
ونا بر بازار ارز دوگانه کر

آرامش نسبی بازار ارز در ســال ۹۸ ناشــی از کنترل تقاضا از طرف بانک 
مرکزی به واســطه وزارت صمت از طریق عدم ثبت سفارش واردات یعنی 
کاهش تقاضا و از سویی، مدیریت برگشت ارز صادراتی صورت گرفت که 

رییس بانک مرکزی در مواقعی تراز را مثبت اعالم می کرد.
با پیدا شدن سر و کله ویروس کرونا، اقتصاد ایران نیز مانند دیگر کشورها 
دســتخوش تغییرات قرار گرفت که در ابتدا به دالیــل زیر باعث کاهش 

تقاضا در بازار ارز شد:
۱- کاهش تقاضای ارز برای واردات ازچین به دلیل تعطیلی کارخانه های 

چینی و در ادامه اقصا نقاط جهان.
۲- کاهش تقاضا ارز مسافرتی که معموال به جهت سفرهای نوروزی حجم 

تقاضا باال بود.
۳- قرنطینه باعث تعطیلی بازار ارز ایران شــده بود و خرده تقاضاها نیز در 

قرنطینه حبس شده بودند.
۴- برگشتن دانشــجوهای خارجی را می توان دلیلی دیگر بر کاهش این 

تقاضا دانست.
اما آثار پساکرونا بر اقتصاد ایران بسیار مهم است و عوامل زیر باعث کمبود 

ارز در بازار شده و شاهد افزایش قیمت بودیم
۱- به دلیل بسته شدن مرزهای مشترک صادراتی و عدم توفیق صادرات 

ارزی حاصل نشد که بخواهد به سامانه و بازار وارد شود.
۲- با کاهش ویروس کرونا و از ســرگیری پروازهــا، تقاضای ارز به جهت 

سفرهای خارجی اوج خواهد گرفت.
۳- با برگشت کارخانه های چینی به حالت عادی و قبول سفارشات، روند 

افزایشی تقاضا در این حوزه را نیز شاهد خواهیم بود.
۴- تقاضای ارز برای خروج ســرمایه و یا مهاجرت نیز یکی دیگر از عوامل 

موثر است.
دالیلی غیر کرونایی نیز مانند کاهش سود نرخ بانکی و ریزش شاخص در 
بازار سرمایه که به تبع باعث گسیل ســیل نقدینگی به این بازار می شود؛ 
اگرچه بارها همتی درباره پرریســک بــودن این بازار به مردم هشــدار 
داده، اما همچنان مــردم عالقه خاصی به قرار گرفتن گزینه ارز در ســبد 

سرمایه گذاری خودشان نشان می دهند.
سال ۹۹ سال ســختی برای اقتصاد رنجور ایران اســت؛ چراکه با توجه به 
عوامل سیاســی پیش رو مانند انتخابات آمریکا و تنش بین آمریکا و چین 
و عوامل اقتصادی مانند کاهــش قیمت جهانی نفــت درآمدهای نفتی 
ما پایین آمده به دلیل کاهــش صادرات نفتی و مشــتقات آن واز طرفی، 
شــرکای تجاری ما مثل عراق نیــز کاهش یافته و به تبع سیاســت های 

انقباضی برای واردات در نظر خواهند گرفت.
 می بایست دولت سیاست های ارزی متناســب با این بحران اتخاذ کند تا 

کمترین آسیب را متحمل بشویم از قبیل:
- عدم ممنوعیت کاالیی برای صادرات به جهت حفظ عدد صادرات

- عدم ممنوعیت موسمی و فصلی کاالی صادراتی
- رفع موانع پیمان سپاری ارزی

- عدم فشــار بر صادرکنندگان جهت برگرداندن ارز صــادرات در مدت 
کوتاه

- برداشتن عوارض وضع شده بر کاالها به جهت رشد صادرات
قطعا حمایت دولت در موارد ذکر شــده باعث آســیب حداقلی در حوزه 
ادارات خواهد شــد و به تبع، نوســان کمتر در بازار ارز که کنترل دو اهرم 

عرضه و تقاضا با سیاست های مناسب باالدستی ممکن خواهد بود.
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خریدار   رییــس جمهوری گفت: امــام برای نجات 
کشور از استبداد و استعمار انقالب را به پیروزی رساند؛ 
در نجات کشور از اشــغال و تجاوز دفاع ملی را به انجام 
رساند و برای تشکیل نظام اسالمی همه نهادهای الزم 

را با رای و نظر مردم استقرار بخشید.
حجت االسالم  والمسلمین حســن روحانی روز شنبه 
در جلسه ســتاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا با اشاره 
به فرارسیدن سالروز ارتحال حضرت امام خمینی)ره( 
اظهار داشت: این هفته، هفته ای است که هم در آن روز 
رحلت امام خمینی)ره( بزرگوار اســت، در چهاردهم 
خرداد و هم روزی اســت که مردم بــرای حفظ جان 
امام )ره( فداکاری کردنــد و روز پانزدهم خردادماه که 
مردم در شهرهای مختلف در قم و تهران و ورامین و در 
شهرهای دیگر هم قیام کردند و هم فداکاری کردند و 
هم کشته های فراوانی و شهدای فراوانی تقدیم انقالب 

اسالمی کردند.
رییس جمهوری یادآور شــد: اگــر آن حرکت مردمی 
نبود احتماال جان امام )ره(هم در خطر قرار می گرفت 
و یا برای مدت های طوالنی ممکن بــود امام )ره( را در 

حبس و حصر نگه دارند.
روحانی ادامه داد: امام عزیز و بزرگوار ما ۱۶ ســال- از 
ســال ۴۱ تا ۵۷- رهبری یک نهضت و انقالب مردمی 
بزرگ را برعهده گرفت و به پیروزی نهایی رساند و این 
یک کار مهم امام )ره( اســت که نهضتی را پرچمداری 
و رهبری کرد و  با همه فراز و نشــیب و مشکالت، این 
نهضت را به پیروزی رســاند که در تاریــخ ایران کمتر 

سراغ داریم.  
وی با اشاره به اینکه در ســده های اخیر کمتر مشاهده 
 شــده نهضتی به طور کامل به پیروزی نهایی برســد، 
تصریح کرد: امام توانســت این نهضــت را به پیروزی 
کامل برســاند.  کار دوم امام این بود در برابر تجاوزی 
که به کشور انجام شده بود و تمامیت ارضی و استقالل 
ما در خطر بود، یعنی ۸ ســال دفــاع مقدس یک دفاع 
پیچیده ســخت هشت ســاله آن  هم نه در برابر عراق، 
بلکه تقریبا در برابر همه قدرت هــای جهانی رهبری 

کند و به پیروزی برساند.  
روحانی گفت: مســاله ســوم این که امــام حکومت 
اســالمی را تشــکیل داد و همه نهادهــای حکومت 
اســالمی را در همان ســال های اولیه به انجام رساند. 
یعنی می توان گفت از ۱۰ فرودیــن ۵۸ حضور مردم 
در پای صندوق آرا و همه پرســی برای نظام جمهوری 
اسالمی تا اسفند همان سال که انتخابات مجلس انجام 
شد و انتخابات خبرگان، همه پرســی، انتخابات برای 
اصل نظام و انتخابات ریاســت جمهــوری و مجلس 
شورای اسالمی در ســال ۵۸ صورت گرفت و امام همه 
نهادها را در همان سال اول تشــکیل دادند و نهادهای 

اصلی نظام با رای و با اتکا به آرای مردم  تشکیل شدند.
رییس دولت تدبیر و امیــد اضافه کرد: امام برای نجات 
کشور از استبداد و استعمار انقالب را به پیروزی رساند؛ 
در نجات کشور از اشــغال و تجاوز دفاع ملی را به انجام 
رساند و برای تشکیل نظام اسالمی همه نهادهای الزم 

را با رای و نظر مردم استقرار بخشید.
روحانی با اشــاره به ســالگرد ارتحال امام خمینی در 
روز چهارشــنبه این هفته گفت: ۳۱ ســال از رحلت 
امام می گذرد و خدا را شــکر مردم ما همان عشق را به 

ایشان دارند، و مســیر پیروی راه امام را ادامه می دهند 
و خلف صالح ایشــان مقام معظم رهبری، همان پرچم 
را با همان صالبت بر دوش نگاه داشــته اند و ملت نیز 
در برابر انواع توطئه ها ایســتادگی کردند تا به پیروزی 

رسیدیم.

کرونا قواعد جهانی شدن را زیر سوال برد
رییس جمهوری با اشــاره مســائل به بیماری کووید 
۱۹و ویروس کرونــا گفت: این بیمــاری همچنان به 
عنوان مسله اصلی و مهم در کشــور ظهور و بروز دارد. 
این ویروس موجب تحوالت بسیاری زیادی در مسائل 
سیاســی، اجتماعی و بهداشــتی و حتی در مســائل 
فرهنگی شده اســت و کار عظیم و بزرگی را در دوران 

کرونا و پسا کرونا مشاهده می کنیم.
وی اضافه کرد: بســیاری از قواعدی کــه در دنیا مورد 
اعتماد جهانی بود و همه بــه  آن تکیه کرده بودند همه 
قواعد جهانی شــدن را به یک نحوی زیر عالمت سوال 
قرار داد.  مســاله مرزها که در دنیا بسیار کمرنگ شده 
بود و بسیار از اتحادیه ها اصال مرزهای خود را برداشته 
بودند و مرزی نداشــتند، کرونا دوباره مرزها را پررنگ 
کرد و مساله مهاجرت و سفر را که یک امر بسیار ساده 

و طبیعی و معمولی شده بود، تغییر داد.

به این زودی به شرایط پیش از کرونا بر نمی گردیم
روحانی گفت: امروز در دوران کرونا و پسا کرونا با یک 
شــرایط جدیدی در جهان مواجه هستیم و شاید این 
روند برای ســال ها ادامه پیدا کند زندگی ما محدودتر 
شده اســت و بخشــی از زندگی ما مجازی شده است. 
مردم باید باور کنند که به این زودی به شــرایط قبل از 
کرونا نمی توانیم برگردیم، این چنین نیست که مردم 
فکر کنند ۱۵ روز یا یکی دوماه دیگر به شرایط دی ماه و 
اوایل بهمن سال گذشته بر می گردیم.  باید برای مدت 
طوالنی سبک زندگی را تغییر دهیم و محدودیت ها را 
بپذیریم و بخشــی از زندگی ما باید به فضای مجازی 

برود.

اجتماعات باید با فاصله باشد
روحانی ادامه داد: مــا باید محدودیت هــا را بپذیریم 
و بخشــی از زندگی ما باید از فضای حقیقی به فضای 
مجازی برود به این زودی ها نمی توانیم زمانی که به هم 
می رسیم دست بدهیم. این که وزیر بهداشت ما اظهار 
نگرانی می کند که برخی مکان های کشــور به گذشته 
برمیگردند، این اشتباهی است که می تواند سرنوشت 
ســالمت کشــور را خدای نکرده در معرض خطر قرار 

دهد.
وی افزود: دیگر این طور نیســت که ما مثل گذشته ده 
بیست نفری دور هم بنشینیم، برای ماه ها باید این کار 
را ترک کنیم، اجتماعات باید با فاصله باشــد اگر کسی 
مبتال به این ویروس شــد باید بــه او بگوییم خود را در 

خانه یا بیمارستان قرنطینه کند.
 روحانی گفت: اتفاقا این دوران ســخت تری از اسفند و 
فروردین است برای این که در اسفند و فروردین بیشتر 
با افرادی که عالئم ظاهری کرونــا مانند تنگی نفس و 
سرفه داشــتند مواجه بودند، ولی هم اکنون شکل آن 
عوض شده اســت اوال تعداد مبتالیانی که کشف می 

کنیم عددش باال اســت برخی از مبتالیــان با عالئم 
بالینی و ظاهری عالمتی نداشته باشد به محض این که 
تست فرد مثبت می شود وقتی به او می گویند، باورش 
نمی شــود و می گوید اشتباه شده اســت بنابراین کار 
سخت تر شده اســت. باید از یک دوست فاصله بگیرید 

که هیچ عالمتی هم به ظاهر ندارد.
رییس جمهوری یادآور شــد: کار ما امــروز مقداری 
سخت تر از گذشته شده است در عین حال بسیاری از 
چیزها در جامعه در حال تغییر است قهرمانان جامعه 
ما امروز کادر پزشکی هستند، امروز قهرمانان ما در گام 
اول قهرمانان در بیمارستان ها هســتند هیچ وقت در 
جامعه ما نبوده که چند ماه مدارس و دانشــگاه به طور 
کامل تعطیل شود طبیعی اســت که مردم برای علم و 
دانش بچه هایشان نگران شوند شرایط کامال متفاوت 

شده است.

سامان دادن به زندگی و اقتصاد مردم در شرایط 
کرونا مهم است

روحانی اظهار داشــت: القای تــرس، القای اضطراب، 
القای عدم قطعیت نســبت بــه آینــده زندگی چیز 
مفیدی نیســت ما باید تصمیم را بر این بگیریم که بنا 
اســت ماه ها با یک ویروس زندگی کنیم و یک زندگی 
توام با احتیاط کامل داشته باشیم. این ویروس هست 
و نمی توانیم بگوییم یک سه روز یا دو هفته دیگر آن را 
از بین می بریم، این ویروس در حال چرخش اســت و 
چون واکســن و داروی قطعی برای آن نیست، در حال 
چرخش است و  از یک استان به اســتان دیگر می رود 
و در یک اســتان که دوره اقامت و ســفرش تمام می 
شــود به اســتان بعدی می رود؛ نوع شــیوع و حرکت 
این ویروس هم در داخل کشــور و هم در سطح جهان 

حرکت خاص و ویژه ای است.
وی افزود: در این شــرایط ســامان دادن به زندگی و 
اقتصاد مردم از مسائل مهم اســت، بنابر آماری که در 
جلسه اعالم شد، مشــاهده کردیم که در بخش تولید 
دچار یک تفاوت فاحش در اسفند و فروردین نیستیم 
و بخش تولید فعال اســت، اما در بخــش خدمات این 
فاصله را مشــاهده می کنیم، متاسفانه یا خوشبختانه 
در ایــام مواجهه با ایــن ویروس ما روزهــای خاصی 
داشتیم، یک دوره آن شــب عید بود، یک دوره در ماه 
مبارک رمضان بود و دوره دیگر در تابســتان است که 
مردم به مســافرت می روند و این شــرایط را سخت تر 

می کند.
روحانی ادامــه داد: ما نمی گوییم که ســفر نباشــد 
بلکه باید بــا احتیاط کامــل با کرونا زندگــی کنیم و 
اســتراتژی ما بر این مبنا باشــد که احتیاط کامل را با 
رعایت فاصله ها، دســتور العمل ها و  همان مراقبت ها 
و مواظبت ها و دســت شســتن ها و پرهیز از حضور در 

اجتماعات بزرگ را داشته باشیم.
رییس جمهوری تصریح کرد: پایش و تصمیم گیری ما 
نه به صورت هفتگی بلکه به صورت روزانه است و روزانه 
در حال پایش هســتیم که در کجا قرار داریم، بیماری 
در کجاســت، شــرایط ویروس چگونه است، شرایط 
سالمت مردم چگونه اســت و برای این کار معیارهایی 
داریم، دنیا نیز ممکن است شبه این معیارها را داشته 
باشــد؛ این تعداد مبتال یکی از معیارهای ما است که 

روزانه اعالم می شود.وی خطاب به مردم ادامه داد: این 
تعداد مبتال برای مردم  نگران کننده نباشد زیرا تعداد 
مبتالیان جدید عمدتا بر مبنای تســت بوده و ممکن 
اســت فرد مبتال هیچ عالئمی نداشــته و جوان و حال 
نیز باشد، اما در عین حال باید در قرنطینه خانگی قرار 

گیرد که ویروس را منتقل نکند، پس نگران نباشید.
روحانی با بیان اینکه اعالم آمار ابتال بر مبنای تســت 
به نفع آینده ما است، گفت:  این باعث می شود که فرد 
مبتال را هدایــت کنیم و نگذاریم کــه دیگری را آلوده 
کند، خود فرد مبتال ممکن اســت دچار هیچ مشکلی 
نشود، اما ممکن اســت پدر و پدربزرگ و فردی دارای 
بیماری زمینه ای در اطرافیان خود را مبتال کند و آنها 
را در معرض خطر قرار دهــد بنابر این تعداد مبتال مهم 
نیســت اما در عین حال باید مراقبت ســخت را انجام 

دهیم.
رییس دولت تدبیر و امید در بخش دیگری از سخنانش 
گفت: معیار دیگر معیاری اســت که معروف اســت به 
آرزیرو، یعنی شدت اپیدمی در چه حالی است. و وقتی 
این باالی یک است باید کامال ما را نگران کند. و وقتی 
زیر یک است، ما می توانیم راحتتر با این بیماری مواجه 
بشویم. به طور کلی در کشــور، ما االن زیر یک هستیم 
اما بعضی از استان ها در شــرایط حاد قرار می گیرند و 
می روند باالی یک. آنجا که ما  باالی یک قرار می گیریم 
همه باید مراقبت شدید کنند و با هم کمک کنیم حتی 
اگر الزم باشــد ممکن اســت برخی از محدودیت ها را 
اعمال کنیم چاره ای نداریم. این معیار آرزیرو یا آرنات 
برای ما بســیار مهم اســت که چگونه ما با این ویروس 
مواجه هستیم و کجا هستیم و یکی از معیارهای خوب 

است.

مساجد از امروز برای نمازهای یومیه به روی 
مردم باز می شود

روحانــی در بخش دیگری از ســخنان خــود درباره 
تصمیمات ســتادملی مقابله با کرونا اظهارداشــت: 
ادامــه داد: تصمیمی کــه گرفتیم راجع به مســاجد 
است، که مورد درخواســت همه مردم و خصوصا افراد 
متدین ماست، مردم می خواســتند مساجد الاقل اگر 
برای عموم باز نیســت برای نمازهای یومیه باز شــود 
که  فرصت داشته باشــند اگر نماز جماعت می خوانند 
فاصله ها را رعایت کنند. از امروز در مســاجد به روی 
مردم در سراســر کشور با اجرای دســتورالعمل برای 

نمازهای یومیه باز می شود.
وی در مورد بازگشایی پاســاژها هم گفت: مساله دوم 
پاساژها است که محدودیت داشتیم که تا ۶ بعدازظهر 
باز باشند که ما محدودیت ســاعتی آن را بر می داریم 
ان شاءاهلل مشکلی در این زمینه نباشد. مواردی را هم 
وزیر کشــور در خصوص مقرراتی برای ترافیک و سالم 

سازی دریا بیان کردند که جلسه آن را قبول کرد.
رییس جمهوری گفت: یکســری مــوارد داریم که در 
این جلســه درباره آن تصمیم نگرفتیم و ممکن است 
در جلسات بعد تصمیم بگیریم مانند صحن حرم هایی 
که صبح ها باز می شــود شــب ها هم باز شود قرار شد 
بررسی ها انجام شــود یا مراکزی که استفاده از سالن 
اجتماعات آن ممنوع است، باید با دقت و سرعت کمتر 

به سمت گشایش برویم که مشکلی پیش نیاید.

در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا

وحانی:  امام)ره( همه  نهادهای  ر
نظام  را  با  رای  مردم  استقرار بخشید



وزیر اقتصاد: 

وز را به ما خبر دهید  کسب مجوز بیش از ۳ ر

اقتصاد
روزنامه سراسری صبح ایران
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در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ ثبت شد
تورم ۳۷ درصدی قیمت تولیدکننده

قیمت دریافتی توســط تولیدکننــدگان و ارائه دهنــدگان کاالها و 
خدمات، به ازای فروش محصوالتشان در داخل کشور، در سال ۱۳۹۸ 

نسبت به سال ۱۳۹۷، ۳۶.۷ درصد افزایش داشته است.
 گزارش شــاخص قیمت تولیدکننده در ایران- سال ۱۳۹۸ )بر مبنای 

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

شاخص ساالنه
شاخص قیمت تولیدکننده کل در ســال ۱۳۹۸ به ۴۷۴.۸ رسید که در 
مقایســه با همین اطالع در ســال ۱۳۹۷، ۱۲۷.۵ واحد افزایش داشته 
اســت. در بخش های اصلی تولیدکننده و ارائه دهنده کاالها و خدمات 
در سال ۱۳۹۸، شاخص ساالنه بخش کشاورزی معادل ۴۸۹.۰، معدن 
۵۰۷.۶، صنعت )ســاخت( ۵۴۲.۳، تولید بــرق ۱۲۱.۲، و بخش های 

خدمات ۳۸۲.۵ بوده است.
در سال مورد بررســی شــاخص تمامی بخش های اصلی به جز بخش 

تولید برق در مقایسه با سال ۱۳۹۷ افزایش داشته است.

تورم ساالنه
تغییرات شــاخص کل قیمت تولیدکننده نسبت به ســال قبل )تورم 
ســاالنه( در ســال ۱۳۹۸ با ۱۰.۷ واحد درصد کاهش نسبت به سال 
قبل از عدد ۴۷.۵ درصد در ســال ۱۳۹۷ به ۳۶.۷ درصد در سال ۱۳۹۸ 

رسید.
به عبارتــی، میانگین قیمت دریافتی توســط تولیدکننــدگان و ارائه 
دهندگان کاالها و خدمــات، به ازای فروش محصوالتشــان در داخل 
کشور، در سال ۱۳۹۸ نســبت به ســال ۱۳۹۷، ۳۶.۷ درصد افزایش 

داشته است.
تورم ســاالنه مربوط به بخش کشــاورزی معادل ۳۲.۸، بخش معدن 
۴۵.۱، بخش صنعت )ســاخت( ۴۱.۸، تولید بــرق ۴.۰-، و بخش های 

خدمات ۲۹.۰ درصد در سال مورد بررسی بوده است.

رتبه دهم ایران در تولید میگو
یک مقام مســئول با بیان اینکه در ســال ۹۷، ایران رتبه دهم در تولید 
میگو در جهان را کسب کرد،گفت: در پایان برنامه ششم توسعه کشور، 

تولید ۶۰ هزار تن میگو پیش بینی شده است.
رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشــور با اشاره به اینکه صنعت 
تکثیر و پرورش میگوی کشــور، یکی ازافتخارات آبزی پروری شیالت 
کشــور اســت، گفت: این صنعت در ۳۱ مرکز تکثیر در چهار اســتان 

جنوبی کشور فعال است.
 فعاالن آن، ۳۶۹۲ میلیون قطعه پست الرو میگو تولید می کنند ضمن 
اینکه با تولید حدود ۴۸ هزار تن در سال ۱۳۹۷ رتبه ۱۰ تولید میگوی 

جهان را به خوداختصاص داده ایم.
محمود بهمنی افزود: در پایان برنامه ششــم توعه کشــور، ۶۰ هزار تن 
تولید میگو پیش بینی شــده اســت که برای تحقق این امر، به بیش از 
۶۰ هزار جفت مولد نیاز اســت. این در حالی اســت که در ســال های 
قبل فعالیت این صنعــت، مولدین عاری از بیماری هــای خاص گونه 

سفیدغربی از خارج کشور تأمین می شد.
به گفته وی، از ســال ۱۳۹۳ اولین مرکز تولیــد مولدین SPF میگو 
در پژوهشــکده میگوی کشــور واقع در بوشهر، وابســته به مؤسسه 
تحقیقاتعلوم شــیالتی کشــور، فعال بوده و در ســال گذشته ۶ هزار 
جفت از مولدین ســالم مورد نیــاز مراکز تکثیرکشــور را تولید کرده 

است.
این مقام مسئول افزود: در صورت حمایت مالی، این مؤسسه می تواند با 
تولید بیش از ۱۰ هزار جفت مولدین عاری از بیماری میگوی پاســفید، 
گامی در جهت خودکفایی ۱۶ درصدی از نیاز کشــور برداشته و سهم 

خود را در جهش تولید به طور مؤثر ایفا نماید.
بهمنی در تشــریح این موضوع، عنوان کرد: قیمت هر جفت مولد عاری 
از بیماری های خاص وارداتی حدود ۱۰۰ دالر است که با احتساب ۱۰ 
هزار جفت، حدود ۱۵ میلیارد تومان اعتبار الزم اســت. در حالی که هر 
جفت مولد عاری از بیماری های خاص تولیــد داخل، ۱۵۰ هزارتومان 
برآورد می شــود. بنابراین برای تولید ۱۰ هزارجفت یک و نیم میلیارد 

تومان هزینه خواهد شد؛ یعنی یک دهم قیمت واردات.
این مقام مســئول، ادامه داد: البته با انتقال دانــش فنی تولید میگوی 
عاری از بیماری های خاص به ســالن های تکثیر، در یک فرآیند ۲ ساله 
کل نیاز کشور به مولد ســالم میگو، مرتفع می شــود. در این صورت، با 
تولید ۶۰ هزار جفت مولد می توان برای بیش از ۱۰۰ نفر اشتغال پایدار 

ایجاد کرد.
رئیس مؤسســه تحقیقات علوم شیالتی کشــور، ادامه داد: با توجه به 
۲۷۰۰ کیلومتر عرصه ســاحلی شــمال و جنوب کشــور و زمین های 
مســتعدمطالعه شــده برای پرورش میگو بــا بهره گیــری از آب دریا 
می توان تولید میگوی کشــور را تا ۱۰ برابر افزایش داد. در این صورت 
نیاز به مولدین ســالم یا عاری از بیماری های خاص نیز ۱۰ برابر خواهد 
شــد و بدیهی اســت که تعداد اشــتغالزایی و درآمد حاصل از فروش 

مولدین و محصول نهایی نیز روندی افزایشی به خود خواهد گرفت.
این مقام مســئول، در ارتباط بــا طرح کالن تولیــد مولدین عاری از 
بیماری های خاص میگو در پژوهشــکده میگوی کشــور، گفت، این 
طــرح ۳۶ ماهه اهداف زیادی داشــته کــه تولید هــزار جفت قطعه 
میگــوی مولد عــاری از بیماری های خــاص )البته اکنــون با همت 
محققان و همکاری بخش خصوصی ایــن عدد به بیش از ۶ هزار جفت 
رســیده اســت(، انتقال دانش فنی به ۵۰ نفر از فعاالن صنعت میگو و 
برنامه ریزی برای برطرف کردن نیاز کشــور و اصالح نــژاد میگو، از 

مهمترین آنها به شمار می روند.

