
سهم یک درصدی معدن در تولید ناخالص داخلی

شکی نیســت که ظرفیت های باالی معدنی ایران قابلیت توسعه بیش از 
پیش را دارند، تا جایی که می توان به جــرات ادعا کرد محصوالت معدنی 
ایران در صورت رفع مشــکالت موجود و تکمیل زنجیــره تولید، بهترین 
و مناسب ترین جایگزین برای برداشته شــدن اتکای دولت بر درآمدهای 

نفتی است.
ایران جزء  10 کشور نخست جهان و اولین کشور خاورمیانه از نظر ذخایر 
معدنی اســت. تاکنون نزدیک به 70 نوع ماده معدنی بــا 40 میلیارد تن 
ذخیره قطعی در کشــور شناسایی شده که ارزشــی معادل 770 میلیارد 
دالر دارد. با این حال اکتشــافاتی که تاکنون انجام شــده حدود 8 درصد 
مســاحت جغرافیایی کشــور اســت که در صورت وجود اراده ای قوی و 
برنامه ریزی مناسب می توان به منابع بسیار غنی تری دسترسی پیدا کرد.  
ایران بر روی کمربند آهن، روی، ســرب، مس و طال قرار دارد و دست کم 
100 سال  مواد معدنی برای تولید و اســتخراج دارد اما با وجود این ذخایر 
بسیار غنی معدنی،  نتوانسته ایم  برداشت مناسبی از ذخایر معدنی داشته 
باشیم و سهم صادرات مواد معدنی در تولید ناخالص داخلی کشور بسیار 
اندک است.از  390 میلیون تن برداشت ســاالنه از ذخایر معدنی، کمتر از 
04/ 0 درصد از ذخایر خود را اســتخراج می شــود درحالی که استاندارد 

برداشت از ذخایر معدنی در جهان یک درصد است.
ســنگ آهن یکی از فراوان ترین عناصر فلزی موجود در زمین اســت که 
طبق بررسی های به عمل آمده اکسید آن، حدود ۵ درصد از پوسته زمین 
را تشــکیل می دهد. در ایران حــدود ۲۵ درصد قیمت تمام شــده فوالد 
مربوط به سنگ آهن است اما در دیگر کشورهای تولید کننده سنگ آهن 
این رقم بیش از 30 درصد اســت. به همین دلیل یکی از مزیت های مهم 
اقتصادی برای مجتمع های فوالد ســازی کشور، اســتفاده از سنگ آهن 
داخلی اســت زیرا نقش عمده ای در کاهش قیمت تمام شده و همچنین 

صرفه جویی ارزی در تولید فوالد دارد.
اگر قرار باشــد در افق 1404 حدود ۵۵ میلیون تن فوالد تولید شود باید 
حدود 13۵ میلیون تن سنگ آهن برداشت شــود و از آن 8/ 14 میلیون 
تن سنگ آهن دانه بندی، ۲/ 77 میلیون تن کنســانتره و 7۲ میلیون تن 
گندله تولید کــرد .درحالی که االن کمتر از نصف این میزان ســنگ آهن 

تولید می شود.
 بنابر این، رســیدن به مرز تولید ۵۵میلیون تن فوالد تنها با صدور مجوز و 
راه اندازی کارخانه های مختلف فوالدی محقق نمی شود، بلکه آنچه حائز 
اهمیت اســت تامین مواد اولیه این واحد ها اســت. در آینده نزدیک این 
واحدها نیاز به مواد اولیه کنسانتره و گندله سنگ آهن پیدا خواهند کرد و 
از این رو انجام اکتشافات گســترده در سطح کشور برای شناسایی معادن 
ســنگ آهن و صدور مجوز بهره برداری از معادن مطالعه شــده ضروری 
اســت تا درنتیجه زنجیره تولید فوالد در همه بخش ها به صورت متوازن 
توسعه یابد و در این شرایط اســت که اقتصاد مقاومتی نمود پیدا می کند 
و می توانیی مدعی باشــیم که اتکای درآمد کشــور از دوش صنعت نفت 

برداشته شده است .
واقعیت این اســت که برخی موانــع موجود در بخش معدن کشــور در 
ســال های اخیر عالوه بر کاهش ســرمایه گذاری در این بخش، موجب 
غیرفعال شــدن برخی معادن فعال کشور هم شــده است. درحال حاضر  
ســهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی کمتر از یک درصد است؛ در 
حالی که حداقل باید 3 درصد باشد که الزمه آن اقدامات عاجل مسووالن 

دولتی و قانون گذاران محترم است .
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آیا ETF شیوه خوبی برای خصوصی سازی است؟
خریدار   دولت که باقی مانده ســهام خود 
را از پنج شــرکت مالی به ارزش ۲3 هزار و 
800 میلیارد تومــان در قالب صندوق های 
سرمایه گذاری قابل معامله )ETF( واگذار 
کرد، منجــر به موضع گیری هــای فراوانی 
مقابل این صندوق ها در میان کارشناسان و 
فعاالن بازار سرمایه شد که برخی به نقص  و 

برخی دیگر به مزایای آن اشاره کردند.
در میان نقدهای مطرح شده، دو نقد مربوط 
به شیوه انتقال مدیریت و سطح استقبال از 
صندوق بیشتر به چشــم می خورد که البته 
موافقان صندوق های ETF نیز پاسخ هایی 

به این نقدها داده اند.
نخســتین نقد مربوط به شــیوه مدیریت 
صندوق است، در این خصوص که مدیریت 
همگام با مالکیت ســهم به بخش خصوصی 
انتقال نمی یابــد و در دســتان دولت باقی 

خواهد ماند.
منتقدان می گویند چنین انتقالی به معنای 
خصوصی سازی نیست و مشــکل دخالت 
دولت در شــرکت ها را حــل نمی کند، در 
نتیجه شــرکت های واگذار شده نمی توانند 
همانند شــرکت های خصوصی با انعطاف 
عمل کــرده و خود را با شــرایط جدید بازار 

وفق دهند.
اما موافقــان می گویند دولت ســازوکاری 
را در این صندوق ها طراحی کرده اســت تا 
به صورتی محتاطانــه و طی فرایندی یک و 
نیم ســاله از مدیریت صندوق دست بکشد 
و مدیران الیق تــری را بر مســند صندوق 

بنشاند.

خروج حتمی دولت از مدیریت 
ETF صندوق های

پیمان میــراب، مشــاور وزیــر اقتصاد در 
امور جوانان یکی از این موافقان اســت که 
می گوید خروج دولت از مدیریت صندوق در 
مهلت تعیین شده حتمی بوده و تعهد دولت 
برای این اقدام دارای ضمانت اجرایی کافی 

است.
امیرعبــاس کریــم زاده، عضــو هیــات 
مدیره شرکت ســرمایه گذاری ســپه نیز 
می گویــد: با توجــه به تجربیات پیشــین 

واگذاری ها که نشــان می دهد در مواردی 
با خصوصی ســازی، شــرکت ها به سمت 
زیان دهی کشیده شــده اند، نگه داشــتن 
مدیریت دولتی کار عاقالنه ای بوده است تا 
فرایند انتقال مدیریت به بخش خصوصی با 

احتیاط بیشتری طی شود.
وی همچنیــن می گوید کــه حضور دولت 
باعث اطمینان  خاطری برای شــرکت های 
داخل صندوق می شــود، مبنی بــر اینکه 
دولت در حال نظارت بر صندوق هســت و 

قرار نیست صندوق به حال خود رها شود.

ورود کم ریسک سرمایه گذاران 
تازه وارد به بورس

نقد دوم مربوط به میزان استقبال از صندوق 
اســت که منتقدان می گویند حجم سرمایه 
صندوق و ســقف ۲ میلیــون تومانی تعیین 
شــده برای خرید سهم توســط هر شخص 
حکایت از آن دارد که حدود 8 میلیون و ۵00 
هزار نفر بایــد در خرید ســهام این صندوق 
مشارکت کنند، اما اکنون با مشارکت کمتر 
از ۲ میلیون نفری مردم روبرو هســتیم و این 
امر نشان دهنده اشتباه دولت در محاسبات 

تعیین ســقف خرید ســهم، اطالع رسانی و 
مهم تر از همه، بیانگر خطای دولت در تعیین 
قالب مناســب برای واگذاری اســت.یکی از 
این منتقدان مهدی سوری، کارشناس بازار 
ســرمایه اســت که می گوید، سهمیه بندی 
ســهام، ارائه درگاه های بانکی برای خرید و 
باقی مانــدن مدیریت دولتی باعث شــد که 
استقبال کامل از صندوق واسطه گری مالی 
یکم صورت نگیــرد، در حالی کــه اگر این 
صندوق به صورت یک شــرکت سهامی عام 
در بورس عرضه می شــد، نه تنها همه سهام 
در مدت یک تا دو روزه خریداری می شــد، 
بلکه می توانســت گران تر از وضع فعلی نیز 
قیمت گذاری شــود.موافقان اما اســتدالل 
می کنند که اساسأ هدف دولت فروش همه 
سهام شــرکت ها به باالترین قیمت ممکن 
نبوده و فلســفه تشــکیل صندوق ETF بر 
این استوار است که عموم مردم، به خصوص 
فعاالن غیرحرفه ای بازار سرمایه و افرادی که 
هنوز به بازار سرمایه ورود نکرده اند، به شکلی 
کم ریسک وارد این بازار شــده و با سازوکار 
آن آشــنا شــوند.پیمان میراب، مشاور وزیر 
اقتصاد در امور جوانــان می گوید که همین 
حاال هم صنــدوق واســطه گری مالی یکم 
پرجمعیت تریــن صندوق ســرمایه گذاری 
در تاریــخ ایــران اســت.همچنین دولت با 
پیش بینــی عــدم مشــارکت 8.۵ میلیون 
ســرمایه گذار در ایــن صنــدوق، در قانون 
بودجه آورده اســت که پــس از پایان مهلت 
پذیره نویسی صندوق، سهام باقی مانده باید 

به روشی نوین در بورس عرضه شود.

صفحه 2

 یک کارشناس بازار ســرمایه با بیان اینکه سهامداران 
نگران روند کنونی بورس نباشند، گفت: با توجه به رشد 
پرشتاب شاخص بورس از ابتدای سال جاری تا اواسط 
اردیبهشت ماه، وجود چنین اصالحی در بازار طبیعی 
است.»محمدرضا ســرافراز« به اصالح چند روز اخیر 
شاخص بورس اشاره کرد و افزود: رشــدی که باید در 
مدت چند ماه در بازار اتفاق می افتد در کمتر از یک ماه 
رخ داد؛ بنابراین احتمال چنین اصالحی در بازار دور از 

ذهن نبود.
وی ادامــه داد: برخی ســرمایه گذاران تــازه وارد که 
اطالعات چندانی از ســرمایه گذاری و روند معامالتی 
بورس ندارند، تصور می کنند که روند یک ماه گذشــته 
بازار باید به صورت دائمی ادامه دار باشد؛ به همین دلیل 

با ایجاد کوچکترین اصالح، از ترس از دست 
دادن سرمایه های خود اقدام به خروج از این 
بازار کردند.سرافراز با بیان اینکه روند کنونی 
بورس چندان جایــی برای نگرانــی ندارد، 
گفت: زمانی که شــاخص بــورس در مدت 
زمانی کوتاه با رشــد عجیبی همراه می شود 
و یکباره به چند صد هزار واحد رشــد دست 

پیدا می کند الزم اســت برای مدتی وارد اصالح جدی 
شــود، در وضعیت کنونی طبیعی اســت که شاخص 

بورس بین صد تا ۲00 هزار واحد کاهش یابد.
این کارشناس بازار سرمایه با اشــاره به اینکه تا قبل از  
ورود بازار به فاز اصالحی، روزانه رقمی حدود یک هزار 
و ۵00 میلیــارد تومان پول جدید وارد بازار می شــد، 

افزود: زمانیکه معامالت بازار در دوره اصالح 
را مورد ارزیابی قرار می دهیم شاهد هستیم 
که همچنان جریــان ورود نقدینگی به این 
بازار ادامه دارد و فقط از شــتاب آن کاســته 
شده اســت اما خوشــبختانه تاکنون خروج 

شدید نقدینگی از این بازار رخ نداده است.
بــه گفتــه وی، اگــر فعــاالن بــازار بــه 
ســرمایه گذاری در بورس با دید میان مدت نگاه کنند 
متوجه خواهند شد که اصالح بازار جای چندانی برای 
نگرانی ندارد.ســرافراز با تاکید بر اینکه روند بازار برای 
روزهای آینــده غیرقابل پیش بینی اســت، افزود: در 
ابتدای ســال جاری زمانی که اعالم می کردند شاخص 
بورس به کانال یک میلیون واحد می رســد همه از این 

عدد متعجب می شــدند و این اتفاق تا حدودی دور از 
ذهن بــود در حالی که شــاخص بــورس در چند روز 
گذشته وارد این کانال شــد و بعد از آن در مسیر اصالح 
قرار گرفت.این کارشــناس بازار ســرمایه خاطرنشان 
کرد: نمی توان زمان دقیقی را بــرای پایان اصالح بازار 
متصور بــود اما به نظر می رســد این اصــالح چندان 
ادامه دار نباشد و منجر به ریزش شاخص بورس نخواهد 
شد.وی در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه آیا احتمال 
خروج نقدینگی از بورس و ورود دوباره آن ها به بازار طال 
و سکه وجود دارد یا خیر، گفت: روند معامالت و قیمت 
طال و سکه متاثر از نرخ های جهانی و دالر است، اگر قرار 
باشد نرخ دالر روند افزایشــی را در پیش بگیرد به طور 

حتم این موضوع تاثیر خود را بر بورس خواهد گذاشت.

سهام

سهامداران نگران نباشند، اصالح شاخص بورس 

همتی: روی تورم ۲۲ درصد هدف گذاری می کنیم

 تورم در سال سخت اقتصاد 
ود؟ به کدام سو می ر



برای بهبود اقتصادی

نقدینگی ۲۲۳۰ هزار میلیاردی کجا باید سرریز شود؟

همتی: روی تورم ۲۲ درصد هدف گذاری می کنیم

ود؟ تورم در سال سخت اقتصاد به کدام سو می ر

اقتصاد
روزنامه سراسری صبح ایران
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پیش بینی افزایش چشمگیر قیمت طال تا ده سال آینده
قیمت طال تا کجا پیش خواهد رفت؟

با باال گرفتن تنش ها میان آمریکا و چین انتظــار میرود طال همچنان 
قیمت باالی خود را حفظ کرده و رشد کند و ســهام نیز ارزش کمتری 

بیابد.
به نقل از ســایت طال، طال انتظار این را میکشــد تا بــاال گرفتن هرچه 
بیشتر تنش های میان این دو کشــور باالخره مرز 1800 دالر را نیز فتح 

کند.
با توجه شرایط موجود یعنی تنش های سیاســی-جغرافیایی موجود 
میان آمریکا و دیگر کشــور با محوریت چین ممکن اســت که سرمایه 

گزاران با شروع یک جنگ تجاری دیگر، تاریخ را تکرار کنند.
این اختالفات میان روابط چین و آمریکا به ســال گذشــته برمیگردد 
یعنی هنگامــی که پس اعتراضــات ضد دولتی در هنــگ کنگ چین 
قانونی را به تصویب رساند که به واســطه آن چین قانون امنیت ملی را 
به هنگ کنگ تحمیل میکرد. ایــن قانون امکان درگیری بین نیروهای 
امنیتی چین و تظارهرات کنندگان طرفدار دموکراســی در چین را به 
وجود می آورد. همچنین این امکان را فراهــم میکرد که ایالت متحره 
آمریکا بتواند روابط اقتصادی ویژه هنگ کنگ را مورد بازبینی قرار دهد. 

هردو این قوانین با هدف تضعیف هنگ کنگ تصویب شد.
آمریکا این پیشــنهاد چین را فاجعه بار خوانــد و آن را محکوم کرد و از 

چین درخواست کرد تا در آن تجدید نظر کند.
یک تحلیلگر روابــط ژئوپلوتیکال گفت که این موضــوع میتواد باعث 
بیشتر شــدن اعتراضات و درگیری ها در چین شــود و در نتیجه روابط 

میان چین آمریکا نیزه تیره تر خواهد شد.
همه این شرایط باعث میشــود بتوانیم فتح 1800 دالری طال را نه تنها 
معقول بلکه کامال عملی بدانیم هرچند همه مــا میدانیم که طال برای 

1800 دالری شدن راه دشواری را در پیش رو دارد.
در حال حاضر قیمت طال 1733 دالر اســت که حــدس میزنیم دلیل 
ماندن طال در این محدوده بعضی از بازار ها سهام نسبتا قوی، ارزش دالر 

آمریکا و امکان از بین رفتن بیماری کرونا در کوتاه مدت است.
تالش جهان برای بازگشت به شرایط نرمال و تاثیر آن بر ارزش طال

به نظر می رســد که در کشــور های جهان موارد جدید ابتال به ویروسا 
کرونا در حال کاهش اســت چرا که طبق آمار ها جهــان در اوج ابتال به 

بیماری ناشی از این ویروس قرار گرفته است.
تا به امروز ۲.17 ملیون نفر در سرتا سر جهان به ین بیماری مبتال شده 
اند که 1.99 ملیون نفر بهبود یافته اند و 336 هزار نفر نیز جان خود را از 
دست داده اند. حقیقت غم انگیز این است که احتمال میرود جهان تا دو 
سال دیگر درگیر این بیماری خواهد بود و مشخص نیست که با توجه به 
از سرگیری فعالیت های اقتصادی شاهد اافزایش این بیماری همه گیر 
خواهیم بود یا نه. بهر حال تا زمان تولید واکســن این بیماری همچنان 

همه این مشکالت ادامه خواهند یافت.
بســیاری متخصصان عفونی آمریکا معتقدند که این واکسن میتواند تا 

دی ماه سال جاری در دسترس قرار بگیرند.
جهان در حال تالش کردن اســت که به وضعیت نرمــال خود باز گردد 
و این باز گشــت به وضعیت نرمال هزینه های زیادی در بر دارد. ابتدای 
همه هزینه های کالن موجود است یعنی هزینه هایی که برای کمک به 
مردم در این شــرایط صورت گرفت و البته هزینه های مقابله با ویروس 
کرونا. این هزینه ها بدهی های عظیمی را بــرای دولت ها و البته دولت 
آمریکا به وجود آورد. دولت آمریکت در ماه گذشته توانست یک رکورد 

جدید در مقدار بدهی هایش ثبت کند.
از جمله نتایجی که میتــوان از این بحران اقتصــادی پیش بینی کرد 
کاهش ارزش دالر آمریکا و گران شدن چشمگیر قیمت طال طی پنج و 

یا حتی ده سال آینده باشد.

 تقاضا برای تلفن همراه افزایش یافت
رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه از افزایش تقاضا برای این کاال و 

کاهش قیمت آن طی یک هفته گذشته خبر داد.
 ابراهیم درستی با اشــاره به رکود بازار تلفن همراه در پی شیوع ویروس 
کرونا اظهار کرد: از آنجا که بازار موبایل ما وارداتی اســت و تولید داخل 
نداریم، با شــیوع این بیماری واردات با مشــکل رو به رو شد و در تامین 

تلفن همراه دچار کمبود شدیم.
او ادامه داد: از طرفی در همین مدت به رغم بازگشــایی پاساژ ها، جهش 
نرخ ارز باعث کاهش تقاضا و همچنین افزایش قیمت موبایل شده بود، 
اما از هفته گذشــته تا کنون تقاضا برای این کاال افزایش یافت و همین 

موضوع باعث کاهش جزیی قیمت تلفن همراه شد.
به گفته ایــن فعال صنفی، افزایــش قیمت به نفع مغازه داران نیســت 
چراکه مردم در زمان نوســان تمایلی به خرید ندارند بنابراین ما بیش 
از آنکه از افزایش قیمت منتفع شــویم به دنبال ایجاد ثبات و آرامش در 

بازار هستیم.
درستی در پایان از ورود تعدادی تلفن همراه به بازار طی روز های آینده 
خبر داد و گفت: تعدادی تلفن در راه است که با ورود آن ها بازار از التهابی 
که داشته خارج و به تعادل خواهد رسید، همچنین با کنترل بیماری و 
بازگشایی مجدد مرز ها واردات آغاز خواهد شد؛ از همین رو انتظار داریم 

قیمت موبایل طی روز های آینده وارد مدار نزولی شود.

غ ۳۰ درصد  هزینه تمام شده تولید مر
 افزایش یافت

نایب رئیس کانون صنفی مرغداران گوشتی با اشــاره به اینکه با رونق 
فضای کسب و کار و افزایش تقاضا، قیمت مرغ به 14 هزارتومان رسیده 

است،گفت: هزینه تمام شده تولید مرغ 30 درصد افزایش یافته است.
حبیب اسداهلل نژاد گفت: با توجه به باز شدن رســتوران ها، تاالرها و به 
طور کلی به رونق افتادن فضای کسب و کار قیمت مرغ نیز روند صعودی 
به خود گرفته و به نرخ منطقی و واقعی خود که از فشــار سنگین زیان 

چند ماهه مرغداران جلوگیری کند، نزدیک می شود.
وی با اشــاره به افزایش میزان تقاضا در بازار مصــرف افزود: هم اکنون 
قیمت هرکیلوگرم مرغ زنده 8.900 تومــان و مرغ گرم 14 هزارتومان 
است که نســبت به حدود یک ماه و نیم گذشــته 3 هزارتومان افزایش 

یافته است.
نایب رئیس کانون صنفی مرغ داران گوشــتی با اشاره به افزایش حدود 
30 درصدی قیمت تمام شده تولید مرغ نسبت به سال گذشته تصریح 
کرد: قیمت مرغ زنده هنوز حدود ۲ هزارتومان با نرخ منطقی آن تفاوت 
دارد.اسداهلل نژاد درباره اینکه کارگروه تنظیم بازار سال گذشته قیمت 
مرغ گرم را 1۲.900 تومــان در هرکیلوگرم تعیین کــرده بود، افزود: 
این قیمت مربوط به سال گذشــته اســت و با تغییرات قیمتی امسال 
هیچ تناســبی ندارد بنابراین کارگروه تنظیم بازار اگــر اعتقاد به اعالم 
قیمت مرغ دارد باید هر چه زودتر تشکیل جلســه داده و قیمت جدید 
مرغ را اعالم کند چرا که با افزایش حدود 30 درصدی قیمت مؤلفه های 
تولید قیمت قبلی که همان مقطع هــم صدای اعتراض فعالین بخش را 

درآورد، قابلیت اجرا ندارد.
وی اضافه کرد: نســبت به ســال گذشته قیمت ســویا که نرخ مصوب 
آن ۲.4۵0 تومان و ذرت که نرخ مصوب آن 1.3۵0 تومان بوده اســت 
100 درصد افزایش داشته و هم اکنون قیمت سویا در بازار آزاد ۵.000 

تومان و قیمت ذرت نیز ۲.600 تومان است.
این فعال بخش خصوصی ادامه داد: همچنین قیمت واکسن های طیور 

و ریزمغذی ها نسبت به سال قبل به ترتیب 4 و 3 برابر شده است.
هزینه های جــاری مانند دســتمزد، تولیدی، حمــل و گاز و برق هم 

افزایش داشته است.

بازار

انتشار اوراق بدهی گزینه ای اســت که دولت در کنار 
عرضه سهام شرکت ها و فروش اموال خود برای تامین 

کسری بودجه امسال معرفی کرده است.
 مدتی پیش بود که مســئوالن دولتی از کسری بودجه 
امســال و اصالح آن خبر دادند، موضوعی که البته در 
جریان ارائه الیحه بودجه از سوی کارشناسان گوشزد 
شــده و اعالم کــرده بودند کــه برخــی از محل های 
درآمدی به نوعی خوشــبینانه و یا امکان تحقق کامل 

ندارد.
درآمد ۵0 هزار میلیارد تومانی نفت و درآمد ناشــی از 
فروش اموال دولتی مورد انتقاد قرار داشت و این روزها 
نیز کاهش درآمدهای نفتی ناشــی از ریزش قیمت در 

بازار جهانی  از عوامل تاثیرگذار در اصالح بودجه است.
اما در هر صورت منابع عمومی بودجه نه تنها در جریان 
بررســی در مجلس کم نشــد بله افزایش داشــت؛ به 

طوری که 484 هزار میلیــارد تومان الیحه 
با رشــد 17.8 درصدی به ۵71 هزار میلیارد 

تومان افزایش یافت.
در حالی با اعالم ورود بــرای اصالح بودجه، 
محل تامین کســری مــورد توجــه بود که 
تازه ترین اعــالم همتی- رئیــس کل بانک 
مرکزی- از ایــن حکایت دارد کــه دولت به 

انتشــار اوراق بدهی به عنوان گزینه جدید خود دست 
خواهد زد.رئیس کل بانــک مرکزی در این رابطه گفته 
که با تایید نهایی شــورای عالی هماهنگی اقتصادی، 
در کنار عرضه سهام شــرکت های دولتی و اموال مازاد 
دولت، از طریق انتشار اوراق بدهی دولت در بازار پول و 

سرمایه تامین می شود.
به گفته وی در روزهای آینده اوراق بدهی جهت تامین 
کســری بودجه و همچنین تعمیق بازار بدهی عرضه 

می شود.
این اعالم نشــان می دهد کــه  تمرکز  برای 
کســب درآمد به منظــور کســری بودجه 
همچنان بــر واگذاری اموال و عرضه ســهام 
است که اوراق بدهی را نیز در کنار آن خواهد 
داشت، این در حالی اســت پیش بینی بیش 
از ۵0 هزار میلیاردی فروش اموال دولت که 
در سال گذشته فقط 4000 میلیارد مصوب شده بود، 
از محل های نقد الیحه بودجه بود و برخی کارشناسان 
تاکید داشتند که امکان چنین فروشی وجود ندارد ولی 
وزارت اقتصاد با دریافت اختیاراتی در بودجه تضمین 

کرده بود که چنین درآمدی کسب خواهد کرد.
از سوی دیگر عرصه سهام شــرکت ها مطرح است که 
در بودجه امســال به طور قابل توجهی تــا 174 هزار 
میلیارد تومان رشد کرده و حجمی نزدیک به یک سوم 

منابع عمومی دولت را باید پوشش دهد. البته طی سال 
جاری دولت برای عرضه ســریعتر شــرکت های خود  

اقدام کرده و بازار سرمایه شاهد این عرضه ها است.
در بودجه عمومی امســال ســهم درآمدها )مالیات و 
ســایر درآمدها( حدود ۲88.7 هزار میلیــارد تومان،   
107 هزار میلیارد واگذاری دارایی سرمایه ای )فروش 
نفت و واگذاری اموال دولتــی( و 174.7 هزار میلیارد 
تومان واگذاری دارایی مالی تعیین شــده اســت که 
در مقابل آن دو هزینه اصلی دولت شــامل 434 هزار 
میلیارد تومان هزینه جاری)عمدتا حقوق و دستمزد( 

و تا 70 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی قرار دارد.  
در کنار منابع عمومی دولت مجوز عدم واریز 16 درصد 
سهم صندوق توســعه ملی از درآمدهای نفتی در سال 
جاری را نیز در بودجه کســب کرده و از آن اســتفاده 

خواهد کرد.

