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روحانی در جلسه رؤسای کمیته های تخصصی مقابله با کرونا:

ونا آموزش داد باید مردم را برای زندگی فعال همراه با مقابله با کر
جواد بخشی الموتی  رئیــس جمهور با تاکید بر 
اینکه گردش چرخ اقتصاد کشور با میزان رعایت 
پروتکل های بهداشتی ارتباط کاملی دارد، گفت: 

همه باید نسبت به زندگی با کرونا آماده باشند.
 حجت االســام حســن روحانی در جلسه رؤسای 
کمیته هــای تخصصــی مقابله بــا کرونا، بــا بیان 
اینکــه نباید ایــن بیمــاری موجب ضــرر و زیان 
دائمی بــه زندگی مردم شــود، گفــت: باید تاش 
کنیم بــا پروتکل های بهداشــتی تعریف شــده نه 
تنها محدودیت ها به تدریج برداشــته شــود، بلکه 
گشــایش ها به گونه ای باشــد که به مسیر طبیعی 
زندگی برگردیم.رئیــس جمهور افزود: این وضعیت 
بدان معنا است که به مردم آموزش داده خواهد شد 
که چگونه و با چه شــرایطی می تواننــد هم در روند 
زندگی، شرایط عادی ایجاد کنند و هم سامت خود 
را در برابر این بیماری حفــظ نمایند.روحانی خاطر 
نشــان کرد: ما باید در آینده مــردم را برای زندگی 
عادی همراه و همزمان مقابله با بیماری کوویید ۱۹ 

و ویروس کرونا آماده کرده و آموزش دهیم.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه مردم ما باید بدانند 
رونق و بازگشــت به وضعیت روشــن اقتصادی و 
گردش چرخ اقتصاد کشــور، ارتباط تام و کاملی 
با میزان رعایــت پروتکل های بهداشــتی دارد، 
اظهار داشــت: حتی امروز که به شــرایط قبلی 
تبادالت تجاری با کشــورها بازگشته ایم در سایه 
تعریف پروتکل هــای بهداشــتی و رعایت آن از 
طرف ما و کشورهای دیگر اســت.روحانی ادامه 
داد: امــروز محدودیت ها به صــورت گام به گام و 
تدریجی برداشته شده و می شــود و اصل رعایت 
دقیق و سخت پروتکل های بهداشتی، جایگزین 

محدودیت ها خواهد شد.
رئیس جمهور با بیان اینکه کرونا هنوز تمام نشده، 

گفت: خوشبختانه روند مقابله با بیماری در کشور 
قابل قبول است و این در پرتو تاش کادر درمانی 
و سایر مســئوالن در کمیته های تخصصی ستاد 
ملی مقابله بــا کرونا و البتــه همراهی و همکاری 

مردم با مصوبات و دستورالعمل ها بوده است.
روحانی بــا بیان اینکه تا زمان کشــف واکســن 
کرونا، باید با دستورالعمل های بهداشتی مرتبط 
با این بیماری خودمان را واکســینه کنیم، گفت: 
کمیته های تخصصی ســتاد ملــی کرونا در همه 
شئون زندگی فردی و اجتماعی مردم برنامه هایی 
را آماده کردند که تا زمانی که کرونا برای همیشه 
از بین برود با رعایت دستورالعمل های بهداشتی 

ویروس را مهار کنیم.
رئیــس جمهور بــا بیــان اینکه بــرای اصناف و 
کارگاه های مختلف باید پروتکل های بهداشــتی 
بلندمدت اباغ و شــیوه های مراقبــت و نظارت 
تعریف شــود، گفت: به عنوان نمونــه اگر کمیته 
ســامت ســتاد ملی مقابله با کرونا به این نتیجه 
رسید که استفاده از ماســک در محیط هایی باید 
الزامی شــود، باید آموزش های الزم و آگاهی های 
ضروری به مردم داده شود و در عین حال با توجه 
به تاش هایــی که برای تولید ماســک مورد نیاز 
انجام شــده توزیع آن هم به ســادگی انجام و به 

راحتی در دسترس مردم باشد.
روحانی خاطر نشــان کرد: این آگاهی بخشــی 
و اطاع رســانی و نهادینــه کــردن رعایــت 
دســتورالعمل ها تــا فصــل پاییز که براســاس 
پیش بینی های سازمان های جهانی و متخصصان 
داخلی حکایت از یک شــرایط خــاص برای توأم 
شــدن آنفلوآنزا و کرونــا دارد باید ادامه داشــته 
باشــد و مــردم آمادگــی الزم را پیــدا کنند که 
ان شاء اهلل درگیر شرایط ســخت و ایجاد و اعمال 

محدودیت های دوباره نشویم.
رئیــس جمهور تأکیــد کرد: ضروری اســت که 
کمیته هــای تخصصی برای همزیســتی مردم با 
کرونا با حفظ اولویت ها و در نظر گرفتن گروه های 
هدف، اقدامات مؤثر و نظــارت دقیق برای رعایت 
پروتکل ها و خدمــات اجرایی و بــرای جریان و 
مســیر طبیعی زندگی مردم بدون مشکل خاص 

و محدودیت ها، برنامه ریزی کنند.
روحانی در ادامه تصریح کرد: موضوع رفت و آمد 
و حمل و نقل درون شهری و رعایت طرح ترافیک 
در شهرهای بزرگ بویژه تهران با هماهنگی هایی 
که میان شــهرداری تهران و مســئوالن درمانی 
کشور انجام گرفته مقرر شد با تصویب مصوبه ای 
در ستاد ملی مقابله با کرونا طرح ترافیک با تجهیز 
ناوگان شهری به امکانات بهداشتی و الزام رعایت 
دستورالعمل ها اجرا شــود.رئیس جمهور ادامه 
داد: کمیته امنیتی و اجتماعی نیز با بررسی های 
انجام شده در خصوص بازگشایی مساجد با توجه 
به تجربه موفق برگزاری شــب های قــدر و نماز 
عید فطر با رعایت پروتکل های بهداشتی مصوبه 
افزایش ساعت کار پاســاژها آماده کرده است که 
پس از بررسی در جلسه  امروز ستاد ملی تصویب 

و اعام خواهد شد.
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طرح آینده داران 

رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان:

و  وش فوق العاده خودر  فر
 تا پایان سال ادامه
  خواهد داشت
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گوشت قرمز گران شد؟
در حالی کــه هفته گذشــته قیمــت هر کیلو گوشــت گوســاله در 
خرده فروشــی ها ۱۰۰ هزارتومان بود، اما بازار گوشت در روزهای اخیر 
خبر از افزایش ۵ تا ۱۰ هزارتومانی قیمت گوشــت گوساله را می دهند. 
موضوعی کــه رئیس اتحادیه صنف گوشــت گاوی تهــران علت آن را 

تشریح کرد.
علی خندان رو جوان در این بــاره اظهار کرد: با شــیوع ویروس کرونا 
تقاضای خرید گوشت گوساله کم شــد و تعطیلی ها نیز باعث شد تا دام 
از شهرستان به تهران فرستاده نشــود و همین امر باعث افزایش قیمت 

گوشت گوساله شد.
وی با اشــاره به اینکه گوشــت گوســاله در بازار فراوان و کمبودی در 
این زمینــه وجود نــدارد، گفت: قیمت گوشــت گوســاله هفته های 
گذشــته حدود ۹۵ تا ۱۰۰ هزارتومان بود که با افزایش قیمت حدود ۵ 

هزارتومانی مواجه شده است.
رئیس اتحادیه صنف گوشــت گاوی تهران همچنیــن اضافه کرد که 

قیمت گوشت گوساله در هفته های آینده کاهش پیدا خواهد کرد.

 افزایش ۱۵ تا ۳۰ درصدی قیمت لوازم خانگی 
دور از چشم ناظران دولتی

طی دو ماهه اخیر تولیدکنندگان لــوازم خانگی به بهانه اعمال تحریم و 
نبود مواد اولیه و بدون مجوز و ســلیقه ای محصوالت خود را ۱۵ تا ۳۰ 

درصد گران کرده اند.
 طی ماه های اخیر روند افزایشــی قیمت برخی کاالها از جمله خودرو 
عاملی شد تا واحدهای نظارتی در بازار حضور فعال تری داشته باشند و 
خودروسازان را هم ملزم به فروش فوری محصوالت برای کاهش قیمت 
ها در بازار کنند، امــا از آن طرف اوضاع بازار ســایر کاالهای صنعتی از 
جمله لوازم خانگی خوب نیســت و عدم نظارت ها بر آن عاملی شده تا 
مصرف کنندگان، ســرگردان از خرید، در پی دالیل افزایش قیمت ها 

باشند.
تولیدکنندگان لوازم خانگی در ماههای پایانی ســال گذشــته اقدام 
به افزایش ۵ درصدی قیمت محصوالت خود کرده انــد اما در دو ماهه 
اخیر اعمال تحریم ها و نبود مواد اولیه را بهانــه جدیدی برای افزایش 
قیمت ها اعام و بدون مجوز و ســلیقه ای محصوالت خود را ۱۵ تا ۳۰ 
درصد گران کرده اند. تعدادی دیگر هم تخفیف اعمالی بر روی کاالها را 

متوقف کرده، حتی اعتباری هم کاال نمی فروشند.

در حال حاضر قیمت ماشین لباسشویی و ظرفشویی یک برند آلمانی از 
۱۱ میلیون تومان به 2۰ میلیون تومان و مایکروفر وارداتی از 6 میلیون 
تومان به ۱8 میلیون تومان رســیده اســت. عاوه بر این روند افزایش 
قیمت در محصوالت ایرانی هم دســت کمی از خارجی ها نداشــته، به 
نحوی که یــک یخچال فریزر ایرانــی از ۹ میلیون تومــان به ۱۵ تا ۱8 

میلیون تومان رسیده است.
قرار بود به منظــور نظارت دقیــق، هدفمند، موثر و برخورد ســریع با 
متخلفان تولیدکنندگان، واردکنندگان و عرضه کنندگان کاال،  قیمت 
کاال و خدمات در ســایت ۱24 ســازمان حمایت درج شود تا وضعیت 
حداکثری و حداقلی قیمت ها برای مصرف کنندگان مشــخص باشد . 
اما با مشاهده سایت، مصرف کنندگان فقط با تعداد محدودی کاال آنهم 
بدون تنوع روبه رو می شوند که قیمت های آنها اختاف فاحشی با بازار 

دارد. 
 در حال حاضر وضعیت بازار لوازم خانگی بــا نبود واحدهای نظارتی در 
قیمت گذاری ها، هر روز مصرف کنندگان را ســرگردان تر کرده است 
و کسی هم پاســخگوی این شرایط نیســت. به نظر می رسد مسئولین 
وزارت صنعت و سازمان حمایت باید توجهی به سایر کاالهای صنعتی از 

جمله لوازم خانگی هم بکنند تا حقوق مصرف کنندگان تضییع نشود.

قیمت میوه های نوبرانه اعالم شد
نرخ عمده فروشی محصوالت کشاورزی نوبرانه در میدان مرکزی میوه 
و تره بار تهران اعام شــد، این نرخ ها ماک قیمت گذاری انواع میوه و 

صیفی با در نظر گرفتن سود خرده فروشی در سطح شهر است.
بر اســاس اعام اتحادیه فروشــندگان میوه و ســبزی تهران، خرده 
فروشان سطح شــهر می توانند این محصوالت را با ۳۰ درصد افزایش 

قیمت در مقایسه با نرخ عمده فروشی عرضه کنند.
در لیســت جدید قیمت میوه های میدان میوه و تره بار نرخ  میوه های 
نوبرانه و جدید الورود به بازار نیز اعام شــده اســت بــه طوری که هر 
کیلوگرم زرد آلو شیراز 2۰ تا ۳۳ هزار تومان، زرد آلود کاشان ۱۰ تا ۱8 
هزار تومان، طالبی 4 تا 8 هزار تومان، کنگــر 7 تا ۱4 هزار تومان و برگ 

مو 8 تا ۱7 هزار تومان به فروش می رسد.
قیمت میوه های میــوه های پر مصرف در زمان کرونــا نیز کماکان باال 
اســت به طوری که قیمت هر کیلوگرم لیمو شیرین ۹ تا ۱۵ هزار تومان 
و لیمو ترش ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان اعام شده اما بر اساس اعام اتحادیه 
فروشاندگان میوه و ســبزی تهران نرخ واقعی این محصوالت در میدان 

مرکزی بیشتر از این قیمت ها است.

طالی سفید در دشت های ایران دوباره برق زد
مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشــاورزی اعام کرد: امســال با بیش 
از 2۰ درصد افزایش ســطح مزارع، ۱۱۰ هزار هکتار محصول پنبه در 

استان های مختلف ایران کشت شده است.
به نقل از پایــگاه اطاع رســانی وزارت جهــاد کشــاورزی، ابراهیم 
هزارجریبی در بازدید از مزارع پنبه شهرستان پارس آباد مغان، توسعه 
کشــت پنبه را از جمله برنامه های وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد 
و گفت: سال گذشــته ۹۰ هزار هکتار از اراضی اســتان ها به زیر کشت 

محصول پنبه رفته بود.
وی با بیان این که دشــت مغان یکی از مناطق مهم پنبه کشــت پنبه 
در سطح کشور محسوب می شود، افزود: شهرســتان پارس آباد مغان 
با بیش از ۱۰ هزار هکتار مزارع پنبه کشــت شــده، از نظر کشــت این 

محصول در رتبه نخست کشوری قرار دارد.
مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به برگزاری 
کارگاه آموزشی برای کارشناســان و پنبه کاران پیشرو با هدف ارتقای 
دانش و مهارت فنــی به منظور مدیریت صحیح مزارع پنبه، خواســتار 
آمادگی کامل کلیه کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی برای ارائه این 
خدمات شــد.وی بر ضرورت فعالیت مستمر کارشناســان پنبه مراکز 
جهاد کشــاورزی و کلینیک گیاه پزشــکی برای ارائــه خدمات فنی و 

مشاوره ای به پنبه کاران تاکید کرد.

بازار

خریدار   مجلــس چند روزی اســت به 
صورت رســمی آغاز بــه کار کــرده و روز 
گذشــته نیز رئیس مجلس بر کرسی خود 
نشست، حاال فعاالن اقتصادی چشم انتظار 
تدابیری هســتند که عمــده آن، نظارت بر 

حسن اجرای قوانین است.
 ســه روز از عمر مجلس یازدهم می گذرد. 
نمایندگانی تــازه نفس و عمدتــاً جوان بر 
کرسی های پارلمان تکیه زده اند تا در 4 سال 
پیش رو، کارنامه ای از خود بسازند که شاید 
ماکی بــرای قضــاوت کار نیروهای جوان 
و تازه نفسی باشــد که به تازگی پا به عرصه 
ریل گذاری قوانین گذاشــته اند. بســیاری 
از آنهــا تا پیــش از این، علیرغــم اینکه در 
مســئولیت های اجرایی مشغول به فعالیت 
بوده اند، اما ســبقه قانونگــذاری ندارند و 
اکنون فضای جدیدی را تجربه می کنند که 
می توانند در سایه آن، انرژی ناشی از جوانی 
و نشــاط خود را به کار گرفته و تحول آفرین 

شوند.
مقام معظم رهبری البته راهبردهای اصلی 
مجلــس در دوره یازدهم را اعــام فرموده 
و اقتصــاد و فرهنــگ را در صدر فهرســت 
اولویت های کشــور اعام کرده اند. ایشان 
فرمودند: در باب اقتصاد، عاوه بر مشکات 
عمده ی مشــهود، باید اذعــان کنیم که در 
دهه ی پیشــرفت و عدالت، نمره ی مطلوبی 
درباب عدالت به دست نیاورده ایم. ایشان راه 
درســت برای این مقصود را اصاح خطوط 
اصلی اقتصــاد ملّی یعنی اشــتغال، تولید، 
ارزش پول ملی، تورم، اسراف دانسته اند که 

باید سرلوحه کار مجلس یازدهم قرار گیرد.
در این میــان فعاالن اقتصادی نیز چشــم 
امیــدی به مجلــس یازدهــم دوخته اند تا 
بلکــه بتوانند کاســتی های چندین و چند 
ســاله مجلــس را در اصــاح قوانین پیش 
بــرده و مهمتر از همه، رونــد حذف قوانین 
دســت و پاگیــر و جلوگیــری از تصویب 
قوانین جدید مزاحم تولید آن هم در ســال 
جهش تولید که نقشــه راه اقتصاد کشــور 
در سال ۹۹ را ترســیم کرده است، با قدرت 
آغاز کرده و ادامه دهنــد. نکته حائز اهمیت 
که درخواست بخش خصوصی است، نظارت 
بر حســن اجرای قوانینی است که از سوی 
مجلس برای ریل گــذاری اقتصاد تصویب 
می شــود؛ امــا علیرغم یک قانــون خوب، 
مجری به خوبی آن را پیاده نکــرده و البته 
نظارتی هم بر روی پیاده ســازی آن از سوی 

پارلمان صورت نمی گیرد.

بخش خصوصی، چشم انتظار تدابیر 
اقتصادی مجلس تازه نفس

محمد الهوتی، رئیس کمیســیون تسهیل 
تجارت و توســعه صادرات اتــاق بازرگانی 
تهــران در گفتگو بــا خبرنــگار مهر گفت: 
»مجلــس در رأس امور اســت«، از جمله 
فرمایشــات حضرت امام )ره( بــود که در 
بســیاری از ســخنرانی ها از آن اســتفاده 
شــده ولی خیلی به آن عمل نشــد؛ این در 

حالی اســت که مجلس شــورای اسامی 
بر اســاس قانون اساســی، ملزم به رعایت 
چارچوب های قانونی است که محل تولید، 
تصویب و خروجی آنها، مجلس اســت؛ لذا 
اگر پارلمان، قوی باشــد و قوانینی که وضع 
می کند، قوانین کارآمد کارشناســی شده و 
با توجه با شرایط کشور باشد، به طور قطع، 
نتایج آن در تمام شئونات و ارکان کشور چه 
در بخش اقتصادی و چه در بخش اجتماعی 
و موضوعــات فرهنگی و امنیتــی می تواند 
نتایج خــود را به وضوح نشــان داده و برای 

شهروندان قابل لمس باشد.
وی افزود: نتیجه این اقدامات، آســایش و 
آرامشی اســت که مجلس به جامعه هدیه 
می دهد و در ســطح کان، می تواند کشور 
و افراد یک جامعه را در آرامــش و همراه با 
زندگــی بهتــری، مدیریت نمایــد؛ اما اگر 
مجلس، برعکس عمل کنــد، جای نگرانی 

داشته و خطرات آن قابل لمس است.
عضو هیــأت نماینــدگان اتــاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشــاورزی تهران با مرور 
عملکرد مجلس دهم گفت: در بســیاری از 
موضوعات شــاید بتوان انتقادات جدی به 
عملکرد مجلس دهم بــه خصوص در بحث 
نظارتی و غیرکارشناســی بــودن برخی از 
مصوبــات وارد کرد؛ به نحــوی که مصداق 
آن، تصمیم غیرکارشناسی مجلس گذشته 
مبنی بر اســترداد مالیات بــر ارزش افزوده 
صادرکننــدگان در بودجه های ســنواتی 
دولت بود؛ به نحوی که در ســال ۹8 و ۹۹، 
تصویب این بند قانونی در بودجه ســنواتی، 
قوانیــن باالدســتی را نقض کــرد و بدون 
شــئونات قانونی کــه باید دو ســوم آرای 
نماینــدگان را داشــته باشــد، در بودجه 

تصویب شد.
الهوتی با بیان اینکه برخــی از نمایندگان 
مجلس و کمیسیون اقتصادی، بر روی این 
تصمیم خاف قوانین باالدســتی پافشاری 
کردند، تصریح کــرد: نکته حائــز اهمیت 

آن اســت که مجلس، تنها در قانونگذاری، 
وظیفه ذاتی ندارد؛ بلکــه نظارت در اجرای 
قانون نیز مهم اســت؛ اما متأســفانه در این 
دوره از فعالیــت مجلس، این مــوارد مورد 
غفلت واقع شــد؛ ضمن اینکــه در برخی از 
موارد مهم لوایــح و طرح هــای اقتصادی 
همچون قانون تجــارت نیــز، اتفاقاتی در 
مجلس رخ داد که در نهایت، دولت را مجبور 
کرد الیحــه را پس بگیــرد و در کنار آن، به 
برخی از موارد اصاحــی در قانون تجارت 
نیز توجهی نشــده بــود؛ در حالیکه همین 
موضوع می توانست مشکات را دو چندان 

کند.

 انتظارات فعاالن اقتصادی
 از مجلس یازدهم

وی اظهار داشــت: انتظار فعاالن اقتصادی 
از مجلــس جدیــد در وهلــه اول احتراز از 
تولید قوانین متناقــض و ناکارآمد جدید در 
حوزه های مختلف اقتصادی و جلوگیری از 
داد و ستد نظرات شــخصی به اسم نظرات 
کارشناســی فعــاالن اقتصــادی و بخش 
خصوصی اســت.الهوتی گفت: انتظار دوم 
فعاالن اقتصادی آن اســت کــه مجلس بر 
حســن اجرای قوانین نظارت داشــته و با 

متخلفان در اجرای قوانین، برخورد نماید.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران 
ادامه داد: اگر قانون رفــع موانع تولید را بعد 
از سال ها در کشــور تصویب کردیم، باید بر 
حســن اجرای آن نیز نظارت داشته باشیم؛ 
الزم اســت مجلس یازدهم بررسی کند که 
چرا این قانون اجرایی نشــده است؛ اگر نیاز 
به اصاح دارد، در مجلس آن را اصاح کنند 
و پس از آن، با هر کسی که این قانون را اجرا 

نمی کند برخورد شود.
وی اظهار داشت: به نظر می رسد که مجلس 
جدید باید دست از تولید قانون جدید بردارد 
و تنها به ضرورت، این اقــدام را انجام دهد؛ 
چراکه اکنون کشور دارای قوانین متعددی 

است که باید اصاح شوند و راه کارآمدی را 
در پیش گیرند؛ امــا در رویه های اصاحی 
نیز حتماً نظر بخش خصوصی جلب شــده و 

نظرات فعاالن اقتصادی مدنظر قرار گیرد.

مأموریت ویژه مجلس؛ قانونگذاری با 
رویکرد خلق ارزش اقتصادی

حســین ســاح ورزی، نایب رئیس اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
نیز با برشمردن انتظارات بخش خصوصی 
از نمایندگان جدیــد مجلس گفت: وظیفه 
اصلــی مجلس، وضــع قانــون و تضمین 
اجرای اصل اساسی حاکمیت قانون است 
که زیربنــای هر نظــام سیاســی مدرنی 
محســوب می شــود؛ این در حالی است 
که این دو فقره، خــود دو کاال و یا خدمت 
عمومی بســیار کلیدی در هــر جامعه ای 
هســتند که با قدری مســامحه، می توان 
ادعا کرد که پایه تولیــد و عرضه هر کاال یا 
خدمت عمومی دیگری از سوی حاکمیت 

محسوب می شوند.
وی تصریــح کرد: وضــع قانون با نــگاه به 
فرصت های هم افزایــی و تعریف بازی های 
برد-بــرد میــان نیروهــای اجتماعــی و 
اقتصادی نقش آفریــن در صحنه جامعه، به 
جای تاش برای هدایت و کنترل مستقیم 
آنها، به سمت اهداف اقتضایی یا دلبخواهی 
سیاستگذاران و سیاستمداران، هم ترجمان 
پایبندی مجلس به رکن »حاکمیت قانون« 
اســت و هم موجب ایجاد احساس آزادی و 
نشــاط در فضــای اجتماعــی و اقتصادی 
شــده و به عاوه جامعه را به سوی تمرکز بر 
فرصتهای هــم افزایی و تعریــف بازی های 

برد-برد رهنمون می سازد.
ساح ورزی معتقد اســت که این امر، سبب 
خواهد شــد تا قاطبــه جامعه قانــون را به 
عنوان ســتون خلق ارزش افزوده پایدار، نه 
فقط برای تک تک اعضا و اجــزای جامعه، 
بلکه بــرای کلیــت آن قلمداد کننــد و به 

این ترتیب، تمکین به قانون از ســطح یک 
اجبار به ســطح یک هنجار رفتاری و الگوی 
فرهنگی ارتقا پیدا خواهــد کرد.وی معتقد 
اســت که برای تحقق این مهــم، ضروری 
اســت قانونگذاران نه فقط به حوزه اقتصاد 
توجه ویژه داشــته و با اتکا به درک علمی از 
واقعیت های آن، اقدام به قانونگذاری کنند 
بلکه فراتــر از این، منطــق اقتصادی خلق 
ارزش افزوده به واســطه قانونگذاری را، در 
اتخاذ هر تصمیم جدیــد یا لغو تصمیم های 

قبلی، سرلوحه کار خود قرار دهند.
نایب رئیس اتاق بازرگانــی، صنایع، معادن 
و کشاورزی ایران خاطرنشــان کرد: حاکم 
شدن نگرش خلق ارزش اقتصادی بر فرآیند 
قانونگذاری و تمرکز بــر این موضوع، بجای 
مداخلــه نابجای قانونگــذاران در جزئیات 
روند خلــق ارزش افزوده در نظــام تولید و 
تجارت بوســیله فعاالن اقتصــادی، نقطه 
آغــاز ارتقــای بهــره وری و ارزش آفرینی 
در سیســتم تولید کاالها و خدمات عمومی 
در کشور اســت؛ به خصوص اینکه با تبدیل 
بخش تولید کاالها و خدمات عمومی به یک 
بخش مولد، نظام اقتصــادی، راه به مراتب 
هموارتری را برای تحقق شعار جهش تولید 

پیش روی خود خواهد داشت.