وزیر جهادکشاورزی:
ودی آغاز   ستاد تنظیم بازار نهاده های دامی بز

به کار می کند
وزیر جهاد کشاورزی از آغاز به کار ستاد تنظیم بازار نهاده های دامی در 

آینده نزدیک خبر داد.
به نقل از وزارت جهاد کشــاورزی، کاظــم خاوازی امــروز در دیدار با 
انجمن گاوداران ایران اظهار کرد: قدردان زحمات ارزشــمند دامداران 
ایران هستیم که در شــرایط ســخت تحریم نقش آفرین هستند و به 

کشور خدمت می کنند.
وی تصریح کرد: بــرای بهبود شــرایط تولیدکننــدگان دام نیازمند 

برنامه ریزی مطلوب با اولویت بندی هستیم.
وی با بیان این که در خصوص آزادســازی نهاده ها باید با رعایت حقوق 
مصرف کننده، اقتصاد تولید نیز رعایت شود، گفت: ستاد تنظیم بازار در 
خصوص نهاده های دامی بزودی فعالیتــش را آغاز خواهد کرد تا بتواند 

در بازار این حوزه مدیریت کند.
خاوازی تاکید کرد: وزارت جهاد کشــاورزی در خصوص رونق صادرات 

محصوالت کشاورزی و دامی ورود می کند.
وزیر جهاد کشــاورزی در بخش دیگری از این دیدار، اظهار داشت: قرار 
است برنامه »رویش« در شــبکه آموزش صدای تولیدکنندگان و بهره 

برداران و کشاورزان باشد نه تریبون مدیران دولتی.
خاوازی خاطرنشان کرد: کمیته ملی راهبردی تولید و بهداشت دام که 
در سازمان دامپزشکی راه اندازی شده است با حضور نمایندگان بخش 

خصوصی می تواند در سیاستگذاری حوزه دام تأثیر گذار باشد.

بازار

خریدار   وزیر امور اقتصــادی و دارایی با 
بیان اینکه بایــد کاهش زمــان راه اندازی 
کســب و کار به ۳ روز را جشن گرفت، گفت: 
در چند ســال اخیر به جز دوـ  سه سال رشد 

سرمایه گذاری ما مثبت نبود.
فرهاد دژپســند در مراســم افتتاح رسمی 
»راه اندازی پنجره واحد شــروع کســب و 
کار« که در اتــاق بازرگانی تهــران برگزار 
شد، با اشــاره به افتتاح پنجره واحد،  گفت: 
امروز بواسطه گسترش نقش، سهم و دامنه 

فعالیت بخش خصوصی روز مبارکی است. 
وزیــر امور اقتصــاد و دارایی بیان داشــت: 
امروز آغاز یک فعالیت مهم اســت و بخشی 
از ملت ایران  که دارنده ســهام عدالت بودند  
و مالکیت آن را داشــتند بــه مدیریت آن 
رســیده اند و امروز می توانند با انتخاب یا به 
سهام داری آن تداوم ببخشند و یا افرادی که 
نیاز دارند با تبدیل سهم به ریال و یا تبدیل به 

سهام دیگر اقدام کنند. 

 باید کاهش زمان راه اندازی کسب و 
کار به سه روز را جشن گرفت

وی با اشــاره به طوالنی بودن فرآیند آغاز 
یک کســب و کار بیان داشــت: مــا برای 
کوتاه کردن زمان ایــن فرآیند با ولع بحث 
می کنیــم در حالی کــه کشــورهایی را 
ســراغ داریم که فرآیند راه انــدازی و اخذ 
مجوزهای یک کســب و کار فقط نیم روز 

طول می کشد. 
دژپســند  با اشــاره به اینکه بطور متوسط 
پیش از این  ۷۲ و نیــم روز الزم بود که یک 
فعال اقتصادی کسب و کار خود را راه اندازی 
کند بیان داشــت: با راه اندازی پنجره واحد 
امروز ایــن زمان به ســه روز کاهش یافته و 

باید این مساله را جشن گرفت. 
وی افزود: من در ۲۲ بهمن ســال گذشــته 
قول دادم که در اردیبهشــت ۹۹ این پنجره 
واحــد راه اندازی می شــود اما بــا توجه به 
طوالنی شدن مراسم امروز این اتفاق افتاده 
اســت، لذا  خواهش داریم  هــر کس از این 
پس بیشــتر از ســه روز کارش طول کشید 

شکایت کند. 

 باید موانع کسب وکار را به حداقل 
برسانیم

دژپسند با اشاره به نامگذاری های ۱۰ سال 
اخیر مقام معظم رهبری برای عناوین سال 
که عناوین اقتصادی و در ســال های اخیر 
تولید و جهش تولید بود اشــاره کرد و بیان 
داشت:  باید به این ســمت حرکت کنیم که 
فعال اقتصادی ، منابع را بــه بهترین گزینه 
یعنی سرمایه گذاری تولید  اختصاص دهد 
و با کمترین دغدغه و موانع این کار را انجام 

دهد. 
وی افزود: در کشــوری که  در ۱۰ سال اخیر 
شرایط خوبی به لحاظ رشد سرمایه گذاری 
نداریم، در شرایطی که کشور با انواع و اقسام 
حیله ها، تحریم ها و مشــقت ها مواجه است 
تا طی مســیر رشد آن به ســهولت صورت 
نگیرد و  انواع ســختی ها بر سر راه آن وجود 
دارد ما باید آستین ها را باال بزنیم و موانع را 

به حداقل وسرعت را به حداکثر برسانیم. 
دژپسند بیان داشت: سرمایه گذاری مثل نان 
شب برای ما واجب است  و استفاده از ظرفیت 
اسمی تولید در کشور مانند نان شب برای ما 

واجب است و اگر می خواهیم با پدیده بیکاری 
مواجهه کنیم و نرخ بیکاری را کاهش دهیم 
و با پدیده افزایش ســهم ایــران در اقتصاد 
بین الملل همراهی کنیــم و اگر می خواهیم 
سهممان را در اقتصاد بین المللی به حداقل 
مورد نیاز برسانیم و اگر می خواهیم در رونق 
تولید نقشــی را ایفا کنیم باید تمام امکانات 
را فراهم کنیم که ســرمایه گذاری و تولید با 

سهولت به جریان بیفتد. 

 در چند سال اخیر به جز دو یا سه سال 
رشد سرمایه گذاری مثبت نبود

وی افزود: سرمایه گذار برای تخصیص منابع 
برای ســرمایه گذاری تولید هیچ دغدغه ای  
نداشــته باشــد بجز اینکــه برنامه هایش 
مطابق زمانبندی طی طریق شود و محیط 
بگونه ای برای وی فراهم باشــد که در طی 
مسیر آن قدر روان حرکت کند که به جلب 
ســرمایه گذار خارجی اقدام کنــد. زیرا با 
شراکت ســرمایه گذاری می توان به کاهش 

شکاف سرمایه ای کمک کرد. 
وزیر امور اقتصــاد و دارایی اظهار داشــت: 

در چند ســال اخیر به جز دو سه سال رشد 
سرمایه گذاری ما مثبت نبود و اگر به ما  خبر 
دهند که میــزان ســرمایه گذاری از میزان 
اســتهالک کمتر بوده حتما بایــد در غصه 
فــرو رویم پس بــرای اینکه بــه آن مرحله 
نرسیم راه این است که تمام دغدغه هایمان 
را معطوف کنیم بــه اینکه کــه راه را برای 
ســرمایه گذاری هموار کنیــم و این یکی از 
اقدامات و یک اقدام اساســی اســت و البته 
آخرین اقدام نیست و ما این سلسله اقدامات 

را حتما ادامه خواهیم داد. 

 تا پایان سال همه استان ها باید به 
پنجره واحد مجهز شوند

وی افزود: باید حتما به گونه ای برنامه ریزی 
کنیم که تا پایان ســال همه استان ها مجهز 
به پنجــره واحد شــود، اکنون ۵ اســتان 
هدف گذاری شــده اســت ولی  تــا پایان 
ســال آن را باید گســترش دهیــم و هیچ 
ســرمایه گذاری نباید طی مسافت کند و به 

چند استان و اداره مراجعه کند.
دژپســند بیان داشت: برای دســتیابی به 

رشــد اقتصادی مقبــول امســال  حداقل 
هزار هزار میلیارد تومــان منابع  الزم داریم 
و ایــن  منابع طبیعتــا از بخشــی از  منابع 
شــرکت های دولتــی و بخشــی از منابع 
بانک هــا تامین می شــود ، بانــک اکنون 
دنبال منابعی اســت که ریســک نداشته 
باشــد و نرخ ســود ۱۸ درصد داشته باشد  
ولی هنر آن اســت که منابــع بانکی را برای 
ســرمایه گذاری ببریم ولی بخشــی  دیگر 
این است که سپرده گذاران خرد را به سمت 
ســرمایه گذاری  هدایت کنیم  لذا مجرای 
دیگری بهتر از بازار ســرمایه  نداریم و این 
بازار ســرمایه  و بازار پول و منابع دولتی در 
حد امکان باید دســت در دست هم دهند و 
منابع مورد نیاز حداقل رشد را تامین کنند. 

 باید مالیات را ابزاری برای تشویق 
سرمایه گذاری قرار دهیم

وزیر امور اقتصــاد و دارایی اظهار داشــت:  
امسال و البته از اول اسفند سال گذشته که 
بحث کرونا مطرح شــد یکی از رویکرد های  
ما این اســت  که مالیــات را ابــزاری برای 
سرمایه گذاری پول قرار دهیم و تا کنون هم 
تصمیمات خوبی گرفته شــده و همچنین  
مالیات را ابزاری را برای ورود بیشــتر بخش 
خصوصی به بازار سرمایه قرار دهیم که این 
کار انجام شــده و اخیرا یــک مصوبه خوبی 
شورای هماهنگی اقتصاد داشته که منتظر 
ابالغ و در نهایت اطالع رســانی آن هستیم 
ضمن اینکه برنامه های دیگــری هم برای 
افزایش ســرمایه گذاری داریم و امیدواریم 

بتوانیم به مصوبات مورد نیاز دست یابیم. 
وی افزود: من امیدواریــم برای جامه عمل 
پوشانیدن به اهداف رشــد و  توسعه و رفاه و 
اعتالی اقتصاد ایران یکی از راه  این است که 
من و تو را کنار گذاریم و همه با هم ما شویم 
و مصداق آن این جلســه اســت که بخش 
خصوصی و حاکمیت یعنــی قوای مجریه، 

مقننه و قضاییه با هم هماهنگ باشند. 
وزیر امور اقتصاد و دارایی بیان داشت: اگر ما 
شدیم می توانیم اقتصاد را به جایی برسانیم 

که با سربلندی از آن یاد کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی تهــران با بیان اینکــه در دوران 
تحریم باید بر توانایی های خود متمرکز شــویم، گفت: 
برای بدست آوردن فرصت ها باید از بوروکراسی حاکم 

بر فضای اقتصاد کشور کم کرد.
مســعود خوانســاری رئیس اتاق بازرگانی تهران در 
مراسم افتتاح رســمی »راه اندازی پنجره واحد کسب 
و کار« با اشــاره به راه اندازی پنجره واحد کسب و کار 
گفت: امروز کشور با مسائل گوناگون از جمله تحریم ها 
روبرو اســت و امکان فروش نفت را نداریم و لذا شــاید 
همه این تهدیدها فرصتی است برای اقتصاد کشور تا بر 

توانایی های خود بیشتر متمرکز شویم و یکی 
از این فرصت ها این اســت که از بوروکراسی 
حاکم بر فضای اقتصاد کشــور کــم کنیم. 
رئیس اتــاق بازرگانی تهران بــا بیان اینکه 
برداشتن موانع در شــرایط فعلی باعث رشد 
اقتصاد کشــور خواهد شــد، گفت: لذا باید 
شاخص کسب و کار و شاخص رقابت پذیری 

مدنظر باشد و در این زمینه اتاق های بازرگانی کارهای 
خوبی انجام داده اند. خوانساری افزود: در شرایطی که 
ورود کاال تا ۱۵ روز معاف از جریمه اســت اما  ترخیص 

کاال از گمــرکات کــه ۲ تــا ۶ ماه بــه طول 
می انجامید. علت آن موانع و دســتگاه های 
مختلف اســت که باعث کندی کار می شود، 
این در حالی اســت که در دنیا ترخیص کاال 
از گمرکات معموال کمتر از ۲۴ ســاعت طول 

می کشد. 
رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: در 
بحث ساخت و ســاز اگر قبال یک پروانه ساختمانی در 
مدت زمان ۲ یا ۳ ماه صادر می شــد امــروز حداقل ۶ 
ماه طول می کشد و اضافه شدن دستگاهی به نام نظام 

مهندسی یکی از عوامل کندشدن کار است. 
وی افزود: در خصوص مواد غذایی، مواد آشــامیدنی و 
بهداشتی اختالف بین دو ســازمان استاندارد و وزارت 
بهداشــت موجب می شــود که واردات کاالهای این 
بخش مدت ها طول بکشــد تا ترخیص شــود و از این 
مثال ها بســیار زیاد است که متاســفانه مراحل کسب 
و کار را کنــد و دچار اخالل کرده اســت و امیدواریم با 
قدم های وزارت اقتصاد در ایــن زمینه بقیه موانع هم از 
سر برداشته شود تا نام و نشانی از وزارت اقتصاد در این 

دوره به یادگار بماند و این کار استمرار یابد.

اتاق

وکراسی حاکم بر اقتصاد کشور باید کم شود بور

 معاون اجرایی ســازمان بــورس و اوراق بهادار گفت: 
همه مشموالن سهام عدالت که آزادسازی مستقیم را 
انتخاب کرده اند، از امروز ۱۰ خرداد، می توانند از طریق 
ســامانه های الکترونیکی ســهام عدالت شرکت های 
کارگزاری، ســبد دارایی ســهام خود را مشــاهده و 

مدیریت کنند.
»ســید مصطفی رضوی« گفــت: بر اســاس مصوبه 
شــورایعالی بورس غیر از کارگزاری ها و شعب بانک ها، 
هیچ نهاد دیگــری مجاز به دخالــت در فرایند فروش 
ســهام و ســفارش گیری نبوده و نهاد ناظر، موضوع را 

اکیدا کنترل و به شــکایت های مربوط 
به تخطی از ایــن مقررات رســیدگی 

می کند.
وی افزود: افرادی که گزینه سهامداری 
مســتقیم را انتخاب کرده اند، به جمع 

سهامداران بورسی پیوســته اند و حتما آگاهی از نحوه 
فرآیندهای بازار سرمایه دارند.

رضوی اظهار داشت: چنانچه فردی سفارش فروش را 
ثبت کند، شرکت کارگزاری وی از روز کاری بعد، اقدام 

به فروش در بازار خواهد کرد.

عضو هیات مدیــره ســازمان بورس و 
اوراق بهادار توضیح داد: بدیهی اســت 
که باید طــرف خریداری هــم در بازار 
بورس وجود داشــته باشــد که سهام 
به فروش برســد و قیمت هــا هم متغیر 
هســتند. اما، کارگزاری به هر میزانی که بتواند سهام 
مشــتریان را در بازار به فروش برساند، مبلغ مربوطه را 
طی دو روز کاری بعد، از شرکت سپرده گذاری مرکزی 

دریافت و فورا به حساب مشتریان واریز می کنند.
به گفته رضوی، چنانچه افراد شــماره حســاب بانکی 

خود را معرفی کرده باشند و ســیم کارت تلفن همراه 
به نام خود داشته باشــند، نیازی به مراجعه حضوری 
نیست. لیســت تمام کارگزاری های دارای مجوز نیز از 

سامانه cfi.codal.ir در دسترس است.
معــاون اجرایــی ســازمان بــورس و اوراق بهادار  
خاطرنشــان کرد: این افــراد درصورتــی که قصد 
فروش بخشی از ســهام خود را داشــته باشند، می 
توانند بدون مراجعه حضــوری، از طریق درگاه های 
غیرحضــوری کارگزاری ها ســفارش فروش خود را 

ثبت کنند.

سهام عدالت

وش سهام عدالت، فقط از طریق کارگزاری ها و بانک ها انجام می شود معاون اجرایی سازمان بورس: فر

سرنوشت سهام عدالت، بعد از انتخاب مدیریت مستقیم چه می شود؟
خریدار  مشــموالن ســهام عدالت این 
اختیار را دارند که روش مدیریت سهام خود 
را انتخاب کنند و باید توجه داشته باشند که 
چنانچه روش مستقیم را انتخاب می کنند، 
دیگر امکان بازگشت به روش غیرمستقیم 
را ندارند. اما ممکن اســت بسیاری از سهام 
داران آگاهــی الزم از اینکــه کــدام روش 
مناسب تر است را نداشته باشند و نمی دانند 
سرنوشت سهامشــان بعد از انتخاب روش 
مستقیم چه می شود. این درحالی است که 
توصیه بسیاری از کارشناسان انتخاب روش 
مســتقیم و پس از آن حفظ سهام عدالت و 

نفروختن آن است.
 مشــمولین ســهام عدالت تا ســاعت ۲۴ 
پانزدهم خردادماه فرصــت دارند با مراجعه 
SAMANESE. اینترنتــی  بــه درگاه 

IR روش مســتقیم را برای مدیریت سهام 
خــود انتخاب کننــد. در واقع افــرادی که 
می خواهند به صورت غیرمســتقیم سهام 

عدالت خــود را مدیریت کننــد، نیازی به 
مراجعــه به ســایت مذکور یا انجــام هیچ 

اقدامی ندارند.
در این راستا مزایا و معایبی برای معرفی هر 
دو روش مستقیم و غیرمستقیم مطرح شده 
اســت. برای مثال در تشریح روش مستقیم 
گفته شــده اســت که مالکیت و مدیریت 
ســهام عدالت به صورت مســتقیم و بدون 
واسطه  به سهامدار سهام عدالت، تخصیص 
و انتقال خواهد یافت. به عبــارت دیگر، به 
میزان ســهام تخصیص یافته به هر فرد در 
شرکتهای سرمایه پذیر ســهام عدالت و به 
تناســب ارزش مقطع واگذاری، تعدادی از 
سهام ۳۶ شرکت بورسی تخصیص  خواهد 
یافت. عالوه بر آن این دســته از مشمولین 
ســهام عدالت، به ازای ســهام شرکت های 
غیربورسی ســرمایه پذیر ســهام عدالت، 
سهام شرکت های ســرمایه گذاری استانی 
را نیــز دریافت خواهند کــرد.در این روش  

قابلیت نقل و انتقال ســهام  مزبور به غیر و 
فروش آن بر  اساس محدودیت های زمانی 
و مقداری تعیین شــده توسط شورای عالی 
بورس صــورت خواهد گرفــت. همچنین 
مطابــق قانــون تجــارت افراد ســهامدار 
محسوب شــده و از مزایای سهام تخصیص 
یافته از جمله ســود و ... بهــره مند خواهند 
شد.  همچنین افرادی که روش مستقیم را 

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

سرمایه گذاری استانی هم خواهند بود.

تکلیف سهام عدالت بعد از انتخاب 
روش مستقیم چه می شود؟

مشــموالن توجه داشته باشــند که زمانی 
که روش مســتقیم را انتخــاب می کنند، 
سهم های شــرکت هایی که در سبد سهام 
عدالت وجود دارد، روی کد بورســی آن ها 
می نشیند. بر این اســاس اگر مشمول کد 
بورسی هم ندارد، با انتخاب روش مستقیم، 
کد بورســی به صورت خودکار بــرای فرد 

صادر خواهد شد.
در این شرایط مشــمول صاحب سهم های 
مختلفــی در پرتفوی خود خواهد شــد که 
می تواند طبق زمانی که توســط شــورای 

عالی بورس مطرح می شود اقدام به فروش 
آن ها کند یا به طور کلــی فعال هیچ اقدامی 
انجام ندهد و ارزش سهم هایی که در اختیار 
دارد، طبق عرضه و تقاضای بازار ســرمایه 
پیش برود. بنابراین مشــموالن می توانند 
روش مســتقیم را برای مدیریت سهام خود 
انتخاب کرده و پس از آن تا مدت ها دســت 

به هیچ اقدامی نزنند.
بر این اســاس توصیه کارشناســان به اکثر 
مشموالن این است که سهام عدالت خود را 
حفظ کنند و نفروشــند. آن ها بر این باورند 
که با فروش ســهام، خود را از ســود سهام و 
افزایش قیمــت آن محــروم خواهند کرد. 
آن ها توصیه می کنند افــرادی که واقعا به 
فروش ســهام خود نیازی ندارند، ســهام 
خود را حفــظ کنند، چرا کــه در بلندمدت 
ســوددهی خوبی خواهد داشت  زیرا میزان 
بازدهی بازار بورس در بلندمدت بیشــتر از 

سایر بازارهای موازی است.
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ایران مال میزبان مشتریان بانک آینده
بانــک آینــده مجموعــه ایران مــال را میــدان اجرای طــرح ویژه 

»آینده داران« برای خرید اعتباری کرده است.
مشــتریان بانک آینده می توانند از اول خردادماه، با دریافت اعتبار 
حداقل ۱۰ )ده( میلیون ریال و حداکثر ۵۰ )پنجاه( میلیون ریال، از 
فروشگاه های ایران مال که دارای نشــان »آینده داران« است خرید 
کرده، ســه ماه بعد به صورت قرض الحســنه پرداخــت کنند. مبلغ 
اعتبار بر اســاس موجودی حساب انتخابی خود مشــتریان، تعیین 

می شود.
ســاعات فعالیت مجموعه ایران مــال در روزهای عــادی از ۱۰:۰۰ تا 
۲۳:۰۰ و در روزهای پایان هفته )پنج شــنبه و جمعه( با یک ســاعت 
افزایش تا ۲۴:۰۰ است؛ فروشــگاه های ایران مال در روزهای چهاردهم 
و پانزدهم خرداد نیز از ساعت ۱۳:۰۰ تا ۲۳:۰۰، آماده خدمت رسانی به 

هم وطنان گرامی است.

بر اساس نامه بانک مرکزی
بخشودگی سود و جرایم تسهیالت زیر ۱۰۰میلیون 

تا پایان خرداد تمدید شد
بانک مرکزی در نامه ای به بانکها بخشــودگی سود و جرایم تسهیالت 

زیر ۱۰۰میلیون را تا پایان خرداد تمدید کرد.
 بر اساس نامه اخیر بانک مرکزی، با توجه به شرایط کرونا، مانده سهمیه 
مصرف نشــده برای اجرای بند ل تبصره ۱۶ بودجه ۹۸ برای تسهیالت 
زیر ۱۰۰ میلیون تومان اشــخاص حقیقی و شرکت های تعاونی صرفاً تا 
پایان خرداد قابل استفاده بوده و مشمولین می توانند برای آخرین بار از 

این مزیت قانونی استفاده کنند.
بانک های عامل این مصوبه بانک های ملی، سپه، توسعه تعاون، صنعت 
و معدن، توسعه صادرات و کشــاورزی، رفاه کارگران، ملت، صادرات و 
تجارت هستند و افراد با پرداخت اصل تسهیالت کمتر از ۱۰۰ میلیون 
تومان، از پرداخت ســود و جرایم آن تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان معاف 

می شوند.
الزم به ذکر است در بودجه سال ۱۳۹۹ و پس از چهار سال، بخشودگی 
سود و جرایم تســهیالت زیر ۱۰۰ میلیون تومان حذف شده و امسال 

بودجه ای به این امر اختصاص نمی یابد.

جزییات سیاست  جدید بانک مرکزی برای تامین 
ارز واحدهای تولیدی

مدیریت نیازهای ارزی در شــرایط کنونی از ســوی بانــک مرکزی به 
نحوی طراحی شــده که ارز مورد نیاز تامین مواد اولیــه تولید از محل 

صادرات غیرنفتی تامین شود.
 کاهش فروش نفت در ســایه تحریم هــای ظالمانه از یک ســو و افت 
تقاضای جهانی برای خرید طالی ســیاه از ســوی دیگر سبب شده تا 
امسال اقتصاد ایران به طور کلی خود را از وابستگی به درآمدهای ارزی 
حاصل از فروش نفت برهاند و زمینه را به نحوی فراهم سازد که اقتصاد 

ایران با دالرهای غیرنفتی اداره شود.
البته ســال ۹۸ نیز این کار به صورت پایلوت در اقتصــاد ایران به اجرا 
رســید به نحوی که از نیمه دوم سال ۹۸ سیاســت های ارزی کشور به 
ســمتی پیش رفت که دالرهای غیرنفتی تأمین کننده اصلی نیازهای 
ارزی کشور باشــد و فقط بار تأمین ارز مورد نیاز برای کاالهای اساسی 
بر عهده بانک مرکزی باشــد؛ آنگونه که برآوردها نشــان می دهد سال 
گذشــته بالغ بر ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دالر ارز از ســوی بانک مرکزی برای 
واردات کاالهای اساســی اختصاص یافت و بخش عمده ای از ارز مورد 
نیاز واردات مــواد اولیه تولید، قطعات و تجهیــزات صنعتی از محل ارز 

حاصل از صادرات کاالهای غیرنفتی تأمین شد.
در واقع بانک مرکزی با الزام صادرکنندگان به بازگشــت ارز حاصل 
از صادرات و بکارگیــری روش هایی همچون گــره زدن رفع تعهد 
ارزی به استرداد مالیات بر ارزش افزوده و مشوق هایی از این دست 
تالش کرد تــا زمینه را بــرای در اختیار گرفتن ارزهــای حاصل از 
صادرات فراهم آورد به نحــوی که هر صادرکننــده به چهار روش 
ترکیبی می توانســت ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد 
کشــور بازگرداند؛ بخشــی از منابع حاصل از صــادرات کاالهای 
غیرنفتی می تواند به صورت اســکناس، بخشی دیگر به صورت ارائه 
ارز در ســامانه نیما یا واردات در مقابل صــادرات خود و یا واگذاری 
پروانه صادراتی بــه غیر، به چرخه اقتصاد کشــور بازگــردد که بر 
همین اســاس وارد کنندگان نیز با اولویت های تعیین شده از سوی 
بانک مرکزی و دستگاه های سیاســت گذار می توانستند از این ارز 

بهره مند شوند.
امســال اما شــرایط به گونه ای دیگر پیش رفته و در حال حاضر بانک 
مرکزی تصمیم گرفته تــا تمرکز اصلی خود را بر تأمیــن ارز مورد نیاز 
کاالهای اساســی قرار دهد و مواد اولیه و تجهیزات مــورد نیاز تولید از 
بخش هــای ارزآور همچون صنایع معدنی و صــادرات برخی کاالهای 

سنتی از جمله پسته، خشکبار و فرش تأمین شود.
بر این اساس به نظر می رسد سیاست ارزی بانک مرکزی اگر به درستی 
اجرایی شــود می تواند به بروکراســی های پیچیده تأمین ارز از سامانه 
نیما تا حدودی زیادی پایان دهد و دســت صادرکننده و واردکننده را با 

پیچیدگی های کمتری و البته با نظارت سیاست گذار ارزی باز بگذارد.

