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چالش بر سر تغییر چندباره نتیجه جلسه ای برای تعطیلی در تهران

زمستانی که برای خودمان سخت شد
فصــل ســرما گویی بــرای ما تازه آغاز شــده اســت. افت 
فشــار گاز و کاهش چشــمگیر دمــا در ایران، شــرایط را برای 
مردم ســخت تر کرده است. کار به جلســات ستاد بحران برای 
تعطیلی های سراســری در جهت کاهش مصرف گاز رســید؛ 
جلساتی که نتیجه آن برای تعطیلی روز شنبه تهران چندباری 
بر روی خروجی رســانه ها تغییر کرد و این موضوع مورد انتقاد 
بســیاری قرار گرفت؛ اینکه نتیجه این جلسه به چه شکل بوده 
که یک تصمیم قاطع و دقیق از آن منتشــر نشد. حتی روزنامه 
فرهیختگان نزدیک به جریان اصولگرا هم در بخشــی از انتقاد 
خود مطرح کرده بود: «مســئوالن در جلســه استانداری برای 
تعطیلی مــدارس و ادارات، دقیقا چه چیزی را تصویب کردند 
کــه از بعد از اعالم خبر، هر چند دقیقه یک اصالحیه  درباره آن 
منتشر می شــود. انگار هر یک از اعضای جلسه در گفت وگو با 
رســانه ها برداشــت شخصی شــان را اعالم کرده اند. ابتدا خبر 
آمــد کــه مــدارس و ادارات و بانک ها و دانشــگاه های تهران 
تعطیل هســتند، بعد اصالحیه دادند که نه، بانک ها از ساعت 
۹ تــا ۱۳ بازند بعد دوباره خبرگــزاری دولت (ایرنا) خبر داد که 
روابط عمومی وزارت علوم اعالم کرده که امتحانات دانشــگاه 
برقرار است، بعد ایرنا خبرش را حذف کرد و این بار دانشگاه های 
عالمه و تهران اعالم کردند امتحانات دانشجویان تعطیل است 
و به روز دیگری موکول شــده اســت».  بعد از انتشار انتقاداتی 
در مــورد عدم مدیریت درســت اعــالم تعطیلی هایــی که از 
پنجشنبه نتیجه آن مشخص بوده، تماس های خبرنگار «شرق» 
برای گفت وگو با معاونت هماهنگی امور عمرانی اســتانداری 
تهران برای پاســخ به این انتقادها و وضعیت روزهای پیش رو 
بی نتیجه ماند.  همچنین ایــن روند اعالم تعطیلی ها در تهران 
برای بســیاری ازجمله دانشــجوها چالش هایی را ایجاد کرد. 
دانشجوهایی که از شهرستان به تهران آمده بودند تا سر جلسه 
امتحان بنشــینند، با خبر دیرهنگام تعطیلی روبه رو شدند. یکی 
از خانم های دانشجوی عالمه طباطبایی در توضیحی کوتاه به 
«شــرق» از این ماجرا می گوید: «شنبه امتحان دانشگاه داشتم، 
از ترس یخبنــدان جاده و اینکه به موقع بــرای امتحان حاضر 
نشــوم، با هواپیما به تهران آمدم، اما همان شــب اعالم کردند 
امتحانات دانشگاه عالمه طباطبایی برگزار نمی شود. من نزدیک 
به یک میلیون تومان هزینه بلیت دادم، حاال همسرم می گوید با 

این شــرایط حق نداری برای امتحان دوباره به تهران برگردی». 
البته این روایت دانشجوهای دیگری هم خواهد بود که حاال با 
تعطیلی کالس های درس به شــهر خود بازگشتند و تنها برای 

