
 
رئی��س پلیس راهور پایتخت با بیان اینک��ه از ابتدای فروردین 
ت��ا پایان دی ماه امس��ال ۴۸۶ نقطه پرتص��ادف تهران با کمک 
 ش��هرداری اصالح ش��ده اس��ت، گفت: به طور میانگین روزانه 
یک ه��زار و ۷۰۰ تصادف در تهران رخ می دهد و روزانه حدود 
۷۰ نفر در تصادفات پایتخت مصدوم می شوند و هر دو روز یک 
بار نیز س��ه نفر جان خود را از دست می دهند.به گزارش ایلنا، 
س��ردار محمدحسین حمیدی در نشست خبری نوروزی پلیس 
راهنمای��ی و رانندگی تهران بزرگ، آمار تصادفات پایتخت را به 

ط��ور میانگین روزانه یک ه��زار و ۷۰۰ فقره اعالم 
ک��رد و گف��ت: روزانه حدود ۷۰ نف��ر در تصادفات 
تهران مصدوم می شوند و هر دو روز یک بار نیز سه 

نفر جان خود را از دست می دهند.
 از ابت��دای امس��ال ت��ا پایان دی م��اه ۴۶۲ نفر در 

ته��ران بر اث��ر تصادفات جان خ��ود را از دس��ت دادند که ۸۹ 
درص��د از قربانی��ان مرد و ۱۱ درصد نی��ز زن بودند. وی افزود: 
۱۶ درصد قربانیان تصادفات رانندگی در تهران را سرنش��ینان 

خ��ودرو، ۴۸ درص��د را عابران پی��اده و ۳۶ درصد 
را نی��ز موتورسیکلت س��واران تش��کیل می دهن��د. 
در ده م��اه نخس��ت امس��ال در بی��ن جانباختگان 
تصادف��ات، ۴ درصد افراد زیر ۱۸ س��ال، ۲۴ درصد 
بی��ن ۱۸ ت��ا ۳۰ س��ال، ۳۰ درصد بی��ن ۳۰ تا ۵۰ 
س��ال، ۲۲ درص��د بین ۵۰ تا ۶۰ س��ال و ۱۵ درص��د در بازه 
 س��نی ۶۵ ت��ا ۸۰ س��ال و ۵ درص��د هم از ۸۰ س��ال ب��ه باال، 

سن داشته اند.

اجتماعی سه شنبه 16 اسفند 1401    شماره  6533 aftab.yz@gmail.comهر۲روزیکبار۳تهرانیبراثرتصادفمیمیرد
دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره 30001414۲7 در میان بگذارید.
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ازداخلپارکینگخانهشان
درشیرازربودهشد

سردار " جلیلیان " فرمانده انتظامی استان سیستان 
و بلوچس��تان گفت: گروگان ۲۱ ساله که از داخل 
پارکینگ منزل شخصی خود در شهرستان شیراز 
ربوده ش��ده بود، در نصرت آباد زاهدان شناسایی و 
 آزاد شد. به گزارش رکنا، سردار " دوستعلی جلیلیان" 
در تش��ریح جزئیات این خبر گف��ت: در پی اعالم 
خبری مبنی بر وقوع یک فقره آدم ربایی در بامداد 
روز گذش��ته در شهرستان شیراز اس��تان فارس، 
با تصور احتم��ال ورود آدم ربایان به این اس��تان، 
بالفاصله اقدامات تامینی پلیس در س��طح استان 
اجرا شد.فرمانده انتظامی استان در ادامه تصریح کرد؛ 
ماموران انتظامی بخش نصرت آباد زاهدان در همین 
راستا ضمن شناسایی یک دستگاه خودروی سواری 
۴۰۵ در اقدام��ی ضربتی گروگان ۲۱ س��اله را آزاد 
کردند.این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه فرد نجات 
یافته از داخل پارکینگ منزلش ربوده شده بود، گفت: 
انگیزه اصلی آدم ربایان در این واقعه، عامل مالی و 
اقتصادی عنوان شده است.سردار جلیلیان در پایان 
با اخطار به مجرمان مبنی بر برخورد قاطعانه پلیس 
به آنها گفت: استان سیستان و بلوچستان محل امنی 
برای این افراد نیست و رفتار مجرمانه و هنجارشکنانه 

آنها بی پاسخ نخواهد ماند.

دختر18ساله4کیلوطالی
پدرشرادزدید

فردی نزد پلیس رفته و عن��وان کرد مقدار زیادی 
 طال از منزلش توسط دختر او به سرقت رفته است.

