
یکشنبه ۷  اسفند ۱۴0۱  -  ۵ شعبان ۱۴۴۴ ـ ۲۶  فوریه ۲0۲3 - سال پانزدهم- شماره پیاپی ۵0۶ ـ سال دهم-شماره 3۴۷  ـ 8 صفحه ـ 3000 تومان

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی خبر داد؛

کسری منابع ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی 
صندوق ها در سال گذشته

وزیر امور اقتصاد و دارایی:

 عده ای در راستای اخالل
 و سقوط اقتصادی کشور کار می کنند

عضو اتاق بازرگانی تهران پاسخ داد؛ 

 برای بازار خودرو
 چه تصمیماتی باید گرفت؟

معاون وزیر راه و شهرسازی:

محله های مشمول بازآفرینی شهری 
توسط شهرداری ها شناسایی شود

رئیس سازمان اداری و استخدامی:

 پرداخت حقوق کارکنان
 باید متناسب با شغل و بهره وری باشد

وزیر ارتباطات:

ورشکستگی اپراتورها صحت ندارد

روایت ضرغامی از »جن گیر« و هشدار درباره »داریوش« و »کوروش«

راه اصالحات سنگالخ است

صفحه صفحه ۶۶ صفحه صفحه ۴۴

رییس جمهوری: 

مساله دریاچه ارومیه دغدغه اصلی دولت است

 شهرام عبدلی در ۴۶ سالگی از دنیا رفت

رییس جمهور کشورمان با بیان اینکه دولت به حفظ محیط زیست اهمیت می دهد، گفت: موضوع دریاچه 
ارومیه، مساله و دغدغه اصلی دولت، مردم و دست اندرکاران نظام در حوزه محیط زیست است.

آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی در آیین افتتاح سامانه انتقال آب به دریاچه ارومیه افزود: این طرح و این 

ســامانه هم با نگاه ویژه و توجه ویژه دولت سیزدهم و اهتمام ویژه همه دست اندرکاران از جمله وزیر نیرو، 
دبیر کارگروه ملی احیای دریاچه ارومیه، قرارگاه سازندگی، مهندسان و کارگران ایرانی به سرانجام رسیده 

است...

صفحه۸

صفحه ۶

رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام ایران:

 فاصله قیمتی بین گوشت گرم فاصله قیمتی بین گوشت گرم
 و منجمد بی سابقه است و منجمد بی سابقه است

دبيرکارگروهمليسازگاريباکمآبي:

4646 درصد کسري مخازن آب  درصد کسري مخازن آب 
مربوط به شرق کشور استمربوط به شرق کشور است

صفحه۶ صفحه۲
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هفته نامه

صفحه ۲

صفحه ۲

صفحه ۳

صفحه ۳

صفحه ۵

صفحه ۵

صفحه ۸

معاون وزیر اقتصــاد و رئیس کل گمرک ایران 
تازه ترین گزارش از وضعیت تجارت خارجی کشور 
را تشــریح و اعالم کرد: درآمدهای ارزی کشور از 
محــل صادرات غیر نفتی در ۱۱ ماهه ســالجاری 
به ۴۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دالر رســید که در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش ۱۲ و ۲۲ 

صدم درصدی داشته است.
محمد رضوانی فر در تشریح جزئیات آمار تجارت 
خارجی کشور ، به میزان صادرات قطعی کاالهای 
غیرنفتی کشور به استثنای نفت خام، نفت کوره و 
نفت ســفید و همچنین بدون احتساب صادرات از 
محل تجارت چمدانی اشــاره کرد و افزود: در ۱۱ 
ماهه ســالجاری صادرات غیر نفتی کشور، بالغ بر 
۱۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تن و به ارزش ۴۸ میلیارد 
و ۸۰۰ میلیون دالر بوده اســت که این میزان در 
مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰، کاهش یک و 
۱۶ صدم درصدی در وزن و افزایش ۱۲ و ۲۲ صدم 

درصدی در ارزش دالری داشته است.
معاون وزیر اقتصــاد و رئیس کل گمرک ایران 
به میزان واردات کشــور در این مدت اشــاره کرد 
و گفت: واردات کشــور در این مدت به میزان ۳۳ 
میلیــون و ۶۰۰ هزار تن بــه ارزش ۵۳ میلیارد و 
۷۰۰ میلیون دالر بوده اســت که کاهش ۸ و ۶۱ 
صدم درصــدی در وزن و افزایش ۱۵ و ۲۸ صدم 
درصدی در ارزش را در مقایسه با مدت مشابه سال 

قبل نشان می دهد.
رضوانی فر با بیان اینکه متوسط ارزش گمرکی 
هر تن کاالی صادراتــی از ۳۸۶ دالر در ۱۱ ماهه 
سال گذشته به ۴۳۹ دالر در ۱۱ ماهه سال جاری 
رســیده اســت، تاکید کرد: این آمار نشانگر رشد 

۱۳ و ۵۴ صدم درصدی اســت و این در حالیست 
که متوســط ارزش گمرکی هر تن کاالی وارداتی 
۱۵۹۷ دالر بوده که نســبت به رقم ۱۲۶۶ دالر در 
یازده ماهه ســال گذشــته، ۲۶ و ۱۴ صدم درصد 

رشد داشته است.
*عمده ترین کاالهای صادراتی

رضوانی فــر در خصــوص وضعیت صــادرات 
کاالهــای پتروشــیمی گفت: در ایــن مدت ۲۱ 
میلیــارد و ۷۰۰ میلیون دالر صــادرات کاالهای 
پتروشیمی صورت گرفته است که از نظر وزنی ۴۰ 
و ۲۵ صدم درصد و از نظر ارزشی ۴۴ و ۴۹ صدم 
درصد از کل صادرات غیرنفتی کشــور را تشکیل 
می دهنــد. همچنین عمده ترین کاالی صادراتی 
گاز طبیعی مایع شــده به ارزش ۶ میلیارد و ۸۰۰ 
میلیون دالر بوده اســت که سهمی بالغ بر ۱۳ و 
۹۷ صدم درصــد از کل ارزش صادرات را به خود 

اختصاص داده است.
*کشورهای عمده خریدار کاالهای ایرانی

رئیــس کل گمرک ایران در ادامه به تشــریح 
جزئیات بزرگترین مقاصد صادراتی کشــورمان در 
این مــدت پرداخت و افزود: چین با ۱۳ میلیارد و 
۶۰۰ میلیون دالر، عراق با ۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون 
دالر، ترکیه با ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دالر، امارات 
متحده عربی با ۵ میلیــارد و ۳۰۰ میلیون دالر و 
هند با  یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دالر بزرگترین  

مقصد کاالهای صادراتی کشورمان بوده است.
به گفته وی این ۵ کشور در مجموع سهمی در 
حــدود ۷۳ و ۴۵ صدم درصــد از وزن و ۷۵ و ۷۹ 
صدم درصد از کل ارزش صادرات غیر نفتی کشور 

را به خود اختصاص داده اند.

*کشورهای عمده طرف معامله با ایران
رضوانی فر در خصوص کشــورهای عمده طرف 
معاملــه با ایران، به جزئیــات این بخش پرداخت 
و افــزود: ۵ کشــور عمده طرف معاملــه واردات، 
کشــورهای امارات متحده عربــی با ۱۶ میلیارد و 
۵۰۰ میلیــون دالر، چین بــا ۱۴ میلیارد و ۲۰۰ 
میلیون دالر، ترکیه بــا ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون 
دالر، هند با ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر و آلمان 
با یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دالر بوده است. این ۵ 
کشور در مجموع از نظر وزنی ۶۵ و ۱۸ صدم درصد 
و از نظر ارزشی ۷۵ و ۷۷ صدم درصد از کل واردات 

کشور را دارا بودند.
*آخرین وضعیت واردات کاالهای اساسی

به گفته رضوانی فر میزان واردات کل کاالهای 
اساسی در ۱۱ ماهه سال جاری رقمی بالغ بر ۲۲ 
میلیــون و ۶۰۰ هزار تن و بــه ارزش ۱۷ میلیارد 
و ۸۰۰ میلیــون دالر بوده اســت که با اختصاص 
۶۷ و ۱۳ درصــد از وزن و ۳۳ و ۸ صدم درصد از 
ارزش کل واردات، در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبــل، کاهش ۱۶ و ۴۲ صــدم درصدی در وزن و 
افزایش ۶ و ۳۳ صدم درصــدی در ارزش دالری 

داشته است.
وی به عمده اقالم کاالهای اساســی وارد شده 
به کشور اشــاره کرد و در تشریح این اقالم گفت: 
در این مدت اقالم اساســی شامل ذرت، برنج، دانه 
سویا، گندم، روغن آفتابگردان، جو و کنجاله سویا 
در فهرست ۱۰ قلم اول کاالهای وارداتی کشور قرار 
گرفته اند و در مجموع از نظر وزنی ۵۶ و ۵۱ صدم 
درصد و از نظر ارزشی ۲۰ و ۶۷ صدم درصد از کل 

واردات کشور را به خود اختصاص داده اند.

رئیس اتحادیه برنج فروشان بابل اظهار داشت: در 
حال حاضر بازار برنج ایرانی در رکود کامل است و 

خرید و فروش نمی شود.
حسن تقی زاده در باره وضعیت بازار برنج اظهار 
داشــت: در حال حاضر بازار برنــج ایرانی در رکود 

کامل است و خرید و فروش نمی شود.
وی با اشــاره به قیمت برنج های سنتی افزود: 
قیمــت برنج طــارم و هاشــمی در منطقه حدود 
کیلویی ۸۰ هزار تومان است و با بسته بندی با نرخ 
۹۰ هزار تومان به فروشگاه ها تحویل داده می شود.

رئیس اتحادیه برنج فروشــان بابل با اشــاره به 
قیمت برنج های پرمحصول گفت: قیمت هر کیلو 
برنج فجر ۶۰ هزار تومان، شیرودی ۴۰ هزار تومان، 
ندا ۳۶ هزار تومان است که بابت هزینه بسته بندی 

در هر کیلو ۱۰ تومان افزایش می یابد.

وی با اشاره به افزایش تقاضا برای برنج خارجی 
تصریح کرد: برنج درجه یک پاکستانی سوپرکرنل 
بــا نرخ ۵۶ هزار تومان، برنج با برند ۳۸۶، ۳۵ هزار 

تومان در بازار به فروش می رسد.
تقــی زاده با انتقاد از نحــوه مدیریت بازار برنج 
خارجی و ایرانی بیان داشت: قیمت برنج سوپرکرنل 
تا سال گذشــته زیر قیمت برنج شیرودی بود اما 
در حال حاضر ۱۵ هزار تومان در هر کیلو افزایش 
یافته است. وی گفت: در حال حاضر برنج سنتی در 
فروشگاه با نرخ ۱۲۰ هزار تومان به فروش می رسد، 
در صورتی که کشــاورز همین برنــج را ۸۰ هزار 
تومان می فروشــد، زیرا مافیا باعث افزایش قیمت 
برای مصرف کننده می شــود، در نتیجه با توجه به 
قیمت سنگین برنج ایرانی در فروشگاه ها مردم به 

سمت برنج خارجی معطوف می شوند.

رئیــس اتحادیه برنج فروشــان بابل تاکید کرد: 
عموم فروشــگاه های زنجیره ای کــه برنج ایرانی 
می فروشــند در واقع سودشــان در واردات برنج 
خارجی است و برنجی ایرانی را تنها برای سرپوش 

گذاشتن به این واردات انبوه عرضه می کنند. 
وی با بیان اینکه افزایش دالر و موضوع قیمت 
باعث شــده مردم به ســمت برنج خارجی تمایل 
داشته باشند، گفت: واردات نباید محدود شود بلکه 
باید مدیریت شــود، طی چندین سال اوایل مرداد 
ورود خارجی ممنوع می شــد اما امسال این کار را 
نکردند. البته مدتی کمبود مصنوعی ایجاد کردند. 

تقی زاده خاطرنشــان کرد: مــا در حال حاضر 
حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن کمبود داریم اما 
واردات بیش از این میزان انجام و با این اقدام یعنی 
واردات بیش از نیاز به کشور؛ تنش ایجاد می شود.

معاون وزیر اقتصاد خبر داد؛

درآمد ۴8.8 میلیارد دالری کشوراز صادرات غیرنفتی

بازار برنج ایرانی در رکود کامل است

عضو کمیسیون انرژی مجلس 
تشریح کرد؛

جزئیات تخصیص 
 ۱۵ لیتر بنزین
 به کارت های ملی

وزیر صنعت، معدن و تجارت:

ریشه اصلی 
مشکالت اقتصادی 

به هم ریختگی 
الکترونیکیسازو کاری است



معاون وزیر راه و شهرسازی:

محله های مشمول بازآفرینی شهری توسط شهرداری ها شناسایی شود
بازآفرینی  شــرکت  مدیرعامــل 
شــهری ایران گفت: بــا تاکید وزیر 
راه و شهرســازی و وزیر کشور مقرر 
شده تا چنانچه استانداران با توجه به 
شرایط اقتصادی، اجتماعی، اقلیمی و 
زیست محیطی شهرها نیازمند بسته 
تشویقی تکمیلی هستند آنها را اعالم 
و تدوین کنند و به تصویب کمیسیون 

ماده ۵ استان برسانند.
محمــد  آئینی معــاون وزیر راه 
مدیرعامل شرکت  و  و شهرســازی 
بازآفرینی شــهری ایران از برگزاری 
و  راه  وزیــر  مشــترک  نشســت 
شهرسازی و وزیر کشور برای تسریع  
در نوســازی بافت فرســوده با ابالغ 
بســته تشــویقی ۱۹ بندی توسط 
رییس شــورای عالی شهرســازی و 

معماری خبر داد.
معــاون وزیر راه و شهرســازی با 
اعالم اینکه در گزارش تدوین شــده 
توســط مســئوالن وزارت کشور بر 
ضرورت تولید مســکن در بافت های 
فرسوده نیز تاکید شده است، گفت: 
با توافقی که انجام شــد و همچنین 
فراهم شــدن زمینه هــای الزم برای 

نوسازی بافت فرسوده ضرورت دارد تا 
برای تولید مسکن بیشتر از گذشته از 
ظرفیت بافت های فرسوده برای تولید 

مسکن استفاده شود.
بازآفرینی  شــرکت  مدیرعامــل 
شــهری ایــران توضیــح داد: تولید 
مسکن در بافت فرسوده شهرها مزیت 
نسبی به ساخت مسکن در دیگر نقاط 
دارد. زیرا این بافت ها واجد امکانات و 
تاسیسات است و به دلیل قرار داشتن 
در بافت شهرها مردم رغبت بیشتری 

برای مشارکت دارند.
حداکثــری  *مشــارکت 
برای  شــهرداران  و  استانداران 
تحقق نوسازی بافت های فرسوده

آیینی با یادآوری اینکه طبق تاکید 
وزیر راه و شهرسازی نوسازی ساالنه 
۲۰۰ هزار واحد مســکونی در بافت 
فرســوده در برنامه اجــرا قرار گرفته 
اســت، ادامه داد: با تاکید ویژه وزیر 
کشور، اســتانداران به شکل ویژه در 
ترغیب و زمینه سازی برای نوسازی 
بافت های فرسوده مشارکت حداکثری 

خواهند داشت.
وی تصریــح کــرد: در نشســت 

و  راه  وزرات  مســئوالن  مشــترک 
شهرســازی و وزارت کشــور مقــرر 
شــد تا اســتانداران به شــکل ویژه 
با مجموعه شــهرداری اســتان های 
خود نشســت هایی را برگــزار کنند 
و در آن نشســت ها مقدمات اجرای 
بسته تشــویقی فراهم شود. از جمله 
مقدماتی که در ایــن خصوص الزم 
اســت تاکید بر اینکه نکات است که 
شــهرداری ها، محالت مشمول بسته 

تشویقی را اعالم کنند.
به گفتــه آیینــی، در مصوبه ۱۹ 
بندی تاکید شده که محالتی مشمول 
بسته تشویقی می شوند که یک سوم 
ســرانه خدماتی آنها شامل آموزشی، 
بهداشــتی، درمانی، انتظامی و سایر، 
تامین شده باشد. بنابراین شهرداری 
ها باید محالت مشمول را به تصویب 
کمیســیون ماده ۵ استان برسانند و 

اعالم عمومی کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: 
درخواســت کردیم تا در اسرع وقت 
و ظــرف دو هفته آینــده این کار در 

استان ها انجام و نتیجه اعالم شود.
آیینی افزود:  بــا تاکید وزیر راه و 

شهرســازی و وزیر کشور مقرر شد تا 
چنانچه استانداران با توجه به شرایط 
اقتصــادی، اجتماعــی و اقلیمــی و 
زیست محیطی شهرها نیازمند بسته 
تشویقی تکمیلی هستند آنها را اعالم 

و تدوین کنند و به تصویب کمیسیون 
ماده ۵ استان برسانند.

همچنین تاکید شــده اســت که 
زمان صــدور پروانه برای نوســازی 
بافت های فرســوده تســریع شود و 

اســتانداران گزارش عملکرد دوره ای 
را ارســال کنند. مقرر شد تا ضوابط 
بسته تشویقی در سامانه صدور پروانه 
شــهرداری بنشــیند و بر این اساس 

پروانه صادر شود.

تجارت ایران و هند در ســال ۲۰۲۲ با رشد ۴۸ درصدی به 
۲.۵ میلیارد دالر رسید و واردات فرآورده های نفتی ایران توسط 

هند در این سال ۴ برابر شد.
وزارت بازرگانی و صنعت هند کل مبادالت تجاری این کشور 
با ایران در ســال ۲۰۲۲ را دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر اعالم 

کرد.
مبادالت تجاری ایران و هند در این دوره با رشد ۴۸ درصدی 
نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. کل مبادالت 
تجاری دو کشــور در ســال ۲۰۲۱ بالغ بر یک میلیارد و ۶۹۳ 

میلیون دالر اعالم شده بود.
صــادرات هند به ایران در ماه های ژانویه تا دســامبر ۲۰۲۲ 
رشد ۴۴ درصدی را تجربه کرده و به یک میلیارد و ۸۴۷ میلیون 
دالر رسیده است. هند در سال میالدی قبل از آن یک میلیارد 

و ۲۸۴ میلیون دالر کاال به ایران صادر کرده بود.
واردات هند از ایران نیز در ســال ۲۰۲۲ رشد ۶۰ درصدی 
داشته و به ۶۵۳ میلیون دالر رسیده است. هند در مدت مشابه 

سال قبل از آن ۴۰۹ دالر کاال به ایران صادر کرده بود.

بر اساس این گزارش برنج مهم ترین کاالی صادراتی هند به 
ایران در ســال ۲۰۲۲ بوده اســت به طوری که ۵۹ درصد از کل 

صادرات هند به ایران در این سال مربوط به برنج بوده است.
صــادرات برنج هند به ایران در ســال ۲۰۲۲ با رشــد ۵۲ 
درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده و از ۷۱۹ میلیون 
دالر به یک میلیارد و ۹۸ میلیون دالر رســیده اســت. چای با 
۸۶ میلیون دالر و شــکر با ۷۹ میلیون دالر به ترتیب دومین و 

سومین کاالی صادراتی هند به ایران بوده اند.
همچنین فرآورده های نفتی مهم ترین کاالی وارداتی هند از 
ایران در ســال ۲۰۲۲ بوده و ۱۷۵ میلیون دالر فرآورده نفتی از 
ایران در این ســال وارد شده اســت. واردات فرآورده های نفتی 
ایران توســط هند در ســال ۲۰۲۲ نسبت به سال قبل از آن ۴ 
برابر شده است. هند در سال پیش از آن ۴۳ میلیون دالر از این 

کاال را از ایران وارد کرده بود.
مــواد خام تولید رنگ با ۱۵۲ میلیــون دالر و میوه با ۱۴۸ 
میلیون دالر به ترتیب دومین و سومین کاالهای وارداتی هند از 

ایران در سال ۲۰۲۲ بوده است.

چرا خانه های لوکس از مالیات معاف شد؟
دولت در الیحه بودجه ســال ۱۴۰۲ برای خانه های 
لوکس و باغ ویالهای گران قیمت و اعیانی مالیات تعیین 
کــرده بود که نمایندگان مجلس حین بررســی الیحه 
در صحــن علنی واحدهای مســکونی گران قیمت را از 

پرداخت مالیات معاف کردند.
دولــت در الیحــه بودجه ســال ۱۴۰۲ طبق روال 
ســال های قبل، واحدهای مســکونی و بــاغ ویالهای 
گران قیمت و اعیانی را مشمول مالیات کرد. در جزء )۱( 
بند )ذ( تبصره )۶( ماده واحده الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ 

آمده است:
واحدهای مسکونی و باغ ویالهای مجاز که ارزش آنها 
)با احتساب عرصه و اعیان( بیش از دویست میلیارد ریال 
باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در 

هزار می شوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای هر سال مالک واحدهای مسکونی و باغ ویالهای مذکور باشد.
بر این اساس به عنوان مثال یک واحد مسکونی ۳۰ میلیارد تومانی در سال آینده مشمول ۲۰ میلیون تومان مالیات می شود.

مالیات ستانی از واحدهای مسکونی گران قیمت روالی است که در بودجه های سالیان اخیر اضافه شده است. فلسفه این اقدام، 
ارتقای عدالت مالیاتی و سپردن بار مالیاتی بر دوش برخوردارترین اقشار جامعه است. با این حال نمایندگان در جریان بررسی 
الیحه بودجه در صحن علنی، این بند از الیحه دولت را حذف کرده و بدین ترتیب مالکان واحدهای مســکونی و باغ ویالهای 

لوکس را از پرداخت مالیات معاف کردند.
ماجرا از آنجا شــروع شد که محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مهریز، بافق، بهاباد، ابرکوه و خاتم، پیشنهاد مستثنی شدن 
»واحدهای مســکونی« از شمول این مالیات را مطرح کرد و نمایندگان با ۱۵۲ رأی موافق، ۶۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از 

مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در صحن، با این پیشنهاد وی موافقت کردند.
در ادامه رئیس مجلس ضمن ارجاع این ردیف به کمیسیون تلفیق برای بررسی بیشتر گفت: در بند )ذ( تبصره ۶ برای اخذ 
مالیات از ویالها قید جمعیتی ۱۰۰ هزار نفر آورده شــده و این در حالی اســت که اغلب ویالها در شهرها و محیط های بسیار 
کوچک هستند. از این رو با توجه به ابهامات مذکور بند مربوطه را به کمیسیون تلفیق ارجاع می دهیم تا مورد بررسی بیشتری 

قرار گیرد.
حذف کامل واحدهای مسکونی گران قیمت از شمول پرداخت مالیات در حالی است که پیش از این انتظار می رفت نمایندگان 
به جای معاف کردن لوکس نشــینان از این مالیات، نســبت به اصالح و بهبود این بند از الیحه اقدام کرده به طوری که ضمن 
برطرف شدن نقایص، عدالت مالیاتی هرچه بیشتر در آن بروز یابد. اما نمایندگان در اقدامی غیرمنتظره، کاخ نشینان را به کلی 

از پرداخت همین مالیات ناچیز هم معاف کردند.
حال باید منتظر ماند و دید آیا پس از مداخله کمیســیون تلفیق، اقدام نمایندگان در این بند اصالح می شــود یا مجلس 

همچنان به دست و دلبازی مالیاتی برای کاخ نشینان اصرار می ورزد.

در سال ۲۰۲۲ رخ داد؛

تجارت ۲.۵ میلیارد دالری ایران و هند

رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام ایران قیمت دام 
سبک نر کشتاری ۱۲۲ تا ۱۲۵ هزار تومان و قیمت گوساله 

نر کشتاری در محدوده ۱۰۵ تا ۱۰۷ تومان اعالم کرد.
منصور پوریان درباره وضعیت قیمت، عرضه و صادرات و 
واردات دام اظهار داشت: از یک و نیم ماه گذشته صادرات 
دام زنده متوقف شده است، کل صادرات امسال ۳۵۰ هزار 
راس معادل ۱۴ هزار تن و به ارزش ۴۴ میلیون دالر بوده 
است. گوشت منجمد و به تازگی گوشت غیرمنجمد وارد 
می شود اما در کل واردات دام زیادی نداریم زیرا صرفه ای 

ندارد.
وی افــزود: ما در داخل کشــور کمبود دام و گوشــت 
نداریم، در هفته های اخیر جهش قیمتی در گوشــت گرم 
داشتیم اما نیازی به واردات نداشتیم چون کمبودی وجود 
نداشــت. فقط برای جلوگیری از شتاب قیمت قرار بر این 
شد واردات انجام شود؛ در زمستان شرایط کشور در بحث 
دام خاص است نخســت اینکه زایش در این فصل انجام 
می شــود یعنی بخش زیادی از جمعیت دامی درگیر این 
موضوع می شود. مسئله دیگر اینکه به دلیل شرایط جوی 
جابجایی دام کم می شود و به طور کلی در زمستان تقاضا 

افزایش می یابد.
رئیس مجمــع ملی صادرکننــدگان دام ایران تصریح 
کرد: پشتیبانی امور دام در ســال ۱۴۰۱ از منابع داخلی 
ذخیره ســازی انجام داد و در کل ذخایر خوبی داشته و در 
بازار نیز عرضه شــده اســت، به طوری که قیمت تعریفی 

برای گوشت منجمد دام سبک گوسفندی و گوساله ۱۵۰ 
تومان بوده است. 

