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پیام روحانی به مناسبت روز قدس

»قدس پایتخت فلسطین« یک اصل تغییرناپذیر است
خریدار  رئیس جمهــور با بیــان اینکه بر اصل 
تغییرناپذیر »قدس پایتخت فلســطین« تاکید 
می کنم، گفت: اســتکبار جهانی با تحریم و جنگ 
اقتصادی قصد دلسرد کردن ما و ایجاد مانع در راه 

تحقق آرمان های الهی دارد.
رئیس جمهور در پیامی به مناســبت فرا رسیدن 
روز جهانــی قدس، با تاکید بر اصــل تغییرناپذیر 
»قدس پایتخــت فلســطین«، اظهارداشــت: 
برگزاری مراسم حمایت از ملت مظلوم فلسطین، 
در آخرین جمعه هر ماه رمضان، سنتی طیبه بنام 
مبارک روز قدس اســت و نمادی از اســتقامت، 
وحدت و همدلی مسلمانان در دفاع از آرمان های 
اســالمی اســت.متن پیام حجت االسالم حسن 

روحانی به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ملت مؤمن و انقالبی ایران
برگزاری مراسم حمایت از ملت مظلوم فلسطین، 
در آخرین جمعه هر ماه رمضان، سنتی طیبه بنام 

مبارک روز قدس اســت و نمادی از اســتقامت، 
وحدت و همدلی مسلمانان در دفاع از آرمان های 

اسالمی است.
در این روز حرکت آفرین، شما ملت رشید و فهیم 
ایران با الهــام از آرمان های انقــالب و تاکید امام 
راحل )ره( در حمایــت از ملت های مظلوم جهان 
به ویژه مردم بی دفاع فلســطین همواره پیشگام 
و منشــأ حرکت هــای روشــن گرایانه بوده اید و 
تا هنگامی که دل های شــما مردم همیشــه در 
صحنه ایــران به دریــای آموزه های اســالمی و 
انقالبی متصل اســت، مبارزه با ستمگران و دفاع 
از ســتمدیدگان ادامه خواهد داشت، چرا که این 
شور و اراده ریشــه در مکتب تابناک و الهام بخش 

عاشورا دارد.
در روز جهانی قدس امســال گرچه بــا توجه به 
شــرایط فعلی و ضرورت رعایــت پروتکل های 
بهداشتی و حفظ سالمت مردم، امکان برگزاری 
حضوری این مراســم در دفــاع از حقوق مردم 

فلسطین مهیا نیســت، اما آنچه که اهمیت دارد 
و به آرمان فلســطین و آزادی قدس عمق و معنا 
می بخشد و رعب و وحشــت در دل غاصبان قبله 
اول مســلمانان می انــدازد، حضــور معنوی و 
صالبت اراده هایی اســت کــه دل در گرو آزادی 
قدس شــریف داشــته و هیچ تردیدی بر نصرت 

الهی در آزادی سرزمین های اشغالی ندارند.
اینجانــب بــا گرامی داشــت این روز بــزرگ و 
سرنوشت ســاز، به این همگامــی همدالنه درود 
می فرســتم و وحدت و یکدلی آحاد مــردم را در 
این روز مهم بــه ویژه در دوران حســاس کنونی 
که اســتکبار جهانی با زنجیــره ای از تحریم ها و 
تهدیدات غیرانسانی خود و به راه انداختن جنگ 
اقتصادی، قصد دلسرد کردن ملت و ایجاد مانع در 
راه تحقق آرمان های ملی و اســالمی ما را دارند، 
مسألت دارم و بار دیگر تاکید بر اصل تغییرناپذیر 
»قدس پایتخت فلســطین« می نمایم. بی تردید 

پیروزی نهایی از آن مجاهدان و صابران است.
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طرح آینده داران 

رئیس کل بانــک مرکزی با بیان اینکــه نمی خواهیم در نرخ ارز 
دخالت کنیم، گفت: نرخ های فعلی بازار طبیعی نیست

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در خبر ۲۱ شبکه یک 
با بیان اینکه از اســفند ماه تاکنون ســه اتفاق رخ داد، گفت: اول 
تحریم ها و فشار حداکثری  و تحت تأثیر قرار دادن راههای ورود 
پول و فروش نفت ایران بود . اما دو اتفاق مهم دیگر شیوع کرونا و 
سقوط شدید قیمت نفت در اسفند و فروردین ماه بود که موجب 

شد در صادرات و ورود ارز اختالل رخ دهد.
وی با تاکید بر اینکــه از نظر میزان حجم ارز به صورت اســکناس در طول 
حداقل یک دهه گذشته،دارایی ما بی ســابقه است و هیچ مشکلی نداریم، 
تصریح کرد: آنچه در بازار اثرگذار بوده اســت، حواله اســت بدین معنا که 
آنچه در سامانه نیما باید تحقق یابد و ارز صادرکنندگان و نیز ارز خودمان را 
به واردکنندگان تخصیص دهیم، طی دو ماه دچار وقفه شد. بالفاصله پس 
از این وقفه هم واردکنندگان تمایل دارند تأمیــن ارز به روال عادی انجام 

شود، اما هنوز در عرضه ارز حالت عادی حاکم نیست.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر مرزهای کشــورهای 
همسایه در حال بازگشایی است، افزود: صادرات غیرنفتی رونق گرفته و ارز 
ناشی از صادرات در حال بازگشت است. چیزی نزدیک به ۲۰ میلیارد دالر 
از ارز صادرکنندگان از سال ۹۸ هنوز ایفای تعهد نشده که تا تیرماه فرصت 
دارند و قطعا باز می گردد و همچنین ارز مربوط به سال ۹۹ نیز بر می گردد 

و بازار حالت طبیعی پیدا خواهد کرد.
همتی گفت: بانک مرکزی به دنبال تحقق جریان تولید در کشــور است، 
باید صادرات به جریان بیفتد و واردات کاالهای اساســی نیز رخ دهد و در 
واقع بازار کار خودش را انجام دهد، ما نمی خواهیم در نرخ ارز دخالت کنیم.

وی با تاکید بر اینکه ظرف دو سال گذشته نرخ ها در بازه های زمانی به رقم 

های خیلی باالیی رسید و مجددا پایین آمد و نوساناتی را شاهد 
بودیم، اضافه کرد: البته که این نوسانات طبیعی نیست و به دلیل 
شرایط خاص کشــور ماســت. من هیچ وقت نمی گویم مشکل 
نداریم، فشار بســیار زیاد اســت؛ اما مطمئنم در آینده نزدیک 

نتایج مثبت به دست می آوریم.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ های فعلی بازار طبیعی 
نیست، افزود: نرخ های پیش از اســفند ماه، نرخ هایی بود که که 
اقتصاد کشور براساس آن پیش می رفت. اما بعضی شایعات و جوسازی ها و 
تخمین ها درباره نرخ تورم سال جاری، باعث شد التهاب در بازارها تشدید 

شود اما این موارد قابل مدیریت است و حتما نرخ فعلی تعدیل خواهد شد.
همتی گفت: وضعیت عرضه ارز در فروردین ماه در ســامانه نیما مناســب 
نبود، اما رقمی نزدیک ۲.۸ میلیارد دالر در این دو ماهه برای واردکنندگان 
عرضه داشــتیم که از این میزان ۱.۸ میلیــارد دالر در نیما رخ داد و حدود 
یک میلیارد دالر هم واردات در برابر صادرات بــود. این رقم برای دو ماهی 
که صادرات و گردش ارز در همه کشــورها، حتی کشــورهای همسایه ما 
نتوانستند بازارشان را باز کنند، نسبتا خوب است و در طول روزهای آینده 

شاهد بهتر شدن اوضاع خواهیم بود.
وی افزود: پیش بینی های بانــک مرکزی باتوجه به شــرایط فعلی مانند 
قیمت نفــت، وضعیت صادرات و ســایر مســائل، در خصــوص وضعیت 
نقدینگی، این است که تورم نباید بیش از ۲۴ درصد باشد. اما هدف گذاری 
ما روی ۲۲ درصد اســت.رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: خوشبختانه 
امســال با ابزار »عملیات بازار باز« و به زودی انتشــار اواراق خزانه توسط 
دولت که بانک مرکزی بازارگردان اســت مطمئنم نقدینگی امسال بسیار 
کمتر از سال گذشــته خواهد شــد. نقدینگی و نیز تورم را با هدف گذاری 

کنترل می کنیم.

بانک مرکزی

خ ارز دخالت کنیم همتی: نمی خواهیم در نر
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طالی تقلبی و کمبود سکه، چالش جدید بازار طال
 التهاب بازار طال در روزهای اخیر، رشد شدید قیمت ها، باالرفتن تقاضا 
و کمبود عرضه ســکه و افزایش خرید طالی آب شده را به همراه داشته 
اســت که رییس اتحادیه طالی تهران در این باره می گوید: موفقیت در 
مهار قیمت ارز می تواند ضمن برگرداندن آرامش به بازار طال، قیمت ها 

را نیز کاهش دهد.
موج جدید رشــد قیمت ها در بازار طال در روزهای اخیر موجب رکورد 
شکنی های جدید در این بازار شده اســت به طوری که نرخ سکه تمام 
بهار آزادی طرح جدید از هفت میلیــون و ۵۰۰ هزار تومان عبور کرده و 

قیمت هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز از ۷۰۰ هزار تومان عبور کرده است.
میزان رشد تقاضا و التهاب در بازار طال در روزهای اخیر به گونه ای بوده 

که برخی شنیده ها از کمبود سکه در بازار حکایت دارد.

عوامل تاثیر گذار در التهاب بازار طال
»ابراهیم محمدولی« درباره علل رشد نرخ طال و سکه گفت: در نوسانات 
اخیر بازار طال و سکه عواملی مانند قیمت دالر، اونس جهانی و معامالت 

گواهی سکه در بورس کاال، نقش داشته اند.
رییس اتحادیه طال و جواهــر تهران افزود: معامالت گواهی ســکه در 
روزهای اخیر باعث التهاباتی در بازار سکه و طالی کشور شد به طوری 
که برخی افراد از این معامالت، سواستفاده کرده و قیمت ها را باال بردند.

محمدولی با استقبال از محدودیت و نظارت بیشتر بر معامالت گواهی 
سکه گفت: تصمیمات باید کارشناسی و ســنجیده اتخاذ شود تا تاثیر 

منفی بر بازارها نداشته باشد.
وی اضافه کرد: در این میان، فضای روانی جامعه بیشتر ملتهب شد و در 

نتیجه نوسان های شدیدی در بازار طال رخ داد.
رییس اتحادیه طال و جواهــر تهران ادامه داد: افزایــش قیمت دالر در 
داخل و همچنین اونــس جهانی در بازارهای خارجی نیز باعث رشــد 

قیمت طال و سکه در کشور شد.
وی خاطر نشــان کرد: موفقیت در مهار قیمت ارز و دالر می تواند ضمن 

برگرداندن آرامش به بازار طال، قیمت ها را نیز کاهش دهد.

کمبود عرضه سکه
رییس اتحادیه طال و جواهر تهران با اشاره به کمبود عرضه سکه در بازار 
گفت: به دلیل شرایط رخ داده و جو روانی، در روزهای اخیر تقاضا برای 

خرید سکه باال رفته است.
محمدولی افزود: تقاضا برای خرید ســکه در حالی بوده که عرضه کافی 

نیست و بر این اساس، حجم تقاضا از عرضه پیشی گرفته است.
وی ادامه داد: البته باید توجه داشت که حجم باالی تقاضا برای سکه در 

روزهای اخیر به یکباره ایجاد شده که باید کنترل شود.
رییس اتحادیه طال و جواهر تهران اظهار داشــت: برخــی افراد تعداد 
زیادی ســکه را خریداری کرده اند که باید کنترل بیشــتری روی آنها 

صورت گرفته و شناسایی شوند.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی باید با ضرب ســکه پاسخگوی نیاز بازار 
باشــد، گفت: ظرفیت بانک مرکزی برای ضرب سکه محدود و بر اساس 

نیاز است، البته تقاضاهای غیر معمولی باید کنترل و شناسایی شود.

رونق دوباره بازار طالی آب شده
رییس اتحادیه طال و جواهر تهران گفت: خریداران در این روزها کمتر 

به دنبال مصنوعات طال بود و بیشتر در پی آب شده می روند.
محمدولی با انتقاد از فروش طالی آب شــده، گفت: طالی آب شده باید 
در کارگاه های ســاخت طال، گردش داشته باشــد و فروش آن به افراد 

عادی برای سرمایه گذاری درست نیست.
رییس اتحادیه طال و جواهر تهران اضافه کــرد: اکنون حدود پنج تا ۱۰ 
درصد تقاضای بازار طال مربوط بــه مصنوعات و ۳۵ درصد نیز به طالی 

آب شده تعلق دارد. بقیه نیز به خرید سکه اختصاص دارد.
وی یادآور شــد: در یک دوره زمانی، تب خرید طالی آب شده فروکش 
کرده بود، اما در روزهای اخیر تقاضا برای طالی آب شــده رو به افزایش 

گذاشته است.

هشدار نسبت به تخلف در فروش طالی آب شده
رییس اتحادیه طال و جواهر تهران با هشدار به خریداران طالی آب شده 
گفت: افراد ناآشنا نباید وارد خرید طالی آب شده شوند، زیرا امکان دارد 

فریب بخورند و سرمایه آنها با خطر مواجه شود.
وی افزود: برخــی افراد کالهبــردار اقدام به تخلــف در فروش طالی 
آب شده می کنند که باعث زیان خریداران می شود، زیرا افراد کم اطالع 

قادر به این سوءاستفاده ها نیستند.
محمدولی خاطر نشــان کرد: اگر در بخش مصنوعــات طال، تخلف رخ 

دهد، قابل رصد است، اما طالی آب شده به سختی قابل پیگیری است.
وی گفت: البته میــزان تخلف در بازار طال و فروش طال و ســکه تقلبی 
در این بازار، نسبت به گذشــته کاهش زیادی یافته که نتیجه افزایش 

نظارت بانک مرکزی، نهادهای نظارتی و اتحادیه طالوجواهر است.
رییس اتحادیه طــال و جواهر تهران درباره چشــم انداز بــازار طال در 
روزهای آتی نیز گفت: اگر بر وضعیت فعلی، کنترل بیشــتری صورت 
گرفته و حادثه مهم و جدیدی رخ ندهــد، روند فعلی ادامه خواهد یافت 

که همراه با آرامش و نوسان های محدود خواهد بود.

وی دست   150هزار تن پسته صادراتی ر
کشاورزان ماند

رئیس کمیسیون کشــاورزی اتاق تعاون گفت: به خاطر کرونا و متوقف 
شــدن صادرات محصوالت کشــاورزی، حدود ۱۵۰ هزار تن پســته 

صادراتی امسال روی دست کشاورزان مانده است.
در مورد اثر بیمــاری کرونا بر صادرات محصوالت کشــاورزی گفت: با 
توجه به اینکه امســال بیماری کوویــد ۱۹ یا همان کرونــا روی داد، 
امســال وضعیت صــادرات کشــاورزی پیچیده اســت. از یک طرف 
زمان خشکسالی در کشور تبدیل به ترسالی شــده و افزایش تولیدات 
کشــاورزی روی داده،  اما از طرف دیگر به خاطر بیماری کرونا، مصرف 
داخلی کاهش پیدا کرده اســت و از طرف دیگــر، بازارهای جهانی که 

مقصد صادرات محصوالت ما بود بسته شده است. 
وی گفت:  در صادرات پســته ۱۰۰ هزار تن پســته صادراتی از ســال 
گذشته روی دســت صادرکنندگان مانده و امسال هم با توجه به اوضاع 
ترســالی، پیش بینی می شــود حداقل ۲۵۰ هزار تن پسته تولید شود 
که مصرف داخلی حداکثر ۱۲۰ هــزار تن و بقیه باید صادر شــود، اما 

بازارهای صادراتی فعال مسدود مانده است. 
وی همچنین در مورد تولید میگو گفت: پیش بینی می شود امسال ۳۵ 
هزار تن میگو تولید شــود که به بازارهای چین، ویتنام باید صادر شود، 

اما به خاطر کرونا با کاهش شدید مصرف و تقاضا روبه رو شده است. 
قاســمی همچنین گفت: بــازار اتحادیه اروپا به خاطر اینکه ســازمان 
دامپزشکی هزینه آزمایشگاه فرانسوی را نداده، امکان صادرات میگوی 

ایران به اتحادیه از دست رفته است. 
وی گفت: االن دچار مشکالت صادرات میگو به اروپا هستیم و از طرفی، 

بیماری کووید۱۹ مصرف داخلی میگو را هم کاهش داده است. 
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون در مورد گندم نیز گفت:  با توجه 
به بارش های مناسب در ســال جاری، پیش بینی می شود تولید گندم 
امســال به ۱۳ میلیون تن برســد که این رقم کل نیاز مصرفی داخلی 
را تأمین می کند و نگرانی ما از این اســت که بــه خاطر پایین بودن نرخ 
تضمینی گندم، زمینه قاچاق گندم و آرد به کشــورهای همجوار فراهم 

می شود. 

بازار

طیبه بیات رهبــر انقــالب فرمودند: 
ویروس دیرپــای صهیونیســم بی گمان از 
این پس دیری نمی پایــد و به هّمت و ایمان 
و غیرت جوانــان از این منطقه ریشــه کن 

خواهد شد.
 حضرت آیــت اهلل خامنــه ای رهبر معظم 
انقالب به مناســبت فرا رسیدن روز جهانی 
قدس در پخش زنده تلویزیونی برای مردم 

و همچنین امت اسالمی سخنرانی کردند.
متن بیانات رهبر معظم انقالب به شرح زیر 

است:
»بسم اهللّ الّرحمن الّرحیم

و الحمــد هلّل رّب العالمیــن و صلّی اهلّل علی 
محّمد و آله الّطاهرین و صحبه المنتجبین 

و من تبعهم باحسان الی یوم الّدین.
به همه  بــرادران و خواهران مســلمان در 
سراســر جهــان درود میفرســتم و قبولی 
طاعات آنان در مــاه مبارک رمضــان را از 
خداوند مســئلت میکنم و پیشــاپیش فرا 
رسیدن عید ســعید فطر را به آنان تبریک 
میگویم و پروردگار کریم را بر نعمت حضور 

در این ماه ضیافت الهی، سپاس میگویم.
امــروز روز قــدس اســت؛ روزی کــه بــا 
ابتــکار هوشــمندانه ی امــام خمینــی 
)رضوان اهلل علیه( همچــون حلقه ی وصلی 
برای هم صدایِی مســلمانان درباره ی قدس 
شریف و فلســطین مظلوم تعیین شد؛ و در 
این چند دهه، در این  باره نقش آفرینی کرد 
و از این پس نیز خواهد کرد ان شاءاهلّل. ملّتها 
از روز قدس استقبال کردند و آن را همچون 
نخســتین کار واجــب، یعنی برافراشــته 
نگهداشــتن پرچم آزادی فلسطین گرامی 

داشتند.
سیاست عمده ی اســتکبار و صهیونیسم، 
کمرنــگ کردن مســئله ی فلســطین در 
ذهنّیــت جوامــع مســلمان و به َســمت 
فراموشــی راندن آن اســت. و فوری ترین 
وظیفه، مبــارزه با این خیانتی اســت که به 
دست مزدوران سیاســی و فرهنگی دشمن 
در خوِد کشورهای اسالمی صورت می گیرد. 
و حقیقت آن است که مسئله ای به عظمت 
مسئله ی فلسطین چیزی نیست که غیرت 
و اعتماد به نْفس و هوشــمندی روزافزون 
ملّت های مسلمان، اجازه  فراموش شدن آن 
را بدهد؛ هر چند آمریکا و دیگر سلطه گران و 
پادوهای منطقه ای آنان همه ی پول و توان 

خود را برای آن به کار گیرند.
اّولین سخن، یادآوری بزرگِی فاجعه  غصب 
کشور فلسطین و تشــکیل غّده ی سرطانی 
صهیونیستی در آن است. در میان جنایات 
بشــری دوران های نزدیک به زمان حاضر، 
هیچ جنایتــی در این حجم و با این شــّدت 
وجــود ندارد. غصــب یک کشــور و بیرون 
کردن مردم برای همیشه از خانه و کاشانه و 
سرزمین اجدادی خود، آن هم با فجیع ترین 
انواع قتــل و جنایت و هالِک َحرث و نســل 
و ده ها ســال تــداوم این ســتم تاریخی، 
حقیقتــاً یک رکــورد جدید از َســُبعّیت و 

شیطان صفتی بشر است.
عامل و مجرم اصلــی این فاجعه، دولت های 
غربی و سیاســت های شــیطانی آنها بود. 
آن روزی کــه دولت های فاتــح جنگ اّول 
جهانی، منطقه ی غرب آســیا، یعنی قلمرو 
آســیایی حکومــت عثمانی را بــه عنوان 
مهم تریــن غنیمت جنگی، میــان خود در 
کنفرانس پاریس تقسیم می کردند، نیاز به 
یک پایگاه امن در قلب ایــن منطقه را برای 
تضمین سلطه ی دائمی خود بیش از پیش 
احساس کردند. انگلیس از ســالها پیش از 
آن، با طرح بالفور زمینه را آمــاده کرده و با 
همفکری زرســاالران یهــودی بدعتی به 
نــام صهیونیســم را مهّیــای نقش آفرینی 
کرده بــود؛ و اکنون زمینه هــای عملی آن 
فراهم می شد. از همان ســال ها مقّدمات را 
بتدریج در کنار هم چیدند و ســرانجام پس 
از دّومین جنگ جهانی با استفاده از غفلت و 
گرفتاری  دولت های منطقه، ضربه ی خود را 
وارد آوردند و رژیم جعلی و دولِت بدون ملِّت 
صهیونیست را اعالم کردند. آماج این ضربه 
در درجه ی اّول ملّت فلسطین و در درجه ی 

بعد همه ی ملّت های این منطقه بودند.
نــگاه به حــوادث بعــدی منطقه  نشــان 
می دهد که هدف اصلــی و نزدیک غربی ها 
و کمپانــی داران یهــودی از ایجــاد دولت 
صهیونیســت، بنای یک پایــگاه حضور و 
نفوذ دائمی برای خود در غرب آسیا و امکان 
دسترســی نزدیک برای دخالت و تحمیل و 

تسلّط بر کشــورها و دولت های این منطقه 
بود. از ایــن رو رژیم جعلــی و غاصب را به 
ـــچه نظامی  انــواع امکانات قدرت آفرینـ 
ـ حّتی تســلیحات اتمی  و چه غیر نظامیـ 
مجّهز کردند و رشــد این غّده ی سرطانی را 
در پهنه ی نیل تا فــرات در برنامه های خود 
گنجاندند.متأّسفانه اغلب دولت های عرب 
پس از مقاومت های نخســتین که برخی از 
آنها تحســین برانگیز بود، بتدریج تســلیم 
شــدند و بخصــوص پــس از ورود ایاالت 
متحّده ی آمریکا به عنوان متولّی مســئله، 
هم وظیفه ی انسانی و اسالمی و سیاسی، و 
هم غیرت و نخوت عربی خود را به فراموشی 
ســپرده و با امیدهای واهی بــه هدف های 
دشمن کمک کردند. »کمپ دیوید« مثال 

روشنی از این حقیقت تلخ است.
گروه هــای مبــارز نیــز پــس از برخــی 
مجاهدت هــای فداکارانــه در ســال های 
نخســت، بتدریج به راه بی فرجام مذاکره با 
اشغالگر و حامیانش کشــانده شدند و خّط 
ســیری را که می توانســت به تحّقق آرمان 
فلسطین منتهی شــود، رها کردند. مذاکره 
با آمریــکا و دیگر دولت های غربــی و نیز با 
مجامع بی خاصّیــت بین المللی، تجربه ی 
تلخ و ناموّفق فلسطین اســت. نشان دادن 
شــاخه ی زیتون در مجمع عمومی سازمان 
ملــل، نتیجه ای جــز قرارداد خســارت بار 
»اُسلو« نداشت و سرانجام هم به سرنوشت 

عبرت انگیز یاسر عرفات منتهی شد.
طلوع انقــالب اســالمی در ایــران، فصل 
جدیدی در مبارزه برای فلســطین گشود. 
از اّولین قدم ها یعنی بیــرون راندن عناصر 
صهیونیســت که ایــراِن دوراِن طاغوت را 
یکــی از پایگاه های امن خود می شــمردند 
و ســپردن محّل ســفارت غیر رسمی رژیم 
صهیونیست به نمایندگی فلسطین و قطع 
جریان نفت تا کارهای بزرگ و فّعالّیت های 
گسترده  سیاســی، همه موجب پدید آمدن 
»جبهــه  مقاومــت« در کّل منطقه شــد و 
امید به حّل مسئله در دلها شکفت. با ظهور 
جبهه  مقاومت، کار بر رژیم صهیونیســتی 
ـ و البّته در آینده  سخت و ســخت تر شــدـ 
ـ  بسی ســخت تر هم خواهد شد ان شاءاهلّلـ 
ولی تالش حامیــان آن رژیم و در رأس آنان 
آمریکا در دفــاع از آن هم بشــدت افزایش 

یافت.
پیدایش نیــروی مؤمن و جــوان و فداکار 
حزب اهلّل در لبنــان و تشــکیل گروه های 
پُرانگیزه  حماس و جهاد اســالمی در درون 
مرزهای فلســطین نــه تنها ســردمداران 
صهیونیست بلکه آمریکا و دیگر ستیزه گران 
غربــی را هم مضطــرب و سراســیمه کرد 
و یارگیــری از درون منطقــه و از درون 
جامعه  عربــی را در صــدر برنامه های آنان 
پــس از پشــتیبانی های ســخت افزاری و 
نرم افزاری از رژیم غاصب قــرار داد. نتیجه  
کار پُرحجم آنــان، امروز در رفتــار و گفتار 
بعضی سردمداران دولت های عربی و برخی 
فّعاالن خائــن سیاســی و فرهنگی عرب، 

آشکار و جلوِی چشم همه است.
امروز از هر دو ســو فّعالیت های متنّوعی در 
صحنه  مبارزه ظهور می کنــد، با این تفاوت 
که جبهه  مقاومت رو به اقتدار و امیِد فزاینده 
و جــذب روزافــزون عناصر قــدرت پیش 
می رود و بعکس جبهه  ظلم و کفر و استکبار 
روز به روز تهی تر و مأیوس تــر و کم توان تر 
می شــود. نشانه  روشــن این مّدعا آن است 

که ارتش صهیونیســت که یک روز ارتشی 
شکســت ناپذیر و برق آسا شــمرده می شد 
و ارتش های بزرگ دو کشــور مهاجم را در 
ظرف چنــد روز متوّقف می کــرد، امروز در 
برابر نیروهای مبــارز مردمی در لبنان و غّزه 
مجبور به عقب نشینی و اعتراف به شکست 
می شــود. با این حال عرصه  مبارزه بشّدت 
خطیر و تغییرپذیر و نیازمند مراقبت دائمی 
اســت و موضوع ایــن مبارزه بســی مهم و 
سرنوشت ســاز و حیاتی اســت. هــر گونه 
غفلت و سهل اندیشــی و خطا در محاسبات 
اساسی، زیان های سنگین وارد خواهد کرد.

