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خبر اقتصادی

وصل ۹.۳ میلیون دستگاه کارت خوان 
به پرونده های مالیاتی

رئیس کل ســازمان 
امور مالیاتی کشور گفت: 
در طــرح ســاماندهی 
تــی،  لیا ما ن  یــا د مو
۹ میلیــون و ۳۰۰ هزار 

دستگاه کارت خوان به پرونده های مالیاتی وصل شد. 
داود منظور با اشاره به اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه های 
فروشگاهی و سامانه مودیان در سال ۱۴۰۰ با مشارکت 
بانک مرکزی گفت: در اجــرای این قانون، حدود ۱۸ 
میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه پذیرنده شناسایی شد که 
در طرح ساماندهی ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه به 

پرونده های مالیاتی وصل شد.
وی با بیان اینکه قانون پایانه های فروشــگاهی و 
سامانه مودیان به صورت تدریجی و مرحله ای به اجرا 
درمی آید، گفت: این قانون گام اصلی هوشمندسازی 
نظام مالیاتی است که با اجرای آن، دیگر نیازی به اخذ 
اظهارنامه هم نیست؛ زیرا صورت حساب ها به صورت 
الکترونیکی در سامانه مودیان و در کارپوشه مخصوص 
افراد ثبت می شود و دیگر نیازی به حسابرسی و ممیزی 

هم نداریم.
    

ممنوعیت واردات از االغ
تا صابون و تابوت و آمبوالنس

وزارت صنعت، معدن و 
تجارت فهرست ۲۱۵۰ قلم 
کاالی دارای ممنوعیــت 
واردات را برای سال ۱۴۰۱ 
اعالم کرد. پس از گذشت ۶ 

ماه از سال جدید و پیگیری های متعدد رسانه ای برای 
اعالم فهرست کاالهای مشمول ممنوعیت واردات در 
سال ۱۴۰۱، فهرست دو گروه کاالیی ۴ و ۲۷ که مشمول 

ممنوعیت واردات هستند، اعالم شد.
االغ، ماهی های زینتی، انواع البستر، برخی صیفی 
جات و محصوالت کشاورزی، پوست مرکبات، انواع 
چای، غذا برای سگ و گربه، ســنگ لوح، عود و سایر 
فرآورده های معطر، انواع صابون، کف پوش و پادری، 
انواع زیورآالت چرمی، صنایع دستی، لباس های زنانه 
و دخترانه، مردانه و پسرانه، پتو و زیرانداز سفری، عصا، 
شالق و تازیانه، سنگ مرمر و تراورتن، قوطی کمپوت 
و کنســرو، بیل و بیلچه و قیچی باغبانی، انبر دست، 
قاب عکس، ماشــین لباسشــویی، چرخ دوزندگی، 
شیرآالت بهداشــتی، آمبوالنس و انواع عروسک از 
 جمله کاالهای هســتند که در این گروه کاالیی قرار 

گرفته اند.

کار تدوین بودجه ۱۴۰۱ در حالی آغاز 
شده است که بررســی ها نشان می دهد 
اولویت های اعالمــی در این بودجه مانند 
همیشــه کلی  و تکراری است، اما برخی 
پیش بینی ها حکایت از تالش دولت برای 
باال بردن درآمدهایش با تکیه بر کســب 

مالیات دارد. 
 اقتصاد ایران روزهای سختی را پشت 
ســر می گذارد. هر چند رشــد اقتصادی 
ایران مثبت اعالم شده و منابع جهانی نیز 
رشد اقتصادی را در سال آینده مثبت اعالم 
کرده اند، اما تــورم باال همچنان تهدیدی 
بســیار جدی برای اقتصاد ایــران تلقی 
می شــود و در آخرین گــزارش صندوق 
بین المللی پول تورم ایران را در سال جاری 

۴۰ درصد اعالم کرده است. 
 تداوم رشد تورم در شرایطی که فشار 
تورمی بیش از چهار ســال اســت طبقه 
متوسط و سبد معیشــتی را هدف گرفته 
است، می تواند زمینه را برای ریزش بیشتر 

افراد از طبقه  متوسط فراهم کند. 