استفاده از ظرفیت ها و عبور از 
تهدیدها نیاز اساسی مجلس یازدهم

همچنین یحیی آل اســحاق، وزیر اســبق 
بازرگانی بــا بیان اینکه مســائل اقتصادی 
کشــور، دارای نقاط ضعف، قــوت، تهدید 
و فرصت اســت، گفــت: شــناخت هر یک 
از این موضوعات، یک نکته مهم به شــمار 
می رود که نماینــدگان مجلس یازدهم باید 
به این موضوع ورود کننــد که امروزه قوت، 
ضعف، تهدید و فرصت ما کدام است؛ چراکه 
تشخیص این موارد، نیازمند نظام مدیریت 
هوشــمندانه و دقت فراوان است که درست 
تشــخیص بدهند و فکر نکنند همه مسائل 
اقتصادی ما دارای ضعف یا قوت مطلق است 
یا فرصت ها را از دســت بدهیم و تهدیدها را 

جدی نگیریم.
وی افزود: تشــخیص نقاط قــوت و ضعف و 
تشــخیص واقعیت ها و فضای امروز اقتصاد 
کشور، اولویت مهمی برای مجلس یازدهم 
به شــمار می رود؛ لذا مجلس با اســتفاده 
از ابزارهای خود اعم از مرکــز پژوهش ها و 
مطالعات که تا کنون در این زمینه بســیار 
پژوهش و تحقیق کرده، باید به این موضوع 
ورود کند که برای اســتفاده از نقاط قوت و 
فرصت ها و عبور از ضعــف و تهدیدات باید 
منســجم عمل کنند تا با شــناخت قوت و 
ضعف، فرصت و تهدید برنامه ریزی مناسبی 

برای اقتصاد کشور داشته باشند.
آل اســحاق معتقــد اســت کــه توجیه 
نمایندگان برای تمرکــز بر این چهار گزینه 
و برنامه ریــزی اقتصادی برای اســتفاده از 
ظرفیت ها و عبور از تهدیدها نیاز اساســی 

مجلس یازدهم است.

خریدار   یک کارشــناس اقتصادی با بیان 
اینکه انتشار اوراق در شــرایط فعلی کشور 
نرخ بهره را باال می برد، گفــت: اگر بانک ها 
اوراق بدهــی را بخرند، پایــه پولی افزایش 

یافته و به تبع آن تورم نیز رشد می کند.
 انتشار اوراق بدهی یکی از ابزارهای مقطعی 
دولتها برای جبران کســری بودجه اســت 
اما متأسفانه در کشــور ما این امر تبدیل به 
رویه ای دائمی برای جبران کسری بودجه و 
به نوعی ابزاری برای فرار دولت از اصاحات 
ســاختاری بودجه شــده اســت. در قانون 
بودجه سال جاری به دولت مجوز انتشار ۹۰ 
هزار میلیارد تومان اوراق بدهی داده شد اما 
بر اساس خبرهای منتشر شــده و اخیراً نیز 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا 
مجوز انتشار ۱۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر 
نیز به دولت داده شــد. براین اساس دولت 
امســال می تواند 24۰ هزار میلیارد تومان 
اوراق منتشــر کند که به اذعان کارشناسان 
این کار تبعات جبــران ناپذیــری را برای 

اقتصاد کشور در پی دارد.

در همیــن ارتباط محمد مهــدی موحدی 
بکنظر گفــت: انتشــار اوراق عمــًا چاره 
بیچارگی دولت اســت و عمًا چیز دیگری 
وجود ندارد که بخواهد به آن متوسل شود؛ 
اما این رفع مســئولیت از دولت نمی کند. به 
عنوان نمونه در رفع اشکاالت ساختاری، دو 
سال پیش رهبری از سازمان برنامه و بودجه 
خواستند که اصاحاتی ساختاری پیشنهاد 

دهد. اما اتفاق خاصی نیفتاد.
وی افــزود: نظام مالیاتی مــا قابلیت تغییر 
را دارد. نظــام مالیاتــی به قــدری قابلیت 
دارد که به وســیله آن می توانیــم قدر قابل 
توجهی از کســری بودجه را جبران کنیم. 
به عنوان نمونه ما حــدود ۵۰ هزار میلیارد 
تومان فرار مالیاتــی داریم، 4۰ تا 4۵ درصد 
اقتصاد کشور نیز مشمول مالیات نبوده و یا 
معاف از مالیات هستند از مجموع این موارد 
می توانیم ۱۰۰ هزار میلیــارد تومان آورده 

داشته باشیم.
موحدی ادامه داد: بحث اســتفاده از اوراق 
در بسیاری از کشــورها عمومیت داشته و 

نه تنها برای جبران کســری بودجه بلکه به 
عنوان ابزاری برای عملیات بازار باز استفاده 
می شود. دولت با انتشــار اوراق نوعی بازار 
بدهی ایجاد می کند تا انعطاف الزم را برای 

کنترل نرخ بهره و نرخ تورم پیدا کند.
وی درباره کشــش این بازار برای رشــد در 
ایران گفــت: اوراق بدهی ممکن اســت در 
کشــورها به صورت متفاوت استفاده شود 
اما به طور کلی نوعــی بدهی داخلی در برابر 
بدهی خارجی اســت. در ایــران، دولت در 
بدبینانــه ترین حالــت ، حدود هــزار هزار 
میلیاردتومان بدهی داخلی دارد که نسبت 

به GDP رقم کمی است. این رقم در برخی 
 GDP از کشــورها باالتر و از حتــی بعضاً از
نیز بیشــتر اســت بنابراین دولت می تواند 
بــا فراهم کــردن مقدمات آن ایــن بدهی 
داخلی را بیشــتر کند اما نباید تنها با هدف 
جبران کســری بودجه و بدون فراهم کردن 

مقدمات این اتفاق بیفتد.
بکنظر گفت: وقتی ســخن از انتشار اوراق 
می شــود، باید دید دولت بــرای چه هدفی 
می خواهد اوراق را منتشــر کنــد. در ایران 
اســتفاده از این اوراق صرفاً برای بدهکاری 
موقت است و هدف بلندمدت تری نداشته و 
ماحظاتی و اشکاالتی وجود دارد که حتماً 

باید در نظر رفته شود.
وی درباره اشکال اول انتشــار اوراق بدهی 
در شــرایط فعلی ایران گفت: اشــکال اول 
این است که خیلی از کشــورها در کسری 
بودجه مشــکات ما را ندارند. ما تا مدت ها 
مشکل عجیب غریبی مانند بیماری هلندی 
و وابستگی به درآمدهای نفتی داشتیم و به 
یکباره درآمدهای نفتی ما قطع شــد. نکته 

بعدی این اســت کــه اوراق، تثبیت کننده 
نرخ بهره است. چراکه دولت باید با یک نرخ 
مؤثر این اوراق را منتشــر کند و با توجه به 
تورم، نرخ بهره در نرخ باالیی تثبیت شــده 
و چســبندگی پیدا می کند. این موضوع هم 
نقدینگی را افزایش می دهــد هم منجر به 
متوقف شــدن تولید به جهت نرخ بهره باال 

می شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد ادامه داد: 
نکته بعدی این است که دولت، اوراق قرضه 
را یا باید با نرخ مؤثر منتشــر کند یا بانک ها 
و بانک مرکزی را مجاب کنــد که این اوراق 
را بخرند. در حالــت دوم نقض غرض اتفاق 
می افتد چرا که تکیه بر پایــه پولی خواهد 
بود و نه نقش اوراق در بــازار باز. اگر بانک ها 
مجاب شــوند که اوراق را بخرند تا وثیقه ای 
نزد بانک مرکزی بگذارند عمًا افزایش پایه 
پولی رقم خواهد خــورد و باز هم تورم ایجاد 
می شود. البته این رشــد نقدینگی عاوه بر 
آن بازپرداختــی اســت که دولــت باید به 

خریداران اوراق بدهد.

نایب رییس اتاق بازرگانــی ایران می گوید مجلس باید 
به جای مداخله در روند نظــام تولید و تجارت، به خلق 

ارزش اقتصادی کمک کند.
حســین ســاح ورزی اظهار کرد: یکی از اصلی ترین 
مســائلی که هدف گــذاری و موقعیــت اقتصاد یک 
کشــور را تعیین می کند، فراهم کردن زیرساخت های 
الزم برای تولید ارزش اقتصادی جدید و مولد اســت. 
در چنین فرایندی مجلس به عنــوان اصلی ترین نهاد 

قانون گذار کشور، اهمیتی فراوان دارد.
به گفته وی، مجلس می تواند با فراهم کردن 
یک فضای برابــر میان نیروهــای مختلف 
اقتصادی و اجتماعی، پایبندی به قانون را به 
عنوان یک اصلی مهم و خدشه ناپذیر مطرح 
کرده و این امید که ثبات در فضای اقتصادی 
و اجتماعی کشــور وجود خواهد داشــت را 

گســترش دهد.نایب رییس اتاق بازرگانــی ایران، با 

بیان اینکه وضع و اجرای قانــون دو وظیفه 
مهم حاکمیت در قبال مردم اســت، گفت: 
با تضمین اجرای قانون به عنوان زیرساخت 
اصلی نظام سیاســی مدرن، می توان امیدوار 
بود شرایطی به وجود آید که برای حاکمیت 
و مردم فضایی برد – برد شکل گرفته و اهداف 
کان کشور با سرعت و قدرت بیشتری دنبال 
شــود.او خاطر نشــان کرد: آنچه که در فرایند توسعه 

تولید اهمیت زیــادی دارد، فراهم کردن مقدمات الزم 
در تامین مواد اولیه و مایحتاج واحدهای تولیدی است 
که نوع نگاه قانونی به آن در شــرایط اقتصادی اهمیت 
زیادی دارد. تامین نهادهای تولید چــه از نظر کمی و 
چه کیفی، یک اولویت بزرگ اقتصادی به شمار می رود.

یازدهمین دوره مجلس شــورای اســامی، رسما کار 
خود را آغاز کرد و محمدباقر قالیباف شــهردار ســابق 

تهران، به عنوان رییس آن برگزیده شد.

اتاق

سالح ورزی: مجلس به خلق ارزش اقتصادی کمک کند
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 آغاز فعالیت خزانه بانک آینده، جهت تحویل 
گرفتن سکه 

در پی موافقت شــرکت بــورس کاالی ایران، 
خزانه بانــک آینده به عنوان انبار ســکه طا و 
صادرکننده گواهی ســپرده سکه طا، فعالیت 

خود را آغاز کرد.
خزانــه بانــک آینده بــا ظرفیــت ۱۵۰ هزار 
ســکه، به عنوان پنجمین خزانه ســکه طای 
پذیرفته شــده در بورس کاالی ایــران، آماده 

انجام معامات گواهی سپرده سکه تمام بهار آزادی است.
گواهی سپرده سکه طا، ســندی اســت که مالکیت یک فرد بر تعداد 

مشخصی سکه را نشان می دهد.
دارندگان سکه فیزیکی می توانند با همراه داشــتن مدارک شناسایی 
به خزانه بانک آینده رجوع کرده، ضمن تحویل سکه های خود، گواهی 
سپرده را دریافت نمایند؛ پس از یک روز و با اعتبارسنجی سکه ها توسط 
بانک، قبض انبار صادر می شــود؛ دارنده این قبض می تواند این قبض را 
با حضور در کارگزاری یا به صورت آن الین بفروشد؛ مبلغ مورد نظر پس 
از یک روز قابل برداشت از حساب خواهد بود. دارندگان گواهی سپرده 
سکه نیز می توانند با در دست داشتن مدارک شناسایی خود، پس از یک 
روز از خرید گواهی به خزانه بانک آینده در تهران، خیابان بخارســت، 
خیابان پانزدهم، ساختمان شماره یک بانک آینده رجوع کرده، با ارائه 

گواهی، سکه های خود را دریافت نمایند.
هزینه اصالت سنجی برای آورنده سکه، ۳۰۰۰ تومان به ازای هر سکه و 

هزینه نگه داری روزانه، 7۰ تومان برای هر قطعه سکه است.
این روش، برای کسانی که می خواهند ســکه را نگه داری کنند، بسیار 
امن و بــدون دغدغه ســرقت خواهد بود؛ از ســوی دیگر، آن دســته 
از افرادی که می خواهند ســکه را دائماً خرید و فــروش کنند نیازی به 
دریافت و تحویل مســتمر ســکه نخواهند داشــت و صرفــاً از طریق 
کارگزاری یا به صورت آن الین می توانند ســکه خریــد و فروش کنند؛ 
از دیگر مزایای این گواهی سپرده، می توان به امکان بهره برداری از آن، 
به عنوان وثیقه، جهت اخذ تســهیات کوتاه مدت از شبکه بانکی اشاره 

کرد.
متقاضیان می توانند اطاعات بیش تــر را از مرکز ارتباط بانک آینده به 

شماره 2766۳2۰۰-۰2۱ بگیرند.

ومات تحقق تورم ۲۲ درصدی ملز
با توجه به اینکه بانک مرکــزی نرخ تورم هدف یک ســال آینده را 22 
درصد اعام کرده اســت، یک کارشــناس اقتصادی با اعتقاد به اینکه 
تحقق این نرخ دست یافتنی اســت، یکی از ملزومات آن را تغییر روش 

تامین کسری بودجه از محل پایه پولی به سمت انتشار اوراق دانست.
علی ســعدوندی درباره چگونگی تحقق نرخ تورم هدف اعام شــده از 
بانک مرکزی، اظهار کرد: اگر بناســت که نرخ تورم کنترل شــود، باید 
تمام جامعه بر روی یک نرخ خاص به توافق برســند؛ بنابراین بخشی از 
سیاســت گذاری پولی بانک های مرکزی در دنیا این است که نرخ تورم 
هدف را اعام کنند و سپس با رســیدن به آن نرخ، اعتبار الزم را کسب 
کنند؛ بدین جهت نرخ تورم اعامی باید قابل دفاع باشد تا بانک مرکزی 

بتواند به آن نرخ برسد.

تبعات عدم تحقق تورم هدف
وی ضمن مثبت خواندن اجرای سیاســت هدفگذاری تورم، گفت: اگر 
بانک مرکزی به نرخ اعام شده نرسد، اعتبار بانک مرکزی لطمه خواهد 

دید و هدف گذاری تورم به عکس خودش تبدیل می شود.
 این کارشــناس اقتصادی با اعتقاد به اینکه تحقق نرخ تورم اعامی دور 
از انتظار و سخت نیست، افزود: اگر روش تامین کسری بودجه به سمت 
روش مورد نظر کشورهای پیشــرفته تغییر کند، می توانیم نرخ تورم را 
هم به میزان کشورهای پیشرفته برســانیم؛ بنابراین رسیدن به اقتصاد 

غیر تورمی اقدام پیچیده ای نیست.

تورم 22 درصدی به چه چیزی نیاز دارد؟
این تحلیلگر اقتصادی خاطرنشــان کرد: برای تحقق تورم هدف اعام 
شده باید روش تامین کســری بودجه از محل پایه پولی به سمت اوراق 
تغییر پیدا کند که متاســفانه دولت ها در گذشته هر زمانی که با کسری 
بودجه مواجه شده اند، دست به خزانه بانک مرکزی زده و پول پرقدرت 

منتشر کرده اند که تاثیرات تورمی همراه داشته است.
 رئیــس کل بانک مرکــزی اخیرا از آمادگــی این بانک بــرای اجرای 
هدف گذاری تورم خبر داد که در قالب این سیاســت، قطب نمای اصلی 
سیاســت های پولی و ارزی بانک مرکزی، تورم هدف خواهد بود و برای 

رسیدن به آن، از ابزار مدیریت نرخ سود در بازار باز استفاده خواهد شد.
پس از این، همتی اعام کرده بود که بیانیه چارچوب هدف گذاری تورم 
6 خرداد منتشر خواهد شــد که این بیانیه منتشر شد و طبق آن هدف 
نرخ تورم بانک مرکزی بــرای بازه زمانی یک ســاله 22 درصد با دامنه 

مثبت و منفی دو واحد درصد تعیین شده است.

 بخشنامه ای که هزاران شاغل صنعت بیمه 
را نگران کرد

فعاالن صنعت بیمه پس از اباغ بخشنامه ای مبهم، درباره حذف نسخه 
فیزیکی بیمه نامه شخص ثالث، نسبت به بیکاری هزاران نفر از شاغان 
این صنعت به ویژه نمایندگی ها و دفاتر فروش هشــدار دادند، اما بیمه 
مرکزی با شــفاف ســازی در این باره ضمن رفع نگرانی ها، اعام کرد: 
شــبکه فروش همچون گذشــته، نقش و کارکرد خود را حفظ خواهد 
کرد.بیمه مرکزی در 27 اردیبهشــت ماه بخشنامه ای را مبنی بر حذف 
بیمه نامــه فیزیکی اباغ کرد کــه باعث نگرانی نمایندگی ها و شــبکه 

فروش صنعت بیمه شد.
برخی از فعــاالن صنعت بیمــه اینگونه تصــور کردند کــه طبق این 
بخشــنامه، امتیاز صدور بیمه نامه شــخص ثالث که برای دفاتر بیمه، 

سودساز است از آنها سلب خواهد شد.
یکی از نماینــدگان دفاتر بیمه ایران در این بــاره گفت: »بیمه مرکزی 
ایران در استان ها و شهرستان ها بیمه شــخص ثالث را از  نمایندگی ها 
می گیرد و عنوان می کند که این کار را فقط دفاتر مرکزی انجام بدهد  و 
شما بروید دنبال بیمه های عمر و آتش سوزی و ... در حالی که در ایران 

این بیمه ها عمر و آتش سوزی و بیمه بدنه اصا جا نیفتاده است.«
وی اظهار داشت: »بیش از 7۰درصد درآمد نمایندگی های بیمه، بیمه 
شخص ثالث است که با این بخشنامه، بیش از 2۰ هزار نمایندگی بیمه 

و شاید هم تا ۳۰هزار دفتر باید تعطیل شوند.«
بیمه مرکزی در 27 اردیبهشت با صدور بخشــنامه ای اعام کرد: کلیه 
شــرکت های بیمه ای از اول خرداد ماه زیر ســاخت های الزم را برای 
دسترسی الکترونیکی بیمه گذاران بیمه شخص ثالث به اطاعات مورد 

نیاز فراهم آورند.
اباغ این بخشــنامه باعث نگرانــی فعاالن صنعت بیمه بــه ویژه دفاتر 
نمایندگی در شهرســتان ها شــد، زیرا به نظر آنها، چرخش مالی آنها 

خدشه دار می شود.
در واکنش به این نگرانی ها بود که بیمه مرکزی با انتشــار اطاعیه ای 
اعام کرد: تصمیم به ارائه خدمات بیمه ای بــه بیمه گذاران بدون نیاز 
به نسخه فیزیکی بیمه نامه شــخص ثالث به مفهوم حذف شبکه فروش 
از فرایند عرضه بیمه نامه مذکور نبوده و شبکه فروش همچون گذشته 

نقش و کارکرد خود را حفظ خواهد کرد.

شعبه

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت: سهام 
عدالت افراد متوفیان به وراث تعلق می گیرد.

 حســین فهیمی اظهار داشــت: از 4۹ میلیــون نفر 
مشــمول ســهام عدالت 2 میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از 
افراد فوت شدند که ســهام عدالت بیش از 2۰ هزار نفر 
به وراث منتقل شد. وراث می توانند با مراجعه به سایت 
شرکت ســپرده گذاری به صورت اناین از طریق میز 
خدمت، گواهــی حصر وراثت را در ســامانه بارگذاری 
کنند و شرکت ســپرده گذاری بعد از استعام مدارک، 

سهام عدالت را بین وراث تقسیم می کند.

وی افزود: در جلســه شــورای عالی بورس، 
مهلت انتخــاب روش آزادســازی ســهام 
عدالت تا ۱۵ خرداد تمدید شــد. با توجه به 
اینکه امــکان لغو تصمیم از روش مســتقیم 
به غیرمســتقیم وجود ندارد مشموالن این 
ســهام در انتخاب این روش دقــت کافی را 

داشته باشند.
مدیرعامل شــرکت ســپرده گذاری مرکــزی ادامه 
داد: بیش از ۳ هزار نقطه در کشــور کار احراز هویت را 
انجام می دهند که عاوه بر بانک، کارگزاری ها و دفاتر 

پیشــخوان امکان احراز هویــت به صورت 
اناین نیز فراهم شــد و افراد بــا مراجعه به 
ســامانه ســجام می توانند به صورت اناین 

احراز هویت شوند.
وی اظهار داشت: آزادسازی سهام عدالت از 
روز شــنبه دهم خرداد جاری به مفهوم عام 
و گســترده آن یعنی امکان استیفای حقوق 
همه جانبه سهامداری همانند سایر سهامداران انجام 
خواهد شد و مشموالن ســهام عدالت قادر خواهند بود 
تمامی حقوق و منافع مالکانه خود را به عنوان سهامدار 

اعمال کنند.
فهیمی ادامــه داد: البته این به معنای درخواســت یا 
تشویق برای فروش سهام نیست بلکه درخواست ما این 
است که این دارایی ارزشــمند را در سبد دارایی خود 
نگهداری کنند، اما چنانچه قصد فروش این ســهام را 
دارند، می توانند با دو روش ســفارش یکجای فروش با 
اعطای اختیار به شبکه بانکی به شعب بانک ها مراجعه 
کنند و یا اینکه از روز دهم خردادمــاه جاری در دفاتر 
شــرکت های کارگزاری حضور یابند و به انتخاب خود 

تا سقف ۳۰ درصد از سهامشان را به فروش برسانند.

اکثر مشــموالن ســهام عدالت، با این موضوع مواجه 
شده اند که ارزش سهام روی برگه مذکور یک میلیون 
تومان درج شده اســت اما میزان سهام آن ها در سامانه 
کم تر از یــک میلیون تومان اســت. در واقع روی برگه 
ارزش یک میلیون تومان قید شــده، اما ارزش واقعی 
ســهم یک میلیون تومان نیست. ریشــه این موضوع 
مربوط به مبلغی است که مشمول باید در سال ۱۳۹4، 
پرداخت می کرد.روی اکثر برگه های ســهام عدالتی 
که در دست مشموالن این سهام اســت، ارزش سهام 
۱۰ میلیــون ریال یا همــان یک میلیــون تومان ذکر 
شده است. این درحالی اســت که زمانی که مشمول به 
سامانه ســهام عدالت )SAMANESE.IR( مراجعه 

می کند متوجه می شود میزان ســهامی که در اختیار 
دارد کم تر از یــک میلیون تومان اســت. اما دلیل این 
موضوع چیست؟بســیاری از ســهام داران برگه هایی 
در اختیار دارند که روی آن برگــه ارزش یک میلیون 
تومان قید شده است اما ارزش واقعی سهم یک میلیون 
تومان نیســت. درواقع به استثنای مشموالن نهادهای 
حمایتی مانند کمیته امداد یا ســازمان بهزیستی که 
ارزش سهم آن ها یک میلیون تومان است، ارزش سهم 

اکثر سهام داران دیگر کم تر از یک میلیون تومان است.
 قرار بود برگه های اولیه از محل سهم سود سنوات قبل 
پر شود. در سال ۱۳۹4 اعام شد ۵۳ درصد ارزش سهم 
از محل مطالبات سود سنوات قبل پر شده است و برای 

پر کردن مابقی، دو ســال به مشــموالن فرصت دادند 
که با آورده نقدی، 47 درصد مابقی را به قیمت اســمی 
واریز کنند. در این راستا فقط تعداد کمی از مشموالن 
واریز کردنــد و اکثریت واریز نکردنــد؛ بنابراین ارزش 
واقعی ســهم ان ها در سبد ســهام عدالت یک میلیون 

تومان نیست و حدود ۵۳۰ هزار تومان است.
البته ارزش ســهام همه مشــموالن ۵۳۰ هزار تومان 
نیست و ارزش سهام افرادی که در دوره های اول ثبت نام 
کردند ۵۳۰ هزار تومان است. حتی ارزش سهام کم تر از 
4۰۰ هزار تومانی هم وجود دارد. مشــموالن می توانند 
عدد دقیق سهام خود را در سامانه سهام عدالت به نشانی 
www.samanese.ir با وارد کردن کد ملی مشــاهده 

کنند. اما به طور کلی به غیر از دو میلیــون و ۵۰۰ هزار 
نفری که با اذن مقام معظم رهبری، برایشان  صد در صد 
منظور شده اســت، ارزش ســهام مابقی مشمولین زیر 
یک میلیون تومان است.میزان سهام عدالت مشموالن 
کمیته امداد و ســازمان بهزیســتی یک میلیون و سایر 
افراد بین 4۹2هزار تا ۵۳2 هزار تومان است. البته ممکن 
است میزان ســهام برخی افراد بیشــتر از یک میلیون 
تومان باشــد، دلیل این موضوع این اســت که  انحصار 
وراثت صورت گرفته است. ارزش سهام عده ای هم کم تر 
از 4۹2هزار تومان اســت که دلیل این موضوع هم این 
است که ممکن است فرد در سال ۱۳8۵مشمول نبوده و 

وارث قانونی متوفی مشمول بوده باشد.

