشورهای 
شمالی، جنوبی و شرقی مذاکرات خوبی 
صورت گرفته و توافقنامه هایی مدنظر 
قرار داده ایم تا سقف ترانزیت را افزایش 
دهیم و باید بدانیم هر چه سقف ترانزیت 
افزایش یابد، ظرفیت و عملکرد بنادر نیز 

افزایش می یابد.
میان  و  بلندمدت  *هدفگذاری 

مدت در حوزه ترانزیت کاال
وی افزود: هدفگذاری و برنامه ریزی 
میان مدت کشور در حوزه ترانزیت، ۱۵ 
تا ۲۰ میلیون تن و برنامه بلندمدت نیز 
در حوزه ترانزیــت بیش از ۵۰ میلیون 
تن است که نیازمند توسعه ریل هستیم.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی 
بیان کرد: در حــوزه بنادر این ظرفیت 
را داریــم تا ۵۰ میلیــون تن کاالهای 
ترانزیتی را در بنادر شــمالی و جنوبی 
جابجا کنیم اما ظرفیت ریلی کشور باید 
در ایــن زمینه افزایش یابد، هر چند در 
مورد ترانزیت ۱۵ تــا ۲۰ میلیون تنی 

ظرفیت ریلی کشور پاسخگو است.
صفایی با اشاره به اینکه در طول ۱۰ 
ماهه سال ۱۴۰۱، عملکرد بنادر کشور 
۱۸3 میلیون تن بوده است که نسبت به 
سال گذشته رشد داشته ایم، اعالم کرد: 
در بخش کانتینــری نیزعملکرد بنادر 
 TEU کشور ۲ میلیون و ۱۵۰ میلیون
بوده اســت که نســبت به مدت مشابه 

سال گذشته ۸ درصد رشد داشته ایم.
در  پایان ســال  تا  *پروژه های 

حوزه دریایی
وی افــزود: طی یکســال گذشــته 
با حمایت هــای وزیر محترم و ســایر 
ارگان های مرتبــط ۱۲۰ هزار میلیارد 
ریال پروژه را تا پایان ســال یا به بهره 
برداری می رســانیم یا شــروع عملیات 
اجرایی را خواهیم داشــت و این میزات 
در حوزه دریایی عدد قابل توجهی است.
و  دولتی  گــذاری  *ســرمایه 

خصوصی در بنادر
و  بنــادر  ســازمان  گــزارش  بــه 
دریانوردی،صفایــی با بیــان اینکه کل 
پروژه هایی که دولــت در حوزه حمل 
و نقل دریایی در بخش زیربنا ســرمایه 
گــذاری آن را آغاز کــرده بیش از ۴۵ 
هــزار میلیارد تومان اســت که در افق 
3 ســاله تمام خواهد شــد، گفت: این 
به جز برنامــه ریزی های صورت گرفته 
برای ســرمایه گذاری بخش خصوصی 
در پروژه های روبنایی همچون ترمینال 
ها، مراکز لجستیکی، تجهیزات بندری 
و دریایی است که عدد قابل توجهی را 
شامل می شــود؛ به طور مثال در پروژه 
هایی که به مناســبت ایام دهه فجر تا 
پایان سال افتتاح خواهد شد بیش از 3۰ 
هزار میلیارد ریال، سهم بخش خصوصی 

است.

اعالم آمادگی سازمان بنادر برای جابجایی ۵۰ میلیون تن کاالهای ترانزیتی

رئیس سازمان امور مالیاتی خبر داد؛ معافیت مالیاتی برای خوش حساب ها
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اعالم کرد: مودیان خوش حساب از معافیت ها بهره مند می شوند و افرادی که کتمان درآمد دارند، جریمه شده و مشمول معافیت ها نخواهند شد که در این راستا برای 3۵۰ هزار 
شخص حقوقی و سه میلیون شخص حقیقی که برای عملکرد سال گذشته اظهارنامه ارائه نکرده بودند، اظهارنامه برآوردی درحال تولید است. داود منظور مودی مداری و مودی محوری را از اصول اولیه نظام مالیاتی دانست 
و گفت: بخش قابل توجهی از فعاالن اقتصادی، پرداخت مالیات را وظیفه قانونی خود دانسته و با خود اظهاری، کار وصول مالیات را تسهیل می کنند. در همین راستا مودیان خوش حساب از معافیت ها بهره مند شده و افرادی 
که کتمان درآمد دارند جریمه شده و مشمول معافیت ها نخواهند شد. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور  با تاکید بر شناسایی مودیان جدید، اظهار کرد: از این پس نظام مالیاتی برای افرادی که فعالیت اقتصادی دارند 
اما اظهارنامه مالیاتی ارائه نمی کنند، اظهارنامه برآوردی تولید می کند. طبق اعالم سازمان امور مالیاتی، وی تصریح کرد: در این راستا برای اولین بار در نظام مالیاتی کشور برای 3۵۰ هزار شخص حقوقی و سه میلیون شخص 
حقیقی که برای عملکرد سال ۱۴۰۰ اظهارنامه ارائه نکرده بودند بر اساس اطالعات موجود در سامانه ها، اظهارنامه برآوردی درحال تولید است.منظور با بیان این که هدف سازمان امور مالیاتی کشور رعایت عدالت مالیاتی 
است، خاطرنشان کرد: باید مالیات را براساس اصل توانایی پرداخت، دریافت کنیم و کلیه اقدامات نظام مالیاتی برای تحقق این هدف است.

متوسط قیمت کاالهای خوراکی منتخب در مناطق شهری چقدر است؟
در گــروه لبنیات، تخم مــرغ و انواع 
روغن، بیشترین افزایش قیمت نسبت به 
ماه قبل مربوط به شیرخشک با 3.۵درصد 
وتخم مرغ با 3.۱درصد اســت. همچنین 
بیشترین کاهش قیمت مربوط به روغن 
مایع بــا ۱.۴درصد بوده اســت. در دی 
ماه ۱۴۰۱ تغییرات متوسط قیمت اقالم 
خوراکی منتخب برای گروه های مختلف 

کاالهای خوراکی  به شرح زیر است:
*نان و غالت

در این گروه، اقالم برنج خارجی درجه 
یک بــا 3.۸ درصد و رشــته آش با ۲.۸ 

درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت 
به ماه قبل داشته اند.

و  ســفید  قرمــز،  *گوشــت 
فرآورده های آن ها

در این گروه، اقالم گوشت گوسفند با 
۱۵.3 درصد، ماهی قزل آال با ۷.۹ درصد 
و گوشت گاو یا گوســاله با ۷.۰ درصد 
بیشــترین افزایش قیمــت و قلم مرغ 
ماشینی با ۲.۷- درصد بیشترین کاهش 

قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.
*لبنیات، تخم مرغ و انواع روغن

در این گروه، بیشترین افزایش قیمت 

نسبت به ماه قبل مربوط به شیر خشک 
با 3.۵ درصد و تخم مرغ ماشــینی با 3.۱ 
درصد می باشــد و همچنین بیشــترین 
کاهــش قیمت مربوط بــه روغن مایع با 

۱.۴- درصد بوده است.
*میوه و خشکبار

در ایــن گروه، بیشــترین افزایش 
قیمت نســبت به ماه قبل مربوط به 
هندوانه بــا ۲۵.۵ درصد، موز با ۲۱.۲ 
درصد و انــار با ۱3.۰ درصد اســت. 
همچنیــن در ایــن گروه بیشــترین 
کاهش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط 

به پرتقال با ۵.۸- درصد می باشد.
*سبزیجات و حبوبات

در این گروه، بیشترین افزایش قیمت 
نسبت به ماه قبل مربوط به پیاز با ۴۴3.۹ 
درصد، بادمجان با ۲۹.۵ درصد و کدو سبز 

با ۱۶.3 درصد می باشد.
*قند و شکر، آشامیدنی ها و سایر 

خوراکی ها
در این گروه، بیشترین افزایش قیمت 
نسبت به ماه قبل مربوط به چای خارجی 
بســته ای و نوشــابه گازدار با 3.۱ درصد 

می باشد.

کارگران ساختمانی یک گام تا بیمه تامین اجتماعی
نایب رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ســاختمانی ابراز امیدواری کرد با 
حل ایراد اصالحیه ماده )۵( قانون بیمه اجتماعی کارگران ســاختمانی، امکان بهره 

مندی کارگران ساختمانی در انتظار بیمه تامین اجتماعی هرچه زودتر فراهم شود.
هادی ســاداتی با اشــاره به رفع ایراد شــورای نگهبان از طرح اصالح ماده )۵( 
قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی اظهار کرد: خوشبختانه این ایراد در جلسه 
کمیسیون اجتماعی مجلس برطرف و به شورای نگهبان ارسال شد ولی هنوز از شورا 
برنگشته است. به مجرد بازگشت از شورای نگهبان الزم االجراست و باید به اجرا درآید.

وی درباره ایراد گرفته شــده توضیح داد: اصالحیه مذکور به دستور نیاز داشت و 
باید برنامه ای در دســتور العملش تدوین می شد که منابع درآمدی را به طور کامل 
مشــخص می کرد و شرح می داد ولی دستورالعملی که در آن منابع درآمدی تعریف 

شده بود شفاف نبود که در کمیسیون اجتماعی این ایراد برطرف شد.
ساداتی ادامه داد: ایراد بعدی در مورد کارگروه بود که اصالحیه ای هم در مورد آنها 
اعمال شد و این دو ایراد شکلی و ماهوی بود که کمیسیون اجتماعی به آنها پرداخت 

و مذاکرات الزم با کارشناسان سازمان تامین اجتماعی هم صورت گرفت.

مجری پروژه کاالبــرگ الکترونیکی از افزایش تعداد 
استان های مشمول طرح خبر داد و با بیان اینکه استفاده 
از اعتبار کاالبرگ الکترونیکی کامال اختیاری است، گفت: 
با تصمیم دولت و به منظور حمایت از معیشت خانوار ۱۰ 
قلم کاالی اساسی در طرح کاالبرگ الکترونیکی عرضه 
می شود که افراد می توانند به قیمت ثابت و با اعتبار یارانه 

خود یک ماه زودتر خرید کنند.
حمید فرداد اظهار کرد: ســه استان قزوین ، گیالن 
و مرکــزی وارد فاز عملیاتی شــده و مشــمول اجرای 
آزمایشــی این طرح می شــوند. وی در پاسخ به پرسش 
که آیا اســتانهای مورد نظــر از مناطق محروم یا مرزی 
هستند؟ اظهار کرد: استانها الزاماً محروم و مرزی نیستند، 
همچنان که اســتان هرمزگان هم کیش و هم بشاگرد 
را شــامل می شــد. مجری پروژه کاالبرگ  الکترونیکی 
همچنیــن گفت: در نظــر داریم برخی از اســتانها که 
دارای فروشگاه ها و پایانه های فروشگاهی بسیار هستند، 

مشمول این طرح قرار گیرند.
فرداد به تشــریح جزییات راه اندازی ســامانه شما و 
اجرای طرح کاالبرگ الکترونیکی پرداخت و اظهار کرد: 
دولــت به منظور اعمال سیاســت های حمایتی خود به 
بســتر فنی مطمئن و فراگیر نیــاز دارد از این رو جهت 
رفع این نیاز، شکل گیری شبکه ملی اعتبار در دستور کار 

دولت قرار گرفت و سامانه »شما« راه اندازی شد.
وی ادامه داد: سامانه شما )شبکه ملی اعتبار( بستری 
مناســب جهت مدیریت و اختصاص کلیــه اعتبارهای 
حمایتی بر اســاس هر کد ملی است و در صورت تحقق 
کامل این سامانه، امکان های متعددی برای دولت فراهم 
می شود که در این مقطع یکی از کاربردهای این سامانه، 

اجرای طرح کاالبرگ الکترونیکی است.
مجری پروژه کاالبرگ الکترونیکی از استان هرمزگان 
به عنوان گام نخســت شبکه ملی اعتبار نام برد و گفت: 

در گام اول، استان هرمزگان جهت اجرای طرح کاالبرگ 
الکترونیکی انتخاب شد و دولت تصمیم گرفت به منظور 
تقویت ســالمت غذایی خانوار، امکانی را برای آنها ایجاد 
کند تا کاالهای اساسی را به قیمت ثابت و به اعتبار یارانه 
یک ماه زودتر خرید کنند. این کار ضمن حمایت از سبد 
غذایی خانوار، موجب حمایت از معیشت آنها نیز می شود.
*ساز و کار خرید مردم در کاالبرگ الکترونیکی

فــرداد دربــاره ســازوکار اجــرای طــرح کاالبرگ 
الکترونیکی توضیح داد: به منظور حمایت از سبد غذایی 
و ســالمت مردم، امکان خرید اعتبــاری ۱۰ قلم کاالی 
اساسی تا سقف مبلغ یارانه خانوار، یک ماه زودتر از تاریخ 
واریز نقدی فراهم می شود.  در حال حاضر بر اساس سبد 
کاالهای اساســی مصوب و سرانه مصرف هریک از آنها، 
ســهم پرداختی خانوار از این سبد ثابت در نظر گرفته 

شده و مابه التفاوت آن از اعتبار یارانه تأمین می شود.
به گفته وی درصورت تغییر قیمت کاالهای سبد یاد 
شده، ســهم پرداختی خانوار بدون تغییر باقی می ماند 
و این امکان برای تمام افراد مشــمول دریافت یارانه که 
حســاب یارانه آنها در اســتان هرمزگان افتتاح شده به 