امکان اعالم غیرحضوری سابقه بیمه فراهم شد
 اعالم ســابقه بیمه به صورت غیرحضوری به موسسات از سوی سازمان 
تامین اجتماعی فراهم شد و بیمه شــدگان به منظور استفاده به بخش 

خدمات سابقه درگاه خدمات الکترونیکی سازمان مراجعه کنند.
به گزارش ســازمان تامین اجتماعی، بیمه شــدگان و موسسات 
و نهادهــای مرتبط با آنهــا می توانند بدون مراجعــه حضوری به 
شــعب ســازمان تامین اجتماعی با مراجعه بــه درگاه خدمات 
الکترونیکی این سازمان به نشانی eservices.tamin.ir سوابق 
تایید شــده خود را در صندوق شــخصی نگهداری و دسترســی 
مشــاهده را نیز از طریق کد پیگیری به هر سازمان و نهاد متقاضی 

ارائه کنند.
بیمه شدگان همچنین می توانند برای کســب اطالعات بیشتر به فایل 
راهنمای اعالم سابقه غیرحضوری در ســایت سازمان تامین اجتماعی 
به نشــانی www.tamin.ir مراجعه کنند.پیش از ایــن نیز مهرداد 
قریب معاون بیمه ای ســازمان تامین اجتماعی با اشــاره به اهمیت 
پیشــگیری از شــیوع ویرورس کرونا گفته بود: ۱۳ فعالیت سازمان 
تامین اجتماعی در ایام شــیوع کرونا غیرحضوری ارائه می شــود و 
بیمه شــدگان، بازنشســتگان و کارفرمایان بــرای دریافت خدمات 

نیازی به مراجعه حضوری نخواهند داشت.

شعبه

زهرا علیدادی   سخنگوی شورای نگهبان 
گفت: هنوز ابهاماتی دربــاره الیحه حذف 
چهار صفر از پول ملی وجــود دارد که باید 
رفع شــود و پس از رفع ابهامــات اعالم نظر 
می کنیم. عباســعلی کدخدایی سخنگوی 
شورای نگهبان در نشست خبری گزارشی 
از بررسی مصوبات مجلس شورای اسالمی 
ارائه داد.وی گفت: ایرادات  ۹ مصوبه مجلس 
با توجه به رفت و برگشت هایی که بین شورا 
و مجلس انجام شده اســت برطرف شده و 
عدم مغایرت آن با شــرع و قانون اساسی به 

مجلس شورای اسالمی اعالم شده است.
ســخنگوی شــورای نگهبان افزود: الیحه 
کمــک بــه ســامانه پســماندهای عادی 
بــا مشــارکت بخــش غیردولتــی، طرح 
استفســاریه بند الــف مــاده ۱۰۳ قانون 
خدمات کشــوری، ایرادی با شــرع و قانون 
اساسی ندارد.طرح استفســاریه تفسیری 
درباره معادل ســازی مدرک کارشناســی 

برای استخدام افراد است.
کدخدایی اضافــه کرد: طــرح الحاق یک 
ماده بــه قانون تعییــن تکلیــف معلمان 
حــق التدریســی و آموزشــیاران نهضت 
سوادآموزی مغایرتی با شرع و قانون اساسی 

نداشت.
وی گفت: طرح دو فوریتی مقابله با اقدامات 
خصمانه رژیــم صهوینســتی علیه صلح و 
امنیت نیز واجد بار مالی نبــود و مورد ایراد 
شــورا قرار نگرفت، عــالوه بر ایــن الیحه 
تشویق ســرمایه گذاری متقابل بین ایران 
و عراق و الیحه الحاق ایــران به موافقتنامه 
حمــل و نقل مــواد غذایی فســادپذیر نیز 

جهت اجرا به مجلس ابالغ شد.

تایید طرح کاهش مجازات حبس 
تعزیری

ســخنگوی شــورای نگهبان اظهار داشت: 
الیحه موافقتنامه ســرویس هــای هوایی 
دو جانبه بیــن جمهوری اســالمی ایران و 
جمهوری کویت و همچنین الیحه حمایت 
قضایی و بیمه ای از ماموران یگان حفاظت  
محیط زیست و جنگل بانی مغایرتی با شرع 
و قانون اساسی نداشــت. عالوه بر این طرح 
دو فوریتــی کاهش حبس تعزیــری مورد 

تایید شورا قرار گرفت.
کدخدایی در بخش دیگری از این نشســت 
خبری طرح ها و لوایح مغایر با شرع و قانون 
اساسی را تشــریح کرد و گفت: طرح الحاق 
یک ماده به قانــون نحوه فعالیــت احزاب 
و گروه های سیاســی مورد ایراد شــورای 
نگهبان قرار گرفت زیرا طبق این طرح مقرر 
شده اســت ضوابطی برای فعالیت احزاب و 
گروه های سیاســی در قالــب آیین نامه در 
نظر گرفته شود که شورای نگهبان آن امر را 
مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی می داند زیرا 
در رابطه با حقوق افراد و احزاب است و باید 

در مجلس تصویب شود.
وی با اشاره به بررســی طرح اصالح قوانین 
انتخابــات ریاســت جمهــوری، مجلس 
شــورای اســالمی و مجلس خبــرگان در 
شــورای نگهبــان، گفــت: صــرف نظر از 
ایرادات و ابهامات متعــدد در طرح مذکور، 
فرآیند نظارتی پیش بینی شــده به موجب 
این مصوبه از جهــات مختلف از جمله نحوه 
رســیدگی به اعتراض داوطلبان و تکالیف 
مراجع نظارتــی مربوطه در ایــن مصوبه با 
تکالیف منــدرج در قانون لزوم رســیدگی 
دقیق به شــکایت داوطلبین رد صالحیت 
شده در انتخابات و همچنین از حیث نسبت 
ترتیبات اجرایــی مقرر بــا قوانین موجود 

انتخاباتی واجد ابهام شناخته شد.

 ایراد شورای نگهبان به حذف 4 صفر
 از پول ملی

سخنگوی شورای نگهبان  همچنین با اشاره 
به بررسی الیحه حذف چهار صفر در شورای 
نگهبان، اعالم کرد: این الیحه نیز مورد ایراد 
شــورای نگهبان قرار گرفت زیرا در تبصره 
یک این الیحه با توجه به قرار دادن تعهدات 
کشور در مقابل صندوق بین المللی پول به 
عنوان یکی از معیارهای محاســبه و تعیین 
برابری پول های خارجی نســبت به تومان 
و نرخ خرید و فروش ارز، مصوبه دارای ابهام 

شناخته شد.
کدخدایــی گفت: بــه دلیــل اهمیت این 
الیحه و پیگیری های دولــت از  رئیس کل 
بانک مرکزی دعوت شد تا در جلسه شورای 
نگهبان حضور یابد؛ او بیش از یک ساعت در 
خصوص ابهامات موجــود توضیحاتی ارائه 
کرد اما بعد از ایــن گفتگو همچنان ایرادات 

فنی اعضای شورای نگهبان باقی بود.
وی اظهار داشــت: الیحه درآمــد پایدار و 
هزینه شــهرداری ها و دهیاری ها نیز مورد 
ایراد شــورای نگهبان قرار گرفــت زیرا بر 
اســاس اصل ۱۰۰ قانون اساســی وظایف 
شوراها نظارتی اســت اما این طرح وظایف 
جدیدی را برای این شــوراها در نظر گرفته 

است.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به بررسی 
الیحه ایجاد مناطــق آزاد تجاری صنعتی 

ســرخس، دوغارون و مازندران در شورای 
نگهبان گفت: ایرادات زیــادی به این لوایح 
وارد است و نیازمند اخذ گزارشات بیشتری 

در این خصوص هستیم.
کدخدایی در خصوص ایراد شورای نگهبان 
به الیحه تاســیس صنــدوق بیمه همگانی 
حــوادث، اظهار داشــت: فقهای شــورای 
نگهبان به این الیحه ایراد شــرعی داشتند 
زیرا تکلیــف افــرادی که تحت پوشــش 
نهادهای حمایتی نیســتند و تــوان مالی 
برای پرداخت حق بیمه ندارند روشن نشده 
اســت.وی ادامه داد: طــرح تعیین تکلیف 
کارشناســان بیمه کشــاورزی نیــز مورد 
ایران شورای  نگهبان و هیئت عالی نظارت 
مجتمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته 

است.

طرح ساماندهی صنعت خودرو رد شد
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به بررسی 
طرح ســاماندهی صنعت خودرو در شورای 
نگهبان، گفت: این طرح مغایر با سیاســت 
های اقتصاد مقاومتی تشــخیص داده شد 
زیــرا واردات خودرو در صــورت اجرای آن 
تســهیل می شــود، هیئت عالــی نظارت 

مجمع نیز ایراداتی به این طرح داشت.
کدخدایــی گفت: الیحه اهــداف وظایف و 
اختیــارات وزارت ورزش و جوانان نیز مورد 
ایراد شــورای نگهبان قرار گرفــت و تاکید 
شــد که بیان شــود کلیه اهداف، وظایف و 
اختیــارات وزارت ورزش و جوانــان باید به 
رعایت احکام و ارزش های اسالمی و شئون 

انقالب اسالمی مقید گردد.
وی اظهار داشت: طرح ساماندهی کارکنان 
قراردادی دانشــگاه پیام نور که به دلیل بار 
مالی مــورد اعتــراض دولت بود از ســوی 
شــورای نگهبان نیز مغایر با اصل ۷۵ قانون 

اساسی شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین از ایراد 
شــورای نگهبان به الیحه موافقت نامه بین 
ایران و هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات 
مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی  در مورد 

مالیات های بر درآمد خبر داد.
کدخدایی گفت: فقهای شورای نگهبان در 
این مدت، نامه های دیــوان عدالت را مورد 
بررســی قرار داده و نظرات خــود را اعالم 

کردند.
وی افــزود: در دو هفته اخیــر مجلس دهم 
مصوبات زیــادی را برای شــورای نگهبان 
ارســال کرده است، سه شــنبه گذشته ۱۶ 
مصوبه به شــورا ارسال شــد که تالش می 
کنیم در فرصت قانون نظر شــورای نگهبان 

در خصوص این مصوبات را اعالم کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین خطاب 
به نمایندگان مجلس یازدهم، گفت: فرصت 
چهار ســاله را غنیمت بدانید و برای حفظ 
حقوق مردم تالش کنید تا بعد از چهار سال 

باقیات الصالحات از خود به جا بگذارید.

سندی درباره غیرمعتبر بودن مدرک 
منتخبان به دست ما نرسیده است

کدخدایــی در واکنش به ســوالی مبنی بر 
اینکه یکی از نمایندگان سابق مجلس اعالم 
کرد که مدارک تحصیلی و حــوزوی ۸ نفر 
از منتخبان مجلس یازدهم دارای مشــکل 
است و موضع شــورای نگهبان در این باره 
چیست؟ اظهار داشــت: بنده قبال هم پاسخ 
دادم که آنچه تاکنون براساس گزارش های 
رسمی به ما واصل شــده است، فقط درباره 
مدرک تحصیلی منتخــب مردم تفرش بود 
و دیگر مطالب صرفاً در فضای رســانه ای و 
مجازی مطرح شــده اســت.وی با اشاره به 
اینکه البته شــورای نگهبان موضوع مذکور 
را بررســی کرد، گفت: گویا ایــن مطلب از 
سوی یکی از منتخبان مجلس دهم درباره 
رقیب انتخاباتی اش مطرح شــده اســت و 

مستنداتی در این زمینه به ما ارائه نکرد.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: اگر 
واقعا دربــاره مدارک تحصیلــی منتخبان 
موردی وجود دارد باید با مســتندات کافی 
مطرح شــود و در شــرایط فعلــی هم این 

مدارک باید به کمیســیون های بررســی 
اعتبار نامه منتخبان مجلس ارسال شود.

کدخدایــی بیان کــرد: اغلب ایــن ادعاها 
از ســوی کســانی مطرح می شــود که در 
انتخابات رأی نیاوردند و نســبت به رقبای 

خود این مطالب را مطرح می کنند.
وی در پاســخ به ســوالی درباره علت عدم 
مزاحمــت آمریکا بــرای نفــت کش های 
ایرانی در ونزوئال، اظهار داشــت: مسئوالن 
وزارت خارجــه در این باره موضع رســمی 
خود را مطرح کردند امــا بنده هم به صورت 
کلی می گویم که تدابیر مقام معظم رهبری 
و مقاومت مردم مــا در مقابل زیاده خواهی 
های دشــمنان و مخصوصا رژیــم آمریکا و 
همچنین تحریم های این کشــور باعث شد 

که این موفقیت رقم بخورد.

ابراز امیدواری برای حل مشکالت 
مردم در مجلس یازدهم

ســخنگوی شــورای نگهبان با اشــاره به 
تشــکیل مجلس یازدهــم، گفــت: بنده 
برای نماینــدگان مجلــس یازدهم آرزوی 
موفقیت دارم و امیدوارم گذشــته را چراغ 
راه آینده خــود کنند و از تجــارب مجلس 
های قبلــی اســتفاده کنند و بــرای رفع 
مشکالت معیشــتی مردم و احقاق حقوق 
آنان تــالش کننــد و این فرصت ۴ ســاله 
را کــه زمان طوالنــی مدتــی نخواهد بود، 
غنیمــت بشــمارند.کدخدایی تأکید کرد: 
شــورای نگهبان برای در اختیار قراردادن 
توان پژوهشــی و کارشناسی خود در جهت 
ارتقای روند قانون گــذاری، آمادگی دارد و 

هر کمکی بتواند به مجلس می کند.
وی افــزود: البته شــورای نگهبــان تعامل 
بســیار خوبی با مجلس گذشته هم داشت 
و از لحاظ کارشناسی با نمایندگان مجلس 
دهم ارتباطات تنگاتنگی وجود داشــت که 

قطعاً این ارتباطات حفظ خواهد شد.
ســخنگوی شــورای نگهبان درباره طرح 
دو فوریتــی قانون اصــالح انتخابات که در 
روزهــای پایانی مجلس دهم مطرح شــد، 
گفت: این طرح ایرادات بسیار زیادی دارد و 
برخی از قوانینی که به موجب این مصوبه در 
حال نسخ شدن اســت، در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام تصویب شده و بر این اساس 
ابتدا باید مجمع نسبت به این مصوبات اعالم 
نظر کند.کدخدایی بیــان کرد: ما از مجلس 
درخواست کردیم که این مصوبات را روشن 
تر تدوین کند و نظر دقیق تری درباره زمان 

بندی این مصوبات اعالم کند.
وی گفت: نمایندگان مجلس در هر دوره ای 
حق قانونگذاری دارند و شورای نگهبان هم 
نظرات خود را نسبت به شرع مقدس و قانون 
اساســی مطرح می کنند و تحلیل سیاسی 
درباره مصوبــات نخواهد داشــت و مردم 

خودشان قضاوت خواهند کرد.

مذاکره با مجلس یازدهم برای اصالح 
قانون انتخابات

ســخنگوی شــورای نگهبان ادامــه داد: 
مذاکراتی بــا برخی از منتخبــان مجلس 
یازدهم برای اصالح قانــون انتخابات انجام 
شده اســت و پیش نویس هایی هم در این 
باره آماده شــده تا هر چه ســریعتر این کار 
مشــترک صورت گیــرد کــه امیدواریم با 
اســتفاده از تجارب مجلس دهــم، قانون 
انتخابات در مجلس جدید به یک ســامانی 

برسد.
کدخدایی در همین زمینه اظهارداشــت: 
گفتگوهایی با برخــی از منتخبان مجلس 
یازدهم درباره اصالح قانون انتخابات انجام 
شده اما الزمه تحقق این مســئله آن است 
که مجلــس رســمیت قانونی پیــدا کند و 
کمیسیون ها تشــکیل شوند تا طرح اصالح 

قانون انتخابات به طور دقیق بررسی شود.
وی در واکنش به ســوالی مبنــی بر اینکه 
افرادی در زمان انتخابات شــورای نگهبان 
را بــه نقــض حقــوق افــراد رد صالحیت 
شــده متهم کرده اند و آیا شــورای نگهبان 
تصمیم دارد علیه این افــراد اقدام حقوقی 

کند، تصریح کرد: ما از این آســیب ها زیاد 
دیده ایم و کســانی که رأی نمــی آورند و یا 
تأیید صالحیت نمی شــوند، معموالً چنین 
مطالبی را درباره شورای نگهبان مطرح می 
کنند اما ما به این مطالب توجهی نمی کنیم 

چرا که اجرای قانون برای ما اهمیت دارد.
سخنگوی شــورای نگهبان اظهار داشت: ما 
شکایتی از این جهت نخواهیم داشت اما اگر 
در جایی افترا یا توهین شــود، حق قانونی 

خود می دانیم که اقدام کنیم.
کدخدایی درباره نشســت هــای اعضای 
شــورای نگهبان در خارج از کشــور گفت: 
شــورای نگهبان مانند برخــی از نهادها در 
رفت و آمد به خارج از کشــور نیست اما در 
حد تبــادل نظــرات کارشناســی، هیئت 
هایی از کشــورهای مختلف به ایران آمده 
اند و هیئــت هایی از ایران هم بــه برخی از 

کشورهای خارجی رفتند.
وی خاطرنشــان کرد: آخرین مالقاتی که 
داشتیم مسئوالنی از کشــور تایلند به ایران 
آمدند که یک ســفر کاری بود و جلســات 
کارشناســی متعددی با اعضای شــورای 

نگهبان داشتند.
ســخنگوی شــورای نگهبان در پاســخ به 
سوالی مبنی بر اینکه شما در یکی از توئیت 
های خود گفتیــد که نظارت اســتصوابی 
براساس قانون مجلس شــورای اسالمی و 
قانونی اســت، گفت: مجلس چهارم نظارت 
اســتصوابی را به تصویب رســاند و شورای 

نگهبان خود را مکلف به آن می داند.
کدخدایــی در واکنــش به ســوالی درباره 
اعتراض ســه منتخب مجلــس یازدهم به 
اعتبارنامه یکی دیگــر از منتخبان این دوره 
از مجلس شــورای اســالمی اظهار  داشت: 
نظرات شــورای نگهبان در ایــن باره دیگر 
تمام شده است و اگر مطلب جدیدی درباره 
وضعیت منتخبان مجلس وجود دارد، باید 
در بررســی اعتبارنامه آنان مورد توجه قرار 
گیرد.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
آیا شــورای نگهبان آمــوزش قانونگذاری 
برای منتخبان مجلس یازدهم می گذارد؟ 
تصریح کرد: این مسئله یک نیاز جدی است 
اما شــورای نگهبان در ایــن زمینه وظیفه 

قانونی ندارد.
سخنگوی شــورای نگهبان گفت: البته ما 
آمادگی داریــم که ظرفیت پژوهشــکده و 
کارشناســان شــورای نگهبان را در اختیار 

نمایندگان مجلس یازدهم بگذاریم.

 قتل دختر 13 ساله اقدام 
نابخشودنی است

کدخدایــی در پاســخ به ســوالی پیرامون 
ارتباط قتل نوجوان ۱۳ ســاله با عدم اعالم 
نظر شــورای نگهبان در خصــوص الیحه 
حمایت از اطفال و نوجوانان گفت: این اقدام 
جنایتی نابخشودنی اســت. اقدامی خالف 
شرع و قانون اساســی و قوانین جاری کشور 
و امری غیرانسانی بود. ما هم انزجار خود را از 

این گونه جنایت اعالم می کنیم.
وی افزود: این گونه مسائل با  قانون گذاری 
رفع نمــی شــود. زمینه هــای فرهنگی و 
اجتماعی دارد که باید بــرای رفع آن اقدام 
کرد؛ قتل دختر نوجوان، اقدام نابخشودنی 

و غیرانسانی است.
ســخنگوی شــورای نگهبان گفت: الیحه 
حمایــت از اطفال و نوجوانان، ســال ۹۷ به 
شــورای نگهبان ارسال شــد و ۱۰ روز بعد 
ایرادات آن به مجلس اعالم شــد اما حدود 
۹ ماه بعد، ایرادات شــورا رفع شد و الیحه به 
شورا ارسال شــد که مجددا مورد ایراد قرار 
گرفت و چندین ماه در کمیســیون مربوطه 
معطل ماند. مجلس باید ســریعتر مصوبه را 
اصالح و برای ما ارســال می کرد. هیچگونه 
قصوری از سوی شورای نگهبان در تصویب 
الیحه حمایت ازنوجوانان صورت نگرفته و 
شــورا در فرصت قانونی، این الیحه را مورد 
بررسی قرار داده اســت. البته بنده معتقدم 
ارتباطی بین این الیحه و جنایتی که اتفاق 

افتاده وجود ندارد.
کدخدایی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی 

بر اینکه اظهارات شــورای نگهبان در مورد 
علل رد صالحیت نمایندگان مجلس عامل 
تضعیف خانه ملت بوده است، گفت: بنده در 
شــورای نگهبان همواره در جهت حمایت 
و تکریم مجلــس صحبت کــردم. برای ما 

مجالس هشتم، نهم و دهم تفاوتی ندارد.
وی با بیــان اینکه نماینــدگان، منتخبین 
مردم هســتند و جایگاه آنها محترم است، 
اظهار داشت: نهاد مجلس، رکن اصلی کشور 
در امر قانونگذاری و نظارت است و کسی به 
خود جرأت نمی دهد که در جهت تضعیف 

این نهاد سخن بگوید.
ســخنگوی شــورای نگهبان اظهار داشت: 
شما همواره در جلسات شــورای نگهبان از 
ما ســئوال می کنید که علت رد صالحیت 
ها چیســت، قانونگذار ما را منع کرده که به 
صورت عمومی دالیــل رد صالحیت افراد را 
اعالم کنیم اما دالیــل رد صالحیت ها طبق 
قانون مســائل مالی، اخالقــی و ضدیت با 
انقالب اســت، بیان قانونی مسئله به معنای 
تضعیف نمایندگان نیست. ما از کسی اسم 

نبردیم. ذکر قانون تضعیف مجلس نیست.
کدخدایی تصریح کــرد: صحبت هایی که 
نمایندگان در یکی دو هفته اخیر داشتند را 
با نظرات بنده مقایســه کنید. کدام توهین، 
اســاعه ادب و تضعیف شــورای نگهبان و 

مجلس بود. قضاوت با شماست.

علت غیبت آیت اهلل جنتی در مراسم 
افتتاحیه مجلس یازدهم

وی در پاسخ به ســئوالی در مورد علت عدم 
حضور آیت اهلل جنتی در مراســم افتتاحیه 
مجلــس یازدهــم، اظهار داشــت: با توجه 
به شــیوع بیمــاری کرونا، پروتــکل هایی 
وجود داشــت که از ابتدا اعالم کردند تعداد 
مدعوین مجلس محدود اســت. از شورای 
نگهبان، بنده و آیــت اهلل جنتی برای حضور 
در این مراسم دعوت شــدیم. آقای جنتی 
ســفر بودند. تالش کردند کــه برگردند اما 
امکانپذیر نبــود به همین جهــت بنده در 

جلسه افتتاحیه حضور یافتم.
قائم مقــام شــورای نگهبان در پاســخ به 
ســئوال دیگری در خصوص امکان اصالح 
قانون مجازات در زمینه قتل فرزند توســط 
پدر، گفت: شورای نگهبان از هرگونه قانون 
جدید برای مجازات این گونه افراد استقبال 
می کند. اگر این مشــکالت با قانونگذار حل 
می شود شــورای نگهبان خود را موظف می 

داند که گام هایی در این مسیر بردارد.