بر این اســاس به همه  کســانی کــه دل در 
گرو مسئله ی فلســطین دارند چند توصیه 

می کنم:
۱ـ مبارزه بــرای آزادی فلســطین، جهاد 
فی ســبیل اهلّل و فریضه و مطلوب اسالمی 
است. پیروزی در چنین مبارزه ای تضمین 
شده اســت، زیرا فرد مبارز حّتی در صورت 
کشته شدن هم به اِحدی الُحسنیین دست 
یافته است. به جز این، مسئله  فلسطین یک 
مسئله  انسانی است، بیرون کردن میلیون ها 
انســان از خانــه و مزرعه و محــّل زندگی 
و کســب خود، آن هم با قتــل و جنایت، هر 
وجدان انسانی را آزرده و متأثر می کند و در 
صورت داشتن هّمت و شــجاعت به مقابله 
وادار می ســازد. پس محدود کــردن آن به 
یک مسئله  صرفاً فلسطینی و حّداکثر عربی، 
خطایی فاحش اســت. آنها که سازش چند 
عنصر فلسطینی یا حّکام چند کشور عربی 
را مجّوز عبور از این مسئله  اسالمی و انسانی 
میشمرند، بشّدت دچار خطا در فهم مسئله 

و احیاناً دچار خیانت در تحریف آنند.
۲ـ هــدف ایــن مبــارزه، آزادی همــه ی 
ـ  ـ از بحر تــا نهرـ  ســرزمین فلســطینـ 
و بازگشــت همه  فلســطینیان به کشــور 
خویش اســت. فروکاســتن آن به تشکیل 
دولتی در گوشــه ای از این ســرزمین، آن 
هم به شــیوه ی تحقیرآمیزی که در ادبّیات 
صهیونیست های بی ادب از آن یاد می شود، 
نه نشــانه  حق جویی اســت و نه نشــانه ِی 
واقع بینی اســت. واقع آن اســت که امروز 
میلیون ها فلسطینی به مرتبه ای از اندیشه 
و تجربه و اعتمــاد به نْفس رســیده اند که 
بتوانند این جهاد بــزرگ را وجهه ی هّمت 
سازند و البّته به نصرت الهی و پیروزی نهایی 
مطمئن باشند، که فرمود: َو لََینُصَرنَّ  اهلُل َمن 
یَن ـُصُره، اِنَّ اهللَ لََقِویٌّ َعزیٌز؛  بی شک بسیاری 
از مسلمانان در سراســر جهان آنها را یاری 

و با آنان همدردی خواهند کرد ان شاءاهلّل.
۳ـ هر چند بهره  گرفتن از هر امکان حالل و 
مشروع در این مبارزه ُمجاز است و از جمله 
حمایتهای جهانی، ولی مؤّکداً باید از اعتماد 
به دولتهای غربی و نیز مجامع جهانِی ظاهراً 
یا باطناً وابســته به آنها پرهیز کرد. آنها با هر 
موجودیّت اثرگذار اسالمی دشمنند؛ آنها به 
حقوق انسانها و ملّتها بی اعتنایند؛ آنها خود 
عامِل بیشترین خســارتها و جنایتها به اّمت 
اســالمی اند؛ هم اکنون کدام نهاد جهانی یا 
کدام قدرت جنایت کار پاسخگوی ترورها، 
قتل عام هــا، جنگ افروزی هــا، بمبارانها، و 
قحطی هــای مصنوعی در چندین کشــور 

اسالمی و عربی است؟
امروز دنیا یک به یک تعــداد قربانیان کرونا 
را در سراسر جهان می شمارد، اّما هیچ کس 
نپرسیده و نمی پرسد قاتل و مسئول صدها 
هزار شهید و اســیر و مفقود در کشورهایی 

که آمریکا و اروپا در آن آتش جنگ را روشن 
کرده اند کیست؟ مســئول این همه خون 
بناحق بر خاک ریخته در افغانستان، یمن، 
لیبی، عراق، سوریه و دیگر کشورها کیست؟ 
مســئول این همه جنایت و غصب و تخریب 
و ظلم در فلســطین کیست؟ چرا هیچکس 
ایــن میلیون ها کودک و زن و مــرِد مظلوم 
در جهان اســالم را شــمارش نکــرد؟ چرا 
کسی قتل عام شدن مســلمانان را تسلیت 
نمی گوید؟ چرا میلیون ها فلســطینی باید 
هفتاد سال از خانه و کاشانه ِی خود دور بوده 
و در تبعید به ســر برند؟ و چرا قدس شریف، 
قبله ی اّول مســلمانان باید مورد اهانت قرار 
گیرد؟ ســازمان به اصطالح ملل به وظیفه  
خود عمل نمی کنــد و نهادهای به اصطالح 

حقوق بشری ُمرده اند.
شــعار »دفاع از حقوق کودک و زن« شامل 
کودکان و زنــان مظلوم یمن و فلســطین 
نمی شود. این  چنین اســت وضع قدرتهای 
ظالم غربی و مجامع وابسته ی جهانی؛ وضع 
برخی دولت های دنبالــه رو آنان در منطقه 
هم در بی آبرویی و رســوایی بدتر از آن است 
که به بیان آید. پس جامعه ی ُمســلِم غیور و 
دیندار باید بــه خود و نیــروی درونی اش 
تکیه کند؛ دست قدرتمند خود را از آستین 
بیرون آَوَرد و با تــوّکل و اعتماد به خداوند از 

موانع عبور کند.
۴ـ نکته  مهّمی کــه نباید از نظــر نخبگان 
سیاسی و نظامی جهان اســالم دور بماند، 
سیاســت آمریکا و صهیونیست ها در انتقال 
درگیری ها به پشــت جبهه  مقاومت است. 
راه انــدازی جنگ های داخلی در ســوریه، 
و محاصره  نظامی و کشــتار شبانه روزی در 
یمن، و تــرور و تخریــب، و تولید داعش در 
عــراق، و قضایای مشــابه در برخی دیگر از 
کشــورهای منطقه، همگــی ترفندهایی 
برای ســرگرم کردن جبهــه ی مقاومت و 
فرصت دادن به رژیم صهیونیســت اســت. 
برخی سیاســتمداران کشورهای مسلمان 
نادانســته و برخــی دانســته در خدمــت 
ایــن ترفندهای دشــمن قــرار گرفته اند. 
راه جلوگیــری از اجــرای این سیاســت 
خباثت آمیز، عمدتاً خواست و مطالبه ِ جّدی 
جوانان غیرتمند در سراســر جهان اسالم 
است. جوانان در همه ی کشورهای اسالمی 
بویژه کشــورهای عربی، نباید توصیه  امام 
خمینــی عظیــم را از نظــر دور بدارند که 
ـ  فرمود: هر چه فریاد دارید بر ســر آمریکاـ 

ـ بکشید. و نیز البّته دشمِن صهیونیستـ 
۵ـ سیاســت عاّدی ســازی حضــور رژیم 
صهیونیستی در منطقه یکی از عمده ترین 
سیاســت های ایــاالت مّتحــده ی آمریکا 
اســت. برخی دولت های عربــی منطقه که 
نقش پادوی آمریــکا را ایفــا می کنند، در 
این  باره به تهّیه  مقّدمــات الزم آن، از قبیل 
ارتباطات اقتصادی و امثال آن پرداخته اند؛ 
این تالش ها یکسره عقیم و بی نتیجه است. 
رژیم صهیونیســتی زائده ای مهلک و زیان 
بخش برای ایــن منطقه اســت و به یقین 
ریشــه کن و ازاله خواهد شــد، و بی آبرویی 
و ســیه رویی برای کســانی خواهد ماند که 
امکانات خــود را در خدمت این سیاســت 
استکباری نهاده اند. برخی برای توجیه این 
رفتار زشــت، اســتدالل می کنند که رژیم 
صهیونیســتی واقعّیتی در منطقه اســت، 
بی آنکه به یاد آورند که با واقعّیت های مهلک 
و زیان بخــش باید مبارزه کــرد و آن را ازاله 

کرد. امروز کرونا یک واقعّیت اســت و همه  
انســان های باشــعور، مبارزه با آن را واجب 
می دانند. ویــروس دیرپای صهیونیســم 
بی گمان از ایــن پس دیــری نمی پاید و به 
هّمت و ایمان و غیرت جوانان از این منطقه 

ریشه کن خواهد شد.
۶ـ اصلی ترین توصیــه ی اینجانب توصیه 
به تــداوم مبارزه و ســامان بخشــیدن به 
ســازمان های جهادی و همــکاری آنان با 
یکدیگر و گســترش عرصه  جهــاد در همه  
سرزمین های فلسطینی اســت. همه باید 
ملّت فلسطین را در این جهاد مقّدس یاری 
کنند. همه باید دست مبارز فلسطینی را پُر، 
و پشــت او را محکم کنند. ما بــا افتخار، هر 
چه در توان داشته باشــیم در این راه انجام 
خواهیم داد. یک روز تشــخیص ما این شد 
که مبارز فلسطینی، دین و غیرت و شجاعت 
دارد و تنها مشکل او دســِت تهی از سالح او 
اســت. به هدایت و مدد الهــی برنامه ریزی 
کردیــم و نتیجه این اســت کــه موازنه ی 
قدرت در فلســطین دگرگون شــد و امروز 
غّزه می تواند در برابر تهاجم نظامی دشمن 

صهیونیست بایستد و بر آن پیروز شود.
این تغییــر معادلــه در بخش موســوم به 
سرزمین های اشغالی خواهد توانست قضّیه  
فلســطین را به گام های نهایی نزدیک کند. 
تشــکیالت خودگردان در این امر تکلیفی 
بزرگ برعهده دارد. با دشــمن وحشی جز 
با اقتدار و از موضع قدرت نمی توان ســخن 
گفــت، و زمینه  ایــن اقتدار بحمــداهلّل در 
ملّت شجاع و مقاوم فلســطین آماده است. 
جوانان فلســطینی امروز تشــنه ِی دفاع از 
کرامت خویشــند. حماس و جهاد اسالمی 
در فلســطین و حــزب اهلّل در لبنان، حّجت 
را بر همــه تمــام کرده اند. دنیــا فراموش 
نکرده و نخواهد کــرد آن روزی را که ارتش 
صهیونیســت مرزهای لبنان را شکســت و 
تا بیروت پیش آمــد و آن روزی را که قاتل 
جنایت کاری به نام آریل شــارون در صبرا 
و شــتیال حّمام خون بــه راه انداخت، و نیز 
فراموش نکرده و نخواهد کرد آن روزی را که 
همین ارتش در زیر ضربات کوبنده  حزب اهلّل 
چاره ای جــز این نیافت که بــا دادن تلفات 
فراوان و با اعتراف به شکســت، از مرزهای 
لبنان عقب نشــینی کند و بــرای آتش بس 
به التماس بیفتد؛ دســت پُر و موضع قدرت 
یعنی این. حال بگذار فــالن دولت اروپایی 
که باید به خاطر فروش مواّد شــیمیایی به 
رژیم صّدام تا ابد شرمســار باشد، حزب اهلّل 
مجاهِد ســرافراز را غیر قانونــی بداند. غیر 
قانونی، رژیمی مثل آمریکا است که داعش 
را تولیــد می کند و رژیمی مثــل آن دولِت 
اروپایی است که هزاران نفر در بانه ی ایران 
و حلبچه ی عراق بر اثر مواّد شیمیایی اش به 

کام مرگ می روند.
۷ـ سخن آخر آن است که فلســطین متعلّق 
به فلسطینیان اســت، و باید با اراده  آنان اداره 
شــود. طرح همه پرســی از همه  ادیان و اقوام 
ـ که از نزدیک به دو دهه  پیش از  فلســطینیـ 
ـ تنها نتیجه ای اســت که  این ارائه کرده ایمـ 
باید بــر چالش های امروز و فردای فلســطین 
مترتّب شود. این طرح نشان می دهد که اّدعای 
یهودی ســتیزی که غربیان با بوق های خود 
آن را تکرار می کنند، به کلّی بی اســاس است. 
در این طرح، فلســطینیاِن یهودی و مسیحی 
و مســلمان، در کنار هم در یک همه پرســی 
شــرکت و نظام سیاسی کشــور فلسطین را 
تعیین می کننــد؛ آنچه قطعاً بایــد برود نظام 
صهیونیستی است و صهیونیسم، خود بدعتی 

در آئین یهود و کاماًل بیگانه از آن است.
در پایان، یاد شــهیدان قدس، از شیخ احمد 
یاســین و فتحی شــقاقی و ســّید عّباس 
موسوی، تا ســردار بزرگ اسالم و چهره ی 
فراموش نشــدنی مقاومت، شــهید قاسم 
ســلیمانی و مجاهد بزرگ عراقی، شــهید 
ابومهدی المهندس و دیگر شــهدای قدس 
را گرامی مــی دارم و به روح امــام خمینی 
عظیم الّشــأن که راه عّزت و جهاد را به روی 
ما گشود، درود می فرستم، و نیز برای برادر 
مجاهد، مرحوم حســین شیخ االسالم که 
سالیانی در این راه تالش کرد، رحمت الهی 

را مسئلت می کنم.
در پایان به همه بینندگان و شنوندگان عزیز 
عرض می کنم روز قدس امســال اولین روز 
قدسی است که در آن قاسم سلیمانی عزیز 
حضور ندارد. برای شــادی روح او همه یک 

حمد و یک قل هو اهلل بخوانید.«

نــرخ تــورم ســاالنه اردیبهشــت مــاه ۱۳۹۹ برای 
خانوارهای کشــور به ۲۹.۸ درصد رسیده که این عدد 
نســبت به ماه قبل، ۲.۴ واحد درصد کاهش را نشــان 
می دهد.منظور از نرخ تورم نقطه ای، درصد تغییر عدد 
شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می باشد. 
نرخ تورم نقطه ای در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به عدد ۲۱ 
درصد رسیده اســت؛ یعنی خانوارهای کشور به طور 

میانگین ۲۱ درصد بیشــتر از اردیبهشت ۱۳۹۸ برای 
خرید یک »مجموعه کاالها و خدمات یکسان« هزینه 

کرده  اند.
نرخ تورم نقطه ای اردیبهشــت ماه ۱۳۹۹ در مقایسه 
با ماه قبــل ۱.۲ واحد درصد افزایش یافته اســت. نرخ 
تورم نقطه ای گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و 
دخانیات« با افزایــش ۱.۳ واحد درصدی به ۱۲ درصد 

و گروه »کاالهای غیر خوراکی و خدمات« با افزایش ۱ 
واحد درصدی به ۲۵.۷ درصد رسیده است.

این در حالی اســت کــه نرخ تــورم نقطــه ای برای 
خانوارهای شــهری ۲۱.۳ درصد می باشــد که نسبت 
به ماه قبــل ۱.۱ واحد درصد افزایش داشــته اســت. 
هم چنین این نــرخ برای خانوارهای روســتایی ۱۹.۳ 
درصد بوده که نســبت به ماه قبــل ۱.۲ واحد درصد 

افزایش داشته است.
منظور از نرخ تورم ساالنه، درصد تغییر میانگین اعداد 
شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت 
به دوره مشــابه قبل از آن می باشــد. نرخ تورم ساالنه 
اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای کشور به ۲۹.۸ 
درصد رسیده که نســبت به همین اطالع در ماه قبل، 

۲.۴ واحد درصد کاهش نشان می دهد.

تورم

بر اساس اعالم مرکز آمار ایران؛ تورم اردیبهشت ماه ۲۹.۸درصد شد
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خرید اعتباری از فروشگاه های ایران مال با طرح 
»آینده داران« بانک آینده

بانک آینده با هدف حمایت از مشــتریان خود، از طرح »آینده داران« 
رونمایی کرد.

 همه مشــتریان بانــک آینده کــه دارای یکــی از انواع ســپرده های 
قرض الحســنه )جاری و پس انداز(، ســپرده های بلندمدت شــتاب و 
آینده ساز باشند، می توانند از اول خردادماه امسال، با ثبت نام در سامانه 
پیشــخوان مجازی )abplus.ir( یا مراجعه به شــعب بانک آینده، بر 
اســاس موجودی حســاب انتخابی، اعتباری بیــن ۱۰ )ده( میلیون 
ریال تا ۵۰ )پنجاه( میلیون ریال، دریافت کــرده و با مراجعه حضوری 
به فروشــگاه های ایران مال که دارای نشــان»آینده داران« هستند از 

مزایای این طرح بهره مند شوند.
زمان پرداخت این طرح، سه ماه بعد از خرید است؛ این اعتبار، به صورت 
قرض الحســنه بوده، هیچ گونه هزینــه ای بابت دیرکــرِد پرداخت، به 
حساب مشتری منظور نمی شــود. این در حالی اســت که مشتری از 
ابتدای ثبت درخواست، امکان پرداخت یک باره مبلغ خرید، لغو اعتبار 

دریافت شده و انصراف از مشارکت در طرح را دارد.
گفتنی است خرید مازاد بر اعتبار ثبت شده مشتری از کارت های دیگر 

او، به طور نقدی کسر می شود.

بیمه مرکزی ابالغ کرد
بیمه نامه های فیزیکی حذف شدند

بیمه مرکزی اعالم کرد فراهم آوردن شــرایط الزم برای حذف فیزیکی 
بیمه نامه های شــخص ثالث ارتباطــی با صدور برخــط و الکترونیکی 
بیمه نامه ها ندارد و این برنامه هیچ گونه مشــکلی برای شــبکه فروش 
ندارد.به نقل از بیمه مرکــزی، متعاقب ابالغ بخشــنامه بیمه مرکزی 
به شــرکت های بیمه ای مبنی بر فراهم آوری شــرایط الزم برای ارایه 
خدمات بیمه ای بدون ارایه نســخه فیزیکی و بروز برخی از ابهامات از 
سوی شبکه فروش شرکت های بیمه و بیمه گذاران محترم، موارد زیر را 

به استحضار می رساند:
- فراهم آوردن شــرایط الزم برای حذف فیزیکی بیمه نامه های شخص 
ثالث ارتباطی با صدور برخــط و الکترونیکی بیمه نامه هــا ندارد و این 

برنامه هیچ گونه مشکلی را برای شبکه فروش به وجود نمی آورد.
- هرگونــه تصمیم به اجرایی نمــودن تکلیف قانونــی مبنی بر فروش 
الکترونیکی در آینده با حفظ مصالح و منافع شــبکه فروش زحمتکش 

شرکت های بیمه صورت خواهد گرفت.
- صدور بیمه نامه ها مطابق با روال موجــود از طریق نمایندگی ها انجام 
می شود و این برنامه برای صرفه جویی در مصرف بی رویه کاغذ، کمک به 
حفظ محیط زیســت و کاهش مراجعه حضور بیمه گذاران اجرا خواهد 

شد.
- اســتارت آپ های بیمه ای هم چون گذشــته حق صــدور هیچ نوع 
بیمه نامه ای را ندارند و صدور بیمه نامه ها صرفا از طریق نمایندگی ها و یا 

شعب شرکت های بیمه ای انجام می شود.

در نامه به رئیس کل بانک مرکزی
درخواست تشکل های صنفی بیمه برای توقف 

ح حذف کارت ثالث طر
جمعی از تشــکل های صنفی صنعت بیمه در نامه ای به رئیس کل بیمه 
مرکزی، خواستار توقف اجرای طرح حذف کارت ثالث از فرایند صدور 
بیمه شخص ثالث شدند.جمعی از تشــکل های صنفی صنعت بیمه در 
نامه ای به رئیس کل بیمه مرکزی خواســتار توقف اجرای طرح حذف 

کارت ثالث از فرایند صدور بیمه شخص ثالث شدند.
در این نامه آمده است:

احتراما، ضمن اعالم آگاهی از ابالغ بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
مبنی بر حذف کارت ثالث از فرآیند صدور بیمه نامه های شخص ثالث و 
با عنایت به رسالت تشکل های صنفی فعاالن صنعت بیمه کشور، مبنی 
بر حمایــت از حقوق نماینــدگان و حفظ آرامش فضای کســب و کار و 
حراست از منافع ذینفعان شرکت اعم از بیمه گزاران و واسطه های بیمه 
)کارگزاران، بازاریابان و کارکنان دفاتر( در جهت توسعه فرهنگ بیمه و 
در نهایت توســعه صنعت بیمه، که همگی می بایستی زیر چتر حمایتی 
آن نهاد محترم و شرکت های بیمه باشــند به استحضار می رساند: رصد 
دقیق فعل و انفعاالت چند روز گذشــته فضای حاکم بر محیط کسب و 
کارهای بیمه گری بعد از انتشــار خبر فوق که همه را ســردرگم نموده 
اســت و بعضا طی جلسات مشــترک تشــکل های نمایندگان بیمه با 
مدیران و دســت اندرکاران این نتیجه حاصل شده و همگی متفق القول 
شده اند که زمان اجرای این طرح به هیچ وجه مناسب و به صالح جامعه 
هدف نمی باشــد، لذا از حضرتعالی تقاضا دارند از اجرایی شدن طرح در 

این مقطع زمانی ممانعت به عمل آورند.
بدیهی اســت که حذف فیزیکــی کارت ثالث هیچ منعی با تســهیل 
دسترســی به اطالعات بیمه ای برای بیمه گزاران نــدارد زیرا در حال 
حاضر نیز بیمه گذاران می توانند از طریق ســامانه سنهاب سوابق بیمه 
ای خود را دریافت نمایند. عدم وجود بســتر اینترنتی مناسب در اقصی 
نقاط کشور و عدم اشراف بخش عظیمی از آحاد جامعه به فرآیند خرید 
در بستر اینترنتی، روشن نبودن چگونگی اجرای طرح )الگوریتم اجرای 
برنامه و یکسانی آن در کلیه شرکت های بیمه گر( و عدم توجه کامل به 
حقوق کلیه ذینفعان صنعت بیمه و  تبعات منفی ناشــی از آن، اجرای  

این امر را مشکل می نماید.
اگرچه اذعان داریم که اســتفاده از فناوری نوین نه تنها مفید و ضروری 
است بلکه اجتناب ناپذیر است، لیکن به رغم تمامی فعالیت های انجام 
شــده در صنعت بیمه، زیرساخت مناســب جهت آموزش ) به منظور 
لحاظ حقوق آنان و جلوگیری از ضیاع حقــوق بیمه گران ( و همچنین 
مالحظات کافی در حفظ منافع شــبکه نمایندگی بیمه رعایت نشده 
است. ضمنا حقوق ناشی از برندینگ شرکت های بیمه گر نیز مورد نظر 
قرار نگرفته است و همچنین مســائل فنی صدور بیمه نامه می بایست با 

دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرند.
لذا درخواست می نماید با قید فـوریت نسبت به تشکیل جلسه درجهت 
بررســی  و رفع مشــکالت مطروحه با حضور ســندیکای بیمه گران و 

نمایندگان صنف با حضور جنابعالی اقدام گردد.

یک مقام مسئول اعالم کرد
نحوه دریافت وام ۱۲ میلیونی کارفرمایان آسیب 

ونا اعالم شد دیده از کر
رئیس مرکــز اطالع رســانی وزارت کار درباره نحــوه دریافت وام ۱۲ 

میلیون تومانی ویژه کارفرمایان آسیب دیده از کرونا توضیح داد.
 حامد شــمس رئیس مرکز اطالع رســانی وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی درباره ثبت نام کارفرمایان مشاغل آسیب دیده از کرونا برای 
دریافت وام ۱۲ میلیون تومانی، نوشت:  کارفرمایان و خویش فرمایانی 
که پیامک تسهیالت بنگاه های آسیب دیده از کرونا را دریافت کردند با 
ثبت نام در لینــک  kara.mcls.gov.ir از حمایت حداقل ۱۲ میلیون 

تومانی بابت هر کارگر برخوردار خواهند شد.
شرایط ثبت نام کارفرمایان برای دریافت وام کرونایی

بنا بر اطالعیه اعالم شده تنها ۱۳ رشته شغلی مشمول دریافت تسهیالت 
کرونایی هستند.کارفرمایان با ورود به سامانه کارای وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی به نشــانی kara.mcls.gov.ir می توانند نسبت به ثبت 

نام و دریافت تسهیالت کرونایی برای کارگاه خود اقدام کنند.

