
معضل شفافیت و تعارض منافع در خود سازمان بورس!

علیرغم اینکه شفافیت اصلی ترین شعار بورس و بازار 
سرمایه هســت اما نهاد متولی این بازار یکی از غیرشفاف ترین موجودات 
اقتصادی کشور است. توجیه دوستان بورسی برای عدم شفافیت هم عدم 

الزام قانونی سازمان بورس به این کار است.
این یکی از دالیل اصلــی ضرورت و فوریت اصالح ســریع قانون 
بازار ســرمایه اســت که می تواند قابل توجه مجلــس جدید هم 

. شد با
مشــکل مهم دیگر تعارض منافــع در پیگیری تخلفات قانونی ســازمان 
بورس است. در واقع برای دادرسی از ستم ها و تخلفات این سازمان نهادی 

مستقل وجود ندارد.
تنها مرجع رسمی برای این شکایت از ســازمان مذکور، دیوان عدالت 
اداری هســت که با توجه به تخلفــات پرتعداد دســتگاه های اجرایی 
کشــور، عموما شــکایت از ســازمان وارد فرایندی زمان بر و غیرموثر 

می شود.
البته ممکن اســت دوســتان ســازمان بورس ما رو به هیات داوری این 
سازمان یا سامانه شــکایات ارجاع بدهند. منتهی مشــکل این است که 
این ها هم متعلق به خود سازمان بورس هستند و از قدیم داریم که »چاقو 

هیچ وقت دسته خودش رو نمی بره«!
طبیعی اســت که این وضعیت تبعات بدی به بار مــی آورد. تبعاتی مثل 
بستن ناگهانی برخی نمادها به مدتی طوالنی، تصمیماتی غیرکارشناسی 
و محیرالعقول مانند محدود کردن دامنه نوســان قیمت، لغو غیرقانونی 
تصمیمات هیات مدیره توسط وزیر اقتصاد و قربانی اصلی در کوتاه مدت 

فعاالن خرد بازار هستند.
چرا که ابزاری بــرای صیانت از حقوق خود ندارنــد و در بلندمدت هم 
دود این وضع به چشــم کل اقتصاد خواهد رفت چون این وضعیت مانع 
ورود فعاالن اقتصادی حرفه ای به بازار ســرمایه و توســعه قاعده مند 

این بازار است.
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وزه صدور مجوزهای کسب و کار شمارش معکوس برای کاهش ۷۰ ر

خریدار   رییس جمهوری با تاکید بر ضرورت کنترل 
قیمت ارز و جلوگیــری از افزایش نــرخ آن گفت: در 
اختصاص ارز باید اولویت هــای الزم از جمله کاالهای 
اساســی،  دارو،  تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز بخش 

تولید باید مد نظر قرار گیرد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری، 
در یکصد و ســی و هفتمین جلسه ســتاد هماهنگی 
اقتصادی دولت که روز ســه شــنبه به ریاست حجت 
االسالم والمسلمین حسن روحانی تشکیل شد، چند 
موضوع مهم و تاثیرگذار در بخش جهش تولید و رونق 
صادرات و افزایش درآمدهای ارزی بررسی و درباره آن 

تصمیم گیری شد.

رییس جمهوری با تاکید بر ضرورت کنترل قیمت ارز 
و جلوگیری از افزایش نرخ آن، دقت عمل و هماهنگی 
دســتگاه های اقتصادی و نظام بانکی در این زمینه را 

ضروری دانست.
در این جلسه همچنین وزارتخانه های نیرو، ارتباطات 
و فناوری اطالعات و همچنیــن بانک مرکزی موظف 
شــدند موضوع اســتخراج ارز دیجیتال را پیگیری و 

برنامه ریزی های الزم را در این زمینه انجام دهند.

 امهال دوساله برای بازپرداخت وام
 سرمایه گذاران صنعت برق

در جلســه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت، با توجه 

به مشــکالت پدید آمده در اقتصاد جهانــی و تامین 
ارز، شــیوه بازپرداخت وام های ارزی سرمایه گذاران 
در صنعت بــرق به صندوق توســعه ملی بررســی و 
مقرر شد در مرحله نخســت برای بازپرداخت وام این 
بخش، امهال دوساله در نظرگرفته شــود و برای حل 
نهایی مشکالت، موضوع در کمیسیون های تخصصی 

بررسی و نتیجه آن به دولت ارائه شود.
در بخــش دیگــری از این جلســه ســتاد هماهنگی 
اقتصادی دولت، گزارشی از شــیوههای درآمد ارزی 
از طریق صــادرات به تفکیــک بخش ها،   اســتان ها 
و کشــورهای هدف ارائه و پس از بررســی مقرر شد به 
منظور ایجاد هماهنگی های الزم و سرعت بخشیدن به 

فعالیت های صادراتی،  بانــک مرکزی و وزارتخانه های 
صنعت، معــدن و تجــارت و نفت و ســازمان برنامه و 
بودجه به طور مداوم سیاســت های صادراتی و ارزی 
و تجاری را رصد، موانع را برطرف و تســهیالت الزم را 

برای صادرکنندگان پیش بینی کنند.
تنوع بخشی به شــیوه های واردات و صادرات و تقویت 
ســاختارها و جهت گیری هــای صادراتــی  از دیگر 
محورهایــی بود که در این جلســه مــورد تاکید قرار 
گرفت.رییس جمهوری در این زمینــه تاکید کرد در 
اختصاص ارز باید اولویت هــای الزم از جمله کاالهای 
اساســی،  دارو،  تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز بخش 

تولید باید مد نظر قرار گیرد.

وزنامه خریدار  سازمان شهرستان های ر
 نماینده فعال می پذیرد
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خریدار  پنجــره واحد فیزیکی شــروع 
کســب و کار کــه راهــی بــرای کاهش 
بروکراســی های اداری و کاهش فرایند راه 
اندازی یک کسب و کار از ۷۲.۵ روز به ۳ روز 

است، بزودی آغاز به کار می کند.
 فضای کســب و کار از جمله شاخص های 
تعیین کننــده وضعیــت اقتصــادی هــر 
کشور است که با اســتناد به آن می توان، به 
بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط بخش های 
مختلف پرداخــت. در واقع، محیط و فضای 
کسب و کار در کشــورها، هرچه شفاف تر و 
رقابتی تری باشد، منجر به افزایش سالمت 
اقتصادی کشــورها و اتخاذ سیاســت های 
مطلوب شــده و روند بهبود شــاخص های 

اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
از ســویی دیگر بــا توجه به اینکــه فعاالن 
اقتصادی جهت فعالیت وجود ثبات، آرامش 
و به عبارت دیگر امنیت اقتصادی در کشور 
را مورد توجــه قرار می دهند باید شــرایط 
کشــور در حوزه کســب و کار بــه گونه ای 
باشــد که ســرمایه گذاران بتوانند با انجام 
محاســبات بلندمدت نتیجه تولید، توزیع 
و ســرمایه گذاری خود را پیش بینی کنند. 
در غیر این صورت نــه تنها فعاالن اقتصادی 
داخل کشــور، حاضر به ســرمایه گذاری و 
ورود بــه فعالیت های مولــد نخواهند بود 
بلکه ســرمایه گذاران خارجــی نیز تمایلی 
به حضور درعرصه هــای مختلف اقتصادی 

کشور نخواهند داشت.
یکی از مؤلفه های مهم در فضای کســب و 
کار مربوط به »شروع کســب و کار« است؛ 
در ایران به دلیل تعدد قوانین و دستگاه های 
تصمیم گیرنده و مجوزدهنده، فرایندی که 
یک فعال اقتصادی برای شروع کسب و کار 
خود باید طی کند به طــور میانگین ۷۲.۵ 

روز محاسبه شده است.
یعنی فرد ۷۲.۵ روز باید بین دســتگاه های 
مختلف پاســکاری شــود تا بتواند کسب و 

کار خــود را آغاز کند. البته ایــن ۷۲.۵ روز 
عدد میانگین بوده و قطعــاً تعداد روزهای 
انتظار برای شــروع کار، بیشــتر از این عدد 
هم می شــود. همین موضوع باعث می شود 
فرد انگیزه خود را برای ورود به کار از دست 

بدهد.
از ســویی دیگر نیز طوالنی بــودن فرایند 
شروع کسب و کار باعث شده رتبه ایران در 
شاخص »شروع کســب و کار«، ۱۷۸ از بین 

۱۹۰ کشور باشد.

رهبر انقــالب نیز چندی پیــش بر اهمیت 
این موضوع تاکید کرده بودند؛ ایشــان در 
ســخنانی که به صورت ویدئــو کنفرانس 
در جمــع تولیدکننــدگان و کارگران ایراد 
می کردند، فقدان پنجره واحد کســب و کار 
را مانعی برای تسهیل صدور مجوز کسب و 
کار دانســتند و از روند طوالنی صدور مجوز 

انتقاد کردند.
در این بیــن پیگیری های خبرنــگار مهر از 
وزارت امور اقتصادی و دارایی طی یک سال 

گذشــته در مورد راه انــدازی پنجره واحد 
شروع کســب و کار حکایت از آن داشت که 
مرکز ملی مطالعات و پایــش بهبود فضای 
محیط کســب و کار طی ماه های گذشــته 
به دنبــال راه انــدازی این پنجــره واحد با 
همکاری دســتگاه های همجوار بوده است 
که در نهایت نیز طبق آخرین پیگیری مهر، 
اعالم شــد که پنجره واحد فیزیکی شروع 
کســب و کار در پایان اردیبهشــت ماه راه 

اندازی خواهد شد.
در این راســتا، علی فیروزی در گفت و گوی 
تازه خود بــا خبرنگار مهر، اظهار داشــت: 
پنجره واحد فیزیکی در واقع یک ساختمان 
است که تمام دستگاه هایی که برای شروع 
کسب و کار باید مجوز بدهند، در آن مستقر 
می شــوند تا متقاضی شروع کســب و کار 
بتواند تمــام کارهــای الزم را در همان یک 
ساختمان پیگیری کرده و به انجام برساند و 
از این طریق، طول زمان این کار از ۷۲.۵ روز 

فعلی می تواند به ۳ روز کاهش یابد.
رئیس مرکز ملی مطالعــات و پایش بهبود 
فضای محیــط کســب و کار وزارت اقتصاد 
افزود: مــکان پنجره واحد فیزیکی شــروع 
کســب و کار توســط اتاق بازرگانی تهران 

آماده شده است.
به گفته وی، بــه زودی تیم دســتگاه های 
زیربط در این مکان مســتقر می شوند و کار 

شروع می شود.

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت

و و مواد اولیه   کاالهای اساسی،  دار
اولویت اختصاص ارز قرار گیرد
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مرکز آمار ایران:
 تورم تولیدکننده در زمستان ۹۸ 

به ۳۶.۷ درصد رسید
تغییرات میانگین شــاخص کل قیمــت تولیدکننــده در چهار فصل 
منتهی به فصل زمستان ۹۸ نسبت به دوره مشابه در سال قبل با ۱۳.۳ 

درصد کاهش به ۳٦.۷ درصد رسید.
گزارش شاخص قیمت تولیدکننده در ایران- فصل زمستان ۱۳۹۸ )بر 

مبنای سال پایه ۱۳۹۰( از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

تورم فصلی
تغییرات شــاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نســبت به فصل قبل 
)تورم فصلی( در فصل زمســتان ۱۳۹۸ به ۰.۳- درصد رســید که در 
مقایسه با همین اطالع در فصل قبل بدون تغییر بوده است. بیش ترین 
تورم فصلی تولیدکننــده نیز به ترتیب مربوط بــه بخش های خدمات 

)٤.۱ درصد( و معدن )۳.٤ درصد( است.

تورم نقطه به نقطه
تغییرات شــاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل مشابه 
سال قبل )تورم نقطه به نقطه( در فصل زمستان ۱۳۹۸ به ۱۵.۰ درصد 
رســید که در مقایســه با همین اطالع در فصل قبل ۱۰.٦ واحد درصد 
کاهش داشــته اســت. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توســط 
تولیدکنندگان به ازای تولید کاالها و خدماتشــان در داخل کشور، در 
فصل زمستان ۱۳۹۸ نسبت به فصل زمستان سال ۱۳۹۷، ۱۵.۰ درصد 
افزایش دارد. در میان بخش های مختلف تولیدی کمترین نرخ مربوط 
به بخش بــرق )۷.۱- درصد( و بیش ترین نرخ مربــوط به یخش معدن 

)۳۳.۳ درصد( می باشد.

تورم ساالنه
تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی 
به فصل زمستان ۱۳۹۸ نســبت به دوره مشابه در ســال قبل به ۷.۳٦ 
درصد رسید که نســبت به همین اطالع در فصل قبل ۱۳.۳ واحد درصد 
کاهش نشان می دهد. در فصل مورد بررسی، در میان بخش های اصلی 
تولیدی در کشــور، کم ترین تورم ســاالنه مربوط به بخش برق )۰.٤- 

درصد( و بیش ترین آن مربوط به بخش معدن )٤۵.۱ درصد( است.

طی ۱۵ سال اخیر صورت گرفت

ارزآوری بیش از ۲.۱ میلیارد دالری صنعت زعفران
مدیرکل دفتــر هماهنگی صــادرات محصوالت کشــاورزی و صنایع 
تبدیلی ســازمان توســعه تجارت ایران گفــت: آمارهــای صادراتی 
زعفران ایران طی ســال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۸ حاکــی از ارزآوری بیش 
از ۲.۱ میلیارد دالری صنعت زعفران طی ۱۵ ســال اخیر است. این در 
حالیست که طی ۱۰ سال گذشته با وجود تدوین برنامه های جامع برای 
حمایت از فرآیند تولید تا صادرات زعفران و ابالغ از ســوی دولت، جای 

کار بیشتری در این زمینه وجود دارد.
به نقل از سازمان توســعه تجارت ایران، محمود بازاری در این خصوص 
اظهار داشــت: صنعت زعفران ایــران حدود ۱۱۸ هزار هکتار ســطح 
زیرکشــت دارد که عمدتا در مناطق محروم و کم برخوردار استان های 
خراســان جنوبی، خراســان رضوی و برخی دیگر از استان های کشور 
اســت و با تولید بیش از ٤۰۰ تن زعفران و اســتقرار و سرمایه گذاری 
واحدهای سورت و بســته بندی و فرآوری این محصول استراتژیک در 
این مناطق، پتانســیل باالیی برای ارزآوری دارد. وی افزود: زنجیره ای 
از اقدامات مناســب توســط بخش خصوصی برای ارزش آفرینی این 
محصول و دسترنج کشاورزان زحمت کش ایجاد شده و در حال حاضر 
به بیش از ۷۰ کشــور هدف صادر می شــود که نیازمند توجه و حمایت 

واقعی است.
وی افزود: اگر چه میــزان ارزآوری قابل توجه صنعــت زعفران حاصل 
تالش  و برنامه ریزی های صادرکنندگان دلســوز و معتبر در این حوزه 
بــرای صیانت از دســترنج ناب کشــاورزان اســتان های تولیدی این 
محصول است، لیکن هنوز تا رسیدن به اهداف واقعی برای فعال کردن 
ظرفیت های تولیدی برای ایجاد ارزش افزوده بیشــتر در این صنعت، 

فاصله داریم.
بــازاری با تاکیــد بر حمایــت از حفــظ و توســعه اشــتغال و تولید 
گفــت:  صادراتــی  تولیــدی-  واحدهــای  در  صادرات محــور 
ظرفیت سازی های صنعتی که طی سال های گذشته با سرمایه گذاری 
بخش خصوصی و اقدامات خالقانه آنها برای ارزشمندتر کردن تولیدات 
این صنعت انجام شــده، می توانست با حمایت بیشــتر و تزریق منابع 
حاصل از صنعت زعفران و اختصاص حداقل ۵ درصد ســالیانه از میزان 
ارزآوری این محصول، طی ۱۵ سال گذشــته، جهش قابل مالحظه ای 
در کمیت، کیفیت و تنوع محصوالت جانبــی و فرآورده های حاصل از 
زعفران ناب ایرانی ایجاد کند و کل زنجیره تولید تا صادرات را به جایگاه 

مناسب تری نسبت به امروز برساند.
وی عنوان کــرد: بی تردید میــزان آورده صنعت زعفــران که حاصل 
دســترنج تولیدکنندگان و تالش صادرکنندگان این محصول طی ۱۵ 
سال گذشــته اســت، نیازمند حمایت واقع بینانه از این صنعت است تا 
سال های آینده شاهد پویایی، دوام و توســعه کسب و کارهای نوین در 

این صنعت باشیم.

چ در دنیا ایران در جایگاه ششم تولید قار
مدیرکل دفتر امــور گلخانه ها، گیاهان زینتی و قــارچ خوراکی وزارت 
جهادکشــاورزی با بیان اینکه ایران در جایگاه ششم تولید قارچ در دنیا 
قرار دارد، گفت: در حال حاضر حدود ۱۸۰هزارتن قارچ در کشور تولید 

شده است.
غالمرضــا تقوی با بیــان اینکه میــزان تولید قارچ در کشــور در حال 
حاضر حدود ۱۸۰ هزارتن اســت و بیــش از ۳۰۰۰ واحد بزرگ و خرد 
اقتصادی در این بخش مشــغول فعالیتند، گفت:براساس پیش بینی ها 
سرانه مصرف قارچ در کشــور بیش از۱.۵ کیلو در سال است و از لحاظ 

تکنولوژی تولید قارچ هم در شرایط خوبی هستیم.
وی ادامه داد:بیشترین میزان تولید قارچ در کشــور متعلق به تهران و 
البرز و سپس استان های قزوین، خراســان، اصفهان و مازندران است. 
میزان تولید قارچ در استان تهران ســال گذشته حدود ۳۵ هزارتن بود 

که پیش بینی می شود امسال به بیش از٤۰ هزارتن برسد.
مدیرکل دفتر امــور گلخانه ها، گیاهان زینتی و قــارچ خوراکی وزارت 
جهاد کشاورزی اضافه کرد: حدود ۹۸ درصد نهاده های مورد نیاز قارچ، 
در کشور تامین می شــود و میزان اندکی وابســتگی در بخش اسپان و 
خاک پوششــی وجود دارد که آن هم با اقدامات تحقیقاتی در کشــور 

تامین خواهد شد.
به گفته این مقام مســئول در وزارت جهاد کشــاورزی ایران در جایگاه 

ششم تولید قارچ در دنیا است.
تقوی به قیمت قارچ فله نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر قارچ فله با 
قیمت هرکیلو ۱۳هزارو ۵۰۰ تومان به فروش می رسد که قیمت آن در 

بسته بندی حدود ۲ تا ۳هزارتومان بیشتر است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا شــیوع کرونا تاثیری در خرید و فروش 
قارچ داشته است یا خیر، گفت:در اســفندماه به دلیل کاهش صادرات 
و کاهش میزان مراجعه مردم به رســتوران ها و اغذیه فروشی ها فروش 
قارچ کم شــد اما در فروردین میزان مصرف قارچ مــورد نیاز مردم در 

منازل جبران شد و رشد خوبی نیز داشت.

بازار

خریدار    عرضه سهام شرکت های دولتی 
از طریق صندوق ETF در مقایســه با دیگر 
شیوه های واگذاری، بهترین گزینه به شمار 
می رود که به دور از هرگونه حاشیه ســازی  

خواهد بود.
»پیمان میراب« با اشــاره بــه هدف دولت 
از تشــکیل صندوق هــای ETF گفت: این 
صندوق ها به منظــور جلوگیری از عوارض 
منفی خصوصی سازی نسبت به روش های 
گذشــته مانند مســئله رانت تشکیل شده  
اســت، این صندوق ها فرصت سهیم شدن 
در ســود شــرکت های بزرگ واگذاری را 
بــرای همه مــردم فراهم می کنــد و بدین 
ترتیب امر واگذاری سهام دولتی شرکت ها 

»عادالنه تر« دنبال می شود.
وی ادامــه داد: دولت با نیــت ایجاد فرصت 
سرمایه گذاری برای عموم مردم تالش کرد 
به دنبال شــیوه ای برود که راه های رانت در 
واگذاری ها بسته شــود و افراد با صالحیت 
و با اهلیت به تدریج بر مسند امور مدیریتی 

شرکت های واگذار شده قرار گیرند.
میراب خاطرنشــان کرد: در هشــت ماهه 
نخست سال گذشته حجم خصوصی سازی 
به ایــن دلیل کاهش پیدا کرد که ســازمان 
خصوصی ســازی بر اســاس یک مطالعه 
متوجه شد که باید شــیوه واگذاری را تغییر 
دهد؛ بر اســاس آن مطالعه مشخص شد که 
صندوق هــای ETF بهترین شــیوه برای 

واگذاری است.
مشــاور وزیر اقتصاد در امــور جوانان یکی 
از عارضه هــای مهم شــیوه های پیشــین 
واگذاری را ایجاد فرصت خرید شــرکت ها 
توســط برخی از افراد حاشیه ســاز عنوان 
کرد و گفت: مســئله این بود که اشخاصی 
بدون داشتن اهلیت الزم اقدام به خریداری 
شــرکت ها می کردند و با انجــام برخی از 
اقدامات زمینه کاهش ارزش آن ها را فراهم 
و با مخاطره روبرو می کردند اما بررسی های 
الزم در مورد صندوق های ETF نشــان داد 
که این صندوق ها می تواننــد مانع فعالیت 
برخی از افــراد که به دنبــال ایجاد برخی از 

تنش ها هستند، شود.
وی بــا بیان اینکــه هر کــدام از روش های 
واگذاری اموال دولتی کــه تاکنون در ایران 
اجرا شــده معایب و مزایایــی دارند و از این 
لحاظ، نمی توان ادعــا کرد که صندوق های 
ETF بی عیب ونقص هســتند، گفت: این 

حقیقت را باید پذیرفت کــه صندوق های 
ETF امــکان رانتخــواری را بــه صفــر 

می رساند.
میراب با اشــاره به اینکه اکنــون فرصتی 
فراهم شــده تا عامه مردم بتوانند سهام این 
صندوق ها را در پذیره نویســی خریداری و 
پس از مدتی کوتاه اقــدام به خرید و فروش 
ســهام خود بدون هیچ محدودیتی کنند، 
افزود: در عمل این امکان فراهم شد تا هیچ 
شائبه ای درباره اینکه رانت خاصی از طریق 
واگذاری امــوال دولتی کــه در حال توزیع 
اســت به وجود نیاید؛  در حالی که در سایر 
شــیوه های واگذاری دولتی ایــن امکان و 
شائبه وجود داشت و علت به وجود نیامدن 
شــائبه در صندوق های ETF آن است که 
عامه مــردم می توانند به اختیــار خود در 

پذیره نویسی این صندوق ها شرکت کنند.
 

توجه به شاخص دولت رفاهِی برابری 
در فرصت ها

 به گفته میراب، ویژگــی دوم صندوق های 
ETF، تعیین ســقف خرید تــا ۲ میلیون 
تومــان برای هــر فرد اســت. یعنــی اگر 
کسانی نتوانســتند ۲ میلیون تومان در این 
صندوق ها سرمایه گذاری کنند، فرد دیگری 
نمی توانــد از ظرفیــت حق این اشــخاص 
استفاده کرده و سهم بیشتری بخرد. یعنی 

در مرحله نخســت واگذاری هــا حق همه 
مردم از اموال دولتی واگذار شــده به طریق 
صندوق هــای ETF محفــوظ می مانــد. 
بنابراین اگر از نظر شاخص »برابری فرصت 
خرید« ســهام در انواع واگذاری های اموال 
دولتی بنگریم، صندوق های ETF به خوبی 

از پس احراز آن برآمده اند.
مشــاور وزیر اقتصاد معتقد است، می توان 
قاطعانه گفــت که از نظر شــاخص برابری 
فرصت خرید، صندوق های ETF نسبت به 

سایر شیوه های واگذاری برتری دارند.
 

انتقال قطعی ولی محتاطانه مدیریت
میراب درباره برخی از انتقادات وارد شــده 
به شــیوه واگذاری اموال دولتی از  طریق 
صندوق های ETF مانند بحث عدم انتقال 
مدیریــت شــرکت ها از دولت بــه بخش 
خصوصی است، اشــاره کرد و گفت: دولت 
خود را متعهد کــرده که تا انتهای ســال 
۱٤۰۰ از مدیریــت ایــن صندوق ها خارج 
شــود،  تعهد دولت ضمانــت اجرایی دارد 
زیرا واحدهای این صنــدوق پس از مدتی 
کوتاه که آزاد می شــوند بــه راحتی قابل 
خرید و فروش توســط هر شخص حقیقی 

یا حقوقی خواهند بود.
وی با تاکید بر اینکه تعهد دولت در خروج از 
مدیریت صندوق ها در اساس نامه و امیدنامه 

و باقی اســناد مرتبط با صندوق قید شــده 
اســت، افزود: مدیریت به طور حتم واگذار 
خواهد شــد فقط فرایندی برای این اقدام 
طراحی شده است که در این یک سال و نیم، 
هر یک از بانک های موجود در صندوق آماده 
شوند به شــیوه جدیدی مدیریت خواهند 

شد.
 

