
سامانه ملی امالک و اسکان هنوز به سازمان امور 
مالیاتی تحویل نشده است

معاون سازمان امور مالیاتی گفت: سامانه ملی امالک و اسکان کشور هنوز 
به سازمان امور مالیاتی تحویل نشده است.

هادی خانی معاون ســازمان امــور مالیاتی در برنامــه »رهیافت« رادیو 
اقتصاد گفت: اصالحات قانون مالیات های مســتقیم در ســال ۱۳۹۵ به 
تصویب مجلس شورای اســالمی رسیده اســت. برابر ماده ۵۴ مکرر این 
قانون سازمان تکلیف دارد از همان ســال ۱۳۹۵ به بعد برابر یک تعریف 

مشخص از خانه های خالی مطالبه مالیات کند.
معاون ســازمان امور مالیاتی کشــور گفت: در همین ماده قانونی هم به 
صراحت قید شده که استناد ســازمان برای اینکه یک واحد را خالی فرض 
و مطالبه مالیات کند، ســامانه ملی امالک و اسکان است. بر اساس تبصره 
هفت ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مســتقیم وزارت راه و شهرسازی 

مکلف به راه اندازی این سامانه است.
خانی اظهارداشت: متاسفانه راه اندازی این سامانه تاکنون با کش و قوس 

های فراوان رو به رو بوده است.
وی ادامه داد: در بهمن ماه سال گذشته از ســوی وزارت راه و شهرسازی 
رسانه ای شــد مبنی بر اینکه سامانه ملی امالک و اســکان تحویل نظام 
مالیاتی کشور شده است.متاسفانه این سامانه همچنان در دسترس نظام 

مالیاتی نیست.
معاون سازمان امور مالیاتی کشــور گفت: هرچه سریعتر این سامانه باید 
در اختیار نظام مالیاتی قرار گیرند تا متناســب با اطالعات هویتی ملک و 

مالک مطالبه مالیات و برگه تشخیص از سوی سازمان صادر شود.
خانی بیان داشــت: بــه صراحت در مــاده ۵۴ مکرر قانــون مالیات های 
مستقیم بیان شــده از ســال دوم ۵۰ درصد مالیات بر اجاره ارزش ملک 
یا مالیات متعلقه، ســال سوم ۱۰۰ درصد و ســال چهارم به بعد ۱,۵ برابر 

مالیات بر اجاره ارزش ملک باید از خانه های خالی مطالبه شود.
وی ادامه داد: آمادگی وصول مالیات از خانه های خالی از ســمت سازمان 
مالیاتی بصورت کامل وجود دارد و مبالغ مالیــات خانه های خالی هم به 
صراحت در قانون بیان شده است از اینرو پیچیدگی خاصی از سمت نظام 

مالیاتی برای مطالبه مالیات و صدور برگه تشخیص وجود ندارد.
معاون سازمان امور مالیاتی گفت: سامانه ملی امالک و اسکان کشور هنوز 

به سازمان امور مالیاتی تحویل نشده است.
وی افزود: خوشــبختانه در چند ماهه اخیر تعاملی که بین ســازمان امور 
مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی برقرار شده یک تعامل رو به جلویی بوده 
و نیازهایی که دو طرف داشــته اند در جلسات متعدد کارشناسی به جمع 
بندی های مناسبی رسیده اســت که به محض تحویل سامانه از آن مقطع 

نظام مالیاتی می تواند برابر قانون مطالبه مالیات از خانه های خالی کند.
خانی ادامه داد: هنــوز برای نظام مالیاتی محرز نیســت کدام خانه خالی 
محسوب می شود طبق قانون وزارت راه و شهرســازی باید برای سازمان 

امور مالیاتی خانه خالی را تعریف کند.
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در جلسه ستاد اقتصادی دولت؛

وحانی: کوتاهی در برابر افزایش قیمت ها به هیچ عنوان پذیرفته نیست ر
خریــدار   رییــس جمهــوری اولویت 
نخست دولت در کنترل عوارض اقتصادی 
کرونــا را مراقبــت از معیشــت و اقتصاد 
خانوار به ویژه اقشــار کم برخوردار عنوان 
کرد و گفــت: نظــارت و مراقبــت دقیق 
و واکنــش به هنــگام در مقابــل افزایش 
قیمت ها از وظایف خطیر همه مســئوالن، 
تولیدکننــدگان، اصناف و فروشــندگان 
اســت و کوتاهی و اهمال در این خصوص 

به هیچ وجه پذیرفته نیست.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت 
جمهوری، حجت االســالم والمســلمین 
حسن روحانی در جلسه ســتاد هماهنگی 
اقتصادی دولت، مشارکت و همکاری مردم 
را موثرترین کمک و عامل در مســیر مقابله 
با تنگناهــا و تکانه های اقتصــادی در همه 
شرایط خواند و گفت: در این روزها که ایران 
نیز مانند همه کشورهای دیگر جهان درگیر 
عوارض اقتصادی ناشی از همه گیری کرونا 
اســت، معضالت پیش رو با مشارکت جدی 

مردم قابل حل خواهد بود.
رییس جمهــوری افــزود: مردم شــریف 
ایــران می دانند، در حالــی درگیر عوارض 
اقتصادی کرونا شده ایم که کشورمان تحت 
سخت ترین و غیرانســانی ترین تحریم ها 
است. خوشــبختانه دولت از همان ابتدای 
بروز این بیماری برای رفع عوارض اقتصادی 
کرونا با دقت برنامه ریزی کرده و با طراحی 
سیاســت های خاص، تالش کرده است با 
اتکا به مردم و با قدرت در برابر این وضعیت 

دشوار تاب آوری داشته باشد.
روحانی اظهار داشــت: اگر چه متخصصان 
اقتصادی معتقدند عوارض اقتصادی کرونا 
ماندگارتر و آســیب زننده تــر از خود کرونا 
اســت، اما دولت تالش کرده بــا تمهیدات 
خــاص مانــع از وارد شــدن عــوارض و 
آســیب های جدی به مردم و اقتصاد کشور 

از این ناحیه شود.
رییــس جمهــوری اولویــت نخســت در 
کنترل عوارض اقتصــادی کرونا را مراقبت 

از وضعیت معیشــت و اقتصــاد خانوارها به 
ویژه اقشــار حقــوق بگیر و کــم برخوردار 
عنوان و تصریــح کرد: کنتــرل قیمت ها و 
تامین اقالم ضروری زندگــی مردم اولویت 
اصلــی برنامه های اقتصــادی دولت بوده و 
خوشبختانه مردم عزیز کشــورمان شاهد 
بوده انــد در تامیــن اقالم مورد نیازشــان 

کمترین مشکل را داشته ایم.
روحانــی مرحله بعدی اقدامــات را کنترل 
قیمت ها دانســت و با بیان اینکــه کنترل 
بازار صرفا با دستور، بخشــنامه و ابالغ های 
اداری ممکن نیست، افزود: تمام دستگاه ها 
و وزارتخانه های اقتصادی باید در شــرایط 
اقتصــادی خاص ایــن روزها بــا مراقبت و 
حساسیت بیشــتری در کنار مردم حضور 

داشته باشند و بر بازار نظارت کنند.
وی تصریــح کرد: نظــارت و مراقبت دقیق 
و واکنش بــه هنــگام در مقابــل افزایش 
قیمت ها از وظایف خطیر همه مســئوالن، 
تولیدکنندگان، اصناف و فروشندگان است 

و کوتاهی و اهمــال در این خصوص به هیچ 
وجه پذیرفته نیست.

روحانی با تاکید بر اینکه به هیچ وجه نباید 
اجازه داد بــار روانی منفــی جدیدی این 
شــرایط زندگی و معیشــت مردم را تحت 
الشعاع قرار دهد، اظهار داشت:  انتظار این 
اســت که با کوچک ترین افزایش قیمتی یا 
ابهام در کنترل قیمت ها مسئوالن مرتبط 
در میان مردم حاضر شــده و بــا همکاری 
فعــاالن و تولیدکننــدگان و اصنــاف به 
سرعت نســبت به ســاماندهی مشکالت 

اقدام کنند.
رییس جمهوری گرانی هــا در حوزه خرید 
و اجاره مســکن و برخی لــوازم خانگی در 
روزهای اخیر را مورد اشاره قرار داد و گفت: 
با سیاســت هایی که وزارت راه و شهرسازی 
و وزارت صمت به ســتاد اقتصــادی دولت 
پیشنهاد کرده است، ضمن تامین تقاضای 
بازار و ساخت مسکن مورد تقاضا، نسبت به 
مدیریت قیمت و ورود نقدینگی به این حوزه 

نیز تالش خواهد شد. از جمله این برنامه ها 
تامین تقاضا با ایجاد چشــم انداز مثبت در 
ایجــاد رونق و عرضــه مســکن کوچک و 
متوسط است که به سهولت قابل دسترسی 

برای اقشار کم برخوردار باشد.
وی افــزود: تســریع در اجــرای طرح های 
گسترده مسکن ملی یا مسکن اول با انتقال 
تســهیالت به متقاضیان در چارچوب بازار 
عرضه از جمله برنامههــای موثر در کنترل 
قیمت مســکن خواهد بود. دولت همچنین 
با اجــرای سیاســت هایی کــه در تمامی 
بخش های اقتصادی مرتبط طراحی شــده 
است، درصدد کنترل و مدیریت آن بخش از 
نقدینگی در بازار مســکن است که می تواند 

این بازار را دچار آشفتگی کند.
روحانی مدیریت انتظارات بــرای افزایش 
قیمت را نیــز از جمله برنامه هــای دولت 
برای کنترل بازار مســکن برشمرد و اظهار 
داشــت: وزارت مســکن موظف به اجرای 
اقدامات الزم در این خصوص است تا برخی 

واسطه ها نتوانند با آشفته کردن فضا قیمت 
خرید و فــروش و اجاره مســکن را افزایش 

دهند.
رییس جمهــوری تاکید کــرد: وزارت راه 
و شهرســازی موظف به کنترل و مدیریت 
هزینه ساخت مسکن اســت که اگر بتوان 
از این منشــا اصلی که مرحله ساخت است 
هزینه هــا را کنترل کــرد، گام موثری در 
مدیریت قیمت مســکن برداشــته شده 

است.
بر اساس گزارشــی که محمد اسالمی وزیر 
راه و شهرســازی در این جلســه ارائه کرد، 
تقاضای برخی اقشــار برای خرید مســکن 
صرفا با هــدف ســرمایه گــذاری صورت 
می گیرد که این نوع تقاضــا را نیز می توان 
در چارچوب مدیریت بازار بــه ویژه بورس 
سامان دهی کرد تا هم سرمایه افراد افزایش 

یابد و هم چرخه تولید رونق گیرد.
رییس جمهوری به دســتگاه های اجرایی و 
نهادهای وابسته به دولت دستور داد اراضی 
دولتی واقع شده در محدوده و حریم شهرها 
را به منظور اجرای ماده ۶ قانون سامان دهی 
زمین و مســکن، برای بهره برداری در طرح 
اقدام ملی مسکن، به وزارت راه و شهرسازی 

واگذار کنند.
روحانی همچنین از بانک مرکزی خواست 
به منظور تقویت عرضه و در راستای اجرای 
اقدام ملی مسکن، نســبت به افزایش سهم 
تسهیالت بخش ساخت مســکن اقدامات 

الزم را انجام دهد.
روحانی همچنین در دســتور ویــژه ای به 
وزیر جهادکشــاورزی تاکید کــرد، اراضی 
واقع شده در محدوده و حریم شهرها هر چه 
زودتر به وزارت راه و شهرسازی واگذار شود.

وزارت راه و شهرســازی نیــز مکلف شــد 
در اجرای مــاده ۱۰ قانون زمین شــهری 
و به منظور شهرک ســازی و مجتمع های 
مسکونی بر اساس ضوابط و مقررات شهرک 
ساز ی و با رعایت اصل حفظ باغات و اراضی 

کشاورزی اقدام کند.
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رشد غیرمنطقی قیمت زعفران به نفع بازار نیست
یک تولیدکننده زعفران گفت: اظهار نظر معاون وزیر جهاد کشــاورزی 
در مورد قیمت زعفران موجب افزایش قیمت این محصول شــده این 
در حالی اســت که قیمت زعفران باید براســاس واقعیت بازار ، شرایط 

صادرات و موجودی انبار سازمان تعاون روستایی، منطقی باشد.
سید احســان مصطفوی گفت: اظهار نظر معاون وزیر جهاد کشاورزی 
در مورد قیمت زعفران موجب افزایش قیمت این محصول شــده این 
در حالی اســت که قیمت زعفران باید براســاس واقعیت های موجود 
بازار یعنی شــرایط صادرات، نزدیکی به فصل برداشت و موجودی انبار 
سازمان تعاون روستایی، منطقی باشــد تا هم کشاورز، هم واسطه گر، 

هم مصرف کننده و هم صادرکننده منتفع شوند.
این تولید کننده زعفران گفت: در حــال حاضر به دلیل اینکه نقدینگی 
در دست مردم وجود دارد، امکان خرید و فروش زعفران فراهم بوده و در 
همین چند روز قیمت نیز افزایش یافته است؛ این موضوع در شرایطی 
بوده که بهتر اســت برنامه ریزی بلند مدتی از ســوی وزارت کشاورزی 
صورت بگیرد تا به جای تبلیغ رشد قیمت، فرهنگ مصرف افزایش یابد.

وی افزود: همچنین با توجه به نزدیک شــدن به فصل برداشت و ذخیره 
زعفران در انبارهای تعاونی روستایی باید موجودی داخل انبارها خارج 
شود تا قیمت محصول متعادل شود؛ در غیر این صورت در ابتدای فصل 
قیمت محصول به شدت کاهش می یابد لذا باید موجودی انبارها خارج 

و صادر شود.
وی با بیان اینکه زعفران یک کاالی مبادالتی است، تصریح کرد: اگر این 
محصول در کشور با نرخ موجود دست مردم توزیع شود قیمت زعفران 
در ابتدای فصل کاهش نمی یابد و کشــاورز نیز دچار زیان نمی شود لذا 

در حال حاضر باید سیاستی اتخاذ شود تا زعفران از انبارها خارج شود.
مصطفوی با اشــاره به اینکه دولت در حال حاضر به دنبال این است که 
بدهی خود را به کشاورزان پرداخت کند، تصریح کرد: اظهار نظر معاون 
وزیر جهاد کشاورزی در خصوص قیمت زعفران موجب افزایش قیمت 
این محصول شــد لذا وی در مصاحبه اصالحی دیگری عنوان کرد که 
منظور واقعی شدن قیمت زعفران بوده اســت، زیرا در غیر اینصورت و 
با افزایش شــدید قیمت زعفران، مدیریت این محصول از دست کشور 
خارج شده و تمایل کشــورهایی همچون افغانستان به کاشت محصول 
افزایش می یابد.مصطفوی تاکید کرد: لذا گران شــدن قیمت زعفران 
باعث می شود تا کشورهای رقیب، بازار محصول را از دست ایران خارج 
کرده و مدیریت این محصول را در دست بگیرند. از این رو باید با قیمت 
ها واقعی سروکار داشته باشــیم تا کل فعاالن در زنجیره تولید و مصرف 
زعفران از جمله کشــاورز، واســطه گر، مصرف کننده و صادرکننده از 

روند منطقی قیمت ها منتفع شوند.
وی در پایان با بیان اینکه پیش بینی قیمت زعفران دشــوار اســت و به 
عوامل متعدد سیاســی و اقتصادی بســتگی دارد، عنوان کرد: در حال 
حاضر قیمت محصول در نوســان بوده و روندی صعودی دارد اما پیش 
بینی می شود، با از ســر گرفتن صادرات و بازگشایی تاالرها و رستوران 
ها، مصرف این محصول در کشور افزایش یافته و قیمت تا ابتدای فصل 

برداشت منطقی و متعادل شود.

غ به مرز ۳۰ هزار   قیمت هر شانه تخم مر
تومان رسید

قیمت تخم مرغ افزایش بی ســابقه ای را تجربه کرد بــه طوری که نرخ 
هرشانه تخم مرغ ساده در تهران به مرز ۳۰ هزار تومان رسیده است.

 تخم مرغ هرســاله در نیمه دوم سال و در فصل ســرما افزایش قیمت 
محسوسی  می یابد اما روز های اخیر نرخ این محصول در بازار به شکل 
بی ســابقه ای افزایش یافته به طوری که هر شانه تخم مرغ ساده به مرز 
۳۰ هزار تومان رسیده است.براســاس گزارش میدانی تسنیم نرخ هر 
شانه تخم مرغ ساده ۳۰ عددی در فروشــگاهی در غرب تهران و محله 

صادقیه 2۹ هزار تومان به فروش می رود.
قیمت هر شانه تخم مرغ ساده در جنوب غرب شــهر تهران و در محله 

های مخصوص و چهار راه لشکر 2۴ هزار تومان و 2۵ هزار تومان است.

همچنین نرخ یک شــانه تخم مرغ  ۳۰ عددی ساده و بدون بسته بندی 
در فروشگاهی در محله نارمک تهران 27 هزار تومان قیمتگذاری شده 

است.
 فروشــنده درباره دلیل  افزایش قیمت تخم مــرغ میگوید: نرخ خرید 
عمده این محصول نیز افزایــش یافته به طوری که وی نیز هرکارتن ۱2 

شانه ای را بیش از ۳۰۰ هزار تومان خریداری کرده است.
بنابراین گزارش درباره دالیل افزایــش قیمت تخم مرغ در بازار مصرف 
می توان به کاهش تعرفه صادرات اشاره کرد؛ همچنین وضعیت تامین 
نهاده های دام و طیور که به عنوان خــوارک در صنعت مرغداری مورد 
اســتفاده قرار می گیرد در ســال جاری افزایش یافته و بازار با کمبود 

مواجه است.
بنابراین گزارش،گوشت قرمز به دلیل قیمت باالیی که دارد از دسترس 
بخش زیادی از افراد جامعه خارج شده است همچنین با برداشته شدن 
ارز واردات حبوبــات، قیمت ایــن محصوالت نیز که جانشــینی برای 

گوشت قرمز هستند در سال جاری به دو برابر افزایش یافته است.
مرغداران نیز با توجــه به افزایش هزینه های تولید در ســال جاری، به 
دنبال افزایش قیمت محصول خود هســتند و تخم مــرغ  نیز به عنوان 
قوت قالب طبقه ضعیف جامعه که نیــاز به پروتئین خود را از این طریق 
تامین میکننــد در روزهای خیر افزایش قیمت حــدود ۳۰ درصدی را 
تجربه می کند.این افزایش قیمت کاالهای اساســی و مصرفی مردم با 
قدرت خرید جامعه هماهنگ نیســت و دولت باید به معیشت مردم نیز 

توجه داشت باشد.

سکه باالخره به عقب نشینی رضایت داد
دیروز در حالی که قیمت سکه و طال چه در ایران و چه در سطح جهانی 
کاهش داشــت اما نرخ ســکه تمام بهار آزادی طرح جدید همچنان در 

کانال هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی قرار دارد.
در بازار طالی تهران نرخ هر قطعه ســکه تمام بهــار آزادی طرح جدید 
با وجود کاهش قیمت ۴۸ هزار تومانی که نســبت به آخرین روز کاری 
هفته گذشــته داشــت، با نرخ هفت میلیون و ۵72 هزار تومان در بازار 
عرضه شــد. نرخ تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز هفــت میلیون و ۳۰۰ 
هزار تومان اســت که این مهم بیانگرکاهش قیمت ۵۰ هزار تومانی آن 
است.خبرهای رسیده حاکی از آن است که در بازار اقالم خرد چون نیم 

سکه، ربع سکه و سکه یک گرمی خرید و فروش نمی شوند.
از ســوی دیگر بازار خبر می رســد نرخ هر گرم طالی  ۸ عیار با کاهش 
قیمت سه هزار و 2۰۰ تومانی به هفت میلیون و ۳۶۵ هزار تومان رسید. 

نرخ اونس طال هم در بازارهای جهانی هزار و 7۳۰ دالر اعالم شد.

بازار

خریدار  رئیس کل ســازمان امور مالیاتی 
گفت: به طور میانگیــن حدود ۸ درصد کل 
درآمدهای مردم کشــور، مالیات است؛ این 
رقم در کشورهای پیش رو، ۳۰ درصد است 
ضمن اینکه حــدود ۴۵ هزارمیلیارد تومان 

فرار مالیاتی داریم.
 امیدعلی پارســا با حضــور در برنامه »نگاه 
یک« افــزود: اکنون در کشــورمان ماهانه 
حدود ۱2 تــا ۱۳ هــزار میلیــارد تومان، 
کل مالیات هایی اســت که بــه روش های 
گوناگون، وصول می کنیم در حالی که فقط 
حقوق پرداختی همه کارکنان کشــوری، 
لشکری و مســتمری بگیران کمیته امداد 
و بهزیســتی، حدود 27 تا 2۸ هزار میلیارد 
تومان اســت بنابراین نظام مالیاتی کنونی 
بایــد به طــور اساســی، تغییر کنــد تا در 
درآمدهــای مالیاتی کشــور، جهش اتفاق 

بیفتد.
وی با اشــاره به اینکه مالیات، هزینه زندگی 
اجتماعی اســت، گفت: اداره کشور تفاوتی 
با اداره خانواده نــدارد زمانی که هزینه های 
جاری خانــواده بیش از درآمدش اســت یا 
باید درآمدها را افزایــش داد یا فروش اموال 

و دارایی اتفاق بیفتد و یا قرض انجام شود.
پارســا ادامه داد: امکان دیگری مانند چاپ 
پول توســط دولت ها هم وجود دارد که این 
بدترین راه اســت، زیرا موجب افزایش تورم 
می شــود که این افزایــش، ظالمانه ترین 
نوع مالیات است، زیرا فشــار آن به طبقات 
متوســط و پایین و حقوق ثابت بگیران وارد 

می شود.
وی افزود: یکی از اصــول مالیاتی، تمرکز بر 
طبقات و دهک های باالســت و در همه دنیا 
هم این گونه اســت و طبقات باالتر مالیات 

بیشتری را می پردازند.
رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور گفت: 
۳۵ درصد کل بودجه عمومی کشــورمان از 
مالیات تأمین می شود در حالی که این رقم 

در کشورهای دیگر حدود ۸۵ درصد است.
پارســا با اشــاره به اینکه به علت شــیوع 
کرونا تصمیم گرفته شــد تکالیف مالیاتی، 
چند ماه عقب بیفتد، افزود: مهلت ارســال 
اظهارنامه های مالیاتی مشاغل از خرداد به 
پایان مرداد و اشــخاص حقوقی و شرکت ها 

از تیر به پایان شهریور، موکول شد.
وی تاکید کرد: ارســال ایــن اظهارنامه ها، 
تکلیف قانونی مودیان اســت و اگر در مهلت 
مقــرر، انجام نشــود مشــمول ۳۰ درصد 

جریمه غیر قابل بخشش می شود.
رئیس کل ســازمان امور مالیاتی کشــور 
گفــت: پرداخــت مالیات عالوه بــر تأمین 
هزینه هــای اجتماعــی، موجــب افزایش 
عدالــت و کاهش نابرابری هــای اجتماعی 

می شود.
پارســا با اشــاره به اینکه فــروش نفت راه 
مناسبی برای تأمین هزینه ها نیست، افزود: 
باید نظــام مالیاتی هوشــمند را عملیاتی 
کنیم که بر اســاس آن، همه جامعه مجبور 
می شوند متناسب با درآمد و ثروت و مصرف 

خود، مشارکت کنند.
وی، کارآیی و اثر بخشی بیشــتر و تکریم و 

رفاه بیشــتر مــردم را از اهــداف این نظام 
مالیاتــی برشــمرد و اضافه کــرد: کاهش 
درآمدهای نفتی و تحریم های ظالمانه، هر 
سه قوه کشورمان را به اجماع رسانده است 
که به ســمت نظام مالیاتی کارا، اثر بخش و 
عادالنه و هوشــمند پیش برویــم و بتوانیم 
زیرســاخت این نظام مالیاتی را تا 2 ســال 

آینده فراهم و عملیاتی کنیم.
پارسا درباره بخشودگی جرایم مالیاتی هم 
گفت: پارســال این تصمیم بزرگ و جدی 
گرفته شد که یکی از اهداف مشخص آن، در 
آمدن همه مودیان به ویژه تولیدکنندگان از 
زیر بار فشــار بدهی های مالیاتی بوده است 
و این فرصت فراهم شدن با بخشودگی کل 
جرایم و پرداخت اصل بدهی هــا، از زیر بار 

فشار سنگین این بدهی ها خارج شوند.
وی افزود: پارســال از این محل حدود ۱۰ 
هزار میلیــارد تومان برای بودجه کشــور 

تأمین منابع مالی شد.
پارســا اضافه کرد: امســال نیز کسانی که 
اصل بدهی های مالیاتی خود را تا پایان دی 
پارسال تا ۳۱ خرداد امسال پرداخت کنند، 
۹۰ درصد در بخش تولیــد و ۸۰ درصد در 
بخش خدمات از بخشــودگی جرایم قابل 
بخشــش برخوردار می شــوند و این ادامه 

سیاست پارسال است.
وی ادامــه داد: در ماه های بعد بــه ازای هر 
ماه تأخیر در پرداخت اصــل بدهی، میزان 
این بخشــودگی, 2 درصد کاهش می یابد، 
اما بدهی هــا و جرایمی که از دی پارســال 
تا کنون ایجاد شــده اســت اگر تا پایان تیر 
پرداخت شود ۱۰۰ درصد جرایم، بخشیده 
می شود.رئیس کل ســازمان امور مالیاتی 
کشور گفت: حذف تشــخیص علی الرأس 
مالیات، خواسته همه مودیان است و امسال 
در پی حذف ایــن موضوع هســتیم و این 
تکلیف قانونی ماست و امســال حتماً آن را 

عملیاتی می کنیم.
آقای پارســا افزود: بر اســاس این موضوع، 
اطالعات و شاخص های الزم را برای تعیین 
مالیات در اختیار داریم و با توجه به آن، حد 

و دامنه قابل قبول برای هر مودی مالیاتی را 
تعیین می کنیم.وی ادامه داد: اگر اظهارات 
مودیــان، مطابق با اطالعات مــا و صادقانه 
باشــد آن را می پذیریم، اما اگــر اظهارات 
مودیــان، کم گویــی عامدانه باشــد و یا با 
اطالعات ما خیلی فاصله داشته باشد به آن 
رسیدگی سخت تر از معمول می کنیم و این 

روش در همه جای جهان انجام می شود.
پارسا با بیان اینکه فرار مالیاتی، نپرداختن 
حق مردم و برداشــتن حق الناس اســت، 
افزود: سازمان امور مالیاتی بر حدود ۴ هزار 
نفر که وضع درآمــدی و ثروتی باالیی دارند 
و مالیات کمی می پردازند، متمرکز شــده و 
کارهای آن ها در حال انجام است و در همه 
استان ها این کار در حال انجام است و برابر با 
مستندات قطعی و بدون جنجال و هیاهو و 

به زودی به نتیجه می رسد.