شعبه

سخنگوی سهام عدالت اعالم کرد

وز وش سهام عدالت در کمتر از چند ر واریز پول حاصل از فر
خریــدار    ســخنگوی ســتاد راهبری 
آزادســازی ســهام عدالت گفت: بانک ها از 
۱۰ خرداد که آزادسازی سهام عدالت انجام 
می شــود و امکان فروش سهام عدالت برای 
آنها مهیا خواهد شد، سهام سفارش شده را 
براساس وضعیت بازار به فروش می رسانند 
و مبلغ تعیین شده ظرف چند روز به حساب 

مشموالن واریز خواهد شد.
وزارت اقتصــاد و دارایــی در اطالعیــه ای 
اعالم کرد تمامی دارندگان ســهام عدالت 
که قصــد فروش قســمتی از ســهام خود 
را دارنــد، می تواننــد از روز سه شــنبه )۶ 
خرداد( به شــعب بانک هایی که قباًل در آن 
دارای حســاب بانکی بوده و شماره شبای 
آن حساب را به ســازمان خصوصی سازی 
معرفی کرده اند، مراجعه و بــا تکمیل  فرم 
های مربوط نســبت به تکمیل ســفارش 
فروش ۳۰ درصــد از ســهام عدالت خود و 

تعهد نامه مربوطه، اقدام کنند.
در ادامه این اطالعیه آمده است: از تاریخ ۱۰ 
خرداد بانک ها از طریق کارگزاری های خود 
یا کارگزاری های طرف قــرار داد، به تدریج 
نسبت به فروش سهام متقاضیان در بورس 
اقدام و وجوه حاصله را در قالب توافق شــده 

به حساب مشموالن واریز خواهند کرد.
در خصــوص این اطالعیه منتشــر شــده 
ابهاماتــی وجــود دارد که در ایــن زمینه 

»حسین فهیمی« سخنگوی سهام عدالت 
گفت: براساس ابالغیه رهبر معظم انقالب، 
شــورای عالی بورس اختیار پیدا کرد تا در 
مورد نحوه آزادســازی سهام عدالت، میزان 
درصد فروش و زمان بنــدی آن تصمیمات 

الزم را اتخاذ کند.
وی ادامه داد: براســاس آخریــن تصمیم 

شــورای عالی بورس، مشــموالن ســهام 
عدالــت کــه روش مدیریت مســتقیم را 
انتخاب کرده اند می توانند فقط ۳۰ درصد 
از سهام در اختیار خود را در مرحله نخست 
به فروش برســانند و بــه مــرور در زمینه 
مراحل بعدی فــروش تصمیم گیری و زمان 

دقیق آن اطالع رسانی خواهد شد.

به گفته فهیمی، افــرادی که روش مدیریت 
غیرمســتقیم را انتخــاب کرده انــد، برای 
فروش محدودیتی ندارند و بعد از آزادسازی 
می توانند نســبت بــه فروش ســهام خود 

تصمیم گیری  کنند.
ســخنگوی ســهام عدالت با تاکید بر اینکه 
آزادسازی سهام عدالت زودتر از موعد مقرر 

و از ۱۰ خرداد آغاز خواهد شد، افزود: زمانی 
که همه زیرســاخت ها و مقررات آزادسازی 
سهام عدالت نهایی شد، شورای عالی بورس 
تصمیم گرفت تا اجازه فروش ۳۰ درصدی 
این ســهام را زودتر از مــدت در نظر گرفته 

شده به دارندگان سهام بدهد.
وی با اشــاره بــر تاکید رییــس جمهوری 
مبنی بر استفاده از شــبکه های بانکی برای 
آزادسازی ســهام عدالت و فروش سهام در 
اختیار مشموالن گفت: در این زمینه رویه، 
مقررات و الزامات الزم نهایی شــده است و 
براساس آن بانک ها از روز  )سه شنبه( اجازه 
دارند تا ســفارش برای فروش ۳۰ درصدی 
را از مشــتریان دریافت کننــد و بعد از آن 
سفارش ها را به تدریج به فروش می رسانند 
و مبلغ مورد نظر را به حساب این افراد واریز 

خواهند کرد.
مدیرعامل شرکت ســپرده گذاری مرکزی 
افزود: بانک ها از ۱۰ خرداد که آزادســازی 
سهام عدالت انجام می شود و امکان فروش 
ســهام عدالت برای آنها مهیا خواهد شــد، 
سهام ســفارش شده را براســاس وضعیت 
بازار و میــزان تقاضایی که برای هر ســهام 
وجود دارد در یک روز یا در روزهای متوالی 
به فروش می رســانند و مبلغ تعیین شده را 
ظرف چند روز به حســاب مشموالن نهایی 

واریز خواهند کرد.

آیا مشموالن سهام عدالت به کد بورسی نیاز دارند؟

یک مقــام مســئول در وزارت اقتصاد گفــت: اگر این 
پنجره واحد فیزیکی در کشــور ایجاد شــود و قطع به 
یقین، این ۷۲,۵ روز کاری می تواند به ســه تا چهار روز 

تقلیل پیدا کند.
 علی فیروزی گفت: پنجره واحد کســب و کار در طبقه 
همکف اتــاق بازرگانی تهران مســتقر خواهد شــد تا 
متقاضیان بتوانند در مدت دو روز، شرکت خود را ثبت و 
روز سوم دفاتر پلمپ شده مالیاتی خود را تحول گیرند.

وی اظهارداشــت: پنجره واحد فیزیکی ابتدا برای ثبت 
شرکت ها با مســئولیت محدود و در صورت استقبال 
این کار برای ثبت همه نوع شرکتی توسعه پیدا خواهد 

کرد.
رئیــس مرکز ملی مطالعــات، پایــش و بهبود محیط 
کســب و کار وزارت امــور اقتصــادی و دارایی گفت: 
بطورکلی شــاخصی وجــود دارد به عنوان شــاخص 
ســهولت انجام کسب و کار که هر ســاله از سوی بانک 
جهانی کشــورها بر اســاس ایــن شــاخص ارزیابی 

می شوند.
وی افزود: شــاخص شروع کســب و کار در ایران به نام 
ثبت شــرکت ها مصطلح شــده که یکی از ۱۰ نماگر 
اصلی شاخص سنجش ســالیانه بهبود محیط کسب و 

کار کشورها از سوی بانک جهانی است.
فیروزی بیان داشــت: بانــک جهانی برای 
شروع کسب و کار یکســری مفروضاتی دارد 
و می گوید اگر کســی بخواهد یک شرکتی را 
ثبت کند باید فرآیندی همچون دریافت کد 
اقتصادی، گواهی ارزش افزوده، کدکارگاهی 
تأمیــن اجتماعی و چاپ آگهی شــرکت در 

روزنامه رسمی و کثیر االنتشار را طی و در نهایت بتواند 
دفاتر پلمپ شده مالیاتی خود را تحویل گیرد.

رئیــس مرکز ملی مطالعــات، پایــش و بهبود محیط 
کســب و کار وزارت امور اقتصــادی و دارایی گفت: بر 
اســاس گزارش بانک جهانی در ایران ۷۲,۵ روز کاری 

طول می کشد تا این مراحل طی شود.
وی افزود: این ۷۲,۵ روز کاری باعث شــده رتبه ایران 
در نماگر شــروع کســب و کار از بین ۱۹۰ کشور دنیا 

۱۷۸ باشد.
فیروزی بیان داشت: این رتبه بســیار بد و به هیچ وجه 

زیبنده نظام جمهوری اسالمی ایران نیست.
وی به رادیو اقتصاد گفت: حال ســوال این اســت که 
کشــورهای جهان بــرای بهینه کردن ایــن رتبه چه 

اقداماتی انجام داده اند؟

رئیس مرکز ملی مطالعــات، پایش و بهبود 
محیط کســب و کار وزارت امور اقتصادی و 
دارایی گفت: ایجاد پنجــره واحد فیزیکی از 

جمله اقدامات مهم این کشورها بوده است.
وی افزود: اگر این پنجــره واحد فیزیکی در 
کشور ایجاد شود قطع به یقین این ۷۲,۵ روز 
کاری می تواند به سه تا چهار روز تقلیل پیدا 

کند.
فیروزی بیان داشت: بطورکلی ۵۵ روز از این ۷۲,۵ روز 
کاری مربوط به سازمان امور مالیاتی برای دریافت کد 

اقتصادی و گواهی ثبت نام ارزش افزوده است.
وی ادامــه داد: »فرهاد دژپســند« وزیــر اقتصاد به 
مناسبت میالد امام حسن )ع( دو بخشنامه یکی راجع 
به کد اقتصــادی و دیگری مربوط به ثبــت نام گواهی 

ارزش افزوده صادر کرد.
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب 
و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: خوشبختانه 
با صدور بخشــنامه اول دیگر الزم نیست مردم پس از 
ثبت شــرکت برای کد اقتصادی ثبت نام کنند همین 
که شرکت را ثبت و شنامه ملی شرکت خود را دریافت 
کردند همان شناســه ملی بــه عنوان کــد اقتصادی 

محسوب می شود.
وی افزود: وزیر اقتصاد طی بخشنامه دیگر گواهی ثبت 
نام ارزش افزوده را حذف و بــه عبارتی متقاضیان ثبت 
شرکت از این پس دیگر نیازی به دریافت گواهی ارزش 

افزوده هم ندارند.
فیروزی اظهارداشــت: خوشــبختانه با ابــالغ این دو 
بخشــنامه ۵۵ روز از ۷۲,۵ روز کاری در کشــور برای 

ثبت شرکت ها کاهش یافته است.
وی ادامه داد: جدا از این متقاضی ثبت شرکت به محض 
دریافت کد شناســه ملی از اداره ثبت شــرکت ها اگر 
اعالم کرده باشد کارگاهی هست و می خواهد فعالیت 
اقتصادی انجام دهد دو ساعت بعد هم کد کارگاهی به 

وی پیامک می شود.
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب 
و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بقیه موارد از 
قبیل دریافت تمبر نیم درصــدی مالیاتی، انتخاب نام 
شرکت، پروسه ثبت شــرکت ها و غیره در قالب ایجاد 

پنجره واحد فیزیکی انجام خواهد شد.
وی افزود: تهران نخستین استان در کشور خواهد بود 
که این پنجره در آن ایجاد می شــود چون بانک جهانی 

قبل از همه تهران را رصد می کند.

کشــورهای بزرگ، آمار رشــد اقتصادی ســه ماهه را 
منتشر کرده اند. اعداد رشــد، در تمام کشورها در بازه 
منفی قرار دارد و از ویرانگری های ویروس کرونا فقط در 

سه ماه، روایت می کند.
آثار ویروس کرونا بر اقتصاد کشورها در سراسر جهان، 
فاجعه بار بوده است. این واقعیت را آمارهای اقتصادی 
کشورها آشــکار می کند. آمریکا، چین و ژاپن به عنوان 

سه اقتصاد بزرگ جهان، هر سه در رکود قرار گرفته اند. 
رکودی با اعداد وحشــتناک که پیش بینی ها نشــان 
می دهد تا پایان سال ۲۰۲۰، وحشتناک تر نیز خواهد 

شد.
ژاپن آخرین کشــوری است که آمار رشــد اقتصادی 
ســه ماهه اول ۲۰۲۰ را این هفته منتشــر کرد. رشد 
اقتصادی ژاپن، منفــی ۳.۴ درصد بوده اســت. البته 

رشد اقتصادی ژاپن در این مدت بدون مقایسه با سال 
گذشته، منفی ۰.۹ درصد بوده است؛ عددی که نسبت 

به کشورهای چین، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا کمتر
اقتصــاد چین نیز بیــن ماه های ژانویه و مــارس، ۶.۸ 
درصد کوچک شــد. در بیانی دیگر، رشــد اقتصادی 
این کشور در ســه ماهه اول  امســال بدون مقایسه با 
سال گذشــته، منفی ۹.۸ درصد بوده است. بانک های 

مرکزی در فرانسه و اســپانیا نیز گزارش از زیان ۵ تا ۶ 
درصدی دادند. رشــد اقتصادی غیر ساالنه آمریکا نیز، 

منفی ۱.۲ درصد بوده است.
بر اســاس گزارش پایگاه داده پردازی استاتیستا، ژاپن 
بهتر از کشــورهای اروپایی و آمریکا اقتصاد خود را در 
سه ماه گذشــته، در مدار حرکت نگه داشته است، در 
حالیکه توانسته شیوع ویروس کرونا را نیز کنترل کند. 

مجوز

ونا کر

خریــدار   تنها یــک هفته تــا زمانی که 
مشموالن ســهام عدالت فرصت دارند نحوه 
مدیریت ســهام خود را مشخص کنند باقی 
مانده است. در این فرآیند یکی از نکات مهم 
"کد بورســی" اســت که گرچه برای همه 
سهامداران الزم است اما این افراد برای اخذ 

آن فعال نیازی نیست اقدامی انجام دهند.
 ۹ اردیبهشــت بود که مقــام معظم رهبری 
ابالغیه آزادســازی ســهام عدالت را صادر 
کردند. در این راستا از ۱۰ اردیبهشت ماه به 
مشموالن سهام عدالت فرصت داده شده تا 
چنانچه قصد دارند ســهام خود را به صورت 
مستقیم مدیریت کنند، با مراجعه به سامانه 
SAMANESE. سهام عدالت به نشــانی

IR، مدیریت مستقیم را انتخاب کنند.

روش مستقیم
مشــموالن باید توجه داشــته باشــند که 
درصــورت انتخــاب آزادســازی به روش 
مســتقیم، مالکیــت و مدیریــت ســهام 
عدالت به صورت مســتقیم و بدون واسطه 
به ســهامدار ســهام عدالــت، تخصیص و 
انتقال خواهــد یافت. به عبــارت دیگر، به 
میزان ســهام تخصیص یافته به هر فرد در 
شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت و به 
تناســب ارزش مقطع واگذاری، تعدادی از 
سهام ۳۶ شرکت بورسی تخصیص  خواهد 

یافت. عالوه بر آن این دســته از مشمولین 
ســهام عدالت، به ازای ســهام شرکت های 
غیربورسی ســرمایه پذیر ســهام عدالت، 
سهام شرکت های سرمایه گذاری استانی را 

نیز دریافت خواهند کرد.
در این حالت مســئولیت حفظ، نگهداری 
و مدیریت ســهام اختصاص یافته به عهده 
ســهامداربوده و در راســتای حفظ ارزش 
ســهام تخصیص یافته، قابلیت نقل و انتقال 
ســهام  مزبور به غیر و فروش آن بر  اســاس 
محدودیــت های زمانی و مقــداری تعیین 
شده توســط شــورای عالی بورس صورت 
خواهد گرفــت. همچنین مطابــق قانون 
تجارت افراد ســهامدار محســوب شده و از 
مزایای سهام تخصیص یافته از جمله سود و 

امثال آن بهره مند خواهند شد.
ســهامداران می توانند دو ماه پس از تاریخ 
انتخاب روش مذکور با  مراجعه به ســامانه 
جامع اطالعات مشتریان )سجام( به نشانی 
sejam.ir از تعداد ســهام تخصیص یافته 
نزد شرکتهای ســرمایه پذیر سهام عدالت 
مطلع شوند. بهره مندی از خدمات قابل ارائه 
از جمله ایجاد امکان معامله پذیری ســهام 
تخصیص یافته در آینــده منوط به مراجعه 
به ســامانه ســجام، ثبت نام و احراز هویت 

غیرحضوری در مراکز تعیین شده است.
  همچنین افــرادی که روش مســتقیم را 

انتخاب کرده اند، ســهام شرکتهای بورسی 
تخصیص یافته روی کد بورســی خودشان 
منتقل می شــود. این افراد از بابت ســهام 
شرکتهای غیربورسی، سهامدار شرکتهای 

سرمایه گذاری استانی هم خواهند بود.

روش غیرمستقیم
درصورت انتخاب آزاد ســازی به روش غیر 
مستقیم، مالکیت و مدیریت سهام عدالت، 
از طریق شرکتهای سرمایه گذاری استانی 
ســاماندهی خواهد شــد و ســهامدار حق 
انتقال بــه غیر و دخــل و تصــرف در آن را 
نخواهد داشــت. در این روش سود یا زیان 
قابل تخصیص به ســهامدار براساس نحوه 
عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری استانی 
تعیین و تخصیص پیدا خواهــد کرد. با این 

تفویض اختیار، سهام شــرکتهای سرمایه 
پذیر ســهام عدالــت متعلق به ســهامدار 
توسط شرکت های سرمایه گذاری استانی 
ســاماندهی خواهد شــد.افرادی که روش 
غیرمســتقیم را انتخاب می کنند، سهامدار 
شرکتهای سرمایه گذاری استانی خواهند 
بود. قرار است شرکتهای ســرمایه گذاری 
اســتانی در بازار ســرمایه پذیرش شوند و 
سهام این شرکتها خرید و فروش واقع شود. 
بنابراین این افراد می توانند نسبت به فروش 
سهام خود در شرکتهای ســرمایه گذاری 

استانی اقدام کنند.
درمورد اینکه  چــه تضمینی وجود دارد که 
در روش غیرمستقیم شــرکت های استانی 
دارایی ســهامدار را حفظ و افزایش دهند، 
باید گفــت این موضوع به نحــوه عملکرد و 
میزان موفقیــت یا عدم موفقیــت مدیران 
شــرکت های ســرمایه گذاری در مدیریت 

دارایی های تخصیص یافته بستگی دارد.

اخذ کد بورسی ضروری است؟
اما آنچه که در این میــان اهمیت دارد، کد 
بورسی مشول است. ســهامداران چه روش 
مستقیم و چه روش غیرمستقیم را انتخاب 
کنند، نیازمند کد بورســی هستند اما برای 
اخذ این کد، فعال نیاز نیســت اقدامی انجام 

دهند.

طبق تصمیماتی که در شورای عالی بورس 
و  ســازمان بــورس و اوراق بهــادار گرفته 
شده اســت، هیچ یک از خدمات مربوط به 
مشــمولین ســهام عدالت نیاز به مراجعه 
حضوری نخواهد داشــت. چنانچــه افراد 
شماره تلفن همراه و حســاب بانکی خود را 
در سامانه ســهام عدالت سازمان خصوصی 
ســازی )samanese.ir( وارد کرده باشند، 
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار 
و تسویه وجوه به صورت خودکار برای همه 
مشموالن ســهام عدالت کد بورسی صادر 
خواهد کرد و نیازی بــه مراجعه حضوری به 

هیچ جایی نخواهند داشت.
درواقع مشموالن ســهام عدالت باید توجه 
داشته باشند که در این مرحله نیازی به اخذ 
کد بورسی برای ســهامداران وجود ندارد. 
افرادی که کد بورسی دارند نیز نیازی نیست 
که در حال حاضر اقدام خاصی انجام دهند. 
بعد از اتمام مهلت اعالم شــده برای انتخاب 
روش آزاد ســازی، در صورت نیــاز به اقدام 
خاص، از سوی مراجع ذیربط به سهامداران 
اطــالع داده خواهد شــد.بنابراین در حال 
حاضر نیازی بــه مراجعه جهــت دریافت 
کد بورسی نیست. بنا بر دســتور وزیر امور 
اقتصادی و دارایی برای کلیه ســهامداران 
ســهام عدالت کد بورســی صادر می شود و 

جزئیات آن اعالم خواهد شد.

وز کاهش می یابد زمان کسب مجوز های کسب و کار می تواند به ۴ ر

ونا در سه ماه، چه بالیی بر سر اقتصاد آورد؟ کر



در صورت جهش قیمت نفت رخ خواهد داد

وپاشی پیمان اوپک پالس احتمال فر

وزیر نیرو اعالم کرد

امکان تامین آب کشاورزی ، ۳۰ درصد بیشتر از میزان متوسط

رشد جهانی انرژی بادی و خورشیدی مقهور 
ونا شد کر

آژانس بین المللی انرژی )IEA( در گزارش جدیدی پیش بینی کرد که 
رشد ظرفیت نیروی بادی و خورشیدی جهانی در سال ۲۰۲۰ به دلیل 

بحران شیوع ویروس کرونا کمتر از برآورد قبلی خواهد بود.
 آژانس بین المللی انــرژی اکنون انتظار دارد مجمــوع ظرفیت نیروی 
بادی و خورشــیدی جهانی ۱۴۳ گیگاوات در سال ۲۰۲۰ رشد کند که 
۲۶ گیگاوات کمتر از میزان برآورد شــده در گزارش اکتبر این سازمان 
است و برآورد رشــد ظرفیت تقریبا ۱۶ گیگاوات برای خورشیدی و ۱۰ 

گیگاوات برای بادی کمتر است.
طبق گزارش آژانــس بین المللی انرژی، بحران بیمــاری کووید ۱۹ به 
رشــد ظرفیت نیروی تجدیدپذیر جهانی لطمه زده امــا آن را متوقف 

نکرده است.
پتانسیل رشد تجدیدپذیرها در اروپا مشــمول بزرگترین بازبینی قرار 
گرفته اند و رشــد آنها اکنون ۲۲ گیگاوات در مقایسه با ۳۵ گیگاوات در 

اکتبر پیش بینی می شود.
جیل دیکســون، مدیرعامل شــرکت ویند یوروپ هفته گذشــته در 
مصاحبه با پایگاه خبری اس اند پی پالتس اظهــار کرده بود که انتظار 
دارد امسال ۱۲ گیگاوات ظرفیت بادی جدید اضافه شود که حدود ۳۰ 

درصد پایین تر از پیش بینی پیش از بحران ویروس کرونا است.
آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرده اســت که در سال آینده رشد 
نیروی تجدیدپذیر به ســطحی که در سال ۲۰۱۹ رســیده بود، بهبود 
پیدا خواهد کرد.اما با وجود این بهبود پیش بینی شــده، مجموع رشد 
ســالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ حدود ۱۰ درصد کمتر از میزانی خواهد بود 
که آژانس بین المللی انرژی پیش از شــیوع ویــروس کرونا پیش بینی 
کرده بود زیرا همه بازارها بجز آمریکا تحت تاثیر این بحران قرار گرفته 
اند و تنها در آمریکا ســرمایه گذاران برای تکمیل پروژه ها پیش از اتمام 

مشوقهای مالیاتی شتافته اند.
فاتح بیرول، مدیرکل آژانــس بین المللی انرژی اظهــار کرد: انعطاف 
پذیری نیروی تجدیدپذیر در برابر تاثیر بحــران کووید ۱۹ خبر خوبی 

است اما نمی توان به شکل قطعی مطمئن بود.
بر اســاس گزارش پالتــس، اس اند پــی گلوبال پالتــس آنالیتیکس 

دورنمای رشــد انرژی خورشــیدی و بادی جهانی را از برآوردی که در 
فوریه داشــت به میزان ۱۲ گیگاوات کاهش داده و اکنون حدود ۱۶۰ 

گیگاوات برآورد می کند.

 سهم ۱.۸ درصدی یارانه بنزین از تولید
 ناخالص داخلی

آمارهای شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی نشان می دهد 
که ۱۳ درصد از تولید ناخالص داخلی صرف پرداخــت یارانه انرژی به 
فرآورده های نفتی شده که در این میان ســهم بنزین از این یارانه، ۱.۸ 

درصد است.
سال گذشته سخنگوی دولت زبان به شــکایت از پرداخت یارانه انرژی 
گشــود و گفت ایران با پرداخت ۶۹ میلیارد دالر یارانه انرژی، رتبه اول 

پرداخت یارانه انرژی در جهان را دارد.
علی ربیعی تاکید کرد که از ایــن میزان، ۲۶.۶ میلیــارد دالر به یارانه 
فرآورده های نفتی اختصاص داشــته و گاز طبیعی بــا ۲۶ میلیارد دالر 

و سپس برق با ۱۶.۶ میلیارد دالر یارانه، در رده های بعدی قرار دارند.
پیش از این نیز البته آمارهای مختلفی از پرداخت یارانه انرژی در ایران 

به گوش می رسید.
ایران از جمله کشورهایی است که بیشــترین یارانه را پرداخت می کند 

که شامل یارانه های مختلف از یارانه نان گرفته تا یارانه انرژی می شود.
آمارهای شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی نشان می دهد 
که دولت های مختلف از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۴ در مجموع بیش از ۸۶۰ 
میلیارد دالر یارانه به فرآورده های نفتی داده اســت که با مقایسه تولید 
ناخالص داخلی که ساالنه معادل ۴۵۰ میلیارد دالر است هزینه بسیار 

باال و گزافی به شمار می رود.
یعنی در طی ۱۴ ســال به اندازه ۲ ســال تولید ناخالص داخلی کشور 
صرف یارانه انرژی شــده اســت. به عبارتی یک هفتــم تولید ناخالص 
داخلی کشــور صرف پرداخــت یارانه انــرژی بــه فرآورده های نفتی 

می شود.
در این میان سهم بنزین از یارانه داده شده ۱۲۰ میلیارد دالر است که از 

سهم ۱۴ درصدی بنزین در دریافت یارانه انرژی حکایت دارد.

رقابت شدید عراق و عربستان بر سر مشتری 
نفتی قدیمی ایران

عربستان سعودی و عراق که بزرگترین تولیدکنندگان اوپک هستند، با 
یکدیگر برای برتری در بازار نفت هند که سومین واردکننده بزرگ نفت 

در جهان است، رقابت می کنند.
آمار شرکت کپلر نشــان داد که عربستان ســعودی در آوریل ۱.۰۸۴ 
میلیون بشــکه در روز به هند صادر کرد و عراق را که ۷۶۰ هزار بشــکه 
در روز صادرات داشت، مغلوب کرد و به جایگاه صادرکننده شماره یک 
نفت به هند دست یافت. عراق از ســال ۲۰۱۷ پس از تحریم نفت ایران 
و ونزوئال از ســوی آمریکا، به صادرکننده بزرگ نفت به هند تبدیل شد. 
این کشور در مارس ۹۶۹ هزار بشــکه در روز و  عربستان سعودی ۷۱۶ 

هزار بشکه در روز نفت به هند صادر کرده بود.
ثامر غضبان، وزیر نفت سابق عراق در آوریل گفته بود که این کشور برای 
عرضه نفت به هند به دلیل قرنطینه و تقاضای کمتر از سوی این کشور 
دچار مشکل شده است.به گفته تام کنیسون، تحلیلگر نفتی خاورمیانه 
در شرکت FGE Energy، شرکت بازاریابی نفت دولتی عراق )سومو( 
ناچار خواهد بود قیمت فروش نفت سبک و ســنگین بصره در ژوئن به 
مقصد آســیا را به میزان کمتری از قیمتهای فروش عربستان سعودی 
عرضه کند. همچنین پاالیشــگاههای هندی ممکن اســت بین ۵۰ تا 
۷۰ درصد از نفتی که بر اساس قراردادشــان قرار بود در ژوئن دریافت 
کنند را تحویل بگیرند که به معنای دشــوارتر شــدن رقابت میان دو 

صادرکننده خاورمیانه ای خواهد بود.
شرکت سومو قیمت فروش رسمی نفت برای تحویل در آوریل به مقصد 

آسیا را در رقابت با کاهش قیمت نفت عربستان سعودی، کاهش داد.
عربســتان ســعودی تالش کرده اســت برتری خود در بازار هند را با 
مجموعــه قراردادهایی نظیر توافق اولیه برای خرید ۲۰ درصد ســهام 
در کســب و کار نفت و مواد شیمیایی شــرکت ریالینس اینداستریز و 
ساخت یک پاالیشگاه به ظرفیت ۱.۲ میلیون بشــکه در روز با شراکت 

شرکت ملی نفت ابوظبی )ادنوک( دوباره کسب کند.

