 ۳۵درصد مردان ایرانی مجردند

چهارشنبه  29آبان 1398
وطنامروز شماره 2795

درحالی که حدود  ۴۰میلیون مرد در ایران زندگی میکنند ،آمارهای سال  ۹۵مرکز آمار ایران نشان میدهد  ۱۰میلیون نفر از مردان ایران «جوان» و ۳۵
درصد آنها هنوز ازدواج نکرده و مجرد هستند .شهال کاظمیپور ،جمعیتشناس با بیان اینکه حدود  ۱۰میلیون نفر از مردان ،جوان هستند ،یادآور شد :تعداد مردان
 15-19ساله  2میلیون و  ۷۸۰هزار نفر ،تعداد مردان  20-24ساله  3میلیون و  ۲۴۰هزار نفر و تعداد مردان  25-29ساله  4میلیون و  ۱۴۰هزار نفر است.

اجتماعی

جامعه

هوای تهران دوباره آلوده شد

شاخص کیفیت هوای تهران دیروز روی عدد  110قرار
گرفت و نشان داد هوا آلوده است .به گزارش فارس ،شاخص
کیفیت هوا دیروز روی عدد  110قرار گرفت که نشاندهنده
آلودگی هوای پایتخت بود .پایتخت از ابتدای سال  25روز
هوای پاک 180 ،روز هوای سالم 37 ،روز هوای ناسالم برای
گروههای حس��اس و یک روز هوای ناسالم برای همه افراد
داش��ته است .این در حالی اس��ت که در مدت مشابه سال
پیش تهران  14روز هوای پاک 201 ،روز هوای سالم و 28
روز هوای ناسالم برای گروههای حساس داشت .آلودگی دیروز
هوای پایتخت در حالی بود که از شب ماقبل آن بارندگی در
نقاط مختلف پایتخت آغاز شد و کارشناسان اجرای طرحهای
جدید ترافیکی را دلیل این مشکل اعالم کردند.

مرگ ساالنه  ۶۰هزار ایرانی
به دلیل مصرف دخانیات

رئیس دبیرخانه س��تاد کشوری کنترل دخانیات وزارت
بهداشت با اشاره به بیماریهای ناشی از مصرف مواد دخانی
در کشور ،گفت :ساالنه  ۶۰هزار نفر به دلیل مصرف دخانیات
جان خود را از دست میدهند .بهزاد ولیزاده در گفتوگو با
مهر ،به مضرات و آسیبهای مصرف مواد دخانی در کشور
اشاره کرد و اظهار داشت :مصرف مواد دخانی در کشور منجر
به بروز بیماریهایی میشود که نزدیک به  ۳۰هزار میلیارد
تومان هزینه برای نظام سالمت دارد .وی با عنوان این مطلب
که  ۷۰هزار میلیارد تومان ضرر اقتصادی مصرف دخانیات در
کش��ور است ،ادامه داد :هزینهای که مصرف مواد دخانی به
دولت تحمیل میکند ،بیش از  ۱۱۰هزار میلیارد تومان است.
یزاده با انتقاد از برخی تالشها برای تسهیل در مصرف مواد
ول 
دخانی بویژه قلیان در کشور ،گفت :مسؤوالن اگر از قوانینی
که در جهت کاهش مصرف مواد دخانی در کش��ور اس��ت
مراقبت نکنند ،در آیندهای نزدیک شاهد طغیان بیماریها و
سرطانهای ناشی از مصرف مواد دخانی خواهیم بود.