صورت خودکار فعال خواهد شد.
مدیرعامل شــرکت خدمات فناوری رفاه ایرانیان با 
بیان اینکه مردم در سراسر استان می توانند با مراجعه به 
فروشگاه های مجاز و متصل به شبکه، نسبت به استفاده 
از این اعتبار در خرید اقالم اساسی استفاده کنند، درباره 
فرایند خرید اقالم اساسی اظهار کرد: خرید اقالم اساسی 
به نحوی اســت که سهم پرداختی خریدار از قیمت کاال 
توسط آنها با استفاده از کارت بانکی یا به صورت نقدی 
پرداخت شــده و مابه التفاوت آن تــا قیمت روز اقالم از 
محل اعتبار آنها پرداخت می شــود.  در صورت استفاده 
از اعتبار تخصیصی، میزان اســتفاده شده از این اعتبار 
از یارانه خانوار کم شده و مانده آن در زمان واریز نقدی 

یارانه به حساب آنها واریز می شود. مجری پروژه کاالبرگ 
الکترونیکی، شرکت در این طرح و استفاده از این اعتبار 
را کامال اختیاری دانســت و گفت: اســتفاده از اعتبار از 
طریق تمام کارت های بانکی که به نام سرپرست خانوار 
اســت، امکانپذیر خواهد بود. در مورد کاالهای مشمول 
طرح نیز الزامی به خرید یک نشان تجاری خاص نیست 
و افراد می توانند از هر گروه کاالیی اعالم شــده و از هر 

نشان تجاری دلخواه، خرید خود را انجام دهند.
*فروشــندگان کدام صنــف می توانند عضو 

کاالبرگ شوند؟
فرداد اشــاره ای هم بــه عضویت فروشــندگان در 
این طرح داشــت و گفت: شــرکت در ایــن طرح برای 
فروشندگان اختیاری است. فروشندگان صنف خواربار، 
لبنیات، پروتئین، فروشگاه های زنجیره ای و تعاونی های 
مصرف می توانند با مراجعه به نرم افزارهای بازار و مایکت 
یا از طریق درگاه الکترونیکیshoma.sfara.ir نسبت 
به نصب برنـــامه کاربردی »شما« و ثبت نام از قسمت 

پنل فروشنده به این سامانه متصل شوند.
وی گفت: تســویه حســاب و واریز مبالغ خریدهای 
اعتبــاری )مابه التفاوت مبلغ پرداختــی مردم با قیمت 
کاالها( مشابه تسویه با فروشندگان از طریق کارتخوان 
اســت و اتصال به این طرح کامال رایگان بوده نیازی به 

پرداخت هیچگونه هزینه ای توسط فروشندگان نیست.
مدیر عامل شرکت خدمات فناوری رفاه ایرانیان تعداد 
اقالم پیش بینی شــده در طرح کاالبرگ الکترونیکی را 
۱۰ قلم کاالی اساسی شــامل شیر، پنیر، ماست، مرغ، 
تخم مرغ، برنج، روغن مایع، ماکارونی و قند و شــکر نام 
بــرد و گفت: به منظور حفظ حــق آزادی در انتخاب و 
احترام به سالیق متفاوت در سبد مصرفی خانوار، امکان 
خرید از میان کاالهای متفاوت با برندهای مختلف میسر 

شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی:

تکمیل 66۰ پروژه محالت هدف بازآفرینی 
نیازمند ۲ هزار میلیاردتومان اعتبار است 

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری از تکمیل ۵۶۵ پروژه روبنایی، زیربنایی، 
فضای شهری و بهسازی معابر توسط شرکت در سال مالی گذشته خبر داد.

محمد آئینی معاون وزیر راه و شهرســازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی 
شــهری ایران در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرســازی 
ضمن اعــالم تصویب صورت های مالی طرح تملک دارایی های ســرمایه ای 
شــرکت در ســال ۱۴۰۰ در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت با تاکید 
بر اینکه بازآفرینی یک مفهوم ترکیبی اســت که تمامی مفاهیم و موضوعات 
کالبــدی از جمله مســکن، خدمات، اجتماع و توجه بــه محالت را در خود 
دارد، گفت: مرمت بناهای تاریخی، سنگفرش کردن کوچه ها، ایجاد فضاهای 
اجتماعی شهری، آسفالت کوچه ها، احداث مدرسه، احداث درمانگاه، احداث 
ورزشــگاه، احداث کالنتری همراه با احداث مســکن و نوسازی در بافت های 
فرسوده و محالت هدف بازآفرینی شهری از جمله اقداماتی است که شرکت 

بازآفرینی شهری ایران انجام می دهد.
مدیرعامل شــرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به اینکه بودجه ساالنه 
شرکت بازآفرینی شــهری ایران برای مدیریت تمامی این اقدامات در سطح 

کشور و همچنین اداره شرکت بازآفرینی شهری ایران ۱۲۰ میلیاردتومان در 
سال ۱۴۰۰ بوده است، توضیح داد: شرکت بازآفرینی شهری ایران توانسته با 
کم تریــن بیش از ۸ هزار و ۲۰۰ میلیاردتومان برای بازآفرینی محالت هدف 

کارسازی کند.
*۵۶۵ پروژه روبنایی، زیربنایی و فضای شهری در سال گذشته 

تکمیل شد
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: شرکت بازآفرینی شهری ایران در سال 
مالی گذشته توانســت ۵۶۵ پروژه را در 3۵ استان، ۱۱۰ شهر و ۱۷۹ محله 
با اعتبار یکهزار و ۶۴۵ میلیاردتومان به سرانجام و تسویه حساب  برساند که 
جزئیات این پروژه ها شامِل تعداد ۴۲ پروژه در ۱۰ استان آموزشی، ۲۸ پروژه 
در ۱۰ استان ورزشی و چندمنظوره، تعداد 3۰ پروژه در ۸ استان بهداشتی-

درمانی، تعداد ۴۰ پروژه در ۱۱ استان خانه محله، کتابخانه و فرهنگی، تعداد 
۹۷ پروژه در ۸ اســتان احیا و بهسازی بناهای تاریخی، تعداد ۴ پروژه در ۲ 
اســتان انتظامی اســت. همچنین ۴۰ پروژه در ۱۰ استان پارک و فضای باز 
شهری، ۲۰3 پروژه در ۲۶ استان ساماندهی و بهسازی معابر و ۱۰۱ پروژه در 

۱۸ استان خدمات زیربنایی )آب، فاضالب، برق و ساماندهی مسیل( است.
آئینی توضیح داد: از ۵۶۵ پروژه ای که در ســال مالی گذشته به سرانجام 
رســید ۲۵۵ پروژه، پروژه هایی بود که عملیات اجرایی آنها به اتمام رسید و 
بیش از 3۰۰ پروژه نیز تســویه مطالبات باقیمانــده با پیمانکارانی بود که با 

شرکت بازآفرینی شهری ایران همکاری داشتند.
*تکمیــل ۶۶0 پروژه محالت هدف بازآفرینــی نیازمند ۲ هزار 

میلیاردتومان اعتبار است
وی ادامه داد: در حال حاضر ۶۶۰ پروژه باقیمانده و در دست احداث وجود 
دارد که برای تکمیل این تعداد پروژه، شرکت بازآفرینی شهری ایران نیاز به 

۲ هزار میلیاردتومان اعتبار دارد.
به گفته مدیرعامل شــرکت بازآفرینی شــهری ایران، از ۶۶۰ پروژه ای 
که در ســال جاری در برنامه تکمیل قرار دارد حدود ۲3۰ پروژه، از جمله 
پروژه هایی اســت که در حال تکمیل اســت و میانگین پیشرفت آنها ۵۲ 
درصد اســت و حدود ۸۵ پروژه نیز بدون قرارداد است که با این حساب، 
شــرکت 3۱۵ پروژه برای تکمیل دارد. 33۵ پروژه نیز در مرحله تسویه با 
پیمانکاران قرار دارد. تالش می کنیم تا در سال مالی آتی  این تعداد پروژه 
را تکمیل و به اتمام برســاند که ۲ هزار میلیاردتومــان برای تکمیل آنها 

سرمایه نیاز است.

مجری پروژه کاالبرگ الکترونیکی خبر داد؛

اختیاری بودن خرید کاال در کاالبرگ الکترونیکی



خبر

خبر

6 یکشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۱  
  ۱۴ رجب ۱۴۴۴ـ  ۵  فوریه ۲۰۲۳

شماره پیاپی ۵۰۳ـ  سال دهم-شماره ۳۴۴

عضو هیئت مدیره انجمن صنفی 
کارفرمایی ســی ان جی کشور گفت: 
قطــع گاز جایگاه های ســی ان جی 
کشور در یک ماه اخیر موجب تحمیل 
بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان خسارت 
از محل  به جایگاه های ســی ان جی 
عدم انتفــاع از فــروش و همچنین 
خســارات فنی بر قطع و وصل مکرر 
گاز به تجهیزات گاز جایگاه ها، شده 

است.
نشستی  در  ســهرابی  حمیدرضا 
خبری با اشــاره به اینکــه با توجه 
به نظام حــق العملــی جایگاه های 
ســی ان جی، همواره بخشــی از نرخ 
فروش به مشتری  حق العمل جایگاه 
بوده که محل تامین هزینه های ثابت 
و متغیر و سود خالص جایگاه است، 
اظهار کرد: بنابراین شــرط اقتصادی 
بودن جایگاه داری بــه مانند تمامی 
واحدهــای صنعتی دائم کار، فعالیت 
مستمر و بدون توقف آن است و قطع 
گاز مکرر جایگاه های سی ان جی اوالً 
تامین هزینه های ثابت و متغیر آنها را 
دچار اختالل می کند ثانیاً عدم انتفاع 
جایگاه ها را موجب می شــود و ثالثاً 
سبب بروز برخی ایرادات و خسارات 
به تاسیسات و تجهیزات جایگاه ها به 
از  دلیل راه اندازی هــای مجدد پس 

توقف های مکرر جایگاه ها می شود.
وی با تاکید بــر اینکه همچنین 

قطــع گاز جایگاه های ســی ان جی 
توام با بروز شایعه عدم توان شرکت 
ملی گاز در تامیــن گاز جایگاه های 
ســی ان جی، وجهــه نامطلوبــی در 
بخــش  ســرمایه گذاری  امنیــت 
خصوصی در صنعت ســی ان جی به 
جای گذارده و اســتمرار آن موجب 
فرار ســرمایه بخش خصوصی از این 
صنعت می شــود، گفت: خســارات 
ناشــی از موارد عنوان شده در بخش 
اول حدود ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد 
می شــود که انتظار داریم دولت در 
جبران این خســارت مساعدت الزم 
را به جایگاه های ســی ان جی معمول 
داشــته و در بخــش دوم که مربوط 
بــه عدم اطمینــان بخش خصوصی 
و فرار ســرمایه خصوصی از صنعت 
ســی ان جی اســت، حجم خسارت 
بسیار بیشتر و خصوصاً در درازمدت، 

قابل احتساب و جبران نیست.
در ادامه این نشســت، محســن 
جوهری، رئیس هیئت مدیره انجمن 
کشور  سی ان جی  کارفرمایی  صنفی 
با بیان اینکه بنا به اذعان مسئولین 
شــرکت ملی پخــش فرآورده های 
جایگاه هــای  گاز  قطــع  نفتــی، 
قابل  افزایــش  موجب  ســی ان جی 
توجــه مصــرف بنزیــن و متعاقب 
آن ۷ میلیــون دالر ضــرر روزانه به 
اقتصاد کشــور از محل این افزایش 

مصــرف بنزین در خودروها، شــده 
است، افزود: رســیدن و حتی عبور 
مصــرف بنزین از ســقف تولید آن 
در داخــل کشــور، چنــد صباحی 
است که موضوع بحث فعاالن حوزه 
انرژی کشــور و دغدغه مســئولین 
بلندپایه دولت و وزارت نفت اســت 
و به عقیده فعالین حوزه سی ان جی، 
عدم توجه دولت ها به توسعه پایدار 
صنعت ســی ان جی در بخش عرضه 
و تقاضا در ســال های گذشته، یکی 
از مهمترین دالیل وضعیت کنونی و 

مصرف بی رویه بنزین است.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی 
کارفرمایی ســی ان جی کشور گفت: 
این افزایش مصرف بنزین در شرایط 
فعلی موجب آلودگــی مضاعف هوا 
آنهم  در کالنشــهرها شده  خصوصاً 
در شــرایطی که بنا بر سیاست های 
کالن اولیه، صنعت ملی ســی ان جی 
در یکی از مهمترین رسالت های خود 
مسئولیت تامین هوای پاک را نیز بر 
عهده داشته که متاسفانه این رسالت 
نیز ظاهراً به فراموشــی سپرده شده 

است.
وی ادامه داد: با عنایت به ســهم 
تنها ۲ درصدی صنعت ســی ان جی 
از کل مصرف گاز کشــور، اختصاص 
تنها یک درصد دیگر به این صنعت 
از محل صرفه جویی در مصارف دیگر 

یا افزایش تولیــد، برابر با روزانه ۱۲ 
میلیــون دالر درآمد برای کشــور از 
محل صرفه جویی بنزین یا صادرات 
آن و کاهش چشــمگیر آلودگی هوا 

است.
همچنین احســان جان محمدی، 
دبیــر انجمــن صنفــی کارفرمایی 
ســی ان جی کشــور با بیان اینکه با 
توجه به اینکه مصرف کل جایگاه های 
سی ان جی کشــور، تنها دو درصد از 

مصرف کل گاز کشــور است، اظهار 
کرد: قطــع گاز برنامه ریزی شــده 
نیمــی از جایگاه ها نــه تنها کمک 
معناداری به کاهــش مصرف و حل 
معضل ناترازی تولید و مصرف نکرده 
بلکه با تشــکیل صف های طویل در 
جایگاه های فعال، موجبات نارضایتی 
عمیق مردم به خصوص قشر آسیب 

پذیر جامعه را فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه از سوی دیگر با 

تحمیل خسارات جدی به جایگاه های 
ســی ان جی کــه بــه دلیــل عدم 
برخورداری از حق العمل منصفانه و 
تحمل زیان انباشته سال های اخیر در 
مرز ورشکستگی و تعطیلی هستند، 
بحران فعالیت جایگاه های سی ان جی 
را حادتر کرده اســت، گفت: انتظار 
است اهتمام الزم در جبران خسارات 
از  به جایگاه های ســی ان جی  وارده 

سوی دولت صورت پذیرد.