برگزاری امتحانات به تهران بر می گردند.
تربت حیدریه: یخبندانی با چاشنی قطع گاز

این کاهش دما در کشــور ابعاد دیگری هم دارد و با وجود 
سرمای بســیار باال در تربت حیدریه، سید علی موسوی، معاون 
هماهنگی امور عمرانی فرمانــدار این منطقه از قطع گاز تمام 
مشــترکان خبر داده و گفته است: «بر اساس اختیارات حاصل 
از مصوبه اســتانی کارگروه مدیریت بحران خراســان رضوی از 
جمعه گاز تمام مشــترکان این شهرســتان به جز مراکز درمانی 
و خانگی قطع شــد. این اقدام با هدف جلوگیــری از قطع گاز 
خانگی تربت حیدریه انجام شــده و آن دسته از بخش هایی که 
ادامه فعالیت کاری آنها ضروری اســت، می توانند با اســتفاده 
از ســوخت جایگزین فعال باشند». همچنین در مورد وضعیت 
گاز نانوایی ها گفته: «نانوایی های تربت حیدریه و صنوف حیاتی 
می توانند با استفاده از سوخت جایگزین به فعالیت خود ادامه 
دهند. تا زمان اســتقرار سامانه پرفشار جوی کنونی در خراسان 
رضوی و استمرار یخبندان، این وضعیت تداوم دارد که احتماال 
تــا پایان هفتــه آینده به طــول می انجامد. اکنــون جغرافیای 
خراســان رضوی بیشترین کمینه دمایی ایران را از آن خود دارد 
که به یخبندان شدید و افت کم سابقه فشار گاز منجر شده است. 
بنابراین امیدواریم بتوان بــا حفظ وضعیت موجود از قطع گاز 

خانه های مردم جلوگیری کرد».
بجنورد: کاهش کار نانوایی ها به دلیل کمبود گاز

بجنــورد هم یکــی از مناطق خراســان جنوبی اســت که 
ایــن روزها کاهش دمای چشــمگیری را تجربه می کند و یکی 
از دشــواری های کمبــود گاز در ایــن منطقه کاهش ســاعت 
کار نانوایی ها اعالم شــده اســت. محمدباقر باقرپور، فرماندار 
بجنورد، در گفت وگویی از دوشیفت شدن نانوایی ها برای کنترل 
افت فشــار گاز خبر داده و گفته اســت: «نانوایی های ســطح 
شهرســتان از روز یکشــنبه تا آخر هفته به صورت دوشــیفت 
پخت می کنند. بر این اســاس، نانوایی های ســطح شهرستان 
از روز یکشــنبه ۲۵ دی ماه تــا روز جمعه ۳۰ دی ماه به صورت 
دوشــیفت، صبح از ســاعت ۸ تا ۱۱ و بعدازظهر از ســاعت ۱۴ 

تــا ۱۷:-۳۰ پخت خواهنــد کرد. از همشــهریان محترم تقاضا 
می شود نســبت به تهیه نان مورد نیاز روزانه در این دو شیفت 

اقدام کنند».
محدودیت جایگاه سی ان جی برخی استان ها

محسن جوهری، رئیس هیئت مدیره انجمن سی ان جی کشور 
هــم در مورد چالش به وجود آمده برای برخی اســتان ها اعالم 
کرد: «به منظور جلوگیری از قطع گاز بخش خانگی در شــرایط 
اوج مصرف، تحویل گاز به جایگاه های سی ان جی محدود شده 
است. اکنون گاز در جایگاه های سی ان جی استان های مازندران، 
گلســتان، خراسان شمالی و رضوی قطع است و در استان هایی 
مانند قم و اصفهان با محدودیت همراه شده است». وی ادامه 
داد: در تهران قطعی یا محدودیت گاز در جایگاه های سی ان جی 
نداشــته ایم و همه جایگاه ها در تهران فعال هســتند. به گفته 
جوهری، آمار دقیقی از کاهش مصرف ســی ان جی با توجه به 
محدودیت تحویل گاز وجود ندارد و هفته آینده می توان این رقم 
را اعالم کرد. وی بیشترین قطعی گاز در جایگاه های سی ان جی 
را مربوط به استان های شمالی دانست و گفت: مدیریت مصرف 

برای جلوگیری از قطع گاز خانگی ادامه خواهد داشت.

