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ازاجبارتاتهدیدبرایپرداختاقساط

دارندگان وام های قرض الحسنه نقره داغ شدند!
خریدار   در حالیکه به دستور بانک مرکزی باید 
اقساط وام های قرض الحسنه اشخاص در فاصله 
سه ماهه اســفند تا پایان اردیبهشــت  امسال به 
تعویق می افتاد و هیچ جریمــه  دیرکردی به آن 
تعلق نمی گرفت، اکنون با پایــان مهلت تعیین 
شده برخی بانک ها مشــتریان را جریمه کرده و 

خواستار پرداخت اقساط معوق شده اند!
 در جریان شــیوع ویروس کرونا در پایان ســال 
گذشته، بانک مرکزی تصمیم گرفت برای حمایت 
از مشــتریان بانک ها که به دلیل رکود اقتصادی و 
تعطیلی برخی مشــاغل امکان تأمین هزینه های 
خود را نداشتند اقساط وام ها را به تعویق بیاندازد؛ 
به طوری که کســب و کارها تقریبــا تمامی وام ها 
مشمول تعویق شد و برای اشــخاص نیز وام های 

قرض الحسنه امکان تعویق سه ماهه داشت.
در جریان اجرای این دســتورالعمل که از سوی 
بانک مرکزی به بانک ها ابالغ شــد و عبدالناصر 
همتی - رئیــس کل بانک مرکــزی - نیز بارها 
بر اجرای آن تأکید داشت، شــاهد آن بودیم که 
برخــی بانک ها ســرپیچی کردنــد و در ماه اول 
اقســاط از حساب مشــتریان کسر شــد. در پی 
اعتراضاتی که وجود داشــت رئیــس کل بانک 
مرکــزی دســتور داد بانک هــا ضمــن اجرای 
دســتورالعمل، هر آنچه از حســاب ها برداشت 

کرده اند مجددا به حساب مشتری برگردانند.

 بانک ها قسط معوق و جریمه
 را باهم می خواهند!

در حالی در پایان اردیبهشــت ماه زمان سه ماهه 
تمام شد و باید مشــتریان از خردادماه پرداخت 
اقساط را از ســر بگیرند که بررسی های میدانی و 
همچنین گزارش های دریافتی ایســنا، نشــان 
می دهد برخی دارندگان وام های قرض الحســنه 
با مشکالتی مواجه شــده  و تحت فشار مالی قرار 
گرفته اند. از جمله اینکه صاحب وام  که در ســه 
ماه گذشته اقســاط را پرداخت نکرده،  در زمان 
پرداخت قســط خرداد با درخواست بانک برای 
پرداخت جریمه ســه ماهه گذشته به دلیل عدم 
پرداخت قســط ها روبــرو اســت، در حالی که 
طبق دســتور بانک مرکزی نباید در این سه ماه 
قسطی دریافت می کردند و مشمول هیچ جریمه 

دیرکردی نیز نمی شد.
برخی از دارندگان وام قرض الحســنه در یکی از 
بانک ها که ایــن روزها در جریان ادغــام نیز قرار 
دارد، می گویند ما براســاس اطالعیه ای که این 
بانک به اســتناد بخشــنامه بانک مرکزی،  روی 
ســایتش قرار داده بود درخواست امهال اقساط 
را ثبت کردیم امــا اکنون به نتیجه نرســیده و با 
درخواست پرداخت اقساط ســه ماهه به همراه 

جریمه گذشته مواجه هستیم.
به گفته این مشــتریان، پیگیری هایی که برای 
امهال وام انجام داده اند از سوی بانک مربوطه به 
جایی نرسیده و در نهایت با این پاسخ همراه بوده 

که تا کنون برای کسی اعمال نشده است.

 بانک: اعالم بانک مرکزی با ابالغ
 فرق داشت

این در حالی اســت که پیگیری ایســنا از بانک 
مذکــور نیز بــا این توضیــح همراه شــد که در 
بخشنامه بانک مرکزی گفته نشــده که تمامی 
اشخاص شامل می شــوند و آنچه از سوی بانک 
مرکزی اعالم شــده با آنچه به بانک ها ابالغ شده 
متفاوت اســت، از این جهت بایــد دارندگان وام 

قرض الحسنه اقساط را واریز می کردند.
به گفته مشتریانی که اکنون سرگردان شده اند، 
اگر قرار بــود بانک به تعهد خود پایبند نباشــد و 
دســتورالعمل بانک مرکزی را زیــر پای بگذارد 
چه دلیلی داشــت که با اعالم رسمی، موجب به 
تعویق افتادن اقساط شــود، ما در همان ابتدا هر 
ماه قســط را پرداخت می کردیم نه اینکه اکنون 
جریمه بدهیم و ناچار باشــیم ســه ماه را به طور 
یکجا چنــد میلیــون بپردازیم که این بســیار 

سخت تر خواهد بود.

تهدید به کسر از حساب ضامن!
برخی دارندگان وام های قرض الحســنه ازدواج 
نیز با این مشــکل مواجه انــد و می گویند حتی 
بانک آن هــا را تهدید کرده که اگر قســط عقب 
افتاده را پرداخت نکنند از حســاب ضامن آن ها 
کســر خواهد شــد، در حالی که این افراد نیز به 
اســتناد دســتورالعمل بانک مرکزی و اطالعیه 
بانک درخواست امهال را اعالم و قسط را پرداخت 

نکرده اند.

 کسر از حساب را مشتری انتخاب
 کرده است

 موضوع کســر قسط از حساب مشــتری نیز که 
ماجرای خود را داشــته اســت و از همــان ابتدا 
برداشت ها شــروع شد و مشتری شــاهد بود که 
قسط از حســابش کسر می شــود. در این رابطه  
بانک ها می گویند وقتی مشتری درخواست وام را 
ارائه داده است خود تائید کرده که قسط در هر ماه 
از حسابش کسر شود و بر این اساس هم این روال 

ادامه داشته است.
اما این توجیه بانک ها چندان قابل قبول نیست. 
به هر صورت بانک می داند که طبق دستور بانک 
مرکزی نباید در شــرایط خاص مشتری قسطی 
دریافت شــود و بــدون اطــالع از وی و تا زمان 

مشــخص نشــدن وضعیت درخواســت امهال 
این امکان را در اختیار مشــتری قرار می داد که 

شرایط خود را مشخص کند.

بانک هایی که با مردم راه آمدند
اما در ایــن بین بانک هایی هســتند که با رعایت 
ضوابط و بخشــنامه بانک مرکزی بــا احترام به 
مشتری، دست به کســر از حساب وی و یا تهدید 
برای جریمه و برداشت از حساب ضامن نزده اند، 
بلکه با ارسال پیامک امکان انتخاب امهال و یا غیر 
آن را فراهم کرده و با مجوز مشــتری عمل کرده 
 اند؛ موضوعی که می توانســت از ســوی تمامی 
بانک ها انجام شــود.همچنین برخــی بانک ها با 
توجه به اینکه مشــتری درخواســت امهال ارائه 
نکرده بود، در ســه ماه تعیین شــده اگر منابعی 
در حساب مشــتری بود از ان برداشت می کردند 
ولی اگر هم نبود، نه جریمه ای اعمال کردند و نه 
درخواست واریز اقساط عقب افتاده را داشتند و 
بعد از زمان سه ماهه با ارســال پیامک از صاحب 
وام خواســته اند که از خردادماه به روال ســابق 

اقساط را پرداخت کند.

بانک مرکزی: شکایات را اعالم کنید
با شرایط ســختی که برای برخی دارندگان وام 
قرض الحسنه ایجاد شده است، پیگیری از بانک 
مرکزی با این توضیح همراه شــد که باید اقساط 
ســه ماهه به پایان دوره منتقل شــود و از این رو 
مشتریانی که با مشــکل مواجه شده اند، موارد را 
در سامانه ثبت شکایت بانک مرکزی ثبت کنند 

تا بانک مورد پیگیری قرار دهد.
در مجمــوع، ظاهرا با اختالف نظــری در اجرای 
بخشنامه بین بانک ها و بانک مرکزی وجود دارد، 
برخی مشــتریانی که تصور می کردند در شرایط 
سخت کرونایی و افزایش هزینه و کاهش درآمد، 
می توانند با به تعویق انداختن اقســاط تا حدی 
هزینه های خود را مدیریت کننــد، اکنون به بن 
بســت خورده اند و ناچار به پرداخت چهار قسط 
هســتند که به چند میلیون می رسد و می تواند 

معادل یا بیشتر از درآمد یک ماه شخص باشد.  
در حال حاضر ایــن انتظار وجــود دارد که بانک 
مرکزی که برای حمایت از مردم نســبت به تعویق 
اقســاط وام اقدام کرده و البته بخشــی نیز از این 
امتیاز اســتفاده کردند، موارد تخلــف را نیز مورد 
پیگیری قرار داده و فشار ایجاد شده برای مشتریان 
را بردارد، این در حالی اســت که اگر اقدامی نشود 
تمامی کسانی که اقساط خود را پرداخت نکرده اند 
و درگیر بانک هایی هســتند که زیر بار بخشنامه 
بانک مرکزی نمی روند، در ماه جاری تحت فشــار 

مالی سنگینی قرار خواهند گرفت.

صفحه 5

                          5   
ـــ                 ـ          ـ                        ـ 

طرح آینده داران 

رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو:

و در  بازار  با  معامالت  خودر
قیمت های توافقی انجام  می شود



سال اول مجلس، فرصتی طالیی برای اصالحات اقتصادی است

معاونسازمانخصوصیسازی:

برگه و کارت  های سهام عدالت هیچ اعتباری ندارند

اقتصاد
روزنامه سراسری صبح ایران

صفحه 2
W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   Rسه شنبه        13   خرداد 1399    شماره 549

مجریطرحدانههایروغنی:
وغن به واردات  وابستگی ۸۴ درصدی صنعت ر

قابل قبول نیست
مجری طرح دانه های روغن وزارت جهادکشــاورزی با بیان اینکه ما از 
وضع تولید داخلی روغن رضایت نداریــم و به دنبال تولید ۷۰ درصدی 
روغن در داخل کشــور هســتیم،گفت:صنعت روغن کشــور نیازمند 

حمایت دولت است.
 علیرضا مهاجر در استودیو گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: 
تنها ۱۶ درصد روغن مورد نیاز کشــور تولید داخل است، این در حالی 
است که در سال ۹۴، حدود ۹۶ درصد از روغن مورد نیاز کشور، وارداتی 

بود و فقط ۶ درصد تولید داخل محسوب می شد.
وی ادامه داد: ما از وضع تولید داخلی روغــن رضایت نداریم و به دنبال 

تولید ۷۰ درصدی روغن در داخل کشور هستیم.
محمد جعفری مدیر آمار و برنامه ریزی انجمن روغن کشــی ایران در 
ســوی دیگر اســتودیو گفت: واردات روغن کلزا به ۹۰ هزار تن رسیده 
این رقم در مقابل میزان واردات کنجاله ســویا چیزی حدود ۵ درصد و 
این ۵ درصد در حجم ۱.۵ میلیون تن روغن مصرفی کشــور، رقم بسیار 

ناچیزی است.
سید جعفر حسینی مشاور ســازمان نظام صنفی کشاورزان ایران 
در ارتباط تصویری از شــیراز با ایــن برنامه گفت: عدم اســتقبال 
کشــاورزان از تولید کلزا و بــی تمایلی کارخانجــات تولید روغن 
کلزا در کشــور را می توان قیمت مصوب از سوی شــورای اقتصاد 
عنوان کــرد، زیرا این قیمت بر اســاس هزینه هــای واقعی تعریف 

نشده است.
وی ادامه داد: طبق مصوبات ســال ۹۸ و ۹۹ نرخ آنالیز شده و محاسبه 
شده بر اساس هزینه های واقعی برای کلزا پنج هزار و ۹۰۰ تومان تعیین 
و پیشنهاد شد، اما نرخ پیشــنهادی شورای اقتصاد برای این محصول ۴ 

هزار و ۶۶۰ تومان بود.
مهاجر در اســتودیو با تأیید گفته های حســینی افــزود: موضوع نرخ 
گذاری در حال بررسی است، نرخ پیشــنهادی ما برای کلزا حدوداً پنج 
هزار و ۵۰۰ تومان اســت که به نظرم می تواند نظر مساعد کشاورزان را 

جلب نماید.
در ادامه مهران برادران نصیری کارشــناس حوزه کشــاورزی در دیگر 
ارتباط تصویری با ایــن برنامه گفت: افزایش قیمت کلزا ممکن اســت 
برای کشــاورزان ایجاد انگیزه نماید، اما کافی نیست، این محصول نیاز 

به مجموعه ای از حمایت های دولتی دارد.

صنعت روغن کشور نیازمند حمایت دولتی است
مجری طرح دانه های روغن وزارت جهاد کشــاورزی همچنین گفت: 
در شرایط تحریمی، با مهندســی معکوس به کمک کشاورزان کلزا 

رفته ایم.
مهاجر افزود: با توجه به شــرایط تحریمی کشــور و از آنجا که کمباین 
مناسبی برای برداشــت کلزا نداشــتیم و با همان کمباین های گندم، 
اقدام به برداشــت کلزا و بوجاری آن می کردیم، یک دســتگاه کمباین 
مخصوص کلزا هــم خرید کردیم و با مهندســی معکوس و کمک چند 
شرکت تولید کننده قطعات ادوات کشاورزی، چندین دستگاه کمباین 

بوجاری مخصوص کلزا ساختیم. 
در حال حاضر به هر شرکتی که بخواهد در راستای تولید کمباین کلزا 
گام بردارد به ازای هر دســتگاه کمباین، ۳۰ الی ۴۰ درصد وام پرداخت 

می کنیم.

مدیرعاملشرکتپشتیبانیاموردامکشور:

آغاز خریدحمایتی ۱۳ هزارتن گوشت قرمز 
مازاد در کشور

 مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشــور، از آغاز مرحله اول خرید 
حمایتی گوشت قرمز مازاد گوســاله و گوسفندی به میزان ۱۳ هزار تن 

در ۱۱ استان کشور خبر داد.
» حســن عباســی معروفان« با بیان اینکه اکنون ۱۱ استان کشور با 
مازاد دام ســنگین و ســبک روبرو اســت، افزود : بخشــنامه خرید 
حمایتی گوشت قرمز از سوی شرکت پشــتیبانی امور دام با همکاری 
وزارت جهاد کشاورزی و ســازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف 
کنندگان برای حمایــت از دامداران و دامپــروران و همچنین تامین 
ذخایر گوشــت مورد نیاز کشــور از منابع داخلی به برخی استان های 

کشور ابالغ شد.
به گفته وی، اکنون استان های سیستان و بلوچســتان، قم، اصفهان، 
ایالم، کرمانشــاه، لرستان، خوزســتان، خراســان رضوی، خراسان 
جنوبی، خراسان شــمالی و مرکزی  با مازاد دام سنگین و سبک روبرو 

هستند.
وی اظهارداشــت: طبق این بخشنامه قرار اســت ۱۰ هزارتن گوشت 
قرمز گوساله و سه هزارتن گوشت گوســفندی از دامداران و دامپروران 

خریداری شود.
مدیرعامل شرکت پشــتیبانی امور دام کشور تصریح کرد: براساس این 
بخشنامه هر کیلوگرم گوشــت قرمز منجمد به شکل سه تکه تفکیکی 
و بســته بندی کارتنی با قیمت ۶۰ هزارتومان به صورت علی الحساب از 

تولیدکنندگان خریداری می شود.
به گفته وی، نرخ فعلی خرید گوشت قرمز براساس نرخ مصوب دام زنده 

کیلویی ۲۷ هزارتومان تخمین زده شده است.
عباسی معروفان گفت: در صورت اعالم نرخ مصوب گوشت قرمز توسط 
ســازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کننــدگان مابه التفاوت 

مبلغ به تولیدکنندگان پرداخت می شود.
وی دربــاره انتقاد دامداران بــرای خرید دام زنده به جای گوشــت 
قرمز افــزود: دولت امــکان خرید و نگهــداری دام زنــده را ندارد، 
بنابراین بــرای تامین ذخایــر و جلوگیری از ضــرر تولیدکنندگان 
می تواند گوشت قرمز را از کشــتارگاه ها به شکل منجمد خریداری 

کند.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور بااشاره به اینکه نحوه خرید 
تحویل گوشت قرمز شرکت پشــتیبانی امور دام از کشتارگاه ها است، 
اضافه کرد: در صورتی که استان های دیگر با مازاد دام زنده روبرو باشند 

عملیات خرید تعمیم داده خواهد شد.
عباســی معروفان با بیان اینکه ساالنه ۱۰ درصد گوشــت قرمز مورد 
نیاز کشور از محل واردات تامین می شــود، اظهارداشت: براساس این 
بخشنامه اگر تا ۲۰ خرداد ماه جاری گوشت قرمز گوساله و گوسفندی 
در ۱۱ اســتان تحویل داده نشــود، ناچاریم علی رغم سیاست گذاری 
وزارت جهاد کشــاورزی بــرای تامین ذخایر کشــور از محل تولیدات 

داخلی، از محل  واردات اقدام کنیم.

بازار

رییس مرکز ملی بهبود محیط کســب و کار در وزارت 
اقتصاد گفــت: روزانه حــدود ۲۵۰۰ گواهینامه صادر 
می شود. از آنجایی که برای هر گواهی دو بار رفت و آمد 
انجام می شد با برخط ســازی این اقدام روزانه ۵ هزار 
رفت و آمد حذف شــد که اگر هر رفت و آمد را در تهران 
۱.۵ ساعت در نظر بگیریم، این میزان تردد به ۷ هزار و 

۵۰۰ نفر ساعت در تهران می رسد.
علی فیروزی درباره وضعیت کسب و کارهای اینترنتی 
در دوران قرنطینه کرونا اظهار داشــت: در سبد کسب 
و کارهای اینترنتی تمام گروه ها ســود و رشد نداشتند 
در عین حال که کســب و کارهای حوزه کاالهای زود 
فروش رشد بیشتری داشــتند، کسب و کارهایی مانند 
ســایت های فروش اینترنتی خدمات ســفر بیشترین 
آسیب را دیدند. همچنین تاکسی های اینترنتی هم در 

دوره ای افت قابل توجهی داشتند.
وی افزود: اما در کنار این کسب و کارها، فروشگاه های 

اینترنتی سود و رشد قابل توجهی داشتند.
رییس مرکز ملــی بهبود محیط کســب و کار با تاکید 
بر اینکه ســبک کســب و کارها در دوران کرونا و پس 
از کرونا تغییر خواهد کرد، گفت: از آنجایی که ســبک 

زندگی مردم تغییر کرده اســت، کســب و 
کارها هم راهی جز تغییــر و تطابق با محیط 
جدید را ندارند. بنابراین هر چند برای تغییر 
سبک کســب و کار نیازی به قوانین خاصی 
نیســت اما کســب و کارها پس از تغییر در 
شــرایط کرونا باید از حمایت از جنس قانون 

برخوردار شوند.    
فیروزی با اشاره به پیشرفت دولت الکترونیک در دوران 
کرونا اظهار داشــت: معتقدم هر چند شــیوع ویروس 
کرونا به کســب و کارها آســیب وارد کرده اما موجب 
بهبود محیط کسب و کار هم شــده که این ها دو مقوله 

جدا از هم هستند.
 برای مثال پیــش از کرونــا گاردی در برابــر تمدید 
خودکار دفترچه های تامین اجتماعی وجود داشت یا 
اینکه مقاومتی در برابر از اقدامــات اینترنتی و برخط 
وجود داشت اما تغییر ســبک زندگی در شرایط کرونا 
باعث روان تر شــدن برخی از کارها شد که در نهایت به 

بهبود محیط کسب و کار انجامید.   
وی افزود: در این شــرایط پیشــرفت اجرای اقدامات 
دولت اکترونیک بسیار زیاد است و می توان به صراحت 

گفت در همین دوران شــیوع ویروس کرونا 
دولت الکترونیک به اندازه ســه سال گذشته 

پیشرفت داشت.   
رییس مرکز ملی بهبود محیط کســب و کار 
ادامه داد: برای مثــال در همین مدت امکان 
حذف مراجعه حضوری بــرای بحث مالیات 
نقل و انتقاالت ملک ایجاد شد و مالیات نقل 
و انتقاالت امالک را برخط کردیم.همچنین در پرونده 
ســالمت و مالیات در حوزه دولت الکترونیک به زودی 

شاهد اتفاقات خوب خواهیم بود.      
فیروزی با بیان اینکه با مجموعه اقدامات به دنبال این 
هستیم که مراجعات حضوری مردم را در شرایط کرونا 
به حداقل برسانیم، اظهار داشت: مهم ترین مزیت کرونا 
بهبود محیط کســب و کار متناســب با شاخص های 

بانک جهانی است.  
وی دربــاره کاهــش هزینه هــا بــا اســتقرار دولت 
الکترونیک، گفت: اثر دولت الکترونیک بســیار زیاد و 
گسترده اســت. برای مثال با برخط سازی گواهی ماده 
۱۸۶ ســازمان امور مالیاتی بــر درگاه ملی مجوزهای 

کشور، زمان فرایند اجرا از ۱۵ روز به ۳.۴ روز رسید.

رییس مرکز ملی بهبود محیط کســب و کار ادامه داد: 
پیــش از برخط ســازی، از زمان درخواســت تا اعالم 
نتیجه ۱۵ روز زمــان می برد، در این مــدت دو بار نیاز 
به مراجعه حضــوری متقاضی بود، یکبــار برای ارایه 
درخواست و یکبار هم برای دریافت نتیجه اما در حال 
حاضر افرادی که درخواســت مجوز صفنی را از طریق 
درگاه ملی صدور مجوزها ارایه می کنند،  در لحظه یک 

نسخه از آن به سازمان امور مالیاتی ارسال می شود.
وی افزود: روزانه حدود ۲۵۰۰ گواهینامه گواهی صادر 
می شود. از آنجایی که برای هر گواهی دو بار رفت و آمد 
انجام می شد با برخط ســازی این اقدام  روزانه ۵ هزار 
رفت و آمد حذف شد که اگر هر  رفت و آمد را در تهران 
۱.۵ ساعت در نظر بگیریم، این میزان تردد به ۷ هزار و 

۵۰۰ نفر ساعت در تهران می رسد.
فیروزی گفت: از ســوی دیگر اگر نرخ دســتمزد یک  
کارگر را هر ساعت ۱۰ هزار تومان  حساب کنیم، فقط 
با حذف فیزیکی این اســتعالم، روزانــه ۷۵۰ میلیون 
تومان صرفه جویی در زمان انجام شــده است که این 
عدد بدون احتســاب هزینه ترافیک، محیط زیست و 

سوخت است.

