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سخنگوی صنف جایگاهداران کشور: 

در سفرهای نوروزی کارت سوخت 
شخصی را همراه داشته باشید

رئیس سازمان امور مالیاتی خبر داد؛

وصول 430 هزار میلیارد تومان 
درآمد مالیاتی در سال 1401

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات مطرح کرد؛

 اثر ویژه دولت الکترونیکی
 بر کاهش فساد

آخرین وضعیت بررسی پرونده مسمومیت سریالی دانش آموزان؛

نوری: مشکلی نیست؛  دانش آموزان 
می توانند مدرسه بروند

یک سینمادار مطرح کرد؛

هر وقت »آواتار« اکران کردید از 
بلیت ۵00 هزار تومانی سینما بگویید!

سرپرست مرکز ملی هوا  سازمان حفاظت محیط  زیست تشریح کرد؛

افزایش درآمد شهرداری ها 
علت حذف سهم محیط زیست 

از عوارض آالیندگی؟
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مدیرعامل صندوق اعتباری هنر؛
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وزیــر اقتصاد با اعالم اینکه ثبت درخواســت برای دریافت تمام مجوزهای 
صنفی در درگاه ملی مجوزها امکانپذیر شــده اســت، گفت: در صورت کامل 
بودن مدارک متقاضیان، مجوزهای این بخش فقط ظرف مدت سه روز از این 

طریق صادر می شود.
سید احسان خاندوزی در خصوص صدور مجوزهای صنفی اظهار داشت: با 
همکاری وزارت صمت و وزارت اقتصاد موفق شدیم یکی از تکالیف قانونی در 
تسهیل صدور مجوزها را اجرا کنیم تا همه پروانه های کسب و کار کشور بدون 
حضور شخص و کاغذ از طریق درگاه ملی کسب و کار دریافت و در صورتی که 
همه مدارک قانونی متقاضیان در این خصوص کامل باشد، ظرف سه روز پس 

از ثبت درخواست پروانه کسب و کار صادر شود.
وی در خصوص تاخیر یک ماهه در صدور مجوزهای صنفی از طریق درگاه 
ملی مجوزها نیز بیان کرد: استعالم های متعددی برای صدور یک پروانه کسب 
و کار در رشــته ها و اتحادیه های مختلف صنفی از طریق دستگاه های مختلف 
پاسخ داده می شــد؛ از جمله گذراندن دوره خدمت سربازی، مکان راه اندازی 
کسب و کار و استعالم های مربوط به احراز هویت، اما از این جهت که ما باید 
قولی را به مردم می دادیم که قابل اجرا بود و سبب گرفتاری دوباره آنها در پیچ 

و خم های اداری نمی شد.
وزیر اقتصادی ادامه داد: از این جهت الزم بود تمام این دستگاه ها به شکل 
الکترونیکی بدون یک برگ کاغذ و مراجعه و حضور همه این استعالم ها را صادر 
کنیم و باید رصد می کردیم و مطمئن می شــدیم که در نهایت مردم گرفتارتر 
نشوند که طی این مراحل فنی الکترونیکی استعالم ها سبب شد که این روند 

کمی طول بکشد.
وی در خصوص ثبت تخلفات صــدور مجوزها از درگاه ملی نیز بیان کرد: 
در این خصوص دو دسته برای ثبت تخلف به این درگاه مراجعه می کنند، اگر 

کســی متقاضی کسب و کار اســت، وقتی وارد درگاه ملی می شود با ورود به 
کارپوشه خود با استفاده از دکمه شکایت، درخواست خود را ثبت می کند که 
وزارت اقتصاد با تیمی که در حوزه نظارت در این خصوص دارد، به سرعت به 

این شکایات رسیدگی می کند.
خانــدوزی در پایان گفت: گروه دوم هم کســانی هســتند که متقاضی 
نیستند و صرفاً تخلفی را گزارش می دهند که با ورود به درگاه ملی مجوزها 
در نــوار باالی درگاه یک دکمه شــکایت قرار دارد کــه می توانند این نوع 
شکایت ها را ثبت کنند« امیدواریم با همکاری ارزشمندی که وزارت صمت 
در خصوص صدور مجوزها داشته کمترین شکایات را در این خصوص داشته 

باشیم.

معاون امور مجلس اتاق تعاون گفت: در الیحه 
بودجه سال آینده پیش بینی شده است ساخت یک 
میلیون مسکن از 4 میلیون واحد طرح جهش ملی 

توسط تعاونی ها انجام شود.
مهرداد الهوتی                                                                                       در مورد جایگاه تعاون در الیحه 
بودجه سال آینده گفت: اوال قرار شد طرح اعطای 
ســهام عدالت به بازماندگان سه دهک کم درآمد 
جامعه که در راســتای اجرای سیاست  های اصل 
44 انجام می شود، با محوریت شرکت های تعاونی 

انجام شود.
وی گفت: اختصاص سهام عدالت به سه دهک 
کم درآمد در قانــون بودجه 1401 هم آمده بود و 
حتی دولت مصوبه ای داشت که این سهام به روش 
مســتقیم به جاماندگان سه دهک اختصاص یابد، 
اما هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس 
مستقر در مجلس اعتراض کرد و این اعتراض وارد 
شناخته شــد و قرار بر این شد که واگذاری سهام 
به جاماندگان سه دهک با محوریت تعاونی ها انجام 
شــود. بنابراین اجرای این تکلیف در قالب الیحه 

بودجه 1402 و در سال آینده انجام خواهد شد.

معاون امور مجلس اتاق تعاون این را هم گفت: 
در الیحــه بودجه 1402 مصوب شــد 25 درصد 
از ساخت مســکن در طرح جهش ملی مسکن از 
طریق تعاونی ها انجام شود و وعده ای که دولت ارائه 
کرده است تا در 4 سال 4 میلیون مسکن ساخته 
شــود، یک میلیون مســکن از طریق شرکت های 

تعاونی احداث شود.
الهوتی این را هم گفت: در گذشته که تکلیفی 
برای تعاونی ها نبود، شرکت های تعاونی در گرفتن 
زمین و پروژه های مسکن مشکل داشتند، اما وقتی 

تکلیف شود این مشکالت برطرف می شود.
وی ایــن نکته را هم گفــت: از محل اعتبارات 
تبصــره 18 الیحه بودجه ســال آینده، ســهمی 
برای ایجاد اشــتغال در کشور در نظر گرفته شده 
کــه تعاونی ها در آن نقش موثــری دارند. از محل 
تبصره 18 مبلغ 10 هزار میلیارد تومان تسهیالت 
ریالی در نظر گرفته می شود که می تواند به تکمیل 
پروژه های تعاونی و ایجاد اشــتغال در این بخش 

کمک کند.
معاون امور مجلس اتاق تعاون همچنین با اشاره 

به تکلیف قانون بودجه سال جاری، یادآور شد: قرار 
بر این است دولت 50 هزار میلیارد تومان از محل 
عرضه اوراق مشارکت برای افزایش سرمایه 5 بانک 
دولتی شامل ملی، سپه، کشاورزی، مسکن و توسعه 
تعاون به عنوان افزایش سرمایه اختصاص دهد که 
افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون به عنوان بانک 
تخصصی بخش تعاون می تواند بــه افزایش توان 

تسهیالت دهی تعاونی ها کمک کند.
الهوتــی همچنین با بیان نقــاط قوت الیحه 
بودجه، گفت: نقــاط ضعفی هم در بودجه وجود 
دارد که اقتصاد کشور را به سمت دولتی تر شدن 
سوق می دهد، زیرا در شــرایطی که همه تالش 
می کنیم ســهم دولت در اقتصــاد کاهش یابد، 
اما عنوان شده اســت به بانک های دولتی اجازه 
داده می شود از محل فروش اموال مازاد خود در 
واگذاری هــا به بانک ها اجــازه می دهد منابع آن 
را صرف ســرمایه گذاری و افزایش سرمایه خود 
کننــد، در                                 حالی                                 که این بند خالف ماده 16 قانون 
رفع موانع تولید است و بانک ها از بنگاه داری منع 

شده اند.

وزیر اقتصاد اعالم کرد؛

صدور تمام مجوزهای کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوزها

معاون امور مجلس اتاق تعاون:

10 هزار میلیارد تومان برای ایجاد شغل اختصاص می یابد

وزیر کار:

 امیدواریم
  دستمزد کارگران
 تا قبل از پایان سال
 تعیین شود

معاون سازمان برنامه و بودجه:

ناترازی نظام بانکی 
 و نظام بودجه 
 مسببان اصلی
الکترونیکی تورم هستند

سرعتمجازدرآزادراههاسرعتمجازدرآزادراهها
۱۰۱۰کیلومترکاهشیافتکیلومترکاهشیافت

مخالفت مجلس با پرداخت یارانه بنزین مخالفت مجلس با پرداخت یارانه بنزین 
به خانوارهای فاقد خودروبه خانوارهای فاقد خودرو
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معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی:

 ادعای زمین گیر  کردن هواپیما 
به بهای افزایش قیمت منطقی نیست



وزیر کار:

امیدواریم دستمزد کارگران تا قبل از پایان سال تعیین شود
وزیــر کار با ابراز امیــدواری از اینکه 
دســتمزد کارگران تا قبل از پایان سال 
تعیین شود، می گوید: مقتضیات تعیین 
دستمزد هر سال متفاوت است و اینطور 
نیست که برای یک سال حداقل دستمزد 
کارگران را مشخص کنیم و تا چند سال 

اجرا شود.
سیدصولت مرتضوی در حاشیه دومین 
نشست کمیته ملی برنامه تقویت کسب 
وکار و معیشــت مرزنشــینان با اشــاره 
به برگزاری جلســات کمیته دســتمزد 
شورای عالی کار اظهار کرد: نشست های 
چندجانبــه میان نماینــدگان کارگران، 
کارفرمایان و دولت تشکیل شده و هنوز به 
جمع بندی نرسیده است اما تعیین حداقل 
دستمزد بر اساس مذاکره سه جانبه بین 
نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت 
تعیین می شــود و امیدواریــم تا قبل از 
پایان ســال حداقل دستمزد مشخص و 

اعالم شود.
وی تصریح کرد: هر ســال مقتضیات 
برای تعیین دستمزد متفاوت است و این 
طور نیســت که برای یک ســال حداقل 
دستمزد را مشخص کنیم و تا چند سال 

اجرا شود.
به گفته مرتضوی، اشتباه برخی افراد 
این اســت که تصور می کننــد وزیر کار 
دســتور می دهد تا حداقل مزد مشخص 
شــود در حالی که طبق قانون  شرکای 
اجتماعــی و نماینــدگان کارگر، کارفرما 

و دولت با  اتفاق نظر دســتمزد را تعیین 
می کنند.

وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی در 
ادامه به اجرای طرح کاالبرگ الکترونیکی 
اشاره کرد و گفت: در طرح کاالبرگ مردم 
مردد هستند که بین دریافت یارانه نقدی 
یا کاالبرگ الکترونیکــی کدام را انتخاب 
کننــد و فکر می کنند کــه یارانه نقدی 
برایشــان مناسب تر اســت ولی در عین 
حال تکلیف قانون اســت که برای اجرای 
طرح کاالبرگ بســترها فراهم شود و ما 
این بســتر را فراهم کرده ایم و امیدواریم 
با مشــوق هایی اقبال مردم بیشــتر شود 
اما فعــاًل با اقبال گســترده در کاالبرگ 

الکترونیکی مواجه نشدیم.
وی افــزود:  در حــال حاضر ســامانه 
کاالبرگ الکترونیک در کل کشــور اجرا 
شــده و مردم می توانند در هر جای ایران 
که اراده کنند به جای یارانه نقدی یک ماه 
زودتر از اعتبار کاالبرگ الکترونیکی برای 

خرید اقالم مدنظر خود استفاده کنند.
وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی در 
بخش دیگری از ســخنان خود با اشــاره 
اظهار  بازنشســتگان  تعیین حقــوق  به 
کرد: بخشــی از حقوق بازنشستگان تابع 
قانون عمومــی دولت اســت. در الیحه 
بودجــه همانگونه که حقــوق کارمندان 
با 20 درصــد افزایش مواجه می شــود، 
حقــوق بازنشســتگان دولتــی هــم به 
همان میزان افزایش پیــدا می کند ولی 

بخشــی از مستمری بازنشســتگان تابع 
حداقل دســتمزد کارگران اســت که در 
جلسه شــورای عالی کار بر  اساس اصل 

سه جانبه گرایی تعیین می شود.
مرتضوی درباره اشــتغال ایجاد شده 
در کشــور گفت: خوشبختانه به وعده ای 
که برای ایجاد اشــتغال به رئیس جمهور 
داده بودیم عمــل کردیم و تعداد فرصت 
های شغلی ایجاد شده از مرز یک میلیون 
فرصت شغلی گذشته اســت. امیدواریم 
ســال آینده رکورد جدیــدی در ایجاد 

اشتغال به ثبت برسانیم.
وی در عین حال به برنامه ریزی برای 
اشتغال مرزنشینان اشــاره و خاطرنشان 
کرد: دومین جلسه ساماندهی اشتغال و 
معیشت مرزنشینان با حضور نمایندگان 
دســتگاه ها برگزار شــد. هدف ما ایجاد 
اشــتغال پایدار در نقاط مرزی است و در 
این جلســه دستگاه های اجرایی گزارشی 
از اقدامات صورت گرفته برای اشــتغال 
مرزنشینان را ارائه کردند، کارهای خوبی 
در ایــن زمینــه انجام شــده و تعدادی 
بازارچه مرزی هم شکل گرفته و مراودات 
اســتانداران مرزی با کشورهای همجوار 

تسهیل شده است.
به گفتــه وزیــر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی ایجاد اشــتغال از طریق سامانه 
رصد قابل پیگیری اســت و برای اشتغال 
مرزنشینان باید همه دستگاه های اجرایی 
دســت به دســت هم داده و آنچه حق 

مرزنشینان است، ادا شــود زیرا اشتغال 
مرزنشــینان موجــب مانــدگاری آنها و 

جلوگیری از مهاجرتشان می شود.
وی همکاری همه دستگاه های اجرایی 
برای ایجاد اشــتغال پایــدار در مناطق 
مرزی را خواستار شد و خاطرنشان کرد: 
مرزنشینان باید به ماندن در مناطق مرزی 
تشویق شوند زیرا ایجاد مراکز تولیدی و 
کســب و کار در مناطق مرزی به منزله 

ایجاد امنیت است.
مرتضوی در دومین نشســت کمیته 
ملی برنامه تقویت کسب و کار، معیشت 
مرزنشــینان و ایجاد اشــتغال پایدار در 
مناطق مرزی گفت: اجرای قانون تقویت 
معیشت و کسب و کار مرزنشینان بر عهده 
وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی قرار 
دارد و قانون برای دســتگاه های مختلف 
وظایفــی را تعییــن کرده کــه غفلت از 
وظایف بستر پیگیری دستگاه های نظارتی 

را فراهم می کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: 
اگر می خواهیم که تولید ناخالص کشور و 
ضریب جینی افزایش داشته باشد، باید به 
کسب و کار آحاد مردم به ویژه مرزنشینان 

اهمیت بدهیم.
وی ضمــن تاکید بر برنامه ریزی برای 
جلوگیری از مهاجرت مرزنشــیان گفت: 
ایجاد اشــتغال پایدار در مناطق مرزی نه  
تنها منجر به ماندن جوانان در شهرهای 
مرزی می شود بلکه ارزش افزوده به وجود 

می آورد.
به گفتــه مرتضوی مبــادالت مرزی 
با کشــورهای همســایه اثرگذار است و 
استانداران و فرمانداران در مناطق مرزی 
نقش مهمی در برنامه تقویت کســب و 
کارها دارند لذا برای ایجاد اشتغال پایدار 
باید از تجارب همسایگان مرزی استفاده و 
بازارچه های مرزی را بیش از پیش فعال 

کرد.
محمود کریمی بیرانوند، معاون توسعه 
کارآفرینی و اشتغال وزیر کار هم در این 
نشست با اشاره به برنامه تقویت کسب و 
کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال 
پایــدار در مناطق مرزی گفــت: در این 
برنامه 16 استان مسئول هستند و باید در 
این زمینه فعالیت داشته باشند. اصل کار 
از ســال 1۳۹۷ آغاز شد و در پایان سال 
1400 بــا 14 ماده و ۳ تبصره به تصویب 
رسید. وی ادامه داد: در حال حاضر ابالغ 

ساز و کارهای اجرایی برنامه ملی تقویت 
کســب و کار و معیشت مرزنشیان به 12 
دســتگاه و 16 اســتانداری اعالم شده و 
دســتگاه ها وظایف مختلفی در خصوص 
این مصوبه دارند که باید به آن عمل کنند.

معاون توســعه کارآفرینی و اشتغال 
وزیر کار مــواد 1، 12 و 1۳ را مهمترین 
مــواد قانون مذکور برشــمرد و گفت: در 
این زمینــه کارگروه تلفیــق در کمیته 
ملی تشــکیل می شــود و دســتگاه ها و 
اســتانداری ها بایــد برنامه هــا را به این 

کارگروه و کمیته اعالم کند.
به گفته کریمی بیرانوند، وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی وظیفه تهیه ســاز و 
کارهای برنامه ملی، تهیه دســتورالعمل 
اجرایی مدل های کسب و کار اجتماعی در 
مناطق مرزی و نظارت بر اجرای حســن 
کار را بــر عهده دارد و دســتگاهها باید 

گزارش اقدامات خود را ارائه دهند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: 800 واحد مسکونی نهضت 
ملی مسکن افتتاح شد و مردم از آن منتفع شدند. مهرداد 
بذرپاش ضمن اشــاره به طرح های افتتاح شده در استان 
هرمزگان گفت: توســعه بندر شــهید رجایی و افزایش 
ظرفیت بــه ۷.8 میلیون کانتینر از جمله طرح هایی بود 

که به بهره برداری رسید.
وزیر راه و شهرســازی با اشــاره به ســایر پروژه     های 
افتتاح شــده بیان کرد: دو مکنده غالت با ظرفیت 600 
تن بر ســاعت، در مدار بندر شهید رجایی قرار گرفت و 
ظرفیت تخلیه کشتی غالت را به طور محسوسی افزایش 

می دهد.
وی افزود: بندر شهید رجایی شاهد بهره برداری از یک 
برج کنترل بود که توســعه حمل و نقل دریایی کشور را 

فراهم می کند.
عضو کابینه دولت مردمی در تشریح جزئیات کریدور سواحل جنوبی کشور به طول 1850 کیلومتر گفت: این کریدور 
حمل و نقلی از شلمچه تا بندر گوادر از 4 استان خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان عبور می کند و 

یک مسیر بسیار مهم است.
*جزئیات بهره برداری از کریدور سواحل جنوب کشور

بذرپاش در توضیح اینکه این کریدور اولویت اصلی دولت اســت، گفت: هفته گذشته در بوشهر 25 کیلومتر از این 
کریدور افتتاح شــد و این هفته نیز 25 کیلومتر دیگر در هرمزگان به بهره برداری رســید و در هفته آتی در سیستان و 

بلوچستان 50 کیلومتر دیگر از این کریدور افتتاح می شود.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ۷00 میلیارد تومان پروژه راهداری در هرمزگان به بهره برداری رسید، گفت: این 
استان یک مقصد گردشگری برای ایران است و در سفرهای نوروزی سال گذشته ۳.5 میلیون نفر به این استان آمده اند 

و همین مسئله بیانگر اهمیت ترمیم و توسعه زیرساخت های حمل و نقل است.
این مقام مســئول اظهار داشــت: عالوه بر پروژه های حوزه راه 800 واحد مسکونی نهضت ملی مسکن افتتاح شد و 

مردم از آن منتفع شدند.

وزیر صنعت اعالم کرد؛

رشد ۵ درصدی صنعت در ۹ ماهه امسال
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: رشــد فصلی بخش 
معدن به 2.6 درصد و در صنعت به 5 درصد رسیده است. 
ســیدرضا فاطمی امین وزیر صمــت در همایش »بنگاه؛ 
فناوری و رشد اقتصادی«، روند تولید در کشور را »بسیار 
خــوب« توصیف کرد و گفت: بر اســاس آمــار مرکز آمار 
تابستان 1400 رشــد فصلی معدن منفی ۳.۷ بوده که در 
پاییز امسال به مثبت 2.6 درصد رسیده است. رشد فصلی 
بخش صنعت در تابســتان 1400 نیز دو درصد بوده که در 
پاییز ســال جاری به پنج درصد رسیده است. رشد بخش 
صنعت در ۹ ماه نخســت امسال از سال قبل و از میانگین 
رشد اقتصاد کل کشور بیشتر بوده و پنج درصد رشد داشته 
است و این آمار نشان می دهد که روند رشد در حال تداوم 

و حرکت است.
وی با بیان اینکه در 15 ســال گذشــته تمرکز در بخش 
صنعت، عرضه محور بود و بیشتر به سمت استفاده از محصوالت پارک های فناوری حرکت می کردیم، تصریح کرد: اما در کنار تقویت 
عرضه دانش بنیانی، باید رویکرد تقاضا محور تقویت شودتا متناسب با تقاضا، صنعت کارهای دانش بنیانی شکل گیرد. برای مثال در هر 
محصول معدنی که بیش از یک میلیون دالر واردات داریم، باید تولید داخل شود. وزیر صمت همچنین از راه اندازی سامانه ای خبر داد و 
گفت: در حال حاضر تا ۳4 هزار تجهیزات صنعتی در داخل ساخته شود که 24 هزار تقاضا برای ساخت ثبت شده است. باید با توجه به 
رشد صنعت یک رویکرد تقاضامحور را در پیش بگیریم. قدم سوم این است که شاخصی پیدا کنیم که علم و ثروت و قدرت را هم زمان 
اندازه گیری کند. علم، قدرت است و باید این دو را به یکدیگر متصل کنیم. شاخصی که قدرت و دانش بنیان را بررسی می کند، شاخص 
»پیچیدگی« است که برنامه ریزی شده این  رتبه از 65 آن را به جایگاه 40 برسد. ممکن است در شاخص های علم سنجی و مقاله رتبه 
خوبی داشته باشیم، اما در آن به جای حل مسائل خودمان، مسائل دیگران را حل کنیم. وی با بیان اینکه زمانی محصول، دانش بنیان 
است که کمتر کشوری بتواند آن را تولید کند، اظهار کرد: این شاخص بر اساس تنوع محصوالت صادراتی و اینکه کدام کشورها آن را 
تولید می کنند، به شاخص ارزیابی کشورها می پردازد. این شاخص علم را اندازه گیری کرده و قدرت اقتصادی در کشورها را بر اساس 
تولید محصول »پیچیده« ارزیابی می کند. بنابراین در صحنه بین المللی از نظر اقتدار و قدرت اقتصادی 2 شاخص وجود دارد که یکی از 

آن ها شاخص پیچیدگی است که علم و دانش را به یکدیگر متصل کرده و قدرت کشور را افزایش می دهد.

وزیر راه و شهرسازی:

800 واحد نهضت ملی مسکن در هرمزگان افتتاح شد

توســعه ســواحل جنوبی کشور 
بنا به گفته ی کارشناســان می تواند 
عالوه افزایش شغل و توان اقتصادی 
مردم چهار اســتان جنوبی کشــور، 
این مناطق را بــه جذاب ترین نقطه 
خاورمیانه بــرای تولید ثروت تبدیل 
کند؛ در این خصوص دولت سیزدهم 
برنامه هــای متنوعی را در دســتور 
کار دارد کــه از جمله آن می توان به 
افزایــش ظرفیت های حمــل و نقل 
ریلی، جاده ای، بنــدری و هم چنین 
ایجاد و توسعه 12 شهر جدید اشاره 

کرد.
کریــدور حمل ونقــل بین المللی 
شمال- جنوب مهم ترین حلقه تجارت 
بین آسیا و اروپا است که در مقایسه 
با مسیرهای سنتی از نظر مسافت و 
زمان تا 40 درصــد کوتاه تر و از نظر 
هزینه تا ۳0 درصــد ارزان تر خواهد 
بود. بخش مهمی از کریدور شمال – 

جنوب از خاک ایران می  گذرد.
در روزهــای اخیــر 50 کیلومتر 
جاده از کریدور ساحل جنوبی کشور 

در اســتان های هرمزگان و بوشهر به 
بهره برداری رســید. به زودی هم 50 
کیلومتر در سیســتان و بلوچستان 
افتتاح می شــود که مجمــوع آن را 
به 100 کیلومتر می رســاند. مهرداد  
بذرپاش ـ وزیر راه و شهرســازی به 
منظــور افتتاح برخــی از پروژه های 
بندری، هوایی، مسکن و جاده ای در 

استان هرمزگان حضور دارد.
مزیت های  معتقدند  کارشناسان  
اقتصادی و سیاســی مناطق جنوبی 
بــرای ایــران بــه حدی اســت که 
بــه عنوان حلقه  اساســی  می تواند 
زنجیره حمل ونقل و لجستیک، هاب 
ترانزیت و تجــارت بین الملل، دروازه  
صادرات انرژی، کریــدور تردد تجار 
و گردشــگران قلمداد و به جذابترین 
نقطه خاورمیانــه برای تولید ثروت و 
شــکوفایی اقتصادی تبدیل شود. با 
بهره گیری از این مزیت ها و همکاری 
با کشورهایی نظیر هند و پاکستان و 
چین و افغانستان، منافع بسیاری را از 
این گونه ظرفیت ها به دست می آید و 

جایگاه سیاسی - اقتصادی ایران در 
سطوح منطقه ای و فرامنطقه ای ارتقا 

پیدا می کند.
اقتصادی  همکاری هــای  افزایش 
با کشــورهای شرق آســیا از جمله 
چین و هند، اتصال راه آهن رشــت 
به آســتارا و تکمیل شبکه ریلی بین 
بندرعباس تا آســتارا )کریدور شمال 
– جنــوب(، اتصال ریلی بندر چابهار 

به زاهدان، برقی کردن راه آهن اینچه 
برون به گرمسار توسط سرمایه گذاری 
دولت روسیه و افزایش ظرفیت ریلی 
ترانزیت کشــور از جملــه مهم ترین 

برنامه های دولت سیزدهم است.
ســواحل مکران با تأکید دو سند 
توسعه«  ششم  »برنامه  باالدســتی 
توســعه منطقه ساحلی  »ســند  و 
صنعت،  تولیــد،  مرکز  مکران«بــه 

تجارت و ترانزیت تبدیل خواهد شد. 
مراحل عملیاتی پیشرفت این منطقه 
با ســرعت در حال اجراست. توسعه 
آینده نیمه شرقی کشور، تا حد زیادی 

به سواحل مکران وابسته است.
بــرای رونق  دولــت ســیزدهم 
متنوعی  برنامه های  جنوبی  سواحل 
را در دســتور کار دارد که از جمله 
بنادر،  توســعه  بــه  آنها می تــوان 
احــداث خطوط ریلــی و جاده ای، 
ایجاد شــهرک های صنعتی، مناطق 
اقتصادی و ســاخت 12 شهر جدید 
سکونتگاهی در کنار مراکز اقتصادی 

اشاره کرد.
بر اســاس اعالم شــرکت عمران 
شــهرهای جدید از بین 12 شــهر 
جدید که در جنوب کشــور موجود، 
در حــال احداث یا در مرحله مطالعه 
قرار دارند شــش شــهر ســاحلی و 
شش شهر پس کرانه است. شهرهای 
ساحلی شامل شــهر جدید »تیس« 
در منطقه ســاحلی چابهار در حال 
احداث اســت. »مکران« در اســتان 

هرمزگان مصوب شده که در مرحله 
برنامه ریزی برای آغاز عملیات اجرایی 
قرار دارد. »کوشک« در غرب استان 
هرمزگان در مرحله برنامه ریزی برای 
آغاز عملیات اجرایی است. شهر جدید 
»خلیج فارس« در استان هرمزگان در 
مرحله مطالعه قرار دارد. شهر جدید 
»قشم« در استان هرمزگان در حال 
مطالعــه و »پــارس« در منطقــه ی 
پارس جنوبی استان بوشهر در مرحله 

تصویب است.
شش شهر جدید پس کرانه هم در 
جنوب کشور قرار دارد که چهار مورد 
آن موجود، یک مورد در حال احداث و 
یک مورد در مرحله برنامه ریزی است. 
شــهرهای موجود شامل »علوی« در 
غرب استان هرمزگان، »عالیشهر« در  
بوشهر، »شیرین شهر« و »رامین« در 
خوزستان از شهرهای جدید موجود 
هستند. »تابناک« در جنوب فارس در 
مرحله برنامه ریزی برای آغاز عملیات 
اجرایــی و »چاه مبارک« عســلویه 

بوشهر در حال احداث است.

