
 موانع ناشی از تحریم های خارجی و داخلی
 در فضای کسب و کار

در هر جامعه ای برخی افراد دارای روحیه و شّم کارآفرینی باالتری نسبت 
به سایرین هســتند و با تشــخیص فرصت ها، تحمل خطر و ریسک های 
مربوطه اقدام به ســرمایه گذاری و تاســیس بنگاه هــای مولد اقتصادی 
تولیدی می کنند.اگر فضای کســب و کار برای ســرمایه گذاری مناسب 
باشــد، ظرفیت های بالقوه کارآفرینی بخش خصوصــی و اینگونه افراد 
خوش فکر و خطرپذیر، آزاد و به بالفعل تبدیل می شــوند و به نسبت شّم 
اقتصــادی و روحیه کارآفرینی خود اقدام به ایجاد و یا توســعه کســب و 
کار می کنند و به عبارت دیگر در فضای کســب و کار مناســب واحدهای 

تولیدی - اقتصادی به راحتی ایجاد و رشد می یابند.
واضح اســت که هدف تحریم های بین المللی، دشوار کردن فضای کسب 
و کار برای فعاالن تولیدی-اقتصادی اســت و با بســتن راه دسترســی 
فعاالن اقتصادی به تبادل کاال، دانش فنی و تجهیــزات مورد نیاز، آن ها 
را از رسیدن به مقیاس اقتصادی بازداشــته و نهایتاً ضرر و زیان واحدهای 
مولد و اشتغالزا را فراهم کرده که دلســردی پرسنل و زیاندهی بنگاه های 
تولیدی را به همراه خواهد داشت.فعاالن و کارآفرینان تولید در طول زمان 
با ترفندهای تحریم کنندگان آشنا شــده و علیرغم سختی های ناشی از 
تحریم های بین المللی به فعالیت خود ادامــه داده اند و حتی با صادرات 
کاالی با کیفیت تولیــدی خود موجــب ارزآوری و در نهایت با جایگزین 
کردن اقتصاد نفتی به اقتصاد متنوع به رشــد و توســعه خود، کشــور و 
اشتغالزایی ادامه می دهند.از طرف دیگر می دانیم که اقتصاد ایران میدان 
تاخت و تاز بخش های غیر مولد است و سود عمده به علت فضای کسب و 
کار نامناسب نصیب واسطه ها و دالالن شــده و با نقدینگی زیاد بی هدف 
که ناشی از نداشــتن اقتصاد کالن کارآمد و محیط کســب و کار آسوده 
است، موجب به وجود آمدن اقتصاد سلطان ساز شده و منابع را در مقیاس 
وســیع از دســترس بنگاه های تولیدی و اقتصادی دور نگاه می دارند.در 
ادامه این پرسش مطرح اســت که راهکار چیست؟ حال باید در جواب آن 
گفت که برای برون رفت از این وضعیــت در کوتاه مدت مقررات زدایی در 
سطح وسیع و باز گذاشتن دســت کارآفرینان واقعی که برای پیش بردن 
اهدافشان نیاز به هیچ رانتی نداشته و تنها متکی به شّم اقتصادی، ذکاوت 
ذاتی و  نیروی کار خود هســتند و در دراز مدت کوتاه کردن دست دولت 
از تصدی گری و اداره کردن بنگاه های اقتصادی - تولیدی و ســوق دادن 
دولت به ســمت سیاســت گزاری و نظارت همراه با قوه قضاییه کارآمد و 

مجلس کاربلد که از وظایف اصلی حاکمیت است.
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سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری:

وت غیرقابل قبول است  دستاویز قراردادن حادثه انفجار بیر
خریدار   ســخنگوی وزارت امور خارجه 
با بیــان اینکــه برخــی افــراد در لبنان با 
تحریــک خارجی به دنبــال اغراض خاص 
هســتند، گفت: اگر عده ای از افراد، گروه ها 
و کشــورهای خارجــی بخواهنــد حادثه 
تاثربرانگیــز انفجار در بیروت را دســتاویز 
اغــراض و اهداف سیاســی قــرار بدهند، 

غیرقابل قبول است.
 »ســیدعباس موســوی« در نشســت 
خبری با اصحاب رســانه، با تبریک اعیاد و 
همچنیــن روز خبرنگار گفــت: از زحمات 
و تالش خبرنــگاران و روزنامه نــگاران در 
عرصه اطالع رسانی و روشنگری می کنند،  
قدردانــی می کنــم و امیدوارم در ســنگر 
اطالع رســانی و روشــنگری همچنــان 

بدرخشید.  
وی با اشــاره بــه ســالروز ورود آزادگان به 
کشــور اظهار داشــت: قــدردان، زحمات و 
شــکنجه هایی آزادگان کــه در رژیم بعث 
متحمل شدند، هستیم. سالگرد ۲۸ مرداد را 
هم در پیش رو داریم که به خوبی نشــانه گر 
دخالت خارجی و آمریکا در ســقوط دولت 
ملــی و دموکراتیک محمد مصدق اســت. 
این رویــه همیشــگی آمریکایی ها اســت.  
ســخنگوی وزارت امور خارجه با اشــاره به 
تحوالت لبنان تصریح کرد: ابعاد این حادثه 
همچناندر حال بررســی اســت، امــا ایران 
از همان ســاعات اولیه در کنار دولت و ملت 
لبنان قرار گرفــت. وزیر خارجه تماســی با 
همتای لبنانی خود گرفتند و رئیس جمهور 
هم دستوراتی دادند. تاکنون چندین کمک 
و هواپیما به لبنان ارسال شده و طی روزهای 

آینده هم این کمک ها ادامه می یابد.  
موســوی همچنین در خصوص رایزنیهای 
دیپلماتیک طی روزهای اخیــر هم گفت: 
وزیر امــور خارجه در روزهــای اخیر گفت 
و گویی بــا همتایــان لبنانــی و اوکراینی 
داشتند. یک گفت وگوی ویدئوکنفرانسی با 
همتای اماراتی خود داشتند. رئیس کمیته 
بین الملل دوما روسیه هم مهمان وزیر امور 
خارجه بودند که درباره روابــط دوجانبه و 

چشم انداز روابط دو کشور گفت وگو شد.
وی با اشــاره به انفجــار در بنــدر بیروت و 
تحوالت پس ازآن در لبنان اظهارداشــت: 
حادثه بــزرگ بود طبیعی اســت که مردم 
ناراحت شوند تبعات هم خواهد داشت، اما 
اگر عــده ای از افراد، گروه ها و کشــورهای 
خارجــی بخواهند این حادثــه تاثربرانگیز 
را دســتاویز اغراض و اهداف سیاســی قرار 

بدهند غیرقابل قبول است.
ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی افزود: 
طبیعــی از مــردم از این حادثــه ناراحت 
باشــند اما به نظر می رســد برخی افراد با 
تحریک هــای خارجــی به دنبــال اغراض 
خاصی هستند که پســندیده نیست. ملت 
لبنان ملت رنج کشــیده ای هست و جا دارد 
که با حفظ آرامش اجازه بدهند مســئولین 
به امور رســیدگی بکنند تا به آالم مردمی 
کــه در این حادثــه ناگوار صدمــه دیدند، 
رسیدگی شود.وی در عین حال گفت: باید 
نسبت به این حادثه عمیق تر نگاه کرد و باید 
دید که علــت اصلی این حادثــه چه بوده و 
بعد از آن قضاوت کرد. دیدیــد که برخی از 
کشورها با ریاکاری فکر کردند که خودشان 
را مدافع مردم لبنان نشان بدهند و با مردم 
لبنان هم دردی بکنند و همانطور که در یک 
اظهارنظر عرض کردم اگــر صداقت دارند 
سعی کنند تحریم هایی که اخیراً علیه دولت 
و ملت لبنان وضع کردنــد را برطرف کنند. 
موســوی تصریح کرد: لبنان از این حوادث 
زیاد دیــده و با مقاومتی کــه در این ملت را 

داریم همه را پشت سر خواهد گذاشت.
 تیمی که در حال شکســت اســت، نفرات 

خود را تعویض می کند
ســخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به 
ســوال ایرنا درباره کناره گیری برایان هوک 
و ارتباط آن با ناکامی آمریکا در ایجاد اجماع 
جهانی علیــه ایران ابراز داشــت: جابجایی 

افراد و نماینــدگان ویژه، بــرای ما اهمیت 
چندانی نــدارد. طبیعی اســت آنها وقتی 
شکســت بخورند، افراد را جابجــا کنند. در 
بازی فوتبال هم همین گونه است. تیمی که 
در حال شکست است افراد را عوض می کند 
در حالی که می دانند وقتی عقب هســتند 

این تغییرات در نتیجه اثری ندارد.  
وی اضافه کرد: ما به تعویض های پی در پی 
که به خاطر شکســت های پی در پی از ملت 
ایران است، توجه نداریم.  موسوی در پاسخ 
به سوال دیگر ایرنا درباره تالش آمریکا برای 
تمدید تحریم های تســلیحاتی و جلســه 
فردای شورای امنیت در این باره بیان کرد: 
تحریم تســلیحاتی بیش از آنکه علیه ملت 
ایران تهدید باشــد، تهدیدی علیه شورای 
امنیت و سازوکارهای قانونی این نهاد است.  
سخنگوی دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه 
آمریکایی ها با استفاده از ابزار شورای امنیت 
می خواهند شــورای امنیت را بــه نابودی 
بکشــانند یا تحت انقیاد خــود دربیاورند، 
یادآور شــد: اعضای شــورای امنیت باید 
مواظــب باشــند در دام آمریکایی ها علیه 
شورای امنیت و ســازوکارهای بین المللی 
نیفتنــد و امیدواریــم این اقــدام آمریکا با 
هوشــیاری رهبران کشورهای مستقل دنیا 
و رایزنی های ایران با دوســتان و کشورهای 
مختلف، به نتیجه نرسد و یک ناکامی دیگر 

برای آمریکا رقم بخورد.
وی درباره ادعای مقامات آمریکایی درباره 

دخالت ایران در انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا اظهارداشت: این از ادعاهای مضحک 
آمریکایی ها اســت که اخیرا با چشــم انداز 
تیره و تاری که برایشــان وجــود دارد آن را 
مطــرح می کنند. ایــران خیلی بــه افراد، 
جریان ها و احــزاب داخلی توجه ندارد بلکه 
به رفتار، کردار و منش آنها و تعامل شــان با 

جمهوری اسالمی ایران توجه می کند.
این دیپلمات ارشــد با بیان اینکــه  در این 
۴۱ ســالدولت های مختلف با رویکردهای 
مختلــف را آزموده ایمکه تقریبــا همه آنها 
مردود شدند، گفت: برای ایران فرقی ندارد 
چه حزبی برســرکار باشــد و لذا نه دخالت 

می کنیم و نه نتیجه برای ما مهم است.
 موسوی یادآورشد: اگر آنها این احساس را 
دارند نشانه بزرگی ایران و قدرت ایران است 
و نشان می دهد سیاست هایشان علیه ایران 
شکســت خورده و بازتاب شکست ها را در 
سیاست داخلی مشــاهده کرده و از آنها به 

عنوان دخالت تعبیر می کنند.  
وی دربــاره پیامک هایی کــه آمریکایی ها 
برای برخی از شــهروندان ایرانی ارســال 
کرده انــد، اظهار داشــت: محتــوای این 
پیامک ها بی اساس است اما تجاوز به حقوق 
و حریم شــهروندان ایرانی اســت و نشان 
می دهد سطح فکر، تعامل و برخورد با ملت 

ایران پیش پا افتاده است.  
ســخنگوی وزارت امور خارجــه همچنین 
درباره ســفر مقامات ایرانی بــه لبنان طی 

روزهای آتی هم گفت: سفر یکی از مقامات 
بلندپایه کشور به لبنان در دستورکار است 
که در صورت نهایی شــدن، ظرف روزهای 
آینده اعالم می شــود. ما چه با سفر و چه بی 
ســفر، در کنار دولت و ملت لبنان هستیم و 
کمک های ما محدود به سفر کردن نیست و 

به این کمک کردن ادامه می دهیم.

خبر رسمی مبنی بر توقیف نفتکش 
ایرانی در پاکستان نداشتیم

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره شایعه 
توقیف نفتکش ایرانی در پاکستان هم گفت: 
براســاس بررسی ها هنوز رســما چیزی به 
ایران در ایــن باره اعالم نشــده و هیچ خبر 
رسمی مبنی بر توقیف کشتی حاصل نشده 
است اما از طریق بخش های ذیربط در حال 
پیگیــری و جمع آوری اطالعات هســتیم 
که در صورت صحت و ســقم واکنش الزم 
را نشان می دهیم.موســوی درباره حضور 
عناصر طالبان در پارک ملت طی هفته های 
گذشــته هم ابراز داشت: جمهوری اسالمی 
میزبان میلیون ها شــهروند افغانســتانی 
است که ممکن اســت هرکدام گرایش های 
مختلفی داشــته باشــند و طرفدار احزاب، 
گروه ها و جریان های افغانستانی باشند. در 
مورد وابســتگی به یک گروه باید نهادهای 
مرتبط نظر دهند که وابســته بودند یا صرفا 

ابراز احساسات بوده است.
وی درباره آزاد شــدن ۴۰۰ زندانی طالبان 
در افغانســتان هم بیان کــرد: توافق دولت 
افغانستان با ســایر گروه ها از جمله طالبان 
یک موضوع داخلی اســت. ایران از هر روند 
و واقعه ای که به بازگشــت صلح و ثبات در 
افغانســتان کمک کند و موجب تســهیل 
گفت وگوهــای بین االفغانی بــا محوریت 
دولت شــود و همچنین از تحوالتی که روند 
را به سمت مثبت شدن پیش ببرد، استقبال 

می کند.

بزودی به باکو می روم
رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای 
وزارت امور خارجه درباره جابجایی ســفرا و 
سخنگوی آتی وزارت امور خارجه هم یادآور 
شــد: تابســتان ها فصل جابجایی ماموران 
دیپلماتیــک در نمایندگی هــای خارجی 
است. پنج، شش سفیر از جمله سفیر ایران 
در باکو جابجا می شــوند. احتماال به زودی 
من به باکو مــی روم. جانشــین بنده هم به 

زودی اعالم می شود.

صفحه 2

تشکیل جلسه فوق العاده برای بررسی الیحه اصالح مالیات های مستقیم

  الیحه باالخره
ود؟  به مجلس می ر



اقتصاد ایران به سیاست های انقباض پولی نیاز دارد

چگونه بازارها را می توان رام کرد؟

تشکیل جلسه فوق العاده برای بررسی الیحه اصالح مالیات های مستقیم

ود؟  الیحه باالخره به مجلس می ر

اقتصاد
روزنامه سراسری صبح ایران
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از سوی سازمان خصوصی سازی انجام شد
 تکذیب آغاز پذیره نویسی دارا دوم 

در شهریورماه
سازمان خصوصی ســازی با تکذیب آغاز پذیره نویسی صندوق دارادوم 
برای عرضه ســهام چهارپاالیشگاه در شــهریورماه، اعالم کرد که این 
برنامه به دلیل عدم اقدام وزارت نفت در تاسیس صندوق مذکور منتفی 

شده است.
به نقل از سازمان خصوصی سازی، به دنبال انتشار برخی اخبار مبنی بر 
آغاز پذیره نویسی دومین صندوق سرمایه گذاری قابل معامله موسوم 
به ETF از اوایل شــهریورماه ســال جاری، روابط عمومی این سازمان 
ضمن تکذیب خبر فــوق اعالم کرد: بر اســاس اعالم قبلی ســازمان 
خصوصی سازی قرار بود سهام دولت در چهار پاالیشگاه در قالب دومین 
صندوق ســرمایه گذاری قابل معامله )etf( عرضه شود لیکن با توجه به 
عدم اقدام وزارت نفت در تأســیس صندوق مذکور، هیأت واگذاری در 
آخرین جلســه خود و با توجه عرضه قبلی ســهام شرکت پاالیش نفت 
تبریز، عرضه باقی مانده بلوک ســهام متعلق به دولت در ســه شرکت 
پاالیش نفت بندرعبــاس، تهران، و اصفهان را نیز مصــوب نمود. لذا بر 
همین اســاس آگهی عرضه عمده و بلوکی ســهام این شرکت ها هفته 
گذشته منتشر شده که پس از هماهنگی با بورس تاریخ دقیق عرضه آن 

در بازار سرمایه مشخص خواهد شد.
این گزارش می افزاید: سازمان خصوصی سازی مجری مصوبات هیأت 
محترم واگذاری است و چنانچه در این خصوص مصوبه جدیدی به این 
سازمان ابالغ شود بر آن اســاس اقدام خواهد شــد. لذا تاکید می شود 
اخبار منتشره در سایت سازمان خصوصی سازی مبنا و مأخذ اقدامات 
مربوط به عرضه ســهام دولت در بازار خواهد بود و شایسته است که با 
www. مراجعه به پایگاه اینترنتی ســازمان خصوصی سازی به نشانی

ipo.ir اطالع رسانی صحیح انجام گیرد.

هشدار سازمان امور مالیاتی

 مودیان مالیاتی مراقب کالهبرداران
 اینترنتی باشند

حراست ســازمان امور مالیاتی کشــور به مودیان مالیاتی در خصوص 
احتمال سوء استفاده برخی افراد سودجو و فرصت طلب و کالهبرداری 

های اینترنتی هشدار داد.
به نقل از ســازمان امور مالیاتی، دفتر مرکزی حراســت سازمان امور 
مالیاتی کشــور با صدور اطالعیه ای اعالم کرد: مودیان مالیاتی در نظر 
داشته باشند که کلیه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور 
www. فقط از طریق ســامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی به آدرس

tax.gov.ir انجــام می گیرد و هرگونه واریز مالیات باید با اســتفاده از 
دســتگاه های کارتخوان بانکی مســتقر در ادارات مالیاتی، درگاه های 
الکترونیکــی اینترنتی یا مراجعه به شــعب بانک های اعالم شــده، به 

حساب های خزانه ای ادارات کل امور مالیاتی انجام گیرد.
در این اطالعیه آمده اســت: متأســفانه مشاهده شــده است بعضی از 
شرکت های خصوصی در ارائه مانده بدهی مالیاتی و یا اطالعات مالیاتی 
مودیان اقدام به انتشار آگهی و اخذ مبالغی می نمایند در حالی که کلیه 
خدمات الکترونیکی مالیاتی کاماًل به صورت رایگان و از طریق ســامانه 

مذکور انجام می شود.
بنابراین مودیان پیش از انجام امور مالیاتی حتمــاً به آدرس اینترنتی 
اعالم شــده دقت نمایند تا مورد سوءاستفاده کالهبرداران قرار نگیرند، 
ضمناً توجه داشــته باشــند که کلیه امور مالیاتی از جمله اعالم مانده 

بدهی در سایت مذکور به صورت کاماًل رایگان ارائه می شود.
بر اســاس این اطالعیــه، ســازمان امور مالیاتی کشــور هیــچ گونه 
پیامک، نامه، نمابر یا رایانامه، متضمن درخواســت اطالعات شخصی 
حساب های بانکی )از قبیل شماره حساب یا شماره کارت، تاریخ انقضا 
و رمز دوم کارت بانکی( به مودیان ارسال نکرده و اصوالً تقاضای چنین 

اطالعات محرمانه مالی، حاکی از اقدام به کالهبرداری است.

طال در برابر صعود دالر عقب نشست
قیمت طال در معامالت روز دوشــنبه بازار جهانــی در پی قوی ماندن 
ارزش دالر آمریکا تحت تاثیر آمار اشــتغال ماهانه مطلوب، کاهش پیدا 

کرد.
 بهای هر اونس طال بــرای تحویل فوری در معامــالت روز جاری ۰.۳ 
درصد کاهش یافت و به ۲۰۲۸ دالر و ۲۰ سنت رسید. بازارهای ژاپن و 

سنگاپور به مناسبت تعطیالت عمومی بسته بودند.
در بازار معامالت آتــی آمریکا، هر اونس طال ۰.۶ درصد رشــد کرد و به 

۲۰۳۹ دالر و ۲۰ سنت رسید.
طال روز جمعه تا مرز ۲۰۷۲ دالر صعود کرده بود که در پی انتشــار آمار 
اشــتغال ماهانه مطلوب در آمریکا و رشــد ارزش دالر حدود دو درصد 

سقوط کرد اما برای کل هفته ۲.۲ درصد رشد داشت.
به گفته استفن اینس، استراتژیست ارشد بازار در شرکت اکسی کورپ، 
دالر قویتر و همچنین این حقیقت که پس از چنیــن افزایش قیمتی، 
تمایل به ســودگیری وجود دارد روی تصمیم گیری ســرمایه گذاران 
برای خرید تاثیر گذاشته اســت. احتمال زیادی وجود دارد که اصالح 
قیمت صورت بگیرد و این امــر به وضعیت کلی دالر بســتگی دارد به 
خصوص با در نظر گرفتن تنشــهای اخیر میان آمریکا و چین که به نفع 

دالر است.
دالر در زمان تشدید تنشها میان واشنگتن و پکن به عنوان ارز مطمئن 
ظاهر شده اســت. رییس جمهور آمریکا هفته گذشــته اقداماتی برای 

ممنوعیت دو اپلیکیشن چینی انجام داد.
ســفته بازان قراردادهای خرید طال و نقره در بازار کامکس نیویورک را 

در هفته منتهی به چهارم اوت کاهش دادند.
اما جذابیت طال به عنوان ســرمایه گذاری مطمئن از ابهامات پیرامون 
پاندمی ویروس کرونا تقویت شده است. اقدامات محرک مالی گسترده 
ای که از ســوی بانکهای مرکزی جهان برای حمایــت از اقتصادهای 
آسیب دیده از شیوع این بیماری صورت گرفته، کمک کرده قیمت طال 

از ابتدای سال ۲۰۲۰ تاکنون بیش از ۳۳ درصد رشد کند.
بر اساس گزارش رویترز، در آمریکا که بیش از پنج میلیون مورد ابتال به 
این بیماری گزارش شده است، ترامپ روز شنبه فرمانی را امضا کرد که 

پرداخت مقرری بیکاری به میلیونها آمریکایی را تمدید کرد.
در بازار ســایر فلزات ارزشــمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری ۱.۲ 
درصد سقوط کرد و به ۲۷ دالر و ۹۶ سنت رسید. هر اونس پالتین برای 
تحویل فوری ۰.۷ درصد افزایش یافت و به ۹۶۸ دالر و ۵۶ سنت رسید. 
هر اونس پاالدیم برای تحویل فوری با ۰.۶ درصد افزایش، ۲۱۸۸ دالر و 

۸۳ سنت معامله شد.

بازار

 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: 
صاحبان مشــاغلی که شــرایط بهره مندی از مالیات 
مقطوع را دارند، باید تا پایان مردادماه از طریق ســایت 

سازمان، فرم های مربوطه را تکمیل کنند.
محمد مســیحی با اشــاره به تعیین مالیــات مقطوع 
بابت عملکرد ســال ۱۳۹۸ برخی از صاحبان مشاغل، 
گفت: طبق تفاهم سازمان امور مالیاتی کشور و اصناف 
کشــور و طبق دســتورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ قانون 
مالیات های مســتقیم، صاحبان مشاغلی که مشمول 
دســتورالعمل شــرایط بهره مندی از مالیات مقطوع 
هســتند، در صورت تکمیل و ارســال فــرم مربوطه 
حداکثر تا پایــان مرداد ماه ســال ۱۳۹۹، از نگهداری 
اســناد و مدارک موضوع این قانون و تسلیم اظهارنامه 

مالیاتی معاف می شوند.
وی بــا بیان اینکــه این گــروه از صاحبان مشــاغل 
باید بر مبنــای مالیات قطعی عملکرد ســال ۱۳۹۷ 

و طبــق افزایش نــرخ های اعالم شــده در 
دستورالعمل مذکور نسبت به قطعی کردن 
مالیات خــود اقدام کنند، افــزود: صاحبان 
مشــاغلی که تمایل به اســتفاده از شرایط 
دســتورالعمل مذکور را دارنــد،  از طریق 
پایــگاه اینترنتــی tax.gov.ir و تکمیل 
فرم مربوطه به ســازمان امور مالیاتی کشور 

اعالم کنند.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور 
همچنین درخصوص نرخ های تعیین مالیات مقطوع، 
توضیح داد: مالیات صاحبان مشاغل بر مبنای مالیات 
قطعی عملکرد ســال ۱۳۹۷ برای صاحبان مشاغل با 
میزان مالیات قطعی تا ۲ میلیــون و ۵۰۰ هزار تومان، 
بدون افزایش نســبت به عملکرد ســال ۱۳۹۷ و برای 
صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی از یک میلیون 
و ۵۰۰ هزار تومان تا ۵ میلیون تومــان، با چهار درصد 

افزایش نســبت بــه عملکرد ســال ۱۳۹۷ 
خواهد بــود. همچنین صاحبان مشــاغل با 
میزان مالیات قطعــی از ۵ میلیون تومان تا 
۱۰ میلیون تومان، با هشــت درصد افزایش 

نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۷ است. 
در نهایت صاحبان مشــاغل مالیاتی با میزان 
مالیات قطعی بیشــتر از ۱۰ میلیون تومان 
هم با ۱۲ درصد افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۷ 

باید نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام کنند.
وی تاکید کــرد: صاحبان مشــاغلی هم کــه امکان 
پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به 
صورت یک جا تا پایان مرداد ماه ندارند، مالیات مقطوع 
فوق حداکثر تا پنج ماه به صورت مســاوی تقســیط 
می شــود و عدم پرداخت به موقع مالیات یا اقساط در 
سررسیدهای مقرر، مشمول جریمه موضوع ماده ۱۹۰ 

قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

مســیحی همچنیــن خاطرنشــان کرد: اشــخاص 
حقیقی و صاحبان مشــاغل که مطابق قانون می باید 
تا ۳۱ خرداد ماه هر سال نســبت به تسلیم اظهارنامه 
مالیاتی خود اقدام کنند، امســال با توجه به شرایط 
خاص ناشی از شــیوع ویروس کرونا و تاثیری که این 
معضل بر کسب و کار و مشاغل کشــور داشته است، 
براساس مصوبه ســتاد ملی مبارزه با کرونا و شورای 
هماهنگی اقتصادی ســران قــوا، تــا ۳۱ مردادماه 
فرصت دارنــد اظهارنامه مالیاتی خــود را به صورت 
الکترونیکی به ســازمان امور مالیاتی کشور ارسال و 
مالیات خــود را نیز به صــورت الکترونیکی پرداخت 

کنند.
فعاالن اقتصــادی در صورت عــدم ارایــه اظهارنامه 
مالیاتی در موعد مقرر قانونی، عــالوه بر محرومیت از 
تسهیالت و معافیت مالیاتی، مشــمول جرایم قانونی 

غیرقابل بخشش خواهند شد.