به گزارش رکنا، چند روز قبل مرد میانسالی نزد مأموران 
پلیس رفت و خبر از سرقت ۴ کیلو طال از خانه اش 
داد. او می گفت که سارق طالها کسی جز دخترش 
نیس��ت، اما وی پس از سرقت طالها به دام دزدان 
دیگری افتاده و همه طالها توسط آنها به سرقت رفته 
است.با این شکایت، مأموران سراغ دختر شاکی رفتند 
و به تحقیق از او پرداختند. دختر ۱۸ساله که باورش 
نمی شد همه سرمایه پدرش را تقدیم دزدان کرده 
است، در تشریح ماجرا گفت: مدتی قبل و در فضای 
مجازی با پسری به نام عرفان آشنا شدم. رفته رفته به 
او دل بستم و وقتی به من پیشنهاد ازدواج داد، قبول 
کردم اما خانواده ام با این ازدواج مخالفت کردند.دختر 
جوان ادامه داد: عرفان می گفت که دلباخته من است 
و اگر از خانه فرار کنم، برایم زندگی رویایی می سازد. 
من از قبل به او گفته بودم که پدرم مقدار زیادی طال 
در خانه نگهداری می کند. عرفان گفت که اگر طالها 
را سرقت کنم، می توانیم خانه دلخواهمان را بخریم 
و زندگی  رویایی مان را ش��روع کنیم. من که به وی 
اعتماد پیدا کرده بودم، قب��ول کردم و یک روز که 
در خانه تنها بودم، س��راغ گاوصندوق پدرم رفتم و 
همه ۴ کیلو طالیی را که داخل آن بود سرقت کردم. 
طالها را درون کوله پشتی ام قرار دادم و با برداشتن 
مدارک شناس��ایی ام از خانه فرار کردم. همزمان به 
عرف��ان زنگ زدم و گفتم که طالها را دزدیده ام و او 
هم آدرسی فرستاد و خواست که به آنجا بروم.دختر 
۱۸ساله گفت: درحالی که کوله پشتی پر از طال پشتم 
بود، راهی نش��انی مورد نظر شدم اما وقتی به آنجا 
رسیدم و منتظر بودم، ۳پسر که سوار موتور بودند به 
من حمله کردند و به زور و تهدید چاقو کوله پشتی 
طالها را دزیدند و فرار کردند. من هم گریه کنان به 
خانه برگشتم و ماجرا را برای پدرم تعریف کردم و 
تصمیم گرفتیم برای دس��تگیری دزدان از پلیس 
کمک بگیریم.ماموران پلیس در همان ابتدا حدس 
زدند که پش��ت پرده این سرقت کسی نیست جز 
خواستگار دختر جوان. این احتمال وجود داشت که 
س��ارقان از سوی وی اجیر شده باشند و به همین 
دلیل دستور بازداشت عرفان صادر شد. با سرنخ هایی 
که از دختر جوان به دست آمده بود، مخفیگاه متهم 
شناسایی و وی در یک عملیات ضربتی دستگیر شد. 
متهم پس از انتقال به اداره آگاهی منکر سرقت شد 
اما در ادامه بازجویی ها اعتراف کرد که با هدف سرقت 
طالها، به دختر جوان پیشنهاد ازدواج و فرار از خانه را 
داده و پس از آن نیز با اجیر کردن ۳نفر از دوستانش، 
نقشه س��رقت طالها را عملی کرده است.به گفته 
سرهنگ ولی ولی پور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی 
تهران، با اعترافات متهم، مأموران ۳ سارق موتورسوار 
را نیز دستگیر کردند. متهمان برای ادامه تحقیقات 
در اختیار کارآگاهان اداره پنجم پلیس آگاهی قرار 

گرفتند  .

زنعصبانی
شوهرسابقشراآتشزد

رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه از دستگیری 
زنی خبر داد که در پی اختالفات خانوادگی همسر 
سابقش را به قتل رس��انده بود.به گزارش مشرق، 
س��رهنگ علی کرمی اظهار داشت: پس از کشف 
جسد مردی۵۷ ساله در حوالی یکی از روستاهای 
شهرستان کرمانشاه و ارجاع پرونده به پلیس آگاهی، 
رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.وی با 
اشاره به شناسایی جسد کشف شده توسط خانواده 
مقتول، افزود: در حالیکه تحقیقات همه جانبه برای 
شناسایی و دستگیری قاتل ادامه داشت، کارآگاهان 
در تحقیقات و بازجویی های به عمل آمده به همسر 
س��ابق مقتول مشکوک شده و تمرکز خود را روی 
این فرد معطوف کردند.سرهنگ کرمی خاطرنشان 
کرد: همس��ر ۵۶ ساله مقتول نیز در بازجویی های 
تخصصی در نهایت به قتل همسر سابق خود اعتراف 
و عنوان کرد وی را با ضربه چاقو و سپس پیچاندن 
طناب به دور گردنش به قتل رسانده است.رئیس 
پلیس آگاهی استان با بیان اینکه قاتل دستگیر شده 
انگیزه اش را از این کار اختالفات ش��دید با همسر 
سابقش و اینکه وی قصد داشته پسرش را از او بگیرد 
عنوان کرد، افزود: طبق اظهارات این زن، وی پس 
از قتل شوهر سابقش، جسدش را از منزل خارج و 
در حاشیه یکی از روستاهای شهرستان کرمانشاه به 
آتش کشیده است.وی در پایان از تشکیل پرونده ای 
در این خصوص و معرفی قاتل دس��تگیر شده به 

دستگاه قضائی جهت سیر مراحل قانونی خبر داد.