سبزوار: قطع گاز برای مصرف خانگی
رئیس اداره گاز ســبزوار هم از قطع ۱۶ هزار مشترک شهر 
ســبزوار به دلیل افت شــدید فشــار خبر داد و گفت: «اکنون 
گاز برخی مشــترکان منطقه توحید شهر سبزوار قطع شده و 
در صورت تداوم افت فشــار، گاز برخی دیگر از مشــترکان نیز 
قطع می شود. شهرســتان ســبزوار حدود ۱۰۷ هزار مشترک 
گاز خانگــی دارد کــه طی یک ســاعت گذشــته گاز ۱۶ هزار 
مشترک آن قطع شده و امکان قطع ۳۰ تا ۴۰ هزار مشترک گاز 
شهرستان ســبزوار و جود دارد. بازه زمانی قطع گاز مشخص 
نیست و وصل شدن گاز مشترکان منوط به بهبود فشار شبکه 
گاز است. مشــترکان گاز طبیعی با گرم کردن تنها یک اتاق در 
هر خانه و خاموش کردن تجهیزات گرمایشــی ســایر اتاق ها 
در پایداری شــبکه های گازرسانی مشارکت کنند». با وجودی 
که ســازمان هواشناســی از کوالک و لغزندگی در ۱۸ استان 
خبر داده اســت، همچنان صحبت هــا از محدودیت مصرف 
گاز کشــور به قوت خود باقی اســت و پیش بینی می شــود 
تعداد روزهــای تعطیل و افزایش قطعی گاز در روزهای آتی 

بیشتر شود.
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آماده باش کامل مدیریت بحران
 برای موج برف و سرما در تهران

مدیرکل مدیریت بحران استان تهران با اشاره به آغاز فعالیت سامانه بارشی برف 
در این استان گفت: اخطارهای الزم برای انجام اقدامات پیشگیرانه برای عبور و مرور 

ایمن به دستگاه های اجرائی صادر شده و در این زمینه قصوری پذیرفتنی نیست.
حامد یزدی مهر با اشاره به صدور هشدار نارنجی هواشناسی مبنی بر آغاز فعالیت 
سامانه بارشی برف در استان تهران گفت: طبق پیش بینی های صورت گرفته فعالیت 
این سامانه بارشی از پایان شنبه ۲۴ دی ماه آغاز و تا یکشنبه ۲۵ دی ماه ادامه خواهد 
یافت. یزدی مهر با تأکید بر اینکه با پیش بینی های انجام شده غافلگیری دستگاه های 
اجرائی قابل توجیه نیست، گفت: طبق هشــدار صادرشده از سوی مدیریت بحران 
به دســتگاه های اجرائی و خدمات رسان از همه شهرداران، بخشداران و فرمانداران 
می خواهیم تمهیدات الزم را بیندیشند. مدیرکل مدیریت بحران استان تهران بر انجام 
عملیات شن پاشــی و نمک پاشــی در محورهای مواصالتی، جاده ها و معابر استان 
تأکید کرد و گفت: ضروری است که شهرداران مناطق ۲۲گانه استان تهران نیز نسبت 
به رصد و پایش محورهای داخلی شهرها برای عبور و مرور ایمن خودروها اقدامات 

