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فرشید ایالتی؛ کارشناس حوزه مسکن:

 مالیات خانه های لوکس
 شامل ۵ درصد جامعه می شود

 نوسانات ارز، موبایل را
 ۲۰ تا ۲۵ درصد گران کرد

 امکان ارسال پیام ماهواره ای
 به گوشی های اندرویدی اضافه می شود

 سقف قیمت بلیت های هواپیما
 چقدر است؟

سازمان دامپزشکی: 

 تمام گوشت های برزیلی
 موجود در بازار سالم است
رئیس شرکت سنگ آهن مرکزی ایران:

خصوصی سازی معادن، ناقص رها شد
وزیر آموزش و پرورش:

درباره غیرحضوری شدن مدارس 
تصمیمی گرفته نشده است

مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان حج و زیارت اعالم کرد؛

پیش پرداخت هزینه حج سال آینده 
۱۲۰میلیون تومان 
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اما و اگرهای نجات دریاچه ارومیه

در نشست »سینماشهر« مطرح شد؛

سینمادرکدام استان ها بیشترین و کمترین فروش رادارد؟
صفحه۸

صفحه ۶

 دومینویی در حال سقوط دومینویی در حال سقوط
 برای نابودی اقلیم برای نابودی اقلیم

 سینمادرکدام استان ها بیشترین سینمادرکدام استان ها بیشترین
 و کمترین فروش رادارد؟ و کمترین فروش رادارد؟
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مدیرکل حمل ونقل مسافر سازمان راهداری گفت: به زودی سامانه لیست 
انتظار را در مســیرهای پر تقاضا به بهره برداری خواهیم رساند که هموطنان 
با ثبت نام در آن و در صورت نبود اتوبوس، در اولویت ســفر با ســرویس های 

فوق العاده قرار خواهند گرفت.
داریوش باقرجوان با اعالم برنامه های پایانه های مسافری در ایام نوروز اظهار 
کرد: بــا هماهنگی های صورت  گرفته با شــهرداری ها که متصدی پایانه های 
مسافری هستند مقرر شــد با آذین بندی غرفه های شرکت های حمل و نقل، 

پویش های فرهنگی و هنری در این پایانه ها برگزار شوند.  
وی با اعالم اینکه عالوه بر پایانه های مسافربری پویش های فرهنگی در ۳۰ 
کیلومتری ورودی شــهرها نیز برگزار خواهد شد، افزود: با توجه به تالقی ماه 
مبارک رمضان با عیدنوروز ســفره های افطاری و سحری ساده نیز با همکاری 

خیرین در مسیرهای منتهی به شهرها برپا خواهد بود.
مدیرکل حمل و نقل مســافر سازمان راهداری با تشریح ساختار و کارکرد 
پایانه های مسافری بیان کرد: ارائه خدمات عمومی توسط شهرداری ها و خدمات 

حمل و نقل توسط شرکت های حمل ونقل با نظارت سازمان راهداری است.
باقرجوان با اشــاره به نحوه نظارت ســازمان راهداری بر ناوگان حمل ونقل 
مســافری در ایام نوروز تصریح کرد: نظارت در این ایام با ســامانه های داپ،   
ســپهتن و صورت  وضعیت و از طریق دوربین های نظارتی با همکاری پلیس 
راهور و همچنین ســامانه پیامکی رسیدگی به شــکایات سازمان راهداری به 

سرشماره ۲۰۰۰۱۴۱ و تلفن گویای ۱۴۱ انجام خواهد شد.
*هیچ گونه افزایش نرخ بلیت در دستور کار نیست

به گفته مدیرکل حمل ونقل مسافر سازمان راهداری هیچ گونه افزایش نرخ 
بلیت در دستور کار نبوده و با متخلفین در این زمینه برخورد قاطع خواهد شد.

وی در توضیح پروژه های فناورانه سازمان راهداری گفت:  یکی از اقدامات این 
سازمان طراحی و راه اندازی بارکدهای هوشمند است که جهت ثبت شکایات 
مسافرین روی بلیت ها و پشتی صندلی ها درج خواهد شد لذا مسافرین با اسکن 
این بارکدها بالفاصله می توانند شکایات خود را در سامانه ثبت و کد رهگیری 
جهــت پیگیری دریافت کنند. بنا بر اعالم وزارت راه و شهرســازی، باقرجوان 
افزود: اقدام بعدی معاینه فنی ناوگان مسافربری از طریق پلتفرم هایی است که 

در اختیار شرکت های دخیل در این امر قرار داده خواهد شد.   
 مدیرکل حمل و نقل مســافر ســازمان راهداری خاطرنشان کرد: به زودی 
سامانه لیست انتظار را در مســیرهای پرتقاضا به بهره برداری خواهیم رساند 
که هم وطنــان با ثبت نام در آن و درصورت نبود اتوبوس، در اولویت ســفر با 

سرویس های فوق العاده قرار خواهند گرفت.

محمدابراهیم رئیسی، کارشناس حوزه آب گفت: فعالیت های احیای دریاچه ارومیه اگرچه با شور و هیجان خوبی آغاز 
شد و سعی بر این بود با یک مدرنیته پیش برود اما عمال اهداف را تحت تاثیر قرار نداد و به اهداف نرسیدیم.

محمدابراهیم رئیســی درباره اوضاع دریاچه ارومیه و طرح احیای آن اظهار داشــت:  واقعیت اینکه اتفاقاتی که در 

جهان رخ می دهد، روی اکوسیســتم های مختلف تاثیر دارد، بخشــی از این اتفاقات انسان ساز و بخشی نیز مربوط به 
انســان ها نیســت. دریاچه ارومیه را طبیعت ایجاد کرده و طبیعتا اگر چارچوب های تعادل طبیعی حفظ نشود دچار 

مشکل می شود...

وزیر راه و شهرســازی با اعالم اینکه یکصد ایستگاه 
اســتراحت و نشــاط در مجتمــع هــای بین راهــی و 
راهدارخانه ها برای نوروز ۱۴۰۲ تدارک دیده شده است 
از برنامه تجهیز راهدارخانه ها به تجهیزات آتش نشــانی 

خبر داد.
مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرســازی در گفتگو با 
خبرنــگاران در خصوص برنامه های ســازمان راهداری 
و حمل و نقــل جاده ای با اعالم اینکــه عملیات اصلی 
راهــداری از ۲۴ اســفندماه با حضــور ۱۰۰ درصدی 
نیروهــای راهــداری در جاده های کشــور آغاز خواهد 
شد، اعالم کرد: عملیات راهداری برای  نوروز ۱۴۰۲ در 
سراسر کشور آغاز شــده و  از هفته آینده فعالیت های 
اجرایی خدمت رســانی به طور عمومی آغاز خواهد شد. 
وزیر راه و شهرســازی از انجــام چندین اقدام در بخش 
راهداری توســط وزارت راه و شهرسازی برای ایام نوروز 
۱۴۰۲ خبــر داد و گفت: اقدام نخســت تدارک یکصد 
ایســتگاه استراحت و نشاط با شعار »ســفر شاد، ایران 
آبــاد« در  برخی از مجتمع های بین راهی و راهدارخانه 
ها و ایســتگاه های راه آهن و ایستگاه های فرودگاهی و 
در هر نقطه ای اســت که به لحاظ ایمنی اجازه برگزاری 
رویدادهایــی این چنینی را به ما بدهــد که بیش از ۶ 

ســاعت برنامه در روز در ایستگاه های مجتمع های بین 
راهی و راهدارخانه ها ارایه می شود. بذرپاش ادامه داد: از 
دستگاه های امدادرسان و خدمات رسان خواسته ایم که 
استقرار خود را در این ایستگاه های ارایه بدهند تا مردم 
در طول سفر بتوانند شادی، آرامش و استراحتی که نیاز 
ســفر و جاده است داشته باشــند. وی با یادآوری اینکه 
برخی اوقات وقتی توجه به آرامش و استراحت در حین 
ســفر وجود ندارد و همین موضوع منجر به بروز سوانح 
جاده ای و افزایش آنهاســت، گفت: بســیاری از سوانح 
رانندگی در ۳۰ کیلومتری ورودی و خروجی شهرها رخ 
می دهد که برنامه ریزی را برای ایســتگاه های نشاط در 
همین مناطق و ایستگاه ها برنامه ریزی کرده ایم. وزیر راه 
و شهرسازی توضیح داد: از سازمان خدماتی شهرداری ها 
و به طور خاص از آتش نشانی و اورژانس خواستیم تا در 

این ۳۰ کیلومتری ارایه خدمات بیشتری داشته باشند.
وی یکی از مشــکالت حال حاضــر جاده ها را نبود 
خدمات آتش نشــانی در هنگام بروز تصادفات رانندگی 
برون شهری اعالم کرد و گفت: در این خصوص برنامه ای 
را در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در دستور 
کار داریــم که راهدارخانه ها در ســال های آتی حداقل 
تجهیزات آتش نشانی را داشته باشند تا در کمترین زمان 

بتوانند اطفاع حریق را برای خودروهای دچار حادثه شده 
داشته باشند. برای امسال نیز از شهرداری ها خواسته ایم 
تا در ۳۰ کیلومتری شــهرها شبکه آتش نشانی بتوانند 
ارایــه خدمت انجام بدهند. همچنین شــبکه  اورژانس 
نیز در این مناطق مستقر شوند. بذرپاش افزود: در حال 
حاضر در جاده ها شبکه اورژانس و هالل احمر را داریم. 
اما اورژانس های خود شــهرها در ۳۰ کیلومتری شهرها 

چنانچه سانحه ای اتفاق بیفتد باید حضور داشته باشند.
*برپایی افطاری ساده در مسیر جاده ها

وی در بخش دیگری از سخنان خود اعالم کرد: بخش 
زیــادی از راهدارخانه های ما برای ارایه خدمت به مردم 
بازگشایی می شــود. تعداد زیادی راهدارخانه در سراسر 
جاده هــا  داریم که بخش زیادی از آنها تجهیز شــده 
اســت و از ظرفیت های مکانی آنها برای خدمت رسانی 
به خانواده ها در طول ســفر استفاده خواهد شد. تالش 
کردیم تا با گروه های جهادی شهرها هماهنگ باشیم تا 
در ایام ماه مبارک رمضان بر اساس منابع و ظرفیت ها، 
سفره های افطاری ساده را برپا کنیم. بذرپاش همچنین 
اعالم کرد:  ایستگاه های ریلی و فرودگاهی نیز در کنار 
ایســتگاه های جاده ای فضای بانشــاطی را توام با ارایه 

خدمات فرهنگی و هنری به مردم ارایه می دهند.  

مدیرکل حمل ونقل مسافر سازمان راهداری خبر داد؛

بهره برداری از سامانه لیست انتظار ناوگان جاده ای در مسیرهای پرتقاضا

وزیر راه و شهرسازی خبر داد؛

آغاز عملیات راهداری نوروز از ۲۴ اسفند ماه

وزیر راه، مسکن و شهرسازی: 

جانباختگان سوانح 
جاده ای باید به 
عدد صفر برسد

معاون وزیر جهادکشاورزی:

گرانی نداریم، 
توان خرید مردم 

کم شده است
الکترونیکی

صفحه۸ صفحه۶



معاون وزیر جهادکشاورزی:

گرانی نداریم، توان خرید مردم کم شده
معاون وزیر جهادکشاورزی گفت: 
ارز  متولــی تخصیص  بانک مرکزی 
نهاده هــای دامــی اســت و وزارت 
جهادکشــاورزی نیز پیگیر تخصیص 

این ارز است.
شاهپور عالیی مقدم در حاشیه اولین 
کنگــره ملی مراکز جهاد کشــاورزی 
در پاســخ به این ســوال کــه چرا به 
واردکننــدگان نهاده های دامی دو ماه 
اســت ارزی بــرای واردات تخصیص 
داده نشده اســت؟ گفت: وزارت جهاد 
کشاورزی با درخواست هر واردکننده 
کــه بخواهد نهــاده دامــی وارد کند 
موافقــت می کند اما ارز مــورد نیاز را 
بانک مرکزی باید اختصــاص داده و  
از آنجا باید پیگیری شــود. وی افزود: 
سیاســت گذاری و صالح کشور برای 
اختصــاص ارز را بانک مرکزی تعیین 
می کند، البته  وزارت جهادکشاورزی 
نیز برای تخصیــص ارز  مطالبه گری 
کــرده و پیگیر اســت. اعالیی مقدم 
تصریح کرد:در کشــور ما موضوعی به 
نام هزینه تولید وجود دارد. هزینه های 
تولیــد را در صنعت، پتروشــیمی و 
خودرو حساب می کنیم اما تا به بخش 
کشــاورزی می رسیم کســی دو دوتا 
چهار تا نمی کند در حالی که کشاورزی 

با متغیرهای متفاوتی مواجه است.
*چرایی افزایش قیمت گوشت

معــاون وزیر جهادکشــاورزی در 

پاســخ به چرایــی افزایــش قیمت 
گوشــت گفت:در ۶ ماهه دوم ســال 
مراتع کشــور برای چرای دام آماده 
نیستند، دامداران باید جیره دستی به 
دام خود بدهند که یعنی باید ساالنه 
۱۶ میلیون تن نهاده های دامی شامل 
جو، ذرت، کنجاله سویا و کنجاله کلزا 
در اختیار تولیدکنندگان دام و طیور 

قرار دهیم.
معــاون اقتصــادی و برنامه ریزی 
جهاد کشــاورزی تصریح کرد: وقتی 
نرخ ارز افزایش می یابد این تالطم ها 
و نوسانات در بخش تولید عمدتا در 
گوشت، مرغ، تخم مرغ و لبنیات هم 
بگوییم  تاثیرگذار است و نمی توانیم 
که گوســفند از ارز خارجی استفاده 
نکنــد. وی در ادامــه گفــت: بانک 
مرکزی، ســازمان برنامــه و بودجه، 
گمــرک و وزارت امور خارجه نیز در 
بخش تامین امنیــت غذایی دخیل 
هســتند و باید الزامات تولید تامین 
شــود. عالیی مقــدم در ادامه گفت: 
زمانــی کــه ارز ۴۲۰۰ تومــان بود 
جــو کیلویی ۲۲۰۰ تومــان بود. ارز 
در حال حاضر بــه ۲۸ هزار و ۵۰۰ 
تومان رسیده و جو به ۱۴ هزار تومان 
رسیده است و این یعنی هزینه های 
تمام شده دام نیز افزایش یافته است. 
ایــن در کنار واکســن و حمل ونقل 
و... اســت که البته هزینه های تولید 

در کشور به دلیل وابستگی به منشا 
ارزی و نهاده های خارجی عدد بزرگی 

نیست.
وی در ادامه گفت: اینکه در فضای 
مجازی مطرح شود که قیمت گوشت 
قرمز ۵۰۰ هزار تومان شــده اســت 
واقعیت ندارد زیرا متوســط الشــه 
گوسفندی در کشور ۲۵۰ هزار تومان 

است و معیار قیمت نیز الشه است.
*ما گرانی قیمت نداریم

معاون وزیر جهاد کشاورزی اضافه 
کرد: باید توجه داشــت که ما گرانی 
قیمت نداریم بلکه قدرت خرید مردم 
کاهــش یافته و برای این موضوع نیز 

باید چاره ای اندیشیده شود.
وی با اشــاره بــه اینکــه جهاد 
کشاورزی برای تنظیم بازار محصوالت 
مورد نیاز شــب عید و مــاه مبارک 
رمضــان برنامه ریــزی کرده اســت، 
تصریح کــرد: برای محصوالتی مانند 
میوه، تخم مرغ، گوشت قرمز، مرغ و 
روغن و برنج برنامه ریزی شده و تولید 
آنها مناســب و بیشــتر از نیاز کشور 
اســت  و ذخایر مناســبی هم داریم. 
تنها در بخش گوشت قرمز باید کمی 
دقت بیشتری انجام شود. وی افزود: 
حدود ۱۵ هزار تن  ســیب و پرتقال 
برای تنظیم بازار شب عید خریداری 
و ذخیره شده اســت. همچنین ۱.۳ 

میلیون تن خرما تولید داریم.

*مشکلی برای تامین برنج در 
ایام پایانی سال نداریم

عالیی مقــدم گفــت: ۵۵۰ هزار 
برنج کشور  تن ذخیره اســتراتژیک 
است. میانگین قیمت برنج داخلی و 
خارجی حدود ۴۰ هزار تومان است. 
همچنین وضعیت مناســبی نیز در 
بنابراین مشکلی  داریم.  تولید  بخش 
بــرای تامین این محصول نیز در ایام 
پایانی ســال نداریــم. وی در بخش 

دیگری از صحبت های خود با اشــاره 
به اینکه وقتی نرخ ارز باال می رود روی 
همه کاالها و خدمات و حتی مسائل 
فرهنگی و اجتماعی اثرگذار اســت، 
گفت: با ایــن وجود تمام تالش خود 
را برای کنترل بازار انجام می دهیم که 
در این راستا فرمانداران و بخشداران 
نیز باید کمک وزارت جهاد کشاورزی 
برای تنظیم بازار باشند. معاون وزیر 
جهاد کشاورزی در ادامه افزود: ستاد 

تنظیم بازار که در کشــور تشــکیل 
می شود جهاد کشاورزی تنها یکی از 
اعضای آن است و همه دستگاه ها از 
جمله اصناف و تعزیرات برای تنظیم 
بازار باید پــای کار بیایند. همچنین 
وزارت جهاد کشاورزی قدرت کاملی 
برای تنظیم بازار ندارد، زیرا بخشــی 
از بازرســی صنف و صنعت در جای 
دیگری بوده اما تابلوی تنظیم بازار را 

در اختیار دارد.

تازه ترین آمار ســامانه جســت وجو 
شــغل نشان می دهد که تاکنون بیش از 
۸۲ هزار کارجو و ۸۸۰۰ کارفرما ثبت نام 
کرده و ضمن درخواست پذیرش شغل، 

نیروی مورد نیاز خود را اعالم کرده اند.
ســامانه جستجوی شــغل با هدف 
وجوی  جســت  هزینه هــای  کاهــش 
شــغل، اتصال سریع کارجو و کارفرما به 
یکدیگر، رضایت خاطر مخاطبان و ایجاد 
پویایی در بازار کار دی ماه سال گذشته 

راه اندازی شد.
این سامانه به گونه ای طراحی شده که 
کارجویان به شــکل مستقل وارد سامانه 
می شــوند و در آن ثبت نــام می کنند و 
پس از تکمیل رزومه، فرصتهای شــغلی 
مورد نظر را جست وجو و در صورت نیاز 
درخواست اســتخدام خود را در سامانه 

ثبت می کنند.
سامانه جســتجوی شغل به درگاهی 
بــرای ثبت نیروی کار و فرصت شــغلی 
مورد نیاز تبدیل شــده تا هم کارجویان 
با مراجعه به ســامانه و ثبت نام در آن، 
شغل مورد نظرشــان را پیدا کنند و هم 
کارفرمایان برای تامین نیروی مورد نیاز، 
اطالعات خــود را همراه با درخواســت 
نیــروی کار به ثبــت برسانند.ســامانه 

این  جستجوی شــغل همچنین دارای  
قابلیت اســت که چنانچه کارجو امکان 
دسترسی به سیســتم را نداشته باشد با 
مراجعه به کاریابی ها از امکانات ســامانه 

استفاده کند.
تازه ترین آمار از سامانه جست وجوی 
شــغل حاکی از آن است که تاکنون ۸۲ 
هــزار و ۵۱۸ نفر کارجــو و ۸۸۴۰ نفر 
کارفرما در سامانه ثبت نام کرده و ضمن 
اطالع از فرصتهای شغلی موجود، نیروی 
کار مورد نیاز  خــود را اعالم کرده اند.در 
حالی که تا دی ماه امسال جمعا ۷۸ هزار 
و ۴۲۶ نفر کارجو و ۷۷۲۱ نفر کارفرما در 
این سامانه ثبت نام کرده بودند که نشان 

از رشد تعداد ثبت نام کنندگان است.
همچنین ۳۷۷ هزار و ۵۴۰ ظرفیت 
شغلی شناسایی و از طریق سامانه معرفی 
شــده و ۱۱۰۶ کاریابی نیز در ســامانه 
جست وجوی شغل در حال ارائه خدمت 

به کارفرمایان و کارجویان هستند.

یکی از مزایای ســامانه این است که 
وقتی اطالعات کارجویان به ثبت رسید 
چنانچــه کارجو به مهــارت خاصی نیاز 
داشت، ســازمان آموزش فنی وحرفه ای 
ورود کرده بــا ارائه آموزش های مهارتی، 
کارجو را به سمت مهارت آموزی هدایت 
می کنــد و در طول ایــن فرایند نظارت 
مســتمر وزارت کار بر فعالیت کاریابی ها 
صورت می گیرد. سامانه جستجوی شغل 
از جمله سامانه های راه اندازی شده فعال 
توســط وزارت کار است که از دو بخش 
جست وجوی نیروی کار و فرصت شغلی 
تشکیل شده و کارفرما، کارجو و کاریابی 

را به یکدیگر متصل می کند.
متقاضیــان جویای کار بــا ثبت نام، 
تکمیل پروفایل شــغلی و جســتجو در 
فرصت های شــغلی موجود در ســامانه 
جستجوی شغل و از طریق دفاتر کاریابی 
به کارفرمایان معرفی و مشــغول به کار 
شوند. همه متقاضیان کار و کارفرمایان 
در صورت تمایل می توانند برای اطالع از 
فرصتهای شغلی موجود و تامین نیروی 
کار مورد نیاز خود به سامانه جستجوی 
https://shoghl.mcls. شغل به نشانی

gov.ir مراجعه و مراحل ثبت نام خود 
را دنبال کنند.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران می گوید که با توجه به 
هزینه های تولید و قیمت جهانی درخواست تجدید نظر 

در قیمت خرید تضمینی گندم را داریم.
عطااهلل هاشمی با بیان اینکه سبزینگی مزارع گندم 
در وضعیت خوبی قرار دارد، گفت: سبزینگی مزارع دیم 
که اوایل پاییز  شرایط خوبی نداشتند در بارش های اخیر 
در اســتان های جنوب و جنوب غرب کشور خوب شده 
است. سبزینگی مزارع  آبی نیز چون با آب های مطمئن 

آبیاری می شوند رو به بهبود و رضایت بخش است.
وی در پاسخ به اینکه آیا قیمت خرید تضمینی گندم 
تغییر خواهد کرد یا خیر؟ گفت: قیمت خرید تضمینی 
گنــدم از قبل ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومــان به عنوان پایه و 
۱۵۰۰ تومان یارانه کشت تعیین شده بود که این یارانه 
کشت شامل همه گندمکاران نشد. از طرفی این ۱۳ هزار 

تومان باید قیمت پایه گندم می بود.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران اضافه کرد: هفته گذشته 
درخواســت تجدید نظر قیمت خرید تضمینی گندم و 
تشکیل جلسه در شورای قیمت گذاری را داشتیم. قرار 
است در کمیسیون تخصصی ذیل شورای قیمت گذاری 
محصوالت کشــاورزی دالیل و مســتندات خود را در 
خصوص هزینه هــای تولید گندم، هزینه های تحمیلی، 
قیمــت جهانی گندم، قیمــت ارز، تــورم، هزینه های 
کارگر، نهاده و مکانیزاسیون ارائه کنیم تا پس از بررسی 

کارشناسی در مورد آن تصمیم گیری شود.
وی با اشاره به اینکه باید در قیمت گندم تجدید نظر 
شــود زیرا ادامه این شرایط به ضرر کشاورز خواهد بود، 
گفت: قیمت گندم نباید کمتر از ۱۴ هزار و ۳۰۰ تومان 
باشــد. نظر بنیاد ملی گندمکاران این است که قیمت 
گنــدم را بین ۱۴ هزار و ۵۰۰  تا ۱۵ هزار تومان تعیین 

شود.
هاشمی تصریح کرد: اگر این اتفاق نیفتد با توجه به 
اینکه قیمت  نهاده های دامی در بســیاری از موارد باالتر 
از گندم اســت ممکن است از گندم به جای نهاده های 

دامی استفاده شود.
وی در پایان گفت: برداشت گندم از ۲۰ تا ۲۵ اسفند 
ماه و از اســتان های سیستان  و بلوچستان و بوشهر آغاز 

می شود.

تازه ترین آمار ثبت نام متقاضیان کار

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از ثبت رکورد اشــتغال در سال ۱۴۰۱ خبر 
داد و با دفاع از آمار ایجاد اشتغالی در کشور گفت: در سال آینده بحث اشتغال 
افراد متاهل و عیالوار را حل و فصل خواهیم کرد و ظرفیت های خالی اشــتغال 
را که برایشــان متقاضی کار نیست با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای 

فعال خواهیم کرد.
سید صولت مرتضوی درباره آمار ایجاد اشتغال در کشور و برخی دیدگاه های 
مطروحه نسبت به  آمار اشتغال ایجادی اظهار کرد: درخصوص آمار اشتغال آنچه 
که اعالم می کنیم، قابل صحت ســنجی و راســتی آزمایی است. البته در کشور 
ما اظهارنظر کردن آزاد اســت و هر کســی می تواند هر آماری را مورد خدشه 
قرار بدهد، منتها حرفی که می زنیم باید بر اســاس مستندات باشد. وی ادامه 
داد: خوشبختانه این مساله به شیوه های مختلف قابل صحت سنجی است؛ اوال 
سامانه ای تحت عنوان سامانه رصد در ستاد وزارتخانه راه اندازی شده که از طریق 
آن امکان دسترســی برای مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و استانداران 
فراهم است. ثانیا همکاران ما به سه شکل این آمار را صحت سنجی می کنند.