ساخت 1۲ شهر جدید در جذاب ترین منطقه ایران و خاورمیانه

وزیر صنعت: کاهش قیمت ها ادامه دارد؛ فضا بهتر می شود
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به کاهش قیمت برخی از کاالها گفت: همه کاهش ها ناشی از کاهش نرخ ارز نیست و طی این هفته و هفته آینده همچنان قیمت ها کاهشی خواهد بود و فضا 
بهتر می شود.  سیدرضا فاطمی امین در جمع خبرنگاران با اشاره به عرضه بدون ضابطه خودرو در شرکت ایران خودرو گفت: چنین مواردی تخلف است و من آن را پیگیری می کنم.وزیر صنعت، معدن 
و تجارت در حین مصاحبه دستور پیگیری آن را صادر کرد و افزود: خودرو از طریق قرعه کشی و ثبت نام در سامانه یک پارچه انجام می شود و موارد قبلی نیز بازگردانده شده است.فاطمی امین گفت: 
راه حل کنترل قیمت ها بدون تأثیر از تغییر نرخ ارز این است که یک نظام شفاف فروشگاهی وجود داشته باشد که ما این پروژه را شروع کردیم  و تا اواسط سال آینده به حدی می رسد که می توانیم بر 

بازار را به طور سامانه ای نظارت کنیم و بر تراکنش ها مسلط شویم.

رییس سازمان بورس:

ارزش معامالت بورس کاال به هزار همت رسید

رییس سازمان بورس اظهار داشت: هزار همت ارزش مبادالت بورس کاال 
بوده و همچنین در طول یک سال گذشته 110 میلیون تن کاال در بورس 

کاال معامله شده است.
مجید عشقی  در مراسم افتتاح مراسم معامالت شمش طال  در بازارهای 
مالی و مشتقه بورس کاالی ایران با بیان اینکه توانستیم در زنجیره ابزارهای 
سرمایه گذاری مربوط به طال که یکی از ابزارهای جذاب محسوب می شود 
اقدام جدیدی را اضافه کنیم، اظهار داشت: از سالیان گذشته در بازار سرمایه 
در حوزه های مختلف این ابزار راه اندازی شــده و یکی از حلقه های مفقوده 
شــمش طال بود توانستیم به این مرحله برسیم که معامالت شمش طال را 

افتتاح کنیم. 
وی ادامه داد: بورس کاال به عنوان بازار شــفاف در سالیان گذشته نقش 
مهمی در مبادالت کاالها به ویژه کاالهای واسطه ای را بازی کرده و در حوزه 
پتروشیمی، فلزی نقش محوری داشته که این نقش خود را ایفا کرده است.

رییس ســازمان بورس با بیان اینکه به رکوردهای خوب در بورس کاال 
دســت یافتیم، تاکید کرد: هزار همت ارزش مبــادالت بورس کاال بوده و 
همچنین در طول یک ســال گذشته 110 میلیون تن کاال در بورس کاال 

معامله شده است.
عشقی افزود: مبادله کاال در بورس کاال منافع زیادی دارد از جمله اینکه 
معامــالت کامال قابل ردیابی اســت و دو طرف عرضه و تقاضا قابل نظارت 
هستند و ابزار قوی در دست سیاســت گذار محسوب می شود که با توجه 
به آمار بورس کاال بتواند برای آینده برنامه ریزی کند. همچنین بورس کاال 
به به عنوان دماسنج عمل می کند با ابزارهای مختلف می تواند به مدیریت 

بازار کمک کند.
رییس سازمان بورس با بیان اینکه از ابزار بورس کاال می توان برای برای 
تنظیم بازار کاالها اســتفاده کرد، اظهار داشت: همکاری های خوبی با ذی 
نفع های این بازارها انجام شده و اخیرا انتشار اوراق سلف سکه بانک مرکزی 
راه اندازی شد و بخشی از نیاز بازار را پاسخ داد و همچنین فروش سکه از 

طریق بورس کاال انجام شد.
عشقی با اشاره به راه اندازی معامالت شمش طال در بورس کاال گفت: با 
توجه به مشــکل در معادن طال درخواست زیادی در بازار طال داشتیم و به 
همین دلیل ابازار شمش طال در بورس کاال راه اندازی شد که مردم بتوانند 

از طریق بورس کاال بر روی قطعات یک گرمی طال سرمایه گذاری کنند.
وی با بیان اینکه بازارهای غیر رســمی لطمــات غیرقابل جبرانی را به 
اقتصاد وارد می کنند، ادامه داد: این ابزار کمک می کند مردم هم بتوانند از 
طریق بازار رسمی در بازار طال سرمایه گذاری کنند و این ابزار نه تنها به نفع 
مردم است بلکه به تنظیم بازار و به ذخایر طال هم کمک می کند. از سوی 
دیگر در بازارهای رســمی به راحتی می توان نظارت داشت و داد و ستدها 
قابل رصد هستند.  رییس ســازمان بورس با تاکید براینکه گواهی سپرده 
شمش به عنوان دارایی ســرمایه ای امکان توثیق را دارد، گفت: خریداران 

می توانند از این گواهی سپرده به عنوان وثیقه استفاده کنند.
عشقی ادامه داد: از دیگر مزیت های این ابزار جمع آوری نقدینگی مردم 

برای حفظ سرمایه و دارایی هایشان است.
وی همچنین با اشــاره به عرضه خودرو در بورس گفت: در روال قیمت 
گذاری در خودرو در نهایت دود آن چشــم مصرف کننده رفته و از ســوی 
دیگر باعث شــده بود که خودروساز هم نتواند تولیدات با کیفیت به مردم 
ارائــه دهد و همچنین تولیدات کاهش یافته بود. هدف این بود که از نحوه 
قیمت گذاری در بازار فاصله بگیریم از این رو اصالح قیمتی که در دو سال 
گذشــته در حال انجام اســت، اتفاق بیفتد هم مصرف کننده و هم تولید 

کننده می تواند منتفع شوند.
رییس سازمان بورس تاکید کرد :برای توسعه این حوزه از وزارت صمت 
درخواست کردیم که در نحوه قیمت گذاری جدید شرکت های خودروساز 
زیان نکنند و سود منطقی داشته باشــند تا بتوانند محصوالت بهتری در 
اختیار مردم بگذارند. وی همچنین با اشاره به راه اندازی صندوق کاالیی در 
بازار سرمایه گفت: فعالیت صندوق کاالیی فلزی مطرح شده که بحث این 
است که برای اینکه بتوانیم کاالهایی که برای مردم جذاب است را به آنها 
ارائه کنیم این اقدام را در قالب صندوق های که انجام دهیم و یونیت های آن 
را عرضه کنیم و مردم بتوانند از این اقدام استفاده کنند. عشقی ادامه داد: 

همچنین امکان توثیق گواهی سپرده شمش طال بعد از عید وجود دارد .

موسسه رتبه بندی فیچ پیش بینی کرد؛

 امسال رشد اقتصاد جهانی 
تا دو درصد خواهد بود

موسسه رتبه بندی فیچ اعالم کرد که رشد اقتصاد جهانی در سال 202۳ 
تا دو درصد پیش بینی شده است. به گزارش اکونومیک، موسسه رتبه بندی 
فیچ در جدیدترین گزارش چشــم انداز اقتصــاد جهانی خود اعالم کرد که 
پیش بینی رشــد جهانی در سال 202۳ به طور قابل توجهی از ماه دسامبر 

بهتر شده است.
در این گزارش آمده است: »بهبود چشــم انداز کوتاه مدت نشان دهنده 
بازگشایی چین پس از محدودیت های کووید-1۹، کاهش بحران گاز طبیعی 
اروپــا و انعطاف پذیری کوتاه مدت شــگفت انگیز در تقاضای مصرف کننده 
ایاالت متحده است«. تخمین رشــد جهانی در حال حاضر دو درصد است 
که در مقایســه با پیش بینی 1.4 درصد ماه دسامبر 2022 قرار دارد. رشد 
اقتصادی در ایاالت متحده و اروپا به ترتیب از 0.2درصد به یک و 0.8درصد 
تغییر کرد. برای چین، پیش بینی رشد از 4.1 درصد به 5.2 درصد افزایش 
یافته است. با این وجود، برایان کولتون، اقتصاددان ارشد این موسسه هشدار 
داد که تأثیر افزایش نرخ بهره هنوز بر »اقتصاد واقعی« قابل مشاهده نیست. 
به همین دلیل، برآورد رشــد جهانی برای ســال بعد از 2.۷ درصد به 2.4 

درصد کاهش یافت.

سرمقاله
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معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی:

ادعای زمین گیر  کردن هواپیما به بهای افزایش قیمت منطقی نیست
معــاون حمــل و نقــل وزیــر راه و 
بلیت  قیمت  افزایش  شهرســازی گفت: 
پروازهای نوروزی در دســتور کار نیست 
و اگر شــرکتی هواپیمایی افزایش قیمت 
بلیــت بــرای پروازهای نــوروزی بدهد، 
ســازمان تعزیرات حکومتی و ســازمان 
هواپیمایی کشور به عنوان ناظر وارد شده 

و عمل می کنند.
شــهریار افندی زاده،  دربــاره نظارت 
بر عملکــرد شــرکت های هواپیمایی و 
پروازهای نوروزی، اظهار داشــت: نظارت 
بر شرکت های هواپیمایی توسط سازمان 
هواپیمایی کشــور انجام می شــود، همه 
مجوز پروازهای شــرکت ها نیز از ســوی 
ســازمان هواپیمایی کشور صادر می شود 
و سازمان مسؤولیت نظارت بر پروازها را 

برعهده دارد.
وی بــا بیــان اینکه ظرفیــت ما در 
پروازهای نــوروزی محدودیت هایی دارد، 
اظهار داشت: ســال گذشته 2 میلیون و 
۳00 هزار نفر مسافر از طریق شرکت های 
هواپیمایی در مقاصــد داخلی و خارجی 
جابه جا شد. معاون حمل و نقل وزیر راه و 
شهرسازی افزود: در ایام نوروز قطعا تقاضا 
برای پروازها زیاد است،  مردم از این مدل 
حمل و نقلی زیاد استقبال زیادی می کنند 
اما ظرفیت های شــرکت های هواپیمایی 

محدود است.
افندی زاده افزود: افزایش قیمت برای 
شــرکت های هواپیمایی و نرخ بلیت در 
دســتور کار نیست و اگر شرکتی افزایش 
قیمت بلیت برای پروازهای نوروزی بدهد، 
ســازمان تعزیرات حکومتی و ســازمان 
هواپیمایی کشور به عنوان ناظر وارد شده 

و عمل می کند.
وی اظهار داشــت: از آذر 1400 هیچ 

افزایش قیمت رســمی بــرای نرخ بلیت 
پروازهای داخلی اعمال نشد.

معــاون حمــل و نقــل وزیــر راه و 
شهرســازی افزود: به هیــچ عنوان اجازه 
نمی دهیم هواپیمایی که مشکل ایمنی و 

قطعه داشته باشد پرواز کند.
افندی زاده در پاســخ به این سوال که 
آیــا امکان دارد شــرکت های هواپیمایی 
هواپیماهای خــود را به پرواز در نیاوردند 
تا با کاهش عرضه قیمت ها افزایش یابد؟ 
گفت: شرکت هواپیمایی برای جابه جایی 
مسافر تأسیس شــده است و قطعا هیچ 
شــرکتی هواپیمای خــود را روی زمین 
نگه نمی دارد زیرا حقوق پرسنل پرداخت 
می کند و قطعــات هواپیماها مدت زمان 
فعالیت دارند؛ اینکه شــرکت هواپیمایی 
هواپیمای فعال دارد و گروه  پروازی برای 
آن در نظر گرفته اســت ولی  پرواز انجام 

نمی دهد، منطقی نیست.
وی ادامــه داد:  قطعــا اگر شــرکتی 
پروازهای برنامه ای خــود را انجام ندهد 
مجوزهای شــرکت از ســوی ســازمان 
هواپیمایی کشــوری لغو خواهد شد زیرا 
مجوزهای سازمان هواپیمایی کشوری به 
صورت ترکیبی برای ســفرهای داخلی و 

خارجی است.
*چه تعداد خالی خالی داریم؟

منظور :  مالیات خانه های خالی از سال 
۹5 در مــاده 54 مکرر قانون مالیات های 
مستقیم در پایه های مالیاتی کشور اضافه 
شده که عملکردی نداشته تا سال 1400 
که ما تصدی مســئولیت کردیم، در سال 
1400 با توجه به حکم قانون بودجه قرار 
بر این بود که ما اطالعات خانه های خالی 
را از ســامانه وزارت راه و شهرســازی در 
خرداد ماه ســال گذشته دریافت کنیم تا 

پایان سال هم مالیات ها را محاسبه و اعالم 
کنیم، این اطالعات با تاخیر به دســت ما 
رسید و عماًل اطالعاتی که آمد ما بالفاصله 
در همان زمانبندی قانونی در دی ماه سال 
گذشته مالیات ها را محاسبه و به مردم هم 
اعالم کردیم، ولی به شدت مورد اعتراض 
قرار گرفت نســبت به اینکه این خانه ها 
متعلق به آن ها نیست یا اینکه خانه ها خالی 
نبوده، اعتراضات زیــادی صورت گرفت، 
اولین سال اجرای این قانون بود علی رغم 
اینکه چندین سال از اجرای قانون گذشته 
بود، قانون مالیات های مســتقیم ماده 54 
مکرر خود قانون می گوید مالیات یکسال 
حداکثر تا تیرماه سال بعد توسط وزارت راه 
و شهرسازی اعالم شود، ما وقتی دیدیم به 
این صورت است برگشتیم به خود قانون و 
لذا به وزارت راه و شهرسازی عرض کردیم 
که شما این اطالعات را پایش کنید مجدد 
تا همان زمانبنــدی قانونی به ما دهید تا 
ما بتوانیم وصول آن را انجام دهیم وزارت 
راه و شهرسازی در مذاکراتی که داشتیم 
گفتند که این اطالعــات نیاز به پاالیش 
بیشتری و زمان بیشــتری دارد، بنابراین 
مرحله به مرحله این اطالعات را پایش و به 
ما دادند، ما هم مسئولیت داریم به محض 
اینکه خانه ای به ما اعالم می شود مالیات 

را محاسبه و به خزانه دولت واریز کنیم.
*وزارت راه و شهرســازی هــم 
برای فهمیدن اینکه خانه خالی بوده 
احتماالً ابزار مســتقیمی در اختیار 

ندارد.
منظور : یک سامانه ای تعریف شد به 
نام ســامانه اسکان و امالک، آن سامانه 
دوستان وزارت راه و شهرسازی توضیح 
می دهند که مختصات آن چگونه است، 
ولی ما اطالعاتــی که گرفتیم فرض بر 

این اســت که اطالعات از آن سامانه به 
ما داده شده، معموالً بر روی لوح فشرده 
به ما می دهند به صورت سیســتمی و 
بنابراین  نیســت،  دسترسی سیستمی 
آمدند در چنــد نوبت عزیزان به ما این 
اطالعات را دادنــد، واحد هایی مالکین 
بیش  از 100 واحد خالی، ما مالیات ها 
را محاســبه کردیم و به مالکین اعالم 
کردیــم، اخیراً در یک هفته گذشــته 
آخرین ویــراش را به مــا دادند دراین 
ویرایش در مــورد مالکین تک خانه ای 
2۷0 هــزار واحد خالــی که قبال اعالم 
کرده بودند حــذف کردند، از کل 520 
هزار واحدی که به ما اعالم کرده بودند 
و گفتند با بررسی هایی که انجام دادیم 
این واحد ها خالی نبوده و اشتباه گزارش 
شــده اســت، بنابراین 2۷0 هزار واحد 
را در هفته گذشــته به ما اعالم کردند 
که دیگر ما تکلیفمان روشــن اســت و 
دوســتان ما ابالغ می کنند و انشــاءاهلل 
وصول در یک زمانبندی کوتاهی انجام 

خواهد شد، خواهش می کنم مودیان و 
مالکین محترمی کــه ما به آن ها اعالم 
می کنیم مالیات خودشان را در سامانه 
ما پرداخت کنند و نیــازی به مراجعه 
حضــوری نیســت، در درگاه پرداختی 
کــه تعریــف کردیــم، درگاه خدمات 
الکترونیکی سازمان مالیاتی با کد ملی 
وارد می شوند و مشخص است البته به 
صورت پیامکی اعالم می کنیم که مبلغ 

مالیاتشان را پرداخت کنند.
*این مالیات ها آن قدری است که 
از دستگا هها مثال  بعضی  برای  مثال 
بانک هایی که سرمایه گذاری بر ر وی 
ملک می کنند ایــن روش را بتوانند 

عوض کنند؟
منظور : قانون گذار آمده میزان مالیات 
را متناســب با اجــاره بهــای آن واحد 
محاســبه کرده مثال 6 برابر اجاره بها که 
بازدارنده شود، کســی خانه را خالی نگه 
ندارد اگر هم خانــه دارد اجاره دهد، اما 
اینکه آیا بازدارنده است یا خیر باید صبر 

کنیم، 250 هزار واحدی که االن اطالعات 
داریم که وصول می کنیم ببینیم چقدر اثر 
گذار است، ما امیدوار هستیم وزارت راه و 
شهرســازی با تکمیل سامانه ای که انجام 
می دهــد ما بتوانیم اطالعــات خانه های 
خالــی 1401 را تا تیر ماه ســال آینده 
دریافت کنیم که دیگر مشــکالتی که به 
وجود آمــد و گالیه مندی هایی که مردم 
به درستی داشتند اصحاب رسانه داشتند 

دیگر تکرار نشود.
در  اینکه  به  کردید  *اشــاره ای 
واقع کف حقوق یا به عبارتی از چه 
پایه حقوقی مالیات برای سال پیشرو 

دریافت خواهید کرد؟
منظــور : ما تــا ۷ میلیــون تومان را 
پیشــنهاد کــرده بودیم بــرای معافیت 
مجلس تا 10 میلیــون تومان را تصویب 
کرده اســت، بنابراین کسانی که حقوق 
بگیر هســتند تا 10 میلیون تومان معاف 
باالی  آن را با نرخی که قانون گذار گفته 

10، 15 درصد پرداخت خواهد کرد.

 حذف یارانه پردرآمدها

 متقاضیان جدید دریافت یارانه
 ثبت نام می شوند

نمایندگان در مجلس شــورای اسالمی در مصوبه ای، ضمن حذف یارانه 
پردرآمدهــا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در ســال آینده موظف به 

شناسایی و ثبت متقاضیان جدید یارانه کردند.
به گزارش سرزمین پویا، در جلسه علنی بند )د( تبصره 1۷ تصویب شد.

بر این اســاس، وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی موظف اســت ضمن 
بروزرســانی داده ها، دو بار در ســال با اتکا به داده های متقن و ثبتی پایگاه 
اطالعات رفاه ایرانیان و واقعیت های اقتصادی کشور، درآمد سرانه خانوارها و 
قدرت خرید مردم نسبت به شناسایی گروههای مشمول حمایت و مشمولین 
ماده 1۳ قانون حمایــت از خانواده و جوانی جمعیت و برقراری حمایت های 
یارانه ای آن ها و اعالم حذف گروههای پردرآمد از حمایت های یارانه ای اقدام 
نماید. سازمان هدفمندســازی یارانه ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
مکلفند نسبت به ثبت نام افراد جدید متقاضی یارانه طبق ضوابط و مقررات 

اقدام نمایند.
کلیه دســتگاههای اجرائی ماده )2۹( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران از جمله بانک مرکزی 
جمهوری اســالمی ایران، فرماندهی انتظامی، ســازمان ثبت احوال کشور، 
ســازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و پزشکی 
قانونی موظف به همکاری و ارائه اطالعات به صورت برخط، مستمر و رایگان 
به وزارتخانه مذکور بوده و مکلفند تا  فرایند استحقاق سنجی متقاضیان را با 

بهره برداری از شاخص های پایگاه، تدقیق، هدفمند و اثربخش نمایند.

ایران چک های 200 هزار تومانی با رنگ آبی و طرح ســد کارون به زودی وارد بازار 
خواهد شــد. ایران چک های 200 هزار تومانی که برای اولین بار منتشــر شده است، به 

زودی و با رنگ آبی و طرح سد کارون وارد بازار خواهد شد.
این ایران چک های جدید دارای ویژگی های امنیتی متعددی اســت که می توان به 

موارد زیر اشاره کرد:
۱- نخ امنیتی پنجره ای هولوگرافیک

 این نخ دارای پوشش ویژه ای است که در مقابل نور و با تغییر زاویه دید، به صورت 
هفت رنگ دیده می شــود. همچنین روی آن عــدد 2.000.000 به صورت التین درج 

شده است.
۲- نخ امنیتی پنهان 

نخ امنیتی پلی استر فلورســنتی به همراه عبارت »بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران«، زیر نور ماوراء بنفش در سه رنگ قرمز، آبی و سبز نمایان می شود.

3- چاپ برجسته
این نوع چاپ با انگشتان دست به سهولت قابل لمس و شناسایی است. تصویر اصلی 
روی ایران چک، عبارت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و ارزش اسمی ایران چک 

به این روش چاپ شده اند.
 ۴- واترمارک

تصویر سه بعدی پرتره حکیم ابوالقاسم فردوسی به شکل مخفی در خمیره کاغذ قرار 
گرفته و در مقابل نور به راحتی قابل رؤیت است.

۵- تصویر مکمل
قســمتی از عدد 2.000.000 در رو و قسمتی دیگر از آن در پشت اسکناس چاپ 
شــده که در مقابل نور همدیگر را تکمیل کــرده و این عدد را به صورت کامل نمایان 

می سازد.
6- مرکب حرارتی

رنــگ به کار گرفته شــده در چاپ آرم بانک مرکزی به گونه ای اســت که با لمس 

انگشتان دست و افزایش گرما، ناپدید و پس از سرد شدن مجدداً ظاهر می شود.
7- الیاف فلورسنتی نامرئی

 در فرایند ساخت کاغذ ایران چک از الیاف فلورسنت نامرئی استفاده شده است که 
زیر نور ماوراء بنفش، در رنگ های مختلف قابل مشاهده است.

 8- شماره سریال
چاپ شماره سریال ها با استفاده از مرکب قرمز و مشکی فلورسنت انجام شده و تحت 

تابش نور ماوراء بنفش به طالیی مایل به زرد و سبز تغییر طیف می دهند.
۹- چاپ با مرکب فلورسنت

نوعی مرکب که در چاپ افســت بخش هایی از زمینه  به کار رفته است. این مرکب 
با تابش نور ماوراء بنفش، بازتاب نور شدید داشته و به رنگ سبز فسفری تغییر می کند.

۱۰- ریزنوشته )میکروپرینت( 
نوشته های بسیار ریزی که با ابزار بزرگ نمایی قابل رؤیت هستند و فقط دستگاه های 

چاپ امنیتی قادر به چاپ آنها هستند.
۱۱- طراحی خطی سه بعدی )مدالین(

نوع ویژه ای از طراحی امنیتی اســت که در آن نقوش به صورت برجســته به نظر 
می آیند.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور ضمن اشاره به اینکه 
از دوم فروردین 1402 کشتارگاه های دام و طیور فعالیت 
خود را آغاز می کنند و در ایام تعطیالت همچنان فعال 
خواهند بود تا گوشت قرمز و گوشت مرغ به دست مردم 
برســد، جزئیات مقابله با بیماری تب برفکی را تشریح 

کرد.
سید محمد آقامیری با حضور در جمع خبرنگاران با 
بیان اینکه طرح ملی نظارت های بهداشتی بر محصوالت 
پروتئینی  از 1۳ اسفند در سراسر کشور به اجرا درآمده 
است و تشدید نظارت های بهداشتی این سازمان تا پایان 
عید فطر ادامه می یابد، گفت: در ســال جدید هم مانند 
سال گذشته، از دوم فروردین کشتارگاه های دام و طیور 
فعالیت خــود را آغاز کرده و در ایام تعطیالت همچنان 
فعال خواهند بود تا گوشت قرمز و گوشت مرغ به دست 

مردم برسد.

