
ونا راه حل نهایی عبور از دوران کر

ســرایت تاثیرات اقتصادی کرونا پس از کســب و کارهای کوچک به 
بنگاه های صنعتی بزرگ و مادر یکی از نگران کننده ترین مســائل دولت 

در این روز ها است.
صنعت کشــور در طــی ســال های اخیر بــا مجموعه ای از مشــکالت 
و تنگناهای مختلف روبرو بــوده که بارها ذکر آن رفته اســت. در چنین 
فضایی در انتهای سال 98 شــیوع کرونا به سرعت از یک معضل بهداشتی 
همه گیر جهانی به یک بحران اقتصادی نیز تبدیل و سبب اختالل درروند 
فعالیت های کسب وکارها در سراســر جهان ازجمله ایران  شد. خصوصاً 
کشــورهای تولیدکننده نفت که با ریزش قیمت های مرتبط؛ با شــرایط 
بسیار ســخت تری روبرو هستند. این موضوع در کشــور نیز آثار و تبعات 
خود را بر جای گذاشته و سبب سرایت کرونا به فضای صنعت کشور شده 
و درنهایت، بار دیگری بر مشــکالت تولیدکننــدگان و همچنین دولت 

به عنوان متولی صنعت و اقتصاد کشور اضافه کرده است.
تشــدید رکود از طریق کاهش مصرف محصوالت در کنار کاهش فعالیت 
کارخانه ها به دلیل شــیوع کرونا را شــاهد بودیم . در ایــن میان کاهش 
تقاضاهای صادراتی به دالیلی همچون بســته شــدن مرزهای مختلف 
در بازارهای هدف صادراتی جهت مقابله با شــیوع کرونا، ســبب کاهش 
درآمدهای ارزی برای کشور شــده و کسری بودجه مرتبط را  که بر اساس 
گزارش مرکز پژوهش مجلس شورای اســالمی برابر با 185هزار میلیارد 
تومان برآورد شده اســت، بیش ازپیش آشکار می ســازد؛ به گونه ای که 
دولت با تشکیل ستاد ملی کرونا و اعالم مصوبات حمایتی سعی کرده است 
تا با شیوه های مختلف در بخش های تأمین منابع مالی و تصویب و اجرای 
بســته های حمایتی از کســب وکارهای کوچک، تا حدودی از فشارهای 

مرتبط بکاهد.
اما آنچه در این میان از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت، ســرایت تأثیرات 
اقتصادی کرونا پس از کسب وکارهای کوچک به بنگاه های صنعتی بزرگ 
و مادر بوده و با توجه به اینکه تحقق بخــش اعظمی از مالیات مدنظر دولت 
در بودجه کشــور نیز از محل بنگاه های اقتصادی کشور هدف گذاری شده 
اســت، اهمیت و لزوم حمایت دولت در ســال جهش تولیــد از این صنایع 
که عهــده دار تحقق بخش اعظمی از رشــد اقتصادی کشــور هســتند را 
بیش ازپیش آشکار می کند. درواقع می توان گفت بهبود محیط کسب وکار، 
راهکار نهایی  صنعت کشــور  اســت که در دوران شــیوع کرونا و پس ازآن 
نیز باید به شــکلی جدی و عملــی، موردتوجه سیاســت گذاران صنعتی 
کشــور قرارگرفته و مصوبات حمایتی موجود به ســرعت اجرا و بسته های 
حمایتی جدید نیز مصوب و عملیاتی شــود؛ تا ضمــن افزایش تاب آوری 
صنایــع در دوران کرونا و محقق شــدن جهش تولید، از آثــار تحریم های 
غرب بر صنعت کشور کاســته شــود.  در این میان توجه به پیشنهادهای 
بخش خصوصی در راســتای حمایت های مختلف از کسب وکارها، ارتقای 
درون زایی صنعت و اهتمام در تعمیق ســاخت داخل، ایجاد صندوق های 
حمایتی از صنایع، اولویت بندی تخصیص منابع بــه صنایع مادر به عنوان 
موتور محرک اقتصادی کشــور، تحریک تقاضا از طریق اجرای پروژه های 
عمرانی با مشــارکت بخش مردمــی و نیز حل مشــکالت عمده همچون 
غیرقابل پیش بینی بــودن و تغییرات قیمــت مواد اولیــه و محصوالت، 
بی ثباتی در سیاســت ها و قوانین و مقررات اجرایی ناظر بر کســب وکارها 
و دشــواری تأمین منابع مالی به شکل عملی و با ســرعت باالی اجرایی، 
تحریک تقاضا از طرق مختلف در صنعت و انجام بروکراســی های موجود 

در جهت اجرای مصوبات حمایتی حذف باید مدنظر مسئوالن قرار گیرد.
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سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تشریح کرد

کارت سوخت مان گم شد، چه کنیم؟
خریدار  ســخنگوی شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی گفــت: افرادی که کارت 
سوخت خود را گم کرده اند می بایست برای 
جلوگیــری از سوءاســتفاده های احتمالی 
در ســریع ترین زمان ممکن به پلیس+ 1۰ 

اطالع دهند.
فاطمه کاهی  با بیان اینکــه قطعا خیلی از 
افراد پس از الزام اســتفاده از کارت سوخت 
نســبت به دریافت المثنی اقــدام کرده اند 
و اکنون نیــز در حفظ آن دقت بیشــتری 
دارند، اظهار کرد: با این حال اگر شــخصی 
کارت ســوخت خود را گم کرده، می تواند با 
مراجعه به پلیس +1۰ و ارائه مدارک نسبت 
به منقضی کــردن کارت ســوخت قبلی و 

دریافت کارت سوخت جدید اقدام کند.
به گفتــه وی، تا زمانی کــه متقاضی، اعالم 
رســمی در دفاتر پلیس +1۰ بــرای مفقود 
شدن کارت سوخت نداشــته باشد، کارت 
ســوخت همچنان فعال می مانــد و امکان 
سوء اســتفاده از آن توســط افراد سودجو 
وجــود دارد.کاهی بــا تاکید بــر اینکه اگر 
شــخصی کارت خود را در جایگاه سوخت 
جا بگــذارد، می تواند با مراجعــه به جایگاه 
مورد نظر کارت سوخت خود را درخواست 
کند؟ گفت: اگر به هر دلیلــی اپراتور اقدام 
به بازگردانــدن کارت ســوخت نکرد، فرد 
می تواند این موضوع را از طریق سامانه ثبت 
شــکایات و پاســخگویی ۰9۶۲۷ پیگیری 

کند.
وی افزود: در نهایت فرد می تواند با مراجعه 
به پلیس +1۰ تقاضای خــود را ثبت کند و 
از طریق سایت www.epolice.ir از نحوه 

صدور کارت خود مطلع شوند.

برای هر خودرو چند بار کارت سوخت 
صادر می شود؟

کاهی با بیــان این که الزم اســت افراد در 
نگهداشتن کارت ســوخت خود دقت کافی 
را داشته باشند، تصریح کرد: اگر به هر دلیلی 
مالک خودرو تقاضای کارت سوخت المثنی 

داشــته باشــد، کارت برای آن فــرد صادر 
می شود.

وی با تاکید بر اینکه ایــن موضوع به معنای 
این نیســت که برای هر خودرو دو بار کارت 
سوخت صادر شــود، اظهار کرد: در شرایط 
مفقود شــدن کارت یا دالیــل دیگر کارت 
ســوخت المثنی جدید صادر می شود و این 

مساله محدودیتی ندارد.

 در خواست المثنی کارت 
هوشمند سوخت

طبق اعالم شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی، صــدور کارت ســوخت هوشــمند 
المثنی فقــط از طریق دفاتــر پلیس +1۰ 
مقدور اســت، زیرا افراد ســودجو با هدف 
دســتیابی به اطالعات شــخصی و کارت 
بانکــی و کالهبرداری از هموطنان و ســوء 
اســتفاده های احتمالــی اقدام بــه ایجاد 
ســایت های غیرمجاز کرده انــد؛   بنابراین 
کسانی که کارت ســوخت ندارند و تاکنون 

نیز درخواســت صدور کارت سوخت نکرده 
اند، می توانند خود یا وکیل قانونی شان با در 
دست داشتن مدارک هویتی مالک خودرو 
و وسیله نقلیه به مراکز پلیس + 1۰ مراجعه 
کننــد. حذف رمــز کارت ســوخت نیز در 

نواحی شرکت ملی پخش قابل انجام است.
مدارک هویتــی مالک برای درخواســت 
المثنــی کارت هوشــمند ســوخت نیز به 
شرح زیر اســت:برای اشــخاص حقیقی، 
یکــی از مدارک شناســایی معتبــر مالک 
وسیله نقلیه شامل اصل شناسنامه یا کارت 
ملی هوشــمند یا گذرنامه نیاز است. برای 
اشــخاص حقوقی نیز معرفی نامه رســمی 
از سازمان یا شــرکت مربوطه با امضاء و مهر 
مجاز به همراه اصل شناسنامه یا کارت ملی 

هوشمند یا گذرنامه نماینده نیاز است.
دارندگان وکالت نامه معتبر قانونی از مالک 
نیز می توانند بــا ارائه مدارک شناســایی 
معتبر شامل اصل شناســنامه یا کارت ملی 
هوشمند یا گذرنامه نسبت به اخذ خدمات 

مورد نیاز اقدام کنند.
در مورد خودروهای لیزینگی )خودروهای 
اجاره به شرط تملیک(، اسناد و مدارک در 
اختیار استفاده کننده خودرو شامل کارت 

خودرو مالک عمل است.
مدارک شناسایی وســیله نقلیه نیز شامل 
کارت شناســایی خــودرو یا شناســنامه 
مالکیت وســیله نقلیه یا بنچاق محضری به 
همراه بیمه نامه شــخص ثالــث معتبر می 
شود.اما برای تکمیل فرم تعهدنامه در دفاتر 
پلیس +1۰ واریز مبلغ 1۰ هــزار تومان در 
پایانه  های pos بانک ملت مســتقر در این 
دفاتر و اخذ رســید ثبت درخواست کارت 
هوشمند سوخت المثنی از کاربر، مراحلی 

است که باید طی شود.
کسانی که در ســایت دولت همراه ثبت نام 
کرده اند، نیازی به ارائه درخواســت المثنی 
ندارند. کارت سوخت این اشخاص از طریق 
اداره پســت به آدرســی که اعالم کرده اند، 

ارسال می شود.

نحوه پیگیری کارت هوشمند سوخت
متقاضیان کارت های هوشــمند ســوخت 
www.epolice. ابتدا بایــد وارد ســایت
ir شده و ســپس روی گزینه کارت سوخت 
کلیک کنند. بعد در قسمت پیگیری صدور 
کارت سوخت نســبت به وارد کردن نوع و 
شــماره پالک خودرو اقــدام و روی گزینه 

پیگیری کارت سوخت کلیک کنند.
در این قسمـــت، شماره مرســوله پستی 
نمایان می شــود که با کلیــک روی گزینه 
شرکت پســت که به رنگ آبی نوشته شده، 
وارد سامانه رهگیری مرسوالت می شوید و 
با فعال کردن گزینه جســت وجو، وضعیت 

کارت سوخت مشخص می شود.
متقاضیــان بــه منظــور اطــالع دقیق از 
وضعیت کارت ســوخت هم با کلیک روی 
گزینه مشــاهده جزئیات کامل مرســوله 
می توانند از آخرین وضعیــت کارت خود 

باخبر شوند.
هم چنین افرادی که کارت ســوخت آن ها 
از ســال 1۳9۴ صادر و در باجه های معطله 
پست مانده، می توانند در قسمت رهگیری 
مرسوله پســتی آن را پیگیری کنند و با در 
دست داشــتن کارت شناســایی معتبر و 
کارت و ســند خودرو به اداره پســت مورد 
نظر خود مراجعه و کارت ســوخت خود را 

دریافت کنند.
اگر کارت ســوخت مربوط بــه خودروهای 
نوشــماره و یا ثبت نامی در ســایت دولت 
همراه )GSB( باشــد، مالــکان باید مبلغ 
مصوب شــده را بابت هزینه صــدور کارت 
ســوخت به متصدی تحویل دهنده کارت 

سوخت بپردازند.
شرکت ملی پخش و پاالیش فرآورده های 
نفتی اعالم کرده که متقاضیان در صورتی 
که در این باره ســوال داشــته باشــند، 
می توانند به پورتال این شــرکت با آدرس 
WWW.NIOPDC.IR مراجعــه یــا 
بــا شــماره پاســخگویی ۰9۶۲۷ تماس 

بگیرند.
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وزانه ۲۰۰۰کامیون کاال به عراق صادرات ر
عضو هیــات مدیره اتــاق بازرگانی ایــران و عراق از صــادرات روزانه 
۲۰۰۰کامیون کاال بــه عراق خبر داد و گفت: در حــال حاضر وضعیت 
تجارت دو کشور نسبت به فروردین ماه بهتر شده و بنابر وعده مسئوالن 

عراقی در آینده نزدیک به روال عادی بازخواهد گشت.
 حمید حسینی درباره شــرایط فعلی تجارت ایران و عراق توضیح داد: 
شرایط تجارت دو کشور نسبت به فروردین ماه که مرز ها به دلیل شیوع 
ویروس کرونا بسته شــده بود، بهتر شــده و درحال حاضر عالوه بر مرز 
کردستان عراق، چهار بازارچه مرزی نیز برای نقل و انتقال کاال به به این 
کشور بازگشایی شده است.حسینی ادامه داد: این درحالیست که بسته 
بودن مرز ها در فروردین ماه، زیان بســیاری به تجار دو کشور تحمیل 
کرد و به این ترتیب بــا کاهش یافتن حجم تجارت دو کشــور، جایگاه 

عراق از دومین مقصد صادراتی ایران تغییر منفی کرد.

سقوط 450میلیون دالری صادرات ماهانه
این فعال بخش خصوصــی درباره حجم فعلــی نقل و انتقاالت نیز بیان 
کرد: تا چند ماه پیش متوســط صادرات ما به این کشــور ماهانه ۷۰۰ 
تا ۷5۰میلیون دالر بود کــه این رقم از فروردین ماه تــا کنون به دلیل 
شــیوع ویروس کرونا با ۴5۰میلیون دالر کاهش به حدود ۳۰۰میلیون 
دالر رســیده اســت؛ البته در حال حاضر روزانه ۲۰۰۰کامیون کاال به 
عراق صادر می شود و مسئوالن عراقی امید داده اند که در آینده نزدیک 

شرایط تجاری دو کشور به روال عادی باز خواهد گشت.
حســینی درباره چشــم انداز تجارت ایران و عراق تا پایان سال اظهار 
کرد: به رغم ظرفیت بســیار باالی تقاضا در عراق  برای اقالم کشاورزی 
و صنعتی ایران، حجم صادرات به این کشــور در سال98 نسبت به سال 
گذشــته اش تنها ۰.۳ درصد افزایش یافت که دلیــل عمده آن وجود 
برخی مشــکالت از جمله عدم تطابق اســتانداردهای ایــران با عراق، 
اعمال ممنوعیت هــای وارداتی از جانب این کشــور و افت تقاضا برای 

خرید کاال های ایرانی بوده است.
عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق در پایان به میزان تجارت 
دو کشــور درســال98 اشــاره کرد و گفت: طبق آمار گمرک، مجموع 
تجارت ایران و عراق طی ســال98 بیش از ۲5 میلیون و ۶8۶هزارتن به 
ارزش 8میلیارد و 99۰ میلیون دالر بود، اما حاال با توجه به مبهم بودن 
شرایط کرونا، فعال چشــم انداز دقیقی از آینده تجارت دو کشور تا پایان 

امسال وجود ندارد.

سازمان اموال تملیکی اعالم کرد

صادرات ۲۳ هزار تن از ذرت های آلوده
طبق اعالم مســئوالن ســازمان اموال تملیکی، تاکنون ۲۳ هزار تن از 
ذرت های آلوده صادر شده ولی با دستور رئیس جمهور برای تبدیل باقی 

مانده آن به الکل، آزمایش  و بررسی ها روی 15۰۰ تن آغاز شده است.
 از ســال 1۳95 محموله ای از ذرت به تدریج وارد بنــدر امام خمینی 
)ره( شــد که در جریان بررسی های انجام شده از ســوی سازمان ملی 
استاندارد وجود سم آفالتوکسین در آن به اثبات رسید و رئیس جمهور 

نیز همان موقع دستور توقف واردات آن را صادر کرد.
با تمامی حواشــی که پیرامون تعیین تکلیف این ذرت ها وجود داشت، 
به دالیل مختلف با وجود بحث هایی که دربــاره مرجوع، امحاء یا حتی 
تبدیل به الکل وجود داشــت، تصمیم گیری در رابطه بــا آنها صورت 
نگرفت تا اینکه در آذرماه سال گذشــته و در جلسه ستاد مبازه مفاسد 
اقتصادی در ریاســت جمهور تصمیم گرفتند با واگــذاری ذرت های 
آلوده به سازمان اموال تملیکی، این محموله به کشورهای غیر همسایه 
فروخته شود.ســازمان اموال تملیکی در آن زمان اعالم کرد که حدود 
1۲5 هزار تن ذرت که با معیار اســتاندارد در ایران مطابقت نداشته در 
اختیارشان قرار گرفته است، بر این اســاس برای فروش به کشورهای 
غیرهمسایه بخشــی به یک تاجر ایرانی فروخته شــده و او باید کشور 
مقصد را مطابق  شروط تعیین شده از ســوی کار گروه مشخص و اعالم 
کند.در حالی به نظر می رســید که ذرت های آلوده طبق تصمیم قبلی 
کامال صادر شــوند که ظاهرا شــرایط کرونایی موجود و نیاز کشور به 
تامین الکل موجب تغییر نظر مسئوالن شــده است؛ به طوری که طی 
روزهای اخیر سازمان ملی استاندارد که مخالف ماندن ذرت ها در ایران 

بود اعالم کرده است که تبدیل به الکل خواهند شد.
پرس وجوی ماجراهای ذرت های آلوده از ســید حســین میرمعینی - 
عضو هیات مدیره و معاون بهره برداری و فروش سازمان اموال تملیکی 

- با توضیحاتی از سوی وی همراه شد.
وی با بیان این که طی آخرین تصمیم با دستور رئیس جمهور  و مصوبات 
ستاد مبارزه با بیماری کرونا قرار شــد تا بررسی هایی در رابطه با تبدیل 
مانده ذرت ها بــه الکل صورت بگیــرد، افزود: تاکنــون ۲۳ هزار تن از 
ذرت های آلوده صادر شــده اســت، برای مابقی نیز اگر سازوکار فراهم 

شود تبدیل به الکل خواهد شد و مورد استفاده قرار می گیرد.
به گفته این مقام مســئول در ســازمان اموال تملیکی در حال حاضر 
15۰۰ تن از ذرت ها برای آزمایش و اســتحصال الکل و پســماند های 
آن در حال بررســی اســت.میرمعینی ادامه داد:  به طور حتم این مهم 
به دلیل شــرایط خاص به یک شرکت معتبر ســپرده می شود تا تحت 
نظارت های دقیق از سوی مراجع ذیربط  اقدام کند و مطمئن باشیم که 

هیچ گونه مشکلی برای سالمت هموطنان ایجاد نخواهد شد.
معاون بهره برداری و فروش ســازمان اموال تملیکــی این را هم گفت 
که در رابطه با پســماند ذرت ها در صورت آلوده بــودن نیز به طور حتم 

تمهیدات ویژه ای در نظر گرفته می شود.

کشاورزان مقصر تولید مازاد صیفی هستند؟
مشاور نظام صنفی کشاورزی ضمن انتقاد از مقصر خواندن کشاورزان 
در تولید مازاد محصوالت صیفی گفت: زیرســاخت های اجرای الگوی 

کشت در کشور فراهم نیست.
سید جعفر حسینی در واکنش به مباحث مطرح شــده مبنی بر اینکه 
کشــاورزان مقصر تولید مازاد صیفی جات از جمله پیاز و گوجه فرنگی 
در سالجاری هستند، اظهارداشت: بارها تاکید کرده ایم که الگوی کشت 
را با ابالغ یک بخشنامه به جهاد کشاورزی استان ها نمی توان اجرا کرد. 
طی سالهای گذشته شاهد بودیم که این اقدام نه میزان تولید را کنترل 

کرد و نه منجر به تعادل قیمتی شد.
وی اضافه کرد: کشــاورزان در زمان کشت، براساس اطالعات بازار سال 

گذشته و شرایط موجود اقدام به کشت محصول می کنند.
وی افزود: بعنوان کشاورزی که سالهاست به امر تولید مشغول هستم در 
جواب متولیان امر که کشاورزان را مقصر افزایش تولید مازاد می خوانند 
باید از آنان سوال کنم که کشــاورز چه محصولی باید کشت کند؟ نیاز 
کشــور به محصول پیشنهادی شــما چقدر اســت؟ تا کنون محصول 
پیشنهادی شما در بقیه نقاط کشــور چه میزان کشت شده است؟ اگر 
کشاورزان دیگری در نقطه دیگری از کشور قصد کشت همان محصول 
پیشنهادی شما را داشتند از کجا بدانند ظرفیت کشت تمام شده است؟ 
چه راهکاری در نظر دارید که پزشــک، کارمند، ساختمان ساز، راننده 
و...... که با ورود اســتیجاری شــأن به عرصه تولید به خودشــان و من 

کشاورز آسیب می زنند جلوگیری کنید؟
این مقام مســئول تاکید کرد: تمــام این موارد نیازمند این اســت که 
متولیان امر از میزان صــادرات و واردات محصول پیشــنهادی با خبر 
باشــند و بدون اجازه آنان نه محصولی همزمان با برداشــت وارد کشور 
شــود و نه تعرفه ای بر صادرات محصول اعمال شود؛ که البته با توجه به 

لغو قانون تمرکز چنین امکانی هم وجود ندارد.

بازار

عضو کارگری شــورای عالی کار گفت:بــرای نزدیک 
شدن نظرات اعضای شــورای عالی کار در مورد میزان 
افزایش حق مسکن مشموالن قانون کار قرار است این 

هفته جلسه مقدماتی برگزار شود.
 پس از تصویب و ابالغ حداقل دستمزد سال 99 حقوق 
بگیران تأمین اجتماعی و حواشی ایجاد شده پیرامون 
آن )مخالفت نماینده کارگری با میزان افزایش حداقل 
دســتمزد و عدم تأمین نظر آنها(، چندی پیش محمد 
شــریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم 
کرد که وزارت کار به دنبال پر کردن خأل دســتمزدی 
کارگران اســت و افزایش حق مســکن را اهرمی برای 
رشــد دســتمزد کارگران می داند؛ بر همین اســاس 

مقرر شد جلســه شــورای عالی کار در روز 
چهارشنبه ۲۴ اردیبهشــت ماه برای تعیین 

»حق مسکن« تشکیل شود.
اما به دلیل کنار گذاشــته شدن وزیر صمت 
و به تبع آن عدم معرفــی نماینده صنعتی و 
عدم حضور وزیر امور اقتصــادی و دارایی در 
جلسه شورا، این جلسه لغو و مقرر شد تاریخ 

برگزاری جلسه اعالم شود.
در ایــن ارتباط، محمدرضــا تاجیک در گفــت و گو با 
خبرنگار مهر در مورد برگزاری جلســه شــورای عالی 
کار، اظهار داشت: تاریخ برگزاری جلسه هنوز مشخص 
نشده است؛ اما با پیگیری هایی که از وزارت تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی کردیم قرار شــده این هفته 
جلسه ای مقدماتی به صورت سه جانبه بین 
نماینــدگان کارگــران، کارفرمایان و دولت 

برگزار شود.
نماینده مجمــع عالی کارگران در شــورای 
عالــی کار در خصوص اینکه جلســه اصلی 
چــه زمانی برگزار می شــود، افــزود: هدف 
از برگزاری جلســه این هفته، نزدیک شــدن نظرات 
کارگران و کارفرمایان به یکدیگر اســت و اگر به نکات 
مثبتی در این جلسه برســیم، طبق اعالم وزارت کار، 
برگزاری جلسه شــورای عالی کار مشــکلی نخواهد 
داشــت.وی ادامه داد: اگرچه دولت )وزیر کار( موضوع 

جلســه را تصمیم گیری درباره »حق مســکن« اعالم 
کرده اما نماینــدگان کارگران در شــورای عالی کار، 
همچنان روی موضــع خود یعنی افزایــش )اصالح( 
حداقل دســتمزد هســتند و این موضوع را در جلسه 

مطرح خواهیم کرد.
رئیس مجمع نماینــدگان کارگری اســتان تهران با 
اشاره به جلسه شــورای عالی کار که چندی پیش لغو 
شــد، گفت: نظر نمایندگان کارگران بر این اســت که 
حتماً وزیــر اقتصاد و سرپرســت وزارت صمت در این 
جلسه حضور داشــته باشــند تا با اجماع، حق مسکن 
تصویب شود و به این ترتیب در هیأت دولت به مشکلی 

برنخورد؛ جلسه قبلی هم به همین دلیل لغو شد.

 مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی گفت: مودیانی 
که بدهی قطعــی خود را تــا پایان خردادمــاه جاری 
پرداخت کنند، می توانند از بخشــودگی 8۰ درصدی 

جرایم قابل بخشش استفاده کنند.
حسن کوماسی افزود: این بخشــودگی برای مودیان 

واحدهای تولیدی دارای پروانــه بهره برداری و پروانه 
کسب از مراجع مرتبط 9۰ درصد و برای سایر مودیان 

8۰ درصد است.
وی اضافه کــرد: مودیان مالیاتــی می توانند از فرصت 
ایجاد شــده برای بخشــودگی جرایم قابل بخشــش 

مالیاتی اســتفاده کنند.وی مهلت تعیین شده تا پایان 
خرداد ماه جاری را تمدید بخشودگی گسترده جرایم 
مالیاتی ســال گذشــته عنوان کرد و ادامــه داد: این 
بخشــودگی فرصت دوباره ای است که ســازمان امور 
مالیاتی کشــور برای مودیان مالیاتی جهت جلوگیری 

از گســترش بیماری کرونا و رعایت حقوق آنان در نظر 
گرفته اســت.مدیرکل امور مالیاتــی آذربایجان غربی 
بیان کرد: ایــن مهلت تمدید نخواهد شــد. بیش از 8۰ 
درصد درآمد دولتی در آذربایجان غربی مربوط به مالیات 

است که به بیش از 1۲۰۰ میلیارد تومان می رسد.