وزیر تعاون، کارو رفاه اجتماعی افزود: وقتی کســی کد ملی اش وارد سامانه 
می شــود، بر اساس آن مشخص می شود که اشتغال به کار دارد و در کارگاهی 
مشــغول کار شده یا تسهیالتی به وی پرداخت شده است. بنابراین بالفاصله از 
طریق پیامک برایشان پیام ارسال می شود که چنین گزارشی به ما رسیده است 

آیا صحت دارد یا خیر؟
مرتضوی گفت: مرحله بعد به صورت تلفنی صحت ســنجی می شــود و در 
مرحله آخر نظارت میدانی اســت که این روش از طریق ستاد وزارتخانه انجام 

می شود.
*افزایش تعداد بیمه شدگان جدید تامین اجتماعی 

وی ادامه داد: با این حال یکســری مولفه های دیگر هم وجود دارد که برای 

تقریــب ذهن ما را به واقعیت نزدیکتر می کند. اول تعداد بیمه شــدگان تامین 
اجتماعی اســت که ظرف مدتی که دولت سیزدهم توفیق خدمتگذاری داشته 
تا بالغ بر یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بیمه شــده جدید به بیمه پردازان تامین 

اجتماعی اضافه شده است.
وزیر کار خاطرنشان کرد: البته سایر بیمه پردازان و صندوق ها اعم از نیروهای 
مســلح،  صندوق بازنشستگی و کارمندان دولت هم هستند که این شاهد مثال 

دوم است و می تواند ادعای ما را تایید یا رد کند.
مرتضوی با بیان اینکه مراکز رســمی که ماموریت صحت ســنجی و ارائه 

گــزارش را دارند نیز در این زمینه اثرگذارند، اظهار کرد: اخیرا مرکز آمار ایران 
اعالم کرد که نرخ بیکاری به ۸.۲ درصد رسیده و نسبت به فصل قبل حدود ۷ 

دهم درصد کاهش یافته است که این هم شاهد مثال دیگری است.
وی افزود: بر اساس اعالم مرکز آمار ایران اشتغال خالص ایجاد شده نزدیک 
به ۶۰۰ هزار نفر بوده اســت و اشتغال خالص منهای ریزش است یعنی امکان 
دارد در بخشی مثل کشاورزی ریزش اشتغال داشته باشیم ولی اشتغال خالص 

یعنی مجموعه اشتغال منهای ریزش و این عدد نیز ادعای ما را تایید می کند.
وزیــر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درعین حال از افزایش اشــتغال دائم خبر 
داد و گفت: بر اســاس گزارش های مرکز آمار ایران افزایش اشتغال دائم را هم 
داشته ایم البته ممکن است بگویند اشتغالی که فرد در آن مشغول به کار شده 
مطلوب آن شــاغل نیست. از نظر شاید مطلوب نباشد ولی همین که درآمدی 
دارد و با آن زندگی اش را می چرخاند حداقل مطلوب ماســت که بتوانیم برای 
اقشار مختلف جامعه اشتغالزایی کنیم و امیدوارم در سال ۱۴۰۲ با قوت بیشتری 

در این زمینه پیش برویم.
*دو برنامه تحولی وزارت کار در سال آینده

مرتضوی با اشــاره به ثبت رکورد اشتغال در سال جاری تاکید کرد: در سال 
۱۴۰۲ قطعا رکوردهای دیگری در این بخش به ثبت خواهد رسید.

وی همچنین از دو برنامه تحولی وزارت کار در سال آینده خبر داد و گفت: 
یکی از برنامه ها برای متاهلین و کســانی اســت که عیالوارند و از حاال شروع 
کرده ایم که ســال آینده بحث اشتغالشــان را حل و فصل کنیم و دوم یکسری 
ظرفیت های خالی در کشــور داریم که برایشان شاغل مناسب پیدا نمی شود و 
آموزش های الزم را ندیده اند که سازمان آموزش فنی و حرفه ای بنا دارد در این 
زمینه ورود کند تا با هماهنگی کارگاه ها آموزش های مناســب را برنامه ریزی و 

بستر اشتغال آبرومند را برای جویندگان کار فراهم کنند.

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی خبر داد؛ ایجاد ۶۰۰ هزار اشتغال خالص در کشور 

رئیس بنیاد مسکن: اولین خانه های خوی به اسکلت رسید
رییس بنیاد مسکن انقالب اسالمی گفت: بنیاد مسکن با نیروهای خود از چهار استان، ۱۶۰ دستگاه ماشین آالت و مصالح ساختمانی به منظور بازسازی در منطقه زلزله زده خوی حضور دارد که اولین 
واحدها به مرحله ی فونداسیون و اسکلت رسیده است.اکبر نیکزاد اظهار کرد: عملیات بازسازی واحدهای مسکنونی منطقه زلزله خوی توسط نیروهای معین بنیاد مسکن که از چهار استان آذربایجان 
غربی، آذربایجان شــرقی، زنجان و اردبیل در منطقه مســتقر شده اند به همراه ۱۶۰ دستگاه ماشین آالت در حال انجام است.وی افزود: مصالح ساختمانی مثل میلگرد، سیمان و اسکلت اهدایی بنیاد 
مستضعفان در بین زلزله زدگان توزیع شده و اولین واحدها به مرحله ی فونداسیون و نصب اسکلت رسیده اند.نیکزاد درباره زمان اتمام بازسازی واحدهای زلزله زده خوی گفت: عمده واحدهای تعمیری 

انشاءاهلل تا قبل از پایان سال جاری تکمیل می شود. زمان تکمیل واحدهای احداثی هم پایان خردادماه سال آینده خواهد بود.

عضو هیات مدیره اتحادیه فناوران:

نوسانات ارز، موبایل را ۲۰ تا ۲۵ درصد گران کرد

عضو هیات مدیره اتحادیه فناوران اظهار داشــت: قیمت  گوشــی در حال 
حاضر افزایشی است، چون برای مدتی تخصیص ارز واردات موبایل ُکند و در 

واقع متوقف شده است بنابراین شرکت ها نتوانسته اند کاال وارد کنند.
احسان بیات درباره وضعیت بازار موبایل باتوجه به نوسانات نرخ ارز اظهار 
داشت: قیمت ها در حال حاضر افزایشی است، چون برای مدتی تخصیص ارز 
واردات موبایل ُکند و در واقع متوقف شده است بنابراین شرکت ها نتوانسته اند 

کاال وارد کنند.
*ارز تاالر دوم قیمت موبایل را افزایش می دهد

وی با اشاره به تغییر رده کاالیی و تاثیر آن بر نرخ گوشی تلفن همراه افزود: 
تغییر گروه کاالیی موبایل از رده ۲۲ به ۲۶ نیز تاثیرگذار بوده است یعنی ارز 
تاالر دوم به موبایل تعلق می گیرد بنابراین قیمت آن نسبت وارداتی که با ارز 

نیمایی دو ماه پیش انجام می شد، باالتر است.
عضــو هیات مدیره اتحادیه فناوران تصریح کــرد: البته فعال برای همین 
گروه کاالیی )گروه ۲۶( هم هنوز ارز تخصیص داده نشده است که شرکت ها 
بخواهند کاال را به قیمت تاالر دوم نیما وارد کنند. به همین دلیل کاال تاحدی 
در بازار کم شــده و قیمت ها به طور اتوماتیک باال رفته است، هرچند شاید 
تقاضا نســبت به قبل تغییر نکرده باشد، در هر حال اگر ارز به قیمت جدید 

تخصیص داده شود قیمت ها نسبت به گذشته باال می رود.
*کمبود گوشی در بازار 

وی گفت: فعال شرکت ها با قیمت مصوب کاال را در بازار عرضه کرده اند ولی 
کمبود وجود دارد که امیدواریم بانک مرکزی هرچه زودتر ارز را به شرکت ها 

تخصیص دهد تا در هفته پایانی سال بازار متعادل شود.
*ارز ندهند گوشی گران تر می شود

بیات بیان داشت: قیمت  موبایل بستگی به این دارد که بانک مرکزی چه 
میزان ارز در اختیار شرکت ها قرار دهد، اگر تخصیص کم باشد مسلما قیمت ها 
باال می رود، اما اگر حتی با نرخ نیمایی باالتر؛ میزان تخصیص مانند قبل باشد 
فقط به اندازه افزایش نرخ ارز کاال گران می شــود، ضمن اینکه اگر تا قبل از 

پایان سال ارز تخصیص داده نشود شاهد افزایش قیمت خواهیم بود. 
وی یادآور شــد: بازار از طریق شــرکت ها کنترل نمی شود بلکه به خاطر 

کمبود کاال، افزایش تقاضا و کمبود عرضه؛ قیمت ها افزایشی خواهد شد.
عضــو هیات مدیره اتحادیه فناوران گفــت: قیمت هایی که واردکنندگان 
فروختند بیشتر از قیمت مصوب سازمان حمایت نبوده است، قیمت ها حدود 
۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده و اگر ارز تاالر دوم عرضه شود همین میزان 

افزایش قیمت خواهد داشت. 
وی اظهار داشــت: قیمت مصوب ســازمان حمایت قیمت نهایی مصرف 
کننده است که روی کاالها اعالم شده است اما احتماال در کف بازار باالتر از 
این قیمت ها هم مشاهده شود مثال کاالیی اگر قیمت کاالیی از سوی سازمان 
حمایت ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شــده احتماال کف بازار با نرخ ۷ 
میلیون تومان هم عرضه شود که این واقعی نیست، بنابراین اعالم کردیم که 
با قیمت مصوب فروش داشته باشــند و بیش از آن نباشد. اما وقتی کاال در 
بازار گردش پیدا می کند، احتماال افزایش قیمت به خاطر کمبود بیشــتر از 

نرخ مصوب باشد.
* قیمت کف بازار ۲۰ درصد باالتر ار نرخ مصوب است 

بیات ابراز امیدواری کرد که عرضه  ارز بانک مرکزی زودتر انجام شود که 
قیمت ها به حالت قبل برگردد. اما در هر حال گوشی به صورت غیررسمی و 
کف بازار؛ ۲۰ درصد باالتر از قیمت مصوب فروخته می شــود،  قیمت مصوب 
هم به قیمت ارزی که هر واردکننده خریداری کرده بستگی دارد، قیمت تمام 
شده و مصرف کننده نیز از سوی شرکت ها نوسان دارد و اصوال ۲ تا ۳ درصد 

باهم اختالف دارند.
*قیمت گوشی های پرطرفدار 

وی قیمت مصوب سازمان حمایت از مصرف کننده A۱۳ سامسونگ را  ۶ 
میلیون تومان اعالم کرد و افزود: این مدل گوشی در بازار بیش از ۷ میلیون 

تومان فروخته می شود.
عضو هیات مدیره اتحادیه فناوران در ادامه با بیان اینکه پرونده آیفون ۱۴ 
در کشور بسته شده است، افزود: قیمت سری آیفون ۱۳ پرومکس با ظرفیت 
۲۵۶ در بازار 9۲ تا 9۳ میلیون است که البته نرخ این مدل نباید باالتر از ۸۰ 

میلیون تومان باشد.
وی قیمت مصوب شیائومی NOTE۱۱ پرو ۱۲۸ را نیز حدود ۱۱ میلیون 

تومان عنوان کرد.

مدیر کل روابط عمومی راه آهن خبر داد؛

پیش فروش بلیت نوروزی قطار از شنبه آینده
پیش فروش بلیت نوروزی قطار از شنبه هفته آینده آغاز خواهد شد. صادق 
ســکری درباره جزییات فروش نوروزی بلیت قطار اظهار داشت: پیش فروش 
بلیت قطار برای ایام نوروز از شــنبه هفته آینده ســیزدهم اســفندماه آغاز 
می شود. روز شنبه از ساعت ۸ صبح به صورت حضوری بلیت قطار برای تمام 
مســیرها به جز مشهد فروش می رسد و از ساعت ۱۲ به بعد فروش اینترنتی 

آغاز خواهد شد. 
وی ادامه داد: روز یکشنبه چهاردهم اسفندماه فروش بلیت تمام مسیر به 
مشــهد به جز مسیر تهران- مشهد به فروش می رسد و متقاضیان از ۸ صبح 
می توانند برای خرید حضوری و از ساعت ۱۲ ظهر برای خرید اینترنتی اقدام 
کنند. مدیرکل روابط عمومی شــرکت راه آهن گفت: همچنین روز دوشنبه 
پانزدهم اســفند ماه بلیت مسیر تهران - مشهد به فروش می رسد و همچنن 
متقاضیان از ۸ صبح می توانند برای خرید حضوری و از ساعت ۱۲ ظهر برای 

خرید اینترنتی اقدام کنند.
سکری تاکید کرد: قیمت  بلیت قطار برای ایام نوروز هیچ افزایش قیمتی 

نخواهد داشت.

سرمقاله

رئیس بنیاد ملی گندمکاران:

درخواست تجدید نظر در قیمت  گندم را داریم

خبر

۲ یکشنبه ۱۴  اسفند ۱۴۰۱  
 ۱۲ شعبان ۱۴۴۴ـ  ۵  مارس ۲۰۲۳ 
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وزیر راه، مسکن و شهرسازی: 

جانباختگان سوانح جاده ای باید به عدد صفر برسد
وزیر راه، مســکن و شهرســازی از 
ایمن ســازی ۲۰۰ نقطــه حادثه خیز 
در جاده های کشــور خبر داد و گفت: 
هدف گذاری ما رســیدن جانباختگان 

سوانح جاده ای به عدد صفر است.
هفدهمین  در  بذرپــاش  مهــرداد 
همایش سراسری روسا و مدیران پلیس 
راهور سراسر کشور که برگزار شد، گفت: 
در ۱۳ ســال گذشته اتفاقات خوبی در 
کاهش سوانح جاده ای داشته ایم و البته 
باید به این موضوع هم توجه کنیم که 

راه های ما نیز توسعه پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه بیشتر انسدادهای 
راه ها مربوط به راه های فرعی و روستایی 
است، گفت: با اقدامات و تمهیدات انجام 
شده دیگر مثل گذشته محورهای اصلی 
مسدود نمی شوند. بذرپاش با اشاره به 
ارتقای سطح خدمت رسانی به مسافران 
نیز گفت: در حال حاضر رصد به صورت 
ســامانه ای انجام می شود و پیش بینی 
شرایط جوی دیگر قابل مقایسه با ۲۰ 

سال قبل قابل نیست.
وزیر راه، مسکن و شهرسازی گفت: 
هرچقــدر ما و مدیران اســتانی همت 
کنیــم و کاهش تصادفــات را جدی تر 
بگیریم در امر کاهش ســوانح موفق تر 

هســتیم. من اینجا می گویم تا روزی 
که تعداد جانباختگان جاده ای به صفر 
نرسد نباید آرام بنشینیم و هدف گذاری 

ما عدد صفر است.
بذرپــاش با تاکید بر ضرورت تعامل 
و هم افزایی بــرای تحقق کاهش هدف 
کاهش قربانیان حوادث رانندگی گفت: 
در تعامــل با یکدیگــر و هدف گذاری 
مشخص، در طول برنامه هفتم باید این 
عدد را تا ۵۰ درصد کاهش دهیم و این 

کار سختی نیست.
بذرپــاش بــا تاکید بــر راه اندازی 
همگانــی هرچــه ســریع تر ســامانه 
»سپهتن« گفت: این سامانه ها اطالعات 
کامل تــری به مــا می دهند تــا با فرد 

متخلف برخورد شود.
وی با اشــاره به وجــود ۸۸۰ نقطه 
حادثه خیز و پرخطر ترافیکی در راه های 
کشور گفت: ایمن ســازی این نقاط در 
دستور کار قرار دارد که در حال حاضر 
با اقدامات انجام شــده  ۲۰۰ نقطه آن 

ایمن شازی شده است.
بذرپاش با اشــاره بــه اینکه در امر 
کاهش تصادفات نیازمند کار جهادی و 
قرارگاهی هســتیم، گفت: ما قرار است 
دور هم جمع شویم تا مشکل مردم حل 

شود و تصادف کاهش پیدا کند و حتی 
یک نفر فوتی هم در تصادفات نداشته 

باشند.
وزیر راه و شهرســازی گفت: مردم 
اگر از سطح خدمت ما رضایت نداشتند 
باید خدمــت را عوض کنیــم چراکه 
سازمان های ما فناورانه و مردم گرایانه 

است.
وی بــا اشــاره به اهمیــت مقوله 
آموزش گفت: بخشی از کار ما استفاده 
از مردم در این پروژه بزرگ است و اگر 
بتوانیم این موضوع را اجتماعی سازی 
کنیم، قطعاً توفیق خواهیم داشــت و 
این محقق نخواهد شــد جز با کمک 

رسانه ملی.
وی در ادامه با اشــاره به تمهیدات 
ویژه ایــام نوروز خاطرنشــان کرد: در 
حال حاضر قــرارگاه نوروزی در وزارت 
راه و شهرسازی ایجاد شده است و ۱۰۰ 
ایستگاه برای خدمت رسانی تعریف شده 

است.
بذرپاش با اشــاره به اینکه برآوردها 
حاکی از افزایش سفرها در نوروز سال 
آتی است، اظهار کرد: باید تالش کنیم 
تا کام مردم در ایام نوروز شیرین شود. 
وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: با 

کمک یکدیگر می توانیم در پایان برنامه 
هفتم با پنج سال مجاهدت کارنامه قابل 
قبولــی به مردم ارائه دهیــم. به گفته 
بذرپــاش حدود ۸۰۰ میلیــارد تومان 
برای رفع ۲۰۰ نقطه حادثه خیز هزینه 

شده است.
وی با بیان اینکه حدود هشت هزار 
کیلومتر مسیر پرخطر در راه های فرعی 
و اصلی کشور وجود دارد، گفت: تقویت 
دوربین های نظارتی و شــبکه عملیات 
پلیس و اصالح ترافیکی و آشکارسازی 

عالئم یک ضرورت است.
بذرپــاش با تاکید بــر اینکه کانون 
تالش در فاز اول ایمن ســازی بیش از 
۸۸۰ نقطه حادثه خیز اســت، گفت:  در 
شــورای عالی حمل و نقل تصمیمات 
خوبی اتخاذ شــد و رئیس جمهور نیز 
تاکید کردنــد که برای ایــن موضوع 

تجهیز منابع صورت گیرد.
راه و شهرســازی خاطرنشان  وزیر 
کــرد: در حال حاضــر در حال تجهیز 
راهدارخانه هایــی هســتیم که در ۳۰ 
کیلومتری شهرها قرار دارند و با وزارت 
کشور توافق کردیم که شهرداری های 
کالنشــهرها امکانات آتش نشانی را در 
۳۰ کیلومتری شــهرها بــرای کمک 

مستقر کنند.
بذرپــاش از ایجاد ۱۰۰ ایســتگاه 
فرهنگــی و تفریحی در حــدود ۱۰۰ 
نقطه از جاده های اصلی کشــور  خبر 
داد و گفت: در پایانه های اتوبوســرانی، 
فرودگاه هــا و ایســتگاه های ریلی نیز 
برنامه های فرهنگــی و تفریحی خوبی 

تدارک دیده شده است.
بذرپاش با اشــاره به نظــارت ویژه 
بــر اتوبوس هــای مســافربری در ایام 

نــوروز گفت: حــدود ۱۰۰ دوربین در 
معابر اصلی نصب خواهد شــد و نصب 
دوربین هــای نظارتــی از اولویت های 

کاری ما و فراجا است.
وی در پاســخ به پرسشــی درباره 
افتتاح کامل آزادراه تهران -شمال نیز 
گفت: آزادراه تهران شمال چهار قطعه 
اســت که قطعه اول و چهارم در حال 
استفاده است و قطعه دوم مراحل پایانی 

ساخت آن در حال انجام است.

 وزیر کار: تعیین حداقل دستمزد کارگران
 با معیارهای دقیق و کارشناسی نهایی می شود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ 
با لحاظ نظرات و معیارهای دقیق و کارشناســی قطعاً تا پایان سال نهایی می شود.

ســید صولت مرتضوی در سیصد و یازدهمین نشست شورای عالی کار با تأکید بر 
اصل ســه جانبه گرایی و تعامل حداکثری نمایندگان دولت، کارگری و کارفرمایان، 
مبنا و معیار تعیین حداقل دســتمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ را میزان هزینه سبد 
معیشت کارگران و نرخ تورم اعالمی مرکز آمار عنوان کرد و گفت: حداقل دستمزد 
کارگران در سال ۱۴۰۲ با لحاظ نظرات و معیارهای دقیق و کارشناسی قطعاً تا پایان 

سال نهایی می شود.

 امکان ارسال پیام ماهواره ای
 به گوشی های اندرویدی اضافه می شود

گروهی از شــرکت های سازنده تلفن هوشــمند اندرویدی، با شرکت آمریکایی 
کوالــکام برای افزودن قابلیت ارســال پیام ماهواره ای به محصوالتشــان، همکاری 

می کنند.
شرکت کوالکام که بزرگترین تامین کننده تراشه هایی است که تلفن های همراه را 
 ،)Honor( به شبکه های دیتای بی سیم متصل می کنند، اعالم کرد با شرکت های آنر
موتوروال، ناتینگ، اوپو، ویوو و شیائومی برای ساخت این دستگاه ها همکاری می کند.

با ارتباطات ماهواره ای، می توان در مناطق روســتایی دورافتاده که شــبکه های 
ارتباطی دیگر قابل دسترس نیستند، دیتا دریافت و ارسال کرد. کوالکام اوایل امسال 
اعالم کرده بودند قابلیت ارسال پیام ماهواره ای را به تراشه های خود اضافه می کند. 
بر اســاس گزارش رویترز، همکاری کوالکام با سازندگان گوشی اندرویدی، احتماال 
رقابت این برندها و اپل که سال گذشته قابلیت ارسال پیام ماهواره ای اضطراری را در 
جدیدترین مدل آیفون معرفی کرد، تشدید خواهد کرد. آیفون ۱۴ مجهز به تراشه 
کوالکام است. با این حال، اپل به رویترز اعالم کرده است که این گوشی حاوی سخت 

افزار و نرم افزار اختصاصی اپل است.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه 
روند افزایشی دامنه نوســان ادامه دار خواهد بود، گفت: 
نمی توان اعالم کــرد که افزایش به طور حتم به صورت 
فصلی انجام می شود و پیشنهاد این بود که پیشنهاد این 
بود که طبقه بندی بازارها مبازارها مورد اصالح قرار بگیرد 

و دامنه نوسان به صورت هم زمان تغییر کند.
مجید عشقی در مورد آخرین تصمیمات برای افزایش 
یک درصدی دامنه نوسان به صورت فصلی، اظهار داشت: 
بر اســاس تصمیمات اتخاذ شده قرار بر این بود تا دامنه 
نوسان بر اساس نتایجی که از سوی شرکت ها می شود به 

صورت تدریجی افزایش یابد.
وی افزود: روند افزایشی دامنه نوسان ادامه دار خواهد 
بود، اما به این صورت نیست که اعالم کنیم به طور حتم 
دامنه نوسان تا پایان سال افزایش می یابد؛ ضروری است 
در کنار این اقدام، فعالیت های دیگری نیز صورت گیرد 
تا کارایی این تغییر افزایش و از چالش های احتمالی آن 

کاسته شود.
عشــقی با تاکید بر اینکه افزایش دامنه نوســان به 
صــورت دائم ادامه دار خواهد بود، تاکید کرد: در گزارش 
اخیری که از سوی شرکت های بورسی ارائه شد، پیشنهاد 
این بود که طبقه بندی بازارها مورد اصالح قرار بگیرد و 

دامنه نوسان به صورت هم زمان تغییر کند.
رییس سازمان بورس اعالم کرد که منتظر پیشنهاد 

نهایی شــرکت بورس و فرابورس هســتیم و پس از آن 
دوباره در این زمینه تصمیماتی را اتخاذ می کنیم.

وی با اشــاره به اینکه بحث مربوط به دامنه نوسان 
موضوعی کارشناسی شده و جزو مسایل بسیار مهم تلقی 
می شود، ادامه داد: باید به طور حتم گزارش شرکت های 
بورسی دریافت شود و پس از آن طبق پیشنهاد آنها در 

هیات مدیره سازمان تصمیم گیری خواهیم کرد.
عشقی خاطرنشان کرد: با توجه به مهم بودن مساله 
دامنه نوســان، نمی توان گفت که افزایش به طور حتم 
بــه صورت فصلی انجام می شــود و نباید اعالم کرد که 
چون یک فصل به پایان رسیده است حتماً باید اقدام به 

افزایش دامنه نوسان کنیم.
رییس سازمان بورس اعالم کرد: صحبت های مطرح 
شده مبنی بر افزایش حتمی یک درصدی دامنه نوسان 
نیست، بلکه ممکن است چنین تصمیمی اتخاذ شود که 
در مرحله بعد دامنه نوسان در برخی از بازارها ۲ درصد 
افزایش یابد این موضوع وابســته به پیشــنهاد بورس و 

فرابورس و گزارش کارشناسی آنها است.
وی اظهار داشــت: روند افزایش دامنه نوسان منتفی 
نشــده اســت و حتی در این زمینه نمی توان اعالم کرد 

که دامنه نوسان را تا سقف ۱۰ درصد افزایش می یابد.
عشــقی در پاسخ به این ســوال که آیا دامنه نوسان 
در روزهای پایانی ســال جــاری افزایش پیدا می کند یا 

خیر، گفت: افزایش تدریجی دامنه نوسان در دستور کار 
سازمان بورس است، اما بعید به نظر می رسد که تا پایان 
امســال برای افزایش مجدد دامنه نوسان به جمع بندی 

برسیم.
به دنبال نوسان های شــدید ایجاد در معامالت بازار 
ســرمایه، افزایش دامنه نوسان از جمله اقداماتی بود که 
مسووالن حاضر در سازمان بورس آن را به منظور بهبود 

وضعیت بازار سرمایه پیشنهاد دادند.
در این زمینه »محسن خدابخش«، نایب رییس سابق 
هیات مدیره ســازمان بورس و اوراق بهادار در اواســط 
اسفندماه ســال گذشته اعالم کرد: ما معتقد به افزایش 
دامنه نوسان هستیم که این اتفاق باید به صورت تدریجی 

رخ دهد.
وی ادامه داد: بر اســاس تصمیمات اولیه اتخاذ شده 
قرار بر این است که دامنه نوسان تا ۱۰ درصد تغییر کند 
و به احتمال زیاد درصد در نظر گفته شده از سال ۱۴۰۱ 

اجرایی خواهد شد.

امیــر دیانی، واردکننده و توزیع کننده مواد اولیه کیف و کفش با بیان اینکه برخی 
ماشــین آالتی که در حال حاضر در ایران استفاده می شود، ۲۵ تا ۴۷ سال عمر دارند، 
در حالی که متوســط اســتفاده آن ها در دنیا پنج سال اســت، گفت: بعد از چند ماه 
پیگیری برای واردات ماشــین آالت دست دوم برای کفش این موضوع هنوز به نتیجه 

نرسیده است.
خرداد امســال یک بازرگان از مشکالتی بر ســر راه تامین مواد اولیه صنف کیف 
و کفــش گالیــه کرده و گفته بود که با توجه به فرســودگی ماشــین آالت و کمبود 
تولیدکنندگان دارای جواز، نیاز است اجازه واردات ماشین آالت دست دوم به بازرگانان 
هم داده شــود. اما بعد از حدود 9 ماه یک واردکننده و توزیع کننده مواد اولیه کیف و 

کفش می گوید که هنوز مشکل واردات ماشین آالت دست دوم برطرف نشده است.
در ایــن رابطه امیر دیانی، واردکننده و توزیع کننده مواد اولیه کیف و کفش اظهار 
کرد: با وجود جلساتی که در ماه های گذشته برای واردات ماشین آالت دست دوم انجام 

شد، این موضوع هنوز به نتیجه نرسیده است.
به گفته وی ابتدا مقرر شــده بود با این شــرط که واردکنندگان با اتحادیه قرارداد 
ببندند و اتحادیه اعالم نیاز کند، واردات ماشین آالت دست دوم انجام شود. بحث بعدی 
این بود که مســئوالن می گفتند ماشین آالت دست دوم کیفیت کار را پایین می آورد. 
این در حالی است که برخی ماشین آالتی که در حال حاضر در ایران استفاده می شود، 
۲۵ تا ۴۷ سال عمر دارند. اما ماشین آالت خارجی کیفی و کفش فقط پنج  سال مجاز 

به فعالیت هستند و بعد باید نوسازی شوند.
دیانی با بیان اینکه ماشــین آالت این صنعت عمدتا مشــابه تولید داخل ندارد و با 
توجه به اینکه قطب صنعت کفش جهان ایتالیا اســت، مبدا واردات این ماشین آالت 
هم همین کشور است، تصریح کرد: در این میان مخبر، معاون اول رئیس جمهور هم 

نامه هایی برای حل این مشکل به وزارت صمت ارسال کرد.