آموزش

مقاومنبودن  30درصد مدارس کشور

وزیر آموزشوپرورش گفت :امسال نامهای را خیران به ما
نوشتند و اعالم کردند ظرف دو سال 5 ،هزار میلیارد تومان
برای مدرسهسازی تعهد میکنند .به گزارش فارس ،محسن
حاجیمیرزایی در جمع خبرن��گاران اظهار کرد 30 :درصد
مدارس کشور نیازمند مقاومسازی ،بازسازی و تخریب است
ایمن شدن این مدارس تالش کنیم .وی ادامه
که باید برای 
داد :سالهای گذشته به دلیل اینکه اصرار آموزشوپرورش این
بود که فرصتهای آموزشی را در همه مناطق کشور توسعه
دهد ،در خیلی از جاها مدارسی ساخته شده است که تعداد
دانشآموزان آن خیلی کم است .حاجیمیرزایی با بیان اینکه در
حاشیه شهرها و برخی استانها بشدت نیازمند فضای آموزشی
هستیم ،گفت :در برخی مناطق 40 ،35 ،دانشآموز در یک
کالس درس هستند و نیازمند این است حرکت مدرسهسازی
خیران را توسعه دهیم .وی اضافه کرد :امسال نامهای را خیران
به ما نوشتند و اعالم کردند ظرف  2سال ،حدود  5هزار میلیارد
تومان برای مدرسهسازی تعهد میکنند و دولت هم به اندازه
آن اعتبار اختصاص دهد و دولت هم قول داده است متناسب با
اعتباری که خیران گذاشتند ،اعتبار در نظر بگیرد تا انشاءاهلل
هرچه زودتر فاصلهها را پر کند.

بنیاد

برگزاری اولین دوره جشنواره
بینالمللی کتاب «ایثار و شهادت»

معاون فرهنگی -آموزش��ی بنیاد شهید گفت :اختتامیه
نخستین دوره جشنواره بینالمللی کتاب «ایثار و شهادت» در
اسفندماه برگزار میشود .این جشنواره تا پایان دیماه پذیرای
آثار ارس��الی است .نشست خبری نخستین دوره جشنواره
بینالمللی کتاب «ایثار و شهادت» با حضور حجتاالسالم
محمدحس��ین کاویانیراد معاون فرهنگی -آموزشی بنیاد
شهید،همچنینرحیمنریمانیمدیرکلانتشاراتبنیادشهید
و پرویز شیشهگران دبیر اجرایی این جشنواره در ساختمان
یرا د در این مراسم
بنیاد شهید برگزار شد .حجتاالسالم کاویان 
ت در یک حرکت جهادی خاطرات باقیمانده
گفت :قرار اس 
از والدین شهدا را جمعآوری کنیم .نکته دیگر سیرهنگاری
است که در عرصه سیرهنگاری برای تبیین سبک زندگی به
آنها نیازمندیم .تالش بر این بوده مسأله ادبیات ایثار و شهادت
در توسعه فرهنگی به ظهور برسد .وی گفت :این جشنواره
از س��ال  ۹۵تا  ۹۷به شکل  3ساله آثار را مورد ارزیابی قرار
میدهد و در بخش نویسندگان و ناشران از نویسنده و ناشر
برگزیده تقدیر خواهد شد .نویسندگان و هنرمندان میتوانند با
ثبتنام در سایت نوید شاهد و ارسال آثار فیزیکی در جشنواره
شرکت کنند.

«وطن امروز» از همکارینکردن اعضاینظامپزشکی باسازمان امورمالیاتی گزارشمیدهد

اتحادیه پزشکان بدون کارتخوان!
توگوبا«وطنامروز»:
مدیرمقرراتسازمانمالیاتیدرگف 
رفتاربرخیپزشکاننشانمیدهدآنهانمیخواهندازقانونتمکینکنند

اسداهلل خسروی
خبرنگار

درآمد فروشگاهها ،بقالیها ،تاکسیها و حتی دستفروشان هم
رصد میش��ود ،چرا که آنها در هر صنفی که فعالیت میکنند،
دارای کارتخوان هستند ،درآمدشان شفاف است و بخشی از این
درآمد را در قالب مالیات به دولت میپردازند .این در حالی است
که بسیاری از پزشکان با کسب درآمدهایی هنگفت ،تن به نصب
کارتخوان نمیدهند ،زیرا میدانند از محل درآمدهایی که کسب
میکنند باید به دولت مالیات بپردازند.
به گزارش «وطن امروز» ،با آنکه بخش عمدهای از هزینههای
جاری دولت برای اداره امور کشور از محل دریافت مالیاتها تامین
میشود اما خیلی از پزشکان با امتناع از نصب کارتخوان ،دولت
را در ای��ن امر قانون��ی همراهی نمیکنند .دولت درصدد تقدیم
الیحه مالیات بر عایدی سرمایه و الیحه مالیات بر مجموع درآمد
به مجلس اس��ت آن هم در حالی که خیلیها با وجود کس��ب
درآمدهای مناسب ،حاضر نیستند مالیات پرداخت کنند .به طور
مثال بیش از نیمی از پزش��کان که طبق قانون باید در راستای
شفافیت درآمدشان بخشی از این درآمدها را در قالب مالیات به
دولت بدهند ،هنوز در مطبهایشان کارتخوان نصب نکردهاند.
در این باره عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی
به «وطن امروز» گفت :مطابق قانون ،پزش��کان ملزم به نصب