 سیستم های انرژی کم انتشار
 مناقشات آبی ایجاد می کنند

نتایج تحقیق جدیدی نشــان می دهد که استفاده از سدهای برق آبی برای تولید 
انرژی با انتشار کم دی اکسیدکربن می تواند برای سایر بخش های اقتصادی مانند تولید 

مواد غذایی مشکالتی ایجاد کند مگر اینکه از طرح های هوشمند استفاده شود.
به گزارش فیز، دسترسی به برق پایدار برای تحقق اهداف توسعه پایدار سازمان ملل 
ضروری است اما بیش از ۷۰۰ میلیون نفر در سراسر جهان هنوز دسترسی مطمئن به 
برق ندارند. منابع انرژی تجدیدپذیر مانند نیروگاه های آبی، بادی و خورشیدی به طور 
فزاینده ای برای برآوردن تقاضای فزاینده جهانی برق و اهداف اقلیمی مورد توجه قرار 
می گیرند و برنامه ریزان انرژی و سرمایه گذاران برای کاهش انتشار دی اکسیدکربن از 

تولید برق در تکاپو تالش هستند.
رایج تریــن انرژی تجدیدپذیر در مقیاس بزرگ نیروگاه آبی اســت که ۴۰ درصد 
تولید را تشــکیل می دهد و ۵۵ درصد از انرژی خورشــیدی و بادی تامین می شود. 
مزیت بزرگ نیروگاه های آبی انعطاف پذیری آن است، توانایی روشن یا خاموش کردن 
ســریع آن به این معنی اســت که می تواند مانند یک باتری بزرگ عمل کند و در 
صورت ناکافی بودن انرژی باد و خورشید، شبکه را متعادل کند. هنگامی که به صورت 
راهبردی کار می کند، می تواند به سیســتم ها امکان دهد تا به منابع متناوب انرژی 

پاسخ بیشتری دهند.
با این حال، نتایج تحقیق کارشناســان دانشــگاه منچستر انگلستان نشان داد که 
بهره برداری از نیروگاه های آبی فقط با این هدف می تواند تاثیر منفی بر سایر بخش ها 
مانند تولید مواد غذایی داشته باشد که به روش فعلی به استفاده از اکثر سدهای برق 
آبی متکی اســت؛ یعنی تولید یک منبع ثابت از بار پایه انرژی. نیروگاه های بار پایه، 
نیروگاه هایی هستند که به طور پیوسته حداقل توان الکتریکی مورد نیاز شبکه را تامین 

می کنند. این مقدار حداقل میزان تقاضای شبکه برق در ۲۴ ساعت است.
این امر نحوه تعبیه دســتگاه های تولید برق را در سیســتم های پیچیده انسانی-

طبیعی برجســته می کند که در آن تغییرات آب، غذا و محیط را به درجات متفاوتی 
تحــت تاثیر قرار می دهد. نتایج این تحقیق نشــان می دهد که چگونه متنوع کردن 
هوشمندانه منابع انرژی تجدیدپذیر و اتصال راهبردی آنها می تواند ایجاد سیستم های 
منابع کم انتشــار را ممکن سازد و به مبارزه جهانی برای کاهش تغییرات آب وهوایی 

کمک کند.
در غنا، محققان از یک ابزار طراحی با کمک هوش مصنوعی استفاده کردند تا نشان 
دهند که چگونه مدیریت متعادل و راهبردهای سرمایه گذاری می توانند به واسنجیدن 
بخش ها و مکان های مناســب برای انرژی های آبی، انرژی زیستی، خورشیدی و بادی 
کمک کنند. آنان دریافتند که راه حل، طراحی بهتری است که توسط تفکر راهبردی 

در مقیاس ملی و تجزیه و تحلیل دقیق چندبخشی ایجاد شده است.

برگــزاری آزمون اســتخدامی وزارت نفــت از زمان 
استقرار دولت سیزدهم، یکی از اولویت های اصلی معاونت 
توسعه مدیریت و ســرمایه انسانی این وزارتخانه بوده و 
همه مقدمات الزم برای برگزاری بدون نقص این آزمون 

انجام شده است.
*لطفا دربــاره علت طوالنی شــدن فرآیند 

برگزاری آزمون استخدامی توضیح دهید.
یکــی از سیاســت های معاونت توســعه مدیریت و 
ســرمایه انســانی وزارت نفت در دولت سیزدهم برای 
ســال های آینده، با توجه به افزایش تعداد بازنشستگان 
و جذب نشــدن نیروی انســانی طی ۱۰ سال گذشته، 
تأمین نیروی انسانی از طریق فراخوان عمومی و آزمون 
اســتخدامی است. بر همین اســاس اداره کل آموزش، 
برنامه ریــزی نیروی انســانی و تحــول اداری از اواخر 
پارســال طی مکاتبه ای با مدیریت توسعه منابع انسانی 
شــرکت های اصلی، درخواســت کرد تا این شرکت ها 
نیازهای اســتخدامی خود را اعالم کنند بنابراین افزون 
بر تعییــن وضع جذب نیروی انســانی فارغ التحصیالن 
گروه »الف« دانشگاه صنعت نفت، آزمون توانمندسازی 
نیروهای قراردادی مدت موقت، تبدیل وضعیت کارکنان 
ایثارگر مشــمول بند »و« مــاده ۴۴ قانون برنامه پنجم 
توسعه کشور و ... نیاز شرکت ها دریافت و پس از موافقت 
مقام عالــی وزارت با تعداد ۶ هــزار و ۴۰۸ نفر، مراتب 
برای دریافت تائیدیه سازمان اداری و استخدامی کشور 
طی نامه شماره 3۶۱-۲۰/۲ به تاریخ ۱ مرداد ۱۴۰۱ به 
ســازمان یادشده ارسال شد. همزمان با ارسال این نامه، 
مکاتبه و هماهنگی های الزم با سازمان سنجش آموزش 

کشور برای برگزاری آزمون در آذرماه انجام شد.
با این وجود سازمان اداری استخدامی کشور بررسی 
تعداد یادشده را منوط به تعیین تکلیف تمامی کارکنان 
مشــمول ایثارگری شامل مشــموالن بند »و« ماده ۴۴ 

قانون برنامه پنجم توسعه کشــور، بند »د« تبصره ۲۰ 
قانــون برنامه و بودجه ســال ۱۴۰۰ و قانون تمدید آن 
شامل مشموالن بند »و« تبصره ۲۰ قانون برنامه و بودجه 
ســال ۱۴۰۱ منوط کرد، بنابراین موضوع بررسی دوباره 
وضع نیاز در دستور کار شرکت ها قرار گرفت و نیاز احصا 
شــده شــرکت ها یعنی تعداد پنج هزار و ۸۵ نفر همراه 
با وضعیت آماری و تحلیلی اســتخدام/ تبدیل وضعیت 
کارکنان ایثارگر طی نامه شماره 3۵۲۶۲۵ به تاریخ ۲۷ 
مهرماه ۱۴۰۱ از سوی معاون وزیر در توسعه مدیریت و 
سرمایه انسانی به سازمان اداری و استخدامی ارسال شد.

پس از برگزاری نشســت های کارشناسی و مدیریتی 
پرشمار، شورای صدور مجوز آزمون های استخدامی آن 
ســازمان در تاریــخ ۱3 آذر ۱۴۰۱ با حضور نمایندگان 
وزارت نفت تشکیل جلســه داد و بعد از تأیید موضوع، 
در تاریخ ۱۲ دی ماه مجوز استخدام 3 هزار و ۴۲۰ نفر ) 
صرفاً برای مشــاغل اصلی تخصصی و بخشی از نیازهای 
پشتیبانی تخصصی( از طریق فراخوان عمومی و برگزاری 

آزمون استخدامی، ابالغ شد.
*وزارت نفت چه برنامه ای برای برگزاری آزمون 

استخدامی دارد؟
به دنبال ابالغ مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور 
در تاریخ ۱۲ دی ماه، نشســت های هماهنگی با سازمان 
ســنجش آموزش کشور به سرعت برگزار و مستندات و 
اطالعات مورد نیاز به طور مستمر به آن سازمان ارائه شد. 
تأکید وزارت نفت بر برگزاری آزمون در اســفندماه بود، 
با ایــن حال با توجه به تاریخ صــدور مجوز در دی ماه 
سال جاری، همچنین حجم فعالیت های سازمان یادشده 
برای برگزاری کنکور سراســری و قرنطینه  همکاران آن 
ســازمان به دلیل برگزاری آزمون، متأسفانه طی فرآیند 
و برگزاری آزمون اســتخدامی وزارت نفت در اسفندماه 
۱۴۰۱ امکانپذیر نیست. با توجه به اینکه فروردین سال 

آینده با ماه مبارک رمضان همزمان اســت،  روز جمعه 
۲۹ اردیبهشــت ۱۴۰۲ با هماهنگی و مکاتبه رسمی با 
سازمان سنجش آموزش کشــور، به عنوان تاریخ نهایی 
آزمون استخدامی وزارت نفت در نظر گرفته شده  است.

بر اســاس برنامه ارائه شده از سوی سازمان یادشده، 
بررسی رشته های امتحانی از سوی دفتر آزمون سازی و 
روان سنجی انجام خواهد شد. همچنین با همکاری دفاتر 
ارتباطات نوین و فناوری اطالعات ســازمان ســنجش، 
مقدمات تغذیه اطالعات در پورتال فراهم شده است. در 
حال حاضر اقدام های اجرایی پیرامون جزئیات داده ها در 
حال انجام اســت و گام های اجرایــی تا برگزاری آزمون 
با همکاری همه شرکت های اصلی وزارت نفت برداشته 
خواهد شــد که براین اساس در نیمه نخست اسفندماه 
امســال ثبت نام متقاضیان در ســایت سازمان سنجش 
عملیاتی و اجرایی خواهد شــد. مکاتبات، نشســت ها و 
هماهنگی های الزم با سازمان برنامه و بودجه کشور برای 
اخذ تأییدیه منابع مالی مورد نیاز به منظور تأمین نیروی 
انســانی )حقوق و مزایا( برای ســال آتی، با بنیاد شهید 
و امور ایثارگران، همچنین ســازمان بهزیستی با توجه 
به الزام های قانونی مربوطه برای اختصاص سهمیه های 
۲۵ درصد و ۵ درصد ایثارگران و 3 درصد سهمیه برای 
جذب معلوالن گرامی )برای مشاغل خاص معلول پذیر( 

در حال انجام است.

عضو هیات مدیره انجمن ساتکا اعالم کرد؛

الزام صنایع به استفاده از یک تا پنج درصدی  
از انرژی های تجدیدپذیر

عضو هیات مدیره انجمن ســازندگان و تامیــن کنندگان کاال و خدمات 
انرژی های تجدیدپذیر )ســاتکا( گفت: مطابق با ماده ۱۶ قانون جهش تولید 
دانش بنیان، صنایعی که تقاضای برق آنها بیشتر از یک مگاوات است، موظف 
هستند که در سال اول معادل یک درصد و تا سال پنجم معادل پنج درصد 
از مصرف برق خود را از طریق احداث نیروگاه تجدیدپذیر تامین کنند. در غیر 
اینصورت یک الی پنج درصد از برق مصرفی این صنایع را با نرخ تجدیدپذیر 

محاسبه و در قبوض آنها اعمال می شود.
محمــود کریمی در جمع خبرنگاران با بیان اینکــه در هفته های اخیردر 
زمستان شاهد قطعی برق مکرر صنایع در کشور بوده ایم که دلیل آن سرمای 
هوا، مصرف زیاد گاز در کشــور و کسری تراز گاز اعالم شده است، اظهار کرد: 
قطعی برق در سال های اخیر در انتهای بهار و تابستان نیز تکرار شده بصورتی 
که برق واحدهای صنعتی که در شهرکهای صنعتی واقع هستند، یک روز در 
هفته قطع بوده اســت. وی افزود:  این در حالی اســت که کشور ایران دارای 
پتانسیل بسیار باالی احداث نیروگاه تجدیدپذیر از جمله نیروگاه های بادی و 
خورشــیدی است که در فصول مختلف سال می توانند بدون نیاز به سوخت، 

برق تولید کند.
*پتانسیل ۵000 مگاوات نیروگاه خورشیدی روی سقف صنایع در 

شهرک های صنعتی
وی با تاکید بر اینکه صنایع را به دو بخش صنایع بزرگ و صنایع کوچک 

و متوســط تقسیم می کنیم، گفت: در خصوص صنایع کوچک و متوسط در 
ایران حدود ۸3۰ شهرک و ناحیه صنعتی وجود دارد که از این تعداد، حدود 
۵۰۰ شــهرک صنعتی، بیش از 3۲۰ ناحیه صنعتی و حدود ۱۰ منطقه ویژه 
اقتصادی هســتند. در این شــهرکها و نواحی صنعتی حدود ۵۰ هزار واحد 
صنعتی کوچک و متوســط وجود دارد. وی افزود: اگر هر کدام از واحدهای 
صنعتیبطور متوســط حدود ۱۰۰ کیلووات نیروگاه خورشیدی نصب کنند، 
۵۰۰۰ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاه خورشیدی به مدار می آید که در ظهر 