 حوادث 

 مجلس 

قبضآب،برقوگاز
خانوارهایتحتپوشش
نهادهایحمایتیرایگانشد

نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی میزان 
تس��هیالت فرزندآوری را ب��رای فرزند اول 
۳۰ میلی��ون، برای فرزن��د دوم ۶۰ میلیون، 
برای فرزند س��وم ۹۰ میلیون تعیین کردند.

به گزارش ف��ارس، نمایندگان در نشس��ت 
علنی نوبت صبح روز دوشنبه، ۱۵ اسفندماه 
مجلس شورای اس��المی در جریان بررسی 
بخش هزینه ای الیحه بودجه س��ال ۱۴۰۲ 
کل کش��ور، ب��ا بندهای الحاق��ی )۲( و )۳( 
تبصره ۱۵ ماده واح��ده این الیحه موافقت 
کردند.براس��اس بند الحاقی)۲( تبصره ۱۵ 
م��اده واحده این الیحه؛  براس��اس ماده )۴( 
غیرمجاز  اس��تفاده کنندگان  مجازات  قانون 
از آب، ب��رق، تلفن، فاض��الب و گاز مصوب 
موضوع  مسئول  ۱۳۹۶/۳/۱۰دس��تگاههای 
ای��ن قان��ون می توانن��د، در س��ال ۱۴۰۲ 
نس��بت به برق��راری انش��عاب های غیردائم 
خدمات عمومی موض��وع این قانون مطابق 
ب��ا تعرف��ه مرب��وط در محدوده ش��هرها و 
روس��تاها، تا تعیین تکلیف قانونی از س��وی 
نمایند.همچنین اق��دام  ذی ص��الح   مراجع 

 در بن��د الحاقی )۳( تبصره ۱۵ ماده واحده 
الیحه بودجه آمده اس��ت؛ در س��ال ۱۴۰۲ 
وزارتخانه های نفت و نیرو موظفند تعرفه آب، 
برق و گاز مشترکین خانوارهای کشور را به 
گونه ای اص��الح نمایند که با رعایت مناطق 
جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکین تا سقف 
الگ��وی مص��رف خانوارهای تحت پوش��ش 
کمیت��ه امداد امام خمینی )ره( و س��ازمان 
بهزیس��تی کش��ور برابر صفر، مشترکین تا 
الگوی مصرف به صورت یارانه ای، مشترکین 
پرمصرف باالت��ر از الگوی مصرف به صورت 
غیریاران��ه ای و براس��اس الگ��وی افزای��ش 
پلکانی)آی.بی.ت��ی( تعیین ش��ود. تعرفه به 
نرخ صف��ر آب خانوارهای مذکور براس��اس 
بُعد خانوار محاس��به می شود.میزان افزایش 
تعرفه مش��ترکین پرمصرف باالتر از الگوی 
مصرف باید حداقل به اندازه ای تعیین شود 
که بارمالی رایگان کردن تعرفه مش��ترکین 
کم مصرف را جب��ران نماید و نیاز به تأمین 
منابع جدید نداش��ته باشد.آئین نامه اجرائی 
این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های 
نفت و نیرو تهیه می شود و ظرف یک ماه پس 
از اب��الغ این قانون به تصویب هیئت وزیران 
می رس��د.وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند 
گزارش عملکرد این بند را هر س��ه ماه یکبار 
به کمیسیون های انرژی و اجتماعی مجلس 

شورای اسالمی ارائه نمایند.

کرونا  خبر 

=مبتالیان جدید: 511 نفر
=قربانیان جدید:9 نفر

=کل مبتالیان: 7570743 نفر
=کل قربانیان: 14490۲ نفر

=بهبودیافتگان: 7339796 نفر
=بیماران بدحال: 354 نفر

کرونا 

کروناهمچنان
درگردشاست

عضو کمیته علمی کش��وری مقابله با کرونا با 
اشاره به افزایش موارد ابتال به این بیماری در 
کش��ور گفت: کرونا همچنان در گردش است 
و از بین نرفته اس��ت. اکنون اکثر مواردی هم 
که سرماخوردگی استنباط می شود، کروناست.

دکتر پیام طبرسی در گفت وگو با ایسنا، درباره 
وضعیت کرونا در کشور گفت: در حال حاضر 
تعداد موارد ابتال به کرونا افزایش یافته اس��ت 
و روند ابتال نسبت به چند هفته قبل افزایش 
پی��دا کرده اس��ت. با این وج��ود باید دید که 
ش��رایط بیماری در کشور طی یکی دو هفته 
آین��ده به چه صورت پیش م��ی رود، آیا روند 