همچنین به گفته وی مانعی که بر ســر کار مشترک با تولیدکنندگان در اتحادیه 
وجود دارد این اســاس که درصد بیشــتری از آن ها جواز و در نتیجه امکان همکاری 

ندارند. اما وزارت صمت می گوید مسئولیتی در قبال این موضوع ندارد.
دیانی ادامه داد: در مرحله آخر که فکر می کردیم امکان واردات ماشین آالت دست 
دوم فراهم شــده، متوجه شــدیم ســازمان صمت اطالعی در این مورد ندارد و بعد از 
درخواســت دوباره ما هم دفتر ماشــین آالت و تجهیزات وزارت صمت نامه ای به این 
سازمان ارســال کرد که گفته شد واضح نیست. در نهایت قرار شد جلسه مشترکی با 
سازمان صمت تهران و دفتر ماشین آالت وزارت خانه برگزار شود که با وجود بیش از 

یک ماه از این تصمیم خبری از برگزاری آن نیست.
گفتنی است این موضوع از وزارت صمت هم در حال پیگیری است.

*مشکالت جدید تامین مواد اولیه
وی در ادامه به گمانه زنی های برای برداشــته شدن ارز نیمایی برای مواد اولیه در 
پی راه اندازی مرکز مبادله ارز و طال اشاره کرد و گفت که در روزهای اخیر این گمانه 
زنی باعث افزایش قیمت مواد زیره کفش از ۸۱ به ۱۳۵ هزار تومان شد. اما بعد از این 
افزایش قیمت گفته شــد ممکن است ارز به بخشی از مواد اولیه تخصیص یابد. البته 
هنوز به طور قطعی مشخص نیســت. اما درخواست ما این است که حتما ارز نیما به 
مواد اولیه کیف و کفش اختصاص یابد. در غیر این صورت مشکالت جدی برای صنف 
ایجاد می شود و امکان بیکاری تعداد زیادی از کارگران این صنف وجود دارد که در این 

زمینه مکاتباتی هم داشته ایم.
دیانی همچنین تصریح کرد: همچنین تامین ارز مواد اولیه طوالنی تر شده است. این 
تاخیر برای تولیدکنندگان مشــکالتی ایجاد کرده است. بخشی از تجار در حال خارج 
شدن از این صنف و صنعت هستند. حدود ۷۰ درصد مواد اولیه کیف و کفش وارداتی 
است. مشکل تخصیص ارز جدی است. به بخشی از مواد ارز تخصیص داده نمی شود و 
برای مابقی نیز زمان تخصیص ارز از ۲۵ روز به ۴۰ روز افزایش پیدا کرده است. در حال 

حاضر بازار به مواد اولیه زیره کفش )پلی اورتان( نیاز دارد.
این بازرگان همچنین با بیان اینکه نظارتی بر قیمت مواد اولیه انجام نمی شود، گفت: 

برخی مواد اولیه را با ارز نیما وارد می کنند، اما به نرخ ارز آزاد عرضه می کنند.

رییس سازمان بورس خبر داد؛

افزایش تدریجی دامنه نوسان بورس پس از اصالح طبقه بندی بازارها

وزیر امــور اقتصادی و دارایی اعالم کــرد که همه برنامه 
دولت و بانک مرکزی کاهش نرخ تورم در ســال آینده نسبت 

به امسال است.
ســید احســان خانــدوزی در نخســتین همایش ملی 
قرض الحســنه اظهار کرد: همه برنامه دولت و بانک مرکزی 
برای سال آینده کاهش تورم نسبت به امسال است و در زمینه 
تدابیر ارزی با توجــه به اختیارات خوبی که به بانک مرکزی 

داده شده امیدواریم در این شرایط  بر نوسان غلبه کند.
وی اضافه کرد: مطمئنا در ســال آینده شــاهد نرخ تورم 

کمتری نسبت به امسال خواهیم بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره چگونگی تصویب بودجه 
در مجلس و تاثیر آن روی نرخ تورم، گفت: اصرار جدی دولت 
این است که همانطور که امسال موفق شدیم نسبت به پارسال 
کسری بودجه کمتری در حوزه منابع عمومی داشته باشیم و 
ایــن اتفاق در حالی رخ داد کــه در تبصره ۱۴ و هدفمندی 
یارانه ها مشکالتی وجود داشت درخواست جدی ما از مجلس 
این اســت که طبق توافق و همکاری که پیش از این داشتیم 
ســقف بودجه را افزایش ندهد تا بتوانیم موتور تورمی که از 
محل کســری بودجه به اقتصاد ایران تحمیل می شود را در 

سال آینده کنترل کنیم.
خاندوزی همچنیــن درباره آخرین وضعیت جاماندگان از 
سهام عدالت در سال جاری گفت: آنچه مربوط به قانون بودجه 
امسال بود درباره پرداخت سهام عدالت به افراد تحت پوشش 
نهادهای حمایتی، کمیته امداد و بهزیستی است که با توجه 
به نظارتی که هیات تطبیق مصوبات مجلس انجام داد حتما 

باید در شورای اصل ۴۴ تصویب شود.
وی ادامه داد: در این راستا از رئیس جمهور خواستیم که 
در شــورای عالی اصل ۴۴ این مسئله تصویب شود تا بتوانیم 

تا آخر اسفند ماه آن را به عنوان مصوبه قطعی داشته باشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاســخ به ســوال دیگری 
مبنی بر اینکه با تخلفات بانک ها در زمینه اعطای تسهیالت 
به زیرمجموعه های خودشــان چگونه برخورد می کنید و چرا 
در سال گذشــته ۶۷ هزار میلیارد تومان بانک ها به کارکنان 
و زیرمجموعه های خودشــان تسهیالت دادند، گفت: یکی از 
تخلفاتی که حتما بانک مرکــزی باید به صورت جدی با آن 
برخورد کند همین مسئله است. چرا که موجب شده سرمایه 
اجتماعی برخی گروه های مردم از بین برود و این مســئله به 
دلیل این اســت که بانک ها به زیرمجموعه های خودشان وام 
داده اند و اگر بیشتر از سقف مقرر این تسهیالت پرداخت شده 
باشد باید جزو اولویت های نظارتی بانک مرکزی قرار گیرد و 
شخصا در جلسه شورای پول و اعتبار آن را درخواست می کنم.

وی همچنین درباره چگونگی منتقل شــدن سهام عدالت 
متوفیان بــه وراث گفت: هر مجموعه ای کــه این موضوع را 
درخواســت کرده شرایط انتقال سهام عدالت از طریق وزارت 
رفاه فراهم شــده اســت اما برخی از وراث خودشان تا کنون 
درخواست نکرده اند و بالفاصله پس از درخواست وزارت رفاه 

برای انتقال سهام آنها اقدام می کند.

مدیرعامل شــرکت مخابرات ایران گفت: شرکت های نوآور 
بعــد از اینکه ایده ای ارائه می دهنــد، نیازمند حمایت، اعتبار و 
پشتیبانی هســتند اما به خاطر سیاست های غلط، مخابرات از 

آهنگ توسعه عقب افتاده است.
مجید سلطانی، مدیر عامل شرکت مخابرات ایران، در همایش 
نوآوری در حوزه زیرساخت مخابراتی و آی سی تی، اظهار کرد: 
صنعت ارتباطات و فناوری اطالعات، وابسته به شرکت مخابرات 
ایران اســت، شــرکت مخابرات ایران ۵۰ ســال قدمت دارد و 

بزرگ ترین زیرساخت ارتباطی کشور را در دست دارد.
وی با اشــاره به ارتباطــات ثابت و همراه، اظهــار کرد: اگر 
مخابرات که اصطالحا لوکوموتیو قطار کشور است، در این مسیر 

درست کار کند، بقیه هم درست کار می کنند.
ســلطانی با تاکید بر لــزوم حمایت از شــرکتهای نوآور و 
استارت آپی تصریح کرد: از شرکت های بزرگ کشور باید حمایت 
شــود زیرا زمانی که از شــرکت های بزرگ حمایت شود، دیگر 

شرکت های کوچک هم به درستی عمل خواهند کرد.
مدیرعامل شــرکت مخابــرات ایران با بیــان اینکه بخش 
ارتباطات ثابت کال پرهزینه است و نه فقط در کشور ما، تصریح 
کرد: برای توسعه ارتباطات ثابت هزینه ها زیاد است و دولت ها و 
حاکمیت کشورهای غربی در سالیان گذشته اعتبارات سنگین 

و بســیاری را به حوزه تلکام خود کمک کردند.  به عنوان نمونه 
دولت آلمان به یک شــرکت آلمانی کــه در زمینه فیبرنوری 
فعالیــت می کرد، ۷/۲ میلیارد یورو کمــک کرد، درصورتی که 

شرکت خصوصی بود.
سلطانی افزود: دولت ها و حاکمیت ها برای توسعه زیرساخت 
ســرمایه گذاری می کنند و دلیل آن هم این است اگر شرکت ها 
به مشــکل بر بخورند، سایر شرکت ها با مشکل مواجه می شوند 
اما این اتفاق  ۱۲ سال است که برای شرکت مخابرات ایران رخ 
نداده است. وی با بیان اینکه حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات 
حوزه مشکل  داری است چون سیاست گذاری خوبی انجام نشده 
است، گفت: شــرکت مخابرات ایران برنامه های خوبی را دنبال 
می کند  که یکی از آن این است که فعالیت های مرتبط با تحول 

این صنعت و ارتباط با شرکت های نوآور را دنبال می کند.
او در ادامه ســخنان خود به بررسی وظیفه شرکت مخابرات 
ایران در این حوزه پرداخت و بیان کرد: برنامه ســازی، تقویت و 
افزایش اســتفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در حمایت از 
اقتصاد دیجیتال، کاهش شکاف دیجیتال، فراهم آوری دسترسی 
و پهنای باند، مدیریت مخابرات، چالش ها و فرصت های موضوع 
ناشــی از رشــد ســریع فناوری اطالعات و ارتباطات، تقویت 
همکاری میان همه بازیگران، حمایت از تمام اهداف راهبردی، 
توانمندسازی فعالیت های نوآورانه در فناوری اطالعات خانوارها 
برای حمایت از تحول دیجیتالی جامعه ازجمله وظایف شرکت 
مخابرات در این حوزه اســت. مدیرعامل شرکت مخابرات ایران 
گفت: ۳۰ میلیون خانوار از بخش تلفن ثابت استفاده  می کنند، ۶ 
میلیون مشترک باند پهن داریم و اگر شرکت های استارتاپی کار 
نوآورانه انجام دهند بســتر برای مشتری فراهم است. همچنین 
در خردادماه ســال جاری طرح نجما و طرح های استانی مطرح 
شد به عبارتی کار جهادی در توسعه فیبر نوری و موبایل سازی 
صنایع انجام شد که از منابع خود شرکت مخابرات شروع کردیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی وعده داد؛

کاهش  نرخ تورم در سال آینده
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران:

مخابرات به دلیل سیاست های غلط از آهنگ توسعه کشور عقب افتاد

کدام کشورها وارد رکود اقتصادی شدند؟
موسسه رتبه بندی فیچ اعالم کرد که آلمان و ایتالیا تا پایان سال با ادامه افزایش تورم وارد رکود خواهند شد.به گزارش بیزنس، اگرچه انتظار نمی رود این رکود شدید باشد اما جیمز مک کورمک، رئیس شرکت های دولتی 
و فراملیتی فیچ می گوید که »رکود به خودی خود مهم است«. بر اساس آخرین ارقام اداره آمار فدرال آلمان )Destatis(، تورم در آلمان، بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپا، در ماه فوریه شتاب گرفت و 9.۳ درصد در سال و 
یک درصد در ماه افزایش یافت. افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی با وجود اقدامات کمکی دولت، ضربه بزرگی به اقتصاد این کشور وارد کرد.اقتصاد آلمان در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۲ به میزان ۰.۴ درصد در مقایسه با 
سه ماهه کاهش یافت. در ایتالیا، سومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا، قیمت مصرف کننده در ماه فوریه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9.۲ درصد افزایش یافت که نسبت به رشد ۱۰ درصدی در ژانویه کاهش یافته است. 
بر اساس گزارش اندیشکده نومیسما )Nomisma(، از هر هفت ایتالیایی یک نفر شکایت کرده است که کمتر از مقدار مورد نیاز برای امرار معاش درآمد دارد، قدرت خرید در این کشور طی سال گذشته بیش از نصف شده 
است. یک چهارم از شرکت کنندگان در نظرسنجی گفتند که تمام پول خود را صرف خرید لوازم ضروری کرده اند در حالی که ۲۶ درصد از خانواده های ایتالیایی گفتند که می ترسند تا پایان ماه نتوانند این کار را انجام دهند.
مک کورمک گفت که ایاالت متحده همچنین در معرض خطر رکود متوسط تا پایان سال قرار دارد و افزود که انگلیس در حال حاضر احتماال در رکود بسر می برد.

رییس کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: قرار بر این شد که منابع بلوکه شده 
و پول های ایران در چین، صرف ســاخت مسکن و اجرای پروژه جهش تولید مسکن 
) نهضت ملی مســکن ( شود و قرار نیســت پول بلوکه شده ایران در چین با مصالح 

ساختمانی تهاتر شود.
محمدرضا رضایی کوچی درباره جزییات مذاکرات با چینی ها برای مسکن سازی با 
تهاتری نفت، اظهار داشت: در بحث ساخت و ساز کشورمان کامال خودکفاست و هیچ 
نیازی به کشــورهای خارجی نداریم، هم در بحث نیروی انسانی و هم مصالح و دانش 
ســاخت و ساز کامال به خودکفایی رسیدیم. اما برای ساخت و ساز مسکن و پاسخ به 

تقاضا با مشکل منابع مواجه هستیم. 
وی ادامه داد: مذاکره با چینی ها در رابطه با تامین منابع بوده و اگر چینی ها واقعا 
منابع در اختیار ایران می گذارند این مذاکرات باید جدی تر دنبال شود. اگر قرار باشد 
مذاکرات برای تامین واردات مصالح و نیروی انسانی چینی باشد نباید ادامه پیدا کند، 
مسکن و پروژه جهش تولید مسکن )نهضت ملی مسکن( باید با توان داخل و نیروی 
انسانی ایرانی و مصالح داخل کشور انجام شود و نگاه ما به چینی ها صرفا برای تامین 

منابع است. 
رییس کمیســیون عمران مجلس تاکید کرد: قرار بر این شد که منابع بلوکه شده 
و پول های ایران در چین، صرف ســاخت مسکن و اجرای پروژه جهش تولید مسکن 
) نهضت ملی مســکن ( در ایران شود و قرار نیست پول بلوکه شده ایران در چین با 

مصالح ساختمانی تهاتر شود. 
وی گفت: قرار بر این است در مقابل پول نفت ایران در چین منابعی برای ساخت 
مســکن در کشــور وارد شود و بدهی چین به ایران به مســکن در کشورمان تبدیل 

می شود. 
رضایی کوچی با بیان اینکه این منابع فقط صرف ســاخت مسکن برای دهک های 
آسیب پذیر می شود، اظهار داشت: قرار نیست با منابع حاصل از چین بخش خصوصی 
در منطقه یک تهران خانه ســازی کند و این منابع برای ســاخت مسکن متقاضیان 

مسکن نهضت ملی یا فرم ج سبز استفاده خواهد شد. 
رییس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه درباره کلیات این طرح با چینی ها به 
توافق رسیده ایم، ادامه داد: اجرای این طرح با چین را شروع کردیم اما ادامه این طرح 

بستگی به عملکرد چینی ها دارد.

 توافق با چینی ها 
برای تهاتر پول های بلوکه با مسکن

واردات ماشین آالت دست دوم تولید کفش 
به کجا رسید؟

خبر

خبر

یکشنبه ۱۴  اسفند ۱۴۰۱  ۳
 ۱۲ شعبان ۱۴۴۴ـ  ۵  مارس ۲۰۲۳ 
 شماره پیاپی ۵۰۷ـ  سال دهم-شماره ۳۴۸ 



فرشــید ایالتی؛ کارشناس حوزه 
مســکن با بیان اینکه اخــذ مالیات 
از خانه هــای لوکــس و بــاغ ویالها 
شامل کمتر از ۵ درصد افراد جامعه 
می شود، گفت: دولت با اجرایی شدن 
آن حداقل می تواند ۲۰ هزار میلیارد 
تومان درآمد مالیاتی کســب کند و 
این اقدام به برقراری عدالت اجتماعی 

در جامعه کمک می کند.
دولــت ســیزدهم در حالی اخذ 
مالیــات از خانه های لوکــس و باغ 
ویالهــا را بــا هدف تحقــق عدالت 
اجتماعی در بودجه ۱۴۰۲ قرار داده 
کــه در روزهای اخیــر حذف کلمه 
واحدهای مســکونی در بودجه سال 
آینده توســط مجلــس، باعث ایجاد 

انتقاداتی به حذف آن شد.
یکی  اجتماعی  عدالــت  تحقــق 
از مهم تریــن رویکردهــای دولــت 
ســیزدهم اســت؛ بر همین اساس 
دولت در الیحه بودجه ســال آینده 
خود همانند قانون بودجه امسال آن 
را لحاظ کرده تا بــا دریافت مالیات 
از واحدهای لوکــس بتوان قدم های 
بزرگی برای پیاده ســازی این هدف 
خــود بردارد؛ امــا در اقدامی تعجب 
برانگیز، مجلس اقدام به حذف کلمه 
واحدهای مسکونی از آن کرد، اقدامی 
که به عقیده کارشناســان این بند را 
به صورت اساســی ازنظــر کاربردی 

می توانست بی اثر کند.
موضوع از آنجایی شــروع شد که 
محمدرضا صباغیــان بافقی نماینده 
مهریز، بافق، بهابــاد، ابرکوه و خاتم، 
پیشنهاد مستثنا شــدن »واحدهای 

مســکونی« از شــمول این مالیات 
را مطــرح کرد و نماینــدگان با این 

پیشنهاد وی موافقت کردند.
در ادامــه رئیــس مجلس ضمن 
ارجاع این ردیف به کمیسیون تلفیق 
برای بررسی بیشتر گفت: در بند )ذ( 
تبصــره ۶ برای اخذ مالیات از ویالها 
قید جمعیتی ۱۰۰ هــزار نفر آورده 
شــده و این در حالی است که اغلب 
ویالها در شهرها و محیط های بسیار 
کوچک هســتند. از این رو با توجه 
به ابهامــات مذکور بند مربوطه را به 
تا  ارجاع می دهیم  تلفیق  کمیسیون 

مورد بررسی بیشتری قرار گیرد.
اعتراضــات صورت  دنبــال  بــه 
برگرداندن  بــه  رای  گرفته، مجلس 
جــزء )۱( بند )ذ( تبصــره )۶( ماده 
واحده الیحه بودجه ســال ۱۴۰۲ به 
کمیسیون تلفیق کرد، بر اساس این 
بند واحدهای مسکونی و باغ ویالهای 
مجاز کــه ارزش آنها )با احتســاب 
عرصــه و اعیان( بیش از دویســت 
میلیارد ریال باشد، مازاد بر این مبلغ 
مشمول مالیات به میزان دو در هزار 

می شوند.
این مالیــات بر عهده شــخصی 
اســت که در ابتدای هر سال مالک 
واحدهای مســکونی و باغ ویالهای 
مذکور باشد. بر این اساس به عنوان 
مثال یک واحد مسکونی ۳۰ میلیارد 
تومانی در ســال آینده مشمول ۲۰ 

میلیون تومان مالیات می شود.
اخذ مالیــات از خانه های لوکس 
و قرار گرفتــن آن در بودجه ۱۴۰۲ 
در حالی از ســوی دولت انجام شده 

که لوکس نشــینان بــا برخورداری 
از خدمــات بیشــتر و بهره مندی از 
امکاناتی از جمله استخر در خانه های 
اعیانی خود، نه تنها از یارانه بهره مند 
می شــوند، بلکه با بیشــترین میزان 
استفاده، کمترین و یا حتی می توان 
گفــت ناچیزترین میــزان مالیات را 

پرداخت می کنند.
اگر چه نبود ســامانه هوشــمند 
و درواقع نداشــتن راهــکاری برای 
همــکاری دیگر دســتگاه ها با هدف 
بیشــتر خانه های  شناسایی هر چه 
لوکس ســبب شد تا بخش زیادی از 
بودجه  مالیات پیش بینی شــده در 
امســال از خانه هــای لوکس محقق 
نشــود، اما این مهم در بودجه سال 
آینده نیز دیده شــده تا بتوان با ارایه 
را  مالیات  از  راهکارهایــی بخشــی 
محقق و یک گام بــه اجرای عدالت 

اجتماعی نزدیک تر شد.
فرشــید ایالتی؛ کارشناس حوزه 
مســکن در مورد تصویب و اهمیت 
اجرایــی شــدن این بنــد از بودجه 
ســال ۱۴۰۲، گفت: حــذف مالیات 
بر خانه هــای لوکس که بــه دنبال 
اعتراض های صورت گرفته لغو شــد، 
نشان از این مهم داشت که نمایندگان 
مجلس درک درستی از شرایط حاکم 

بر بازار مسکن نداشته اند.
وی اضافــه کــرد: در کنار حذف 
واحدهای مسکونی، از طرف دیگر در 
بند )ذ( تبصره ۶ الیحه بودجه، برای 
اخذ مالیــات از ویالها قید جمعیتی 
۱۰۰ هزار نفر آورده شــده بوده، این 
در حالی اســت که اغلب ویالها در 

شــهرها و محیط های بسیار کوچک 
هستند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: 
در واقع با این اقدام مجلس این ابهام 
ایجاد شده بود که در واقع آن چیزی 
کــه درنهایت تصویب خواهد شــد، 
هیچ گونه مصداقی نداشــته و عماًل 
نخواهد  کاربــردی  بند  این  تصویب 

داشت.
ایالتی با اشاره به لحاظ شدن این 
بند در بودجه ۱۴۰۲، گفت: پیشنهاد 
می شود که در کنار کلمه واحدهای 
مســکونی، تجاری و اداری نیز لحاظ 

شود.
وی با اشاره به فواید تصویب این 
بند در بودجه سال آینده، خاطرنشان 
کرد: با یک حســاب سرانگشتی در 
صورتی در کالن شهری مانند تهران، 
مالیات بر خانه هایــی با ارزش بیش 
از ۲۰ میلیــارد تومان در نظر گرفته 
شود، حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان 
تنهــا در چند نقطه شــمالی تهران 

می تواند درآمد مالیاتی داشته باشد.
کارشناس حوزه مســکن با بیان 
اینکه این رقم یک پنجم مولد سازی 
است، گفت: دولت بدون اینکه اموال 

را بــه فروش برســاند، می تواند این 
میزان مالیات را کسب و برای تحقق 

عدالت اجتماعی هزینه کند.
ایالتی با بیان اینکــه این رقم از 
کمتــر از ۵ درصد جامعــه دریافت 
می شــود، بیان داشت: اینکه لوکس 
نشــینان از امکاناتی از جمله استخر 
و جکوزی در خانه های خود بهره مند 
بوده و برای پر کردن استخرهای خود 
از یارانه نیز بهره می برند با اقداماتی از 
جمله گرفتن مالیات تا حدود زیادی 
مرتفع و شــاهد برقرار کردن عدالت 

اجتماعی در جامعه خواهیم بود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی:

 بسیاری از امالک مازاد طرح مولدسازی
 توسط خیرین تکمیل خواهد شد

وزیر امور اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی برای صرافی ها ترتیباتی را 
به کار گرفته که ساز و کار خود را دارد، گفت: همه صنایع کشور باید در زمینه بازگشت 

ارز از قواعد بانک مرکزی تمکین کنند.
سیداحسان خاندوزی در جمع خبرنگاران درمورد نقش صرافی ها در بازار ارز گفت: 
بانــک مرکزی ترتیبات خود را هم برای بانک های دولتی که صرافی دارند و هم برای 

صرافی های تضامنی به کار گرفته است که ساز و کارهای خود را دارد.
وی درمورد بسته سران قوا در مورد مهار قیمت ارز نیز اظهار کرد: بانک مرکزی به 
مجموعه ای از اختیارات جدید برای مداخله ارزی موثر نیاز داشت که در شورای عالی 
هماهنگی سران سه قوه مطرح و با اختیارات ویژه موافقت شد که جزئیات آن باید از 

سوی بانک مرکزی اعالم شود.
وزیــر اقتصاد همچنین در مورد بازگشــت ارز صنایع اعالم کرد: یکی از اختیارات 
ویژه که رییس کل بانک مرکزی خواهان آن بود و مورد موافقت قرار گرفت، این است 
که همه صنایع کشور حتی بخش های دولتی و زیرمجموعه های وزارت نفت، صمت و 
همه صادرکنندگان کشور از قواعد بانک مرکزی در این زمینه تمکین و همراهی کنند. 
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برخالف جریان ســازی ها و فضاهای رســانه ای در 
مورد طرح مولدسازی که پیامدهای مخرب اعتمادسوز و امیدسوز دارد، از روز تصویب، 
ابالغیــه طرح وزیر آموزش و پرورش تصریح کــرد اگر ملک مازادی وجود دارد لزوما 
طرف پیمانکاران نباید دولتی باشد و تکمیل و توسعه مدارس می تواند توسط خیرین 
صــورت بگیرد. وی با تاکید بر توجه به ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مســتقیم گفت: 
شــرکت ها و فعاالن اقتصادی بدانند از طریق کمک به نهاد خیریه بخشــی از وظیفه 

پرداخت مالیات خود را ادا کردند.
خانــدوزی با بیان اینکه دولت برای اهداف عام المنغعــه دو ابزار در اختیار دارد، 
توضیــح داد: یک ابزار حمایتی مانند یارانه،وجوه بالعوض، بودجه در اختیار نهادهای 
حمایتی و پوشــش فقرا و بیماران و… و ابزار دوم شیوه حمایت غیرمستقیم دولت 
یعنی اســت؛ به جای عاملیت دولت بازیگرانی که خود عامل هســتند از سوی دولت 
مورد حمایت قرار می گیرند. وی افزود: ماده ۱۷۲ از جنس دوم اســت. از سال ۱۳۶۶ 
که قانون مالیات بعد از انقالب تغییر کرد تا کنون مسیر حمایت از این ماده گشاده تر 
شده است. در ابتدا دامنه شمول محدودتری داشت اما به مرور گشاده تر شد. در هشت 
سال قبل از سال ۱۴۰۰ ، ۲۵ نهاد از حمایت ها استفاده می کردند و در دولت جدید 

۲۵ نهاد خیریه به فهرست مشوق های مالیتی اضافه شدند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: شرکت ها و فعاالن اقتصادی بدانند از طریق کمک به نهاد 
خیریه بخشی از وظیفه پرداخت مالیات خود را ادا کردند. در سال قبل بیش از ۶۰۰۰ 
شرکت در اقتصاد ایران و ۱۰۰۰ شخص حقیقی به جای پرداخت مالیات از انجمن های 
خیریه استفاده کردند. همچنین در سال قبل حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان از مجموع 
درامدی که ســازمان می توانست شناسایی و ۱۲۰۰ میلیارد مالیاتی که می توانست 

وصول کند از طریق انجمن های خیریه به جامعه تزریق شده است.