تابستان به داد صنایع و وزارت نیرو خواهد رسید.
*خرید تضمینی برق خورشیدی از صنایع

به گفته وی، وزارت نیرو از صنایعی که اقدام به احداث نیروگاه خورشیدی 
تا 3 مگاوات کنند، طبق قرارداد خرید تضمینی ۲۰ ساله، برق را با نرخ های 
خریــد تضمینی خریــداری می کنــد. نرخ های پایه خریــد تضمینی برای 
نیروگاه های با ظرفیت تــا ۲۰ کیلوواتبرابر ۱۷۵۰ تومان و برای نیروگاه های 
۲۰ تا ۲۰۰ کیلووات برابر ۱۶۵۰ تومان است. تا 3 مگاوات نیز امکان احداث 
نیــروگاه و خرید تضمینی وجود دارد. وی تاکید کــرد: نرخ های پایه خرید 
تضمینی مشمول ضریب تعدیل می شــوند که بر اساس تورم و افزایش نرخ 
ارز افزایش می یابند، بصورتی که نرخ های پایه سال های قبل مشمول ضرایب 

تعدیل تا پنج برابر شده اند و درامد این نیروگاه ها پنج برابر شده است.
*عدم قطعی برق صنایعی که نیروگاه خورشیدی احداث کنند

وی اظهار کرد: با توجه به اینکه در شهرک های صنعتی تعداد زیادی واحد 
صنعتی )عموما بین ۵ تا ۷۰ واحد صنعتی( روی یک خط ۲۰ کیلوولت قرار 
دارند، در زمان مدیریت بار، شــرکت های توزیع برق کل خط ۲۰ کیلوولت 
را قطــع می کنند و در نتیجه برق همه واحدهای صنعتی که روی این خط 
هستند، با هم قطع می شوند. وی با بیان اینکه انجمن ساتکا در حال رایزنی 
با شــرکت های توزیع برق است که این مشوق برای صنایع تعریف شود که 
در زمان مدیریت برق در تابســتان، صنایعی که نیروگاه خورشــیدی نصب 
کرده اند، از شــمول مدیریت برق مستثنی شــوند و برق آن ها قطع نشود. 
ایــن موضوع از دو طریق امکان پذیر اســت. اول این که تعداد مشــخصی 
واحد صنعتی که روی یک خط ۲۰ کیلوولت داخل شهرک مستقر هستند، 
نیروگاه خورشــیدی احداث کنند، بصورتی که مجموع توان تولیدی آنها به 
ظرفیت مشــخصی از بار خط فوق برســد و در نتیجه کل فیدر از شــمول 
قطع بار مستثنی شود. وی افزود: راه دوم اینکه واحدهای صنعتی مجهز به 
کنتورهای هوشمند و کنتاکتور برای قطع و وصل از راه دور شوند و شرکت 

توزیع بتواند تک تک واحدها را از راه دور قطع و وصل کند، 

مدیرکل آموزش، برنامه ریزی نیروی انسانی و تحول اداری وزارت نفت خبر داد؛

برگزاری آزمون استخدامی نیروی تخصصی وزارت نفت در اردیبهشت  سال آینده 

سیدمهدی حسینی، کارشناس ارشد انرژی 
گفت: در حــال حاضر ذخایر نفتی هند و چین 
لب به لب شــده اســت و همین ذخیره سازی 
سنگین موجب شد قیمت نفت را که پیش بینی 
می شد در زمستان امسال به باالی ۱۰۰ دالر هم 

برسد؛ زیر ۸۰ دالر باقی نگه داشت.
سیدمهدی حســینی درباره چرخش تمرکز 
صادرات گاز روسیه از اروپا به بازارهای آسیایی از 
جمله برنامه پیوستن به تاپی و صدور ال ان جی 
به پاکســتان اظهار داشت: واقعیت اینکه جنگ 
اوکرایــن یک تغییــر بازار در بخــش انرژی و 
بویژه گاز را باعث شــد. ۲۷ کشور اتحادیه اروپا 
تا حدود بســیار زیادی به خطوط گاز روسیه از 
جمله نورداستریم ۲، خطوط لوله ای که از طریق 
اوکراین، ترکیه و دریای ســیاه منتقل می شد، 
وابســته بودند، یعنی اروپا به طور خاص به گاز 
روسیه وابســته بوده است. ضمن اینکه از بیش 

از ۵ میلیون بشــکه نفت و فرآورده ای که صادر 
می کــرد بخش اعظمی را روانــه اروپا می کرده 
اســت، بعبارت دیگر اروپــا بخش قابل توجهی 
از نفت و گاز روســیه را دریافت می کرد. عالوه 
بر این روســیه شروع به ســاخت کارخانجات 
ال ان جــی کرد که خارج از خــط لوله بتواند به 
بازارهای دورتر هم دسترسی پیدا کند، بعبارت 
دیگر روســیه یک قدرت بــزرگ انرژی در بازار 

بوده است.
*جنگ گازی روسیه، اروپا و امریکا

وی ادامــه داد: بعد از جنــگ اوکراین چند 
اتفاق با هم رخ داد اوال اینکه روسیه تهدید کرد 
که صادرات به اروپا را قطع و یا کم می کند و این 
موضوع اروپایی ها را به فکر انداخت که مســائل 
خود را حل کنند، دوم اینکه آنها نیز روســیه را 
تحریم کردند که البته تحریم مماشــاتی بود و 
حساب های بانکی روســیه را دو بانک از جمله 

گازپروم باز نگه داشتند که بتوانند تبادل پولی 
و مالی داشته باشند، اما در این فاصله اتفاقاتی 
هم افتاد و آن اینکه اروپا تصمیم گرفت تا جایی 
که می تواند وابســتگی خود به روسیه را کمک 
کنند از ســوی دیگر امریکا که اخیرا تبدیل به 
یک قدرت بزرگ صادرات نفت و گاز شده تغذیه 
بازارهای اقمار خود از جمله قطر و عربستان را 
آغــاز کرد، به این ترتیب یک شــیفت جدی و 
درازمدت برای بازار انرژی اروپا و در حقیقت دنیا 

اتفاق افتاده است.
*ورود روســیه به آسیا به نفع چین و 

هند شد
این کارشناس ارشد حوزه انرژی تاکید کرد: 
روسیه وادار شده به بازارهای آسیایی نگاه کند، 
به طوری که  با تخفیف فروش نفت به شــرق 
آســیا مثل هند و چین درواقع به بازارهایی که 
ما در شرایط تحریم داشتیم، ورود کرده و سهم 

باالیی را از آِن خود کرده است، در این موضوع 
هندی ها هــم عالقمندند هرچه بتوانند نفت را 
ارزان تر بخرند و انبار کنند، به طوری که در حال 
حاضر ذخایر نفتی هند و چین لب به لب شده 
است و همین ذخیره سازی سنگین موجب شد 
قیمت نفت را که پیش بینی می شد در زمستان 
امسال به باالی ۱۰۰ دالر هم برسد؛ زیر ۸۰ دالر 

باقی نگه داشت.
*گاز روسیه به پاکستان می رسد؟

وی ادامه داد: در مورد گاز نیز روسیه تصمیم 
گرفتــه به بازارهایی مثل هند و پاکســتان هم 
ورود کند و این یک بخشــی از تغییر بازار است 
که باید ما را به فکر بیندازد، روســیه بخشی از 
سهم بازاری را که در شــرایط تحریم داشتیم، 
تنگ کرده اســت، در مورد گاز ما چند میلیارد 
دالر هزینه کردیم و خط لوله را تا مرز پاکستان 
رســاندیم، این خط از دهه های گذشته به خط 

لوله صلح معروف و قرار بود گاز به پاکســتان و 
سپس هند برود. البته اسالم آباد همیشه با این 
موضوع که گاز از مســیر کشورش به هند برود 
مشکل داشت، در زمان بی نظیر بوتو در مالقات 
خصوصی که بنده با ایشان داشتم عنوان شد که 
قیمت گاز صادراتی به پاکستان باید قابل رقابت 
با نفت کوره باشــد، بنابرایــن در کل در زمینه 
واردات گاز از ایران غیر از حاشیه ای که داشت با 
اصل قضیه موافق بود اما وقتی صحبت از صدور 
گاز به هند از مسیر پاکســتان شد بوتو اعتقاد 
داشــت که در این مورد باید نیروهای مســلح 
پاکســتان تصمیم بگیرند. بنابراین پاکســتان 
همچنــان مالحظاتی برای صــدور گاز به هند 
از مسیر پاکســتان دارد اما اگر روسیه بخواهد 
گاز خود را به این کشــور برساند شاید شرایط 
متفاوتی داشته باشد، یعنی شاید بتواند حتی از 
طریق خط لوله هم بتواند به هند برسد. در هر 

صورت روســیه به دنبال بازارهای جدید و اروپا 
بدنبال منابع جدید نفت و گاز اســت، بنابراین 

این پروژه ها جلو خواهند رفت.
*اروپای شرقی مشتری روسیه می ماند

حســینی گفت: اگر شــرایط متفاوت شود 
بخشــی از گازی که به اروپا خصوصا کشورهای 
اروپــای شــرقی می رفــت، همچنان ارســال 
خواهد شد، سیاســت های آینده هم بر مبنای 
قیمت گذاری تخفیفی منجر به این می شود که 
روســیه بخش قابل توجهی از بازار اروپا را برای 
خود حفظ کند، هرچند وقتی بازار به یک انرژی 
عادت کرد تغییر آســان نخواهد بود کمااینکه 
کاهش ســهم روســیه اروپا را با سختی تحمل 
می کند، اما در عین حال اگــر بازار اروپا تغییر 
کند و منظما از امریکا و قطر ال ان جی و فراروده 
و نفت را از عربســتان دریافت کند به تدریج به 

این رویه جدید نیز عادت می کند.

*قرار نیســت خطوط  گازی روس ها 
IDL بماند

وی در ادامه بیان داشــت: در هر حال اگر در 
آینده مسئله اوکراین رتق و فتق شود، در بلندمدت 
روسیه مسائلی را که با ناتو دارد به سرانجام برساند، 
می تواند به شــرایط عادی برگــردد. ۵ خط لوله 
فقط از ســیبری به اروپا می رود این خطوط قرار 
نیســت IDL بماند، خطوط شــبکه متعددی 
که در اروپا وجود دارد ممکن اســت دوباره فعال 
شــود اما در عین حال باید گفت تغییر و شیفت 
اتفاق افتاده است، یعنی روسیه سعی می کند به 
بازارهای آسیای شرقی هم ورود کند. همچنین 
کشورهایی مثل ترکمنستان درست است که جزء 
جمهوری های مســتقل مشترک المنافع هستند 
امــا واقعیت اینکه روســیه نفوذ زیــادی در این 
جمهوری های سابق شوروی دارد و از مسیر شبکه 

و حتی گاز این کشورها استفاده می کند.

کارشناس ارشد انرژی؛ نقش ایران در جنگ گازی روسیه با اروپا و امریکا چیست؟

جریمه جمع نکردن گازهای فلر مشخص شد
سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۲ از مصوبه این کمیسیون برای تعیین جریمه و عوارض جمع نکردن گاز فلر خبر داد. رحیم زارع در جمع خبرنگاران در توضیح جلسه کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۲ 
گفت: در این جلسه پیشنهادات الحاقی کمیسیون ها به الیحه بودجه در بخش درآمدی بررسی شد. وی ادامه داد: پیشنهاد کمیسیون انرژی برای شفاف سازی بخش درآمدی بند )الف( الیحه بودجه تصویب شد که به موجب 
آن، جدولی با عنوان »منابع و مصارف کل زنجیره تولید و احکام با مالحظه یارانه پنهان بر احکام بودجه سال ۱۴۰۲« به این بند الحاق شود. زارع توضیح داد: بند )الف( الیحه بودجه درباره درآمد صندوق توسعه ملی، وزارت 
نفت، مناطق محروم و بودجه عمومی از محل فروش نفت است که در این جدول، منابع و مصارف »نفت خام و میعانات گازی و صادرات«، »میعانات گازی فروش داخلی پتروشیمی ها: بورس و سایر شرکت ها« ، »نفت خام 
و میعانات تهاتری« و موارد دیگر مشخص شده است. زارع همچنین گفت: پیشنهاد دیگر کمیسیون انرژی به کل تبصره یک الیحه بودجه نیز تصویب شد که بر اساس آن، وزارت نفت مکلف شد به ازای هدر رفت هر متر 
مکعب گاز مشعل )فلر( ناشی از فعالیت کلیه واحدهای عملیاتی شرکت های تابعه از جمله گازهای همراه نفت و گاز و مشعل واحدهای پاالیش و فرآوری گاز ،معادل ۵۰۰۰ ریال عوارض آالیندگی را از محل منابع داخلی خود 
به حساب خزانه داری کل کشور واریز  کنند.  وی افزود: همچنین وزارت نفت ملکف شد نسبت به کاهش تلفات شبکه و گازهای محاسبه نشده در زنجیره انتقال و توزیع گاز طبیعی به زیر ۴ درصد از گاز تزریقی به خطوط 
انتقال اقدام نماید و به ازای هر متر مکعب هدر رفت گاز طبیعی در شبکه سراسری بیش از حد مجاز فوق الذکر، مکلف به پرداخت عوارضی به میزان ۵۰۰ ریال از منابع داخلی خود به حساب خزانه داری کل کشور می باشد.