دستمزد

مالیات

خریــدار   برنامه دولــت برای انتشــار 
۲۴۰ هــزار میلیــارد اوراق قرضــه برای 
جبران کســری بودجه در حالی اســت که 
کارشناسان معتقدند انتشار این اوراق باید 

منوط به انجام اصالحات ساختاری شود.
به گــزارش مهر، دولــت با مصوبــه اخیر 
شورای هماهنگی سران قوا و قانون بودجه 
ســال جاری جمعاً مجوز انتشار ۲۴۰ هزار 
میلیارد تومــان اوراق قرضــه را در اختیار 
دارد؛ دولتی که فرصت زیــادی برای انجام 
اصالحات ســاختاری در بودجه سنواتی در 
اختیار داشــت اما از این فرصت ها بهره نبرد 
و از کنار پیشــنهادات و راهکارهای مؤثری 
که از سوی بدنه کارشناسی سازمان برنامه 
مطرح شــده بود هم گذشت و الیحه بودجه 
سال 99 را با همان رویه های اشتباه گذشته 
و در حالی که کسری بودجه ای تا ۲۰۰ هزار 
میلیارد تومانــی در دل پنهان داشــت، به 

مجلس تقدیم کرد.
در همان زمــان کارشناســان پیش بینی 
می کردند که دولــت بار دیگر ســناریوی 
ســال 98 را برای تأمین بودجــه عمومی و 
جبران کســری بودجه خود به کار می گیرد 
و با تصویب الیحه بودجه از ســر رفع تکلیف 
در مجلس، کار اصلی را در جلسات شورای 
عالی هماهنگــی اقتصادی ســران قوا پی 

خواهد گرفت.
این اتفاق نهایتــاً با تصمیم اخیراً شــورای 
هماهنگی ســران قوا کلید خورد و به دولت 
اجازه داده شــد 15۰ هزار میلیــارد تومان 
اوراق قرضه منتشر کند. این درحالی است 
که در قانون بودجه 99 نیز اجازه انتشار 9۰ 
هزار میلیارد تومان اوراق به دولت داده شده 
است. بدین ترتیب دولت با عوض کردن نام 
اســتقراض از بانک مرکزی و مطرح کردن 
آن در جامعه به عنــوان روش رایج در دنیا 
برای تأمین کســری بودجــه، عماًل راحت 
ترین و پرخطرتریــن راه را برای طی کردن 
باقیمانده راه خود تا پایان خدمت این دولت 

به کار گرفته است.

انتشار اوراق قرضه متناسب با شرایط 
فعلی اقتصاد ایران نیست

در همیــن ارتبــاط ســید محمــد هادی 
ســبحانیان، کارشــناس اقتصادی، معتقد 
اســت، انتشــار اوراق قرضه راهی متداول 
در کشــورهای مختلف دنیا بــرای جبران 
کسری بودجه اســت اما مفروضاتی که در 
کشــورهای دیگر برای انتشــار آن مطرح 
اســت، در کشــور ما هم برقرار نیســت. به 
عبارتی وقتی می خواهیــم یک روش پیاده 
شــده در کشــوری دیگر را پیاده کنیم اول 
باید فکر کنیم که آیا پیــش نیازهای آن را 

ما نیز داریم یا خیر. بدیهی است در صورتی 
که پیش نیازها برقرار نباشــد روش نیز باید 
تغییر کند و راهکارها متناسب با زیست بوم 

کشور اتخاذ شود.
یکــی از منابــع تأمین کســری بودجه در 
همه کشورها انتشــار اوراق قرضه است اما 
وضعیت کســری بودجه در کشور ما با سایر 
کشــورها تفاوت هایــی دارد. ایــن تفاوت 
بسیار مهم این اســت که بر خالف بسیاری 
از کشــورها کســری بودجه در کشــور ما 
ســاختاری، دائمی و فزاینده است و چشم 
انداز کوتاه مدتی هم برای برطرف شــدن یا 

حتی کاهش آن وجود ندارد.
وی با اشاره به راهکارهای جایگزین انتشار 
اوراق قرضــه گفــت: ما به طــرق مختلف 
می توانیم کســری بودجه را کــم کنیم که 
البته این اتفاق نیاز به عــزم جدی تصمیم 
گیران دارد که با انجام اصالحاتی در سمت 
منابع و مصارف بودجه، کســری بودجه را 
حتی المقدور کاهش دهنــد و آنچه واقعاً از 
طرق دیگر قابل تأمین نیســت را از مســیر 
اوراق تأمین مالی کنند. که البته متأســفانه 
در کشــور ما هیچکدام از مسیرهای اصالح 
ساختاری بودجه به صورت جدی پیگیری 

نشده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی تاکید 
کرد: قطعاً پیشــنهاد اول برای رفع کسری 
بودجه دولــت، انتشــار اوراق نخواهد بود. 
یکی از دالیل آن این اســت کــه اگر حجم 
بســیار باالی اوراق در بازار عرضه شود این 
امر به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بسته 
به اینکه بانک مرکزی مجبور به خرید اوراق 
شــود یا بانک ها، تورم و نااطمینانی ناشی از 

آن را در اقتصاد افزایش خواهد داد و همین 
امر به انگیزه ســرمایه گــذاری و تولید در 

کشور آسیب جدی خواهد زد.
سرپرســت معاونت پژوهش های اقتصادی 
مرکــز پژوهش هــای مجلــس گفــت: 
پیشــنهادی که می توان مطــرح کرد این 
است که اوالً انتشار اوراق محدود و مقید به 
بازه زمانی ۴ تا ۶ ماهه شــود و انتشار بیشتر 
اوراق منوط به اصالحات همزمان در منابع 
و مصارف دولت شــود. ایــن اصالحات نیز 
می تواند با سرعت از طریق مجلس یازدهم 
و یا شورای هماهنگی ســران قوا پیگیری و 

تصویب شود.

اصالح مالیاتی 100 هزار میلیارد درآمد 
برای دولت دارد

محمد مهــدی موحــدی بکنظــر، دیگر 
کارشناس اقتصادی نیز گفت: انتشار اوراق 
عماًل چــاره بیچارگی دولت اســت و عماًل 
چیز دیگری وجود ندارد کــه بخواهد به آن 
متوسل شود؛ اما این رفع مسئولیت از دولت 
نمی کند. به عنوان نمونه در رفع اشــکاالت 
ساختاری، دو سال پیش رهبری از سازمان 
برنامه و بودجه خواســتند کــه اصالحاتی 
ساختاری پیشــنهاد دهد. اما اتفاق خاصی 

نیفتاد.
وی افــزود: نظام مالیاتی مــا قابلیت تغییر 
را دارد. نظــام مالیاتــی به قــدری قابلیت 
دارد که به وســیله آن می توانیــم قدر قابل 
توجهی از کســری بودجه را جبران کنیم. 
به عنوان نمونه ما حــدود 5۰ هزار میلیارد 
تومان فرار مالیاتــی داریم، ۴۰ تا ۴5 درصد 
اقتصاد کشور نیز مشمول مالیات نبوده و یا 

معاف از مالیات هستند از مجموع این موارد 
می توانیم 1۰۰ هزار میلیــارد تومان آورده 

داشته باشیم.
موحدی ادامه داد: بحث اســتفاده از اوراق 
در بسیاری از کشــورها عمومیت داشته و 
نه تنها برای جبران کســری بودجه بلکه به 
عنوان ابزاری برای عملیات بازار باز استفاده 
می شود. دولت با انتشــار اوراق نوعی بازار 
بدهی ایجاد می کند تا انعطاف الزم را برای 

کنترل نرخ بهره و نرخ تورم پیدا کند.
وی درباره کشــش این بازار برای رشــد در 
ایران گفــت: اوراق بدهی ممکن اســت در 
کشــورها به صورت متفاوت استفاده شود 
اما به طور کلی نوعــی بدهی داخلی در برابر 
بدهی خارجی اســت. در ایــران، دولت در 
بدبینانــه ترین حالــت ، حدود هــزار هزار 
میلیارد تومان بدهی داخلی دارد که نسبت 
به GDP رقم کمی است. این رقم در برخی 
 GDP از کشــورها باالتر و از حتــی بعضاً از
نیز بیشــتر اســت بنابراین دولت می تواند 
بــا فراهم کــردن مقدمات آن ایــن بدهی 
داخلی را بیشــتر کند اما نباید تنها با هدف 
جبران کســری بودجه و بدون فراهم کردن 

مقدمات این اتفاق بیفتد.

 3 ایراد انتشار اوراق در شرایط
 اقتصاد ایران

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

باید در نظر رفته شود.
وی درباره اشکال اول انتشــار اوراق بدهی 
در شــرایط فعلی ایران گفت: اشــکال اول 
این است که خیلی از کشــورها در کسری 
بودجه مشــکالت ما را ندارند. ما تا مدت ها 
مشکل عجیب غریبی مانند بیماری هلندی 
و وابستگی به درآمدهای نفتی داشتیم و به 
یکباره درآمدهای نفتی ما قطع شــد. نکته 
بعدی این اســت کــه اوراق، تثبیت کننده 
نرخ بهره است. چراکه دولت باید با یک نرخ 
مؤثر این اوراق را منتشــر کند و با توجه به 
تورم، نرخ بهره در نرخ باالیی تثبیت شــده 
و چســبندگی پیدا می کند. این موضوع هم 
نقدینگی را افزایش می دهــد هم منجر به 
متوقف شــدن تولید به جهت نرخ بهره باال 

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

خریداران اوراق بدهد.

این کارشــناس اقتصادی افــزود: اصطالح 
»پانزی گیم« به این معنی اســت که دولت 
برای اینکــه قرض خــودش را بدهد دوباره 
باید قــرض بگیرد؛ در شــرایط متعادل تر و 
رقم کمتر وقتی کشورها به صورت مقطعی 
دچار کسری بودجه می شوند با تعمیق این 
بازار میزان نقدینگی را با هدف ثبات بخشی 
به اقتصاد مدیریــت می کنند و برای جبران 
پول اوراق از پانزی گیم اســتفاده می کنند 

اما این کار در کشور ما مقطعی نیست.
وی ادامه داد: بازار بدهی باید شــکل بگیرد 
اما ایــن بازار قواعــد خاص خــود را دارد و 
نمی توان به یکباره آن را ایجاد کرد بلکه باید 

مقدمات آن فراهم شده باشد.
این کارشــناس اقتصادی با اشاره به مزایای 
اوراق مشــارکت گفت: اوراق مشــارکت و 
اوراق قرضه تفاوت هایی بــا یکدیگر دارند 
برخــی مراجــع، اوراق قرضه را شــرعی 
نمی دانند اما در اوراق مشارکت بحث پروژه 
درمیان اســت و این پروژه به وســیله پول 
مردم تامین مالی می شــود و پس از تکمیل 
پروژه از محل بهره برداری آن، سود به مردم 

می رسد.

خریدار   آمــار جدید گمــرک از تجارت 
خارجی کشور نشان می دهد صادرات غیر 
نفتی ایران از نظر ارزش، نسبت به فروردین 

ماه ۶۰ درصد افزایش یافته است.
 سید روح اهلل لطیفی، سخنگوی گمرک در 
این خصوص گفت: تجارت خارجی کشــور 
در دو ماهه اول ســال 99 به ۲1 میلیون تن 
رســید که از این حجــم 1۴.5 میلیون تن 
صادرات و حدود ۶.5 میلیــون تن واردات 
بوده است.وی اظهار داشت: ارزش کارنامه 
۲1 میلیون تنی ایران در ایــن دو ماه نیز به 

9 میلیــارد و۳۴1 میلیون دالر می رســد 
که ســهم صادرات از مجمع رقــم اعالمی، 
۴ میلیــارد و ۳۰۰ میلیــون دالر و واردات 
نیز 5 میلیارد و۴1 میلیــون دالر را به خود 

اختصاص داده است.
وی در خصــوص کارنامه تجــارت خارجی 
در اردیبهشــت ماه افزود: در این ماه شاهد 
صادرات 9 میلیون و 1۷۶ هــزار تن کاال به 
ارزش ۲ میلیارد و ۶۴8 میلیون دالر بودیم 
که از لحاظ وزنی نســبت بــه فروردین ۷1 
درصد و از لحــاظ ارزش ۶۰ درصد رشــد 

داشــتیم. و در رویه واردات نیــز در این ماه 
۳ میلیون و 8۷9 هزار تــن کاال به ارزش ۳ 
میلیارد و 11۰ میلیون دالر وارد کشور شده 

است که از لحاظ وزنی نســبت به فروردین 
ماه 5۳ درصد و از لحاظ ارزش نیز ۶1 درصد 

رشد را شاهد بودیم.
لطیفی در خصوص عمده مقاصد صادراتی 
کشور در دو ماهه نخست ســال گفت: پنج 
کشــور مقصد صادرات کاالهای غیرنفتی 
ایران در ایــن مدت به ترتیــب چین با یک 
میلیارد و 19۰ میلیون دالر و ســهم بیش 
از ۲۷ درصد، و عراق با یــک میلیارد و 1۰۷ 
میلیون دالر و ســهم بیــش از ۲5 درصد، 
امارات با ۶8۲ میلیون دالر و ســهم بیش از 

15 درصد، افغانستان با ۳۴1 میلیون دالر با 
حدود هشت درصد و ترکیه با 1۴۴ میلیون 

دالر با سهم بیش از ۳ درصدی قرار دارند.
ســخنگوی گمرک در خصوص کشورهای 
طرف معامله در رویه واردات بیان داشــت: 
پنج کشور نخست واردات کاال در این مدت 
به ترتیب چین با یک میلیارد و ۲۳۴ میلیون 
دالر، امــارات با یک میلیــارد و ۷8 میلیون 
دالر، ترکیــه با 5۳5 میلیون دالر، روســیه 
با ۳5۶ میلیون دالر و هنــد با ۳۳5 میلیون 

دالر قرار دارند.

جلسه مقدماتی شورای عالی کار درباره حق مسکن این هفته برگزار می شود

مودیان برای بخشودگی ۸۰ درصدی جرایم مالیاتی تا آخر خرداد مهلت دارند
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وش سهام عدالت  زیرساخت های خدمات فر
در بانک گردشگری فراهم شد

با فراهم شدن زیرساخت ها در بانک گردشگری، خدمات فروش سهام 
عدالت برای عموم مردم عملیاتی شد.

با توجه به آزادســازی ســهام عدالت از ســوی مقام معظــم رهبری و 
همچنین در راستای توســعه بازار ســرمایه، بانک ها نیز به یاری بازار 

سرمایه آمده اند و بانک گردشگری در این زمینه پیشتاز است.
در همین راســتا مردم می توانند با مراجعه به شــعب بانک گردشگری 
در سراسر کشــور، از خدمات فروش ســهام عدالت در شعب این بانک 

بهره مند شوند.
در مرحله نخست که شامل آزادسازی ســهام عدالت است، برای بهره 
مندی از خدمات بانک گردشــگری با مراجعه به وب ســایت سازمان 
خصوصی ســازی و انتخاب گزینه آزادســازی ســهام عدالت و ثبت 
اطالعات الزم در این قسمت، متقاضیان باید با وارد کردن شماره شبای 

حساب بانک گردشگری خود در قسمت مربوطه اقدام کنند.
همچنین متقاضیان می توانند برای بهره مندی از خدمات فروش سهام 
در شــعب بانک در مرحله دوم با تکمیل اطالعات و از طریق مراجعه به 
وب سایت بانک گردشگری به آدرس Tourismbank.ir و یا مراجعه 

حضوری به شعب بانک و ثبت اطالعات الزم اقدام کنند.
با فراهم آمدن امکان آزادسازی سهام عدالت، دو امکان و انتخاب شامل 
روش مستقیم و غیر مستقیم برای سهامداران در نظر گرفته شده است.

بانک گردشگری 1۰۰ شعبه در سراسر کشور دارد.

 امضای تفاهمنامه پرداخت یک هزار و
 ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیالت به دستیاران پزشکی

 مراسم امضای تفاهمنامه پرداخت تسهیالت به دانشجویان دوره های 
دستیاری پزشــکی میان نظام بانکی و صندوق رفاه دانشجویان وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امضا شد.
این تفاهمنامه با هدف پرداخت تسهیالت به 1۰ تا 15 هزار دانشجوی 
دوره دستیاری پزشکی به امضا رسید.دستیاران پزشکی، پس از اتمام 
دوره تحصیلی فارغ التحصیل شده و مشــغول دوره های عملیاتی می 

شوند، اما هنوز مشغول به کار و کسب حقوق نشده اند.
این تســهیالت به 15 هزار دانشجوی دوره دســتیاری با کارمزد چهار 
درصد پرداخت می شــود.»مرتضی اکبری« مدیرعامل بانک مهر ایران 
در این مراسم گفت: سال گذشته ۴۰ درصد تســهیالت پرداختی این 

بانک در بخش اشتغال و توانمندسازی بوده است.
وی افزود: برای اعطای تســهیالت، سقفی تعیین نشــده و در صورت 

افزایش تقاضا، شمار وام های اعطایی افزایش خواهد یافت.
اکبری گفت: در مجموع برای اعطای وام به 1۰ تا 15 هزار دانشــجوی 

پزشکی، حدود یک هزار و 5۰۰ میلیارد ریال اختصاص خواهد یافت.
وی ادامه داد: سال گذشــته نیز 55 هزار فقره وام به ارزش ۷۴۰ میلیارد 
ریال به دانشــجویان صندوق رفاه دانشــجویان وزارت علوم تسهیالت 

اعطا شد.
اکبری اضافه کرد: همچنین به دانشــجویان دانشگاه پیام نور و آزاد نیز 

تسهیالت اعطا شده است.
وی اظهار داشــت: ســال گذشــته برای اعطــای 1.5 میلیــون فقره 
تسهیالت، برنامه ریزی شده بود اما در نهایت ۲.۳ میلیون فقره وام اعطا 

شد.

آغاز ساماندهی بانک های نظامی با ادغام بانک 
حکمت در سپه

 بانک حکمت با هدف ســاماندهی نظام بانکی به عنوان نخستین بانک 
نظامی در بانک ســپه ادغام شــد، در گام بعدی قرار است چهار بانک و 
موسســه اعتباری انصار، قوامین، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر 

نیز فرایند ادغام را طی کنند.
طرح ادغــام 5 بانک و موسســه مالی نظامــی در بانک ســپه با هدف 
ساماندهی شبکه بانکی کشور از اواخر ســال 9۷ آغاز شده و گام به گام 
در حال اجراســت. قرار بوده اســت بانک های انصار، قوامین، حکمت 
ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه ادغام شوند 

که روند ادغام آنها در مراحل پایانی قرار دارد.
 »محمدکاظم چقازردی« در ایــن باره گفت: در پــی اعالم ریس کل 
بانک مرکزی مبنی بر برگزاری مجامع بانک های حکمت ایرانیان و مهر 
اقتصاد در هفته جاری، بانک ســپه با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و 
دارایی، بانک مرکزی، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان بورس و اوراق 
بهادار، زمینه برگزاری مجامع این دو بانک را فراهم کرد و در اولین گام 
مجامع مربوط به بانک حکمت ایرانیان با حضور اکثریت ســهامداران 

برگزار شد.
وی اظهار داشــت: با برگزاری مجامع ادغام حکمت ایرانیان، این بانک 
نخستین بانک وابسته به نیروهای مسلح اســت که رسماً در بانک سپه 

ادغام می شود.
چقازردی اظهار داشــت: بانک ســپه تمامی تمهیدات اجرایی شامل 
عملیات حوزه شــعب، به کارگیری نرم افزار واســط برای ارائه خدمات 
مشــتریان، نصب تابلوهای بانک ســپه، صدور احکام کلیه مسئوالن و 
پرسنل شعب از سوی بانک ســپه، ابالغ راهبردها و دستورالعمل های 
اجرایی بانک سپه متناسب با ساختار مصوب هیئت مدیره بانک سپه را 
انجام داده است.مدیرعامل بانک ســپه ابراز امیدواری کرد با هماهنگی 
به عمل آمده مجامع ســایر بانک های ادغام شــونده طبق برنامه ریزی 

زمان بندی شده به زودی انجام گیرد.
 عالوه بر ادغام شــعب، قرار است شــرکت های زیرمجموعه بانک های 

وابسته به نیروهای مسلح نیز تعیین تکلیف شوند.
بانک های وابســته به نیروهای مســلح دارای ۲85 شرکت هستند که 
بانک ســپه باید با اجرای راهکارهای انحالل، ادغــام، واگذاری و ادامه 

فعالیت، این شرکت ها را تعیین تکلیف کند.

به پشتوانه بانک ملی ایران تجارت کنید
بانک ملی ایران در یک ماه نخست امسال بیش از دو هزار میلیارد ریال 
تسهیالت خرید دین را به منظور تامین مالی کسب و کارها و بنگاه های 

اقتصادی پرداخت کرده است.
 تســهیالت خرید دین بانک ملــی ایران فرصتی ویژه بــرای صاحبان 
کســب و کار و بنگاه های اقتصادی نیازمند نقدینگی اســت که چک و 
اوراق تجاری آنها دارای مهلت پرداخت دیرتری نســبت به زمان مورد 
نیازشان اســت.بانک ملی ایران در مدت مذکور، ۷۲8 فقره تسهیالت 
خرید دین بــه ارزش ریالی دو هزار و ۴۰ میلیارد ریــال پرداخت کرده 
است.در روش تســهیالت دهی خرید دین، بانک دین مدت دار بدهکار 
را به کمتر از مبلغ اسمی و درج شده در متن اسناد و اوراق تجاری مانند 
چک و سفته به صورت نقدی از داین و مشتری خریداری می کند بدین 
ترتیب مشــتری می تواند زودتر از موعد مقرر نقدینگی مورد نیاز خود 

را به دست آورد.
خرید دین به منظور ایجاد تســهیالت الزم بــرای تمامی بخش های 
اقتصادی قابل انجام اســت و در چارچوب ضوابط و مقررات و با رعایت 
دســتورالعمل ها و آیین نامه های بخش اعتبــاری از جمله آیین نامه 
تسهیالت و تعهدات کالن و همچنین سیاست اعتباری ساالنه صورت 
می گیرد که همه مشــتریان بانک در همه بخش ها مــی توانند از این 

تسهیالت استفاده کنند.

شعبه

صبا نوبری   ماجرای نرخ ســود ســپرده  
قصه تکراری شــبکه بانکی اســت. شورای 
پول و اعتبار ســقف تعیین می کند، بانک ها 
ســرپیچی می کنند. بانــک مرکزی خط 
و نشــان می کشــد، بانک ها مدتی رعایت 

می کنند اما باز قصه از سر گرفته می شود.
 ماجــرا این بــار از ۳1  فروردین ماه ســال 
جــاری کلید خــورد،  بانک ها در شــورای 
عالی کانون بانک ها و موسســات اعتباری 
هم پیمان شــدند تا از اول اردیبهشــت ماه 
1۳99 به سپرده های یکساله سود بیشتر از 

15درصد تعلق نگیرد.
مرور تاریخچــه تغییرات نرخ ســود بانکی 
نشــان می دهد که نرخ ســود 15 درصدی 
مصوبــه جدیدی نیســت. البته شــورای 
پول و اعتبار در ســال 95 مصوب کرده بود 
که حداکثر ســود ســپرده های یکســاله 
15درصد باشــد اما طی این سال ها بانک ها 
برای رقابت در جذب ســپرده ها معموال این 
مصوبه را رعایت نکرده و ســودهای باالتری 
پرداخت می کردند.طی ســال های گذشته 
نرخ سود ســپرده چندبار تغییر کرده است. 
یک بار در اردیبهشت ماه 1۳9۳ بود که نرخ 
ســود بانکی به ۲۲ درصدرسید. بار دیگر در 
اردیبهشــت ماه 1۳9۴ رقــم ســود بانکی 
به ۲۰درصد افزایش یافــت و پس از آن در 
بهمن  1۳9۴ نرخ ســود بانکی به 18درصد 
کاهش یافت و سرانجام در تابستان 1۳95 

نرخ سود بانکی به 15درصد رسید.
اما الزام بــه رعایت ســقف 15 درصدی در 
فروردین ماه امســال برای نرخ سود بانکی 
در شرایطی تعیین شــد که طی چهار سالی 
که از صدور این مصوبه گذشته بارها شاهد 
تخلف بانک ها از این دســتورالعمل بودیم. 
شــهریور ماه 1۳9۶ بود که با به اوج رسیدن 
ســرپیچی بانک ها از ســقف تعیین شده 
بانک مرکزی و شــورای پول و اعتبار دولت 
تصمیم به ساماندهی نرخ های بهره در نظام 
بانکی گرفتند و بانک ها را ملزم به پرداخت 
سودهای یکسان کردند اما پاینبدی بانک ها 
به این مصوبه مدت زیادی طول نکشــید و 
باز هم شاهد برخورد ســلیقه ای بانک ها در 

پرداخت سود به سپرده های بانکی بودیم.

گفته می شد دلیل این اقدام بانک ها کاهش 
نرخ سود در بازار بین بانکی بود. رییس کل 
بانک مرکزی در اردیبهشــت ماه اعالم کرد 
که بانک مرکزی فشــاری برای کاهش نرخ 
ســود به بانک ها وارد نمی کند ولی اقدامات 
نظارتی خود و مدیریت بــازار باز را به نحوی 
اداره کرده است که نرخ ســود در بازار بین 
بانکی به حــدود 1۲ تا 1۳ درصد رســیده 
اســت در نتیجــه بانک ها خود بــه دنبال 
کاهش نرخ ســود هســتند که البته تاکید 
بانک ها در فروردین ماه بر الزام رعایت سود 

15درصدی این موضوع را تایید می کند.
با وجود اینکه بــه نظر می رســید بانک ها 
خود به دنبال کاهش نرخ ســود هســتند 
اما در اردیبهشــت ماه خبری منتشــر شد 
که از انتشــار اوراق گواهی ســپرده با سود 
18درصد خبر مــی داد. اتفاقی که با اجماع 
بانک ها بر دریافت حداکثر ســود 15درصد 
در تضاد بود.بر اساس مصوبه شورای پول و 
اعتبار بانک ها هر زمانی که نیــاز به تامین 
مالی بیشــتری داشته باشــند، می توانند 
با انتشار اوراق گواهی ســپرده که سود آن 
18درصد اســت این نیاز را برطرف کنند و 

این اقــدام بانک ها خالف قانون نیســت اما 
اگر بانک ها با میــل خود تصمیم گرفتند که 
نرخ سود 15درصدی را اجرا کنند تصمیم به 
انتشار این اوراق با سود بیشتر منطقی بنظر 
نمی رســد.به همین منظور اقتصادآنالین 
در یک گزارش میدانی به ســراغ شــعبات 
بانک های خصوصی و دولتی رفته اســت تا 
نرخ سود پرداختی به ســپرده های یکساله 

را جویا شود.

سودهای 15درصدی
متصدی یکی از شــعب بانک پارســیان با 
بیان اینکه سود ســپرده یکساله 15درصد 
اســت، به اقتصادآنالین گفت: البته اوراق 
گواهی سپرده با سود 18درصد هم داشتیم 
که انتشــار آن تمام شــد ولی ممکن است 
دوباره منتشر شــود.بانک تجارت هم برای 
ســپرده های بلندمدت یکســاله اش تنها 
15درصد ســود پرداخت می کند و انتشار 

اوراق گواهی هم ندارد.