 در این فضا بخشــنامه بودجه با چند 
محور تکراری ابالغ شده است و مواردی که 
در بخشنامه های پیشین بارها بر آن تاکید 
شده، در این شرایط نیز تکرار شده است. 
این بدان معناســت که بحران اقتصادی 
ایران تفاوتــی در نگاه سیاســتگذاران و 

دولتمردان ایجاد نکرده است. 
رویکردهــا و سیاســت های کالن 
بودجه سال ۱۴۰۲ ایجاد ثبات اقتصادی، 
عدالت محــوری، کارآمدســازی نظام 
حکمرانی و اصالح ساختار بودجه، اجرای 
طرح ها ی پیشــران و مهم توســعه ای و 
اجرای سیاست های فعال بازار کار اعالم 

شده است. 
نکته مهم اینجاست که این پنج مورد 
در بسیاری از بخشــنامه ها و برنامه ها از 
سوی دولت ها اعالم شــده است. دولت 
در برنامه ایجاد ثبــات اقتصادی دو محور 
تداوم رشد باثبات اقتصادی و کنترل تورم 
را پیش بینی کرده اما با این حال باال ماندن 
نرخ تورم حتی در مراکز رســمی داخلی 
آماری نیز پیش بینی شده است و برآوردها 
حکایت از آن دارد که تورم در سال آینده 

نیز فروکش نمی کند. امســال حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانــی توفانی تورمی را میهمان 
اقتصاد ایران کــرد و وزیر امور اقتصادی و 
دارایی و رئیس جمهوری نیز تاکید کرده اند 
که بخشــی از برنامه جراحی اقتصادی را 
برای سال آینده گذاشته اند. گمانه زنی ها 
حکایت از آن دارد که احتمال اصالح نرخ 
بنزین در سال آینده باالست. همین مساله 
می تواند موج تــازه ای از تورم را در اقتصاد 

ایران ایجاد کند. 
به گواه بسیاری از کارشناسان بودجه 
۱۴۰۱ یعنی اولین بودجــه تدوینی در 
دولت سیزدهم نسبت به ســایر قوانین 
بودجه ای از شــفافیت کمتری برخوردار 

است.

مالیات جدید در راه است
حــاال در قالــب بخشــنامه بودجه، 
دستگاه های اجرایی مکلف به شناسایی 
پایه های جدید مالیاتی جدید و منطبق با 
ابعاد اقتصاد کشور شده اند.  بر این اساس 
هوشمندســازی اخذ مالیات، استفاده از 
ابزار تشــویقی در جهت کوشش مالیاتی 

در سطح استان ها و مناطق و ساماندهی 
معافیت های مالیاتی پیگیری شود.

در سال های اخیر سه پایه جدید مالیاتی 
در کشور ایجاد شده است. دریافت مالیات 
از خودروها و خانه های لوکس و خانه های 
خالی به عنوان سه پایه جدید مالیاتی لحاظ 

شده  اند. همچنین اعالم دریافت مالیات از 
حساب هایی که تراکنشی باالتر از مبالغ 
اعالمی یکی دیگر از پایه هــای مالیاتی 
جدید تلقی می شود که به زودی اجرایی 

خواهد شد.
 هر چند میزان مالیات های دریافتی در 
قالب این سه پایه جدید چندان باال نیست 
اما مالیات پرداختی در این قالب برای دولت 
در شــرایط مضیقه درآمدی مهم تلقی 
می شود. با این حال بسیاری از کارشناسان 
می گویند اقتصاد ایران در رکودی فراگیر 
به سر می برد و در این شــرایط رکودی، 
دریافت مالیات بیشتر و تعریف پایه های 
جدید مالیاتی می تواند فشارهای مالیاتی 

را افزایش دهد. 

افزایش 20 درصدی حقوق 
در شرایط تورم 40 درصدی 

براساس بخشنامه بودجه ۱۴۰۲ میزان 
افزایش حقوق کارکنان و بازنشســتگان 
دولت و کارگران مشــمول قانــون کار 

۲۰درصد اعالم شد.
این پیش بینی در حالی صورت گرفته 
اســت که در ســال جاری امتناع دولت 
از افزایش حقوق  بازنشســتگان شرایط 
دشواری را برای بازنشســتگان رقم زد . 
حاال نیز در وضعیتی که آمارهای رسمی بر 
تورم باالتر از ۴۰ درصد داللت دارد، دولت 
علی الحســاب افزایش حقوق کارکنان و 
بازنشســتگان دولت و کارگران مشمول 
قانون کار را ۲۰ درصــد پیش بینی کرده 

