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روزنامه

سهشنبه

تحلیل خبر

گروه تحلیل خبر روزنامه طلوع

آغاز پیشفروش اینترنتی بلیت اتوبوس نوروز  ۹۷در استان فارس

معاون حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان فارس از آغاز پیشفروش اینترنتی بلیت اتوبوس نوروز  ۹۷از  ۲۴بهمنماه خبر داد.
علی یزدانی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در شیراز ،بابیان اینکه پیشفروش اینترنتی بلیت ناوگان عمومی حملونقل جادهای فارس از امروز
آغاز میشود ،اظهار داشت :بهمنظور سهولت در تهیه بلیتهای اتوبوس در ایام نوروز ،طرح پیشفروش بلیت اینترنتی ناوگان حملونقل مسافر
استان فارس از تاریخ  24بهمنماه آغاز میشود .وی بابیان اینکه عالوه بر پیشفروش اینترنتی ،پیشفروش حضوری بلیتهای اتوبوس برای نوروز
 97نیز از تاریخ  20اسفندماه آغاز میشود ،خاطرنشان کرد :مسافران محترم میتوانند برای تهیه بلیت اینترنتی به سایت  www.payaneh.irو
 www.farsmosafer.irمراجعه کنند .معاون حملونقل اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان فارس عنوان کرد :طرح جابهجایی مسافران
نوروزی  97از  23اسفندماه  96آغاز میشود و تا  15فرودین ماه  97به مدت  22روز در تمامی پایانههای فعال استان فارس اجرا میشود .وی خاطرنشان
کرد :برای رضایتمندی ،رفاه حال مسافران و ارتقا سطح خدمات و سرویسدهی ،مسافران محترم میتوانند پیشنهادات ،شکایات و انتقادات خود را به سامانه
 3000143ارسال کنند.

مالیات مناسب وضع شود

طرح  3پرونده آثار ناملموس فارس
برای ثبت ملی

مطالعات
حوزه
مسئول
مردمشناسی اداره کل میراث
فرهنگی فارس از ارسال
پروندهی  3اثر معنوی برای ثبت
در فهرست آثار ملی کشور خبر
داد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل
از روابط عمومی میراث فرهنگی،
صنایعدستی و گردشگری استان
فارس ،مژگان ثابتقدم گفت:
استان فارس دارای  59اثر
ناملموس ثبتشده ملی است.
او بابیان اینکه تالش برای ثبت
بسیاری از قابلیتهای استان
در این زمینه ادامه دارد ،گفت:

مهارت پخت کلوچه و مسقطی
شیراز ،تهیه شیرهی انگور در
نورآباد ممسنی و حلیمپز (حلیم
اسفندی) اقلید ،آثار ناملموسی
است که پس از تصویب در
شورای ثبت فارس ،برای ثبت
در فهرست آثار ملی به سازمان
مرکزی ارسالشده است.
میراث فرهنگی ناملموس
Intangible
(cultural
 )heritageتوسط یونسکو
بهعنوان همتای میراث جهانی
یونسکو ترویج میشود و تمرکز
عمده آن بر جنبههای ناملموس
فرهنگ است.

تعطیلی مدارس و مراکز آموزش عالی و
کاهش ساعت اداری امروز سهشنبه
در خوزستان
اخطاریه ستاد مدیریت بحران استان
در خصوص وضعیت جوی

ستاد مدیریت بحران استان با
صدور اطالعیهای وضعیت تعطیلی
مدارس و مراکز آموزش عالی و
کاهش ساعت اداری در شهرهای
مختلف استان خوزستان امروز
سهشنبه  ۲۴بهمنماه را اعالم کرد؛
همچنین این ستاد در اطالعیه
جداگانهای در خصوص وضعیت
جوی در استان هشدار داد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل
از پایگاه اطالعرسانی استانداری
خوزستان بر اساس اطالعیه ستاد
مدیریت بحران استان با توجه به
پیشبینی اداره هواشناسی و احتمال
وقوع گردوغبار مدارس و مراکز
آموزش عالی در دو نوبت صبح
و بعدازظهر در روز سهشنبه ۲۴
بهمنماه در شهرستانهای اهواز،
حمیدیه ،کارون ،باوی ،شادگان،
هویزه ،دشت آزادگان ،آبادان،