و نیر

خریدار   وزیــر نیرو گفت: امســال تا ۳۰ 
درصد بیشــتر از میزان متوسط می توانیم 

برای کشاورزی آب تامین کنیم.
 به نقل از صدا و ســیما، رضــا اردکانیان در 
مراســم آغاز بهره برداری از طرح های ملی 
در استان سیســتان و بلوچســتان، افزود: 
امروز قطــار پویش هر هفته الــف ب ایران، 
بعد از استان های تهران، ایالم و مرکزی، در 

سال ۹۹ در استان سیستان توقف دارد.
وی با بیان اینکه ما به شــکرانه نعمت الهی 
و بارش رحمت، جهش تولیــد را به معنای 
واقعی کلمه با استفاده صحیح و بهینه از این 
نعمت محقق خواهیم کــرد گفت: در اولین 
روز از سومین ماه بهار، شــاهد این هستیم 
که بیش از ۳۰۰ میلیمتر بارش در سال آبی 
داشتیم و در مقایســه با ۵۰ سال اخیر، سال 
آبی ۹۸ و ۹۹، چهارمین سال پربارش کشور 

است.
اردکانیان با اشــاره به اینکه سدها به میزان 
قابل مالحظه ای پر شــده اند و حجم خالی 
آن ها برای کنترل و تســکین سیالب های 
محتمل است ابراز امیدواری کرد: در خرداد 
نیز این بارش هــا در نقاط مختلف کشــور 

ادامه داشته باشد.
وی با اشــاره به وضعیت بهتر ســفره های 
زیرزمینی با وجود بارش هــای اخیر گفت: 
متاسفانه به علت سال های خشک متمادی 
و البته در برخی نقاط اســتفاده بی رویه ای 
که از منابع زیرزمینی شد، ما تقریبا به طور 
متوســط پنج و هشــت دهم میلیارد متر 
مکعب کســری در ســفره های زیرزمینی 
داشــتیم و در دو ســال اخیر در وضعیتی 
هســتیم که یک میلیارد متر مکعب از این 
کسری جبران شــده، عالوه بر این از ۱۵۰ 
تاالب کشور، ۵۰ تاالب اصلی و مهم از ۴۰ تا 

۱۰۰ درصد آب گیری شد.
وزیر نیرو با بیــان اینکــه آب نقش مهمی 
به عنــوان محرک اصلــی و عامــل اصلی 
در کشــاورزی دارد افــزود: امــروز به طور 
متوســط ۷۰ درصد آب مصرفی در دنیا در 
بخش کشــاورزی مصرف می شــود و البته 
کشورهایی دردنیا هســتند که مصرف آب 
آن ها در بخش کشــاورزی به علت استفاده 
صحیح نکــردن از ایــن منبــع، از میزان 
متوسط خیلی بیشتر اســت و متاسفانه ما 
هم جزو همین گروه هستیم و امیدواریم با 
برنامه ریزی های صــورت گرفته بتوانیم به 

میزان متوسط جهانی نزدیک شویم.
اردکانیان گفــت: از ۱۷۰۰ میلیون هکتار 
اراضی کشاورزی، فقط حدود ۳۰۰ میلیون 
هکتار در دنیا اراضی آبی اســت، اما همین 
۳۰۰ میلیون هکتار غذای بیش از ۴۰ درصد 
را تامین می کند، مــواد غذایی از این طریق 
قطعا به شکل مناسب تری تامین می شود. 
کشور ما هم جزو کشورهایی است که اراضی 

آبی قابــل مالحظه ای دارد و مــا پنجمین 
کشور در دنیا از این نظر هستیم.

وی افزود: بعد از چین، هند، ایاالت متحده و 
پاکستان، ایران با هشت میلیون و ۴۶۰ هزار 
هکتار اراضــی آبی، در این لیســت در رتبه 
پنجم قرار دارد، این به آن معناســت که ما 
در حالی که در دنیا برای هــر هزار نفر، ۴۰ 
هکتار اراضی آبی به طور متوسط هست، اما 
در کشــور ما برای هر هزار نفر میزان اراضی 
آبی حدود ۱۰۰ هکتار اســت یعنی دو و نیم 
برابر متوسط جهانی و این حکایت از آن دارد 
که ظرفیت های بالقوه آب و خاک در کشور 
ما و موقعیت کنترل و مهار آب ها در وضعیت 

خوبی است.
اردکانیان گفت: ما نه تنهــا برای جمعیت 
فعلی بلکــه برای جمعیت بیــش از این نیز 
می توانیم با اتخاذ روش های صحیح در آب 
یاری و الگوهای مناســب در کشت، غذا ویا 

محصول خشک بیشتری را تدارک کنیم.
وی در خصوص روش شبکه های آبیاری زه 
کشی که روش صحیح اســتفاده در اراضی 
آبی است خاطرنشان کرد: مجموع ظرفیتی 
که ما در کشور داریم دو میلیون و ۸۶۰ هزار 
هکتار اســت یعنی اگر ما همه شــبکه های 
اصلی و فرعــی را اجرا کنیم، این ســطح از 
اراضی آبــی ما می تواند دارای شــبکه های 
اصلی باشــند به لحاظ نزدیکی به آب سدها 

و موقعیتشان در رودخانه ها.
اردکانیــان گفــت: خوشــبختانه در حال 
حاضر از این دو میلیــون و ۸۶۰ هزار هکتار 
ظرفیت، حــدود دو میلیــون و ۴۰۰ هزار 

هکتار دارای شبکه هستند.
وی افــزود: برای نمونه در دولــت یازدهم و 
از نیمه ســال ۹۲ تا کنون ۳۰۱ هزار هکتار 
شــبکه اصلی اجرا شــده و این مسیر ادامه 

خواهد داشت که تا پایان دولت دوازدهم به 
بیش از ۳۳۰ هزار هکتار خواهیم رسید.

وزیر نیرو به استان سیســتان و بلوچستان 
اشــاره کرد و گفــت: این اســتان، حدود 
۱۱ درصد از وســعت خاک ایران را به خود 
اختصــاص داده، اما مســاله اصلی ما بحث 
نحوه کشــاورزی و انتخاب الگوی کشت در 

این استان نیست.
اردکانیان افزود: به علت شرایط طبیعی این 
منطقه، بادهای ۱۲۰ روزه و ســیالب های 
وسیع، موضوع الیروبی و مهندسی رودخانه 
هاو البته همــکاری نزدیک با کشــورهای 
همســایه و دریافت حق آبه هــای قانونی از 
رودخانه هیرمند در ســرفصل برنامه های 

ماست.
وی گفت: خوشــبختانه با توجهی که دولت 
داشــته و منابع قابل مالحظه ای که به ویژه 
از سال گذشــته بعد از سیالب بهار ۹۸ برای 
وزارت نیرو فراهم شده، در این استان، بیش 
از ۳ میلیون متر مکعب رســوب برداری از 
رودخانه های اصلی داشــتیم، این موجب 
شــده که ما ظرفیت آب گــذری رودخانه 
سیســتان را از ۳۱۰۰ مترمکعب در ثانیه به 
۳۶۰۰ متر مکعب در ثانیــه افزایش دهیم، 
تمام سردهنه ها الیروبی شــدند و موجب 
شــده که ظرفیت آب گذری رودخانه تا ۴۵ 

درصد افزایش پیدا کند.
اردکانیان افــزود: اینکه ما در طول ســال 
گذشــته تا آغاز بهار، سیالب های متعددی 
در جنوب شــرق داشــتیم که خوشبختانه 
همانطور که موردتاکید بود این ســیالب ها 
بیشتر نفع بود تا نقمت و نعمت بود برای ما، 
به ویژه به علت حــدود ۴ برابر هزینه کردن 
و فعالیت در امر مدیریــت رودخانه ها بوده 

است.

وزیر نیرو گفت: امــروز در خصوص یکی از 
طرح های مهمی که در اســتان سیستان یا 
در سطح کشور که درباره شبکه های آبیاری 
زه کشی هست و موســوم به طرح ۴۶ هزار 
هکتاری است، ســهم و بخش وزارت نیرو را 
خدمت شــما و مردم گزارش دهیم و بخش 
تامین آب آن که بر عهــده وزارت نیرو بوده، 

در قالب سه طرح افتتاح شود.
اردکانیــان افزود: ما وظیفه داشــتیم ۴۰۰ 
میلیون متر مکعب آب را در طول ســال به 
شــکل مطمئن و تضمین شــده برای این 
اراضی فراهم کنیم که بخشی از آن نزوالتی 
است که در اســتان وجود دارد و منابع آب 
سطحی و ســدهایی که هســت شامل چاه 
نیمه هــا، و بخــش دیگر آن به مهندســی 

رودخانه ها و الیروبی ها برمی گردد.
وی دربار این ســوال رئیس جمهور مبنی بر 
اینکه مقصود این است که این ۴۰۰ میلیون 
مترمکعب برای کل ۴۶ هزار هکتار است یا 
موضوعی که امروز افتتاح می شــود؟ گفت: 

برای کل ۴۶ هزار هکتار است.
اردکانیان افــزود: موضوع از اینجا شــروع 
شد که ابتدا وزارت نیرو بعد از سفر ۹۳ شما 
)رئیس جمهور(، اعالم کنــد که چه میزان 
آب با توجه به وضعیت اســتان و شــرایط 
روان آب ها و بارش هــا می تواند تامین کند 
که بر اســاس مطالعات انجام شده، به ۴۰۰ 
میلیون متر مکعب در ســال رســیدیم که 
اراضی متناســب با این حجم آب، ۴۶ هزار 

هکتار است.
وی در پاسخ به ســوال دیگر رئیس جمهور 
مبنی بر اینکه در سال های خشک سالی چه 
اقدامی انجام می شود؟ گفت: مخازن احداث 
شده صد درصد به عنوان سد ساخته شده، 
و مخازن نیمه طبیعــی که تحت عنوان چاه 

نیمه ها که حجم آن حدود یک و نیم میلیارد 
مترمکعب در اســتان اســت، بــه گونه ای 
مدیریت خواهد شد که ما بتوانیم دوره های 
خشــک را با ظرفیت هــای حداقلی تامین 

کنیم.
وزیر نیرو افزود: به عنوان نمونه یکی از منابع 
ما برای آب این اراضی، چاه نیمه چهاراست، 
ما در این چاه نیمه، دو طرح را تعریف کردیم 
که یکی از آن ها بــه اتمام رســیده و امروز 
افتتاح می شــود که این پــروژه، خروجی 
مســتقل چاه نیمه چهــار بــرای ۴۶ هزار 
هکتاری اســت به حجم ۲۴۰ میلیون متر 

مکعب در سال.
اردکانیان گفت: همزمــان، طرح دیگری را 
شروع کردیم برای اســتفاده از حجم مرده 
چاه نیمــه چهار کــه آن هم امــکان ۱۴۰ 
میلیون متر مکعب را در ســال های خشک 
می تواند فراهم کند که ۹۲ درصد پیشرفت 
دارد که در همیــن دوره به اتمــام خواهد 
رسید، اما به علت ســال خوبی که پارسال و 
امسال داشــتیم، اولویت یک ما تکمیل آن 

طرح نبوده است.
وی به سه اقدام مهم در اســتان سیستان و 
بلوچستان اشاره کرد و افزود: یکی خروجی 
مستقل چاه نیمه چهار برای اراضی ۴۶ هزار 
هکتاری است که به طور مشخص هدف آن 

تامین آب کشاورزی است.
اردکانیان مهندسی رودخانه و الیروبی ها را 
یکی دیگر از اقدامات مهم و بزرگ بیان کرد 
و گفت: اثر مثبت آن بر روی همه منابع آب 
ماست، کاری که امسال صورت گرفت حتی 
موجب شد، ســیالب هایی که در هفته های 
اخیر داشــتیم به میزان قابل مالحظه بدون 
اینکه خســارت به اراضی کشاورزی برساند 
وارد تــاالب بیــن المللی هامون شــود و 
رودخانــه سیســتان نقش مهمــی در این 

زمینه دارد.
وی ســازه کنترلی بین چاه نیمه یک و چاه 
نیمه ســه را طرح فوق العاده مهمی دانست 
که برای تضمین آب شــرب با کیفیت برای 
زاهدان و زابل و شــهرهای دیگر در منطقه 

انجام شده است.
اردکانیــان گفت: چاه نیمه ســه، چاه نیمه 
عمیقی است، سطح کمتر و تبخیر کمتری 
دارد و آب با کیفیت تری را می شــود از آنجا 

برای مصارف شرب اختصاص داد.
وی افــزود: تا کنون اینگونه بــود که اتصال 
این دو چاه نیمه، یک اتصــال طبیعی بوده 
و به طور طبیعی، بحث آب شــرب در برخی 
مواقع با مخاطره مواجه می شده، و این سازه 
کنترلی بیــش از یک صد میلیــارد تومان 
هزینه شــده و نقش مهمــی را در تضمین 
تامین آب با کیفیت شــرب خواهد داشت و 
به نوعی مصرف شرب و کشاورزی را تفکیک 

می کند.

خریدار   به نظر می رسد گروه اوپک پالس 
مصمم اســت از اشــباع عرضه در بازارهای 
جهانی نفت کــه در نتیجــه جنگ قیمت 
تولیدکنندگان بزرگ این گروه و ســقوط 
تقاضا بر اثر شــیوع پاندمی ویــروس کرونا 

روی داد و باعث ریزش قیمتها شد، بکاهد.
 قیمتهــای نفت از زمان آغــاز توافق جدید 
گروه اوپک پالس روند افزایشــی پیدا کرده  
اســت. کاهش تولیــد این گــروه و کاهش 
غیراقتصادی تولید در آمریکای شــمالی به 
همراه بهبود تدریجی تقاضای جهانی برای 
نفت در پی تسهیل تدریجی محدودیتهای 
قرنطینه، به بازار در خصوص ســپری شدن 

وخامت اوضاع، اطمینان بخشیده است.
با این حال این احساســات خــوش بینانه 
این ســوال را برانگیخته که آیا ممکن است 
تولیدکنندگان گروه اوپک پالس با مشاهده 
رشــد قیمتها وسوسه شــده و سهمیه های 
تولیــد خود را رعایــت نکننــد. آیا صنعت 
نفت شــیل آمریکا فعالیت حفــاری خود 
را زودتــر از زمانی که بازار بــه آن نیاز دارد، 
ازســرخواهد گرفت؟اوپک و شرکایش در 
گروه اوپک پــالس ماه گذشــته دریافتند 

که تبعات ویرانگر شــیوع بیمــاری کووید 
۱۹ بر تقاضای جهانی برای نفت را دســت 
کم گرفته بودند. با سقوط درآمدهای نفتی 
کشــورهای تولیدکننده در پی افت شدید 
تقاضا و قیمتها، عربســتان سعودی و سایر 
تولیدکننــدگان در گــروه اوپک پالس پی 
بردند که برای متوازن کــردن بازار و نجات 
اقتصادهای وابسته به نفتشان در برابر رکود 
ناشی از شــیوع کرونا باید فورا دست به کار 
شوند و دور جدید کاهش تاریخی تولید این 

گروه در اوایل آوریل تصویب شد.
با گذشت سه هفته از آغاز دور جدید پیمان 
کاهش تولید گروه اوپک پالس، احساسات 
بازار به نحو شــگرفی مثبت شــده اســت. 
زمانی که این توافق در ۱۲ آوریل اعالم شد، 
تحلیلگران می گفتند این کاهش تولید که 
معادل حــدود ۱۰ درصــد از عرضه جهانی 
نفت اســت، برای نجات بازار کافی نخواهد 

بود و بسیار دیگر هنگام است.
اما اکنــون فضای بــازار مثبت تر شــده و 
قیمتهــای نفت هم بــاال رفته انــد. قیمت 
نفت اکنون ۸۰ درصد باالتر از سطح قیمت 
اواسط آوریل اســت و تحلیلگران به کاهش 

تولید گروه اوپک پالس به همراه محدودیت 
عرضه حدود چهار میلیون بشکه در روز در 
آمریکای شمالی که بازار را در ماههای آینده 
با کمبود عرضه مواجه خواهد ســاخت، به 

عنوان دلیل این بهبود اشاره می کنند.
بانــک آمریکایــی گلدمن ســاکس هفته 
گذشــته در گزارشــی پیش بینی کرد که 
بهبود تقاضای جهانی بــرای نفت و کاهش 
تولید سریعتر از حد انتظار در خارج از گروه 
اوپک پالس، بــازار نفــت را در ژوئن دچار 

کمبود عرضه خواهند کرد.
گروه اوپک پــالس با کاهــش عظیمی که 

در تولید نفــت آمریکای شــمالی به دلیل 
غیراقتصــادی شــدن تولید در شــرایط 
قیمتهای اندک روی داد، موفق شــده است 
انتظارات بــازار را به ســمت کمبود عرضه 
در ماه آینده تغییر دهــد. اوپک که در راس 
آن عربستان ســعودی به عنوان بزرگترین 
تولیدکننده این گروه قــرار دارد، هر زمانی 
که انگیزه قوی برای بــاال بردن قیمت نفت 
داشته اند، عرضه به بازار را به شدت محدود 
کرده اندبهار امسال ســعودیها انگیزه قوی 
برای معکــوس کردن روند عرضــه فراوان 
نفت ارزان به بازار داشــتند. سقوط قیمت 
نفت بــه ۲۰ دالر و حتی پایین تــر از آن و 
همزمان افت شــدید تقاضا در بحران کرونا، 
بزرگتریــن صادرکننــده نفت جهــان را 
واداشت برای نجات وجهه خود و اقتصادش 

دست بجنباند.
تاکنون عربستان سعودی، اوپک و روسیه با 
محدودیت قابل توجــه عرضه وعده داده اند 

که از ثبات بازار حمایت خواهند کرد.
شرکت پترو لجستیک اخیرا برآورد کرد که 
تولیدکنندگان اوپک پالس صادراتشــان 
را ۵.۹۶ میلیــون بشــکه در روز در ۱۳ روز 

نخســت ماه مه در مقایســه بــا میانگین 
صادرات ماه آوریل کاهش دادند که کاهش 
عظیمی به شمار می رود.عربستان سعودی 
هفته گذشــته اعالم کرد کــه در ژوئن یک 
میلیون بشــکه در روز دیگر به کاهش تولید 
خود اضافــه می کند. از ســوی دیگر منابع 
آگاه اظهار کرده اند کــه اوپک پالس مایل 
اســت محدودیت عرضه را به میزان فعلی 
۹.۷ میلیون بشکه در روز پس از ژوئن ادامه 
دهد. الکســاندر نواک، وزیر انرژی روسیه و 
همتای ســعودیش، شــاهزاده عبدالعزیز 
بن ســلمان هفته گذشــته با صدور بیانیه 
مشــترکی اعالم کردند که این دو کشــور 
برای دستیابی به هدف ثبات بازار و برقراری 
مجدد تــوازن بازار نفت متعهــد مانده اند و 
اطمینان دارنــد که شرکایشــان در اوپک 
پالس به طور کامل به اهدافشان عمل کرده 

و به توافق اوپک پالس پایبند می مانند.
بــرای تولیدکننــدگان آمریکایی، کاهش 
تولیــد نفت ربطــی به مســئولیت پذیری 
مشــترک ندارد بلکــه اقتصــاد نامطلوب، 
کمبود فضای ذخیره سازی نفت و تقاضای 

ضعیف مانع آنهاشده است. 

وزیر نفت گفت: در تولید گاز در پــارس جنوبی از قطر 
جلوتر هستیم و تولید روزانه ما از قطر جلوتر است.

 بیژن نامــدار زنگنه در ارتباط تلفنــی با بخش خبری 
۲۱ شبکه یک سیما در پاســخ به این که اجرای طرح 
در پارس جنوبی در دریا به پایان می رســد به چه معنا 
لســت، گفت: معنای ایــن فرآیند آن اســت که همه 
ســکوها نصب می شــوند و همه خطوطی که گاز را از 
سکوهای دریا به خشــکی می آورند، نصب و عملیاتی 

می شوند و تولید در حد طراحی در این فازها 
به انجام می رسد.

وی ادامــه داد: در ۲۷ فــاز متعــارف پارس 
جنوبی خواهیم توانست حدود ۸۰۰ میلیون 
متر مکعب گاز خام را به خشکی منتقل و در 
پاالیشگاه ها پاالیش و در شــبکه سراسری 

تزریق کنیم.
زنگنــه افــزود: بخشــی از ایــن گازها بــه خوراک 

پتروشــیمی ها تبدیل و یا به عنوان گاز مایع 
صادر می شود و بخشی هم در داخل، مصرف 

می شود.
وزیر نفت گفت: اکنــون حدود ۷۰۰ میلیون 
مترمکعــب گاز از فازهــای مختلف پارس 
جنوبــی تولید داریــم که تا آخر ســال ۵۰ 
میلیــون متــر مکعب بــه این رقــم اضافه 

می شود.

نامدار زنگنه در پاسخ به این پرسش که وزارت نفت چه 
برنامه ای برای جبران کاهش قیمت نفت در بازارهای 
جهانی و عبــور از تحریم ها دارد؟ گفــت:  برنامه های 
تحریم شکن خود را اعالم نمی کنیم و تالش می کنیم 
با تمام قدرت و احساس مسئولیت نسبت به ملت مان 
عمل کنیم و در مقابل دشمنی که ظالمانه به حقوق ما 
تجاوز کرده است ایســتاده ایم و از همه امکانات برای 

صادرات نفت و فرآورده های آن استفاده کنیم.

نفت

وزیر نفت اعالم کرد: در تولید گاز در پارس جنوبی از قطر جلوتر هستیم

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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سرپرست وزارت صنعت خبر داد

ایران می تواند در راه استقالل صنعتی گام بردارد

چگونه لوازم خانگی قاچاق را تشخیص دهیم؟
رئیس اتحادیه فروشــندگان لــوازم خانگی با اعالم خبر از ســرگیری 
نظارت بــر اجرای طــرح شناســه کاال در بخش لــوازم خانگی گفت 
که خریداران می توانند با اســتفاده از ســامانه ســامانه *۴*#۷۷۷۷ 

مشخصات لوازم خانگی را دریافت کنند.
مرتضی میــری اظهار کرد: نظارت بــر اجرای این طرح در پی شــیوع 
ویروس کرونا برای حدود دو ماه متوقف شــده بود، اما حاال قرار شده با 
همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز بعد از تعطیالت عید فطر از سر 

گرفته شود.
وی با بیان اینکه شناســه کاال به تنهایی نمی تواند جلوی قاچاق کاال را 
بگیرد، تصریح کرد:  آئین نامه اجرایی شناســه های کاال و رهگیری کاال 
دو بند دیگر شــامل کد رهگیری و ســامانه گارانتی را هم داراست که 
در صورت تکمیل طــرح و اجرای همزمان این ســه بند، جنس قاچاق 

مشخص می شود.
 این طرح قرار بود تا پایان خرداد ماه امســال تکمیل شــود که بخاطر 

شیوع ویروس کرونا حداقل دو ماه به تاخیر افتاد.
به گفته رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی، در حال حاضر هر 
شناســه کاال می تواند برای کاالهایی با برند و مدل مشــابه استفاده 
شــود، اما در صورت تکمیل طرح و اجرای ســه بند یاد شده، هر کاال 
یک شــماره مخصوص دارد که مانند اثر انگشــت برای شناسایی آن 

عمل می کند.
وی با بیان اینکه تاکنون برای ۱۰ قلم لوازم خانگی شناســه کاال تعریف 
شــده که امیدواریم به زودی برای ســایر کاالها نیز تعریف شود افزود: 
برخی از فروشگاه ها هنوز شناســه کاال را درج نکرده اند، اما از اتحادیه 
رسید دریافت کرده اند که طبق توافق با ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، 
قرار شده مشکلی برای این واحدها ایجاد نشود و امیدواریم ستاد هم تا 
پایان شــهریور به این واحدها فرصت دهد، اما درباره فروشگاه هایی که 
نه شناسه کاال و نه رسید دارند کاالی آن ها به عنوان قاچاق جمع آوری 

خواهد شد. 
به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، خریداران می توانند با 
ارسال شناسه کاالی مورد نظر خود به سامانه *۴*۷۷۷۷# مشخصات 
کاال از جمله شــرکت تولیدی آن را دریافت کنند و مطئن شوند که کاال 

از راه قاچاق به کشور وارد نشده است.
 سال ۱۳۹۸ بعد از سه سال انتظار باالخره آیین نامه شناسه و رهگیری 
کاال موضوع ماده ۱۳ قانــون مبارزه با قاچــاق کاال و ارز در بخش لوازم 
خانگی اجرا شــد؛ به طوری که وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
به تمامی تولیدکنندگان و تشــکل های صنعتی لــوازم خانگی تولید 
داخل تا ۱۵ دی ماه فرصت داد که برای هشت گروه کاالیی خود فرایند 
ثبت و اخذ شناســه را انجام دهند و برای کاالهای خود شناسه دریافت 
کنند و بعد از ۱۵ دی ماه کاالهایی که دارای شناســه کاال نباشــد در 
سطح بازار کاالی قاچاق تلقی می شــوند. اما این مهلت تا ۱۵ بهمن ماه 
تمدید شــد و طبق اعالم انجمن صنایع لوازم خانگــی، طرح برخورد با 
لوازم خانگی بدون شناســه از چهارشــنبه )۱۶ بهمن ۱۳۹۸( از سوی 

ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز آغاز شد.

این هشت گروه کاالیی شــامل کولر، یخچال، فریزر، تلویزیون، ماشین 
لباس شــویی، ماکروویو، جاروبرقی و پکیج اســت که البته طبق اعالم 
وزارت صمت در قدم های بعدی اجرای آیین نامه شناســه و رهگیری 

کاال تمامی اقالم لوازم خانگی را شامل می شود.
آئین نامه اجرایــی شناســه های کاال و رهگیــری کاال موضوع ماده 
)۱۳( قانون مبارزه با قاچــاق کاال و ارز اواخر شــهریور ماه ۱۳۹۵ از 
ســوی اســحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، برای اجرا 
ابالغ شــد. ماده ۲۰ این آئین نامه مســئولیت اجرای آن را به وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صمــت( محول کرده و طبــق ماده ۱۲ آن 
وزارت صمت موظف اســت امکان ثبت شناســه رهگیری و دریافت 
گواهی الکترونیکی را در سامانه جامع تجارت فراهم کند و یکتا بودن 
شناسه های رهگیری را در ســطح تمامی کاالهای مشمول، تضمین 

کند.