 60درصد پزشکان از قانون تمکین نکردند

معاون س�ازمان ام�ور مالیاتی با بی�ان اینکه تاکنون
 ۴۰درصد پزش�کان در سامانه مالیاتی ثبتنام کردهاند،
گفت :مجموع فرار و معافیت مالیاتی در کشور به  ۹۰هزار
میلیارد تومان میرس�د .محمد مس�یحی اظهار داشت:
مالیات تابع سیستم نظام مالیاتی است که اگر هرجزئی
از سیستم به درستی عمل نکند به هدف عالیه که وصول
مالیات به معنای واقعی اس�ت نخواهیم رسید .وی افزود:
اجتن�اب از پرداخت مالیات در کنار فرار مالیاتی در تمام
کش�ورها ،نظامهای مالیاتی را تهدید میکند .وی ادامه
داد :بر اساس برآوردها  ۳۵تا  ۴۰هزار میلیارد تومان بهطور
متوسط فرار مالیاتی داریم .وی تاکید کرد :معافیت مالیاتی،
فرار مالیاتی را بشدت تحت تاثیر زیادی قرار میدهد که
مصداق بیعدالتی اس�ت ،چرا که جامعه به س�مت فرار
مالیاتی میرود .مسیحی افزود :هم مجلس و هم دولت در
فراخوان پزشکان و وکال در سامانه مالیاتی پیگیر بودهاند
که تاکنون  ۴۰درصد پزشکان ثبتنام کردهاند.

گروه اجتماعی :یکصد و هفتاد و هفتمین
شهر
جلسه شورای شهر تهران دیروز در حالی
برگزار شد که برخی اعضای این شورا به عملکرد شهردار تهران
درباره برخی کمکاریها و بیتوجهی شهرداری در امور خدمات
شهری تذکر دادند .رئیس کمیسیون سالمت ،محیطزیست و
خدمات شهری به شهرداری منطقه یک تهران درباره تعلل در
برفروبی بموقع سطح درختان که باعث شکستن آنها شده،
تذکر داد .زهرا صدراعظمنوری در جریان یکصدوهفتادوهفتمین
جلسه شورای شهر تهران اظهار داشت :برف اخیر مشکالتی
را در منطقه یک شهر تهران ایجاد کرد و این منطقه نتوانست
اقدام��ات بموقعی انجام دهد .وی گفت :برف زیادی که روی
درختاننشستهباعثسنگینیشاخههاوشکستنآنهامیشود
که در چند روز گذشته این اتفاق در بسیاری از نواحی شهرداری
منطقه یک ب ه وقوع پیوس��ت .در همین رابطه به شهرداری
منطقه یک در اینباره تذکر میدهم و درخواست دارم درباره
موارد مشابه اقدامات بموقعی انجام دهد.
■■تذکر به ش�هردار تهران درباره طوالنی ش�دن انس�داد
خیابان شهید پاکنژاد

نایبرئیس کمیس��یون عم��ران ،حملونقل و ترافیک

مدیرعاملاتحادیهتاکسیرانیشهری
حمل و نقل
کشور گفت :پیگیر تامین بستههای
حمایتی و معیشتی برای رانندگان تاکسی هستیم تا اختالف
قیمت بنزین را از این طریق حل کنیم« .مرتضی ضامنی» در
توگو با ایلنا ،در پاس��خ به این سوال که آیا پس از افزایش
گف 
قیمت بنزین گزارشی درباره افزایش نرخ تاکسیها اعالم شده
است؟ اظهار داشت :در چند روز ابتدایی اجرای طرح سهمیهبندی
بنزین افزایش نرخ کرایه در حوزه تاکسیرانی اعالم نشده است اما
اگر این افزایش از سوی شهروندان یا بازرسان حوزه تاکسیرانی در
هر شهری مشاهده و اعالم شود ،قطعا در کارگروههای انضباطی
س��ازمانهای تاکسیرانی بررس��ی و با آن برخورد خواهد شد.
وی در اینباره که تاکسیها افزایش نرخ نداشتند اما رانندگان
شخصی نرخها را افزایش دادند ،اظهار داشت :متاسفانه رانندگان