صعودی ادامه می یابدیا کاهش پیدا می کند.
وی افزود: باید بدانیم که کرونا همچنان وجود 
دارد و از بین نرفته است. اکثر مواردی هم که 
سرماخوردگی اس��تنباط می شود، کروناست، 
ام��ا خوش��بختانه در عم��ده م��وارد بیماری 
خفیف ب��وده و مانن��د س��رماخوردگی بروز 
می کند. البته ممکن اس��ت در افراد با ریسک 
باال مانن��د مبتالیان به بیماری های زمینه ای، 
افراد دچار نقص ایمنی و افراد در س��نین باال، 
میزان درگیری بیش��تر باشد و در بیمارستان 
بستری شوند. سایر افراد اگر همان رعایت های 
معمول را داش��ته باش��ند، احتماال مش��کلی 
نخواهیم داش��ت طبرس��ی با تاکید بر اینکه 
در ح��ال حاضر عمده مبتالی��ان به کرونا، به 
صورت خفیف به این بیماری مبتال می شوند، 
گفت: ب��ا این حال در مرکزی مانند مس��یح 
دانش��وری که مرکز درمانی ارجاعی اس��ت، 
موارد بس��تری نیز نسبت به یک ماه گذشته 
باال رفته اس��ت.وی با اش��اره به ل��زوم رعایت 
پروتکل های بهداشتی در تعطیالت عید گفت: 
به ویژه افرادی که عوامل خطر و ریسک فاکتور 
دارند، بیشتر مراقبت کنند. در عین حال باید 
توجه کرد کرونا جه��ش  می کند و در نتیجه 
واریانت های جدید نیز بروز پیدا می کنند، اما 
آنچه که عمدتا مطرح شده همان واریانت های

XBB، BQ۱و... است و واریانت مورد توجه یا 
نگران کننده دیگری فعال مطرح نشده است.

معاون شهرس��ازی و معماری شهرداری تهران با اشاره برنامه ریزی 
جهت ساخت۲۰۰ هزار واحد مسکونی در پایتخت گفت: بر اساس 
برآورد ها در تهران می توان در طول ۹ ماه ۱۵ طبقه س��اختمان بنا 
کرد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حمیدرضا صارمی در آیین 
آغاز عملیات عمرانی احداث ۱۰ هزار واحد مسکونی قرارگاه جهادی 
مسکن تهران همزمان با چهل و دومین پویش امید و افتخار با بیان 
اینکه سال گذشته تحلیل آماری در تهران انجام دادیم، اظهار کرد: 
دهه ۹۰ کشور به طور نسبی تعطیل بوده؛ به طوری که در سال ۹۰ 
تعداد ۳۴ هزار فقره پروانه صادر می شده، اما در سال گذشته صدور 
پروانه به پنج هزار فقره کاهش یافته است.وی با بیان اینکه سالیانه 
در تهران ۵۱ هزار ازدواج و ۳۹ هزار مهاجرت خالص ثبت می شود، 
خاطرنش��ان کرد: ب��ا توجه به کاهش بُعد خانوار ب��ه ۲.۹۹ درصد، 
وجود یک میلیون پارس��ل در سطح ش��هر تهران و عمر ۵۰ ساله 
س��اختمان ها در تهران به ۲۰ هزار فقره پروانه نیاز داریم که س��ال 
قبل پنج هزار و ۴۰۰ فقره بوده است.صارمی یادآور شد: شهرداری 
نمی تواند نس��بت ب��ه دغدغه فقر مردم بی تفاوت باش��د همچنین 
ام��روز مس��کن از رکود خارج ش��ده و در مرز ص��دور ۹ هزار فقره 

پروانه هس��تیم و سال آینده در صورت عدم کارشکنی به ۲۰ هزار 
فقره پروانه دست خواهیم یافت.وی با اعالم اینکه ۴۸۹ هزار واحد 
تفاهم نامه امضا شده و در حال پیش روی به سمت اجراست، تصریح 
کرد: ۲۰ کالنشهر با ۲۷ میلیون نفر جمعیت داریم و از ۶۵ میلیون 
جمعیت شهری کشور، ۳۵ میلیون نفر در ۷۷ شهر زندگی می کنند 
و اگر بتوانیم برای این ۲۰ کالنشهر مسکن را مدیریت کنیم، کشور 
به آرامش خواهد رس��ید.معاون شهرس��ازی و معماری شهرداری 
ته��ران با تاکید بر اینکه س��رعت در اج��رای پروژه های جهادی به 
مردم امنیت می دهد، یادآور شد: جامعه هدف خاصی وجود ندارد و 
برای ۱۰ میلیون نفر باید مسکن تامین کنیم.وی همچنین تصریح 
کرد: اینکه فقرا را از تهران بیرون کنیم از سیاست های مقام معظم 
رهبری نیست. نباید شرایط به گونه ای باشد که کسی به دلیل فقر 
ناچار به خروج از تهران شود.صارمی با بیان اینکه سه میلیون واحد 
مس��کونی کم داریم، گفت: یکی از سیاس��ت های کشور ما افزایش 
جمعیت به ۱۵۰ میلیون نفر است و با این وجود برای جمعیت فعلی 
نیز نمی توانیم مس��کن تامین کنیم؛ ل��ذا اگر برای جمعیت حاضر 
مس��کن تهیه کنیم س��رمایه اجتماعی خواهیم داشت.وی با اعالم 

اینکه بر اساس برآورد ها در تهران می توان در طول ۹ ماه ۱۵ طبقه 
س��اختمان بنا کرد، یادآور شد: تقاضای ما این است که این محله 
به نام محله آرمان )شهید آرمان علی وردی( نامگذاری شود.معاون 
شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: ۱۰ درصد از واحد های 
 مس��کونی کش��ور کمتر از ۵۰ متر مربع وس��عت دارند؛ همچنین 
۲۲ درصد از واحد های مسکونی ۷۰ تا ۸۰ متر هستند و در مجموع 
نزدی��ک ب��ه ۷۰ درص��د از واحد ها کمتر از ۱۰۰ متر مربع اس��ت.