بودجه

خریدار  کارشناســان تاکید دارند ســه 
پیش شرط اصلی اســتقالل بانک مرکزی، 
عدم تعهد به اهداف متعارض با تورم پایین و 
وجود ارتباط با ثبات و قابل پیش بینی میان 
ابزارهای سیاست پولی و تورم، برای اجرای 
چارچوب هدف گذاری تورمی در سیاســت 

پولی الزامی است.
به گزارش خبرآنالین، در شــرایطی که نرخ 
تورم براساس آخرین گزارش بانک مرکزی 
به کمتر از 30 درصد رسید، بانک مرکزی در 
حال رونمایی از برنامه هدف گذاری تورمی 
اســت. بنا به اعالم رییس کل بانک مرکزی، 
»پیش بینی هــای بانک مرکزی با شــرایط 
فعلی یعنی با نفــت 30 دالری و حجم فعلی 
صادرات، این اســت که تورم نباید بیشــتر 
از ۲4 درصــد شــود و مــا روی ۲۲ درصد 

هدف گذاری می کنیم. «
عبدالناصــر همتــی بــا تاکید بــر این که 
نقدینگی امسال بســیار کمتر از سال قبل 
خواهد بود، متذکر شــد: »تورم و نقدینگی 
را کنتــرل خواهیم کرد. مــن فکر می کنم 
انتظــارات تورمی به ســرعت کاهش پیدا 
خواهد کــرد و تعــادل در بازار ارز و ســایر 
بازارها ایجاد می شــود. «حســن روحانی، 
رییس جمهور نیز در گفت وگو با رییس کل 
بانک مرکزی ضمن دریافت گزارش آخرین 
وضعیت روند تامیــن ارز واردات کاالهای 
اساسی و ضروری کشــور، بر تالش مضاعف 
بانک مرکزی و سایر دســتگاه های اجرایی 

برای کنترل تورم تاکید کرد.
رییــس بانک مرکــزی، گزارشــی از روند 
پیگیری دسترســی به منابع ارزی در خارج 
کشــور ارائه کرد و چارچوب هدف گذاری 
تورمی در سیاست گذاری نوین پولی بانک 

مرکزی را به اطالع رییس جمهور رساند.

برنامه بانک مرکزی برای رسیدن به 
هدف تورمی

پیــش از ایــن، عبدالناصر همتــی در یک 
یادداشت اینستاگرامی نوشــته بود: ریشه 
تورم بــاال، به عنــوان گره اصلــی اقتصاد 
کشــور در طول چند دهه گذشــته، سلطه 
سیاســت های مالی و پولی کردن کســری 
بودجه و اتکای مســتمر بر سیاســت های 
انبساطی پولی برای رشــد اقتصادی بوده 

است.
حاال اما خبــر از ارائه گــزارش هدفگذاری 
تورم از ســوی بانــک مرکزی داده اســت 
. بانــک مرکزی پیش تر نســبت بــه اراده 
گزارش هایی از این دســت اقدام نمی کرد 
و غالبا پیش بینی نرخ تورم از ســوی مرکز 
پژوهشهای مجلس شورای اسالمی و دیگر 
نهادهــای تخصصــی صورت مــی گرفت.

وی تاکید کرده اســت: روز سه شنبه بیانیه 

رســمی »چارچوب هدف گــذاری تورم« 
از ســوی بانک مرکــزی منتشــر خواهد 
شــد.دراین رویکــرد پیشــنگرانه و فعال 
سیاســتگذاری پولی،قطب نمای سیاست  
گذاری پولی، کاهــش انحرافات نرخ تورم از 
نرخ تورم هدف گذاری شده است و برای رفع 
انحراف ایجاد شده، بانک مرکزی، نرخ سود 
سیاستی و یا داالن نرخ سود را تعدیل نموده 
و با اســتفاده از عملیات بازار باز،نرخ جاری 

ومؤثردربازار پول را تنظیم میکند.

آخرین آمار از وضعیت تورم
آخرین آمــار بانک مرکزی نشــان می دهد 
نرخ تورم ســاالنه اردیبهشــت ماه 1399 
برای خانوارهای کشــور بــه ۲9.8 درصد 
رسیده که این عدد نســبت به ماه قبل، ۲.4 

واحد درصد کاهش را نشان می دهد.
نرخ تــورم نقطــه ای در اردیبهشــت ماه 
1399 نیز ۲1 درصد اعالم شــده اســت؛ 
یعنی خانوارهای کشــور به طــور میانگین 
۲1 درصد بیشتر از اردیبهشت 1398 برای 
خرید یــک »مجموعه کاالهــا و خدمات 
یکسان« هزینه کرده اند. نرخ تورم نقطه ای 
اردیبهشت ماه 1399 در مقایسه با ماه قبل 

1.۲ واحد درصد افزایش یافته است.
از ســوی دیگر، نرخ تورم ماهانه اردیبهشت 
ســال جاری به ۲.۵ درصد رســیده که در 
مقایســه با همین اطالع در مــاه قبل، 0.4 

واحد درصد رشد پیدا کرده است.

روند تورم در ماه های گذشته
روند تغییرات تــورم در ماه های گذشــته 
حاکی از آن اســت که روند نرخ تورم به طور 
کلی در ســال 1398 کاهشــی بوده است. 

در ابتدای فروردین ماه نــرخ تورم ماهانه 4 
درصد گزارش شــده بود، اما در هیچ زمانی 
پس از آن ماه نرخ تورم ماهانه به این میزان 
نرسید و حتی در زمان افزایش قیمت بنزین 
در آذر ماه ســال قبل نرخ تورم ماهانه 3.۲ 

درصد ثبت شد.
میانگین نرخ تورم ماهانه در 1۲ ماه ســال 
قبل به میزان 1.7 درصد ثبت شــده است 
که با توجه بــه رخدادهای متعدد اقتصادی 
در سال گذشــته، روند قابل قبولی است. در 
ابتدای فروردین ماه نرخ تورم نقطه به نقطه 
در ســطح ۵1.4 درصدی قرار داشــت. این 
رقم در اردیبهشت ماه به سطح ۵۲.1 درصد 
رســید، اما پس از آن روند نزولی را طی کرد 
و تا انتهای ســال به کمتــر از نصف این رقم 

کاهش یافت.
همچنین نرخ تورم متوســط کــه در نیمه 
اول سال تحت تاثیر ارقام سال 1397 روند 
افزایشی را در پیش گرفته بود، در نیمه دوم 
سال روند کاهشی را ثبت کرد تا در نهایت به 
رقم زیر 3۵ درصد برسد. در مجموع شرایط 
در ســال گذشــته به گونه ای رقم خورد که 

نرخ تورم کاهشی باشد.

پیش شرط های هدف تورمی
تحلیلگــران اقتصــادی معتقدنــد تورم و 
به عبارتــی افزایش مدام ســطح عمومی 
قیمت هــا، در صورتــی کــه مهار نشــود، 
پیامدهــای نامطلوبــی بر پیکــره اقتصاد 
بر جای می گــذارد کــه از عمده ترین آنها 
می توان بــه تحریــف قیمت هــا، کاهش 
پس انــداز و ســرمایه گذاری، افزایش فرار 
سرمایه، ممانعت از تحقق رشد، عدم امکان 
برنامه ریزی اقتصادی مناســب و در شکل 

افراطی آن، بــروز ناآرامی های سیاســی و 
اجتماعی اشاره کرد.بر همین اساس، مهار 
تورم از طریق اعمال سیاســت های پولی و 
مالی پایدار و محافظه کارانه در صدر اولویت 

کشورها قرار گرفته است.
در این میان، کارشناســان تاکید دارند سه 
پیش شــرط اصلی برای اجــرای چارچوب 
هدف گذاری تورمی در سیاست پولی وجود 
دارد. این پیش شــرط ها شــامل استقالل 
بانک مرکزی، عدم تعهد به اهداف متعارض 
با تورم پایین و وجود ارتبــاط با ثبات و قابل 
پیش بینی میان ابزارهای سیاســت پولی و 

تورم است.
اشکان رســولیان، کارشــناس اقتصادی 
در یادداشــتی هدف گذاری تورمی نوشته 
اســت؛ هدف گــذاری تورمــی در کنــار 
تالش های بانک مرکزی بــرای بهره گیری 
از ابزارهای جدیــدی مانند عملیات بازار باز 
نشــان می دهد این بانک راه حل مشکالت 
را در اصالحــات عمیــق نهــادی در نحوه 
سیاســت گذاری و مدیریت بخــش پولی 
می داند و به همین دلیــل به دنبال جبران 
عقب ماندگی هــای موجــود در ســاختار 

سیاست گذاری پولی است.
به اعتقاد وی، از نظــر اجرایی این چارچوب 
سیاســت گذاری پولی بر پایــه تعیین نرخ 
تورم هدف و استقالل نهاد سیاست گذاری 
پولی در به کارگیری ابزار پولــی قرار دارد. 
به عبارت دیگر، بانک هــای مرکزی مجری 
هدف گذاری تــورم باید نــرخ تورمی را که 
به دنبال دســتیابی به آن هستند )نرخ تورم 
هدف( مشــخص کننــد و همچنین برای 
دســتیابی به این هدف از اســتقالل کامل 

برای تغییر ابزارشان برخوردار باشند.

رســولیان متذکر شده اســت؛ از مصاحبه 
تلویزیونی رییس کل بانک مرکزی می توان 
چنین برداشت کرد که نرخ تورم ۲ درصدی 
هدف تورمی بانک مرکزی اســت. به عبارت 
دیگر، بانک مرکــزی از این بــه بعد تالش 
می کنــد نرخ تــورم را از محــدوده کنونی 
به ســطح ۲۲ درصد کاهش دهــد و آن را 
در ســطح جدید حفظ کند. البته باال بودن 
نرخ تورم هدف، محدودیت اســتقالل بانک 

مرکزی را نشان می دهد.
وی یادآور شــده اســت؛ هدف تورمی ۲۲ 
درصدی در مقابل هدف هــای تورمی )۲ تا 
۵ درصدی( در سایر اقتصادها نشان می دهد 
بانک مرکزی کسری بودجه را درونی کرده 
و می داند به واسطه کســری بودجه کنونی 
امکان افزایش نرخ سود برای کاهش بیشتر 

تورم وجود ندارد.

 تجربه کشورهای صنعتی
 در هدف گذاری تورمی

گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشــان 
می دهد هدف گذاری تورمی در سال 1990 
در نیوزیلند معرفــی شــد. در آن زمان به 
دلیل این که این کشور در زمره اقتصادهای 
کوچک و باز قرار داشــت، اتخاذ سیاســت 
مذکور، سیاســتی خاص و موردی به شمار 
می رســد. اصالحات اقتصادی در نیوزیلند 
شــامل انضباط مالی، اصالحات بــازار کار 
و کاهش موانع تعرفه ای بــود که در نهایت 
زمینه ســاز کاهش تورم در این کشور شد. 
در مرحله دوم، اصالحات گســترده ای در 
زمینه شفافیت، انضباط پولی و پاسخ گویی 
در زمینه سیاست پولی انجام شد، به نحوی 
که بانک مرکزی، هدف تورمی مشخصی را 
برای خود تعیین کــرد و در مقابل عملکرد 

خود پاسخ گو بود.
در ســال 1991 بانک مرکزی کانادا اعالم 
کرد که چارچوب هدف گــذاری تورمی را 
دنبال می کند. کانادا کشــوری صنعتی بود 
که متوســط تورم آن در دهه 1980 معادل 
6.۵ درصــد بود، امــا در دهــه 1990 به ۵ 

درصد کاهش یافت.
بعد از نیوزیلنــد و کانادا، تعــداد زیادی از 
کشورها چارچوب سیاســت هدف گذاری 
تورمــی را اتخــاذ کردنــد. بعــد از کانادا، 
انگلســتان، ســوئد، فنالنــد و اســترالیا 
هدف گذاری تورمی را اجرا کردند و تا پایان 
دهه 1990 تعدادی از اقتصادهای نوظهور 
نیز این رویــه را دنبال کردنــد. نکته حایز 
اهمیت این اســت که اتخاذ این چارچوب 
سیاســتی نیازمند اصالحاتــی در ارتباط 
میان بانک مرکــزی و دولــت و همچنین 
ایجــاد توانمندی هایــی در داخــل بانک 

مرکزی کشورها بوده است.

خریدار   در حالی که کارشناسان حرکت 
نقدینگی به سمت بازارهای طال، سکه و ارز 
را برای اقتصاد مضر می دانند، بهترین مامن 
برای آن را در شــرایط کنونی، بازار سرمایه 
اعالم کرده اند با این حــال معتقدند که باید 
این نقدینگی به ســمت تولید حرکت کند 
تا موجب بهبود اقتصاد و اشــتغالزایی شود 
و این امــر نیازمنــد رعایــت ملزوماتی در 

رشدهای بورس است.
 نظــام پولــی و بانکــی بــه دلیــل نقش 
تعیین کننــده در سیاســت های پولــی و 
اعتباری و به عنوان یک قــدرت اقتصادی 
مهم در اختیــار دولت، می توانــد با اتخاذ 
سیاست های مناســب و هماهنگ با اهداف 
کالن اقتصــادی و بــکار بــردن ابزارهای 
کنترل، نقدینگی را به ســمت فعالیت های 
مولد اقتصــادی هدایت کند و بــا افزایش 

ثبات اقتصادی زمینه را برای شــکل گیری 
سرمایه گذاری، اشــتغال، تولید و... فراهم 
کند.امــا پس از واگــذاری امــوال دولتی، 
آزادســازی ســهام عدالــت و رشــدهای 
بی سابقه ای که شاخص بورس تجربه کرد، 
این بازار مامنی برای ســرمایه های اقشــار 
مختلفی از مــردم چه فعاالن باســابقه در 
بورس چه مردمی که تاکنون حضور در این 

بازار را تجربه نکرده اند، شد. 
به گفته تحلیلگران، اکنون بار مســئولیت 
چند ســاله نظام بانکی در جهت جلوگیری 
از حرکت نقدینگی به بازارهای ســوداگرانه 
و هدایت آن به ســمت فعالیت های تولیدی 
برای تامیــن مالی بنگاه هــای اقتصادی بر 
دوش بازار ســرمایه افتاده اما اقتصاددانان 
هدایت نقدینگی از بورس به ســمت تولید 

را مشروط به الزاماتی می دانند.

از آنجا که در روزهای اخیر بازار طال، سکه و 
ارز افزایش قیمــت را تجربه کردند و بورس 
هم دچار ریزش در شاخص شد، این تردید 
بوجود آمد که بازار ســرمایه توانایی کنترل 
نقدینگــی ندارد امــا کارشناســان بورس 
معتقــد بودند که نوســانات بــورس برای 
رسیدن به ثبات است و همچنان نقدینگی 

زیادی به این بازار حرکت خواهد کرد. 

بــه دلیل آثــار تورمی و منفــی که حرکت 
نقدینگــی در بازارهای ســوداگرایانه برای 
اقتصــاد خواهد داشــت، حســین راغفر - 
اقتصاددان - برای اینکه از حرکت نقدینگی 
از بازار ســرمایه به بازارهای ســوداگرایانه 
جلوگیری شــود، فعال کردن نظام مالیاتی 
را پیشــنهاد می دهد و معتقد است که باید 
از درآمــد فعالیت های غیرمولــد مالیات 
گرفته شــود تا منابع بازار ســهام به سمت 
تولید حرکت کند.همچنین، حسین عبده 
تبریزی یک کارشــناس اقتصــادی دیگر 
می گوید کــه هدایت نقدینگی به ســمت 
شــرکت های تولیدی کارآمــد نیازمند آن 
است که نرخ بازدهی تصنعی بازارهای سفته 
بازی کاهش یابد تا مــردم منابع خود را در 
طرح های نیمه تمام، زیرساختی و عمرانی 
با بازده مناسب سرمایه گذاری کنند و یا در 

اختیار شــرکت هایی قرار دهند که ارزش 
می آفرینند.عالوه بر این، محمود جامســاز 
نیز بــازار ســرمایه را بهترین مــکان برای 
فرود آمدن نقدینگی های انباشــت شــده 
می داند، مشروط بر اینکه این بازار بر اساس 
اســتانداردهای بین المللی عمل کند که به 
گفته این اقتصاددان، شــاخص  کنونی بازار 
سرمایه علیرغم رشد اقتصادی کشور که در  
دوسال پیاپی حدود 14 درصد منفی بوده، 
از رشــد غیر منتظره ای برخورار بوده که با 

هیچ منطق اقتصادی توجیه پذیر نیست.
بر این اساس شــاید بتوان به این نتیجه رسید 
که برای اینکه بتوان از ســودهای کنونی بازار 
ســرمایه در جهت تامین مالــی و ارتقا تولید 
اســتفاده کرد، باید منابع وارد شده به بورس 
تحت نظارت قرار گیرند و منطبق با اصول علم 
اقتصاد و استانداردهای بین المللی عمل کنند. 

راهکار تامین کسری بودجه ۹۹ مشخص شد
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روزنامه سراسری صبح ایران
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همتی خبر داد
وز انتشار بیانیه هدف گذاری تورم از امر

رئیس کل بانک مرکزی با اعالم اینکه  امروز سه شــنبه بیانیه رســمی 
»چارچوب هدف گذاری تورم« از ســوی بانک مرکزی منتشر خواهد 
شد، از نهایی شــدن ادغام دو بانک »مهر اقتصاد« و »حکمت ایرانیان« 

در بانک سپه تا 10 روز آینده خبر داد.
 عبدالناصــر همتی در یادداشــتی اینســتاگرامی اظهار کــرد: امروز 
سه شــنبه بیانیه رســمی »چارچوب هــدف گذاری تورم« از ســوی 
بانک مرکزی منتشر خواهد شــد. در این رویکرد پیشــنگرانه و فعال 
سیاســتگذاری پولــی، قطب نمای سیاســت  گذاری پولــی، کاهش 
انحرافــات نرخ تورم از نرخ تورم هدف گذاری شــده اســت و برای رفع 
انحراف ایجاد شــده، بانــک مرکزی، نرخ ســود سیاســتی و یا داالن 
نرخ ســود را تعدیل کرده و با اســتفاده از عملیات بازار باز، نرخ جاری 

ومؤثردربازار پول را تنظیم می کند.
وی ادامه داد: با تأئید نهایی شــورای عالی هماهنگی اقتصادی، کسری 
بودجه ســال 1399، درکنار عرضه سهام شــرکت های دولتی و اموال 
مازاد دولت، از طریق انتشــار اوراق بدهی دولت دربازار پول و سرمایه 
تأمین خواهد شد. طبق اطالع واصله از همکاران خزانه داری کل کشور، 
در روزهای آینده شاهد عرضه اوراق بدهی برای تأمین کسری بودجه و 

بالتبع، تعمیق بیشتر بازار بدهی خواهیم بود.
همتی افزود: در ادامه روند ادغام بانک های وابســته به نیروهای مسلح 
ظرف ده روز آینده با برگــزاری مجامع »بانک مهــر اقتصاد« و »بانک 
حکمت ایرانیان« ادغام این دو بانک در بانک ســپه نهایی شده و مجمع  
ســه بانک باقیمانده  دیگر نیز، بتدریج برگزار خواهد شد. بانک مرکزی 
مســیر اصالح نظام بانکی و ارتقای ســالمت مالی بانک ها را با جدیت 

ادامه خواهد داد.
 وی گفــت: نظام بانکی کشــور طبق وعــده ای که داده اســت، آماده 
پرداخت ۵0 هزارمیلیارد تومان تســهیالت بانرخ ســود 1۲ درصد به 
مشاغل و واحدهای کسب وکار، که به خاطر شیوع ویروس کرونا آسیب 

دیده اند، است.
رئیس کل بانک مرکزی در پایان خاطرنشــان کرد: به محض دسترسی 
بانک ها به ســامانه مربوط به اطالعات مشاغل و نیز واحدهایی که واجد 
شرایط استفاده از این وام هســتند و توســط وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، در این خصوص ایجاد شده است، بانک ها نیز ظرف یک هفته 

تقاضاها را بررسی و اقدام الزم را انجام خواهند داد.

به پیشنهاد بانک مرکزی
واردات طال، نقره و پالتین از مالیات بر ارزش 

وده معاف شد افز
واردات فلزات گران بها اعم از طال، نقــره و پالتین به صورت خام و طبق 
ضوابط بانک مرکزی از تمامی حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش 

افزوده تا پایان سال 99 معاف شد.
 در پنجاهمین جلسه شــورای عالی هماهنگی اقتصادی عصر شنبه به 
ریاست حســن روحانی و با حضور ســران قوای مقننه و قضائیه و دیگر 
اعضا، علی الریجانی رئیس مجلس شــورای اسالمی در آخرین حضور 
خود به عنوان ریاست قوه مقننه در شــورای عالی هماهنگی اقتصادی 
گزارشی درباره ضرورت جذب و اســتفاده از ظرفیت سرمایه انسانی و 
مالی ایرانیان خارج از کشــور برای تحقق جهش تولید ارائه کرد و مقرر 
شد پیشنهادهای الزم در جلسات آینده این شــورا مطرح و درباره آن 

تصمیم گیری شود.
در این جلسه همچنین پیشــنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی برای 
ارائه مشــوق های مالیاتی به شرکت هایی که در ســال 99 درخواست 
پذیرش در بورس ارائه کنند و از شــرایط الزم برخوردار باشند، مطرح 

شد و مورد تأیید اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی قرار گرفت.
همچنین در این جلسه درباره استفاده از اسناد الکترونیکی و داده پیام 
در خصوص فروش و تحویل دارو که در ماده شش قانون توسعه تجارت 
الکترونیک موضوع استثنا قرار گرفته بود، تبادل نظر شد و شورای عالی 
با پیشنهاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشــکی در مورد تعمیم 
قواعد و روش های تجارت الکترونیکی در خصوص فروش و تحویل دارو 

موافقت کرد.
در ادامه این جلسه پیشــنهاد بانک مرکزی در خصوص واردات نقره و 
پالتین بررسی و تصویب شــد که بر اســاس این مصوبه واردات فلزات 
گران بها اعم از طال، نقره و پالتین به صورت خــام و طبق ضوابط بانک 
مرکزی از تمامی حقوق، عــوارض قانونی و مالیات بــر ارزش افزوده تا 

پایان سال 99 معاف خواهد بود.

 حذف فیزیکی بیمه نامه  شخص  ثالث 
در بیمه کوثر

بیمه نامه های شخص ثالث در بیمه کوثر از طریق نمایندگی ها و شعب 
شرکت در سراسر کشور و بدون ارائه نسخه فیزیکی صادر می شود.

 بنابر اعالم مدیــر اتومبیل بیمه کوثر و با ابالغ بخشــنامه بیمه مرکزی 
و ایجاد زیرســاخت های الزم، حذف فیزیکی بیمه نامه شخص ثالث از 
اول خردادماه با هدف صرفه جویی در وقت، کاهــش مراجعه و حضور 

بیمه گذاران اجرایی شده است.
مسعود یوســفی درباره حذف فیزیکی بیمه نامه شــخص ثالث از اول 
خردادماه گفت: با حذف فیزیکی بیمه نامه شخص ثالث در نمایندگی ها 
و شــعب بیمه کوثر دیگــر نیازی بــه دریافت مدارک نیســت و طبق 
هماهنگی های انجام شــده با راهنمایی و رانندگــی، بیمه نامه جدید 

نیازی به چاپ ندارد.
وی افزود: بیمه نامه با تاریخ شــروع در سیستم سنهاب ثبت می شود 
و دارای اعتبار اســت، ضمــن اینکه بــا دادن یک کــد پیگیری به 
بیمه گذار و کنترل کد ملــی، تمام اطالعات وی روی سیســتم قابل 

مشاهده است.