وی گفت: از لحاظ داشته های موجود در بخش گوشت 
قرمز مشکلی وجود ندارد، مشکل جهش قیمتی اخیر در 
کاالها است که سبب شد قیمت گوشت قرمز نیز سرعت 
قیمتی باالیی بگیرد، البته از اواســط هفته گذشته ثبات 

قیمت را شاهدیم.
پوریــان با بیان اینکه ۹۹ درصد میادین تواســط افراد 
شخصی اداره می شود و دست دامدارن نیست، خاطرنشان 
کرد: افزایش قیمت دام دست میدان دار است و نه دامدار. 
دامداران با آزاد شــدن قیمت ها و بــاال رفتن نرخ نهاده و 
بســیاری موضوعات دیگر مشکالت زیادی داشتند، ضمن 

اینکــه مــازاد دام و نبود حمایت الزم نیــز مزید بر علت 
بوده است. وی بیان داشت: ما امسال سال خوبی داشتیم 
زایش های خوبی را در کشــور شاهد بودیم، مراتع فصلی 
در جنوب کشور هم اوضاع خوبی داشتند، بنابراین با گرم 
شــدن هوا بخش زیادی از دام توسط دام عرضه می شود 
و شــاهد فراوانی عرضه دام سبک در میادین خواهیم بود 
بعبارت دیگر در بخش گوشــت کمبــودی وجود ندارد و 

عرضه باال خواهد رفت.
رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام درباره تقاضا گفت: 
تقاضا در کشور مشخص باالست اما با توجه به گران شدن 
کاالها نسبت به سال گذشــته؛ صد در صد تعداد زیادی 
از مصرف کنندگان را از دســت می دهیم و بخش دیگری 

میــزان مصرف خود را کاهش می دهند، البته قشــری از 
مصرف کننــدگان گوشــت قرمز رســتوران ها و هتل ها و 
متقاضی ثابت هســتند، اما عمال با توجه به رصد میدانی 
تقاضا کم و شرایط اقتصادی سبب شده بسیاری از خانوارها 

مصرف را کاهش دهند، اما عرضه زیاد است.
وی در ادامه بیان داشــت: فاصله قیمتی بین گوشــت 
گرم و منجمد زیاد و بی سابقه است، همیشه فاصله گوشت 
منجمــد و تازه ۲۰ هزار تومان بوده اســت اما فاصله زیاد 
شده و این نشان می دهد تبلیغات زیادی برای گوشت گرم 
صورت گرفته است اما گوشت منجمد با وجود قیمت خوب 

به سختی جذب بازار می شود.
پوریان قیمت دام سبک نر کشتاری ۱۲۲ تا ۱۲۵ هزار 
تومان و قیمت گوســاله نر کشــتاری در محدوده ۱۰۵ تا 

۱۰۷ تومان اعالم کرد. 
وی تاکید کرد: واردات حالل مشکل نیست، ما با حجم 
زیادی از دام و گوشت در روزهای آینده روبرو خواهیم بود 
و باید فکری به حال این مجموعه از دام و گوشت باشیم تا 
مثل مرغداری ها دچار مشکل نشوند. باید دام را سریع به 
کشتار و ذخیره سازی ببریم و یا صادر کنیم، چون مجموع 
زیاد دام سبب می شــود توان نگهداری از دام را با خشک 
کشــدن مراتع کاهش یابد. بنابراین باید سیاست درست 
خرید حمایتی و تضمینی در ۶ ماه اول ســال انجام دهیم 
زیرا عرضه انبوه دام داریم باید اقداماتی انجام شود تا شاهد 

باال رفتن قیمت و عدم تعادل نباشیم.

رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام ایران: فاصله قیمتی بین گوشت گرم و منجمد بی سابقه است

 علت افزایش قیمت گوشت؛ گرانی دام
دبیر انجمن صنعت بسته بندی گوشت و مواد پروتئینی کشور گفت: طی روزهای اخیر قیمت دام به دلیل افزایش هزینه های دامدارها افزایش یافته است. مسعود رسولی در پاسخ به چرایی افزایش قیمت گوشت،   گفت: 
عمدتا تعیین کننده قیمت گوشت قرمز، دام زنده است. قیمت دام زنده در چند وقت اخیر افزایش زیادی داشته، زیرا هزینه های دامدار، حمل و نقل و...باال رفته است. وی ادامه داد: در حال حاضر شرکت های بسته بندی 
الشه کامل گوسفندی را ۳۵۰ هزار تومان و دام زنده گوساله را کیلویی ۱۲۰ هزار تومان خریداری می کنند. دبیر انجمن صنعت بسته بندی گوشت و مواد پروتئینی کشور اضافه کرد:گوشت قرمز بسته بندی شده نسبت به 
سال گذشته ۵۵ درصد کاهش تقاضا داشته است.   وی با اشاره به اینکه وزارت جهادکشاورزی از دامدارها حمایت کرد، افزود: امسال دام روی دست دامدارها مانده بود، ولی وزارت جهاد کشاورزی با قیمت هایی که دامدارها 
راضی بودند خریدهایی را انجام داده و منجمد کرده بودند. با توجه به تالش دولت، ولی در تامین ارز مشکالتی وجود دارد و از آن طرف هزینه ها افزایشی شده و این ایرادی به وزارت جهاد وارد نمی کند. رسولی در بخش 
دیگری از صحبت هایش با اشاره به عکس گوشت بسته بندی ۵۰۰ هزارتومانی در رسانه ها، گفت: متاسفانه عکس چنین محصولی را سوژه خبری کردند و اعالم کردند که قیمت گوشت به کیلویی ۵۰۰ هزار تومان رسیده 
است در حالی که مبنای تعیین قیمت گوشت این موارد نیست. آن گوشتی که خبرساز شد مربوط به بخش خاصی از الشه می شد. یعنی ۴ درصد الشه تبدیل به آن گوشت خاص می شود. وی در ادامه تصریح کرد: برخی 

تمایل دارند که چنین محصوالتی خریداری کنند و هزینه پاک شدن ضایعات آن را بپردازند. در همه جای دنیا نیز چنین محصوالتی که چربی و ضایعات آن گرفته شده باشد، وجود دارد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی:

 پرداخت حقوق کارکنان
 باید متناسب با شغل و بهره وری باشد

رئیس ســازمان اداری و استخدامی 
گفــت: اینکــه دســتگاه های برخوردار 
رفاهیات بیشتری برای کارکنان در نظر 
بگیرند درست نیست و ادراک بی عدالتی 
را در بین نیروی انسانی افزایش می دهد، 
پرداخت ها باید متناسب با ویژگی شغل و 

شاغل و بهره وری باشد.
میثــم لطیفی درباره ســاماندهی و 
عادالنه کردن پرداخت حقوق ها پس از 
الیحه رییس جمهوری افزود: از ســال 
گذشته که رئیس جمهوری در خصوص 
این موضوع دستور داد، پیگیری های خود را آغاز و تالش کردیم از ظرفیت های قانونی 

دولت که نیازمند الیحه جدید نیست استفاده کنیم.
وی گفت: برای مثــال یکی از بحث ها مربوط به افزایش حقــوق فوق العاده ویژه 
دستگاه هایی بود که شامل آنها نمی شد یا برخی از دستگاه ها که در سال های گذشته 

از این مزایا برخوردار بودند.
لطیفی بیان داشــت: این دست اقدامات از اختیارات شورای حقوق و دستمزد بود. 
براین اساس در اسفند سال گذشته پیش نویسی تهیه شد که اجرای آن به سال ۱۴۰۱ 
موکول شــد، اما با توجه به اینکه در قانون امسال اختیارات شورای حقوق و دستمزد 
گرفته شد نتوانستیم اجرا کنیم که اگر اینطور نبود می توانستیم از ابتدای سال ۱۴۰۱ 
این کار را عملیاتی کنیم. رئیس ســازمان اداری و استخدامی اظهار داشت: در آذرماه 
الیحه ای را به مجلس ارائه کردیم تا اختیارات شــورای حقوق و دستمزد بازگردد و با 
این موضوع موافقت شــد و از آذرماه فوق العاده ویژه دستگاه هایی که برخوردار نبودند 
را پیگیری و اجرایی کردیم و این اقداماتی بود که در کوتاه مدت عملیاتی شــد. وی 
ادامه داد: اقداماتی نیز در بلندمدت باید انجام می شد که در بودجه سالیانه به دنبال آن 
بودیم و از ســال گذشته نیز این اتفاق افتاد و پیشنهاداتی را در بودجه مطرح کردیم 
که اجرایی شد. معاون رییس جمهوری گفت: یکی از مسائلی که با آن مواجه هستیم 
این اســت که نظام جبران خدمات نســبت به بُعد خانوار و هزینه های خانواده پایین 
است. وی اضافه کرد: در قانون جوانی جمعیت پیش بینی شده بود که حق عائله مندی 
سالیانه ۵۰ درصد و حق اوالد ۱۰۰ درصد افزایش یابد که از آذرماه عملیاتی شد و در 
قانون بودجه امسال نیز پیش بینی  شده است که حق عائله مندی و حق اوالد افزایش 

یابد و به هزینه های خانوار نزدیک شود.
*باید منابع الزم برای افزایش حقوق پیش بینی شود

لطیفی با بیان اینکه پیشــنهاداتی در الیحه بودجه امســال ارائه شد تا از ظرفیت 
بودجه در عادالنه سازی حقوق استفاده کنیم، گفت: مساله حقوق و دستمزد موضوعی 
نیســت که یک شــبه اصالح شــود و برای اینکه تغییرات قابل توجهی در حقوق و 

دستمزد اعمال شود باید منابع الزم پیش بینی شود.
وی با اشاره به الیحه یکپارچه سازی قانون حقوق و دستمزد، اظهار داشت: در زمان 
تصویب قانون خدمات کشــوری برخی از دستگاه ها خود را مستثنی کردند و بخش 
عمده تفاوت دریافتی ها در دســتگاه های اجرایی ناشی از این استثناهایی است که در 

قانون پیش بینی شده یا بعدها به موجب مصوبات برخی دستگاه ها مستثنی شدند.
لطیفی تاکید کرد: معتقدیم که قانون خدمات کشــوری باید برای همه کارکنان 
دولت یکســان باشد، البته تفاوت ها در فوق العاده ویژه و شرایط ویژه ای که مربوط به 
بدی هوا و شــرایط کاری است که باید در آنجا لحاظ شود. وی با بیان اینکه اقداماتی 
را پیگیری می کنیم که به مرور زمان اجرایی می شود،  افزود: امسال نیز پیشنهاد دادیم 
مبنی بر اینکه هر آنچه به عنوان فوق العاده و خارج از حکم در دســتگاه های اجرایی 
توزیع می شود، براساس آیین نامه مشترک سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه 

بودجه و متناسب با ارزیابی عملکرد و بهره وری دستگاه باشد.
رییس سازمان اداری و اســتخدامی گفت: اینکه دستگاه های برخوردار بتوانند به 
راحتی رفاهیات بیشتری برای کارکنان در نظر بگیرند با عدالت سازگار نیست و باید 
در شــرایط مشابه، برای مشاغل مشابه و شاغالن در شرایط یکسان پرداخت مشابهی 
داشته باشیم. وی اضافه کرد: روح حاکم بر الیحه عادالنه سازی پرداخت در کمیسیون 
مدیریت دولت مطرح و پیگیری شد و برخی از دستگاه ها نکاتی را مطرح کردند و مقرر 
شد جلسه ای با حضور معاون اول رییس جمهوری برگزار شود و به جمع بندی برسیم.

*هنگام دریافت دولت، سامانه »پاکنا« به روز رسانی نشده بود
این مقام مســوول درباره تفاوت پرداخت در ســنوات گذشته، گفت: قانونگذار در 
قانون برنامه ۶ توســعه و ماده ۲۹ پیش بینی کرده بود که همه پرداختی مســتمر و 
غیرمستمر به کارکنان دولت به ویژه مدیران در سامانه ای ثبت و ضبط شود و مقدمات 
این ســامانه نیز ایجاد شد. رییس ســازمان اداری و استخدامی ادامه داد: مقرر شد در 
سال ۹۶ ورود اطالعات در سامانه پاکنا نهایی شود، اما وقتی دولت را تحویل گرفتیم 
این سامانه ناقص بود و اطالعات به روز رسانی نشده بود و برخی دستگاه ها استنکاف 
کرده بودند. وی بیان داشــت: از سال گذشته و پس از تاکید رییس جمهوری، سامانه 
پاکنا با جدیت دنبال می شــود و اطالعات نزدیک به ۲ میلیون نفر از کارکنان دولت 
توسط خوداظهاری دستگاه ها در این سامانه بارگذاری شده است. لطیفی اظهار داشت: 
طبیعی اســت که در برخی مواقع خوداظهاری توســط افراد اشکاالتی داشته باشد و 
گاهی اوقات این احتمال وجود دارد دســتگاه مبالغی را در قالب هایی به غیر از آنچه 
که در خزانه داری وارد می شود پرداخت می کند. وی اضافه کرد: براین اساس شناسه 
یکتای پرداخت از بهمن ماه امسال ابالغ شده تا هر پرداخت به کارکنان دولت از هر 
مبدا دولتی شناســته یکتا داشته باشــد و در بانک مرکزی ثبت و گزارش به سازمان 
اداری و استخدامی ارائه شود تا بتوانیم براساس آنچه به حساب کارکنان واریز می شود 
تعیین کنیم که چه میزان سرجمع دریافتی افراد است. معاون رییس جمهوری گفت: 
اطالعات دقیقی از دریافتی افراد نداریم، اما در ماه های گذشــته با توجه به همکاری 
ســازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی و وزارت اقتصاد، خط پرداخت 
کارکنان دولت را خط مســتقیم قرار دهیم و ردیابی و کنترل کنیم. وی تصریح کرد: 
پیگیری در دولت انجام می شــود که همه درآمدها و مواردی که جنبه هزینه ای دارد 
در خزانه داری کل تجمیع شود و پراکندگی در خزانه های فرعی تجمیع و کنترل شود.

*نباید دستگاهی خود را از اعالم پرداخت ها مستثنی کند
لطیفی درباره مصوبه مجلس مبنی بر مســتنی کردن مجلس در اعالم پرداختنی 
غیرمستمر، گفت: براســاس ماده ۲۹ قانون ششم توسعه هرگونه پرداخت مستمر و 
غیرمستمر و نقدی و غیرنقدی باید تبدیل به رقم ریالی و ثبت شود، اما گاهی اوقات 

شاهد بودیم که برخی دستگاه ها خود یا پرداختی ها را مستثنی کردند.
وی افزود: معتقدیم اگر می خواهیم دولت اعمال حاکمیت و نظارت داشــته باشد 
هیچ دســتگاه های خود را مســتثنی نکند و حتی نیروهای مسلح و امنیتی با لحاظ 
شرایط امنیتی شفاف سازی در پرداخت های خود داشته باشند و این مطالبه ای است 
که مردم از مسووالن دارند و امیدواریم این موضوع در صحن اصالح شود و هیچکس 
اســتثنا نباشــد. معاون رئیس جمهوری تاکید کرد: در بحث بارگذاری دریافتی های 
دســتگاه ها و کارکنان در مواردی که جنبه امنیتی ندارد، ضرورتی ندارد که اطالعات 

را بارگذاری نکند.

سرمقاله

خبر

۲ یکشنبه ۷  اسفند ۱۴۰۱  
 ۵ شعبان ۱۴۴۴ـ  ۲۶  فوریه ۲۰۲۳ 

 شماره پیاپی ۵۰۶ـ  سال دهم-شماره ۳۴۷ 



وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی خبر داد؛

کسری منابع ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی صندوق ها در سال گذشته
وزیر تعــاون،کار و رفــاه اجتماعی با 
بیــان اینکه حقوق و دســتمزد کارگران 
را شورایی متشــکل از نمایندگان کارگر، 
کارفرمــا و دولــت پیگیــری و تعییــن 
می کند، گفت: پس از آنکــه دیدگاه ها و 
نظرات کارشناسی هر کدام از نمایندگان 
جریــان کارگر و کارفرمــا و دولت به هم 
نزدیک شد، در شــورای عالی کار درباره 
دستمزد کارگران تصمیمی می گیریم که 
رضــای خداوند رحمان و خلق خدا را در 

برداشته باشد.
ســید صولت مرتضوی درباره تعیین 
برگزاری  و  دســتمزد ۱۴۰۲ کارگــران 
جلســات دســتمزد اظهار کرد: در سال 
۱۴۰۱ بــرای حداقل حقوق و دســتمزد 
چون چندین ســال مطالبات باقی مانده 
بود، این افزایش صورت گرفت. از ســوی 
دیگر تعیین دستمزد از اختیارات وزارت 
کار یا وزیر کار نیست. هم به اعتبار قوانین 
داخلی و هم به اعتبار قوانین بین المللی 
سازمان جهانی کار و اساسا موضوع تعیین 
حقوق و دستمزد را باید شورایی متشکل 
از نماینــدگان کارگــران و کارفرمایان و 

دولت پیگیری کند.
وزیر کار بــا بیان اینکــه در موضوع 

بررسی دستمزد اصل بر سه جانبه گرایی 
اســت، گفت: بعضا تصور می شــود آنچه 
خواســت وزیر است باید محقق شود، در 
حالی که رعایت ســه جانبه گرایی باید 
صورت گیرد البته در عرف بین المللی می 
گویند اصل بر چانه زنی طرفین است که 
باید با هــم مذاکره کنند و به یک نتیجه 
برســند اما از سوی دیگر قائل به تبعیض 
بین کارمندان دولت و کارگران نیستیم. 
حتما باید طوری پیــش بینی کنیم که 
حداقــل دریافتی کارگــران را با حداقل 

کارمندان دولت به حد تعادل برسانیم.
او ادامه داد: البته کارگران ســه بخش 
هســتند؛ یک بخش خصوصی هســتند 
و یک بخش کارگــران نهادهای عمومی 
غیر دولتی هستند که خصولتی هستند 
و یک بخش هم کارگرانی که حقوق بگیر 
دولتند و بر اســاس قانــون کار دریافتی 
دارنــد. دولت در الیحــه بودجه برای آن 
بخش از کارگرانی که حقوق بگیر دولت 
هستند، پیش بینی هایی کرده است چون 
دولت دخل و خرجش باید مشخص شود 
و متناسب با منابعش مصارف تعریف کند.

وی درباره تشــکیل جلسات دستمزد 
گفــت: به همکاران در حــوزه روابط کار 

اعالم کردیم که تشــکیل جلسه بدهند و 
دیدگاه ها و نظرات کارشناســی هر کدام 
از نمایندگان جریــان کارگر و کارفرما و 
دولــت را بگیرند و به هم نزدیک کنند و 
بعد در شورای عالی کار تصمیمی بگیریم 
کــه رضای خداوند رحمان و خلق خدا را 

در برداشته باشد.
برای کنترل تورم  *اهتمام دولت 

در سال آینده
وزیر کار در عیــن حال درباره موضع 
برخــی مقامات کارگری کــه بارها اعالم 
کردند جامعه کارگــری خواهان افزایش 
دستمزد نیست به شــرط آنکه تورم در 
کشور مهار شود، گفت: تمام اهتمام دولت 
این اســت که در سال آینده تورم را مهار 
کنیم، اگــر این کار اتفــاق بیفتد، مردم 
قدرت خریدشــان افزایش می یابد. البته 
بخشی از افزایش تورم ناشی از حذف ارز 
ترجیحی بود و دولــت این تورم را پیش 
بینی می کرد لذا در قالب یارانه بخشی از 
این یارانه را به صورت جبرانی جبران کرد.

مرتضوی ادامه داد: بخشی از تورم هم 
تورم انتظاری است. اساسا در کشوری که 
تراز تجاری اش مثبت اســت، نباید تورم 
به این شکل داشته باشــد. متاسفانه در 

گذشته اقتصاد کشــور را شرطی کردند. 
اقتصاد وقتی که بــه اخم و لبخند پیوند 
بخورد و شرطی شود آسیب پذیر است لذا 
تمام تالش دولت این است که اقتصاد را از 
اقتصاد اخم و لبخند نجات دهند و موفق 

هم بوده است.
وی متذکر شــد: تراز تجــاری ما بر 
اساس گزارش مراکز رسمی مثبت است و 
مخصوصا که صادرات غیرنفتی ما افزایش 
یافته و مطلوب تر از گذشــته شده است. 
همین صندوق هایی که در اختیار ماست، 
ســال۱۴۰۰ حدود ۴۰۰ هــزار میلیارد 
تومــان کســری منابع داشــتند. دولت 
گذشته برای اینکه یک مقدار کار عمرانی 
انجام بدهد، شروع به انتشار اوراق خزانه 
کرد. اصل و فــرع اوراق خزانه که انتهای 
سررسیدشان ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ هست و 
برای اولین بار بودجه جاری کشور در یک 

سال ۱۱۶ درصد افزایش یافت.
*بخشــی از جهش تورم به خلق 

پول برمی گردد
او ادامه داد: یعنی سال ۱۴۰۰ نسبت 
بــه ۱۳۹۹ بالــغ بــر ۱۱۵ درصد فقط 
جاری کشــور افزایش یافت و منابعش 
را هــم نداده بودند و این تراز بین منابع 

و مصارف پیش بینی نشــده بود. حدود 
۸ میلیارد دالر ارز ترجیحی پیش بینی 
شده بود، برای کل سال ۱۴۰۰ این مبلغ 
در ۵ ماهه اول سال همه اش هزینه شد. 
بقیه سال دولت مانده بود و خزانه بدون 
پول لذا بخشــی از جهش تورم به خلق 

پول برمی گردد.
مرتضوی در پایــان اظهار کرد: زمانی 
که می گفتند نام ابربدهــکاران را اعالم 
کنند، دیدیم که در صدرشــان صندوق 
تامین اجتماعی اســت. این صندوق ۸۸ 

هزار میلیــارد تومان بــه بانکهای عامل 
بدهکار بود. بانکهــای عامل چکار کرده 
بودند؟ بانکها که منابع نداشتند، خلق پول 
کرده بودند و وقتی خلق پول می شــود، 
اثرتورمی اش هشت برابر می شود لذا این 
صدایی که االن می شنویم ناشی از سازی 
اســت که در گذشته کوک کردند اما این 
دولت بنایش این اســت که بودجه ای که 
می دهد تراز و تعادل و توازن داشته باشد. 
مثبت باشد به سمت منابع نه اینکه همه 

مصارف افزایش داشته باشد.

 بیش از ۲۱8 هزار واحد مسکونی نهضت ملی
 در روستاها وارد فاز اجرا شد

مجید جودی معاون بنیاد مسکن انقالب اسالمی روند احداث و تکمیل واحدهای 
نهضت ملی مسکن را در روستاها تشریح کرد و گفت: از ابتدای اجرای طرح نهضت 
ملی مسکن از سال ۱۳۹۹ تاکون بیش از ۲۱۸ هزار واحد مسکونی روستایی نهضت 
ملی توسط بنیاد مسکن وارد فاز اجرا شده است. معاون بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
توضیح داد: از ۲۰۰ هزار واحد مســکونی روستایی مصوبه سال جاری تاکنون ۱۶۵ 
هزار واحد توسط بانک ها برای دریافت تسهیالت ابالغ استانی شده است. بنیاد مسکن 
۱۴۰ هزار واحد را به بانک ها معرفی کرده و ۴۰ هزار نفر عقد قرارداد کردند. جودی 
تصریح کرد: در برنامه اســت که تا پایان اسفندماه امسال تمام وام هایی که به بنیاد 

مسکن ابالغ شده منجر به عقد قرارداد شود.

 صدور ۱۵۷ فقره مجوز صادرات
 انواع کودهای کشاورزی

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: ۱۵۷ فقره مجوز صادرات انواع 
کودهای کشاورزی تولید داخل از سوی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی طی سال 

جاری صادر شده است.
حمید رسولی با بیان اینکه ظرفیت ۱۵۷ فقره مجوز صادرات کود کشاورزی تولید 
داخل را بیش از ۲۷۳ هزار تن عنوان کرد افزود: ما به عنوان دبیرخانه صادرات کود، 
این دقت را داریم که مجوز برای کود مازاد، صادر شود و کنترل می کنیم که در تولید 
آن از عناصر کودهای یارانه ای استفاده نشده باشد. مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی 
کشاورزی اظهارداشت: کودهایی که مجوز صادرات گرفته اند غیر ازته و شامل کودهای 
فسفاته، پتاسه، زیستی، میکرو و آلی هستند. رسولی در همین حال میزان صادرات 
کــود اوره را ۴ میلیــون تن عنوان کرد. وی تصریح کرد: کودهای کشــاورزی ایران 
به کشــورهایی همچون برزیل، عراق، افغانستان و اسپانیا صادر می شود. مدیرعامل 
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: در کنار ایران، بازارهایی برای صادرات کود 

کشاورزی وجود دارد که باید از این بازارها استفاده کنیم.

عضو هیئــت نمایندگان اتــاق بازرگانی تهران 
می گوید برای آنکــه برنامه ریزی های کالن دولت 
برای بازار خودرو به نتیجه نهایی برســد، باید دو 

تصمیم مهم در این حوزه گرفته شود.
محمدرضا نجفــی منش اظهار کــرد: فعاالن 
صنعــت خــودرو در ســال های گذشــته بارها 
خواســته های خود را مطرح و اعــالم کرده اند که 
تا زمانی که نگاه مدیریتی در بازار جریان داشــته 
باشد، نمی توان انتظار آرام شدن بازار و استفاده از 
حداکثر توان تولیدکنندگان داخلی را داشــت، ما 
خواسته مشــخص مان از دولت تغییر در این نگاه 

دولتی است.
وی با بیان اینکه بهبود وضعیت بازار به دو پیش 
شرط مهم نیاز دارد، تصریح کرد: نخستین موضوع 
بحث خروج دولت از بنــگاه داری در حوزه خودرو 
اســت. در واقع بهترین سیاست در این حوزه، غیر 
دولتی کردن خودروسازی های بزرگ است تا آنها 
بتوانند بر اساس شــرایط خود و واقعیت های بازار 
برای محصوالتشــان برنامه ریزی کنند. در چنین 
فضایی بنگاه خودروســازی بــه حداکثر بازدهی 
می رسد و دولت با مالیاتی که این بخش می گیرد 

می تواند درآمد خوبی را نیز کسب کند.
عضو اتاق بازرگانی تهران شــرط دوم را توقف 
قیمت گذاری دســتوری در بازار خودرو دانست و 
افزود: ارزیابی های ما این اســت که در حال حاضر 

ظرفیــت تولید دو میلیون خودرو در ســال وجود 
دارد اما ما در این ســال ها نتوانســته ایم تمام این 
توان را فعال کنیم زیرا شــرکت های خودروساز با 
زیان دهی مواجه شده اند. در صورتی که با اتکا به 
بازار قیمت ها تعیین شود و خودروسازان بتوانند بر 
اســاس واقعیت ها محصوالت خود را عرضه کنند، 
هم تولید به حداکثر خواهد رســید و هم دســت 
دالالنــی که خودرو را با قیمت پایین تر می خرند و 

در بازار سود گزاف می کنند بسته خواهد شد.
نجفی منش با بیــان اینکه دیگر بحث انحصار 
در بازار خودرو معنا ندارد، گفت: بر اساس آمارها، 
شــرکت های خصوصی فعال در بــازار، حدود ۳۸ 
درصد از ارزش کل را در اختیار گرفته اند و به این 
ترتیب رویکرد سال های قبل که دو خودروساز تمام 
بازار ایران را دارند درســت نیست. وقتی مدیریت 
بازار بهبود پیدا کند، امکان جذب سرمایه گذاران 
جدید نیز وجود خواهد داشــت و به این ترتیب با 

اتکا به بازار می توان شرایط را تغییر داد.
وی بــا تاکید بر این موضوع که خودروســازان 
داخلی مخالــف واردات نیســتند، توضیح داد: ما 
حتی معتقدیــم با واردات خودرو، فشــار بر روی 
خودروســازان داخلی نیز کاهش خواهد یافت اما 
باید در نظر داشت که در این حوزه نیز دولت نباید 
نقش مرکزی را داشــته باشد. شرکت هایی باید در 
این حوزه فعال شــوند و ســپس متعهد شوند که 

از تحویــل خودرو تا خدمات پــس از فروش را به 
مشتریان خود ارائه دهند.