کارگران و متقاضیان بیکار شــده که بیش از ســه ماه 
چشم انتظار دریافت بیمه بیکاری بودند از این هفته و 
طبق گفته مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، مقرری 

بیمه بیکاری ناشی از کرونا را باالخره دریافت کردند.
در هفته های گذشته سازمان برنامه و بودجه تخصیص 
۱۲۸۶ میلیارد تومــان اعتبار از محل بخشــی از منابع 
یک میلیارد یورویی صندوق توســعه ملی بابت تامین 
هزینه های مدیریت تبعات اقتصادی ناشــی از شــیوع 
ویروس کرونا را به صندوق بیمه بیکاری سازمان تامین 
اجتماعی ابالغ کرد که در آن عنوان شده تخصیص اعتبار 
مذکور به طور صــد درصدی و از محل حســاب خاص 

مربوط نزد خزانه داری کل کشور قابل پرداخت است.
این اعتبار به دنبال تصویب مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد تومان 
جهت کمک به صندوق بیمه بیکاری ســازمان تامین 
اجتماعی برای کمک به کارگران آسیب دیده از کرونا 
تخصیص یافت که دولت در جلســه اقتصادی ســتاد 
مقابله با کرونا به تصویب رساند. بر همین اساس وزارت 
کار از افرادی که در دوران کرونا شــغل خود را از دست 
دادند و کارگران بیکار شــده در ایام کرونا خواســت تا 
در ســامانه bimebikari.mcls.gov.ir که به همین 
منظور راه اندازی شــده مراجعه و درخواســت خود را 

برای دریافت بیمه بیکاری ثبت کنند.

بر اســاس قانون، پرداخــت مقرری بیمــه بیکاری به 
کسانی صورت می گیرد که به طور غیر ارادی و به علت 
حوادث غیرمترقبه مانند ســیل، زلزله، آتش سوزی و 
مواردی همچون کرونا بیکار شده باشــند. برابر اعالم 
اداره کل حمایت از مشــاغل و بیمه بیکاری وزارت کار 
مالک پرداخــت مقرری بیمه بیکاری بــه متقاضیان،  
مشمول بودن قانون کار، قانون تامین اجتماعی و قانون 
بیمه بیکاری است و همه مشمولین قانون کار که تابع 
قانون تامین اجتماعی و مشــمول قانون بیمه بیکاری 

باشند می توانند از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هفته های گذشته 

با صــدور اطالعیه ای اعــالم کرد که تمامــی مقرری 
 بگیرانی که در اسفند سال ۱۳۹۸ شغل خود را از دست 
داده و بیکار شده اند، پس از دریافت پیامک درخواست 
شــماره  حســاب برای واریز بیمه بیکاری با مراجعه به 
سامانه درخواســت بیمه بیکاری، نسبت به درج شماره 
حســاب بانکی خود در یکی از بانکهای تعیین شده در 
ســامانه اقدام کنند.بر اســاس اعالم اداره کل حمایت 
از مشــاغل و بیمه بیــکاری وزارت کار تاکنون بیش از 
۸۳۵ هزار نفر در ســامانه درخواست بیمه بیکاری ثبت 
نام کرده اند کــه از این تعداد نزدیک بــه ۶۹۹ هزار نفر 

مشمول دریافت بیمه بیکاری شناخته شده اند.

کسب و کار

بیمه

خریدار  معاون ســازمان خصوصی سازی 
گفــت: دعوت نامه هــا و حتــی کارت های 
پرس شده مبنا و مالک نیست و مالک عمل 
فقط و فقط سامانه ســهام عدالت است که 
مشخصات ســهامداران عدالت تا سال ۹۴ 

وارد این سامانه شده است.
به نقل از سازمان خصوصی سازی، حسن 
عالیی معاون واگذاری ســهام و بنگاهها 
گفت: مالک مورد عمل در سهامدار بودن 
افراد در حال حاضر ســامانه سهام عدالت 
به نشــانی www.samanese.ir است و 
دعوت نامه های قبلی سهام عدالت و حتی 
کارت پرس شده سهام عدالت که بر روی 
آن ارزش ۱۰ میلیــون ریالی هم نوشــته 
شــده از نظر ســازمان خصوصی ســازی 
اعتبــاری نــدارد و تنها وجــود کدملی 
مشموالن در ســامانه سهام عدالت مالک 

عمل است.
وی افزود: در حــال حاضر تعــداد نهایی 
ســهامداران عدالت در ســامانه ســهام 
عدالــت ۴۹ میلیون و ۱۲۱ هــزار و ۴۷۱ 
نفر اســت، حدود ۱.۸ میلیون نفر هستند 
کــه برگه هــای دعوتنامه ســهام عدالت 
را دارند، امــا مراحل ثبت نهایــی آنها در 
ســامانه ســهام عدالت به هر دلیلی انجام 

نشده است.

برگه و کارت های سهام عدالت هیچ 
اعتباری ندارند

خصوصی ســازی  ســازمان  معــاون 
همچنیــن در مــورد اینکــه برخــی از 
شــهروندان مراجعه کردنــد که کارت 
ســهام عدالت پرس شــده بــا مبلغ ۱۰ 

میلیــون ریالی بــا امضــای مدیرعامل 
شــرکت تعاونی ســهام عدالت و رئیس 
هیأت مدیــره و بارکد و کــد ۲۴ رقمی 
دارند، اما وقتی شــماره ملــی این افراد را 
وارد ســامانه ســهام عدالــت می کنیم، 
سامانه پاسخ می دهد شما جزو مشموالن 

سهام عدالت نیستید، گفت: دعوت نامه ها 
و حتــی کارت های پــرس شــده مبنا و 
مالک نیســت و مالک عمــل فقط و فقط 
سامانه ســهام عدالت است که مشخصات 
ســهامداران عدالت تا ســال ۹۴ وارد این 

سامانه شده است.

هنوز چهار میلیون نفر شبای خود را 
اعالم نکرده اند

عالیــی همچنین گفــت: کســانی که در 
سامانه ســهام عدالت مراحل ثبت نام خود 
را نهایی کرده و کــد رهگیری دریافت کرده 
باشند، به عنوان ســهامدار عدالت شناخته 
می شــوند، حتی اگر تاکنون شماره شبای 
بانکی خــود را نداده باشــند، کمــا اینکه 
تا چند روز قبــل حــدود ۴.۷ میلیون نفر 
شماره شــبای خود را نداده بودند و در این 
چند روز تعداد زیادی شــماره شبا دریافت 
شــد و در حال حاضر حــدود ۴ میلیون نفر 
شماره شــبای حســاب بانکی خود را برای 
دریافت سود ســهام عدالت به سامانه اعالم 
نکرده اند. علی رغم اینکه بارها از شبکه های 
تلویزیونــی، رادیویــی و خبرگزاری هــا و 

روزنامه ها به مردم اطالع رسانی کرده ایم.
وی افزود: برای تکمیل ارزش قدرالســهم 
۵۳۲ هــزار تومانی تا یک میلیــون تومانی 
بارها اطالع رسانی شــد، اما در نهایت حدود 
۳۰۰ هزار نفر مبالغ تکمیلی را واریز کردند. 
شــاید آن موقع مردم فکر می کردند سهام 
عدالت ارزشی ندارد و نســبت به واریز وجه 
اقــدام نکردند، بــه هر حال در گــذر زمان 
افزایش قیمت ســهام عدالت صورت گرفته 

است.

خریدار  یک کارشــناس اقتصادی گفت: 
ســال اول مجلس از این جهت کــه انگیزه 
برای بــر هــم زدن تعادل هــای نامطلوب 
موجود بیشتر است و دولت نیز انگیزه جذب 
رای ندارد یک فرصت طالیــی برای انجام 

اصالحات اقتصادی است.
ســید محمــد هــادی ســبحانیان گفت: 
وضعیتی کــه در عالم سیاســت در آن قرار 
می گیریم بیانگــر تعادلی بیــن ذینفعان 
موجود است، این تعادل می تواند به گونه ای 
رقم بخورد که فعالیت های مولد را تشــویق 
کند، موجب تقویت رشــد و رشــد پایدار 
اقتصادی شود، اشتغال ایجاد کند، سرمایه 
گذاری و تولید را رونق بخشیده و بهره وری 
را افزایش دهد اما از طــرف دیگر می تواند 
به گونــه ای رقم بخورد که بــه فعالیت های 
رانت جویی و سفته بازی دامن بزند، منجر به 
افزایش فاصله طبقانی شــده و فعالیت های 

مولد را محدود کند.
وی ادامه داد: در دهه های گذشته در کشور 
ما فعالیت هــای غیر مولد، رانــت جویی و 
… تشویق شــده و فعالیت هایی که منجر 
به رشــد، اشتغال و تولید شــود کمتر مورد 

تشویق قرار گرفته است.

وی با اشــاره بــا همبســتگی اصالحات 
اقتصادی و سیاســی افزود: اگر بخواهیم 
فضــای اقتصــاد را اصالح کنیــم که در 
قوانین باالدستی مثل اقتصاد مقاومتی یا 
قانون بهبود مســتمر محیط کسب و کار و 
… آمده اســت، باید اصالحات اقتصادی 
انجام دهیم. اما مشــکل اینجاســت که 
این اصالحــات اقتصادی تعــادل موجود 
را به هــم می زند و ذینفعانــی که از وضع 
موجود بهره بیشــتری می برنــد با تغییر 
شــرایط موجود مخالفت کرده یا به دولت 
و مجلس با اســتدالل های گوناگون اعم 
از آماده نبودن ظرفیت، زیر ســاخت و… 

فشار می آورند.

ذینفعان وضع موجود در برابر 
تغییرهای ساختاری مقاومت می کنند

وی بــا ذکــر نمونــه ای از عــدم رخ دادن 
اصالحات ساختاری به دلیل بر هم خوردن 
ســود ذینفعان، گفت: وقتی ما بــه دنبال 
وضع پایه های جدید مالیاتی مانند مالیات 
بــر عایدی ســرمایه هســتیم و بدنبال آن 
می رویم، طبیعتاً کســانی کــه از وضعیت 
فعلی یعنــی عدم وجود پایه هــای مالیاتی 

منتفع می شوند اعتراض می کنند.
ســبحانیان گفت: یــا وقتــی می خواهیم 
فرارهای مالیاتــی را ســاماندهی کنیم یا 
زمانی که می خواهیم یارانه پنهان و قیمت 
انرژی را اصالح کنیم، این اصالحات، تعادلی 
را که در اقتصاد ایجاد شده را به هم می زند و 
افرادی که از وضع موجود نفع می برند را به 

واکنش وا می دارد.
وی ادامــه داد: گروهی کــه از وضع موجود 
منتفع می شوند چنان همبستگی ای دارند 
و به شکلی ســازمان یافته اند که می توانند 
فشــار آورده و این موضوع را از دســتورکار 

خارج کنند.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: اینها 
مثال هایی بــرای اثبات این مدعاســت که 
وقتی تصمیم گیر با این شرایط مواجه بوده، 

عماًل کار متوقف شده است.
عضو هیأت علمی دانشــگاه خوارزمی ادامه 
داد: این موضوع اساســاً ربطی بــه دولت یا 
مجلس خاصی نــدارد و به جهت عدم وجود 
حزب در کشور همیشه شاهد این مسئله در 

کشور هستیم.

فرصت استثنایی سال اول مجلس 
برای برهم زدن تعادل های نامطلوب

سرپرســت معاونت پژوهش های اقتصادی 
مرکز پژوهش های مجلــس درباره فرصت 
اســتثنایی ســال اول مجلس برای ایجاد 
برخی اصالحات، گفت: ســال اول مجلس 
یازدهم از این جهت که این مجلس ۴ ســال 
دیگر فرصــت خدمت دارد و در ســال های 
اولیه انگیزه بــرای اصالحات از جنس بر هم 
زدن تعادل های نامطلوب موجود بیشــتر 

است یک فرصت طالیی است.
وی ادامــه داد: از طرف دیگــر دولت چون 
سال پایانی را ســپری می کند و مالحظاتی 
مانند جذب رأی و.. ندارد می تواند با مجلس 

همراه شود بنابراین از این جهت نه مجلس 
مالحظاتی دارد و نه دولت.

سبحانیان اظهار داشــت: سال اول مجلس 
یازدهم، سال بسیار مهمی است که می توان 
امید داشــت با همکاری و همراهی دولت و 
مجلــس، موانعی کــه در راه رونق و جهش 
تولید قرار گرفته و ویــروس کرونا نیز آنها را 

تشدید کرده از پیش رو برداشته شود
وی ادامه داد: ســال ۹۹ از لحاظ بودجه نیز 
شــرایط خاصی دارد و نیاز اســت از لحاظ 

مدیریت بودجه فکری شود.
فرصتی برای از دست دادن نداریم /  مجلس  
یازدهم از روز اول به حل و فصل مشــکالت 

مردم بپردازد
عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی افزود: 
مسائل و شرایط کشــور به گونه ای است که 
فرصتی برای از دست دادن فرصت موجود 

نداریم.
وی خاطر نشــان کرد: البته منتخبان ملت 
در دوره یازدهم از االن برنامه ریزی هایی را 
انجام داده اند و از آنجا که انتظارات مردم از 
این مجلس باالست و نمایندگان نیز جوان 
هســتند، این امید وجود دارد کــه بتوانند 

مشکالت را مرتفع کنند.

ونا باعث بهبود محیط کسب وکار شد کر

ونا به حساب کارگران بیکار شده آغاز واریز بیمه بیکاری کر
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چگونه وام جعاله مسکن بگیریم؟
بانک عامل بخش مسکن از استقبال مالکان واحدهای مسکن مهر برای 

دریافت تسهیالت ۴۰ میلیون تومانی جعاله مسکن خبر داد.
 بانک عامل بخش مســکن اعالم کرد: ماه گذشــته هیئت مدیره بانک 
عامل بخش مســکن با موافقت نســبت به یک طرح اعتباری پیشنهاد 
شده توسط کارشناســان بانک، مصوب کرد تسهیالت جعاله مسکن از 

این پس به مالکان واحدهای مسکونی مهر نیز تعلق پیدا کند.
تا پیش از این مصوبه، نوعی دو دســتگی بین کل واحدهای مســکونی 
موجود در کشور در حوزه پرداخت تســهیالت جعاله وجود داشت که 
در قالب آن، مالکان و ساکنان واحدهای مســکونی مهر نمی توانستند 
همچون ســایر مالکان خانه ها و آپارتمان های مســکونی نســبت به 

درخواست برای دریافت تسهیالت جعاله اقدام کنند.
اما اکنون این تفاوت با مصوبه جدید بانک عامل بخش مســکن از بین 
رفته اســت. تســهیالت جعاله یکی از پرمصرف ترین محصوالت بانک 
عامل بخش مسکن در سبد تسهیالت اســت. سقف این تسهیالت ۴۰ 

میلیون تومان است و با استفاده از اوراق می توان آن را دریافت کرد.
بررسی ها درباره ویژگی ها و مزایای تسهیالت جعاله حکایت از آن دارد 
که این تسهیالت سه کاربرد برای خانوارها و مالکان واحدهای مسکونی 
دارد. کاربردهای ســه گانه تســهیالت جعاله مسکن شــامل »انجام 
تعمیرات اساســی داخل آپارتمان«، »تکمیل تجهیزات ســاختمانی 
داخل آپارتمان« و همچنین »کمک هزینه بــه زوج ها و افراد متقاضی 

خرید مسکن« می شود.
خانوارها معموالً برای بازســازی یــا همان تعمیرات اساســی داخل 
آپارتمان خود بعد از گذشــت چند ســال از عمر ســاختمان، ســراغ 
تســهیالت جعاله می روند و چون این تســهیالت به شــکل تخصصی 
توسط بانک تخصصی مسکن پرداخت می شــود در نتیجه تقاضا برای 
آن همواره در شــعب بانک عامل بخش مســکن قابل توجه بوده است. 
تعمیرات اساسی شامل تعویض کف پوش، تعویض درب و پنجره و … 

می شود.
کاربرد دوم تسهیالت جعاله مسکن به تکمیل تجهیزات داخل آپارتمان 
بر می گردد. این تســهیالت معموالً همه یا بخش قابل توجهی از هزینه 
کابینت آشــپزخانه کاغذ دیواری یا نقاشی واحد، نصب کولرهای گازی 
و… و. را پوشش می دهد. در سال های اخیر نیز با ابتکار عمل بانک عامل 
بخش مسکن، تســهیالت جعاله در خدمت خریداران خانه قرار گرفته 

است.
طی این سال ها یکی از مخاطبان اصلی تسهیالت جعاله مسکن زوج ها 
و خانــه اولی هایی بودند که بــا دریافت این تســهیالت و تجمیع آن با 
تسهیالت خرید مسکن، قدرت خرید خود را افزایش دادند و در نهایت 
موفق شدند صاحب مسکن شوند. در تهران با استفاده از اوراق مسکن، 
یک زوج می تواند با تجمیع تســهیالت خرید و تسهیالت جعاله، ۱۴۰ 

میلیون تومان تسهیالت برای خرید مسکن دریافت کند.
اکنون اجازه استفاده از تسهیالت جعاله به صاحبان و مالکان واحدهای 
مســکونی مهر تأثیر مثبت بر رفتار و احســاس خانوارهای ســاکن در 
این خانه ها دارد. کارشناســان اقتصاد مســکن در تحلیل این موضوع 
می گویند، از آنجا که ســری اول واحدهای مســکونی مهر از سال ۹۱ 
به تدریج افتتاح و تحویل واجدین شرایط شــد اکنون در حدود ۸ سال 
از زمان احداث این خانه ها می گذرد و با توجه به شــرایطی که ســایر 
واحدهای مســکونی موجود در شــهرها ۵ سال پس از ســاخت پیدا 
می کنند، در ســاختمان های مســکونی مهر نیز همین شرایط برقرار 

است.
کارشناســان بازار مســکن و مشــاوران امالک و حتی کارشناســان 
اقتصادی بانک مرکزی به یک واحد مســکونی بیش از ۵ سال ساخت، 

خانه نوساز اطالق نمی کنند.
در گزارش های ماهانه بانک مرکزی درباره تغییر و تحوالت بازار مسکن 
شــهر تهران، به آپارتمان های حداکثر ۵ سال ساخت، خانه نوساز گفته 
می شود. در کشــور خانه های ۱۰ سال ســاخت، جزو امالک میانسال 
هستند که مالک یا ســاکن در آن بعد از یک دهه از ســکونت، نیازمند 

بودجه برای بهسازی و تکمیل تجهیزات ساختمان است.
بنابرایــن همانطور کــه در تهران و دیگر شــهرهای کشــور، مالکان 
واحدهای مسکونی چند سال پس از ســکونت در واحدهای مسکونی، 
با دریافت تسهیالت جعاله، نســبت به تعمیر، بازسازی و بهسازی واحد 
مسکونی خود اقدام می کنند این حق طبیعی ساکنان مسکن مهر است 
که از این تسهیالت به نفع تغییر چهره فیزیکی آپارتمان خود برای بهتر 

کردن شرایط ساختمان بهره ببرند.
سال گذشته ۱۸۹ هزار فقره تسهیالت جعاله مسکن توسط بانک عامل 
بخش مسکن به خانوارهای ساکن در شــهرهای مختلف پرداخت شد 
که ۱۶ درصد بیشتر از ســال ۹۷ بود. تسهیالت جعاله پرداخت شده در 
سال ۹۸ حتی از تسهیالت خرید مسکن هم بیشــتر بوده است که این 
نشان می دهد در شرایطی که قیمت مسکن جهش پیدا کرده و در همه 
شهرها با رشد قابل توجه در سال گذشــته همراه بوده است، خانوارها 
تشــخیص داده اند به جای تعویــض آپارتمان خود، آن را بازســازی و 

بهسازی کنند.
بنابراین پیش بینی می شــود پرداخت تســهیالت جعاله به ســاکنان 
واحدهای مســکونی مهر باعث اثرگذاری بر رفتار خانوارهای ساکن در 
این خانه ها شــود به گونه ای که این افراد با اســتقبال از این تسهیالت، 
بدون اینکه فکر فروش واحدهای مســکونی مهر و سرگردان شدن در 
بازار تورمی معامالت مسکن را داشته باشــند، نسبت به بهسازی واحد 

خود اقدام کنند و برای مدتی بیشتر در این خانه ها اقامت کنند.

معاونبنیادمسکنخبرداد
وستایی  افزایش ۱۰ میلیون تومانی وام مسکن ر

در انتظار تصمیم دولت
معاون امور بازسازی بنیاد مســکن انقالب اسالمی از ارائه پیشنهاد این 
بنیاد به دولت برای افزایش سقف تســهیالت مسکن روستایی از ۴۰ به 

۵۰ میلیون تومان خبر داد.
 عزیزاهلل مهدیــان درباره آخریــن وضعیت روند بهســازی واحدهای 
مســکونی زلزله زده گفت: حداکثر تا پایان مهرماه امســال واحدهای 
مســکونی زلزله زده که سال گذشــته دچار آســیب و خسارت شدند 

تکمیل شده و تحویل متقاضیان می شوند.
وی با اشــاره به اینکه در سراسر کشــور ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد 
مســکونی روســتایی وجود دارد که از این تعداد بیش از ۲ میلیون و 
۳۵۰ هزار واحد در قالب مســکن روستایی، بهســازی شدند، گفت: 
بهســازی ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار واحد مسکونی روســتایی با همت 
بنیاد مســکن و با تهیه نقشــه و انجام خدمات مهندسی انجام شده 

است.
مهدیان با یــادآوری این مطلب کــه احداث ســاالنه ۲۰۰ هزار واحد 
مسکونی روســتایی در برنامه کار بنیاد اســت، اجرای این برنامه را در 
ســال ۹۸ توضیح داد و افزود: از ۲۰۰ هزار واحد مســکونی روستایی و 
همچنین شــهرهای کوچک تاکنون ۱۰۲ هزار واحد بــا بانک ها عقد 
قرارداد کرده اند و تسهیالت ســاخت به آنها داده و ۴۲ هزار واحد از این 

تعداد تکمیل و تحویل متقاضیان شده است.
معاون بازسازی بنیاد مسکن انقالب اسالمی گفت: امسال برای برنامه 
احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی پیشنهاد کرده ایم که سقف 
تســهیالت از ۴۰ میلیون تومان به ۵۰ میلیون تومــان افزایش یابد که 

منتظر تصویب و ابالغ آن از سوی دولت هستیم.
مهدیان هدف از این پیشــنهاد را اجرایی کردن کامل ۲۰۰ هزار واحد 

مسکونی روستایی در سال عنوان کرد.