آقامیری اضافه کرد: نظارت های بهداشــتی بر عهده 
سازمان دامپزشکی است و ناظران شرعی نیز در این ایام 

پای کار خواهند بود.
وی با اشــاره به عملکرد طرح ملی تشــدید نظارت 
بهداشــتی بر محصوالت پروتئینی با منشــا خام دامی 
خاطرنشــان کرد: ســال 1400 با افزایــش 40 تا 42 
درصدی نظارت های بهداشتی در طرح نوروزی، نزدیک 
به ۷00 تن گوشــت مرغ از چرخه مصرف انسانی خارج 
شد. معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: سال گذشته 
همچنین با اجــرای طرح نظارت بهداشــتی در نوروز، 
عرضه 240 تن گوشت قرمز را متوقف کردیم که بخشی 
از آن معدوم و بخش دیگر به واحدهای صنایع گوشــت 
تحویل داده شــد. آقامیری از طرح جهاد دامپزشکی در 
28 استان خبر داد و گفت:  بر اساس این واکسیناسیون، 
سمپایشی درمان دام ها به صورت رایگان انجام می شود. 
این طرح در یکسال گذشته در 2۹۳ شهر انجام شد که 
12 میلیــون دام و 5.4 میلیون قطعه طیور 100 درصد 

واکسینه شدند.
وی بــا بیان اینکه برخی این اقدامات را موازی کاری 
با بخش خصوصی می دانند، گفت: این تفکر اشــتباهی 
است زیرا برنامه ســازمان افزایش سطح واکسیناسیون 
بــرای مقابله با بیماری ها اســت و از هر اقدامی در این 
راستا اســتفاده می کند ضمن اینکه اقداماتی که جهاد 
دامپزشکی انجام می دهد در مکان هایی است که معموال 

بخش خصوصی دسترسی به آنها ندارند.
معــاون وزیر جهاد کشــاورزی در پاســخ به اینکه 
اخیرا بیماری تب برفکی در کشــور عراق دیده شــده 

چه اقداماتی برای کنترل این بیمــاری انجام داده اید؟ 
گفت: ابتدا مرزهای خود را با عراق بســتیم. به هر حال 
کامیون هایی که دام را از ایران به ســمت عراق منتقل 
می کردند احتمال داشت موقع برگشتن مبتال به ویروس 
شــود و جمعیت دام کشــور را درگیر کند. در گام دوم 
استان هایی که در مرز بودند را کنترل کردیم استان های 
کرمانشاه، کردستان،  آذربایجان غربی و خوزستان اجازه 
ورود و خروج دام متوقف شد. وی ادامه داد: عالوه بر این 
به دنبال خرید واکسن تب برفکی هستیم که مناقصات 
آن 28 اسفند برگزار می شود و تا دو ماه دیگر این واکسن 

به کشور می رسد.
آقامیری افزود: گزارشــی از تب برفکی در وان ترکیه 
هم وجود داشــت که ترانزیــت کاال به ترکیه را متوقف 

کردیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر با وزارت جهاد کشاورزی 

مکاتبه کردیم که ناظرین بهداشتی دوباره برقرار شود.
رئیس ســازمان دامپزشــکی در بخــش دیگری از 
صحبت هایش با بیان اینکه اخیــرا مجوز واردات 250 
هزار تن گوشــت صادر شده اســت، گفت: عالوه بر این 
عرضه دام داخلی از اواســط بهمن بیشتر شده و این  دو 

عامل قیمت های گوشت را بیشتر کاهش خواهد داد. 
وی اضافــه کرد : قیمت های فعلی گوشــت در بازار 
کاذب است و باید منتظر افت بیشتر قیمت ها در آینده 
باشیم. آقامیری در پایان با اشاره به بیماری جنون گاوی 
در برزیل گفت:ســازمان بهداشت جهانی اعالم کرد که 
در منطقه ای از برزیل بیماری جنون گاوی وجود داشته 

است. ما از این منطقه واردات انجام نمی دهیم.

ایران چک های ۲00 هزار تومانی به بازار می آید

رییس بنیاد مسکن گفت: تعداد طبقات، موقعیت منطقه ای، 
دستمزد، امکانات و مشــاعات در قیمت واحدهای نهضت ملی 
مسکن تاثیرگذار است که بر این اساس نمی توان قیمت مشخصی 

را برای پروژه ها در نقاط مختلف تعیین کرد.
اکبر نیکزاد  اظهار کرد: قیمت واحدهای نهضت ملی مسکن به 
عوامل مختلف شامل، کیفیت مصالح تزئینی، امکانات، مشاعات، 
موقعیت جغرافیایی و برخی دیگر از مولفه های اقتصادی بستگی 
دارد. به طور مثال ســاختمانی که در یک روستا ساخته می شود 
یک طبقه است، آسانسور و راه پله ندارد. بنابراین قیمت آن ارزان تر 
از بلوک های چند طبقه تمام می شود؛ زیرا در بلوک های آپارتمانی 
آسانسور، راه پله و سایر مشاعات باید ایجاد شود. وی افزود: یکی 
دیگر از شاخص های اثرگذار، وضعیت اقتصادی مناطق است. مثال 
ممکن است در یک نقطه از کشور دستمزدها پایین تر از نقطه ای 
دیگر باشــد که طبیعتا به کاهش قیمت تمام شــده ی مسکن 
می انجامد. رییس بنیاد مسکن تاکید کرد: کیفیت مصالحی که 
به کار می بریم نیز موثر اســت. به عنوان نمونه کاشــی از متری 
10 هزار تومان تا متری چند صد هزار تومان در بازار وجود دارد. 
این موارد را بر اســاس وضعیت پروژه ها، آورده متقاضیان و نظر 
متقاضیان تغییر می دهیم. نیکزاد با بیان این که برنامه ریزی ها بعضا 
بر اساس توان متقاضیان نهضت ملی مسکن تعیین می شود گفت: 

ممکن است در یک روستا با مردم مذاکره کنیم و متوجه شویم 
توان چندانی برای تامیــن آورده ندارند. به همین دلیل به جای 
موزاییک کامل کف، دور ســالن را موزاییک می کنیم و وسط را 
بتن می ریزیم. متقاضی می تواند در آینده کف را موکت یا پارکت 
کند. در جایی دیگر مردم عالقه دارند واحدشان سرامیک شود که 
بر اســاس سلیقه ی آنها عمل می کنیم. وی تصریح کرد: در حال 
حاضر با تســهیالت 200 میلیون تومانی مسکن روستایی 228 
هزار واحد توسط بنیاد مسکن به مرحله ی ساخت رسیده است. 
هم چنین بیش از 101 هزار واحد شــهری و 11 هزار واحد را در 
شهر تهران به مرحله ی اجرا رسانده ایم که جمع آن به ۳41 هزار 

واحد مسکونی  رسیده است.
برنامه افتتاح ۲3 هزار واحد برای اقشار کم درآمد

رییس بنیاد مسکن تاکید کرد: افرادی که توانایی مالی دارند 
با وام 200 میلیون تومانی و آورده خود صاحب خانه می شــوند. 
کســانی هم که از نظر مالی مقداری ضعیف هســتند نهادهایی 
مثل کمیته امداد، سازمان بهزیســتی، بسیج سازندگی و بنیاد 
مســتضعفان به تامین مســکن آنها کمک می کنند. در سالروز 
تاسیس کمیته حضرت امام )ره( تعداد 2۳ هزار واحدها مسکونی 
برای اقشــار کم درآمد بهره بردرای می شود که باعث خوشحالی 

است.

رئیس سازمان توسعه تجارت می گوید مقدمات همکاری های 
مشــترک میان فعاالن قطری و ایرانی بــرای حضور در اقتصاد 
ایران فراهم شده و می توان انتظار داشت که از سرمایه آنها برای 

توسعه زیرساخت ها استفاده شود.
به گزارش ســرزمین پویا، علیرضا پیمــان پاک در همایش 
تجــاری ایران و قطر اظهار کرد: یکی از مســائل مهمی که در 
ماه های گذشته دولت سیزدهم بارها و بارها بر روی آنها تاکید 
کرده لزوم توســعه همکاری های مشترک تجاری و اقتصادی با 
کشــورهای همسایه است. در این چارچوب قطر نیز با توجه به 
ظرفیت های باالیی که دارد می تواند به عنوان یکی از گزینه های 

اصلی تجارت ما شناخته شود. 
وی با اشــاره به اقداماتی که در دولت سیزدهم برای توسعه 
همکاری با قطر انجام شــده توضیح داد: در ماه های گذشــته 
دیدارهای مختلفی در ســطوح مختلف از ســران کشــورها تا 
مقام های اقتصادی و هیات های تجاری میان ایران و قطر انجام 
شــده و ما نیز در ایران گام هایی را برای توســعه همکاری های 
مشترک برداشته ایم. رئیس ســازمان توسعه تجارت ادامه داد: 
برگزاری نمایشگاه اختصاصی، اعزام رایزن بازرگانی، ایجاد مرکز 
تجاری و همچنین اعزام هیات های تجاری و قطر تنها بخشی از 
اقدامات انجام شده در ماه های گذشته بوده و امروز نیز میزبان 

یک هیات تجاری و سرمایه  گذاری از قطر هستیم. پیمان پاک 
توضیح داد: امروز بیش از 100 فعال اقتصادی ایرانی مذاکرات 
خود بــا طرف های قطری را پیگیری می کننــد و به دنبال آن 
هستیم تا با عقد قراردادهای مختلف از توسعه واردات و صادرات 
مشــترک گرفته تا جذب ســرمایه  گذار برای زیرســاخت ها و 
همچنین تولید مشــترک محصوالت و عرضه آنها در بازارهای 

صادراتی را در دستور کار قرار دهیم.
وی ادامه داد: تالش ما این اســت که در مذاکرات امروز در 
حوزه هایی که پیش از آن محدودیت هایی داشتیم نیز اقدامات 
الزم انجام شــود. حمل و نقل دریایی، بیمه محصوالت تجاری، 
مباحث بانکی و حوزه هایی مانند امنیت غذایی گام های الزم را 
برداریم. در حال حاضر حجم تجارت مشــترک میان دو کشور 
بین 200 تا 250 میلیون دالر تخمین زده می شود که می توانیم 
با این اقدامات میزان آن را به شکل قابل توجهی افزایش دهیم.

رئیس سازمان توســعه تجارت خاطرنشان کرد: با توجه به 
جایگاه جغرافیایی ایران، قطری ها به دنبال آن هســتند که از 
ظرفیت ایران در حوزه هایی مانند هاب غذایی منطقه به خصوص 
در حوزه غالت استفاده کنند. با توجه به گرایش دو طرف برای 
توســعه همکاری ها می توان انتظار داشت که به زودی آمارهای 

جدید از عملکرد اقتصادی مشترک دو کشور منتشر شود.

جذب سرمایه قطری ها برای توسعه زیرساخت های ایرانشاخص های اثرگذار قیمت مسکن ملی

جذب کارجویان به بازار با کسب تجربه در محیط واقعی کار
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و تربیت نیروهای انسانی ماهر و کارآمد را در ایجاد شغل و تثبیت آن موثر دانست و گفت: بهره مندی متقاضیان کار از آموزش های مهارتی و کسب تجربه در محیط 
واقعی کار زمینه اشتغال و جذب افراد به بازار کار را فراهم می کند. غالمحسین حسینی نیا با تاکید بر نقش مهارت در افزایش بهره وری بنگاه ها، تربیت سرمایه های انسانی کارآمد و توانمند را در تثبیت و ایجاد اشتغال 
موثر خواند. وی صنایع و بنگاه های اقتصادی را از جمله شرکای اجتماعی سازمان آموزش فنی و حرفه ای نام برد و گفت: بنگاه های اقتصادی می توانند در توسعه نهضت ملی مهارت آموزی و تربیت نیروهای انسانی ماهر 
و کارآمد اثرگذار باشند و از این طریق سازمان آموزش فنی و حرفه ای را یاری دهند. به گفته معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان آموزش فنی و حرفه ای یک سازمان حاکمیتی است که ماموریت اصلی آن 
تربیت نیروی انسانی ماهر و نیمه ماهر در چارچوب صالحیت های حرفه ای مهارت آموزی و استانداردهای آموزشی است اما ارائه آموزش های مهارتی باید توسط همه شرکای اجتماعی صورت پذیرد. حسینی نیا در عین 
حال به هزینه های سنگین آموزش های مهارتی اشاره کرد و گفت: این هزینه ها برای کارآموزان مراکز آموزش دولتی به طور رایگان است. وی توسعه آموزش های مهارتی در محیط کار واقعی را مورد اشاره قرار داد و تاکید 
کرد: سازمان آموزش فنی و حرفه ای اهتمام خود را برای ارائه آموزش های مهارتی مورد نیاز اشتغال جوانان به کار بسته و در تالش است با هم افزایی صنایع و بنگاه های اقتصادی، متقاضیان اشتغال مهارت های مورد نیاز 
صنایع را در محیط های کسب و کار واقعی کسب کرده و در همان محیط مشغول به کار شوند یا در بنگاه اقتصادی دیگر به فعالیت بپردازند.

مرکز آمار اعالم کرد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی با نفت در نه ماهه سال 1401 به 
میزان ۳.۳ درصد رســیده است. بر اساس آخرین نتایج حساب های ملی فصلی مرکز آمار 
ایران، تولید ناخالص داخلی)GDP( به قیمت ثابت ســال 1۳۹0 در نه ماهه سال 1401 
به رقم 5825 هزار میلیارد ریال با نفت و 5001 هزار میلیارد ریال بدون احتســاب نفت 
رسیده است، در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت 5641 هزار میلیارد 
ریال و بدون نفت 4860 هزار میلیارد ریال بوده که نشــان از رشد ۳. ۳ درصدی محصول 
ناخالص داخلی با نفت و 2.۹ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در نه ماهه سال 
1401 دارد. نتایج مذکور حاکی از آن است که در نه ماهه سال 1401 رشته فعالیت های 
گروه کشاورزی رشــد 4.۳-، گروه صنایع و معادن 5.۳ درصد )شامل: استخراج نفت خام 
و گاز طبیعی 5.6، ســایر معادن 0.۹، صنعت 5.1، انرژی ۹.5 و ساختمان 2.2- درصد( و 
گروه خدمات 2.6 درصد نسبت به نه ماهه سال 1400، رشد داشته است. محاسبات فصلی 
در مرکز آمار ایران در قالب 18 بخش اصلی متشکل از 42 رشته فعالیت بر مبنای طبقه 
بندی ISIC.Rev4 انجام می شــود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیر بخش های 
زراعــت و باغداری، دامداری، جنگل داری و ماهیگیری، گروه صنایع و معادن شــامل زیر 
بخش های اســتخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، 
برق و گاز طبیعی و ساختمان می باشد و گروه خدمات شامل زیر بخش های عمده و خرده 
فروشــی، فعالیت های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل و نقل، انبارداری، پست، 
اطالعات و ارتباطات، فعالیت های مالی و بیمه، مســتغالت، کرایه و خدمات کسب و کار 
و دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت های مربوط به سالمت 

انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی است.

نرخ رشد GDP ایران در ۹ ماه به 3.3 درصد رسید

رئیس سازمان دامپزشکی:
مجوز واردات ۲۵۰ هزار تن 

گوشت صادر شد
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رئیس ســازمان امور مالیاتی گفت: در 
11 ماه ســال جاری، 4۳0 هزار میلیارد 
تومــان مالیات از مــردم دریافت کردیم. 
داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی 
برای توضیح عملکرد مالیاتی گفت و ویی 
انجام داده که در ادامه مشــروح گفتگو را 

می خوانید.
کنون  تــا  امســال  ابتدای  *از 

درآمدهای مالیاتی چقدر بود؟
داوود منظــور معاون وزیــر اقتصاد و 
دارایی و رئیس سازمان امور مالیاتی: ما در 
مالیات واســطه مردم برای مردم هستیم، 
یعنــی مالیاتی که مــا دریافت می کنیم 
مســتقیم صرف مصارفی می شــود که 
خدمات عمومی را به جامعه ارائه می کند، 
در ارتباط با آمــار وصول باید عرض کنم 
که ما در 11 ماهه اول امســال توانستیم 
4۳0 هــزار میلیارد تومان از مردم مالیات 
دریافت کنیم، حــدود 100 هزار میلیارد 
تومان عــوارض ارزش افــزوده که این را 
به شــهرداری ها، دهیاری ها و روســتا ها 
مستقیماً پرداخت می کنیم، بنابراین جمع 
وصولی ما امســال در 11 ماه 5۳0 هزار 

میلیارد تومان بوده است.
*فرار مالیاتی چقدر است؟

منظــور : فــرار مالیاتی خیلــی قابل 
سنجش مستقیم نیست که ما بتوانیم عدد 
و رقمی را عرض کنیم، برآورد ما این است 
که حدوداً فرار مالیاتی یک سوم مجموع 
درآمد های مالیاتی است که ما باید داشته 
باشــیم، به عبارت دیگــر در پدیده فرار 
مالیاتی یک سوم از درامد های مالیاتی مان 

را از دست می دهیم.
*بعضی اوقــات عدد های خیلی 

درشت تری گفته می شود.
منظور : امسال تا پایان سال 4۷0 هزار 
میلیارد تومان مالیات وصول می کنیم یک 
ســوم این عدد، عدد کمی نیست، حدود 
150، 160 هزار میلیارد تومان است، این 

برآوردی است که ما داریم.
 *ســهم مالیــات االن از تولید 
تولید  یا همان  داخلی  ملی،  ناخالص 

ناخالص داخلی چقدر است؟
منظور : اگــر بخواهیم مالیــات را به 
مفهومی در کشــور های دیگر ســنجیده 
می شــود که شــامل مالیاتی است که به 
بودجه عمومی واریز می شــود، مالیات یا 
عوارضی است که شــهرداری ها دریافت 
می کننــد و وصولی های شــهرداری ها از 
مردم، پرداختی که مردم بابت کســورات 
بازنشستگی پرداخت می کنند، همه این ها 
را در ادبیات بین المللی جمع آن را مالیات 
می گوییم، اگر بخواهیم این نســبت را در 
نظر بگیریم در کشور ما حدود 1۳ درصد 

از تولید ناخالص داخلی.
*وزیر اقتصاد وعده داده بودند که 
این سهم امسال یک درصد افزایش 
پیدا خواهد کرد، آیا این رشد اتفاق 

افتاده است؟
 منظور : رشد مالیات امسال رشد خوبی 
بود و نسبت به سال گذشته ما 54 درصد 
ما رشــد وصول مالیات داریم، از آن طرف 
هم امسال تورم بیش از انتظار بود، بنابراین 
وقتی ما نسبت می گیریم مالیات را به تولید 
ناخالص داخلی مخرج درصد تورم امسال 
بزرگ شد، به همین جهت شاید آن نسبت 
یک درصد افزایش مالیات به تولید ناخالص 
داخلی عمالً به طور کامل محقق نشــد، 
امیدوار هستیم که در سال آینده با کنترل 
تورم رشــد اســمی تولید ناخالص داخلی 
ما به گونه ای باشــد که با توجه به رشــد 
حدود 55 درصدی که مــا در درآمد های 
مالیاتی ســال  آینده پیش بینی می کنیم 
که اتفــاق بیفتد این نســبت یک درصد 
محقق شــود، ما هر سال تالش می کنیم 
این نســبت را بهبود دهیــم و باالببریم.
*معافیت های مالیاتی چقدر است؟

منظور : بر اســاس اظهارنامه هایی که 
امسال دریافت کردیم حدود 1 هزار و ۳80 
هزار میلیارد درآمد مشمول مالیات بوده 
که ما عماًل مالیات دریافت نکردیم و معاف 
کردیم، اگر نرخ مالیات را برای ســال گذ 
شته با توجه به اینکه این نرخ 25 درصد 
بوده در نظر بگیریم یک چهارم این مبلغ 
مالیات از دست رفته ما است، یعنی حدود 
۳۳0، ۳40 هزار میلیارد تومان مالیات از 
دست رفته یا معافیت مالیاتی است که ما 

در سال گذشته اعمال کردیم.
*تبدیل معافیت مالیاتی به مالیات 

صفر اتفاق افتاده است؟
منظور: بله، رقمی که بنده عرض کردم 
هزار و ۳80 هزار میلیارد تومان، عمالً مبلغ 
ابرازی مودیان ما بوده در ارتباط با عملکرد 
سال 1400، یعنی این همان مالیات با نرخ 
صفر است، مودی میزان درآمد خودش را 
اعالم می کند، ولی معافیت خود را هم ثبت 
می کند، با توجه به معافیت های قانونی که 
وجود دارد، البته بخشی از مودیان ما یا به 
عبارت دیگر فعاالن اقتصادی جامعه این ها 
مکلف به دادن اظهار نامه نیستند، طبیعتاً 
ان ها دیگر مالیاتشــان ثبت نمی شود، به 
عنــوان مثال ماده 84 قانــون مالیات های 
مستقیم مربوط به فعاالن بخش کشاورزی 
اســت، فعاالن بخش کشاورزی به استثناء 
ان هایی که جنبه اشــخاص حقوقی دارند 
و به عنوان شــرکت ثبت شــده اند، بقیه 
کشاورز های معمولی که اشخاص حقیقی 
هستند اظهار نامه نمی دهند، البته درآمد 
کسب می کنند و معافیت استفاده می کنند، 
ما میزان معافیت کشاورزان را هم که اظهار 
نامــه نمی دهند حدود 50 هــزار میلیارد 
تومــان برآورد می کنیم یعنــی این را هم 
باید به  آن عدد اضافه کنیم که ســرجمع 
معافیت هایی که می دهیم طبیعتاً به حدود 
400 هزار میلیارد تومان برای سال 1400 
می رســد، طبیعتاً این عدد هر سال رشد 
می کند یعنی همانگونه که مالیات اسمی 
ما رشد می کند معافیت های اسمی ما هم 
در هر ســال رشد می کند ما امسال فصل 
اظهار نامــه مان از ابتدای خرداد شــروع 
می شــود،   بنابراین در فصــل اظهار نامه 
مشــخص می شود که برای ســال 1401 
چه میزان مودیان ما معافیت ثبت کردند.
*چقدر از این معافیت ها منطقی و 

چقدر غیر منطقی است؟  
منظور : تمــام معافیت هایی که قانون 
گــذار در دوره هــای مختلــف این ها را 
وضع کــرده و این ها در قانون مالیات های 
مســتقیم ما دیده می شود با یک منطقی 
وضع شــده، یعنی هدف این بوده که یک 
بخش از اقتصاد را مورد حمایت قرار دهند، 
صادرات عماًل تا سال گذشته به طور کامل 
و امســال صادرات کاال هایی که به صورت 
خــام و نیمه خام نیســت این ها معاف از 
مالیات اســت، عدد هم قابل توجه است 
بالغ بر 50 هزار میلیــارد تومان معافیت 
صادرات ما اســت، هدف این معافیت این 
است که ما تشویق کنیم صادر کنندگان 
تالش کنند برای صادرات بیشتر و تامین 
ارز برای کشــور که این یک منطق بسیار 
قابل توجهی است، امسال قانون گذار آمد 
گفت ما این معافیت را به شرطی می دهیم 
که شــما کاالی خام و نیمه خام را صادر 
نکنید یک کاالی تمام شده را صادر کنید 
که ارزش افزوده باالتری داشــته باشــد، 
ســرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه 
یافته و به طور کلی انواع ســرمایه گذاری 
ها، ماده 1۳2 قانون مالیات های مستقیم 
این ها هم مشمول معافیت هستند طبق 
آنچه که قانون تعیین کرده برای یک دوره 
مشخص که نسبتاً دوره طوالنی است، ما 
بالغ بر 110 هــزار میلیارد تومان مالیات 
را از ســرمایه گذاری ها و درآمد ناشی از 
سرمایه گذاری در ســال 1400 دریافت 
نکردیم، نمونه دیگر درآمد شــرکت های 
دانش بنیان است البته شرکت های دانش 
بنیان پدیده جدیدی در کشور هستند، ما 
در سال گذشــته 15 هزار میلیارد تومان 
درآمد شــرکت های دانش بنیان را معاف 
از مالیات کردیم، یعنی حدود ســه هزار 
میلیــارد تومان معاف از مالیات و مواردی 
از این دست دانشــگاه های غیر انتفاعی، 
مدارس غیر انتفاعی این ها تماماً معافیت 
دارند که شاید تعداد معافیت هایی که ما 
اعمال می کنیم بیش از ۳0 مورد معافیت 
در قانون مالیات های مستقیم است، االن 
یــک الیحه ای را ما در دولت داریم که در 
کمیســیون اقتصادی دولت کارش تمام 
شده، آماده ورود به صحن دولت است که 
امیدواریــم هر چه زودتر به صورت الیحه  
به مجلس ارســال شــود، این الیحه روح 
غالبش هدفمند کردن معافیت هاســت، 
یعنی ما اعتقــاد داریم که این معافیت ها 
نیاز به یک ســاماندهی مجــدد دارد بعد 

از حدود 40 ســال که مــا از اولین قانون 
مالیات های مستقیم مصوب بعد از انقالب 
که عمالً اصالحیه قانــون قبل از انقالب 
بوده می گذرد، االن الزم است یکبار دیگر 
معافیت ها را بازنگری کنیم. به عبارت دیگر 
ما اگر می گوییم معافیت سرمایه گذاری تا 

کجا، چقدر معافیت؟
*چقــدر معافیت هــای مالیاتی 
توانســته اهداف قانــون گذاران و 

طراحانش را محقق کند؟
منظور : واقعیت امر این اســت که ما 
مسئول اندازه گیری این موضوع نیستیم، 
به عنوان مثال معافیت مناطق آزاد سال ها 
معافیت داشتیم و همچنان معافیت سرمایه 
گذاری در مناطق آزاد داریم، مواردی بوده 
یک شــرکتی در منطقه  آزاد ثبت شده 
عملیات آن شــرکت در ســرزمین اصلی 
بوده، اما دفاتر و عمال نگهداری حساب ها 
در منطقــه آزاد بوده، مــواردی بوده که 
مثال در یک واحد ســاختمانی در منطقه 
آزاد حدود ۷0 شرکت در یک پالک ثبت 
شده، این معلوم است که این شرکت صرفاً 
جنبه سوری دارد و عملیات دیگری را به 
صورت درون ســرزمینی انجام می دهد.
*شــما رئیــس ســازمان امور 
مالیاتی هستید و احتماال در جریان 
پژوهش ها یک برداشت اجمالی باید 

داشته باشید؟
منظور : بله یعنی بساری از معافیت ها به 
اهداف خودش اصابت کرده، باالخره اینکه 
ما توانستیم این حجم از سرمایه گذاری در 
کشور، و زیر ساخت ها و واحد های تولیدی 
را راه اندازی کنیم، اینکه مناطق آزاد ما این 
میزان تکثر پیدا کرده و این میزان اشتغال 
و کسب و کار شکل گرفته و توسعه ای که 
ما در دانشــگاه های غیر انتفاعی داشتیم، 
این هــا همه تا حد زیادی مشــمول این 
حمایت هایی است که دولت از توسعه این 

فعالیت ها به عمل آورده است.
*از آن 3۰۰ هزار میلیارد معافیت 
مالیاتی کجا به هــدف اصابت کرده 