مالیات

خریدار  با گذشــت بیش از دو ســال از 
وعده های مکرر بــرای تعیین تکلیف الیحه 
مالیاتی دولت، وزیر اقتصاد از تشکیل جلسه 
فوق العاده کمیسیون اقتصادی دولت برای 
بررسی الیحه اصالح مالیات های مستقیم 

خبر داد.
 ســاماندهی و هدفمنــدی معافیت هــای 
مالیاتی، ارائــه مالیات های جدیــد مانند 
مالیات بر عایدی امالک و مالیات بر دارایی 
و مالیات بر مجموع درآمد از جمله تغییرات 
بنیادی و اساسی الیحه اصالح مالیات های 
مستقیم اســت اما قریب به چهار سال است 
که بحث آن در دولت مطرح است اما در ارائه 

آن به مجلس تعلل صورت می گیرد.
اولیــن بار صحبــت از این الیحه در ســال 
۹۶ و پس از متوقف شــدن طرح مالیات بر 
عایدی ســرمایه در مجلس به دلیل اصرار 
دولت بر ارائــه یک الیحــه در این موضوع 
مطرح شد. وزیر وقت اقتصاد و معاونین این 
وزارتخانه در ســال ۹۶ و ۹۷ بــر لزوم وضع 
این مالیات در بازار مسکن برای جلوگیری 
از تحرک مخرب سوداگران تاکید داشتند. 
با این حال تا پایان دوره وزارت کرباسیان و 
ریاست تقوی نژاد بر ســازمان امور مالیاتی 
این وعده جامــه عمل نپوشــید و در مقام 

سخن باقی ماند.

ایجاد کارگروه برای بررسی فوری 
مالیات بر عایدی در سال 97!

پس از گذشــت حــدود یک ســال از این 
وعده، حسین میرشــجاعیان معاون سابق 
اقتصادی وزیر اقتصاد، مردادماه سال ۹۷ بر 
لزوم اجرای مالیات بر عایدی سرمایه تاکید 
کرد و گفت: به واســطه مالیــات بر عایدی 
ســرمایه می توان بــه راحتــی درآمدهای 
بادآورده را در این سیســتم کنترل کرد. اما 
زمانی می توان این کار را کرد که روی تمام 
نقل و انتقاالت مالی نظارت داشــت. وی از 
تشــکیل کارگروهی ویژه در وزارت اقتصاد 
خبر داده و گفته بود که این کارگروه با توجه 
به شــرایط فعلی بازارها قرار است به صورت 
فوری به مساله مالیات بر عایدی سرمایه ها 
رســیدگی کنــد. محمــد قاســم پناهی، 
سرپرست وقت ســازمان امور مالیاتی نیز از 

ارسال الیحه در شــش ماهه اول سال ۹۸ به 
مجلس خبر داده بود. پــس از آن نیز اوایل 
اردیبهشــت ماه ســال ۹۸ فرهاد دژپسند، 
وزیر امور اقتصادی و دارایی از آماده شــدن 
پیش نویس الیحه مالیات بر عایدی سرمایه 
خبر داده و گفته بود کــه این الیحه تا پایان 

خرداد نهایی می شود.

ادغام الیحه مالیات بر درآمدهای 
مستقیم و مالیات بر عایدی سرمایه

در این بین و در زمانی کــه همگان منتظر 
ارائه الیحــه مالیــات بر عایدی ســرمایه 
به دولت بودند، هشــتم مــرداد ۹۸ فرهاد 
دژپســند از ادغام الیحه مالیات بر عایدی 
سرمایه در الیحه اصالح جامع نظام مالیاتی 
و مالیات های مســتقیم خبر داد. دژپسند 
گفت که در متن الیحــه اصالح جامع نظام 
مالیاتی و مالیات های مستقیم بحث مالیات 
بر عایدی ســرمایه نیز گنجانده می شــود 
و این مســئله برای ایجــاد هماهنگی بین 
بخش های مختلف مالیات اســت. اواســط 
مرداد ماه، دژپســند در اظهارنظر دیگری 
گفت که الیحه اصالح نظــام جامع مالیاتی 

اواخر دی ماه به مجلس ارائه می شود.

اواسط مهر ماه ۹۸، فرهاد دژپسند، در گفت 
و گویی که با مهر داشت، در مورد اینکه چه 
زمانی این الیحه به دولت ارســال می شود، 
گفت: بزودی الیحه را کــه به طور یکپارچه 
تهیه شده اســت، به دولت ارائه می دهیم. 
مهر ۹۸ هم به پایان رســید و خبری نشــد 
اما دهنوی، معاون اقتصادی وزارت اقتصاد 
اعالم کرد که کار بررســی الیحــه مذکور 
پیچیده اســت و احتماالً تا انتهــای پاییز 
بررسی های معاونت اقتصادی در خصوص 
پیش نویس الیحه به اتمام می رســد و پس 
از تکمیل بررســی ها در معاونت اقتصادی، 
پیش نویــس مربوطــه بــه دولــت ارجاع 

می شود.
 پاییز ۹۸ هم به پایان رسید و وعده ها محقق 
نشد؛ دهقان دهنوی بار دیگر اعالم کرد که 
بررسی کارشناسی الیحه کمی زمان بر شده 
است و در نظر داریم حداقل تا هفته آینده و 
حداکثر تا ۲۰ دی ماه بررســی آن در وزارت 

اقتصاد تمام شود.

الیحه باالخره به دولت رفت اما در آن 
گیر کرد!

وعده های مکرر مســئوالن وزارت اقتصاد 

که به برخی از آنها اشاره شد، سرانجام رنگ 
واقعیت به خود گرفت؛ پنجم بهمن ماه ۹۸ 
فرهاد دژپسند از ارسال الیحه اصالح قانون 
مالیات های مستقیم در اول بهمن ماه خبر 
داد. او گفته بود که الیحه به دولت ارســال 
شــده و مالیات بر مجموع درآمد و مالیات 
بر عایدی سرمایه و ســاماندهی معافیت ها 

ارکان اساسی این الیحه هستند.
۲۵ خــرداد ۹۹، امیدعلی پارســا، رئیس 
ســازمان امور مالیاتــی در گفتگویی ابراز 
امیدواری کرد کــه این اصالحیــه هر چه 
زودتر در دولت نهایی شــود و مجلس پیش 

از بودجه سال ۱۴۰۰، آن را تصویب کند.
وی با اشــاره به اینکــه در الیحــه اصالح 
قانون مالیات هــای مســتقیم، مالیات بر 
عایدی ســرمایه دیده شده اســت، اضافه 
کرد: همچنین مالیــات بر مجموع درآمدها 
هم عملیاتــی و معافیت هــای مالیاتی هم 

ساماندهی می شود.

کلیات الیحه به تصویب رسیده و 
جزئیات آن باقی است

در خــرداد ۹۹، محمــود علیــزاده معاون 
ســازمان امور مالیاتی نیز طی مصاحبه ای 

تلویزیونــی با بیــان اینکه ایــن الیحه در 
دولت مطرح است و کلیات آن تصویب شد 
و جزئیات آن در حال بررســی است، اظهار 
داشــت: دولت از زمان وزارت آقای دژپسند 
بر امور اقتصادی و دارایــی، موضوع اقتصاد 
هوشــمند و تغییر در پایه هــای مالیاتی را 
در دســتور کار خود قرار داد که با همکاری 
همه خبرگان بخش اقتصادی از جمله مرکز 
پژوهش های مجلس، فرآیند اصالح موادی 
از قانون مالیات های مستقیم در دستور کار 

قرار گرفت. 
مالیات بــر عایــدی ســرمایه و مالیات بر 
مجموع درآمــد در آن به عنــوان جزئی از 

اصالح این قانون دیده شده است.

تشکیل جلسه فوق العاده کمیسیون 
اقتصاد دولت برای تعیین تکلیف 

الیحه اصالح مالیات مستقیم
بر اساس پیگیری خبرنگار، این الیحه هنوز 
در دولت باقی مانده اســت. پس از گذشت 
این چند مــاه نهایتــاً روز گذشــته فرهاد 
دژپســند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در 
پاسخ به ســوال خبرنگار مهر که آیا الیحه 
اصالح مالیات های مســتقیم تا مهر ۹۹ به 
مجلس می رســد، گفت: برای بررسی این 
الیحه جلسه فوق العاده کمیسیون تشکیل 
داده ایم اما به مجلس رســیدن آن به اختیار 
من نیســت چرا که بعد از کمیســیون باید 
دولت نیــز آن را تصویب کنــد و نمی توانم 
زمانی را قول بدهم اما تمام تالش خودمان 

را خواهیم کرد که این اتفاق بیفتد.
بر اســاس آنچه از گفته دژپســند و ســایر 
شــواهد بر می آید این الیحه بیش از ۷ ماه 
اســت که به دولــت رفته اما عزمــی برای 

پیگیری تصویب آن دیده نمی شود.
 این در حالی اســت که دولت در یکی از بی 
ســابقه ترین کســری بودجه ها در سالیان 
اخیر قرار دارد و باید بتواند هرچه ســریع تر 
درآمدهای خود از محل مالیات را بیشــتر و 
هدفمند تر کند به نحوی که با کاهش فشار 
مالیاتی از تولیدی ها و ایجاد پایه های جدید 
مالیاتی ماننــد مالیات بر مجمــوع درآمد 
ضمن کاستن از فشار مالیاتی بخش تولید، 

درآمدهای خود را نیز تقویت کند.

خریدار  کارشناســان اقتصادی معتقدند 
»اقتصاد ایــران بــرای کنترل نوســانات 
در بازارهــای مختلــف بــه یک سلســله 

سیاست های انقباض پولی نیاز دارد.«
 »بازارها چگونه رام می شــود؟ « این سوال 
این روزهای اقتصاد ایران اســت. از ســال 
۹۰ تاکنون، سه بار اقتصاد ایران دچار عدم 
تعادل هایی شده اســت که در نهایت باعث 
شــده که نرخ دالر این روزها باالی ۲۱ هزار 
تومان، ســکه باالی ۱۰ میلیــون تومان و 
طالی ۱۸عیار به بــاالی یک میلیون تومان 

صعود کند.
 بازار مســکن هم بماند که چند برابر شدن 
قیمت هــا منجــر به این شــده کــه بنا به 
گزارش های رســمی، قیمت متوســط هر 
واحد مسکونی به حدود ۲۱ میلیون تومان 
رسیده اســت. در این میان، در بازار خودرو، 
دیگر پرایــد را با قیمت هایــی کمتر از ۸۰ 

میلیون تومان نمی توان خرید.
این روند باعث شــده که این سوال در ذهن 
عموم مــردم و بســیاری از تحلیلگران قرار 
گیرد که بازارها را چگونه می تواند آرام و رام 
کرد؟ اگرچه در روزهای گذشته عبدالناصر 
همتی، رییس کل بانــک مرکزی وعده داده 
که »قیمت دالر پاییــن می آید و قیمت ۲۴ 

هزار تومان واقعی نیست. «

تغییر سیاست ها به سیاست های 
انقباض پوالی

سیامک قاسمی، کارشــناس اقتصادی در 
این خصــوص در گفت وگو بــا خبرگزاری 
خبرآنالین عنوان کرد: »اقتصاد ایران برای 
کنترل نوسانات در بازارهای مختلف به یک 
سلســله سیاســت های انقباض پولی نیاز 
دارد و باید بتوانــد در بازارهایی که حداقل 
مدیریت آن دســت دولت است، سودآوری 

آن ها را مدیریت کند. «
وی افزود: »کســی کــه وارد بــازار بورس 
می شود، همین که بیشتر از تورم سود کند، 
یعنی بــورس کار خود را کرده و توانســته 
بخشــی از نقدینگی جذب کند و از دارایی 

افراد در مقابل تورم محافظت کند. «
ایــن کارشــناس اقتصادی تصریــح کرد: 
»این در حالی اســت که وقتی در یک عدم 
تعادل در یک فصل ۱۴۸ درصد سود در یک 
بازار می دهید، یعنــی دو عدم تعادل جدی 
به جامعه نشــان می دهید؛ هــم در اقتصاد 
واقعی و هــم در اقتصاد بازارهــای موازی 
که دارندگان دارایی تــالش خود را کنند تا 

عقب افتادگی را جبران کنند. «
قاســمی متذکر شــد: »بر این اساس، یک 
سلسله سیاست های انقباض پولی، مدیریت 
حاشــیه ســود و به طور مشــخص در بازار 

بورس، بازارهــا را آرام می کند، ولی ما هنوز 
رکود را خواهیم داشت. «

وی در پاسخ به این پرســش که چرا زمانی 
که چشــم انداز بازارها چنین دیده می شد، 
در اردیبهشت ماه نرخ سود بانکی ۱۵ درصد 
شد؟ تصریح کرد: »هدفمند این اتفاق افتاد 

تا بازار سرمایه رونق پیدا کند. «
این کارشناس اقتصادی گفت: »می گویند 
ما بــرای مقابله بــا رکود چنیــن کاری را 
کرده ایــم، ولی مگــر رکود با یک سلســله 

سیاست های پولی رفع می شود؟ «
قاســمی عنوان کرد: »رکــود اقتصاد ایران 
ناشــی از تحریم اســت. مگر در سال های 
گذشته در رکود نبودیم. رکود اقتصاد ایران 
حتی ناشی از کرونا نیســت، کرونا، رکود را 

تشدید کرده است. «
وی تصریــح کــرد: »سیاســت های پولی 
انبساطی در شــرایط تحریم منجر به رونق 
نمی شــود، بلکــه ســفته بازی را افزایش 
می دهــد. در اقتصــاد ایــران، تحریــم و 
سیاست های انبساط پولی به شدت در حال 

لطمه زدن هستند. «

ابزار حفظ دارایی افراد
در ایــن میان، مجیــد ســلیمی بروجنی، 
تحلیلگر اقتصادی تاکید کرد: »بخشــی از 

ریسک های سیاسی و نیز نا اطمینانی هایی 
که در حوزه اقتصاد وجود دارد، باعث خواهد 
شد که دارندگان دارایی به سمت بازارهای 
مختلف که احتمال سودآوری دارند، بروند 
و به هر میزان نگرانی هــا کاهش پیدا کند، 

وضعیت بازارها آرام خواهد بود. «
وی افزود: »عامل مهمی که باعث می شــود 
افراد وارد بازارهای گوناگون شــوند، ترس 
از دســت دادن ارزش پول شــان است. به 
همین دلیل تالش می کنند با وارد شــدن 
به بازارهای گوناگون، ارزش ســرمایه خود 

را حفظ کننــد. «این تحلیلگــر اقتصادی 
پیشــنهاد کــرد: »در این شــرایط، دولت 
و بانک مرکــزی می توانــد نســبت اوراقی 
همچون اوراق مصون از تورم منتشر کند تا 
بخشی از دغدغه این گروه از افراد را پوشش 
دهد و در عین حــال، ایــن موضوع حجم 

تقاضا در بازارها را کاهش خواهد داد. «
سلیمی بروجنی متذکر شــد: »به عبارتی، 
سیاست گذار با استفاده از ابزارهای مختلف 
می تواند مانع از اثرگذاری ریال بر بازارهای 

دارایی شود. «

معاون سازمان امور مالیاتی: صاحبان مشاغل مشمول مالیات مقطوع تا پایان مردادماه فرصت دارند



رئیس کل بیمه مرکزی خبر داد

ونا به دارندگان بیمه تکمیلی پرداخت هزینه کر

سرمایه
روزنامه سراسری صبح ایران
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پیام تسلیت مدیرعامل بانک آینده، به مناسبت 
 درگذشت حجت االسالم والمسلمین

 دکتر سیدعباس موسویان
اناهلل واناالیه راجعون

 رحلت اســتاد فرزانه، فقیه دانا و توانا و پیش از همه، انســان وارسته، 
متخلــق، خودســاخته و خــدوم خاص و عــام، حجةاالســالم دکتر 
سیدعباس موســویان، مایة تأثر و تألم قلبی ام شــد؛ ارتحال این مرد 
شــریف و این بنده صالح خدا، برای جامعه فعال اقتصــادی بازار پول و 
بانک و ســرمایه را خســارتی گران می دانم که در وصف این خسارت و 
حزن ناشــی از آن، قلم و زبانم تاب بیان بیش از این ریزه را ندارد؛ ناچار، 
ســکوت آمیخته با تمنای برترین رحمت الهی و علو رحمانی از محضر 
خداوند کریم را پایان این ســطور قرار داده؛ به خود و همه دوست داران 
ایشــان، به ویژه بازماندگان معزز آن مرد الهی، از جان، تســلیت عرض 

می کنم.
محمد فطانت

بانک آینده، حامی کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا

پرداخت 473 فقره تسهیالت حمایتی بانک 
آینده به ارزش 69 میلیاردریال

بانک آینده از کسب وکارهایی که به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس 
کرونا در فعالیت اقتصادی خود، آسیب دیده اند، با اعطای تسهیالت، از 

آن ها حمایت کرد.
 بانک آینده با هدف کمک به صاحبان کسب وکارهای آسیب دیده ناشی 
از همه گیری کرونا و به منظور حفظ رونق اشــتغال و جبران بخشــی از 
خســارات عملیاتی واحدهای تولیدی کشور تا ۱۳۹۹/۰۵/۱۴، ۲۳۸۸ 
فقره تســهیالت به ارزش ۶۵۳ میلیارد ریال، معرفی شده به بانک را در 

دستور کار خود دارد.
گفتنی است از ۲۳۸۸ فقره تسهیالت معرفی شده به بانک آینده، ۴۷۳ 
فقره، تســهیالت خود را دریافت کرده اند کــه ارزش کل پرداختی این 

تسهیالت، ۶۹ میلیارد ریال است.
پرونده های سایر واحدهای تولیدی معرفی شــده به بانک نیز در حال 

بررسی است که پس از طی مراحل قانونی، پرداخت می شود.

وژه  مشارکت مدیریت شعب بانک رفاه یزد در پر
تکمیل اورژانس دانشگاه علوم پزشکی استان 

مدیریت شعب استان یزد در تکمیل پروژه ساختمان اورژانس دانشگاه 
علوم پزشکی استان مشارکت کرد.

به گــزارش روابط عمومــی بانک رفاه کارگــران، در راســتای ایفای 
مسئولیت های اجتماعی، مدیریت شعب اســتان یزد در تکمیل پروژه 
ساختمان اورژانس دانشگاه علوم پزشــکی استان مشارکت کرد و طی 

مراسمی هدایای بانک رفاه به مدیران این دانشگاه اهدا شد.
بر اساس این گزارش، در این مراسم مســئوالن دانشگاه علوم پزشکی 
استان یزد از تالش ها، خدمات و حمایت های بانک رفاه به عنوان بانک 

سالمت محور تقدیر و تشکر کردند.

عضو کمیسیون عمران مجلس مطرح کرد 

تبدیل شدن مسکن از کاالی سرمایه ای به کاالی 
مصرفی با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه

با اجرای مالیات بر عایدی مســکن ، متقاضیان واقعی وارد بازار مسکن 
می شوند. 

 به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، سرمایه ای شدن مسکن 
آفتی برای بخش مســکن و در نتیجه برای مصــرف کنندگان نهایی و 

بخش تقاضا شده است.
کارشناســان یکی از عوامل تأثیرگذار در بروز تالطم در بازار مسکن و 
افزایش قیمت ملک در چند ســال اخیر را فعالیت دالالن و سوداگران 
بازار مســکن می دانند، افرادی که با معامالت گســترده، درآمدهای 
هنگفتی را کســب کرده اند. متأسفانه مسکن در کشــور به یک کاالی 
سرمایه ای تبدیل شده و این مسئله موجب هجوم سرمایه گذاران به این 
بازار شده است، از این رو هر فردی که سرمایه ای را به دست می آورد، در 
اولین گام اقدام به خرید مسکن جدیدی می کند. این در حالی است که 

مسکن باید از یک کاالی سرمایه ای به یک کاالی مصرفی تبدیل شود.
قطعا سیاســت ها باید به گونه ای باشــد که ســرمایه گذاران به سمت 
سرمایه گذاری در حوزه تولید و ساخت مســکن ترغیب شوند و خرید 
مسکن جذابیت اقتصادی نداشته باشــد، از این رو بهترین راه کار برای 
تحقق این مســئله، تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی ســرمایه 

مسکن است.

 مدیریت نقل و انتقاالت مسکن در تیررس کمیسیون
عمران مجلس

صدیف بدری عضو کمیســیون عمران مجلس در گفــت و گو با هیبنا 
با اشــاره به اینکه با اجرای مالیات بر عایدی ســرمایه، مسکن از کاالی 
سرمایه ای به کاالی مصرفی تبدیل می شــود گفت: موضوع مدیریت 
نقل و انتقاالت مسکن در کمیسیون عمران مجلس به خوبی دیده شده 

است.
وی ادامه داد: در حال حاضر و طی ســال های گذشته تصور و دید اغلب 
خریداران به بازار مسکن، نگاه ســرمایه ای بوده است. یعنی متقاضیان 
حتی غیرواقعی ، برای حفظ ارزش پول و کســب ســود بیشتر اقدام به 

خرید مسکن می کنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس خاطر نشــان کرد: این تصمیم از سوی 
افراد موجب می شــود که خریداران واقعی مســکن نتوانند وارد بازار 
مسکن شوند. از این رو باید ســازوکاری اندیشیده شــود تا مسکن به 

دالالن و سوداگران نرسد.
وی در پاسخ به این پرســش که کمیســیون عمران چه تدابیری برای 
اجرایی شدن مالیات بر عایدی مسکن دارد؟ گفت: در طرح مذکور تمام 
ابعاد دیده شــده تا افراد بتوانند هر ســه ســال یک بار اقدام به خرید و 
فروش مســکن کنند و در کمتر از این مدت به تناسب مدت زمان باید 

مالیات پرداخت کنند.
خالء قانونی در حوزه معامالت مســکن موجب شده که دالالن ساالنه 
مساکن بسیاری را خرید و فروش کنند و با این روش عمال قیمت مسکن 
در کشور باال رفته است، بنابراین ساماندهی این حوزه می تواند بخشی 

از تالطمات بازار را کاهش دهد.

شعبه

خریدار   رئیس کل بیمــه مرکزی گفت: 
تعــداد زیــادی از بیمــاران کرونایــی در 
بیمارستان های دولتی بستری شده بودند 
که هزینه های آنها توســط این بیمارستان 
هــا پرداخت شــده وافــرادی هــم که به 
بیمارســتان های خصوصی مراجعه کرده 
بودند،هزینه هایشــان توسط شرکت های 

بیمه گر پرداخت شده است.
غالمرضــا ســلیمانی امیری در نشســتی 
خبری بــا خبرنگاران که به صــورت وبینار 
برگزار شــد، اعالم کرد: در سال گذشته ۵۹ 
هزار میلیارد تومان حق بیمه تولید شــد و 
ضریب خســارت هم حدود ۸۹ درصد بوده 
البته در ســطح جهان این ضریب بین ۶۰ تا 

۶۵ درصد است.
وی تعداد بیمــه نامه های صادر شــده در 
ســال ۹۸ را ۸۰ میلیون بیمــه نامه اعالم 
کرد و افزود: در ســال گذشته از ۲۵ میلیون 
خودروی فعال در کشور ۲۳ میلیون خودرو 
و از ۱۱ میلیون موتورســیکلت، ۲ میلیون 
موتورسیکلت تحت پوشش بیمه نامه ثالث 
بودند.رئیس شــورای عالی بیمه با اشاره به 
نرخ دیه ۳۳۰ میلیون تومانی برای ماه های 
غیر حــرام و ۴۴۰ میلیون تومانــی در ماه 
های حرام، اظهار داشــت: ضریب خسارت 
در رشــته بیمه ثالث برای ســال گذشــته 
معادل ۱۰۹ درصد بود که امیدوار هستیم با 
تصویب قانون راننده محور شدن رانندگان 
در کمیســیون اجتماعی دولــت، این رقم 
کاهش یافته و ســر و ســامانی به وضعیت 
رانندگی خــودرو و موتورســیکلت ها داده 

شود.
سلیمانی خاطرنشان کرد: در سال گذشته 
همچنیــن ۲۳ هــزار زیان دیــده مقصر یا 
معسر در بیمه ثالث را شناســایی کردیم و 
با همکاری صندوق تامین خســارت های 
بدنی مانع از زندانی شــدن این افراد شدیم 
که اقدام بزرگی توســط صنعــت بیمه در 

زمینه مسئولیت اجتماعی بود.
وی ادامه داد: در ســال ۹۸ عــالوه بر اینکه 
زیان خســارت دیده ها را پرداخت کردیم، 
صنــدوق تامیــن خســارت هــای بدنی 
هم۱۵۰۰  میلیارد تومان هم به افراد معسر و 

مقصر پرداخت کرده است.
رئیس کل بیمه مرکزی افراد تحت پوشش 
بیمه تکمیلی درمان را ۱۳ میلیون نفر اعالم 
کرد و گفت: پرتفوی بیمــه تکمیلی درمان 
در ســال گذشــته ۱۰ هزار میلیارد تومان 

بود و ما در این رشــته نیز با مــازاد پرداخت 
خسارت مواجه هســتیم و ضریب خسارت 

در این رشته نیز باید کاهش یابد.
ســلیمانی همچنین افراد تحت پوشــش 
بیمه های زندگی را ۲۴ میلیون نفر با ســهم 
۱۴.۷ درصدی از پرتفوی کل صنعت بیمه 
اعالم کرد و اظهار داشــت: دو شرکت بیمه 
تخصصی زندگی خاورمیانــه و باران در این 
بخش فعال هســتند و ما هم به دنبال ایجاد 
صندوق بازنشســتگی خصوصی هستیم تا 
افراد در کنار صندوق هــای بیمه اجباری، 
بتوانند در صندوق های بیمه خصوصی هم 

عضو شوند.

