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ورت گسترش پایه های مالیاتی ضر

با توجه بــه تحریم های ظالمانه بین المللی و دشــوار 
شــدن فروش نفت از ابتدای ســال ۹۷، فشــار بســیار زیادی بر سمت 

درآمدهای بودجه دولت وارد شد.
در همین بازه با توجه به اینکــه امکان کاهش هزینه هــای دولت وجود 
نداشت، کسری بودجه ســاختاری موجود در اقتصاد کشور بیش از پیش 
خود را نشــان داد و از طرفی با توجه به شکل گیری انتظارات منفی نسبت 
به آینده، با سرازیرشدن سیل نقدینگی انباشــته شده در سال های ۹2 تا 
۹6 به بازارهــای دارایی، تورم نقطه به نقطه از اعداد تک رقمی شــروع به 
افزایش کرد، به نحوی که در اوایل ســال ۹8 به ارقام باالی 40 درصد نیز 
رســید. این افزایش تورم منجر به افزایش نااطمینانی در اقتصاد شــده و 
با منفی کردن نرخ بهره واقعی باعث کاهش انگیزه برای ســرمایه گذاری 
می شود و این در نهایت منجر به افت تولید در فصل های آتی شده و به تبع 
آن سرمایه گذاری کم شــده و این چرخه به صورت مداوم تکرار می شود. 
افت تولید کشــور هم در ســال های آتی می تواند با افت مقــدار واقعی 
درآمدهای مالیاتی منجر به افزایش کســری بودجه دولت شده و چرخه 

تورمی را فعال کند.
از سوی دیگر افزایش تورم منجر به افزایش نابرابری شده و نیاز به حمایت 
از خانوارهــا را افزایش می دهد که با توجه به محدودیت منابع که اشــاره 
شد، از منابع ســالم مقدور نخواهد بود و افزایش هر نوع حمایت در نهایت 
مستلزم اســتفاده از منابع بانک مرکزی اســت که این نیز تبعات تورمی 

خواهد داشت.
آنچه در این شرایط می تواند به کشــور کمک کند کاهش کسری بودجه 
به صورت ساختاری، یعنی کاهش هزینه ها و یا افزایش درآمدهای پایدار 
است. کاهش هزینه ها در شــرایط کنونی می تواند از محل کارآمدسازی 
هزینه کرد دولت صورت پذیــرد تا ضمن حفظ کارکردهای کالســیک 
دولــت در اقتصاد مقــدار مطلق یا درصد رشــد هزینه ها کنترل شــود، 
اما به نظر می رســد آنچه در شرایط کنونی در دســترس تر باشد، افزایش 
درآمدهای مالیاتی نه از طریــق افزایش نرخ های موجود بلکه از مســیر 
گسترش پایه های مالیاتی باشد. در شــرایطی که بازار سرمایه در ماه های 
اخیر سودآوری بسیار باالیی داشته است، اما به نظر می رسد غیر از عرضه 
محدود سهام و دارایی های دولتی، استفاده مطلوبی از این وضعیت رونق 

بازار سرمایه برای پوشش کسری بودجه دولت صورت نگرفته است.
در واقع با اخذ درآمد از عایدی سرمایه در این بازار اوالً می توان درآمدهای 
دولت را افزایش داد و از این طریق چرخه شــوم تورمی را متوقف کرد و از 
سوی دیگر با کاهش سرعت رشد بازار ســرمایه )به دلیل اخذ مالیات( از 
انباشت ریســک های اقتصاد کالن در این بازار جلوگیری کرد و در نهایت 
عدالت مالیاتی را افزایش داد، چرا کــه در حال حاضر تنها یک نرخ مالیات 
مقطوع از معامالت دریافت می شود که با توجه به رشدهای بسیار زیاد این 

بازار در ماه های اخیر باید مالیات پرداختی نیز متناسب با آن باشد.
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معاون اول رئیس جمهور:

نباید اجازه دهیم به بخش خصوصی بی حرمتی شود
خریدار  معــاون اول رئیس جمهور گفت: 
باید فرهنــگ حمایــت و دفــاع از بخش 
خصوصی در جامعه ترویج پیدا کند و اجازه 
ندهیم که بــه بخش خصوصــی و فعاالن 

اقتصادی در رسانه ها بی حرمتی شود.
 اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور 
در جلسه شــورای عالی اجرای سیاست های 
کلی اصل 44 قانون اساســیبا تأکید بر اینکه 
شــورای عالی اجرای سیاســت هــای کلی 
اصل 44 قانون اساسی مسئولیت هماهنگی 
و برنامه ریزی برای اجرای این سیاســت ها 
را بر عهده دارد، خاطرنشــان کــرد: با وجود 
اقدامات و دســتاوردهای خوبی که در بخش 
سرمایه گذاری و خصوصی سازی انجام شده 
اما هنوز فاصله زیادی با اهداف تعیین شــده 
داریم.جهانگیری افزود: پس از ابالغ سیاست 
های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام 
معظم رهبری و رفع محدودیت برای رشــد 
بخش خصوصی، انتظار می رفت که بن بست 
های بزرگی از پیــش روی بخش خصوصی 
برداشته و برای فعاالن اقتصادی و بطور کلی 

برای اقتصاد کشور افق گشایی شود.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه باید 
همزمان با ابالغ سیاســت ها و برنامه ریزی 
ها برای رشــد بخش خصوصــی، فرهنگ 
ســازی الزم در جامعه نیز انجام می شــد، 
خاطرنشان کرد: سیاســت های کلی اصل 
44 قانون اساسی باید به گفتمانی غالب در 
کشور تبدیل شود و سرمایه گذاران و فعاالن 
اقتصادی به عنوان انســان هایی شریف در 
جامعه شناخته و معرفی شوند که با سرمایه 
گذاری خــود به دنبال توســعه اقتصادی و 
اشتغالزایی در کشور هستند.وی با انتقاد از 

کســانی که به بخش خصوصی حمله و آنها 
را افرادی غارتگر معرفــی می کنند تصریح 
کرد: باید فرهنگ حمایــت و دفاع از بخش 
خصوصی در جامعه ترویج پیدا کند و اجازه 
ندهیم که بــه بخش خصوصــی و فعاالن 

اقتصادی در رسانه ها بی حرمتی شود.
جهانگیــری در ادامه جلســه با اشــاره به 
گزارش وزارت امور اقتصــادی و دارایی در 
خصوص عملکــرد هیئت مقــررات زدایی 
و بهبود کســب و کار، این گزارش را مثبت 
ارزیابی کرد و گفت: اینکه بر اساس گزارش 
ها روند صدور برخی مجوزها و اســتعالمات 
کاهش چشمگیری داشــته و از ۵6 روز به 4 

روز رسیده اتفاقی مبارک و گامی مثبت در 
بهبود کسب و کار در کشور است.

معاون اول رییس جمهور ادامــه داد:  البته 
باید همپای کاهــش فرایند صدور مجوزها، 
ســازوکاری نیز برای جلوگیــری از تولید 
بخشنامه و مقررات دســت و پاگیر تعیین 
شود که الزم اســت، هیئت مقررات زدایی 
و بهبود کســب و کار در این زمینه نیز فعال 
باشد و راهکارهایی برای جلوگیری از تولید 

بخشنامه و مقررات زائد تدوین کند.
جهانگیری در ادامه با اشــاره به ســخنان 
برخی از اعضای جلســه در انتقاد به افرادی 
که اراضی و دارایی هایی را از دولت دریافت 

کرده اند اما هیچ اقدام اقتصادی و ســرمایه 
گذاری در آن انجام نــداده اند، تصریح کرد:  
بلوکه کردن سرمایه ها و دارایی های دولت 
اقدامی نامناسب است و باید در قراردادهایی 
که بــرای افــراد تنظیــم می شــود زمان 
مشخصی تعیین گردد تا اگر در مدت معین 
شده کار و فعالیت انجام نشد، امکانات دولت 
متوقــف نماند.معــاون اول رییس جمهور 
از وزارت امور اقتصادی و دارایی خواســت 
این موضــوع را در هیئت مقــررات زدایی و 
بهبود کسب و کار مورد بحث و بررسی قرار 
دهند و پیشنهاد مشخصی برای پیشگیری 
از بلوکه شــدن دارایی ها و ســرمایه های 

کشــور به دولــت ارائــه دهند.جهانگیری 
همچنین از وزارت امــور اقتصادی و دارایی 
و سازمان بورس خواســت با توجه به اینکه 
مردم به بازار ســرمایه اعتماد کرده اند و این 
بازار در ایام اخیر از رشــد خوبی برخوردار 
بوده اســت، با تمام ظرفیت از آن حراست و 
مراقبت کنند تا دغدغه ای برای مردم وجود 
نداشته باشد. البته به صورت طبیعی بورس 
دارای ریسک اســت و مردم باید با آگاهی و 
دقت در آن فعالیت کنند.در این جلســه که 
وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، 
رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار، رییس 
اتاق بازرگانی ایران، رییــس اتاق تعاون ایران 
و رییس ســازمان خصوصی سازی نیز حضور 
داشــتند، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی 
گزارشــی از عملکرد هیئت مقررات زدایی و 
تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ارائه کرد.

در این گزارش بــه آثار ملمــوس اقدامات 
انجام شده از ســوی هیئت مقررات زدایی و 
بهبود کسب و کار اشاره شــد که بخشی از 
این آثار عبارت بودند از: کاهش زمان صدور 
مجوزها، تقلیل هزینه کسب و کارها، حذف 
مراجعات حضوری مردم، تسهیل در فرایند 
اخذ پروانه کســب صنفی، تســهیل شروع 
کســب و کار از طریق پنجره واحد فیزیکی، 
تسهیل در شــرایط و فرایند واگذاری زمین 
و تغییر کاربری اراضی.در ادامه این گزارش 
همچنین به برخی از مهم ترین چالش های 
پیش روی هیئت مقــررات زدایی و بهبود 
کسب و کار پرداخته شــد و اعضای جلسه 
در خصوص مقررات زدایی و بهبود کسب و 
کار به بحث و بررسی پرداختند و تصمیمات 

الزم اتخاذ شد.

صفحه 3

 رئیس کل بیمه مرکــزی در دیدار بــا رئیس مجلس 
یازدهــم گفت: در زمینــه همگانی ســازی بیمه های 
زندگی و شناسایی قابلیت ها و مزیت های آن، اقدامات 
خوبی انجام شــده اما باید به ســمت فرهنگســازی 

عمومی بیمه های آینده ساز حرکت کنیم.
 به نقــل از اداره کل روابط عمومی و امــور بین الملل 
بیمه مرکزی »غالمرضا سلیمانی« تاسیس مرکز ملی 
مدیریت ریسک را یک تحول بزرگ در تعادل اقتصادی 
کشــور دانســت و تصریح کرد: با راه اندازی این مرکز 
فعاالن حوزه کسب و کار، تولید و خدمات، شبکه های 

واردات و صادرات و بنگاه های دیگر اقتصادی 
می تواننــد در فضای امــن و آرام به فعالیت 

بپردازند.
 رئیــس کل بیمــه مرکــزی در دیــدار با 
محمدباقر قالیباف با اشــاره بــه آمار باالی 
پرونده های دارای مقصر و متواری در صنعت 
بیمه گفت: در ســال ۱۳۹8 صندوق تامین 

خســارت های بدنی به 22 هــزار و ۹۳۷ پرونده دارای 
مقصر و متواری رســیدگی و خســارت پرداخت کرده 

است.

ســلیمانی در بخش دیگری از سخنانش از 
پرداخــت ۱۵00 میلیارد تومان خســارت 
در ســال۹8 به عنوان یکی از دستاوردهای 
صنعت بیمه یاد کرد و گفــت: اهتمام جدی 
صنعت بیمــه برای پرداخت خســارت های 
وارده به بیمه گذاران یکی از وظایفی اســت 

که با افتخار به آن عمل کرده ایم.
سلیمانی مالقات با رئیس قوه مقننه به عنوان فرصتی 
مناســب برای تعامل اهالی صنعت بیمه و اعضای خانه 
ملت یاد کرد و گفت: در زمینه همگانی سازی بیمه های 

زندگی و شناسایی قابلیت ها و مزیت های آن، اقدامات 
خوبی انجام شــده اما باید به ســمت فرهنگ ســازی 

عمومی بیمه های آینده ساز حرکت کنیم.
در این دیــدار رئیــس مجلس یازدهــم نیز  بــا ابراز 
خرســندی از عملکرد صنعــت بیمه در حوزه رشــد 
اقتصادی و همچنین مســوولیت اجتماعــی، اظهار 
داشت: اگر ریســک های موجود کشور با تکیه بر اصول 
و قواعد بیمه ای مدیریت شــود در هنگام وقوع حوادث 
و بحران، هیچ نیازی بــه ورود دولت و حاکمیت وجود 

نخواهد داشت.

بیمه

باید به سمت فرهنگسازی بیمه نامه های آینده ساز حرکت کنیم

مأموریت وزارت اقتصاد در بخش امالک و مستغالت

موافقان و مخالفان بورس امالک 
چه می گویند
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نایب رییس اتحادیه طال و جواهر تهران:

حباب سکه طال به ۶۵۰ هزار تومان کاهش یافت
 نایب رییس اتحادیه طال و جواهر تهران با اشــاره به کاهش تقاضا برای 
سرمایه گذاری در بازار طال در روزهای اخیر گفت: پس از ریزش حدود 
۳00 هزار تومانی بهای سکه تمام بهار آزادی، میزان این حباب به 6۵0 

هزار تومان کاهش یافته است.
»محمد کشــتی آرای« ضمن اشــاره به روند کاهشی قیمت سکه طی 
هفته جاری در بازار طال افــزود: دو روز ابتدایی هفته، شــاهد کاهش 
قیمت انواع سکه بودیم که متاثر از کاهش قابل توجه قیمت ارز رخ داد. 
اما از سوی دیگر قیمت طالی آبشده، دیروز متاثر از قیمت انس جهانی، 

افزایش داشت.
وی دلیل این رفتار متناقض در روند حرکت ســکه و طال را وجود حباب 
در بازار سکه دانســت و اضافه کرد: قیمت طالی آب شــده از آنجا که 
قیمت طال همچنان در ایران کمتر از قیمت جهانی اســت، به رشد خود 

ادامه داده است.
نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر کشــور در ادامه به روند کاهش تقاضا 
در بازار طال اشــاره داشــت و افزود: در هفته های گذشته شاهد هجوم 
بی سابقه اقشار مختلف مردم برای ســرمایه گذاری در بازار طال بودیم. 
این روند همزمان با ســایر بازارهای موازی به منظور تالش برای حفظ 
ارزش سرمایه های اندوخته شده توسط مردم بود. اما در دو هفته اخیر 
و پس از فروکش کردن التهاب بازار ارز و همچنین افزایش شیب قیمت 
انس جهانی، عالوه بر آنکه شــاهد کاهش حباب در بازار طال هستیم، با 

کاهش شدید در تقاضا هم مواجه شده ایم.
کشتی آرای خاطرنشان کرد: شرایط بازار طال طی روزهای اخیر نشان 
می دهد که اســتقبال برای ســرمایه گذاری در این بازار به حد اشباع 
رسیده است و به همین دلیل در شــرایط فعلی با تقاضای قابل توجهی 
از سوی سرمایه گذاران مواجه نیســتیم.  این امیدواری وجود دارد که 

ادامه این وضعیت باعث از بین رفتن حباب سکه بشود.
این کارشــناس بازار طال با تاکید بــر این که قیمت طــال کاهش پیدا 
نخواهد کرد، ادامه داد: نباید فراموش کنیم کــه کاهش تقاضا در بازار 
طال تنها موجب از بین رفتن حباب سکه خواهد شد و به هیچ وجه شاهد 
کاهش قیمت طال نخواهیم بود. چرا که اگــر قیمت طال در ایران کمتر 
از ارزش جهانی آن بشــود، با پدیده قاچاق طال از ایران به خارج از کشور 
مواجه خواهیم شــد که تبعات نامطلوب اقتصادی فراوانی به جا خواهد 

گذاشت.

کشــتی آرای در بخش دیگری از گفت وگوی خود با اشاره به ایام اعیاد 
قربان و غدیر و همچنیــن در پیش بودن ایام عــزاداری محرم توضیح 
داد: از مقطع اســفندماه گذشته که کرونا در ایران شــیوع پیدا کرد، به 
دلیل کاهش قابــل توجه برگزاری مراســم ها و مهمانی ها، صنعت طال 
دچار رکود شدیدی شده است و در این شرایط درخواستی برای خرید 
زیورآالت و مصنوعات طال وجود ندارد.  در این شــرایط مناسبت های 

عید یا عزاداری تاثیری بر قیمت ها در بازار ندارند.
وی افزود: البته این رکود شــدید در صنعت طال باعث شــده است تا به 
صورت محسوســی شــاهد کاهش میزان اجرت در نظر گرفته شده یا 
درصد سود طالسازان و طالفروشــان در بازار باشیم به نحوی که دیده 
شده است طالفروشان از سود قانونی هفت درصد خود صرف نظر کرده 

و زیورآالت را تنها با سود دو درصد به فروش می رسانند.

یک اقتصاددان در بررسی اصالح مالیات بر خانه های خالی

به جای افزایش مالیات، هزینه نگهداری 
خانه های خالی بیشتر شود

در حالیکه جدیدتریــن اصالحات مالیات بر خانه های خالی نشــان از 
افزایش شش تا هشــت برابری جریمه  در این زمینه دارد، یک تحلیلگر 
اقتصادی نسبت به کاهش عرضه در بازار مســکن با اجرای این مالیات 

هشدار داد.
 دریافت مالیات برخانه هــای خالی که از آن به عنــوان درمان گرانی و 
کمبود عرضه در بازار مسکن یاد می شود، مدت طوالنی است که اجرای 
آن یا به تاخیر افتاده یا موفقیت آمیز نبوده اســت؛ تــا اینکه این روزها 
مجلس فعلی در حال بررسی و تدوین برنامه هایی برای عملیاتی  کردن 

هر چه زودتر آن است. 
بر این اســاس، در 22 تیرماه امســال مجلس یازدهم دو فوریت طرح 
مالیات بر خانه های خالی بــا ۱۱ تبصره را تصویب کــرد که طبق آن 
واحدهای مســکونی واقع در شــهرهای باالی ۱00 هزار نفر جمعیت 
که به استناد سامانه ملی امالک و اســکان کشور خانه خالی شناسایی 
شوند و چنانچه بیش از ۱2 ماه از پایان عملیات ساخت )برای واحدهای 
نوســاز( یا بیش از شــش ماه از آخرین نقل و انتقال یــا آخرین زمان 
ســکونت )برای واحدهای غیرنوساز( گذشته باشــد، در سال نخست 
مشــمول مالیاتی به ازای هر مــاه دو برابر ارزش اجــاری ماهانه ملک 
می شود که این مالیات در ســال های بعد ۵0 درصد بیش از سال قبل 
خواهد بود. این مالیات از ســال دوم اجرا، مشمول تمام شهرها خواهد 

شد.
همچنین، در جدیدتریــن اصالحات این مالیــات واحدهای خالی در 
سال اول شش برابر، سال دوم ۱2 برابر و سال سوم ۱8 برابر درآمد اجاره 
مشمول مالیات می شــوند که بنابراین، جریمه این نوع نسبت گذشته 
شش تا هشت برابر شده است؛ به گونه ای که پیش از این قرار بود مالکان 
واحدهای خالی در ســال اول معاف از مالیات، ســال دوم برابر با مبلغ 
اجاره سالیانه، سال سوم ۱.۵ برابر و ســال چهارم دو برابر اجاره سالیانه 

مالیات بپردازند.
اکنون علی ســعدوندی - اســتاد بانکداری و اقتصــاد کالن - ضمن 
بررسی اصالحات صورت گرفته در این مالیات، گفت: این الیحه دارای 
مشکالتی است و در نهایت موجب ضرر مستاجران می شود، زیرا مالکان 
دیگر انگیــزه ای برای مالکیت خانه دوم و ســومی نخواهند داشــت تا 
مالیات خانه های خالی را نپردازند که این امر، عرضه در بازار مسکن را با 

کاهش مواجه می کند. 
وی افزود: اقدام موثرتری که می توانســتیم در ایــن زمینه انجام دهیم 
این بود که تمام واحدهای کشور - چه خالی باشد چه نباشد - مشمول 
مالیات محدود شــوند، زیرا ایــن مالیات محدود موجب می شــود که 
هزینه نگهــداری خانه های خالــی افزایش پیدا کنــد و مالکان تمایل 

بیشتری برای عرضه واحدهای خالی خود داشته باشند. 
این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: در این راســتا، باید از زمین هم مالیات 
دریافت شود زیرا هر چند این نوع مالیات ها کوچک هستند اما در سطح 
کشور تاثیر زیادی در تامین کســری بودجه و برقراری عدالت خواهد 
گذاشت. این الیحه هزینه ســنگینی برای شناسایی خانه های خالی به 
همراه دارد.وی در پایان اخذ مالیات از تمام واحدهای مسکونی و زمین 
را نســبت به مالیات بر خانه های خالی راهکار مناســب تری دانست و 

معتقد است که این نوع مالیات ها هزینه کمتری در اجرا دارند.

بازار

باتوجه به اینکه آمار مرکــز پژوهش های مجلس تورم 
باال و رشد اقتصادی منفی کشــور در هشت سال اخیر 
را نشان می دهد، یک تحلیلگر اقتصادی معتقد است از 
آنجا که نقدینگی به سمت تولید هدایت نشده و میزان 
تولید هم افزایشی نداشــته، این موضوع موجب رشد 

منفی اقتصاد و افزایش تورم شده است. 
طبق آنچه مرکــز پژوهش های مجلــس از اوضاع نرخ 
تورم و رشــد اقتصادی در هشــت ســال اخیر نشان 
می دهد، متوسط رشــد اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۱ 
تا ۱۳۹8 نزدیک بــه صفر درصد و در ایــن مدت بین 

منفی 8.۳ تا مثبت ۱4 درصد در نوسان بوده است. 
همچنین، تشــکیل ســرمایه ثابت از سال ۱۳۹0 به 
بعد همواره روندی نزولی داشــته که این موضوع از 
منظر پتانســیل رشــد اقتصادی ســال های آینده 

بسیار هشــدار دهنده خواهد بود و انباشت 
ســرمایه در بخــش نفــت و گاز، صنعت، 
معدن، ســاختمان و ارتباطات نیز از سال 
۱۳۹۱ به بعد منفی شده است؛ به گونه ای 
که در هفت ســال ۱۳۹0 تا ۱۳۹6، به طور 
متوسط ساالنه حدود 2.2 درصد از میزان 
ســرمایه انباشــت شــده در این بخش ها 

کاسته شده، این در حالی اســت که رشد ساالنه این 
بخش ها برای هفت ســال قبل از ۹0 به طور متوسط 

۵.۳ درصد بوده است. 
عالوه براین، مرکز پژوهش های مجلس متوســط نرخ 
تورم بلندمــدت اقتصاد ایران را نزدیــک به 20 درصد 
اعالم کرده کــه همین امر ایــران را پــس از ونزوئال، 
زیمبابــوه و آرژانتین در رتبه چهارم جهــان قرار داده 

است. همچنین، افزایش قیمت ها در ماه های 
اخیر به افزایش تورم نقطه به نقطه )نسبت به 
ماه مشابه سال قبل( و همچنین تورم ماهانه 
در تیرماه منتهی شده؛ به طوری که گزارش 
مرکز آمار نشان داد تورم ماهانه به 6.4 و تورم 
نقطه به نقطه به 26.۹ درصد رسیده که هر دو 
رشد 4.4 درصدی داشتند؛ هرچند که تورم 
۱2 ماهه منتهی به تیرماه با کاهــش همراه و به 26.4 

درصد رسیده بود.
در این زمینه، حیدر مســتخدمین حســینی اینگونه 
به ایســنا توضیح داد که بــه خاطر تحریم هــا و نبود 
برنامه ریزی های مناسب تولیدی در کشور میزان تولید 
و رشد اقتصادی در هشت ســال اخیر منفی بوده و در 
این مدت میزان تولید به تولید سال ۱۳۹0 هم نرسیده  

اســت. یکی از دالیل این امر را می تــوان تمایل دولت 
به حضور در برجام و غافل شــدن از برنامه ریزی برای 

تولیدات کشور دانست. 
وی ادامه داد: رشد اقتصادی در چند سال اخیر مثبت 
نبوده است و این منفی نبودن امر عجیبی نیست، زیرا 
در شــرایطی که میزان تولید کاال و خدمات پایین بوده 
و درآمد ســرانه نیز با کاهش مواجه شده، رشد منفی 

اقتصادی طبیعی است. 
این تحلیلگــر اقتصادی بــا بیان اینکه اگــر وضعیت 
اقتصادی کشــور بهبود پیدا کند نشــان دهنده رشد 
اقتصادی است، گفت: الزم به ذکر است که تنها بهبود 
وضعیت اقتصادی برای رشــد اقتصادی کافی نیست، 
بلکه باید در کنار این رشد سطح رفاه و کیفیت زندگی 

مردم هم  ارتقا پیدا کند.

تورم

خریدار  معاون ســازمان امــور مالیاتی 
با اشــاره به رشــد ۳0 درصدی درآمدهای 
مالیاتی در 4 ماهه امســال گفت: براساس 
قانون مالیات های امســال از بساز و بفروش 
هایی که مجوز ســاخت آنها سال ۹۵ است، 

مالیات اخذ می شود.
 محمد مسیحی با اشــاره به تعیین مالیات 
مقطوع عملکــرد برای ســال ۹8 صاحبان 
مشــاغل، اظهارداشــت: در صورتــی که 
صاحبان مشــاغل گروه های دوم و ســوم 
طبق تبصره مــاده ۱00 قانون مالیات های 
مســتقیم و آیین نامــه اجرایــی مربوطه، 
مجموعه فروش کاال و خدمات آنها در سال 
۹8 حداکثر ۳0 برابــر معافیت موضوع ماده 
84 قانون مالیاتهای مستقیم به مبلغ ۹۹0 
میلیون تومان باشد مشمول مالیات مقطوع 

می شوند.

 یک میلیون و 400 هزار از صاحبان 
مشاغل مشمول مالیات مقطوع

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان مالیاتی 
تاکید کرد: ســال گذشــته بیــش از یک 
میلیــون و 400 هزار از صاحبان مشــاغل 
مالیات مقطوع سال ۹۷ را دریافت کرده اند.

وی با بیــان اینکه در کنــار مالیات مقطوع 
موضوع تبصــره ماده ۱00 قانــون مالیات 
های مســتقیم، بحث اخذ مالیات بر مبنای 
خوداظهــاری مطابق مــاده ۹۷ این قانون 
اجرایی می شــود، بیان داشت: طبق قانون، 
امســال باید مالیات مودیــان را بر مبنای 
ماده ۹۷ اجرایی کنیم. یعنی آنکه ســازمان 
امور مالیاتــی اظهارنامه مودیــان را مورد 
پذیرش قــرار دهد و صرفاً درصــدی از آنها 
)پرریسک( را رســیدگی و حسابرسی کند. 
امسال نخستین سالی است که این موضوع 

عملیاتی می شود.