واکنش به اظهارات اخیر رئیس 
جمهور؛ به »روحانی« گزارش دقیق 

نمی رسد
کدخدایی در پاســخ به ســئوال دیگری در 
خصوص اظهــارات رئیس جمهــور مبنی 
بــر ناهماهنگی وزارت کشــور با شــورای 
نگهبان برای برگــزاری انتخابات به صورت 
الکترونیکی گفت: وزیر کشــور اخیرا اعالم 
کرد همکاری و هماهنگی که بین شــورای 
نگهبان و وزارت کشور در انتخابات مجلس 
شورای اســالمی وجود داشت در هیچ دوره 
ای وجود نداشته است. شاید رئیس جمهور 
اطالعات دقیقی در ایــن خصوص ندارد و یا 

گزارش دقیقی برای او ارسال نشده است.
وی تصریح کــرد: در حــوزه قانونی، فنی و 
رایانه ای ارتباطــات تنگاتنگی بین وزارت 
کشــور و شــورای نگهبان در این خصوص 
وجود داشت و تالش شــد برای تحقق این 
مطالبه مردم و شــورای نگهبــان گام های 
جدی برداشته شود. لذا در انتخابات مجلس 
احراز هویت به صــورت الکترونیکی انجام 
شد.ســخنگوی شــورای نگهبان با تاکید 
بر اینکه امنیــت آرای مردم بــرای ما مهم 
اســت، گفت: ما باید پاســدار آرای مردم به 
عنوان حق الناس داشتیم. در صورت تامین 
امنیت آرا مشــکلی با برگزاری الکترونیکی 

انتخابات نداریم.
کدخدایی اظهار داشــت: با وزیر ارتباطات 
که فردی متخصــص در این زمینه اســت 
مشــورت کردم اما او هم اعــالم کرد تردید 

جدی در خصوص این سازوکار وجود دارد.
وی در پاســخ به ســئوال دیگری پیرامون 
طرح نمایندگان مجلس دهم برای نظارت 
بر حقوقدانان شورای نگهبان گفت: بررسی 
طرح اصالح آئین نامه داخلی مجلس در این 
خصوص در دستور کار شورای نگهبان قرار 
دارد و زمانی که شورا نظر خود را اعالم کند 

بنده نظر شورا را اعالم می نمایم.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: در قوانین 
موجود نســبت به تخلفات همه مقامات از 
جمله اعضا و حقوقدانان شــورای نگهبان و 
مخصوصــا انتخابات، مجــازات وجود دارد 
و اگر اعضای شــورا تخلف کنند قانون می 

تواند آنها را مورد تعقیب قرار دهد.
کدخدایی با بیان اینکــه اعضای حقوقدان 
شــورای نگهبان، کارشناس هستند، گفت: 
اگر بخواهند آنهــا را به خاطر نظراتشــان 
تحت تعقیب قرار دهند خالف است اما اگر 
تخلفی انجام دهنــد قوانین ما مقررات الزم 

برای برخورد با این گونه تخلفات را دارد.



سخنگوی صنعت برق:

قیمت برق پرمصرف ها 23 درصد افزایش یافت

زنگنه: امیدی به صادرات گاز به پاکستان ندارم!

فرصت سوزی ۷ ساله در صادرات گاز به پاکستان

با جهش ۹۰ درصدی قیمت ها
بهترین ماه تاریخ معامالت نفت آمریکا ثبت شد

قیمت نفت خام آمریکا در پایان معامالت روز جمعــه و در آخرین روز 
معامالتی این ماه بیش از ۵ درصد جهش کرد و ســود این ماه خود را به 
۸۸ درصد رســاند.به نقل از سی ان بی سی، در پایان معامالت روز جمعه 
و در آخریــن روز معامالتی این ماه، قیمت نفت خــام آمریکا بیش از ۵ 
درصد جهش کرد و سود این ماه خود را به ۸۸ درصد رساند. این بهترین 
عملکرد ماهانه در تاریخ بازارهای نفت آمریکا است. رکورد قبلی مربوط 
به سپتامبر ۱۹۹۰، بود و در آن ماه شــاخص نفت آمریکا ۴۴.۵ درصد 
جهش کرده بود.افزایش تقاضای نفت با بازگشــت اقتصادهای جهان 
از قرنطینه کرونا و کاهش تولید بی ســابقه نفت توسط تولیدکنندگان 

بزرگ باعث شد که قیمت های نفت با این شتاب بازگردند.
اما متخصصان به این تاکید دارنــد که جهش تاریخی قیمت ها به دنبال 
بدترین سقوط تاریخ اتفاق افتاده است و با قیمت کنونی ۳۵ دالری نفت 
هنوز جایی برای شادی وجود ندارد. شاخص های نفت هنوز راه درازی 

پیش از رسیدن قیمت ها به سطحی مطلوب، پیش رو دارند.
در معامــالت روز جمعــه قیمــت پیش خرید هــر بشــکه نفت خام 
نیمه سنگین تگزاس غرب آمریکا ۱.۷۸ دالر یا ۵.۲۸ درصد جهش کرد 

و به ۳۵.۴۹ دالر رسید.
قیمت پیش خرید هر بشــکه نفت خــام برنت، بنچ مــارک بین المللی 
قیمت نفت، با رشــدی ۰.۱۱ درصدی در ۳۵.۳۳ دالر بسته شد تا رشد 
ماهانه خود را به ۳۹.۸۱ دالر برســاند که این بهترین رشد ماهانه آن از 

۱۹۹۹ تا کنون است.

افزایش ۴۲ درصدی تامین خوراک پاالیشگاه 
ششم پارس جنوبی

 مدیر پاالیشگاه ششــم مجتمع گاز پارس جنوبی با اشــاره به افزایش 
بازده عملیاتی و شــاخص های دســترس پذیری این پاالیشگاه تا سال 
۱۴۰۰، گفت: با تأمیــن حداکثری و پایدار خوراک پاالیشــگاه از خط 
لوله دریایی فاز ۱۶، شــاهد افزایش ۴۲ درصدی خوراک و محصوالت 
پاالیشــگاه خواهیم بود.»احمد ولی پور« با اشــاره بــه میزان آمادگی 
پاالیشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی در سال جهش تولید، گفت: 
در برنامه ریزی راهبردی امســال، ۶۳ درصد برنامه ها براســاس تحقق 
راهبردهای تولید حداکثــری، پایدار و باکیفیت از مخزن مشــترک و 

ارتقای بهره وری و رشد اقتصادی مجتمع تدوین شده است.
وی ادامه داد: پاالیشــگاه ششــم مطابق با برنامه ریزی های کالن و در 
جهت تحقق فرمایشــات رهبــر معظم انقالب و عینیت بخشــیدن به 
شــعار ســال برای جهش تولید، برنامه های خود را در دو محور دنبال 
می کند؛ نخست هماهنگی با شــرکت نفت و گاز پارس و پیگیری برای 
تأمین حداکثری و پایدار خوراک پاالیشــگاه از خط لولــه دریایی فاز 
۱۶ که در صورت تحقق کامل این موضوع، شــاهد افزایش ۴۲ درصدی 
خوراک و محصوالت پاالیشــگاه خواهیم بود و دوم اجرای برنامه های 
مؤثر بر کاهش مشعل سوزی پاالیشــگاه که ضمن تأثیر بسزا بر بهبود 
شــاخص های زیســت محیطی، به بهبود تولید پاالیشــگاه نیز منجر 

خواهد شد.
مدیر پاالیشــگاه ششــم مجتمع گاز پــارس جنوبی دربــاره ظرفیت 
زیرســاخت های الزم برای تحقق این شــرایط، اظهار کرد: پاالیشگاه 
ششــم با اســتقرار و تعهد به مدیریــت راهبــردی و در جهت تحقق 
راهبردهای تولید حداکثری، پایدار و با کیفیت از مخزن مشترک پارس 
جنوبی، از پارســال برنامه های کالن و مؤثری را برای تحقق این راهبرد 
ســرلوحه همه فعالیت های خود قرار داده و به اجرا گذاشــته است که 
تاکنون بخشــی از آنها که ناشی از مشــکالت به جا مانده از زمان پروژه 
بوده و تولید پایدار پاالیشــگاه را با چالش های اساســی روبه رو کرده، 

برطرف شده است.

وزیر نیرو:
وژه حوزه انرژی در خراسان جنوبی در حال  ۵۷ پر

اجرا است

وزیر نیرو گفت: پیرامون مســائل آب و انرژی در خراســان جنوبی ۵۷ 
پروژه در دست اجرا داریم که پیشرفت این پروژه ها در حدود ۷۰ درصد 
است. رضا اردکانیان در جمع خبرنگاران خراســان جنوبی در حاشیه 
افتتاح سد سیاهو اظهار کرد: در راســتای افتتاح ۲۵۰ طرح آب و برق 
با اعتبار ۵۰ هزار میلیارد تومان در سال جهش تولید بعد از استان های 
تهران، ایالم، سیســتان و بلوچســتان و مرکزی به خراســان جنوبی 
رسیدیم.وزیر نیرو بیان کرد: سد ســیاهو به عنوان چهل و یکمین سد 
مخزنی در دولت تدبیر و امید افتتاح شــد و همچنین عملیات آبرسانی 

به ۱۵ روستای خراسان جنوبی نیز امروز انجام شده است.
اردکانیان با اشــاره بــه آغاز عملیــات اجرایــی یکــی از بزرگترین 
نیروگاه هــای بادی کشــور در سربیشــه ادامــه داد: این نیــروگاه با 

سرمایه گذاری هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان به نتیجه رسیده است.
وی با اشــاره به اینکه در زمینه پروژه های آب و برق در خراسان جنوبی 
اولویت با پروژه های تأمین آب شرب اســت، افزود: در ارتباط با مسائل 
آب و انرژی در خراسان جنوبی ۵۷ پروژه عمده در دست اجرا داریم که 

پیشرفت این پروژه ها در حدود ۷۰ درصد است.
وزیر نیرو گفت: بر اساس سند سازگاری با کم آبی خراسان جنوبی یکی 
از موضوعات مد نظر برای تأمین بلند مدت آب خراسان جنوبی انتقال 
آب از دریا اســت که تخصیص آن داده شده و در مرحله بررسی و دعوت 

از سرمایه گذاران است.

اجرای هزار و 90 نیروگاه در دست اجرا است
اردکانیان اظهار کرد: در موضوع انرژی خراســان جنوبی نیز در مرحله 
بســیار خوبی قرار دارد و تنها نیروگاه زغال سنگ ســوز کشور در این 

استان در مرحله سرعت گرفتن برای اجرایی شدن است.
وی با اشــاره به امکان صــادرات انرژی های تجدید پذیــر ادامه داد: ما 
حدود ۳۰ هزار مگاوات ظرفیت مطالعه شــده برای انرژی های تجدید 

پذیر بادی داریم که یکی از آنها در همسایگی با کشور افغانستان است.
وزیر نیرو با اشــاره به وجود ســه هزار و ۹۰۰ نیروگاه کیلوواتی و ایجاد 
هزار و ۹۰ نیروگاه دیگر در کشور گفت: کشور ما هم از نظر انرژی بادی و 
هم از نظر انرژی خورشیدی در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد که نقش 

مهمی در صرفه جویی انرژی های فسیلی و هم آب دارد.
اردکانیان یادآور شد: بعد از توافق با فدراســیون روسیه برای استفاده 
از وام ۵ میلیــارد دالری دولتی طرح های مختلفــی مد نظر قرار گرفت 
که یکی از آن هــا راه آهن زاهدان بیرجند بود که مــورد تصویب دولت 
قرار گرفت.وی گفت: همچنین در این زمینه با مســئوالن روســیه نیز 

رایزنی های مختلف صورت گرفته و امیدواریم به نتیجه مطلوب برسد.

و نیر

عرفانه تاجیکی  عملکرد وزارت نفت طی 
سال های گذشته در بی توجهی به صادرات 
گاز، احتمال حذف ایران از بازار پاکستان را 

تقویت کرده است.
پاکســتان در همســایگی شــرقی ایران با 
بیش از ۲۰۰ میلیون نفــر جمعیت همواره 
با مشــکل کمبود منابع انرژی و به طور ویژه 
گاز طبیعی روبرو بوده اســت و تالش های 
دولتمردان این کشور برای توسعه میادین 
جدید و تأمین نیاز گاز بی نتیجه مانده است؛ 
به این ترتیب تنها با واردات انرژی این کشور 

می تواند نیازهای خود را تأمین کند.

 4 دلیل برای الزام صادرات گاز
 به پاکستان 

ایران به عنوان دومین دارنده ذخایر گاز در 
جهان شناخته می شــود اما در حال حاضر 
سهمی کمتر از ۲ درصد از بازار گاز جهانی را 
دارا اســت. این درحالی است که کشورهای 
دیگر همچون روسیه، قطر و ترکمنستان به 
ترتیب ۲۰، ۱۲ و ۴ درصــد از صادرات گاز 

کل جهان را در انحصار خود دارند.
با توجه به نیاز گازی کشور پاکستان، صرفه 
اقتصادی واردات گاز از ایران، امنیت تأمین 
انرژی و مهم تــر از آن درآمد صــادرات گاز 
در دوران تحریم برای ایــران، صادرات گاز 
به پاکســتان را به اقدامی برد-برد برای دو 

طرف تبدیل کرده است.

سرگذشت قرارداد خط لوله صلح
به گزارش خبرنگار مهر، مذاکرات صادرات 
گاز به پاکســتان در اواخر دولت هشتم و در 
دور اول وزارت زنگنه در نفت آغاز شــد. در 
ابتدای دولت نهم مذاکره ایران و پاکســتان 
نتیجــه داد و قــرارداد ۲۵ ســاله خط لوله 

صلح)IP( در سال ۸۸ به امضا رسید.
این خط لولــه با هــدف صــادرات گاز به 
پاکستان کلید خورد تا در ادامه به بازارهای 
هند و حتی چین نیز از این طریق ورود کند. 
با این وجــود از همان ابتدا ایــاالت متحده 
امریکا به منظور جلوگیری از توسعه روابط 
این کشورها با ایران با این خط لوله مخالفت 

و تالش کرده مانع اجرای آن شود.

قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء؛ پای 
کار صادرات گاز به پاکستان

بدین طریق در همان ابتــدا و پیش از انعقاد 
قرارداد، دولت هنــد از این خط لوله خارج و 
قرارداد نهایی بین ایران و پاکســتان منعقد 
شــد. با پیگیری ها و تالش های دیپلماتیک 
در ســال ۸۸ کار احداث بخش ایرانی خط 

لوله توسط قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیا 
کلید خورد.

با وجود انعقاد رســمی قرارداد بین ایران و 
پاکســتان، اما ایاالت متحده آمریکا در یک 
جنــگ گازی تمام عیار علیــه ایران تالش 
کرد مانع اجرای آن شود. در همین راستا از 
طریق مذاکره با ترکمنستان درصدد بود تا 
نیاز گاز هند و پاکستان را از طریق واردات از 
ترکمنستان به کمک خط لوله تاپی برطرف 

کند.

سعودی ها هم آستین باال زدند
امریکا در راستای کارشکنی علیه خط لوله 
صلح، تالش کرده تا نیاز مالی پروژه تاپی را 
به کمک متحدان خود همچون عربســتان 

تأمین کند.
ســید علی نصر، کارشــناس حوزه گاز در 
گفتگو با خبرنــگار مهر با تاکیــد بر اینکه 
برتری اقتصادی خط لوله صلح نســبت به 
تاپی )ترکمنستان - افغانستان- پاکستان( 
و همچنین مشــکالت امنیتی خــط لوله 
تاپی در افغانســتان مانع از اجرای این خط 
لوله تاکنون شده اســت، تصریح کرد: بنظر 
نمی آید که این مشــکالت و محدودیت ها 
برای بلندمدت بتواند اجرای خط لوله صلح 
را تضمین کند. اما بــا روی کار آمدن دولت 
تدبیر و امیــد، در آبان ماه ســال ۹۲، بیژن 
زنگنه که خود مذاکره با پاکســتانی ها را در 
دولت هشتم آغاز کرده بود در اظهار نظری 
تعجب آور گفت: »امیدی به صادرات گاز به 

پاکستان ندارد«.

 چرخش به سمت آمریکایی ها 
آغاز شد

نصر افــزود: بعد از آن، مســئولین کشــور 
پاکستان درخواســت مالقات با وزیر نفت 
ایران را دادند که این درخواســت از ســوی 
زنگنه پذیرفته نشــد. در نهایت سخنگوی 
وزارت امورخارجــه پاکســتان اعالم کرد: 
»هنوز قــرارداد صادرات گاز ایــران به این 
کشور لغو نشده و این کشــور تمام گزینه ها 

را برای تأمین انرژی خود بررسی می کند«.
به گفته این کارشــناس حــوزه گاز، بعد از 
این موضوع گیری، پاکســتانی ها مذاکره با 
آمریکا را به منظور اســتثنا کردن این پروژه 
از تحریم هــای ایران آغاز کردنــد که البته 

نتیجه ای در بر نداشت. 
پاکســتانی ها که می دیدند بــه پایان زمان 
مهلت قانونی خــود در خصــوص واردات 
گاز از ایران نزدیک می شــوند و باید جریمه 
چندین میلیون دالری به ایــران پرداخت 
کنند، دوباره ســفرهای خــود را به تهران 
آغاز کردند تــا ضمن یــادآوری مذاکرات 
گذشته خود با مســئولین وقت وزارت نفت 
ایران، زمان احداث خط لوله را نیز به تعویق 

بیاندازند.

وقتی زمین بازی تغییر می کند
نصر با بیان اینکه به همین دلیل در بازگشت 
از یکی از همین سفرها اعالم کردند با ایران 
در خصوص احداث این خط لوله در شرایط 
جدید به توافق رســیده اند، اظهار داشت: 
البته پس از تکذیب اولیه از سوی مسئولین 

صنعت نفت ایران مشــخص شــد برخی از 
پیشنهادهای پاکستان از جمله تعویق زمان 
ســاخت و نحوه صادرات گاز به این کشــور 

مورد توافق دو طرف قرار گرفته است.
وی ادامــه داد: پــس از ایــن مذاکــرات، 
پاکســتانی ها کــه می دیدند مســئولین 
سیاسی ایران به دنبال مذاکره با کشورهای 
تحریم کننده و به خصوص آمریکا هســتند 
و همچنین مســئولین جدید صنعت نفت 
ایران توافقــات قبلی را نادیــده گرفته اند، 
احداث خط لوله آی پی را به تعویق انداخته 

و از موضع باال برخورد کردند. 
از همیــن جهت وزیــر نفت پاکســتان که 
در ســال های قبل به دنبــال احداث خط 
لولــه آی پی با پیشــنهادات ایــران بود در 
اظهارات جدیدی اعالم کــرد: »واردات گاز 
از ایران روی میز این کشــور قرار ندارد و تا 
تحریم های ایران برطرف نشــود پاکستان 

نمی تواند از ایران گاز وارد کند.«

تغییر موضع ژنرال!
این کارشــناس حوزه گاز گفت: این اظهار 
وزیر نفت پاکستان موجب شد تا وزیر نفت 
ایران اعالم کنــد ایران هنوز بــه صادرات 
گاز به این همسایه شــرقی می اندیشد و به 
محض برداشته شدن تحریم ها گاز ایران به 

پاکستان می رسد. 
هرچه به سال ۹۳ نزدیک می شد انتظار بر 
این بود که ایران از حربه شــکایت گازی و 
دریافت جریمه اســتفاده کند تا پاکستان 
مجبور شود که این خط لوله را احداث کند 

اما مســئولین صنعت نفت اعالم کردند ما 
مشکلی با همســایه شــرقی خود نداریم 
و به دنبال دعــوا و درگیری با این کشــور 

نیستیم.
وی توضیــح داد: با تغییــر ۱۸۰ درجه ای 
مواضع وزارت نفت ایــران در قبال صادرات 
گاز به پاکســتان، بیژن زنگنه وزیر نفت در 
اظهار نظری عجیب اعالم کرد صادرات گاز 
ایران بــه هند و چین نیــز توجیه اقتصادی 

ندارد!

چرا صادرات گاز؟
نصر تصریــح کــرد: تجربه عــدم تحریم 
صــادرات گاز ایران به ترکیــه و عراق در دو 
دوره تحریم های قبلی و فعلی نشان داد که 
صادرات گاز می تواند درآمد اقتصادی قابل 
توجه و بلندمدت و تحریــم ناپذیری برای 
کشور فراهم کند. عالوه بر آن به دلیل ایجاد 
وابستگی متقابل عماًل قدرت سیاسی کشور 
را در مجامع بین المللی نیز افزایش خواهد 

داد.
طبق اظهــارات این کارشــناس حوزه گاز، 
ایــران می تواند بــا تأمین کل نیــاز گازی 
همســایگان، به ویــژه پاکســتان و هند و 
عراق و ترکیه درآمدی ســاالنه بیش از ۲۰ 
میلیــارد دالر بیــش از کل درآمد صنعت 
پتروشیمی کشور برای کشور بدست بیاورد. 
متأســفانه رویکرد بیژن زنگنه وزیر نفت و 
تیم همراهش در طی سال های گذشته، بی 
توجهی به صادرات گاز و چشــم دوختن به 
برجامی اســت که بتواند تحریم ها را بردارد 
و مشــکالت کشــور را حل کند. نگاهی که 
موجب شــده پرونده صادرات گاز ایران به 

پاکستان همچنان باز بماند.

احتمال حذف ایران از بازارهای گازی 
قوت می گیرد

باید توجه داشــت کــه ادامه ایــن روند در 
مواجه بــا بازارهــای صــادرات گاز ایران 
موجب حذف ایران از این بازارها و از دســت 
رفتن فرصت های کشــور در کسب منافع 

اقتصادی و سیاسی از این بازارها است.
در صورت تعلــل ایران در رفــع نیاز گازی 
پاکســتان، این کشــور به دنبــال رفع این 
نیــاز از طریق واردات از ترکمنســتان یا ال 
ان جی خواهد رفــت و عماًل ایــران از بازار 
گاز پاکســتان حذف می شــود. این بدان 
معنی اســت که در مســئله خط لوله صلح 
زمان مهم ترین فاکتور برای کشــور است و 
مسئولین باید با اولویت قراردادن صادرات 

گاز فرصت را از دست ندهند.

خریدار  ســخنگوی صنعت بــرق گفت: 
برای ایجاد بازدارندگــی در مصرف بیش از 
حد برق، از این پس مشترکینی که بیش از 
الگوی تعیین شــده مصرف دارند، متحمل 
افزایش قیمت ۱۶ درصــدی هزینه عالوه 
بر افزایــش قیمت ۷ درصدی بــرای عموم 

مشترکین خواهند بود.
مصطفــی رجبی مشــهدی ســخنگوی 
صنعت برق، ضمن اشاره به افزایش ساالنه 
قیمت برق بخش خانگی، گفت: براســاس 
مصوبه دولت در راســتای افزایش قیمت 
انــرژی، قیمت برق ســاالنه ۷ درصد برای 
همه مشــترکین افزایش مــی باید که این 

افزایش قیمــت از اردیبهشــت ماه لحاظ 
شده است.

ســخنگوی صنعت برق بــا اشــاره اینکه 
هزینه های این صنعت افزایش قابل توجهی 
را تجربه کرده است، عنوان کرد: برای ایجاد 
بازدارندگــی در مصرف بیــش از حد برق، 
از این پس مشــترکینی که بیش از الگوی 
تعیین شده مصرف دارند، متحمل افزایش 
قیمت ۱۶ درصدی هزینه عالوه بر افزایش 
قیمت ۷ درصدی برای عموم مشــترکین 

خواهند بود.
رجبی، در بیــان اقدامات صنعــت برق به 
منظور اصــالح الگوی مصرف مشــترکین 

اذعان داشــت: در کنار افزایش قیمت برق 
برای مشترکین پرمصرف، اقدامات تشویقی 

برای مشترکینی که کمتر از الگوی مصرف 
استفاده می کنند در نظر گرفته شده است. 
در این راســتا به افرادی که در سال جدید، 
زیر الگــوی تعیین شــده و کمتر از ســال 
گذشــته مصرف برق داشته باشند، پاداشی 
تحت عنوان پــاداش مدیریت مصرف تعلق 

می گیرد.
عضو هیات مدیره و معــاون برنامه ریزی و 
امور اقتصــادی توانیر، افزود: در راســتای 
اقدامات صنعت برق جهــت اصالح الگوی 
مصرف، سال گذشــته پاداش ۱۰۶میلیارد 
تومانی بــه مشــترکین خــوش مصرف، 

پرداخت شده است.

15درصد مشترکین صنعت برق، 
پرمصرف هستند

سال گذشــته تنها ۱۵ درصد از مشترکین 
بیش از الگوی مصــرف و ۸۵ درصد مابقی 
نیز مطابق الگوی مصرف یا کمتر از آن، برق 
مصرف کــرده اند.ســخنگوی صنعت برق 
کشور، ضمن اشــاره به راهکارهای کاهش 
مصرف برق نظیر  استفاده بهینه از کولر آبی 
و تنظیم دمای آســایش برای سایر وسایل 
سرمایش، گفت: در صورتیکه مردم  نسبت 
بــه صرفه جویی ۱۰درصــدی مصرف برق 
اقدام ورزند،  شــاهد کاهش ۲۰درصدی در 

هزینه برق خود خواهند بود.

به گفته یک کارشــناس بازار انــرژی، در صورتی که 
واکسن کرونا در جهان ساخته شــود می توان منتظر 

نفت ۴۵ دالری در بازار بود.
»نرســی قربان« با اشــاره به اینکه دو عامل اصلی در 
ســقوط قیمت نفت طی ماه های گذشــته اثر داشته 
است، گفت: نخســتین دلیل شــیوع کرونا و کاهش 
تقاضا برای نفت خام بود.وی دومین دلیل را عدم توافق 
عربســتان و روسیه در هشتمین جلســه اوپک پالس 

عنوان کــرد و ادامه داد: اگرچــه حدود یک 
ماه بعد این کشــورها به توافقی برای کاهش 
تولید رســیدند اما بازار نفت اشــباع شده و 

دیگر دیر بود.
قربان افزود: احتمال اینکــه قیمت نفت در 
میان مدت به ۴۰ دالر در هر بشکه برسد بعید 
نیست زیرا اگرچه تقاضا برای نفت در جهان 

کم شده اما نفت های ارزان، نفت های گران تر را از بازار 

خارج کرده اند و این فضای رقابتی برای رشد 
قیمت ها را فراهم می کند.

وی با بیان اینکه در حــال حاضر تقاضا برای 
نفت ارزان بیشــتر شــده، گفــت: در ۳ ماه 
گذشــته یا تولید نفت های گــران متوقف 
شده و یا دیگر پیش بینی برای افزایش تولید 

نداشته اند.
این کارشــناس بازار انرژی تاکید کرد: با این حال اگر 

واکسن کرونا کشف شود، شــاهد افزایش قیمت نفت 
تا ۴۵ دالر خواهیم بود.وی ادامــه داد: وضعیت کرونا 
در شرایط فعلی مبهم اســت و نمی توان آینده آن را تا 

کشف واکسن پیش بینی کرد.
قربان افزود: بــا این حال، خرید نفت و ذخیره ســازی 
برای فصل ســرد از یک ماه آینده آغاز می شــود اما به 
دلیل ذخایر زیاد در جهان، این موضوع نمی توان تاثیر 

چندانی داشته باشد.