 ETF آیا نقد عدم استقبال از 
جدی است؟

میــراب در واکنــش بــه اینکــه برخــی 
کارشناسان معتقدند شــرایط متزلزل این 
روزهای بازار ســرمایه مهم تریــن عاملی 
اســت که می تواند بر روی حجم استقبال از 
صندوق واســطه گری مالی یکم موثر باشد 
و به همین دلیــل فعاالن بورســی از خود 
می پرســند چرا اکنون پول خــود را بابت 
خرید ســهام صندوقی پرداخــت کنند که 
دولت ۲ ماه دیگر به آنها اجازه فروشــش را 

می دهد؟ 
در حالی کــه همین حاال می توانند ســهام 
هر یک از شــرکت های موجود در صندوق 
را خریداری کــرده و هر موقع که دلشــان 
خواست آن را بفروشــند، گفت:  اکنون بازار 
ســهام خیلی صعودی یا خیلی نزولی است 
و اگر بازار کمی متعادل تر بود شــرایط فرق 
می کــرد، صندوق های ETF در شــرایط 

متعادل تــر می توانند حقیقــت کارکردی 
خود را به رخ بکشند اما باید توجه داشت در 
زمانی که بازار صعودی اســت، این صندوق 

قطعا منفعت دارند.
مشــاور وزیر اقتصاد خاطرنشــان کرد: با 
توجه به اینکه اکنون بازار سرمایه در حالت 
جذابی به ســر می برد، شــاید فعاالن بازار 
ســرمایه رغبت کمتری بــه صندوق های 
ETF نشــان دهند. افراد جدیدی که طی 
این دو ماه جذب بورس شده اند نیز به خاطر 
وضعیت ســوددهی همین دو ماه، شــاید 
اکنون کمتر به ســمت ســرمایه گذاری در 

صندوق ETF بروند.
وی ضمن بیان این مطلب کــه اکنون رقم 
استقبال از صندوق واسطه گری مالی یکم، 
قابل قبول بوده و حدود یک میلیون و ۵۰۰ 
هزار نفــر در آن مشــارکت کرده اند، گفت: 
این سطح مشــارکت بسیار بزرگ است و در 
طول تاریخ ایران هیــچ صندوقی نبوده که 
این حجم از افراد را جذب خود کرده باشــد، 
پس می توان گفت که عملکرد جذب مردم 

به این صندوق موفقیت آمیز بوده است.
مشاور وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش 
که با توجه به حجم سهم و سقف ۲ میلیون 
تومانی تعیین شــده، می توان محاســبه 
کرد که بــرای به فروش رفتن کل ســهام 
باید بیش از هشــت میلیون نفر مشارکت 
می کردنــد، پس چطور مشــارکت حدود 
یک میلیون و ۵۰۰ هــزار نفری را می توان 
موفقیت آمیز اعالم کرد؟ بیان کرد: اکنون 
دولت فرصتی را برای عمــوم مردم فراهم 
کرده تا واحدهــای صندوق های ETF را 
خریداری کننــد، مردم مختارنــد که اگر 
تمایل داشتند از این فرصت استفاده کنند 
و در مرحله بعد، دولت ســهام باقی مانده ۵ 
شــرکت موجود در این صندوق را در بازار 

سرمایه عرضه خواهد کرد.
میراب اظهار داشــت: از همــان ابتدا دولت 
پیش بینی کرده بود که این صندوق ممکن 
است به طور کامل مورد استقبال واقع نشود 
و برخی از مردم بخواهند سرمایه های خود 
را از طریــق دیگری ســرمایه گذاری کنند 
به همین دلیل هم در قانون بودجه نوشــته 
شــده اســت که اگر دولت نتوانست همه 
ســهم ها را در صندوق عرضه کند، به روش 
بوک بیلدینگ )روشی نوین در عرضه اولیه( 

عمل کند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران اعالم کرد

نقدینگی به ۲ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان رسید

رئیس کمیسیون تســهیل تجارت اتاق تهران از آغاز 
اســترداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان از اول 
خردادماه خبر داد و گفت: تولیدکنندگان در تامین ارز 

مورد نیاز ادامه فعالیت خود مشکالت بسیاری دارند.
 محمد الهوتی، رئیس کمیســیون تســهیل تجارت و 
توســعه صادرات اتاق بازرگانی تهران در جلسه امروز 
هیأت نمایندگان اتــاق بازرگانی، صنایــع، معادن و 
کشاورزی تهران گفت: بعد از کش و قوس های فراوان 
موضوع رفع تعهد صادرکنندگان بــا بانک مرکزی به 

سرانجام رســید و دســتورالعمل مالیات بر 
ارزش افزوده هم صادر شــد که از اول خرداد 

استرداد این مالیات شروع می شود.
وی با اشــاره بــه نامگذاری ســال جاری به 
نام جهش تولیــد افزود: فعــاالن اقتصادی 
سیاســت گذاری ها و فعالیت هــای خود را 
بر اساس نامگذاری امســال تنظیم و در این 

جهت حرکت کرده اند، اما متأســفانه امروز واحدهای 
تولیدی به شدت با کمبود مواد اولیه مواجه هستند.

به گفته الهوتی، کمبود مواد اولیه در بخش 
تولید، به دلیل عدم تخصیــص ارز از طریق 
بانک مرکزی طی دو ماه گذشــته اســت؛ به 
نحوی که واحدهای متعددی اعالم می کنند 
که ذخیره مــواد اولیه آنها یک مــاه آینده به 
اتمام خواهد رسید.وی اظهار داشت: واردات 
در مقابل صادرات با مشــکالتی روبرو است و 
عماًل امکان استفاده از این ابزار هم برای تولیدکنندگان 
وجود ندارد؛ این در حالی اســت کــه تولیدکنندگان 

حاضر هســتند ارز را با نــرخ باالتــر از صادرکنندگان 
خریداری کننــد؛ اما عماًل بانک مرکــزی پرونده های 

مرتبط با آن را معطل می کند.
این عضو هیــأت نماینــدگان اتاق بازرگانــی تهران 
خاطرنشان کرد: بانک مرکزی اگر ارزی در اختیار دارد، 
در اختیار تولید کنندگان قرار دهــد؛ پس ما به عنوان 
نمایندگان بخش تولید و صادرات موظف هســتیم که 
مشکالت این واحدها را پیگیری کنیم و الزم است اتاق 

تهران در مورد این مسئله مکاتبه کند.

دفتــر اقتصاد کالن ســازمان برنامــه و بودجه طی 
گزارشــی اعالم کرد سیاســت های پولــی رایج که 
معمــوالً مبتنی بر احجام پولی اســت )در شــرایط 
فعلی( چندان راهگشــا نیســت. دفتر اقتصاد کالن 
سازمان برنامه و بودجه، طی گزارشی ضمن بررسی 
شاخصهای اقتصادی و متغیرهای پولی در سال ۹۸ 

خواســتار تســریع بانک مرکزی در اجرای عملیات 
بازار باز با هدف کنترل تورم انتظاری شد.

در بخشــی از این گزارش آمده است،  با توجه به نقش 
غالب انتظارات تورمی در شکل گیری قیمت ها به نظر 
می رسد سیاســتهای پولی رایج که معموالً مبتنی بر 
احجام پولی است چندان راهگشــا نباشد، در مقابل 

سیاســتهای پولی با »هدفگیری پیش بینی تورمی« 
به وســیله عملیات بازار باز می تواند در شــکل گیری 
انتظارات تورمی کارگشــا باشــد.در انتهای گزارش 
مذکور تأکید شده اســت، ضروری است بانک مرکزی 
نســبت به اجرای عملیات بازار باز به صورت گسترده 
و با اعالم نرخ های هدف گذاری شده مشخص تعجیل 

نماید.نیمــه فروردین مــاه همتی اعالم کــرده بود: 
هرچند برخــی بر عدم آمادگی پیش شــرط ها تأکید 
می کردنــد، ولی امروز مشــخص شــده کــه برنامه 
بانــک مرکزی به موقــع  و به درســتی طراحی و اجرا 
شــده اســت و همان ناقدان نیز امروزه خود خواهان 

استفاده بانک مرکزی از این ابزارها هستند. 

اتاق

بودجه

محبوبه فکــوری   رئیس اتــاق تهران با 
بیان اینکه نقدینگی کشور به ۲ هزار و ٤۷۰ 
میلیارد تومان رسیده اســت، گفت: تجربه 
شــیوع ویروس کرونا و مدیریت پس از آن 
نشان داد که اقتصاد ایران بدون بروکراسی 

هم قابل اداره است.
مســعود خوانســاری در جلســه هیــات 
نمایندگان اتاق بازرگانــی، صنایع، معادن 
و کشــاورزی تهران با بیان اینکه نقدینگی 
کشــور به ۲ هــزار و ٤۷۰ میلیــارد تومان 
رسیده اســت، گفت: این نقدینگی همانند 
بهمنی اســت که هر جا قصد رفتن داشته 
باشــد، می تواند آنجا را تخریب یا احیا کند؛ 
همانطور که اکنون اثــرات ورود آن به بازار 

سرمایه را شاهد هستیم.
رئیس اتاق بازرگانی تهــران افزود: افزایش 
قیمت طال، سکه، ارز و خودرو اثرات افزایش 
نقدینگی اســت؛ این در شــرایطی اســت 

که در بودجه ســال ۹۹ کسری بزرگ ۱۲۰ 
هزار میلیارد تومانی پیش بینی شــده است 
که با توجــه به وقوع پدیــده کرونا و کاهش 
بی ســابقه قیمت نفت، شــرایط سختی در 

مقابل اقتصاد ایران قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: صادرات غیرنفتی کشــور 
به دلیل مجموعه شرایط پیش روی اقتصاد 
جهانی، به شدت با محدودیت مواجه است و 
بر این اســاس، پیش بینی ما این است که با 

کسری بودجه بسیار باال مواجه باشیم.
خوانساری با تاکید بر ضرورت مدیریت آثار 
شــیوع ویروس کرونا بر بخش های مختلف 
اقتصاد ایــران خاطرنشــان کرد: شــیوع 
ویروس کرونا سبب شد تا بتوانیم بخشی از 
واقعیت های اطراف خود را مشــاهده کنیم 
که نمونه آن، کوچک سازی دولت است، به 
نحوی که دولت می تواند بــا هزینه و تعداد 
نیروی انسانی کمتر اداره شود و حتی هیچ 

خللی هم در ارائه خدمات دولت پیش نیاید.
وی از حذف بروکراســی های زاید در سایه 
شــیوع ویروس کرونا خبــر داد و گفت: با 
چابکی کــه در تصمیم گیری های مرتبط با 
مدیریت اوضاع مخرب کرونا صورت گرفت، 
برخی از بروکراســی های اداری حذف شد 
که نمونه آن، تولید الکل بود که به ســرعت 

ظرف چنــد ســاعت، دولت مجــوز تغییر 
خطوط تولیدی را صادر کرد که این نشــان 
می دهد اگر بخواهیــم می توانیم اقتصاد را 

بدون بروکراسی و قواعد زاید اداره کنیم.
خوانســاری گفت: همان اموری که ممکن 
اســت در چند ماه از ســوی دولــت مورد 
موافقــت برای فعالیــت قرار گیرنــد، تنها 
ظرف چند ساعت مورد تصمیم گیری واقع 
می شود، پس باید این روند را در ادامه مسیر 

اقتصاد ایران در سال ۹۹ نیز ادامه داد.
وی با بیان اینکه اکنون صادرات، تنها منبع 
درآمدی صادرات غیرنفتی کشــور اســت، 
خاطرنشــان کرد: مذاکراتی با سرپرســت 
جدیــد وزارت صنعت صــورت گرفته که 
بر اســاس آن قرار بــر این شــد که بخش 
خصوصی طرف مشــورت قــرار گیرد و هر 
تصمیمی با حضور نمایندگان تشــکل های 

اقتصادی صورت گیرد.

به گفته رئیــس اتــاق بازرگانــی تهران، 
بازار بورس هم اکنون در حال رشــد بسیار 
مناسبی است و در اســفندماه بیست هزار 
میلیارد تومان خرید و فروش در آن صورت 
می گیرد که این رقمی بی ســابقه اســت؛ 
بنابراین دولت باید مراقبت الزم برای ادامه 

این روند را صورت دهد.
وی اظهار داشــت: از دولت انتظار داریم که 
عرضه سهام اولیه را در بورس بیشتر کند تا 
عمق بازار سرمایه افزایش پیدا کند؛ ضمن 
اینکه حباب نیز برطرف شود.خوانســاری 
معتقد است که دولت بیشتر به عرضه سهام 
مالکیتی می پردازد و کمتر سهام مدیریتی 
عرضــه می کند کــه باید این موضــوع نیز 
مدنظر قرار گیرد.وی اظهار داشت: افزایش 
بی سابقه تعداد سهامداران در بازار سرمایه 
یک امــر توامان منفی و مثبت اســت، پس 

باید مراقبت الزم را صورت داد.

وده صادرکنندگان از اول خرداد آغاز استرداد مالیات بر ارزش افز

سازمان برنامه و بودجه: سیاست های پولی رایج راهگشا نیست



وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد

پرداخت بخش اول تسهیالت حمایتی از شرکت ها در خرداد

سرمایه
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وش ارز  اعالم شرط جدید برای خرید و فر
 توسط صرافی ها

 کانون صرافــان با اعالم شــرط جدید برای خرید و فروش ارز توســط 
صرافی ها، بر درج همزمان نرخ خرید و فروش ارز تاکید کرد.

با اعالم رســمی کانون صرافــان ایرانیان به اعضای ایــن کانون، طبق 
مصوبه ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۵ بانک مرکزی، صرافی ها در صورتی مجاز به 
خرید و فروش ارز هستند که قبال نســبت به اعالم همزمان نرخ خرید و 

فروش ارز در محل استقرار صرافی و یا تارنمای صرافی اقدام کنند.
بر این اســاس، صرافی ها می توانند نســبت به بارگــذاری نرخ تمامی 

ارزهای قابل معامله در سایت خود اقدام کنند.

هشدار وزارت اقتصاد: 
وندان مراقب سوء استفاده دالالن باشند شهر

وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره پذیره نویسی صندوق واسطه گری 
مالی یکم، به هموطنان هشــدار داد؛ مراقب ســوء استفاده دالالنی که 

برای اجاره کد ملی افراد به آنها مراجعه می کنند، باشند.
 مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت امور اقتصــاد و دارایی در 
اطالعیه شــماره پنج در ارتباط با پذیره نویســی صندوق واسطه گری 
مالی یکم، تأکید کرده است؛ از آنجا که سهام منتقل شده به این صندوق 
جزو ســهام ارزنده بورس بوده و در راســتای مردمی کــردن اقتصاد و 
افزایش ضریب نفوذ بورس با قیمت های بسیار مناسب )تخفیف ویژه( 
به متقاضیان واگذار می شــود، برخی دالالن با پیشــنهاد مبالغ ناچیز، 
نســبت به اجاره کد ملی افراد اقــدام می نمایند که ایــن اقدام تخلف 

محسوب شده و پیگیرد قانونی دارد.
مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت اقتصاد در این اطالعیه موکداً 
توصیه می کنــد؛ هموطنان گرامی در این خصــوص مراقبت کرده و با 
توجه به جذابیت این سهام، شخصاً نسبت به پذیره نویسی برای خود و 

افراد خانواده اقدام کنند.
 مهلت بهــره مندی از مزایــای تخفیف قابل توجه ســهام این صندوق 
ساعت ۲٤ روز چهارشــنبه ۹۹/۲/۳۱  بوده و تمدید نخواهد شد. لذا با 
توجه به احتمال ترافیک ســامانه ای و امکان بروز اختالل در سامانه ها، 

متقاضیان تقاضای خود را به ساعات پایانی موکول نکنند.

 کمک تجهیزاتی بانک سرمایه به مدارس
 کم برخوردار

همزمان با ماه مبارک رمضان، بانک ســرمایه 
برخی اقــالم اداری ضروری و مــورد نیاز را به 
مدارس کم برخــوردار در یکی از شــهرهای 

استان تهران اهدا نمود.
به گــزارش روابط عمومی بانک ســرمایه، این 
بانک در راســتای عمــل به مســئولیت های 
اجتماعی و برداشتن گامی کوچک در حمایت 

از جامعه تعلیم و تربیت، اقالمی اداری شــامل چندین دستگاه پرینتر 
رنگی و لیزری، دســتگاه کپی، فاکس، صندلــی اداری و مانیتور را به 

مدارس کم برخوردار در یکی از شهرهای استان تهران اهدا نمود.
گفتنی اســت اهدای این اقالم جزئی از مجموعه اقدامات بانک سرمایه 
طی سال های گذشــته در حمایت از مدارس کم برخوردار بوده است 
که عماًل به یکی از اولویت هــای اصلی این بانک در حوزه مســئولیت 
های اجتماعی تبدیل شده اســت. شایان ذکر اســت پیش از این و در 
آخرین اقدامات از این دست، بانک سرمایه نسبت به تجهیز سایت های 
کامپیوتری سه مدرسه در استان های خراسان رضوی و لرستان، اقدام 

نموده بود.

آزادسازی زندانیان نیازمند با کمک ۵ میلیارد 
ریالی بانک ملت
بانک ملت با اختصــاص ۵ میلیارد ریال کمک 
بالعوض، در آزادسازی زندانیان نیازمند ناشی 
از جرایم غیرعمد با همکاری ستاد مردمی دیه 

شرکت کرد.
به گزارش روابط عمومــی بانک ملت، همزمان 
با ماه مبــارک رمضان، ماه رحمــت الهی و در 
راستای ایفای مسوولیت های اجتماعی، کمک 

بالعوض بانک ملت به ســتاد مردمی رســیدگی به امور دیه و کمک به 
زندانیان نیازمند پرداخت شــد.بانک ملت در ســالیان اخیر، با اهدای 
کمک های نقدی در جشــن های گلریــزان زندانیــان نیازمند در ماه 
رمضان یا روزهای پایانی ســال و شــب عید، در بازگشت تعداد زیادی 
زندانی به آغوش گرم خانواده ها و پیشــگیری از بروز معضالت مختلف 

اجتماعی و خانوادگی مشارکت داشته است.
ســتاد مردمی رســیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند یک 
سازمان مردم نهاد است که در مدت ســه دهه فعالیت توانسته است تا 

کنون ۱٤۰ هزار زندانی نیازمند جرایم غیرعمد را آزاد کند.
شــماره حســاب ۷٤/۷٤ بانک ملت به نام ســتاد مردمی رسیدگی به 
امور دیه و کمک به زندانیــان نیازمند هم آمــاده دریافت کمک های 
خیرخواهانه مردم شــریف ایران برای آزادســازی زندانیــان جرایم 

غیرعمد است.

شفاف سازی بانک رفاه درخصوص ابهامات 
وش گواهی  وحه در زمینه خرید و فر مطر

سپرده سکه طال
در پی انتشــار برخی اخبــار در فضای مجازی 
و رســانه ها مبنی بر خرید و فروش ســکه طال 
توسط برخی بانک ها، بانک رفاه توضیحاتی را 

جهت تنویر افکار عمومی منتشر کرد.
به گزارش روابط عمومی بانــک رفاه کارگران، 
شــورای بورس در خــرداد ماه ســال ۱۳۹۳ 
"گواهی ســپرده کاالیــی" را به عنــوان ابزار 

مالی قانون بازار اوراق بهادار، شناســایی و تصویب کرد که بر اساس این 
مصوبه " گواهی ســپرده کاالیی؛ اوراق بهاداری است که مؤید مالکیت 
دارنده آن بر مقدار معینی کاالســت و پشــتوانه آن قبض استانداردی 

است که در انبارهای مورد تأیید بورس صادر می شود. "
در همین راستا، اواخر ســال ۱۳۹٤ بازار معامالت گواهی سپرده سکه 
طال در بورس کاال آغاز به کار کرد و عالوه بر بانک رفاه تا سال ۱۳۹۸ سه 

بانک صادرات، سامان و ملت نیز به این بازار وارد شده اند.
بر این اســاس، دارندگان ســکه طال با ارائه مدارک شناسایی معتبر به 
خزانه بانک رفاه مراجعه و ســکه های خود را به انبار تحویل می دهند و 
پس از اعتبار سنجی ســکه ها و پرداخت هزینه ارزیابی، در مقابل قبض 
انبار موقت گواهی سپرده دریافت می کنند. سپس می توانند با مراجعه 
به کارگزاری ها یا سامانه معامالت برخط سهام، ســکه های خود را به 

فروش برسانند. 
با توجه به فرایند فوق، بانک رفاه هیچ نقشــی در خرید، فروش و عرضه 
سکه نداشته و تنها انباردار بورس کاال است. از این رو بانکی که بر اساس 
مســتندات قانونی به عنوان انباردار بورس کاال شناخته می شود، نمی 

تواند نقشی در قیمت گذاری سکه در بورس کاال داشته باشد. 

شعبه

حدود دو هفته از وعده احراز هویت غیرحضوری سجام 
گذشــته اســت و آخرین اخبار، از اجرای این وعده به 
صورت آزمایشــی حکایت دارد. طبق گفته های مدیر 
عامل شــرکت ســپرده گذاری مرکزی، اوراق بهادار و 
تســویه وجوه احراز هویت غیرحضوری طی روزهای 

آینده برای همه متقاضیان امکان پذیر خواهد بود.
 یکی از مصوبات شورای  عالی بورس این بود که با توجه 
به شرایط ناشــی از شــیوع ویروس کرونا و جلوگیری 
از ازدحام جمعیت در دفاتر پیشــخوان، مقرر شــد تا 
بورس و ســامانه ســجام برای احراز هویت به صورت 
غیرحضوری و الکترونیکی عمل کرده و کد بورســی به 

صورت مجازی صادر شود.

 احراز هویــت الکترونیکــی مجموعه ای از  
راستی آزمایی ها در خصوص محل اطالعات 
هویتی فــرد از طریــق اداره ثبــت احوال، 
اطالعات مربوط به شــماره تلفن همراه فرد 
که با سامانه شــاهکار تطابق داده می شود و 
همچنین یکسان بودن شــماره همراه فرد با 
کد ملی، اســت. همین طور اطالعات محل 

ســکونت  با کد پســتی و اطالعات بانکی که با شماره 
شبای بانکی نیز مطابقت داده خواهد شد.

یک نکته هم ارســال عکس و فیلم از سوی کاربر است. 
به این ترتیب فرد با طی مراحــل مزبور قادر خواهد بود 
از طریق اپلیکیشــن مربوطه وارد فضای احراز هویتی 

شود. سپس از طریق ارســال عکس یا فیلم، 
با بیان یک جمله از کاربر درخواست راستی 
آزمایی بیشتر می شــود. در این مرحله نیز 
عکس با پایگاه ثبت احــوال از طریق هوش 
مصنوعی تطابق داده می شود. در نهایت نیز 
به دلیل بار مســئولیت باال و بار حقوقی این 
موضوع، یک اپراتور وظیفه چک کردن نهایی 

را دارد تا خطای احتمالی نیز بر طرف شود.
به این ترتیب احراز هویــت در کمتر از ۱۰ دقیقه انجام 
می شــود. البته از آنجا که اپراتور چک کننده نهایی به 
صورت آفالین اســت، کمی زمان برای تایید نهایی از 

سوی این اپراتور صرف می شود.

در این راســتا، حســین فهیمی- مدیر عامل شرکت 
ســپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تســویه وجوه- 
درمورد آخرین وضعیــت احراز هویــت الکترونیکی 
ســجام توضیــح داد: درحــال حاضر احــراز هویت 
 sejam.ir الکترونیکی در ســامانه سجام به نشــانی
به صورت آزمایشی انجام می شــود اما هنوز به صورت 

رسمی بهره برداری و اعالم عمومی نشده است.
وی ادامه داد: برای احــراز غیرحضوری  همه تایدیه ها 
اخذ شده و  بحث های حقوقی هم انجام شده است. بعد 
از آنکه اشــکاالت پیش بینی نشده آن مشخص شود و 
طی چند روز آینده امکان احــراز هویت غیرحضوری 

برای همه فراهم خواهد شد.

نتایج یــک پژوهش آمــاری از وضعیت مزد مشــاغل 
منتخب بخش کشاورزی نشــان می دهد که بیشترین 
متوســط مزد روزانه در میان مردان را کارگر نشاکار با 
۱۰۱ هزار و ۹۷٦ تومان و کمترین متوسط مزد روزانه 
را کارگر بیل زن باغ با ۸۰ هــزار و ٤٤۰ تومان دریافت 

کرده است.
 مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار در گزارشی 
از وضعیت دســتمزد نیروی انسانی شــاغل در بخش 
کشــاورزی، به کمترین و بیشــترین میزان دستمزد 
روزانه کارگران ۷ شغل منتخب بخش کشاورزی اعم از 

میوه چین، دروگر غالت، نشاکار، وجین کارو تنک کار، 
نهرکش و مرزبند، بیل زن زمین زراعــی و بیل زن باغ 

پرداخته است.
مزد کارگران کشــاورزی شــامل وجه نقد بــوده و در 
مواردی که به جای تمام یا قسمتی از آن غذا یا سهمی 
از محصول داده شده باشــد، ارزش ریالی آن به قیمت 

روز پرداخت، برآورد و به وجه نقد اضافه می شود.
بررســی نتایج این طرح در پاییــز ۱۳۹۸در خصوص 
مزد کارگران ۷ شــغل منتخب بخش کشاورزی نشان 
می دهد که بیشــترین متوســط مزد روزانه در میان 

مردان را کارگر نشــاکار با ۱۰۱ هــزار و ۹۷٦ تومان و 
کمترین متوسط مزد روزانه را کارگر بیل  زن باغ با ۸۰ 
هزار و ٤٤۰ تومان دریافت کرده اســت، این در حالی 
اســت که در پاییز ۱۳۹۷ بیشــترین دریافتی روزانه 
کارگر مرد را دروگر غالت با ٦۵ هــزار و ۲۳۲ تومان و 
کمترین مــزد روزانه را کارگر میوه چیــن با ۵۹ هزار و 

٦۱٦ تومان داشته است.
همچنین طــی پاییز ۱۳۹۸ بیشــترین مــزد روزانه 
در میان زنان بــه کارگر میوه چین بــا ٦۵ هزار و ۲۳۲ 
تومان و کمترین دستمزد روزانه به  کارگر وجین کار و 

تنک کار با ۵۷ هزار و ۳٦ تومان اختصاص داشته است. 
در حالی که کارگر زن میوه چیــن در پاییز ۱۳۹۷، ٤۷ 
هزار و ٦۱۷ تومان و کارگر زن وجین کار و تنک کار ۳۸ 

هزار و ۹٤٦ تومان دریافت می کرده است.
درصد تغییرات متوســط مزد روزانه مردان کارگر در 
پاییز ۱۳۹۸ نســبت به فصل مشابه ســال قبل، نشان 
می دهد که متوســط مزد روزانه کارگران مرد بیل زن 
زمین زارعی بیشــترین افزایش و متوسط مزد روزانه 
کارگران مردبیــل زن باغ کمترین افزایش را داشــته 

است.