شعبه

وزیر راه و شهرســازی با بیــان اینکه لیســت نهایی 
واجدان شــرایط مســکن ملی، خرداد ماه نهایی می 
شود، از ریزش ۵۰ درصدی ثبت نام کنندگان خبر دادو 
گفت: نیمی از ثبت نام کنندگان دارای مسکن شخصی 

هستند.
محمد اسالمی درباره آخرین وضعیت پاالیش ثبت نام 
کنندگان طرح ملی مسکن گفت: تقریباً تمام استان ها 
غربالگری انجام شده و علت طوالنی شدن آن همزمانی 
با شــیوع ویروس کرونا بود. اما پاالیــش و غربالگری 

واجدان شرایط به اتمام رسیده است.
وی در پاسخ به این پرســش که با توجه به اینکه برنامه 

ریزی اجرای این طــرح اختصاص ۴۰۰ هزار 
واحد مســکونی بــه متقاضیان طــرح ملی 
مســکن بود ولی یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر 
ثبت نام کردند، اظهار داشــت: علت اینکه از 
ابتدای ثبت نام طرح تــا کنون یک میلیون و 
۶۰۰ هزار نفر ثبت نام کرده اند این است که 
همزمان دو روش ثبت نام در سامانه و ارسال 

پیامک را اجرا کردیم.
اسالمی ادامه داد: در فازنخست ثبت نام ۲۳۰ هزار نفر 
در سامانه ثبت نام کردند که پاالیش واجدان شرایط فاز 
اول به طور کامل به پایان رسیده اســت اما در فاز دوم 

ثبت نام که هم ســامانه ای و هم پیامکی بود 
نیاز به تکمیل اطالعات ثبت نام کنندگان از 

طریق پیامک داشتیم.
وزیر راه و شهرســازی افــزود: اگرچه هدف 
گذاری طرح اقدام ملی مســکن، ســاخت 
۴۰۰ هزار واحد مســکن اســت امــا تفاهم 
نامه هایی هم با ســایر دســتگاه ها داریم که 
در تفاهم نامه های مذکور نیز مقرر شده مجموعاً ۴۸۰ 
هزار واحد با مشارکت نیروهای مســلح، وزارت رفاه و 
آموزش و پرورش ساخته شــود که آنها نیز همزمان با 
طرح اقدام ملی در حال اجراســت. ولی از مجموع این 

دو، یعنی از ۸۸۰ هزار واحد مسکونی، ۲۰۰ هزار واحد 
هم پوشــانی دارند.وی با تاکید بر اینکه لیست نهایی 
واجدان شــرایط در خرداد ماه جاری تعیین تکلیف و 
نهایی می شــود، درباره رسیدن متوسط قیمت مسکن 
در تهران به متری ۱۷ میلیون تومان تصریح کرد: مردم 
اصاًل نگران نباشند، در سامانه طرح ملی مسکن دست 
مردم را باز گذاشتیم تا هر کس می خواهد ثبت نام کند.

وزیر راه و شهرســازی افزود: نیمی از کســانی که ثبت 
نام کرده اند، فاقد مسکن نبوده اند بنابراین ۵۰ درصد 
متقاضیان به دلیل اینکه مالک واحد مسکونی بوده اند 

ریزش خواهد داشت.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: در حال حاضر نرخ 
تورم براساس سال پایه ۱۳۹۳ محاسبه می کنند و باید 
این سال به ۱۳۹۶ یا ۱۳۹۷ تغییر یابد چون بیشترین 
رشد قیمت ها مربوط به ســال های ۹۷ و ۹۸ است و به 
نظرم اگر اینگونه شود مردم واقعیت ها را بهتر احساس 
خواهند کــرد چون این موضــوع بر اعتمــاد مردم بر 

سیاست گذار اقتصادی تاثیر منفی دارد.
سجاد برخورداری در مورد هدف گذاری نرخ تورم که از 
سوی بانک مرکزی ۲۲ درصد اعالم شده، اظهار داشت: 
رسیدن به این اســتراتژی نیازمند بســترهایی مانند 
ثبات کشور و امکانات الزم بانک مرکزی است که نبود 

این بسترها در شرایط کنونی، تحقق این نرخ را دشوار 
می کند. برای نمونه بانک مرکــزی چگونه این نرخ ارز 
باال که متغیــر تاثیرگذار در این روند اســت را کاهش 

خواهد داد؟
وی ادامــه داد: باید توجه داشــت کــه در این موضوع 
سیاســت گذار بنوعی اعتبار خود را در میان گذاشته و 
عدم اصابت به هدف مورد نظــر، می تواند این اعتبار را 

زیر سوال ببرد که تبعات اقتصادی باالیی دارد.
این کارشــناس سیاســت های پولی تصریح کرد: در 
شــرایطی که ارز ترجیحــی برای کاالهای اساســی 
در حال حذف شــدن اســت و همچنیــن پیش بینی 

می شود تا پایان ســال ۹۹ تقریبا ۳۰ درصد بر هزینه ها 
افزوده شــود که این دو عامل تاثیــر تورم زایی باالیی 
دارند و روند این اســتراتژی را مختــل می کنند. البته 
باید متذکر شد که اگر سیاســت گذار از سیاست های 
انقباظی اســتفاده کند در واقع بر تعمیق رکود کمک 
کرده است، سیاستی که در دولت های پیشین نیز اجرا 
شــد. بنابراین با در نظر گرفتن مجموع عوامل می توان 
پیش بینی کرد که شــانس موفقیت این اســتراتژی 

اندک است.
استاد اقتصاد دانشــگاه تهران در پاسخ به این پرسش 
که چرا مردم تورم اعالمی از ســوی منابع رســمی را 

در زندگی خود احســاس نمی کنند، گفت: باید توجه 
داشــت که نرخ تورم براساس ســبد کاالیی مشتمل 
بر بیش از ۳۶۰ کاال محاســبه می شــود از همین روی 
آنچه د تورم مردم بیشــتر آن را لمس می کنند مربوط 
به کاالهای اساسی اســت که تورم باالی ۶۰ درصدی 

دارند.
وی افزود: بنابراین اگر تورم را براســاس گروه کاالیی 
اعالم کنند شــاید بهتر بتوان ارزیابی دقیقی از شرایط 
کشور داشــته باشــیم. این موضوع برای کشورهایی 
مانند ما می تواند خطا باشــد و بی اعتمادی نســبت به 

سیاست گذار را افزایش دهد.

مسکن

تورم

خریدار  اجــرای عملیات بــازار، رابطه 
بانک با بانــک مرکــزی را نظام مند کرده و 
هرگونه تغییر در ســطح بدهــی بانک ها به 
بانــک مرکزی را منــوط به ارائــه وثایق به 
بانک مرکزی خواهد کــرد و بانک مرکزی 
متناســب با سیاســت های پولی و اهداف 
تورمی خود اقدام به خریــد، عدم خرید و یا 

فروش اوراق خواهد کرد.
 عملیات بازار باز یکی از مهمترین ابزارهای 
بانک های مرکزی در دنیا برای کنترل حجم 
نقدینگی و پایه پولی است که مدیریت این 
دو متغیر منجــر به کنترل نرخ ســود بین 
بانکی )نرخ ســود معامالت کوتاه مدت بین 

بانک ها( و در نهایت نرخ تورم می شود. 
در واقع هــدف از اجرای عملیــات بازار باز، 
کنترل نرخ تورم با مدیریــت نرخ های بهره 
کوتاه مدت در بازار بین بانکی است. در قالب 
این عملیات، بانک مرکــزی برای نرخ تورم 
ســاالنه هدف گذاری کرده و برای دستیابی 
به این سطح از تورم دامنه  ای )سقف و کف( 
برای نرخ ســود کوتاه مدت تعیین می کند. 
به عنوان مثــال بانک مرکــزی جمهوری 
اسالمی ایران به تازگی برای سپرده گذاری 
بانک ها نزد بانــک مرکزی نرخ ســود ۱۰ 
درصد و برای خط اعتبــاری بانک مرکزی 
)در قبال وثیقه گــذاری اوراق بدهی دولت( 
به بانک ها نرخ سود ۲۲ درصد تعیین کرده 
اســت.به عبارت دیگر اگر بانکــی نزد بانک 
مرکزی سپرده گذاری کند ۱۰ درصد سود 
دریافت خواهد کرد و اگــر از بانک مرکزی 
تقاضای خط اعتباری کند، مشروط به ارائه 
اوراق بدهــی دولت به عنــوان وثیقه، بانک 
مرکزی به آن بانک خط اعتباری با نرخ سود 

۲۲ درصد پرداخت خواهد کرد.
بانک مرکزی با ایــن کار درواقع دامنه نرخ 
سود در شــبکه بانکی را حداقل ۱۰ درصد 
و حداکثــر ۲۲ درصــد تعییــن و جریان 
تسهیالت دهی و سپرده گیری بانک ها را به 
ســمت اهداف پولی و تورمی خود هدایت 

می کند.

 عملیات بازار باز چگونه انجام می شود؟
پس از ایــن، جریان عملیات بــازار باز آغاز 
می شود. سازوکار اجرایی عملیات بازار باز به 
این شکل است که بانک مرکزی در صورتی 
به این نتیجه برسد که نرخ سود در بازار بین 

بانکی از دامنه هدف گذاری شده فراتر رفته 
اســت، اقدام به خرید اوراق مالی دولت که 
قبال توسط بانک ها از دولت خریداری شده 

است، می کند.
از طرف دیگر اگر سیاست گذار پولی )بانک 
مرکــزی( به ایــن نتیجه برســد که حجم 
نقدینگی بیشتر از اهداف تعیین شده است 
و این پدیده باعث کاهــش غیرمنطقی نرخ 
سود )نرخ بهره( شده است، اقدام به فروش 
اوراق مالــی خود کــه پیش تــر از بانک ها 

خریداری کرده است، می کند.
به عنوان مثال فرض می کنیم بانک مرکزی 
نرخ تورم را برای ســال جاری ۲۲ درصد و 
دامنه نرخ ســود بیــن بانکــی را ۱۰ تا ۲۲ 
درصد قرار داده اســت اما نرخ سود در بازار 
بین بانکی بین بانکی به ســطح ۲۲ درصد و 
یا بیشتر از آن رســیده است. در این شرایط 
بانک مرکزی برای کاهش نرخ ســود بانکی 
و قرار گرفتــن آن در دامنه تعیین شــده، 
اوراق مالی دولت نــزد بانک ها را خریداری 
می کند. با خرید ایــن اوراق حجم نقدینگی 
در بازار بین بانکی افزایش و نرخ سود در این 

بازار کاهش می یابد. 
همین مثال را بــرای حالــت معکوس آن 
می توان بــه کار بــرد. بانک مرکــزی نرخ 
تورم هدف را ۲۲ درصد و دامنه نرخ ســود 

بین بانکــی هدف گذاری شــده برای بانک 
مرکزی ۱۰ تا ۲۲ درصد اســت اما نرخ سود 
در بازار بین بانکی به کف دامنه نزدیک شده 
اســت. بانک مرکزی برای ایجاد تعادل در 
نرخ ســود در این بازار اوراق مالی دولت که 
پیش تر خریداری کرده است را در بازار بین 
بانکی عرضه می کند. با این عرضه بخشی از 
نقدینگی مازاد بانک ها صــرف خرید اوراق 
شده و معادل آن نقدینگی کاهش می یابد. 
به عبارت دیگر نقدینگی مازاد توسط بانک 

مرکزی جمع آوری می شود.

عملیات بازار باز چگونه موجب کاهش 
نرخ تورم می شود

به گزارش فارس، یکی از آثار اجرای عملیات 
باز نظام مند شــدن رفتــار و رابطــه مالی 
بانک ها با بانک مرکزی اســت. تــا پیش از 
اجرای عملیات باز بانک ها بدون ارائه وثیقه 
)اوراق مالی دولت( اقدام به اضافه برداشت 
از منابع بانک مرکــزی می کردند. بانک ها با 
این اضافه برداشت ها به راحتی برای جذب 
سپرده بیشتر نرخ سود ســپرده را باال برده 

و مسابقه جذب سپرده به راه می انداختند. 
از طــرف دیگر تزریــق پایه پولــی از محل 
منابع بانک مرکزی به شــدت غیرهدفمند 
شــده و بخش عمده آن بابت پرداخت سود 

سپرده مصرف می  شد. این اتفاقات موجب 
زیان دهــی و تخریب ترازنامه بســیاری از 
بانک ها شــد. همچنین موجــب افزایش 
بدهی بانک های تجاری خصوصی از ۲۸۰۰ 
میلیارد تومان در شــهریور ماه سال ۹۲ به 
۱۰۹ هــزار میلیارد تومــان در مهر ماه ۹۷ 
شــد. کار به مرحله ای رسید که بیش از یک 
سوم حجم کل پایه پولی را بدهی بانک ها به 

بانک مرکزی تشکیل می داد.
نرخ باال و غیرمنطقی ســود سپرده، افزایش 
نرخ سود تسهیالت، انحراف منابع بانک ها، 
کاهش نــرخ ســرمایه گذاری در اقتصاد، 
کاهش شــدید قــدرت مالــی و اعتباری 
بانک ها و به تبع آن کاهش رشــد اقتصادی 
و افزایش نرخ تورم از نتایج ســاختار قبلی 
نظام بانکی و رابطــه بانک ها با بانک مرکزی 

بود.
اما اجرای عملیات بــازار در حالت بلوغ این 
ســاختار و نهایی آن، رابطه بانــک با بانک 
مرکزی را نظام مند کــرده و هرگونه تغییر 
در ســطح بدهی بانک ها به بانک مرکزی را 
منوط به ارائه وثایق به بانک مرکزی خواهد 
کرد. بانک مرکزی متناســب بــا وضعیت 
متغیرهای پولی و نرخ ســود بیــن بانکی و 
اهداف پولی خود بــرای خرید یا عدم خرید 
اوراق مالی دولت نزد بانک ها، تصمیم گیری 

خواهد کرد.در صورتی کــه بانک مرکزی از 
بانک در قابل اخــذ اوراق مالی دولت، خط 
اعتباری بدهــد، بانک در قالــب قراردادی 
منعقد شــده با بانــک مرکــزی موظف به 
بازپرداخت بدهی در مهلت تعیین شــده و 
بازپس گیری وثایق خود اســت. در صورتی 
که به هر دلیلی بانک نتواند در مهلت تعیین 
شــده بدهی خود را بازپرداخت کند، اوراق 
در وثیقه به تملک بانــک مرکزی درخواهد 

آمد. 
در واقع بانک مرکزی اوراق مالی دولت که به 
عنوان وثایق خط اعتباری اعطایی به بانک 
بانک، گرفته بود را تصاحب می کند. دراین 
شــرایط بانک مرکزی می تواند برای خنثی 
کردن نقدینگی خلق شــده ناشی از اعطای 
خط اعتباری به بانک، اوراق تملک شــده را 
در بازار بین بانکی به حراج گذاشته و معادل 
ارزش بازاری آن را فروختــه و نقدینگی از 

اقتصاد جمع آوری کند.

 ایجاد بستر کم ریسک برای 
سرمایه گذاری بانک ها

یکی دیگــر از آثار اجــرای عملیــات بازار 
ایجاد بســتری مطمئن و کم ریســک برای 
سرمایه گذاری بانک هاست. درواقع بانک ها 
در شرایطی که اقتصاد در رکود به سر می برد 
و یا نااطمینانی و ریســک اعطای تسهیالت 
افزایــش یافته اســت، می تواننــد با خرید 
اوراق مالی دولت، ســود متعارفــی را برای 

سپرده های خود به دست بیاورد. 
 اجــرای عملیات بــازار باز تغییــرات قابل 
توجهی در ســاختار نظام بانکــی و رابطه 
دولت و بانــک مرکزی به وجــود می آورد 
و حتی تــا حــدودی رابطه دولــت و بانک 
مرکزی را اصالح می کند. در صورت اجرای 
درســت و دقیق عملیات بازار باز حداقل از 
جانب شــبکه بانکی می توان امیــدوار به 
کنترل و کاهش نرخ تــورم به صورت پایدار 

و بلندمدت بود.
در کنار این اقدامات، اصــالح رابطه دولت 
و بانک مرکــزی با قطع رابطــه ارزی دولت 
و بانک مرکــزی و اصالح ســاختار بودجه 
عمومی دولت، اقتصاد ایران برای همیشــه 
از شر تورم های دو رقمی خالص خواهد شد 
و ایران همانند بسیاری از کشورها در دامنه 

تورمی صفر تا ۵ درصد قرار خواهد گرفت.

ح ملی مسکن ریزش داشته اند ۵۰ درصد ثبت نام کنندگان طر

تورم کاالهای اساسی باالتر از ۶۰ درصد است

وط شد پرداخت یارانه متولدین جدید، مشر
خریــدار    هیــات وزیــران بــا تصویب 
آئین نامه اجرایی هدفمنــدی یارانه ها، بار 
دیگر وزارت کار را مکلف کرد که سه دهک 
باالی درآمدی را شناســایی و حذف کند؛ 
همچنین پرداخت یارانه بــه موالید جدید 

منوط به تایید وزارت کار خواهد بود.
هیات وزیران با هدف تحقق عدالت، کاهش 
فقر مطلق و توســعه بهداشــت و سالمت 
مردم و معطــوف  کردن پرداخــت یارانه به 
خانوارهای نیازمند، آئیــن نامه اجرایی بند 
)الف( تبصره )۱۴( قانــون بودجه، موضوع 
منابــع و مصــارف هدفمنــدی یارانه ها را 
تصویب کرد.براساس این آئین نامه، وزارت 

کار موظف شد با کمک بانک های اطالعاتی، 
ســه دهک باالی درآمــدی یارانه بگیر را با 
ارائه دلیل و مدرک به افراد، شناســایی و به 
سازمان هدفمندسازی یارانه ها معرفی کند 
و این سازمان می بایســت یارانه خانوارهای 

اعالمی را در اولین نوبت حذف کند.
البته در این آئین نامه عنوان شــده که افراد 
می توانند نســبت به این موضــوع اعتراض 
کنند و با اعالم رضایت از دسترســی وزارت 
کار به اطالعات بانکی خود اجازه بررســی 
اطالعات و مســتندات را بدهــد و چنانچه 
واجد شــرایط باشــند، یارانه آنها پرداخت 

می شود.
شروط پرداخت یارانه به موالید جدید

یکی دیگــر از بندهــای قابــل توجه در 

مصوبه هیات وزیــران، پرداخــت یارانه 
موالید جدید اســت. به ایــن صورت که 
پرداخت یارانه نقدی بــه فرزندان متولد 
شــده خانوارهای یارانه بگیر، مشروط به 
تاییــد وزارت کار و وجود منابع اســت در 
حالی که پیش از این بــا تولد فرزند، یارانه 
نقدی بدون هیچ شــروطی برای وی واریز 

می شد.  
هیات وزیران در ادامــه وزارتخانه های نفت 
و نیرو را مکلف کرد تا از طریق شــرکت های 
تابعه ذی ربط تمامی دریافتی های )منابع( 
مربوطــه را از طریق حســاب های مفتوحه 
خزانه داری کل کشــور نــزد بانک مرکزی 

به حساب ســازمان هدفمندسازی یارانه ها 
واریز کنند. 

سازمان هدفمندســازی یارانه ها نیز مکلف 
است به ازای هر ردیف از دریافتی های فوق، 
نسبت به افتتاح حساب نزد بانک مرکزی با 

هماهنگی خزانه داری اقدام کند.
همچنین خزانه داری کل کشور نیز موظف 
است سهم عوارض شهرداری ها و دهیاری ها 
را به حساب سازمان امور مالیاتی نزد خزانه 
داری واریز کند تا ســازمان امــور مالیاتی 
عوارض مذکور را به حســاب وزارت کشور 
برای پرداخت به شــهرداری ها و دهیاری ها 

واریز کند.



فرماندهقرارگاهخاتماالنبیا:

۴۰ درصد بنزین کشور را تولید می کنیم

مدیرپاالیشگاهششممجتمعگازپارسجنوبی:

کاهش ۵۰ درصدی مشعل سوزی در پاالیشگاه ششم پارس جنوبی

تصمیم اوپک پالس چه خواهد بود؟
در حالی که زمزمه هایی مبنی بر کاهش بیشــتر تولیــد اوپک پالس 
به گوش می رسد، کارشناسان بر این باورند که برای رسیدن به وضعیت 
پایدار در بازار نفت باید ارزیابی های کارشناسی از میزان تقاضا، عرضه و 
میزان پایبندی کشورها به تعهدات داده شده صورت بگیرد و سپس در 

این رابطه تصمیم گیری شود.
محمد خطیبی - کارشناس حوزه انرژی - با اشاره به نشست آتی اوپک 
و تاثیر آن در بازار نفت، گفت: اوپک پالس منهای آمریکا و چند کشــور 
دیگر در نشست های قبلی توافقی مبنی بر کاهش تولید تا پایان سال و 

حتی سال آینده را نیز داشته اند.
وی با تاکید بر اینکه عمل به این تعهدات و تغییر توافق فعلی بســتگی 
زیاد به شــرایط بازار دارد، تصریح کرد: باید در ابتــدا بازار به طور دقیق 
بررسی و میزان عرضه و تقاضا براورد شــود و به دنبال آن تصمیم گیری 

در مورد افزایش و یا کاهش تولید صورت بگیرد.
این کارشــناس حوزه انرژی افزود: به اعتقاد من به احتمال زیاد باید 
کاهش تولید ادامه یابد، همانطور که در توافق قبلی نیز تاکید شــده 
که تا آخر ســال کاهش ها ادامه داشته باشــد اما از میزان آن کاسته 

شود.
خطیبی با بیان اینکه توافق بر سر میزان کاهش تولید بستگی زیادی به 
وضعیت بازار دارد، اظهار کرد: آخرین وضعیت بازار باید ارزیابی شود و 

نتیجه عملکرد کشورها در توافق قبلی مورد ارزیابی قرار بگیرد.
وی درباره وضعیت فعلی شرایط بازار گفت: بازار اکنون منتظر ارقام ماه 
می است و زمانی که نتیجه عملکرد کشورها مشخص شود بازار واکنش 
نشــان خواهد داد، قطعا هرچه میزان تعهد کشــورها بیشتر باشد بازار 

وضعیت بهتری پیدا خواهد کرد.
این کارشناس حوزه انرژی با اشــاره به افزایش تقاضا در دنیا و تاثیر آن 
در بازار نفت، گفت: تقاضا نســبت به قبل بهبود یافتــه، در حال حاضر 
چین که کانون شــیوع ویروس کرونا بود وضعیت بهتــری پیدا کرده 
ومابقی کشورها نیز در حال بازگشت به شرایط عادی هستند که همین 

موضوع موجب افزایش تقاضا نفت شده است.
خطیبی با بیان اینکه بررســی وضعیــت فعلی بــازار نیازمند ارزیابی 
کارشناسی است، اظهار کرد: باید شــرایطی ایجاد شود تا بازار متعادل 

شود.

 گروه اوپک پالس که ۲۳ کشور شامل عربســتان سعودی و روسیه در 
آن حضور دارند، پس از سقوط تقاضا در بحبوحه شیوع پاندمی ویروس 
کرونا بــا هدف تقویــت قیمت ها و مقابله با اشــباع عرضــه، در آوریل 
با کاهش تولید به میــزان ۹.۷ میلیون بشــکه در روز معادل حدود ۱۰ 

درصد از تولید جهانی در ماه های مه و ژوئن موافقت کرد.
طبق توافق اولیه، قرار اســت میزان کاهش تولید از ژوییه تا پایان سال 
۲۰۲۰ به حدود ۷.۷ میلیون بشــکه در روز برســد. بر همین اســاس، 
نیجریه و شــرکت نفتــی دولتی ابوظبــی برنامه هایی بــرای افزایش 

صادرات نفت از ژوییه اعالم کرده اند.
کاهش تولید از ســوی گــروه اوپک پــالس با کاهش تولید از ســوی 
کشورهای خارج از این گروه شــامل آمریکا و کانادا همراه شد و کمک 
کرد قیمت های نفت به باالی ۳۵ دالر در هر بشــکه صعود کنند با این 
حال قیمت ها نسبت به ســطح قیمت ابتدای سال ۲۰۲۰ نیمی کاهش 

نشان می دهند.