پیشگیرانه را انجام دهند؛ چراکه قصور در این زمینه پذیرفتنی نخواهد بود.
وی افــزود: طبق پیش بینی ها پس از بارش برف ماندگاری یخ و لغزندگی معابر 
مورد انتظار اســت که با تمهیدات و انجام اقدامات پیشــگیرانه توســط دهیاری ها، 
بخشــداری ها، شهرداری ها و فرمانداری های اســتان به خصوص در نیمه شمالی و 
ارتفاعات از بار حوادث احتمالی کاســته خواهد شد. مدیرکل مدیریت بحران استان 
تهران در ادامه بر لزوم صرفه جویی در منابع انرژی به خصوص گاز در فصل زمستان 
تأکید کرد و گفت: با توجه به تمهیدات اندیشیده شــده و تعطیلی های صورت گرفته 
از مردم همیشــه همراه می خواهیم حمایت و مشارکت خود را در این زمینه داشته 
باشــند و با مصرف حداقلی و مدیریت صحیح امکان اســتفاده از گاز پایدار را برای 
ســایر هم وطنان فراهم کنند. وی همچنین بر ضرورت پرهیز از سفرهای غیرضرور و 
آماده باش دستگاه امدادرسان شهری و جاده ای تأکید کرد و گفت: با فعالیت سامانه 
بارشــی احتمال کاهش دید و لغزندگی محورهای کوهســتانی وجود دارد، بنابراین 
از راننــدگان می خواهیم ایمنی ســفر را رعایت کنند و حتی المقدور در مســیرهای 

کوهستانی و برفی حاضر نشوند.

«گاز مدارس» تهران قطع نمی شود
بر اســاس اطالعیه منتشــره آموزش و پرورش تهران، با هماهنگی انجام شــده 
با اســتانداری تهران و به جهت رفاه ســرایداران و خانــواده آنها و نیز آمادگی برای 
برگزاری آزمون نهایی پایه دوازدهم، گاز مدارس قطع نخواهد شد. به گزارش ایسنا، 
در این اطالعیه ضمن تأکید بر لزوم صرفه جویی حداکثری در مصرف گاز آمده است: 
سامانه گرمایشــی محیط اداری و آموزشی در صورتی که عایق بندی مناسب انجام 
شــده یا مواد ضد یخ در لوله ها وجود دارد، خاموش شــود و در غیر این صورت در 
کمترین دمای ممکنه قرار گیرد تا از یخ زدگی لوله ها جلوگیری شود. در این اطالعیه 
آمده است که این دستور به فرمانداران استان تهران ابالغ شده و همچنین خواسته 
شده در محیط سرایداری هم حداکثر صرفه جویی انجام شود. همچنین صبح دیروز 
تیم پشتیبانی و اجرائی شاد در اطالعیه ای که بر روی کانال اطالع رسانی رسمی اش 
در شبکه شاد قرار داد، ۱۳ توصیه به مدیران مدارس جهت رعایت موارد پیشگیرانه 
برای مصرف بهینه انرژی و ایمنی تأسیســات مدارس و مراکز آموزشــی، پرورشی و 
ورزشی، با توجه به وقوع بارندگی، برف و برودت هوا داشت که در ادامه خواهد آمد:
۱- بازدید از پشــت بام مدارس توسط مدیران یا مسئوالن حاضر در مدارس پیش 

از وقوع بارندگی و پس از اتمام برف و باران حائز اهمیت است.
۲- اطمینان از بازبودن راه خروج آب برف و باران در پشــت بام مدارس ضروری 
اســت (در هنگام بارش های شدید، حتما هر چند ساعت از بازبودن راه خروجی آب 

اطمینان حاصل شود).
۳- پیشــگیری از یخ زدگی لوله های آب و لوله های ســرویس های بهداشتی که 
در حیاط مدارس قرار دارند؛ برای این مهم ابتدا شــیر اصلی آب بســته شود، سپس 
تمامی شیرهای مصرفی باز شوند تا آب درون لوله ها به صورت کامل تخلیه شوند.

۴- در هنگام برودت شدید هوا، تمامی فالش تانک ها و لوله های آنها باز شوند تا 
آب درون آنها تخلیه شود.