نفت

ونا انتظار نفت ۴۵ دالری با کشف واکسن کر

معاون شــرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، از راه 
اندازی ســامانه تنظیم و کنترل از راه دور دستگاه های 
سرمایشــی ادارات بزرگ پایتخت در ساعات اوج بار با 
اســتفاده از فناوری های مبتنی بر اینترنت اشــیا، به 

منظور کاهش مصرف برق تهران خبر داد.
 مســعود عزیزی با بیــان این که حــدود ۱۳ درصد از 
مشــترکان و ۱۰ درصد از مصرف برق کشور مربوط به 
پایتخت اســت، گفت: اوج مصرف برق تهران در فصول 

غیر گرم ســال، کمتر از ۲۵۰۰ مگاوات اســت که این 
میزان در فصول گرم، به ۴۶۰۰ مگاوات بالغ می شود و 
راه اندازی و نگهــداری نیروگاه های پرهزینه به منظور 
تامین این میزان مصرف آن هم فقط برای چند ساعت 
از روز در فصــل گرما، امری معقول نبــوده و هدررفت 
قابل توجه منابع مالی و ارزی کشور را به دنبال خواهد 

داشت.
بنا بر اعالم وزارت نیرو، عزیزی افزود: در همین راستا، 

در ســال جاری با بهره گیری از ســامانه های پیشرفته 
مبتنی بر اینترنت اشــیا )IOT(، دمای تنظیم شده و 
چگونگــی کارکرد سیســتم های سرمایشــی ادارات 
و دســتگاه های اجرایی پایتخت که اقــدام به امضای 
تفاهم نامه همکاری با شرکت توزیع نیروی برق تهران 
بزرگ کرده اند، از راه دور توســط این شــرکت، رصد، 
کنترل و تنظیم شــده و پیش بینی می شود این اقدام، 
تاثیری قابل مالحظه در کاهش بــار مصرف در بخش 

اداری پایتخت داشته باشــد.در این طرح، مصرف برق 
ادارات هدف که اقدام به امضــای تفاهم نامه همکاری 
کرده اند، با به کارگیری کنتورهای هوشمند، رصد شده 
و با اعالم دیسپاچینگ ملی، در ســاعات اوج مصرف و 
در صورت نیاز، دما و کارکرد دســتگاه های سرمایشی 
این ادارات با به کارگیری سامانه های مبتنی بر اینترنت 
اشیا، از راه دور توسط شرکت های توزیع برق، کنترل و 

تنظیم خواهد شد.

برق

کنترل سامانه های سرمایشی ادارات تهران از راه دور 

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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در جلسه قطعه سازان و مدیران خودروساز با سرپرست وزارت صمت مطرح شد

نقدینگی قطعه سازان تامین می شود

وهای الکتریکی علت محبوبیت خودر
خودروهای الکتریکــی، هیبریدی و پالگین هیبریدی در ســال های 
اخیر از اســتقبال بی نظیری از سوی شــهروندان و مشتریان بازارهای 

جهانی خودرو برخوردار شده اند.
شــهروندان زیادی در جهان تمایــل دارند که از خودروهــای برقی و 
دوستدار محیط زیســت اســتفاده کند اما به دالیل متعددی هنوز به 

سمت و سوی خریدار این وسایل نقلیه جذب شده اند. 
در سال های اخیر بســیاری از کشــورهای جهان با هدف مقابله با 
آلودگی هوا و کاهش میزان انتشــار آالینده ها و گازهای گلخانه ای 
و همچنین حفظ بیشــتر محیط زیســت و با انتشــار برنامه های 
کوتاه و بلند مدت خــود اعالم کرده اند که قصــد دارند به حمایت 
از تولید انبوه خودروهای الکتریکی هیبریدی و پالگین هیبریدی 

بپردازند .
در همین راستا دولت کشورهای مختلف با ارائه تسهیالت و کمک های 
مالی ویژه سعی کرده اند مشــتریان بازارهای خرید و فروش خودرو را 
به سمت و سوی وسایل نقلیه پاک و دوســتدار محیط زیست ترغیب و 

تشویق کنند.
شرکت های خودروســازی بزرگ نیز با تغییر رویکرد خود به طراحی 
تولید و عرضه خودروهای الکتریکی و پاک روی آوردند تا بتوانند عالوه 
بر ایفای نقش در حفظ محیط زیست سهم بیشــتری از بازار را به خود 

اختصاص دهند.
در ســالهای اخیر که بسیاری از مشتریان به ســمت و سوی خریداری 
و اســتفاده از خودروهای برقی و هیبریدی و پالگیــن هیبریدی روی 
آورده اند، نگاهی به دالیــل آنها برای روی آوردن به این وســایل نقلیه 

خالی از لطف نیست: 
    هزینه سوخت کمتر

     هزینه نگهداری و تعمیر کمتر
    عدم نیاز به پمپ بنزین و شارژ خودرو از خانه

    حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی هوا
    کاهش پدیده مخرب گرمایش زمین

    نبود آلودگی صوتی
    بهره مندی از فناوری های نوین ، مدرن و پیشرفته

    زیبایی و جذابیت بصری
    کمک به حفظ سالمت بشر و حیوانات

    کمک به اقتصاد غیر نفتی
    رضایت از رانندگی

البتــه در این میــان یکــی از بزرگترین موانعی که بر ســر توســعه 
خودروهای برقی هیبریدی و پالگین هیبریــدی وجود دارد ، قیمت 
بســیار باالی آن ها نســبت به رقبای بنزینی و دیزلی خود اســت که 
علت آن نیز به خاطر فناوری های به کار رفتــه در آنها همچون باتری 
های مخصوص خودروهای الکتریکی و فناوری اینترنت اشیا و هوش 

مصنوعی است.
به عقیده بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران فعال در حوزه خودرو، در 
صورتی که این وسایل نقلیه از قیمت پایین تری برخوردار بودند ، سهم 
آنها به سرعت رشد کرده و نیمی از بازارهای جهانی را تحت تسلط خود 

در می آوردند.

راهکار برای شرکت هایی که نمی خواهند 
سهام شان را در بورس عرضه کنند

عضو هیات مدیــره کنفدراســیون صنعت ایــران با بیــان اینکه 
هدایت پول های ســرگردان به سمت بازار ســرمایه و تامین مالی 
شــرکت های تولیــدی می تواند در نهایــت به رونــق اقتصادی و 
تولیدی کشــور منجر شود، گفت: شــرکت ها می توانند درصورتی 
 که تمایل به عرضه ســهام خود در بورس نداشــتند، پروژه ای را در 
بورس عرضه و برای هر فعالیت خود از مشــاور و متخصص استفاده 

کنند.
مهدی کریمی تفرشــی، با بیان اینکه در شــرایط کنونــی اقتصادی و 
رکود در برخی از صنایع، تأمین مالی یا نقدینگی بنگاه های اقتصادی و 
تولیدی به یکی از مهمترین دغدغه های کشور تبدیل شده است، اظهار 
کرد: مشــکالت مربوط به تحریم و تاثیرات آن در بخش تولید، تجارت 
و مشکالت ارزی، باعث شــده نیاز بنگاه ها به تزریق نقدینگی، بیش از 
پیش شود و راهکارهای مختلفی نیز برای تامین مالی آن ها اتخاذ شده 
است. در همین راستا هدایت پول های سرگردان به سمت بازار سرمایه 
و تامین مالی شرکت های تولیدی می تواند در نهایت به رونق اقتصادی 

و تولیدی کشور منجر می شود.
وی افزود: بهترین راه برای اینکه حجم موجود نقدینگی در کشــور به 
ســمت تولید کشــور هدایت شــود و مهم ترین روش تامین سرمایه 
برای واحدهای تولیدی از طریق بازار سهام اســت و توجه به این نکته 
ضروری است که بازدهی سرمایه گذاری در بورس در دراز مدت بیش از 

بازارهای رقیب است.
رئیس هیات مدیره خانه صنعت، معــدن و تجارت جوانان تهران، الزمه 
حضور شرکت ها در بورس را شفاف بودن فعالیت های آنها عنوان کرد و 
گفت: شــرکت ها از این طریق می توانند بخشــی از نقدینگی موردنیاز 

خود را تأمین کنند.
عضو هیئت مدیره کنفدراســیون صنعت ایران همچنین با بیان اینکه 
بورس در حال حاضــر رقیب جدی برای سیســتم بانکی محســوب 
می شود، تصریح کرد: اگر از این بستر اســتفاده نکنیم متضرر خواهیم 
شــد. همچنین ورود مردم به بورس به سود سیســتم بانکی است زیرا 
شــرکت ها نقدینگی خــود را به عنــوان حســاب جاری وارد بانک ها 

می کنند.

راهکاری برای شرکت هایی که نمی خواهند سهام خود را در 
بورس عرضه کنند

به گفته وی شــرکت ها می توانند درصورتی که تمایل به عرضه ســهام 
خود در بورس نداشــتند، پروژه ای را در بورس عرضه و برای هر فعالیت 
خود از مشاور و متخصص اســتفاده کنند. البته باید از شرکت هایی که 
قصد ورود به بورس را دارند، حمایت مالی و معنوی و مشاوره ای صورت 

گیرد. 
کریمی تفرشــی در پایان خاطرنشــان کرد: اکنون بازار سرمایه 
به عنوان یک ابــزار برتر بــرای تامین مالی دولــت جهت فروش 
دارایی ها و شــرکت هایش مطرح اســت و چنانچه دولــت بتواند 
از این فرصت جهت افزایــش بهره وری و تامین مالی شــرکت ها 
کمک کند، آنگاه روند بازار ســرمایه حتــی می تواند بیش از پیش 

تقویت شود.

تولید

 دو خودروســاز بزرگ کشــور با صــدور اطالعیه ای 
مشــترک، عالوه بر اشــاره به حضــور نمایندگانی از 
نهادهای نظارتــی و رســانه های همگانــی در زمان 
قرعه کشی، اعالم کردند متقاضیانی که نام آنان در این 
قرعه کشی برگزیده می شود باید در ۴۸ ساعت پس از 

اعالم نتایج، وجه خودرو مورد نظر خود را واریز کنند.
مشروح اطالعیه مشترک خودروســازان به شرح زیر 

است:
پیرو جلســه نهم خرداد ماه کمیته خــودرو با حضور 
نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، دادستانی 

کل کشور، سازمان بازرســی کل کشور و دو 
شرکت ایران خودرو و ســایپا(، بدین وسیله 
به اطالع همه متقاضیان حضــور در فرآیند 
فروش فوق العاده ویژه ایام عید ســعید فطر 
می رســاند که بــرای اطمینان بخشــی به 
افکار عمومی در صحت و دقت قرعه کشــی، 
نهادهای نظارتی و رســانه ها در همه مراحل 

قرعه کشی حضور خواهند داشت.
بالفاصله پس از اتمام فرآیند قرعه کشی، اطالع رسانی 
الزم در سایت هر یک از خودروسازان به تفکیک خودرو 

انجام خواهد شد.در ادامه این اطالعیه آمده 
است: متقاضیان مکلفند در ۴۸ ساعت پس از 
اعالم منتخبان از سوی خودروسازان، نسبت 
به تکمیل وجه اقدام کننــد؛ ضمن اینکه در 
صورت واریز نکــردن وجه، اســامی نفرات 
جایگزین از محل رزرو، توســط خودروساز و 

با تایید دستگاه های نظارتی اعالم می شود.
همچنین ســند فروش خودرو از ســوی خودروساز با 
درج عبارت »ترهین یکســاله در فروش فوق العاده«، 
به خریداران تحویل و شناسنامه مالکیت خودرو )برگ 

ســبز( از ســوی پلیس راهور تحویل خودروساز شده 
که پس از اتمام دوران ترهین، از ســوی خودروسازان، 

تحویل خریدار خواهد شد.
این اطالعیه تاکیــد کرده که با توجه بــه مفاد قرارداد 
فروش، امکان فروش وکالتــی خودروهای ثبت نامی 
از ســوی متقاضیان در دوران ترهیــن وجود نخواهد 
داشــت. همچنین متقاضیانی که در ۳۶ ماه گذشــته 
از خودروســازان خودرو خریداری کرده یا پالک فعال 
داشته باشــند، از فهرست قرعه کشــی حذف خواهند 

شد.

محققان یکی از شــرکت های دانش بنیــان با طراحی 
و ســاخت ابزار دقیق برای کاربــرد در صنایع موفق به 

صادرات آنها به چهار کشور شدند.
 وهاب ســلگی، مدیر عامل این شــرکت دانش بنیان 
اتوماســیون صنعتــی، ابــزار دقیــق، الکترونیک و 
اپتوالکترونیــک بــا هدف ارتقــاء، بومی ســازی را از 

زمینه های تحقیقاتی این شــرکت نام برد و گفت: این 
شــرکت دانش بنیانی با ۲۲ کارشــناس خود توانسته 
در حوزه تولیــد تجهیــزات اندازه گیــری صنعتی و 
آزمایشــگاهی و ابزار دقیق بخش بزرگی از نیاز صنایع 

کشور را مرتفع کند.
وی خاطــر نشــان کرد:رفرکتومتر اینالیــن از جمله 

محصوالت این شــرکت است که در ســال ۹۲ پس از 
سه سال تالش در عرصه طراحی و بهینه سازی توسط 
تیم های مختلــف الکترونیک، مکانیــک و اپتیک به 
بازار عرضه شــد. رفرکتومتر رومیزی )آزمایشگاهی ( 
و پرتابل برای اندازه گیری بریکس و ضریب شکســت 

به کار می رود.

ســلگی با اشــاره به کاربردی شدن این دســتگاه در 
صنایع مختلف کشــور، اظهار کرد: محصوالت دیگر ما 
رفرکتومتر آزمایشگاهی و کانداکتیویتی متر اینالین 
است که به بازار ارائه شــده است و  همه این محصوالت 
هم با اســتقبال خوبی از طرف صنایــع، کارخانجات، 

دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی مواجه شد. 

و خودر

صادرات

خریدار   به گفته دبیر انجمن ســازندگان 
قطعــات و مجموعه های خــودروی ایران، 
چهار مشــکل اصلی قطعه  ســازان مطرح 
شد که سرپرســت وزارت صنعت، معدن و 
تجارت دستوراتی برای رفع آن ها، همچون 
اصالح قراردادهای خودروســازان و قطعه 
ســازان و همچنین تامیــن ارز و نقدینگی 
مــورد نیاز صنعــت قطعه ســازی را صادر 

کردند.
با توجه به اینکه عمال از پایان سال گذشته 
ارز نیمایی به قطعه سازان و خودروسازان 
تعلق نگرفته اســت و جهش عجیب قیمت 
ارز نیمایــی که البتــه به قطعه ســازان و 
خودروسازان نمی رســد، مشکالت عدیده 
ای برای قطعه ســازان ایجاد کرده اســت. 
ضمن اینکه با وجود افزایش نرخ ارز، هنوز 
نرخ آن در قراردادهای مالی قطعه ســازان 
با خودروســازان به دلیل مشــکالتی که 
پیــش از صــالح قیمت ها وجود داشــته، 
اصالح نشده اســت که این موضوع باتوجه 
به افزایش هزینه های صنعت قطعه سازی 
هم فعاالن این صنعت را با مشــکل روبرو 

کرده است.
در این زمینه اعضای هیــات مدیره انجمن 
ســازندگان قطعات و مجموعه های خودرو 
و همچنیــن انجمن همگن نیــرو محرکه و 
قطعه ســازی، مدیران دو خودروساز بزرگ 
کشور و چند قطعه ســاز بزرگ با سرپرست 
وزارت صنعت، معدن و تجارت جلســه ای 
برگزار و به ابراز مشکالت اخیر صنعت قطعه 

سازی کشور پرداختند.    
در رابطه با جزئیات این جلسه، مازیار بیگلو- 
دبیر انجمن ســازندگان قطعات و مجموعه 
های خودرو- در گفت وگو با ایســنا، اظهار 
کرد: این جلسه پیرامون چهار مشکل اصلی 
این صنعت برگزار شد که یکی از موضوعات 

مطرح شده مسائل ارزی بود که هم به لحاظ 
کمبود و عدم تخصیص  آن از ابتدای ســال 
جاری و هم به لحاظ قیمت گذاری که افسار 
گسیخته شده و مدام افزایش می یابد، مورد 

بررسی قرار گرفت.
وی افزود: همچنین مشــکل اصلی بعدی 
که به آن پرداخته شــده، موضوع مواداولیه 
داخلی بود که عالوه براینکــه در تامین آن 
دچار مشکل هســتیم، آن نیز از قیمت ارز 
تبعیت کرده و افزایش قیمــت بیش از ۵۰ 
درصدی داشته اســت. ضمن اینکه عرضه 
فوالد، آلومینیوم، مــس و... در بورس کاال 
به سختی انجام شــده و دائما هم معامالت 
آن ها ابطال می شــود که بسیار دردسرساز 
شده است.بیگلو مشکل ســوم مطرح شده 
در این جلســه را نقدینگی مورد نیاز قطعه 

ســازان اعالم کرد و گفت: تا چندی پیش به 
دلیل بحث های یورو ۵، بسیاری از خودروها 
شماره گذار نشــدند که به دنبال آن قطعه 
ســازان با کمبود نقدینگی مواجه شدند. در 
حال حاضر هم کماکان بــه ویژه با وضعیت 
اخیر فروش هایی که دو خودروســاز دارند 
و سیاســت جدیدی که وزارت صمت اتخاذ 
کرده است، می دانیم که حداقل تا دو هفته 
آینده هیچ ورودی خودروســازان نخواهند 
داشــت و این مجدد باعث خواهد شــد که 
کمبــود نقدینگی به صنعت قطعه ســازی 

منتقل شود.
دبیر انجمن ســازندگان قطعــه و مجموعه 
های خودرو ادامه اد: عــالوه بر این ها، دیگر 
مشکل اصلی ما بحث قیمت گذاری هاست. 
متاســفانه قیمت گذاری دســتوری که بر 

روی خودروها اعمال می شــود، سبب شده 
خودروســازان نتوانند قیمت ها را در قرداد 
خود با قطعه ســازان اصالح کنند که باعث 
زیان شــدید قطعه سازان شــده است. این 
چهار موضوع به تفصیل به سمع سرپرست 
وزارت صنعت، معدن و تجارت رسید. اتفاق 
مثبت اینجاست که باتوجه به اینکه ایشون 
از بدنــه وزارت صنعت بوده اند، به بیشــتر 
مسائل اشــراف کامل  داشــته اند. اصالح 
قیمت در سطح قطعه سازی از همین هفته 

آغاز خواهد شد.
بیگلــو اد امــه داد: در رابطه بــا تامین ارز 
قطعه ســازان، تمهیداتی را حاصل کردند 
که طی چند روز آینده نتیجه آن مشــخص 
خواهد شــد و ما نیز امیدوار هســتیم که به 
میزانی کــه ارز مــورد نیاز صنعــت قطعه 

ســازی و خودرو کــه البته رقــم چندان 
باالیی هم نیست، تامین شود. به طور مثال 
ســالیانه برای واردات ارزن برای جوجه ها 
۲.۵ میلیــارد دالر ارز تحخصیص داده می 
شــود در حالی که برای تولید یک میلیون و 
۲۰۰ هزار دستگاه خودرو تنها به دو میلیارد 
دالر ارز در ســال نیاز داریم. وزارت صمت 
توافقاتی با ایدرو انجام داده اســت که طی 
آن سهم بسیار باالیی از ارز مورد نیاز تامین 

خواهد شد.
وی اعالم کــرد: در رابطه بــا قیمت گذاری 
ها، عالوه براینکه به خودروســازان دستور 
دادند که قیمت قرداد قطعه سازان را اصالح 
کنند و قرار شد که در رابطه با اصالح قیمت 
خودروسازی، قطعه سازی کماکان در کنار 
وزارت صمت و خودروســازان حرکت کند 
و در تمام مــوارد و پارامترهایی که در بحث 
قیمت خودرو موثر هستند، قطعه سازان نیز 
ورود کنند. در بحث نقدینگی هم باتوجه به 
اینکه نقدینگی تابعیتی از قیمت گذاری ها 
دارد، به محض آنکه قیمت گذاری ها اصالح 
شــود، کمبود نقدینگــی خود بــه خود از 
ســوددهی که برای خودروسازان ایجاد می 

شود، جبران خواهد شد.
بیگلو تاکید کرد: در رابطه با مشــکل تامین 
مواد اولیه داخلی  هم قرار شد  که سرپرست 
وزارت صمت کارگروهی را با حضور نماینده 
انجمن تشــکیل دهند که در آن مشکالت 
مواداولیه به ویژه فوالد در وهله اول برطرف 
و سپس به ســمت پتروشــیمی ها، مس و 
آلومینیوم حرکت شــود. ایــن کارگروه با 
حضور دوســتان فوالدی از جلمــه فوالد 
مبارکه، نمایندگان انجمن، معاونت معدنی 
وزاتخانــه و زیــر نظر خود جنــاب مدرس 
خیابانی تشــکیل خواهد شــد تــا تامین 

مواداولیه حل شود.  

و وش ۲۵ هزار خودر و و سایپا درباره قرعه کشی فر اطالعیه ایران خودر

صادرات ابزارهای دقیق بومی به ۴ کشور

آذری جهرمی تشریح کرد

توسعه شبکه ملی اطالعات، با بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان
خریــدار   وزیــر ارتباطــات و فناوری 
اطالعات در واکنش به خبر هزینه ۱۹ هزار 
میلیاردی برای توسعه شبکه ملی اطالعات، 
گفت: برای توسعه شبکه ملی اطالعات که 
امروز همه مردم و ســازمان ها از مزیت های 
آن اســتفاده می کنند و به واسطه آن تمام 
کشــور مجهز به اینترنت 4G شــده است، 
بیش از ۱۰۰ هزار میلیــارد صرفا در بخش 

خصوصی هزینه شده است.
»محمدجــواد آذری جهرمــی« بــا بیان 
این که خبری که در خصــوص هزینه های 
توسعه  زیرساخت های شبکه ملی اطالعات 
منتشر شــده کمی نادرســت است، گفت: 
این کــه در خبری آمده اســت کــه برای 
توسعه زیرساخت های ارتباطی شبکه ملی 
اطالعات ۱۹ هزار میلیارد تومان هزینه شده 
است، باید بگویم رقم بیشــتر از اینهاست و 
همانطور که هفته گذشــته نیــز در خبرها 
آمد، صرفا یک بخش خصوصی بیش از ۱۰۰ 
هزار میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت 

این شبکه هزینه کرده است.
عددی که در گزارش مرکــز پژوهش های 
مجلس به آن اشاره کردند، بودجه ای است 
که برای دولت در نظر گرفته شــده اســت. 
گزارش مرکز پژوهش ها به این نکته اشــاره 
می کند که در توســعه شبکه ملی اطالعات 
بخش زیرســاخت که بــر عهــده وزارت 

ارتباطات بوده، خوب پیش رفته اســت اما 
در بخش محتوا و خدمــات کار پیش نرفته 
اســت.وزیر ارتباطات افــزود: خبرگزاری  
مهر به گزارش تهیه شــده از ســوی مرکز 
پژوهش هــا، معوج پرداخته اســت. ضمن 
این که باید اشــاره کنم، ســازمان تبلیغات 
جزو دســتگاه هایی اســت که وظایفی در 
حــوزه محتــوا دارد، همان حــوزه ای که 
گــزارش مجلس می گوید بــه خوبی پیش 
نرفته است. این نهاد هم باید بیاید و گزارش 
بدهد که چکار کرده اســت.وی تاکید کرد: 
مطالبه گــری آن هــا در الیه زیرســاخت 
محترم اســت و ما هــم در ایــن خصوص 
پاســخگو هســتیم اما خودشــان هم باید 

پاسخگو باشند.
آذری جهرمــی تاکیــد کــرد: نتیجــه 
هزینه هایی که برای شــبکه ملی اطالعات 
 4G انجام شده، این است که امروز اینترنت
در تمام کشــور در دســترس است و هسته 
شبکه زیرساخت توسعه یافته است. این ها 
که نمی توانستند یک شــبه و بدون بودجه 
شــکل بگیرند. حاصل تمام هزینه هایی که 
صرف توســعه شــبکه ملی اطالعات شده، 
ارائه خدمات بهتر به مردم است. همان طور 
که در دوران شــیوع کرونا شاهد بودیم این 
بســتر چقدر به ســهولت زندگــی مردم و 

دستگاه ها کمک کرد.

کمک به گسترش اقتصاد حوزه محتوا
وی با تاکید بر این که بایــد در حوزه محتوا 
بیــش از گذشــته فعالیــت کــرد، گفت: 
هدف گذاری ما این است که تا پایان امسال 
پنج میلیون اشــتراک تلویزیون اینترنتی 
ایجاد کنیــم، این اقدام بســتر یک اقتصاد 
بزرگ را ایجاد می کند. عــددی که در حال 
حاضر در حوزه تولید محتوا ســریال فیلم 
ایجاد می شــود عدد بزرگی است و می توان 
گفت ســه برابر اقتصاد فعلی است. باید به 
اقتصاد حوزه محتوا بیش از گذشته پرداخته 
شود. مهیا کردن این بســتر و فراگیر شدن 
خدمات ضمن تامین نیازمنــدی مردم در 
خانه، بسیاری از آســیب های فرهنگی که 
امروز علما، متدیــن و خانواده ها در رابطه با 

آن حساسیت دارند را مرتفع می کند.

بخش محتــوا جزو مســوولیت های وزارت 
ارتباطات نیســت اما تهیه زیرســاخت آن 
با ماســت. مدل اقتصادی که برای این کار 
تعریــف کرده ایــم، تخصیص حــدود ۸۰ 
میلیارد تومان بــه عنوان طرح تشــویقی 
شرکت های اینترنت خانگی و سرویس های 
vod )پخش ویدیو( است که هفته گذشته 
با حضــور رییس جمهــوری از آن رونمایی 

شد.