اوپک پالس در حال بررسی تمدید کاهش تولید فعلی به مدت 
سه ماه دیگر

منابع آگاه به رویترز اظهار کردند که عربستان سعودی پیشنهاد کرده 
است کاهش تولید نفت به همین میزان فعلی تا پایان سال ۲۰۲۰ ادامه 
پیدا کند اما این پیشــنهاد هنوز مورد موافقت روسیه قرار نگرفته و این 

کشور معتقد است که محدودیت ها باید تدریجی تسهیل شوند.
یک نماینــده اوپک به بلومبــرگ اظهار کرد که اوپــک پالس در حال 
بررسی تمدید کاهش تولید فعلی به مدت سه ماه دیگر است. با توجه به 
این که تحوالت بازار به سرعت در حال وقوع هستند، ترجیح بر در پیش 
گرفتن اقدامات کوتاه مدت و بهم نزدن روند برقراری مجدد توازن بازار 

است.

رشد۲۰درصدیمصرفآبدرپایتخت؛

رکورد ۵۰ ساله مصرف آب تهران شکست
 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان تهران از افزایش ۲۰ درصدی 
مصرف آب تهران نسبت به مدت مشابه ســال گذشته خبر داد و گفت: 
براین اســاس رکورد مصرف آب تهران در طی ۵۰ ســال اخیر شکسته 

شد.
تازه ترین گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان می دهد: تعداد 
سدهایی که در سال آبی جاری و تا دومین هفته خردادماه بین چهل تا 

پنجاه درصد پرشدگی دارند ۱۳ سد شده است.
براین اســاس تعداد ســدهایی که بین پنجاه تا هفتاد درصد پرشدگی 
دارند ۲۵ سد است که زاینده رود، سهند و سیمره از جمله این سدها به 

شمار می روند.
تعداد سدهایی که بین هفتاد تا ۹۰درصد پرشــدگی دارند نیز ۴۵ سد 

است که مهمترین آنها گتوندعلیا و لتیان است.
تعداد ســدهایی هم که بیش از ۹۰درصد پرشدگی دارند ۸۹ سد است 
که ازجمله مهمترین آنها می توان به ســد کارون چهار، کرخه، شهید 

عباسپور و سفیدرود اشاره کرد.
گزارش تازه شــرکت مدیریت منابع آب ایران نشان بیانگر آن است که 
وضعیت پرشدگی سدهای مهم کشور درحالی است که میزان بارش ها 
نیز در سال آبی جاری)مهرماه ۹۸( وتا یازدهم خردادماه با آنکه ۳۰۵.۳ 
میلیمتر بارندگی ثبت شده اما نســبت به دوره مشابه پارسال با کاهش 

مواجه شده است.
کاهش بارش ها نیز درحالی اســت که به دلیل افزایش دمای هوا میزان 
مصرف آب به شــدت افزایش یافته اســت به گونه ای کــه مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان تهران گفت: روز گذشته )یازدهم خرداد( 
میزان مصرف آب تهران با افزایش ۲۰ درصدی نســبت به مدت مشابه 
سال گذشــته به ســه میلیون و ۶۸۰ هزار مترمکعب رسیده است که 
براین اســاس رکورد مصرف آب تهران در طی ۵۰ ســال اخیر شکسته 

شد.
محمدرضا بختیاری  با تاکید بر اینکه میــزان مصرف آب تهران حدود 
۶۸۰ هزار مترمکعب نســبت به مدت مشــابه سال گذشــته افزایش 
پیدا کرده اســت، افزود:  روز شــنبه پیک لحظه ای مصــرف آب به ۵۱ 
مترمکعب در ثانیه رســیده بود که چنین مصرفی در این بازه زمانی از 

سال بی سابقه بوده است.

و نیر

آمار رفینیتیو آیکان نشــان داد کــه دو نفتکش ایرانی 
از ناوگان پنج نفتکشــی که به ونزوئال بنزین رساندند، 
در مسیر بازگشــت به ایران قرار دارند. چهار نفتکش به 
نام های »فورچون«، »فارست«، »فاکسون«و »پتونیا« 
طی روزهای گذشــته با پهلوگیری در بنــادر مختلف 
ونزوئال در حال تخلیه محموله های خود بودند و نفتکش 
ایرانی»کالول«که آخرین کشتی از ناوگان پنج نفتکش 
ایران حامل ســوخت بــه مقصد ونزوئال اســت هم روز 

یکشنبه وارد آبهای انحصاری اقتصادی ونزوئال شد.
ایران بــرای ونزوئال که با کمبود شــدید بنزین مواجه 
است، ۱.۵۳ میلیون بشکه بنزین و مشــتقات آن را از 
طریق پنج نفتکش ارســال کرده است. ســابق بر این 

ونزوئــال ارزان تریــن بنزین دنیا را داشــت 
و به مــدت دو دهــه بنزین در این کشــور با 
قیمت هــای یارانه ای عرضه می شــد اما در 
نتیجه فلج شدن پاالیشگاه های نفت ونزوئال 
به دلیل تحریم های آمریــکا و توزیع ناکافی، 
بازار سیاهی شــکل گرفته است که در آن هر 
لیتر بنزین حداقل دو دالر فروخته می شود، 

در حالی که مــردم بــرای دریافت بنزیــن در مقابل 
جایگاه های سوخت ساعتها منتظر می ماندند.

تحویل بنزیــن ایران به ونزوئال به معنای آن اســت که 
وضعیت کمبود عرضه در این کشــور تــا حدودی رفع 
می شــود. پس از سه ماه ســهمیه بندی، مردم ونزوئال 

روز شــنبه برای دریافت بنزیــن ایرانی که 
از روز دوشــنبه در سیســتم جدیــد توزیع 
بنزین ونزوئــال فروخته می شــود، در صف 
ایستادند.سیســتم جدید توزیــع بنزین در 
ونزوئــال ترکیبــی از قیمت هــای یارانه ای 
و قیمت هــای بین المللی اســت و به بیش 
از دو دهــه برخــورداری مردم این کشــور 
از بنزین مجانی پایان می دهــد.دو نفتکش ایرانی که 
هفته گذشته محموله ســوخت خود را تخلیه کردند، 
از بنادر شــرکت نفتــی دولتــی PDVSA  به مقصد 
بندرعباس عزیمت کردند و انتظار می رود در ژوییه به 
مقصد برســند. طبق آمار آیکان، نفتکش فارست روز 

شنبه پیش از خاموش کردن سیگنال ماهواره ای خود 
از پاالیشــگاه کاردون حرکت کرد.هر دو کشور ایران و 
ونزوئال که از اعضای اوپک هستند، تحت تحریم آمریکا 
قرار دارند و آمریکا ضمن زیرنظر داشتن این صادرات، 
به دولتها، بنادر، کشتی داران و شرکتهای بیمه هشدار 
داده اســت در صورت کمک به این نفتکش ها با تحریم 

مواجه خواهند شد.
بر اســاس گزارش رویترز، طارق ال ایسامی، وزیر نفت 
ونزوئال روز یکشنبه اظهار کرد که ۲۰۰ جایگاه سوخت 
در این کشــور می توانند بنزین را به قیمت بین المللی 
و بدون سهمیه بفروشــند. قیمت اولیه فروش در این 

جایگاهها ۵۰ سنت برای هر لیتر است.

صنایع نفتی فراساحلی در شرایط کنونی با چالش های 
بســیاری جدی روبه رو شــده اند که آینده آن ها را در 

هاله ای از ابهام قرار داده است.
به نقل از راشاتودی، صنایع نفتی فراساحلی در جهان 
به خصوص آمریکا با چندین چالش بســیار ســخت 
روبه رو هستند که آینده این صنایع را در هاله ای از ابهام 

روزافزون قرار داده است. 
پس از کاهش تقاضای نفت در بــازار جهانی، افزایش 
شــدید مازاد عرضه به بــازار، کاهش شــدید قیمت و 
شــیوع ویروس کرونا حاال فصل  طوفان و گردبادهای 
بزرگ فــرا رســیده و به نظــر می رســد صنایع نفت 
فراســاحلی با  تجمیع منحصــر به فــرد بحران های 

همزمان روبه رو هستند. 
۳۰ درصد نفت جهان از صنایع فراساحلی تأمین شده 
و در واقع این صنعت با توالــی چالش های غیرممکن و 

بسیار دشوار روبه رو است.
با توجه به آنکه قیمت نفت طی ماه های گذشــته نصف 
شده است و چشــم انداز افزایش تقاضا در جهان هم با 
شک و تردیدهای جدی همراه است، شرکت های فعال 
در حوزه تولید نفت فراساحلی در سایه شیوع ویروس 
کرونا و تبعات آن بر اقتصاد جهانی در تالش هســتند 
تا هزینه های خود را به شــدت کاهش داده و به سمت 

تجدیدنظر در پروژه های اصلی خود روی آورده اند.
بحران هــای کنونی بســیاری از فعــاالن تولید نفت 
فراســاحلی را نســبت به تأسیســات با هزینه تولید 

پایین تر در موضع ضعف قرار داده است.
بســیاری از پروژه های جدید نفت فراساحلی متوقف 
شده چرا که شاهد شکل گیری شــرایط جدید در بازار 
نفت جهانی هستیم. شرکت ها هم حاال با توجه به آنکه 
چشــم انداز پیش رو برای آنها خیلــی امیدوارکننده 

نیست در تالش هســتند تا موعد بازپرداخت وام های 
خود را به تعویق بیندازند. 

از طرف دیگر شــرکت رویال داچ شل هلندی انگلیسی 
اخیراً مجبور شده اســت تعدادی از کارمندان خود را 
که به کرونا مبتال شــده اند از تأسیســات فراساحلی 
خود با بالگرد خارج کند که این مســأله نشــان دهنده 
مخاطراتی است که کارگران تأسیسات فراساحلی در 

زمان شیوع کرونا با آن روبه رو هستند.
شل تنها شرکتی نیست که با بحران ابتالی کارمندان 
خود به کرونا روبه رو است طی هفته های گذشته صدها 
نفر از کارگران سکوهای نفتی در خلیج مکزیک، دریای 
شمال، موزامبیک، کانادا و قزاقســتان به کرونا مبتال 
شده اند. شــیوع این ویروس حاال در کنار بحران هایی 
که تا پیــش از این صنعــت نفت فراســاحلی جهان با 
آن روبه رو بود مزید بر علت بدتر شــدن شــرایط برای 

شرکت های فعال در این حوزه شده است. 
بسیاری از شــرکت های مجری تأسیسات فراساحلی 
هنوز نتوانسته بودند کمر خود را از سقوط قیمت نفت 
در سال ۲۰۱۴ راســت کنند و حاال با مجموعه بحران 

کنونی روبه رو شده اند. 
جان  مارش دوســوند یکی از کارشناســان مؤسســه 
ریســتاد انــرژی می گویــد: شــرکت های حفاری 
فراســاحلی و تأمیــن کننــده تجهیزات شــناوری 
فراســاحلی به طور کلی نخواهند توانســت با توجه به 
کاهش شــدید درآمد در فعالیت هــای عملیاتی خود 
بدهی با سررســید ســال جاری را پرداخت کنند مگر 

اینکه به سمت کاهش سنگین هزینه های خود بروند.
وی گفت: در غیر اینصورت مجبور خواهند شد تا برای 
تأمین نیاز خود به منابع مالی به ســمت اســتقراض از 

بانک ها و منابع بیرونی بروند. 

نفتکش

نفت

خریدار  مدیر پاالیشــگاه ششم مجتمع 
گاز پارس جنوبی گفت: پاالیشــگاه ششم 
مجتمع گاز پارس جنوبی در ســال جاری با 
تکمیل بخش های مختلف تولید محصوالت 
خود را افزایــش می دهد و اکنون شــاهد 
تحقق ۵۰ درصدی کاهش مشعل ســوزی 
ناشــی توقف های اضطراری در پاالیشگاه 

ششم هستیم.
احمد ولی پور، با بیان اینکــه برای افزایش 
تولید طرح های جدیدی در پاالیشــگاه در 
دســتور کار اســت، اظهار کرد: طرح هایی 
همچون بازطراحی و نصب کمپرســورهای 
جدیــد هــوای واحــد بازیافــت گوگرد، 
بازطراحی شبکه گاز ســوخت و استفاده از 
گازهای احیا و فلــش واحدهای تصفیه گاز 
مایع )ال پی جی( که با کاهش مصرف گاز به 
افزایش تولید گاز صادراتی منجر می شود، 
اســتفاده از فناوری نانو در ارتقای عملکرد 
فرآیند شیرین سازی گاز و افزایش ظرفیت 
جذب آمین کــه به افزایــش کیفی و کمی 
محصول گاز صادراتی و اتان منجر می شود، 
افزایش کیفی و کمــی محصوالت پروپان و 
بوتان و افزایش حجم ذخیره سازی عملیاتی 
تانکرهای میعانــات گازی و ال پی جی برای 
افزایش تاب آوری پاالیشــگاه در دســتور 
کار قرار دارد.وی راه اندازی کمپرســور دوم 
سیستم تبرید واحد ذخیره سازی محصول 
پروپان، تعویض کاتالیســت های واحدهای 
بازیافت گوگرد برای افزایــش بازده تولید 
محصول گوگرد، راه اندازی کمپرسورهای 
بازیابــی گازهــای Off Gas در واحدهای 

تثبیــت میعانــات گازی و رفــع پانچ های 
اساسی و مهم پاالیشــگاه از دیگر طرح های 
پاالیشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی 

برای امسال برشمرد.
مدیر پاالیشگاه ششــم مجتمع گاز پارس 
جنوبی با اشاره به شناســایی عوامل مهم و 
مؤثر در روند تولیــد، تصریح کرد: از آنجایی 
که عمده ترین عامل تأثیرگذار بر ناپایداری 
و عدم تحقق محصول پاالیشگاه، توقف های 
اضطراری ناشــی از عوامل مختلف اســت، 
پاالیشــگاه ششــم با طراحی و اســتقرار 

ســامانه ثبت، پایش و کنتــرل توقف های 
اضطــراری ESIMS، مبــادرت به پایش 
بســیار دقیق تر عوامل مؤثر بــر توقف های 
اضطراری و اجــرای برنامه های مدون برای 
رفع این مشــکالت کرده، به گونه ای که در 
سال ۹۸ نسبت به ۶ ماهه دوم سال ۹۷، بالغ 
بر ۵۰ درصد کاهش مشعل ســوزی ناشی 
توقف های اضطراری در پاالیشــگاه ششم 

تحقق یافته است.
ولی پور افزود: بر همین مبنا ضمن شناسایی 
عوامل مهم و ریشــه ای اثرگــذار بر کاهش 

اطمینان پذیــری پاالیشــگاه، پروژه های 
مهمی طرح ریزی و پیگیری شــده است. از 
مهم ترین آنهــا می توان به پــروژه تنظیم 
رله های حفاظتی سیســتم های الکتریکال 
پاالیشــگاه اشــاره کرد کــه در تعمیرات 
اساسی ســال ۹۸ توســط اداره مهندسی 

پاالیشگاه به انجام رسید.
وی یادآور شــد: در همیــن زمینه تعویض 
ســرکابل های ترانس هــای اصلــی برق 
پاالیشــگاه یکی دیگر از فعالیت های مهم و 
اثرگذار پاالیشگاه است که توسط تعمیرات 

در حال پیگیــری و اجرا قــرار دارد. ایجاد 
سیستم برق پشــتیبان کمپرسورهای گاز 
صادراتی از دیگر پروژه های مهم پاالیشگاه 
در این زمینه به شمار می رود که در مرحله 
طراحی توسط کارشناسان اداره مهندسی 

پاالیشگاه است.
مدیر پاالیشگاه ششــم مجتمع گاز پارس 
جنوبــی همچنین اظهــار کــرد: از دیگر 
فعالیت ها و اقدام هایی مهمی که هم اینک 
مراحل نهایی خود را طی می کند، راه اندازی 
پکیج های آب مبرد پاالیشــگاه اســت که 
به دلیل ایرادات باقی مانــده از زمان پروژه 
بازده کافی نداشــتند، یا راه اندازی نشــده 
بودند که خوشــبختانه پارسال همه نواقص 
و ایرادهای باقی مانده برطرف شــد و تأمین 
گاز مبرد آن هم مراحل نهایی خود را سپری 
می کند. بــا تأمین این گاز، شــاهد ارتقای 
ســطح عملکردی این سیســتم و برطرف 
شدن محدودیت های ناشــی از این نقیصه 

در پاالیشگاه خواهیم بود.
ولی پور ادامه داد: در همیــن زمینه با توجه 
به نشت شــدید آب خنک کننده از خطوط 
لوله زیرزمینی پاالیشگاه، در سال ۹۸ و برای 
نخستین بار در سطح پاالیشگاه های گازی 
کشور، نشــت یابی خطوط لوله زیرزمینی با 
اســتفاده از گاز ردیاب هلیوم انجام شد که 
از فناوری هــای روزآمد دنیاســت. این کار 
از طریــق یک شــرکت دانش بنیان داخلی 
در پاالیشــگاه با موفقیت به انجام رســید و 
توانستیم همه نقاط دارای نشت زیرزمینی 

را شناسایی و برطرف کنیم.

برهــان محمــودی   فرمانده قــرارگاه 
ســازندگی خاتم االنبیا گفت: روزانه ۱۰۵ 
میلیون لیتر بنزین در کشور تولید می شود 
که ۴۰ درصد آن در پاالیشگاه های متعلق به 

قرارگاه خاتم به تولید می رسد.
سردار ســعید محمد درباره سرمایه گذاری 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا در بخش های 
پایین دستی صنعت نفت اظهار داشت: این 
بخش ها سالهاســت که مغفول مانده و نیاز 
به ســرمایه گذاری دارد که باید آن را احیا 

کنیم.
وی در پاســخ به پرسشــی دربــاره ورود 
قــرارگاه خاتم به بنگاه داری پاالیشــگاه ها 
و پتروپاالیشــگاه هایی که قرار اســت این 
قــرارگاه احــداث کند گفت: ســاخت این 
پتروپاالیشــگاه ها در جلوگیــری از خــام 
فروشی نقش بســزایی دارد و سالهاست که 
مورد مطالبه رهبر معظــم انقالب قرار دارد 
ولی از گذشــته همواره با ساخت پاالیشگاه 
مخالفت می شــد و این مخالفت هــا ادامه 
داشت که سبب شد در حال حاضر در بخش 
فروش نفت بــه دلیل تحریم ها با مشــکل 

مواجه باشــیم.فرمانده قرارگاه ســازندگی 
خاتم االنبیا با بیــان اینکه تحریم ها متوجه 
فرآورده های نفتی نیســت و مشــکلی در 
خصوص فروش بنزیــن و گازوئیل نداریم، 
ادامه داد: اگر از گذشــته به ســمت احداث 
می کردیــم  حرکــت  پتروپاالیشــگاه ها 
تاب آوری کشــور در برابر تحریم ها بســیار 
باال بــود.وی تصریح کرد: بــا توجه به اینکه 
در حوزه ساخت پتروپاالیشگاه ها پروژه ای 
تعریف نشده لذا از ســوی قرارگاه خاتم به 
وزارت نفت اعالم شــد که حاضر هستیم در 

این زمینه سرمایه گذاری کنیم
ســردار محمد بیان کرد: ســرمایه گذاری 
قرارگاه در بخش ســاخت پاالیشگاه به این 
صورت اســت که هزینه احداث را همراه با 
ســهامداری و بهره برداری بر عهده قرارگاه 
خاتم باشــد. آنچه بــرای مــا اهمیت دارد 
عملیاتی شــدن این پروژه ها است که برای 

اقتصاد کشور اثرگذار است.

تقاضا برای بنزین ایرانی افزایش یافت
وی در پاسخ به پرسشی درباره میزان سهم 

ســوخت تولیدی در پاالیشگاه های متعلق 
به قرارگاه خاتم که به ونزوئال صادر شــده، 
اعالم کرد: ۴۰ درصد تولید بنزین کشــور 
صرفــاً در پاالیشــگاه خلیج فــارس تولید 

می شود.
وی ادامــه داد: روزانــه ۱۰۵ میلیون لیتر 
بنزین در کشــور تولید می شــود در حالی 
که مصــرف داخلی بســیار کمتــر از این 
میزان اســت. در نتیجه صادرات بنزین که 
به ونزوئال داشــته ایم می توانــد برای دیگر 
کشــورها هم تکرار شــود. به خصوص که 

بســیاری از کشــورها نیز متقاضی بنزین 
ایران هستند.

ســردار محمد تاکیــد کرد: بخــش عمده 
بنزین مازاد تولید داخل به عراق، افغانستان 

و دیگر همسایگان صادر می شود.

پروژه های ریلی و آزادراهی در دست 
ساخت قرارگاه خاتم

وی در خصــوص پروژه هــای عمرانــی 
آزادراهــی و ریلی قــرارگاه خاتــم گفت: 
مهمترین کریدور شــمال - جنوب کشور، 
خط آهن چابهار- زاهدان اســت که بخشی 
طرح یــک کمربند - یــک راه چیــن نیز 
محسوب می شود. سال گذشــته با دستور 
رهبر معظــم انقــالب منابع مالــی به این 
پروژه تخصیص داده شد که سبب شد روند 

پیشرفت پروژه سرعت بگیرد.
فرمانده قرارگاه ســازندگی خاتــم االنبیا 
خاطرنشان کرد: تا خرداد ۱۴۰۰ این پروژه 
به پایان می رسد ولی تا آن زمان ماهانه ۳۰۰ 

میلیارد تومان منابع نیاز داریم.
وی درباره پروژه هــای آزادراهی نیز گفت: 

قرارگاه خاتم در اکثر پروژه های آزادراهی 
ســرمایه گذاری کرده که بــه عنوان مثال 
ســهم قرارگاه در آزادراه کنار گذر جنوبی 
تهران ۷۰ درصد و ســهم دولت ۳۰ درصد 

است.
ســردار محمد ادامه داد: آزادراه های اراک- 
بروجرد- خرم آباد، مراغه - هشــترود، حرم 
تا حرم و … نیز ســرمایه گــذاری کرده ایم 
که امســال آزاد راه های کنارگــذر جنوبی 
تهران و بروجرد- خرم آبــاد به بهره برداری 

می رسد.

میزان مطالبات قرارگاه خاتم از دولت 
بابت پروژه های عمرانی

فرمانده قرارگاه ســازندگی خاتــم االنبیا 
مطالبــات این نهــاد از دولــت را ۴۰ هزار 

میلیارد تومان عنوان کرد.
به گفته ســردار محمد، در ســامانه سمات 
)ســامانه ثبت بدهی های دولــت به بخش 
خصوصی( که متعلق به وزارت اقتصاد است، 
این میزان از بدهی های دولــت به قرارگاه 

خاتم، درج شده است.