 241 هزار نفر مشمول مقرری بیمه بیکاری
ونا شدند وس کر  به واسطه شیوع ویر

مدیرکل امور بیمه شــدگان ســازمان تأمین اجتماعی گفت: لیست 
حدود ۲41 هــزار نفر از مشــمولین مقرری بیمه بیــکاری را برای ماه 
اسفند ســال 98 به همراه شماره حســاب تهیه و به ســازمان برنامه و 

بودجه ارسال کرده ایم.
مهدی شکوری، مدیرکل امور بیمه شــدگان سازمان تأمین اجتماعی، 
درباره پرداخت مقرری بیمــه بیکاری به افرادی که با توجه به شــیوع 
ویروس کرونا بیکار شــده اند اظهار داشت: ســازمان تأمین اجتماعی 
وطیفه پاالیش اطالعات افرادی که در ســامانه بیمــه بیکاری وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی  ثبت نام کرده اند را داشــته اســت و زمان 
پرداخت و میزان مبلــغ مقرری بیمه بیکاری بر عهده ســازمان تأمین 
اجتماعی نیســت و تحقق آن مستلزم اخذ مصوبه از ســتاد ملی کرونا 

است.
وی بیــان داشــت: در روز پنجشــنبه اول خرداد لیســت حدود 
۲41 هزار نفر از مشــمولین دریافت مقرری بیمــه بیکاری برای 
ماه اسفند ســال 98 به همراه شماره حســاب آنان که با همکاری 
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تهیه شــده به ســازمان برنامه 
و بودجه ارســال شــده تا با اخذ تصمیمات مقتضــی و هماهنگی 
با خزانه داری کل کشــور مقرری بیمــه بیکاری بــرای این افراد 

پرداخت شود.

شعبه

دبیــر کانون نهادهای ســرمایه گــذاری گفت: دولت 
با واگذاری بخشــی از ســهام شــرکت های خود هم 
نقدینگی را جذب کرده و هم مشــکل کسری بودجه 

خود را حل کرده است.
به نقل از اتــاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
ایران، ســعید اســالمی بیدگلی گفت: اقتصــاد ایران 
با رشــد نقدینگی باالی ۲۵ درصد روبرو است؛ اگر در 
بلندمدت فکری به حال نرخ رشــد نقدینگی نشــود، 
این نقدینگی گریبان یکــی از بازارهای ایران را خواهد 
گرفت. دولت با واگذاری بخشــی از سهام شرکت های 
خود هم نقدینگی را جذب کرده و هم مشــکل کسری 

بودجه خود را حل کرده است.
وی افــزود: امــروز نمی توانیم تنها از بحران ناشــی از 
کرونا حرف بزنیم، بــه دلیل اینکه بحــران در اقتصاد 
ایران سال هاســت که ریشــه دوانیده اســت. از ابتدا 
سیاست های نادرست اقتصادی سبب شده که اقتصاد 
ایران با مشــکالت متعــددی روبرو شــود. همچنین 
اقتصاد ایران به دلیل تحریم ها از بازارهای نفت به نوعی 
خارج شده و بعد از شیوع کرونا قیمت نفت هم به قدری 
کاهش یافته که اقتصاد نفتی ایران با مشــکالت زیادی 

روبرو شده است.
اســالمی بیدگلی ادامــه داد: دولت با کســری جدی 
بودجه مواجه اســت؛ این اتفاق هم پارسال افتاد و هم 
امسال تکرار خواهد شــد. از طرفی درآمدهای مالیاتی 
پیش بینی شده محقق نشده و درآمدهای نفتی دولت 
به شدت کاهش یافته است. البته خیلی از کسب وکارها 

هم به حمایت دولت نیازمند شده اند.
وی یادآور شد: در چنین شرایطی یکی از راهکارهایی 

که دولت می تواند کســری بودجــه خود را 
جبران کند انتشــار اوراق بدهی اســت؛ این 
روش در سال های گذشــته از سوی خیلی از 
دولت ها به کار گرفته شــده و آن ها به منابع 
بانــک مرکــزی دســت اندازی کرده اند که 
تبعات ایــن روش به صورت تــورم مزمن در 

چهار دهه خود را نشان داده است.
عضو شــورای عالی بورس تصریح کرد: انتشــار اوراق 
بدهی مشــخصات خاص خود را دارد؛ دولت ها باید به 
تعهدات خود عمل کنند. البته رونق بازار ســرمایه بر 
فروش اوراق مشارکت که برای جبران کسری بودجه به 
آن تأکید می شد، اثر گذاشته است. در این بازار انتظار 
سرمایه گذاران برآورده نمی شــود و فروش اوراق هم 

دشوار شده است.
وی با اشاره به واگذاری ســهام دولتی بیان کرد: در این 
شرایط فروش ســهام دولتی در بازار سرمایه راهکاری 
اســت که دولت در پیش گرفته اســت. دولت تصمیم 
گرفته سهام برخی از شرکت های دولتی را واگذار کند، 
بخشــی از دلیل اصلی یا محرک اصلــی این واگذاری 
مسئله کســری بودجه و عدم دسترسی به منابع کافی 

برای هزینه های جاری است.
اســالمی بیدگلی تأکید کرد: این تصمیم دولت ممکن 
است زمینه ســاز عملیاتی شدن شــعار چندین ساله 
دولت ها مبنی بر کوچک ســازی و چابک ســازی هم 
بشــود. از طرفی حجم نقدینگی در کشــور با نرخ ۲۵ 
درصد رشد می کرد و این نرخ در ســال گذشته به 30 
درصد رســیده بود. ورود این نقدینگی بــه هر بازاری 

می توانست تورم باالیی به همراه داشته باشد.

به گفته عضو شــورای عالی بورس، درنهایت 
دولت تشخیص داد که بازار سرمایه می تواند 
ضربه گیر اصلــی اقتصاد ایران باشــد. البته 
اگر در بلندمــدت فکری به حال نرخ رشــد 
نقدینگی نشــود، ایــن نقدینگــی باالخره 
گریبان یکــی از بازارهای ایــران را خواهد 
گرفت. دولت با واگذاری بخشــی از ســهام 
شــرکت های خود هم نقدینگی را جــذب کرده و هم 

مشکل کسری بودجه خود را حل کرده است.

آیا همه اقتصاد ایران آمادگی واگذاری های 
جدید را دارد؟

اســالمی بیدگلــی اظهار داشــت: اقتصاد ایــران در 
بســیاری از بخش ها، آمادگی واگذاری را ندارد؛ خود 
دولت هم آمادگی واگذاری بنگاه داری را ندارد. تجربه 
خصوصی ســازی هم در ایــران تجربــه موفقی نبوده 
است؛ تجربه ناموفق خصوصی سازی کشور را با چالش 

اجتماعی مواجه کرده است.
وی خاطرنشــان کرد: دولت به دنبال راهکاری است 
که مدیریت اقتصــاد را از دســت ندهد؛ امــا این در 
درازمدت به ناچار اتفاق خواهد افتاد؛ واگذاری ســهام 
بدون واگــذاری مدیریت منجر بــه افزایش بهره وری 

نمی شود.
دبیر کانون نهادهای ســرمایه گذاری افــزود: درمان 
اقتصاد ایران بدون تحمل درد امکان ناپذیر اســت. ما 
نباید از درد اقتصادی فرار کنیم؛ دولت ضمن واگذاری 
مستقیم ســهام با راهکاری مثل ETF باید سعی کند 

خود را برای خروج کامل از بنگاهداری آماده کند.

تبعات فروش سهام دولتی چقدر جدی است؟
اســالمی بیدگلی گفــت: ما مســائل را تــا زمانی که 
به بحران تبدیل نشــود، حــل نمی کنیــم. در زمان 
بحران ممکن اســت راهکارهایی در نظر گرفته شــود 
که به درد زمــان آرامش نخــورد. دولــت نمی تواند 
صبر کند تا دســتورالعمل دقیقی را منتشــر کند که 
مســائل زیرســاختی و قانونی اقتصــاد را حل کند؛ 
نظــام تصمیم گیری بــا چالش جدی مواجه اســت. 
تصمیم گیری در شرایط فوریت کیفیت تصمیم گیری 

در زمان فراغت را ندارد.
به گفته عضو شورای عالی بورس، سازوکارهای ما برای 
اقتصاد ابداعی اســت و ما فرصت مطالعــه کافی روی 
راهکارها را نداریم و حتــی نمی توانیم از تجارب قبلی 
خود استفاده کنیم. ساختار اقتصادی، سیاست گذاری 
و تصمیم گیری هــم با تغییر نکرده اســت مثاًل از عدم 
دخالت در بورس می گوئیم ولــی از طرفی با دخالت در 
قیمت گذاری مواجه هســتیم. ما همه قطعات پازل را 
باهم در نظر نمی گیریــم، اصالحات اقتصادی تکه تکه 

و جدا از هم است.
وی تأکید کرد: مشــکل دیگر این است که نهاد دولت و 
قوه مجریه کوچک می شود و دولت ابزار تصمیم گیری 
خود را از دســت می دهد ولی نهادهــای دیگر دخیل 
در اقتصــاد روزبــه روز بزرگ تر می شــوند؛ این برای 
دولت هــای آینده چالــش جدی خواهد بــود. دولت 
در مقابل بقیــه نهادها کوچک شــده، درحالی که باید 
کوچک ســازی برای همه نهادها اتفاق بیفتد؛ راهکار 
امروز کوچک ســازی دولــت، چالش جــدی آینده 

دولت هاست.

بورس

خریدار   رئیس کل اســبق بانک مرکزی 
با تاکید بر ا ینکه قیمت روز ســهام عدالت 
بیش از 9 میلیون تومان است، گفت: مردم 
در مورد فروش یا عدم فروش ســهام عدالت 
خود حوصله کرده و دانش کافی به دســت 

آورند.
 طهماســب مظاهری گفت: کشــورهای 
مختلــف یارانه هــا را به اشــکال مختلف 
انجام می دهند. بســته تخصیص سهام در 
گذشته به سرانجام نرسید و کاری که امروز 
انجام شــده کاری جســورانه و جدی است 
و امیــدوارم کار نیمه تمــام را دولت به نحو 

احسن انجام دهد.
وی افزود: ســهام عدالت و گردش مالی آن 

باعث رونق بازار سهام می شود.
مظاهری گفت: بحث نقدینگی ارتباطی به 
ســهام عدالت ندارد و مربوط بــه پایه پولی 
اســت؛ نقدینگی بخش منفی پدیده پولی 
اســت و آن به کارکرد دولت و بانک مرکزی 

برمی گردد.
وی افزود: نقدینگــی مربوط به گردش پول 
سهام عدالت مطلوب اســت و گردش پولی 
سهام عدالت از نوع نقدینگی منفی نیست؛ 

در ضمن حجم آن نیز کم است.

 ارزش فعلی سهام عدالت
 9میلیون تومان

کارشــناس مســائل اقتصادی گفت: اکثر 
ســهام داران نمی داننــد کــه ســهام چه 

شرکت هایی را دارند.
طهماســب مظاهــری افزود: ســهام یک 
میلیونــی تومانی قیمت 13 ســال پیش و 
قیمت بورســی امروز آن بیش از 9 میلیون 

تومان است.

وی گفت: البته ســهام غیر بورســی آن هم 
هست که به این اضافه می شود. باید در این 
رابطه بــه مردم و ســهامداران توضیح داده 

شود.
طهماسب مظاهری افزود: خود سهامداران 
باید حوصله کنند و دانش کافی به دســت 
بیاورند و با کارگزارانی در ارتباط باشــند تا 
از سهام خود کســب اطالع کنند.وی افزود: 
برخی پول الزم دارنــد و تصمیم بر فروش 

گرفته اند و برخی هم تست می کنند.

مردم سهام خود را نگه دارند و از اثرات 
مفید بازار سهام بهره مند شوند

احســان عامری مقدم - کارشــناس بازار 

سرمایه هم با بیان اینکه ذات بازار افت و خیز 
دارد، گفت: بازار در اوایل سال روند افزایشی 

داشت و اصالحاتی را به خود دید.
وی افزود: ارزش و ارزنده بودن ســهام های 
عدالــت ذاتی اســت و مردم نبایــد نگران 
باشــند.عامری مقدم با بیــان اینکه امکان 
فروش دائمی است، گفت: هموطنان سهام 
خود را نگــه دارند و از اثرات بازار اســتفاده 

مفید داشته باشند.
وی افزود: با توجه با شــرایط فعلــی و آزاد 
سازی ســهام عدالت و فروش سهام و عرضه 
این موارد نگرانی هایی را در بازار ســرمایه 
ایجاد کرده اســت، امــا با توجــه به ارزش 
معامالت، نگرانی ها بی مورد اســت و تأثیر 

منفی در بازار سرمایه نخواهد گذاشت.

سهام عدالت ارزش نگهداری 
بلندمدت دارد

حسین فهیمی - سخنگوی ستاد راهبردی 
آزادسازی ســهام عدالت هم گفت: حقوق 
مختلفی سهام دار دارد و یکی از جنبه های 

آن حق فروش سهام است.
وی افزود: جنبه مهم آن نظارت ســهامدار 
بر روی ســهام اســت که باعث رونق تولید 
می شود.وی گفت: ســهامداران با مراجعه 
به بانک می توانند درخواست فروش بدهند.

سخنگوی ســتاد راهبری آزادسازی سهام 
عدالت در پاسخ به این سوال که چه کسانی 

می توانند به بانک ها وکالت فروش ســهام 
خــود را بدهند، گفــت: افــرادی که روش 
مســتقیم را انتخاب کرده انــد می توانند از 

ششم خرداد به بانک ها سفارش دهند.
فهیمی با بیان اینکه از ســه شنبه سفارش 
فــروش پذیرفته می شــود، افزود: ســهام 
عدالت از 36 شــرکت برتر بورســی است و 

ارزش نگهداری بلند مدت دارد.

80 درصد از سهامداران روش 
غیرمستقیم را انتخاب کردند

وی گفت: 80 درصد از ســهامداران روش 
غیر مســتقیم مدیریت ســهام را انتخاب 
کرده اند.فهیمی افزود: تصمیم برای فروش 
برای موارد اضطرار اســت و این خود بازار را 

متعادل خواهد کرد.
سخنگوی ستاد ســهام عدالت گفت: برای 
احراز هویت نیازی بــه حضور فیزیکی افراد 

در دفاتر پیشخوان دولت نیست.
فهیمی افزود: شــرایط اســتفاده از سامانه 
الکترونیک سهام عدالت در سایت سجام به 
طور واضح توضیح داده شده است به طوری 
که افراد از 8 خرداد با مراجعه به این ســایت 
دیگر نیازی بــه حضور فیزیکــی در دفاتر 

پیشخوان دولت برای احراز هویت ندارند.
وی گفت: افــراد می توانند عــالوه بر دفاتر 
پیشخوان به بانک ها و دفاتر کارگزاری برای 

احراز هویت خود مراجعه کنند.
فهیمی گفت: کســانی که سهام خود را نگه 
داشته اند از امکانات شرکت، سود و نظارت 

بهره مند خواهند شد.
وی دربــاره امــکان مجدد ثبت نــام برای 
کسانی که ســهام ندارند، گفت: فعاًل امکان 

ثبت نام نیست.

عضو شورای عالی بورس: تجربه ناموفق خصوصی سازی، کشور را با چالش اجتماعی مواجه کرده است

سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت:

وش سهام بدهند؟ سهامداران عدالت چگونه می توانند به بانک وکالت فر
خریدار   افرادی که روش غیر مســتقیم 
آزادســازی ســهام عدالت را انتخاب کرده 
اند می تواننــد به محض پذیرش شــرکت 
ســرمایه گذاری آن اســتان در بورس و باز 
شــدن نماد آن، درخواســت وکالت برای 
فروش را به بانک بدهند.حســین فهیمی، 
سخنگوی ســتاد راهبری آزادسازی سهام 
عدالت در پاسخ به این سوال که چه کسانی 
می توانند به بانک ها وکالت فروش ســهام 
خــود را بدهند، گفــت: افــرادی که روش 
مســتقیم را انتخاب کرده انــد می توانند از 

ششم خرداد به بانک ها سفارش دهند.

در روش غیر مستقیم امکان وکالت 
دادن تمام سهام فراهم می شود

وی ادامه داد: افرادی که روش غیر مستقیم 
آزادسازی ســهام عدالت را انتخاب کرده اند 
نیز می توانند بــه محض پذیرش شــرکت 
ســرمایه گذاری آن اســتان در بورس و باز 
شــدن نماد آنها، درخواســت وکالــت را به 
بانک بدهند با این تفاوت کــه در روش غیر 
مســتقیم محدودیت 30 درصد وجود ندارد 
و افراد می توانند وکالت تمام ســهام خود را 

به بانک ها بســپارند.
فهیمی افــزود: برای 
اینکه بتوان سهام این 
شــرکت ها را معامله 
کــرد باید نمــاد آنها 
در بورس باز شــود. 
هنــوز کار پذیــرش 
سرمایه  شرکت های 
در  اســتانی  گذاری 
بورس تمام نشــده و 
این شــرکت ها هنوز 
بورسی نیســتند، به 
محــض اینکــه نماد 

شرکت های سرمایه گذاری استانی در بورس 
باز شود، ســهامدارانی که روش غیرمستقیم 
را انتخاب کرده اند، بدون محدودیت درصد 
می توانند هم از طریق بانــک و هم از طریق 

کارگزاری، سهام خود را بفروشند.

از دهم خرداد پذیرش شرکت های 
 سرمایه گذاری استانی در بورس 

آغاز می شود 
وی دربــاره زمــان پذیرش شــرکت های 

سرمایه گذاری اســتانی در بورس، گفت: 
به تدریج از دهم خرداد به بعد، اســتان به 
اســتان کار پذیرش شــرکت های سرمایه 
گذاری اســتانی در بورس انجام می شود و 
امیدواریم پذیرش ها در کمتــر از یک ماه 
انجام شــود. این بخش در دست ما نیست 
بلکه خــود شــرکت ها بایــد کارهایی را 
انجام دهنــد و در بورس پذیــرش بگیرند 
بنابرایــن زمانبنــدی آن در دســت خود 

شرکت هاست.
سخنگوی ســتاد راهبری آزادسازی سهام 

عدالت در پاســخ به 
سوالی مبنی بر اینکه 
ممکن اســت قیمت 
سهام، زمانی که بانک 
آنهــا را می فروشــد 
کم یا زیاد باشــد، آیا 
مبلغی که به حساب 
ســهامدارها واریــز 
می شود تفاوت دارد 
یا میانگینی از فروش 
سهام در نظر گرفته 
می شود؟ گفت: تمام 
ســفارش ها در بانک 
تجمیع می شــود و یک جا اعمال می شود 
گویی یــک نفر در حال فروش ســهام خود 

است.
وی ادامه داد: این فروش شــبیه این اســت 
که یک نفر ســهمش را برده است تا در بازار 
بفروشــد یعنی بانک با یک سهامدار عادی، 
غیر از اینکه این سفارشات تجمیع می شود 
هیچ فرقی نــدارد، بنابراین کارگزار، مصالح 
و منافع فروشــندگان را در نظــر می گیرد 
و اگر تقاضا برای خرید باشــد این فروش را 

انجام می دهد و وجه را برای سهامدار واریز 
می کند.

شروع احراز هویت به صورت 
غیرحضوری

فهیمی درباره احــراز هویت برای دریافت 
کد بورســی نیز گفــت: احــراز هویت به 
صورت غیــر حضــوری و الکترونیکی در 
حال حاضــر انجام می شــود، احراز هویت 
حضوری در سه مکان که عبارتند از؛ دفاتر 
پیشخوان، شــعب بانک های ســپه، ملل، 
آینده، صادرات، پارسیان، شهر، کشاورزی 
و بــه تدریــج بانک هــای دیگــر و دفاتر 
کارگزاری ها انجام می شــود و امکان احراز 
هویت غیر حضوری نیــز در حال حاضر در 

سایت وجود دارد.
فهیمی در پایان درباره کســانی که تصمیم 
به تغییر شیوه آزادســازی خود گرفته اند، 
گفت: تصمیم شــورای بورس این است که 
همه ســهامداران عدالت تــا 7 خرداد برای 
انتخــاب نحوه آزادســازی ســهام عدالت 
فرصت داشته باشــند اما امکان لغو تصمیم 

وجود ندارد.



ونا فرصت مهمی برای تجدیدپذیرهاست؟ چرا بحران کر

زنگنه خبر داد

تعلل ترکیه در ترمیم خط لوله صادرات گاز ایران

با وجود تهدیدات آمریکا
وئال شد دومین نفتکش ایرانی وارد آب های ونز

دومین نفتکش ایرانی حامل ســوخت به آب هــای ونزوئال در منطقه 
اقتصادی وارد و با اسکورت ناوهای ونزوئالیی همراه شد.

به نقــل از اســپوتنیک، دومیــن نفتکــش ایرانی حامل ســوخت به 
آب های ونزوئــال در منطقه اقتصادی وارد شــد.دومین نفتکش ایرانی 
با نام »فارســت« در حال حاضر با اســکورت ناوهای نظامی ونزوئال در 
حال هدایت به ســمت یکی از بنادر این کشور اســت.روز گذشته نیز 
نخســتین نفتکش ایرانی به نام »فورچون« وارد آب های ونزوئال شده 
بود و با اســکورت ناوهای جنگــی ونزوئال در یکی از بنادر این کشــور 
پهلوگیری کرد.ورود نفتکش های سوخت ایران به ونزوئال در شرایطی 
است که پیشتر آمریکا در رویکردی خصمانه مدعی جلوگیری از ورود 
نفتکش های ایرانی شده بود.شــب گذشــته نیز »نیکالس مادورو«، 
رئیس جمهــور ونزوئال پــس از ورود اولین محموله ســوخت ایران از 
حمایت های ایران قدردانی کرد و گفــت: ایران و ونزوئال هر دو خواهان 
صلح هســتند و از حق تجارت آزادانه در دریاهای آزاد برخورداریم.وی 
همچنین از ایران و ونزوئال به عنوان مردمی انقالبی یاد کرد که هرگز در 

مقابل »امپراطوری آمریکا« به زانو در نخواهند آمد.
مادورو در عین حال ورود اولین کشــتی حامل سوخت متعلق به ایران 
به ونزوئال را ثمره امضای توافق جامع همــکاری بین تهران و کاراکاس 

عنوان کرد.

 ۱.۹۳ میلیارد مترمکعب آب وارد سدهای 
کشور شد

از ابتدای ســال آبی جاری، ورودی آب به سدهای کشــور برای هفته 
گذشته 1.93 میلیارد متر مکعب ثبت شــده و این در حالی است که در 

مدت مشابه سال آبی گذشته، این رقم 3 میلیارد متر مکعب بوده است.
 بررسی ها نشــان می دهد ظرفیت کل مخازن ســدهای کشور در حال 
حاضر، ۵0.۵ میلیارد متر مکعب اســت و درصد پرشدگی این سدها از 
ابتدای ســال آبی )99-98( تا ۲6 اردیبهشت ســال جاری 78 درصد 
بوده، این در حالی اســت که ورودی آب به ســدهای کشور برای هفته 
گذشــته، 1.93 میلیارد متر مکعب ثبت شــده؛ در حالی که در مدت 

مشابه سال آبی گذشته این رقم 3 میلیارد متر مکعب بوده است.

خروجی آب از سدهای کشور نیز در هفته گذشــته 1.4۲ میلیارد متر 
مکعب ثبت شــده که این رقم برای مدت مشابه سال آبی گذشته ۲.7۵ 

میلیارد متر مکعب بوده است.
طبق اطالعات به دســت آمده از ابتدای ســال آبی جــاری، میزان آب 
ورودی به مخازن سدهای کل کشــور 38 درصد کاهش را تجربه کرده 
است، این در حالی است که خروجی آب از سدهای کشور نیز از ابتدای 

سال آبی تاکنون، 3۵ درصد کاهش را نشان می دهد.
 میزان بارندگی غیرتجمعی ســال آبی 99-98 در پایان فروردین ماه 
رقم 80.۵ میلیمتر را نشــان می دهد. از سوی دیگر برای بارش تجمعی 

سال آبی جاری رقم ۲77.6 میلیمتر ثبت شده است.

کدام خدمات ۱۲۲ رایگان است؟
مدیر مرکز ارتباطات مردمی 1۲۲ گفت: مشــترکان می توانند تمامی 
مشکالت مربوط به کنتور آب را با شــماره گیری به سامانه 1۲۲ مطرح 

کنند و به طور رایگان ارائه خدمات بهره بگیرند.
جمشــید قربانی با بیان اینکه هیــچ هزینه ای بابت ارائــه خدماتی که 
کارکنان سامانه 1۲۲ به مشــترکان ارائه می دهند، دریافت نمی شود، 
اظهار کرد: این در شرایطی است که مشــکل مربوط به کنتور باشد اما 
اگر در داخل ساختمان مشــکلی برای لوله آب یا مسائل دیگر به وجود 

آمده باشد، بر عهده سامانه 1۲۲ نیست.
وی افزود: به عبارت دیگر خدمات بعد از کنتور بر عهده مشــترک است 
اما اگر کنتور دچار شکستگی، یخ زدگی، قطعی، عیب فنی و مسائلی از 
این قبیل شود، همکاران ما به صورت رایگان آن را برطرف خواهند کرد.

مدیر مرکز ارتباطات مردمی 1۲۲ در پاسخ به این سوال که تعویض کنتور 
چه زمانی انجام می شود و هزینه آن بر عهده چه کسی است، گفت: هزینه 
تعویض کنتور بر عهده مشــترک است و عمر آن نیز بســتگی به کارکرد 
کنتور، نوع کنتور و عواملی از این قبیل دارد اما با این وجود در یک فرایند 

استاندارد زمانی با واژه اصالح و بازسازی مورد بازیابی قرار می گیرد.
قربانی افزود: در هر دوره قرائت کنتور که توســط مأموران شرکت آب 
هر 4۵ روز یکبار صورت می گیرد ســالمت کنتور نیز مورد ارزیابی قرار 

می گیرد و اگر مشکلی وجود داشته باشد قطعا برطرف خواهد شد.
به گفته مدیر مرکز ارتباطــات مردمی 1۲۲ در فصول مختلف ســال 
میزان تقاضا و تماس مشترکان به ســامانه 1۲۲ متفاوت است اما در هر 

زمانی که تماس بگیرند مأموران ما آماده خدمت رسانی هستند.