  اجرای قانون اخذ مالیات
 بدون رسیدگی

مســیحی با اشــاره بــه اینکــه اظهارنامه 
عملکرد ســال ۹8 نیز برمبنــای ماده ۹۷ 
قانون مالیات ها رســیدگی خواهد شــد، 
عنوان کــرد: درصــدی از اظهارنامه های 
ســال ۹8 مودیان اگر منطبق بــا واقعیت و 
مطابق مقررات باشــد را می پذیریم و بدون 

رسیدگی مالیات قطعی محسوب می شود.
معــاون ســازمان امــور مالیاتــی تصریح 
کرد: اگر مودیان فکــر می کنند که مالیات 
مقطوع برایشان منصفانه نیست می توانند 
از ظرفیت ماده ۹۷ اســتفاده کرده و مالیات 
واقعی را ابراز کنند تا با اســتفاده از کنترل 
های سیستمی اظهارشــان در صورتی که 

خالف واقع نبود، مورد پذیرش قرار گیرد.

 رشد 30 درصدی درآمدهای مالیاتی 
در 4 ماهه

ایــن مقــام مالیاتی در مــورد وضعیت 
درآمدهای مالیاتی طی 4 ماه ســال ۹۹ 
به تنگنای بودجه ای ناشــی از تحریم و 
شرایط کرونا، تصریح کرد: علی رغم این 
که اظهارنامه اشخاص حقیقی و حقوقی 
به مرداد ماه و شهریور ماه منتقل شده و 
همچنین مالیات بر ارزش افزوده فصل 
بهار امسال نیز به تعویق افتاد، وضعیت 
درآمدهــای مالیاتی را خــوب ارزیابی 

کرد.
وی ادامــه داد: حدود ۳0 درصد نســبت به 
مدت مشابه سال ۹8 درآمدهای مالیاتی 4 
ماهه امسال رشد داشته اســت.  عمده این 

رشد از محل مالیات های مستقیم است.

مســیحی یکی از رویکردهای سازمان امور 
مالیاتــی رو تمرکز بر معوقــات و مطالبات 
دانســت و افــزود: همچنیــن از ظرفیت 
بخشــودگی جرایم نیز اســتفاده شد. روی 
پرونده های مهم انرژی گذاشــتیم و فرآیند 
دادرســی برخی پرونده ها از جمله پرونده 
های مهم تسریع شــد. از طرفی وقتی برای 
یک میلیــون و 400 هزار مــودی مالیات 
مقطوع تعیین می شود، بهره وری و کارآمد 
ســازمان افزایش مــی یابد و بــر مودیان 
پرریســک و فراریان مالیاتــی متمرکز می 

شود.
وی با اشاره به اینکه رصد تراکنش های مالی 
بانکی باعث شــده رفتار فعــاالن اقتصادی 
تغییر کند و مودیان سعی می کنند مالیات 
را با درجــه ای از تمکین بهتــری پرداخت 

کنند، گفت: مجموع اینها اتفاقاتی است که 
سازمان مالیاتی دنبال می کند.

 شروع اخذ مالیات از بساز و بفروش ها
مســیحی از دیگــر رویکردهای ســازمان 
مالیاتی را مربوط به اجــرای ماده ۷۷ قانون 
مالیــات های مســتقیم دانســت و افزود: 
این ماده مربوط به مالیات بســاز و بفروش 
ها اســت که از تاریــخ ۱ فروردین ۹۵ جواز 
ســاخت گرفته و ساختمان را ســاخته و به 
فروش رســاندند. بایــد اظهارنامه مالیاتی 
بدهند چرا کــه اطالعات آنهــا را دریافت 
خواهیم کرد. عالقه مندیم که خودشان در 
نظام مالیاتی ثبت نــام و اظهارنامه مالیاتی 
بدهند در غیــر این صورت اگر مــا مطالبه 
کنیم بخشــی از جرایم، به خصوص جریمه 
عدم تســلیم اظهارنامه مالیاتــی غیر قابل 

بخشودگی خواهد بود.
معاون ســازمان امور مالیاتی بــا تاکید بر 
اینکه به طــور جدی پیگیــر این موضوع 
هستیم، یادآور شد: طبق مفاد ماده ۱6۹ 
مکرر از ســازمان ثبت اســناد و امالک و 
شــهرداری ها اطالعــات دریافت خواهد 

شد.  
وی خاطرنشــان کــرد: موضــوع شــامل 
مجوزهای ساخت قبل از سال ۹۵ نمی شود.  

 نگاه درآمدی به خانه های خالی نداریم
مســیحی مورد درآمد مالیاتــی خانه های 
خالی نیز گفت: سیاســت بر این اســت که 
ســوداگری کاهش یافته و تنظیم گری در 
عرضه و تقاضا ایجاد شود. صرفاً دنبال درآمد 
نیســتیم و با ابزار مالیات به دنبال تحریک 
عرضه خانه های خالی در جامعه هســتیم. 
اگر این قانون اثرگذار باشــد القاعده مالیات 

حداقلی وصول می شود.

خریدار  به اعتقاد بسیاری از کارشناسان 
اقتصادی، تورم امروز به پدیده ای مزمن در 
کشور تبدیل شده است و با وجود اقداماتی 
کــه دولت بــرای جلوگیــری از تغییر پایه 
پولی و خلق پول در کشــور انجام داده، اما 
افزایش نقدینگی، تشدید تحریم ها و تداوم 
گســترش کرونا موجب شــده تورم با نرخ 
فزاینده ای مواجه شــود و ایران در لیســت 

کشورهای پرتورم قرار گیرد.
 هفته گذشته معاون اقتصادی و محاسبات 
مرکز آمار در یک برنامــه خبری اعالم کرد 
که قیمــت 4۷۵ کاال با توجه بــه نرخ تورم، 
با سرعت متوسط 26 درصد در حال صعود 
اســت که این عدد، ما را در لیست 4 کشور 
پرتورم جهان قرار می دهــد و در این ماه به 
واسطه نوســانات مختلف، نرخ تورم ماهانه 
بــه 6.4 درصد رســیده اســت و درصورت 
پیشــروی با همین روند، این عــدد تا پایان 

سال می تواند بسیار بزرگ شود.
رئیس ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی 
اســتان اصفهان با اعتقاد بر اینکه مهمترین 
اصل تورم ایــران، حجم بــاالی نقدینگی 
است، اظهار کرد: حجم نقدینگی پایه اصلی 
تورم در ایران اســت، البته دولت در تالش 
اســت تا از افزایش پایه پولــی و حجم پول 

جلوگیری کند.
نعمت اهلل اکبــری با تاکید بــر اینکه حجم 
باالی نقدینگی ناشــی از حجم باالی سود 
ســپرده های بانکی بوده که اجتناب ناپذیر 
اســت، تصریح کرد: این پدیــده در ایران با 
توجه به باال بودن نرخ ســود ســپرده های 
بانکی وجود خواهد داشت و هر سال شاهد 
تورم ناشــی از گســترش حجم نقدینگی 

هستیم.
وی در ادامه دلیــل دیگر تورم را ناشــی از 
تقاضا و هزینــه های باالی تولید دانســت 

و آن را تا حدودی قابــل کنترل اعالم کرد و 
گفت: با این حال گسترش حجم نقدینگی 
ناشی از سپرده های بانکی در اقتصاد کشور 

اجتناب ناپذیر است.
این استاد اقتصاد دانشــگاه اصفهان درباره 
اینکه امروز بازارهای داللــی همچون ارز، 
سکه، خودرو، مسکن و ... بخشی از نقدینگی 
های سرگردان را جذب خود می کند، اظهار 
کرد: سود ســپرده های بانکی همچنان در 
مقایسه با بازارهای داللی کشور، بسیار زیاد 
اســت؛ به خصوص برای شرکت های بزرگ 
که بخش قابــل مالحظه ای از ســودهای 
بانکی متعلق به آنهاســت و هیــچ گاه وارد 

بازارهای داللی نمی شوند.

85 درصد حجم نقدینگی کشور شبه 
پول است

وی با بیان اینکه 8۵ درصد حجم نقدینگی 
کشــور شــبه پول اســت که بخش قابل 
مالحظه ای از آنها ســپرده های میان مدت 
و بلندمدت اســت، گفت: حجــم نقدینگی 
کشــور ۳ هزار هزار میلیارد تومان است که 
۱۵ درصد آن ســپرده های دیداری و بقیه 

سپرده های غیردیداری است.
اکبری همچنین دربــاره تاثیر افزایش نرخ 
ارز در تــورم کنونی کشــور، توضیح داد: به 
طور قطع افزایش نــرخ ارز بر باالرفتن تورم 
اثرگذار اســت، چراکه بخشــی از کاالهای 
کشور وابسته به نرخ ارز بوده و زمانی که نرخ 
آن افزایش می یابد، عالوه بر تاثیرات روانی، 
اثر واقعی نوســانات نرخ ارز بر تورم نمایان 

می شود.
وی ادامــه داد: امروز بســیاری از بنگاه ها و 
شرکت های بزرگ کشور وابسته به واردات 
هستند و زمانی که واردات آنها با نرخ ارز باال 
انجام شــود به طور قطع قیمت تمام شــده 

محصوالت آنها نیز افزایش می یابد.
نداشتن درآمد ارزی ناشی از تحریم هاست

رئیس ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی 
اســتان اصفهان دربــاره اینکــه دولت چه 
راهکاری جهت کنترل افزایش نرخ تورم می 
تواند اتخاذ کند، گفت: دولت تالش زیادی 
در ایــن زمینه انجــام داده، امــا باید توجه 
داشت که کاهش صادرات، افت درآمدهای 
ارزی، محدودیت های ارزی، تداوم کرونا در 
کشور و از همه مهمتر تحریم ها موجب شده 

تا اقدامات دولت کمرنگ تر شود.
به گفته اکبری، تشدید تحریم بر مشکالت 
ارزی کشور و افزایش تورم تاثیرگذار است، 
چراکه نداشتن درآمد ارزی ناشی از تحریم 
هاســت و اکنون دولــت با اتکا بــه اقتصاد 
داخلی و کنترل حجــم نقدینگی به دنبال 
کنترل تورم اســت.وی تاکید کــرد: البته 
دولت تاکنــون تالش های بســیاری برای 
کنترل حجــم نقدینگی انجــام داده تا پایه 
پولی کشور تغییر نکند و حتی در این مسیر 
موفق بوده است، اما از سوی دیگر نمی تواند 

سود سپرده های بانکی را کاهش دهد.

تورم پدیده ای مزمن شده در ایران
از سوی دیگر استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان 

در این باره، گفت: تــورم در ایران پدیده ای 
مزمن شده اســت و مربوط به دو یا سه سال 
گذشته نیست، بلکه انباشت افزایش قیمت 
ها منجر به نرخ تورم دو رقمی شده است، از 
ســوی دیگر زمانی نرخ تورم تک رقمی می 
شود که برنامه های هدفگذاری کنترل نرخ 

تورم وجود داشته باشد.
کمیل طیبــی با اشــاره به دالیــل مزمن 
شــدن پدیده تورم در ایران، اظهــار کرد: 
رشد نقدینگی به واســطه کسری بودجه و 
چاپ پول، درآمدهای نفتی در ســال های 
مختلف، پدیده بیماری هلندی در کشــور، 
از ســوی دیگر انگیزه های پایین ســرمایه 
گذاری و هدایــت نقدینگــی در بازارهای 
دیگر، نقدینگی غیرمولد، پایین بودن سهم 
تجاری کشــور در دنیا، تصدی گری دولت 
در اقتصاد و ... موجب شــده تا اقتصاد کشور 
با بازارهای متلهب و پر نوسان کاال، مسکن 
و ارز مواجه شــود که در نهایت سبب مزمن 

شدن پدیده تورم در کشور می شود.
وی با اشــاره بــه اینکه طی دو ســال اخیر 
افزایش نقدینگی شدت گرفته است، گفت: 
دو برابر شدن نقدینگی کشــور هر دو سال 
یکبار و غیرمولد بودن آن، تشدید تحریم ها، 
همبستگی بین جهش ارزی و قیمت ها و ... 

موجب افزایش نرخ تورم شده است.

کرونا عاملی تورم زا در کشور
این اقتصاددان، دربــاره اینکه بحران کرونا 
برای اقتصاد ایران خطرناک تر است یا تورم، 
اظهار کرد: به طور قطع بحران کرونا موجب 
تشدید تورم در کشور شــده است، چراکه 
به عنــوان عاملی تــورم زا، موجب تعطیلی 
کســب و کارها و تحمیل هزینه های باال در 

اقتصاد شده است.
وی با تاکیــد بر اینکه قطــع ارتباط اقتصاد 

ایران با اقتصاد جهانی خــود عاملی موثری 
در تشدید تحریم هاســت، توضیح داد: در 
این شــرایط باید دید اقتصاد ایــران تا چه 
زمانی می توانــد از درون خود جذب منابع 
داشته باشــد و به نوعی خودخوری اقتصاد 

انجام می شود.
وی با بیان اینکه تورم زمینه ســاز مســائل 
مختلفی همچون رکود، فســاد اقتصادی و 
رانت است، تاکید کرد: در حال حاضر تورم 
ایران یک مشکل ســاختاری دارد و ناشی از 
نبود سرمایه گذاری ســودآور است، چراکه 
ســود در بازار طال، ســکه و ارز بوده، اگرچه 
وقتی بازار ســرمایه یا بــورس تقویت می 
شود، می تواند عامل ایجاد منابع مالی برای 
تولید و ســرمایه گذاری باشد، اما با توجه به 
ساختار موجود بازار بورس، این بخش هنوز 
نمی تواند پشتیبان تولید و سرمایه گذاری 

کشور باشد.

سرمایه گذاری و تولید عامل اصلی 
کنترل تورم

به گفته طیبی، ســرمایه گــذاری و تولید 
عامل اصلی کنترل تورم در کشور است.

وی با اشاره به اینکه با توجه به رشد تورم، 
بانک مرکــزی هدفگــذاری کنترل نرخ 
تورم را در پیش گرفته اســت، اظهار کرد: 
بانک مرکزی به دنبــال کاهش نرخ تورم 
به 22 درصد اســت که البته این عدد نیز 

باالست.
استاد اقتصاد دانشــگاه اصفهان افزود: البته 
نرخ تورم اعالمی از ســوی بانک مرکزی به 
صورت میانگین اســت و قیمت ثابت برخی 
کاالها و خدمات در این سبد وجود دارد، اما 
اگر بخواهیم به صــورت محصولی قیمت ها 
را در نظــر بگیریم افزایش نــرخ تورم حتی 

۳00 درصدی در برخی کاالها وجود دارد.

منشأ تورم و رشد منفی اقتصاد ایران چیست؟ 
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بازدید سرزده ی مدیرعامل بانک مسکن از شعبه 
مستقل مرکزی

دکتر محمود شــایان مدیرعامل بانک مســکن، صبح امروز سرزده از 
شعبه مستقل مرکزی بازدید کرد. 

 به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مســکن-هیبنا، دکتر محمود 
شــایان مدیرعامل بانک مســکن به صورت سرزده از شــعبه مستقل 

مرکزی بازدید کرد و از نزدیک در جریان امور قرار گرفت.
معاون شعبه مســتقل مرکزی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری بانک 
مســکن-هیبنا در خصوص این بازدید گفت: مدیرعامل بانک مسکن 
با حضور در شــعبه از نزدیک در جریان امور قرار گرفت و پیشنهاداتی 

ارائه کرد.
دکتر محمود شایان در این بازدید با روسای دوایر مختلف شعبه گفتگو 
و همچنین در یک محیط دوســتانه و دربازدید از دوایر وام و تسهیالت، 
وصول مطالبــات، اعتبارات، خدمــات بانکی و دوایر ارزی، ســواالتی 
را پیرامون وضعیت عملیاتی شــعبه از جمله اعتبارات اســنادی بین 
المللی)ارزی( و اعتبارات داخلی)ریالی( ، وصــول مطالبات، وضعیت 
تسهیالت اعطایی پرســیدند و بر صدور انواع ضمانت نامه بانکی تاکید 

کردند.
وی با اشــاره به همه گیری ویروس کرونا اظهار داشت: با توجه به شیوع 
ویروس کرونا در میــان همکاران بانکی بر اجــرای کامل پروتکل های 
بهداشــتی تاکید می کنم و امیــدوارم تمامی همــکاران در صحت و 

سالمت باشند.
دکتر محمود شایان همچنین به ارائه خدمات به مشتریان اشاره و اظهار 
داشــت: تمام تالش همکاران باید ارائه خدمات بهتر به مشتریان عزیز 

بانکی باشد و در این زمینه کوشا باشند.
مدیرعامل بانک مســکن در پایــان ایــن بازدید از همکاران شــعبه 
درخواســت کرد از آخرین اطالعــات و آمار مرتبط با وضعیت شــعبه 
آگاهی داشــته و در جریان اطالعات مربوط به حیطه فعالیت شــعبه 
باشند. الزم به ذکر است بازدید سرزده ی مدیرعامل بانک مسکن باعث 

خوشحالی همکاران شعبه مستقل مرکزی شد.

حسین زاده در حضور رئیس قوه قضاییه: 

ج از نظام  مبداء عمده تخلفات بانک ها، خار
بانکی است

 مدیرعامل بانک ملی ایران در حضور رئیس قوه قضاییه با ارائه گزارشی 
از عملکرد بانک ها در حــوزه نظارت، کاهش فســاد و تخلف، توجه به 
معیشت مردم و رونق کسب و کار و آخرین وضعیت مطالبات و معوقات 
بانک ها، اعالم کرد که مبداء و منشــاء بخش عمــده تخلفات بانک ها، 

خارج از نظام بانکی است.

 به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر محمد رضا حســین 
زاده در جلسه ای با آیت اهلل ســید ابراهیم رییسی که با حضور مدیران 
عامل ۱2 بانک دولتی و نیمه دولتی و نماینــده بانک های غیردولتی 
به منظور بررســی مشکالت و مســائل نظام بانکی تشکیل شد، تعداد 
بنگاه های کوچک و متوسط که تسهیالت حمایت از تولید را دریافت 
کرده اند 2۱ هزار واحد عنوان کرد و افزود: بانک ها ســال گذشته 
۳۵۹ هــزار و ۵۱ میلیــارد ریــال تســهیالت جهت رونــق تولید 

پرداخت کرده اند.
وی اظهار کرد: در یک سال گذشته ۷88 هزار فقره تسهیالت ازدواج به 
جوانان پرداخت شده و در سه ماهه اول امسال نیز ۱۱۱ هزار زوج جوان 

از این تسهیالت استفاده کرده اند.
به گفته او، بانک ها برای آســیب دیدگان حوادث غیرمترقبه همچون 
ســیل و زلزله ۳۷ هزار میلیارد تومان و در ایام کرونــا 2۳ هزار میلیارد 
تومان تســهیالت حمایتی یک تا دو میلیون تومانی پرداخت کرده اند 
و بیش از ۵۱ هزار میلیارد تومان تســهیالت نیز برای کمک به 6۳ هزار 

واحد تولیدی و اقشار آسیب دیده تخصیص یافته است.
رئیس شورای هماهنگی بانک ها با اشاره به آمار 220 هزار نفری پرسنل 
بانک های دولتی و نیمه دولتی، اعالم کرد که در یک ســال گذشــته با 
تقویت سیستم های نظارتی درون ســازمانی، رقم تخلفات بانک ها به 

زیر 2 درصد کاهش یافته است.

 کاهش سقف پرداخت وجه نقد در بانک رفاه 
به 15 میلیون تومان 

 سقف پرداخت وجه نقد در بانک رفاه ۱۵ میلیون تومان تعیین شد.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، بر اســاس بخشنامه اداره 
مبارزه با پولشــویی و تأمین مالی تروریســم بانک مرکزی ج.ا.ا، سقف 
مقرر برای پرداخت وجــه نقد ریالی به ارباب رجوع از ســوی بانک ها و 
موسسات اعتباری غیر بانکی در سال ۱۳۹۹ به مبلغ ۱۵0.000.000 

ریال تعیین و اجرایی شد.

 قدردانی رئیس سازمان بهزیستی کشور 
از بانک سپه

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان بهزیستی کشور 
با ارســال نامه ای از ایفای نقش مؤثر بانک سپه در مسئولیت اجتماعی 
و اتخاذ رویکرد کارآفرینانه به منظور ایجاد اشــتغال برای جامعه هدف 

تحت پوشش سازمان بهزیستی تشکر و قدردانی کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک ســپه؛ در نامه دکتر وحید قبادی 
دانا رئیس سازمان بهزیستی کشــور خطاب به محمدکاظم چقازردی 
مدیرعامل بانک ســپه آمده اســت: »کارآفرینی، موتور محرک رونق 
اقتصادی در جوامع مختلف اســت و برخورداری مســئوالن و دســت 
اندرکاران در یک کشــور از رویکرد کارآفرینانه در نظام های مدیریتی 
در شــرایط عادی یک مزیت رقابتی و در وضعیت بحــران یک راهبرد 

اساسی محسوب می گردد.
 در همین راســتا ضمن ابراز تشــکر از اهتمام جنابعالــی و مدیران و 
کارکنــان محترم آن بانــک در ایفای نقــش مســئولیت اجتماعی و 
مســاعدت اثربخش در اجرای تکلیف بند )ب( تبصره ۱6 قانون بودجه 
سال ۱۳۹8 که منجر به تحقق برنامه های کارآفرینی و اشتغال جامعه 

هدف تحت پوشش سازمان بهزیستی گردید. 
توفیق روزافزون شــما عزیــزان را در تحقق فرمایشــات مقام معظم 
رهبری )مدظله العالی( و ســربلندی ایران اســالمی از خداوند متعال 
مسئلت می نمایم. یقین دارم از طریق تعامل و همیاری مؤثر فی مابین 
در راستای تحقق شــعار تولید »جهش تولید« بستر مناسبی در جهت 
تسهیل و تســریع حمایت های الزم و توانمند ســازی و اشتغال افراد 

دارای معلولیت و مددجویان سازمان بهزیستی فراهم گردد.«

شعبه

 بر اســاس تازه ترین گزارش بانک مرکزی بالغ بر 88۱ 
هزار فقره چک در خردادماه ۹۹ در کشور برگشت داده 
که نســبت به ماه قبل کاهش بیش از یازده درصدی را 
نشــان می دهد.بالغ بر 88۱ هزار فقره چک به ارزشی 
حدود ۱86 هزار میلیارد ریال در خردادماه ۹۹ در کل 
کشور برگشت داده شده که نســبت به ماه قبل از نظر 

تعداد ۱۱.۷ درصد کاهش نشان می دهد.
 براســاس تازه ترین آمار بانک مرکزی حدود ۷ میلیون 
و ۹00 هزار فقره چک به ارزشــی بالــغ بر ۱۵44 هزار 
میلیارد ریال در خردادماه ۱۳۹۹ در کل کشور مبادله 
شــد که نســبت به ماه قبل از نظر تعــداد ۱.2 درصد 
کاهش و از نظــر مبلــغ ۱۳.۷ درصد افزایش نشــان 
می دهد. در ماه مــورد گزارش در اســتان تهران بالغ 
بر 2.۵ میلیون فقره چک به ارزشــی حدود ۷8۹ هزار 

میلیارد ریال مبادله شد.
در خردادمــاه ســال جــاری ۵0.۳ درصــد از تعداد 
چک های مبادله ای کل کشــور در ســه استان تهران، 
اصفهان و خراســان رضوی مبادله شــده اســت که 
به ترتیب بــا ۳2.2 درصد، ۱0.4 درصــد و ۷.۷ درصد 

بیش تریــن ســهم را در مقایســه با ســایر 
استان ها دارا بوده اند. همچنین 6۳.۵ درصد 
از ارزش چک های فوق در ســه استان تهران 
)۵۱.۱ درصــد(، اصفهــان )6.4 درصــد( و 
خراسان رضوی )6 درصد( مبادله شده است 
که بیش ترین ســهم را در مقایســه با سایر 

استان ها دارا بوده اند.

چک های وصولی
بیش از ۷ میلیون فقره چک به ارزشــی بالغ بر ۱۳۵8 
هزار میلیارد ریال در خردادماه ۱۳۹۹ در کل کشــور 
وصول شــد که نســبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ 
به ترتیب 0.4 درصــد و ۱4.۱ درصد افزایش نشــان 
می دهد. از کل تعداد و مبلغ چک های مبادله شــده در 
ماه مذکور به ترتیب 88.8 درصــد و 88 درصد وصول 
شده اســت. درصد تعداد و مبلغ چک های وصول شده 
در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به ترتیب معادل 8۷.۵ درصد 
و 8۷.۷ درصــد و در خردادماه ۱۳۹8 بــه ترتیب برابر 

۹0.6 درصد و 88.۹ درصد بوده است.

حدود 2 میلیون و ۳00 هــزار فقره چک به 
ارزشی حدود ۷02 هـــزار میلیارد ریال در 
خردادماه ۱۳۹۹ در استان تهران وصول شد 
که از نظر تعداد و ارزش )هرکدام 8۹ درصد( 
از کل چک های مبادلـه ای وصول شده است. 
در ماه مذکور در بین سایر استان های کشور، 
بیش ترین نسبت تعداد چک های وصـــولی 
بـــه کـــل چک های مبادله ای در اســتان، به ترتیب 
به اســتان های گـــیالن )۹2.۳ درصد(، البرز )۹0.۵ 
درصـد( و مازندران)۹0 درصد( اختصاص یافته است 
و اســتان های کهگیلویه و بویراحمــد )8۱.۹ درصد(، 
چهارمحال و بختیاری )8۵ درصد( و کردستان )8۵.4 
درصد( پایین ترین نسبت تعـــداد چک های وصولی 
به کل چک هــای مبادله شــده در اســتان را به خود 

اختصاص داده اند.
در ماه مورد بررســی در بین سایر اســتان های کشور، 
بیشــترین نســبت ارزش چک های وصولــی به کل 
ارزش چک هــای مبادله ای در اســتان بــه ترتیب به 
استان های گیالن )۹۱.4 درصد(، البرز )۹0.۷ درصد( 

و هرمــزگان )۹0.4 درصد( اختصاص یافته اســت و 
استان های خراسان جنوبی )۷8.6 درصد(، سیسـتان 
و بلوچســـتان )80.2 درصد( و لرستان )80.8 درصد( 
کم تریــن نســبت ارزش چک هــای وصولــی به کل 
ارزش چک های مبادلـــه شـــده در استان را به خـود 

اختصاص داده اند.