بورس

دستمزد

خریدار   وزیــر راه و شهرســازی با بیان 
اینکــه بخــش اول تســهیالت حمایتی از 
شــرکت های حمل و نقل در خرداد ۹۹ به 
آنها پرداخت می شود، گفت: ذیصالح ترین 
مرجع برای رســیدگی به ســوانح هوایی، 
 کمیسیون بررسی ســانحه است که تحت 

نظر ایکائو قرار دارد.
محمد اســالمی در حاشــیه مراسم افتتاح 
۸۸ دســتگاه انواع ناوگان ریلــی به ارزش 
۱٤٤ میلیارد تومــان، در جمع خبرنگاران 
درباره واگذاری مدیریت شــرکت تراورس 
به شــرکت راه آهن اظهار داشت: ضرورت 
دارد در خصوصی ســازی ها تصدی گری از 
فعالیت های حاکمیتی جدا شــود. موضوع 
واگــذاری مدیریــت تراورس به شــرکت 
راه آهن تصمیم ســازمان خصوصی سازی 
بود. پیــش از این، این شــرکت بــه دلیل 
واگذاری ناصواب دچار مشــکالتی شــده 
بود و در راســتای تســهیل سیاست های 
خصوصی ســازی ایــن کار انجام شــد که 
امیدواریم بــا ارزیابــی دقیق، بــه حالت 

اصولی تری برای این شرکت برسیم. 
وزیر راه و شهرســازی تأکید کرد: بهترین 
حالت این اســت که پس از ارزشــگذاری از 
طریق عرضه سهام در بازار ســرمایه، برای 
مالکیت تــراورس تعیین تکلیــف کرد تا به 

صورت سهامی عام مدیریت شود. 
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وزیر راه و شهرســازی در پاســخ به سؤال 
خبرنگار فــارس مبنی بر تعییــن تکلیف 
بســته  حمایتی ۸ هزار میلیــارد تومانی از 
شــرکت های حمل و نقلی گفت:  این بسته 
در فرایند ارســال به بانک است و بخش اول 
آن خردادماه امســال به شرکت ها پرداخت 
می شــود و همه شــرکت های مسافری در 
چهار مدل حمــل و نقلی تســهیالت ۱۲ 

درصدی دریافت می کنند. 

وی تأکید کرد: موضوع مهم این بســته این 
است که شــرکت ها نباید تعدیل نیرو انجام 
داده باشــند و فهرســت بیمه بهمن ماه ۹۸ 
که به تأمین اجتماعی فرســتادند مبنا قرار 

می گیرد. 
اســالمی گفت: بانک عامل هم همان بانک 
شــرکت ها اســت و بدین ترتیــب،  مبالغ 
تأییدشده از سوی حاکمیت به عنوان مثال 
در بخش ریلی مبالغ تأیید شــده از ســوی 
شرکت راه آهن دراختیار شرکت های ریلی 

قرار می گیرد. 

  نظارت بر فاصله گذاری اجتماعی
 و تأکید بر اجرا طبق پروتکل های 

وزارت بهداشت
اســالمی بیان کرد: ســند پروتکل وزارت 
بهداشت به شــرکت های حمل و نقلی ابالغ 
شده است و همه شرکت ها ملزم شده اند که 
این سندها را اجرا کنند، به عنوان مثال؛ در 

بخش حمل و نقل هوایی یک پک بهداشتی 
به مسافر داده می شــود و یا اینکه در سفرها 
زدن ماســک اجباری اســت و ضدعفونی 
ناوگان پس از هر سفر نظارت می شود و اگر 
تخلفی رخ دهــد، وزارت راه و شهرســازی 

حتماً برخورد می کند. 
وزیر راه و شهرســازی گفت:  عــدم رعایت 
هر پروتکل یک مجازات دارد و رســیدگی 
می شــود، مثــال در نــاوگان جــاده ای، 
کمیسیون ماده ۱۱ و ۱۲ داریم و شرکت ها 
در هر مدل حمل و نقلــی در صورت تخلف 
یا تعلیق می شــوند و یا یک مسیر برای آنها 
برداشــته می شــود که این مجازات متنوع 

است. 
وی در پاســخ به ســؤال یکی از خبرنگاران 
درباره پروازهای چیــن گفت: در پروازهای 
چین هیــچ حقیقتــی را از مــردم پنهان 
نکردیم و صادقانــه و بالدرنگ هر موضوعی 
را با مردم در میان گذاشتیم. از بهمن ماه که 

تصمیم گیری شد پروازهای چین لغو شود، 
این موضوع به سرعت ابالغ شد اما ابالغیه دو 
بند داشت؛ یکی اینکه یک پرواز اختصاصی 
به ووهان چین برود و دانشــجویان ایرانی را 
با قرنطینه به کشــور برگرداند و همچنین 

پروازی برای بازگشت ایرانیان انجام شود. 
وزیر راه و شهرســازی تأکید کــرد: همواره 
مسافران ورودی به کشــور کنترل شدند و 
مسافر با مبدأ اروپا و امریکای شمالی حتماً 
تست کرونا می دهد و تعهد کتبی می دهند 

۱٤ روز در قرنطینه بمانند. 
وی تأکید کــرد: هیــچ اختالفی بــا وزیر 
بهداشــت در این باره نداریــم. وی فرمانده 
ســتاد مقابله با کرونــا اســت و اوامر وی 
الزم االجرا ست. وزیر راه و شهرسازی درباره 
خط آهن سریع السیر تهران - قم - اصفهان 
گفت: این قــرارداد با یکی از شــرکت های 
چینی جاری و فعال است. قرارداد به صورت 

فاینانس در حال اجرا است و پیش می رود. 

 سازمان هواپیمایی و کمیسیون 
بررسی سانحه مرجع رسمی بررسی 

سوانح هوایی
وزیــر راه و شهرســازی دربــاره گــزارش 
کمیســیون اصــل ۹۰ مبنی بــر نظارت 
نامناسب ســازمان هواپیمایی کشوری در 
حوزه پروازها و موضوع ســانحه هواپیمای 
یاسوج توضیح داد: این گزارش ها از رسانه ها 
خوانده و دیده ایم و هنوز به دست ما نرسیده 
است. ســازمان هواپیمایی کشــوری اگر 
نظارتی نکنــد، وظیفه ذاتی خــود را انجام 
نداده است و هیچ کسی در حوزه هوانوردی 
اجازه اظهارنظر و پیاده ســازی ندارد و همه 
تابع ایکائو هستند. هیچ جای کار مدیریتی و 
اجتهادی ندارد و عبارات ایکائو همه در این 

باره شفاف است. 
اســالمی افزود: این جزو وظایف ســازمان 
هواپیمایی اســت که نفر، وســیله و لوازم 
نگهــداری و بهره برداری یــک هواپیما در 
جابجایی مســافر و بار را نظــارت کند. در 
ایران وظیفه نظارت در ایــن حوزه برعهده 
سازمان هواپیمایی است و ایکائو به صورت 
منظم ممیزی و کنترل می کند و اگر رعایت 

نشود، ایکائو آن سازمان را تعلیق می کند. 
وزیــر راه و شهرســازی گفــت: در پــرواز 
یاسوج کمیســیون اصل ۹۰ گزارشی داد. 
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ سال گذشته 
پیش من آمد و گفت ســازمان هواپیمایی 
کشوری گزارش کمیسیون بررسی سانحه 
را منتشر نکند تا ما منتشــر کنیم، ما هم به 

دلیل آنکه مجلس بودند منتشر نکردیم. 
وزیــر راه و شهرســازی افــزود: گــزارش 
کمیســیون بررسی ســانحه زیرنظر ایکائو 
ممیزی می شــود و نماینــده ایکائو هم در 
کمسیون بررســی ســانحه حضور دارد و 
مانیتور می کند. گزارش ما آماده است و باید 
با گــزارش مجلس مطابقت داده شــود، اما 
ذیصالح ترین مرجع رســیدگی به سانحه، 

کمیسیون بررسی سانحه است.

آخرین وضعیت احراز هویت غیرحضوری سجام

وزانه را می گیرند؟ کدام کارگران کمترین مزد ر

بورس نتوانست نقدینگی را سر به راه کند
خریدار   در حالیکه گفته می شــود رشد 
بورس می توانــد نقدینگی را بــه این بازار 
هدایت کند و مانع حرکت به بازارهایی چون 
طال و ارز شود، افزایش قیمت روزهای اخیر 
این بازارها نشان می دهد که این ایده عملی 
نشده و یک کارشناس اقتصادی نیز معتقد 
اســت که باید نقدینگی و رشــد آن کنترل 
شود و نه تنها بورس بلکه بازارهای دیگر هم 
نمی توانند آن را هدایت کننــد زیرا، مردم 
براساس سوددهی ســرمایه خود را حرکت 

می دهند.
پــس از عرضه ســهام امــوال دولتی در 
بــورس و آزادســازی ســهام عدالت که 
در آینده امکان مدیریت این ســهام را از 
ســوی دارندگان آن فراهــم خواهد کرد، 
گفته می شــد که بر اثر ایــن تحوالت در 
این بازار و رشد شــاخص آن نقدینگی به 
ســمت بورس حرکت خواهد کرد و مانع 
از هدایت آن به سمت بازارهایی همچون 
طال، ارز، ســکه و... خواهد شد؛ به گونه ای 

که یــک کارشــناس اقتصادی-لطفعلی 
بخشی یکی از تاثیرات مثبت عرضه سهام 
دولت در بورس را ایــن می داند که در پی 
رشد بورس کســانی که می خواهند پول 
و ســرمایه خود را ســرمایه گذاری کنند 
ســراغ ارز، طال و مســکن نمی روند و این 

موضوع برای اقتصاد ما مفید است.   
در حالیکه اکنون که در روزهای اخیر بورس 
با مقداری افت مواجه شــده،  بازار طال و ارز 
تحت تاثیر آن افزایــش قیمت پیدا کرده اند 
و با این حســاب، این قضیه که رشد بورس 
مانع از حرکت نقدینگی به سمت بازارهای 
دیگر می شود در محل تردید قرار می گیرد 
زیرا  این بازار هم همانند ســایر بازارها دچار 

تحوالت و نوسانات می شود.  

نقدینگی کنترل شود نه هدایت 
در این زمینه کامران ندری به ایسنا توضیح 
داد: زمانی که نقدینگی ایجاد می شود، قابل 
مدیریت نیســت و مردم با انجام معامالت 

خود مسیر حرکت آن را مشخص می کنند. 
بنابراین، باید رشــد نقدینگی کنترل شود 
و هدایت آن چه به دســت بورس یا هر بازار 
دیگری میســر و از نظر علم اقتصاد منطقی 
نیســت. آنچه که مهم اســت این اســت 
که رشــد نقدینگی باید متناســب با رشد 
اقتصادی کشــور باشــد، در غیر اینصورت 
موجب افزایش تورم و قیمت ها خواهد شد.  

وی ادامه داد: این تصور غلط اســت که اگر 

قیمت سهام در بورس به صورت غیرطبیعی 
رشد کند، مشکلی در اقتصاد ایجاد نخواهد 
شــد بلکه، در صورت افزایش قیمت سهام 
به صورت غیرطبیعی یا باید ســقوط کند یا 
قیمت ها در سایر بازارها هم به همان نسبت 

افزایش پیدا کند.  

رشد قیمت در بورس، قیمت سایر 
بازارها را هم افزایش می دهد 

در ادامه این کارشــناس اقتصــادی افزود: 
نمی شود رشد قیمت ها در بازاری باال باشد 
اما در سایر بازارها ثابت باشــد زیرا، در یک 
زمانی این رشد متوقف می شود و سرمایه ها 

به سایر بازارها حرکت می کند.  
به گفته این اســتاد دانشــگاه افــرادی که 
در بازار ســرمایه ســود زیادی کسب کرده 
باشند، طبیعتا ســرمایه خود را به بازارهای 
دیگری چون طال، ارز، ســکه و... می برند تا 
سود چندین برابر کسب کنند. گاهی ترس 
و نگرانی از ســقوط بورس باعث می شود که 

ســرمایه خود را به بازارهــای دیگر منتقل 
کنند و این اتفاق در حال رخ دادن است.  

باید رشد قیمت در بورس متعادل شود 
ندری با بیان اینکه راه حل مناســب در این 
زمینه متعادل کردن رشد قیمت ها در بازار 
ســرمایه اســت، گفت: یک مدت بازارهای 
طــال و ارز از نظر قیمتی پیشــی می گیرند 
و پس از مدتی بازار ســرمایه در این زمینه 
پیشــی می گیرد که این عمل یک مارپیچ 
اســت و در نهایت قیمت دارایی ها در تمام 

بازارها رشد می کند.  
وی در پایان ســخنانش خاطرنشــان کرد: 
اقدام موثر در این زمینه متعادل کردن رشد 
قیمت ها در بورس بود که باید رشــد بورس 
با رشد اقتصادی هم همخوانی داشته باشد. 
نمی شــود که رشــد اقتصادی صفر باشد و 
قیمت ســهام شــرکت ها به طور میانگین 
افزایش پیدا کند. اکنون هم می توان رشــد 

بورس را متعادل کرد. 



داعش ابزار آمریکا در بازار گاز

 نگرانی آمریکا از تشکیل اتحادیه گازی بین ایران و همسایگان

وزیر نیرو:

تفکر اولویت دادن به انرژی های تجدیدپذیر نشر پیدا کند

در سال گذشته میالدی
 سطح آب دریای خزر به کمترین میزان طی

 ۳۰ سال اخیر رسید
سطح آب دریای خزر در ســال ۲۰۱۹ میالدی، در ادامه روند کاهشی 

خود از سال ۱۹۹۵، به کمترین میزان طی ۳۰ سال اخیر رسید.
میانگین تراز آب در این ســال با کاهش ۱۳ سانتی متری نسبت به سال 
۲۰۱۸، برابر با ۲۷.۱۸- متر شده اســت. کاهش تراز آب اخیر درحالی 
اســت که میزان ورودی آب رودخانه  ولگا به عنوان تأمین کننده بخش 
اعظم آب رودخانه ای بــه این دریا، در ســال ۲۰۱۹، حدود ۲۲ درصد 
کاهش یافته که این مســئله می توانــد به عنوان یکــی از علل مؤثر در 

کاهش تراز آب اخیر محسوب شود.
متوســط ســاالنه ورودی آب ولگا به دریای خزر حدود ۲٤۰ میلیارد 
مترمکعب و برآورد ســاالنه کل ورودی رودخانه هــای منتهی به خزر، 
۳۰۰ میلیارد مترمکعب اســت. از ســایر رودخانه های مهم نظیر کورا، 
اورال، ترک، ســفیدرود، هراز، در مجموع بطور متوســط ۳٤ میلیارد 

مترمکعب آب وارد دریای خزر می شود.
حجم آب ورودی رودخانه ها به عنوان شاخص بسیار مهم در بیالن آب 
خزر محسوب شده و تغییرات ســاالنه  آن متأثر از عوامل اقلیمی، رژیم 
هیدرولوژیکی و بهره برداری ها اســت. نتایج بررسی ها نشان داده است 
در سال ۲۰۱۹، دوره سیالبی رودخانه ولگا که به طور معمول از اواسط 
اردیبهشــت تا اوایل مردادماه ادامه دارد، کوتاه تــر و میزان آبدهی آن 
کمتر از میانگین بلندمدت بوده اســت.طبق اعالم مرکز ملی مطالعات 
و تحقیقات دریای خزر موسســه تحقیقات آب، دمای ســطح آب دریا 
نیز به عنوان یکی از معیارهای اصلی در تبادل حرارتی و شــاخصی در 
ارزیابی پتانسیل تبخیر از سطح آب که جزو مؤلفه های اصلی خروجی 
در بیالن آب خزر محسوب می شود، در بررسی  روند تغییرات تراز آب و 

ارزیابی علل نوسانات در خزر مورد مطالعه قرار می گیرد.
روند افزایشی دمای ســطح آب دریای خزر به ویژه در سال های اخیر، 
از عوامل تأثیرگذار بر کاهش تراز آب بــوده، همچنین میانگین دمای 
سطح آب خزر در ســال ۲۰۱۹میالدی در مقایســه با سال ۲۰۱۸، به 
میزان ۰.۲درجه سانتی گراد و نسبت به میانگین بلند مدت، یک درجه 
افزایش یافته اســت.تحلیل تغییرات دمای آب در دو سال اخیر حاکی 
از وقوع روند افزایشــی دمــای آب در همه بخش هــای دریای خزر به 

استثنای منتهی الیه خزر شمالی است.

رشد قیمت نفت با امید به افزایش تقاضا
 قیمت نفت با امید به افزایش تقاضــا و همچنین کاهش مازاد عرضه در 

بازارهای جهانی و برای چهارمین روز متوالی با رشد قیمت همراه شد.
قیمت نفت ایــن روزها موافق خواســت تولیدکننــدگان، باال می رود 
تا شــاید بخشــی از کســری بودجه ای که از محل کاهش تقاضا و افت 
قیمت ها در ماه های گذشته بر اقتصاد نفتی آنها تحمیل شده را جبران 

کند.
تولیدکنندگان نفت از ابتدای ســال جاری میــالدی با کاهش قیمت 
مواجه شدند  اما اصلی ترین ضربه به قیمت را نه شیوع ویروس کرونا که 

نشست ناکام اوپک پالس در ابتدای ماه مارس زد.
اگرچه بعد از سقوط های پی در پی قیمت نفت،  سرانجام اعضای اوپک 
پالس تصمیم به توافــق و کاهش ۹.۷ میلیون بشــکه ای از تولید خود 
گرفتند اما بازار طالی سیاه آنچنان از نفت اشباع شده که چند ماه زمان 

الزم است تا مازاد تولید جذب بازار مصرف شود.
با این حال کاهش محدودیت های تردد در جهان و امید به کنترل کرونا 
باعث شــده تا تقاضا برای ســوخت افزایش پیدا کند که می تواند روند 

بهبود قیمت نفت را تسریع بخشد.
از ســوی دیگــر نگرانی ها در مــورد مازاد عرضــه با پایبنــدی اوپک 
پالس به توافق کاهش تولید و همراهی خواســته و ناخواســته ســایر 
تولیدکنندگان،   کاهش داشته و امیدها را به رشد قیمت ها در ماه های 
آینده افزایش داده است.این موارد باعث شــد تا قیمت نفت برنت ۰.۳ 

درصد باال رفته و به قیمت ۳٤ دالر و ۹۲ سنت برسد.
نفت آمریکا هم با رشدی ۲.۳ درصدی فاصله خود با برنت را کاهش داد 

و ۳۲ دالر و ۵۵ سنت در هر بشکه قیمت خورد.

سخنگوی صنعت برق :
و از مردم برای پرداخت  درخواست وزارت نیر

قبض برق
 سخنگوی صنعت برق گفت: مشــترکان صنعت برق به منظور استمرار 

خدمات مطلوب، نسبت به پرداخت قبض برق خود اقدام کنند.
»مصطفی رجبی مشــهدی« افزود: صنعــت برق بر اســاس درآمد، 
مدیریت می شــود و به دنبال شــیوع ویروس کرونا در کشور و حسب 
دستور وزیر نیرو، به مشترکانی که در پرداخت قبض خود مشکل دارند 

تا پایان اردیبهشت ماه ۹۹ مهلت الزم داده شده است.
وی در ادامه افزود : بیش از ۷۰ درصد از ســهم هزینــه ای صنعت برق 
مربوط به تولید کننــدگان برق خصوصــی و یا پیمانــکاران تعمیر و 
نگهداری و تامین کنندگان تجهیزات شــبکه برق است که با پرداخت 
به موقع قبوض برق توسط مشترکان کمک شایانی به استمرار خدمات 

رسانی مطلوب و پرداخت مطالبات بخش خصوصی خواهد شد.
ســاالنه یک میلیون مشــترک جدید به مشترکان شــبکه برق کشور 

افزوده می شود.
»رضا اردکانیان« وزیر نیرو اســفندماه پارسال در حاشیه جلسه هیات 
دولت گفت: در جهت همراهی با هموطنانی که در شــرایط فعلی دچار 
مشکالت اقتصادی شده اند به سهم خودمان به شرکت ها ابالغ کردیم 
حق انشعاب ها با تقسیط دریافت و در حوزه  پرداخت بهای آب و برق در 
صورتی که خدمت رســانی ما را دچار اختالل نکند تا پایان اردیبهشت 
سال ۹۹ به کسبه فرصت داده شــود تا با همکاری و همراهی الزم، رفاه 

مردم نیز تامین شود.

یکصد جایگاه تک سکوی سوخت در تهران 
احداث می شود

مدیرعامــل شــرکت ملی پخــش فرآورده هــای نفتی ایــران تعداد 
جایگاه های سوخت بنزین و سی ان جی در کشــور را شش هزار و ۵۰۰ 
باب اعالم کرد و گفت: یکصد جایگاه تک ســکوی سی ان جی و سوخت 

مایع به جایگاه های سوخت تهران اضافه می شود.
 کرامت ویس کرمی درباره نیاز کشــور به ویژه کالن شــهرها به جایگاه 
ســوخت ســی ان جی افزود: پراکندگی شــش هــزار و ۵۰۰ جایگاه  
ســی ان جی و بنزین با توجه به میزان مصرف در هر شــهر و اســتانی 
متفاوت است.وی درباره کافی بودن جایگاه های عرضه سی ان جی برای 
افزایش توزیع این سوخت پاک در کشور تاکید کرد: در کالن شهرهایی 
مانند تهران نیاز به افزایش تعداد جایگاه ها داریم، اما شهرســتان های 
اطراف تهران از این نظر تکمیل بوده و نیاز بیشتری ندارند.کار مطالعاتی 
و برنامه ریزی در حال انجام است تا شــهرها و کالن شهرهایی که نیاز به 
جایگاه ســوخت دارند، شناسایی شده و نســبت به احداث آن ها اقدام 
کنیم.وی گفت: برای نمونه کالن شــهری مانند تهــران ۲۰۰ جایگاه 
سوخت سی ان جی دارد و باز هم نیاز به افزایش دارد که پیش بینی شده 
اضافه کنیم.مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآورده هــای نفتی ایران 
درباره موانع و یا ضروریات مورد نیاز برای افزایــش تعداد جایگاه های 
ســوخت بیان کرد: زمین مورد نیاز برای احداث جایگاه های ســوخت 

باید به طور حتم در حوزه شهری باشد و شهرداری آن را اختصاص دهد.

و نیر

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی از رشــد ٤ برابری 
ظرفیت نصب شــده انرژی های نو در داخل کشور در 

طول سال های ۹٤ تا ۹۸ خبر داد.
به گــزارش  وزارت نیــرو، »همایــون حائــری« روز 
سه شــنبه در آیین معرفــی رئیس جدید ســازمان 
ساتبا اظهار داشت: در ســال ۹٤، ظرفیت نصب شده 
انرژی های نو در داخل کشــور ۲۰۰ مــگاوات بود و تا 

پایان سال ۹۸ به بیش از ۸۰۰ مگاوات رسید.
وی ادامــه داد: موضوع ســاتبا، تولید بــرق از طریق 
انرژی های تجدیدپذیر اســت که مکمل مصرف بهینه 
برق است و این ها، وظایف مهم این ســازمان به شمار 
می رود که اگر در کنار یکدیگر بگذاریم نشــان دهنده 

کارایی انرژی الکتریکی است.
حائری گفت: موضوع مدیریت و بهینه سازی 
مصرف به لحــاظ ماهیت مقــداری تفاوت 
دارند. اولی بــر کمیت و دومی بــر کیفیت 

مصرف برق داللت می کند.
معاون وزیر نیرو بــا بیان این کــه در حوزه 
مدیریت مصرف در دو ســال گذشته خوب 

کار شــد، ادامه داد: شــرکت های توانیر و برق حرارتی 
و مجموعه صنعت بــرق در یــک کار مکمل و جمعی 
موجب شــدند که بعد از ۱۰ سال رشــد پیک مصرف 
ساالنه ۵.۲ درصد ، در ســال ۹۷ به ۲.۹۸ و در سال ۹۸ 

به یک درصد کاهش پیدا کرد.

وی، نتیجــه ارزیابی از مدیریــت مصرف را 
بســیار مطلوب عنوان کرد و گفت: در بخش 
مصرف بهینه انرژی الکتریکی نیاز اســت که 
کار بیشتری شود و این از وظایف ساتبا است.