۴5 هزار میلیاردتومان فرار مالیاتی در 
کشور وجود دارد

وی اضافه کرد: بر اســاس برآوردها، حدود 
۴۰ تا ۴۵ هزار میلیارد تومــان فرار مالیاتی 
در کشــور وجود دارد که امیدواریم بتوانیم 
با این اقدامــات مبتنی بر اطالعــات، آن را 

وصول کنیم.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: 
دســتگاه های اجرایی که هنوز آن گونه که 
شایسته اداره کشور اســت، اطالعات را به 
ســازمان امور مالیاتی نداده اند، بودجه آن 
دســتگاه های اجرایی را معلق یــا متوقف 

می کنیم تا زمانی که این کار را انجام دهند.
وی گفت: ســازمان امور مالیاتی تا پارسال، 
راهبرد تعامل داشــت، اما اکنــون بر طبق 
مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی عمل 
می کنیم و باید همه اطالعات ریز اقتصادی 

در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.
پارســا با بیان اینکــه امیدواریــم مرحله 
نخســت نظام مالیاتی هوشــمند تا پایان 
سال ۱۴۰۰، عملیاتی شود، افزود: دو هفته 
دیگر، دســتگاه های اجرایی را که همکاری 

کرده اند و یا نکرده اند اعالم خواهیم کرد.

وی با اشــاره به اینکــه در الیحــه اصالح 
قانون مالیات هــای مســتقیم، مالیات بر 
عایدی ســرمایه دیده شده اســت، اضافه 
کرد: همچنین مالیــات بر مجموع درآمدها 
هم عملیاتــی و معافیت هــای مالیاتی هم 

ساماندهی می شود.
پارسا گفت: امیدواریم این اصالحیه هر چه 
زودتر در دولت نهایی شود و مجلس پیش از 

بودجه سال ۱۴۰۰، آن را تصویب کند.
وی با اشاره به اینکه تقریباً همه کشورهای 
جهان، مالیــات بر عایدی ســرمایه دارند، 
افزود: موضوع دوم این مالیات، تأمین منابع 
برای دولت اســت و موضوع اصلی آن مقابله 

با فعالیت های سوداگرانه و اختالل زا است.
پارســا با بیان اینکه زیر ســاخت های الزم 
برای این کار فراهم اســت، اضافه کرد: همه 
دستگاه های اجرایی باید متناسب با وظایف 
تخصصی خود، ســامانه های با ریزداده های 

اطالعاتی با کیفیت را داشته باشد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: 
وزارت راه و شهرســازی متولی راه اندازی 
سامانه امالک و اسکان اســت و این سامانه 
راه اندازی شده اســت و اطالعات مورد نیاز 
باید در اختیار ســازمان امــور مالیاتی قرار 

می گیرد.

 از خانه خالی ها باید مالیات 
گرفته شود

پارســا با بیان اینکه از خانه های خالی باید 
مالیات بگیریم، افزود: از خانه های خالی در 
سال نخســت، مالیات گرفته نمی شود در 
ســال دوم ۵۰ درصد درآمد اجاره تخمینی 
آن مشــمول مالیات و در ســال سوم ۱۰۰ 
درصد درآمد اجــاره آن مشــمول مالیات 
می شــود، اما به نظر می رســد این میزان، 

بازدارنده نباشد و باید شدیدتر باشد.
وی افــزود: کمیســیونی مرکــب از راه و 
شهرسازی، سازمان امور مالیاتی و سازمان 
دهیاری و شهرداری ها، قیمت روز امالک و 

اجاره آن را تعیین می کند.
پارسا ادامه داد: به محض اینکه وزارت راه و 

شهرسازی بتواند اطالعات خانه های خالی 
و متراژ آن را به ســازمان امور مالیاتی بدهد 
بالفاصلــه وارد مرحله اجــرای مالیاتی آن 

می شویم.
وی افزود: تا زمانی کــه جریمه ها بازدارنده 
و مشــوق ها برانگیزاننده نباشند به اهداف 

نمی رسیم.
رئیس کل ســازمان امور مالیاتی کشــور 
با بیان اینکه مالیات بر عایدی ســرمایه در 
شــرایط معمول اقتصادی باید مشــمول 
انواع سرمایه شــود، گفت: زمانی که تورم, 
۳۵ درصد است و نرخ سود ســپرده بانکی 
۱۵ درصد است و ارزش پول سپرده گذاران 
بانکی، 2۰ درصــد کاهش پیــدا می کند، 
مالیــات ســتاندن از آن موضوعیــت پیدا 
نمی کند، اما در حالت عادی که نرخ ســود 
ســپرده بیش از نرخ تورم است حتماً باید از 

آن هم مالیات گرفت.
پارسا تاکید کرد: بنابراین در شرایط موجود، 
اخذ مالیــات از ســپرده های بانکی، منطق 
اقتصادی ندارد و این موضوع در وزارت امور 

اقتصادی ودارایی و دولت، مطرح نیست.
وی گفت: ســازمان امورمالیاتی، دســتگاه 
دخل کشور است و باید شجاع، سالم و مورد 

حمایت باشد
پارســا افزود: پارســال حدود ۳۰ درصد، 
قطعیت بخشــیدن های مالیاتی از ســال 
پیش از آن بهتر شد و 2۴ درصد، ورودی به 

هیئت های حل اختالف، کمتر شد.
وی اضافه کرد: در همه اقشــار و مشاغل ۱۰ 
تا ۱۵ درصــد، در آمد باالیــی دارند و بقیه، 
درآمدهای متوسط یا پایین دارند بنابراین 
مالیات ها باید متناسب با درآمد افراد باشد و 

نباید فقط به حرفه و شغل افراد توجه شود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: 
اخذ مالیات مستقیم همه اقشار و گروه های 
به عنوان یکی از اصول عدالت باید عملیاتی 
شــود و در هیچ جای جهان، کل یک شغل و 

یا حرفه را از مالیات، معاف نمی کنند.
پارســا در بخش دیگری از ســخنان خود 
گفت: شــیوع کرونا با همه مشــکالتی که 
داشت در جاهایی ما را مجبور کرد که امور را 
الکترونیکی کنیم و در سازمان امور مالیاتی 
هم گواهی نقل و انتقاالت، این گونه شــد و 
آن را تمــام الکترونیک کردیــم.وی ادامه 
داد: حداکثر تا پایان تیــر، این موضوع برای 
همه کشور عملیاتی می شود و با این اقدام، 
نیازی به مراجعه به ســازمان امور مالیاتی و 

گرفتن گواهی و مفاصا حساب نیست.
پارســا اضافه کرد: با ایــن کار, ۶ تا 7 درصد 
از نیروهای ســازمان امور مالیاتی هم آزاد 
می شــوند و می تواننــد به خدمــات دیگر 
بپردازنــد و مردم هم راحت تر می شــوند و 
تخلفــات هم کمتــر می شــود.رئیس کل 
سازمان امور مالیاتی کشــور گفت: این کار 
برای امالک مســکونی انجام شــد و برای 

امالک تجاری هم عملیاتی خواهد شد.
وی افزود: بســتر ابالغ هــای الکترونیکی 
هم فراهم شــد و امیدواریم همه اقدامات و 
خدمات ســازمان امور مالیاتی، الکترونیک 

شود.

 براساس اعالم مرکز آمار نرخ تورم کاالهای 
وارداتی براســاس داده های دالری در چهار 
فصل منتهی بــه زمســتان ۹۸ برابر ۵۳.۱ 
درصد بود که نسبت به پاییز همان سال 7.۳ 

درصد افزایش داشت.
قیمت کاالهای وارداتی یکــی از مهم ترین 
عوامل تأثیر گذار بر میزان مبادالت خارجی 
کشــورها و نیز یکی از عوامل تعیین کننده 
رابطه مبادله است و تغییرات آن ها از اهمیت 
باالیی برخوردار اســت. در طرح شــاخص 
قیمت کاالهــای وارداتــی از کلیه کدهای 
تعرفه وارداتی کشــور در سال ۱۳۹۰)سال 

پایه( استفاده می  شود.
تغییرات میانگین شاخص قیمت کاالهای 
وارداتی مبتنی بــر داده های ریالی در چهار 

فصل منتهی به فصل زمستان ۱۳۹۸ برابر با 
2۴۰ درصد بوده است که در مقایسه با تورم 
ساالنه  پاییز ۱۳۹۸ )برابر با 22۰.7 درصد( 

۱۹.۳ واحد درصد افزایش داشته است.
 HS در گروه  هــای اصلــی طبقه بنــدی
کمترین نرخ تورم ســاالنه در بخش ریالی 
مربوط بــه گروه »چــوب و اشــیاء چوبی، 
زغال چوب و چوب پنبــه « )۴.۴ درصد( و 
بیشــترین نرخ مربــوط به گــروه »آالت و 
دستگاه های اپتیک و عکاســی« )۳۸۳.۹ 

درصد( است.

تورم فصلی
نرخ تورم قیمت کاالهــای وارداتی مبتنی 
بر داده  های ریالی در فصل زمستان ۱۳۹۸ 

نســبت به فصل قبل، ۴۶.۹ درصد است که 
در مقایسه با تورم فصلی پاییز ۱۳۹۸ )برابر 
با ۳۸.7 درصــد( حــدود ۸.۱ واحد درصد 

افزایش داشته است.
همچنیــن نــرخ تــورم  قیمــت کاالهای 
وارداتی مبتنی بر داده  هــای دالری نیز در 
فصل زمســتان ۱۳۹۸ نسبت به فصل قبل، 
۱۶.۸درصد افزایش داشــته که در مقایسه 
با تورم فصلــی پاییــز ۱۳۹۸ )برابر با ۱۴.۳ 
درصد( حــدود 2.۵ واحد درصــد افزایش 

داشته است.
 HS در گروه  هــای اصلی طبقــه بندی
کمتریــن نرخ تــورم فصلــی در بخش 
ریالی مربوط به دو گروه »پوســت خام، 
چرم، پوست های نرم و اشــیاء ساخته 

شــده از این مواد« و »مروارید طبیعی 
یا پرورده، ســنگهای گرانبهــا یا نیمه 
گرانبها« و بیشــترین نــرخ مربوط به 
گــروه »آالت و دســتگاه های اپتیک، 
عکاســی و ســینماتوگرافی« )7۴.۹ 

درصد( است.

تورم نقطه به نقطه
نرخ تورم قیمت کاالهــای وارداتی مبتنی 
بر داده  های ریالی در فصل زمستان ۱۳۹۸ 
نســبت به فصل مشابه ســال قبل 2۶7.۸ 
درصد است که در مقایســه با تورم نقطه به 
نقطه پاییز ۱۳۹۸ )برابــر با 2۵۰.۳ درصد( 
حــدود ۱7.۵ واحد درصد افزایش داشــته 

است.

همچنین نرخ تورم قیمت کاالهای وارداتی 
مبتنی بر داده  های دالری در فصل زمستان 
۱۳۹۸ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶۱.7 
درصد اســت که در مقایســه با تورم نقطه 
به نقطه پاییز ســال ۱۳۹۸ )برابــر با ۵۵.۵ 
درصــد( ۶.2 واحد درصد افزایش داشــته 

است.
 HS در گروه  هــای اصلــی طبقه بنــدی
کمترین نرخ تورم نقطه بــه نقطه در بخش 
ریالی مربوط بــه دو گروه »پوســت خام، 
چرم، پوســتهای نرم و اشــیاء ساخته شده 
از این مواد« و »مرواریــد طبیعی یا پرورده، 
ســنگ های گرانبها یــا نیمــه گرانبها« و 
بیشترین نرخ مربوط به گروه  »محصوالت 

نباتی« )۴7۵.۴ درصد( است.

سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت گفت: قابلیت 
اصالح شماره تلفن همراه ســهامداران عدالت جهت 

فروش سهام عدالت در کارگزاری ها فراهم شد.
حســین فهیمی، سخنگوی ســتاد آزادسازی سهام 
عدالت با اشاره به رفع مشــکل عدم همخوانی تلفن 
همراه و کدملی برخی از ســهامداران عدالت که در 
هنگام فروش سهام عدالت در ســامانه کارگزاری ها 
منجر به ایجاد مشــکل می شــود، گفت: کسانی که 
شــماره همراهی که داده اند به نام خودشان نیست 
sahameda�  در حال حاضر با مراجعه به وبســایت
lat.ir می توانند شــماره خودشــان را اصالح کنند 

و بــا این اصــالح، قــادر خواهنــد بود در 
کارگزاری ها نیز برای فروش سهام عدالت 

اقدام کنند.
وی ادامه داد: نحوه تغییر شماره تلفن همراه 
به این صورت است که چنانچه سیستم اعالم 
کند که شــماره تلفن همراه به نام فرد مورد 
نظر نیست، ســهامدار عدالت می تواند وارد 

شده، شــماره همراهی که به نام خودش است را وارد 
کرده و همانجا شماره خود را اصالح کند.

فهیمــی درباره دلیــل به نــام بودن شــماره همراه 
سهامداران عدالت، افزود: بر اســاس مصوبه شورای 

بورس، برای اینکه افراد را احراز هویت شده 
تلقی کنیم، دو اطالعات قابــل تأیید را باید 
داشته باشیم، یکی از آنها شماره شبا مربوط 
به حســاب بانکی و دیگری شــماره تلفن 
همراه به نام خود مشــمول اســت تا زمانی 
که ســهامدار عدالت این دو را نداشته باشد، 
قادر به فروش ســهام عدالت خود نخواهد 

بود.
وی همچنین درباره واریز وجه فروش ســهام عدالت 
از طریق بانک هــا، گفت: از بین ســفارش های فروش 
سهام عدالت که در بانک ها ثبت شده بود، ۵2۰ میلیارد 

تومان وجه حاصل از فروش ســهام عدالت به حساب 
سفارش دهندگان واریز شده و از مقدار به فروش رفته 
سهام عدالت تنها ۱۰۰ میلیارد تومان باقیمانده که فردا 

به حساب سهامداران واریز می شود.
فهیمی در پاسخ به این ســوال که آیا افرادی که روش 
غیر مستقیم مدیریت سهام عدالت را انتخاب کرده اند، 
پس از ورود شــرکت های ســرمایه گذاری استانی به 
بورس، می توانند از کارت اعتباری استفاده کنند یا در 
حال حاضر نیز می توانند، گفت: تصمیم گیری در این 
باره هنوز قطعی نیســت، به محض مشــخص شدن 

اطالع رسانی می شود.

سهام عدالت

وش سهام عدالت حل شد مشکل فر
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 برگزاری نشست مشترک مدیرعامل بانک ملت 
و مدیرعامل ایرانسل

مدیران عامل بانک ملت و شــرکت ایرانسل در نشســتی مشترک، راه 
های تقویت همکاری فی ما بین را مورد بررسی قرار دادند.

 محمد بیگدلی مدیر عامل بانک ملت در این نشســت بــا ابراز رضایت 
ازســطح تعامالت فی مابین، شــرکت ایرانســل را شــریک تجاری 

استراتژیک این بانک خواند.
وی  با اشاره به استراتژی این بانک در حفظ و ارتقای سطح تعامالت، بر 
افزایش سطح همکاری های فی مابین در بستر خدمات دیجیتال تاکید 
کرد و پیشنهاد تشکیل کارگروهی در زمینه تولید محصوالت مشترک 

در بستر خدمات دیجیتال را مطرح کرد.
بیژن عباسی آرند، مدیر عامل شرکت ایرانسل نیز با قدردانی از عملکرد 
بانک ملت، به  سرعت ارائه خدمات این بانک در تامین نیازهای شرکت 
در بخش ارزی و تامین کاالهای ضروری در شــرایط تحریم اشــاره و 

مراتب رضایت خود را از تعامالت فی مابین اعالم کرد.
وی از بانک ملت به عنوان شــریک تجاری شــرکت ایرانسل نام برد و با 
اشاره به توانمندی های طرفین در بستر الکترونیک، از پیشنهاد محمد 
بیگدلی در زمینه تشکیل کارگروه مشترک استقبال و آن را گامی موثر 

در جهت گسترش همکاری ها عنوان کرد.
مدیرعامل ایرانسل همچنین در خصوص نیازمندی های مالی و بانکی 
شــرکت به ویژه همکاری با شــرکت واســپاری ملت به منظور خرید 

خودرو برای پرسنل ایرانسل، توضیحاتی را ارائه کرد.
علی حکیم جوادی مدیرعامل شــرکت هلدینگ بهســازان فردا نیز با 
اشــاره به اهمیت تلفن همراه به عنوان یکی از کانال های اصلی ارتباط 
با مشــتری در آینده، از پیشــنهاد تشــکیل کارگروهی مشــترک به 
منظور تولید و ارائه خدمات در بســتر دیجیتال استقبال کرد و آن را در 

گسترش سطح همکاری های فی مابین حائز اهمیت خواند.
در این دیدار که در محل دفتر مرکزی شــرکت ایرانســل برگزار شــد 
عبــاس جعفرلو و عزیــز آخوندی اصــل معاونان مدیرعامل،  حســن 
کمالوند مدیر امور بانکداری شــرکتی، فرشــاد جهاندیــده مدیر امور 
اعتباری،علی حکیم جوادی مدیرعامل شرکت هلدینگ بهسازان فردا 
و اسکندری مدیر ارشد ارتباط با مشتری بانکداری شرکتی، مدیرعامل 

بانک ملت را همراهی کردند.

بانک مرکزی: قسط ندهید
ظاهرا قرار نیست ماجرای امهال اقســاط وام های قرض الحسنه در سه 
ماه اسفند تا اردیبهشت  حل و فصل شود، چراکه از سویی بانک مرکزی 
به دفعات دســتورالعمل و اطالعیه صادر کرده کــه دارندگان وام های 
قرض الحسنه در زمان تعیین شده نه تنها قسطی پرداخت نکنند، بلکه 
مشمول جریمه هم نمی شوند اما از ســوی دیگر بانک ها با سرپیچی از 
این موضوع، دارندگان این وام ها را وادار به پرداخت اقســاط و جریمه 

کرده اند.
 اســفند ماه بود که بانــک مرکزی در راســتای کمک به مشــتریان 
شــبکه بانکی به خصوص دارندگان وام که مجبور به پرداخت اقساط 
بودند، تصمیم گرفت تا اقســاط وام ها را در چند بخش به مدت ســه 
ماه به تعویق بیندازد، براین اســاس طبق اعــالم همتی - رئیس کل 
بانک مرکزی - قرار شــد اقساط تســهیالت صاحبان کسب و کار که 
به ویژه فعالیت های خرد داشــته و به دلیل شــرایط ناشــی از شیوع 
کرونادچار آسیب شــده اند از جمله هتل ها، رســتوران ها و بخشی از 
حمل و نقل طی ماه های اســفند تا اردیبهشــت به تعویق اتفاده و به 
پایان دوره منتقل شــود، در عین حال که تاکید شد اقساط تسهیالت 
قرض الحسنه کلیه اشــخاص نیز در دوره مشخص شده معوق شود و 

مشمول جریمه دیرکرد نیز نخواهد بود.
مردم نیز با توجه به اعالم بانک مرکزی و به دنبال آن اطالعیه درج شده 
در ســایت بانک ها، با اعتماد به این موضوع درخواســت تعویق را ارائه 
و قســطی پرداخت نکردند یا این که حساب هایشــان را برای برداشت 

خودکار پر نکردند.
اما در این فاصله رفتار برخی بانک ها خالف دستورالعمل بانک مرکزی 
بود؛ به طوری که از حساب ها اقســاط را کسر کردند، این در حالی است 
که در همان ماه ابتدایی که بانک ها نســبت به پرداخت قسط از حساب 
اشخاص برداشــت کردند، رئیس کل بانک مرکزی دستور برگرداندن 
اقســاط را به حســاب مشــتری را صادر کرد اما تا امروز آنچه از برخی 
مشــتریان برخی بانک ها مورد پیگیری قرار گرفته نشــان می دهد که 

مبلغ کسر شده به حساب شان باز نگشته است.
از سوی دیگر در شــرایطی باید مشتری پرداخت اقســاط را از خرداد 
شروع می کرد که در برخی بانک ها با این واکنش مواجه شده که نه تنها 
باید قسط خردادماه، بلکه سه ماه معوق را یکجا پرداخت کند و عالوه بر 

آن جریمه دیرکرد هم بپردازد.
بعد از گزارش های مطرح شده در این باره و اعتراضات مشتریان بانک ها 
حدود دو هفته پیش بود که بانک مرکزی طــی اطالعیه ای اعالم کرد 
که  بانک ها و موسســات اعتباری غیربانکی نباید بیش از یک قســط از 
مشموالن طرح امهال اقساط وام های قرض الحســنه ماه های اسفند 

۱۳۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ دریافت کنند. 
اما در حالی به نظر می رســید که با اولتیماتوم بانک مرکزی شــرایط 
طبق دستورالعمل پیش رفته و قسطی کســر نشود یا این که مشمول 
پرداخت جریمه نباشــد که تازه تریــن گزارش هــای دریافتی از این 
حکایت دارد کــه برخی بانک ها برای دریافت اقســاط معوق و جریمه 
آن با مشــتری تماس گرفته اند و حتی اعالم کردند که امهال اقساط را 

اعمال نخواهند کرد.
در این شرایط مشتری بانک نمی داند به دســتورالعمل بانک مرکزی و 
اطالعیه آن اعتماد و اکتفا کرده و برای پرداخت اقساط معوق و جریمه 
اقدام نکند یا این که به تهدید بانک بــرای افزایش جریمه در ماه های در 

صورت عدم پرداخت اقساط توجه داشته باشد.
در این میان مردم سرگردان شــده و ظاهرا تضمینی هم وجود ندارد 
که اگر فعال بنا به دســتور بانک مرکزی اقســاط و جریمه را پرداخت 
نکنند آیا مشکل آنها حل می شــود یا این که مجبور می شوند اقساط 
معوق را بــا جریمه ای که هر مــاه به آن اضافه خواهد شــد پرداخت 

کنند.