چک های برگشتی
بالغ بر 88۱ هزار فقــره چک به ارزشــی حدود ۱86 
هزار میلیارد ریال در خردادماه ۱۳۹۹ در کل کشــور 
برگشت داده شــده است که نســبت به ماه قبل از نظر 
تعداد ۱۱.۷ درصد کاهش و از نظر مبلـغ ۱۱.2 درصد 
افزایش نشــان می دهد. از کل تعداد و مبلغ چک های 
مبادله شــده در ماه مذکور به ترتیب ۱۱.2 درصد و۱2 
درصد برگشــت داده شده اســت. درصد تعداد و مبلغ 
چک های برگشت داده شده در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ 
به ترتیــب معــادل ۱2.۵ درصــد و ۱2.۳ درصد و در 
خردادماه سال ۱۳۹8 به ترتیب برابر ۹.4 درصد و ۱۱.۱ 

درصد بوده است.

چک

خریدار   بورس امالک که به دنبال دستور 
رئیس جمهوری برای واگذاری دارایی های 
غیر ضروری دستگاه های دولتی و نهادهای 
عمومی در بازار ســرمایه در شرف تأسیس 
اســت می تواند آثار دیگری را نیز در بخش 
ساختمان ســازی کشــور به همراه داشته 

باشد.
اوایل تابســتان حجت االسالم والمسلمین 
حسن روحانی با یادآوری راه اندازی بورس 
امالک کــه پیش از این در جلســه ســتاد 
هماهنگی اقتصــادی دولت مورد بحث قرار 
گرفته بود، بر پیگیری و اجرای با ســرعت، 
قوت و بــدون فوت وقت این بــورس تأکید 
کرد و وظیفــه پیگیری موضــوع واگذاری 
دارایی هــای غیــر ضروری دســتگاه های 
دولتی و نهادهای عمومی در بازار ســرمایه 

را برعهده وزارت اقتصاد گذاشت.
حدود یــک ماه بعــد، دبیر شــورای عالی 
بــورس و اوراق بهــادار از تأســیس بورس 
امالک، مســتغالت و امتیازات با ســرمایه 
ثبت شــده پنج هــزار میلیــارد تومانی در 
آینــده نزدیک خبــر داد. حســن قالیباف 
اصل، ســه گروه ســهامداران این بورس را 
»بخــش خصوصی«، »نهادهــای عمومی 
و غیردولتــی« و »ســهامداران حقیقی« 

معرفی کرد.

مأموریت وزارت اقتصاد در بخش 
امالک و مستغالت

بر این اســاس، ۳۵ درصد از این ســهام، در 
اختیار تشکل های بخش خصوصی خواهد 
بود که توســط اتاق تعاون و اتاق بازرگانی 
مشــخص می شــوند و فعــاالن صنعــت 
ساخت وســاز و ســاختمان کشــور در آن 

حضور خواهند داشت.
۳۵ درصــد مربــوط به نهادهــای عمومی 
دولتــی و غیردولتی اســت که بــه گفته 
قالیبــاف، مالکیــت بخــش عمــده ای از 
زمین های کشــور را در اختیــار دارند. ۳0 
درصد از ســهام بورس جدید نیــز از طریق 
پذیره نویسی عام عرضه خواهد شد که فقط 
اشــخاص حقیقی می توانند با مشارکت در 

این پذیره نویسی به عنوان سهامدار حقیقی 
سرمایه گذاری کنند.

بر همین اســاس، فرهــاد دژپســند وزیر 
امور اقتصادی و دارایی چهارشــنبه هشتم 
مردادماه در نشســت هیــات عالی نظارت 
مجمع تشــخیص مصلحت نظــام، ضمن 
ارائــه گزارشــی از سیاســت گذاری ها و 
اقدامات انجام شــده در حوزه بازار سرمایه، 
از راه انــدازی بورس امالک و مســتغالت و 
امتیازات با ســرمایه اولیه پنج هزار میلیارد 

تومان خبر داد.

سهم مسکن از بورس
در حال حاضر بخش امالک و مســتغالت و 
بازار ســرمایه، بدون وجود بورس امالک، با 
یکدیگر در ارتباط هستند. به عنوان نمونه، 
صندوق هــای مســتغالت، اوراق رهنــی 
مســکن و همچنین اوراق تسهیالت خرید 
مســکن، پیوندهای کنونی بخش مسکن و 

بورس را تشکیل می دهند.
صندوق های کنونی زمین و ســاختمان، با 
جمع آوری وجوه سرمایه گذاران، به  تأمین 

مالی پروژه های ساختمانی کمک می کنند. 
این پروژه ها پس از اتمــام، از راه هایی مانند 
مزایده یا ســایر روش ها به فروش می رسند 
و ســود حاصــل به دســت آمده در میان 

سرمایه گذارن تقسیم می شود.
اوراق رهنی مســکن برای خرید مطالبات 
رهنی توســط ناشــر منتشــر می شــود و 
نشــان دهنده حقــوق دارنــده اوراق بــر 
وجوه دریافتنی ناشر اســت. جریان نقدی 
ایــن ارواق، به پشــتوانه اصــل و بهره های 
پرداختنی از تســهلیات رهنی به دســت 
می آید. بانک مســکن به عنوان ارائه دهنده 
تســهیالت رهنی و وام بلندمــدت خرید 
مسکن با فروش این تســهیالت در بورس، 
منابع جدیدی به دســت مــی آورد و از این 
منابع برای پرداخت تســهیالت اســتفاده 
می کند. بانک مسکن در تیرماه سال جاری 
یک هــزار میلیــارد تومان از ایــن اوراق را 

عرضه کرد.
اوراق تسهیالت خرید مســکن نیز توسط 
بانک مسکن منتشــر و در فرابورس معامله 
می شــود. خانه اولی هــا برای اســتفاده از 

تسهیالت خرید مسکن می توانند این اوراق 
را خریداری و از تســهیالت بانک مســکن، 
اســتفاده کنند. در واقع اوراق تســهیالت 
خرید مســکن، حق امتیاز دریافــت وام از 

بانک هستند.

دو انتقاد وارد شده به بورس جدید
وجود صندوق های مستغالت، اوراق رهنی 
مســکن و همچنین اوراق تسهیالت خرید 
مسکن موجب شده برخی منتقدان تقویت 
آنها و همچنین معرفی ابزارها و محصوالت 
جدید بر بســتر موجود را جایگزین بورس 

امالک بدانند.
همچنین گروهی دیگر از منتقدان معتقدند 
امالک و مســتغالت به عنوان یک کاال، قابل 
معامله در بورس کاالســت و بــرای فروش 
امالک مازاد دولت، نیــاز به بورس جدیدی 
نداریم و با تکیه بــر ظرفیت های بورس کاال 
و نیز شــرکت های تأمین ســرمایه، امکان 
دســتیابی به اهداف مورد نظــر این بورس 

جدید وجود دارد.
با وجود این انتقادها، محمد اســالمی وزیر 

راه و شهرســازی معتقد اســت در بورس 
امالک می توان با انتشار اوراق سلف موازی 
اســتاندارد و امکان فروش متری مســکن، 
انتشــار اوراق خریــد دین مســکن، بازار 
مصالــح ســاختمانی، صندوق های امالک 
و مســتغالت، بازار تهاتری ملــک و مصالح 
به همــراه توســعه صندوق هــای زمین و 
ساختمان، مشکل مسکن و تأمین مالی این 

صنعت را بر طرف کرد.
بخــش دیگــری از انتقادهای وارد شــده 
به بــورس امالک، نبــود تجــارب جهانی 
در ایــن زمینه اســت. شــاهین چراغی از 
اعضای شــورای عالی بورس، در پاســخ به 
این انتقادها، از راه انــدازی بورس امالک و 

مستغالت در لندن و دوبی گفته بود.
وی عملکــرد بــورس امــالک در دســت 
راه انداری را نیز مشــابه عملکرد بازار اولیه 
دانست و توضیح داد: صنعت ساخت وساز در 
حوزه مسکونی و توسعه پروژه ها می تواند از 

این طریق تأمین مالی کند.
به گفته چراغــی، تصور نادرســتی درباره 
تأســیس بورس امالک و مستغالت مبتنی 
بر این دیدگاه وجــود دارد که در این بورس 
مانند آژانــس امالک، معامــالت امالک و 

مسکن اتفاق خواهد افتاد.
وی توضیــح داد: این بورس قرار اســت به 
عنوان بازار اولیه و مولد، برای انبوه ســازی 
و پروژه های عمرانی کشور که نیاز به منابع 
مالی دارنــد، وارد عمل شــود. در واقع این 
بورس ارتباط بین بازارهــای مالی و بخش 
امالک و مستغالت را برقرار خواهد کرد و از 
طریق اوراق منتشر شده در این بورس، این 

دارایی ها مورد معامله قرار می گیرند.
به نظر می رســد بیش از هر چه باید منتظر 
آغاز به کار بورس امالک و مستغالت بود و به 
آن فرصت داد. در صورتی که سازوکارهای 
بورس امالک و مستغالت به درستی طراحی 
شود، جذابیت بازار مسکن و تمایل افراد به 
فعالیت در این بازار نیز می تواند زمینه رشد 
بورس امالک را فراهم کند. شــاید چند ماه 
دیگر زمان مناســبی برای ارزیابی عملکرد 

این بازار باشد.

در خردادماه اتفاق افتاد؛ کاهش بیش از ۱۱ درصدی چک های برگشتی

تشکیل یک شرکت هلدینگ سهامی عام

بالتکلیفی ۳۶ میلیون نفر از مشموالن سهام عدالت
خریــدار   حــدود ۳6 میلیــون نفــر از 
مشموالن سهام عدالت، روش غیرمستقیم 
را برای مدیریت ســهام خود انتخاب کرده 
اند که طبق اعالم سازمان خصوصی سازی 
از یکشــنبه هفته آینــده اختیاراتی برای 
چگونگــی معامله این ســهامداران درنظر 
گرفته شــده اســت اما هنوز این اختیارات 
مشــخص و به صورت دقیق اعالم نشــده 

است.
چندی پیــش رییس ســازمان خصوصی 
ســازی اعالم کرده بود کــه ۱00 درصد از 
سهام شرکت های ســرمایه گذاری استانی 
وارد بازار ســرمایه خواهد شد که 60 درصد 
آن در روز بعد از عید غدیر قابلیت معامله را 
پیدا می کند. بر این اســاس، مشموالنی که 
روش غیر مســتقیم را انتخاب کرده اند این 

موقعیت را خواهند داشت.
اما پیگیری ها برای اخذ اطالعات بیشــتر 
از ســتاد طرح آزادسازی ســهام عدالت و 
برقراری ارتباط با ســخنگوی این ستاد در 
مورد اینکه افرادی که روش غیر مستقیم را 
انتخاب کرده اند، دقیقا بایــد چه اقداماتی 
انجام دهند و اینکه به کد بورسی نیاز دارند 
یا خیر و امثــال آن به نتیجه نرســید و این 

موضوعات همچنان در ابهام قرار دارد.

گفتنی است؛ طبق آیین نامه سهام عدالت، 
شرکت های سرمایه گذاری استانی مکلفند 
برای سرمایه گذاری در سهام )که به عنوان 
دارایی جــاری طبقه بندی می شــوند( از 
روش حســابداری خالــص ارزش فروش 
استفاده کنند و افشــاهای الزم را براساس 
اســتانداردهای حســابداری در صــورت 
هــای مالی انجــام دهند. البته ســودهای 
تحقــق نیافتــه ناشــی از بکارگیری روش 
خالص ارزش فروش طبق اســتانداردهای 

حسابداری مشمول مالیات نخواهد بود.

 تشکیل یک شرکت هلدینگ 
سهامی عام

به منظور مدیریت ســهام شرکت  های غیر 
بورســی، یک شــرکت هلدینگ ســهامی 
عام جهت ســرمایه گذاری در فعالیت های 
اقتصادی موضوع فعالیت اساسنامه تشکیل 
خواهد شد که معامله سهام شرکت مذکور 
تا پیش از پذیرش و درج در یکی از بورس ها 

فاقد اعتبار است.
در این میان پنج نفر خبــره مالی به عنوان 
موســس و اولین مدیران توســط سازمان 
خصوصی ســازی، اتاق تعاون ایــران و اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

در صورت تایید صالحیت حرفه ای توســط 
سازمان بورس و اوراق بهادار، انتخاب شده 
و جهت تأیید به شورای عالی بورس و اوراق 
بهادار معرفی می شوند و شــش ماه پس از 
تأسیس، اولین مدیران شــرکت، نسبت به 
برگزاری مجمع عمومی عــادی بطور فوق 
العاده جهت انتخاب مدیــران بعدی اقدام 

خواهند کرد.
هیأت مدیره شرکت هلدینگ موظف است 
به تعداد و مبلغ سهام اختصاص یافته توسط 
سازمان خصوصی سازی به هر دارنده سهام 
عدالت با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده 
نســبت به افزایش ســرمایه از محل سهام 
واگذار شــده و به نام کلیه دارندگان سهام 

عدالت که از طرف سازمان خصوصی سازی 
معرفی می  شوند، اقدام کند.

هیئت مدیره شــرکت  های سرمایه گذاری 
استانی نیز مکلفند نسبت به انجام اقدامات 
الزم طبق قوانین و مقررات به منظور تسریع 
در پذیرش و درج شرکت در بورس ها اقدام 

کنند.

امکان انجام معامله طی یک سال
امــکان انجام معامله ســهام آن دســته از 
دارندگان ســهام عدالت که »ســهامداری 
شرکت  های سرمایه  پذیر« را انتخاب کرده 
اند، به صورت تدریجی طبق مصوبه شورای 
عالی بورس و اوراق بهــادار و مطابق برنامه 
زمان بندی اعالمی طی مدت یک ســال و 
پس از آن بدون محدودیــت وجود خواهد 

داشت.

نحوه شرکت در مجامع
هیــأت مدیره شــرکت هــای ســرمایه 
 گذاری اســتانی به وســیله مجمع عمومی 
عادی متشــکل از ســهامداران هر شرکت 
ســرمایه گذاری اســتانی که مجمع آن به 
صــورت الکترونیکی برگزار خواهد شــد، 
از بین اشــخاص واجد صالحیت حرفه  ای 

براساس اساسنامه شــرکت و دستورالعمل 
تأیید صالحیت حرفه  ای مدیران نهادهای 
مالی مصوب شــورای عالی بورس انتخاب 

خواهند شد.
جهت رعایت حقوق سهامداران در انتخاب 
اعضــای هیأت مدیــره، مدت زمــان رأی  
گیری در مجمع الکترونیک، ســه تا شش 
روز خواهد بود. حســابرس و بازرس قانونی 
شرکت  های ســرمایه  گذاری استانی از بین 
حسابرسان معتمد ســازمان بورس و اوراق 
بهــادار ) طبقه الــف و ب ( انتخاب خواهند 
شد و اطالعات شرکت  های سرمایه  گذاری 
اســتانی با توجه به پذیــرش در بورس  ها 
براساس دســتورالعمل افشــای اطالعات 
شرکت  های پذیرفته شده در سامانه رسمی 
ســازمان بورس و اوراق بهادار، افشا خواهد 
شــد.دارندگان ســهام عدالــت می توانند 
بــرای مشــارکت در مجامع شــرکت های 
سرمایه گذاری استانی به اشخاص حقیقی 
و حقوقــی از جمله شــرکت های تعاونی، 
نهادهای مالی فعال در بازار ســرمایه و سایر 
اشــخاص وکالت دهند. حضــور وکیل در 
مجامع شرکت های سرمایه گذاری استانی 
و هلدینــگ با رعایــت قوانیــن و مقررات 

بالمانع است.



سایه خاموشی بر سر تولید

معاون وزیر نفت خبر داد

وشیمی در سال ۹۹ افزایش ۸۰ درصدی درآمد پتر

فرسودگی 5٠ درصد شبکه برق تهران
معاون بهره برداری و دیسپاچینگ توزیع برق تهران گفت:با افزایش دما 
و افزایش مصرف برق، میزان خرابی تجهیزات باال می رود و باعث ایجاد 

خاموشی در محدوده های مختلف می شود.
حمیدرضا منصــوری، معاون بهره برداری و دیســپاچینگ توزیع برق 
تهران بــزرگ درباره علت خاموشــی های پراکنده پایتخــت که بعضاً 
در مواردی شــاهد تکرار منظم آن در ساعات روز هســتیم، گفت: هر 
تجهیزی از جمله تجهیــزات برقی احتمال معیوب شــدن را دارند؛ با 
افزایش دما و افزایش مصرف برق، نرخ خرابــی تجهیزات باال می رود و 

باعث ایجاد خاموشی در آن محدوده می شود.
وی افزود: میانگین زمان رفع عیب بســته به نــوع تجهیز بین یک تا دو 
ساعت طول می کشد بنابراین خاموشی های اتفاق افتاده عمدتاً به علت 

عیب در تجهیزات است.
این مقام مسؤول درباره راهکار کاهش خاموشی ها توضیح داد: خرابی 
تجهیزات اجتناب ناپذیر اســت ولی بــا اجرای برنامه هــای تعمیر و 
نگهداری می توان نرخ خرابی را کاهش داد که این شــرکت همه ساله 
این برنامه را اجرا می کند، البته افزایش بی رویه مصرف برق نرخ خرابی 

را باال می برد.
منصوری مناطق ۳، 2، 22و6 را پرمصرف ترین مناطق تهران اعالم کرد 
و اظهار داشــت: امسال با اجرای برنامه های پاســخگویی بار وهمراهی 
مشترکان، پیک بار شهر تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 

نداشته است که جای تشکر از شهروندان دارد.
معاون بهره برداری و دیســپاچینگ توزیع برق تهران بزرگ با اشاره 
به اینکه ۵0 درصد از شــبکه های توزیع برق تهران باالی ۳0 ســال 
قدمت دارد، گفت: میزان تلفات شــبکه توزیع برق تهران 6.2 درصد 
اســت که جز کمترین تلفات شــبکه توزیع برق در کشــور به شمار 

می رود.

با حضور وزیر نیرو

وژه برقی تهران به ارزش ۲۸۵ میلیارد  ۱۵ پر
تومان به بهره برداری رسید

وزیر نیرو ۱۵ پروژه فــوق توزیع شــرکت برق منطقه ای تهــران را با 
ســرمایه گذاری 28۵ میلیارد تومان، از طریق ویدئوکنفرانس در قالب 

چهاردهمین هفته پویش #هرهفته_الف_ب_ایران افتتاح کرد.
 به نقل از وزارت نیرو، این پروژه ها با هزینــه ای بالغ بر 2 میلیارد و 8۵2 
میلیون ریال و بــا هدف افزایــش قابلیت اطمینان و پایداری شــبکه 

فوق توزیع در استان تهران برای گذر از پیک بار ۹۹ اجرا شده است.
بنا بــر این گــزارش، پســت 6۳ کیلوولــت کارون، تقویت و توســعه 
پست های شــمس آباد 2، پاکدشت، فاطمیه، مشــیریه، ظفر و نصب 
فیدرهای 20 کیلوولت ترانس ســوم شــهریار، خطوط 6۳ کیلوولت 
ارتباطی طرشت، شریف آباد، شــیخ بهایی، ورامین، دوشان تپه_شهدا 
و دوشــان تپه _پیروزی و پروژه های اصالح و بهینه سازی در 8 شبکه، 
نصب و بهره برداری خازن های 20 کیلوولت در ۳0 پســت فوق توزیع، 

طرح های افتتاح شده این هفته از پویش به شمار می آید.
این گزارش حاکی اســت، اســتفاده حداکثری از تــوان تولید ملی و 
تجهیزات ساخت داخل کشور به میزان بیش از ۹۷ درصد از ویژگی های 
بارز این پروژه ها محسوب شده و بهبود ضریب اطمینان شبکه، پایداری 
شبکه، پیشگیری از بروزحوادث ناخواسته و تأمین برق مطمئن و پایدار 

نیز از مهمترین اهداف اجرای این طرح ها عنوان شده است.

 سرمایه گذاری ۱۳۶ هزار میلیاد تومانی 
در صنعت گاز

 مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: مجموع سرمایه گذاری شرکت 
ملی گاز ایران از ســال ۱۳۹2 تا ۱400، ۱۳6 هزار میلیارد تومان بوده 

است.
»حسن منتظرتربتی« در آیین افتتاح گازرســانی به ۷۷ روستا و آغاز 
به کار خط انتقال تقویتی جنوب مشــهد از طریق ویدیو کنفرانس که 
امروز )دوشنبه( با حضور وزیر نفت انجام شــد،  ادامه داد: با وجود همه 
مشکالت اکنون بیش از ۹00 روستا برای گازرسانی آماده و روند افتتاح 

آنها آغاز شده است که تا هفته دولت این روال ادامه خواهد داشت.
وی افزود: تا پایان امسال هم در دو نوبت پروژه های گازرسانی به 2 هزار 

روستای دیگر آماده بهره برداری می شود.
منتظر تربتــی تاکید کــرد: قانون و اجرای خوب ســبب شــده روند 
گازرسانی به اینجا برســد و تولید باعث شد پشتوانه خوبی برای نهضت 

گازرسانی وجود داشته باشد.
وی با اشــاره به اینکه تاکنون در استان خراســان رضوی هزار و ۵00 
میلیارد تومان هزینه شــده،  گفــت: در همه پروژه های گازرســانی از 
تولیدات داخلی اســتفاده شده و این شرایط رشد اشــتغال را به همراه 

داشته ست.
معاون وزیر نفت ادامه داد: تا پایان هفته دولت امســال ۳2 هزار و ۱۹۷ 
هزار روســتا در کشــور از گاز طبیعی بهره مند خواهند بود و تعداد کل 

روستاهای باقی مانده قابل گازرسانی به ۹ هزار و ۵2۷ روستا می رسد.

قیمت نفت کاهش یافت
به علت نگرانی در مورد فزونی عرضه در بازار، قیمت نفت کاهش یافت، 

اما همچنان باالی 4۳ دالر در هر بشکه معامله می شود.
در معامالت امروز به علت نگرانی در مورد فزونی عرضه در بازار به علت 
اینکه اوپــک و هم پیمانانش از ماه آگوســت، قرار اســت تولید خود را 
افزایش دهند و همچنین افزایش شــمار مبتالیان به کووید ۱۹ سبب 

کاهش تقاضا برای نفت می شود، قیمت نفت کاهش یافت.
هر بشکه نفت خام برنت دریای شــمال با 46 سنت کاهش 4۳.06 دالر 
فروخته شد و هر بشکه نفت خام آمریکا با ۵2 سنت کاهش ۳۹.۷۵ دالر 

معامله شد.
برنت، چهارمین ماه افزایشی را در ماه جوالی رقم زد و نفت خام آمریکا 
سومین ماه افزایشــی را تجربه کرد، در حالی که هر دو در ماه آوریل به 
کمترین رقم رســیده بود، آن زمان که جهان به علت شــیوع کرونا در 

قرنطینه فرو رفته بود.
هیرویوکی کیکوکاوا، مدیرعامل بخش تحقیقات اوراق بهادار نیســان 
گفت: »از آنجایی که قرار است اوپک پالس از این ماه رقم کاهش تولید 
خود را کم کنند، یعنی افزایش تولید داشــته باشند و همچنین بهبود 
قیمت نفت احتماال تولیدکنندگان آمریکا را برای افزایش تولید ترغیب 

کند، سرمایه گذاران نگران فزونی عرضه در بازار هستند.«
»همچنین، نگرانی ها در مورد افزایش دوباره شمار مبتالیان به کرونا بر 

بازارهای نفتی تاثیر گذاشته است.«

و نیر

خریدار   مدیرعامل شــرکت ملی صنایع 
پتروشــیمی با اشاره به رشــد 60 درصدی 
ظرفیت پتروشــیمی با بهره برداری از ۱۷ 
طرح،  گفت:  با بهره بــرداری از این طرح ها، 
درآمد این صنعت در ســال ۹۹ تا 80 درصد 

افزایش خواهد داشت.
»بهزاد محمدی« مدیرعامل شــرکت ملی 
صنایع پتروشیمی در آســتانه روز خبرنگار 
از خبرگزاری جمهوری اسالمی بازدید کرد 
و با »محمدرضا نوروزپــور«  مدیرعامل این 

خبرگزاری دیدار کرد.
محمــدی در ایــن دیــدار بــا تاکیــد بر 
اینکــه تازگی خبر تــا چند دهه گذشــته 
انحصاری بود،  گفت: در حــال حاضر تعدد 
رسانه ها باعث شده تا ســرعت و دقت خبر 
چالش ساز باشــد.وی با تاکید بر اینکه یکی 
از شــاخص های یک مدیر مبتنی بر آمار و 
برنامه بودن قابل اندازه گیری است و افزود: 
ایــن موضــوع می تواند موضــوع تحلیلی 

مناسبی برای خبرنگاران باشد.
معاون وزیر نفــت ادامه داد: پتروشــیمی 
صنعت اول کشور اســت و در کنار فوالد 2 

پایه ارزآوری کشور به شمار می روند.
وی گفت: پتروشــیمی صنعت جذاب رو به 

رشد و تعالی است و به شدت کار می کند.

محمدی تاکید کــرد: تولیــد پروپیلن در 
کشــور در شــرایط فعلی ۹۵0 هزار تن در 
سال اســت که حکایت از کمبود 200 هزار 
تنی دارد.وی با اشاره به اینکه در تالشیم تا 
صنعت پتروشیمی را کیفی و تاب آور کنیم،  

گفت: با افزایش ظرفیــت تولید محصوالت 
با کیفیت  مانند پروپیلن و شناســایی نیاز 
بازار،  ارزآوری پتروشــیمی نیــز تضمین 
خواهد شــد.مدیرعامل شرکت ملی صنایع 
پتروشــیمی با بیان اینکه امسال ۱۷ طرح 

پتروشــیمی به بهره برداری می رســد که 
60 درصد ظرفیت پتروشــیمی را افزایش 
خواهــد داد،  افــزود: بهره بــرداری از این 
طرح هــا درآمد صنعت پتروشــیمی را 80 
درصد افزایش خواهد داد.وی بــا تاکید بر 

اینکه امسال برای صنعت پتروشیمی سال 
طالیی اســت و ادامه داد: طرح هایی در این 
صنعت وجود دارد که از سال 84 شروع شده 
و به نوعی خودکشی در این صنعت به شمار 
می رود.محمدی تاکید کرد: اســتراتژی در 
صنعت پتروشــیمی میان برد بــوده و بازار 

جهان در بلند مدت دیده نشده است.
وی افزود: در توســعه صنعــت از منابع به 
ســمت توســعه رفتیم و نیاز بازار را مورد 
توجه قرار ندادیم. در برخی محصوالت تنه 
۱20 کیلو شده اما ســایر بخش ها متناسب 
با آن رشــد نکرده اند اما بــا تکمیل زنجیره 
پروپیلن در تالشــیم تا تناسب را در صنعت 
به وجود آوریم.معاون وزیر نفت ادامه داد: ۵ 
درصد سبد تولید پتروشیمی ایران مربوط 
به پروپیلن اســت و این عدد در عربســتان 
۱۷ درصد،  آمریکا ۱8 درصــد و در دنیا ۱6 
درصد است. با اجرای طرح ها، این سهم در 
سال ۱404 در سبد پتروشیمی ایران، به ۱0 

درصد می رسد.
وی گفت: نبض پتروشــیمی با توسعه نفت 
و گاز می تپد زیرا خوراک خــود را از صنایع 
باالدســتی دریافت می کنــد بنابراین هر 
چقدر تولید نفت کاهش پیدا کند، خوراک 

پتروشیمی کاهش خواهد داشت.