 خسارات هواپیمای اوکراینی را بیمه 
های ایرانی باید بدهند یا خارجی؟

رئیس شــورای عالی بیمه میزان ریســک 
های تحت پوشش در کشور را ۵۰۰ میلیارد 
دالر عنوان کرد و گفت: تقریبا تمامی پروژه 
ها و ریسک های کشور توسط شرکت های 
اتکایی و بیمه گــر مســتقیم و حتی بیمه 
مرکزی تحت پوشــش قرار دارد و امیدوار 
هســتیم با مدیریتی که انجــام می دهیم، 

مشکلی در این زمینه به وجود نیاید.
وی در پاســخ به ســوالی درباره پرداخت 
خســارت به هواپیمــای اوکراینــی اظهار 
داشــت: این هواپیما توســط شرکت های 
بیمه ای در اوکراین و اتکایی اروپایی تحت 

پوشش قرار گرفته بود و شرکت های ایرانی 
ارتباطی با این موضوع ندارند. اگر پرداختی 
هم بایــد در این زمینــه انجام  شــود، باید 
توسط شرکت هایی که این هواپیما را تحت 

پوشش قرار داده بودند، صورت گیرد.

 بیمه ها هزینه درمان بیماران کرونایی 
را می پردازند؟

ســلیمانی امیری دربــاره پرداخت هزینه 
های درمانی به بیمــاران کرونایی نیز گفت: 
افرادی کــه دارای بیمه تکمیلــی درمان یا 
زندگی هستند می توانند از پرداخت هزینه 

های درمانی خود استفاده کنند.
وی توضیح داد که تعــداد زیادی از بیماران 
کرونایی در بیمارستان های دولتی بستری 
شــده بودند که هزینه های آنها توسط این 
بیمارستان ها پرداخت شــده و افرادی هم 
که به بیمارســتان های خصوصی مراجعه 
کرده بودند، هزینه هایشــان توسط شرکت 

های بیمه گر پرداخت شده است.
رئیــس کل بیمه مرکــزی دربــاره تاثیر 
کرونا بر صنعت بیمه نیز گفت: شــیوع این 
ویروس باعث کاهــش ۳ درصدی پرتفوی 
صنعت بیمه در سطح جهان شده و در ایران 
هم شاهد هســتیم که درآمد از محل بیمه 
مسافرتی به دلیل کاهش چشمگیر سفرها 
به داخل یا خارج از کشــور به صفر نزدیک 
شــده است.سلیمانی خاطرنشــان کرد که 

همچنین برخی از افرادی که بیمه نامه های 
خود را به صورت اقســاطی خریداری کرده 
بودند نیز توانایی پرداخت اقساط حق بیمه 
خود را از دست داده اند و به طور کلی درآمد 
شبکه فروش بیمه کاهش یافته است با این 
حال شــاهد رشد اســتارت آپ ها و تقویت 
سیســتم های الکترونیکی در شرکت های 

بیمه ای هستیم.
وی همچنین اعالم کرد که در اواخر ســال 
گذشــته صنعت بیمه برای کمک به وزارت 
بهداشــت، ۴۶۰ میلیارد تومان ســهم این 
وزارتخانه را از بیمه شــخص ثالــث به این 
وزارتخانه پرداخت کرد کــه این وزارتخانه 
هم آن را به بیمارســتان ها پرداخت کرده 

است.
رئیس شــورای عالی بیمه خاطرنشان کرد: 
یکی از شــرکت های بیمه پیشنهاد داده آن 
دسته از واحدهای تجاری که کرونا منجر به 
تعطیلی یا رکود یا خسارت آنها شده است، 
به مدت ۳ ماه تحت پوشــش قرار بگیرند و 
این شرکت بیمه خســارت آنها را پرداخت 
کنــد و من دســتور دادم که ایــن موضوع 
پیگیری شود. امیدواریم شورای عالی بیمه 
این مجوز را به این شــرکت بیمه ای بعد از 
بحث کارشناسی بدهد. البته معموال دولت 
در این بخش به واحدهای تجاری کمک می 
کنند چنانکه دولت ایران هم تاکنون کمک 

زیادی کرده است.

 خودروسازان بدهی های خود را به 
بیمه ها پرداخت کردند؟

رئیس کل بیمه مرکزی در پاســخ به سوالی 
در خصــوص اینکه برخی از شــرکت های 
بیمه گــر مطالبات خود را از شــرکت های 
خودروســاز در قالــب ســهام دریافت می 
کنند، گفت: شــرکت های خودروســازی 
قبل از تحویل خودروهای صفر کیلومتر به 
خریداران، این خودروها را بیمه ثالث کرده 
و حق بیمــه آن را به طور نقــدی از خریدار 
دریافت می کنند و باید این مبلغ را در اسرع 
وقت به شرکت های بیمه ای پرداخت کنند. 
شــرکت های بیمه هم باید آن را در بانک ها 
سپرده یا در بازار سرمایه ســرمایه گذاری 

کنند.
وی ادامــه داد: امانت را بایــد به صاحب آن 
بازگرداند و اینکه به جــای پول نقد، دارایی 
دیگری به شــرکت های بیمه گــر بدهیم 
اشکال دارد. آیا شرکت های بیمه می توانند 
در زمان بروز خســارت به جــای پول نقد، 
دارایی دیگری به خسارت دیدگان پرداخت 

کنند؟
سلیمانی تاکید کرد: اگر سهمی خوب است، 
خودروســازان آن ســهم را در بازار سرمایه 
بفروشــند و ســپس پول آن را به شــرکت 
های بیمه بازگردانند. اگر خوب نیست چرا 
شــرکت های بیمه این ســهام را از آنها می 

گیرند؟

 سرمایه گذاری 70 هزار میلیارد 
تومانی بیمه ها در بورس

رئیــس کل بیمه مرکــزی اعــالم کرد: 
شرکت های بیمه حدود ۷۰ هزار میلیارد 
تومان در بازار ســرمایه ســرمایه گذاری 
کرده اند و این پشــتوانه ای برای آنهاست 
تا در صــورت وقوع خســارت بتوانند این 
سهام را فروخته و خســارت ها را جبران 

کنند.
وی تصریح کرد: ما شــرکت هــای بیمه را 
تشــویق می کنیم تا هم در بــازار پول و هم 
بازار سرمایه حضور داشته باشند تا بتوانند 
در چارچــوب این مثلــث مالی بــه مردم 

خدمات دهند.
رئیس شــورای عالی بیمه در خصوص آغاز 
مجدد شــروع صدور بیمه نامه توسط بیمه 
توسعه نیز گفت: شــورای عالی بیمه باید در 
خصوص اعطای مجوز به این شــرکت برای 

صدور بیمه نامه تصمیم بگیرد.

معاون وزیر راه و شهرســازی گفت: بــرای خانه های 
خالی در تملک دســتگاه های دولتی و بانک ها ضرایب 

مالیاتی دو برابر در نظر گرفته شده است.
محمود محمودزاده اظهــار کرد: مهمترین هدف طرح 
مالیات بر خانه های خالی این اســت کــه این واحدها 

وارد بازار مصرف شود.
 حال فرقی نمی کند که خانه ها متعلق به افراد حقیقی 
یا دســتگاه های دولتــی و بانکها باشــد. حتی برای 
واحدهای در تملک دولت دولت و بانک ها جریمه های 

سنگین تا دو برابر نســبت به شهروندان در 
نظر گرفته شده است.

محمــودزاده در واکنش به این ســوال که 
برخی عنوان می کنند تعداد خانه های خالی 
متعلق به بانک ها چندان قابل توجه نیســت 
تاکید کرد: مــا هیچ قضاوتــی در خصوص 
تعداد این واحدها نداریــم اما حرف من این 

است که حتی اگر یک خانه باشد باید به بخش مصرف 
برسد.

به زودی اولین واحدهای مسکن ملی 
افتتاح می شود

وی همچنیــن گفت: هماهنگــی های الزم 
انجام شــده تــا در آینــده نزدیــک افتتاح 
اولین پروژه های طرح اقدام ملی مســکن و 
همچنین بخشــی از واحدهای مسکن مهر 
انجام شود. در خصوص مســکن مهر امسال 
شــاهد اتمام پروژه خواهیم بود.وی افزود: کلنگ زنی 
تعدادی از پروژه های طرح اقدام ملی و واگذاری اراضی 

برای گروههای ســاخت از دیگر برنامه ها است.معاون 
مسکن و ســاختمان وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: 
متقاضیانی که برای مســکن ملی پول واریز کرده اند به 
زودی به پروژه ها معرفی خواهند شــد.محمودزاده با 
بیان اینکه برای تمامی ۴۰۰ هزار واحد طرح اقدام ملی 
مسکن، زمین تامین شده است گفت: حتی اضافه بر این 
تعداد نیز زمیــن تامین کردیم.   آماده ســازی زمین ها 
هم در بخش هایی انجام شده اســت. البته آماده سازی 

همزمان با ساخت انجام میشود و مانع بزرگی نیست.

مالیات

مالیات خانه های خالی بانکها و دستگاه های دولتی ۲ برابر می شود

 وزیر راه و شهرســازی گفت: مصمم به ساخت مسکن 
برای خبرنــگاران هســتیم و در این زمینــه در حال 

مذاکره با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی هستیم.
 محمد اســالمی در پاسخ به این پرســش که هر سال 
مصــادف بــا روز خبرنگار از ســوی دولــت وعده ای 
درخصوص تامین مسکن خبرنگاران داده می شود اما 

تاکنون این وعده محقق نشــده است، امسال چه اقدام 
عملیاتی در این زمینه انجام خواهد شد، اظهارداشت: 
ما به وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمی پیشنهادی ارائه 
دادیم و آنها هم نماینده خــود را برای همکاری در این 

زمینه معرفی کردند.
وزیــر راه و شهرســازی افــزود: در حــال مذاکره با 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی هســتیم و ان شاءاهلل 
بتوانیــم در این خصوص بــه توافق برســیم و در پی 
آن برنامه هایــی را براســاس جغرافیایــی که تعیین 
می کننــد، جهت اجــرای پروژه ســاخت مســکن 

خبرنگاران پیش بینی کنیم.
اسالمی با بیان اینکه ساخت مسکن خبرنگاران حتمی 

اســت، گفت: این امر منــوط بر این  اســت که وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســالمی در این زمینه همکاری الزم 

را داشته باشد.
وزیر راه و شهرســازی خاطرنشــان کرد: در شــرایط 
کنونی به دنبال این هســتیم کــه توافقنامه ای برای 

اجرای این پروژه با وزارت فرهنگ و ارشاد امضا کنیم.

مسکن

وزیر راه و شهرسازی: مصمم به ساخت مسکن برای خبرنگاران هستیم

جایگاه ایران در بهبود فضای کسب و کار در۲۰۲۲

خریدار   به گزارش شبکه اخبار اقتصادی 
و دارایی )شــادا( بــه نقــل از خبرگزاری 
صداوســیما، رئیس مرکز ملــی مطالعات، 
پایش و بهبود محیط کسب و کار در برنامه 
تیتر امشــب گفت: بر اســاس اعالم بانک 
جهانــی ۷۲ و نیــم روز زمان برای شــروع 
فراینــد کســب و کار و ثبت شــرکت الزم 
است که امروز با شــروع پنجره واحد کسب 
و کار که بعد از تهران در اصفهان، شــیراز و 

تبریز نیز راه اندازی شد این مدت به کمتر از 
سه روز کاهش داشــته که اکنون برای ثبت 
شرکت کمتر از سه روز تمامی اقدامات قابل 

انجام است.
علی فیــروزی افزود: امتیاز برای کشــور ما 
برای ســال ۲۰۲۲ خواهد بود و در صورت 
پذیرفته شدن در بانک جهانی، کل شاخص 
ایران در سهولت کسب و کار و در نظر بانک 
جهانی با ارتقای ۲۰ رتبه بــه ۱۰۷ خواهد 

رســید.وی افزود: صدور ۴۰۰ بخشنامه در 
یکسال نشان دهنده این اســت که در روز 

حداقل دو بخشنامه صادر شده است.
رئیس مرکز ملی مطالعــات، پایش و بهبود 
محیط کسب و کار گفت: در وزارت اقتصاد 
دو سال اســت که ۶۴ اقدام بر اساس پیش 
فرض های بانک جهانی انتخاب شــده است 
که ۴ اقدام مشخص می تواند ۵۰ رتبه ارتقاء 
برای کشور داشــته باشــد که یکی از این 
اقدامــات، پنجره واحد اســت که ۲۰ واحد 

ارتقاء داشته است.
وی افزود: اقدام سوم الیحه حمایت از سهام 
داران خرد اســت که دی ماه از سوی دولت 
به بانک جهانی ارسال شد که این الیحه نیز 
می تواند ۲۰ رتبه ارتقاء برای کشــور داشته 

باشد.
فیروزی گفت: بــرای جهش تولیــد نباید 
ســخت گیری به گونه ای باشــد که تولید 

کننده سرمایه خود را در تولید قرار ندهد.
نایب رئیس اتــاق ایران گفــت: راه اندازی 
پنجره واحد برای ثبت شرکت ها قرار است تا 
پایان سال همه استان ها را دربرگیرد و بقیه 
اشکال حقوقی نیز فعالیت ثبت را در همین 

پنجره واحد خواهند داشت.
حسین ســالح ورزی افزود: جهش تولید 
به معنی افزایش توان تولید اســت که نیاز 
به مجموعه ای الزامات در بستری مناسب 
دارد و برای افزایش تولید باید هم در بخش 
تقاضا هم در بخش عرضه شــاهد افزایش 
تولید باشــیم و برای تحقــق جهش تولید 
تسهیل مقررارت و هماهنگ کردن شرایط 
مناسب بیشتر از تامین مالی می تواند موثر 

باشد.
وی گفت: اگر توقع جهش تولید داریم باید 
شرایط به گونه ای فراهم شــود که کسب و 

کار ها بدون مشکل فعالیت داشته باشند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز 
در ارتباط تصویری با برنامــه گفت: یکی از 
جدی تریــن برنامه ها برای کســب و کار، 
قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار سال 
۹۰ بود که البته قانون خوب، اما گام ابتدایی 
بود و اکنون باید جدی تر فضا برای کســب و 

کار آماده شود.
مهدی طغیانی افزود: طــرح اصالح قانون 
بهبود کســب و کار در صــدور مجوز ها در 
مجلس اعالم وصول شده است که می تواند 
گامی بلند در فضایی که الزم است کسب و 

کار ها رشد کنند، باشد.
ســخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس 
گفت: نخستین گام در جلســه مشترک با 
اتاق بازرگانی گزارش نظارتی است که باید 
برای مجلس ارسال شود تا با فراخوان کردن 
ذینفعان و بررسی مشکالت به اجرای قانون 

کمک کنیم.



 شرکت ملی پاالیش و پخش: توقف عرضه دارا دوم تصمیم وزیر اقتصاد بود

روایتی از گل به خودی های وزارت نفت در بازار گاز منطقه

دستاوردسازی از وعده های محقق نشده

نفت یک درصد گران شد
قیمت نفت در معامالت روز دوشــنبه بازار جهانــی تحت تاثیر خوش 
بینی عربســتان ســعودی به بهبود تقاضای آســیا و وعده عراق برای 

کاهش بیشتر تولید، صعود کرد.
 بهای معامالت وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا ۵۰ سنت معادل ۱.۲ 

درصد افزایش یافت و به ۴۱ دالر و ۷۲ سنت در هر بشکه رسید.
بهای معامالت نفت برنت ۴۰ سنت معادل ۰.۹ درصد افزایش یافت و به 

۴۴ دالر و ۸۰ سنت در هر بشکه رسید.
هر دو شاخص قیمت روز جمعه تحت تاثیر نگرانیها پیرامون دورنمای 
تقاضا برای نفت سقوط کردند اما نفت برنت برای کل هفته ۲.۵ درصد و 

وست تگزاس اینترمدیت ۲.۴ درصد افزایش داشت.
به گفته مایکل مک کارتی، استراتژیســت بازار در شــرکت سی ام سی 
مارکتس، اظهارات روز گذشــته شــرکت آرامکوی ســعودی عامل 
تاثیرگذار بر بازار بوده است. مدیرعامل آرامکو تصویر مثبتی از دورنمای 
تقاضا برای نفت در آسیا ترسیم کرد.امین ناصر، مدیرعامل آرامکو روز 
یکشــنبه اظهار کرد که وی انتظار دارد تقاضا برای نفت در آسیا بهبود 
پیدا کند زیــرا اقتصادهای این منطقه پس از قرنطینه مقابله با شــیوع 

ویروس کرونا در حال بازگشایی تدریجی هستند.
در بخش عرضه هم عراق اوایل روز جمعه اعالم کرد تولیدش را در اوت 
و سپتامبر به میزان ۴۰۰ هزار بشکه دیگر کاهش می دهد تا مازاد تولید 
در سه ماه گذشــته را جبران کند و مجموع کاهش تولید این کشور به 
۱.۲۵ میلیون بشــکه در روز بالغ می شود. این کشــور در ماه میالدی 

گذشته تنها ۱۱ هزار بشکه در روز کاهش تولید داشت.
طبق بیانیه مشترکی که از ســوی خبرگزاری دولتی سعودی SPA و 
وزارت نفت عراق انتشار یافت، وزیران انرژی عربستان سعودی، امارات 
متحده عربی، کویــت، بحرین، عمان و عراق در تماســی که روز جمعه 
داشــتند، به مرور تحوالت بازار نفت، ادامه رونــد احیای تقاضای برای 

نفت و اقتصاد جهانی پرداختند.
در این بیانیه آمده است: وزیران از نشانه های اخیر بهبود اقتصاد جهانی 
دلگرم شده و تالشهایی صورت گرفته توسط کشورهای سراسر جهان 

برای بازگشایی اقتصادشان به شکل مطمئن را توصیه می کنند.

آنها همچنین بر اهمیــت پایبندی کامل همه اعضا بــه توافق کاهش 
تولید که میان اعضای اوپک و متحدانشان شــامل روسیه منعقد شده 
است و کاهش بیشتر تولید از ســوی کشورهایی که در ماه های گذشته 
مازاد تولید داشتند، تاکید کردند.بر اساس گزارش رویترز، در این بین، 
اگرچه انتظار می رود دموکراتهای کنگره و کاخ ســفید درباره بســته 
حمایت مالی جدید برای ایالتهای آســیب دیده آمریکا به توافق برسند 

اما تاخیر در این توافق روی فضای بازار تاثیر منفی می گذارد.

نگران کلر آب نباشید
مدیر دفتر نظارت بر بهداشت آب شرکت آب و فاضالب گفت: آب شرب 
توزیعی در کشور هیچ مشــکلی ندارد و کلری که در آب برای مقابله با 

کرونا اضافه شده خطری برای سالمتی افراد ایجاد نمی کند.
کوشــیار اعظم واقفی در خصوص افزایش میزان کلر آب برای مقابله با 
کرونا و تاثیرات آن بر سیســتم بدن انســان، اظهار کرد: میزان کلر آب 
در حجم باال افزایش نیافتــه؛ در واقع میزان کنترل بــر کلر باقی مانده 

افزایش یافته است.
وی با تاکید بر اینکه در برخی نقــاط ممکن بود میزان کلر باقی مانده به 
زیر نیم میلی گرم در لیتر برســد که در این مناطق میزان کلر کنترل و 
سعی شد میزان کلر در حد اســتاندارد باقی بماند، تصریح کرد: نسبت 

به گذشته میزان کلر مصرفی افزایش یافته اما چندان زیاد نبوده است.
مدیر دفتر نظارت بر بهداشت آب شــرکت آب و فاضالب با بیان اینکه 
محدوده کلر بایــد بین ۰.۲ میلی گرم در لیتــر و ۰.۸ میلی گرم در لیتر 
باشــد، گفت: میزان کلری که می بایست در شــرایط بحرانی با نظارت 
وزارت بهداشت افزایش دهیم یک میلی گرم در لیتر است و بیش از این 

میزان در هیچ کجای کشور افزایش نیافته است.

اعظم واقفی در پاسخ به این ســوال که افزایش کلر در آب مشکلی برای 
سیستم بدن انسان ایجاد می کند؟ توضیح داد: بر اساس استاندارهای 
ملی و بین المللی اگر میزان کلــر باقیمانــده در آب از ۵ میلی گرم در 
لیتر بیشتر شــود می تواند ســالمت مصرف کننده را به خطر بیاندازد 
ولی همانگونه که گفته شــد حداکثر این میزان در شبکه های آب یک 
میلیگرم در لیتر است و هرگز مقدار آن به ۵ میلی گرم در لیتر نمی رسد.

وی با تاکید بر اینکه آن میزان از کلر که برای ســالمتی مضر نیســت، 
طبق استاندارد جهانی پنج میلی گرم در لیتر تعیین شده است، تصریح 
کرد: هیچ گاه ملزم به اســتفاده از این میزان کلر نخواهیم بود و وزارت 
بهداشــت نیز بر میزان کلر باقیمانده در شــبکه های توزیع آب نظارت 

کامل دارد.

علت کدر بودن آب چیست؟
وی در خصوص منازلی که در اســتان های مختلف هنــگام باز کردن 
شیر آب و ریختن در ظرف شاهد رنگ کدر هستند، گفت: اگر علت این 
مساله کلر باشد مشترک بوی بســیار شدیدی را استشمام خواهد کرد، 
بنابراین خیال مشــترکان از این بابت راحت باشد، چراکه رنگ کدر آب 

به علب وجود حباب های هوا در آب است.
مدیر دفتر نظارت بر بهداشت آب شرکت آب و فاضالب ادامه داد: برخی 
اوقات به دلیل شرایط هیدرولیکی شــبکه مقداری هوا با آب مخلوط و 
موجب کدر شدن رنگ آب می شود. تفاوت حباب هوا با کدورت آب نیز 
به راحتی قابل تشخیص اســت.اعظم واقفی با بیان اینکه اگر لیوان آب 
در همان لحظه از پایین شــروع به شفاف شــدن کند یعنی تغییر رنگ 
آب به دلیل حباب هوا اســت اما اگر آب واقعا کدورت داشته باشد از باال 
به پایین شروع به شفاف شــدن می کند که این نشان می دهد موادی 
در آب وجود دارد که با گذر زمان ته نشــین می شــود.وی با بیان اینکه 
اگر کدورت در آب وجود داشته باشد باید توســط شرکت آبفا برطرف 
شــود اما نگرانی برای وجود حباب هوا در آب وجود ندارد، تصریح کرد: 
این موضوع نیز هیچ ارتباطی با میــزان کلر موجود در آب ندارد و نیازی 

نیست که مشترکان از آب های بسته بندی استفاده کنند.

و نیر

خریدار   در حالی زنگنــه صادرات روزانه 
۷۵ میلیون متــر مکعب گاز را دســتاورد 
دوران وزارت خود عنــوان می کند که وی 
در نشســت علنی مجلس در مردادماه ۹۶ با 
تشــریح برنامه های خود برای اداره وزارت 
نفت در دولت دوازدهم قول صادرات روزانه 

۱۹۰ میلیون متر مکعب را داده بود.
به گــزارش فــارس، هفته گذشــته بیژن 
زنگنه وزیر نفــت در آیین رســمی افتتاح 
گازرسانی به ۷۷ روستا در خراسان رضوی 
یکی از دستاوردهای وزارت نفت را افزایش 
صــادرات گاز بــه کشــورهای همســایه 
دانســت و در تشــریح اقدامات وزارت نفت 
در این حوزه گفت: »صــادرات گاز ایران با 
افزایش تولید گاز پــارس جنوبی ۹۰ درصد 
افزایــش یافته اســت و ایــران هم اکنون 
به طور میانگین روزانه حــدود ۷۵ میلیون 
مترمکعب گاز صادر می کند«.اما بررسی ها 
نشــان می دهد که اعداد و ارقام ذکر شــده 
توســط وزیر نفت  حداکثر رقــم صادرات 
گاز ایران به کشورهای همســایه است که 
در روزهای اخیر رقم خورده اســت. در حال 
حاضر ایران به دو کشــور ترکیه و عراق گاز 
صادر می کند. طبق قرارداد میزان صادرات 
گاز ایران به ترکیه روزانــه ۲۷ میلیون متر 
مکعب است. همچنین ظرفیت بالفعل شده 
صادرات گاز ایران به عــراق نیز ۳۰ میلیون 
متر مکعب در روز اســت که مجموع این دو 
رقم حاکی از صادرات روزانه ۵۷ میلیون متر 
مکعب گاز ایران به کشورهای همسایه است.