است . 
هر چند برآوردها حکایــت از آن دارد 
که بودجه سال آینده به لحاظ مشکالت 
اقتصادی ایران انقباضــی تدوین خواهد 
شد، اما هنوز معلوم نیست در دستگاه های 
دولتی چه میزان صرفه جویی اتفاق خواهد 

افتاد . 
 گزارش هــا نشــان از آن دارد کــه 
درآمدهای نفتی ایران افزایشــی نزدیک 
به ۶۰۰ درصد را تجربه کرده است اما این 
بدان معنا نیست که ایران بازارهای نفتی 
بیشــتری را به دســت آورده است. سید 
حمید حســینی می گوید ایــن افزایش 
درآمد ناشی از رشد قیمت نفت بوده است. 
پیش بینی های بین المللی بر کاهش نرخ 
نفت در ماه های پیش رو داللت دارد و هر 
چند تحت تاثیر سیاست سهل گیری دولت 
بایدن ایران بیش از گذشته می تواند نفت 
بفروشد اما با این حال کاهش قیمت نفت 

می تواند تهدیدی درآمــدی برای ایران 
تلقی شود.

بلوکه شده ها نیامد
 از سوی دیگر با وجود تبلیغات گسترده 
درباره آزادســازی پول های بلوکه شده، 
هنوز چنین اتفاقی رخ نداده اســت و در 
حالی که مخبر در اولین هفته های استقرار 
دولت سیزدهم از خبرهای خوش می گفت 
و وعده رســیدن پول های بلوکه شده را 
می داد اما در شرایط کنونی هنوز این اتفاق 

رخ نداده است. 
به نظــر می رســد کاهش بیشــتر 
درآمدهای نفتی را دولت درصدد اســت 
با پیش گرفتن سیاست های انقباضی در 
افزایش اندک حقوق و باال رفتن درآمدهای 
مالیاتی جبران کند. در مقدمه بخشنامه 
بودجه ســال ۱۴۰۲ تاکید شده است که 
شــرایط اقتصادی رو به بهبود اســت. در 
این گزارش بر رشــد اقتصادی و افزایش 
صادرات و واردات در قیاس با سال سخت 
۱۴۰۰ مناسب تشخیص داده شده است. 
یکی از مهمترین تهدیداتی که در ســال 
آینده نه فقط برای اقتصاد ایران که برای 
اقتصاد جهان وجود دارد، افزایش قیمت 

موادغذایی است. 
جنگ روســیه علیه اوکراین قیمت 
مواد غذایی در جهان را به شدت افزایش 
داده و ایران نیز از این وضعیت مســتثنی 
نیست. صندوق بین المللی پول در تازه ترین 
گزارش خود با توجه به فشارهای اقتصادی 
ناشی از جنگ اوکراین، قیمت های باالی 
انرژی و مواد غذایــی و باال رفتن پی در پی 
نرخ های بهره، پیش بینی رشــد جهانی 
خود را بــرای ســال ۲۰۲۳ کاهش داده 
است. صندوق بین المللی پول پیش بینی 
کرد که رشــد منطقه یورو در سال آینده 
به دلیل تاثیر قیمت هــای باالی انرژی بر 
تولید به ۰.۵ درصد کاهش خواهد یافت و 
برخی از اقتصادهای کلیدی از جمله آلمان 
و ایتالیا وارد رکود فنی شده اند. بر اساس 
اعالم صندوق، تغییــرات ژئوپلیتیکی در 
منابع انرژی این قاره »گسترده و دائمی« 
خواهد بود و قیمت ها را برای مدت طوالنی 

باال نگه می دارد.
 به نظر می رسد سازمان برنامه و بودجه 
و دستگاه های دولتی الزم است با تمرکزی 
بیشتر به استقبال سال آینده بروند. سالی 
که آمارهای اقتصادی گواه ســخت بودن 

آن را می دهد.