در یک سال اخیر تورم مســکن در ایران حدود 
۳۳.۳ درصد بوده و ســال گذشته ۳۶ درصد از سبد 
هزینه خانوارهای کشــور را به خود اختصاص داده 
اســت؛ در این بین کهگیلویــه و بویراحمد با ۱۸.۶ 
درصد، کمتریــن میزان هزینه مســکن را در بین 

استان های کشور دارد.
طــی ۱۲ ماهــه منتهی به بهمــن ۱۴۰۱ تورم 
مسکن، آب، برق، گاز و ســایر سوخت ها در کشور 
۳۳.۳ درصد بوده است. از طرف دیگر طبق گزارشی 
که اواسط ماه گذشته توسط مرکز آمار ارایه شد در 
سال ۱۴۰۰ مســکن به طور میانگین ۳۶ درصد از 

هزینه های خانوارهای ایرانی را در بر گرفته است.
در بین اســتان های کشور، تهران، البرز و همدان 
به ترتیب با ۴۷.9 درصد، ۳9.۴ درصد و ۳۷.9 درصد 
باالترین میزان هزینه خالص مسکن در سبد خانوار 
را بــه خود اختصــاص می دهند. در ســوی مقابل، 
کهگیلویه و بویراحمد با ۱۸.۶ درصد کمترین میزان 
هزینه مسکن را در بین استان های کشور دارد. پس 
از آن خراسان جنوبی با ۲۰.۷ درصد و چهارمحال و 
بختیاری با ۲۱.۷ درصد کمترین هزینه مســکن را 
دارا هستند. بر اساس گزارش مرکز آمار استان های 
خوزســتان با ۱۱.۱ درصد، سیستان و بلوچستان با 
۱۲.۲ درصد و همدان با ۲۶.۱ درصد کمترین میزان 
تورم مســکن را در یک سال منتهی به بهمن سال 

جاری از آن خود کردند.
از طرف دیگر در بین استان های کشور سه استانی 
کــه در بهمن ۱۴۰۱ باالترین میزان تورم ســالیانه 

مسکن را به خود اختصاص داده اند به ترتیب یزد با 
۴۴.9 درصد، چهارمحال و بختیاری با ۳9.۵ درصد و 

آذربایجان شرقی با ۳۸.۵ درصد بوده اند.
استان تهران با ۳۶.۸ درصد پس از یزد، چهارمحال 
و بختیاری، آذربایجان شرقی و کهگیلویه و بویراحمد 
)۳۷.۵ درصــد( در جایگاه پنجم تــورم هزینه های 
مربوط به مسکن در یک سال اخیر قرار داشته است.

جدیدترین آمار ارائه شده در خصوص تورم کاالها 
و خدمات نشــان می دهد در بهمن ماه ۱۴۰۱ تورم 
ماهیانه مســکن در کل کشور به ۲.۳ درصد رسیده 
اســت. این رقم در دی ماه امســال ۲.۸ درصد بود 
که آمار از افت ۰.۵ درصدی ســرعت رشــد قیمت 
مســکن حکایت دارد. همچنین رشد قیمت مسکن 

کل کشور در ۱۲ ماهه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۱ به 
۳۴.۸ درصد رسیده که در مقایسه با ۳۳.۷ درصد ماه 

گذشته رشد ۱.۱ درصد را نشان می دهد.
در بخش اجــاره بها نیز طبق اعــالم مرکز آمار 
شــاخص قیمت ماهیانه، نقطه به نقطه و سالیانه در 
بهمن ماه ۱۴۰۱ به ترتیب ۲.۳ درصد، ۴۱.۶ درصد 
و ۳۴.۷ درصد اعالم شد. این در حالی است که ارقام 
مذکور در دی ماه به ترتیب ۲.۸ درصد، ۳9.۴ درصد 
و ۳۳.۵ درصد بود. معموال رشــد قیمت مســکن و 
اجاره بها تاثیرات منفی بر معیشــت خانوارها دارد. 
از این نظر کارشناسان معتقدند کنترل نوسانات بازار  
مسکن می تواند تا حد قابل توجهی در بهبود وضعیت 

اقتصادی خانوارها موثر است.

مشاور عالی اقتصادی رئیس جمهور سنگال:

 مردم سنگال از کیفیت کاالهای ایران
 بسیار راضی هستند

حمد اسمعیل خوبجو- رئیس هیئت تجاری سنگال گفت: مردم سنگال از 
کیفیت کاالهای ایرانی به دلیل کیفیت مطلوب، صنعت قوی و تکنولوژی باال 
و قیمت مناســب رضایت دارند که در این سفر به صورت فشرده با بسیاری 
از واحدهــای تولیدی برای خرید کاال مذاکراتی برای ورود به بازار ســنگال 

داشتیم.
شیخ سیسه مشاور عالی اقتصادی رئیس جمهور سنگال و رئیس اتحادیه 
تجار این کشور در نشست فعاالن اقتصادی ایران در اتاق بازرگانی ایران اظهار 
کرد: ما در این ســفر که با هماهنگی ســفرای ایران و سنگال در دو کشور و 
با دعوت و برنامه ریزی باشــگاه تجار ایران و آفریقا انجام شده تقریبا به همه 
اهداف خود نزدیک شدیم و مذاکرات زیادی با تولید کنندگان و تجار صنایع 
مختلف در ایران داشــتیم. وی ضمن ابالغ ســالم رئیس جمهور سنگال به 
دولت و مردم ایران افزود:حدود شش روز است که با برنامه ریزی باشگاه تجار 
ایران و آفریقا در حال بازدید از شرکت های ایرانی و واحدهای تولیدی هستیم 

و به این نکته هم آگاهی داریم که مشــکالت حمل و نقل و جابجایی مالی 
مانع بزرگی در توســعه روابط شده است و خوشحالیم که شرکت های ایرانی 
راه هایی برای برون رفت این دو مشکل که ناشی از تحریم ها است برداشته اند. 
ایران می تواند یک مقصد برای کاالها و مواد معدنی سنگال باشد و کاالهای با 

کیفیت ایرانی نیز مقصدی برای کشورمان خواهند داشت.
رئیس اتحادیه تجار ســنگال گفت: حضور مجدد مــا بعد از چند ماه به 
ایران نشانه عزم کشورمان برای خرید کاالهای ایرانی است حتی کشورهای 
اطراف ما مانند گینه، گامبیا و گینه  نیز از ما انتظار دارند تا در این سفر برای 
ورود کاالهــای ایرانی به کشورشــان  و تبادل تجارت با ایران پیگیری کنیم 
ما در این سفر به بســیاری از اهداف خود برای انعقاد قرارداد با شرکت های 
ایرانی رسیدیم. شیخ سیسه در ادامه گفت: من و همراهانم مراتب رضایت از 
بازدیدهایی که از کشور ایران داشتیم  به دلیل صنعت قوی، تکنولوژی باال را 
اعالم می کنیم صنایع ایران  برای مبادالت تجاری شــرایط خوب و پتانسیل  

باالیی دارد و ایران و سنگال می توانند شرکای خوب تجاری هم باشند.
در ادامه این نشســت سید روح اله لطیفی قائم مقام باشگاه تجار ایران و 
آفریقا اظهار کرد: بیش از دو دهه است که تجارت با کشورهای آفریقایی در 
سیاست های کشور اعالم می شود و این روند فراز و نشیب های زیادی داشته 
در مورد کشور سنگال تجارتمان  در دهه هشتاد به بیش از ۱۶ میلیون دالر 
رسید اما متاســفانه این میزان در سال های مختلف کاهش یافت و در سال 
گذشــته به دو میلیون و چهارصد هزار دالر رسید و امسال نیز در ۱۰ ماه به 
کمتر از ۶۰۰ هزار دالر. ما در باشــگاه تجــار ایران و آفریقا با همکاری همه 
تشکل های بخش خصوصی در ایران از جمله خانه صمت، اتاق بازرگانی، اتاق 
اصناف و تشکل های تخصصی به دنبال رونق تجارت بین تک تک کشورهای 
آفریقایی با ایران هســتیم. همچنین در این نشســت مسعود برهمن رئیس 
اتاق بازرگانی  مشــترک ایران و شــرق آفریقا به عنوان تنها اتاق مشترک با 
کشورهای آفریقایی با اشاره به رویداد مهم هفته آینده در خصوص آفریقا در 
تهران گفت: اجالس بین المللی  همکاری های اقتصادی ایران و ۱۵ کشــور 
غرب آفریقا از پانزدهم تا هفدهم اسفند ماه در سطح روسای دولت ها و وزرا  

در تهران  برگزار می شود.

کدام استان کمترین هزینه مسکن را دارد؟

رییس کمیسیون عمران مجلس اظهار 
داشت: قیمت ساخت هر متر مربع نهضت 
ملی به دو برابر قیمت سال گذشته رسیده 
است، در حالیکه در سال گذشته قراردادها 
با قیمت هــر متر مربع ۴.۵ میلیون تومان 
منعقد شــد، این نرخ تــا دو برابر افزایش 
پیدا کرده است، در واقع واحد ۱۰۰ متری 
نهضت ملی مســکن بیش از یک میلیارد 

تومان قیمت گذاری می شود.
محمدرضا رضایی کوچی درباره وضعیت 
بازار مســکن و افزایش لحظــه ای قیمت 
مســکن و تضعیف قــدرت خرید مردم به 
ویژه دهک های کم درآمد و عدم پوشــش 
نیاز و تقاضای مسکن از طریق پروژه نهضت 
ملی اظهار داشــت: وقتی که بازار ارز ثبات 
نداشته باشــد، تمام کاالها تحت تأثیر آن 
قرار می گیرند و بازار مســکن هم قاعدتاً از 

بــازار ارز اثر می پذیرد و ترکش بازار ارز به 
بازار مسکن هم خورد. 

وی ادامه داد: به دنبال بی ثباتی بازار ارز، 
این بی ثباتی در بازار مسکن دیده می شود 
اما از ســوی دیگر وقتی مسکنی در کشور 
ســاخته نمی شــود اگر نرخ دالر ثابت هم 
می ماند باز هم قیمت مسکن در کشورمان 

افزایش پیدا می کرد. 
رییس کمیســیون عمــران مجلس با 
بیــان اینکه در حال حاضر به دلیل کمبود 
مســکن، عرضه متناســب با حجم تقاضا 
نیســت و همیــن عامل افزایــش قیمت 
مسکن شــده اســت، گفت: این وضعیت 
بازار مســکن تنها به دلیل افزایش نرخ ارز 
نیســت و افزایش قیمت ارز را تنها عامل 
افزایش قیمت مســکن نمی دانیم، موضوع 
اصلی عدم تعادل بیــن عرضه و تقاضا در 

بازار مسکن است. 
رضایی کوچی دربــاره آخرین وضعیت 
پیشــرفت پروژه نهضت ملی مســکن در 
سراسر کشور اظهار داشت: گفت وگوهایی 
انجام شــده اما از آنجایی کــه با افزایش 
قیمت ها مواجه شــدیم قیمت ساخت هر 
متــر مربع نهضت ملی بــه دو برابر قیمت 
سال گذشته رســیده است، در حالیکه در 
ســال گذشــته قراردادها با قیمت هر متر 
مربع ۴.۵ میلیون تومان منعقد شــد، این 
نرخ تا دو برابر افزایش پیدا کرده اســت، در 
واقع واحد ۱۰۰ متری نهضت ملی مسکن 
بیش از یک میلیــارد تومان قیمت گذاری 

می شود. 
وی تاکید کــرد: در حالــت حداکثر، 
۴۰۰ میلیون تومان از این عدد به مردم و 
متقاضیان وام داده می شود و ۶۰۰ میلیون 

تومان باید آورده افراد و متقاضیان باشــد 
اما جامعه هدف پروژه نهضت ملی مسکن 
امــکان پرداخــت ۶۰۰ میلیــون تومان 
را نــدارد و اساســا آورده ای در این اعداد 
ندارنــد که بخواهنــد آن را واریز کنند و 
از تمام بخشــی که در پروژه نهضت ملی 
مســکن تایید صالحیت شدند تنها بخش 
کوچکــی امکان تامیــن و واریز این ۶۰۰ 
میلیــون تومان را دارنــد. اطمینان داریم 
که با این وضعیت نهضت ملی مســکن به 
جایی نمی رســد هر چند که در مناطقی 

شروع به کار کرده اند. 
رییس کمیسیون عمران مجلس تاکید 
کرد: بحث ما این بوده که به سمت تهاتری 
اراضی و زمیــن برویم و زمیــن را دولت 
تامیــن کند و ســرمایه گذاری از ســوی 
بانک هــا و بخش خصوصی انجام شــود و 

سهمیه اختصاص داده شــده به دولت به 
متقاضیانی واگذار شود که امکان پرداخت 
آورده اولیه و اقســاط آن را دارند. از سوی 
دیگر امکان ســاخت مشارکتی مردمی در 
اراضی ارائه شده از سوی دولت باید تقویت 
شود و تســهیالت به صورت طوالنی مدت 

در اختیار متقاضیان قرار بگیرد . 
رضایــی کوچــی گفت: به طــور قطع 
نمی توان بــرای تمام متقاضیان مســکن 
یک نســخه پیچیــد و بایــد از انواع مدل 
برای خانه دار کردن اقشــار مختلف جامعه 

استفاده کرد. 
وی همچنیــن درباره ســرعت کار در 
نهضت ملی مســکن اظهار داشــت: با این 
مدل و اجــرای کار امــکان تحقق یافتن 
ســاخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال دیگر 

وجود ندارد.

رییس کمیسیون عمران مجلس: قیمت واحد های نهضت ملی میلیاردی شد

سقف قیمت بلیت های هواپیما چقدر است؟
تغییر قیمت بلیت هواپیما در ماه های گذشته به موضوع مهمی برای مسافران تبدیل شده و با توجه به مخالفت وزارت راه و شهرسازی با افزایش قیمت پیش از سال جدید، شرکت های هواپیمایی ملزم هستند قیمت های 
سابق را برای پروازها اعمال کنند. با وجود اصرار شرکت های هواپیمایی به افزایش قیمت بلیت پرواز، در حالی که در دو ماه گذشته ایرالین ها به آب و آتش زدند تا تغییری در قیمت ها رخ دهد، در نهایت وزیر راه و شهرسازی 
آب پاکی را روی دست ایرالین ها ریخت و اعالم کرد که هیچگونه افزایش قیمتی برای تعطیالت نوروزی اتفاق نخواهد افتاد. با وجود این؛ حتی در همین مدت هم برخی شرکت های هواپیمایی قیمت های خود را خودسرانه 
تا ۳۰ درصد هم افزایش دادند؛ هرچند که انجمن شرکت های هواپیمایی معتقد است این افزایش قیمت در شورای عالی هواپیمایی تصویب شده و قانونی است، اما سازمان هواپیمایی کشوری هم اگرچه با افزایش قیمت 
موافق است،   آن را ملزم به ابالغ از سوی ستاد تنظیم بازار می داند. به همین دلیل دادستانی هم در مقاطع مختلف به داستان ورود کرده و شرکت ها را ملزم کرد که قیمت ها را به قبل از افزایش برگردانده و وجه های اضافی 
دریافت شده را هم به مسافران بازگردانند، هرچند بازگرداندن این وجوه اضافه هم کشدار شد و به درازا کشید.   اما سقف قیمتی در مسیرهای پروازی چقدر است؟ تیر ماه ۱۴۰۰ بود که شرکت های هواپیمایی اقدام به افزایش 
۳۰ درصدی قیمت بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی کردند هرچند همان زمان اعالم کرد که این اقدام غیرقانونی است و درنهایت آبان ماه،   قیمت بلیت پروازهای داخلی نسبت به آن چه که ایرالین ها از ابتدای تیر ماه 

افزایش داده بودند حدود ۱۰ درصد کاهش پیدا کرد تا از اول آذر ۱۴۰۰، نرخ های جدید اعمال شود و از آن پس تا کنون، مصوبه ای برای افزایش قیمت بلیت هواپیما صادر نشده است.

فرشید ایالتی؛ کارشناس حوزه مسکن:

مالیات خانه های لوکس شامل ۵ درصد جامعه می شود

خبر

۴ یکشنبه ۱۴  اسفند ۱۴۰۱  
 ۱۲ شعبان ۱۴۴۴ـ  ۵  مارس ۲۰۲۳ 

 شماره پیاپی ۵۰۷ـ  سال دهم-شماره ۳۴۸ 



سازمان دامپزشکی: تمام گوشت های برزیلی موجود در بازار سالم است
ســازمان دامپزشــکی کشور با صدور اطالعیه ای ضمن اعالم توقف موقت واردات گوشــت قرمز و هرگونه فراورده پروتئینی دامی از کشور برزیل به جهت سالمت و بهداشت جامعه، اعالم کرد تمام گوشت های وارداتی 
صورت گرفته تا کنون به کشور عاری از هرگونه بیماری و آلودگی بوده است. به گزارش روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، این سازمان با صدور اطالعیه ای در خصوص گوشت های قرمز وارداتی به کشور اعالم کرد: 
»خوشبختانه تمام گوشت های وارداتی به کشورمان که در حال حاضر توزیع شده یا وارد بازار شده است؛ از قبل تحت کنترل حداکثری ناظران و کارشناسان دامپزشکی قرار داشته و کامال بهداشتی تشخیص داده شده است 
و جای هیچ نگرانی در خرید و مصرف آنچه تاکنون خریداری شده یا از گوشت های موجود کنونی در فروشگاه های محل عرضه مجاز و تحت نظارت دامپزشکی است نیست. سازمان دامپزشکی کشور در عین حال با استناد 
به گزارش رسمی وزارت کشاورزی برزیل که اعالم کرده به دلیل شناسایی یک مورد ابتال به جنون گاوی در ایالت پارا این کشور، ایران واردات گوشت از سراسر برزیل را متوقف کرده یادآور شده است: »البته به استثنای 
کشور ایران که وزارت کشاورزی برزیل هم نام کشور ایران را برده است، کشورهای اردن و تایلند به طور موقت واردات گوشت گاو از سراسر این کشور را متوقف کرده اند، زیرا مقامات برزیل در حال بررسی یک مورد ابتال 
به بیماری جنون گاوی از ایالت پارا در این کشور هستند.«

رئیس شرکت سنگ آهن مرکزی ایران:

خصوصی سازی معادن، ناقص رها شد
مدیر عامل شــرکت سنگ آهن 
مرکزی ایران گفــت: مدیریت حوزه 
معادن و مجموعــه فوالدی از فضای 
دولتی به خصوصی رفته است اما این 
جابجایی به صورت ناقص رها شــده 

است.
مجتبــی حمیدیان در ســومین 
کنفرانس اســتیل پرایس با موضوع 
اکتشــافات ذخایر معدنی، فرصت ها 
و چالش ها اظهــار کرد: بیش از هزار 
میلیارد دالر مجموع سرمایه گذاری 
پروژه های معادن در سال گذشته در 
جهان اســت که حدود ۷۲ میلیارد 
دالر، یعنی ۱۵ درصــد آن در حوزه 

اکتشاف است.
آهن  مدیرعامل شــرکت ســنگ 
مرکــزی ایــران بــه ســهم ذخایر و 
ســهم میزان فعالیت هــای حفاری و 
عملیات های اکتشــافی اشــاره کرد و 
افزود: مجموع ذخایر در حوزه آهن هم 
حدود ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون است.

وی با بیان اینکه حدود ۱۵ ســال 
است در مورد افق ۱۴۰۴ و تاب آوری 
و اهمیت اکتشــافات مباحثی مطرح 
می شــود، گفت: دهــه ۵۰ فعالیت 
معدنــکاری در منطقه بلوک مرکزی 
ایران آغاز شد. انتظار می رفت که در 
این ۵۰ ســال حداقل در آن منطقه 
به عنوان یکی از مستعدترین مناطق 
آهنی ایران اتفاقات جدی تری بیفتد 

ولــی بعد از ۵۰ ســال کــه ارزیابی 
می کنیم در معدن چغارت که اولین 
معدن شناخته شــده در این منطقه 
اســت فقط عملیات بهــره برداری 
صورت گرفته و در این منطقه نهایتاً 
چند معدن جدید اضافه شده که همه 
هم مبتنی بر معادن مســتعد و قابل 
بهره برداری و اخذ مباحث اقتصادی 
بوده اســت؛ بنابراین در این منطقه 
موضوع حفاری تقریباً رها مانده است.

حمیدیان افــزود: اتفاقاتی که در 
این سال ها افتاده مزید بر علت شده 
که این شــرکت که از نظر ساختاری 
در قالب شرکت های دولتی متصدی 

عملیــات معدنــکاری در آن منطقه 
اســت، از ایمیدرو منفک و خصوصی 
شــده و نظامات سهامداری جدیدی 
در قالب صندوق بازنشســتگی آهن 
و فــوالد و تأمین اجتماعی پیدا کند. 
مــرور تاریخ این مســائل همزمان با 
توجه بــه این موضوع کــه مجموع 
فعالیت های اکتشافی در این سال ها 
۱۳۰ هزار متر بــوده و ۳۰۰ میلوین 
تن ذخیره جدید به ذخایر شــرکت 
اضافه کردیم، آالرم جدی را برای ما 
به صدا در می آورد که نیازمند اتحاذ 
تصمیمات جدی در حوزه اکتشــاف 

هستیم.

وی ادامــه داد: در الیه شــرکتی 
اقداماتی انجــام داده ایم؛ تیمی برای 
برنامه معدنکاری و شــرکت جداگانه 
برای اکتشاف تشکیل دادیم؛ ماشین 
آالت جدیدی را تعبیه و ماشین آالت 
قبلی را در مجموع مستقر کردیم؛ با 
مجموعه هــای مختلف در آن منطقه 
برای عملیات معدنکاری و اکتشــاف 
امضا کردیم. شــاید در این ســال ها 
جای انجــام این کارهــا خالی بوده 
است. برنامه ریزی عملیاتی انجام شده 
با معیارهایی که در مورد آنها صحبت 

می کنیم فاصله زیادی دارد.
مدیرعامل شــرکت ســنگ آهن 

مرکزی ایران با بیان اینکه چالش های 
زیادی داریم که این حوزه در این نقطه 
درجا می زند، اضافه کــرد: مدیریت 
حوزه معــادن و مجموعه فوالدی از 
فضای دولتی به خصوصی رفته است 
اما از یک نقطه ای احســاس می شود 
که این جابجایی به صورت ناقص رها 
شــده است. خصوصی ســازی اتفاق 
افتاده اما ناقص مانده است؛ به عنوان 
نمونه همین شــرکت سنگ آهن که 
مشخص نیســت مجموعه خصوصی 
اســت یا دولتی؛ اگر خصوصی است 
باید مانند شرکتهای خصوصی توسعه 
یابد و سرمایه گذاری های جدیدی در 
آن صــورت گیرد و دارایی معدنی در 

این بخش به فعلیت برسد.
حمیدیــان گفت: بحث ســرمایه 
گذاری مهم ترین قاعده در این بخش 
است و اگر بپذیریم که مجموعه های 
دولتی باید به سمت سیاست گذاری 
بروند و نســبت به تقســیم کار بین 
شرکت های مختلف خصوصی و حل 
موضوع سرمایه گذاری در اکتشاف و 
بهــره برداری اقدام کنند، در ادامه به 
موضوع دوم یعنی نظامات سهامداری 
می رسیم. بخش اعظمی از شرکت ها 
خصولتی و بخشــی هم شرکت های 

خصوصی هستند.
وی افــزود: وزارت صمت، اقتصاد و 
کار باید هماهنگی هایی را انجام دهند 

و به این موضوع که سهامدارها قابلیت 
ســرمایه گذاری دارند یا خیر و اینکه 
آیا باید این شرکتها برای توسعه باهم 
ترکیب شــوند، ورود کنند؛ به عنوان 
مثال اگر ظرفیت ورود سرمایه گذاران 
جدید در شــرکت سنگ آهن مرکزی 
فراهم نشــود و نســبت بــه طراحی 
پروژه های بزرگ در بلوک مرکزی اقدام 

نکنیم به افق های مدنظر نمی رسیم.
وی ادامه داد: مساله بعدی موضوع 
قانونگذاری است؛ با مصوبه جدید در 
حقــوق دولتی و حــق انتفاع مواجه 
شدیم که صدای جدید در حوزه های 
معدنی به صدا در آمد. وقتی نهادهای 
دولتی درگیر عملیات شده و از برخی 
سیاســت گذاری ها غافل می شوند 
مشــکل به وجود می آید؛ هزار و یک 
قانون همچون مالیات، حقوق دولتی، 
زیست،  محیط  اجتماعی،  مسئولیت 
قانون یک درصــد و....داریم که همه 
شرکتهای معدنی درگیر آنها هستند. 
ولی در این ســال ها یک بار ندیدیم 
یک نفر هم متولی موضوع خود معدن 
باشــد؛ یعنی بگوید قانــون در حال 
اجراســت و معدنی مثل چغارت که 
۵۰ سال است استخراج می شود ۱۰ 
درصد از درآمدش صرف اکتشــافات 
همان منطقه شــود. اگــر این اتفاق 
می افتاد بخش بزرگی از مشــکالت 

اکتشافات حل می شد.

اقدام دولت برای کاهش هزینه واردات 
کاالهای اساسی

رئیس کل گمرک گفت: دولت برای کمک به کاهش هزینه واردات کاالهای اساسی، 
نرخ محاسباتی ارز برای کاالهای وارداتی را بدون تغییر هر دالر ۲۸۵۰۰ تومان تعیین 
کرد.محمد رضوانی فر در مورد سخنان وزیر اقتصاد در شورای اداری استان بوشهر که 
در حضور رئیس جمهور عنوان کرد، نرخ ارز محاسباتی گمرکی برای کاالهای وارداتی 
همان رقم ۲۸۵۰۰ تومان است، گفت: دولت برای جلوگیری از افزایش هزینه کاالهای 
وارداتی به ویژه کاالهای اساسی و واسطه ای تصمیم گرفت نرخ محاسباتی ارز کاالهای 
وارداتی در گمرک همان رقم ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان باشد.وی تأکید کرد: این تصمیم 
برای جلوگیری از افزایش هزینه واردات کاالهای اساسی و واسطه ای اتخاذ شده و نسبت 
به قبل هیچ تغییری نکرده اســت.وی در مورد نرخ محاسباتی عوارض گمرک در سال 

آینده نیز گفت: باید منتظر بمانیم الیحه بودجه ۱۴۰۲ تعیین تکلیف و تصویب شود.