عضو هیئت مدیره انجمن کارفرمایی سی ان جی اعالم کرد؛

تحمیل خسارت ۱۰۰ میلیارد تومانی به جایگاه های سی ان جی
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یکشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۱  ۷
  ۱۴ رجب ۱۴۴۴ـ  ۵  فوریه ۲۰۲۳
شماره پیاپی ۵۰۳ـ  سال دهم-شماره ۳۴۴

معاون شهردار تهران: دریافت عوارض قبور صحت ندارد
معاون خدمات شهری شهرداری تهران گفت: سازمان بهشت زهرا)س( هیچ مبلغی را تحت عنوان عوارض قبور از شهروندان دریافت نخواهد کرد. حسین نظری در پایان یکصد و بیست و هفتمین جلسه علنی شورای اسالمی 
شهر تهران در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره دریافت عوارض از محل قبور و اعداد و ارقامی مبنی بر دریافت عوارض ساالنه به مبلغ ۱۶۴ هزار تومان برای هر قبر و حدود یک میلیون تومان تحت عنوان مقبره ها، گفت: به 
هیچ عنوان ما عوارضی در قالب این مواردی که مطرح شده نداریم. بنای ما این است که تحمیل جدیدی در حوزه خدمات شهری برای شهروندان نداشته باشیم و این اخبار به هیچ عنوان صحت ندارد.  وی افزود: از گذشته و تا به 
امروز در قالب بهای خدمات هزینه ای بر اساس مصوبه شورا از خانواده متوفیان در هنگام دفن و کفن امواتشان دریافت می شد که این رویه از سنوات پیش بوده و خواهد بود و به جز مبلغ تحت عنوان بهای خدمات؛ شهرداری تهران 
بنایی برای دریافت پول در قالب عوارض و ... ندارد. معاون خدمات شهری شهرداری تهران تاکید کرد: به هر ترتیب برای نگهداری امنیت قبور هزینه هایی توسط مجموعه سازمان بهشت زهرا انجام می شود و ما نیز بنا داریم این 
هزینه ها را به صورت شفاف اعالم کنیم ولی این مسئله به این معنا نیست که شهروندان مبالغی را تحت عنوان عوارض قبور در طول سال پرداخت کنند. نظری با تاکید براینکه سازمان بهشت زهرا)س( هیچ مبلغی را تحت عنوان 
عوارض قبور از شهروندان دریافت نخواهد کرد، افزود: تنها هزینه های پرداختی مربوط به کفن و دفن اموات است که این مبالغ نیز در زمان دفن اموات توسط خانواده هایشان به سازمان بهشت زهرا پرداخت می شود.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور:

هیچ پزشکی از مالیات معاف نیست
معــاون فنی و نظارت ســازمان نظام 
پزشــکی کشــور با بیان اینکه تخلفات 
مالیاتی در جامعه پزشــکی کمتر از سایر 
اقشار است، ضمن تشریح درخواست های 
مالیاتــی جامعه پزشــکی بــرای تعیین 
ضرایب مالیاتی، تاکید کرد که برای هیچ 
یک از گروه های پزشکی معافیت مالیاتی 

نداشته ایم.
دکتر علی ســاالریان درباره وضعیت 
تعیین مالیات  جامعه پزشکی، گفت: همه 
ساله درباره مالیات پزشکان و درصدی از 
آن که درآمد خالص محســوب می شود، 
تصمیم گیری هایــی می شــود و انصافــا 
سازمان امور مالیاتی هم همکاری خوبی 
با جامعه پزشکی دارد و جلسات متعددی 
با رییس سازمان امور مالیاتی داشته ایم و 
حرف هایمان را در زمینه مشکالت جامعه 
پزشکی شنیده اند و درباره ضریب مالیاتی 
اقشــار مختلف جامعه پزشــکی، باتوجه 
به اینکه درآمدها و حاشــیه ســودها در 
سال های اخیر تغییر کرده، حرف های ما را 
شنیده اند و تغییراتی در آن اعمال کرده اند 

که باید از این سازمان تشکر کنیم.
* تخلفــات مالیاتــی در جامعه 

پزشکی کمتر از سایر اقشار است
وی افزود: برخی بــا ادعاهایی مبنی 
بر عدم اســتفاده پزشــکان از کارتخوان، 
پزشکان را به گریز مالیاتی متهم می کنند. 

در حالی که چنین چیزی درست نیست. 
بررســی های انجام شده، نشان داده است 
کــه اوال طی ســال های اخیــر ضریب 
اســتفاده از کارتخوان در جامعه پزشکی 
بســیار باال رفته و تقریبــا نزدیک ۱۰۰ 
درصد شده است. در شــرایط فعلی هم 
که گردش پول نقد در جامعه کم اســت، 
فعالیت اقتصــادی اصوال بدون کارتخوان 
ممکن نیســت. عجیب اســت که فردی 
بدون کارتخوان بخواهد روزانه ۱۰ بیمار 
ببیند. اینکه پزشکی از کارتخوان دیگری 
استفاده کرده یا به بهانه خرابی کارتخوان 
از بیمار بخواهد که پول را به شماره کارتی 
واریز کرده یا پول نقد بیاورد هم به عنوان 
تخلفات معدودی وجــود دارد و در همه 
اقشار هم این تخلفات دیده می شود و تنها 
محدود به جامعه پزشــکی نیست. ما هم 
اگر چنین مواردی مشاهده کنیم،  برخورد 
کرده و همیشــه هم توصیــه می کنیم 
که باتوجه به اینکه جنس کار پزشــکی 
متفاوت است و با بیمار سروکار داریم، به 
هیچ وجه نباید بــه خودمان اجازه دهیم 
که چنین تخلفات و رفتارهایی از ســوی 
معدود افرادی دیده شود و اعتبار و منزلت 
جامعه پزشــکی زیر سوال رود. ساالریان 
ادامه داد: به هر حال این موارد از گذشته 
وجود داشته، اما خوشبختانه روزبه روز در 
حال کمرنگ تر شدن است و سازمان نظام 

پزشکی هم حســاس است که این اتفاق 
نیفتد. اگر همکاری را ببینیم و مســجل 
شــود که از کارتخوان اســتفاده نکرده و 
همین موضوع باعث ایجاد زحمت بیمار 
یا همراه بیمار شده است،   بخش انتظامی 
ســازمان نظام پزشــکی قطعــا برخورد 
می کند. باید توجه کرد که تخلف مالیاتی 
در همــه اقشــار وجــود دارد. در جامعه 
پزشکی هم وجود دارد، اما قطعا این قضیه 
بیش از اقشار دیگر نیست، بلکه کمتر هم 
هســت. زیرا همکاران ما تعهد بیشتری 
دارند و جنس کار ما متفاوت است. وی با 
بیان اینکه در عین حال تخلفات مالیاتی 
در سال های اخیر در جامعه پزشکی بسیار 
پایین آمده و روزبه روز در حال کمرنگ تر 
شدن است، گفت: در عین حال خواهشم 
از مسئوالن سازمان امور مالیاتی این است 
که با ارتباط خوبی که بین ســازمان امور 
مالیاتی و ســازمان نظام پزشــکی وجود 
دارد، مقــداری در اظهارنظرهــا دربــاره 
جامعه پزشکی و مالیات شان، مهربانانه تر، 
با دقت و سنجیده تر عمل کنند. البته حق 
می دهم که باتوجه بــه اینکه جنس کار 
پزشکی متفاوت است، مردم وقتی تخلفی 
از پزشــک مشــاهده کنند، حساسیت 
بیشتری داشــته و این تخلفات انعکاس 
بیشــتری داشته باشــد، اما نباید به این 
موضوع دامن زد و این کار زیبنده نیست.

* لــزوم توجــه بــه »افزایش 
قیمت ها« و »کاهــش درآمدها« در 

مالیات پزشکان
ساالریان درباره درخواست های مالیاتی 
برای جامعه پزشکی در تعیین مالیات سال 
گذشــته، گفت: بســیاری از پزشکان در 
روزهای بحرانی کرونا، از جان گذشــتگی 
کردند. جامعه پزشــکی مشکالت زیاد و 
امکانات کمی داشت. به ویژه در اوایل کرونا 
که حتی دسترسی به لوازم حفاظتی وجود 
نداشت، اما همه ما معترفیم که هیچکس 
نتوانست جامعه پزشــکی را به کم کاری 
متهم کند و جامعه پزشکی از این آزمون 
سربلند بیرون آمد. باید توجه کرد که در 
پاندمی کرونا برخی رشته ها آسیب دیدند، 
مانند دندان پزشکان که مراجعه به آنها در 
زمان کرونا به شــدت کاهش یافته بود و 
... همچنین برخی از اعمال جراحی الکتیو 
)غیرضرور( و انتخابی کنسل شد و درآمد 
پزشــکان مرتبط با این اعمال، بسیار کم 
شــد. بر این اساس سازمان نظام پزشکی 
درخواست داشت که ضرایب مالیاتی شان 
مورد توجه قرار گرفته و به این پزشــکان 
کمک شــود. همچنین باتوجه به شرایط 
اقتصــادی فعلی که قیمت اقالم مصرفی، 
تجهیزات و دستگاه های پزشکی، باتوجه 
به قیمت دالر، بســیار گران شــده است، 
کارشناسان ما با کارشناسان سازمان امور 

مالیاتی در حال تعامل هستند که بتوانیم 
شــرایط عادالنه تری برای اخذ مالیات از 
جامعه پزشــکی برقرار کنیم. وی با بیان 
اینکه در ضرایــب مالیاتی برای گروه های 
مختلف، اعداد مختلفی منظور می شــود، 
گفت: باتوجه به اجاره بها، وضعیت پرسنلی، 
مــواد مصرفی و ... ضرایــب مالیاتی برای 

رشته های مختلف متفاوت است.
»معافیت  پزشــکان  بــرای   *

مالیاتی« نداریم
ساالریان درباره معافیت مالیاتی برخی 
گروه های پزشــکی نیز گفــت: در زمینه 
قوانین مالیاتی برای تعیین مالیات های سال 
گذشته برای هیچ یک از گروه های پزشکی 
معافیت مالیاتی نداشته ایم. در سال گذشته 
هم این معافیت وجود نداشــت، اما سعی 
شــد که با گروه هایی که در کرونا آسیب 
دیدند، با اعتدال مالیاتی بیشــتر برخورد 
شــود. وی تاکید کرد: باید توجه کرد که 
پرداخت مالیات وظیفه هر شهروندی است 
و باید ســهم خودش را برای ایجاد نظم و 
آبادانی مملکت ایفا کند، اما این موضوع را 
هم مدنظر داشته باشــیم که نوع برخورد 

دولت بــا گروه هایی که دارنــد به جامعه 
ارائه خدمت می کنند، متفاوت باشــد. به 
ویژه جامعه پزشکی که خدمت استراتژیک 
ارائه می دهند. از طرفی گران شدن خدمات 
درمان باعث شــده که حاشیه سود جامعه 
پزشکی کاهش یابد که این موضوع نشان 
می دهــد باید مقداری در اخــذ مالیات از 
جامعه پزشکی کارشناسانه تر برخورد کرد 
که همین باعث شود ترس از مالیات دادن و 
گریز مالیاتی در برخی همکاران کمتر شود.

* جامعه پزشکی؛ از خوش حساب ترین 
مودیان مالیاتی

ســاالریان گفت: در عین حال رییس 
ســازمان امور مالیاتی اعالم کرده بودند 
که پزشکان از خوش حساب ترین مودیان 
مالیاتی هســتند و از طرفــی آمارها هم 
نشــان می دهد که خوداظهاری مالیاتی 
پزشــکان، از دقیق ترین، درســت ترین و 
نزدیک به واقع تریــن خوداظهاری ها در 
میان اقشار مختلفی بوده که مالیات شان 
را خوداظهاری می کردنــد. بنابراین این 
مسائل باید عنوان شود تا اعتبار و سرمایه  

اجتماعی جامعه پزشکی به خطر نیفتد.

معاون شهردار تهران عنوان کرد

پل های فلزی قبل از انقالب ایمن نیستند
معاون فنی عمرانی شهرداری تهران از بهره 
برداری از ۱۰۰ پروژه در قالب ۲۲ بســته در 
حوزه های مختلف تا پایان ســال جاری خبر 

داد.
عبــاس شــعبانی در حاشــیه آیین بهره 
برداری از پروژه های عمرانی خدمات شهری 
و فرهنگــی و اجتماعی تهــران که با حضور 
حمیدرضــا حاجوی شــهرداری منطقه ۲۲ 
برگزار شــد، گفت: ۱۰۰ پروژه در حوزه های 
مختلف عمرانی خدمات شــهری فرهنگی ورزشی تا پایان سال در قالب ۲۲ 

بسته افتتاح خواهد شد که تا به امروز ۴ بسته به بهره برداری رسیده است.
وی افزود: تا پایان سال نیز ۱۸ بسته دیگر در مناطق مختلف بهره برداری 
و در اختیار شهروندان مناطق مختلف قرار خواهد گرفت. معاون فنی عمرانی 
شــهرداری تهران درباره ارزش ریالی پروژه های اشاره شده، گفت: ارزش کلی 
این پروژه ها سه هزار و۵۰۰ میلیارد تومان است و همانطور که عنوان شد در 

حوزه های عمرانی زیرساخت های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی است.
شــعبانی ادامه داد: تعدادی از بسته های اشــاره شده در قالب شنبه های 
امید و افتخار خواهد بود و این پروژه ها در راستای خدمت گذاری مردم بهره 
بــرداری و در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. وی در ارتباط با آخرین وضعیت 
احداث تقاطع های غیرهمسطح در تهران تاکید کرد: ان شاءاهلل تا پایان سال 
نیز تقاطع غیرهمسطح تاج-گلها به بهره برداری خواهد رسید که با افتتاح این 

تقاطع ها حدود 3۹ کیلومتر مسیر تردد شهروندان کوتاه خواهد شد.
معاون فنی عمرانی شهرداری تهران در ادامه درباره جمع آوری پل حافظ 
نیــز گفت: در این زمینه ما اقدامــات خود را انجام داده ایم و مکاتباتی نیز با 
معاونت حمل و نقل و ترافیک انجام شده است تا درصورت نیاز پس از جمع 
آوری این پل زیرگذری احداث شــود و به هــر ترتیب معاونت فنی عمرانی 

شهرداری آمادگی جمع آوری این پل را دارد.
وی با بیان اینکه پل های فلزی قبل از انقالب نصب شده در تهران ایمنی 
الزم را ندارند، افزود: ایمنی شهروندان موضوع مهم و اساسی شهرداری تهران 

است و برهمین اساس ما اقدام خواهیم کرد.