وشیمی ایران ونا بر صادرات پتر تاثیر کر
دبیــرکل انجمن صنفــی کارفرمایی پتروشــیمی با اشــاره به اینکه 
صادرات پتروشــیمی ایران از نظر وزنی کاهش نداشــته،  گفت: شیوع 
کرونا باعث کاهش قیمــت نفت و کاهش ارزش صــادرات محصوالت 
پتروشیمی شده اســت. »احمد مهدوی ابهری« با بیان اینکه در حال 
حاضر صنعت پتروشــیمی رونق دارد،  ادامه داد: شــرایط فعلی زمینه 
را برای رونق بیشتر صنعت پتروشــیمی فراهم می کند. وی با اشاره به 
اینکه صنعت پتروشــیمی هیچگاه از رونق نمی افتــد،  افزود: صادرات 
محصوالت پتروشــیمی ادامه دارد و از نظر وزنی کاهشــی در صادرات 
نداشــته ایم. مهدوی ابهری به شیوع کرونا و مشــکالتی که در اقتصاد 
ایجاد کرده اشــاره کرد و گفت: تاثیر منفی کرونا بــر اقتصاد همچنان 
ادامه دارد و از همیــن رو نمی توان در مورد حجــم و ارزش صادرات در 
ســال 99 پیش بینی دقیقی انجام داد. به گفته دبیرکل انجمن صنفی 
کارفرمایی پتروشیمی، از ســوی دیگر همه محصوالت وابسته به نفت 
به دلیل کاهش شدید قیمت طالی سیاه، در کل در جهان با افت قیمت 
مواجه بوده اند. قیمت نفت برای اولین بار و بعد از 90 سال منفی شد که 

این موضوع بر قیمت ها در بازار پتروشیمی نیز سایه انداخته است.
وی با اشاره به اینکه سهام هر تولیدی که صادرات محور باشد، مرغوب 
اســت، گفت: از همین رو تمایل مردم به خرید ســهام شــرکت های 

صادرات محور است که در راس آن شرکت های پتروشیمی قرار دارند. 
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی پتروشــیمی تاکید کرد: این موضوع 
باعث می شــود تا تامین ســرمایه برای پتروشمی ها آســان تر شده و 
نقدینگی بیشتری برای تکمیل پروژه های در حال ساخت فراهم شود. 

وی افزود: ایــن موضوع ظرفیت تولیــد را باال می بــرد و در بلندمدت،  
ظرفیت صادراتی افزایش پیدا می کند.

و نیر

خریدار   وزیر نفــت، از تعلــل ترکیه در 
ترمیم خط لوله صــادرات گاز ایران به این 
کشــور خبر داد و در مورد پیش بینی خود 
از قیمت نفت، گفت: هیچ کســی نمی تواند 

قیمت نفت را پیش بینی کند.
بیژن نامدار زنگنه، وزیــر نفت در مصاحبه 
با رادیو با اشــاره به برنامه های وزارت نفت 
برای جهش تولید گفت: مــا در وزارت نفت 
برنامه های وســیعی را در ســه حوزه برای 
ایجاد جهش تولید در نظر گرفته ایم. اولین 
حوزه مربوط به تولید از میادین مشــترک 
نفتــی غــرب کارون و اتمام پــروژه بخش 
دریایی میدان گازی پارس جنوبی اســت. 
در این راســتا هفته گذشــته فاز 11 پارس 

جنوبی با موفقیت شروع به کار کرد.
وی ادامــه داد: در حــوزه پتروشــیمی نیز 
برنامه هــای وزارت نفت بــرای جهش دوم 
این صنعت تا آخر امســال به نتیجه خواهد 
رسید. پیش بینی ما این اســت که در سال 
1400 ســال میــزان تولیــد محصوالت 
پتروشــیمی کشــور به رقم ســاالنه 100 
میلیــون تــن ارزش ۲۵ میلیــارد دالر 
خواهیم رســید. همچنین برای اتمام پایانه 
جاسک، طرح های گازرســانی روستایی و 
بهینه ســازی مصرف گاز و مصرف سوخت 
خودروها نیــز برنامه های وســیعی در نظر 
داریم.زنگنــه در ادامه با اشــاره به ضرورت 
رهایی از خام فروشی میعانات گازی گفت: 
برنامه وزارت نفت این اســت که با ساخت 
پاالیشــگاه میعانــات گازی دیگر ظرفیتی 
برای صادرات این محصــول به صورت خام 
وجود نداشته باشــد و میعانات گازی کشور 
عمدتاً در پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس و 

پاالیشگاه سیراف تبدیل به فرآورده شود.

طرح سیراف به صروت پتروپاالیش 
پیاده سازی می شود

وزیر نفت گفت: البته طرح ســیراف باید به 
صورت پتروپاالیش پیاده ســازی شود؛ زیرا 
پاالیشگاه سیراف، ســوخت تولید نمی کند 
بلکه نفتا تولید می کند و این نفتا باید دوباره 

خوراک واحدهای پتروشیمی شود.
وی افزود: تولیــد حداکثری میعانات گازی 
از پارس جنوبی و ســایر میادین به حدود 1 

میلیون بشــکه در روز می رسد. با اجرای فاز 
مجازی چهارم ســتاره خلیج فارس، میزان 
خوراک این واحد به روزانه 480 هزار بشکه 
خواهد رســید و امیدواریم با اجرایی شدن 
طرح ســیراف تمامی آن یک میلیون بشکه 
میعانات گازی توسط پاالیشگاه ها به مصرف 
برسد.زنگنه اظهار داشت: تقاضاهای زیادی 
برای احداث پاالیشــگاه در ســیراف وجود 
دارد و به دلیل خوراک این طرح بخش های 
خصوصی بــرای اخذ مجوز ســاخت با هم 
رقابت دارند. طرح ســیراف یک طرح کاماًل 
اقتصادی اســت که با کمترین هزینه برای 
ســرمایه گذاران قابل احداث و بهره برداری 

است.
وزیر نفــت گفــت: بــرای احداث ســایر 
پاالیشــگاه های کشــور، به ازای هر بشکه 
30 هزار دالر ســرمایه گذاری نیاز است اما 
این عدد برای تولید بنزین در طرح سیراف 
حدود 8 هزار دالر اســت. همچنین اگر به 
جای بنزین در این طرح نفتا تولید شود که 
هزینه سرمایه گذاری به ازای هر بشکه به ۵ 

هزار دالر کاهش می یابد.
وی اشــاره کرد: پاالیشــگاه تهران تمایلی 
برای حضور در طرح ســیراف نداشت و در 

نتیجه ما هم به دنبــال روش دیگری برای 
ســرمایه گذاری در این طرح هستیم؛ زیرا 
قرار بود احداث یک پاالیشــگاه 1۲0 هزار 
بشکه ای در طرح سیراف بر عهده پاالیشگاه 

تهران باشد که این پاالیشگاه نپذیرفت.

تعلل ترکیه در ترمیم خط لوله 
صادرات گاز ایران

زنگنه درباره آخریــن وضعیت صادرات گاز 
به ترکیه گفت: به دلیل انفجاری که در اوایل 
سال در خط لوله صادرات گاز ایران به ترکیه 
اتفاق افتاد؛ صادرات گاز ما به این کشور قطع 
شــد و اگر چه ترمیم این خط لوله بیشتر از 
چند روز طول نمی کشــد امــا هنوز طرف 
ترک این خــط لوله را ترمیم نکرده اســت.

وزیر نفت در ادامه با اشاره به پیشنهاد ایران 
برای ترمیم این خط لوله اظهار داشت: بنده 
نمی دانم به چه دلیلی ایــن ترمیم به تأخیر 
افتاده است و حتی ما اعالم آمادگی کردیم 
که حاضر هســتیم این خط لوله را برای آنها 
ترمیم کنیــم ولی ترک ها از این پیشــنهاد 

استقبال نکردند.
وی همچنین گفت: برنامه ای برای صادرات 
گاز از طریق خط لوله بصره به ســمت بندر 

الذقیــه در ســوریه وجود نداشــته و همه 
مســائلی که پیرامــون این قضیــه مطرح 
می شود در حد ایده است. ما قرارداد ما برای 
صادرات گاز ایران به بصره از طریق این خط 
لوله منعقد شده اســت اما به هر حال برای 

صادرات گاز به سوریه نیز مشکلی نداریم.
زنگنه در مــورد پیش بینی خــود از قیمت 
نفت گفت: هیچ کسی نمی تواند قیمت نفت 
را پیش بینی کند. قیمــت نفت تابع عرضه 
و تقاضا هســت و االن وضعیت طرف تقاضا 
بسیار مبهم است زیرا معلوم نیست اقتصاد 
جهان چه زمانی فعال می شــود. بزرگترین 
اقتصادهای دنیا رشدشــان منفی اســت و 
این باعث می شود تقاضا برای فرآورده های 

نفتی و به تبع آن نفت خام کم شود.
وی افزود: االن مهمترین موضوع این است 
که اقتصاد جهان چه زمانی بازیابی می شود 
و بایــد ببینیم تقاضــا چه زمانــی به روند 

طبیعی خودش بازمی گردد.

تدوین سند تأمین سوخت بخش حمل 
و نقل تا سال 1420

زنگنه با اشــاره به تدوین سند تأمین انرژی 
بخش حمل ونقل توضیــح داد: وزارت نفت 

ســندی را برای تأمین سوخت بخش حمل 
و نقل تا ســال 14۲0 تدوین کرده است که 
از این ســند میزان تقاضا برای فرآورده های 
پاالیشــی مشــخص می شــود تا اگر الزم 
اســت اقداماتی برای احداث پاالیشــگاه و 

برنامه ریزی در این حوزه انجام شود.
وزیر نفــت افــزود: در حال حاضــر پیگیر 
هستیم تا درباره این ســند هماهنگی های 
بین ارکان دولت انجام شــود. بــرای تهیه 
این ســند بــا خودروســازها، وزارت راه و 
شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت 
کشــور هماهنگی های صورت گرفته است 
تا این سند در شــورای عالی انرژی و دولت 

تصویب شود.
وی تاکید کــرد: امیدواریم در ســال های 
آینده این سند برای استانداردهای ساخت 
خودرو و بهینه سازی خودروها به خصوص 
گازسوز کردن آنها مورد استفاده قرار گیرد 
زیرا این ســند به طور دقیق میزان مصرف 
انواع سوخت ها را در ســناریوهای مختلف 
در نظر گرفته اســت و برای رسیدن به آنها 
زمان بندی ها و برنامه ریزی های الزم انجام 
شده است.زنگنه با اشــاره به مراحل اجرای 
قانون حمایت از صنایع پایین دستی صنعت 
نفت با استفاده از سرمایه های مردمی گفت: 
بعد از تصویــب و ابالغ آئین نامه ســاخت 
پاالیشــگاه زمان بندی ها برای اجرای این 
طرح اعــالم شــد و هم اکنــون در مرحله 
اجرا هســتیم. در زمان بندی اولیه قرار بود 
که متقاضیان ســاخت پاالیشــگاه تا آخر 
اردیبهشــت ماه مطالعات فنی و اقتصادی 

خود را در اختیار وزارت نفت قرار دهند.
وزیر نفت اظهار داشت: البته مهلت تحویل 
مطالعات فنی و اقتصادی توسط متقاضیان 
به دلیل شــیوع کرونا کمی به عقب افتاد و 
متقاضیان تــا 1۵ خردادماه برای ارســال 

مطالعات خود به وزارت نفت فرصت دارند.
وی در پایان خاطرنشــان کرد: از 1۵ خرداد به 
مدت یک ماه وزارت نفت پیشنهادهای ارسال 
شــده را بررســی می کند و طرح های نهایی 
را انتخــاب می کند. در حــال حاضر ظرفیت 
مجموع درخواســت ها در حدود 7.۵ میلیون 
بشــکه اســت و ما از بین این درخواست ها، 

طرح های برتر را انتخاب می کنیم.

خریدار  صنایع انرژی و گردشگری جهانی 
از جمله بخشــهایی هســتند که از بحران 
شیوع ویروس کرونا به شدت آسیب دیده اند 
و بازار انرژی بزرگترین شوک پس از دوران 

جنگ جهانی دوم را تجربه کرده است.
 قرنطینه گســترده باعث افــت تقاضا برای 
انرژی شده که بســیار وخیم تر از میزان افت 
مشــاهده شــده در دوران بحران مالی سال 
۲008 بوده اســت.آژانس بین المللی انرژی 
)IEA( در گــزارش جدیدی بــا تحلیل آمار 
100 روزه، تاکیــد کرد کــه تقاضای جهانی 
برای انرژی در سال جاری شش درصد کاهش 
ساالنه خواهد داشت که معادل از دست دادن 

کل تقاضای هند برای انرژی است.
اما بحران کووید 19 یک مزیت هم داشــته 
اســت. اقتصاد جهانی با بزرگترین کاهش 
انتشــار دی اکســید کربن روبرو شــده و 
تجدیدپذیرها نقش برجســته ای در سبد 
انرژی مورد اســتفاده برای تولیــد برق ایفا 
می کنند.تقاضا بــرای نفت بــا بزرگترین 
کاهش در میــان همه منابع بــزرگ انرژی 
مواجه اســت. پیش بینیهایی کــه در این 
خصوص انجام گرفته اســت، به ســرعت 
احیــای اقتصــاد جهانی بســتگی خواهد 
داشــت. داروی شــرکت "جیلد ساینس" 
برای بیماری کووید 19 اخیرا چراغ ســبز 
ســازمان غذا و داروی آمریــکا را دریافت 
کرده اســت و با خبــر روز جمعه شــرکت 
"ســورنتو تراپتیک" که  اعالم کرد پادتنی 
کشــف کرده که نه تنها کووید 19 را به طور 
کامل مهار می کنــد بلکه در مــدت چهار 
روز، ویروس را از بین می بــرد، دنیا نفس را 

در ســینه حبس کرده و منتظر است.پایگاه 
خبری اویل پرایس در گزارشــی به بررسی 
بخشهای کلیدی گزارش آژانس بین المللی 

انرژی پرداخته که به این ترتیب است:

1- کاهش شش درصدی تقاضای 
جهانی برای انرژی

این دیده بان انرژی ســه سناریوی جداگانه 
شــامل تدابیر قرنطینه محــدود، قرنطینه 
جزئــی و قرنطینه کامل بــرای روند انرژی 

جهانی طراحی کرده است.
تقاضای جهانــی برای انرژی در ســه ماهه 
نخست امســال 3.8 درصد نسبت به مدت 
مشابه ســال گذشــته کاهش یافت با این 
حال احتمال کاهش بیشــتر تقاضا در سه 
ماهه دوم وجود دارد زیــرا اکثر نقاط جهان 
در این مدت همچنــان تحت قرنطینه بوده 
اند. آژانــس بین المللی انــرژی انتظار دارد 
تقاضای جهانی بــرای انــرژی در صورت 
کندی رونــد احیای همــه مناطق جهان و 
ادامه محدودیتهای قرنطینه به مدت چند 

ماه دیگر، شش درصد نزول کند. 
در نگاه اول ممکن اســت ایــن رقم چندان 
زیاد بــه نظر نرســد اما باید توجه داشــت 
که بزرگتریــن انقباض در 70 ســال اخیر 
و هفت برابر کاهــش ثبت شــده در زمان 
آخرین بحران مالی است. با این حال آژانس 
بین المللی انرژی متذکر شده که در صورت 
مهار موفقیت آمیز ویروس کرونا و گشایش 
سریع اقتصادهای بیشــتر، تقاضای جهانی 
برای انرژی ممکن اســت تنها چهار درصد 

کاهش پیدا کند.

 2- کاهش کم سابقه انتشار 
دی اکسید کربن

طبق گــزارش آژانس بین المللــی انرژی، 
کاهــش عظیم تقاضــا برای انــرژی برای 
محیط زیســت در کوتاه مدت خوب است 
زیرا انتشــار ســاالنه دی اکســید کربن به 
میزان کم ســابقه ای کاهش پیــدا خواهد 
کرد. در واقع، این آژانــس پیش بینی کرده 
که انتشار دی اکسید کربن در سال ۲0۲0 
نه تنها بیشــترین میزان کاهش ثبت شده 
تاکنون را خواهد داشــت بلکــه تقریبا دو 
برابر مــوارد قبلی کاهــش آالیندگی پس 
از دوران جنــگ جهانــی دوم خواهد بود. 
میزان انتشــار جهانی دی اکســید کربن 
در ســه ماهه اول تحت تاثیر افت هشــت 
درصدی کاهش آالیندگیهای زغال سنگ، 
افت چهــار درصــدی آالیندگی های نفت 
و افت دو درصدی آالیندگــی گاز طبیعی، 
به میزان پنــج درصد کاهش پیــدا کرد و 
آژانس بین المللی انــرژی پیش بینی کرده 
که میزان انتشــار دی اکسید کربن در سال 

۲0۲0 حدود هشــت درصد کمتر از ســال 
۲019 خواهــد بود و شــش برابــر کاهش 
ساالنه ثبت شــده در ســال ۲009 است.

آمریکا، چیــن و اتحادیه اروپــا بزرگترین 
سهم را در کاهش انتشــار دی اکسید کربن 

خواهند داشت.

3- حرکت تجدیدپذیرها در جهت 
خالف روند بخش انرژی

اگرچه به نظر می رسد دولت آمریکا به جای 
سرمایه گذاری در منابع تجدیدپذیر تمایل 
بیشتری دارد تا صنعت سوختهای فسیلی 
را نجات دهند و به عنوان مثال دولت فدرال 
طرح بازخرید اوراق قرضــه به ارزش 7۵0 
میلیارد دالر را رونمایی کرده است که به نفع 
هزاران شرکت آســیب دیده از جمله صدها 
شــرکت در بخش زغال ســنگ و سوخت 
فســیلی خواهد بــود اما تاکنــون بخش 
تجدیدپذیر بیشترین انعطاف پذیری را در 

برابر بحران جاری داشته است.
در واقع استفاده جهانی از انرژی تجدیدپذیر 
در ســه ماهه نخست بر مبنای ســاالنه 1.۵ 
درصد رشد کرد و تولید برق از تجدیدپذیرها 
به دلیل پروژه هــای بــادی و فوتوولتائیک 
خورشــیدی جدیدی که طی سال گذشته 
تکمیل شــد، حدود ســه درصــد افزایش 
یافت. تجدیدپذیرهــا در برابر تقاضای کمتر 
برای برق انعطاف پذیری بیشــتری نسبت 
به ســایر منابع انــرژی دارند زیــرا به دلیل 
مقررات مساعد و هزینه های عملیاتی پایین، 
نخستین منبع مورد استفاده هستند. طبق 
گزارش آژانس بین المللی انرژی، سهم منابع 

تجدیدپذیر در سبد تولید برق جهانی در سه 
ماهه نخست به ۲8 درصد در مقایسه با ۲6 
درصد در اواخر ســال ۲019 افزایش پیدا 
کرد که عمدتا به دلیل کاهش مصرف زغال 
ســنگ و گاز روی داد. آژانــس بین المللی 
انرژی پیش بینی کرده که استفاده جهانی 
از انــرژی تجدیدپذیر در ســال ۲0۲0 به 
میزان یک درصد رشد خواهد کرد و توسعه 
نیــروی بــادی، خورشــیدی و هیدروپاور 
به رشــد پنج درصدی تولید بــرق از منابع 

تجدیدپذیر کمک می کند.

4- بزرگترین کاهش تقاضا برای نفت
طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی، همه 
ســوختها بجز تجدیدپذیرها بــا بزرگترین 
کاهش در تقاضا روبرو خواهند شد اما نفت 
با افت 9 درصدی تقاضای جهانی، بزرگترین 
کاهش تقاضا را در میــان همه منابع انرژی 
تجربه خواهــد کرد. افــت تقاضای جهانی 
برای نفت با توجه به سهم حدود 60 درصد 
بخش حمل و نقــل از تقاضا برای نفت، قابل 
پیش بینی بــود. حمل و نقل جــاده ای در 
ســه ماهه اول به دلیل قرنطینه گســترده 
۵0 درصد و ســفرهای هوایــی در بعضی از 
کشــورها 90 درصد و در سراسر جهان 60 

درصد کاهش پیدا کرد.
آژانس بین المللی انــرژی پیش بینی کرده 
که تقاضای جهانی برای نفت خام برای کل 
امسال 9.4 میلیون بشــکه در روز کمتر از 
سال گذشته خواهد بود زیرا تدابیر قرنطینه 
در 187 کشور باعث کاهش شدید و تقریبا 

توقف حمل و نقل جهانی شد. 

قائم مقام شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
گفت: طرح رایگان گازسوز کردن خودروهای عمومی، 
با گازســوز کردن 600 دســتگاه وانت بار کلید خورده 

است.
حمید قاســمی ده چشــمه گفــت: طــرح رایگان 
گازســوز کردن خودروهــای عمومی، با گازســوز 
کردن 600 دستگاه وانت بار کلید خورده و پیش بینی 
ما این اســت کــه روزانه حــدود یک هزار دســتگاه 
خودروی عمومی از جمله تاکســی و وانت بار گازسوز 

شوند.
وی با اشاره به دریافت بیش از 4۵ هزار تقاضا در سامانه 
جدید ثبت نام دوگانه ســوز کردن خودروهای عمومی 

گفت: ۲۵ هــزار مورد ثبت شــده مربوط به 
خودروهای شــخصی بوده است که مشمول 
طرح نیســتند و در ســامانه جدید در همان 

مرحله ثبت نام شناسایی می شوند.
قاسمی با تاکید بر آمادگی کارگاه های مجاز 
و کارخانه های تبدیل تاکید کرد: این امکان 
وجود دارد تــا در صورت نیــاز ظرفیت این 

کارخانه ها افزایش یابد.
وی زمان انتظار برای تبدیــل را حدود یک هفته اعالم 
https://gcr.niopdc. کرد و گفت: ثبت نام در سایت
ir/login و تبدیل خودروهای عمومی طبق این طرح 

رایگان است.

قائم مقام شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران با اشاره به اینکه اولویت این طرح 
با تاکسی و وانت بارهاســت، گفت: ظرفیت 
اولیه کارگاه ها برای گازسوز کردن این دسته 
از خودروها در نظر گرفته خواهد شــد، اما در 
مراحل بعدی مسافربرهای شخصی از جمله 
تاکسی های اینترنتی )اسنپ و تپسی و…( 
و نیز مسافربرهای بین شــهرها و روستاها نیز مشمول 

طرح خواهند شد.
قاسمی افزود: تاکســی های اینترنتی و مسافربرهای 
بین شــهری و روســتایی از طریق فهرستی که وزارت 
کشور به وزارت نفت ارائه خواهد کرد، به مرور در نوبت 

تبدیل قرار خواهند گرفت.
وی همچنین با تأکید بر آمادگی زیرســاخت ها در این 
سامانه برای دریافت اطالعات خالص و سرعت گرفتن 
کار ثبت نام، گفــت: پیمانکاران طرح نیــز هم زمان به 
اطالعات پنل این ســامانه دسترسی دارند و می توانند 
برای کارگاه ها و تأمین کاال و مباحث مالی برنامه ریزی 

کنند.
قاســمی تاکید کرد: هم اکنون به طور میانگین روزانه 
۲1 میلیون مترمکعب گاز ســی ان جی در کشور توزیع 
می شود که با توجه به زیرســاخت های موجود امکان 
افزایش این رقم تا روزانه 40 هزار مترمکعب نیز وجود 

دارد.

گاز

وع شد گازسوز کردن رایگان تاکسی، وانت بار و تاکسی های اینترنتی شر

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران

صفحه 4
W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   Rسه شنبه      6  خرداد 1399    شماره 544



سرپرست وزارت صنعت اعالم کرد

تدوین شاخص کارآمدی برای ارزیابی معادن

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان:
خریداران خودرو در ثبت اطالعات دقت کنند

رئیس ســازمان حمایت مصرف کنندگان با تاکید بــر ضرورت رعایت 
دســتورالعمل در فروش های خودرو، گفت:  بنا بر هــر علتی،  هر یک از 
شروط نام نویسی در هر مرحله نقض شــود، خرید منتفی و نام نویسی 

منقضی می شود.
عباس تابش با اشاره به آغاز پیش ثبت نام خرید خودرو گفت: الگوهای 
مختلف فروش خودرو برنامه ریزی شــده و در مرحله نخســت، فروش 
فوق العاده در دســتور کار اســت که ثبت نام اولیه آن به مدت 10 روز 

انجام می شود.
وی با اشــاره بــه نظــارت ســازمان حمایت مصــرف کننــدگان و 
تولیدکنندگان در حوزه تولیــد گفت: از میزان تعهــد تولیدی که دو 
خودروســاز دارند، 60 به 40 می توانند نســبت به ایفای تعهدات قبلی 
و فروش اقدام کنند و از این 40 درصد ســهم فروش نیز، 60 به 40 برای 

فروش فوق العاده و الگوهای دیگر فروش اقدام خواهد شد.
تابش افزود: نظارت بر چرخه ایــن تخصیص ها و انجام به موقع تعهدات 
معوق و تعهدات جاری و سررسید نشده، از جمله نظارت هایی است که 

وزارت صنعت، معدن و تجارت بر خودروسازان صورت خواهد داد.
معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: در مدت 10 روز مهلت 
نام نویسی در حوزه فروش فوق العاده خودرو برای تامین نیاز روز کشور، 

نظارت می کنیم تا ثبت نام ها به درستی انجام شود.
تابش گفت: ۵0 درصد مبلغ خودرو بــه عنوان پیش پرداخت، پرداخت 

می شود.
وی افزود: بنا بر هر علتی، هر یک از شــروط نام نویســی در هر مرحله، 
نقض شود، نام نویسی منقضی می شود و پول کســی که این شرایط را 
رعایت نکرده است عودت داده می شــود و خودرو به او تعلق نمی گیرد 

حتی اگر نام او از قرعه کشی بیرون آمده باشد.
رئیس ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اضافه کرد: 
پس از مهلت 10 روزه ثبت نام اولیه، در 48 ساعت باید اطالعات ثبت نام 
کنندگان بررسی و قرعه کشی انجام شــود و خودروساز مکلف است در 
مدت 48 ســاعت برنده ها را اعالم کند و در مدت یک هفته، پول برنده 

نشده ها را به حساب آن ها برگرداند.
تابش گفت: مردم می توانند موارد تخلف را از طریق سامانه 1۲4 اطالع 

دهند.