جهان در آستانه بدترین رکود اقتصادی است
یک اقتصاددان مشهور و برجسته آمریکایی و استاد دانشگاه نیویورک هشدار داد 
که جهان در ســال ۲۰۲۳ با یک طوفان بزرگ بحران تورم باال، نرخ بهره باال و رکود 
مواجه خواهد شد.                                   به گزارش ای بی سی، نوری یل روبینی،  استاد دانشگاه نیویورک، و 
اقتصاددان مشهور آمریکایی، پیش بینی کرده که جهان با یک طوفان بزرگ بحران باال 
بودن تورم،  افزایش نرخ بهره و رکود در سال ۲۰۲۳ مواجه است. وی گفت: افراد شاغل 
بیشترین آسیب را از این بحران خواهند دید. روبینی یکی از کارشناسان اقتصادی است 
که بحران مالی سال    های ۲۰۰9-۲۰۰۸ را پیش بینی کرد و حاال ماه هاست که نسبت 
به بحران بدهی رکودتورمی هشدار می دهد. وی طی مصاحبه ای گفت: من معتقدم که 
بحران رکود تورمی امســال رخ خواهد داد. وی با اشاره به بحران اقتصادی دهه ۱9۷۰ 
جهان گفت: در آن زمان نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در اقتصادهای توسعه  
یافته صد درصد بود، اما این رقم با احتساب بدهی    های خصوصی و عمومی، حاال ۴۲۰ 
درصد است. بنابراین در شرایط کنونی اگر ما شاهد شوک قیمتی به خصوص در حوزه 
نفت باشیم،  این مسئله نه تنها به افزایش تورم و رکود تورمی منجر می شود،  بلکه یک 
بحران بزرگ بدهی رکود تورمی را ایجاد خواهد کرد؛ چراکه به باال رفتن نرخ بهره منجر 
خواهد شد و شاهد افزایش نسبت بدهی ها به تولید ناخالص داخلی خواهیم بود.وی که 
به خاطر پیش بینی    های خاص اش از سوی روزنامه وال استری ژورنال لقب »دکتر دوم« 
یا »دکتر قیامت« گرفته، می گوید: شرایط پیش آمده بانک مرکزی آمریکا و بانک های 
مرکزی دیگر کشورهای جهان را مجبور خواهد کرد تا نرخ بهره را باال نگه داشته و باعث 

شوند تا اقتصاد آنها درگیر رکود شود. 

رئیــس مرکز توســعه مکانیزاســیون وزارت جهاد 
کشاورزی با اشاره به اینکه از ۵۸۰ هزار تراکتور در کشور 
۳۲۰ هزار دســتگاه باالی ۱۳ سال عمر دارند، گفت که 
ریزش غالت از کمباین ها در وضعیت مناسبی قرار ندارد.

کریم ذوالفقاری در کنگره ملی مراکز جهاد کشاورزی 
با بیان اینکه در گذشته مفهوم مکانیزاسیون تنها استفاده 
از تراکتور بود، گفت: در حقیقت مکانیزاسیون به معنای 
ورود ادوات، فناوری ها و ماشین آالت کشاورزی به مزارع 
است. تراکتور شرط الزم است اما کافی نیست و فقط در 
حوزه زراعی، باغی و مزارع دام و طیور استفاده می شود.

وی ادامه داد: در کشــور ۵۸۰ هزار تراکتور شــماره 
گذاری شــده داریم کــه حدوو ۳۲۰هزار دســتگاه آن 
باالی ۱۳ ســال عمر دارند و مابقی زیر ۱۳ سال است. 

ما معتقدیم که عمر مفید برای تراکتور ۱۳ سال است.
رئیــس مرکز توســعه مکانیزاســیون وزارت جهاد 
کشــاورزی افزود: یکی از سیاست های ما افزایش اسب 
بخار ناوگان ماشینی و نوســازی این تجهیزات است. از 
سال های ۴۰ تعدادی تراکتور رومانیایی وارد کشور شد 
که دیگر خارج نشــد و  نیاز اســت برای  این تجهیزات 

تدابیری اتخاذ شود.
به گفتــه وی تراکتور های باالی ۱۳ ســال مصرف 
سوخت بسیاری دارند و سالی ۶۰۰ میلیون لیتر و 9 هزار 
میلیارد تومان به خاطر فرســوده بودن ناوگان گازوییل 

مصرف می شود.
ذوالفقاری در ادامه به ریزش غالت نیز اشــاره کرد و 
گفت:در کمباین ۴.۷ درصــد ریزش غالت داریم و این 
نشان دهنده این است که وضعیت خوبی در این بخش  
نداریــم. از ۱۰ روز دیگر بحث برداشــت گندم ابتدا از 
سیستان و بلوچستان آغاز می شود و سپس به خوزستان 

و سایر استان های دیگر تسری می یابد.
وی در ادامه تصریح کرد: از ۲۰ هزار کمباینی که در 
کشــور داریم ۸۷۰۰ دستگاه زیر ۱۳ سال و بیش از ۵۵ 

درصد باالی ۱۳ سال عمر دارند.
به گفته وی در دو ماه اخیر ۵۱۰ دستگاه کمباین در 

استان ها جذب شده اند.
رئیــس مرکز توســعه مکانیزاســیون وزارت جهاد 
کشــاورزی گفت: باالترین ریزش غالت در استان های 
بوشــهر، سیســتان و بلوچستان، کردســتان، گیالن و 

کمترین نیز متعلق به البرز، فارس، قم و اردبیل است.
وی عنوان کرد: دو سال است که خط مکانیزاسیون 
اعتبار نداشــت. تقریبا از اواســط آذرماه ۲ هزار میلیارد 
تومان اعتبار تخصیص داده شــد که در ســایر استان ها 
ابالغ شد و تا کنون ۱۵۴۰ میلیارد تومان طی دوماه در 

استان ها جذب شده است.
ذوالفقــاری در ادامه گفت: بحــث اصلی ما در مرکز 
مکانیزاســیون  ورود ماشین به مزرعه، افزایش بهره وری 
در ابتدای تولید تا اســتفاده از پسماند، ضایعات، بقایای 

بخش کشاورزی در انتهای حلقه تولیدات است.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری درباره علت 
تاخیر پرواز ایرالین ها و عدم اطالع رسانی مناسب 
به مســافران گفت: بخشی از این تاخیرها با توجه 
به شــرایط پیش آمده در وضعیــت فعلی قانونی 
است؛ اما در صورتی که تاخیرها غیرقانونی باشد، 
مسافران می توانند در سازمان هواپیمایی کشوری 

نسبت به شکایت اقدام کنند.
در حالی که در ماه های گذشــته درخواســت 
شرکت های هواپیمایی برای افزایش قیمت بلیت با 
مخالفت مواجه شده و آنطور که سازمان هواپیمایی 
کشــوری عنوان کرده، به تایید ستاد تنظیم بازار 
نرســیده بود، با کاهش پرواز در برخی مســیرها 

اینطور عنوان شــد که شــرکت های هواپیمایی 
عمدا نسبت به کاهش ارائه پروازها اقدام می کنند؛ 
هرچند این نظر از سوی دبیر انجمن شرکت های 
هواپیمایی رد شــد. البته اسعدی سامانی با بیان 
اینکه ظرفیت ناوگان هوایی کشــور روند کاهشی 
دارد، گفته بود که تقاضا برای سفر در بخش هوایی 
در نوروز ۱۴۰۲ افزایش خواهد داشــت و با توجه 
به محدودیت های موجود نمی توان به کل تقاضای 

بازار پاسخ داد.
از ســوی دیگر در برخی از پروزها هم شــاهد 
تاخیر یا تغییر زمان پرواز هســتیم که این مساله 
هم به صورت مناسبی به مســافران اطالع رسانی 
نمی شــود. تا جایــی که ۴۶ درصــد از پروازهای 
برنامــه ای ایرالین های داخلی در دی ماه ســال 
جاری، تأخیر داشــتند و متوسط زمان تأخیر این 
پروازها هــم ۱۰۰ دقیقه بود. با وجود این آخرین 
اصالحیه آیین نامه حقوق مســافر، درباره تاخیر یا 
لغو پروازها به صورت شــفاف اطالع رسانی کرده و 
مسافران می توانند مطابق با این آیین نامه، حقوق 

خود را پیگیری کنند.
در این راســتا محمــد محمدی بخش، رئیس 
ســازمان هواپیمایی کشــوری درباره اینکه علت 

جابه جایــی زمــان پــرواز برخی شــرکت های 
هواپیمایی چیســت، توضیــح داد: برنامه پروازی 
ایرالین ها مشخص است، اما احتمال دارد بلیت ها 
از آژانس های مســافرتی خریداری شده که خود 
آژانس با تغییر ســاعت پرواز پیامک ارســال کند 
و ایرالین به صورت مســتقیم پیامک ارسال نکرده 

باشد.
وی خاطرنشان کرد: باید ببینند که این تغییر 
در برنامه از ســوی آژانس اعالم شــده یا از طرف 
شرکت هواپیمایی؛ اما کسانی که به صورت مستقیم 
از شرکت های هواپیمایی خرید کرده باشند، باید بر 
اساس شــماره تلفن همراهی که در سامانه ثبت 

کرده اند، تاخیر در زمان پرواز به آنها اعالم شود.
معــاون وزیر راه و شهرســازی در پاســخ به 
اینکه اگر علت تاخیر پیش آمده از ســوی شرکت 
هواپیمایی باشــد، تکلیف چیست، گفت: بخشی 
از ایــن تاخیرها با توجه به شــرایط پیش آمده در 
وضعیت فعلی قانونی است و بخشی هم غیرقانونی 
است؛ اما در صورتی که تاخیرها غیرقانونی باشد، 
مسافران می توانند در سازمان هواپیمایی کشوری 
نسبت به شکایت اقدام کنند که سازمان در راستای 
انجام وظیقه خود به این موضوع رسیدگی می کند.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون خبر داد؛

ریزش ۴.۷ درصدی غالت از کمباین

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعــات تاکید کرد که تجاری 
سازی و تبدیل شدن به صادر کننده خدمات فضایی می تواند 

رشد و پیشرفت در صنعت فضایی کشور را تسریع کند.
عیســی زارع پور، وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات در 
بیست و یکمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران 
به میزبانی دانشگاه علم و صنعت ایران که با حضور وزیر علوم، 
معاون وزیر دفاع برگزار شد، با بیان اینکه نگاه دولت سیزدهم 
به صنعت فضایی یک نگاه راهبردی است گفت: اعتقاد داریم 
این صنعت می تواند بسیاری از مشکالت کشور را حل کند اگر 
چــه معتقدیم که در عین حال این صنعت یک صنعت اقتدار 

آفرین است.
وی افــزود: بر پایه همین نگاه نیز بعد از یک دهه وقفه در 
دولت ســیزدهم تا کنون دو بار جلسه شورای عالی فضایی به 
ریاست رئیس جمهوری برگزار شود. برگزاری این جلسه هم از 
این منظر حائز اهمیت است که نشان دهنده عزم و اراده دولت 
بود. زارع پور ادامه داد: در دومین جلســه شورای عالی فضایی 
نیز سند ۱۰ ساله صنعت فضایی حاصل هزاران نفر ساعت کار 
کارشناسی است، تصویب شــد و به عنوان نایب رئیس شورا 
این ســند که مسیر راه صنعت فضایی را مشخص می کند را 

ابالغ کردم.
وزیر ارتباطات تصریح کرد: این سند مشخص می کند که 
در بازه زمانی ۱۰ ســاله، قرار است که صنعت فضایی در چه 
مسیری حرکت و به چه اهدافی دست پیدا کند. تاکنون چنین 
نقشه ای با این شفافیت وجود نداشته است و دبیرخانه شورای 
عالی فضایی نیز به زودی بر اســاس این سند اقدام به تقسیم 

کاری میان بازیگران این صنعت خواهد کرد.
زارع پور در ادامه با بیان اینکه در یکســال گذشــته شش 
پرتاب موفق عملیاتی و تحقیقاتی داشــتیم گفت: در یکسال 
گذشــته کارهای بزرگی در این صنعت اتفاق افتاده اســت و 
امیدواریم بر اســاس این توفیقات در آینده نزدیک بتوانیم به 

صادر کننده خدمات فضایی تبدیل شــویم. البته پس از آنکه 
بر اساس مصوبه شــورای عالی فضایی دستیابی به الیه لئو را 

تثبیت کردیم.
وی افزود: با تجاری سازی صنعت فضایی و تبدیل شدن به 
صادر کننده خدمات فضایی، رشــد و پیشرفت در این صنعت 
سرعت پیدا خواهد کرد. آنچه من از روند توفیقات این صنعت 
مشاهده می کنم معتقدم که در دولت سیزدهم می توانیم به 
این نقطه برسیم و جمهوری اسالمی به پرتاب کننده ماهواره 

کشورهای متقاضی در الیه لئو تبدیل شود.
وزیر ارتباطــات با بیان اینکه موضــوع دیگری که رئیس 
جمهوری تاکید دارند این اســت که فناوری هایی پیشــرفته 
صنعت فضایی وارد زندگی مردم شود گفت: باید بتوانیم سریز 
فناوری فضایی را وارد زندگی مردم کنیم و مردم با هر پرتاب 
ماهواره احساس کنند که قرار است گره ای از گره های زندگی 

شان باز شود.
زارع پــور در خاتمه با تاکید بر ضــرورت تثبیت کاربردی 
کردن صنعت فضایی گفت: از ســازمان های و دســتگاه های 
اجرایــی دعوت می کنیم تا برای پیشــرفت صنایع در حوزه 
ماموریتــی خود چگونگی بهره منــدی از داده های فضایی را 

مشخص کنند.

نایــب رئیس اتــاق بازرگانی ایران گفت: بر اســاس 
برنامه ریزی هــای صورت گرفته، از این پس تمام آنچه به 
بازار سیب زمینی مربوط است را بخش خصوصی مدیریت 

خواهد کرد.
بر اســاس اعالم اتاق بازرگانی ایران، پس از برگزاری 
آخرین نشســت شــورای گفت وگوی دولــت و بخش 
خصوصی که با حضور وزیر اقتصاد و وزیر جهاد کشاورزی 
انجام شد، در حوزه کشاورزی دولت اختیارات جدیدی به 

بخش خصوصی داده است.
حسین ســالح ورزی، قائم مقام دبیر شورای گفت وگو 
و نایب رئیس اتاق ایران مشــکالت ناشی از تغییر عوارض 
صادراتــی ســیب زمینی از ۱۲ به ۷۰ درصــد را یکی از 
موضوعات مورد بحث در این نشست عنوان کرد و گفت: 
در این باره به مجموعه اقدامات صورت گرفته از ســوی 
دبیرخانه شــورای گفت وگو اشاره و پیشنهادهایی مطرح 
شد. در چارچوب همین پیشــنهادها، ساداتی نژاد، وزیر 
کشاورزی از واگذاری مدیریت بازار سیب زمینی به انجمن 

ملی خبر داد.
بر اســاس اظهارات وی با این واگذاری، مدیریت کل 
بــازار از تولید، تأمیــن و حتی در صورت نیــاز، واردات 
این محصول باید بــا برنامه ریزی و مدیریت انجمن ملی 
ســیب زمینی صورت بگیرد، البته چنانچه در این فرآیند 
اختالل یا مشکلی پیش بیاید، وزارت کشاورزی ورود کرده 

و تنها با تعیین عوارض، بازار را کنترل می کند.
مشکالت ناشی از دریافت نیم درصد عوارض صادرات 
آب مجــازی از محصوالت کشــاورزی و صنایع غذایی و 
پیگیــری اصالح این بند در الیحه بودجه ۱۴۰۲ موضوع 
دیگری بود که بر اســاس اظهارات ســالح ورزی در این 
نشست مطرح شــد. وی درباره نتیجه بررسی و تصمیم 
اعضای شورا در این رابطه به تشکیل کمیته ای تخصصی 

با حضور نماینده اتاق ایــران خبر داد و گفت: در بودجه 
۱۴۰۲ میــزان عوارض را بین نیم تا ســه درصد تعیین 
کردند؛ اما مقرر شــده وزارت کشــاورزی درباره فهرست 
محصــوالت آب بر، متولــی و شــاخص های آب بر بودن 
محصوالت نیز تصمیم گیــری کند که با تصویب اعضای 
شورای گفت وگو و استقبال وزیر کشاورزی مقرر شد این 
تصمیم گیری در قالب یک کمیته تخصصی صورت گیرد 

و در آن به الگوی کشت نیز توجه ویژه ای شود.
نایب رئیس این اتاق، تدوین و تصویب آئین نامه اجرایی 
قانون بخش تعاون را از دیگر مصوبات این نشست شورای 
گفت وگو دانســت و تصریح کرد: قانون بخش تعاون در 
سال ۱۳9۳ اصالح شد؛ اما تا کنون، آئین نامه اجرایی آن 
به دلیل برخی اختالفات بین دو وزارت خانه، تهیه نشده 
اســت. در این جلسه با توافق وزیر جهاد کشاورزی مقرر 
شد، در اسرع وقت و با حضور نماینده اتاق تعاون آئین نامه 

اجرایی، نهایی و تصویب شود.

مدیریت بازار سیب زمینی به بخش خصوصی سپرده شدابالغ سند ۱۰ ساله صنعت فضایی برای اجرا

با ورود گســترده پیاز از مناطق 
جنوب کشور ، قیمت این محصول 
در بــازار تهران کاهــش یافت و در 
محدوده ۲۰ تــا ۲۵ هزار تومان در 
هر کیلوگرم معامله شد. قیمت پیاز 
در بــازار تهران کاهــش یافت و در 
محدوده ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان در هر 

کیلوگرم به فروش می رسد.
گزارش میدانی از تهران حاکی است، انواع پیاز زرد، قرمز و سفید در مراکز 
میوه و سبزی فروشی فراوان است و فروشندگان با توجه به کیفیت به قیمت 
۲۰ تا ۲۵ هزار تومان می فروشــند، این در حالی اســت که در روزهای اخیر 

حتی به نرخ کیلویی ۴۰ هزار تومان رسیده بود.
پیش از این مســؤوالن وزارت جهاد کشــاورزی برای کاهش قیمت اقدام 
بــه واردات کرده بودند، اما قیمت ها پایین نیامده بود. این بار عرضه تولیدات 

مناطق جنوب کشور قیمت ها را شکسته است.
آن طور که مصطفی دارایی نژاد رئیس اتحادیه بارفروشان تهران گفته است 
تا کنون ۵ هزار تن پیاز مناطق گرمسیر کشور مانند جیرفت و بندرعباس به 

بازار تهران آمده و بخشی از آن توزیع شده است.
وی همچنین گفته است، بخشی از پیازهای وارداتی هنوز در انبارها موجود 

است و به دلیل نگرانی از کاهش بیشتر قیمت ها توزیع نشده است.
دارایی نژاد قیمت مناسب پیاز را کیلویی ۱۳ تا ۱۵ هزار تومان عنوان کرده 
این سطح قیمتی برای تولیدکننده و مصرف کننده مناسب است. پیش تر  وزیر 
جهاد کشاورزی آمارهای اشتباه در بخش کشاورزی را عامل به هم ریختگی 
بازار عنوان کرده و گفته بود، در حالی که گفته بودند ســطح زیرکشت پیاز 
۸۵۰۰ هکتار است اما بررسی ها ما نشان داد که بیش از ۶ هزار هکتار نبوده 
اســت، عالوه بر آن مدیرکل میوه و ســبزی و صیفی وزارت جهاد کشاورزی 
گفته بود، ســطح زیرکشت پیاز در ســال جاری به دلیل عدم اجرای الگوی 
کشت و پایین بودن قیمت  این محصول در سال گذشته، کاهش یافته است.

 قیمت پیاز با عرضه گسترده 
محصول مناطق جنوب کاهش یافت

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری پاسخ داد؛

تاخیر پروازها قانونی است؟ 

خبر

خبر

یکشنبه ۱۴  اسفند ۱۴۰۱  ۵
 ۱۲ شعبان ۱۴۴۴ـ  ۵  مارس ۲۰۲۳ 
 شماره پیاپی ۵۰۷ـ  سال دهم-شماره ۳۴۸ 



رضا حاجی کریم، کارشــناس حوزه 
آب گفت: باید بــرای تک تک آدم های 
کشور و تهران جا بیفتد که در شهری 
از اقلیم گرمسیر دنیا زندگی می کنیم 
که ۸۵ درصد این اقلیم گرم و خشک 
است، بدانیم کشوری داریم که متوسط 
سرانه آب یک پنجم آن چیزی است که 

در دنیا وجود دارد.
رضا حاجی کریــم درباره اوضاع آب 
تهران اظهار داشــت: امســال نزوالت 
جــوی و بارش ها خوب بوده، ســدها 
هم طبیعتا پر می شــوند اما یک بحث 
می ماند و آن اینکه نــزوالت جوی به 
شــکل برف بوده و ذخیره می شــوند 
در فصول گرم تر یعنــی انتهای بهار و 
تابستان شروع به آب شدن می کنند و 
سدها پر می شــود که طبیعتا فعال در 

وضعیت فعلی سدها تاثیرگذار نیست.
*عدم توســعه پایدار تهران و 

چالش آب
وی افــزود: موضوع این اســت که 
اگر فقط نگاه مان به آســمان باشــد و 
بخواهیم بــا باران مشــکل آب کالن 
شهری مثل تهران را حل کنیم بسیار 
اشتباه اســت ما در توسعه تهران نگاه 
پایدار نداشته ایم، شهر را توسعه دادیم 
و مناطق شهری جدید اضافه کردیم اما 
هیچوقت نگاه مان این نبوده که آب را 
از کجا تامین کنیم، ما از طالقان، ســد 
نمــرود، الر، کرج، لتیــان و هر جایی 
که توانســتیم آب را به تهران منتقل 

کرده ایم، در دشت های اطراف تهران که 
همه ممنوعه هستند چاه حفر کرده ایم 
و آب را بــه تهران منتققــل کرده ایم، 
مناطق زیــادی را را بین برده ایم و آب 

را به تهران منتقل کرده ایم.
*دومینویی در حال سقوط برای 

نابودی اقلیم
این کارشــناس حوزه آب در ادامه 
گفت: متوســط تلفات آب در شــبکه 
آبرسانی کشــور ۲۴.۵ درصد است که 
استان های مختلف؛ متفاوت است.  در 
در اصفهــان ۱۷ درصــد، خوزســتان 
۳۰ درصــد در تهران در نقاط مختلف 
این ارقــام متفــاوات اســت و چون 
قدمت شــبکه باالست عدد از متوسط 
کشــوری باالتر است، بخشــی از آب 
پرت می شــود و  بخشی نیز تبدیل به 
فاضالب می شود، چون طرح فاضالب 
تهران تکمیل نیســت، تصفیه خانه ها 
ساخته نشده و شبکه جمع آوری کامل 
نشده است. به همین دلیل بخشی که 
تبدیل به فاضالب می شود آورد محیط 
زیســتی ندارد و حتی مخرب محیط 
تقریبا  بازچرخانی هم  اســت،  زیست 
در تهــران اصال نداریم و در ســاخت 
تصفیه خانه های محلــی و پراکنده در 
تهران موفق نبودیم، در ساخت و ساز 
شهری و روی نظام بازچراخانی آب اصال 
موفق نبودیم در رعایت الگوی مصرف 
هم ناموفق بودیم، یعنی در زمینه نصب 
تجهیزات کاهنده بــه اهداف برنامه ای 

نرسیدیم، همه اینها کنار هم یعنی ما 
دومینویی در حال سقوط برای نابودی 
اقلیم اطراف استان تهران ساخته ایم که 
استان البرز و بخشی از حوزه مازندران 
هم از این ماجرا تحت تاثیر خواهند بود.
*باید بــرای تک تک آدم های 
کشور جا بیفتد متوسط سرانه آب 

یک پنجم دنیاست
وی تاکید کرد: ما مشکل آب تهران 
را حل نکردیم در مقابل اســتان های 
اطراف را هم خــراب کردیم و هر روز 
نیز نگاه مان به آسمان است، این اوضاع 
فقط به دولت مربوط نیست باید برای 
تک تــک آدم های کشــور و تهران جا 
بیفتد که در شــهری از اقلیم گرمسیر 
دنیــا زندگی می کنیم کــه ۸۵ درصد 
این اقلیم گرم و خشــک است، بدانیم 
کشــوری داریم که متوسط سرانه آب 
یک پنجم آن چیزی اســت که در دنیا 

وجود دارد.
زندگی  اقلیم  کدام  در  *بدانیم 

می کنیم
حاجی کریــم بیان داشــت: وقتی 
بدانیم در این شرایط زندگی می کنیم 
چه سیاست گذار و چه نماینده مجلس 
و چه شهروند خود را ملزم می داند که 
الگوهای رفتاری و توسعه ای و زندگی 
را بر اساس اقلیم گرم و خشک در نظر 
بگیرد، ما باید مانند کسی زندگی کنیم 
که پولدار نیست، هم سیاست گذار و هم 
دولت و مجلس و مردم باید در این الگو 

سیاست گذاری و زندگی کنند.
*همه شهرها را تخریب می کنیم 

تا آب شرب تهران تامین شود
باید  وی خاطرنشان کرد: نگرش ها 
تغییــر کند، باید بدانیــم برف متعلق 
به انســان ها نیست که تصمیم بگیریم 
آب شود یا خیر تا از آن منتفع شویم، 
برف متعلق به محیط زیست و چرخه 
زیست محیطی آب است و ما نباید در 
آن مداخله کنیم، وقتی ســد لتیان و 
کرج طراحی شد گفته شد که سد چه 
میزان اجازه برداشــت دارد چه میزان 
برای شرب، چه میزان برای کشاورزی 
و چــه میزان حقابه زیســت محیطی 
باشــد. اما در نظام بهره برداری همین 
سدهای قدیمی کشــور چقدر حقابه 
زیســت محیطی تخصیص پیدا کرده 
اســت؟ آیا اگر حقابه محیط زیســت 
تخصیــص پیدا می کرد پایین دســت 
رودخانه شهریار در کرج به این شکل 
لم یزرع و خشک می شــد؟ اگر حقابه 
محیط زیســت رعایت می شد ما اجازه 
داشــتیم آب را از سد طالقان به تهران 
منتقل کنیم و یک انشعاب هم به کرج 
و هشتگرد بدهیم؟ آیا اجازه داشتیم از 
نمرود و الر به تهران متتقل کنیم تا به 

مصرف شرب برسد؟
تابســتان  آب  نگران  *حتما 

تهران باشیم
این کارشــناس حوزه آب با تاکید 
بــر اینکه ما بایــد حتما نگــران آب 

تابستان تهران باشیم، گفت: متاسفانه 
و یا خوشبختانه چون مسئله آب تهران 
سیاسی اســت و دولت نمی خواهد در 
این شــرایط تزاحمات اجتماعی اضافه 
شــود با دســت اندازی به حوضه های 
آبریز مختلف مســئله آب شرب تهران 
را حل می کند و نگرانی خاصی از این 
بابت وجود ندارد. اما بنده معتقدم باید 
شجاعت قطع و سهمیه بندی آب تهران 
را داشــته باشــیم. اگر این شجاعت را 
داشــتیم آن زمــان می توانیم بگوییم 
در مســیر حل مشکل آب قدم درست 

برمی داریم.
*مقایسه با دیگر کشورها

وی گفت: در سنگاپور برنامه ای اجرا 
می شــود که بخش زیادی از فاضالب 
شهری در آب بسته بندی توزیع می شود 
۴۰ درصد هم از  آب بسته بندی تصفیه 
شــده است و شــهروندان برای شرب 
استفاده می کنند در  کالیفرنیای امریکا 

تاسیســات گســترده تصفیه فاضالب 
برای شــرب وجود دارد، شــهری در 
فنالنــد قرار اســت در ۲۰۲۵ کل آب 
شرب شهر  از آب تصفیه شده استفاده 
کنــد، ما در تهران بــه دالیل مختلف 
هنوز به این مرحله نرســیده ایم که از 
فاضالب برای شــرب اســتفاده کنیم، 
امــا می توانیم به ســمت بازچرخانی 
و اســتفاده از آن حرکت کنیم، ما در 
تهران آب را شــمال تهران جمع آوری 
و در ورامین تصفیه و رها می کنیم این 
خود مداخله زیست محیطی است. هر 
وقت شــهامت پرداخت بــه این موارد 
را داشــتیم می توانیم بگوییم در حال 
مدیریت هســتیم در غیر این صورت 
دچار روزمرگی می شویم که سالی ۱۰تا 
۱۲ درصــد مصرف آب در تهران باالتر 
می رود و ما هم به همین میزان جایی 
را تخریب و آب را وارد تهران می کنیم 

تا به مصرف شرب برسانیم.