کارتخوان برای پرداخت مالیات به دولت هستند .با این وجود
چنانچه مقاومتی از سوی برخی پزشکان نسبت به عدم نصب
کارتخوان دیده ش��ود ،عالوه بر جریمه سنگین برای آنها ،این
احتم��ال نیز وجود دارد که اقدامات دیگری چون ابطال پروانه
پزشکی برای آنها در نظر گرفته شود .محمد حسننژاد به ضرورت
تامین منابع مالی برای اداره امور کشور از محل دریافت مالیات،
اشاره کرد و گفت :مطابق قانون ،هرگونه فعالیتی که منجر به
کسب درآمد شود ،باید بخشی از آن در قالب مالیات به دولت
پرداخت شود .در چنین شرایطی جامعه پزشکان نیز همچون
سایر صنوف و با توجه به درآمد مناسبی که دارند ،نباید خود را
از این قانون مستثنا کنند.
وی به بحث شفافسازی در آمدها اشاره کرد و گفت :همانطور
که قرار است مدیران دولتی درآمدها و داراییهای خود را هر 3
ماه یک بار اعالم کنند ،تسری چنین قانونی برای همه ضروری
است تا درآمدها شفاف شود .این نماینده مجلس گفت :برخی
پزشکان با عدم نصب کارتخوان در مطبهای خود زیر بار پرداخت
قانونی مالیات نمیروند این در حالی است که سازمان امور مالیاتی
موظف است میزان درآمد شاغالن بویژه افرادی را که از درآمد
مناس��بی برخوردارند ،از طرق مختلف مشخص و معین کند،
بنابراین عدم الزام به قانون نشانگر آن است که در کسب برخی
درآمدها ابهاماتی چون پولشویی رخ میدهد.
عضو کمیس��یون بهداشت مجلس ش��ورای اسالمی نیز در
اینباره گفت :بنده موافق پرداخت مالیات پزشکان از طریق نصب
کارتخوان هستم .سیامک مرهصدق در گفتوگو با «وطن امروز» با
بیان اینکه شفافیت اقتصادی از هر طریق باید ایجاد شود ،افزود :با
تمکین به قانون و پرداخت بموقع مالیات نهتنها رانت و بیعدالتی
برچیده میشود ،بلکه فواید آن به پویایی کشور منجر خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه پزشکان نباید در عدم نصب کارتخوانها
در مطبهای خود از قانون سرپیچی کنند ،اظهار داشت :البته
در تمام دنیا از طریق ایجاد سیستمهای قوی ،منشأ درآمدها به
سهولت مشخص میش��ود اما در ایران با توجه به فرار مالیاتی
بیحدوحصر ،هنوز شفافیت اقتصادی خاصی به چشم نمیخورد.
به طور مثال در کشورهای پیشرفته اگر فردی در ماه  10میلیون
تومان درآمد کسب کند این درآمد بخوبی رصد میشود تا منشا
آن مشخص ش��ود .مزیت چنین رویکردی عالوه بر جلوگیری
از درآمدهای نامش��روع ،کسب درآمد از محل پرداخت مالیات
است که با این راهکار کمک شایانی به بنیه کشورها برای تامین
هزینههای جاری دولت میشود.
عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه
طبق شنیدهها ،بیش از 50درصد پزشکان اقدام به نصب کارتخوان
کردهاند ،گفت :همه پزشکان باید به این موضوع مهم توجه ویژه
کنند ،چرا که اگر پزشکی از روی تعمد و بیتوجهی نسبت به این
امر سهلانگاری کند بیشک باید متحمل جریمه سنگین شود.
وی افزود :البته پزشکان چون از قشر فرهیخته جامعه هستند،
قانونگریز نخواهند بود و در نصب کارتخوان برای پرداخت مالیات،
دولت را همراهی میکنند .همچنین مدیرکل دفتر تنظیم
مقررات و نظارت سازمان امور مالیاتی گفت :رفتار
برخی پزشکان نشان میدهد آنها قصد
تمکی��ن از قانون را ندارند .علی