 وی با بیان اینکه اگر س��کونتگاه رس��می مدیریت نشود سکونتگاه 
غیر رسمی ایجاد خواهد شد، خاطرنشان کرد: حاال که تقسیم جمعیتی 
در گذش��ته انجام نشده، تقاضای ما این است که این تقسیم بندی 
انجام ش��ود و بلندمرتبه س��ازی در پایتخت مورد توجه قرار بگیرد 
و امیدواریم س��خت گیری نشود چراکه معتقدیم جمعیت پذیری با 
این اق��دام افزایش پیدا نخواهد کرد.صارم��ی تاکید کرد: جمعیت 
۱۲ منطقه تهران هنوز حتی به افق جمعیتی نیز نرس��یده اس��ت 
و پایتخ��ت به راحتی می تواند ۱۲ میلیون نفر جمعیت را مدیریت 
کند.وی در ادامه ابراز امیدواری کرد که ۲۰۰ هزار واحد مس��کونی 

در چند سال آینده در تهران ساخته شود.

۷۰درصدازواحدهایمسکونیکشورکمتراز۱۰۰مترمربعاست

آفتاب یزد – یگانه ش�وق الشعراء: بس��یاری از ساکنان مناطق 
سردسیر کشور نسبت به قبض های گاز با رقم های بسیار باال معترض 
هستند. قبض های میلیونی گاز در شرایطی صادر شده اند که بسیاری 
از خانواده ها توان پرداخت این مبالغ را ندارند؛ این در صورتی اس��ت 
که صدور قبض با چنین مبالغی س��ابقه نداش��ته است. در زمستان 
س��رد امسال در مناطق سردسیر مردم از وسایل گرمایشی بیشتری 
اس��تفاده کرده اند. در زمان صدور این قبض ها برخی از مسئولین از 
مردم خواس��تند که فعال قبض ه��ای گاز با مبالغ نجومی را پرداخت 
نکنند. در همین راس��تا ش��رکت گاز می گوید که قبض های گاز بر 
اس��اس تعرفه جدید صادر شده است؛ بر مبنای این تعرفه ها و طبق 
ادعای این ش��رکت، رقم قبض گاز ۶۰ درصد از مردم هیچ تغییری 
نک��رده و قبض گاز حدود ۹۰ درصد مردم کمتر از ۱۰۲ هزار تومان 
اعالم شده است. فقط مشترکان دو پله آخر یعنی حدود ۱.۶ درصد 
از مردم ش��اهد ص��دور قبوض گاز با مبالغ زی��اد بودند که علت آن 
هم مصرف غیرمتعارف اعالم شده است.صدور قبض های نجومی در 
برخی مناطق باعث ش��د رئیس جمهور دس��تور دهد که ۷۰ درصد 
افزایش قبوض گاز از بازه زمانی ۱۶ آذر تا ۱۵ اسفند امسال به مردم 
بخشیده شود. شرکت گاز توضیح داده است که روال این تخفیف به 
این صورت است که یک بار قبض گاز با تعرفه قدیم و یک بار با تعرفه 
جدید محاسبه و در صورت افزایش قبض، ۷۰ درصد آن به مشترکان 
بخش��یده می ش��ود.این موضوع روز گذش��ته حت��ی واکنش رئیس 
مجلس شورای اس��المی را نیز برانگیخت و او خواستار رسیدگی به 
این موضوع شد. در خصوص صدور این قبض ها شائبه های مختلفی 
وجود دارد و به نظر می رسد روند صدور این قبض ها هنوز برای مردم 

شفاف نیست.

<کمیسیون انرژی به قبوض گاز غیرمنطقی رسیدگی کند
روز گذشته رئیس مجلس شورای اسالمی کمیسیون انرژی را مامور 
کرد تا به علت صدور قبوض گاز و برق با ارقام بسیار باال و غیرمنطقی 
در برخ��ی از مناطق محروم و روس��تاها رس��یدگی کند.محمد باقر 
قالیباف در جلس��ه علنی مجلس ش��ورای اسالمی خطاب به رئیس 
کمیس��یون انرژی مجلس بیان کرد: دیروز چندین تن از نمایندگان 
به بنده مراجعه و اعالم کردند که در مناطق محروم و روستاها قبوض 
برق و گاز با قیمت های بسیار غیرمنطقی برای خانواده ها صادر شده 
است که هیچ منطقی پشت آن نیست.رئیس مجلس در ادامه اظهار 
کرد: انتظار می رود کمیس��یون انرژی به این موض��وع ورود کرده و 
به آن رس��یدگی کند. به من اطالع دادند ب��رای برخی از خانواده ها 
قبوض ۷ میلیون تومانی صادر شده است در حالی که کل درآمد آن 
خانواده نیز به ۷ میلیون تومان نمی رس��د و اگر هیچ غذایی نخورند 
هم نمی توانند این مبلغ را پرداخت کنند. کمیس��یون انرژی باید به 

این موضوع ورود کند.