شعبه

شــرکت ســپرده گذاری مرکــزی و تســویه وجوه 
اپلیکیشن ســیگنال را برای احراز هویت غیر حضوری 
سجام معرفی کرده است و متقاضیان باید توجه داشته 
باشند، پیش از شروع احراز هویت سجام در اپلیکیشن 
ســیگنال، باید واجد تمام شرایط باشــند و در صورت 
نبود هریک از شــرایط، امکان انجام احراز هویت وجود 

ندارد.
شــرایط احراز هویت غیرحضوری ســجام اعم از این 
اســت که فرد باید قبال ثبت نام اولیه در سامانه سجام 
را انجام داده و کد پیگیــری ۱۰ رقمی را دریافت کرده 
باشد. متقاضی حتما باید باالی ۱۸ سال باشد و دارای 

کارت ملی هوشمند یا رسید آن باشد.
انجام احراز هویت تنها برای افراد حقیقی ایرانی امکان 
پذیر اســت. تمامی اطالعات ثبت شــده توسط افراد 
حقیقی )عکــس، فیلم، مدارک( بایــد مربوط به خود 
شخص باشــد و احراز هویت نیز باید توسط خودشان 
انجام شــود و در صورت وجود مغایــرت در اطالعات، 

احراز هویت با مشکل روبرو خواهد شد. 
البتــه امکان انجام احراز هویت با گوشــی هوشــمند 
شــخص دیگر وجود دارد، امــا مراحل باید توســط 

متقاضی طی شوند.
شــرط اولیه برای انجام احراز هویت ثبت نام 
در سامانه سجام اســت، بنابراین اگر قبال از 
طریق سایت ســجام ثبت نام در این سامانه 
را انجــام داده اید، می توانید بــه مرحله بعد 
یعنی احراز هویت غیر حضــوری بروید. در 
غیراینصــورت ابتدا باید در ســجام ثبت نام 

کنید.
برای ثبت نام در ســامانه ســجام به اطالعات هویتی، 
محل ســکونت و شماره شــبای مربوط به یک حساب 
در یکی از بانک هــای داخلی به نام شــخص متقاضی 
نیاز دارید. پس از تهیه این اطالعــات فرآیند ثبت نام 
غیر حضوری ســجام از طریق اپلیکیشن سیگنال را با 

انتخاب گزینه ثبت نام سجام شروع کنید.
در اولین مرحله شــماره تلفن همــراه فعالی که به آن 
دسترسی داشته باشــید )ترجیحاً متعلق به متقاضی 
باشــد( به همراه کد ملی متقاضی را وارد کنید. پس از 
انتخاب گزینه “درخواســت کد تاییــد” یک پیامک 
حاوی کد پنج  رقمی به شــماره وارد شــده ارســال 

می شود.

 چند نکته ضروری
چنانچــه متقاضی در هر مرحله به مشــکل 
برخــورد می تواند بــا تلفن همــراه خود یا 
دیگری، مجددا پروســه را بــدون پرداخت 

هزینه دوباره طی کند. 
درحال حاضر احراز هویت برای افراد زیر ۱۸ 
ســال یا باالی ۱۸ ســال که فاقد کارت ملی 

هوشمند هستند وجود ندارد.
 اگر متقاضی کارت ملی هوشــمند ندارد، باید تا زمانی 
که کارت ملی یا رسید آن صادر شود، صبر کند. سپس 
می تواند بــدون پرداخت مجدد هزینــه، احراز هویت 
را انجام دهــد. همچنین فقط افراد حقیقــی و ایرانی 
می توانند از طریق این اپلیکیشــن اقــدام به اخذ کد 

بورسی کنند.
پس از تایید احراز هویت و کد بورسی بعد از حدود یک 
هفته کاری برای فرد ارسال می شود و  برای معامله در 
بورس، فرد باید به کارگزاری مراجعــه تا نام کاربری و 
رمز عبور را دریافت کند تا بتواند وارد سامانه معامالت 
شود. درواقع فرد بعد از دریافت کد بورسی می تواند به 
سایت sejam.ir مراجعه کند، در قسمت لیست مراکز 

احــراز هویت کارگزاری های شــهر خود را مشــاهده 
و به دلخواه بــه یکی از کارگزاری هــا مراجعه کند. کد 
بورسی مجوز ورود فرد به بازار سرمایه است و متعلق به 

کارگزاری خاصی نیست.
در صورتی که متقاضی بعد از چندین بار تالش مجدد و 
استفاده از تلفن همراهی دیگر باز هم موفق به تکمیل 
فرآیند نشد، می تواند کد ملی، کد پیگیری ۱۰ رقمی، 
se�  نام و نام خانوادگی و توضیحــات الزم را به آدرس
jam@isignal.ir ارســال کند تا مشــکل پیگیری 
شود. متقاضی باید توجه داشته باشد که برای استفاده 
از ســامانه ثبت نام یا احراز هویت ســجام، باید نسخه 

اندروید گوشی  ۵ به باال باشد.
هزینــه ثبت نام در ســجام مبلــغ ۱۰ هــزار تومان و 
هزینه احراز هویت غیرحضوری هــم ۱۰ هزار تومان 
است. بدیهی اســت متقاضیانی که قبال ثبت نام خود 
را انجام از طریق سایت سجام )Sejam.ir( انجام داده  
و کد پیگیری ۱۰ رقمی دریافت کرده اند، نیاز به انجام 
فرآیند ثبت نام و پرداخــت هزینه این مرحله را ندارند، 
فقط کافی اســت هزینه احراز هویــت غیرحضوری را 

پرداخت کرده و مراحل آن را طی کنند.

بورس

خریدار   معاون اســبق بانــک مرکزی 
می گوید اگر بازار ســرمایه بــه روند کنونی 
خود ادامه دهــد امکان دارد تــا نقدینگی 
بیشــتری هم جذب آن شــود ولی به نظر 
نمی رســد این بازار امکان مقاومت داشته 
باشــد و اگر دولت مدیریت مناســبی را در 
پیش نگیرد با اولیــن تکانه ها احتماال با فرار 

نقدینگی به سوی بازار ارز مواجه شویم.
 در حالی که شــاخص ســهام بازار سرمایه 
در کشور به افزایشــی بی سابقه دست یافته 
اما نرخ ارز نیز افزایشــی تدریجی را تجربه 
می کند. نگرانی بســیاری از کارشناسان از 
زمانی است که شاخص ســهام در بورس به 
هم بریزد چرا که در ایــن صورت نقدینگی 
انباشــت شــده در این بخــش می تواند با 
ســرعتی چشــمگیر در بازار ارز وارد شده 
و نوســانات فراوانی را به اقتصاد ایران وارد 

کند.
در همیــن رابطه ســید کمال ســید علی ، 
کارشــناس اقتصادی، در رابطه با وضعیت 
بازارهای کشور به خبرآنالین گفت: مساله 
این اســت که مجموع بازارها یا در کنار هم 
رشــد می کنند و یا افت. به ایــن اعتبار باید 
گفت رشــد بازار ســرمایه باید خــود را در 
بازارهای دیگر کشور نشان دهد. به ویژه این 
امر در میــان مدت خود را به وضوح نشــان 

می دهد. 
درنتیجه بازاری چون بازار ســرمایه وقتی 
رشــد ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده افزایش 

قیمت ارز اصال غیر طبیعی نیست.
او افــزود: این مهــم در حالــی رخ داده که 
با کاهــش نرخ ســود ســپرده بانکی عمال 
نقدینگی بیشــتری در بازار آزاد شــد و به 

سمت بازار ســرمایه حرکت کرده است که 
البته اثرات خود را به جا گذاشــته اســت. 
همچنین هم اکنون در بحــث منابع ارزی 
نیز دچار مضیقه اســت و اکنون حتی نقل و 

انتقال ریال را هم کنترل می کند.
ســید علی تاکید کرد: این جوانب بیانگر آن 
است که تمایل به سمت ســفته بازی ارزی 
کاهش داشــته و تنها اگر در بازار ســرمایه 
ریزشــی رخ دهد احتماال با هجوم برخی از 
فعاالن بورس به بازار ارز مواجه شویم چرا که 
در بازار سرمایه فعاالن غیر حرفه ای فراوانی 
آمدند که طبعا با ریزش نگران شــده و برای 
حفظ قدرت خرید خود دارایی های خود را 

تبدیل به ارزهای دیگر خواهند کرد.
معاون پیشــین رییس کل بانــک مرکزی 
افزود: همان طور که گفتم بازارها بر یکدیگر 
اثر می گذارند و بر این اســاس می توان ادعا 
کرد تا حــدودی بازارها دنبالــه رو یکدیگر 
خواهند بود. با این همه حســن ماجرا این 
اســت که وقتی بانک مرکــزی هدفگذاری 
تورم 22 درصدی را اعالم می کند می تواند 
از این دنباله روی هم بــرای کنترل قیمتها 

استفاده کند.
سید علی گفت: به هر حال اکنون نقدینگی 
کشور بیش از پیش به بازار سرمایه معطوف 
شده و این بخش بیشترین نقدینگی کشور 

را جذب کرده اســت. به همیــن دلیل فکر 
می کنم ریزش شــاخص ســهام عمال می 
تواند به افزایش نوسانات در بازارهای دیگر 

و به خصوص بازار ارز ایران منجر شود.
وی خاطرنشــان ساخت: در شــرایط فعلی 
باید امیدوار باشــیم شرایط کشــور از نظر 
سیاســی بهبود یابد و تا انتخابــات امریکا 
مسئوالن بهتر است رفتاری محتاطانه را در 

پیش بگیرند. 
اکنون عمال دو سال از خروج امریکا از برجام 
می گذرد و چنانچه ماههای آینده نیز بدون 
تنش مدیریت شــود ممکن است وضعیت 
ارزی کشــور دگرگــون شــود. در رابطه با 

فــروش نفت هم بــا وجــود تحریم ها فعال 
قیمت رو به افزایش است.

این کارشــناس اقتصادی گفت: همیشــه 
وقتی نرخ یک کاال دو مــاه افزایش را تجربه 
کند دیگر به قیمت سابق بر نمی گردد و نرخ 
ها پایدار می شــود مگر اینکه وقایع جهانی 
تغییر کنند مثال امریکا بــه برجام بازگردد. 
از سوی دیگر برخی هم معتقدند اگر دولت 
آینده هم همســو با مجلس شود به کاهش 
تنش میان قــوه مجریه و مقننــه اثرگذار 
است. در این صورت احتماال تصمیم گیری 
در مورد اف ای تی اف هم با دشواری کمتر و 

بدون کشمکش سیاسی صورت گیرد.
ســید علی در پاســخ به ســوالی مبنی بر 
احتماالت آتی تغییر نرخ ارز در کشور تاکید 
کرد: اگر در بازار ســرمایه ریزش رخ ندهد 
نقدینگی بیشتری جذب این بخش خواهد 
شــد. با این همه به باور من بازار سرمایه این 
طور که نشان می دهد بازار مقاومی نیست. 
مگر اینکــه دولت مدیریت بهتری داشــته 
باشــد و عرضه را طوری افزایــش دهد که 
نقدینگی موجود در بازار در تمام بخشــها 

برود.
او تصریح کــرد: باید شــرایط را به گونه ای 
ترتیب داد که صادرات غیر نفتی کشور رشد 
کند. افزایش اخیر نرخ ارز باید خود را در این 
بخش نشان دهد. اکنون وضعیت کشاورزی 
بهبود یافته و کاهش نرخ ارز امکان صادرات 
بیشتری را فراهم کرده است. حتی در بخش 
پوشــاک هم گرانــی ارز واردات را محدود 
کرده است و اگر ما بتوانیم ۵۰ میلیارد دالر 
صادرات داشــته باشــیم جایگزین خوبی 

برای نفت پیدا کردیم.

تشریح نحوه اخذ دریافت غیرحضوری کد بورسی

بازار مسکن محاصره شد
خریدار  آخرین تکه از پازل امنیتی شدن 
بازار مســکن با اعالم آمادگی پلیس برای 
ورود به این بازار چیده شــد. رشــد قیمت 
مســکن در ماه های گذشــته بــا واکنش 
هایی از ســوی نمایندگان مجلس یازدهم 
همراه بود؛ مجلســی که پیــکان انتقادات 
را به سوی دولت نشــانه گرفت  و شرایط را 
برای تصمیمات خلق الساعه از سوی دولت 
فراهم کرد. چند روز پیش بود که وزیر راه و 
شهرسازی از مردم خواست فعاًل خانه گران 
نخرند تا ارزان شــود. بعد رئیس جمهور در 
گفت وگویی بــه وزیر راه و شهرســازی بر 
اهتمام هرچه بیشــتر برای بــرون رفت از 
شرایط کنونی ناشی از گرانی مسکن تاکید 
کرد. روز گذشته هم فرمانده انتظامی تهران 
بزرگ گفت که در صورت درخواست دولت 
یا قوه قضاییه آمادگی دارد با موارد تخلف و 

سودجویی در بازار مسکن مقابله کند.
احتماالً حــاال بایــد منتظر دســتگیری 
محتکــران یــا دالالن آپارتمان باشــیم؛ 

همانند آنچه در بازارهای ارز و سکه رخ داد.
چهارم بهمن مــاه ۱۳۹۶ بود کــه نیروی 
انتظامی اعالم کرد با تخلفــات در بازار ارز 
برخورد می کند.  آن زمــان گفتند که قصد 
داریم با افراد تاثیر گذار و پشــت پرده بازار 
ارز برخورد کنیم که البتــه همین اقدام هم 
انجام شــد. از روز پنجم بهمــن ۱۳۹۶ که 
قیمت دالر ۴۵۳۳ تومان بــود تاکنون نرخ 

این ارز 2۹۱ درصد رشد کرده است. 
در بازار سکه نیز دســتگیری هایی صورت 
گرفت. پنجم بهمن ماه ۱۳۹۶ قیمت سکه 
امامی یک میلیون و ۵۱۱ هــزار تومان بود. 
2۳ آبان ۱۳۹7 که ســلطان ســکه اعدام 
شد قیمت ســکه به ۳ میلیون و ۹۳۰ هزار 

تومان رسیده بود. ۵ بهمن ۱۳۹7 نرخ سکه 
۴ میلیون و ۱۴۹ هزار تومان شــد. ۵ بهمن 
۱۳۹۸ قیمت سکه به ۴ میلیون و ۹2۶ هزار 
تومان رســید. 2۴ خرداد ۱۳۹۹ نیز سکه 7 
میلیون و ۶۱۸ هزار تومان شد؛ یعنی نسبت 
به پنجم بهمن ۱۳۹۶ بالــغ بر ۴۰۱ درصد 

رشد کرد.
ســری هم به آمارهای بازار مســکن بزنیم. 
میانگین قیمت مســکن در تهران از بهمن 
۱۳۹۶ تا کنــون 2۰7 درصد رشــد کرده 
اســت. بهمن ۱۳۹۶ متوســط قیمت خانه 
در تهران ۵ میلیون و ۵۱۰ هــزار تومان در 
هر متر مربع بود. بهمــن ۱۳۹7 به متری ۹ 
میلیون و ۹7۰ هزار تومان رسید؛ یعنی ۸۰ 

درصد رشد کرد. بهمن ۱۳۹۸ هر متر خانه 
در تهــران ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هــزار تومان 
شــد؛ یعنی نســبت به بهمن ۱۳۹7 بالغ بر 
۴۴ درصــد افزایش پیدا کرد. اردیبهشــت 
۱۳۹۹ هــم متوســط قیمت مســکن در 
تهران ۱۶ میلیون و ۹7۰ هزار تومان شــد 
که رشد ۱7.۸ درصد نسبت به بهمن ۱۳۹۸ 
و افزایش 2۰7 درصد نسبت به بهمن ۱۳۹۶ 

را نشان می دهد.
جمع بندی اینکه در 2۸ ماه گذشته قیمت 
ســکه ۴۰۱ درصد، نــرخ ارز 2۹۱ درصد و 
قیمت مســکن 2۰7 درصد افزایش یافته 
اســت. آمار و ارقام می گوید مسکن، کمتر 
از دو بازار دیگر رشد داشته که کارشناسان 

علت اصلی آن را به نبود ظرفیت در این بازار 
ناشی از پایین بودن توان متقاضیان مرتبط 
می دانند. معامالت مسکن تهران در بهمن 
۱۳۹۸ نســبت به بهمن ۱۳۹۶ بالغ بر 27 
درصد کاهش یافته است ولی تجربه همین 
دو سال و اندی گذشته به ما گوشزد می کند 
مادامی که نرخ ارز و تورم روند صعودی دارد 
قیمت اسمی مسکن بدون توجه به تقاضای 

بازار افزایش خواهد یافت.
مهدی ســلطان محمــدی، کارشــناس 
اقتصاد مســکن در پاســخ به این سوال که 
آیا مداخالت پلیســی می توانــد منجر به 
آرامش قیمت در بازار مسکن شود به ایسنا 
گفت: بازار مســکن مثل بازار خودرو که در 

دســت دولت قرار دارد نیســت. قیمت در 
بازارهای انحصاری مثل خــودرو می تواند 
توســط عرضه کننده های عمــده کنترل 
شــود؛ هرچند دیدیم کــه در همین حوزه 
انحصاری نیــز مداخالت دولــت منجر به 
کنترل قیمت خودرو نشــد و نهایتاً از طریق 
قرعه کشی ۱2۰۰ میلیارد تومان رانت بین 
برندگان توزیع کرد اما مصرف کننده نهایی 
قطعاً مجبور است با نرخ روز بازار، خودرو را 

خریداری کند.
وی افزود: حال تصور کنید بازار مسکن با آن 
حجم گسترده و بازیگران کثیری که دارد با 
صدها هزار نفر عرضــه کننده و متقاضی در 
سراسر کشور چگونه می تواند کنترل شود. 



مصرف برق از مرز ۵۵ هزارمگاوات هم فراتر رفت

رکوردشکنی مصرف برق در بهار

وزانه گاز طبیعی در ایران افزایش یافت تولید ر
ســخنگوی شــرکت ملی گاز ایران از افزایش تولید روزانه گاز طبیعی 
نسبت به زمان مشابه سال گذشته خبر داد. محمد عسگری اظهار کرد: 
میانگین تولید روزانه گاز طبیعی در پاالیشــگاه های کشور هم اکنون 
۶7۴ میلیون مترمکعب است که در مقایســه با دوره مشابه پارسال 2۴ 
میلیون مترمکعب افزایش داشــته اســت.به گفته وی، میانگین تولید 
روزانه گاز طبیعی در دوره مشابه پارسال ۶۵۰ میلیون مترمکعب بوده 
است.طبق اعالم وزارت نفت، سخنگوی شرکت ملی گاز ایران همچنین 
اعالم کرد که هم اکنون مجموع مصرف روزانه گاز طبیعی در کشــور، 

۵۴۰ میلیون مترمکعب است. 

اطالعات فنی و اقتصادی ۴۲ شرکت متقاضی 
وپاالیشی ثبت شد ح های پتر طر

معــاون برنامه ریزی وزیر نفــت از ثبت اطالعات فنــی و اقتصادی ۴2 
شــرکت متقاضی احداث طرح های پاالیشگاهی و پتروپاالیشگاهی در 

سواحل کشور با استفاده از سرمایه مردمی خبر داد.
به نقل از روابط عمومی وزارت نفت هوشــنگ فالحتیــان معاون وزیر 
نفت با بیان اینکه مهلت ســرمایه گذاران احداث طرح های پاالیشی و 
پتروپاالیشی در ســواحل کشور با اســتفاده از ســرمایه مردمی ۱۵ 
خردادماه پایان یافت، اظهار کرد: شــرکت هایی که اطالعات آنها ناقص 
است تا 27 خردادماه برای تکمیل آن و همچنین ارسال تأییدیه بانکی 
فرصت دارند.وی با بیان اینکه وزارت نفت و شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفت ایران پس از پایان این فرصت، بررسی را مطابق آنچه 
در آیین نامه آمده، آغاز می کنند، افزود: شــرکت هایی که شاخص ها و 
متغیرهای کلیدی را داشــته باشــند برای توســعه پتروپاالیشگاه ها 
انتخاب خواهند شــد.فالحتیان تأکید کرد: شــرکت هایی که نتوانند 
اطالعات خود را تا 27 خردادماه تکمیل کنند به طور طبیعی درخواست 
اولیه آنهــا تأیید نخواهــد شــد.آیین نامه اجرایی قانــون حمایت از 
توســعه صنایع پایین دســتی نفت خام و میعانات گازی با اســتفاده 
از ســرمایه گذاری مردمی 2۹ دی ماه سال گذشــته به تصویب هیئت 
وزیران رســید و پس از آن وزارت نفت ۱۳ بهمن مــاه  فراخوان عمومی 
جذب سرمایه گذار ســاخت پاالیشگاه و پتروپاالیشــگاه را در تارنمای 

وزارت نفت )MOP( قرار داد.

پوشش دادن  توانایی شرکت های بیمه ای در
پاالیشگاه ها کم است

مدیرعامــل شــرکت نفــت ســپاهان، بیــان کــرد: توانایــی مالی 
شــرکت های بیمه ای فعال در کشــور برای تحت پوشــش قراردادن 

پاالیشگاه ها،کشتی ها و موارد این چنینی پایین است.
 بهاره تاجرباشی، عباس بنی شــریف گفت: تمامی تاسیسات، مخازن، 

ساختمان ها، اشخاص ثالث و نیروهای کارخانه بیمه هستند.
وی، با اشــاره به یک حادثه آتش سوزی که در پاالیشــگاه رخ داده بود، 
اظهارکرد: شــرکت بیمه ای خســارت را با تاخیر پرداخت کرد اما در 
نهایت تمامی خسارت وارد شده ، پرداخت شد.مدیرعامل شرکت نفت 
سپاهان تصریح کرد: شــرکت های بیمه ای در پرداخت خسارت بیمه 
نامه های تکمیل درمان یا بیمه نامه های دیگر مشکلی ندارند.به گفته 
وی،زمانیکه مبلغ یک بیمه نامه باال مــی رود وبه  مجموعه هایی مانند 
پاالیشگاه یا کشــتی خسارتی وارد شود شــرکت های بیمه ای توانایی 

پرداخت آن را نخواهند داشت و حتما نیاز به پوشش اتکایی است.