خرمشهر ،هندیجان ،امیدیه ،بندر
ماهشهر ،رامشیر و رامهرمز تعطیل
اعالم شد.
همچنین زمان اتمام کار ادارات
بانکها و دستگاههای اجرایی
بهجز مراکز عملیاتی ،خدماتی،
درمانی ،آتشنشانی و بیمارستانها
در شهرستانهای مذکور در این
روز ساعت  ۱۲اعالم شد.
همچنین نوبت بعدازظهر مدارس
و مراکز آموزش عالی در
شهرستانهای اللی ،اندیکا ،دزفول،
اندیمشک ،شوشتر ،آغاجاری،
بهبهان ،ایذه ،شوش ،مسجدسلیمان،
هفتکل ،باغملک و گتوند در
روز سهشنبه  ۲۴بهمنماه تعطیل
اعالم شد .امتحانات کلیه مراکز
آموزش عالی در شهرستانهای
مذکور بدون تغییر و طبق برنامه
اعالم شده قبلی برگزار خواهد شد.

- 8002
010145

5837
001

- 32344

772

مدیرکل امور مالیاتی استان فارس
بابیان اینکه در بخش مالیات مستقیم
شاهد تحقق  75درصدی تا پایان
دیماه  96بودهایم ،گفت :تا پایان
دیماه امسال ،در بخش مالیات بر
ارزشافزوده  80درصد و درمجموع
 77درصد سهمیهی مالیاتی فارس
محقق شده است .به گزارش روزنامه
طلوع به نقل از روابط عمومی امور
مالیاتی استان فارس ،محسن کاویانی
بابیان اینکه طی  10ماه منتهی به
پایان دی ،بالغبر  3هزار و 762
میلیارد ریال بهحساب شهرداریها و
دهیاریهای فارس واریزشده است،
ابراز امیدواری کرد که این مبلغ تا
پایان سال افزایش یابد.
او از اعمال بخشودگیهای جرائم
مالیاتی قابلبخشش به مناسبت
ایاماهلل دههی فجر خبر داد و گفت:
اختیارات بخشودگی  100درصدی
جرائم قابلبخشش آن دسته از

مودیانی که مبادرت به پرداخت اصل
بدهی مالیاتی خود کنند ،از  12بهمن
تا پایان سال  96به معاونان و روسای
ادارهی کل امور مالیاتی فارس
تفویض شده است.
کاویانی گفت :فعاالن اقتصادی
اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و
دستگاههای اجرایی موضوع ماده
( )5قانون خدمات کشوری ،نظیر
صرافیها ،بانکها و مؤسسات مالی
و اعتباری و بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران در اجرای مواد ()169
و ( )169مکرر قانون مالیاتهای
مستقیم و بهمنظور شفافیت
فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام
یکپارچه اطالعات مالیاتی ،موظفاند
تمام اطالعات مربوط به معامالت
خود (خریدوفروش هرگونه کاال
و خدمات منجمله انواع ارز) و
همچنین اطالعات هویتی ،عملکردی
و دارایی اشخاص نظیر اطالعات