رئیس ســازمان پیشــگیری و مدیریت بحران شهر 
تهران مهم ترین مخاطرات پایتخت را تشریح کرد.

تهــران به عنوان بزرگترین و پرجمعیت ترین شــهر 
کشور با مخاطرات بســیاری روبه رو است که الزم است 
تمهیدات مناســبی نیز بــرای مواجهه بــا آن در نظر 
گرفته شــود. مخاطراتی که دامنه آن از زلزله و ســیل 
تا آتش ســوزی و تصادفات رانندگی را شــامل می شود 
و طبیعتا دســتگاه های مختلفی نیز دراین زمینه دارای 
مسئولیت هستند. اما مســئولیت هماهنگی میان این 
دســتگاه ها در حوادثی با ابعاد وسیع کدام بخش است و 
مهم ترین مخاطراتی که تهران را تهدید می کند، چیست. 
علی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران 

شهر تهران به این پرسش ها پاسخ داده است.
نصیری با بیان اینکه تهران شهر پر مخاطره ای است، 
گفت: بخشی از این خطرها ناشی از موقعیت جغرافیایی 
این شــهر بوده و برخی دیگر نیز به دلیل جمعیت افراد 
ســاکن در این شــهر اســت. در این میان سازمان ها و 
دستگاه های مختلفی مسئولیت تامین نظم و ایمنی در 
شهر را دارند و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهز 
تهران نیز به عنوان حلقه واصل و هماهنگ کننده تمامی 
بخش هایی است که با مدیریت بحران در ارتباط هستند.  
وی ادامــه داد:  امــا باید دقت داشــته باشــیم، که 

ســازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، نقش 
هماهنگ کنندگی برعهده دارد و مسئول بحران نیست. 
در واقع تمامی دستگاه ها و ادارات به سهم خود مسئول 
بحران هستند. به تعبیری این دستگاه ها دانه های تسبیح 
هســتند و ســازمان پیشــگیری و مدیریت بحران نخ 
تسبیحی است که مهره های آن را به هم مرتبط می کند.

نصیری با بیان اینکه قرار نیســت سازمان مدیریت 
بحران پاســخگوی کوتاهی دســتگاه ها، در ســال های 
گذشته باشد، گفت:  اتفاقا سازمان پیشگیری و مدیریت 
بحران شهر تهران هم در یکسری از موارد در کنار مردم 
از دســتگاه ها مطالبه گری می کند. وی یکی از اقدامات 
ســازمان پیشــگیری و مدیریت بحران شــهر تهران را 
ایمن سازی و ارتقا ایمنی در شهر تهران دانست و گفت:  
تصمیماتی که طی سالیان طوالنی در شهر تهران اتخاذ 
شده برخی جنبه مثبت و برخی جنبه منفی داشته اند. 
وظیفه ما جلوگیری از ادامه دار شــدن اقدامات منفی و 
همچنین سبک کردن بارهای تلنبار شده است که البته 

تمامی آنها در یک سال میسر نخواهد بود.
رئیس ســازمان پیشــگیری و مدیریت بحران شهر 
تهران با بیان اینکه ازنظر من حادثه غیرمترقبه ای وجود 
ندارد، گفت: حادثه غیرمترقبه زمانی رخ می دهد که ما 
غافلگیر شــده و آمادگی مواجهه با آن را نداشته باشیم، 

حــاال اگر ما بتوانیم حوادث پیش بینــی کرده و از قبل 
برای مواجهه با آن آمادگی داشــته باشیم، دیگر حادثه 

غیرمترقبه معنا ندارد.  
نصیری دربــاره اینکه مهم ترین مخاطراتی که تهران 
تهدید می کند، چیست، گفت:  معتقدم که زلزله، مهمترین 
مخاطره شهر تهران است. پس از آن هم سیل، فرونشست 
زمین، فروریزش زمین، حوادث ناشــی از مواد خطرناک، 
آتش سوزی ها، ریزش آوار، حوادث ترافیکی، زمین لغزش 
یا همان رانش زمین و طوفان هم جزو مواردی است که 
باید در برابر آن آماده باشیم. برای جلوگیری از مخاطرات 
این بحران ها باید قبل از حادثه به آن فکر کرده و برای آن 
برنامه داشته باشیم. تجهیزات الزم را خریده و آماده کنیم 

و آموزش های الزم را فرا بگیریم.

معاون درمان وزارت بهداشــت گفت: در یک مطالعه 
که ۲۴ هزار بیمار کرونا بســتری در آی ســی یو را مورد 
بررسی قرار داد، مشخص شد، واکسن های ایرانی کامال 
قابل رقابت با انواع خارجــی بوده و از برخی از انواع آن 

نیز بهتر بود.
دکتر ســعید کریمی درباره آخرین وضعیت شیوع 
ویــروس کرونا در کشــورمان گفت: ما اخیــرأ درگیر 
موج هشــتم کرونا بودیم که خفیف تریــن موج کرونا 
در کشــورمان بود درحالی که این موج در کشــورهای 
آمریکایــی، اروپایی و شــرقی روزانه آمــار فوتی های 

سه رقمی داشت.
وی در تشــریح اقدامات پیشگیرانه مقابله با کرونا با 
بیان اینکه سال گذشــته با آغاز به کار دولت سیزدهم، 
روزانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ بیمار فوتی کرونایی وجود داشــت، 
افزود: پس از ورود دولت مردمی باالترین مقامات کشور 
وارد میدان جدی مقابله با کرونا شــدند و رهبر معظم 
انقالب اســالمی تزریق واکســن را در برابر دوربین ها 
دریافت کردند که موجب تشــویق مردم برای دریافت 
واکســن شد. در ادامه رئیس جمهور و وزیر امور خارجه 
نیز اهتمام ویژه برای تهیه واکســن مورد نیاز کشــور 

کردند. او به تزریق ۱۵۶ میلیون دوز واکســن کرونا در 
کشــورمان اشــاره کرد و با بیان اینکه در این زمینه در 
دنیا صاحب رکورد هســتیم، گفت: در برخی روزها آمار 
تزریق واکسن به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دوز رسید که 
در ســطح دنیا یک رکورد جهانی بود که با همکاری و 

مشارکت مردم محقق شد.
کریمی به 3۰۰ شهید مدافع سالمت کشورمان اشاره 
کرد و با بیان اینکه کادر درمان طی ۲ ســال گذشــته 
مجاهدت شــبانه روزی داشــتند، درخصوص مطالعات 
علمی کشــورمان در زمینه کرونا اظهار داشت: در یک 
مطالعه که ۲۴ هزار بیمار بســتری در آی سی یو را مورد 
بررســی قرار داد مشخص شد، واکسن های ایرانی کامال 
قابل رقابت و از برخی از واکسن ها خارجی بهتر بود؛ این 
مطالعات نشان می داد تولیدات داخلی ما از نظر عوارض 
نیز با مطرح ترین واکسن های جهان رقابت داشتند و از 

برخی ها نیز بهتر بودند.

معاون درمان وزارت بهداشــت و درمان از تالش 
برای تکثیــر مطالعــات علمی دانشــمندان ایرانی 
درخصوص کرونا خبر داد و تصریح کرد: اطالعات این 
مطالعات که توسط ۶۰ دانشمند عضو کمیته علمی 
کرونا دنبال شــد برای برخــی از مجالت آمریکایی 
ارســال شــد که چاپ نکردند چراکه موجب اقتدار 

علمی کشورمان می شد.
وی بــا حضــور در رویداد رســانه ای »چه ســفرها 
کرده ایم«، درباره توســعه خدمات درمانی در کشورمان 
گفت: طی یک ســال گذشــته ۱۹ هــزار و ۸۰۰ تخت 
بیمارســتانی اضافه شده است که تعداد ۲۸۰۰ تخت از 
این تعداد مربوط به آی ســی یو است؛ طی دوره جدید 
فعالیت دولت مردمی ۲۸۰۰ پزشــک متخصص نیز در 

سطح مناطق محروم کشورمان توزیع شده است.
او از کاشــت دو هزار حلزون شــنوایی در یک سال 
گذشــته برای دو هزار کودک به صورت رایگان خبرداد 
و تاکید کرد: وضعیت ایران در زمینه بهداشت و درمان، 
وضعیت مطلوبی اســت به طوری که مورد اعتماد مردم 
منطقــه قرار گرفته ایم لــذا در زمینه درمــان بیماران 
خارجی در سطح کشــور ۲۲۰ بیمارستان دارای مجوز 
فعالیت می کنند. معاون درمان وزارت بهداشت و درمان 
درخصوص کمبودهایی دارویی گفت: وزارت بهداشــت 
و دولت مردمی برای تامیــن داروهای مورد نیاز عزم و 
جزم جدی دارد و کمبودهای مقطعی دارویی توســط 

ظرفیت های داخلی تامین خواهند شد.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران تشریح کرد؛

مهم ترین مخاطرات تهران بعد از زلزله چیست؟

سرپرســت دفتر امور آســیب دیدگان اجتماعی ســازمان 
بهزیستی کشور با تاکید بر لزوم ثبت اطالعات هویتی کودکان 
کار و خیابان با اســتفاده از دســتگاه اســکن عنبیه می گوید: 
بهزیســتی قصد افزایش تعداد این دســتگاه ها را دارد؛ که در 
صورت تامین دستگاه های اســکن عنبیه در مراکز مداخله در 
بحران یا ستاد پذیرش استان ها، بانک اطالعاتی جامعی از همه 
خدمت گیرندگان در حوزه آســیب های اجتماعی ایجاد خواهد 

شد.
محمدرضا حیدرهایی با اشــاره به برنامه سازمان بهزیستی 
بــرای افزایش تعداد دســتگاه های اســکن عنبیه جهت ثبت 
اطالعــات هویتی کودکان کار و خیابــان اظهار کرد: از آنجایی 
که خانواده برخی از کودکان کار و خیابان، کارگر فصلی هستند، 
این کودکان در فصلی در یک اســتان شناسایی می شوند و در 
فصلی دیگر که برای کار به همراه خانواده به استان دیگری سفر 
می کنند به دلیل نبود اطالعات هویتی، در استانی دیگر، خود را 
با نام دیگری معرفی می کنند. به همین دلیل لزوم ثبت اطالعات 
هویتی کودکان با استفاده از اسکن عنبیه برای سازمان بهزیستی 
محرز شد و از این رو سازمان اقدام به خرید دستگاه اسکن عنبیه 

کرد تا اطالعات کودکان از طریق این دستگاه ثبت شود.
وی بــا بیان اینکــه در حال حاضر در ۱3 اســتان از جمله 
اصفهان، بوشهر، تهران، خراســان رضوی، خوزستان، سمنان، 
فارس، کردســتان، مازندران، هرمزگان و یزد به صورت پایلوت 
هویت این افراد از طریق دســتگاه اسکن عنبیه ثبت می شود، 
گفت: زمانی که کودکان کار و خیابان شناســایی می شوند، با 
کسب رضایت خودشــان هویت آنها از طریق اسکن عنبیه در 
مراکز آموزشی حمایتی یا مرکز تعیین شده ثبت و احراز خواهد 

شد.
به گفته سرپرست دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان 

بهزیســتی کشــور، از ۱۴ هزار و ۶۰۰ کــودک کار و خیابان 
شناسایی شده در کشور بیشــتر آنها در این ۱3 استان مذکور 

وجود دارند.
وی افزود: هم اکنون این اطالعات در سامانه ۱۲3 ثبت شده 
اســت، البته هنوز این بانک اطالعاتی جامع نیست و هنوز هم 

همه استان ها به آن وصل نیستند.
حیدرهایی در پاســخ به این ســوال که آیا به جز اطالعات 
هویتی، اطالعاتی از وضعیت و شرایط این کودکان نیز ثبت شده 
اســت؟ توضیح داد: این اطالعات تنها اطالعات هویتی کودکان 
که از اسکن عنبیه آنها به دست می آید بوده است، اما پرونده ای 
که شــامل پرونده شخصیت و خانوار و منزل آنها باشد فعال در 

این سامانه وجود ندارد.
سرپرســت دفتر امور آســیب دیدگان اجتماعی ســازمان 
بهزیستی کشور در پاسخ به سوال دیگری درباره برنامه سازمان 
برای افزایش تعداد دستگاه های اسکن عنبیه در کشور توضیح 
داد: در صورتی که منابع تامین شــود، بهزیستی دستگاه اسکن 
عنبیــه در مراکز را افزایش خواهد داد بــه طوریکه در صورت 
تامین منابع تا پایان سال، ۶۰ مرکز به این دستگاه مجهز و در 

فاز دوم همه مراکز مداخله در بحران مجهز خواهند شد.