 تکمیل زیرساخت شبکه ملی
 در خرداد ماه

وی با بیان این که تکمیل زیرساخت شبکه 
ملی اطالعــات خردادماه انجام می شــود، 
گفت: توســعه زیرســاخت پدافندی یکی 
از مســائل مهم برای توســعه شــبکه ملی 
اطالعات که به همین مناسبت در تبریز یک 
مرکز بزرگ را افتتــاح خواهیم کرد، ضمن 
این که در مرداد ماه مرکز داده مادر شــبکه 
اطالعات نیز در تهران راه اندازی می شــود. 
ظرفیــت الزم بــرای میزبانــی موتورهای 
جســتجو باتوجه به نیازمنــدی که وجود 

داشته در اختیاشان قرار می گیرد.
وزیر ارتباطات با اشــاره به این مســاله که 
حضور شــرکت های اســتارتاپی می تواند 
مشــکالت اقتصادی بخش را مرتفع کند، 
افــزود: در حوزه بورس ما دو مدل شــرکت 

داریم. یکی شــرکت های حــوزه تلکام که 
مشــکل خاصی بــرای حضــور در بورس 
ندارند، مانند شــرکت هایی مانند شــرکت 
ملی مخابرات و همــراه اول در حال حاضر 
در بورس فعال هستند. شرکت هایی مانند 
آســیاتک و شــاتل نیز در حال تالش برای 

ورود به بازار بورس هستند.

حضور شرکت های حمل و نقل 
اینترنتی در بورس

در حوزه فنــاوری اطالعات شــرکت های 
استارتاپی مانند اســنپ و تپسی که بزرگ 
شدند و اکنون پیشــران این حوزه هستند 
برای حضور در بورس عالقه مند هستند چرا 
که این کار شــفافیت نظام ارزش گذاری و 
تامین منابع مالی آن ها را مشخص می کند. 
اما از آن جایی که مشــکالتی در شناسایی 
ارزش دارایی هــای وجود دارد، ورودشــان 
به بــورس بــا تاخیر همراه شــده اســت. 
پرونده های آن هــا آماده اســت و حمایت 

خوبی نیز صورت گرفته است.
او در پایان تاکید کرد: با توجه به تکالیف شبکه 
ملی اطالعات و محدودیت هایی که در تامین 
منابــع بودجه در ســال جاری داریــم، ورود 
شــرکت ها به بورس می تواند موانع موجود را 
برطرف کند و به توسعه زیرساخت های شبکه 

ملی و اقتصاد دیجیتال سرعت بخشد.

صنعت
روزنامه سراسری صبح ایران
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فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران:

تهران هنوز به شرایط مطلوب نرسیده است 

 مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران :
وندان بدون ماسک وارد اتوبوس نشوند شهر

محمود ترفع با اشاره به اینکه با توجه به عادی شدن روال کسب و کارها، 
میزان اســتفاده از ناوگان اتوبوسرانی زیاد شده اســت،از لزوم اجرای 

پروتکل استفاده اجباری از ماسک در حمل و نقل عمومی خبر داد.
 مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوســرانی تهران با اعــالم اینکه اقدامات 
پیشگیرانه این شرکت در سه ماه گذشته بر اساس پروتکل های ابالغی 
ستاد فرماندهی مدیریت بیماری کرونا انجام شده است، گفت: از جمله 
این اقدامات، ضد عفونی کردن اتوبوس هــا در تمامی مبادی خطوط، 
قبل از سوار شدن مســافران اســت که با همان جدیت روز اول و دقت 

بیش از پیش ادامه دارد.
محمود ترفــع با تاکید بر اینکه با توجه به عادی شــدن روال کســب و 
کارها، میزان استفاده از ناوگان اتوبوســرانی زیاد شده است، افزود: هر 
چند آمار مســافران اتوبوس در حال حاضر، نســبت به روزهای مشابه 
سال گذشــته ۶۳ درصد کاهش نشــان می دهد اما در خطوط انبوه بر 
تندرو که طول مســیر زیادی دارند، مردم اقبال بیشــتری دارند و در 

ساعات پیک، میزان استفاده از این خطوط زیاد است.
مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوسرانی تهران با اشــاره به تاکید شهردار 
محترم تهران و دســتور ویژه ایشــان مبنی بر لزوم اجــرای پروتکل 
اســتفاده اجباری از ماســک در حمل و نقل عمومی، خاطرنشان کرد: 
بر این اســاس، بر روند استفاده مســافران اتوبوس از ماسک جدی تر و 
دقیق تر از گذشــته کنترل و نظــارت می کنیم و از همه شــهروندان 

درخواست داریم بدون ماسک وارد اتوبوس نشوند.

اتمام فرایند آموزش و ارزشیابی هنرستانی ها 
تا ۱۵ مرداد

مدیرکل دفتر آموزش های فنی و حرفــه ای و کاردانش وزارت آموزش 
و پرورش با بیان اینکه ارزشــیابی دروس عمومی و شایستگی های غیر 
فنی هنرستانی ها غیرحضوری اســت گفت: شایستگی فنی درشاخه 
فنی و استانداردهای مهارت در شــاخه کاردانش که ماهیت کارگاهی 
دارند طی بازه های زمانی مشخص تا ۱۵ مرداد همزمان آموزش عملی 
داده شده و ارزشیابی آن نیز انجام می شــود. آموزش و ارزشیابی باید تا 

۱۵ مرداد به اتمام برسد. 
مصطفی آذرکیش با اشــاره به موضوع آمادگی مدارس برای برگزاری 
امتحانات حضوری و جزئیات هدایت تحصیلی دانش آموزان گفت: در 
شرایط کنونی به ســمت آموزش های مجازی حرکت کردیم اما قطعا 
هیچ روشــی نمی تواند جایگزین تدریس و آموزش حضوری بشــود. 
نگاه وزارتخانه ارتقای مســتمر کیفیت آموزش است و به همین جهت 
روش های مختلف چون مدرســه تلویزیونی، آموزش مجازی و غیره را 

برای تضمین کیفیت آموزش انتخاب و دنبال کرده است.
وی ادامه داد: آمار توزیعــی دانش آموزان در رشــته ریاضی ۹درصد، 
تجربی ۲۴ درصد، علوم انســانی ۳۰ درصد و فنی و حرفه ای و کاردانش 
حدود ۳۵ درصد است اما اینکه ۶۳ درصد فارغ التحصیالن ما متقاضی 
شرکت در کنکور تجربی می شــوند دالیل متعدد دیگری دارد که باید 
آن را جست و جوکرد. طبق برنامه ششم توسعه باید آمار دانش آموزان 
فنی و حرفه ای به ۵۰ درصد برســد.مدیرکل دفتر آموزش های فنی و 
حرفه ای و کاردانش وزارت آموزش و پرورش درباره علت و ریشه اصرار 
به برگزاری آزمون حضوری در این شرایط اظهار کرد: در راهکار ۱۹-۲ 
سندتحول، گذر از دوره های تحصیلی و ارزشــیابی نتیجه محور و گذر 
از پایه های تحصیلی، فرایندمحور و نتیجه محور اســت. وی ادامه داد: 
اهمیت نمرات در سرنوشــت دانش آموزان برای ورود به دوره متوسطه 
دوم و آمــوزش عالی باال اســت و در پی تصویب ســتاد کرونا به جهت 
تاثیر ســوابق تحصیلی در هدایت تحصیلی و آزمونهای مدارس نمونه 
دولتی امتحانات پایه نهم و همچنین تاثیر سوابق تحصیلی در پذیرش 

دانشگاهها امتحانات پایه دوازدهم به صورت حضوری برگزار می شود.
وی با بیان اینکه ارزشــیابی دروس عمومی و شایستگی های غیر فنی 
هنرستانی ها غیرحضوری اســت گفت: شایستگی فنی درشاخه فنی و 
استانداردهای مهارت در شــاخه کاردانش که ماهیت کارگاهی دارند 
طی بازه های زمانی مشــخص تا ۱۵ مرداد همزمان آموزش عملی داده 
شده و ارزشیابی آن نیز انجام می شــود. آموزش و ارزشیابی باید تا ۱۵ 

مرداد به اتمام برسد. 

 نحوه پیگیری صدور کارت پایان خدمت 
تشریح شد

 رئیس ســازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی، نحوه پیگیری صدور 
کارت پایان خدمت و یا اصالح اطالعات مندرج در آن را تشریح کرد.

 سردار تقی مهری پیرامون ابهامات و مشکالت برخی سربازان در حوزه 
صدور کارت پایان خدمت در تکمیل اخبار منتشــر شــده در رسانه ها 
افزود: صدور کارت پایان خدمت هوشــمند ســربازان توسط سازمان 
وظیفه عمومی انجام می پذیرد و اجرای این کار مستلزم ثبت اطالعات 

پایان خدمت آنان توسط یگان خدمتی در سامانه است.
وی گفت: همه ســربازان برای پیگیری صدور کارت خود باید در ابتدا 
موضوع را از یــگان خدمتی خود پیگیری و پــس از حصول اطمینان از 
ثبت اطالعات پایان خدمت خود در ســامانه نیروهای مســلح منتظر 
دریافت کارت از طریق پست باشند.سردار مهری  تاکید کرد: در صورت 
تسویه حساب و ثبت اطالعات در ســامانه مذکور، حداکثر زمان اجرای 
فرآیند صدورکارت و ارسال آن توسط سازمان وظیفه عمومی، ۱۵ روز 

پس از ثبت و انتقال اطالعات توسط یگان خدمتی است.
رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا با بیان اینکه همزمان با صدور کارت 
هوشمند، پیامکی از سوی ســازمان وظیفه عمومی ناجا مبنی بر صدور 
کارت برای متقاضی ارسال می شــود، اذعان داشت: در صورتی که پس 
از گذشــت ۱۵ روز از زمان دریافت پیامک، کارت دریافت نشده، ابتدا 
برای پیگیری به اداره  پســت مراجعه و در صورت نبــودن کارت در آن 
مرکز، باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیــک انتظامی )پلیس+۱۰( 
در خواست ارســال مجدد آن ثبت شــود.وی گفت: افرادی که پیامک 
صدور کارت از سوی ســازمان وظیفه عمومی دریافت نکرده اند، باید از 
www. طریق بخش استعالمات پایگاه اطالع رسانی سازمان به نشانی

vazifeh.police.ir ، سامانه تلفن گویا به شماره ۰۹۶۴۸۰ و یا سامانه 
پیامک به شــماره ۱۱۰۲۰۶۰۱۰ از آخرین وضعیت کارت خود مطلع 

شوند.
ســردار مهری  خاطرنشــان کرد: در صورتی که به علــت عدم حضور 
متقاضی در محل سکونت و یا تغییر نشانی، کارت پایان خدمت تحویل 
متقاضی نشود، کارت مذکور به اداره پست منطقه عودت و در نهایت به 
سازمان وظیفه عمومی ناجا برگشت داده می شود،همچنین این دسته 
از افراد باید با مراجعه به دفاتر )پلیس+۱۰( ، نشانی محل سکونت خود 
را تغییرداده و درخواســت ارســال مجدد کارت پایان خدمت را ثبت 

کنند.

کوچه

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اشاره به 
عبور از بحران کرونا در کشــور، گفت: قطعاً نمی توانیم 
بیمارســتان »پاک« اعالم کنیم، چــون دوره کمون 

بیماری کووید ۱۹ طوالنی است.
 سید فرشــاد عالمه، در اولین جلسه مشورتی کمیته 
علمی مبارزه بــا بیماری های عفونــی و کووید ۱۹، 
هدف از ایــن نشســت را هم اندیشــی متخصصین 
و صاحب نظران دانشــگاه های علوم پزشــکی شهر 
تهران در خصوص بررســی وضعیــت فعلی بیماری 
کووید ۱۹ و نحوه برخــورد در ماه هــای آتی، ارائه 
راهــکار برای آمادگــی در مواجهه با شــیوع مجدد 

احتمالی خواند.
وی با تأکید بر ایجاد وحــدت رویه در نحوه 
اســتفاده از تجهیزات محافظتــی در ادامه 
مسیر بحران، گفت: اســتفاده از نظر عالمان 
و دانشــمندان برای تصمیم گیــری، تدوین 
پروتکل هــا و حمایت مدیران ارشــد از آنها 
در اجرای دســتورالعمل های ابالغی یکی از 

مهم ترین نکاتی است که باید در مدیریت بحران به آن 
توجه شود.

عالمه ادامه داد: الزم است به مسئله کمبود تجهیزات 
حفاظتی در تصمیم ســازی ها دقت کنیــم. قطعاً در 

اعتمادســازی میــان کادر درمانی و نشــر 
فرهنگ صحیح مصــرف تجهیزات حفاظت 
فــردی تنها بخشــنامه و گایدالیــن کافی 

نیست.
وی اظهار داشت: تائید صالحیت افراد برای 
گفتگو در رســانه ملی در مورد موضوعاتی تا 
این حد تخصصی باید از طریق کمیته علمی 
و بــا هماهنگی روابط عمومی دانشــگاه ها باشــد تا از 

گسترش اطالعات نادرست در جامعه جلوگیری شود.
عالمه در خصوص بازگشــت به حالت عادی در ادامه 
مســیر بحران، گفت: قطعــاً نمی توانیم بیمارســتان 

پاک اعالم کنیم، چون دوره کمون بیماری کووید ۱۹ 
طوالنی است و ممکن است بیماران در هنگام مراجعه 
عالئم بالینی نداشته باشــند ولی در عین حال عواقب 
به تعویق انداختن درمان بیماری هایی چون ســرطان 
غیرقابل پیشگیری اســت و باید از طریق رسانه ها این 

موضوع به مردم اطالع رسانی شود.
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی تهران، افزود: 
ضروری اســت دســتورالعمل های حفاظتی، دارویی 
و پیگیری درمــان، بازنگری و ویرایش شــود. قطعاً در 
مدیریت بهتر بحران ها اســتفاده از همکاری انجمن ها 

نیز بسیار کمک کننده است.

ونا کر

خریدار   فرمانده ســتاد مقابلــه با کرونا 
ویروس در کالنشهرتهران در آستانه تغییر 
الگــوی کاری ادارات بــه کارمندان توصیه 
کرد که فاصله گــذاری اجتماعی و رعایت 
مالحظات بهداشــتی را بصــورت جدی تر 

مورد توجه قرار دهند.
دکتر علیرضــا زالی اظهار کرد: در اســتان 
تهران در ۲۴ ســاعت گذشــته  ۱۸۳ مورد 
جدید کرونا مثبت در بخش های عادی و ۶۱ 
مورد جدید نیز در بخش ویژه بستری شده 
و ۲۹۲ بیمار نیز از بیمارســتان های تهران 
ترخیص شدند.وی با اشاره به کاهش ۱۳,۵ 
درصدی آمــار کلی مراجعان ۲۴ ســاعت 
گذشته به بخش های بهداشــتی و درمانی 
در تهران یادآور شــد که این کاهش معموال  
در اواخر هفته به دلیل کاهش مراجعات به 
مراکز بهداشتی و مراقبان سالمت مشاهده 
می شــود و در طول هفته ممکن اســت با 

تغییرات آماری روبرو شویم.
زالی در آســتانه تغییر الگوی کاری ادارات 
تاکید کرد: با توجه به این که هنوز شرایط در 
تهران به نقطه مطلوب قطعی نرسیده است، 
هر گونــه تغییر در الگوی اداری، شــهری و 
مدنی باید همراه با رعایت اســتانداردهای 
قبلی و اجرای شــیوه نامه های بهداشتی و 
حفاظتی صورت گیرد و کماکان مالحظات 

بهداشتی جدی تر مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشــاره بــه بازدیدهــا و نظارت های 
کارشناسان بهداشت محیط و حرفه ای سه 
دانشــگاه پایتخت از بخش هــای اداری، به 
کارمندان توصیه کرد از حضور در مراکز پر 
تجمع نظیر نمازخانه، رستوران و... اجتناب 

کنند تا احتمال ابتال بــه بیماری به حداقل 
برسد.فرمانده ســتاد مقابله با کرونا ویروس 
در کالنشــهر تهران بــه کارمندانی که در 
طی ۲ هفته اخیر با تشخیص پزشک مبتال 
به کرونا تشــخیص داده شدند و یا در تماس 
نزدیک با بیمار کرونا مثبــت بودند، تاکید 

کرد تا زمانی که برگه سالمت قطعی آنان از 
سوی پزشک صادر نشده است از حضور در 

اداره پرهیز کنند.
زالی افزود: افرادی کــه دچار عالیمی نظیر 
تب، ســرفه، تنگــی نفــس، درد عضالنی، 
دردهــای منتشــره در ســتون فقــرات، 

سردردهای شدید بی سابقه، آبریزش بینی، 
تغییر در الگوی تنفســی ، عالیم گوارشــی 
به ویژه اســهال آبکی و احساس خستگی و 
ضعف هســتند قبل از حضور در اداره باید با 
پزشک معتمد ســازمان و یا پزشک معالج 
خود تماس گرفتــه و درصــورت دریافت 
گواهی ســالمت قطعی مبنی بر عدم ابتال 
یا عدم مشــکوک بودن به بیماری کرونا در 

ادارات حضور یابند.
وی مسئوالن ادارات را موظف به جلوگیری 
از حضور افراد عالمت دار دانست و ممانعت 
از فعالیت آبدارخانه ها و عــدم پذیرایی در 
ضمن کار و جلســات را برای پیشگیری از 

ابتال به بیماری الزامی دانست.
زالی با اشــاره به ضــرورت و اهمیت تهویه 
هوا در مکان های مســقف و بســته اداری 
تاکید کرد: در اتاق های مســقف و دربسته 
حتما پنجره ها باز باشــد تا امکان تهویه هوا 
فراهم باشــد. در صورت اســتفاده از کولر 
نیز حتما بخشــی از پنجره ها باز باشد زیرا 
شــانس انتقال ویروس بطــور فزاینده در 
فضای بسته افزایش می یابد.وی در خاتمه 
توصیه کرد که کارمنــدان حتما به رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی توجه داشته باشند 
و حتما کارمندان و ارباب رجوع از ماســک 

استفاده کنند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران: بیمارستان »پاک« نداریم

شهر
روزنامه سراسری صبح ایران
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وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد که برگزاری آزمون حضوری در پایه نهم و 
دوازدهم به صالح دانش آموزان است.

 محسن حاجی میرزایی در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد و درباره جزییات 
برگزاری حضوری امتحانات دانش آموزا، در پایه نهم و دوازدهم پاسخ داد.

وی گفت: از ابتدای شــروع کرونا سیاســت اصلی ما این بود که ســالمت 
دانش آموزان در اولویت باشــد و به همین دلیل از اسفند مدارس تعطیل شد 
و چون نمی دانستیم زمان بازگشــایی چه زمانی است، برنامه های مختلفی 

برای تداوم آموزش طراحی کردیم.
وی ادامه داد: این روزها در زمان برگزاری امتحانات قرار داریم و تالشمان 
این اســت که پایانی اطمینان بخش برای ســال تحصیلــی فراهم کنیم و 
برنامه ریزی ها برای ســال تحصیلی آتی نیز دستخوش مشکالت نشود. بر 
اساس برآوردهایی که کارشناسان و ســازمان های بهداشتی انجام دادند، 
نمی دانیم چه زمانی با ویروس کرونا وداع می کنیم و پیش بینی می شــود 
که این ویروس همچنان ادامه داشته باشــد، بنابراین باید تالش کنیم که 
زندگی کردن، کار کردن و تحصیل و آموختــن را در کنار کرونا یاد بگیریم 
و همه ما از مدرســه تا والدین و دانش آموزان باید این ظرفیت و توانمندی 
را در درون خودمان افزایش دهیم که چگونــه در کنار این ویروس زندگی 

ایمن داشته باشیم.
وزیر آموزش و پرورش درباره وضعیت برگــزاری امتحانات نهایی پایه نهم و 
دوازدهم، گفت: تالش ما این است که با رعایت حداکثر ایمنی این کار انجام 
شــود. در مجموع ۱۲ پایه تحصیلی فقط پایه نهم و دوازدهم امتحاناتشــان 

حضوری است چرا که سرنوشت ساز است.
وی با بیان اینکه به همه مدارس ابــالغ کردیم که حداکثر مراقبت را به عمل 
آورند گفت: فاصله اجتماعی بین دانش آموزان باید رعایت شود و از تراکم هم 
جلوگیری شود. آزمون پایه نهم آغاز شده و در پایه دوازدهم هم از ۱۷ خرداد 

ماه آزمون ها برگزار خواهد شد.
حاجــی میرزایی بیان کرد: تمــام پایگاه های برگــزاری آزمون موظفند 
ضدعفونی شده باشــند و بعد از برگزاری آزمون ها هم مجدداً ضدعفونی 
شــوند. همچنین دانــش آموزان با ماســک وارد می شــوند و مدارس و 
پایگاه ها هم آمادگی دارند که اگر کســانی ماســک نداشــته باشــند، 
ماســک الزم را برایشــان تامین کنند. ما همه تمهیــدات و مراقبت ها را 
انجام می دهیم تا خطــری متوجه دانش آموزان نباشــد و دانش آموزان 
و خانواده ها نیز بایــد در این زمینه بــه ما کمک کنند. بررســی های ما 
نشــان می دهد که اگر این آزمون ها به صورت حضوری انجام شود برای 

دانش آموزان و رعایت مصالح عمومی آنها مفیدتر است.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه کلیه دروســی کــه دانش آموزان مجال 
فراگیری حضوری شان را نداشــتند، در کانال محتوای آموزشی برای تمام 
پایه های تحصیلی از اول تا دوازدهم بارگذاری شــده، گفت: در باقی پایه ها 

ارزیابی با معلمان است.

ورش: برگزاری آزمون های حضوری  وزیر آموزش و پر
پایه نهم و دوازدهم به صالح است

ورش آموزش و پر



مردم مجبورند سرکار بروند اما فوتبال را می شود دو ماه عقب انداخت

خلعتبری: بازی ها برگزار نشود حق پرسپولیس است که قهرمان اعالم شود

 بعید می دانم یحیی گل محمدی اصراری
 به ادامه لیگ داشته باشد

پیشکســوت آبی پوشان گفت: با شــناختی که شــخصا از یحیی گل 
محمــدی دارم بعیــد می دانم خودش شــخصا اصراری بــرای ادامه 

مسابقات لیگ برتر داشته باشد.
سعید بیگی اظهار داشــت: باتوجه به مثبت اعالم شدن تست کرونای 
چند بازیکن از تیم های مختلف حاال بیشــتر به این نتیجه می رسم که 
از سرگیری مجدد مسابقات فوتبال می تواند به یک فاجعه منجر شود. 
مگر می شــود چند بازیکن از چند تیم به کرونا مبتال باشند و مسابقات 

برگزار شود.
پیشکسوت فوتبال بیان داشت: با نظر چهار باشگاهی که مخالف حضور 
در لیگ برتر هستند کامال موافقم. چرا که این باشگاه ها نگران سالمتی 
بازیکنان خود و خانواده آنها هســتند. ضمن این کــه معتقدم خیلی از 
باشگاه های دیگر هم تمایلی به حضور در ادامه مسابقات ندارند و ممکن 
اســت به زودی آنها  هم مخالفت خود را به صورت رســمی با حضور در 

ادامه مسابقات اعالم نمایند.
بیگی در خصوص اصرار باشگاه پرســپولیس به ادامه مسابقات گفت: با 
شناختی که از گل محمدی دارم بعید می دانم این خواسته یحیی باشد. 
او قطعا بیشتر از آن که به فکر خودش و تیمش باشد حتما به فکر منافع 

و سالمت اجتماع است.
وی در ادامه بیان داشــت: در صورت ادامه مســابقات هــم من به بعید 
می دانم پرســپولیس قهرمان این فصل باشــد. هرچند آنها ۱۰ امتیاز 
پیش هســتند، اما این تضمینی برای قهرمانی این تیم نیست. چرا که 
هنوز ۹ هفته به پایان مســابقات باقی مانده و این یعنی ۲۷ امتیاز پیش 
روی همه تیم ها قرار دارد. ۲۷ امتیازی که می تواند کال سرنوشت لیگ 

را تغییر دهد. 
هافبک پیشین استقالل در خصوص شــرایط این باشگاه تصریح کرد: 
شرایط آبی ها نسبت به ماه های پایانی ســال ۹۷ قدری بهتر شده و می 
توان آرامش نسبی را در اردوی این تیم دید. آرامشی که می تواند به باال 

رفتن کیفیت تیمی آنها در شروع مجدد مسابقات کمک کند.

پیشنهاد یک تیم اتریشی به هافبک پرسپولیس
سایت کوره خبر داد یک تیم اتریشــی خواهان به خدمت گرفتن بشار 

رسن هافبک تیم فوتبال پرسپولیس شده است.