وئال بازگشت دو نفتکش ایرانی پس از تحویل بنزین به ونز

کابوس بی پایان صنایع نفتی فراساحلی در جهان

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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رییساتحادیهنمایشگاهدارانخودرو:

و در بازار با قیمت های توافقی انجام می شود معامالت خودر

دردوماههامسال
و و سایپا اعالم شد آمار تولید ایران خودر

براساس آمار منتشــر شــده، دو خودروســاز بزرگ ایران در دو ماهه 
ابتدایی ســال جاری، در مجمــوع ۱۰۹ هزار و ۷۹۴ دســتگاه خودرو 
تولید کرده اند که این میزان تولید در مقایســه با آمار تولید ارائه شــده 

در اردیبهشت سال ۱۳۹۸ رشد حدود ۱.۳ درصدی را نشان می دهد.
 بر این اساس گروه صنعتی ایران خودرو در پایان اردیبهشت در مجموع 
۵۷ هزار و ۱۴۸ دســتگاه تولید کرده اســت. از این تعــداد ۴۱ هزار و 
۷۰۲ دستگاه گروه پژو، ۵۴۷۹ دســتگاه متعلق به گروه سمند، ۷۹۵۰ 
دســتگاه دنا، ۹۸۴ دستگاه رانا و  ۱۰۳۳ دســتگاه هم هایما بوده است. 
میزان تولید خودرو در دو ماهه ســال جاری نسبت به مدت مشابه سال 
گذشــته، برای گروه پژو رشــد ۵۶.۷ درصدی، گروه سمند رشد ۹۷.۵ 
درصدی و برای دنا رشــد ۴۰.۸ درصد داشته اســت اما رانا و هایما به 

ترتیب کاهش ۲۶.۵ درصدی و ۲۰.۷ درصدی داشته اند.
گروه خودروسازی ســایپا نیز در پایان اردیبهشت  سال جاری توانسته 
۵۲ هزار و ۶۴۶ دســتگاه تیبا و پراید تولید کند. این شرکت در دو ماهه 
ابتدایی امسال ۲۱ هزار و ۹۹۲ دســتگاه تیبا و ۳۰ هزار و ۶۵۴ دستگاه 

پراید تولید کرده که از بابت تعهدات معوق بوده است.

مدیرکلنظارتبرامورقاچاقکاالوارزسازمانتعزیرات:

باید کاری کنیم که مردم به لوازم خانگی تولید 
داخلی اعتماد کنند

مدیرکل نظارت بر امور قاچاق کاال و ارز ســازمان تعزیرات درباره شیوه 
مبارزه با قاچــاق لوازم خانگی گفت: تا زمانی که ذائقه و درخواســت به 
سمت کاالهای خارجی است، شــاهد قاچاق لوازم خانگی خواهیم بود 

و باید کاری کنیم تا مردم به لوازم خانگی تولید داخلی اعتماد کنند.
 به نقــل از اداره کل روابــط عمومی و تشــریفات ســازمان تعزیرات 
حکومتی، عبدالمجید اجتهادی مدیر کل پیشــگیری و نظارت بر امور 
قاچاق کاال و ارز ســازمان تعزیرات حکومتــی در گفت وگوی تلفنی با 
برنامه »بدون خط خوردگی« رادیو گفت وگو در خصوص قاچاق لوازم 
خانگی و آمار ارائه شــده درباره میزان قاچاق لوازم خانگی در کشــور 
اظهار کرد: آماری که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق ارائه می دهد، حتی 
کمتر از آمارهایی است که توسط اتحادیه ها و انجمن های صنفی تولید 

کننده لوازم خانگی ارائه می شود.
وی با اشــاره به اینکه بر اســاس آمار ارائه شــده، نیمی از لوازم خانگی 
مصرف شده در کشــور قاچاق محســوب می شــوند، عنوان کرد: در 
پرونده های ورودی به ســازمان تعزیرات، موضوع قاچاق لوازم خانگی 
جزو سه ردیف نخست است و این نشــان از حجم زیاد کاالهای قاچاق 
لوازم خانگی است که وارد کشور می شود.مدیرکل پیشگیری و نظارت 
بر امور قاچاق کاال و ارز ســازمان تعزیرات حکومتی بیان کرد: از زمانی 
که دو شــرکت کره ای ال جی و سامســونگ به تحریم های آمریکایی 
پیوستند و کاالهایشان به صورت قانونی وارد کشور نشده است؛ با توجه 
به ذائقه هایی که در مردم در این سال ها نسبت به این کاالها ایجاد شده 

است، تعداد زیادی خواهان این کاالها هستند.
اجتهادی با اشاره به شــیوه های قاچاق کاالی لوازم خانگی اظهار کرد: 
افراد قطعات مختلف لوزام خانگی مانند یخچال را جداگانه وارد کشور 
کرده و به اســم کار تولیدی آن ها را ســر هم می کننــد. تعدادی تولید 
کننده نیز تحت نام ها و برندهایی این قطعات و لوازم خانگی را ســر هم 
می کنند و حتی می سازند.وی درباره شیوه مبارزه با قاچاق لوازم خانگی 
تصریح کرد: تا زمانی که ذائقه و درخواســت به سمت کاالهای خارجی 
است، شاهد قاچاق لوازم خانگی خواهیم بود و باید کاری کنیم تا مردم 

به لوازم خانگی تولید داخلی اعتماد کنند.
مدیرکل پیشــگیری و نظارت بر امور قاچاق کاال و ارز سازمان تعزیرات 
حکومتی با اشــاره به تقاضایی که برای کاالی خارجــی در حوزه لوازم 
خانگی در کشور وجود دارد، گفت: ورود لوازم خانگی به جهت حمایت 
از تولید داخــل و همچنین به دلیــل مشــکالت ارزی را ممنوع اعالم 
کردیم، اما وقتی نیاز بــه مصرف در بازار برای کاالهــای داخلی وجود 
دارد، از بعضی از کشــورها به صورت قاچاق لوازم خانگی وارد کشــور 

می شود.
اجتهادی عنــوان کرد: در حالی  کــه محصوالت برند کــره ای و ژاپنی 
ایران را تحریم کرده اند، تحت عنوان تسهیالت مرزنشینی و ملوانی در 
استان های مرزنشــینی، اجازه ورود به برخی از لوازم خانگی داده ایم در 

صورتی که واردات کاالهای خانگی ممنوع است.

مس هشدار گرفت
تحلیلگران نســبت به فضای خوش بینانه ای که در بازار فلزات صنعتی 
مانند مس درباره پشت سر گذاشته شــدن بدترین دوران بحران شیوع 

کووید ۱۹ وجود دارد، هشدار دادند.
 قیمت مس در بازار فلزات لندن که اکنون ۵۳۶۰ دالر در هر تن معامله 
می شود، ممکن اســت تا اوایل ژانویه ۱۳ درصد کاهش پیدا کند با این 
حال قیمت فعلی نسبت به ســطح قیمت ۴۳۷۱ دالر در مارس بهبود 

قابل توجهی را نشان می دهد.
تمرکز بازار بیشــتر از این که روی رکود در اقتصاد جهان باشــد، روی 
احیای فعالیت اقتصادی چین است. بسته محرک اقتصادی پکن روی 
زیرساخت جدید مانند ســاخت جایگاه های شــارژ خودروهای برقی 

متمرکز شده که احتماال از نظر تقاضا برای مس مثبت خواهد بود.
چین به واردات باال ادامه داده و وضعیت نســبتا ثابت بازارهای ســهام 

جهانی، این دیدگاه خوش بینانه را تقویت کرده است.
اما تحلیلگــران کومرس بانــک هشــدار دادند که این خــوش بینی 
زودهنگام اســت و هنوز بدترین وضعیت ممکن پیش نیامده اســت. 
این بانک در چنین دیدگاهی تنها نیست. شورای بین المللی مس خام 
)IWCC( هم انتظار دارد مس امســال و سال آینده حدود یک میلیون 
تن مازاد داشته باشــد.با توجه به این که عوامل عرضه و تقاضا تغییرات 
ســریعی را ســپری می کنند، انجام هرگونه پیش بینی در حال حاضر 
دشــوار خواهد بود. با این حال شــورای بین المللی مس خام با داشتن 
۱۵۰ عضو از بخش تولید مس، در جایگاه مناســبی برای ارزیابی چشم 

انداز بنیادین این فلز قرار دارد.
گزارش های نیم ســاالنه این شــورا از بــازار مس اغلب تحــت تاثیر 
گزارش های گروه مطالعات بین المللی مــس )ICSG( قرار می گیرد 
اما این گروه در ماه مه دیداری نداشت و امسال هیچ پیش بینی منتشر 

نکرده است اما در محاسبات مربوط به بخش عرضه با شورا موافق است.
با توجه به اختالل فعالیت در کشــورهای تولیدکننده مانند پرو که در 
نتیجه قرنطینه مقابله با شیوع ویروس کرونا ایجاد شد، پیش بینی شده 
که تولید جهانی امســال چهار درصد کاهش پیدا می کند که به معنای 

کاهش دو درصد تولید مس پاالیش شده است.
اما شــوکی که بیماری کووید ۱۹ به تقاضا وارد کرده اســت از شــوک 
بخش عرضه فراتــر خواهد رفت و مصرف مس در ســال ۲۰۲۰ ممکن 
اســت حداکثر ۵.۴ درصد کاهش پیدا کرد.پیش بینی می شود مصرف 
مس در اروپا که شدیدترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا دیده است، 
امســال ۶.۴ درصد و در آمریکای شــمالی ۶.۹ درصد نسبت به سطح 

تقاضا در سال ۲۰۱۹ کاهش پیدا کند.
حتی در چین هم که به نظر می رســد فعالیت اقتصــادی در حال احیا 
است، پیش بینی می شــود که تقاضا برای مس ۲.۸ درصد کاهش پیدا 
خواهد کرد.آمار شــورای بین المللی مس خام نشان می دهد که امسال 
امســال ۲۸۵ هزار تن مازاد عرضه و در ســال آینده ۶۷۵ هزار تن مازاد 

عرضه خواهد داشت.

تولید

معــاون وزیــر ارتباطــات، با اشــاره به برنامــه  برای 
افزایش گوشــی های داخلــی که از سیســتم عامل 
متناسب سازی شده استفاده می کنند، گفت: اگر شما 
از یک اپراتور، ســیم کارت بگیرید، می توانید گوشــی 
را با قیمــت پایین تری دریافت کنید و پول گوشــی از 
قبوضتان کم می شــود، چون کاربرد اصلی این گوشی 
برای کســانی اســت که امکان اســتفاده از ابزارهای 

هوشمند خارجی را ندارند.
 با پیشــرفت تکنولــوژی و روی کار آمــدن خدمات و 
ابزارهای گوناگون، یکی از مواردی که ذهن مسؤوالن 
و کارشناسان حوزه را درگیر می کند، تولید محصوالت 
مشــابه، بومی ســازی ابزار و ارائه ی خدمات با هدف 
رفع نیازهای شــخصی اســت. کما این که این اتفاق با 
ایجاد ســایت های خرید و فروش آنالین، تاکسی های 
اینترنتی، نقشه یاب و مانند این موارد همراه بوده است.

سال گذشته اخباری مبنی بر راه اندازی سیستم عامل 
بومی شنیده شــد و اینکه یک درصد از نیازمندی های 
ما به سیستم عاملی نیاز دارد که نســبت به دو فاکتور 
امنیت و استقالل آن مطمئن باشــیم؛ این که نفوذی 
به آن نباشــد و تصمیم دیگری بر آن تأثیر نگذارد. این 

سیســتم عامل آماده شــده و می تواند روی 
گوشی هایی که در ایران تولید می شود، قرار 

گیرد.
بعد از اعالم خبر طراحی سیستم عامل بومی 
موبایل و نصب آن روی گوشــی های داخلی 
بود که گفته شــد یــک گروه دانشــجویی 
در دانشــگاه صنعتی شــریف برای مقابله با 

تحریم های گوگل سیســتم عاملی طراحی را کرده اند 
که گوگل امکان حــذف آن را نــدارد. همچنین اعالم 
شد برای اطمینان بیشــتر کاربران ایرانی، یک گوشی 
توسط جی ال ایکس تولید شــده که این سیستم عامل 
را پشتیبانی می کند برای اینکه کاربران ایرانی بتوانند 
اپلیکیشن های مربوط به کسب وکارهای خود را بدون 

نگرانی از تحریم های آمریکا، فعال کنند.
درباره ضرورت تولید سیســتم عامل بومی هم تاکید 
شــده که تصور کنید یــک روز صبح متوجه شــوید 
نرم افزار حمل و نقل عمومی، ســفارش غذا، بانکداری 
و بســیاری خدمات دیگر ایرانی را که روی گوشی خود 
استفاده می کردید، دیگر روی گوشی شما نباشند و با 
دخالت کشوری دیگر حذف شــده باشند. توسعه این 

سیســتم عامل کمــک می کنــد در آن روز 
بی چاره نباشیم.

متناسب سازی سیستم عامل اندروید 
برای گوشی های ایرانی

در این راســتا امیر ناظمی -رئیس ســازمان 
فنــاوری اطالعات - با اشــاره به اســتفاده از 
سیســتم عامل ایرانی اظهار کرده اســت: چیزی تحت 
عنوان سیســتم عامل ایرانی نداریم، بلکه یک سیستم 
عامل متناسب سازی شده و اوپن سورس )منبع باز( برای 
گوشی های اندرویدی است که فقط برای گوشی ایرانی 
متناسب ســازی شــده، از جمله این متناسب سازی ها 
این اســت که مثال اگر گوشــی های ایرانی بخواهند از 
این سیستم عامل استفاده کنند، باید بین اپلیکیشن و 

سیستم عامل همخوانی وجود داشته باشد.
وی دربــاره اســتفاده از سیســتم عامــل ایرانی در 
گوشی های ایرانی بیان کرد: اندروید یک سیستم عامل 
اوپن سورس اســت و هر شــرکت تولیدکننده گوشی 
وقتی از این سیستم عامل استفاده می کند، یک سری 
متناسب سازی برای خودش انجام می دهد. ما هم برای 

کار خودمان روی اوپن ســورس متناسب سازی هایی 
انجام می دهیم برای اینکه گوشی های ایرانی که تولید 
می شــوند با برخورداری از اپلیکیشــن های پرکاربر 

ایرانی، بتوانند از آن استفاده کنند.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در ادامه بیان 
کرد: یک سری از گوشــی ها االن دارند از این سیستم 
عامل بومی سازی اســتفاده می کنند اما تعدادش کم 
است. در افتتاحات امســال برنامه داریم که تعداد این 
گوشــی ها را زیاد کنیم. االن هم وجــود دارد اما تعداد 
این گوشی ها کم اســت. مهم ترین علتش این است که 
سازوکار مالی مناسبی وجود نداشــته که به دنبال آن 
هستیم.ناظمی با اشاره به استفاده از ظرفیت اپراتورها 
برای فروش گوشــی های ایرانی گفت: بدین ترتیب اگر 
شــما از یک اپراتور، ســیم کارتی را بگیرید، می توانید 
گوشــی را با قیمــت پایین تری دریافــت کنید و پول 
گوشــی از قبوضتان کم می شــود. این موضوع باعث 
می شــود بازار تحریک شــود که بتواند از این گوشی 
اســتفاده کند. چون کاربرد اصلی این گوشــی برای 
کسانی است که امکان اســتفاده از ابزارهای هوشمند 

خارجی را ندارند.

با وجود ممنوعیــت واردات خودروهای باالی ۲۵۰۰ 
ســی ســی، اعالم جدید معاون فنی گمــرک از این 
حکایت دارد که منعی بــرای ورود موقت خودروهای 
سواری باالی ۲۵۰۰ سی ســی از سوی سرمایه گذاران 
خارجی وجود نــدارد و در این رابطــه گمرک ضمانت 

الزم را خواهد داشت.
 چندی پیش هیات وزیران با پیشــنهاد وزارت اقتصاد 
مصوب کرد که ســرمایه گذاران خارجــی بتوانند به 
ازای هر ۳۰۰ هزار دالر ســرمایه گذاری در ایران تا سه 
دستگاه خودروی ســواری نو را بدون ارائه  جواز عبور و 

پس از تشــریفات گمرکی تا پنج سال ورود موقت کند 
که مدت این مجوز یکســاله تعیین شــد امــا با مجوز 
گمرک و با رعایت اســتانداردها امــکان تمدید تا پنج 

سال وجود دارد.
 تازه ترین اظهارات مهرداد ارونقی - معاون فنی و امور 
گمرکی گمرک ایران - در رابطه با تســهیالت گمرک 
برای سرمایه گذاران خارجی مبنی بر ورود سه دستگاه 
خودروی سواری برای مدت پنج ســال از این حکایت 
دارد که ورود خودروهای باالی ۲۵۰۰ ســی ســی نیز 

امکان پذیر باشد.

این در حالی است که در سال های گذشــته و با تغییر 
ضوابط و شــرایط واردات خــودرو، ورود خودروهای 
باالی ۲۵۰۰ سی سی ممنوع شده بود و طبق توافقات 
انجام شده خودروهای باالی ۲۵۰۰ سی سی که اکنون 
وارد شــده و در گمرک وجود دارند نیز به غیر از موارد 
استثنا، متروکه شده و باید برای تعین تکلیف در اختیار 

سازمان اموال تملیکی قرار  گیرد.
معاون امور گمرکی گمرک ایران با اشاره به امکان  ورود 
سه درستگاه خودروی ســواری برای مدت پنج سال از 
سوی ســرمایه گذاران خارجی گفته که منعی جهت 

ورود موقت خودروهای سواری باالی ۲۵۰۰ سی سی 
به نظر نمی رسد و گمرک می تواند تضمین الزم جهت 
ورود موقت این خودروها را بصــورت بیمه نامه معتبر 

دریافت و اجازه ورود موقت را صادر کند.
معاون امور گمرکــی گمرک ایران گفت: شــیوه نامه 
اجرایی این تصویــب نامه، به زودی پــس از برگزاری 
جلســه مشــترکی فــی مابین گمــرک و ســازمان 
ســرمایه گذاری و تأیید مراجع ذی صالح جمع بندی 
و جهت اقدام الزم بــه گمرکات اجرایی کشــور ابالغ 

خواهد شد.

گوشی

و خودر

خریدار   رییس اتحادیه نمایشــگاه داران 
خودروی پایتخــت گفت: انــدک خرید و 
فروش های بــازار نه با فرمــول ۱۰ درصد 
باالی قیمت کارخانه ای اعالم شده از سوی 
مســووالن، بلکه با قیمت های توافقی انجام 

می شود.
 ۲۲ اردیبهشت ماه امســال بود که »عباس 
تابــش« رییــس ســازمان حمایــت از 
مصرف کنندگان و تولیدکننــدگان اعالم 
کرد که برای انجام معامالت، قیمت خودرو 
در کف بازار شــامل قیمت درب کارخانه به 
عالوه حداکثر ۱۰ درصد سود خواهد بود و 
بازرسان این ســازمان نظارت خواهند کرد 
که هر کجا قیمتی باالتر از ایــن ارقام داده 
شــود، به منزله گران فروشــی بوده و با آن 

مقابله خواهند کرد .
بــا ایــن وجــود، امــا رئیــس اتحادیــه 
نمایشگاه داران خودروی پایتخت می گوید: 
تاکنون بخشــنامه، آیین نامه یا ابالغیه ای 
در این زمینه برای نمایشــگاه داران ارسال 
نشده، بنابراین سقف قیمتی برای خودروها 
وجود نداشــته و خرید و فروش ها همچنان 

به صورت توافقی انجام می شود.
»سعید موتمنی« در گفت وگو با ایرنا تاکید 

کرد: اتحادیه نمایشگاه داران موافق رقم ۱۰ 
درصد به عنوان حداکثــر افزایش قیمت در 

بازار اســت و آن را در راســتای تنظیم بازار 
خودرو مفید ارزیابی می کند.

به گفته ایــن مقــام صنفــی، در هر حال 
نمایشــگاه داران و صاحبــان بنگاه هــای 
خودرو، نیم درصد از مجموع ارزش خودرو 
را به عنوان حق کمیســیون خود از طرفین 
معامله دریافت می کنند و بیشــتر یا کمتر 
بودن این رقم تفاوت چندانی به حالشــان 

ندارد.

افت 20 تا 35 درصدی قیمت 
خودروهای داخلی

موتمنــی در ادامــه از کاهــش ۲۰ تا ۳۵ 
درصدی قیمت خودروهای داخلی از زمان 
اعالم قیمت های جدیــد خودروها خبر داد 
و افزود:  به طــور نمونه خــودروی پراید که 
در آن ایام ۹۰ میلیون تومــان بر روی کاغذ 
قیمت گذاری می شــد، این روزهــا به ۷۰ 
میلیــون تومان، تیبا از حــدود ۹۰ میلیون 
تومان به ۷۴ میلیــون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ 
۲ از ۱۶۰ به ۱۱۸ میلیــون تومان، پژو ۴۰۵ 
از ۱۵۴ به ۱۱۲ میلیون تومان و ســمند ال 
ایکس از حدود ۱۵۵ به ۱۱۴ میلیون تومان 

کاهش یافته است.

وش گوشی های قسطی با امکانات اپراتورها برنامه برای فر

وهای باالی ۲۵۰۰ سی سی برای سرمایه گذاران احتمال لغو ممنوعیت ورود خودر

ایراد اصل ۷۴ قانون اساسی بر الیحه تجارت
خریــدار  تغییرگســترده الیحه تجارت 
نسبت به الیحه اولیه که دولت ارائه داده بود 
احتماالً موجب رد الیحه خواهد شــد وباید 
منتظر ماند و این الیحــه مهم اقتصادی در 
مجلس یازدهم چه سرنوشــتی پیدا خواهد 

کرد.
یکی از قوانین مهمی که به تنظیم مبادالت 
تجاری در کشــورهای مختلف می پردازد، 
قانون تجارت نام دارد. اهمیت این قانون در 
حدی است که از آن به عنوان قانون اساسی 
اقتصاد تعبیر می کنند. اولین قانون تجارت 
ایران در سال ۱۳۱۱ در مجلس شورای ملی 
به تصویب رسید تا با استفاده از آن مبادالت 
اقتصــادی کشــور ســامان یابد.تحوالت 
اقتصادی کشور باعث شد تا در سال ۱۳۴۷ 
تغییراتی در قانــون تجارت صورت گیرد اما 
این تغییرات بیشــتر جزئی و ناظر به اصالح 
بخش هایی از قانون تجــارت بود و خبری از 

تغییر بنیادین این قانون نبود.

ارسال الیحه تجارت به مجلس
تحوالت فناورانه حوزه اقتصاد باعث شــد 
تا مســئوالن از ســال ۱۳۷۹ به فکر تدوین 
قانون تجارت جدیدی برای کشــور باشند، 
بر همین کارشناســان بخش های مختلف 
کشور دور هم جمع شــدند تا قانون تجارت 
جدید را مبتنــی بر واقعیت هــا و تحوالت 

نوین کشور بنویسند.
در ســال ۱۳۸۴ الیحه تجارت بعد از چند 

ســال کار کارشناســی آمــاده و از دولت 
به مجلس فرســتاده شــد امــا مجلس به 
دلیل حجــم زیاد این الیحه از بررســی آن 
خودداری کرد تا اینکه در ســال ۹۱ نهایتاً 
نمایندگان، بررســی الیحه تجــارت را در 

دستور کار قرار دادند.

مجلس الیحه تجارت را با وجود ایراد 
قانون اساسی تصویب کرد!

مجلــس بــرای عبــور از مشــکالتی که 
حجم زیاد الیحــه تجارت ایجــاد می کرد 
از اصل ۸۵ قانون اساسی اســتفاده کرد؛ بر 
اســاس این اصل مجلس می تواند در مواقع 
ضروری، اختیار تصویب طرح یا الیحه را از 
صحن علنی مجلس به کمیســیون مربوطه 
تفویض کند.بر همین اساس الیحه تجارت 
در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس نهم 
به تصویب رسید و برای طی فرایند قانون به 
شورای نگهبان ارسال شد اما با ایراد شورای 
نگهبان مواجه و به مجلس بازگردانده شــد. 
در سال ۱۳۹۳ هم دوباره الیحه تجارت در 
کمیســیون حقوقی و قضائی تصویب شد 
اما چون ایرادات شــورای نگهبــان را رفع 
نکرده بود باز هم از سوی شورای نگهبان به 

مجلس بازگردانده شد.