حائری گفت: از جمله برنامه های ساز و کارها 
در چارچوب پویــش #هرهفته_الف_ب_
ایران، بحــث جایگزینــی کولرهای قدیمی 
و فرسوده با کولرهای جدید اســت که در اینجا، ساتبا 

می تواند نقش بسیار مهمی داشته باشد.
وی همچنین با اشار به تشکیل شورای سیاست گذاری 
و راهبــردی انرژی هــای تجدیدپذیر اظهار داشــت: 
این شــورا وظایف مهمی اعم از تعــاون و حمایت بین 

واحدهای درون ســازمانی وزارت نیرو دارد. یکی دیگر 
از وظایف این شورا، ارزیابی ارزش افزوده انرژی های نو 

در داخل کشور و مصرف بهینه انرژی الکتریکی است.
حائری افزود: تولید برق در کشور و همچنین مدیریت 
مصرف چون در حجم زیادی اســت؛ کارهای ارزیابی 
توسط دیسپاچینگ انجام می شــود اما ارزیابی ارزش 
افزوده که بیشتر بر کیفیت و ماهیت انرژی تمرکز دارد 
و آنچه در انرژی های نو و مصرف بهینه انرژی خواهیم 

داشت، یکی از وظایف خود شوراست.
وی گفت: امید است در شرایط جدید و در فضای نو در 
ســال های آینده هم بتوان قدم های بسیار بزرگی را در 

این دو مقوله داشته باشیم.

انرژی

خریدار   وزیــر نیرو گفت: در شــرایط و 
موقعیت حاضر وزارت نیرو، ســاتبا با توجه 
به ماموریت هــای قانونی که دارد باید محور 
اصلی، نمایان و شــایان عرصه صنعت آب و 

برق باشد.
 »رضــا اردکانیان« روز سه شــنبه در آیین 
تودیع و معارفه رئیس ســازمان انرژی های 
تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق )ساتبا( 
با اشــاره به نقش و جایگاه این ســازمان در 
پیشــبرد اهداف و برنامه هــای وزارت نیرو 
اظهار داشت: اگر به درســتی عمل و فکر و 
پیــش از آن افراد مناســبی را بــرای تفکر 
صحیــح دور هم جمــع کنیــم، می بینیم 
که توجه اساســی به موضــوع انرژی های 
تجدیدپذیر در کشور ما یکی از درست ترین 

کارهاست.
وی افزود: بهره وری انــرژی برق هم همین 
طور اســت و این به معنای کم اهمیت بودن 
نیروگاه های حرارتی، تصفیه خانه های آب 
و فاضالب، سدسازی ها و شبکه های آبیاری 
و زهکشی ما نیست، ولی به این معناست که 
آنچه این مجموعه ها را در مســیر صحیح و 
بهینه خود قرار می دهد طرز تفکری اســت 

که ساتبا بر اساس آن تأسیس شده است.
اردکانیان گفــت: اگر ســاتبا در محدوده 
ســازمانی خود باقی نمانــد و تفکر اولویت 
دادن به انرژی هــای تجدیدپذیــر و بهره 
وری صحیح توسعه و نشــر پیدا کند، دیگر 
بخش های وزارت نیرو هــم از آن بهره مند 

خواهند بود.

وی خطاب بــه رئیس پیشــین ســاتبا و 
مؤسس این ســازمان اظهار داشت: جدای 
از فراز و فرودهای هر کاری، مدیر مؤســس 
بودن توفیق کمی نیســت و برای او ویژگی 
افزون تری وجــود دارد و نقش و جایگاه فرد 

مؤسس، منحصر به فرد است.
اردکانیان اضافه کرد: اگر تأسیس به درستی 
صورت گرفته باشد دوره های بعد از آن باید 
دوره های شکوفاتری باشــد. برای مدیران 
مؤســس، دوران بعد از خودشــان دوران 

مهمی است.
اردکانیان با بیان این که مدیر مؤسس بودن، 
پســتی برای همیشــه بوده و یک نفر حائز 
آن است افزود: مدیر مؤســس حتی بعد از 
فراغت، از دغدغه ها و مسائل و روز و شب آن 
موسســه فارغ نخواهد بود و باید این عنوان 
را حرمت بدارد که این امر مســتلزم انتقال 

همه تجربیات، کامیابی ها و ناکامی هاست.
وی خاطرنشــان کرد: قطعاً ســاتبا روزگار 
بهتری را خواهد داشــت و اساس تأسیس 

هم این است که دوران بعد از تأسیس دوران 
شکوفاتری باشــد. به همین خاطر، این گام 
برداشته شــد و به کمک همکاران در ساتبا 
گام های مهم تر و بزرگتری برداشته خواهد 
شد تا شورای سیاســت گذاری را در ساتبا 
ایجاد کنیم و این طرز فکر بــه نوعی تبلیغ 

شود.
اردکانیان گفت: اینجا، جایی است که همه 
عناصر وزارت نیرو برای نشــر این طرز فکر 
باید دور هــم جمع شــوند و آن را یک کار و 

وظیفه مشترک بدانند.
وزیر نیــرو ادامه داد: اگر چه ایــن کار برای 
حل و فصل دادن به یک ســری مشــکالت 
پیش رو، دم دســت و پیرامــون مدیریت 
جدید ســاتبا است، اما اســاس کار توسعه 
این ســاختار فکری اســت. طبق آنچه در 
اساسنامه ســاتبا آمده اگر این فکر توسعه 
یابد واحدهای دیگر صنعــت آب و برق هم 

از آن بهره مند خواهند بود.
وی با اشــاره به برنامه های مدیریت جدید 
ساتبا گفت: آقای ســاتکین برنامه تفصیلی 
خوبی را برای ماه های پیش رو تنظیم کرده 
و امید اســت با اتکای پشــتیبانی عناصر و 
همــه همــکاران در ســاتبا و ظرفیت های 
وزارت نیرو و بخش خصوصی در بازه کوتاه 
مدت ماه هــای پیش و پایانــی دوره دولت 

بخش قابل توجهی از برنامه عملیاتی شود.
اردکانیان افزود: برای امسال که سال جهش 
تولید است، ســاتبا برنامه های مفصلی هم 
در عرصه ساخت و ســازها و هم ساز و کارها 
تدارک دیده و به دولــت و رئیس جمهوری 
منعکس شده که امید اســت بتوان سهم و 
نقش این سازمان را از این حیث پررنگ تر از 

گذشته ببینیم.
وی گفت: مهم این است که مدیران بتوانند 
در پیوستگی، کامیابی ها و ناکامی های خود 
را به هم منتقل کنند. ما هیچ مسیر به نتیجه 
نرسیده ای را نباید دوباره طی کنیم و باید از 
این فرصت معلوم و محــدود به بهترین نحو 

به ویژه در ساتبا استفاده کنیم.

خریدار   نگرانی امروز امریکا در خاورمیانه 
این است که ایران با سوریه و عراق اتحادیه 
تشــکیل دهند، در این بین ســوریه نقش 
مهمی در انتقــال گاز دریــای مدیترانه و 
خاورمیانه به غــرب دارد بــه همین دلیل 
است که داعش که توسط امریکا و اسرائیل 
حمایت می شود ســعی دارد به مناقطی که 
برای عبور خط لوله گاز اهمیت ویژه ای دارد 
دسترســی دوباره داشته باشــد. همچنین 
اتحاد دو کشور شیعه ایران و عراق می تواند 
نقش تعیین کننده در سرنوشت سازی بازار 

جهانی انرژی داشته باشد.
محمود خاقانی درباره تــالش آمریکا برای 
تحریم صــادرات گاز ایران اظهار داشــت: 
ما اکنون در حال عبور از دنیای وابســته به 
نفت هستیم و در دوران پساکرونا موضوعات 
زیست محیطی اهمیت بیشتری پیدا کرده 
و مســیری برای عبور از  انرژی های فسیلی 
به تجدیدپذیر خواهد بود که در این مســیر 
گاز طبیعی نقش مهمی ایفا می کند، نگرانی 
امروز امریکا در خاورمیانه این است که ایران 

با ســوریه و عراق اتحادیه تشکیل دهند، در 
این بین ســوریه نقش مهمی در انتقال گاز 
دریای مدیترانــه و خاورمیانه به غرب دارد 
به همین دلیل اســت که داعش که توسط 
امریکا و اســرائیل حمایت می شــود تا به 
مناطقی که برای عبور خط لوله گاز اهمیت 

ویژه ای دارد دسترسی دوباره داشته باشد.
وی تاکید کرد: اتحاد دو کشــور شیعه ایران 
و عراق می توانــد نقــش تعیین کننده در 
سرنوشت ســازی بازار جهانی انرژی داشته 
باشد.وی افزود: اکنون نفت اهمیت خود را 
در اقتصاد جهان از دســت داده و دوران آن 
به سر آمده اســت، ولی گاز می تواند نقش 
تــازه ای ایفا کنــد، گاز امروز نقــش دیروز 
نفــت را دارد و تا فردا که قرار اســت اوضاع 
تکنولوژی بهتــر و تجدیدپذیرها اقتصادی 
شــوند، می تواند نقش آفرین بــازار انرژی 

باشد.
این کارشــناس حوزه بین الملــل تصریح 
کرد: امریــکا در تحریم صنعــت نفت ایران 
یک اشتباه اســتراتژیک کرد، وقتی تصمیم 

گرفت تولید نفت ایران را صفر کند در واقع 
ایران دو ســال فرصت داشــت که تولید را 
مدیریت کند و بخوبی بر این مســئله فائق 
آید و زمانی کــه کرونا اوضــاع اقتصاد و از 
جمله بــازار انرژی را در هــم نوردید، ایران 
چون وابســتگی  بــه نفت نداشــت خود را 
براحتی با شــرایط جدید وفــق داد، این در 
حالی اســت که همه تولیدکنندگان نفت 
فعال در بازار بشــدت صدمــه دیدند، مثال 
وقتی عربســتان اعالم می کند تولید نفت را 

پایین می آورم خود خواسته نبوده، در واقع 
مشتری ندارد و مجبور است این کار را بکند 
و یا اینکه امریــکا در صــادرات نفت خام و 

ال.ان.جی به مشکل برخورده است.
وی گفــت: آنچه امــروز امریــکا را نگران 
کرده این اســت که در ســال ۲۰۱٦ طرح 
شبکه انرژی خزر توسط بخش خصوصی و 
آکادمیک تعریف شد، در منطقه خزر بیش 
از نفت، گاز وجود دارد که می تواند منطقه و 
یا اروپا را تحت نفوذ خــود در آورد و در این 
بین بیش از صادرات گاز از مسیر خط لوله و 
یا به صورت ال.ان.جی صادرات برق اهمیت 
دارد، بنابرایــن برای امریکا عدم ســرمایه 
گذاری در حــوزه گاز اهمیت دارد تا نتوانیم 
برق تولید کــرده و منطقه را بــا این حامل 

انرژی به خود وابسته کنیم.
خاقانی تاکید کرد: در هر حــال اگر بتوانیم 
گاز را تبدیل بــه برق و این انــرژی را صادر 
کنیم امکان تحریم بســیار سخت می شود 
زیرا برق از هر مســیری که عبــور می کند، 
مصرف کننــده دارد و تحریــم و قطــع آن 

واکنش هــای اجتماعــی بدنبــال خواهد 
داشت.

وی یادآور شــد: اگــر گاز منطقــه را با یک 
همــکاری اقتصاد انــرژی منطقــه ای در 
چارچوب همــکاری اقتصــادی اکو تعریف 
و تبدیل به برق کرده و صــادر کنیم، امکان 
تحریم کم می شــود، اکنون امریکا بیش از 
هر چیز بدنبال جلوگیری از سرمایه گذاری 
در صنعت گاز ایران اســت تا به این ترتیب 
رقبای گازی ایران همچون قطر و روســیه 
که فرصت بیشتری برای حضور در بازار گاز 
خواهند داشت، با خود همراه کند، همانگونه 
که با تحریم نفت ایران مشتریانی مثل چین 
را که بدنبال خریــد ارزان و پر کردن ذخایر 
اســتراتژیک بودنــد، خوشــحال کرد.این 
کارشناس حوزه بین الملل گفت: در شرایط 
کنونی ایران باید به طور جدی در دیپلماسی 
روابط خارجی و انرژی خود بازنگری اساسی 
داشته باشد تا براحتی بتوانیم محدودیت ها 
را پشت سر بگذاریم و تحریم احتمالی گاز را 

با تصمیمات درست خنثی کنیم.

افزایش 4 برابری ظرفیت نصب شده انرژی های نو در 5 سال اخیر

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران

صفحه 4
W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   Rچهارشنبه        31   اردیبهشت 1399    شماره 542

دریافت ســوخت از طریق ســهمیه اختصاص داده 
شــده در کارت بانکــی ماهانه ۳ میلیــون تراکنش 
است؛ این در حالی است که مجموع تراکنش ها برای 
دریافت بنزین در جایگاه های سوخت هر ماه به بیش 
از ۱۲۰ میلیون مورد می رســد و که نشــان می دهد 
ســهم کارت های بانکی در اختصاص سهمیه بنزین 

تنها ٤ درصد است.
سال گذشــته که موضوع احیای کارت های سوخت 
مطرح شــد،  ابتدا قرار بود تا به جای اختصاص کارت 
ســوخت جدید به افرادی که کارت سوخت خود را 
گم کرده و یا بــه هر دلیلی به آن دسترســی ندارند، 
 کارت هــای بانکی به عنــوان کارت ســوخت مورد 
استفاده قرار گیرد.به این صورت که سهمیه بنزین در 
کارت بانکی شارژ شود و با مراجعه به پمپ بنزین ها و 
استفاده از دستگاه های کارتخوان،  سهمیه بنزین از 

کارت کسر شود.

به مرور اما مشخص شد زیرســاخت های الزم برای 
اینکار فراهم نیست و از همین رو کارت های سوخت 

جدید صادر شد تا میزبان سهمیه سوخت باشند.
با این حال اســتفاده از کارت های بانکــی به عنوان 
کارت سوخت در حجمی محدود مورد استفاده قرار 
گرفته تا آنجا که در حال حاضــر روزانه تا ۲ میلیون 
لیتر بنزین از این طریق راهی باک خودروها می شود.

آمارها اما نشــان می دهد که در مجمــوع،  تراکنش 
برای دریافت ســوخت از طریق ســهمیه اختصاص 
داده شــده در کارت بانکی ماهانه ۳ میلیون تراکنش 
اســت و این در حالی اســت که مجموع تراکنش ها 
برای دریافت بنزین در جایگاه های سوخت هر ماه به 
بیش از ۱۲۰ میلیون مورد می رسد که حکایت از این 
دارد که تنها ٤ درصد از تراکنش های سوخت گیری 
با سهمیه اختصاص داده شــده در کارت بانکی انجام 

می شود.

پاالیشگاه چهارم شــرکت مجتمع گاز پارس جنوبی 
به عنوان بخش خشــکی فازهای ٦، ۷، ۸ با دارا بودن 
شــش ردیف نم زدائی و تنظیــم نقطه شــبنم، به 
ظرفیت اسمی هر کدام ٤.۱۸ میلیون متر مکعب گاز 
ترش در روز و ســه واحد تثبیت میعانات گازی و نیز 
ســه واحد تولید پروپان و بوتان به همراه تأسیسات 
جانبی T جایــگاه ویژه ای به لحاظ تولیدات اشــاره 
شــده و تامیــن بخشــی از افزایش ظرفیت ســایر 

پاالیشگاه ها را داراست.
بهزاد ساالری،  مدیر پاالیشــگاه چهارم مجتمع گاز 
پارس جنوبی اظهار کرد: طبق طراحی، ضمن امکان 
دریافت روزانه ۳۹۰۰ میلیون فــوت مکعب )بالغ بر 
۱۱۰ میلیون مترمکعب( از ســه ســکوی فراساحل 
فازهای ٦ و ۷ و ۸، محصوالت این پاالیشــگاه شامل 
۱۱۰ میلیون مترمکعــب گاز ترش با هــدف اولیه 
تزریق به چاه های نفت آغاجاری بــه منظور ازدیاد 

برداشــت نفت، ۱٤۰ هزار بشــکه میعانــات گازی 
 )LPG و ۵۰۰۰ تن گاز مایع )پروپــان و بوتان مایع

است.
وی افزود: درحال حاضر عــالوه بر مأموریت ابتدایی 
بخشــی از افزایش ظرفیت پاالیشگاه های اول، دوم، 
سوم، پنجم، ششــم و هفتم از گاز ترش و مرطوب و 
نیز پاالیشگاه های در مسیر IGAT۵، از گاز ترش و 

خشک پاالیشگاه چهارم تأمین می شود.
مدیر پاالیشــگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی با 
بیان اینکه پاالیشگاه چهارم متعهد به تأمین حداقل 
شش میلیون مترمکعب در روز اتان ترش پتروشیمی 
بوشهر است، گفت: اکنون گاز ارســالی از سکوهای 
سلمان )گاز سیری( نیز در پاالیشگاه چهارم دریافت 

و پاالیش می شود.
 بررســی امکان دریافت گاز تولیــدی میدان گازی 

کیش در پاالیشگاه چهارم در دست بررسی است.

پاالیشگاهبنزین

آخرین وضعیت پاالیشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبیچقدر از سهمیه بنزین در کارت های بانکی شارژ می شود؟



سرپرست وزارت صنعت:

وکارهای اجرایی در حوزه معادن در مواردی ناکارآمد است ساز

معاون امور صنایع وزارت صنعت مطرح کرد
 تکلیف خودروسازان برای افزایش بهره وری 

و صادرات
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: شــرکت های 
خودروســازی در رویکرد جدید، مکلف به واگذاری اموال و دارایی های 

خود، افزایش بهره وری و صادرات شدند.
 »مهدی صادقی نیارکــی« به فعالیت هایی که در دوره جدید توســط 
شــرکت های خودروســازی باید انجام شود اشــاره و افزود: مجموعه 
اقداماتی که در راستای تنظیم بازار اتخاذ شده، منجر به کاهش قیمت 
خودرو، کاهش تقاضا، واقعی شدن قیمت ها و شکست حباب قیمت ها 
خواهد شــد، اما یکی از مهم ترین نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، 

تامین خودرو است.
معاون امور صنایع وزارت صنعــت، معدن و تجارت گفت: تامین خودرو 
باید به گونه ای باشــد کــه نهادهای پولــی و مالــی نقدینگی صنعت 
خودروسازی را تامین کنند و از ســویی، بانک مرکزی هم ارز مورد نیاز 

این صنعت و صنایع وابسته به آن را تخصیص دهد.
وی با بیان اینکه هدف گذاری شــرکت های خودروسازی تولید روزانه 
چهار هزار دستگاه خودرو است، ادامه داد: رســیدن به این تیراژ تولید 
منوط به تامین ارز و ریال خودروسازان است، در این میان تکالیفی هم 
برعهده شرکت های خودروسازی گذاشته شده که از جمله آن واگذاری 
اموال و دارایی های غیرتولیدی، افزایش بهره وری و توســعه صادرات 
اســت.این مقام مســوول درباره تمهیدات جدیدی کــه برای صنعت 
خودرو در راســتای آرامش بازار اتخاذ شــده، یادآور شد: شرکت های 
خودروســازی از بهمن ۹۷ هیــچ افزایش قیمتی نداشــتند و افزایش 

قیمت ها مربوط به بازار است.
وی گفت:  برای کنترل قیمت خودرو در بــازار اقدامات جدیدی انجام 

شده که امیدواریم اثرگذاری آن زیاد باشد.
صادقی نیارکی اضافه کرد: هدف وزارت صنعــت، معدن و تجارت این 
است که به ســمت واقعی کردن تقاضا و عدالت در توزیع حرکت کند، 
بر این اســاس با سیاســت های جدید از جمله فروش خــودرو به افراد 
باالی ۱۸ سال، ۳٦ ماه عدم خرید خودرو توسط متقاضی و باطل شدن 
گارانتی پس از ســه ماه از مصرف نکردن خودرو، می توان به هدف یاد 

شده دست یافت.
وی تاکید کرد: باید به گونه ای عمل کنیم که همــه بدانند خودرو کاالی 
سرمایه ای نیست و مصرفی است، در این راستا حذف سود مشارکت در ثبت 

نام خودرو یکی از اقداماتی است که انجام شده است.

سخنگوی تعزیرات:

و  و ۱۵ درصد قیمت خودر  محتکران خودر
جریمه می شوند

سخنگوی ســازمان تعزیرات حکومتی گفت: محتکران خودرو حدود 
۱۵ درصد قیمت خودرو جریمه می شــوند و فرد ملزم می شــود طبق 
قیمت قانونی که ســتاد تنظیم بــازار اعالم کرده خــودرو را در بازار به 

فروش برساند.
به نقــل از اداره کل روابــط عمومی و تشــریفات ســازمان تعزیرات 
حکومتی، سید یاســر رایگانی سخنگوی ســازمان تعزیرات حکومتی 
گفت: ۸۰۰ خودرو بدون پالک در انبارهای نقاط مختلف شــهر تهران 
شناسایی شده است و طبق اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود 

خودرو بدون پالک در انبارها احتکار است.
سخنگوی ســازمان تعزیرات با بیان اینکه محتکران خودرو حدود ۱۵ 
درصد قیمت خودرو جریمه می شوند، افزود: بعد از آن فرد ملزم می شود 
طبق قیمت قانونی که ســتاد تنظیم بازار توسط شــورای رقابت اعالم 

کرده با نظارت سازمان تعزیرات خودرو را در بازار به فروش برساند.
وی درباره تعیین تکلیف خودروهای فاقــد پالک در پارکینگ ها، بیان 
کرد: خودرویی که مدت زمانی اســت که در پارکینــگ وجود دارند از 
نظر ما بالاستفاده هستند اگر غیر از این است هموطنان در سریع ترین 
زمان باید اقــدام به پالک گذاری و خروج خودروهایشــان از پارکینگ 

کنند.
رایگانــی گفــت: مالکانــی کــه در پارکینگ چنــد خــودرو دارند 
هرچه ســریع تر خودروهایشــان را در بــازار عرضه کنند تا شــامل 

سخت گیری های سازمان تعزیرات نشوند.

ج شد بازار ورق از کنترل وزارت صمت خار
رانت ایجاد شده در بازار محصوالت فوالدی که بر مبنای اختالف قیمت 
میان بازار آزاد و عرضه های بورس کاال ایجاد شــده از سوی فعاالن این 
بازار رانت شــیرین خوانده می شود. رانت شــیرینی که معادل و حتی 
بیش از قیمتی است که در کل زنجیره فوالد از معدن تا محصول نهایی 
را در برمی گیرد با ایــن تفاوت که درصدی از این ســود کالن به ابتدا تا 
انتهای زنجیره فوالد نمی رســد و تماما در اختیار دالالن و سوداگرانی 
است که با نوســانات ارزی و اقتصادی قیمت های محصوالت فوالدی را 

به خوشایند خود تغییر می دهند.
یک فعال بازار فوالد گفت: رویکرد جدیــد وزارت صمت مبنی بر ابطال 
معامالت محصوالت فــوالدی در بورس کاال، نوید بخــش توجه ویژه 
مدیران این وزارتخانه بــه حقوق مصرف کننده نهایــی یا همان مردم 
اســت. حقوقی که در ماه های گذشــته در نبود نظــارت کافی انتظار 
می رفت که به طور کامل به فراموشــی سپرده شــود و مصرف کننده 
نهایی مجبور به تهیه کاالی مورد نیاز خود به قیمت های بســیار گزاف 
گردد.وی ادامه داد: اما این رویکرد که توسط معاون جدید امور معدنی 
وزارت صمت در پیش گرفته شــده، بدون انجام اقدامات موازی ممکن 
اســت همانند طفل نارس در بدو تولد دچار مشکل شــده و از بین برود 
و معاون جدید امور معدن و صنایع معدنی وزارتخانه، مقصر و مســبب 
آن شناخته شود. بدین منظور پیشنهاداتی برای تکامل رویکرد جدید 
وزارت صنعت، معــدن و تجارت جهــت تنظیم بازار فوالد پیشــنهاد 

می دهم.
این فعال بــازار بیان کرد: اولین پیشــنهاد این اســت که عــدم تایید 
معامالت در بورس کاال روی دیگری هم خواهد داشت و آن عدم عرضه 
مکفی و در نتیجه کمبود شــمش، ورق و یا میلگرد در بازار خواهد بود. 
اگر قرار بر عدم تایید معامالت است، باید کف عرضه ها نیز رعایت شود. 
به عنوان مثال اگر قرار بر دو بار عرضــه ورق hb مبارکه در ماه یا ماهانه 
۲۰۰هزار تن از این محصول است، در صورت ابطال معامالت ۱۰۰هزار 
تن در نوبت اول عرضه و در نوبــت دوم دو برابر نوبت اول یا ۲۰۰هزار تن 
باید عرضه گردد تا تجمع تقاضا ایجــاد نگردد در غیر اینصورت به دلیل 
کمبود عرضــه، قیمت ها افزایش یافته و در معامــالت بعدی در بورس 
کاال، قیمت های باالتری از طرف متقاضیان پیشنهاد می شود که مجددا 
بورس مجبور به عدم تایید معامالت می شود و این رویه به همین شکل 
ادامه خواهد یافت تا در نهایت معاونت معدنی به دلیل افزایش قیمت از 
رویکرد خود عقب نشینی کند و در ادامه وزارت مقصر افزایش قیمت ها 
شــناخته شــود. این مقوله در معامالت شــمش فوالدی نیز به شکل 

واضحی قابل مشاهده است.
وی اضافه کــرد: به نظر می رســد این بازار بــه طور کامــل از کنترل 
وزارتخانه خارج شــده اســت، در غیراینصورت چطور ممکن است در 
حالی که قیمت ورق گرم c و ورق ســرد در بازار cis بــه ترتیب حدود 
۳۵۰ و ٤۵۰دالر و یا قیمت صادراتی همین محصوالت در ترکیه ۳۷۰ 
و ٤۸۰دالر می باشــد، این ورق ها به قیمت حدود ٦۰۰دالر و ۹۰۰دالر 

آنهم با دالر ۱۷۵۰۰تومانی به دست مصرف کننده نهایی برسد.