و نیر

 ایران که در جمع تولیدکنندگان بــزرگ متانول قرار 
داشته و تا چند سال آینده سهم ۵۴ درصدی در تولید 
متانول دنیا خواهد داشــت،  توانســته با تکیه بر توان 
ایرانی و ســاخت داخــل،  بزرگترین برج بــرای تولید 

متانول را نیز در داخل کشور بسازد.
تا ســه ســال آینده ایران بــا ســهمی ۵۴ درصدی، 
بزرگترین متانول ســاز جهان می شود و ظرفیت تولید 
این محصول در پتروشــیمی  های کشــور به باالی ۱۹ 

میلیون تن در سال خواهد رسید.
با این افزایش ایران از چین و آمریــکا در تولید متانول 
پیشــی می گیرد؛ با این حــال باید تالش شــود تا به 
تدریج دانش فنی ســاخت تجهیزات مورد نیاز صنعت 

پتروشیمی و متانول نیز در ایران رونق گیرد.

تا پیش از این، اغلب مجتمع های پتروشیمی 
ایران با دانش فنی خارجی ســاخته می شد 
و تجهیزات پیچیده نیز معمــوال از خارج از 
کشــور می آمد. با شــدت گرفتن تحریم ها 
بعد از خروج آمریکا از برجام اما تالش شــد 
تا عالوه بر دانش فنی،  ســاخت تجهیزات نیز 
به طور کامل در کشــور انجام شود تا آنجا که 

اکنون در اغلب پروژه های نفت و گاز،  ســهم ســاخت 
داخل تا ۱۰۰ درصد نیز می رسد.

برخی تجهیزات صنعــت نفت،  گاز و پتروشــیمی اما 
پیچیدگی بیشــتری دارند و ســاخت آنها در کشــور 

سخت تر بوده است.
یکی از ایــن تجهیزات برج متانول اســت کــه باید به 

صــورت یکپارچه ســاخته و در محل نصب 
شــود. در این برج که دارای 7۰ متر طول ، 7 
متر قطر و ۴۰۰ تن  وزن است، با جای گذاری 
۸۰ عــدد ســینی Valve Tray، متانول با 
خلوص کم، وارد و با خلوص باالتر از باال خارج 
می شود.به گزارش وزارت نفت،  در این مسیر 
ایران موفق به ساخت این برج شده که عالوه 
بر تامین نیاز داخل از خروج ســه تا پنج  ۵ میلیون دالر 

ارز از کشور جلوگیری کرده است.
بر این اســاس،  بــرج MP METHANOL به عنوان 
بزرگ تریــن بــرج در واحدهــای متانول، به دســت 
متخصصان داخلی برای طرح متانول ســیراف انرژی 

طراحی، ساخته و به صورت یکپارچه حمل شد.

ساخت برج هایی در این ابعاد به صورت یکپارچه عالوه 
بر حفظ کیفیت ساخت که به دلیل تحت کنترل بودن 
عملیات ساخت در کارخانه ســازنده تجهیزات است، 
سبب کاهش قابل توجه زمان، هزینه نصب و در نهایت 
راه اندازی ســریع تر واحدها می شــود که اکنون این 
سیاست در کشورهای پیشــرفته نیز دنبال می شود و 

کارهای سایت را به حداقل می رساند.
ایران عالوه بــر آنکه با ســهم ۵۰ درصــدی خود در 
تولید متانول دنیا،  حرف اول را در بــازار این محصول 
در ســال های آینده می زند. ایران همچنین می تواند با 
تکیه بر توان داخلی در ســاخت تجهیزات مورد نیاز و 
دانش فنی این محصول، در کنار صــادرات متانول به 

صادرکننده تجهیزات در این صنعت تبدیل شود.

متانول

خریدار    مصرف برق کشــور روز گذشته 
در رکوردی کم ســابقه در بهــار از مرز ۵۵ 
هزار مگاوات عبور کــرده و به ۵۵ هزار و 7۱ 

مگاوات افزایش یافت.
مصرف برق روز گذشــته کشــور در حالی 
از مرز ۵۵ هــزار مگاوات عبــور کرد که این 

میزان پارسال ۴7 هزار و ۱۹۹ مگاوات بود.
تازه ترین گزارش شــرکت مدیریت شبکه 
برق ایران نشــان داد: تفاوت میزان مصرف 
برق امسال و پارســال در همین بازه زمانی 
به هفت هزار ۸72 مگاوات رسیده که تفاوت 

بسیار معناداری است.
براســاس اعــالم ســازمان هواشناســی 
کشــور دمای هوا روند افزایشــی خود را از 
روزگذشــته آغاز کرده که همین موضوع 
بر روند افزایش مصرف برق اثر گذار شــده 
اســت زیرا هرچه دمای هــوا افزایش یابد، 
میزان اســتفاده از وســایل سرمایشی هم 
بیشــتر خواهد شد و این وســایل باالترین 
میزان مصرف بــرق را به خــود اختصاص 

می دهند.
درهمین زمینــه ســخنگوی صنعت برق 

گفت: امســال فرایندمدیریت مصرف برق 
در تابســتان از دوجنبه کاهش ساعت کار 

و تنظیم دمای وســایل سرمایشی بر روی 
دمای آسایش دنبال می شود.

»مصطفی رجبی مشــهدی« افزود: کاهش 
ساعت کاراداری با همکاری استانداری های 

سراسر کشــور امســال نیز دنبال شد و در 
تعداد زیادی از اســتان ها ایــن امر محقق و 
ســاعت های کار اداری با هــدف مدیریت 

مصرف تقلیل یافت.
سخنگوی صنعت برق خاطرنشان ساخت: 
تنظیم دمای وســایل سرمایشــی بر روی 
دمای آســایش )2۴تا 2۵درجــه( راهکار 
دیگری برای کاهش بار شبکه برق در زمان 
اوج مصرف اســت که ضروری اســت همه 
دستگاه ها دقت الزم را دراین زمینه داشته 

و فردی را برای پیگیری آن منصوب کنند.
رجبی مشــهدی گفــت: نکتــه دیگر که 
دســتگاه های اجرایــی الزم اســت اعمال 
کنند آن است که یک ساعت زودتر از موعد 
تعطیلی نســبت به خاموش کردن وسایل 
سرمایشــی اقدام کننــد تا به ایــن ترتیب 
هم بار اضافی بر شــبکه تحمیل نشود و هم 

مصرف این دستگاه ها متعادل شود.
گزارش تازه شــرکت مدیریت شــبکه برق 
ایران نشــان می دهد روز گذشــته میزان 
مصرف برق صنایع نیــز به چهار هزار و ۸۰۶ 

مگاوات رسیده است.

توسعه صنعت متانول با تکنولوژی ایرانی

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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ریس کمیسیون قاچاق انجمن واردکنندگان لوازم خانگی:

قاچاقچی لوازم خانگی جای واردکننده را گرفته است

عملکرد دوماهه ۹۹
 تولید شمش فوالدی به بیش از ۴.۶ میلیون 

تن رسید
 آمار عملکرد فوالدسازان کشــور در دوره دو ماهه نخست امسال تولید 
شمش چهار میلیون و ۶۹7 هزار تن را نشــان می دهد که در مقایسه با 
چهار میلیون و ۵2۹ هزار تن عملکرد دو ماهه ۹۸ رشــد چهار درصدی 
دارد.انتظــار می رود براســاس اطالع رســانی وزارت صنعت، معدن و 

تجارت امسال تولید 2۸ میلیون تن شمش فوالدی محقق شود.
جداول آماری انجمن تولید کنندگان فوالد ایران گویای آن اســت که 
تولید شمش )بیلت و بلوم( در دو ماهه امسال برابر با دو میلیون و 7۰۱ 
هزار تن با افت دو درصدی نســبت به مدت مشــابه سال گذشته که دو 

میلیون و 7۶2 هزار تن بود، روبرو شد.
همچنین تولید شمش )اســلب( نیز یک میلیون و ۹۹۶ هزار تن بود که 
۱۳ درصد رشد را در مقایســه با دو ماهه پارسال که یک میلیون و 7۶7 

هزار تن بود، نشان می دهد.

تولیدات 3.۴ میلیون تنی فوالدی    
تولیدات فوالدی )مقاطع تخت و طویل( در دو ماهه امســال به میزان 
سه میلیون و ۴۴۳ هزار تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

که سه میلیون و ۵22 هزار تن بود، کاهش دو درصدی داشت.
مجموع تولید مقاطع تخت فوالدی یک میلیــون و ۸۱2 هزار تن در دو 
ماهه ۹۹ بود که در مقایسه با یک میلیون و ۸۳۸ هزار تن عملکرد دوره 

مشابه سال ۹۸ کاهش یک درصدی دارد.
مقاطع طویل فوالدی در مدت این گــزارش به یک میلیون و ۶۳۱ هزار 
تن رسید و افت سه درصدی را نســبت به مدت مشابه سال ۹۸ که یک 

میلیون و ۶۸۴ هزار تن بود، ثبت کرد.

تولید بیش از 5.5 میلیون تن آهن اسفنجی 
آمار مورد بررســی گویای آن اســت که در دو ماهه امسال پنج میلیون 
و ۵۵2 هزار تن آهن اســفنجی تولید شــده که رشــد ۱۱ درصدی در 

مقایسه با رقم چهار میلیون و ۹۹۴ هزار تن عملکرد سال ۹۸ دارد.
ایران دومین کشــور تولید کننده آهن اســفنجی پس از هند در جهان 

است.

صدور بیش از 809 هزار تن فوالد 
به گزارش ایرنا، پیش از این آمارهای منتشر شــده حاکی از آن بود که 
میزان صادرات فوالد در فروردین ۹۹ برابر با ۴۱۵ هزار و ۹۱2 تن بود و 

در اردیبهشت امسال نیز ۳۹۳ هزار و 7۵۳ تن ثبت شد.
مجموع صادرات فوالد توسط فوالد ســازان بزرگ در دو ماهه ابتدایی 
۹۹ به رقم ۸۰۹ هزار و ۶۶۵ تن رســید که این رقم در دوره مشابه سال 

گذشته، بیش از 2 میلیون و ۴۱ هزار تن بود.

رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان اعالم کرد:

پیشنهاد افزایش ۳۰  درصدی قیمت تایر از سوی 
سازمان حمایت

 رییس ســازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: تا 
زمان اعالم قطعی قیمت جدید انواع تایر و ارائه مدارک و مســتندات از 
سوی شرکت های تایرســاز، به صورت علی الحساب ۳۰ درصد افزایش 

قیمت برای تایرسازان در نظر گرفته شده است.
»عباس تابــش« افزود: تایر جزو اقالمی اســت که بایــد قیمت آن در 

سامانه ۱2۴ وزارت صنعت درج شود.
وی از برگزاری سه جلسه مشــترک با انجمن تایرسازان خبر داد که در 
آخرین جلسه )۱۱ روز پیش( مقرر شد شرکت های تایرساز در مدت ۴۸ 

ساعت صورت های مالی شان را برای بررسی افزایش قیمت ارائه کنند.
تابش خاطرنشــان کرد:  حتی برای ســهولت کار و افت نکردن جریان 
تولید، از تایرسازان خواســته شــد تا صورت های مالی مربوط به سال 
۹۰ خود را ارائه کنند تا سازمان حمایت با به روز کردن متغیرها سریع تر 
بتواند به درخواست افزایش قیمت آنها ترتیب اثر دهد، اما تا امروز هیچ 
سندی تحویل سازمان حمایت نشــده است.وی ادامه داد: با هدف ضرر 
و زیان ندادن تایرســازان و کاهش نیافتن تولیدشان، سازمان حمایت 
افزایش علی الحســاب ۳۰ درصدی قیمت تایر را برای این شــرکت ها 
پیشنهاد کرده که در جلســه  امروز   ســتاد تنظیم بازار مطرح خواهد 
شد. رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تاکید 
کرد:  بدیهی اســت اعالم قیمت قطعی و نهایی انواع تایر منوط به ارائه 
صورت های مالی حسابرســی شده شــرکت ها خواهد بود و صرف ارائه 

بررسی قیمت ها نمی تواند مبنایی برای قیمت گذاری های جدید باشد.
به گزارش ایرنا، بررسی آمارهای تایرسازان کشــور حاکی از تولید ۴2 
هزار و ۴۵2 تن انــواع تایر و تیوب در دو ماهه ماه امســال و رشــد ۱۸ 

درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه پارسال است.
آمار وزنی تولید تایر در فروردین و اردیبهشت سال جاری، معادل تولید 

۶ میلیون و ۳۶۳ هزار و 2۵ حلقه تایر است.

طی حکمی از سوی سرپرست وزارت صمت
 مدیر کل صنایع حمل و نقل وزارت صمت 

معرفی شد
طی حکمی از سوی سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجارت سهیل 

معمار باشی به عنوان مدیرکل صنایع حمل ونقل منصوب شد.
 به نقل از وزارت صمت؛ مهدی صادقی نیارکی در مراسم معارفه مدیرکل 
صنایع حمل و نقل وزارت صمت با تشــریح سیاســت های مورد تاکید 
وزارت صمت در سال ۹۹، بر ضرورت ارتقا جایگاه صنعت حمل و نقل در 
کشور تاکید کرد.وی با تبیین نقش صنعت حمل و نقل در توسعه صنعتی 
کشور خواستار اتخاذ سیاســت های راهبردی در جهت بهبود وضعیت 
صنعت حمل و نقل در بخش های مختلف خودرو، ریلی، هوایی و دریایی 

شد.
معاون امور صنایع وزیر صمت بر توجه به ظرفیت های موجود در صنعت 
حمل و نقل تاکید کرد و گفت: توسعه ساخت داخل یکی از محوری ترین 
برنامه های وزارت صمت در ســال جاری اســت و امیدوارم در این دوره 

شاهد توسعه عمق ساخت داخل در این صنعت باشیم.
گفتنی اســت؛ در حکم حســین مدرس خیابانی، سرپرســت وزارت 
صنعت، معدن و تجارت برای مدیرکل حمل و نقــل بر ضرورت برنامه 
ریــزی و طراحی شــیوه های روز آمد و بهــره گیری از تــوان علمی و 
تخصصی نیروی انسانی بر ســازماندهی امکانات و ظرفیت های موجود 
در راستای تحقق اهداف وزارت صمت برای تحقق اهداف توسعه صنایع 
حمل ونقل به ویژه صنعت خودرو و قطعه ســازی، توسعه صنایع ریلی، 

دریایی و هوایی تاکید شده است.

تولید

خرید و فــروش امتیاز خودروهایی که با قرعه کشــی 
انتخاب شده اند و فروش حواله ها جرم است.

  قرعه کشــی پیش فروش محصوالت یکساله سایپا در 
محل پارس خودرو برگزار شد.

مجید باقری قائم مدیرعامل سازمان فروش و خدمات 
پس از فروش ســایپا بعداز پایان این مراســم در جمع 
خبرنگاران گفت: 2۴۳ هزار و ۱۶۶ نفر متقاضی خرید 
این محصوالت بودند که ۴۰ هزار خودرو قرعه کشــی 
شد و از هر شــش نفر متقاضی یک نفر منتخب معرفی 
شــد.وی ادامه داد: محصوالت جدید خودروســازی 
ســایپا متقاضیان زیادی دارنــد و در ثبت نام اولیه این 
عالقمندی کامال مشخص بود و این امر نشان می دهد 

که مردم به برند سایپا اطمینان و اعتماد خوبی دارند.
باقری ادامه داد: کسانی که بر اساس قید قرعه نامشان 

استخراج شــده از ســاعت ۱۰ صبح و بعد از 
دریافت پیامک می تواننــد ۵۰ درصد وجه 
خــودروی انتخابی خــود را واریــز بکنند و 
ما خودروها را در موعد زمانی تعیین شــده 

تحویل می دهیم.
وی ادامه داد: اگر در 72 ســاعت اول کسانی 
که نامشــان درآمده وجه خود را واریز نکنند 
از اسامی رزرو به جای آنها استفاده خواهد شد.

باقری ادامه داد: با یک رویکرد هوشــمندانه در صنعت 
خودرو از ســوی وزارت صمت ما به دنبال آن هستیم 
که فروش فوق العــاده و ثبت نام از متقاضیان به صورت 
مداوم ادامه داشته باشد و همانگونه که شاهد بودید ما 
هفته گذشته یک قرعه کشی را انجام دادیم و این هفته 
نیز قرعه کشــی تازه ای را برای واگذاری انجام دادیم و 

در آینده ظرفیت برای ثبت نام بیشتر خواهد 
شد زیرا روند تولید رو به افزایش است.

وی در پاســخ به ســوالی پیرامــون خرید و 
فروش امتیاز خودروها توســط کســانی که 
نامشان در قرعه کشــی درآمده است گفت: 
مواردی در این زمینه مشــاهده شــد که با 
اطالعیه مشترک خودروســازان و همکاری 
دادســتانی تهران و حمایت دســتگاه های نظارتی با 
آنها برخورد شد و شواهد نشــان می دهد که این موج 
فروکش کــرده و همین جا اعالم می کنــم که خرید و 
فروش امتیــاز خودروهایی که با قرعه کشــی انتخاب 

شده اند و فروش حواله ها جرم است.
وی ادامه داد: در جلســه کمیته خــودرو نیز نماینده 
دادستانی حضورداشــند و حمایت الزم را انجام دادند 

و تاکید کردند که اگر حواله خودرو خرید و فروش شود 
مصداق جرم است.

باقری افزود: ما به دنبال آن هســتیم که با اجرای این 
شــرایط به ســمتی حرکت کنیم که نقــش دالالن و 
واسطه ها کمرنگ شود و مصرف کننده واقعی به سمت 
خرید خودرو حرکت کنند و مصــرف کننده واقعی با 
قیمت پایین تر از واســطه ها خودروساز اتومبیل خود 

را بخرند.
وی در پاســخ به ســوال خبرنگار  مبنی بر اینکه تاثیر 
ایــن دو مرحله قرعه کشــی در بازار خــودرو چه بوده 
اســت گفت: در قرعه کشــی اول که فروش فوق العاده 
بود نمی توانستیم بررســی انجام بدهیم اما برای انجام 
قرعه کشــی دوم که ا نجام شــد می توان بررسی ها را 

انجام داد و نتیجه آن را به دست آورد.

ســخنگوی گمرک گفت: کشــور افغانســتان برای 
کشــورمان اهمیت باالیی دارد و بر همین اساس ایران 
همواره تالش کرده در کنار مردم افغانستان قرار بگیرد 

و روابط سیاسی و اقتصادی خود را با آن افزایش دهد.
 سید روح اله لطیفی اظهار داشــت: در راستای توسعه 
روابط بین جمهوری اســالمی ایران و افغانســتان در 
حوزه گمرکــی نیز صبــح امروز، مهدی میراشــرفی 
معاون وزیر اقتصــاد و رئیس کل گمــرک جمهوری 
اســالمی ایران و عبدالغفور لیوال ســفیر افغانستان 
در تهران در خصوص بررســی و افزایش همکاریهای 
گمرکی و تجــارت خارجی بین دو کشــور با یکدیگر 

دیدار و گفتگو کردند.
لطیفی افزود: در ســال گذشــته بیش از 2 میلیارد و 
۳۶۱ میلیون و 2۳2 هــزار و ۴۵۶ دالر، کاال از ایران به 
افغانستان صادر شده است که این میزان از حیث وزنی 
بالغ بر ۶ میلیون و ۳۸۰ هزار تن بوده اســت که از این 
حیث ایران رتبه نخست منبع تأمین و واردات همسایه 
شرقی اش را به خود اختصاص داده است. بعد از ایران، 
چین با یک میلیارد و ۱۶۵ میلیون دالر و پاکســتان با 
یک میلیارد و ۸۶ میلیــون دالر در رده های بعدی قرار 
گرفته اند کــه حفظ این رتبه برای ایران و افغانســتان 
دارای اهمیت است.دبیر شورای اطالع رسانی گمرک 

در ادامه گفت: صادرات ایران به افغانستان شامل هشت 
خانــواده »مصالح ســاختمانی«، »مواد ســوختی«، 
»شــوینده ها«، »لوازم پزشــکی«، »مــواد غذایی« و 
»لوازم خانگی« است و صادرات افغانستان به ایران نیز، 
غالتی چون ماش، میوه جات خشک مثل گردو، بعضی 
از میوه جات تازه، دانه های روغنی و سنگ های معدنی 
اســت؛ این در حالی اســت که اقالم صادراتی داروها، 
کفپوش ها، پودر، پوشاک و شــیرینی جات تا سال ۹۰ 
عمده ترین عناوین صادراتی را شــکل می دادند. بعد 
از سال ۹۰ این اقالم بیشتر به ســمت مواد شیمیایی و 
فلزی ســوق یافته چنانکه اقالم عمده شامل حاّلل ها و 

رقیق کننده ها، ســایر هیدروکربورهای حلقوی، نفت 
یا روغن های معدنی قیری، میله های آهنی شده است.

لطیفی خاطرنشــان کرد: فرصت های زیــادی برای 
سرمایه گذاری در افغانستان و کشورمان برای طرفین 
وجود دارد، که بدنه وزارت اقتصــاد و دارایی همواره از 
آن استقبال کرده اســت باوجود اینکه سرمایه گذاری 
افغان ها در ترکیه و امارات قابل مقایسه از لحاظ حجم 
سرمایه گذاری بسیار بیشتر از سرمایه گذاری در ایران 
اســت، که امیدواریم با تعامل بیشتر و دیپلماسی فعال 
اقتصادی و تجاری شرایط بهتری برای تجارت خارجی 

ایران و افغانستان فراهم شود.

و خودر

گمرک

خریدار   ریس کمیســیون قاچاق انجمن 
واردکنندگان لوازم خانگی ضمن تشــریح 
دالیل افزایش قیمت لــوازم خانگی، گفت: 
کاالی قاچاق خال کمبود در بازار را پر کرده 
اســت از این رو باید دولت از واردکنندگان 

حمایت کند.
حمیدرضا منصفی، در مورد دالیل افزایش 
قیمت لوازم خانگی، اظهار داشــت: واردات 
لوازم خانگی بیش از یک ســال اســت که 
ممنوع شــده، از ایــن طرف هم بــا کمبود 
کاال در بازار مواجه هســتیم. عرضه از سوی 
واردکننــدگان رســمی کاالهایــی که با 
گارانتی و پرداخت عــوارض و مالیات اقدام 
به فعالیت می کردند بــا توجه به ممنوعیت 
واردات متوقف شده است و این مساله منجر 
به کاهش عرضه کاالی رسمی در بازار و بروز 
کمبود در بازار شده است؛ زیرا بخشی از نیاز 
بازار از طریق واردات رســمی لوازم خانگی 

تأمین می شد.
انجمــن  قاچــاق  کمیســیون  رئیــس 
واردکنندگان لــوازم خانگی افــزود: یک 
بخشــی از ممنوعیت واردات لوازم خانگی 
برای حمایــت از تولید داخل و بخشــی از 
ممنوعیت هم به دلیــل تحریم بود؛ اما نکته 
این اســت که قبل از بسترســازی و ایجاد 
زمینــه برای افزایــش توان تولیــد داخل، 
واردات ممنوع شــد و عرضه کاالی رسمی 

در بازار کاهش یافت.
 از طرف دیگر تولیدکنندگان داخلی به جای 
اســتفاده از این فرصت، برخی با کم کردن 
عرضه کاال به بــازار باعــث افزایش قیمت 
کاالهای تولید داخل شدند و این خالئی که 
در بازار به دلیل کمبود کاال ایجاد شده بود، 

بیشتر شد.
وی ادامه داد: در حال حاضر واردکنندگان 

کاال ندارنــد و تولیدکننــدگان داخلی نیز، 
قیمت کاالیی کــه وارد بــازار می کنند را 
معادل قیمت کاالهای خارجی کرده اند؛ در 
حالی که باید حد عرف بــازار را حفظ کنند 
تا سهم بازار پر شــود و مصرف کننده توان 

خرید داشته باشد.