۵- آب درون کولرهــای آبــی روی پشــت  بام ها به صورت کامل تخلیه شــود، 
ورودی برق آنها قطع و حتما روی کولرهای آبی با محافظ پالستیکی و برزنتی برای 

جلوگیری از نفوذ آب و یخ زدگی پوشانده شود.
۶- اطمینان حاصل شــود که تمامی پنجره های کالس های درس، درهای ورود 
و خروجی راهروها و... بســته باشند تا از نفوذ آب و سرمای شدید به داخل مدرسه 

جلوگیری شود.
۷- پس از بارش برف، حتما راه های خروجی آب بازدید شود و در صورتی که نم 
حاصل از برف و باران به سقف کالس های درس زیر پشت بام آسیب وارد کرده است، 

سریعا به مسئوالن مربوطه اداره آموزش و پرورش اطالع داده شود.
۸- تمامــی نقاطی کــه احتمال ورود آب بــرف و باران بــه محوطه مدارس و 

کالس های درس دارند، بازدید و مسدود شوند.
۹- تمامــی وســایل الکترونیکــی اعــم از رایانــه، چاپگــر، دســتگاه تکثیــر و 
ویدئوپروژکتورها از ســطح زمین و کنار پنجره ها فاصله داشته باشند و حتی المقدور 

روی آنها حتما با وسایل ضدآب پوشانده شوند.
۱۰- دیوارهــای زیرزمین را با عایق های ضدآب بپوشــانید تــا جلوی نفوذ آب و 

آسیب های بعدی گرفته شود.
۱۱- در صورت بروز حادثه ناشی از وقوع بارش شدید باران، سیل و... کلید اصلی 

برق، شیر اصلی آب و گاز مدرسه را قطع کنید.
۱۲- در هنگام بارش های شدید، اگر کنتور برق را قطع نکرده اید، وسایل برقی را از 
پریز برق بیرون کشیده و اگر دستانتان نمناک است، برای حفظ ایمنی خود به وسایل 

برقی دست نزنید.
۱۳- از خاموش بــودن موتورخانه و بســته بودن در موتورخانه مدارس اطمینان 
حاصل کنید و تمامی راه های ورود آب و ســرمای هوا به این قســمت پوشــانده و 

مسدود شود.

مدرک فارغ التحصیلی   فرزند 
داود به شماره شناسنامه ۹۱۴۱ صادره از تهران در مقطع کاردانی 

رشته صنایع قند سازی صادره از واحد دانشگاهی ورامین با 
شماره ۰۰۴۷۲۰۶ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از 
یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد ورامین-پیشوا به نشانی ورامین،پیشوا، شهرک نقش جهان، 
دانشگاه آزاد اسالمی ارسال نماید.

برگ سبز خودرو  جک  S3-AT  رنگ سفید روغنی مدل 
۱۴۰۱ به شماره پالک ایران ۱۶ _ ۳۴۸ و ۷۱ و شماره موتور 

 HFC4GB3.3DN0004082 و شماره شاسی

  NAKSG7420NB130780 به نام  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مدرک فارغ التحصیلی  فرزند 
علیرضا به شماره شناسنامه ۰۰۲۲۲۵۸۹۹۱ صادره از تهران در مقطع 

کارشناسی رشته مهندسی پزشکی صادره از واحد دانشگاهی اسالمشهر 
با شماره سریال ۴۵۴۴۸۳۹ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد 
. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

اسالمشهر به نشانی اسالمشهر ، میدان نماز ، خیابان شهید صیاد شیرازی 
، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر ارسال نماید .

 کارت خودرو تاکسی  دلیکا رنگ نقره ای متالیک 
 مدل ۲۰۰۷ به شماره پالک ایران ۱۱ - ۹۲۵ ت ۱۹ 

 و شماره موتور 4G63S4MSDD3957 و شماره شاسی
 LDNL70YH270127736 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 برگ سبز و سند کمپانی خودرو  پژو  ۴۰۵ جی ال آی 
 رنگ نوک مدادی روغنی مدل ۱۳۸۴ به شماره پالک

 ایران ۱۱ - ۵۹۵ ط ۸۶ و شماره موتور ۱۲۴۸۴۱۰۶۵۵۱ 
و شماره شاسی ۱۶۲۱۵۳۰۲ به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز سواری  سایپا  سیستم 131SL  مدل ۱۳۹۱ 
 به رنگ نقره ای- متالیک به شماره پالک

 ۲۱ ق ۲۷۲ ایران ۹۴  شماره موتور۴۸۱۳۵۱۶ و شماره شاسی 
NAS411100C3485760 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