در این بیــن به نظر می رســد بــا توجه به 
افزایش نیاز عراق به گاز برای تامین سوخت 
نیروگاه ها و همچنیــن افزایش واردات گاز 
ایران توســط ترکیه جهت جبران تعهدات 
ناشــی توقف چندمــاه واردات گاز، میزان 
صــادرات گاز ایــران در روزهای گذشــته 
افزایــش یافته و بــه پیک خــود یعنی ۷۵ 
میلیون متر مکعب در روز رســیده است. به 
بیان دیگر، رقم صادراتی ذکر شــده توسط 
وزیر نفت میانگین صادرات روزانه گاز ایران 

نیست بلکه مربوط به پیک صادرات است.
 نکتــه دیگــر اینکــه در حالی وزیــر نفت 
صادرات روزانه ۷۵ میلیــون متر مکعب گاز 
به کشــورهای همسایه را دســتاورد دوران 
وزارت خود عنوان می کند که وی در نشست 
علنی مجلس در تاریــخ ۲۸ مردادماه ۹۶ با 
تشــریح برنامه های خود بــرای اداره وزارت 
نفت در دولت دوازدهم قول صادرات ساالنه 
۷۰ میلیارد متر مکعب را داده بود. زنگنه در 
این نشست علنی مجلس درباره این موضوع 
گفته بود: »هم اکنون ۱۰ میلیارد مترمکعب 
صادرات گاز داریم که طی ۴ سال آتی به ۷۰ 

میلیارد متر مکعب خواهیم رساند«.
صادرات ســاالنه ۷۰ میلیــارد متر مکعب 
یعنی میزان صادرات گاز ایــران باید روزانه 
۱۹۰ میلیون متر مکعب باشــد که در حال 
حاضر در حالت پیک صــادرات طبق گفته 
وزیر نفت حــدود ۷۵ میلیــون متر مکعب 
اســت. در نتیجه ایــن اختالف زیــاد بین 
وعده های داده شــده توســط وزیر نفت و 
اعداد و ارقام مربوط به پیــک صادرات گاز 
در سال جاری نشــان می دهد که عملکرد 
وزارت نفت در این حــوزه قابل قبول نبوده 
و دستاورد خواندن برنامه های محقق نشده 

اساسا بی معنی است.

زنگ خطر برای حذف ایران از بازار گاز 
ترکیه و عراق به صدا درآمده است

طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس در 

حال حاضر ایران جایگاه مطلوبی در بازار گاز 
منطقه ندارد که یکی از مهم ترین دالیل این 
قضیه بی توجهی وزارت نفــت به این بازار و 
دیپلماسی ضعیف این وزارتخانه در تعامل با 
کشورهای همسایه است. در این راستا ایران 
از بازارهای گازی منطقه از جمله بازار ترکیه  
عــراق، پاکســتان، عمان، ترکمنســتان و 
آذربایجان یا حذف شده است و یا در آستانه 

حذف شدن قرار دارد.
در این بین تعلل ســه ماهه شرکت بوتاش 
ترکیــه در تعمیر خــط لوله صــادرات گاز 
ایران به ترکیــه به خوبی نشــان داد که در 
حال حاضــر ترکیه وابســتگی چندانی به 
گاز ایران ندارد که ایــن موضوع زنگ خطر 
جدی را برای ایران به صدا درآورده اســت. 
در سال های اخیر ترکیه با افزایش ظرفیت 
پایانه های LNG برای واردات گاز از آمریکا، 
احــداث خط لولــه کریدور جنوبــی برای 
واردات گاز از آذربایجان و احداث خط لوله 
ترک اســتریم برای واردات گاز از روسیه به 
خوبی توانســته خود را از گاز ایران بی نیاز 

کند.
نکته جالب توجه اینکه مســئولین وزارت 
نفت در این ســال ها کوچکتریــن اقدامی 
برای امضای توافق نامه جدید با ترکیه انجام 
نداده اند. در نتیجه ایــن تعلل باعث خواهد 
شد که در ســال های آینده در حالی وزارت 
نفت برای تمدیــد قرارداد بــا ترکیه اقدام 
کند که این کشور به طور کامل از گاز ایران 
بی نیاز شدهاست و دست برتر را در مذاکره 
با ایران دارد. در این صــورت وزارت نفت یا 
مجبور اســت با اعطای امتیازاتــی با ترکیه 
توافق کند و یا با این کشــور به توافق نرسد 
که در هر دو صورت جایگاه ایران در بازار گاز 

منطقه تضعیف می شود.
در این بین صادرات گاز ایران به عراق نیز در 
معرض تهدیدات جدی قــرار دارد. در حال 
حاضر آمریکا با اعمال فشــار به دولت عراق 
و تمدیــد ۴۵ روزه مهلت قطع واردات گاز از 
ایران در حال فشــار به این کشور است. در 
نتیجه در صورت ایجاد جایگزین های دیگر 
قطعا عراق نیز به ســمت حذف ایران از بازار 

گاز خود حرکت خواهد کرد.
همچنین به نظر می رسد یکی از محورهای 
مذاکره راهبــردی آمریــکا و دولت عراق، 
سرمایه گذاری خارجی در راستای نوسازی 
و توســعه زیرســاخت های پاالیشــگاهی 
عراق در راســتای جلوگیــری از هدررفت 
گاز طبیعی این کشــور و کاهش وابستگی 

به ایران باشــد. همه این اتفاقــات در حالی 
رخ می دهد که وزارت نفــت صرفا نظاره گر 
تحوالت پیش آمده اســت و گویا اصال این 
وزارتخانه برنامه  مشــخصی نیز برای حفظ 
قراردادهای موجود و حضور قوی تر در بازار 

گاز ندارد.

فرصت سوزی زنگنه برای تسخیر 
بازار گاز پاکستان

در حال حاضر بازار گاز ترکیــه و عراق تنها 
بازارهایی هســتند که ایران در آنها حضور 
دارد که اشــاره شــد در صورت تداوم روند 
فعلی و غفلت وزارت نفت، خطر حذف ایران 
از این بازارها کامال جدی به نظر می رســد. 
اما در مابقــی بازارهای گاز منطقه اساســا 
اثــری از گاز ایران دیده نمی شــود. یکی از 
این بازارها مربوط به کشور پاکستان است. 
طبق قرارداد بین ایران و پاکســتان قرار بود 
گاز ایران از طریق خط لوله صلح به پاکستان 
صادر شــود که با روی کار آمــدن زنگنه در 

وزارت نفت این پروژه متوقف شد.
در این راســتا عملیات احداث خط لوله صلح 
در ایران بــا صرف هزینه بیــش از ۲ میلیارد 
دالر از ســال ۹۲ تا کنون متوقف شده است. 
در حال حاضر این خط لوله تا ایرانشهر )۱۵۰ 
کیلومتری مرز پاکستان( کشیده شده است. 
طبق قــرارداد اگر ایران خط لولــه خود را تا 
مرز پاکســتان احداث کند و آن کشور آماده 
دریافت گاز نباشــد باید معــادل ۷۵ درصد 
مبلغ قرارداد جریمه بــه ایران پرداخت کند. 
اما وزارت نفت بــه دالیل نامعلــوم تاکنون 
اقدامی برای صادرات گاز به این کشــور و یا 

دریافت غرامت از پاکستان نکرده است.
همچنین در دولت گذشــته تصمیم گرفته 
شــد که در صــورت عــدم توانایــی مالی 
پاکســتان برای احداث خط لوله در کشور 
خود، مبلــغ ۵۰۰ میلیــون دالر وام به این 
کشور داده شود تا این خط لوله در این کشور 
احداث شده و اقســاط وام به همراه پول گاز 
صادراتی به صورت ماهانه دریافت شود. در 
این راســتا حتی پیمانکار ایرانی برای انجام 
این پروژه نیز مشخص شــده بود اما با روی 

کارآمدن زنگنه این اقدام نیز متوقف شد.
در نتیجه به دلیــل بی تدبیری های وزارت 
نفت، پاکســتان، گاز ایران را از گزینه های 
موجــود برای بــرای تامیــن گاز موردنیاز 
 LNG خود حذف کــرده و اقدام بــه خرید
از کشــورهایی نظیر قطر، الجزایر و آمریکا 
می کند. اخیرا این کشور قرارداد بلندمدت 

 LNG ۱۵ ســاله ای نیز با قطر برای واردات
امضا کرده است.

چرا مذاکرات برای صادرات گاز به 
عمان ناگهان متوقف شد؟

عمان نیز از جمله کشــورهایی است که در 
دولت قبلی مذاکراتــی برای صادرات گاز به 
آن انجام شــد ولی در دولــت فعلی با توقف 
پیگیری هــا صادرات گاز به این کشــور نیز 
به سرانجامی نرســید. نخستین تفاهم  نامه 
صادرات گاز به این کشور در اسفند ۸۳ بین 
وزیران نفت ایران و عمان منعقد شد. طبق 
این تفاهم نامه ایران موظف بود که از ســال 
۲۰۰۸ میالدی صادرات گاز بــه عمان را با 
۳۰ میلیون متر مکعــب در روز آغاز کرده و 
این رقم را تا سال ۲۰۱۲ میالدی به رقم ۷۰ 
میلیون مترمکعــب در روز افزایش دهد. در 
این بین مطالعات ساخت خط لوله به عمان 

نیز انجام شد.
بعــد از تغییر دولــت و روی کارآمدن بیژن 
زنگنه در وزارت نفت نیز پیگیری هایی برای 
صادرات گاز به این کشــور انجام شد و حتی 
زنگنه در مصاحبه ای در تاریخ ۵ شهریورماه 
۹۲، خبــر از آغاز صــادرات گاز به عمان در 
ســال ۹۴ را داد. وی در این مصاحبه گفت: 
»بیــش از ۶۰ میلیــارد دالر ارزش گازی 
خواهد بود که قرار اســت از ایران به عمان 
صادر شود. طبق عمر متعارف قراردادهای 
گازی، عمر این قرارداد ۲۵ سال خواهد بود. 
توافقنامه ای را در زمینه صادرات گاز ایران 
به این کشور پادشــاهی امضا شده است که 
بر اساس آن توافق شد عملیات احداث خط 
لوله و صــدور گاز ایران به عمــان در مدت 
بسیار کوتاهی اجرایی شــود. بدین ترتیب 
صــادرات گاز به عمــان درســال ۹۴ آغاز 

می شود«.
در حال حاضر ۵ ســال از موعد تعیین شده 
توســط وزیر نفت برای آغاز صــادرات گاز 
ایران به عمان می گــذرد و هنوز هم معلوم 
نیست که چرا علیرغم تمایل طرف عمانی، 
وزارت نفت پیگیری در این باره انجام نداده 
اســت. در نتیجه به نظر می رسد بازار عمان 
نیز همانند بازار پاکســتان با سهل انگاری 

وزارت نفت از دست رفته است.

ضعف دیپلماسی انرژی در وزارت نفت 
بیداد می کند

تجارت گاز ایــران تنها به صــادرات گاز به 
کشورهای همســایه محدود نمی شود بلکه 

ترکیبــی از صادرات و واردات گاز اســت به 
طوری که منافع اقتصادی و سیاســی سایر 
کشــورها با ایران گره بخورد و بــا توجه به 
موقعیت اســتراتژیک ایــران زمینه تبدیل 
شــدن ایران به هاب گازی منطقه و داشتن 
دست برتر نسبت به همه همسایه های خود 
را فراهم کند. در این راســتا تجــارت گاز با 
ترکمنســتان و آذربایجان برای ایران حائز 

اهمیت است.
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشــی با 
عنوان »چشــم انداز بازارهای جهانی انرژی 
در افق ۲۰۴۰، فرصت هــا و تهدیدات پیش 
روی ایــران« بــه اهمیت گاز کشــورهای 
ترکمنســتان و آذربایجــان بــرای ایران 
پرداخته اســت. در بخشــی از این گزارش 
آمده است: »تحلیل آینده بازارهای جهانی 
انرژی، بازگوکننده فرصت های قابل توجه 
و ارزشمندی برای ایران در بلندمدت است 
که باید از هم اکنون برای بهره مندی بهینه و 
مؤثر از آن تدابیر ویژه ای اندیشید. رشد قابل 
توجه تقاضای گاز جهان با مرکزیت جنوب 
و شرق آسیا و حوزه خاورمیانه، افزایش نیاز 
به واردات گاز در کشــورهای همسایه ایران 
نظیر امارات، کویت، پاکســتان، رشد تولید 
گاز ترکمنستان و آذربایجان و امکان انتقال 
گاز مازاد تولیــدی به بازارهــای منطقه از 
طریق ایران، فرصت های طالیی هســتند 
که در صورت اتخــاذ راهبردهای صحیح و 
کارآمد به افزایش سهم ایران از تجارت گاز 

جهان خواهد انجامید«.
علیرغم تاکید مرکــز پژوهش های مجلس 
به فرصت طالیــی ایران بــرای انتقال گاز 
ترکمنســتان و آذربایجان به کشــورهای 
همســایه، اما عملکــرد وزارت نفت دقیقا 
برعکــس توصیه های کارشناســان حوزه 
انرژی اســت. در این راســتا زنگنــه و تیم 
همراهــش در وزارت نفت به جــای انجام 
مذاکرات با ترکمنستان و انعقاد قراردادهای 
جدید با این کشــور جهت وابســته کردن 
هر چه بیشــتر ترکمن ها به ایــران، بدون 
هیچ دلیل موجهی از تســویه حساب با این 
کشــور خودداری کرده و وارد نزاع گازی با 
ترکمن ها شدند که سرانجام آن محکومیت 
۲ میلیــارد دالری ایــران در دادگاه هــای 

بین المللی بود.
در واقع نتیجه نزاع گازی با ترکمنســتان به 
خوبی نشــان داد که تیم فعلی وزارت نفت 
توانایــی الزم در حوزه دیپلماســی انرژی 
را ندارند و در نتیجه این ضعف اساســی در 
ســال های اخیر روابط حوزه انرژی ایران با 
کشورهای همسایه به شــدت دچار آسیب 
شــده اســت. طبق گفته بیژن زنگنه وزیر 
نفت در حاشیه آئین امضای قرارداد توسعه 
میدان نفتی یاران در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۹۹، 
قرارداد تجارت گاز ایران با ترکمنستان نیز 
همانند مابقی قراردادها خاتمه یافته است 
و احتمال امضای قــراردادی جدید بین این 
دو کشــور نیز در هاله ای از ابهام قرار دارد. 
بدین ترتیب ترکمنســتان بــه عنوان یکی 
از فرصت هــای ایران برای صــادرات گاز به 
سایر کشورها از دست رفته است. همچنین 
درباره تجارت گاز بــا آذربایجان نیز تاکنون 
وزارت نفــت اقدامی انجام نداده اســت.در 
مجموع کارنامه بیژن زنگنه در حوزه تجارت 
گاز به خوبی نشان می دهد که نه تنها ایران 
نتوانســته اســت از مزیت منابــع گازی و 
موقعیت جغرافیایی خود برای تبدیل شدن 
به هــاب گازی منطقه اســتفاده کند بلکه 

هم اکنون در حال حذف از این بازار است.

شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی توقف عرضــه دارا دوم را تصمیم وزیر 
اقتصاد دانســت و تاکید کــرد در صورت 
تغییر این تصمیم برای تشــکیل صندوق 
ETF، این شرکت و وزارت نفت آماده بوده 
و هستند که تمامی اختیارات خود را در این 

خصوص به وزیر اقتصاد تفویض نمایند.
 روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش 

فرآورده های نفتــی ایــران در واکنش به 
اظهارات رئیس سازمان خصوصی مبنی بر 
عدم همراهی وزارت نفت درخصوص عرضه 
دارا دوم با صدور اطالعیــه ای تصریح کرد: 
طبق آخرین نظــر جناب آقای دژپســند 
وزیر محترم امور اقتصــادی و دارایی، قرار 
شد ســهام پاالیشــگاه ها به صورت بلوکی 
فروخته شــود و لــذا با انتخــاب این روش 

عرضه، دیگــر لزومی به تشــکیل صندوق 
ETF نبوده است.

 در هــر حال در صــورت تغییر ایــن نظر و 
تصمیم برای تشــکیل صندوق ETF، این 
شــرکت و وزارت نفت آماده بوده و هستند 
که تمامی اختیارات خود را در این خصوص 
به وزیــر و وزارت محترم امــور اقتصادی و 

دارایی، تفویض نمایند.

 این در حالی اســت که وزیــر اقتصاد نیز 
در واکنش به توقف عرضــه دارا دوم عدم 
همراهــی وزارت نفت را عامــل این توقف 
عرضه دانست و گفت: دستگاه مربوطه در 
روز های اخیر اعالم کــرد آمادگی نداریم 
بر این اســاس، دارادوم به صــورت بلوکی 
عرضه و اگر هم نتوانســتیم، آن را شــناور 

می کنیم.

 وزیر نفت با اشــاره به قراردادهــای جدید نفتی گفت: 
بیش از ۷۰ درصــد از تجهیزات در ایــن قراردادها از 
تجهیزات داخلی تامین می شود. بیژن زنگنه در مراسم 
»اعطای نخســتین گواهینامه کیفیت محصول کاال و 
تجهیزات صنعت نفت به نهاد صدور گواهینامه کیفیت 
انجمن نفت ایران« با بیان اینکــه اکنون در جایگاهی 
قرار داریم کــه اولین نهــاد صــدور گواهینامه کاال و 
تجهیزات صادر شــده، ادامه داد: اینکار با سرســختی 

انجام شد و به موفقیت رسید.
وی افزود: یکی از ارکان مهم برای حمایت از ســاخت 

داخل، ایجاد نهادی برای صدور کیفیت است.

زنگنه تاکید کرد: در گذشــته ایــن امکان 
وجود داشت ســازندگان داخلی از نهادهای 
خارجی، گواهی کیفیت بگیرند اما با تحریم 
ها این امکان ســلب شــد. وزیر نفت با اشاره 
به اینکه نمــی توانســتیم از کاالهای بدون 
استاندارد اســتفاده کنیم و گفت: ریسک در 
صنعت نفت باال است و هر اشتباه کوچک می 

تواند فاجعه ملی را به دنبال داشته باشد. وی با اشاره به 
انفجار بیروت که به دلیل یک اشــتباه کوچک به وجود 
آمد، ادامه داد: بنابراین رعایت اســتاندارد بسیار مهم 

است.

زنگنه با بیــان اینکه تشــکیالتی ملی باید 
استانداردها را بررسی و گواهی کیفیت صادر 
کند، گفت: اســتانداردهای ملی متناسب با 
شرایط کشور تدوین شــد. تشکیالتی ملی، 
بی طرف و مــردم نهاد باید ایــن کار را انجام 

دهد.
وزیر نفت با اشاره به اینکه در این مسیر اولین 
گام احیای انجمن نفت برداشته شــد، تاکید کرد: این 
انجمن از یک نهاد دولتی به نهاد مردمی تبدیل شــد و 
به دنبال آن مسوولیت ایجاد زیر ساخت ها برای صدور 
کاال و کیفیت به این انجمن داده شــد.وی ادامه داد: در 

شرایط فعلی ارتباط با دنیا ضعیف است اما هر زمان که 
بتوانیم با جهان ارتباط برقرار کنیــم، این نهاد در دنیا 
مورد قبول خواهد بود. زنگنه ایجــاد این نهاد را گامی 
مهم در فناوری صنعــت نفت عنوان کــرد و گفت: از 
این نهاد نه تنها در ایران بلکه در کشــورهای دیگر نیز 

استفاده شود. 
وی این اقدام را از اهداف مهم اقتصاد مقاومتی دانست 
و افزود: این نهاد، مردمی است و با وجود درون زا بودن، 
برون گرا نیز هست. وزیر نفت با اشــاره به قراردادهای 
جدید نفتی گفت: بیش از ۷۰ درصــد از تجهیزات در 

این قرادادها از تجهیزات داخلی تامین می شود. 

نفت

زنگنه:۷۰ درصد از تجهیزات نفتی از داخل تامین می شود 

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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مشاور رئیس سازمان راهداری خبر داد

امکان استفاده از ارز بازگشت از صادرات برای واردات کامیون دست دوم

عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران:
 تالش مدرس خیابانی در تنظیم بازار

 ستودنی است
عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن اســتان تهران گفت: سرپرست 
فعلی وزارت صنعت، معــدن و تجارت تالش زیــادی در تنظیم بازار و 

تثبیت قیمت ها در سه ماه گذشته داشته که نقطه قوت کار وی است.
علیرضا حائری افزود: بهترین اتفاقی که در۲۲ مرداد ماه در مجلس می 
تواند بیفتد، رای آوردن وزیر پیشــنهادی رییس جمهوری برای وزارت 

صنعت، معدن و تجارت است.
وی با اشــاره به بی ثباتــی قیمت انــواع کاالها در ماه های گذشــته، 
خاطرنشــان کرد: با حضور مــدرس خیابانی تالش زیادی از ســوی 
وزارتخانه برای نظام بخشــی به بخش بازرگانی، تجارت، خرده فروشی 
و تثبیت قیمت ها شــاهد بودیم که تا حدود زیادی هم در این موضوع 

موفق عمل کرد.
حائری ابراز امیدواری کرد پس از قطعی شــدن حکم وی به عنوان وزیر 
صنعت، معدن و تجارت، برنامه تثبیت نرخ ها و جلوگیری از نوســانات 

روزانه قیمت ها با قدرت و قوت دنبال شود.
وی در ادامه با اشاره به ســهم حدود ۴۴ درصدی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت از تولید ناخالص داخلی کشور، گفت: این وزارتخانه با اهمیت 
در چند سال گذشــته چهار وزیر به خود دیده که موضوعی ناخوشایند 
اســت، بنابراین بهتر است گزینه پیشــنهادی رئیس جمهوری در روز 

چهارشنبه به اتفاق آرا حکم قطعی خود را دریافت کند.
عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن اســتان تهــران اضافه کرد: اگر 
وزارتخانه هرچه ســریعتر تعیین تکلیف شــود، به نفع مجموعه بازار، 
تجارت و بخش صنعت و معدن کشــور خواهد بود.وی خاطرنشان کرد: 
مدرس خیابانی در صورت انتخاب کمتر از یک سال وقت دارد ثباتی به 
این بخش های حســاس ببخشــد، اما در صورت رای نیاوردن چند ماه 

دیگر نیز این وزارتخانه باید با سرپرست اداره شده و بالتکلیف بماند.
عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نســاجی ایــران در عین حال به 
برخی چالش های اخیر بخش های صنعت، معدن و تجارت کشــور از 
جمله آشفتگی در برخی بازارها اشاره کرد و گفت: با توجه به موضوعاتی 
که در سال های گذشــته به وجود آمده، هر کس دیگر نیز جای مدرس 
خیابانی بود همین اتفاق ها را شــاهد بودیم، به طور که اکنون شاهدیم 
با توجه به کاهش روزانه ارزش پول ملی، تبدیل پول از ســوی مردم به 
سایر اقالم سرمایه ای از جمله مسکن، خودرو، سکه، ارز، طال و غیره و در 

بخش هایی مثل نساجی حتی خرید پنبه و نخ ادامه دارد.

وهای دپو شده مناطق آزاد ترخیص شد خودر

طبق اعالم مسئوالن در شــورای عالی مناطق آزاد به غیر از خودروهای 
آمریکایی و یا ســفارش آمریکا مابقی خودروهای دپو شده این مناطق 
با مصوبه هیات وزیران ترخیص شده  اســت. از مجموع بیش از ۱۲ هزار 
خودرویی که در ســال های گذشــته وارد و به هر دلیلی از جمله تغییر 
شرایط ارزی و ممنوعیت ثبت ســفارش و واردات خودرو در گمرکات 
و بنادر متوقف شــده بودند که تعــدادی مربوط به مناطــق آزاد بود.از 
نیمه دوم ســال ۱۳۹۷ و با مصوبه هیات وزیران اولین مهلت در اختیار 
صاحبان خودرو برای ترخیص کاالهای خود قرار گرفت و در ادامه طی 
چند مرحله این زمان تمدید شد که آخرین بار در اواخر خردادماه هیات 
وزیران برای چهارمین بار مهلت ترخیــص را تمدید کرد. این در حالی 
است که تا پایان مرحله ی ســوم عمده خودروهای دپو شده ترخیص و 

حدود۳۷۰۰  دستگاه باقی مانده بودند.
اما ناصر خرمالی،  مدیر توسعه صادرات، گمرک و ارزش افزوده مناطق 
آزاد  در  را بطه با وضعیت ترخیص خودروهای دپو شــده مناطق آزاد به 
ایســنا گفت که براســاس مصوبه هیات وزیران عمده خودروهای این 

مناطق که حدود ۲۵۰ دستگاه بود ترخیص شده است.
وی ادامه داد: با ایــن حال تعدادی از خودروها بــا توجه به نظر معاونت 

حقوقی ریاست جمهوری امکان ترخیص پیدا نکردند.
خرمالی گفت:  خودروهای دپو شــده مناطــق آزاد، فقط برای تردد در 
این مناطق وارد شــده  و با تغییــر قوانین و ضوابــط واردات خودرو ، با 
مشکل عدم ثبت سفارش و باالی ۲۵۰۰ سی ســی مواجه و در بین آنها 

خودروهای ساخت آمریکا و یا سفارش آمریکا وجود داشت.
به گفتــه این مقام مســئول در شــورای عالــی مناطــق آزاد تمامی 
خودروهای باالی ۲۵۰۰ سی ســی و بدون ثبت سفارش مناطق آزاد با 
توجه به قوانین مربوط به این مناطق امــکان ترخیص پیدا کردند ولی 
خودروهای ســاخت و تولید آمریکا و یا سفارش آمریکا مشکل حقوقی 

داشته و ترخیص نشده اند که تعداد آنها حدود ۷۰ دستگاه است.
گفتنی اســت از مجموع حدود ۱۲ هزار و ۲۶۱ خودروی دپو شــده در 
گمرک، تا پایان ســومین مرحله از تعیین مهلت برای ترخیص )پایان 
اردیبهشت ماه امســال(، حدود ۳۷۰۰ دستگاه دیگر باقی مانده بود که 
بخشــی بیش از ۲۰۰۰ دســتگاه دارای پرونده قضایی و حدود ۱۱۰۰ 
دســتگاه هم فاقد ثبت ســفارش بودند و تعدادی هم بدون این مسایل 

باید با تمدید زمان فرایند ترخیص را انجام می دادند.
در هر صــورت در اواخر خردادماه دوباره زمانی ســه ماهــه در اختیار 
صاحبان خودرو قــرار گرفت که تاکنــون گزارشــی در موردآخرین 

وضعیت آن منتشر نشده است.