خریدار  فعاالن شــهرک های صنعتی به 
خاموشــی های طوالنی اعتراض دارند. به 
گفته صنعتگران شــهرک صنعتــی پرند، 
سبالن و نصیرآباد در ســال جهش تولید، 
ســاعات خاموشــی این شــهرک ها رو به 
افزایش اســت و از آنجا که دو ســاعت برای 
راه اندازی مجدد دســتگاه های واحدهای 
تولیدی این شــهرک وقت صرف می شود، 
عمال واحدهای تولیدی شش ساعت در روز 
و حدود دو تا ســه روز در هفته قادر به انجام 

فعالیت  های تولیدی خود نیستند.
 به این ترتیب روند فعالیت آنها دچار اختالل 

شده است. 
در واکنــش به ایــن اعتراضــات مصطفی 
رجبی مشــهدی ســخنگوی صنعت برق 
بروز این خاموشی ها را ناشی از برنامه ریزی 
وزارت نیرو بــرای خروج از ایــام پرمصرف 

تابستان معرفی می کند.
 او می گوید با شــهرک های صنعتی توافق 
شــده که روز جمعه روند تولید را پیگیری 

کنند. 
رجبی مشهدی با اشاره به توافق انجام شده با 
شهرک های صنعتی برای ساعات خاموشی، 
موضوع قطع برق در ســه روز از هفته را رد 
می کند و قول پیگیری می  دهــد. او تأکید 
می کنــد: این شــرایط موقت اســت و در 
هفته های آتی بــا خروج از ایــام پرمصرف 
تابستان، برق پایدار برای همه کشور تأمین 

خواهد شد.
فعاالن شهرک های صنعتی اطراف تهران از 
خاموشی های طوالنی مدت در ایام تابستان 
ناراضی هســتند. آنها می گویند در ســالی 
که جهش تولید نام گذاری شــده است، به 
قدری خاموشــی دارند که به طور کلی روند 

تولیدشان متوقف شده است.
 صنعتگران شــهرک های پرنــد، صنعتی 
ســبالن و نصیرآبــاد اگرچــه پیامک های 
خاموشــی و اخطارهــای الزم را دریافــت 
می کنند و می دانند که چند ســاعت دیگر 
بــرق آنها قطع خواهد شــد امــا از افزایش 
ساعات خاموشــی در شهرک هایشان  گله 

دارند.

 6 ساعت بی کاری به دلیل خاموشی
به گفته یکی از این صنعتگــران، ابتدا قرار 
بوده یک یا دو روز در هفته به اهالی شهرک 
آن هم در حد دو ساعت خاموشی بدهند اما 

حاال این خاموشــی ها رو به افزایش است. او 
اضافه می کند: عالوه بر اینکه تعداد روزهایی 
که خاموشــی داریم، به ســه روز در هفته 
افزایش پیدا کرده اســت؛ در برخی روزها از 
ساعت دو تا شش و در برخی روزها از ساعت 

سه تا شش برق نداریم. 
ایــن صنعتگر کــه در صنعت پالســتیک 
فعال است و دســتگاه های تزریقی دارند، 
خاموشــی را صرفــا محــدود بــه همان 
سه ســاعتی که وزارت نیرو برایشان تعیین 
کــرده، نمی دانــد. او می گویــد: وزارت 
نیــرو خیلــی راحــت پیامک خاموشــی 
ارســال می کند اما مســئله اینجاست که 
دستگاه های ما یک ساعت قبل از خاموشی 
باید از چرخه تولید خارج شــوند و اقدام به 
خنک ســازی آنها کنیم؛ ضمن اینکه بعد 
از پایان خاموشــی هم یک ســاعت طول 

می کشد که دستگاه گرم شود. 
به این ترتیب عمال روز کاری خود را از دست 
می دهیــم. او می گوید: اگر دســتگاه ها را 
به موقع خامــوش نکنیم، خــط تولیدمان 

دچار اشکال می شود.

 خسارت به خاطر خاموشی
یکــی دیگــر از تولیدکننــدگان ایــن 
شهرک های صنعتی یادآور می شود: گاهی 
پیامک خاموشی برق به دست ما نمی رسد. 
ما که در حوزه ســیم و کابل فعال هستیم، 
باید حتما قبل از خاموشــی از این مســئله 
مطلع شویم وگرنه خســارات سنگینی به 

واحد ما وارد می شود.
 او ادامه می دهد: عمومــا در مرحله روکش 
ســیم و کابل اگر برق قطع شــود، کل سیم 
بالاستفاده می شود و خســارات ما سنگین 
اســت. ناگزیریم نیروهای خــود را تعدیل 
کنیــم و به این ترتیــب بــی کاری افزایش 

می یابد.

  خاموشی به خاطر گذر
  از  پیک تابستان

اگرچه صنایع از خاموشی های رو به افزایش 
فصل تابســتان ناراضی هستند اما مصطفی 
رجبی مشــهدی ســخنگوی صنعت برق 
این خاموشــی ها را برنامه ریزی شده اعالم 

می کند.
 او می گوید: ما امســال برنامــه ای را تدوین 
کردیم که به برنامه 0۹۹ مشــهور اســت. 
این برنامه بر مبنای خاموشــی صفر تنظیم 
شده اســت؛ یعنی تالش می کنیم هیچ جا 
خاموشی را اعمال نکنیم اما برای اینکه این 
خاموشی را اعمال نکنیم، سه اقدام را به طور 

خالصه انجام دادیم. 
رجبی مشــهدی بیــان می کنــد: یکی از 
برنامه هــا این اســت که ظرفیــت تولید را 
افزایــش داده و ســعی کنیــم از حداکثر 
ظرفیت نیروگاه های موجود استفاده کنیم. 

شــیوه هایی برای ارتقای توان آنها استفاده 
شــده اســت. در حال حاضر جمعا دو هزار 
مــگاوات ظرفیــت نیروگاه های کشــور از 
طریق ارتقای شــبکه افزایش یافته اســت. 

او اضافــه می کنــد: دومین اقــدام این بود 
که تالش کردیم مشــکل شــبکه های برق 
چه انتقــال، چه فــوق توزیــع و توزیع اگر 
دچارگرفتگی اســت، حل کنیم و مشکالت 
و محدودیت های ناشــی از افزایش مصرف 
را پیش بینــی کنیــم؛ همچنیــن خطوط 
انتقال و پست مدیریت ایجاد کنیم. به گفته 
رجبی مشــهدی ســومین گام وزارت نیرو 
برای خروج از اوج مصرف تابســتان، بحث 

اقدامات مدیریت مصرف است. 
در این بخــش روش های مختلفــی برای 
مدیریت مصرف به کار گرفته شــده است. 
او ادامه می دهد: با صنایع کشــور هماهنگ 
کردیم تــا در طرح هــای مدیریت مصرف 
مشارکت کنند و به شکلی میزان مصرف را 
در ســاعات ۱۵ تا ۱۷ کم کنند. کسانی که 
در این طرح مشــارکت می کننــد، معادل 
مصرفی که دارند، تعرفه بــرق با ۵0 درصد 

برای آنها محاسبه می شود. 
ســخنگوی صنعت برق می گوید: در مورد 
چاه های کشــاورزی اگر چهار ســاعت از 
برق کشــور مصرف نکنند، 20 ساعت بقیه 
برقشان رایگان حســاب خواهد شد. برای 
شرکت های صنعتی نیز راهکارهای دیگری 

در نظر گرفته ایم. 
از آنجا که این شــهرک  ها روز جمعه تعطیل 
بودند و پنجشنبه هم نیمه فعال بودند، قرار 
بر این شــد که در ایام اوج مصرف تابستان با 
هماهنگی مدیران شهرک و تفاهم نامه هایی 
که امضا شــد، تولیدکنندگان در روزهای 

تعطیل مشغول به کار شوند. زیرا خودشان 
به این مســئله بیشــتر راغب بودند. او بیان 
می کند: شــهرک های صنعتی گفتند برای 
ما صرف نمی کند که چند ســاعت مصرف 
برق را کاهــش دهیم و تمایل داشــتند در 
روزهای جمعه که مصرف کل کشــور کمتر 

است، به فعالیت بپردازند.
 البته آنها روزهای شــنبه و چهارشنبه هم 
فعال هســتند. ولی تفاهم نامه ای هم امضا 
کردیم تا چند ساعت هم در کاهش مصرف 

با ما همکاری کنند.
 افزایش مصرف برق در بخش صنعت

رجبی مشــهدی اضافه می کند: در ســال 
جاری میزان مصرف انرژی در بخش صنایع 
۱0.6 درصد رشد داشــته است و این نشان 
می دهد که در بخش تولید افزایش مصرف 

کم سابقه ای داشتیم. 
معموال افزایش مصرف صنعت ســه تا پنج 
درصد بیشــتر نبوده اســت اما حداقل در 
چهارماهی که گذشــته است، ۱0.6 درصد 

رشد داشتیم.
 بــه گفتــه او در دو هفته گذشــته و هفته 
پیش رو بــر اســاس پیش بینی هــا باید از 
حداکثر ظرفیت مدیریت مصرف اســتفاده 
شــود. با کاهش دمای هــوا می توان قدری 
مدیریت مصرف را تعدیل کرد و بنابراین در 
هفته های آینده گشــایش هایی رخ خواهد 

داد. 
ســخنگوی صنعت بــرق تأکیــد می کند: 
بیشتر شهرک های صنعتی داوطلبانه و هم 
با هماهنگی قبلی با خود شــهرک برای تیر 
و مرداد در بحث مدیریت مصرف مشارکت 
کرده انــد و در یکی، دو هفته آینده شــبکه 
سراســری موفق به عبور از حداکثر مصرف 
تابستانی شده و برق مشــترکین پایداری 

الزم را خواهد داشت. 
او می گوید: ایــن چند ســاعت و چند روز 
خاموشــی نمی تواند خللــی در صنعت ما 
ایجاد کند و امیدواریم آنها هم از در روزهای 
آینده در وضعیت حداکثر تولید قرار بگیرند. 
به گفته رجبی مشــهدی این خاموشــی ها 
برای پیک سایی و مدیریت مصرف فقط در 
ایام اوج مصرف تابستان اســت و دو روز در 
هفته خاموشی به شهرک های صنعتی داده 
شده است؛ بنابراین اگر در شهرکی بیش از 
دو روز خاموشی وجود دارد، قطعا موضوع را 

پیگیری خواهیم کرد.

 وزیر نفت گفت:  گازرســانی به شــهرها و روستاهای و 
همچنین صادرات گاز کشــور به برکت توسعه پارس 
جنوبی انجام شده است و هم اکنون روزانه ۷۵ میلیون 

مترمکعب گاز صادر می شود.
بیژن زنگنه در آیین افتتاح گازرســانی به ۷۷ روستا و 
آغاز به کار خط انتقال تقویتی جنوب مشــهد از طریق 
ویدیو کنفرانس که  انجام شــد،  ادامه داد: بیع متقابل 
در صنعــت گاز در دوره وزارتم در دولت اصالحات اجرا 
شد و نزدیک ۵ میلیارد تومان برای گازرسانی روستاها 

و صنایع و نیروگاه  ها اختصاص پیدا کرد.
وی افزود: تا پیش از آغاز دولت تدبیر و امید، حدود ۱4 
هزار روستا گازرسانی شده بود اما از سال ۹2 تا کنون از 
۳0 هزار روســتا عبور کردیم و تا پایان سال به ۳۳ هزار 

روستا می رسیم.
به گفته وزیر نفت، اکنون به طور متوســط 88 درصد 
جمعیت روستایی به شــبکه گاز متصل هستند و کل 

جمعیت کشــور که تحت پوشــش گاز قرار 
دارند، نزدیک به ۹۵ درصد است.

زنگنه تاکید کرد:  از ابتــدا نیز هدف گذاری 
برای اتصــال ۹۵ درصد جمعیت کشــور به 
شبکه گاز انجام شــده بود اما تا پایان دولت 

دوازدهم عدد فراتر خواهد رفت.
وی ادامه داد: این ســطح از پوشش گسترده 

گازرســانی را در هیچ کجــای دنیا نداریــم. این یک 
زیرســاخت مهمی اســت که مردم بــه خوبی حس 

می کنند.
وزیر نفت افزود: نکته دیگر اینکه در این دوره و پیش از 
آغاز از میانه ســال ۹2 گروهی از افراد مسلط را انتخاب 
کردیم تــا روش های مختلــف تامین انــرژی پایدار و 

مطمئن را برای روستاها مطالعه کنند.
وی گفــت: با مشخص شــدن میزان هزینــه برای هر 
انشعاب،  مشخص شد که روش گازرسانی از طریق خط 

لوله، اقتصادی ترین روش در مقایسه با برق، 
 سی ان جی و ال ان جی است.

زنگنه ادامه داد: ما به این پــول وفادار بودیم 
اما این طرح که تصویب شد بسیاری این کار 

را نمایشی می دانستند.
وی با اشــاره به اینکــه پولی بــرای اجرای 
گازرسانی روستایی دریافت نکردیم،  افزود: 
تنها از مجلس اجازه گرفتیم تا آنچه که می ســوزد و از 
بین می رود از محل حاصل از صادرات ســوخت مایع، 

برای گازرسانی روستایی در نظر گرفته شود.
وزیر نفت گفت: دولــت برنده بود زیرا مقــدار زیادی 
فرآرده مایع برای صادرات به دســت آورد و عالوه بر آن 
رضایتمندی مردم نیز حاصل شد تا با کاهش هزینه ها، 

 رفاه بیشتری داشته باشند.
وی به آثار زیســت محیطی اجرای این طرح اشاره کرد 
و ادامه داد: در چند ســال آینده آثار زیست محیطی را 

خواهیم دید.
به گفته زنگنه گازرسانی روستایی، صدها هزار اشتغال 
ایجاد کرد زیرا تمامی تجهیزات ســاخت ایران است و 

پیمانکاران نیز ایرانی هستند.
وی افزود: صنعت نفت در سخت ترین شرایط ایستاده و 
طرح های این صنعت نفت در شرایط تحریم و کرونا نه 
تنها تعطیل نشده بلکه طرح های جدید هم شروع شده 
اســت .زنگنه ادامه داد: ما با تمام توان، امید و اشتیاق 
کارهایمان را برای توسعه کشــور و خدمت به مردم به 

انجام می رسانیم.
وی گفت: گازرسانی به شهرها و روستاهای و همچنین 
صادرات گاز کشور به برکت توسعه پارس جنوبی انجام 
شده است و هم اکنون روزانه ۷۵ میلیون مترمکعب گاز 
صادر می شود.وزیر نفت تاکیدکرد: ظرفیت تولید گاز 
پارس جنوبی از 280 میلیون مترمکعب در سال ۹۱ به 

۷۵0 میلیون مترمکعب تا پایان امسال می رسد.

گاز

وزانه ۷۵ میلیون متر مکعب گاز از کشور صادرات ر

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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یارانه نقدی می تواند ۱۰ برابر شود

ونیک؛ کم فساد و اثربخش کاالبرگ الکتر

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
خ  تشکیل وزارت بازرگانی تاثیر مثبتی بر بازار و نر

کاالها ندارد
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس گفت: فرصت زیادی تا پایان 
دولت باقی نمانده است و بنابراین تشــکیل وزارت بازرگانی به اجرای 

کامل و مؤثر نمی انجامد.
رضا تقی پور  بــا بیان اینکــه رئیس جمهور باید هر چه ســریع تر وزیر 
پیشــنهادی صمت را به مجلس معرفی کند، گفت: با توجه به بی ثباتی 
بازار و افزایش شدید قیمت ها، دولت باید هر چه سریع تر گزینه وزارت 

صمت را به مجلس شورای اسالمی جهت اخذ رأی اعتماد معرفی کند.
وی بیان کرد: طبق قانون، سرپرســت وزارت صمت تــا 22 مرداد ماه 
می تواند در این وزارتخانه فعالیت کند و بر این  اساس دولت باید به قانون 
تمکین کرده و در مهلت باقی مانده گزینه خود برای وزارت صمت را به 

مجلس معرفی کند.
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس شــورای اســالمی تصریح 
کرد: مردم به جهت گرانی هــای افسارگســیخته و بی ثباتی قیمت ها 
با مشــکالت زیادی روبرو هستند و در این شــرایط الزم است که وزیر 
صمت تعیین شــود تا بلکه شــاهد ثبات بیشــتری در وضعیت بازار و 
قیمت ها به ویژه قیمت کاالهای اساســی باشــیم.تقی پور در پاســخ 
به ســوالی مبنی بر اینکه آیا علت تعلل دولت در معرفی وزارت صمت، 
تفکیک این وزارتخانه به دو وزارتخانه صنعت و معدن و وزارت بازرگانی 
اســت، گفت: فرصت زیادی تا پایان دولت باقی نمانده است و حتی اگر 

این موضوع قابل طرح باشد، به اجرای کامل، مؤثر و مثبت نمی انجامد.
وی تصریح کرد: تصمیم خردمندانه این اســت که دولت در این شرایط 
به قانون توجه کند و هر چه سریع تر وزیر پیشنهادی صمت را به مجلس 
معرفی کند تا بلکه وضعیت بازار ســاماندهی شود که قطعاً این تصمیم 

به نفع مردم است.

خ مصوب را در  وخانه ها عرضه ماسک بانر دار
سامانه جامع تجارت ثبت کنند

دبیر کارگروه مقابله بــا کرونا وزارت صمت گفــت: داروخانه ها عرضه 
ماسک با نرخ مصوب را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند.

 به نقــل از وزارت صمت، دبیــر کارگروه مقابله با کرونــا وزارت صمت 
گفت: طبق بخشنامه به ســازمان های صمت استان ها، کلیه واحدهای 
تولید مواد اولیه ماسک، تولیدکنندگان ماســک صنعتی و کارگاهی، 
شــرکت های پخش، فروشــگاه های زنجیره ای و مجازی، داروخانه ها، 
خرده فروشــان موظفند فرایندهای مرتبط با تولید یا عرضه ماسک را 
در سامانه جامع تجارت یا ســامانه ussd ثبت نمایند.جمشید گلپور با 
اشاره به تولید گسترده روزانه ماسک در کشــور و نظارت های ویژه در 
این حوزه افزود: عدم درج اطالعات تولید و فروش منجر به قطع سهمیه 

واحد متخلف و به منزله عرضه خارج از شبکه و قاچاق تلقی می شود.
رئیس مرکز اصنــاف و بازرگانان وزارت صمــت همچنین از واحدهای 
توزیعی کشور خواســت، که اســناد مالی معتبر خرید ماسک را جهت 
کنترل و نظارت بر شبکه های توزیع نگهداری نمایند و در صورت خرید 
باالتر از قیمت مصوب، مدارک را در اختیار ســازمان صمت استان قرار 

دهند.

 وضعیت تولید کاالهای منتخب صنعتی 
در بهار امسال

جدیدترین آمار منتشر شده از ســوی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( نشــان می دهد که در بهار امســال از بین 26 کاالی منتخب 
صنعتی، تولید ۱6 کاال نسبت به مدت مشــابه سال قبل افزایش داشته 
است و ماشین لباسشویی با ۱۱۵.۱ درصد افزایش و چرم با 22.۳ درصد 

کاهش بیشترین و کمترین افزایش تولید را به خود اختصاص دادند.
 بر اســاس این آمار از بین این ۱6 کاال، تولید دو محصول، یعنی ماشین 
لباسشــویی و الیاف اکریلیک بیش از دو برایر شده و به ترتیب ۱۱۵.۱ و 
۱۱۳.2 درصد افزایش داشته اند. به طوری که در بهار امسال 20۷ هزار و 
400 دستگاه ماشین لباسشویی و ۱600 تن الیاف اکریلیک تولید شده 
است. این در حالی اســت که تولید این دو محصول در مدت مشابه سال 

قبل به ترتیب ۹6 هزار و 400 دستگاه و 800 تن بوده است.
در این میان تولید چهار کاال شــامل انواع تلویزیون، الستیک خودرو، 
وانت و نئوپان در بهار امســال نســبت به سال گذشــته بین 20 تا ۵0 
درصد افزایش داشته اســت. تولید این چهار محصول در سه ماهه اول 
امســال به ترتیب 4۹.4، ۳0.۱، 22.۹ و 20.۹ درصد افزایش داشــته و 
در این مدت 2۱0 هزار و 200 دســتگاه تلویزیون، 62 هزار و ۷00 تن 
الستیک خودرو، ۱۵ هزار و ۹4۳ دستگاه وانت و 2۱2 هزار متر مکعب 
نئوپان در کشور تولید شده است. تولید این چهار محصول در بهار سال 
قبل به ترتیب ۱40 هزار و ۷00 دســتگاه تلویزیــون، 48 هزار و 200 
تن الســتیک، ۱2 هزار و ۹۷۵ دســتگاه وانت و ۱۷۵ هــزار و ۳00 تن 
نئوپان بوده است.بر اساس این آمار در بهار امسال تولید ۱0 کاال شامل 
نخ سیســتم پنبه ای و ترکیبی الیاف مصنوعی با ۱2.4 درصد افزایش، 
پودر شــوینده با 8.۷ درصد افزایش، انواع سواری با 8.4 درصد افزایش، 
یخچال و فریزر با ۷.۹ درصد افزایش، داروی انســانی و پتروشیمی هر 
کدام با 6.8 درصد افزایش کمباین با ۵.۷ درصد افزایش، روغن صنعتی 
و موتور تصفیه اول با سه درصد افزایش، تراکتور با ۱.۵ درصد افزایش و 
فیبر با 0.2 درصد افزایش، نسبت به سه ماهه اول سال قبل کمتر از 20 

درصد افزایش داشتند.
بر این اساس در بهار سال ۱۳۹8 و امســال به ترتیب ۱84 هزار و 600 
دستگاه و 200 هزار و ۱00دستگاه ســواری، ۳04 هزار و 600 دستگاه 
و ۳28 هزار و ۵00 دســتگاه یخچال و فریزر و ۹ میلیارد و ۵00 میلیون 

عدد و ۱0 میلیارد و ۱00 میلیون عدد داروی انسانی تولید شده است. 

چرم، صدرنشین کاهش تولید
همچنین تولیــد دوده در این مدت ثابت بوده و ۱0 کاال شــامل چرم با 
22.۳ درصد، ســیگار با 2۱.۱ درصد، ســموم دفع آفات نباتی با ۱۹.۹ 
درصد، انواع پایپوش و کفش با ۱8.6 درصد، نخ فیالمنت پلی اســتر با 
۱۷.2 درصد، روغن ساخته شده نباتی با ۱۵.۹ درصد، الیاف پلی استر با 
۱۵ درصد، الکتروموتور با ۱4.۳ درصد و اتوبوس-مینی بوس-ون با ۹.۷ 

درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده اند.
در بین کاالهایی که تولیدشــان در بهار امســال با کاهش مواجه بوده، 
تولید چرم از ۹ میلیون فوت مربع در بهار ســال قبل به ۷ میلیون فوت 
مربع در مدت مشــابه ســال جاری و تولید انواع کفش و پایپوش از ۳0 

میلیون و ۱00 هزار زوج به 24 میلیون و ۵00 هزار زوج رسیده است.
همچنین در بهار ســال ۱۳۹8 و ۱۳۹۹ به ترتیــب ۱2 میلیارد و ۷00 

میلیون نخ و ۱0 میلیارد و و 20 میلیون نخ سیگار تولید شده است.

تولید

خریدار   یک تحلیلگر اقتصادی یارانه ای 
که فســاد در آن کمتر و ســهم گروه های 
متوســط و پایین در آن بیشــتر اســت را 
یارانه ســفید توصیف کرد که یکی از انواع 
آن ها یارانه نقدی یا کارت اعتباری اســت. 
وی در مقابــل، توزیع یارانــه در قبال دالر، 
خودرو، سکه، سیمان و ســایر محصوالت 
ارزان قیمت را یارانه سیاه خواند و گفت که 
در حال حاضر منابع مالی برای افزایش ۱0 
برابری یارانه نقدی، بدون ایجاد تورم وجود 
دارد و می توانــد از فشــارهای اقتصادی به 

گروه های فقیر و متوسط جلوگیری کند.
میثم هاشــم خانی  اظهار کــرد: زمانی که 
کشور دچار شوک هایی مانند بحران کرونا 
و بحران هایــی از جنس رکــود اقتصادی 
می شــود، یکی از راهکارهایــی که عموما 
دولت هــا ارائه می دهند یارانه یا سوبســید 
اســت که انــواع مختلفــی دارد؛ از جمله 
یارانه نقدی، تخصیــص ارز 4200 تومانی 
برای واردات کاالهای اساســی و یا ســایر 
ارزهایی که با قیمت کمتــر از نرخ بازار آزاد 
برای کاالهــای خاص در نظر گرفته شــده 
که هدف طرح های یاد شــده این است که 
کاالها را با قیمت کمتــری در اختیار مردم 
قرار دهند یا اموال عمومی را به شکل خاصی 
به بخشــی از مردم تخصیص دهیم. در این 
زمینه همچنین می توانیم به فروش خودرو 
با قیمت دولتی و پایین تر از نرخ بازار، عرضه 
قیر رایگان، ارائه سوبســید بــرای کنترل 
قیمت فوالد، محصوالت فوالدی و سیمان 

اشاره کنیم.
وی بــا بیان اینکــه در این طرح ها شــاهد 
مداخله دولت برای پایین نگه داشتن قیمت 
برخی محصوالت پایین تر از قیمت بازار آزاد 
هستیم، تصریح کرد: ارائه کوپن یا کاالبرگ 
الکترونیک هم در همین دسته بندی جای 
می گیرد؛ اما موضوع بحث برانگیز این است 
که بــه طور مثــال سیاســت تخصیص ارز 
4200 تومانی به واردات کاالهای اساســی 
اثربخش تر است یا اینکه کاال با نرخ ارز آزاد 
وارد شــود اما برای عرضه آن در بین مردم 
کوپن ارائه شــود؟ در این زمینه دو پارامتر 
یعنی میزان ریسک بروز فساد و سهم بردن 
آســیب پذیرترین و فقیر تریــن گروه های 

جامعه تاثیرگذار است.
ایــن تحلیلگــر اقتصــادی بــا اشــاره به 
پرونده های فساد ســال های اخیر و ظهور 
سلطان های دالر، ســکه و نظایر آن تصریح 
کرد: بــرای مثــال در زمــان تخصیص ارز 
4200 تومانی شــاهد فســادهایی بودیم و 
هنوز مشخص نیســت عده ای از افرادی که 

ایــن ارز را دریافت کردند چــه کاالیی وارد 
کردند یا اصال کاالیی وارد کردند یا خیر. در 
زمینه سهم بردن گروه های آسیب پذیر هم 
تجربه نیم قرن اخیر ایران به قیمت لطمات 
اقتصادی به ده ها میلیــون نفر ایرانی به دنیا 
نشان می دهد که توزیع یارانه در قبال دالر، 
خودرو، سکه، سیمان و ســایر محصوالت 
ارزان قیمت پرفساد و سهم فقیرترین افراد 

هم از آن ناچیز است.
وی افزود: برای مثال در طرح توزیع ســکه 
دولتــی، اختصــاص دالر 4200 تومانی به 
واردات موبایل، ســفرهای خارجی و موارد 
دیگری که در سال ۱۳۹۷ شاهد آنها بودیم 
ســهم گروه های فقیر و حتــی گروه های 

متوسط ناچیز بوده است.
هاشــم خانی این نوع یارانه ها را یارانه های 
ســیاه توصیف کرد و گفت: در مقابل یارانه 
سفید یارانه ای اســت که فساد در آن کمتر 
و ســهم گروه های متوســط و پایین در آن 
بیشــتر اســت که یکی از انواع آن ها یارانه 

نقدی یا کارت اعتباری است. 