عضو اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سوال 
که در صورت آزادســازی قیمــت خودرو، تکلیف 
اقشار کم درآمد که توان خرید نخواهند داشت چه 
می شود نیز بیان کرد: حتی در کشورهایی که تورم 
کمتری دارند نیز وام و تسهیالت لیزینگی خودرو 
بسیار پرمشــتری و فراوان اســت. در کشورهای 
حاشــیه خلیج فــارس، لیزینگ خودرو با ســود 
ســه درصدی انجام می شــود. ما نیز در دوره های 
مختلف تجربه فروش اقســاطی و لیزینگی خودرو 
را داشــته ایم و در همین چارچوب می توان انتظار 
داشت که تســهیالت به اقشار کم درآمد پرداخت 

شود.

بر اســاس اعالم معاونت روابط کار وزارت تعاون،کار 
و رفاه اجتماعی با اهتمام دولت سیزدهم طی یک سال 
و نیم گذشته، شــمار بنگاه های اقتصادی مشکل دار در 

کشور ۲۲ درصد کاهش یافته است.
موضــوع صیانــت از نیروهای کار و حفظ اشــتغال 
موجود، حمایت از کارفرمایان و بقای بنگاه های اقتصادی 
و رصد واحدهای مشکل دار از جمله وظایف ذاتی وزارت 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شمار می رود.
در همین راستا حل مشــکالت بنگاه های اقتصادی 
در گام اول برعهده کارفرمایان، مالکان، ســهامداران و 
مدیران مســئول بنگاه هاست و در گام دوم وزارتخانه ها، 
دســتگاه ها و ســازمانهای صادرکننده مجوز تاسیس و 
پروانه باید مســئوالن بنگاه های مشــکل دار را در حل 

و فصل مشــکالت بنگاه یاری دهنــد. بانکها نیز در این 
زمینه سهیم هستند و باید در ایجاد و احداث بنگاه ها و 
حل مشکالت آنها تالش کنند و در نهایت کارگروه های 
تســهیل و رفع موانع تولید در  استانها تمهیدات الزم را 

بری حل  مشکالت بنگاه اتخاذ کنند.
به اعتقاد کارشناســان، صیانت از نیروی کار تنها در 
رسیدگی های حقوقی و پیگیری دادخواست های قانونی 
کارگران خالصه نمی شود بلکه گره گشایی از مشکالت 
اقتصادی بنگاه های مشــکل دار در اولویت خواسته  های 
جامعه کارگری اســت چرا که کارگران با حل مشکالت 
بنگاه ها اســت که به خواسته های قانونی و حقوقی خود 

دست می یابند.
دولت سیزدهم از بدو آغاز فعالیت در راستای حمایت 
از بنگاه های اقتصادی با رویکرد حفظ اشتغال موجود در 
جهت احیای مجدد کارخانه های راکد و نیمه فعال گام 

برداشته است.
در همین راستا علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط 
کار وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی از کاهش ۲۲ 
درصدی آمار بنگاه های اقتصادی مشــکل دار در کشور 
خبر داده و می گوید: با تــالش و اهتمام دولت مردمی 
سیزدهم در طول یک سال و نیم گذشته شمار بنگاه های 

اقتصادی مشکل دار کاهش یافته است.
معاون روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی از 
کاهش ۲۲ درصدی آمار بنگاههای اقتصادی مشکل دار 

در کشور خبر داد.
معاون وزیر کار از کاهش ۲۲ درصدی آمار بنگاه های 

اقتصادی مشکل دار در یکسال و نیم گذشته خبر داد

به گفته وی براساس آخرین آمار در پایان شهریور ماه 
امسال به شمار بیمه شدگان اجباری در کشور ۵۰۰ هزار 

نفر اضافه شده که نشانگر رونق تولید است.
معاون وزیر کار با اشــاره به اهتمام دولت در حیای 
بنگاه های راکد و نیمه فعال می گوید: یکی از برنامه ها و 
سیاست های مهم وزارت کار توجه به واحدهای اقتصادی 
به ویژه بنگاه ها و کارخانه های تعطیل و راکد و نیمه فعال 
بوده و در این راســتا از طریق احیای بنگاه ها و بازگشت 
آنها به چرخه تولید، ضمن حفظ اشتغال موجود ظرفیت 

اشتغالزایی را افزایش داده است.
بر اســاس آمارها، در ســال گذشــته ۱۷۴۲ بنگاه 
اقتصادی دارای مشــکل دار شناســایی شد و با تالش 
وزارت کار تعــداد این بنگاه ها بــه ۱۷۰۷ بنگاه کاهش 
یافت.همچنین تعداد کارگاه های دارای مشکل از ۱۰۴۴ 
کارگاه بــه ۹۵۳ کارگاه و تعداد کارگران دارای اختالف 

و مشکل نیز از ۱۲۷ هزار نفر به ۱۱۵ هزار نفر رسید.
کارشناسان معتقدند بخش قابل توجهی از بنگاه های 
اقتصــادی به دلیل مشــکالت حقوقی و مالــی، نبود 
نقدینگی، بدهی بانکی، عدم تامین مواد اولیه، هزینه های 
جانبی و دیگر مسایل مرتبط با تولید و بازار دچار مشکل 
می شــوند و نمی توانند با تمام ظرفیت خود به فعالیت 
ادامــه دهند که این امر نیازمنــد حمایت دولت و نظام 

بانکی از بخش های تولیدی کشور است.
حمایت از بنگاه های مشــکل دار و بازگشت آنها به 
چرخــه کار و تولید، نه تنها از ریــزش نیروهای کار و 
کارگران شاغل در آنها جلوگیری کرده بلکه موجب دوام 
و بقای بنگاه ها و حفظ اشتغال موجود در آنها شده است.

عضو اتاق بازرگانی تهران پاسخ داد؛ برای بازار خودرو چه تصمیماتی باید گرفت؟

دبیر سابق انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی:
دبیر سابق انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی با بیان 
اینکه فقط در چند قلم محدود لوازم آرایشــی که بیشتر جنبه 
تامین تنوع مدنظر را دارد، مانند عطریات یا مدادهای آرایشــی 
امکان تولید داخل آن وجود ندارد و نیاز به واردات است، گفت: 
با توجه به اینکه بیشــتر محصوالت آرایشی و بهداشتی اجازه 
واردات ندارند، آنچه در ســطح عرضه اســت یا تقلبی است یا 

قاچاق که باید جمع آوری شوند.
عبدالرضا مظفری درباره ممنوعیت واردات بخشــی از اقالم 
بهداشتی و آرایشی، اظهار کرد: می توان گفت فقط در چند قلم 
محدود لوازم آرایشی که بیشتر جنبه تامین تنوع مدنظر را دارد، 
مانند عطریات یا مدادهای آرایشی امکان تولید داخل آن وجود 

ندارد و نیاز به واردات است.
اما به گفته وی در سایر محصوالت آرایشی و بهداشتی امکان 

تولید داخل وجود دارد.
دبیر ســابق انجمن صنایع شــوینده، بهداشــتی و آرایشی 
همچنیــن تاکید کرد که با توجه به اینکه بیشــتر محصوالت 
آرایشی و بهداشتی اجازه واردات ندارند، آنچه تحت عنوان برند 
خارجی در ســطح عرضه است یا تقلبی است یا قاچاق که باید 

جمع آوری شوند.
از اردیبهشــت ماه ســال ۱۳۹۸ واردات تمام لوازم آرایشی 
و بهداشــتی به غیــر از عطریــات، متوقف شــد و در پی آن 
دست اندرکاران واردات این محصوالت نسبت به افزایش قاچاق 
لوازم آرایشی هشــدار دادند، چرا که به گفته آن ها تولید لوازم 
آرایشی در کشور پاسخگوی نیاز نیست و ممنوعیت واردات این 
محصوالت باعث افزایش کاالی تقلبی و قاچاق در بازار شــده 
است. البته اخیرا برخی تولیدکنندگان این موضوع را رد کرده و 
معتقدند به جز چند قلم محدود توان تولید محصوالت آرایشی 

و بهداشتی در کشور وجود دارد.
البته در این مدت چندین بار قرار شد در این تصمیم تجدید 
نظر شود، اما به نظر می رسد هنوز تصمیم جدیدی در رابطه با 
کاهش محدودیت های واردات گرفته نشده است. آمارهایی که 
اخیرا از ســوی گمرک منتشر شده نیز نشان می دهد در هشت 
ماهه امســال کمتر از ۶۰۰ تن محصوالت آرایشی و بهداشتی 
مراقبت از پوست و مو وارد کشور شده که در نهایت بسیار کمتر 
از چیزی اســت که در بازار عرضه می شود و این در حالی است 
که واردات تعداد زیادی از این اقالم از قبیل کرم و صابون ممنوع 
است که به گفته مسئوالن مربوطه، مبدأ ورود آنها مناطق آزاد 
یا قاچاق هســتند یا اینکه به صورت فله وارد کشــور شده و با 
برندهای مختلف خارجی بسته بندی و در بازار عرضه می شوند.  
با وجــود اینکه طبق آمــار گمرک میزان واردات رســمی 
محصوالت بهداشــتی و آرایشــی چندان چشــمگیر نیست و 
واردات بسیاری از این اقالم به صفر رسیده و طبق اعالم انجمن 
واردکنندگان محصوالت آرایشــی و بهداشتی، واردات بیش از 
۸۰ درصد کاالهای این بخش ممنوع اســت، در ســطح عرضه 
اثری از کاهش محصوالت خارجی نیســت و این محصوالت به 
میــزان فراوانی در بازار عرضه می شــوند که مبدأ ورود آنها زیر 

سوال است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: 
دولت به تعهدات خود در ســاخت ۴ میلیون مســکن تا 
چهار سال آینده در کشور پایبند بوده و این امر به یقین 

قابل تحقق است.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، هادی 
عباسی اصل در جلسه شورای مسکن استان اردبیل اظهار 
کرد: وضعیت ساخت نهضت ملی مسکن در کشور مطلوب 
است اما باید تالش شود عملیات اجرایی واحدهای مسکن 
تسریع شود تا این واحدها در زمان مقرر تحویل متقاضیان 

شود.
وی درباره برآورد قیمت واحدهای نهضت ملی مسکن 
گفت: قیمت تمام شده مســکن بستگی به شرایط دارد 
به طوری که اگــر واحدها بصورت یک طبقه و دو طبقه 
احداث شــود ولو آسانســور هم نیاز نداشته باشد هزینه 

کمتری خواهد داشت.
عباسی با بیان اینکه واحدهای ویالیی با قیمت پایین 
و ارزان تر ساخته می شود، افزود: در مجموع طرح نهضت 
ملی مســکن رو به جلو اســت و برای ساخت مسکن با 
هزینه کمتر مقرر است بیشتر واحدهای یک طبقه حیاط 
دار در مناطق مختلف احداث شــود چرا که هم ارزان تر 

است و هم سریع تر اجرا می شود.
وی گفــت: یکی از مزایای احــداث واحدهای ویالیی 
این اســت که اگر متقاضیان توان مالی برای تکمیل آن 
نداشتند می توانند آن را به صورت تدریجی تکمیل کنند.

معاون مسکن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی با 
بیان اینکه عرضه و تقاضای مسکن با مشکالت عدیده ای 
روبروســت، گفت: تا سال ۱۴۰۹ برای ۲۴ میلیون جوان 
که در سن ازدواج هستند باید ۱۲ میلیون مسکن ساخته 

شود.
عباســی با بیان اینکه بیش از ۶ میلیون مستاجر در 
کشور وجود دارد، افزود: مستاجران توان مالی برای تامین 
مسکن ندارند و امید است با اجرای نهضت ملی مسکن، 

نیاز همه اقشار جامعه تامین شود.
وی با اشاره به روند عملیات اجرایی واحدهای مسکن 
در استان اردبیل گفت: ســاالنه ۱۵ هزار و تا چهار سال 
آینده ۶۰ هزار واحد مســکن در اســتان اردبیل ساخته 

می شود.
عباســی یادآور شد روند اجرای طرح ها مطلوب است 
و در برخی جاها هم مشکالت و نواقصاتی وجود دارد که 

مقرر شد این نارسایی ها برطرف شود.
سید حامد عاملی اســتاندار اردبیل هم در این جلسه 
خواستار تکمیل به موقع واحد های نهضت ملی مسکن 
در این اســتان شــد و گفت: ۸۰ هزار مستاجر در استان 
اردبیل وجود دارد که توان الزم برای اجاره خانه را ندارند 
و خواســته همه آنها رها شدن از خانه های استیجاری و 

خانه دارشدن است.

 بیشتر محصوالت آرایشی و بهداشتی خارجی
 در سطح عرضه قاچاق است

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی:

دولت به تعهدات خود برای ساخت مسکن پایبند است

محدودیت صادرات سیب درختی و پرتقال
سرپرست دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی از محدودیت صادرات سیب درختی و پرتقال در اسفند ماه امسال خبر داد. محرم سلطانی افزود: در راستای تامین و تنظیم بازار داخلی، صادرات 
ســیب درختی و پرتقال تا آخر اســفند ماه سال جاری محدود شد. وی خاطرنشان کرد: با تصمیم کارگروهی متشکل از معاونین وزیر، روسای سازمان های قطب تولید و مدیران کل مربوطه و با اخذ 
نظر تولیدکنندگان و تشکل های صادراتی محدودیت صادرات سیب درخت و پرتقال اعمال می شود. سرپرست دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: برای اسفند ماه صادرات سیب 
درختی ۴۰ هزار تن و پرتقال ۳۰ هزار تن تعیین و جهت اجرا به گمرکات کشور ابالغ شد. به گفته وی، این تصمیم در صورتی که با تامین و تنظیم بازار داخلی با تثبیت قیمت مناسب همراه شود، 
امکان تجدیدنظر خواهد داشت. 

محمدرضا گمینی - آمارها حاکی از آن است که میزان برداشت از صندوق 
توســعه ملی در دولت های یازدهم و دوازدهم از منابع ورودی به این صندوق 

بیشتر بوده است.
طبق آمار، منابع ورودی به صندوق توســعه ملی از ســال ۱۳۸۹ تا 
نیمه اول ســال ۱۳۹۲)دولــت دهم( ۵۵ میلیــارد دالر و مصارف این 
صنــدوق در دوره مذکور ۲۰ میلیارد دالر بوده اســت. بر این اســاس 
منابع ورودی به صندوق توســعه در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ تا نیمه اول 
سال ۱۳۹۶ )دولت یازدهم( ۴۴ میلیارد دالر بوده  در حالی که مصارف 
از این صندوق طــی دولت یازدهم ۵۰ میلیارد دالر بوده اســت.منابع 
ورودی به صندوق توســعه ملی در نیمه دوم ســال ۱۳۹۶ تا نیمه اول 
ســال ۱۴۰۰ نسبت به نیمه دوم سال ۱۳۹۲ تا نیمه اول سال ۱۳۹۶ با 
کاهش ۱۰ میلیارد دالری به ۳۴ میلیارد دالر رســیده و مقایسه میزان 
برداشت نیز در دوره های زمانی مذکور با افزایشی هشت میلیارد دالری 

به ۴۲ میلیارد دالر رسیده است.
طبق اطالعات صندوق توســعه ملی این اعداد، ارقام تحقق یافته و بدون 

لحاظ تعهدات صندوق توسعه است.
*برداشت دولت سیزدهم چقدر بوده است؟

هنوز آمار دقیقی از برداشت دولت سیزدهم از صندوق توسعه ملی مشخص 
نیست، اما اواســط آبان ماه بود که رئیس سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد 
»خدمت رهبری نامه ای از طرف رئیس جمهوری داده شده است و از ایشان 
اجازه خواســته ایم که اجازه دهند از ۲۰ درصــد این درآمدها در دو موضوع 
تملک و اشتغال اســتفاده کنیم که ایشان نیز با برداشت ۱۰ درصد موافقت 

فرمودند.«
*نگرانی غضنفری از نحوه بازپرداخت بدهی صندوق

بر اساس این گزارش، مهدی غضنفری، رییس هیات عامل صندوق توسعه 
ملی نیز هفته قبل در حســاب شــخصی خود در توییتر نوشت: »دولت های 
اخیر حدود ۱۰۰ میلیارد دالر از صندوق توســعه ملی برداشت کرده اند. لطفا 
نمایندگان مجلس در برنامه هفتم و بودجه های ســاالنه مشخص کنند این 

بدهی چگونه بازپرداخت می شود.   

هر دولت چقدر از صندوق توسعه ملی برداشت کرد؟

 کاهش ۲۲ درصدی
 تعداد بنگاه های اقتصادی 

دارای مشکل

خبر

خبر

یکشنبه ۷  اسفند ۱۴۰۱  ۳
 ۵ شعبان ۱۴۴۴ـ  ۲۶  فوریه ۲۰۲۳ 
 شماره پیاپی ۵۰۶ـ  سال دهم-شماره ۳۴۷ 



وزیر صنعــت، معــدن و تجارت 
گفت: ریشه اصلی مشکالت اقتصادی 
کشــور، به هم ریختگی ساز و کاری 
است؛ یعنی نهادها، قوانین، مقررات، 
فرایندها، تصمیمات و ســاز و کارها 
دچار اشکال هســتند که نتیجه آن 
بی ثباتی و غیرقابل پیش بینی بودن 

اقتصاد و بروز ناترازی است.
سید رضا فاطمی امین در همایش 
»پیشران های اقتصادی فرصتی برای 
توسعه ملی« اظهار کرد:  در ۱۰ ماهه 
امسال در مقایســه با ۱۰ ماهه سال 
گذشته، صادرات غیر نفتی رشد ۱۷.۷ 
درصدی داشته است.  در این واردات 
هم ۱۶.۹ درصد رشــد داشته که ۱۶ 
درصــد آن مربوط به رشــد واردات 
کاالهای واسطه ای و ۵۱ درصد رشد 
واردات کاالهای سرمایه ای بوده که 
هر دو به معنای حرکت رو به جلوی 
تولید است. همچنین واردات کاالهای 
مصرفی در این مدت کاهش هشــت 

درصدی داشته است.
وی با بیان اینکه بررسی آمارهای 
بانک مرکزی نیز نشــان می دهد در 
شش ماهه نخســت امسال رشد ۱۵ 
درصدی ســرمایه گذاری در ماشین 
آالت اتفــاق افتاده، گفــت: تا پایان 
شهریور ماه امسال رشد بخش صنعت 
۴.۹ درصــد به ثبت رســیده که از 
میانگین ۳.۳ درصدی رشد اقتصادی 
کشــور باالتر اســت. باید گفت رشد 

صنعت مهم تر از سایر بخش ها است 
زیرا رشد این بخش است که اشتغال 

ایجاد می کند.
به گفته این مقام مســئول  ریشه 
اصلی مشــکالت اقتصادی کشور، به 
هم ریختگی ساز و کاری است؛ یعنی 
فرایندها،  مقــررات،  قوانین،  نهادها، 
تصمیمات و ساز و کارها دچار اشکال 
هســتند که نتیجــه آن بی ثباتی و 
غیرقابل پیش بینــی بودن اقتصاد و 

بروز ناترازی است.
وی همچنین با بیان اینکه در ۱۰ 
سال گذشته رشــد اقتصادی اندک 
بود، تصریح کــرد: یعنی درآمدهای 
مردم رشــد زیادی نداشته است، اما 
تورم های باالیی تجربه کردیم و این 
را  به هم ریختگی، قدرت خرید مردم 
کاهش داده اســت و به بروز ناترازی 
درآمــد و هزینه خانوارهــا انجامیده 
اســت. همچنین ناترازی در زنجیره 
تولید هم وجــود دارد. به طور مثال 
هر چند ســال گذشته میالدی رشد 
هشت درصدی در تولید فوالد شاهد 
بودیم که بیشــتر از رشد کشورهایی 
همچون آلمان، چین، فرانســه و کره 
جنوبی بود، اما ناترازی شــدیدی در 

زنجیره فوالد کشور شاهد هستیم.
فاطمی امین با بیــان اینکه برای 
رفع مشــکالت باید همه مســائل را 
با هم تحلیل کــرد، اما حل آنها باید 
مطابق نقشه راه و اولویت بندی باشد، 

گفت: یکی از مسائلی که باید از سوی 
تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی حل 
شــود و هماهنگی و همــکاری بین 
حاکمیت و کســب و کار هــا را نیاز 
دارد، موضوع صادرات است.  صادرات 
به دلیل ارزآوری و تامین منابع ارزی 
برای واردات اهمیــت دارد. اما برای 
اینکه در عرصــه جهانی حرف هایی 
برای گفتن داشته باشیم باید به تولید 
و صادرات کاالهایی بپردازیم که کمتر 
کشــوری به آن ورود کرده است که 
به آن »شــاخص پیچیدگی« اطالق 

می شود.
وی از هدفگــذاری در این زمینه 
خبر داد که این شــاخص طی چند 
ســال آینده در اقتصاد ایران از ۶۵ به 
۴۰ برســد گفت: در یک تله کاهش 
قــدرت خرید قــرار داریم. توســعه 
صــادرات می توانــد در ایــن زمینه 
اثربخش باشد، یعنی از طریق صادرات 
است که تولید و اشتغال شکل گرفته 
و تقاضا به حرکت در می آید و یکی 
از کارکردهای پیشران های اقتصادی 

نیز باید همین باشد.
فاطمی امین با بیان اینکه سرمایه 
گذاری با رویکرد آمایش ســرزمینی 
و همچنیــن در راســتای تکمیــل 
زنجیره هــای ارزش و زنجیره هــای 
تامین شکل نگرفته، گفت: به طوری 
که شــهرهای داریم که با مشــکل 
کمبــود نیروی کار مواجــه اند و در 

مقابل شــهرها و مناطقی در کشور 
وجــود دارد کــه ســرمایه گذاری و 
فرصت های شــغلی اندکــی در آنها 
تعریف شده است. در وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت ۴۵۰ شهرســتان 
در چهــار گروه طبقه بندی شــده و 
به دنبــال تغییر توزیــع جغرافیایی 

سرمایه گذاری هستیم.
وی بر لزوم سرمایه گذاری به ویژه 
در جاهایی کــه در زنجیره ها نقص 
وجــود دارد و همچنین به لزوم احیا 
و فعال ســازی واحدهــای غیر فعال 
یا واحدهایی کــه با کمتر از ظرفیت 
واقعــی کار می کنند تاکیــد کرد و 
گفت: ۳۰ درصد واحدهای کشــور با 
نقص مدیریتی مواجه هســتند، این 
در حالی اســت که بنگاه های بزرگ 
و بالغ می توانند به چنین واحدهایی 
کمک کنند.  نقشه راه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در ســه گام اساسی 
تعریف شــده که گام نخست آن )از 
مهر ۱۴۰۰ تا اسفند امسال( متمرکز 
بر اصالح ساختارهای وزارتخانه و گام 
دوم آن بر بازآفرینی در کسب و کارها 
و تمرکز و توان مدیریتی قرار گرفته 

است.
روح اهلل دهقانی فیروزآبادی، معاون 
اقتصاد دانش بنیان  و  فناوری  علمی، 
ریاست جمهوری، نیز در این نشست 
گفت: وقتــی زنجیره ارزش شــکل 
باال دســتی  قســمت های  می گیرد 

زنجیره بر مبنای توسعه سخت افزاری 
اســت و نیاز مغز افزاری و نرم افزاری 
کمتــری دارند، این در حالی اســت 
که بیشــتر ارزش ها از ســرمایه های 
ثابت حاصــل می شــود.  نگاهی به 
۱۰۰ شرکت برتر جهان حاکی است 
بسیاری از این شرکت ها درصد باالیی 
از ارزش شــان ناشــی از دارایی ها و 

مالکیت های فکری شان است.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه 
در جهــان دو نــوع مالکیت فکری 
فناورانه و هنری وجــود دارد که هر 
دوی آنها در کشور ما کم رنگ است، 
گفت: موضوعی که به نظر می رســد 

دولــت و حاکمیت نیز به اهمیت آن 
پی برده باشــند. امیدوارم در مقوله 
اقتصاد دانش بنیان و توسعه آن دیر 

بیدار نشویم.
وی با بیان اینکــه در آینده فقط 
شــرکت هایی در کورس رقابت باقی 
خواهند ماند که تا دست کم پنج سال 
آینده روی توســعه جدید که عموماً 
نرم افزاری است سرمایه گذاری کنند، 
تصریح کــرد: در دوره جدید زنجیره 
ارزش باید در شرکت های بزرگ و در 
دل زنجیره های اقتصادی که در بطن 
شــرکت های بزرگ خصوصی شکل 

می گیرد، دنبال شود.

وزیر راه و شهرسازی خبر داد؛

 رفع خطر ۲۰۰ نقطه حادثه خیز جاده ها 
تا پایان سال جاری

وزیر راه و شهرســازی از رفع خطر ۲۰۰ نقطه حادثه خیز جاده ها تا پایان ســال 
جاری خبر داد. مهرداد بذرپاش در حاشیه جلسه مشترک استانداران و وزیر کشور در 
جمع خبرنگاران گفت: در وزارت کشــور جلسه مشترکی با وزیر کشور، استانداران و 
مدیران بنیاد مسکن برای دو موضوع سفرهای نوروزی و مسکن داشتیم و در خصوص 
موضوع سفرهای نوروزی ایمنی راه های کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ۸۷۸ 
نقطه حادثه خیز با فراوانی قابل توجه تصادفات رانندگی و فوتی و مصدومیت شدید 
در کشور داریم که رفع خطر و حادثه خیزی آنها در دستور کار قرار گرفته و تا پایان 

سال ۲۰۰ نقطه از ۸۷۸ نقطه حادثه خیز رفع خطر خواهد شد. 
وی افزود: بی تردید رفع خطر همه این نقاط به سرعت در دستور کار قرار دارد و 
از سوی دیگر ۸۰۰۰ کیلومتر از حدود ۲۹۰ هزار کیلومتر راه های فرعی و اصلی مسیر 
حادثه خیز شناسایی شده است که رفع خطر آنها نیز در دستور کار مجموعه نظارتی 
پلیس و سازمان راهداری قرار گرفته است. وی ادامه داد: بخش هایی که وزارت کشور 
و وزارت راه و شهرســازی در حوزه سفرها بر عهده دارند باید برنامه ریزی های الزم 
برای آنها صورت بگیرد، اما عامل انسانی نیز در تصادفات نباید مورد غفلت قرار بگیرد. 