مالی ،پولی و اعتباری ،معامالتی،
سرمایهای و ملکی اشخاص حقیقی
و حقوقی را در اختیار سازمان امور
مالیاتی کشور قرار دهند .مدیرکل
امور مالیاتی استان فارس به تمام
فعالیان بازار ارز توصیه کرد ضمن
دریافت و کنترل مستندات معامالت
خود (صورتحساب خریدوفروش)
با صرافان ،اسناد و مدارک مربوط
به معامله را برای ارائه به اداره امور
مالیاتی ،نزد خود محفوظ دارند.
کاویانی بر لزوم ترویج فرهنگ
مالیاتی در جامعه توسط اصحاب
رسانه تأکید و بیان کرد :امیدواریم
روزی کشور به نقطهای برسد که
نقش درآمد نفت در بودجه عمومی
صفر و درآمد حاصل از مالیات
جایگزین آن شود تا اقتصاد پوینده
و پاینده در کشور محقق شود .وی
بابیان اینکه اگر کشور ما ازلحاظ
اقتصادی تقویت شود در برابر
فشارهای کشورهای دیگر نیز مقاوم
میشود ،گفت :اساس و پایه اقتصاد
مقاومتی به پشتوانه نظام مالیاتی
کشور و اقتصاد مقاومتی این است
که جوشش و درآمدزایی و تولید و
غیره از درون کشور باشد .کاویانی
همچنین به اقدامات انجامشده در

معاون فرهنگی مطبوعاتی اداره
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
فارس از آیین گشایش موسسه
فرهنگی هنری بازیهای «اتاق
فرار» باهدف رشد فرهنگ کار
گروهی و اهمیت این مجوزها در
ارتباط بافرهنگ کار گروهی و
حضور افراد خانواده در کنار هم
برای ایجاد بازی در هر اتاق خبر داد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از
پایگاه اطالعرسانی و روابط عمومی
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان فارس ،مهدی امیدبخش
گفت :موسسه فرهنگی هنری
«رازماز» باهدف رشد فرهنگ کار
گروهی ،بهمنظور جدایی از دنیای
مجازی و گذران اوقات فراغت
با سرمایهگذاری بخش خصوصی
و مجوز ،نظارت و همکاری اداره
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
فارس در آخرین ماه پاییز ۱۳۹۶
برای اولین بار در شیراز «مجموعه
بازیهای اتاق فرار» (Escape
 )roomرا راهاندازی نموده است.
معاون فرهنگی مطبوعاتی اداره
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
فارس با اشاره به اهمیت مجوزهایی

که از سوی اداره کل در پیشبرد
بنیان خانواده در دنیای امروزی
برای اینگونه فعالیت صادر
میشود؛ افزود :این مجموعه با
تحقیق و تالش پی گیر تیمی زبده
از متخصصین معماری و عمران
و همچنین نویسندگان و طراحان
حرفهای در زمینه تئاتر و بازیهای
فکری و خالقانه طراحی و اجراشده
است که رازماز با راهاندازی  ۴اتاق
فرار متفاوت و منحصربهفرد در
ژانرها و تمهای مختلف بهصورت
همزمان دنیای مجازی را به واقعیت
تبدیل میکند و به مخاطب این
امکان را میدهد که لذت و هیجان
یک بازی را بهصورت کام ً
ال
واقعی و ملموس تجربه کند تا
مدتی از دنیای تنهایی خود دور
گردد.
امیدبخش بیان داشت :همچنین
این فرصت را در اختیار شما قرار
میدهد تا از بازیهای فکری و
برد گیم ( )Board Gameدر
کنار دوستان خود لذت ببرید.
این مجموعه با راهاندازی «کافه
رازماز» زیر نظر متخصصین
حرفهای کار کرده و از امکانات

مدیرکل استاندارد فارس:

سال
بیست و سوم

راستای فرهنگسازی مالیاتی توسط
اداره کل مالیاتی استان فارس اشاره
و خاطرنشان کرد :باید نگاه مردم به
مقوله پرداخت مالیات تغییر کند ،اگر
مردم بدانند مالیاتهای پرداختی آنان
در چه حوزههایی هزینه میشود در
پرداخت مالیات مشارکت بیشتری
خواهند داشت.
وی استفاده از مالیات برای
فعالیتهای عمرانی و توسعهای،
پرداخت حقوق کارکنان دولت و
غیره را از هزینه کردهای مالیات
در استان فارس برشمرد .کاویانی
بابیان اینکه تعامل با فعاالن اقتصادی
از سیاستهای مهم اداره امور مالیاتی
استان فارس است ،گفت :اگر میزان
مالیاتی که برای مردم تعیین میشود
رقمی بهحق باشد و مردم تحتفشار
قرار نگیرند بهطور حتم در افزایش
میزان مشارکت مردم تأثیر بسزایی
خواهد داشت ،به همین دلیل در
وصول مالیاتها با مردم مدارا
میشود .مدیرکل امور مالیاتی استان
فارس بابیان اینکه وصول مطالبات
مالیاتی به مشارکت تمام دستگاهها
نیاز دارد ،گفت :با اجرای طرح جامع
مالیاتی بخش بزرگی از مشکالت این
حوزه برطرف خواهد شد.

برای صاحبان مشاغل و مدیران
شرکتها باشد و در مقام مدیر
میتوان فضای طراحیشده را در
اختیار کارمندان خود قرار داده
و میزان خالقیت ،مشارکت و
همفکری و صبر آنها را سنجیده
و تقویت کند.
معاون فرهنگی مطبوعاتی اداره
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان فارس بیان داشت :از آن
جمله میتوان به یکی از مکانها
مانند ،خانه قدیمی در شیراز بانام
«سنگ سیاه» اشاره داشت که در
این مسیر بازی در جریان این فضا
خواهد گذشت و این موسسه برای
رسیدن به هدف یادشده ،دوشنبه ۲۳
بهمنماه جاری رأس ساعت چهار
عصر در کوچه دوازده ابیوردی
شیراز و پالک  ۳۰۲آغاز به کار
کرده است.

مصرف نمکهای دریا خطرناک است

مدیرکل استاندارد استان فارس
گفت :متأسفانه عدهای سودجو
اخیرًا نمکهای غیراستاندارد
را تحت عنوان نمک دریا به
بازار عرضه میکنند که به دلیل
نامشخص بودن نحوه تولید و
بستهبندی مصرف آنها برای
سالمتی شهروندان خطرناک است.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از
روابط عمومی اداره کل استاندارد
فارس ،مرتضی رهنما در مورد
وجود نمکهای بدون عالمت
استاندارد و مشخصات کارخانه
تولیدی به نام نمک دریا در بعضی
از مراکز عرضه گفت :نمک طعام
مشمول مقررات استاندارد اجباری
بوده و ویژگیهای این محصول
میبایست مطابق استانداردهای ملی
ایران به شماره  26و  1195باشد.
وی ادامه داد :مطابق این استانداردها
ماده اولیه نمک چه از معادن آبی
باشد و چه از سنگ نمک باید
در کارخانههای مناسب تولیدی
دارای مجوز طی مراحل مشخصی
ازجمله آسیاب کردن ،شستوشو

و کریستال شدن مجدد و نهایتًا
بستهبندی و نشانهگذاری دقیق با
عالمت دارای کد  10رقمی تولید
و به بازار عرضه شود.
مرتضی رهنما افزود :در این
کارخانهها خلوص نمک بایستی
به حد بیش از  99.2درصد برسد و
الزم است مسئوالن کنترل کیفیت
کارخانهها تمام مراحل فرآیند
تولید نمک را از مرحله دریافت
مواد اولیه ،فرآیند تولید محصول
و بستهبندی آن را مورد بازرسی و
نمونهبرداری قرار دهند.
وی ادامه داد :درحال حاضر در
استان فارس  6واحد تولیدی تصفیه
و بستهبندی نمک طعام تحت