یارانه نقدی، کم فسادترین و 
اثربخش ترین یارانه

این تحلیلگر اقتصادی علت مخالفت برخی 
از افــراد با ارائــه یارانه نقــدی را در دالیل 
سیاســی عنوان کرد و گفت: با توجه به آغاز 
توزیع یارانــه نقدی در زمــان دولت آقای 
احمدی نژاد، برخی فکــر می کنند چون به 
لحاظ سیاســی با او مشــکل دارند منطقی 
اســت که یارانه نقــدی را هــم بکوبند. اما 

من معتقــدم یارانه نقدی کم فســادترین، 
کم بروکراســب ترین و موثرتریــن شــیوه 
برنامه های حمایتی کشور در ۵0 سال اخیر 
بوده اســت، هرچند که مقاالت من در نقد 
سیاســت های این دولت هم در دســترس 
است. اما به همان دالیل سیاسی این برنامه 
ادامه پیدا نکرده و با وجود گذشت ۱0 سال 
از شروع عرضه یارانه نقدی و 20 برابر شدن 

نرخ دالر، مبلغ آن افزایش نداشته است.
وی افــزود: طرح کوپــن یــا کارت خرید 
اعتباری یک پلــه پایین تــر از یارانه نقدی 
قرار می گیرد؛ چرا که اگر در قالب سبد کاال 
عرضه شود، امکان فساد در آن بیشتر وجود 
دارد؛ چراکه ممکن اســت تولیدکنندگان و 
واردکنندگان ســعی کنند بــا اعمال نفوذ 
در دولــت بخواهند محصوالت ســبد کاال 
را تامین کنند و قــدرت انتخاب هم از مردم 
گرفته شــود، اما اگر طرح کوپن به صورت 
کارت اعتباری در نظر گرفته شود که مردم 
بتوانند در فروشگاه ها مایحتاج زندگی خود 
را خریداری کنند، ریســک فســاد از بین 

می رود.

 آیا یارانه نقدی همیشه منجر
 به تورم می شود؟

این تحلیلگر در ادامه دربــاره انتقاداتی که 
نسبت به تاثیر توزیع یارانه نقدی بر افزایش 
تورم مطرح می شــود، گفت: طی ۱0 سال 
اخیر یارانه نقدی افزایش نداشــته و حتی 
یارانــه چند میلیــون نفر هم قطع شــده، 
اما همچنان شــاهد تورم بودیــم؛ بنابراین 

نمی توان قاطعانه گفــت یارانه نقدی باعث 
تورم می شود.

 به عبــارت دیگر یارانه نقــدی زمانی باعث 
تورم می شــود که منابع مالی آن شــفاف 
نباشد و دولت برای ارائه آن مجبور به چاپ 

پول شود.

 یارانه نقدی می تواند 10 برابر رقم 
فعلی شود

وی افزود: ســوالی کــه در اینجــا مطرح 
می شــود این است که آیا در شــرایطی که 
دولت با کســری بودجه مواجه است، منابع 
مالی برای افزایش یارانه نقدی وجود دارد؟ 

که در پاسخ باید گفت بله. 
طی دو ســال اخیر یارانه ای که به ارز دولتی 
تخصیــص داده شــده معــادل2۳0 هزار 
میلیارد تومان و هفت برابر کل یارانه نقدی 
یک ســال مردم بوده، درحالــی که هنوز 
سرنوشت بخشی از این یارانه سیاه مشخص 
نیست و بخشــی از آن هم منجر به کنترل 

قیمت ها نشده است. 
طرح ســکه طالی دولتی در ســال ۱۳۹۷ 
به انــدازه یارانه نقدی یک ســال مردم بود 
که منجر به ظهور ســلطان ســکه هم شد. 
همچنین یارانــه تخصیص داده شــده به 
تولید خودرو دولتی در دو سال و نیم گذشته 
معادل چهــار برابر یارانه نقدی یک ســال 
کل جامعه و یارانــه ای محصوالت فوالدی 
که آن هــم منجر به کنتــرل قیمت مصالح 
ساختمانی نشــده معادل دو برابر کل یارانه 

نقدی یک ساله مردم بوده است.

همچنین به گفته ایــن تحلیلگر اقتصادی 
اگر دولــت فقــط 20 درصد از ســهام ۱0 
شرکت  بزرگی که سهام اکثریت آن ها را در 
اختیار دارد واگذار کنــد، می تواند به اندازه 
یارانه یک سال ســرمایه جذب کند؛ ضمن 
این که لزومی ندارد خیلی از این شرکت ها 
دولتی باشــند؛ بنابراین منابع مالی وجود 
دارد و می توانیــم با شــفافیت یارانه نقدی 
را به ۱0 برابر رقم فعلــی افزایش دهیم و از 
فشــارهای اقتصادی به گروه هــای فقیر و 
متوســط جلوگیری کنیم؛ ضمن اینکه به 
دلیل مشــخص بودن منابع مالی شاهد اثر 

تورمی هم نخواهیم بود.
 بحــث کوپن یــا کاالبــرگ الکترونیکی از 
تابســتان ســال ۱۳۹۷ و با افزایش قیمت 
کاالهــای اساســی از ســوی وزارت کار، 
تعاون و رفاه اجتماعی مطرح و قرار شــد که 
کاالهای اساســی در قالب وجه نقد یا کوپن 

الکترونیک تامین شود.
 اواخر ســال ۱۳۹۷ هم کمیســیون تلفیق 
مجلس بازگشت دوباره کوپن الکترونیکی 
را تصویب کرد اما در نهایت تابســتان سال 
گذشــته وزارت صنعت، معــدن و تجارت 
)صمت( اعــالم کرد که کاالی اساســی به 
اندازه کافی در کشــور وجــود دارد و فعال 
برنامه ای برای توزیــع آن به صورت کوپنی 
در دســتور کار این وزارتخانه قرار نگرفته و 
بنابراین طــرح تامین کاالی اساســی در 
قالب کوپن الکترونیکــی تاکنون به جریان 

نیفتاده است.
اما به نظر می رسد با روی کار آمدن مجلس 
یازدهم دوباره بحث توزیع کاالی اساســی 
در قالب کوپن مطرح شده و حدود دو هفته 
پیش نایب رئیس کمیسیون برنامه وبودجه 
اعالم کرده که طــرح کاال برگ الکترونیکی 
در کمیســیون هــای تخصصــی مجلس 
درحال بررســی اســت و درصورت تامین 
بودجه پیش بینی شــده، برای یک خانواده 
چهار نفره 400 هــزار تومان و خانواده های 
چهار نفر به باال ۵00 هزار تومان تسهیالت 
خرید در نظر گرفته می شــود. برای اجرای 
طرح کاالبــرگ الکترونیــک دو نحوه اجرا 
مطــرح شــده کــه در روش اول کاال برگ 
الکترونیک به مــردم ارائه و ماهانه شــارژ 
می شود تا مردم بتوانند اقالم ضروری خود 
مانند گوشت و مرغ را به قیمت دولتی تهیه 
کنند و اجــرای آن حدود شــش ماه طول 

می کشد. 
در مدل دوم نیز تســهیالت خرید به کارت 
یارانه افراد پرداخت می شــود که به صورت 

نقدی قابل برداشت نخواهد بود.

نایب رئیس کمیســیون صنایع و معــادن مجلس 
گفت: کارگروهــی در کمیســیون متبوعش برای 
ســاماندهی بازار خودرو تشــکیل شــده است و ما 
برنامه هــای جدی بــرای بهبــود وضعیت صنعت 

خودرو در مجلس داریم.
علی جدی  با تأکید بر ضرورت حل مشــکالت صنعت 
خودرو، گفت: یکی از مشکالت اصلی صنعت خودروی 
ما آن است که هنوز در داخل کشور تولیدکننده ای که 
بتواند فضای خودروســازی را رقابتی کند، نداریم، در 
حالی که باید شــرایطی در نظر گرفته شــود تا صنعت 

خودرو در کشورمان رقابت پذیر شود.
وی بیــان کــرد: بــا توجــه بــه وضعیــت ارز و 
محدودیت هایی که در این زمینه وجود دارد، از طریق 
واردات هم نمی توانیم فضای رقابتی را در بازار خودرو 
ایجــاد کنیم و معموالً خودروســازان این مســئله را 
بهانه ای می کنند تا انحصار خودروســازی برای آنان 

باقی بماند.

نایب رئیس کمیســیون صنایــع و معادن 
مجلس شــورای اســالمی تصریح کرد: اگر 
ما می خواهیم مشــکالت صنعــت خودرو 
را حل و فصــل کنیــم، در وهلــه اول باید 
محدودیت هایــی را که در صنعــت خودرو 
وجود دارد کاهش دهیم و فضا را به ســمت 

رقابتی شدن سوق دهیم.
جدی گفت: در کمیســیون صنایع و معادن مجلس، 
کارگــروه ویژه خودرو تشــکیل شــده اســت و این 
کارگروه ساماندهی بازار خودرو را در دستور کار دارد 
و به طور ویژه به دنبال حل مشــکالت صنعت خودرو 
است و ما معتقدیم که حل مشــکل خودرو این گونه 
نیست که صرفاً یک طرحی ارائه دهیم و این مشکالت 
حل شــود، بلکه باید به صورت مستمر مشکالت بازار 
خودرو بررســی و راهکاری برای حل آن اندیشــیده 

شود.
وی با اشاره به اینکه خودروســازی ما در زمینه کمیت 

و کیفیت دارای مشکالتی است که باید حل 
و فصل شود، گفت: خودروســازی را باید به 
معنای واقعی، خصوصی سازی کرد و بر این 
اساس واگذاری شــرکت های خودروسازی 
ایران خودرو و ســایپا باید هر چه سریع تر در 

دستور کار قرار گیرد و عملیاتی شود.
نماینده مردم شــیروان در مجلس شــورای 
اســالمی با تأکید بر اینکه شفافیت در ســاختار ایران 
خودرو و سایپا نیز مسئله ای حائز اهمیت است، تصریح 
کرد: در حال حاضر می بینیم که ذیل این شرکت های 
خودروسازی بیش از ۱00 هیئت مدیره و مدیرعامل در 
حال فعالیت هستند و این شرکت های خودروسازی با 
هزینه های گزاف اداره می شوند و باید گفت که ساختار 
ســایپا و ایران خودرو بیمار اســت و نیاز به اصالحات 

اساسی دارد.
جدی تأکید کرد: در صورتی که شــفافیت در ساختار 
شــرکت های خصوصی ســازی به وجود آید، فضای 

سوءاســتفاده و رانت کم می شــود و در کنــار آن باید 
خودروســازان داخلی میزان کیفیت و کمیت خود را 

افزایش دهند.
وی گفت: یکی دیگر از برنامه های مجلس آن است که 
یک بازه زمانی برای شــرکت های خودروسازی تعیین 
کند تا آنان در این مقطع طرح جامعی را به مجلس ارائه 
کنند و بگویند که برای برطرف کردن اشــکاالت خود 
چه برنامه هایی را در دســتور کار دارند تا از این طریق 
مجلس بتواند بر عملکرد این شرکت های خودروسازی 

نظارت کند.
جدی بیان کــرد: در صورتــی که فضــای رقابتی در 
صنعت خودروی کشــور ایجاد شــود، خودروسازان 
مجبور می شــوند که به تقاضــا تمکین کننــد اما در 
حال حاضر عرضه خودرو بســیار کمتر از تقاضا است و 
توازنی بین عرضه و تقاضا در بــازار خودرو وجود ندارد 
و خودروســازان عمــاًل تعیین کننــده قیمت خودرو 

هستند، در حالی که نباید این گونه باشد.

صنایع

و نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس:ورودمجلس به ساماندهی بازار خودر

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت:

وشی را می گیریم دولت اختیار بدهد جلوی خام فر
خریدار  سرپرســت معاونــت بازرگانی 
داخلــی وزارت صمــت گفــت: در صورت 
تفویض اختیارات الزم به ستاد تنظیم بازار، 
ممنوعیت الزم برای ممانعــت از صادرات 

محصوالت خام اعمال خواهد شد.
 به نقل از وزارت صمــت، محمدرضا کالمی 
در گفتگو با بخش خبری شــبکه یک سیما 
با اعالم این مطلب افزود: ســران سه قوه در 
سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹8 ســه ابزار برای تنظیم 
بازار در اختیار ســتاد تنظیم بازار قرار داده 
بودند که این ســه ابزار شامل وضع عوارض 
صادراتی یا اعالم ممنوعیت صادرات، جمع 
آوری محصوالت خاص در زمــان افزایش 
تولید و عرضه آن در زمــان افزایش مصرف 

و همچنین قیمت گذاری کاالست.
وی با تاکید بر اینکه بــا افزایش قیمت ارز، 
تمایل برای صــادرات افزایــش می یابد به 

سواالت مطروحه در خصوص میزان تولید 
لوب کات و روغن پایه در کشــور پاسخ داد و 
تاکید کرد: در شرایط کنونی با افزایش نرخ 

ارز تمایل برای صادرات افزایش یافته است.
دبیر ستاد تنظیم بازار در توضیح این مطلب 
بیان کرد: لوب کات مــاده اولیه تولید روغن 
پایه است و ساالنه یک میلیون و ۷00 هزار 
تن لوب کات در کشور تولید می شود که این 
ماده در چهار پاالیشــگاه روغن ســازی به 

روغن خام )روغن پایه( تبدیل می شود.
کالمی میــزان تولید روغن پایه در کشــور 
را برابر بــا 8۵0 هزار تن اعالم کــرد و ادامه 
داد: یکی از چهار پاالیشــگاهی که فعاًل ۹0 
درصد روغن خام کشــور را تولید می کنند، 
یعنی شــرکت نفت ســپاهان در شــرایط 
کنونی به جای آنکه اولویــت خود را تأمین 
بازار داخلی قرار دهد، صــادرات را اولویت 

کاری خود تعریف کرده اســت.وی با اشاره 
به اینکه در چنین شرایطی سیاستگذار باید 
وارد عمل شده و این وضعیت را تغییر دهد، 
گفت: ســتاد تنظیم بازار در سال ۹۷ و ۹8 
این اختیار را برای وضــع عوارض صادراتی 
یا ممنوعیت داشت، اما حاال در انتظار ابالغ 

این اختیارات هستیم تا وارد عمل شویم و از 
صادرات روغن خام پیشگیری کنیم.

سرپرســت معاونت بازرگانی داخلی وزارت 
صمت با اشــاره به حجم تولید روغن موتور 
از روغن پایه نیز تاکید کرد: بررسی ها نشان 
می دهد از 8۵0 هزار تــن روغن پایه ای که 
در کشور تولید می شــود، ۵00 هزار تن به 
روغن موتــور تبدیل می شــود و باقیمانده 
صادر می شود این در حالی است که بررسی 
سهم شــرکت ها از روغن تولیدی نیز نشان 
می دهد ۹0 درصد از ۵00 هــزار تن روغن 
موتور تولیدی کشــور در 4 پاالیشگاه و ۱0 
درصــد باقیمانده در 60 شــرکت کوچک 

کشور تولید می شود.
کالمــی اضافه کــرد: در چنین شــرایطی 
می توان حتــی ۳۵0 هزار تــن روغن خام 
صادراتــی را به شــرکت های کوچک برای 

تولیــد روغن موتــور تحویــل داد چرا که 
صادرات روغن موتور ســی درصد ارزآوری 
بیشتر برای کشور داشــته و ایجاد اشتغال و 

ارزش افزوده باالتر را در بردارد.
وی در پاســخ به این ســوال که چرا عرضه 
روغن پایه در بورس به اندازه کافی نیســت 
و عرضــه به صــورت قطره چکانــی اتفاق 
می افتد؟ گفت: علت به رفتار نامتعارف یکی 
از همین چهار شــرکت باز می گردد. همین 
شــرکت ۷۵0 هزار تن لوب کات خریداری 
می کنــد و از این مقدار لــوب کات می توان 
۳۵0 هــزار تن روغــن خام تولیــد کرد. از 
این میزان 2۷0 هزار تــن روغن خام صادر 
می شود و در نتیجه مقادیر عرضه روغن پایه 
در بورس کاهش می یابد از این رو اگر اختیار 
الزم به ســتاد تنظیم بازار داده شود مانع از 

خروج روغن پایه به این صورت می شود.

صنعت
روزنامه سراسری صبح ایران
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وزیر بهداشت:

وتکل ها در آزمونها را داریم آمادگی نظارت بیشتر بر اجرای پر

معاون علمی و فناوری خبر داد

وژه  مشارکت نخبگانی که به کشور بازگشتند در پر
ونا واکسن کر

معاون علمی و فناوری با بیان اینکه هنوز تردیدهایی در کارســاز بودن 
واکسن برای بیماری کرونا وجود دارد، گفت: ساخت این واکسن که در 

مرحله تست حیوانی است امیدوارکننده پیش می رود.
سورنا ســتاری در خصوص آخرین وضعیت قراردادهای حوزه واکسن 
که توسط محققان کشور در شــرکتهای دانش بنیان در حال اجراست، 
گفت: در حال حاضر 6 واکسن در حال ســاخت است که دو واکسن آن 
مربوط به کروناســت.وی افزود: یک الی دو تا از قراردادهای تولید این 

واکسن ها امیدوارکننده پیش می رود.
وی با بیان اینکه ایرانیان مقیم خارج که با اســتفاده از پلتفرم بنیاد ملی 
نخبگان به کشور بازگشته اند در یکی از پروژه های تولید واکسن کرونا 
فعالیت می کنند، بیان کرد: یکی از تیم هایی که بــه آن خیلی امیدوار 
هستیم مربوط به متخصصانی می شود که از خارج از کشور برگشتند و 

به طور جدی روی این واکسن مربوط به کرونا کار می کنند.
معاون علمی و فناوری ریاســت جمهوری خاطر نشــان کرد: اما کرونا 
بیماری است که هنوز در آن شــک و تردیدهایی وجود دارد که واکسن 

کارساز باشد یا خیر؛ اما به هر حال برای ساخت آن تالش می شود.
وی افزود: واکسن های مربوط به کووید ۱۹ هنوز وارد تست های بالینی 

نشده و در مرحله تست حیوانی هستند.
ستاری در خصوص پیشــرفت تولید واکســن های کرونا عنوان کرد: 
معموالً این موارد را اعالم نمی کنیم و به نظرم بهتر است که اعالم نهایی 

به عهده وزیر بهداشت باشد.

وزارت بهداشت اعالم کرد
واحد صنفی متخلف پلمب می شود

معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت، گفت: هر واحد 
صنفی که پروتکل های بهداشــتی و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت 

نکند، بدون هیچ گونه اغماضی تعطیل و پلمب می شود.
محسن فرهادی با اشاره به وضعیت قرمز تهران، افزود: سیاست ما ایجاد 
محدودیت شدید نیست و راه چاره را در اجرای دقیق و کامل پروتکل ها 
می بینیم و برای همین است که در ســطح شهر می بینید که بسیاری از 

مشاغل و اصناف فعال هستند.

وی گفت: به علت رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری 
اجتماعی و اصرار بر تخلفشان، متأســفانه به طور میانگین هر هفته در 

سطح کشور حدود ۱000 و احد صنفی را تعطیل و پلمب می کنیم.
معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت، ادامه داد: به رغم 
همه تذکرات، با حاد شدن شرایط متأســفانه مجبور شده ایم اصنافی 
را که فعالیت آنها منجر به تجمع می شــد، تعطیل کنیم و در گزارشــی 
که وزارت بهداشــت به ســتاد ملی کرونا ارائه کرد نتیجه بازرسی های 
مشترک نشــان داد که پاســاژها و نانوایی ها در انتهای جدول رعایت 

پروتکل ها هستند.
فرهادی گفت: انتظار مــا از مدیریت های مراکز خرید و فروشــگاه ها و 
پاســاژها این اســت که رفت و آمد مردم را به نحوی مدیریت کنند که 

تجمع ایجاد نشود.
معاون فنی مرکز ســالمت محیط و کار وزارت بهداشت، با بیان اینکه ما 
بین هیچ شغل و صنفی تفاوت قائل نیستیم، افزود: ما برای همه اصناف 
و مشاغل پروتکل فرستاده ایم و پروتکل نانوایی ها هم بسیار ساده است 
که شــامل گندزدایی محیط کار و وســایل و شســتن مکرر دست ها و 

رعایت فاصله گذاری اجتماعی و اخذ وجه از طریق کارتخوان است.
وی همچنین نگرانی ها در مترو را بیشــتر به دلیل رعایت نشدن فاصله 
گذاری اجتماعی ذکر کرد و گفت: اگــر فاصله گذاری اجتماعی رعایت 

نشود زدن ماسک هیچ فایده ای ندارد.
معاون فنی مرکز ســالمت محیط و کار وزارت بهداشــت، در خصوص 
تاکسی ها، اظهار داشت: رانندگان تاکسی به شدت در معرض خطرند و 

حتماً باید همه پروتکل ها را رعایت کنند.
فرهادی افزود: هر جایی که تجمعی باشد مطمئن باشید آلوده است به 

ویژه اگر تهویه مناسب هم نداشته باشد.

برقراری ۵۴ هزار تماس با »۱۴۸۰« بدلیل نگرانی 
ونا از شیوع کر

مدیرکل مشــاوره و امور روانشــناختی سازمان بهزیســتی کشور از 
برقراری بیش از ۵4 هزار تماس تلفنی به دلیل مشــکالت روانشناختی 

ناشی از کرونا با خط ۱480 )صدای مشاور( خبر داد.
بهزاد وحیدنیا با بیان اینکه از ابتدای شــیوع کرونا تا ۱۱ مرداد ماه بیش 
از ۹2۹ هزار تماس با خط ۱480 پاســخ داده شــده است، گفت: از این 
تعداد بیش از ۵4 هزار و ۷00  تماس مسقیما مربوط به کرونا بوده است. 

همچنین  ۱۵۳۹ تماس نیز مستقیما مربوط به کادر درمان بوده است.
مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی ســازمان بهزیستی کشور با بیان 
اینکه در مجمــوع بیش از  ۳8۷ هزار ســاعت مشــاوره در این مدت و 
اختصاصا بیش از 22 هزار ســاعت مشــاوره در خصوص کرونا و64۱ 
ســاعت مشــاوره به تلفنی به کادر درمان ارایه شده اســت، افزود: این 
خدمــات از طریق متخصصان آمــوزش دیده با تحصیــالت دکتری و 

کارشناسی ارشد و توسط بیش از 400 نفر در کشور ارائه می شود.
وحیدنیا با اشاره به اینکه نقطه عطفی در شیوه ارائه خدمات استاندارد 
غیر حضوری به وجود آمده، به طوریکه ســازمان بهزیســتی دســتور 
العمل مراکز مشاوره غیر دولتی غیر حضوری را تدوین و طراحی کرده 
که به تصویب کمیســیون ماده 6 سازمان بهزیســتی نیز رسیده است، 
تصریح کرد: این دستور العمل ابالغ شــده و در واقع اجازه نامه ها برای 
اینکه مراکز غیردولتی بتوانند در قالب یک مرکز به خدمات مشــاوره 

غیر حضوری و تلفنی بپردازد، صادر شده است.
وی افزود: به این ترتیب خدمات استاندارد توسط مردم دریافت می شود 
و هم می توان به این خدمات نظارت کرد تا آسیبی متوجه مردم نباشد. 
امیدواریم این مراکز اســتاندارد در آینده در کشور توسعه یابد. در حال 
حاضر بالغ بر 4۷ خط با کد ۱0 رقمی که مربوط به مراکز مشاوره تحت 

نظارت سازمان هستند که اجازه ارائه خدمات به شکل تلفنی را دارند.
مدیر کل مشــاوره و امور روانشناختی ســازمان بهزیستی کشور تهیه 
بســته های آموزشــی روانشناســی ویژه شــرایط کرونا، تولید بیش 
از ۳۵0 محتــوا برای اطالع رســانی به مــردم، تهیه شــیوه نامه ارائه 
خدمات روانشناســی در شرایط کرونا، استانداردســازی ارائه خدمات 
روانشــناختی همزمان با کاهش ترددها، تولید محتوای آموزشی برای 
گروه های ناشــنوایان، فعالیت ســازمان های مردم نهاد برای کاهش 
عوارض روانی، فرهنگ ســازی متناسب با شــرایط کرونا و... را بخشی 

دیگری از این خدمات نام برد.