تولید

سرپرســت معاونت نظارت و بازرسی سازمان صنعت، 
معدن و تجارت )صمت( اســتان تهران از کشف ۳۸۷ 
خودروی صفر کیلومتر در ســه پارکینگ خبر داد و در 
زمینه نظارت بــر قیمت گذاری هایی کــه اخیرا انجام 
شــده، گفت که دســتگاه های نظارتــی منتظر ابالغ 

آیین نامه قیمت ها هستند.
تیمور پورحیدری با اشــاره به ابالغیه اخیر ســازمان 
حمایت مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان به منظور 
جلوگیری از احتکار خودروهای صفر و ســازماندهی 
بازار خــودرو، تصریح کرد: اخیراً گشــت مشــترک 
سازمان صمت با ســازمان تعزیرات حکومتی و پلیس 
امنیت اقتصادی در پی گزارشات مردمی سه پارکینگ 
را بررســی و طی آن در مجموع ۳۸۷ دســتگاه خودرو 

سواری صفر کیلومتر کشف شد.
به گفته وی یکی از این پارکینگ ها در منطقه تهرانسر 
واقع شــده بود که حدود ۱۳۸ دستگاه خودرو تولیدی 

شرکت سایپا، ۸۷ دســتگاه تولیدی شرکت 
ایران خودرو، ۱۲ خودرو متعلق به شــرکت 

بهمن در آن کشف شد.
پورحیدری از کشــف یک پارکینگ دیگر در 
منطقه مهرآباد تهران خبر داد که ۳۰ خودرو 
ام وی ام تولید شــرکت مدیران خودرو و ۳۰ 
خودرو متعلق به شــرکت های ایران خودرو 

و سایپا در آن کشف شــد.همچنین به گفته این مقام 
مســئول پارکینگ ســوم در محدوده خیابان انقالب 
واقع شده بود که ۷٤ دســتگاه خودرو تولیدی شرکت 
ایران خودرو، ۱۸ دســتگاه تولید شــرکت سایپا و سه 

دستگاه تولید شرکت بهمن در آن کشف شد.
سرپرســت معاونت نظارت و بازرســی سازمان صمت 
استان تهران با اشاره به اینکه پرونده های تشکیل شده 
برای پیگیری قضایی تحویل تعزیرات شــده، تصریح 
کرد: بعــد از اینکــه پرونده ها تعیین تکلیف شــود در 

صورتی که خودروهای ثبت نامی بوده باشد 
باید تعیین تکلیف و بــه صاحبان که ثبت نام 
کردند تحویل داده شــود، در غیر این صورت 
در تعزیرات دربــاره جریمــه و فرآیندهای 

قضایی تعیین تکلیف می شود.

نظارت بر قیمت ها، در انتظار دستورالعمل 
وی همچنین درباره نظارت بر قیمت های اعالم شــده 
جدید برای خودرو نیز گفت که دســتگاه های نظارتی 
منتظر ابالغ آیین نامه قیمت ها هستند و طی روزهای 
اخیر در این رابطه مکاتباتی با ســازمان حمایت انجام 
شده و درخواست شــد که اطالعات قیمتی در اختیار 
ســازمان های صمت اســتان ها قرار گیرد تا نظارت بر 
قیمت هایی کــه به صورت قطعی اعالم می شــود آغاز 
شــود. در پی افزایش قیمت نجومی در بــازار خودرو 
در نهایت در جلسه روز دوشــنبه، ۲۲ اردیبهشت ماه 

در ستاد تنظیم بازار مقرر شــد که قیمت خودروهای 
ســایپا ۲۳ درصد و قیمت محصوالت ایران خودرو ۱۰ 
درصد افزایش یابــد و قیمت خودرو در کــف بازار هم 
شامل قیمت درب کارخانه به عالوه حداکثر ۱۰ درصد 

سود باشد.
همچنین در این جلســه مقرر شــد محدودیت های 
جدیدی برای متقاضیان خودرو اعمال شــود، برای 
مثال هــر کدملی فقط یک خــودرو می تواند بخرد و 
در موقع ثبــت نام کارت ملی، گواهی نامه، حســاب 
بانکی و ســیم کارت باید به نام شخص متقاضی ثبت 
نام باشــد و در صورت مهیــا نبودن هر یــک از این 
شرایط امکان ثبت نام برای شــخص فراهم نخواهد 
شــد. همچنین متقاضی باید ســن باالی ۱۸ سال و 
گواهینامه رانندگی داشته باشد و در ۳٦ ماه گذشته 
از هیچ یک از خودروسازان خودرویی دریافت نکرده 

باشد.

و خودر

خریدار   سرپرست وزارت صنعت، معدن 
وتجارت گفت: ســال های گذشته، برخی 
مفســده ها در حوزه معدن ایجــاد و برخی 
رانت ها و تبعیض ها صورت گرفته، هر چند 
ساز و کارهای اجرایی این وزارتخانه نیز در 
برخی از موارد، ناکارآمد و گاهی نظارت ها با 

مدارا بوده است.
به گــزارش روابط عمومــی وزارت صنعت، 
حســین مــدرس خیابانــی در نشســت 
شــورای عالی معادن به معاونت معدنی این 
وزارتخانه در مورد اجــرای نکات موردنظر 
رییس جمهــور در حوزه معــدن و صنایع 
معدنــی تاکید کــرد و گفت: دســتورات 
رییس جمهور در حوزه فعال ســازی معادن 
غیرفعــال و توجه بــه معــادن کوچک و 
متوسط، سرفصل اصلی فعالیت های بخش 

معدن است.
به گفتــه سرپرســت وزارت صنعت، تعداد 
معادن غیرفعال نسبت به کل معادن کشور 
مرتب پایش خواهد شــد و افــزود: بخش 
معدن و صنایع معدنی، نخســتین اولویت 
ایــن وزارتخانه اســت و قابلیت هــای این 
بخش به انــدازه ای زیاد اســت که چنانچه 
قرار باشــد بعد از نفت، اقتصاد ایــران را به 
صــورت تک محصولی اداره کــرد، معدن و 
صنایع معدنی از جمله بخش هایی اســت 
که می تواند بار سنگین این مسوولیت را به 

دوش کشد.
وی اضافه کرد: ظرفیت بی نظیــر ایران در 
ذخایر معدنی و تنوع عناصر معدنی موجود 
در خاک ایران، این قابلیــت را دارد که این 
بخش بتواند جای درآمدهــای نفتی را در 
اداره کشور بگیرد؛ اما نکته حائز اهمیت آن 
است که باوجود این ظرفیت بی نظیری که 
در اختیار ایران به لحاظ ذخایر معدنی قرار 
دارد، اما اکتشافات صورت گرفته به نحوی 
اســت که همچنان بخش عمــده ای از این 

ذخایر، بالاستفاده باقی مانده است.
مدرس خیابانی با بیان اینکــه معادن باید 
به بهترین شــکل مورد استفاده قرار گیرند، 
پیرامون جزئیات دستورات رییس جمهور 
در حــوزه فعال ســازی معــادن کوچک و 
متوســط پرداخــت و خاطرنشــان کرد: 
دســتورات رئیس جمهور باید محور تعیین 
و اجرای اولویت های سال ۹۹ بخش معدن 

و صنایع معدنی کشور باشــد؛ این در حالی 
اســت که راه اندازی معادن غیرفعال یکی از 

دستورکارهای جدی این وزارتخانه است.
وی پیرامــون معادن غیرفعال در کشــور 
تصریح کرد: برخی دست اندازهای اداری، 
ناتوانــی بهره برداران، تناســب نداشــتن 
هزینه ها و ســرمایه گذاری ها و نیز برخی 
سوءاســتفاده ها از امتیاز معــادن از جمله 
دالیل غیرفعال شــدن معادن اســت؛ اما 
باید با مجموعه تدابیری کــه به کار گرفته 
می شــود، زمینه جهش معدن را امســال 

فراهم آورد.
مدرس خیابانی به اشــتغالزایی قابل توجه 
بخش معــدن و صنایع معدنی در کشــور 
اشــاره و با تاکید بر ضرورت اشــتغالزایی 
در شــرایط فعلی کشــور خاطرنشان کرد: 
بسیاری از معادن کوچک و متوسط با سرانه 
سرمایه گذاری بســیار محدود، می توانند 
راه انــدازی و به چرخــه تولید بازگشــت 
کنند؛ ضمن اینکه اشــتغال در این معادن 
زودبازده بوده و باید مشــابه بخش صنعت، 
سرمایه گذاران را در معادن بزرگ فعال کرد 
تا در زنجیره تولید، پیشرو باشند و به موازات 
آن، از ظرفیت معادن کوچک و متوســط در 

توسعه اشتغال بهره گرفت.

وی گفــت: برخــی از افــراد مجوزهایی را 
برای بهره برداری معــادن از وزارت صنعت، 
معدن و تجــارت اخذ کرده و بــدون اینکه 
اقدام موثــری بر روی معــدن انجام دهند، 
کار را معطل نگاه داشته اند که بر این اساس، 
معاونت معدنــی وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت ماموریــت یافته تا رونــد عملکرد 
معادن را یــک بار دیگر بررســی و چنانچه 
بهره بردار از دالیل کافــی برای فعال نبودن 
معدن برخوردار نباشــد، مجــوز آن ابطال 

خواهد شد.
مدرس خیابانی معتقد اســت که شــورای 
عالــی معادن بــا توجــه به نقــش واالی 
سیاستگذاری و مشارکت بخش خصوصی، 
انجمن ها، دستگاههای نظارتی و سیاستی 
می تواند نقش شــتاب دهنده در جهش در 

بخش معدن را ایفا کند.
وی اضافه کرد: نمی توان اجــازه داد فردی 
معدن را رزرو کرده و در اختیــار بگیرد، اما 
کار عملیاتی بر روی آن انجام ندهد؛ بنابراین 
باید به این افراد مهلت و اخطار داد تا در این 
عرصه فعال شوند، در غیر این صورت نباید 
مجوز یک معدن در دســت افراد ناکارآمد 

باقی بماند که تنها از آن سوءاستفاده شود.
مــدرس خیابانی ضمن تاکیــد بر ضرورت 

نظارت در حــوزه معدن و صنایــع معدنی 
خاطرنشــان کرد: باید تعادل بین ساز و کار 
اجرایی و نظارتی برقرار شود، به این مفهوم 
که نظارت باید بســیار قدرتمند باشــد، اما 
منجر به بروکراسی شدید نشود؛ پس عالوه 
بر اینکــه باید با ابزارهــای مختلف، جریان 
نظــارت را قدرتمند کرد تا چتــر حمایتی 
گسترده تری بر حوزه های اعطای پروانه ها 
و مجــوز اکتشــاف و بهره برداری داشــته 
باشــد، بلکه در چارچوب نظــارت کارآمد، 
مســیر را برای فعالیت فعــاالن اقتصادی و 

بخش خصوصی هموار ساخت.
وی خواستار آن شد تا شورای عالی معادن، 
شــاخص کارآمدی را بــرای معــادن در 
استان ها طراحی و ابالغ نماید و با همکاری 
استان ها، به شکل هفتگی، عملکرد معادن 

را در سراسر کشور مورد سنجش قرار دهد.
مدرس خیابانی گفت: همچنین شــاخص 
عملکردی بــه نوعی تعریف خواهد شــد تا 
نســبت معادن غیرفعال به کل معادن فعال 
مورد پایش قرار گرفتــه و به صورت مرتبط 

ارزیابی شود.
وی افزود: تمامی کشــور باید درگیر بخش 
رشد و توسعه معادن و صنایع معدنی شوند 
و مدیران کل اســتانی ، در برش هایی که از 

ســوی معاونت معدنی تدوین می شــود، 
عملکرد بخش معــدن را مــورد ارزیابی و 

پایش قرار دهند.
به اعتقاد سرپرســت وزارت صنعت، امسال 
یکــی از بخش هایی که می تواند به شــکل 
گسترده و عملیاتی، جهش تولید را رقم زند، 
حوزه معدن و صنایع معدنی اســت و براین 
اساس از شــورای عالی معادن درخواست 
کرد که در بخش معــدن، طرحی نو اجرایی 

کند.
وی ضمن تاکید بر ضــرورت اولویت  بندی 
استان های دارای پتانســیل معدنی افزود: 
کارگروههــا و کانون های معــادن باید در 
اســتان های دارای اولویت به لحاظ بخش 
معدن و صنایع معدنی ایجاد شــده و تمامی 
برنامه ها باید دارای برش اســتانی باشــند؛ 
ضمن اینکه گــزارش عملکــرد معادن به 
تفکیک اســتان ها باید تهیه و اطالع رسانی 
عمومی شود و از سوی دیگر، مدیر مربوطه 
نیز بایــد علت غیرفعــال بودن معــادن را 

توضیح دهد.
سرپرست وزارت صنعت معتقد است: امروز 
بخش خصوصی باید شانه به شانه دولت در 
اداره کشور حرکت نماید، زیرا مسیر سختی 
پیــش روی اداره اقتصاد ایران قــرار دارد و 
فعاالن اقتصادی در کنار مطالبه گری، باید 
در کنار دولت حرکت نمایند؛ بر این اساس 
خانه معدن در اســتان ها نیز باید بخشی از 
این وظیفــه را برعهده گیــرد و با مجموعه 
سیاســت های وزارت صنعت، بــر مبنای 

دستور رییس جمهور، همگام شوند.
سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اســتفاده از فنــاوری  های نویــن در حوزه 
اکتشــافات و زنجیره  معدن را خواستار شد 
و گفت: شناسایی محدوده های معدنی کار 
سازمان توسعه و نوســازی معادن و صنایع 
معدنی اســت و در این مسیر باید از ظرفیت 
شــرکت های دانش بنیــان نیز بــه خوبی 

استفاده شود.
وی افــزود: کل زنجیــره تولید بایــد با هم 
حرکت کنند، این در شــرایطی اســت که 
منافــع کل زنجیره باید به هــم گره خورده 
باشــد تا از تعارضات جلوگیری شده و رشد 
یک بخش، مکمل و به مفهوم رشــد بخش 

دیگری باشد.

وی صفر کیلومتر در تهران کشف شد ۳۸۷ خودر

آخرین اخبار از خودروهای دپو شده

وهای مانده در گمرک تمدید می شود؟ مهلت ترخیص خودر
خریدار   مدیر کل دفتر مقررات صادرات 
و واردات وزارت صنعــت، معــدن و تجارت 
)صمت( با بیان اینکه فعال قرار نیست مهلت 
ترخیص خودروهای دپو شــده در گمرک 
تمدید شــود، در باره وضعیــت فعلی این 

خودروها توضیحاتی ارائه کرد.
 در ۲۹ بهمن سال ۱۳۹۸ هیات دولت طی 
مصوبه ای مهلت ســه ماهه ای تعیین کرد 
تا حدود ۵۱۰۸ خودرویــی که در گمرک و 
بنادر توقیف و امکان ترخیص نداشــتند با 
طی روند قانونی در اختیار صاحبان شــان 
قرار گیرند. روز گذشــته )۲۹ اردیبهشت(، 
مهلت ســه ماهه برای ترخیص خودروهای 
دپو شــده در گمرک و بنادر به پایان رسید و 
طبق اعالم گمرک ایران تا ظهر روز گذشته 
۱۳۷۹ دســتگاه ترخیص شده است و بیش 
از ۳۷۰۰ دستگاه دیگر در گمرک بالتکلیف 
باقی مانده اند. همچنین طــی مدت اخیر 
رایزنی هــای در رابطه با تمدیــد فرصت به 

مدت دو ماه انجام شده بود.
در این رابطه سعید عباسپور، مدیر کل دفتر 
مقررات صــادرات و واردات وزارت صمت، 
در گفت وگو با ایسنا، در پاســخ به اینکه آیا 
تصمیمی مبنی بر تمدیــد مهلت ترخیص 
خودروهای دپو شده در گمرک اتخاذ شده 

اســت؟ گفت که فعال قرار نیست این مهلت 
تمدید شود.

همچنیــن به گفته وی تعــداد خودروهای 
قابل بررسی برای ترخیص بر اساس مصوبه 
اخیر هیــات دولــت، شــامل خودروهای 
توقیفی توســط دســتگاه قضایی به دلیل 
شــکایت و ســایر مســایل حدود ۲۲۸۹ 

دستگاه است، بنابراین امکان ترخیص این 
خودروها همواره میسر بوده و منوط به اخد 

حکم قضایی است.
عباسپور با بیان اینکه ۱۵٤ دستگاه خودرو 
دپو شــده مربوط به مصوبه جانبازان است، 
اظهار کــرد: از این تعداد تاکنــون فقط دو 
دستگاه ترخیص شده و درباره مابقی آن ها 

تاکنون مراجعه و درخواســتی واصل نشده 
است.

به گفته مدیر کل دفتر مقــررات صادرات و 
واردات وزارت صمت، ســه دستگاه خودرو 
حکم قضایــی دریافت کردنــد و ترخیص 
شــدند، ۱۰۰۰ دســتگاه خودرو مربوط به 
شــرکت کرمان موتور هم ترخیص شــده 

و خودروهــای مناطق آزاد تجــاری نیز در 
چارچوب قوانین منطقه در حال ترخیص و 

صرفا قابل استفاده در مناطق مذکور است.
وی افزود: ۷۳ دســتگاه خودرو ســفارش 
آمریکا در چارچوب ضوابط مربوط بررســی 
شــده که حســب اطالع از گمرک تا کنون 
دارای شــرایط اعالم شــده نبوده و امکان 

ترخیص ندارند.
عباســپور با بیان اینکــه بطورکلی نزدیک 
بــه ۱٤۰۰ خودرو ترخیص شــده اســت، 
تصریح کرد: به نظر می رســد به اســتثنای 
خودروهــای قضایی حدود ۸۰۰ دســتگاه 
خــودرو باقــی مانده کــه شــامل خودرو 

جانبازان و موارد دیگر ذکر شده است.
مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات 
وزارت صمت با بیان اینکه روز گذشــته 
هماهنگی هــای الزم بــا گمــرک ایران 
صورت گرفته که تا ۲۹ اردیبهشــت ماه 
خودروها ترخیص شــوند، از بخش های 
مختلفی که در این زمینــه تالش کردند 
از جمله ســازمان ملی استاندارد،  گمرک 
جمهــوری اســالمی ایــران، ســازمان 
حمایت،  دفتــر نیروی محرکــه، تجارت 
الکترونیک و دفتر مقــررات وزارت صمت 

تشکر کرد.

صنعت
روزنامه سراسری صبح ایران
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حاجی میرزایی در جمع منتخبان فرهنگی مجلس یازدهم:

ورش بودجه ندارد  سند تحول بنیادین آموزش و پر

تحقیقات جدید نشان داد

ونا تردید درباره واکسن انگلیسی کر
تحقیقی جدید نشان می دهد واکســنی که محققان دانشگاه آکسفورد 
برای مقابله با ویروس کرونا توسعه داده اند از ابتالی میمون های رزوس 

به کووید۱۹ جلوگیری نکرده است.
 به نقل از دیلی میل، به گفته کارشناسان ممکن است واکسن کرونایی 
که توسط محققان دانشگاه آکسفورد توسعه یافته از ابتالی افراد به این 

ویروس جلوگیری نکند.
آخرین آزمایش های واکســن دانشــگاه آکســفورد روی میمون های 
رزوس ماکاک نشــان می دهد ویروس موجود در بینــی حیواناتی که 
دوزی از آن را دریافــت کرده اند به همان اندازه میمون هایی اســت که 

واکسینه نشده اند.
این امر حاکی از آن است که درمان مذکور که تاکنون ۹۰ میلیون پوند 
سرمایه از دولت انگلیس دریافت کرده، احتماالً نمی تواند گسترش این 

ویروس مرگبار را کنترل کند.
البته گزارش های اولیه حاکی از آن است که واکسن مذکور تا حدودی 
در برابر کوویــد ۱۹ ایمنی ایجاد می کند. همچنیــن این درمان اجازه 

نمی دهد ویروس به اعماق ریه ها برسد.
واکسن مذکور ChAdOx۱nCov-۱۹ نام دارد و هم اکنون نخستین 

مرحله آزمایش های بالینی آن در حال اجرا است.
در گزارشی در نشریه فوربس آمده اســت: تمام میمون های واکسینه 
شده در دانشگاه آکســفورد هنگامی که در برابر ویروس قرار گرفتند، 
به آن مبتال شدند. هیچ تفاوتی در میزان آر ان ای ویروسی ردیابی شده 
در میمون های واکسینه شده در مقایسه با میمون های واکسینه نشده 
وجود ندارد. به عبارت دیگر تمام حیوانات واکســینه شــده به ویروس 

مبتال شدند.
جان بال استاد بیولوژی مولکولی در دانشگاه ناتینگهام می گوید: مقدار 
ژنوم ویروس ردیابی شــده در بینی میمون های واکسینه شده و نشده، 

ردیابی شده است و این امر ما را نگران می کند.
او می افزاید: اگر این امر مشــابه چیزی باشــد که در بدن انسان اتفاق 
می افتد، احتمال ابتالی افراد واکســینه شــده به کووید ۱۹ و انتشار 
آن وجود دارد. این امر به گســترش ویروس در سراســر اجتماع منجر 

می شود.
از ســوی دیگر النور رایلی اســتاد ایمونولوژی و بیماری های عفونی در 
دانشــگاه ادینبرا می گوید: در این فرایند تعداد آنتــی بادی های تولید 

شده برای جلوگیری از ابتال به ویروس کافی نبوده است.
او می افزاید: اگر نتایج مشــابهی در انســان ها نیز دیده شــود، احتماالً 
واکسن به طور جزیی از ابتال به این عفونت در دریافت کننده جلوگیری 

می کند اما احتمال انتقال ویروس به افراد دیگر کم نمی شود.

فرمانده نیروی انتظامی:
وندان آگاهانه وارد بورس شوند شهر

فرمانده نیروی انتظامی گفت: مردم باید آگاهانه وارد بازار بورس شوند 
و تمامی ســرمایه خود را وارد این بازار نکنند؛ ضمن آنکه از هشدارهای 

پلیس امنیت اقتصادی نیز غافل نشوند.
به نقل از پایگاه خبری پلیس، ســردار ســرتیپ پاســدار »حســین 
اشتری« در جلســه ارائه راهکارهای تحقق شــعار سال ۹۹ )جهش 
تولید( ضمن درود بر ارواح پاک و مطهر شــهدای دوران دفاع مقدس، 
شــهدای عرصه نظم و امنیت و مدافعان حرم خصوصاً ســردار رشید 
اسالم شــهید حاج قاسم ســلیمانی و درود بر روح بلند و ملکوتی امام 
راحل و آرزوی ســالمتی و طول عمر با عزت برای مقام معظم رهبری 
و آرزوی قبولی طاعات و عبادات برای همــه روزه داران گفت: انصافاً 
مطالبی که در این جلســه مطرح شــد حاکی از کارشناسانه بودن آن 
و دلســوزی افراد برای حل مسائل موجود اســت؛ امیدواریم بتوانیم 
بخشی از این مشکالت مطرح شــده را به نحو مطلوب و با برنامه ریزی 

دقیق و اصولی رفع کنیم.
وی با بیان اینکه نیروی انتظامی وظیفه ارتقــای امنیت و تدوام آن 
را در جامعه بــه عهده دارد، ادامه داد: نیــروی انتظامی موضوعات و 
مســائل اجتماعی را قبل از وقوع پیش بینی و پیشــگیری می کند؛ 
این در حالی اســت که در ســال های اخیــر عالوه بــر موضوعات 
اجتماعی با موضوعات اقتصــادی نیز رو به رو بوده ایــم که باید در 
راســتای حل مشــکالت اقتصــادی موجود نیــز بــا آمادگی وارد 
میدان شــویم.فرمانده نیروی انتظامی به نام گذاری سال ۹۹ توسط 
مقام معظــم رهبری با عنوان جهــش تولید اشــاره و تصریح کرد: ما 
موظف هســتیم که در راستای تحقق شعار ســال تمامی ظرفیت ها و 
دســتگاه های مربوطه را پای کار بیاوریــم و از تولیدکنندگان داخلی 

قاطعانه حمایت کنیم.
عالی ترین مقام انتظامی کشــور در ادامه، با اشــاره به ورود تعداد قابل 
توجهی از شــهروندان به بازار بورس تأکید کرد: ناجــا متولی برقراری 
نظم و امنیت و به عنوان یک مجموعه تأثیرگذار در کشــور باید با برنامه 
ریزی دقیق، خسارت های احتمالی را پیش بینی و در نهایت پیشگیری 

و درمان کند.
سردار اشــتری با بیان اینکه پلیس امنیت اقتصادی در زمینه بورس 
بخوبی ورود پیدا کرده و هشــدارهایی نیز به شــهروندان داده است، 
تأکید کرد: مردم باید آگاهانه وارد بازار بورس شــوند و تمامی سرمایه 
خود را وارد این بــازار نکنند؛ چرا که بازار بورس بــرای آنها زودبازده 

نخواهد بود.

حناچی درباره عدم اجرای برنامه پنجساله سوم 
شهران تذکر گرفت

رئیس کمیســیون برنامه و بودجه شورای شــهر تهران نسبت به عدم 
اجرای برنامه سوم شهر تهران به شهردار تذکر داد.

 مرتضی الویری در جریان دویســت و پانزدهمین جلســه شــورای 
شــهر تهران در تذکری به معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری 
تهران با اشــاره به تبصره ۲ ماده ۲۷ مصوبه برنامه پنجســاله ســوم 
گفت: بر اساس این تبصره شهرداری موظف بود نسبت به شناسایی 
و حسابرســی بدهی های دولت به شــهرداری از طریق استفاده از 
خدمات سازمان حسابرســی اقدام و میزان و نوع بدهی های قطعی 
دولت به شــهرداری را حداکثر تا پایان سال اول برنامه به شورا اعالم 

کند.
او ادامه داد: شــهرداری همچنین موظف بود تا پایان اردیبهشــت هر 
سال میزان بدهی های قطعی دولت به شهرداری تا پایان سال گذشته، 
میزان بدهی تسویه شده در سال گذشــته و برنامه تسویه مطالبات در 

سال جاری را به صورت عمومی منتشر کند.
الویری تأکید کرد: شــهرداری در مورد اجرای این مسئولیت ها توجه 

الزم را داشته باشد و در این خصوص به شهردار تهران تذکر می دهم.