برترین منبع برق جهان کدام خواهد بود؟

داده های آژانس بین المللی انرژی نشان می دهد که انرژی های تجدیدپذیر 
تا سه سال آینده به برترین منبع برق جهان تبدیل خواهند شد.

بــه گزارش ویفــروم، آژانس بین المللی انرژی اظهار کــرد که انرژی های 
تجدیدپذیر همراه با انرژی هسته ای بیش از افزایش تقاضای جهانی برق بین 
سال های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ را پوشش خواهند داد، به این معنی که منابع انرژی 
پاک جایگزین ســوخت های فسیلی خواهند شــد. در نتیجه، انتشار جهانی 
دی اکسیدکربن )CO۲( در بخش انرژی، علیرغم افزایش سریع تقاضا، ثابت 

یا کاهش خواهد یافت.
آژانس در آخریــن گزارش خود اعالم کرد که منابــع انرژی پاک به طور 
فزاینده ای رشد تقاضای جهانی برق را تامین می کند و در این فرآیند استفاده 

از سوخت های فسیلی را کاهش می دهد.
آژانس بین المللی انرژی افزود که پیش بینی های رشد تولید ناخالص داخلی 
جهانی تقریباً برای همه کشورها به دلیل بحران انرژی کاهش یافته است. با 
این وجود، رشد تقاضای جهانی برق در سال ۲۰۲۳ به شدت افزایش خواهد 
یافت. طبق این گزارش، ۲۵۰۰ تراوات ســاعت )TWh( دیگر تقاضا تا سال 
۲۰۲۵ و عمدتاً در آســیا، اضافه خواهد شــد. چین تا سال ۲۰۲۵، یک سوم 
تقاضای جهانی برق را به خود اختصاص خواهد داد که نسبت به ۵درصد سال 
۱99۰ و ۲۵ درصد سال ۲۰۱۵ افزایش یافته است. انرژی های تجدیدپذیر و 
انرژی هسته ای بر رشد عرضه برق جهانی طی سه سال آینده مسلط خواهند 

بود و به طور متوسط بیش از 9۰ درصد تقاضای اضافی را تامین می کنند.
طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی، انتشار گازهای گلخانه ای در بخش 
برق در ســال ۲۰۲۲ به رکورد باالیی رسید، به این معنی که انتشار گازهای 
گلخانه ای در چند ســال آینده در باالترین حد خــود باقی می ماند، یا فقط 

اندکی کمتر خواهد شد، به جای اینکه شروع به کاهش سریع کند. 

محمدرضا گمینی طرح رایگان شهرن بهای آب، برق و گاز برای مددجویان کمیته 
امداد امام خمینی)ره( یکی از بسته های حمایتی دولت برای این قشر آسیب پذیر بود 
که بنابر اظهارات مســئوالن با موانعی روبرو بوده و هنوز تمامی مددجویان مشمول از 

آن برخودار نشدند.
مددجویان کمیته امداد امام خمینی )ره( بنابر قانون بودجه قانون بودجه ۱۴۰۰ و 
۱۴۰۱، مشمول معافیت از پرداخت هزینه بهای قبوض آب، برق و گاز مشروط بر رعایت 

الگوی مصرف می شوند.
بر اساس ماده یک آیین نامه اجرایی بند )ی( تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال 
۱۴۰۰ که در بودجه ســال ۱۴۰۱ نیز تکرار شد، بهای برق مشترکان در سقف مصرف 
۵۰ درصد الگوی مصرف، بهای آب تا سقف ۳۰ درصد الگوی مصرف و گاز بنابر الگوی 

مصرف به طور کامل رایگان خواهد بود و برابر با صفر محاسبه می شود.
حال با گذشت حدود ۲ ســال از اجرای این قانون و در آستانه سومین سال، هنوز 
بخش بزرگی از مشــترکان از این قانون برخودار نشدند و عمال بخشی از مددجویان از 

مشوق حمایتی دولت بی بهره  ماندند.
همانطور که گفته شــد این قانون با وجود گذشــت ۲ ســال، هنوز برای نیمی از 
مددجویان اجرایی نشد. مدیرکل حمایت های اجتماعی کمیته امداد امام خمینی)ره( 
درباره آخرین آمار مشــموالن گفت: با وجود پوشــش حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ خانوار 
کمیته امداد، حدود یک میلیون و ۵۰۰ خانوار قابلیت برخوداری از اشــتراکات رایگان 
را دارند. علی بحیرایی افزود: برخی از مددجویان به واسطه حضور در خانه سالمندان و 
مواردی اینچنینی قابلیت بهره مندی را ندارند همچنین تا این لحظه بخش گاز بیشترین 

بهره مندان را داشته است.
به گفته وی، تاکنون در حوزه گاز 9۷۵ هزار خانوار، در بخش برق ۸۷۶ هزار خانوار 
و در بخش آب نیز که کمترین میزان را دارد ۱۲۳ هزار خانوار از قانون رایگان شــدن 

قبوض برخودار شدند.
بحیرایی بر اســتمرار پیگیری برای برخوداری همه مددجویان مشمول از این طرح 
تاکیــد کرد و گفت: باور داریم بــا بهره مندی این امتیاز قانونی و با توجه به شــرایط 

اقتصادی، بار بزرگی از دوش مددجویان کمیته امداد برداشته می شود.
مدیرکل حمایت های اجتماعی کمیته امداد خمینی )ره( به موانع اجرای کامل این 
قانون اشــاره کرد و توضیح داد: یکی از مهم ترین مانع این طرح، موضوع میزان سقف 
الگوی مصرف است که هنوز نتوانستیم همه خانواده های تحت پوشش را از این فرصت 

و بسته حمایتی برخودار کنیم.

بحیرایی ادامه داد: طبق ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند یک تبصره ۸، الگوی مصرف به 
ویژه در حوزه آب و برق اندکی با شــرایط واقعی و شرایط متنوع فاصله دارد؛ به طوری 
که برخی از خانواده ها چند فرزندی هســتند و به طور طبیعی میزان مصرف از الگوی 

تعیین شده در قانون بیشتر می شود.
مددجویان قشــر آسیب پذیری هســتند. عالوه براینکه این قشر حداقل مصرف را 
به دلیل ناتوانی و محرومیت دارد، امکان اســتفاده از تجهیزات استاندارد روز دنیا مانند 
یخچال یا وسائل آشبزخانه با درجه سبز مصرف را نیز ندارد که به قیمت های سرسام 

آوری در بازار فروخته می شود.
مدیرکل حمایت های اجتماعی کمیته امداد اظهارداشــت: در حوزه گاز با مشکلی 
مواجه نیستیم و فقط موضوع ثبت سامانه خانوارها مطرح است اما برای حوزه آب و گاز 
در حال رایزنی و ارائه راهکار برای برخورداری همه مددجویان از این حمایت ها هستیم.

همانطور که مدیرکل حمایت های اجتماعی کمیته امداد گفت، میزان سقف الگوی 
مصرف با شــرایط واقعی فاصله دارد. با محاســبه ریاضی الگوهای مصرف شاید بتوان 
درک بهتری از شرایط و واقعیت داشت تا بتوان دید عدد مورد نظر چه میزان با شرایط 

مددجویان همخوانی دارد.
برای مثال، جدول تعرفه های آب شــهری در سال 99 نشان می دهد الگوی ماهانه 
مصرف آب ۱۸متر مکعب اســت که البته در دســتورالعمل ابالغی وزارت نیرو به ۱۴ 
متر مکعب یعنی ۱۴ هزار لیتر در ماه تبدیل شــده اســت که مشترکان مددجو برای 
برخورداری از شرایط رایگان باید ۳۰درصد این الگوی مصرف یعنی ۴.۲مترمکعب آب 

در ماه مصرف داشته باشند.
بر اساس اعالم وزارت نیرو و شرکت آب و فاضالب، سرانه مصرف روزانه هر نفر ۱۵۰ 
لیتر است که بیش از این میزان به عنوان مشترک بدمصرف شناخته می شود و تا این 

میزان به عنوان مصرف استاندارد محسوب خواهد شد.
با توجه به میزان سرانه، اگر یک خانواده مددجوی کمیته امداد خمینی )ره( دارای 
چهار عضو باشــد )استاندارد ترین حالت یک خانواده(، این خانواده در طول یک شبانه 
روز با احتساب الگوی استاندارد ۶۰۰ لیتر مصرف خواهد کرد. اگر این میزان را در ۳۰ 

روز ماه ضرب کنیم به عدد ۱۸ هزار لیتر یا به عبارتی ۱۸ مترمکعب خواهیم رسید.
پس یعنی براساس الگوی مصرف وزارت نیرو، ۱۸ متر مکعب حالت استاندارد برای 
مصرف ماهانه یک خانواده خواهد بود. حتی در قانون توســعه و بهینه سازی آب شرب 
شهری و روستایی در کشور مصوب سال 9۴ و جدول تعرفه های آب شهری سال 99 

نیز نشان می دهد الگوی ماهانه مصرف آب ۱۸ متر مکعب است.

اما و اگرهای نجات 
دریاچه ارومیه

محمدابراهیم رئیسی، کارشــناس حوزه آب گفت: 
فعالیت های احیــای دریاچه ارومیه اگرچه با شــور و 
هیجان خوبی آغاز شد و سعی بر این بود با یک مدرنیته 
پیــش برود اما عمال اهداف را تحت تاثیر قرار نداد و به 

اهداف نرسیدیم.

محمدابراهیم رئیسی درباره اوضاع دریاچه ارومیه و 
طرح احیای آن اظهار داشــت:  واقعیت اینکه اتفاقاتی 
که در جهان رخ می دهد، روی اکوسیستم های مختلف 
تاثیر دارد، بخشــی از این اتفاقات انسان ساز و بخشی 
نیز مربوط به انسان ها نیست. دریاچه ارومیه را طبیعت 
ایجاد کرده و طبیعتا اگر چارچوب های تعادل طبیعی 
حفظ نشود دچار مشکل می شــود، مثال تاالب از یک 
جریان ورودی و یا خروجی مثل تبخیر تشــکیل شده 
برای درک اوضاع دریاچــه باید بدانیم تغذیه و تبخیر 
در آن به چه صورت اســت، ابتــدا باید این موضوعات 

شناسایی شود. 

وی افزود: طبیعت که همواره خودش کار می کرد و 

انسانی هم متناسب با طبیعت و اکوسیستم کار می کرد 
مشــکلی برای دریاچه ایجاد نکرده بــود، قبال دریاچه 
اورمیه از منابع زیرزمینی آب تغذیه می کرد و غیر از آب 
سطحی؛ رادیان آب زیرزمینی سمت دریاچه بوده است 
و طبیعتا  آب زیرزمینی ســبب تغذیه دریاچه می شد. 
بر این اساس، کشاورز نیز متناسب با طبیعت و شرایط 
فرهنگی حاکم آن زمان اقدام به کشــت انگور می کرد 
یعنی هم معیشت کشــاورز و هم حیات دریاچه حفظ 
می شد، بعد از انقالب مسئله ای برای دریاچه ایجاد شد 
یعنی رادیان آب زیرزمینی به سمت چاه ها تغییر کرد 
بنابراین در آب های زیرزمینی دستکاری شد و آب های 
ســطحی هم به انحای مختلف منحــرف و به دریاچه 

جاری نشدند.

این کارشناس حوزه آب تصریح کرد: ما برای طرح 
احیــاء دو رویه در پیش گرفتیم یکــی تامین آبی که 
تبخیر می شــد یعنی آب شــیرین را وارد دریا کنیم و 
اجازه دهیم تبدیل به آب شور شود بنابراین این رویه را 
به شــکل یک نیاز دیدیم، پس جلوی سدها را گرفتیم 
و طرح های احیای دریاچه ارومیه را در دستور کار قرار 
دادایم دیگر اینکه انتقال آب از تونل زاب را در دســتور 
کار قــرار دادیم. در تامین آب ســطحی جلوی برخی 
پروژه ها را گرفتیم و آب سطحی را به دریاچه رساندیم 
احجام این آب نسبت به آنچه برای حفظ دریاچه ارومیه 
نیاز بود، نسبتا کوچک بود. در مورد آب زیرزمینی هم 
اظهارات مختلفی مطرح شــد یکی اینکه طرح نکاشت 
اجرا شود اما در کل تاثیری که از این طرح ها می بینیم 
اینکه اصوال فعالیت های احیای دریاچه ارومیه اگرچه با 
شور و هیجان خوبی آغاز شد و سعی بر این بود با یک 
مدرنیته پیش بــرود اما عمال اهداف را تحت تاثیر قرار 

نداد و به اهداف نرسیدیم. 

وی گفت: اتفاقاتی که در مورد خشــک شدن و باال 
آمدن آب دریاچه ارومیه رخ می دهد بیشتر تحت تاثیر 

طبیعت اســت زمانی که بارندگی زیاد می شود ورودی 
افزایش و زمانی که بارندگی کم می شود خشکسالی زیاد 
و ســطح آب دریاچه کم می شود، در هر حال با جمیع 
جهات بنده اعتقادی نــدارم برنامه های احیای دریاچه 
ارومیه بر اســاس هزینه هایی که انجام شده موثر بوده 

است.

رئیســی با بیان اینکه احیای دریاچه ارومیه بیشتر 
تحت تاثیر اتفاقات طبیعی ساالنه بوده و طرح های احیا 
تاثیری بر بهبود اوضاع آن نداشته اند، تاکید کرد: نبود 
آب در دریاچه ارومیه موجب بحران های زیادی از جمله 
طوفان نمک گرد و غبار ناشــی حــاوی منابع معدنی 
مختلف در منطقه خواهد شــد و از گرد و غبار محلی و 
مشکالت برای هواپیماها تا تاثیرات منفی روی سیستم 

انتقال برق خواهد داشت.

وی با ابراز امیدواری از اینکــه هم افزایی و اقدمات 
مربــوط به احیا منجر به بهبود اوضــاع دریاچه ارومیه 
شود، گفت: در هر حال ما تجربه چندانی در این حوزه 
نداشــته ایم، طرح احیا شــروع خوبی بود اما به جایی 
نرســید، مثال مدیریت مشارکت و توسعه آبیاری تحت 
فشار مطرح شد اما اینکه آیا مسئله حل شد؟ قطعا خیر.

این کارشناس حوزه آب خاطرنشان کرد: مطالعات 
در این حوزه ضعف اساسی داشت روی ارزش گذاری و 
آثار زیست محیطی کار نشده بود، این مباحث می توانند 
کمک کنند ببینم اگر قرار اســت دریاچه را نگه داریم 
حد بهینه دریاچه چقدر اســت آیــا بنا داریم به همان 
ســطوح قبلی نگــه داریم و یا اینکه حــدی را در نظر 
بگیریم که متناسب با آن پیش ببریم این موضوع خیلی 
در طراحی سیستم هایی که برای احیای دریاچه در نظر 
گرفته بودیم تاثیر داشت نکته بعدی اینکه اولویت بندی 
راهکارها نیز تاثیر داشــت هر راهکاری که اثربخشــی 
بیشتری داشت باید در اولویت قرار می گرفت که به نظر 

می آید این اتفاق نیفتاده است.

طرح رایگان شدن قبوض مددجویان کمیته امداد تا چه حد اجرا شد

شهره نصیری- رئیس امور کارت 
در سامانه هوشمند سوخت، ماجرای 

سوختگیری با کارت سوخت و مراحل 
صدور از زمان ثبت درخواست تا تحویل 

به متقاضی را شرح داد و گفت: فارغ 
از ویژگی های فنی ساخت تراشه که با 

تکنولوژی های خاص و چالش های فنی 
زیادی تولید و به ایران وارد می شود، 
خوشبختانه با بهبود فرآیندها، دانش 
بومی و استفاده بهینه از منابع، حتی 

تحریم ها مانع از تأمین و تحویل کارت به 
مردم عزیز کشورمان نشده است. محمد 
شکیبازاد با اشاره به اینکه همواره صدور 

کارت سوخت خودروهای عمومی و 
نفت گازسوز در کمترین زمان و با اولویت 

صادر و تحویل می شود، درباره کارت 
سوخت خودروهای شخصی نیز گفت: 
با توجه به مشکالت موجود از تمامی 

امکانات استفاده شده و درخواست هایی 
که تا ابتدای بهمن ماه در دفاتر پلیس 
ثبت شده صادر و آماده تحویل است. 
وی به مزایای کارت هوشمند سوخت 
نسبت به دیگر کارت ها از جمله کارت 

بانکی اشاره کرد و گفت: بر اساس 
معماری پیاده سازی شده، کارت هوشمند 

سوخت قابل کپی کردن نیست و در 
صورت قطعی بسترهای ارتباطی به 

صورت غیربرخط نیز برای سوختگیری 
قابل استفاده است که این یکی دیگر از 
مزیت های توزیع هوشمند و بدون وقفه 

سوخت است.
رئیس امور کارت در سامانه هوشمند 
سوخت با بیان اینکه درخواست های تولید 
کارت دو دسته اســت؛ گفت: دسته اول 
پــس از تولید خودرو در کارخانه اســت 
که اصطالحاً کارت های نوشــماره نامیده 

می شود، اطالعات وسائط نقلیه نوشماره 
از طریــق پلیس راهور فراجا مســتقیماً 
بــرای صدور کارت هوشــمند ســوخت 
ارســال می شود.  شــکیبازاد افزود: پس 
از تولیــد خودرو، پالک گــذاری و صدور 
برگ ســبز، به صورت هفتگی اطالعات 
و مشــخصات خودروهای نوشــماره به 
کارخانه صدور کارت هوشــمند سوخت 
ارائه و تولید کارت سوخت انجام و سپس 
به سایت پاکت گذاری ارسال می شود. در 
مرحله پاکت گذاری آخرین آدرس مالک 
استخراج که این نکته حائز اهمیت و توجه 
مالکان خودرو اســت که آدرسی که روی 
پاکت چاپ می شود همان آدرس موجود 
در برگ ســبز خودرو است که الزم است 
هموطنــان عزیز آدرس خــود را به روز 
کنند. به روز کردن آدرس برگ سبز هم 

در مراکز پالک گذاری انجام خواهد شد.

وی بــا بیان اینکــه فرآیند تحویل به 
این شکل اســت که بعد از پاکت گذاری 
کارت ها، توزیع و تحویل کارت ها توسط 
شرکت پست انجام می شود. شایان توجه 
است در زمان تحویل باید در حضور مأمور 
پست در پاکت توســط مالک باز شود و 
تطابق مشخصات مندرج بر روی کارت با 
مشــخصات مالک انجام شود؛ در صورت 
وجود مغایرت یا مشــکل دیگر کارت به 
مأمور پســت عودت داده می شود که این 
مورد خیلی کم و نادر است، گفت: ضمن 
اینکه به پســت الزام شــده که دریافت 
وجه در زمان تحویــل، باید از طریق پوز 
بانکی انجام و به مالکان خودرو نیز توصیه 
شده که به مبلغ روی پاکت توجه داشته 
باشند و صرفاً همان مبلغ را از طریق پوز 
واریز کنند. رئیس امور کارت در ســامانه 
هوشمند ســوخت ادامه داد: دسته دوم، 

صدور کارت المثنی اســت، مالکین برای 
ثبت اطالعات نیاز به مراجعه به سازمان 
یا مرکز خاصی ندارند و برای درخواســت 
المثنی نیز باید با در دست داشتن مدارک 
هویتی مالک و وســیله نقلیه به یکی از 
دفاتر خدمات کارت هوشــمند سوخت 
)مراکز پلیس+۱۰(  مراجعه کنند و توصیه 
ما این اســت که با توجه به محدودیت ها 
در تأمین کارت، پس از مطمئن شدن از 
مفقود شدن درخواست المثنی ثبت شود.

شــکیبازاد با بیان اینکه در مواردی 
ممکن است کارت ســوخت شهروندان 
در جایگاه جامانده باشد که جهت بهبود 
فرآیند پس از شناســایی اطالعات، این 
کارت ها توســط کارمنــدان جایگاه در 
ســامانه جی تی اس )سامانه برخط اعالم 
خرابی تجهیزات جایگاه ها( ثبت و امکان 
جستجو در لیست کارت های جامانده از 
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اطالعات کارت های جامانده توسط اپراتور 
در این سامانه به روز می شود، اظهار کرد: 
زمانی که مطمئن شــدیم که کارت پیدا 
نمی شــود مالک باید با مراجعه به دفاتر 
پلیس+۱۰ که در کل کشور بیش از هزار 
دفتر پلیــس وجود دارد، مدارک هویتی، 
مدارک ماشــین و بیمه نامه را ارائه و در 
صورتی که مالک نیست باید با وکالت نامه 
اقدام کند. پس از استعالم و تائید، کارت 
قبلــی ابطال و ســهمیه کارت به کارت 
جدید منتقــل خواهد شــد. وی تاکید 
کرد: با توجه به سیاست گذاری ها در هر 
جایگاهی تعدادی کارت  آزاد )اضطراری( 
قرار دارد تا در مواقع خاص استفاده شود 
که متاسفانه مصرف کنندگان پس از اتمام 
ســهمیه یارانه ای از کارت  آزاد استفاده 

می کنند درصورتی کــه اعتبار نرخ دوم 
در کارت های هوشمند شخصی نیز وجود 
دارد. وی با بیان اینکه متاسفانه استفاده 
از کارت آزاد به مرور زمان مشــکالتی را 
به وجود آورده و به دلیل اســتفاده زیاد 
ترمینال ها  باعث خرابــی  و  مســتعمل 
شده است، گفت: در صورتی که رویکرد 
شرکت برای استفاده از این کارت ها صرفاً 
برای شــرایط خــاص و مواقع اضطراری 
اســت. پس به دالیل فنــی و عملیاتی 
اســتفاده از کارت آزاد فقط در شــرایط 
اضطرار است مگر در مواقع خاص و برای 
اینکه مردم کشورمان برای سوختگیری با 
مشکل مواجه نشوند و به هر دلیلی کارت 
شخصی همراهشان نیســت باید از این 

کارت ها استفاده کنند.
رئیس امور کارت در سامانه هوشمند 
سوخت ادامه داد: با توجه به تفاوت قابل 

توجــه قیمت بنزین در داخل کشــور و 
کشــورهای همسایه، اســتفاده از کارت 
شــخصی روشــی مؤثر برای مدیریت و 
مهــار مصرف فــرآورده اســت و از رواج 
قاچاق و عرضه خارج از شــبکه سوخت 
نیــز جلوگیری می کند و اشــخاصی که 
برداشت نامتعارف از اعتبار نرخ دوم دارند، 
شناسائی می شوند. رئیس امور کارت در 
ســامانه هوشمند ســوخت با بیان اینکه 
کارت های هوشمند سوخت چون دارای 
تراشه  هســتند، ممکن است با نگهداری 
نامناسب از بین برود و تخریب شود پس 
الزم است با حساسیت خاصی نسبت به 
نگهداری آن اقدام شود، گفت: برای تولید 
آن محدودیت هائی وجود دارد و با توجه 
به زمان بر بودن تولید و هزینه ای که برای 
شــرکت و مالک دارد مراقبت بیشتری را 

می طلبد.

مزایای کارت هوشمند سوخت چیست؟

رئیس صنف جایگاه داران سوخت: ارائه بنزین و گازوئیل به جز باک خودرو ممنوع است
رئیس صنف جایگاه داران سوخت گفت: ارائه بنزین و گازوئیل به جز باِک خودرو ممنوع است ولی پرسنل پمپ بنزین به اندازۀ محدود و کمتر از ۴ لیتر برای جابجایی خودروهای بنزینی در شرایط 
خاص همکاری می کنند.اسداهلل قلی زاده با بیان اینکه در قسمت عرضه فرآورده های نفتی ۴۲۳۰ جایگاه و در بخش سی ان جی ۲۷۰۰ جایگاه در کشور فعال  هستند که از ۱۵ اسفند وارد فاز اجرایی 
نوروز می شوند، اظهار کرد: در شرایط کنونی در اکثر جایگاه های کشور ممنوعیتی برای سوختگیری نیست و به جز استانهای مرزی در اکثر استان ها محدودیت سقف سوختگیری وجود ندارد و به مردم 
توصیه میکنیم در هنگام مراجعه به جایگاه با پرسنل همکاری الزم را داشته باشند.وی گفت: سیاست دولت استفاده مردم از کارت سوخت شخصی است و توصیه ما هم همین است چرا که امکان 

رهگیری و رسیدگی به شکایات احتمالی در مواردی که با کارت سوخت شخصی سوختگیری انجام شده باشد سریع تر و دقیق تر است.