مشــاور وزیر آموزش وپرورش در اجرایی سازی سند تحول 
بنیادین با اشاره به برخی نقدهای مطرح شده در خصوص هیأت 
امنایی شــدن ۲۵ درصد مدارس کشــور بر اساس سند تحول 
دولت و تبدیل این طرح به بهانه ای برای اخذ شــهریه از اولیاء 
گفت: بر اســاس ســند تحول دولت، تبدیل ۲۵ درصد مدارس 
کشــور به مدارس هیأت امنایی بدون اخذ شهریه خواهد بود و 
این طرح در راستای افزایش کیفیت مدرسه از طریق فعال سازی 
ظرفیت  مدیریتی و تربیتی خانواده ها، معتمدین محلی، نهادهای 

علمی و حاکمیتی و معلمان مدارس مطرح شده است.
علی پارســانیا در مورد اینکه برای ســال آینده قرار است ۲۵ 
درصد مدارس کشور به صورت هیئت امنایی اداره شوند و خانواده ها 
در این مورد نگرانی هایی را داشته اند، اظهار کرد: در سند انتظارات 
رئیس جمهور از وزارت آموزش وپــرورش، مجموعه ای از اقدامات 
تحولی مطرح شده است که یکی از آن ها تبدیل ۲۵ درصد مدارس 
دولتی در طول سه سال به مدارس هیات امنایی است، لذا در سال 
تحصیلی آینده ۲۵ درصد مدارس کشور هیات امنایی نخواهند شد 

و این کار در طول سه سال انجام می شود.
* هیات امنایی شدن مدارس با سند تحول بنیادین 

آموزش وپرورش سازگاری جدی دارد
وی ادامــه داد: در خصوص اداره مــدارس به صورت هیأت 
امنایی، بین ســند تحــول بنیادین آموزش و پرورش و ســند 
انتظارات دولت اشتراک نظر وجود دارد. اوالً مبانی نظری سند 
تحول می گوید عموم مدارس کشــور در صورت امکان باید به 
صورت هیأت امنایی مطرح شــوند. ثانیاً هــدف عملیاتی ۱3 
سند تحول بنیادین و راهکارهای آن بر افزایش نقش شوراهای 
مدرســه تأکید دارد کــه اداره هیأت امنایی مــدارس یکی از 
سازوکارهای اجرای این راهکارهای سند است. ثالثاً پیش نویس 
الگوی مفهومی مدرسه تراز سند می گوید که یکی از مهمترین 

ویژگی های مدیریت مدرسه تحول یافته، مدیریت شورایی مبتنی 
بر خرد جمعی است که هم در سطح طراحی برنامه های مدرسه 
باید فعال شود و هم در اجرای برنامه ها و هم نظارت بر برنامه ها؛ 
با این حساب، تبدیل ۲۵ درصد مدارس کشور به مدارس هیأت 
امنایی در طول سه سال، گام نخست است و هدف این است که 
تمام مدارس کشور که امکانش را دارند به صورت هیأت امنایی 
اداره شــوند. این دقیقاً همان چیزی است که در مبانی نظری 
سند بدان تصریح شده است و خود سند نیز زمینه آن را فراهم 
کرده است. وی ادامه داد: به زودی پیش نویس الگوی مفهومی 
مدرســه تراز سند تحول پس از اعتبارســنجی درونی منتشر 
خواهد شد تا در معرض نقد عموم خبرگان و معلمان و مدیران 
قرار بگیرد و پس از اصالحات الزم، مبنای عملکرد مدارس شود.
* الگوی گذشــته برای اداره مدارس هیات امنایی 

اشتباه بود
 پارسانیا با تشریح نگاه سند تحول به مدارس هیئت امنایی 
اظهار کرد: تفاوت جدی بین منظور سند تحول از هیئت امنایی 
شدن مدارس با مدارس هیئت امنایی فعلی وجود دارد و الگویی 
که اکنون در اداره مدارس هیئت امنایی استفاده می شود، اشتباه 

است و منجر به تحقق اهداف سند تحول نمی شود. 

هویت با اسکن عنبیه ثبت و احراز می شود؛

۱۳ استان دارای بیشترین کودک کار
مشاور وزیر آموزش وپرورش در اجرایی سازی سند تحول بنیادین:

تبدیل مدارس  به هیأت امنایی بدون اخذ »شهریه« خواهد بود
اعضای شــورای اسالمی 
شــهر تهران با افزایش ۲۰ 
طرح  عــوارض  درصــدی 
آینده  ســال  برای  ترافیک 

موافقت کردند.
اعضای شــورای اسالمی 
شــهر تهــران در یکصد و 
جلسه  هفتمین  و  بیســت 
این شــورا بررســی  علنی 

الیحه اصالح مصوبه عوارض تــردد جهت مدیریت ترافیک، کاهش تقاضای 
سفر و کنترل آلودگی هوا را در دستور کار داشتند که در همین راستا مجتبی 
شفیعی مدیرعامل سازمان حمل و نقل شهرداری تهران، گفت: در سال جاری 
درآمد ناشــی از اجرای طرح ترافیک و عوارض آن ۱۸۰۰ میلیارد تومان بوده 
اســت که از این رقم تا به امروز ۱۰۰۰ میلیارد تومان وصول شــده است و 

امیدواریم تا پایان سال نیز مابقی این درآمد وصول شود.
وی با اشــاره به نرخ پایه عوارض طرح ترافیک در سال جاری تاکید کرد: 
این مبلغ ۴3 هزار و ۸۰۰ تومان در نظر گرفته شده بود که برای سال آینده با 

افزایش ۲۵ درصدی این رقم به ۵۴ هزار و ۷۵۰ تومان خواهد رسید.
شــفیعی ادامه داد: در ارتباط با بهای عوارض طرح ترافیک برای برخی از 
گروه هــا از جمله جانبازان، بیماران خاص،  خبرنگاران و ... نیز رقم برای ورود 
سالیانه در سال جاری ۲3۴ هزار تومان بود که با ۲۵ درصد افزایش در سال 

آینده به ۲۹3 هزار تومان خواهد رسید.
وی به برخی از اصالحیه عوارض وانت بارها و کامیونت ها در ســال آینده 
اشــاره کرد و افزود: تغییراتی نسبت به سال جاری در این بخش انجام شده 

است.
نهایتا اعضای شورای اسالمی شهر تهران با پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی 
عوارض طرح ترافیک برای سال آینده با ۱۰ رأی موافق و هشت رأی مخالف 

موافقت کردند.

 افزایش ۲۰ درصدی عوارض 
طرح ترافیک در سال آینده

معاون وزیر بهداشت:
واکسن های ایرانی کرونا از برخی 

واکسن های خارجی بهتر است



خبر

خبر

۸ یکشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۱  
  ۱۴ رجب ۱۴۴۴ـ  ۵  فوریه ۲۰۲۳

شماره پیاپی ۵۰۳ـ  سال دهم-شماره ۳۴۴

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان غربی 
با تشریح وضعیت آثار تاریخی »خوی« در زلزله های اخیر گفت: بخش هایی 
از بازار و ســاختمان تاریخی شورای شهر، موزه و چند بنای تاریخی دیگر در 
خوی بر اثر زلزله ترک خورده  و تخریب شــده اند، درحالی که آرامگاه شمس 

آسیب جدی ندیده است.
مرتضی صفری با اشاره به پایش و بررسی اولیه بناهای تاریخی شهرستان 
خــوی پس از دو زلزله اخیر که آخرین زلزله ۵.۹ ریشــتر قدرت داشــت و 
متاســفانه با تلفات انســانی همراه بود، اظهار کرد: در ۱۰ روز گذشــته دو 
زمین لــرزه با قدرت باال در »خوی« رخ داد. پس از زلزله اول، به خوی رفتیم 
و از بــازار تاریخی خوی و برخی بناهای دیگر آن که در معرض خطر تخریب 
بودند، بازدید کردیم. برخی بناهای تاریخی بر اثر زلزله اول آسیب هایی دیده 
بودند. در زلزله دوم هم دوباره شاهد ایجاد ترک ها و ریختن گچ بری ها از سقف 
و نمای برخی بناهای تاریخی بودیم و ترک خوردگی بیشتر در بازار تاریخی و 

ساختمان شورای شهر خوی که یک بنای تاریخی است، مشاهده شد.
او اضافه کرد: در موزه »خوی« نیز ویترین ها آسیب دیده اند و حتی یکی از 

اشیای موجود در موزه هم دچار آسیب شده است.  
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان غربی 
گفت: در شکل کلی تخریب جدی در بناهای تاریخی خوی نداشتیم و برآورد 
کلی ما این اســت که برای جبران خســارت های ناشی از زلزله های اخیر به 

اعتباری حدود پنج میلیارد تومان نیاز داریم.  
صفری همچنین درباره وضعین آرامگاه تاریخی »شمس تبریزی« که در 
شهر خوی قرار دارد، اظهار کرد: درباره وضعیت این آرامگاه نگران بودیم، اما 
خوشــبختانه آرامگاه شمس آســیب جدی در این زلزله ندیده است و فقط 
ترک خوردگی های جزئی در این بنا دیده شــده اســت. همچنین در اطراف 
مقبره شمس کارگاه های ساختمانی وجود داشت که خوشبختانه مجموعۀ در 

حال ساخت این محوطه هم آسیب جدی ندیده است.  
او سپس به ساخت وســاز در اطراف آرامگاه »شمس« اشاره کرد و گفت: 
محوطه اطراف این مقبره، کوچک بوده و برای گردشــگران فضای مناسب و 
کافی نداشت، از این رو با تملک زمین ها و خانه های اطراف این مقبره در حال 
احداث مجموعه گردشگری هستیم. در سفر اخیری هم که به »خوی« داشتم 
با شورای شهر و شهردار جلساتی داشتیم و قرار بر این شد که مدیریت شهری 
هم در این پروژه به ما کمک کنند تا ظرف یک ســال آینده این مجموعه به 
بهره برداری برسد. متولی این پروژه میراث فرهنگی آذربایجان غربی است و از 
اعتبارات عمرانی ملی، وزارت میراث فرهنگی و سفر ریاست جمهوری برای این 
پروژه استفاده می شود.   مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
آذربایجــان غربی در پایان، درباره وضعیت پل های تاریخی خوی، اظهار کرد: 

پل های تاریخی »خوی« در زلزله آسیب جدی ندیده اند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی:

 ترک خوردگی
 چندبنای تاریخی در »خوی«

دبیر جشنواره فیلم فجر پاسخ داد؛

دلیل تأخیر در معرفی داوران فجر چیست؟
مجتبی امینی دبیر چهل ویکمین 
جشــنواره فیلــم فجر با اشــاره به 
فعالیــت هیــأت داوران ایــن دوره 
از جشــنواره دلیــل تأخیر در اعالم 
از  جلوگیــری  را  داوران  اســامی 

بی اخالقی های رسانه ای دانست.
مجتبی امینی دبیر چهل ویکمین 
جشنواره بین المللی فیلم فجر درباره 
تأخیــر در معرفی هیأت داوران این 
دوره از جشــنواره توضیــح داد: به 
دلیل شرایطی که امسال در آن قرار 
داشــتیم در برنامه ریزی جشــنواره 
فیلم فجر از ابتدای امر می دانستیم 
بایــد براســاس پروتکل های جدید 
روند جشنواره تبیین شود تا بتوانیم 
به گونــه ای جشــنواره را مدیریــت 
دســت اندرکاران جشنواره  تا  کنیم 
و دوســتانی که می خواهند در این 
رویداد حضور داشــته باشند، اعم از 
صاحبان آثار و هیأت های انتخاب و 
داوری، تحت فشار جریان بی اخالق 

رسانه ای قرار نگیرند.
رسانه ای  شــبکه های  افزود:  وی 
خارج از کشــور از هر فرصتی برای 
فشار به اهالی فرهنگ و هنر استفاده 
می کننــد. بــا این فشــارها تالش 
می کنند تا فضا را غبارآلود کنند. ما 
اما تالش داشــتیم بستری را فراهم 
بیاوریــم تا اهالــی فرهنگ و هنر با 
آرامــش بتوانند در این جشــنواره 
حضور داشته باشند و در آرامش از 
همه برنامه های جشــنواره استفاده 
کنند. قاعــده هم این بود که هیأت 

انتخاب در زمانی که مدنظر داشتیم 
معرفی شــوند، فیلم های بخش های 
مختلف براساس همان زمان بندی ای 
که مدنظر داشــتیم معرفی شدند و 
داوران هم به همین ترتیب در موعد 

مقرر معرفی می شوند.
دبیر جشــنواره تأکید کرد: تنها 
در زمان بندی اطالع رســانی درباره 
تغییر هستیم  داوران شاهد  ترکیب 
برای جشــنواره  وگرنه همــه چیز 
داوران  هیــأت  اســت.  مشــخص 
هم مشــغول کار هســتند و کارها 
را بازبینــی می کننــد. مــا تنها در 
زمان بنــدی اعالم اســامی مدیریت 
رســانه ای کرده ایم و قصد داریم در 
موعد مقرر اســامی را اعالم کنیم تا 
به دوســتان مان در حوزه فرهنگ و 
هنر فشاری وارد نشود. طبق همان 
زمان بندی اطالعات مدنظر رسانه ها 

را در اختیارشان قرار خواهیم داد.
* احتــرام به جشــنواره در 
یک  داوران  آرای  جمع بنــدی 

امتیاز است
امینی در پاســخ به این پرسش 
کــه با توجه به عــدم حضور برخی 
نشســت های  در  مطرح  بازیگــران 
رسانه ای جشــنواره، اگر بازیگری از 
نگاه هیأت داوران شایســته دریافت 
سیمرغ دانسته شــود اما از حضور 
در مراســم اختتامیــه امتناع کند، 
موضع شما چیســت؟ گفت: این ها 
سواالتی فنی است. قاعده این است 
که هر جشــنواره ای یک شــورای 

برمبنــای  و  دارد  سیاســت گذاری 
همان سیاســت ها مســیر جشنواره 
مدیریت می شــود. در همین فرآیند 
هم شایسته ســاالری اتفاق می افتد. 
برای جشــنواره  هنرمندی  وقتــی 
ارزش قائل اســت و بــه این رویداد 
فرهنگ  بــرای  و  می کنــد  اعتنــا 
کشــورش انرژی می گذارد و با آن 
همراه اســت، قطعاً هیأت داوری در 
جمع بندی آرای خود این مسئله را 

جزو امتیازات او لحاظ می کنند.