<عدم پاسخگویی نمایندگان مجلس
به نظر می رس��د اعضای کمیسیون انرژی مجلس به شدت در حال 
پیگیری ماموریت خود در این حوزه هس��تند؛ زیرا علی رغم تماس 
چندباره موفق نش��دیم که با اعضای این کمیسیون صحبت کنیم و 
پاسخ س��وال مردم را از آنها بپرسیم. در هر صورت قبول مسئولیت 
باید همراه با پاسخگویی باشد و این روند درستی نیست که دسترسی 
به برخی از نمایندگان مجلس بس��یار دش��وار شده است. قطعا این 
مسئولین می توانس��تند در خصوص قبض های نجومی اطالعاتی را 
به مردم بدهند اما عدم پاس��خگویی آن ها باعث ش��د که ما به سراغ 
کارشناسان این حوزه برویم و از این مسیر تالش کنیم پاسخ برخی 

از سواالت را پیدا کنیم.

<استراتژی اشتباه مسئولین
حمیدرضا شکوهی کارشناس حوزه انرژی در این خصوص به آفتاب 
ی��زد گفت:» در مورد اینکه قبض های نجومی گاز برای ش��هروندان 
صادر ش��ده اس��ت، باید به صورت مجزا مس��ئولین شرکت های گاز 
اس��تانی بررس��ی های دقیق انجام دهند و این موضوع را به صورت 
شفاف اطالع رس��انی کنند. ش��اید واقعا مصرف در برخی از مناطق 
بس��یار باال بوده و یا در این حوزه اشتباهی رخ داده است. این موارد 

را باید مس��ئولین استانی شرکت های گاز به صورت شفاف مشخص 
کنند و توضیح دهند. اما اینکه چرا چنین وضعیتی پیش آمده است 
به صورت کلی باید در نظر بگیریم که اس��تراتژی انرژی در کش��ور 
ما اش��تباه است؛ این اس��تراتژی بر مبنای مصرف گاز چیده شد. در 
حقیقت در اوایل دهه ۱۳۷۰ با توجه به کش��ف منابع گازی در نظر 
گرفته شد که گازرسانی به همه نقاط صورت بگیرد. در هیچ نقطه ای 
از دنیا اینگونه نیس��ت که سبد انرژی طوری در نظر گرفته شود که 
۹۰ درصد از آن مربوط به یک نوع انرژی باش��د. اما در ایران چنین 
اتفاقی رخ داده و نتیجه این ش��ده اس��ت که گازرسانی گسترده به 
نقاط مختلف کش��ور صورت گرفته و از انرژی های جدید اس��تفاده 
نشده است. در این شرایط مصرف گاز در کشور ما به دلیل استراتژی 
اش��تباه مسئولین باال رفته اس��ت اما همواره مردم مقصر جلوه داده 

می شوند.«

<استفاده از ابزار قیمتی
وی ادامه داد:» در حالی که صرفا بخش��ی از این مس��ئله مربوط به 
مردم است و بخش زیادی از آن به دلیل عدم اجرای صحیح قوانین 
بهینه س��ازی به وجود آمده است. مانند قوانین ساختمان و استفاده 
از بخاری های گازسوزی که اغلب در کشور ما بازدهی پایینی دارند. 
در این حالت نتیجه این می ش��ود که مصرف گاز باالتر می رود بدون 
اینکه مردم تقصیری در آن داشته باشند. همه این ها دست به دست 

هم می دهد مصرف و هزینه گاز افزایش می یابد. از طرف دیگر تولید 
گاز در کش��ور ما ثاب��ت مانده زیرا به دلیل تحریم ها امکان توس��عه 
میادین گازی کم شده است. بنابراین ما بر گاز اتکا کردیم و مصرف 
گاز در کشور افزایش یافته است؛ در زمستان و پاییز برای پاسخگویی 
به نیاز خانگی، گاز صنایع و نیروگاه ها نیز قطع میشود در حالی که 
ما دومین کشوری هستیم که منابع گازی را در اختیار داریم. در این 
ش��رایط که مصرف گاز باال می رود ولی تولید همچنان ثابت اس��ت 
تنها راهی که به ذهن مسئولین می رسد افزایش قیمت گاز است. در 
حالی که استراتژی اشتباهی از ابتدا چیده شده است؛ همه شنیده ایم 
که گفته می ش��ود مصرف گاز در ایران بس��یار باال اس��ت اما این ها 
آمارهای غلطی اس��ت. زیرا در کشورهای اروپایی سبد مصرف انرژی 
وجود دارد؛ در ایران باالی ۹۰ درصد از گاز می شود اما در کشور های 
دیگر این مصرف بین منابع مختلف تقس��یم ش��ده است. استفاده از 
ابزار قیمتی راهی اس��ت که به ذهن مسئولین رسیده؛ درست است 
که باید در قیمت انرژی در کش��ور تجدید نظر شود اما این راه آخر 
باید باشد. در ابتدا باید استراتژی درست چیده شود تا ما بتوانیم در 
حقیقت س��بد متنوعی از منابع انرژی داشته باشیم. در این صورت 
است که ما می توانیم درخصوص قیمت منابع تصمیم گیری کنیم. «