سود 18درصدی با اوراق
کارمنــد یکــی از شــعبات بانــک ملی به 

خبرنگار اقتصادآنالین گفت: ســود سپرده 
یکســاله برای هر مقدار ســپرده 15درصد 
اســت و وقتی پرســیدیم آیا طرح ویژه ای 
برای پرداخت سود بیشتر دارند یا نه با کمی 
مکث ما را به رییس شعبه ارجاع داد. رییس 
شعبه ابتدا مبلغ ســپرده را پرسید و بعد از 
اینکه گفتیم مبلغ مورد نظــر یک میلیارد 
تومان است گفت امکان اســتفاده از اوراق 

گواهی سپرده با سود 18درصد وجود دارد.
متصدی یکی از شــعبات بانک پاســارگاد 
هم مبلغ ســود سپرده های یکســاله خود 
را 15درصــد عنوان کرد ولــی گفت امکان 
پرداخت ســود 18درصدی از طریق اوراق 

گواهی سپرده وجود دارد.

سود سپرده 18 درصدی
با وجــود اینکه قرار بوده دیگــر هیچ بانکی 
ســود باالی 15درصدی برای ســپرده ها 
پرداخت نکنــد اما متصدی یکی از شــعب 
بانک شــهر سود ســپرده های یکســاله را 
18درصد اعالم کرد و اصال اشاره ای به نرخ 
15درصد نکرد.با مراجعه به یکی از شــعب 
بانک کشــاورزی متوجه شــدیم نرخ سود 

سپرده های یکساله این بانک هم 18درصد 
است در حالی که باید 15درصد باشد.

سود 20 درصدی با امکان برداشت 
سپرده قبل از سررسید!

در حالیکه از ابتدای اردیبهشــت ماه حتی 
پرداخــت ســود 18درصدی هــم تخلف 
محسوب می شــود متصدی یکی از شعب 
بانک ایران زمین در پاســخ به این سوال که 
نرخ سود ســپرده های یکساله چقدر است؟ 
گفت: طرح ویژه ای داریــم که ۲۰درصد به 
سپرده یکساله شما سود پرداخت می کند و 
می توانید پس از یکماه هم کل یا نصف مبلغ 
سپرده خود را بدون جریمه و ضرر برداشت 
کنید! او تاکید کرد که ممکن است این طرح 
تا چند روز دیگر برداشته شــود، پس بهتر 
است ســریع تر اقدام کنیم. البته با جستجو 
در سایت این بانک ســپرده ای با این شرایط 
را پیدا نکردیم و نرخ ســود سپرده در سایت 
این بانک به صورت رسمی 15درصد اعالم 

شده بود.

چرا بانک ها از تصمیم خود برگشتند؟
با گذشت یکماه از هم پیمانی بانک ها برای 
حذف هرگونه سود سپرده باالی 15درصد 
بنظر می رسد بعضی  از بانک ها به روش های 
گوناگون به دنبال نقض پیمان خودشــان 
هســتند و گفته می شــود این کار به دلیل 
کمبود نقدینگی بانک ها انجام می شود. این 
درحالیست که بانک مرکزی اعالم می کند 
در بازار بین بانکی هیچ سفارشی از بانک ها 
دریافــت نمی کند کــه حاکــی از کفایت 
نقدینگی بانک ها است.با وجود اینکه بانک 
مرکزی اعالم کرده اســت که هیچ فشاری 
به بانک ها برای کاهش نرخ سود وارد نکرده 
و این خواسته خودشــان بوده اما مشخص 
نیست اگر بانک ها با مشکل نقدینگی مواجه 
هستند به چه دلیل چنین تصمیمی گرفتند 
و در کمتــر از دوهفتــه با اقدام به انتشــار 
اوراق ســپرده 18درصدی از تصمیم خود 
عقب نشــینی کردند و امروز هم با گذشت 
یکماه به عناوین مختلف بــه پرداخت نرخ 

سود باالتر روی آوردند!

خریدار   سخنگوی ســتاد راهبری سهام 
عدالت با بیان اینکه این سهام قابلیت وثیقه 
بانکــی دارد،   گفت: به ســهام داران توصیه 
می شــود به جای فروش ســهام عدالت،  از 

سود آینده آن استفاده کنند.
 »حسین فهیمی« اعالم کرد: سهام عدالت 
مرکب از ســهام ۴9 شرکت اســت که ۳۶ 
شرکت شرکت بورســی بوده و 1۳ شرکت 
هنوز وارد بــورس نشــده اند و در برخی از 
شــرکت ها تا ۷۰ درصد ســهام مربوط به 
سهام عدالت است و شــرکت های سرمایه 
پذیر ســهام عدالت از جمله شــرکت های 
ارزنده در بورس تهران و فرابورس به شــمار 

می روند.
وی افزود: بعد از ابالغیه رهبر معظم انقالب 
مبنی بر آزاد ســازی ســهام عدالت دارند، 
می توانند به روش مســتقیم مدیریت سهام 
عدالت را از طریق ســامانه سهام عدالت در 
سازمان خصوصی ســازی انتخاب کنند بر 
اســاس آخرین آمار تا ۷ خرداد، 1۳ میلیون 
و ۶۰۰ هــزار نفر از ۴۶ و نیــم از میلیون نفر 
سهامدار عدالت روش مســتقیم مدیریت 
ســهام را انتخاب کرده اند کــه در واقع ۲5 
درصد از سهامداران عدالت روش مستقیم 

را برگزیده اند.
فهیمی گفت: کســی که مدیریت مستقیم 
ســهام عدالت را برگزیده، در واقع سهامدار 
۳۶ شــرکت بورســی و فرابورســی و نیز 
1۳ شــرکت خارج از بورس اســت که همه 
سهام خود در این شرکت ها را باید خودش 
مدیریت کند، یعنــی در مجمع عمومی این 
شرکت ها شــرکت مشــارکت کند و بداند 
کدام شرکت ســود مجمع می دهد و از آن 
استفاده کند، اما کســانی که وقت یا دانش 
و مدیریت کافی ندارند،   روش غیر مستقیم 

سهام عدالت را انتخاب می کنند.
 سخنگوی ستاد راهبری سهام عدالت گفت: 
کسانی که روش غیر مستقیم سهام عدالت 
را انتخاب می کنند،  از طریق شــرکت های 
ســرمایه گذاری اســتانی ســهام عدالت 
مدیریت سهام انجام می دهند و این شرکت 
ها در واقع واسطه مالی هســتند که سهام 
عدالت را مدیریــت می کنند و ســهامدار 
عدالــت در واقع با یک شــرکت ســرمایه 
گذاری استانی طرف است، سازمان بورس 
هم افراد و صالحیت مدیریت کســانی که 
کنترل شرکت های سرمایه گذاری استانی 
را در دســت می گیرند را کنترل می کند که 

رفتار حرفه ای داشته باشند.
به گفته وی، در شرکت های سرمایه گذاری 
اســتانی، ســهام در یک جا جمع می شود، 
بنابرایــن قــدرت چانــه زنــی در مجامع 
شــرکت ها را بــاال می بــرد، اما کســانی 
که خودشــان قــدرت و دانــش مدیریت 
مالی ســهام را دارنــد، روش مســتقیم را 

برمی گزیند.
به گفته سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی 
ســهام عدالت، وقتی مالکیت در اختیار این 
افراد قرار می گیرد، یکی از شــئون مالکیت 
ســهام، داشــتن اختیار فروش است، البته 
ما توصیه می کنیم که ســهام عدالت را نگه 
دارند و از سود آن اســتفاده کنند و افزایش 
ســرمایه شــرکتهای ســرمایه پذیر و حق 
تقدم ســهام و بهره گیری کننــد و در واقع 
سهامداران عدالت از منافع آینده این سهام 

استفاده کنند.
به گفته وی، فعال اجازه فروش سهام عدالت 
تا ۳۰ درصد وجــود دارد، امــا اجباری در 
فروش ســهام وجود ندارد و شــورای عالی 
بورس تصویب کرده که فعــاًل تا ۳۰ درصد 
از سهام عدالت کســانی که روش مستقیم 

را انتخاب کرده باشند، قابلیت فروش دارد.
فهیمی گفت: از روز ســه شــنبه ۶ خرداد 
99 ســفارش فروش ســهام عدالت توسط 
برخــی ســهامداران در بانک هــای عامل 
شروع شده است و  شنبه با آزادسازی سهام 
عدالــت اولیــن مجموعه ســهام عدالت از 
سوی بانک ملی در بازار ســرمایه به فروش 
رسید، البته کسانی که ســهام عدالت خود 
را نگه داشته اند، نســبت به کسانی که آن را 

فروخته اند، بیشتر سود می کنند.
 سخنگوی ســتاد راهبری ســهام عدالت 
همچنین در مورد این که اگر ســهام عدالت 
را نگه داریم، چه می شود، گفت: تصور کنید 
1۰ سال قبل ارزش اسمی سهام عدالت یک 
میلیون تومان بود، آن موقع هم فشــار برای 
فروش این سهام وجود داشت اگر کسی آن 
موقع ســهام خود را فروخته بــود االن این 

سهام 15 میلیون تومان ارزش نداشت.
به گفته فهیمی، افزایش ســهام با افزایش 
تعداد شرکت ها و فعل و انفعال شرکت های 
ســرمایه پذیر عدالــت از جملــه ویژگی 
های روش مســتقیم ســهام عدالت است، 
بازار ســرمایه کــه بهترین محــل جذب 
پس اندازهــای خرد مردم اســت، ســهام 

عدالت در آن خرید و فروش می شود.

سخنگوی ستاد آزادسازی ســهام عدالت 
گفت: در آن زمان ســهام بهترین شرکت ها 
به مردم در قالب ســهام عدالت واگذار شد، 
به عنوان مثال شــرکت مخابرات ایران که 
در دنیا بی نظیر اســت و اکنون برای بیش 
از 85 میلیون نفر خدمــات ارائه می کند یا 
سهام بانک های ملت تجارت و صادرات در 
سهام عدالت وجود دارد، امروزه بانک ملت 
قصد افزایش سرمایه دارد، همچنین سهام 
شرکت های پتروشیمی و پاالیشی در سهام 

عدالت وجود دارد.
وی گفت: ما در بازار سرمایه مسئول فراهم 
کردن زیرســاخت های حقوقــی حقوقی 
مالکانه هســتیم، یکی از این زیرساخت ها 
امکان فروش ســهام اســت که اگر کسی 
خواست بفروشــد، این امکان را به او بدهیم 
و در باالترین اســتاندارد این امکان فراهم 
می شــود، همان گونه که بازار ســرمایه به 
افرادی با دارایی چند صــد میلیون تومانی 
خدمــات می دهــد، همین خدمــات را به 

سهامدار عدالت هم ارائه می کند.
سخنگوی ستاد آزادسازی ســهام عدالت 
همچنیــن در مورد امــکان ویرایش روش 
مدیریت ســهام عدالت گفت: تا ســاعات 
پایانی روز 15 خرداد امــکان انتخاب روش 
مدیریت سهام عدالت وجود دارد، اما امکان 
اصالح تصمیم وجود نــدارد بنابراین مردم 
وقتی انتخاب می کنند که روش مســتقیم 
مدیریت سهام عدالت را داشته باشند، یعنی 
دارایی از سبد شرکت استانی سهام عدالت 
کسر می شــود و به فرد داده می شود و شما 
مالک سهام ۳۶ شرکت بورسی و 1۳ شرکت 
غیربورسی می شــوید، بنابراین امکان لغو 

تصمیم وجود ندارد.
فهیمی همچنین در مورد اینکه ۷5 درصد 
از ســهامداران عدالــت شــیوه مدیریت 
غیرمستقیم را انتخاب کرده اند، گفت: این 

افراد کسانی هســتند که قصد فروش سهام 
خود را ندارند، بنابراین فعال نیازی نیســت، 
کاری انجام دهند، ســهام آنها در شــرکت 
سرمایه گذاری استانی ســهام عدالت قرار 
می گیرد که در آن شــرکت ها یک مدیریت 
حرفــه ای تصمیم گیــری می کنــد و تک 
تک این شــرکت های اســتانی در بورس یا 
فرابورس پذیرش می شوند و از روز پذیرش 
دارندگان ســهام این شــرکت ها می توانند 
تصمیم بگیرند که ســهام خود را نگه دارند 

یا واگذار کنند.
فهیمی همچنیــن در مورد گفته ســالح 
ورزی عضــو شــورای عالی بــورس درباره 
این که کارت اعتباری از ســوی بانک ها به 
سهامداران عدالت داده می شود، نیز گفت: 
بانک هــا در حال حاضر به مشــتریان خود 
بر اســاس اعتباری، مانند ملــک و گردش 
حســاب که دارند، کارت های اعتباری در 
اختیار آنها می گذارند، به عنوان مثال تا 1۰ 
میلیون تومان می تواند بــا کارت اعتباری 
خرید کند و بعــد این کارت را شــارژ کند، 
در مورد ســهامداران عدالت هم که ســهام 
عدالت 8 میلیــون تومانــی و 15 میلیون 
تومانی دارند، یک اعتبــاری نزد بانک خود 
دارند کــه ایــن بانک ها می تواننــد کارت 
اعتباری در اختیار مشــتریان سهام عدالت 
قرار دهند، البته این برنامه جدیدی اســت 
که در شــورای عالی بورس مطرح شد، ولی 
تصمیم گیری نهایی با شورای پول و اعتبار 

و بانک مرکزی است.
فهیمی گفت: امکان توثیق ســهام عدالت 
به نفع بانک ها وجود دارد کــه در قبال آن، 

کارت اعتباری به مشموالن داده شود.
وی گفت: اطالعات دیگر که مورد نیاز است 
شماره تلفن همراه به نام خود مشمول سهام 
عدالت باشــد و شماره حساب شــبا که در 
سامانه سهام عدالت ثبت شده است، شماره 
شبا را از بانک مرکزی اســتعالم می کنیم و 
شــماره تلفن همراه را از اپراتورهای تلفن 
همراه اســتعالم می گیریــم، تاکنون این 
رابطه یک طرفه بــوده اما اکنــون ۳۰ نوع 
خدمــت و ارتباط دو طرفــه و خدمات بین 
سهامدار و شرکت های سرمایه پذیر عدالت 

وجود دارد.
سخنگوی ستاد راهبری ســهام عدالت در 
پاسخ به این پرسش که عده ای از مخاطبان 
گفته بودند، چرا برگه یــک میلیون تومانی 
ســهام عدالت آنها 5۳۲ هزار تومان ارزش 

دارد، گفت: مشــموالن ســهام عدالت در 
چند ســطح ســطح طبقه بندی می شوند، 
در ابتدا سهام همه یک میلیون تومان بود و 
قرار بود، بعد از 5 سال از محل سود دریافتی 
شرکت های سهام عدالت پول سهام عدالت 
به دولت پرداخت شود، اما پنج سال گذشت 
و سود شــرکت ها کفاف بهای سهام عدالت 
را نداد، در نتیجــه 5۳۲ هزار تومان از ارزش 

سهام آزاد شد.
وی گفت: در آن موقع فراخوان داده شــد 
که بقیه بهای سهام عدالت را واریز کنید، 
در مورد دو دهک کم درآمد کمیته امداد 
امام خمینی و سازمان بهزیستی تخفیف 
در نظر گرفته شــد، اما در کل کشور فقط 
۲۷ میلیارد تومان پول بابت تکمیل ارزش 
سهام عدالت و سهام این افراد یک میلیون 
تومانی شد، اما بقیه افراد باالی 5۰۰ هزار 
تومان و برخی کمتر از این رقم شــد یک 
عده از این افراد سود سهام عدالت نگرفته 
بودند و این ســود بابت بهای سهام عدالت 
در نظر گرفته شد، در نتیجه اکنون سهام 
عدالت بــه ارزش اســمی یــک میلیون 
تومــان، 5۳۲ هــزار تومــان و ۴9۲ هزار 

تومان است.
فهیمی همچنین در مورد سهام عدالت فوت 
شدگان گفت: سهام به نام آنها محفوظ است 
و گواهی حصر وراثت تعیین کننده تکلیف 
سهام افراد فوت شده است، در مورد آنهایی 
که به سن قانونی نرسیده اند، شماره موبایل 
به نــام والدین و ولــی قهری مــورد قبول 

سیستم قرار می گیرد.
 سخنگوی ستاد راهبری ســهام عدالت در 
مورد اینکه چرا ۳۰ درصد از ســهام عدالت 
قابلیت فــروش پیدا کرده اســت، گفت: در 
اولین روز تــا پایان هفتــه در اولین روز از ۶ 
خرداد ماه تا پایان هفته گذشته تقاضا برای 
فروش سهام عدالت سهام عدالت به حساب 
افراد واریز می شــود، تســویه معامالت در 
شــرکت ســپرده گذاری مرکزی و تسویه 
وجوه فــروش اینترنتی به حســاب مالکان 

واریز می شود.
وی همچنیــن در مــورد اینکــه برخــی 
مخاطبان گفته بودند، شعب برخی بانک ها 
جوابگوی مردم نیســت گفت: فقط شعب 
بانک هایی که شماره شبای حساب مربوط 
به آن بانک در ســامانه ســازمان خصوصی 
سازی ثبت شده است، مجاز به پاسخگویی 

به سهامداران عدالت است.

سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت مطرح کرد

امکان تبدیل سهام عدالت به وثیقه بانکی



فرار سرمایه ها از نفت دریایی

دست برتر آنکارا در قرارداد گازی با ایران در سال های آتی

تناقض گویی وزارت نفت درباره تعلل ترکیه در تعمیر خط لوله

سیگنال های مثبت اقتصادی در بازار طالی سیاه
 قیمت هفتگی نفت با توجه به بهبود شــرایط اقتصادی در جهان و امید 

به افزایش تقاضای نفت با رشدی 8 درصدی همراه شد.
هفته گذشته برای طالی ســیاه، هفته پر نوســانی به شمار می رفت. 
قیمت نفت که با افزایش روز دوشــنبه را آغاز کرده بود، در ادامه با توجه 
به باال گرفتن دوباره اختالفات بیــن چین و آمریکا و خطر تحریم چین، 
با کاهش قیمت همراه شد.با این حال قدرت ریسک های سیاسی آنقدر 

قدرتمند نبود که بتواند نفت را به زیر ۳۰ دالر در هر بشکه برساند.
عامل دیگری که تقویت قیمت نفت را به دنبال داشت، کاهش بی سابقه 
تولید کشــورهای عضو اوپک بود تا آنجا که تولید اوپک به پایین ترین 
میزان در هزاره سوم رسید.این در شــرایطی است که عربستان معتقد 
است بازار همچنان به حمایت نیاز دارد و از همین رو پیشنهاد این کشور 
در نشســت بعدی اوپک که قرار اســت تا یک هفته دیگر برگزار شود، 

تمدید کاهش تولید کنونی نفت تا پایان سال ۲۰۲۰ خواهد بود.
روســیه نیز که شــرایط فعلی را برای نجات بازار نفت مطلوب می داند، 
همین خواســته را دارد اما شرکت های نفتی این کشــور و ضرر و زیان 
احتمالی مشکل اصلی روس ها برای تمدید کاهش فعلی تولید تا پایان 
سال میالدی است.از ســوی دیگر تقاضای نفت نیز بهبود پیدا کرده و با 
بازگشایی کسب و کارها، نفت بیشتری جذب بازارهای مصرف می شود 
و اگرچه همچنان بازار طالی سیاه با معظلی به نام نفت ذخیره شده رو 
به رو اســت اما در هفته گذشــته و با کاهش محدودیت های قرنطینه، 
حدود ۲5 میلیون بشــکه نفت ذخیره شــده روی آب، جذب بازار آسیا 
شده اســت.با توجه به این عوامل، قیمت نفت برنت که معامالت هفته 
گذشته را با ۳5 دالر و 1۳ ســنت آغاز کرده بود، در معامالت روز جمعه 
به ۳۷ دالر و 8۴ سنت رسید که نشان دهنده رشد 8 درصدی قیمت در 

این هفته است.
نفت شاخص آمریکا نیز رشــدی 5 درصدی را تجربه کرد و از ۳۳ دالر و 

5۶ سنت به ۳5 دالر و ۳۲ سنت افزایش پیدا کرد.

بیش از ۵۳ هزار مگاوات برق مصرف شد
 میزان مصرف برق کشــور به رقم 5۳ هزار و 5۰۲مگاوات رسید که این 

میزان مصرف در سومین ماه فصل بهار کم سابقه است.
مصرف روزانه برق کشــور روز گذشــته و براســاس تازه ترین گزارش 
شرکت مدیریت شبکه برق درحالی امســال و در سومین ماه فصل بهار 
به شدت افزایش یافته که پارســال و در همین بازه زمانی میزان مصرف 
۴۲ هزار و 185 مگاوات بود.تفاوت مصرف بــرق در روز دهم خرداد ماه 

امسال با مدت مشابه پارسال به یازده هزار و ۳1۷ مگاوات رسید.
همزمان با تداوم افزایش دمای هوا در نقاط مختلف کشور، پیک مصرف 

برق نیز روند صعودی کم سابقه ای به خود گرفته است.
سخنگوی صنعت برق روز گذشته گفت: میانگین دمای هوا یک درجه 
سلســیوس افزایش یافته و همین امر باعث باال رفتن استفاده از وسایل 

سرمایشی و روند صعودی مصرف برق شده است.
» مصطفی رجبی مشــهدی« با بیان اینکه روند افزایشی موج گرما در 
هفته جاری ادامه خواهد داشت، افزود: هر یک درجه افزایش دمای هوا 
حدود یک هزار و  ۳5۰ مگاوات تا یک هــزار و 5۰۰ مگاوات را به مصرف 
برق کشور اضافه می کند که با این پیش بینی میزان مصرف برق کشور 
در هفته جــاری به 5۲ تا 5۳ هــزار مگاوات خواهد رســاند که رقم کم 
سابقه ای اســت.میزان مصرف برق در بخش صنایع نیز روز گذشته به 
رقم چهار هزار و ۲9۳ مگاوات رســید که میزان مصــرف در این بخش 
دیروز نسبت به روز ماقبل آن که چهار هزار و 898 مگاوات بود، کاهش 
یافت؛ به این ترتیب نشان داد که مصرف برق در بخش خانگی و اداری به 
دلیل استفاده بیشتر از وسایل سرمایشی روندی افزایشی یافته و گوی 

سبقت از بخش صنعت را ربوده است.
افزایش مصرف در بخش خانگی در حالی رخ داده که پیشتر پیش بینی 
شــد بود فعالیت های اقتصادی و صنعتی که به دلیل گسترش بیماری 

کرونا متوقف شده بود سرعت گیرد.
ذخیره نیروگاه ها روز گذشــته به کمترین میزان خــود 55۲ مگاوات 
رســید و همچنین تولید برق از انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق 

نیز ۲1۲ مگاوات بود.

ودهنگام نشست اوپک پالس برگزاری ز
درحالی که قرار بود نشســت فوق العاده اوپک پالس در تاریخ 1۰ ژوئن 
برگزار شود به پیشــنهاد الجزایر برپایی این نشست احتماال به صورت 

ویدئو کنفرانسی در روز ۴ ژوئن باشد.
 محمد عرقاب وزیر انرژی و معادن الجزایر که ریاســت دوره ای اجالس 
اوپک را برعهده دارد، پیشــنهادی برای برگزاری زودهنگام نشســت 
مجازی اوپک پالس در روز چهارم ژوئن داده اســت.  پیــش از این قرار 
بود که نشســت های وزارتی اوپک و اوپک پالس در نهم و دهم ماه ژوئن 

برگزار شود.   
با پایان یافتن ماه ژوئن تعهد کاهش تولید 9.۷ میلیون بشــکه ای اوپک 
پالس به ۷.۷ دمیلیون بشکه برای نیمه دوم سال خواهد رسید. گفتنی 
است کشورهای تولیدکننده نفت اوپک و غیراوپک حاضر در توافقنامه 
همکاری امضا شــده در اخرین نشســت اوپک پالس اعالم کردند پس 
از پایان دو ماه، به مدت ۶ ماه از یکم ژوئیه تا ۳1 دســامبر ســال ۲۰۲۰ 
روزانه ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه کاهش عرضه داشته باشند و در بازه 
زمانی یکم ژانویه ۲۰۲1 تا ۳۰ آوریل ۲۰۲۲ به مدت 1۶ ماه نیز روزانه 5 
میلیون و 8۰۰ هزار بشکه تولید خود را کاهش دهند .  اما به دلیل نگرانی 
ها از وجود مازاد عرضــه در بازار نفت به جهت تاثیــرات منفی ویروس 
کرونا بر تقاضای انرژی در دنیــا، احتمال می رود اعضای اوپک پالس به 
توافقی برای تمدید کاهش 9.۷ میلیون بشکه ای تولید روزانه نفت تا دو 

ماه دیگر دست یابند.
همچنین ســعودی ها معتقدند بازار همچنان به حمایت نیاز دارد و آنها 
قصد دارند کاهش تولید کنونی را تا پایان ســال تمدید کنند، مقامات 
دولتی روسیه نیز همین خواسته را دارند، اما مشکل آنها با شرکت های 
نفتی شان است .  از سویی دیگر ممکن است مانند قبل عراق و نیجریه به 
توافق کاهش تولید پایبند نبوده و مشــکالتی را برای این توافق بوجود 
آورند.گفتنی اســت آمارهای جدید از تولید نفت اوپک نشان می دهد 
که تولید اعضای این گروه در ماه مه بــه کمترین مقدار خود در دو دهه 
اخیر رسید، زیرا عربســتان و دیگر اعضای اوپک کاهش تاریخی عرضه 
را تجربه کردند.از این رو رئیس دوره ای اوپــک در این نامه تصریح کرد 
که تخطی اعضا و نبود پایبندی کامل به سهمیه های تولید ممکن است 
اثر منفی بر قیمت های جهانی نفت خام در معامالت روز دوشــنبه )1۲ 

خردادماه( داشته باشد.
وزیر انرژی الجزایر تاکید کرده است: در صورت پایبندی کامل اعضا به 

سهمیه تولیدی پیام مثبتی به همراه خواهد داشت.

و نیر

ســخنگوی صنعت برق کشــور گفت: برای مشترکان 
خوش مصرف پاداش در نظر گرفته شده است، تا جایی 
که حتی مشترکان می توانند با مدیریت مصرف قبوض 
برق خــود را رایگان کنند.مصطفی رجبی مشــهدی، 
با تاکید بر اینکه اگــر مردم صرفه جویــی کنند هیچ 
محدودیتی برای اهدا پاداش وجود ندارد، تصریح کرد: 
دو شــرط برای اهدا پاداش در نظر گرفته شــده است، 
مشترک باید زیر الگوی مصرف منطقه خودش مصرف 

کند و نسبت به سال قبل کاهش مصرف داشته باشد.
وی با اشــاره به نحوه محاســبه پاداش گفــت: نحوه 
محاسبه بدین گونه اســت که کاهش مصرف ضرب در 
اولین پله منطقه محاسبه می شــود؛ به طور مثال اگر 

۶۰ تومان قیمت پلــه اول منطقه یک در نظر 
گرفته شود این عدد ضرب در میزان کاهش 
مصرف در دوره مشابه شــده و میزان پاداش 

بدست می آید.
سخنگوی صنعت برق کشــور با بیان اینکه 
اگر مشــترک 1۰ درصد میزان مصرف خود 
را کاهش دهد، صورت حســاب آن شخص 

حدود ۲۰ درصــد کاهش می یابد، گفــت: تعرفه های 
برق به صورت پلکانی محاسبه می شود و هرچه میزان 
مصرف افزایش یابد میزان تعرفه نیز به صورت پلکانی 
افزایش می یابد.رجبی مشــهدی افزود: به طور مثال 
اگر از ۲۰۰ کیلووات ســاعت میزان مصرف مشــترک 

به ۳۰۰ کیلووات ســاعت افزایش یابد 1۰۰ 
کیلــوات بعــدی دو برابر قیمت محاســبه 
می شود، اما اگر مشترک میزان مصرف خود 
را کاهش دهد شامل پاداش خواهد شد.وی 
با بیان اینکــه این کاهش مصــرف موجب 
می شــود که اگر صورت حســاب 1۰ درصد 
کاهش یابد حدود ۲۰ درصد از هزینه کاسته 
شــود، اظهار کرد: اگر ۲۰ درصد میزان مصرف کاهش 
یابد ۴۰ درصد از پرداختی مشترک کاسته خواهد شد.