معاون سازمان صنایع کوچک:

امسال ۱۵۰۰ بنگاه کوچک و متوسط بازفعال سازی 
می شود

 معاون صنایع کوچک ســازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ایران از برنامه ریزی برای بازفعال سازی یک هزار و ۵۰۰ بنگاه کوچک و 

متوسط غیرفعال در سال ۹۹ خبر داد.
»اصغــر مصاحب«افزود: مطابــق برنامه ریزی انجام شــده یک هزار و 
۲۰۰ واحد از این بنگاه ها در داخل سازمان صنایع کوچک و ۳۰۰ واحد 
دیگر با نظارت این سازمان، اما توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت 

استانها بازفعال سازی می شوند.
وی خاطرنشــان کرد: عمــده این واحدهــا با بهره گیــری از خدمات 

کلینیک های صنعتی و خدمات مشاوره ای بازفعال خواهند شد.
این مقام مســوول گفت: بازفعال سازی ۸۸ رشــته فعالیتی که بیش از 
سایر صنایع در شرکت شهرک های صنعتی اســتان ها فعالند، مد نظر 

است.
به گفته مصاحب، برای سال ۹۸ باز فعال ســازی یک هزار و ۳۳۴ واحد 
برنامه ریزی شده بود، اما با وجود افت محســوس فعالیت ها در یک ماه 
پایانی پارسال به دلیل شیوع ویروس کرونا، توانستیم به رقمی بیش از 

رقم برنامه ریزی شده یعنی هزار و ۴۴۴ واحد دست یابیم.
وی همچنین درخصوص ارتقای صادرات بنگاه های کوچک و متوسط، 
از طرحی خبر داد که هفته گذشــته در مجمع تشخیص مصلحت نظام 
ارائه شــد که در آن قرار اســت از مشــوق های صادراتی برای توسعه 
صادرات غیرنفتی کنسرســیوم های صادراتی، شــرکت های مدیریت 

صادرات و شرکت های صادرات گرا استفاده شود.
معاون صنایع کوچک ســازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ایران خاطرنشان کرد:  در سطح این سازمان بیش از هزار واحد تولیدی 

صادرات گرا فعالیت دارند.

تولید

 رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: برنامه امســال احیا 
و فعال سازی ۲۰۰ معدن جدید کوچک مقیاس مورد 
نظر است. در کنار حمایت از این طرح، ایمیدرو موضوع 
توسعه اکتشــاف و زیربناهای معادن را به طور جدی 
پیگیری می کند.بــه گزارش روابط عمومی شــرکت 
تهیه و تولید مواد معدنی ایــران، »خداداد غریب پور« 
در جلسه پایش طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن 
کوچک مقیاس افزود: ســال گذشته طبق برنامه، احیا 
و فعال ســازی ۱۵۰ معدن پیش بینی شــده بود که به 

دلیل شرایط کرونا، ۱۴۶ معدن احیا شد.
وی در ادامه اظهار داشــت: سال گذشــته، با توجه به 
اهمیت فعال ســازی معادن کوچک امســال بودجه 
زیرســاخت این گونه معادن را از محــل منابع داخلی 

بیش از دو برابر افزایش دادیم.

راهکارهای جهش تولید در معادن
غریب پور با اشــاره بــه راهکارهای جهــش تولید در 
معادن گفت: حذف عوارض صادراتی روی سنگ های 
تزئینی می تواند زمینه فعال سازی بخش قابل توجهی 

از ۹۰۰ معدن موجود در این حوزه را فراهم کند.
وی ادامــه داد: ایجاد کنسرســیوم معــادن کوچک و 

متوســط برای ورود به بازار سرمایه و بورس 
نیز مطرح شده که می تواند در جهش تولید 
موثر باشــد.به عنوان مثــال، اکنون در حال 
فعال کــردن ۱۸ معدن هماتیت در اســتان 
فارس هســتیم تا به صورت کنسرسیوم، به 
شرکت سهامی عام تبدیل شوند و ۱۰ تا ۲۰ 
درصد ســهام خود را در بورس عرضه کرده و 

برای اقدامات توسعه ای تامین مالی  شوند.

وجود 1۶00 پروانه و گواهی کشف در حوزه فلزی
رئیس هیــات عامل ایمیدرو با اشــاره به وجود ۴۸۰۰ 
محدوده معدنی دارای پروانه و گواهی کشف در کشور، 
گفت: از ایــن تعداد، ۱۶۰۰ پروانه و گواهی کشــف در 
حوزه فلزی وجود دارد که رقم قابل توجهی است و می 
توانیم برای آنها سرمایه گذار جذب و آنها را فعال کنیم.

 افزایش سرمایه صندوق بیمه معدن
 به 500 میلیارد تومان

غریب پور گفت: قرار شــده امسال صندوق بیمه تامین 
مالی را از بازار ســرمایه انجام دهیــم. امیدواریم این 
صندوق امســال نخســتین اوراق خود را برای معادن 

کشور انجام دهد. وی افزود: پارسال سرمایه 
صندوق بیمه معدن بــه ۳۵۰ میلیارد تومان 
رسید و امســال به ۵۰۰ میلیارد تومان می 

رسد.

افزایش سرعت فعال سازی با ورود 
معادن  به بورس

»وجیه اهلل جعفری« رئیس شــورای هماهنگی طرح 
احیای معــادن کوچک نیز در این جلســه گفت: طبق 
بررسی انجام شده )طی ســال های ۷۹ تا ۹۸(، حدود 
۳۵۵۷ پروانه اکتشــاف بالتکلیف مانده که باید تعیین 
تکلیف شــود. این موارد نیاز به راستی آزمایی و برخی 

نیز نیاز به تصمیم گیری دارد.
وی ادامه داد: تصمیم گیری بــرای این معادن به دلیل 
اینکه در اختیار سازمان هاست، آســان تر است و قرار 

شده در طرح احیا قرار گیرد.  
جعفری با اشاره به موضوع ورود معادن در بورس اظهار 
داشــت: پیش نویس این موضوع در حال تهیه است و 
به دنبال راهکار قانونی برای عرضــه معادن در بورس 
هستیم. در صورت نتیجه بخش بودن آن، سرعت فعال 
ســازی معادن کوچک باال می رود و مشارکت عمومی 

در تامین نقدینگی معادن افزایش می یابد.

نگاه جدید نسبت به تامین ماشین آالت
»محمدرضا بهرامــن« رئیس خانه معــدن نیز گفت: 
احیای معادن کوچک اقدام مطلوبی اســت که اگر در 
این حوزه، بروکراســی ها را کاهش دهیــم، موفق تر 
خواهد بــود.وی ادامه داد: بخش بزرگــی از این امر به 
متولی بخش معدن بر می گردد. در بخش ماشین آالت، 
نگاه جدیدی در صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت 
های معدنی صورت گرفته و مسیر باز شده و امیدواریم 

نیاز معادن به تامین ماشین آالت را رفع کنیم.

 تدوین طرح توجیهی افزایش سرمایه
 صندوق بیمه 

»فرید دهقانــی« مدیرعامل صندوق بیمه ســرمایه 
گذاری فعالیت های معدنی نیز در این نشســت گفت: 
طرح توجیهی ۱۵۰۰ میلیارد تومان افزایش ســرمایه 
این صندوق تدوین می شود تا روند تصویب خود را طی 
کند. وی افزود: از منابع داخلی می توان سپرده گذاری 
کرد و از سود آن برای اکتشــافات مقدماتی و تکمیلی، 

یارانه سود تسهیالت تخصیص دهیم. 

معدن

خریدار   سرپرست وزارت صمت با اشاره 
به خوداتکایی ایــران در صنایــع نظامی، 
تاکید کرد: همانطور که ایران توانســت در 
بخش های نظامی خوداتکا شــود، می تواند 
از تهدیدها، فرصت ســازی کرده و استقالل 

صنعتی را رقم زند.
 به نقــل از وزارت صنعت، حســین مدرس 
خیابانی در بازدید از خط تولید محصوالت 
داخلی سازی شــده یک مجموعه تولیدی 
ایرانی، با اشــاره بــه ضرورت ایجــاد کار و 
حمایــت از کارآفرینی در شــرایط کنونی 
اقتصــاد ایران، گفــت: امــروز در برخی از 
رســته های صنعتی، جهش تولیــد اتفاق 
افتاده؛ در حالی  کــه برخی تصور می کردند 
اگر کمپانی های خارجی بــه دلیل تحریم، 
ایران را ترک کنند، صنایع کشــور تعطیل 
خواهند شــد. حال آنکه هم اکنون برخی از 
صنایع با تالش خود نشان داده اند که ایران 
در تأمین بســیاری از نیازهای خود، محتاج 

سایر کشورها نخواهد بود.
سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجارت 
افزود: جهش تولید ابعــاد مختلفی دارد که 
شــامل جهش کمی، کیفی و تنــوع تولید 
اســت که به صورت همزمان باید در اجرای 
سیاســت های جهش تولید، مــورد توجه 
قرار گیرد؛ این در شــرایطی است که اگر در 
گذشــته به دلیــل واردات، تولید کاالهای 
صنعتی در داخل کشور صورت نمی گرفت، 
اما امروز به دلیل تحریم ها توانستیم بر روی 
پای خود بایستیم و حتی وارد فضای تولید 

برخی کاالهای های تک شویم.
وی تصریح کرد: هر چقــدر ایران و ایرانی از 
اجرای اقدامات افتخارآمیــز در حوزه های 
صنعتی و تولیدی خوشــحال می شــوند، 
این موضوع دشــمن را دچار ترس خواهد 
کرد؛ چرا که تمام هدف و برنامه دشــمنان 
نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران آن 
بود که به تولید و اشــتغال کشــور آسیب 
وارد نمایند و تولیدکنندگان را زمین بزنند 
تا از این طریق، به معیشــت خانوارها لطمه 
وارد آورده و اشــتغال را از بین ببرند؛ ضمن 

اینکه ضربات ســنگینی را به اقتصاد ایران 
وارد آورند؛ در حالی  که برنامه آنها در ســال 
۹۸ موفقیت آمیز نبــود و رونق کمی تولید 
همزمان با افزایش کیفیــت و تنوع پذیری 

محصوالت تولیدی رخ داد.
مــدرس خیابانی، مأموریــت اصلی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت را تحقق فرمان مقام 
معظم رهبری مبنی بر شــکل گیری جهش 
واقعی در بخش تولید دانست و خاطرنشان 
کرد: یکی از الزامات تحقــق جهش تولید، 
تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات است 
که بر این اســاس، وزارت صنعت، معدن و 
تجارت علی رغم تمــام تنگناها، تأمین مواد 
اولیه از منابع داخلی و خارجی را در دستور 
کار جدی داشــته تــا هیچ خللــی در روند 

تولیدات کشور وارد نیاید.
سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجارت 
با بیان اینکه مســیر حقیقی تحقق جهش 
تولیــد، از صادرات می گذرد، خاطرنشــان 
کرد: برای شــکل گیری جهش تولید، باید 
بازار تقاضــا نیز برای محصــوالت تولیدی 

تعریف شــود، به خصوص اینکه بسیاری از 
اقتصاددانان بر این باور هســتند که فضای 
بازار داخلــی، یک فضای انقباضــی بوده و 
چنانچه جهــش تولید رخ دهــد، کاالهای 
تولیدی کارخانجات در بخش های مختلف 
باید روانه بازار شــوند تا چرخه تولید به کار 
خــود ادامه دهد؛ امــا با توجه بــه وضعیت 
تقاضای داخلــی، بایــد عالوه بــر تامین 
نیازهای داخل کشــور، مسیر صادرات را باز 
نمود تا بتوان حرکت جهش گونه تولید را به 

بهترین شکل پیش برد.
وی با اشــاره بــه صــادرات ۴۱.۳ میلیارد 
دالری ایــران در ســال ۹۸ علیرغم تمامی 
محدودیت هــای بین المللی خاطرنشــان 
کرد: ۶۰ درصد این صادرات به کشــورهای 
همســایه انجــام شــده کــه در آن نقش 
اســتان های مــرزی بی بدیل بوده اســت. 
بر این اســاس، وزارت کشــور نیز به تازگی 
مأموریــت ویژه ای را به اســتان های مرزی 
جهت ارتقای تولید و صادرات محول کرده 
و هر استان باید ســهم مناسبی در صادرات 

کاالها داشته باشد.مدرس خیابانی با تأکید 
بر ضرورت پایش مراحل جهش تولید گفت: 
نکته دیگری که به عنوان پیش شرط تحقق 
جهش تولید مطرح است، تامین نقدینگی 
مورد نیاز کارخانجات تولیدی بوده که باید 
مورد توجه قرار گیرد؛ بــه نحوی که تالش 
کنیــم نقدینگــی کارخانجــات در چنین 

شرایطی، به موقع تامین گردد.
سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ادامه داد: مقام معظم رهبری در دو ســال 
متوالــی، رونق و جهــش تولیــد را مطرح 
فرموده و پیام روشنی مبنی بر اینکه تولید، 
محوری ترین مســئله کشور اســت، ابالغ 
نموده انــد؛ چراکــه تداوم و جهــش تولید 
می تواند منجر به انســجام ملــی و افزایش 

اعتماد به نفس تک تک افراد جامعه شود.
وی با بیان اینکه امروز تولید از جهت مسائل 
اقتصادی نیز مورد توجه قرار گرفته؛ اظهار 
داشت: امروز وزارت صنعت، معدن و تجارت 
نمی تواند بــه تنهایی جهــش تولید را رقم 
بزند؛ بلکه سایر وزارتخانه ها و دستگاههای 

دولتی، سیســتم بانکی، ســازمان برنامه و 
بودجه و بخصوص بانک مرکزی نیز باید این 

وزارتخانه را یاری رسانند.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با 
اشاره به وجود نهادهای عمومی قدرتمندی 
در کشور، تاکید کرد: این نهادهای عمومی 
در بسیاری از عرصه های تولید پیشگام بوده 
و افتخارآفرینی می کننــد؛ بنابراین باید با 
همکاری آنها زمینه را بــرای جهش تولید، 
فراهم و وابســتگی خود به سایر کشورها در 

حوزه واردات را کم کنیم.
وی با اشــاره به خوداتکایی ایران در صنایع 
نظامی تأکید کــرد: همانطور که جمهوری 
اسالمی ایران توانست در بخش های نظامی 
خوداتکا شــود و از تهدیدها، فرصت بسازد؛ 
خوداتکایی در بخش صنعــت و معدن نیز 
می توانــد رخ دهــد و این امر، در شــرایط 

کنونی بسیار ارزشمند و حائز اهمیت است.
مــدرس خیابانی ادامه داد: مشــابه صنایع 
دفاعی که کشــور هم اکنون در آن سرآمد و 
صاحب قدرت اســت، صنایع غیرنظامی نیز 
باید در مسیر رشــد و جهش گام بردارند و 
افزایــش اشــتغال را رقــم زنند تــا بتوان 

استقالل صنعتی کشور را ارتقاء داد.
سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجارت 
افزود: در این حوزه، لــوازم خانگی و صنعت 
خودروســازی نیز بایــد از الگــوی تولید 

باکیفیت و قابل رقابت تبعیت کنند.
وی اظهــار داشــت: هم اکنــون وقت آن 
رســیده که اثبات کنیم همانطور که صنایع 
غیرنظامی ایــران که با تشــدید تحریم ها، 
بیشتر شــکوفا شــده اند، در حوزه صنایع 
غیرنظامی نیز می توان نســبت به پیشبرد 

اهداف جهش تولید در کشور اقدام کرد.
به گفته سرپرســت وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، اگــر بتوانیم در شــرایط کنونی 
اقتصــاد و تولید را حمایت کــرده و حرکت 
جهش گونــه ای در آن بــه راه بیندازیــم، 
آرزوی مقام معظم رهبری مبنی بر بســتن 
درب های چاه نفــت و اداره اقتصاد ایران با 

ارزهای غیرنفتی را محقق کرد.

برنامه ریزی برای احیای ۲۰۰ معدن کوچک مقیاس

وی صفر در بورس کاال الزامات عرضه خودر
خریدار   با شــدت گرفتن نابســامانی در 
بازار خودرو پیشــنهادات متعــددی برای 
ســاماندهی بازار خودرو ارائه شــده است. 
یکــی از پیشــنهادات ارائه شــده، عرضه 

خودروی صفر در بورس کاال است.
با شدت گرفتن نابســامانی در بازار خودرو 
پیشنهادات متعددی برای ساماندهی بازار 
خودرو ارائه شده است. یکی از پیشنهادات 
ارائه شــده جالب، عرضه خودروی صفر در 
بورس کاال اســت. درصورتی که در اجرای 
این پیشــنهاد الزاماتی در نظر گرفته شود 
می تواند ســبب ثبات در بازار خودرو شده و 
مانع از تضییع حقوق مردم توســط دالالن 
گردد.تولیــد خــودرو در ســال ۹۸ حدود 
۸۵۰ هزار دســتگاه بوده که نسبت به سال 
۹۶ که میــزان تولید ۱.۶ میلیون دســتگاه 
بود. حدود ۵۰ درصد کاهش داشــته است. 
عالوه بر این تقاضا غیــر مصرفی خودرو، به 
منظور حفظ سرمایه و ســوداگری دالالن 
افزایش یافته اســت. برهم خوردن عرضه و 
تقاضا سبب ایجاد شــکاف بین قیمت بازار 
آزاد و قیمت مصوب کارخانه شــده اســت. 
در مقاطعی قیمت خودرو در بازار آزاد تا دو 
برابر قیمت مصوب کارخانه رســیده است. 
این اختالف قیمت سبب شده عده بسیاری 
از مردم عادی و دالالن حرفــه ای به خرید 

خودرو از کارخانه و فروش در بازار آزاد روی 
آورند.

رســول ســلیمانی، کارشــناس اقتصادی 
گفت: حضــور پرتعــداد دالالن حرفه ای و 
مردم عادی با انگیزه داللی، ســبب شــده 
تالش های صورت گرفته برای تشــخیص 
مصرف کننده واقعی از دالالن با شکســت 
مواجه شود. اعمال شــروطی مانند داشتن 
گواهی نامه، عدم خرید خــودرو در ۳۶ ماه 
گذشــته از کارخانه و عدم فروش خودرو در 
سال اول تحویل عماًل کارایی باالیی نداشته 
زیرا تعداد افراد مشــمول این شروط بسیار 
زیادتر از میزان عرضه است. به عنوان نمونه 
بیش از ۲۲ میلیــون نفر در کشــور دارای 

گواهی نامه رانندگی خودرو هستند و تنها 
۳ میلیون نفر در ۳۶ ماه گذشــته خودرو از 
کارخانه دریافــت کرده اند. بنابراین حداقل 
۱۹ میلیــون نفــر مشــمول این شــرایط 
هســتند. حضور ۲۵ برابری متقاضیان ثبت 
نام خودرو نســبت به میزان خودرو عرضه 
شــده موید حضور پر تعداد دالالن اســت. 
مصرف کننــده واقعی در عمــل مجبور به 

خرید خودرو از بازار آزاد با قیمت باال است.
وی معتقــد اســت: در صورتی کــه عرضه 
خــودرو در بورس کاال بدون ســقف قیمت 
صورت گیرد حاشــیه شــود دالالن بسیار 
محدود می گردد در نتیجه دالالن از سمت 
تقاضا خودرو حذف می شوند. بنابراین نکته 

کلیدی اول در عرضه خودرو در بورس کاال 
عرضه بدون اعمال سقف قیمتی است.

وی اظهار داشــت: به دلیــل کاهش تولید 
خودرو قیمت کشــف شــده در بورس کاال 
باالتر از قیمت مصــوب کارخانه خواهد بود. 
اختالف بین قیمت کشف شــده در بورس 
کاال و قیمت مصوب متعلق به خودروســاز 
نیســت. بنابراین پیشــنهاد می شــود. از 
اختالف قیمت ایجاد شده مالیات اخذ گردد 
و صرف توســعه حمل و نقل عمومی گردد 
تا عموم مردم از منابع حاصل شده بهره مند 
گردند. بنابراین نکته کلیدی دوم در عرضه 
خودرو در بورس کاال اخذ مالیات از اختالف 
بین قیمت کشف شــده در بورس و قیمت 

مصوب کارخانه و مصــرف منابع حاصل در 
راستای منافع عمومی است.

وی گفت: بــه منظور جلوگیــری از فروش 
خودرو صفر توسط کارخانه از مجاری دیگر 
پیشــنهاد می شــود دریافت پالک خودرو 
منوط به فروش از طریــق بورس کاال گردد 
تا امکان تخلف از میان بــرود. بنابراین نکته 
کلیدی ســوم فروش خودرو در بورس کاال 
منوط شــدن دریافت پالک به ارائه مدارک 

خرید خودرو از بورس کاال است.
این کارشــناس اقتصــادی تاکیــد دارد: 
درصورتی که عرضه خــودرو در بورس کاال 
با سه شرط باال صورت گیرد با حذف حاشیه 
ســود داللی تقاضاهای غیر مصرفی از بازار 
خودرو حذف می گــردد و عمــوم مردم از 
منابع حاصــل از اختالف قیمــت به وجود 

آمده بهره مند می گردند.
وی منابع حاصل از عرضه خودرو در بورس 
کاال را ساالنه حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان 
تخمین زد و گفت: با منابع حاصل می توان 
کل اتوبوس های شهری فرسوده کشور را در 
کمتر از یک ســال جایگزین نمود. یا طی دو 
ســال معادل خطوط مترو موجود در شهر 
تهران را ایجاد نمود که افزایش رفاه عمومی 
جامعه، کاهش آلودگی هوا و کاهش مصرف 

سوخت را در پی دارد.

صنعت
روزنامه سراسری صبح ایران
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شگردهای مشابه سالطین فساد

راه تکرار بر خطر بسته نشد؟

معاون شهردار تهران در بازدید از خط ۷ متروی تهران خبر داد 

و   بهره برداری از 12 ایستگاه در خط ٦و ٧ متر
تا پایان سال

معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران از راه اندازی ۱۲ ایستگاه از 
خط های ۶ و ۷ مترو تا پایان سال خبر داد.

 سید مناف هاشمی از مراحل ساخت و بهره برداری خط ۷ مترو بازدید 
کرد.

معاون شهردار تهران در حاشــیه بازدید از خط ۷ متروی تهران با بیان 
اینکه این خط از منطقه ۱۴) ورزشــگاه تختی( آغاز و با عبور از نواب، در 
پایان به میدان کتابی می رســد. گفت: عملیات احداث ایســتگاه ها در 

مسیر این خط بیش از ۷۰ تا ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
هاشــمی با بیان اینکه بهره برداری از ۸ ایســتگاه در خــط ۷ مترو و ۴ 
ایســتگاه در خط ۶ مترو تا پایان ســال جاری هدف گذاری شده است 
تصریح کرد: در حــال حاضر بالغ بر ۷ هزار نفر در خــط ۶ و ۷ به صورت 

شبانه روزی مشغول به فعالیت هستند.
معاون شهردار تهران اظهار داشت: بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان منابعی 
بوده است که از همه محل ها برای بهره برداری از این خطوط باید تزریق 
می شد، ولی متأســفانه در ســال ۹۸ کمتر از هزار میلیارد تومان این 

منابع تزریق شده است.
وی گفت: برخی منابع در قالب اوراق مشــارکت سال ۹۷ بوده است که 
مشــکالتی با بانک آینده داریم و هنوز عملیاتی نشده است به طوریکه 
حدود ۹۱۰ میلیارد تومان از منابع ما اوراقی اســت که فروخته شــده 
اســت و البته با بانک مرکــزی و مدیران بانک آینده جلســات خوب و 

امیدوارکننده ای را داشتیم که آن منابع باید آزاد و تزریق شود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تاکید کرد: در تالشیم از 
۳ طریق، منابع مالی شــهرداری تهران، فروش اوراق مشارکت و درآمد 
حاصل مجتمع های ایســتگاهی منابع مورد نیاز بهره بــرداری از ۱۲ 

ایستگاه را تأمین کنیم.

خ کرایه تاکسی های  افزایش 23 درصدی نر
پایتخت بعد از عید فطر

مدیر عامل ســازمان تاکســیرانی شــهر تهران از افزایــش حدود ۲۳ 
درصدی نرخ کرایه  تاکسی ها ، بعد از عید فطر خبر داد.

علیرضا قنادان در مورد افزایش نرخ کرایه های تاکســی در سال جدید 
گفت: شورای شهر تهران افزایش ۲۵ درصدی نرخ کرایه های تاکسی در 

سال جاری را به تصویب رسانده است.
وی با بیان این که چاپ برچســب قیمت خودروهای تاکسی آغاز شده 
اســت، تصریح کرد: به صورت تدریجی این برچســب ها بین خطوط 

مختلف توزیع خواهد شد.
مدیر عامل ســازمان تاکسیرانی شــهر تهران با اشــاره به افزایش نرخ 
کرایه های تاکسی از بعد از عید فطر گفت: با این که شورای شهر تهران 
به افزایش ۲۵ درصدی نرخ کرایه ی تاکســی ها رأی مثبــت داده؛ اما 
سازمان تاکســیرانی به دلیل رند شــدن کرایه خطوط به طور متوسط 

افزایش ۲۳ درصدی را اعمال کرده است.
مصوبه شــورای شــهر تهران برای افزایش نرخ کرایه های حمل و نقل 

عمومی و همچنین تاکسی به تصویب فرمانداری نیز رسیده است.

ونا  مصرف زیاد ویتامین D در پیشگیری از کر
تاثیر ندارد

 یک متخصص داخلی گفت:  تاکنون شــواهد علمــی کافی برای اثبات 
تاثیر مصرف زیاد ویتامین D بر روی ویروس کرونا وجود ندارد.

فاطمه عباســی افزود: مصرف بیش از اندازه ویتامین D باعث به خطر 
انداختن سالمتی افراد به ویژه بیماریهای خاص مانند افراد با مشکالت 

کلیوی می شود.
وی اظهار داشت: در شــرایط کنونی جهت کاهش ویروس کرونا، عالوه 
بر رعایت بهداشــت فردی و رعایت فاصله گذاری افراد، تقویت سیستم 
ایمنی بدن با تغذیه مناســب و فعالیت فیزیکی کافی توصیه می شود و 
به علت رایج بودن کمبود ویتامین D در اکثر افراد و گروه های مختلف 
ســنی نقش این ریزمغذی در تقویت سیســتم ایمنی بدن، استفاده از 

مکمل های ویتامین توصیه می شود.