 سند کمپانی خودرو  کیا  CERATO رنگ سفید 
مدل ۱۳۹۴ به شماره موتور ۵۵۰۶۰۶ و شماره 

 NAS621200F1002682 شاسی 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 برگ سبز و سند کمپانی خودرو پژو ۴۰۵ جی ال ایکس 
 رنگ خاکستری متالیک مدل ۱۳۹۷ به شماره پالک ایران

 ۱۱ - ۷۸۹ ژ ۵۹ و شماره موتور 124K1282792 و شماره 
شاسی NAAM01CE4JK405100 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ایسنا: عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا با تأکید بر اینکه به دلیل ماهیت کرونا 
هیچ گاه نمی توان پیش بینی صددرصدی از آن داشت، گفت: اما با مشاهده روند بیماری 
در سایر کشورها، به نظر می رسد پیک  موج هشتم در ایران احتماال بهمن ماه رخ می دهد.
دکتر حمید عمادی درباره مراجعات کرونایی فعلی به بیمارستان ها، گفت: بیماران 
دو دســته هستند؛ دسته اول جوانانی هستند که بدون سابقه بیماری زمینه ای به کرونا 
مبتال شدند که با سردرد، گلودرد،  آبریزش بینی یا عالئم گوارشی به ما مراجعه می کنند. 
البته این عالئم مشابه سایر ویروس های تنفسی نظیر سرماخوردگی، آنفلوانزا و... است 
که به آنها توصیه می کنیم چند روزی در خانه بمانند و اســتراحت کنند. نکته مهم این 
اســت که این دسته از مبتالیان جوان، حتما طی مدتی که عالمت دارند در خانه بمانند 
و از خود مراقبت کنند تا بهبود یابند و با بهانه اینکه تنها ســرماخوردگی دارند به دید و 
بازدید افراد مسن و سالمندان نروند. وی افزود: دسته دوم مراجعات به ما، افراد مسن،  
بیماران زمینه ای، افرادی با ضعف سیستم ایمنی و... هستند که به کرونا مبتال می شوند 
و به واسطه شرایط زمینه ای مانند زمانی که کرونا شدت زیادی داشت،  درگیری ریوی پیدا 
می کنند که شاید حتی الزم باشد آنها را در بیمارستان بستری کنیم. در حال حاضر عمده 
بیمارانی که بستری می شوند افراد دارای بیماری های زمینه ای هستند. این افراد معموال 
به واسطه بچه ها و نوه های خود که احتماال آنها نوع خفیف بیماری را گرفته اند،  به کرونا 
مبتال می شوند. معموال مرگ ومیر ناشی از کرونا هم در این گروه از بیماران رخ می دهد. 

عمادی طول دوره انتقال بیماری از فرد بیمار به سایرین را پنج تا هفت روز اعالم کرد و 
گفت: به عبارتی اگر کسی عالئم سرماخوردگی دارد، باید در خانه بماند و به میهمانی،  
ســر کار و... نرود. او درخصوص پروتکل درمانی کرونا بیان کرد: همچنان دستورالعمل 
کشوری درمان مشابه گذشته است و تغییری نداشته ایم؛ زیرا داروی جدیدی برای درمان 
ارائه نشــده است. رمدسیویر درمانی هنوز هم درمان بسیار مؤثری است که در بیماران 
زمینه ای باید انجام شــود. البته در موج های قبلی پروتــکل تزریق پنج روزه بود (تزریق 
شــش دز رمدســیویر به صورت دو ُدز روز اول و مابقی در سایر روزها) اما اکنون تزریق 
سه روزه (تزریق چهار دز به صورت روز اول دو ُدز و روزهای بعد تک ُدز) انجام می شود. 
مدیر گروه بیماری های عفونی دانشــگاه علوم پزشــکی تهران درباره پیش بینی از روند 
بیماری در روزهای آتی بیان کرد: کرونا در سه سال گذشته ثابت کرده است که نمی توان 
پیش بینی دقیقی از آن داشت، اما با نگاه به روند بیماری در سایر کشورها، تصور می کنم 
این موج بیماری طی هشت هفته فروکش کند. در واقع اگر اکنون در هفته های ابتدایی 
آغاز موج باشــیم احتماال تا اواســط اسفند موج به اتمام برســد ولی با این محاسبات 
احتمــاال اوج یا پیک بیماری در بهمن ماه خواهد بود. البته همان طور که ذکر کردم این 
صحبت یک پیش بینی صددرصدی نیست؛ چراکه کرونا می تواند با غافلگیری هم پیش 
 ،RSV برود. وی با اشــاره به اینکه افتراق عالئم کرونا از سایر ویروس های تنفسی مانند
آنفلوانزا و... مشکل است، تصریح کرد: البته حتی اگر بیمار با هزینه های بیشتر آزمایش 