قاچاقچیان جای واردکنندگان رسمی 
را گرفته اند

منصفی با بیان اینکه خأل بازار را قاچاقچی 
پر می کند، تصریح کرد: کاالی قاچاق فاقد 
هر گونه نظارت قیمت، گارانتی و خدمات 
اســت و قاچاقچی عوارض و مالیات هم به 
دولت نمی دهــد، از ایــن رو قیمت کاال را 
دلبخواهی باال می بــرد. وقتی قیمت دالر 

باال بــرود، قاچاقچی نــرخ کاال را افزایش 
می دهد اما وقتی قیمــت دالر کاهش یابد 
دیگر نــرخ کاال پایین نمی آیــد زیرا لوازم 
خانگی کاالیی اســت که همیشــه تقاضا 
دارد و قاچاقچیان و کســانی که به صورت 
غیررسمی کاال را وارد می کنند این چرخه 

را ایجاد کرده اند.
وی افزود: درســت است که ســتاد مرکزی 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز اقدامات مناســبی 
برای مقابله با قاچاق انجام داده اســت اما با 
توجه به کمبــود کاال در بازار، الزم اســت 
دولت از واردکنندگان رســمی که کاالهای 
با کیفیت و دارای گارانتــی وارد می کردند 
حمایــت و پشــتیبانی کنــد؛ دولت حتی 
می تواند بــه صورت محدود یا ســهمیه ای 

اجــازه واردات بــه واردکنندگان رســمی 
بدهــد؛ در این صورت هــم قیمت هایی که 
قاچاقچیان روی کاالهای بــدون گارانتی 
عرضه می کنند شکسته خواهد شد و دیگر 
توزیع کاالهــای قاچاق مقــرون به صرفه 
نباشد؛ هم خالئی که در بازار به دلیل کمبود 
کاالی باکیفیــت وجود دارد، پر می شــود؛ 
در این فاصله دولت می توانــد با حمایت از 
تولیدکننــدگان داخلی زمینــه افزایش و 

ارتقای خطوط تولید را فراهم کند.
انجمــن  قاچــاق  کمیســیون  رئیــس 
واردکنندگان لوازم خانگــی در مورد تأثیر 
جریمه کردن متخلفان در بازگشت آرامش 
به بــازار و ایجاد تعادل قیمتــی، گفت: اگر 
صرف جریمه کردن باشــد درست نیست 

زیرا فرد جریمه می شــود و در دفعه بعدی، 
فرد هزینه هایی که بابت جریمه داده اســت 
را روی قیمت کاال می گــذارد تا آن جریمه 
را پوشــش دهد. ضمن اینکه رقم جریمه ها 

بازدارندگی الزم را ندارد.

 تبدیل تقلبی کاالهای بی کیفیت
 به کاالهای برند

منصفــی همچنین با اشــاره بــه کاالهای 
تقلبــی، اظهار داشــت: با توجــه به قیمت 
لوازم خانگی، ســودجویانی وجــود دارند 
که کاالهای بــدون کیفیــت را از چین و یا 
کاالهای بــدون کیفیت و دســت دوم را از 
کشــورهای اطراف به صورت تــه لنجی یا 
ملوانی وارد کشــور می کنند و در نقاط صفر 
مرزی یا حتی مرکز شهرها، با تعویض کارتن 
و پالک های شناسایی و حتی درست کردن 
کارت گارانتی جعلــی، این کاالها را با ظاهر 
و بســته بندی کاالی برند و اصلی به فروش 
می رســانند؛ مثاًل یک یخچــال چینی بی 
کیفیت را بــه برندهــای معروفی همچون 
بوش، ال جــی و … تبدیــل می کنند و به 
عنوان مثال اگر قیمــت واقعی این یخچال 
۱۰ میلیون تومان باشــد، این کاال را به اسم 
و قیمت آن کاالی برند می فروشــند و سود 

بسیار زیادی بدست می آورند.
وی افــزود: ســازمان حمایــت مصــرف 
کننــدگان و تولیدکنندگان، وزارت صمت، 
اتحادیه ها، تعزیرات و کلیه نهادهای درگیر 
با قاچاق کاال باید درسطح عرضه، جلوی این 

سودجویی غیرمنصفانه را بگیرند.
منصفی گفت: بخش خصوصــی با توجه به 
شــناختی که از محصوالت لــوازم خانگی 
دارد می توانــد بــا قرارگیری کنــار بخش 

دولتی، به مبارزه با این موضوع کمک کند.

وش جرم است وهای پیش فر وش حواله خودر خرید و فر

افزایش همکاری گمرکی ایران و افغانستان

بازار رها؛ قیمت ها نجومی

گرانی لوازم خانگی ناشی از فقدان نظارت است
خریدار  یــک مقــام وزارت صمت گفت: 
در حال حاضر ظرفیت اسمی تولید صنایع 
لوازم خانگی کوچک و بــزرگ 2۰ میلیون 
دســتگاه اســت، اما باوجود افزایش تولید، 
هنــوز بــه ۵۰ درصــد ایــن ظرفیت هم 

نرسیده ایم.
کیوان گردان مدیرکل صنایع برق، فلزی و 
لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن تجارت 
با حضور در برنامه گفتگــوی ویژه خبری 
افزود: ظرفیت سازی الزم برای تولید لوازم 
خانگی به ویــژه در لــوازم خانگی بزرگ 
مانند یخچال، فریزر، گاز و تلویزیون انجام 
شــده و این برنامه، جدی در حال پیگیری 

است.
وی اضافه کرد: پارســال حــدود ۹ میلیون 
دســتگاه لوازم خانگی تولید داخل داشتیم 
که در مقایسه با سال پیش از آن، ۱۰ درصد 

رشد داشت.
مدیرکل صنایع برق، فلــزی و لوازم خانگی 
وزارت صنعت، معــدن تجارت گفت: میزان 

مصرف داخلی هــم تقریباً همیــن میزان 
اســت.وی با اشــاره به اینکه از خرداد سال 
۱۳۹7 واردات لوازم خانگی، عمدتاً ممنوع 

شد، افزود: با این حال کمبود عرضه نداریم.
گردان اضافه کرد: برخــی کاالهای قاچاق 
در بازار وجود دارد کــه افزایش قیمت پیدا 

کرده است.

دلیل گرانی لوازم خانگی، فقدان 
نظارت است

دبیر انجمن صنفی تولیدکننــدگان لوازم 
خانگی ایران نیز با حضــور در این برنامه با 
اشــاره به اینکــه ادعای ســازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر 
اینکه تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی، 
قیمت ها را ۴۰ درصــد افزایش داده اند قابل 
استناد نیست، گفت: اکثر تولیدکنندگان، 
پیش از عید, ۱۰ درصــد و پس از آن نیز ۱۰ 

درصد افزایش قیمت داده اند.
اسماعیل بازارچی افزود: علت افزایش بیش 

از این مقدار در بازار، نبــود کنترل و نظارت 
است.

وی گفت: افزایش قیمت مواد اولیه فوالد و 
پتروشیمی یکی از علت های افزایش قیمت 

لوازم خانگی تولید داخل است.
بازارچی افــزود: ســازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولیدکننــدگان باید تمهیداتی 
بیندیشــد تا بالفاصله قیمت های اعالمی 
کارخانه های تولیدکننده لوازم خانگی را بر 

روی ســامانه بارگذاری کند نه اینکه 2 ماه 
آن را بررسی کند و ســپس این کار را انجام 

دهد.
رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی 
نیز در این برنامه با اشــاره به اینکه در سال 
۱۳۹7 تقریبــاً واردات لــوازم خانگی آزاد 
بوده است، گفت: بر اســاس آمارها، حدود 
۶۰ درصد سهم بازار برای 2 شرکت کره ای 
و ۴۰ درصد برای کاالهــای ایرانی بود و اگر 
تولید لوازم خانگی داخلی ۱۰ درصد رشــد 
داشــته باشــند نمی توانند بــازار را تأمین 
کنند بنابراین باید رشد حدود ۱۰۰ تا ۱2۰ 
درصدی در تولید کاالهای داخل داشــته 

باشیم تا بتوانیم بازار را تأمین کند.
مرتضی میری افزود: امســال کارخانه های 
تولید کننده لوازم خانگی حداقل 2 بار و هر 
بار بین ۱۰ تا ۱۵ درصــد، تولیدات خود را 

گران کرده اند.
وی اضافه کــرد: آن ها باید پیــش از گران 
کــردن محصوالت خــود، قیمت هــا را در 

ســامانه ۱2۴، ثبت می کردند، اما این کار 
را انجــام ندادند و تاکنون فقــط حدود ۶ تا 
7 شــرکت، قیمت ها را در این سامانه ثبت 

کرده اند.
معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان هــم در ارتباط تلفنی با این 
برنامه در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش 
قیمت لوازم خانگی، مجوز داشــته است یا 
خیر؟ گفت: تقریباً از حدود 2۰ تا 2۵ واحد 
تولید کننده لوازم خانگی تا شــب عید سال 
۱۳۹۹ با سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان، هماهنگی الزم را داشتند 
و آخرین افزایش قیمت آن ها در بهمن سال 

۱۳۹۸ بود.
وحید منایی افزود:، اما پــس از عید به ویژه 
در اوایل اردیبهشت، تعدادی از آن ها یعنی 
۸ تا ۹ واحــد تولیدی بــدون هماهنگی با 
سازمان حمایت، قیمت محصوالت خود را 
افزایش دادند و در مجموع حدود ۳۰ تا ۳۵ 

درصد افزایش قیمت داده اند.

صنعت
روزنامه سراسری صبح ایران
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مدیر گردشگری کانون جهان گردی مطرح کرد

تولید بومی ۲۰۰ هتل کپسولی در ایران

معاون وزیر کار خبر داد
برنامه احیای مشاغل در پساکرونا تدوین شد

معــاون وزیر کار از تدویــن برنامه ای بــرای احیای مشــاغل در دوره 
پســاکرونا خبر داد و گفت: این برنامه در قالب سه سناریو تدوین شده و 

در انتظار تصویب است.
عیسی منصوری، در پاســخ به این ســوال که آیا ریزش اشتغال ادامه 
خواهد داشت، اظهار داشــت: قطعاً طی ۳ تا ۵ سال اینده ریزش نیروی 
کار خواهیم داشت اما همزمان در یک رشته فعالیت هایی رویش جدی 
داریم.معاون توســعه کارآفرینی و اشــتغال وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی افزود: در همیــن دوره کرونا، فعالیت ها و کســب و کارهای 
قابل اجرا در بستر فضای مجازی بســیار رونق گرفته اند؛ برخی از این 
مشــاغل افزایش جدی نیروی کار داشتند. تشــخیص ما این است که 
با یک تأخیر فازی بعضی رشــته فعالیت هایی همچون بخش خدمات 
دوباره رونق خواهند گرفت.وی ادامه داد: در دوره پساکرونا پیش بینی 
ما این است که بخش کشاورزی ســریع خود را احیا می کند و بازگشت 
ســریعی خواهد داشــت؛ در این دوره هم کمتر تحت تأثیر قرار گرفته 
است که البته باید اشــاره کرد که فضای بارندگی و غیره هم مثبت بوده 
است.منصوری گفت: بعد از بخش کشاورزی، بخش صنعت روند احیای 
خود را به صورت صعودی آغاز می کند و پــس از آن با یک تأخیر فازی 
نسبت به صنعت، بخش خدمات رونق خود را شروع می کند؛ ولی وقتی 
زمان بگذرد، بخش خدمات نسبت به صنعت در حوزه اشتغال راندمان 

بیشتری خواهد داشت.
وی در مورد اینکه چه برنامه ای برای دوره پساکرونا دارید، اظهار داشت: 
برنامه ای بلندمدت در سه سناریو برای دوره پساکرونا تدوین کرده ایم؛ 
سناریوی نخست اینکه ممکن است واحدهای اقتصادی همراه با رونق 
به حالتی بهتر از حالت قبل از کرونا برگردند؛ سناریوی دوم پیش بینی 
یک دوره افول و سپس بازگشت ســریع به رونق است و سناریوی سوم 

بازگشت به روال قبل اما درگیر شدن دوباره با کرونا است.
منصوری گفت: بر اساس این سه سناریو ۱۱ مؤلفه در قالب برنامه پساکرونا 
تدوین کردیم که هنوز به مرحله تصویب نرســیده اســت؛ اما این برنامه 
بلندمدت است و برای ریزش اشتغال طی سال های آتی، آیتم هایی در نظر 

گرفته است.

تایید عمدی بودن آتش سوزی در برخی 
جنگل ها از سوی فرمانده ناجا

فرمانده ناجا بــا اعالم عمدی بــودن برخی از حریق هــای رخ داده در 
جنگل ها و فضاهای سبز از شناسایی و دســتگیری چندین نفر در این 

خصوص خبر داد.
 سردار حســین اشــتری در حاشــیه رزمایش  ارتقای توان و تحرک 
عملیاتی پلیس راهور ناجا که صبح امروز در دانشگاه علوم انتظامی ناجا 
برگزار شد، درباره الکترونیکی شــدن خدمات پلیس اظهارکرد:  بحث 
الکترونیکی کردن خدمات و هوشمند ســازی ارائه خدمات در اولویت 
برنامه های نیروی انتظامی اســت و ما در پلیس راهور ناجا هم گام های 

خوبی در این مورد برداشته ایم.
وی ادامــه داد:  قطعــا هرچقدر که خدمــات ما از طریق ســامانه های 
الکترونیکی باشد دقت ما هم رو به افزایش خواهد رفت. در همین راستا 
نیز از روزهای آینده به صورت آزمایشــی نقل و انتقال خودرو در شرق و 
غرب تهران به صورت الکترونیک انجام می شــود. امیدوارم بتوانیم در 
بخش های مختلف این خدمات را ارائه دهیم.به گفته فرمانده ناجا طبق 
پیش بینی های انجام شده، ارتقای خدمات الکترونیک می تواندد منجر 
به کاهش ۸۵ درصدی مراجعات حضور به پلیس شود که این امر هم به 

نفع مردم خواهد بود و هم از حجم کار پرسنل ناجا کم خواهد کرد.
اشتری درپاسخ به پرسشی در مورد آتش سوزی در جنگل ها نیز گفت:  
نیروی انتظامی و دستگاه های مسئول در این حوزه حضور پیدا کردند و 
اقدامات خوبی هم صورت گرفت. در مورد حریق ها هم بخشی به صورت 
غیرعمد بــوده و البته بعضی هــم عمدی هم بود کــه در این خصوص 
تعدادی شناسایی و دستگیر شدند و ان شــااهلل نتایج اقدامات به مردم 

اعالم می شود.
فرمانده ناجا در مورد ورود پلیس به بازار مسکن نیز گفت:  وظیفه ذاتی 
پلیس امنیت اقتصادی این است که با مفاســد اقتصادی برخورد کند 
و در جایی که ما متوجه آســیبی شویم اگر فســادی را ببینیم حتما با 
هماهنگی دستگاه قضایی برخورد خواهد شــد.  چند کیس بزرگ هم 
داریم که در حال رسیدگی است و جزئیات آن اطالع رسانی خواهد شد.

اشتری در مورد ســفر رفتن مردم هم گفت:  مردم به مصوبات ستادملی 
مقابله با کرونا توجه داشــته باشــند و بدانند این موضوعات و مصوبات 
برای ســالمتی خود و خانواده هایشــان هســت. مردم توجه کنند به 
توصیه ها و هشــدارهای پلیس و ان شــااهلل با رعایت مسائل ترافیکی و 

قانون شاهد کاهش جانباختگان هم باشیم.
وی در مــورد پیش بینی اش از افزایش یا کاهش ســفرها در تابســتان 

امسال نیز گفت: به نظر می رسد که مردم باید بیشتر توجه کنند.

معاون وزیر بهداشت:
احتمال بازگشایی مدارس در اواخر تابستان 

بررسی می شود
 معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معتقد است که 
در صورت بهبود شرایط و کاهش آمار مبتالیان به کرونا می توان شرایط 
بازگشایی مدارس در اواخر تابستان را با توجه به احتمال شیوع کرونا به 

همراه آنفلوآنزا در پاییز و تعطیلی مدارس بررسی کرد.
علیرضا رییسی درباره احتمال بازگشــایی مدارس پیش از پاییز بیان 
کرد: در ابتدا فکر می کردیم وضعیت شیوع ویروس کرونا در تابستان به 
این شکل نباشد. اگر شــرایط در اواخر مرداد ماه یا اوایل شهریور ماه به 
شکلی باشد که مدارس و دانشــگاه ها بتوانند کار خود را یک ماه زودتر 
آغاز کنند، این پیشنهاد را ارائه خواهیم کرد تا هم جبران سال گذشته 
شود و هم وضعیت احتمالی آینده و تعطیلی در پاییز یا زمستان را از قبل 
جبران کنیم.وی ادامه داد: البته اکنون نمی توانیم چنین اقدامی مقدور 
نیست. زیرا مدارس و دانشــگاه ها باید زیرساخت ها و سیستم نظارت و 
ارزیابی خود را تقویت کنند تــا در آینده اگر امکان بازگشــایی نبود یا 
احتمال تعطیلی موقت برای دو یا سه هفته باشــد، زیرساخت ها برای 

ارائه آموزش الکترونیک فراهم باشد.
معاون وزیر بهداشــت اظهار کرد: تقسیم بندی سفید و زرد و قرمز برای 
شهرها انجام شده و اگر اکثر شهرهای یک استان سفید باشند، می توان 
این موضوع را مطرح کرد. از طرفی با توجــه به گرم بودن هوا در مناطق 
جنوبی کشور، امکان بازگشــایی مدارس در استان های جنوبی با توجه 
به شرایط آب و هوایی وجود ندارد.رییسی گفت: ویروس کرونا به شدت 
ناشناخته است و در حال شطرنج بازی کردن با کرونا هستیم و در واقع 

باید دید که شرایط در آینده به چه شکل خواهد شد.

کوچه

معاون اول قوه قضائیه گفت: نباید شورای حل اختالف 
را به ســمت اداری شــدن پیش ببریم بلکــه باید گره 
گشــایی کنیم و می توان با یک همت جدید از ظرفیت 

مردم در این راستا استفاده کنیم.
 حجت ااسالم غالمحسین محســنی اژه ای در مراسم 
تکریــم و معارفه معاونیــن قضائی و منابع انســانی و 
فرهنگی قوه قضائیه گفت:ایران امــروز با ایران چهل 
ســال پیش تفاوت دارد اما یک امور در این میان ثابت 
است و هر مقدار که ما جلو برویم و به قله نزدیک شویم 

این سنت ها ثابت است.
وی افزود: یکــی از وظایف مــا در گام دوم انقالب این 
است که ببینیم چه چیزهایی باید ثابت و چه چیزهایی 

نیازمند تغییر دارد.

محســنی اژه ای افزود: ما در طول این مدت 
گام های بلندی برداشته است و اگر بخواهیم 
در مقام مقایســه بــا دور قبل کنیــم با یک 
نگاه منصفانه می بینیم برای اســتیفای حق 

مظلوم قدم های برداشته شده است.
وی تصریح کرد: امروز اگر می گوئیم عدالت 
توســعه پیــدا نکرده بــه این معنا نیســت 

که کاری انجام نشــده بلکــه انتظــارات افزایش پیدا 
کرده و باید در گام دوم طبق آنچه اســالم و قانون از ما 
می خواهد جلو برویم.محسنی اژه ای گفت: یک انسان 
موظف مکلف هم خــودش وظیفه دارد تالش کند تا به 

کمال برسد و هم می تواند به دیگران کمک کند.
وی افزود اینکه امســال می گوئیم فالن مبلغ اختالس 

و ســال بعد مبلغ دیگر این ســوال را ایجاد 
می کند که مشــکل کجاســت؟ آیا درست 
پیشگیری نکردیم؟ کم نداشتیم افرادی که 
بارها مرتکب دزدی شــدند و این جای سوال 

است که آیا درست مجازات نگردیم.
معاون اول قوه قضائیه اظهار داشــت: اگر به 
انسانیت برســیم ولو محدود، باز هم این به 
معنای پیروزی اســت. بدون یک نیروی انسانی بصیر 
عالم و عامل نمی توان پیشــرفت کــرد و جلوی همه 

مفاسد را بگیریم.
اگر بخواهیم قوه قضائیه ملجاء مردم باشــد باید توجه 

ویژه ای به نیروی انسانی به خصوص قاضی کرد.
محســنی اژه ای به خدمات معاونت منابع انســانی در 

سال های اخیر اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات خوب 
در چند ســال اخیر بحث تجمیع ها در معاونت بود که 

امیدواریم این خدمات ادامه داشته باشد.
وی در ادامه ضمن تشــکر از معاونین سابق قوه قضائیه 
گفت: بسیاری از معاونین در زمینه توسعه و رشد منابع 

انسانی تالش کردند که از این بابت تشکر می کنم.
محســنی اژه ای در ادامه افــزود: نباید شــورای حل 
اختالف را به ســمت اداری شــدن پیــش ببریم بلکه 
باید گره گشــایی کنیم و می توان با یک همت جدید از 

ظرفیت مردم در این راستا استفاده کنیم.
معــاون اول قوه خطاب بــه رئیس مرکز توســعه حل 
اختالف گفت: باید از قضات به روز عالمی استفاده کرد 

که ماندگاری در این مرکز داشته باشند.

جوادی یگانه از شــهروندان تهرانی خواست نسبت به 
پدیده کودکان زباله گرد بی تفاوت نباشند و با گزارش 
به ســامانه ۱۳7 نقش خــود را در جلوگیری از ســوء 

استفاده از کودکان ایفا کنند.
 محمدرضا جوادی یگانه با اشــاره بــه اینکه موضوع 
کارکــودکان، موضوعی پیچیده و چند بعدی اســت، 
گفت: طی سال های گذشــته اقدامات بسیاری در این 
حوزه انجام شده، اما متاسفانه موفق نبوده و به مرور به 

همراه دستفروشی و تکدی گری افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه بخشی از مســئله کارکودکان در ذیل 
پدیده کلی فقر تلقی می شــود، افزود: فقر شــهری که 
در این ســال ها افزایــش یافته، خانواده هــا را مجبور 
کرده تا کودکان را برای دستفروشــی و تکدی گری به 

خیابان ها بفرستند و از تحصیل بازبمانند.
معاون شــهردار تهران اظهار کرد: شــهرداری تهران 
تالش دارد درمورد این مســئله نگاه تک بعدی نداشته 
و به زیست انسانی شــهر نیز توجه داشته باشد، براین 
اســاس با طرح های جمع آوری کودکان موافق نیست. 
به اعتقاد ما باید با بکارگیرنده کــودک برخورد کرد و 
مقابله با کار کودک را از ســخت ترین اشــکال آن آغاز 
کرد.وی بــا بیان اینکه شــهرداری تهران طی ســال 
گذشــته درحوزه کودکان زباله گرد اقداماتی را انجام 

داده اســت، عنوان کرد: کودکان زباله گرد 
اکثراً از اتباع افغانســتان بوده که به صورت 
خانوادگــی در گاراژهــا و گودهــای تهران 
ســاکن هســتند و معموالً در اواسط روز در 
قسمت های مشخصی از شــهر تقسیم شده 
و هر کدام از این گروه ها پسماند خشک را از 
سطل های زباله جمع آوری کرده و نیمه شب 

در خودروهای سرپوشیده به گاراژها انتقال می دهند. 
این کودکان صبــح روز بعد زباله های خشــک جمع 

آوری شده را تفکیک کرده و می فروشند.
وی با اشــاره بــه اینکه گودهــا و گارژهــا از محدوده 
شهرداری تهران خارج هستند، گفت: طبق قراردادی 
که شــهرداری تهران با پیمان کاران پســماند خشک 
منعقد می کند، پیمانکاران مظف هستند ماشین های 
ملودی دار و غرفه های بازیافت داشــته باشــند و حق 
اســتفاده از کارگر غیرمجاز و کودکان زیر ۱۸ ســال 
را ندارند، اما به صورت غیررســمی کــودکان را به کار 

می گیرند.