هدیه اینترنت همراه اول به خبرنگاران
همراه اول اعالم کرد به مناســبت »روز خبرنــگار«، بصورت مجزا یک 

بسته اینترنت ۲۰۰ گیگابایتی به اصحاب رسانه هدیه می دهد.
اداره کل ارتباطات شــرکت ارتباطات ســیار ایران ضمن تبریک روز 
خبرنگار اعالم کرد: هر چنــد با تصمیم مســؤوالن وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعــات توفیق تقدیم هدیه روز خبرنــگار صرفاً نصیب یکی 
از اپراتورهای تلفن همراه شــد؛ اما همراه اول در نظر دارد به مناســبت 
روز خبرنگار و بیســت و ششمین ســالروز عرضه اولین سیم کارت در 
ایران توسط این اپراتور، همچون سال گذشته یک هدیه ویژه اینترنتی 
مطابق با لیســت قبلی مورد تأیید معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی به اصحاب رسانه هدیه دهد. 
شرکت ارتباطات سیار ایران، امســال نیز برای تکریم قشر زحمتکش و 
کوشای خبرنگار، بســته اینترنت ویژه یک ساله با حجم ۲۰۰ گیگابایت 
در نظر گرفته است.بسته مذکور برای کلیه شماره های خبرنگارانی که 
سال گذشــته بســته اینترنتی را دریافت کرده اند، حداکثر ظرف مدت 
۷۲ ساعت آتی فعال می شود. همراه اول پیشاپیش از کلیه خبرنگارانی 
که دسترسی به شماره ایشان برای این اپراتور مقدور نبوده عذرخواهی 
کرده اســت.همراه اول با واگذاری بیش از ۹۲ میلیون ســیم کارت در 
کشور، باالترین سهم بازار را در اختیار دارد و سرویس های آن در تمامی 

شهرها و روستاهای کشور با ۹۶.۹ درصد پوشش جمعیتی برقرار است.

تولید

برهان محمودی   مشــاور نوسازی ناوگان 
رئیس ســازمان راهداری از موافقت رئیس 
کل بانک مرکزی با اســتفاده از ارز بازگشت 
از صادرات برای واردات کامیون های دست 

دوم اروپایی خبر داد.
 ۶ خــرداد امســال با حضــور وزیــر راه و 
شهرســازی از ســامانه ثبت نام متقاضیان 
واردات کامیون هــای دســت دوم اروپایی 
با هدف نوســازی نــاوگان بــاری جاده ای 

رونمایی شد.
این سومین طرح نوســازی ناوگان جاده ای 
اســت که در دولت های یازدهم و دوازدهم 

اجرا می شود.
در حــال حاضر ۳۴۶ هزار و ۲۴۳ دســتگاه 
کامیون در جاده های کشور فعالند که بیش 
از یک سوم آنها )۱۰۷ هزار و ۸۷۱ دستگاه( 
معــادل ۳۱ درصد ناوگان فعــال جاده ای، 

عمر باالی ۲۲ سال دارند.
اما در طرح واردات کامیون های دست دوم، 
قرار اســت ۵۳ هزار دســتگاه ناوگان باالی 
۴۰ ســال معادل ۱۵ درصد ناوگان فرسوده 
کشور نوسازی شــود که در صورت اجرای 
کامل این طــرح، به گفته محمد اســالمی 
وزیر راه و شهرسازی، میانگین سنی ناوگان 

جاده ای کشور ۵.۵ سال کاهش می یابد.

دولت های یازدهم و دوازدهم در 
نوسازی ناوگان جاده ای چه کردند؟

نخســتین طــرح نوســازی در دولت های 
یازدهم و دوازدهــم، طرح کلیــد به کلید 
)جایگزینی کامیون فرســوده با نوساز( بود 
و طرح دوم نیز که به طرح ریاست جمهوری 
مشهور شد، نوسازی ۸۰۰ دستگاه کامیون 
باالی ۵۵ ســال با اســتفاده از تســهیالت 
صندوق توســعه ملی و از محــل تولیدات 
ســازندگان داخلــی را در پی داشــت؛ اما 
مجموع کامیون های فرسوده ای که از محل 
اجرای این دو طــرح در دولت های یازدهم 
و دوازدهم نوسازی شــدند، ۵ هزار و ۱۸۸ 

دستگاه کامیون بوده است.

جزئیات طرح واردات کامیون های 
دست دوم اروپایی

در سومین طرح نیز از خرداد امسال اجرای 
آن آغاز شــد، قرار اســت ۵۳ هزار دستگاه 
کامیــون فرســوده از فعالیت خــارج و با 
کامیون های دســت دوم وارداتی اروپایی، 

ژاپنی و کره ای جایگزین شوند.

در این طرح مالــکان حقیقی کامیون های 
فرسوده ساالنه ۱ دســتگاه کامیون دست 
دوم اروپایی با عمر کمتر از ۳ ســال به ازای 
اســقاط یک دســتگاه کامیون فرسوده، 

می توانند وارد کشــور کنند؛ شرکت های 
حمل و نقلی ۱۰ دســتگاه، شــرکت های 
واردکننــده خودروهــای ســنگین ۵۰ و 
خودروســازان داخلــی )تولیدکنندگان 
کامیون( ۱۰۰ دستگاه کامیون دست دوم 
در ســال می توانند وارد کنند امــا به ازای 
هر یک دســتگاه کامیون وارداتی، حداقل 
یک دســتگاه کامیون فرسوده باید گواهی 
اســقاط دریافت کند؛ همچنیــن امکان 
اسقاط چند دســتگاه کامیون فرسوده در 
برابر واردات یک کامیون زیر ۳ ســال هم 

وجود دارد.
به گفته مهران قربانی معــاون حمل و نقل 
ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، با 
اجرای کامل این طرح، می تــوان به صرفه 
جویی ۵۳۰ میلیــون لیتری ســوخت در 
سال دست یافت و تعداد کامیون های زیر ۵ 
سال فعال در جاده ها نیز از ۴۵ هزار دستگاه 
فعلی به حدود ۱۰۰ هزار دســتگاه افزایش 

می یابد.

مشاور نوسازی ناوگان رئیس سازمان 
راهداری: امکان ثبت سفارش واردات 

کامیون های خارجی پس از اصالح 
سامانه جامع تجارت

صــدراهلل بمانــا مشــاور رئیس ســازمان 
راهداری و حمــل و نقل جــاده ای در امور 
نوســازی ناوگان دربــاره آخرین وضعیت 
ثبت نام متقاضیان نوسازی ناوگان جاده ای 
پس از ۷۶ روز از گذشــت شروع ثبت نام در 
سامانه سازمان راهداری اظهار داشت: ما در 
سامانه ثبت نام ســازمان راهداری، در حال 
نام نویســی از متقاضیــان واردات کامیون 

هستیم اما چون در ســامانه ثبت سفارش 
)سامانه جامع تجارت( قرار است تغییراتی 
ایجاد شــود، هنوز ســفارش وارداتی ثبت 

نشده است.
وی افزود: تا کنــون تقاضای واردات بیش از 
۲ هزار و ۲۰۰ دســتگاه کامیون دست دوم 
و جایگزینی آن با کامیون های فرســوده در 
سامانه ســازمان راهداری ثبت شده است 
که این افراد بایــد مراحلی را طی کنند مثاًل 
برخی از آنها بایــد کارت بازرگانی دریافت 

کنند.

چه کسانی متقاضی واردات کامیون 
بوده اند؟

بمانا ادامه داد: شــرکت های حمل و نقلی تا 
کنون ۴۰ دستگاه، خودروسازان داخلی ۱۰ 
دستگاه و مابقی مالکان خودروهای سنگین 
فرسوده هستند که در این سامانه نام نویسی 
کرده اند. ایــن افراد باید در ســامانه حامع 
تجارت مراحل درخواست خود را ثبت کنند 
در این سامانه، کدی به نام کد شناسه کاال به 
متقاضی داده می شود که سازمان راهداری 
بایــد آن را تأیید کرده و ســپس اطالعات 
متقاضی وارد ســامانه ســازمان راهداری 

می شود.

مراحل واردات کامیون دست دوم
وی افزود: پس از اعمال تأییدات از ســوی 
سازمان راهداری و اطالع رسانی این تأیید 
به سامانه جامع تجارت، متقاضی می تواند 
وارد سامانه ثبتارش )ثبت سفارش واردات 
کاال( شود و مراحل واردات و ترخیص کاال 
را انجام دهد. اما در زمــان ترخیص کاال از 

گمرک، متقاضی باید یک دستگاه کامیون 
فرسوده را از رده خارج و اسقاط کرده باشد 
گواهی اســقاط به تأیید سازمان راهداری 
رســیده و راهداری تأییدیه مذکــور را به 
گمــرک ارســال می کند گمــرک هم بر 
اســاس این تأییدیه، کامیــون را ترخیص 
کرده و به پلیس برای شماره گذاری ارجاع 

می شود.

صورت جلسه ارزی واردات کامیون
عضو کمیته نوسازی ناوگان جاده ای درباره 
تأمین ارز واردات کامیون های دســت دوم 
اروپایی نیز تصریح کرد: صورت جلســه ای 
میان رئیس کل بانک مرکزی، سرپرســت 
وزارت صمت و وزیر راه و شهرســازی امضا 
شــده که در این صورت جلســه اعالم شد، 
ارز کامیون های وارداتی باید منشأ خارجی 
داشــته باشــد ولی از محل ارز بازگشت از 
صادرات و همچنین تهاتــر کاال نیز امکان 
تأمین ارز واردات این کامیون ها وجود دارد؛ 
بنابراین ســه روش برای تأمین ارز واردات 
کامیون های اروپایی، کره ای و ژاپنی در این 

صورت جلسه تعیین شده است.

قیمت کامیون نو و فرسوده در بازار
وی درباره آثار اجــرای این طرح در کاهش 
قیمت کامیون در بازارهــای داخلی یادآور 
شــد: اقداماتی که تا کنون انجام شــده در 
کاهش قیمت کامیون های فرســوده تأثیر 
داشته اســت قیمت هایی که در حال حاضر 
در بازار وجــود دارد، به دلیــل آنکه تولید 
داخل متوقف شــده است، قیمت تمام شده 
کامیون نیست و در بازار بسیار باالتر از ارزش 

واقعی آن خرید و فروش می شود امیدواریم 
با واردات قیمت کامیون تعدیل شود؛ چون 
حتی اگر تولید کامیون در خودروســازان 
داخلی هم فعال شــود، قدرت خرید وجود 
ندارد و بین ۲ تا ۳.۵ میلیــارد تومان قیمت 
کامیون هــای تولید داخل اعالم می شــود 
بعضاً به ۴ میلیارد تومان هم رسید درنتیجه 

قدرت خرید کاهش می یابد.
بمانا درباره قیمــت کامیون های وارداتی 
گفت: قیمت کامیون هــای خارجی تابع 
نرخ ارز اســت و چون قرار نیست کامیون 
نوساز وارد شــود و کامیون های وارداتی، 
کارکرده هســتند، نرخ ثابت و مشخصی 
ندارند حتی کرونا بــر روی قیمت کامیون 
در اروپا تأثیرگذار بــوده و حجم جابجایی 
کاال در این قــاره نیز در تعییــن قیمت ها 
مؤثر بوده اســت. در کشــورهای اروپایی 
نرخ کامیون در شــرایط مختلف، متفاوت 

است.
وی با بیــان اینکــه هنوز به کســی مجوز 
واردات داده نشده، گفت: امیدواریم تا چند 
روز آینــده مجوزهای واردات صادر شــود؛ 
ضمن اینکــه طــرح واردات کامیون های 
دست دوم، جزو احکام دائمی قانون بودجه 
ســال گذشــته اســت و محدودیت زمانی 

ندارد.

تسهیالت بانکی خرید کامیون نو
بمانــا در خصــوص امــکان اســتفاده از 
تســهیالت بانکی در اجرای طرح نوسازی 
ناوگان جاده ای اظهار داشت: در حال حاضر 
تســهیالت بانکی برای خرید کامیون های 
تولید داخــل وجود دارد امــا کامیون های 
وارداتی خیر و تأمین مالی انها تابع شــرایط 
واردکننده است؛ مثاًل برخی واردکنندگان 
به ســازمان راهداری اعالم کرده اند که به 
مالکان کامیون های فرسوده در قبال خرید 
کامیون های دست دوم وارداتی، تسهیالت 

نیز پرداخت می کنند.
مشــاور رئیس ســازمان راهداری درباره 
تســهیالت بانکی که به خریــد محصوالت 
خودروســازان داخلی با هدف نوسازی داده 
می شود، گفت: بر اســاس قانون تسهیالت 
ســازمان راهداری برای خرید کامیون های 
داخلی شــامل ۵۰ درصد قیمت محصول، 
وام یارانــه ای بالعوض داده می شــود ۳۰ 
درصــد آن با تســهیالت ۱۸ درصــد و ۲۰ 
درصد مابقی هم با آورده متقاضی تســویه 
می شود. اما حتماً باید یک دستگاه کامیون 
فرسوده، اسقاط شود؛ این طرح، همان طرح 
ریاســت جمهوری اســت که فعاًل به دلیل 
توقف تولید داخل، اجرای آن متوقف شــده 

است.

 نایب رئیس اول کمیســیون صنایــع و معادن مجلس 
شــورای اســالمی از طــرح ایــن کمیســیون برای 
ســاماندهی صنعت و بازار خودرو و رفع مشکالت این 

حوزه خبر داد.
»سید احمد رسولی نژاد« با اشاره به نامگذاری امسال 
به »جهش تولید« از ســوی رهبر معظم انقالب، افزود: 
یکی از اقدامات اساســی برای تحقق شــعار سال، رفع 

موانع تولید است.
به گفته وی، در کمیســیون صنایــع و معادن مجلس 
۶ کمیته و همچنین کارگروه هایی تشــکیل شده که 
در آنها به صورت تخصصی مســائل و مشکالت بخش 

صنعت و معدن پیگیری می شــود که یکی از 
این کمیته ها مربوط به صنعت خودرو است.

رسولی نژاد یادآور شد: در دوره دهم مجلس 
طرحی بــرای ســاماندهی صنعــت و بازار 
خودرو تهیه شــده بود، اما شــورای نگهبان 
ایرادات و اشــکاالتی بــر آن وارد کرد و این 

طرح ابتر ماند.
وی ادامه داد: اکنون در کمیته خودروی کمیســیون 
صنایــع و معــادن مجلس، طــرح جامعی توســط 
متخصصان و اصحاب فن در دســت تهیه اســت و در 
تالشــیم تا پس از بررســی همه مســائل، مشکالت 

و وضعیــت صنعــت و بــازار خــودرو، در 
کوتاهترین زمان این طرح را به صحن علنی 

مجلس شورای اسالمی ببریم.
نائــب رئیس کمیســیون صنایــع و معادن 
مجلس، بــه بازدید اخیر نماینــدگان عضو 
این کمیسیون از گروه صنعتی ایران خودرو 
اشاره کرد و گفت: بخشی از بررسی هایی که 
از سوی نمایندگان انجام می شــود، مربوط به موضوع 
موانع تولید اســت که در صنعت خودرو شامل تأمین 
مواد اولیه، تامین ارز ، همچنین مشــکالت گمرکی و 
غیره می شود و مجلس آماده است که به حل مشکالت 

کمک کند.
نماینده دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به فاصله باالی قیمت های کارخانه ای و بازاری 
خودروها، تاکید کرد: نماینــدگان خانه ملت همچون 
سایر اقشــار جامعه نگران این موضوع هستند، هرچند 
نمی تــوان همه مشــکالت را گــردن تولیدکنندگان 
انداخت، اما باید دید چه مسائل و مشکالتی وجود دارد 
که خــودرو اینگونه عرضه و قیمت گذاری شــده و این 

تفاوت فاحش قیمتی حاصل می شود.
وی در پایان تاکیــد کرد: در آینــده نزدیک خبرهای 

خوشی در حوزه صنعت و بازار خودرو خواهیم شنید.

و خودر

و ح مجلس برای ساماندهی صنعت و بازار خودر طر

هشدار درباره عدم فعال سازی گوشی نو

اشتباه رایج هنگام خرید گوشی
خریــدار   عدم فعال ســازی گوشــی نو 
)آکبند( یکی از مهم ترین اشــتباهات رایج 
در هنگام خرید گوشی است، درحالی که در 
صورت عدم فعال ســازی دستگاه در حضور 
فروشنده، همتا هیچگونه مسئولیتی برای 
گوشی غیرقانونی، کد فعال سازی نادرست 

یا عدم وجود کد فعال سازی ندارد.
بــا اجــرای طــرح رجیســتری، تنهــا 
دســتگاه هایی که از مبــادی قانونی وارد 
کشــور شــده  و یا پیــش از شــروع طرح 
رجیستری روشن بوده اند، می توانند بدون 
هرگونه محدودیت زمانی، از شــبکه های 
اپراتوری استفاده کنند. در غیراین صورت 
دســتگاه پــس از اولین اتصال به شــبکه، 
پیامــک هشــدار دریافت کــرده و پس از 

مدت زمان کوتاهی، قطع می شود.

ضرورت بررسی دستگاه قبل از خرید
در صورت عدم فعال ســازی دســتگاه در 
حضور فروشنده، همتا هیچگونه مسئولیتی 
برای گوشــی غیرقانونی، کد فعال ســازی 
نادرســت یا عدم وجــود کد فعال ســازی 

ندارد. از ایــن رو کانال اطالع رســانی ثبت 
تلفن همراه )رجیســتری( هشدار می دهد 
که حتما هنگام خرید گوشــی آکبند )نو( 
دســتگاه را برای خود با موفقیت فعالسازی 
کنید. برای فعالسازی موفق ابتدا در نتیجه 
اســتعالم اصالت دســتگاه آکبند، گوشی 
باید قانونی باشــد، نام شــرکت واردکننده 
و گارانتی کننــده درج شــده باشــد و کد 
فعال ســازی شــش رقمی در دســترس و 
صحیح باشــد. پس از فعال ســازی موفق، 
همتا یک پیام تأیید به شــماره همراه شما 

ارسال می کند.

استعالم اصالت دستگاه
با اجرای طرح رجیســتری یکی از اقداماتی 
که باید قبل از خرید دستگاه سیم کارت خور 
توســط شــخص خریــدار انجام شــود، 
اســتعالم اصالت دستگاه اســت. استعالم 
  )IMEI(اصالت دســتگاه از طریق شناسه
درج شــده روی جعبــه انجــام می پذیرد. 
در پاسخ اســتعالم اصالت، حتماً به قانونی 
بودن، تطابق مشــخصات پاســخ استعالم 

اصالت )مدل و برند ذکرشــده در پاســخ( 
با مشــخصات ظاهری دســتگاه، شرکت 
واردکننــده، نوع واردات، نوع ارز و روشــن 

شدن دستگاه در گذشته توجه کنید.

 )IMEI( بررسی یکسان بودن شناسه
روی جعبه و دستگاه

در صــورت تصمیــم قطعی بــرای خرید، 
دستگاه را روشــن کرده و #۰۶#* را روی 
آن شــماره گیری نموده و تطابق شناســه 
)IMEI(  نمایــش داده شــده با شناســه 
)IMEI(  درج شــده روی جعبــه را کنترل 
کنید. در صورت عدم تطابق این دو شناسه 

)IMEI(، از خرید دستگاه صرف نظر کنید.

 فعال سازی دستگاه برای سیم 
کارت خریدار

در این مرحلــه، باید دســتگاه را در حضور 
فروشــنده، بــه کمک کــد فعال ســازی 
چاپ شــده روی کارت گارانتــی یا جعبه، 
از طریق ســامانه همتا فعال ســازی کنید. 
درصورتی که کد فعال ســازی به شما ارائه 

نشــد یا فرآیند فعال سازی برای سیم کارت 
شما با موفقیت انجام نشد، از خرید دستگاه 

صرف نظر کنید.

دریافت فاکتور معتبر دارای شناسه 
)IMEI(

پس از فعال ســازی موفق دســتگاه برای 

سیم کارت خود، حتماً از فروشنده، فاکتور 
  )IMEI(معتبری دریافت کنید که شناسه
دســتگاه در آن ذکرشــده و دارای مهــر 

فروشگاه است. 
هرگونه مشــکالت احتمالــی در آینده، به 
کمک ارائه این فاکتور معتبر، قابل پیگیری 

در مراجع قضایی خواهد بود.

صنعت
روزنامه سراسری صبح ایران
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وزیر کشور اعالم کرد

جوان گرایی در دستورکار وزارت کشور

مدیرعامل شهر جدید پردیس:
۱۴ هزار واحد مسکن مهر پردیس تا پایان مرداد 

تحویل می شود
مدیرعامل شــرکت عمران شهر جدید پردیس با اشــاره به تکمیل ۲۰ 
هزار واحد مســکن مهر این شهر جدید در دو ســال اخیر از تحویل ۱۴ 

هزار واحد دیگر تا پایان مرداد امسال خبر داد.
 به نقل از وزارت راه و شهرسازی، ســید مهدی هدایت نهایی شدن وام 
هزار میلیارد تومانی را گره گشــاترین اقدام انجام شــده برای تکمیل 
پروژه های مســکن مهر پردیس در ســال جاری خواند و گفت: این وام 
با کمک وزارت راه و شهرســازی و پیگیری های قائم مقام وزیر در امور 
مســکن مهر، نهایی و تاکنون ۲۷۵ میلیارد تومان از آن تسهیالت نیز 

دریافت شده است.
وی دفاع از ردیف های اعتباری مســکن مهر پردیس در قانون بودجه و 
تعریف اختیاراتی برای استفاده از منابع داخلی شرکت عمران را از دیگر 
مواردی خواند که به تکمیل پروژه های مسکن مهر پردیس کمک کرده 
اســت و افزود: اگر این مالحظات انجام نمی شــد، بدون تردید تکمیل 

پروژه های مسکن مهر پردیس، امسال متوقف می شد.
هدایت تعداد واحدهای مسکن مهر تحویل شده به مردم در شهر جدید 
پردیس را ۴۵ هزار واحد اعالم و عنــوان کرد: از مهر ماه ۹۷ تا به امروز ما 
در شــهر جدید پردیس موفق به تکمیل و تحویل ۲۰ هزار واحد مسکن 

مهر به مردم شده ایم.
وی خاطرنشان کرد: با احتساب حدود ۱۴ هزار واحد دیگری که تا اواخر 
مردادماه افتتاح خواهیم کرد، تعداد واحدهای مســکن مهر تکمیل و 
تحویل شــده در دوره کنونی وزارت راه و شهرســازی به ۳۴ هزار واحد 

می رسد.

عرضه بلیت قطارهای مسافری برای محرم و 
وز صفر از امر

عرضه بلیت قطارهای مسافری رجا برای بازه زمانی اول شهریور لغایت 
۳۰ مهر ماه ۹۹ مصادف با ایام محرم و صفر، از ســاعت ۱۰ صبح  امروز 

سه شنبه ۲۱ مرداد ماه آغاز می شود.
معاون اجرایی این شــرکت حمل و نقل ریلی با اعــالم این خبر افزود: 
فروش بلیــت قطارهای مســافری رجــا از امروز به صــورت همزمان 
اینترنتی و اپلیکیشن ها، ۱۵۳۹ و فروش حضوری از طریق کلیه مراکز 

مجاز فروش بلیت قطار در سراسر کشور انجام می شود.
رضا عصاری گفت: مســافران برای کســب اطالعات بیشتر همچنین 
دریافت برنامه حرکــت قطارها، بهای بلیــت و … می توانند به صورت 
شبانه روزی و از سراسر کشور با سامانه ارتباط با مشتریان رجا از طریق 
www. شــماره تلفن ۱۵۳۹ تماس حاصل کرده یا به پایگاه اینترنتی

raja.ir مراجعه کنند.
وی در خصوص ســفر با قطارها رجا در شــرایط کرونایی اظهار داشت: 
با شــیوع ویروس کرونا در کشور، این شــرکت اقدامات متعددی را در 
راستای سفر هوشمند )سفر+ســالمت( با انجام پروتکل های بهداشتی 
اعم از کنترل وضعیت سالمتی و بهداشــت مأموران قبل از اعزام، ضد 
عفونی کردن قطارها در مبدأ و طول ســفر، اســتفاده از ظروف یک بار 
مصرف پذیرایی، رعایت فاصله گذاری فیزیکی در قطارها، ارائه ماسک 
به مســافران، جانمایی و تعبیه مواد ضدعفونی کننده در قطارها و … 

آغاز و اجرایی کرده است.
معاون اجرایی شــرکت حمل و نقل ریلی رجا ضمــن اطمینان خاطر 
به مســافرانی که نیاز به ســفر با قطارهای رجا را دارند در جهت رعایت 
پروتکل های بهداشتی از سوی این شــرکت، از آنان درخواست کرد با 
زدن ماسک و رعایت نکات و پروتکل های بهداشتی اعالم شده از سوی 
مسؤوالن وزارت بهداشــت و همکاران ما در داخل قطار، هم به سالمت 
خود و هم ســالمت کارکنان قطار که خدمتگزاران آنان هستند، کمک 

کنند.

سخنگوی سازمان تعزیرات:
حساب های سه شرکت لبنی مسدود شد

سخنگوی سازمان تعزیرات، از مســدود شدن حساب های سه شرکت  
لبنی خبر داد.