سخنگوی صنعت برق کشور با اشــاره به شرایط الزم 
برای رایگان شــدن قبوض برق، گفت: اگر یک مشتر 
۲۰۰ کیلووات ســاعت برق مصرف کند مصرف خود را 

به 1۰۰ کیووات برســاند در این شرایط قبض برق این 
مشترک رایگان خواهد شد.

به گفتــه رجبی مشــهدی، مشــترکان پــر مصرف 
مشــمول این قاعده نخواهند شــد و باید سعی کنند 
میزان مصرف خود را کاهــش دهند در غیر این صورت 
1۶ درصد قیمت برق این دســته از مشــترکان بیشتر 
محاسبه می شود، تا کنون نیز برنامه ای برای قطع برق 

مشترکان پر مصرف در نظر گرفته نشده است.
وی با اشــاره به میزان پرداختی مشترکان، اظهار کرد: 
مبلغ متوســط قبوض برق مشــترکان ماهانه در سال 
گذشته 1۲ هزار 5۰۰ تومان بوده که امسال این عدد به 

1۳ هزار و 5۰۰ تا 15 هزار و 5۰۰ افزایش یافته است.

برق

خریدار   وزارت نفت به جای پاســخ گویی 
درباره عملکــرد ضعیف خود در بــازار گاز 
ترکیه، هم چنان تالش می کند با بی اهمیت 
نشان دادن تحوالت اخیر، بر موضوع تزلزل 
جایگاه گاز ایران در بازار ترکیه و حتی خطر 

حذف از این بازار سرپوش بگذارد.
به گزارش فــارس، اخیــرا بنیــاد دفاع از 
دموکراســی ها )FDD( در گزارشــی از 
تمرکــز ایاالت متحــده آمریکا بــر تحریم 
صادرات گاز ایران به کشــورهای منطقه از 
جمله ترکیه خبر داده اســت. در این راستا 
در حاشــیه کنفرانس امنیتی مونیخ ۲۰۲۰ 
ترامــپ و اردوغان با هدف افزایش ســطح 
تجاری دو کشــور به ســاالنه 1۰۰ میلیارد 
دالر در دهه آینده دربــاره گزینه صادرات 
LNG آمریکا به ترکیه مذاکره کرد ه اند. در 
نتیجه درصورت رسیدن به توافق، احتمال 
جایگزینی LNG آمریکا به جای گاز ایران 

در بازار ترکیه کامال محتمل است.
شایان ذکر است در سال های اخیر و با توجه 
 LNG به افزایش ظرفیت پایانه های واردات
در این کشور، سیاســت ترکیه در بازار گاز 
به ســمت عقد قراردادهای بلندمدت برای 
صادرات LNG متمرکز شــده اســت. در 
نتیجه با توجه به فشارهای آمریکا به ترکیه 
برای کاهش واردات گاز از ایران و همچنین 
مذاکرات اردوغــان و ترامپ بــرای انعقاد 
قرارداد بلندمــدت LNG، در صورت تداوم 
انفعــال وزارت نفت در این حــوزه، امکان 
تزلزل نقش ایــران در بــازار ترکیه و حتی 

حذف گاز ایران از این بازار وجود دارد.

تناقض گویی وزارت نفتی ها درباره 
تعلل ترکیه در تعمیر خط لوله 

صادرات گاز
در این بیــن انفجار خط لوله صــادرات گاز 
ایران بــه ترکیه و تعلل شــرکت بوتاش در 
تعمیر این خــط لوله، یکی از نشــانه های 
آشــکار مبنی بر تزلزل جایگاه گاز ایران در 
بازار ترکیه اســت زیرا در حــال حاضر این 
کشــور بدون نیاز به گاز ایران منابع انرژی 
موردنیاز خــود را از طــرق مختلف تامین 

می کند.
با این حال وزارت نفت به جای پاسخگویی 
دربــاره عملکرد ضعیــف خــود در بازار 
صادراتی گاز از جمله بازار ترکیه، همچنان 
تالش می کند که با بی اهمیت نشان دادن 
تحوالت اخیر، بر موضوع تزلزل جایگاه گاز 

ایران در بازار ترکیــه و حتی خطر حذف از 
این بازار سرپوش بگذارد. در این بین تالش 
برای توجیه بی تدبیری هــای وزارت نفت 
کار را به جایی رسانده که بین جوابیه های 
روابط عمومــی وزارت نفت در پاســخ به 
انتقادات خبرگزاری فارس با مواضع وزیر 
نفت درباره روند تعمیر خط لوله صادرات 
گاز به ترکیــه تناقض های جــدی وجود 

دارد.
در این راســتا روابط عمومی وزارت نفت در 
جوابیه به گزارش فارس با عنوان »در سایه 
انفعال وزارت نفت، LNG آمریکا جایگزین 
گاز ایران در بازار ترکیه می شــود« با اشاره 
به پیگیری هــای ترکیه بــرای تعمیر خط 
لوله صادرات گاز، وقفه ایجاد شــده را کامال 
طبیعی دانسته و عنوان کرده است: »در بدو 
حادثه طرف ترکیه ای کار ســفارش گذاری 
کاال و تجهیــزات مورد نیاز جهــت ترمیم 
بخش آسیب دیده خط لوله را به شرکت های 
ایتالیایی اعالم کرد که به دلیل مضایق ناشی 
از قرنطینه کرونا و کند شدن فرآیند تامین 
این تجهیزات از این کشــور، این سفارش به 
شرکت های چینی ارجاع شــده است که با 
تامین این تجهیــزات، عملیات تعمیر خط 
لوله در کشور ترکیه ظرف چند هفته آینده 
انجام خواهد شــد و نگرانی از بابت برداشت 

گاز صادراتی ایران وجود ندارد«.
با این وجود، بیژن زنگنه وزیر نفت در برنامه 

رادیویی »رهیافت« رادیــو اقتصاد با گالیه 
از اهمال کاری ترکیــه در تعمیر خط لوله، 
انجام تعمیــرات الزم را عملیاتی چند روزه 
دانســت و گفت:  »به دلیل انفجاری که در 
اوایل ســال در خط لوله صادرات گاز ایران 
به ترکیه اتفاق افتــاد؛ صادرات گاز ما به این 
کشور قطع شد و اگر چه ترمیم این خط لوله 
بیشــتر از چند روز طول نمی کشد اما هنوز 
طرف ترک ایــن خط لولــه را ترمیم نکرده 

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

استقبال نکردند«.

جــدای از تناقض گویی هــای وزارت نفت 
در ماجرای تعمیر لوله صــادرات گاز ایران 
به ترکیه، ســوال اساســی این است که در 
ســال هایی که ترکیه برای قطع وابستگی 
و حتــی حــذف ایــران از بــازار گاز خود 
برنامه ریزی می کــرد و اکنون نیز بدون نیاز 
به گاز ایران انرژی موردنیــاز خود را تامین 
می کند؛ وزارت نفت چــه اقداماتی را برای 
حفظ و توســعه این بازار انجام داده است؟ 

درحالیکه در موارد مشابه قبلی که خط لوله 
صادرات گاز به ترکیه دچار آســیب می شد 
شاهد بودیم که اصرار برای تعمیر خط لوله 
و تداوم صادرات گاز از طرف کشــور ترکیه 

پیگیری میشد نه ایران.

دست برتر ترکیه در انعقاد قرارداد 
واردات گاز ایران به شرط دریافت 

تخفیف و امتیازات ویژه
در این راســتا محمدامین راد کارشــناس 
بــازار گاز در گفتگو با خبرنــگار اقتصادی 
خبرگزاری فارس با اشــاره به غفلت وزارت 
نفت از بازار گاز ترکیه و اقدامات این کشــور 
گفت: »در گذشته ترکیه قرارداد بلند مدت 
برای خرید ال.ان.جی نداشــت و به صورت 
تک محمولــه  ای ال.ان.جــی را خریداری 
می کرد. اما اکنون با ایجاد ظرفیت ذخیره -

سازی به سمت عقد قراردادهای بلندمدت 
رفته است. در اینجا کشورهایی مانند آمریکا 
نیز می  توانند در فروش ال.ان.جی به ترکیه 

نقش آفرینی کنند«.
وی در ادامه با اشــاره به آینده صادرات گاز 
ایران به ترکیــه عنوان کرد: »متاســفانه 
اهمــال کاری وزارت نفــت کار را به جایی 
رســانده کــه در موضوع صــادرات گاز به 
ترکیه برخالف گذشــته دیگر ایران دست 
برتر را نــدارد و االن ترکیه دســت برتر را 
داشــته و می توانــد روی تــداوم یا قطع 

واردات گاز از ایران و حتی مســائل قیمتی 
تعیین تکلیــف کند به گونــه ای اگر روی 
بحث قیمــت گاز صادراتی دســت بگذارد 
احتماال مجبور شــویم که شــروط ترکیه 
را بپذیریــم و تخفیف های جــدی دهیم. 
به عالوه، تا قبــل از این با توجــه به بندی 
که در قرارداد فروش گاز ایــران به ترکیه 
وجود داشــت، این کشــور نمی  توانســت 
گاز خریداری شــده را مجددا صادر کند. 
اما این کشــور اکنون به این ســمت رفته 
اســت که این بند را حذف کند و لذا بتواند 
مازاد گاز خریداری شــده از روسیه، ایران 
و آذربایجان را مجدد صــادر کند. بنابراین 
شــاید واردات گاز از ایران قطع نشــود اما 
دیگــر ترکیه وابســته به گاز کشــورمان 
نخواهد بــود و صرفا از آن به عنــوان ابزار 

دیپلماسی استفاده می  کند«.
این کارشناس بازار گاز اظهار داشت: »عدم 
تمایل اخیر آنــکارا برای تعمیــر خط لوله 
واردات گاز از ایــران هم موید این مســاله 
اســت. در حالی کــه در دوره قبــل پس از 
مشــکلی که برای خط لوله رخ داد، مقامات 
ایران تحت فشار قرار گرفتند تا آن را سریع 
تعمیــر کنند. امــا در ایــن دوره همانطور 
که وزیر نفــت گفت ترکیــه در تعمیر خط 
لوله تعلــل می  کند و کاری کــه چند روزه 
انجام می شود را معلوم نیســت چند ماهه 
می خواهد انجــام دهد؛ زیــرا گزینه  های 
جذاب ال.ان.جی پیدا کرده است. بنابراین 
گاز ایران اگر هــم ادامه یابــد، صرفا برای 

صادرات مجدد است«.
در مجمــوع، به نظر می رســد بــا توجه به 
تمرکز آمریکا بــر حذف گاز ایــران از بازار 
منطقه و مذاکرات ترامپ بــا اردوغان برای 
جایگزینــی LNG آمریــکا به جــای گاز 
ایران در بازار ترکیــه و همچنین با توجه به 
بی تفاوتی وزارت نفت نســبت به بازار گاز، 
ادامه روند فعلی به نفع ایران نخواهد بود. در 
نتیجه با توجه به شــرایط پیش  آمده حذف 
ایران از بــازار ترکیه یا اعطــای تخفیفات و 
امتیــازات گوناگون به ترکیه بــرای تداوم 
صادرات به این کشور بسیار محتمل است. 
در این صورت وزارت نفت باید پاســخگوی 
عملکرد ضعیف خود در 8 ســال گذشــته 
باشــد؛ زیرا غفلــت این وزارتخانــه اکنون 
ایران را در جایگاهی قرار داده که شاید برای 
حفظ و احیای مجدد بازار گاز منطقه بسیار 

دیر شده باشد.

خریدار   طی چهار ســال گذشته روزانه 
حدود ۲۰ دکل حفاری در خلیج مکزیک در 
میان سنگ های زیر دریا به دنبال برداشت 

نفت بوده اند.
 داده های شــرکت خدمات نفتی بیکرهیوز 
در هفته گذشــته نشــان می دهد که این 
تعداد به 1۲ دکل کاهش پیدا کرده اســت 
که جز در یک دوره اســتثنایی، پایین ترین 
آمار هفتگی تعــداد دکل های فعال حفاری 
در خلیــج مکزیک از ســال ۲۰۰۰ تاکنون 

محسوب می شود.
اسکات کارپنتر، تحلیلگر ارشد حوزه انرژی 
طی گزارشی در فوربس به بررسی وضعیت 
آینــده بخش تولیــد و شــرکت های نفت 
دریایی پرداخته است. به اســتناد آمارها و 
ارقام منتشر شده توســط موسسه ریستاد 
انرژی رکود فراگیری کــه دامنگیر صنعت 
نفت جهان شــده اســت، بیش از همه نفت 
فراســاحلی را تحت تاثیر خود قرار خواهد 
داد. صنعت نفت فراســاحلی که تقریبا ۳۰ 
درصد از میزان تولیــد کل نفت جهان را در 
اختیــار دارد، حاال با چالش هــای عمیقی 

رو به رو شده است.
قیمت نفت در بازارهای جهانی کماکان در 
ســطوحی پایین تر از میزان آن در ماه های 
گذشته قرار دارد و ســواالت کلیدی درباره 
آینده ســطح تقاضــای نفت نیز بــه دلیل 
تاثیــرات ناشــی از همه گیــری بیماری 

کووید-19 بر اقتصاد جهان، بی پاسخ باقی 
مانده است. شــرکت های نفتی نیز سرمایه، 
هزینه ها و اهداف بلندمدت خــود را مورد 
ارزیابی مجدد قــرار می دهنــد؛ این بدان 
معناســت که حداقل طی ســال های آتی 
بخش فزاینده ای از ســهم زنجیــره تامین 
جهانی نفت به ســوی گزینه های برداشت 
ســاحلی ارزان قیمت تر خواهــد رفت که 
بسیار مناسب تر از نفت گران قیمت دریایی 
اســت. افزایش بدهی های شــرکت ها در 
کنار هزینه های سرســام آور تولید و ریسک 
باالی منابع نفتــی فراســاحلی، آنها را در 
برابر شــرکت های فعال در حوزه های نفتی 
ســاحلی مانند شــیل آمریکا خلع سالح و 
توان رقابت در بازار را از این صنعت تا حدود 

زیادی سلب کرده است.
در خلیج مکزیک که اصلی ترین محل تولید 
نفــت دریایی ایاالت متحده آمریکا اســت، 
ایــن روزهــا عباراتی چون عقب نشــینی، 
توقف موقت و لغو بــه کلیدواژه های اصلی 
تبدیل شــده اند. غول نفتی رویال داچ شل 
برنامه  خود برای تکمیل پروژه توســعه یک 
ابر میدان نفتــی جدید به نــام »وال« را تا 
سال ۲۰۲1 به تعویق انداخته است. شرکت 
کانتیوم ال ال  ســی نیز کــه در آب های کم 
عمق به اســتخراج نفت مشــغول بود از ماه 
آوریل بــه دلیل عدم توانایی بــرای جبران 
هزینه هــای عملیاتی تمام تولیــد خود را 

متوقــف کــرد. در این میان شــرکت های 
دیگری نیز مانند کاســموس انرژی که در 
آفریقا نیز مشــغول فعالیت اســت، اعالم 
کرده است که بخشی از تولید خود در خلیج 
مکزیک را طی ســه ماهه دوم سال متوقف 
خواهد کرد. مهم ترین اتفاق اما در این میان 
کاهش شدید تعداد دکل های نفتی در این 

منطقه است.
جان مارش دوســوند از موسسه تحقیقاتی 
ریســتادانرژی می گویــد: وضعیــت برای 
شــرکت های حفاری نفت فراساحلی خوب 
به نظر نمی رســد. بســیاری از شرکت های 
نفتی که در زمینه برداشت نفت فراساحلی 
فعالیت می کنند، هنوز موفق نشــده اند که 
خود را از وضعیت رکودی خــارج کنند. در 
ســال ۲۰15-۲۰1۴ پــس از آنکه قیمت 
نفت از باالی 1۰۰ دالر بــه کمتر از ۴۰ دالر 

کاهش یافت، شــوک های تزلزل آمیزی به 
این صنعت وارد شــد. دوســوند در این باره 
معتقد است که بســیاری از این شرکت ها 
هنوز نتوانسته اند خود را از رکود قبلی بازار 
خارج کنند. رکود صنعت نفت فراســاحلی 
را به خوبی می توان در میزان کاهش تعداد 
دکل های حفاری مشــاهده کــرد که طی 
ســال جاری این تعداد از ۲۲ بــه 1۲ عدد 

کاهش یافته اند.

بازگشت بدهی ها
کارپنتر درباره آینده شرکت های نفت فعال 
در حوزه فراســاحلی پیش بینی می کند که 
حتی اگر با مشکالت زیادی رو به رو نشوند، 
با موجی از بازپرداخت بدهی هایشان تحت 
فشــار قرار خواهند گرفت. پس از ســقوط 
قیمت ها در نیمه  دهه گذشــته بسیاری از 
شرکت های نفتی در ســایه امید به افزایش 
قیمت نفت دســت به افزایش ســرمایه و 
دریافــت وام های جدید بــرای بازپرداخت 
بدهی های پیشــین خــود زدنــد. اتفاقی 
که هرگــز رخ نــداد و قیمت ها به ســطوح 
پیشین خود بازنگشــتند. نزدیک شدن به 
زمــان بازپرداخت بدهی ها بــرای صنعت 
نفت پربار اما شــکننده شــیل آمریکا بیش 
از سایرین ســخت خواهد بود، اما بسیاری 
از شرکت های مســتقل نفت دریایی که در 
آب های کم عمق لوئیزیانا و تگزاس فعالیت 

می کنند نیز آسیب های جدی از بازپرداخت 
بدهی ها خواهند دید. تحلیلگران پیش بینی 
می کنند کــه شــرکت های متخصص در 
زمینــه پیمانــکاری دکل هــای حفاری 
بیشترین زیان را از شرایط موجود متحمل 
خواهند شــد و شــرکت هایی مانند نوبل و 
واالریس لنــدن در معرض ورشکســتگی 

کامل قرار خواهند گرفت.
به گــزارش ریســتاد انرژی، شــرکت های 
حفاری دریایی و ارا ئه دهندگان کشتی های 
حفاری در ســال ۲۰۲۰ در صورتی که قادر 
به کاهش  هزینه های خود نباشــند، نخواهد 
توانست از محل درآمد حاصل از فعالیت های 
عملیاتی، دســت به بازپرداخت بدهی های 
خــود بزننــد. در چنیــن شــرایطی تنها 
راهکار این شــرکت ها برای سرمایه گذاری 
مجدد، مراجعه به بازار ســرمایه خواهد بود. 
شرکت های نفتی فراساحلی برای احیای این 
صنعت رقابت بسیار ســختی با شرکت های 
نفتی شیل خواهند داشت. در عصر پسا کرونا 
نامشخص اســت که طی ســال های آینده 
وضعیت تقاضا در بازار نفــت چگونه خواهد 
بود و شرکت های نفتی شیل به دلیل ارزان، 
ســریع و کم خطر بودن نســبت به صنعت 
پرریســک و گران قیمت نفت فراســاحلی، 
محل امن تری برای سرمایه گذاران خواهند 
بود. از دیگر مشــکالت نفت دریایی ریسک 

باالی ذخایر زیرزمینی آن است.

قبض برق خود را رایگان کنید

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو مطرح کرد

و نقطه شکست دالالن در بازار خودر

و  و در پارس خودر  تولید بیش از ۱۶ هزار خودر
در ۲ ماهه امسال

بررســی آمارهای منتشــره ســامانه ُکدال حاکی از تولید 1۶ هزار و 
۶۴ دســتگاه خودرو از ســوی شــرکت پارس خــودرو در فروردین و 

اردیبهشت ماه امسال است.
در مدت یاد شده پارس خودرو دو هزار و ۲۲ دستگاه خودرو در گروه رنو 

و 9۴۴ دستگاه خودرو در گروه برلیانس تولید کرد.
 دی ماه 98 گروه خودروسازی ســایپا اعالم کرد که با ترخیص قطعات 
باقی مانده پیشین محصوالت رنو از گمرک، امکان تولید حدود سه هزار 
دستگاه رنو ساندرو و پارس تندر در شــرکت پارس خودرو فراهم شده 

است.
از آن زمان ۲۲5 دســتگاه رنو در دی ماه، ۳۴8 دســتگاه در بهمن ماه، 
یک هزار و 1۶۷ دســتگاه رنو در اسفندماه پارســال و ۶۶5 دستگاه در 

فروردین امسال در پارس خودرو تولید شد.
همچنین در حالی که سال گذشــته اخبار غیر رسمی حکایت از خروج 
برلیانس از ایران متاثر از تحریم ها می داد، پارس خودرو در پایان ســال 
98 تعداد 5۴۶ دســتگاه از این خودرو تولید کرد. تولیدی که فروردین 
و اردیبهشــت ماه امسال در شمارگان بیشــتر تداوم یافته و در دو ماهه 

امسال 9۴۴ دستگاه از آنها تولید شده است.
برپایه آمارهای ســامانه کدال، در فروردین و اردیبهشــت ماه امسال 9 
هزار و ۲۴5 دســتگاه در خانواده ایکس 1۰۰ )پراید( و سه هزار و 85۳ 

دستگاه در گروه کیو ۲۰۰ )کوییک( نیز در پارس خودرو تولید شد.
پارس خودرو تولید محصول گروه ایکس 1۰۰ )پراید( را به صورت حق 

الزحمه ای برای شرکت سایپا انجام می دهد.
11 هزار و ۴۲۷ دســتگاه از خودروهای تولیدی یاد شده مربوط به آمار 

اردیبهشت ماه این شرکت است.

بررســی آمارهای منتشــره ســامانه کدال حاکی از تولید 1۰1 هزار و 
19۳ دستگاه خودرو از سوی شرکت های ایران خودرو و سایپا از ابتدای 
امسال تا پایان اردیبهشت ماه است. در این مدت ایران خودرو 5۷ هزار 

و 8۶۲ دستگاه و سایپا ۴۳ هزار و ۳۳1 دستگاه خودرو تولید کردند.

وهای احتکاری کشف شده چگونه   خودر
وش می رسد؟ به فر

رئیس سازمان حمایت در خصوص شیوه فروش خودروهای احتکاری 
کشف شده توضیحاتی ارائه کرد.

عباس تابش ، درخصوص نحوه فــروش خودروهای احتکاری که اخیراً 
توسط تعزیرات و پلیس مورد شناســایی قرار گرفته است اظهار داشت: 
قرار بر این شــده نخســت خود مالک خودروها را با قیمتی مصوب به 
فروش برساند. برای ما مهم این اســت که خودرو فقط با قیمت مصوب 
به فروش برســد، حال مالک می تواند آن را به هر کسی که می خواهد 

بفروشد.
وی با بیان اینکه در حالت دوم اگر مالک نســبت به این موضوع امتناع 
کرد، طبق قانون این خودروها اموال تملیکی محســوب شده و توسط 
خودروساز در قالب قرعه کشــی و طرح های فروش با قیمت مصوب به 

فروش خواهد رسید.
وی با بیان اینکه اولویت ما فروش خودرو با قیمت مصوب اســت گفت: 
به نظر می رسد اگر خود مالک نســبت به این موضوع اقدام کند زودتر 
به منابع مالی خود دســت پیدا خواهد کرد، چرا که اگر مشمول امالک 

تملیکی بشود اخذ وجه خودرو به سختی صورت خواهد گرفت.

کاهش ۸۵درصدی سود بزرگترین تولید کننده 
مس جهان

شــرکت کدلکو بزرگتریــن تولیدکننــده مس جهــان از کاهش 85 
درصدی سود در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ به 5۴ میلیون دالر خبر داد. 
این کاهش در حالی صورت گرفته است که میزان تولید این شرکت با ۶ 

درصد افزایش، به ۳۶1 هزار تن افزایش یافته است.
شــرکت کدلکوی شــیلی )Codelco( بزرگتریــن تولیدکننده مس 
جهان در سه ماه اول ســال ســود مطلوبی را تجربه نکرد. قیمت مس 
در این دوره بــه طور متوســط ۲.۴9 دالر در هر تن بوده اســت که در 
مقایسه با سال گذشــته که ۲.۷۲ دالر در هرتن بود کاهش یافته است. 
بنابراین گزارش، هزینه های این فلز در هر پوند فقط 2٪ کاهش یافت و 
به 1.۳۲۷ دالر رسید. لذا این شرکت نتوانست رکود قیمت ها را جبران 

کند.
مازاد جهانی فلز مس ممکن اســت تاثیری بیشــتری بر روی شرکت 
کدلکو داشته باشــد، لذا انتظار می رود این اشباع تقاضا تا 18 ماه آینده 
بدتر شود، چراکه اختالل در بازار باعث عدم اطمینان در عوامل موثر بر 

عرضه و تقاضا برای این فلز می شود.
در این گزارش آمده اســت، در پایان ماه مارس، بزرگترین تولیدکننده 
مس جهان که در سانتیاگو مستقر است، مجبور شد بخشی از خدمات 
شــخص ثالث را در پروژه ها به طور کامل به حالــت تعلیق درآورد. این 
اقدام با هدف حفظ تعداد کم کارمندان در زمان شــیوع ویروس کرونا 
انجام شــد. این اقدام شــرکت، حدود 30٪  کارگران پیمانکار را تحت 

تأثیر قرار داده است.
مدیر اجرایی کدلکو )Codelco( تأکید کرد: این شــرکت کل درآمد 
خود را به دولت واگذار می کند و در حال حاضر یکی از بلند پروازانه ترین 
پروژه های خود، تبدیل معدن گودال روباز بــه عملیات زیرزمینی را با 

سرمایه ای به مبلغ 5.۶ میلیارد دالر، به پایان رسانده است.
در ادامــه گزارش آمــده اســت تعمیرات اساســی معدن گــودال با 
سرمایه گذاری 5.5 میلیارد دالر در حال انجام است که این معدن از نظر 
ذخیره پیش بینی شده برای شروع عملیات در سال ۲۰۲۳، بزرگترین 

در شیلی و شمشین در جهان است.
براساس این گزارش، این امر مستلزم تبدیل معدن السالوادور به معدن 
روباز از عملیات زیرزمینی اســت و انتظار می رود پــروژه یک میلیارد 
دالری معروف به Rajo Inca ، عمر تولید این معدن را ۴۰ سال  و میزان 

تولید را از سطح فعلی 30٪ افزایش دهد.
برهمین اســاس در ماه آوریل، این شرکت شــروع به تقویت عملیات 
معدنکاری کرد که در همان ماه، 8۰۰ میلیون دالر اوراق قرضه را برای 

تقویت ذخایر نقدی و مواجهه با عدم اطمینان بازار جمع آوری کرد.
در پایان گزارش آمده اســت، کدلکو )Codelco(  هفت معدن و چهار 
کارخانه ذوب آهن در شــیلی را اداره می کند. دارایی این شــرکت 1۰ 
درصد از ذخایر اثبات شــده و احتمالی شناخته شــده جهان و حدود 
11درصد از تولید ســاالنه جهانی مس اســت و میــزان تولیدآن  1.8 

میلیون تن است.