تذکر شورایشهریهابهحناچیوشهردارمنطقهیکتهران

خدمات شهری شهردار ی پایتخت ضعیف است
ش��ورای ش��هر تهران درباره
طوالنی شدن انسداد خیابان
ش��هید پاکنژاد به ش��هردار
پایتخ��ت تذکر داد .افش��ین
حبیبزاده نسبت به طوالنی
شدن انس��داد خیابان شهید
پاکن��ژاد به ش��هردار تهران
تذکر داد و گفت :پیرو اعتراض
به انسداد مسیر شمال به جنوب خیابان شهید پاکنژاد که
در حد فاصل خیابان ش��هید دادمان و میدان صنعت قرار
دارد ،به ش��هردار تهران به دلیل مشکالت ترافیکی ایجاد
شده برای شهروندان تذکر میدهم.
وی ادامه داد :کارگاههای س��اختمانی احداث ایستگاه
متروی ش��هید دادمان در خط  7مترو مشکالت ترافیکی
را ایجاد کردهاند و کارشناس��ان معاونت نظارت باید از آن

محل بازدید بهعمل آورند .وی
ادامه داد :طبق بررس��یهای
بهعمل آمده ،مس��دود بودن
این خیابان باعث سرریز شدن
خودروهای عبوری این معبر
ب��ه خیابانهای مجاور ش��ده
اس��ت که در بیش��تر ساعات
معابر اط��راف دارای ترافیک
سنگین هستند .حبیبزاده افزود :از سوی دیگر بخشی از
خیابان مسدودشده شهید پاکنژاد به عنوان محل برگزاری
بازارچههای موقت محلی مورد اس��تفاده قرار میگیرد که
ای��ن ام��ر موجب افزایش بار ترافیک در مس��یر جنوب به
شمال این خیابان شده است .وی افزود :همچنین استقرار
طوالنیم��دت کارگاه عمران��ی این پ��روژه باعث آلودگی
صوتی ،بصری و زیس��تمحیطی برای امالک مجاور شده

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور:

سهمیه بنزین تاکسیها قابل انتقال به ماه بعد نیست
شخصی تحت نظارت نیستند و مشارکت شهروندان و استفاده
از س��امانههای رسمی شاید بتواند بسیاری از مشکالت را حل
کند .ضامنی تاکید کرد :نظارت روی تاکسیها به اندازه کافی
وجود دارد و رانندگان نیز همراهی میکنند ،از طرفی مجموعه
تاکسیهای اینترنتی نیز با توجه به سهمیه سوختی که برای آنها
در نظر گرفته شده ،قول مساعد دادند افزایش نرخ کرایه نداشته
باشند اما افرادی که میخواهند از خودروهای غیررسمی استفاده
کنند ،دیگر برای آنها جای گله و شکایت نیست.
وی در واکنش به اظهارات رئیس شورای شهر تهران مبنی

بر اینکه احتماال افزایش کرایه تاکس��یها در سال آینده انجام
خواهد شد ،گفت :تمام سعی ما در حوزه تاکسیرانی بر این است
که بتوانیم با توجه به سهمی ه اختصاص داده شده ،قیمتها را
حفظ کنیم .ضامنی درباره اختالف قیمت بنزین سهمیهبندی
با قیمتهای قبلی نیز گفت :قبال قیمت بنزین معمولی 1000
تومان حساب میشد اما اکنون  1500تومان است و با جلسات
متعددی که در وزارت کش��ور و وزارت صنعت داشتیم ،پیگیر
تامین بستههای حمایتی و معیشتی برای رانندگان هستیم تا
این اختالف قیمت بنزین را از این طریق حل کنیم.