<فرصت کم دولت
در ادامه حس��ن مرادی کارشناس حوزه اقتصاد و انرژی در گفتگو با 
آفتاب یزد تصریح ک��رد:» اگر ما بتوانیم گاز را با قیمت های جهانی 
بفروشیم و در قبض های صادر شده عدالت توزیعی وجود داشته باشد 
مطلوب است برای دولت که از این مسیر به درآمد برسد و دولت از 
این درآمدها می تواند طرح های بزرگی را اجرا کند. اما علی رغم اینکه 
مردم اسراف می کنند و سیس��تم های کشور ما رها و غیر استاندارد 
است متاسفانه دولت قول داده بود که کمک کند و برای کسانی که 
قبض های نجومی صادر شده است، تخفیف هایی در نظر گرفته شود. 
اما تا االن هنوز کار جدی صورت نگرفته اس��ت و قبض ها هنوز روی 
دست مردم اس��ت. بنابراین ما پیش��نهاد می کنیم که دولت هرچه 
س��ریع تر در ای��ن حوزه تصمیم قطعی بگی��رد؛ اوال توضیح دهد که 
قیمت را تا چه پایه ای می خواهد نگه دارد و تا چه متراژی مش��مول 
جریمه می ش��ود. بنابراین باید دید که آیا دولت در این فرصت کمی 
که در فصل بهار و تابستان دارد می تواند اقشار مردم را راضی کند و 

این کار را به ثمر برساند.«

<ممیزی دقیق علمی
وی ادامه داد:» ما انتظار داریم در این حوزه دولت یک ممیزی دقیق 
علمی را در نظر بگیرد؛ در بعضی از نقاط ش��هر س��اختمان های ده 
واحدی وجود دارند که از یک کنتور اس��تفاده میکنند. باید برای هر 
واحد مس��کونی، صنعتی و تجاری یک کنتور در نظر گرفته شود. تا 
این موضوع خود باعث افزایش میزان مصرف نشود و مسئله دیگر این 
است که باید موضوع تعادل در نظر قرار بگیرد. دولت باید تالش کند 
قبض های منصفانه ای با نرخ های قابل پرداخت به مردم عرضه کند.«

<مبنای غیر عقالنی
در آخ��ر فرزین س��وادکوهی از فع��االن حوزه انرژی ب��ه آفتاب یزد 
گفت:» طبیعتا در مناطق سردس��یر مصرف گاز بیشتر است و وقتی 
مصرف باال باش��د به همان نس��بت قبض باالتری ب��رای آنها صادر 
می ش��ود. خالی بودن صندوق های بودجه های کش��ور و این اندیشه 
که حامالن انرژی در کشور ما با قیمت ارزان به دست مردم می رسد 
دس��ت به دست هم داده اس��ت. مسئولین در تالش هستند که این 
کمبود ها را از مح��ل مصرف مردم تامین کنند. این موضوع در نگاه 
اول ممکن اس��ت توجیه پذیر باش��د اما اینگونه نیست به این دلیل 
که اساس��ا مس��ئله انرژی در کش��ور ما بر مبنای یک اصل عقالنی 
و منطقی ترس��یم نش��ده اس��ت. با باال بردن قیمت حامالن انرژی 
مث��ل گاز به نظ��ر من اتفاق خاصی رخ نمی دهد. زیرا تجربه نش��ان 
داده ک��ه هر زمان قیمت حام��الن انرژی باال رفته اس��ت در حوزه 
مصرف مدیریتی صورت نگرفته اس��ت. زیرا ما بهینه س��ازی مصرف 
 را اص��ال مورد توجه قرار نداده ایم و چنین اقداماتی برای دولت حتی 

سودده نخواهد بود.«

 قبض های نجومی گاز؛ مسئوالن مقصر هستند یا    مردم؟ 

= حمیدرضا شکوهی: استفاده از ابزار قیمتی راهی 
است که به ذهن مسئولین رسیده؛ درست است 
که باید در قیمت انرژی در کشور تجدید نظر شود 
اما این راه آخر باید باشد. در ابتدا باید استراتژی 
درست چیده شود تا ما بتوانیم در حقیقت سبد 
متنوع�ی از مناب�ع انرژی داش�ته باش�یم. در این 
صورت است که ما می توانیم درخصوص قیمت 