کوچه

رئیس اداره امــور بیماری های خاص دانشــگاه علوم 
پزشکی شــهید بهشــتی، در ارتباط با روند خدمات 
درمانــی بیماران خــاص و صعب العــالج در روزهای 

کرونایی، توضیحاتی ارائه داد.
 حســین عباســی مقدم، گفت: در حال حاضر حدود 
۷۰۰۰ بیمــار خــاص از خدمــات درمانی دانشــگاه 
علوم پزشــکی شــهید بهشــتی بهره مند می شوند 
که با شــیوع بیمــاری کوویــد ۱۹ و اختصاص برخی 
از بیمارســتان های معین بــه درمان ایــن بیماری، 
اقدامات الزم برای هدایت و توزیــع بیماران خاص در 
مراکز تحت پوشــش و ارائه خدمات کیفی، مطلوب و 

رضایتبخش انجام شد.
وی با بیــان اینکــه کرونا یــک بیماری ویروســی با 
قابلیت واگیری شــدید اســت که برای افرادی مبتال 
به بیماری های زمینــه ای و خاص خطر بیشــتری را 

می تواند به همراه داشــته باشــد به تشریح 
وضعیــت درمــان بیماران خــاص و صعب 

العالج در این ایام پرداخت.
عباســی مقدم بــا تاکید بر اهمیــت ایمنی 
بیماران خاص در مقابل کرونا ویروس، گفت: 
با اعالم بیمارستان های معین ریفرال کرونا 
در ابتدا بیماران همودیالیزی بیمارســتان 

مسیح دانشــوری، شــهدای گمنام و لقمان حکیم را 
به ســایر مراکز تابعه منتقل کردیم و بخش تاالسمی 
بیمارستان طرفه نیز به بیمارســتان اشرفی اصفهانی 

منتقل شد.
به گفته وی، در این ایام بســته های بهداشــتی شامل 
ماســک و محلول ضدعفونی دســت به تعداد بیماران 
از طریق اداره کل پیونــد و بیماری های خاص وزارت 
بهداشت تأمین شــد و در اختیار بیمارستان ها و مراکز 

ارائه خدمات بیماران خاص قرار گرفت و در 
میان بیماران توزیع شد و همچنان این روند 

ادامه دارد.
رئیس اداره امور بیماری های خاص دانشگاه 
علوم پزشــکی شهید بهشــتی، در خصوص 
وضعیت درمان بیمــاران دیالیزی گفت: در 
محدوده تحت پوشــش دانشگاه ۵۸۳ تخت 
دیالیز فعال اســت و به ۲۵۷۳ بیمار خدمت رســانی 
می کند که بر اساس این آمار هم اکنون ضریب اشغال 
بیمار به تخت در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

٤/٤ است.
عباسی مقدم با اشاره به اقداماتی که درحوزه خدمات 
دارویی و صدور حواله الکترونیک دارو برای بیماران ام 
اس و پیوند عضو انجام شده اســت، خاطرنشان کرد: با 
هماهنگی های صورت گرفته ۷ داروخانه طرف قرارداد 

معاونت درمان دانشــگاه در این ایــام خدمات دارویی 
مورد نیاز بیماران خاص را تأمین می کند.

وی در ادامه یادآور شــد: خدمات دندانپزشکی رایگان 
به بیماران خاص و صعب العالج در بیمارســتان های 
کودکان مفید، طالقانی و دانشــکده دندانپزشــکی بر 
اساس بسته های حمایتی و پروتکل های پیشگیری از 

بیماری کووید ۱۹ ارائه می شود.
رئیــس اداره امور بیماری های خــاص معاونت درمان 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشــتی، ضمن تقدیر از 
حمایت های معــاون درمان و زحمات پرســنل اداره 
بیماری های خــاص در ارائه خدمات در این شــرایط 
خاص، اظهار امیدواری کرد که با بازنگری و مهندسی 
مناسب فرآیندهای جاری شاهد ارتقای کمی و کیفی 
ارائه خدمات به بیماران خاص و صعب العالج و افزایش 

رضایتمندی آنان باشیم.

بیماری خاص

خریدار   وزیــر آموزش و پــرورش گفت 
که اعتبارات وزارت خانه تنها پاســخگوی 
حقوق جاری کارمندان است، بودجه کافی 
برای تحقق ســند تحول بنیادین آموزش و 
پرورش وجود ندارد و اعتباری به این ســند 

تخصیص داده نشده است.
 مرکــز اطــالع رســانی و روابــط عمومی 
وزارت آموزش و پرورش، »محســن حاجی 
میرزایی« در دیدار بــا فرهنگیان منتخب 
دوره یازدهم مجلس شــورای اسالمی که 
در باشــگاه فرهنگیان برگزار شــد، افزود: 
نمایندگان مجلس شــورای اســالمی باید 
تدبیری را اتخاذ کنند تا مشکالت بودجه ای 
آموزش و پرورش حل شــود؛ لذا ســاختار 
بودجه ای در این وزارتخانــه نیاز به اصالح 

دارد.
حاجی میرزایی، آمــوزش و پرورش را پهن 
پیکرترین دســتگاه اجرایی کشور برشمرد 
و افزود: باید توجه داشــت دستگاهی با این 
عظمت چه مشکلی را از جامعه رفع می کند؛ 
یکی از تکالیف آموزش و پرورش از سال ٦٦ 
این اســت که هر دانش آموز متوسطه باید 
الزاماً یک مهارت را فرا بگیــرد؛ باید دید در 
تحقق این موضوع تا چه میزان موفق بودیم.

وی در ادامه با بیان اینکــه هدف ما اعتالی 
جایگاه آموزش و پرورش اســت، گفت: در 
اجالس آیسســکو، کشــورهای اسالمی از 
تأســیس شبکه شــاد اســتقبال کرده اند. 
امیــدوارم مجلس شــورای اســالمی در 
راستای پیشرفت کشور و تحقق آرمان های 
انقالب اســالمی و رهنمودهای رهبری گام 

بردارد.
وی افزود: بدون تردید هیچ تحول پایداری 
در کشــور اتفاق نخواهد افتاد مگر اینکه از 
مســیر آموزش و پرورش بگذرد؛ بنا بر این 
آنچه آینده کشور را می ســازد، برنامه های 

آموزش و پرورش است.
وزیــر آمــوزش و پــرورش با بیــان اینکه 
مهمترین فرصت یادگیری جامعه در اختیار 
آموزش و پرورش اســت، گفت: این موضوع 
نشــان از اهمیت نظام تعلیم و تربیت دارد؛ 
پس باید دید که در عمل جایگاه نظام تعلیم 

و تربیت کجاست.
وی خطــاب بــه نماینــدگان منتخــب 
خاطرنشــان کرد: آنچه که باید در مجلس 
آینده و بــا همکاری یکدیگــر پیش ببریم، 

اعتالی جایگاه آموزش و پرورش است.
حاجی میرزایی با اشــاره به برخی مطالعات 

انجام شــده در آموزش و پــرورش، گفت: 
تحقیقی را در خصوص مشکالت آموزش و 
پرورش انجام دادیم؛ بر اساس آن، بررسی ها 
نشــان می دهد اگر تاریــخ را از این تحقیق 
حذف کنیم، متوجه می شــویم مشــکالت 
آمــوزش و پــرورش قبل از انقــالب وجود 
داشــته و به جز چند مــورد، همچنان این 

مشکالت باقی است.
وی، دسترســی بــه آموزش هــا و کاهش 
بیســوادی در ســطح کشــور را از اتفاقات 
خوب پــس از انقالب عنوان کــرد و گفت: 
ایــن موضــوع از روی میــز چالش هــای 
آموزش و پرورش برداشــته شده است؛ لذا 
امروزه بــه برکت انقالب چتر آموزشــی در 
سراسر کشور گسترده شده و آموزش ها در 
دورترین نقاط کشــور به دانش آموزان الزم 

التعلیم ارائه می شود.
عضو کابینــه تدبیــر و امید با بیــان اینکه 
مسائل و چالش های باقی مانده در آموزش 
و پرورش کم نیســت، اظهار کــرد: اینکه 
محتواهــای آموزشــی در نظــام تعلیم و 
تربیت تا چه میزان پاســخگوی نیاز جامعه 
است، یکی از موضوعاتی است که همواره در 
آموزش وپرورش مطرح بوده؛ کمبود نیروی 
انســانی نیز از چالش هایی است که همواره 
وجود داشته و دارد و امســال تالش داریم 
از طرق مختلف این کمبــود معلم را جبران 

کنیم.

 نیاز 30 درصد مدارس به بازسازی
 و نوسازی

حاجی میرزایی، میزان تناســب محتوای 
آموزشــی، کمبــود فضاهــای آموزشــی 
مناســب و … را از دیگر مشکالت آموزش 
و پرورش عنــوان و اظهــار کــرد: به رغم 
خدمات ارزشــمندی که توســط دولت و 
همچنین خیریــن انجام شــده، همچنان 
۳۰ درصد مدارس کشور نیازمند بازسازی 
و ترمیم اســت.وزیر آموزش و پــرورش با 
اشــاره به برخــی مصوبه هــای مجلس در 
مورد اســتخدام نیروها، گفــت: یکی دیگر 
از مشــکالت آمــوزش و پــرورش، وجود 
نیروهایی بود که وضع نامشخصی داشتند؛ 
لذا تالش هایی بــرای حل آن صورت گرفت 
اما باید دید جــذب این نــوع نیروها که بر 
اســاس مصوبه مجلس جذب می شوند نیاز 

نظام تعلیم و تربیت را رفع می کند.

نیازمند تدوین قانون اصلی برای 
آموزش و پرورش

وی افــزود: یکــی از نــکات مهم کــه ما از 
نمایندگان مجلس توقع داریــم، ارائه یک 
قانون مادر برای آموزش و پرورش اســت؛ 
قوانیــن زیادی برای آمــوزش و پرورش در 
مجلس مصوب شــد اما این قوانین در ادوار 
گذشته پاسخگوی مشــکالت نبوده است؛ 
بنابر این قانونــی باید تدوین شــود که به 

اعتالی جایگاه معلمان بینجامد.
عضو کابینــه تدبیر و امیــد تصریح کرد: به 
رغم تالش های انجام شــده در ســال های 
اخیر، ســند تحول اتفاقی قابل توجهی را به 
وجود نیاورده است؛ زیرا تغییراتی در دانش 
آموزان، معلمان و کف مدرســه مشــاهده 

نمی کنیم.

 100 شاخص برای تعیین محل مدرسه 
مشخص شده است

حاجــی میرزایــی بــا اشــاره بــه تهیه 
زیرنظام های سند تحول گفت: برای اجرای 
سند تحول، زیرنظام های خوبی تدوین شده 
اما امروز، زمانی است که سند تحول باید به 
یک مفهومی قابل فهم برای همه ســطوح 
تبدیل شــود. بنابر این برای این کار بیش از 

۲۵ بسته تحولی تهیه کرده ایم.
وزیــر آمــوزش و پــرورش با بیــان اینکه 
جهت گیری این بســته ها ایجــاد تحول در 
مدرسه اســت و باید این تحول در مدرسه 
محرز باشــد، اظهار کرد: یکی از بسته های 
تحولی، آموزش مهارت خواندن و نوشــتن 
برای دانش آموزان اســت؛ بسته دیگر به نام 
طرح آجر به آجر اســت که با هدف تقویت 
مشــارکت جامعه در امر مدرسه سازی ارائه 
شده است؛ یکی دیگر از بسته های تحولی، 
بسته مکان یابی مدارس است؛ زیرا در جایی 
مدرسه ساخته شــده اما دانش آموز ندارد و 

برعکس این موضوع، لذا با این بسته، معضل 
چنین مدارســی رفع خواهد شــد؛ در این 
مجموعه ۱۰۰ شــاخص و مالحظه تعیین 
شده تا مدارس در جای ضروری و متناسب 

با جمعیت دانش آموزی احداث شود.
وی با اشاره به مشــکالتی که شیوع بیماری 
کرونا برای نظام های تعلیم و تربیت در دنیا 
به وجود آورده است، گفت: اعتقاد جهانی بر 
این اســت که خالصی از کرونا به این زودی 
ممکن نیســت؛ باید با آن کنار بیاییم. سوال 
اینجاســت آیا نباید در تقویم زمانی مدرسه 
تغییر ایجاد کرد؛ در صورت استمرار بحران 
کرونا، آموزش و پرورش بــا چه مخاطراتی 
روبه رو خواهد شــد و دسترسی به آموزش 
در آینده چگونــه خواهد بود. بایــد به این 

موضوعات پرداخته شود.

  استقبال کشورهای اسالمی
 از تأسیس شبکه شاد

حاجــی میرزایــی با اشــاره بــه برگزاری 
کنفرانــس مجازی فــوق العــاده اعضای 
آیسســکو در هفته گذشــته اظهار کرد: در 
این کنفرانس مشــخص شــد راهکاری که 
در ایران بــرای ارائه آموزش های درســی 
بکار گرفته شــده در سایر کشــورها نیز به 
کار گرفته شده اســت اما به رغم بهره مندی 
از آموزش های تلویزیونی و فضای مجازی، 
ابتــکار مــا در راه اندازی شــبکه شــاد به 
عنوان شــبکه داخلی و اختصاصی آموزش 
و پرورش مورد توجه ســایر کشــورها قرار 

گرفته است.
وی با بیــان اینکه در برنامه های آموزشــی 
تلویزیون امکان تعامل بین دانش آموزان و 
معلمان وجود نداشت، افزود: شبکه شاد به 
رغم وجود تعامل بین معلــم و دانش آموز، 
ظرفیت های بســیاری دارد به گونه ای که 
این شــبکه را در مقایسه با ســایر فضاهای 
مجازی برجسته کرده است. قابلیت پوشش 
باال، ظرفیت هــای متنــوع از جمله وجود 
کانال هــای تربیتی، تربیــت بدنی، انجمن 
اولیــا و مربیــان از ویژگی هــای خوب این 

شبکه آموزشی است.
وزیر آموزش و پرورش برقراری تعامل بین 
مخاطبــان و افزایش تاب آوری کشــور در 
برابر بحران ها را از اهداف ایجاد شــبکه شاد 
بر شــمرد و افزود: بیش از ۱۲و نیم میلیون 
دانش آموز و بیــش از ۹۷ درصد معلمان از 

این شبکه بهره مند هستند. 

ونایی وزهای کر وضعیت ارائه خدمات درمانی به ۷۰۰۰ بیمار خاص در ر

شهر
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رئیس سازمان امور دانشجویان خبر داد

نحوه بازگشایی خوابگاه های دانشجویی
زهرا ســیفی   رئیــس ســازمان امور 
دانشجویان نحوه بازگشــایی خوابگاه ها را 
بعد از بازگشایی دانشــگاه ها تشریح کرد و 
گفت: برنامه ریزی دانشگاه ها باید بر اساس 

نیاز حداقلی به خوابگاه باشد.
دکتــر مجتبــی صدیقی دربــاره وضعیت 
خوابگاه های دانشــجویی بعد از بازگشایی 
دانشــگاه ها گفت: بر اســاس مجوز ستاد 
ملی مبارزه با کرونا، دانشــگاه ها این اختیار 
را دارند که از ۱۷ خرداد دانشــجویان را به 

صورت حضوری بپذیرند.
وی ادامه داد: به طور طبیعی، دانشــگاه ها 
با توجــه به شــرایط بهداشــتی و ضرورت 
کنتــرل پروتکل هــای بهداشــتی، از این 
امکان در حداقل ممکن استفاده می کنند، 
یعنی برای تکمیل فعالیت های آموزشــی و 
پژوهشی که در این نیم سال داشتند از این 
امکان کــه بتوانند دانشــجویان هم حضور 

داشته باشند استفاده می کنند.

برنامه ریزی دانشگاه ها باید بر اساس 
نیاز حداقلی به خوابگاه باشد

رئیس ســازمان امور دانشــجویان افزود: 

به دانشــگاه ها اعالم شــده اســت طوری 
برنامه ریــزی کنند کــه نیاز بــه خوابگاه و 
خدمات رفاهی در حداقل ممکن باشــد، به 
این معنی که دانشگاه ها آموزش مجازی را 
به طور کامل ادامه داده و به اتمام برســانند 
و اگر احیاناً بــرای رفع اشــکال و برگزاری 
آزمون ها نیاز به حضور دانشــجو باشــد از 
این امکان اســتفاده کنند آن هم به گونه ای 
برنامه ریزی شود و بازه امتحانات به گونه ای 
باشــد که تا جایی که امــکان دارد، نیاز به 

خوابگاه نباشد.

کنترل مسائل بهداشتی به شکل 
عادی در خوابگاه ها امکان پذیر نیست

وی افزود: چون خوابگاه ها برای این شرایط 
طراحی نشــده اند، معموالً در شرایط عادی 
خوابگاه های ما دارای تراکم هستند و تعداد 
دانشــجویان در اتاق ها قابل توجه اســت، 
کنترل مسائل بهداشــتی به شکل عادی در 

خوابگاه ها امکان پذیر نیست.
رئیس ســازمان امور دانشــجویان افزود: 
بنابراین حتمــاً اگر دانشــگاهی هم قصد 
استفاده از خوابگاه را داشته باشد، باید بحث 

فاصله گذاری اجتماعــی را رعایت کند، در 
ورود دانشــجویان به خوابگاه کنترل های 
الزم تا حدی که نیاز اســت صــورت گیرد 
و مواظبت شــود اگــر عالئمی پیدا شــد، 

پیگیری شود تا مشکلی ایجاد نشود.

امتحانات حضوری با فاصله زمانی 
مناسب برگزار شود که نیاز به خوابگاه 

نباشد
صدیقی خاطرنشــان کرد: سیاست وزارت 
علوم برنامه ریزی توســط خود دانشگاه ها 
است هر دانشگاه متناسب با شرایط اقلیمی 

و اســتانی خود که سفید اســت یا قرمز و با 
توجه به امکاناتی که دارند باید برنامه ریزی 
کنند به عنــوان مثال به گونــه ای بازه های 
امتحانی را باز کنند که دانشجویان بتوانند 
حتی المقدور بدون اقامت امتحان را برگزار 
کرده و باز گردند و امتحانات با فاصله برگزار 
شود که دانشجویان نیاز به خوابگاه نداشته 

باشند.

سالمت دانشجو، استاد و کارمند باالتر 
از کیفیت است

وی ادامــه داد: اولویت هم با دانشــجویان 
تحصیالت تکمیلی اســت که دانشــگاه ها 
طــوری برنامه ریزی کنند کــه این اولویت 
هم مد نظر آنها باشد وزارت علوم تاکید دارد 
درست است که کیفیت آموزش مهم است 
ولی سالمت دانشجو، استاد و کارمند باالتر 

از کیفیت است.
صدیقی خاطرنشــان کرد: برنامه ریزی ها 
توســط دانشــگاه ها باید طوری انجام شود 
که اطمینان وجود داشته باشد که مشکلی 
ایجاد نمی شــود، درســت اســت برخی از 
دانشــگاه ها در مناطق ســفید هستند ولی 

دانشــجویان از مناطــق مختلف کشــور 
در دانشــگاه ها حضور می یابنــد، بنابراین 
نمی توان به ایــن موضوع که دانشــگاه در 
منطقه ســفید قــرار دارد اعتمــاد کرد که 

مشکلی پیش نمی آید.

استفاده از خوابگاه در مواقع 
اضطراری

وی ادامــه داد: به دلیل این حساســیت ها 
اعالم کرده ایم، دانشــگاه ها تــالش کنند 
تا جایی که امــکان دارد بحث اســتفاده از 
خوابگاه مطرح نباشد مگر در حد ضرورت و 

با رعایت دستورالعمل های بهداشتی.

اولویت ما ارائه خدمات تغذیه در 
دانشگاه ها نیست

صدیقــی درباره نحــوه ارائه تغذیــه بعد از 
بازگشایی دانشــگاه ها گفت: اولویت ما در 
زمانی که دانشــجویان برای تکمیل ترم و یا 
امتحان حضور می یابند ارائه خدمات تغذیه 
در دانشــگاه ها نیســت اگر نیاز به ارائه غذا 
باشد حتماً در ظروف یکبار مصرف در بسته 

و ترجیحاً بیرون بر ارائه خواهد شد.



دفاع اولیایی از قهرمانی استقالل در آسیا

چرا پرسپولیسی ها در تورنمنت چهارجانبه حذف می شدند

ادامه لیگ مردم را »شاداب« می کند
پیشکســوت تیم فوتبال پرســپولیس گفت: حاال که برگــزاری ادامه 
بازی های لیگ برتر قطعی شده است پرســپولیس هم راحت تر جام را 

باالی سر می برد.
بهنام ابوالقاســم پور  در خصوص قطعی شدن برگزاری ادامه بازی های 
لیگ برتر فوتبال گفت: برگــزاری بازی ها باعث می شــود تا مردم هم 
که ماه های خیلی ســختی را پشت سر گذاشــتند با پیگیری لیگ برتر 

شرایط روحی بهتری پیدا کرده و شاداب تر از همیشه باشند.
کارشــناس فوتبال ایران درباره اعتراض برخی باشــگاه ها به برگزاری 
ادامه رقابت های فصل جــاری افزود: باید از قانــون تمکین کرد. قطعاً 
برگزاری بازی ها باعث می شــود عدالت در جدول هم رعایت شــده و 

تالش تیم ها نیمه کاره نماند.
وی درباره صدرنشــینی پرســپولیس با ۱۰ امتیاز اختالف نسبت به 
تیم های دوم و سوم جدول تاکید کرد: شــرایط جدول نشان می دهد 
که پرســپولیس بار دیگر قهرمان خواهد شــد. حاال این تیم با خیال 
راحت تری جام را باالی سر می برد و به آن افتخار خواهد کرد. اگر قرار 
بود لیگ برتر لغو شــود باز هم باید حق پرسپولیس را با اهدای جام ادا 

می کردند.
ابوالقاســم پور درباره دوری بازیکنان از شرایط جسمانی ایده آل تاکید 
کرد: باید بدنســازی ویژه ای را برای بازیکنان در نظــر گرفت. اگر آنها 
نتوانند خودشان را به شرایط قبلی برسانند احتمال مصدومیت افزایش 
یافته و برای باشــگاه ها خطرناک خواهد بــود. مصدومیت یک بازیکن 
باعث دوری او از مســابقات می شــود و با توجه به اینکــه پنجره نقل و 
انتقاالتی بســته اســت امکان جایگزینی برای چنین بازیکنانی وجود 

ندارد.

برای تمدید قرارداد آبی ها

مدیرعامل باشگاه استقالل در انتظار لیست 
فرهاد مجیدی

باشــگاه اســتقالل آمادگی آغاز مذاکره با بازیکنانــش جهت تمدید 
قرارداد را دارد و اقدام به این کار در گروی اعالم فرهاد مجیدی است.

 یکی از اقدامات مهم احمد ســعادتمند مدیرعامل باشــگاه استقالل، 
تمدید قرارداد با بازیکنانی است که در پایان فصل قراردادشان به اتمام 

می رسد و در بین آنها چند بازیکن مهم قرار دارند.
احمد سعادتمند مدیرعامل این باشــگاه آمادگی خود را به منظور آغاز 
مذاکره با این بازیکنان و مدیران برنامه آنها اعالم داشــته اما این اقدام 

منوط به اعالم فرهاد مجیدی در خصوص نیاز به آنها می باشد.
محمد دانشگر، داریوش شجاعیان، فرشید اسماعیلی، روزبه چشمی و 
علی کریمی از جمله نفراتی هستند که در پایان این فصل قراردادشان 

با آبی ها به اتمام می رسد.

عالوه بر یک مدافع نیجریه ای؛

وزنامه ابوال پرتغال: باشگاه پورتو به دنبال جذب  ر
مهدی طارمی

روزنامه »ابــوال« پرتغال از مهدی طارمی به عنــوان یکی از گزینه های 
مدنظر باشگاه پورتو برای فصل بعد یاد کرد.

مهدی طارمی مهاجــم ایرانی تیم فوتبال ریوآوه پرتغال بدون شــک 
یکی از بازیکنان مورد توجه در بازار نقل و انتقاالت فوتبال این کشــور 

است. 
طارمی با عملکرد خوبی که در فصــل اول حضورش در لیگ پرتغال 
داشــت، پیشــنهاداتی از تیم های بنفیکا و اســپورتینگ لیسبون 
داشت و رســانه های پرتغال از عالقه این دو باشــگاه به طارمی یاد 

کرده بودند.
این مهاجم ایران که پیــش از این روز جلد روزنامــه »رکورد« پرتغال 
هم رفته بود، امروز هم عکس و نامش جــزو خبرهای روی جلد روزنامه 

»ابوال« قرار گرفته است.
این روزنامه پرتغالی خبر داده که باشــگاه پورتو مهدی طارمی مهاجم 
ریوآوه و »زایدو سانوســی« مدافع نیجریه ای تیم سانتا کالرا را مدنظر 

دارد و احتمال دارد این بازیکنان فصل آینده به پورتو بروند.