لذا آگاهی بخشی و اطالع رسانی در این حوزه اهمیت بسزایی دارد. 
در همین راستا اماکنی در اختیار ماست که آنها را برای سفرهای نوروزی تجهیز 
خواهیم کرد تا مردم در طول ســفر بتوانند برای اســتراحت از آنها اســتفاده کنند. 
بیشترین تصادفات در ۳۰ کیلومتری ورودی و خروجی شهرهاست. لذا شهرداری ها 

هم باید در این زمینه کمک کنند.
وزیر راه و شهرســازی تاکید کرد: شــبکه امدادی و بهداشتی و درمانی باید برای 
سفرها افزایش پیدا کند تا از این طریق محیط جاده ها را آرامش بخش کنیم و پس از 

کرونا مردم برای سفر ایام پر خیر و برکتی داشته باشند.
*شناسایی ۳۰ هزار زمین دولتی برای مسکن ملی

وی ادامــه داد: موضوع دوم این جلســه نهضت ملی تولید مســکن بود که از 
اهداف دولت قلمداد می شــود تا تولید حداکثری مســکن صــورت بگیرد. محور 
فعالیت ها در شــهرهای زیر ۲۵ هزار نفر که مســکن روســتایی قلمداد می شود و 
همچنین کالنشهرها و تهران و موضوع تسهیل ساخت و ساز در بافت های فرسوده 
و همچنین افرادی که زمین دارند و با اندک کمکی می توانند ساخت و ساز را انجام 
دهند مورد توجه و بحث و بررســی قرار گرفت و آمارهای این حوزه در جلسه ارائه 
شــد. استان های پیشتاز اعالم شد و عقب ماندگی برخی استان ها نیز یادآوری شد 

تا کار حداکثری صورت بگیرد.

محمد اسمعیل خوبجو- اتاق بازرگانی ایران در 
گزارشی به بررسی ابعاد مختلف مشکالت و نیازهای 
بخش صنعت ایران پرداخته و در قالب ۱۰ پیشنهاد، 

خواسته در جریان نهایی شدن برنامه هفتم توسعه در 
دستور کار قرار بگیرد.

کمیســیون صنایع اتاق ایران در گزارشی با عنوان 
»انقالب صنعتی چهارم در آیینه برنامه هفتم توسعه« 
یادآوری کرده است: فناوری و نوآوری، باالخص انقالب 
صنعتی چهارم در دهه جاری میالدی بستر رقابت بین 
کشــورها خواهد بود و حضور به موقع و فعال در این 
عرصه می تواند نردبان توسعه را برای کشورهای درحال 

توسعه مهیا کند.
کمیســیون صنایع اتاق ایــران بــا بهره گیری از 
تجربیات دیگر کشورها در حرکت به  سوی دیجیتالی 
شــدن صنعت، محورهای ۱۰ گانه زیــر را به عنوان 
سیاست های راهبردی کشــور برای استقرار گام های 
اولیه صنعت ۴ در کشــور در قالب برنامه هفتم توسعه 

پیشنهاد کرده است:
۱. کمیته ای ذیــل وزارت صنعت، معدن و تجارت 
با محوریت ایــن وزاتخانه و با حضــور فعاالن بخش 
خصوصی )بــا محوریت اتاق بازرگانــی( و نمایندگان 
ســازمان های دولتی مرتبط )ماننــد معاونت علمی و 
فنــاوری رئیس جمهــور و وزارت علــوم، تحقیقات و 
فناوری، وزارت ارتباطات، سازمان گسترش و نوسازی 
صنایع ایران( به منظور سیاست گذاری حرکت به سوی 

انقــالب صنعتی چهارم و اســتقرار گام های اولیه این 
صنعت در تولید کشــور تشــکیل شــود. این کمیته 
)کمیته صنعت ۴( درواقع نوعــی نهاد رگوالتور برای 
تنظیم قواعد حرکت به سمت استقرار انقالب صنعتی 

چهارم در صنایع کشور خواهد بود.
۲. بخشــی از آموزش های دانشــگاهی به ســوی 
پیشــران های انقالب چهارم صنعتی سوق داده شده و 
رشته های دانشگاهی مانند تحلیل کسب وکار مبتنی بر 
داده، ســاخت و تولید افزودنی، امنیت سایبری و ... در 
دستور کار دانشگاه های برتر کشور قرار گیرد. این مهم 
از طریق ایجاد گرنت ها پژوهشی برای هدایت مطالعات 

به سمت توسعه دانش در این حوزه صورت گیرد.
۳. تدوین و اجرای برنامه رســوخ فناوری های نوین 
در بخش صنعت در دســتور کار وزارت صنعت، معدن 

و تجارت قرار گیرد.
۴. در تدوین اسناد سیاست صنعتی کشور، صنایع 
مرتبط با انقالب صنعتی چهارم با نظر کمیته صنعت ۴ 

به عنوان صنایع پیشران در نظر گرفته شود.
۵. قوانین و مقررات بخش صنعت باتوجه  به نیازهای 
چهارمین انقالب صنعتی زیــر نظر کمیته صنعت ۴ 

پاالیش و اصالح شوند.
۶. پیمایش آمادگی )بلوغ( شرکت های صنعتی در 
به کارگیری فناوری های نســل چهارم در شرکت های 
پیشــرو انجام گرفته و از نتایج آن برای اولویت دهی به 
ارائه مشوق های توسعه ای به شرکت های بالغ تر استفاده 

شود.
۷. زیرســاخت های نرم و ســخت مورد نیاز برای 
انقــالب صنعتی چهارم )اعم از نســل پنجم اینترنت، 
قوانین و مقررات، بازارگاه های داده و...( شناسایی و در 

کشور پیاده سازی شوند.
۸. مشــاوره و حمایت از ســازمان ها و شرکت های 
پیشرو حوزه انقالب صنعتی چهارم برای ورود به بورس 

و فرابورس
۹. بازبینــی برنامه هــای اجرایی و قوانین کشــور 
هم راســتا با پارادایم جهانی انقالب صنعتی چهارم و 
آینده نگاری و آینده پژوهی به منظور کشف سناریوهای 
احتمالی و توسعه چشم انداز هوشمند برای شکل دادن 

به انتشار و اشاعه صنعت ۴
۱۰. تأمین منابع مالی حمایت از اســتقرار و اشاعه 
صنعــت ۴ از محل مالیات صــادرات مواد اولیه خام و 

نیمه خام.

وزیر ارتباطات خبر داد؛

 کوچ ۶۰ درصد مردم
 به پیام رسان های داخلی

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: قابلیت »اینترکانکشن« یعنی رد 
و بدل کردن پیام بین پلتفرم های داخلی تا پایان سال عملیاتی می شود.

عیســی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشــاره به حمایت 
وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعــات از پلتفرم های داخلی تاکید کرد: همه 
همت ما بر این اســاس اســت که از پلتفرم های داخلی حمایت کنیم تا به 

بهترین شکل ممکن و کیفیت بتوانند پاسخگوی نیازهای مردم باشند.
وی بــا بیان اینکه پلتفرم های داخلی حتــی باید با پلتفرم های خارجی 
رقابــت کنند، ادامه داد: در حوزه های دیگر و طی ســال های اخیر به غیر از 
حوزه پیام رسان های شبکه های اجتماعی، ما سکو و پلتفرم های بومی خود 
را داریم و مردم در این بخش ســکوهای خارجی را نمی شناسند و این نشان 

می دهد که ظرفیت های خوبی در این بخش در داخل کشور وجود دارد.
زارع پور با بیان اینکه پیام رسان های داخلی اعم از روبیکا، بله، ایتا، سروش 
پالس، روزانه پذیرای میلیون ها نفر از مردم هستند، تاکید کرد:این پلتفرم ها 
آماده پذیرایی از همه مردم هســتند لذا ما تمام زیرساخت های الزم را برای 

این پیام رسان ها فراهم کرده ایم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در ادامه افزود: یکی دیگر از اقداماتی که 
در دست انجام است، به اصطالح آماده سازی »اینترکانکشن« است. در قالب 
این رویه پیام رسان های داخلی می توانند بین خودشان پیام رد و بدل کنند.  
در قالب این رویه کاربر می تواند به پیام رســان مورد دلخواه خود اجازه دهد 
که از سایر پیام رسان ها برایش پیام ارسال شود، بنابراین این مسئله در دست 

اقدام است و تا پایان سال انجام می شود.
وی  با اشاره به انتقال کسب و کار های مردمی به پیام رسان های داخلی 
تاکید کرد: در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد از مردم و کسب و کارهایشان به 
پیام رسان های داخلی وارد شده اند و از این پیام رسان ها استفاده می کنند.

زارع پور در ادامه ســخنانش با اشاره به افزایش درآمد شرکت ملی پست 
برای جابجایی حجم مرسوالت مردم به عنوان یک شاخص قابل اتکا در زمینه 
رونق کسب و کارها در پیام رسان های داخلی ادامه داد: به واقع این شاخص 

نه تنها به حالت قبل برنگشته که افزایش پیدا کرده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه ۷۰ درصد کسب و کارهای 
اینترنتی کاال محور هســتند،  بیان کرد: عمده محصوالت فروخته شــده از 
طریق شــرکت ملی پست ارسال می شــود و این شاخص نشان می دهد که 

کسب و کارهای مردم در پیام رسان های داخلی رونق داشته است.

پیشنهادهای ۱۰ گانه اتاق بازرگانی به دولت

معــاون صنایع عمومــی وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت گفت: 
بخش صنعت بــرای تولید و عرضه 
کاال، از تورم و افزایش نرخ استقبال 
نمی کنــد، زیــرا با نــگاه بلندمدت 
منفعتی برای ایــن بخش به همراه 

ندارد.
نشست  در  برادران  محمدمهدی 
ســالیانه ســتاد مرکزی مبــارزه با 
قاچاق کاال و ارز و اتاق اصناف ایران 
با بیان اینکه دولت با ای دو نهاد یک 
اظهار  خانواده محســوب می شوند، 
داشــت: در بازرگانی داخلی، توزیع 
شــفاف کاال و رضایــت عمومی به 
طور مداوم رصد می شــود و ناترازی 
مشکالتی  دولت  ارزی  سیاست های 
را در این بخش به وجود آورده است.

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه این 
سیاســت ها به کاالی در بــازار نیز 
تســری پیدا کرده اســت، تصریح 
کرد: بانک مرکزی شــرایط فعلی را 
محصول تحریک بازار در کشورهای 
همسایه و برنامه ریزی خارجی برای 
ضربه زدن به اقتصاد کشــور همراه 

با جوســازی رســانه ای می داند، اما 
گلــه ای نیــز وجود دارد کــه فعال 
برای  بازارهــای هم جوار  در  نبودن 
جلوگیــری از شــبیخون دشــمن، 

مقابله را سخت تر کرده است.
بــرادران با بیان اینکــه نباید ارز 
بر کاال نیز تاثیر بگذارد، خاطرنشان 
کرد: این روند حجم زیادی دردســر 
بــرای اصنــاف و تولیدکنندگان به 
وجود آورده و بــه همین دلیل این 
موضــوع روز قــرار گرفته اســت و 
نمی توان نســبت به همراهی برخی 

در این شبیخون بی توجه بود.
از  بخشــی  افــزود:  وی 
تولیدکننــدگان بدون تغییر در نرخ 
مواد اولیــه یا حقــوق کارگر، کاال 
را دو برابــر قیمت نهایی به دســت 
مصرف کننده می رساند و این مشکل 
با عرضه افزایشی کاال در بورس نیز 

افزایش یافته است.
برادران با تاکید بر اینکه دولت به 
مردم و بخــش تولید برای مبارزه با 
کاهش پول ملی وفادار است، تاکید 
کرد: ستاد مبارزه با قاچاق، در کنار 

کاال، ارز را هــم مــورد توجــه قرار 
می دهد و بر همین اســاس قوانین 

دقیق و شــفافی نیــز در این زمینه 
دارد که اگر با دقت مورد توجه قرار 

بگیرد به نتیجه مطلوبی دست پیدا 
می کنیم.

وی با تاکید بر اینکه بخش صنعت 
بــا نگاه ببند مدت از تورم و افزایش 
قیمت ها اســتقبال نمی کند، اظهار 
داشت: عده ای که به دنبال دالریزه 
کردن اقتصاد کشور هستند، اعتقاد 
ندادن  افزایــش  در صــورت  دارند 
قیمــت محصوالت، قاچــاق عکس 
اتفــاق می افتد یــا واردات بی رویه 
بــدون در نظر گرفتــن نظارت رخ 
خواهد داد، این در حالی اســت که 
نقش شبکه های  اخیر  در. سال های 

غیر رسمی در کشور کنترل شد.
معــاون صنایع عمومــی وزارت 
صنعت با اشــاره بــه افزایش تولید 
هفت میلیارد نخ ســیگار در ســال 
جــاری گفــت: تمرکز بــر تولید و 
بسیاری  موجب شد حجم  شفافیت 
از محصوالت داخل بازار به تولیدات 
داخلی اختصاص یابد البته همچنان 
کاالی قاچــاق در ایــن بخش دیده 
می شــود، اما کنترل خوبی صورت 

گرفته است.
وی تصریــح کــرد: در قطعــات 
میلیون کد  یدکــی خــودرو ۵۰۰ 

رهگیری صادر شــد که پیش از این 
شفافیتی در این بازار وجود نداشت، 
اما کیفیت، خدمات پس از فروش و 
ضمانت موجب کنترل بیشــتر برای 

قاچاق این محصول شد.
برادران با تاکید بر اینکه امســال 
تمرکز در حوزه لوازم یدکی خودرو، 
لوازم خانگی و دخانیات بوده است، 
تاکید کــرد: در این بخش شــاهد 
افزایش تولید، رشد صادرات و ایجاد 
اشتغال بیشتر هستیم و در وضعیت 
مطلوبی قرار داریم و حوزه پوشاک، 
اقالم آرایش و بهداشتی، طال و مواد 
غذایی نیز در اولویت قرار گرفته اند 
و بــه زودی در ایــن حوزه ها نیز به 

موفقیت دست خواهیم یافت.
وی تاکید کرد: کمک به صنعت 
و اصنــاف را نباید اقدامی ســلبی 
دانســت، بلکه در قانون این موضوع 
با بیشــترین اختیار تکلیف شــده 
است و با شــفافیت حداکثری باید 
از نظام توزیع رســمی دفاع کنیم و 
مبارزه با قاچــاق را در صدر بدانیم، 
زیرا فروشــنده کاالی قاچاق بدون 

پرداخت  ضمانــت،  ارائــه  تعهــد، 
مالیــات و حقوق دولتــی در کنار 
فروشنده رســمی، کاال را به دست 
مصرف کننده می رساند که آسیب را 

به بخش قانونی وارد می کند.
معــاون صنایع عمومــی وزارت 
صنعت با بیان اینکه در سال جاری 
شده  بســیاری شکسته  رکوردهای 
اشتغال  کرد:  خاطرنشــان  اســت، 
به هشــت میلیون و ۳۳۰ هزار نفر 
رســیده است که رکورد جدیدی در 
یک دهه گذشــته است، صادرات تا 
پایان سال از ۵۰ میلیارد دالر عبور 
خواهد کرد که رشــد چشمگیری را 
رقم زده اســت که این روند افزایش 

تولید را نیز نشان می دهد.
وی تاکیــد کرد: برخــالف اقدام 
تــورم زا، در حمایــت از تولید ملی، 
صادرات داشــته که نشان می دهد 
فرآیند توســعه ای در کشــور شکل 
گرفتــه و آمارها را صعــودی کرده 
اســت و امیدواریم اهــداف تولید و 
حضور فعاالنه در بازار داخل و خارج 

محقق شود.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت: بخش صنعت از افزایش قیمت دالر استقبال نمی کند

دبیرکل اتاق اصناف ایران مطرح کرد؛ نظارت ویژه بر حراج های پایان سال
دبیرکل اتاق اصناف ایران گفت: اجرای طرح فروش فوق العاده برای سهولت خرید برای همه مصرف کنندگان در همه استان ها برگزار خواهد شد و نظارت ویژه بر حراج کاالی پایان سال صورت خواهد گرفت. مجید 
شجاع اظهار کرد: هر ساله در روزهای پایانی سال طبق سنوات قبل طرح های بازرسی و نظارت برای تنظیم بازار پایان سال اجرا می شود و امسال نیز حدود ۱۵۰۰ بازرس در سراسر کشور به صورت دو شفیت فعال هستند و 
فعالیت بازرسان و طرح های نظارتی از ابتدای اسفندماه شروع شده است. وی افزود: در بحث تامین کاالهای بازار پایان سال مشکل و کمبودی وجود ندارد و طرح فروش فوق العاده بر اساس ظرفیت قانونی در سراسر کشور 
برگزار خواهد شد و تجربه برگزاری فروش فوق العاده سال های قبل نشان داده که اجرای این طرح به مراتب موفق تر از برگزاری نمایشگاه های بهاره است. بنابراین عالقمندان به شرکت در طرح فروش فوق العاده می توانند 
به اتحادیه مربوطه مراجعه کنند و بر اساس ظرفیت های موجود در این طرح شرکت کنند. دبیر کل اتاق اصناف ایران با بیان اینکه با توجه به نوسانات نرخ ارز و تحریم ها و افزایش قیمت ها، بازار با رکود همراه است، ابراز 
امیدواری کرد که اجرای طرح های فروش فوق العاده کمک موثری هم به مصرف کنندگان برای خرید با قیمت مناسب داشته باشد و هم رونقی برای فروش بازار و کسبه ایجاد کند. گفتنی است در هفته های گذشته اخباری 

در رابطه با برگزاری جشنواره های فروش شب عید منتشر شد. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت:

ریشه اصلی مشکالت اقتصادی به هم ریختگی سازو کاری است

خبر

۴ یکشنبه ۷  اسفند ۱۴۰۱  
 ۵ شعبان ۱۴۴۴ـ  ۲۶  فوریه ۲۰۲۳ 

 شماره پیاپی ۵۰۶ـ  سال دهم-شماره ۳۴۷ 



وزیر اقتصاد: فرآیند مولدسازی برای مردم شهرها و روستاها شفاف شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر نقش مدیران کل اقتصادی استان ها در شفافیت و تنویر افکار عمومی درباره مولدسازی، گفت: مردم همه شهرها و روستاها باید بدانند که کدام امالک در مسیر مولدسازی و کدام 
طرح ها در مسیر تکمیل قرار می گیرد. سید احسان خاندوزی در گردهمایی مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان های سراسر کشور افزود: در خصوص مولدسازی دارایی های دولت، باید مدیران استان ها در مورد پروژه 
ها و امالک دستگاه های استان ها هم رسانی کنند و به عنوان کانون اتصال در کنار استاندار باشند. وی تاکید کرد: در خصوص مولدسازی، مدیران در استان ها در کنار کار فنی، درباره فضاسازی در سطح استان برای تنویر 
و اقناع افکار عمومی کار کنند. وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره مطالبات مدیران استانی درباره پاسخگویی بانک ها خاطرنشان کرد: باید از معاون نظارتی بانک مرکزی دعوت شود تا در وزارتخانه برای هر استان یک رابط 
دارایی معرفی شده و در این زمینه گزارش گیری کنیم. وی ادامه داد: در خصوص اطلس سرمایه گذاری هم باید یک روز خاتمه بگذاریم که مثال تا پایان اردیبهشت همه استان ها اطلس خود را اعالم کنند؛ زیرا در این 
زمینه به یک آمار ملی برای پیوند نهایی نیاز داریم.خاندوزی با اشاره به فعالیت صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان در بخش بیمه، از مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان ها خواست تا با استفاده از این ظرفیت و 
شناسایی مشکالت هر استان ذیل یک ستاد استانی بحران، موجبات انتفاع بیشتر مردم از این ظرفیت را فراهم کنند.

وزیر ارتباطات:

ورشکستگی اپراتورها صحت ندارد
وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطالعات 
گفــت: راه اندازی پنجــره ملی خدمات 
هوشمند آرزویی بود که در قدم اول راه 
اندازی شده و حدود ۹۳ درصد دستگاه ها 
بــه این پنجره متصل هســتند و حدود 
۳۰۰۰ خدمت هم از این طریق به مردم 

ارایه می شود که این اتفاق بزرگی است.
عیســی زارع پور در نهمین همایش 
ساالنه بانکداری الکترونیک و نظام های 
پرداخت اظهــار کرد: حــوزه ارتباطات 
و فناوری اطالعات حوزه ای اســت که 
همه عرصه زندگی بشــر را تحت تاثیر 
قرار داده و انقالبــی در همه حوزه ها و 
به سرعت تغییراتی را به نفع مردم ایجاد 

کرده است.
وی ادامه داد: در حوزه های مختلف 
هم انقالب صنعتی مطرح است که همه 
توســط ابزار های نویــن ارتباطی ایجاد 
شده است. در دولت سیزدهم هم درک 
صحیحی از این موضوع وجود داشــت و 
بر اســاس تاکیدات و تکالیفی  که شده 
ما اقتصاد دیجیتال را دنبال می کنیم. در 
این دولت کارگروه ویژه ای تشکیل شده 
تا بتوان موانــع موجود در زمینه اقتصاد 
دیجیتال را برطرف کنیم و ظرفیت های 
خوبی در دولت بــرای رفع موانع وجود 

دارد.
وی همچنیــن گفت: ســهم اقتصاد 
دیجیتال در ایران در زمان شروع دولت 
حــدود ۶.۴ درصد بــود و به ۷.۴ درصد 
رسیده است و پیش بینی می شود زودتر 
از برنامه توســعه کشور که گفته شده تا 
۱۴۰۴ این عدد به ۱۰ درصد برســد، تا 
پایان دولت بتوانیم به سهم ۱۰ درصدی 

دست پیدا کنیم.
وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات با 
بیان اینکه در یک دهه گذشته به حوزه 
اینترنت ثابت توجهی نشده است، تشریح 
کرد: هدف گذاری مهــم در این زمینه 
پروژه فیبر نوری منازل اســت که مقرر 
شده تا پایان دولت سیزدهم ۸۰ درصد 
جمعیت کشور تحت پوشش فیبر نوری 
قرار بگیرند و دو و نیم میلیون نفر تحت 
پوشــش قرار دارند و در نظر داریم سال 

آینده به  ۱۰ میلیون نفر برسانیم.
زارع پور تاکید کــرد: نزدیک به ۹۰ 
درصد  روستاها به شبکه ملی اطالعات 
متصل شدند که در ابتدای این دولت ۸۰ 
درصد بود و در ماه های اخیر روستاهای 
زیادی به این شــبکه متصل شده اند و 
در نظر داریم تا پایان شهریور سال آینده 
همه روســتاهای باالی ۲۰ خانوار را به 

شبکه متصل کنیم.
او با اشــاره به اتصال دســتگاه ها به 
پنجره ملــی خدمات دولت هوشــمند 
تاکید کرد که هدف گذاری شده تا پایان 
ســال ۱۴۰۲ همه خدمات دولتی از این 
طریق ارایه شــود و تنهــا ۲۰ درصد به 
صورت هوشمند ارایه شــود و این یک 

امکان برای مردم است. 
وی  با اشاره به حوزه فضایی هم بیان 
کرد: ما در یک سال گذشته شش پرتاب 
ماهواره داشــتیم کــه در تاریخ فضایی 
کشور بی سابقه بوده و تا پایان سال هم 
یک پرتاب ماهواره دیگر خواهیم داشت.

*نمی توانیم اسرار پیام رسان ها را 
منتشر کنیم

وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطالعات 
گفت: موضوع کاهش درآمد اپراتورها که 
در نامه یکی از نمایندگان مجلس به آن 
اشاره شــده، صحت ندارد و به هیچ وجه 
بحــث ورشکســتگی یا زیــان ده بودن 

اپراتورها مطرح نیست.
عیسی زارع پور درباره علت عدم ارائه 
آمار وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
دربــاره ترافیک پیام رســان های داخلی 
و اینترنت اظهار کــرد: اطالعات جزئی 
پیام رسان ها جزو اسرار تجاری آن هاست 

و ما نمی توانیم آن را منتشــر کنیم. اما 
آقای توانگر که در این باره سوال داشتند، 
به جلسه ای دعوت شدند تا این موضوع 
برایشان توضیح داده شود و اطالعات در 
اختیارشان قرار بگیرد و ایشان هم اجابت 

کردند و این جلسه تشکیل خواهد شد.
وی افزود: همچنین در نامه ایشــان 
که اشاره شــده درآمد اپراتورها کاهش 
پیدا کرده اســت، صحت نــدارد و می 
توان به مصاحبه های مدیرعامل اپراتورها 
رجــوع کرد که اعالم کردند حداکثر ۱۰ 
الی ۱۵ درصد کاهش درآمد داشــتند و 
حتی رکورد ۹ ماهه آنها بیشــتر از سال 
گذشته بوده اســت و چون ابتدای سال 
حذف بسته و افزایش تعرفه را داشتند، 
بنابراین به هیچ وجه  بحث ورشکستگی 
یا زیان ده بودن اپراتورها مطرح نیست و 
حتی بعضی از آنها در بورس هســتند و 
در کدال صورت های مالی خود را منتشر 

می کنند. 
وزیــر ارتباطات تصریح کــرد که به 
هیچ وجــه آمارهایی که در این باره ارایه 
می شــود صحت ندارد و هیچ اپراتوری 
حتی خرد هم در آســتانه ورشکستگی 
قرار ندارد و آمارشــان به صورت شفاف 

وجود دارد.

زارع پــور همچنین دربــاره اختالل 
در اینترنت گفت: ممکن اســت اختالل 
مقطعی رخ دهد اما اختالل همیشــگی 
نیســت و ما در وزارت ارتباطات هستیم 
تا اختاللی به وجود نیاید. وی تأکید کرد: 
ســرعت اینترنت بر اساس شاخص های 
بین المللی، در ابتدای دولت ســیزدهم 
رتبه ۸۰ بود و به ۵۶ رســیده اســت اما 
در یک ســال گذشته ۲۵ پله در سرعت 
اینترنت موبایل رشــد داشــته ایم؛ البته 

حتماً نیازمند سرعت های باالتر هستیم.
وزیر ارتباطات اشاره به اینکه سرعت 
اینترنت ثابت قابل قبول نیســت و باید 
مشکالت آن حل شود، تاکید کرد: باید 

در شهرها فیبرکشــی شود که این یک 
پروژه چند ساله است و توقع معجزه در 

یک سال کمی دور از ذهن است.
زارع پور همچنین در پایان ســخنان 
خود دربــاره اختالل کالدفلر که رخ داد 
تصریح کرد: این اختالل چند ســاعت و 
در روز تعطیل رخ داده و برطرف شــده 
است و علت آن هم در حال بررسی است؛ 
حتی اگر یک ثانیه ارتباطات مردم مختل 
شــود، ما باید پاسخگو باشیم. عده ای به 
دنبال این هســتند که تا مشکلی پیش 
می آید تیتر بزنند و مردم را ناامید کنند 
امــا از حل این مشــکل به مردم چیزی 

نمی گویند.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور:

 مبارزه با فرار مالیاتی
 بدون فرهنگ سازی مالیاتی ممکن نیست

رییس کل ســازمان امور مالیاتی کشور گفت: مبارزه با فرار مالیاتی بدون 
فرهنگ ســازی مالیاتی ممکن نیســت و برای این هدف، نیازمند کمک های 
جامعه نخبگانی در حوزه های مختلف از جمله مبارزه با فرار مالیاتی هستیم.