وزارت صنعت در اطالعیه ای اعالم کرد

مهلت ثبت نام متقاضیان خودرو در سامانه های 
فروش تا ۱۴ خرداد

تمامی متقاضیان شرکت در طرح جدید فروش خودروها، تا ساعت ۲4 
چهارشنبه 14 خردادماه )به مدت 10 روز( فرصت دارند تا با مراجعه به 

سامانه های فروش خودروسازان، نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
 وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطالعیه شــماره دو طرح ساماندهی 
بازار خودرو اعالم کرد: پیرو اطالعیه شــماره یک این وزارتخانه مبنی 
بر ضوابط ثبت نام و فروش خودروها در طرح ویژه ایام عید ســعید فطر 
به استحضار می رســاند، متقاضیان محترم جهت دریافت نام کاربری و 
رمز عبور برای انجام مراحل ثبت نام، به مــدت 10 روز فرصت خواهند 
داشت تا با مراجعه به ســامانه های فروش خودروسازان ثبت نام خود را 
انجام دهند.وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم می دارد: زمان دریافت 
نام کاربری و رمز عبور از روز یکشــنبه )4 خرداد( آغاز شــده و تا پایان 
زمان ثبت نام یعنی روز چهارشنبه )14 خرداد 99( ادامه خواهد داشت. 
همچنین زمان ثبت نام خرید خودروهای ارایه شــده در این طرح نیز از 
چهارشنبه 7 خردادماه آغاز شــده و تا تاریخ چهارشنبه 14 خردادماه 

ادامه خواهد داشت.
بر این اســاس، متقاضیان محترم می تواننــد در فواصل زمانی مختلف 
طی 10 روز متوالی )از 4 تا 14 خردادمــاه(، برای انجام مراحل دریافت 
نام کاربری و رمز عبور، به ســامانه های فروش طراحی شــده از سوی 
خودروســازان مراجعه نمایند.بدیهی اســت، تقدم و تاخــر ثبت نام، 

تاثیری در قرعه کشی نهایی نخواهد داشت.
توصیه می شــود متقاضیان محترم بدون نگرانی و عجلــه، در یکی از 
روزهای آتی تا 10 روز آینده، ترجیحــاً روزهای میانی، اقدام به دریافت 

نام کاربری و ثبت نام خرید اقدام نمایند.

وها با  لغو اخذ هر گونه چک از ثبت نام خودر
پرست وزارت صمت دستور سر

با دســتور سرپرست وزارت صمت، شــرط اخذ هر گونه چک از شرایط 
ثبت نام خودرو در مقطع کنونی حذف شد.

به نقــل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، با دســتور حســین مدرس 
خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرط اخذ هر گونه 

چک از مرحله فعلی ثبت نام خودرو حذف شد.
پیش از این خودروســازان در شــروط اعالمی به متقاضیان در حوزه 
ثبت نام خودروها، شــرط اخذ چک صیادی و یا چک متعلق به بستگان 
درجه یک را مطرح کرده بودند که با دســتور سرپرست وزارت صمت، 

شرط اخذ هر گونه چک در این مرحله از ثبت نام ملغی اعالم شد.

رئیس جهاد دانشگاهی خبر داد

وسازی  جهاد دانشگاهی نیاز صنعت خودر
 به »کاتالیست« را رفع می کند

رئیس جهاددانشــگاهی با بیــان اینکه محققان جهاددانشــگاهی در 
راستای تامین نیاز صنعت خودروسازی به کاتالیست گام برداشته اند، 

گفت: تا پایان امسال این پروژه به نتیجه می رسد.
دکتر حمیدرضا طیبی در خصوص تولیدات محققان جهاددانشگاهی 
در زمینه صنعت خودروســازی با تاکید بر اینکــه صنعت خودرو یک 
صنعت مهم و دارای فناوری پیشــرفته در دنیاســت و الزام می کند که 
رقابت، افزایش کیفیت و روزآمدی در آن جریان داشــته باشد، گفت: 
محققان جهاددانشگاهی اخیراً در صدد هستند که فناوری های مرتبط 

با خودروسازی را بومی سازی کنند.
وی با تاکید بر اهمیــت ورود محققان به صنعت خودروســازی گفت: 
جهاددانشــگاهی با توجه به سیاســت های خودروســازی در ایران، 
فعالیت های خود را در حوزه کاتالیســت، فلزات گران بها و بحث کنترل 
موتور آغاز کرده است.رئیس جهاددانشــگاهی با اشاره به توافقاتی که 
با یک شرکت خودروسازی شــده گفت: در این زمینه مذاکرات خوبی 
با یک شرکت خودروســازی منعقد کردیم؛ در حال حاضر پروژه هایی 
توسط محققان جهاد برای خودروسازی با جدیت شروع شده است که 

در نهایت در برخی زمینه ها به تولید داخل برسیم.
وی با بیان اینکه با بودجه هایی که از سوی صندوق توسعه و بیت رهبری 
به جهاددانشگاهی اختصاص یافته اقدامات خود را آغاز می کنیم، ادامه 
داد: تولید »آی سیو« و »کاتالیست« در دســتور کار است که نیاز این 
خودرو ســازی را مرتفع کنیم.طیبی با تاکید براینکه ما قرارداد را با یک 
خودروسازی منعقد کردیم اما شرکتهای خودروسازی دیگر نیز از این 
اقدام استقبال کرده اند، خاطر نشان کرد: ما در صدد هستیم که دانش 
فنی این دو محصول را بدســت آوریم؛ البته که در کنــار اینها، در حال 
دستیابی به دانش فنی »مونولیســت« ها و… هستیم.به گفته رئیس 
جهاددانشگاهی، این پروژه تحقیقاتی اســت که تا پایان سال به نتیجه 

می رسد تا در ساخت خودرو در کشور مورد استفاده قرار بگیرد.

تولید

وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطالعیه ای، ضوابط 
ده گانه ای را برای ثبت نام در طرح فروش خودرو اعالم 
کرد که بر اساس یکی از بندهای آن، خریداران خودرو، 

حق فروش وکالتی ندارند.
به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه 
در اطالعیه شــماره یک خــود اعالم کرد: بر اســاس 
سیاســتگذاری های وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
هماهنگی های به عمل آمده با خودروســازان، فروش 
ویژه ۲۵ هزار دستگاه خودرو شــامل 1۵ هزار دستگاه 
خودروهای گروه صنعتــی ایران خــودرو و 10 هزار 
دستگاه خودروهای تولیدی گروه خودروسازی سایپا، 

در ایام عید سعید فطر صورت خواهد پذیرفت.
بر این اســاس، حضــور و ثبت نــام در فرآیند فروش 

خودروســازان مشــروط به رعایت شرایط 
ده گانه ذیل است:

1- با هر کد ملی فقط امکان ثبت نام و خرید 
یک دســتگاه خودرو از خودروسازان وجود 

دارد.
۲- مشــتریانی که در 36 ماه اخیــر اقدام به 
خرید خودرو از شــرکت های خودروســاز 

کرده اند، مجاز به ثبت نام نیستند.
3- دارا بودن گواهینامــه رانندگی بــرای خریداران 

الزامی است.
4- ســن خریدار خودرو باید باالتر از 18 ســال باشد و 
کد ملی، شماره تلفن همراه، مشخصات حساب بانکی، 

همه باید متعلق به شخص ثبت نام کننده باشد.

۵- افــراد نباید پالک خــودرو فعال و نصب 
شده داشته باشند.

6- خریدار خودرو، به هیچ عنوان حق فروش 
وکالتی خودرو را نــدارد و خودروی فروخته 

شده قابل صلح نیست.
7- چنانچه در راستی آزمایی مراحل فروش، 
تکمیل وجه، تحویل خــودرو و حتی در بازه 
زمانی پس از تحویل خودرو، مشخص شود که خریدار 
از ضوابط عدول کــرده یا در فرآینــد ثبت نام صداقت 
نداشته اســت، خودروی وی توقیف و مطابق با قانون با 

آن برخورد می شود.
8- هر خودروی صفر کیلومتری که در فرآیند تحویل 
مشتری قرار می گیرد، حداکثر باید ظرف مدت سه ماه 

و پــس از تــردد 1000کیلومتری، برای اســتفاده از 
گارانتی به نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش 

خودروسازان مراجعه کند.
9- مشتریان باید در ثبت شماره شــبا خود در سایت 
فروش دقت نمایند، چراکه مسئولیت ورود شماره شبا 
به صورت اشــتباه و در نهایت برگشت پول به فرد دیگر 
بر عهده ثبت نام کننده است؛ ضمن اینکه شماره شبای 
اعالمی حتمــا باید به نام خود متقاضی باشــد؛ چراکه 
وجه برگشتی در صورت عدم موفقیت در قرعه کشی، 
تنها به شماره شــبای اعالمی منطبق با نام فرد ثبت نام 

کننده واریز خواهد شد.
10- سند خودرو تا یکسال در رهن شرکت خودروساز 

باقی خواهد ماند.

و خودر

خریدار  سرپرست وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، از تدوین شاخص کارآمدی برای 
ارزیابی معــادن خبر داد و گفت: ســامانه 
اکتشافات معدنی نیز در دسترس عموم قرار 
خواهد گرفت تا اطالعات ســریع، متقن و 

متوازن توزیع شود.
به نقل از وزارت صنعت، معــدن و تجارت، 
حسین مدرس خیابانی در بازدید از سازمان 
زمین شناسی و اکتشــافات معدنی، بخش 
معدن و صنایــع معدنــی را مهمترین راه 
جدا شــدن اقتصاد ایران از نفت دانســت و 
گفت: اگر کشــور از اقتصاد نفتی جدا شود، 
بهترین بخش اقتصاد بــرای جبران کمبود 
درآمدهای نفتی، معــدن و صنایع معدنی 
خواهد بود؛ چراکه بخــش معدن، می توان 
به عنوان جایگزین نفت، با ارزآوری بســیار 
باال به کمک اقتصاد ایران بیاید.سرپرســت 
وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: معدن 
و صنایع معدنی در سال گذشــته توانسته 
اســت 9 میلیارد دالر صادرات داشته باشد 
و به همین جهت، می توانــد یک منبع قابل 
اتــکاء برای جبــران کمبودهای ناشــی از 

کاهش فروش نفت باشد.

 صادرات 9 میلیارد دالری معدن
 و صنایع معدنی

وی با تأکید بر اینکه پتانســیل های بخش 
معدن و صنایع معدنــی، می توانند صادرات 
باالتر از 9 میلیارد دالر را برای اقتصاد ایران 
رقم بزنند، گفــت: اگر بخواهیــم در حوزه 
معدن و صنایع معدنی پیشرو باشیم، باید به 
حوزه اکتشافات به صورت جدی نگاه کرده 
و در این حوزه فعال تر از گذشته عمل کنیم 
و این درســت نقطه ای اســت که سازمان 
زمین سازی و اکتشــافات معدنی می تواند 

نقش منحصر به فردی را ایفا نماید.
مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه  ســازمان 
زمین شناســی و اکتشــافات معدنــی، در 
شرایط کنونی باید متفاوت تر از قبل حرکت 
کند، افزود: مقام معظم رهبری با نامگذاری 
ســال جهش تولید، حرکت معناداری را در 
حــوزه تولید کشــور تعریــف کرده اند و بر 
این اســاس، وقتی صحبت از جهش تولید 
می شــود، انتظــار، حرکت فراتــر از تداوم 
روندهای گذشته اســت و به همین دلیل، 
سازمان زمین شناســی و اکتشافات معدنی 
نیز باید با مدلی متفاوت به حوزه اکتشافات 

ورود پیدا کــرده و در عرصه جهش معدن و 
صنایع معدنی وارد عمل شود.

سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ادامه داد: اعداد و ارقام مرتبط با اکتشــافات 
که در سال 98 برای اجرا در قالب برنامه سال 
جاری در نظر گرفته شــده، به هیچ عنوان 
قابل قبول نیســت؛ چراکه امســال، سال 
جهش تولیــد نامگذاری شــده و به همین 
دلیل، ســازمان زمین شناســی باید پای به 
پای ســازمان های تخصصی بخش معدن 
و صادرکننــدگان محصــوالت معدنی، در 
حوزه اکتشــافات نقش آفرینــی کند؛ چرا 
که جهش تولید در بخش معــدن و صنایع 

معدنی، نیازمند اکتشافات گسترده است.
وی با اشــاره به چهار راهبــرد اصلی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در شــرایط کنونی 
خاطرنشان کرد: »جهش تولید«، »تعمیق 
و تقویت ساخت داخل«، »توسعه صادرات 
و کنتــرل واردات« و نیز »مدیریت و تنظیم 
بــازار« از جمله ایــن چهار محــور اصلی 
اقدامات وزارت صمت هســتند که در آن، 

صادرات نقش بسیار جدی دارد.
مدرس خیابانی گفت: امروزه، اولویت اصلی 
کشور صادرات و ارزآوری است و باید ارزهای 
صادراتــی را در بخش های مختلف به عنوان 
مکمل درآمدهای نفتــی در نظر بگیریم که 
در این بخش، حوزه صادرات معدن و صنایع 

معدنی می تواند نقش آفرینی جدی داشــته 
باشــد؛ به خصوص اینکه ریاســت محترم 
 جمهور هفته گذشــته تأکید بســیاری بر 
فعال سازی معادن و توجه به معادن کوچک 
و متوســط داشــتند و واگذاری مجوزهای 
معطل مانده در بخش معــدن را به صورت 

جدی پیگیری می نمایند.

تدوین شاخص کارآمدی برای ارزیابی 
معادن کشور

سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجارت 
از تدوین شــاخص کارآمدی برای ارزیابی 
معادن کشور خبر داد و گفت: عالوه بر پایش 
نسبت معادن غیرفعال به فعال در هر استان، 
سامانه اکتشــافات معدنی نیز در دسترس 
عموم قرار خواهد گرفت تا اطالعات سریع، 

متقن و متوازن توزیع شود.
وی اظهــار داشــت: برای تحــرک بخش 
معدن، شــاخص کارآمدی باید در تمامی 
بخش ها تعریف شــده و بر این اســاس، به 
معاونت معدنی وزارت صمت ابالغ شــده تا 
نســبت »معادن غیرفعال به معادن فعال« 
را اســتخراج کرده و اســتان ها را نسبت به 

عملکرد خود در این حوزه پاسخگو نماید.
وی ادامــه داد: ســازمان زمین شناســی و 
اکتشــافات معدنی می تواند بــا نهادهای 
عمومــی غیردولتــی همــکاری الزم را به 

عمل آورد تا بخشــی از امور مربوط به حوزه 
اکتشــافات را به عهده بگیرند؛ ضمن اینکه 
این همــکاری به عنــوان یــک دوره گذار 
می تواند مــورد توجه قرار گیــرد و در ادامه 
آن، بخش هــای خصوصــی و تعاونــی نیز 

نقش آفرینی داشته باشند.

کمیته مشترک اکتشافات معدنی 
با محوریت سازمان زمین شناسی 

تشکیل می شود
مــدرس خیابانی، به ســازمان توســعه و 
نوســازی معادن و صنایع معدنی مأموریت 
داد تا کمیته مشترک اکتشافات معدنی را با 
محوریت سازمان زمین شناسی و اکتشافات 
معدنی و بــا حضــور ایمیــدرو و معاونت 
معدنی وزارت صنعت تشــکیل دهد که این 
کمیته به صورت هفتگی تشــکیل جلســه 
داده و موانع و مشــکالت پیــش روی حوزه 

اکتشافات را بررسی نماید.
وی ادامــه داد: 40 برنامه تحــت 7 محور از 
سوی معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت تدارک دیده شــده که با 4 
راهبرد وزارت صمت، پیاده ســازی خواهند 
شــد؛ ضمن اینکه از این تعــداد 10 برنامه 
کمیت پذیــر، انتخــاب و به اســتان ها نیز 
ابالغ شــده است تا بتوان با مشــارکت آنها، 
برش های مشــخصی را برای نقش آفرینی 

هر یک از استان های کشور طراحی نمود.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت به 
سازمان زمین شناســی و اکتشافات معدنی 
مأموریــت داد تا به دنبال بازمهندســی در 
این ســازمان باشــد؛ به نحوی که مناطق 
جغرافیایی، عرصه هــا و کانی های معدنی 
را مد نظــر قــرار داده و با ســازماندهی و 

برنامه ریزی، حوزه اکتشافات را پیش برد.

سامانه اکتشافات معدنی طراحی 
خواهد شد

مدرس خیابانی در بخش دیگری از سخنان 
خود بر ضرورت ایجاد ســامانه ای به منظور 
اطالع رسانی سریع، صحیح، متقن و بهنگام 
در حوزه اکتشــافات تاکید کرد و گفت: این 
سامانه باید انتشــار متوازن اطالعات را در 
دستور کار خود قرار داده تا عدالت اطالعاتی 
در حوزه معدن و صنایع معدنی برقرار شود.

وی افــزود: بخش معــدن و صنایع معدنی 
می تواند همچون صنایع دفاعی کشور، روی 
پای خود بایســتد و حرکت جهش گونه ای 
را بــرای پیشــرفت تعریف نمایــد، این در 
شرایطی اســت که امروز صنایع غیرنظامی 
کشور نیز باید متناسب با صنایع دفاعی، به 

مرز استقالل صنعتی نزدیک شوند.
مــدرس خیابانــی بــا تاکید بــر ضرورت 
ســرمایه گذاری ویــژه در حــوزه فراهــم 
ســازی تجهیزات معدنی خاطرنشان کرد: 
بخش خصوصی می توانــد وارد این عرصه 
شــده و تجهیزات مورد نیــاز بخش معدن 
و به خصوص حــوزه اکتشــافات را تولید و 
در صورت ضرورت و نبود مشــابه ســاخت 
داخلی، وارد نماید.وی بر ضرورت استفاده 
از دانــش و فنــاوری روز دنیــا در حــوزه 
اکتشافات معدنی تاکید کرد و گفت: امروز 
دنیا بــر روی خط دانش حرکــت می کند و 
بنابراین باید در کنار تجهیزاتی که در حوزه 
اکتشــافات معدنی به کار گرفته می شود، 
ارتباط موثر و قــوی با مراکز دانشــگاهی، 

پژوهشی و تحقیقاتی نیز برقرار شود.
مدرس خیابانی با تاکید بر ضرورت توجه به 
مسائل زیســت محیطی و منابع طبیعی در 
حوزه اکتشافات، به سازمان زمین شناسی و 
اکتشافات معدنی ایران ماموریت داد تا یک 
واحد سازمانی یا اداره کل را در این سازمان 
جهت حل و فصل مســائل مرتبط با منابع 

طبیعی و محیط زیست ایجاد نماید.

و وش خودر ح فر ضوابط ده گانه برای ثبت نام در طر

سرنوشت مبالغ دریافتی از متقاضیانی که در قرعه کشی برنده نمی شوند
خریدار  پیش ثبت نام ۲۵ هزار دســتگاه 
خودرو در شــرایطی آغاز شــده که برخی 
نگران سوءاستفاده خودروسازان از مبالغی 
هســتند که متقاضیان آن در قرعه کشــی 
برنــده نشــده اند؛ امــا پول ها زیــر کلید 

دستگاههای نظارتی است.
 با برنامه ریزی و سیاستگذاری های صورت 
گرفته از ســوی وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت برای ساماندهی بازار خودرو، پیش 
ثبت نام فروش ۲۵ هزار دســتگاه خودرو از 
دقایــق ابتدایی روز یکشــنبه 4 خرداد 99 

آغاز شده است.
 بر ایــن اســاس متقاضیان تا چهارشــنبه 
14 خرداد فرصــت دارند تا بــا مراجعه به 
ســامانه های فروش طراحی شــده از سوی 
خودروســازان، ثبت نام خود را انجام داده و 
وارد مرحله بعدی یعنی احــراز هویت و در 

نهایت، قرعه کشی شوند.

 شرایط حضور در فرآیند خرید
 25 هزار دستگاه خودرو

در واقع، مراحل طراحی شده از سوی وزارت 
صنعت، معــدن و تجارت به گونه ای اســت 
که هر یک از متقاضیان حضــور در فرآیند 
فروش خودرو باید عالوه بر دارا بودن شرایط 
اختصاصی، ده شــرایط را هم رعایت کرده و 
در صورت احراز آن، در فرآیند قرعه کشــی 
طراحی شده با حضور دستگاه های نظارتی 

شرکت نمایند.
بر اســاس ضوابط اعالمی از ســوی وزارت 
صنعت، با هر کد ملی فقــط امکان ثبت نام 
و خرید یک دستگاه خودرو از خودروسازان 
وجــود دارد و در عین حال، مشــتریانی که 
در 36 ماه اخیــر اقدام به خریــد خودرو از 
شرکت های خودروســاز کرده اند، مجاز به 

ثبت نام نیستند.
همچنین فــرد متقاضی بایــد گواهینامه 
رانندگی داشته و سن وی، باالتر از 18 سال 
باشــد؛ ضمن اینکه کد ملی، شــماره تلفن 
همراه، مشخصات حساب بانکی، همه باید 
متعلق به شخص ثبت نام کننده باشد. در این 
میان یکی از شروط محکمی که در اطالعیه 
فروش اعالمــی خودنمایــی می کند، عدم 
دارا بودن پالک فعال و نصب شــده بر روی 
خودرو اســت؛ ضمن اینکه اگر فردی موفق 
به خرید خودرو در ایــن دور از فروش های 
خودروســازان شــود، به هیچ عنوان حق 
فروش وکالتی خودرو را نــدارد و خودروی 
فروخته شــده به وی نیز، قابل صلح نخواهد 

بود.
در ایــن میــان ضوابط فروش خــودرو به 
گونــه ای طراحی شــده کــه چنانچه در 
راســتی آزمایی مراحل فــروش، تکمیل 
وجه، تحویل خــودرو و حتی در بازه زمانی 
پس از تحویل خودرو، مشــخص شود که 
خریدار از ضوابط عدول کرده یا در فرآیند 

ثبت نام صداقت نداشــته است، خودروی 
وی توقیف و مطابق بــا قانون با آن برخورد 

می شود.
از ســوی دیگر، وزارت صنعت بــه منظور 
در  خودروهــا،  احتــکار  از  جلوگیــری 
دستورالعمل خود اعالم کرده هر خودروی 
صفــر کیلومتری کــه در فرآینــد تحویل 
مشــتری قــرار می گیــرد، حداکثــر باید 
ظرف مدت ســه ماه و پس از تــردد 1000 
کیلومتری، بــرای اســتفاده از گارانتی به 
نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش 

خودروسازان مراجعه کند.
امــا نکته دیگــر، موضوع شــماره شــبا و 
کارت بانکی اســت که باید به نام خود فرد 
متقاضی باشــد و در غیر این صورت، نه تنها 
خودرویی به وی تحویل داده نخواهد شــد، 
بلکه اگــر در فرآیند قرعه کشــی موفق به 

خرید نهایی خودرو نشــود، پول برگشتی از 
سوی خودروســازان صرفاً به شماره شبای 
اعالم شــده در مراحل ابتدایی ثبت نام که 
به نام خود فرد متقاضی اســت، عودت داده 
می شــود؛ ضمن اینکه ســند خودرو نیز تا 
یکسال، در رهن شــرکت خودروساز باقی 

خواهد ماند.

سرنوشت مبالغ دریافتی از متقاضیانی 
که در قرعه کشی برنده نمی شوند

در این میــان برخی نگرانی هــا حکایت از 
آن دارد که سرنوشــت مبالغی که از سوی 
خریــداران خودرو بــرای هر خــودروی 
انتخابی خود را به حســاب اعالم شــده از 
سوی هر یک از خودروســازان واریز کرده و 
به هر دلیلی، موفق به مشــارکت یا انتخاب 
نهایی در فرآیند قرعه کشی نمی شوند، چه 

می شود.
یک مقام مســئول در وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ 
به این سوال که سرنوشــت مبالغ دریافتی 
از متقاضیانــی کــه در قرعه کشــی برنده 
نمی شوند، چه خواهد شد، می گوید: هر یک 
از دو خودروساز یک حســاب بانکی واسط 
را با نظــارت دســتگاه های نظارتی معرفی 
کرده که مبالغ ناشی از ثبت نام خودروها از 
ســوی متقاضیان به آن حساب واسط واریز 

می شود.

وی می افزایــد: بــا حکم قضائــی و نظارت 
دســتگاه های نظارتی، تمامــی پول ها در 
این حســاب مســدود و بلوکه می شود و نه 
خودروساز و نه بانک، اجازه استفاده از آن را 
نخواهد داشت؛ بنابراین هیچ گونه عملیات 
بانکی و تراکنشی با این مبالغ انجام نخواهد 
شد و طبیعتاً در چنین شرایطی، سودی هم 

به این پول تعلق نمی گیرد.
به گفته این مقام مسئول در وزارت صنعت، 
ایــن وزارتخانه بــه همراه دســتگاه های 
نظارتی، تمام تالش خود را بــه کار خواهد 
بســت تا هیچگونه تخلفــی در این حوزه 
صورت نگیرد و بر این اســاس، نظارت کافی 
بر روی حساب واســط معرفی شده از سوی 
خودروســازان صــورت خواهــد گرفت تا 
هیچگونه عملیات بانکی با این مبالغ انجام 

نشود.
وی اظهــار داشــت: از ســوی دیگــر، 
دســتگاه های نظارتی مراقبــت الزم را در 
این زمینه به عمل آورده و پول بر اســاس 
دســتورالعمل های تعیین شده به حساب 
مشــتری بازگشــت داده خواهد شد؛ پس 
جای نگرانــی وجود نــدارد چراکه وزارت 
صنعت به شــدت مراقبت می کنــد تا این 
مبالغ بر اســاس نظــارت دســتگاه های 
نظارتی، در حســاب واســط بلوکــه باقی 
بماند و خودروساز حق دست اندازی به آن 

را ندارد.