کوچه

شــهردار تهران با بیــان اینکه هزینه هــای زیادی به 
مدیریت شــهری به واسطه شــیوع کرونا تحمیل شد 
گفت: برای آنکه بتوانیم منابع جدیــدی برای بودجه 
شــهر تهران محقق کنیم ممیزی شــهر تهران اصالح 

خواهد شد.
 پیروز حناچی شهردار تهران در نشست خبری خود با 
نمایندگان رسانه ها در پاسخ به سال خبرنگار فارس در 
خصوص شــیوع کرونا و تحمیل شدن هزینه های زیاد 
به شــهر تهران و کاهش درآمدهای مدیریت شهری و 
برنامه مدیریت شــهری برای ماه های مانده از سال و 
گذر از این بحران گفت: شــیوع کرونا دو مشکل برای 
تهران ایجاد کرد اوال کمبود درآمد و ســپس افزایش 

هزینه ها.
وی ادامه داد: البته این تنها مختص تهران نبوده است 
بلکه همه شهرها با آن دســت و پنجه نرم می کنند. و 

بسیاری از مراکز ما تعطیل شدند.
حناچی افزود: رعایت فاصله فیزیکی معنایش برای ما 
اســتفاده از ظرفیت کمتر و با همان ناوگان قبلی است 

در حال حاضر نــاوگان مترو بــا ۵0 درصد 
ظرفیــت و اتوبــوس رانی هم بــا ۵0 درصد 

ظرفیت آن فعالیت می کنند.
شــهردار تهران تصیح کــرد: البته دولتهای 
دیگر از مدیریت های شــهری خود حمایت 
در اینگونه موارد حمایــت می کنند که البته 
شــهر تهران و دیریت آن به لحاظ مشکالت 

اقتصادی از این کمک و حمایت محروم بوده است.
وی ادامه داد: البته اینکه تنها توانســته ایم ۳0 درصد 
بودجه را محقق کنیم هم درســت نیســت در بخش 
نقد تا امروز ۷0 درصد داشــتیم امــا در بخش غیرنقد 
مشکالتی داشته ایم. تالش کردیم و الیحه دو فوریتی 
به شــورا تقدیم کردیم البته در شوورا تصویب شده اما 
بندهایی از آن به دلیل اینکه دستگاه های نظارتی نقطه 

نظراتی داشتند در حال بررسی داریم.
وی گفت: از ســوی دیگر تالش شــد تا پول ناشــی از 
اوراق مشارکت های سال ۹۷ و ۹8 را نقد کنیم که این 
مهم  هم تاثیر بسزرایی در ادامه فرآیندهای ما خواهد 

داشت.شــهردار تهران در پاســخ به سوال 
خبرنگار ایسنا که از وی درخصوص پیگیری 
پرونده های فساد های گذشته و راکد ماندن 
آن گفت: ما بــرای پگیری این موضوع خیلی 
داد و بیداد و فریاد نکرده ایم و کار به درستی 

در حال انجام است.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که اوراق 
مشــارکت نقد شــده اخیر در کدام بخش از مدیریت 
شهری استفاده خواهد شــد گفت: قرار است بخشی از 

پول اوارق خرج سیگنالینگ خطوط مترو قرار گیرد.
حناچی در پاسخ به ســوالی درخصوص حضورش در 
هیأت دولت و همچنین ســخنان رئیس شورای شهر 
تهران مبنی بر اینکه حضور شما تاثیری هم در پیشبرد 
برنامه های مدیریت شهری نداشته است گفت: حضور 
شــهردار تهران در هیات دولت قانون نیست و شهردار 

تهران عضو هیات دولت نیست.
شــهردار تهران گفت: این یک سنت بوده است. حضور 
شهردار تهران در هیات دولت هم برای دولت و هم برای 

شهرداری تهران مثبت بوده اســت و برای هر دو طرف 
خوب خواهد بود.

وی افزود: به نظرم حضور من در هیات دولت باعث خیر 
و برکت هایی برای شهر تهران بود. از سوی دیگر دولت 
هم به حضور شهردار تهران به عنوان شهردار پایتخت 
نیازمند اســت. اما قانونا شــهردار تهــران عض هیات 

دولت نیست.
حناچی ادامه داد: در دولت هشــتم و نهم هم شهردار 
تهران هیچ زمانی در هیات دولت شــرکت نمی کرده 
اند. البته ســیل ۹8 در اســتانهای غربی و در خیلی از 
موارد دیگر نشان داده شد که حضور شهردار در هیات 

دولت می تواند به نفع دولت هم باشد.
شهردار تهران خاطرنشــان کرد: جمع بندی همه این 
موضوعات به این معناست که هم دولت و هم شهرداری 
به تعامل با یکدیگر نیاز دارند و به نفع هر دو اســت.وی 
در بخش دیگری از سخنان خود گفت: من رفتار تند و 
طلبکارانه را نمی پســندم و مذاکره و رفتار منعطف را 

بیشتر می پسندم.

شهردار

خریدار  وزیر بهداشــت گفــت: آمادگی 
نظارت بیشــتر بر اجــرای پروتــکل ها در 
آزمونها را داریم و به تعویق انداختن کنکور 

به امید روزهای بهتر، کار درستی نیست.
دکتــر ســعید نمکــی در نشســت ویژه 
کمیســیون آموزش و تحقیقــات مجلس 
شورای اســالمی که با حضور وزرای علوم، 
تحقیقــات و فنــاوری و ورزش و جوانان در 
خصــوص بررســی برگــزاری آزمون های 
سراسری برگزار شــد، اظهار داشت: گرچه 
تمام نماینــدگان مجلس در قبــال مردم 
کشور، مسئول هستند اما باری که بر دوش 
بنده به عنوان سرباز کوچک نظام در عرصه 
سالمت، ســنگینی می کند، قابل قیاس با 

هیچ مسئولیتی در این سرزمین نیست.

به شدت شرمسار نیروهای بهداشتی 
و درمانی هستم

نمکی افزود: مسئولیت سنگین بنده به سه 
دلیل عمده قابل مقایســه با دیگران نیست؛ 
اول اینکه بنده به شــدت شرمسار نیروهای 
بهداشتی و درمانی هســتم که 6 ماه شبانه 
روز به مردم و بیمــاران خدمت می کنند و 
تعداد قابل توجهی از آنها مبتال و شهید شده 
اند و لحظه ای تخت بیمــاران را ترک نکرده 
اند و زمانی که همه از بیمــاری فرار کردند، 
آنها پای کار ایســتادند و به شدت شرمسار 

یکایک آنها هستم.
وزیر بهداشــت تاکید کرد: بــه همکارانم 
در هیــات دولــت گفتم که وقتی ســاعت 
2 بامــداد اکســیژن بیمارســتان توحید 
سنندج، اُفت می کند، کسی با هیچ وزیری 
به جز وزیر بهداشــت تماس نمی گیرد و یا 
اگر گردشــگری برود و منطقه اورامانات را 
آلوده کند، امکان ندارد که کســی ســاعت 
۳ بامــداد برای بیمارســتان کامیــاران یا 
بیمارستان های سنندج با وزیر گردشگری 
تماس بگیــرد بلکــه وزیر بهداشــت باید 
پاسخگو باشد و یا ورزشــکاران جوان وقتی 
مبتال شدند، وزیر بهداشت باید داروی ضد 

ویروس مورد نیاز را تهیه کند.

مقام معظم رهبری الگوی کاملی از 
رهبری سیاسی، مذهبی، اجتماعی و 

فرهنگی در دنیا بروز دادند
نمکی تاکید کرد: دومین دلیل مســئولیت 
سنگین بنده، مســئولیتی است که در قبال 
یکی از بزرگمردان تاریخ کشــور یعنی مقام 
معظم رهبری دارم. بارهــا عرض کردم که 
شــرمنده این مرد بزرگ و قــدردان بزرگ 
منشــی و بزرگواری ایشان هســتم. ایشان 
الگوی کاملی از رهبری سیاســی، مذهبی، 
اجتماعــی و فرهنگی در دنیا بــروز دادند و 
برای کوچک ترین مســائل درون بیت، هم 
محبــت و مصلحت اندیشــی می کنند که 
چقدر بــا پروتکل های بهداشــتی، منطبق 

است.

پیشگامی مقام معظم رهبری
وی اضافه کــرد: اگر مقام معظــم رهبری 
احســاس کنند که کوچک تریــن موردی 
ممکن اســت باعث شکسته شدن پروتکلی 
شــود، پیشــگام می شــوند تا مبادا خدای 
ناکرده موجب رنجش یک شــهروند ایرانی 
شــوند و من بایــد به ایشــان با ایــن همه 

اعتمادی که کردند، جواب بدهم.
وزیر بهداشــت خاطرنشــان کرد: سومین 
دلیل مسئولیت ســنگین بنده این است که 
روز قیامت باید در محضر الهی، پاســخگو 

باشم.

هیچ چیزی برای ما راحت تر از 
تعطیلی همه امور نیست

نمکی یادآور شــد: برای وزیر بهداشــت در 
شــرایط کنونی بیماری، هیچ چیزی راحت 

تر از تعطیلی همه امور نیســت. بنده در سه 
گانه مصلحت، اقتصاد و ســالمت، در مقابل 
مصلحت و اقتصاد زانو زدم که پروتکل هایی 
تدوین کنم که امور کشور به گونه ای بچرخد 
کــه در تحریم ها، کمترین فشــار به بخش 
اقتصاد وارد شــود. همان زمــان که تعداد 
مرگ و میر روزانه کرونا در کشــور به حدود 
۳0 نفر رســیده بود، به ســمت تک رقمی 
شــدن می رفتیم اما برای ما کاماًل واضح بود 
که هر نوع بازگشــایی، ممکن است تبعاتی 

داشته باشد.

پروتکل، زره فوالدی در مقابل بیماری 
کرونا نیست

وی گفت: پروتکل، زره فــوالدی در مقابل 
بیماری کرونا نیست. تهیه و ابالغ پروتکل ها 
به معنی ختم به خیر شدن همه امور نیست. 
چنین چیــزی در هیچ کجــای دنیا وجود 
ندارد بلکه با نوشــتن و ابــالغ پروتکل ها، 
می خواهیم مــوارد بیماری را بــه حداقل 
برســانیم. برای وزیــر بهداشــت، بهترین 
مکانیزم این اســت که آمد و شــد نباشد و 

کنکور برگزار نشود.
وزیر بهداشــت اظهار داشت: در حال حاضر 
فقط بیماری کرونــا را مدیریت نمی کنیم 
بلکه ابعاد سیاســی، اجتماعــی و فرهنگی 
مرتبط با کرونا را هم بایــد در نظر بگیریم. 
در هفته های پیش که در خصوص برگزاری 
آزمــون دکترا جلســاتی بــا وزارت علوم و 
سازمان سنجش داشــتیم، گفتیم که تیم 
ما به عنوان ناظر بهداشــتی بــرای اجرای 

پروتکل ها باید آماده باشند.
نمکی افزود: معتقدم بین کنکور سراسری، 
کارشناســی ارشــد و دکتری تفاوت وجود 
دارد. ۳2 ســال اســت که معلم دانشکده 
پزشــکی هســتم و تعداد زیادی دانشجو و 
رزیدنت تربیت کرده ام امــا در هیچ کجای 
دنیا بــرای تحصیــالت تکمیلی، آســان 
نمی گیرند و حتماً با پروتکل ها، آزمون ها و 

مکانیزم خاصی، دانشجویان را می پذیرند.

 نظارت 540 ناظر بهداشتی 
در کنکور دکتری

وی خاطرنشان کرد: در مورد کنکور دکتری 
چون تعــداد داوطلبان کمتر از سراســری 
و کارشناســی ارشد بود، با دوســتان اتمام 
حجت کردیم که اگر این آزمون درســت و 
منطبق با پروتکل ها اجرا نشــود از برگزاری 
کنکــور کارشناســی ارشــد، جلوگیری 

خواهیم کرد. 
آنچه که بررسی کردیم با حضور ۵40 ناظر 
بهداشــتی در حوزه های امتحانی در کنکور 
دکتری، شــاید تنها ۷ تا 8 مورد مشــاهده 
کردم کــه منطبق با پروتکل هــا نبود و این 

خیلی ارزنده بود.

آزمون دکتری با حداقل نقص برگزار شد
وزیر بهداشــت افزود: داوطلبان، هر کدام از 
خانواده هایی با فرهنگ و نوعی از اندیشــه 
برای کنکور حاضر می شــوند. ممکن است 
خانواده ای بــه قدری ســخت گیری کند 
که فرزنــدش پروتکل ها را کامــاًل رعایت 
کند و یــا داوطلبی از خانواده ای باشــد که 
در زندگی روزمره نیز خیلــی از پروتکل ها 
را رعایت نمی کند. آزمــون دکتری از دید 
بنده به عنوان مســئول ســالمت کشور، با 
حداقل نقص برگزار شد و اگر بتوانیم اجرای 
پروتکل ها را برای کنکور کارشناســی ارشد 
تشــدید کنیم، تردید ندارم که این آزمون 
هم می تواند بــا کمترین نارســایی برگزار 

شود.
نمکی گفت: برای وزیر بهداشــت، بهترین 
حالت، تعطیل کردن همه امور اســت چون 
به نفع نظام سالمت اســت. اگر بین صدها 
هزار نفر داوطلــب کنکور ۱0 نفر هم گرفتار 
بیماری شــوند، بار اضافی بر نظام سالمت، 
تحمیل می شــود امــا کنکور دکتــری با 
کمترین نقص در پروتکل ها برگزار شــد اما 
تیم برگــزار کننده و ناظــر کنکور دکتری 
ضعف داشــتند که برگزاری مناســب این 
آزمون را به نحــو مطلوبی اطالع رســانی 

نکرده اند.

 کنکور سراسری سوهان روح
 مردم است

وی یادآور شــد: کنکور سراسری مشکلی 
اســت که فقط به جســم فرزندان مردم در 
مورد کرونا لطمــه نمی زند بلکه ســال ها 
سوهان روح مردم کشــور بوده است. زمانی 
که در ســازمان برنامه و بودجه مســئولیت 
داشــتم، در حکمی به دکتر گرایــی نژاد از 
کارشناسان قدیمی این سازمان، ماموریت 
دادم که تمــام تالش خــود را در خصوص 
حذف کنکــور به کار بگیــرد. چه مصیبتی 
برای خانواده ها هر ســال وجــود دارد که 
کالس های کنکــور و رفت و آمدهــا را باید 

تحمل کنند.

هزینه هایی که کالس های کنکور بر 
خانوار تحمیل می کند

وزیر بهداشــت خاطرنشــان کرد: سال ۹۵ 
که در سازمان برنامه و بودجه بودم، برآورد 
کردیم که حــدود ۵ هــزار و ۳00 میلیارد 
تومان از ســبد خانوار، بــرای کالس های 
کنکور، هزینه می شــود و این بحث جدی 
است و سالهاســت که ســوهان روح مردم 

است.
 کشــاورز زاده و کارگرزاده ای که نمی تواند 
هزینه های کالس های کنکــور را پرداخت 
کند، حســرت آن را می خورد و بهداشــت 

روان او فرسوده می شود.

آمادگی نظارت بیشتر بر اجرای 
پروتکل ها در آزمون ها را داریم

نمکی تاکید کرد: یکــی از نمایندگان گفت 
که آیا وزارت بهداشــت برگــزاری کنکور 
سراسری امســال را تضمین می کند؟ خیر 
برای هیچ کــدام از آزمون هــا نمی توانیم 
تضمین کنیم کــه پروتکل ها، کاماًل رعایت 
شود اما می توانیم حداکثر نظارت را داشته 
باشــیم. اگر مجلس و ســتاد ملی مقابله با 
کرونا، تصمیم برگزاری کنکور سراســری 
داشــته باشــند، آمادگی نظارت بیشتر بر 
اجرای پروتکل هــا را داریم امــا این بدان 
معنی نیســت که کوچک تریــن عارضه ای 

اتفاق نیفتد.
وی گفت: تمــام فرزندان این ســرزمین، 
فرزندان ما هستند. امســال فرزند بنده نیز 
یکی از داوطلبان کنکور کارشناســی ارشد 
است و بنده هم پدر هســتم و برای فرزندم، 
 VIP دلهره دارم. ضمن اینکــه فرزند من از
اســتفاده نمی کند کما اینکه هنوز کســی 
ندیــده پــدرش از پاویون فرودگاه، ســوار 
هواپیما شود.وزیر بهداشت گفت: تقاضای 
ما این اســت که کنکور کارشناســی ارشد 
به دلیل نیاز نظام ســالمت بــه رزیدنت و 
نیروهای بهداشــتی و درمانی جوان حتماً 
برگزار شــود و اگر رزیدنت پذیرش نشود، 
در بخش هــای آموزش عالــی، تحقیقاتی، 
شــرکت های دانش بنیان، دچار مشــکل 
می شــویم و هیچ کجای دنیا بین دوره های 
آموزش عالی به ویژه در تحصیالت تکمیلی، 
گسســت ایجــاد نمی کننــد چــون آنها 
سرمایه های ملی هستند که باید به بازار کار 

و تحقیقات بروند.

کرونا پیچیده ترین ویروس دنیا
نمکی اظهار داشــت: ویــروس کرونا مطلقاً 
قابل پیش بینی نیســت و هر کس در جهان 
ادعا کند که ایــن ویروس را بــه طور کامل 
می شناسد، از جهالت اســت نه دانشمندی 
او، چون این ویروس پیچیده ترین ویروســی 
اســت که تا کنون در جهان وجود داشــته 
است. زمانی که مرگ و میر روزانه حدود ۳0 
نفر بود به مقام معظم رهبری نامه نوشــتم و 
مرگ سه رقمی در هفته ها و ماه های آینده را 
به ایشان گفتم. پیش بینی ها نشان می دهد 
که در فصل پاییز، احتمال همزمانی آنفلوآنزا 

و کرونا، بیش از 80 درصد است.

به تعویق انداختن کنکور به امید 
روزهای بهتر، کار درستی نیست

وی خاطرنشــان کــرد: با وجــود احتمال 
ســخت بودن شــرایط فصل پاییــز پس یا 
نباید کنکور سراســری را برگــزار کنیم و 
یا به تعویــق انداختن آن بــه امید روزهای 
بهتر، کار درستی نیســت و باید آن را برگزار 

کنیم. از سویی بالتکلیفی، داوطلبان کنکور 
سراسری را دچار اضطراب می کند و طوالنی 
شدن اضطراب، ضعف سیستم ایمنی بدن و 
گرفتار شدن به کرونا را در پی خواهد داشت 
و بایــد زودتر تصمیمی در مــورد برگزاری 

کنکور سراسری بگیریم.
وزیر بهداشــت تصریــح کــرد: در کنکور 
دکتــری پروتکل های بهداشــتی با درصد 
قابل قبولی اجرا شــد آن هم در شرایطی که 
داوطلبان از محیط های متعدد اجتماعی در 
جلسه آزمون شرکت می کنند و هر کدام از 
آنها را با اســکورت یا از قرنطینه نمی آوریم. 
کنکور دکترا از نظر ما، تســتی برای برگزار 
کنندگان و ناظران بهداشــتی بــود که آیا 
می توانیم کنکور کارشناســی ارشــد را با 
رعایت پروتکل ها برگزار کنیــم یا خیر؟ از 
دید بنده، با تمهیدات بیشتر و تقویت تعداد 
ناظران بهداشــتی و مجریــان، می توانیم 

کنکور کارشناسی ارشد را برگزار کنیم.
وی خاطرنشــان کــرد: بایــد بــه تعداد 
داوطلبان کنکور کارشناســی ارشــد، پک 
های بهداشــتی پیش بینی کنیم. اگر حتی 
یک جــوان دچار بیماری شــود و در بخش 
ICU بستری شود، غیر از ناراحتی و رنجش 
برای خانواده و ما، باعث زحمت بیشتر کادر 
درمانی می شود. در مورد کنکور کارشناسی 
ارشد اگر دوستان تصور می کنند که تعویق 
آزمون برای فراهم شــدن فضــای بهتر در 
کشــور از نظر بیماری به مصلحت می باشد، 
خطا است و بنده چنین پیش بینی از آینده 
بیماری نــدارم و هیچ عقل ســلیمی این را 
نمی گوید اما می توانیم با تشدید تمهیدات، 

کنکور کارشناسی ارشد را برگزار کنیم.
وزیر بهداشــت گفت: اگر در مــورد کنکور 
سراســری، تمهیدات تازه ای نیندیشــیم، 
نشــان داده ایم که نمی توانیم آن را برگزار 
کنیم. حذف کنکــور به مرداد و شــهریور 
نمی رسد و سال ها اســت که طنابی به حلق 
آموزش کشور بسته ایم اما باید گره های این 
طناب را باز کنیم و با وفــاق ملی، باید یکبار 

برای همیشه مشکل کنکور را حل کرد.

نمی توانیم با تردید با جان فرزندان 
مردم بازی کنیم

نمکی خاطرنشــان کرد: باید برای برگزاری 
کنکور سراســری، از فضای باز و ورزشگاه ها 
استفاده، تلفن و اینترنت را در زمان برگزاری 
آزمون قطع و پــک های بهداشــتی برای 
داوطلبان به مقدار کافــی پیش بینی کنیم 
اما نمی توانیم با تردید با جان فرزندان مردم 
بازی کنیم چون جان آنها از سر راه نیامده و 
پدران و مادران، ســال ها مراقبت کرده اند و 
هر کدام از این فرزنــدان در آینده می توانند 
یکی از دانشمندان گره گشای کشور باشند 

و اینها سرمایه های اجتماعی ایران هستند.
وی اضافه کــرد: در مورد برگــزاری کنکور 
سراسری، مردد هستم و هیچ گاه هم اینقدر 
محکم نگفته ام. به عنوان متولی ســالمت 
کشــور اگر در آخرین لحظات احساس کنم 
که ســالمت داوطلبان به مخاطره می افتد، 
ایســتادگی می کنم و تصمیمــم را صریح 

اعالم می کنم.

چهار مرحله حیاتی در کنکور
وزیر بهداشت گفت: برای کنکور سراسری 
باید چهار مرحله حیاتــی یعنی زمان قبل 
از ورود داوطلبان به حوزه هــای امتحانی، 
زمانی که خانواده ها پشت در حوزه ها حضور 
دارند، زمان برگزاری آزمــون و زمان ترک 
داوطلبان را مدیریت کنیم. پیشــنهاد بنده 
این است که ســاز و کار مدیریت برگزاری 
کنکور سراســری باز تعریف شود و جلسه 
کارشناسی مبسوط تری در این زمینه فردا 
برگزار شــود چون هیچ کس راضی به لطمه 

وارد شدن به مردم نیست.

ونا هزینه های زیادی به مدیریت شهری تحمیل کرد کر

شهر
روزنامه سراسری صبح ایران
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گزارشی از قوانین کنترل دوپینگ فوتبال

وم کردن تیم ها حربه فیفا با محر

روزنامه رکورد خبر داد
حمله باشگاه پورتو به سمت مهدی طارمی

روزنامه »رکــورد« پرتغال صفحه نخســت خود را بــه مهدی طارمی 
اختصاص داده و از شــانس باالی پیــروزی پورتو در رقابــت با بنفیکا، 

اسپورتینگ و براگا برای جذب این مهاجم ایرانی خبر داده است.
 با پایان رقابــت های لیگ فوتبــال پرتغال تالش تیم هــا برای جذب 
بازیکنان مدنظر خود ســرعت بیشتری گرفته اســت. مهدی طارمی 
مهاجم ایرانی تیم فوتبال ریوآوه در فصل اول حضورش در لیگ پرتغال 

۱8 گل به ثمر رساند و به عنوان آقای گلی مشترک دست یافت.
این مهاجم ایرانی حاال یکی از نفراتی است که در نقل و انتقاالت پرتغال 
در کانون توجه قرار دارد و تیم های بزرگ پرتغالی رقابت پنهان و آشکار 

خود را برای خرید او از ریوآوه آغاز کرده اند.
هرچند از تیم براگا بــا هدایت »کارلوس کارواخال« بــه عنوان گزینه 
 »ojogo« جدی مقصد طارمی یاد می شــد اما روز گذشــته روزنامه
پرتغال از عالقه باشگاه اسپورتینگ لیســبون به جذب طارمی و »نونو 
سانتوس« دو بازیکن تیم ریوآوه خبر داد. البته این روزنامه تاکید کرده 

بود که خرید این بازیکنان مبلغ باالیی را طلب می کند.
روزنامه »record« یکی از معتبرترین نشــریات ورزشی پرتغال و اروپا 
جلد اصلی خود را با عکس و تیتری از مهدی طارمی و ســانتوس بسته و 

خبر از حمله پورتو به سمت این دو بازیکن داده است.
این روزنامه اعالم کرد باشــگاه پورتــو برای جذب طارمــی تیم های 

بنفیکا، براگا و اسپورتینگ لیسبون را شکست می دهد.
طبق ادعای رکورد، »پینتو داکاستا« رئیس باشگاه پورتو در این رقابت 
خواهان پیشــی گرفتن از دیگر تیم های مدعی بــرای جذب طارمی و 
سانتوس شــده اســت؛ دو بازیکنی که با عملکرد خوب خود در فصل 

گذشته در تیم ریوآوه بازار نقل و انتقاالت را تحت تاثیر خود قرار دادند.
روزنامه رکورد از این دو بازیکن به عنوان »الماس« یاد کرده است.

قوانین فیفا در خدمت سرخ ها

 جزئیات پرداخت طلب برانکو از سوی
 باشگاه پرسپولیس

باشگاه پرسپولیس قصد دارد مبلغ واریزی به حساب برانکو ایوانکوویچ 
را با توجه به قوانین فیفا در دو قســط پرداخت کند. باشگاه پرسپولیس 
طبق حکم فیفا بایســتی مبلغ یک میلیون و ۱۱۳ هــزار یورو به برانکو 
ایوانکوویچ تا ۱6 مرداد ماه پرداخت کند تا پرونده سرخپوشــان بسته 

شده و کار به تعیین حکم انضباطی نسبت به این بدهی نرسد.
مهدی رسول پناه سرپرست باشگاه پرســپولیس نیز که در ابتدا عنوان 
کرده بود نســبت به اعالم این حکم اعتراض خواهد داشت خبر از اعاده 
دادرســی ۱۳00 صفحه ای در قبال پرونده برانکــو ایوانکوویچ داد اما 
اطمینان او از شکســت مجدد در آن باعث شــد تا در بازه زمانی کوتاه 
تصمیم به پرداخت طلب سرمربی فصل گذشته ســرخ ها تا ۱6 مرداد 
بگیرد.مبلغی که در موجودی باشگاه پرســپولیس دیده نمی شود اما 
رســول پناه قصد دارد با اســتفاده از قوانین فیفا تا زمــان صدور حکم 

انضباطی اقدام به پرداخت طلب برانکو کند.
سرپرست باشگاه پرسپولیس قصد دارد بیش از 60 درصد این پول را تا 
پایان هفته به حسابی که از سوی فیفا اعالم شده است به برانکو پرداخت 

کند و مابقی آن را نیز طی یک ماه آینده بدهد.
سیاســتی که با توجه به قوانین مالی و انضباطی در فدراسیون جهانی 
فوتبال برای باشگاه های بدهکار در نظر گرفته شده است. از قرار معلوم 
ارجاع پرونده باشگاه های بدهکار به کمیته انضباطی فیفا پس از اتمام 
مهلت آن حدود یک ماه طول می کشــد و سرخ ها نیز از همین مدت در 

جهت تسویه با برانکو استفاده می کنند.
در صورتیکه این باشــگاه باز هم نتواند با شاکی مد نظر خود تسویه کند 
مشــمول یکی از بندهای جریمه نظیر محرومیــت از حضور در نقل و 
انتقاالت، کســر 6 الی ۹ امتیاز و محرومیت از حضور در رقابت های بین 

المللی روبرو می شود.