داود منظور در جلســه کارگروه مقابله با فرار مالیاتی این ســازمان ضمن 
تشــکر از همکاران خدوم در ادارات کل امور مالیاتی استان ها در اهتمام به 
موضــوع فرار مالیاتی بیان کرد: مبارزه با فرار مالیاتی بدون فرهنگ ســازی 

مالیاتی ممکن نیست.
وی همچنین با اشــاره به افتتاح رادیو مالیــات در اداره کل امور مالیاتی 
استان قزوین، افزود: تمام کســانی که دست به قلم هستند و بیان مناسبی 
دارند یا توان تولید محتوا برای انتشــار در فضای مجازی دارند، می توانند با 
تهیه و تولید پادکســت ها و فایل های صوتی با محتوای آموزشی و فرهنگی 
در زمینه های مختلف مالیاتی، مطالب خود را از طریق این سازمان در سکوی 
نرم افزاری رادیو مالیات برای استفاده عموم مردم و مودیان گرامی، بارگذاری 

کنند.
منظــور ضمن اعــالم اینکه نظام مالیاتی در حال رســیدن به جایگاه 
واقعــی خود در سیســتم اقتصادی اســت تصریح کرد: ان شــاءاهلل این 
زحمــات و دســتاوردها که حاصل تــالش های شــبانه روزی همکاران 
پرتالش و جهادی در مجموعه ســازمان امور مالیاتی کشــور در راستای 
توسعه عدالت مالیاتی و شفافیت است، مورد رضایت و اعتمادسازی مردم 

به نظام مالیاتی شود.
رییس کل ســازمان امور مالیاتی با بیان ابتکارات حوزه فرهنگ ســازی 
مالیاتی اضافه کرد: فرهنگ سازی مالیاتی با ایجاد نهضت مبارزه با فرار مالیاتی 
و توسعه آن در بدنه نظام مالی و مالیاتی کشور گسترش می یابد و در این راه 
بایستی همه مردم و نهادهای دولتی و غیردولتی با سازمان امور مالیاتی همراه 
و همگام باشند، البته این مهم با همراهی و همکاری مردم و مودیان محترم 

در حال رخ دادن است.

- مدیــرکل صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: امســال 
برای نخســتین بار تولید سالیانه خودرو  پس از چهار سال از مرز یک میلیون 
دستگاه گذشــت و تا کنون حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در 

کشور تولید شد.
عبداهلل توکلی الهیجانی افزود: از سال ۹۶ و آغاز تحریم ها، آنچه در صنعت 
خودروسازی مالحظه شــد افت قابل توجه تولید اتومبیل یا تولید خودروهای 

ناقص و غیرقابل عرضه به بازار بود.
وی گفت: تا سال گذشته در عمل تولید ما هیچگاه در بهترین حالت از حدود 
۸۰۰ هزار خودروی کامل فراتر نرفته بود، اما امســال برای نخستین بار تولید 
سالیانه خودرو  بعد از چهار سال از مرز یک میلیون دستگاه گذشت و تا کنون 

حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شد.
این مقام مســوول وزارت صمت با بیان اینکه جریان های تولید و تامین در 
کشــور احیاء و ترمیم شده است، خاطرنشــان کرد: محدودیت یا مساله ای در 
عرضه خودروها توســط خودروسازان داخلی وجود ندارد و در هفته های پایانی 

سال شاهد عرضه انبوه خودروهای داخلی خواهیم بود.
وی بیان داشت: در این روش عرضه که براساس الگوی فهرست اولویت بندی 
شده شکل می گیرد و در بسیاری از کشورهای جهان مرسوم است، خودروساز  
بر اساس جریان پایدار تولیدی که شکل گرفته زمان تحویل خودرو را به مشتری 
اعالم می کند تا در صورت تمایل مشتری نسبت به قطعی کردن ثبت نام اقدام 

کند.
*سال آینده بازار خودروی کشور رقابتی می شود

توکلی الهیجانی ادامه داد: نکته مهم اینجاست که با عرضه انبوه خودروهای 
داخلی به بازار همزمان با اجرایی شدن واردات خودرو،  پیش بینی می شود که 
در سال آینده بازار خودروی کشور رقابتی شود و خودروسازان و واردکنندگان 

برای فروش خودروهای خود به روش های متنوع فروش از جمله فروش لیزینگی 
روی بیاورند.

وی تصریح کرد: هدف گذاری تولید برای سال آینده یک میلیون و ۸۰۰ هزار 
دستگاه است که با اتکا به توان شرکت های دانش بنیان داخلی و زنجیره تامین 

توانند داخلی کامال دست یافتنی است.
مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت گفت: البته هدف گذاری چالشی تری 
را به خود خودروسازان اعالم کرده ایم که امیدواریم به آن نیز دست پیدا کنیم.

خودروســازان کشــور از ابتدای امســال تا پایان بهمن ماه توانستند پس از 
موفقیت های پی در پی، بیش از یک میلیون و ۱۲۶هزار دســتگاه خودرو تولید 
کنند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۲۵ درصدی نشان می دهد.

رکورد تولید ماهانه خودرو در پنج سال اخیر نیز با تولید ۱۳۱ هزار خودرو در 
بهمن ماه سال جاری شکسته شد.

معاون امور جنگل وزارت جهادکشاورزی گفت: نیاز ساالنه چوبی کشور در حاضر 
۱۲ میلیون متر مکعب است که حدود ۴.۵ تا ۵ میلیون متر مکعب آن چوب خام و 
از طریق باغات، زراعت چوب و واردات و مابقی نیز به شکل چوب کار شده، تامین 

می شود.
نقی شعبانیان با بیان اینکه بر اساس برآوردهای صورت گرفته نیاز ساالنه همه 
کارخانه های فعال و کارخانه های در حال تاســیس به چوب ۱۵ تا ۱۶ میلیون متر 
مکعب است، گفت: ولی نیاز چوبی ما در حال حاضر یعنی  نیاز به چوب خام و ثانویه 
در حال حاضر  حــدود ۱۲ میلیون متر مکعب بوده تا برای تولید مبلمان، صنایع 

دستی و... از آن استفاده شود.
وی ادامه داد: چوبی که در حال حاضر داریم از باغات، اراضی مستثنیات برداشت 
می شــود. همچنین زراعت چوب نیز انجام می شــود و حــدود یک تا ۱.۵میلیون 
مترمکعب نیز واردات صورت می گیرد. به عبارتی حدود ۴.۵ تا ۵ میلیون متر مکعب 

چوب خام تامین می کنیم.

معاون امور جنگل وزارت جهادکشــاورزی تصریح کرد: عالوه بر آن چوب های 
ثانویه)کار شده( به صورت مبلمان، صنایع دستی و ام دی اف از کشورهای مختلف 
وارد کشــور می شود. یعنی مابقی نیاز چوبی کشــور از طریق واردات چوب ثانویه 
از کشورهای مختلف تامین می شــود. به گفته وی از کشورهای روسیه، اوکراین، 
بالروس، گرجستان، ترکیه و مالزی واردات انواع چوب سوزنی برگان و راش صورت 

می گیرد.
این مقام مســئول در سازمان منابع طبیعی اظهار کرد:بهترین چوب راش دنیا 
راش ایران اســت منتها امکان بهره برداری از راش ایران وجود ندارد، زیرا از ســال 
۱۳۹۶ بهره برداری از جنگل های هیرکانی که چوب های با ارزشــی چون راش و... 

دارند، ممنوع شد.
*کاشت صنوبر و تبریزی در شمال و اکالیپتوس در مناطق جنوبی 

شعبانیان در پاسخ به این سوال که سطح زیر کشت زراعت چوب چقدر بوده و 
در زراعت چوب چه نوع درختانی کاشته می شود؟ گفت: زراعت چوب در دو بخش 
خصوصی و دولتی انجام می شود. در بخش خصوصی مردم در باغات و مستثنیات 
خود زراعت دارند که ســطح آن هر سال تغییر می کند. عمده درختانی که برای 
زراعت چوب در مناطق شــمالی و غربی کشور کاشته می شود صنوبر و تبریزی و 
در مناطق جنوبی کشور نیز اکالیپتوس است. همچنین از حدود ۵۰ سال پیش نیز 
بخشی از اراضی ملی تحت عنوان اراضی جنگلی به زراعت چوب اختصاص داده شد.

*باید منابع آبی را مدیریت کنیم
وی در ادامه افزود: زراعت چوب در مناطق شمالی با آب های سبز و خاکستری 
صورت می گیرد. آب ســبز آبی اســت که در اراضی غیر اشباع است که عمدتا در 
مناطق شــمالی کشور وجود دارد. ولی در مناطق جنوبی کشور عمدتا از آب های 
خاکستری یعنی آبی که چندین بار اســتفاده شده، استفاده می شود. معاون امور 
جنگل ســازمان منابع طبیعی با بیان اینکه آب خاکســتری در کشور کم نداریم 
ولی مشــکل مدیریت منابع آبی داریم، گفت: ما باید بدانیم از این آب چگونه و در 
کجاها اســتفاده کنیم و به طور کل بهره برداری از منابع آبی نیازمند ساماندهی و 

برنامه ریزی است.

تیراژ تولید خودرو پس از چهار سال میلیونی شد 

دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران گفت: حمایت از پیشران ها 
به عنوان لوکوموتیو توســعه اقتصادی کشــور، بزرگ شدن و 

مقاوم سازی اقتصاد را به دنبال دارد.
حمیدرضا غزنوی افزود: بررســی وضعیت اقتصادی کشور 
حاکی از آن اســت که باید یک بازنگری اساسی در سیاست ها، 

برنامه ها و راهبردهایمان داشته باشیم.
وی گفــت: در این زمینه یا باید خودمان علم آن را داشــته 
باشــیم، یا به تجربه کشورهای موفق در این زمینه نگاه کرده و 
از موفقیت ها و شکست هایشان درس بگیریم و به عبارتی آن را 

بومی سازی کنیم.
دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران تصریح کرد: بررسی وضعیت 
کشورهای صنعتی جهان نشان می دهد، هیچ راهی برای تولید 

ثروت بهتر از صنعتی شدن نیست.
وی ادامه داد: این کشــورها در ابتــدا به صنایعی که در نظر 
داشــتند در آنها کار کنند و موفق شــوند، مزیت دادند. سپس 
تصمیــم گرفتند که آنها را در اختیار چه کس یا کســانی قرار 
دهند تا بارو شــده و به بهره وری و کارایی باال برســد و دیدند 

که بهترین های این حوزه در بخش خصوصی تعریف می شود.
غزنوی بیان داشت: همه کشورها به این نتیجه رسیده اند که 
بخش های دولتی می تواند فسادزا باشد و اداره و کنترل آن هم 
سخت است، بر این اساس بخش خصوصی به ویژه شرکت های 
خانوادگی که تصمیم گیری در آنها بســیار ســریع بوده و رشد 
فزاینده ای دارد را انتخاب کردند. وی تصریح کرد: پس از آن، یک 
بازه زمانی برای رشــد آن صنایع مشخص کردند و حمایت های 
ویژه ای از بخش خصوصی انجام دادند، به طوری که وقتی رشد 

کرد، دیگر نیازی به حمایت نداشت.
دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران خاطرنشان کرد: این شیوه ای 
بوده که کشــورهای موفقی همچون کره جنوبی، آلمان، ژاپن، 
هند، ترکیه و غیره در پیش گرفته اند و پیشران هایی برای صنایع 
به وجود آوردند تا از طریق آنها که لوکوموتیو کشنده بنگاه های 

کوچک و متوسط هستند، اقتصادشان را بزرگ و مقاوم کنند.
وی تاکید کرد: شــرکت های بزرگ پتانسیل داری در کشور 
وجود دارد که قابلیت بزرگتر شــدن نیــز دارند. ما نیز ناچار از 

این طریق هستیم و باید مشکالت این مسیر را کاهش دهیم.
غزنوی اظهار داشت: در پی در پیش گرفتن شیوه یاد شده، 
شاهد شــکل گیری فاصله طبقاتی در کره جنوبی هستیم که 
جزو نکات منفی آن اســت. همچنین نیازمند قوانینی هستیم 
تا شــرایط انحصاری نشــود. وی بیان داشــت: در این راســتا، 
دســت کم پنج بنگاه بزرگ در هر رشته صنعتی مورد حمایت 
قرار خواهند گرفت، همچنین با پرهیز از حمایت از تعداد زیادی 
بنگاه، شــرایط را برای رسیدن به تولید انبوه و عدم شکل گیری 

رقابت های ناسالم بین بنگاه ها فراهم می کنیم.
دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران تاکید کرد: ما ناچار از تنظیم 
چنین راهبردهایی برای اقتصاد کشورمان هستیم و باید صنایع 
پیشرو و پیشران را مشخص کنیم. همچنین با پرهیز از عملکرد 
پوپولیستی، نباید به دنبال راضی کردن همه باشیم، زیرا در این 

صورت به شرایط فعلی اقتصادی بازخواهیم گشت.
وی تصریح کرد:  باید ضمن شناسایی نخبگان، مراکز ذی ربط 
در این زمینه قبول مســوولیت کنند تا جراحی اقتصادی زودتر 
آغاز شــود و بدانیم در غیر این صورت تولید ثروت در کشــور 

انجام نمی شود.

عضو اتحادیه مشاوران امالک اظهار داشت: با توجه به 
اینکه قیمت دالر به طور لحظه ای تغییر می کند به دنبال 
آن قیمت مســکن هم در لحظه تغییر می کند و در حالی 
که خریدار مسکن بسیار زیاد است اما فروشنده ای وجود 

ندارد.
عبــداهلل اوتادی درباره وضعیت خرید و فروش در بازار 
مســکن و میزان معامالت اظهار داشت: با توجه به اینکه 
قیمت دالر به طور لحظــه ای تغییر می کند به دنبال آن 
قیمت مسکن هم در لحظه تغییر می کند و در حالی  که 
خریدار مســکن بسیار زیاد اســت اما فروشنده ای وجود 

ندارد.
وی ادامه داد: فروشــندگان مســکن ترجیح می  دهند 
ملک خود را در ســال آینده به فروش برسانند و یک ماه 
باقیمانده از ســال را صبر می کنند تا بتوانند از تورم پایان 

سال و تورم سال آینده هم استفاده کنند.
عضو اتحادیه مشــاوران امالک تهران با بیان اینکه در 
حال حاضر قیمتی در بازار مسکن وجود ندارد و قیمت ها 
در لحظه تغییر می کنند، گفت: این روزها فروشــندگان 
حتــی در اتاق قــرارداد و در لحظه امضای قــرارداد هم 
قیمت ها را تغییر می دهند و حتی در ایام تعطیل قیمت ها 
افزایــش پیدا می کند چراکه در همین ایام تعطیل قیمت 

دالر باال رفته  است.
اوتادی با تاکید بر اینکه فاصله بین افزایش نرخ دالر و 
اثرگذاری آن بر روی بازار مسکن طی شده  است، ادامه داد: 
در حالی اردیبهشــت امسال قیمت دالر حدود ۲۵ تا ۲۶ 
هزار تومان بود و در حال حاضر قیمت دالر حدود ۴۷ هزار 
تومان است و کسی نمی داند در زمان انتشار این گزارش 
قیمت دالر چند تومان خواهد شد و در این مدت نرخ دالر 

بر روی بازار مسکن تاثیر گذاشته است.
وی تاکید کرد: هــر چند خریداران اصــرار به انعقاد 

قرارداد دارند اما فروشندگان پای معامله و قرارداد نمی آیند 
و ارزش پول خریــداران هر روز برای خرید واحد مد نظر 
کمتر شده و  مجبور می شوند برای خرید مسکن با همان 

مقدار پول به منطقه پایین تری بروند.
عضو اتحادیه مشاوران امالک تهران درباره بازار اجاره 
اظهار داشــت: با این روند افزایــش بهای ملک و افزایش 
نرخ دالر و تورم نگران بازار اجاره در نیمه اول سال آینده 
هســتیم و بازار اجاره تقریبا از اردیبهشــت ســال آینده 
یعنی کمتر از ۳ ماه دیگر شــروع بــه کار خواهد کرد و 
پیش بینی ها حاکی از افزایش نرخ اجاره است و دولت باید 
طرح و برنامه ای برای حمایت از قشــر ضعیف مستاجران 

داشته باشد.
اوتادی ادامه داد: از آنجایی که نرخ رشد تولید مسکن 
در دولت گذشــته و در این دولت هم بسیار پایین بوده، 
تقاضــا در برابر عرضــه موجود به شــدت افزایش یافته 
و امســال افزایش جهشــی نرخ دالر اثر مضاعفی بر روی 
اجاره بها خواهد گذاشت و دولت هم با طرح های سال های 
گذشــته از جمله تمدید قرارداد و تعیین ســقف افزایش 
اجاره نمی تواند از مســتاجران حمایت کند و این طرح ها 
در همان زمان هم اثری در ساماندهی بازار اجاره نداشت.

عضو اتحادیه مشاوران امالک: نگران بازار اجاره سال آینده هستیمنقش بی بدیل پیشران ها در بزرگ شدن و مقاوم سازی اقتصاد

وزیــر امور اقتصاد و دارایی با اشــاره به تصویب طرح مالیات بر عایدی ســرمایه 
در مجلــس گفت: با این طرح باید جلــوی گروه های اندک ویژه خوار که منبع چنین 

نکبت هایی است که دست مردم را از مسکن کوتاه کرده است، گرفته شود.
سید احســان خاندوزی در نهمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی با تاکید بر دو 
مولفه اخذ مالیات عادالنه و هوشــمند، اظهار کرد: با این روند اخذ ســود به ســمت 
اصالح نظامات اقتصادی کشور که سال های سال کارشناسان صحبت میکردند اما اجرا 

نمی شود، حرکت خواهیم کرد.
وی  ادامه داد: زمانی که نماینده مجلس بودم، وزیر وقت اقتصاد مهمان کمیسیون 
اقتصادی بود، از ایشــان پرسیدم با اینکه صحبت درمورد اصالح نظام مالیاتی مطرح 
اســت، چرا متناســب با انباشت دانش و انســان نخبه در حوزه عمل شاهد خروجی 
نیستیم؟ ایشان گفتند بخشی که از دست ما برمی آمد در حوزه سازمان مالیاتی انجام 
دادیم اما در مرحله ای که باید در دولت تصویب و تایید و به مجلس ارسال شود اراده 
ای وجود ندارد. وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: در شــرایطی صحبت از اصالح نظام 
مالیاتی می کنیم که نه تنها مالیات بر مجموع درآمد در کمیســیون اقتصادی دولت 
آماده شده و به مجلس ارسال خواهد شد بلکه بدون این قانون بخش هایی از اصالحات 

که نیازمند تغییر قانون نبوده هم اصالح شده است.
خاندوزی در ادامه با اشــاره به تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس 
عنوان کرد: شــاهد انواع سوداگری ها در بازار هســتیم که در زندگی مردم آشفتگی 
ایجــاد می کند و این قانون اجازه نمیدهد دارایی مردم بازیچه چند اختاللگر باشــد. 
ترس جامعه و مردم ناشــی از حرکت ســفته بازان و حرکتی است که یک گروه ویژه 
منتشر می کنند و به مردم سرایت می کند و باعث می شود مردم در صف خرید خودرو 
یا سکه بایستند. این گروه در راستای اخالل و نابودی و سقوط اقتصای در کشور کار 
میکنند درحالی که حتی در بهشــت های اقتصادی دنیا و در مهد ســرمایه داری دنیا 
اجازه نمی دهند با دارایی کشور بازی شود. وی افزود: این اتفاق ثمره ای جز بی اعتمادی 
و نوســان مســکن، خودرو، طال و ارز ندارد و ناشی از عقب افتادگی دهه های گذشته 
نظام مالیاتی ما بوده است که اجازه می دهیم گروه های اندک ویژه خوار منبع چنین 

نکبت هایی شود که دست مردم را از مسکن دور می کند.

وزیر امور اقتصاد و دارایی:

 عده ای در راستای اخالل
 و سقوط اقتصادی کشور کار می کنند

 نیاز ساالنه کشور
 به چوب چقدر است؟

خبر

خبر

یکشنبه ۷  اسفند ۱۴۰۱  ۵
 ۵ شعبان ۱۴۴۴ـ  ۲۶  فوریه ۲۰۲۳ 
 شماره پیاپی ۵۰۶ـ  سال دهم-شماره ۳۴۷ 



رییــس جمهور کشــورمان با بیان 
اینکه دولت به حفظ محیط زیســت 
اهمیت می دهد، گفت: موضوع دریاچه 
ارومیه، مســاله و دغدغه اصلی دولت، 
مردم و دست اندرکاران نظام در حوزه 

محیط زیست است.
آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی در 
آییــن افتتاح ســامانه انتقــال آب به 
دریاچه ارومیه افــزود: این طرح و این 
ســامانه هم با نگاه ویــژه و توجه ویژه 
دولت ســیزدهم و اهتمــام ویژه همه 
دست اندرکاران از جمله وزیر نیرو، دبیر 
کارگروه ملی احیــای دریاچه ارومیه، 
قرارگاه سازندگی، مهندسان و کارگران 

ایرانی به سرانجام رسیده است.
وی با اشــاره به اینکــه  این  طرح با 
پیگیــری در همه بخش هــا به نتیجه 
رسیده اســت، اضافه کرد: همت برای 
انجام کار خیلی مهم است که باید در 
کنار برنامه ریزی مورد توجه قرار گیرد.

رییس جمهور بــا بیان اینکه ما در 
جمهوری اسالمی ایران به حفظ محیط 
زیست اهمیت می دهیم، ادامه داد: این 
ســامانه هم در همین راستا به اجرا در 

آمده و حاصل کار همه بخش ها است.
آیت اهلل رئیســی تاکید کرد: البته 
این اطمینان را می دهیم که در مسیر 
احیــای دریاچه ارومیه، کشــاورزی و 
معیشت مردم مورد آسیب قرار نخواهد 
گرفــت و حق مــردم در جــای خود 

محفوظ است.
وی با بیان اینکه در همین منطقه 
در ســال های گذشته شــاهد برخی 
ناامنی ها بودیم که با مجاهدت مرحوم 
آیت اهلل حســنی و شهیدان به امنیت 
مطلوب تبدیل شــده است، گفت: این 
امر مهم در راستای جهاد تبیین مدنظر 
مقام معظم رهبری باید به نسل جوان 

تبیین شود.
آیت اهلل رییسی تاکید کرد: در حال 
حاضر جهاد تبیین و روشــنگری یک  
وظیفه است و باید به نسل جوان گفته 
شود که در گذشته چه  وضعیتی بوده و 

چه ناامنی هایی داشته ایم.
رییس جمهور یادآور شــد: تا این 
وحدت و  انسجام  وجود دارد، توطئه ها 
و فتنه های دشمنان به نتیجه نمی رسد 
هر چند دشمن همیشه به دنبال تفرقه 
اســت ولی تا وقتی که روح برادری در 
جامعــه وجــود دارد، نمی تواند موفق 

شود.
آیت اهلل رئیســی افزود: بــا اتحاد 
بین قوا و مسووالن و دولت و مجلس، 
پروژه های نیمه تمام حتما به ســامان 

خواهد رسید.
وی همچنیــن حضــرت اباعبداهلل 
الحســین )ع( را الگوی همه بشــریت 
و نقطه مشــترک اعتقاد و باور پیروان 
همــه ادیان معرفی کــرد و ادامه داد: 
آذربایجان غربی شاهد جانفشانی های 

پاسداران و نیروهای مسلح برای امنیت 
منطقه بوده و برگزاری این مراسم  هم 
به برکت امنیت موجود منطقه اســت 
که مرهون پاسداران و نیروهای مسلح 

هستیم.
وی اضافه کرد: وحدت و انســجام 
ملــی در این منطقه بین پیروان ادیان 
و مذاهب، موج می زند که دشمن این 
را نمی خواهد و نمی خواهد ما کنار هم 
بنشینیم و این چنین یک  طرح بزرگ 
را جشن بگیریم. رییس جمهور با بیان 
اینکه ایــن طرح در راســتای احیای 
دریاچه ارومیه به همه کشــور ارتباط 
دارد؛ یادآور شد:  این  طرح نشان دهنده 
اهمیت دادن جمهوری اسالمی ایران به 

دریاچه ارومیه است.
آیت اهلل رئیســی اظهار کــرد: این 
یک حرکت جمعی اســت برای احیای 
دریاچه ارومیه که تاثیرگذار بر محیط 
زیســت و هم جلوه انسجام و وحدت 

ملی است.
تونل انتقال آب از ســد کانی سیب 
به سمت دریاچه ارومیه توسط رییس 
جمهــور به بهره برداری رســید. پروژه 
عظیم  تونل ۳۶ کیلومتری انتقال آب از 
سد کانی سیب به سمت دریاچه ارومیه 
که از سال ۱۳۹۴کار اجرایی آن آغاز و 
در هشت ماه گذشته روند ترمیم و رفع 
مشکل آن با سرعت دنبال شده بود، با 
حضور و دســتور آیت اهلل سید ابراهیم 

رئیسی افتتاح شد.
در این آیین که علی اکبر محرابیان 
وزیر نیــرو، محمدصــادق معتمدیان 
استاندار آذربایجان غربی و دبیر کارگروه 
ملــی نجات دریاچه ارومیــه، آیت اهلل 
نماینده ولی فقیه  سیدمهدی قریشی 
در اســتان و امام جمعه ارومیه، معاون 
رئیس جمهور و رییس سازمان حفاظت 
محیط زیســت، فرماندهان و مسوالت 
قرارگاه خاتم االنبیا و همچنین برخی 

دیگر از مسووالن کشــوری و استانی 
حضور داشتند، با دستور رییس جمهور 
روند انتقال آب از ســد کانی سیب به 

صورت رسمی آغاز شد.
این طرح که در مجموع برای اجرای 
آن، ۳۵ هزار میلیارد ریال هزینه شده 
است، آب از مخزن سد کانی سیب وارد 
تونل انتقال ۳۶ کیلومتری شده، پس از 
آن با ورود به کانال ۱۱ کیلومتری، به 
رودخانه گدار می رسد و پس از طی ۲۸ 

کیلومتر مسیر این رودخانه وارد پهنه 
آبی دریاچه ارومیه می شود.

در فاز نخست این طرح، قرار است 
۳۰۰ میلیون مترمکعب آب به صورت 

ساالنه وارد دریاچه ارومیه شود.
فاز دوم این طرح هم که طبق گفته 
مسووالن مربوطه قرار است سال آینده 
مورد بهره برداری قرار گیرد، با اجرای 
طرح های مرتبط انتقال آب را تا ۶۰۰ 

میلیون مترمکعب افزایش خواهد داد.