است؟
منظور : تمــام معافیت ها تا حد زیادی 
بــه اهداف خودش اصابت کــرده، ولی ما 
نکتــه فراتر داریم اینکــه معافیت ها باید 
سقف داشته باشد، یعنی کسی که سرمایه 
گذاری انجام می دهــد حداکثر معافیتی 
که باید به او دهیم این است که از میزان 
مالیاتی که عمال پرداخت نمی کنند اصل 
ســرمایه گذاری جبران کند، یعنی کسی 
کــه هزار میلیارد تومان ســرمای گذاری 
کــرد قاعدتاً حداکثر ما باید به اندازه هزار 
میلیارد تومان معافیت درآمد دهیم که این 
را جبران کند، حاال اگر ما دو هزار میلیارد 
تومان دادیم این یعنی گشــاده دســتی 
کردیم یعنی اینکه الزم نبود ما تا این حد 
جلو رویم االن ما برآوردمان این است که 
خیلی جا هــا معافیت هایی که می دهیم، 
چون سقف ندراد بیش از حد یا به صورت 
مصرانه معافیت می دهیم، وقتی می گوییم 
کشاورز فکر می کنیم کشاورز یک جالیز 
دار و باغبان ساده است ما کشاورزانی داریم 
که این ها در واقع باغات بزرگی دارند، پسته 

کاری های بزرگ انجام می دهند.
*به طــور مطلق کشــاورزان از 
مالیات معاف هستند؟ فرقی هم بین 

مثال پسته و زعفران و ... نمی کند؟
منظور : هیچ فرقی نمی کند کسی که 
پسته، زعفران یا سبزی بکارد همه از دادن 
مالیات معاف هســتند بد ون اینکه حتی 
اظهار نامــه دهند ما می خواهیم این یک 
سامان پیدا کند، در آن الیحه تالش کردیم 
که این معافیت ها سقف تعیین شود، یک 
پایه معافیت تعیین کنیم و متناســب با 
موضوعات مختلف متفــاوت خواهد بود.
سرانجام  به  اگر  مودیان  *سامانه 
برسد، شاید فرار های مالیاتی نزدیک 
به صفر شــود، تعدادی از دستگاه ها 
و شرکت ها پیوســته اند، اما عده ای 
هم نپیوسته اند، مشــخصاً در بین 
و شرکت های  بورســی  شرکت های 
دولتــی گویا عددی کــه تا به حال 
گفته می شود حدود ۲۵ درصد است، 
شــرکت هایی که وصل شده اند به 

سامانه مودیان، درست است؟
منظور : تا االن حدود 520 شرکت این ها 
به سامانه ما ملحق شدند و در مجموع در 

این مدتی که از 1/8 که ما شــروع کردیم 
حدود 40 میلیون صورتســحاب برای ما 
ارسال شــده، ارزش کاال های فروخته شده 
حــدود 850 هزار میلیارد تومان اســت و 
میزان مالیــات ارزش افــزوده ای هم که 
در این صورتحســاب ها ابراز شــده حدود 
65 هزار میلیارد تومان اســت نکته مهم تر 
اینکه کســانی که این کاال ها را خریده اند 
مشخص است چه کسانی اهستند و به چه 
میزانی خریداری کرده اند، حدود ۷0 هزار 
خریدار در ســامانه ما ثبت شده که کاال ها 
را خریداری کردند، مــا برای همه فعاالن 
اقتصادی در کشــور عمالً کارپوشه ایجاد 
کردیم، یعنی هر کســی که کوچکترین 
فعالیت اقتصادی کرده و ما اطالعاتی از او 
داشــتیم این ها برایشان کارپوشه تشکیل 
شده و لذا وقتی که این ها خریدی می کنند 
به نام آن ها صورتحســابی صادر می شود، 
این صورتحساب می آید در کارپوشه آن ها 
قرار می گیرد، البته به شــرط اینکه آن ها 
بخش تجاری اقتصاد باشــند، وقتی است 
بنده به عنوان شــخص خریداری می کنم 
اسم بنده را فروشنده در صورتحسابی که 
صادر می کند ثبت نمی کند، ولی آن هایی 
که در صورتحســاب ها اسامی را به عنوان 
تجاری ثبت می کنند تماماً در کارپوشــه 
آن ها قرار می گیرد، ۷0 هزار شــرکت االن 
برای ما مشــخص است که چه مقدار کاال 
خریداری کرده اند، بنابراین شیب حرکت ما 
برای اجرای قانون شیب خیلی خوبی است، 
بورسی ها استقبال کردند االن تقریبا همه 
شرکت های بورســی که باید صورتحساب 
صــادر کنند آمده انــد، تعــدادی از این 
شرکت ها سرمایه گذاری هستند که نیازی 
نیست برای ما صورتحســاب صادر کنند 
طبیعتاً آن ها ورود نکردند، اما شرکت های 
دولتی دومین گروهی بودند که ما فراخوان 
کردیم از 1/10 باید می آمدند متاسفانه هنوز 
ورود شرکت های دولتی بسیار ناچیز است 
و فقط 11 شــرکت دولتی بر روی سامانه 
آمده اند، از حدود 480 شرکت، بنابراین ما 
تالش می کنیم و پیگیری می کنیم با وزرای 
محترم و مدیران عامل شــرکت ها مکاتبه 
کرده ایم که این ها باید سریعتر به سامانه 
ملحق شوند، امیدوار هستیم این اتفاق هر 
چه زودتر بیفتد، ما برای ابتدای سال  آینده 
از اول فروردین همه شرکت ها را فراخوان 
کردیم، همه اشخاص حقوقی باید هر چه 
که باقی مانده آن ها بیاینــد از 1.1402/1 
وارد ســامانه مودیان شوند، آخر هفته یک 
همایش معرفی سامانه را گذاشته ایم برای 
ایــن گروه از مودیان عزیز، البته قبل از آن 
هم ما طی اطالعیه های مختلف تکالیفی را 
که شرکت ها دارند بیش از 10 اطالعیه این 
تکالیف را به  آن ها اعالم کردیم که خودشان 
را آماده کنند، نرم افزار های حسابداری شان 
را تنظیم کنند با آن چارچوبی که باید برای 
ما صورتحساب برای ما ارسال کنند یا اگر 
نه نیاز دارند بروند با یک شــرکت معتمد 
مالیاتی مذاکره کنند و قرارداد ببندند یک 
شــرکت معتمد را انتخــاب کنند که آن 

شرکت این کار ها را انجام دهد.
پیوســتن  مهلــت  *آخریــن 
و شرکت های  بورســی  شرکت های 
دولتی به ســامانه مودیان چه زمانی 

است؟
منظــور :  آخرین مهلــت نداریم، ما 
از زمانــی کــه فراخوان را اعــالم کردیم 
این ها مکلف بودند که بیایند در ســامانه 
و صورتحســاب ارسال کنند، هر شرکتی 
که تــا االن نیامده و فراخوان شــده یا از 
1402/1/1 نیاید به عنــوان عدم اجرای 

قانون تلقی می شــود و مشمول ماده 22 
قانون پایانه های فروشگاهی می شوند که 
در آنجا جریمه ها و مجازات ها پیش بینی 
شده اســت  که یکی از جریمه های مهم 
این است که 10 درصد میزان فروششان 
به عنــوان جریمه دریافت می شــود که 
بســیار عدد بزرگی اســت، جریمه دیگر 
این اســت که هیچ گونه معافیت به آن ها 
تعلق نمی گیرد یعنی اگر االن یک شرکتی 
صاردات می کند و معافیت استفاده می کند 
اگر در منطقه محروم سرمایه گذاری کرده 
و معافیت می گیرد از ابتدای ســال آینده 
چنانچه صورتحساب هایش را ارسال نکند 
این معافیت ها از بین می رود، لذا ما توصیه 
می کنیم همه فعاالن اقتصادی و اشخاص 
حقوقی کاماًل مهیا باشــند از همان ابتدا 

انشاءاهلل بیایند و به سامانه ملحق شوند.
*آیا اسامی شرکت های متخلف را 

منتشر نمی کنید؟
منظور: ما بنا نداریم این کار را را انجام 
دهیــم و قانون هم برای ما تکلیفی نکرده 
که این کار را انجــام دهیم، ولی طبیعی 
است ما با خود شرکت ها مکاتبه کرده ایم 
و جریمه هایی که متعلق به آن ها خواهد 
شد به آن ها یادآور شدیم، نکته دیگری که 
الزم اســت تاکید کنم اینکه ما در سامانه 
مودیان بعد از ایــن گروه هایی که عرض 
کردیم که بخش حقوقی اقتصاد هستند 
وارد بخش حقیقی می شوند همه مشاغل، 
همه کســانی که کســب و کار می کنند 
آن ها هم باید به ســامانه ملحق شوند، در 
مورد آن هــا کاری را االن با بانک مرکزی 
جلو می بریم که تقریباً کار های فنی انجام 
شده، مذاکرات و هماهنگی ها انجام شده، 
ما همان دستگاه های پرداختی که مشاغل 
دارند به عنوان پایانه فروشــگاهی از آن ها 
می پذیریم یعنی کسی در پذیرنده کاالیی 
را می فروشــد و وجــه را دریافت می کند 
یک صورت حساب کوچکی برای او صادر 
می شود این صورتحساب با یک تغییراتی 
که ما با بانک مرکزی و شــرکت شاپرک 
توافــق کردیم با یک کد گــذاری که بر 
رویش انجام می شود همین صورتحساب 
تلقــی می شــود و می آید در کارپوشــه 
فروشنده قرار می گیرد و لذا ما داریم کار 
را برای ۹ میلیون مشاغل ساده می کنیم 
مــا االن ۹ میلیون واحد صنفی داریم که 
این ها عماًل دســتگاه های پرداخت دارند، 
پذیرنده دارنــد، بنابراین با این پذیرنده ها 
و الصاق آن ها به ســامانه مودیان ما یک 
قدم بسیار مهمی را به طرف اجرای قانون 
برمــی داریم، ایــن کار هماهنگی هایش 
انجام شــده تا پایان امسال برای 80 هزار 
دستگاه پذیرنده نمونه این اتصال را برقرار 
می کنیم و از اول سال آینده به حول قوه 
الهی ما تمام ۹ میلیون دستگاه پرداخت را 

به سامانه مودیان وصل خواهیم کرد.
*صاحبان مشــاغل از چه زمانی 
موظف هستند که همه صورتحساب 
هایشان در سامانه مودیان ثبت شود؟

منظــور : ما هنوز صاحبان مشــاغل را 
فراخوان نکردیــم قانون گذار هم در قانون 
می گوید به گونه ای که سازمان امور مالیاتی 
اعالم می کند، بنابراین ما به محض اینکه 
این دســتگاه پذیرنده را به ســامانه وصل 
کنیم از همان زمان فروشــنده ها را عماًل 
فراخوان خواهیم کرد یعنی تمام مشاغل را 
از آن زمان فراخوان می کنیم به این معنی 
که فروشــنده ها حق ندارند کاالیشان را به 
صورت نقدی بفروشند اگر می خواهند به 
عنوان از دســتگاه پذیرنده شان به عنوان 
پایانه فروشــگاهی اســتفاده کننــد، اگر 

می خواهند در قالب های دیگری دریافت و 
پرداخت انجام شــود کارت به کارت شود، 
نسیه بفروشند آنجا حتماً باید بروند پایانه 
فروشــگاهی نصب کنند و صندوق فروش 
داشته باشند که ما بدانیم که تجزیه تحلیل 
و جزئیات فروش آن ها چیســت و چقدر 
نقدی گرفته اند و چه مقدار را قرار اســت 
اقساط دریافت کنند و اتفاقاً تمام جزئیات را 

باید در صورتحساب ثبت کنند.
از  را  *اگر ثبت نکنند چه چیزی 

دست خواهند داد؟
منظور : فروشــی را انجــام دادند که 
صورتحساب الکترونیکی مورد تایید سامانه 
را عمال ارســال نکردند و مشمول جریمه 

خواهند شد.
است  ممکن  از شرکت ها  *بعضی 
معتمد  شرکت های  به  کنند  مراجعه 
اگر شرکت ها نخواهند این کار را انجام 

دهید، راهشان چیست؟
منظور : ما این راه را باز گذاشــته ایم 
هر شرکتی که خودش توانمندی فناوری 
اطالعــات دارد بتواند با آن شــرکت های 
تامیــن کننده نرم افزار های حســابداری 
اصلی در کشور با آن ها وارد مذاکره شود، 
به آن ها یک واســطی داده می شــود از 
طریق همان شرکت های حسابداری، این 
واسط را روی دســتگاه های صندوق های 
فروششــان نصــب می کنند و بــا همان 
واسط صورتحساب ارسال می شود، یعنی 
ما االن با پنج شرکت بزرگ تامین کننده 
نرم افزار های حســابداری مذاکره کردیم 
که بیش از 6 ماه اســت و آن ها آمده اند 
همگی به زبان های مختلــف برنامه های 
واسط را نوشته اند، بنابراین این توکن ها و 
واسطی که به آن ها داده می شود مستقیم 
خودشان هم می توانند ارسال کنند، نیازی 
نیســت که حتماً از شــرکت های معتمد 
استفاده کنند، البته اگر بخواهند از شرکت 
معتمد هم استفاده کنند االن این فرصت 
فراهم است، حتی ما در قانون بودجه سال 
آینده پیش بینی کردیــم، دولت ردیفی 
را پیش بینی کــرده که ما بتوانیم بخش 
مهمی از هزینه های شرکت های معتمد را 
مــا به عنوان دولت پرداخت کنیم که کار 
برای مردم راحت تر شود یعنی هزینه های 
ارسال صورتحساب از طریق شرکت های 
معتمد را ما ســعی کردیم بخش اصلی را 
از طریق ردیف بودجه ای که محل تامین 
آن هم همین درآمد های حاصل از ارزش 
افزوده پایانه های فروشگاهی است، از آنجا 
تامین کنیم بنابراین فشاری را مضاعف به 

فعاالن اقتصادی وارد نکنیم.
*گام بعدی اجرای سامانه مودیان 

چیست؟
منظور : گام بعدی فراخوانی است که ما 
برای اشخاص حقوقی انجام دادیم و اتصال 
پذیرنده برای مشاغل، آخرین مرحله اینکه 
هر واحد شغلی و صنفی که بخواهد پایانه 
فروشــگاهی نصب کند مختار خواهد بود 
یــا از همان پذیرنده خــودش یا صندوق 
فروشــی که انتخاب می کند به ســامانه 

مودیان وصل شود.
آیا  حســاب ها  تفکیک  *درباره 

سیاست ها تغییر کرده است؟
منظور : یکــی از الزامــات اجرای این 
قانون در ماده 11، این اســت که ما باید 
حســاب های تجاری و غیــر تجاری مان 
از هم جدا شــود، یعنی بــه عبارت دیگر 
بنــده به عنــوان واحد صنفی یکســری 
کار های شــخصی انجام می دهم، خانه و 
اتومبیل ... خرید و فروش می کنم  این ها 
مشمول مالیات نیست، اما از طرف دیگر 
یکســری عملیات خرید و فروش تجاری 
انجام می دهند، ما باید این حســاب ها را 
از هــم جدا کنیم در این ارتباط هم عمال 
گام هایی را با بانک مرکزی برداشــته ایم، 
این ماموریت بر عهده بانک مرکزی است، 
بانک مرکزی هم شیوه نامه و دستورالعمل 
و آیین نامه مربوط را تنظیم و در شورای 
پول و اعتبار هم تصویب شده و باید برای 
عموم مردم اطالع رســانی شود که ما به 
تدریج که وارد اســتقرار کامل پایانه های 
فروشــگاهی می شــویم خود به خود این 
نیاز بــرای مردم به وجــود می آید که از 
این تفکیک حساب ها استفاده کنند یعنی 
تفکیک حســاب ها یکی از الزامات اجرای 

این قانون است.

معاون سازمان برنامه و بودجه:

 ناترازی نظام بانکی و نظام بودجه 
مسببان اصلی تورم هستند

معــاون امــور اقتصــادی و 
برنامه و  هماهنگــی ســازمان 
بودجه با اشاره به ناترازی نظام 
بانکی و ناتــرازی نظام بودجه، 
گفــت: وقتــی ناترازی شــکل 
می گیرد منجر به تورم می شود. 
در اثر تورم دولت ناچار می شود 
از مــردم حمایت کنــد که این 
مسئله سبب به هم ریختگی و اخالل در بازارها می شود و نهایتا شاهد بروز 

رانت و بی عدالتی خواهیم بود.
به گزارش ســرزمین پویا، ســید حمید پورمحمدی در پیش سمینار و 
نشست جمع بندی علمی نخســتین همایش بهبود روند بودجه ریزی در 
ایران گفت: برای آنکه بودجه از حالت سنتی خارج و به حالت نوین تبدیل 
شود، دو شاخص در نظر گرفته شده است. اول این است که به جای اینکه 
دولت خود بودجه را به تصویب برساند، پارلمان این کار را انجام دهد. دوم 
اینکه، یک نهاد برای نظارت در خارج از دولت وجود داشته باشد که دیوان 

محاسبات برای این موضوع در نظر گرفته شد.
وی افزود: در آســتانه تدوین برنامه هفتم توســعه هستیم و باید یک 
تصویری از اصالح ســاختار بودجه و جهت گیری سازمان به وجود بیاوریم. 
وقتــی در خصوص بودجه صحبت می کنیم تنها به بحث های درون بودجه 
نگاه نمی کنیم، بلکه باید ببینیم نظام بودجه تاثیری بر اقتصاد دارد. اقتصاد 

ما دچار بیماری مستمر بی ثباتی شده است.
پور محمدی در همین ارتباط ادامه داد: اگر به رشد اقتصادی توجه کنیم 
شاهد نوسانات شدید هستیم. باید به سمت ثبات در اقتصاد حرکت کنیم. 
عدم ثبات به معنای تورم اســت. این موضوع دو ریشه منحوس دارد؛ یکی 

ناترازی نظام بانکی و دیگری که بزرگتر است ناترازی نظام بودجه است.
طبق اعالم ســازمان برنامه و بودجه، وی تاکیــد کرد: در قیمت منابع 
بودجه گاها درآمدها ناپایدار اســت که منجر به بی ثباتی می شود. در سال 
های اخیر در یک ســال سه میلیارد دالر و در یک سال 1۳0 میلیارد دالر 
درآمد نفتی داشتیم. از درآمدهای پایدار می تواند مالیات باشد. منابع دیگر 
نفت و منابع طبیعی است که باید نوسان در آن به حداقل برسد. درآمدهای 
دیگر مربوط به اموال دولت اســت. بحث اوراق مالی نیز پایدار نیست و در 
بخش مخارج نیز دو مشــکل اساســی داریم یکی هزینه های غیرشفاف و 

دیگری هزینه های غیرکارا است.
پور محمدی افــزود: در نتیجه این موارد ناتــرازی را از طریق صندوق 
توسعه ملی و بخشی را به طور پنهان و از طریق تورم جبران می کنیم. اگر 
چه اســتقراض از بانک مرکزی ممنوع شده است اما ضمانت های زیادی را 
صادر می کنیم و از بانک ها استقراض می کنیم که در نهایت منجر به خلق 
پول می شــود. در موارد دیگر، تولید برق 2400 تومان هزینه دارد اما باید 
به قیمت ۹0 تومان به فروش برسانیم. در بودجه ۳20 همت به صندوق ها 
کمک می کنیم و به غیر از این رقم 200 همت طلب تامین اجتماعی است 
کــه دولت توان پرداخت آن را ندارد. در نتیجه تامین اجتماعی به ســراغ 
بانــک رفاه می رود و این بانک را ناتراز می کند که در نهایت منجر به خلق 

نقدینگی می شود.
ناترازی مسبب اصلی بروز تورم

معاون امور اقتصادی و هماهنگی ســازمان برنامــه و بودجه ادامه داد: 
وقتی ناترازی شــکل می گیرد منجر به تورم می شــود. در اثر تورم دولت 
ناچار می شــود تا از مردم حمایت کند. این مســئله سبب به هم ریختگی 
بازارها می شود. وقتی در تمام بازارها اخالل ایجاد می شود شاهد بروز رانت 

و بی عدالتی خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه بودجه می تواند عامل نجات بخش یک کشور باشد، 
گفت: در اصالح ســاختار بودجه در بخش درآمدهــا، دو درآمد مالیاتی و 

دارایی های دولت بسیار مهم است. 
پورمحمدی گفت: برنامه هفتم تنظیم شــده و پس از یک ســال و نیم 
تالش آماده ارائه به دولت اســت. در الیحه پیش بینی شد تا برنامه ششم 

برای شش ماه تمدید شود تا برنامه هفتم برسد.
معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه گفت: در تالش 
هستیم یک بستر اطالعاتی بین ســازمان برنامه، خزانه داری کل کشور و 
دیوان محاســبات شــکل بگیرد تا اطالعات، از تدوین تا اجرای بودجه در 

اختیار دستگاه ها قرار بگیرد.

 پول حقیقی های بورس
 به کدام گروه ها رفت؟

طی معامالت بازار ســرمایه 
بیشــترین پــول حقیقی ها به 
انبوه سازی  و  سیمان  گروه های 
وارد شد، در حالی که بیشترین 
خــروج پــول ایــن گــروه از 

صندوق ها و نفتی ها بوده است.
به گــزارش ســرزمین پویا، 
شــاخص کل بورس با 10 هزار 
و 2۷6 واحد کاهش تا رقم یک 
میلیون و ۷85 هزار واحد سقوط 
کرد. این در حالی اســت که شــاخص کل با معیار هــم وزن با ۷11 واحد 
افزایش تا رقم 5۳8 هــزار و 2۷5 واحد صعود کرد. در این بازار 510 هزار 

معامله به ارزش ۷1 هزار و ۷82  میلیارد ریال انجام شد.
44 درصد نمادهای بورســی مثبت و 56 درصد منفی بودند که از میان 
آن ها فوالد مبارکه اصفهان، توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه و گروه 

مپنا نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.
شاخص کل فرابورس نیز با کاهشی 61 واحدی در رقم 22 هزار و ۷22 
واحد ایســتاد. در این بازار 26۷ هزار معامله به ارزش 1۹62 میلیارد ریال 

انجام شد.
46 درصد نمادهای فرابورسی مثبت و 54 درصد منفی بودند و از میان 
آن ها گروه انتخاب الکترونیک ارمان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر 
مثبت و در مقابل بیمه پاسارگاد و پویا زرکان آق دره نسبت به سایر نمادها 

بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.

مدیرکل دفتر میوه های سردسیری و خشک: 3۲0 هزار تن سیب در سردخانه های کشور موجود است
مدیرکل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی، از موجودی ۳20 هزار تن سیب در سردخانه های عمده کشور تا 15 اسفند ماه خبرداد و گفت: موجودی سیب  های سردخانه ها از 
رقم های ممتاز، درجه یک و درجه دو هستند.داریوش سالم پور افزود: برای تامین میوه شب عید نیز نزدیک به 15 هزار تن سیب و پرتقال ذخیره سازی شده که برای روزهای پایانی سال توزیع می شود.

مدیرکل دفتر میوه های سردســیری و خشــک وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: در مورد تامین میوه شب عید با دستور وزیر جهاد کشاورزی، یک سلسله اقدامات از ماه های پیش توسط سازمان 
مرکزی تعاون روســتای ایران صورت گرفته و دســتورالعمل های فنی و اجرایی خرید، ذخیره ســازی و توزیع این محصوالت با عاملیت تشکل های بخش خصوصی و نظارت این سازمان تدوین و ابالغ 

شده است.وی گفت: سازمان میوه و تره بار امسال برای عرضه مستقیم میوه های شب عید، غرفه هایی را در نقاط مختلف کالن شهر تهران و سایر شهرستان های این استان در اختیار خواهد گذاشت.

رئیس سازمان امور مالیاتی خبر داد؛

وصول 430 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در سال 1401

خبر

4 یکشنبه 2۱  اسفند ۱۴۰۱  
 ۱9 شعبان ۱۴۴۴ـ  ۱2  مارس 2۰2۳ 

 شماره پیاپی 5۰8ـ  سال دهم-شماره ۳۴9 



قیمت  کفش چقدر افزایش یافته است؟
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان کفش های دست دوز تهران از بازار کم رونق کفش مشابه سال قبل و همچنین افزایش حدود 40 درصدی قیمت ها نسبت به سال قبل خبر داد. رسول 
شجری با بیان اینکه بازار شب عید نسبت به ماه های دیگر خیلی بهتر است، گفت: اما به دلیل افزایش قیمت ها که دالیل آن را همه می دانیم، قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است. وی با بیان اینکه 
مشکالت تامین ارز مواد اولیه در بهمن و اسفند باعث افزایش قیمت شد، تصریح کرد: البته تولید کفش نسبت به تقاضا بیشتر است، اما افزایش قیمت ناگزیر بوده است. بازار کفش سال قبل هم رونق 
زیادی نداشت و امسال هم با توجه به گرانی ها، کیف و کفش در سبد خانوار اولویت نیست و وضعیت بازار شب عید مشابه سال قبل است. چرا که اولویت مردم در حال حاضر ارزاق عمومی است. به 
گفته رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان کفش های دست دوز تهران قیمت کفش نسبت به سال قبل حدود 40 درصد افزایش داشته است. شجری با اشاره به برگزاری فروش های بهاره، گفت: 
تالش این است برگزاری جشنواره های بهاره به اقشار کم درآمد کمک کند.  

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات مطرح کرد؛

اثر ویژه دولت الکترونیکی بر کاهش فساد
وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات 
با تاکید بر اینکه باید بدون مماشــات، 
محکم و قاطع بــا هرگونه تخلفی که 
سرمنشــأ فساد اســت، برخورد شود، 
گفــت: اعتقاد راســخ داریم که دولت 
الکترونیکی و هوشمندســازی دولت 
در کاهش فســاد و تخلفات اثر بسیار 
ویژه ای دارد چراکه مراجعه حضوری به 
دستگاه های اجرایی و دولتی زمینه ساز 

فساد و تخلف است.
عیســی زارع پور، وزیــر ارتباطات 
و فناوری اطالعات در جلســه تکریم 
معارفــه  و  زاده  ســلیمان  مرتضــی 
عبدالرحمان آقایی به عنوان مســئول 
جدید هماهنگی هیئت های رسیدگی 
بــه تخلفــات اداری وزارت ارتباطات 
و فنــاوری اطالعــات، ســازمان ها و 
شــرکت های تابعــه و همچنین آغاز 
دوره تازه فعالیت هیئت رســیدگی به 
تخلفات اداری با حضور اعضای جدید و 
با حضور علی دستافر، دبیر هیئت عالی 
نظارت بر تخلفات اداری ضمن تقدیر و 
تشکر از اعضای سابق و آرزوی توفیق 
برای مســئول و اعضای جدید اظهار 
کرد: به اســتناد گزارشــات ارائه شده 
وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعات 
جزو دستگاه هایی با کمترین تخلفات 
اداری اســت که این جای خوشحالی 

دارد.