 زباله گردی پیامد جاذبه ثروت 50 هزار
 سطل زباله!

معاون اجتماعی و فرهنگی شــهرداری تهران، با تاکید 

بر اینکه زباله گردی کودکان با دستفروشی 
متفاوت اســت، عنوان کرد: بروز این پدیده 
از پیامدهای ناخواســته و پیش بینی نشده 
تصمیم درســتی اســت که در گذشته برای 
اســتقرار ۵۰ هزار مخزن زباله صورت گرفته 
و با توجه بــه اینکه از زباله بــه عنوان طالی 
کثیف یاد می شــود و ثروتی که در داخل این 
ســطل های زباله وجود دارد، شــغل هایی مانند زباله 

گردی به وجود آمده است.

شهرداران مناطق مسئول برخورد با پیمانکاران 
متخلف حوزه پسماندخشک هستند

جوادی یگانه تصریح کرد: براســاس جلســات متعدد 
برگزار شده با مدیرکل دفتر شــهردار، معاون خدمات 
شــهری شــهردار، مدیرعامل ســازمان پســماند، 
مدیرعامل زیباسازی، شــهرداران مناطق، ذی نفعان 
و بازدیــد از گودها و صحبــت با کــودکان زباله گرد و 
پیمانــکاران، به این نتیجه رســیدیم کــه از این پس 
شــهرداران مناطق مســئول برخورد با پیمانکارانی 
هســتند که در محدوده آن هــا اقدام بــه بکارگیری 
کودکان زیر ۱۸ ســال در حوزه تفکیک پسماند )زباله 
گردی( می کنند. بر این اســاس ســازمان بازرســی 

شهرداری نیز گزارش مردمی دریافتی از طریق سامانه 
۱۳7 را به صــورت گزارش های منظم رائــه داده و در 

ارزیابی مناطق لحاظ می شود.
معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه تمام سطل های 
زباله ســطح شــهر دارای بارکد مخصوص هستند، از 
مردم خواست که در صورت مشاهده فعالیت کودکان 
زباله گرد در سطح شهر تهران، موارد را به سامانه ۱۳7 
اطالع رسانی کنند و مطمئن باشــند که با پیمانکاران 
متخلف برخورد می شــود، چراکه ایــن پدیده حاصل 

سوء استفاده برخی از افراد است.

حمایت اجتماعی شهرداری تهران از کودکان 
زباله گرد

معاون شــهردار تهران با بیان اینکه معاونت اجتماعی 
و فرهنگی شــهرداری تهران موظف بــه ارائه خدمات 
اجتماعی و حمایتی به کودکان منع شده از زباله گردی، 
شده است، عنوان کرد: بر اساس هماهنگی با وزارت رفاه 
کودکانی که در مراکز پرتو آمــوزش می بینند از نهضت 
ســوادآموزی گواهی رســمی دریافت کنند. همچنین 
تالش داریم با همکاری ســمن های فعال در حوزه کار 
کودکان به کــودکان منع شــده از کار در کنار خانواده 

شان خدمات اجتماعی و حمایتی ارائه کنیم.

قضایی

کودک کار

فاطیما کریمی   هادی سجادی راد با بیان 
اینکه یک نمونــه هتل کپســولی از چین 
برای الگوبرداری وارد و رونمایی شد گفت: 
قرار اســت 2۰۰ نمونه دیگر از این اقامتگاه 
برای اســتفاده در بیمارستان یا اکوکمپ ها 

ساخته شود.
هــادی ســجادی راد مدیر گردشــگری 
و صنایع دســتی کانــون جهان گــردی و 
اتومبیل رانی ایران دربــاره ورود یک نمونه 
از هتل کپســولی از چین به ایران که توسط 
این کانون انجام شــد گفت: این یک نمونه 
وارد شده از هتل کپسولی است اولین بار در 
ســالهای حدود ۱۹۶۰ توسط ژاپن طراحی 
شــده بود و در ســالهای بعد در کشورهای 
دیگر نمونه هایی از آن ســاخته شــد. این 
نمونه هم از کشــور چین به ایران وارد شد تا 
بتواند الگو برای ساخت 2۰۰ هتل کپسولی 

دیگر در ایران باشد.
وی گفت: قرار است بقیه این یونیت ها بومی 
سازی شــده ســپس به بهره برداری برسد. 
همچنین برای آنکه به سمت واردات نرویم 
و ظرفیت اشتغال در کشــور را نیز نگیریم 
این نمونه وارد شــد تا بتوان از آن هتل های 
کپسولی دیگری به کمک نیروهای توانمند 

ایرانی بسازیم.
 ما نمی خواهیم صفر تــا ۱۰۰ این ایده را به 
جای دیگری وابسته باشــیم. در همه جای 
دنیا چنین ایده هایی به اشــتراک گذاشته 
می شود ولی باید از پتانســیل داخلی برای 

گسترش آن استفاده کرد.
ســجادی راد با بیــان اینکه وزیــر میراث 

فرهنگی از این هتل کپسولی در ساختمان 
وزارتخانه بازدید کرد گفت: قراراســت در 
روزهای آینده با دو مجموعه ای که توانایی 
ســاخت بخش هایی از آن را دارند صحبت 

کنیم.
 البته یک مجموعــه واحد، تمام بخش های 
این اقامتگاه را نمی تواند بســازد. بنابراین 
باید با شــرکت های مختلفی در این زمینه 

صحبت کنیم.
وی گفت: ایــن نمونه می توانــد در مراکز 
بیمارســتانی هم کارایی داشــته باشــد. 

همراهان بیمــاران معموالً دچــار چالش 
برای اقامت کوتاه مدت هســتند. قرار است 
در روزهای آینــده مســئوالن وزارت راه و 
وزارت بهداشــت از این نمونه نصب شده در 
ســاختمان وزارت میــراث فرهنگی دیدن 
کنند تا تولید آن بــرای مراکز دیگر نیز آغاز 
شود منتهی ممکن اســت در زمان تولید، 
تغییراتــی در امکانات و شــکل آن بوجود 
آید. اکنون این مدل از هتل کپسولی تقریباً 
امکانات اتــاق هتل ۴ ســتاره را دارد. مانند 
مانیتور برای پخش فیلم، گیم، موســیقی، 

چراغ مطالعــه، صندوق امانــات و امکانات 
مدرن دیگر که برای اقامت کوتاه مدت یک 

فرد الزم خواهد شد. 
این نمونه معموالً بــرای اقامت های کمتر از 
2۴ ساعته در نظر گرفته می شود به استثنا 
اکوکمپ ها. در واقع می تــوان گفت که بنا 
به استفاده این هتل ها در فضاهای مختلف 
می توان امکانات آن هم را کم و یا زیاد کرد. 
به عنوان مثال در جایی امکانات ســرویس 
بهداشتی و حمام وجود ندارد و می توان این 

امکان را اضافه کرد و یا برعکس.

مدیر گردشــگری و و صنایع دستی کانون 
جهان گــردی و اتومبیل رانــی ادامــه داد: 
نمونه ای که امــروز در ســاختمان میراث 
فرهنگــی از آن رونمایــی شــد یک هتل 
کپســولی دو طبقه با ظرفیت اقامت ۴ نفر 
اســت که وزن آن ۸۰۰ کیلو بوده و تحمل 
۵۰۰ کیلوگرم را دارد. نصب چنین نمونه ای 
حدود ۶ ساعت طول می کشد. نمونه داخلی 
آن هنوز تولید نشــده تا بتوان برآورد قیمت 
کرد که ســاخت چنین هتلی چقدر هزینه 

خواهد داشت.
وی گفت: یــک امکان ســنجی اولیه برای 
تعداد یونیت هــای مورد نیاز در کشــور به 
عمل آمده است. از جمله اســتقرار آنها در 
فرودگاه ها چون فرودگاه هــای بین المللی 
ایران بجز فرودگاه امــام امکان اقامت کوتاه 
مدت ندارد. در حالی کــه در فرودگاه های 
بزرگ کشــورهای دیگر به دلیل ســاعت 
طوالنــی ترانزیت ها چنیــن اقامتگاه هایی 
بســیار مورد نیاز اســت. به همیــن دلیل 
قصد داریــم در روزهای آینده با شــرکت 
فرودگاه های کشور در این رابطه مذاکراتی 

داشته باشیم.
ســجادی راد گفت: این ســبک از هتل ها 
فضای خصوصی تری دارند. استریل کردن 
آنها نیز نســبت به یک اتاق کامل، سریع تر 
انجام می شــود. همچنین افــرادی که در 
چنین جایی اقامت می کنند ارتباط انسانی 
کمتری بــا دیگران دارند. بــه همین دلیل 
ورود آن به کشــور در شرایط شــیوع کرونا 

اتفاق خوبی بود.

معاون اول قوه قضائیه: نباید شوراهای حل اختالف را به سمت اداری شدن ببریم

معاون شهردار تهران: اکثر زباله گردها، کودکان افغانستانی اند

شهر
روزنامه سراسری صبح ایران
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 عالئم گوارشی ویروس در فصل گرما

ونایی افزایش تعداد کودکان کر
مهناز قربانــی مقانکی  عضــو کمیته 
کشــوری کرونا، با اشــاره به افزایش تعداد 
کودکان مبتال به کرونا، گفت: در حال حاضر 
حضور کــودکان در مکان هــای اجتماعی 
بیشتر شده به همین دلیل تعداد مبتالیان 

به ویروس نیز افزایش یافته است.
مسعود مردانی در پاسخ به این سوال که آیا 
موج دوم کرونا آغاز شده است، گفت: کرونا 
به هیچ وجــه از بین نرفته بــود که بخواهد 
مجدداً برگردد و یا حتی فروکش نیز نکرده 
بود، اما مشــکل ما ایرانیان این است که فکر 
کردیــم کرونا رفته، چرا کــه آمارها در یک 
مقطعی کاهش پیدا کــرد اما در حال حاضر 

مجدداً با طغیان آمار مواجه شده ایم.
وی با اشــاره به افزایش تعداد مبتالیان به 
کرونا، افزود: در حــال حاضر با تعداد زیادی 
بیمار مواجه هســتیم کــه اخیــراً به این 
ویروس مبتال شــده اند و علت آن این است 
که مردم فاصله گــذاری اجتماعی را جدی 
نگرفتند و ترســی که در ابتــدا از کرونا در 
بین مردم بــود از بین رفته اســت.این فوق 
تخصص بیماری های عفونــی گفت: کرونا 
از بین نرفته بلکه تا آخر ســال با ماســت و 
باید زندگی با کرونا را برنامــه ریزی کنیم. 
در محیط هــای کاری و اجتمــاع، فاصلــه 
گذاری اجتماعی حتماً رعایت شود و افرادی 

کــه نمی تواننــد فاصله گــذاری را رعایت 
کنند ماســک بزنند و زدن ماسک به میزان 
قابل توجهی بروز بیمــاری در مبتالیان را 

کاهش می دهــد.وی در خصــوص عالئم 
گوارشــی کرونا گفــت: از ابتدا نیــز کرونا 
عالئم گوارشــی داشــته اما در این فصل از 
ســال و گرم شدن هوا با بی اشــتهایی، درد 
شکم، تهوع و اســتفراغ بیشتر خود را نشان 
می دهد و همه این عالئم، عالئم کرونا بوده 
و ویروس جدیدی نیامده اســت.وی افزود: 
تمامی افرادی که به اسهال و استفراغ مبتال 
می شــوند، حتماً باید آزمایــش دهند و در 
صورت تأیید بودن تســت، جداسازی انجام 

شود و در قرنطینه بمانند.
مردانی در پاسخ به این ســوال که آیا ابتالء 
به کرونا در میان کودکان بیشتر شده است 

یا خیر؟ گفت: نســبت به اوایل شیوع کرونا، 
تعداد کودکان و نوجوانــان درگیر به کرونا 
بیشــتر شــده و آن هم به دلیل آن است که 
فاصله گذاری اجتماعی کم شده و کودکان 

بیشتر در جامعه حضور پیدا کرده اند.
عضو کمیته کشــوری کرونا، اظهار داشت: 
باید به فرزندان خــود و نوجوانان و جوانان 
کــه در محیط هایــی مانند مهــد کودک، 
پــارک و کالس های آموزشــی حضور پیدا 
می کننــد، آموزش هــای الزم در خصوص 
رعایت بهداشــت و فاصله گذاری اجتماعی 
داده شــود تا از شــیوع آن در بین کودکان 

جلوگیری کنند.



صالحی امیری:

۹۰ درصد کرسی های ورزش ایران تاثیرگذار نیست

پای کرونا در میان است

وج شد! علیرضا بیرانوند ممنوع الخر
دروازه بان تیم فوتبال پرســپولیس که قصد داشت راهی بلژیک شود، 

موفق به انجام این سفر نشد.
 علیرضا بیرانوند که باید برای شــرکت در تســت های تیــم بلژیکی از 
مدت ها قبل راهی این کشور می شــد، باالخره بلیت رفت را برای بامداد 
روز یکشنبه فراهم کرد اما با وجود حضور در فرودگاه امام خمینی )ره( 

اجازه پرواز به وی داده نشد.
در این مورد گفته می شــود شرایط ســخت اتحادیه اروپا برای ورود به 
کشــورهای این قاره به خاطر ویروس کرونا، بیرانوند را ممنوع الخروج 

کرده و اجازه سفر به وی داده نشده است.
هنوز مشخص نیســت این دروازه بان چه زمانی راهی بلژیک خواهد 

شد.

 علیرضا بیرانوند که دروازه بان شــماره یک تیم ملی فوتبال ایران و تیم 
پرسپولیس است، با قراردادی سه ســاله به تیم آنتورپ بلژیک پیوسته 
است اما به دلیل شیوع ویروس کرونا و محدودیت هایی که بلژیک برای 
ورود خارجی در نظر گرفته اســت، در ماه های اخیر فرصت حضور در 
تست های این تیم را از دست داده اســت و مشخص نیست این مشکل 

چه زمانی حل خواهد شد.

بختیاری زاده:
استقالل با استراماچونی قهرمان آسیا می شد

پیشکسوت آبی پوشــان گفت: جریانی در ورزش کشور حاکم است که 
نمی خواهد موفقیت اســتقالل را حتی به صورت کوتــاه مدت ببیند و 

همواره مانع حرکت آن می شود.
ســهراب بختیاری زاده اظهــار داشــت: نمی خواهم مثــل خیلی ها 
احساسی صحبت کنم و حرف هایی را تکرار کنم که مدت زیادی است 

شنیده می شود.
 اما واقعیت این اســت جریانی در ورزش و فوتبال کشور حاکم است که 
نمی خواهد موفقیت اســتقالل را ببیند و این موضوع برای من به اثبات 

رسیده است.
وی اضافه کرد: این جریان که بســیار قوی اســت طوری برنامه ریزی 
می کند که همیشــه در مقاطع مختلف زمانی بحران هایی پیرامون این 
تیم را بگیرد و برای آن ایجاد حاشــیه کند. مثل همین بدهی هایی که 

مربوط به بویان و شفر است.
پیشکســوت آبی پوشــان گفــت: واضح تریــن مثال به زمــان رفتن 
اســتراماچونی باز می گردد. درســت وقتی تیم با این سرمربی به صدر 
جدول رسید آن جریان دست به کار شد تا استرا از ایران برود. من یقین 
داشــتم اگر این مربی ایتالیایی را فراری نمی دادند، با استقالل قهرمان 

آسیا می شد. اما متأسفانه نگذاشتند.
بختیاری زاده در خصوص از سرگیری دوباره لیگ برتر گفت: این اتفاق 
دیر یا زود باید رخ مــی داد. فوتبال هم مثل همه مشــاغل دیگر باید به 
بودن کنار کرونا را یاد بگیرد و بتواند با این ویروس کنار بیاید. اما باید این 
را هم در نظر داشــت که تمهیدات الزم را هم برای سالمتی بازیکنان و 

سایر اعضای تیم ها در نظر بگیرند.
مدافع پیشــین آبی ها در خصوص کــری خوانی بعضــی از بازیکنان 
و مربیان دیگر تیم ها قبل از شــروع دوباره مســابقات گفــت: این کار 
حرفه ای نیست و زیبایی فوتبال هم به همین غیر قابل پیش بینی بودن 

آن است.
 آنهایی که به فاصله ۱۰ هفته مانده به پایان مســابقات ُکری می خوانند 
و خودشان را قهرمان می دانند مشخص اســت خیلی از فوتبال سر در 

نمی آورند.
وی در ادامه بیان داشت: بازیکنان و اعضای کادر فنی استقالل تا جایی 
که روی کاغذ شانس قهرمانی دارند باید برای دست یافتن به آن تالش 
کنند. ۴ ماه تعطیلی باعث شده تا خیلی تیم ها شرایط قبل از تعطیالت 
شأن را نداشته باشند و این می تواند شانس همه تیم های باالی جدول 

را برای قهرمانی افزایش دهد.

مشکل نیلسون حل می شود

ومیت فرار کرد پرسپولیس موقتا از محر
نماینده قانونی دروازه بان پیشــین برزیل پس از مذاکره با مســئوالن 

باشگاه پرسپولیس شماره حساب نیلسون را در اختیار فیفا قرار داد.
کمیته انضباطی فیفا پــس از صدور حکم قطعی محکومیت باشــگاه 
پرســپولیس در قبال پرونده شــکایت نیلســون کوره آ ضرب االجل 
پرداخت یک هفته ای را برای واریز ۸۴ هزار دالر به حســاب دروازه بان 

پیشین برزیلی سرخ ها تعیین کرد.
باشگاه پرســپولیس نیز با توجه به نامه نگاری های قبلی خود با بخش 
مالی فیفا موفق شد موافقت این نهاد بین المللی را برای پرداخت بدهی 
نیلسون از منبع درآمدهای خود بابت حضور بازیکنانش در جام جهانی 

2۰۱۸ روسیه فراهم کند.
عدم اعالم شماره حساب مجاز از ســوی نیلسون سبب شد تا پرداختی 
به وی با مشــکل روبرو شــده و فیفا خواهان تعیین تکلیف این موضوع 

شود.
با این حال باشــگاه پرســپولیس توانســت پــس از مذاکــره با مدیر 
برنامه های او شماره حساب مورد تأیید نیلســون را گرفته و موضوع را 

در اختیار فیفا قرار دهد.
بخش اقتصادی فیفا نیز با تأیید درخواست مجدد پرسپولیس مبنی بر 
پرداخت این بدهی از محل درآمدهایش قرار است طلب نیلسون را پس 

از طی مراحل اداری واریز کند.
بنابراین باشــگاه پرســپولیس از محرومیت حضــور در پنجره نقل و 
انتقاالتی تابستانی فرار موقت کرد تا منتظر سایر احکام قطعی خود در 
دادگاه بین المللی ورزش باشــد که البته این خطر را برای سرخپوشان 

حفظ خواهد کرد.

میدان

خریدار  رئیــس کمیته ملــی المپیک با 
اشاره به داشتن ۵۰۰ کرسی بین المللی در 
ورزش کشور گفت: ۹۰ درصد از این کرسی 

ها تاثیرگذار نیستند.
 ســیدرضا صالحــی امیــری در تازه ترین 
اظهارات خــود تاکید کرده اســت که ۹۰ 
درصد از ۵۰۰ کرســی بیــن المللی ورزش 
ایران تاثیرگذار نیســتند و تنها ۱۰ درصد 
این کرسی ها در ورزش موثر است. همچنین 
وی تاکید کرده است که مسئوالن در ورزش 
زنان ضعیف عمل کرده اند و نتوانسته اند به 
این بخش که مدال آور هم هست توجه ویژه 

داشته باشند.
رئیــس کمیته ملی المپیــک همچنین در 
مورد پرونده فدراســیون جودو هم عنوان 
کرده که فدراســیون جهانی با جهت گیری 
سیاسی به فکر مشــکل تراشی برای ورزش 
ایران اســت. صالحی امیــری در گفتگویی 
که با برنامه »ورزش بــدون ویرایش« رادیو 
گفتگو داشــته به ســواالت مختلفی پاسخ 

داده است:
رئیــس کمیته ملی المپیــک در گفت و گو 
بــا برنامــه ورزش بدون ویرایش شــرکت 
کرد و پاســخگوی ســواالت این برنامه بود 
که مشــروح این گفت وگو را در ادامه از نظر 

می گذرانید.

  در ابتدای حضور شــما در سال 92 
که به عنوان سرپرست وزارت ورزش 
و جوانان منصوب شــدید یک دوره 
ســه ماهه در این منصب بودید و قرار 
شــد تا انتخابات برگزار شود و در این 
مدت به عنوان رئیس نهاد بین المللی 
ورزش ایــران عهده دار مســئولیت 
بودید. همان زمان از تدوین یک برنامه 
استراتژیک با سه محور را مورد اشاره 
قرار دادید که یک ســند باالدستی 
محسوب شود. آن ســند االن در چه 

مرحله ای است؟
دو نوع رویکرد مدیریتی می توان داشــت، 
برخــی مدیریــت روزمرگی و ســلیقه ای 
دارند، نزدیک بینــی و رویکرد کمی گرایانه 
به مســائل دارنــد، رویکــرد دوم یک نگاه 
استراتژیک اســت که یک نقشه راه و مسیر 
معین برای اهداف وجود دارد. همه کسانی 
که در حوزه مدیریت تجربــه و دانش دارند 
در جهان امروز داشــتن رویکرد کالن نگر را 
تجویز می کنند. اینکه کجــا قرار داریم و به 
کجا قرار است برسیم. طبیعی بود این مسیر 
را در حــوزه مدیریــت ورزش )کمیته ملی 
المپیک( انتخاب کنم. یک برنامه ۵ ســاله 
استراتژیک نوشتیم و االن در حال مقدمات 

یک برنامه 2۰ ساله هستیم.
اعتقــاد دارم اگــر ورزش ایران قرار اســت 
نگاهی به قله داشته باشــد و به عنوان یکی 
از ســه قدرت آســیایی مطرح باشــد و در 
عرصه جهانی هم در جایگاه ۱۰ کشــور اول 
باشــد الزم اســت از االن یک برنامه مدون 
بلند مدت داشــته باشــیم که به ۴ برنامه 
پنج ساله قابل تقسیم باشــد و هر سال آن 
هم یک برنامه جزیی باشــد. این برنامه پنج 
ســاله مدنظرم که تدوین شد از بطن آن ۱۵ 
برنامه عملیاتی اســتخراج کردم. بخشی از 
این برنامه به سرانجام رســیده و بخشی در 

میانه راه است.