 ســایت کوره در گزارشی ضمن معرفی اســتعدادهای فوتبال عراق به 
بشار رسن هافبک تیم پرســپولیس هم اشاره کرده و خبر داده است که 

یک تیم اتریشی خواهان این بازیکن شده است.
این سایت نوشت: »قرارداد بشار رســن بازیکن تیم ملی عراق رسما با 
باشگاه پرسپولیس ایران تمام شده است و باوجود تالش باشگاه ایرانی 
برای ادامه همکاری با این بازیکن، پیشنهادی از لیگ اتریش به دستش 

رسیده است.
رسن که پیشــنهاداتی هم از کشــورهای عربی دارد هنوز برای آینده 
وضعیتش را مشخص نکرده اســت باوجود اینکه تماشاگران تیم ایرانی 
به خاطر عملکرد و ســطح متمایز او به باشــگاه برای حفظ این بازیکن 

فشار آورده اند.«

کفاشیان:

 ایرادات فیفا به اساسنامه فدراسیون خیلی
 زیاد است

رئیس پیشــین فدراســیون فوتبال گفت: ایرادات فیفا به پیش نویس 
اساسنامه فدراســیون ایران خیلی زیاد اســت ولی اگر بخواهند آماده 

کمک هستم.
علی کفاشیان ابتدا درباره دلیل مطرح شــدن نامش برای بازگشت به 
فدراسیون فوتبال که در نهایت با تکذیب محمود اسالمیان نایب رییس 
اول فدراسیون همراه شــد، گفت: نمی دانم چرا این خبرها منتشر می 
شود. بنده فقط گفته بودم اگر هیات رییسه نیاز به کمک داشته باشد در 
خدمتشان هستم ولی ظاهراً آقای اسالمیان گفته بود که اعضای دیگر 

در فدراسیون هستند و بنابراین نیازی به من نیست.
رییس پیشین فدراسیون فوتبال در خصوص اینکه آیا از وزارت ورزش با 
او برای بازگشت به فدراسیون صحبت شده بود تصریح کرد: خیر وزارت 
ورزش در این موضوع دخالتی نداشــت. این موضوعی است که هیات 

رییسه فدراسیون خودش تصمیم می گیرد.
کفاشیان ادامه داد: من همچنان طبق قانون نایب رییس اول فدراسیون 
فوتبال هستم ولی چون با حکم کمیته اخالق محروم شده بودم، دیگر 
نمی توانستم به فدراســیون برگردم تا زمانی که حکم کمیته استیناف 

بیاید.
وی در پاسخ به این ســوال که آیا در صورت بخشش در کمیته استیناف 
به فدراسیون بر می گردید؟ یادآور شــد: قانونا می توانم به فدراسیون 
برگردم ولی دیگر تمایلی به کار ندارم. اگر می خواســتم در فدراسیون 
بمانم که می ماندم. با این حال اگر کمکی از دســتم بر بیاید در خدمت 

فدراسیون هستم.
رییس پیشین فدراســیون فوتبال در بخش دیگری از صحبت هایش 
درباره ایرادات فیفا به پیش نویس اساســنامه فدراســیون گفت: ۸۰ 
ایرادی که گفته می شــود به پیش نویس وارد شــده خیلی زیاد است. 
اولویت فدراسیون باید اصالح اساسنامه باشــد. »و« و »الف« و »ن« را 
اصالح کند برود! مشــکلی ندارد. فدراســیون باید یک مذاکره کننده 

انتخاب و این مشکل را برطرف کند.
کفاشــیان در خصوص ایراد فیفا به بخش هایی که استقالل فدراسیون 
را زیر ســوال می برد تصریح کرد: نمی دانم منظور فیفا چیســت. فکر 
می کنم استقالل فدراســیون فوتبال در اساســنامه دیده شده است. 
کســی نمی تواند در فدراسیون دخالت و یا رییســش را برکنار کند. به 
نظرم فدراســیون باید نماینده ای را برای مذاکره بــا فیفا انتخاب کند. 
اصالحات قابل انجام اســت. در هر صورت آماده کمک به فدراســیون 
برای مشورت دادن هستم ولی قصد ندارم مجدداً به فدراسیون برگردم.

میدان

کارشــناس فوتبال ایــران گفت: فدراســیون فوتبال 
و وزارت ورزش باید به این  تیم هــا کمک می کردند تا 
بتوانند تســت ها را انجام بدهند اما متأسفانه هر کسی 

کار را از گردن خودش باز می کند.
ابراهیم قاسمپور در خصوص مواضع باشگاه های لیگ 
برتری به ادامه مســابقات لیگ و اعتــراض آنها اظهار 
داشت: باشگاه ها حق دارند چون شرایط عادی نیست. 
تســت بازیکنانی که مثبت شده این شــرایط را بدتر 

کرده و همه واقعاً استرس و اضطراب دارند. 
فوتبال ورزشی اســت که درگیری زیادی دارد، چطور 
می شــود در آن فاصله گذاری کرد؟ به نظر من کسانی 
که قدرت دارند باید دخالت کننــد، برگزاری بازی ها 
باید لغو شــود چون جــان آدم ها مهمتــر از برگزاری 

بازی های لیگ است.
و  مســئوالن  اینکــه  خصــوص  در  قاســمپور 
تصمیم گیرندگان فوتبال نسبت به اعتراضات باشگاه ها 
واکنش و عکس العملی ندارند، گفت: واکنشــی ندارند 

چون آن ها به اصطالح دردکشیده نیستند.
 پشت میز می نشینند، یک چیزی را تصویب می کنند 
و بعد می خواهنــد آن را اجرایی کنند. ممکن اســت 
بازی ها بدون تماشــاگر باشــد اما برای برگزاری یک 
بازی حداقل حــدود ۲۰۰ نفر آدم از نفــرات تیم ها، 
مسؤولین امنیتی و ... درگیر هستند. این ها مشکالت 
زیادی ایجــاد می کند اما به هر حــال تصمیم گیرنده 

آقایان هستند. متأسفانه در کشور ما کسی 
که تصمیم می گیرد دیگر به عواقب کار فکر 
نمی کند مخصوصاً در مورد مساله کرونا، به 
هر حال امیدواریم ترتیب اثری داده شود و 
به نظرم نباید بازی ها تا ایجاد شــرایط بهتر 

برگزار شوند.
وی در خصوص اینکه محل مشــخصی برای 

انجام آزمایشات در نظر گرفته نشــد و به همین خاطر 
پراکندگی و تناقض زیادی در انجام تســت ها به وجود 
آمد،  عنوان کرد: هماهنگ کردن همه تیم ها کار خیلی 

سختی است.
 اگر جایی را اعالم می کردنــد همه آنجا بروند تیم هایی 
که در آن منطقه نیستند باید هزینه های زیادی متقبل 

می شدند.
 وضعیت باشــگاه های ما هم طوری نیست که بتوانند 
این هزینه هــا را پرداخــت کنند. همیــن االن برای 
جابه جایی، برگزاری اردو، هتل، تغذیه و ... با مشــکل 
روبه رو هســتند. شــرایط طوری اســت که نمی شود 
همیشــه همه را راضی کرد. مشــکالت زیاد است، به 
خصوص مســائل مالی که اهم مشکالت است و همه با 

آن دست به گریبان هستند.
کارشــناس فوتبال ایران تصریح کــرد: در این مورد 
نمی توان انتقــاد زیادی را مطرح کرد. اگر مســئولین 
جایی را مثال در تهران تعیین می کردند که آزمایشگاه 

معتبرتــر و امکانات بهتری داشــته باشــد 
تیم های شهرســتانی بایــد ۳۰-۴۰ نفر را با 
خودشان می آوردند، تســت می دادند و بعد 
منتظر جوابــش می ماندند. البتــه معتقدم  
فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش باید به این  
تیم ها کمک می کردند تا بتوانند تســت ها را 
انجام بدهند. اما متأســفانه هر کسی کار را از 
گردن خودش باز می کند و به گردن دیگری می اندازد. 
اگر می شــد جایی را مشــخص کنند که همه به آنجا 

بروند بهتر بود.
وی افــزود: بعضی بر حســب منافع شــان می گویند 
کرونایی داریم و باید بازی ها کنسل شوند و بعضی هم 

می گویند اصاًل کرونایی نداریم. 
چون صداقت در ما واقعا کم اســت و هر کسی به خاطر 
منافع خودش یک تصمیمــی می گیرد. منافع جمع را 
در نظر نمی گیرند که ایــن روش بدترین نوع برخورد با 

یک مسأله است.
قاســمپور در مورد اینکه گفته می شــود که تیم های 
مخالف ادامه لیگ برای ایــن منظور اعالم می کنند که 
بازیکن کرونایی دارند، اظهار داشــت: زمانیکه منافع 
ایجاب می کند بازی ها برگزار شوند یا نشوند می گوییم 

کرونا نداریم یا داریم. 
هر کس بر حســب منافع تیم خودش حرف می زند و 

بحث می کند. 

متأســفانه یک تصمیم جمعی درست گرفته نمی شود 
که همه روی آن متفق القول عمــل کنند. انتخاب یک 
محل مشخص برای انجام آزمایشات یک مشکل داشت 
و حاال هم که انتخاب نشــده و هر کسی هر جا توانسته 
خودش آزمایش داده، بحث دیگری وجود دارد. آنقدر 
مشــکل و گرفتاری داریم که تحت هر شرایطی انتقاد 
و ایراد وجود دارد. چون صداقت کم اســت، واقعیت ها 
گفته نمی شود و بر حســب منافع شخصی یا مجموعه 
تصمیم گرفته می شــود. به خاطر همین همیشــه با 

مشکل مواجه هستیم.
وی در خصــوص اینکه پزشــکان و دیگر مســئوالن 
تیم ها معتقدنــد بهتر بود قبــل از تهیــه پروتکل با 
باشــگاه ها همفکری می شــد و بعد بــه جمع بندی 
می رســیدند، گفت: اگر این تصمیم بــا خرد جمعی 
گرفته می شــد کار بهتری صورت می گرفت اما چون 
یک تصمیم ســازمانی و ارگانی اســت همیشه در آن 
بحث به وجود می آید، کما اینکــه انتقادات زیادی به 

برگزاری بازی ها می شود.
مطمئناً کســانی که خودشــان انتقاد می کنند طرف 
مشــورت نبوده اند یا در جلسات تصمیم گیری شرکت 
نداشــته اند. اگر این کار صــورت می گرفــت و برای 
برگزاری یا عــدم برگزاری بازی هــا تصمیمی گرفته 
می شــد، یک تصمیم جمعی بود اما چــون این اتفاق 

نیفتاده انتقادات زیادی مطرح می شود.

فوتبال

خریدار   بازیکن تیم شــهر خودرو خیلی 
دوست دارد لیگ شــروع شود اما به شرطی 
که شرایط مساعد باشــد و جان بازیکنان و 

مربیان تهدید نشود.
محمد رضــا خلعتبری بازیکن تیم شــهر 
خودرو خیلی دوست دارد لیگ شروع شود 
اما به شرطی که شرایط مساعد باشد و جان 
بازیکنان و مربیــان تهدید نشــود نه مثل 
االن که تســت کرونا بعضی از بازیکنان در 
تیم های مختلف مثبت اعالم شده است. از 
نظر او اگر در حال حاضر شرایط مهیا نیست 
بهتر است ۲ ماه لیگ به تعویق بیفتد و وقتی 

همه چیز نرمال شد بازیها را برگزار کنند.

 در مورد شــروع دوبــاره لیگ چه 
نظری دارید؟

همه دوســت داریم که بازیها شروع شود و 
کســی بدش نمی آید دوباره شاهد فوتبال 
باشــد اما االن برخی از تیم ها اعالم کرده اند 
که ۵،۴ و ۶ بازیکن آنها تســت شان مثبت 
بوده اســت و با این شــرایط جــور درنمی 
آید. اگر شــرایط نرمال بود خوب بود چون 
خودمــان هم دلمــان برای فوتبــال تنگ 
شده اســت. االن ۲-۳ روز است که تمرین 
می کنیم و دوســت داریم بازیها شروع شود 

تا حق و حقوق مان را بگیریم. 
بازیهای آسیایی هم شــروع خواهد شد و ما 
در لیگ برتر با ۲ تا بازی می توانیم ســهمیه 
آسیا را بگیریم اما باشــگاه فوالد اعالم کرد 
که تســت ۴ بازیکن آنها مثبت بوده است. 
االن اصال شــرایط مهیا نیست و اگر شرایط 
مهیا باشــد خیلی دوســت داریم که بازیها 

شروع شود.
 االن نه درست اســت و نه امکان پذیر است 
که بازیها برگزار شود. بچه های تیم ما تست 
داده انــد و من هم فــردا آزمایش می دهم و 
شــاید خود من ناقل باشــم. اوضاع خیلی 
خطرناک اســت و اگر برای کســی اتفاقی 
بیفتد چه کسی جوابگو اســت؟ ما دوست 
داریم بازیها شــروع شــود چون کارمان و 
درآمدمان از فوتبال اســت اما اگر قرار است 
جان کســی به خطــر بیفتد اصــال فوتبال 

نباشد.

 مردم هم در جامعــه حضور دارند و 

در معرض خطر هستند. فکر می کنی 
فوتبالیســت ها با بقیه مــردم فرق 
می کننــد که نبایــد در معرض خطر 

باشند؟
نه، ما هیچ فرقــی با بقیه مــردم نداریم اما 
مردم مجبور هســتند ســرکار بروند چون 
شــما نمی توانید بانک یــا ادارات را تعطیل 
کنیــد اما فوتبــال را می شــود ۲ ماه عقب 
انداخت و وقتی شــرایط بهتر شــد بازیها را 

شروع کرد.

 مگر فوتبالیســت ها در جامعه تردد 
ندارند؟ مگــر فقــط در زمین بازی 

بازیکنان در معرض خطر هستند؟
چرا در جامعه نیستیم، ما هم بیرون می رویم 
اما مراعات می کنیم و با ماســک و دستکش 
خطر را به حداقل می رســانیم اما در فوتبال 
نمی شــود مراعات کرد چون بــازی تن به 
تن اســت و وقتی حریــف می خواهد ضربه 
ایســتگاهی بزنــد نمی شــود بازیکنان در 
دیــواره دفاعی یک متــر از همدیگر فاصله 
داشته باشند. به نظر من ۲ ماه صبر کنند تا 
شرایط بهتر شود و بعد بازیها را برگزار کنند.

 اگر قرار باشــد بازیها را 2 ماه عقب 

بیندازنــد تکلیــف فصــل بعد چه 
می شود؟

این نظر من اســت تا شرایط بهتر شود چون 
االن شرایط مساعد نیست. من دوست دارم 
بازیها برگزار شــود چون تیم ما با ۲-۳ تا برد 
می تواند تیم دوم جدول شــود و فوالد هم 
همین شــرایط را دارد اما باید شرایط مهیا 
باشد. ما هم دوســت داریم به حق و حقوق 
مان برسیم چون اتالن ۵ ماه است که حقوق 
نگرفته ایم. ما باشــگاه خصوصی هستیم و 
تراکتور و نساجی هم همین شرایط را دارند 

و کار سخت است.
 خودم دوســت دارم بازیها برگزار شــود اما 
در شــرایط نرمال برگزار شود. االن ما خوب 
هســتیم اما ســر تمرین که می رویم شاید 
کسی ناقل باشــد و ما چطور می توانیم هر 
۴ روز یک بار تست بدهیم و ۳۰ میلیون هم 
پول بابت آن بدهیــم؟ االن هتل برویم باید 
۳۵ تا اتاق یک تخته بگیریــم و پرواز ها هم 
باید چارتر باشــد که هزینه اش خیلی زیاد 
می شــود و به نظــر من االن شــرایط برای 

برگزاری بازیها مساعد نیست.

 پس کشورهای دیگر چطور بازیها را 
شروع کرده اند؟

االن آلمان بازیها را شــروع کرده اما شــما 
امکانات آلمــان را با ما مقایســه می کنید؟ 
االن فقــط آلمان و کــره جنوبی شــروع 
کرده اند و لیــگ ایتالیا باز چنــد روز عقب 
افتاد. ما مشــکلی بابت بازی کردن نداریم و 
اگر لیگ شروع شــود بازیها جذاب می شود 
چون پرسپولیس که با بقیه اختالف امتیاز 
دارد اما چند تیم شانس سهمیه دارند و اگر 
تصمیم به برگزاری بازیها شــود مجبوریم 

بازی کنیم.

 لیگ قهرمانان هم مرداد ماه شروع 
می شــود. اگر تا آن موقع اوضاع در 
کشــور ما بهتر نشــد در آسیا چکار 

می کنید؟
در آســیا کــه نمی توانیــم بــازی نکنیم. 
منتظریم تاریخ بازیهای آسیایی اعالم شود 
و اگر تاریخ اعالم شود دیگر نمی توانیم بازی 
نکنیم. Afc وقتی تاریخ بازیها را اعالم کند 
فرقی نمی کند شــما از کدام کشور باشید و 
بازیها را برگــزار می کند و آنجــا مجبوریم 
که بازی کنیم. مگر در آســیا می شود بازی 
نکرد و انصراف داد؟ آنجــا قانون برای همه 
کشورها است و همه تیم ها در بازیها شرکت 

می کنند.

 به نظر شــما کســانی که مخالف 
برگزاری لیگ هستند فقط بحث جان 
آدم ها را دارند یا دنبال اهداف دیگری 

هستند؟
نمی دانم یک ســری ها چه فکری می کنند 
و به فکر منافع خودشــان هســتند یا نه اما 
کار ما فوتبال اســت و پول مان را از فوتبال 
می گیریــم اما ســالمتی مهم اســت و اگر 
۲-۳ مــاه دیگر بازیهــا برگزار شــود بهتر 
اســت. صبر کنیم تا شــرایط عادی شــود 
و بعد بازیها را برگزار کنیــم. من فقط برای 
سالمتی بازیکنان و مربیان و عوامل بازی ها 

می گویم.

 بازیها قرار است بدون تماشاگر باشد 
و با توجه به وقفــه ای که در لیگ بوده 
فکر نمی کنی کیفیــت بازیها پایین 

بیاید؟
طبیعی اســت که کیفیــت پاییــن بیاید 
چون اگــر بازیهــا برگزار شــود تیم ها باید 
بدنســازی کنند و بعد هم هر ۳-۴ روز یک 
بازی دارند و خطــر مصدومیت باال می رود 
اما اگر بخواهند بازیها را برگزار کنند کاری 

نمی شود کرد.
 یک سری تیم ها شــرایط سخت تری دارند 
چون برای بقــا می جنگنــد و بعضی ها هم 
برای سهمیه آسیا و قهرمانی تالش طبیعی 
است که کیفیت پایین بیاید چون اگر بازیها 
برگزار شــود تیم ها باید بدنســازی کنند و 
بعد هم هر ۳-۴ روز یــک بازی دارند و خطر 
مصدومیت باال مــی رود اما اگــر بخواهند 
بازیهــا را برگــزار کنند کاری نمی شــود 
کرد. یک سری تیم ها شــرایط سخت تری 
دارند چون برای بقــا می جنگند و بعضی ها 
هم برای ســهمیه آســیا و قهرمانی تالش 
می کنند و مصدومیت باال می رود و شرایط 

سخت می شود. 
اگر هم بازیها برگزار نشــود پرســپولیس 
باید قهرمان اعالم شــود چــون ۱۰ امتیاز 
اختالف دارد و ۳ ســال اســت که قهرمان 
شــده و فوتبال بهتری هم بازی می کند و 
حق پرســپولیس اســت که قهرمان اعالم 
شود اما تیم های دوم تا ششــم لیگ برای 
کســب ســهمیه اختالفی ندارند و شرایط 

پیچیده شده است.
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شوک فیفا به بازار نقل و انتقاالت

 بمب ها خنثی می شوند؟
خریدار  فیفــا بــدون توجه بــه تاخیر 
لیگ های فوتبال در دنیا، بــازه زمانی نقل 
و انتقــاالت را تغییــر نداده و ایــن موضوع 
رقابت هــای فصل آتــی فوتبــال را تحت 
الشعاع قرار می دهد و شــاید هیچ بمبی در 

باشگاه های ایرانی ترکیده نشود.
 در حالی که اکثر لیگ هــای فوتبال جهان 
به علت شــیوع کرونا تعطیل شــدند و قرار 
اســت با تاخیر به پایان برســند، این انتظار 
وجود داشــت که فیفا نیز برنامه ریزی های 
همیشــگی خود را تغییر دهــد و به کمک 
تیم هــا بیاید امــا اعالم زمان فصــل نقل و 
انتقاالت شوک بزرگی را به تیم های فوتبال 

وارد کرده است.
طبق اعــالم فیفا، فصــل نقــل و انتقاالت 
همانند سال های گذشــته، از ۱۱ تیر تا ۱۱ 
شهریورماه خواهد بود و تیم ها می توانند در 

این تاریخ، بازیکنان جدید خود را به خدمت 
بگیرند و برای فصل آینده فوتبال باشگاهی 
در دنیا برنامه ریزی کنند اما اعالم نســخه 
همیشــگی برای ســال جاری، با معضالت 
متعددی برای تیم ها بــه خصوص در ایران 
همراه خواهد شــد.در واقع تبعات تصمیم 
فیفا برای لیگ هایی اســت که رقابت های 
خود را نیمه کاره رها نکردند و در صدد اتمام 
مسابقات هســتند و این موضوع می تواند 

موجبب ضرر اکثر تیم ها شود.

آشفتگی در برنامه ریزی تیم های ایرانی
فصل جــاری فوتبال ایــران از اواخر خرداد 
ادامه خواهد یافت و احتمــاال تا ۵ یا ۶ هفته 
به طــول انجامد و پس از آن هــم چهار تیم 
آســیایی ایران باید در بازی های باقی مانده 
از لیگ قهرمانان آسیا به میدان بروند که در 

عمل تا اواخر مرداد و اوایل شــهریور ادامه 
خواهــد یافت.با توجه به نامشــخص بودن 
سرنوشت تیم ها، باشــگاه ها هم نمی توانند 
درباره وضعیت فعلی خود و همین طور نتایج 
در پایان قصل جمع بندی کنند و برای فصل 
جدید برنامه ریزی انجــام دهند. به همین 

علت، همزمان اتمام فصل جاری در ایران با 
اتمام فصل نقل و انتقاالت، می تواند موجب 
آشــفتگی بازیکنان، مربیان و باشگاه های 

مختلف ایران و خارجی شود.
در حقیقت باشــگاه ها نمی توانند همزمان 
روی فصــل جــاری و مذاکره بــا مربیان یا 
بازیکنان موردنظر خود با توجه ادامه داشتن 
بازی ها برنامه ریزی کننــد. کما اینکه این 
اتفاق با توجه به عدم اتمــام قرارداد برخی 
از مربیان و بازیکنان بــه نوعی بی اخالقی و 
تخلف محسوب می شوند و می تواند تبعات 

انضباطی را هم به دنبال داشته باشد.
این برنامه ریزی رســم هر ســاله تیم های 
بزرگ در جذب ســتاره های نقل و انتقاالت 
را با مشکل رو به رو می کند و در واقع »بمب 
ترکانــدن« توســط مدیران فعــال منتفی 

خواهد بود.

برنامه ریزی فیفا چیست؟
هنوز نمی توان برداشــت دقیقــی از برنامه 
ریزی فیفا انجــام داد اما اگر زمــان نقل و 
انتقاالت با رقابت های فصل جاری همزمان 
شــود، تیم هــا قادر بــه تغییــرات بزرگی 
نخواهند بود و نهایتا چنــد بازیکن یا مربی 
جا به جا شوند که نمی تواند شکل و شمایل 
تیم ها را تغییر دهد و فصــل آینده تیم ها با 
ترکیب فعلی خود پای بــه میدان خواهند 

گذاشت.
البته این موضــوع به وضعیت باشــگاه ها 
بستگی دارد و شاید برخی از آن ها همزمان 
با ادامه فصــل جاری، مذاکــرات خود را به 
صورت موازی با مهره های موردنظرشــان 
پیش ببرند که کار بسیار دشواری است و با 
وضعیت تیم هــای ایرانی، تقریبا غیرممکن 

است.
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در نشست خبری مطرح شد

جشنواره مستند سیما فرصتی برای آثار دیده نشده

نیوشا روزبان   دبیر جشــنواره »مستند سیما« 
بیان کرد حــق پخش و مبلغ جوایــز اهدایی این 
رویداد نســبت بــه دوره های قبــل افزایش ۵۰ 

درصدی خواهد داشت.
 نشست خبری چهارمین جشــنواره تلویزیونی 
»مســتند« با حضور ســلیم غفوری مدیر شبکه 

مستند برگزار شد.
سلیم غفوری مدیر شبکه مستند و دبیر جشنواره 
مستند سیما در ابتدای این نشست گفت: امسال 
چهارمین دوره از جشــنواره مستند سیما برگزار 
می شــود. یکی از تغییرات این دوره از جشنواره 
نسبت به دوره های دیگر این است که حق پخش 
آثار در بخش رقابتی جشــنواره ۵۰ درصد نسبت 
به سال گذشته افزایش پیدا کرده است. بر همین 
اســاس حق پخش آثار کوتاه ۱.۵ میلیون تومان، 
حق پخــش مســتندهای نیمه بلنــد ۳ میلیون 
تومان و حق پخش مســتندهای بلند ۵ میلیون 

تومان در نظر گرفته شده است.
وی افزود: همچنین جوایز این دوره از جشــنواره 
نیز نسبت به سال گذشــته با ۵۰ درصد افزایش 
به منتخبان تقدیم می شــود و امیدوارم با شرایط 
فعلــی تمهیــدات خوبــی را بــرای حمایت از 

مستندسازان انجام دهیم.

اختصاص بخش ویژه به »کرونا«
دبیر جشــنواره مستند ســیما در بخش دیگری 
از صحبت هــای خود تاکید کرد: بــرای اولین بار 
جوایز تخصصی در رشــته هایی ماننــد تدوین، 
تصویربرداری، پژوهش و صدا بــه منتخبان اهدا 
می شود. همچنین یک بخش ویژه در نظر گرفته 

شــده تا مســتندهایی که با موضوع کرونا تولید 
شده است نیز به نمایش گذاشته شود.