صنعت
روزنامه سراسری صبح ایران
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فرمانده یگان محیط زیست خبر داد

وز می شود تجهیزات محیط بانان به ر

در راستای تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا صورت گرفت

ارسال پیامک دریافت تسهیالت به موسسان 
مدارس غیر دولتی

بیش از 16 هزار نام کاربری ورمز ورود به ســامانه دریافت تسهیالت از 
طریق پیامک به موسســین مدارس و مراکز غیردولتی و آموزش از راه 

دور کشور ارسال شد.
 در اجرای طرح بســته های حمایتی دولت برای مــدارس غیردولتی، 
بیش از 16 هزار پیامک حاوی کد کاربری و رمز عبور در سامانه دریافت 

تسهیالت، برای موسسان مدارس و مراکز غیردولتی ارسال شد.
ضمن تشــکر از همراهی موثــر وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی، از 
موسسانی که پیامک مذکور را دریافت نموده اند درخواست می شود تا 
با ورود به سامانه دریافت تســهیالت به نشانی doreh.ir/kara نسبت 
به رویت ، اصالح و در صورت نیاز تکمیل اطالعات مدرســه / مرکز خود 

اقدام نمایند.
حدود 4000 موســس دیگر نیز پیام حاوی کد کاربــری و رمز عبور را 

دریافت خواهند نمود.
از دالیل عدم دریافت پیامک می توان به اشتباه بودن شماره تلفن همراه 
موسس، یا کدکارگاه و یا ثبت ناقص اطالعات نیروی انسانی اشاره نمود. 
لذا این گروه از موسســان می توانند از طریق ادارات آموزش و پرورش 
شهرستان / منطقه خود با ارائه مشخصات، برای درخواست تسهیالت 

اقدام نمایند.
بر اساس مصوبه ســتاد ملی مقابله با کرونا و ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت مقرر شــده بود تســهیالت کم بهره تا مبلغ 16 میلیون تومان به 
میزان تعداد کارکنان شــاغل در مدارس غیر دولتی مراکز آموزشــی و 

پیش دبستانی های غیردولتی پرداخت شود.

معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران اعالم کرد

وز  شرط فعالیت صنوف پرخطر از امر
معاون نظارت بــر اماکن عمومی پلیس امنیت تهــران بزرگ از بالمانع 
شدن فعالیت صنوف پرخطر از امروز خبر داد و در عین حال تاکید کرد 

که عرضه قلیان همچنان ممنوع است.
سرهنگ نادر مرادی، با اشــاره به دستور رییس جمهور برای بازگشایی 
تمامی صنوف بعد از تعطیالت عیدســعید فطر اظهار کــرد: به دنبال 
دســتور رییس جمهور در جلسه ســتاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا 
به وزیر بهداشــت درباره بازگشــایی صنوف پرخطر و نیــز مکاتبات و 
پیگیری های اتاق اصناف تهران از این ستاد، در نهایت مقرر شد تا کلیه 
صنوف بعد از تعطیالت عید ســعید فطر، با رعایت کامل پروتکل های 

بهداشتی فعالیت خود را آغاز کنند.
وی با بیان اینکه این موضوع شامل تمام صنوف می شود و استثنایی در 
آن وجود ندارد، گفت: حتی صنوفی کــه از آنها به عنوان صنوف پرخطر 
نیز یاد می شود، با دســتورالعمل جدید اجازه بازگشایی و فعالیت از روز 
سه شنبه هفته جاری را خواهند داشــت. اما الزم است یکسری موارد را 

رعایت کنند.
 مرادی تاکید کرد: تمامی واحدهای صنفی باید نســبت به ثبت نام در 
ســامانه salamat.gov.ir اقدام و کد مجوز بهداشــت را دریافت و در 
واحد صنفی خود نصب کنند. بدیهی اســت که فعالیــت این واحدها 

بدون ثبت نام و دریافت کد مجوز غیرمجاز خواهد بود.
معاون نظارت بــر اماکــن عمومی پلیــس امنیت پایتخــت تصریح 
کرد: از امروز سه شــنبه فعالیت رســتوران ها، اغذیه فروشی، طباخی 
و فســت فود، گرمابه، ســونا و ماســاژ، تاالر پذیرایی و ســالن مراسم، 
قهوه خانه، چایخانه و تریا که از جمله صنوف پــر خطر بوده اند، بالمانع 

است و البته باید تمامی پروتکل های بهداشتی ابالغی را رعایت کنند. 
مرادی تاکید کرد: البته همچنان ممنوعیت عرضه قلیان پا برجا بوده و 

واحدهای صنفی اجازه عرضه قلیان را ندارند.

احتمال بازگشایی مهدهای کودک برای فرزندان 
مادران شاغل

 معاون امور اجتماعی ســازمان بهزیستی کشــور از احتمال بازگشایی 
مهدهای کودک در خردادماه برای فرزندان مادران شــاغل خبر داد و 

گفت: این بازگشایی با رعایت پروتکل های بهداشتی خواهد بود.
به گزارش ســازمان بهزیســتی کشور، »حبیب اهلل مســعودی فرید« 
افزود: سازمان بهزیستی پیشــنهادهای خود را به ستاد ملی مبارزه به 
کرونا ارسال کرد تا مهدهای کودک به صورت فازبندی شده و با حداقل 

ظرفیت و رعایت اولویت ها باز گشایی شوند.
وی ادامه داد: بازگشــایی مهدها ریزه کاری های خــاص خود را دارد؛ 
چراکه با تعدادی کودک طرف هستیم که رعایت نکات بهداشتی برای 

آن ها سخت است.
مســعودی فرید یادآور شــد: ممکن اســت مهدها در خردادماه برای 

فرزندان مادران شاغل با رعایت پروتکل های بهداشتی باز شوند.

وهای عبوری از شانه  توقیف 5 ساعته خودر
خاکی راه 

جانشین پلیس راه راهور ناجا از توقیف ۵ ساعته خودروهایی که از شانه 
خاکی راه تردد کنند خبر داد.

سرهنگ ایوب شرافتی جانشین رئیس پلیس راه راهور ناجا با اعالم خبر 
فوق اظهار داشت: حرکت از سمت راســت و شانه خاکی راه ضمن آنکه 
تخلف راهنمایی و رانندگی اســت تجاوز به حقوق دیگران و بی حرمتی 

هم محسوب می شود.
جانشــین رئیس پلیس راه تصریح کرد: متاســفانه تعداد محدودی از 
رانندگان برای اینکه چند متری زودتر مســیر را طــی کرده به حقوق 
دیگران تجاوز کرده و با عجله و شتاب بی موردی که دارند از شانه خاکی 
مسیر تردد می کنند این کار ضمن آنکه موجب گره ترافیکی می شود. 

می تواند حوادث و تصادفات رانندگی را نیز رقم بزند.
سرهنگ شرافتی به دستور کار پلیس راه در این خصوص اشاره و اعالم 
کرد: پلیس برابر دستور با رانندگانی که از شــانه خاکی راه عبور کنند 

برخورد خواهد کرد.
وی گفت: ماموران پلیس راه ضمن اعمال قانــون و صدور برگه جریمه 
به مبلغ 61۲00 تومان این دسته از خودروها را به صورت پنج ساعت در 

محل به صورت توقیف نگه خواهند داشت.
وی در پاسخ به دیگر پرسش فارس درباره اینکه طرح هم اکنون در کدام 
محورها اجرایی می شــود. گفت: توقیف خودروهایی که از شانه خاکی 
راه تردد کنند در دستور کار پلیس بوده اســت، هم اکنون این طرح در 
محور های شمالی در حال اجراست و به محورهای دیگر نیز تسری پیدا 

خواهد کرد.

کوچه

فرماندار تهران گفت: اوضاع در حال حاضر بهتر شــده 
و نگران این هســتیم که زمانی ویــروس کرونا عادی 
شود و اگر این اتفاق بیفتد به دوران اوج این بیماری باز 

خواهیم گشت.
عیســی فرهادی فرماندار تهران،  در پاسخ به پرسشی 
مبنی بر عدم استفاده شهروندان از ماسک و دستکش 
در وســایل حمل و نقل عمومی اظهار داشت: بارها به 

این موضوع تاکید شده اســت و خواهش ما 
این است که مردم پروتکل های بهداشتی را 
رعایت کنند چرا که تنها راه مقابله با ویروس 
کرونا، رعایت دستورالعمل های بهداشتی از 

سوی مردم است.
وی بیان داشت:البته تاکنون در شهر تهران 

مردم رعایــت کرده اند و با توجه بــه اینکه این ویروس 

فعال هیچ دارو و واکســن مورد تائیدی ندارد 
بنابراین تنها راه مقابله بــا آن، رعایت نکات 

بهداشت است.
فرماندار تهــران افزود: اگر ایــن موضوعات 
رعایت نشــود قطعا تعداد زیادی به ویروس 
کرونا مبتال می شــوند و خدمات رســانی در 

مراکز درمانی هم کندتر خواهد شد.

فرهــادی با اشــاره بــه اینکــه همچنــان مردم 
می توانند از خودروهای شــخصی خود برای تردد 
در شــهر تهران اســتفاده کنند، گفــت: می توان 
گفت اوضــاع در حال حاضــر بهتر شــده و نگران 
این هســتیم که زمانی ویروس کرونا عادی شــود 
واگر این اتفاق بیفتد بــه دوران اوج این بیماری باز 

خواهیم گشت.

رییس دانشگاه الزهرا)س( بر لزوم بهره گیری بیشتر از 
اساتید زن در هیات علمی دانشگاه ها تاکید کرد.

»مهناز مالنظری« رییس دانشــگاه الزهرا)س(  درباره 
وضعیت عضویت زنان در هیات علمی دانشگاه ها گفت: 
در مورد حضور زنان در هیات علمی دانشگاه ها با توجه 
به میانگینی که برای حضور زنــان در هیات علمی در 
نظر گرفته می شــود، شاید بیشــترین و پررنگ ترین 
نقش را دانشگاه الزهرا داشته باشد، زیرا در حال حاضر 
حدود 7۵ درصــد اعضای هیئت علمی این دانشــگاه 
بانوان هســتند و فکر می کنم این عدد در دانشگاه های 

دیگر کمتر باشد.
وی در ادامه با بیــان اینکه ظرفیــت عضویت زنان در 
هیات علمــی افزایش پیدا کرده اســت، گفت: وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری در راســتای سیاســت های 
خود ســال گذشــته در هفته هفته زن ظرفیت جذب 

هیئت علمی را برای دانشــگاه های بانوان دو 
برابر کرد که اتفاق بســیار خوبی بود؛ یعنی 
مجوزهایی کــه برای جــذب هیئت علمی 
به ما داده بودند، دو برابر شــد تــا از ظرفیت 
بیشــتر زنان در هیئت علمی استفاده کنیم، 
ولی شاید این تصمیم در سایر دانشگاه ها هم 

مورد نیاز باشد.
رییس دانشــگاه الزهرا)س( افــزود: افزایش ظرفیت 
جذب زنان در هیات علمی اقدام خوب و قابل توجه ای 
اســت، ولی بهتر آن اســت که عالوه بر دانشگاه های 
دخترانه برای ســایر دانشــگاه ها نیز بر بر این افزایش 

ظرفیت تاکید شود. 
مالنظری در ادامه با اشــاره به نقش های متعددی که 
زنان در جامعه دارند، گفت: به دلیل مســئولیت های 
زنان در خانه و مســئولیت هایی کــه در نقش مادری 

دارند، به هــر حــال خانمی که بــه عنوان 
هیئت علمی به دانشــگاه ورود پیدا می کند، 
ممکن است با یک فاصله زمانی طوالنی تری 
مراحل ارتقاء مرتبــه اش را طی کند؛ ولی ما 
در دانشگاه الزهرا)س( شاهد چنین تاخیری 

نبودیم.
وی خاطرنشــان کرد: بــه تعبیر دیگر در دانشــگاه 
الزهرا)س( تعداد کســانی که به مرحله استاد تمامی 
رســیدند، بین خانم ها و آقایان برابر است و این نشان 
می دهــد که خانم هــا با همــه مســئولیت هایی که 
داشتند، توانســتند فرایند ارتقاء خود در دانشگاه را 

طی کنند. 
البته برای اعضای هیئت علمی جــوان ما گاهی پیش 
می آید کــه در ابتدای اســتخدام مقــداری تاخیر در 
روند کاری شــان وجود داشته باشــد، به عنوان مثال 

ممکن اســت، خانمی در ابتدای روزهــای ازدواجش 
یا در دورانی که می خواهد بچه دار شــود، عضو هیات 
علمی شود که این موارد مقداری امورشان را به تاخیر 

می اندازد. 
مالنظــری دربــاره برنامه های ســال 99 دانشــگاه 
الزهرا)س( توضیح داد: در سال جاری تمرکزمان روی 
موضوع کیفی ســازی آموزش و پژوهش است که باید 

بیش از پیش مورد توجه دانشگاه قرار بگیرد. 
موضوع دیگر این اســت مــا دنبال این هســتیم که 
جایگاه دانشــگاه الزهــرا را به عنوان تنها دانشــگاه 
جامع بانــوان باال ببریــم و با باال بــردن کیفیت ها و 
برنامه هایی که اجرای آنها از سال 1398 شروع شده 
و در ســال 1399 نیز ادامه خواهد داشــت، بتوانیم 
جایگاه اصلی خــود را پیدا کنیــم و در رتبه بندی ها 

ارتقاء الزم را به دست آوریم.

ونا کر

دانشگاه

خریدار   فرمانده یگان محیط زیســت از 
خرید کوادکوپتر، ایجاد سیســتم بیســیم 
سراســری و نصب دوربین بــر روی لباس 
محیط بانان خبر داد و گفت: با تامین اعتبار 
و نیاز ســنجی اســتان هــای مختلف این 

امکانات فراهم خواهد شد.
سالهای پر بارشــی مثل سال کنونی عالوه 
بر اینکه سرســبزی و طراوت را با خود به 
همراه دارد و باعــث جان گرفتن طبیعت و 
پر شدن سدها و دریاچه ها و رودخانه های 
کشــور می شــود، روی دیگری هم دارد، 
آنهم حساســیت باالی طبیعت در مقابل 
عوامل ایجاد آتش ســوزی، امسال هم بعد 
از گذشــت مرحله کنترل بیمــاری کرونا 
در کشــور و همزمان با عید سعید فطر که 
انگیزه های ســفر پس از چندیــن ماه در 
خانه ماندن هموطنانمان بیشــتر شــده 
بود، شــاهد این اتفاق ناگوار هســتیم، از 
جنوب غربی کشور در محدوده گچساران 
تا اســتان قم بســیاری از مراتــع طعمه 
حریق شــده اند، آنهم بر اثر بی احتیاطی 

گردشگران.

۷0 درصد آتش سوزی جنگل ها و 
مراتع کشور، غیر عمد است

جمشــید محبت خانــی فرمانــده یگان 
حفاظت محیط زیســت در گفــت و گو با 
مهر، با اشــاره به بارندگی های باالتر از حد 
نرمال امســال و سال گذشــته و سرسبزی 
تمامــی مراتــع و جنگل هــای کشــور از 
افزایــش احتمال خطر آتش ســوزی ها در 
محیط زیست کشور خبر داد و گفت: طبق 
آمارهای ثبت شده در سال های گذشته 70 
درصد آتش سوزی جنگل ها و مراتع کشور 
غیر عمد و در اثر ســهل انگاری گردشگران 
اتفاق افتاده اســت و با توجه به اینکه امسال 
ریسک آتش ســوزی در طبیعت زیاد است، 
هموطنــان باید بــا احتیاط بیشــتری در 

طبیعت حضور یابند.

وی در ادامه آتش هایی کــه برای طبخ غذا 
در دل طبیعت برافروخته می شوند، سیگار و 
دیگر موارد اشتعالزا در کنار زباله هایی که در 
مقابل نور خورشــید تبدیل به ذره بین شده 
و زمینه آتش ســوزی را فراهم می کنند را از 
عمده ترین دالیل آتش ســوزی در طبیعت 

کشور برشمرد.
محبت خانــی افزود: ۲0 درصــد دیگر این 
آتش سوزی ها در برخی از مناطق به صورت 
عمدی و بــا انگیزه تغییــر کاربری زمین ها 
و دیگــر انگیزه های غیرقانونــی بوده و 10 

درصد آن منشأ طبیعی داشته است.
وی به تشکیل قرارگاه مقابله با آتش سوزی 
جنگل و مراتع کشــور اشاره کرد و گفت: در 
همه اســتان ها تیم هایی متشکل از محیط 
بانان آموزش دیده به حــال آماده باش قرار 

دارند.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خاطر 
نشــان کرد: این نیروها وســایل مخصوص 

اطفا حریق طبیعت را که از ســال قبل تهیه 
کرده ایم در اختیار دارند.

وی از آمادگــی بین بخشــی متشــکل از 
ســازمان مدیریت بحران، نیروهای مسلح 
و یگان حفاظت محیط زیســت و جنگل ها 
و مراتع بــرای مقابله با آتش ســوزی های 
احتمالی خبر داد و ادامه داد: جلســاتی هم 
برای هماهنگی بین بخشــی در این زمینه 

در استان های مختلف تشکیل شده است.

 تجهیزات مستعمل محیط بانی ها 
به روز می شود

محبت خانی با اشــاره به صدور دستور از 
سوی رئیس ســازمان محیط زیست برای 
تجهیــز امکانات محیط بانــی در مناطق 
4 گانه تحت نظارت این ســازمان، گفت: 
قرار اســت اســتان های مختلف با برآورد 
نیازمندی هایشــان و با هماهنگی با یگان 
بهترین امکانــات را به صــورت هدفمند 

تهیه کنند.
وی افزود: اگر بودجه های پیش بینی شــده 
برای ســال جدید تأمین شــود، بسیاری از 
تجهیزات محیط بانی ها که مستعمل شده 

به روز خواهد شد.

از خرید کوادکوپتر برای رصد مناطق 
تا یکپارچه شدن سیستم بیسیم ها

فرمانده یگان سازمان محیط زیست از پیش 
بینی خرید تجهیزاتی همچون کوادکوپتر 
به منظور رصــد مناطق تحــت حفاظت، 
پیشــگیری از وقوع جرم، شناسایی و حتی 
برخورد با متخلفــان خبر داد و گفت: برخی 
کوادکوپترهای مدنظــر امکان حمل 100 
لیتر آب و پاشــش آن در مناطقی که دچار 

آتش سوزی شده اند را دارند.
وی ادامه داد: نصب دوربیــن بر روی لباس 
محیط بان ها از دیگر برنامه های ماست که 
می تواند در جهت مستندسازی مؤثر باشد، 

ضمن اینکه در زمــان برخورد میان محیط 
بانان و متخلفان برای در روند رســیدگی به 
پرونده ها در دســتگاه قضائی کمک کننده 

است.
محبــت خانــی یکپارچه کردن بیســیم 
سراســری محیط بانان را برنامه دیگر یگان 
حفاظت محیط زیســت برشــمرد و ابراز 
داشــت: در حال حاضر در برخی از استان ها 
یگان های حفاظت حتی بیسیم هم ندارند و 
در دیگر استان ها بیسم های مورد استفاده 

قدیمی هست.
وی افزود: بیســیم های در نظر گرفته شده 
جدید دارای سیســتم GPS هســتند که 
می تواند از این طریق کنتــرل و نظارت آن 
را حتی از مرکز یگان هم انجام داد و حتی در 
صورت وقوع اتفاق ناگــواری می توان از این 
طریق با کل پاسگاه های کشــور در تماس 

بود.

محیط زیست دریایی در راه است
فرمانده یگان محیط زیســت با بیان اینکه 
این یگان درصدد تقویــت فعالیت خود در 
حوزه های دریایی نیز هست، ابراز داشت: به 
همین منظور بــه زودی پایش های هوایی 
خود را در سطح مناطق دریایی و تاالب های 

دریایی کشور راه اندازی خواهیم کرد.
وی از تجهیــز قایق های محیــط بانی نیز 
خبر داد و گفت: موتور قایق صیادان عموماً 
قوی تر از یگان های دریایی است و به همین 
دلیــل در پیشــگیری از وقوع جــرم دچار 
مشکلیم و به همین دلیل تجهیز قایق های 
محیط بانی را در اولویت های این حوزه قرار 

داده ایم.
محبت خانــی اعالم کرد: مجوز اســتخدام 
۵0 محیط بان دریایی را کســب کرده ایم، 
و با گذراندن دوره های آموزشــی خاص این 
حوزه این نیروها در 7 اســتانی که پاســگاه 
دریایی وجود دارند مشــغول بــه فعالیت 

خواهند شد.

ونا هستیم فرماندار تهران: نگران عادی شدن کر

 ۷۵ درصد اعضای هیئت علمی دانشگاه الزهرا زن هستند

شهر
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معاون وزیر آموزش  و پرورش:

"محل کار والدین" نمی تواند مالک ثبت نام دانش آموزان ابتدایی در مدارس باشد
خریدار   معاون وزیر آمــوزش  و پرورش 
گفت: نمی توان محــل کار والدین را مالک 
ثبت نام برای دانــش آمــوزان ابتدایی در 
مدارس قــرار داد، زیرا این محل ها بســیار 
متغیر بــوده و بــه هیچ وجه قابــل کنترل 

نیست.
»رضوان حکیــم زاده« معــاون آموزش  و 
پرورش، درباره امکان ثبت نام دانش آموزان 
ابتدایــی در مــدارس محــدوده محل کار 
والدین گفــت: اگر والدیــن کار دائم و ثابت 
دارند، شــاید بهتر باشــد که فاصله مدرسه 
تا منــزل را کــم کننــد. یکــی از بهترین 
راهکارهایی کــه می تواند از ســختی این 
مساله بکاهد و خانواده خیال آسوده داشته 
باشــد، این اســت که محــل کار مادرها با 

منزل شان یکی باشد.
وی بیان کــرد: نمی توان بحــث محل کار 
والدیــن را مالک ثبــت نام بــرای دانش 
آموزان ابتدایی قــرار داد، زیرا این محل ها 

بســیار متغیر بوده و به هیچ 
وجه قابل کنترل نیست به 
همین دلیل اســت که اصل 
ثبت نام بر نزدیکی مدارس 

به منزل قید شده است.
معاون آمــوزش ابتدایی در 
رابطه با اینکــه فاصله زیاد 
میان منزل و مدرســه قابل 
تایید نیســت، بیــان کرد: 
هر ســاله ثبت نــام دانش 
آموزان در مدارس بر مبنای 

محدوده منزل است. 
 اگر دانش آموز کالس اولی 
در نزدیکی محل کار والدین 

به مدرســه برود، آن هم در شــهری مانند 
تهران، فاصله زمانی که او از مدرسه به منزل 
و یا برعکــس از منزل به مدرســه می رود، 

خیلی طوالنی می شود.
معاون وزیــر آمــوزش و پرورش بــا بیان 

اینکه فاصلــه زیاد منزل تا مدرســه به نفع 
دانش آموز نیســت، گفت: یک اصل تربیتی 
می گوید، هر چقدر کــه منزل دانش آموزان 
به محل مدرسه نزدیک تر باشند و در سنین 
کودکی مسافت کمتری را طی کنند، برای 
آنها بهتر است، زیرا ممکن است یک دانش 

آموز مجبور شــود به خاطر 
همراهی با مــادرش صبح 
بسیار زود بیدار شود و جابه 
جایی زیــادی را تحمل کند 
که این به نفــع دانش آموز 

نیست.
وی در خصوص اینکه با تنوع 
در اشــتغال افراد نمی توان 
قانــون ثبت نــام در منطقه 
محــل ســکونت را تغییر 
داد، گفــت: در هر حال همه 
مادرانی که شاغل هستند، 
چه آنهایی که خانه هایشان 
به مدرسه نزدیک باشد چه 
دور، با در نظر گرفتن شــرایط فرزندانشان 

باید نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
 مــا نمی توانیم تصمیمات حــوزه ثبت نام 
دانش آمــوزان در منطقه محل ســکونت 
را به خاطر شرایط بســیار متنوع اشتغال 

افــراد تغییر دهیم. این مســاله نه تنها در 
کشــور ما بلکه در همه جــای دنیا همین 

است.
حکیــم زاده در واکنــش بــه نگهــداری 
دانش آمــوزان در محل کار توســط اولیا 
آنها گفــت: نگهداری کودک هفت ســاله 
در محیــط کار اصــال به صالح نیســت و 
برخی نگاه شــخصی به این مساله دارند، 
از همین رو نمی شــود یک قاعده عمومی 
بــرای تصمیم گیــری شــخصی صورت 

بگیرد.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش 
و پرورش گفــت: در هر صورت کســی 
کــه تصمیــم می گیرد، فرزنــد خود را 
در منطقه محل اشــتغال خــود ثبت نام 
کنــد، بایــد همــه جوانــب را در نظر 
بگیــرد، پــس نمی توان قوانیــن را زیر 
و رو کرد تا مشــکل تعداد معدودی حل 

شود.



مربی پرسپولیس:

استوکس را فراموش کرده ایم

ونا می دهند تراکتوری ها دوباره تست کر
پس از مشــکوک بودن تســت کرونای 4 بازیکن تراکتور، آنها بار دیگر 

تست خواهند داد تا تکلیف تمرینات این تیم مشخص شود.
پس از مشــکوک بودن 4 بازیکن تیم فوتبال تراکتور به مبتال شدن به 
ویروس کرونا، تمرینات این تیم که قرار بود از دیروز برگزار شــود لغو و 
به روز دیگری موکول شد.حاال بازیکنان تراکتور قرار است دوباره تست 
کرونا دهند تا تکلیف آن چهار بازیکن مشــکوک مشــخص شود و این 
تیم بتواند تمرینات آماده سازی اش را برای ادامه لیگ نوزدهم پیگیری 
کند. البته این در حالی اســت که مدیریت این باشــگاه به شدت به این 
موضوع انتقاد دارد و تراکتوری ها هنوز هم به دنبال این هستند که مانع 

از آغاز دوباره لیگ نوزدهم شوند.
البته اگر تســت کرونای قرمزهای آذربایجانی مشــکلی نداشته باشد، 
آن ها تمرینات خود را از امروز در ورزشــگاه بنیان دیزل برگزار خواهند 

کرد.