عباســی ادامه داد: منبع اصلی این ویتامین نور مستقیم خورشید است 
که توسط یک واکنش شــیمیایی وابسته به تابش اشــعه فرابنفش در 
پوســت بدن تشــکیل می شــود و در مواد غذایی از جمله ماهی های 
روغنی، زرده تخم مرغ و شیرغنی شــده و روغنهای خوراکی غنی شده 

نیز موجود است.
وی تصریح کرد: ویتامین D یک ویتامین محلول در چربی اســت برای 
جذب آن روده فرد بایــد بتواند چربی خوراکی را هضــم و جذب کند، 
افرادی که مبتال به هســتند نیاز به دریافت ویتامین D بیشتری دارند، 
زیرا ذخایر چربی بدن آنهــا مقدار زیادی این ویتامیــن  را در خود نگه 
می دارد، بنابراین افراد چاق تا ۴۰ درصد نیازمند ویتامین D بیشــتری 

نسبت به فردی با وزن متعادل هستند.
این متخصص داخلی گفت: بر اساس دســتورالعمل وزارت بهداشت، 
افرادی که ماهانه یک عدد مکمــل ۵۰ هزار واحدی ویتامین D مصرف 
می کنند باید به همیــن روال ادامه دهند و کســانی کــه  مکمل این 
ویتامین را ماهانه مصرف نکرده انــد نیز ماهانه یک عدد مکمل ۵۰ هزار 
واحدی آن را مصرف کنند و از خوردن  خودسرانه مکمل با دوزهای باال 

خودداری کنند.
عباسی خاطرنشان کرد: اشخاصی که با تشخیص پزشک دچار کمبود 
ویتامین D هســتند نیز باید با روش های درمانی تجویزشــده توسط 

پزشک معالج خود تحت درمان قرار گیرند.

شریعتمداری خبر داد
مشکل تابعیت فرزندان ازدواج زن ایرانی با مرد 

غیر ایرانی حل شد
وزیر رفاه، از تصویب آیین نامه اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل 

از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی خبر داد.
محمد شــریعتمداری، در حساب توییتر خود نوشــت: باتالش فعاالن 
مدنی و رسانه ای و اهتمام دولت، مفهوم ســرزمین مادری معنا یافت. 

پیشتر انتقال تابعیت مادری به فرزندانشان ممکن شد.
اینک با اصالح آیین نامه اعطای تابعیت فرزنــدان زنان ایرانی مزدوج با 
مردان خارجی هر کودکــی که خون زن ایرانــی در رگ هایش جاری 

است، زین پس قانونا نیز هموطن ما است.

کوچه

 رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجــا از ارائه طرح 
دریافت گواهینامه آســان برای موتورسیکلت سواران 
به وزیر کشــور به منظــور کاهش قیمــت گواهینامه 
موتورســیکلت و موارد دیگر مربوط به همین موضوع 

خبر داد.
سردار ســید کمال هادیانفر با اشــاره به طرح دریافت 
گواهینامه آســان برای رانندگان موتورسیکلت اظهار 
کرد: جلســات زیادی، چه در پلیس راهور و چه در ناجا 
برگزار شد. طرح ساماندهی موتورسیکلت تحت عنوان 
طرح غدیر را نوشتیم و با امضای فرماندهی ناجا خدمت 

وزیر کشور ارسال شده که اگر او تصویب کند 
طرح غدیر را در کشور اجرا می کنیم.

وی افزود: این طرح سه بخش دارد که بخش 
اصلی آن بحــث دریافت گواهینامه آســان 
بــرای رانندگان موتورســیکلت اســت، در 
حال حاضر بر اساس گزارش ها تقریباً حدود 
۶ میلیون نفر از ۱۲ میلیون موتورســیکلت 

سوار در کشــور فاقد گواهینامه هســتند، یعنی بین 
۵۰ تا ۵۲ درصد از موتورســیکلت ســواران در کشور 
فاقد گواهینامه هســتند.رئیس پلیــس راهنمایی و 

رانندگی ناجــا تصریح کــرد: در طرح غدیر 
پیشــنهاد کردیم قیمت دریافت گواهینامه 
موتورســیکلت را کاهش دهیم چرا که االن 
دریافت ایــن گواهینامه حــدود ۲۷۰ هزار 
تومان اســت و بــرای برخــی پرداخت این 
هزینه ســخت اســت و همچنین شرایطی 
ایجاد کنیم که موتورسیکلت سواران ترغیب 
شوند گواهینامه را بگیرند.ســردار هادیانفر بیان کرد: 
پیشنهاد ما این اســت که قیمت را تغییر دهیم و چند 
پیشــنهاد آئین نامــه ای را دادیم که اگر وزیر کشــور 

بپذیرند این پیشــنهادات را اجرا می کنیم. نکته بعدی 
این اســت که اطالعات پالک را وصل بــه گواهینامه 
کردیم. کســانی که برای اخذ گواهینامه می آیند و این 
خدمات را دریافــت می کنند بایــد اطالعات پالک به 
نام خودشان باشد.االن مثاًل فالن شــرکت موتورساز 
ده هزار تا صد هزار موتور به اســم خــود دارد، اینها را 
به مالکین موتورســیکلت فروخته ولــی آدرس مالک 
را جایگزین شــرکت تولید موتور نکردند و این تخلف 
اســت، در طرح جدید حتماً باید اطالعــات پالک به 

گواهینامه وصل شود تا این مورد تخلفات کاهش یابد.

گواهینامه

مهدیه محمدی   گویا ســالطین فساد باز 
هم در شکل و شمایل جدید و نام های جدید 
دوباره سر و کارشــان به دستگاه قضا افتاده 
است. با مرور پرونده ها می توان دید شگرد 
بسیاری از این ســالطین شباهت زیادی به 

هم دارد.
ســلطان خودرو اولین ســلطان فساد سال 
۹۹ بود کــه در دومین ماه ســال پــرده از 
فســادهای خانوادگی اش برداشــته شد 
و در نهایت هــم همچون ســالطین قبلی 
به اعدام محکوم شده اســت. سلطان سکه، 
سلطان پتروشیمی، سلطان خودرو، سلطان 
قیر، کاغذ و..... اینها تنها بخشــی از عناوین 
کالهبرداران حرفه ای است که به نوعی یک 
تنــه و البته با همکاری همدســتان نامرئی 
شــأن اخالل در نظام اقتصادی را ســبب 

شدند.
با مــروری بــه پرونده های این ســالطین 
می توان شگردهای مشــابه آنها را دید. سو 
اســتفاده از خأل ءهای قانونی، همدستی با 
برخی صاحب نفوذان، پرداخت رشوه و دور 
زدن قانون و حتی سوءاستفاده از نزدیکان. 
بســیاری از این ســالطین حلقه ابتدایی 
همکاران خــود را از خانــواده و فامیل خود 
انتخاب می کنند. به عنوان نمونه در پرونده 
موسوم به سلطان سکه مظلومین پدر با پسر 
و اقوامش یــک باند را تشــکیل داده بودند 
همچون ســلطان تازه معروف شده خودرو! 
وحیــد بهزادی کــه در حلقه اول فســاد با 
همکاری همسرش باند فساد را تشکیل داده 
بودو یا درپرونده فســاد در پتروشیمی که 
پای خیلی ها در آن گیر بود و البته که هنوز 
به سرانجام هم نرســیده و بخش هایی از آن 

روی میز قاضی مسعودی مقام مانده است.

شباهت های شگردهای سالطین فساد
پرونده احمد پاسدار که او هم از فساد گران 

بود بی شــباهت به پرونده ســایر سالطین 
نیســت. فردی که توانســته بود با دور زدن 
قانون و نفوذ و سوءاســتفاده از شرایط ارزی 
کشــور با ارز دولتی تعداد کثیری گوشــی 
موبایل وارد کند و در نهایت اخالل عظیمی 

در بازار تلفن همراه وارد کند.
پرونده ســلطان قیر هم شــباهت هایی به 
پرونده سایر ســالطین دارد. باقری درمنی 
یا بهتر بگوییم پرونده درمنــی ها که البته 
یکی از حمیدرضــا یکی از بــرادران اعدام 
شــد. درمنی بعد از دســتگیری به سلطان 
قیر معروف شــد، اما واقعیت آن اســت این 
جرم تنها یک بخش از جرم هــای وی بود، 
باقری درمنی با ایجاد شــبکه چند نفری از 
شــرکت پاالیش نفت جی بــه میزان ۳۲۲ 
میلیون و ۲۴۳ هــزار و ۳۳۶ کیلوگرم قیر را 
کاله برداری کرد. فساد بزرگ درمنی نفوذ 

در شــبکه بیمه ای و بانکی کشور و اختالس 
پول های بسیار در این شــبکه است، ایجاد 
شــبکه کالهبرداری در شرکت بیمه ایران، 
کالهبرداری ۴۱ میلیــارد تومانی در بانک 
ملی، کالهبــرداری ۹ میلیــارد تومانی در 
بانک گردشگری، ایجاد شبکه کالهبرداری 
در بانک گردشــگری و کالهبــرداری ۷۱ 
میلیــارد تومانی از صرافی اقتصــاد نوین از 
دیگر عناوین فســاد اقتصادی این مفســد 

بزرگ بود.
اما در جدیدترین نمای فعالیت ســالطین، 
پرونده بهزادی و همسرش نجوا الشیدایی 
به نوعی منحصر به فرد اســت چــرا که این 
متهمان دستی بر آتش داشته و در چندین 
حوزه اقدام به اخالل و فســاد کردند. طبق 
کیفرخواســت صادره برای ایــن متهمان 
و ۲۴ متهم دیگر پرونــده، اتهامات موجود 

شــامل اخالل در نظام ارزی از طریق ثبت 
ســفارش های صوری و غیر واقعی و انجام 
معامــالت ارزی در ســطح کالن، اخــالل 
در نظام توزیع مایحتــاج عمومی از طریق 
تحصیل ۱۶۷ هزار و ۸۳۴ دســتگاه خودرو 
با انحصار و بهره منــدی از رانت و همچنین 
اخالل در نظام اقتصــادی از طریق فعالیت 
شــرکت هرمی به مبلغ ۲۶۳ میلیارد ریال 
و پولشــویی به میزان ســه هزار و دویست 

میلیارد تومان با ۲۶۰ حساب بانکی است.
تبانی یک زن و شوهر با مدیرعامل و معاون 
بازاریابی و فروش سایپا برای اخالل در نظام 
توزیــع نیازمندی های عمومــی: متهمان 
ردیف اول و دوم پرونده مورد نظر زن و شوهر 
و دارای شغل آزاد هستند که با مدیرعامل و 
معاون بازاریابی و فــروش و همچنین مدیر 
اداره برنامه ریزی فروش ســایپا در قسمت 

اخــالل در نظــام توزیــع نیازمندی های 
عمومی تبانی داشته اند.

طبق اعالم ســخنگوی قــوه قضائیه، وحید 
بهــزادی فرزنــد ابوطالــب و همچنیــن 
همسرش به نام نجوا الشــیدایی فرزند علی 
هر دو نفر به جرم مشــارکت در اخالل کالن 
در نظام پولی و ارزی منجر بــه قاچاق ارز از 
طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات 
و امورات صرافــی بدون مجــوز، اخالل در 
نظام توزیعی نیازمندی های عمومی کشور 
از طریق پیش خرید بیــش از ۶ هزار و ۷۰۰ 
دستگاه خودرو از شــرکت سایپا، مشارکت 
در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان 
۳۲ هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به 
سکه که از منزل متهمه ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه 
تمام بهار آزادی به عــالوه یکصد کیلوگرم 
طال کشف شده اســت، این دو نفر محکوم به 
اعدام شــدند و حکم اعدام آن ها صادر شده، 
البته حکم اعدام قابل تجدیدنظر خواهی در 

دیوان عالی کشور است.

راه تکرار بر خطر بسته نشده؟
نفوذ! کلمه ای که در بسیاری از پرونده های 
فســاد اقتصادی به عنوان کلید واژه بارها و 
بارها به شــیوه های مختلف و در محل های 
متفاوت مطرح شده اســت، نفوذ در شبکه 
بانکی، نفوذ در سیســتم توزیــع کاال، نفوذ 
در گمرک، بانک مرکزی و…، اگر بسیاری 
از راه دروهای فســاد در کشــور از ســوی 
نهادهای اجرایی شناسایی و بسته می شد، 
این سالطین که عمده آنها نه سواد درست 
و حسابی دارند و نه تخصص چشمگیری، به 
هیچ وجه نمی توانستند با معدود همکاران 
خود اخالل های شــبکه ای را رقــم بزنند و 
وقتی باز هم شــاهد تولد ســالطین جدید 
فساد هستیم، یعنی راه تکرار بر خطر بسته 

نشده است!

ح دریافت گواهینامه آسان برای موتورسیکلت سواران ارائه طر

شهر
روزنامه سراسری صبح ایران
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رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت:

ح ترافیک مخالفیم  قطعا با اجرای مجدد طر
خریدار  رییــس مرکز روابــط عمومی و 
اطالع رسانی وزارت بهداشــت گفت: نظر 
وزارت بهداشــت به صراحت این اســت که 
فعال تا اطــالع ثانونی چیزی بــه نام طرح 
ترافیــک در هیچ کدام از شــهرهای بزرگ 
منطقی نیســت و قطعا با آن مخالفیم و این 
موضوع کمکی به پیشگیری از انتقال کرونا 

نمی کند.
کیانوش جهانپور در نشســت خبری ویدیو 
کنفرانس که از وزارت بهداشــت برگزار شد 
در پاسخ به ســوال خبرنگار ســالمت ایرنا 
درباره اصرار شــهرداری تهــران در مورد 
اجرای مجدد طرح ترافیک افزود: نمی دانیم 
منطق برقــراری مجــدد طــرح ترافیک 
چیست؟ کشــور در وضعیت عادی نیست و 
تهران وضعیت فراز و نشــیب در هفته های 
اخیر داشــته و نمی توانیــم بگوییم حتی 
وضعیت سفید دارد. اولویت ما رعایت فاصله 
گذاری اجتماعی و فیزیکی است و آلودگی 
هوا نیست.وی ادامه داد: سوق دادن مردم به 
سمت ناوگان حمل و نقل عمومی می تواند 
مشکالتی در شهر تهران ایجاد کند. بنابراین 
نظر وزارت بهداشت در مورد اجرای مجدد 
طرح ترافیک مشخص و صریح است و با آن 

مخالفیم.

تعداد مشخص شده شهدای سالمت 
تاکنون 10۷ نفر است

جهانپور در پاسخ به ســوال دیگر خبرنگار 
ســالمت ایرنا درباره تعداد شهدای سالمت 
گفــت: کمیته ویــژه ای موضوع شــهدای 
ســالمت را بررســی می کند و معیارهایی 
در این زمینه وجود دارد. صرف پزشــک یا 
پرستار بودن ممکن اســت با همه معیارها 
منطبق نباشــد. این که افــراد درگیر کرونا 
باشند و در بســیج ملی حضور داشته باشند 
یکی از مالک هاست. برخی از همکاران که 
بر اســاس این بیماری فوت کردند ممکن 
است درگیر امر درمان نبودند. آنچه رییس 

سازمان نظام پزشکی از شــهدای سالمت 
مشخص کرده تاکنون ۱۰۷ نفر شامل کلیه 
پزشکان و پرستاران و بهورزان و داروسازان 
و بهیاران و کارکنان و خدمه بیمارســتان ها 

هستند.
وی ادامه داد: بر اســاس گزارش ســازمان 
نظام پزشــکی موارد مبتال هم حدود ۷۹۰ 
نفر هســتند که در همه رده ها و مشــاغل 

هستند.

ادامه فعالیت سامانه 4030
سخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا وزارت 
بهداشت در پاسخ به ســوال دیگر خبرنگار 
ســالمت ایرنا درباره ادامه فعالیت ســامانه 
۴۰۳۰ بیان کــرد: فعال ســامانه ۴۰۳۰ در 
مرحله دوم غربالگری کرونا به کار خود ادامه 
می دهد. البته تالش ما این است که مردم را 
به ســمت ثبت نام و خوداظهاری مجدد در 
ســامانه salamat.gov.ir  ببریم. ســامانه 
۱۶۶۶ بیمه ســالمت هم همچنــان به کار 
خود ادامه می دهد. تا زمانی که بار تماس ها 
به حدی کاهش پیــدا کند کــه بتوانیم به 
سامانه ۱۹۰ برگردیم و تعداد افراد نیازمند 
به مشــاوره به حد عادی قبل از اســفند ماه 
برســد. در مورد ادامه همکاری ۴۰۳۰ هم 
می توانــد بعدتر صحبت کرد. تــا زمانی که 
تعداد تماس ها بیش از وضعیت عادی است، 

۴۰۳۰ به کار خود ادامه می دهد.

موارد بستری ناشی از کرونا کاهش 
یافته است

جهانپــور گفت: حــدود دو مــاه پیش اگر 
می خواستیم آمار بستری و ســرپایی را به 
تفکیک اعــالم کنیم، روزهای اول اســفند 
موارد ارجاعی صد در صد از بیمارســتان ها 
بود و بعــد ۹۵ درصد. در حــال حاضر ۱۵ 
درصد موارد ارجاعی از بیمارستان هاســت 
و کمتریــن درصد و عــدد بســتری را در 
دو ماه گذشته شــاهد هســتیم. در موارد 

ســرپایی نکته ای که در هفته هــای اخیر 
در اســتان های مختلف پیگری می شــود، 
رهگیری موارد تماس نزدیــک و مجاوران 
با افراد مبتالســت و هر روز بهتر از گذشته 
این اقدام انجام می شود. ممکن است موارد 
مثبت در ظاهــر باالتر از روزهای گذشــته 
باشد، اما در عمل موارد بســتری به شدت 
در حال کاهش اســت و امیدواریم با همین 

شیب در روزهای آتی ادامه داشته باشد.
وی ادامــه داد: مــوارد فوت هم نســبت به 
روزهای پیک، تقریبا یک ســوم شده است. 
افرادی که فــوت می کنند اغلب کســانی 
هســتند که بین ۳ تا ۵ هفته در آی سی یو 

تحت مراقبت بودند.

عبور از مرحله مدیریت کرونا
جهانپور در پاسخ به ســوالی درباره عبور از 
مرحله مدیریــت کرونا گفــت: چند هفته 
است که در مرحله مدیریت بیماری ناشی از 
ویروس کرونا هستیم. در استان خوزستان 
بین ۷ تــا ۱۰ روز اخیر وضعیــت مدیریت 
شده بیماری نداریم، اما با گذر از این مرحله 
با توجه بــه این که در اســتان های مختلف 
شــاهد کاهش موارد فوت و ابتال و بستری 
هستیم، مرحله مدیریت شــده بیماری در 
اغلب استان ها حفظ شده اســت. در اغلب 
استان ها در آستانه کنترل بیماری هستیم، 
اما نمی توانیــم با توجه به فراز و نشــیب ها 

در برخی اســتان ها، این واژه را درباره همه 
کشور به کار ببریم.

وی ادامــه داد: در حال حاضر در آســتانه 
کنترل هســتیم و به ســمت مهار بیماری 
حرکت می کنیم. اگر چند اســتان با ثبات 
دیگر اضافه شده و خوزســتان هم از بحران 

خارج شود در آستانه کنترل خواهیم بود.

قرارداد 89 روزه با پرستاران
جهانپور در پاسخ به سوالی درباره پرستاران 
بــا قــرارداد ۸۹ روزه بیان کرد: قرار شــد 
پرستارانی که اشتغال نداشتند و در اسفند 
ماه خواســتند به کادر درمان اضافه شوند، 
قــرارداد ۸۹ روزه منعقــد کننــد. وزارت 
بهداشــت تصمیم گرفت که برای هرگونه 
اســتخدام که در آینده انجام می شود، این 
افراد در اولویت اســتخدامی باشــند. این 
موضوع همچنان به قوت خود باقی اســت و 
هرگونه مجوز استخدامی جدید صادر شود، 
اولویت با افرادی اســت که در بســیج ملی 

مقابله با کرونا همکاری داشتند.
وی افزود: این که قــرارداد ۸۹ روزه تمدید 
شود در حدود اختیار وزارت بهداشت نیست 
و نیازمند مجوز است. هر لحظه که مجوزها 
برای استخدام صادر شــود، اولویت قطعا با 
این افراد اســت. این قرارداد برای انجام کار 
در ۸۹ روز و سپس پایان قرارداد است و هیچ 
کدام از طرفین ملزم به تمدید نیستند، مگر 

این که شرایط فراهم شود.

 عدم ابتالی مجدد به کرونا 
قطعی نیست

رییس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت 
در پاسخ به سوالی درباره عدم ابتالی مجدد 
بهبود یافتگان کرونــا اظهار کرد: این که هر 
فرد بهبــود یافته به کرونا مبتال نمی شــود 
را نمی توان به طور قطعــی اعالم کرد. اکثر 
افرادی که به این ویروس مبتال می شــوند، 
اگر آنتی بــادی آنها از ســطح قابل قبولی 

بیشتر باشــد، به طور موقتی ابتالی مجدد 
نخواهند داشت. این که عدم ابتال چند سال 
یا ماه خواهد بود، مشخص نیست. اکثر افراد 
حداقل تا چند ماه آینده مبتال نمی شــوند و 

این ممکن است شامل همه نباشد.

بازگشایی صحن ها و اماکن متبرکه
ســخنگوی ســتاد مقابله با کرونــا وزارت 
بهداشــت در پاسخ به ســوالی درباره زمان 
بازگشــایی صحن ها و اماکن متبرکه گفت: 
بعد از عید فطر، بقــاع متبرکه در حد صحن 
بازگشــایی می شــوند و افراد بــه صورت 
عبوری در صحــن حاضر می شــوند. فعال 
رواق ها تا اطالع ثانوی بازگشایی نمی شود. 
این موضوع به این بستگی دارد که بعد از ۱۷ 

خرداد بررسی بیشتری داشته باشیم.

موضوع اخراج یک پزشک از هواپیما 
غیرحرفه ای بود

وی در پاســخ به ســوالی دربــاره ماجرای 
اخــراج یــک پزشــک از هواپیمــا که در 
هفته های گذشــته اتفاق افتــاده بود بیان 
کرد: هنوز وزارت راه در این زمینه موردی را 
به ما اعالم نکرده است. آنچه پیگیری کردیم 
این است که اقدام بســیار غیرحرفه ای بوده 
و رفتارهای بعد از آن هــم غیرحرفه ای بود 
و جدیدالتاســیس بودن باعث تاثیر در این 
رفتارها شــده اســت. در ایران هم با وجود 
شــرکت های قدرتمند در هواپیمایی، این 
رفتار دیده نمی شود. این رفتار غیرحرفه ای 
را در واکنش هــای دیگر این شــرکت هم 
دیده ایم و گزارش را به وزیر بهداشــت ارائه 
می کنیم. رفتارهای بعدی هم دســت کمی 
از برخورد اولیه نداشــت و این گونه رفتار با 
مردم درست نیست و شــرکت های جدید 
باید دوره هایــی ببینند تــا ارکان درگیر با 
موضوع بتوانند رفتار مناسبی با مردم داشته 
باشــند. حتی در مورد رفتار رســانه ای هم 

نیازمند آموزش هستند.



خاطره جالب اصالنیان  از علی پروین

با ۱۰ ثانیه بازی کردن عامل باخت پرسپولیس شدم

»حق نداریم نگران باشیم؟«
بیانیه باشگاه استقالل درباره از سرگیری 

رقابت های لیگ برتر
باشگاه استقالل با انتشار بیانیه ای در خصوص از سرگیری مجدد لیگ 
برتر و احساسات برخی از بازیکنان نســبت به این موضوع، موضع خود 

را اعالم کرد.
 باشگاه اســتقالل با انتشــار بیانیه ای در خصوص از سرگیری مجدد 
لیگ برتر و ابراز احساســات برخی از بازیکنان نســبت به این موضوع، 

توضیحاتی ارائه داده است.
در این پیام آمده است:

باید نگرانی فوتبالیســت ها را درک کرد و به دغدغه هــای آنها احترام 
گذاشت

بازی های لیگ بــه زودی آغاز می شــود اما آیا مربی، بازیکن و ســایر 
عوامل برگزاری یک مسابقه فوتبال حق ندارد در چنین شرایطی نگران 

باشد؟ 
 در روزهایی که آمار مبتالیان به کرونا در کشــور همچنان باال می رود و 
خبر از ســیر صعودی مبتالیان به این بیماری می رسد، در روزهایی که 
پزشکان و وزارت بهداشت هشدارهای الزم را می دهند، می توان نگران 
نبود؟ می توان آســوده پا به میدانی گذاشت که در آن برخورد با بازیکن 

حریف و هم تیمی اجتناب ناپذیر است؟
 شــروع لیگ فوتبال آلمان شــاید انگیزه ای برای لیگ ما شد تا به فکر 
آغاز دوباره آن بیافتیم، اما آیا امکانات ما با کشــورهای اروپایی برابری 
می کند؟ آیا هتلی را می توان رزرو کرد که تنها مختص به یک باشــگاه 

باشد؟ می توان با یک پرواز اختصاصی به شهرهای میزبان سفر کرد؟ 
حال که تســت کرونا دو بازیکن داخلی مثبت اعالم شــده، حق داریم 
نگران باشــیم. حق داریم نگران وضعیتی باشیم که کم قربانی نگرفته و 
در این بین جوان و پیر، فوتبالیســت و غیره نمی شناسد و به هیچ کسی 

رحم نخواهد کرد.
نگران وضعیتی هستیم که ممکن است از لیگ فوتبال ایران هم قربانی 
بگیرد. نگران امکاناتی هســتیم که می دانیم با اروپا برابری نمی کند و 
اگر چه در شروع لیگ از کشورهای پیشــرفته الگو می گیریم اما آیا در 
امکانات نداشته مان هم الگو پذیری می کنیم؟ آیا امکانات و بستر الزم را 

برای برگزاری بازی های لیگ فراهم کرده ایم؟ 
مربی نگران است، بازیکن نگران است و این نگرانی در این سیر صعودی 
مبتالیان به کرونا اگر نباشد، غیر عادی است. باید  فوتبالیست هایی که 
نگران ســالمتی خود، خانواده و جامعه شان هســتند را درک کرد و به 

دغدغه های آنها احترام گذاشت. 