کارشناس حوزه آب مطرح کرد؛

دومینویی در حال سقوط برای نابودی اقلیم

خبر

خبر
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یک عضو کمیسیون امور داخلی: دستگاه های نظارتی به فیش های حقوقی فاش شده از شورای شهر تهران ورود کنند
یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تاکید کرد: خود اعضای شوراهای شهر و روستا که باید ناظر بر عملکرد شهرداری ها باشند به حقوق های نجومی آلوده شده و دستگاه نظارتی باید به فیش های 
فاش شده از شورای شهر تهران ورود کنند. احمد علیرضا بیگی در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر افشای یک فیش حقوقی ۳۰ میلیون تومانی دیگر از شورای شهر تهران بیان کرد: تالش ما در مجلس این بود که تمام 
پرداخت ها را نظام مند کنیم. اما عمال در نقاط مختلف از جمله شهرداری ها این نظام مندی اتفاق نمی افتد. بخشی به دولت، دستگاه های دولتی و خصولتی ها باز می گردد که ما باید نظارت کاملی داشته باشیم، که متاسفانه 
این امر نیز اتفاق نمی افتد. وی در ادامه اظهار کرد:اکنون در برخی دستگاه های خصولتی فیش های نجومی را می بینیم. در شهرداری ها انتظار این است که شوراهای اسالمی شهر و روستا که به نمایندگی از مردم وظیفه 
نظارت بر عملکرد شهرداری ها را بر عهده دارند آن ها در این حوزه به جدیت ورود پیدا کنند. ما مواردی را مشاهده کردیم که نشان می دهد در شهرداری ها نیز این نظارت وجود ندارد. حتی خود اعضای شوراهای شهر و روستا 
وظیفه نظارتی را داشتند آلوده این موضوع شدند. نماینده مردم تبریز در مجلس تصریح کرد: اگر فضای مجازی نبود و این روشنگری در فضای مجازی اتفاق نیفتاده بود حتما این رویه غلط ادامه پیدا می کرد. اینجا وظیفه 
وزارت کشور و سازمان بازرسی است که به ورود کنند؛ چراکه بخشی از اعتبارات شهرداری ها از محل بودجه عمومی تامین میشود و آنها اختیار نظارت را دارند. دستگاه های نظارتی باید به این موضوع با جدیت ورود کنند.

وزیر آموزش و پرورش:

درباره غیرحضوری شدن مدارس تصمیمی گرفته نشده است
وزیر آمــوزش و پــرورش ضمن 
عذرخواهی از اولیاء به علت وقایع رخ 
داده اخیر پیرامون مسمومیت برخی 
دانش آموزان در شــماری از مدارس 
اظهــار کــرد: کمیتــه فوریت ها در 
آموزش و پرورش استان ها و مناطق 
تشکیل شده و راهبرد تداوم فعالیت 
مدارس به اطالع اولیاء رسانده خواهد 

شد.
یوســف نوری پیرامــون موضوع 
در  دانش آمــوزان  مســمومیت های 
شماری از مدارس کشور توضیحاتی 
ارائــه داد و در این بــاره اظهار کرد: 
راهبرد تداوم فعالیت مدارس به اطالع 

اولیاء رسانده خواهد شد.
وی افــزود: از اینکــه اولیاء نگران 
شــدند، ما هم عذر خواهی می کنیم 
و منتظریم دوســتان نتیجه را به ما 

اعالم کنند.
وزیــر آموزش و پــرورش با بیان 
اینکــه نگرانی اولیــاء را کامل درک 
و به جــد پیگیــری می کنیم گفت: 
کمیتــه فوریت هــا در آمــوزش و 
پرورش اســتان ها و مناطق تشکیل 
براساس  شــده و خواهش می کنیم 
دســتورالعمل صادر شــده، مدیران 
مدارس، اولیاء و دانش آموزان را حتما 

نســبت به موضوع توجیــه کنند تا 
بتوانیم از این مرحله هم بگذریم.

* درباره غیرحضوری شــدن 
مدارس تصمیمی گرفته نشــده 

است
یوســف نوری در حاشیه دهمین 
همایش و نمایشــگاه ملی و سومین 
همایش بین المللی »مدرســه ایرانی، 
معمــاری ایرانــی« که در دانشــگاه 
تربیت مدرس برگزار شــد در پاسخ 
به پرسشی درباره آخرین تصمیمات 
اتخاذ شــده پیرامون فعالیت مدارس 
اظهار کــرد: تقریبا می شــود گفت 
کــه تاکنون جلســات بســیاری در 
است،  برگزار شده  ســطوح مختلف 
دستگاه های مختلف روی این موضوع 
اخیر بحث داشــتند اما واقعیت این 
اســت که نظــرات بســیار متفاوت 

هستند.
وی افــزود: اکنــون می بینید که 
از روزهای  رســانه های بیگانه هــم 
گذشته روی این موضوع از جنبه های 
روانی اجتماعی متمرکز شــده اند و 

جوی ایجاد شده است. 
وی با بیان اینکه این موضوع روز 
گذشــته هم در جلســه ای با حضور 
سران مطرح شد گفت: برای قطعیت 

موضوع، دوســتان ما با جدیت کامل 
دارند کار می کنند که نتیجه را به ما 
اعالم کنند و ما هم درخواست کردیم 
که زودتر به ما اعالم کنند که ما تداوم 

فعالیت را داشته باشیم.
وی ادامه داد: از ابتدا هم از رسانه 
ها درخواست داشتم با توجه به اینکه 
اولیاء نگران هستند و حاصل عمرشان 
و و ثمره زندگی شان بچه ها هستند 
این جو غیرعادی که ایجاد شــده را 
باید آرام کنیــم. همکارانم اطالعات 
الزم را برابر دستورالعمل صادر شده 

به اولیاء بدهند.
وی در پاســخ به اینکه پس بحث 
آموزش مجازی اکنون مطرح نیست؟ 
اظهار کــرد: هنوز خیر، در جلســه 
روز گذشته با ســران به این تصمیم 

نرسیدیم.
وی همچنین دربــاره غیبت های 
دانش آمــوزان از مدارس در روزهای 
اخیر گفت: همکارانــم دانش آموزان 
را مراعات می کننــد به جهت اینکه 
اولیاء خیلی نگران بودند. البته نمونه 
تدریس ها را داریم و همکارانم معلمان 
را راهنمایی می کنند و ان شاءاهلل این 
دانش آموزان هم به آموزش حضوری 

برگردند.

* صــدور دســتورالعمل به 
با  مواجهه  صــورت  در  مدارس 

مسمومیت
وی همچنین درباره دستورالعمل 
صادر شــده بــه مــدارس پیرامون 
مســمومیت های اخیر توضیح داد و 
گفت: یک دســتورالعمل کلی است 
و شامل اینکه اگر مدیران مدارس با 
چنین پدیده ای مواجه شــدند مکان 
را با تعجیل تــرک کنند یا مکانی را 
مشــخص کنند. یا اگر دانش آموزی 

درگیر شــد با رعایــت پروتکل ها به 
مراکــز درمانی ارجــاع دهند. تعداد 
زیــادی از دانش آمــوزان بالفاصلــه 
ترخیص شدند و شب گذشته هم از 
مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران 
سوال کردم و گفت دو سه دانش آموز 
که دارای بیماری زمینه ای بودند شب 
دانش آموزان  این  می شوند.  ترخیص 
را مراعات کننــد و خیلی هم جو را 
شلوغ نکنند که سایر دانش آموزان هم 
تحت تاثیر قرار بگیرند. چنین مواردی 

هم به مدیران گفته شده است که به 
اولیاء و دانش آموزان هم اطالع رسانی 

شود.
نوری افــزود: دانش آمــوزان هم 
مراقب باشــند که در راه وسیله ای را 
در کیــف اینها قرار ندهند. همچنین 
گفتیم قبلش کالسها را بازدید کنند 
و حصول اطمینان کنند شــیئی یا 
چیزی در کالس ها نباشد. متخصصان 
در حال بررسی هستند و نتیجه را به 

ما بگویند، اعالم می کنیم.

طبیعت برای دو درنای سیبری چه سرنوشتی را رقم می زند؛

آخرین وضعیت درناهای »امیــد« و »رویا« در مازندران
رئیــس اداره نظارت بــر امور حیات 
وحــش محیط زیســت مازنــدران، از 
وضعیت مناســب درناهــای »امید« و 
»رویــا« خبر داد و با بیــان اینکه زمان 
مهاجرت برگشت فرا رسیده است گفت: 
بلندمدت درون زیســتگاهی  پروازهای 
برای آمادگی پرواز مهاجرت ۲ درنا آغاز 

شده و باید منتظر مهاجرت قریب الوقوع آن ها باشیم.
کوروس ربیعی در تشریح خبر فوق اظهار کرد: ۳۴ روز از انتقال درنای ماده جدید 
بنام »رویا«، به مازندران گذشته است. این درنا ۵ روز پس از انتقال در طبیعت منطقه 
رهاســازی شد. ربیعی افزود: طی این مدت، هر روز وضعیت تغذیه، سالمت، موقعیت 
جغرافیایی و رفتاری درنای جدید که با تک درنای ســیبری موسوم به »امید« همراه 

شده، تحت پایش بود و هماهنگی خوبی بین درناها شکل گرفته است.
وی با بیان اینکه اخیرا دامنه و ارتفاع پرواز ۲ درنا بیشــتر شده است، تصریح کرد: 
با توجه به طوالنی شــدن روز، سطح هورمونی پرندگان مهاجر افزایش یافته و زمان 
مهاجرت آنان آغاز می شــود، بر این اســاس درناها پروازهایی درون زیستگاه خواهند 

داشت تا آمادگی پرواز مهاجرت را پیدا کنند.
رئیــس اداره نظارت بر امور حیات وحش محیط زیســت مازندران، با بیان اینکه 
نشــانه ها حاکی از همراهی درنای »رویا« بــا درنای »امید« در هنگام مهاجرت دارد، 
افزود: از آنجا که در هر پروازِ درنای سیبری برای آمادگی مهاجرت، درنای جدید نیز 
با او همراه می شود پیش بینی می کنیم که مهاجرت این ۲ درنا با یکدیگر انجام گیرد.

ربیعی با بیان اینکه موفقیت در مهاجرت برگشــت غیرقابل قضاوت است، تاکید 
کرد: اینکه »رویا« تا کجا می تواند به همراه »امید« همراه شده و مهاجرت کند، بسته 
به توقف گاه های مسیر و توانایی پرواز با درنای سیبری دارد که قابل پیش بینی نیست.

وی درنای »رویا« را پرنده ای سرحال و پرتوان توصیف کرد و با بیان اینکه طی این 
مدت نســبت به زمان انتقال از لحاظ فیزیکی بهبود پیدا کرده است، اظهار امیدواری 
کرد: بر اســاس تقویم سالیان گذشته بین ۴ تا ۱۵ اسفندماه زمان مهاجرت برگشت 
درناها اســت که انتظار می رود تا چندروز آینده با توجه به افزایش دمای هوا و طول 

روز، مهاجرت برگشت رخ دهد.

سرپرســت دفتر حفاظت و مدیریت حیات  وحش سازمان 
حفاظت محیط زیست از تلف شدن پیروز خبر داد.

غالمرضا ابدالی در حالی از تلف شــدن »پیروز« خبر داد 
که این گونه دیروز عصر به علت شرایط نامساعد کلیوی برای 

دیالیز صفاقی به اتاق عمل رفت اما نتوانست طاقت بیاورد.
»پیروز« به همراه دو توله یوز دیگر ۱۱ اردیبهشت ماه 
به روش ســزارین از »ایران« - ماده یوز در اســارت - در 
پارک ملی توران متولد شــد و تنها او زنده مانده اســت 
که در پارک پردیســان از او نگهداری می شود. پنجشنبه 
شب )۴ اسفندماه( بود که دستگاه گوارش »پیروز« دچار 
مشکل شد و دفع نداشت بنابراین به بیمارستان دامپزشکی 
مرکزی انتقال داده شد. معاینات الزم انجام شد و با حال 
مساعد به پارک پردیسان برگشــت اما شنبه )۶ اسفند( 
دوباره به علت وضعیت نامساعدی که داشت به بیمارستان 
منتقل شــد. به گفته مدیرکل دفتــر حفاظت و مدیریت 
حیات وحش سازمان محیط زیســت »پیروز« از ابتدای 
تولد مشکالت گوارشی و نارسایی کلیوی داشته اما با آن 

مدارا می کرده است.
دکتر امید مرادی - رییس بیمارستان دامپزشکی مرکزی 
- در ویدئویی - که در صفحه این بیمارســتان در اینستاگرام 
منتشر شد - درباره تلف شــدن »پیروز« اظهار کرد: »پیروز« 
امید یک ملتی بود و ما خیلی متاســف هستیم که نتوانستیم 
در بازگردانــدن امید ملت ایران بــه جامعه خبرهای خوبی را 

اعالم کنیم.
وی درباره ســاعت تلف شــدن »پیروز« گفــت: صبح )9 
اســفندماه( ســاعت ۶و۴۵ دقیقه »پیروز« را از دست دادیم. 
مرادی در پایان تاکید کــرد: تمام تالش هایی که تیم درمانی 
»پیروز« از روزی که به بیمارســتان ما ارجاع شد تا لحظه ای 
که از بیمارســتان رفت به صورت کامل منطبق با مواردی که 
برای حیوان نیاز بود، انجام شد و از هیچ تالشی برای بهبودی 

او فروگذار نشد. ما از تمام پتانسلیل های داخل و خارج کشور 
استفاده کردیم اما متاسفانه سیر بیماری و عارضه ای که پیروز 

به آن مبتال بود سرانجامی جز رفتن نداشت.
* نارســایی کلیوی »پیروز« برای سومین بار 

اتفاق افتاد
دامپزشــک سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اشاره به 
اینکه عملکرد کلیه »پیــروز« هیچ گاه عملکرد مورد انتظار ما 
نبوده است، گفت: این دفعه، سومین بار بود که کلیه »پیروز« 
دچار این مشــکل شد. بدین جهت انتظار از کار افتادن کلیه و 
احتمال وقوع این اتفاق را همیشه داشتیم. دکتر بابک باستانی 
درباره علت تلف شدن »پیروز« اظهار کرد: »پیروز« متاسفانه 
وارد فاز حاد نارسایی کلیوی شده بود البته این مشکل بار اول 
نیســت که رخ داده اســت. وی افزود: »پیروز« دو نوبت دچار 
چنین مشکلی شده بود. بار اول دکتر پیتر کالدول - دامپزشک 
یوزهای آفریقایی - ایران بود و اعالم کرد که حیوان با مشکل 
نارســایی کلیه مواجه است. درنتیجه ما در تمام مدت درحال 
درمان بودیم. بار دوم که این مشــکل رخ داد خودم توانســتم 
مســئله را مدیریت کنم اما این دفعه بدترین حالت ممکن بود 

که اتفاق افتاد.
باستانی درباره روند درمان بیماری کلیوی »پیروز« توضیح 
داد: براساس مشورت  با همکاران و تشکیل کنسرسیوم پزشکی 
مبنا بر این شــد با درمان هــای الزم آنزیم ها را پایین بیاوریم 
تا عملکرد کلیه حیــوان به حالت معمول خود بازگردد. تا روز 
گذشــته این روند کاهشی بود اما متاسفانه دوباره آنزیم ها باال 
رفت و حال »پیروز« رو به وخامت گذاشــت. مجبور به انجام 
درمان هایی شدیم که حداقل بتواند برای دیالیز صفاقی به اتاق 
عمل رود. دیالیز با موفقیت انجام شــد و تا صبح هم آنزیم ها 
خیلی کاهش پیدا کرد اما متاســفانه نارســایی کلیه صدمات 
غیرقابــل جبرانــی را به عروق، کراتین، مغز، کبد و دســتگاه 
گــوارش »پیروز« زده بود و حیوان نتوانســت این شــرایط را 

تحمل کند.
وی در پاســخ به این سوال که چرا یکباره اوضاع از کنترل 
خارج شد؟ گفت: عملکرد کلیه »پیروز« هیچ گاه عملکرد مورد 
انتظار ما نبوده است. کلیه ها پس از دو بار نارسایی درست کار 
نمی کردند. شــرایط پایدار بود اما به جهت عملکرد کلیه ها ما 
انتظار اینکه روز از کار بیفتند و احتمال اینکه چنین اتفاقی رخ 

دهد را همیشه داشتیم.
دامپزشــک سازمان حفاظت محیط زیســت ادامه داد: به 
همین جهت به صورت مداوم آزمایش  ادرار و خون از »پیروز« 

گرفته می شد تا بدانیم کلیه در چه شرایطی است؟
باستانی درباره بیماری های »پیروز« اظهار کرد: این حیوان 
تنها با مشکل گوارش و کلیه مواجه نبوده بلکه با بیماری های 
متعــددی روبه رو بوده اســت امــا مزمن تریــن، حادترین و 
کشــنده ترین آن نارسایی کلیه بود که ما را نگران کرده بود و 

دقیقا همین موضوع هم جان او را گرفت.
به گفته این دامپزشــک براســاس رایزنی ها و تصمیمات 
ســازمان حفاظت محیط زیست و دامپزشکان بنابر صالحدید 

این بیماری ها اعالم خواهد شد.
باستانی در پایان درباره اینکه وجود چنین بیماری هایی در 
یوزپلنگ ها امری طبیعی است؟ گفت: من در آفریقای جنوبی 

هم از این مشکالت در یوزپلنگ ها بسیار دیده ام.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران گفت: در حال 
حاضر پایتخت ۲۰۰ هزار پالک ناپایدار دارد که بخشی از 

آن در بافت فرسوده واقع شده است.
مهدی هدایت با اعالم اینکه تهران ۲۰۰ هزار پالک 
ناپایدار دارد، اظهار کرد: بخشی از این پالک هایی که باید 
نوســازی شوند، در بافت فرســوده هستند که البته ۵۰ 

درصد آن طی سال های اخیر نوسازی شده است.
مدیرعامل سازمان نوســازی شهر تهران با تأکید بر 
اینکه ساکنین بافت پایدار نیز دیدند که در زلزله خوی 
و یا ترکیه در یک لحظه چه اتفاقی افتاد، یادآور شــد: با 
توجه به اهمیت سالمت، ایمنی و جان مردم، توصیه می 
شود که شهروندان از مشوق ها استفاده کنند و نوسازی 

منازل خود را انجام دهند.
وی با اعالم اینکه خوشبختانه تقریباً تا امروز بیشتر 
نوســازی کشور در شهر تهران انجام شده و طی سنوات 
گذشــته ۵۰ درصد از پالک های ناپایدار نوسازی شدند، 
تصریح کــرد: در رابطه با مابقی پالک ها نیز ۴۵ درصد، 
مشکالتی خارج از وظایف و اراده شهرداری تهران دارند.

هدایت همچنین خاطرنشان کرد: ۴۵ هزار پالک در 
تهران مشکل سند دارند، تعدادی از پالک ها در خطوط 
نواری ۱۰۰ متری راه آهن تهران قرار گرفته اند و بخشی 
در خطوط فشار قوی، بافت تجاری و بازار و بافت  تاریخی 
واقع شده اند. بنابراین ما در این مناطق، محدودیت هایی 
داریم و شــهرداری نمی تواند در چنین مواردی اثرگذار 

باشد. 
مدیرعامل ســازمان نوسازی شــهر تهران در بخش 
دیگری از ســخنان خود گفت: در ستاد بازآفرینی برای 
اولین بار برنامه اقدام مشترک شهرداری تهران و دولت 
در بازار تهران با رویکرد ایمنی تصویب، وظایف دستگاه 
ها و میزان اعتبار آنها مشــخص و به آنها ابالغ شــد که 

وظایف شهرداری نیز در این خصوص مشخص است.
وی از تصویب برنامه اقدام مشترک دولت و شهرداری 
در بافت فرسوده با هدف بازآفرینی خبر داد و افزود: این 
برنامه نیز در ستاد بازآفرینی تصویب شد و ابالغ خواهد 
شد و ســازمان برنامه و بودجه نیز تکلیف دارد تا اعتبار 

آن را تأمین کند.

رئیس پلیس پایتخت از اجرای طرح ویژه پلیس برای روزهای پایانی سال 
خبر داد و با اعالم خطر نســبت به حوادث چهارشنبه ســوری اعالم کرد که 

کشفیات موادمحترقه در تهران چهار برابر شده است.
ســردار عباسعلی محمدیان با حضور در جمع خبرنگاران گفت: متاسفانه 
از هم اکنون شاهد ورود برخی از مواد محترقه پرخطر به تهران هستیم، این 
مواد به صورت قاچاق وارد کشــور می شــود. از طرف دیگر با افزایش توزیع 

موادمحترقه دست ساز هم روبه رو هستیم.
وی ادامه داد: اگرچه پلیس به واسطه جدول زمانی ماموریت ها از چند هفته 
قبل اقدامات خود را آغاز کرده اســت، اما نگران سالمت جوانان و نوجوانانی 
هستیم که آشنایی با این مواد ندارند و چه بسا ممکن است حوادثی برایشان 

رخ داده و آسیب ببینند و حتی جان خود را از دست دهند.
رئیس پلیس پایتخت با بیان اینکه افرادی که این  مواد را درست می کنند 
عمدتا افراد بی تجربه هستند، گفت: این مواد بقدری خطرناک است که حتی 
گاهی همکاران ما هم که این ها را کشــف می کنند و با وسایل خاص آن را 
جابجا می کنند، احساس خطر دارند. از این رو ما جدا نگران سالمتی جوانان 
و نوجوانان هستیم چرا که امکان دارد برخی از افراد سودجو برای رسیدن به 
مطامع و اهدافشان از سادگی و بی تجربگی جوانان سوء استفاده کنند و این 

مواد پر خطر را به آنها بدهند.
رئیس پلیس پایتخت از خانواده ها درخواســت کــرد در این ایام بر رفتار 
جوانان خود نظارت بیشــتری داشته باشند و گفت: بارها دیده شده است که 
جوانان با اعتماد به اینکه یک مغازه این مواد پر خطر را به فروش می رساند، 
مواد محترقه را خریداری کرده و در نتیجه آن خانه آســیب دیده و یا حتی 

جوان جان خود را از دست داده است.
وی با بیان اینکه من این زنگ خطر را از امروز به صدا در می آورم؛ گفت: 
میزان کشــفیات مواد محترقه و دست ساز ما نسبت به سال های قبل چهار 

برابر بیشتر شده است.

محمدیان درباره اجرای طرح نوروزی پلیس نیز گفت: طرح نوروزی پلیس 
پایتخت از ابتدای اســفند ماه آغاز شده اســت، این طرح در اطراف بازارها و 
مراکز خرید از ابتدای اسفند آغاز شده و ماموران پلیس هم به صورت آشکار و 
هم به صورت پنهان در این محل ها قرار دارند و درصدد هستیم که ایام نوروز 

و ایام خرید بسیار خوبی برای مردم باشد.
رئیــس پلیس پایتخت با بیان اینکه تمام تالش پلیس بر این اســت که 
ســارقان را در لحظه شناسایی کنند، گفت: اما مردم باید بداننند که سارقان 
برای کیف زنی و جیب بری در کمین هســتند، از شــهروندان تقاضا می کنم 
هنگام خرید مراقب گوشــی های تلفن همراه و کیف خود باشند و آن را در 
معرض دید قرار ندهند. مردم بدانند که دستگیری سارقان از برنامه های ویژه 

پلیس پایتخت به خصوص از ابتدای اسفند ماه است.

یک عضو مجمع نمایندگان استان تهران با تاکید بر اینکه مالک ساختمان خیابان بهار 
صددرصد مقصر آتش سوزی اخیر است و باید برای او اشد مجازات را در نظر گرفت، گفت 
که هر چه سریعتر خیابان بهار بازگشایی شود، چون مشکالتی برای کسبه ایجاد کرده 
است. اقبال شاکری با اشاره به آتش سوزی اخیر در یکی از ساختمان های خیابان بهار و 
بازدید از محل آتش سوزی، گفت: باید طبق قانون با متخلف یعنی همان مالک ساختمان 
برخورد شود چون مالک ساختمان در حال بهره برداری از آن هم بوده است؛ اکنون این 
فرد به قید ضمانت آزاد است. وی افزود: مهمترین نکته درباره این ساختمان آن است که 
خود مالک بهره بردار در طبقات زیرین بوده و همه تخلفات هم در طبقات زیرین صورت 
گرفته است که در آنجا هیچ واحد دیگری نبوده است. تخلف این است که ضمن تغییر 
کاربری، پرونده ماده ۱۰۰ بوده و آتش نشانی اخطار و هشدار داده بود. اینها همه نشان 

می دهد که مالک متخلف است. نماینده مردم تهران مدعی شد: زیرزمین این ساختمان 
برای مالک بوده که کســی هم به آن دسترسی نداشته است. بعد از آتش سوزی دیر به 
آتش نشانی خبر دادند و آن هم وقتی بود که دود سنگین ایجاد شده بود. باید برای مالک 
ساختمان اشد مجازات در نظر گرفته شود تا دفعه دیگر کسی اینگونه به دیگران لطمه نزند 
که در نهایت هم یک آتش نشان به شهادت رسید. شاکری در توضیح اشد مجازات، گفت: 
باید این فرد خسارت دیگران را بدهد. همچنین پاسخگوی تخلفش در ابعاد اجتماعی هم 
باشد. این فرد از قانون سرپیچی کرده و باید درباره قانون شکنی او هم رسیدگی های الزم 
صورت گیرد. این اتفاق باعث شد که جان چند نفر به خطر بیفتد. خدا را شکر که آتش 
مهار شد وگرنه با توجه به اینکه کسبه در باالی ساختمان حضور داشتند معلوم نبود که 

چقدر تلفات داشتیم. ممکن بود که حادثه ای همچون کلینیک سینا رخ دهد.

تالش ها برای نجات یوز ایرانی نتیجه نداد؛

»پیروز« تلف شد

پایتخت ۲۰۰ هزار پالک ناپایدار دارد

معاون فنی مرکــز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشــت از افزایش مــوارد کرونا در کشــور و افزایش 
شــهرهای قرمز و نارنجی خبر داد و گفت: زمانیکه موارد 
سرپایی  بیماری افزایش می یابد، حتما موارد بستری هم 
افزایش خواهد داشــت و از آنجایی که برخی بیماران که 
به کرونا مبتال می شوند، بیماری های زمینه ای هم دارند، 
در نتیجه احتمال افزایش فوتی های ناشــی از کرونا نیز 

وجود دارد.
دکتر بابک عشــرتی درباره وضعیت کرونا در کشور و 
چرایی افزایش شهرهای نارنجی و قرمز، گفت: در دی ماه 
اعالم کــرده بودیم که از اواخر دی ماه و اوایل بهمن ماه 

افزایش موارد کرونا را در کشور خواهیم داشت که همین 
اتفاق هم رخ داد. در واقع روند افزایشی که در حال حاضر 
شاهدیم، همان افزایشی است که انتظار داشتیم در بهمن 
ماه اتفاق افتد و همان روند ادامه پیدا کرد. در عین حال 
تصور می کردیم که افزایش موارد شیب تندتری خواهد 

داشت، اما موارد به صورت کندتر افزایش یافت.
* چرایی افزایش شهرهای قرمز و نارنجی 

وی بــا بیان اینکه بر اســاس همین افزایش موارد 
کرونا برخی از شهرها به حد شهرهای قرمز و نارنجی 
کرونایی رســیده اند، افزود: به طور کلی زمانیکه موارد 
ســرپایی مان افزایش می یابد، حتما موارد بستری هم 

افزایــش می یابد. در عین حــال برخی بیماران که به 
کرونا مبتال می شوند، مشکالت و بیماری های زمینه ای 
هم دارند و در نتیجه احتمال افزایش فوتی های ناشی 
از کرونا هم وجــود دارد. به هر حال این افزایش قابل 
پیش بینی بود و به نظر می رسد که این روند افزایشی 
هم در چند هفته آتی ادامه داشــته باشــد و در چند 
هفته آینده این افزایش موارد را داشته و روند افزایشی 
بماند. عشرتی با بیان اینکه این افزایش موارد در ادامه 
پیک هشتم است، گفت: منتها در پیک هشتم موارد 
آنقدر و به اندازه بهمن ماه ســال گذشــته باال نرفته 
اســت و در عین حال هنوز هم زود است که بگوییم 

آیا افزایش موارد به حد سال گذشته می رسد یا خیر. 
بر همین اســاس هم باید مراقب باشیم؛ چراکه کرونا 
بیماری است که بعید می دانم که به این زودی ها تمام 
شــود و احتماال با بشــر می ماند. وی درباره دو رقمی 
شــدن فوتی ها در روز دهم اسفند ماه نیز گفت: البته 
این افزایش فوتی به دلیــل تاخیر در گزارش دهی ها 
بود، نه به دلیل افزایش موارد. به این معنا که پاســخ 
آزمایشات با تاخیر گزارش شده بود و همه فکر کردند 
که تعــداد فوتی های روزانه افزایش یافته؛ درحالی که 
همــکاران گزارش فوتی چند روز را به دلیل تاخیر در 

پاسخ با هم ارائه کرده بودند.