وزیر نیرو خبر داد؛

 موافقت مجلس با عضویت ایران
 در اتحادیه جهانی انرژی خورشیدی

وزیر نیرو از موافقت اعضای کمیســیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
بــرای عضویت ایران در اتحادیه جهانی انرژی های خورشــیدی خبر داد و 
گفت: اعضای کمیســیون انرژی مجلس شــورای اسالمی با اکثریت آرا به 
الیحه عضویت ایران در اتحادیه جهانی انرژی های خورشــیدی رأی مثبت 

دادند.
علی اکبر محرابیان در مورد جلســه مشــترک با اعضای کمیســیون 
انرژی مجلس شــورای اسالمی گفت: در جلسه ای که با نمایندگان محترم 
کمیسیون انرژی داشــتیم، موضوع مهم عضویت ایران در اتحادیه جهانی 
انرژی خورشــیدی بررســی و در ادامه به برخی پرســش های نمایندگان 
پاسخ داده شد. وزیر نیرو پیرامون فرایند عضویت ایران در اتحادیه جهانی 
انرژی های خورشــیدی افزود: الیحه عضویت ایــران در این اتحادیه مهم 
جهانی به اطالع اعضای کمیســیون انرژی رسید و آن ها با اکثریت آراء با 

این الیحه موافقت کردند.
محرابیان در همین باره ادامه داد: امیدوارم هر چه سریعتر این الیحه به 
صحن علنی برود و با رأی قاطع نمایندگان، ایران به اتحادیه جهانی انرژی 

خورشیدی به عنوان یکی از انرژی های نو و تجدیدپذیر، بپیوندد.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود و پیرامون پاســخ به ســئواالت 
اعضای کمیســیون نیز گفت: نمایندگان درباره مسائلی از جمله طرح های 
توســعه، طرح های شــبکه، مدیریت مصرف انرژی و نحوه توزیع اعتبارات 
پرسش هایی داشــتند که به آن ها پاسخ داده شد و همچنین مقرر شد در 
جلسات تخصصی دیگر به تفصیل در رابطه با این موضوعات بحث، بررسی 
و تبادل نظر صورت بگیرد. وزیر نیرو در ادامه با اشاره به کار های مهمی که 
برای مدیریت مصرف برق در تابستان سال جاری اجرا شد، اضافه کرد: کار 
سنگینی برای مدیریت مصرف برق در تابستان سال جاری انجام شد و کار 
ســنگین تری برای مدیریت مصرف در تابستان سال آینده پیش رو است 
که بر همین اساس وزارت نیرو تالش کرده است با طراحی و تنظیم ۱۴۰ 
اقدام مهم در حوزه هایی مانند طرح های توســعه نیروگاهی، توسعه شبکه 
و پســت، رفع محدودیت های نیروگاهی، تأمین آب و ســوخت کافی برای 
نیروگاه هــا، ارتقای توان نیروگاه ها و تعمیــرات نیروگاهی، محدودیت های 

برقی در سال ۱۴۰۲ را به حداقل برساند.

دبیــر کارگروه ملي ســازگاري با کم آبــي گفت: از 
مجموع ۱۴۵ میلیارد متر مکعب کسري مخازن انباشته 
در کشور، ۴۶ درصد آن مربوط به منابع آب زیر زمیني 
منطقه شــرق بوده که سه میلیارد متر مکعب آن سهم 

خراسان جنوبي است.
بنفشــه زهرایي روز دوشــنبه در نشســت شوراي 
حفاظــت از منابع آب و ســازگاري با کم آبي اســتان 
که با حضور معــاون هماهنگي امور عمراني اســتاندار 
خراســان جنوبي برگزار شــد افزود: وضعیت منابع آب 
زیر زمیني نوار شــرقي کشور بســیار بغرنج است و ۴۵ 
درصد اضافه برداشت منابع تجدید ناپذیر کشور هم که 
هیچ جایگزیني ندارد در شرق کشور انجام مي شود. وي 
گفت: ســقف مجاز برداشت آب از سفره هاي زیر زمیني 
در استان هاي شــرقي بیش از ۱۶۰ درصد بوده و علت 
افت پیوسته منابع آب زیر زمیني نیز همین مساله است.

دبیر کارگروه ملي ســازگاري با کم آبي تصریح کرد: 
اگر برنامه هاي ســند ســازگاري با کم آبي به طور کامل 
اجرایي شود تعادل بخشي آبخوان ها تا پایان طرح محقق 
خواهد شد و در دراز مدت بخشي از حجم آب زیر زمیني 

جایگزین مي شود.
وي افزود: هدف برنامه ســازگاري با کم آبي کاهش 
برداشت از منابع آب زیر زمیني است تا بتوان در افق ۱۰ 

ساله به یک منبع قابل برنامه ریزي دست یافت.
زهرایي گفت: در فاز اول عملکرد برنامه سازگاري با 
کم آبي باید تا افق ۱۴۰۵ مصارف اســتان ها کاهش پیدا 

کند که در این زمینه برداشــت از منابع آب زیر زمیني 
اهمیت بیشتري دارد.

وي افزود: بررســي اقدامات انجام شده نشان خواهد 
داد که چه میزان از این برنامه تاکنون محقق شــده و با 
توجه به تاخیر در شروع طرح هنوز داده ها به جمع بندي 
نرسیده است لذا پیش بیني مي شود حدود ۲ سال دیگر 

بتوان از برنامه هاي انجام گرفته ارزیابي داشته باشیم.
دبیر کارگروه ملي سازگاري با کم آبي با اشاره به کف 
شکني و جابه جایي چاه ها در ســال هاي اخیر گفت: از 
این پس کف شــکني چاه در کشور ممنوع است و باید 

استان ها بر این موضوع نظارت ویژه داشته باشند.
وي عنوان کرد: پدیده فرونشســت زمین در کشــور 
بسیار مســاله مهمي بوده و ۲ دشت اســتان خراسان 

جنوبي نیز بحراني اعالم شده است.
زهرایي با بیان اینکه سند سازگاري با کم آبي خراسان 
جنوبي ۳۰ درصد از برنامه عقب اســت گفت: بخشي از 
این عقب ماندگي به خاطــر تخصیص نیافتن اعتبار به 
طرح هاي مورد نیاز اســت و بخشي هم به خاطر نگراني 
بروز تعارضات اجتماعي بوده است. وي افزود: در مجموع 
عملکرد خراســان جنوبي نسبت به ســایر استان ها در 

اجراي سند سازگاري با کم آبي مناسب تر بوده است.
دبیر کارگروه ملي سازگاري با کم آبي گفت: خراسان 
جنوبي از گذشــته جــزو مناطق پیشــرو صرفه جویي 
در مصرف آب بوده و شــهر بیرجند اولین شــهر داراي 
لوله کشي در ایران اســت، قنوات موجود در استان نیز 

نمونه هاي بســیار اســتثنایي توزیــع آب در زیر زمین 
محسوب مي شود که تبخیر را به حداقل ممکن مي رساند.

وي اظهار داشت: این پیشینه در موفقیت برنامه هاي 
صرفه جویي آب تاثیرگذار اســت اما کمبود منابع آبي و 
بارگذاري مصــارف متعدد در دهه هــاي اخیر انعطاف 
پذیري کاهــش مصرف آب را کم کرده و این بزرگترین 

چالشي بوده که خراسان جنوبي با آن رو به رو است.
زهرایي افزود: باید به دنبال راهکارهایي باشــیم که 
صرفه جویي آب در قبال کمترین تبعات براي کشاورزان 
محقق شــود. مدیر عامل شرکت آب منطقه اي خراسان 
جنوبي هم گفت: جلوگیري از اضافه برداشت منابع آب 
زیر زمیني از ۱۳۹۲ با نصب کنتور هوشمند اجرایي شد 
که و اکنون ۹۹.۷ درصد منابع آب استان به صورت مجاز 

برداشت مي شود.
سعید سروري افزود: با این وجود گام اصلي و نهایي 
براي رسیدن به تعادل اصلي همچنان باقي مانده و باید 

فراتر از صرفه جویي به دنبال ریاضت آبیاري باشیم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس تشریح کرد؛

جزئیات تخصیص ۱۵ لیتر بنزین 
به کارت های ملی

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: طبق تصمیم کمیسیون تلفیق، دولت 
مجاز است برای کسانی که خودرو ندارند سهمیه ۱۵ لیتری در نظر بگیرد، در 
این زمینه بیشتر موضوع رعایت عدالت است اما تا زمانی که دولت زیرساخت 

و شرایط را فراهم نکند، اجرایی نمی شود.
رمضانعلی سنگدوینی درباره تصمیمات مربوط به سهمیه و قیمت بنزین 
اظهار داشت: قرار نیست قیمت بنزین در بودجه افزایش پیدا کند اما تصمیمی 

که در کمیســیون تلفیق گرفته شده مبنی بر این است که برای کسانی که 
خودرو ندارند نیز سهمیه بنزین در نظر بگیرند.

وی افزود: در این خصوص دولت الزام و تکلیفی ندارد و فقط اعالم شده که 
مجاز است برای کسانی که خودرو ندارند سهمیه ۱۵ لیتری در نظر بگیرد، در 
این زمینه بیشتر موضوع رعایت عدالت است اما تا زمانی که دولت زیرساخت 

و شرایط را فراهم نکند، اجرایی نمی شود. 
عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: میزان مصرف در کشور ما باال 
و انرژی و ســوخت در کشور ما ارزان است. نرخ ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی برای 
بنزین و گازوئیل لیتری ۳۰۰ تومان واقعی نیســت، بنابراین باید در کشــور 
عدالت برقرار شود و منابع ملی شــامل همه مردم شود، زیرا در حال حاضر 
عمال کسانی که خودرو ندارند از این سهم استفاده نمی کنند. کسانی که هر 
چه تعداد بیشتری خودرو دارند از این یارانه بیشتری نیز برخوردارند و دولت 

هم سوبسید بیشتری را در اختیار این افراد قرار می دهد.
وی گفت: قرار است در آینده کارت های ملی برای همه امور قابل استفاده 
باشــد و فردی که خودرو ندارد و بنا دارد ســوخت خود را بفروشد، می تواند 
سوختی را که در کارت ذخیره دارد با زیرساختی که در کارت های ملی فراهم 
می شود، بفروشد، فعال تا زمانی که زیرساخت و نرم افزار الزم تهیه نشود، این 

امکان وجود ندارد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در هر حال این مسیر باید طی شود و 
در بودجه سال آینده نیز آمده است، یعنی کسی که پرمصرف است به همان 
انداره نیز باید پول آن را پرداخت کند، کسی که خودرو ندارد و انرژی مصرفی 

نمی کند باید از این یارانه همانند دارنده خودرو برخوردار باشد.
وی تاکید کرد: کســی که بخواهد بیش از ســهمیه در نظر گرفته شده 
مصرف داشــته باشد باید هزرینه آن را هم بپردازد، منابع عمومی برای تمام 
مردم است و باید به نسبت تقسیم شود، در هر صورت در بودجه ۱۴۰۲ بنزین 
و فرآورده گران نمی شــود اما طبق آنچه گفته شده چانچه زیرساخت فراهم 

شود باید سهمیه بنزین به همه افراد جامعه تعلق یابد.

دبیر کارگروه ملي سازگاري با کم آبي:

۴۶ درصد کسري مخازن آب مربوط به شرق کشور است

شــهره نصیری-ایــران اکنون 
چهارمین مصرف کننده عمده گاز در 
جهان پس از کشورهاي آمریکا، روسیه 
و چین اســت و به ترتیب کشورهاي 
کانــادا، قطر، ترکمنســتان و نروژ در 

جایگاه هاي بعد قرار دارند.
آمارهاي  تازه تریــن  اســاس  بــر 
رسمي منتشرشده، ایران با دارا بودن 
حــدود ۳۲٫۶ تریلیون مترمکعب گاز 
طبیعي، حــدود ۱۸ در صــد از کل 
ذخایر اثبات شده گاز جهان را به خود 
اختصــاص داده و از این نظر به عنوان 
دومیــن دارنــده ذخایــر گاز جهان 
این ذخایر  شناخته مي شــود. وجود 
عظیم در ایران، سیاست گذاران بخش 
انرژي کشــور را به سمت برنامه ریزي 
براي توســعه زنجیــره ارزش صنعت 
گاز و ســرمایه گذاري در حوزه هــاي 
تولید و پاالیش، انتقال، ذخیره سازي 
و توزیع گاز طبیعــي در اقصي نقاط 
ایران با هــدف جایگزیني گاز با دیگر 
فرآورده هاي نفتي در سبد انرژي سوق 
داده اســت تا افزون بر بهره مندي از 
این ســوخت پاک، از افزایش ســریع 

مصرف فرآورده هاي نفتي که صادرات 
یا کاهش واردات آنها مي تواند ســبب 
اقتصادي کشــور  رونق  و  درآمدزایي 

شود، جلوگیري کند.
منابع  نیازمند  اقتصاد جهان  رونق 
انرژي است و مطالعات مختلف نشان 
مي دهد منابع هیدروکربوري تا ســال 
۲۰۵۰ میــالدي همچنــان به عنوان 
عمده ترین منابع تأمیــن انرژي باقي 
خواهند ماند. بر این اســاس، بررسي 
روند این منابــع و توزیع جغرافیایي 
آنهــا نشــان مي دهد تا افــق ۲۰۲۵ 
میالدي تنها پنج کشــور حوزه خلیج 
ایران، عربستان، کویت،  فارس شامل 
عــراق و امارات متحده عربي به عنوان 
عمده تریــن تولیدکننــدگان نفــت 
و کشــورهاي ایــران، روســیه، قطر، 
عربســتان ســعودي و امارات متحده 
عربي پنج تولیدکننده اصلي گاز در آن 

زمان خواهند بود.
ایران اکنــون به ترتیب داراي رتبه 
دوم از نظــر ذخایر گاز، رتبه ســوم 
از نظــر تولید و رتبه چهــارم از نظر 
مقدار مصرف جهاني اســت که بدون 

در نظر گرفتن تناســب میان این سه 
رتبه، جایگاه مناســبي اســت، اما در 
بخش داخلــي، هم اکنون گاز طبیعي 
حدود ۷۴ درصد ســبد سوخت هاي 
هیدروکربــوري و ۷۰ درصــد انرژي 
کشــور را تأمین مي کنــد که این نیز 
جایگاه شایســته اي اســت، اما نکته 
اصلي لزوم حفظ تراز تولید، پاالیش، 

انتقــال و مدیریت مصــرف در داخل 
است که برنامه ریزي و اجراي آن براي 
رشد متوازن در همه بخش ها را داراي 
اهمیت زیادي مي کند. با این تفاسیر 
مصرف درست و اصالح الگوهاي جاري 
مصرف در شــرایط کنوني اســت که 
کلید حفظ این جایگاه ها و به عبارتي 

حفظ توازن مورد نظر است.

به طور طبیعي در شــرایط عادي، 
مقدار استفاده از انرژي مي تواند یکي 
از شــاخص هاي مثبت در امر تولید و 
ایجاد ارزش و حداقل رشد اقتصادي 
باشد، اما تقســیم مصرف بخشي در 
ایران در شــرایط کنوني نشان دهنده 
الزام به بازنگري براي اســتفاده بهینه 
و افزایش ســهم بخش هاي مربوط به 

صنعــت و تولید و حرکت به ســمت 
بهینه سازي مصرف در همه بخش ها 
به ویــژه در بخش خانگــي و تجاري 
اســت. کما اینکه لزوم بهینه ســازي 
مصــرف انرژي در دیگــر بخش هاي 
عمده مصرف کننده انرژي در کشــور 
نیز الزم اســت ســرلوحه برنامه هاي 

مربوط به مصرف قرار گیرد.
از سویي از جمله شاخص هاي مهم 
دیگــر در بخش مصــرف گاز ضریب 
شدت انرژي اســت که به زبان ساده 
نشان دهنده مقایسه نسبت بین ارزش 
حاصل شــده و انرژي مصرف شــده 
اســت، به عبارتي در کشور ایران اگر 
ارزش ایجادشده بر پایه ریال و واحد 
مترمکعب براي مصرف گاز طبیعي را 
در نظر بگیریم این ضریب در مقایسه با 
دیگر کشورها جهان )میانگین جهاني( 
عدد ۳ و در مقایســه با کشــورهاي 
بسیار پیشرفته بســیار بیشتر از این 
عدد است، یعني در سطح جهاني اگر 
یک مترمکعب گاز مصرف کنند سه 
برابر کشــور ما ارزش کاال یا خدمات 
تولید مي کنند کــه در قیمت باالي 

تمام شده آن بخشــي که به مصرف 
انرژي مربوط اســت و باید موردتوجه 
جدي قرار بگیرد، بهینه سازي مصرف 

است.
مانند  البته شــاخص هاي دیگري 
بهره وري در تولید هم ممکن اســت 
در قیمت تمام شــده تأثیرگذار باشد 
کــه در جاي خود قابل بحث اســت، 
اما آنچه مرتبط با مصرف گاز طبیعي 
در کشــور در تمام بخش ها قابل طرح 
است، قیمت بســیار کم گاز طبیعي 
مصرف شــده در داخل کشور در همه 
بخش هاي مصرفي اســت که در کنار 
بي توجهي یا کم توجهي براي الگوهاي 
مصرفــي جــاري در همــه بخش ها 
قابل توجه است که باید به طور جدي 

مورد توجه قرار گیرد.
آنطــور که وزارت نفت اعالم کرده، 
واقعیت موجود در ایران این است که 
با شــیوه کنوني مصرف انرژي به ویژه 
گاز طبیعي در کشور، نه تنها نسل هاي 
آینــده از این ثــروت ملــي محروم 
مي شــوند، بلکــه هیچ بعید نیســت 
که همین نســل کنوني نیز با کمبود 

انرژي روبه رو شود، زیرا تولید و مصرف 
انرژي در کشــور در حال سربه ســر 
شــدن اســت و این یعني محرومیت 
از صادرات، خالي شــدن و افت تولید 
گاز طبیعي در مخازن کنوني کشــور 
و نیاز به ســرمایه گذاري براي حفظ 
شرایط تولید، همچنین لزوم توجه به 
اصالح الگوي مصرف براي جلوگیري از 
بحران کمبود انرژي در کشور که امري 

اجتناب ناپذیر و الزامي ملي است.
هرچنــد یکي از دالیــل باال بودن 
مصرف داخلي، پایین بودن قیمت آن 
اســت از جمله دالیل دیگر باال بودن 
مصرف سوخت در داخل، پایین بودن 
بــازده و بهره وري بیشــتر بخش هاي 
مصرف کننــده گاز طبیعــي به عنوان 
ســوخت غالب در کشــور است که 
به دلیل اســتاندارد نبودن تأسیسات، 
بناها، سامانه هاي گرمایشي و رعایت 
نکردن مقررات، اتالف انرژي در ایران 
را چنــد برابر متوســط جهاني کرده 
است، بنابراین باید بیش از همیشه به 
بهسازي این مسائل توجه و براي آنها 

اقدام کرد.

ایران؛ چهارمین مصرف کننده گاز در دنیا

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی: توزیع یارانه پنهان انرژی توازن ندارد
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: در بودجه ۱۴۰۲ پیش بینی هایی در زمینه تغییر سهمیه ها شده که اگر تصویب شود این قابلیت را دارد کسانی که از هیچ سهمیه ای استفاده نمی کنند، نیز بتوانند از این سهمیه 
برخوردار باشند. اما در هر حال برنامه ای برای افزایش قیمت نداریم. عبدالعلی رحیمی مظفری با تاکید بر اینکه افزایش قیمت بنزین در برنامه دولت و مجلس نیست، اظهار داشت: تغییر قیمت و سهمیه بندی بنزین در بودجه سال آینده 
هم دیده نشده است. این نماینده خانه ملت درباره احتمال تغییر سهمیه بندی گفت؛ این موضوع قرار نیست اوضاع را بهتر کند ولی عدالت را برقرار می کند. عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: اگر شرایط اقتصادی اجازه می داد و 
ما می توانستیم نسبت به اصالح سهمیه برای خانوارهایی که بنزین دریافت نمی کنند و سهمیه ای در سوخت ندارند، اقدام کنیم قطعا بهتر بود.  وی خاطرنشان کرد: در بودجه ۱۴۰۲ پیش بینی هایی در زمینه تغییر سهمیه ها شده که اگر 
تصویب شود این قابلیت را دارد کسانی که از هیچ سهمیه ای استفاده نمی کنند، نیز بتوانند از این سهمیه برخوردار باشند. اما در هر حال برنامه ای برای افزایش قیمت نداریم. رحیمی مظفری گفت: مهم ترین چالش حوزه سوخت در حال 
حاضر این است که کسانی که از امکانات بیشتری برخوردار بوده و مصرف انرژی باالتری دارند یارانه بیشتری نیز استفاده می کنند و اقشار مستضعف از یارانه کمتری بهره می برند. عضو کمیسیون انرژی مجلس شواری اسالمی در ادامه 
بیان داشت: در کشور در توزیع یارانه پنهان انرژی توازن و عدالت برقرار نیست. این نماینده مجلس در ادامه به موضوع افزایش مصرف انرژی در کشور پرداخت و گفت: بهترین راهکار برای جلوگیری از روند افزایشی مصرف استانداردسازی 

وسایل مصرفی صنعت و خانگی است، اجرای مبحث ۱۹ ساختمان برای جلوگیری از هدررفت و مصرف بهینه انرژی و همچنین حذف بخش هایی مثل نیروگاه ها مصرف انرژی باال و راندمان پایینی دارند، از دیگر راهکارهاست.

رییس جمهوری: 

مساله دریاچه ارومیه دغدغه اصلی دولت است

خبر

خبر

۶ یکشنبه ۷  اسفند ۱۴۰۱  
 ۵ شعبان ۱۴۴۴ـ  ۲۶  فوریه ۲۰۲۳ 

 شماره پیاپی ۵۰۶ـ  سال دهم-شماره ۳۴۷ 



استاندار تهران تشریح کرد؛ اعالم مکان های برگزاری نمایشگاه ها در پایتخت
استاندار تهران از برگزاری نمایشگاه های عرضه مایحتاج شب عید و ماه رمضان در تهران و شهرستان های استان تهران با هدف عرضه با قیمت و کیفیت مناسب، فراوانی، در دسترس بودن و پراکندگی 
در سطح استان تهران خبر داد. علیرضا فخاری در تشریح روند برگزاری نمایشگاه های ویژه مایحتاج شب عید گفت: این نمایشگاه ها در پنج نقطه حکیمیه، ارم، مصلی، خاوران و بوستان والیت و همچنین 
شهرستان های استان تهران برگزار خواهد شد. در حقیقت این نمایشگاه ها عیدانه و رمضانه هستند تا اقالم مورد نیاز شهروندان برای شب عید و ماه مبارک رمضان را عرضه کنند. وی افزود: بی تردید 
نمایشگاه ها باید دارای چندین هدف یعنی قیمت و کیفیت مناسب، فراوانی، در دسترس بودن و پراکندگی در استان جهت دسترسی شهروندان باشند. فخاری ادامه داد: باید تنوع کاالیی در نمایشگاه ها 
تأمین شود و این نمایشگاه ها در سطح استان پراکنده خواهند بود تا مردم به منظور تأمین کاال مجبور نشوند به شهر تهران مراجعه کنند. بی تردید مراجعه مردم از سطح شهرستان ها به شهر تهران 
باعث ایجاد ترافیک و مصرف باالی سوخت خواهد شد.  استاندار تهران تاکید کرد: کمبود کاالیی برای شب عید وجود ندارد؛ اما الزم است تا نظام توزیع بهبود پیدا کند و ساماندهی جدیدی برای آن 
در نظر گرفته شود و از سوی دیگر با تحول در حوزه نظارت بتوانیم شب عید کنترل قیمت و بازار را انجام دهیم.