بخشنامه بودجه 1402 ابالغ شد

رویکردهای همیشگی؛ پایه های مالیاتی جدید

محمد   میرزایی

بحران اقتصادی 
ایران تفاوتی در نگاه 

سیاستگذاران و دولتمردان 
ایجاد نکرده و رویکردها و 
سیاست های کالن بودجه 

سال 1402 محورهای تکراری 
ایجاد ثبات اقتصادی، عدالت 
محوری، کارآمدسازی نظام 
حکمرانی و اصالح ساختار 

بودجه، اجرای طرح ها ی 
پیشران و مهم توسعه ای و 
اجرای سیاست های فعال 
بازار کار اعالم شده است 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابر رای شماره 1401603180200002116مورخه 1401/05/19 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 

واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کالچای تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای سید حسین میراحمدی شاهمرادمحله فرزند سید موسی به شماره 
شناسنامه 340 صادره از رودسر و کدملی 2690631644 بصورت ششدانگ یک باب 
خانه و محوطه به مساحت 591/35 متر مربع پالک 36 فرعی از سنگ 1231 اصلی 
واقع در قریه شاهمراد محله بخش 29 گیالن خریداری رسمی اداره کل اموال و 

امالک استان گیالن محرز گردیده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی داشته باشند ، می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 

قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/07/09

تاریخ انتشار نوبت دوم :روز یکشنبه 1401/07/24
علی نصرتی
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کالچای

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
 اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک رودسر

  هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
 و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1401603180080002331- 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1401/05/02
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک رودسر تصرفات 
مالکانه بالمعارض آقای ناصر جعفری باللمی فرزند ابوالحسن بشماره شناسنامه 7 
صادره از رودسر در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 
458/36 متر مربع به شماره پالک 1030 فرعی قسمتی از 380 فرعی از 56 اصلی 
واقع در قریه باللم بخش 29 گیالن خریداری از مسیح حبیب زاده محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : روز شنبه 1401/07/09

تاریخ انتشار نوبت دوم :روز یکشنبه 1401/07/24
رئیس ثبت اسناد و امالک رودسر - رمضان قربانی

اداره ثبت اسناد و امالک کالچای
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1401603180250002155مورخ 1401/05/23 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کالچای تصرفات مالکانه بالمعارض آقای بیژن پالیک 
فرزند بهروز به شماره شناسنامه 31023 صادره از تهران و کد ملی 0081718594 

بصورت ششدانگ
یک باب خانه و محوطه به مساحت 151 متر مربع به پالک 287 فرعی از سنگ 
137 اصلی واقع در قریه ماجیان بخش 29 گیالن خریداری رسمی از زارع صاحب 
نسق علی اکبر احمدی ماچیانی محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 10 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت اعتراضی داشته باشند ، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد .

تاریخ انتشار نوبت اول شنبه: 1401/07/09
تاریخ انتشار نوبت دوم :روز یکشنبه 1401/07/24

 علی نصرتی
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کالچای

 اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک رودسر
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
اول موضوع  رای شماره 1401603180080002534- 1401/05/15 هیات  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک رودسر تصرفات مالکانه بالمعارض خانم مریم جعفری 
باللمی فرزند ناصر بشماره شناسنامه 11409 صادره از رودسر در ششدانگ یک 
قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 292/25 متر مربع به شماره پالک 
1029 فرعی قسمتی از 380 فرعی از 56 اصلی واقع در قریه باللم بخش 29 گیالن 
خریداری از مسیح حبیب زاده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : روز شنبه 1401/07/09

تاریخ انتشار نوبت دوم :روز یکشنبه 1401/07/24
رئیس ثبت اسناد و امالک رودسر - رمضان قربانی

رییس ســازمان هواپیمای درباره اقدام برخی از ایرالین های نسبت به 
برقراری پرواز زودتر از ساعت ثبت شده در بلیت، گفت: برای پروازهایی که 
زودتر از ساعت مقرر انجام شده اند چه با ارسال پیامک اطالع رسانی و چه بدون 
اطالع رسانی به ارسال پیامک، محل پیگری باز است واگر به صورت یک برنامه 

مستمر رخ دهد حتما تخلف محسوب می شود.
به گزارش ایلنا، اخیرا در کنار تاخیرهای متوالی پروازها به دالیل مختلف، 
شاهد رواج پدیده انجام پروازها زودتر از ساعت و زمان درج شده بر روی بلیت 
هستیم. در یک اتفاق جدید در بخش حمل و نقل هوایی شاهد آن بودیم که 
ایرالین ها نســبت به تغییر برنامه پروازی و انجام پرواز چند ساعت زودتر از 
زمان اعالم شده و ثبت شده بر روی بلیت اقدام می کنند و برای اطالع رسانی به 
مسافران تنها به ارسال پیامک به شماره ثبت شده کفایت می کنند، در حالی 
که ممکن است به هر دلیلی مسافران به آن شماره دسترسی نداشته باشند. 
وقتی هم که در موعد مقرر به فرودگاه مراجعه می کنند، متوجه می شوند هم 
پرواز مورد نظرشان و پول که بابت خرید بلیت پرداخته اند، پریده  است و هیچ 

خسارتی متوجه ایرالین نخواهد شد.
در حالی شاهد بروز چنین پدیده هایی در حمل و نقل هوایی هستیم که برای 
رسیدگی به تضییع حقوق مسافران در این مواقع، مقررات تعریف شده ای وجود 

ندارد و دستورالعمل جدید حقوق مسافران هنوز تعیین تکلیف نشده است.