تاکید شورای نگهبان بر رفع ایرادات 
الیحه تجارت

شــورای نگهبــان در طی دو دفعــه ای که 

الیحــه تجارت را بررســی نمــود، دو ایراد 
کلی از متن این الیحه گرفت که نخســتین 
آن ایراد اصل ۸۵ قانون اساسی بود. شورای 
نگهبان معتقد بود بر اساس اصل ۸۵ قانون 
اساســی، مجلس فقط در مــوارد ضروری 
می تواند اختیار وضع بعضــی از قوانین را به 
کمیسیون های داخلی خود تقویض کند در 
حالی که در هنگام تصویــب الیحه تجارت 
در کمیســیون مربوطه، چنیــن ضرورتی 

وجود نداشته است.
مخالفت با تغییر کلی قانــون تجارت، ایراد 
دیگر شــورا نگهبان به الیحــه تجارت بود، 
شــورا نگهبان معتقد بود که اگر قسمتی از 
قانون تجارت کشــور نیاز به تغییر دارد باید 
به تغییر همان قسمت اکتفا نمود. بر همین 
اساس شورای نگهبان در نامه ارسال خود به 
مجلس این چنین استدالل خود را توضیح 
داد: »به فرض اینکه قانون موجود در برخی 

موارد احتیاج به تغییر و اصــالح یا تکمیل 
داشته باشد باید به این نحو و به همان مقدار 

اکتفاء شود«.

اصرار مجلس بر تکرار ایراد قانون 
اساسی در الیحه تجارت

با توجــه بــه ایــرادات شــورای نگهبان، 
رســیدگی به الیحــه تجــارت در مجلس 
مســکوت ماند تــا اینکه از مــرداد ۱۳۹۸ 
رســیدگی به این الیحه دوباره در دســتور 
کار مجلس قرار گرفــت و تا آخرین روزهای 
کاری مجلس دهم در اردیبهشــت ۱۳۹۹ 
مجموعاً سه دفتر از پنج دفتر الیحه تجارت 
به تصویب رســید. البته نمایندگان مجلس 
این دفعه الیحه تجــارت را در صحن علنی 
مجلس بررســی کردند تا بلکه ایراد شورای 

نگهبان هم رفع کنند.
این بار اما الیحــه تجارتی کــه به صحن 
علنی مجلس آمد با الیحه ارســالی دولت 
تفاوت داشت و بخش هایی از آن همچون 
۴۱ ماده اول آن کامــاًل با الیحه دولت فرق 
داشــت. در همین خصوص بهرام بهرامی، 
حقوقدان و نماینده وقــت قوه قضاییه در 
جریان تدوین الیحه تجارت معتقد اســت 
که ۳۰ تا ۴۰ درصد الیحه تجارت نســبت 
به الیحه ای که دولت ارائــه کرده، تفاوت 

دارد.
البته غالم نبی فیضی چــکاب، حقوقدان و 
از متولیان تدوین الیحه تجارت در دهه ۸۰ 

ادعای بزرگ تری کرده است و اعالم نموده 
که مجلس دو ســوم الیحه تجارت ارسالی 

دولت را تغییر داده است.
تغییرات گســترده الیحه تجارت در حالی 
انجام گرفته اســت که بر اســاس اصل ۷۴ 
قانون اساســی، مجلس فقــط می تواند در 
قالب پیشــنهادهای اصالحی، الیحه دولت 
را تغییر دهد اما در الیحــه تجارت مجلس 
پا را فراتر گذاشته و قســمت اول دفتر اول 
الیحه تجارت را که شامل ۴۱ ماده می شود 

را خودش به الیحه اضافه کرده است.
همچنین مطابق اصل ۷۴ قانون اساســی، 
مجلس حق تکه تکه کــردن الیحه دولت 
و تصویــب آن در قالب قوانیــن مجزا و در 
زمان های مختلف را نــدارد اما همان طور 
که گفته شــد نماینــدگان مجلس، الیحه 
تجارت را به پنج دفتر مجزا تقســیم کرده 
و ســه دفتر از آن پنج دفتر را نیز به تصویب 

رسانده اند.

سرانجام الیحه تجارت
اقدامات نمایندگان مجلس احتماالً موجب 
می شــود تا الیحه تجــارت همچون الیحه 
آئین دادرســی کیفــری با ایــراد اصل ۷۴ 
قانون اساسی مواجه شود و از سوی شورای 
نگهبان رد شود. براین اساس انتظار می رود 
مجلس یازدهم با رویکردی کارشناسی این 
الیحه مهم را بررســی کرده و به ســرانجام 

برساند.

صنعت
روزنامه سراسری صبح ایران
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رئیسانجمنجنگلبانیایران:

اهمال دستگاه ها در مقابله با آتش سوزی جنگلها مجازات به دنبال دارد

زالیعنوانکرد
وتکل های بهداشتی  خستگی مردم از اجرای پر

خطرناک است
فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشــهر تهران، خستگی شهروندان 
از اجرای پروتکل های بهداشــتی را نگران کننده ترین خطر اســتمرار 

اپیدمی کرونا دانست.
 علیرضا زالی، گفت: در ۲۴ ســاعت گذشــته ۱۷۱ بیمار در بخش های 
عادی مراکز درمانی استان تهران به عنوان موارد قطعی جدید ابتالء به 

کرونا و ۷۲ بیمار نیز در بخش های مراقبت های ویژه بستری شده اند.
وی با بیان اینکه مجموعاً ۲۹۴ بیمار در طول ۲۴ ســاعت گذشــته از 
مجموع بیمارســتان های اســتان مرخص شــده اند، دربــاره تعداد 
بستری های جدید نســبت به روز گذشــته اظهار کرد: این آمار نسبت 
به روز گذشته افزایش مختصری داشته است و مجموع بیماران جدید 

نسبت به روز قبل ۲.۳ درصد افزایش را نشان می دهد.
زالی گفت: سهم بیمارانی که از مجموع بخش های بهداشتی و درمانی 
به عنوان مراجعان ســرپایی مراجعه کرده و بعد بســتری شدند در ۲۴ 
ساعت گذشــته از ۳.۷ به ۵.۶ رســیده که افزایش مختصری را نشان 
می دهد.وی افــزود: بنابر این آمارها در بخش هــای مراجعان به مراکز 
بهداشت و مراجعان مراکز درمان، هم در بخش موارد جدید بخش های 
عادی و بخش های ویژه نسبت به ۲۴ ساعت گذشته افزایش مختصری 
داشته است.وی تاکید کرد: مهم ترین مسئله در برخورد با بیماری کرونا 

و کاهش موارد ابتالء جدی تلقی کردن بیماری است.
زالی ادامه داد: خطر بیماری کرونا از کشور و استان تهران زدوده نشده 
و تهران یکی از شــهرهایی اســت که در آن روزانه موارد ابتالی جدید 
گزارش می شود و این گزارش ها نشــان می دهد هنوز در پایتخت بحث 

کرونا باید جدی تر تلقی شود.
وی افزود: هرگونه تسامح و عدم اجرای شیوه نامه های بهداشتی توسط 
شهروندان می تواند منجر به بروز کاســتی در فاصله گذاری اجتماعی 

شود و به صورت تصاعدی افزایش موارد ابتالء را در پی داشته باشد.
فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشــهر تهران گفت: کرونا در تهران 
پایان یافته نیست و کماکان در بحث کرونا مســئله باید جدی تر تلقی 

شود.
وی ادامه داد: با توجه به تغییرات شــناوری کــه در آمارها وجود دارد و 
به ویژه موارد جدید گزارش شــده، ما هنوز برای کنترل قطعی کرونا در 
تهران به زمان نیاز داریم.زالی تاکید کــرد: مهم ترین عامل برای انتقال 
این بیماری حضور در مراکز پرتراکم و پرتردد و به ویژه بدون استفاده از 
وسایل حفاظتی است و در شرایط فعلی که خطر در کمین ماست و این 
بیماری فریبنده به هر طریقی می تواند با ســاز و کارهای فریبنده خود 
منجر به تســخیر میزبان های جدید شــود، باید با مراقبت های بیشتر 

نسبت به محافظت از خود در برابر این ویروس توجه کنیم.

وی، مهم تریــن خطر نگران کننده در اســتمرار اپیدمی را خســتگی 
شهروندان در اجرای پروتکل های بهداشــتی و تسامح نسبت به خطر 

بیماری کرونا عنوان کرد.

معاونفنیوعمرانیشهرداریتهران:

بازدید از آخرین مراحل تکمیل و آماده سازی 
زیرگذر کوی نصر

صبوری دیلمی هــم اکنون از مراحــل پایانی تکمیل و آماده ســازی 
زیرگذر کوی نصر بازدید میدانی به عمل آورد.

 صفا صبــوری دیلمی بازدید میدانــی خود از پروژه هــای اولویت دار 
عمرانی را از محل پروژه احداث زیرگذر کوی نصــر آغاز کرد تا آخرین 
اقدامات انجام شــده به منظور تکمیل این پروژه راهگشای ترافیکی را 

مورد پایش و بررسی قرار دهد.
صبوری طی این بازدیــد میدانی که با حضور جمعی از مدیران ارشــد 
معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران صورت پذیرفت، با تنی چند از 
شهروندان ساکن در محله گیشا نیز به گفتگو پرداخت و از نقطه نظرات 

آنان در خصوص تسهیالت ترافیکی زیرگذر کوی نصر مطلع شد.
گفتنی است زیرگذر کوی نصر هفتم اسفندماه سال گذشته و زودتر از 
موعد مقرر برای تردد خودروها گشوده شد تا کنترل و هدایت ترافیک 
سنگین روزهای پایانی ســال به نحو موثرتری صورت پذیرد. متعاقب 
این بهره برداری، سرعت متوسط تردد خودروها در مسیرهای شرق به 
غرب و غرب به شرق بزرگراه های جالل آل احمد و شهید گمنام به نحو 

محسوسی افزایش یافته است.

مدیرعاملشرکتواحداتوبوسرانیتهران:

استفاده از ظرفیت نشسته اتوبوسها مجاز است
مدیر عامل شــرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفت: اســتفاده از تمامی 
صندلی ها و ظرفیت نشســته اتوبوس ها در شــرایط کرونا بر اســاس 

تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا مجاز است.
 محمود ترفع با اعالم اینکه بر این اســاس، تا جای ممکن نباید مسافر 
سرپایی داشته باشــیم، افزود: البته تحقق این موضوع در شرایطی که 
ناوگان اتوبوســرانی پایتخت به شــدت با کمبود اتوبوس رو به روست، 

دشوار است.
وی با اشاره به چگونگی اجرای طرح فاصله گذاری در داخل اتوبوس ها، 
تصریح کرد: شرکت واحد اتوبوســرانی تهران خود را موظف می داند تا 
جای ممکن در حیطه اتوبوس های تحت نظارت خود بر حســن اجرای 
این طرح اهتمام ورزد، مشروط به اینکه در این شرایط حداقل حمایت 

های مورد نیاز از جانب دولت به عمل آید.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با تاکید بر اینکه انتظارات از 
این مجموعه می بایست متناســب با امکاناتی باشد که به آن اختصاص 
یافته است، خاطر نشان کرد: برای اجرای طرح فاصله گذاری در ناوگان 
اتوبوســرانی به ســه برابر اتوبوس های موجود نیاز داریم، در حالی که 
طی ۱۰ سال گذشته یک دســتگاه اتوبوس از ســوی دولت به ناوگان 

اتوبوسرانی پایتخت تحویل نشده است.

کوچه

رئیس کمیته علمی مقابله با کرونا با بیان اینکه نتیجه 
تحقیقات روی چند دارو، هفته بعد بررســی می شود، 
گفت: برخی مداخالت درمانی مانند ســلول درمانی 
هزینه بر هســتند ولی بــه صورت مرزدانشــی پیش 

می روند.
دکتر مصطفی قانعی در خصــوص آخرین کارازمایی 
های بالینــی برخی داروها روی بیمــاری کرونا با بیان 
اینکــه تاکنــون ۷۰ مجــوز مداخالت دارویــی داده 
شده اســت، اظهار داشــت: این مداخالت یا تحقیق 
روی دارو بوده و یا درمان هایی مانند ســلول درمانی، 

پالسمادرمانی و.... بوده است.
رئیس کمیته علمی مقابله با کرونا خاطر نشــان کرد: 
تحقیقــات روی داروی »فاواپیراویــر« روی ۱۴۰ نفر 
بیمار انجام شده اســت؛ تحقیقات جدید در خصوص 

این دارو هم حکایت از عدم اثربخشی داشت 
به همین دلیل مصوبــه آن در کمیته علمی 

مبنی بر عدم ورود به پروتکل درمانی بود.
وی در خصوص داروی »رمدیسیور« گفت: 
این دارو نیاز به تحقیقات بیشتری دارد و طی 
دو هفته آینده نتایج اولیــه در کمیته علمی 
مقابلــه با کرونا مــورد بحث و بررســی قرار 

می گیرد.
دبیر ستاد توســعه زیســت فناوری در خصوص سایر 
داروها و روش های درمانی گفت: تزریق ســلول های 
بنیادی برای درمان کرونا در کمیته علمی بحث شــد 
و به دلیل هزینه باالیی که دارد بــه عنوان تحقیق مرز 
دانشی در حال پیگیری است؛ همچنین به دلیل اینکه 

هزینه باالیی دارد برای کل کشور قابل انجام نیست.

وی در خصوص »هیدروکســی کلروکین« 
گفت: در مورد این دارو هم در جلســه هفته 
آینده کمیته علمــی مقابله بــا کرونا بحث 
خواهیم کرد.قانعــی عنوان کــرد: در واقع 
نتایج همه اقدامــات مداخالتی برای درمان 
کووید ۱۹ هنوز اعالم نشده است و قرار است 
در جلسه های بعدی کمیته علمی مورد بحث 
و بررســی قرار بگیرد؛ در واقع باید نتایج مشخص شود 

سپس وارد پروتکل درمانی شود.
وی نســبت به شــرایط ورود یک نتیجه مداخالتی در 
پروتکل درمانــی کرونا گفت: ابتدا باید ســالمت دارو 
و درمان مورد نظر تایید شــود و اگر ســالمت آن تایید 
شد اثر بخشی آن مورد بررســی قرار بگیرد؛ بعد از آن 
هزینه باید مورد تایید قرار بگیرد تا در پروتکل درمانی 

وارد شــود؛ در واقع اگر هزینه-اثر بخشی، اثربخشی-
سالمت تایید شود در کمیته علمی کرونا مورد بحث و 

بررسی قرار می گیرد.
رئیس کمیته علمی کرونا در پاســخ به اینکه آیا به غیر 
از ۷۰ مداخلــه درمانی تحقیقات جدیدی پیشــنهاد 
شده اســت، گفت: هنوز مورد جدیدی برای تحقیقات 

پیشنهاد نشده است.
قانعی با تاکید بر اینکه ایران در حوزه مقابله با بیماری 
کرونا نه تنها از دیگر کشــورها عقب تر نیست بلکه در 
تولید برخی تجهیــزات مقابله با کرونــا جلوتر از آنها 
هم هســت، خاطرنشــان کرد: ایــران در تحقیقات 
کرونا پیشــرو بوده و تحقیقات متعددی مانند ســلول 
درمانی، پالسما درمانی، ســورفکتانت که درمان های 

پیشرفته ای هستند در حال انجام است.

ونا کر

خریدار  کیا دلیری با اشــاره به صراحت 
قانون در برخود با دستگاه های قصور کننده 
در هنگام آتش ســوزی جنگل هــا و مراتع 
ملی گفت: با وجود حمایت قانونی، سازمان 
جنگل ها جرأت شــکایت از دســتگاه های 

متخلف را ندارد.
هادی کیا دلیــری رئیس انجمن جنگلبانی 
ایران به تشریح علل وقوع آتش سوزی های 
گســترده در جنگل های زاگرسی پرداخت 
و گفت: یکی از مهمتریــن عوامل موثر این 
رخداد تغییر اقلیم اســت که باعث کاهش 
بارندگی و تشــدید خشــکیدگی درختان 
زاگرسی شده است، تغییرات اقلیمی باعث 
برهــم خوردگی روند طبیعــی بارندگی ها 
شده اســت و از طرفی تخریب جنگل ها در 
این منطقه موجب افزایــش گیاهان علفی 
و تراکم بیشترشــان شــده و با یک گرمای 
معمولی جرقه ای برای وقوع آتش ســوزی 

است.
کیا دلیری ادامه داد: هرچند آتش ســوزی 
یکــی از پدیده هــای طبیعــی در مناطق 
جنگلــی ازجمله جنگل های زاگرســی به 
حســاب می آید اما الگوی آتش ســوزی ها 
در این مناطق از حالت نرمال خارج شــده 
است، شاهد مثال این تغییرات غیر طبیعی 
را می توان از عدم سازگاری حیوانات بومی 

با این اتفاق در اکوسیستم عنوان کرد.
وی با بیان اینکه بســیاری از کارشناســان 
و مســئوالن ۹۰ درصد آتش ســوزی های 
جنگل ها و مراتع کشــور را ناشی از عوامل 
انســانی می دانند، تاکید کرد: اینکه صرفاً 
بگوییــم عوامل انســانی و نیازمند آموزش 
مردم هستیم که مساله ای را حل نمی کند، 
باید به دنبال انگیزه های آن باشیم. برخی از 
این آتش ســوزی ها یا انگیزه تغییر کاربری 
اراضی اتفاق می افتد، این مســاله ریشــه 
اقتصادی دارد، هرچقــدر هم روی فرهنگ 

مردم کار کنیم مشکل حل نمی شود.

نقش موثر مردم در جنگل های 
معیشتی زاگرسی

رئیــس انجمــن جنگلبانی ایــران افزود: 
جنگل های زاگرسی، جنگل های معیشتی 

هســتند، به این معنی که معیشــت مردم 
این مناطق بــا جنگل گره خورده اســت، 
این شــرایط هم دارای بعد مثبت و هم بعد 
منفی اســت، از این جهت که هم با افزایش 
ســطح آگاهی می توان به مشارکت مردمی 
در حفظ جنگل هــا امیدوار بود و از ســوی 
دیگر ممکن اســت مردم در اکوسیســتم 
دخالت کنند و برای کســب منافع تغییرات 

نامطلوبی ایجاد کنند.

پروژه های انتقال آب از عوامل 
خشکیدگی زاگرس و عامل افزایش 

آتش سوزی
وی با اشاره به اینکه منطقه زاگرس به عنوان 
یکی از منابع اصلی آبی کشــور محســوب 
می شــود، توســعه پروژه هــای انتقال آب 
را یکــی از عوامل دخیــل در افزایش آتش 
ســوزی ها در این منطقه برشــمرد و گفت: 
تغییر مسیر آب باعث خشک شدن بسیاری 
از رودهــا و چشــمه ها و ســفره های آب 
زیرزمینی در این منطقه شــده و در نتیجه 
طبیعت رو به خشــکی رفته است، درختان 
حاشیه رودها خشک شده و با ضعیف شدن 

منابع آبی به شــکل گیاهــان علفی تغییر 
کرده انــد و با کوچک تریــن جرقه ای آتش 

می گیرند.
کیا دلیــری با تاکیــد بر اینکــه در منطقه 
زاگرس ما به مســاله زوال جنــگل درگیر 
هســتیم، خاطرنشــان کرد: در این شرایط 
مجموعــه ای از عوامــل باعــث تغییرات 
می شــوند و نمی توان یک عامل را در وقوع 
چنین آتش ســوزی های مهیــب و جبران 
ناپذیری معرفی کرد. و با توجــه به روند رو 
به زوال جنگل های زاگرســی آتش سوزی 
تهدید یکی دو روزه به حساب نمی آید، باید 
منتظر آتش سوزی های بیشتر و گسترده تر 

هم باشیم.
رئیــس انجمــن جنگلبانی ایــران با بیان 
اینکه ســازمان جنگل از لحاظ ساختاری 
یک ســازمان ضعیف و دســته چندم در 
کشــور محســوب می شــود که عهده دار 
ســنگین ترین وظایــف حکومتی اســت، 
ابراز داشت: این ســازمان باید از ۸۳ درصد 
وســعت منابع طبیعی کشور حفاظت کند 
در حالی که حتــی توان تامیــن امکانات 
اولیه حفاظت از جنگل را ندارد، مشکالت 

ساختاری این ســازمان و فســادزا بودن 
قرارگیری آن در زیرمجموعه وزارت جهاد 
کشاورزی بهترین راه برای بهبود عملکرد 
آن را جــدا شــدنش از زیرمجموعــه این 
وزارتخانــه و ایجــاد وزارت منابع طبیعی 

دانست.
کیا دلیری با تاکید بر اینکه همه مشــکالت 
موجــود را نمی توان ناشــی از مشــکالت 
ساختاری دانست اما تقویت بدنه مدیریتی، 
رویکرد فنی داشــتن به مســائل مربوط به 
منابع طبیعی و تقویب بُعد پژوهشــی را از 
الزمه های یک ساختار سالم و پویای منابع 

طبیعی در کشور برشمرد.
وی به مــاده ۴۷ حفاظت و بهــره برداری 
از جنگل هــا و مراتع اشــاره کــرد و گفت: 
»براســاس ایــن مــاده قانونــی در موقع 
آتش ســوزی در جنگل ها کلیــه مأمورین 
دولتــی اعــم از لشــکری و کشــوری و 
شهرداری ها که در نزدیکی آن محل باشند 
در مقابــل تقاضای مأموریــن جنگلبانی یا 
ژاندارمری یا بخشــداری موظف اند با کلیه 
وســایل ممکنه دولتی و شــهرداری که در 
اختیار دارند در اطفــای حریق کمک کنند 

و مأمورین کشوری و شهرداری که در ایفای 
این وظیفه مسامحه و قصور کنند بر حسب 
مورد طبق مقــررات مــواد ۵۸ و ۵۹ قانون 
اســتخدام کشــوری مجازات می شوند. در 
مورد مأمورین لشــکری تعقیب و مجازات 
آنان طبق مقــررات و قوانین نظامی خواهد 

بود.«
رئیس انجمن جنگلبانی ایــران با طرح این 
پرســش که چرا ســازمان جنگل ها جرات 
شــکایت از تعلل دســتگاه ها و عــدم ارائه 
تجهیزات در زمان آتش سوزی ها را ندارد؟ 
در حالی که قانون صراحتاً عنوان کرده است 
که در صورت قصور، مسئوالن باید محاکمه 
و مجازات شوند؟ اظهار داشت: حتی یک بار 
هم این سازمان به دلیل قصور دستگاه ها از 
آنها طرح شکایت نکرده است، آن هم به این 
دلیل که قدرتی برای خود متصور نمی شود. 
ضمن اینکه آتش ســوزی مراتع و جنگل ها 
برای دســتگاه تابعه اش یعنی وزارت جهاد 
کشاورزی خالی از سود نیســت و می تواند 
طرح هایی مثل کشــت در اراضی شیب دار 

را دنبال کند.
وی ضعیف بودن سازمان جنگل ها به لحاظ 
بودجــه ای را زمینه دیگری بــرای ضعیف 
عمل کــردن در مقابــل اجرای ایــن ماده 

قانونی دانست.