وی تأکیــد کــرد: ایــن رویکرد 
مختص به جشنواره فیلم فجر نیست 
و در تمام جشنواره های مطرح دنیا 
همیــن قاعــده برقرار اســت. همه 
احترام  براســاس حفظ  جشنواره ها 
رأی خــود برنامه ریزی و جمع بندی 
معتبر  جشــنواره های  در  می کنند. 
دنیا اگر فردی به جایزه آن جشنواره 
بی احترامــی کند، به طــور کامل از 
جشــنواره خــط می خــورد. قاعده 
همواره همین اســت. اگر هنرمندی 

قواعــد احترام به یک جشــنواره را 
رعایــت نکند، حتمــاً در دوره های 
بعــدی آن جشــنواره بــه او اعتنا 
نمی شــود و در فهرســت جشنواره 
حضــور نخواهد داشــت. این قانون 

جهانی همه جشنواره هاست.
* پخش کننــده خارجی هم 
نمی توانــد از قــرارداد حقوقی 

عقب نشینی کند
دبیر جشــنواره فیلم فجر درباره 
اســتمرار فضاســازی درباره انصراف 

فیلم سازان خارجی از بخش جشنواره 
جشــنواره ها هم تأکید کــرد: هیچ 
انصرافی اتفاق نیفتاده است. همان طور 
که توضیــح دادم بخش جشــنواره 
جشنواره ها اساساً رقابتی نیست و تنها 
برای اکران آثار است. در آئین نامه همه 
جشنواره ها این قاعده لحاظ شده است 
که برای حضور هر فیلم در یک رویداد، 
طرف حساب اصلی پخش کننده است 
نه تهیه کننــده و کارگردان. قاعده در 

همه جا همین است.
وی دربــاره اینکه آیا پخش کننده 
می تواند فیلمی که ارائه کرده اســت 
را از جشــنواره پس بگیرد هم گفت: 
قــرارداد  قرارداد منعقد شــده یک 
حقوقی است. پخش کننده این قرارداد 
حقوقــی را امضا کرده و حق پخش را 
هم دریافت کرده اســت. رقم قرارداد 
به صورت ارزی به حساب پخش کننده 
واریز شــده و نســخه دی سی پی با 
کیفیت باال هم به ما تحویل داده شده 
است. از نظر قانونی این فرآیند به طور 
کامل طی شــده و دیگــر نمی تواند 
کســی از آن عقب نشینی کند. مانند 
این است که جنسی که فروخته شده 
و پولی بابت آن دریافت شــده است 
را بخواهیــم به خریدار ندهیم! از این 
منظر موضوعات مطرح شــده در این 
زمینه اساساً مهم نیست چرا که این 
بخش اصاًل رقابتی نیست که بخواهد 
تغییر در آن به جشــنواره آســیب 
برســاند. موضع ما هم در این زمینه 

کاماًل حقوقی است.

عوارض اسپری مو بر روی سالمتی بدن و مو
نوشــین طاهری نوری- امروزه برخی از محصوالت آرایشی که به موها آسیب 
می زنند محصوالت حالت دهنده به موها می باشند.این محصوالت شامل ترکیبات سمی 
زیادی از جمله بوتان، اتر، و پلیمرها می باشند. استفاده از محصوالت ۱۰۰% طبیعی 
اغلب یکی از آخرین گام ها در زندگی افراد است. گازهای ناشی از اسپری می توانند از 

طریق تنفس وارد جریان خون ،فولیکول های مو و غدد عرق شوند. 
رایحه:

ســازندگان اسپری ، بســیاری از ترکیبات را پشت رایحه پنهان می کنند، بنابراین 
ســخت است بدانید دقیقا چه چیزی را وارد بدن خود می کنید. هر مواد شیمیایی که 

این رایحه را تشکیل می دهند ممکن است باعث واکنش آلرژیک شود. 
هیدروکسی سیترونالل:

هیدروکســی سیترونالل ماده شیمیایی ساخته بشر اســت و برای ایجاد بوی گل 
اسپری مورد استفاده قرار می گیرد و می تواند باعث واکنش های پوستی آلرژی و خارش 

چشم بطور جدی شود. 
ایزواوژنول:

ایزواوژنول عطر شیرین و چوبی است که از دارچین یا روغن میخک به دست می آید. 
اگر چه طبیعی اســت، اما اگر قورت داده شــود می تواند مضر باشد. هم چنین اگر در 

تماس با پوست قرار بگیرد می تواند باعث خارش و سوزش چشم جدی شود. 
ژرانیول:

ژرانیول رایحه گل دارد و از منابع طبیعی مثل شــمعدانی و لیمو به دست می آید 
و می تواند باعث خارش پوســت، واکنش های آلرژیک و آسیب جدی چشم در صورت 

پاشیده شدن به چشم شود. 
آمیل سینامالدهید:

این رایحه خوشبو مثل بوی گل یاسمن از پوست درختان دارچین بدست می آید . 
این ماده یکی دیگر از آلرژن ها اســت که می تواند باعث واکنش های پوستی در افرادی 

شود که نسبت به آن حساس هستند. 
سیکلوپن سیلوکســان:

این ماده شیمیایی اثر نرم کنندگی بر روی موهای دارد و در برخی مطالعات نشان 
داده شــده است که باعث برهم ریختگی هورمونی می شود و ممکن است اثرات منفی 

بر باروری داشته باشد.
آیا اسپری مو قابل اشتعال است؟ 

بســیاری از مواد شیمیایی یافت شده در اسپری مو به شدت قابل اشتعال هستند. 
دقت کنید قبل از استفاده از فندک ، اسپری مو بطور کامل خشک باشد و هرگز نزدیک 

بخاری یا شومینه مو را اسپری نکنید. 
آیا اسپری مو موجب سرطان ریه می شود ؟ 

کومارین ماده شیمیایی است که در بسیاری از اسپری موها یافت می شود و ممکن 
است هنگام استنشاق، مضر باشد.کومارین در بسیاری از گیاهان یافت می شود و بوی 
خوشی دارد. این عطر، مانند بسیاری دیگر، پتانسیل ایجاد خارش پوست را دارد.مهم 
تر از آن، می تواند به عنوان یک سم کبد عمل کند . همچنین ممکن است به تشکیل 
تومورهای ســرطانی کمک کند.  اسپری مو و بســیاری از محصوالت آرایشی حاوی 
کومارین است که خود به تنهایی مشکالتی را ایجاد می کند. هنگام استفاده از چندین 
محصول حاوی این ماده شیمیایی وجذب بیشتر آن ،ممکن است منجر به مشکالتی 

می شود. 
آیا اسپری مو، باعث ریزش مو می شود ؟ 

اســپری مو باعث ریزش مو نخواهد شد، اما ممکن است باعث شکستگی آن شود.
بسیاری از محصوالت مو حاوی الکل هستند که می تواند به شدت مو را خشک کنند. 

زمانی که مو بیش از حد خشک است، می تواند شکننده و به راحتی تجزیه شود.
 سعی کنید از اسپری ضد الکل استفاده کنید که حاوی الکل نباشد و از شانه زدن 
مو بعد ازآرایش آن خودداری کنید.همیشه قبل از شانه زدن مو ها ، آن را بشویید و تمیز 

کنید تا به این ترتیب از شکنندگی مو جلوگیری کنید. 
آیا استفاده از اسپری مو در مواقع بارداری ایمن است ؟ 

هر چیزی که بر روی سالمت پوست و یا تنفس تاثیر بگذارد، به طور بالقوه استفاده 
از آن می تواند هنگام بارداری تاثیرات منفی روی جنین داشته باشد. 

قرارگرفتن در معرض اسپری مو در دوران باداری برای جنین خطرناک است و اگر 
در این دوران در محیط کار مانند آرایشگاه با این اسپری ها تماس زیادی وجود داشته 

باشد تولد نوزاد پسر با نواقص و مشکالت تولید مثلی تا دو برابر افزایش می یابد . 
اسپری مو می تواند باعث بیماری مزمن انسدادی ریه شود:

چنانچه در بخش سالمت نمناک گفته ایم اسپری مو، به خصوص نوع خوشبو آن، 
می تواند بیماری مزمن انسدادی ریه کند و یا موجب تحریک بیماری های مزمن ریوی 
در بدن شود .اگر از بیماری مزمن انسدادی ریه رنج می برید، بهتر است از مصرف اسپری 

اجتناب کنید و در صورت ضرورت از یک برند معروف استفاده نمائید. 
آیا اسپری مو موجب شوره سر می شود؟ 

اســپری مو احتمال زیاد باعث شوره سر نمی شــود ، اما می تواند آن را بدتر کند.
اسپری ها به پوست سر می چسبند و باعث می شود مو روغن بیشتری تولید کند. شوره 
سر به پوست چرب سر می چسبند و مشکل را بدتر می کنند.اگر مشکل شوره سر دارید، 

از اسپری های و دیگر محصوالت آرایشی اجتناب کنید. 
آیا اسپری مو موجب خارش سر می شود ؟ 

خارش پوست سر می تواند با استفاده اسپری مو بدتر شود و یا ممکن است توسط 
آن ایجاد شود. بسیاری از مواد اولیه که در اسپری مو یافت می شوند، آلرژن ها هستند 
که می تواند باعث واکنش های پوستی شــود.  برای از بین بردن باقی مانده اسپری از 
پوست سر ، شامپو مورد نیاز است ، از اسپری کردن مستقیم بر روی پوست خودداری 

کنید تا موجب خارش پوست نشود. 
نکات استفاده صحیح از اسپری مو 

اسپری را حداقل با فاصله ۱۲ اینچی از موها نگه دارید و به جای تمرکز بر روی یک 
نقطه، اسپری را روی موهای خود حرکت دهید. بسیاری از اسپری های مو دستورالعمل 
مصرف دارند. اما اگر احســاس می کنید که موهایتان سفت شده است، اسپری کردن 

را متوقف کنید. 
همیشه اسپری مو را در یک اتاق با تهویه مناسب استفاده کنید تا صدمات کمتری 

برای تنفس داشته باشد. 
اسپری موها حاوی الکل هستند که می توانند پوست سر را خشک کنند. بنابراین 

محصول را مستقیما بر روی پوست سر خود اسپری نکنید. 
اسپرهای مو به شدت قابل اشتعال هستند، بنابراین از آن در نزدیکی آتش استفاده نکنید. 
اسپری را در یک مکان خشک و خنک و به دور از نور خورشید نگه دارید و بالفاصله 

پس از استفاده از آن دستان خود را بشویید. 
کارشناسان اروپایی بیان می کنند که برای جلوگیری از عوارض اسپری )شوره سر 
، پوسته پوسته شدن ، موخوره (آن را به ریشه مو نزنید و بهتر است برای حالت دادن 
مو از مواد گیاهی به جای ژل ، اســپری و چسب ها استفاده کنید و در پایان روز حتما 

باید موها شسته شوند. 
اگر مبتال به بیماری آســم هستید الزم اســت از بکاربردن آنها به طور جدی خود 

داری کنید. 
برای جلوگیری از وارد شدن قطرات افشانه ها داخل دهان و بینی بهتر است خودتان 

و آرایشگرتان از ماسک استفاده کنید. 

پخش رمضانی »نون خ« قوت گرفت
احتمال پخش سریال »نون خ« در ایام رمضان قوت گرفت؛ همچنین انتظار می رود این سریال طنز در تعداد قسمت هایی بیش از 
۲۰ قسمت روی آنتن برود. ساخت سریال »نون خ« به کارگردانی سعید آقاخانی و تهیه کنندگی مهدی فرجی از آبان ماه امسال آغاز 
شد و حاال پس از گذشت بیش از چهار ماه، تصویربرداری این سریال به اتمام رسیده و به گفته  سازندگان در مرحله  تدوین نهایی است. 
»نون خ« قرار است با بیش از ۲۰ قسمت برای پخش از ایام نوروز و همچنین ماه رمضان از شبکه یک سیما آماده شود. آنچه که مسلم 
است تعداد قسمت های فصل چهارم »نون. خ« نسبت به فواصل گذشته بیشتر است و شاید دلیل آن را قرار گرفتن در مناسبت نوروز و 
رمضان عنوان کرد و باید دید سعید آقاخانی چه سوژهایی را در این فصل و با کمک بازیگران جدیدش دست مایه طنز قرار داده است.

فصل چهارم ســریال »نون خ« آبان ماه در منطقه خجیر تهران وارد مرحله تصویربرداری شد. سریال »نون خ« به کارگردانی 
سعید آقاخانی از مجموعه های طنز در سال های اخیر است که ساخت آن تا فصل چهارم ادامه پیدا کرده است.
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