تولید

مدیرعامل ایران خودرو گفت: ثبــت نام پیش فروش 
ایران خودرو تا 1۴ خرداد ادامه دارد و شنبه هفته بعد، 

قرعه کشی انجام خواهد شد.
 فرشــاد مقیمی مدیرعامل ایران خودرو در نشســتی 
خبری در خصوص بهســازی برنامه ریــزی برای گروه 
صنعتی ایران خودرو گفت: از اســفند ماه امسال ورود 
مشــتری به داخل نداریــم و در تالش هســتیم آن را 
بهســازی کنیم. در ایران خودرو کار هــای مثبتی در 

خصوص مدیریت هزینه انجام گرفته است.
ایــن مقام مســئول ادامــه داد: بر اســاس بحث های 
آموزشی که در گروه ایران خودرو مطرح شده، کار های 

مثبتی هم انجام شده است.
مقیمی گفت: در موضوع طراحی ســازمانی 
نیازمند قابلیت سازی در سازمان هستیم که 

یکی از آن ها منابع انسانی کارآمد است.
مدیرعامل ایران خودرو ادامه داد: از شهریور 
سال گذشته در تالش بودیم که تعدیل نیرو 
نداشته باشیم، اما در نهایت تا کنون ۷۷۰ نفر 

تعدیل نیرو داشــتیم که آن ها هم بازنشسته بودند. از 
نیروی پیمانکار یک نفر هم تعدیل نداشته ایم و حدود 

1۴۰ هزار نفر در شبکه قطعه سازی جذب شدند.
او افزود: در ســال 99، 5۰۰ نفر بازنشســته خواهیم 

داشت. مشــکالتی برای رسمی کردن داریم 
که توسط برخی دچار مشکالتی هستیم.

این مقام مســئول گفت: اهداف زیادی برای 
رسیدن به نتیجه مطلوب داریم. باید سوابق 
پیمانکاری کارکنان دارای مشــاغل سخت 
و زیــان آور لحاظ شــود، تاییدیــه احکام 
سرپرستی برای مشاغل حوزه های تولیدی 
حذف شــود و همچنین ســوابق عناوین شغلی دارای 

تناقض آرا احتساب شود.
مقیمی افزود: حتما به نیرو هــا باید توجه خاص و ویژه 

کرد.

مقیمی در ادامه این نشســت با اشاره به فرایند ثبت نام 
متقاضیان خودرو بیان کرد: ثبت نام  فروش محصوالت 
ایران خودرو تــا 1۴ خرداد ماه ادامه خواهد داشــت و 
شنبه قرعه کشی انجام می شود و حداقل تا ۳ ماه آینده 
تحویل خواهیم داد. پیــش فروش دیگری هم در هفته 
آینده خواهیم داشــت مجدد که موعد تحویل آن سال 

1۴۰۰ خواهد بود.
او در پایان با اشاره به شیوع ویروس کرونا و لزوم رعایت 
پروتکل های بهداشــتی تصریح کرد: بانک اطالعاتی 
داریم و بحث فاصله گــذاری اجتماعی در ایران خودرو 

رعایت می شود.

رئیس شــورای رقابــت از ابالغ دســتورالعمل 
قیمت گــذاری 8 محصول دیگر ایــران خودرو خبر 
داد که بر این اســاس، خودروهای پژو پارس اتوماتیک 
تیوفایو، هایما S۵ و S۷، سورن بنزینی، پژو ۲۰۷ دنده ای 
و اتوماتیک، دنا و دنا پالس از ۴ تا ۴8 درصد و متوســط 
۲۳ درصد گران می شود.رضا شیوا در خصوص تعیین 
دســتورالعمل قیمت خودروهای غیر مشمول قیمت 
گذاری که اخیرا در دســتور کار شــورای رقابت قرار 
گرفته است اظهار داشــت: بعد از تعیین دستورالعمل 
خودروهای مشمول قیمت گذاری، شــورا به موضوع 

قیمــت خودروهای غیــر مشــمول ورود و در نهایت 
دستورالعمل آنها را نیز تعیین کرد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی جزئیاتی از این خودروها 
برای بررسی تورم بخشی آنها در اختیار نداشت افزود: 
بر همین اســاس شــورای رقابت مجبور شــد خود به 

محاسبه نرخ تورم ارزی این خودروها بپردازد.
رئیس شــورای رقابت با اعــالم اینکه در محاســبات 
انجام شــده مالک ما قیمــت 9۷ ســازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بــود تصریح کرد: 
در نهایت توانستیم دستورالعمل قیمت گذاری جدید 

خودروهای پژو پارس اتوماتیــک تیوفایو، هایما S۵ و 
S۷ ، ســورن بنزینی، پژو ۲۰۷ دنــده ای و اتوماتیک، 
دنا و دنا پالس را تعیین کنیم.به گفته شــیوا بر اساس 
دســتورالعمل جدید متوســط افزایــش قیمت این 
خودروها ۲۳ درصد بوده اســت به نحوی که برخی از 
این خودروها ۴ و برخی تا ۴8 درصد متناســب با تورم 

ارزی امکان افزایش قیمت را پیدا کرده اند.
وی در ادامــه صحبت های خود با اعــالم اینکه اجرای 
ایــن دســتورالعمل از طریق ســتاد تنظیم بــازار به 
خودروسازان ابالغ خواهد شــد گفت: خودروساز خود 

مجاز اســت که این افزایش قیمت ها را در محصوالت 
خود به صورت متوسط اعمال کند.

وی در خصوص ســایر خودروهــا از جمله محصوالت 
شرکت ســایپا گفت: خودروهای غیرمشمول قیمت 
گذاری شرکت سایپا کوئیک و شــاهین هستند که به 
محض بررســی تورم ارزی آنها دســتورالعمل قیمت 
گذاری این تعــداد از خودروها نیز اعالم خواهد شــد. 
عالوه بر این شــورای رقابــت به مرور به حوزه ســایر 
خودروهــای غیر مشــمول نیــز ورود پیــدا کرده و 

دستورالعمل آنها را نیز تعیین خواهد کرد.

و ایران خودر

و ایران خودر

خریدار    رئیس اتحادیه نمایشــگاهداران 
خودرو با بیان اینکه روند کاهشــی قیمت 
خودرو آغاز شــده و تقاضــای واقعی برای 
خرید خــودرو وجود نــدارد، گفت: کاهش 
۴۲میلیون تومانی پــژو۲۰۶ و ۲۰میلیون 

تومانی پراید رخ داد.
ســعید موتمنی بــا برشــمردن مجموعه 
اتفاقاتی که منجر بــه افزایش قیمت برخی 
از انواع خودرو همچون پراید تا ســقف 9۰ 
میلیون تومان شــد، گفت: بــازار خودرو از 
اسفندماه سال گذشــته و همزمان با شیوع 
ویروس کرونا با رکود جدی موجه شده بود 
و درست در ایامی که بازار در تعطیلی به سر 
می برد، در روزهای ابتدایــی فروردین ماه 
فعاالن بازار متوجه شــدند که قیمت انواع 
خودروهــا 1۰ تا ۲۰ درصــد افزایش یافته 

است.
رئیس اتحادیــه نمایشــگاهداران خودرو 
افزود: در همان روزهایی کــه بازار خودرو، 
روند رو به رشــد خود را از ابتدای سال آغاز 
کــرد، نمایشــگاه های خــودرو در تمامی 
اســتان های کشــور تعطیل بودند؛ این در 
حالی اســت که با افزایش نرخ، این ســوال 
پیش روی فعاالن بازار خــودرو قرار گرفته 
که در ایامی که بازار خــودرو عماًل تعطیل 
است و معامالت به حداقل رسیده است، چه 

کسانی با قیمت خودرو بازی کردند.
وی تصریح کــرد: در جریان بررســی های 
صــورت گرفتــه از بــازار خــودرو متوجه 
نمایندگی هــای  برخــی  کــه  شــدیم 
متخلــف خودروســازان در ایــام تعطیلی 
نمایشگاه های خودرو، از 15 تا 1۷ فروردین 
ماه آغاز بــه کار کرده و خودروهای ســند 
ســفید یا کارتکســی فروخته اند؛ به نحوی 
که از دی ماه و همزمان با آغاز شیوع ویروس 
کرونــا، فــروش خودروهای ویرایشــی را 
شــروع کــرده بودند؛ بــه نحــوی که هر 
دســتگاه پژو ۲۰۶ که تا پیــش از عید، به 

نرخ 95 میلیون تومان به فروش می رسید، 
در روزهای ابتدایی ســال جاری از ســوی 
برخی نمایندگی های خودروسازان به نرخ 
118 میلیــون تومان به فــروش می رفت؛ 
در حالیکه قیمــت این خــودرو در چهارم 

اسفندماه، حدود 1۰۰ میلیون تومان بود.
به گفتــه موتمنــی، در بــازار آزاد نرخ هر 
دستگاه پژو ۲۰۶ از سوی واسطه ها و دالالن 
تا مرز 1۶۰ میلیون تومــان هم پیش رفت؛ 
اما نکته حائز اهمیت آن اســت که برخی از 
نمایندگان رســمی خودروســازان، وقتی 
نرخ را به یکبــاره از 95 میلیــون تومان به 
118 میلیون تومــان افزایش می دهد، این 
افزایش نرخ بــه پایه ای بــرای تعیین نرخ 
حاشیه بازار تبدیل می شــود و وقتی که به 
دســت مصرف کننده می رسد چون با 5 تا ۶ 
دست واسطه معامله شــده و هر یک از این 
واســطه ها، یک میلیون تومــان هم روی 

خودرو اضافه کنند، به یکبــاره ده میلیون 
تومان به نرخ خودرو اضافه می شود.

رئیس اتحادیــه نمایشــگاه داران خودرو 
افزود: فــروش خودروهای کارتکســی در 
شــرایطی صورت می گیرد که به واســطه 
ابالغیه دولت، از سوم شهریورماه 98 فروش 

این خودروها ممنوع بوده است.
وی اظهــار داشــت: ســند خودروهــای 
ویرایشــی از ســوی شــرکت خودروساز 
صادر می شــود و باید جلــوی آن را هر چه 
ســریع تر ســد کرد، این در حالی است که 
اتحادیه نمایشگاهداران خودرو مذاکرات و 
نامه نگاری هایی را با مقامات دولتی صورت 
داده و هر لحظه پیگیری کرده که ســازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، 
جلــوی معاملــه خودروهای ویرایشــی را 

بگیرد؛ اما این کار تاکنون رخ نداده است.
موتمنی گفــت: مجموعه سیاســت های 

دولت ظــرف دو هفتــه گذشــته و از ۲۲ 
اردیبهشت ماه ســال جاری، توانسته بازار 
خودرو را آرام کنــد و قیمت ها هم اکنون به 
شدت افت کرده اســت؛ این در حالی است 
که ورود شــورای رقابت یک ظرفیت بسیار 
مناســبی برای کنترل قیمت و بازار خودرو 
است؛ که بر اســاس آن ورود شورای رقابت 
به موضوع ســاماندهی بازار خــودرو، یک 
گام مثبت برای ســاماندهی بازار به شــمار 

می رود.
وی اظهار داشــت: قیمت هر دســتگاه پژو 
۲۰۶ ظــرف هفته هــای گذشــته از 1۶۰ 
میلیون تومان به 118 میلیــون تومان، هر 
دســتگاه پراید 111 از 9۰ میلیون تومان به 
۷۰ میلیون تومان، هر دســتگاه پراید 1۳1 
معادل 85 میلیون تومانی بــه ۶۶ میلیون 
تومان رســیده؛ ضمن اینکه هر دســتگاه 
تیبا از نــرخ 9۰ میلیون تومان در حاشــیه 

بازار با یک تصمیم صحیــح وزارت صنعت، 
بــه ۷5 میلیون تومان کاهش یافته اســت؛ 
ضمن اینکه هر دســتگاه پــژو ۴۰5 نیز از 
15۰ میلیون تومان به 11۲ میلیون تومان 

رسیده است.
به گفته موتمنی، کاهــش قیمت خودروها 
ظرف هفته های گذشته بســیار چشمگیر 
بوده است که بخشــی از آن، به آثار ناشی از 
کاهش تقاضــا برمی گردد کــه تقاضا برای 
خرید وجود ندارد؛ اما بــه هر حال، یک عده 
خودروها را دپو کرده و هر چند وقت یکبار، 
بــازار را تحریک می کنند و البتــه برخی از 
نمایندگی های خودروســازان پایش کنند 
که چرا گفته می شود خودروسازان افزایش 

۴۰ تا 5۰ درصدی نرخ ارز دارند.
وی اظهار داشــت: برخورد با پارکینگ های 
خودروسازان از جمله راهکارهایی بوده که 
منجر به افزایش عرضه خودرو در بازار شده 
و به همین دلیل اگر خودروهای توقیف شده 
به کف بازار آمده و سازمان حمایت آنها را به 
فروش برساند، بازار به لحاظ قیمتی کنترل 
خواهد شد، این در حالی است که همچنان 
در بازار، خریدار و فروشنده ای وجود ندارد و 
برخی فقط می خواهند که با بازار خودرو به 
عنوان یک بازار مــکاره و دالل بازی برخورد 

نمایند.
رئیــس اتحادیــه نمایشــگاهداران اعالم 
کرد: باید این موضوع را بررســی کرد که آیا 
می توان ســقف قیمت برای خودروسازان 
تعیین کرد؛ به نحوی که اگر ســقف قیمتی 
برای خودروهــا در نظر گرفته شــود و در 
عین حال، باید زمینــه ای را فراهم کرد که 
دستور سرپرست وزارت صمت برای کنترل 
تقاضای کاذب را هم پیاده سازی کرد؛ به هر 
حال، اگر ســقف قیمت برای خودروهایی 
که امروز تحویل مشــتری شده اند، A ریال 
باشــد، امروز این ســهم A+1 است؛ ضمن 

اینکه قیمت معقول تر تعیین می شود.

وشی مشخص شد وهای پیش فر زمان قرعه کشی خودر

و اعالم شد وی ایران خودر دستورالعمل قیمت ۸خودر

و چیست؟ وش خودر سامانه امتا در پیش فر
خریدار   »اِمتا« یا همان احراز مشتریان 
تجارت الکترونیکی، ســامانه ای اســت 
که بــه درخواســت کاربــران، اطالعات 
هویتی، تماس، اعتبــاری و غیره آن ها را 
به صورت آنالیــن از طریــق پایگاه های 
اطالعاتی حاکمیتی ثبت کــرده و به این 
ترتیب کاربــران امکان ورود به ســایت 
کســب و کار ها را خواهند داشــت؛ حاال با 
توجه به افزایش تعــداد متقاضیان برای 
پیش فروش های خــودرو، وزارت صمت 
با همکاری خودروســازان اقدام به انجام 
ثبت نــام کاربــران از طریق ســامانه امتا 

کرده است.
 با استفاده از سامانه »اِمتا« کسب وکارهای 
الکترونیکــی می توانند مشــتریان خود را 
احراز کرده و با مشــکالت و محدودیت های 
مربوط بــه آن مواجه نشــوند؛ از طرفی به 
واســطه ســامانه امتا دیگر الزم نیست که 
مشتریان در وب سایت های کسب وکارهای 
گوناگون ثبت نام کرده و نام کاربری و و رمز 
عبورهای متعدد را به خاطر بسپارند، ضمن 
اینکه بکارگیری ســامانه امتــا هزینه های 
مدیریت حساب مشــتریان را نیز به شدت 

کاهش خواهد داد.
در همین راستا با شــروع پیش فروش های 
جدید خودروســازان که از چند روز پیش 
آغاز شد، شــاهد تغییراتی در نحوه ثبت نام 
مشتریان هســتیم؛ با توجه به تعداد باالی 
متقاضیــان در پیش فروش هــای قبلــی 
خودروســازان و بروز مشــکالتی همچون 
کنــدی و اختــالل در ثبت نام مشــتریان، 
وزارت صمت بــا همکاری خودروســازان 
تصمیم گرفت تا با به کارگیری رویکردهای 
جدیــد ثبت نام، عــالوه بر رفع مشــکالت 
کاربران در زمان ثبت نام، نقش واســطه ها 
را نیــز کمرنگ کرده و از ایــن طریق بتواند 
مصرف کننده واقعی خودرو را شناســایی 

کند.
یکــی از رویکردهای در نظر گرفته شــده، 
احراز هویــت قطعی متقاضیــان از طریق 
ســامانه امتــا اســت؛ خودروســازان در 
پیش فروش  جدیــد خود ســعی دارند تا با 
به کار گرفتن سامانه امتا هم مشکل اخالل 
در ســایت ثبت نام  به خاطر استقبال بسیار 
متقاضیــان را برطرف نمــوده و هم جلوی 
سوء استفاده ســود جویان را بگیرند؛ به این 

ترتیب از روز دوشــنبه مورخ ۲ اردیبهشت 
99، سامانه امتا در راســتای بهبود فرآیند 
تعریــف کــد کاربــری در ســایت فروش 
اینترنتی و به منظور جلوگیری از مشکالت 
ثبت اطالعات شــخصی کاربــران، در حال 
احــراز اطالعات فــردی آن ها بــه صورت 

آنالین است.

نحوه احراز مشخصات در سامانه امتا
بــر ایــن اســاس شــرکت کنندگان در 
پیش فروش های خودروســازان باید ابتدا 
در ســامانه امتا مشــخصات خــود را ثبت 

کرده و ســپس وارد ســایت اصلی فروش 
خودروســازان شــوند؛ در ابتــدا کاربران 
پس از ورود به ســامانه فــروش اینترنتی 
خودروســازان و کلیــک روی گزینه ثبت 
نام یا تنظیم رمز، اطالعــات مربوط به ثبت 
شماره موبایل مشتری در سامانه امتا رویت 
و پس از ثبت شماره موبایل و انتخاب گزینه 
“ادامه” مشــتری به صفحه ثبت نام هدایت 

می شود.
در مرحله بعدی ســامانه امتا، مشتری کد 
امنیتــی را وارد می کند و بعــد از دریافت 
پیامک کد احــراز امتا، آن را ارســال و پس 
از تکمیل دو فیلد کد ملــی و تاریخ تولد به 

صفحه بعدی می رود.
در مرحله ســوم ثبت نام از طریق ســامانه 
امتا، فرمی به کاربر نمایش داده می شــود 
که با کلیک روی گزینه “اعطای مجوز ورود 
یکپارچه”، اطالعات شــخصی مشتری به 
صورت خودکار به ســایت فروش اینترنتی، 

منتقل و اطالعات شخصی تکمیل می شود.
به این ترتیب مشتری وارد صفحه اطالعات 
شــخصی شــده و اطالعات مورد نظر را در 
این صفحه تکمیــل می کند؛ پس از تکمیل 

نمــودن اطالعات شــخصی و ارســال کد 
اعتبارســنجی و تایید کد، صفحه ای برای 
مشــتری به نمایش داده می شــود که پس 
از ثبت کــد امنیتــی و تایید ثبــت نهایی 
درخواســت، ثبــت اطالعات بــه صورت 
کامل از طریق ســامانه امتا انجام  می شود 
و کاربران در نهایت می توانند وارد ســایت 

فروش خودروسازان شوند.
حاال هفته گذشته با آغاز طرح پیش فروش 
خودروسازان که احراز هویت کاربران فقط 
از طریق سامانه امتا امکان پذیر بود، به دلیل 
اســتقبال باالی مردم برای شرکت در این 
طرح، سامانه امتا دچار اختالل و کندی شد 
و در نتیجه بســیاری از افراد قادر به ثبت نام 
خودرو در روز اول این طرح در ســامانه امتا 

نشدند.
حاال بر اساس اطالعیه شــماره یک وزارت 
صنعت، معدن و تجــارت، متقاضیان برای 
دریافت نام کاربری و رمز عبور جهت انجام 
مراحل ثبت نــام از طریق ســامانه امتا، به 
مدت 1۰ روز فرصت دارند تــا با مراجعه به 
سامانه های فروش خودروســازان ثبت نام 

خود را در سامانه امتا انجام دهند.

صنعت
روزنامه سراسری صبح ایران
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وزیر کشور:

ح ترافیک درتهران اجرا می شود طر

زالی تاکید کرد
شرایط رفتن به رستوران پس از بازگشایی ها

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشــهر تهران، حضور شهروندان در 
رستوران ها را منوط به رعایت شروط بهداشتی دانست.

علی رضا زالی، درباره نظارت بر وضعیت رســتوران های استان تهران، 
اظهار کرد: پس از بازگشایی رستوران ها، نظارت ها و مراقبت ها افزایش 
بیشتری می یابد و تیم های جدیدی توســط دانشگاه ها برای نظارت ها 

اعزام خواهند شد.
وی تاکید کرد: همان طور که بارها اعالم کرده ایم، هیچ غذایی به اندازه 
غذای طبخ شده در منزل از ســالمت کافی برخوردار نیست و بهترین 
الگوی غذایی، همان چیزی است که بر اساس ســلیقه و ذائقه خانواده 

تهیه می شود و طبیعتاً از بهداشت باالتری برخوردار است.
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی شــهید بهشــتی افزود: حضور افراد در 
رستوران ها مانند هر فضای مســقف دیگری نیازمند رعایت چند شرط 
است. اولین شــرط رعایت فاصله گذاری اجتماعی اســت و افراد مانند 
گذشــته نباید رو به روی هم بنشــینند بلکه باید به صورت ضربدری 
یا متقابل به رأس نســبت به هم قرار بگیرند.زالــی ادامه داد: همچنین 
تعداد اندکی از افراد باید در رســتوران حضور داشــته باشند و استفاده 
از رستوران به حداقل ظرفیت ممکن رسانده شــود.وی یادآور شد: در 
صورت امکان برای مصرف نمک، ســماق و مواردی از این دست باید از 
ظروف یک بار مصرف استفاده شود و از وسایلی مانند قاشق و چنگال به 

صورت بسته بندی و ترجیحاً یک بار مصرف استفاده شود.
زالی، یکی از مهم ترین مشکالت بهداشتی در رستوران ها را عدم امکان 
اســتفاده از ماســک در هنگام تناول غذا عنوان کرد و گفت: به همین 
خاطر افرادی که در خود عالئم بیماری کووید 19 مشــاهده می کنند و 
یا با افراد مشــکوک به بیماری در تماس بوده اند، از حضور در رستوران 
خودداری کنند.وی توصیه کرد زمان حضور افراد در رستوران کاهش 

یابد تا احتمال انتقال بیماری کمتر شود.
زالــی با تاکیــد بر اهمیــت تهویــه مناســب در رســتوران ها گفت: 
رســتوران هایی که ســقف کوتاه دارند و امکان تهویه مناسب در آنها 
فراهم نیســت طبیعتاً پرمخاطره تر هســتند.وی ادامه داد: ســطوح 
رستوران می تواند به انتقال بیماری کمک کند و در مواد غذایی خام نیز 

شانس باالتری برای انتقال بیماری کووید 19 و جود دارد.
زالی در پایان اطمینان از پخت کامل مواد غذایی را نکته ای مهم دانست 
و افزود: بخش خام مواد غذایی نیز باید به صورت بهداشــتی در فرایند 

آماده سازی تهیه شده باشند تا خطر انتقال بیماری کاهش یابد.

امتحانات حضوری سوادآموزان در تیر ماه
رئیس ســازمان نهضت ســوادآموزی با بیان اینکه ســوادآموزان هم 
حضــوری امتحان می دهند گفــت: طبق برنامه ریزی هــا آزمون ها را 

می توان از تیرماه به بعد برگزار کرد.
شــاپور محمدزاده درباره زمان برگزاری آزمون اســتخدامی آموزش 
دهندگان نهضت سوادآموزی اظهار کرد: ستاد کرونا اعالم می کند؛ اما 

قاعده این است که تیرماه این آزمون را برگزار کنیم.
وی افزود: ثبت نام تکمیل شــده و ۲۴ هزار نفر در این آزمون شــرکت 

می کنند.
رئیس ســازمان نهضت ســوادآموزی با بیان اینکه امید است آموزش 
دهنده های نهضت از این فرصت کرونایی برای مطالعات بیشتر استفاده 
کنند گفت: هم ســازمان نهضت ســوادآموزی و هم جهاددانشگاهی 
دروس و منابع اختصاصــی و عمومی را برای مطالعه روی ســایت قرار 

داده ایم که متقاضیان می توانند آن را مطالعه کنند.
محمدزاده افزود: هر کدام از شــرکت کنندگان اگــر 5۰ درصد نمره را 
کسب کنند استخدام می شوند. این استخدام، مصاحبه و گزینش ندارد 
و فعال فقط شامل قبولی در آزمون اســت. پذیرفته شدگان به دانشگاه 
فرهنگیان معرفی می شــوند و آموزش های مهارتــی را می گذرانند و 

سپس جذب آموزش و پرورش می شوند.
وی در ادامه دربــاره روند آموزش به ســوادآموزان در ایام کرونا و زمان 
برگزاری امتحانــات نیز گفت: مــا هم از فرصت هــای پخش تدریس 
تلویزیونی اســتفاده کردیم و برنامه آموزشی از شــبکه آموزش برای 
ســوادآموزان داریم.رئیس سازمان نهضت ســوادآموزی افزود: مراکز 
استانی هم به طور مســتقل عمل کردند و این اختیار را دادیم که خود 
استان ها با کمک شبکه های اســتانی آموزش را پیش ببرند. به همین 
علت اختالفاتی هم وجود دارد، یک استان ۳۰ درصد  و یک استان تا ۷۰ 
درصد آموزش ها را ارائه کرده است. عالوه بر این برای راه اندازی کانالی 

در شبکه شاد هم در تالش هستیم.
محمدزاده با بیان اینکه ســوادآموزان هم حضــوری امتحان می دهند 

گفت: طبق برنامه ریزی ها آزمون ها از تیر به بعد می تواند برگزار شود.