روزنامه الرایه قطر
و تصمیم  برگزاری لیگ قهرمانان آسیا در گر

 فیفا است

روزنامه الرایه قطر اعالم کــرد تا زمانی که فیفا دربــاره زمان برگزاری 
مسابقات انتخابی جام جهانی تصمیم نگیرد، AFC هم نمی تواند زمان 

و نحوه برگزاری لیگ قهرمانان آسیا را مشخص کند.
 روزنامه الرایه قطــر از ادامه بالتکلیفی زمان برگــزاری لیگ قهرمانان 
آســیا خبر داد و اعالم کرد مســائل مربوط به بازی های لیگ قهرمانان 
آســیا ۲۰۲۰ که به خاطر شــیوع ویــروس کرونا متوقف شــد هنوز 
 AFC نامشــخص باقی مانده اســت.طبق ادعای این روزنامه مشکل
نه سیســتم برگزاری این مســابقات و نه فرمول های پیشنهادی برای 
آن اســت بلکه همه چیز به عدم تصمیم گیری فیفا بــرای رقابت های 

انتخابی جام جهانی بر می گردد.
به گفته یک منبع خبری در کمیته مسابقات AFC، عدم تعیین تاریخ 
رقابت های ملی و انتخابی جام جهانی و جام ملت های آسیا باعث شده 

تا کنفدراسیون فوتبال آسیا در وضعیت سختی قرار بگیرد.
الرایه در پایان خبر خود نوشته است: »برخی از منابع آسیایی هم تایید 
کردند که حداقل انتظار نمی رود لیگ قهرمانان آسیا در ماه آگوست یا 
سپتامبر از سر گرفته شود تا زمانی که فیفا زمان مسابقات انتخابی جام 

جهانی را تعیین کند.«

رافت: 
برای ادامه لیگ به همه تیم ها امکانات بدهند

 پیشکســوت فوتبال ایران معتقد اســت برای ادامه لیگ در شــرایط 
کرونایی باید به همه تیم ها به طور یکسان امکانات داده شود.

پایان رافت در خصوص این که به طور رسمی اعالم شده است که ادامه 
این فصل لیگ برتر فوتبال کشــورمان برگزار خواهد شد، اظهار داشت: 
فکر می کنم بعد از ســه ماه وقفه باید فوتبال جریان داشــته باشد تا به 
جامعه کمی شادی تزریق شود. البته می دانم خیلی از تیم ها و باشگاه ها 

امکانات پزشکی مورد نظر را برای وضعیت کرونایی ندارند.
وی ادامه داد: این خیلی بد اســت کــه تعداد زیــادی از تیم ها نتوانند 
امکانات را فراهم کنند. ادامه لیگ یک پروژه ملی اســت و باید به همه 
تیم ها به یک چشم نگاه کرد. اگر قرار اســت لیگ ادامه پیدا کند باید به 

همه تیم ها امکانات داده شود تا مسائل بهداشتی رعایت شود.
پیشکســوت فوتبال ایران افزود: اگر خدایی نکــرده درخالل لیگ یک 
بازیکن یا یک تیم آســیب ببیند همه اعتراض می کنند، پس بهتر است 

که همه تیم ها از امکانات یک سطح استفاده بکنند.
رافت در پاســخ به این پرســش که به نظرش چرا به یکباره نظر خیلی 
از مخالفــان قهرمانی پرســپولیس در صــورت لغو لیگ برگشــت و 
آنها اعالم کردند که موافق قهرمان شــدن پرســپولیس در صورت لغو 
لیگ هســتند، گفت: اگر همه تیم هــا با هم به جمع بندی برســند که 
لیگ لغو و پرســپولیس به عنوان قهرمان معرفی شود به نظرم حرکت 
جوانمردانه ای اســت و باید از آنها تشکر کرد. چه اشــکالی دارد که به 
خاطر کشور و ســالمت مردم این اتفاق رخ بدهد. فوتبال ما مثل آلمان 
نیست که زیرســاخت های الزم را برای فعالیت در شــرایط کرونایی 

داشته باشد.
وی خاطر نشان کرد: هر روز تعداد زیادی از هموطنان ما به کووید-۱۹ 
مبتال می شــوند و تعدادی هم از دنیــا می روند به خاطــر همین بهتر 
اســت بازی ها برگزار نشــود. االن خوزســتان کانون کرونا است شما 
ببینید چند تیم از این اســتان در لیگ برتر هســتند و چند تیم برای 
برگزاری دیدارشان باید به این استان بروند؛ تمام این موضوعات باعث 
ایجاد اســترس و ترس می شود.مهاجم سابق پرســپولیس در واکنش 
به اظهارات مدیرعامــل تراکتور کــه گفته بود قهرمان لیــگ با بازی 
پلی استیشن مشخص شــود گفت: واقعاً از شنیدن این صحبت تعجب 
کردم. من مدیرعامل تراکتور را نمی شناســم و فکر می کنم اگر چنین 

حرفی زده؛ فقط از اطالعات کم است.

میدان

خریدار   بازیکن اسبق پرسپولیس گفت: 
در دیدار بــا ذوب آهن اصفهــان وقتی وارد 
زمین شــدم، داور ۱۰ ثانیه بعد داور سوت 
پایان مســابقه را زد. وقتی به رختکن رفتیم 
علی پروین رو کرد مــن کرد و گفت »مقصر 

باخت پرسپولیس تو بودی!«
»امیرحســین اصالنیان« زمانــی بهترین 
مهاجم جوان فوتبال ایران بود و می توانست 
ســال ها نفر اول خط آتش سرخپوشــان 
تهرانی باشــد اما یک تصادف او را ۲ ســال 

عقب انداخت.
مهاجم اسبق پرسپولیس حرف های جالبی 
بر زبان آورد که متن آن را در زیر می خوانید.

 پیشــنهاد پرســپولیس چطور به 
دست شما رسید؟

من بازیکن نیروی زمینی بــودم. آقای گل 
مسابقات محسوب می شدم و از سوی جالل 
طالبی به اردوی تیم ملی دعوت شــدم. یک 
روز در کمپ تیم های ملی حضور داشــتیم 

که پرسپولیسی ها سراغ من آمدند.

 چه کسی به سراغ شما آمد؟
ناصر ابراهیمــی. او گفت علــی پروین تو را 
می خواهد و با هم راهــی دفتر امیر عابدینی 
شــدیم و قرارداد داخلی امضــا کردیم، اما 
جالب است بدانید قرارداد اصلی من خیلی 

طول کشید.

 چرا؟
من چنــد روزی بــا پرســپولیس تمرین 
می کردم و خبری از امضــای قرارداد اصلی 
نبود، یک روز به پرویز کماســی گفتم چرا 
تکلیف مرا روشــن نمی کنید؟ او گفت علی 
پروین تو را زیر نظر دارد، زیر نظر داشــتن 
علی  آقا ســه ماه طول کشــید، او بعد از ۹۰ 
جلســه تمرین گفت حاال می توانی قرارداد 
رســمی امضا کنی تا بازیکن پرســپولیس 

شوی.

 حتما قصد داشــت عملکردت را در 
طوالنی مدت مورد ارزیابی قرار دهد تا 

مثل برخی از بازیکنان جرقه نباشی؟
دقیقا. اطرافیان پروین نیز همین موضوع را 
به من گفتند؛ آنها گفتنــد بازیکنانی بودند 
که در روزهای اول حضورشان در تمرینات 
پرســپولیس عملکرد خیلی خوبی داشتند 
اما بعد از مدتی کوچک تریــن بازدهی هم 

نداشتند.

 استقاللی ها هم با تو حرف زدند؟
بهرام امیری زنگ زده بــود اما من کارهایم 
را با پرســپولیس انجــام داده بــودم. اگر 
در خاطرتــان مانده باشــد مــن زمانی به 
پرسپولیس پیوســتم که تازه ایران از جام 
جهانی ۹۸ فرانسه برگشــته بود و بازیکنان 
ملی پوش زیادی داشــت، حضور در آن تیم 

پر ستاره برای هر فوتبالیست ایرانی جذاب 
و وسوسه انگیز بود.

 کار کردن با علی پروین لذت بخش 
بود؟

کار کردن با علی پرویــن ۲ حالت دارد، اگر 
او با شــما خوب باشــد بهترین روزها را در 
تمرینات خواهید داشــت و حسابی به شما 
خوش  می گذرد، خوب بــودن پروین باعث 
می شود شــما انگیزه بگیرید و به طور حتم 
پیشرفت می کنید ولی وای به روزی که او با 
شما بد باشد؛ آن وقت دنیا برای شما جهنم 

می شود.

 حاال شما کدام حالت علی پروین را 
تجربه کردید؟

من هر ۲ حالــت را تجربه کردم. دو ســال 
اول حضورم در پرســپولیس علی پروین با 
من خوب بود و همه چیز به خوبی و خوشی 

پیش می رفت.

 و بعد از دو سال...؟
وقتــی غمخــوار مدیرعامل شــد، اوضاع 
پرسپولیس به هم ریخت. او آمده بود تا علی 

پروین را کنار بگذارد. 
دودســتگی وحشــتناکی در پرسپولیس 
شــکل گرفته بــود، برخــی از بازیکنان به 
تمرین رفتنــد و برخی دیگر نیــز این کار 
را انجام ندادند. من به عنــوان یک بازیکن 
جوان ســر تمرین رفتم، این موضوع باعث 
ناراحتی پروین و شــکرآب شدن رابطه اش 
با من شــد. از آن موقع تا حاال مــرا تحویل 
نمی گیرد. شاید من اشتباه کردم، االن که به 
آن روزها فکر می کنم متوجه می شــوم باید 
به دفتــر وی می رفتــم و از وی بابت حضور 
در تمرینات پرســپولیس کســب تکلیف 

می کردم.

 در پرســپولیس به حــق خودت 
رسیدی یا نه؟

نه! من با آن شــرایط ایده آل بدنی و فیزیکی 
که داشــتم اگر با مربی ای همچون کارلوس 
کی روش کار می کردم به طور حتم بهترین 
روزها را در فوتبال پیش رو داشــتم. در آن 
زمان مربیان تیم ملی هــم خیلی کم لطف 
بودند، شــما بروید نگاه کنید ببینید چقدر 
بازیکن از فوالد به تیم ملی دعوت می شدند 
و سهم استقالل و پرســپولیس چقدر بود؟ 
بهروز رهبری فرد، مهدی هاشــمی نسب و 
علی انصاریان بهترین مدافعان ایران بودند 
اما علــی بــداوی و جــالل کاملی مفرد در 
تیم ملــی ثابت بازی می کردنــد. من منکر 
توانایی های فنی این ۲  بازیکن نیســتم اما 
بهتر از آنها در فوتبال حضور داشــتند، این 

نشان دهنده یک چیز است.

 چه چیزی؟
رابطــه بگوویچ با برانکــو ایوانکوویچ. حامد 
کاویانپور چند وقــت در تلویزیون حرف زد 
و از پکیج  ۴۰ هــزار دالری حرف زد، برخی 
از بازیکنان تیم ملی با این پکیج   به تیم ملی 

راه پیدا کردند.

 به تو از این پیشنهادات داده شد؟
خیر. به من نگفتند و اگر هــم می گفتند از 
پرســپولیس پولی نگرفته بودم که بخواهم 
۴۰ هزار دالر بابت ملی پوش شدن پرداخت 

کنم.

 پرسپولیس بگوویچ شروعی خوب 
داشت اما به سمت نابودی رفت.

او ۹ مهاجم گرفته بود و هــر بازی باید یکی 
از این هــا را به عنــوان مکمل علــی دایی 
استفاده می کرد. به نظر من فقط یک مربی 
دیوانه می تواند برای خــط حمله ۸ مهاجم 

جذب کنــد امــا در بقیه پســت ها بازیکن 
نداشته باشــد! من بازی اول پاس گل دادم 
اما در دیدار بعــدی در فهرســت ۱۸ نفره 

پرسپولیس جایی نداشتم.
 اعتراض کــردم، این اعتراضــات بعد از من 
شروع شد و سایر نفرات هم به بازی نکردن 
خود معترض بودنــد. او بازیکنانــی را که 
می خواســت جریمه کند، یا در فهرستش 
قــرار نمی داد یــا بــه گوشــه ای از زمین 
می فرســتاد تا با مربی گلرها و دروازه خالی 
تمرین کننــد و می گفت ایــن کار را انجام 
دهید تا کمیته فنی و انضباطی پرسپولیس 

تکلیف تان را روشن کند. 
ما هیچ وقت نفهمیدیم در این کمیته ها چه 
نفراتی حضور دارند و معلوم شــد همه این 
رفتارها ســیاه بازی این مربی کروات بوده 

است.

 در همان روزهــا تصادفی کردی که 
زنده ماندنت شبیه معجزه بود؟

خدا رحم کرد. حادثه ای کــه برایم رخ داد، 
می توانســت پایان عمرم باشد اما باعث شد 
یک ســال و نیم از فوتبال دور باشم. در آن 
روزها که حســابی از نظر روحــی و روانی 
ضربه خورده بودم راهی شــمال شدم و در 
جاده تصادف کــردم. لحظات ســختی را 

پشت سر گذاشتم تا دوباره برگشتم.

 بهتریــن گلی کــه بــا پیراهن 
پرسپولیس به ثمر رساندی؟

بازی با فوالد خوزســتان که توپ را گرفتم 
و از پشــت محوطه جریمه همه بازیکنان را 
دریبل کردم و دروازه این تیــم را باز کردم. 

علی پروین از این گل بعدها تعریف کرد.

  به خودت چیزی نگفت؟
نه، او عادت ندارد از کسی تعریف کند اما در 

مصاحبه با یکی از نشریات ورزشی گفت در 
آینده از این پســره )امیر حسین اصالنیان( 

بیشتر خواهید شنید.

 بدتریــن خاطــره ات از حضور در 
پرسپولیس؟

۵ سال به من حق بازی کردن در پرسپولیس 
را ندادنــد. بــار اولــی که محمد حســن 
انصاری فرد مدیرعامل پرســپولیس شد با 
عصا راهی باشگاه پرســپولیس شدم و به او 
گفتم شــرایط خوبی ندارم، پولم را بدهید. 
او گفت دروغ نمی گویم پولی در حال حاضر 
نداریــم. من خیلــی هنر کنــم چک هایی 
که امســال داده ایــم را پاس کنــم. بعد از 
۲ ماه بایرن مونیخ را به ایــران آورد، به طور 
حتم چندصد هزار دالر بــه این تیم مطرح 
آلمانی پول داده بود. آنها که مجانی به ایران 
نمی آمدند. این نشان از عدم صداقت او بود. 
من زمانی که خانــه در بهترین نقطه تهران 
۶۰۰ هزار تومان بود از پرســپولیس طلب 
داشــتم و حاال که خانه متــری ۴۰ میلیون 
تومان اســت هنوز پولم را نگرفته ام. باشگاه 
پرسپولیس نه تنها در حق من بلکه در حق 
بســیاری از جوانان که دستمزدشان را نداد 
کم لطفی کــرد. آنها با سرنوشــت خیلی ها 

بازی کردند.

 و آخرین ســوال، علــی پروین به 
خاطر 10 ثانیه بــازی کردن تو را عامل 
شکست پرسپولیس نامید. آن خاطره 

را برای مان تعریف می کنی؟
شاید خنده دار باشد اما حقیقت دارد. بازی 
با ذوب آهن اصفهان در ورزشگاه تختی بود. 
من هفته قبل به پیــکان گل زده بوده بودم 
اما در ترکیب پرسپولیس جایی نداشتم. در 
حال گرم کردن بودم که مدام به ساعت نگاه 

می کردم. 
تمام ورزشــگاه نام مرا صدا مــی زد. دقیقه 
۹۰ شــد خبری از حضور من در زمین نبود، 
دقیقه ۹۲ مرا صدا کــرد و از زمانی که وارد 
زمین شــدم ۱۰ ثانیه  طول نکشید که داور 

سوت پایان بازی را به صدا درآورد. 
وقتی به رختکن رفتیم بطــری آبی جلوی 
درب بود کــه محکم به آن لگــد زدم، علی 
پروین این صحنه را دیده بــود. بعد از چند 
دقیقه که همه وارد رختکن شــدند شروع 
به داد و فریاد بر ســر من کرد و گفت »رفتی 
داخل زمین چه کار کــردی؟ مقصر باخت 
پرسپولیس تو بودی، گفتم علی آقا من وارد 
زمین شدم داور سوت پایان بازی را زد، من 
چه کاره بودم؟« گفت »ســاکت حرف نزن! 
امروز به تو باختیم«؛ خالصه من با ۱۰ ثانیه 
حضــور در زمین بدون اینکه تــوپ به پایم 
بخورد عامل شکســت پرســپولیس لقب 
گرفتم و جالب اســت آن بــازی هیچ  وقت 
آنالیز فنی نشــد چرا که اصالنیان باعث شد 

پرسپولیس ببازد.

پیشکسوت باشگاه اســتقالل گفت: متاسفانه به جای 
این که خروجی هیات مدیره اســتقالل امیدوار کننده 

باشد همیشه مایه ناامیدی هواداران است.
رضا رجبــی اظهار داشــت:  با دیــدن خروجی هیات 
مدیره استقالل ناراحت شــدم و از خودم سئوال کردم 
چرا وقتی باید خروجی هیات مدیــره مایه امیدواری 
هواداران باشد، همیشه یاس و نا امیدی به همراه دارد. 
بعد از جلســه هیات مدیره دیدیم یک نفر از اســتعفا 
حرف می زند و دیگر اعضا هم در این مورد ضد و نقیض 

صحبت می کنند. 

وی اضافه کرد: هیات مدیره اســتقالل باید 
خیلی یک دست تر و همدل تر باشد و بیشتر 
باید با مدیرعامل همراه باشــند تــا اتفاقات 

بهتری در این تیم بیفتد.
پیشکسوت آبی پوشــان با ابراز نگرانی بابت 
برخــی اتفاقات و حواشــی پیــش آمده در 
خصوص آبی پوشــان گفت: خوشــبختانه 

ســعادتمند خیلی خــوب کار کرده و متاســفانه این 
خوب کار کردن او بعضی هــا را تحریک کرده تا به وی 
ضربه بزنند. همانطور که وقتی اســتراماچونی خیلی 

خوب کار کرد و دســتهای پشت پرده برای 
فراری دادن او دســت به کار شدند، حاال هم 
که ســعادتمند در عرصه مدیریت خوب کار 
کرده، بعضی از آقایان برای تخریب او دست 

به کار شده اند.
رجبی اضافه کرد: باید بگذارند ســعادتمند 
اســتقالل فکری اش را حفظ کند و با همان 
سیاســتی که تا امروز جلو آمده کارش را دنبال کند. او 
خودش مدیری توانمند اســت و باید هرچه زودتر تیم 
مدیریتی مد نظرش را انتخاب کرده تا بازوهای اجرایی 

اش قوی تر شوند. 
کاپیتــان پیشــین آبــی پوشــان در خصــوص از 
ســرگیری مجدد لیگ برتر گفــت: هیچکس بابت 
راه افتادن چــرخ فوتبال ناراحت نیســت، اما همه 
بابت رعایت کامــل پروتکل های بهداشــتی نگران 
هســتند. خانــواده فوتبــال آمادگی بازگشــت به 
میدان را دارد و امیدوارم برای حفظ ســالمتی آنها 
و خانواده شان تمهیدات الزم اندیشیده شود. چون 
نباید فوتبالیســتها قربانی بازگشت نشاط به جامعه 

شوند.

استقالل

وجی هیات مدیره استقالل همیشه ناامیدکننده است خر
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رئیس هیات مدیره باشگاه صنعت نفت:

خ می دهد ونا ر وع شود انفجار کر فوتبال شر
خریدار  رئیس هیــات مدیره باشــگاه 
صنعت نفت ضمن بیان اینکه تصمیم به آغاز 
مسابقات لیگ فوتبال منجر به انفجار کرونا 
در فوتبال می شــود، گفت: از فدراســیون 
فوتبال خواســتیم در پرونده اســکوچیچ 

دخالت نکند.
حســن نصراصفهانی با اشــاره بــه برنامه 
فدراســیون فوتبال برای شــروع تمرینات 
و مســابقات لیگ برتــر فوتبــال گفت: ما 
نامه ای را به صورت مکتوب به سازمان لیگ 
فرستادیم و خواهش کردیم در تصمیمشان 
برای شروع لیگ تجدیدنظر کنند بخصوص 
االن که اســتان خوزستان و شــهر آبادان 
کاماًل در وضعیت قرمز اســت. شهر آبادان 
با دســتور فرمانداری تعطیل است و تجمع 
ممکن نیست چه برسد به برگزاری تمرین 
و مسابقه. از سازمان لیگ خواهش می کنم 

این موضوع را بیشتر بررسی کند.
رئیس هیــات مدیره باشــگاه صنعت نفت 

تاکید کــرد: فوتبال ارزش از 
دست رفتن سالمتی و جان 
انســان ها را ندارد. با وجود 
اینکــه صنعت نفــت هنوز 
روی کاغذ شــانس کســب 
سهمیه آســیا دارد ولی اصاًل 
حاضر و راضی نیســتیم که 
به فوتبالیســت ها و اعضای 
تیم ها آسیبی برســد. واقعاً 

شرایط خطرناک است.
نصر اصفهانی افزود: شــهر 
آبادان در حال حاضر تعطیل 

است و فرمانداری ســعی دارد ورودی های 
شــهر را هم ببندد. با این وضعیت ما چطور 
تمرینات را شروع کنیم؟ اصاًل امکان ندارد. 
ضمن اینکه پروتکل های اعالم شــده برای 
گرفتن تســت کرونا از بازیکنان هر پنج روز 
یکبار عجیب اســت. جواب تست کرونا یک 
روز زمان می برد. ممکن اســت بازیکن بعد 

از آن تســت دچار کرونا شــود. فوتبال هم 
یک بازی کاماًل درگیرانه است و در هر بازی 
و تمریــن نزدیک به ۵۰ نفــر از اعضای تیم 

درگیر هستند.
وی تاکید کــرد: می گویند اتــاق بازیکنان 
در هتل ها را تک نفره کنیــد. آیا به وضعیت 
اقتصادی تیم ها نــگاه نمی کنید؟ اگر آلمان 

ایــن پروتکل هــا را پیــش 
برده به خاطر این اســت که 
فوتبالــش درآمــد دارد. ما 
زمین تمرین جداگانه نداریم 
که از آن استفاده کنیم. باید 
این مسائل را در نظر بگیرند. 
ســالمت بازیکنــان از هــر 

چیزی مهمتر است.
رئیس هیات مدیره باشــگاه 
صنعــت نفت تصریــح کرد: 
شــروع مســابقات لیگ با 
همین وضعیت یعنی انفجار 
کرونا در فوتبال. از ستاد ملی مبارزه با کرونا 
می خواهم که در این ماجــرا دخالت کند. 
هنوز به ورزش های جمعــی اجازه فعالیت 
داده نشده اســت و نمی دانم فدراسیون بر 
اســاس کدام مجوز تصمیم به آغاز تمرین و 

لیگ گرفته است؟
نصراصفهانــی همچنیــن در خصــوص 

مشکالت مالی باشــگاه صنعت نفت گفت: 
وضعیت مالی ما خوب نیســت و اتفاقی هم 
رخ نداده اســت. با چند اسپانســر صحبت 
کردیم که مســابقات هم تعطیل است. اگر 
دراگان اســکوچیچ ۱۴۰ هــزار دالر را به 
باشگاه پرداخته بود حداقل این پول در این 

وضعیت به کارمان می آمد.
رئیس هیات مدیره باشــگاه صنعت نفت در 
خصوص اینکه اســکوچیچ اعالم کرده بود 
فدراســیون فوتبال این بحث را از باشــگاه 
نفت پیگیری می کند، گفت: ما با فدراسیون 
طرف نیســتیم. حتی از فدراسیون هم با ما 
تماس گرفتند اما خواهــش کردیم در این 
ماجرا دخالت نکنند. گفتیم اگر از اسکوچیچ 
وکالــت داریــد در خدمتتان هســتیم که 
پاســخی ندادند. طرف ما اسکوچیچ است. 
پرونده شکایت ما هم از این مربی به کمیته 
تعیین وضعیت فیفا رفته و در حال بررســی 

است.
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 شهرام جعفری نژاد:

اکران اینترنتی، فرصت دیده شدن

خریدار    شــهرام جعفری نژاد به عنوان منتقد 
فیلم عقیده دارد: بــرای فیلم هایی که پیش بینی 
می شــود اکران پرده ای موفقی نداشته باشند و 
باعث اتالف وقت، هزینه و سالن می شوند، اکران 
اینترنتی می توانــد موفقیت آمیز باشــد؛ یعنی 
بســیاری از فیلم هایی که امکان موفقیتشان در 
سالن کمتر اســت، در اکران اینترنتی می توانند 

دیده شوند.
روزهای کرونــا، قرنطینه خانگــی، اعمال طرح 
فاصله گــذاری اجتماعی و کاهــش تعامالت در 
جوامع شــرایطی را ایجاد کرد که شــاید جهان 
کمتر نمونه و تجربه ای از آن داشت. شرایطی که 
بسیاری از مشــاغل را به تعطیلی کشــاند و البته 
برخی را رونق تازه ای بخشید. نمونه ای از تعطیل 
شدن مشــاغل در این ایام ســینماها و سال های 
اکران فیلم بودند که در همان روزهای اول شیوع 
تعطیل شدند و این تعطیلی همچنان ادامه دارد؛ 
از سوی دیگر اما فضای اینترنتی که پیش از این در 
مورد اکران آثار سینمای ایران و جهان قدم هایی 
را برداشته بود، با رویکرد تازه ای مواجه و به عنوان 
فضایی مناســب در غیــاب شــرایط حقیقی و تا 
تحقق بازگشت زندگی به روال سابق، مورد اقبال 

واقع شد.
این اقبال از فضای وب و اکران اینترنتی فیلم ها در 
غیاب سالن های سینمایی تا بدانجا پیش رفت که 
خروج آخرین ساخته ابراهیم حاتمی کیا که هنوز 
بر پرده ســینما نرفته بود، در این فضا به نمایش 
درآمد و عنوان اولین فیلم ایرانی که پیش از اکران 

در فضای اینترنت پخش شد را از آن خود کرد.
پس از آن اگرچــه کارگردانان دیگری ابراز تمایل 
به این شکل از اکران کردند و فیلم هایی در نوبت 
پخش اینترنتی قرار گرفــت )همچنان که فیلم 
طال ســاخته پرویز شــهبازی هم پس از خروج 
در این فضــا اکران شــد( اما بحث هایــی از باب 
پتانســیل های محدود این فضا، خالهای اکران 
ســینمایی و بحث قاچاق فیلم که پیش از این نیز 

دغدغه سینماگران بود، مطرح شد.
البته ویژگی های مثبتی هم در این شیوه از اکران 
وجود داشــت که منتقدان دیگری درباره شــان 
بحث کــرده و جریان اکران اینترنتــی را جریانی 
قابل دفاع می خواندند؛ کوتاه شدن دست مافیای 
اکران در جریان اکران اینترنتی آثار، سبک شدن 
بار اکران سینمایی از آثاری که در حدواندازه های 
سینما نیســتند و در فروش اینترنتی مخاطب و 
سود بهتری خواهند داشت، ســود بهتر و بیشتِر 
سرمایه گذاران نسبت به اکران در سالن سینمایی 
و ... از جمله مواردی بودند که در این شــیوه مورد 

تاکید و توجه قرار گرفتند.
به نظر می رســد موضــوع اکــران اینترنتی آثار 
ســینمایی، مانند بســیاری دیگــر از جنبه های 

زندگی که این روزها به شــدت متاثر از شــرایط 
کرونــا شــده، تنهــا راه چــاره برای اســتمرار 
فعالیت های سینمایی و بازگشت سرمایه کسانی 
اســت که آثاری را تولید کرده اند؛ این موضوع هم 
مانند موضوعات دیگــر جنبه های مثبت و منفی 
متعددی دارد که نیاز اســت تا از تجربۀ اکران در 

ایام برای تصمیم گیری های آتی استفاده شود.