بازگشت میشو به ایران در هاله ای از ابهام
زمان بازگشت میشو به ایران هنوز مشخص نیست و در هاله ای از ابهام 
قرار دارد.سفیدپوشان بوشــهری این روزها در بوشهر و در غیاب میشو 
کریستیچوویچ ســرمربی کروات خود، زیر نظر کادر مربی گری تمرین 

می کنند.  
مدیران شــاهین بوشــهر در تالش برای فراهم کردن شرایط بازگشت 
ســرمربی و بازیکنان خارجی تیم هســتند اما هنوز تاریخ دقیقی برای 
بازگشت آن ها به تمرین شــاهینی ها اعالم نشده است. گفته می شود تا 

آخر هفته امکان حضور خارجی های این تیم فراهم خواهد شد.
همچنین طبق اعالم باشگاه شاهین بوشهر با اضافه شدن خارجی های 
شاهین و تکمیل نفرات این تیم اردوی ده روزه ســفید پوشان از اوایل 

هفته آینده آغاز می شود.

از طرف من برای فصل بعد هم قول قهرمانی بدهید

 خلیل زاده: پول قراردادم را بدهند 
در پرسپولیس می مانم

 بازیکن تیم فوتبال پرســپولیس گفت: با پرســپولیس قرارداد دارم و 
در قراردادم بنــد جدایی وجود دارد امــا اگر باشــگاه پولم را بدهد 
جایی نمی روم.شــجاع خلیل زاده در خصوص از سرگیری تمرینات و 
مسابقات لیگ برتر، هجمه هایی که علیه پرسپولیس وجود دارد، آینده 
خودش در جمع سرخپوشــان و... صحبت هایی را انجــام داد که متن 

کامل آن را در ادامه می خوانید:

 ابتــدا درباره شــروع تمرینات و آغاز مجــدد رقابت های 
لیگ برتر صحبت کنید.

به نظر من تصمیم خوبی بود. همه دنیا فوتبال را شروع کردند، کشور ما 
هم باید شروع می کرد. فقط در این شرایط مردم باید بیشتر از خودشان 

مراقبت کنند.

 یعنی موافق شروع لیگ بودید؟
 صددرصــد، خیلی ها مــی گویند که لیــگ نباید برگزار شــود اما ما 
فوتبالیست هستیم و کارمان فوتبال است. نمی شود که کارمان تعطیل 
شود مثل بقیه مردم که کارشــان را می کنند ما هم باید کارمان را انجام 

بدهیم.

 در ایــن مــدت مصاحبه هــا و هجمه های زیــادی علیه 
پرسپولیس و قهرمانی هایش وجود داشت در این خصوص چه 

صحبتی دارید؟
یک بنده خدا که بازیکن یکی از تیم های پایتخت است مصاحبه کرده بود 
و گفته بود اگر ما بازیکنان کرونا بگیریم چه می شــود؟ من از او می پرسم 
که آن انســانی که در خیابان کار می کند چه بگوید؟ مگر مردم عادی که 
در کوچه و خیابان دنبال یک لقمه نان هســتند خدا ندارند و فقط ما مهم 
هستیم؟آن دســت فروشــی که با ترس دنبال یک لقمه نان است خدا 

ندارد؟ مگر خون ما رنگین تر از بقیه است؟ فقط باید مراقب باشیم.

 پس چرا این صحبت ها مطرح می شود؟
ببینید مســئوالن گفتند شرایط کشور خوب اســت ما هم درآمدمان 
از فوتبال اســت و در نهایت ۵ ســال بتوانیم بازی کنیــم بعدش باید 
خداحافظی کنیم. در ضمن اگر لیگ امســال برگزار نشــود، سال بعد 
هم برگزار نمی شود. حاال ما چطور زندگیمان را بچرخانیم؟ یک سری 

جوان که در سرشان این حرفها است یک چیزهایی می گویند.

 خیلی جالب اســت که در این چند روز حتــی به امکانات 
پرسپولیس مثل تونل ضدعفونی هم ایراد گرفتند.

چهار سال است که به همه چیز پرسپولیس گیر می دهند. این ها دیوار 
کوتاه تر از پرسپولیس پیدا نکردند در حالی که مظلوم تر از پرسپولیس 

وجود ندارد.

 اما خیلی ها معتقدند که وزیر ورزش پرسپولیسی است نظر 
تو چیست؟

اصال همه پرسپولیســی هستند ولی ما قهرمان می شــویم. ببینم اول 
فصل که مــا در رده پنجم جــدول بودیم وزیر پرسپولیســی نبود؟ آن 
زمان همین بازیکنان و صفحات مجازی تیم های رقیب ما را مســخره 
می کردند و می گفتند امسال چیزی نمی شــوید حاال می گویند وزیر 

پرسپولیسی است؟

 به نظرت چرا این صحبت ها مطرح می شود؟
ببینید ما اگر قهرمان شــدیم زحمت کشــیدیم و با جــان و دل برای 
پیراهن مان به زمیــن رفتیم. ما برای ســربلندی هوادارانمان هرکاری 
کردیم و مــزدش را هم گرفتیم حــاال بقیه هر چه دلشــان می خواهد 
بگویند. درضمن غیــر از حرف هواداران ما حرفه اشــخاص دیگر اصال 

مهم نیست.

 خیلی از هواداران و حتی کارشناســان معتقدند قهرمانی 
پرسپولیس در لیگ مسجل شده نظر تو چیست؟

اصال چنین چیزی وجود ندارد. درست است که ما 10 امتیاز با تیم دوم 
جدول فاصله داریم اما در فوتبال چیزی مشخص نیست. اگر می گوییم 
قهرمانیم به خاطر دلگرمی هوادارانمان اســت اما می دانیم که همین 

االن هم کارمان دشوار است.

 یکی از مسائلی که باعث استرس هواداران شده بحث جدایی 
یا عدم جدایی تو از پرسپولیس است در این مورد توضیح می 

دهید؟
من برای آخرین بــار در این مصاحبه می گویم. با پرســپولیس قرارداد 
دارم و در قراردادم بند جدایی وجود دارد اگر باشگاه پولم را بدهد جایی 

نمی روم و نمی دانم این موضوع را باید به چه زبانی بگویم.

 یعنی فقط مشکل تو پرداخت مطالبات است؟
بله اگر پول قــراردادم را بدهند چیز دیگری نمــی خواهم. این حق من 
است. مگر من با پیشــنهادهای خارجی کالس گذاشتم؟ من پیشنهاد 
خارجی را هم نمی خواهم همان پول خودم را پرسپولیس بدهد با جان 

و دل برای این تیم بازی می کنم، فقط حقم را بدهند.

میدان

هافبک پیشــین تیم فوتبال اســتقالل گفت: با توجه 
به اینکه تنهــا ۲0 روز بــرای آمادگی تیم هــا در نظر 
گرفته شــده اســت، این مدت کافی نبوده و احتمال 

مصدومیت ها زیاد خواهد بود.
مهدی فنونی زاده در مورد شــروع لیگ دوباره نوزدهم 
گفت: متأســفانه یکی از مشــکالتی که بــرای ادامه 
لیگ نوزدهم وجود دارد، زمان کم برای آماده ســازی 
بازیکنان است. حدود سه ماه است که بازیکنان فوتبال 
ایران نتوانسته اند تمرینات مناسب و پرفشاری را انجام 
دهند. ســازمان لیگ در نظر دارد به سرعت ظرف یک 
ماه کلیه مســابقات لیگ و جام حذفــی را انجام داده 
تا قهرمانان را مشــخص و خــود را آمــاده ادامه لیگ 
قهرمانان این فصل کند بنابرایــن ۲0 روز زمان کافی 

برای آماده ســازی نخواهد بــود و احتمال 
اینکه بازیکنــان زیادی دچــار مصدومیت 

شوند، وجود دارد.
فنونی زاده در پاســخ به این پرســش که چه 
راهکاری را پیشــنهاد می کنید که کادر فنی 
بتواند از این زمــان اندک، بهتریــن بهره را 
ببرد؟ گفت: کار مربی بدنســاز در این دوره 

سخت تر از هر زمانی اســت، وی باید با هماهنگی کادر 
فنی بــه گونه ای برنامه ریــزی کند که هــم بدن ها به 
شرایط ایده آل رســیده و هم بازیکنان در این تمرینات 
پرفشــار دچار مصدومیت نشــوند و همه آماده شروع 

دوباره لیگ شوند.
وی اظهار داشت: باید برای شروع تمرینات، تمام نکات 

بهداشتی رعایت شود. این روزها همه نگران 
این هســتند که مبادا بازیکنی دچار ویروس 
کرونا شــود. امیــدوارم اگر لیگ را شــروع 
می کنیم، در پایان برای اتفاقات ناگواری که 

شاید رخ دهد، پشیمان نشویم.
هافبک پیشــین تیم فوتبال استقالل گفت: 
باید تمام پروتکل های بهداشتی که از سوی 
وزارت بهداشــت مشخص شــده، در تمرینات رعایت 
شــود. فوتبال یک بازی پربرخورد است و در طول 90 
دقیقه تعارفی وجود ندارد کــه بازیکنان با هم برخورد 
جدی نداشته باشند، بنابراین همه چیز باید تحت نظر 

باشد تا هیچ بازیکنی به این ویروس مبتال نشود.
فنونی زاده در مورد اینکه گفته می شود برخی شهرها 

در وضعیت قرمــز قرار دارنــد و احتمــال جابجایی 
بازی ها وجود دارد، گفت: یکی از مشــکالتی که این 
روزها برای ادامه لیــگ وجود دارد، همین مســئله 
است. االن در چند اســتان وضعیت قرمز است و باید 
تیم ها به شــهرهای دیگــر بروند این مســئله باعث 
خواهد شد که هزینه های آنها چند برابر شود. با توجه 
به اینکه فوتبال ما همیشــه بدهکار است و مشکالت 
مالی دارد، ایــن موضوع می تواند به باشــگاه ها ضربه 

زیادی بزند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم زمانی که لیگ 
شروع می شود، همه دســت به دست هم داده تا خدای 
ناکرده اتفاقــی رخ ندهد و بازیکنان به ســالمت این 9 

هفته را به پایان برسانند.

مهاجم تیم ملــی فوتبال ایران گفت: ۲ ســال دیگر با 
زنیت روســیه قــرارداد دارم ولــی می خواهم چالش 

جدیدی تجربه کنم.
ســردار آزمون در یک گفت و گــوی تلویزیونی درباره 
تمرینات خود در روزهای قرنطینه در روســیه اظهار 
داشــت: در اوایل روزهای قرنطینــه از طریق فضای 
مجازی و با هماهنگی با مربی بدنســازی باشــگاه در 
منزل به صورت انفرادی تمرین می کردم. از هفته پیش 
تمرینات ابتدا به صورت انفرادی در باشــگاه آغاز شد و 
بعد این تمرینات دونفره شــد و از امروز قرار اســت در 

گروه های چهار نفره تمرین کنیم.  
وی ادامه داد: اوایــل تیر به عنوان زمان شــروع لیگ 

روسیه اعالم شده و قرار است با آغاز مسابقات 
به صورت فشرده و هر سه یا چهار روز یک بار 

مسابقات ادامه داشته باشد.
مهاجم تیم ملی فوتبال ایــران در خصوص 
مطرح شــدن پیشــنهادات متعدد خارجی 
برای او گفت: این پیشــنهادها را در رسانه ها 
می بینیم و ایــن موضوع کار من را ســخت 

می کند. دوست ندارم زیاد در رســانه ها روی من مانور 
بدهند. در حال حاضر با زینت قرارداد دارم و ذهنم روی 
همکاری با این تیم اســت و نمی توانم با تیمی مذاکره 
کنم، اما دوســت دارم در آینده اتفاقات خوبی برای من 

بیفتد.

آزمون درباره عالقه به حضور در یکی از پنج 
لیگ معتبر اروپایی خاطرنشــان کرد: حدود 
هشت ســال است در لیگ روســیه هستم و 
تجربیات خوبی کســب کرده ام اما دوســت 
دارم چالش جدیدی را شــروع کنم. ۲ سال 
دیگر با زنیت قــرارداد دارم و نمی توانم بدون 
هماهنگی این باشــگاه چیزی در خصوص 

آینده بگویم.
وی در خصوص اینکه گفته می شــود پدر او تمایلی به 
حضورش در لیگی خارج از روســیه ندارد، افزود: هیچ 
کسی در خصوص خانواده من چیزی نمی داند. رازهای 
خانوادگی ما هیچ وقت در رســانه ها نخواهد رفت. پدر 

من همیشــه گفته که حرف آخــر را در فوتبال خودم 
بزنم. ۲6 ساله هســتم و تصمیمات را خودم می گیرم. 
البته همیشه با خانواده مشــورت می کنم، اما تصمیم 
آخر را خودم خواهم گرفت. زمانی که به زنیت آمدم نیز 

خودم تصمیم آخر را گرفتم.
آزمون در خصوص شرایط تیم ملی  فوتبال ایران گفت: 
ویروس کرونا کار ما را خیلی ســخت کرده است. هنوز 
معلوم نیست چه زمانی قرار است مسابقات ملی برگزار 
شود. قرار اســت هر ســه تا چهار روز یک بار در لیگ 
روســیه بازی کنیم اما اطالعی از  زمان آغاز اردوی تیم 
ملی ندارم. بعد از پایان این فصل نیز قرار است بالفاصله 

فصل آینده روسیه آغاز شود.

استقالل

ملی

مهدی مرتضویــان  مریی تیــم فوتبال 
پرسپولیس با تاکید بر اینکه فوتبال دوران 
جدیدی را تجربه خواهد کرد، گفت: تیم ما 
در باد قهرمانی زودهنگام نخواهد خوابید و 
با قدرت ادامه می دهد. ستاد مقابله با کرونا 
در ورزش مجوز شــروع تمرینات تیم های 
فوتبالــی را صادر کرد تا باشــگاه های لیگ 
برتــری پس از کــش و قوس هــای فراوان 
ملزم به ادامــه برگــزاری رقابت های لیگ 
برتر شوند.مســابقاتی کــه در فصل جاری 
با صدرنشینی پرســپولیس در پایان هفته 
بیســت و یکم رقابت های لیــگ برتر با 47 
امتیاز همراه اســت و فاصله این تیم با رده 
دوم و ســوم جدول که ســپاهان اصفهان و 

تراکتور تبریز حضور دارند 10 امتیاز است.
حمید مطهری  با اشــاره به شــروع دوباره 
تمرینات این تیم راجع بــه دوری بازیکنان 
پرســپولیس از فوتبال و همچنین احتمال 
افزایــش مصدومیت آنهــا صحبت هایی را 

انجام داد که در پی می خوانید:

با تجربه ای تازه روبرو هستیم
مربی تیم فوتبال پرسپولیس درباره شروع 
تمرینات این تیم پس از پشت سر گذاشتن 
دوران کرونا گفت: فوتبــال دنیا با تجربه ای 
جدید روبرو شده اســت. قطعاً تغییراتی در 
نگرش به برنامه های تمرینی باشگاه ها برای 
دوران کوتاه مدت و بلد مدت وجود خواهد 
داشت. فکر می کنم فوتبال با تجربه ای تازه 
روبرو شده است و می تواند چالشی جالب را 

به همراه داشته باشد.
وی دربــاره احتمال تغییــر تاکتیک های 
پرســپولیس برای ادامــه بازی های فصل 
جاری افزود: نمی خواهم دربــاره جزئیات 
برنامه ریزی خودمان بــرای حفظ آمادگی 
بازیکنــان صحبت کنــم اما بایــد بگویم 

برنامه ای کامــاًل مدون را بــرای تمرینات 
گروهی در نظر گرفته ایم تا شــرایط ایده آل 

بدنی و ذهنی را برای تیم ایجاد کنیم.

استارت پرقدرت پرسپولیس از شنبه
مطهری افزود: تســت کرونا دادیم و منتظر 
پاســخ آن هســتیم. امیدوارم تمام اعضای 
تیم در سالمت کامل به سر ببرند تا بتوانیم 
از شنبه با استارت بســیار خوبی کارمان را 
برای ادامه بازی های لیگ برتر، جام حذفی 

و لیگ قهرمانان آسیا آغاز کنیم.

 کرونا با مصدومیت بازیکنان 
ارتباطی ندارد

مربی تیــم فوتبــال پرســپولیس درباره 
ادعای برخی کارشناســان فوتبال مبنی بر 

احتمال افزایــش مصدومیت بازیکنان پس 
از شروع دوباره بازی های فوتبال باشگاهی 
افزود: هرگــز نمی توانیــد مصدومیت یک 
بازیکن را همچــون نتیجــه فوتبال پیش 
بینی کنید. دوری از کرونا ربطی به آســیب 
دیدگی بازیکن ندارد. بارها دیده اید بهترین 
بازیکنان جهان در شرایط ایده آل خودشان 
مصدومیت های طوالنی مدت پیدا کرده اند. 
نمی توان تصور کــرد دوری از مســابقات 
می تواند یک بازیکن را در معرض خطر قرار 
دهد. قطعاً در فوتبال حرفــه ای امروز که با 
آن مواجه هســتیم آماده سازی بازیکن نیاز 
به توانایی فیزیکــی و آرامش روحی او دارد. 
ذهن فوتبالیســت بایــد آرام باشــد تا آنها 
بتوانند در کنار تمریناتی کــه همراه با تیم 
انجام می دهند باالترین بازدهی را داشــته 

باشند.مطهری یادآور شــد: ذهن قوی در 
کنار فیزیک مناســب می تواند شرایط یک 
بازیکــن را بهبود ببخشــد تا فوتبالیســت 
بتواند در زمین مســابقه بــا کمترین زمان 

ممکن بهترین تصمیم را بگیرد.

در باد قهرمانی خیالی نمی خوابیم
وی درباره شــانس باالی پرسپولیس برای 
رسیدن به چهارمین قهرمانی متوالی لیگ 
برتر تاکید کرد: زیبایــی فوتبال به غیر قابل 
پیش بینی بودن آن است. نباید این زیبایی 
خطرناک را فراموش کنیم. زمانی می توانیم 
به خودمــان لقب قهرمان بدهیــم که جام 
را باالی سر برده باشــیم. مدام به بازیکنان 
تیم گفته ایم که هیچ چیز تا بازی آخر تمام 
شــده نیســت. در باد قهرمانی نمی خوابیم 

و نمی خواهیــم با حدس و خیال از مســیر 
موفقیت خود خارج شویم.

کنار بازیکنان تیم احساس غرور و 
افتخار داریم

مربی تیم فوتبال پرســپولیس یادآور شد: 
کاش در تمرینــات تیمی بودیــد تا متوجه 
غروری که کادر فنی بابــت حضور در کنار 
بازیکنان دارد، می شدید. بارها خودم و آقای 
گل محمدی به اعضای تیــم گفته ایم که به 
این همکاری افتخار می کنیم. تیمی که سه 
بار قهرمان لیگ برتر شــده است همچنان 
عطش باال بردن جام را دارد. پوکر قهرمانی 
حق آنهاســت و مــن امیــدوارم بتوانیم به 

موفقیت برسیم.

استوکس را فراموش کرده ایم
مطهری دربــاره تاثیری کــه بی انضباطی 
آنتونی اســتوکس با غیبت خود در رختکن 
پرســپولیس ایجاد کــرد اظهار داشــت: 
اصاًل تاثیری نگذاشــت. او مگر چه نقشــی 
در بردهای تیم داشــت که حاال با نبودنش 
بخواهد مشکل ســاز شود. اســتوکس در 
اختیار کمیته انضباطی باشگاه قرار گرفته و 
لزومی نیست که بخواهیم درباره او صحبتی 
بیش از اینها داشــته باشــم. اســتوکس را 

فراموش کرده ایم.

مهاجمان پرسپولیس بهترین ها 
هستند

وی درباره کمبود مهاجم در لیست بازیکنان 
پرسپولیس تاکید کرد: بهترین مهاجمان را 
در اختیار داریم. آنها فوق العاده هســتند و 
نگران این بخش نیســتیم. من فکر می کنم 
تیمی کامل در اختیار داریم که در مســیر 

موفقیت قدم برداریم.

وع لیگ برای بازیکنان دردسرهای شر

آزمون: با زنیت قرارداد دارم ولی می خواهم چالش جدیدی تجربه کنم
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علی علیزاده:

مشکل اصلی فوتبال »دالل ها« هستند
خریــدار  مهاجم پیشــین تیــم های 
فوتبال اســتقالل و پرسپولیس گفت: طرح 
ممنوعیت استفاده از بازیکنان خارجی برای 
ســرخابی ها منطقی نیســت و به جای این 
تصمیم باید ریشــه داللی در فوتبال ایران 

خشکانده شود.
علی علیزاده در خصــوص طرح ممنوعیت 
جذب مربی و بازیکنان خارجی توســط دو 
تیم استقالل و پرســپولیس اظهار داشت: 
این یک طــرح عجیــب بــود و نمی دانم 
چــرا چنین موضوعــی را برای اســتقالل 
و پرســپولیس مطرح کردند. بهتر اســت 
مســئوالن به جــای آنکه صورت مســئله 
را پاک کنند، به فکر حل مســئله باشــند. 
با نیامــدن مربی یــا بازیکنــان خارجی، 
بدهی های این دو تیم شــاید کم شــود اما 
کیفیت آنهــا پایین خواهد آمــد بنابراین 
کاش به جــای آنکه ممنوعیــت بازیکنان 
خارجی را برای اســتقالل و پرســپولیس 

در نظر می گرفتنــد، راهــکاری را در نظر 
می گرفتنــد تــا دســت دالالن از آوردن 
بازیکنــان بی کیفیت کوتاه شــده و باعث 
نشود این دو تیم به بازیکنانی که حتی یک 

دقیقه هم بازی نمی کنند، بدهکار شوند.
وی افزود: مشکل اصلی این روزهای فوتبال 
ما، دالالنی اســت که با ارتباط های پنهانی، 
بازیکنــان بی کیفیت را بــه تیم های بزرگ 
می دهند و تنهــا به دنبال سوءاســتفاده و 
دریافت پورسانت خود هســتند و برایشان 
مهم نیست که این دو باشــگاه تا چند وقت 
دیگر بایــد تاوان این بازیکنــان بی کیفیت 
را پــس بدهنــد بنابراین امیدوار هســتم 
این طرح برداشــته شــود که اســتقالل و 
پرســپولیس بتوانند از بازیکنان باکیفیت 

خارجی بهره ببرند.
مهاجم پیشــین تیم فوتبال اســتقالل در 
مورد شــروع دوباره فوتبال در ایران گفت: 
فوتبال پس از کرونا را با بوندســلیگا آلمان 

مشــاهده کردیم. تابحال ندیــده بودم در 
آلمان بازی بدون تماشــاگر برگزار شــود. 
حال قرار اســت در ماه آینــده لیگ ما هم 
دوباره شــروع به حرکت کرده و هفته های 
باقی مانده این فصل را به پایان برسانیم اما 
اگر قرار است لیگ را شروع کنیم، کاماًل به 
پروتکل ها و نکات بهداشتی را دقت کرده و 
همه موارد را رعایت کنیم تا خدای ناکرده 

هیچ بازیکنــی دچار این ویــروس مهلک 
نشود.

علیــزاده بیان کــرد: امیدوارم مســئوالن 
سازمان لیگ، فدراســیون فوتبال و وزارت 
بهداشــت به یک جمع بنــدی کامل برای 
ادامه لیگ رسیده باشــند زیرا اگر بازیکن 
یــا بازیکنانی دچار این بیمــاری خطرناک 
شوند، مسئوالن باید پاســخگوی خانواده 

آنها باشند.
وی اظهار داشــت: اگرچــه بازی ها بدون 
تماشاگر برگزار می شود و مطمئناً جذابیت 
همیشگی را نخواهد داشــت اما باید مراقب 
عوامل اجرایی، عکاســان و خبرنگاران هم 
باشیم که در ورزشگاه حضور دارند و خدای 

ناکرده آنها هم دچاراین ویروس نشوند.
مهاجم پیشین تیم فوتبال استقالل در مورد 
اینکه گفته می شــود هنوز برخی استان ها 
وضعیت قرمز دارند، گفــت: با توجه به آنکه 
بازی ها بدون تماشــاگر برگزار می شــود، 

می تــوان بعضی بازی هایی که اســتقالل و 
پرسپولیس باید به شهرســتان بروند را در 
تهران انجام داد تا هیچ کس دچار مشــکل 

خاصی نشود.
علیــزاده در پایان در خصــوص هجمه ای 
که علیه محمــود فکری کاپیتان ســابق 
اســتقالل انجام شــده و چند نفر علیه وی 
موضع گرفته انــد، گفت: ایــن صحبت ها 
در شأن و شــخصیت باشــگاه های بزرگ 
نیست، پیشکســوتان باید حرمت یکدیگر 
را حفــظ کرده و اجــازه ندهنــد برخی ها 
از آب گل آلــود ماهــی بگیرنــد. فکــری 
بازیکــن باتجربه و بزرگی بــوده و االن هم 
یک مربــی خوب اســت و همیشــه برای 
هــواداران اســتقالل قابل احتــرام بوده 
بنابراین از تمامی پیشکســوتان و کسانی 
که الگــوی تماشــاگران بوده اند، خواهش 
می کنم حرمت ها را حفــظ کرده و رعایت 

جوانمردی را داشته باشند.
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وقتی »میزبان« غافلگیر می شود!