  یک نگرانی وجود دارد؛ ســال 83 
در قالب سند باالدســتی 1۴0۴ برای 
ورزش یک طرح جامع در دوره ریاست 
آقای مهرعلیزاده نوشته شد. در سال 
8۴ انتخابات برگزار شد دولت هشتم 
با دولت نهم جایگزین شــد. دو سال 
بعد آقای علی آبادی گفت سند جامع 
کارایی ندارد و ســند بایگانی شد. چه 
تضمینی وجــود دارد که این برنامه 5 
ساله کنونی و بعد از آن برنامه 20 ساله 

اجرایی شود؟
 هر برنامه ای بــرای تحقق نیاز به چند پیش 
نیاز اســت، اولین آن اجماع میــان افرادی 
اســت که می خواهند آن برنامه را اجرایی 
کنند. نوشتن ۱۰۰ سند بدون این اجماع بی 
فایده است. مورد دوم داشتن یک نگاه واحد 
است در قالب یک گفتمان، باید روح برنامه 
از یک سیاست و گفتمان تابعیت کند. نکته 
ســوم کارگزارانند که باید به برنامه وفادار 
باشــند، برنامه از اســاس روح ندارد و روی 
کاغذ است این مجریان هســتند که برنامه 
را اجرایی می کننــد. نکته چهارم همخوانی 
برنامه بــا واقعیت های موجود اســت امروز 
که برنامه می نویســیم باید درک درستی از 

تحریم، کرونا و سایر شرایط داشته باشیم.
برنامه جامعی که ســال ها پیش نوشته شد 
)مورد اشــاره در ســوال( یک برنامه بسیار 
خوب بود که متخصصان نوشــتند، برنامه 
کنونی هم به روز رســانی شده همان برنامه 
اســت. هر برنامــه بایــد در ادوار تحوالت 
اجتماعی فرهنگی به روز شود، این تفکر که 
برای بیست سال بعد برنامه بنویسیم مرده 
اســت. افرادی که برنامه می نویسند باید به 

سیالیت فضای فرهنگی- اجتماعی جامعه 
واقف باشند. ورزش امروز با بیست سال قبل 

قابل مقایسه نیست.
تدوین برنامه باید ظرفیت پویایی، انعطاف 
و سیالیت داشته باشــد و برنامه نمی تواند 
مجموعــه ای از برنامه زیبــا و آرمانگرایانه 
باشد این مشکل کشورمان است که برنامه 

عملیاتی نمی نویسیم.
وقتی در مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
بخش سیاســت گذاری آن )مرکز مطالعات 
استراتژیک مجمع( حضور داشتم به همراه 
دکتــر روحانی چند برنامه نوشــتیم در آن 
زمان پیرامون سیاست های خانواده، رسانه 
و آمــوزش و پــرورش برنامه هــای مفصل 
زیادی نوشــتیم اما اگر امروز از من بپرسند 
خودتان نقد کنید می گویم »آرمانگرایی« 
کردیم. ۱۴ ویژگی برای دانش آموز نوشتیم 
ولی در میان ۱۴ میلیون دانش آموز کســی 
را پیدا نمی کنیم که این ویژگی های مدنظر 
را داشته باشــد.آرمان ها برای رهبران است 
که مطالبه می کننــد، مدیران باید برمبنای 
واقعیت برنامه بنویسند. اینکه کرسی های 
بین المللی نداریــم اگر مورد ســوأل قرار 
بدهید. جوابم این اســت کــه این موضوع 
یک آرمان اســت ما باید به انــدازه ظرفیت 
ایران بزرگ ۸۰ میلیونی و جامعه ورزشــی 
۶,۵ میلیون نفری کرســی داشته باشیم اما 
کرســی بین المللی تابعی از سیاست های 
اقتصــاد بین الملل اســت. وقتــی تحریم 
هســتیم ورزش مان هم تحــت تأثیر این 

موضوع قرار می گیرد.
االن اگر بخواهیم به المپیک برویم، نیازمند 
ارز هســتیم و مشغول جلســاتی برای این 
موضوع هســتیم که به توکیو ارز ببریم و به 
ذینفعان آن تحویل دهیم. یک مســیری را 
با وزارت امور خارجه و توکیو ایجاد کنیم که 
این یک پروژه شده اســت. چرا کرسی بین 
المللی نداریم، هر وقت شــرایط سیاسی و 
بین المللی مان تغییر کند شــرایط ورزشی 
مان تغییر می کنــد. هنگامی کــه آمریکا 
تحریم ظالمانه می کند شرایط ورزش مان 

هم متأثر می شود.

 در سال های گذشــته یک اشتباه 
مهم ترین  استراتژیک موجب شــد 
کرســی ورزش مان را در سال 80 از 
دست بدهیم. بعد از آن افرادی که وارد 
ورزش شــدند به دنبال کرسی هایی 
رفتند کــه ارزش ســرمایه گذاری 
نداشــتند. دو حالت وجــود دارد یا 
سیاستگذاران ارشد نمی دانستند چه 

اتفاقی می افتد یا برای شان مهم نبود.
 بحــث قبل را تکمیــل کنم؛ اگــر بخواهم 
برنامه ها در قفســه ها بایگانی نشــود باید 
الزامات رعایت شود و مالحظات انجام شود. 
تعهد کردم طی چهار ســال این ۱۵ برنامه 
عملیاتی مان به چه سرانجامی رسیده است. 
در ســطح دوم ما محدودیت در کرسی های 
بیــن المللی داریم بــه دلیل تقابــل مان با 
استکبار جهانی؛ مخاطب ما می گوید تحت 
فشار هســتیم و این کرســی ها را به ایران 

نمی دهند.
کرســی بیــن المللــی دوســطح اســت 
کرســی های موثر و کرسی های تشریفاتی، 
االن قریب به ۵۰۰ کرسی بین المللی داریم 
که ۱۰ درصــد آن موثر اســت. ۹۰ درصد 
کرســی اعتبار ایجاد می کند اما تأثیرگذار 
نیست. به جای مناقشه کرســی باید به اثر 

بخشی کرسی فکر کنیم.
بنده به عنوان عضو هیأت اجرایی شــورای 
المپیک آســیاه هســتم، اعضای شــورای 
اجرایی حق رأی و انتخــاب مکان بازی ها را 
دارند. این کرســی اثر بخش است اما نکته 
سومی داریم باید به آن توجه شود و آن البی 
است که اثرگذاری دارد. البی فراتر از کرسی 
است و با نفوذ و ارتباطاتی که می توان ایجاد 
کرد امکان این وجود دارد که زمینه ســازی 
ها انجام شــود. با شــیخ احمد رابطه خوبی 
داریم و در مجموع ذهنیت مثبتی نســبت 

به ایران دارد هرچقدر ارتباط بــا این افراد 
بیشتر شــود امکان ظرفیت ســازی فراهم 
می شــود. برخی کرســی های مان سال ها 
جلسه ای نداشته اســت، کرسی داریم که ۴ 
سال تشکیل جلســه نمی دهد و بیشتر یک 

پرستیژ است.
نکته بعدی ســرمایه گذاری است، کشوری 
همچون قطر کرســی زیاد دارد به این دلیل 
که زیرســاخت های خودش را توسعه داده 
اســت و از رویدادهای مختلف بین المللی 
استقبال می کند. این کشــور هزینه ۱۰۰ 
میلیارد دالری انجام داده اســت و در بخش 
کرده است، کشــوری که ۳۵۰ هزار نفری 
اســت و 2 میلیون نفر هم به آنها ســرویس 
می دهنــد. کشــوری که ســرمایه گذاری 
می کند خود به خود کرســی به ســمت آن 
می آید ما به دلیل محدودیت ها و شــرایط و 
سرمایه گذاری ها مشــکل کرسی داریم. به 
میزان ســرمایه گذاری، زیرساخت ها، البی 
و برگزاری رویدادها می توان کرســی ها را 
داشــت. االن دوحه قطر هر روز یک رویداد 

ورزشی برگزار می شود.
همه فدراسیون های جهانی تالش می کنند 
یک قطری در آن عضو باشــد برای اینکه از 
ظرفیت و زیرســاخت کشــورش استفاده 
کند. خود ورزش و ظرفیــت بالقوه ورزش 
قهرمانی هم قدرت کرســی ســازی دارد، 
میزان حضورمــان در ورزش های قهرمانی، 
در ســکوها این قدرت را دارد. در کشــتی، 
وزنه برداری رویداد زیاد داریم اما در بعضی 
رویدادها حرف جدی بــرای گفتن نداریم. 
یکی از عناصر قــدرت ورزش قهرمانی مان 

است.

  بعد از حضور دکتــر توکل در فیالی 
ســابق کســی را به عنوان جایگزین 
مختلفی  )کاندیداهــای  نداشــتیم 
داشتیم( سال ها طول کشید تا رسول 
خادم جایگزین شود و ایشان رسمًا در 
آنجا صندلی سوزی کردند و مهم ترین 
صندلی ایران را با اســتعفای خودش 
سوزاند. اما چهره هایی داشتیم که در 
ورزش جهانی قوی نیستند اما البی های 
قوی داشــتند. مثال بــارز آن دکتر 
کرباسیان در رشــته بدمینتون است. 
قدرت چانه زنی، البی و نفوذ فرهنگی 
اســت که اهمیت دارد. افرادی که طی 
چهار ســال کاندیدا کردیم گویا این 

ویژگی های البیگری و … رانداشتند.
 افرادی که طی ســال های قبــل در ورزش 
کشــتی حضور داشــتند تالش کردند، از 
آقایان ترکان، طالقانی، امیر و علیرضا دبیر 
که االن هست همه تالش کردند و باید باور 
کنیم نسل کشتی مان در ایران داشته های 
خود را به میدان آورده اند. رســول )خادم( 
زحمت کشــید. امیــر، یزدانی خــرم و.... 
تالش کردند. نکتــه ای که می خواهم راجع 
به کشــتی تأکید کنم این است که علیرضا 
دبیر توانمند، جســور و پیگیر است. با همه 
سلول هایش کشتی را می شناسد و با هویت 
کشتی زیست کرده اســت. کشتی مان در 
یک دوره حــرف اول را در جهان می زد االن 
رقبای جدی داریم. اگر بناســت در دنیای 
امروز همچنان کشــتی در طراز اول باشــد 
الزم اســت ســرمایه گذاری جدی داشته 
باشیم. آمارها نشان می دهد در نسل جوان 

گرایش به کشتی کم شده است.

 یک آماری را علیرضا دبیر چند روز 
پیش منتشر کرد که نشان می دهد از 
1 میلیون کشــتی گیر فعال در کشور 
به کمتر از 50 هزار نفر رسیدیم که این 

یک زنگ خطر جدی است.
 برای بهبود این وضع ســه نکته را باید توجه 
کنیم. کشتی به عنوان یک ارزش فرهنگی 
- تاریخی باید مورد توجه قرار گیرد. ما همه 
توان مان را برای کشتی گذاشته ایم. وزارت 
ورزش در حــدود ۱۵ میلیــارد تومان برای 
این رشته گذاشته اســت. 2 میلیارد نقدی 

و 2 میلیارد غیرنقدی سرمایه گذاری شود. 
در مجموع ۳۰ میلیارد کمک غیر مستقیم 
و 2,۵ میلیارد کمک مســتقیم می شود. اما 
علت اینکه بیشــتر از این حمایت نمی شود 

به دلیل محدودیت های خودمان است.
ورزش مان قــدرت جذب اسپانســر دارد، 
والیبال، بسکتبال و… قدرت جذب دارند. 
مقداری هم به صداوسیما بر می گردد اینکه 
تصویرسازی ذهنی را به گونه ای انجام دهد 
که اقبال به ورزش بیشتر شــود. در آمریکا 
چرا بســکتبال ورزش اول است چون همه 
ســاختارها به آن پرداختند. منابع انسانی 
کشــتی هم باید مورد توجه قــرار بگیرند، 
همه موضوع پول نیســت. جویبار شــهری 
در گوشه شمال، کرمانشاه و… در هر کدام 
این شهرها کشتی اهمیت دارد. این نیروی 
انســانی و پیشکسوتان هســتند می توانند 
که به ورزش اهمیت دهند. در گذشــته هم 
که پول نبود اما منابع انســانی باعث رونق 

ورزش می شدند.

 واقعیتی در نهاد کمیته بین المللی 
المپیک داریم این اســت اقتصاد در 
این بخش مهم است و ورزش هایی که 
با اقبال کمتری مواجه شوند در معرض 
خطر قرار می گیرند. تضمینی نیست 
که کشــتی در 2028 بتواند باشد. در 
2016 تنها رشــته ای که همه بلیت آن 

فروخته نشود کشتی بود.
 یک بحث اقتصاد اســت و یک بحث جنبه 
بهداشــتی اســت. در رویدادی در شــهر 
»بوینس آیــرس« که المپیــک جوانان در 
حال برگزاری بود وقتی حاضر شــدم همه 
سالن های ورزشــی را سرکشی کردم، صف 
کیلومتــری بــرای ورود به ســالن ها بود و 
بزرگترین صــف مربوط به ژیمناســتیک 
بود، افــراد ناهار خودشــان را در صف میل 
می کردند. ورزش بخشــی از زندگی مردم 
آنجاســت؛ یک بحثی داریــم تحت عنوان 
مصرف فرهنگــی در جامعه؛ می گوییم باید 
این ذائقــه را تحریک کرد. مثــل غذاهای 
سنتی که با غذاهای فست فودی جایگزین 
شــده اســت. امروز تنیس در جامعه اقبال 
مورد اقبال اســت و یا اسکی؛ درتنیس روی 
میز گرایش جــدی وجود دارد. در شــنا و 
شــیرجه هم جامعه بزرگی از ورزشــکاران 
شــکل گرفته اســت، در همه کشــور هم 
اســتخر وجود دارد و یک جریان گسترده 
داریم که می شــود این ظرفیت را به سمت 

قهرمانی ببریم.
یک کار جدیدی را در آکادمی ملی المپیک 
انجام می دهیم تحت عنوان پروژه »امیدها« 
با آمــوزش و پــرورش و فدراســیون های 
قهرمانی هماهنگ شــدیم کــه افرادی که 
ظرفیت حضور در المپیــک جوانان را دارند 
مهیــای حضور در ایــن پروژه شــوند. این 
جوانان تحت آموزش فشرده قرار گرفته اند، 
آموزش فردی، تخصصی و کار روانشناسی 
برآنها انجام شــده اســت. ارزیابی مان این 
اســت که اگر بر این جوانان سرمایه گذاری 
شــود در المپیک های آتی می توانیم از آنها 
اســتفاده کنیم. اگر می خواهیم ســرمایه 
گذاری کنیم باید از آموزش و پرورش شروع 
کنیم حتی برخی می گویند قبل از آموزش 
و پرورش شــروع کنیم. برنامه اجرایی این 

است که از مدرسه شروع کنیم.

 به ورزش های آبی اشــاره کردید، 
در ســاختار ورزش مان در دوره آقای 
هاشــمی طبا یک برنامــه ای برای 
ورزش هــای پرمدال شــکل گرفت. 
راجع به ورزش های پرمدال چه کاری 

کردید؟
 بعد انقالب جهــت گیری مــان را بر روی 
سکو گذاشتیم، سازمان دهی مان براساس 
چهره هــا بود. بــه تعبیر امــروز گلخانه ای 
بود. در هر رشته ای ســتاره ها را شناسایی 
کردیم برای ســکو؛ اما یک عامــل را غافل 
شدیم، در رشته ای مانند شــنا ۱۴۰ مدال 

داریم، در دوچرخه سواری و شمشیر بازی، 
تیراندازی، دومیدانی ماده زیاد داریم. با ۱۰ 
درصد ســرمایه گذاری در رشته های دیگر 
اگر در رشته های پرمدال ســرمایه گذاری 

می کردیم وضع بهتری داشتیم.
االن جلســاتی گذاشــتیم با دکتر سجادی 
که بیاییــم از هم اکنون با فدراســیون های 
مختلف و سایر رشته های پرماده و پرمدال 
بنشینیم برنامه شــان را بگیریم برای یک 
رویکرد حداقل ۵ ســاله و حداکثر ۱۰ ساله؛ 
در جاکارتــا دیــدم ۵۰ درصــد مدال های 
چین، ژاپن و کره روی رشــته های پرمدال 

بود.
آمارهای دنیا نشــان می دهد بین ۴۸ تا ۵۳ 
درصد مربوط به زنان اســت، در ایران بین 
2۰ تا 2۵ درصد اســت. این نشان می دهد 
در ورزش زنان هم ســرمایه گذاری جدی 
نکردیم و ضعف داریم. دنیای امروز پذیرفته 
با رعایت شــئونات در رشته های مختلف به 
غیر شــنا وارد شویم. شــنا را هم می توانیم 
در تهــران برگــزار کنیم. در چنــد حوزه 
باید متمرکز شــویم رشــته های پرمدال و 
ورزش بانوان و بعد از آن بــر ورزش امیدها 
متمرکز شــویم که با یــک ظرفیت مواجه 
شــویم. در بعضی مواد چین ۱۰۰ نفر برای 
جایگزینی دارد. ما جای ســهراب مرادی، 
حمید عباس علی و حســن یزدانی کسی را 
جایگزین نداریم مگر خودشان بتوانند آن را 
پرکنند. دختران هرجا حاضر شدند خوش 
درخشــیدند، باید احســاس قدرت را القاء 

کرد که اینها می توانند کار کنند.

 شورای عالی ورزش از آن شوراهایی 
است که در دولت هشتم به بعد جدی 
گرفته نشــد و -احتمــاال- یکبار 
تشکیل جلسه داده است. یک پرسش 
این اســت که ورزش کجــای معامله 
سیاســی- اجتماعی مدیران کشور 
جای دارد که در فاصله 1۴ تا 15 ســاله 
فقط یکبار شــورای عالی آن تشکیل 

شده است؟
 این نقد واردی است؛ من رسالتم ماله کشی 
نیســت. معتقدم نقدهــا را بایــد بپذیریم. 
زندگی در فضای شیشــه ای را عقیده دارم. 
نقدهایی کــه در رادیو می شــود را هم می 
شــنوم و گاهی تمــاس می گیرم و تشــکر 
می کنم. شأنی به جزء پاســخگویی ندارم، 

صندلی ها امانتی است که مردم دادند.
یک بحثی داریم تحت عنوان ساختار و یک 
بحث دیگــر کارکرد، به لحاظ ســاختاری 
غلط بود که شــوراهای عالی تشکیل شود. 
شوراهای عالی وقتی برای این تشکیل شد 
که در بخش هــای مختلف وقتی هماهنگی 
نیست یک مقام ارشــد بین آنها هماهنگی 
ایجــاد کنــد. در تحلیل های ســاختاری 
معکــوس فکر می کنیــم، می گوییم روابط 
بین ســاختار را به گونه ای باید تنظیم کرد 
حرکت پیشــران و پیش برنده داشته باشد. 
راجع به دولت آقای دکتر روحانی شــهادت 
می دهم که ایشان راجع به ورزش و جوانان 
یک دیدگاه خــاص دارند و معتقد اســت 
ورزش فراتر از سکو و ســکه است و بخشی 
از نیاز اجتماعی به عنوان نشاط است. نشاط 
را گاهی تعبیر به کنســرت و دســت زدن 
می کنند اما این تعبیر غلط اســت و زمانی 
نشــاط معنی دارد که فرد از مجموع فعل و 
انفعاالت خودش احســاس رضایت داشته 
باشــد. مانند فردی که در گرمای عربستان 
به ســفر حج مــی رود و از ایــن کارها خود 
احســاس رضایت می کند. یا فردی که بعد 

ماه رمضان به فطر می رسد.
ورزش نشــاط آفرین اســت، وقتی فردی 
ورزش می کند احســاس سالمتی و با جمع 
بودن می کند. انســان وقتی ورزش می کند 
هویت پهلوانی پیدا می کند، انسانی، اخالقی 
هویت همگرایی، همنوایــی، همدلی و… 
قهرمانی که منش پهلوانی ندارد جایگاهی 

نزد مردم ندارد.
امروز بســیاری از ورزشــکاران مان پهلوان 
هستند، در ســیل، کرونا، زلزله کنار مردم 
هستند. در گذشته وقتی مردم به سفر حج 
می رفتند زن و بچه را به پهلوان می سپردند. 
امروز پهلوان کسی است که دارای فضیلت، 
معرفت و اخالقی دارد و با مردم هم همنوایی 
و همگرایی دارد. برای همین امروز یک نگاه 

ویژه به قهرمانان می شود.

 وضعیت جودو به کجا کشید؟
 در جــودو درگیــر یک تصمیم سیاســی، 
ناعادالنــه هســتیم کــه از ســوی رئیس 
فدراسیون جهانی گرفته شــد. تحت تأثیر 
فشارها و البی های سیاسی هم این تصمیم 
اخذ شــد. خواستیم جلســه ای با او داشته 
باشــیم تا از طریق گفت و گو مشکل را حل 
کنیم یــک جلســه در فجیره امــارات هم 
برگزار کردیم که ادبیات ایشــان مناســب 
شأن و جایگاه شــان نبود و من هم متناسب 
با زبان خودش بــا او صحبت کردم و جایگاه 

فرهنگ ایرانی را به او گوشزد کردم. 

ورزش
روزنامه سراسری صبح ایران
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انتقاد صریح تهیه کننده»مهمانخانه ماه نو«از بازیگر فیلم

ضرر کردیم!

نیوشــا روزبان  جواد نوروزبیگــی تهیه کننده 
فیلم »مهمانخانه ماه نو« ضمن طرح ناگفته هایی 
از کارشــکنی بازیگر ایرانی این فیلم ســینمایی، 
تأکید کرد عوامل ژاپنی به دلیل همین حواشــی 

با نارضایتی ایران را ترک کردند!
جواد نوروزبیگــی تهیه کننده فیلم ســینمایی 
»مهمانخانه ماه نو« همزمــان با اکران آنالین این 
فیلم سینمایی، درباره تجربه تولید مشترک این 
فیلم با عوامل ژاپنی گفــت: تیم ژاپنی که به ایران 
آمده بود به خوبی با ما همکاری داشــتند و سعی 
می کردند همــه کارها را بر اســاس برنامه ریزی 
انجام دهند و بــه طور کامل هم بــه قراردادهای 

خود عمل کردند.
این تهیه کننده ســینما توضیح داد: اصوالً درباره 
تولید کارهــای مشــترک ســینمایی، همواره 
نظر مثبتی داشــته ام و معتقدم بایــد این نوع از 
تولیدات سینمایی در کشــور ادامه داشته باشد 
و ســینماگران ایرانی بتوانند با همه کشورها کار 
مشــترک تولید کنند. چرا که به لحاظ حرفه ای 
تجربه خوبی کســب می شــود و تبادل فرهنگی 
خوبی هــم در قالب این آثــار با دیگر کشــورها 
خواهیم داشــت، عالوه بر آن، فیلــم می تواند به 
راحتــی در کشــورهای دیگر نیز اکــران خوبی 

داشته باشد.
وی ادامــه داد: در حال حاضر ایــن فیلم زودتر 
از ژاپن در ایران اکران شده اســت، البته نسخه 
ژاپنی این فیلم نســبت بــه نســخه ایرانی آن 
متفاوت بــوده و ۱۰ دقیقه طوالنی تر از نســخه 
ایرانی اســت. البته برخالف ایران کــه فیلم به 
صورت آنالین عرضه شــد، »مهمانخانه ماه نو« 
قرار اســت در ژاپن، روی پرده ســینماها برود و 

اکران عمومی شود.
نوروزبیگــی در ادامه ضمن ابزار عــدم رضایت از 
شــرایط عرضه این فیلم ســینمایی افزود: اکران 
آنالین این فیلم نزدیک به ۱۰ روز اســت که آغاز 
شــده اما اســتقبال چندانی از این پروژه نشــد، 
چرا که بنا به عملکرد نامناســب یکی از بازیگران 

ایرانی فیلم، نتوانستیم تبلیغات مناسبی برای آن 
داشته باشیم.