سهام عدالت

سهام عدالت

خریدار  مطابــق قانون بانــک مرکزی 
می بایست در فرصت زمانی یک سال پس از 
اباغ قانون جدید چک، در آذرماه ۹8 چک 
الکترونیــک را راه اندازی می کــرد اما این 

قانون هنوز اجرایی نشده است.
 بعد از اجرایی شــدن قانون جدید چک در 
بهمن ماه ســال ۹7، چک برگشــتی که تا 
قبل از آن روند افسار گسیخته ای در کشور 
داشت به شــدت کاهش یافت و برای اولین 
بار نســبت تعداد چک های برگشتی به کل 
چک های مبادله ای تک رقمی شده و به ۹.7 
درصد رســید که به نوعی رکورد محسوب 
می شد. این روند هنوز هم ادامه دارد و چک 
برگشتی نســبت به مدت های مشابه قبل از 
اجرایی شدن قانون جدید چک بسیار کمتر 
اســت. با این وجود اما هنوز ایــن قانون به 
صورت کامل اجرایی نشده و بندهای بسیار 
مهمــی از آن از جمله چــک الکترونیک و 

چک موردی هنوز مغفول مانده است.

اقدامات پیشگیرانه قانون جدید چک 
سبب کاهش چک برگشتی شد

در همیــن راســتا، محمد صــادق امانی 
کارشــناس امور بانکی با اشاره به نوع آوری 
و تأثیر گــذاری قانون جدیــد چک گفت: 
قانــون جدید چک توانســت بــا ابزارهای 
پیشگیرانه از جمله اســتعام برخط میزان 

اعتبار مالی صادر کننــده چک، عدم صدور 
دسته چک در صورت وجود چک برگشتی 
از هر بانکی با اســتفاده از سامانه صیاد و نیز 
کاهش زمان دادرســی به پرونده های چک 
برگشتی از حدود 2 سال به قریب به 2۰ روز، 
میزان چک برگشتی را کاهش دهد. اقدامی 
که سبب شــد تا اعتبار از دست رفته چک 

به عنوان یکــی از مهم ترین ابزارهای تبادل 
مالی در اقتصاد کشور، برگردد.

فقدان اراده در بانک مرکزی برای 
تکمیل قانون جدید چک

این کارشــناس بانک در ادامه اظهار داشت: 
با وجود اینکه اجرایی شــدن قانون جدید 

چک اثر به سزایی در کاهش چک برگشتی 
و افزایش اعتبار آن داشــته امــا نها دهای 
متولی از جمله بانک مرکزی عزم کافی برای 
اجرای کامل آن ندارند. به نظر می رســد با 
وجود فراهم بودن زیرســاخت های قانونی 
تنها دلیل اجرایی نشــدن بندهای مغفول 
از جملــه چک الکترونیــک و چک موردی 

نبود عزم و اراده در متولی اصلی یعنی بانک 
مرکزی اســت. اگر نهادهای متولی اراده ی 
الزم برای اجرای چــک الکترونیک و چک 
موردی را داشته باشند در بازه زمانی بسیار 

کوتاهی قابل اجرا است.

گذشت حدود شش ماه از فرصت یک 
ساله به بانک مرکزی برای اجرای چک 

الکترونیک
وی درباره بندهــای مغفول مانده نیز گفت: 
یکی از بندهای مغفــول مانده قانون جدید 
چک، تبصره ۱ ماده ۱ این قانون اســت که 
درباره راه اندازی چک الکترونیک اســت. 
مطابق این تبصره همه قوانین چک کاغذی 
درباره چک الکترونیک نیز صادق اســت و 
بنابراین مشکل قانونی وجود ندارد. مطابق 
قانون بانک مرکزی می بایســت در فرصت 
زمانی یک ســال پس از اباغ قانون جدید 
کــه در آذرمــاه ۹7 صــورت گرفت، چک 
الکترونیک را راه اندازی می کرد که تا کنون 
با گذشت حدود 6 ماه از فرصت قانونی، هنوز 
اجرا نشده اســت.وی گفت: اجرایی شدن 
چک الکترونیک تأثیرات بسزایی در کاهش 
سو استفاده ها از جمله کاهش جعل چک و 
نیز سهل الوصول شــدن آن خواهد داشت. 
همچنین سبب کاهش هر چه بیشتر چک 

برگشتی در کشور خواهد شد.

سهام عدالت متوفیان به وراث می رسد

چرا ارزش برگه های یک میلیونی سهام عدالت، کم تر از یک میلیون است؟

سخنگوی سهام عدالت خبر داد

وش آزاد سازی سهام عدالت تا ۱۵ خرداد تمدید شد انتخاب ر

وش متری مسکن آمادگی بورس کاال برای آغاز معامالت پیش فر

خریدار   سخنگوی سهام عدالت از تمدید 
مهلــت انتخاب روش آزادســازی ســهام 
عدالت تا ۱۵ خرداد خبر داد و گفت: از دهم 
خرداد ماه ۳۰ درصد از هر سهم آزاد می شود 
و صاحبان کدبورســی می توانند نمادها را 
معامله کنند.حســین فهیمی، سخنگوی 
سهام عدالت گفت: مهلت مراجعه به سایت 
samanese.ir برای انتخاب روش مدیریت 
مســتقیم ســهام عدالت که قبًا هشــتم 
خردادماه اعام شده بود، با تصمیم شورای 
عالی بورس تا ۱۵ خردادماه تمدید شد.وی 
تاکید کرد: ســهامداران باید در نظر داشته 

باشند که امکان تغییر تصمیم وجود ندارد.

امکان فروش جداگانه هر سهم از 
پرتفوی سهام عدالت وجود دارد

وی دربــاره آزاد شــدن ســهام عدالت در 
پرتفــوی افرادی که با مراجعه به وبســایت 
مذکور، روش مســتقیم را انتخاب کرده اند 

و قصــد دادن وکالت فروش بــه بانک ها را 
ندارند، گفت: از دهم خــرداد ماه ۳۰ درصد 
از هر سهم ۳6 شرکت بورسی سهام عدالت 
آزاد می شــود و این گروه از افراد در صورتی 
که دارای کدبورسی باشــند، می توانند این 
۳6 نماد را در پورتفوی خود مشاهده کنند 
اما تنها امــکان معامله ۳۰ درصــد از آن را 

خواهند داشت.
سخنگوی ســهام عدالت در پاســخ به این 
سوال که آیا هر کدام از این نمادها به صورت 
جدا قابل معامله است یا باید آنها را به صورت 
یک بســته معامله کرد، گفت: هــر کدام از 
نمادهای بورسی ســهام عدالت به صورت 

مجزا قابل معامله خواهد بود.

 مردم در فروش سهام عدالت
 عجله نکنند

وی در پاسخ به ســوال مهر مبنی بر اینکه با 
شروع آزادسازی، آیا سازمان بورس فکری 

برای ایجاد نشــدن صف فروش ســهام و به 
تبع آن ریزش احتمالــی قیمت پیش بینی 
کرده یا خیر، گفت: اتفاقاً به نظر بنده افرادی 
که اصطاحاً بورس باز نیستند تمایل دارند 
ســهام عدالت خود را نگه دارند؛ اگر ده سال 
پیش ســهام یک میلیون تومانــی خود را 
می فروختند امروز سهامشــان این ارزش را 
نداشت لذا برای ده سال آینده هم وضعیت 

به همین صورت است بنابراین دلیلی برای 
فــروش وجــود ندارد.فهیمی ادامــه داد: 
عرضه های سهام عدالت بازار بورس را تحت 
تأثیر قرار نخواهــد داد بلکــه تعادلی بین 

عرضه و تقاضا ایجاد می کند.

مهلت مراجعه به بانک ها برای دادن 
وکالت فروش تمدید شد

وی همچنین درباره مهلــت ارائه وکالت به 
بانک ها بــرای فروش ســهام عدالت گفت: 
آندسته از افرادی که روش مستقیم را برای 
مدیریت ســهام خود انتخاب کــرده اند اما 
ترجیح می دهند برای فروش سهام شخصاً 
اقدام نکنند، می توانند مدیریت سهام شأن 

را به بانک ها وکالت بدهند.
وی گفت: مهلــت مراجعه مــردم به بانک 
برای دادن وکالت فروش ۳۰ درصد از سهام 
عدالت که قبًا از ششــم تا دهم خردادماه 

اعام شده بود، تا ۱۳ خرداد تمدید شد.

 بر اساس اعام مسئولین مربوطه افرادی که 
روش مستقیم را انتخاب کرده اند می توانند 
به دو صورت سهام خود را مدیریت کنند یا 
می توانند به بانک ها وکالــت بدهند که در 
اولین فرصت سهام آنها را به فروش برساند 
و پول حاصل از آن را به حسابشان واریز کند. 
البته در این صورت بانک تضمینی برای رقم 

فروش نمی دهد.
راه دوم نیز این اســت که خود ســهامدار، 
ســهام خود را مدیریت کنــد، در این روش 
افراد پس از دریافت کدبورســی ۳۰ درصد 
از هر ســهم را در پورتفوی خود مشــاهده 
خواهند کرد که امکان معامله آن را در بستر 

بورس خواهند داشت.
افرادی کــه روش غیر مســتقیم را انتخاب 
کرده اند نیــز در آینده ای نزدیــک به آنها 
سهم شرکت های ســرمایه گذاری استانی 
تعلق می گیــرد که البته تا زمــان ورود این 

شرکت ها به بورس باید صبر پیشه کنند.

 مدیرعامل بورس کاالی ایــران از آمادگی 
این بورس بــرای آغاز طــرح پیش فروش 
متری مسکن در قالب انتشــار اوراق سلف 

موازی استاندارد خبر داد.
 »حامــد ســلطانی نژاد« گفــت: در پــی 
مذاکراتی که با وزارت راه و شهرسازی انجام 
شــده، طرح هایی همچون فروش اماک و 
مســتغات، بازار تهاتری مصالح و اماک، 

طرح فروش متــری مســکن و همچنین 
راه اندازی صندوق های اماک و مستغات 
در بازار ســرمایه در حال پیگری اســت که 
هم اکنون امکان اجــرای طرح پیش فروش 
متری مسکن در قالب انتشــار اوراق سلف 
موازی اســتاندارد در بــورس کاالی ایران 

مهیاست.
وی افزود: ابزار مالی سلف موازی استاندارد 

از ســال ۱۳۹۳ در بــورس کاالی ایــران 
راه اندازی شد و طی 6 ســال گذشته تامین 
مالی شــرکت های مختلفی در حوزه های 
صنعتی، معدنی، پتروشیمی و کشاورزی با 
انتشار اوراق ســلف موازی استاندارد انجام 
شده اســت؛ از این رو تجربه مناسبی برای 
بهره گیری از ایــن بازار در حوزه مســکن 

وجود دارد.

مدیرعامل بورس کاالی ایران اظهار داشت: 
در بازار مســکن تــاش بر این اســت تا به 
ابزاری در بورس کاال برســیم که پس انداز 
مردم را افزایش دهد، بــرای مثال فردی که 
می خواهد در بخش مسکن سرمایه گذاری 
کند، می تواند مستقیما با ورود به معامات 
متری مسکن در بورس کاال، هر چند اندک 

در ملک سرمایه گذاری کند.

سلطانی نژاد توضیح داد: ممکن است برخی 
افراد ســرمایه کافی برای خرید یک واحد 
آپارتمان را نداشته باشند اما با آغاز معامات 
متری مسکن می توانند متراژی از یک ملک 
را خریداری کنند تا سرمایه آن ها متناسب 
با قیمت مســکن، ارزش یابد؛ به این ترتیب 
افراد می توانند حتی با سرمایه های خرد هم 

در بازار مسکن سرمایه گذاری کنند.



آیا جنگ قیمت نفت دیگری در راه خواهد بود؟

وزارت نفت در پی حذف آن؟

LPG، حلقه مفقوده سبد سوخت حمل و نقل

هزینه ساخت پاالیشگاه میعانات گازی در ایران 
چقدر است؟

در حالی وزیر نفت مدعی شــده است هزینه ســرمایه گذاری ساخت 
واحدهای پاالیشی ســیراف به ازای هر بشکه بین 7۰۰۰ تا 8۰۰۰ دالر 
است که هزینه ســاخت این واحدها، با توجه به قیمت های روز و زمان 
ســاخت پروژه ها در ایران و شــرایط تحریمی، حدود 2۰۰۰۰ دالر در 

بشکه برآورد می شود.
 یکی از برنامه های مهم وزارت نفت در ســال پایانــی دولت دوازدهم، 
اجرای طرح پاالیشــی ســیراف اســت. در این بین هر چند تاش این 
وزارتخانه برای رهایی از خام فروشی میعانات گازی منطقی و قابل قبول 
اســت اما از نظر بسیاری از کارشناســان الگوی تعریف شده برای طرح 
ســیراف نواقص و ابهامات زیادی دارد که در نهایت منجر به شکســت 
این طرح خواهد شــد. از جمله انتقادات مطرح شده نسبت به این طرح 
می توان به ابهام در تامین خوراک ایــن واحدها، نبود بازار مصرف برای 
نفتای تولیدی طرح ســیراف، عدم وجود خط لوله و سایر زیرساخت ها 
برای انتقال محصوالت به قطب مصرف و عدم توجیه اقتصادی این طرح 
ناشی از کوچک بودن مقیاس واحدهای تعریف شده در این طرح اشاره 

کرد.
با این وجود، بیــژن زنگنه وزیر نفــت در برنامه رادیویــی »رهیافت« 
رادیــو اقتصاد دربــاره این موضوع گفــت: »تقاضاهای زیــادی برای 
احداث پاالیشــگاه در ســیراف وجود دارد و به دلیل خوراک این طرح 
بخش های خصوصی برای اخذ مجوز ســاخت با هم رقابت دارند. طرح 
ســیراف یک طرح کاما اقتصادی اســت که با کمتریــن هزینه برای 
ســرمایه گذاران قابل احداث و بهره برداری اســت. برای احداث سایر 
پاالیشگاه های کشــور، به ازای هر بشــکه ۳۰ هزار دالر سرمایه گذاری 
نیاز اســت 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 بشــکه به ۵ هزار دالر کاهش می یابد. 
البته طرح ســیراف باید به صورت پتروپاالیش پیاده ســازی شود؛ زیرا 
پاالیشگاه سیراف، سوخت تولید نمی کند بلکه نفتا تولید می کند و این 

نفتا باید دوباره خوراک واحدهای پتروشیمی شود«.
در ادامه این گزارش، به بررسی صحت و سقم ادعاهای وزیر نفت درباره 

توجیه اقتصادی طرح پاالیشی سیراف می پردازیم:

 هزینه ساخت پاالیشگاه میعانات گازی به ازای هر بشکه
 در ایران چقدر است؟

به گزارش فارس، هزینه ســاخت پاالیشــگاه ها بســتگی به کیفیت 
محصوالت دارد، یعنی هر چه میــزان complexity یا پیچیدگی یک 
پاالیشــگاه باالتر باشد هزینه ســاخت آن هم باالتر اســت. پاالیشگاه 
اراک باالترین پیچیدگی را میان پاالیشــگاه های ایــران دارد و ضریب 
نلســون )واحد پیچیدگی( آن ۹.۵ و پاالیشــگاه آبادان دارای ضریب 
نلسون ۳.4 است. البته پاالیشــگاه اراک محصوالت با کیفیت باالتری 
هم تولید می کند. در نتیجه، هزینه ســاخت پاالیشــگاه ها با توجه به 
کیفیت محصوالت از 2۰ هــزار دالر تا 4۰ هزار دالر می باشــد. در این 
بین پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس که خوراکش میعانات گازی است و 
پیچیدگی آن نسبت به برخی از پاالیشگاه های نفتی کمتر است، دارای 

ضریب نلسون 8 است.
بــرای اثبات نادرســت بــودن اظهــارات وزیر نفــت دربــاره میزان 
ســرمایه گذاری الزم در طرح پاالیشــی ســیراف بهتر اســت نگاهی 
به ســرمایه گذاری های الزم برای پاالیشــگاه های مشــابه با خوراک 
میعانات گازی انداخته شــود. پاالیشگاه پارس شــیراز )که قرار بود در 
مجاورت پاالیشگاه شــیراز ساخته شــود( با ظرفیت ۱2۰ هزار بشکه 
در روز خوراک میعانات گازی، معادل یک ســوم ظرفیت پاالیشــگاه 
ســتاره خلیج فارس و معادل دو پاالیشــگاه 6۰ هزار بشــکه ای طرح 
سیراف می باشــد. مطالعات امکان سنجی این پاالیشگاه توسط شرکت 
فرانســوی Beicip Franlab از زیر مجموعه های IFP در سال 2۰۱۰ 
انجام شده است. بر اساس این مطالعات هزینه طرح حدود ۱.۹ میلیارد 
دالر پیش بینی شده اســت. اگر تورم جهانی را سالیانه حدود 2 درصد 
در نظر بگیریم هزینه ساخت یک پاالیشــگاه میعانات گازی ۱2۰ هزار 
بشــکه ای، به قیمت امروز معادل 2.۳ میلیارد دالر محاسبه می شود و 
چنانچه هزینه انتقال خط لوله تا شــیراز را از هزینه های ســاخت این 
پاالیشــگاه کم کنیم، میزان ســرمایه گذاری الزم بــه 2 میلیارد دالر 
کاهش می یابد یعنی قیمت ســاخت یک پاالیشگاه با خوراک میعانات 
گازی حدود ۱7۰۰۰ دالر به ازای هر بشــکه محاسبه می شود و با توجه 
به تاخیــرات پروژه و تحریم و هزینه های ســربار در ایــران عدد نهایی 
سرمایه گذاری به ازای هر بشکه در این طرح حدودا بین ۱8۰۰۰ دالر تا 

2۵۰۰۰ دالر تعیین می شود.
در همین راستا، محسن قدیری مدیر اسبق برنامه ریزی تلفیقی شرکت 
پاالیش و پخش فــرآورده های نفتــی ایران در گفت وگو بــا خبرنگار 
اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: »محصول نهایی پاالیشــگاه سیراف 
برای آنکه در بازار ایــران مصرف و یا صادر گردد، بــه واحدهای تقطیر 
اتســفریک، آیزوم با خوراک نفتای ســبک، واحــد CCR با خوراک 
نفتای ســنگین، واحد MHDS برای ســولفورزدایی نفت ســفید و 
دیزل، واحد آمیــن، واحد تولید گوگرد، آب ترش و شیرین ســازی گاز 
مایع و سایر تاسیســات و واحدهای جانبی نیاز دارد. هزینه ساخت این 
واحدها به طور میانگیــن با قیمت های امروز و زمان ســاخت پروژه ها 
در ایران و تحریم، 2۰۰۰۰ دالر در بشکه می باشــد. بنابراین اظهارات 
وزیر نفت مبنی بر اینکه هزینه ســرمایه گذاری به ازای هر بشــکه در 
این طرح بین 7۰۰۰ تا 8۰۰۰ دالر می باشــد غلط بــوده و احتماال به 
خاطر عددسازی هایی اســت که برخی افراد در وزارت نفت برای اثبات 

توجیه پذیر بودن طرح انجام داده اند«.

 Topping plant امکان استفاده از پاالیشگاه سیراف به عنوان 
وجود ندارد

وزیر نفت در بخشی دیگری از اظهاراتش در برنامه رادیویی »رهیافت« 
رادیو اقتصاد به این موضوع اشاره کرد که طرح پاالیشی سیراف باید به 
صورت یک پتروپاالیشگاه تاسیس شود زیرا خوراک تولیدی این طرح، 
نفتا بوده که یک محصول نیمه نهایی است و به همین شکل قابل مصرف 
 Topping یا صادرات نیست. در نتیجه حتی اگر طرح سیراف به عنوان
plant، محصول نیمه نهایی نفتا را با هدف مصرف در پتروشیمی تولید 
نماید، واحد پتروشــیمی با خوراک نفتا نیاز به واحد آروماتیک و واحد 
الفین دارد تا محصــوالت بوتادین، ABS، پلی اتیلن و پلی اســتایرن و 
... تولید نماید. ظرفیت چنین واحدهایی حدودا 4۰ هزار بشــکه در روز 
است و اگر از هم اکنون برای ساخت چنین واحدهایی اقدام شود حدود 
۱۰ سال زمان نیاز دارد تا این واحدها ساخته شوند. در نتیجه، استفاده 
از پاالیشگاه ســیراف برای چنین منظوری غیرممکن است، زیرا واحد 
۳6۰ هزار بشکه ای سیراف حدودا 2۵۰ هزار بشــکه در روز نفتا تولید 
می کند و مصرف چنین حجمی از نفتا در ایران و حتی در منطقه مقدور 
نیســت و لذا مجبور خواهیم بود؛ نفتای تولیدی را در مخازن و یا داخل 

کشتی ذخیره نماییم.
در همین راســتا، جلیل ساالری قائم مقام اســبق شرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده هــای نفتی با انتقاد از طرح ســیراف گفت: »یک نکته 
مهمی که متاسفانه توسط مســئولین به عمد مغفول مانده و یا پنهان 
نگه داشته شده است، این اســت که خط لوله ۳6 اینچ میعانات گازی از 
پارس جنوبی به بندرعباس )ســتاره خلیج فارس( دارای ظرفیت ۵2۰ 
هزار بشکه در روز است و طرح فعلی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس االن 

در ظرفیت 4۰۰ هزار بشکه ای مشغول فعالیت است. 

پاالیشگاه

خط لولــه انتقــال گاز ایران بــه ترکیــه در دوازدهم 
فروردین ماه از ســوی نیروهای پ. ک. ک در نزدیکی 
مرز ایران منفجر و جریان گاز به ترکیــه از ایران قطع 
شــد، طبق گفته مدیر دیسپچینگ شــرکت ملی گاز 
ایران پیش بینی می شــود که احتماال تــا خرداد ماه 

صادرات گاز به ترکیه از سر گرفته شود.
 در حالی که پیش بینی می شــد مشــکل ایجاد شده 
در خط لوله انتقال گاز ایران به آنــکارا ظرف چند روز 
برطرف شــود اما اکنون علی رغم اینکه نزدیک دو ماه 
از این حادثه گذشــته هنوز  اقدام جدی در این زمینه 

رخ نداده است، همین موضوع موجب شده تا 
شائبه های زیادی در این رابطه به وجود آید.

معموال در شش ماه اول ســال میزان مصرف 
گاز در ترکیه کاهش می یابد که می توان یکی 
از دالیل تعلل در تعمیر خط لوله را این مساله 
عنوان کرد اما بعضا دالیــل دیگری نیز برای 

این موضوع مطرح شده است.
به هر حال بر اســاس قراردادی که با کشــور ترکیه در 
این زمینه منعقد شده می بایســت در طول یک سال 
میزان مشخصی برداشــت صورت گیرد و هزینه آن به 

طور کامل پرداخت شــود حتی اگر برداشت 
نیز صــورت نگیــرد این کشــور موظف به 
پرداخت هزینه کامل است مگر اینکه شرایط 
مانند اکنون ویژه باشد. با این حال اگر کشور 
ترکیه دالیل قابل قبولی برای تعلل در تعمیر 
داشته باشد از پرداخت هزینه معاف خواهد 
شد اما اگر دالیل کافی نباشد باید کل هزینه 
را پرداخت و ســال آینده می توانند همان میزان گاز را 

دریافت کند.
مهدی جمشــیدی دانا مدیر دیسپچینگ شرکت ملی 

گاز ایران در این رابطه به ایسنا گفت: منتظر هستیم تا 
ترکیه خط لوله را تعمیر کند و انتقال گاز از ســر گرفته 
شود اما هنوز این کار انجام نشده اســت اما به نظر می 
رسد که احتماال تا آخر خرداد ماه عملیات تعمیر انجام 

شود.
وی با بیان اینکــه ایران آمادگی ایــن را داردکه ظرف 
مدت یــک هفته خــط را تعمیر و گاز را صــادر کنیم، 
اظهار کرد: دلیل تاخیر طــرف ترکیه برای تعمیر خط 
و دریافت گاز از ایران مشخص نیست و دالیل متعددی 

برای آن عنوان می شود.