دستورالعمل جدید نهایی شده است
»محمد محمدی بخش«، رییس سازمان هواپیمایی کشوری درباره این 
اقدام برخی از ایرالین های داخلی نسبت به انجام پرواز زودتر از موعد و زمان 
درج شده بر روی بلیت پرواز و نحوه اطالع رســانی از تغییر برنامه پروازی از 
طریق ارسال پیامک به مسافران اظهار داشت: برنامه پروازی باید بر اساس 
برنامه جدول زمان بندی انجام شود. البته اگر موضوعی خاصی مطرح شود 
مانند درخواست پرواز گروهی یا موضوعات علمیاتی مانند شرایط جوی یا 
برنامه ریزی های خاص ایرالین ها، با هماهنگی هایی که با ذی نعفان انجام 

می شود، پرواز زودتر از زمان مقرر برقرار می شود.
وی تاکید کرد: شاید این موضوعات به صورت موردی و اتفاقی باشد، انجام 
پرواز زودتر از موعد مانعی ندارند اما اگر به صورت یک برنامه مداوم و مستمر رخ 
دهد حتما تخلف محسوب می شود و باید مورد بررسی قرار بگیرند و در صورت 

ارایه گزارش ها به صورت جدی با این موضوع و تخلف برخورد می کنیم.
معاون وزیر راه وشهرسازی در پاسخ به این سوال که ایرالین ها و سایت های 
فروش باید چند ســاعت قبل از تغییر برنامه پروازی، ساعت جدید پرواز را 
به مســافران اعالم کنند، گفت: این موضوع به  دستورالعمل حقوق مسافر 
برمی گردد و در دستورالعمل جدید حقوق مسافر با جزییات به این موضوعات 
پرداخته شده است و لحاظ شده که ایرالین ها برای کنسلی و یا تغییر زمان 

پرواز در چه بازه زمانی مجاز به اطالع رسانی هستند.  
محمدی بخش افزود: البته باید توجه داشته باشیم در برخی از موارد اساسا 
چنین پروازی هم وجود نداشته که در این موضوع  دستگاه های قضایی ورود 
کرده اند و اگر سایت معروف یا غیر معروف و حتی ایرالین ها خارج از چارچوب 
و غیربرنامه ای بلیتی به فروش برســانند مرجع قضایی به این موضوع  ورود 
می کند. منظور از پروازهای غیربرنامه ای پروازهای فوق العاده  است چراکه در 

پروازهای فوق العاده هم شاهد این اتفاقات هستیم.

رئیس سازمان هواپیمایی با اشاره به رواج پدیده عجیب پروازهای زودتر از زمان بلیت بین ایرالین ها:

تغییر برنامه پرواز تخلف است؛ برخورد می کنیم

گزارش

 )WEEE( ایسنا- مجمع بین المللی زباله الکتریکی و الکترونیکی
اعالم کرد که امســال پنج میلیارد و ۳۰۰ میلیون دستگاه تلفن همراه 
دورریخته می شود. این برآورد بر اساس آمار تجارت جهانی بوده و گویای 
مشکالت زیست محیطی رو به رشد زباله الکترونیکی است. تحقیقات نشان 
می دهد بسیاری از افراد، گوشی های قدیمی خود را به جای بازیافت، نگه 

می دارند. مواد معدنی ارزشمند مانند مس در سیم یا کبالت در باتری های 
قابل شارژ که از زباله های الکترونیکی بازیافت نمی شوند، باید از معادن 
استخراج شوند. پاســکال لورروی، مدیرکل WEEE اعالم کرد افراد 
معموال به این حقیقت واقف نیستند که این مواد بی اهمیت، ارزش بسیار 

زیادی دارند و در سطح جهانی، حجم عظیمی را تشکیل می دهند.

امسال ۵ میلیارد تلفن همراه دور ریخته می شود