اعالم وضعیت دو لژیونر فوتبال ایران

استادالدوحه: ابراهیمی به االهلی بر می گردد
روزنامه استاد الدوحه قطر وضعیت امید ابراهیمی و رامین رضاییان دو 

لژیونر فوتبال ایران را برای فصل بعد اعالم کرد.
روزنامه اســتاد الدوحه در شــماره امروز خود درباره امید ابراهیمی 
نوشــت: »امید ابراهیمی بعد از حضور قرضی در تیــم یوپن بلژیک به 
بازگشت به تیم االهلی نزدیک شده اســت. مسئوالن باشگاه به دنبال 
کنار گذاشتن شــان لوری مدافع اســترالیایی و اضافه کردن هافبک 
ایرانی بعد از جدایــی عبدالرحمان مصطفی و عبــداهلل االحرق برای 
فصل آینده هســتند. ابراهیمی فصل قبل در االهلــی بازی می کرد 
و قبل از آنکه ســرمربی اســپانیایی او را کنار بگذارد، عملکرد سطح 

باالیی داشت.«
این روزنامــه همچنیــن در خبر دیگــری رامین رضاییــان را جزو 
بازیکنانی در الشــحانیه قرار نداد که برای تمدید قراردادشان مشکل 

وجد دارد.
 استاد الدوحه با اشــاره به مشکل سایر باشــگاه ها برای تمدید قرارداد 
بازیکنان خارجی خود، نوشــت: »خوزه مورسیا ســرمربی الشحانیه با 
بعضی از لژیونرها که قراردادشــان در پایان این فصل تمام می شــود از 
جمله احمد العکایشــی تونســی، ناجل دی یانگ هلندی و آلوار میخا 

اسپانیایی مشکل مشابهی دارد.«

 زمان بازگشت دو بازیکن خارجی استقالل 
به تهران مشخص شد

مهاجم و مدافع خارجی تیم فوتبال اســتقالل هفته آینده برای حضور 
در تمرینات به تهران می آیند.

 با شروع تمرینات اســتقالل قرار است هفته آینده »شــیخ دیاباته« و 
»هروویه میلیچ« به تهران آمده تا در تمرینات گروهی شرکت و خود را 

آماده شروع دوباره لیگ نوزدهم کنند.
باشگاه استقالل در تالش اســت تا هر چه زودتر مقدمات بازگشت این 
دو بازیکن را فراهم کرده تا خیال ســرمربی تیم هــم از حضور این دو 

بازیکن تاثیرگذار آسوده باشد.
این دو بازیکن خارجی در تعطیالت لیگ برتر به دلیل کرونا بخشــی از 
مطالبات خود را از باشــگاه اســتقالل دریافت کردند تا نسبت به ادامه 

قراردادشان با باشگاه متعهد باقی بمانند.

میدان

پیشکســوت باشــگاه اســتقالل گفت: متاســفانه 
اســتقاللی ها در هیچ جناحی اتحــاد ندارند و همدل 
نیســتند و این یکی از عمده ترین دالیل ناکامی آنها در 

این چند سال است.
مهدی پاشــازاده با اشــاره به اتفاقاتی که پیرامون 
آبی پوشــان رخ داده است، اظهار داشــت: در حالی 
که باشــگاه اســتقالل به نظم و ثبات نزدیک شــده 
اســت و می رود تا از دوران تاریکــش فاصله بگیرد، 
متاســفانه برخی از مدعیان دســت به راه انداختن 
جنگ داخلی زده اند و این معضــل بزرگی برای تیم 

است.
وی افزود: این جنگ داخلی بین قدرت هایی که بیرون 
هستند در ســال های اخیر همیشه وجود داشته و تنها 

کمرنگ و پررنگ شده است، وگرنه هیچ گاه 
از بین نرفته است.

پیشکســوت آبی پوشــان بیان داشــت: در 
ســال های اخیر هرگاه تیم به ســوی رشد 
می رفت، این جنگ های قــدرت داخلی اوج 
می گرفت تا پر و بال این تیم چیده شود و االن 
هم دیده می شود که این اتفاق در حال تکرار 

است.
 من هشدار می دهم که عوامل خودی در حال تخریب 
استقالل هســتند چون هر کدامشــان یا دنبال اثبات 
شایستگی های خودشان هستند و یا به دنبال تخریب 

آنهایی که االن در باشگاه مسئولیت دارند.
کاپیتان پیشــین آبی پوشــان تصریح کــرد: االن در 

باشــگاه چه مشکلی هســت که بعضی ها از 
بیرون تولید حاشیه می کنند؟ 

مدیران باشــگاه دارنــد کارشــان را انجام 
می دهند. آنها وعده های خود را محقق کرده 

و تیم را به آرامش و نظم رسانده اند.
 مشــکالت مالی کم و بیش حل شده و باید 

قدردان بود. نه اینکه دست به تخریب زد.
پاشــازاده در خصوص از ســرگیری مجدد فوتبال 
در کشــور گفت: اگر مطمئن بودیم کــه مثاًل کرونا 
تا یکی دو ماه آینده ریشــه کن می شود، می گفتیم 
این لیگ را تعطیــل کنند و فصل بعــد را پیگیری 
کنند. اما گویــا متاســفانه این طور نیســت و باید 
فعاًل خودمان را با زندگی و کار کنــار کرونا تطبیق 

بدهیم.
 لذا از ســرگیری رقابت هــای فوتبال اتفــاق عجیبی 
نیست. اما از طرفی باید این را هم بگوییم که فدراسیون 
و سازمان لیگ باید زیر ســاخت های بهداشتی الزم را 
ایجاد کنــد تا ســالمتی بازیکنان و عوامــل برگزاری 

مسابقات هم تامین شود.
مدافــع پیشــین آبی پوشــان تاکید کــرد: در کنار 
برگزاری مســابقات فوتبال حفظ جان و ســالمتی 
بازیکنان هم باید در درجه باالی اهمیت قرار داشته 
باشــد و مقامات برگــزار کننده مســابقات باید این 
موضــوع را مد نظر قــرار دهند و بهترین شــرایط و 
زیرســاخت را برای حفظ ســالمتی بازیکنان فراهم 

نمایند.

مدیرعامل باشــگاه فــوالد گفت: بخاطــر گرمای ٤۳ 
درجه خوزستان، در تهران اردو برگزار می کنیم.

 ســعید آذری در خصوص آغاز رقابت هــای لیگ برتر 
اظهار داشــت: من قبال گفته بودم که اراده بر برگزاری 
لیگ برتر اســت. تیم مــا در حال هماهنگی اســت و 
چون هوای خوزســتان ٤۳ درجه اســت نمی توانیم 
در خوزســتان تمرین کنیــم، یــک اردوی ۱۰، ۱۲ 
روزه بیرون از خوزســتان برگزار می کنیــم و این اردو 
به احتمــال زیاد در تهران اســت. ســه هفتــه برای 
آماده ســازی نصف تایم استاندارد اســت و زمان کمی 

برای آماده سازی داریم. 

وی در خصــوص بازیکنــان خارجی تیم 
فوالد گفت: با پاتوســی صحبــت کردیم، 
با هواپیمای امــارات از فرانســه به ایران 

می آید. 
شیمبا هم صحبت هایی کرده است و منتظر 
هســتیم ببینیم با خانواده به ایران می آیند 
یا نه. تمام تالش مان را می کنیم ســر وقت به 

تمرینات برســند، ولی احتمال می دهیم به تمرینات 
گروهی نرسند. 

آذری در خصوص اقدامات باشــگاه فوالد در خصوص 
مقابله با ویروس کرونا عنوان کرد: دســتور خرید تونل 

ضدعفونی راداده ایم. ماسک هایی را طراحی 
کرده ایم کــه آرم باشــگاه فــوالد روی آن 
طراحی شــده و نشــاط را برای ورزشکاران 

می آوریم. 
االن جای نق زدن نیســت، بایــد همکاری 

کنیم تا مسابقات تمام شود. 
مدیرعامل باشگاه فوالد خوزستان در رابطه 
با میزبانی تیم فوالد گفت: خوزستان در شرایط قرمز 
قرار دارد، اگر قرار اســت در خوزستان بازی نشود، در 
تهران هم که شــرایط قرمز اســت نباید بازی برگزار 

شود. 

در خوزســتان ســه تیم داریم، در تهران ٦ تیم حضور 
دارند. نباید درحق تیم های خوزستانی اجحاف شود. ما 
در استادیوم خودمان بازی می کنیم و در آنجا یک حس 
مالکیت در آن داریم و بازیکنان تصویر سازی می کنند. 
حق ما اســت که در این اســتادیوم بازی کنیم، ولی به 

شرط آنکه شرایط مهیا شود. 
وی در خصوص بازی عقب افتاده این تیم با اســتقالل 
خاطرنشان کرد: چیزی در خصوص این بازی به ما ابالغ 
نشده است. در حال حاضر ما تمام فکر و ذکر ما سالمت 
ورزشکاران است و تالش می کنیم مســابقات را تمام 

کنیم.

استقالل

فوالد

خریدار   مدیرعامل اسبق استقالل گفت: 
پرسپولیســی ها در همین جام باشگاه های 
آســیایی که ادعا می کنند تورنمنت  چهار 
جانبه بود، نتوانســتند از گروه خود صعود 
کننــد، آنها مقابل محمــدان بنگالدش که 
مربیگری اش را مرحوم »ناصر حجازی« بر 

عهده داشت، مغلوب شدند.
»کاظــم اولیایی« در مصاحبه بــا خبرنگار 
حرف ها جالبی را درباره قهرمانی استقالل 
در ســال ۱۹۹۰ بر زبان آورد، او بر این باور 
است استقالل با شایســتگی قهرمان آسیا 
شد و هیچ کســی نمی تواند آن را زیر سوال 
ببرد.مشــروح این گفت و گو را با مدیرعامل 

اسبق آبی پوشان در زیر می خوانیم:

 آخرین مدیرعامل استقالل هستید 
که قهرمان آسیا شــد، به طور حتم 

اتفاق جذابی بود؟
این یــک افتخار نــه تنها برای اســتقالل 
بلکــه فوتبال ایران اســت، مگــر تیم های 
ایرانی چند بار قهرمان آســیا شده اند؟ این 
دومین قهرمانی اســتقالل در بزرگ ترین 
و مهم ترین تورنمنت ورزشــی باشــگاهی 
آســیا بود و از این که در آن سال مدیرعامل 

استقالل بودم احساس خوشایندی دارم.

 خیلی ها این قهرمانی را زیر ســوال 
می برند.

قهرمانی اســتقالل با قدرت و شایســتگی 
صورت گرفت و هیچ کســی نمی تواند این 

قهرمانی را زیر سووال ببرد.

  پرسپولیسی ها استقالل را قهرمان 
تورنمت چهار جانبه معرفی می کنند.

این حرف ها درســت نیســت و نمی توان با 
طرح چنین مســائلی کــه غیراخالقی و به 
دور از اصــول جوانمردی اســت قهرمانی 
استقالل را زیر سووال برد. من یک پرسشی 

از پرسپولیسی ها دارم

 چه پرسشی؟
پرسپولیســی ها به همین جام باشگاه های 
آســیا که ادعــا می کنند تورنمنــت  چهار 

جانبه بود رفتند و نتوانســتند از گروه خود 
صعود کنند، آنها مقابل محمد بنگالدش که 
مربیگری اش را مرحوم »ناصر حجازی« بر 
عهده داشــت رفتند و مغلوب شدند. چطور 
آن زمان که در مســابقات جام باشگاه های 
آسیا شــرکت می کردند تورنمنت با ارزشی 
بود اما وقتی نمی توانســتند بــه موفقیت 
برســند تورنمنــت چهــار جانبــه لقب 

می گرفت.

 فکر می کردید در سال 1990 قهرمان 
شوید؟

ما کمربندها را برای قهرمانی بســته بودیم، 
به خاطر دارم وقتی عازم این رقابت ها بودیم 
پرواز مســتقیم به بنگالدش وجود نداشــت 
و باید به هندوســتان می رفتیم و از آنجا یک 
پرواز داخلی دیگــر انجام داده و ســپس به 
محل برگزاری مسابقات می رسیدم. مرحوم 
»سهراب بوقی« ویزای هندوستان نداشت و 
قرار بود هندی ها در فرودگاه این کار را انجام 
دهند. در این کشور همکاری های الزم انجام 
نشد و من که عصبانی شده بودم با صدای بلند 
گفتم چرا برای قهرمان آســیا مشکل ایجاد 

می کنید؟ این نشان می دهد من به قهرمانی 
تیمم  در این رقابت ها ایمان و اعتقاد داشــتم. 

از این ماجرا خاطره جالبی دارم.

 چه خاطره ای؟
در فرودگاه بودیم آقایی که به همراه همسر 
و پسرش برای سفر به هندوستان آمده بود، 
وقتی متوجه مشکل ما شد وظیفه مترجمی 
را بر عهده گرفت و با پلیس فرودگاه مذاکره 
کرد تا این مانع برطرف شــود، همین که او 
حرف می زد آقای شــهرآبادی که کارهای 
پزشــکی اســتقالل را انجام می داد آمد و 
بچه ها او را دکتر صدا زدند، آن بنده خدا که 
با پلیس حرف می زد گفــت دکتر تیم آمد و 
رفت. شهرآبادی که آشنایی به زبان انگلیس 
نداشت شد مســوول مذاکره با هندی ها تا 

برای زنده یاد سهراب ویزا بگیرد.

 به چه زبانی با هندی ها حرف زد؟
او فعل و فاعل  را جابجا می کــرد، به پلیس 
هنــد می گفت »ســهراب بوقی ویــزا نه!« 
بچه های تیم از خنده زمین افتاده بودند و او 

با همین زبان به دنبال حل مشکل وی بود.

قهرمانی استقالل در بازی مقابل لیائونینگ 
چین صــورت گرفت، تیمــی چینی رقیب 
سرسخت و قدری بود اما در نهایت توانستیم 
با گل های رضا حســن زاده و صمد مرفاوی 
به برتری پیروزی برســیم. ما سال بعد هم 
می توانســتیم از عنوان قهرمانی دفاع کنیم 
که با اشــتباه داوری گل خوردیم و بازی به 

ضربات پنالتی کشیده شد تا مغلوب شویم.

 کار کــردن با منصــور پورحیدری 
چطور بود؟

لذت بخــش و شــیرین.  ما با هم تقســیم 
وظایف کرده و تعامل عالی با هم داشــتیم، 
احتــرام یکدیگــر را حفظ کرده و ســعی 
می کردیم در راستای سربلندی و موفقیت 

استقالل گام برداریم.

 در کار او دخالت می کردید؟
هیچ وقت، من در حوزه فنی کاری نداشــتم 
و تمامی اختیارات این بخش را به سرمربی 
واگذار کرده بودم. اعتقاد داشتم بازیکن در 
رختکن و زمین مســابقه به سرمربی تعلق 
دارد، کســی نبایــد در کار او کوچک ترین 

دخالتی داشته باشد. نه تنها خودم دخالت 
نمی کردم بلکــه اجازه نمــی دادم دیگران 
هم دخالــت کنند. در یکی از شــهرآوردها 
وقتی آقایان هاشــمی طبا و ســعید فائقی 
قصد حضور در رختکن را داشــتند، اما من 

مقاومت کردم.

 برای چه کاری قصد ورد به رختکن 
را داشتند؟

آن زمان هــا در برخــی از شــهرآوردها 
مســووالن وقت ســازمان تربیت بدنی به 
رختکن تیم هــا می آمدند تــا بگویند برای 
جلوگیری از بروز حاشــیه آرام بازی کنید، 
این اتفاق در زمان مدیریت من رخ نداد چرا 
که به مسووالن وقت ســازمان تربیت بدنی 
گفتم رختکن استقالل فقط جای مربیان و 
بازیکنان اســت و هیچکس حق ورود به آن 

را ندارد.

 بهترین تیم تاریخ اســتقالل را شما 
مدیریت کردید.

اگر نگویم بهترین تیم تاریخ اســتقالل اما با 
جرات می توانم بگویم اگــر همه فوتبالی ها 
بخواهند ســه تیم برتر تاریخ استقالل را نام 
ببرند بدون شک اســتقالل ۹۰ یکی از این 

تیم هاست.

 آن روزهــا چطــور بازیکن جذب 
می کردید؟

فوتبــال آماتور بود و مــا نیز فوتبــال را به 
صورت آماتــور اداره می کردیــم، من برای 
عقد قرارداد با بازیکنــان و پرداخت پول به 

آنها شرایط خاصی داشتم.

  چه شرایطی؟
آن زمان سقف پرداختی های استقالل ۱۲۰ 
هزار تومان بود و من این پول را به بازیکنان 
قدیمی پرداخت می کردم، شــاید بازیکنی 
ستاره بود و اســتعداد باالیی داشت اما پول 
بیشتری نمی گرفت چرا که سابقه بازی در 
استقالل را نداشت. ما به خاطر کیفیت پول 
نمی دادیم بلکه مبنای ما کسوت و وفاداری 

به باشگاه استقالل بود.

»جنگ داخلی« معضل بزرگ استقالل است

واکنش آذری به عدم برگزاری فوتبال در خوزستان: تهران هم وضعیت قرمز دارد

ورزش
روزنامه سراسری صبح ایران
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دستورالعمل و زمان بازگشایی تمرینات تیم های فوتبال اعالم شد
بازگشــایی  خریــدار  دســتورالعمل 
تمرینــات تیم هــای فوتبــال در رده های 

مختلف لیگ ابالغ شد.
 حیدر بهاروند سرپرست فدراسیون فوتبال 
و رئیس سازمان لیگ در نامه ای به باشگاه ها، 
هیات هــای فوتبــال و ادارات کل ورزش و 
جوانان استان ها زمان آغاز تمرینات تیمها 
را طبق رعایت پروتکل های بهداشــتی به 

شرح زیر ابالغ کرد:
با اســتناد به پروتکل مصوبه ســتاد مبارزه 
با کرونــا در ورزش که مــورد تایید وزارت 
بهداشــت نیز بوده و در روزهای آتی نیز این 
مصوبات ارســال خواهد شــد خواهشمند 
اســت با در نظر گرفتن تمامــی جوانب امر 

نســبت به رعایت موارد ذیل توسط باشگاه ها 
و با نظارت ســتاد مقابله با کرونا در ورزش 

دقت الزم را به عمل آورید
۱-پیگیری امور مربوط به بازگشایی محل 
تمرینات و ورزشگاه ها توسط هیئت فوتبال 
استان ها و باشــگاه های ذینفع از اداره کل 
ورزش و جوانان اســتان و انجام امور مربوط 

به ضدعفونی کردن آنها
۲-فراخــوان بازیکنان و عوامــل کادر فنی 

توسط باشگاه ها
۳-انجام تســت های اســتاندارد مربوط به 
تشــخیص ویروس کرونا بــرای بازیکنان و 

عوامل کادر فنی و اجرایی باشگاه ها
طبق دستور ستاد مقابله با کرونا در ورزش

٤-تحویل نتایج تســت های انجام شــده 
به ســتاد فوق الذکــر و یا ایفمــارک و اخذ 

مجوزهای الزم

۵-زمان شــروع تمرینات تیم ها و جدول 
زمانبندی شــروع مســابقات لیگ های 
برتر یک دو و ســه کشــور به شرح ذیل 

است:
لیگ برتر زمان شــروع تمرینــات ۳ خرداد 
۱۳۹۹  زمان مســابقه معوقــه ۲۹ خرداد 
۱۳۹۹ زمان شروع هفتگی مسابقات ۲ تیر 

۱۳۹۹
لیگ دســته اول زمــان شــروع تمرینات 
۵ خــرداد ۱۳۹۹ زمان مســابقه معوقه ۳۰ 
خرداد ۱۳۹۹ زمان شروع هفتگی مسابقات 

٤ تیر ۱۳۹۹
لیگ دسته دوم زمان شــروع تمرینات ۱۱ 
خــرداد ۱۳۹۹ زمان مســابقه معوقه ۵ تیر 

۱۳۹۹ زمان شــروع هفتگی مسابقات ۱۰ 
تیر ۱۳۹۹

لیگ دسته سوم زمان شــروع تمرینات ۱۱ 
خــرداد ۱۳۹۹ زمان مســابقه معوقه ۵ تیر 
۱۳۹۹ زمان شــروع هفتگی مسابقات ۱۲ 

تیر ۱۳۹۹
 با توجه به مصوبات ســتاد مبــارزه با کرونا 
در ورزش در خصوص رعایت پروتکل های 
بهداشتی و پزشکی در تمرینات و مسابقات، 
جزئیــات این پروتــکل ها متعاقبــاً اعالم 

می گردد.
 به این ترتیب مســابقه فوالد و استقالل که 
معوقه لیگ برتر است، ۲۹ خرداد ماه برگزار 

خواهد شد.
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در تجلیل از عوامل سریال مطرح شد

دست ودل خیلی ها برای ساخت»نون.خ« می لرزید

عطیه موذن   آییــن تجلیل از عوامل ســریال 
تلویزیونی »نــون.خ« بــه تهیه کنندگی مهدی 
فرجــی و کارگردانی ســعید آقاخانــی با حضور 

جمعی از نمایندگان مجلس برگزار شد.
 مراسم تجلیل از عوامل سریال »نون.خ« با حضور 
سازندگان و هنرمندان این سریال و نیز جمعی از 

نمایندگان مجلس در تهران برگزار شد.
مهدی فرجــی تهیه کننــده، ســعید آقاخانی 
کارگردان، ســیروس میمنت و ندا قاسمی بازیگر 
و امیر وفایی نویســنده از جمله عوامل حاضر در 

این نشست بودند. 
فرجی در ابتدا درباره حضور در این مراســم بیان 
کرد: به دلیــل کرونا و پروتکل های بهداشــتی با 
تعداد محدودی در خدمت حاضران بودیم و دلیل 
حضورمان در نشســت هم این بــود که فهمیدم 
برگزارکنندگان دوســتان فرهیخته ای از قومیت 
کرد بودند و یک بار دیگر خواستیم از این طریق از 

هموطنان کردنشین تشکر کنیم. 

گنجینه جاذبه های فراوان فرهنگ کرد
وی ادامه داد: مــا تالش کردیــم فرهنگ کرد را 
نمایش دهیم این فرهنگ آنقــدر جاذبه، زیبایی 
و وجوه مختلفی دارد که مثــل یک ذخیره بزرگ 
فرهنگی و یــک گنجینه اســت. هــر نقطه این 
فرهنگ را دست بگذاریم حرف های بسیاری دارد 

که باعث شد مردم به سریال توجه کنند. 
تهیه کننده سریال نون.خ با اشاره به قومیت های 
مختلفی کــه ســریال را دیدند گفت: بــرای ما 
جالب بــود که بیشــترین مردمی که ســریال را 
دیدند از اســتان سیستان و بلوچســتان با حدود 
۹۰ درصــد مخاطب در مرکز اســتان بــود. بعد 
از آن اســتان کردســتان با ۸۷ درصد بود و بعد از 
آن ها بندرعباس، آذربایجان و کرمانشــاه از دیگر 

استان های پربیننده بودند. 

چرا مردم نون.خ را دوست داشتند؟
تهیه کننده ســریال اضافه کرد: وقتــی از مردم 
سوال شد چرا از ســریال رضایت داشتند، جدای 
از قصه و نقش آفرینی از موســیقی، طبیعت زیبا 
و یکپارچگی و اتحاد در فرهنگ کرد نام بردند که 
این ویژگی ها را پسندیده بودند. همچنین سوال 
مشخصی پرسیده شد که نظرشان بعد از تماشای 
سریال نسبت به کردها چقدر تغییر کرد و حدود 
٦۰ درصد بیان کردند نظرشان خیلی بهبود یافته 

است. 
فرجی در ادامه با اشــاره به اینکه سریال سازی در 
مناطق و با محور اقوام مختلف کشــور باید ادامه 
پیدا کند، گفت: آقاخانی چند بار به من پیشنهاد 

داد که سمت مناطق جنوبی و بندرعباس برویم. 
خدا را شــکر »پایتخت« و »نون.خ« این راه را باز 

کرد و سایر اقوامی را هم خواهیم دید. 

فیلمبرداری در دمای 18 درجه زیر صفر!
وی با اشاره به سختی های تولید سریال نیز یادآور 
شد: سکانسی که دوســتان به رودخانه رفتند تا 
چادر را بیاورند سرما ۱۸ درجه زیر صفر بود. شب 
می خوابیدیم و صبح بیدار می شــدیم می دیدیم 
حدود ۸۰ ســانتی متر برف آمده اســت و یا بارها 
چادر ما را باد و طوفان برد. هنــروران و بازیگران 
به خوبی نقش ایفا کردند. امیر وفایی نویســنده 
خیلی خوبی اســت که شــاید تجربه نویسندگی 
اش با این سریال آغاز شد اما بسیار خوب کار کرد. 

فرجی افــزود: گروه مــا به طور معمــول و بدون 
هنرور حــدود ۱۰۰ نفر بود. آقاخانــی معتقد بود 
حضور رنگ و لهجه و... جذابیت های سریال است. 
ما روزهای بسیار سختی را به لحاظ تولید داشتیم 

اما خوشبختانه کار را پسندیدند.

تمرکز فصل سوم بر معدن و گیاهان دارویی
وی در ادامه گفت: فصل ســوم نــون.خ در حال 
نگارش است در فصل یک با تخمه در فصل دوم با 
انار اشنا شدیم و در فصل سوم راه سختی در پیش 
گرفته شــده اســت که توجه به معدن و گیاهان 

دارویی از جمله این هاست. 
فرجی همچنین عنوان کــرد: هنرمندان مناطق 

کردنشین درخشیدند.
مــا از آذربایجان غربــی و کردســتان و همه جا 
هنرمند داشــتیم  و من حرف آقاخانــی را قبول 
دارم کــه می گفت بخش مهمی از ایــن جاذبه به 

چهره های بومی باز می گشت. 