وی با بیان اینکه کار در هیئت های 
رســیدگی بــه تخلفــات اداری بــا 
ســختی هایی همراه اســت، افزود: در 
روند رســیدگی به تخلفات عموما هر 
تصمیمی که اخذ و هر رأیی که صادر 
می شود حتماً یک طرف رضایت ندارد 
و همچنین اعضای هیئت نیز با اعمال 
فشارهایی مواجه خواهند شد؛ بنابراین 
قبول مســئولیت در چنین شرایطی 

جای تقدیر و تشکر دارد.
زارع پــور با اشــاره به آغــاز دور 
فعالیــت هیئت های رســیدگی  تازه 
بــه تخلفــات اداری وزارت ارتباطات، 
سازمان ها و شرکت های تابعه با حضور 
اعضای جدید تصریح کرد: امیدوارم در 
این دوره با حضور اعضای جدید، آمار 
پرونده های تخلفات به شــکل واقعی 
کاهش پیدا کند. چراکه رســیدگی به 
هر پرونده ای سرنخی برای کشف یک 
اشکال در سیســتم است که با دنبال 
کردن این سرنخ ها اشکال ها، شناسایی 
و برطرف شــود. گاهــی اوقات دنبال 
کردن این سرنخ ها می تواند به اصالح 
یک رویه و حتی یک فرایند و یا ساختار 
شود. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
با بیان اینکه یکی از شعارهای اساسی 
دولت ســیزدهم مقابله با فساد است، 
گفت: مردم به این دولت امید بسته اند 
تا بــا کاهش تخلفات، فســاد هم در 

دستگاه های اجرای کاهش پیدا کند؛ 
بنابراین باید این مسئله را موردتوجه 
قــرار داد که باید با هرگونه تخلفی که 
سرمنشأ فساد اســت بدون مماشات، 
محکم و قاطع برخورد شــود. اگرچه 
انســانی  از نیروی  باید  درعین حــال 
به عنوان یک سرمایه در دستگاه اجرایی 
به ویژه در وزارت ارتباطات به عنوان یک 
دستگاه تخصصی صیانت کرد و حفظ 
آبروی افراد را تا پیش از اثبات هرگونه 

اتهامی موردتوجه قرار داد.
وی بــا تاکیــد بر اهتمــام وزارت 
ارتباطــات و دولــت ســیزدهم بــر 
هوشمندســازی دولت افــزود: اعتقاد 
راســخ داریم که دولت الکترونیکی و 
هوشمند سازی دولت در کاهش فساد 
و تخلفات اثر بسیاری ویژه ای دارد. بر 
همین اســاس هدف گذاری شده و در 
قانون بودجه نیز لحاظ شده است که 
سال آینده 100 درصد خدمات دولت 
به صورت الکترونیکی و 20 درصد آنها 

به صورت هوشمند ارائه شود.
زارع پــور تصریــح کــرد: تعریف 
هوشمندســازی هم این است که ارائه 
خدمت بــدون هیچ مراجعه حضوری، 
بدون ارسال هیچ گونه مدرکی و بدون 
دخالــت انســان صورت پذیــرد. این 
رویه باعث می شــود که تصمیم گیری 
و مداخالت انســانی صفر شود. اساساً 

مراجعــه حضــوری به دســتگاه های 
اجرایــی و دولتــی یکی از مســائلی 
اســت که زمینه ساز فســاد و تخلف 
اســت؛ بنابراین اگر بتوانیم مراجعات 
ارباب رجــوع را از اســاس کــم کنیم 
می توانیم شاهد کاهش محسوس فساد 

و تخلف بود.
وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات 
با تاکید بر اینکه امســال گام بســیار 
بلندی برای هوشــمند ســازی دولت 
برداشته شده است، اظهار کرد: امسال 
۹۳ درصــد دســتگاه های اجرایی به 
پنجره ملی خدمات دولت هوشــمند 
متصل شده اند و در حال حاضر تقریباً 
40 درصد خدمات دســتگاه ها از این 
طریق ارائه می شود. این مسیر تا ارائه 
کامــل خدمات دولتی از طریق پنجره 
ملی خدمات دولت ادامه پیدا می کند 
و معتقدیــم که اثر جــدی در کاهش 

تخلفات دارد.
و  ارتباطات  وزارت  اعــالم  طبــق 
فنــاوری اطالعــات، در این جلســه 
عبدالرحمــان آقایی، مســئول جدید 
هماهنگــی هیئت های رســیدگی به 
تخلفات اداری وزارت و دســتگاه تابعه 
با اشــاره به برنامه هــای خود در دوره 
جدید گفت: تــالش خواهیم کرد در 
دوره جدید با برگزاری جلسات منظم 
با مدیران نسبت به آسیب شناسی علل 

وقوع تخلفات و شناسایی گلوگاه های 
فساد اقدام کنیم.

وی با اشــاره به ضــرورت برگزاری 
دوره های آموزشــی بــرای کارکنان و 
مدیــران تأکید کرد: بر اســاس نتایج 
حاصل شده بخش عمده بروز تخلفات 
ناشــی از عدم آموزش بوده است و بر 
همین اساس تالش خواهیم کرد برای 
پیشــگیری از تخلفات اداری برگزاری 
دوره های آموزشــی را موردتوجه قرار 
دهیم. درعین حال نیز تالش می کنیم 
که روند رسیدگی به پرونده های ارجاع 
شده به هیئت های تخلفات را نیز کوتاه 

کنیم.
ســابق  مســئول  زاده  ســلیمان 
هماهنگــی هیئت های رســیدگی به 
تخلفات اداری وزارت و دســتگاه تابعه 
نیز در ابتدای این جلســه گزارشــی 
از عملکرد سه ســاله هیئت رسیدگی 
به تخلفــات اداری کارکنان ارائه کرد.

همچنین در پایان این جلسه اعضای 
جدید هماهنگی هیئت های رسیدگی 
به تخلفــات اداری وزارت و دســتگاه 
تابعــه، برای عمل بــه وظایف خود بر 
مبنای قانون، عدل وانصاف قســم یاد 

کردند.

 جزئیات اجرای کاالبرگ الکترونیکی
 در سراسر کشور

اجرای سراســری طرح کاالبرگ الکترونیکی در کل کشور آغاز شده و طبق اعالم 
ـُــرد مجهز به  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی برخی از فروشگاه های زنجیره ای و خ

بارکدخوان و متصل به سامانه شده اند و پذیرای شهروندان در سراسر کشور هستند.
به گزارش ســرزمین پویا، بســیاری از کارشناســان معتقدند اگر طرح کاالبرگ 
الکترونیکی به شــکل مطلوب در کشــور اجرا و مورد استقبال واقع شود، درصدی از 
تورم موجود را کنترل و مدیریت می کند؛ طرحی که از هفته های اخیر در چهار استان 
هرمزگان، قزوین،  گیالن و مرکزی به شکل آزمایشی به اجرا درآمد و دولت این تصمیم 

را در راستای تقویت سالمت غذایی و حمایت از معیشت خانوار اتخاذ کرده است.
به موجب این طرح امکان خرید اعتباری 10 قلم کاالی اساسی شامل ماست، شیر،  
پنیر، قند و شــکر، ماکارونی، روغن مایع، برنج، مرغ و تخم مرغ تا ســقف مبلغ یارانه 

خانوار یک ماه زودتر از تاریخ واریز نقدی فراهم شده است.
ارزش ریالی ســبد مذکور 5۳0 هزار تومان اســت ولی سهم پرداختی مردم برای 
خرید 10 قلم کاال 2۳5 هزار و ۷50 هزار تومان اســت و در صورت تورم احتمالی و 

افزایش قیمتها این سهم تغییر نمی کند.
در این طرح دولت به منظور اعمال سیاست های حمایتی خود به بستر فنی مطمئن 
و فراگیری نیاز دارد از این رو جهت رفع این نیاز، شبکه ملی اعتبار )شما( راه اندازی 

شد.
شبکه ملی اعتبار یک روش جدید و متصل به شبکه بانکی است که بر مبنای کد 
ملی افراد، اعتبار کارت آنها شارژ می شود و شهروندان در چهار استان هرمزگان، قزوین، 
مرکزی و گیالن می توانند با هر کارت بانکی که به نام سرپرست خانوار است خرید کنند 

و نیاز نیست حتماً کارت یارانه به همراه داشته باشند.
استفاده از اعتبار کاالبرگ الکترونیکی کامال اختیاری است و یارانه هیچ کسی قطع 
نمی شود.خانوارها می توانند یک ماه زودتر از مبلغ یارانه خودشان خرج کنند و چنانچه 
تمایل به خرید کاالی الکترونیکی نبود، همچنان امکان برداشت نقدی یارانه واریزی 
ماه های آینده وجود دارد. استفاده از اعتبار کامال اختیاری بوده و از طریق تمامی کارت 
های بانکی به نام سرپرست خانوار امکانپذیر است. در مورد کاالهای مشمول طرح هم 
الزامی به خرید یک نشــان تجاری خاص نیست و افراد می توانند از گروه های کاالیی 

اعالم شده از هر نشان تجاری دلخواه خرید خود را انجام دهند.
بــه گفته حمید فردادـ  مجری پروژه کاالبرگ الکترونیکی و مدیرعامل شــرکت 
خدمات فناوری اطالعات رفاه ایرانیان، شــرکت فروشــندگان در این طرح اختیاری 
است. فروشــندگان صنوف خواربار، لبنیات، پروتئین و فروشــگاه های زنجیره ای و 
تعاونی مصرف، می توانند با مراجعه به نرم افزار »بازار« و »مایکت« یا از طریق درگاه 
الکترونیکی shoma.sfara.ir نســبت به نصب برنامه کاربردی »شما« و ثبت نام از 

قسمت پنل فروشنده به فروشندگان مجاز در این طرح ملحق شوند.
وی تصریح کرد: تسویه حساب و واریز مبالغ خریدهای اعتباری )مابه التفاوت مبلغ 
پرداختی مردم با قیمت کاالها( مشابه تسویه با فروشندگان از طریق کارتخوان بوده و 
اتصال به این طرح کامال رایگان است  و شهروندان می توانند ضمن مراجعه به سامانه 
shoma.sfara.ir اپلیکیشــن شــما را دانلود و نصب کنند تا با فروشگاه های طرف 

قرارداد با طرح آشنا شوند.
در حال حاضر اجرای طرح کاالبرگ الکترونیکی در برخی استانها با استقبال خوبی 
مواجه شده است چنانچه برابر گزارش ها استقبال از طرح در هرمزگان به عنوان اولین 
اســتان مجری طرح ۹0 درصد بوده اما در برخی دیگر از استانها اقبال عمومی اندک 

بوده است.
به گفته ســید صولت مرتضوی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بســتر اجرای 
کاالبرگ الکترونیکی در کشور فراهم شده است ولی اقبال عمومی یک مقدار کم است 
که باید برنامه ریزی شده و مشوق هایی در نظر گرفته شود تا اقبال به طرح بیشتر شود.

وی پیشتر در گفت و گویی با ایسنا از توسعه طرح کاالبرگ الکترونیکی خبر داده 
و گفته بود: بنا داریم طرح را توســعه بدهیم و همکاران ما در معاونت رفاه و شرکت 
مربوطه با فروشگاه های زنجیره ای هماهنگ کردند تا در گام های بعدی طرح را از طریق 

فروشگاه های زنجیره ای به کل کشور تعمیم دهیم.
او با اشــاره به کم اقبال بودن طرح در برخی استانهایی که طرح در آنها اجرا شده 
گفت: گزارش های دریافتی حاکی از آن اســت که با اقبــال عمومی چندانی مواجه 
نشده ایم، ضمن آنکه اطالع رسانی مناسب هم انجام شده است.با این حال این شبکه 
آماده است و دریافت کاال یا یارانه نقدی نیز اختیاری است و امیدوارم با اقبال بیشتری 

مواجه شود.
وزارت تعــاون،کار و رفاه اجتماعی در اطالعیه ای از آغاز اجرای طرح در سراســر 
کشور خبر داد و اعالم کرد: با توجه به اجرای موفقیت آمیز طرح کاالبرگ الکترونیک 
به  صورت آزمایشی در چهار استان هرمزگان، قزوین، مرکزی و گیالن اجرای این طرح 

به صورت ملّی در سراسر کشور آغاز شد.
در این طرح اعتبار کلیه خانوارهای یارانه بگیر شارژ شده و می توانند یک ماه زودتر 
از دریافت یارانه نقدی، از این اعتبار جهت خرید 10 قلم کاالی اساسی مشمول طرح 
ملی کاالبرگ الکترونیک استفاده کنند.در صورت استفاده از این مزیت و خرید کاال از 
محل اعتبار یارانه، به  میزان اعتبار استفاده  شده از یارانه ماه بعد خانوار کسر و مابقی 
به صورت نقدی، در موعد مقرر واریز یارانه به حساب سرپرست خانوار واریز خواهد شد.

خانوارهایی که یارانه دریافت می کنند جهت مشاهده  میزان اعتبار، لیست کاالها و 
فروشگاه های مشمول طرح ملی کاالبرگ الکترونیک با تلفن همراه سرپرست خانوار، 
shoma. کد دســتوری #28*۷88* را شــماره گیری کرده و یا به درگاه اینترنتی

sfara.ir مراجعه کنند.
فروشگاه های زنجیره ای رفاه، افق کوروش، دیلی مارکت،جانبو و برخی فروشگاه های 
ُخرد که مجهز به بارکدخوان شــدند هم اکنون به این سامانه متصل شده و پذیرای 

شهروندان در سراسر کشور هستند.
بی تردید در جریان اجرای هر طرحی کم و کاستی هایی وجود دارد و زمان بندی، 
برنامه ریزی، زیرساخت ها و اطالع رسانی ها در این زمینه موثر است که رفته رفته طرح 
را بهتر و پخته تر می سازد با این حال برخی گزارش ها حاکی از آن است که همزمان با 

رفع کاستی ها و آشنایی مردم با طرح استقبال از آن هم بیشتر شده است.
نکته قابل توجه اینکه کاالبرگ الکترونیکی طرح جدیدی نیست بلکه قانون مصوب 
مجلس شورای اســالمی است که به موجب آن 10 قلم کاالی اساسی بر اساس نرخ 
شهریور سال 1400 به مردم عرضه می شود و دولت متعهد شده این امر را به سرانجام 

برساند.
نحوه خرید 10 قلم کاالی پیش بینی شده در کاالبرگ الکترونیکی به این نحو است 
که اعتبار واریزی قابل برداشــت به شکل نقدی نیست و صرفا با آن می توان 10 قلم 
کاالی اساســی را خریداری کرد. در واقع یک ماه قبل از پرداخت یارانه نقدی ماهانه، 
این اعتبار به حساب فرد )سرپرست خانوار( واریز می شود تا 10 قلم کاالی دلخواه خود 
در این طرح را با هر عنوان و برندی خریداری کند. هر سرپرست خانوار به اندازه تعداد 
اعضای خانوار خود تا سقف یارانه نقدی می تواند از کاالهای مذکور خریداری کند که 
مانند خریدهای معمولی با کارت بانکی انجام می گیرد. بخشــی از یارانه کاال از محل 
اعتبار حساب یارانه و مابقی از حساب بانکی سرپرست خانوار کم می شود و در بیستم 

هر ماه باقی مانده اعتبار به حساب سرپرست واریز می شود.

عضو هیأت عامل و معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی پیش بینی  کرد 
در نوروز ســال 1402 شــاهد افزایش 10 درصدی سفرهای دریایی نسبت به مدت 
مشــابه سال گذشته باشــیم و گفت: 64 لندینگ کرافت، 2000 نفر برای بازرسی و 
کنترل ایمنی شناورها، 48 شناور مسافری دریایی و 120 شناور امداد و نجات آماده 

خدمت رسانی به منظور انجام سفرهای دریایی نوروز 1402 هستند.
به گزارش ســرزمین پویا، مجید علی نازی با اشــاره به تشکیل کمیته حمل ونقل 
دریایی ستاد تسهیل و تأمین ایمنی سفرهای دریایی، اظهار کرد: در ارتباط با سفرهای 
دریایی نوروز 1402، کمیته حمل ونقل دریایی ستاد تسهیل و تأمین ایمنی سفرهای 
دریایی تشکیل شد و از هم اکنون، بخش های مرتبط در حال آماده باش قرار گرفته اند 
و جلســات هماهنگی با تمامی نهادهای لشگری و کشوری در دستورکار قرار دارد و 

طبق دستورالعمل کمیته حمل ونقل دریایی فعالیت ها پیش خواهد رفت.
امکان جابجایی ۲7۲۰ خودرو

معاون امور دریایی ســازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد:  در همین راســتا حدود 
64 فرونــد لندینگ کرافت که می توانند 2۷20 خودرو را حمل کنند آماده شــده و 
بازرسی های مربوط به ایمنی و کنترل  شناورهای مسافری و تفریحی صورت پذیرفته 

است.
علی نازی با بیان اینکه شناورهای تفریحی از جلیقه ها و حلقه های نجات برخوردار 
خواهند بود تا شاهد ایمنی هرچه بیشتر سفرها و حفظ جان مسافران دریایی باشیم، 
عنوان کرد: همچنین به مالکان شناورهای مسافری الزام کرده ایم در خصوص نوسازی 

منسوجات، کفپوش ها و امکانات رفاهی داخل سالن ها، اقدام کنند.
۲۰۰۰ نفر برای بازرسی و کنترل ایمنی شناورها

وی با اشــاره به اینکه 2000 نفر برای بازرســی و کنترل ایمنی شــناورها آماده 
هستند، گفت: 120 فروند شناور امداد و نجات برای شرایط بحران،   اضطرار و واکنش 

سریع آماده شده اند و حدود 48 فروند شناور مسافری، آماده خدمت رسانی هستند.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی،   معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی 
با تاکید بر اینکه ســازمان بنادر و دریانوردی در راســتای افزایش ظرفیت مسافری 
دریایی کشور، اعطای وام تعمیرات شناورهای از رده خارج شده را در دستورکار قرار 
داده اســت، اعالم کرد: در این راستا، وام های مدت دار با بهره کم به مالکان شناورها 

اعطا می شود.
تمامی تمهیدات در حوزه ایمنی و رفاه مسافران دریایی اندیشیده شده است

علی نازی افزود: تمامی تمهیدات در حوزه ایمنی و رفاه مسافران دریایی اندیشیده 
و تفاهم نامه ای نیز با ســازمان امداد و نجات هالل احمر کشــور در راستای استفرار 
۳ فروند هلیکوپتر در اســتان های خوزستان، بوشهر و هرمزگان منعقد شده است تا 
در راستای امداد و نجات مسافران دریایی و شناورهای مسافری دریایی اقدامات الزم 

صورت گیرد.
وی با اشــاره به اینکه همچنین یک فروند جایروپلن در بوشهر برای پایش دائمی 
سواحل مستقر است، اظهار کرد: شناورهای امداد و نجات سازمان بنادر و دریانوردی 

نیز در خدمت مردم هستند تا در شرایط اضطراری واکنش سریع را انجام دهند.
برآورد افزایش ۱۰ درصدی سفرهای دریایی نوروز ۱۴۰۲

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی در مورد پیش بینی از انجام سفرهای 
دریایی طی ایام نوروز ســال 1402، بیان کرد: بر اساس برآرودها با توجه به فروکش 
کردن شیوع ویروس کرونا نسبت به سال گذشته پیش بینی کرده ایم شاهد رشد 10 
درصد افزایش میزان ســفرهای دریایی در نوروز 1402 نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته باشیم.
 شماره تلفن اضطراری ۱۵۵۰

وی با بیان اینکه شماره تلفن اضطراری 1550 مربوط به مرکز هماهنگی جست وجو 
و نجات دریایی سازمان بنادر و دریانوردی به صورت شبانه روزی در استان های ساحلی 
کشور تعریف شده است و فعالیت خواهد کرد، گفت: مردم می توانند در صورت بروز 
ســانحه دریایی با همکاری پرسنل حفاظت و ایمنی شناورها شرایط را برای واکنش 

سریع مهیا کنند.

پیش بینی افزایش 10 درصدی سفرهای دریایی در نوروز

به دنبال مشــکالت پیــش آمده و عــدم موفقیت 
متقاضیان طرح جاری گــروه صنعتی ایران خودرو برای 
ثبت نام چهار محصول عرضه شده این شرکت، سخنگوی 
وزارت صمــت ضمن تاکید بر اینکــه ایران خودرو طرح 
فروش فوق العاده خود را به خوبی اجرا نکرده اســت، به 
صراحت اعــالم کرد که وزارت صمت اجازه تضییع حق 
متقاضیان را نمی دهد و باید در این راستا پاسخگو باشد.

به گزارش ســرزمین پویا، طرح فــروش فوق العاده 
چهار محصول ایران خودرو شامل سورن پالس بنزینی، 
دناپالس توربورشارژ اتوماتیک، هایما S5 و هایما S۷ به 
مناسب عید نیمه شعبان از روز  گذشته )چهارشنبه 1۷ 

اسفند ماه( به اجرا در آمده است.
با توجه به اینکه پیش شــرط ثبت نام در طرح های 
فروش خودرو )اعم از داخلی و وارداتی( تعریف حســاب 
وکالتی و واریز و مســدود شــدن وجهی از خودرو مورد 
نظر در آن حساب پیش از آغاز فرآیند ثبت نام، ضرروی 
است، ایران خودرو برای این طرح فروش خود اعالم کرده 
که متقاضیان از روز سه شــنبه و در روزهای پنجشنبه 
و ساعت 14 روز شــنبه می توانند برای تعریف حساب 
وکالتــی و واریز وجه اقدام کنند؛ امــا  متقاضیان برای 

ثبت نام اقدام کرده اند، موفق به ثبت نام نشده اند.

در پیگیری متقاضیان  از بانک های عامل، مشخص 
شد که پس از 48 ساعت از زمان واریز وجه، لینک ثبت 
نام فعال و ثبت نام ممکن خواهد شد؛ این در حالیست که 
ایران خودرو در بخشنامه خود صحبتی از این 48 ساعت 
بــه صورت واضح نکرده و تنها بــه این نکته اکتفا کرده 
اســت که » پس از اتمام فرآیند وکالتی شــدن حساب 
در بانک عامل و اســتعالم توســط ایران خودرو از بانک 
عامل، اطالعات به شرکت ایران خودرو ارسال می شود؛ لذا 
متقاضیان با در نظر داشتن این مدت زمان، بعد از اتمام 
افتتاح و واریز وجه در حساب وکالتی نسبت به ثبت نام 
اولیه در سامانه فروش اینترنتی ایران خودرو اقدام کند.«

البته که گفتی است تعداد بسیاری از متقاضیان هم 
از طرح های سابق که برنده نشده بودند، همان مبلغ های 
گذشته را از حســاب وکالتی خود خارج نکرده بودند و 
همچنان موجودی حساب برقرار بوده است اما این افراد 
هم موفق به ثبت نام نشــده اند. این گالیه مردم از عدم 
ثبت نام و دردسرهای پیش آمده، به سمع و نظر وزارت 
صنعت، معدن و تجارت نیز رسیده و واکنش این سازمان 
را به دنبال داشته است؛ به گونه ای که سخنگوی وزارت 
صمت در صفحه توییتر خود ایران خودرو را نقد کرده و 
تاکید کرده اســت که این سازمان اجازه تضییع حقوق 

مردم را نخواهد داد.
امید قالیباف نوشته است:

»شرکت ایران خودرو متاسفانه نتوانست طرح فروش 
فوق العاده آخر ســال خود را خوب اجرا کند. متقاضیان 
در مراحــل مختلف ثبت نام با اشــکال مواجه شــدند.  
وظیفه این شرکت، پاســخگویی و رفع اشکاالت است. 
وزارت صمــت عالوه بر حمایت از تولید، وظیفه دفاع از 
حقوق مــردم را نیز دارد و اجازه تضییع حق متقاضیان 

را نمی دهد.«
گفتنی اســت که ایران خــودرو در حالی اعالم کرده 
متقاضیان تا ســاعت 14 روز شنبه )20 اسفند( هم که 
می توانند حســاب وکالتی تعریف و واریز وجه داشــته 
باشــند که اتمام مهلت ثبت نام در ساعت 24 همان روز 
)شنبه( با شرط فعال شــدن لینک ثبت نام پس از 48 

ساعت مسدود ماندن وجه، در تناقض است.

ایران خودرو طرح فروش آخر سال خود را خوب اجرا نکرد و باید پاسخگو باشد

دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همــراه، تبلت و لوازم جانبی گفت: در 
حال حاضر مقرر شده همه موبایل های زیر 600 دالر با ارز تاالر دوم مرکز 
مبادلــه ارز و طال وارد شــود، اما هنوز موبایل های بــاالی 600 دالر با ارز 

حاصل از صادرات خود وارد می شوند.
مهدی عبقری در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکــه بعد از آغاز به کار 
مرکز مبادله ارز و طال مقرر شــد موبایل های زیر ۳00 دالر با ارز نیمایی، 
۳00 تــا 600 دالر بــا ارز تاالر دوم مرکز مبادلــه و باالی 600 دالر با ارز 
حاصل از صادرات خود وارد شــود، گفت: اما انجمن موبایل طی نامه ای از 
بانک مرکزی خواست همه موبایل ها با ارز تاالر دوم مرکز مبادله وارد شود 
که فعال موافقت شــد همه موبایل های زیر 600 دالر با ارز تاالر دوم مرکز 
مبادلــه ارز و طال وارد شــود. اما هنوز موبایل های بــاالی 600 دالر با ارز 
حاصل از صادرات خود وارد می شوند و در این رابطه تصمیم جدید گرفته 
نشده است. وی با اشاره به اختالف قیمت بیش از 10 هزار تومانی نرخ ارز 
تاالر دوم مرکز مبادله با ارز نیما، تصریح کرد: ما این وعده را می دهیم که 
اگر سه تقاضای انجمن از بانک مرکزی شامل تخصیص ارز تاالر دوم مرکز 
مبادله به تمام موبایل ها، حذف ارز حاصل از صادرات خود برای موبایل های 
بــاالی 600 دالر و تســهیل در تخصیص و تامیــن ارز در تاالر دوم مرکز 
مبادله اجرا شــود، بازار رقابتی ایجاد می شــود و قیمت موبایل در بازار با 

تغییر ارز نیمایی به ارز مرکز مبادله، افزایش نخواهد یافت.
شرط گران نشدن موبایل

به گفته دبیر انجمن موبایل، اگر تامین ارز تســریع شــود، شرکت های 
واردکننــده موبایل به دلیل رقابت باال، حداقل ســود، یعنی ســه تا چهار 
درصــد، دریافت می کنند. اما در حال حاضــر به دلیل تاخیر در تامین ارز 
واردکنندگان ممکن اســت تا ســقف 18 درصد که ســود قانونی است را 
دریافت کنند. بنابراین اگر درخواســت های واردکنندگان برآورده شــود، 

شاهد افزایش قیمت موبایل نخواهیم بود.
وی همچنین درباره مشــکالتی که تخصیص ارز با نرخ های مختلف به 
موبایل های متفاوت ایجاد می کند، گفت: دریافت ارز نیمایی به ســختی و 
در نهایت با کارمزد میسر می شد. همچنین تفاوت نرخ ارز برای موبایل های 
زیــر ۳00 دالر و بــاالی آن و همچنین بین ۳00 تــا 600 دالر و باالی 
600 دالر، مشکالتی در نرخ گذاری برای شرکت ها و عمده فروشان ایجاد 
می کند. از طرف دیگر تفاوت نرخ ارز ممکن اســت مفســده ایجاد کند و 
همچنین ممکن است فرصت طلبان موبایلی که با ارز نیمایی وارد شده را 

قاچاق معکوس کنند.
به گزارش ســرزمین پویا، از دوم اســفند ماه مرکز مبادله ارز و طالی 
ایران بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار فعالیت رسمی خود را در حوزه 
معامالت ارزی )اســکناس و حواله( آغاز کرد. در مرحله نخســت تاالر ارز 

خدماتی و تاالر حواله در آن گشایش شده است.
با راه اندازی این مرکز اعالم شــد که منابع الزم ارزی از محل صادرات 
شــرکت های صنایع پتروشــیمی، مس، معادن، فوالد، پاالیش نفت، قیر و 
ســایر صادرکنندگان در تاالر حواله ارزی مرکــز مبادله ارز و طالی ایران 
تامین و جهت فروش به واردکنندگان عرضه می شــود. اما تامین ارز بابت 
واردات دارو، لوازم و تجهیزات پزشــکی و کاالهای اساسی همچنان با نرخ 

28 هزار و 500 تومان بر بستر سامانه نیما کماکان ادامه خواهد یافت.
نــرخ معامالت ارزی در مرکز مبادلــه ارز و طالی ایران در دو تاالر نقد 
و حواله ارز بر مبنای منابع و مصارف ارزی کشــور و بر اســاس متغیرهای 
بنیادی اقتصادی کشف و مبنای معامالت فیمابین قرار می گیرد. در مرکز 
مبادله ارز نرخ دالر اسکناس 4۳ هزار و 442 و دالر حواله ۳8 هزار و ۷8۷ 
تومــان قیمت خــورد. نرخ ارز نیما نیز از دی مــاه 28 هزار و 500 تومان 
تعیین شده است. بر این اساس موبایل های زیر 600 دالر که در این مدت 
با ارز نیمایی، یعنی 28 هزار و 500 تومان وارد می شــدند، در حال حاضر 
با نرخ دالر حواله مرکز مبادله که در روزهای اخیر بیش از ۳8 هزار تومان 

بود وارد می شود.