هافبک عراقی ۱۰ میلیارد آب می خورد

معمای پیچیده تمدید قرارداد بشار رسن با فشار 
فضای مجازی

باشگاه پرســپولیس در حالی که در تامین منابع مالی و درآمدی خود 
مشکالتی دارد حاال با فشــار هواداران در صفحات مجازی برای تمدید 

قرارداد بشار رسن هافبک عراقی خود مواجه شده است.
تیم فوتبال پرسپولیس در حالی به قهرمانی در رقابت های فصل جاری 
لیگ برتر فوتبال ایران رســید که بیشــتر بازیکنان فصل گذشته خود 
را حفظ کــرده بود.موضوعی که به گفتــه کارشناســان فوتبال تاثیر 
زیادی در پوکر قهرمانی سرخپوشــان پایتخت داشــته اســت. با این 
حال مشکالت مالی فراوان باشــگاه در قبال بدهی های خود به مربیان 
و بازیکنان خارجی پیشــین که حکم اولیه فیفا را مبنی بر محکومیت 
پرســپولیس دریافت کرده اند باعث شــده تا تمدید قــرارداد با برخی 

بازیکنان این تیم نظیر بشار رسن دچار تغییراتی شود.
هافبک تیم ملی عراق که هنوز نزدیک به 2۵0 هزار دالر از قرارداد 420 
هزار دالری سال جاری خود را دریافت نکرده اســت خواهان تسویه با 

باشگاه و افزایش حداقل 20 درصدی قرارداد خود شده است.
مبلغی که نه تنها از عهده باشگاه پرسپولیس خارج است بلکه می تواند 
رختکن این تیم را نیز دچار مشــکل کند. در صورتی که بشار با مبلغی 
نزدیک به 4۵0 هزار دالر در پرسپولیس بماند سرخپوشان را موظف به 
پرداخت ۱0 میلیارد تومان )با توجه به نرخ امــروز ارز در بازار( خواهد 
کرد؛ پولی که اندازه قــرارداد ۳ بازیکن ملی پوش ایــن تیم در همین 
فصل بوده است.از این رو تمدید قرارداد رسن که عملکرد بسیار خوبی 
در طول مدت حضورش با پیراهن پرسپولیس داشته، تبدیل به یکی از 

دغدغه های مهدی رسول پناه شده است.
فشــار عجیب برخی صفحات مجازی در قبال این بازیکن هم به قدری 
باال گرفته کــه تمدید قرارداد با بشــار را مهم تــر از پرداخت مطالبات 

خارجی ها دانسته و باشگاه را ملزم به تمدید با او می دانند.
باید دید باشگاه پرسپولیس در روزهای سخت پیش روی خود با توجه 
به مشــکالت مالی چه تصمیمی در قبال تمدید قــرارداد هافبک ملی 

پوش عراقی خود خواهد گرفت.

مبلغ رضایتنامه بیرانوند به حساب پرسپولیس 
واریز شد

باشــگاه آنتورپ بلژیک باقیمانده مبلغ رضایتنامه علیرضا بیرانوند را به 
حساب باشگاه پرسپولیس واریز کرد.

 باشــگاه آنتورپ بلژیک اقدام به پرداخت باقیمانــده مبلغ رضایتنامه 
علیرضا بیرانوند کــرد.دروازه بــان ملی پوش پرســپولیس که با عقد 
قراردادی سه ســاله به این تیم ترانسفر شــد با موفقیت در تست های 
پزشکی این باشگاه شــرکت کرد تا قرارداد او حالت اجرایی پیدا کند و 
مسئوالن باشــگاه آنتورپ طبق تعهد خود اقدام به پرداخت ۵۵0 هزار 
دالر از رضایتنامه ســنگربان جدید خود کنند.طبق توافق ســه جانبه 
بین بیرانوند با باشــگاه های آنتورپ و پرســپولیس، مبلغ رضایتنامه 
این دروازه بان ۷00 هزار دالر بود کــه ۱۵0 هزار دالر آن هنگام امضای 
قرارداد به حســاب پرســپولیس واریز شــد و باقیمانده آن نیز امروز 
پرداخت شد.باشگاه پرســپولیس قصد دارد تمام و کمال این مبلغ را به 

حساب برانکو ایوانکوویچ واریز کند.

میدان

زینب حاجی حســینی  مجموعه قوانین 
مبارزه با دوپینگ فوتبال برای ســال آینده 
میالدی دســتخوش تغییراتی شــده که 
کاهش محرومیت اســتفاده از برخی مواد 
مخــدر و همچنیــن محرومیــت برخــی 

ورزشکاران از مهمترین آنهاست.
 آژانس جهانی مبارزه بــا دوپینگ )وادا( که 
متولی جهانی مبارزه بــا دوپینگ در تمام 
رشته هاست از نوامبر سال 20۱۷ میالدی 
تدوین نســخه چهارم از مجموعــه قوانین 
جهانی برای کنترل این پدیده شوم را آغاز و 
در نشست های ویژه با حضور اعضای هیأت 

اجرایی خود دنبال کرد.
بعد از گذشت سه سال تدوین نسخه جدید 
وادا نهایی شــده و قرار است از ابتدای ژانویه 
ســال 202۱ میــالدی مالک عمــل قرار 

بگیرد.
فدراســیون بین المللی فوتبــال )فیفا( که 
برای کنترل دوپینگ ورزشکاران این رشته 
از قوانین خاص خــود تبعیت می کند نیز بر 
اساس کد جدید وادا بازنگری الزم در مورد 
قوانین و مقررات خود را انجــام داده و آن را 
برای مالک عمل قرار دادن در ســال آینده 
میالدی به آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ، 
کنفدراسیون های قاره ای و تمام کشورهای 
عضو از جمله ایــران اطالع رســانی کرده 
اســت.بدین ترتیب از ابتدای ســال آینده 
قوانین جدید مبارزه بــا دوپینگ در فوتبال 
مالک عمل قرار خواهد گرفــت. تغییر بازه 
زمانِی تعیین شده برای نمونه گیری داخل 
مسابقه از ورزشکار، کاهش محرومیت برای 
دو دسته از ورزشکاران یا در صورت استفاده 
از برخی مواد مخدر رایــج درجامعه و … از 
جمله تغییرات اعمال شــده در این قوانین 

است.
برخی از تغییرات اعمال شــده مهم و قابل 
توجــه در مجموعــه مقــررات مبــارزه با 
دوپینگ فوتبال و دیگر رشــته ها برای سال 

202۱ به این شرح است:

تغییر دوره نمونه گیری حین مسابقه
 In - بازه زمانی نمونه گیری حین مســابقه 
competition از ساعت 2۳:۵۹ شب قبل 
از مســابقه آغاز می شــود و تا پایان مسابقه 
ادامه خواهد داشت و شامل نمونه هایی که 
در جریان مســابقه هم گرفته می شود نیز 
خواهد بود. پیش از این امــا یک بازه زمانی 
۱2 ســاعته برای نمونه گیری حین مسابقه 

تعیین شده بود.

 کاهش محرومیت برای دو دسته 
از ورزشکاران

 تغییرات اعمال شــده ورزشــکاران سطح 
پایین را از دیگر ورزشکاران جدا کرده است. 

ورزشکاران سطح پایین شامل ورزشکاران 
Protected person )افراد حمایت شده( 
و Recreational )تفریحی( می شــود که 
نســبت به ورزشکاران ســطوح باال فرصت 
کمتری بــرای آموزش دیــدن دارند. افراد 
حمایت شده شــامل ورزشکارانی می شوند 
که زیر سن قانونی هســتند و تجربه زیادی 
از حضــور در میادین بین المللــی ندارند. 
تفریحی هم به ورزشکارانی اطالق می شود 
که ۱- طی ۵ سال گذشته در مسابقات ملی 
و بین المللی شرکت نداشته اند 2- در آینده 
برنامه شرکت در مســابقات بین المللی یا 
آزاد را نداشته باشــد و ۳- عضو حوزه نمونه 
گیری RTP فدراســیون بین المللی یا نادر 

کشور نباشد.
هدف از نمونه گیری از ورزشــکاران سطح 
پایین جنبه سالمت عمومی و بازتوانی -نه 
محروم کردن این افراد- است. ضمن اینکه 
محرومیت بــرای ورزشــکاران تفریحی و 
ورزشکارانی که شغل تمام وقت شان ورزش 
نیست اقدامی خشن است. بر همین اساس 
در قوانیــن 202۱ هیــات داوری انعطاف 
پذیری بیشــتری در قبال ورزشکاران گروه 
حمایت شــده و تفریحی داشــته طوریکه 
محرومیت ناشــی از تخلفات دوپینگ برای 

آنها کمتر از دیگر ورزشکاران خواهد بود.

تاکید بر آموزش مبارزه با دوپینگ
 اصل کنتــرل دوپینــگ در ورزش جهان، 
آموزش هــای آن اســت. در قوانین 202۱ 
مقولــه آمــوزش مــورد تاکید بیشــتری 
قرار گرفته اســت. در ایــن قوانین اهمیت 
آموزش های بیشــتر در زمینه های مختلف 
شــامل کنترل دوپینگ و سیاســت های 

جهانی مبارزه با آن گنجانده شده است.

برخورد فردی و تیمی فیفا با 
فوتبالیست ها

 فدراسیون بین المللی فوتبال نمونه گیری 
از ورزشــکاران این رشــته در دو حوضچه 
متفاوت تعریف کرده ا ســت که یکی از آنها 
مربوط به ورزشــکاران RTP می شود. این 
ورزشــکاران در صورت تکمیل نکردن فرم 
مربوطه به اطالع رســانی موقعیت زمانی و 
مکانی خود بــه صورت انفــرادی مجازات 
می شــوند. حوضچــه دوم موردنظــر فیفا 
مربوط بــه نمونه گیری پیش از مســابقات 
PCIP می شــود، قوانین این بخش متوجه 
تیم هایی است که حضور در تورنمنت های 
فیفــا را در برنامــه دارند. ایــن تیم ها باید 
اطالعات محل اسکان مرتبط با فعالیت های 
تیمی خود در دوره معین پیش از مسابقات 
را ثبت کنند. کوتاهی در ایــن زمینه باعث 
می شــود که فیفا مطابق بــا قوانین کمیته 

انضباطی خود با آنها برخورد کند.

 ممنوعیت برخورد خشونت آمیز
 با افسران

 یکی دیگر از مــواردی که فیفــا در قوانین 
202۱ خود مورد تاکید قرار داده در رابطه با 
برخورد نامناسب با افسران کنترل دوپینگ 
است. در این بخش تاکید شده که رفتارهای 
خشونت آمیز نسبت به افسران فیفا در زمان 
کنترل دوپینــگ به عنــوان تخلفی اضافه 
برای ورزشــکاران، نیروهای پشتیبان وی 
و ســایر افرادی که در طول بازرســی های 
مبارزه با دوپینــگ فیفا همــکاری دارند، 
در نظــر گرفته می شــود و توســط کمیته 

انضباطی فیفا مورد مجازات قرار می گیرد.

کاهش محرومیِت استفاده از برخی 
مواد مخدر

 اســتفاده از مواد مخدر تأثیری بر عملکرد 
ورزشــکاران و افزایش کارآیی آنها ندارد با 
این حال همیشه مشــاهده آثار استفاده از 
چنین موادی در نمونه گیری به عمل آمده 
از ورزشــکاران باعث برخــورد انضباطی با 
آنها و محرومیت شان می شود. پیش از این 
دوره محرومیت تعیین شــده برای مجازات 
اســتفاده از مواد مخدر مانند مــواد نیروزا 
بود اما در قوانیــن جدید دوره محرمیت این 
مواد کاهش پیدا کرده اســت. بر این اساس 
ورزشــکارانی که به خاطر استفاده از »مواد 
مخدر رایج در جامعه« تست آنها مثبت شده 
باشد با محرومیت سه ماهه مواجه می شوند. 
البته در صورتیکه ورزشــکار خاطی بتواند 
ثابت کند این ماده را خارج از ورزش استفاده 
کــرده و به شــرط شــرکت در برنامه های 
بازتوانی ترک اعتیــاد، دوره محرومیت به 

یک ماه تقلیل پیدا می کند.
نکته مهم دیگــر در رابطه با ایــن بخش از 
تغییرات اینکــه منظور از مــواد مخدر، آن 
دســته از مواد مخدری اســت که در جامع 
رایج می باشــد مانند کوکائین، حشیش و 
ماری جوآنا؛ موادی مانند کوکائین جزو این 
دسته مواد به حساب نمی آیند. مواد مخدر 
رایج در جامعه در واقع مواد مخدر تفریحی 
و خیابانی هســتند که مصرف شأن خارج از 
زمان مسابقه ممنوع نیســت به شرطی که 
ثابت شود خارج از مســابقه در زمینه های 
اجتماعی بدون ارتباط با عملکرد ورزشــی 
استفاده شده اســت. البته این مواد اگر هم 

در زمان مسابقه مصرف شوند عمدی تلقی 
نشده و عامل تشــدید کننده ای به حساب 

نمی آیند.

حمایت از گزارشگران دوپینگ
قوانین 202۱ مبارزه بــا دوپینگ از افرادی 
که تخلفات دوپینــگ یا رفتار نــا منطبق 
را گــزارش می دهند حمایــت می کند. در 
این زمینــه همچنین تاکید شــده هر گونه 
تهدید و ممانعــت از فعالیت ایــن افراد به 
عنوان تخلف دوپینگ تعریف شــده و باعث 

محرومیت می شود.

حربه جدید فیفا با محروم کردن تیم ها
 فدراســیون بین المللی فوتبال در قوانین 
جدید مبارزه با دوپینگ خــود به عملکرد 
ســتاد ملی مبارزه با دوپینگ در کشورهای 
عضو توجه زیادی دارد. در این قوانین تاکید 
شده اگر نادوی کشوری که عضو فیفا است، 
غیر منطبق با استاندارد وادا تشخیص داده 
شود، تیم های فوتبال آن کشور برای مدت 
معینی از شرکت در مســابقات محروم می 

شوند.

انطباق قوانین کنترل دوپینگ فیفا 
با وادا

 در بخش مدیریت نتایج و روند رسیدگی به 
تخلفات فوتبالیست ها، هماهنگی بیشتر بین 
دپارتمان آنتی دوپینــگ و کمیته انضباطی 
فیفا با هدف اینکــه با اســتانداردهای بین 
المللی وادا انطباق بیشتری ایجاد شود، مورد 

تاکید قرار گرفته است.

دفاع از حقوق ورزشکار
در قوانیــن جدید دفاع از حقوق ورزشــکار 
گنجانده شده اســت بر این اساس ورزشکار 
یا سایر افرادی که تخلف دوپینگ برای شان 
ثبت می شــود، باید این تضمین را داشــته 
باشند که فرصت قضاوت عادالنه و منصفانه 
در مقابــل یک هیــات داوری بــی طرف و 

مستقل را داشته باشند.

چگونگی اثبات تخلف همکاری 
ممنوعه

* طبق قوانین جدید اگر قرار بر اثبات تخلف 
همکاری ممنوعه باشد، ستاد ملی مبارزه با 
دوپینگ وظیفه دارد که اثبات کند ورزشکار 
از محرومیت پرســنل حامــی اش )مربی( 
مطلع بوده اســت. پیش از این قانون به این 
شــکل بود که ورزشــکار باید ثابت می کرد 
که از محرومیت مربی خــود بی اطالع بوده 
اســت. قوانین جدید مبارزه بــا دوپینگ از 
سوی فدراســیون بین المللی فوتبال برای 

فدراسیون ایران نیز ارسال شده است.

پیشکســوت باشــگاه اســتقالل با بیان اینکه دیدار 
ســپاهان و اســتقالل جذابیت باالیی نداشت، گفت:ـ 
امید نورافکن باید بداند فوتبالش را از کجا شروع کرده 

است.
مهدی فنونی زاده در مورد نتایج هفته بیســت و هفتم 
لیگ برتر اظهار داشت: شــرایط در جدول به گونه ای 
شد که باالنشین های جدول اکثرا با تساوی کارشان به 

پایان رسید و به نوعی همه برای استقالل بازی کردند.
وی افزود: با پیروزی اســتقالل برابر ســپاهان، شانس 
این تیم نسبت به دیگر تیم ها برای کسب سهمیه لیگ 
قهرمانان بیشتر شــد اما این تیم هنوز به شرایط ایده 
آل نرسیده و نیاز اســت که مدیران باشگاه برای جذب 

بازیکنان جدید هر چه زودتر اقدام کنند.
هافبک سابق استقالل در مورد عملکرد استقالل برابر 
سپاهان تصریح کرد: در نیمه اول بازی خوبی را شاهد 
نبودیم. هر دو تیم بیشتر محتاط بودند و نتوانستند یک 
بازی جذاب و فنــی را به نمایش بگذارند اما با شــروع 

نیمه دوم استقالل کامال ســوار بر بازی شد 
و توانســت از هوشــیاری کریمی و دیاباته 
اســتفاده کرده و گل اول را به ثمر برســاند. 
کریمی این روزها از آمادگی باالیی برخوردار 
اســت و بازی های قابل قبولــی از خود ارائه 
می دهد و دید باالی او باعث شد تا استقالل 
بتواند گل اول را وارد دروازه ســپاهان کند. 

البته نباید از نقش دیاباته هم به سادگی بگذریم.
فنونی زاده در مورد ســپاهان گفت: نبود قلعه نویی در 
کنار زمین تأثیــرات منفی بروی تیم داشــت. حضور 
سرمربی باعث می شــود که بازیکنان گوش به فرمان 
او باشــند و نکاتی که یــادآوری می کنــد را در زمین 
پیاده کنند. البته آوردن مهــدی کیانی به خط دفاعی 
تاحدودی عملکرد هافبک های اســتقالل را تضعیف 
کرده بــود و ما دیدیم بعــد از گل دوم اســتقالل، او به 
جای خود بازگشــت و بارها با پاس هــای خوب برای 
استقالل دردسر ساز شــد.وی در مورد گل به خودی 

شــایان مصلح مدافع ســپاهان گفت: سالها 
فوتبال بــازی کــردم. هیــچ بازیکنی نمی 
خواهد برابر حریف بــازی ضعیفی از خود به 
نمایش بگذارد. با توجه بــه اتفاقاتی که برای 
مصلح به وجود آمــده بود بهتر بــود در این 
بازی به میــدان نمی رفت. او بــر روی هر دو 
گل استقالل مقصر بود. یک پنالتی داد و یک 
گل به خودی هم زد و سپاهان از حضور او در زمین ضرر 
کرد. البته باید مسئوالن باشگاه سپاهان خصوصا کادر 
فنی این بازیکن را از لحاظ روحی و روانی به شرایط ایده 
آل بازگردانند که او بتواند در بــازی های آینده به تیم 
خود کمک کند.پیشکسوت استقالل  با  انتقاد از رفتار 
امید نورافکن هافبک ســپاهان تصریح کرد: نورافکن 
باید بداند که فوتبال را از کجا شــروع کرده اســت. او 
باید حرمت بزرگترها را نگه دارد و یادش باشــد که از 
استقالل به سپاهان رســیده و اسمی برای خود دست 
و پا کرده اســت. بنابراین باید به تیم ســابقش احترام 

بگذارد و در بازی برابر استقالل رفتارهای بدی از خود 
به نمایش نگذارد. حرکت نورافکــن با ورویا غفوری در 

شأن یک فوتبالیست حرفه ای نبود.
فنونی زاده با ابراز رضایت از عملکرد حســین حسینی 
دروازه بان استقالل تاکید کرد: سید روز خوبی را برابر 
سپاهان داشــت اگرچه یک گل خورد اما بارها دروازه 
استقالل را بسته نگاه داشــت. اخراج آرش رضاوند هم 
باعث شد تا فشــار بیشــتری بر دروازه استقالل باشد 
خصوصا بعد از گل اول سپاهان که آنها دنبال زدن گل 
تساوی بودند حسینی بارها با عملکردهایش باعث شد 

تا دروازه استقالل تا پایان دیدار بسته بماند.
وی در پایان خاطرنشــان کرد: سه بازی برای استقالل 
تا پایان فصل باقی مانده، درســت اســت که در حال 
حاضر شرایط آبی پوشان نسبت به سپاهان، تراکتور و 
شهرخودرو بهتر است اما اگر هوشیار نباشد به راحتی 
جایگاه خود را از دست داده و شاید نتواند سهمیه لیگ 

برتر قهرمانان آسیا را به دست آورد.

استقالل

مهدی فنونی زاده:  رفتار نورافکن مقابل استقالل حرفه ای نبود
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آرزویم مربیگری در تیم ملی است

الکساندر نوری: استقالل نه اما از پرسپولیس و تراکتور تماس داشتم
خریدار  مربــی ایرانی پیشــین تیم های 
وردربرمــن و هرتابرلیــن آلمــان گفت: از 
استقالل پیشــنهادی برای ســرمربیگری 
نداشتم اما پرسپولیس و تراکتور یکبار با من 
تماس داشتند. الکساندر نوری که سابقه کار 
در تیم های هرتابرلین و وردربرمن آلمان را 
هم در کارنامه اش دارد، درباره اینکه آیا دو 
رگه است گفت: بله من دو رگه هستم. پدرم 
ایرانی و مادرم آلمانی است. تا االن سه بار به 

ایران سفر کرده ام.
این مربی ایرانی که با رادیــو تهران گفتگو 
می کرد، در خصوص دالیــل جدایی اش از 
تیم هرتابرلین و پایان همــکاری با یورگن 
کلینزمــن تصریح کــرد: من بــا کلینزمن 
خیلی دوست هستم. ما در روزهای کرونا با 

هم گفتگو داشتیم. من کار ورزشی را انجام 
می دادم و او هم کارهــای مدیریتی تیم را 

انجام می داد.
وی در پاســخ به این ســئوال که آیا مربیان 
ایرانی هم مــی توانند مثــل او در تیم های 
مطــرح دنیــا کار کنند؟ گفــت: حتماً می 
توانند؛ چرا کــه نه. مربیان خیلــی عالی با 
مهارت های برجســته داریــم. من خودم 
کار مربیگــری را از یــک آکادمی شــروع 
کردم. بعد از ۱0 ســال، خوشحالم در چهار 
لیگ حرفه ای در آلمــان مربیگری کرده ام. 
سرمربیگری هرتابرلین تجربه فوق العاده و 

بی نظیر برای من بود.
نوری درباره اینکه آیا از باشــگاه اســتقالل 
با او تماس و مذاکره ای برای ســرمربیگری 

داشته اند؟ اظهار کرد: خیر از استقالل اصاًل 
تماس نداشتند.

وی در خصوص مطرح شــدن نامش برای 
هدایت تیم ملی فوتبال ایــران تاکید کرد: 
همیشــه آرزویم بود که در وطن پدرم کار 
کنــم اما در شــرایطی که موقعیــت اجازه 

بدهد. اصاًل تماسی از تیم ملی نداشته ام.
این مربی ایرانی در خصوص پیشنهاد سایر 
تیم های ایرانی به وی تاکید کرد: من یکبار 
با تراکتور و پرســپولیس تماس داشــتم و 
صحبت کردم ولی پیشنهادشــان چندان 
جدی نبود.نوری در خصــوص ارتباطش با 
بازیکنان پیشین تیم ملی فوتبال در آلمان 
تصریح کرد: با وحید )هاشــمیان( و مهدی 
)مهدوی کیا( دوســت هســتم. گاهی که 
در هامبورگ همدیگر را مــی بینیم و چند 
ســاعتی با هم گپ می زنیم. امیر شاپورزاده 
هم همینطور.وی در پاسخ به این سئوال که 
آلمان چطور با وجود کرونا موفق شــد لیگ 
فوتبالــش را به خوبی ادامــه بدهد؟ یادآور 
شــد: فدراســیون فوتبال آلمان اقدامات 

خوبی انجام داد و کاری کرد که تمام اروپا به 
آلمان نگاه کردند که چطور بازی ها را بدون 

تماشاگر برگزار می کند.
این مربی ایرانی در خصوص قهرمانی های 
بایرن مونیخ در آلمان و اینکه گفته می شود 
این مسئله کســل کننده شده است، گفت: 
در تمام اروپا تیم هایی که پول زیادی دارند 
مثل رئال و پاری سن ژرمن بازیکنان خوبی 

می آورند و نمی توان کاری کرد.
نوری همچنین در پاســخ به سئوالی مبنی 
بر برنامه های ویــژه فوتبال اروپا که بتوان از 
آنها الگوبرداری کرد، افــزود: مربیان خیلی 
در آکادمی باسواد هســتند و کار کرده اند. 
مثاًل آنها ۱0 ماه در آکادمی هســتند و یاد 

می دهند که چه کارهایی انجام بدهند.
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چالش های »سمفا« پس از عبور از بحران کرونا

 سینما نباید تعطیل شود

زهرا منصوری   امیرهوشــنگ پاسبانیان  مدیر 
سینما »بهمن« تأکید کرد که ساز و کار »سمفا« 
مخاطبان و سینماداران را سردرگم کرده است و 
با عبور از بحران کرونا و بازگشت به شرایط عادی 

مشکالت این سامانه بیشتر می شود.
امیر پاسبانیان مدیر سینما »بهمن« تهران درباره 
وضعیت اســتقبال مخاطبان از اکران فیلم ها در 
سالن های سینما گفت: هفته های اول بازگشایی 
ســینماها، فروش خوبی داشــتیم اما متأسفانه 
هرچه زمان گذشــت و با افزایش تعداد قربانیان 
کرونا، مجدد با افت فروش مواجه شــدیم از سوی 
دیگر فیلم های قوی هم دیگر اکران نشد. در حال 
حاضر تمام ســینمای ایران تنها بــا 2 فیلم اداره 
می شود، ســینمایی که ۱0 ســالن دارد با همین 
2 فیلم می چرخد ســینمای مجاورش هم دقیقاً 
همین 2 فیلم را به نمایــش می گذارد! در واقع در 
حال حاضر تنــوع اکران نداریــم و این روی افت 
فروش تأثیر گذاشته اســت. در گذشته ۵، 6 فیلم 
اکران می شد و سرریز سالن های بزرگ، ظرفیت 
سالن های سینماهای دیگر را پر می کرد ولی حاال 
حتی ظرفیــت پردیس های بــزرگ هم تکمیل 

نمی شود.
وی افــزود: هیچ کــس پیش بینــی نمی کرد که 
همزمان با بازگشــایی ســینماها، ایــن بیماری 
قوی تر و شدیدتر شود که البته این یک بدشانسی 
بود. با همه این تفاسیر به نظرم نباید سینما بسته 

شود. اگر بتوانیم بیماری را کنترل کنیم و مردم به 
لحاظ روحی حالشــان بهتر شود، وضعیت فروش 
ســینما هم تغییر می کند ولی بسته شدن سینما 

کمکی به لحاظ اقتصادی به سینما نخواهد کرد.
پاسبانیان تأکید کرد: حتی در همین شرایط هم 
ســینمای ما ضرر نداده و فروش آن راضی کننده 
بوده است، هرچند سوددهی نداشته اما ضرر هم 
نکرده ایم. ضمن اینکه اگر ســالن ها بســته باشد 
و کارکنان هــم حقوق دریافت کننــد، وضعیت 
اقتصادی ما بهتر نمی شــود در این شرایط حتی 
اگر ســینما روزی 2 میلیون تومان هم بفروشد، 
حداقل بخشــی از حقــوق کارکنــان و هزینه ها 
حاصل می شود. از طرفی در چنین شرایطی الزم 
نیست هر ۱0 سالن یک سینما فعال باشد، چون 
دیده ام برخی از ســینماها تمام سالن های خود را 
درگیر ایــن 2 فیلم کرده اند که بــه نظرم ضررده 

می شود.
این مدیر سینمایی با اشــاره به مصائب راه اندازی 
سامانه »ســمفا« هم بیان کرد: متأسفانه یکی از 
گله های بزرگ سالن داران همین سامانه »سمفا« 
است. در حال حاضر مخاطبان زیادی به سینماها 
نمی آینــد اما اگر به شــرایط عــادی بازگردیم، 
ســینماها با مشــکل بزرگ تری از کرونا مواجه 
می شوند! سیستم سمفا واقعاً ســینماها را دچار 
مشکل کرده اســت، حتی چند روز پیش وقتی با 
یکی از صاحبان فیلم ها صحبت می کردم، به من 

می گفت ما حتی به آمار فروش هــم نمی توانیم 
دسترســی پیدا کنیم! برخی ســینماها حتی به 
فروش دستی رجوع کرده اند چون سیستم مدام 
هنگ می کند. به نظرم مســئوالن مربوطه زودتر 
باید به فکر اصالح این امر باشند و حتی بهتر است 

به همان ساز و کار گذشته برگردیم.
وی ادامــه داد: روزهایی که ســینماها مقداری 
شــلوغ می شــد، آن هایی که به صورت اینترنتی 
بلیت خریده بودند دچار مشــکل می شدند چون 
اصاًل لیســتی وجود نداشت که نشــان بدهد چه 
کســانی به صورت آنالین بلیت خریده اند، پیش 
از ایــن چنین امکانــی وجود داشــت. در چنین 
شرایطی حتی ســینما هم نمی تواند به مخاطب 

کمک کند. 
خیلی موقع ها شــده در ســینما بهمــن دچار 
این مشــکل شــده ایم. به هر حال مخاطبی که 
به ســینما می آید دروغ نمی گوید، اما اســم او 
نمایــش داده نمی شــود در این شــرایط ما به 
مخاطب گفته ایم مهمان ما هســتید و به او بلیت 
مهمان داده ایم. تصور کنید اگر به شرایط عادی 
بازگردیــم و شــمار مخاطبان باالتــر برود، چه 

مشکالتی پیش می آید.
پاســبانیان در پایان اظهار کرد: سیســتم سمفا 
باعث شــده مراجعه مخاطبان به گیشــه بیشتر 
شود چون دچار ســردرگمی می شوند و به همین 

دلیل خرید حضوری را برمی گزینند.