حفاظت از جنگل ها به مثابه حفاظت از 
امنیت ملی است

کیــا دلیــری در واکنــش اظهارنظــر 
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت 
کشــور درباره »عــدم توجیــه اقتصادی 
ســرمایه گذاری بــرای اطفــای حریــق 
جنگل هــای کشــور« گفــت: نــگاه بــه 
اکوسیســتم از جنس نــگاه امنیت حیاتی 
کشور است که امنیت ملی ما را در دراز مدت 
تضمین می کند، آن هم در مورد جنگل های 
زاگرســی که ۴۰ درصد منابع آب شیرین 
کشــور را تامین می کنند و اگر از بین بروند 
مشــخص نیســت چه هزینه بی بازگشتی 
برای کشــور به همراه دارد. به همین دلیل 
معتقدم باید نگاه به منابع طبیعی در کشور 

تغییر کند.

ونا وهای موثر بر کر اعالم نتایج تحقیقات دار

شهر
روزنامه سراسری صبح ایران

صفحه 6
W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   Rسه شنبه        13   خرداد 1399    شماره 549

نگاهقانونبهفرزندکشی

ومینا چه کسانی هستند؟  اولیای دم ر
مهدیه محمدی   رومینا دختر تالشــی در 
حالی توســط پدر خود به قتل رســیده که 
تنها ۱۴سال داشت، این جنایت تلخ فرزند 
کشــی که به دلیل ارتباط با جنس مخالف 
صورت گرفت، از نظر قانونی اما طور دیگری 

قابل بررسی است.
رومینای ۱۴ ســاله اولین قربانی خشونت 
خانگی نیست و به احتمال زیاد آخرین هم 
نباشد اما داستان این دختر با دیگر قربانیان 
خشــونت های خانگــی تفــاوت می کند. 
البته شــباهت هایی هم به ســایر قتل های 
ناموسی که اغلب بر ســر یک رابطه عاطفی 
شــکل می گیرد هم دارد. رابطــه عاطفی 
رومینای ۱۴ ســاله با بهمن ۲۹ ســاله که 
منجر به فرار آنها می شــود وجه تشابهی با 
سایر قتل های ناموســی دارد اما نکته ای که 
باعث تفاوت این حادثه می شود روی خوش 
پدر رومینا در کالنتری اســت به طوری که 
طبق گفته های آقایی معاون پیشــگیری از 
وقوع جرم دادگستری گیالن، در تاریخ ۲۸ 
اردیبهشــت ماه این دختر به همراه پسری 
۲۹ ساله متواری می شــود و یک روز پس از 
آن پدر این دختر شکایتی تحت عنوان آدم 
ربایی در دادسرای شهرستان آستارا مطرح 
می کند و پس از آن پرونده جهت بررسی در 

دستور کار دادسرا قرار می گیرد.

داس پدرانه بر سر رومینا
با اطالع رسانی دادسرا؛ پدر و مادر و بستگان 

دختر به دادسرا مراجعه می کنند و دختر را 
مورد تفقد و لطف قــرار می دهند؛ بازپرس 
با مشــاهده اینکــه پــدر از روی مهربانی و 
گذشت از اشــتباه دختر چشم پوشی کرده 

است؛ وی را تحویل خانواده می دهد.
پدر دختر با مالطفت و مهربانی که به خرج 
می دهــد اعتماد بازپــرس را جلب می کند 
و به همین دلیل بازپــرس از تحویل وی به 
خانواده اطمینان خاطر داشــته اســت و با 
توجه به بررسی جمیع شــرایط علتی برای 
تحویل ندادن دختر به خانــواده اش در آن 
زمان وجود نداشته اســت. اما این دلسوزی 
پدرانه جای خود را بــه عصبانیت لحظه ای 
می دهــد و در نهایت پــس از تحویل فرزند 
به خانواده و بازگشت آنها به روستای محل 
زندگی خود به دالیلی نامشــخص، هنگام 
غروب و زمانی که دختر در خواب بوده، پدر 

با داس دختر خود را به قتل می رساند.

پدر رومینا قصاص می شود؟
طبق قانون اگر پدری فرزند خود را بکشــد 
قصاص نمی شــود، اما به حبــس تعزیری و 
پرداخت دیه در حق ورثــه مقتول محکوم 

می شود.
در این رابطه مــاده ۶۱۲ قانــون مجازات 
اســالمی می گوید: هر کــس مرتکب قتل 
عمد شود و شاکی نداشــته یا شاکی داشته 
ولی از قصاص گذشــت کرده باشد و یا به هر 
علت قصاص نشــود در صورتیکه اقدام وی 

موجب اخــالل در نظم و صیانــت و امنیت 
جامعه یا بیم تجــری مرتکب یــا دیگران 
گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده 
ســال محکوم می نماید.تبصره این ماده هم 
می گوید: در این مورد معاونت در قتل عمد 

موجب حبس از یک تا پنجسال خواهد بود.
در همین رابطه دادســتان عمومی و انقالب 
مرکز استان گیالن می گوید: قتل دختر ۱۴ 
ساله تالشی توســط پدر جنایتی هولناک 
بود که با هیچ دلیلی قابل توجیه نیســت و 
دســتگاه قضائی صرف نظر از اینکه اولیای 
دم نســبت به جنبــه خصوصــی جرم چه 
خواسته ای از دســتگاه قضا داشته باشند از 
لحاظ جنبه عمومی جرم سرعت و قاطعیت 
قانونی در رسیدگی و صدور رأی و مجازات 
قانونی عامالن را به جد در دســتور کار خود 

دارد.

اولیای دم رومینا چه کسانی هستند؟
با توجه به اینکه پدر قاتل رومینا است، طبق 
قانون اولیای دم مقتول مــادر و پدربزرگ 
رومینا محسوب می شــوند که طبق برخی 
اخبار مادر رومینا درخواست برخورد قاطع 

قانونی دارد.

9 ماه از ارسال الیحه تأمین امنیت 
بانوان می گذرد

شهریور ماه ســال گذشــته بود که الیحه 
»صیانت، کرامت و تأمیــن امنیت بانوان در 

برابر خشونت« از قوه قضائیه به دولت ارسال 
شــد اما این الیحه هنوز در دولت اســت و 
پس از قتل رومینا مســئوالن دولتی به فکر 
بررسی خارج از نوبت این الیحه شدند و قرار 
شده اســت ظرف روزهای آینده این الیحه 
بررسی شود. در بخشهایی از این الیحه آمده 
است: هر رفتار عمدی که به جهت جنسیت 
یا موقعیت آسیب پذیر یا نوع رابطه مرتکب، 
بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر 
به جسم یا روان یا شــخصیت، حیثیت و یا 
حقــوق و آزادی های قانونــی زن گردد در 
قالب یکی از عناوین جرایــم علیه تمامیت 
جســمانی، جرایم علیه حیثیــت معنوی و 
روانی، جرایم علیه عفــت و اخالق عمومی، 
جرایم علیه حقــوق و تکالیــف خانواده و 
جرایــم علیــه آزادی های مشــروع بانوان 

مطابــق مقــررات ایــن قانون رســیدگی 
می شود.

در رابطه با قتل خانگی رومینا باید تحقیقات 
مفصلی صورت گیرد و مشــخص شــود آیا 
این قتل و خشــونت خانگی کسی متهم به 
معاونت در قتل هست و یا تنها پدر به عنوان 

قاتل شناخته می شود.
ارتباط رومینا با جنس مخالف شاید ارتباط 
درســتی نبوده اســت اما اگر پــدر رومینا 
ارتباط پدرانــه و دلســوزانه ای با دخترش 
داشــت پرونده ای با عنوان »قتل رومینا« 
در قوه قضائیه تشــکیل نمی شد. حال باید 
منتظر بود تــا تحقیقات قضائــی که طبق 
گفته مسئوالن قرار اســت فوری و خارج از 
نوبت انجام شود ابعاد تازه ای از این ماجرا رو 

می کند یا خیر؟



اشکخانوادههاهمدرآمد!

ونایی در گل گهر ماجرای کامل بازیکنان کر

نام۴کشوراعالمشد
چرا نام ایران در میان گزینه های میزبانی جام 

ملت های آسیا نیست؟
اسامی چهار کشــور خواهان برگزاری جام ملت های ۲۰۲۳ آسیا رسما 

اعالم شد که در میان این اسامی فعال نامی از ایران نیست.
به نقل از روزنامه »اســتاد الدوحه« قطر، خبرگــزاری آلمان به نقل از 
یک مقام رسمی کنفدراسیون فوتبال آســیا تایید کرد که چهار کشور 
ازبکستان، قطر، عربستان و هند برای میزبانی در جام ملت های ۲۰۲۳ 

آسیا درخواست داده اند.
طبق ادعای این روزنامه، کشــورهای دیگر هنوز هــم فرصت دارند که 
برای میزبانی درخواســت بدهند چرا که فدراسیون ایران تمایل خود را 
برای میزبانی اعالم کرده بود. همچنین عراق و اردن هم دنبال میزبانی 

مشترک در این مسابقات بوده اند.
دوره قبلی این مســابقات در کشور امارات برگزار شــد و تیم ملی قطر 

عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.
 تیم ملی فوتبال ایران در مرحلــه دوم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر 
که در حکم مســابقات انتخابی جام ملت های ۲۰۲۳ آسیا هم هست، 
وضعیت خوبی ندارد و با ۶ امتیاز بعد از عراق و بحرین در رده سوم گروه 

C قرار دارد.

 صحبت های جانواریو از تجربه حضور 
در فوتبال ایران

مدافع برزیلی سابق اســتقالل به بیان تجربه یک ساله حضور خود در 
این تیم پرداخت و حضور مقابل ۹۰ هزار تماشــاگر را برجســته ترین 

اتفاق ممکن در ایران دانست.
به نقل از سایت correio۲۴horas، رابســون جانواریو مدافع برزیلی 
عضو تیم »باهیا« از باشگاه های قدیمی برزیل بود. او در سال ۲۰۱۳ به 
طور قرضی به تیم »کاوازاکی فرونتالــه« از »جی لیگ« ژاپن رفت و در 

سال ۲۰۱۶ به عضویت استقالل درآمد و در این تیم به میدان رفت. 
رابسون درباره دلیل پیوستن به تیم فوتبال استقالل گفت:  در آن زمان، 
من پیشنهادی از استقالل داشــتم، از ایران و از دو باشگاه در برزیل که 
سری B حضور داشتند. از نظر مالی پیشنهاد اســتقالل بهتر بود و من 
هم قبول کردم چون می خواســتم در یک کشــور دیگر بازی کنم. این 

ایده اصلی بود. 
او در ادامه صحبت هــای خود افزود: در رابطه بــا فرهنگ، آنها مردمی 
هســتند که به خوبی قوانین )اســالم( را رعایت می کنند؛ دینی کاماًل 
متفــاوت از ما دارند ولــی من هرگز در ایران مشــکل نداشــتم. البته 
مشــکالت کوچکی به هر حال وجود دارد، در ابتــدا کمی رنج می برید 
اما هرکسی که هدفی داشته باشد و بخواهد به آن برسد ناچار است این 
موانع را بر طرف کنــد در آنجا به عنوان مثال، مــردان مجبورند هنگام 
بیرون رفتن از خیابان، شلوار بپوشــند و زنان مجبورند بیرون از خانه با 

حجاب باشند. مشروبات الکلی و گوشت خوک هم ممنوع است.
با این وجود، بارزتریــن خاطره ای که او از ایران در اختیار دارد، شــور و 
هیجان مردم به فوتبال اســت: از بین تماشاگران ۹۰ هزار نفری در یک 
روز کالسیک مقابل پرســپولیس تا از جمعیتی که به هتل ها و فرودگاه 
ها منتظر تیم بودند. این شدت و فشار در امارات متحده عربی، کشوری 

که در آن طرف خلیج فارس قرار دارد ، دیده نمی شود.
وی در همین ارتباط گفت: در ایران هواداران، بازیکنان را دوست دارند 
و واقعا پرشور هستند. وقتی به اســتقالل رفتم ۲۲ ساله بودم و این یک 
تجربه باورنکردنی بود. امروز در ۲۶ ســالگی ، اگر من در همان وضعیت 

قرار داشته باشم، بدون شک به استقالل می رفتم.  
رابسون در پایان گفت: در ایران فوتبال بســیار فیزیکی و رقابتی است، 
آنها قوی هســتند. تماس زیاد و قدرت بدنی در فوتبال زیاد اســت. در 

امارات فوتبال بسیار پرتحرک تر و فنی تر و کاماًل متفاوت است.

نعمتی:

مزایای برگزاری لیگ برتر از مضرات آن به 
مراتب بیشتر است

 هافبک تیم فوتبال پرســپولیس گفت: منفعت برگــزاری لیگ برتر از 
مضرات آن خیلی بیشتر است از طرفی تا اینجا زحمت زیادی کشیدیم 

و این حق ماست که حاصل زحمات خودمان را ببینیم.
سیامک نعمتی در مورد شــروع دور جدید تمرینات تیم پرسپولیس و 
میزان آمادگی بدنی بازیکنان گفت: همه چیز مثل قبل اســت. از نظر 
بدنی و ذهنی در شرایط خوبی قرار داریم و آماده شروع بازی ها هستیم. 
با وضعیت موجود تا یک هفته دیگر به آمادگی کامل خواهیم رسید چرا 
که بازیکنان از قبل تمرینات خود را به صورت انفرادی برگزار کردند و به 
همین دلیل وضیعت خوبی داریم. با شروع دور جدید تمرینات، زیر نظر 
یحیی گل محمدی و کادرفنی پرســپولیس امیدوار هستم بهترین ها 
برای ما رقم بخورد. واقعــا دلتنگ بازی کردن هســتیم و امیدوارم که 

بازی ها هر چه زودتر آغاز شود.
وی درباره اینکه اجازه برگزاری بازی های تدارکاتی به باشــگاه ها داده 
نشده و با این شرایط کار برای آماده سازی تیم ها قبل از آغاز لیگ سخت 
خواهد شــد، ادامه داد: به نظرم باید برای اجرای پروتکل های بهداشتی 
دوباره تصمیم گیری شود. برگزاری بازی های دوستانه از نظر تاکتیکی 
و بدنی خیلی می تواند به تیم ها کمک کند تا دوران آماده سازی را بهتر 
طی کنند. ۹ بازی در لیــگ برتر برای تیم ها باقی مانــده که بازی های 
بسیار مهمی اســت. برخی تیم ها به دنبال قهرمانی، سهمیه آسیایی و 
سقوط نکردن هستند و برگزاری بازی های دوستانه می تواند به آمادگی 
این تیم ها کمک زیادی کند. به نظــرم می توان با اتخاذ تدابیری، قبل از 

برگزاری بازی ها از بازیکنان آزمایش گرفته شود.
هافبک تیــم فوتبال پرســپولیس در خصــوص تمرینات ســنگین 
بازیکنان پرســپولیس هم تصریح کرد: به هر حال تمرینات ما همیشه 
سنگین اســت و باید از نظر بدنی در بهترین وضعیت قرار داشته باشیم. 
خوشبختانه بدن بچه ها آماده اســت و با آمادگی کامل وارد بازی های 
لیگ برتر خواهیم شد. ما به صورت موازی تمرینات بدنی و تاکتیکی را 

پیگیری می کنیم و مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد.
بازیکن تیم پرســپولیس در خصوص اینکه برخی از باشگاه ها با دالیل 
عجیب به دنبــال تعطیلی لیگ برتر هســتند گفت: به هــر حال االن 
خیلی از مشــاغل کار خود را آغاز کرده اند و حتــی می بینیم که مردم 
در رســتوران ها کنار هم حضور دارند. با فوتبال می توان شــور و نشاط 
را به جامعه برگرداند. مهم ترین حســن فوتبال این است که در فضای 
باز حضور داریم و مردم می توانند چند ســاعت بازی تیم محبوب خود 
را تماشــا کنند. خیلی از مردم مثل خود ما منتظر و مشــتاق هستند تا 
بازی های لیگ برتر شروع شود. به جز مربیان و بازیکنان، خیلی از مردم 
زندگی خود را به وســیله فوتبال اداره می کنند و درآمدشان از این راه 

است. باید به فکر آنها هم بود.
وی ادامــه داد: باید پذیرفت که منفعــت آغاز بازی هــای لیگ برتر از 
مضرات آن خیلی بیشتر است. اهالی فوتبال دوست دارند دوباره بازی ها 
آغاز شــود اما در این بین متاســفانه مســائلی وجود دارد که برخی ها 
مخالف آغاز بازی ها هستند. از طرفی ما شــانس زیادی برای قهرمانی 
در لیگ برتر داریم و جدا از اینکه این شــانس را داریــم باید بگویم که 
عالقه مند هســتیم بازی ها ادامه پیــدا کند. تا اینجــا زحمت زیادی 
کشیدیم و این حق ماســت که حاصل زحمات خودمان را ببینیم. فکر 
نمی کنم انتظار ما بی جا یا زیادی باشد. هر تیمی هم جای ما بود همین 

حرف ها را می زد.

میدان

رییس پیشــین فدراســیون فوتبال شــایعه تشکیل 
کمیته عادی سازی در فدراســیون و انتخاب خودش 

برای رییس این کمیته را منطقی نمی داند.
علی کفاشــیان دربــاره ایــراد فیفا بــه پیش نویس 
اســاس نامه فدراســیون فوتبال که بــه ادعای برخی 
از اهالی رســانه بالغ بر ۸۰ مورد اســت، گفت: چندین 
سال قبل که قصد ایجاد برخی اصالحات در اساس نامه 
فدراسیون را داشــتیم، موارد را به فیفا بردیم و صحبت 
کردیم اما آن ها ایراد گرفتند. نماینده ما به فیفا رفت و 
با مســووالن کمیته مقررات به گفت وگو پرداخت و در 
نهایت موارد اصالحی تایید شد. باید این قبیل مسائل 

را زودتر مطرح و به تصویب برسانیم.

احتماال ایرادهای فیفا به اساس نامه انشایی است
وی بــا بیان ایــن که ایرادهــای فیفا بــه پیش نویس 
اساســنامه بی خود اســت، افزود: احتمــاال ایرادهای 
فیفا مربوط به مسائل انشایی اســت و خواستار اعمال 
مســائلی مانند یک حــرف "و"، "ن"، "ب" و ... این 
مسائل هســتند. کمیته حقوقی و تدوین مقررات باید 
ســریع تر این اصالحات را انجام دهد و به دســت فیفا 

بهانه ندهد.
نایب رییس اول فدراســیون فوتبال با رد ادعای ایراد 
۸۰ موردی فیفا به اساسنامه فدراسیون فوتبال اظهار 
کرد: من درباره این نامه شــنیده ام. ایــراد ۸۰ موردی 

فیفا صحت ندارد و نبی هــم گفت که برخی 
اطالعات غلط می دهند و امانت دار نیستند. 
مثال فیفا می گوید در فالن بند کلمه فرهنگی 
یا کلمه اجتماعی را هــم بنگنجانیم.  ما باید 
ســریع تر این کارها را بکنیم و بــه فیفا آتو 

ندهیم تا اساس نامه زودتر تصویب شود.

حضور وزیر ورزش در مجمع فدراسیون به نفع 
فوتبال است

کفاشــیان در واکنش به ایــن که فدراســیون در گام 
نخســت اصالح اســاس نامه، ایرادهای فیفا مبنی بر 
حذف وزیر ورزش و ماهیت فدراســیون به عنوان یک 
نهــاد غیردولتی را اعمــال نکرده و قوانیــن دولتی را 
رعایت کرده تا به مســووالن داخلی بهانه ندهد، گفت: 
فدراسیون اســاس نامه را مطابق قوانین دولتی تدوین 
کرده و کار درســت را انجام داد. در این اساس نامه هم 
استقالل فدراسیون فوتبال حفظ شده است. از طرفی 
حضور وزیر ورزش در مجمع فدراسیون فوتبال به نفع 
وزرش و نقطه قوت اســت. او می تواند سریع تر بودجه 
دولتی را به فدراســیون بدهد و از طرفی وقتی از سوی 
مســووالن مجلس مورد ســوال قرار گرفت، پاسخگو 
باشــد. از طرفی مجلس هم هر روز ایــراد می گیرد. به 
اعتقاد من نبود وزیــر ورزش در مجمع به ضرر فوتبال 

است.

 اعضای مجمع باید پیش نویس 
را رویت کنند

رییس پیشین فدراســیون درباره اعتراض 
اعضای مجمــع به ارائه نشــدن پیش نویس 
اساس نامه به آن ها گفت: حق اعضای مجمع 
اســت که پیش نویس را ببینند. فدراسیون 
باید ایــن کار را می کرد. البته فدراســیون 
اساس نامه را به فیفا ارائه کرده تا اول انتظارات آن ها را 
برآورده کند و بعد از آن باید به سرعت به اعضای مجمع 

ارائه دهد تا به سرعت به تصویب برسد.

 تشکیل کمیته عادی سازی منطقی نیست
کفاشــیان در واکنش بــه این که گفته شــده فیفا 
برای تسریع در اصالح اساس نامه به دنبال تشکیل 
کمیته عادی سازی در این فدراســیون است و از او 
به عنوان رییــس موقت فدراســیون در این دوران 
نامبرده شــده اســت، تاکید کرد: اصال این موضوع 
منطقی نیست. االن هم هیات رییسه قانونی است و 
من هم نایب رییس هســتم و اگر الزم باشد حاضرم 

کمک کنم.
او در پاسخ به این سوال که برخی کارشناسان حقوقی 
مدعی شــدند که در گذشــته کمیته عادی سازی در 
کشــورهای عراق، کویت و تایلند از سوی فیفا تشکیل 
شده و شــامل ایران هم می شــود، یادآور شد: هیات 

رییســه این کشــورها به طور کلی از هم پاشیده شد و 
فیفا مانند سال ۸۶ کمیته انتقالی انتخاب کرد. در سال 
۸۶ سه نماینده از ســوی فیفا و سه نماینده هم از سوی 
سازمان تربیت بدنی معرفی شــده بودند که کیومرث 
هاشمی، رییس موقت فدراسیون بود اما االن این اتفاق 

رخ نخواهد داد.
کفاشــیان تصریح کرد: االن وضعیت فدراسیون برای 
اصالح اساس نامه خوب اســت و حتما هم به زودی این 

اتفاق رخ خواهد داد.

تهدید AFC خطری ندارد
رییس پیشین فدراسیون فوتبال در واکنش به این که 
AFC تهدید کرده از این پس مجوز حرفه ای تیم های 
دارای پرونــده حقوقــی در فیفا را صــادر نمی کند و 
نمی توانند در لیگ قهرمانان آسیا شرکت کنند، گفت: 
AFC همیشــه این تهدیدها را می کنــد اما خطری 
ندارد. برای AFC هم خوب نیست که تیم های ایرانی 

غایب باشند.
او درباره این که میان اهالی فوتبال برای برگزاری ادامه 
لیگ برتر اختالف نظر دارند، گفت: به اعتقاد من ما باید 
فوتبال را شــروع کنیم. اگر پروتکل های بهداشــتی را 
رعایت کنیم اتفاق بدی رخ نمی دهد. کما این که پاییز 
هم در پیش است و اگر االن نتوانیم مسابقات را برگزار 

کنیم، در پاییز سخت تر می شود.