جدال با آتش در ساختمان ناایمن ۱۵۳

حریق یک ساختمان باعث شهادت یک آتش نشان شد
باز هم داســتان حریق یک ساختمان 
و شــهادت آتش نشــان، باز هم داستان 
اخطارهای بی نتیجــه و فک پلمب های 
مبهــم و بــاز هم داســتان بــی پایان 

ساختمان های ناایمن تهران!
سال ۹۵ پالســکو سوخت و خاکستر 
شــد و مرگ شــماری از آتشنشــانان و 
شهروندان در این حادثه، خاطره تلخی را 
برای نه تنها تهرانی ها بلکه برای ایرانیان 

رقم زد.
پالســکو ســوخت و بعد از آن همه 
مســئوالن به یاد ساختمان های ناایمن و 
میزان ایمن بودن ساختمانهای بلندمرتبه 
افتادند و جلسات و کمیته های مختلفی 
در این راستا شکل گرفت اما بعد از مدتی 
نتایج جلسات به کمدها رفت و از آن همه 
تالش برای ایمنی ساختمان های کالنشهر 
تهران، تنهــا چند ســاختمان از جمله 
آلومینیوم ایمن شد و ایمن سازی مابقی 
ساختمانها مشمول گذشت زمان شده و 

به فراموشی سپرده شد.
* درحالی پالسکو می توانست راه 
گشا و زمینه ساز یک اتفاق ملی در 
عرصه بهبود ایمنی شــهر باشد که 

نشد!
ایمن سازی ساختمان ها به فراموشی 
ســپرده شــد تا اینکه حادثه متروپل در 
آبادان رخ داد، ساختمانی در حال ساخت 
که بنا به دالیل مختلف ناایمن بود و فرو 
ریخت و بار دیگر این حادثه سبب شد که 
مســئوالن به یاد ایمن سازی ساختمانها 
و اساسا شناسایی ســاختمانهای ناایمن 
بیفتند. باز کمیته ها تشــکیل و جلسات 
مختلفــی برگزار شــد و نهایتــا با پای 

کارآمدن مســئوالن در سطوح مختلف 
مســئله ایمن سازی ســاختمان ها وارد 
مرحله جدیدی شد و شــهرداری تهران 
نیز از لیستی سخن گفت که در آن ۱۲۹ 
ساختمان پرخطر در تهران شناسایی شده 
بودند. هرچند تا لحظه ارسال این گزارش، 
خبری از انتشــار آن لیســت نیست اما 
متروپل تلنگر بزرگی برای رصد و پایش 
ایمنی ساختمانهای تهران بود اما در گیر 
و دار انتشار و عدم انتشار این لیست، خبر 
آمد که ســاختمان ۱۵۳ در خیابان بهار 
جنوبی حدفاصل خیابان سمیه و طالقانی 

طعمه حریق شده است.
* آتش نشــانی بارهــا اخطار و 
ساختمان ۱۵۳  مالک  به  را  تذکرات 

داده بود
ساختمانی ده طبقه تجاری-اداری که 
از ســاعت ۱۰ صبح روز  ششم اسفندماه 
شــروع به سوختن کرد  و با شهادت یک 
آتش نشان درحوالی ساعت ۲۴ مهار شد، 
ساختمانی که به گفته مسئوالن شهرداری 
اخطاریه ناایمنی دریافت کرده بود و حتی 
پلمب شــده بود اما به دالیلی فک پلمب 
شده و فعالیت در این ساختمان ناایمن از 

سر گرفته می شود.
موضوعــی که موجبــات انتقاد اقبال 
شــاکری نماینده مردم تهران در مجلس 
را فراهم کرده و او می گوید: هر هزینه ای 
که در حوزه ایمنی میدهیم ناشــی از بی 
توجهی بهره مندان و مالکان از اخطارهایی 
اســت که در این زمینه ســازمان آتش 
نشانی ارائه می دهد و سازمان آتشنشانی 
کار خود را در باره این ســاختمان به نفع 
مطلوب انجام داده و چندین بار اخطارها 

و تذکرات الزم را به مالک و بهره برداران 
ساختمان داده است همچنین کمیسیون 
ماده ۱۰۰ نیز به این مساله ورود کرده و با 
حکم قضایی اقدام به پلمب این ساختمان 

کرده است.
نماینــده مردم تهــران در مجلس با 
تاکید بر اینکه متاســفانه با کاربری های 
اشــتباه از یک ســاختمان ناایمن جان 
مردم و کســبه را به خطر میاندازند. بیان 
کرد: برای ایمن ســازی نقاط ایمن باید 
دادستانی ورود کند. رفع خطر ساختمان 
های ناایمن بــه معنای پلمب کردن این 
مجموعه ها نیســت بلکه به معنای ایمن 
سازی این مجموعه هاست و باید کارهای 
بازدارنده را در شهر تهران در حوزه ایمنی 
افزایش دهیم و اصناف و وزارت کار نسبت 
به وضعیت ساختمان های صنف ها ورود 
کننــد و مانند شــهرداری کار خود را به 

درستی انجام دهند.
 ۱۲۹ ۱۵۳،جــز  ســاختمان   *

ساختمان ناایمن تهران نبود اما ....
بــا این حــال امــا علیرضــا زاکانی، 
شــهردار تهران نیــز با حضــور دوباره 
در محل آتش ســوزی ســاختمان ۱۵۳ 
با تاکید بــر اینکه این ســاختمان قبال 
اخطار آتش نشــانی گرفته بــود اما جزو 
ســاختمان های ناایمن ما نبود بلکه جزو 
ســاختمان هایی بود که نیاز به سلســله 
اقداماتی داشــته که این اقدامات سطح 
ایمنی را افزایش مــی داد می افزاید: این 
ساختمان تخلفاتی داشته که کمیسیون 
ماده ۱۰۰ درخصــوص تغییرکاربری آن 
ضمن محکومیت در سال ۹۸ رای را صادر 
کرده و ما امسال اعمال رای را انجام دادیم 

و ساختمان را پلمب کردیم.
وی ادامــه می دهد: مالک فک پلمب 
کرده بود که پس از فک پلمب به دستگاه 
قضایی شکایت کردیم و در مسیر برخورد 
قضایی قرار داشته که چنین اتفاقی روی 
داد. یعنی تخلفات ساختمان محرز است 
و این اتفاق رخ داده است. با کمال تاسف 
یکی از بهترین آتش نشانان ماجان خود را 

از دست داد و به شهادت رسید.
* اصناف و وزارت کار پای کار بیاید

علیرضا نادعلی، ســخنگوی شــورای 
شــهر تهران از حضور تعدادی از اعضای 
شورای شــهر در محل حریق ساختمان 
تجاری - اداری خیابــان بهار خبر داد و 
در مورد وضعیت ســاختمان های ناایمن 
شهر تهران می گوید: دقت داشته باشید 
که این ۱۲۹ ســاختمان ناایمن مالکانی 
دارد و اصنــاف نیز در این ســاختمان ها 
فعال هســتند و شهرداری تهران وظایف 
خود را انجام داده اســت اما باید اصناف و 
وزارت کار نیز پای کار بیایند و همه باید 
در این زمینه احساس مسئولیت کنند و 
بارها شده است که وقتی بحث پلمب یک 
مجموعه ناایمن به میان می آید با مسئله 
عدم اشتغال کارگران در این مجموعه ها 
موضوع مسکوت می ماند که الزم است در 
این زمینه همه دستگاه ها پای کاربیایند 
چراکه همه مســئوالن دغدغه معیشت 
مــردم را درک کرده و قطعا نمی خواهند 
خللــی بــه آن وارد کننــد امــا ایمنی 

ساختمان ها نیز امرمهمی است.
* مقصران حریق ساختمان ۱۵۳ 

تحت پیگرد قضائی قرار می گیرند
این حریق پای دادستانی تهران را نیز 

به خیابان بهــار باز کرد و صالحی پس از 
استماع گزارش مسئولین شهرداری تهران 
اعــالم می کنــد: در رابطه بــا این آتش 
سوزی پرونده قضایی تشکیل شده است 
و گــزارش نهایی حادثه بــه اطالع افکار 

عمومی خواهد رسید.
صالحــی در مــورد گزارش هایی که 
پیش تر در رابطه با این ساختمان مطرح 
شــده بود از مقامات مســئول شهرداری 
ســوال کرد که عنوان شداین ساختمان 

یک مرتبه پلمب شده بود.
دادســتان تهران بیان می کند: مالک 
ســاختمان از پارکینگ به عنوان انباری 
اســتفاده می کــرده که امــروز به دلیل 
نامعلومــی دچار حریق شدهاســت. این 
بخش ساختمان به علت تغییر کاربردی 
پلمب شــده بود که بعــد از مدتی فک 
پلمب شــده اســت که باید بررسی شود 
علت فک پلمب چه بوده است. در صورت 
اثبات تخلف در رفع نواقص و فک پلمب 
ســاختمان مقصران تحت پیگرد قضایی 

قرار می گیرند.

دادســتان تهــران در رابطــه با علت 
وقوع حادثه اعــالم میکند: مطابق اعالم 
کارشناسان به دلیل دمای باالی آتش در 
محل آتش سوزی فعال امکان اعالم دقیق 
علت آتش ســوزی وجود ندارد اما پرونده 
قضایی در مورد این حادثه در دادســتانی 
تهران نیز تشکیل شده است و موضوع در 

حال بررسی است.
گفتنی اســت، حریق ساختمان ۱۵۳ 
بعد از چندین ساعت تالش آتش نشانان 
خاموش شــد، حریقی که جان یک آتش 
نشان را آنهم در آستانه سال جدید گرفت 
و رخت عزا بر تن خانواده ای کرد اما جای 
سوال که دیگر چه اتفاقی باید رخ دهدکه 
برخی مسئوالن تعارف را کنار گذاشته و 
با جدیت مسئله ایمن سازی و شناسایی 
ساختمان های ایمن را دنبال کنند؟ چند 
نفر دیگر بایــد قربانی حکم های پلمب و 
اخطارهای بی اثر شــوند؟ آیــا زمان آن 
نرسیده اســت که اقدامی جهادی و موثر 
در رابطه با ساختمان های ناایمن پایتخت 

انجام شود؟

وزیر آموزش و پرورش:

  مجوزی برای فروش مدارس خّیرساز
 در طرح مولدسازی صادر نشده است

با  وزیــر آمــوزش و پــرورش 
بیــان این که هیچ اجــازه ای برای 
فروش مدارس خّیر ســاز در طرح 
مولدسازی صادر نشده است، اظهار 
کــرد: ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از 
مولد سازی در آموزش و پرورش در 
پروژه های مدرسه سازی اختصاص 

خواهد یافت.
یوسف نوری در گردهمایی روسا 
و مدیــران عامل مجامــع خّیرین 
مدرسه ساز استان های کشــور با تبریک فرارسیدن اعیاد شعبانیه و و والدت 
امام حسین)ع( و حضرت ابوالفضل العباس )ع( اظهار کرد: حضرت عباس )ع( 
نمونه کاملی از یک خّیر بودند که در سال ۶۱ هجری قمری با ازخودگذشتگی 
و ایثار تبدیل به الگویی گران بها برای همگان شدند. وی با بیان اینکه خّیرین 
مدرسه ساز در جایگاهی بسیار رفیع قرار دارند، گفت: وظیفه خودمان می دانیم 

که در جمع این افراد حضور یابیم و از محضر آن ها درس بگیریم.
 خّیرین مدرسه ساز باید تکریم شوند و همواره جایگاه رفیعشان یادآوری شود. 
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه از زمان آغاز دولت و مدیریت جدید مجموعه 
آموزش و پرورش بر تمرکز روی تکمیل پروژه های خّیر ســاز تاکید شده است، 
عنوان کرد: نیاز است که این پروژه ها پیگیری شود تا در کمترین زمان ممکن 
تکمیل شود.  متاســفانه برخی از پروژه ها از سال ۱۳۹۰ باقی مانده و تکمیل 
نشده که در اسرع وقت باید به آن ها رسیدگی کرد. نوری درباره شایعاتی مبنی 
بر قرارگرفتن مدارس خّیرساز در طرح مولدسازی امالک دولت نیز، خاطرنشان 
کرد: در امالکی که خّیرین اقدام به ساخت آن کرده اند، هیچ اجازه ای مبنی بر 
فروش و قرار گرفتن در طرح مولدسازی صادر نشده است. اصال چنین اجازه ای 
داده نمی شــود تا ملکی که وقف و یا هبه شــده است به فروش گذاشته شود. 
صراحتا تاکید شده ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از مولدسازی بالفاصله به آموزش 

و پرورش بازگردد و در پروژه ها باقی  مانده هزینه شود. 
وی گفت: امیدواریم شاهد ثبت جهانی مجمع خّیرین مدرسه ساز کشور به 
عنوان یک میراث معنوی در شــاخص های جهانی باشیم. همچنین امیدواریم 
ســند و چشم اندازی طوالنی مدت توســط مجمع تدوین شود تا راهی بزرگ 
در امر مدرسه ســازی برای آینده ترسیم شود.  به گزارش مرکز اطالع رسانی و 
روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، نوری در پایان با بیان اینکه باید معماری 
بومی در مدارس خّیرساز به کار گرفته شود، گفت: استفاده از سازه های بومی و 
سازه هایی که به محیط زیست آسیب نرساند از جمله اولویت ها باید قرار گیرد، 

معاون وزیر دادگســتری و رئیــس کمیته انتقال 
محکومان با اشــاره به اینکه حدود چهار هزار زندانی 
ایرانی در دیگر کشورها در زندان به سرمی برند، گفت: 
از ابتدای امســال ۸۶ زندانی ایرانی از دیگر کشورها به 
ایران بازگردانده شدند و بنا داریم تا پایان سال بیش از 

۱۰۰ زندانی دیگر را نیز به کشور بازگردانیم.
عســگر جاللیان اظهارداشــت: اکنــون جمهوری 
اســالمی ایران با حدود ۲۲ کشــور، موافقتنامه الزم 
االجــرا برای انتقــال محکومان دارد و بــا نگاه حقوق 
بشری به موضوع معاهدات دو جانبه حقوقی و قضایی، 
آمادگــی داریم تا با همه کشــورهای جهان به غیر از 
رژیم اشغالگر قدس، این معاهدات را موفق و و اجرایی 

کند.
* ۲۸۰۰ ایرانی در زندان های ترکیه هستند

رئیــس کمیته انتقــال محکومان افــزود: از 
مجموع چهار هــزار زندانی ایرانــی در خارج از 
کشور، ۲۸۰۰ ایرانی در زندان های ترکیه هستند 
و انتقــال زندانیان ایرانی از ترکیه، ارمنســتان، 
ســریالنکا و هندوستان نیز در دســتور کار قرار 

دارد.

* انتقال بیش از صدها زندانی ایرانی و خارجی 
به کشورهای خود تا پایان سال

جاللیــان درباره اتبــاع خارجی کــه در زندان های 
ایران به ســرمی برند، گفت: اکنون حــدود هفت هزار 
اتبــاع خارجی در زندان های کشــور ما هســتند که ۶ 
هزار و ۶۲۰ زندانی از اتباع افغانســتان و بعد از آن اتباع 
پاکســتان، عراق، ترکیه، هند و جمهــوری آذربایجان 
بیشــترین تعداد زندانی را در ایران دارد. وی ادامه داد: 
انتقال تعداد زیادی از زندانیان کشــورهای افغانستان، 
پاکستان، هندوستان، سریالنکا، ترکیه و عراق در دستور 
کار کمیته انتقال محکومان وزارت دادگستری قرار دارد 
و امیدوار هســتیم در صورت تحقق شرایط برای ادامه 
محکومیت به زندان های کشور متبوع خود منتقل شوند.
* چرا اتباع خارجی زندانی تمایلی به انتقال به 

کشور خود ندارند؟
رئیس کمیته انتقال محکومان با بیان اینکه بیشــتر 
اتبــاع خارجی تمایلی به انتقال به کشــور خود ندارند، 
گفت: براســاس مفاد موافقتنامه هــای دو جانبه انتقال 
محکومان به حبس، رضایت زندانی شــرط اساسی برای 
شروع فرایند انتقال است؛ بنابراین تا زندانی تمایل خود 

را برای انتقال به کشور خود، به صورت کتبی اعالم نکند، 
اقدامی برای انتقال صورت نمی گیرد. در کشور ما با توجه 
به وجود تســهیالت ارفاقی برابــر در زندان ها برای همه 
زندانیان ایرانی و خارجــی از جمله برخورداری از عفو و 
تخفیف مجازات، استفاده از مرخصی دوره ای، بهره مندی 
از بهداشــت و تغذیه رایگان، کسب مهارت با حضور در 
کارگاه های حرفه آموزی و وضعیــت مطلوب زندان ها از 
جمله عواملی است که موجب انصراف زندانیان خارجی از 

انتقال به زندان های کشور متبوع خود شده است.
* توصیه های مهم به ایرانیانی که قصد سفر به 

خارج از کشور دارند
معاون وزیر دادگســتری به ایرانیانی که در تعطیالت 
نوروز یا هر زمان دیگر که قصد ســفر به خارج از کشور را 
دارند، توصیه کرد از همراه داشــتن انواع داروهای مسکن، 
کدئین دار، آرام بخش ها و مواد روانگردان و مخدر حتی به 
اندازه اندک خودداری کنند زیرا به همراه داشتن این داروها 
در برخی کشــورها جرم محسوب می شود و مجازات های 
ســخت و حبس های طوالنی مدتی در پی دارد. عالوه بر 
این، هموطنان از قبول هرگونه بسته امانتی ولو از آشنایان 

نزدیک خودداری کنند. 

شهردار تهران گفت: لیست ساختمان های ناایمن 
تهران در اختیار رییس شــورای شــهر تهــران قرار 

می گیرد.
علیرضا زاکانی در حاشــیه یکصد و سی و یکمین 
جلســه شــورای اســالمی شــهر تهران و در جمع 
خبرنگاران با اشاره به دستور جلسه روز گذشته شورا 
که به بررسی جزییات الیحه بودجه ۱۴۰۲ شهرداری 
تهران اختصاص داشت، گفت: بودجه امسال حدود ۷۶ 
هزار میلیارد تومان بسته شد. از این میزان بیش از  ۳۴ 

هزار میلیارد تومان هزینه ای و مابقی تملک ســرمایه 
ای و تملک دارایی است و این یعنی در بودجه بخش 

عمده کار ما ناظر بر تالش و کار خودمان است. 
وی با اشــاره به موارد جدید بودجــه گفت: برای 
اولین  بار امســال حق و حقوق شهرداری مانند ارزش 
افزوده ها و معوقات که در گذشته پرداخت نمی شد به 
مبلغ ۷۱۵ میلیارد تومان توســط دولت پرداخت شد 
و  این ظرفیت بســیار خوبی است.  زاکانی تاکید کرد: 
مسیر انظباط مالی و دقت در میزان خرج و مخارج ها 
مشــخص شــد و عمده بحث ما تالش است و بودجه 
امســال ۵۰ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان بودجه بود؛ اما 
آنرا به مبلغ ۸۳ هــزار میلیارد تومان افزایش دادیم و 
این یعنی تالش ما نیز باید بیشــتر شود.  وی با اشاره 
به مولدســازی در شــهرداری تهران گفــت: یکی از 
ظرفیت های ما مولد ســازی است و ان شاءاهلل برای ۴ 
خط بعدی اولویت ما دو طبقه کردن تونل مترو برای 

مولدسازی است. 
شــهردار تهران درباره اســتیفای حقوق شهر نیز 
اظهارکرد: به هیچ وجه ناظر بر اســتیفای حقوق شهر 
کوتاه نمی آییم و خیلی از امکانات شهر از بین رفته بود 

اما درحال بازگردان آنها به شهر هستیم. 
زاکانی در پاسخ به این سوال که صبح دیروز عضو 

شورای شهر تهران اعالم کرد که لیست ساختمان های 
ناایمن باید در اختیارش قرار گیرد تا آن را منتشر کند، 
گفت: لیســت ساختمان های ناایمن در اختیار مرجع 
قضایی اســت و مرجع قضایی نیز روی آن احکامی را 
صادر کرده است. این موضوع در جهت اصالح خواهد 

بود لذا مسیری که می رویم در جهت اصالح است. 
شــهردار تهران با بیان اینکه بی تردید باید مشکل 
را حل کنیم، گفت: لیســت  را در اختیار آقای چمران 
رئیس شــورای شــهر تهران قرار خواهیــم داد و او 

تشخیص می دهد که چگونه عمل کند. 
وی ادامه داد: اما همانطور که وزیر کشور اعالم کرد 
نباید التهاب روی التهاب گذاریم حدود ۱۶ هزار واحد 
مسکونی در مسیر رصد و پایش ۹گانه هستند که برای 

اولین بار این اتفاق در حال رخ دادن است. 
زاکانی با اشــاره به ساختمان های ناایمن در تهران 
بیان کرد: ۱۲۹ ساختمان ناایمن از حیث آتش نشانی 
اســت اما در پایش جدید همه اجزا و عناصر دست به 
دست یکدیگر داده اند و بر اساس چک لیستی ایمنی 
را مورد ســنجش قرار می دهنــد. در حال حاضر نیز 
بالغ بر هزار ســاختمان را پایــش کرده اند.  ۲۲ تیم 
که شهرداری یک وجه آن اســت، کار پایش را انجام 

می دهند.

انتقال بیش از صدها زندانی ایرانی و خارجی به کشورهای خود تا پایان سال

مجری طرح مردمی کاشــت یــک میلیارد درخت در 
کشور گفت: طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در 
کشــور یک طرح اساسی، جهادی و بی سابقه است که از 
ابتدا تا انتهای آن با حضور و ظرفیت و توان مردم عالقمند 
به کشور و دوستداران طبیعت اجرا و باعث ارتقاء امنیت 

زیستی کشور خواهد شد.
احمدی در مراســم بازدیــد وزیر جهاد کشــاورزی 
از نهالســتان ایرانــی تورانــی اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری خراســان رضوی، گفت: طرح مردمی کاشت 
یک میلیارد درخت در کشور یک طرح اساسی، جهادی و 
بی سابقه است که از ابتدا تا انتهای آن با حضور و ظرفیت 
و توان مردم عالقمند به کشور و دوستداران طبیعت اجرا 

و باعث ارتقاء امنیت زیستی کشور خواهد شد. 
وی افزود: در این طرح که قرار اســت طی ۴ سال یک 
میلیارد اصله نهال در کشــور کاشــته شود ساالنه ۲۵۰ 

میلیون نهال غرس خواهد شد. 
به گفته احمدی، طی ۲۰ سال گذشته متوسط تولید 
نهال در کشور ساالنه ۱۷ میلیون اصله بوده که قرار است 
با این طرح این عدد به ۲۵۰ میلیون اصله نهال در ســال 
برســد. این تفاوت حاکی از آن است که باید یک نهضت 
فراگیر و یک کار جهادی توســط همــکاران ما در منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان ها با همراهی و مشارکت تمام 

اقشار مردم شکل گیرد. 
وی ادامه داد: در کل کشور ۱۲۶ نهالستان داریم که در 

سال های اخیر تعداد زیادی از آنها مغفول مانده و متروکه 
شده که الزم است این نهالستان ها احیا و فعال شوند. 

احمدی افزود: اعتبار ریالی این طرح به صورت حامی و 
مشارکتی است و از محل اعتبارات مسئولیت های اجتماعی 
صاحبان صنایع و همچنین مشــارکت سازمان های مردم 

نهاد و اقشار مختلف مردم قابل تأمین است. 
مجری طرح مردمی کاشــت یــک میلیارد درخت در 
کشور با اشاره به ظرفیت و پتانسیل باالی استان خراسان 
رضوی در تولید نهال گفت: خراسان رضوی نیروی انسانی 
بســیار توانمند، متخصص و متبحر در امر تولید و کاشت 
نهال دارد که باعث شده این استان در کشور شاخص و به 

عنوان راهبرد قلمداد شود. 
وی گفت: در استان خراسان رضوی ۹ نهالستان شامل 
۳ نهالســتان تولید گونه های جنگلی، ۵ نهالستان تولید 
گونه های بیابانی و یک نهالستان تولید گونه های مرتعی 
وجود دارد که ۲۵۰ هکتار مساحت دارند که حدود ۲۰۰ 

هکتار آن مفید است. 
بر اساس گزارش پایگاه اطالع رســانی سازمان منابع 
طبیعی و آبخیزداری کشور، احمدی در پایان به اقدامات 
آموزشی و اطالع رسانی شاخص اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری خراسان رضوی در راستای تبیین این طرح 
بزرگ ملی اشــاره کرد و گفت: خراســان رضوی یکی از 
استان های پیشگام در حوزه احیای جنگل، احیای زیست 
بوم های طبیعی و توسعه جنگل های ایرانی تورانی است.

با اعالم معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم، آزمایشات 
گسترده روزهای اخیر روی دانش آموزان مسموم شده، هنوز 

آنها را به نتیجه قطعی نرسانده است.
عصر روز ۳۰ بهمن ماه خبری منتشر شد، مبنی بر اینکه 
تا ساعاتی دیگر نتیجه کامل تیم تحقیقاتی وزارت بهداشت 
در خصوص مسمومیت های اخیر دانش آموزان قمی منتشر 
می شــود.  مجید محبی از بی نتیجه بودن این آزمایشــات 
خبرداد و افزود: نمونه برداری های الزم برای آزمایشــات در 
اســتان و در تهران انجام شده اســت؛ آزمایشات اخذ شده 
دانشگاه علوم پزشکی قم برای آزمایشگاه های مرجع کشوری 
مثل رازی و انستیتو پاستور ارسال شده است که هیچ مورد 

مشکوکی را نشان نداد.
وی با اشــاره به اینکه تیم ویژه پیگیــری اتفاقات اخیر 
در مدارس قم که از طرف وزارت بهداشــت مأمور هستند، 
بررســی های اولیه را انجام دادند و نتایج این بررســی ها در 
جلســه ای که برگزار شد مورد بررســی قرار گرفت، افزود: 
بررســی های وزارت بهداشــت از ماجرای مسمومیت های 
مــدارس قم به نتیجه نرســید؛ در این بررســی های اولیه، 
نمونه هــای مختلفی که الزم به بررســی بــود حتی لباس 
دانش آمــوزان و نمونه های محیطی، تنفســی و خونی مورد 
آزمایش قرار گرفت، اما نتیجه ای حاصل نشد. بنابراین، برای 
شفافیت این موضوع برای بار دوم نمونه برداری های مختلف 

از دانش آموزان انجام شده است و منتظر نتایج آن هستیم.
محبی با اشاره به اینکه در جلسه به نتایج جدیدی دست 

پیدا نکردیم، یادآور شــد: قرار بر این بود اگر نتایج جدیدی 
در این جلســه حاصل شود، اطالع رسانی عمومی انجام داده 
تا از نگرانی های والدین دانش آموزان کاسته شود، اما وزارت 
بهداشت نیز که در حال پیگیری مسمومتی دانش آموزان قمی 
است، به هیچ نتیجه ای دست پیدا نکرد و مورد مشکوکی در 

هیچ کدام از آزمایشات دانش آموزان مشاهده نشد.
وی با اشــاره به اینکه ارگان های مختلفی پیگیر وضعیت 
مسمومیت دانش آموزان در قم هستند، بیان کرد: بهترین تیم 
متخصصان و بهترین مراکز درمانی و آزمایشگاهی و همچنین 
پدافند عامل برای بررسی و شفافیت این موضوع بسیج شدند 
تا هرچه  سریع تر علت این مسمومیت های سریالی مشخص 
شــود. اگرچه هنوز عامل مســمومیت دانش آموزان به طور 
دقیق مشــخص نیست، اما اگر یک عامل خارجی مانند گاز 
استنشاقی در محیط نیز عامل این مسئله باشد، بسیار خفیف 
است و علت عدم دستیابی به این مورد مشکوک هم همین 

موضوع است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم تصریح کرد: ۹۹ 
درصد از دانش آموزان مســموم  شــده در روزهای اخیر در 
مدارس استان قم، در ســاعات اولیه از بیمارستان ترخیص 
می شوند و شاید حتی اعزام آنان به بیمارستان هم ضرورتی 
نداشــته  باشد و استنشــاق هوای آزاد در حیاط مدرسه هم 
می توان وضعیت عمومی آنان را بهبود ببخشــد و این عامل 
آنچنان خفیف است که هیچ گونه اثر ماندگار و طوالنی مدتی 

را برای دانش آموزان رقم نمی زند. 

مجری طرح عنوان کرد؛

ارتقاء امنیت زیستی کشور با اجرای طرح کاشت یک میلیارد درخت
 علوم پزشکی قم: فعال به نتیجه خاصی

 در مورد مسمومیت دانش آموزان نرسیده ایم
مدیر عامل شرکت متروی تهران در مورد سرانجام راه اندازی »تراموا« درتهران 

توضیحاتی ارائه کرد.
محسن هرمزی در مورد سرانجام ساخت تراموا در تهران، اظهار کرد: مطالعاتی 
از ۱۰ ســال پیش برای احداث خطوط »تراموا« انجام شــده است. از آنجایی که ما 
به دنبال خلق خدمات جدید در پایتخت هســتیم، بار دیگر انجام مطالعات احداث 
»تراموا« را مورد بازنگری قرار داده ایم تا عالوه بر تکمیل و ســاخت خطوط جدید 

مترو از ظرفیت »تراموا« هم برای کاهش بار ترافیک استفاده کنیم. 
وی با بیان آنکه ما به دنبال راهکارهای جدیدی هســتیم که بار ترافیک شهر را 
کاهش دهیم و پروژه هایی که احداث می شــود هزینه خود را از محل اجرای همان 
پروژه تأمین کند، تصریح کرد: در حال حاضر مشــغول مطالعه ساخت »تراموا« در 
مسیرهای مشخص جمهوری - بهارستان و آزادی تا ترمینال شرق )خیابان دماوند( 

هستیم تا به جای خطوط بی آر تی موجود از »تراموا« استفاده می شود. 
مدیرعامل شرکت متروی تهران اضافه کرد: کارشناسان امر در حال بررسی ابعاد 
مختلف احداث »تراموا« در تهران هســتند و اگر پیوست های فنی و اقتصادی آن 
پاسخگو باشد ، پروژه ساخت »تراموا« را برای بررسی بیشتر به شورای شهر می بریم 

تا در صورت تأیید نمایندگان مردم ، اجرای آن را آغاز کنیم. 
هرمزی در پاسخ به این ســوال که برخی از کارشناسان معتقدند بهتر است به 
جای احداث »تراموا« خطوط فعلی مترو تکمیل شوند، گفت: از منظری این صحبت 
درســت است چرا که بهتر است ابتدا شــبکه مترو کامل شود؛ اما ایجاد یک مسیر 
تکمیلی همچون تراموا که وسیله ای پاک است برای پوشش هر چه بیشتر ترافیک 
و کاهش آلودگی هوای تهران الزم اســت. البته تصمیم به شروع این پروژه نیازمند 
تکمیل مطالعات است و بعد از آن باید مجوزهای الزم از نهادهایی همچون شورای 
شهر اخذ شود. به گفته وی، در واقع  این گونه نخواهد بود که خلق الساعه یک روز 
تصمیم بگیریم که »تراموا« را در تهران بسازیم و بالفاصله این پروژه را آغاز کنیم . 