تهیه کننده

تهیه کننده  محمــدی  منوچهر 
باســابقه ضمن اشــاره به اینکه 
درباره وضعیت امروز ســینماها 
به مدیران ارشــاد هشــدار داده 
بود، تأکید کــرد در صورت تغییر 
کاربری ســالن های ســینمایی 
وضعیت بدتر از امروز هم خواهد 

شد!
تهیه کننده  محمــدی  منوچهر 
باســابقه ســینما درباره شرایط 
این روزهــای ســینمای ایران 
بیان کرد: تفاوتی که ســالن های 
ســینما با بخش های دیگر تولید 
دارند این است که در حال حاضر 
یک سرمایه نســبتاً گزافی راکد 
مانده چرا کــه ارزش هرکدام از 
ســینماهای مدرن مــا چند ده 
میلیارد تومان اســت و بسته به 
تعداد ســالن و موقعیــت ارزش 
آن ها متفــاوت می شــود و این 

سرمایه راکد است.
وی افــزود: از چهــارم تیرماه که 
دستور بازگشایی سینماها داده 
شــد تا حاال فروش ســینماها به 
طرز حیرت آوری پایین اســت با 
اینکه پروتکل های بهداشــتی به 
صورت صددرصدی در سینماها 
اجرا می شــود ولی به نظرم مردم 
نه صرفاً به خاطــر رعایت موارد 
بهداشــتی بلکه گویا اصاًل حال 
خوشــی ندارنــد که به ســینما 
برونــد. من هم بــه آقایــان در 
ارشاد گفتم که آن سازوکارهاِی 
معمــول، دیگر در این شــرایط 
جواب نمی دهد، اینکه فکر کنیم 
یک شــورای صنفی باشــد و بر 
اساس آیین نامه ای که برای یک 
وضعیت دیگر تدوین شــده برای 
این شــرایط تصمیم گیری کند، 

درست نیست.
محمدی ادامــه داد: دقیقاً مثل 

این اســت که در یک 
شــهری زلزلــه آمده 
باشــد و مــا بخواهیم 
برای بهبــود وضعیت 
آن از قوانیــن پیش از 
زلزلــه تبعیــت کنیم. 
وقتــی زلزلــه در ابعاد 

وســیعی می آید، ســتاد بحرانی 
تشــکیل و آن ســتاد بحران کار 
بازســازی را عهده دار می شــود 
ولــی ما بــرای بهبــود وضعیت 
ســینما به شــرایط ماقبل کرونا 
برگشــته ایم! یعنی یک شورای 
صنفی و آیین نامــه ای متعلق به 
آن دوران داریــم و می خواهیــم 
بر اســاس همان هم عمل کنیم. 
بنابراین طبیعی است که چنین 
ســازوکاری جواب نمی دهد. من 
به ســهم خودم خدمت عزیزان 
مســئول این هشــدار را دادم و 
گفتم اگر با این شــیوه جلو برویم 
پردیس هــا یکی یکــی تعطیل 
می شــوند، چون دیگر دخلشان 
با خرجشان نمی خواند. دیگر این 
بحث مطرح نیست که سود کمی 
می برند بلکه این گــزاره مطرح 
است که دخلشــان با خرجشان 

نمی خواند.

نمی شود کسی را مقصر 
دانست

وی افــزود: در حــال حاضــر 
ســینماداران بــا ایــن وضعیت 
فــروش قــادر بــه پرداخــت 
هزینه های نیروی انسانی، قبوض 
آب و برق، مالیات، بیمه و شارژی 
که اکثر پردیس هــا باید بدهند و 
رقم معنادار و زیادی هم هســت، 
نیســتند. هرچند ســینماداران 
برای بازگشایی ســینماها شوق 
داشــتند و این طبیعی است که 

هرکســی که شــغلی 
دارد ترجیــح می دهد 
در آن شــغل فعالیت 
داشــته باشــند. به هر 
حــال بهتریــن فصل 
ســینمایی را از دست 
دادیم، چاره ای نبود، به 
هیچکس هم هیچ اعتراضی وارد 
نیست، نمی شــود کسی را مقصر 
دانســت و باید آن تعطیلی اتفاق 
می افتــاد ولی بحث من بر ســر 
این اســت که حاال که بازگشایی 
انجام شده کاش حداقل با شکل 
و شــیوه دیگری ایــن کار انجام 
می شــد و فضای دیگــر برای آن 
مطرح می شد. اینکه با همان ساز 
و کارهای قدیــم برگردیم کاری 

پیش نمی رود.
در اعمال تصمیمات به شــرایط 
پیــش از کرونا بازگشــته ایم. به 
گونه ای که شورای صنفی نمایش 
تصمیم می گیرد یک فیلم کودک 
اکــران کنــد! گرچــه آن فیلم 
انصراف داد ولی جای سوال است 
که آیا در این شــرایط خانواده ها 
حاضر هستند کودکان خود را به 

سینماها بیاورند؟
ایــن تهیه کننده ســینما اظهار 
کرد: میزان استقبال از فیلم های 
روی پرده را رصد کنید، به نظرم 
همین فیلم ها شاید اگر در شرایط 
نرمال روی پرده می رفتند حداقل 
پنج، شــش برابر ایــن وضعیت 
فروش می کردند اما ما در اعمال 
تصمیمــات به شــرایط پیش از 
کرونا بازگشته ایم. به گونه ای که 
شــورای صنفی نمایش تصمیم 
می گیرد یک فیلم کودک اکران 
کند! گرچــه آن فیلم انصراف داد 
ولی جای سوال اســت که آیا در 
این شــرایط خانواده هــا حاضر 

هســتند کــودکان خــود را به 
سینماها بیاورند؟

محمدی ادامــه داد: اگر بگوییم 
یــک درصــد هــم جوان هــا و 
خانواده هــا ایــن وضعیــت به 
ســینماها می روند امــا طبیعتاً 
دربــاره بچه هــا مراقبت هــای 
بیشــتری رخ می دهــد ایــن 
تصمیمات نشــان می دهد که هر 
کســی دارد کار خود را می کند و 
به بقیه قضایا و تاثیر مسایل روی 
یکدیگر توجه نمی کند. معتقدم 
هرچه زودتر به کمک ارشاد، خانه 
سینما و صنوف دیگر باید کمیته 
بحران ایجــاد شــود و حتی در 
صورت لزوم باید تعداد سینماها 
را کم کنیم و نوع فیلم ها و چینش 
فیلم ها را تغییر دهیم. اینها همه 
عناصری اســت کــه می تواند به 
سینما کمک کند. از سوی دیگر 
ســینما کارکرد دیگری هم دارد 
و می تواند به بهبــود حال روانی 

جامعه کند.
این تهیه کننده باسابقه در پایان 
عنوان کرد: از همان روزهای اول 
در خبرها خواندیم که تاالرهای 
پذیرایــی از ابتــدای تعطیالت 
تاکنون بسته مانده اند به طوری 
که بســیاری از آن ها تغییر شغل 
داده اند. اگــر این اتفــاق درباره 
سالن های سینما رخ بدهد تمام 
سینمای ایران خســارت بسیار 
عظیمی خواهد دیــد. این میزان 
سالن ســازی که ظرف ۷، 8 سال 
گذشــته رخ داده است یک اتفاق 
میمون برای ســینمای ایران بود 
اگر سینماها با سمت تغییر شغل 
و تغییر کاربری برونــد به نظرم 
عرصه بر ســینمای ایــران تنگ 
و این اقتصاد ضعیــف از این هم 

ضعیف تر می شود.

ح کرد؛ خطر تغییر کاربری سالن های سینمایی منوچهر محمدی مطر

تهیه کننده برنامه مطرح کرد
»عصر«در انتظار بهبودی نادرطالب زاده

تهیه کننده برنامــه »عصر« بیان کــرد که نادر طالــب زاده مجری و 
مستندساز که به کرونا مبتال شده اســت هم اکنون در وضعیت خوبی 

به سر می برد.
حمید جــوادی تهیه کننــده برنامه »عصــر« دربــاره وضعیت نادر 
طالب زاده که به دلیل کرونا در بیمارســتان بســتری شده است، بیان 
کرد: خدا را شــکر آقای طالب زاده اکنون وضعیــت خوبی دارد و جای 

نگرانی نیست.
وی درباره وضعیت جســمانی نادر طالب زاده و شــرایط مراقبتی وی 
نیز اظهار کرد: آقــای طالب زاده اکنون در بخش عمومی بیمارســتان 
بستری است که بیشتر برای اطمینان خاطر است وگرنه با توجه به روند 

بهبودی می توانست در منزل هم بستری شود.
جوادی همچنین بســتری بودن طالب زاده را به توصیه پزشکان و برای 
بهبود وضعیت درمانی دانست و عنوان کرد: از آنجایی که نیاز بود آقای 
طالب زاده چکاب شــود و آزمایش های الزم هم صورت بگیرد، در حال 
حاضر ایشان در بیمارســتان بستری شــده و تحت درمان قرار گرفته 
اســت، وگرنه خدا را شــکر با اینکه درگیر بیماری کرونا شــده اند اما 

ریه هایشان آسیب ندیده است.
وی در توضیح بیشــتر درباره روند ابتالی مجری و کارشــناس برنامه 
»عصر« به ویروس کرونا ادامه داد: نادر طالب زاده حدود یک هفته پیش 
به کرونا مبتال شــد و امروز برای پیگیری روند درمانی در بیمارســتان 

بستری شد که امیدواریم به زودی بهبود پیدا کند.
تهیه کننده برنامه تلویزیونی »عصر« درباره اینکه چه زمانی می توانند 
دوباره برنامه »عصر« را به تولید برســانند بیان کــرد: منتظر بهبودی 
کامل هســتیم و امیدواریم بتوانیم هفته بعد و یا نهایتاً بعد از استراحت 

آقای طالب زاده تا دو هفته دیگر، برنامه »عصر« را روی آنتن ببریم.

 تصویربرداری »آقازاده« پس از یک سال 
تمام شد

تصویربرداری سریال »آقازاده« با طراحی، نویسندگی و تهیه کنندگی 
حامد عنقا و کارگردانی بهرنگ توفیقی به پایان رسید.

به نقل از روابط عمومی این ســریال، »آقازاده« که تابســتان ۹8 کلید 
خورده بود، پس از فراز و نشیب های مختلفی که به واسطه شیوع کرونا با 

آنها دست و پنجه نرم کرد، سرانجام به پایان ضبط خود رسید.
این ســریال عالوه بر محله های مختلفی در شــمال، جنوب، شــرق و 
غرب تهران در لواسان، اوشان، کرج، شــمال و مشهد طی 2۱۱ جلسه 

تصویربرداری شد.
تصویربرداری این سریال با شیوع کرونا متوقف شــد و پس از چند ماه 

وقفه، ۳0 اردیبهشت ماه دوباره در تهران کلید خورد.
با ادامه یافتن کار، سریال می توانســت زودتر از اینها به پایان برسد اما 
رعایت دقیق پروتکل های بهداشــتی، سرعت ســاخت را پایین آورد و 

تعداد جلسات بیشتری صرف ساخت »آقازاده« شد.
تســت های مختلفی نیز برای اطمینان از ســالمت تــک تک اعضای 
گــروه در طول کار گرفته شــد و با رعایــت همگی موارد بهداشــتی، 

تصویربرداری بدون مشکل به پایان رسید.

بازیگران این سریال عبارتند از امین تارخ، امیر آقایی، مهدی سلطانی، 
ثریا قاســمی، لعیا زنگنه، ســینا مهراد، دیبا زاهدی، مهدی کوشکی، 
سامیه لک، مسعود فروتن، کاوه خداشناس، سعید داخ، روزبه معینی، 
احسان امانی، مجید اســماعیلی، اکبر رحمتی، امید محمدنژاد و امین 
حیایی با حضور کامبیز دیربــاز، هنرمندی نیکی کریمی، نقش آفرینی 
متفاوتی از جمشــید هاشــم پور و محمدحســین لطیفی و با معرفی 

پردیس پورعابدینی.
عوامل اصلی این مجموعــه عبارتند از مدیر فیلمبــرداری: مجید گل 
سفیدی، مدیر تولید: افشــین قلی پور، سرپرســت گروه کارگردانی و 
برنامه ریزی: احسان سجادی حسینی، مدیر صدابرداری: امیر حاتمی، 
منشی صحنه: بیتا ارســطویی، طراح صحنه: محســن شریفی، طراح 
لباس: شــیده محمودزاده، طراح گریم: مهرنــوش طبیبی، تدوینگر: 
امیر شیبان خاقانی، آهنگساز: ســتار اورکی، مدیران تدارکات: شهرام 
اســالمی، اصغر پســندپور، جلوه های ویژه کامپیوتری: امیر ولیخانی، 
صداگذار: امیرحســین صادقی، عکاس: محمد دارایی، دستیار برنامه 
ریزی: مینا نیکو، دســتیاران کارگردان: محســن بهجت، حامد تارخ، 
فیلمبردار: وحید ملک محمدی، گروه فیلمبرداری: حسن علی بخشی، 
آرش کابلی، مصطفی حســین خانی، علیرضا صفــری، احمد ایرجی، 
گروه تدارکات: رامین کرمانیان، اصغر امیری، بهزاد مهری، زاهد شاهی 
وند، دستیار یک صحنه: محمد شهریاری، مدیر صحنه: محمد عنانی، 
دستیار صحنه: محمد حیدری، مجری گریم آقایان: محمد سیه پوش، 
پویا عمرایی، مجری گریم خانم ها: ژیوان حیدری، دســتیار صدا: علی 
رحمانی، مستندساز پشت صحنه: محمد حسین گلفشان، مدیر روابط 

عمومی: مریم عرفانیان.

مرتضی شایسته مطرح کرد
اکران آنالین »لتیان« با مصوبه شورای صنفی

مرتضی شایسته دبیر شورای صنفی نمایش از اکران فیلم سینمایی »تا 
ابد« از چهارشنبه ۱۵ مردادماه در سینماها خبر داد.

مرتضی شایســته دبیر شــورای صنفی نمایش گفت: مقرر شــد فیلم 
ســینمایی »تا ابد« به کارگردانی امید امین نگارشــی و تهیه کنندگی 
محمد نجفــی زاده از ۱۵ مردادماه به ســرگروهی ســینما ایران روی 
پرده ها بیاید همچنین از چهارشــنبه این هفته فیلم ســینمایی قتل 

عمد« به کارگردانی سعید دولت خانی اکران می شود.
وی افزود: همچنین مقرر شــد »لتیان« به کارگردانــی علی تیموری 
اکران آنالین شــود. این فیلم پیش از این برای اکران در اردیبهشــت 
ماه قرارداد بسته بود که صاحبانش مســتندات این اتفاق را ارایه دادند 
و به این ترتیب برای اکران آن تصمیم گیری شــد. از همین رو این فیلم 
بالفاصله و بدون نیاز به شــرط دو هفته اکران بر پرده سینماها می تواند 

به صورت آنالین اکران شود.
دبیر شــورای صنفی نمایش دربــاره قیمت گذاری بــرای بلیت اکران 

آنالین »لتیان« اظهار بی اطالعی کرد.
شایسته در پاســخ به تأخیر چندباره اکران فیلم سینمایی »آنجا همان 
ساعت« به کارگردانی ســیروس الوند که دو هفته قبل آغاز اکرانش از 
سوی شــورای صنفی نمایش اعالم شــده بود هم گفت: این فیلم هنوز 

آماده اکران نیست.
شایسته در پایان هم گفت: فعاًل درباره شرایط اکران فیلم های خارجی 

در سینماها تصمیم گیری نکرده ایم.
امیر جدیدی، پریناز ایزدیار، ســارا بهرامی، حســن معجونی، ســتاره 

پسیانی، علیرضا ثانی فر بازیگران »لتیان« هستند.

اکران
نادر مشایخی:

 »سینایی« برای معرفی فرهنگ و هنر ایران
و آورد  به موسیقی و سینما ر

نادر مشایخی، آهنگساز و رهبر ارکستر، معرفی فرهنگ و آداب و سنن 
ایران را با توجه به گســتردگی اقلیم و جغرافیــای متفاوت که کمتر در 
جهان معرفی شــده، مهمترین دغدغه زنده نام خســرو سینمایی در 

انتخاب دو رسانه موسیقی و سینما برای فعالیت هنری دانست.
۱۱ مرداد ۱۳۹۹ خبر تلخی در حوزه هنر هفتم ایران منتشر شد. خالق 
جاودانه هایی چون عروس آتش، در کوچه های عشق و کوچه پاییز دار 
فانی را وداع گفت. خسرو سینایی با کوله باری از تجربه که سهم مهمی 
از جریان سازی سینمای معاصر کشور را به نام خود رقم زده بود در سن 
۷۹ سالگی به ســبب مبتال شــدن به ویروس کرونا رخ در نقاب خاک 

کشید.
زنده نام ســینایی از جمله هنرمندان به مصداق بارز کالم، چندوجهی 
بود. او نه تنها به عنوان یک ســینماگر نامدار شناخته می شد که در مقام 
آهنگ ساز، شــاعر و نوازنده نیز نامی مانا از خود به یادگار گذاشته است. 
وی همچنین به  عنوان یکی از محققان و پژوهشــگران در عرصه اقلیم، 
جغرافیا و بوم شناسی در حوزه مستند آثار درخشانی را در تلفیق روایت 
و نگاه مستند خود از جغرافیا و فرهنگ رنگارنگ ایران در آثار مستند و 

سینمایی به یادگار گذاشته است.
زنده باد...، هیوالی درون، یــار در خانه، در کوچه های عشــق، کوچه 
پاییز، عروس آتش، مثل یک قصــه، کویر خون و جزیره رنگین؛ کارنامه 
سینمایی خسرو ســینایی را در بیش از 40 ســال فعالیت تشکیل می 
دهد. این درحالی ست که بیش از ۳0 مستند درباره بوم، اقلیم و فرهنگ 
متنوع و رنگارنگ سراسر کشــورمان از او به عنوان گنجینه ای ارزشمند 

به یادگار مانده است.
شاید عموم مردم خسرو سینایی را بیشتر به  عنوان یک فیلم نامه نویس 
و کارگردان بشناســند؛ تخصص او چه در حوزه آکادمیک چه در قالب 
هنرمند در عرصه موســیقی زبانزد اســت. شــاهد این مثال آنکه آثار 
ســینمایی چون زنده باد، هیوالی درون، یار در خانــه، در کوچه های 
عشــق، کوچه پاییز و عروس آتش از جمله آثار ســینایی است که وی 

در کنار کار کارگردانی، آهنگ سازی آن ها را نیز برعهده داشته است.
به همین ســبب و با رویکرد مداقه در شــخصیت چندوجهی خســرو 
سینایی با یکی از دوستان و یاران دیرین او از دوران تحصیل در دانشگاه 

هنر و موسیقی وین گفت وگو کردیم. 

سینایی 9 سال تک نواز کنسرواتوار وین بود
نادر مشــایخی آهنگســاز، رهبر ارکستر ســمفونیک تهران و مدرس 
موســیقی در گفت وگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا ضمن تسلیت به سبب 
فقدان زنده نام خسرو سینایی با اشاره به دوستی عمیق و صمیمی بیش 
از 40 ســاله خود با این هنرمند فقید گفت: سبب آشنایی و دوستی من 
با خســرو به بیش از چهار دهه پیــش و دوران تحصیل او در دانشــگاه 
موســیقی و هنرهای نمایشــی وین، همان دانشــگاهی کــه من نیز 

موسیقی را آنجا آموختم باز می گردد.
رهبر پیشین ارکستر ســمفونیک تهران با اشاره به آنکه خسرو سینایی 
طی تحصیل در دانشگاه موســیقی و هنرهای نمایشی وین ابتدا دنبال 
عشق و عالقه نخســتین خود، یعنی موسیقی و آهنگسازی رفت یادآور 
شد: قدرت، جسارت و نبوغ خسرو ســینایی در حوزه موسیقی و تسلط 
و تخصصش در نواختن ســاز آکاردئون تا جایی بود که طی ۹ ســال در 
کنار شــاگردی ویکتور وینکل باور به عنوان سرپرست بخش آکاردئون 
کنسرواتوار وین، در کنسرت های مختلفی به  عنوان تکنواز و از اعضای 

مهم ارکستر کنسرواتوار وین حضوری مستمر و چشم گیر داشت.

 معرفی فرهنگ ایرانی به جهان، سینایی را به موسیقی
 و سینما کشاند

مشایخی با اشــاره به آنکه یکی از مهم ترین دغدغه های خسرو سینایی 
تســلط بر اصول و مبانی مختلف هنر بود تصریح کــرد: به عنوان مثال 
خســرو ســینایی در کنار تحصیل در دانشگاه موســیقی و هنرهای 
نمایشــی وین در حوزه نوازندگی و آهنگســازی، در دانشــگاه فنی و 

مهندسی وین در رشته معماری هم درس خواند.
وی با اشــاره به آشنایی مرحوم ســینایی با فضای ســینمای مستند 
خاطرنشانکرد: دغدغه های خسرو سینایی درباره بازتاب فرهنگ، آداب 
و سنن مردمان ایران با توجه به گســتردگی اقلیم و جغرافیای متفاوت 
کشورمان که کمتر در جهان شناخته شــده بود، حوزه مستندسازی را 
به  عنوان یکی دیگر از وجوه دامنه فعالیت های هنری اش انتخاب کرد. 
به همین سبب بعد از پایان تحصیالت موســیقی، رشته سینما را برای 
ادامه تحصیل انتخاب کرد و در دو حوزه کارگردانی و فیلمنامه نویسی از 

دانشکده موسیقی و هنرهای نمایشی وین فارغ التحصیل شد.

چه مولفه هایی، سینایی را به هنرمندی جریان ساز بدل کرد؟
این مدرس و تئوریسین موســیقی با تأکید بر یکی دیگر از ویژگی های 
مهم خســرو ســینای یعنی کنجکاوی همیشــگی او در مورد افکار، 
رویدادهــا و نگرش هــای نویــن در عرصه هنــر گفت: ســینایی به 
محض مواجهه بــا چنین ُکنش هایــی تالش می کرد چه در ســاحت 
نگاه آکادمیک و چــه در قامت یــک هنرمند، برای ســنجش قدرت 
جریان ســازی آن جنبش هــا در تولیدات هنــری و تاثیرگــذاری بر 

مخاطبان تولید و تجربه کند. 
همین روحیه کنجکاو، جســت وجوگر و مبتنی بر نگاه علمی از خسرو 
ســینایی هنرمندی متفاوت، جریان ســاز و تاثیرگذار در ســه حوزه 

موسیقی، فیلم نامه نویسی و کارگردانی ساخت.

سینما هیچگاه از عالقه سینمایی به موسیقی نکاست
آهنگساز سمفونی  فیه ما فیه و اپرای ملکوت در پاسخ به این پرسش که 
هم زمان با تمرکز بیشتر دامنه فعالیت زنده نام سینایی در حوزه سینما 
آیا شاهد کم رنگ شدن دل بســتگی او به هنر موســیقی بودیم گفت: 
به هیچ وجه! خســرو سینایی، موسیقی و ســینما را در عین مجزا بودن 
دو هنر کاماًل مرتبط به هم می دانست. شاهد این مدعا آنکه آهنگسازی 
اغلب آثار سینمایی ســینایی توســط خود این هنرمند صورت گرفته 

است.
وی با اشــاره به این مهم که این گونه نبود که زنده نام خسرو سینایی با 
تمرکز بر عرصه ســینما، موسیقی را رها کرده باشــد خاطرنشان کرد: 
به عنوان هنرمند عرصه موســیقی این نکته را با قــدرت می گویم که 
دلیل اصلی قدرت خسرو ســینایی در حوزه ســینما؛ دانش، اشراف و 
تأثیرپذیری باالی او از حوزه موســیقی و مفاهیم علمی و بنیادینی بود 

که به واسطه تحصیل در این هنر آموخته بود.
آهنگساز مجموعه ارکسترال تولدی دیگر یادآور شد: با تمرکز و مداقه 
بر تمام آثار سینایی، در سینمای مســتند و داستانی در مبحث قالب و 
فرم آثار، به وضوح می توان ارتبــاط تنگاتنگ این هنرمند فقید با عرصه 
موســیقی را درک کرد. درحقیقت بســیاری فرم های آثار سینمایی و 
مستند خسرو سینایی به شکل مستقیم وام دار دانش و اشراف او به علم 

و هنر موسیقی است.
وی افزود: به زبان ساده تر، ریتم موسیقایی در فیلم های او جریان اصلی 

را ایفا می کند.
 این ویژگی نشــان  می دهد این کارگردان بزرگ ســینمای کشورمان، 
اشراف و شناخت دقیقی از حوزه موسیقی داشــت. او می دانست برای 
آغاز تا پایان اثر ســینمایی خــود چگونه با الهام از فضای موســیقایی، 
روایت کننده تصویری باشد که عالوه بر اقناع و اغنای سلیقه مخاطبان، 

جالدهنده روح توام با نگاه زیبایی شناسانه آنها باشد.

یادبود