نظارت اداره کل استاندارد محصول
خود را مطابق استاندارد ملی و با
عالمت استاندارد به مراکز عرضه
تحویل میدهند.
مدیرکل استاندارد فارس اضافه
کرد :کارشناسان اداره کل
استاندارد فارس مرتبًا از خط تولید
کارخانهها بازرسی و از محصوالت
تولیدی نمونهبرداری میکنند و
کیفیت محصوالت تولیدی خود را
در آزمایشگاههای استاندارد مورد
آزمون قرار میدهند.
رهنما اضافه کرد :تاکنون مشکل
خاصی که سالمت مصرفکنندگان
را تهدید کند در نتایج آزمون
به دست نیامده است و لذا
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ترویج فرهنگ کار گروهی با اتاق فرار در شیراز
رفاهی و تفریحی نیز برخوردار
است و استفادهکنندگان میتوانند
در کنار بازی «اتاق فرار» و برد
گیم رازماز ،لذت نوشیدن قهوهای
ناب را در فضای آزاد و آرام
مجموعه تجربه کنند .وی گفت :در
این مجموعه تجربهای هیجانانگیز،
مهیج و جذاب و بهترین بازی
گروهی قرن  ۲۱و کشف معماهای
اسرارآمیز ،رازهای پنهان برای
اولین بار در شیراز «اتاق فرار»
وجود دارد و مخاطب به همراه
یک تیم وارد اتاق فکر شده و در
اتاق به روی افراد بسته میشود و
یک ساعت فرصت داده میشود تا
معماها حل شوند ،سرنخها و اشیا
پنهان را پیدا و رازهای اتاق را
کشف کنند و قبل از اینکه زمان
شما به پایان رسد خود را نجات
داده و از اتاق فرار کند.
امیدبخش تأکید کرد :هدف
اتاق فکر فرار از دنیای مجازی و
نزدیک شدن به خانواده و دوستان
و همکالسیها و خانوادههایشان
است ،چراکه این بازی نیازمند
مشارکت شما در یک کارگروه
است و میتواند کمک بزرگی
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قیمت سیگار در ایران ارزانتر از دنیا
جای تعجب بسیار است که چرا
معدودی از نمایندگان مردم در
مجلس شورای اسالمی بهجای
حساسیت بر روی قیمت اقالم،
اجناس و کاالهای ضروری
و حتی حیاتی مردم ،تنها به
افزایش قیمت سیگار حساس
شدهاند!؟
چرا در مواردی که موجب
اعتراضهای اجتماعی میشود
چندان توجهی نمیشود؛ اما
هماینکه بحث جلوگیری از
مصرف قلیان با صدها عوارض
و عواقب جبرانناپذیر آن،
مطرح میشود ،شاخکهای
دریافت خطر برخی به
فعالیت میافتد و هشدار پشت
هشدار که این کار موجب
نارضایتی و ...میشود و برای

2

مدیرکل امور مالیاتی استان فارس عنوان کرد؛

وزیر بهداشت تأکید کرد؛

آن مرثیههای بسیار سروده
میشود؟!
درحالیکه خانوادهها بهشدت
نگران وجود فراوان مواد دخانی
از انواع و اقسام مختلف آن در
سطح جامعه هستند و دسترسی
آسان به این مواد بنیانافکن،
آنان را به وحشت انداخته
است ،برخی تمام تالش خود
را برای مصون ماندن و تکان
نخوردن این وضعیت مصروف
میدارند! و فضایی را فراهم
کردهاند که حتی وزیر محترم
بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی نیز که بنابر تخصص
خود به آسیبهای جدی
مصرف سیگار و قلیان اشراف
کامل دارد ،با احتیاط در این
مورد سخن میگوید!