 بازیگری که کارگردان از انتخابش 
پشیمان شد!

نوروزبیگی با اشــاره به اینکه هر چنــد بازیگران 
ژاپنی پروژه بــه خوبی بــا گــروه فیلمبرداری 
همکاری داشــتند، اما بازیگر اصلــی زن فیلم که 
در حال حاضر در خارج از کشــور به ســر می برد، 
مشکالت بسیاری را در مسیر اکران فیلم به وجود 
آورده اســت، در این باره توضیح داد: خانم مهناز 
افشــار بازیگر اصلی این فیلم در شرایطی به این 
پروژه پیوســت که دســتمان برای انتخاب های 
دیگر باز بود، اما کارگردان ژاپنی برای حضور این 
بازیگر در فیلم تاکید داشت، این بازیگر با حواشی 
بسیاری به این پروژه پیوست و ما در شرایط بسیار 
سختی »مهمانخانه ماه نو« را به پایان رساندیم و 
در نهایت کارگردان پروژه هم از انتخاب و حضور 

این بازیگر پشیمان شد.
تهیه کننــده »مهمانخانه ماه نــو« ادامه داد: این 
بازیگر عوامل ژاپنــی این پروژه را بســیار اذیت 
می کرد و بیش از هر چیز به حواشی می پرداخت 
و این در حالی است که با توجه به مهمان دوستی 
ایرانی ها ما همه تالش خود را کردیم تا این گروه با 
رضایت ایران را ترک کنند، که البته به نظر می آمد 
دلخور شده بودند و آنچه که از حضور در سینمای 
ایــران تصور کــرده بودند، اجرایی نشــد و حتی 
بخشــی از ســکانس ها به دلیل این بی نظمی ها 

گرفته نشد.
وی تاکید کرد: این بازیگر فیلــم، زمانی هم که از 
ایران خارج شــد اعمالی انجام داد که شــرایط را 
برای نمایش فیلم ما بسیار بد کرد و با ارتباطی که 
با لوس آنجلســی ها گرفت و در برنامه آنها شرکت 
کرد، به سرمایه گذاران ما صدمه زد و موجب ضرر 

بیشتر ما شد. 
به گونــه ای که اکران این فیلــم مرحله به مرحله 
به تعویق افتاد، این در حالی اســت که ما در ابتدا 

سرگروهی سینما آزادی را برای اکران فیلم گرفته 
بودیم اما متاسفانه این برنامه ریزی به تعویق افتاد 
و در نهایت تصمیم گرفتیم کــه »مهمانخانه ماه 

نو« را در گروه آزاد اکران کنیم. 
این امر نیز به دلیل بســته شدن سینماها به دلیل 
شیوع ویروس کرونا کنسل شــد و حاال ناگزیر از 

تن دادن به اکران آنالین شدیم.
این تهیه کننده سینما ادامه داد: واقعیت این است 
که به عنــوان تهیه کننده این بازیگــر زن را در این 
فیلم آورده بودیم که شــاید بتوانم تبلیغ مناسبی 
براساس حضور او برای اکران داشــته باشیم اما با 
بی تعهدی این بازیگر نســبت به پروژه سبب شد تا 
نتوانیم تبلیغ مناسبی داشته باشیم و عجیب اینکه 
شنیده ام همزمان با اکران آنالین فیلم، این بازیگر 
از طریق فضــای مجازی، بابت بــازی در این فیلم 

عذرخواهی کرده است! 
به نظرم بهتر اســت با توجه به پشــیمانی که برای 
حضور در این پــروژه ابراز کرده، دســتمزدی که 

گرفته را هم عودت بدهد!
نوروزبیگی تأکید کرد: ایــن اولین همکاری من با 
این بازیگر در سینمای ایران بود و اعتراف می کنم 
تا به امروز ندیده بودن که یک بازیگر تا این اندازه 

گروه تولید فیلم را آزار بدهد و سنگ اندازی کند!

تجربه همکاری با بازیگر »اوشین«
تهیه کننده »مهمانخانه ماه نــو« در پایان درباره 
دیگر بازیگران این فیلــم به خصوص چهره های 
بین المللی آن گفت: همکاری با آیاکو کوبایاشــی 
بازیگر نقش »اوشــین« در این فیلم بسیار خوب 
بود، حتــی قرار بــود همزمان با اکــران عمومی 
به ایران هم بیاید و در مراســم فرش قرمز حضور 
داشته باشد که متأســفانه به دلیل شیوع ویروس 

کرونا این برنامه کنسل شد.
 همچنین ماساتوشــی ناگاســه دیگر بازیگر این 
فیلم نیز یک هنرمند حرفه ای و هالیوودی اســت 
که حضور بســیار حرفه ای در این فیلم داشــت و 

همکاری بسیار خوبی با ما داشته است.

فیلم

پوریــا حیــدری اوره کــه فیلم 
»بعد از اتفــاق« را به عنوان اولین 
تجربه کارگردانــی اش در ایران،  
به تهیه کنندگی شهاب حسینی 
می ســازد، تأکید کرد این فیلم تا 
دو ماه دیگر به صــورت اینترنتی 

اکران خواهد شد.
پوریــا حیــدری اوره کارگردان 
ســینما درباره فیلم ســینمایی 
»بعد از اتفــاق« به تهیه کنندگی 
شــهاب حســینی که به تازگی 
پروانه ســاخت دریافــت کرده 
اســت، گفت: این اولیــن فیلم 
ســینمایی من در ایران اســت. 
البته پیش از ایــن فیلم دیگری 
به نــام »باغ هــای زردآلــو« به 
عنوان محصول مشترک ایران و 
ارمنستان ساخته بودم که به ۹۶ 
فستیوال رفت و از پرافتخارترین 
تولیدات مشترک سینمای ایران 
بود. چنــدی پیش هــم پروانه 
ویدیویــی گرفت تــا در »هنر و 
تجربه« اکران شود، اما موضوعات 

کرونا پیش آمد.
این کارگــردان افــزود: من تنها 
در ایــران اقامت نــدارم، بلکه به 
کشــورهای مختلفــی رفــت و 
آمد دارم و در آن کشــورها فیلم 

از  »بعــد  می ســازم. 
اتفاق« به طور کلی در 
یک اســتودیو ساخته 
می شود و تمام دکورها 
در همــان اســتودیو 
طراحی شده است که 
این مرحلــه فرآیندی 

طوالنــی داشــت با ایــن وجود 
فیلمبرداری »بعد از اتفاق« تنها 
ظــرف 7 روز انجام می شــود که 
این مرحله را هــم آغاز کرده ایم و 
۴ روز دیگر فیلمبرداری به پایان 

می رسد.
وی افزود: رضا کیانیان، ستاره 
پسیانی، یســنا میرطهماسب، 
بهرام افشــاری، جــواد عزتی، 
علــی انصاریان، رضــا ناجی و 
امیررضا رنجبــران در این فیلم 
به ایفــای نقــش می پردازند. 
ما در »بعد از اتفــاق« 2 بازیگر 
معلول به نــام روح اهلل جعفری 
و زهــره اعتضاد نیــز داریم که 
نقش های اول این فیلم را بازی 
می کنند. زهره اعتضاد یکی از 
معوالن ویژه ایرانی است که در 
هنرهای مختلف فعال اســت و 
وجه بین المللی دارد به طوری 
کــه چندین بار از کشــورهای 

مختلــف آمده انــد و 
او مســتند  دربــاره 

ساخته اند.
حیدری اوره بیان کرد: 
»بعد از اتفــاق« درباره 
آرزو و امید به زندگی و 
البته مقام معلم است. 
همه عوامل هم بــه صورت دلی 
پای کار این فیلــم آمده اند چون 
فکر می کننــد به نســبت بقیه 
فیلم ها حرف ویژه تری دارد و در 
نظر دارد امید را بیشــتر در دل ها 

جا بیندازد.
این کارگردان دربــاره همکاری 
با شهاب حســینی هم گفت: من 
مدیر برنامه های شهاب حسینی 
هســتم و پیش تر در این زمینه با 
هم همکاری داشته ایم. وقتی هم 
که می خواستم این فیلم را بسازم 
موضوع را با شــهاب حسینی در 
میان گذاشــتم و او موضوع فیلم 
را دوست داشت، به همین دلیل 
با یکدیگر در این حوزه همکاری 
کردیم. شــهاب حسینی هرچند 
در »بعد از اتفاق« بازی نکرده اما 
به عنوان نریتور صدایش در فیلم 

حضور دارد.
حیدری اوره اظهــار کرد: با توجه 

به اینکه خــودم در مقوله پخش 
سررشــته دارم، اصوالً فیلم هایم 
پخــش بین المللی می شــوند. 
در حال حاضر هم ســه کمپانی 
بین المللــی از قبــرس و کانادا و 
کمپیانی شــهاب حســینی در 
آمریکا، پشــت فیلم هســتند و 
همکاری هایــی با ما در ســاخت 
فیلم دارند. »بعــد از اتفاق« یک 
فیلم کاماًل ایرانی اســت و سعی 
شده اســت وجه هایی از فرهنگ 
ایرانی در آن نمایان باشد. هرچند 
هنرپیشه های معروفی در این اثر 
حضور دارند، ولی دوســت دارم 
وقتی فیلم اکران می شــود مردم 
علت حضــور آن هــا را دریابند و 
همین مســاله اســت که فیلم را 

متمایز می کند.
وی در پایــان توضیــح داد: مــا 
در نظر داریــم »بعــد از اتفاق« 
را به صــورت آنالین بــه نمایش 
بگذاریم. در حال حاضر کارهای 
پست پروداکشن آن هم همزمان 
با تولیــد انجام می شــود و فکر 
می کنم تــا یک ماه دیگــر آماده 
شــود و بتوانیم تا 2 ماه دیگر آن 
را در ایران به صــورت اینترنتی 

اکران کنیم.

وژه سینمایی جدید شهاب حسینی جزئیات پر

تهیه کننده سریال مطرح کرد
سرانجام نامشخص فصل دوم »زیرخاکی«

رضا نصیری نیا تهیه کننده »زیرخاکی« بیان کرد که در حال بررســی 
شرایط برای روند تولید فصل دوم این سریال هستند.

رضا نصیری نیا تهیه کننده »زیرخاکی« با اشاره به زمان تصویربرداری 
مجدد فصل دوم این ســریال که به دلیل کرونا متوقف شــده بود، بیان 
کرد: مهمترین مســاله برای تصویربرداری سریال بازیگران هستند که 

در حال حاضر با پروژه های سینمایی قرارداد بسته اند.
وی اضافه کرد: بازیگرانی چون پژمان جمشیدی، ژاله صامتی اخیراً 
با یک پروژه ســینمایی قرارداد بســته اند و حتی هادی حجازی فر و 
نادر فالح هم قرارداد ســینمایی دارند و االن شرایط به گونه ای است 
که پروژه های سینمایی هم مشخص نیســت چه زمانی آغاز خواهد 

شد.
این تهیه کننده درباره بخش هایی از این سریال که قرار بود در خارج از 
کشور تصویربرداری شــود نیز گفت: با وضعیت کنونی مشخص نیست 

تکلیف پروژه برای تصویربرداری در خارج از کشور چه خواهد بود.
نصیری نیا در پایان گفت: خدا را شــکر مردم فصل اول این ســریال را 
دوست داشتند و لطف زیادی داشتند برای خود ما هم فصل دوم سریال 
و پیش برد آن مهم اســت و برای همین با آقای جلیل سامان کارگردان 
ســریال در حال بررســی گزینه های مختلــف برای در نظــر گرفتن 

چگونگی روند تولید پروژه هستیم.
فصل اول سریال »زیرخاکی« ماه رمضان از شبکه یک سیما پخش شد 

و توانست اقبال مخاطبان را به دست بیاورد.

با اعالم سازمان سینمایی

وانه گرفت اطیابی برای »تگزاس۳« پر
شورای صدور پروانه ساخت ســازمان سینمایی در جلسه خود با صدور 

پروانه ساخت برای پنج فیلمنامه موافقت کرد.
به نقــل از روابط عمومی ســازمان امور ســینمایی و ســمعی بصری، 
فیلمنامه هــای »بچه هــای هــور« بــه تهیه کنندگی بهروز رشــاد 
و کارگردانــی و نویســندگی فیــاض موســوی، »نیســان آبی« به 
تهیه کنندگــی احســان ظلی پــور، کارگردانــی منوچهــر هادی و 
نویســندگی کمیل روحانی، »تگــزاس ۳« بــه تهیه کنندگی ابراهیم 
عامریان و کارگردانی مســعود اطیابی و نویســندگی حمزه صالحی، 
»لحظــه ای و دیگر هیچ« به تهیه کنندگی ســیدغالمرضا موســوی، 
کارگردانــی و نویســندگی کاوه قهرمــان و »یــک بغــل دریــا« به 
تهیه کنندگی، کارگردانی و نویســندگی بهمن کامیار موافقت شورای 

ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند.
شورای صدور پروانه ســاخت با مجوز تهیه کنندگی اول مهدی معزی 
برای تهیه کنندگی ســریال نمایــش خانگی و مجیــد پریخواه برای 

تهیه کنندگی فیلم داستانی غیرسینمایی موافقت کرد.

تهیه کننده و کارگردان برنامه: 

 موضوع »شکالت تلخ« آسیب های
 اجتماعی است

تهیه کننده و کارگردان برنامه تلویزیونی »شکالت تلخ« گفت: به جای 
اینکه از داخل یک اســتودیو به گپ و گفت مجری و کارشناس بسنده 
کنیم، دوربین مان به ســطح شــهر رفته و موضوع ها را از نزدیک رصد 

کرده و آسیب شناسی می کند.
»مجتبی احمدی« تهیه کننده و کارگردان برنامه تلویزیونی »شکالت 
تلخ« گفــت: این برنامــه محصول یک ســال تحقیق ما در ســازمان 
بهزیستی و شهرداری و در کالن شهرها است و در خصوص آسیب های 
اجتماعی است. همچنین نوع برخورد دستگاه های مختلف با مردم نیز 

از خط های محوری این برنامه است.
وی با اشــاره به ســاختار مســتند گونه ایــن برنامه نیــز گفت: ما 
ساختاری مســتندگونه برای برنامه »شــکالت تلخ« تعریف کردیم 
و قرار بر این شــد که به جای اینکه برنامه داخل یک استودیو باشد و 
به گپ و گفت مجری و کارشــناس بسنده کند، دوربین مان به سطح 
شــهر رفته و موضوع ها را از نزدیک رصد کرده و ببیند و در ادامه به 
سراغ فرد و مقام مســئولی برود که فکر می کند می تواند پاسخ گوی 

سواالت ما باشد.
احمدی دربــاره حضور مجــری در این برنامه نیز گفــت: آقای مهدی 
اسماعیل تبار روانشناس فرهنگی و محمد جان نثاری از مجریان برنامه 
هستند که به عبارت خودمان کار خود را در کف خیابان انجام می دهند 
و در حقیقت ســوژه ها را از طریق این دو مجری از سطح شهر رصد می 

کنیم.
تهیه کننده برنامه »یه عصر طالیی« عنوان داشت: چند قسمت ابتدایی 
برنامه با موضوع کــودکان کار و زباله گرد روی آنتــن می رود و در چند 
قسمت بعدی به ســمت آســیب هایی می رویم که از پیامدهای طالق 

والدین، اعتیاد و فضای مجازی به وجود می آیند.
وی درباره ســاختار مســتندگونه این برنامه نیز افزود: شاید گفت و گو 
کردن با یک کودک کار بیشــتر از دو روز زمان بر باشــد. از طرفی می 
خواهیم که موضوع برای مخاطبانمان قابل لمس باشد و اینکه بتوانیم 

بر اساس واقعیت دنبال مطالبه گری باشیم.
این تهیه کننده همچنین با اشاره به ســختی های این کار و مشکالتی 
که حین تولید این برنامه با آنها مواجه هســتند، گفت: بســیاری از این 
افراد اصال صحبت نمی کنند و دوست ندارند چهره شان دیده شود و در 
این بخش سازمان بهزیســتی حمایت های ویژه ای از ما داشت و باعث 

شد تا این بچه ها به ما اعتماد کنند.
این تهیه کننده همچنیــن افزود: برای نشــان دادن قصه برخی از این 
افراد با گردآوری قصه زندگیشان، سناریویی نوشتیم و آن قصه توسط 
کودکان بازیگر در بخش نمایشــی برنامه اجرا می شــود. از این طریق 
بخشی از واقعیت ها را به صورت آیتم های نمایشی و در بین صحبتهای 

مجری و بخش مستند درآوردیم.
وی در ادامه با بیان یکی از نکته های بسیار مهم در مورد آسیب شناسی 
به خصوص کودکان کار نیز افزود: یکی از مســائل مهم درباره این افراد 
سامان دهی آنها است و ســرفصل اصلی برنامه »شکالت تلخ« خانواده 
اســت و ما در برنامه به موضوع خانواده اهمیت ویژه ای می دهیم. اینکه 
چه اتفاقی در خانواده می افتد که یک کودک به اینجا کشیده می شود 

،از سرفصل های اصلی ما است.
 این برنامه در گروه اجتماعی شــبکه پنج تهیه و تولید شــده اســت 
و روزهای شــنبه و ســه شــنبه ســاعت ۱۳:۳۰ پخش و یکشنبه و 
چهارشنبه ساعت ۳۰ دقیقه بامداد بازپخش آن از همین شبکه بروی 

آنتن می رود.

اکران
مدیرکل هنرهای نمایشی مطرح کرد

وده تئاتر« در انتظار  لغو »مالیات بر ارزش افز
ورود مجلس

قادر آشــنا مدیرکل هنرهای نمایشــی اعــالم کرد ارشــاد از طریق 
نمایندگان دوره جدید مجلس شورای اسالمی پیگیر اقدام قانونی برای 
لغو کســر مالیات بر ارزش افزوده از گروه های تئاتری در ســال جاری 

است.
قادر آشنا مدیرکل هنرهای نمایشــی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
درباره اینکه چه راهکارهایی برای لغو قانون کســر ۹ درصد مالیات بر 
ارزش افزوده از اجراهای تئاتر با توجه به وضعیت نامناســب اقتصادی 
گروه های نمایشی در سه ماهه ابتدایی امسال به دلیل شرایط کرونایی 
دارد، گفت: با آقای پارسا رئیس سازمان مالیاتی کشور در خصوص لغو 
کســر مالیات ۹ درصد بر ارزش افزوده از فعالیت های تئاتری صحبت 
کرده ام و ایشان گفتند که این مالیات از مصرف کننده کسر می شود نه 

تولیدکننده.
وی در ادامه افزود: طبق گفته رئیس ســازمان مالیاتی کسر ۹ درصدی 
مالیات بر ارزش افزوده در تئاتر چون به عنــوان یک قانون پیش از این 
مصوب شده است، لغو آن در شرایط فعلی از عهده سازمان امور مالیاتی 

هم خارج است.
آشنا یادآور شــد: دولت نمی تواند قانون مالیاتی را در مرحله اجرا تغییر 
دهد و تغییر یک قانون در این ســطح باید از طریق مجلس و نمایندگان 

آن صورت گیرد.
مدیرکل هنرهای نمایشی در پایان سخنان خود تأکید کرد: ما مباحث 
فراوانی داریم که باید از طریق نمایندگان کمیسیون فرهنگی در دوره 
جدید مجلس شورای اسالمی پیگیر آن ها باشیم، که موضوع لغو کسر 
مالیات ۹ درصد بر ارزش افزوده از اجراهای تئاتر در سال جاری یکی از 

مهمترین آن ها است.

بازیگر و کارگردان تئاتر: 

موافق بازگشایی سالن های تئاتر نیستم
علی برجــی، بازیگر و کارگــردان تئاتر عنوان کرد: مــن خیلی موافق 
بازگشایی سالن های تئاتر نیستم چرا که فضاهای بسته حتی با رعایت 
همه پروتکل ها هم خطرســاز اســت و مســئله اول باید برای ما جان 

هنرمندان و مخاطبان باشد.
 با درخواســتی که بــه تازگی ســیدعباس صالحی برای بازگشــایی 
سالن های سینما، تئاتر و کنسرت مشروط به رعایت مسائل بهداشتی 
از ســتاد ملی مقابله با کرونا داشته،  در این جلســه مشخص شد که با 
حداکثر ۵۰ درصد ظرفیت از ابتدای تیر ماه ســالن های سینما، تئاتر 
و کنســرت بازگشــایی خواهند شــد و بالفاصله پس از آن نیز وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســالمی اطالعیه ای برای بازگشایی سالن ها منتشر 

کرد.
در ارتباط با ابالغیه اخیر و بازگشــایی ســالن های تئاتــر اول تیر ماه 
تصمیم داریم با کارشناســان عرصه نمایش گفت وگو کرده و نظرشان 
را در ارتباط با اعتماد ســازی مردم، امنیت جانــی هنرمندان و مردم و 
تمهیدات این عرصه بپرسیم که در شماره پنجم با علی برجی، بازیگر و 

کارگردان تئاتر، سینما و تلویزیون گفت وگو کردیم.
»علی برجی«،  درباره بازگشــایی ســالن های نمایــش ، چالش های 
کرونایی و اعتمادســازی مخاطب گفــت: واقعیت این اســت که من 
همین االن درگیر ماجرای کرونای خانواده ام هســتم و مادرم در بخش 
مراقبت های ویژه است و این روزها مدام به بیمارستان های مختلف سر 

زده ام. 
بهرحال من خودم درگیر هستم و به اطمینان به شما می گویم که قطعا 
این اتفاق، برآیند  خوبی نخواهد بداشت، این را از زبان کسی بشنوید که 

از این ماجرا آسیب زیادی دیده است.
وی در ادامه افزود: ماجرا این است که ما قدری کرونا را سرسری گرفتیم 
و این اهمال کاری گسترش یافته است. بهرحال طبق تحقیقات جدید 
یکی از بزرگترین اتفاقاتی که برای ســرایت ویــروس رخ می دهد، قرار 
گرفتن در فضاهای بســته است حتی ســطوح و چیزهای دیگر کمتر 
بحث سرایتی دارد. طبیعتا ســالن های نمایش هم فضای بسته است و 
خیلی سالن های خصوصی ما حتی تهویه درست ندارند و یا اینکه خیلی 
کوچک هســتند و مخاطبان و بازیگران نفس به نفس می شوند. همین 
کلمه »نفس به نفس« خــودش یک زنگ خطر بــرای انتقال ویروس 

است!
وی با تأکید بر اینکه موافق بازگشایی ســالن های تئاتر نیست، افزود: 
من خودم می دانم همه ما و دوستان ما زندگی مان از این راه می گذرد 
و شرایط سخت است. دولت هم که از مراکز فرهنگی حمایتی نمی کند 
و اصال انگار فراموش کرده اســت وظیفه ای در این راســتا دارد! حتی 
بیانیه ای که وزارت بهداشت و دفتر ریاست جمهوری برای بازگشایی 
فضاهای فرهنگیـ  هنری دادند اســمی از تئاتر در آنها برده نشــده 

است.!

اجرا