ونا" بیماری تنفسی است یا مشکل خونی؟ "کر
یک فوق تخصص بیماری های عفونی دربــاره برخی مباحث در فضای 
مجازی مبنی بر ایجاد مشــکالت خونــی و لخته خونــی در بیماری 
کووید-19، گفت: قبال فکــر می کردند که کرونا عفونــت حاد ریوی و 
تنفسی است، اما اکنون متوجه شدند که بیشــتر مکانیزمی عروقی در 
همه بدن است از قلب گرفته تا ســایر اندام های بدن و این خطرناک تر 

است.
دکتر مینو محرز  درباره برخی اظهارات مبنی بر تاثیر کرونا بر روی خون 
و ایجاد لخته های خونی، گفت: کرونا در بدن و ریه مسائل عروقی ایجاد 
می کند، نه خونی. به ایــن صورت که لخته های عروقــی ایجاد کرده و 
مکانیسم آن بیشتر در عروق است. البته ریه و سایر اندام های بدن را نیز 

گرفتار می کند.
وی افزود: در همه اندام هــا، رگ های خونی ریز وجــود دارد که کرونا 
می تواند اختالالت عروقی ایجــاد کند. در همه جای بــدن عروق ریز 
وجود دارنــد. بنابرایــن مکانیزم بیمــاری کووید-19 این اســت که 
ترومبوزهایی )ایجاد لخته خــون در  دیواره داخلــی یک ورید عمقی 

است( در عروق ریز ایجاد می کند.
محرز ادامه داد: مکانیزم و گرفتاری در بیماری کووید-19 ایجاد لخته 
خون در عروق ریز اســت که در ریه هم آمبولی های ریزی )وجود لخته 
خون یا گاهی چربی در یکی از ســرخرگ های ریوی ویا بافت شش ها( 
ایجاد می کند. بنابراین ترومبوزهایی که در عــروق می دهد و مکانیزم 
کووید-19 بیشتر عروقی اســت. محرز همچنین گفت: مکانیزم عمل 
کرونا اینگونه اســت که در عروق ریز ایجاد لخته و تورم می کند. مانند 
بیماری های رماتیسمی که رگ های کوچک متورم می شوند. عروق ریز 
در همه جای بدن وجود دارند، در نتیجه در عــروق لخته و تورم ایجاد 

شده و بیمار دچار مشکل می شود.

کوچه

طیبه بیات   وزیر کشــور با بیــان اینکه ما 
در ســتاد ملی کرونا تصویــب کردیم طرح 
ترافیک اجرا شــود، گفت: به شهردار تهران 
گفتیم از امروز می توانید طــرح ترافیک را 

اجرا کنید.
 عبدالرضــا رحمانی فضلی وزیر کشــور در 
برنامه زنده نگاه یک که از شــبکه یک سیما 
پخش شد، با اشــاره به انتخابات اسفند 98 
اظهار کرد: دقیقــاً روز ۳۰ بهمن در هیئت 
دولت آقای دکتر نمکی گــزارش دادند که 
دو مورد مبتال به کرونا در قم مشــاهده شده 
اســت. ما دو روز بعد انتخابات را داشتیم. ما 
بالفاصله جلسه ای با وزارت بهداشت برگزار 
کردیم و گفتیم هر نــوع صالحدیدی دارند 
بگویند، دوســتان نیز گفتند استامپ را در 

فرایند رأی گیری حذف کنید.

مرحله دوم انتخابات در شهریور 
برگزار می شود

وی افزود: ما انتخابات مجلس را در شــرایط 
ویژه ای برگزار کردیم، یک شــهادت حاج 
قاسم ســلیمانی، ســقوط هواپیما، کرونا، 
حوادث آبان و بحث تحریم را داشــتیم. ما 
توانســتیم در حدود 5۴ هزار ۶11 شــعبه 
انتخاباتــی انتخابات را برگــزار کردیم. در 
امنیت انتخابات بهترین شــرایط را تجربه 
کردیم و مشــکل امنیتی نداشــتیم. 5۰۰ 
هــزار نفر را بعنــوان مجری، ۴۶ هــزار نفر 
بعنوان بازرس و یک میلیون نیروی امنیتی 
را آمــوزش دادیم و بکار گرفتیــم و تکلیف 
19۷ حوزه انتخابیــه از ۲۰8 حوزه تعیین 
تکلیف شــد و 11 حوزه انتخابیه باقی ماند 
و قرار است در شهریور ماه انتخابات مرحله 

دوم را داشته باشیم.
وزیر کشــور گفت: اگر کرونا نبود انتخابات 
را در خــرداد برگزار می کردیــم. جایگزین 
دو منتخبی که مرحوم شدند، در انتخابات 
1۴۰۰ تعییــن می شــوند و در انتخابــات 

میاندوره ای مشخص نخواهند شد.
رحمانی فضلی تاکید کــرد: در هر دوره به 
انتخابات یک اصالحیه خورده اســت. نگاه 
وزارت کشور این بوده اســت که ما باید یک 
الیحه جامع انتخاباتی داشــته باشــیم. ما 
امــروز ۴ انتخابات با چهــار قانون مختلف 
داریم. در انتخابــات 98، هزار و 1۲۳ هیئت 
اجرایی داشــتیم و همین میزان هم هیئت 
نظارت. 1۷ هــزار و 95۲ نفر درهیئت های 

اجرایی عضو بودند.
وی ادامــه داد: وقتی انتخابــات خبرگان 
رهبــری و ریاســت جمهوری هــم پیش 
می آید، عین همین هیئت ها را باید داشــته 
باشــیم. به عنوان مثال ما برای انتخاب یک 
نماینده باقی مانده تهــران باید کل فرآیند 
انتخابات مجلس را اجرا کنیم و هیئت های 
اجرایی تشکیل دهیم. اگر بخواهیم در این 
میان انتخابات میانــدوره ای خبرگان هم 
برگزار کنیم باید مجدداً یک انتخابات دیگر 

با یک قانون مجزا را به اجرا در بیاوریم.

 ما روی الیحه جامع انتخابات 
اصرار داریم

وزیر کشور تاکید کرد: با توجه به مطالعاتی 
که از قبل در وزارت کشــور انجام شده بود، 
ما الیحه جامع انتخابــات را در دولت آماده 
کردیم و به مجلس فرســتادیم اما پشــت 
طرح ها و لوایح دیگر ماند. همزمان مجلس 
نیز طرحی را آماده کــرد و آن طرح اولویت 
پیدا کرد و ســپس به کمیسیون رفت و بعد 
به صحن آمد و سپس در رفت و برگشت بین 
صحن و شورای نگهبان نهایتاً چند بند شد 

که آنها هم تصویب نشد.
وی با بیان اینکه ما روی همان الیحه ای که 
به مجلس فرستادیم اصرار داریم، ادامه داد: 
بنابراین دولت وظیفــه خود را در این زمینه 
انجام داده اســت و منتظر است مجلس این 

الیحه را بررسی کند.
رحمانی فضلی تاکید کــرد: ما ضعف های 
زیادی را به دلیل نقــص در قانون در اجرای 
انتخابات داریم. این مسائل باید به صراحت 
در قانــون تعیین تکلیف شــوند. مســاله 
هیئت های اجرایــی، روابط ما با شــورای 
نگهبان و هیئت هــای نظارت، نقش احزاب 
در انتخابات و الکترونیکی شــدن از جمله 
مواردی اســت که باید در قانــون انتخابات 
تعیین تکلیف شوند. به نظر من احزاب باید 
هویت بیشــتری در انتخابات داشته باشند 
تا متعاقب آن نیز پاســخگو باشند اما امروز 

این طور نیست.

انتخابات 98 به دلیــل الکترونیکی 
بودن، از سالمت بهتری برخوردار بود

وزیر کشــور با اشــاره به الکترونیکی شدن 
انتخابــات گفت: مــا ۲5 مرحلــه از ابتدا تا 
انتهای فرآیند انتخابات داریم که ۲۳ مورد 
آن الکترونیکی اســت. فقط اخذ و شمارش 
آرا الکترونیکی نیســت. مهمترین مســاله 
احــراز هویت بود کــه ما در ایــن دوره این 

موضوع را با شورای نگهبان حل کردیم.

وی ادامه داد: ما 58 هزار دستگاه تشخیص 
هویت ســفارش دادیم که با نظارت شورای 
نگهبان ســاخته شــد. مــا در ایــن دوره 
شناسنامه تکراری، مرده، تقلبی و تکرار در 
رأی گیری نداشتیم و انتخابات در این دوره 

از سالمت بهتری برخوردار بود.

اصرار به ساخت دستگاه های انتخابات 
الکترونیکی نداریم؛ شورای نگهبان 

بسازد
رحمانــی فضلی گفــت: شــورای نگهبان 
همیشــه نگرانی هایی در حوزه نرم افزاری و 
امنیتی دارد که ما یکــی دو بار در انتخابات 
قبلی ریاســت جمهوری و مجلــس اخذ و 
شــمارش را انجام دادیــم. امیدواریم با این 
تجارب بتوانیــم در انتخابــات پیش روی 
ریاست جمهوری اعتماد شورای نگهبان را 
جلب کنیم. ما اصاًل دنبال این نیســتیم که 
دســتگاه ها را حتماً ما بسازیم، اصاًل شورای 
نگهبان نرم افزار و دســتگاه ها را بسازد و ما 

نظارت کنند.
رحمانی فضلــی تاکید کرد: مــا آماده ایم 
که اگر پاســخ مثبــت شــورای نگهبان را 
دریافت کنیم، انتخابــات را به صورت کامل 
الکترونیکی برگزار کنیــم. البته مالحظات 

فنی وجود دارد که باید رفع شود.
وی با اشاره به مساله کرونا گفت: به صورت 
کلی باید از مردم تشــکر کنیم کــه جانانه 
همــکاری کردنــد. وزارت بهداشــت یک 
نظرســنجی انجام داد و نشــان داد بیش از 
98 درصد مردم در مدیریــت این بیماری 
همکاری داشــتند. در کنار این ستاد ملی 
کرونا تشــکیل شــد که با ریاســت رئیس 
جمهور اســت. هیچکــدام از کســانی که 
در حوزه مقابله با کرونــا بودند به مرخصی 
نرفتند و آقای رئیس جمهور مدام جلسات 
را تشــکیل می دادند و شــخصاً جلســات 

کمیته ها را برگزار می کردند.
وزیر کشور گفت: ما توانستیم در سطح بین 
المللی نیز مدیریت خوبی داشته باشیم. هر 
تصمیمی که می خواهد اجرا شــود وزارت 
کشــور به عنوان نماینده عالــی دولت باید 
هماهنگی و پیگیری هــای آن را انجام دهد. 
کمیتــه امنیتی-اجتماعی زیــر مجموعه 
ســتاد ملی کرونا بود که تصمیمات در آنجا 
گرفته می شــود و به ســتاد ملــی می آمد. 
وزارت کشور توانســته یک شبکه اجرایی را 

در کنار سایر دستگاه ها تشکیل دهد.
رحمانی فضلی اظهار کرد: امروز پزشــکان 
ما تجربه خوبی دارنــد و تجهیزات خوبی در 
اختیار داریم. شرایط متفاوت تر از روزهای 
اول اسفند است. نیروهای مسلح بیش از 5 
هزار تخت را مجهــز کردند و نقاهتگاه هایی 
ایجاد شــد. امروز روند کاهشی با ثبات را در 

زمینه بیماری داریم.
وی افــزود: رهبــر انقــالب مــدام پیگیر 
تصمیمات بودند. همه مصوبات ســتاد، به 
دســتور رهبر انقالب حکم قانــون را دارد. 
تصمیمات ستاد برای ایشان ارسال می شود 

و ایشان تائید می کنند.

بسیج اقدامات جامعی در تولید 
ماسک و دستکش انجام داد

وزیر کشور ادامه داد: یکی از نگرانی های ما 
بحث فروشگاه ها بود، همانطور که در نقاط 
مختلف دنیا مــردم به فروشــگاه ها حمله 
می کردند. خب ما انقدر الکل و دســتکش 
نداشتیم. آن مقداری هم که بود فقط در حد 
مصرف بود. ما نمی توانســتیم واردات انجام 
بدهیم چون هم تحریــم بودیم و همچنین 
کشــورها خودشان به ماســک و دستکش 
نیاز داشــتند و به ما نمی دادند. اما مردم در 
تولید ماسک به ما کمک کردند و خط تولید 
برخی کارخانجات تغییر پیدا کرد و بســیج 

در این زمینه اقدامات جامعی انجام داد.
وزیر کشور تاکید کرد: الگوی مدیریت کرونا 
برای ما بسیار موفق بود که می تواند در دیگر 
زمینه ها تعمیم یابد. اوایل ســال بعد هم ما 

چنین مدیریتی را در زمینه مدیریت سیل 
داشــتیم. یعنی ما امروز دو الگوی مناسبی 
مدیریتی بــرای مدیریت شــرایط خاص 

داریم.
رحمانی فضلی گفت: در کشورهای مختلف 
مثل انگلســتان می گفتند مــا نباید کاری 
داشته باشــیم و همه باید مبتال بشوند، یک 
مدل مدل چین بود که بــا تانک قرنطینه را 

اجرا کرد. مدل بینابینی برای ما بود.

بازگشت 85 درصد فعالیت ها به 
معنای عادی شدن شرایط نیست

وی با اشاره به آســیب های اقتصادی کرونا 
گفت: امروز 8۰۰ هزار نفر کارگران بیمه ای 
ثبت نام کردند که قباًل مشــغول کار بودند 
و امروز بیکار شــده اند. زمانــی که وزارت 
بهداشت اعالم کرد می توانیم بازگشایی ها 
را داشــته باشــیم، در کمیتــه امنیتــی و 
اجتماعــی بررســی کردیم و بیــش از 85 
درصد فعالیت به شــرایط عادی بازگشــته 
اســت. البته برگشــت فعالیت ها به معنای 
عادی شدن شرایط نیست زیرا این بیماری 
هست و امکان بازگشــت بیماری هم وجود 
دارد. بازگشــت به فعالیت ها یعنی شرایط 
جدیدی برای یک زندگی مســالمت آمیز با 

کرونا ایجاد شده است.
وزیر کشور تصریح کرد: وقتی می خواستیم 
مترو و اتوبوســرانی را فعــال کنیم دغدغه 
ماســک را داشــتیم. امــروز طبــق آمار 
شهرداری تهران، در اتوبوســرانی و مترو تا 
حــدود 8۰ درصد مردم رعایــت می کنند. 
نظارت کلی با وزارت بهداشــت اســت اما 

نظارت اجرایی با شهرداری ها است.

اجرای طرح ترافیک در ستاد ملی 
کرونا تصویب شد

وی ادامه داد: ما در ستاد ملی کرونا تصویب 
کردیم طــرح ترافیــک اجرا شــود. با این 
تصمیم اتوبوس ها شــلوغ تر خواهد شــد، 
البته با دســتور رئیس جمهور بــه ناوگان 
اتوبوســرانی اضافه می شــود. امروز حدود 
۴5 درصد ظرفیت تاکســیرانی اســتفاده 
نمی شــود. وقتی طرح ترافیک اجرا شــود 
این طرفیت آزاد خواهد شــد. بین 5 تا 1۰ 
درصد ظرفیت مترو و اتوبوســرانی افزایش 

پیدا می کند.
رحمانــی فضلی آلودگــی هــوا، ترافیک 
در نقاط مرکزی شــهر، کند شــدن مسیر 
رفت و آمــد اتوبوس هــا را از جمله دالیل 
اجرای طــرح ترافیک عنوان کــرد و گفت: 
به شــهردار تهران گفتیم از امروز می توانید 
طرح ترافیک را اجرا کنیــد منوط به اینکه 
به وزارت بهداشــت اطمینان داده شود که 

دستورالعمل ها رعایت می شود.
وزیر کشــور گفت: شــرایط اقتصادی ما در 
حال حاضر مناسب نیست، تجارت جهانی 
کم شــده و قیمت نفت پایین آمده اســت. 
به ســه دلیل تاثیرها روی اقتصاد ما بیشتر 
شده اســت. اوالً رکود جهانی که بر اقتصاد 
همه دنیا تأثیر گذاشته است، دومین عامل 
تشــدید تحریم ها و ســومی هــم ویروس 
کروناســت که در داخل بر اقتصاد ما تأثیر 

گذاشته است.

صنایع بزرگ را به دلیل کرونا تعطیل 
می کردیم، فاجعه اقتصادی صورت 

می گرفت
وی افــزود: از ابتــدا سیاســت آقــای 
رئیس جمهــور ایــن بــوده اســت کــه 
فعالیت های اقتصادی و معیشــتی در کنار 
درمان و کنتــرل و مدیریــت و مراقبت از 
بیماری باشد. بنابراین شــما می بینید که 
واحدهای تولیدی ما از ابتدای بیماری کرونا 
تا امروز به هیچ عنوان تعطیل نشــده است. 
اگر غیر از این بود فشــار بر ســتاد مبارزه با 
کرونا، دولت و رئیس جمهور بیش از این بود. 
اگر ما ســایپا، ایران خودرو، پتروشیمی ها 
و… را می بســتیم اقتصاد بدی در کشــور 

می افتاد. ما به جای اینکه صنایع را ببندیم با 
دستور رئیس جمهور آنها و وزارت خانه های 
مرتبط با آنها موظف شــدند که سختگیرانه 
تریــن روش را در اجــرای پروتکل هــای 
بهداشــتی بــه کار ببندند. اگر ایــن اتفاق 
نمی افتاد واقعاً یک فاجعه اقتصادی صورت 

می گرفت.
رحمانی فضلی همچنین گفت: وزارت نفت 
اعالم کرد که هیچ فــوت و مرگ و میری در 
رابطه با این بیماری نداشــته اســت. ایران 
خودرو، ســایپا، صنایع فوالد و پتروشیمی 
و همه کارخانجات هم آماری شــبیه به این 
دارند. این کار بســیار مهمی بــود و ما باید 
ارزش آن را بدانیم. فشار زیادی روی ما بود 
اما آقای رئیس جمهور ریسک کردند و ما در 

بخش تولید این اقدام را انجام دادیم.
وزیر کشــور در ادامه گفت: امــا در بخش 
خدمات، خدماتی که با مراجعه مســتقیم 
مردم ســر و کار داشــتند مثل استخرها، 
دانشــگاه ها و رســتوران ها را مجبــور به 
تعطیلــی آنها شــدیم. در کنار ایــن موارد 
مقــداری کمک های معیشــتی بــه مردم 
منتقل شــد که واقعاً به انــدازه ای نبود که 
مشــکالت آنها را حــل کند امــا دولت به 
قدر تــوان خود و بــا مجوزهایــی که مقام 
معظم رهبری صادر کردند توانســت برای 
ایــن کمک ها اقــدام کند. االن کــه داریم 
بازگشــایی ها را انجام می دهیم هم بانک ها 
پای کار آمده اند و هم دولــت دارد از منافع 

خود کمک می کند.
وی در ادامــه تاکیــد کــرد: آن چیزی که 
در داخل کشــور مربوط به کرونا اســت را 
باید به ســرعت جبران کنیم. همانطور که 
مقام معظم رهبری فرمودنــد اولویت ما در 
کشــور مســائل اقتصادی و فرهنگی است 
و سالهاست که ایشــان به این موارد اشاره 
می کنند و امسال و سال پیش هم این مطلب 
را مکرر مطرح کرده اند. ما باید یک عملیات 
جهادگرایانــه در اقتصاد و معیشــت مردم 
داشته باشــیم. مدیریت اقتصاد کرونایی در 
سطح ملی با عنوان ســتاد اقتصادی سران 
تشــکیل شــده اما یک حلقه پایین تر هم 
الزم اســت تا این موضوع در سطح اجرایی 
هماهنگــی و همگرایی صــورت بپذیرد تا 
بتوانیم آثــار رکود بازار جهانی، کم شــدن 

قیمت نفت و تحریم ها را جبران کنیم.
رحمانی فضلی افزود: واقعاً برای دنیا حیرت 
انگیز اســت که ایران تحت فشــار و شرایط 
ســخت تحریمی و مزاحمت های به ناحق 
آمریکا توانســته امور خود را اداره کند و به 

یقین ما این دوره را نیز طی خواهیم کرد.
وزیر کشور افزود: در حال حاضر هر روز سه 
آمار از کرونا منتشر می شــود. برخی به من 
می گویند که تعداد مبتالیان زیاد شده و من 
در پاسخ به آنها می گویم که باال رفتن تعداد 
مبتالها خوب اســت. این نشان می دهد که 
تشخیص هوشــمندانه ما در بیماری خیلی 
باال رفته اســت. وقتی ما مبتالیــان را زود 
تشخیص بدهیم درمان آن خیلی راحت تر 
است، اما اگر دیر متوجه بشویم وارد مرحله 
دو می شــود که بیمار باید بستری شود و به 

آی سی یو برود.
وی تاکید کرد: حالت ســومی است که فرد 
مورد نظــر از دنیا می رود. پــس دو مورد از 
آمارها بســیار اهمیــت دارد، یکــی تعداد 
فوتی ها و دیگری آمار بســتری ها اســت. 
وزارت بهداشــت از روز اول بســیج و افراد 
داوطلب در کل کشــور را بلوک بندی کرد، 
به این صورت که افرادی مبتال هســتند یا 
در معرض کرونا قرار دارند، مثاًل اگر کســی 
بیمار است حلقه اول، دوم و سوم مرتبطین 
با او را شناسایی می کردند و بعضاً به ۳۰ نفر 

می رسیدند که آن ۳۰ نفر تست می دادند.
وزیر کشــور تصریح کرد: ۷8 میلیون نفر را 
وزارت بهداشــت به این صورت شناســایی 
کرد. هم تجهیزات، هم امکانات و هم تجربه 
پزشکان و پرســتاران ما و هم آگاهی مردم 

ما دلیلی است که امروز وضع بهتری داریم.

اگر دل به دشمن بدهیم، در پی سراب 
رفته ایم

رحمانی فضلــی در رابطه با قــرار گرفتن او 
در لیســت تحریم های آمریــکا و دلیل این 
اقدام آنها گفت: اوالً آمریکا دشــمن ماست 
و مــردم ما در ایــن موضوع شــکی ندارند. 
دخالت آمریــکا در امور ما هــم یکی، دوتا، 
صدتا و هزارتا نیست. از روز اول انقالب و در 
ماجرای تسخیر سفارتخانه آنها دخالت های 
آنها شروع شــد و در ادامه در غائله طبس و 
جنگ ادامه پیدا کرد تا اینکــه برجام را که 
مورد توافق خودشان بود و در سازمان ملل 
و جلوی دوربین ها پــای آن را امضا کردند 
در نهایت جلوی همین دوربین ها آن را پاره 

کردند.
وی افزود: بنابراین ما نباید از دشــمن توقع 
حمایت داشته باشــیم. اگر ما دل به دشمن 
بدهیم حتماً در پی سراب خواهیم رفت. در 
حوادث اخیر آنها قصد سوریه سازی ایران را 
داشتند. طرح آنها این بود که امنیت داخلی 
ما را بهم بریزند. در همین حوادث آبان تمام 
رســانه های آمریکایی و همه رســانه های 
مخالف، معاندین، منافقین سلطنت طلبان 
و تکفیری ها به دنبــال برهم زدن امنیت در 
ایران بودند. اینها به نیروهایشــان آموزش 
می دادند که کجا بروند و در چه جلســه ای 

شرکت کنند و چه بگویند.

برای حفظ امنیت مردم، معلوم است 
اینترنت را قطع می کنیم

وزیر کشــور گفــت: بســیاری گفتند که 
رحمانی فضلــی به عنوان رئیس شــورای 
امنیت کشور اینترنت را به روی مردم قطع 
کرده است. معلوم اســت که قطع می کنم. 
وقتــی این هــا از طریق اینترنــت آموزش 
می دهند و میدان را فرماندهی می کنند هر 
مسئولی که وظیفه اش حفظ امنیت مردم 
اســت این کار را انجام می دهد، زیرا امنیت 
عمومی بــرای مردم مهمتر اســت. اینها از 
این اقــدام ناراحتند؟ چون می خواســتند 
جنگ داخلــی راه بیندازند. اینهــا از ماه ها 
قبل آموزش هایشــان را در فضای مجازی 
آغاز کرده بودنــد. افرادی را بــرای این کار 
بسیج کردند و حتی قاچاق سالح در مرزها 

افزایش یافته بود.
رحمانــی فضلــی گفــت: خــود اینها در 
تحلیل هایشــان گفته اند که بنزین فرصتی 
بود برای اینکه این آتش شــعله ور شود. ما 
طرح بنزینی را در شــب جمعه انجام دادیم 
اما در شــب شــنبه بود که تعداد معدودی 
وارد خیابان ها شــدند. در حادثــه آبان ماه 
بیش از 1۰۰ شهرستان کشور در گیر بودند. 
نه در شــورای امنیت و نه در شورای تأمین 
اســتان ها درهیچ ســندی وجود ندارد که 
مأمورین انتظامی با مردم در خیابان مقابله 

مسلحانه کنند.

بیش از 40 تا 45 نفر از کشته شدگان 
آبان، به شهادت رسیدند

وی افزود: همیشــه به خویشــتنداری، به 
مراعات و به کنترل و به روش های مسالمت 
آمیز دعوت شــدند. اما وقتی به یک پادگان 
یا پاســگاه و یا مقر حیاتی حمله مســلحانه 

می کنند طبیعتاً اتفاقاتی هم می افتد.
تعداد فوتی های آبان ماه همین روزها اعالم 

می شود
وزیر کشــور تاکید کرد: تعــداد فوتی های 
این حوادث را رسانه های دشمن تا 1۰ هزار 
نفر هم تخمین زده اند، امــا در آماری که ان 
شاهلل همین روزها آماده خواهد شد عددها 
اصاًل اینها نیســت. بیش از ۴۰ تا ۴5 نفر از 
فوتی های این حوادث شهید منظور شدند؛ 
یعنی حــدود ۲۰ درصد کشته شــدگان، 
افرادی بودند که با سالح هایی کشته شدند 
که سالح ســازمانی نبود. یعنی بی گناه به 
خیابان ها رفتــه و با ســالح های این افراد 

کشته شدند.

می خواستند جنگ داخلی در کشور 
راه بیاندازند

رحمانی فضلی تصریح کرد: اینها با سالح ها 
و روش هایی کشته شدند که آن سالح ها را 
نیــروی انتظامی به هیچ عنــوان در اختیار 
ندارد. پزشــکی قانونی اینها را بررسی کرده 
و یکی از دالیل تأخیر در اعالم نتایج همین 

بررسی های پزشکی قانونی است.
وی افزود: اینها می خواســتند که کشور به 
هم بریزد، سوری سازی کنند نا امنی بشود 
و اختالفات درونی بــه جنگ داخلی تبدیل 
شــود اما این اتفاق نیفتاد و کشور توانست 
امنیت خود را حفــظ کند و امــروز هم در 

شرایط مطلوبی هستیم.
وزیر کشور با اشاره به اینکه اینها همه مردم 
ایران را تحریم کردند گفت: در شرایط کرونا 
در حالی که سازمان بهداشت جهانی اعالم 
کرده که هیچ محدودیتی برای انتقال اقالم 
بهداشــتی و دارویی وجود نــدارد آنها ما را 

تحریم کردند.