سید یاســر رایگانی، با اعالم قطعیت حکم سه شــرکت متخلف لبنی، 
گفت: حساب های شرکت »شأن دشت« با برند »پاژن«، شرکت »لبن 
دشت« با برند »چوپان«، شرکت »مادی« با برند »می ماست« با حکم 

اداره اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی مسدود شده است.
وی افزود: برند پاژن با سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون جریمه، برند چوپان با 
دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون جریمه و برند می ماست با یک میلیارد و ۶۰۰ 
میلیون جریمه علــی رغم مهلت های قانونی تعزیرات تســویه جریمه 

انجام نداده اند و در صورت عدم تسویه خطوط تولیدی توقیف می شود.
رایگانی ادامه داد: شــرکت لبنیات پگاه با دو میلیــارد و ۷۰۰ میلیون 
تومان و برند لبنیات ســحر با یک و نیم میلیارد تومان جریمه، تســویه 

جریمه انجام داده اند.
وی اظهارداشت: دو پرونده در شــعبه ۴۰ شهر تهران در حال رسیدگی 
است و تاکنون ۱۵ نامه از این شعبه به سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان ارسال شــده تا میزان دقیق تخلف را اعالم کنند اما تا 
این لحظه میزان دقیق و کارشناســی تخلف به تعزیرات اعالم نشــده 

است.
رایگانی افزود: پرونــده دیگری نیز به تازگی اعالم کارشناســی میزان 
تخلف شده و در فرایند رســیدگی قرار دارد. ســه پرونده درخصوص 
لبنیات در اداره کل شهرستان های اســتان تهران در جریان رسیدگی 
قرار دارد که یکی از پرونده هــا در مرحله بدوی هفــت میلیارد تومان 

محکوم شده است.
ســخنگوی ســازمان تعزیرات اظهارداشــت: پرونده ای به ارزش ۱۰ 
میلیارد تومان و پرونده دیگری نیز هفته قبل تشکیل شده است که در 

مراحل اولیه رسیدگی است.
وی در خصوص آمار مربوط به احتکار و گرانفروشــی خــودرو از ابتدا 
لغایــت ۱۲ مردادماه گفت: تعداد ۹۳۴ تیم گشــت مشــترک اعزام و 
۳۰۰۲ مورد بازرســی صورت گرفته اســت. در این حوزه ۱۴۹ پرونده 
وارده به ســازمان داشــته ایم و مجموعه خودروهای مکشوفه در حوزه 
احتکار ۳۹۹۵ مورد اخفا به قصد گران فروشــی ۱۱ مورد و گرانفروشی 
۳۷ مورد بوده اســت. در مجموع متخلفان ۱۶ میلیارد و ۹۴۳ میلیون 

تومان جریمه شده اند.
رایگانی با اشــاره به آمار مربوط به ملزومات بهداشتی از سه اسفند ۹۸ 
لغایت ۱۸ مردادماه ســال جاری گفــت: تعداد ۶۴ هــزار و ۴۴۸ مورد 
بازرسی انجام شده که منجر به تشکیل ۶ هزار و ۳۵۲ پرونده در سازمان 
شده اســت. در این بازه زمانی تعداد ۹ میلیون و ۴۰۹ هزار و ۹۴۴ عدد 
ماسک و ۵۷۸ هزارو ۸۰۱ لیتر الکل و مشتقات ضدعفونی، ۷۵ میلیون 
و ۴۹۴ هزار و ۳۳۱ جفت دســتکش و همچنین ۶۸ هــزار و ۵۵۳ عدد 

روپوش کشف شده است.
وی در خصــوص پرونده های لوازم خانگی از ۲۷ خــرداد ماه لغایت ۱۶ 
مرداد ماه ســال جاری گفت: تعداد یک هزار و ۳۱۹ گشــت مشترک و 
۴ هزار و ۵۰۲ مورد بازرســی انجام شده اســت. تعداد یک هزار و ۱۷۰ 
پرونده به شعبه وارد شــده که ۶۷۸ پرونده مختومه ۵۲۹ پرونده مانده 
در حال رســیدگی می باشــد. از این تعداد پرونده ۱۷ مورد مربوط به 
احتکار، ۷ مورد مربوط بــه اختفاء، ۴۸۲ مورد مربوط به گرانفروشــی 
و ۹۴۳ مورد مربوط به ســایر تخلفات اســت و متخلفان تا کنون ۱۳۰ 

میلیارد ریال جریمه شدند.

کوچه

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شــورای اسالمی 
شــهر تهران گفت: ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ضرر 
مستقیم شهرداری ناشــی از کرونا بوده است و در این 

شرایط تنها ۵۳ درصد از بودجه محقق شده است.
مجید فراهانی رئیــس کمیته بودجــه و نظارت مالی 
شورای شهر تهران بودجه امســال شهرداری تهران را 
۳۰ هزار میلیارد تومان عنوان کــرد و گفت: که ارزش 
این رقم معادل ۱۹ هزار میلیارد تومان ســال گذشته 

این نهاد است.
وی با اشــاره بــه اینکــه شــرایط کرونایــی، عمده 
فعالیت های شــهرداری تهران را تحت تأثیر خود قرار 
داده اســت، ابراز داشت: کرونا بســیاری از درآمدهای 

ســازمان ورزش که حــدود ۴۰۰ میلیارد از 
محل اماکن ورزشــی بود را تحت تأثیر خود 

قرار داده است.
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شــورای 
شــهر تهران با تاکید بر اینکــه درآمدهای 
شهری با شــروع کرونا فریز شــده اند، ابراز 
داشت: درآمد شــهرداری از محل برج میالد 

و اماکن تفریحی از بین رفته اســت و در این شرایط اما 
هزینه ها بیش از برآوردهای سال های گذشته افزایش 

یافته است.
وی با اشــاره به اینکه در شــهرداری تهــران به طور 
مســتقیم تا به حال، ۴۰۰ میلیارد تومان برای مقابله با 

کرونا هزینه شده اســت، افزود: این هزینه ها 
بابت ضدعفونی، خرید ماســک، گندزدایی 
از معابر و تأمین تجهیزات آتش نشــانی بوده 

است.
این عضو شورای شهر یادآور شــد: به غیر از 
این ۳ هزار ۵۰۰ میلیارد تومان ضرر ناشی از 

کرونا بوده است.
وی با بیان اینکه در ۳ ماه نخســت سال تنها ۵۳ درصد 
بودجه شهرداری محقق شده اســت، گفت: بخشی از 
مســائل به بودجه غیر نقد باز می گردد و غیر از کرونا و 
تحریم متأسفانه شهرداری یک مشکل جدی در بحث 

غیر نقد دارد.

فراهانی با اشــاره به اینکه ۲۰ درصد از بودجه غیر نقد 
شــهرداری باید از ســازمان امالک تأمین شود، اظهار 
داشت: تحرکی که باید در این حوزه وجود داشته باشد 
و مورد انتظار ما بوده واقع نشده اســت و در این زمینه 

عقب هستیم.
وی افزود: البته گفته می شــود درآمدها در شــرایط 
غیر نقد ثبت نشــده اما به هر حال اینکــه تنها حدود 
یک درصد پیش بینی مورد انتظارمــان از بودجه غیر 
نقد ثبت شده است مســأله ای اســت که باید توسط 

شهرداری حل شود.
فراهانی تاکیــد کرد: بایــد این مســاله پیگیری و در 

تحرک بودجه پنهان ثبت شود.

رئیس کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر 
تهران از تغییر نام خیابان زرافشــان شــمالی واقع در 

منطقه ۲ تهران به نام مدافع سالمت خبر داد.
محمد جواد حق شناس با اشــاره به زحمات و رشادت 
های جامعه فرهیخته و پرتالش پزشکی گفت: جامعه 
پزشــکی از گروههای مرجع و محترم جامعه هستند 
که متحمــل زحمات زیادی برای حفــظ امنیت جان 
افراد شده و مدیریت شــهری نیز به پاس تالش های 
آنان خواستار مزین شدن معابر شهری به نام این قشر 
اســت.وی افزود: این امر مورد اســتقبال شورای شهر 
و کمیســیون نام گذاری قرار گرفت و در بررســی ها 

مشخص شــد که درمنطقه ۶ شهری تهران 
خیابان و بوستانی تحت عنوان پزشک داریم.

رئیــس کمیســیون فرهنگــی و اجتماعی 
شورای شهر تهران با اشاره به شروع پاندمی 
کرونا و فداکاری هــای چندین ماهه جامعه 
پزشــکی و کادردرمانی ادامه داد: با توجه به 
این که بالغ بر ۱۵۰ نفر از بهترین پزشــکان 

و کادر درمانی را بــر اثر ابتال به کرونــا و در راه خدمت 
رســانی به بیماران از دســت دادیم و ۴۰ نفــر از این 
شهدای سالمت مربوط به شهر تهران هستند؛ بعنوان 
وظیفه و گرامیداشت یاد و خاطره آنان تصمیم گرفتیم 

تا بطور مشــخص تعــدادی از خیابان های 
منشعب از زرافشــان را که ساختمان وزارت 
بهداشــت در آن واقع اســت با نام این چهره 
های شــاخص مدافع ســالمت یا به عبارتی 

شهدای سالمت مزین کنیم.
حق شــناس تصریح کرد: در همین راســتا 
معبر خیابان ســوم واقع در منطقه ۲ تهران 
)بلوار ایوانک زرافشان شــمالی( به نام دکتر حبیب اهلل 
پیروی؛  معبر خیابان پنجم به نام دکتر مهدی وریجی 
و معبر خیابان هفتم به نام پرستار نرجس خانعلی زاده 

با حفظ شماره تغییر یافت.

بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، 
وی با اشاره به جلســه دیروز کمیســیون نام گذاری 
معابر پایتخت و پیشنهاد ســازمان نظام پزشکی مبنی 
بر تغییر نام خیابان زرافشان شــمالی به عنوان مدافع 
سالمت خاطرنشــان کرد: در این جلســه مصوب شد 
تا خیابان زرافشــان شــمالی به نام مدافع ســالمت و 
زرافشان جنوبی به نام زرافشان نام گذاری شود که این 
مصوبه به شورای شهر ارائه شده و پس از موافقت هیات 
رئیســه نام گذاری نهایی انجام و تا قبل از روز پزشک 
تابلوی این خیابان تحت عنوان مدافع ســالمت نصب 

خواهد شد.

شهرداری

شورا

خریدار  وزیر کشور با تاکید بر اینکه سمن 
های جوانان در ســطح ملی جایگاه حقوقی 
دارند بر لزوم بهره گیری از ظرفیتهای منابع 
طبیعی و انسانی توسط جوانان برای توسعه 

کشور تاکید کرد.
 عبدالرضــا رحمانــی فضلی، در نشســت 
مشــترک وزرای کشــور و ورزش و جوانان 
با مجمع ســازمان های مردم نهاد و جوانان 
ضمن تبریک اعیــاد قربــان و غدیر گفت: 
جایــگاه حقوقــی جوانان در ســطح ملی 
مشخص شــده و امیدواریم اتفاقی که امروز 
رخ داده مبــداء حرکت ملی در انســجام و 
وحدت در سطح ملی باشد و در جهت منافع 
ملی امیدواریــم جوانان گامهــای مؤثری 

بردارند.
وی افــزود: در حال حاضر ۳۰۰۰ تشــکل 
جوانان در کشور داریم که کار مهمی قلمداد 
می شود. کشور ما جوان است و ظرفیتهای 
زیادی دارد کــه باید به نحو احســن مورد 
استفاده قرار گیرد. بی تردید باید به موضوع 
جوانان ایمان و اعتقاد داشته باشیم هر چند 
که اعتقاد داشتن و یا نداشتن ما هیچ تاثیری 
در حرکت جبری حاکم شــدن جوانان در 
سرنوشــت کشــور ندارد؛ چرا که این روال 

زندگی جاری است.
وی ادامه داد: با ظرفیت و بســتر فراوان در 
نحوه تعلیم و تربیت کشــور بایــد بتوانیم 
جوانان را به افکار مترقی و اندیشــه مبتنی 
بر عقالنیت مســلح کنیم تا بــه این ترتیب 
امیدوار باشیم در مســیر توسعه واقعی قرار 

بگیریم.
وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت های 
خود با اشاره به این که ۳۰۰۰سازمان مردم 

نهاد به عنوان هســته هایی کــه جوانان را 
حول محور خود جمع می کنند قلمداد می 
شــوند، افزود: ما در تعیین مدیران جوان در 
وزارت کشور دو مقوله را مد نظر قرار دادیم 
نخست آن که سن مدیران را کاهش دهیم 
به شکلی که امروز متوسط سن فرمانداران 
ما ۴۰ تا ۴۲ ســال اســت و توانســتیم در 
مجموع دو تا سه سال میانگین سن مدیران 
در وزارت کشــور را کاهش دهیم. از سوی 
دیگر ۱۶ معاون اســتاندار از بانوان انتخاب 
شــدند که این دو برابر زمان قبل از تصدی 
بنده در وزارت کشــور اســت. در حقیقت 
جوانگرایی دردســتور کار وزارت کشــور 

است و استانداران باید حتما این موضوع را 
رعایت کنند.

وی افزود: جوانان باید مســیر خــود را باز 
کنند و با طرح ایده ها و اندیشه های موؤثر و 
تشکلهایی که شکل می دهند و اعتباری که 
کسب می کنند نقش مؤثر خود را ایفا کنند.

وزیر کشــور ادامه داد: باالتریــن اعتماد را 
امام به جوانان داشــتند و امروز هم جریان 
توسعه و تحول که در سطح جهانی با سرعت 
شــگفت انگیزی پیــش می رود بــر عهده 
جوانان است که باید درجهت توسعه کشور 
شناســایی و جهت دهی مناســبی داشته 

باشند.

رحمانی فضلی در خصوص دادن شناســه 
تشــکل ها و برخی انتقادها از روند طوالنی 
اعطای شناســه ها گفت: ایــن تأخیر بعضا 
به علت اســتعالم هاســت. اما وقتی که ما 
به وزارت کشــور آمدیم اعــالم کردیم ۲۰ 
روز برای این اســتعالم ها بر اســاس قانون 
مهلت وجــود دارد کــه اگر در ایــن زمان 
استعالم ها نیامد بر اساس اختیارات قانونی 
ما شناســه ها را صادر می کنیم. به هر روی 
اگر به دلیل اســتعالم ها و سایر موضوعات 
در صدورشناســه ها در استان ها مشکالتی 
وجــود دارد باید هر چه زودتــر حل و فصل 

شود.

وی ادامــه داد: بحث اســتفاده از امریه در 
موضوع تشکل ها امر بســیار مبارکی است. 
همچنین در مورد اســتفاده و بهره گیری از 
ظرفیت صدا و ســیما در حوزه سازمانهای 
مردم نهاد با توجه بــه تاکیدات مقام معظم 
رهبری، سیاستهای کلی در جهت حمایت 
از آنهاست. بی تردید باید اسم تشکل ها در 

صدا وسیما عنوان شود.
رحمانی فضلی تاکید کرد: ما در اســتانهای 
خود ظرفیــت های بزرگی بــه لحاظ منابع 
طبیعی و انســانی داریم اما متاســفانه به 
دالیل تاریخی نتوانسته ایم نظامات مناسب 
تحول شــرایط منطقه ای و استانی را فراهم 
کنیم. لذا ایــن ظرفیتها می تواند توســط 

جوانان فعال و مورد بهره برداری قرار گیرد.
وزیر کشــور در خصوص مســاله افزایش 
قیمت مســکن که توســط فعــاالن حوزه 
تشــکل های جوانان مطرح شــده بود نیز 
گفت: مســکن و افزایش آن متأثر از افزایش 
قیمت ارز اســت کــه بایــد دعــا کنیم با 
مدیریت و تدابیری که اندیشــیده می شود 
و آزادی عمل و قدرت عمــل منطقه ای ما، 
این موضوع حل شــود. ما حجت را به تمام 
دنیا تمام کردیــم اما ترامــپ و آمریکا این 
قراردادها را کنار گذاشــتند و باید امیدوار 
باشــیم که به لطف خداوند بر مشکالتی که 

ایجاد شده فائق آییم.
وی تاکید کرد: مشــارکت فعالیت جوانان 
در حوزه های مختلف مقوم امنیت اســت و 
هر چند از جوانــان در زمینه های اقتصادی 
، سیاســی و اجتماعی وفرهنگی بیشــتر 
اســتفاده کنیم در تقویت امنیــت ملی نیز 

موفق تر خواهیم بود.

تحقق ۵۳ درصدی درآمدهای شهرداری تهران در سه ماه نخست سال

عنوان "مدافع سالمت " در تهران ماندگار می شود

شهر
روزنامه سراسری صبح ایران
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رئیس دانشگاه آزاد خبر داد

وس در دانشگاه آزاد جزئیات کاهش و واقعی شدن شهریه در
مهتاب چابــوک  رئیس دانشــگاه آزاد 
بــا تشــریح جزئیات محاســبه شــهریه 
دانشجویان در ترم تحصیلی آینده، گفت: در 
مدل جدیدی که طراحی شده، شهریه پایه 

دانشجویان در سرجمع کاهش می یابد.
محمد مهدی طهرانچی گفت: دانشگاه آزاد 
اســالمی در ترم آینده، اتفاقات جدی را در 
بخش شهریه دانشــجویان رقم خواهد زد. 
شهریه دانشگاه های غیردولتی کشور اصوالً 
بر اســاس حوزه تخصصی بسته می شود؛ به 
طور مثال شهریه در گروه علوم انسانی ۵۵۰ 
هزار تومان، گروه علوم پایه ۹۸۰ هزار تومان 
و یا گروه کشــاورزی یک میلیون و ۲۰۰ در 
نظر گرفته می شــود ولی ما اساساً در تالش 
هستیم که این نگاه و شــیوه را از ترم آینده 

تغییر دهیم.
رئیس دانشگاه آزاد اســالمی افزود: با ایجاد 
این تغییر، به نوعی شهریه پایه در سرجمع، 
کاهش یافته و ضمن مجزا شــدن شــهریه 
پایه پزشــکی در حوزه دکتــری حرفه ای و 
پیراپزشکی، شهریه ســایر رشته ها نیز در ۳ 
سطح بسته به واحد محل تحصیل دانشجو، 

تعیین خواهد شد.
وی با بیان اینکه با اجرای ایــن طرح، مثاًل 

شــهریه یک رشته در دانشــگاه آزاد تهران 
مرکز باالتر از شــهریه همان رشته در واحد 
حاشیه تهران )مثاًل شهر قدس( خواهد بود، 
ادامــه داد: تاکنون رویه به این شــکل بوده 
که مثاًل شهریه دانشــجویی که در ورامین و 
شــهر قدس که از لحاظ اقتصادی ضعیف تر 
اســت، زندگی و تحصیل می کنــد، برابر با 
فردی اســت که در خود شهر تهران زندگی 
و تحصیل می کنــد اما اکنون مــا به دنبال 

اصالح آن هستیم.
رئیس دانشــگاه آزاد با اشــاره بــه اینکه 
واحدهای دانشــگاه آزاد در اخذ شهریه به 
۳ ســطح طبقه بندی خواهند شد، گفت: به 
عنوان مثال توصیه شده که به علوم پایه در 
کشور بیشتر اهمیت داده شود، لذا از آنجا که 
در این حوزه ظرفیت ما خالی است، تصمیم 
داریم شــهریه علوم پایه را که تا پیش از این 
تقریباً دو برابر رشته های علوم انسانی بوده 

است، کاهش دهیم.
طهرانچی با تاکید بــر اینکه هدف از اجرای 
اصالحات در شیوه دریافت شهریه، نزدیک 
شدن حداکثری به عدالت است، ادامه داد: 
در این راســتا ۲ فاکتور اصلی برای تعیین 
شــهریه در نظر گرفته شــده اســت؛ اولی 

عرضه و تقاضا و دیگــری هم موقعیت واحد 
دانشــگاهی از لحاظ جغرافیایی و وضعیت 

اقتصادی -اجتماعی منطقه.
وی افــزود: مثاًل رشــته های پرمتقاضی در 
مراکز استان ها، نســبت به رشته ای که در 
واحدهای حاشــیه ای وجود دارد، گران تر 
خواهد بود و یا اینکه شهریه رشته حقوق در 
واحد تهران مرکز، در مقایسه با رشته حقوق 
در واحد شــهر قدس، متفاوت خواهد شد. 
البته برای شهریه ها کف و سقف تعیین شده 
و اعداد و ارقام آن طی چند روز آینده نهایی 

خواهد شد.
رئیس دانشگاه آزاد اســالمی با اعالم اینکه 
شهریه دروس عملی و آزمایشگاهی در ترم 
تحصیلی آینده حتی اگر به صورت مجازی 
هم برگزار شــود، کاهش نخواهد داشــت، 
اظهار کرد: اکنون در حال بررســی شهریه 
دروس نظری و محاســبه در این خصوص 
هستیم؛ بحث دانشجویان در این رابطه این 
اســت که اگر قیمت تمام شده برای دروس 
نظری که به صــورت مجازی پایین بود، این 
مورد لحاظ شود و گرنه شهریه پایه و دروس 

عملی و آزمایشگاهی فرقی نمی کند.
وی بــا تاکید بــر اینکه پرداخــت حقوق و 

دستمزد اساتید دانشــگاه آزاد در آموزش 
مجــازی و آمــوزش حضــوری، تفاوتی با 
یکدیگــر نــدارد، گفــت: در حــال حاضر 
کارگروهی بر روی این موضوع کار می کند 
که قیمت تمام شده شــهریه متغیر دروس 
نظری را که به صورت مجازی ارائه می شود، 
محاســبه کند.طهرانچی در ادامــه افزود: 
مــا بایــد در دو حالت آمــوزش حضوری و 
آمــوزش غیرحضوری، قیمت تمام شــده 
را محاســبه کنیم؛ واقعیت این اســت که 
ما تــرم گذشــته غافلگیر شــدیم و اکنون 

می پذیریم این ۲ شــیوه )آموزش حضوری 
و غیرحضوری( با یکدیگر متفاوت هستند. 
ولی باید کارشناسان به ما بگویند که قیمت 
تمام شده دروس نظری به صورت مجازی و 

حضوری چقدر و تفاوتش چه میزان است؟
وی بیــان کرد: اگــر قیمت تمام شــده در 
»دروس متغیــر نظری« پاییــن بیاید، در 
کاهش قیمت شــهریه تجدید نظر خواهیم 
کرد و این قول را به دانشجویان می دهیم که 
ان شــاءاهلل قیمت ها را در ترم آینده واقعی 

کنیم.



امکان بازگشت استراماچونی نیست

علی نژاد: بدهی برانکو تا یک ماه دیگر پرداخت می شود

کدام بازیکنان سرخپوش می شوند
 توقف در ارسال لیست آسیایی پرسپولیس 

به خاطر خریدهای جدید

باشگاه پرسپولیس زمان ارسال لیست قطعی خود به کمیته مسابقات 
لیگ قهرمانان آسیا را به بعد از خرید چند بازیکن جدید موکول کرد.

یحیی گل محمدی لیست خرید پرســپولیس برای فصل آینده رقابت 
های لیگ برتر فوتبال ایران را در اختیار مدیریت باشگاه قرار داده است. 
بازیکنانی که در صورت جذب آنها قبل از شروع دوباره رقابت های لیگ 

قهرمانان ۲۰۲۰ آسیا می توانند برای پرسپولیس بازی کنند.
از این رو باشگاه پرســپولیس هنوز لیســت نهایی خود را برای حضور 
در این تورنمنت که بصورت متمرکز از ۲۴ شــهریورماه در کشور قطر 

برگزار می شد در اختیار فدراسیون فوتبال و AFC قرار نداده است.
از قرار معلوم مسئوالن باشگاه پرسپولیس قصد دارند بازیکنان جدید را 
در لیست نهایی این تیم جهت حضور در کشور قطر به کمیته مسابقات 
کنفدراسیون فوتبال آســیا ارســال کنند تا آنها نیز برای سرخپوشان 
بتوانند بازی کنند.برنامه بازی های پرســپولیس در ادامه رقابت های 

لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:
سه شنبه 25 شهریور

پرسپولیس - التعاون عربســتان ؛ ساعت ۲۱ - ورزشــگاه اجوکیشن 
سیتی

جمعه 28 شهریور
التعاون عربســتان- پرســپولیس ؛ ساعت ۲۱ - ورزشــگاه اجوکیشن 

سیتی
دوشنبه 31 شهریور

پرسپولیس - الدحیل قطر ؛ ساعت ۱۸- ورزشگاه اجوکیشن سیتی

پنجشنبه 3 مهر
پرسپولیس - الشارجه امارات؛  ساعت ۲۱ - ورزشگاه جاسم بن حمدان

آبی ها دنبال رفع نقاط ضعف

عملکرد دور از انتظار کادر فنی

در حالی که هنوز فصل نوزدهم لیگ برتر به اتمام نرسیده، استقاللی ها 
کم کم فعالیت نقل و انتقاالتی خود را آغاز می کنند.

 آبی های پایتخت که در آســتانه تثبیت قرار گرفتن در رده دوم جدول 
رده بندی قرار دارند، رفته رفته فعالیت های نقل و انتقاالتی خود را آغاز 
کرده اند و در همین رابطه شنیده می شود سه بازیکن این تیم در لیست 
تمدید قرار ندارند و احتمال این که این سه بازیکن فصل آینده با آبی ها 
نباشند وجود دارد.مجموعه باشگاه استقالل در نظر دارد به جای این ۳ 
بازیکن نفرات با کیفیت تری را در پســت  آنها جذب کند تا بتوانند نقاط 
ضعف خود را ترمیم نمایند. آمار بازیهای این سه بازیکن در فصل جاری 
بســیار پایین بوده و در معدود بازیهایی که به میــدان رفته اند عملکرد 

راضی کننده ای نداشته اند.