او افــزود: «ایــن کار ظرفیــت بســیار خوبی اســت که 
می توانــد منابعی بــرای بودجه عمومی کشــور ایجاد 
کند. باید این ثروت و ســرمایه با ســازوکاری منصفانه در جامعه گردش داشــته باشد تا 
گروهی یک شــبه مولتی میلیاردر نشــوند و به اقشــار ضعیف جامعه فشــار وارد شود. 
بنابراین باید در این باره تدبیری کرد و مالیات بر عایدی ســرمایه هم روشــی برای کنترل 
این راه اســت». خدابخشــی افزود: «ممکن اســت این طرح نواقصی داشــته باشد که 
بایــد هم در صحن علنی و هم در کمیســیون تخصصی نواقص آن رفع شــود تا درآمد 
جدیدی برای بودجه عمومی کشــور ایجاد شــود و ســهم درآمدی مالیاتی و گمرکی از 
بودجه عمومی کشــور که نیمی از بودجه اســت افزایش یابد. یعنی به جایی برســیم 
که همــه اعتبارات هزینه ای را از این طریق و ظرفیت مالیاتی که در کشــور وجود دارد،

تأمین کنیم».

طرح مالیات بر عایدی ســرمایه مجلــس با موافقت دولــت، جنس الیحه به 
خودش می گیرد

محمدرضــا پورابراهیمی، رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس هــم در گفت وگو با 
«شــرق» به تشــریح این طرح پرداخت و گفت: «طرح فوق مالیات بر عایدی ســرمایه، 
سوداگری و سفته بازی است. تالش ما در مجلس این بوده و هست که آرامشی بر نظام 
اقتصادی کشور حاکم کنیم. یکی از این روش ها این است که اجازه ندهیم منابع کشور به 
ســمت داللی پیش رود و منجر به افزایش قیمت ها شود». او با رد نظر برخی همکاران 
خــود که معتقدند این طرح بــرای دولت درآمدزا خواهد بود، توضیــح داد: «این طرح 
درآمدزا نیست و پایه مالیاتی، بیشتر بر پایه تنظیم گری است. پس تالش ما این است آن 
را به عنوان پایه ای جدید ببینیم. البته همکارانمان در صحن علنی در حین بررسی طرح 
دغدغه هایی داشــتند و بند «ت» ماده ۷ به نوعی با ابهاماتی مواجه شــد که به دستور 

پیک موج هشتم کرونا احتماال در بهمن ماه
 واکسن ؛ سالحی مؤثر در برابر کووید

تخصصی انجام دهد که به شکل دقیق از نوع ویروسی که به آن مبتال شده است، آگاه 
شود، باز هم تفاوتی به حال او نمی کند؛ چراکه ما در برخورد با هر نوع بیماری ویروسی 
تنفســی به بیمار می گوییم در خانه بماند و استراحت کند و سعی کند درمان حمایتی 
دریافت کند؛ مگر اینکه جزء دسته دوم بیماران باشد که سن باالیی دارد یا دچار بیماری 