صفحه

مصرفکنندگان با اطمینان خاطر
محصوالت بستهبندی نمک طعام
با عالمت استاندارد دارای کد 10
رقمی را مصرف کنند.
وی گفت :عدهای سودجو اخیرًا
نمکهای غیراستاندارد و بدون
مشخصات تحت عنوان نمک
دریا به بازار عرضه میکنند که
این نمکها به دلیل نامشخص
بودن تولیدکنندگان آنها برای
مصرفکننده خطرناک است و
نکته قابلتأمل در خطرناک بودن
مصرف این نوع نمک نامشخص
بودن نحوه بستهبندی و تولید این
نمکهاست و اینکه از چه منطقهای
تأمینشده است.
وی اضافه کرد :الزم است
مصرفکنندگان تنها از نمکهای
استاندارد استفاده کنند و از
مصرف هرگونه نمک دریا به
دلیل نامشخص بودن معدن ،ماده
اولیه و احتمال وجود آلودگیهای
شیمیایی و فلزات سنگین و درنتیجه
تهدید سالمت مصرفکننده
دوری کنند.

از ره ردی کالمی

خبر خوش وزیر رفاه برای  ۳۰تا  ۵۰سالهها

وزیر رفاه گفت :اگر نخواهیم سالمندی
با فقر گره بخورد باید حتمًا نظام
بیمهای را برای سالهای بین  30تا قبل
از  50سالگی تدارک ببینیم.
به گزارش جام جم آنالین به نقل از
فارس ،علی ربیعی گفت :سالمندی با
فقر و معلولیت نباید همراه شود و به
همین دلیل اگر نخواهیم سالمندی با
فقر گره بخورد باید حتمًا نظام بیمهای
را برای سالهای بین  30تا قبل از 50
سالگی تدارک ببینیم و بهنوعی دفترچه
بیمه بازنشستگی را برای سالمندان
داشته باشیم .وی ادامه داد :بسته
درمان سالمندی سالم را دنبال میکنیم

بهطوریکه بهعنوانمثال انجام اعمال
جراحی زانو بسیار پرهزینه بود که این
خدمت را بیمه کردیم تا سالمندی سالم
را این افراد تجربه کنند.
وزیر رفاه گفت :بیمه روستائیان عشایر
نیز بیمه حمایتی برای اقشار محروم و
سالمند است که به عدالت اجتماعی
کمک میکند چراکه متأسفانه روستاها
و شهرهای کوچک ما همواره در تمام
برنامههای توسعهای نوعی نابرابری را
تجربه میکنند .وی گفت :در اقتصاد
مقاومتی رفع نابرابری منطقهای و
قشری را دنبال میکنیم و میخواهیم
از نسلی شدن فقر هم جلوگیری کنیم.

سخنگوی سازمان ثبتاحوال:

مهلت تعویض کارت هوشمند تمدید نخواهد شد
علت ایجاد تراشه ،روی کارت ملی

سخنگوی سازمان ثبتاحوال کشور با
اشاره به تاریخ اعتبار کارتهای ملی
صادر شده تأکید کرد بههیچعنوان
مهلت تعویض کارت هوشمند
تمدید نخواهد شد .سیفاهلل ابوترابی،
سخنگوی سازمان ثبتاحوال کشور
در گفتوگو با جام جم آنالین
گفت :دارندگان کارتهای ملی
قدیمی باید با در نظر گرفتن تاریخ
اعتبار مندرج روی کارتشان به این
نکته توجه داشته باشند که آن دسته
از کارتهای ملی که بیست و نهم
اسفندماه سال جاری مهلت انقضای
آنها میرسد از ابتدای فروردین 97

هیچ اعتباری نداشته و قابلاستفاده
نیستند .سخنگوی سازمان ثبتاحوال
کشور درباره کارکردهای آینده
این کارت هوشمند نیز به جام جم
آنالین گفت :بهطورکلی در آینده
این کارت و تراشه نصب شده روی
آن کلید ورود به دولت الکترونیکی
است و کارکردهای مختلفی برای آن
در نظر گرفته شده است .وی افزود:
نقلوانتقال اسناد مربوط به سازمان
ثبتاسناد و احتما ًال در آینده خدماتی
همچون عابر بانک از جمله آنهاست
که در زمان مناسب اطالعرسانی
کاملی در این زمینه خواهد شد.

نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:

تنبیه بدنی دانشآموزان در مجلس
رسیدگی میشود

با افزایش تنبیه بدنی دانشآموزان
از سوی آموزگاران در گوشه و
کنار کشور ،یک نماینده مجلس
از باز شدن پرونده این تنبیهها در
مجلس خبر داد .علی رستمیان،
نایبرئیس کمیسیون اجتماعی
مجلس شورای اسالمی در گفتوگو
با جام جم آنالین اعالم کرد:
با توجه به اخبار و گزارشهای
دریافت شده از روند افزایشی تنبیه
بدنی دانشآموزان توسط برخی از
آموزگاران بهخصوص در مقطع

دبستان کمیسیون اجتماعی تصمیم
گرفته است در اولین فرصت به
این موضوع رسیدگی کند.رستمیان
در ادامه افزود :اگرچه درباره
تنبیه بدنی دانشآموزان قوانین و
تبصرههای مشخصی صادر شده
است؛ اما بنا به دالیلی تاکنون
این قوانین از سوی مجریان آن و
مسئوالن واحدهای آموزشی نادیده
گرفتهشده که الزم است در این
زمینه تصمیمگیری جدید صورت
پذیرد.

وزیر بهداشت تأکید کرد؛

قیمت سیگار در ایران ارزانتر از دنیا
مالیات مناسب وضع شود

وزیر بهداشت با تأکید بر لزوم
افزایش مالیات بر دخانیات بهمنظور
کاهش مصرف آن ،گفت :به هر
نسبت که مبلغ سیگار افزایش یابد،
دسترسی کاهش خواهد یافت و در
این زمینه الزم است از تجربیات
بینالمللی استفاده شود.
دکتر سیدحسن هاشمی در
گفتوگو با ایسنا ،در واکنش به
برخی تالشها برای پایین نگهداشتن
قیمت سیگار به بهانه کنترل قاچاق
آن ،گفت :به نظر من در این موضوع
نیز باید به تجربیات بینالمللی
احترام بگذاریم و از آنها استفاده
کنیم.
وی افزود :قیمت سیگار در همه
جای دنیا گرانتر از ایران است،
دلیلش هم آن است که باالخره
قیمت روی مصرف اثر میگذارد؛
طبیعی است که اگر سیگار
رایگان شود ،مصرفش بسیار بیش
از میزان فعلی افزایش خواهد
یافت؛ اما به هر نسبت که مبلغ
افزایش یابد ،دسترسی کاهش پیدا
خواهد کرد.

وزیر بهداشت گفت :بر همین اساس
اینکه بعضیها با افزایش مالیات بر
سیگار مخالفت کنند ،درحالیکه
این موضوع همروی مصرف اثر
میگذارد و هم برای خزانه یک منبع
درآمد است ،حقیقتًا من متوجه علت
مخالفت آنها نمیشوم.
وی ادامه داد :البته طبیعی است
که در این میان صنفی که درگیر
تولید یا واردات است ،به منافعشان
فکر میکنند؛ ولی اینکه تعدادی از
نمایندگان محترم مجلس وارد صحنه
شوند و با تعصب از افزایش عوارض
سیگار جلوگیری کنند یا مصرف
قلیان در برخی مجموعهها آزاد
شود ،برای خود من واقعًا جای سؤال
است؛ چراکه این افراد انسانهای
شریفی هستند و قطعًا نمیخواهند
آسیبی به موکالنشان وارد شود،
بر همین اساس تصورم آن است
که اطالعات ناقص به آنها داده
شده و اگر اطالعات دقیقتری در
اختیارشان قرار گیرد ،حداقلش این
است که از یکرویه غلط حمایت
نخواهند کرد.

تحلیل این خبر را در ستون سمت راست بخوانید