منابع تصمیم گیری کنیم

=حس�ن مرادی: انتظار داریم در این حوزه دولت 
ی�ک ممی�زی دقیق علم�ی را در نظر بگی�رد؛ در 
بعضی از نقاط شهر ساختمان های ده واحدی وجود 
دارند که از یک کنتور استفاده میکنند. باید برای 
هر واحد مس�کونی، صنعتی و تج�اری یک کنتور 
در نظر گرفته ش�ود. تا این موض�وع خود باعث 

افزایش میزان مصرف نشود

=فرزین سوادکوهی: با باال بردن قیمت حامل های 
ان�رژی مث�ل گاز ب�ه نظ�ر م�ن اتفاق خاص�ی رخ 
نمی ده�د. زیرا تجربه نش�ان داده ک�ه هر زمان 
قیمت حامل  های انرژی باال رفته در حوزه مصرف ، 

مدیریتی صورت نگرفته است

رئیس قوه قضائیه با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و 
امالک کشور برای افزایش حق التحریر دفاتر اسناد 
رسمی موافقت کرد و از روز گذشته تعرفه های جدید 
در سامانه ثبت الکترونیک اسناد بارگذاری خواهد شد 
و قابل اقدام است.به گزارش فارس، معاون امور اسناد 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور با بیان اینکه تعرفه 
حق التحریر دفاتر اسناد رسمی مطابق ماده ۵۴ قانون 
دفاتر اسناد رسمی هر چهار سال یکبار مورد بازنگری 
قرار می گیرد، گفت: نرخ حق التحریر دفاتر اس��ناد 
رس��می از امروز تغییر می یابد.صفدر کشاورز درباره 
جزئیات افزایش نرخ حق التحریر دفاتر اسناد رسمی 
افزود: در مواردی که ضرورت داشته باشد، بازنگری 
تعرفه ها زودتر از ۴ س��ال انجام می شود.وی با بیان 

اینکه تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی آخرین 
بار در ۱۸ فروردین ماه ۱۳۹۹ به دفاتر اسناد رسمی 
ابالغ ش��د و از آن تاریخ تا کنون قریب به سه سال 
از بازنگری تعرفه اسناد رسمی گذشته است اظهار 
داشت: با توجه به میزان نرخ تورم ابالغی از سوی بانک 
مرکزی، رئیس قوه قضائیه با پیشنهاد سازمان ثبت 
اسناد و امالک کشور برای افزایش حق التحریر دفاتر 
اسناد رسمی موافقت کرد و از امروز تعرفه های جدید 
در س��امانه ثبت الکترونیک اسناد بارگذاری خواهد 
شد و قابل اقدام است.معاون امور اسناد سازمان ثبت 
بیان کرد: تعرفه های دفاتر اسناد رسمی مطابق تعرفه 
اصالحی و ابالغی محاسبه و دریافت خواهد شد و نرخ 

تعرفه تقریبا دو برابر شده است.

رئیس س��ازمان مدارس و مراکز غیردولتی گفت: 
پیش ثبت نام تنها با اخذ ش��هریه موجود ممکن 
اس��ت، البته تاکید می کنم که نباید مدارس فعال 
ب��رای پیش ثبت ن��ام پول��ی از خانواده ها بگیرند.

احمد محم��ودزاده« رئیس س��ازمان م��دارس و 
مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی در 
گفت وگو با ایلنا در خصوص اخذ شهریه در زمان 
پیش ثبت نام دانش آموزان در این مدارس توضیح 
داد: هنوز زمان تعیین ش��هریه نرسیده است و ما 
تصمیمی برای افزایش شهریه نیز نگرفته ایم. انجام 
پیش ثبت ن��ام منعی ندارد، ام��ا مدیران مدارس 
نمی توانن��د خودش��ان ش��هریه را افزایش دهند. 
 معاون وزیر آموزش و پرورش در ادامه گفت: پیش 

ثبت نام تنها با اخذ ش��هریه موجود ممکن است. 
البت��ه تاکید می کنم که نباید م��دارس فعال برای 
پیش ثبت نام پول��ی از خانواده ها بگیرند. ما پس 
از عی��د نوروز و تعطیالت میزان ش��هریه را اعالم 
می کنیم و فعال هیچ مدرسه غیردولتی حق گرفتن 
شهریه را ندارند. رئیس س��ازمان مدارس و مراکز 
غیردولتی افزود: همچنین اگر دانش آموزی تا قبل 
از فرا رس��یدن زمان ثبت نام های قطعی و قانونی، 
اقدام یه پیش ثبت نام در مدرسه ای غیردولتی کرد 
و بعد پشیمان ش��د و خواست به مدرسه دیگری 
برود، هیچ موسس��ی حق ندارد به این بهانه که او 
این مدرس��ه را از قبل رزرو کرده است و...از اولیای 
دانش آموز مبلغی بابت لغو ثبت نامش دریافت کند. 

مدارسدرمرحلهپیشثبتنامحقگرفتنشهریهندارند تعرفهحقالتحریردفاتراسنادرسمیحدود۲برابرافزایشیافت