اکران اینترنتی در همه جای دنیا خوب است
شــهرام جعفری نژاد منتقد فیلم در گفت وگو با 
خبرنگار فرهنگی ایرنــا و درمورد پخش آنالین و 
اینترنتی فیلم های ســینمایی بیــان کرد: اکران 
اینترنتی یعنــی نمایش خانگی که یا به شــکل 
رســانه های تصویری اســت یا به همان صورت 
معمول پخش در فضای مجــازی و اینترنت و این 
موفق اســت و مگر کسی نســبت به این موضوع 
شک دارد که این همه در این باره بحث می شود؟ 
این داســتان کندوکاوی ندارد و بــه عقیده من 
خوب اســت؛ یعنی اکران اینترنتی در همه جای 
دنیا خوب اســت و در ایران هم برای یک سری از 

فیلم ها خوب است.
وی در واکنش به این سوال که این شکل از اکران 
برای کدام فیلم ها خوب اســت، تاکید کرد: برای 
فیلم هایــی که پیش بینی می شــود کــه اکران 
پرده ای موفقی نداشته باشند و باعث اتالف وقت و 
هزینه و سالن می شوند، اکران اینترنتی می تواند 
موفقیت آمیز باشد؛ یعنی بسیاری از فیلم هایی که 
امکان موفقیتشان در سالن کمتر است، در اکران 
اینترنتی می توانند دیده شــوند. حتی آنهایی که 
اکران موفقی در سالن دارند هم در شبکه خانگی 
مخاطبان جدیدی پیدا می کنند و بیشــتر دیده 
می شوند.    تجربۀ پخش اینترنتی و اکران خانگی 
در همه جای دنیا رخ داده اســت و ما قرار نیست 
دوباره چرخ را اختراع کنیم. در همۀ دنیا تعدادی 
محصول برای نمایش خانگی ســاخته می شود و 
تعدادی هم از نمایش خانگی بازپخش می شوند 

که هردو به قوت خود باقی است.
این منتقد سینما در مورد اظهارنظرهایی که پس 
از اکران اینترنتی فیلم هایی چــون خروج و طال 
مطرح شد، خاطرنشان کرد: صحبت در این مورد 
و نقد این جریان، دخالت در حوزه اختیار صاحبان 
و مالکان حقوقی این فیلم ها است؛ خود ایشان به 
این نتیجه رسیده اند و تصمیم گرفته اند که فیلم 
هایشان پخش شود چرا ما باید بحث کنیم که این 

خوب است یا بد؟.
وی افزود: مــا نمی توانیم پیش بینــی کنیم که 
این فیلم ها اگر اکــران اینترنتی نداشــتند و در 
سالن پخش می شــدند، بســیار موفق تر بودند. 
این مشخص نیست و نمی شــود در این باره نظر 
داد. البته قدم های بعدی هم بایــد در این رابطه 

برداشــته شــود و ضمن این که اکران اینترنتی 
مسلماً مفید اســت، مســلماً باید فیلم های ویژه 
اکــران اینترنتی هم در این فضا تولید شــود. این 
شــیوه از اکران چرخه ای باز و طبیعی است که در 
همه جای دنیــا از حدود ۵۰ ســال پیش جریان 

داشته است.

در ایام پساکرونا مردم دوباره به سینما 
خواهند رفت

جعفری نــژاد دربــاب وضعیت اســتقبال مردم 
نســبت به تماشای آثار در ســالن های سینما در 
دوران پساکرونا، یادآور شــد: وضعیت بهداشتی 
و ســالمتی جامعه را کــه پروتکل هــای وزارت 
بهداشت و دولت تعیین می کنند و ما دخالتی در 
آن نداریم و هر زمان تصمیم بگیرند که سالن های 
سینما باز شوند، باز می شوند و بحث فاصله گذاری 
و غیره طبق این قواعد جدید اعمال می شود؛ اما از 
حیث استقبال مردم از فیلم ها در سینما به نظرم 
همه چیز به روال طبیعی خود باز خواهد گشت و 

هیچگونه تفاوتی با قبل نخواهد داشت.
  مسلماً در ایام پســاکرونا مردم دوباره به سینما 
خواهند رفت و شــوق دیدن فیلم هایی که باید در 
سالن دیده شــود، به صورت یک آیین اجتماعی 
وجود خواهد داشــت؛ همچنان که فیلم هایی که 
قبل از کرونــا اگر اکران می شــد مخاطب زیادی 

نداشت، بعد از کرونا هم مورد اقبال نخواهد بود.
    به نظرم شــرایط پس از کرونا و اقبال از ســینما 
تفاوت چندانی با قبــل از آن نخواهد کرد؛ منهای 
این که ضــرر و زیانی که در این مــدت تمام دنیا 
متحمل شــدند و نه فقط ما. این گپ )فاصله( در 
اقتصاد سینما نسبت به ســال های گذشته ایجاد 
شد ولی اگر شــرایط به روند قبل یا چیزی شبیه 
به آن بازگردد و پروتکل ها اجــازه فعالیت دهند، 
تغییر در اســتقبال مخاطب پیش نخواهد آمد و 

مانعی در این تغییر نمی بینیم.
این منتقد فیلم در واکنش بــه این موضوع که آیا 
ترس های مــردم می تواند در ریــزش مخاطبان 
ســینمارو در دوران پســاکرونا اثرگذارد، گفت: 
همین امروز هم شــاهد هســتیم که مردم بدون 
هیچ ترسی و حتی با ریسک باال در تردد هستند و 
در موقعیت هایی قرار می گیرند که به نظرم سینما 
نســبت به این موقعیت ها، ریسک بسیار کمتری 
دارد. در نتیجه اگر ممنوعیت ها برداشــته شــود 
و حفظ فاصلــه و دیگر مالحظــات صورت گیرد، 
ترس نمی تواند باعث ریزش مخاطبان برای رفتن 

به سینما شود.
وی افزود: نمی دانیم که شرایط در ماه های آینده 
چگونه خواهد بود اما اگر آزادِی تردد باشد و منعی 
از این جهت وجود نداشته باشد، دوران پساکرونا 

با قبل از آن هیچ تفاوتی نخواهد داشت.

البراتوآر

نایب رییــس انجمــن کارکنان 
البراتوآر فیلم ایــران تاکید کرد 
هنوز موفــق به ثبــت در وزارت 
کار نشــده و بعد از ثبت، اعضای 
را  دیجیتــال  البراتوآرهــای 

می پذیرند.
جهانگیر رجبی خواه نایب رییس 
انجمــن »کارکنــان البراتــوآر 
فیلم ایران« دربــاره فعالیت های 
صنفی ایــن انجمــن گفت: یک 
دگرگونی طی یک دهه گذشــته 
در سینمای ایران رخ داده که طی 
آن سیستم ها به سرعت از آنالوگ 
به دیجیتال تبدیل شده اند. البته 
این کار نباید با این سرعت انجام 
می شــد و باید فرصت الزم برای 
رودرویــی با این تغییــرات داده 

می شــد که متاسفانه 
چنین اتفاقی رخ نداد.

بیــان کــرد: در  وی 
حال حاضر بــه دلیل 
مشکالت عدیده ای که 
در ســینما وجود دارد، 
هنوز برنامه ای را برای 

صنف ارائــه نکرده ایــم. در واقع 
اکثر اعضای انجمن ما کارکنان، 
متخصصان و پیشکسوتان عرصه 
آنالوگ هســتند و تنهــا تعداد 
کمی از نیروهــای دیجیتال را به 

عضویت گرفته ایم.
نایب رییــس انجمــن کارکنان 
البراتوآر فیلم ایــران تاکید کرد: 
در واقع ایــن را بایــد بگویم که 
انجمن کارکنــان البراتوآر فیلم 

ایــران، هنوز بــه ثبت 
وزارت کار نرسیده و به 
تبع کد شناسه ملی نیز 
ندارد، بــه همین دلیل 
تصمیــم داریــم. بعد 
از ثبــت در وزارت کار 
اعضــای البراتوآرهای 
دیجیتال راهم به عضویت صنف 
در آوریم.وی توضیح داد: در حال 
حاضر به دلیل شــرایط موجود، 
دوســتان دیجیتال یــا مجبور 
هستند یک صنف جدید تشکیل 
دهند که این امر از ســوی هیات 
مدیره خانه ســینما مورد قبول 
قرار نمی گیرد و یا مجبور هستند 

که با انجمن ما ادغام شوند.
رجبی خــواه گفــت: در تالش 

هســتیم که دانش آنالــوگ را به 
بچه هــای دیجیتــال و برعکس 
منتقــل کنیم که این امــر بعد از 
ثبت در وزارت کار انجام می شود. 
ایــن هنرمنــد توضیــح داد: در 
چنین شــرایطی اعضای صنف 
از ۲۲۰ نفر به ۱۳۰ نفر رســیده 
اســت که از این تعداد ۱۱۰ نفر 
از متخصصــان آنالوگ هســتند 
و ۲۰ نفــر در حــوزه دیجیتــال 
کار می کننــد. البته ایــن را هم 
باید بگویم که اکثــر اعضای این 
صنف بازنشســته ها هستند و در 
حال حاضر بیش ۴۰ نفر در صدا و 
سیما مشغول به کار هستند و ۲۰ 
نفر هم در وزارت ارشاد، مشغول 

به فعالیت هستند.

بیشتراعضای صنف»کارکنان البراتوآر«بازنشسته اند

برای شرکت در فصل جدید
۱۳ هزار نفر متقاضی حضور در »مافیا«

مهلت ثبت نام برای مســابقه »شــهروند و مافیا« که با اجرای علی رام 
نورایی روی آنتن شبکه سالمت می رود تمدید شد.

پدرام صادقی مدیر روابط عمومی مســابقه »شهروند و مافیا« از تمدید 
مهلت ثبت نام برای شرکت در این مسابقه تا دوشنبه پنجم خرداد خبر 

داد.
تاکنون بیــش از ۱۳ هزار نفــر متقاضی شــرکت در فصل های جدید 
مسابقه »شهروند و مافیا« بوده اند و با توجه به درخواست تعداد زیادی 
از عالقه مندان به شرکت در این مسابقه، مهلت ثبت نام تا پنجم خرداد 

ماه تمدید شد.
عالقه مندان در نظر داشــته باشــند که برای تایید نهایی، باید پس از 

ثبت نام اولیه، اقدام به تکمیل فرآیند ثبت نام خود کنند.
تاکنون بیش از ۳۰۰۰ نفر ثبت نام خود را نهایی کرده اند که در صورتی 
که مرحله تکمیل ثبت نام و دریافت رســید انجام نشود، با پایان یافتن 

زمان مذکور، ثبت نام افراد ملغی خواهد شد.
عالقه مندان می توانند در زمــان تکمیل فرآیند ثبت نــام خود، نوبت 
ضبط خود را مشــخص کنند و در صورتی که در زمــان مذکور حاضر 

نشوند، از مسابقه حذف خواهند شد.
همچنین مذاکراتی از ســوی تولیدکنندگان برنامه با اسپانسر در حال 
انجام اســت که در صورت توافق، در این مرحله به جای سه فصل، پنج 

فصل از این مسابقه تولید خواهد شد.
در فصل جدید همچنین روند کارشناســی و داوری بازی های انتخابی 

پیچیده تر و دشوارتر خواهد بود.

مدیر فیلم و سریال سیمافیلم:
فصل اول »زیرخاکی« ناتمام نماند

مدیرگروه فیلم و سریال مرکز ســیمافیلم اعالم کرد فصل اول سریال 
»زیرخاکی« بخش های ناتمام ندارد و بخش های باقیمانده برای فصل 

دوم سریال است.
بهرنگ ملک محمدی مدیر گروه فیلم و ســریال مرکز ســیمافیلم در 
خصوص انتشــار مطالبی با مضمــون ناتمام ماندن فصل اول ســریال 
»زیرخاکی« بــه دلیل کرونا گفــت: از ابتدا برای فصل اول ســریال به 
همین شکل برنامه ریزی شده بود و شرایط پیش آمده کرونا باعث توقف 
سریال در بخش اول نشــد و فصل اول به همان شکل برنامه ریزی شده 

روی آنتن رفت.
وی افزود: توقف تصویربرداری ســریال به دلیل شــیوع ویروس کرونا 
مربوط به فصل دوم سریال اســت و هیچ ارتباطی با فصل اول مجموعه 
ندارد. در فصل دوم سریال بخشی از داستان در ترکیه پیگیری می شود 
که به دلیل شــیوع ویروس کرونا و بسته شــدن مرزها، تصویربرداری 

بخش های مربوط به ترکیه متوقف شد.

ملک محمــدی اضافه کرد: در حــال حاضر گروه تولید ســریال آماده 
هستند تا به محض بازگشایی مرزها و برطرف شدن موانع تولید سریال 

بر اثر کرونا، به سرعت کار را به سرانجام برسانند.
مدیرگروه فیلم و ســریال ســیمافیلم در پایان با اشــاره به اســتقبال 
خوب مخاطبــان از مجموعــه تلویزیونی »زیرخاکی« بر اســاس آمار 
نظرســنجی های مرکز تحقیقات اظهار کرد: خوشــحالیم که سریال 
»زیرخاکی« مــورد توجه مخاطبان قــرار گرفته و ان شــاءاهلل با ادامه 
تصویربرداری فصــل دوم نظر مخاطبان محترم ســریال بیش از پیش 

جلب شود.

هوشنگ درویش پور مطرح کرد
وانه نمایش »کوالک« منتظر پر

هوشنگ درویش پور تهیه کننده فیلم سینمایی »کوالک« عنوان کرد 
که فیلمبرداری این اثر به پایان رســیده و منتظر دریافت پروانه نمایش 

این اثر هستند.
هوشــنگ درویش پور تهیه کننده فیلم ســینمایی »کوالک« درباره 
آخرین وضعیت این فیلم گفت: فیلمبــرداری »کوالک« به کارگردانی 
رامتین کوچکی چندی پیش به پایان رســید و ما برای آن درخواست 
پروانه نمایش کرده ایم اما به ماجراهای شــیوع کرونا برخوردیم و قرار 

شد بعد از عید فطر این مجوز را دریافت کنیم.
درویش پور درباره این فیلم توضیح داد: فیلم »کوالک« روایتگر زندگی 
زن ترک اســت که به گیالن مهاجــرت می کند. در آنجا بــا جوانی که 
صیادی می کند همکاری و بــه این گونه امرار معــاش می کند اما این 

جوان در طوفان غرق می شود و این زن تنها می ماند.
وی افزود: من و رامتین کوچکی حدود ۱۰ ســال اســت که با یکدیگر 
همکاری داریم. او مستندساز و کلیپ ساز اســت و کارهای خوبی از او 

دیده بودم به همین دلیل تصمیم به همکاری با یکدیگر گرفتیم.
درویش پور در پایان بیان کرد: ما در نظــر داریم پیش از اکران عمومی، 
»کوالک« را در جشــنواره های خارجی به نمایــش بگذاریم البته در 
حال حاضر هم شــرایط کرونایی اجــازه اکران این اثــر را نمی دهد. به 
نمایش آنالین آن هم فکر نکرده ایم چون تجربه قاچاق فیلم سینمایی 

»خروج« به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا ما را دلسرد کرد.
سایر عوامل این فیلم عبارتند از تهیه کننده: هوشنگ درویش پور، مدیر 
تولید: روزبه رحمانیان، تدوین: علی ژکان، صدابردار: شــهریار عادلی، 
گریم: مجید ادراکــی، بازیگران: معصومه مختارزاد، رضا ســمیع پور، 
محمد محبوبی، مهسا پورنیازی، مرتضی جهانی، رضا حقیقی، شیرین 

محسنی، علیرضا چوالبی و نوجوان هنرمند: سهند آقایی

با حمایت بنیاد فارابی
 کارگردان »ویالیی ها« فیلمی درباره 

خرمشهر می سازد
منیر قیدی که پیش از این »ویالیی ها« را ساخته بود، فیلم دومش را با 

محوریت مقاومت زنان در حماسه خرمشهر می سازد.
به نقل از روابط عمومی بنیاد ســینمایی فارابــی، منیر قیدی که پیش 
از این »ویالیی ها« را ســاخته بــود، فیلم دومش با نام موقت »دســته 

دختران« را با محوریت مقاومت زنان در حماسه خرمشهر می سازد.
حضور دختران و زنان در رقم خوردن حماسه خرمشهر، برای اولین بار 

در سینمای ایران به تصویر کشیده می شود.
این فیلم که با نام موقت »دســته دختران« در مرحله تحقیق و نگارش 
اســت، به تهیه کنندگی محمدرضا منصوری و توسط بنیاد سینمایی 
فارابی به عنوان یکی از محصوالت سینمایی دفاع مقدس بنیاد در سال 

جاری ساخته خواهد شد.

اکران
نصراهلل قادری:

جای خالی تراژدی »فلسطین« بر صحنه تئاتر
نصراهلل قادری هنرمند باسابقه تئاتر معتقد است نگاه تبلیغی و شعاری 
مسئوالن باعث شــده تا هنرمندان و نمایشنامه نویسان کمتر به سراغ 

نگارش نمایشنامه ای درباره فلسطین بروند.
نصراهلل قادری نمایشــنامه نویس و کارگردان تئاتر که در کارنامه کاری 
خود نگارش و اجرای نمایشــنامه »شــاپرک ها« با موضوع فلسطین را 
ویژه گروه ســنی کودک و نوجوان به ثبت رســانده است، درباره دالیل 
کم بودن آثار نمایشــی با موضــوع مقاومت مردم مظلوم فلســطین، 
گفت: حقیقت این اســت که وقتی هنرمندان بخواهند به سراغ نگارش 
نمایشنامه هایی با موضوع فلسطین بروند اینگونه به فعالیت آن ها نگاه 
می شود که کار سفارشــی و شــعاری انجام می دهند و به همین دلیل 

هنرمندان از نوشتن چنین آثاری امتناع می کنند.
وی تأکیــد کرد: البتــه باید بــه هنرمندان حــق داد، زیرا سیســتم 
تصمیم گیرنده در ایران درباره موضوع فلســطین تا بــه امروز بد کار و 

تبلیغ کرده است.
 این مهم را هــم فراموش نکنیــم در اکثر کارتون هایــی که در همین 
کشــور خودمان نیز از اول انقالب پخش شــده، اکثرا ماجرای کودکی 
روایت شــده که به دنبال مادر خود می گردد و این همان نگاهی اســت 
که صهیونیست ها دارند و به دنبال ســرزمین موعود می گردند. بدون 
اینکه متوجه باشیم به صورت ناخودآگاه با کارتون هایی که پخش شده 

ذهنیت خود را به ما منتقل کرده اند.
قادری در ادامه ســخنان خــود متذکر شــد: مدام بــا تبلیغ هایی که 
صهیونیســت ها انجام داده اند در ذهن مردم حک شده که فلسطینی ها 
زمین های خود را فروخته و اســرائیلی ها آن ها را خریده اند. از این ســو 
تصمیم گیرندگان ما برای تبیین موضوع فلسطین و پرداختن به آن در 
عرصه هنر هیچ برنامه ای نداشــته اند. به همین خاطر ما هیچ اثر هنری 
درباره موضوعات مختلف نظیر قتل عام فلسطینی ها توسط اسرائیل و 

چگونگی شکل گیری نهضت های مقاومت نداریم.
وی با اشاره به ساخت فیلم »الرساله« توسط مصطفی عقاد، اظهار کرد: 
این فیلم را جهــان پذیرفت البته به این دلیل که هالیوود می خواســت 
از آن حمایت کند ولی هالیــوود از فیلم هایی کــه بخواهند با موضوع 
فلسطین ســاخته شــوند، حمایت نمی کند به همین خاطر در عرصه 
سینمای جهان کمتر شاهد پرداختن به موضوع فلسطین و ساخت آثار 

مختلف در این خصوص هستیم.
این هنرمند و مدرس تئاتر با اشــاره به عملکرد نادرســت مسئوالن که 
باعث شده سفارشی نوشــتن جایگاه نازلی در بین هنرمندان تئاتر پیدا 
کند، یادآور شد: در جهان، سفارشی نوشتن توسط نمایشنامه نویسان 
اصال موضوعی منفی نیســت و نمایشنامه نویســان یــا از کمپانی ها، 
یا ســازمان ها و یا حتی از جریان هــای فکری خود ســفارش گرفته و 
می نویسند. برشــت که از نمایشنامه نویســان مطرح جهان است اکثر 
آثارش را در سفارش خط فکری و سیاسی جریانی که به آن باور داشت، 

می نوشت.
قادری در بخش پایانی ســخنان خود تصریح کرد: سفارشی نوشتن بد 
نیست ولی شعاری نوشتن بد است. متأسفانه در ایران آنقدر مسئوالن 
سفارش شــعاری نوشــتن داده اند که هنرمندان و نمایشنامه نویسان 

خجالت می کشند تا کاری سفارشی انجام دهند.

مسعود طیبی:
»کاکتوس« در جشنواره »تئاتر+خانه«

مســعود طیبی از اجرای مجــازی نمایش »کاکتوس« در جشــنواره 
»تئاتر+خانه« خبــر داد و عنوان کرد حضور در چنیــن رویدادهایی با 

توجه به بحران کرونا باعث پویایی هنرمندان می شود.
مســعود طیبی کارگــردان تئاتــر دربــاره حضورش در جشــنواره 
»تئاتر+خانه« گفت: در نخستین دوره جشنواره مجازی »تئاتر+خانه« 
در بخش مونولوگ های ایرانی با نمایــش »کاکتوس« حضور دارم که 
خودم نیز در این نمایش ایفای نقش کرده ام. این اثر نمایشی برداشتی 
از نمایشنامه »کاکتوس« اکبر رادی است که ســال ۸۷ در مرکز تئاتر 

مولوی اجرا کردم.
وی ادامه داد: البته کلیت کار براساس نمایشــنامه زنده یاد اکبر رادی 
اســت چون این نمایش برای اجرا در فضای مجازی تولید شده است و 
قرار است عالوه بر داوری توســط هنرمندانی چون حمیدرضا نعیمی، 
شیوا مسعودی و افشین هاشــمی توســط مردم نیز مورد داوری قرار 

گیرد.
طیبی درباره عالقه اش به حضور در این جشــنواره مجازی بیان کرد: 
در طول بحران کرونا ســه نمایشــی که قرار بود آماده اجــرا کرده و به 
صحنه ببرم تعطیل شدند و مشــابه این اتفاق برای هنرمندان دیگر هم 
افتاده است که همین مساله و تعطیلی دانشــگاه ها باعث افسردگی و 
سرخوردگی اهالی تئاتر می شود. همچنین چرخه اقتصادی بسیاری از 
هنرمندان ما از طریق حضور در تئاتر و یا تدریس می چرخد که معضل 
کرونا باعث خانه نشینی شان شده اســت از همین رو معتقدم برگزاری 
جشــنواره هایی مثل »تئاتر+خانه« می تواند باعث پویایی هنرمندان 

شود.
کارگردان »خداحافظی نکن« یادآور شــد: به محــض اعالم حضورم 
در این جشــنواره مبلغ کمک هزینه به حســاب من واریز شد؛ اتفاقی 
که در جشــنواره های تئاتر فجر یا دانشــگاهی هم رخ نمی دهد. البته 
مبلغ واریز شــده زیاد نیســت اما اصال اهمیتی ندارد چون با این کار به 
هنرمندان احترام گذاشته شــده و من با حضور در این رویداد به عنوان 
یک کارگردان تئاتر احساس می کنم در بدترین شرایطی که این روزها 
جریان دارد می توانم دست به تولید یک اثر نمایشــی بزنم و دوباره در 

فضای تئاتر نفس بکشم.
وی در پایان صحبت هایش متذکر شد: برای تولید نمایش »کاکتوس« 
ســعی کردم تئاتری را بــازی و کارگردانی کنم نه اینکــه برای فضای 
مجازی فیلم بسازم چون این شیوه ساختار تازه ای از مولتی مدیا است 
که در همه جای دنیــا جریان دارد و ویژگی هــای خاص خودش را هم 

دارد که کم کم باید با آن روبرو شویم.
این مراســم همزمان با شب عید ســعید فطر و روز ســوم خرداد روز 

مقاومت و پیروزی برگزار خواهد شد.
اختتامیه جشــنواره مجازی »تئاتر+خانه« همزمان با شب عید سعید 
فطر و روز ســوم خرداد به دبیری محمودرضا رحیمی در فضای مجازی 

برگزار می شود.

اجرا