بر اســاس مصوبه هیات دولت قیمت برق امســال نیز 
مانند سال گذشته تنها هفت درصد افزوده شد. اما نرخ 
برق مشترکانی که بیش از الگو مصرف کنند، ۱6 درصد 
دیگر نیز اضافه می شــود که این مصوبه هیات دولت از 

ابتدای اردیبهشت ماه به اجرا در آمده است.
 با افزایش اعمال شده در قبوض برق متوسط پرداخت 
در ســال جاری بین ۱۳ هزار ۳۰۰  تــا ۱۵ هزار و ۳۰۰ 
تومان براورد شــده و این در حالی اســت که متوسط 
پرداخت قبوض برق در ســال  ۱۳۹8 ماهانه ۱2 هزار 

و ۵۰۰ تومان بوده است.
در این رابطه مصطفی رجبی مشــهدی - ســخنگوی 
صنعت برق کشــور - به ایســنا گفــت: افزایش هفت 
درصدی تعرفه برق موضوعی است که سال گذشته از 

سوی هیات دولت تصویب شد.

وی از پرداخــت ۱۰6 میلیــارد پــاداش به 
مشترکان خانگی خوش مصرف برق در سال 
گذشته خبر داد و گفت: اجرای مصوبه دولت 
درباره تعرفه های تشــویقی، ویژه مشترکان 
خــوش مصرف خانگی، امســال نیــز تداوم 
خواهد یافت.رجبی مشــهدی با بیان این که 
در سال ۱۳۹8 تجربه موفقی در نحوه اعمال 

تعرفه های تشــویقی برق به دســت آمد، اضافه کرد: 
در سال گذشــته براســاس مصوبه دولت، تعرفه های 
تشــویقی که برای اصــاح مدل مصرف مشــترکان 

خانگی تدوین شده بود، نتایج بسیار خوبی داشت.
وی در ایــن زمینه  با بیان این که ســال گذشــته 24 
میلیون مشترک خانگی الگوی مصرف را رعایت و تنها 
مشمول هفت درصد افزایش بهای مصرف برق شدند، 

تصریح کرد: با این حال ۵ میلیون مشــترک  
نیز بودند که مصارف آن ها بیش از الگوهای 
تعیین شده قرار داشــت و در رده  مشترکان 

پرمصرف قرار گرفتند.
سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه براساس 
مصوبه دولت و با هدف ایجــاد انگیزه برای 
کاهش مصرف، به تعرفه برق این دســته از 
مشترکان پرمصرف، ۱6 درصد  دیگر اضافه شد، اظهار 
کرد: در عین حال گروهی از مشترکان عاوه بر رعایت 
الگوی مصرف، در دوره تابســتان، نســبت به کاهش 

مصرف برق خود نیز اقدام کرده بودند.
رجبی با بیان اینکه سال گذشــته 8 میلیون مشترک 
خانگی نه تنها الگوهای تعیین شــده را رعایت کردند، 
بلکه در فصل تابســتان، مصرف برق خــود را کاهش 

دادند، گفت: با توجه به تجربه موفق ســال گذشــته، 
مصوبه دولــت امســال نیــز اجرایی خواهد شــد و 
مشترکانی که الگوی تعیین شــده را رعایت کنند تنها 
مشــمول هفت درصد افزایش تعرفه خواهند شــد و 
به بهــای برق مشــترکان پرمصــرف ۱6 درصد دیگر 
نیز اضافه می شــود.آمارهای صنعت برق نشــانگر آن 
است که حدود 8۵ درصد از مشــترکان خانگی در رده 
مشترکانی هستند که براســاس الگوهای تعیین شده 
برق مصرف می کننــد و صرفا مشــمول هفت درصد 
افزایش بهای بــرق مصرفی خواهند شد.مشــترکان 
پرمصرف نیز می توانند با رعایت راهکارهای ســاده ای 
که توسط شرکت های برق اعام می شود، مصرف برق 
خود را کاهش و در رده مشــترکان خوش مصرف قرار 

گیرند و حتی از پاداش همکاری نیز بهره مند شوند.

گاز

برق

عرفانه تاجیکــی   اخیــرا وزارت نفت با 
انتشــار ســند تأمین انرژی بخش حمل و 
 LPG نقل کشــور تا ۱42۰، اقدام به حذف

از سبد سوخت کشور کرده است.
 در حالی که بسیاری از کشورهای پیشرفته 
 LPG دنیا بــه دنبال گســترش مصــرف
)گازمایــع( در خودورهای خود هســتند و 
با وجود مزایای فراوان این ســوخت اخیراً 
وزارت نفت با انتشــار ســند تأمین انرژی 
بخش حمل و نقل کشــور تا ۱42۰، اقدام 
به حذف LPG از سبد سوخت کشور کرده 
اســت. این درحالی اســت که بــا توجه به 
شــرایط سیاســی و اقتصادی خاص کشور 
و تولیــد LPG مــازاد بر مصــرف داخل و 
صادرات، زمان مناســبی برای تعریف منبع 
مصرفی تحت عنــوان اتــوگاز )گازمایع به 
 LPG عنوان ســوخت خودرو( برای مقدار

تولیدی کشور است.
وزارت نفت در شرایطی اقدام به صفر کردن 
مصرف اتوگاز از ۰.۰۱ درصد ســهم ســبد 
سوخت کشــور کرده اســت که با توجه به 
تولید فعلی ســاالنه ۱7 میلیون تن LPG و 
شــرایط تحریم و عدم صادرات کامل تولید 
 LPG مازاد بر مصرف، چــاره ای جز مصرف
در خــودرو و مصرف در پتروشــیمی های 
PDH نیســت. از طرفی با توجــه به زمانبر 
بودن راه اندازی واحدهــای PDH گزینه 
ارجــح منبع مصــرف LPG مازاد کشــور 
خودروها هســتند. زیرا هــم فراهم آوردن 
زیر ساخت های الزم برای مصرف LPG به 

عنوان اتوگاز آسان تر و در دسترس تر است 
و هم نیاز به زمان زیادی برای آن نیست.

 با توجه به اینکه ســاالنه مقدار حدودی 6 
میلیون تن LPG صادر می شــود و مصرف 
داخلی آن 2 میلیون تن اســت؛ با رســمی 
کردن اتوگاز در ســبد ســوخت کشــور از 
ســوختن ۹ میلیون تنی LPG در خطوط 
لولــه گاز و فلرهــا جلوگیــری می شــود. 
همچنین مطالعه وضعیت استفاده از اتوگاز 
در کشــورهای مختلف نیز نشــان دهنده 

مزایای زیــاد این ســوخت در حمل و نقل 
اســت. از جمله مزایای قابــل ذکر می توان 
آلودگی بســیار کم آن نســبت به بنزین و 
دیزل، پیمایش زیــاد، اقتصادی بودن و … 
را بر شمرد.محمدرضا رحیمی، کارشناس 
حوزه گاز بــا بیان اینکه در حــال حاضر در 
دنیا حدود 27 میلیون خودرو LPG ســوز 
وجود دارد کــه ســاالنه 26.2 میلیون تن 
اتوگاز مصرف می کنند، گفــت: نکته قابل 
توجه این اســت که بســیاری از کشورها از 

جمله ترکیه، کره جنوبی، ایتالیا، لهســتان 
و … حتی بــا واردات LPG بازهم آن را در 
خودرو استفاده می کنند. از طرف دیگر نیز 
کشــوری مانند روســیه با وجود دارا بودن 
منابع عظیم گاز طبیعی بــه دلیل امنیت و 
تنوع در سبد ســوخت، LPG را هم در سبد 

سوخت خود گنجانده است.
وی افزود: با این وجود وزارت نفت در ایران 
به فکر حذف LPG از ســبد سوخت است. 
این در حالی است که شــرایط کنونی ایران 

به گونه ای است که اوالً به دلیل تحریم های 
ظالمانه امکان صــادرات گاز مایع، محدود 
یا در برخی اوقــات غیر ممکن اســت و به 
ناچار یا باید LPG مــازاد در فلرها و خطوط 
گاز طبیعی بســوزد یا اینکه منبع مصرفی 
همچون خودروها بــرای آن در نظر گرفته 
شود که درصورت استفاده از LPG به عنوان 
سوخت خودرو، مقدار بنزین و دیزل معادل 
آزاد شده آســان تر و با قیمت بیش تر صادر 
خواهد شــد که خود این امر باعث ارزآوری 
برای کشــور می شــود.به گفته ایــن مقام 
مســؤول از ســویی از آن جایی که انتشار 
 LPG گازهای آالینده حاصل از ســوخت
بســیار کم تر از بنزین و دیزل است، مصرف 
کانشــهرهایی  خودروهــای  در   LPG
همچون تهران، اصفهان، اراک و تبریز و … 

باعث کاهش آلودگی هوا خواهد شد.
رحیمــی اظهــار داشــت: بنابر آمــار غیر 
 LPG رســمی تعداد ۱.۵ میلیون خــودرو
ســوز در کشــور وجود دارد که به صورت 
غیر اســتاندارد از اتوگاز اســتفاده کرده و 
از جایگاه هــای غیر مجاز و غیر رســمی در 
حاشیه شهرها ســوخت گیری می کنند. در 
حالی که وزارت نفــت می تواند LPG را به 
عنوان یک سوخت رسمی در سبد سوخت 
کشــور تعریف کند و با اســتاندارد سازی 
این خودروهــا و عرضــه LPG در جایگاه 
اســتاندارد و مجاز در مناطق معین شهرها، 
از خطرات ناشــی از اســتفاده غیر فنی آن 

جلوگیری کند.

خریدار   دو ماه پیش روســیه به پیشنهاد 
عربستان سعودی برای کاهش بیشتر تولید 
نفت پاســخ منفی داد که بــه جنگ قیمت 
نفت میان ریاض و مســکو همزمان با شیوع 
پاندمی ویروس کرونا منجر شــد و با از بین 
بــردن میلیاردهــا دالر از درآمدهای نفتی 
هر دو کشــور را ناچار کرد بــا کاهش تولید 

عمیقتری موافقت کنند.
 برخی از ناظران بازار می گویند جنگ قیمت 
نفت ربطی به عربستان ســعودی و روسیه 
نداشت و در واقع نفت شیل آمریکا را هدف 
گرفته بود. اگر چنین ادعایی صحت داشته 
باشــد در آن صورت با قوی شــدن دوباره 
این صنعت و افزایش تولیــدش چه اتفاقی 

خواهد افتاد؟
شــاید صحبــت دربــاره افزایــش تولید 
در شــرایطی کــه قیمت وســت تگزاس 
اینترمدیت پایین 4۰ دالر در هر بشکه است 
و احتماال برای مدتی در محدوده فعلی می 
ماند، زود به نظر برســد. اما احتماال قیمتها 
باالخره به مــرز 4۰ دالر بهبود پیدا خواهند 
کرد. تولیدکنندگان نفت شــیل بخشی از 
تولیدشــان را کاهش داده اند و تقاضا نیز رو 
بهبود است. ورشکســتگیهایی روی داده و 
ممکن است ورشکســتگیهای بیشتری در 
راه باشــد. در حقیقت، طبق برآورد شرکت 
تحقیقاتــی ریســتاد انرژی، حــدود 2۵۰ 

شــرکت شــیل آمریکا ممکن است دچار 
ورشکستگی شــوند مگر این که قیمتهای 
نفت به سرعت و به میزان قابل ماحظه ای 

بهبود پیدا کنند.
تا جنگ قیمت نفت بعــدی تنها چند دالر 
فاصله وجود دارد. این چند دالر ممکن است 
تولیدکنندگان را به افزایش تولید تشــویق 
کند. اگر تولیدکنندگان آمریکایی بخواهند 
دوباره تولیدشــان را افزایــش دهند، ادامه 
کاهش قابل ماحظه تولید برای عربستان 
ســعودی منطقی نخواهد بود و این کشور 
ممکن است دوباره شــیرهای نفت خود را 

باز کند.
عربستان ســعودی در ســه ماهه نخست 
سال میادی جاری ۹ میلیارد دالر کسری 
بودجه داشــت و درآمدش در پی ســقوط 
قیمت نفــت، 22 درصد کاهــش پیدا کرد. 
سود شرکت نفتی آرامکوی سعودی در سه 
ماهه نخســت 2۵ درصد کاهش پیدا کرد و 
عربستان سعودی در شرایطی که با کاهش 
پرشــتاب ذخایر ارزی خارجی خود روبرو 
شده بود، برای تثبیت وضعیت مالی خود به 
صدور اوراق قرضه در بازار بین المللی اقدام 

کرد.
در ایــن بین، روســیه مازاد بودجــه برای 
ســه ماهه نخست ســال 2۰2۰ اعام کرد 
که البته اندک و به میــزان ۰.۵ درصد بود. 

این کشــور در آوریل همچنان مازاد بودجه 
داشــت اما اکنون به نظر می رســد شیوع 
پاندمی ویروس کرونا ضربــه خود را به این 
کشور وارد کرده اســت. آنتون سیلوانوف، 
وزیر دارایی روســیه بــه مطبوعات داخلی 
گفته است که دولت قصد دارد استقراض را 
افزایش دهد و پروژه هــای عظیم را تا زمان 
احیای اقتصاد به تاخیــر بیاندازد. وی پیش 
بینی کرد که تولید ناخالص داخلی به دلیل 
ســقوط قیمت نفــت و تحت تاثیر شــیوع 
ویروس کرونا، پنج درصــد کاهش پیدا می 

کند.
از نظر اقتصادی، چشم انداز اقتصاد آمریکا 
در کوتاه مدت تیره تر از اقتصاد عربســتان 
سعودی یا روســیه به نظر می رسد و برخی 
کاهش دو رقمی تولید ناخالص داخلی این 

کشور در ســه ماهه دوم را پیش بینی کرده 
اند و حتــی در یک پیش بینــی این کاهش 
حداکثــر 4۰ درصد برآورد شــده اســت. 
صنعت نفــت در آمریکا مانند عربســتان 
ســعودی یا روسیه ســهم بزرگی در تولید 
ناخالص داخلــی ندارد و برخــاف این دو 
کشــور نمی تواند روی کمک دولتی تکیه 
کند. در واقع موسســه امریکن پترولیوم با 

چنین کمکی مخالفت کرده است.
بنابراین چند صد شرکت حفاری آمریکایی 
به دلیل پایین ماندن قیمــت نفت به مدت 
طوالنــی ورشکســته خواهند شــد و این 
اتفاق بــا بهبود تدریجی تقاضــا پس از رفع 
محدودیتهای قرنطینه مصادف می شــود و 
اگر موج دوم شیوه بیماری کووید ۱۹ اتفاق 
نیافتند، بهبود تقاضــا قیمتها را باال خواهد 
برد. زمانی کــه چنین اتفاقــی روی دهد، 
شرکتهای حفاری شــیل که دوام آورده اند 
و اکثر آنها زیر بار بدهی ســنگین هستند، 

چاره دیگری بجز افزایش تولید ندارند.

در این صورت روسیه و عربستان 
سعودی چه اقدامی خواهند کرد؟

روســیه اعام کرده که با نفــت برنت ارزان 
می تواند ســالها دوام بیــاورد. البته منظور 
این کشــور قیمتی اســت که کمتر از 4۰ 
دالر در هر بشکه نباشد. عربستان سعودی 

برای ســودآوری به دو برابر این قیمت نیاز 
دارد. اما کشــورهای زیادی هســتند که به 
کســری بودجه به راحتی زندگی می کنند 
که بهترین نمونه، آمریکا است. وزیر دارایی 
عربستان سعودی اخیرا اظهار کرده که این 
کشــور به حد کافی قوی اســت تا در برابر 
تبعات قیمتهــای پایین نفت ایســتادگی 
کند. اگر چنین حرفی حقیقت داشته باشد، 
احتماال عربســتان ســعودی آن قدر قوی 
خواهد بود که بتواند یک دور دیگر افزایش 
حداکثری تولید را در واکنش به رشد تولید 

آمریکا تجربه کند.
البته یک سناریوی خوش بینانه وجود دارد. 
تقاضا به ســرعت رو به بهبود است و همه از 
روند قیمتهای نفت راضی هستند. الکساندر 
نواک، وزیر انرژی روسیه هفته جاری اظهار 
کرد اکنون که کاهش تولیــد جهانی نفت 
به ۱۵ میلیون بشــکه در روز رسیده است، 
عرضه و تقاضا ممکن اســت در مدت دو ماه 

متعادل شود.
بــر اســاس گــزارش اویــل پرایــس، اما 
تولیدکننــدگان بزرگ همچنــان ناچارند 
دســت نگه دارند و تحوالت آتی را مشاهده 
کنند زیــرا تردیدهایــی وجــود دارد؛ به 
خصوص برخی در صنعت نفت بر این باورند 
که وضعیت ممکن اســت هرگز به ســطح 

پیش از بحران بهبود پیدا نکند.

صادرات گاز ایران به ترکیه به کجا رسید؟

قبوض برق چه تغییری کرد؟

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان:

و تا پایان سال ادامه  خواهد داشت وش فوق العاده خودر فر

سازمان برنامه و بودجه خبر داد
تخصیص ۳۱ هزارمیلیارد تومان اعتبارات 

عمرانی در هفته اول خرداد
ســازمان برنامه و بودجه اعام کــرد: بیش از ۳۱هــزار میلیارد تومان 

اعتبارات عمرانی در هفته اول خرداد ماه تخصیص یافت.
به نقل از ســازمان برنامه و بودجه کشــور، به منظور تســریع در 
اجــرای طرح های عمرانی اولویت دار و در راســتای تحقق شــعار 
جهش تولید درســال جاری، نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس 
ســازمان برنامــه و بودجه کشــورتخصیص اعتبــارات طرح های 
عمرانی ملی و اســتانی به میــزان بالغ بــر ۳۱22۰ میلیارد تومان 

را اباغ کرد.
ایــن منابع شــامل طرح هــای عمرانــی ملی بــه میــزان 2۱8۰۰ 
میلیاردتومان، طرح های اســتانی ویژه به میزان ۱674 میلیارد تومان، 
پروژه های اســتانی به میزان 62۰۰ میلیارد تومان و اعتبارات متفرقه 
ازجمله طرح آب های مرزی و طرح گرمســیری ۱۵2۰ میلیارد تومان 

بوده است.
با پرداخت ایــن اعتبارات تعداد زیادی از طرح هــا و پروژه های عمرانی 
ازجمله مصوبات سفرهای اســتانی رهبر معظم انقاب و رئیس جمهور 
تا پایان ســال به بهره برداری می رســند که منجر به جهــش تولید و 

اشتغال و توسعه ملی و منطقه ای خواهد شد.
بر این اســاس در راســتای اهداف اقتصادمقاومتی، اعتبارات مصوب 
طرح هایی که امســال به بهره برداری می رسند به طور کامل تخصیص 

یافته است.

برپایه آمارهای سامانه کدال
و و سایپا از مرز  تولیدات ۲ ماهه ایران خودر

 ۱۰۱ هزار دستگاه گذشت
 بررسی آمارهای منتشــره ســامانه کدال حاکی از تولید ۱۰۱ هزار و 
۱۹۳ دستگاه خودرو از سوی شرکت های ایران خودرو و سایپا از ابتدای 

امسال تا پایان اردیبهشت ماه است.

برپایه آمارهای سامانه یاد شــده، در این مدت ایران خودرو ۵7 هزار و 
862 دستگاه و سایپا 4۳ هزار و ۳۳۱ دستگاه خودرو تولید کردند.

در 2 ماهه امســال ایران خودرو موفق به تولید 4۱ هزار و 7۰2 دستگاه 
خودرو در گروه پژو، پنج هزار و 47۹ دســتگاه در گروه ســمند، ۹84 
دستگاه رانا، هفت هزار و ۹۵۰ دستگاه دنا، یکهزار و ۳۳ دستگاه هایما، 
۵6۵ دستگاه در گروه وانت و سایر محصوالت جدید و ۱4۹ دستگاه پژو 

2۰۰8 شد.
در مقایسه با مدت مشــابه پارســال، ایران خودرویی ها سه خودروی 

سوزوکی، تندر )ال ۹۰( و دانگ فنگ را تولید نکردند.
در این مدت، سایپایی ها نیز 2۱ هزار و 4۰۹ دستگاه خودرو در خانواده 
پراید و 2۱ هزار و ۹22 دســتگاه خودرو در خانواده تیبا تولید کردند و 
برخاف مدت مشابه پارسال خبری از تولید ســراتو، چانگان سی. اس 

۳۵، آریو و برلیانس در این شرکت نیست.
 برپایه مصوبه شورای عالی اســتاندارد 2 خودروی پراید )از اول تیرماه 
۹۹( و پژو 4۰۵ )از اول مردادماه ۹۹( از خط تولید 2 خودروســاز بزرگ 

کشور خارج خواهند شد.
پیشــتر »وحید مرندی مقدم« معاون سازمان ملی اســتاندارد به ایرنا 
گفته بود:  با خروج پــژو 4۰۵ از خط تولید، این خــودرو فقط در مدل 
تاکســی آن هم دوگانه سوز تولید خواهد شــد، همچنین با کنار رفتن 
مدل هــای ۱۱۱ و ۱۳۱ پراید، فقــط وانت پراید )پرایــد ۱۵۱( تولید 

خواهد شد.

در اطالعیه ای اعالم شد
واردات تلفن همراه صرفا از محل ارز حاصل از 

صادرات امکان پذیر است
وزارت صمت اعام کرد که واردات تلفن همراه صرفا از محل ارز حاصل 

از صادرات امکان پذیر است.
 وزارت صنعت، معدن و تجــارت در اطاعیــه ای در خصوص ثبت 
سفارش تلفن همراه به کاربران ســامانه جامع تجارت اعام کرد که 
واردات تلفن همراه صرفاً از محــل ارز حاصل از صادرات امکان پذیر 

است.
در این اطاعیه خطاب به واردکنندگان آمده است:

به اطــاع کاربران محترم می رســاند پیرو سیاســت های جدید بانک 
مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجــارت، از این پس به منظور واردات 
کاالی تلفن همراه، تنها ارز حاصل از صــادرات تخصیص داده خواهد 

شد.
محل تأمین ارز برای ثبت سفارش هایی که شــامل کاالی تلفن همراه 
باشند )شماره تعرفه های 8۵۱7۱2۱۰ و 8۵۱7۱22۰( بایستی تنها از 
محل صادرات انتخاب شده باشــد. در غیر این صورت پرونده در هنگام 

استعام ضوابط، ردپیش فاکتور خواهد شد.
ثبت ســفارش هایی که دارای ردیف تخصیص ارز فعــال )از محل های 
غیر از صادرات( باشند، با شــرایط زیر امکان ویرایش یا تمدید خواهند 

داشت:
۱. ردیف کاالی تلفن همراه جدیدی به پرونده اضافه نشود.

2. تعداد کاالهای تلفن همراه فعلی ثبت سفارش، افزایش داده نشود.
برای ویرایش یا تمدید ثبت سفارش های از محل صادرات، محدودیتی 

وجود ندارد.

تولید

فرمانــده نیروی هوا فضای ســپاه پاســداران انقاب 
اسامی از نمایشگاه دستاوردهای جدید گروه صنعتی 
ایران خــودرو و پروژه های فن آورانــه محصوالت این 

خودروساز در سال جهش تولید بازدید کرد.
 فرمانده نیروی هوا فضای ســپاه پاســداران انقاب 
اســامی از نمایشــگاه دســتاوردهای جدید گروه 
صنعتــی ایــران خــودروو پــروژه هــای فن آورانه 
محصوالت این خودروســاز در ســال جهــش تولید 
بازدید کرد و این بازدید مسیر تولید خودرو با مصرف 
ســوخت پایین مورد تاکیــد مقام معظــم رهبری را 

هموار تر کرد.