رستمپور در گفتوگو با «وطن امروز»در پاسخ به سوالی مبنی بر
اینکه با پزشکانی که کارتخوان نصب نکنند چه برخوردی خواهد
شد ،گفت :قانونگذار تکلیف را مشخص کرده است و نصب نکردن
کارتخوان  2درصد جریمه مالیاتی دارد اما سازمان امور مالیاتی به
این موضوع اکتفا نمیکند و قطعا برای ما پزشکانی که از قانون
تمکین کردهاند با آنهایی که به قانون بیاعتنا هس��تند تفاوت
میکنند و ما در ارزیابی مالیات سال  ۹۸قطعا پزشکان متخلف
را مدنظر خواهیم داشت.
رستمپور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پروانه پزشکی
این دسته از پزشکان لغو میشود؟ گفت :در شرایط کنونی چنین
حکمی وجود ندارد اما هفته گذش��ته آییننامهای ابالغ شد که
بر اس��اس آن ،اگر دستگاهها و اصناف در بحث پرداخت مالیات
تمکینهای الزم را نداشته باشند پس از اخطارهای اولیه و ثانویه،
پروانه فعالیت آنها ابطال خواهد شد که این موضوع شامل پزشکان
نیز میشود .یک پزشک نیز در گفتوگو با «وطن امروز» درباره
علل عدم نصب کارتخوان توسط برخی پزشکان گفت :پزشکان
معتقدند آنها تافته جدا بافته از بقیه صنوف نیستند و اگر قرار
است قانونی اجرا شود باید برای همه یکسان باشد .آرش پیروی
گفت :دولت معتقد است پزشکی جزو شغلهای پردرآمد است و
پزشکان باید به دولت مالیات پرداخت کنند اما شغلهای پردرآمد
دیگری نیز وجود دارد که مالیات نمیدهند ،بهطور مثال اقتصاد
زیرزمینی اکنون در کشور گسترده است و دولت باید جلوی فرار
مالیاتی را بگیرد .وی با بیان اینکه درآمد هر فعالیتی باید شفاف
باشد و از محل آن درآمد ،بخشی بهعنوان مالیات به دولت پرداخت
شود ،گفت :در راستای عدالت اجتماعی ،پرداخت مالیات برای
اداره امور کش��ور امری ضروری است و پزشکان نیز مانند سایر
صنوف باید به این امر تن دهند.

اس��ت و ش��هرداری تهران بای��د این موضوع را بررس��ی
کند.

■■تذکر به شهرداری درباره تأمین اعتبار سرانههای خدماتی
در شهر

رئیس شورای شهر تهران به شهرداری تهران درباره توجه به
تامین اعتبار برای سرانههای خدماتی در شهر تذکر داد .محسن
هاشمی گفت :تذکر من درباره طرح جامع و طرح تفصیلی
شهر تهران است که بیش از  ۱۲سال از آن میگذرد اما هنوز
بحث تامین سرانههای خدماتی براساس استاندارد بویژه در
بخش تجهیزات تاسیسات شهری اقدام اساسی نشده است.
وی ادامه داد :امروز روز جهانی سرویس بهداشتی نیز بوده و
خوب است شهرداری در برنامههای خود چند چشمه برای
افتتاح میگذاش��ت .هاشمی ادامه داد :البته مسأله سرویس
بهداشتی نباید از دید مسؤوالن شهری مغفول بماند .وی تاکید
کرد :شهرداری در کنار هر خدمتی که به شهروندان میرساند
باید مسأله تامین سرانههای خدماتی را نیز مد نظر داشته و
موضوع تامین اعتبار برای سرانههای خدماتی را مورد توجه
قرار دهد .هاشمی افزود :بحث تاسیسات در طرح تفصیلی جا
مانده است که باید برای آن ارائه راهکار شود.

وی تصریح کرد :پیگیر هس��تیم تا با بستههای معیشتی و
کمکهایی در حوزه خودرو بتوانیم مشکالت را حل کنیم تا قیمت
ثابت بماند و تا چندماه آینده تصمیمگیریهای الزم انجام شود.
ضامنی ادامه داد :اگر گروهی از رانندگان معتقدند سهمیه آنها
مناسب نیست میتوانند نظرات خود را به سازمان تاکسیرانی
اعالم کنند تا بررس��یهای کارشناسی انجام شود و اگر از نگاه
کارشناسی به این نتیجه رسیدیم که این سهمی ه کافی نیست،
قطعا پیگیری الزم را جهت افزایش سهمیه انجام خواهیم داد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در صورت عدم استفاده از
سهمیه ،این میزان به ماه بعد منتقل میشود و قابل استفاده برای
رانندگان است یا خیر؟ اظهار داشت :رانندگان در صورتی که از
سهمیه استفاده نکنند در پایان ماه سهمیه اضافی حذف خواهد
شد و قابل انتقال به ماه بعد نیست.