 »تراموا« به خیابان های دماوند
 و جمهوری می رسد؟

زاکانی: 
لیست ساختمان های ناایمن تهران 

در اختیار چمران قرار می گیرد
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درحالی کم تر از یک هفته دیگر ثبت نام در کاروان های حج تمتع آغاز می شود که 
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت گفت: قیمت سفر حج هنوز معلوم نشده است.

حجت االسالم والمسلین ســیدعبدالفتاح نواب ـ نماینده ولی فقیه در امور حج و 
زیارتـ  درباره قیمت سفر حج که پیش بینی شده تحت تاثیر نرخ ارز، با افزایش قابل 
توجهی مواجه شود، اظهار کرد: قیمت حج هنوز معلوم نشده است، گروهی )از سازمان 
حج و زیارت( برای اجاره هتل به عربستان رفته اند، قیمت هتل در عربستان باال و پایین 
می شــود. ما نمی خواهیم مبلغی را اعالم کنیم که بعد خالف آن را انجام دهیم. اجاره 

هتل ها که کامل شد قیمت  سفر حج اعالم می شود.
او کــه پیش تر دو رقم متفــاوِت ۱۲۰ و ۱۵۰ میلیون تومــان را برای حج آینده 
پیش بینــی کرده بود، در این باره، گفت: ما هیچ وقت نگفتیم حج دقیقا همین قیمت 
است. ما حدود آن را اعالم کردیم، حدود هم باال و پایین دارد و قیمت را مشخصا اعالم 
نکردیم. نسبت به قیمت دالر و هزینه های سال های قبل، مبلغ حدودی را اعالم کردیم 

که امکان دارد کمتر و یا بیشتر شود.
نواب درباره افزایش قیمت ها در عربستان و اعتراض برخی از کشورها به قیمت 
حج پیش رو و احتمال استقبال کمتر مردم برخی کشورهای مسلمان، در ارزیابی 
شــرایط نرخ ها در عربســتان و اثرگذاری بر قیمت حج، بیان کرد: ما امیدواریم 
قیمت ها افزایش پیدا نکند. عربســتان مجبور است همکاری داشته باشد، اعالم 
هم کرده اند، ولی باید منتظر بمانیم و ببینیم چه نتیجه ای می گیریم. به هر حال 
ما چانه زنی هایی در عربســتان داریم که قیمت را از رقم پیش بینی شده کاهش 

می دهد.
ســازمان حج و زیارت پیش تر اعالم کرده بود حج ۱۴۰۲ »دو نرخی” خواهد بود؛ 
چرا که از ۸۷ هزار و ۵۵۰  نفر ســهمیه حج ایران، ۳۷ هزار نفر از بازماندگان ســال 
۱۳۹۹ در اولویت قرار دارند که در آن ســال، هزینه حج را کامل پرداخت کرده بودند 
اما به دلیل محدودیت های کرونا در عربســتان، از این سفر جا ماندند. پول حج در آن  
سال با ارز ۹ هزار تومان محاسبه شده و به بانک مرکزی سپرده شده است. این سازمان 
همچنین اعالم کرده اســت هیأت دولت، تخصیص ارز ویژه به حج ۱۴۰۲ با نرخ ۲۸ 
هزار و ۵۰۰ تومان را تصویب کرده و با بانک مرکزی نیز برای انتقال ۲۵۰ میلیون دالر 

به عربستان، توافق شده است.

با اتمام جشنواره فجر؛

تکلیف »هفت« چه می شود؟
فصل جدید برنامه »هفت« که همزمان با برگزاری جشــنواره فیلم فجر آغاز شده 
بود، با اتمام این رویداد فرهنگی هنری، ادامه پیدا نکرد تا تکلیف پخش سری جدید 

فعال نامشخص بماند.
در ابتدا تصمیم هایی مبنی بر پخش برنامه سینمایی »هفت« پس از جشنواره فجر 
آن هم به صورت هفتگی در شبکه نمایش سیما گرفته شده بود؛ اما بر اساس ادامه پیدا 
نکردن تولید و پخش این برنامه با پایان جشــنواره، به نظر می رسد مدیران تلویزیون 

حداقل تا پایان سال ۱۴۰۱ برای ادامه ی تولید به قطعیت نرسیده اند.
بهروز افخمی به عنوان مجری سری ششم از برنامه سینمایی »هفت« در جشنواره 
فیلم فجر ۱۴۰۱ انتخاب شد و برای دومین بار اجرای این برنامه را بر عهده گرفت؛ و 
البته همانند سری گذشته که این برنامه را اجرا کرده بود، از همان ابتدا با حاشیه هایی 

از جمله صحبت های ابوالقاسم طالبی، واکنش ها به آن و ... هم روبه رو شد.
افخمی پیشــتر از مهر ۹۴ تا خرداد ماه ۹۵ به عنوان مجری فصل ســوم »هفت« 

مقابل دوربین رفته بود.
به هر طریق برنامه »هفت« که زمانی از بِرندهای تلویزیون محســوب می شد و به 
تازگی بنا به تصمیم مدیران ســیما، از شبکه سه به شبکه نمایش کوچ کرده است، با 

پایان جشنواره فیلم فجر به کار خود پایان داد تا پرونده این برنامه فعال بسته بماند. 

نماینده ولی فقیه در امور حج:

حج هنوز قیمت ندارد

روایت ضرغامی از »جن گیر« و هشدار درباره »داریوش« و »کوروش«

راه اصالحات سنگالخ است
جمــع  در  ضرغامــی  عــزت اهلل 
باستان شناســان از هشدارهایی که به 
او درباره اســتفاده از نــام »کوروش« 
و »داریــوش« پس از تحویل پســت 
وزارت میراث فرهنگی داده شده بود و 
واکنش هایی که پس از شرح وضعیت 
معماری پــس از انقالب دریافت کرده 
بود، ســخن گفت و درباره استفاده از 
غربی ها در مطالعات باستان شناســی، 
داســتانی از »جن گیــر« را در این باره 

تفسیر کرد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع دستی در بیستمین همایش 
ســاالنه باستان شناســی که یکشنبه 
هفتم اســفندماه با حضــور جمعی از 
باستان شناسان کشــور در موزه ملی 
برگزار شد، اظهار کرد: باستان شناسی 
علم، دانــش و فرهنگ و هنر اســت. 
از مهمتریــن موضوعات و  ترکیبــی 
توانمندی بشــری است. ۱۰ سال قبل 
در نشستی که در مشــهد برگزار شد 
بــا عنوان بزرگداشــت شــیخ بهایی، 
مهمتریــن ویژگی شــیخ بهایی را در 
علوم مادی و به عنوان یک شــخصیت 
بین رشــته ای توضیح دادم کــه بعداً 
معلوم شد شــخصیت او در این حوزه 
چقدر مورد غفلت واقع شــده اســت، 
باستان شناســی هم علم چندحوزه ای 

است.
او سپس خطاب به باستان شناسی 
گفت: شــما پیونددهنده بین تاریخ و 

ارزش های بشری هستید.
* راه اصالحات سنگالخ است

ضرغامــی در ادامه ایــن بحث به 

معماری پرداخت و گفت:  زمانی وقتی 
درباره غفلــت از معمــاری در بعد از 
انقالب سخن گفتم، خیلی حمله شد 
که چرا گفتم بعد از انقالب به معماری 
بی توجه شد. ما باید با صراحت و بدون 
لکنت زبــان در این باره صحبت کنیم. 
مالکیت، پول و بســاز و بفروشی باعث 
شــد از یک وجب جا اســتفاده کنند، 
برای این که دوزار پول بیشــتر کسب 
کنند. درست اســت آدم های متمول 
اشرافی با زندگی های الکچری هستند 
که در خانه خــود ده ها میلیارد تومان 
کار انجــام داده اند اما بحــث ما آن ها 
نیستند. بحث ما جامعه و زندگِی مردم 
اســت. واقعیت آن اســت که ما خوب 
عمل نکردیم و باید این عقب ماندگی را 
جبران کنیم. باستان شناسان می توانند 
در ایــن حوزه پیش قدم باشــند. البته 
ممکن اســت نگاه های کارشناسی در 
ابتدا این حرف ها را برنتابند، اما به مرور 
راه بــاز خواهد شــد. راه اصالحات راه 
سنگالخ است، اما هموار می شود. وقتی 
حرفی حق باشد، زمان می برد، ولی راه 
را باز می کند. هنوز خیلی زمان داریم 

اسکن درست از کشور داشته باشیم.
نگاه  و  »جن گیر«  داســتان   *

برتری جویی غرب به شرق
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی در ادامه با اشاره به سفر 
یک روزه ای که بــه بغداد برای حضور 
در  اجالس کشــورهای صاحب تمدن 
داشــت اشــاره کرد. او از برگزاری این 
نشســت در ســال آینده در ایران خبر 
داد و درباره استفاده از دانش خارجی ها 

در باستان شناسی، اظهار کرد:  استفاده 
از دانش خارجی ها و بین المللی خیلی 
خوب اســت. البته یکی از بزرگان شما 
معتقد بــود خارجی ها نــه توانمندی 
و نــه صداقت الزم را دارنــد. البته این 
صحبت من نیســت، منظور ایشان هم 
این نبود که کل حوزه را ببندیم اما این 
آســیب را باید در نظر گرفت. ما دنبال 
آسیب شناســی این کار هستیم. غرب 
با توجه به نــگاه برتری جویی که دارد، 
آن را در سیاســت خود اعمال می کند 
و چیزهایی را نادیده می گیرد، یا آدرس 
عوضی می دهد، یا آن طور که شایسته 
است مطرح نمی کند، این را در خیلی 
از حوزه ها دیده ام. او ســپس به ســفر 
نیوریوک و بازیــد از موزه متروپولیتن 
اشاره کرد و افزود: بخش بزرگی از این 
مــوزه درباره ایران اســت، یک راوی با 
ســوادی هم داشت که دو ساعتی آنجا 
بــودم. در یک بخش موزه نقشــه های 
بــزرگ از ایران طبیعــت و جغرافیای 
ایران را نشــان می داد. در این نقشه ها 
خلیج فارس را بزرگ نوشــته بود. اوج 
بحث کشــورهای حاشیه خلیج فارس 
بود. کســی که روایــت می کرد جلوی 
کلمه »Persian« ایستاده بود و مانع 
از فیلمبرداری شــد و خواستم توضیح 
دهد و من یادداشت کنم اما از این کار 
ســر باز زد. خیلی پیچیده است، آن ها 
تاریخ را به نمایش گذاشته اند، اما آن را 
بازگو نمی کنند. در برخی از فیلم های 
هالیــوود هم با حســاب و کتاب عمل 
کرده اند که تمدن و تاریخ ما را منحط 
اعالم کرده اند. ضرغامی در راستای این 

بحث، فیلم »جن گیــر« را تعریف کرد 
و افزود: جن گیر یکی از مشــهورترین 
فیلم ها در ژانر ترســناک و مهیج است 
که قبل از انقالب آن را در سینما دیده ام 
و داســتان آن درباره یک روح شیطانی 
اســت کــه وارد بدن یــک دختربچه 
می شود. اخیرا به یک دلیلی فیلم های 
شبکه خانگی »فیلیمو« را جست وجو 
می کــردم، جن گیر را هــم دیدم، یک 
ربع ابتدای فیلم تصاویر باستان شناسی 
را نشــان می دهد کــه تصویربرداری 
فوق العاده ای هم دارد و داستان هم در 
عراق می گذرد. در یک فیلم دیگر به نام 
»طالع نحس« کــه از همین ژانر بود و 
من خیلی آن را دوست داشتم و داستان 
آن هم تقریبا مشابه است، وسط فیلم 
کلی باستان شناســی را نشان می دهد. 
در این فیلم ها چه می خواهند بگویند؟ 
هر چی خوبی و فضیلت در شرق است، 
اما ایــن را هم نشــان می دهند که از 
اینجا شــیطان در می آید. این تصاویر 
در پــس ذهن می نشــیند. نمی گویم 
در همــه فیلم ها ایــن کار را می کنند، 
آدم هــای خوب هم در غرب زیادند، اما 
کنتراستی وجود دارد، چون سیاستی 
حاکم است، شخصیت سازی می کنند، 
اما از این طرف دنبال نابودی هستند. او 
ادامه داد: ما یک وظیفه فیزیکی داریم 
مبتنی بر دانش، علم، مطالعه، گمانه زنی 
و استخراج اشــیا تاریخی و محوطه ها 
است، درخواست می کنم تقویم ساالنه 
بگذارند و متناسب با اعتبارات پروژه ها 
را مشــخص کنند. دســتگاه هایی که 
می توانند کمــک کنند را همراه کنید. 

این که پژوهشگاه مسؤول کاوش است، 
دلیل نمی شــود همه کارها را خودمان 
انجام دهیم. سعی کنید بیشتر راهبری 
و هدایــت کنید و همــه ظرفیت های 
کشــور را وارد حوزه کاوش کنید، ولی 
شما راهبری و هدایت کنید از شیوه های 
علمی استفاده کنید تا با هزینه کمتری 

کار جلو برود.
* نمی دانیــم ایــن ملت چه 

پیشینه ای دارد
ضرغامی در ادامه با اشــاره منابع 
ناملموس،  میــراث  و کمیاب  محدود 
اظهار کرد: در این باره بســیار تاسف 
می خــورم. روی بعضــی کار می کنم. 
بیش از ســه هزار اثر ثبت شده است 
اما بعضــی از این ها حتی یک صفحه 
مطلب ندارند. االن مدتی است تیمی 
را تعیین کرده ام راجع به چند موضوع 
مهم به مــن اطالعات دهند. چند روز 
پیش وزیر ورزش، که متاســفانه االن 
در آی ســی یو هستند، یک ربع درباره 
ویژگی های »چوگان«، ســبک زندگی 
و رفتــار اطالعات دقیــق و عالی داد 
که اصال نمی دانســتم. همــه ما فکر 
می کنیم چوگان ورزشی با اسب است 
که با چوب یک گوی را می زنند. برای 
فرهنــگ ناملموس هیچ فکت شــیت 
نداریــم. حتی بزرگانی که کشــور را 

اداره می کنند، نمی دانند این ملت چه 
پیشینه ای دارد. وزیر  میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی گفت: ما 
از روز اول ســعی کردیم تعارض ها از 
بین ببریــم. بعضی ها می گفتند رفتی 
آنجــا، دو روز بعد در زبانت کوروش و 
داریوش نباشــد. االن می بینند در این 
کشور چقدر فضیلت ها بود و با اتکا بر 
همین ها ایرانی ها اســالم را پذیرفتند. 
شــهید مطهری می گوید اگر به خاطر 
ایرانی ها نبود، نه به لحاظ عده، نفرات 
و تجهیــزات حتی قــدرت ایمان، آن 
تعداد کم ســپاه اســالم که هفت بار 
به ایران حمله کردنــد، راه دین را باز 
نمی شد، چون جامعه چند طبقه شده 
بود. شــنیدند دینی با این مشخصات 
آمده اســت  این فضیلت ها در میراث 
ناملموس ما اســت. اولین ایستگاهی 
که کلید این را بزند باستان شناســان 
هســتند. ما می خواهیم از همه این ها 
مردم استفاده کنیم. همه این ها برای 
بهتر زندگی کردن اســت از خود دین 
بگیرید که برای بهتــر زندگی کردن 
است. درحالی که بعضی جوری برخورد 
می کنند که دین را ســخت می کنند. 
یک عده شــاقول این دین شــده اند 
که اصال آنچــه معرفی می کنند، دین 

نیست.

 خواص نمک برای سالمت بدن
زیبایی پوست و درمان دردها

نوشــین طاهری نوری- شاید تا به حال از فواید نمک کمتر شنیده اید. نمک، 
نه تنها برای زندگی، بلکه برای ســالمتی بســیار ضروری است. به گفته کارشناسان، 
آمریکایی ها حداقل ۵۰۰ میلی گرم سدیم برای سالم نگه داشتن بدن خود مصرف می 
کنند. اما نیازهای فردی، عادات و نیز ســبک زندگی آن ها بطور قابل توجهی متفاوت 

است. بیشتر نمک مصرفی ما از غذاها و مقدار کمی از آن از آب تامین می شود. 
باز جذب آب: 

بیماری های پاتوژنیک مزمن نظیر اســهال و وبا منجر به کم آب شدن بدن و هم 
چنین از دســت رفتن مواد معدنی بدن می شود، بنابراین اگر درمان به موقع صورت 
نگیرد عملکرد کلیه ها و دستگاه گوارش را مختل خواهد کرد. مصرف نمک های محلول 
در آب و گلوکز، سریع ترین راه برای مقابله با خشکی بدن است. محلول خوراکی آب و 

نمک را می توان به بیماران مبتال به اسهال و دیگر بیمار های پاتوژنیک داد.
تسکین ماهیچه )پا( :

گرفتگی عضالت اغلب در بزرگســاالن مسن و ورزشــکاران رخ می دهد. ورزش، 
نوســانات وزن بدن، بارداری، عدم تعادل الکترولیت و از دســت دادن نمک در بدن از 
عوامل بروز این مشکل هستند. فعالیت فیزیکی فشرده در گرمای تابستان یکی از دالیل 
مهم در گرفتگی عضالت غیر ارادی است. ورزشکاران روزانه حدود ۴ تا ۶ قاشق چای 
خوری نمک را به خاطر تعریق بیش از حد از دســت می دهند. مصرف غذاهایی که 
منابع طبیعی نمک هستند ممکن است شدت گرفتگی عضالت را کاهش دهد. نوشیدن 
یک لیوان آب به همراه یک قاشق چای خوری نمک برای ورزشکاران توصیه می شود. 

همچنین آب گوجه و نوشیدنی های ورزشی نیز گزینه های خوبی هستند.
کمک به درمان فیبروز کیستیک:

فیبروز کیستیک یک بیماری ژنتیکی است که با از دست دادن بیش از حد نمک 
و مواد معدنی از طریق عرق، کم آبی و ترشح خلط ایجاد می شود. خلط زیاد، مجاری 
ادرار و مجرای گوارش را مســدود می کند. در این بیماری از دســت رفتن یون های 
سدیم و کلرید به شکل نمک بسیار باال است تا اندازه ای که پوست بیماران شور است. 
برای جبران این ضایعه، چنین افرادی باید غذای شور و نمکی مصرف کنند از آنجا که 
مخاط مانع جذب چربی در شکم می شود، افراد مبتال به فیبروز کیستی ممکن است در 
مواد مغذی محلول در چربی مثل ویتامین های آ، دی، ایی و ک کمبود داشته باشند.

بهبود بهداشت دندان :
مینای دندان یک الیه ســخت اســت که دندان ها را می پوشاند و از آنها در برابر 
حمالت پالک و اســید محافظت می کند. مینای دنــدان از یک نمک محلول به نام 
هیدروکسی آپاتیت تشکیل شده است. پوسیدگی دندان وقتی اتفاق می افتد که این 
نمک ها به علت تشکیل پالک حل می شوند. نداشتن مینای دندان موجب از بین رفتن 
مواد معدنی اســتخوان و دندان و در نتیجه پوسیدگی می شود. استفاده از آب نمک، 
مسواک و نخ دندان می تواند اثرات بازدارنده روی ورم لثه و کرم خوردگی داشته باشد، 
با این حال، هیچ مطالعات علمی قابل توجهی برای استفاده از آب نمک در پیش گیری 

از بیماری های مزمن دندان وجود ندارد.
تسکین گلو درد و سینوزیت :

غرغره آب نمک گرم ممکن اســت گلــو درد را کاهش دهد و هم چنین به درمان 
عفونت های دستگاه تنفسی فوقانی کمک کند. با این حال، شواهد علمی کافی برای 
اثبات این اثر وجود ندارد. آب نمک ممکن اســت احساس خارش گلو را کاهش دهد 
اما لزوما طول درمان عفونت را کوتاه نمی کند. بینی خود را با آب نمک بشــویید زیرا 
یک درمان موثر برای سینوزیت است. آب نمک می تواند گرفتگی بینی که مانع تنفس 
نرمال می شــود را تســکین دهد. با این حال، آزمایش ها بالینی این روش را درمان 

سینوزیت نمی دانند.
مفید برای دستگاه گوارش:

نمک نقش اصلی در فرآیند گــوارش و جذب ایفا می کند. نمک، آنزیم آمیالز در 
دهان را تحریک می کند. هنگام استفاده، نمک به شما این امکان را می دهد که مزه 
غذا را بچشید. عالوه بر این، نمک با شکستن مولکولهاب غذا، برای گوارش و هضم غذا 
مفید است. عالوه براین نمک، هیدروکلریک اسید را ایجاد می کند. هیدروکلریک اسید 

در ترشحات گوارشی بسیار ضروری است و دیواره های معده را می پوشاند.
بهبود مشکالت تنفسی:

نمک به بیماری های تنفسی مانند آسم، برونشیت و تب کمک می کند، همچنین 
در کاهش التهاب دستگاه تنفسی بسیار عالی است، بنابراین مخاط را کاهش دهید تا 
راحت تر نفس بکشید. نیمی از قاشق چای خوری نمک را در یک لیوان آب بریزید و 

آن را بنوشید، این ترکیب به پاک سازی سینوس کمک می کند.
درمان زخم انگشت پا:

گاه ناخن انگشــت بزرگ پا به درون گوشــت فرو رفته و در آنجا رشد می کند که 
موجب درد زیاد و عفونت می شــود. برای کاهش ورم و حساسیت ایجادشده،می توان 
پای خود را در محلول آب و نمک در چند روز متوالی قرار دهید و بعد از هر بار آز پماد 
آنتی بیوتیک استفاده کرده و به دور انگشت خود باند بپیچید. اگر پس از چند روز بهبود 

نیافت به پزشک مراجعه کنید.
کاهش اگزما و پسوریازیس:

در وان حمام محلول آب و یک فنجان نمک درســت کرده و ۱۵ دقیقه در آن دراز 
بکشید این کار به کاهش تورم اگزما کمک می کند.

خواص مصرف نمک به صورت ناشتا
برای افزایش عملکرد بدن باید صبحانه شما مقوی باشد.همچنین قبل از خوردن 
صبحانــه، مقداری محلول آب گرم و نمک میل کنیــد، زیرا آب نمک حاوی مقدار 
مناســبی الکترولیت اســت و ماده معدنی مورد نیاز برای تامین انرژی را به بدن می 

رساند.
تسهیل خواب و درمان افسردگی:

بســیاری از افراد مشــکل آب ریزش دهان دارند که هنگام خواب جاری می شود. 
خوابیدن باعث کمبود نمک در بدن شده و کمبود آن می تواند منجر به کمبود آب و 
همچنین ترشح غدد بزاق بیشتر شود. مصرف نمک در زمان خواب به جلوگیری از ایجاد 
بزاق بیش از حد کمک می کند. عالوه بر این، نمک با تولید دو هورمون ســروتونین و 
مالتونین به شما این امکان را می دهد تا با استرس مقابله و افسردگی را درمان کنید 

در نتیجه باعث می شود در طول شب بهتر بخوابید.
جلوگیری از پوکی استخوان:

نمک برای سالمت استخوان ها مورد نیاز است و تقریبا یک چهارم نمک درون بدن 
شما در استخوان ها ذخیره می شود. نبود نمک و آب باعث می شود بدن نمک مورد 
نیاز خود را از اســتخوان ها جذب کند که این کار می تواند منجر به پوکی استخوان 
شــود. بنابراین مصرف آب و نمک به طور متوســط به شما کمک می کند تا از پوکی 

استخوان اجتناب کنید.
تقویت سیستم ایمنی :

نمک اولین آنتی بیوتیک جهان و دارای خاصیت ضد ویروســی اســت. بنابراین، 
جایگزینی شگفت برای آنتی بیوتیک های است که عوارض جانبی دارد. نمک سیستم 
ایمنی بدن را تقویت و به شما کمک می کند تا از بدن در برابر ویروس سرماخوردگی، 

تب، آنفوالنزا و بیماری های خود ایمنی به عالوه آلرژی محافظت کنید.

 شهرام عبدلی در ۴۶ سالگی از دنیا رفت
شهرام عبدلی بازیگر ۴۶ ساله سینما و تلویزیون در سریال »آسوده باش«، شامگاه ۲۸ بهمن دچار خونریزی مغزی و به بیمارستان  قائم مشهد 
منتقل شد. عبدلی که از بازیگران سریال »آسوده باش« به کارگردانی حسن حج گذار بود، با افت هوشیاری ناگهانی در بیمارستان بستری شد و 
سرانجام روز شنبه ششم اسفند جان به جان آفرین تسلیم کرد و از دنیا رفت. او ۲۹ اردیبهشت ۱۳۵۵ در تهران به دنیا آمده بود. مجموعه پربیننده 
و محبوب »خط قرمز« اولین حضور رسمی عبدلی در قاب تلویزیون بود و او فیلم های سینمایی »ماه گرفتگی«، »یکی برای همه«، »قصه دل ها« 
و »دختری در قفس« را هم در کارنامه داشــت. از دیگر ســریال های مرحوم عبدلی می توان به »دختری به نام آهو«، »تکیه بر باد«، »فاصله ها«، 
»رستگاران«، »تبریز در مه« و »مختارنامه« اشاره کرد. پیکر زنده یاد شهرام عبدلی برای خاکسپاری در تهران به این شهر منتقل و امروز از مقابل 
خانه هنرمندان به سمت بهشت زهرا )س( تشییع می شود. کیوان کثیریان مدیر روابط عمومی خانه هنرمندان ایران درباره زمان تشییع شهرام 
عبدلی گفت: پیکر زنده یاد شهرام عبدلی یکشنبه هفتم اسفند ماه ساعت ۱۰ صبح از مقابل خانه هنرمندان به سمت بهشت زهرا )س( تشییع و 

در قطعه هنرمندان خاکسپاری می شود.
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