زمینه ای است که در این صورت حتما باید زیر نظر پزشک باشد.
وی افــزود: نکته مهم این اســت که بیمار نباید خود را خســته کند. کار ســنگین، 
بی خوابی و گرســنگی حتــی در افراد جوان و فاقد بیماری زمینه ای ســبب می شــود 
تــا کرونا یــا ســایر بیماری های تنفســی آنهــا را در معــرض خطر قرار دهد. کســی 
که عالئم مشــابه بــا ســرماخوردگی دارد، باید در خانــه بماند تا اســتراحت کند که 
هــم خودش ســریع تر بهبــود یابــد و هم ســایرین را به ویــروس آلوده نکنــد. اعیاد 
مــاه رجب و شــعبان پیش رو هســتند و احتمــاال میهمانی ها و عروســی ها بیشــتر 
شــود، امــا نباید اگر بیمــار هســتیم در این مجالس شــرکت کنیم تا بیمــاری خود را 
به بقیه انتقال دهیم. او درباره تأثیر تزریق واکســن بر سویه های BQ-1 و XBB، توضیح 
داد: در ســاختار این ســویه ها تفاوت های چشمگیری پدید آمده اســت؛ به گونه ای که 
برخــی صاحب نظران اعــالم می کنند این ســویه ها دیگر sars covid_2 نیســتند و به 
sars covid_3 تبدیل شده اند. طبیعتا تغییر ویروس تا این اندازه ممکن است سبب شود 
واکسنی که ما قبال ساخته بودیم در مقابل اینها پوشش پیشگیری خیلی باالیی نداشته 
باشــد، اما این به معنای عدم کارایی واکســن ها نیســت. فرض کنید یک دزد با اسلحه 
گرم به خانه شــما آمده اســت و شــما می خواهید از خود دفاع کنید؛ هرچند شاید در 
دســت داشتن یک چوب به تنهایی در مقابل تفنگ کفایت نکند، اما حداقل شما از تنها 
سالح دفاعی موجود خود استفاده کرده اید. سالح فعلی نه تنها در ایران بلکه در جهان 
همین واکسن ها هستند و تزریق این  واکسن ها سطح ایمنی افراد را افزایش داده و جلوی 

مرگ ومیر را می گیرد.

رئیس مجلس به کمیسیون مربوطه بازگردانده شد و بقیه بندها هم در مجلس بررسی طرح عایدی سرمایه و چند پرسش راهبردی
شد». رئیس کمیســیون تخصصی اقتصادی که بررسی کننده طرح فوق است در پاسخ 
به این سؤال که اگر طرح فوق به صورت الیحه به دولت ارائه می شد بهتر نبود؟ گفت: 
«دولت ها از ارائه الیحه ای که به فعالیت های ســوداگرانه باز می گردد ســر باز می زنند. 
در ابتدای تشکیل این دولت نیز کمیسیون اقتصادی با دولت به توافق رسید تا این طرح 
در مجلس دنبال شــود و صحن مجلس نیز با کلیات این طرح موافقت کرده اســت». 
پورابراهیمی همچنین در پاسخ به اینکه چرا دولت که موافق این موضوع است آن را در 
قالب الیحه ارئه نکرد تا کار کارشناسی بیشتری روی آن انجام شود؟ بیان کرد: «چون ما 
در مجلس این کار را سال سوم است که شروع کرده ایم دولت آن را دید و با آن موافقت 
کرد و توافق ما با دولت، جنس الیحه به خودش می گیرد». رئیس کمیســیون اقتصادی 
در توضیح بیشتر این موضوع با رد ادعای برخی نمایندگان مخالف که تأکید دارند با این 
طرح از همه اموال اشــخاص مالیات گرفته می شود بیان کرد: «این طور نیست و به ۹۵ 
درصد جامعه مالیات بر عایدی ســرمایه اصابت نمی کند. حتی به متمکنین هم فشــار 
نمــی آورد و معافیت هایــی وجود دارد. این طرح فقط مختص به افرادی اســت که در 

جامعه معامله و سوداگری می کنند».
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