دبیر انجمن موبایل مطرح کرد

تغییر ارز واردات موبایل

خبر

خبر
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نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
با پیشــنهاد یکی از نمایندگان مبنی 
بر پیش بینی ساز وکاری برای اعطای 
یارانه بنزین به خانوارهای فاقد خودرو 

مخالفت کردند.
به گزارش سرزمین پویا، نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی 
و در جریان بررســی بخش درآمدی 
تبصره 14 الیحــه بودجه 1402 کل 
کشور، پیشــنهاد حسین حسین زاده 
مبنی بر پیش بینی ســاز وکاری برای 
اعطای یارانه بنزین به خانوارهای فاقد 
خــودرو را بررســی و در نهایت با این 

پیشنهاد مخالفت کردند.
حســین حســین زاده در توضیح 
پیشنهاد خود بیان کرد: این پیشنهاد 
به اصالح نظام توزیع یارانه باز می گردد 
و کمک می کند تــا خانواده های فاقد 
خودرو نیز از یارانــه بنزین برخوردار 
شــوند. روزانه حدود 50 میلیون لیتر 
بنزین توزیع می شــود و مــا در این 
پیشنهاد قصد داریم 20 میلیون لیتر 
را به خانواده های فاقد خودرو بدهیم. 
این خانوارها می توانند سهمیه خود را 
به دولت بفروشند و یا به خانواده هایی 
کــه بیــش از دو خــودرو دارنــد به 

فروش رســانند. هدف از این پیشنهاد 
توزیع  نظام  محرومیت زدایی و اصالح 

یارانه است.
مجتبــی رضاخــواه در مخالفت با 
این پیشــنهاد بیان کرد: براساس این 
پیشــنهاد ســهمیه افرادی که اکنون 
خــودرو دارند کاهش پیــدا می کند 
پیشنهادی که ارائه شــده قصد دارد 
20 میلیون لیتــر از 50 میلیون لیتر 
بنزینــی که روزانه توزیع می شــود را 
بــه خانواده هــای فاقد خــودرو اعطا 
نماید. این به معنای کاهش ســهمیه 
خانوارهای دارای خودرو است از سویی 
دیگر زمانی که بنزیــن به خانوارهای 
فاقد خودرو داده می شــود آنها نیز به 
سراغ فروش آن و بازار می روند که خود 
زمینه افزایــش قیمت بنزین را فراهم 
می کند. اگر قیمت بنزین افزایش یابد 
هزینــه حمل و نقل عمومــی نیز باال 
می رود و این به ضرر همه جامعه است.

احمد امیرآبادی فراهانی در موافقت 
با این پیشــنهاد بیان کرد: نزدیک به 
50 درصد مــردم ایران خودرو ندارند. 
ما قصد نداریم در این پیشنهاد قیمت 
بنزین را باال ببریــم بلکه قصد داریم 
خانوارهای فاقد خودرو از یارانه بنزین 

اســتفاده کنند. با این پیشنهاد دولت 
هیچ گونه کمبــود بنزینی ندارد ما در 
زمان انتخابات به مردم دو قول دادیم 
یکی بحث شــفافیت بــود یکی بحث 
عدالت در توزیع یارانه بنزین. براساس 
تومان  میلیارد  پیشــنهاد ۳200  این 
منابع فقط به دســت کمیتــه امداد 
می رســد. هر خانواده ای که دو خودرو 
داشته باشد 60 لیتر بنزین را دریافت 
می کند این پیشنهاد در راستای عدالت 

است.
بابک افقهی به عنوان نماینده دولت 
در مخالفت با این پیشنهاد بیان کرد: 
ممکن اســت بر روی ایــن طرح که 
پیشنهاد شده کار کارشناسی صورت 
گرفته باشد اما با توجه به شرایط فعلی 
کشور و منابع هدفمندی یارانه ها دولت 
قابلیت اجرای این بند را اکنون ندارد. 
این طرح 1۳.5 میلیون خانوار را در بر 
می گیرد و قیمت بنزین ۳000 تومانی 
را 1500 تومان می کند. این یعنی 16 
همت از منابع کمیته امداد کاهش پیدا 
می کنــد. دولت زیرســاخت های الزم 
برای اجــرای این طرح را نــدارد و از 
سویی دیگر باعث ایجاد توقع در جامعه 

می شود.

رحیم زارع ،  سخنگوی کمیسیون 
تلفیق در مخالفت با این پیشنهاد بیان 
کرد: این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق 
طرح شد اما نتوانســت دو سوم آرا را 

کسب کند. این پیشــنهاد باعث بهم 
ریختگی بازار می شود. ما قبول داریم 
که نظام توزیع یارانه بنزین باید اصالح 
شود اما این راهش نیست. ما در سال 

آینــده یک میلیــارد دالر منابع برای 
واردات بنزیــن و گازوئیل پیش بینی 
کردیم و زیرساخت ها برای اجرای این 

پیشنهاد فراهم نیست.

آیا میدان نفتی »آرش« سر و سامان 
می گیرد؟

سیدمهدی حسینی، کارشناس انرژی اظهار داشت: اگر درست عمل کنیم و 
مذاکرات بدرستی پیش برود، افق های خوبی در آینده رابطه ایران و عربستان 
پیش رو اســت. دلیلی ندارد که نتوانیم مسئله مربوط به میدان آرش را حل 

کنیم، مهم این است که مباحث را چطور پیش ببریم.
سیدمهدی حسینی درباره همکاری ایران و عربستان در حوزه نفت اظهار 
داشــت: از نظر دیپلماسی کلی کشور و انرژی، روابط با کشورهای همسایه به 
طــور اصولی باالتریــن جایگاه و اهمیت را دارد، اینکه با عربســتان و با دیگر 
همســایگان روابط منطقی و درست داشته باشیم اصل اولیه شناخته شده در 
دنیای دیپلماســی است، و اینکه از دیوار سفارت باال رفتیم چهره ما را در دنیا 

و منطقه خراب کرده است.  
*توافق تهران-ریاض؛ حرکت رو به جلو

وی افزود: ما باید بدانیم اقداماتی همچون باال رفتن از دیوار سفارت هزینه 
دارد و در روابط ما با عربستانی که محور کشورهای عربی ثروتمند اثرگذار بوده 
است. عربستان کشوری است که پول خرج کرده و در کشورها سرمایه گذاری 
می کند، در کشورهای زیادی جایگاه و پایگاه دارد اما ما تحت تاثیر عده ای که 
از ســفارت باال رفتند سالهاست که با این کشور رابطه ای نداشته ایم، روابط با 

عربستان حرکت خوبی است که انجام شده است.  
*همه نتایج مثبت

این کارشناس ارشد حوزه انرژی تصریح کرد: ایران هراسی که در منطقه راه 
افتاده باعث شده اعراب به سمت دشمن ایران یعنی اسرائیل کشش پیدا کنند، 
از ســوی دیگر رژیم صهیونیستی سعی کرده مشکل خود را امارات و بحرین 
حل کند. بنابراین توافق با عربستان می تواند این موضوعات را تحت الشعاع قرار 
دهد. از همه مهم تر بحث  یمن اســت که امیدواریم توافق موجب شود مسئله 

یمن حل و جنگ متوقف شود تا این کشور نیز سامان پیدا کند.  
*یک گام به ضرر تحریم 

وی با بیان اینکه در مجموع توافق با عربستان حرکت رو به جلو  است، تاکید 
کرد: تحریم به کشــور آسیب زده و تمام مسیرهای حمل و نقل، بیمه، بانک، 
کشتیرانی، ســوییفت که از ملزومات کار اقتصادی بوده؛ بسته است. بنابراین 
توافق با ریاض زمینه هایی را فراهم می کند که بتوانیم مســائل اقتصادی مثل 
تحریم ها را بهتر و راحت تر حل و فصل کنیم، چراکه هیچ دولتی نمی تواند در 

این شرایط کار کند. 
*تاثیرگذاری اوپک زیر ســایه دوســتی یا بحرانی شــدن دو 

تولیدکننده بزرگ
حســینی بیان داشت: عربستان قدرت اول اوپک و بزرگ ترین تولیدکننده 
نفت دنیاست و در اوپک  به عنوان قدرت اول اثرگذار است. همیشه زمانی که 
ما قدرت دوم اوپک  و عربستان قدرت اول بود حتی زمان زکی یمانی و هشام 
ناظر دو کشور اختالف داشتند و این در بازار به ضرر هر دو کشور بود یعنی هم 
بازار را آشفته می کرد و از دیگر سو، روابط و رفاقت تهران-ریاض باعث می شد 
قیمت ها منطقی شــده و بازار ثبات پیدا کند، به همین دلیل مدت ها یکی از 
سیاســت های ما در اوپک این بود که علیرغم اینکه اگر جایی هم با عربستان 
اختالف داشتیم، ظاهر قضیه را حفظ کنیم. مثال زمان علی النعیمی وزرای نفت 
کشورها در مقابل دید رسانه ها با هم قدم می زدند که اینگونه القا شود که دو 
کشور باهم اختالف ندارند تا بازار فرکانس مثبت دریافت کند بنابراین دوستی 

دو کشور قطعا در استحکام اوپک تاثیر دارد و این بسیار اهمیت دارد.  
*خون تازه در رگ های اوپک

وی با اشــاره به اهمیت روابط دوســتانی ایران-عربستان در سازمان اوپک 
گفت: در دهه های اخیر بحران ها و شــوک هایی را در بازار نفت شاهد بودیم از 
جمله آنها انقالب ایران، شــوک نفتی، بعدها جنگ نفت، بحران های اقتصادی 
آسیای شرقی و امریکای جنوبی بوده است که همه در این بحران های عجیب و 
تالطم بازار  و سیستم عرضه و تقاضا را تغییر داد. اخیرا نیز کرونا بازار نفت را بهم 
ریخت، اما اوپک در تمام مراحل ثابت کرده که خیلی خوب عمل کرده، یعنی 
بازار را مدیریت و ثبات را باز می گرداند، بنابراین روابط مثبت ایران و عربستان 
در سازمان اوپک به عنوان تعیین کننده بازار نفت اثرگذار است. بعبارت دیگر 
هر کاری کنیم که به استحکام اوپک  کمک کند؛ قطعا کار مثبتی است و همه 

تولیدکنندگان از آن منتفع خواهند شد. 
* آرش سر و سامان می گیرد؟

این کارشناس ارشــد حوزه انرژی در ادامه خاطرنشان کرد: عالوه بر نقش 
همکاری دوجانبه ایران و عربستان در بازار نفت، سیاست و دیپلماسی؛ موضوع 
این است که عربستان دارایی های فراوانی دارد که بسیاری از آنها در پاکستان 
و هند ســرمایه گذاری شده و دلیلی ندارد که ما هم در یک همکاری و روابط 
اقتصادی سالم از سرمایه گذاری این کشور استفاده نکنیم و دیگر اینکه میادین 
مشترک با عربســتان داریم که در حال تولید هستند و  برخی نیز مثل آرش 
به تولید نرســیده اند. بهتر است ما به صورت یونیتازیسیشن و مشترکا از این 
میادین بهره برداری کنیم، این زمینه به لحاظ دیپلملتیک در حال فراهم شدن 
است، بنابراین ما باید درســت عمل کنیم و در همکاری مشترک برداشت از 

میادین را به بهترین شکل جلو برویم.  
*توسعه میادین به صورت مشترک

وی تصریح کرد: قبل از اینکه مسائل سیاسی تنش زا بوجود آید ما کارهای 
خوبی در میادین مشــترک انجــام دادیم هرچند قوانین مــا برخی اقدامات 
را اجــازه نمی دهــد و خودمان را از اینکه میادین را با همســایگان به صورت 
یونیتازیسیشن برداشــت کنیم، محروم کردیم. کشورها از شرکت های بزرگ 
و مطرح دعوت کرده و مشــارکت در تولید دارنــد و روش های امتیازی اجرا 
می کنند ما نمی توانیم این کار را انجام دهیم چون نمی توانیم مالکیت میادین 
را به هیچ کشوری واگذار کنیم و این ما را محدود می کند، در هر حال زمانی 
به این فکر افتادیم که درســت نیست هر کشور جداگانه میدان را توسعه داده 
و برداشت داشته باشد و به میدان آسیب برساند، بنابراین کمیته های مشترک 
فنی با عربستان، قطر و امارات داشتیم و متخصصان باهم جلسه تشکیل داده و 
اطالعات را باهم تبادل می کردند. باهم تصمیم می گرفتیم که چگونه از میدان 
بهره برداری کنیم و به نوعی هماهنگی ایجاد کرده بودیم، اما بعد تیره شــدن 

روابط دو کشور فعالیت کمیته ها متوقف شد.  
*عالقه تاریخی عربستان برای همکاری نفتی با ایران

حسینی گفت: بنده در سال ۷6 زمانی که مدیر عامل صنایع ملی پتروشیمی 
بودم در ســفری به عربستان از سابیک بازدید داشتم. آن زمان تصور بنده این 
بود که کار دســت خارجی هاســت اما اینگونه نبود، عربستان بخوبی خود را 
تجهیز کرده بود، آموزش های خوبی را در خارج از کشور دیده بودند و مدیران 
خوبــی را بکار گرفتــه بودند با این وجود واقعیت اینکه آن زمان آنها بســیار 
عالقمند بودند که با ما کار کنند، که این تحول در روابط دو کشور ایجاد شده؛ 

مثبت است و می تواند به نتایج خوبی منتهی شود. 

عضو کمیســیون انرژی مجلس 
شــورای اســالمی گفت: بــا توجه 
بــه ماموریــت رئیــس مجلس به 
کمیســیون انــرژی در خصــوص 
افزایش قیمت قبوض گاز و برق در 
بررسی  برخی مناطق، کمیســیون 
همه جانبه ای را خواهد داشــت تا 
آنچه که به صالح مردم اســت رقم 

بخورد.
ماموریت  دربــاره  مرادی  احمد 
رئیــس مجلــس بــه کمیســیون 
انرژی برای پیگیــری علت افزایش 
چشمگیر قبوض برق و گاز خانگی 
در برخی از مناطق کشــور، با بیان 
از  اینکه خیلی خوشــحال هستیم 
اینکه شخص رئیس مجلس نسبت 
به این موضوع ورود پیدا کرد، اظهار 
داشــت: تعداد زیــادی از مردم به 
نمایندگان خود در خصوص افزایش 
قبوض برق و گاز مراجعه داشــتند 
و بــه وفور در حــوزه انتخابیه بنده 
نیز این گالیه وجود دارد چراکه ما 
در منطقه گرمسیر هستیم و مردم 
در منطقه گرمســیر به نسبت سایر 
مناطق هم آب بیشتری مصرف می 
کنند و هم از برق بیشتری استفاده 

می کنند.
*برخی از قبوض گاز و برق با 

درآمد مردم همخوانی ندارد
وی در ادامــه اظهــار کــرد: در 
مناطــق سردســیر نیــز در فصل 
زمستان طبیعتا مردم گاز بیشتری 
نسبت به سایر مناطق استفاده می 

کنند و این خانوارها بعضا هیچ راهی 
برای صرفه جویــی ندارند. قبوضی 
کــه برای این خانوارهــا در مناطق 
سردسیر و گرمسیر صادر شده است 
واقعا سرســام آور است، به گونه ای 
که قبوض صادر شده برای خانوارها 
بــا درآمد آنهــا همخوانــی ندارد.
کردن  گران  مجوز  *مجلس 
قبوض را بــه وزارت نیرو نداده 

است
نماینــده مــردم بندرعباس در 
مجلس شــورای اســالمی، تصریح 
کرد: در اســتان های خوزســتان، 
بوشــهر یا هرمزگان حتما باید در 
فصل تابستان کولر روشن باشد. در 
مناطق سردســیر نیز حتما باید در 
فصول ســرد سال وسایل گرمایشی 

روشن باشد.
مرادی دربــاره اینکه آیا افزایش 
قیمت قبــوض بــرق و گاز مصوبه 

مجلس بوده اســت؟  خاطرنشــان 
کــرد: مجلس چنین اجــازه ای را 
نداده است. به نظر می رسد وزارت 
نیرو آئیــن نامه ای را برای خودش 
تعریف کــرده و بر اســاس آن در 
یک جاهایی به صورت خودســرانه 
افزایش قیمــت برق را اعمال کرده 

است که خالف قانون است.
ایــن عضــو کمیســیون انرژی 
مجلس  رئیــس  گفــت:   مجلــس 
شورای اسالمی به کمیسیون انرژی 
ماموریــت داد تــا افزایــش قیمت 
قبوض برق و گاز را بررسی کند که 
بررسی  انرژی  کمیسیون  ان شاءاهلل 
همه جانبه ای پیرامون این موضوع 
خواهد داشــت تا آنچه که به صالح 
مردم اســت رقم بخورد، حتی اگر 
الزم شد در قالب یک قانون دائمی 
این موضوع در مجلس دنبال خواهد 

شد.

در  پایتخت نشــینان  آب  مصــرف 
روزهای پایانی هفته در اسفندماه به مرز 
52 هزار و 500 لیتر در ثانیه رســیده، 
این میزان مصرف هم اندازه اوج مصرف 
لحظه ای آب در روزهای گرم سال است.

به گزارش سرزمین پویا، با توجه به 
اینکه در روزهای آخر سال قرار داریم و 
ســنت خانه تکانی در اکثر خانه ها اجرا 
می شود شــاهد افزایش مصرف آب در 
روزهای گذشــته هستیم، به طوری که 
در روزهای گذشته مقدار مصرف از 52 
هزار لیتر بر ثانیه هم گذر کرد که رکورد 

بی سابقه ای محسوب می شود.
از ابتدای سال آبی تا 12 اسفند تنها 
10۳.6 میلــی متر بارندگــی در تهران 
ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال 
گذشــته حدود 1۳ درصد و در مقایسه 
با متوسط بلند مدت ۳5 درصد کاهش 

یافته است.
ایــن در حالی اســت کــه پایتخت 
همچنان دچار تنگنای آبی است و برخی 

از مشترکان بیش از دو برابر الگوی مجاز 
آب مصــرف و از ابتدای طرح برخورد با 
مشــترکان بد مصرف تاکنون ۳8 هزار 
خانوار بد مصرف که بیش از دو برابر حد 
مجاز )28 متر مکعــب در ماه( مصرف 
می کننــد با محدودیــت و قطع موقت 
آب مواجه شدند. این محدودیت ها هم 
نتوانسته جلوی اضافه مصرف مشترکان 
پر مصرف را بگیــرد، به طوری که تنها 
21 درصد این دســته از مشترکان بد 
مصرف، مصارف خود را به الگوی مجاز 

رسانده اند.
این روزها با راهکارهایی بسیار ساده 
می توان مقدار مصــرف در هنگام خانه 
تکانــی را کاهش داده و بــرای گذر از 
این تنش آبی کمک کرد، شوینده های 
شــیمیایی هــر چند باعــث پاکیزگی 
می شود اما استفاده نادرست از این مواد 
در کوتاه مدت آسیب جدی به سالمت 
انســان و محیط زیســت وارد می کند. 
این مواد در چرخه اســتفاده از آب های 

خاکستری باقی می ماند و به محیط های 
مختلــف مانند زمین های کشــاورزی 
وارد می شــود. وجود مواد شیمیایی در 
آب فرایند تصفیه فاضالب را با مشــکل 
مواجــه می کند بنابراین تــا جایی که 
امکان دارد از این شوینده های شیمیایی 
کمتر استفاده کنیم. آبی که حاوی مواد 
شوینده شیمیایی نیست را می توان به 
مصرف گل ها و گیاهان خانگی رســاند 
و اینگونــه از هدر دادن آن ها جلوگیری 
کرد. شســتن پرده هــا و فرش ها را به 
کاربلدها بسپارید، با این کار از استفاده 
از آب تصفیه شده برای شستشوی این 

وسایل جلوگیری می شود.
اســتفاده از آب به عنوان جارو برای 
تمیز کردن بالکن یا حیاط، کار بســیار 
غلطی است که گاهی اوقات موقع خانه 
تکانی ها دیده می شود. در شرایطی که 
در کشــور با کم آبی دست و پنجه نرم 
می کنیم هدر دادن آب به این شــکل 
بسیار ناپسند اســت. سرویس و تعمیر 
شــیرآالت خراب را در لیست کارهای 
خانه تکانی قــرار دهید، با این کار مانع 
از هدررفت آب تصفیه شده و تبدیل آب 

سالم به فاضالب می شویم.
تفکیک زباله ها هنگام خانه تکانی نیز 
اهمیــت دارد چرا که با این اقدام میزان 
مصرف انرژی و آب نسبت به تولید اولیه 
به طرز چشمگیری کاهش پیدا می کند. 
همچنیــن الزم اســت برنامه های فنی 
وسایل خانگی مختلف مانند لباسشویی 
را بیاموزید تا بتوانید مدت زمان شست 

وشو را بر اساس نیاز خود تنظیم کنید.

عضو کمیسیون انرژی مجلس:

افزایش قبوض برق و گاز خالف قانون است

ســخنگوی صنــف جایگاهداران 
کشــور گفت: تقاضا از مــردم برای 
اســتفاده از کارت سوخت شخصی 
به معنــای غیرفعال شــدن کارتهای 
آزاد جایگاه ها نیست اما مهم است که 
دارندگان خودرو کارت شخصی خود 
را به همراه داشته باشند تا با مشکلی 
در شلوغی پمپ بنزینها خصوصا در 

برخی استانها مواجه نشوند.
رضــا نواز با بیــان اینکه به دلیل 
اینکــه تعــداد کارت هــای آزاد در 
جایگاه ها محدود اســت، گفت: برای 
جلوگیــری از هرگونه مشــکل الزم 
است دارندگان خودرو کارت سوخت 

شخصی به همراه داشته باشند.
وی ادامه داد: اطالعیه شرکتهای 
تابعــه وزارت نفت مبنی بر دعوت از 
مردم به اســتفاده از کارت سوخت 
شــخصی جهت مدیریت بهتر توزیع 
سوخت است و در صورتی که مردم 

از کارت سوخت خود استفاده کنند 
در شلوغی های نوروزی پمپ بنزین ها 

با مشکل مواجه نخواهند شد.
ســخنگوی صنــف جایگاهداران 
کشور با تاکید بر اینکه تعداد کارتهای 
آزاد بنزیــن به اندازه تعــداد نازلهای 
سوخت نیست و این نوع کارتها صرفاً 
برای استفاده اضطراری است، گفت: 
خصوصا در استانهای مرزی، به دالیلی 
نظیر مدیریــت توزیع و جلوگیری از 
انحراف فراورده، تعداد کارتهای آزاد 
جایگاهها را بســیار کــم کرده اند و 
همراه داشتن کارت سوخت شخصی 
در کل کشــور خصوصاً این استانها 

اکیداً توصیه می شود.
نواز بــا تاکید براینکه اســتفاده 
عمومی همــه مالــکان خودروها از 
کارت های ســوخت جایگاه از ابتدا 
تصمیم درستی نبود و جایگاهداران 
دخالتی در خصوص سهمیه و قیمت 

سوخت ندارند، گفت: تصمیم سازان 
باید قباًل پیش بینی های الزم را انجام 
می دادند و مشــکلی وجود نداشت، 
البته مســئوالن باید هــر چه زودتر 
کارت هــای المثنــی و جدید را در 

اختیار مالکان خودرو قرار دهند.
وی با بیان اینکــه قبل از اجرای 
باید زیرســاخت  ابتدا  هر تصمیمی 
های آن اجرایی شــود و مشورت از 
این بخش خصوصی اخذ شود، گفت: 
حذف کامل کارت آزاد جایگاه های 
ســوخت عملی نیست و هر تصمیم 
شــتاب زده ای در این مورد موجب 
ایجاد مشکالت متعدد برای مردم و 

مالکان جایگاهها خواهد شد.
بــه گفتــه ســخنگوی صنــف 
جایگاهداران کشــور، تمهیدات الزم 
برای نوروز در جایگاه ها درنظر گرفته 
شده و انشاهلل مشــکلی برای تامین 

سوخت وجود نخواهد داشت.

سخنگوی صنف جایگاهداران کشور: در سفرهای نوروزی کارت سوخت شخصی را همراه داشته باشید

گرمای زودرس اهواز و کولری که روشن شدنش گران تمام می شود
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت: برای باالنرفتن تصاعدی صورتحساب برق، مشترکان اهوازی جدا از لوازم سرمایشی پرمصرف مانند کولرگازی در ماه های زمستان به ویژه روزهای پایان اسفندماه استفاده نکنند.