وزیر ورزش و جوانان:

مدیران آینده کشور را در سازمان های مردم نهاد 
تربیت می کنیم

وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه ما مدیران آینده کشــور را در سازمان 
های مردم نهاد تربیت می کنیم، گفت: در این ســازمان ها یک میلیون 
جوان داریم که در این ســال ها هر جایی که نیاز بوده، عاشقانه وارد 

شده اند.
مسعود ســلطانی فر وزیر ورزش و جوانان، در نشســت وزرای کشور و 
ورزش و جوانان با مجمع ســازمان های مردم نهاد گفت: سازمان های 
مردم نهاد جوانان در دولت یازدهم و دوازدهم از ۱۰۰ به ۳۲۰۰ رسیده 

امروز به یک شخصیت حقوقی پیدا کرده اند.
وی، توســعه نهادهای مدنی که موجب توســعه حضور مردم است را 
یکی از شاخصه های جامعه مردمساالر دینی دانست و ادامه داد: امروز 
جمهوری اسالمی پس از ۴۱ سال به همه دنیا اثبات کرده می شود یک 
حکومت دینی داشــت و احزاب و گروه ها هم در زیر ســایه آن فعالیت 
کنند و نهادهای مدنی و ســازمانهای مردم نهاد بــه فعالیت های خود 

بپردازند و در توسعه کشور نقش داشته باشند.
ســلطانی فر با بیان اینکه موتور محرکه توســعه هر جامعه جوانان آن 
هســتند، اظهار داشــت: اگر در جامعه ای جوانان آن در صحنه باشند 
می تواند رشد توسعه سریعتر باشــد. در بیانیه گام دوم هم محور تمام 
فعالیت ها را جوانان قرار داده اند، بر این باور هستیم تمام تالش خود را 
بکار گیریم تا بتوانیم جوانان را در عرصه های مختلف بکار گیریم.وزیر 
ورزش و جوانان تصریح کرد: ما مدیران آینده کشور را در سازمان های 
مردم نهاد تربیت می کنیم، ما در این سازمان ها ۱ میلیون جوان داریم، 
در این ســالها هر جایی که نیاز بوده این جوانان عاشقانه وارد شده اند و 

آمادگی دارند در همه صحنه های حاکمیت ملی نقش آفرینی کنند.
وی اضافه کرد: در بحث های مربوط به کنکــور در هیات دولت گفتیم 
آمادگی داریم همه فضاهای ورزشــی خود را در اختیار قرار دهیم و هم 
یک جمع یک میلیون نفری به کمک برگزاری آن بیایند.ســلطانی فر 
اظهار داشــت: نقش نهادهای مدنی در امنیت سیاسی در تمام جوامع 
بر کسی پوشــیده نیســت، از میان ۱ میلیون نفر از جوانان مردم نهاد 
در اتفاقات ســال های ۹۶ و ۹۸ حتی یک نفر دستگیر، زخمی و حضور 
نیافته اســت.وی خطاب به وزیر کشــور گفت: درخواست ما همکاری 
بیشتر استانداران با جوانان سازمان های مردم نهاد است. تالش کردیم 
مراکز شکوفایی و شناسایی اســتعدادها را در اســتان ها انجام دهیم.
سلطانی فر افزود: امروز ۴۰۰ دفتر در کشور خدمات خوبی به زوج های 
جوان می دهند. همچنین خانه های جوانان ما در ســال ۹۳ صفر بوده و 

االن به ۱۱۳ دفتر رسیده، اما تصمیم داریم به ۲۰۰ دفتر برسد.
وزیر ورزش و جوانان درباره وام ازدواج گفت: امســال تسهیالت ازدواج 

به ۵۰ میلیون تومان برای هر کدام از زوجین رسیده است.

میدان

خریدار   معــاون وزیر ورزش با اشــاره به 
پرداخت بخشی از طلب برانکو ایوانکوویچ از 
باشگاه پرسپولیس گفت که تا یک ماه آینده 
بخش باقی مانده این بدهی تســویه حساب 

می شود.
 مهدی علی نژاد در حاشــیه افتتاح سامانه 
فدراســیون انجمن های ورزشی گفت: این 
ســامانه اقدام موثری در شناسایی فعاالن 
این فدراسیون است. اساساً زمانی می توان 
برنامه ریزی خوب داشــت کــه اطالعات 
کامل داشــت. بدون اطالعــات نمی توان 
برنامه ریزی داشــت. با توجه به اینکه صدور 
احــکام مختلــف داوری، مربیگــری و … 
مکانیزه می شــود، در بحث شفاف سازی و 
جلوگیری از فســادهای احتمالــی اقدام 
موثری اســت.وی در مورد تعدد انجمن ها 
و مشــکالتی که ایجاد می کند، خاطرنشان 
کــرد: البته ایــن فدراســیون از نظر تعدد 
ســبک ها قابل قیاس با هیچ فدراســیونی 
انجمــن ورزش هــای رزمــی  نیســت. 
پرسبک ترین فدراسیون کشور است و این 
کار را سخت می کند. یکی از توقعات وزارت 
ورزش از فدراسیون ساماندهی کمیته ها و 
انجمن هایی اســت که در این فدراســیون 
حضور دارند تا هم نظارت بیشــتر باشد و از 

کار موازی هم جلوگیری شود.
معاون وزیر ورزش در مورد پرســش مطرح 
مبنی بر اینکه برخی افراد در فضای مجازی 
خود را قهرمان ورزش هــای رزمی معرفی 
می کنند و همین مســئله باعــث دلخوری 
ورزشــکاران و قهرمانان واقعی این رشــته 
شده اســت، یادآور شــد: راه اندازی همین 
ســامانه خیلی کمــک می کنــد. یکی از 
فاکتورهایی کــه می تواند در این ســامانه 
مالک باشد همین موضوع است. تاریخچه 
این افراد باید گفته شــود. این سامانه پایش 
مردمی ایجاد می کند که قهرمانان دروغین 

از قهرمانان واقعی شناخته می شوند.
علی نــژاد در مــورد وضعیت فدراســیون 
انجمن های رزمــی بعــد از دوره مدیریت 

یوســف بهتــری گفــت: خوشــبختانه 
فعالیت های خوبی در این چند ماه شــاهد 
بودیم. اتفاقات مثبتی افتــاده و روند رو به 
رشــدی شــاهد بودیم. باید از ریاست دوره 
قبل هم تشــکر کرد که زحمات زیادی در 

جهت ساماندهی فدراسیون متقبل شد.
وزیر ورزش در مورد وضعیت پرســپولیس 
و اســتقالل و وضعیت بدهی ایــن دو تیم 
که تاثیرگــذار در پنجره نقــل و انتقاالت 
آنهاســت، تصریح کــرد: در مــورد پرونده 
برانکو ایوانکوویــچ و دســتیارانش تقریباً 
یک میلیــون و ۶۰۰ هزار یــورو باید به آنها 
پرداخت می شد. برانکو سه دستیار داشت. 
طلب یک دســتیار را پرســپولیس به طور 
کامل پرداخت کرد. برای پرداخت بدهی دو 
دستیار دیگر به فیفا نامه ای ارسال شد تا از 
پولی که پرســپولیس طلبکار بود، پرداخت 
شــود. از پول برانکو هم حــدود ۳۰ درصد 
پرداخت شــده یعنی رقمی حدود ۳۴۰ - 
۳۳۰ هزار یورو پرداخت شــده است. مابقی 

هم فکر می کنم با هماهنگی با اسپانسرهای 
جدید و کمک کارگزار طــی یک ماه آینده 

پرداخت می شود.
معاون وزیــر ورزش در ادامــه تصریح کرد: 
کمیته انضباطــی فیفا در نامه ارســالی به 
پرسپولیس به صراحت نوشته که عزم شما 

را در پرداخت بدهی ها شاهد هستیم.
وی همچنین در مــورد وضعیت بدهی های 
باشگاه اســتقالل اینگونه توضیح داد: آنها 
در حال تامیــن منابع هســتند. به محض 
تامین پــول الزم و پرداخت آن، پنجره های 
بسته شــده، باز می شوند. مشــکلی از این 
حیث وجود ندارد. االن هــم هنوز به فصل 
نقل و انتقاالت نرسیده ایم و به همین دلیل 

نگرانی از این بابت نداریم.
علی نژاد در بخش دیگری از صحبت هایش 
درباره بازداشــت یکــی دو مدیر باشــگاه 
پرســپولیس گفت: در نامه چند ماه پیش 
وزیر ورزش به وزیر اطالعــات برای مبارزه 
با فســاد در فوتبال درخواست کمک شد. با 

هماهنگی دو وزارتخانه اقداماتی آغاز شده 
و دســتگیری یکی از معاونان پرسپولیس 
در همین راســتا صورت گرفته و در واقع با 
هماهنگی کامــل بوده اســت.معاون وزیر 
ورزش و جوانان تصریح کــرد: عزم ما برای 
مبارزه با فســاد در فوتبال و ورزش راســخ 
است. با همکاری سربازان گمنام امام زمان 
)عج( ایــن راه را ادامه می دهیــم. این آغاز 
برخوردها در این زمینه اســت. خط قرمزی 
در این زمینه نداریم و فساد در هر زمینه ای 

باشد حتماً با آن برخورد می کنیم.
باشــگاه  ورزش  وزارت  اعــالم  »طبــق 
نمی تواننــد  اســتقالل  و  پرســپولیس 
مربی یــا بازیکــن خارجی جــذب کنند. 
از طرفــی اســتقالل بایــد مبلــغ بدهی 
قــرارداد اســتراماچونی را پرداخت کند و 
صحبت هایی هم در مــورد مذاکره دوباره با 
وی برای بازگشت این مربی ایتالیایی مطرح 
اســت. موضع وزارت ورزش در این زمینه 
چیست؟« این پرسش خبرنگار مهر بود که 

علی نژاد در پاســخ به آن گفت: ممنوعیت 
جذب مربی و بازیکــن جدید خارجی به هر 
دو باشــگاه ابالغ شده اســت. با گزینه های 
خارجی فعلی امکان تمدیــد قرارداد وجود 

دارد. این ابالغ شامل همه گزینه هاست.
وی ادامــه داد: در مورد اســتراماچونی هم 
شکایتی مطرح شده که باید در فیفا بررسی 
شــود و اســتقالل هم از خودش دفاع کند. 
اســتخدام مربی و بازیکن جدیــد به خاطر 
شرایط ارزی کشــور و قیمتی که دالر دارد 
امکان پذیر نیســت. دلیل دیگر این اســت 
که باعث عدم تناسب دستمزدهای داخلی 
و خارجی ها شــده در حالی که خارجی ها با 

کیفیت تقریباً متوسط هستند.
معاون وزیر ورزش در مورد پرداخت پاداش 
مدال آوران یادآور شــد: پاداش ورزشکاران 
مدال آور در بازی های آسیایی و پاراآسیایی 
پرداخت شده است. سایر ورزشکاران مدال 
آور این ســال هنوز پاداش خود را دریافت 
نکرده اند. حدود ۲۲ میلیــارد تومان برای 
تامین پاداش این دســته ورزشکاران الزم 
اســت. به خاطر کرونــا مراســمی برگزار 
نمی شــود اما این پاداش ها در چند مرحله 
پرداخت می شــود. برای مرحله اول پاداش 
ورزشــکاران ۱۳ فدراســیون پرداخــت 
می شــود. در همین راســتا روز گذشــته 
با فدراســیون ها مکاتبه شــد تا اســامی 
ورزشــکاران و شماره حســاب آنها را اعالم 
کنند. پاداش ورزشــکاران به طور مستقیم 

به حساب آنها واریز می شود.
علی نژاد در مــورد انجمن هایی که فعالیت 
دارند اما در عمل زیر مجموعه فدراســیون 
انجمن های ورزشی نیســتند، تاکید کرد: 
در گذشــته تصمیماتی گرفته شــده بود 
که بعضی از انجمن هــا در دو حوزه کاراته و 
انجمن های ورزشــی فعالیت داشته باشند. 
حتماً تدابیری اتخاذ می شود و تصمیماتی 
گرفته می شود که منافع ملی را حفظ کند تا 
آسیبی نرسد. کارهای کارشناسی در حال 

انجام است.

ورزش
روزنامه سراسری صبح ایران
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سخنگوی فدراسیون فوتبال گفت: بدهی به شستا در 
پرونده مارک ویلموتس را از اعتبار خودمان به صورت 
علی الحســاب دادیم و حتی یک ریال هم از حســاب 

باشگاه ها کم نشده است.
 امیرمهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال درباره 
بدهی این فدراســیون به شســتا در پرونده پرداخت 
مطالبات مارک ویلموتس و مطرح شدن بحث توقیف 
اموال فدراســیون، به رادیو تهران گفت: فدراســیون 
فوتبال از اعتبار خودش علی الحســاب این کار را انجام 
داد. حتی یک ریال هم از حســاب باشگاه ها کم نشده 

است و من این موضوع را تکذیب می کنم.

وی با اشــاره بــه رایزنی فدراســیون با فیفا 
برای گرفتــن مطالباتش تاکیــد کرد: بحث 
انتقال پول به ایران هم در نشســت اینترنتی 
مسئوالن فدراســیون با رئیس فیفا و رئیس 
کنفدراســیون آســیا هم مــورد تاکید قرار 

گرفته بود.
سخنگوی فدراســیون فوتبال درباره اینکه 

این فدراسیون دیگر پولی برای برگزاری اردوهای ملی 
ندارد، تصریح کرد: فدراسیون تحت فشار است ولی در 
همین روزها باوجود کمبود اعتبار، اردوهای مختلفی 
را برای تیم های نوجوانان، جوانان، تیم ملی فوتســال 

و تیم فوتســال جوانان برگزار کردیم. اینکه 
مطرح شده اردوها لغو می شود صحت ندارد. 
ان شاءاهلل با رفع مشکل انتقال وجه به ایران و 
پیگیری گرفتن وجوهات دیگر، این فضا هم 

می گذرد.
علوی در خصوص اینکه گفته می شــود رای 
مارک ویلموتس در فیفا صادر شــده است، 
اظهار کرد: ما هم ایــن خبر را در رســانه ها دیده ایم و 

منتظر اعالم رسمی فیفا هستیم.
ســخنگوی فدراســیون فوتبال درباره ایرادات فیفا به 
پیش نویس اساسنامه فدراســیون هم گفت: آقای نبی 

و بهاروند جلســه اینترنتی را با شیخ ســلمان رئیس 
کنفدراســیون آســیا و اینفانتینو رئیس فیفا برگزار 
کردند. در این جلســه اشاره شــد که ایران اساسنامه 
را ارســال کرده اســت و در زمان کوتاهی پاسخ فیفا را 
داشته باشــیم. منتظر دریافت نظر مشورتی فیفا برای 

اساسنامه هستیم.
علوی ادامه داد: فدراســیون در چهار ماه گذشته تمام 
تالش خود را بــرای تبعیت از الزامــات فیفا و AFC و 
همچنین قوانین داخلی کشــور داشــته است و پکیج 
مناسبی برای پیش نویس اساســنامه که سند فردای 

فوتبال است، خواهیم داشت.

فدراسیون

فدراسیون فوتبال: پول شستا را از اعتبار خودمان دادیم نه باشگاه ها!

 دارنده مدال طالی سنگین وزن کشتی فرنگی جهان 
از کشــور روســیه در توصیــف دوران کرونایی گفت: 
اگرچــه در خانه ماندن ســخت بود اما مــن تمرینات 
متنوعی را انجــام دادم و بــا یک رژیم غذایی ســالم 

توانستم ۱۰ کیلوگرم از وزن خود را کم کنم.
 »ســرگئی ســیمینوف« افزود: با انجام رژیم غذایی و 
کم کردن وزن، تحرک، ســرعت و اجــرای تکنیک ها 
راحت تر شــده اســت و امیــدوارم با گذشــت زمان 

وزن های از دســت رفتــه را از طریق حجم 
عضله جبران کنم.دارنده مدال برنز المپیک 
۲۰۱۶ ریوو می گوید: هنوز سهمیه المپیک 
را کســب نکــردم و می خواهم، بــا آرامش 
تمرینات خود را انجام دهم تــا بتوانم مجوز 

حضور در این رقابت ها را بدست آورم.
وی اظهــار امیــدواری کرد کــه در مهرماه 

امســال امکان برگزاری رقابت های کشــتی در کشور 

فراهم شــود تــا بتوانــم در حــال و هوای 
مسابقات قرار گیرم.

ســیمینوف همان فرنگی کاری اســت که 
در جام جهانی ســال ۲۰۱۶ در شــیراز در 
دیدار فینال با نتیجه ۷ بر ۲ مغلوب »بشــیر 
باباجانزاده« شــد. همان زمان بســیاری از 
کارشناســان تیم ملی کشتی فرنگی روسیه 
را ضعیف توصیــف کردند اما »محمد بنا« ســرمربی 

تیم ملی کشــتی فرنگی، نظری به غیر از این داشت. او 
اعتقاد داشت که نفرات تیم ملی کشتی فرنگی روسیه 
در جام جهانی در ســال های آینده، حرف های زیادی 
برای گفتن خواهند داشــت.اتفاقا ایــن پیش بینی بنا 
درست از آب درآمد و ســیمینوف همان سال به مدال 
برنز بازی های المپیک ۲۰۱۶ ریو رســید و باباجانزاده 
دســتش از مدال کوتاه ماند. سیمینوف در ادامه مسیر 

پیشرفت به مدال طالی قهرمانی جهان نیز رسید.

کشتی

دارنده برنز کشتی فرنگی المپیک: ماندن در خانه سخت است

شاه حسینی: 

رانت باعث انباشته شدن بدهی مالیاتی فوتبالیست ها می شود
خریدار  کارشناس مسائل حقوق فوتبال 
گفت: ســو مدیریت،مســامحه، کم کاری 
و یا توافقاتی که طبق قانون نیســت، باعث 

انباشته شدن بدهی های مالیاتی می شود.
 عبدالرحمن شاه حســینی در مورد این که 
آیا فوتبالیست هایی که مالیات نمی دهند با 
دیگر اقشار جامعه فرق دارند اظهار داشت: 
هیچ تفاوتــی ندارند. همــه در برابر قانون 

یکسان هستند.
وی در مورد پرداخت نکردن مالیات توسط 
برخی از اهالی فوتبــال تصریح کرد: در یک 
دوره زمانی، یــک دهه قبل فــرار مالیاتی 
حرفه ای انجام می شــد. به این شــکل بود 
که قــرارداد واقعی با آنچه که در ســازمان 
لیگ نوشته می شــد تفاوت فاحش داشت 
و به همیــن خاطر بازیکن یــا مربی مالیات 
کمتری را           نسبت به قرارداد واقعی که بسته 

بود پرداخت می کرد. 
در ســال ۱۳۹۶ با تعاملی کــه بین رئیس 
ســازمان مالیاتی، مدیران فدراســیون و 
ســازمان لیگ به وجود آمد قرار شد مبالغ 

واقعــی در قراردادها ثبت شــود و اگر هم 
کســی تخلف کرد، شــامل جرایم قانونی 

شود.
کارشناســان حقوقی فوتبال ادامه داد: این 
کار تأثیرگذار بود اما یک ســری مســامحه 
باعث شــد که برخی از پرداخت مالیات فرار 

کنند و بدهی های مالیاتی انباشته شود. 
سیســتم مالیاتــی در صــدور و اجــرای 
احکام مســامحه کرد و اگر ابزارهایی مانند 
ممنوع الخروجی یا توقیف امــوال را           به کار 
می گرفتند این بدهی ها انباشــته نمی شد. 
خطاب ما به کسانی نیست که خوش حساب 
هســتند و مالیاتشــان را           به موقع پرداخت 
می کنند، بلکه در مورد کســانی اســت که 
بدهکار هســتند. اگر اداره مالیــات از ابزار 
قانونی خودش در مقابل فوتبالیست ها مثل 
مردم و کارمندان استفاده می کرد، این همه 
بدهی انباشته نمی شــد. بعضی از شهرت ها 

باعث شد که با افراد مسامحه کنند.
شاه حسینی در مورد این که آیا اداره مالیات 
می تواند از پس فوتبالیست ها بربیاید، گفت: 

می توانند از پس آن ها بربیایند ولی مسامحه 
می کنند. قدرت مطلق خدا است اما قدرتی 
که یک قاضی در کشور ما دارد قدرت خوبی 
است. مالیات همان قاضی را           از حقوقش کم 

می کنند. 
ســو مدیریت،مســامحه، کــم کاری و یا 
توافقاتــی که طبــق قانون نیســت، باعث 
انباشته شــدن بدهی های مالیاتی می شود. 
این کار صد درصد توهین به مردم و تضییع 
حقوق مردم اســت. چون مالیات قرار است 
به خزانــه مملکت بــرود و بــرای مملکت 
خرج شــود. در این بحث باید با اشــخاصی 

که مســامحه می کنند و با مدیران متخلف 
برخورد شود.

کارشــناس حقوقی فوتبال در گفت وگو با 
برنامه آفســاید، در مورد اینکه در مواردی 
بازیکنان تیم ملی قادر به خروج از کشــور 
نبودند و با فالن آقازاده یا فالن شــخص در 
راس امور تماس گرفته شــده و با یک تلفن 
مشکل را           با سیســتم مالیاتی حل کرده اند، 
عنوان کرد: اقدامات این چنینی نقض قانون 
و تخلف اســت. یکی از بازیکنان مشهور ما 
که مشــمول بود با همین ریش سفیدی از 

مملکت خارج شد و رفت که رفت.
رئیس ســابق کمیتــه انضباطــی تصریح 
کرد: آیــا از رانت های ایــن چنینی برای 
افراد عادی جامعه هم اســتفاده می شود؟ 
فوتبالیســت خوش حســابی که مالیاتش 
را           به موقع پرداخت می کند باید تشــویق 
شــود و کســی هم که در پرداخت مالیات 
بدحســابی می کند باید تنبیه شود. آیا این 
امتیــازات و رانت ها برای عوام و مشــاغل 
دیگر هم هســت؟ مــا در مــورد آن ها مّر 

قانون را           اجرا می کنیــم، اموالش را           توقیف 
می کنیــم، او را           ممنوع الخروج می کنیم، از 
همه ابزارها اســتفاده می کنیم و او را           نیمه 
فلج می کنیم تا مالیاتــش را           پرداخت کند. 
اما من خودم دیدم کســی که بدهکار بوده 
به آنجا رفته و کارمند آنجا شروع به عکس 

گرفتن با او کرده است!
شاه حســینی در مورد پر کردن اظهارنامه 
مالیاتــی توســط فوتبالیســت ها گفــت: 
اظهارنامه را           مجبورند پــر کنند. ما در مقام 
اجرای مالیات ها مشکل داریم نه تعیین آن. 
مالیات را           تعیین و اعالم می کنند اما انباشته 
شــدن آن به خاطر مسامحه و اســتفاده از 
رانت ها اســت. اگر قانون اجرا شود، مالیات 

وصول می شود. 
االن تبعیض وجــود دارد. افــراد زیادی را           
در فوتبال داریم که همیشــه مالیاتشان را           
پرداخت کرده اند. حتی با یکــی از بزرگان 
فوتبال که صحبت می کردم، می گفت چرا 
من باید مالیاتم را           به موقع پرداخت کنم اما 

برخی به راحتی از آن فرار می کنند؟
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باربد بابایی مطرح کرد

وایرال شدن غیراخالقی برخی مجریان درفضای مجازی

عطیه موذن   باربد بابایی که بــه تازگی اجرای 
ویژه برنامه عیدانه شــبکه دوم ســیما را برعهده 
داشت، ضمن مرور ویژگی های این تجربه، درباره 
دالیل توقف تولید مسابقه »تب تاب« توضیحاتی 

ارائه کرد.
 »عید همدلــی« عنوان ویژه برنامــه ای بود که از 
عید قربان تا عید غدیر خم روی آنتن شــبکه دو 
ســیما رفت، برنامه ای با اجرای »باربد بابایی« که 
محوریت آن حمایت از پویش »اطعام عید غدیر« 

و گفتگو با چهره های فرهنگی و هنری بود.
برخی بریده های »عید همدلی« در زمان پخش، 
به فضای مجــازی هم راه پیدا کــرد و به اصطالح 
وایرال هم شد؛ از اعتراض ضمنی برزو ارجمند به 
توقیف ســریال »کتونی زرنگی« و موضع گیری 
داریوش ارجمند درباره حضــور نوید محمدزاده 
در تبلیغات بازرگانی تا مــوارد عجیب تری مانند 
پیشنهاد افسانه بایگان برای استفاده از »کروناز« 
به جای »کرونا«!بــه بهانه همیــن بازتاب ها و از 
منظر تجربه اجرای برنامه ای با سروشکل عیدانه 
اما در عین حال گفتگومحور و خبرســاز، ســراغ 
باربد بابایی رفتیم که پیش از این با اجرای مسابقه 
استعدادیابی »شــب کوک« در قاب تلویزیون به 
شــهرت رســیده بود و آخرین حضورش در مقام 
مجری به اجرای مســابقه زنده »تــب تاب« در 

شبکه سه بازمی گشت.
»عید همدلی« که محصول گروه معارف شــبکه 
دو و مرکز رسانه ســازمان تبلیغات اسالمی بود و 
با کارگردانی وحید ســعیدی و سردبیری احمد 
رنجبر به مدت ۱۰ شب روی آنتن شبکه دو رفت، 
فرصتی ویژه بــرای باربد بابایی بــود تا حضوری 
جدی تــر در برنامه های ترکیبــی و گفتگومحور 

تلویزیون داشته باشد.
در ادامه گفتگو با باربد بابایی درباره تجربه اجرای 

این برنامه را می خوانید؛

  برای شــروع از همکاری با گروه سازنده 
»عید همدلی« بگویید. چطور به این گروه 
پیوســتید و چه شــد که اجرای این ویژه 

برنامه مناسبتی را پذیرفتید؟
پیشــنهاد اجرای ایــن برنامه از طریــق یکی از 
دوستانم در شبکه دو به دســتم رسید. البته من 
خیلی اهــل ویــژه برنامه ها و پروژه هــای کوتاه 
مدت نیســتم و اغلب در برنامه هایی که در زمینه 
موسیقی نیستند هم شــرکت نمی کنم اما وقتی 
گفتگو شــکل گرفت و دیدم فضای ایــن برنامه 
مناسب است و گروهی پشــت آن است که تمام 
تالشش را برای ارایه یک برنامه خوب دارد ترغیب 
شــدم. از طرفی مدتی بود از تلویزیون دور بودم و 
به ســمت تلویزیون های اینترنتی رفته بودم، به 
همین دلیل فکر کــردم که با ایــن کار می توانم 

برگشت خوبی به تلویزیون داشته باشم.