غفوری گفت: این مســتندهایی که درباره کرونا 
ساخته می شــود می تواند شــامل مستندهایی 
دربــاره کمک هــای مردمی و تالش هــای نظام 
سالمت و دیگر موارد مربوط به کرونا باشد که در 

این مدت تولید شده است.
وی ادامه داد: در هر ســه بخــش فیلم، عکس و 
مســتندنگاری جوایــزی بــه منتخبــان اهدا 
می شــود. به عنــوان مثــال در بخش مســتند 
بخش های کوتــاه، نیمه بلند و بلنــد، در بخش 
عکس تک عکس و مجموعــه عکس و در بخش 
مســتندنگاری، در بخش آثار مکتوب جوایزی 

تقدیم می شود.
رئیس شبکه مســتند در ادامه بیان کرد: در این 
دوره از جشــنواره نیز مانند دوره های گذشــته 
بخشــی به عنوان آثار منتخب مردمی داریم که 
مخاطبان می توانند با توجه به آثاری که در طول 
برگزاری جشنواره از شبکه مستند، نمایش داده 
می شود به بهترین فیلم رأی می دهد. این احتمال 
وجود دارد کــه در بخش عکس نیــز یک بخش 
انتخاب مردمی نیز داشته باشیم که سازوکار این 

بخش نیز به زودی اعالم می شود.
وی با اشاره به اینکه پخش آثار مستند از اواخر 
تیرمــاه آغاز می شــود تاکید کــرد: حدود ۵۰ 
برنامه تلویزیونی از آثار راه یافته به جشــنواره 
در شــبکه مســتند، نمایش داده می شــود و 
مراســم اختتامیه جشــنواره نیز پائیز ســال 

جاری برگزار می شود.
مدیر شبکه مستند در پاســخ به این پرسش که 

در شرایط فعلی که جشــنواره »سینما حقیقت« 
ممکن اســت به صورت آنالین برگزار شــود چه 
همکاری ای بــا این جشــنواره خواهد داشــت 
توضیــح داد: حتماً هر کمکــی کــه بتوانیم به 

جشنواره سینما حقیقت خواهیم کرد.
غفوری همچنین در جواب این سوال که با رویداد 
کرونا روایت چه همکاری خواهند داشــت تاکید 
کرد: با دوســتان رویداد »کرونا روایت« جلساتی 
برگزار کرده ایم تا به یــک هم افزایی در این زمینه 
برســیم به محض اینکه ســازوکار مشخص شد 
اطالع رســانی دقیق در این زمینه انجام می شود. 
ما تــالش می کنیــم به عنوان شــبکه تخصصی 
مستند از جشنواره ها و رویدادهایی با این موضوع 

حمایت کنیم.
دبیر جشنواره مستند ســیما در بخش دیگری از 
صحبت های خود توضیــح داد که با هر دو انجمن 
صنفی تهیه کنندگان مستند و مستندسازان در 
تعامل هســتند و این دوســتان در شبکه مستند 
بــه کار تولید خــود ادامه می دهند و جشــنواره 
تلویزیونــی مســتند فرصت خوبی بــرای دیده 
شدن آثاری اســت که کمتر دیده می شود. البته 
تمهیداتی هم برای حق پخش مســتندها در یک 
نوبت به اندازه حق پخش جشنواره در نظر گرفته 
شده که این مســئله می تواند در راستای حمایت 

از مستندسازان باشد.
وی در پایان با اشــاره به اینکه شــعار این دوره از 
جشــنواره روایت »حقیقت در قــاب واقعیت« 
اســت، گفت: تنها فیلم هایی اجازه حضور در این 
جشنواره را دارند که از سال ۹۶ به بعد تولید شده 

باشند.

سواد رسانه ای

معاون انجمن ســواد رســانه ای 
ایران گفــت: مربیــان و معلمان 
پرورشــی در عصــر اطالعات و 
جامعه شــبکه ای آمــوزه های 
تربیتی، بــه ویژه مهــارت های 
سواد رســانه ای را از کودکی در 
نهادهای آموزشــی و پرورشــی 

نهادینه کنند.
محمد مهدی فتــوره چی معاون 
انجمن سواد رســانه ای ایران، ، 
با اشــاره به عملکرد رسانه ها در 
خصوص قتــل های ناموســی، 
اظهار داشــت: بــار دیگر ســر 
تیتر اغلب رســانه هــای داخلی 
و فارســی زبان خارجی و شبکه 
های اجتماعی با خبــر و تحلیل 
قتلی ناموســی  و نوپدید سیاهه 
شــد. خبری تلخ و تاسف آور که 
فهم ابعاد و چگونگــی وقوع آن، 
هر انسان متعهد و مسئولی را آزار 

می دهد.
وی ادامه داد: با تکــرار قتل های 
ناموســی از این دســت از جمله 
زعفران، نازنین، هــوژان، زبیده، 
نازنین، ســارا، هاجر، و رومینای 
نوجوان در گوشــه و کنــار این 
ســرزمین پهنــاور و هزارقوم و 
قبیله که همــواره بــر تاریخ پر 
شــکوه و غنــای فرهنگــی اش 
افتخار کرده اســت، این بار زنگ 
خطر تهدید ســالمت خانواده با 
صــدای بلندتری بــه گوش می 

رسد.
مدیرگــروه رســانه و فرهنــگ 
مؤسســه مطالعات و تحقیقات 
اجتماعی دانشگاه تهران تصریح 
کرد:  تهدیدی که امروزه در سایه 

گســترش ابزارهــای 
هوشمند و فناوری های 
نویــن ارتباطی و بویژه 
اجتماعی،  شبکه های 
فقدان سواد رسانه ای و 
تربیتی و نبود یا ضعف 
قوانیــن حقوقی بیش 

از هر زمان دیگــر کیان خانواده و 
کودکان و نوجوانــان ما را تهدید 

می کند.
وی بیان کرد: بیش از ۱۲ سال از 
پیشنهاد الیحه حمایت از حقوق 
کودک و نوجوان می گذرد؛ الیحه 
ای که در این سال ها بین مجلس 
و شــورای نگهبــان، متولیــان 
قانونگــذاری کشــور در آمــد و 
شدی تأمل برانگیز است تا شاید 
مــاده ۹ آن که ناظر بــر مجازات 
والدین سهل انگار است به تایید 
و تصویب آن شــورا برسد؛ بلکه تا 
اندازه ای در عــدم تکرار فجایعی 
چون قتــل دختــر نوجــوان و 
معصومی چون رومینا در جوامع 
ســنتی بویژه قومی و عشیره ای 

بازدارنده باشد.
فتوره چی اظهار داشــت: عالوه 
بر اهمالی کــه در این ســال ها 
از ســوی نهادهــای قانونگــذار 
کشور در جامعه سنتی و ناموس 
پرست و بشدت متعصب صورت 
گرفته اســت ،حتما هر یک از ما 
شهروندان ناظر و اغلب تحلیلگر 
و بویژه فعاالن مدنی در قتل های 
مرموز و عجیبی از این دســت تا 
اندازه ای ســهیم هســتیم، قتل 
هایی که لــزوم تجدیــد نظر در 
ســاختارهای معیوب اجتماعی 

و فرهنگــی و قانونــی 
جامعه مان را با صدای 

بلند فریاد می زند.
وی ادامه داد: قتل هایی 
کــه حتما بــا پیگیری 
و مشــارکت آگاهانه و 
مسئوالنه شــهروندان 
بویژه فعــاالن و حقــوق دانان و 
نیز حامیــان حقوق کــودکان و 
نوجوانان و افزایش آگاهی والدین 
و مربیان پرورشــی می توانست 
به وقوع نپیوندد؛ تا زبان ها و قلم 
هایی چند روزی در این وانفسای 
سالمت و امنیت به این مهِم از یاد 

برده شده نپردازند.
معاون انجمن ســواد رســانه ای 
ایــران تصریــح کــرد: موضوع 
و ســوژه ای که ســال هاســت 
دســت مایه محققــان، روزنامه 
نگاران، فعــاالن حقوق بشــر و  
معدودهنرمندان دغدغه مند به 
انحا و روایت های مختلف از جمله 
ســاخت فیلم »عــروس آتش« 
خسرو سینایی شــده است و در 
این میان هنوز هستند آثار ظاهرا 
بدبینانه و سیاه نما کننده فرهنگ 
جامعه ) و یحتمــل با پیامی های 
کمترآموزشــی( همچون »خانه 
پدری« کیانوش عیاری اســت؛ 
کارگردانی که خبر قتل جانسوز 
رومینا را امروزه به کنایه، شایعه 
مــی شــمارد؛ شــاید متولیان 
فرهنگ کشور پیامش را دریابند.

وی خاطرنشــان کــرد: وقــوع 
چنین فجایع غم بــار و ناگواری 
بار دیگر تلنگرمان می زند که قلم 
نوازان به جــای تهییج و تحریک 

احساســات و عواطــف افــکار 
عمومی بیشــتر در پــی تحریک 
حس مسئولیت اجتماعی مردم 
باشــند تا لوایح خاک گرفته ای 
از ســوی قانونگــذاران زودتر به 
تصویب رسد و جامعه و متولیان 
تعلیــم و تربیــت، ردای قانــون 

مداری به تن کنند.
این اســتاد ارتباطــات تصریح 
کرد:  فقها و علمــای دینی برای 
پاســخگویی به برخی مســائل 
چالــش برانگیز امــروز خانواده 
ها به فقــه جواهــری و پویا روی 
آورند؛ مربیان و معلمان پرورشی 
در عصر اطالعات و جامعه شبکه 
ای آموزه های تربیتــی، به ویژه 
مهارت های ســواد رسانه ای را از 
کودکی در نهادهای آموزشــی و 

پرورشی نهادینه کنند.
وی بیــان کرد: محاکــم قضایی 
و دادســتان و نیروی انتظامی به 
درخواســت دختران بی پناه و در 
خطر مام میهن وقعــی نهند و به 
گاه نیاز، ســرپناه و دادرس شان 
باشــند و تا آن زمان که مادران و 
پدران این ســرزمین دریابند که 
در جامعــه متکثــر و متحول در 
حال گذار و بحران زده رسانه ای 
و شبکه ای شــده، هر گرگ پیر 
وسواســگِر خناس و افسونگری 
می تواند در پوســت میشی، دل 
و دین دختــرکان معصوم هویت 
جوی  خانواده های گرم و سنتی 
مان را در هر گوشه ای از این خاک 
غریب برباید و سرنوشت محتوم 
و فاجعه آمیــزی را برای آنان رقم 

زند.

مربیان مهارت های سواد رسانه ای کودکان را ارتقاء دهند

مریم کشکولی نیا:
خ پوش فردوسی   قصه بانوی سر

انیمیشن می شود
مریم کشکولی نیا از ساخت انیمیشــنی درباره بانوی سرخ پوش میدان 

فردوسی تهران خبر داد.
مریم کشکولی نیا کارگردان انیمیشــن درباره تازه ترین فعالیت های 
خود گفت: یک انیمیشــن با همکاری کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان ساخته ام که خوشــبختانه برای حضور در جشنواره انسی 
نیز انتخاب شــده و در این جشــنواره نمایش داده می شــود، نام این 
انیمیشــن »قدم یازدهم« است که برای گروه ســنی کودک ساخته 

شده است.
وی بیان کرد: این انیمیشن داستان بسیار جذابی دارد و درباره برخی از 
محدودیت های اجتماعی است که در انسان نهادینه می شود و در هیچ 
شــرایطی از آن رد نمی شود. این انیمیشــن می گوید باید همیشه قدم 

یازدهم را برداشت.
رییس هیات مدیره آســیفا تاکید کــرد: این انیمیشــن در ۱۱ دقیقه 
ساخته شــده اســت. البته قرار بود »قدم یازدهم« در ۹ دقیقه ساخته 

شود که با تغییراتی در ۱۱ دقیقه به پایان می رسد.
کشــکولی نیا گفت: کار بعدی ام نیز پروژه ای است که سفارشی نیست 
و موضوع آن درباره بانوی ســرخ پوش در میدان فردوســی است که با 
تکنیک نقاشی زیر دوربین ساخته می شــود. پیش تولید این کار آغاز 
شده است و به زودی تولید آن نیز شروع می شود. البته هنوز نامی برای 

این انیمیشن انتخاب نکرده ام.

فیلم کوتاه »دشنه« آماده نمایش شد
 با پایــان یافتن مراحــل فنی، فیلم کوتاه »دشــنه« بــه کارگردانی و 

تهیه کنندگی سامان تفرشی آماده نمایش شد.
به گزارش مشــاور رســانه ای فیلم کوتاه دشــنه، تدوین، صداگذاری، 
ســاخت موســیقی و اصالح رنگ و نــور این فیلــم بــه کارگردانی و 
تهیه کنندگی سامان تفرشی و نویسندگی مشــترک سمیه تاجیک و 
سامان تفرشی به تازگی به اتمام رسیده و این فیلم آماده نمایش است. 
فیلمبرداری بخشــی از این فیلم در لوکیشــن رینه و بخشی دیگر در 

تهران انجام شده است.
فیلم کوتاه دشنه اقتباســی از داستان زخم شمشــیر نوشته خورخه 
لوییس بورخس اســت و پیام احمدی نیــا، کاوه خداشــناس و فرید 

سجادی حسینی بازیگران آن هستند.

دیگر عوامل این فیلم کوتاه عبارتنــد از: فیلمبردار: داوود محمدی، 
صدابردار: محمــد امامی، طراحــی و ترکیب صدا: ســید محمود 
موســوی نژاد، طراح گریم: شــهرام خلج، طراح صحنــه و لباس: 
حسین مجد، تدوینگر: مهدی حسینی وند، موسیقی: آصف اکبری 
و نیمــا علی زاده، جلوه های ویــژه رایانه ای: حســن پیله ور، اصالح 
رنگ و نور: فربد جاللی، برنامه ریز و دســتیار کارگردان: محســن 
کریمیان، عکاس: سمیه میری، طراح پوســتر: ماریا مشکات، مدیر 
روابط عمومی و مشــاور رســانه ای: مریم قربانی نیا، دستیار تهیه: 
علی مخلصیان، مدیران تولیــد: علی رضایی و حمیــد برزو، مدیر 
تدارکات: امیرهوشــنگ حسینی، تولیدشــده در انجمن سینمای 

جوانان ایران.

قسمت دوم »سونیک« در راه است
شــرکت فیلمســازی »پارامونت پیکچرز« و هولدینگ »سگا سامی« 
از برنامه هایشــان برای ســاخت دنباله فیلم کمدی-اکشن »سونیک 

خارپشت ۲۰۲۰« خبر دادند.
 جف فاولر کارگردانی و پت کیسی و جاش میلر فیلم نامه نویسی قسمت 
دوم سونیک خارپشت را برعهده خواهند داشت اما از آنجایی که پروژه 
ساخت این فیلم در مراحل مقدماتی است، هنوز درباره تیم بازیگران و 

زمان آغاز تولید تصمیمی گرفته نشده است.
ســونیک خارپشــت )Sonic the Hedgehog( فیلمی سینمایی در 
ژانر کمدی اکشن ماجراجویی اســت که با الهام از یک بازی رایانه ای به 

کارگردانی جف فاولر ساخته شد. 
قســمت اول این فیلم کــه در ۱۴ فوریه ســال ۲۰۲۰ )۲۵ بهمن ۹۸( 
اکران شد، داستان خارپشتی فرازمینی با سرعت مافوق صوت را روایت 
می کند که به زمین آمده و پس از آشــنایی با پلیســی به نام تام )جیمز 
مارســدن(، برای حفاظت از زمین در برابر دکتر رباتنیک )جیم کری( 

خبیث با وی متحد می شود.
سونیک به محض اکران در بین فیلم هایی که از روی بازی های رایانه ای 
ساخته شــده اند، از لحاظ باالترین فروش در هفته نخست نمایش، اول 

شد.
 این فیلم پرطرفدار همچنین از جمله فیلم هایی بود که به خاطر شیوع 

کرونا زودتر از موعد مقرر به شبکه نمایش خانگی آمد.

کوروش سلیمانی:

برنامه ای برای اجرای نمایش جدید ندارم
کوروش سلیمانی،  هنرمند تئاتر، ســینما و تلویزیون عنوان کرد: برای 
ســال جدید برنامه اجرای تئاتر جدید داشــتم که البته هنوز شرایط 

مشخص نیست و برنامه  قطعی ندارم.
»کوروش ســلیمانی« ، هنرمنــد تئاتر، ســینما و تلویزیــون عنوان 
کرد: پیش از این شــرایط کرونایی برای اجرای یــک نمایش جدید با 
تماشاخانه ایرانشهر مذاکراتی داشتم که البته خیلی زمان برد و خبری 
از پاســخ به درخواســت من نشــد بنابراین دیگر نمی دانم چه اتفاقی 

خواهد افتاد.
وی با اشــاره به اینکه فعال تا شــرایط تئاتر قطعی نشــود و ســالن ها 
بازگشایی نشوند برنامه ای نخواهد داشت، گفت: منتظر هستیم ببینیم 
شرایط به چه صورت خواهد شد فعال که ماه ها اســت سالن های تئاتر 

تعطیل هستند.
سلیمانی در ادامه افزود: قطعا پس از بازگشــایی سالن ها هم روند 
اجراها و اعتمادســازی مخاطبان به طول خواهــد انجامید، گفت: 
ان شــاء اهلل فرصتی بشــود تا من هم بتوانم امســال نمایشم را به 
صحنه ببرم درباره عنــوان آن فعال صحبت نمی کنم تــا ببینیم در 
آینده چه چیز پیش خواهد آمد و کارم در ســال ۹۹ به صحنه می رود 

یا خیر.
این کارگــردان نمایش خــرده نان درباره شــرایط فعلــی خودش و 
فعالیت هایش گفت: فعال کــه برنامه ای نداریم و هیچ چیز مشــخص 

نیست ما هم بالتکلیف هستیم.

اکران
علی اکبر قربانی مطرح کرد

ونا احواالت »ارکستر سازهای ملی« در سایه کر
مدیرهنری و رهبر »ارکستر ســازهای ملی« پس از انتشار چند اجرای 
خانگی از آثار استادان موسیقی ایران و کشــورهای دیگر از برنامه های 

پیش روی این مجموعه خصوصی در روزهای آینده سخن گفت.
علی اکبر قربانی مدرس، آهنگســاز و رهبر ارکســتر سازهای ملی که 
طی ســال های گذشــته فعالیت هایی متعددی را با استادان موسیقی 
کشورمان انجام داده، با اشاره به شــرایط این روزهای ارکستر سازهای 
ملی بیان کرد: ارکستر ســازهای ملی چندی پیش با حضور در کشور 
قزاقستان و اجرای یک کنسرت به طور رسمی فعالیت های خود را آغاز 
کرد و از آن زمان تاکنون نیز تالش کردیم کــه در فعالیت ها و اجراهای 
زنده برنامه ریزی مستمری داشته باشــیم. در همین راستا ما مجموعه 
کنسرت هایی را در بوســتان »آب و آتش« تهران به خوانندگی محمد 
معتمدی برگزار کردیم که خوشــبختانه از این کنسرت ها نیز استقبال 
خوبی شد و ما را بر آن داشت تا در چارچوب فعالیت هایی که برای خود 

ترسیم کردیم جدیت بیشتری داشته باشیم.
وی ادامه داد: آنچه تاکنون در ارکستر سازهای ملی انجام گرفته تالش 
برای اجرای آثاری در حوزه موسیقی ملی است که رهبری این برنامه ها 
عمدتاً به عهده من بوده است. البته گاهی نیز از دوستان هنرمندم تقاضا 
می کردم تا در زمینه نگارش ملودی های جدید و مواردی از این دســت 
به کمک ما بیایند امــا با توجه به اینکه ترکیب ارکســترال مجموعه ما 
تقریباً ترکیب ناآشنایی اســت به همین جهت بنده ترجیح دادم تا فعاًل 
خودم به عنوان رهبر ارکستر و تنظیم کننده حضور داشته باشم. ما بعد 
از برگزاری کنسرت بوستان آب و آتش اجراهای دیگری را نیز در شیراز 
و تبریز به خوانندگی ســاالر عقیلی برگزار کردیم که خوشبختانه این 

کنسرت ها نیز با استقبال مخاطبان روبه رو شد.
قربانی افزود: قرار بود طی ماه های گذشــته کنســرت هایی را در ایام 
عید نوروز برگزار کنیم که متأســفانه شــیوع ویروس کرونا اجازه این 
کار را نداد و ما هم مجبور شــدیم مانند تمامــی هنرمندان و گروه های 
دنیا این کنســرت ها را به تاریخ دیگری موکول کنیم. از این جهت تمام 
تمرکزمان روی اجراهای آنالینی گذاشــتیم که خوشــبختانه شرایط 
خوبی را برای ما ایجــاد کرده و آثاری که در قالــب اجراهای خانگی در 
فضای مجازی منتشــر کردیم با استقبال مواجه شــد. ما در اولین گام 
موفق به اجرای خانگی بخشــی از ســوئیت ابن ســینا اثر استاد فرهاد 
فخرالدینی شدیم که به دلیل اینکه ابن سینا پزشک بود و این روزها هم 

بهانه خوبی برای قدردانی از پزشکان است، این قطعه را انتخاب کردیم.
رهبر ارکستر سازهای ملی در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: 
در ادامه اجراهای خانگی ارکستر ســازهای ملی بر اساس دوستی که 
بنده با رامیز قلی اف استاد موسیقی کشور آذربایجان داشتیم مکاتباتی 
انجام گرفت که ایــن هنرمند در تازه ترین اجــرای خانگی ما به عنوان 
سولیست حضور داشته باشد که خوشــبختانه از این دعوت ما استقبال 
کرد و ما طی روزهای گذشــته موفق به تولید و انتشار قطعه »الالیی« 
شــدیم. در همین راســتا قرار اســت قطعه دیگری هم تولید شود که 
در صورت فراهم شــدن امکانات اجرای خانگی کــه آن هم برای خود 

دردسرهای زیادی دارد، در مورد آن اطالع رسانی خواهیم کرد.
این آهنگســاز و رهبر ارکستر اظهار کرد: ارکستر ســازهای ملی برای 
یک اجرای خانگی دیگــر هم برنامه ریزی کرده که ایــن بار با همراهی 
یک خواننده خواهد بود. ما مقدمات این اجرا را نیــز فراهم کردیم و به 
زودی با مشخص شدن خواننده کار تولید اثر را نیز آغاز می کنیم. البته 
مذاکراتی نیز برای اجرای آنالین با ما انجام گرفته که هنوز جزئیات آن 
مشخص نشده؛ اما فعاًل آنچه برای ما مقدور است و فکر می کنیم یکی از 
راه هایی است که می تواند در این شــرایط تعطیلی کنسرت ها به کمک 
مردم بیاید همین زنده نگه داشــتن موسیقی اســت که ما نیز به سهم 

خود سعی می کنیم آثاری را در این زمینه تولید کنیم.
قربانی در بخش پایانی صحبت های خود در پاسخ به این پرسش که آیا 
مایل به تولید آلبوم مستقل ارکستر سازهای ملی هستید؟ توضیح داد: 
ارکستر سازهای ملی یک ارکستر مستقل در بخش خصوصی است که 
بودجه مســتقلی ندارد بنابراین اگر بخواهیم در این شرایط آلبومی را 
تولید کنیم اصاًل توان فراهم کردن هزینه های تولید را نخواهیم داشت 
مگر اینکه حمایت های مالی توسط اسپانســرها در این زمینه صورت 

بگیرد که امیدوارم هرچه زودتر محقق شود.

وش تدریس در آموزش های مجازی  ر
 تغییر می کند

مسعود طیبی معتقد است برپایی کالس های آموزشی و اجراهای تئاتر 
به صورت مجازی در شــرایط به وجود آمده نه تنها بد نیست بلکه باعث 
جذب عالقه مندانی که به این کالس ها و اجراها دسترســی نداشتند، 

می شود.
مســعود طیبی کارگردان تئاتر درباره پدیده تئاتــر آنالین و آموزش 
از طریق فضای مجازی کــه در دوران بحران کرونا به اجبار باب شــده 
اســت، گفت: با توجه به وضعیت به وجود آمده و تعطیلی دانشگاه ها و 
تماشــاخانه های تئاتری با کلیت برپایی آنالین کالس های آموزشی و 
همچنین اجرای تئاتر آنالیــن موافقم. من به عنوان مــدرس تئاتر در 
طول این بحران همه کالس هایــم را از طریق فضــای مجازی برگزار 

کرده ام و این فضا برایم کاربردی بوده است.
وی ادامــه داد: فضای تدریــس در محیط مجازی به ۲ گروه تقســیم 
می شــود. اول کالس هــای درس دانشــگاه ها اســت کــه در آن از 
اپلیکیشــن های مختلفی بــرای تدریس اســتفاده می شــود و دوم 
کالس های آموزشــی آموزشــگاه های هنری را شــامل می شود که 
بیشتر از طریق پیام رســان ها صورت می گیرد اما در هر حال هر ۲ این 
روش ها در صورتی مثمر ثمر خواهند بود که زیرساخت های استفاده از 
فضای مجازی فراهم شود. متاسفانه مساله قطع و وصل شدن اینترنت 
مشــکالت عدیده ای را چه برای آموزش و چه اجــرای تئاتر آنالین به 

وجود آورده است.
طیبی با اشــاره به مزیت های اجرای آنالین کارگاه های آموزشی بیان 
کرد: برپایی کارگاه های آموزشی به شــیوه مجازی این فرصت را برای 
افرادی که به هر دلیل نمی توانند در کالس های رسمی شرکت کنند و یا 
در شهرهایی غیر از تهران مستقر هستند، فراهم می کند اما این کار باید 
با تغییر متدولوژی تدریس و متناسب شــدن با امکانات و ویژگی های 
فضای مجازی همراه باشــد. طبیعتاً کارایی تدریس آنالین مخصوصاً 
در مورد کالس های عملی بــه اندازه کالس های اصلی نیســت اما اگر 
برای من به عنوان مدرس ۴۰ درصد هم کاربری داشــته باشد به هدفم 
رسیده ام چون در شرایط پیش رو کاری از دستمان برنمی آید پس بهتر 
است به جای غر زدن کاری را که می توانیم و بلد هستیم، انجام دهیم و 

حداقل دانشجویان را از بالتکلیفی در بیاوریم.
کارگردان نمایش »فقط چهل روزه بــودم« درباره اجرا تئاتر آنالین نیز 
بیان کرد: برخی از دوستان و همکارانم به این طرح معرض بودند اما من 
معتقدم که اجــرای تئاتر به صورت آنالین در ماهیــت خود اقدام بدی 
نیست و حتی سال هاست که در کشــورهای دیگر اجرا می شود اما باز 
هم به شرطی که زیرساخت ها برای اجرایی شدن چنین طرحی فراهم 

باشد. 
بهره گیــری از تکنولوژی بــه معنای داشــتن اینترنت پرســرعت و 
اپلیکیشن های مناســب اســت و در صورت فراهم بودن این شرایط و 
البته باال بودن کیفیت خــود اثر چه در نحوه ضبط و چــه از لحاظ فرم 
و محتوا، عالقه مندان بــه هنر تئاتر می توانند از هرجایی که باشــند به 
دیدن آثار موردعالقه شان بنشــینند. با این شیوه عالقه مندان تئاتر در 

شهرستان ها هم می توانند با معیارهای تئاتر در تهران آشنا شوند.

اجرا