عبدالحمید عباس شیاری   در خصوص استفاده از وسایل سرمایشی در ماه های زمستان در کالنشهر اهواز اظهار کرد: تعرفه برق در کالنشهر اهواز و استان خوزستان در ماه های سرد و گرم سال متفاوت است و از این رو 
شهروندان باید در استفاده برق نهایت دقت را داشته باشند. وی افزود: در کالنشهر اهواز و استان خوزستان تعرفه برق برای ماه های گرم سال از اول فروردین تا پایان آذرماه تا سقف ۳000 کیلووات ساعت در ماه و در ماه های 
سرد سال از اول دی ماه تا پایان اسفندماه تا سقف 200 کیلووات ساعت در ماه تعیین شده است.  مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت: با توجه به این تعرفه های تعریف شده توصیه می شود مشترکان جدا از لوازم 
سرمایشی پرمصرف مانند کولرگازی در ماه های زمستان به ویژه روزهای پایان اسفندماه استفاده نکنند. عباس شیاری عنوان کرد: اگر مشترکان در شرایط دمایی فعلی قصد استفاده از وسایل خنک کننده دارند، ترجیحا در 
صورت ضرورت از پنکه و یا فن کولر که مصرف پایین تری دارند استفاده کنند تا میزان برق بسیار کمتری استفاده شود. وی افزود: در صورتی که مشترکی از کولرگازی که دارای توان باالی مصرفی است استفاده کند، از سقف 
تعرفه تعیین شده زمستان خارج شده و در پلکان تصاعدی محاسبه مصرف برق طبق جدول موجود در صورتحساب قرار خواهد گرفت. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت: مشترکان می توانند با نصب و مراجعه به 

اپلیکیشن »برق من«، در قسمت قبض و مشاهده صورتحساب، از نحوه محاسبه برق مصرفی و پلکان مصرف خود مطلع شوند. 

مخالفت مجلس با پرداخت یارانه بنزین به خانوارهای فاقد خودرو

مصرف آب تهرانی ها رکورد زد

خبر

خبر
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فرمانــده کل انتظامــی جمهــوری 
اســالمی ایران با اشــاره به اینکه پلیس 
فتا برای مجموعه انتظامی اقتدار آفرین 
و هویت ساز اســت، اظهار کرد: معماری 
آینده پلیس فتــا، تخصص گرایی، آینده 

نگری و انقالبی است.
سردار احمدرضا رادان در دوازدهمین 
نشست سراسری روسای پلیس فتا استان 
ها و معاونان حــوزه مرکزی پلیس فتا با 
اشــاره به اینکه نیازمندی های مردم به 
پلیس فتا در فضای مجــازی روز به روز 
بیش تر می شــود و این بدان معناست 
که این پلیس در آینده ای نزدیک نقش 
و کارآمدتری خواهد داشــت،  موثرتــر 
تصریح کرد: این امر باعث می شود پلیس 
فتا آمادگی بیشتری داشته باشد تا بتواند 
با تهدیدات جدیــد، فرصت های جدید 

برای سازمان و مردم ایجاد کند.
وی پلیس فتــا را یکی از پلیس های 
اثرگذار، دارای نام و نشــان در سازمان و 
بیــن عموم مردم برشــمرد و با تاکید بر 
اینکه  پلیس فتا برای مجموعه انتظامی 
اقتدارآفرین و هویت ســاز اســت،  ادامه 
داد: پلیس ســایبری فراجا در راســتای 
طراحی معماری فتا آینده، وضع موجود 
را سنجیده، محیط را درک کرده و جهت 

سازی ها را مطرح  می کنند.
وی عنوان کرد: برای داشــتن پلیس 
مطلوب بایــد جایگاه، نقــش و کارکرد 
تعریف شــود و پلیس فتا در بین مردم و 
مخاطبان بیرونی که شامل دستگاه ها و 
نهادهاســت جایگاه برجسته ای دارد که 
باید این کســب مقام اولی همواره حفظ 

شود.

سردار رادان در ادامه با اشاره به اینکه 
پلیس فتــا  باید همواره درک از وضعیت 
موجود و آینده داشــته باشد، اضافه کرد: 
این پلیس باید تهدیدات آینده در حوزه 
فتا را بشناســد و بداند خاســتگاه مردم 
چیســت و اشــرافیت بر هــدف گرفتن 
ســازمان ها در جهت آماده ســازی در 
تعامــل در انجام ماموریــت های حوزه 

سایبر داشته باشد.
وی با اشــاره به اینکــه این مجموعه 
باید جهت ســازها و ارکان جهت ساز را 
مدنظر قــرار دهد، تصریح کرد: این بدان 
معناست که پلیس فتا متخصص، آینده 

نگر و انقالبی است.
فرمانده کل انتظامی کشور بر آمادگی 
پلیس فتا در انجام ماموریت های محوله 
تاکید کرد و گفت: معمــاری آینده این 

پلیــس باید روبه جلو، ســریع الوصول و 
انقالبی باشد؛ برای رسیدن به آن پلیس 
در آن فضا و تهدیدات نیاز به تجهیزات و 
تشکیالت بروز داریم و باید متخصصان، 

اندیشمندان و نخبگان به پلیس فتا برای 
همکاری دعوت شــوند و با این روند در 
حالــی که تهدیدات حــال را تهدید می 
دانیم غافل از تهدیــدات آینده نخواهیم 

بود.
این مقام ارشــد انتظامی با اشاره به 
اینکــه در معماری وضــع مطلوب باید 
هوشمندانه عمل کنیم؛ گفت: باید در این 
رابطه سه بعد را در نظر گرفت؛ بعد اول، 
منابع انسانی و استفاده از افراد متخصص 
و عالقه مند به پیدایش علوم جدید است. 
پلیس فتا هیچ وقت نباید درهای فضای 
علم و دانش را به روی خود ببندد و باید 
افراد نخبه را شناسایی و افراد اندیشمند  

را در گزینش جذب کند.
وی بعد بعدی را ســاختار ســازمانی 
عنوان کرد و افــزود: باید نگاهی نهادی، 
انقالبی و انعطاف پذیر به ساختار داشته 
باشــیم و همچنین در بعد تجهیزات نیز 
نباید صرفا نگاه بیرونی داشت و بایستی 
خودکفــا عمل کرد زیرا اگــر صرفا نگاه 

به بیرون داشــته باشید محکوم هستید 
چون آن توانایی و توانمندی مختص شما 
نخواهد بود. سردار رادان در خاتمه ضمن 
تشــکر از پلیس فتا در راســتای اجرای 
ماموریت های محوله کشــف، پیشگیری 
و تشــخیص به موقع جرایم ســایبری؛ 
خاطر نشان کرد: با معماری آینده پلیس 
فتا شما می توانید از تهدید عبور کنید و 
اقدام به موقع شما تهدید را خنثی سازد. 
ما همواره باید ســعی کنیم پلیس فتا در 
صعود باشــد و امیدواریم با برنامه ریزی 
و تالشــی جهادگونه و نشــأت گرفته از 
فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر جلب 
رضایت خدا در امتداد جلب رضایت مردم 
در تامین امنیت و آرامش شهروندان گام 
برداریــم و مردم در حوزه فضای ســایبر 

احساس ناامنی نکنند.

* رونمایی از به کارگیری شــبکه 
اجتماعی همیاران سایبری در پلیس فتا

 براساس گزارش پایگاه خبری پلیس؛ 
در حاشــیه این مراسم ســردار رادان از 
به کارگیری شــبکه اجتماعی همیاران 
ســایبری پلیس فتا و همچنین چندین 
کتاب در حوزه کودکان و سایبر که برای 
اولین بار در پلیس نگاشته شده و دو جلد 
کتاب  داستانی دیگر که بر اساس پرونده 
های واقعی پلیس فتا به رشته تحریر در 
آمده، رونمایی کرد. شــایان ذکر اســت، 
در این همایش ســردار »وحید مجید« 
رئیــس پلیس فتــا فراجا گزارشــی در 
خصوص معمــاری آینده این پلیس ارائه 
کرد و در خاتمــه از مدیران برتر پلیس 
فضای سایبری کشور  با اهداء لوح، تقدیر 

به عمل آمد.

رادان:  پلیس فتا برای مجموعه انتظامی اقتدارآفرین و هویت ساز است

تاکید سازمان جهانی بهداشت بر کاهش مصرف نمک
شهره نصیری- سازمان جهانی بهداشت )WHO( در گزارش تازه ای درباره فواید کاهش مصرف نمک برای سالمتی اعالم کرد: جهان در حال دور شدن از هدف خود برای کاهش ۳0 درصدی 
مصرف نمک در سطح بین المللی تا سال 2025 است. به گزارش شبکه خبری بی بی سی، در این گزارش تاکید شده است که اگرچه تمام 1۹4 کشور عضو WHO به هدف تعیین شده در سال 

201۳ متعهد شدند اما فقط 5 درصد از کشورهای عضو این سازمان با اجرای سیاست های اجباری و جامع، توانسته اند کاهش مصرف سدیم را عملی کنند. کارشناسان این سازمان در گزارش مزبور 
خاطر نشان کرده اند: این پیشرفت ُکند بوده و تنها چند کشور توانسته اند مصرف سدیم را کاهش دهند اما هیچ کشوری نتوانسته به طور کامل به هدف تعیین شده دست یابد. به گفته موسسه 

سنجش و ارزیابی سالمت، سدیم یک ماده مغذی ضروری است اما مصرف بیش از حد آن خطر ابتال به بیماری های قلبی، سکته مغزی و مرگ زودرس را در افراد افزایش می دهد و هر ساله باعث 
حدود دو میلیون مرگ زودهنگام در سراسر دنیا می شود. در حالی که منبع اصلی سدیم، نمک خوراکی )سدیم کلرید( است اما طعم دهنده های دیگری مانند سدیم گلوتامات نیز از جمله این منابع 

هستند.

سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط  زیست تشریح کرد؛

افزایش درآمد شهرداری ها علت حذف سهم محیط زیست از عوارض آالیندگی؟
سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر 
اقلیم سازمان حفاظت محیط  زیست 
ضمــن توضیح درباره حذف ســهم 
محیط زیســت از عوارض آالیندگی 
برای تخصیص  رایزنــی  که درحال 
مجدد آن با مجلس هســتند، گفت: 
ما بــه دنبال رفع آلودگی هســتیم 
و خارج کــردن محیط زیســت از 
لیســت تنها به علت درآمد بیشتر 

شهرداری ها است.
ســازمان  حذف  ســهم  درپــی 
از عوارض  زیســت  حفاطت محیط 
آالیندگی توســط کمیسیون تلفیق 
مجلس، سخنگوی کمیسیون تلفیق 
مجلــس درباره این موضــوع اظهار 
کرد: کمیســیون تلفیــق دو بند از 
الیحــه بودجه را حــذف کرد؛ یکی 
بند ج تبصره 8 که در آن آمده بود؛ 
نهاده های کشاورزی )کود و بذر( اعم 
از تولید داخلی و وارداتی در ســال 
آینده صرفاً به نــرخ های مبتنی بر 
قیمت تمام شــده و تک نرخی و در 
مــورد اقالمی که در بازار بورس کاال 
عرضه می شــود، به نرخ های کشف 
شده در بازار بورس عرضه می شود  

همچنین کمیسیون تلفیق بند »ه« 
تبصره 8 را نیز حذف کرد که در آن 
آمده بود؛ 20 درصد از منابع حاصل 
از عوارض آالیندگی )عوارض ســبز( 
موضــوع ماده 2۷ قانــون مالیات بر 
ارزش افــزوده به ســازمان حفاظت 
محیط زیست )صندوق ملی محیط 

زیست( اختصاص پیدا کند.
اکنــون داریوش گل علیــزاده - 
سرپرســت مرکز ملی هــوا و تغییر 
اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست 
- در واکنش به حذف ســهم محیط 
زیســت از عوارض آالیندگی اظهار 
کرد: اکنون در صحن مجلس شورای 
اسالمی درحال رایزنی برای بازگشت 

این سهم هستیم.
وی با اشــاره به اینکه در صورت 
عدم بازگشــت این سهم چه تبعاتی 
در زمینــه افزایــش آلودگی خواهد 
داشــت، افزود: ما تنها در سال اول 
پاندمی کرونــا ۳5 درصد از عوارض 
آالیندگی ســهم داشــتیم و بعد از 
آن هیچ ســهی نداشتیم. این اعتبار 
می تواند به ما در جهت رســیدن به 
سیاســت های کاهش آلودگی هوا و 

کمک  زیســت  محیط  آلودگی های 
کند.

عوارض  کرد:  تاکیــد  گل علیزاده 
برای  آالیندگی یک ظرفیــت مالی 
اســت. درست است  محیط زیست 
کــه ایــن عــوارض کمک کننده به 
شــهرداری ها برای نگهداری از شهر 
اســت اما می تــوان بخشــی از این 
عوارض را بــه صورت هدفمند برای 

اهداف محیط زیستی استفاده کرد.
وی در پاسخ به این که در صورت 
حذف این سهم دست محیط زیست 
به عنوان یک نهاد باالدســتی چقدر 
بســته می شــود؟ توضیح داد: قبال 
این سهم وجود نداشته است. بدین 
جهت این ظرفیت تنها کمک کننده 
به ســازمان برای جبران کمبودهای 
اعتبار مالی بوده اســت. این عوارض 
صــرف انجــام اقدامــات الزم برای 
کاهش آلودگی هوا می شد. به عبارتی 
با دریافت یک اعتبار از صنعت دوباره 
آن را به صنعت برمی گردانیم و آن را 

در حوزه خود هزینه می کردیم.
سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر 
اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست 

با اشاره به ارائه پیشنهاداتی به مجلس 
در این زمینه گفت: این پیشنهادات 
هم درآمد پایدار شــهرداری ها را در 
ماده 2۷ تامین می کند و هم تعارض 
بین محیط زیست و شهرداری ایجاد 
نمی شــود. ما به دنبال رفع آلودگی 
هستیم و خارج کردن محیط زیست 

از لیســت تنها به علت درآمد بیشتر 
شهرداری ها اســت چراکه روی این 
درآمد حســاب کرده و سال ها آن را 

دریافت کرده اند.
گل علیــزاده در پایــان دربــاره 
جزئیات این پیشنهادات توضیح داد: 
ما درباره عوارض آالیندگی به دنبال 

ارایه پیشــنهادی هستیم که در کل 
واحدهایی کــه بالقوه باعث آلودگی 
هوا هستند، سهم کمتری عوارض را 
پرداخت کننــد و اگر بیش از حدود 
مجاز آلودگی داشتند و استاندارد را 
رعایت نمی کردند، مشــمول جریمه 

شوند.

آخرین وضعیت بررسی پرونده مســمومیت سریالی دانش آموزان؛

 نوری: مشکلی نیست؛ 
دانش آموزان می توانند مدرسه بروند

وزیر آمــوزش و پرورش، 
وضعیت  آخریــن  دربــاره 
پیگیری مسمومیت سریالی 
گفــت:  آمــوزان  دانــش 
منتظریم نتیجــه قطعی را 
به ما بدهنــد، در این رابطه 
تا  هر روز جلســه داریــم. 
االن  به ما گفتند مشــکلی 
را  نیست، می توانیم مدرسه 
بــاز بگذاریم و دانش آموزان 

می توانند هر روز مدرسه باشند.
یوســف نوری در مراسم بزرگداشت یکصدویکمین ســال تاسیس شورای عالی 
آمــوزش و پرورش، اظهار کرد: در قضیــه و حوادث اخیر چه در مهرماه و چه بهمن 
مــاه دیدیم که بچه ها را صرف نظر از اینکه این اقدامات هدف تربیتی دارد یا ندارد، 

تحت تاثیر قرار دادند.
وی افزود: خبر ما را »مسمومیت«  و »سم« منتشر کردند و این در حالی است 
که اگر این امر برای مثال در هیروشیما رخ داده بود می گفتند »یک بوی بد با منشاء 
نامعلوم تعدادی از دانش آموزان را راهی بیمارستان کرد«؛ درواقع اولین عبارتی که ما 

می آوریم آخرین حرفی است که باید به کار بگیریم .
نوری با بیان اینکه محیط پیرامون دانش آموزان آنها را احاطه کرده اســت، ادامه 
داد: رسانه ای ها اهداف رسانه ای خود را روی دانش آموزان پیاده می کنند و از جامعه 
مخاطب بهره خود را می گیرند. در واقع رســانه های بیگانه خبر فروشی خود را انجام 
می دهنــد. دانش آموزان در محیط و اتمســفری قرار گرفتند که همه اینها می تواند 

فرصت باشد اما تهدید آن هم زیاد است.
وزیر آموزش و پرورش افزود: وقتی که دانش آموزان ما آماده نباشند دچار مشکل 
می شوند و تهدید این فضا برایشان زیاد می شود چراکه سواد رسانه ای دانش آموزان 
کم اســت و ما درس سواد رسانه ای را در ســالی قرار دادیم که دغدغه دانش آموز، 

کنکور است.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه شــورای عالی باید ورود کند و این مسائل را 
ببیند، افزود: یکی از وظایف شــورای عالی بررسی تاثیر برنامه درسی است. شورای 
عالــی این نقش را دارد و ما این انتظــار را از او داریم. قانون و آیین نامه احیای امور 
تربیتی در مجلس هفتم تصویب شــد اما در آن آیین نامه چندین دستورالعمل باید 
تصویب می شــد که مصوب نشدند، تا جایی که مقام معظم رهبری در جمع شورای 

عالی انقالب فرهنگی  فرمودند آنگونه که باید این امر اجرا نشده است.
وی به لزوم تنقیح قوانین در راستای اجرای سند تحول بنیادین نیز اشاره کرد و 
گفت: میزان تحقق سند تحول بنیادین در برشهای زمانی و سال به سال باید بررسی 
شــود. وزیر آموزش و پرورش در پایان سخنان خود درباره احیای مراکز تربیت معلم 
نیز توضیح داد: امیدواریم بتوانیم مراکز تربیت معلم یعنی دانشگاه تربیت دبیر شهید 
رجایی و دانشگاه فرهنگیان را احیاء کنیم. امیدواریم شورای عالی آموزش و پرورش 

نیز با جدیت به این امر توجه کند.

با اشاره به اقدام صندوق بازنشستگی

 آصفری: هرجا شفافیت باشد
 جلوی سوءاستفاده گرفته می شود

نایب رئیس کمیســیون 
امور داخلی کشور و شوراها 
بــا تاکید بر اینکه مردم باید 
در جریان امــورات صندوق 
گیرند،  قرار  بازنشستگی  ها 
گفت: هرکجا که شــفافیت 
ایجاد شــود و امکان نظارت 
جلوی  گــردد  فراهم  مردم 
خواری  رانت  و  سوءاستفاده 

گرفته خواهد شد.
 محمدحسن آصفری با اشاره به اقدام صندوق بازنشستگی در راستای راه اندازی 
ســامانه نظارت مردمی، بیان کــرد: این صندوق ها متعلق به خود مردم هســت و 
هرچقدر مردم بتوانند در این حوزه نظارت داشته باشند و در امور دخیل باشند جلوی 

هرگونه سوءاستفاده و رانت خواری گرفته خواهد شد.
نماینده مردم اراک در مجلس شــورای اسالمی در ادامه با بیان اینکه باید امور از 
پشت درهای بســته بیرون بیاید، اظهار کرد: اقدامی که صندوق بازنشستگی شروع 
کرده حق قائل شدن برای مردم است تا مردم از برنامه های صندوق های بازنشستگی 
خود اطالع کســب کنند و در جریان تصمیمات این صندوق ها قرار بگیرند و بدانند 
قرار است با سهام آنها چه اتفاقی رخ دهد. از نظر بنده این قبیل اقدامات کار خوبی 
اســت.  آصفری تصریح کرد: این اقدامات یک گام در جهت شفافیت و دخیل کردن 

مردم در امور است و می تواند جلوی وقوع تخلفات و رانت را بگیرد.

محمدرضا گمینی-  رئیس ســازمان مدیریت بحران کشور 
با هشــدار نسبت به ساخت و ســازهای غیرمجاز در کشور از 

برخورد قانونی با عامالن چنین ساخت و سازهایی خبر داد.
محمد حســن نامی در حاشیه نشست ستاد ملی مدیریت 
بحران کشور که در وزارت کشور برگزار شد، با حضور در جمع 
خبرنگاران، گفت: این چهارمین جلســه ســتاد ملی مدیریت 
بحران کشور بود که با حضور تمام دستگاه های مسئول برگزار 
شد. در این جلسه چهار موضوع در دستور کار قرار گرفت که 
دستورالعمل سطح بندی هشدارهای هواشناسی، دستورالعمل 
به هنگام هشــدار سیالب، دســتورالعمل اجرایی انتظام امور، 
تامین جانی و مالی مردم در حوادث و ســوانح و ارائه گزارش 

درس آموخته های زلزله ترکیه از جمله آنها بود.
وی با اشــاره به هشــدارهای هواشناســی و دستورالعمل 
صــادره در این خصوص گفت: ما در این زمینه بحث کردیم تا 
هشدارهای هواشناسی و سطح آن به گونه ای باشد که به لحاظ 
عملیاتی نیز بتوان کار جدی انجام داد. بنا شد دستورالعمل ها 

در این خصوص تدوین شود.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به ورود پدیده 
مانســون به کشور در مرداد ماه ســال جاری گفت: برای این 
پدیده هشــدار سطح قرمز صادر شده بود و جالب است بدانید 
که از دو ماه و نیم قبل از ورود این پدیده به کشــور برخی از 
سازمان ها پیش بینی کرده بودند که بین 2 تا 2.5 میلیون نفر 
کشته خواهند شد. پیش بینی درستی هم بود اما اینکه تعداد 
تلفات و خسارات بسیار کمتر از آنچه که پیش بینی شده بود 

رخ داد مدیریتی بود که انجام شد.
وی با بیان اینکه متاســفانه در هنــگام حوادث و بحران ها 
فضای مجازی و ســوء استفاده رســانه های معاند ما را اذیت 
می کند، گفت: مثال در مورد همین ســیل بی بی ســی 116 
برنامه را در ســه نوبت پخش و تالش کرد که بگوید در ایران 

مدیریت بحران وجود ندارد.
نامی با بیان اینکه یکی از دالیل افزایش خسارات در زلزله 
ترکیه این بود که به ســاخت و سازها توجه نشده بود، گفت: 
در بررسی هایی که انجام شد دیدیم که مثال به جای میل گرد 
عاج دار از میل گرد صاف اســتفاده کرده بودند یا قطر تیرها و 
ســتون ها را کمتر از آنچه که باید اجرا کرده بودند. متاسفانه 

چنین وضعیت هایی بعضا در کشور خودمان هم وجود دارد.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه استاندارد 

مصالح و ساخت و ساز مهم اســت، گفت:  الزم است مردم بر 
ساخت و سازها نظارت کنند و عالوه بر مهندس ناظر از کمک 

نفرات و متخصصان دیگر هم کمک بگیرند.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه متاسفانه 
در اطراف شهرهایمان ساخت و سازهای غیر مجاز و غیر اصولی 
داریم، گفت: در بعضی جاهــا می بینیم که می خواهند ظرف 
پنج روز یک خانه بســازند. خب معلوم است که نتیجه اینجور 
ساخت و سازها چه می شود. من از همین جا اعالم می کنم که 
سازندگان چنین بناهایی و همین طور کسانی که به این بناها 
مجوز بدهند تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و با آنان برخورد 

خواهد شد.
وی ادامه داد: در برخی از شــهرهای ما ساخت و سازهایی 
می شود که بر اساس قوانین نیســت. هشدار می دهم که اگر 
شهردار، دهیار و ... در این زمینه کوتاهی کنند با آنان برخورد 

خواهد شد.
نامی با تاکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی موظف است تا 
نقشه تمام گسل ها و حریم آن را تدوین و در معرض دید مردم 
قرار دهد، گفت: مردم باید بدانند که خانه ای را در کجا خریده 
یا می سازند. تمام ساختمان های ما باید پیوست مدیریت بحران 

داشته باشند.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور به وظایف وزارت نیرو 
نیز اشاره کرد و گفت: وزارت نیرو نیز در حوزه مدیریت بحران 
وظایفی را بر عهده دارد و اتفاقا یک وزارتخانه موثر اســت. اگر 
اســتانداردها را در مصرف آب رعایت نکنیم به زودی با بحران 
کمبود آب مواجه می شویم. ببینید برابر دستورالعمل ها باید ۷5 
درصد آب تهران از سدها تامین و مابقی آن از چاه ها استخراج 
شود. در حالیکه امروز این نسبت در حال برعکس شدن است.

محمد اسمعیل خوبجو- سرعت مجاز وسایل نقلیه 
در آزادراه ها و بزرگراههای سطح کشور در بازه زمانی 
24 اسفند 1401 تا 15 فروردین 1402، معادل 10 

کیلومتر بر ساعت کاهش پیدا کرد.
در یکصد و بیســت و هفتمین نشســت کمیسیون 
ایمنی راه های کشــور، گزارش آمــاری از تصادفات و 
کشته شدگان تصادفات در 10 ماه نخست 1401 ارایه و 
با توجه به رشد حدود 14 درصد کشته شدگان تصادفات 
در این دوره، بر تحلیل دقیق با هدف ریشه یابی چرایی 

افزایش تصادفات تاکید شد.
معــاون حمل ونقــل وزیر راه و شهرســازی و دبیر 
کمیســیون ایمنی راه های کشور بر بســیج همگان از 
جمله اســتان ها برای برنامه ریزی و کنترل برای کاهش 
تصادفات اشاره و خواستار حضور همه جانبه دستگاه ها 

در انجام این مهم شدند.
شهریار افندی زاده بر تشکیل منظم کمیسیون های 
ایمنی استانها با ریاست اســتانداران تاکید و بیان کرد: 
بــا توجه به در پیــش بودن پایان ســال 1401 و آغاز 
سفرهای نوروزی سال 1402، تشــکیل ستاد نوروزی 
برای هرچه ایمن بودن ســفرها و تالش همگانی برای 
کاهــش تصادفات و مدیریت هرچه بهتر ترددها در این 

ایام تاکید کرد.
دبیر کمیسیون ایمنی راه ها عنوان کرد: اطالع رسانی 
مناسب صدا وسیما برای کاهش سرعت و افزایش ایمنی 
سفرها می تواند یکی از عوامل تاثیرگذار مهم در کاهش 
تصادفات و به تبع آن کاهش کشته شدگان ناشی از این 

تصادفات باشد.