آقاخانی: امیدوارم پشیمان نشوید!
در ادامه ســعید آقاخانی در سخنان کوتاهی بیان 
کرد: امیدوارم ســری ســوم انتظارت بیشتری 

برآورده شود و بهتر کار کنیم و پشیمانتان نکنیم.
سپس کمال حســین پور نماینده مجلس شورای 
اســالمی عنوان کرد: خوشــحالم که در سریال 
فرهنگ و زبان کردی را نمایــش دادید در فصل 
سوم هم امیدوارم این فضا را ببینیم و نشان دهید 

که این فرهنگ از صداقت و سادگی کرد است. 
جالل محمودزاده دیگر نماینده مجلس نیز بیان 
کرد: قبل از نون.خ کمتر کسی می دانست انار یکی 
از محصوالت مناطق کردنشین است و یا محصول 

تخمه و یا انگور سیاه از دیگر محصوالت ماست. 
معرفی لبــاس و فرهنگ ما در این ســریال دیده 
شــد. متاســفانه اوایل انقالب دیدیم هنوز نگاه 

خوبی نسبت به مناطق کردنشین نبود.
سپس ســیروس میمنت بازیگر دیگر سریال در 
سخنانی بیان کرد: فرهنگ کردستان چندان در 
فیلم و ســریال ها نبود. ما این همه خط مرزی در 
کردســتان داریم اما دیده نمی شــد البته درباره 
همه قومیت ها باید فیلم و سریال ساخته شود اما 
شاید فیلم های دفاع مقدسی بیشتر در خوزستان 

ساخته می شد. 
امیر وفایی نیز درباره این ســریال بیــان کرد: ما 
نهایت سعی خود را کردیم که ســریالی باشد که 
زیبایی کردســتان را نمایش دهد و هم طبیعت و 
جذابیت های داستانی باشد. اینکه می خواستیم 
کمدی کار کنیم و شوخی کنیم با خط لب مرزی 

و باریکی رو به رو بودیم.
ندا قاســمی بازیگر نقش شــیرین در سریال نیز 
عنوان کرد: بودن در ســریال »نون.خ« برای من 
یک اتفاق و شــانس بود خدا را شکر مردم دوست 
داشتند و امیدواریم فصل سوم هم ادامه پیدا کند. 
در ادامه طاهــا مدیرعامــل جامعــه کردها در 
تهران گفــت: یکی از وجوه ملی بــودن تلویزیون 
و رســانه ملی همین توجه به اقوام است و نون.خ 
از این حیــث خدمت بزرگی به رســانه ملی کرد. 
این ســریال کاســتی ها و کمبود توجهات را در 
زمان وقوع زلزله در این مناطق نشــان داد. من از 
صداوسیما خواهش می کنم به اقوام و فرهنگ ها 

بیشتر توجه کنند. 

دشواری پرداخت به اقوام در آثار نمایشی
فرجی در ادامه مراسم اظهار کرد: اگر ما در رسانه 
ملی کمتــر کارهای مربــوط به اقــوام در بخش 
نمایشی می بینم در بخش موسیقی و مستند این 

توجه بیشتر دیده می شود.
 با این حــال یک دلیل این اســت کــه در بخش 
نمایشــی معضالت زیاد است عده ای می خواهند 
عده دیگری را تحریک کننــد. اگر نکته کوچکی 
درباره زبان، فرهنگ، لباس و.. رعایت نشود همه 
اینها می تواند به شــدت شــرایط را برای رسانه 
سخت کند. این جلسات به رسانه انگیزه می دهد 

که کارها را دنبال کنند. 
وی در پایان گفت: من تشــکر می کنــم که به ما 
اعتماد کردند وقتی اقاخانی بیان کرد می خواهد 
با محور کردها کار کند شاید دست و دل خیلی ها 

لرزید.
 بعد از آن فصل دوم و ســوم پیشــنهاد شد. ما در 
برخی از البیرنت های شــوراها گیــر کرده بودیم 
و مجوزهــا بــه راحتی صــادر نمی شــد مگر با 
حمایت هــای مدیــران. در پایان این مراســم با 

اهدای هدایایی از  عوامل سریال تجلیل شد.

بچه مهندس

بازیگر نقش »ســعید« در »بچه 
مهندس۳« گفــت: در ابتدا برای 
نقش جواد جــوادی رفتــم، اما 
گفتند کــه به دنبــال بازیگر کم 

سن و سالی هستند.
»خیام وقــار کاشــانی« بازیگر 
نقش »ســعید« در سریال »بچه 
مهنــدس ۳« گفت: تا بــه اینجا 
پخش سریال بازخوردهای خوبی 
از جانب مخاطبان دریافت کردیم 
و مخاطب جذب داســتان و قصه 

این سریال شده است.
»پنجمیــن  ســریال  بازیگــر 
خورشــید« درباره ســابقه این 
سریال در فصل گذشته و ارتباط 
آن بــا میــزان مخاطبانــش نیز 
گفت: منظورم از ســابقه سابقه 
اسمی بود. شاید االن در داستان 
خیلی فلش بک یا ارتباط قوی با 
فصلهای قبل نداشته باشیم ولی 

به لحاظ اســمی باعث 
شده بیشتر دیده شود.

ایــن بازیگــر درباره 
همــکاری خــود بــا 
گــروه ســریال »بچه 
مهنــدس« نیز گفت: 
من ابتدا بــرای بازی 

در نقش جواد جــوادی رفتم اما 
آقای غفــاری گفتنــد از لحاظ 
ســنی با این نقــش هماهنگی 
نداری و چهره کم سن و سال تر 
می خواستند. بعد از مدتی آقای 
کریمی با من تمــاس گرفت و 
ویژگی های نقش سعید را برایم 
گفت و فیلم نامــه را خواندم و به 

سریال پیوستم.
بازیگر ســریال »زندگــی از نو« 
ادامــه داد: در حــال حاضر که 
خروجی نقش ســعید را می بینم 
ارتباط بهتری با او برقرار کردم و 

همیشه ســعی کردم 
حجــم حضور نقشــم 
برایم خیلی مهم نباشد 
و میــزان تاثیرگذاری 

اش برایم اولویت دارد.
وقــار کاشــانی درباره 
ارتباط خود با کاراکتر 
ســعید نیز عنوان داشت: ویژگی 
های ســعید به لحاظ تخصصی 
برای من واقعا غریبــه بود و تا به 
حال فردی شــبیه به او را حتی از 
نزدیک هم ندیده بودم، اما هرچه 
پیش رفتیم بــا آقای وارســته 
و غفــاری و گپ و گفــت هایی 
که داشــتیم در جریان گذشته 
زندگــی ســعید قــرار گرفتم و 

همین خیلی به من کمک کرد.
وی ضمن بیان ویژگی های فیلم 
نامه این ســریال نیــز ادامه داد: 
یکی از ویژگی هــای فیلم نامه و 

کارگردانی این سریال این است 
که هر کدام از شــخصیت ها تک 
قصه ای برای خود دارند و در اجرا 
نیز به آنها بــه خوبی پرداخته می 
شود و هرکدام به یک سرانجامی 

می رسند.
بازیگر ســریال »دلــدار« درباره 
عالقه خود به شــخصیت سعید 
نیز گفــت: به نظــرم تکلیف این 
شخصیت معلوم بود و یک شروع 
و پایــان و اوج و فرودی داشــت 
که مشــخص بود و اینطور نبود 
کــه بابت شــخصیتش مخاطب 
دچار آزار و اذیت شــود. ســعید 
کاراکتری قابل قبول و پذیرفتنی 

است.
ســریال »بچه مهنــدس۳« به 
کارگردانی علی غفــاری و تهیه 
کنندگی ســعید سعدی هر شب 

از شبکه دو سیما پخش می شود.

وقار کاشانی: قرار بود نقش جوادی را بازی کنم

طباطبایی نژاد خبر داد
حمایت ۵۰ میلیون تومانی سازمان سینمایی از 

فیلم های اکران آنالین
محمدمهــدی طباطبایی نــژاد معاون ارزشــیابی و نظارت ســازمان 
سینمایی عنوان کرد که از فیلم هایی که برای اکران آنالین اقدام کنند 

حمایت پنجاه میلیون تومانی می شود.
 به نقــل از روابط عمومی ســازمان ســینمایی، ســیدمحمد مهدی 
طباطبایی نژاد با بیان اینکه از فیلم های سینمایی که برای اکران آنالین 
اقدام کنند، پنجاه میلیون تومان حمایت می شــود، گفت: این حمایت 
پیش از این ۲۰ درصد مبلغ قرارداد با شرکت های وی او دی اعالم شده 
بود که با توجه به درخواست تهیه کنندگان به این رقم ثابت تغییر یافت.

 معاون ارزشیابی و نظارت ســازمان سینمایی تاکید کرد: فیلم هایی که 
قبال اکران ناتمام داشــته اند و از موسسه ســینما شهر بابت دی سی پی 
مبلغ ۱۵ میلیــون تومــان گرفته اند، از این مبلغ، کســر می شــود و 
فیلم های محصول مشــارکت ســازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی 
چنانچه مشارکت آن دستگاه ها بیش از ۵۰ درصد بوده است، مشمول 
این حمایت نمی شــوند و برای مشــارکت کمتــر، ۲۰ میلیون تومان 

حمایت می شوند.
وی در پایان گفت: به فیلم هایی که در طــول دوره اکران آنالین امکان 
پخش تیزر تلویزیونی نداشته  باشــند، ۱۰ میلیون تومان عالوه بر ۵۰ 

میلیون پرداخت می شود.

رابعه اسکویی:
 دوست ندارم درباره رفتنم از ایران حرف بزنم

رابعه اسکویی گفت: درباره اینکه چرا از ایران رفتم و برگشتم اصال دلم 
نمی خواهد صبحت کنم و دوست ندارم در این زمینه صحبت کنم.

 رابعه اســکویی بازیگر، که مهمان برنامه »باغ رمضان« بود، گفت: این 
روزها کمتر بیرون مــی روم. هم در قرنطینه هســتم و هم اینکه عمال 
کاری ندارم که بروم. هر از گاهی می روم بیــرون و می بینم مردم همه 

بدون ماسک در کنار یکدیگر هستند.
وی افزود: قلک داشــته ام در کودکی اما پول جمع کن نیستم. خرج 

می کنم و اینقدر مسئله هست که باید برایش خرج کنی.
وی در پاسخ به ضابطیان در این باره که به چه سوالی دلش نمی خواهد 
جواب بدهد، گفت: درباره اینکه چرا از ایران رفتم و برگشــتم اصال دلم 

نمی خواهد صبحت کنم. دوست ندارم در این زمینه صحبت کنم.
اسکویی درباره انتخاب اســمش گفت: مادر بزرگم چیزی که برای من 
تعریف کرده است این است که وقتی پدر و مادرم با هم آشنا می شوند و 
ازدواج می کنند. مادربزرگم صبح ها خیلی قدیم خانه را آب و جارو می 
کردند و اگر کسی طعامی چیزی می خواست برای صبح به او می دادند. 
یک آقائی می آید و مــی گوید دخترت ازدواج کرده اســت. می گویند 
بله. می گویند دخترتان باردار اســت و دختردار می شــود و اسمش را 
رابعه بگذارید. اسمم ســخت بود و در کودکی خیلی شیطان بودم. بنا بر 
این چون می خواســتند راحت تر صدایم کنند اسمم را الله گذاشتند. 
صداکردنش راحت تر بود. بنابراین اســمم در خانــه و در بین اعضای 

خانواده الله است.
این بازیگر تلویزیون و سینما افزود: من یک تستی برای سگ کشی دادم 
برای آقای بیضایی. اولین باری که از دفترشان با من تماس گرفتند کل 
خانه را می دویدم و باورم نمی شــد. روز موعود رسید و رفتم و همانطور 
که می دانید آقای بیضائی از همه تست می گیرند. به من گفتند شنیده 
ام کار تئاتر کرده ای. یک تیکه را برای من بازی کن. مغز من آف بود. زل 
زده بودم به آقای بیضائی. گفت بازی کن. گفتم من هیچی یادم نیست. 
او جدی است. گفتم من می روم. هیچی یادم نیست. یک شعر کودکانه 

فقط االن در ذهنم است و می خواهم بخوانم.
وی ادامه داد: به من گفت بخوان و من هم یک شعر کودکانه خواندم. تا 
خانه گریه کردم و گفتم خدایا چرا من چیــزی یادم نبود که برای آقای 
بیضائی اجرا کنــم. البته بعد تماس گرفتند و گفتنــد بیا. آقای بیضائی 
گفت خدا تورا نکشــد. نیاســان آن زمان کوچک بود. او ســه روز است 
صدای تورا می شــنود و می گوید بابا نی نی بگذار. اینطور شــد که من 

برای فیلم سگ کشی انتخاب شدم.
اســکویی گفت: از بچگی در خانواده مــن را با رژیم آشــنا کردند. در 

کودکی و برای همین وقتی اسم رژیم می آید من تمام بدنم می لرزد.
وی در پایان با اشــاره به زمان مهاجرتش گفت: آن زمان خیلی قضاوت 
شدم و توهین شــنیدم وبه خانواده ام توهین می کردند. می گذرد و من 
بخشیده ام و باز هم می بخشم اگر کســی در حق من بدی کرده است و 

این بخشش حالم را خوب می کند.

تصویربرداری سریال »آقازاده« از سر گرفته شد
تصویربرداری »آقــازاده« به نویســندگی و تهیه کنندگی حامد عنقا و 

کارگردانی بهرنگ توفیقی از سر گرفته شد.
 در حالی که مجموعه نمایشــی »آقازاده« جزو اولین سریال هایی بود 
که با شــیوع ویروس کرونا تصویربرداری آن متوقف شد، حاال کار این 
مجموعه از سر گرفته شده است.مهدی کوشکی در نقش الکس و کاوه 
خداشــناس در نقش یک مقام رســمی دو بازیگر جدیدی هستند که 
به پروژه اضافه شــده اند و »آقازاده« با لحاظ کردن مسائل بهداشتی و 

مراقبت های پزشکی با حضور مسئول بهداشت ضبط می شود.
این ســریال با گرفتن صحنه هــای جا مانده از قســمت های ابتدایی و 

تکمیل مراحل در آستانه پخش قرار می گیرد.
امین تارخ، امیر آقایی، مهدی سلطانی، امین حیایی، ثریا قاسمی، لعیا 
زنگنه، ســینا مهراد، دیبا زاهدی، مهدی کوشکی، سامیه لک، مسعود 
فروتن، کاوه خداشناس سعید داخ، روزبه معینی، کامبیز دیرباز، نیکی 
کریمی، جمشید هاشم پور و محمدحســین لطیفی از جمله بازیگران 

سریال »آقازاده« هستند.
عوامل اصلی این مجموعه عبارتند از: دســتیار یک کارگردان و برنامه 
ریز: احسان سجادی حســینی، مدیر فیلمبرداری: مجید گل سفیدی، 
مدیر صدابرداری: امیر حاتمی، مدیر تولید: افشــین قلی پور، منشــی 
صحنه: بیتا ارســطویی، طراح صحنه: محسن شــریفی، طراح لباس: 
شیده محمودزاده، طراح گریم: مهرنوش طبیبی، تدوینگر: امیر شیبان 
خاقانی، آهنگساز: ســتار اورکی، مدیر تدارکات: شهرام اسالمی، جلوه 
های ویژه کامپیوتری: امیر ولیخانی، صداگذار: امیرحســین صادقی، 
عکاس: محمــد دارایی، دســتیار برنامه ریزی: مینا نیکو، دســتیاران 
کارگردان: محســن بهجت، حامد تارخ، دستیار فیلمبردار: وحید ملک 
محمدی، گروه فیلمبرداری: حسن علی بخشی، آرش کابلی، مصطفی 
حســین خانی، علیرضا صفری، دســتیار تولید: اصغر پسندپور، گروه 
تدارکات: رامین کرمانیــان، اصغر امیری، بهزاد مهری، زاهد شــاهی 
وند، دستیار یک صحنه: محمد شهریاری، مدیر صحنه:  محمد عنانی، 
دستیار صحنه: محمد حیدری، مجری گریم آقایان: محمد سیه پوش، 
پویا عمرایی، مجری گریم خانم ها: ژیوان حیدری، دســتیار صدا: علی 
رحمانی، تصویربردار پشــت صحنه: محمد حســین گلفشــان، مدیر 

روابط عمومی: مریم عرفانیان.

اکران
مرضیه برومند:

وسکی نباید تحت الشعاع »فجر«  تئاترعر
قرار بگیرد

مرضیه برومند معتقد است جشــنواره تئاتر عروسکی تهران - مبارک، 
به صورت موقت در شــرایط کرونایی و در صورت حفظ اســتقالل خود 

می تواند با جشنواره تئاتر فجر ادغام و همزمان برگزار شود.
 این روزها و با توجه به شرایط کرونایی حاکم بر تئاتر ایران که برگزاری 
تمامی فعالیت ها و رویدادهــای تئاتری را تحت تأثیر خــود قرار داده، 
بحث برگزاری یا برگزار نشدن جشنواره های تئاتری نظیر هجدهمین 
جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی تهران- مبارک، بیست و هفتمین 
جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان، بیست و سومین جشنواره 
بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران و ســی و نهمین جشنواره بین المللی 

تئاتر فجر در میان اهالی تئاتر مطرح شده است.
در همیــن راســتا موضوعاتــی در خصــوص احتمال ادغــام برخی 
جشــنواره های تئاتری در شــرایط کرونایی با جشــنواره تئاتر فجر و 

برگزاری همزمان آنها نیز طرح شده است.
در شرایط فعلی تئاتر ایران باید دید مدیریت تئاتر چه راهکاری را برای 
برگزاری یا برگزار نشدن جشنواره ها از جمله جشنواره تئاتر فجر سی و 

نهم مدنظر قرار خواهد داد.
هجدهمین جشــنواره بین المللی تئاتر عروســکی تهران-مبارک به 
دبیری زنده یاد گلزار محمدی قرار بود در مردادماه سال جاری برگزاری 
شود؛ جشــنواره ای که به صورت دوساالنه برگزار می شــود و از جمله 

جشنواره های مطرح تئاتر ایران است.
مرضیه برومند هنرمند شــناخته شــده تئاتر و دبیر ۲ دوره جشنواره 
بین المللی تئاتر عروسکی تهران - مبارک، درباره برگزاری این دوره از 
جشنواره در شــرایط کرونایی موجود و بحث همزمان برگزار شدن آن 
با سی و نهمین جشــنواره بین المللی تئاتر فجر، به خبرنگار مهر گفت: 
فعاًل که شــرایط برای تئاتر و جشــنواره های تئاتری مشخص نیست و 
معلوم نیست فعالیت های تئاتری از چه زمانی از سر گرفته می شوند و به 
همین خاطر وضعیت برگزاری جشــنواره های مختلف تئاتری از جمله 

جشنواره تئاتر عروسکی تهران- مبارک و تئاتر فجر معلوم نیست.
وی در ادامه ســخنان خود تأکید کرد: من کاًل با خط کشی بین تئاتر و 
تئاتر عروسکی موافق نیســتم، ولی در عین حال ادغام جشنواره تئاتر 
عروسکی با تئاتر فجر می تواند جشــنواره عروسکی را تحت الشعاع قرار 
دهد. فراموش نکنیم که جشــنواره »تئاتر عروسکی« اولین جشنواره 
بین المللــی تئاتر بعد از انقالب اســت و بــرای خود ســابقه و جایگاه 
بین المللی دارد و به راحتی نمی توان آن را با جشــنواره تئاتر فجر ادغام 

کرد.
برومند با تأکید بر اینکه بدون بررسی و کارشناسی نمی توان جشنواره 
تهران-مبارک و فجر را با هم ادغام کرد، یادآور شــد: در ســال جاری 
کرونایی شــاید بتوان این کار را انجام داد اما منوط به اینکه جشــنواره 
تئاتر عروسکی تهران- مبارک با هویت و دبیر مشخص در دل جشنواره 

تئاتر فجر برگزار شود.
این هنرمند با سابقه تئاتر در بخش پایانی ســخنان خود، تصریح کرد: 
من خط کشــی بین تئاتر و تئاتر عروســکی را مناســب نمی دانم ولی 

همین طوری هم نباید جشنواره ها را در هم ادغام کرد.

پورآذری:
 زیستن در این دوره ها را شانس بزرگی می دانم

حمید پور آذری، زندگی در دوره کرونایی را دشوار می داند اما خوشحال 
اســت که این دوره ســخت را تجربه می کند چراکه به باور او، بودن در 

دوره های این چنینی، نگاه آدمی را به زندگی تغییر می دهد.
این هنرمند از سختی ها و امتیازات زندگی در دوره کرونایی سخن گفت 
و تاکید کرد با وجود همه تغییراتی کــه در زندگی مان رخ می دهد، هنر 

تئاتر از بین نخواهد رفت بلکه شکل تازه خود را پیدا خواهد کرد.
او همچنین ابــراز امیدواری کــرد تئاتر هم مانند فوتبــال مورد توجه 

شرکت ها قرار بگیرد و از حمایت کارخانجات بهره مند شود.
پورآذری گفت: اگر دوره های زندگــی ام از کودکی مرور کنم، خواهیم 
دید که مقاطع بسیار متفاوتی را تجربه کرده ام که البته همه آنها بحرانی 
بوده اند ولی زیستن در این دوره ها را شانس بزرگی می دانم چون تاثیر 

عمیقی بر نگاه انسان به محیط اطرافش می گذارد.
سرپرســت گروه تئاتر »پاپتی ها« با بیان اینکه زیست آدمی در دوران 
کرونایی تغییر می کند، افزود: باید با ایــن وضعیت کنار آمد. وضعیتی 
که از هر جهت، جهان را متفاوت کرده است. گفته می شود این ویروس 
دست کم در دو ســال آینده با ماســت. طبیعتا در این مدت بسیاری از 
عادات ما عوض می شود و عادات جدیدی جایگزین عادات قبلی خواهد 

شد به طوری که شاید رفتار قبلی ما عقب افتاده به نظر برسد.
این کارگردان در ادامه درباره اجراهــای آنالین تئاتر که بعد از تعطیلی 
سالن های نمایش تا حدودی مرسوم شده است، توضیح داد: این تجربه 
هم بد نیســت و بتدریج اشــکاالت خود را برطرف می کند. به هر روی 
چاره ای نیست جز تجربه شــیوه های این چنینی چراکه بیشتر وجوه 
زندگی مان در حال تغییر اســت و باید متناســب بــا وضعیت موجود، 

راهکارهایی پیدا کرد. 
پورآذری با اشاره به پیشنیه تئاتر در یونان باستان یادآوری کرد: زمانی 
تئاتر در مکان های روباز اجرا می شــد و بعدتر به سالن های سرپوشیده 
آمد. ما هم بایــد نگاه مــان را عوض کنیــم چون شــرایط دیگری بر 
زندگی مان حکمفرما شده است و در این وضعیت باید تئاتر را بازتعریف 

کنیم؛ اینکه اصال به چه چیزی تئاتر می گوییم.
این مدرس تئاتــر ادامه داد: هر جا که کســی کنش گر و کســی دیگر 
تماشــاگر باشــد، تئاتر اتفاق می افتد. نکته این اســت که وقتی در پی 
اسم هستیم، دچار مشــکل می شویم. بشــدت معتقدم تئاتر راه خود 
را پیدا می کنــد همچنانکه هم اکنون هم هنرهــای اجرایی به یکدیگر 
آمیخته اند، عناصــر دیگری هم به تئاتر اضافه می شــوند کــه آن را از 
وضعیت تک رسانه ای یا حتی چند رسانه ای تغییر می دهند و به تناسب 

این وضعیت، تماشاگر هم تغییر می کند.      
پورآذری در بخش دیگــری از این گفتگــو درباره حمایــت از تئاتر و 
گروه های نمایشی در شرایط دشوار کنونی توضیح داد: در این وضعیت 
که بســیاری از مشــاغل زیان دیده اند، دولت و دیگر نهادها باید کمک 
کنند. برخی از مشاغل کمتر دچار آسیب شــده اند و برخی دیگر مانند 
تئاتر، متحمل ضررهای بیشــتری شــده اند. ضمن اینکه تئاتر در هر 
شــرایطی، نیازمند کمک اســت ولی در وضعیت کنونــی که برخی از 
حامیان تئاتر، خود دچار تنگنای مالی شــده اند، دیگــر نهادها باید به 
یاری این هنر بیایند چراکه بنیه اقتصــادی تئاتر بیش از پیش ضعیف 
شده اســت.این کارگردان با تاکید بر اینکه باید در این شرایط بیشتر از 
تئاتر مراقبت کرد، افزود: اگر دولــت پیش از این بخش زیادی از اقتصاد 
تئاتر را به گیشه واگذار کرده بود، حاال باید بیشتر از تئاتر حمایت کند و 

مراقب معیشت هنرمندان آن باشد.
او خاطرنشان کرد: پروتکل بهداشــتی که برای تئاتر و تئاتری ها نان و 
آب نمی شود. اگر قرار است بخشــی از ظرفیت هر سالن پر شود و اجازه 
نداریم بیش از آن بلیت فروشی داشته باشــیم، دولت و دیگر نهادهای 
شــبه دولتی و خصوصی باید بابت آن صندلی هــای خالی مانده، یارانه 
بپردازند. اگر شــرکت هایی هســتند کــه در ایــن روزگار کمتر زیان 

دیده اند، خوب است آنها هم از تئاتر حمایت کنند.
پورآذری همچنین با تاکید بر اینکه تئاتــر را نباید تعطیل کرد، توضیح 
داد: درست نیســت با این نگاه که شاید تماشــاگر به دیدن تئاتر نیاید، 
سبب تعطیلی کلی آن شــویم بلکه هنرمندان باید در هر وضعیتی کار 

خود را انجام دهند و به حیات تئاتر، تداوم ببخشند. 

اجرا