در ایــن نمایشــگاه پیشــرفت های 
تحقیــق و توســعه محصــوالت در 
گروه صنعتی ایران خــودرو در زمینه 
تولید خودروهــای هیبریدی از جمله 

تولید خودروهای دنای دو نیــرو )هیبریدی(، رانای 
برقی، همچنین تولید قطعات بــا فن آوری های باال 
)های تک( از جمله گیربکس دســتی شــش دنده ، 
موتــور افــای.اف.7 پــاس، خودروهای ســمند 
ســواری دیزل، دناپاس توربو اتوماتیک،  ســورن، 
 k125 و k132 رانا و سمند ســال ، پروژه محصول
و کامیون هــای تولیدی ایــران خــودرو دیزلی  به 

نمایش درآمده است.
در مراسم بازدید سردار علی حاجی زاده 
و هیات همراه که با همراهی  مدیرعامل 
و حضور مدیران ارشــد گــروه صنعتی 
ایران خودرو برگزار شــد، فرشــاد مقیمی مدیرعامل 
گروه صنعتــی ایــران خودرو، بــه تشــریح آخرین 
دســتاوردهای این گروه صنعتی با هدف تحقق اهداف 
نظام مقدس اسامی در جهش تولید و اجرای منویات 
مقــام معظم رهبــری در موضوع تولیــد خودروهای 

کم مصرف پرداخت.
وی در تشــریح اقدامــات ایران خــودرو در عرصه 

تولید محصوالت بــا کیفیت و مطابق اســتاندارد با 
بهره مندی از فناوری های نوین اذعان کرد، صنعت 
خودرو کشــور نیازمند همکاری با هدف هم افزایی 
دانش فنی عملیاتی برای توســعه این صنعت است 
و اگر چه ســرمایه انســانی توانمند و متعهد ایران 
خودرو توفیقات ارزشمندی را در عرصه خودکفایی 
و تولید محصول داشته اســت اما تداوم و توسعه این 
امر با هدف دســتیابی به اهداف بلنــدی که مطمح 
نظر نظام مقدس جمهوری اســامی است، نیازمند 
مشارکت و توسعه ســایر مراکز علمی و فنی در این 

بخش است.

 معاون امور صنایــع وزارت صنعت، معــدن و تجارت 
گفت: منابع ارزی باید به بهترین شــکل برای مصارف 
ضروری مانند مواد اولیه و واسطه ای واحدهای تولیدی 
و طرح های توسعه ای که ظرفیت تولید ایجاد می کند 
و می تواند ظرفیــت صــادرات و ارزآوری ایجاد کند، 

مدیریت شود.
به گــزارش وزارت صنعت، معــدن و تجارت، »مهدی 
صادقی نیارکی« تاکید کرد:  در مــورد اقام کاالیی با 

فناوری پایین و متوسط نیاز به واردات نیست.
وی با اشاره به برگزار نشــدن میز تعمیق ساخت داخل 
در زمینه خودرو در اواخر ســال گذشته به دلیل شیوع 
ویروس کرونا، اظهارداشت: در صورت مساعدتر شدن 
شرایط، میزهای تعمیق ساخت داخل به زودی برگزار 

خواهد شد.
صادقی نیارکی با اشــاره به اینکه چشم انداز ساخت 
داخل کاهش ارزبری ۱۰ میلیارد دالر طی ســه سال 
است، توضیح داد: ســاخت داخل از دو روش محقق 
می شــود؛ نخســت اینکه یک قطعه، تجهیز، ماشین 
آالت یا ماده اولیه که در گذشته از خارج وارد می شد، 
حــاال در داخل تولید می شــود و نیازی بــه واردات 
نــدارد؛ روش دوم، مدیریت واردات اســت که در آن 
تعرفه های محصوالت نهایی و کاالهای واسطه ای به 
گونه ای اصاح و مدیریت می شــود که به طور عمده 
کاال وارد کشــور نمی شــود و تولید داخل جایگزین 

آن می شود.
به گــزارش ایرنا، توســعه و تعمیق ســاخت داخل در 

راســتای »جهش تولید« یکــی از محورهای هفتگانه 
وزارت صنعت برای تحقق شعار سال است که در قالب 

۱۱ برنامه و پروژه اجرایی می شود.
پروژه نخســت، نهضت ساخت داخل اســت که در آن 
جایگزینی سه میلیارد و 28۰ میلیون دالر تولید بجای 
واردات در راســتای تنظیم تولید و بــازار برنامه ریزی 

شده است.
وی افزود: برای مثال در ســال ۹6 حدود ســه میلیارد 
دالر کاالی »اولویت 4« به صورت رســمی وارد کشور 
شــد که پس از ممنوعیت واردات این کاال در سال ۹7 
بخش عمده ای از آنها مانند  پوشــاک، صنایع غذایی و 
لوازم آرایشی و بهداشتی تبدیل به ساخت داخل شده 

است.

معاون امور صنایع وزارت صنعت با بیان اینکه در حوزه 
لوازم آرایشــی واردات بخشــی از کاالها ممنوع است، 
خاطرنشان کرد: واردات لوازم آرایش به صورت قاچاق 
خیلی به ممنوعیت واردات مرتبط نیســت، زیرا زمانی 
که واردات این محصوالت آزاد بوده نیز بیش از 2۰۰ تا 

۳۰۰ میلیون دالر واردات انجام نمی شد.
صادقی نیارکی، علت آمار باالی قاچاق در این بخش را 
تمایل به نپرداختن حقوق و عوارض عنوان کرد و گفت: 
برای واردات قانونی کاالیی که تعرفه ندارد باید حداقل 
پنج درصد عوارض و ۹ درصد مالیــات بر ارزش افزوده 
پرداخت شــود، اما در بخش لوازم آرایشی بسیاری از 
کاالهایی که وارد می شــد به دلیل وجود تولید داخل 

تعرفه های باالی 2۵ درصد داشت.

و ایران خودر

صنایع

خریــدار   رئیــس ســازمان حمایت از 
مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان گفت: 
فروش فوق العاده خودرو به شــیوه فروش 
مبتنی بر قرعه کشــی کنونی ختم نخواهد 
شد و تا پایان ســال در ۳ مرحله دیگر ادامه 

خواهد داشت. 
 عباس تابــش رئیس ســازمان حمایت از 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشــاره 
به شــیوه جدید فروش 2۵ هزار خودرو به 
روش قرعه کشی گفت: سازمان حمایت به 
عنوان عضو ثابت کمیته خــودرو در بخش 
تولید، ساماندهی شیوه های فروش و تنظیم 
بازار نقش آفرینی می کند. فروش فوق العاده 
خودرو بــا هــدف واگــذاری محصوالت 
خودروســازان به مصرف کننــده واقعی به 
شــیوه فروش مبتنی بر قرعه کشی کنونی 
ختم نخواهد شد و تا پایان سال در ۳ مرحله 

دیگر ادامه خواهد داشت.

ممنوعیت فروش وکالتی خودروهای 
صفر کیلومتر

وی با هشــدار به محتکران خودرو گزارش 
مختصری درباره شناســایی چندین انبار 
دپوی خودروهای صفر کیلومتر در کشــور 
ارائه و تصریح کرد: بیشــترین فشار در بازار 
خودرو از جانب ســودجویانی اســت که به 
دنبال سود حداکثری از این کاالی مصرفی 
هســتند. با هماهنگی دستگاه قضائی مقرر 
شــد، خودروهای احتکار شــده مکشوفه 
در مرحله اول به قیمــت کارخانه به فروش 
برســند و در صورت تکرار فعــل احتکار از 
ســوی ســوداگران، خودروها به سازمان 
جمع آوری امــوال تملیکی تحویل و پرونده 

خاطیان روانه قوه قضائیه شود.
تابش افزود: در تازه ترین هماهنگی صورت 
گرفته با مســئوالن ســازمان ثبت اســناد 
انتقال وکالتی خودروهای صفر کیلومتر در 

سراسر کشور ممنوع شد.

در تالشیم تا پایان ماه جاری تعهدات 
معوق به صفر برسد

فرشــاد مقیمی مدیرعامل ایــران خودرو 
در ادامه با اشــاره به وضعیت تولید خودرو 
گفت: با وجود اثر تحریم هــا، بیماری کرونا 
و حذف محصوالت CKD از خطوط تولید، 
در اردیبهشت ســال جاری رکورد 2 ساله 
تولید خودرو را با ۵۱ هزار و 4۰۰ دســتگاه 
شکســتیم. البته همچنان ۳۰ هزار دستگاه 
تعهد معوق در گروه ایران خودرو داریم که 
در تاشــیم تا پایان ماه جاری و با ترخیص 
برخی قطعات از گمرکات کشور، این میزان 

تعهد معوق به صفر میل کند.
وی افــزود: اگر تقاضــای خریــد خودرو 
مدیریت شــود، قطعاً خودروســازان توان 
تأمین نیاز بازار کشــور را خواهند داشت. با 
ثبات شاخص های کان اقتصادی، دیگری 
جهشــی در نرخ بازار رخ نخواهد داد و روند 

کاهشی قیمت بازار ادامه دار خواهد بود.

59 هزار دستگاه خودروی تولید شده 
ناقص در خودروسازی ها وجود دارد

مهدی صادقی نیارکی معــاون امور صنایع 
وزارت صمــت نیــز دربــاره اختــال در 
ترخیص قطعات خودرو از گمرکات کشــور 
گفت: موضوع تخصیص ارز بــرای واردات 
قطعات خودرو، نیازمند همکاری بیشــتر 
بانک مرکزی برای تخصیــص و تأمین ارز 
اســت. بحث تداوم تولید و عرضــه در کنار 
واقعی کردن طرف تقاضــا از محوری ترین 
برنامه های وزارت صمت در شرایط کنونی 

است.
نیارکی افزود: در اردیبهشت سال جاری در 
مجموع حدود ۵۹ هزار دســتگاه خودروی 
تولید شده ناقص در خودروسازی ها وجود 
دارد کــه این عدد نســبت بــه ۱7۳ هزار 

دستگاه در اردیبهشت سال گذشته، حاکی 
از کاهش 7۱ درصــدی خودروهای ناقص 

دارد.

نرخ خودروهای بازار متأثر از 
قیمت گذاری دالالن

مرتضی شجاعی کارشــناس اقتصادی در 
ادامه درباره اهداف فروش خودرو به شــیوه 
قرعه کشی گفت: اگر هدف سیاست گذار، از 
فروش خودرو به شیوه قرعه کشی، مدیریت 
در واگــذاری خــودرو به متقاضــی واقعی 
اســت، تا حدودی در این امر موفق خواهیم 
بود؛ اما اگر بنا بر شکســت قیمت در حاشیه 
بازار خودرو داریم، موفقیت چندانی کسب 
نخواهد شــد. بــا وجــود محدودیت های 
اعمال شده به واسطه شــکاف قیمتی بین 
بازار و کارخانــه پیش بینی می کنم، بیش از 
۱میلیون نفر در ثبت نام اخیر شرکت کنند 

که همین موضوع شــانس افــراد را به طور 
قابل توجهی کاهش خواهد داد.

نمی تــوان  کــرد:  تصریــح  شــجاعی 
خودروســازان را با وضعیــت کنونی تولید 
تنها بازیگر طــرف عرضه در بــازار خودرو 
 ckd دانســت. به جهت حذف خودروهای
و وارداتــی از طرف عرضــه و افزایش تقاضا 
ناشــی از ایجاد انتظارات تورمی، التهاب در 
بازار خودرو ایجاد شده است. نمود این ادعا 
قیمت گذاری هــای بی قاعــده خودروهای 
ckd نظیر پــژو 2۰۰8 و مــزدا ۳ و وارداتی 
صفــر کیلومتر مدل 2۰۱8 توســط برخی 
سرمایه گذاران و ســودجویان در کف بازار 
است که موجب تسری تنش قیمتی به سایر 

محصوالت شده است.
این تحلیلگر بازار خودرو در ادامه با تأکید بر 
ضرورت تنوع بخشیدن به سبد محصوالت 
خودروســازان در شــرایط تحریم صنعت 
افزود: خودروســازان باید بــا بهره گیری از 
ظرفیت هــای داخلی و مصــون از تحریم، 
به ســرعت با جایگزینی خودروهای جدید 
متناســب با خودروهــای خارج شــده از 

خطوط تولید، خاء بازار را جبران کنند.
مرتضی مصطفوی دیگر کارشــناس حوزه 
خودرو در پایــان با انتقاد از سیاســی اداره 
شــدن صنعت خودرو گفت: دغدغه مردم 
قیمت بازار خودرو اســت، اما سیاست گذار 
در تاش اســت تا با مدیریــت قیمت تمام 
شده در صنعت خودرو آن را مدیریت کند، 
در حالی کــه این دو راه حل هــای مجزایی 
دارد. در صنعــت خــودرو، مدیــران عامل 
از ســوی جناح های سیاســی مســتقر در 
دستگاه اجرایی کشــور انتخاب می شوند. 
این مدیران سیاســی رفتــار می کنند و در 
شرکت های اقماریشــان آقازاده ها جوالن 
می دهنــد. همیــن عوامل باعــث کاهش 
بهره وری و افزایش قیمت تمام شده خودرو 

می شود.

و بازدید کرد وی هوافضای سپاه از نمایشگاه دستاوردهای ایران خودر فرمانده نیر

وری وم مدیریت منابع ارزی برای مصارف ضر لز

جزئیات درخواست اعتبارات ریالی صندوق توسعه ملی برای صادرات
خریدار   رئیس کل ســازمان توســعه 
تجارت ایران از ایجاد و راه اندازی ســامانه 
درخواســت های  یکپارچــه  پــردازش 
اعتبارات ریالی صندوق توســعه ملی خبر 
داد و گفت: متقاضیان دریافت اعتبارات از 
محل منابع صندوق توسعه ملی می توانند 
با مراجعه به وب ســایت ســازمان توسعه 
تجارت ایران نســبت به ثبت درخواســت 

خود اقدام کنند.
به نقل از ســازمان توســعه تجــارت ایران 
حمید زادبوم از آغاز به کار سامانه پردازش 
یکپارچه درخواســت های اعتبارات ریالی 
صندوق توسعه ملی تحت عنوان »سپیدار« 
خبــر داد و گفت:  براســاس ماده ۳ بســته 
حمایت از صادرات غیر نفتی ســال ۱۳۹8 
مقرر شده کارگروهی متشکل از وزارت امور 
اقتصادی و دارایی، ســازمان توسعه تجارت 
ایران، صندوق توســعه ملی، بانک توسعه 
صادرات ایران، صنــدوق ضمانت صادرات 

ایران و بانــک مرکزی جمهوری اســامی 
ایران، ســازوکار  اســتفاده از منابع ریالی و 
ارزی مندرج در مواد یک و 2 بسته حمایت 
از صــادرات غیر نفتی ســال ۹8 را طراحی 

کند.
معاون وزیر صنعــت افزود: بر این اســاس 
با تدوین دســتورالعمل مربوطه، ســازمان 
توسعه تجارت ایران به عنوان متولی تجارت 
خارجی نسبت به ایجاد و راه اندازی سامانه 
پردازش یکپارچه درخواست های اعتبارات 
ریالی صنــدوق توســعه ملی موســوم به 

سپیدار اقدام کرد.
زادبــوم بیان داشــت: بر این اســاس کلیه 
دریافــت  متقاضــی  صادرکننــدگان 
اعتبــارات از محل منابع صندوق توســعه 
ملی کــه با نرخ هــای ترجیحــی پرداخت 
می شــود می توانند از روز دوشــنبه مورخ 
۱2 خردادماه ســال جاری بــا مراجعه به 
وب سایت ســازمان توســعه تجارت ایران 

بــه آدرس www.tpo.ir نســبت به ثبت 
درخواست خود اقدام کنند.

وی افزود: این ســامانه به صــورت خودکار 
نســبت بــه پــردازش اطاعات اقــدام و 
درخواست های وارده را به بانک های عامل 

جهت پرداخت تسهیات ارسال می کند. 
زادبــوم ارتباط ســامانه ای بــا بانک های 
عامــل را از مهم ترین مزیت های ســامانه 

ســپیدار اعام کرد و گفت: صادرکنندگان 
می تواننــد یکــی از بانک های پارســیان، 
توســعه صادرات، کشــاورزی، توســعه 
تعاون، صــادرات و بانک مشــترک ایران 
و ونزوئــا را انتخاب کنند تــا پس از احراز 
اهلیت صادراتی آنها براساس شاخص های 
موجود در خصوص معرفی صادرکنندگان 

در اسرع وقت اقدام شود.
به گفته وی، صادرکنندگان الزم است ابتدا 
به ســامانه مراجعه کنند و بانک ها مجاز به 
تشکیل پرونده قبل از احراز هویت از سوی 

سازمان توسعه تجارت ایران نیستند.
رئیس کل ســازمان توســعه تجارت ایران 
اظهار داشــت: تســهیات ریالی صندوق 
توسعه ملی در ســال ۹8 چهار هزار میلیارد 
تومان اســت که 2 هزار میلیــارد تومان از 
منابع صندوق توسعه ملی و 2 هزار میلیارد 

تومان از منابع بانکی است.
گفتنی اســت، ســامانه ســپیدار براساس 

مفاد ماده یک بســته حمایــت از صادرات 
غیــر نفتــی ســال ۱۳۹8 در خصــوص 
ســپرده گذاری صنــدوق توســعه ملی در 
بانک های عامل جهت پرداخت تســهیات 
ســرمایه در گردش صادراتی طراحی شده 
و صادرکنندگان می توانند درخواست های 
خود جهت دریافــت این تســهیات را از 
طریق ســامانه سپیدار به ســازمان توسعه 

تجارت ایران اعام کنند.
صادرکننــدگان متقاضی تســهیات نیز 
می توانند از روز دوشــنبه مورخ ۱2 خرداد 
ســال ۱۳۹۹ با مراجعه به پرتال ســازمان 
www.tpo. توسعه تجارت ایران به آدرس

ir برای ثبت درخواســت تسهیات ریالی از 
محل منابع صندوق توســعه ملی در سامانه 
ســپیدار اقدام کنند. بانک هــای عامل نیز 
مؤظف هســتند صادرکنندگان برای ثبت 
درخواست در ســامانه ســپیدار را معرفی 

کنند.

صنعت
روزنامه سراسری صبح ایران
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دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات هشدار داد

ونا با بازگشایی قهوه خانه ها خطر موج جدید کر

تسهیالت صندوق رفاه وزارت علوم ویژه 
دانشجویان خوابگاه های خودگردان

معاون امور دانشجویان صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم از تدوین 
بسته حمایتی ویژه دانشجویان خوابگاه های خودگردان خبر داد.

الیاس منیری درباره حمایت از دانشــجویان خوابگاه های خودگردان 
گفت: این موضوع را دانشگاه به دانشگاه رصد می کنیم، دانشگاه ها باید 
اطاعات دقیق محل تحصیل و خوابگاهی که این دانشــجویان اسکان 
دارند را برای حمایت در اختیار صندوق رفاه دانشــجویان وزارت علوم 

قرار دهند.
وی تاکید کرد: این حمایت ها شامل دانشــجویان روزانه دانشگاه های 

دولتی که در خوابگاه های خودگردان اسکان دارند، می شود.
معاون امور دانشجویان صندوق رفاه دانشــجویان وزارت علوم درباره 
چگونگــی حمایــت از دانشــجویان خوابگاه های خودنگــران افزود: 
حمایت ها به صــورت کمک باعوض به دانشــجو بوده و یــا اینکه به 
دانشــگاه ها کمک می شود که از طریق دانشــگاه به دانشجویان کمک 
شود.وی یادآور شــد: دانشــگاه ها باید اطاعات دانشــجویان را باید 
برای صندوق رفاه دانشــجویان ارســال کنند و مبلغ و اجاره بهایی که 
ماهانه دانشــجویان پرداخت می کرده اند مشخص شود تا صندوق رفاه 

دانشجویان حمایت های خود را انجام دهد.
منیری درباره اینکه این بســته حمایتی فقط شامل دانشجویان روزانه 
ســاکن در خوابگاه های غیردولتی می شود یا ســایر دانشجویان را نیز 
در برمی گیرد، گفت: در حال بررســی هســتیم اگر نوبت دومی ها نیز 
آمارشــان به صورتی باشــد که بتوانیم از آنها حمایت کنیم، این کار را 

انجام دهیم.

رئیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت هشدار داد

 ترفندهای جدید صنایع دخانی برای
فریب جوانان

رئیس مرکز سامت محیط و کار وزارت بهداشت، نسبت به ترفندهای 
جدید صنایع دخانی برای فریب جوانان هشدار داد.

احمد جنیدی، در آستانه هفته ملی بدون دخانیات، بر ضرورت آشنایی 
با ترفندهای صنایع دخانی بــه عنوان یکی از راهکارهــای مهم برای 
حفاظت از جوانان در مقابل دخانیات، تاکید کرد و گفت: صنایع دخانی 
در صدد فریب جوانان و افزایش گرایش آنها به اســتعمال مواد دخانی 

هستند.
عضو هیأت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی ایران، با اشــاره به اهمیت 
برگزاری اقدامات هماهنگ و گسترده در سراسر جهان برای تنویر افکار 
عمومی در خصوص مضرات اســتعمال دخانیات، افزود: شعار سازمان 
جهانی بهداشت در سال جاری، »محافظت از جوانان در برابر فریبکاری 
و ترفندهای صنایع دخانی و پیشــگیری از مصرف دخانیات و نیکوتین 
در آنها« اســت.جنیدی ضمن بیان اهمیت کاهش مصرف مواد دخانی 
و خطرات مواجهه با دود دست دوم و ســوم، بر افزایش آگاهی عمومی 
به خصوص جوانان در خصوص تأثیرات مضر دخانیات از انواع سرطان 
تا بیماری های تنفســی مزمن تاکید کرد و ادامه داد: آموزش تأثیرات 
مخرب ترفندها و روش های اغــوا کننده و فریبنــده صنایع دخانی بر 
افزایش مصرف دخانیات توسط جوانان و نوجوانان به ویژه بانوان بسیار 
اهمیت دارد.وی افزود: یکــی از اقدامات مهــم و راهکارهای حفاظت 
جوانان از آسیب ها و صدمات ناشی از مصرف دخانیات، آشنا کردن آنها 

با ترفندهای صنایع دخانی برای جلوگیری از به دام افتادن است.
جنیدی افزود: صنایع دخانی، هــر روز با ترفندهــای جدید و معرفی 
محصوالت جایگزیــن مــواد دخانی ماننــد ســیگارها و قلیان های 
الکترونیکی در صدد فریب جوانان و افزایش گرایش آنها به اســتعمال 

مواد دخانی و کسب درآمدهای هنگفت هستند.
رئیس مرکز ســامت محیط و کار وزارت بهداشــت، با اشاره به شیوع 
کرونا در کشور و تشــدید عائم این بیماری در افرادی که مواد دخانی 
مصرف می کنند، گفت: شعار ملی هفته بدون دخانیات در سال جاری، 
»محافظت از ســامت عمومــی در برابر ترفندهای صنایــع دخانی و 

بیماری کرونا« است.

سردار کارگر اعالم کرد
سفرهای راهیان نور از تیر ماه از سرگرفته 

می شود
رئیس ســتاد مرکزی راهیان نور اعــام کرد با رعایــت پروتکل های 
بهداشتی از تیر ماه ۱۳۹۹ ســفرهای راهیان نور در مناطق سفید انجام 

می شود.
 سردار کارگر در جلسه شورای سیاســتگذاری راهیان نور کشور اعام 
کرد: با توجه به موافقت وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و اباغ 
رئیس ستاد کل نیروهای مســلح و با رعایت پروتکل های بهداشتی از 

تیر ماه ۱۳۹۹ سفرهای راهیان نور در مناطق سفید انجام می شود.
رئیس ســتاد مرکزی راهیان نور گفت: همچنین از دستور العمل های 
وزارت میراث فرهنگی و گردشــگری برای این سفرها استفاده خواهد 

شد.

و  راه اندازی ایستگاه های بزرگ ترین خط متر
خاور میانه مطابق برنامه زمان بندی

عضو شورای اسامی شهر تهران از راه اندازی ایستگاه های بزرگ ترین 
خط مترو خاور میانه مطابق برنامه زمان بندی خبر داد.

مجید فراهانی عضو شورای اسامی شهر تهران در پستی اینستاگرامی 
نوشت: خط 6 مترو تهران از شهرک کن در شــمال غربی تهران آغاز و 
با گذر از خیابان کوهســار و بزرگراه های همت و اشرفی اصفهانی وارد 
خیابان مرزداران شــده و با عبور از بزرگراه یادگار امام در ادامه مسیر به 

میدان های ولیعصر، هفت تیر، امام حسین و شهدا می رسد.
وی ادامه داد: ســپس با عبور از خیابان ۱7 شهریور به منطقه دولت آباد 
در جنوب شــرقی تهران منتهی می شــود. طول کل مسیر خط 6 مترو 
تهران ۳2 کیلومتر به اضافــه 6 کیلومتر توســعه جنوبی که طول کل 
پروژه به ۳8 کیلومتر می رســد کــه بلندترین خط متــرو زیرزمینی 
خاورمیانه می شود.فراهانی نوشته اســت: علیرغم همه مشکات مالی 
و  اعتباری پروژه به همت پــروژه کاران این طرح ملی اعــم از مدیران 
مهندسان و  کارگران راه اندازی ایســتگاه های خط شش مطابق برنامه 
در حال پیگیری است که الزم می دانم به سهم خود از همه این عزیزان 
تشکر کنم.با راه اندازی ایســتگاه های خط 6 مترو روزانه یک میلیون و 
۱۹ هزار نفر از این خط اســتفاده می کنند که نقش مهمی در توســعه 
حمل و  نقل عمومی شــهر  و  به دنبال آن در کاهــش ترافیک و آلودگی 

هوای تهران خواهد داشت.