شهر
روزنامه سراسری صبح ایران
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کرونا تا سال 2021 وجود دارد

وز را پیش بینی کرده بودم آذری: چهار ماه پیش امر

کار آسان شاگردان یحیی
نگاهی به مسیر پرسپولیس برای قهرمانی

تیم فوتبال پرســپولیس در صــورت ادامه رقابت های لیــگ برتر کار 
سختی برای پوکر قهرمانی ندارد.

شیوع ویروس کرونا در اواخر سال گذشته باعث تعویق تمامی مسابقات 
فوتبال باشگاهی در ایران شد تا تیم ها مجبور به گذراندن دوران سخت 

قرنطینه شده و بازیکنان آنها بصورت انفردای تمرین کنند.
تصمیم روزهای پایانی اردیبهشت توسط ستاد مقابله با کرونا در ورزش 
سبب شــد تا باشــگاه های لیگ برتری بار دیگر فرصت تمرین کردن 
گروهی طبق پروتکل های بهداشتی را پیدا کرده و خود را آماده شروع 

دوباره مسابقات کنند.
تمریناتی که تحت تاثیر مثبت شــدن تست PCR برخی بازیکنان تیم 
های لیگ برتری قرار گرفته است تا شــاید بار دیگر مسئوالن سازمان 
لیگ فوتبال را مجاب به تغییر برنامه رقابت هایی کند که برای شــروع 

مجدد آن در تاریخ ۲9 خردادماه سال جاری برنامه ریزی داشته است.
با این حال باشگاه پرسپولیس به دلیل صدرنشینی ۴۷ امتیازی خود و 
اختالف 1۰ امتیازی با تیم های دوم و سوم جدول اصرار به ادامه رقابت 

ها یا معرفی این تیم به عنوان قهرمان فصل جاری دارد.
تیمی که در صورت ادامه مسابقات، شانس زیادی برای تکرار چهارمین 
قهرمانی متوالی خــود و خلق رکوردی جدید برای فوتبال باشــگاهی 

ایران که تاکنون با پوکر قهرمانی روبرو نشده است دارد.
پرســپولیس در حالی 9 هفته پیش رو باید به مصاف پیکان، شــاهین 
بوشهر، ماشین سازی تبریز، فوالد خوزســتان، نفت مسجد سلیمان، 
نســاجی، ذوب آهن، گل گهر سیرجان و ســایپا برود که پنج بازی را به 
عنوان میهمان پیش رو دارد.سرخپوشــان پایتخت که فصل جاری، در 
خانه به راحتی گل می زنند بی هیچ مشکلی در خارج از تهران نیز به سه 
امتیاز رسیده اند. شــاگردان یحیی گل محمدی در بیست و یک هفته 
ابتدایی رقابت های لیگ برتر تنها دو گل بیــرون از خانه دریافت کرده 

اند که اماری فوق العاده برای این تیم محسوب می شود.
پرسپولیس همواره در بازی های خانگی نیز میانگین بیش از یک و نیم 
گل را در کارنامه خود داشته است که نشان می دهد سرخ ها کار راحتی 

برای قهرمانی خود در نوزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر دارند.

روزنامه قطری خبر داد
AFC ح در دست بررسی طر

کنفدراسیون فوتبال آسیا در حال بررســی طرح برگزاری فینال لیگ 
قهرمانان به صورت تک بازی و در زمین بی طرف است.

در هفته های اخیر خبرهای زیادی از راهکارهای کنفدراسیون فوتبال 
آسیا برای از ســرگیری رقابت های لیگ قهرمانان آســیا منتشر شده 
است. قوی ترین طرح کنفدراسیون آسیا برگزاری بازی های باقیمانده 
گروهی به صورت تجمعی و برگزاری بــازی های مراحل باالتر و حذفی 

به صورت تک بازی به استثنای فینال بود.
با این حال روزنامه »اســتاد الدوحه« قطر خبر داد ممکن اســت بازی 
فینال لیگ قهرمانان آســیا بین نمایندگان شــرق و غــرب قاره هم به 

صورت تک بازی در زمین بی طرف برگزار شود.
علت این تصمیم افزایش احتمالی شیوع کرونا در زمان برگزاری فینال 

در تاریخ های ۲۲ و ۲8 نوامبر اعالم شده است.
البته این طرح هنوز تصویب نشده است. مسئوالن کنفدراسیون فوتبال 
آســیا روز چهارشــنبه این هفته از طریق ویدئو کنفرانس جلسه ای را 
با فدراســیون های آســیایی برگزار می کنند تا درباره سرنوشت لیگ 

قهرمانان بحث و بررسی صورت بگیرد.
پرسپولیس، استقالل، سپاهان و شــهرخودرو چهار نماینده ایران در 
رقابت های لیگ قهرمانان ۲۰۲۰ آســیا هســتند. در حالی که فقط دو 
هفته از مرحله گروهی این مسابقات سپری شــده بود، AFC به دلیل 

شیوع ویروس کرونا این رقابت ها را تعطیل کرد.

در صورت عدم رفع ایرادات اساسنامه فدراسیون فوتبال

هشدار فیفا جدی است
رییس ســابق کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال 
می گوید در صورت عدم رفع ایرادات اساســنامه فدراســیون فوتبال، 
امکان تغییر هیات رییسه از سوی فیفا و جایگزین کردن کمیته عادی 

سازی برای تصویب اساسنامه جدید وجود دارد.
 روزبه وثوق احمدی با اشــاره به اینکه لحن نامه فیفا در مورد اساسنامه 
فدراسیون فوتبال تند بوده اســت، اظهار کرد: با توجه به ضرب االجل 
یک هفته ای تعیین شده و بر اســاس آنچه در رسانه ها عنوان شده بود، 
لحن فیفا در مورد اساســنامه ارســالی فدراســیون فوتبال جمهوری 

اسالمی ایران به فدراسیون جهانی فوتبال تند بود.
وی که در یک گفت وگوی رادیویی ســخن می گفت با بیان اینکه فیفا 
سابقه تعیین کمیته عادی سازی یا به نوعی همان کمیته انتقالی سابق 
را در ســال های اخیر مدنظر قرار داده اســت، بیان کرد: در صورتی که 
شرایط از نظر فدراسیون جهانی فوتبال مناسب ارزیابی نشود، اقدام به 
تعیین کمیته عادی سازی بر اســاس نظر خود کرده و می تواند اعضای 
هیات رییسه فدراسیون فوتبال را تغییر داده و به جای آن افراد دیگری 

را تعیین کند.
احمدی با بیان اینکه این اتفاق در مورد فدراســیون کشورهایی نظیر 
تایلند، کویت، مصر، ترینیداد و توباگو و چند کشور دیگر رخ داده است، 
گفت: سابقه تعیین کمیته عادی سازی از ســوی فیفا وجود دارد و این 
اتفاق در مورد کشورهای مختلفی نیز رخ داده و اگر در مورد فدراسیون 
فوتبال نیز اساســنامه مربوطه و 8۰ ایراد وارد شده اصالح نشود امکان 
جایگزین کردن کمیته عادی ســازی به جای هیات رییسه فدراسیون 

فوتبال برای تعیین تکلیف اساسنامه وجود دارد.
وی افزود: احتمال تعلیق فوتبال ایران بســیار اندک است و راهکار فیفا 

در چنین مواردی کمیته عادی سازی به جای تعلیق است.

دلیل ناراحتی کربکندی از باشگاه ذوب آهن 
مشخص شد

رئیس ســازمان فوتبال باشــگاه ذوب آهن مدتی اســت که به دلیل 
ناراحتی از مدیران این باشگاه در محل کار خود حاضر نمی شود.

رســول کربکندی رئیس ســازمان فوتبال ذوب آهن در تاریخ ۲۴ دی 
سال گذشته به دلیل یکســری رفتارها از سوی مدیریت باشگاه در نقل 
و انتقاالت از سمت خود اســتعفا می کند اما جواد محمدی مدیرعامل 
باشگاه بعد از جلســه ای که با وی می گذارد او را متقاعد می کند که به 
کارش ادامه دهد اما به تازگی به دلیل اختالف در مســائل مالی و برخی 
از امور مدیریتی رســول کربکندی بار دیگر تصمیم گرفته با این باشگاه 
همکاری نکند.او از اول خرداد امسال دیگر در باشگاه حاضر نشده است. 

دلیل ناراحتی کربکندی از این باشگاه فقط بحث حقوقش نیست.
کربکندی اظهار داشــت: نمی خواهم در مورد مسائل باشگاه صحبت 
کنم. من مدتی اســت که جواد محمــدی را ندیده ام و بایــد با خود او 

صحبت کنم. اما چند روزی است که در باشگاه حاضر نشدم.
وی افزود: اینکه بگویم از مجموعه ذوب آهن جدا شــدم یا خیر قطعی 
نیست و باید بعد از جلسه با مدیریت باشــگاه در این باره حرف بزنم اما 
مشکل من فقط مالی نیست و مســائلی در امر مدیریت و شرح وظایف 
هســت که تا با خود مدیرعامل در این باره صحبت منم ترجیح می دهم 

موارد را رسانه ای نکنم. 

میدان

کاپیتان پیشین تیم فوتبال اســتقالل گفت: مجیدی 
کار ســختی در پیش دارد و باید تیمش را برای حضور 

در ادامه رقابت های لیگ برتر آماده کند.
شــاهرخ بیانی در مورد شــروع دوباره لیــگ نوزدهم 
که در اواخر خــرداد ماه آغاز خواهد شــد، گفت: چرخ 
فوتبال ایران قرار است ازپایان خرداد به حرکت درآید 
اما متاســفانه هر روز خبرهای بدی از برخی تیم ها می 
شنویم. یک ســری از تیم ها بازیکنان شان به ویروس 
کرونا مبتال شــده اند و برخی دیگر به دلیل هزینه های 
سنگین حاضر به ادامه لیگ نیستند. بنابراین مسئوالن 
فوتبال ایران باید تصمیمی جــدی و قاطعانه بگیرند تا 
همه تیم ها موظف باشند از این تصمیم اطاعت کرده و 

سرخود کاری انجام ندهند.
وی خاطرنشــان کرد: باید نســبت به جان بازیکنان و 
خانواده آنها هم حســاس بود و مسئولیت پذیر باشیم. 
اگر خدایی نکــرده اتفاقی برای چنــد بازیکن بیفتد و 
خانواده هــای آنها هم به این ویروس مبتال شــوند چه 
کسی پاســخگو خواهد بود، آیا مســئوالن فوتبال این 

تقصیر را به گردن می گیرند؟
بازیکن پیشــین تیم ملی فوتبال ایران ادامه 
داد: برای شــروع لیگ باید تمــام جوانب را 
سنجید. کاش می شد بازی ها یک جا انجام 
می گرفت همه تیم هــا در یک جای متمرکز 
تســت کرونا می دادنــد تا وضعیــت همه 
بازیکنان برای مسئوالن فوتبال و فدراسیون 

پزشکی ورزشی مشخص شود و اگر واقعاً بازیکنان تیم 
ها دچار این ویروس هســتند لیگ را ادامــه ندهیم تا 

جان بازیکنان بیشتری به خطر نیفتد.
بیانی درباره آمادگی بازیکنان از لحاظ جسمانی برای 
شــروع لیگ گفت: این یک مرحله ســخت برای تمام 
تیم هاســت. نقش مربیان بدنســاز در این برهه بسیار 

تاثیرگذار است.
 شــاید برخی از بازیکنان به طور انفرادی تمرین کرده 
تا از آمادگی جســمانی برخوردار باشــند اما تمرینات 
گروهی و پرفشــار با تمرینات انفرادی بسیار متفاوت 
اســت. بنابراین باید مربیان بدنســاز تیم به گونه ای 

برنامه ریزی کنند که کمتر شــاهد آســیب 
دیدگی بازیکنان در این هفته های پرفشــار 

باشیم.
کاپیتــان پیشــین اســتقالل در خصوص 
شــروع تمرینات آبی پوشــان تهرانی گفت: 
مجیــدی کار ســختی در پیــش دارد، باید 
کاماًل به شرایط فیزیکی و آمادگی جسمانی 

بازیکنان دقت کامل داشته باشد. 
او باید با دیگر اعضای کادر فنی خصوصاً مربی بدنســاز 
بیشتر از گذشــته در ارتباط باشد و با تمرینات ویژه ای 
که برای بازیکنان در نظر مــی گیرند اجازه ندهند تیم 
که باید هر چهار روز یک بار بازی کنــد نفراتش دچار 

مصدومیت های سنگین شود. 
حــاال بازیکنانی چون یزدانی، شــجاعیان و دیاباته از 
بند مصدومیت رهایی پیدا کــرده و آماده بازی برای 
استقالل هستند او باید بهترین ها را روانه میدان کند 
تا از بازی های باقی مانده بیشــترین امتیاز را کســب 

کند.

بیانی در پاسخ به این سوال که فکر می کنید چه تیمی 
در پایان فصل قهرمانی را به نــام خود ثبت کند، گفت: 
فوتبــال ورزش غیرقابل پیش بینی اســت، هیچکس 
نمی داند تا زمانی که ســوت پایان بازی توســط داور 
زده شود برنده خواهد بود یا خیر در حال حاضر شانس 
پرسپولیس از سایر تیم ها بیشــتر است اما بارها اتفاق 
افتاده تیم هایی که فکر می کردند قهرمان شــده اند تا 
رده سوم و چهارم هم در هفته های پایانی سقوط کرده 
اند. بنابراین تمام تیم های باالی جدول برای قهرمانی 
تالش می کنند و پایین جــدول هم تالش می کنند به 

لیگ یک سقوط نکنند.
وی در پایان خاطرنشــان کرد: ما جام حذفی را هم در 
پیش داریم، یک راه کوتاه برای رســیدن به قهرمانی. 
فکر می کنم اگر اســتقالل یکی از رکــوردداران جام 
حذفی در ایران اســت بتواند دو بازی آینده خود را در 
جام حذفی بدون استرس و با آرامش بازی کند به طور 
حتم می تواند یک بار دیگر جام قهرمانی را باالی ســر 

ببرد.

استقالل

خریــدار   مدیرعامــل باشــگاه فــوالد 
خوزســتان اعالم کرد تمرینــات این تیم 
برای یک هفته دیگر در تهران ادامه خواهد 

داشت.
 ســعید آذری مدیرعامــل باشــگاه فوالد 
خوزســتان درباره اردوی شــاگردان جواد 
نکونام در تهران اظهار داشــت:طی یکی دو 
روز در کنار بچه ها بودیم و ضمن برنامه های 
از این به بعدمان جلســه ای را با آقای نکونام 
داشــتیم و قرار شــد تمرینــات آمادگی 
جسمانی بازیکنان برای یک هفته دیگر در 
تهران ادامه پیدا کند و بــا توجه به گرمای 
هــوا در خوزســتان چون هنــوز تمرینات 
ما دو جلســه ای اســت نمی توانستیم آن را 
خوزســتان انجام بدهیم اما ایــن نوید را به 
هوادارانمان می دهم که اگر خدا بخواهد از 
بیســتم خردادماه از اردو برمی گردیم و در 

فوالد آرنا تمرین خواهیم کرد.
او ادامه داد: خداراشکر شرایط بچه ها خوب 
است و تســت ســومی را هم که پشت سر 
گذاشتند دیگر کســی کرونا نداشت و فکر 
می کنم تمرینات هم فوق العــاده بوده؛ ما 
هم ســعی داریم با پروتکل هایی که موجود 
است تیم را آماده کنیم تا به عنوان نماینده 
خوزســتان پرقدرت در مســابقات حاضر 
شویم. از قبل درباره مســائل صحبت کرده 
بودیم وقتی پروتکلی نوشــته شد و دستور 
داده شد تا مســابقات پیگیری شود همه ما 
باید تمکین کنیم. ما عالقه ای به ادامه لیگ 
نداشتیم و شاید هم نخواهیم داشت اما االن 
اینکه اهواز به چه شکل است را همان هایی 
کــه پروتکل هــا را نوشــته اند درباره اش 

تصمیم بگیرند.
آذری افزود: مــا می خواهیم از بیســتم به 
بعد در اهــواز تمرین کنیم تا دوســتانمان 
در باشگاه استقالل مشــاهده کنند که آنجا 
تمرین می کنیم و این شکل نیست که فقط 
بخواهیم تیم هــا را به آنجا ببریــم و از آنها 

استفاده کنیم.
 قرار است در دیدار با اســتاندار خوزستان 
یکســری گزارش ها درباره فعالیت فوالد در 
این ایام ارائه کنم. قائدتا با توجه به پروتکلی 
که نوشته شده و vip . cip که سازمان لیگ 

دســتور داده ما در اهواز مستقر می شویم و 
فکر می کنم این حق ماســت که بازی ها را 
میزبانی کنیم. از پروتکل های نوشــته شده 

تمکین می کنیم.
مدیرعامل باشــگاه فوالد خوزستان درباره 
نامــه چهار باشــگاه خصوصی بــرای عدم 
برگزاری ادامه مسابقات لیگ نوزدهم گفت: 
در حال حاضر در دنیا و ایران اظهارنظرهای 
متفاوتی ارائه می شود. باید به آنها گوش کرد 
و احترام گذاشــت اما رویه ای که باشگاه ها 
خواهند داشت متفاوت اســت ما در ششم 
اســفندماه که اعالم کردیم کــه لیگ نباید 
برگزار شود هیچکســی از ما حمایت نکرد و 

اتفاقا مورد شماتت هم قرار گرفتیم. 
مواضع مــا از آن زمان مشــخص بــود و ما 
خودمان داریم طوری رقم میزنیم که نشان 
بدهیم تصمیم گیرنده فوتبال ایران وزارت 
ورزش اســت. ما اینگونه القــا می کنیم که 
فدراسیون ما فدراســیون تصمیم گیرنده 
نیست و اگر آن زمان که من از آقای روحانی 
درخواست کرده بودم که لیگ تعطیل شود 
به این دلیل بود که ریاســت ستاد بحران و 

کرونا را در دست داشتند.

 االن در این شــرایط چهار بازیکن راه حلی 
منطقی به نظرشــان رسیده اســت و قابل 
احترام هم اســت. اگر ما هم نامــه نزدیم به 
این دلیل بود که مواضع ما مشــخص است 
و زمانی که کسی جرعت نداشت حرف بزند 

ما حرفمان را زدیم. 
او اضافه کرد: مواضع ما همان است اما االن 
مردم می خواهند که فوتبال برگزار شود. ما 
گفتیم کــه اگر تعداد تســت های مثبت در 
تیم ما بیشــتر از 5 بازیکن باشد تمرینات را 
تعطیل می کنیم. االن شما هر حرفی بزنید 
یک تفسیری از آن خواهند داشت؛ حتی از 

همین صحبت ها. 
مردم عالقه دارند که فوتبال برگزار شــود و 
فوالدی هــا می گویند که مدعی هســتیم 
سهمیه آسیایی بگیریم. خود فوتبالیست ها 
هــم می خواهند بازی کننــد و اصال چنین 
قضیه ای در ذهن باشــگاه ها نیست که پول 

بازیکنان را ندهند.
 باشــگاه ها نگــران جان ســالمتی مردم و 
بازیکنان هستند. متاسفانه شما هر صحبتی 
کنید یک تفسیری از آن می شــود. باید به 
دنبال رعایت پروتکل ها باشــیم. امیدواریم 

که هواداران فوالد هم به این نتیجه رسیده 
باشند که مدیرعامل آنها به فکر تیم است و 

اینجا هم این کار را هم خواهم کرد.
آذری در پاسخ به این ســوال که با تعطیلی 
بازی های دوستانه، چقدر امیدوار است که 
لیگ برگزار شود، گفت: نظر شخصی خودم 
را می گویم و هر تفسیری از آن شود هم مهم 
نیست. شــما در بوندســلیگا فکر می کنید 
تیم ها چنــد بازی تدارکاتــی انجام دادند؟ 

بازی تدارکاتی نبود.
 بــازی درون تیمی بود ولی چیزی بیشــتر 
جنبه روانی  دارد مهم اســت. شــما ببینید 
وقتــی زیــن الدیــن زیدان می خواســت 
تمرینات رئال را دوباره آغــاز کند گفت که 
معضل بزرگ من این است که از نظر روانی 
بازیکنانم را آماده کنم. بــه نظرم باید از این 
نظر به کرونا نگاه کنیم که تا ســال ۲۰۲1 
وجود دارد و وقتی مردم می خواهند فوتبال 
برگزار شود پس مشــکلی نخواهند داشت. 
من مطمئن هستم که از بیســتم یا بیست 
و یکم بازی های تدارکاتی هــم دوباره آغاز 

شود.
مدیرعامل فوالد در پاســخ به این ســوال 

که با وجود عــدم ادامه مســابقات لیگ آیا 
فوالد حاضر به پرداخت مطالبات بازیکنان 
خواهد بود یا نــه گفت: بچه ها تــا به اینجا 
زحمــت کشــیدند و لیگ هم ناخواســته 

تعطیل شده است. 
در این نظــر به پروتکل ها بیــن المللی نگاه 
کنیم. فیفا بخشــنامه ای صادر کرد و همه 
چیز به بحث تعامل بســتگی دارد. باشگاه 
فوالد بخشــنامه ای که فیفــا تعیین کرده 
اســت را پیاده می کند و این جــای نگرانی 
برای بازیکنان نخواهد داشــت و به حداکثر 
پول شان می رســند. ما در فوالد خوزستان 
به صــورت میانگین ۶5 درصــد پرداختی 
داشــتیم و بــرای ارزش گــذاری زحمت 
بازیکنان اینطور حساب کنیم که باشگاه با 
پرداخت ۳5 درصد باقی مانده هیچ اتفاقی 

برایش نمی افتد. 
آذری درخصــوص زمان بازگشــت آیاندا 
پاتوســی هم گفت: ما به صورت یکســره با 

آفریقای جنوبی در تماس هستیم. 
بــا وزارت امــور خارجه صحبــت کردیم و 
مشکل او این اســت که پروازی از آفریقا به 
ایران انجام نمی شود. به محض اولین پرواز او 
را به اینجا می آوریم و برای ما او مهره مهمی 
است. پاتوسی برسد خیلی فوق العاده است 
و دیروز با هم صحبت کردیم و فیلمی برای 
من ارســال کرد که می گفت تمریناتش را 

دنبال می کند.
او همینطور درباره اصالحات در اساســنامه 
فدراســیون فوتبال گفت: چهــار ماه قبل 
پیش بینــی کرده بودم و گفتنــد که آذری 
شاخ و شــانه می کشد. من که شــاخ و شانه 
نمی کشــم، حقیقت را گفتــم و االن هم به 

ووقع پیوسته است.
 تنها راهش این اســت که اعضــای هیات 
رئیسه فدراسیون، که همگی نور چشم من 
هســتند، به ویژه جناب دکتر اسالمیان به 
عنوان بزرگ ما که شــاید با تدبیرترین فرد 
آن جمع باشد، می توان با مذاکره با فیفا این 
را جلو برد اما به شرط اینکه مجمع به سوی 
آنها دست دراز کرده اســت و دوست ندارم 
که دوره انتقالی ماننــد دوره آقای دادکان 

داشته باشیم. 

بیانی: مجیدی کار سختی در استقالل دارد

ورزش
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چه کسانی از استوکس نفع بردند؟

فاجعه مدیریتی در باشگاه پرسپولیس
مهدی مرتضویــان  مهاجــم ایرلندی 
پرسپولیس که پیشینه بداخالقی و فساد را 
داشت با قراردادی باالی سه میلیارد به این 
تیم آمد اما بدون حتی یک گل زده و حدود 
یک ساعت بازی سرخپوشان را ترک کرد و 

حاضر به بازگشت نشد.
 مهاجم ایرلندی سرخپوشان پایتخت پس 
از 1۰ روز مانــدن در دبی امــارات در حالی 
حاضر به عقد قــرارداد با این باشــگاه برای 
نیم فصل حضور در جمع شــاگردان یحیی 
گل محمدی شــد کــه خواســتار دریافت 
15۰ هــزار دالر از ۲5۰ هــزار دالر قرارداد 
خود به صورت نقد شــد. اسکناس هایی که 
در یکــی از مجلل ترین البــی های هتل در 
امارات توســط مدیران باشگاه پرسپولیس 
شمرده شد تا استوکس آن را در کوله پشتی 
خود بگــذارد و حاضر به امضــای قرارداد با 

پرسپولیس شود.
مهاجم پرحاشیه ایرلندی که تقریباً در 1۰ 
سال گذشته با هر باشــگاهی قرارداد بسته 
بود از زیــر آن در می رفت بــا وجود اضافه 
وزن به تمرینات پرســپولیس آمد تا یحیی 
گل محمدی در نخســتین دیــدار خود از 
مربی بدنســاز تیم بخواهد برنامه ای ویژه 

برای آب کردن چربی های اضافه شــکم او 
تهیه کند.

مهاجمی کــه قرار بود در تیــم ملی فوتبال 
ایرلند خوش بدرخشد اما به قدری حاشیه 
داشــت که آنها نیز قید گلزنــی او را زدند تا 
استوکس با خیال راحت تری به کالب های 

شبانه برود.

اســتوکس که با اصــرار عجیــب و غریب 
محمدحســن انصاریفرد مدیرعامل وقت با 
پرسپولیس قرارداد بســت تنها ۶5 دقیقه 
با پیراهــن این تیــم در لیگ برتــر و لیگ 
قهرمانان آسیا به میدان رفت. حضوری که 
دو شوت و یک ضربه سر به همراه داشت اما 
با دالر 1۷ هزار تومانی فعلی در بازار آزاد ارز 

نزدیک به ۲ میلیــارد و 5۰۰ میلیون تومان 
آب خورد.