سمفونی حسرت در کنسرت مجازی »همایون«

علیرضا سعیدی  همایون شــجریان در حالی 
تازه ترین کنســرت خود را به شیوه آنالین برگزار 
کرد که ضعف شدید زیرساختی در سامانه مجری 
کنسرت، سبب شــد طیفی از مخاطبان در منزل 

فرصت تماشای باکیفیت آن را از دست بدهند.
 کنســرت آنالین همایــون شــجریان خواننده 
موســیقی ایرانی با همراهی ارکســتر مجلسی 
تهران به رهبری بردیا کیــارس پس از یک هفته 
تبلیغ گســترده در ففضای مجــازی، در حالی 
با نام »نســیم وصل« از محل تاالر وحدت پیش 
روی مخاطبان قرار گرفت که به دلیل اختالالت 
موجود در ســامانه های اینترنتی که مسئولیت 
پخش آنالیــن این کنســرت زنده را داشــتند، 
بسیاری از عالقه مندان موفق به تماشای آنالین 

این اجرا نشدند.
گویــا حجم بــاالی مخاطبــان برای تماشــای 
کنســرت که به گفته اپراتور تلفن همراه میزبان 
این اجرا، بالغ بر 710 هزار نفر در لحظات ابتدایی 
بوده، موجــب غافلگیری و بروز این اشــکاالت از 
جمله قطعی چندین باره برنامه حین اجرای زنده 
شــده بود. این  نکته در حالی بود که طی روزهای 
قبل از برگزاری کنســرت که حجم وســیعی از 
تبلیغات سراســر شهر را پوشــش می داد، تعداد 
باالیی از مخاطبان نیز برای عضویت در ســامانه  
حامی برنامه پول پرداخته بودنــد، ماجرایی که 
پیش از این حداقل در بســیاری از کنسرت های 
آنالین وجود نداشــت و تماشــای آن هــا کامالً  

»رایگان« بود.
این اختــالالت بــه انــدازه ای بود کــه پس از 
اجرای کنســرت، شــرکت حامــی برنامه اعالم 
کرد:»عالقه مندانی که به دلیل استقبال گسترده 
موفق به مشاهده این کنسرت نشدند، می توانند 
طی دو نوبت روزهای آینده، پخش مجدد آن را از 

طریق تلویزیون تعاملی لنز مشاهده کنند.«

حضور »مهمانان« در غیاب »مخاطبان«!
از دیگر نکات مهمی که شــب گذشــته به شدت 
کنســرت آنالین همایون شــجریان را تبدیل به 
یک اجــرای زنــده در حضور تماشــاگران کرده 
بود، حضور بیش از 80 مهمان در طبقه دوم تاالر 
وحدت بود که این آمار بــرای اجرایی که طبیعتا 
می بایســت در غیاب مخاطبان صورت می گرفت 
و به خصــوص در قیاس با کنســرت های آنالینی 
که پیش از این در این تاالر برگزار می شــد، نکته 

جالب توجهی بود.
ایــن در حالــی اســت کــه در حیــن برگزاری 
کنســرت های آنالیــن گذشــته، فقــط تعداد 
محدودی از خبرنــگاران و عوامل فنــی اجرا در 
ســالن اجرا حضور پیدا می کردند. نکته ای که با 

توجه به شکل و شمایل حضور مهمان ها حاضر در 
برنامه، به نظر می آمد به نفع دعوت های افتخاری 
اسپانسرها نادیده گرفته شده و این عدم مالحظه 
مشــکالتی را هم بــرای رعایــت پروتکل های 
بهداشتی در جهت مقابله ویروس کرونا در محل 

اجرا ایجاد کرده بود.

خاطره بازی از »هوای گریه« تا »مرغ سحر«
به هر حال با وجود برخی از حاشیه هایی که انتظار 
می رفت اسپانســرهای برنامه فکر منسجم تری 
برای پرهیز از مواجهه با آن ها می کردند، کنسرت 
ارکستر مجلســی تهران به رهبری بردیا کیارس 
که این روزها نســبت به ماه های گذشــته حضور 
پررنگ تری در ارکســترهای دولتی و خصوصی 
دارد، با اجــرای قطعــات مانــدگار و پرطرفدار 
همایون شــجریان به آهنگســازی محمد جواد 
ضرابیــان از جمله هوای گریه«، »خانه ســودا«، 
عاشــقان«،  »ای  »غریبانــه«،  »افســونگر«، 
»باســتاره ها«، »حاصــل عمــر«، »دفتر دل«، 

»نسیم وصل« و »مرغ سحر« برگزار شد.
وجه نوســتالژیک و هنری این اجرا اما به شــدت 
زیرسایه وجوه تجاری و اقتصادی مدنظر حامیان 

مالی برنامه قرار داشت.
 اسپانســرهایی کــه گویــی آنقدر حواسشــان 
گرم بیلبوردهای تبلیغاتی ســطح شــهر با شعار 
»بزرگ ترین کنسرت آنالین کشور« و انگیزه های 
تجاری شــان در روزهای گذشته بود که فراموش 
کردند طعم شــیرین این »خاطرات شنیداری« 
هم نیــاز به حراســت و صیانــت دارد. کما اینکه 
کیفیت اجرای برنامه شب گذشته نسبت به آنچه 
که همایون شجریان و ارکســتر مجلسی تهران 
در اجرای چند ســال قبل همین کنسرت در برج 
میالد تهران به نمایش گذاشــته بودند، از درجه 

کیفی به مراتب پایین تری برخوردار بود.
از دیگر نکاتی که می توان درباره این کنســرت به 
آن اشاره کرد، صحبت نکردن همایون شجریان با 
مخاطبانش حین اجرا بود که گرچه فرصت هایی 
برای گــپ و گفت همیشــگی اش بــا بینندگان 
وجود داشــت اما وی ترجیح داد ایــن بار بدون 
کوچک ترین سخن و حرفی عمده تمرکز خود را 
روی اجرای برنامه ای بگذارد کــه به نظر می آمد 
وجوه اقتصادی و تبلیغاتــی اش برای حامیان آن 
از درجه بســیار باالیی برخوردار بوده است و این 
فضا حس و حال هنری همایون را هم تحت تأثیر 

قرار داده است.
البتــه او در بخش پایانی برنامه کــه اختصاص به 
اجــرای قطعه همیشــه ماندگار »مرغ ســحر« 
داشــت، برای مخاطبانش ســنگ تمام گذاشت 
و تالش کرد تــا با خوانــش ویژه ایــن قطعه که 

پیش ترها توســط پــدرش در بهتریــن کیفیت 
ممکــن پیــش روی مخاطبان قــرار گرفته بود، 
حال و هوای حســی مناســبی را بــرای دقایق 
پایانی این کنسرت پرحاشــیه رقم بزند تا عالقه 
مندان موســیقی ایرانی با این قطعه یادی هم از 
محمدرضا شجریان استاد موسیقی ایرانی کرده 

باشند.

ارکستر مجلسی تهران در مسیر بازگشت
ارکســتر مجلســی تهران هم که از چند ســال 
گذشــته به رهبری بردیا کیارس کار خود را آغاز 
کرده و در این مدت نیز به صورت بســیار محدود 
کنســرت هایی را روی صحنه برده و یا در برخی 
از اجراهای نمایشــی موزیکال به عنــوان گروه 
نوازنده حضور داشــته در این برنامه با ترکیبی از 
نوازندگان حرفه ای و کاربلد موســیقی کالسیک 
و موســیقی ایرانی از جمله آزاد میرزا پور، پاشــا 
هنجنی، سینا جهان آبادی، مازیار ظهیرالدینی، 
تینا جامه گرمی، فرشید پاتینیان، حسین رضایی 
نیا، همایون نصیری، کامبیز گنجه ای روی صحنه 
رفت و به اجرای زنده آثار ماندگاری پرداختند که 
بســیاری مخاطبان این وجه موسیقایی همایون 
شجریان را بیشتر می پسندیدند و انتظار داشتند 
در این کنسرت آنالین شاهد بازگشت باشکوهی 
از خواننده ای باشــند که در این آثار موســیقایی 
به آنچــه از میــراث آوازی پدر  رســیده نزدیکی 

بیشتری داشت.
گرچــه آثار ســال های اخیر همایون شــجریان 
در همکاری با بــرادران پورناظــری رنگ وبوی 
پرمخاطب تری داشته و اتفاقاً آثار قابل تاملی هم 
در عرصه موسیقی بوده اند، اما آنچه این خواننده 
در آلبوم های »نســیم وصل« و »باستاره ها« ارائه 
کرده بود، طعم موســیقایی ویژه تــری دارد که 
خیلی از طرفداران این خواننده معتبر موســیقی 

ایرانی او را این گونه می پسندند.
به هر حال آنچه همایون شجریان در این کنسرت 
برای مخاطبانش ارائه داد، گرچه ارائه فشرده شده 
و البته کم حوصله تری نســبت به کارهای قبلی او 
در این متر و معیار بود، اما بازگشــتی خاطره ساز 
برای وی بعد از مدت ها دوری از آنچه در گذشــته 
برای خود انتخاب کرده بود، به حســاب می آمد. 
اجرایی که تا حد زیادی درگیر حاشیه ها، تبلیغات 
پر طمراق اسپانسرها و بدسلیقگی های طراحانی 
قرار گرفت که اگر با مشاوره و برنامه ریزی هنری 
بیشتری روی آن تمرکز می شدند، قطعا کنسرت 
آنالیــن خواننــده پرطرفداری چــون همایون 
شــجریان و ارکســتر معتبری چون ارکســتر 
مجلســی تهران را با کیفیت بهتــری پیش روی 

مخاطبان قرار می دادند.

پیش تولید »تفریق« آغاز شد
پیش تولید فیلم ســینمایی »تفریق« به کارگردانی مانی حقیقی آغاز 

شد.
به نقل از روابط عمومــی پــروژه، بامعرفی نخســتین بازیگران فیلم 

»تفریق«، پیش تولید هفتمین فیلم سینمایی مانی حقیقی آغاز شد.
نوید محمدزاده و پریناز ایزدیــار ایفاگر نقش های اصلی فیلم »تفریق« 
خواهند بــود. این اولین همــکاری نوید محمدزاده بــا مانی حقیقی و 
دومین همکاری پریناز ایزدیار با این کارگــردان بعد از فیلم »خوک« 
است.مجید مطلبی تهیه کنندگی این پروژه را برعهده دارد و فیلمنامه 

آن توسط امیررضا کوهستانی و مانی حقیقی به نگارش درآمده است.
مانی حقیقی ســاخت فیلم هایی چون »پنجاه کیلو آلبالو«، »پذیرایی 
ساده« و »اژدها وارد می شــود« را در کارنامه دارد و با ۲ فیلم آخرش در 

بخش مسابقه جشنواره برلین حضور داشت.
مراحل پایانی پیش تولید و تولید »تفریق« پس از صدور پروانه ساخت 

انجام می شود.

صدیقه کیانفر درگذشت
صدیقه کیانفر، هنرمند عرصه  رادیو، تلویزیون و تئاتر صبح روز دوشنبه 

)پنجم خردادماه( بر اثر سکته قلبی درگذشت.
سیدمحمد طباطبایی، مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت، این 
خبر را تایید و اظهار کرد که هنوز جزئیات مراســم تشــییع پیکر این 
بازیگر فقید مشــخص نشده اســت.صدیقه کیانفر متولد ۲0 بهمن ماه 
سال 1311 در آبادان است که فعالیت حرفه ای خود در رادیو را از سال 

1336 با گویندگی و اجرای نمایش در رادیو نفت آبادان آغاز کرد.
زنده یاد کیانفر در مجموعه های »بچه های کوچه دوستی«، »کیمیا«، 
»بی گناهان«، »آوای باران«، »میــوه ممنوعه«، »همه بچه های من« و 

... ایفای نقش کرده بود.

 خاطره »داریوش ارجمند« از اولین باری 
که به جبهه رفت

داریوش ارجمند بازیگر پیشکســوت ســینما و تلویزیون گفت: من در 
زمان جنگ تحمیلی در فرانسه تحصیل می کردم اما در همان سالهای 

نخست به ایران بازگشتم و به جبهه رفتم.
 داریوش ارجمند بازیگر پیشکوست سینما، تلویزیون و تئاتر در برنامه 
تلویزیونی رادیو فتح با اجرای محمد حســین ســرو ضمن تبریک روز 
آزادی خرمشهر گفت: آزادسازی خرمشهر از افتخارات بزرگ کشور ما 
محسوب می شود. من در زمان جنگ در فرانسه تحصیل می کردم اما در 

همان سالهای نخست جنگ به ایران بازگشتم و به جبهه رفتم.
او افزود: از من پرســیدند چرا می خوای به جبهه بــروی و من در جواب 
گفتم وقتی امیریل بزرگ شود و از من بپرســد آن زمان چه می کردی 
باید بتوانم بگویم مــن هم مانند مردان جامعه بــه جبهه رفتم تا قدمی 
برداشــته باشــم. به جبهه رفتن ما در راســتای شــغل و هنرمان بود. 
مرتبه اول که به جبهه رفتم گروهی هنری با خــود همراه بردم تا برای 

رزمندگان تئاتر اجرا کنیم.
بازیگر نقش مالک اشــتر در ســریال »امام علی«)ع( اظهار داشــت: 
خاطرات بســیار زیبایــی از آن دوران در ذهن دارم. ما تمــام غرب را 
گشتیم و هرگوشــه از آن خاک برای مان سرتاســر خاطره است.  وقتی 
فاصله تان با مرگ کم می شــود روحیات، عواطف و احساســات تان نیز 
شــکلی دیگر به خود می گیرد و عوض می شــود. یادم هست در یکی از 
سفرهایی که در منطقه غرب داشــتیم در نزدیکی مرز مهران عراقی ها 
به سمتمان خمباره شــلیک می کردند. توجهم به سایه مینی بوس بود 
و میدیدم که خمپاره ها به ســایه مینی بوس اصابت می کند. در چنین 
شــرایطی انســان خود را به مرگ نزدیک حس می کنــد و روحیاتش 
متفاوت می شــود. همه بچه هایی کــه به جبهه رفتند دیگر دوســت 

نداشتند از آنجا برگردند چراکه زندگی دیگری در آنجا در جریان بود.

ارجمند آزادی خرمشــهر را دروازه شــروع فتوحات بــزرگ در جنگ 
تحمیلی دانسته و گفت: بعد از آزادسازی خرمشــهر بود که توانستیم 

کشور را از لوث وجود دشمن پاک کنیم.
ارجمند روز آزادسازی خرمشــهر را یکی از به یادماندنی ترین روزهای 
زندگی اش توصیف کرده و اظهار داشــت: روز آزادسازی خرمشهر در 
بیرجند و مشغول ســاخت یک فیلم درباره جنگ بودم. یادم هست که 
مشــغول فیلمبرداری بودیم که خبر آزادسازی خرمشــهر را از رادیو 
شنیدیم. ما بالفاصله با ماشین و دوربین به ســمت مرکز شهر رفتیم و 
برای بخش خبری مشهد شروع به فیلمبرداری از شادی و جشن مردم 
کردیم. صدای آقای کریمی عزیز گوینده خبر آزادســازی خرمشــهر 
هرگز از ذهن من بیرون نمی رود. در قرون اخیر با هرکشوری وارد جنگ 
شدیم بخشی از کشور را از دست دادیم اما در جنگ تحمیلی این اتفاق 

نیفتاد و حتی یک وجب از خاک را از دست ندادیم.
بازیگر فیلم » ناخدا خورشــید« گفــت: این روزها قــدر رزمندگان را 
بیشــتر می دانیم. وقتی می بینیــم جهادگران و مدافعان ســالمت در 
خط مقدم برای ســالمت مردم می جنگند و شــهید میدهند اما قدمی 
عقب نشینی نمی کنند به یاد روزهای جنگ می فتیم و تالش مدافعان 
وطن و ایثارگری های شــان برای دفاع از جان مردم و خاک میهن به یاد 

میاوریم.
ارجمند گفت: اجازه بدهید یادی از کنیم از حاج قاســم سلیمانی عزیز. 
در ویدئویی دیدم که ایشــان درباره جنگ گفتنــد »جنگ، گنج بود«. 
امام خمینی)ره( هم درباره جنگ گفته بودند »جنگ نعمت اســت«. 
روشــنفکران بدلی به این جملــه می خندیدند امــا در مصیبت کرونا 
فهمیدیم جنگ چه نعمتی بوده و چه انسان هایی را ساخته است. وقتی 
می بینیم کادر درمان با چه اشتیاق و شجاعتی در خدمت هموطن خود 

هستند و حتی از نثار جان دریغ ندارند.
او افزود: ما امروز هم در صحنه ای دیگر در حال جنگ هســتیم. اگر در 
زمان جنگ بخاطر تحریم ها حتی نمی توانســتیم سیم خاردار بخریم 
و تســلیحات نظامی وارد کنیــم و جوانان برای مان این تســلیحات را 
می ســاختند امروز نیز در جبهه ای دیگر می بینیم همه دست به دست 
هم داده اند و ماسک، دستگاه تنفســی و دارو تولید می کنند. جوانان ما 

همواره تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده اند.
ارجمند اظهار داشــت: مــن اعتقادی بــه فضای مزاجــی )مجازی( 
ندارم)می خنــدد( هر زمــان وارد فضای مجــازی می شــوم عناد با 
ســرزمینی را مشــاهده می کنم که می خواد روی پای خود بایســتد. 
متاسفانه دشمنان اینکه ما مستقل باشــیم را برنمیابند و از هر مسیری 

برای دشمنی و غرض ورزی بهره می برند.
او در ادامه گفت: همین کشــورها با تمام ادعای شــان در زمینه علم و 
پیشرفت ماسک را از روی صورت پیران برمیارند. اما ما چه کردیم؟ ما از 
آموزه های دینی خود بهره برده و هیچ تفاوتی بین بیماران قائل نشدیم.

اکران
ونا« چند سال بعد عیان می شود زیان »کر

شــهاب الدین حســین پور معتقد اســت برای برون رفــت از بحران 
کرونا عالوه بر حمایــت مالی دولت از جامعه تئاتر بــا رایزنی هایی که با 
شــهرداری صورت می گیرد باید تبلیغات تئاتر تــا مدتی رایگان انجام 

شود.
شــهاب الدین حســین پور کارگردان تئاتر درباره وضعیــت تئاتر در 
پساکرونا گفت: متأسفانه به دلیل نبودن ســاختار درست از گذشته و 
اســتفاده از الگوهای کهنه و همچنین عدم درک ضرورت هنر تئاتر در 
دولت، هنرمندان ما دچار معضالت عدیده ای شده اند. در شرایط بحران 
کرونا نیز جامعه تئاتری دچار خسران و آســیبی شده است که یکی دو 

سال بعد خودش را نشان خواهد داد.
وی ادامه داد: در صورت بازگشــایی تماشــاخانه های تئاتری عالوه بر 
ضدعفونی سالن ها و رعایت همه نکات بهداشتی، نحوه تردد مخاطبان 
و هنرمنــدان از چگونگی حضور در ســالن و پشــت صحنــه گرفته تا 
استفاده از ســرویس های بهداشتی هم باید به شــکل دیگری تعریف 
شود که آموزش همه این مســائل می تواند با تولید ویدئوهای آموزشی 
و پخش آن ها در البی ســالن های تئاتر همراه باشــد. در راستا رعایت 
پروتکل های بهداشتی من رایزنی هایی نیز با چند شرکت تولیدکننده 
لوازم پزشکی برای نصب تونل های ضدعفونی کننده جلو سالن ها انجام 
دادم و از آن ها تخفیف هــم گرفته ام اما هنوز مســئوالن مربوطه برای 

چنین اقدامی به من پاسخ نداده اند.
این کارگردان یادآور شــد: در مرحله بعدی و پس از اعتمادسازی برای 
مخاطبان و هنرمندان مســاله امنیت شغلی از اهمیت زیادی برخوردار 
است چون به نظر می رســد با عادی شدن شرایط تماشــاخانه ها تنها 
می توانند از ۵0 درصد ظرفیتشان استفاده کنند و به گروه ها اعالم شده 
در عوض تعداد اجراهایشان افزایش پیدا خواهد کرد اما با این وجود هم 
اگر از هنرمندان حمایت مالی نشــود و به آن ها کمک هزینه پرداخت 
نکنند با بحران بزرگی مواجه خواهیم شــد. ایــن حمایت می تواند در 
وهله اول با حذف 9 درصد مالیات بر ارزش افــزوده از اجراهای تئاتری 
و مالیات هایی که از قراردادهای هنرمندان کم می شــود، اتفاق بیفتد. 
همچنین تا زمانی که شــرایط نرمال نشــود باید به ســالن های تئاتر 
تسهیالت بدهند تا امکان پرداخت اجاره ملک و مخارج جانبی سالن ها 
را داشته باشــند. در صورت حمایت دولت سالن های دولتی نیز نباید از 
گروه های تئاتری درصد بگیرند و ســالن های خصوصی هم حداقل 10 

درصد دریافت کنند.
حسین پور در پایان درباره لزوم تعامل وزارت ارشاد با شهرداری عنوان 
کرد: در زمینه اطالع رســانی و تبلیغات تئاتر بعد از بازگشایی سالن ها، 
وزارت ارشاد باید با شهرداری تعامل داشته باشد و نمایش های مختلفی 
که در این برهه زمانی بــه صحنه می روند امکان تبلیــغ رایگان بدهد. 
سرمایه گذاری در بخش فرهنگی برای آینده جامعه ما بسیار مهم است 
چون در صورت بی توجهی به این حوزه، این مردم جامعه هستند که در 
آینده آســیب خواهند دید و از باال رفتن نرخ بیــکاری و اعتیاد و جرم و 

جنایت می توان به تبعات این بی اهمیتی پی برد.

مریم کشکولی نیا مطرح کرد

موزه انیمیشن در انتظار بودجه
رییس هیات مدیره »آســیفا«ی ایران )انجمن بین المللی سازندگان و 
دوست داران فیلم های انیمیشــن( بیان کرد بودجه ای برای راه اندازی 

»موزه انیمیشن« در ایران ندارند.
مریم کشــکولی نیا رئیس هیأت مدیره »آسیفا« ی ایران درباره آخرین 
وضعیت فعالیت های این انجمن در ایران گفت: در حال حاضر به دلیل 
شــیوع ویروس کرونا تقریباً تمام فعالیت های »آســیفا« متوقف شده 
اســت. با توجه به اینکه بیشــتر فعالیت های ما در خانه هنرمندان و در 
ســالنی که در اختیار ما قرار می دادند پیگیری می شد، برنامه نمایش 
فیلم های انیمیشن نیز متوقف شده و در حال حاضر هیچ امکانی برای از 

سرگیری فعالیت های خود در این زمینه نداریم.
وی بیان کرد: پیش از شیوع ویروس کرونا، جلسه نمایش انیمیشن های 
ایرانی با حضور کارشناسان برای عالقه مندان در خانه هنرمندان برگزار 
می شد که مورد استقبال بســیاری هم قرار می گرفت، امیدوارم هرچه 

سریع تر شرایط برای نمایش دوباره این انیمیشن ها فراهم شود.
کشــکولی نیا درباره برگزاری مجمع عمومی »آسیفا« هم توضیح داد: 
قرار بود مجمع عمومی »آســیفا« برای انتخاب هیأت مدیره جدید در 
اسفندماه سال 98 برگزار شــود، که متأسفانه به دلیل شیوع کووید 19 

این مجمع به تعویق افتاد.
وی تاکید کرد: به محــض اینکه خانه هنرمندان ســالنی در اختیار ما 
قرار دهد، انتخابات را برگزار می کنیم تا هرچه ســریع تر هیأت مدیره 
جدید آسیفا انتخاب شود، امیدوارم این هیأت مدیره متشکل از جوانان 

دلسوز باشد که فعالیت های ما را دنبال کنند.
رئیس هیأت مدیره »آســیفا« بیان کرد: در آسیفا چندین برنامه دنبال 
می شــد که برخی از این برنامه ها به مرحله اجرایی هم رســید و برخی 

دیگر به دلیل نبود بودجه مناسب به تعویق افتاده است.
وی ادامه داد: چندســالی اســت که در موزه ســینما ســالنی را برای 
انیمیشــن در نظر گرفته اند تا بتوانیم در آن موزه انیمیشن را راه اندازی 
کنیم، اما متأســفانه هنوز در این زمینه موفق نبوده ایــم، در واقع باید 
ســالن مورد نظر طراحی و غرفه بندی شــود، البته طراحی آن صورت 
گرفته اســت اما به دلیل نبود بودجه کافی نتوانستیم طرح موردنظر را 

اجرایی کنیم.
این کارگردان انیمیشــن تاکید کــرد: البته از نهادها و ســازمان های 
مختلف درخواست بودجه مناســب کرده ایم که متأسفانه تا امروز هیچ 
پیغامی از ســوی این نهادها دریافت نکرده ایم و ما همچنان در انتظار 
بودجه کافی برای راه اندازی موزه انیمیشن هســتیم. اگر بودجه الزم 

فراهم شود بی شک این موزه را راه اندازی می کنیم.
وی بیان کرد: البته به زودی با برگزاری انتخابات آســیفا، هیأت مدیره 
جدید انتخاب می شــوند و فعالیت های ما را ادامه می دهند، حضور در 
هیأت مدیره آسیفا تجربه بسیار خوبی برای ما به شمار می رفت و تمام 

تالش خود را کردیم تا برنامه های آسیفا را دنبال کنیم.
کشــکولی نیا در پایان با اشاره به انتشار مجله »آســیفانامه« گفت: در 
این مدت ۵ شــماره از مجله ای با نام »آســیفانامه« منتشر کردیم که 
خوشــبختانه برای طراحی و اجرای آن دوســتان داوطلــب در حوزه 
انیمیشن ما را بســیار همراهی کردند. البته قرار بود شماره 6 این مجله 
نیز منتشــر شــود که به دلیل کمبود بودجه و البته ویروس کرونا این 

مساله نیز به تعویق افتاد.

اجرا

انیمیشن