کوچه

فرمانده یگان های ویژه ناجا گفت: برای نزدیک شــدن 
به پلیس در تراز انقاب اسامی باید روحیه جهادی را 

در بین فرماندهان و کارکنان ارتقا داد.
 سردار حسن کرمی در مراســم تکریم و معارفه رئیس 
عقیدتی سیاســی یگان هــای ویژه ناجا کــه با حضور 
حجت االســام والمســلمین ادیانی برگزار گردید، 
ضمن تبریک عید ســعید فطر و آرزوی قبولی طاعات 
همکاران در ماه مبــارک رمضان اظهار کــرد: خدا را 
شاکریم که یک سال دیگر توفیق روزه داری در این ماه 
پر برکت را نصیب ما کرد، امیدواریم بهره کافی و وافی 

را از این ماه مبارک برده باشیم.
وی با اشــاره به اینکه یگان ویژه بــرای مأموریت های 
خاص ســازماندهی شــده اســت، تصریح کــرد: اگر 
این یــگان نتواند در حوزه خود خــوب و مطلوب عمل 

کند ماهیت خود را زیر ســوال برده اســت، 
یگان های ویژه وظیفــه تأمین نظم و امنیت 
جامعه را برعهده دارد، در کنــار این وظیفه 
خطیر در همه صحنه هــا در کنار مردم بوده 

و خود را از جامعه جدا نمی داند.
فرمانــده یگان هــای ویژه ناجــا مهم ترین 
بخش آمادگی کارکنان یگان ویژه را در کنار 

آمادگی عملیاتی و مأموریتی، آمادگی علمی و بصیرتی 
عنوان کرد و گفــت: ارتقا ســطح علمــی و بصیرتی 
کارکنان جزو دغدغه های فرماندهی یگان ویژه است، 
در قالب طــرح ۱4 معصوم )ع( تمام تــاش خود را در 
راســتای اجرای هر چه بهتر این مهم به کار گرفته ایم، 
با توجه به اهمیت این موضوع ســرمایه گذاری خوبی 
به خصوص در زمینه اســتفاده از اساتید مجرب شکل 

گرفته است.
ســردار کرمی اهمیــت دادن کارکنان در 
اجــرای معنویــات در تمامــی مأموریت ها 
را قابــل تقدیــر عنــوان و اذعان کــرد: ما 
ماندگارترین صحنه ها را در اربعین حسینی 
)ع(، ســیل، زلزلــه و حتــی مأموریت های 
ناآرامی و اغتشــاش مشــاهده کرده ایم، در 
مأموریت های ناآرامی و آشوب با توجه به اینکه نیرو در 
حال مقابله با آشوب گران است، اما مانند رزمندگان 8 
سال دفاع مقدس در اولین فرصت اقدام به برپایی نماز 
در کنار عملیات ها می کند، این نشــان از روحیه باالی 
معنوی و جهادی کارکنان دارد که در کنار ایجاد نظم و 

امنیت فرایض دینی خود را نیز انجام می دهند.
این مقام انتظامــی روحیه جهادی را شــاخصه اصلی 

پلیس در تراز انقاب اسامی عنوان کرد و گفت: برای 
نزدیک شــدن به پلیس در تراز انقاب اســامی باید 
روحیه جهادی را در بین فرماندهــان و کارکنان ارتقا 
داد، از همه مسئوالن تشکر می کنم که یگان ویژه را در 

رسیدن به این مهم حمایت می کنند.
ســردار کرمــی در توضیح طــرح نســیم همدلی در 
ماه مبارک رمضــان عنوان کرد: در این مــاه مبارک با 
مشــارکت 7۰ درصدی کارکنان و خانواده ها اقدام به 
توزیع ۵ هزار بســته معیشــتی کردیم، این اقدامات را 
جزو آموزش های معنوی کارکنان می دانیم، در تاش 
هســتیم که با حضور در کنار محرومان جامعه، مردم 
و مســئوالن رویکرد اجتماعی نیروی انتظامی را ارتقا 
داده و به اهداف عالی ســازمان که همان معرفی پلیس 

مردمی است برسیم.

ناجا

خریــدار   دبیــرکل جمعیت مبــارزه با 
دخانیــات ضمن انتقــاد از آنچه که رشــد 
صنایع دخانی در چند سال اخیر خواند،  در 
عین حال نســبت به خطر موج جدید کرونا 
در مصرف کنندگان مــواد دخانی به دنبال 

بازگشایی قهوه خانه ها هشدار داد.
دکتــر محمدرضا مســجدی، بــا تاکید بر 
اینکه دخانیات می تواند برای کسانی که در 
معرض خطر ابتا به ویروس کرونا هستند، 
مشکل آفرین باشــد،   گفت: مطالعات نشان 
داده اســت که مصرف کنندگان کاالهای 
دخانی در صورت ابتا به بیماری کووید۱۹، 
شدت بیشتری از بیماری را تجربه خواهند 
کــرد و احتمــال بســتری شــدن آنها در 

آی سی یو هم افزایش می یابد.

خطر موج جدید کرونا در 
مصرف کنندگان مواد دخانی با 

بازگشایی قهوه خانه ها
وی افزود: اگر قرار باشــد در رســتوران ها و 
قهوه خانه ها بازگشــایی هایی صورت گیرد 
و مراقبت های بهداشــتی انجام نشود، فکر 
می کنم با مــوج جدیــد در گروهی مواجه 
هســتیم که دخانیات مصــرف می کنند. 
توصیه مــا به افراد بویژه قشــر جــوان آن 
اســت که از مصــرف دخانیــات و قلیان به 
شــکل گروهی پرهیز کنند؛ کرونا باکسی 
تعارف نــدارد و به راحتــی منتقل خواهد 
شــد. همزمانی کرونا با هفته ملی مبارزه با 
دخانیات زمان مناسبی اســت که این پیام 

بهداشتی به مردم برسانیم.
دبیرکل جمعیــت مبارزه بــا دخانیات در 
پاسخ به این ســوال که آیا به دنبال تعطیلی 
قهوه خانه ها پس از شــیوع ویــروس کرونا، 
روند کاهشــی در میــزان مصــرف قلیان 
را شــاهد بودیم یا خیر؟، بیان کرد: در این 
مورد آمار دقیق نداریم اما ظاهر امر نشــان 
می دهد وقتــی در عموم جامعــه قلیان به 
راحتی در دسترس نباشــد، میزان مصرف 

آن کاهش پیــدا کند. کرونا بهانه ای شــده 
است تا سازمان بهداشت جهانی نیز در این 
خصوص توصیه هایی را مرتبا مطرح کند و 
به مردم در مورد مصــرف دخانیات بویژه به 

صورت جمعی هشدار دهد.  

تا 15 درصد مصرف کنندگان قلیان، 
سیگاری می شوند

وی افزود: مدتی بود که مصرف قلیان میان 
خانم ها افزایش چشــمگیری داشــت، اما 
تغییر مصرف از قلیان به سیگار در میان این 

قشر به راحتی میسر نمی شود.
 استقبال از قلیان انگیزه های خاص خود را 
دارد، برخی به عنوان تفریح از آن اســتفاده 
می کنند و شاید سیگار به راحتی جایگزین 
مصــرف آنها نشــود، اما می دانیــم حدود 
۱۰ تــا ۱۵ درصد مصرف کننــدگان قلیان 
به استفاده از ســیگار روی می آورند. البته 
مطالعاتی در کشــورهای اروپایی نشــان 

می دهد در مــدت قرنطینــه کرونا مصرف 
سیگار در میان افراد سیگاری افزایش یافته 
اســت چراکه محدود به حضــور در منزل 
بودند و ســیگار را وســیله ای برای تسکین 

خود انتخاب کرده بودند.

افزایش قیمت سیگار در جیب دالالن
وی با بیان اینکــه گمان مــی رود مصرف 
قلیان، پس از شیوع کرونا به دنبال تعطیلی 
قهوه خانه هــا کاهش یافته باشــد، تصریح 
کرد: اما در مورد سیگار دو اتفاق مهم افتاد. 
پس از شیوع کرونا قیمت ســیگار افزایش 
چشمیگری داشته است که متاسفانه هیچ 
مبلغی به جیب دولت و بیت المال نمی رود و 

تنها دالالن سود می برند. 
در حالی قیمت سیگار بین ۱۰ تا ۱۵ درصد 
افزایش داشته است که ما همچنان در مورد 
مالیــات آن درجا می زنیم. ایــران در مورد 
مالیات بر دخانیات در میان اکثر کشــورها 

در رتبه پایینی قرار دارد.
مســجدی در خصــوص چگونگــی روند 
اجرای طرح پاد یا  »پیشــگیری از استعمال 
دخانیات در مدارس« در شــرایط تعطیلی 
مدارس، اظهار کرد: این طرح با مشــارکت 
خود دانش آمــوزان دو برنامــه را در فضای 

مجازی آغاز کرد. 
این طرح بر اساس نظرات خود دانش آموزان 
انجام شد. برای آنکه دانش آموزان چندان از 
فضای طرح دور نباشــند، دو مسابقه در این 
مدت برایشان در نظر گرفته شــد تا در آن 
شرکت کنند. این کار انعکاس بسیار خوبی 

داشته است.

عدم پایبندی وزارت صمت به 
مصوبات ضددخانیاتی

وی معتقد اســت کــه تنها صنعــت موفق 
کشور طی چند ســال اخیر صنایع دخانی 
بودند و گفــت: این صنایع توانســتند طی 

این مدت از 4 یا ۵ واحــد صنعتی به حدود 
۱8 واحد تولیدی برســند. زمانی واحدهای 
تولیدی افرایش می یابند که منفعت و سود 
داشــته باشــند که در این مورد سوددهی 
این صنایع یعنی تولید بیشــتر اقام دخانی 
که مصرف بیشــتر محصــوالت دخانی را 
در پــی خواهد داشــت. متاســفانه در این 
زمینــه وزارت صمت بر اســاس مصوبات 
و آیین نامه ها عمــل نمی کند؛ بر اســاس 
مصوبات ستاد کشــوری کنترل دخانیات، 
احداث هر واحــد جدید تولیــد دخانیات 
باید در ســتاد تاییــد شــود؛ درحالی که 
وزارت صمت خودش اقدام به صدور مجوز 

می کند.

انتقاد از سریال زیرخاکی
دبیر کل جمعیت مبارزه با دخانیات با تاکید 
بر این که مبارزه بــا دخانیات یک روند چند 
وجهی اســت،   خاطرنشــان کرد: در حالی 
پربیننده ترین ســریال ماه مبارک رمضان، 
سریال زیرخاکی بود که صحنه های زیادی 
از دخانیات را نشــان می داد. بــا این حال 
می توان تنها با توصیه به مردم توقع کاهش 
مصرف این دســت اقام آسیب رســان را 

داشت؟ 
ما طرح پاد را انجام می دهیــم، در حالیکه 
دانش آمــوز در خانه و در ســریال و فیلم ها 
اســتعمال دخانیات را مشــاهده می کند، 
مشخص است که قدرت آنها بیش از طرحی 

است که ما اجرا می کنیم.  
وی دربــاره برنامه های جمعیــت مبارزه با 
دخانیات در ســال جاری با توجه به شیوع 
کرونا در کشــور، گفت: در بنیاد نیکوکاری 
ســرطان برنامه ای در نظر داریــم که انجام 
شود. در این راستا ۱۵ کلیپ در مورد کرونا 
و دخانیات، کرونــا و بیماری های ریوی و ... 
تهیه شده است که معاونت استان های صدا 
و ســیما آن را برای پخش به شــبکه های 

استانی اباغ کرده است.

وحیه جهادی شاخصه اصلی پلیس در تراز انقالب اسالمی است سردار کرمی: ر

شهر
روزنامه سراسری صبح ایران
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 ۲۰ تیر، زمان برگزاری آزمون

آغاز ثبت نام آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی از ۱۷ خرداد
خریــدار    آزمــون ورودی پایــه دهم 
مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوســطه 
)دبیرســتان ها و هنرســتان های فنــی و 
حرفه ای( برای ســال تحصیلــی ۱4۰۰-

۱۳۹۹ در روز بیســتم تیرماه به در سراسر 
کشــور به صورت همزمان برگزار می شود. 
ثبت نام برای شــرکت در این آزمون از ۱7 

خرداد آغاز خواهد شد.
 طبق اعام مدیر کل دفتر آموزش متوسطه 
نظری تمــام دانش آمــوزان مشــغول به 
تحصیل در پایه نهم سال تحصیلی ۹۹- ۹8 
مجاز به ثبت نــام در آزمون ورودی مدارس 
نمونه دولتی هســتند و ماک شــرکت در 
این آزمون کســب حداقل معدل کتبی ۱7 
در ارزشیابی پایانی نوبت دوم )معدل نمرات 
خرداد بدون اعمال نمــرات تکوینی( برای 

فارغ التحصیان پایه نهم است.
همچنیــن ثبت نــام اینترنتــی داوطلبان 
آزمون ورودی مــدارس نمونه دولتی از روز 
شنبه )۱7 خرداد( شــروع  می شود و تا روز 
سه شــنبه )27 خرداد( ادامه دارد. آزمون 
ورودی مــدارس نمونــه دولتی ســاعت 
۹ صبــح روز جمعــه )2۰ تیر( در سراســر 
کشــور به صورت همزمان برگزار می شود 
و داوطلبــان باید به ۱۰۰ ســوال آزمون در 

مدت ۱2۰ دقیقه پاسخ دهند.
ســواالت آزمون از کتاب درســی آموزش 
قرآن و پیام های آســمان، فارســی، عربی، 
مطالعــات اجتماعــی )جغرافیــا، تاریخ، 
مدنــی(، زبان انگلیســی، علــوم تجربی و 
ریاضی پایــه نهم ســال تحصیلی ۹۹- ۹8 

طرح می شود.

پذیرش دانش آمــوزان در آزمون ورودی بر 
اســاس میانگین نمره کل آزمون ورودی و 
معدل کتبی ارزشــیابی پایانــی نوبت دوم 
پایه نهم به نســبت مساوی یعنی ۵۰ درصد 
نمــره آزمــون ورودی و ۵۰ درصد معدل 
کتبی ارزشــیابی پایانی نوبت دوم خواهد 
بود و شرط محاسبه۵۰ درصد معدل کتبی 
برای پذیــرش دانش آمــوزان در مدارس 
نمونه دولتی داشــتن حداقل معدل کتبی 
۱7 ارزشــیابی پایانی نوبت دوم در ســال 

تحصیلی ۹۹- ۹8 است.
مبلغ ثبــت نام بــرای شــرکت در آزمون 
ورودی نیز 2۵۰ هزار ریال اســت. این مبلغ 
ثابت و به جز ایــن مبلغ دریافــت هرگونه 
وجهی تحت هــر عنوان ممنوع اســت. در 
ســال تحصیلی ۱4۰۰ -۱۳۹۹ بیش از ۵8 
هزار دانش آموز در سراسر کشور برای ورود 
به پایه دهم در 7۵6 دبیرستان نمونه دولتی 
از طریق برگزاری آزمــون ورودی پذیرفته 

خواهند شد.

 ضوابط و شرایط ثبت نام 
در آزمون ورودی

به گــزارش ایســنا، طبق دســتورالعمل 
اباغی برگزاری آزمــون ورودی پایه دهم 
مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوســطه 
)دبیرســتان ها و هنرســتان های فنــی و 
حرفــه ای( ضوابط و شــرایط ثبــت نام در 
آزمــون ورودی این مدارس به این شــرح 

است:
- داشــتن تابعیت ایرانی. تبصــره: ثبت نام 
اتباع غیرایرانی بر اساس بخشنامه مورخ 2۵ 

خرداد ۱۳۹6 انجام می شود.
- تمامی دانش آموزان مشــغول به تحصیل 
در پایه نهم ســال تحصیلــی ۱۳۹8-۹۹، 
مجاز به ثبت نــام در آزمون ورودی مدارس 
نمونه دولتی هستند.تبصره: ماک شرکت 
در آزمون ورودی پایه دهــم مدارس نمونه 
دولتی، کســب حداقل معدل کتبی ۱7 در 
ارزشــیابی پایانی نوبت دوم )معدل نمرات 
خردادماه بدون اعمال نمرات تکوینی برای 

فارغ التحصیان پایه نهم( است.
ورودی  آزمــون  در  علمــی  رقابــت   -
دبیرســتان های نمونــه دولتــی در بین 

دانش آموزان همان منطقه خواهد بود.
تبصره: در راستای سیاست محوری وزارت 
آمــوزش و پــرورش در خصــوص کاهش 
تمرکز، کارگروه اســتانی آزمــون ورودی 
می تواند در موارد خاص نســبت به تعیین 
ضوابط و شــرایط ثبــت نــام در محدوده 
جغرافیایــی منطقــه، ناحیه شهرســتان 

تصمیم گیری کند.
- هر داوطلب صرفــا می تواند در نمونه برگ 

تقاضای ثبــت نام، یک رشــته تحصیلی از 
شاخه نظری ) علوم تجربی، ریاضی فیزیک، 

ادبیات و علوم انسانی( را انتخاب کند.
انتخابــی  اولویت هــای  تعــداد   -
دبیرســتان های نمونــه دولتی، توســط 
کارگروه استانی آزمون ورودی تعیین و در 
شیوه نامه ثبت نام اطاع رسانی خواهد شد.

- هر داوطلب صرفــا می تواند در نمون برگ 
تقاضای ثبت نام، یک هنرســتان از شاخه 
فنی و حرفه ای را انتخاب کند. رقابت علمی 
برای ورود به هنرستان های فنی و حرفه ای 
نمونه دولتی، در بین دانش آموزان شــهر و 
شهرســتان، بدون لحاظ کــردن منطقه یا 

ناحیه خواهد بود.
- دانش آموزان عشــایری بــه دلیل کوچ رو 
بودن، در هر منطقه ای در ســطح اســتان 
مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون هستند.

- دانــش آموزان مشــغول بــه تحصیل در 
مدارس خارج از کشــور که متقاضی ادامه 
تحصیل در مدارس نمونه دولتی هستند، با 
توجه به این که آزمون مجزا برای این قبیل 
از دانش آموزان برگزار نمی شــود، ضروری 
اســت در موعد مقرر مطابق با دستورالعمل 
آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی، نسبت 
به ثبت نام خود در استان مورد تقاضا اقدام 

کنند.
- دفترچــه راهنمای ثبت نام و شــرکت در 
آزمــون ورودی، از طریق ســامانه ثبت نام 
اینترنتی، توسط اداره کل آموزش و پرورش 

استان در اختیار داوطلبان قرار می گیرد.
تبصره: مشــخصات و ظرفیــت پذیرش هر 
رشــته در مدارس نمونه دولتی اســتان که 

دانش آموزان می تواننــد در آزمون ورودی 
آن شــرکت کنند، هنــگام ثبت نــام برای 

داوطلبان قابل مشاهده خواهد بود.
- ثبت نام داوطلبان آزمون ورودی مدارس 
نمونه دولتی، از روز شنبه ) ۱7 خرداد( تا روز 
سه شنبه )27 خرداد( از طریق سامانه ثبت 
نام اعام شده از ســوی اداره کل آموزش و 

پرورش استان انجام خواهد شد.
تبصره : تمامی مراحل ثبت نام، اعام نتایج 
آزمون، درخواســت تجدید نظر و دریافت 
پاسخ آن، از طریق ســامانه ثبت نام و اعام 

نتایج استان انجام خواهد شد.
- کارت ورود بــه جلســه آزمون شــامل 
مشخصات فردی، عکس داوطلب، مدرسه 
محل تحصیل، رشــته مورد تقاضا، اولویت 
انتخاب مدارس نمونه دولتی و نشانی دقیق 
حوزه امتحانی، حداقل سه روز قبل از تاریخ 
برگزاری آزمون از طریق سامانه ثبت نام در 

اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت.
تبصره : شــرکت داوطلبان در جلسه آزمون 
بدون ارائــه کارت ورود به جلســه ممنوع 

است.
- آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی، راس 
ســاعت ۹ صبح روز جمعه )2۰ تیرماه( در 
سراســر کشــور به صورت همزمان برگزار 

خواهد شد.
- مبلغ ثبت نام 2۵۰۰۰۰ ریال )دویســت و 

پنجاه هزار ریال( است.
- ســواالت آزمون ورودی مــدارس نمونه 
دولتی، به شیوه چهار گزینه ای )فقط با یک 
پاسخ صحیح(، از محتوای کتب درسی پایه 

نهم سال تحصیلی ۹۹-۹8 طرح خواهد شد.



رضا علیپور:

قهرمان المپیک می شوم

جلسه AFC با کشورهای غرب آسیا ۱۴ خرداد 
برگزار می شود

مسئوالن کنفدراسیون فوتبال آســیا روز چهارشنبه ۱4 خرداد جلسه 
ویدئویی با فدراســیون های غرب قاره برگزار می کننــد تا درباره نحوه 

تکمیل لیگ قهرمانان آسیا تصمیم گیری شود.
 روزنامه »الشرق االوسط« عربستان اعام کرد مسئوالن کنفدراسیون 
فوتبال آسیا روز چهارشنبه )۱4 خرداد( نشســت ویدئویی و از راه دور 

خود را با کشورهای غرب قاره برگزار می کنند.
قرار است در این جلســه درباره سرنوشــت برگزاری لیگ داخلی این 
کشــورها و همچنین راهکارهای تکمیل لیگ قهرمانان آسیا تصمیم 

گیری شود.
الشرق االوسط نوشــت: »انتظار می رود لیگ قهرمانان آسیا به صورت 
تجمیعی در ماه سپتامبر برگزار شــود و قبل از ماه نوامبر یعنی دو هفته 

قبل از برگزاری جام جهانی باشگاه ها خاتمه یابد.«

سعید رمضانی:
خبر نارضایتی بازیکنان استقالل صحت ندارد

سرپرست تیم فوتبال استقال ناراحتی و نارضایتی بازیکنان این تیم از 
شرایط باشگاه را تکذیب کرد.

 ســعید رمضانی سرپرست تیم فوتبال اســتقال در گفت وگو با رسانه 
رســمی این باشــگاه درباره شــرایط این روزهای آبی هــای پایتخت 
گفت: همانطور که در جریان هســتید، چند روزی اســت که تمرینات 
خود را آغاز کرده ایم و بازیکنان با انرژی و انگیزه باال در تمرینات حاضر 
می شوند. فضای با نشــاطی بر تمرینات تیم حاکم است و کادرفنی در 

تاش است تا بازیکنان را به سطح آمادگی مطلوب برساند.
وی ادامه داد: تنها مشــکل در تمرینــات ما که تنها به مــا  اختصاص 
ندارد و سایر تیم ها هم درگیر آن هســتند، نگرانی بابت شیوع بیماری 
کرونا است. متاسفانه این روزها که اســتقال در آرامش است، عده ای 
که منافع خود را در خطر می بینند، به دنبال حاشیه ســازی و انتشــار 
اخبار دروغ و در نتیجه برهم زدن آرامش فعلی تیم و ایجاد نگرانی برای 

هواداران هستند که این موضوع جای تاسف دارد.
سرپرســت اســتقال در پایان گفت: هر گونه خبری در خصوص ابراز 
نارضایتی بازیکنان از شــرایط باشــگاه و تمرینات غیر واقعی است و با 
صراحت می گویم این اخبار برای بر هم زدن آرامش تیم و ایجاد حاشیه 

منتشر می شوند.