  چــرا مدتی از تلویزیــون فاصله گرفته 
بودید؟

بعد از برنامه »تب تاب« که ادامــه پیدا نکرد، در 
تالش بودم که برنامه هایی در زمینه کاری اصلی 
خودم یعنی موسیقی را داشــته باشم اما سازمان 
صدا و ســیما خیلــی فضای تخصصــی به حوزه 
موســیقی اختصاص نمی دهد. این مدت هم در 
تالش بودم که در تلویزیون برنامه ای داشته باشم 

که محور اصلی آن موسیقی باشد، که میسر نشد.
اما در تلویزیون های اینترنتی براســاس قوانینی 
که ســاترا تعیین کرده، فضای مناسب تری برای 
برنامه های موســیقایی مهیا بــود قراردادهایی 
را با یکی از تلویزیون های اینترنتی بســتم و قرار 
بود پس از محرم و صفر به تولید برنامه بر بســتر 
اینترنت بپردازیم.در این فاصله وقتی پیشــنهاد 
»عید همدلــی« آمد، فکــر کردم شــاید بتوان 
تالش مجددی کرد و برنامه ای را در این رســانه 
با محوریت موســیقی تولید کرد. چون به هر حال 
تلویزیون فراگیرتر است و ترجیح خودم این است 

که با تلویزیون کار کنم.

  پیش از این تجربه اجرای برنامه مناسبتی 
نداشتید. فقط در برنامه »ماه منیر« حضور 

داشتید. به فضای این نوع برنامه ها چطور 
نزدیک شدید؟

»ماه منیر« فضــای کامــاًل متفاوتــی از »عید 
همدلی« داشت و فقط ســه یا چهار قسمت بود. 
زمان برنامه خیلی کوتاه تر بود و همچنین شــکل 
و شــمایلی کاماًل متفــاوت داشــت. البته بازهم 
می گویم که من خیلی با ویــژه برنامه ها همکاری 
نمی کنم و برنامه های مفرحی را که در این سال ها 
ساخته شده اســت خیلی نمی پسندم، چون فکر 
می کنم اگر قرار است برنامه ویژه باشد باید نقش 
موسیقی در آن بسیار پر رنگ باشد و حال مردم با 

دیدن آن خوش شود.
در »عید همدلی« هم گفتگوهای متعددی درباره 
حضور خواننده ها و جریان موســیقی داشــتیم. 
البته نباید این نکته را نادیــده بگیریم که مدتی 
اســت خواننده ها به سه دسته تقســیم شده اند، 
عده ای آنقدر از بازار دور شده اند که حضور و عدم 
حضورشــان در برنامه فرقی نمی کند، عده ای با 
ممانعت های تلویزیون برای حضور روبرو هستند 
و عده ای هــم اصطالحاً بــرای تلویزیون طاقچه 
باال می گذراند. که البته این دســته ســوم بسیار 
کار غیرحرفه ای می کنند چــون تلویزیون ورای 
سیاست هایش یکی از اصلی ترین رسانه های این 
سرزمین برای سرگرمی مردمش است. در نتیجه 
این موضوع باعث می شود که دست ویژه برنامه ها 

از حضور خوانندگان خالی بماند.

  به برنامه »تب تاب« اشــاره کردید. چرا 
با وجود ایده خوب و اجرای قابل قبولی که 
داشــت آن اتفاق که باید را نتوانست رقم 

بزند؟
سه عامل باعث شــد »تب تاب« موفق نشود و به 
نتیجه خوبی نرســد. اول از همــه حذف کدهای 
دســتوری از تلویزیون به دستور وزارت ارتباطات 
بــود. ایــن کار باعث شــد خیلــی از برنامه های 
تلویزیونی مانند »تب تــاب« حامیان مالی خود 
را از دســت بدهند. دومین مســاله وجود دو نگاه 
متفاوت در حوزه تهیه کنندگی بود. نگاه هایی که 
فرسنگ ها از هم فاصله داشت و این موضوع باعث 
به وجود آمــدن دوگانگی در هر لحظــه از برنامه 
می شد. ســومین موضوع هم به تصمیم مدیران 
شــبکه ســه در آن برهه از زمان بر می گردد که 
بدون هیچ توضیح خاصی خواســتند که ساخت 

برنامه »تب تاب« متوقف شود.

 مدتی است خیلی شنیده می شود که فقط 
شبکه های سه و نسیم مخاطب دارند و بقیه 
شبکه ها مخصوصًا شبکه دو مخاطبان خود 
را از دست داده است. »عید همدلی« اما در 
همین مدت کوتاه بازخوردهای نسبتًا خوبی 

داشت خود شما چه واکنش هایی داشتید؟
همیشه براســاس نوع کنداکتور و برنامه هایی که 
در شبکه های مختلف قرار داده می شود، به نوعی 
برای آن شــبکه هدف گذاری می کنند. از اول به 
شبکه سه، شــبکه جوان اطالق می شد و از طرفی 
با پخش فوتبال هــای مهم جهــان، برنامه هایی 
مانند »نود«، »ماه عســل« و … طبیعی است که 
گوی رقابت را از شــبکه های دیگر می برد. درباره 
شبکه نســیم هم باید بگویم من از روز اول در این 
شبکه حضور داشــتم و همزمان با »خندوانه« و 
»دورهمی« ما هم »شــب کوک« را به روی آنتن 
می بردیم کــه در همان قدم های اولیه توانســت 

نسیم را به محبوبیت بسیاری برساند.
اما من فکر می کنم نوع هدف گذاری مدیران برای 
شبکه ها بسیار مهم است. شبکه دو، شبکه خوبی 
اســت اما در آن برنامه ریزی خاصی برای رقابت 
بین شبکه ای صورت نگرفته است. با وجود اینکه 
اعتقــاد دارم جناب جعفری جلوه جــزو مدیران 
بسیار باهوش و کاربلد هســتند، اما مسایل مالی 

بسیار نقش پررنگی ایفا می کند.
االن اسپانســرها تاثیر زیادی روی شبکه ها دارند 
بنابراین مسایل مالی و حس رقابتی میان مدیران 
شبکه ها باعث پیشــرفت یک شــبکه می شود. 
»عید همدلی« در این شــب ها دو رقیب داشــت 
در شبکه ســه و شــبکه تهران اما چون کار تیمی 

بســیار خوبی در پشــت صحنه این برنامه بود و 
بسیار همدل بودند، باعث شد دیده شود. طراحی 
سواالت خوب بود، یک ســری تکنیک های اجرا 
چاشنی برنامه شد و همه اینها دست به دست هم 

داد تا »عید همدلی« دیده شود.

 چقدر تالش کردید در »عید همدلی« از 
کلیشه های مرســوم برنامه های مناسبتی 
و گفتگوهایی که صرفًا برای پر کردن آنتن 

انجام می شود پرهیز کنید؟
با احترام به همه مجری های ســازمان که بسیار 
کاربلد هستند، من در ۲۲ سال فعالیتم به هر حال 
به یک سری تکنیک ها رســیده ام. مثاًل در زمان 
مصاحبه با داریوش ارجمند می دانستم که ایشان 
اشــراف زیادی به همه موضوعات دارند و عموماً 
به گونه ای اســت که از البه الی حرف هایشــان 
چیزهای زیادی دیده و شــنیده می شــود. برای 
همین ســعی می کردم ســواالت کوتاه بپرسم تا 

میهمان بیشتر صحبت کند.
از طرفی مــن مجری بداهه ای هســتم و ســعی 
می کردم سوال کم و جواب بیشتر داشته باشیم تا 
میهمان حرف هایش را بزند چون مردم هم به این 
روش بیشتر عالقه دارند. همچنین همان کار تیمی 
که درباره اش صحبت کردم، دکور بســیار خوب و 
گســترده اما با تجهیزات مینی مال و خوش رنگ و 

لعاب، باعث شد ظاهر برنامه و اجرا دیده شود.

 به نظر می آید خیلی اهل این نیســتید 
که بخواهیــد خودتــان و حرف هایتان را 
وایرال کنید. در این برنامه هم به جز دو بار 
که درباره وضعیت هــای اپراتورهای تلفن 
همراه و قیمت مســکن صحبــت کردید، 
حرف جنجالی نزدید. نظرتان درباره وایرال 
شــدن و مجری های به اصطالح وایرالی که 

این روزها هم کم نیستند چیست؟
وایرال شدن شــکل غیراخالقی ای به خود گرفته 
اســت یعنی بعضی از دوســتان به هر قیمتی چه 
اخالقی و چه غیراخالقی ســعی دارنــد تا از این 
طریق دیده شــوند. من اصوالً با این کار مشــکل 
دارم و می گویم مشک آن است که خود ببوید. اگر 
در یک برنامه رســم و قوانین درستی را اجرا کنید 

ناخودآگاه تیکه های از آن در می آید.
وایرال شدن چیز بدی نیســت و در دنیای رسانه 
و خــارج از ایران هنرمندان از ســر تیزهوشــی 
پروپاگاندا می کنند و سعی می کنند موضوعی را 
در کانون توجه قرار دهند، اما به شــکل درست و 
منطقی. ما در رسانه یک سری صفحات زرد چرک 
داریم و یک ســری صفحات زرد شیک داریم. آن 
پروپاگاندا جزو همین صفحات شــیک به حساب 
می آید. اگر قرار باشد مهمانی دعوت کنم و به هر 
شکل و عنوان به او حمله کنم تا بتوانم چند جمله 
از حرف هایمان را وایرال کنیم، کارم را می بوســم 
و می گذارم کنار. اعتراضات به شــرایط اقتصادی 
هم به دلیل این اســت که بســیاری از مجری ها 
دلشــان برای مردم می تپد، اما تعدادی دوستان 
که تجربه اجرای کمتری دارند ســعی می کنند از 
مسیر دیگری بروند و دیده شوند که نتیجه خوبی 

نمی دهد.

 عید همدلی پویشــی را راه اندازی کرد 
تا ســنت اطعام در عید غدیر را زنده کند. 
این پویش هم بازخوردهای خوبی داشت. 
به نتایجی که در این پویش می خواســتید 

رسیدید؟
اگــر بخواهــم صادقانــه بگویــم، روز اول کــه 
می خواســتم درباره این پویــش در برنامه حرف 
بزنم، خیلی اعتقــادی به آن نداشــتم و با خودم 
گفتم با اوضاع روحی و اقتصــادی که مردم با آن 
دست به گریبان هستند، نهایتاً ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار 
نفر شاید به این پویش بپیوندند. اما صبح روز آخر 
وقتی خودم عدد ۴ میلیون و ۲۰۰ عدد را بر روی 
سیســتم دیدم که به این تعداد غذا طبخ و پخش 
شــده، خیلی برای خودم جای تعجب داشت. این 
عدد نشــان از همدلی تمام بود و کاماًل از هرگونه 

شعاری دور بود.

 کارگردان سریال »پدر« برای شبکه یک 
سریال می سازد

مجموعه تلویزیونی »افرا« با کارگردانی بهرنگ توفیقی و تهیه کنندگی 
مشــترک محمدکامبیز دارابی و مجید موالیی وارد مرحله پیش تولید 
شــد. مجموعه تلویزیونی »افــرا« بــا کارگردانی بهرنــگ توفیقی و 
تهیه کنندگی مشــترک محمدکامبیز دارابی و مجید موالیی به تازگی 

وارد مرحله پیش تولید شده است.
ســریال تلویزیونی »افرا« جدیدترین ســریال توفیقی است. توفیقی 
پیشتر کارگردانی سریال هایی چون »پدر«، »عقیق«، »زیر پای مادر« 
و »پشــت بام تهران« برعهده داشته  اســت. توفیقی این روزها سریال 

»آقازاده« را در حال پخش از شبکه نمایش خانگی دارد.
در حال حاضر مراحل انتخاب بازیگران و عوامل پشــت دوربین سریال 

جلو می رود. 
این درام اجتماعی و خانوادگی کــه قصه آن در فضای معاصر می گذرد، 
برای پخش از شبکه یک آماده می شود.مجید موالیی، تهیه کننده این 
ســریال در کارنامه خود تهیه کنندگی ســریال های متعددی از جمله 

»بانوی عمارت«، »چرخ فلک« و »نابرده رنج« برعهده داشته است.
سازندگان به جای خالصه داســتان این متن را ارائه داده اند: »در پگاه 
مه آلود یک روز پاییزی، در زیر شاخه های پرشــکوه افرا، فرزندی زاده 
می شود؛ حاصِل وصلِت شوِم اخالق و منفعت. چشــماِن پیِر افرا، یگانه 
شــاهِد این راز در اعماق جنگل اســت. شــاهدی که آموخت در نگاه 
عاشــقانه به زندگی، فقط صاحب تنهایی خویشــی. هیچکس نبودن، 

اولین و آخرین قانون کتاب عشق است...«

آغاز تولید »شبکه کوچک« از مهر ماه
تصویربرداری مجموعه تلویزیونی »شــبکه کوچک« به تهیه کنندگی 
مسعود صفوی و کارگردانی امیر سلطان احمدی از مهرماه آغاز خواهد 

شد.
 تصویربرداری مجموعه تلویزیونی »شبکه کوچک« به کارگردانی امیر 

سلطان احمدی مهرماه آغاز خواهد شد.
گروه تولید مدتی است مشغول دکورسازی در سوله ای واقع در شهرک 

سینمایی غزالی هستند و این سوله را تبدیل به استودیو کردند.
همچنین قرار اســت قبل از شــروع تصویربرداری، یک مــاه تمرین و 

دورخوانی با حضور صداپیشه و عروسک گردان ها انجام شود.
طراحی عروســک ها توســط محمد خیراندیش و هدیه هاشمی انجام 
شده و تاکنون نیمی از عروسک های این اثر ساخته شده است و مابقی 

در دست ساخت هستند و تا اواسط شهریور ماه به پایان می رسند.
عروسک های »شبکه کوچک« تلفیق انسان و حیوان هستند.

طراحی دکور »شــبکه کوچک« را رضا طالب زاده و ســپیده شریفی و 
همچنین ساخت عروسک را هدیه هاشمی به عهده دارند.

تصویربرداری سریال »شرم« ادامه دارد

تصویربرداری ســریال »شــرم« به کارگردانی احمد کاوری این روزها 
ادامه دارد.این روزها تصویربرداری سریال »شرم« به کارگردانی احمد 

کاوری و تهیه کنندگی امیر پور وزیری ادامه دارد.
همچنین گروه تولید این روزها به دنبال بازیگری هســتند که سکانس 
های باقی مانده ســیروس گرجســتانی را بازی کند. از طرفی نیز تهیه 
کننده قصد دارد تا سکانس های ضبط شده گرجستانی را نگه داشته و 

در سریال بگنجاند و ادامه آن توسط بازیگر دیگری رقم بخورد.
نویســندگی این ســریال به عهده ســعید فرهادی اســت. همچنین 
پوروزیری سال گذشــته کارگردانی ســریال مینو را برای تلویزیون به 

عهده داشت.
ابوالفضل پورعرب، فاطمه گودرزی، فریبا متخصص، نسیم ادبی، الهام 

طهوری، سید مهرداد ضیایی و ... از بازیگران این سریال هستند.

قاسم قلی پور مطرح کرد
بالتکلیفی »میهمانی از کارائیب«

قاســم قلی پور تهیه کننده فیلم ســینمایی »میهمانی از کارائیب« از 
شرایط مبهم تولید این پروژه خبر داد.

قاســم قلی پور تهیه کننده فیلم ســینمایی »میهمانی از کارائیب« به 
کارگردانی و نویســندگی لطف اهلل فراهانی که به تازگی پروانه ساخت 
دریافت کرده است، درباره زمان ســاخت این فیلم سینمایی گفت: ما 
قبل از عید نوروز درخواست پروانه ساخت کرده بودیم و فکر می کردیم 
فصل مناسب برای ســاخت این اثر بهار اســت ولی با توجه به شرایط 
موجود هنوز برای »میهمانی از کارائیب« اقدامی نکرده ایم و این پروژه 

به تعبیری بالتکلیف است.
وی افزود: در واقع در شرایط کرونایی فعلی و موقعیت فیلم ها در اکران، 
مصلحت نمی بینیم که کار ســاخت این اثر را آغــاز کنیم چون رعایت 
پروتکل ها ســخت اســت و این وضعیت مدت فیلمبرداری را افزایش 
می دهد.قلی پور بیان کــرد: »میهمانی از کارائیــب« یک فیلم کمدی 
نیســت بلکه یک فیلم اجتماعی اســت. البته با توجه به اینکه ما فصل 
فیلمبرداری را از دســت داده ایم زمان تقریبی فیلمبرداری ما مشخص 
نیســت اما در صورتی که کار را آغاز کنیم بخشی از این فیلم در تهران و 
بخشی در شهرستان ضبط می شود. ضمن اینکه ممکن است تغییراتی 

در فیلمنامه اعمال کنیم از همین رو وضعیت ما کمی مبهم است.

اکران
مدیرعامل انجمن تعزیه ایرانیان تأکید کرد

»تعزیه« نباید متوقف شود
مدیرعامل انجمن تعزیــه ایرانیان تأکید کرد نبایــد برگزاری مجالس 
تعزیــه در ایام محــرم متوقف شــود و می توان با حفــظ پروتکل های 

بهداشتی نمایش های آیینی را اجرا کرد.
ابراهیم گله دارزاده مدیرعامل انجمن تعزیــه ایرانیان درباره وضعیت 
برگزاری مجالس تعزیــه در ایام ماه محرم با توجه به شــرایط کرونایی 
موجود در جامعه، گفــت: تعزیه یک گونه هنر آئینی اســت که قرن ها 
در ایران ســابقه دارد و به ویژه در ایام ماه محرم خیلی اجرا می شــود و 
بســیاری از مردم حتی »نذر تعزیه« دارند. موضوع اجرای تعزیه فقط 
اجرای یک شکل نمایشی نیســت بلکه اجرای یک آئین اعتقادی است 

که مردم نذوراتی در این زمینه دارند.
وی ادامه داد: باید با توجه به مســائلی که در خصــوص ویروس کرونا 
امروزه وجــود دارد، فکری برای امکان اجرای تعزیــه در ایام ماه محرم 

بشود.
گله دارزاده یادآور شد: از قدیم تعداد مخاطبان مجالس تعزیه بسیار باال 
بوده و وقتی در زمان آئینی خود برگزار می شــود، جمعیت گسترده ای 
به دیدنــش می آیند. به همین دلیل تکیه دولت ســاخته شــد که هم 
ظرفیت مخاطب باالیی داشته و هم صحنه آن از صحنه های تئاترهای 
امروز بزرگ تر بوده زیرا ظرفیت این آئین نمایشــی بسیار باال است. به 
خاطر همین ویژگی تعزیــه معموالً در میادین بــزرگ و فضاهایی که 

می توانسته میزبان حجم باالی جمعیت باشد، اجرا می شده است.

شرکت در آئین نمایشی به مثابه نیایش
این هنرمند عرصه تئاتر با اشاره به اینکه اجرای تعزیه در فضای باز یک 
خصلت کهن این آئین نمایشی اســت، بیان کرد: مخاطب تعزیه چون 
شــرکت در این آئین نمایشــی را نوعی نیایش و عبادت می داند، سعی 
می کند همچنان که در جمع قــرار دارد، به خود رجوع کند و در تنهایی 
خود اشک بریزد و با مداحی تعزیه خوان ســینه بزند. به نوعی مخاطب 

تعزیه با وجود اینکه در جمع قرار دارد نوعی خلوت را تجربه می کند.
مدیرعامل انجمن تعزیه ایرانیان در ادامه سخنان خود تأکید کرد: فکر 
می کنم برگزاری تعزیه در ماه های محرم و صفر امســال اساساً نه تنها 
اشــکالی ندارد، بلکه ضرورتش بیش از پیش احســاس می شود زیرا با 
اجرای این آئین نمایشــی، می توانیــم فضایی برای انجــام آئین های 
محرمی داشته باشــیم که کاماًل با پروتکل های بهداشتی مطرح شده 
در جامعه امروز همسو باشد و فاصله گذاری اجتماعی نیز در آن رعایت 

شود.
گله دارزاده درباره رایزنی های انجام شــده با وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی برای برگزاری مجالس تعزیه در ماه های محرم و صفر، اظهار 
کرد: گفتگویی با آقای قادر آشــنا مدیرکل محترم هنرهای نمایشــی 
داشته ایم و ایشــان گفتند که از نظر اداره کل هنرهای نمایشی رعایت 
پروتکل های بهداشتی ستاد ملی مقابله با کرونا مهم است و اگر می توان 
در برگــزاری مجالس تعزیه ایــن پروتکل ها را رعایت کــرد و خطری 
مخاطبان و تعزیــه خوانان را تهدیــد نکند، برگــزاری مجالس تعزیه 

مشکلی ندارد.
وی با اظهار امیدواری نســبت به اینکه وزارت بهداشت هم به برگزاری 
مجالس تعزیه توجه داشته باشــد، گفت: ما حاضریم اگر الزم باشد در 
جلساتی با وزارت بهداشت شرکت کنیم و حتی برای برگزاری مجالس 
تعزیه ابالغیه هایی را برای برگزاری مجالــس تعزیه در ماه های محرم 
و صفر ارائــه دهیم و از بانیــان تعزیه خواهش کنیــم تمهیدی در نظر 
بگیرند تا مردم بتواننــد با رعایت فاصله گذاری اجتماعی به تماشــای 
تعزیه بنشــینند. ضمن اینکه معین البکاها و همچنین برخی ناظران از 
میان تعزیه خوان ها یا انجمن تعزیه ایرانیان می توانند مردم را در حفظ 

پروتکل های اجتماعی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی هدایت کنند.

مدیرعامل انجمن تعزیــه ایرانیان در بخش دیگری از ســخنان خود 
تصریح کرد: نگاه ما این اســت که تعزیه باید و می تواند در این شــرایط 
اجرا شود. فکر می کنم باقی هنرهای سنتی ایران هم اگر به همان شکل 
سنتی اجرا شود، می تواند در شرایط فعلی راهگشا باشد. به عنوان مثال 
می تواند برای کودکان خیمه شب بازی و برای مخاطبان بزرگسال نیز 
با حفظ فاصله گذاری اجتماعــی در فضاهای باز و پارک ها پرده خوانی و 

نقالی اجرا شود.

به داشته هایمان کم توجه هستیم
گله دارزاده با بیان اینکه ظرفیت باالیی در نمایش های ســنتی ایرانی 
وجود دارد، متذکر شــد: متأســفانه به داشــته هایمان کم توجهیم و 
فکر نمی کنیم اجرای نمایش های ســنتی و آئینی راهی برای فعالیت 
هنرمندان در شــرایط فعلی اســت که مخاطبان نیز از این گونه های 
نمایشی بســیار اســتقبال می کنند. شــهرداری در این روزها و اعیاد 
سپری شده برنامه هایی را در پارک ها و فضاهای مختلف برگزار کردند 
که خیلی هم خوب بود اما آیا نمی شــد از ظرفیت هنرمنــدان تئاتر و 
نمایش های آئینی و سنتی نیز استفاده می شــد تا ضمن اشتغال زایی 
در شــرایط ســخت فعلی برای هنرمندان تئاتر، مخاطبــان هم از این 

نمایش ها بهره می بردند.
وی در پایان ســخنان خود تأکید کرد: کم توجهی به مقوله سنت ریشه 
تاریخی در ایران دارد. ما مدام داشته های سنتی خود را کنار می اندازیم 
در صورتیکه پیشــنهادات هنر سنتی ایران در شــرایط کرونایی فعلی 
پیشنهادات اعالیی هســتند که متأســفانه ما مدام به آنها بی توجهی 

می کنیم.

وم« می شود! سالن سمندریان »اسموکینگ ر
نمایش »اســموکینگ روم« در مردادماه ســال جاری در تماشاخانه  

ایرانشهر به صحنه خواهد رفت.
 به نقــل از روابــط عمومی گــروه، نمایــش »اســموکینگ روم« به 
نویســندگی مهدی زندیه و کارگردانی ســعید زارعی از بیست و نهم 
مرداد ماه ۱۳۹۹ در تاالر استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر اجرای 

خود را آغاز خواهد کرد.
در این نمایش رها جهانشاهی مجری طرح و مدیر تولید، پریسا نوروزی 
دســتیار کارگردان، کیارش خداشناس و کاوه ســجادی طراح صدا و 
موسیقی، طراح نور مسعود رنجبر شیرازی، ســارا بقا طراح لباس، امیر 
قالیچی ها )تئاتربازها( روابط عمومی و تبلیغات مجازی، وحید منتظری 
مدیر تبلیغات، مریــم برادران طــراح گرافیک و مدیر هنری، ســینا 
رشــیدی طراحی ویدیو مپینگ، محمد نوحی موشن و ساخت ویدئو، 
علی ملکی عکاس، پگاه محمودوند منشــی صحنه و برنامه ریز، شمیسا 
ربیعی مدیر صحنه به عنوان عوامل اجرایی نمایش »اسموکینگ روم« 
انتخاب شده اند.نمایش »اســموکینگ روم« اولین اجرای تماشاخانه 
ایرانشهر در سال ۱۳۹۹ است که بیســت و نهم مرداد ماه در تاالر استاد 

سمندریان آغاز می شود.

اجرا