* فعال پیک جدید کرونا نداریم
عشــرتی با بیان اینکه بنابراین در ادامه پیک قبلی، 
افزایش موارد را شاهدیم که به صورت کند پیش می رود، 
گفت: به ویژه در دو سه هفته اخیر نمودار افزایش موارد 
در همان حد باال ثابت مانده اســت. منتها نسبت به دی 
ماه مواردمان باالتر اســت و در همان حد باال ثابت مانده 
اســت و هنوز موج و پیک جدیــد خاصی اتفاق نیفتاده 
است. ما معموال زمانی اعالم می کنیم که یک پیک جدید 
ایجاد می شــود که آنقدر تعداد موارد کرونا باال رود که 
سیســتم درمان مان دچار گرفتاری می شود، وگرنه روند 

افزایشی را طی پیک های مختلف بارها تجربه کرده ایم.

* احتمال افزایش موارد کرونا بعد از نوروز ۱۴۰۲
وی دربــاره پیش بینی ها از شــرایط کرونا در نوروز 
۱۴۰۲ نیــز گفت: طی چند ســالی که بــا کرونا پیش 
رفته ایــم، معموال بعد از عید و تعطیــالت افزایش موارد 
کرونا را تجربه می کنیم که قابل انتظار است. به جز عید 
۱۳99 که همه مــردم در خانه ماندند، در عید ۱۴۰۰ و 
۱۴۰۱ این افزایش بعد از عیــد رخ داد. بنابراین ممکن 
اســت که این اتفاق مجددا هم بیفتد و مقداری افزایش 
را داشــته باشیم. البته از آنجایی که ماه رمضان را هم در 
نوروز داریم، شاید مسافرت ها مانند سابق نباشد و کمتر 

باشد، اما به هر حال باید آماده بوده و مراقب باشیم.

چرایی افزایش مبتالیان در کشور؛ فعال پیک جدید کرونا نداریم

رئیس پلیس پایتخت هشدار داد؛

افزایش ۴ برابری کشف موادمحترقه با نزدیک شدن به چهارشنبه سوری

یک عضو مجمع نمایندگان استان تهران:

برای مالک ساختمان بهار اشد مجازات در نظر گرفته شود
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 مدیرکل حوزه ریاســت و روابط عمومی سازمان حج و زیارت گفت: بخش اول 
پرداخت هزینه اعزام به حج تمتع ۱۴۰۲ مبلغ »یکصد وبیست میلیون تومان« است.

وحید اســکندری درباره هزینه ها، پیش پرداخت و اقســاط پرداختی حج تمتع 
۱۴۰۲ گفت: قسط نخست هزینه حج سال بعد برای متقاضیان واجد شرایط اعزام که 
امسال اقدام به ثبت نام می کنند، برای قطعی شدن ثبت نام، ۱۲۰میلیون تومان است.

مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان حج و زیارت افزود: هزینه قطعی 
ســفر هر کاروان بر مبنای مخارج ارزی و ریالی، مدت اقامت و گروه قیمتی مسکن 
برای هر زائر محاسبه و مبلغ نهایی آن برای هر کاروان در دو مرحله پرداخت می شود 

که واجدین شرایط در بخش اول باید ۱۲۰میلیون تومان پرداخت کند.
اســکندری خاطرنشــان کرد:  هزینه حج تمتع بر مبنای کیفیت و نوع کاروان و 
خدماتی که ارائه خواهند داد ممکن اســت تا سقف ۱۳9 میلیون تومان متغیر است 
و کاروان ها بنا به انتخاب خود زائران است، که پس از انتخاب کاروان و نهایی شدن 

سقف هزینه، زائران باید ما به التفاوت تا سقف هزینه را پرداخت و تسویه کنند.
وی گف: واجدین شــرایط اعزام حج که در کارت بانک خود مبلغ ۱۰9 میلیون 
تومان ســپرده دارند، باید پس از انتخاب کاروان و اعالم سازمان حج و زیارت نسبت 

به تسویه هزینه اعزام اقدام کنند.
* توقف ثبت نام از اولویت های سال ۸۶ در حج

اســکندری درباره اولویت های حج تمتع ۱۴۰۲ اظهار داشت: مطابق با اطالعیه 
قبلی ســازمان حج و زیارت، قرار بود ثبت نام از اولویت سوم )دارندگان اسناد ودیعه 
گذاری حج تا پایان فروردین ۱۳۸۶( در ســاعت ۱۰ صبح روز یکشــنبه مورخ ۱۴ 
اسفند ۱۴۰۱ و اولویت چهارم )دارندگان اسناد تا پایان اردیبهشت ۱۳۸۶ ( از ساعت 
۱۰ صبح روز سه شــنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ آغاز شود که به دلیل استقبال مشموالن 
تشرف و تکمیل ظرفیت کاروان ها تا اطالع ثانوی امکان ثبت نام ودیعه گذاران سال 

۸۶ وجود ندارد.
وی گفت: ثبت نام حج با توجه به استقبال کم نظیر مشموالن تشرف به حج تمتع 
۱۴۰۲ در اولویت های اول )ثبت نام کنندگان در کاروان های حج در ســال ۱۳99 ( و 
دوم )ودیعه گذاران حج تا پایان ســال ۱۳۸۵ ( و تکمیل ظرفیت کاروان های اعالمی 

حج ۱۴۰۲ برای اولویت های سوم و چهارم فعال انجام نمی شود.
مدیرکل حوزه ریاســت و روابط عمومی ســازمان حج و زیــارت با بیان این که 
ثبت نام حج از اولویت های ســال ۱۳۸۶ فعال انجام نمی شود تصریح کرد: فراخوان 
اولویت های بعدی به صورت عمومی انجام نخواهد شــد و در صورت انصراف زائرین 
ثبت نام شده و ایجاد ظرفیت خالی در کاروان ها، صرفا فراخوان به صورت محدود و 

استانی انجام و اطالع رسانی خواهد شد.

مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان حج و زیارت اعالم کرد؛

پیش پرداخت هزینه حج سال آینده 
۱۲۰میلیون تومان 

در نشست »سینماشهر« مطرح شد؛

سینمادرکدام استان ها بیشترین و کمترین فروش رادارد؟
موسسه  مدیرعامل  میرزاخانی  هاشم 
»سینماشــهر« در نشســتی به تشریح 
وضعیت فعالیت سینماهای کشور طی دو 

سال گذشته پرداخت.
نشســت خبری مدیرعامل موسســه 
»ســینما شــهر« به منظور ارایه گزارش 
ســاالنه این موسسه صبح دیروز یکشنبه 

۱۴ اسفند ماه برگزار شد.
در ابتدای این نشست هاشم میرزاخانی 
مدیرعامل این موسســه بیان کرد: بعد از 
گذشت یک سال با گزارشی از فعالیت های 
موسسه ســینما شــهر در خدمت شما 
هســتم. موسسه سینما شــهر به عنوان 
بازوی فنی در حــوزه پیش تولید و پس 
تولید فعالیت می کند و سالیان سال است 
که خدمات ارزنده ای به ســینمای ایران 
ارایه کرده اســت در سالی که گذشت هم 
بحث فروش و هم توسعه سینمای ایران 
مهم بوده که موسســه ما تولیت آن را بر 
عهده داشته اســت. وی در ادامه با نشان 
دادن اســالیدهای مختلف گفت: فروش 
ســینمای ایران تا بهمن امســال از ۴۰۰ 
میلیارد تومان گذشته است. تعداد بیننده 
تا همــان بازه هم ۱۲ میلیون نفر بوده اما 
حاال از ۱۳ میلیون نفر گذشته است. تعداد 
سینمای فعال ۲۵۲ بوده و تعداد سالن ها 
بالغ بر ۶۳۰ عدد بوده است. ۷۵ سینمای 
غیرفعال داریم که عمدتاً تک سالنه و بالغ 
بر ۴۵ ســال عمر دارند، ۱۸ سینما نیز در 
حال ساخت است. گزارشی از استان ها هم 

داریم تا مقایسه فروش داشته باشیم.
میرزاخانــی گفــت: تهران تــا پایان 
بهمــن ۲۰۰ میلیــارد فروش داشــته و 
بالغ بــر پنج میلیون و 9۰۰ هزار مخاطب 

داشته اند. ضریب اشغال سینماهای تهران 
9/۸ بوده اســت. در اصل تهران بیش از 
نیمی از فروش ســینمای کشور را داشته 
اســت، استان بعدی خراســان رضوی با 
۴9 میلیارد فروش بــوده، اصفهان با ۳۴ 
میلیارد فروش، فارس ۲۵ میلیارد فروش، 
البــرز ۱۷ میلیارد و ۸۰۰ بوده اســت در 
اصل پنج اســتان اصلی ســینمای ایران 
به لحاظ فروش همین استان ها هستند. 
مازندران، آذربایجان شرقی، خوزستان، قم 

و گلستان در رتبه های بعدی قرار دارند.
وی ادامه داد: کمترین میزان فروش هم 
متعلق به کهگیلویه و بویراحمد بوده است. 
میانگین ضریب اشغال تا بهمن ماه ۶.۳۲ 
بوده اســت یعنی به ازای هر صد صندلی، 
۶ نفر در سالن هستند و 9۴ صندلی خالی 
می رونــد. با این حــال فروردین خوبی به 
لحاظ فروش داشتیم و شهریور ماه رکورد 
فروش را تجربه کردیــم. مهرماه به دلیل 
مسایلی که پیش آمد افت فروش داشتیم 
این ماجرا تا دی ماه ادامه داشت اما اسفند 
خوبی را سپری خواهیم کرد. فروش سینما 
در فروردین هر ساله بیشترین آمار را رقم 
می زند اما امســال در شهریور هم فروش 
باالیی داشتیم و این نشان می دهد که فیلم 
خوب است که تاثیرگذار است این در حالی 
است که در شهریور ماه ما با ایام سوگواری 
مواجه بودیم. این مدیر سینمایی ادامه داد: 
۸۲.۴ فروش سینمای ایران در پنج استان 
اول است، اینکه االن سازمان سینمایی در 
بحث عدالت اجتماعــی برنامه ریزی برای 
حضور در اســتان ها دارد به همین دلیل 
است چون برخی استان ها مثل ایالم تنها 
یک ســینما دارد. باید توسعه فرهنگی و 

زیرساختی را مطالبه کنیم.
میرزاخانی با اشــاره به مقایسه فروش 
سینماها در ســال ۱۴۰۰ با ۱۴۰۱ گفت: 
مهر امسال که این همه افول داشت فروش 
آن نســبت به بازه مشابه سال گذشته سه 
برابر بوده و در بهمن هم یک جامپ خوب 
داشتیم. در حوزه مقایسه بیننده هم افزایش 
فــروش را داریم البته در ســال ۱۴۰۰ تا 
شــهریور درگیر مباحث کرونا بودیم و به 
سختی توانستیم سه چهار فیلم را به اکران 
برسانیم اما از مهر ماه شیب خوبی داشتیم. 
وی ادامه داد: یک گزارش ده ساله از قیمت 
بلیت هم آماده کرده ام. ده سال پیش قیمت 
ســینما ۳ هزار تومان بوده است. سال 9۱ 
تعداد مخاطبــان در تهران ۶۱ درصد بوده 
است و حاال شــرایط در استان و تهران و 
باقی استان ها همگن شــده و آمار پنجاه 
به پنجاه شــده اســت. حاال اما با توجه به 
قیمت ها، بلیت ها صرفــه اقتصادی ندارد! 
این مدیر ســینمایی مطرح کرد: مســأله 
فرهنگی هم مهم است وقتی زیرساخت ها 
را نگاه می کنید می بینید تهران ۳۵ درصد 
صندلی ها را دارد ولی فروش آن ۵۰ درصد 
است. مخاطب در ســال 9۷ به تعداد ۲۸ 
میلیون نفر، در سال 9۶ به تعداد ۲۶ میلیون 
و حاال ۱۳ میلیون است. با این حال امسال 
به نســبت سال 9۱ تا 9۳ تعداد مخاطبان 
بهتر است سال 9۶ تا 99 سال های خوبی 
به لحاظ مخاطب و فروش خیلی خوب بود. 
چون مال های بزرگ تغییــر از تجاری به 

فرهنگی می دادند.
ارزان ترین  امروز  ســینما   *

تفریح است
وی با اشاره به قیمت بلیت ها اظهار کرد: 

سینما حاال ارزان ترین تفریح خانواده هاست 
و افراد ترجیح می دهند به سینماهایی بروند 
کــه مال، فود کورت و… دارد. با این حال 
نمی شود بی خیال استان های کم برخوردار 
شد چون این دور از فضای عدالت فرهنگی 
اســت ما البته آفرهایی هم داریم. مثالً در 
گناباد بلیت ســینما ده هــزار تومان و در 
مــدارس ۶ هزار تومان اســت. ســینما و 
سینماداری االن از نظر اقتصادی با توجه به 
ملزوماتی که به ارز وابسته است کار سختی 
شده است االن تنها روشن کردن پروژکتور 
باید ده بلیت برایش خرج شود. میرزاخانی 
بیان کرد: گــزارش بعدی دربــاره چهل 
سینمای برتر کشور است. پنج سینمای اول 
کشور سینما کوروش با ۴۱ میلیارد فروش 
و ۱ میلیون ۶9 هزار نفر بوده و این سینما 
دو برابر ۱۶ استان دیگر فروش داشته، ایران 
مال ۲۳ میلیارد، آزادی ۱۳ میلیارد و ۸۰۰ 
و سینما ملت با فروش بالغ بر ۱۱ میلیارد 
به ترتیب عنوان پنج رتبــه اول را به خود 
اختصاص می دهند. میرزاخانی اظهار کرد: 
سال گذشته جشنی بابت افتتاح صد سینما 
گرفتیم و امسال هم ۱۳۱ سالن به سینمای 
کشور اضافه شده است. مجموعاً ۳۱ سینما 
که ســابق بر این ۱۸ سالن داشته به ۱۳۱ 
سالن تبدیل شده است. مبلغ کلی حمایت 
سینما شهر بالغ بر ۱۸ میلیارد بوده که ۲۵ 
درصد آن متعلق به تهران بوده اســت. هر 
فیلمــی که اکــران می شــود هزینه های 
البراتوار را می دهیم در ســال پیش تمامی 
هزینه البراتوار همه فیلم ها را دادیم درواقع 
مجموعاً ۵۸۵ میلیون تومان هزینه دادیم. 
وقتی هنوز ارز دچار این نوسانات نشده بود 
قریــب به ۲۰۰ پرده وارد کردیم و این یک 

دلگرمی به ما می دهد. ما هر کجا سینمایی 
هست سعی می کنیم نخودی در آششان 
بیندازیم یعنی ســعی می کنیم حداقل از 
منظر صوت و تصویــر کمک کنیم اما در 
بازسازی خدمات عمرانی نمی دهیم. ما در 
اســتان ها چون با استاندار توافق می کنیم 
توافق ما به این شکل می شود که به همان 
مبلغ که ما کمک کنیم آنها هم کمک کنند 
تا موتور محرکه برای استان ها باشند ضمن 
اینکه ۵۱ سینما معادل ۲۵ میلیارد و ۳۵۵ 
میلیون برای ســال آتی تدارک دیده شده 

است.
* آخریــن وضعیــت تغییر 

کاربری سینماهای قدیمی
وی در پاســخ به ســوالی درباره تغییر 
کاربری برخی ســینماهای قدیمی بیان 
کرد: سینما در برهه ای از سال 9۶ درآمدزا 
بود و همه کســانی که متمــول بودند به 
سرمایه گذاری سینما آمدند و البته بخشی 
پول های مورددار هم وارد آن شد اما با توجه 
به کرونا و افول فروش مالکین امالک بزرگ 
هم متضرر شدند. ما مرکز تجاری داشتیم 

که در حال فروش بــود و آمد رایزنی کرد 
تا به سینما تبدیل کنند. در آیین نامه ای 
که در ارشاد هست معاونت توسعه متولی 
سینماهایی اســت که می خواهند تغییر 
کاربری بدهند، ما آیین نامه ای جهت انحالل 
داریم که بر اســاس آن کمیسیون بند ۸ 
که هفت دســتگاه در آن دخیل است به 
سینماهایی که باالی ۴۰ سال دارد گاهی 
مجــوز فعالیت نمی دهــد و باعث انحالل 
می شود مثالً نمی توانند موارد آتش نشانی 
را مرتفع کنند. االن هم با توجه به اتفاقات 
مختلف افتاده مسأله آتش نشانی مسأله ای 
اســت که عمده ســینماهای چهل ساله 
نمی توانند از پس آن بربیایند. با این حال 
همان کمیســیون مالکان سینماهایی که 
می خواهند تغییر کاربری بدهند مشروط 
می کنــد در صورت تغییر کاربــری یا در 
همان لوکیشن یا در جای دیگر یک سینما 
را حمایــت کنند و صندلــی اضافه کنند. 
من مثالً به برخی توصیــه کردم اگر مال 
می سازید چهار سالن به آن اضافه کنید و 

برخی پذیرفته اند.

 عوارض و فواید شکالت داغ هات چاکلت
نوشــین طاهری نوری- ماده اصلی موجود در کاکائو سبب شادتر شدن انسان و 
سرزندگی میشود البته اگر به اندازه مصرف شود. این بار خاصیت دیگری از این ماده به 
دست آمده است که ارتباط مستقیم با مغز را دارد ولی این تنها خواص و فواید آن نیست 

و این نوشیدنی شیرین فواید دیگری هم دارد
شکالت داغ و فواید بی نظیر آن برای مغز

دانشمندان دانشگاه پزشکی هاروارد بر این باورند که روزانه یک یا دو فنجان شکالت 
گرم سالمت مغز را حفظ میکند و از افت فشار در مغز در زمان فعالیت مغزی جلوگیری 

می کند.
سالمت قلب

بر اساس مطالعات به عمل آمده در بریتانیا، شیر موجود در شکالت داغ می  تواند از 
شــما در برابر سکته مغزی و قلبی محافظت کند. شکالت داغ همچنین حاوی مقادیر 
باالتری از آنتی اکسیدان در مقایسه با چای سبز و چای سیاه می  باشد و سالمت قلب 
شــما را تضمین می  کند و آنتی اکسیدان از بروز خونریزی های کلیوی نیز جلوگیری 

می  کند.
روشن کننده پوست

در حالی که ممکن است شیر برای برخی افراد که به لبنیات حساسیت دارند مضر 
باشــد و باعث به وجود آمدن جوش در نقاط مختلف بدن آن ها شــود، اما جالب است 
بدانید که شیر سرشار از ویتامین D و A است که هر دو این ویتامین ها برای سالمت 
پوست عالی هستند. ماده دیگری که در شیر وجود دارد و نقش مهمی در سالمت پوست 
ایفا می کند ، فالونوئید ها هستند که با آبرسانی پوست و دفع اشعه ماوراء بنفش از بروز 
بیماری های پوستی جلوگیری می  کند. فالنوئید ها همچنین در روند لخته شدن پالکت 

های خون در هنگام خونریزی نیز نقش به سزایی دارند.
برطرف کننده سرفه

با وجود ایــن که برخی مطالعات حاکی از آنند که مصرف لبنیات در دوره ســرما 
خوردگی باعث به وجود آمدن خلط در گلو فرد می  شوند اما با این حال سایر تحقیقات 
دارای نتایجی مقایر با این عقیده بوده اند و محققان بر این باورند که مصرف شــیر داغ 

باعث برطرف شدن گلو درد و سرفه می  شود.
جلوگیری از دیابت

نتایج یک تحقیق به عمل آمده در ایتالیا حاکی از آن بود که مصرف شکالت سبب 
تحریک فعالیت انسولین در بدن می  شود و همچنین مطالعات دیگر نشان می  دهند که 

افزایش مصرف کلسیم، خطر ابتال به دیابت نوع ۲ را کاهش می  دهد.
جلوگیری از بروز افسردگی

مطالعات نشان می  دهند که مصرف شکالت باعث جلوگیری از بروز افسردگی می 
 شود. شکالت حاوی ماده ای به نام سروتونین است که این ماده به عنوان یک ماده ضد 
افسردگی شناخته می  شود و باعث تولید اندروفین در بدن خواهد شد. هورمون اندروفین 
باعث ایجاد حس لذت در فرد می  شود و بنابراین مصرف شکالت داغ به بهبود بیماری 
افســردگی نیز کمک خواهد کرد. آنتی اکسیدان موجود در شکالت نیز باعث کاهش 

استرس در فرد خواهد شد.
افزایش مهارت ریاضی

محققان بر این باورند که مصرف یک فنجان بزرگ شکالت داغ می  تواند به افزایش 
مهارت فرد در محاسبات ریاضی کمک کند.

کمک به کاهش وزن
مصرف لبنیات به کاهش چربی های بدن کمک می  کند. شکالت تیره نیز می  تواند 
روند هضم را کند تر کرده و باعث ایجاد احساس سیری در فرد شود و بنابراین یک فنجان 

شکالت داغ میان وعده مناسبی برای افراد دارای اضافه وزن می  باشد.
جلوگیری از بروز سرطان

از آنجایی که شــکالت حاوی مقادیر باالیی آنتی اکسیدان است، بنابراین به عنوان 
ماده ای برای جلوگیری از بروز ســرطان شناخته می  شود و مطالعات نشان می  دهند 
که ویتامین D و کلسیم موجود در شیر نیز به جلوگیری از بروز سرطان کمک زیادی 

خواهند کرد.
کاهش فشار خون

طبق مطالعات پزشکی انجام شــده در آلمان، شکالت تلخ و ویتامین D و کلسیم 
موجود در شــیر سبب کاهش فشار خون در افرادی که از فشار خون باال رنج می  برند 

می  شود.
جلوگیری از پوسیدگی دندان

تانن موجود در شکالت داغ حاوی اگزالیک اسید است که باعث کاهش تولید اسید و 
جرم در دهان و دندان می  شود . شکالت همچنین حاوی مقادیر باالی تئوبرومین است 
که این ماده باعث محکم شدن مینای دندان و جلوگیری از تغییر رنگ دندان ها خواهد 
شــد و بنابراین، با مصرف شکالت داغ می  توانید به جلوگیری از پوسیدگی دندان های 

خود کمک کنید البته اگر با اجازه ی پزشک و به اندازه مصرف شود.
عوارض هات چاکلت

ایجاد مشکالت گوارشی
افرادی که دچار مشــکالت دستگاه گوارشی مانند ریفالکس هستند ، بهتر است از 
مصرف هات چاکلت خودداری کنند زیرا موجب باز شدن دریچه یا اسفنکتر بین مری و 

معده شده و مشکل آنها را تشدید خواهد نمود.
یبوست

مصرف بیش از حد شــکالت داغ موجب ابتال به یبوســت می گردد بنابراین اگر به 
مصرف آن عالقه مند هستید تنها یک یا ۲ بار در هفته شکالت داغ مصرف نمایید.

اعتیاد به مصرف شکالت داغ
مصرف شکالت به شــدت اعتیادآور است و موجب می شود شما نتوانید از مصرف 

آن دست بردارید.
اضافه وزن

مصرف بیش از حد شکالت داغ به علت کالری فراوان آن موجب افزایش وزن خواهد 
شــد. یک لیوان شکالت داغ ۴۰ گرم شکر و ۱۶ گرم چربی داردو کالری آن ۳۷۰ است 
پس خوردن شکالت داغ موجب اضافه وزن و چاقی می شود زیرا به تنهایی به اندازه یک 

وعده غذایی کالری دارد.
پوسیدگی دندان ها

مصرف شکالت داغ روند پوسیدگی دندان ها را تسریع می کند و برای دندان ها مضر 
است. همچنین کافئین موجود در شکالت داغ باعث از بین رفتن مینای دندان می شود.

ایجاد عوارضی برای بدن
خوردن شکالت سبب می شود مواد غذایی مفید ، جذب بدن نشوند بنابراین توصیه 

می شود به جای شکالت، از مواد غذایی سالم و مفید استفاده کنید.
تاثیر منفی در روند خواب

۱۰۰ گرم شــکالت داغ حاوی ۲ میلی گرم کافئین اســت ، نوشیدن بیش از حد 
شکالت داغ به علت کافئین موجود در آن سیستم عصبی مرکزی را تحریک می کند و 

تاثیرات منفی در خوابیدن و کیفیت خواب دارد.
افزایش ضربان قلب

مصرف شکالت داغ به علت دارا بودن کافئین برخی افراد حساس نسبت به مصرف 
کافئین را گرفتار هیجان می کند وموجب افزایش ضربان قلبشــان و بی خوابی در آنها 

می شود.

چرا فیلم نت در نمایشگاه ساترا حاضر نشد؟
در حالی که برخی رســانه ها از غیبت پلتفرم های شناخته شــده ای مانند »نماوا«، »فیلم نت« و »فیلیمو« در نمایشگاه امسال 
خبر داده و عده ای آن را به تحریم این ســازمان نظارتی نسبت می دهند، مدیر فیلم نت با حضور در نمایشگاه رصتا، علت شرکت 
نکردن این پلتفرم را توضیح داده است. پیشتر محسن قائمی نسب، قائم مقام ساترا درباره غیبت نمایندگان شبکه نمایش خانگی 
)نماوا، فیلیمو و فیلم نت( در نمایشگاه »رصتا« گفته بود: ما در این نمایشگاه هیچ ممنوعیتی نداریم. تمام کسانی که مجوز داشتند 
می توانســتند بیایند. هر کسی که در این نمایشگاه حضور ندارد، از فرصتی که از طریق رسانه ملی برایش فراهم شده خودش را 
محروم کرده اســت. اما در شرایطی که فیلم نت یکی از رسانه هایی است که امسال در نمایشگاه ساترا حضور ندارد، ستاد خبری 
نمایشگاه از حضور علی سرتیپیـ  مدیر این پلتفرمـ  در آخرین روز نمایشگاه خبر داده است. او در گفت وگویی اعالم کرده است، 
هیچ قهری در میان نیست و فقط دلیل نیامدن فیلم نت، آمادگی نداشتن برای حضور پرقدرت بوده و دلیل دیگری نداشته است. 
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