علی نژاد:
  نامه 4 باشگاه به وزارت در ترافیک گیر

 کرده است!
معاون وزیر ورزش و جوانان گفت: نامه 4 باشــگاه لیگ برتری تا امروز 
به وزارت ورزش ارسال نشــده و شاید این مسئول ارســال این نامه در 

ترافیک گیر کرده است.
 مهدی علی نژاد در خصــوص اینکه آیا در جریان نامه 4 باشــگاه  لیگ 
برتری به وزارت ورزش اســت عنوان کرد: این نامه که تا االن که با شما 
صحبت می کنم به وزارتخانه نرسیده اســت! احتماال کسی که قرار بود 
نامه را برساند گرفتاری اش زیاد بوده اســت. یا در مشهد، یا تبریز تا در 

قائمشهر مانده است!
وی افزود: اصل نامه 4 باشــگاه را نمی دانم کجا اســت ولی ما نامه ای را 
دریافت نکردیم. انتشار نامه در رسانه ها و فضای مجازی مسیر اداری را 

طی نمی مند و قوانین خاص خودش را دارد.
معاون وزیر ورزش خاطر نشان کرد: چیزی که ستاد ملی مبارزه با کرونا 
تصمیم گرفت این بود که مســابقات فوتبال از 22 خرداد در لیگ برتر و 
دسته اول مجوز صادر کند. این مجوز در راستای بازگشایی پلکانی بود.
تقریبا امروز اکثر صنوف و مشاغل بازگشایی شدند و فعالیت خود را آغاز 

کرده اند. به هر حال باید معیشت مردم هم به خطر نیفتد.
علی نژاد که با برنامه ورزش و مــردم صحبت می کرد تصریح کرد: اینکه 
فدراســیون ها چه تصمیمی بگیرند مربوط به خود فدراسیون ها است. 
حمیداوی دوست و برادر خود ما است و قدم او روی چشم ما ولی اینکه 
مسابقات برگزار شــود یا نه به فدراسیون مربوط اســت. در عین حال 
پروتکلی هم داریم که وزارت بهداشــت آن را مصوب کرده اســت. این 
موضوع با مطالعه افراد سرشــناس پزشــکی صورت گرفته و قطعا باید 
پروتکل اجرا شود.وی خاطر نشان کرد: کشورهایی مثل آلمان و ایتالیا 
یا کار خود را شروع کردند یا شروع خواهند کرد.شرایط ایتالیا و اسپانیا 
از ایران به لحاظ مرگ و میر خیلی بدتر اســت ولی آنها هم کارشــان را 
آغاز کرده اند. ضمن آنکه این ویروس تا 2 ســال در ایــران خواهد بود و 
در پاییز ما موج دوم این ویروس را شــاهد هســتیم و شرایط سخت تر 
خواهد بود. آن چیزی که ستاد مبارزه با کرونا به ما اباغ کرده در اختیار 

فدراسیون ها قرار گرفته است و همه چیز به عهده آنها است.
معاون وزیــر ورزش عنوان کرد: مــا می گوییم آنها مجــاز به برگزاری 
هســتند و اجازه دادیم اما برگزاری آن یا عدم برگزاری بازی ها بر عهده 

فدراسیون فوتبال خواهد بود.

بهتاش فریبا: 
جان بازیکنان مهمتر است یا قهرمانی؟

پیشکســوت فوتبال ایران گفت: در خیلی از کشورها مسابقات تعطیل 
شده و خیلی از کشورها هم اگر بازی ها را برگزار می کنند طوری شرایط 

را رعایت می کنند که ما اصا نمی توانیم به وضعیت آنها برسیم.
بهتاش فریبا،ضمن انتقاد از اصرار ســازمان لیگ بــرای برگزاری ادامه 
مسابقات لیگ برتر اظهار داشت: من دلیل این اصرار را نمی دانم ولی هر 

روز می شنویم که تیم ها چند بازیکن مبتا به کرونا دارند.
وی افزود:  اگر هفته اول مســابقات ۵ کرونایی در لیگ برتر بازی کنند 
مطمئن باشید تســت کرونای 4۰ نفر تا پایان هفته مثبت اعام خواهد 
شد. ضمن آنکه فوتبال فقط شــامل بازیکنان نیست و کادر فنی تیم ها، 
عوامل فنی مسابقه و همچنین نمایندگان صدا و سیما هم در آن دخیل 
هســتند .فریبا تاکید کرد: من منطقی صحبت می کنــم و تحت تاثیر 
احساسات حرف نمی زنم اما جان مردم مهم است یا قهرمانی؟ این همه 
سال قهرمان و نائب قهرمان و تیم های صعود کننده مشخص شدند اما 
چه اتفاقی افتاد؟ آیا فوتبال ما تغییر کرد؟ شما فکر کنید یک سال لیگ 
نداریم. در خیلی از کشورها مســابقات تعطیل شده و خیلی از کشورها 
هم اگر بازی هــا را برگزار می کنند طوری رعایــت می کنند که ما اصا 

نمی توانیم به شرایط آنها برسیم.
بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران یادآور شــد: من بازی بایرن مونیخ 
ودورتموند را تماشا می کردم و قبل از بازی نشــان داد که بازیکنان در 
رختکن چه شرایطی دارند و چگونه از یک تونل عبور می کنند که تمام 
بدن آنها ضد عفونی می شــود. داخل راهروهای اســتادیوم برق می زد 
وحتی اولیور کان، رومنیگه، و خیلی از بزرگان بایرن روی ســکوها با ۵ 
صندلی فاصله با ماسک و دستکش نشسته بودند. اینها همه مشکاتی 
اســت که ما داریم و نمی توانیم مثل کشورهای پیشــرفته آنها را اجرا 
کنیم.فریبــا در خصوص انفعال مســئوالن فدراســیون در واکنش به 
بیانیه های پی در پی باشــگاه تاکید کرد: من هم این موضوع را متوجه 
شــدم. در این بین فقط ســهیل مهدی صحبت می کند و البته این را 
هم بگویم اگر او حرف می زند تمام مســائل را به نقل از خودش منتقل 
نمی کند. مهدی قطعا صحبت اعضای فدراسیون فوتبال، سرپرست یا 
دبیر فدراســیون را به مردم منتقل می کند اما به هر حال در این زمینه 

فدراسیون باید یک تصمیم واحد و جامع بگیرد.

میدان

مدیــرکل اداره کل ورزش و جوانان اســتان تهران 
نســبت به بــی توجهی بــرای ورود هرچــه زودتر 
مســئوالن مربوطه به هیات فوتبال اســتان تهران 
و برطــرف کردن موانــع قانونِی آن بــرای برگزاری 

انتخابات، انتقاد کرد.
 »غیرقانونی بــودن« فعالیت های رئیس هیأت فوتبال 
اســتان تهران و تأثیری که بر انتخابات غیرقانونی این 
هیأت داشت، رضا گل محمدی مدیرکل اداره ورزش و 
جوانان اســتان تهران را وارد چالش جدی با این هیأت 
و همچنین فدراســیون فوتبال کرد که بعد از گذشت 
بیش از یک ســال همچنان ادامــه دارد و هنوز هم به 

نتیجه نرسیده است.
این در حالی اســت که بهمن ماه ســال گذشته وزیر 
ورزش به معاون خود دســتور داده بود تــا ورود الزم را 
به پرونده انتخابات هیأت فوتبال اســتان تهران داشته 

باشد اما انجام نشــدن اقدامی قابل ذکر 
در این زمینــه باعث بدبینــی رضا گل 
محمدی شــده و اینکه وی تاکید دارد: 
اراده ای بــرای انتخابات هیــأت فوتبال 
اســتان تهران و حل و فصل مشــکات 

قانونی آن نیست.
مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان تهران در گفتگو 
با خبرنگار مهر در این زمینه گفت: ماه هاســت پیگیر 
هیأت فوتبال اســتان تهران و برطرف کردن موانع آن 
برای برگزاری انتخابات هســتم امــا نتیجه ای حاصل 
نشــده اســت. فکر می کنم اصًا اراده ای در این زمینه 

برای حل مشکات و برداشتن موانع نیست.
وی ادامــه داد: هر بار مســئوالن مربوطــه وعده »به 
زودی« را برای برگزاری جلسه و پیگیری پرونده هیأت 
فوتبال اســتان تهران می دهند اما بعد از گذشت چند 

ماه هنوز حرکــت رو به جلویی نشــده 
است. شــاید هم من معنی »به زودی« را 

خوب نمی دانم.
گل محمــدی تاکیــد کرد: بــه عنوان 
مدیرکل اداره کل ورزش و جوانان استان 
تهران و کسی که به انتخابات هیأت تهران ایراد قانونی 
وارد کرد، هــر روز پیگیری موضــوع از وزارت ورزش، 
فدراســیون فوتبال و نهادهای نظارتی بوده ام. روزی 
نبوده که این پیگیری را انجام نداده باشم اما نتیجه ای 

حاصل نشده است.
وی همچنین از نادیده گرفته شــدن دســتور مسعود 
سلطانی فر به معاون وزارت ورزش در رابطه با تصمیم 
گیری الزم برای هیأت فوتبال اســتان و انتخابات آن، 

ابراز تعجب کرد.
مدیرکل اداره ورزش و جوانان اســتان تهران گفت: از 

زمان مســجل شــدن ایرادهای قانونِی رئیس هیأت 
فوتبال اســتان تهران و فعالیت هــای او، این هیأت را 
به رســمیت نمی شناسم و با ســاختار آن قطع ارتباط 
کرده ام. همچنان هــم پیگیر وضعیت هســتم به این 
امید که باالخره اراده الزم در کسانی که باید تأثیرگذار 

باشند و تصمیم بگیرند، شکل بگیرد.
 دوره ریاســت حبیب اهلل شــیرازی در هیأت فوتبال 
استان تهران ۳ اسفندماه سال ۹7 به پایان رسید. قرار 
بود انتخابات این هیأت ۱4 شهریورماه سال ۹8 برگزار 
شود اما مطرح شــدن برخی تخلفات و ورود نهادهای 
نظارتی منجــر به لغو انتخابات در فاصله چندســاعت 

مانده به زمان مقرر شد.
بعد از آن فدراســیون فوتبال 6 آذرماه را به عنوان زمان 
جدید برای برگــزاری انتخابات هیأت اســتان تهران 

پیشنهاد داد اما در این تاریخ هم مجمع برگزار نشد.

فوتبال

زینب حاجی حسینی  ســریعترین مرد 
عمودی جهان بــا تاکید بر اینکــه با وجود 
بحران کرونا به صــورت انفرادی تمریناتش 
را جدی پیگیری کرده، از برنامه هایش برای 
ارتقای رکورد جهان و قهرمانی در المپیک 

گفت.
 قهرمان ایرانی سنگنوردی جهان که رکورد 
آســیایی و جهانی این رشــته را در اختیار 
دارد طی ماه های گذشــته با وجود شــیوع 
ویروس کرونا پیگیر تمرینات انفرادی خود 
در باشــگاه بود. وی می گوید قهرمانی های 
متوالی اش در ســطح جهان باالخره کمک 
حالش شد تا بتواند از آن به عنوان امتیازی 
برای پیگیــری تمریناتش در این شــرایط 

بحرانی کرونا استفاده کند.
وی که 7 ســال پیــش برای نخســتین بار 
ســنگنوردی ایران را صاحب مدال طای 
جهانی کرد و بعد از آن در دیگر مســابقات 
قهرمانی جهان و جــام جهانی هم این مدال 
را به دست آورد، تاکید دارد هدفش حضور 
قهرمان گونه در اولین رویدادی اســت که 
فدراسیون جهانی سنگنوردی بعد از پایان 
بحران کرونــا و کاهش شــدت آن برگزار 
خواهد کرد ضمن اینکــه می خواهد در این 
حضور رکورد جهان کــه در اختیار خودش 

است را نیز ارتقا دهد.

در بحران کرونا طالی جهانی کمک 
حالم شد

رضــا علیپور که عنــوان ســریع ترین مرد 
عمودی جهان را در اختیــار دارد در گفتگو 
با خبرنگار مهر در مــورد چگونگی وضعیت 
تمرینی اش طی ماه های گذشــته گفت: به 
لطف قهرمانی هایی که در ســطح جهان به 
دست آورده بودم، توانســتم طی این مدت 
در باشــگاه تمرین انفرادی داشــته باشم. 

در استان قزوین که من ســاکن هستم، هر 
ورزشکاری نمی توانســت در سالن تمرین 
داشــته باشــد. حتی به ورزشــکارانی که 
قهرمانی آسیا را هم داشتند، این اجازه داده 
نمی شــد. فقط ورزشــکارانی که قهرمانی 
جهان داشــتند، می توانســتند در ســالن 
تمرینات شان را پیگیری کنند. من و بهمن 
عسگری که سهمیه المپیک در کاراته را هم 
گرفته، تنها ورزشکارانی بودیم که در سطح 
اســتان می توانستیم وارد باشــگاه و سالن 
شــویم. باالخره طای جهانــی یک جایی 

کمک حال شد.

اهداف بزرگی در سر دارم
وی تصریح کرد: ســعی کردم از این فرصت 
بیشترین بهره را داشــته باشم. اگرچه همه 

رویدادها لغو شده و فعًا هم مشخص نیست 
اولین رقابتــی که برگزار می شــود و در آن 
شــرکت خواهیم کرد، چه زمانی و در کدام 
کشور اســت اما تمریناتم را خیلی جدی و 
منظم پیگیری کردم چون اهداف بزرگی در 

سر دارم.

رکورد خودم را ارتقا می دهم
این ملی پوش ســنگنوردی ایران که از او به 
عنوان اوسین بولت سنگ نوردی جهان یاد 
می شــود، خاطرنشــان کرد: رکوردشکنی 
یکی از برنامه هایم برای آینده اســت. البته 
رکــورد جهــان در اختیار خودم اســت و 
می خواهم در اولین رویدادی جهانی که در 
آن شــرکت خواهم کرد، این رکورد را جابه 

جا کنم.

با خودم رقابت دارم
علیپور با یــادآوری اینکه در جــام جهانی 
2۰۱7 نانجینــگ چین رکــورد ۵ ثانیه و 
48 صدم ثانیه را ثبت کرد، یادآور شد: طی 
سه سال گذشــته این رکورد جهانی دست 
نخورده باقی مانده اســت. خــودم طی این 
مدت با وجود حضور در میادین مختلف، به 
دلیل مصدومیت نتوانستم آن را ارتقا دهم. 
جالب اینکه سنگنوردان دیگر کشورها هم 
نتوانستند این رکورد را بشــکنند اما قطعاً 
خودم این کار را به زودی انجام خواهم داد. 

در واقع با خودم رقابت خواهم داشت.

همه رکوردها دست من است
وی با یادآوری اینکه در بازی های آســیایی 
2۰۱8 اندونــزی هم رکورد ســنگنوردی 

قــاره را در اختیار گرفــت، تاکید کرد: همه 
رکوردهای آســیایی و جهانــی در اختیار 
خودم اســت و اجــازه نمی دهم از دســتم 
خارج شود. البته ارتقا رکورد که به دنبال آن 
هســتم، در حد یک ثانیه و دو ثانیه نیست. 
در سنگنوردی رکوردشکنی بر اساس صدم 

ثانیه انجام می شود. 
بنابراین قرار نیست با رکوردشکنی، رکورد 

به زیر ۵ ثانیه برسد.

االن باید آمریکا باشم نه ایران
ســریع ترین مرد عمودی جهــان در مورد 
اولین رویدادی که بعد از پشت سرگذاشتن 
بحران کرونا باید در آن شرکت داشته باشد، 
خاطرنشان کرد: احتماالً فدراسیون جهانی 
اولین رویدادی که بعد از این بحران برگزار 
خواهد کرد، جام جهانی اســت به خصوص 
که به خاطر کرونا چنــد دوره این رقابت ها 
برگزار نشــد. اگر درگیر این شــرایط نشده 
بودیم من در جام جهانی کره جنوبی و چین 
شــرکت کرده بودم. االن هم به جای ایران 
باید در آمریکا بودم تا در جام جهانی شرکت 

کنم اما این جام هم به خاطر کرونا لغو شد.

 سهمیه نه، به قهرمانی المپیک
 فکر می کنم

علیپــور همچنین کســب ســهمیه برای 
المپیک 2۰24 و قهرمانــی در این بازی ها 
را یکی دیگر از اولویت های برنامه های خود 
عنوان کرد وگفت: رقابت های سنگنوردی 
در ماده ســرعت که من در آن کار می کنم، 
المپیک 2۰24 برگزار می شــود. بنابراین 
برای المپیک توکیو هیــچ برنامه ای ندارم، 
البته بــرای المپیک 2۰24 هــم به دنبال 
کسب سهمیه نیســتم در واقع قهرمانی در 

آن بازی ها را دنبال می کنم.

انتقاد از بالتکلیفی هیات فوتبال تهران

ورزش
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کنایه حمیداوی به پیروانی:

اگر فوتبال عشق است،با 2 گونی عشق برای تیم من بلیت بخر تا به تهران سفر کنیم
خریدار  مالک باشــگاه شــهرخودروی 
مشــهد در گفت و گوی خود با یــک برنامه 
تلویزیونی خطاب به سرپرست پرسپولیس 
گفــت: آقای پیروانــی، فوتبــال را تجارت 
می دانم،شما که از عشق به فوتبال صحبت 
می کنید با 2 گونی عشــق بــرای ما بلیت 

بخرید تا بتوانیم به تهران سفر کنیم.
 فرهاد حمیداوی در خصوص اینکه ســابقه 
فوتبالی داشــته و در این چند سال تیمش 
تماشــاگران خوبی پیدا کرده اســت اظهار 
داشت: این لطف خداوند و اتحاد هواداران ما 
بوده است. حس من این است، مالکان واقعی 
باشگاه ها هوادارانشان هستند و خرد جمعی 
در استان باعث شده تا پتانسیل شهرخودرو 

نشان داده شود و تیم ما نتیجه بیگرد.
وی در خصوص اینکه آیا می شود به فوتبال 
در ایران به عنــوان یک تجــارت نگاه کرد 
عنوان کرد: مطمئن باشید اول این کار عشق 
اســت. فوتبال در تمام دنیا صنعت اســت 
ولی در ایران اینگونه نیســت. می خواهم از 
دوست خوبم درودگر یاد کنم چون او گفت 
به ورزش نیم درصد فقــط بودجه تخصص 
می گیرد که این کفــاف ورزش حرفه ای را 

نمی دهد.
مالک شــهرخودرو تاکید کرد: شما ببینید 
تیم های دولتی همیشــه زیان ده هستند، 
حتی اگر من را هم مدیر یک باشگاه دولتی 
کنید باز هم زیان ده خواهم بود. من تا امروز 
نهایتا ۵۰۰ عدد پیراهن شــهرخودرو را به 
صــورت آزاد فروخته ام! دلخوشــی من به 
هواداران فوتبال در خراسان است. خواهش 
من از مردم این است که از تیمشان به عمل 
حمایت کنند. جا دارد از شــهردار مشــهد 
تشکر کنم که فقط و فقط او در کنار ما بوده 
اســت. به جز او فقط و فقط حــرف و وعده 

شنیده ایم.
حمیداوی کــه در برنامه 
ورزش و مــردم حضــور 
پیدا کرده بود یادآور شد: 
شــما فکر کنید فوتبال 
یــک کارخانه اســت، ما 
برای یــک کارخانه باید 
اول زمین داشته باشیم. 
اگر یک بار برای همیشه 
بــه باشــگاه ها امکانات 
بدهند دیگر نیاز نیســت 
همه ســراغ شــهردار و 
فرماندار برویــم. همین 
االن بــرای زمین تمرین 
هستیم.  مشــکل  دچار 

نمی توانیم از ورزشگاه امام رضا برای تمرین 
اســتفاده کنیم چون زمین خراب می شود 
ولی همین استقال و پرسپولیس هم زمین 

تمرین ندارند. 
وی تاکید کرد: فکر می کنم سپاهان، فوالد 
و ذوب آهن نیمه دولتی هســتند و فقط در 
فوتبال ما ســاختار دارند. وقتی ســاختار 
وجود دارد این تیم ها همیشه در سطح اول 
هستند. از ســال 74 در فوتبال این مملکت 
بوده ام. چرا نســاجی و گل گهــر در تهران 
تمرین می کننــد؟ چــون امکاناتی وجود 

ندارد.
مالک شهرخودرو در خصوص اینکه آیا اگر 
به اول فصل برگردیم بــاز هم به جای زمین 
تمرین بازیکن دانه درشت جذب می کنید 
گفت: صد در صد، ما امســال افتخاری برای 
مشــهد آوردیم که ســال ها اتفاق نیفتاده 
است. امسال مهدی رحمتی، سروش رفیعی 
و ... را جذب کردیم که تجربه آسیایی داشته 
اند. رحمتی پرچمدار فوتبال ایران اســت و 

دیدید کــه پنالتی ما را در بازی با الســیلیه 
مهار کرد و باعــث صعود تیم شــد. همین 
باعث شد تا متوجه شویم کارمان را درست 

انجام داده ایم.
وی تاکید کرد: روز اولی کــه کار را تحویل 
گرفتم از اســتاندار قول گرفتــم 2۰ هکتار 
زمین به ما بدهند تــا در آنجا کمپ احداث 
کنم ولی تا امروز این اتفاق رخ نداده اســت. 
مدیرعاملی باشــگاهی 2 ماه قبل می گفت 
که از ۳ سال بعد هزینه های قبلمان را تامین 
کنیم. تازه این باشگاه قدمت باالی 4۰ سال 
داشــته اســت. ما تا امروز 7۵ درصد مبالغ 

بازیکنان را پرداخت کرده ایم.
حمیداوی در خصوص اینکه چرا 4 باشــگاه 
مخالف لیگ هســتند عنوان کرد: نمی دانم 
چرا می گویند 4 باشــگاه؟ ما ۱۵ باشــگاه 
هســتیم که مخالف برگزاری ادامه بازی ها 

هستیم.
به گزارش فــارس، در ادامــه علی نژاد روی 
خط برنامه آمد و از ارســال نامه 4 باشــگاه 
بــه وزارت ورزش ابــراز بــی اطاعی کرد 

کــه حمیــداوی در این 
گفــت: خودم  خصوص 
شــخصا فردا نامــه را به 
وزارت مــی آورم و تقدیم 
شــما می کنم. تمام این 
باشــگاه ها نامــه خود را 
قرار  روی سایت هایشان 
داده اند و متن نامه را هم 
به وزیــر ورزش و جوانان 

نوشته اند.
وی با اشــاره بــه اینکه 
بازیکنــان  مطالبــات 
پرداخــت  را  تیمــش 
کرده یــادآور شــد: در 
این چنــد روز مرتب در 
فضای مجازی علیه مــن موضع گرفتند که 
چون می خواهــم پول ندهم دوســت دارم 
لیگ تعطیل شــود ولی من 7۵ درصد پول 
بازیکنانم را پرداخــت کرده ام.اگر بازیکنی 
گفت این پول را دریافت نکرده من در همین 

هفته با او تسویه حساب می کنم.
مالک باشگاه شــهرخودرو تاکید کرد: االن 
خوزســتان قرنطینه شــده، تهران شرایط 
خوبی ندارد، مشــهد هــم وضعیتش قرمز 
است و هزار مشــکل وجود دارد. 2 ماه پیش 
گفتم این لیگ را به ابتدای لیگ آینده وصل 
کنید. بهاروند دوســت و برادر من اســت و 
واقعا کار ســختی برای تصمیم گیری دارد 
ولی بایــد قبول کنیم امکانــات کافی برای 

برگزاری بازی ها در این شرایط را نداریم.
حمیــداوی ضمــن گایــه از مســئوالن 
فدراســیون فوتبال گفت: چرا در این مدت 
یک جلسه با عوامل باشــگاه ها برگزار نشده 
اســت؟ من هر حرفی بزنم دوستان ناراحت 
می شــوند.  به هــواداران تیمــم می گویم 

به هیچ عنوان از ســهمیه آســیایی تیمم 
نمی گــذرم. تیم مــن 2 امتیاز بــا تیم دوم 
جدول فاصلــه دارد و ۹ هفتــه دیگر باقی 
مانده اما مرتب در فضای مجازی می گویند 
حمیداوی بــه راحتی از ســهمیه آســیا 

گذشت.
در ادامه افشین پیروانی روی خط برنامه آمد 
و مدعی شد که در هر شــهری که سازمان 
لیگ بگویــد با گل گهر، نفــت و فوالد بازی 
می کنند که حمیداوی گفــت: هزینه این 
جابه جایی در شهرها را چه کسی می دهد؟ 
اگر این هزینه را فدراسیون قبول می کند ما 

هر جایی بگویند بازی می کنیم.
پیروانــی بعد از ایــن اظهار نظــر به مالک 
شــهرخودرو تاکید کرد: من فوتبال را مثل 
شما نمی بینم، من فوتبال را عشق می بینم 
که حمیداوی صحبت های پیروانی را قطع 
کرد و به سرپرست پرسپولیس گفت: اتفاقا 
فوتبال را صنعــت و کار اقتصادی می بینم. 
اگر شما فوتبال را عشق می بینید لطفا بیاید 
۱۰ ســال برای تیم من بدون پول و با عشق 