وی ادامــه داد: با توجه به زمان انــدک باقیمانده تا 
آغاز سفرهای نوروزی کلیه مدیران کل راه و شهرسازی 
اســتانها به عنوان روســای شــورای هماهنگــی راه و 
شهرسازی استانها و ســایر مدیران کل که اعضای این 
شــورا می باشند؛ بایستی از این ظرفیت بهره برده و در 
هماهنگی منظم و مســتمر با صداو سیما از ظرفیتهای 
این ســازمان بــرای ارائه راهکارهــای افزایش ایمنی و 
کاهش ســرعت رانندگان در سفرهای نوروزی استفاده 

کنند.
افنــدی زاده یادآور شــد: بنــا به تاکیــد وزیر راه و 
شهرسازی،   مقرر شد توسط سازمان راهداری و حمل 
و نقــل جاده ای،   8000 کیلومتــر طول از محورهای 
مواصالتی مهم کشــور و 200 نقطه پرتصادف در سطح 
کشــور تا قبل از شــروع طرح نوروزی ایمن ســازی، 
آشکارسازی و اصالح هندسی شود که این موضوع مهم  
از محل اعتبارات ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده 

ای و با همکاری همه استانها در حال انجام است.
در ادامه این نشســت از سامانه ارجاع کار طراحی و 
نظــارت بر راه های اختصاصی واقــع در حریم راه های 
اصلــی نیز که با همت و همکاری مشــترک ســازمان 
راهــداری و حمــل و نقل جــاده ای و ســازمان نظام 
مهندسی تهیه و راه اندازی شده است، رونمایی شد. این 
سامانه برای سیستماتیک کردن فرآیند طراحی و نظارت 
دسترسی های اختصاصی برون شهری ایجاد شده است.

معــاون حمل و نقل وزیر راه و شهرســازی در پایان 
بر توجه به موضوع مهم افزایش جانباختگان تصادفات، 
اشاره و بر حضور فعال مدیران کل وزارت راه و شهرسازی 
در نشست های کمیسیون ایمنی استانها، تشکیل مستمر 
نشست های کارشناسی دبیرخانه کمیسیون ایمنی راه ها، 
تولید محتوی آموزشی مرتبط با ایمنی ترافیک و پخش 
در  صدا و ســیما و لزوم برنامه ریزی ســفرهای نوروزی 
سال جاری و تالش و همکاری کلیه سازمانها و ارگانهای 
مسئول و موثر در کاهش تصادفات رانندگی تاکید کرد.

یکصد و بیست و هفتمین نشست کمیسیون ایمنی 
راه های کشور با حضور شهریار افندی زاده معاون حمل 
ونقل وزارت راه و شهرســازی و دبیر کمیسیون ایمنی 

راه های کشور و مشارکت اعضا برگزار شد.

اولتیماتوم مدیریت بحران به سازندگان ساختمان های ناایمن سرعت مجاز در آزادراه ها 10 کیلومتر کاهش یافت
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سجاد نوروزی مدیر مجموعه سینما 
آزادی ضمن اشاره به کهنه بودن فرآیند 
قیمت گذاری بلیت سینماها از کم کاری 
نهادهای صنفی در ســامان دهی شرایط 

سینمای ایران انتقاد کرد.
سجاد نوروزی مدیر پردیس سینمایی 
آزادی جمعــه  بــا حضــور در برنامــه 

تلویزیونی »نقد ســینما« به تهیه کنندگی یوسف بچاری و میزبانی امیررضا مافی به 
طرح نکاتی درباره شرایط حاکم بر تولید و اکران سینمای ایران پرداخت.

نوروزی در ابتدا با اشــاره به صحبت درباره بلیت چندصدهزار تومانی مطرح کرد: 
دوســتان تصور می کنند که قرار اســت فیلم »آواتار« را در سینما پخش کنیم! اگر 
فیلمی با کیفیت »آواتار« داشــتید، بلیت 500 هزار تومانی بفروشــید. اگر اثری به 
کیفیتی رســیده است که قابلیت جذب مخاطب دارد، بلیت سینما را در حد و اندازه 

این قیمت ها بفروشید.
مدیر ســینما آزادی درباره رویه های منسوخ و قدیمی قیمت گذاری بلیت سینما 
بیان کرد: سیاســت گذاری دهه هفتاد در عرصه های فرهنگ و هنر و یا اقتصاد به این 
صورت بود که چند پرسش و پیش فرض وجود داشت و براساس همان سیاست گذاری 
انجام می شــد. آیا در حال حاضر در آغاز سده جدید، می توان در جایگاه دهه هفتادی 
به مســایل روز پاسخ داد؟ آیا با همان روش شناسی قیمت گذاری بلیت در دهه هفتاد 
و هشــتاد که حاصل توافقی میان پخش کننده، سینمادار و تهیه کننده بود، هنوز هم 
می توان قیمت تعیین کرد؟ ســوال من این اســت که چه چیز در حال حاضر به دهه 

هفتاد شباهت دارد که فرمول قیمت گذاری شبیه دهه هفتاد است؟
نوروزی درباره اهمیت و لزوم نقشه راه توسعه سینما عنوان کرد: وقتی درباره قیمت 
بلیت صحبت می شود، بر اســاس کدام نقشه راه این مسیر شکل می گیرد؟ دوستان 
نقشه راهی ندارند و چشم اندازی ارایه نمی دهند. حتی تحلیل مشخصی از تیپولوژی 
مخاطب سینمای ایران نیز وجود ندارد. من معتقدم اگر قرار باشد مخاطب به سینما 

بازگردد، راه حل آن کنار گذاشتن شیوه های دهه هفتاد و هشتاد است.
* درباره سیاست گذاری معطوف به بقا صحبت می کنیم

او افزود: ما یک سیاست گذاری معطوف به توسعه و یک سیاست گذاری معطوف به 
بقا داریم و اکنون درباره سیاســت گذاری معطوف به بقا صحبت می کنیم. هزینه های 
تولید باالســت و برای برگشت پول، بلیت ســینما را گران می کنیم که باعث ریزش 
مخاطب خواهد شد. در حقیقت مخاطب را از چرخه سیاست گذاری حذف می کنیم. 
پرسش اصلی اینجاست که چرا هزینه های تولید به شدت باالست؟ در کجای دنیا روزی 
دو سه دقیقه مفید فیلمبرداری می کنند؟ در فیلمسازی، اکران، توزیع، سیاستگذاری 
حاکمیتی و… ما مشــکل داریم و این مجموعه معیوب ما را به سینمایی که حیات 
نباتی دارد، رسانده است. مدیر پردیس سینمایی آزادی تاکید کرد: راه حل این قضیه 
برای صنف، ترجیح خیر جمعی به نفع شــخصی است. به صراحت می گویم که برای 
صنوف ما مفهوم خیر جمعی و منفعت کلی سینما معنا ندارد و دوستان همه معطوف 
به منافع فردی هستند چراکه متاسفانه وضعیت صنف، حجره داری دهه هفتادی است. 

الزم است وزارت ارشاد هم به جایگاه اصلی خود بازگردد.
این مدیر ســینمایی درباره تحولی که باید در نظام ســینمایی ایران اتفاق بیفتد، 
اظهار کرد: نقطه شروع باید از صنوف باشد. وظیفه وزارت ارشاد سیاست گذاری علمی 
با روش شناسی پویا، احصاء اقتضائات بازار سینما و مخاطب شناسی است. از سوی دیگر 
صنف ســینمایی باید خود را با تحوالتی که در جهان رخ می دهد، مطابقت دهد. در 
حقیقت نمی توان گفت من مدعی عام سینما در همه سطوح هستم اما در برابر روزآمد 
کردن مقاومت کنم. ما می خواهیم چرخ را از ابتدا اختراع کنیم در حالی که همه جای 

دنیا چرخ، ِگرد است اما ما به اختراع چرخ مربع اصرار می ورزیم.

یک سینمادار مطرح کرد؛

هر وقت »آواتار« اکران کردید از 
بلیت ۵00 هزار تومانی سینما بگویید!

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر؛

بیمه بیکاری هنرمندان در دستور کار قرار گرفت
نشست رســانه ای مدیرعامل صندوق 
از مجموعه هــای وزارت  اعتباری هنــر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی به منظور تشریح 
عملکرد این نهاد در سال 1401 و تبیین 

برنامه های پیش رو برگزار شد.
ســید مجید پوراحمــدی مدیرعامل 
صندوق اعتباری هنــر به همراه تعدادی 
از مدیران ایــن مجموعــه در تازه ترین 
نشست رســانه ای خود که روز یکشنبه 
بیست و یکم اسفندماه در ساختمان این 
مجموعه برگزار شد، ضمن ارائه گزارشی 
از رونــد فعالیت های ایــن نهاد مرتبط با 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به تبیین 

برنامه های آینده پرداختند.
پوراحمــدی در ابتدای این نشســت 
خبری ضمــن ارائــه گزارشــی از روند 
فعالیت هــای صندوق اعتبــاری هنر در 
سال 1401 بیان کرد: مجموعه صندوق 
اعتبــاری هنر بــر اســاس فعالیت ها و 
برنامه های  برنامه ریزی های سال 1401 
خود را پیش برد. با توجه به اینکه شــما 
عزیزان هــم در جریــان فعالیت های ما 
هســتید می دانید که عمــده کارهای ما 
مبتنی بــر حمایت از اصنــاف مختلف 
فرهنــگ و هنر و فعاالن قــرآن و عترت 
است. بزرگوارانی که بخش عظیمی از آنها 
اکنون عضو صندوق هستند. خوشبختانه 
در سال 1401 هم با اصالح روند عضویت 
با توجه به نواقصی که قباًل وجود داشــت 
و هم تشــکیل کارگروه های عضویت که 
در اســتان ها با حضور مدیران کل ارشاد 
اســتان ها، کارشناسان خبره فعالیت های 
هنــری و نماینــدگان صنــدوق صورت 

گرفت، شــرایط بهتری بــرای عضویت 
برنامه ریزی شد.

وی با اشــاره به برخــی فعالیت های 
کارگروه های مستقر در شهرستان ها برای 
تســهیل در عضویت اصحاب فرهنگ و 
هنر در تهران و شهرستان ها توضیح داد: 
خوشبختانه این کارگروه ها روند خوبی را 
برای ما داشت و خوشبختانه 14 هزار نفر 
به مجموعــه صندوق اعتباری هنر اضافه 
شدند. بر همین اساس بیش از ۹۷ هزار نفر 
اکنون عضو صندوق اعتباری هنر هستند. 
البته در این مدت برخی از افراد بودند که 
به دلیل عدم سابقه روشن فرهنگی هنری 
از مجموعــه صندوق حذف شــدند. این 
در حالی اســت که تعدادی از هنرمندان 
هم بودند که متاســفانه دار فانی را وداع 
گفتند و نامشــان از صندوق حذف شد. 
ما در بحث پاالیش تحت هیچ شــرایطی 
هنرمندی را حــذف نکردیم ما به دنبال 
حذف کسانی هســتیم که واقعاً هنرمند 
نیســتند. در این زمینه بیش از 150 نفر 
که با جعل سند اسنادی را بارگذاری و از 
خدمات صندوق استفاده کردند شناسایی 
شــده و از فهرست صندوق حذف شدند. 
در این زمینه اگر کسی ادعایی دارد حتماً 

برخورد است.
هنری  اعتباری  صنــدوق  مدیرعامل 
ضمن تشــریح خدمــات ارائه شــده در 
طرح های حمایتی ایــن مجموعه اظهار 
کرد: ما در ســال جاری توانستیم بیش از 
10 هزار نفر را به جمع بیمه شدگان بیمه 
تامین اجتماعــی اضافه کنیم که در این 
میان 240 میلیارد تومان یارانه دولتی به 

صورت کلی توسط صندوق به عنوان بیمه 
پرداخت شده است. البته در ابتدای سال 
مزد مبنا بیش از 5۷ درصد افزایش پیدا 
کرد. به همین اندازه هزینه های پرداختی 
ما در ســهم بیمه افزایش شد که د راین 
زمینه به واسطه تالش های صورت گرفته 
بیش از 54 هــزار نفر اکنون بیمه تامین 
اجتماعی هستند و بسیار خوشحالیم که 
بزرگوارانی به واسطه بیمه تامین اجتماعی 
صندوق اعتباری هنــر اکنون به مرحله 
بازنشستگی رسیده اند و می توانند از میوه 
با برکت جمهوری اسالمی ایران استفاده 
کنند. پوراحمدی ضمن ارائه گزارشی از 
روند معرفی اسامی هنرمندان و اصحاب 
فرهنــگ و هنر و فعاالن قــرآن و عترت 
به بیمه تامین اجتماعی و دشواری هایی 
که در حوزه تامین منابع وجود داشــت، 
توضیح داد: مهم ترین خدمتی که صندوق 
می تواند به جامعــه فرهنگ و هنر بدهد 
موضوع سالمت و بیمه ها هست و هرچه 
قدر بتوانیم این رونــد را افزایش بدهیم 
به توفیقات زیادی دســت پیدا کردیم. از 
ســوی دیگر ما چه در حوزه بیمه تامین 
اجتماعی و چه در بیمه تکمیلی بخشــی 
از حمایت هــا را به صــورت رایگان انجام 
می دهیم که در این راســتا ســهم خود 
هنرمند هم به واســطه صندوق پرداخت 
می شــود و چون عضو خانواده ما هستند 
ما با افتخار این عزیزان را تحت پوشــش 

قرار می دهیم.
وی افزود: در بحث طرح مســتمری 
جمعیتی بیش از 2600 هنرمندی که به 
دالیلی مشــکالتی دارند و توان و فعالیت 

آن چنانی ندارند، تحت پوشــش صندوق 
هســتند و ماهانه حدود 400 هزار تومان 
واریزی داریم البتــه در روزهای پیش رو 
بحث افزایش این مبلغ پرداختی را داریم 
که امیدوارم با تصویب در هیات امنا این 
روند هم افزایش پیــدا کند. ما در حوزه 
افــراد دارای مدرک درجــه یک هنر هم 
برنامه هایی برای افزایش مســتمری آنها 
داریم که امید داریم با تصویب هایت امنا 

شاهد اتفاقات خوبی باشیم.
پوراحمدی درباره موضوع تســهیالت 
هم گفت: دریافت منابع مــا از دولت در 
حوزه بودجــه تنهــا در پرداخت بخش 
بیمه های پایه و تکریم و مستمری است که 
همین هم در میزان تخصیص دچار مشکل 
هســتیم. اگر بودجه دولت را نگاه کنید 
بحث های پرداختــی، پرداخت بیمه های 
درمانی اســت و هیچ گونه عنوان دیگری 
ندارد اما صندوق به ابتکارات خود همزمان 
با پوشش فعالیت های بیمه ای، با ایجاد و 
تولیــد ارزش آفرینی در منابع از خدمات 
دیگری استفاده می کند و این خدمات را 
به هنرمندان جامعه عضو تقدیم می کند. 
یکی از اینها تسهیالت است که به واسطه 
فعالیت های درونی صندوق اســت و این 
افتخار را داریم که شاهد رشد چشمگیری 
در اعطای تسهیالت به اصحاب فرهنگ و 
هنر هســتیم. در این زمینه بیش از 14۹ 
میلیارد تومــان در حوزه هــای مختلف 
ضروری، معیشتی، کارآفرینی و بالعوض 
تقدیــم آنها شــد. رقمی که به نســبت 
ســال های گذشته از روند رو به رشد قابل 

مالحظه ای برخوردار بوده است.

هنر  اعتبــاری  صنــدوق  مدیرعامل 
ضمن ارائه گزارشی از آمار و ارقام مربوط 
بــه پرداخت تســهیالت مالــی صندوق 
اعتباری هنر بیان کــرد: ما طرح ویژه ای 
را در صندوق داشتیم و خیلی خوشحال 
هستیم که این طرح در مجموعه ما ایجاد 
شــد و آن موضوع جوان سازی جمعیت 
و فرزنــدآوری بود که تا بــه حال بیش 
از یــک هزار و 55 نفر این تســهیالت را 
دریافت کردنــد. این توضیح را هم بدهم 
تسهیالت ما تسهیالت ارزان قیمت است 
که خوشبختانه ما توانستیم در این حوزه 

توفیقات زیادی داشته باشیم.
مشــاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
با اشــاره به برخی از طرح ها و نشان های 
جدید صندوق اعتباری هنر در حمایت از 
اصحاب فرهنگ و هنر بیان کرد: کسانی 
که نشان درجه یک طرح تکریم را دریافت 
از یکســری امکانات  می کنند می توانند 

صندوق اســتفاده کنند که در این زمینه 
پوشش رایگان بیمه و پرداخت مبلغ یک 
میلیون تومان به صورت مســتمری برای 
این بزرگواران در نظر گرفته شــده است. 
از سوی دیگر در راستای تکریم و احترام 
هنرمندان پیشکسوت یکسری طرح های 
حمایتی را طراح کردیم که در این حوزه 
توافقاتی را با مســئوالن سازمان منطقه 
آزاد کیش انجام دادیم و می تواند جزوی 

از فعالیت های حمایتی ما به حساب آید.
پوراحمدی در بخــش دیگری از این 
نشست خبری گفت: در بحث فعال سازی 
و توانمند ســازی هنرمندان ما به صورت 
جدی کارها دنبال می کنیم فرآیندی که 
بتواند هنرمنــدان را وارد فضای موثرتر و 
بهتری در حوزه کســب و کارهای هنری 
کند. البته در این زمینه برنامه ریزی های 
برای تشکیل یک شرکت صورت گرفته که 
طی سال آینده جزییات آن اعالم می شود. 

عوارض نگران کننده و عالئم کمبود چربی بدن
نوشین طاهری نوری- خوردن چربی همیشه مضر نیست و برعکس برای دسته 
ای از افراد توصیه می شود چرا که گاهی کمبود میزان این ماده غذایی در بدن شما 

اختالالت جدی ایجاد می کند.
چربی می تواند در مواد مغذی زیادی از جمله بادام ، ماهی ســالمون ، آووکادو، 
زیتون ، گوشــت قرمز، آجیل، پنیر و شکالت یافت شود . چربی نه تنها طعم غذا را 

بهبود می بخشد ، بلکه فواید زیادی نیز برای بدن دارد.
چربی ها به دو دسته خوب و بد تقسیم بندی می شوند .چربی های خوب مربوط 
به چربی حیوانی مثل چربی ماهی و گیاهانی مثل آووکادو، زیتون و ... می باشــند 
که این چربی ها بیشتر شامل چربی های تک رشته ای اشباع نشده و یا غیر اشباع 
هســتند. چربی های بد چربی های سبزیجاتی مثل سویا ، بادام زمینی، ذرت ، دانه 
آفتابگردان و یا روغن کانوال است .حال زمانی که کربوهیدرات کمی مصرف کنید ، 

می توانید 60 درصد بیشتر از فواید چربی های سالم و خوب بهره مند شوید.
یکی از مهم ترین فواید چربی این است که ما را برای مدت طوالنی سیر نگه می 
دارد .بدن کربن و پروتئین را به سرعت مصرف می کند ، از طرفی چربی هضم غذا را 

آرام می کند و کالری مورد نیاز را فراهم خواهد کرد.
نشانه ها و عالئم کمبود چربی در بدن :

اگر سریعا بعد از خوردن یک وعده غذایی احساس گرسنگی شدیدی می کنید:
در این شــرایط باید کمی منبع چربی به غذای خود اضافه کنید مثل تخم مرغ 

پخته سفت )مخصوصا زرده تخم مرغ(، کمی میوه، گندم و ... .
اگر سریعا احساس خستگی می کنید :

بدن شما برای کار کردن و فعالیت جسمی و ذهنی نیاز به سوخت دارد . کمبود 
چربی در بدن باعث کمبود کالری می شود . چربی در هر گرم، ۹ واحد کالری دارد 
که مهم تر از کربن و پروتئین می باشد که در هر گرم خود، 4 کالری دارند . کم بودن 
چربی در بدن می تواند باعث محدود کردن کلی کالری شــود . در نتیجه احساس 

خستگی بیش از حد می کنید.
مفصل درد دارید :

اســید چرب امگا ۳ موجود در سالمون ، گردو ، تن ماهی ، تخم کتان و ... باعث 
می شود که ساختار سلول های شما از سر تا انگشت پا قوی و محکم شود . کمبود 
امگا ۳ و چربی کلی بدن باعث کمبود انعطاف مفصل ها می شود و التهابات مفصلی را 

افزایش می دهد ، مخصوصا برای افرادی که فعالیت بسیار زیادی دارند.
زیاد سرما می خورید :

عطسه یا زکام ممکن است به کمبود ماده ای در بدن اشاره داشته باشد که چیزی 
بیشــتر از یک حساسیت فصلی می باشد . اســید چرب امگا ۳ با التهاب و سالمت 
سیستم ایمنی ارتباط زیادی دارند. کمبود چربی در بدن و کمبود امگا۳ باعث ضعیف 
شدن سیستم ایمنی بیش از حد معمول می شود، در نتیجه بیش از همیشه سرما 

می خورید و یا به عفونت های تنفسی دچار خواهید شد.
پوستتان خشک و پوسته پوسته می شود:

اگر چربی و روغن زیادی را وارد بدنتان نکنید ، بدنتان نمی تواند صافی و نرمی 
پوستتان را تضمین کند . یکی از بزرگ ترین نشانه هایی که به شما می گوید چربی 
کافی دریافت نمی کنید، پوست خشک و دارای شوره می باشد که سرعت پیر شدن 
ظاهری را باال می برد . چربی همچنین به بدن شما کمک می کند تا بتوانید ویتامین 

های محلول در آن را جذب کنید و بتوانید داشتن پوستی درخشان را تجربه کنید.
از نظر ذهنی تضعیف می شوید:

دنبال کردن رژیم های مدیترانه ای مثل چربی های ســالم ماهی و زیتون باعث 
می شود که خطر مشکالت ذهنی کم شود . مصرف امگا ۳ می تواند در مدت زمان 
کوتاهی ذهن شــما را قوی تر کند. اســید چرب امگا ۳ نقش مهمی را در فعالیت و 
ســاختار مغز دارد و یکپارچگی سلول های مغزی را حفظ می کند .چربی های غیر 
اشباع نقش محافظت کننده دارند زیرا منبع امگا ۳ و امگا 6 هستند و در نقش دفاعی 
در برابر افــت ادراک و حتی زوال عقل دارند. اگر انرژی کافی دریافت نکنید از نظر 
ذهنی خسته بوده و به سختی می توانید تمرکز خود را حفظ کنید، زیرا میزان چربی 
موجود در بدن شما کمتر از حد طبیعی است . تحقیقات نشان می دهد که چربی 

امگا ۳ با وضعیت کلی روحیه شما مرتبط می باشد.
کمبود ویتامین های محلول در چربی :

یکی از موارد نادر ،کمبود شدید ویتامین های محلول در چربی است که معموالً 
در کشــورهای توسعه یافته دیده نمی شود. در افرادی دچار سوء تغذیه و یا افرادی 
کــه مصرف غذایی محدودی دارند ، کمبود ویتامین های محلول در چربی همراه با 

بسیاری از کمبودهای دیگر دیده می شود.
همیشه احساس سرما می کنید:

به طور کلی داشتن کمبود وزن ممکن است موجب پایین نگه داشتن دمای بدن 
شود. اگر در رژیم غذایی خود به اندازه کافی ، چربی سالم وجود نداشته باشد ، می 
تواند منجر به عدم تنظیم دما در بدن شما شود و در نتیجه همیشه احساس سرما 
کنید. کم کاری تیروئید و یا گردش خون ضعیف از دالیل دیگر احساس سرما در بدن 

است .بهتر است برای بررسی بیشتر به پزشک مراجعه کنید.
: HDL افزایش تری گلیسرید و کاهش

رژیم هــای غذایی کم چرب، یعنی کمتر از 20 درصد کالری، ممکن اســت با 
ریسک افزایش تری گلیسرید و کاهش HDL همراه باشند. همچنین مصرف زیاد 
کربوهیدرات ها به جای چربی های سالم خوراکی نیز می تواند نجر به باال رفتن تری 
گلیسرید و پایین بودن HDL شود. در گذشته برای کاهش خطر بیماری های قلبی 
و عروقی و چاقی، چربی کمتر و کربوهیدرات بیشتر توصیه می شد اما در علم پزشکی 
نوین گفته می شود که باید به جای جایگزین کردن چربی با کربوهیدرات ، از چربی 

های غیراشباع به عنوان جایگزین چربی های اشباع استفاده شود.
فواید چربی:

    چربی ها الیه خارجی سلول های بدن را تشکیل می دهند ، آن ها را محکم 
می کنند و متابولیسم را افزایش خواهند داد.

    چربی همراه با کاهش کربوهیدرات ، حساسیت و التهاب را نیز کاهش می دهد 
و متابولیسم را باال می برد.

    چربی عملکرد هورمون تیروئید را تنظیم می کند.
    کلســترول موجود در چربی به ســاخت هورمون هــای مختلف می پردازند 

.همچنین به ایجاد تعادل استروژن و تستوسترون کمک خواهد کرد.
    چربی شما را سیر نگه می دارد.

    مصرف چربی می تواند عضله شما را نیز مستحکم کند، مخصوصا اگر ورزش 
می کنید.

    مصرف چربی ســالم به اندازه متعادل باعث می شود که سیستم باروری بهتر 
عمل کند.

    چربی عملکرد مغز را بهبود می بخشد و خطر افسردگی را کاهش می دهد ، 
در نتیجه خودکشی را تا حد زیادی کاهش خواهد داد.

    چربی استخوان ها را محکم می کند و از پوکی استخوان جلوگیری می کند.
    چربی خطر سرطان را کاهش می دهد.

    چربی سالم از خطرات بیماری های قلبی جلوگیری می کند.
    چربی سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند.

»نون خ«، »دورهمی« و »عصر جدید«؛ عیدی ساترا به رسانه ها
ســاترا به مناســبت ایام  نوروز و به  منظور حمایت از رســانه های صوت  و تصویر فراگیر در فضای مجازی، بسته محتوایی به 
سکوهای دارای مجوز عرضه می کند. به گزارش سرزمین پویا به نقل از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت  و 
تصویر فراگیر در فضای مجازی، ساترا به مناسبت فرا رسیدن نوروز 1402 و به  منظور حمایت از رسانه های صوت  و تصویر فراگیر 
در راستای عرضه محتوای مناسب برای خانواده ها، بسته محتوایی نوروز 1402 شامل آثار تولیدی برتر شبکه های صداوسیما را 
در دو بسته ویژه خانواده ها و مخاطبان کودک در اختیار رسانه های دارای مجوز از ساترا قرار می دهد. در قالب این بسته عیدانه، 
محتوای آثاری همچون ســریال های »نون خ )فصل یک(«، »نوروز رنگی« و »دردسرهای عظیم )فصل یک(«، برنامه »دورهمی 
)فصل چهار(«، مســابقه »عصر جدید )فصل دوم(«، دوربین مخفی »مخفیلم«، فیلم  سینمایی »دوندگان«، انیمیشن »دوری« و 

برنامه ترکیبی »خاله شادونهـ  فرزندان ایران« در اختیار سکوهای دارای مجوز از ساترا قرار می گیرد.
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