مهاجم ایرلندی ســرخ ها پس از دیدار این 
تیم با الشــارجه امارات در هفته دوم رقابت 
های لیگ قهرمانان آسیا تقاضای مرخصی 
دو روزه از یحیی گل محمدی کرد. سرمربی 
ســرخ ها نیز که با فرزند خود در دبی مانده 

بود به استوکس مجوز می دهد تا ۴8 ساعت 
دیرتر به تمرینــات بازگردد. ســاعاتی که 
هنوز برای او تمام نشــده و مهاجم ایرلندی 

سرخپوشان به تهران بازنگشت.
حسین قدوســی مدیر وقت روابط عمومی 
باشگاه پرســپولیس در پاســخ به نیامدن 
اســتوکس به تهران عنوان کرد: قراردادی 
که باشگاه پرسپولیس با این مهاجم منعقد 
کرده، محکم است و پرســپولیس می تواند 
بابت غیبت حضــور او در هر بازی، مبلغ 5۰ 

هزار دالر غرامت بگیرد.
اســتوکس نیامد و باشــگاه پرسپولیس 
که با بحــران هــای مدیریتــی مختلف 
همچون رفتن انصاریفــرد از مدیرعاملی 
دســت و پنجــه نــرم کــرد، تصمیم به 
فســخ قرارداد با او گرفت تــا یکی دیگر 
از مجهول ترین پرونده هــای مربوط به 
حضور بازیکنان خارجی در این باشــگاه 

کامل شود!
باشــگاهی که همین حاال حدود دو میلیون 
یورو بابــت بدهی به خارجی های پیشــین 
خود با حکم فیفا مقروض اســت و مشخص 
نیست چه سرنوشــتی در پرونده مربوط به 

استوکس خواهد داشت.
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سیروس الوند:

زندگی »آنالین« سرنوشت محتوم امسال ماست

خریدار   ســیروس الوند که فیلم جدید خود را 
برای اکــران آنالین آماده می کند، معتقد اســت 
انجام بسیاری از کارها به صورت آنالین، از اکران 
گرفته تا مراسم ختم، سرنوشــت محتوم امسال 
ماست و شــاید به زودی عقد و عروسی آنالین هم 

داشته باشیم.
این کارگردان ســینما درباره زندگی در روزهای 
کرونایی گفت: در این روزها خودم بیشتر سرگرم 
رمان های نخوانــده و کار روی دو فیلمنامه بودم. 
تعــدادی از فیلم های کالســیک و قدیمی را هم 
دوباره تماشا کردم و دوســت داشتم ببینم بعد از 
سال ها چه حسی نســبت به آن ها دارم. آیا همان 

شور و عالقه را برایم ایجاد می کنند؟
 برای همین آثاری از هیچکاک و چند فیلمســاز 
خارجی دیگر را تماشــا کــردم و از بین فیلم های 
ایرانی نیز ســراغ کارهای فرخ غفاری و مســعود 
کیمیایی و داریوش مهرجویــی و ... رفتم. از بین 
این ها برایم جالــب بود که فیلمــی مثل »دایره 
مینا« همچنان یک فیلم قوی اســت، همینطور 
»قیصر« و »داش آکل« که هنوز جذاب هســتند 
ولی »زنبورک« فرخ غفاری دیگر آن حس و حال 

را برایم نداشت.
الوند درباره اینکه آیا فیلم های قدیمی خودش را 
هم دوباره تماشــا کرده؟ با خنده ادامه داد: از بین 
فیلم های خودم »فریاد زیر آب« را دیدم و به نظرم 

رسید همچنان جذاب است. 
آنالیــن  کالس هــای  دارد  قصــد  کــه  او   
فیلمنامه نویســی و کارگردانی و بازیگری خود را 
به زودی برگزار کند، درباره اکران آنالین فیلمش 
و نیز  برخی نظرســنجی ها که نگرانی مردم را از 
رفتن به سینما نشان می دهد، بیان کرد: کال با این 
وضعیت فکر می کنم در آینده شــاهد باشیم که 

عقد و عروسی هم آنالین برگزار شود و مهمان ها 
از خانه خود، عروس و دامــاد همراهی کنند. این 
اواخر کلی مراســم ختم به صورت آنالین برگزار  
شــد که یکی از آن ها مربوط به مرحوم ســیامک 
شایقی بود و من هم از منزل در آن صحبت کردم. 

پس چرا عقد و اکران فیلم و ... آنالین نشود؟
کارگردان »چهــره«، »یک بار برای همیشــه« 
و »مزاحم« افزود: در شــرایط فعلــی حتی اگر 
ســینماها باز شــوند با توجه به اینکه اعالم شده 
۴۰ درصد ظرفیت، بلیت فروشــی می شود و 5۰ 
درصد فروش آن هم از ما گرفته می شــود و نیز 
تعداد زیادی فیلم که پشت اکران مانده، به نظرم 
همین اکران آنالین کمــک می کند تا فیلم هایی 
که بعدا در ســینماها اکران می شــوند وضعیت 
بهتری داشته باشند. ما تجربه کرده ایم که وقتی 
فیلم زیادی در صف اکران باشــد خیلی زود هم 
جابجا می شــوند و حتی در یک سالن فقط یک 
سانس  داده می شود چون فیلم های دیگری هم 
هســتند. من خودم یادم می آید وقتی فیلم »این 
سیب هم برای تو« اکران شد، بهترین سینمای  ما 
»آزادی« بود ولی چون هفت یا هشت فیلم دیگر 
هم روی پرده بودند، فقط یک ســانس در اختیار 
داشتیم. اســمش این بود که در ســینما آزادی 
اکران داریم ولی با همان تک ســانس شناور اگر 
کسی می خواست ســینما بیاید نمی دانست چه 

ساعتی باید بیاید.
این فیلمســاز افزود: اگر یکسری فیلم ها به شکل 
آنالین اکران شوند، شانس بیشــتری برای بقیه 
فیلم ها و روی پرده ماندن شــان به وجود می آید. 
همه جای دنیا فیلم و موســیقی و اپرا را به همین 
شــکل پخش می کننــد و این دیگر سرنوشــت 

محتوم امسال دنیاست. 

هر چقدر هم فیلمی قاچاق شــود مردم در نهایت 
دنبال کیفیت خوب هســتند و امیدوارم فرهنگ 
ســازی شــود تا آن ها بدانند ایــن فیلم هایی که 
آنالین اکران می شوند، نتیجه تالش حداقل یک 
سال گروه سازنده ای است که سرمایه و وقت خود 

را برای آن صرف کرده  است. 
با این حال فکر می کنم این شکل نمایش به تدریج 
جای خود را پیدا می کند و ما هــم به زودی برای 
»آنجا همان ســاعت« قــرارداد می بندیم تا ماه 

آینده آن را در سامانه های vod اکران کنیم.
الوند درباره فیلم خود که آنالین اکران می شود، 
گفت: ممکن اســت آن را دوست داشته باشید یا 
نداشته باشید ولی مســتقل از خوب یا بد بودن، 
»آنجــا همان ســاعت« یک فیلم خاص اســت 
که قصه ای نــو دارد، مخصوصا نســبت به دیگر 
کارهایم. البته ممکن اســت یاد فیلم های قبلی 
من مثل »یک بار برای همیشــه« یا »دست های 
آلوده« هم بی افتید ولی قصه و فضای فیلم کمتر 
تجربه شده و پرویز پرســتویی هم به عنوان یک 
مکانیک ارمنی نقشــی تــازه دارد. ضمن اینکه 
دخترم ماهور برای اولین بــار در این فیلم با من 

کار کرده است.
او در پایان با اشاره به توانمندی دیگر بازیگرانش از 
جمله شهرام حقیقت دوست، امیرحسین فتحی، 
شاهرخ فروتنیان و یکی از شاگردانش یادآور شد 
که در این فیلم بجز ســعید پیردوســت و سعید 
قراخانلو همــه بازیگران اصلــی اش اولین تجربه 

همکاری با او را داشتند. 
در  فیلم »آتجا همان ســاعت« داســتان رعنا و 
امیر که زندگی عاشــقانه خــود را در محله ای 
قدیمی و در حاشیه شــهر آغاز کرده اند، روایت 

می شود.

موسیقی

آلبــوم موســیقی »بازگشــت 
جــاودان« به هنرمنــدی ایمان 
عنصــری با هــدف رســیدن به 
تلفیقی میان صنایع موســیقی 
چنــد صدایی غرب و موســیقی 

دستگاهی ایران منتشر شد.
»بازگشــت جــاودان« عنــوان 
تازه ترین اثر موســیقایی منتشر 
شده در بازار است که در دو بخش 
تک نــوازی و گروه نــوازی پیش 

روی مخاطبان قرار گرفته است.
»بازگشت جاودان«، »مقدمه ای 
بــرای ماهــور«، »کرشــمه«، 
»ســرود مســتانه«، »فیلــی«، 
»بیداری«، »دلکش«، »عراق«، 
»شــادان« عنــوان قطعه هایی 
اســت که در این آلبوم گنجانده 
شده است. ضمن اینکه سیاوش 
روشــن نوازنــده عود، ســعید 

دولت زارعــی نوازنده 
نــی، شــهریار نظری 
نوازنــده دف، ایمــان 
عنصری نوازنــده تار و 
ســه تار، فرهاد صفری 
نوازنده تمبــک، پوریا 
نوازنده سنتور،  فرجی 

سنتورباس و ویولن سل و شروین 
مهاجر نوازنده کمانچه و کمانچه 
آلتو گــروه نوازنــدگان آلبوم را 

تشکیل می دهند.
سعید شــکرنیا طراح جلد و فربد 
فروغی میکس و مسترینگ دیگر 
عوامل اجرایی این پروژه هستند.

ایمــان عنصــری در توضیحات 
تکمیلی این آلبوم نوشــته است: 
»ایــن آلبــوم شــامل دو بخش 
تک نــوازی و گروه نوازی اســت. 
رویکرد آهنگســاز در بخش گروه 

به  رســیدن  نــوازی، 
تلفیقی میــان صنایع 
موســیقی چندصدایی 
موســیقی  و  غــرب 
ایــران  دســتگاهی 
است. اثر فوق از طریق 
هارمونــی  طراحــی 
به صــورت محســوس و حرکت 
کنترپوانتیک بــا فرمی نمایان تر 
بــر ارکستراســیون ســازهای 
ایرانی ساخته شــده؛ و استفاده 
از هارمونی و کنترپــوآن در کنار 
طراحی فرمال بــر قطعات باعث 
رنگ آمیزی و ایجــاد بیانی نو در 
نوازندگی ســازهای ایرانی شده 

است.
ذکر این مطلب ضروری است که 
چندصدایی از زمان اســتاد علی 
نقی وزیری و با سیســتم ابداعی 

این اســتاد هنرمند در موسیقی 
ایــران آغاز شــد. نــگاه وزیری 
از زمان شــکل گیری تــا امروز 
با انتقــادات فراوانــی بر نگرش 
تئوریــک نوین و بــه خصوص 
الیناسیون فرهنگی خود مواجه 
شــده اســت. تاریخ موســیقی 
ایران از زمان وزیــری تا به امروز 
دستخوش تحوالت بسیاری در 
سیســتم تئوریک و نگرش او به 
این مقوله شده اســت. بسیاری 
از آهنگســازان بعد از او که خود 
شــاگرد مکتب او بودند سیستم 
متفاوتی را نسبت به او در تئوری 
و آهنگسازی موســیقی ایرانی 
پیش گرفتند، ولی بدون شــک 
ریشــه تمام حرکت های پیشرو 
در موسیقی ایران تا امروز همان 

شروع انقالبی وزیری است. 

با هنرمندی ایمان عنصری؛ »بازگشت جاودان« شنیدنی شد

حامد افضلی :
فیلمنامه »دل خوش« نهایی نیست

حامد افضلی نویســنده ســریال »دل خــوش« یادآور شــد که هنوز 
فیلمنامه این سریال نهایی نشــده و در بخش هایی در حال بازنویسی 

است.
حامد افضلی نویسنده سریال »دل خوش« درباره این سریال و اینکه در 
چه مرحله ای قرار دارد، گفت: این سریال به تهیه کنندگی پرویز امیری 
در مرحله نگارش فیلمنامه قرار دارد و در 5۰ قســمت ســاخته خواهد 
شــد.وی ادامه داد: در حال حاضر ســریال حدود ۴۰ قسمت فیلمنامه 
اولیه دارد که البته نهایی نشده اســت.افضلی درباره این سریال توضیح 
داد: تهیه کننده این روزها در حال پیگیری ســریال اســت و قرار شده 
است محمدرضا حاجی غالمی که کارگردانی سریال »پدرپسری« را بر 

عهده داشت کارگردان این سریال نیز باشد.
وی با اشاره به ویژگی های ســریال بیان کرد: »دل خوش« فضایی شاد 
دارد اما کمدی به معنای معمول نیســت. این سریال در محیط خانواده 

می گذرد و کاراکترها آدم های واقعی هستند. 
این نویسنده در پایان با اشــاره به دیگر فعالیت های خود گفت: سریال 
»ملکه گدایان« را هم برای نمایش خانگی دارم که حسین سهیلی زاده 
قرار اســت کارگردانی کند که پیش از این خبر آن مطرح شد و هنوز در 

ابتدای نگارش فیلمنامه هستیم.

کاوه سجادی حسینی:
احتمال اکران آنالین »بی سر« وجود دارد

کارگردان فیلم سینمایی »بی سر« با اشــاره به اینکه اولویت برای این 
فیلم حضور در جشنواره های خارجی اســت، بیان کرد به اکران آنالین 

»بی سر« فکر می کنم.
کاوه سجادی حســینی کارگردان فیلم سینمایی »بی سر« گفت: فیلم 
سینمایی »بی سر« را آماده نمایش دارم، این فیلم برای حضور در سی و 
هشتمین جشــنواره جهانی فیلم فجر آماده شده بود که به دلیل برگزار 
نشدن این جشنواره، هنوز مشخص نیست چه برنامه ای برای اکران آن 
خواهیم داشت.وی ادامه داد: البته به دنبال این هستیم که »بی سر« را 
به جشنواره های خارجی ارســال کنیم که این جشنواره ها نیز به دلیل 

شیوع بیماری کرونا غالباً مشخص نیست چه زمانی برگزار می شوند.
کارگــردان فیلم ســینمایی »بوفالــو« توضیح داد: منتظر هســتیم 
شــرایط مطلوبی فراهم شــود تا هم برای نمایش و هم برای حضور در 
جشنواره های جهانی برنامه ریزی مناسبی داشته باشیم. البته اولویت 
من این است که »بی سر« اول در جشنواره های بین المللی حضور پیدا 
کند.سجادی حسینی در پایان با اشاره به وضعیت نامعلوم از سرگیری 
اکران فیلم هــا در ســینماها گفت: به پیشــنهاد اکــران آنالین فیلم 

»بی سر« هم فکر می کنم.
در این فیلم بازیگرانی چون الهام کردا، مهدی کوشکی، رویا تیموریان، 
کاظم سیاحی، ناصر سجادی حسینی، محمدرضا فرزاد، مهسا باقری، 

علیرضا ریاحی و ایرج شهزادی حضور دارند.
در خالصه داســتان این فیلم آمده است: »چرا می خوای بکشیش؟ اون 

اندازه یه بچه دو ساله می فهمه!«

محمد کارت امسال برای سینما "سوپرایز" دارد
محمد کارت از پایان نگارش فیلمنامه سینمای “سوپرایز”  با همکاری 

احسان عبدی پور خبر داد.
کارگردان فیلم ســینمایی شــنای پروانه که سال گذشــته فیلمش 
در جشــنواره ی فیلم فجر از رکوردداران کسب ســیمرغ بود و سیمرغ 
مردمــی، صدابــرداری و صداگذاری،تدوین نقش مکمــل زن و نقش 
مکمل مرد را گرفت درباره فعالیت جدید خود گفت: از اواخر بهمن سال 
گذشته به همراه احســان عبدی پور یک فیلمنامه سینمایی نوشتیم با 
عنوان ســوپرایز که کارگردانی آن را خودم انجام خواهم داد و به تازگی 
نسخه اولیه آن آماده شده اســت. این فیلم به زودی وارد مراحل بعدی 
خواهد شد. این فیلم ساز درباره مضمون و موضوع مختصر توضیح داد: 
این فیلمنامه فضایی بسیار متفاوت از شنای پروانه  دارد و یک گروتسک 
اجتماعی ست. بافت آن در جنوب شهر روایت می شود اما نه آن جنوب 

شهری که تا کنون دیده ایم.
کارت توضیحات بیشتر درباره فیلمش را به بعد موکول کرد.

 قرار بود »شــنای پروانه« در اکران نوروزی به نمایش درآید اما شیوع 
کرونا و تعطیلی سینماها باعث عدم اکران این فیلم شد.

ج اصالنی در آخرین  جدیدترین ساخته تور
مراحل فنی 

فیلم ســینمایی »بی ســرزمین« بــه کارگردانی تــورج اصالنی و با 
نقش آفرینــی ترکیبــی از بازیگران ترکی، ســوری، عراقــی و اقلیم 

کردستان در آخرین مراحل فنی قرار دارد.
طبق گزارش رسیده، فیلم سینمایی »بی ســرزمین« )بی نیشتمان( 
Landless به تهیه کنندگــی و کارگردانی تــورج اصالنی و محصول 
کشــور عراق؛ بعد از اتمام فیلمبرداری در شهرهای سلیمانیه و حلبچه 

در اقلیم کردستان عراق، هم اکنون در آخرین مراحل فنی قرار دارد.
در فیلم ســینمایی »بی سرزمین« ســومین ســاخته تورج اصالنی؛ 
ترکیبی از بازیگران کشورهای ترکیه، ســوریه، عراق و اقلیم کردستان 
در آن بــه چهار زبان ُکــردی، ترکی، عربی و فارســی بــه ایفای نقش  
پرداخته اند.تــورج اصالنی در ســمت مدیر فیلمبرداری ســال ها در 
جشــنواره های مختلف بین المللی حضور داشــته و جوایــز جهانی را 
از آن خود کرده اســت؛ »بی سرزمین« ســومین فیلم بلند سینمایی 
این کارگردان ســینمای ایران بعد از »حمال طال« Gold Runner و 

»جینگو« )روایت معلق( GINKGO به شمار می رود.
فیلم سینمایی »حمال طال« در نخســتین حضور بین المللی خود در 
بخش رقابتی اصلــی »جریان های نو« New Currents در بیســت و 
سومین دوره جشنواره بین المللی فیلم »پوســان« Busan در کشور 
کره جنوبی روی پرده  رفت و کاندید جایــزه بهترین فیلم اول و دوم بود 
و در ادامه، در بخش رقابتی »ســینمای جهان« World Cinema در 
هفتمین دوره جشــنواره بین المللی فیلم »دهوک« Duhok در اقلیم 
کردســتان عراق به نمایش درآمد و تورج اصالنی برای کارگردانی آن، 
جایزه »استعداد تازه« New Talent را گرفت و از طرف اعضای هیئت 
داوران، تندیس طالیی »برگ مو« و لوح افتخار به این ســینماگر اهدا 
شد.این اثر سینمایی در ادامه حضورهای جهانی خود در بخش رقابتی 
Chhatrapati Shi�  جشنواره بین المللی فیلم »چاتراپاتی شیواجی«

vaji در کشور هندوســتان روی پرده رفت و جایزه بهترین فیلمنامه به 
تورج اصالنی و هادی نادی اهدا شد.

اکران

انتخاب سکان دار تازه انجمن هنرهای نمایشی
رضا بصیرت بــه زودی به عنــوان مدیرعامل جدیــد انجمن هنرهای 
نمایشــی معرفی می شــود؛ انجمنــی که هنــوز بخــش اعظمی از 
شفاف سازی مالی ســال 98 را انجام نداده و انتظار می رود در مدیریت 

جدید این کار انجام شود.
 انجمن هنرهای نمایشی ایران بعد از انحالل انجمن نمایش که مدیریت 
وقت تئاتر ایران توجیهات مختلفی را در خصوص انحاللش مطرح کرد، 
شــکل گرفت. از آن زمان این انجمن به نوعی بــازوی اجرایی اداره کل 
هنرهای نمایشــی در زمینه تولیدات و فعالیت های تئاتری محســوب 
می شــود و تمامی قراردادها و مباحث مالی تئاتــر از طریق این انجمن 

پیگیری می شود.
این انجمن در سراسر کشور شــعبه های مختلفی دارد و به نوعی رابط 
اداره کل هنرهای نمایشــی با هنرمندان تئاتر در اســتان های مختلف 

است.
طی دوره های گذشــته انجمن هنرهای نمایشــی افــراد مختلفی را 
به عنوان مدیرعامل بر صدر امور دیده است و آخرین فرد حمید نیلی بود 
که در ســال جاری به دلیل انتصاب و حضورش در انجمن تئاتر انقالب 
و دفاع مقدس، در مقام سرپرســت، انجمن هنرهای نمایشــی ایران را 

مدیریت می کرد.
حاال با حضور قادر آشنا در اداره کل هنرهای نمایشی، مدیرعامل جدید 

انجمن هنرهای نمایشی ایران انتخاب شده است .
آشــنا درباره انتخاب مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشــی به خبرنگار 
مهر گفت: بنده آقای رضا بصیرت را بــرای مدیرعاملی انجمن هنرهای 
نمایشی ایران معرفی کرده ام که مراحل اداری برای ایشان در حال طی 

شدن است.
آشنا تاکید کرد: به احتمال زیاد تا آخر همین هفته این مراحل اداری به 

پایان می رسد و مدیرعامل انجمن به صورت رسمی آغاز به کار می کند.
رضا بصیرت پیش از این به عنوان معاون اداری مالی اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان تهران، مدیر اجرایی معاونت قرآن و عترت، معاون 
کمیسیون توســعه فعالیت های تبلیغی و ترویجی قرآنی، رئیس اداره 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی دماوند و معاون اداری مالی نمایشگاه های 

فرهنگی ایران فعالیت داشته است.
به طور حتم یکــی از وظایف اصلی مدیرعامل جدیــد انجمن هنرهای 
نمایشی ایران تالش برای ادامه شفاف ســازی مالی اداره کل هنرهای 
نمایشی است که چندین بار این شفاف ســازی از سوی وزیر فرهنگ و 

ارشاد اسالمی به زیرمجموعه های وزارتخانه تأکید شده بود.
این شفاف ســازی در اداره کل هنرهای نمایشــی یک بار و بدون ارائه 
جزئیات الزم انجام شــد ولی برای بخش اعظمی از فعالیت های ســال 
98 از جمله فعالیت ها و رویدادهای تئاتری نیمه دوم ســال گذشــته 

ارائه نشد.
از سوی دیگر باید دید وضعیت تعامل انجمن هنرهای نمایشی با مراکز 
مختلف خود در سراسر کشــور چگونه خواهد بود و تا چه حد انجمن در 

توزیع و تقسیم عادالنه بودجه های تئاتری گام بر خواهد داشت.

حریری: فعالیت در فضای مجازی تئاتر را 
محدود نمی کند

رئیس مرکز تئاتر مولوی عنوان کرد: اعتقاد من این است که در این دوره 
نمی توانیم تأثیــر فضای مجازی را در همــه عرصه های زندگی کتمان 
کنیم طبیعتا تئاتر هم از این قضیه مستثنی نیست هر چند ایراداتی در 

گام های اول داشته باشد.
»امیر حســین حریری«، رئیس مرکز تئاتر مولوی درباره بازگشــایی 
ســالن ها و پروتکل های تــاالر مولوی عنــوان کرد: ابتدا ایــن نکته را 
عرض کنم که سالن ها هر زمان بازگشایی بشــود و یا نشود،  ما مترصد 
پروتکل هــای اعالمی و دســتورالعمل های دانشــگاه تهــران و مرکز 

هنرهای نمایشی هستیم تا فعالیت هایمان را آغاز کنیم.
وی در ادامه افزود: در هر صــورت همه اینها منافاتی بــا این امر ندارد 
که مراکز و ســالن ها نســبت به برنامه ریزی برای تولیدات و عرضه آن 
الین حوزه هنرهای نمایشی اســتفاده بهینه داشته باشــند . با توجه 
به اتفاقاتی که در ماه های اخیر شــاهدش بودیم همــه مراکز هنری در 
کنار برنامه های روتین و عادی شــان حتما می بایست از ظرفیت فضای 

مجازی به طور جدی و با برنامه ریزی استفاده کنند.
حریری با اشــاره به اینکه مرکز تئاتر مولوی هم در حقیقت برنامه های 
خود را با توجه به همه محدودیت ها تدوین کرده اســت، گفت: ما عمده 
برنامه های پژوهشــی و علمی که می توانیم از ظرفیت مجازی استفاده 
کنیم به طور جدی پیگیری کردیم. در این راستا ما دو برنامه تخصصی 
»پاراگراف« را در حوزه های مختلف هنرهای نمایشی تهیه و تولید و از 

بستر فضای مجازی در اختیار عموم قرار دادیم.
وی در این بــاره افزود: از طرفی بــا تعدادی مراکزی کــه می توانند در 
حوزه عرضه نمایش های دانشگاهی و منتخب دانشگاهی به صورت آن 
الین به ما کمک کنند و تســهیالتی فراهم آورند به طور جدی در حال 
مذاکره هستیم تا از این ظرفیت اســتفاده و یک نمایش خوب برگزیده 
دانشــگاهی اســتفاده کنیم . بنابراین رویکردمان این است که با تمام 
شدن اجرا در سالن  کار به اتمام نرســد و همچنان عرضه آثار باالخص 
برای عالقه مندان در شــهرهای دیگر که دسترســی به دیدن اجرا در 

تهران ندارند، برقرار شود و آنها هم از آثار استفاده کنند.
حریری همچنین اظهار داشت: عالوه بر این ما همایش تئاتر مسئولیت 
پذیر را نیز به عنــوان یک همایش ملی فراخوان دادیم و پژوهشــگران 
تئاتر و جامعه شناســی در حال انجام امر پژوهشی در این راستا هستند 
که ان شــاء اهلل این همایش نیز در نیمه دوم ماه برگزار می شــود.پیش 
بینی کردیم که اگر به هر دلیلی محدودیت ها و این شــرایط ادامه پیدا 

کند، همایش را به صورت مجازی برگزار کنیم.
وی درباره فعالیــت مجازی تئاتر و نظــرات مخالف در این راســتا  در 
عرصه تئاتر گفت: طبیعی اســت که با توجه به شرایط رخ داده کرونایی 
تمرکزها به ســمت تئاتر آن الین و مجازی برای استفاده از مدیوم تئاتر 
برود هر چند که بهرحال همیشــه اینطور بوده که تئاتر با تماشــاگر و 
هنرمند زنده همراه اســت و مطمئنا یکســری مخالفت در این راستا 
خواهد بود و اعتقاداتی هم هســت که نمی تواند حرکت خوبی این تئاتر 
بکند، اما اعتقاد من این اســت که ما در دوره ای هستیم که نمی توانیم 
تأثیر گســترش فضای مجازی را کتمــان کنیم و فضــای مجازی در 
همه عرصه هــای زندگی مان نفوذ کرده طبیعتا تئاتــر هم از این قضیه 

مستنثی نیست.
حریری در این باره افزود:  تئاتر می بایســت خــود را در همه حوزه های 
مختلف فضای مجازی همگن کند در شرایط مشابه فعلی می توان این 
کار را انجام داد و ایــن ظرفیت را فعال کرد. باالخــره این حرکت هایی 
که صورت گرفته علی رغم همه ایراداتی که شــاید داشــته باشد و من 
هم خودم به برخی نقد دارم اما تــا همین حرکت ها صورت نگیرد و باگ 
ها اصالح نشــود، نمی توانیم رشــد کنیم. همه مراکز و هنرمندان این 
عرصه با توجه به امکانات و داشته های خود می توانند در این حوزه ورود 
کنند مجموعه این فعالیت ها در دراز مدت بررسی و در دوره های بعدی 
بهتر خواهد شــد.مدیر مرکز تئاتر مولوی درباره بازگشــایی سالن ها و 
برنامه هایشان گفت: من بحث شــروع فعالیت ها را به دو بخش تقسیم 
می کنم نخست یک بخش آمادگی گروه های نمایشی است که طبیعتا 
گروه هایی در نوبت اجرا هســتند و کم و بیش با آنهــا  ارتباط داریم تا 
برنامه ریزی و تصمیم گیری به ثبات برســد و اینها هم مجدد آمادگی 
خود را اعالم و اجراها را ادامه دهند. از ســوی دیگر خود مجموعه سالن 
باید شرایط الزم را داشته باشد که سالن ما همچنان فعال است و روزانه 

فضای اداری و جانبی آن پیش می رود. 

اجرا