مربیگری کنید!
مالک باشگاه شــهرخودرو با اشاره به اینکه 
هنــوز مطالبــات انتقــال گل محمدی را 
دریافت نکرده اســت یادآور شد: من فقط 
۳برگه کاغذ)چک( گرفته ام، هنوز به پولی 
نرســیده ایم که بخواهم در موردش حرف 
بزنم. یک بار هم گفته ام، یا تقویم باشــگاه 
ما فقط شــنبه دارد یا اینکه تقویم باشــگاه 
پرسپولیس شنبه ندارد! آقای پیروانی که از 
عشــق به فوتبال صحبت می کند لطف کند 
با 2 گونی عشق برای تیم من بلیت بگیرد تا 
به تهران ســفر کنیم. من پیروانی را دوست 
دارم، او فردی جنتلمن اســت ولــی با این 

شرایط نمی شود به مسابقات ادامه داد.
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مجری »رادیو فتح« :

تالشمان گفتگوی متفاوت درباره جنگ بود

خریدار   محمد حســین ســروقدی با اشاره به 
احتمال ادامه تولیــد »رادیو فتح«، از ویژگی های 

این برنامه درباره جنگ و دفاع مقدس گفت.
محمد حسین سروقدی مجری برنامه تلویزیونی 
»رادیــو فتــح« از دغدغه هایش بــرای اجرای 
گفتگوهای متفاوتی از جنگ گفت و درباره شروع 
کار برای اجــرا بیان کرد: ســال ۹4 اولین برنامه 
اســتعدادیابی تلویزیون به نام »موج شــب« به 
کارگردانی مجید پرکار و تهیــه کنندگی مهران 

رسام برگزار شد. 
من از شهر مشــهد یک ویدئو در حوزه اجرا برای 
ایــن برنامه فرســتادم. در این برنامــه جوانان از 
سراســر ایــران ویدئوهایی را می فرســتادند که 
آیتم های مختلفی داشــت و این آیتم ها توســط 
مجری های مشــهور و محبــوب تلویزیون مانند 
احســان کرمی، محمــد ســلوکی، محمدرضا 
شــهیدی فر و… مورد داوری قرار می گرفتند و 
من در آن برنامه جزو نفرات اول شدم اما متاسفانه 
هیچ حمایت یا اتفــاق مثبتی برای جوانانی که در 
این برنامه به عنوان نفرات برتر انتخاب شده بودند 
رخ نداد، من از این ماجرا ناراحت شدم اما دلسرد 

نشده و تاشم را ادامه دادم.
وی با اشــاره به فعالیت های مختلف مثل ساخت 
آیتم »قهرمان مــن« برای برنامه »ماه عســل« 
اظهار کرد: سال بعد با ساخت آیتم »قهرمان من« 
در »ماه عسل« شــرکت کردم. در این برنامه قرار 
بود همه جوانان از سراســر ایــران و حتی جهان 
ویدئوهایی بفرستند و قهرمان زندگی و شهرشان 

را معرفی کنند. 
من هم در ایــن برنامه قهرمان شــهر خودمان 
مشــهد آقای شاهســوند تنها بازمانده ماجرای 
تروریستی دیپلمات ها در مزارشریف را با حضور 
خودشان ساخته و از شهر مشــهد ارسال کردم. 
این آیتــم از بین بیش از 6 هزار فیلم ارســالی به 
عنــوان فیلم برتر انتخاب شــد و مــن به عنوان 
مهمان در ویژه عیــد فطر »ماه عســل« به این 
برنامه دعوت شــدم و این حضور سرآغازی شد 

برای فعالیتم به عنوان مجری.
ســروقدی به حضورش برای اجرای یک آیتم در 
»حاال خورشید« و همکاری با رضا رشیدپور اشاره 
کرد و گفت: مدیــر وقت گروه اجتماعی شــبکه 
سه به پیشنهاد احســان علیخانی، من را به آقای 
رشیدپور معرفی کردند و همکاری با برنامه »حاال 
خورشید« آغاز شــد. یقیناً معاشرت و همکاری با 
اســطوره زندگی ام در عرصه اجرا، از شیرین ترین 
اتفاقات زندگی بود کــه تجربه حضور در کنار یک 
تیم حرفه ای و کاربلد، به شــدت در آینده هنریم 

اثرگذار بود.
وی در ادامه دربــاره ویژگی هــای برنامه »رادیو 
فتح« عنوان کرد: برای مان مخاطبان بسیار مهم 
هســتند و در این برنامه دســت گذاشتیم روی 
بخشــی که همواره پرمخاطب بوده یعنی فیلم ها 

و سریال هایی با مضمون جنگ. 
در ایــن برنامه از چهره هایی دعوت می شــود که 
مردم دوست شــان دارنــد و از آنها ســوال هایی 
پرســیده می شــود و به زوایایی از زندگی شــان 
پرداخته می شــود که مردم قبًا در موردشــان 
نمی دانستند. برای مثال مهران رجبی برای اولین 
بار در یک برنامه تلویزیونی در مورد حضورش در 
جنگ به عنوان یک غواص می گوید. ضمن اینکه 
در این برنامه بــه مباحث روز هــم می پردازیم. 
در تمام قســمت های برنامه در مــورد کرونا هم 
صحبت شده اســت که دغدغه این روزهای مردم 

است.
ســروقدی درباره ظاهر و دکــور برنامه نیز گفت: 
ما مثل بقیــه برنامه های دفاع مقــدس از تانک 
و بی سیم و … در دکور اســتفاده نکردیم. دکور 
برنامه مان امروزی و جذاب اســت و روی زیبایی 
بصری تاکید داشــتیم. همچنین نــوع گفتگوها 
برای مردم دلنشین بوده اســت و بازخورد بسیار 

خوبی از مردم دریافت کردیم.
وی درباره ادامــه این برنامه بیان کــرد: در طرح 
اولیه مان قرار بر این بود که »رادیو فتح« در شصت 
قسمت تولید شــود. اما با توجه به وسواس هایی 

که داشتیم قرار شــد در ابتدا ویژه برنامه ای پنج 
قســمتی برای عید فطر تولید شــود. با توجه به 
اســتقبال خوب مخاطبان احتمــال ادامه پیدا 
کردن برنامه زیاد اســت. اتفاقاً مهمان برنامه اول 
داریوش ارجمند آنقدر از فضــای متفاوت برنامه 
خوش شــان آمد که به ما پیشــنهاد کردند حتماً 

برنامه ادامه پیدا کند.
ســروقدی درباره تغییرات احتمالی در ساختار 
برنامه اظهار کرد: جنگ اجتماعی ترین مقوله ای 
اســت که مردم با آن در ارتباط بوده اند. هشــت 
ســال دفاع مقدس موضوعی اثرگــذار در تاریخ 
معاصر کشور ماســت و همه مردم به نوعی با آن 
در ارتباط بوده یا هستند و هر کسی از زاویه دید و 
نگاه خودش کلی حرف در مــورد آن دارد. بنظرم 
نوع پرداخت مهم اســت و اینکه بتوانیم برنامه را 
طوری ادامــه دهیم که تماشــای آن برای مردم 

جذاب باشد.
 برای مثال برنامه »ماه عســل« سال ها روی آنتن 
می رفت و همیشه جذابیت خود را حفظ کرد. بعد 
از اتمام این برنامه ده هــا برنامه با همان موضوع و 
محوریت ساخته شــدند اما نتوانستند موفقیت 
»ماه عســل« را تکــرار کنند چراکــه آن برنامه 
رویکردی تازه و متفاوت داشــت و گروه یکسال 
تمام برای ســاخت یک برنامه سی قسمتی تاش 

می کردند.
وی در پایان با اشاره به سختی هایی که در شرایط 
کرونایی کار را شــیرین و خاطره انگیز کرد گفت: 
روزی که آقای حریرچی به اســتودیو آمد چون 
قبًا کرونــا گرفته بــود همه بچه ها به شــوخی 
می گفتند این آخرین برنامه ای اســت که ضبط 
می کنیم و باید با دنیا خداحافظی کنیم )با خنده( 
و یا در برنامه ای که آقای ارجمند حضور داشــت 
ایشــان به ما گفتند با توجه به شــرایط کرونایی 
اصًا برای گریم کسی طرف شــان نرود. خاصه 
هرطور شــده با رعایت پروتکل های بهداشــتی 
ایشــان را راضی به گریم کردیم و فضای شوخی 

و خنده برقرار شد.

سازمان سینمایی معرفی کرد
۲۱ فیلمی که وام ۳۰۰ میلیونی می گیرند

سازمان سینمایی اسامی 2۱ فیلم متقاضی اکران نوروز ۹۹ که به دلیل 
تعطیلی سینماها متضرر شــده اند را برای دریافت وام 4 درصدی ۳۰۰ 

میلیون تومانی به بنیاد فارابی معرفی کرد.
به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی، اسامی فیلم هایی که توسط 
معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان ســینمایی جهت دریافت وام ۳۰۰ 

میلیون تومانی به بنیاد سینمایی فارابی معرفی شده اند، منتشر شد.
این فیلم هــا عبارتنــد از: »خــوب بد جلــف 2«، »شــنای پروانه«، 
»پسرکشــی«، »زن ها فرشــته اند 2«، »بازیــوو«، »المینور«، »خط 
اســتوا«، »درخت گردو«، »طا«، »آنجا همان ســاعت«، »زعفرانیه 
۱4 تیر«، »بنفشــه آفریقایی«، »تومان«، »تعارض«، »دوزیســت«، 
»عنکبوت«، »تبسم تلخ«، »بی صدا حلزون«، »پالتو شتری«، »سلفی 

با دموکراسی« و »مورچه خوار«.
الزم به ذکر است هر کدام از این فیلم ها که از سایر حمایت ها مانند اخذ 
وام از صندوق کارآفرینی امید بابت ساخت همین فیلم یا حمایت بابت 

اکران آناین برخوردار شده باشند مشمول این حمایت نمی شوند.
همچنین فیلم های دولتی نیز مشمول دریافت این وام نیستند.

تفاهم نامه تأمین اعتبار صدور این تســهیات، بین بنیاد ســینمایی 
فارابی و صندوق اعتبــاری هنر در قالب قرارداد متمم به امضا رســیده 

است.
وام در نظر گرفته شــده بافاصله پس از تکمیل پرونده، توسط صندوق 

کارآفرینی امید به مالک / مالکان فیلم پرداخت خواهد شد.

با مجوز ستاد مقابله با کرونا
وی مردم باز شد درهای »موزه سینما« به ر

به دنبال مجوز ســتاد ملی مبارزه با کرونا و طبق دستور رئیس جمهور 
مبنی بر بازگشایی موزه های کشور، »موزه سینما« آغاز به کار کرد.

تاالرهای موزه ســینما هر روز به جز شــنبه ها با رعایــت پروتکل های 
بهداشتی از ســاعت ۱۰ صبح تا ۱8 پذیرای عاقمندان به سینما است. 
غرفه های عرضه محصوالت فرهنگی و کافه های موزه سینما همه روزه 

از ساعت ۹ صبح تا 24 باز است.
سه سالن ســینماتوگراف، ســینما فردوس و ســینما تمدن بر اساس 
مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا همچنان تا اطاع ثانوی تعطیل است.

از عاقمندان به بازدید موزه سینما درخواست می شود درهنگام ورود 
ماسک و دستکش همراه داشته باشند.

»مکث« بعد از رمضان هم ادامه می یابد
پخش برنامه تلویزیونی »مکث« پس از ماه مبــارک رمضان، 2 روز در 

هفته ادامه خواهد یافت.
 مجموعه برنامه »مکث« در ماه مبارک رمضان هر روز از شبکه دو سیما 

پخش می شد.
بنا بر این گزارش، قصــه آدمهای مختلفی در این برنامه روایت شــد و 
توانســت مخاطبان بســیاری را هم به خود جذب کند. حاال شبکه دو 
ســیما تصمیم گرفته پس از ماه مبارک رمضان نیز پخش این برنامه را 
ادامه بدهد و فصل دوم برنامه گفتگومحــور و اجتماعی »مکث« از این 
پس روزهای پنجشنبه و جمعه از شبکه دو ســیما و در ساعت 22:۳۰ 

بعد از اخبار پخش خواهد شد.
در دومین قســمت از فصل جدیــد که جمعه شــب روی آنتن خواهد 
رفت، پرویز پورفاحی میزبان جمعی از خیرین اســت که برای رهایی 
زندانیان جرایــم غیرعمد و افرادی که توان مالــی پرداخت دیه ندارند 

تاش می کنند.
شــاهد نصیر، حاج عباس عربــی و بهمن اکبری مهمانــان این برنامه 
هستند و از خاطرات تلخ و شیرین شــان در کش وقوس گرفتن رضایت 

برای زندانیان در گپ و گفتی صمیمانه خواهند گفت.
سری جدید برنامه »مکث« همچون برنامه مناسبتی که در ماه مبارک 
رمضان پخش شــد با نگاه ویژه به کرونا ســراغ قصه هــای اجتماعی 
می رود،قصه های آدم ها و موقعیت هایی که قبــل و بعد از کرونا حال و 
روزشان عوض شده اســت. این برنامه اجتماعی به صورت گپ و گفت 
میان هنرمندانی نظیر  گاره عباســی، رضافیاضی، پرویز پورفاحی، 
فریبا متخصص، فرناز رهنما، پیام دهکردی، الهــام پاوه نژاد، داریوش 
رســول نجفیان، کاردان، چنگیز جلیلوند، گیتی خامنه، مریم سعادت 
، رضا رفیع و... صاحبان داســتان های اجتماعی مربوط به کرونا ضبط 

و پخش می شود.

بهناز جعفری با »کوسه« همراه شد
بهناز جعفری به جمع بازیگران فیلم سینمایی »کوسه« به کارگردانی 

علی عطشانی پیوست.
به نقل از مشاور رســانه ای بیتا فیلم، بهناز جعفری با پیوستن به جمع 
بازیگران فیلم ســینمایی »کوســه« به کارگردانی علی عطشــانی و 

تهیه کنندگی سید محمد احمدی با این پروژه همراه شد.
بهناز جعفری فارغ التحصیل رشــته ادبیات نمایشــی است و بازی در 
تئاتر را با نمایش »ســلطان مار« به کارگردانی گاب آدینه در ســال 
۱۳72 آغاز کــرد و در نمایش های کارگردانان شــاخصی چون بهرام 
بیضایی، محمد رحمانیان، علیرضا نادری و … به ایفای نقش پرداخته 
است. او اولین بار با نقش کوتاهی در »روسری آبی« رخشان بنی اعتماد 
در سال ۱۳7۳ وارد سینما شد و در سال ۱۳8۰ برای بازی کوتاهش در 
فیلم »خانه ای روی آب« ساخته بهمن فرمان آرا سیمرغ بلورین بهترین 

بازیگر مکمل زن را از بیستمین جشنواره فیلم فجر دریافت کرد.
جعفری در ســال ۱۳۹۰ برای نخســتین بار با علی عطشانی در فیلم 
»تلفن همراه رئیس جمهور« همکاری کرد و توانســت دیپلم افتخار 
بهترین بازیگر زن ســی امین دوره جشــنواره فیلم فجر را از آن خود 

کند.
از دیگر آثار ایــن بازیگر می توان به فیلم هایی همچون »مســافر ری«، 
»آب و آتش«، »چند تار مو«، »بیدار شــو آرزو«، »باغ های کندلوس«، 
»یک خانواده محترم«، »ســاکن طبقه وســط«، »حوالــی اتوبان«، 
»دلم می خواد«، »خانه دختر«، »النتوری«، »خشــم و هیاهو«، »سه 
رخ« و ... و ســریال هایی همچون »خاک ســرخ«، »دوران سرکشی«، 
»مختارنامه«، »آب پریا«، »یادآوری«، »آمین«، »چرخ فلک«، »همه 
چیز آنجاســت«، »نفس«، »زیر پای مادر«، »بچه مهندس ۱، 2 و ۳« و 

... اشاره کرد.
فیلمبرداری فیلم سینمایی »کوســه« که قرار بود از اواسط فروردین 
ماه کلید بخورد و با شــیوع کرونا به تعویق افتاد، به زودی آغاز می شود. 
تاکنون حضور پژمان جمشــیدی، مهران احمدی، مهدی هاشــمی، 
ریحانه پارسا و ســیما تیرانداز در »کوسه« قطعی شده و دیگر بازیگران 
این فیلم پربازیگر که بر اســاس فیلمنامه ای از پیمان عباســی ساخته 

می شود، در روزهای آتی معرفی خواهند شد.
تعدادی از عوامل این فیلم که تاکنون حضورشــان در این پروژه قطعی 
شــده عبارتند از کارگردان: علی عطشــانی، تهیه کننده: سید محمد 
احمدی، علی عطشانی، نویسنده: پیمان عباسی، طراح صحنه و لباس: 
مجید علی اســام، مدیر فیلمبرداری: محمود عطشــانی، صدابردار: 
محمد شاهوردی، طراح چهره پردازی: امید گلزاده، چهره پرداز: فرزانه 
زردشت، دستیار کارگردان و برنامه ریز: وحید مهین دوست، پشتیبانی 
فنی: حیدر احسانی، مدیر تولید: ســعید دالوری، مدیر امور بین الملل: 
امید چوگانی، مجری طرح: بیتا فیلم تهران، مشــاور رســانه ای و مدیر 

روابط عمومی بیتافیلم: مریم قربانی نیا.

اکران
اجرای آثار خاطره انگیز توسط علیرضا قربانی

علیرضا قربانی )خواننده موســیقی ایرانی( در تــاالر وحدت به اجرای 
کنسرت آناین رایگان پرداخت.

 علیرضا قربانی پنجشنبه شب  در تاالر وحدت به اجرای برنامه پرداخت 
و این کنسرت آناین عاوه بر پخش از صفحه اینستاگرام و یوتیوبش از 

چند سایت و تلویزیون تعاملی دیگر به سمع و بصر مخاطبان رسید.
علیرضا قربانی در ابتدای کنســرت گفت: از اینکه بار دیگر فرصت پیدا 
کردم در فضای مجازی همراه مخاطبان عاقمندان موســیقی باشــم 

خوشحالم.
او افزود: امــروز به این موضوع فکــر می کردم که کرونــا چه مصیبتها 
و بایی را بر ســر مردم دنیا آورده اما این بیماری در مقابل باعث شــد 
ظرفیت حضور در فضای مجازی برای همه به شکل دیگری تجربه شود. 
امروز به اتفاق آنهایی که دوستشــان داریم و از ما دور هســتند زندگی 
جدیدی را تجربه می کنیم و برای این اتفاق خیلی تاش کردند و من از 

آنها ممنونم.
علیرضا قربانی در ادامه قطعه »گیســو« را خواند و پس از آن به اجرای 
قطعه »روزگار غریب« مربوط به سریالی به همین نام ساخته کیانوش 

عیاری پرداخت.
این خواننده موســیقی ایرانی در ادامه خطاب بــه مخاطبانش در خانه 
گفت: که این روزها کادر پزشکی و پرســتاران مراکز درمانی در سراسر 
کشور برای نجات بیماران مبتا به کرونا در نهایت تاش خود را کردند 
تا آنها را به آغوش خانواده هایشــان برگرداند تا آنجا که من اطاع دارم 
که حدود ۱۱۰ نفر از کادر درمان به درجه شــهادت نائل شــدند که به 
اعتقاد من لحظه بــه لحظه فداکاری ها و جانفشــانی های آنها با ارزش 

است و هرگز از ذهن ما پاک نمی شود.
او سپس قطعه »عاشــقانه نیست« را به کادر پزشــکی و درمان کشور 

تقدیم کرد و آن را برای مخاطبان و هوادارانش خواند.
قربانی در ادامه به اجرای قطعات »عشــق آســان نــدارد« مربوط به 
سریال »لیا« پرداخت که شــعر آن را اهورا ایمان سروده و ستار اورکی 

آهنگسازی آن را به عهده داشته است.
قربانی در بخش دیگر کنســرت قطعه »باران« را اجرا کرد و پس از آن 
از عوامل برگزارکننده کنسرت تشــکر کرد و گفت: قبل از برگزاری این 
کنسرت آناین شــرط کرده بودم که حتماً به صورت رایگان باشد که 
خوشبختانه معاونت امور اجتماعی و فرهنگی هنری شهرداری تهران 
در این زمینه با ما همکاری بسیار خوبی داشت. مسئوالن و عوامل بنیاد 
فرهنگی هنری رودکی و تاالر وحدت نیز از این کنسرت حمایت کردند 

هر آنچه را خواستیم فراهم نمودند.
»ارغوان« با شعری از هوشنگ ابتهاج و آهنگسازی مهیار علیزاده قطعه 

دیگری بود که توسط علیرضا قربانی اجرا شد.
او سپس درباره قطعه »چهار راه استانبول« مربوط به فیلمی سینمایی 
با همین نام ســاخته مصطفی کیایی گفت: این اثر به مناســبت حادثه 
آتش سوزی ساختمان پاسکو ساخته شد و و اگر به آن دقت کنید مملو 
از استعاره ها و مفاهیمی است که برای ســامتی و عافیت مردم به کار 

رفته اند و من امیدوارم هیچگاه دچار اتفاقات ناگوار نشویم.
قربانی سپس قطعه چهار راه استانبول را اجرا کرد و پس از آن به  اجرای 
قطعه »مدار صفر درجه« مربوط به ســریالی با همین نام ساخته حسن 
فتحی پرداخت. قربانی درباره این اثر که شعر آن سروده زنده یاد افشین 
یداللهی اســت و آهنگســازی آن را فردین خلعتبری به عهده داشت، 
گفت: من با فردین خلعتبری در ســریال »شــب دهم« ساخته آقای 
حسن فتحی همکاری ام را شــروع کردم. این همکاری ادامه پیدا کرد 
تا اینکه در ســریال مدار صفر درجه باســم این افتخار نصیبم شد یادم 
هست آن روز که می خواستم این قطعه را در یکی از کنسرت هایم اجرا 
کنم ردیفی را به زنده یاد افشین یداللهی اختصاص داده بود اما متاسفانه 
حادثه ناگوار و مرگ ناگهانی او ایــن فرصت را از ما گرفت تا از حضورش 

استفاده کنیم.
قربانی سپس قطعه »مدار صفر درجه« را اجرا کرد.

آخریــن قطعه کنســرت روزگار غریب بود که مجدداً توســط علیرضا 
قربانی و اعضای ارکستر اجرا شد.

عباس امینی مطرح کرد
وایت قربانیان دالر در»کشتارگاه«  ر

عباس امینی کارگردان »کشــتارگاه« همزمان با اکــران آناین این فیلم 
سینمایی، ضمن تأکید بر شرایط نابسامان اکران سینماها در سال جاری، 
داســتان فیلمش را روایتی به روز از دردهای جامعه امــروز توصیف کرد.
عباس امینی کارگردان فیلم سینمایی »کشــتارگاه« که اکران آناین آن 
از 7 خردادماه در ســامانه های فیلیمو و نماوا آغاز شده است، درباره فرآیند 
رسیدن به تصمیم عرضه اینترنتی این فیلم اکران نشده گفت: طی توافقی 
که با سرمایه گذار این اثر داشتیم، تصمیم گرفتیم »کشتارگاه« را به صورت 
آناین به نمایش بگذاریم. به خصوص که با توجه به وضعیت پیش آمده فکر 
نمی کنم امسال سینماها رونقی داشته باشد. از سوی دیگر حجم فیلم های 
انباشته شــده زیاد اســت و باید در نوبت اکران قرار بگیرند که ماجراهای 
پیچیده تری را رقم می زند.امینی ادامه داد: در سال های قبل که شرایط 
نرمالی داشــتیم باز هم بحران ها و اتفاقات عجیب و غریبی را در حوزه 
اکران عمومی داشتیم و حاال این شــرایط دوچندان سخت شده است. 
من هم شانســی برای خودم نمی دیدم که بتوانم در این وضعیت فیلمم 

را به اکران عمومی برسانم.
وی با بیان اینکه برای من مهم این است که »کشــتارگاه« دیده شود، 
گفت: قشــر اصلی که به ســینما می رفتند و آن را حفظ می کردند قشر 
متوسط بودند اما امسال همین قشــر به لحاظ اقتصادی، اوضاع خوبی 
ندارند تا بتوانند به صورت خانوادگی به ســینما بروند، از این نظر ما این 
ریســک را قبول کردیم تا »کشــتارگاه« را به صورت آناین به نمایش 
بگذاریم. می دانیم که خطراتی هم دارد و ممکن است فیلم قاچاق شود 
ولی باید این فرهنگ ســازی صورت بگیرد و مردم بداننــد فیلم ها را از 
مجرای قانونی تماشا کنند تا ســرمایه افراد از بین نرود. اگر این مفهوم 
در جامعه جا بیفتد که تماشــای غیرقانونی مصداق دزدی اســت، این 

وضعیت بهبود پیدا می کند.
امینی اظهار کرد: قانون کپی رایت در ایران بسیار ضعیف است و ما این 

حق را درباره آثار جهانی هم رعایت نمی کنیم.

اجرا

فیلم