فوتبال

مرتضی احمــدی  مدیرعامل باشــگاه 
گل گهر ســیرجان می گوید بعــد از انجام 
سه تســت کرونا و انجام سی.تی اسکن ریه، 
اعضای تیم فوتبــال این باشــگاه در حال 
حاضــر پاک هســتند و تمرینات را از ســر 

گرفته اند.
محمد جواهــری دربــاره آخرین وضعیت 
اعضای تیم فوتبــال باشــگاه گل گهر بعد 
از ابتال به ویروس کرونا و شــروع تمرینات 
گروهی این تیم گفــت: در روز دوم خرداد، 
تســت تعدادی از بازیکنــان و اعضای تیم 
مثبت شــد. بالفاصله فدراســیون پزشکی 
ورزشی و فدراســیون فوتبال را در جریان 
گذاشــتیم. بازیکنان را به دو دسته تقسیم 
کردیم و در قرنطینه انفرادی نگه داشــتیم. 
اول بازیکنانی که تســت کرونایشان مثبت 
بود و گروه دوم بازیکنانی که تستشان منفی 
شــده بود. ما حتی از خانواده بازیکنانی که 
تستشــان مثبت شده بود، تســت گرفتیم 
چون مقوله خانواده برای ما اهمیت زیادی 

دارد.

از بازیکنان سی.تی اسکن ریه گرفتیم
وی افزود: ســپس اقدام به گرفتن سی.تی 
اســکن از ریه بازیکنانی کردیــم که کرونا 
داشتند. خوشــبختانه این تست نشان داد 
ریه بازیکنانمــان در حالت نرمال اســت. 
تمرینات را تعطیــل کرده بودیــم و بعد از 
پنج روز دوباره تســت کرونا گرفتیم. نتایج 
این تســت که در آزمایشگاه معتبر و با کیت 
های با حساسیت باال گرفته شد، برای اکثر 
بچه ها منفی بود. بنابرایــن تمرین را برای 
کسانی که تستشــان منفی شده بود، از روز 
پنجشنبه گذشته با رعایت فاصله اجتماعی 

و پروتکل های بهداشتی آغاز کردیم.

االن تیم گل گهر پاک است
مدیرعامل باشــگاه گل گهر تاکید کرد: روز 
شــنبه مجدداً از کســانی که نتیجه تست 
اولشــان مثبت و تســت دومشــان منفی 
بود، برای ســومین بار تســت گرفتیم که 

خوشــبختانه نتیجه این تســت هم منفی 
شــد و تمرینات گروهی را بــا حضور کامل 
بازیکنــان برگــزار کردیم. واقعــاً روزهای 
پرالتهاب و نفس گیری بــود. همه اعضای 
تیم و باشگاه دست به دست هم دادیم تا این 
روزهای سخت را پشت ســر بگذاریم. االن 
تیم ما پاِک پاک است. باشگاه هم یک مشاور 
پزشــکی به کار گرفته و حتی روز گذشــته 
اولیــن کارگاه آموزشــی بــرای کارکنان 

باشگاه انجام شد.

بازی با سپاهان به تعویق بیافتد
جواهــری ادامــه داد: بــرای انجــام بازی 
دوســتانه برنامه ریزی کردیم که دوستان 
در ســازمان لیگ اجازه ندادنــد. نزدیک به 
۱۰ روز تمرینات ما تعطیل بود. انتظار داریم 
سازمان لیگ به فکر تیم هایی مثل گل گهر 
باشــد. از روز اول با انجام تست ها و انعکاس 
آن بــه فدراســیون فوتبال و فدراســیون 
پزشکی ورزشی به صورت شفاف همکاری 
کردیم. حاال هم درخواســت داریم بازی ما 

با سپاهان کمی به تعویق بیافتد. همچنین 
وقتی بــا مجید جاللــی ســرمربی تیم به 
فدراســیون پزشکی ورزشــی رفته بودیم، 
درخواســت کردیــم تمام تیم هــا در یک 
آزمایشــگاه واحد تســت کرونــا بدهند تا 

عدالت رعایت شود.

ما کرونانمایی نکردیم
وی دربــاره اینکه بعضی از تیــم ها اقدام به 
»کرونانمایی« مــی کنند تا لیــگ برگزار 
نشود، یادآور شــد: خوشــبختانه ما از روز 
اول همکاری کامل و شــفافی با فدراسیون 
پزشــکی ورزشــی و فدراســیون فوتبال 
داشــتیم و همه اطالعات را در اختیارشان 
گذاشــتیم. کرونا نمایی درباره تیم ما صدق 

نمی کند.

گادوین منشا عامل انتقال ویروس 
نبوده است

مدیرعامــل باشــگاه گل گهــر در واکنش 
به اینکه گفته می شــود »گادوین منشــا« 

عامل انتقال ویروس کرونــا به تیم گل گهر 
بوده است، گفت: اصاًل چنین چیزی نیست. 
منشا یکبار در کشــور ایتالیا تست داده بود 
که نتیجه اش منفی بــود. او در بدو ورود به 
ایران هم مثل مربی اســپانیایی تیم تست 
کرونا داد که جوابش منفــی بود. همچنین 
بعضی از اسامی نسبت به بازیکنان کرونایی 
تیم گل گهر منتشــر شــده بود که واقعیت 
نداشت. جالب است که ما این اسامی را فقط 
در اختیار فدراســیون فوتبال و فدراسیون 
پزشکی ورزشی گذاشــته بودیم ولی حتی 
قبل از اینکه ســرمربی تیم در جریان قرار 
بگیرد، یکسری از اســامی رسانه ای شد که 
واقعیت نداشــت. این مانور رسانه ها باعث 
آزار خانواده هایشــان شــد. به هر حال این 
مسائل جزو اســرار اعضای یک تیم است و 
اگر خودشــان بخواهند می تواند رسانه ای 

شود.

اشک خانواده ها در آمد!
جواهری خاطرنشان کرد: ما ۱۰ روز بسیار 

ســخت و پرچالش و پرحاشــیه را سپری 
کردیم. بازیکنان و اعضای کادر فنی رنجیده 
شدند. حتی اشــک بعضی از خانواده ها به 
خاطر مطرح شدن اسم فرزندشان به عنوان 
بازیکن کرونایی در آمد. رسانه ای شدن نام 
بازیکنان غیر اخالقی بــود و هیچ کمکی به 

حل مشکل آنها نکرد.

نهایت استفاده را از تعطیلی لیگ بردیم
مدیرعامــل باشــگاه گل گهــر در ادامــه 
گفتگویش با خبرنــگار مهر، بــه اقدامات 
زیرساختی این باشگاه در روزهای تعطیلی 
فوتبال اشاره کرد و گفت: ما نهایت استفاده 
را از تعطیلــی لیگ بردیم. چنــد هزار متر 
مربع چمن را زیر کشــت بردیم. ورزشــگاه 
اختصاصی گل گهر زیر کشــت کامل رفت 
و از یک ماه دیگر قابل بهره برداری اســت. 
گنجایش این ورزشــگاه را هم از ۳ به ۶ هزار 
نفر افزایش دادیم. یکــی دو کمپ تمرینی 
هم داریم که دارای مجهزترین ســالن های 
بدنسازی است. عالوه بر این، ورزشگاه امام 
علی ســیرجان را هم در اختیــار داریم که 

آماده میزبانی است.

به فکر فصل بعد هم هستیم
جواهــری درباره اینکــه آیا باشــگاه برای 
فصل بعد هم برنامــه ای دارد؟ تصریح کرد: 
فعاًل تمرکزمان روی ادامه لیگ اســت اما به 
صورت موازی به فکــر برنامه های فصل بعد 

هم هستیم.

منتظر رای فیفا هستیم
مدیرعامل باشــگاه گل گهر در پایان درباره 
وضعیت پرونده شکایت بازیکن خارجی این 
تیم به فیفا، اظهار کرد: دو وکیل برجسته و 
باتجربه ایرانی را برای دفــاع از این پرونده 
اســتخدام کردیم و مســتندات را به فیفا 
دادیم. هنوز رای صادی نشــده اســت. این 
بازیکن یک مــاه فقط در تمرین بــوده و با 
اســتناد به همین موضوع اقدام به شکایت 

کرده است.

کفاشیان: کمیته "عادی سازی" منطقی نیست
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نوازی:

دیدن لیگ دیگر جذابیتی ندارد
خریدار  پیشکسوت تیم فوتبال استقالل 
گفت: با شــیوع ویروس کرونــا و بازی های 
بدون تماشــاگر ادامه لیگ هیچ جذابیتی 

برای دیدن ندارد.
محمد نــوازی در خصوص شــروع دوباره 
لیگ نوزدهــم از اواخر خــرداد گفت: چند 
تیم شــرایط را برای بازی خوب نمی بینند 
و اعتقاد دارند ویــروس کرونا می تواند برای 
بازیکنان و خانواده هایشــان دردسرســاز 
شــود. البته حرف درســتی هم می زنند و 
امکان دارد بــا توجه به اینکــه فوتبال یک 
بازی پربرخورد اســت اتفاقــات زیادی در 
آن بیفتد. بنابراین مســئوالن فدراســیون 
فوتبال و سازمان لیگ باید با یک تدبیر ویژه 
یا لیگ را ادامه دهند که کسی دچار آسیب 
دیدگی نشود و یا به طور کامل لیگ نوزدهم 
را تعطیل کرده و شرایطی را به وجود آورند 
که لیگ بیستم را بدون اســترس و نگرانی 

تیم ها آغاز کنند.
وی تاکید کــرد: باید بپذیریم که با شــیوع 
ویروس کرونا و بازی های بدون تماشــاگر 

دیدن لیگ هیچ جذابیــت و لذتی نخواهد 
داشــت. فوتبال زیبایی هایــش به حضور 
تماشــاگران اســت هوادارانی که تیم شان 
گل می زند و یــا گل می خــورد رفتارهای 
زیبایــی از خــود بــه نمایش می گــذارد. 
حمایت از تیم خــود و کرکری برای حریف 
باعث می شــود لیگ جذابیت پیدا کند اما 
بازی بدون تماشــاگر حتی ارزش دیدن هم 
ندارد. بنابراین باید چاره ای اندیشید تا این 
مسابقات یا تعطیل شــود یا به بهترین وجه 

برگزار شود.
نوازی تاکید کــرد: چیزی بــه پایان لیگ 
باقی نمانده اما همه تیم هــا حق دارند بابت 
سالمتی شان اعتراض کنند بنابراین هنوز 
هم نمی دانیم آیا لیگ در زمان تعیین شده 

برگزار خواهد شد یا خیر.
وی در مورد زمان کــم تیم ها برای آمادگی 
بدنی بازیکنــان گفت: نقــش کادر فنی و 
مربی بدنســاز در این برهه بسیار حساس 
است. بازیکنانی که سه ماه است تمرینات 
منظم نداشتند شرایط سختی برای شروع 

لیگ دارند درســت اســت آنهــا انفرادی 
تمریــن کردند امــا تمرینــات گروهی و 
پرفشــار به مراتب بهتر از انفرادی تمرین 
کردن اســت. بنابرایــن باید بــه گونه ای 
برنامه ریزی شــود که هیچ بازیکنی در این 
۹ هفته باقی مانده دچار مصدومیت شدید 

نشود.
پیشکســوت باشــگاه اســتقالل در مورد 
شــرایط این روزهای آبی پوشــان گفت: 
خوشــحالم از اینکــه مصدومانــی چون 
یزدانی، دیاباته، شــجاعیان بــه آمادگی 
رســیده و قرار اســت در تمرینات گروهی 
شــرکت کنند امــا نباید فشــار زیادی به 
بازیکنــان آورد زیرا احتمــال مصدومیت 
وجــود دارد ولــی اعتقــاد دارم کادر فنی 
می توانــد با بــه وجــود آوردن شــرایط 
خوب روحــی و روانــی نفرات اســتقالل 
را آماده شــروع دوباره لیــگ کند هر چند 
که اســتقالل و تیم های پرطرفدار از نبود 

تماشاگر لطمه خواهند خورد.
وی در پایــان و در مورد اینکــه چه تیمی 

در پایان فصل به قهرمانی خواهد رســید، 
گفت: هیچ چیز مشــخص نیســت یادم 
اســت وقتی در تیم بهمن بازی می کردم 
۸ امتیاز از ســایر حریفان جلــو بودیم و 
فکــر می کردیم قهرمان خواهیم شــد اما 
به یک باره شــرایطی به وجــود آمد که به 

راحتی قهرمانی را از دست دادیم. فوتبال 
در زمین مشخص خواهد شــد. ۹ بازی و 
۲۷ امتیاز می تواند شــرایطی را به وجود 
آورد که یک تیمی کــه بازی های خود را 
با پیروزی برســاند به قهرمانی رســیده و 

شرایط جدول را تغییر دهد.
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گزارشیازنشست»همگناه«

پرستویی:با پول کثیف کار نمی کنم

عطیه موذن   مصطفی کیایی کارگردان سریال 
»هم گناه« ضمن تشریح دالیل پایان فصل اول در 
دوازده قسمت، درباره اســتقبال مخاطبان از این 
مجموعه تأکید کرد که صداوسیما دیگر بی رقیب 

نیست.
 نشست رســانه ای ســریال »هم گناه« با حضور 
عوامل و هنرمندان این ســریال در پردیس تئاتر 

باغ کتاب تهران برگزار شد.
مصطفی کیایی در ابتدای این نشســت در پاسخ 
به ســوالی درباره منطق فصل بندی این ســریال 
و پایان یک باره داســتان در فصل اول بیان کرد: 
از ابتدا هم در ۱۲ قســمت اول، ســریال تا همین 
مقطع بود و بعد گذر زمانی داریم و به همین دلیل 

تصمیم گرفتیم سریال در دو فصل ارائه شود.
وی اضافه کــرد: صحبتــی هم که بــا پلتفرم ها 
داشتیم بر این اســاس بود که بین فصل های اول 
و دوم سریال فاصله چندماهه داشــته باشیم اما 
به دلیل کرونا و نیاز مردم به تماشــای محصوالت 
نمایشی، تصمیم گرفتیم با حداقل زمان فصل دو 
را منتشــر کنیم. با این حال روند قصه تا ســه ماه 
در فصل دوم جلو می رود و علت ایــن اتفاق گذر 
زمان اســت. اگر بالفاصله بود و بدون فصل بندی 

این جهش زمانی را داشتیم چندان مناسب نبود.

همه قصه ها در فصل اول به سرانجام رسید
محســن کیایی بازیگر و از نویسندگان سریال نیز 
در واکنش به این ســوال گفت: مــن هم از برخی 
دیگر شــنیده ام که می گویند، »کار ناگهان تمام 
شــد«! من این مســئله را متوجه نمی شوم، اگر 
قصه ها را دنبال کرده باشــید همــه قصه ها را به 
ســرانجام رســاندیم و تصمیم گرفتیم ســه ماه 
زمان قصه را برای فصــل بعد به جلــو ببریم. در 
قسمت های آخر فصل یک می بینیم آرمان جواب 
مثبت از زیبا می گیرد، کاراکتر هدیه در خانه اش 
مستقر می شــود و به ثبات می رســد و هر یک از 
شخصیت ها به ثبات نســبی می رسند. طرح این 
سریال برای ۵۰ قســمت پیش بینی شده بود، اما 
بنا شد ۲۴ قسمت شــود و برای همین یک پرش 
سه ماهه در قصه داریم. از ابتدا هم تصمیم بود دو 

تا ۱۲ قسمت باشد.
وی در ادامــه درباره شــخصیت پردازی کاراکتر 
»سیما« که دختری ترنس اســت و پرداخت کم 
جزییات درباره وی در ســریال گفت: من زمانی 
کافه ای داشــتم و این کاراکتر زاییــده ذهن من 
است، در آن کافه تعداد زیادی از این آدم ها حضور 
داشتند. ما همیشه کاراکترها را گل درشت نشان 
داده ایم اما در این سریال بازخوردها برایمان مهم 
بود. خود کاراکتر خیلی موردتوجــه نبود و ابتدا 
خواستم بسترسازی کنیم که نگاه به این موقعیت 
و مشــکل چیســت و تالش کردیم بازخوردها را 
در خانواده ها نشــان دهیم. خیلی از این آدم ها در 
درونشان مســایلی دارند و زمانیکه با آن ها حرف 
می زنید برون ریزی می کنند کــه طبیعتاً خیلی 
اغــراق ندارند.مصطفی کیایی نیــز تصریح کرد: 
اولین کلیشه این اســت که این کارکتر دختری 
باشــد با ظاهر پسرانه که زمخت اســت، یا اینکه 
انتظار داریم ایــن آدم از نظــر فیزیکی متفاوت 
باشد. ما ســعی کردیم بحث روانشناسی داشته 
باشــیم تا اینکه فردی به صــورت رو این نقش ها 
را بازی کند. به همین دلیل هم ســوگل خلیق با 

فیزیکی که داشت انتخاب شد.

نخواستیم افراط یا تفریط کنیم
محســن کیایی در ادامه درباره خانــواده در این 
ســریال و پرداخت به این موضوع گفت: خانواده 
برای ما خیلی اهمیت دارد ما قرار نیست موضوع 
را حل کنیم. تــالش ما بر این بود کــه واقعیت را 
نمایش دهیم. این تضاد و تفاوت بین نســل ها را 
نمایش دهیم. قدیم هر ده ســال تغییر در نسل ها 
داشــتیم اما امروزه هر دو یا سه سال این تغییرات 
وجــود دارد. نه خواســتیم در نشــان دادن این 

شرایط افراط و تفریط کنیم.
وی ادامه داد: خانواده جایگاه بســیار مهمی دارد 
و تالش داریــم بگوییم خانواده چطــور می تواند 

کنار هم باشد نشــان دهیم شــکل آدم ها و نوع 
تصمیم گیری هــا فــرق کرده اســت، هم تالش 

کردیم نقد کنیم و هم مشکالت را نشان دهیم.
مصطفی کیایــی نیز گفت: خانــواده صبوری در 
داستان نماد امروز جامعه است، کسی مثل فرید 
می خواهد آن را اداره کنــد. فریبرز می خواهد آن 
را هدایت کند، آرمان اما ســرکش اســت و دیگر 
شخصیت ها هر یک نماینده ای از جامعه هستند. 

این روابط و مسایل در جامعه وجود دارد.

پرستویی: فکر می کردم نمایش خانگی 
فقط شانه تخم مرغی ها است

پرســتویی در ادامه درباره پذیرفتــن حضور در 
هم گنــاه تصریح کرد: مــن همیشــه گاردی با 
شــبکه خانگی داشتم. من ســال ۸۸ با تلویزیون 
خداحافظی کردم )منظور حوادث سیاســی آن 
سال نیست( اما باالخره ســریال هایی مثل »زیر 
تیغ«، »آشپزباشــی« »امام علی )ع(« و… را در 

تلویزیون بازی کرده بودم.
وی ادامه داد: من همیشــه خود را تقسیم کرده ام 
که تئاتر یــا ســینما کار کنم و هیــچ گاه نگفتم 
هنرپیشه سینمایی هســتم. پیش از این درباره 
سریال های نمایش خانگی فکر می کردم کارهای 
شــانه تخم مرغی است و اگر ســوپر می روید یک 
محصول نمایش خانگی هم می خرید اما این تابو 
را »شهرزاد« در همان فصل اول شکست و دیدیم 
اگر نمی توان در تلویزیون بازی کرد می توان این 

مدلی به خانه های مردم رفت.
پرستویی ادامه داد: همه آدم های که در سرزمین 
ما زندگی می کنند همه سینمارو نیستند. تجربه 
»مطرب« که باعث شــد بــا آقای کیایی آشــنا 
شــوم کار بســیار خوبی بود، مخصوصاً که دوران 
بدی داشــتم. آن زمان صحبت هایی شد و بعد از 
اتمامش گفتنــد می خواهنــد کاری در نمایش 
خانگی هم داشته باشد، من ابتدا گارد داشتم ولی 

با توجه به همکاری ای که داشتم پذیرفتم.
وی افزود: من ده قسمت از سریال را در یک وعده 
خواندم و هر از گاهی تمــاس می گرفتم و نظر هم 
می دادم. حتی در این مدت مــن اصرار می کردم 
که هر کاری دارد آن را کنار بگذارد و این سریال را 
بسازد. هر قسمت این سریال می تواند یک تجربه 
سینمایی باشد، پالن ها و دکوپاژ کاماًل سینمایی 
اســت. این احترام به مخاطب است که نخواهیم 

آب ببندیم.
وی اضافه کرد: این ســریال قصه هایــی دارد که 
نشــان می دهد همه ما هم گناهیم و یک جاهایی 
گناهکار هســتیم. حس کردم در این سریال این 
مسایل باز می شود و من حس کردم حتماً باید در 
این سریال باشم و جزو شرح وظایفم است که اگر 

بخواهم سریال بازی کنم، این همان است.

صداوسیما دیگر بی رقیب نیست
مصطفی کیایــی در ادامه دربــاره اینکه فضای 
کرونا چقــدر به افزایش مخاطب ســریال کمک 
کرد، اظهار کرد: در زمانی کــه تلویزیون بد عمل 
می کند، این فرصت را پلتفرم ها کســب می کنند 
تا بیشــتر دیده شــوند. مــا ســال ها می گفتیم 
صداوســیما بی رقیب اســت اما این فضایی که 
به وجود آمده، باعث شده است وضعیت پلتفرم ها 

بهتر باشد.
این کارگردان ادامــه داد: فرزند خود من در خانه 
انیمیشــن ها را از این پلتفرم هــا می بیند. قطعاً 
قصه هم در درگیری مخاطب موثر اســت، که من 
همیشه در سینمای خود آن را در پیش گرفته ام و 
سعی کرده ام قصه بگویم، چون حرف اول و آخر را 

قصه می زند. حضور بازیگران نیز موثر است.

پرستویی: تا امروز با پول کثیف کار نکرده ام
پرســتویی در ادامه در پاســخ به پرســش دیگر 
خبرنگار مهر درباره اینکه چقدر منبع دستمزدی 
که دریافت می کنــد برایش مهم اســت، گفت: 
تا حاال با پــول کثیف کار نکردم ایــن کار برای ما 
قداست دارد که تهیه کننده کیست و قبل از اینکه 
پول کثیف بحث برانگیز باشد، برای من مهم بوده 

تهیه کننده و کارگردان چه کسانی هستند.
وی افزود: دو کاری هم که با این گروه انجام دادیم 
با آقای کیایی بود که پولش شــریف بود و خودش 
شرافت کاری داشــت. از خود مایه گذاشته است. 
اما تهیــه کنندگانــی داریم که این نــام را یدک 
می کشــند و کارت تهیه کنندگی دارند که فقط 

این اسم را یدک می کشند.
پرســتویی گفت: مردم خیلی جاها مــا را مورد 
تهاجم قــرار می دهند اما همــه می دانند امروزه 
چیزی پنهان نمی ماند. مردم هم موردتوجه قرار 
می دهند که این پول هــا از کجا می آید و هیچگاه 

به این سمت و سو نخواهم رفت.

از هر هزار نفر یک نفر بازیگر خالق می شود
حبیب رضایی در ادامه درباره امکان ورود جوانان 
به عرصه بازیگــری توضیــح داد: در عرصه هنر 
رعایت جوانی یا تناسب سن، هیچ الزامی نیست. 
هنر یک امر خالقه اســت و بین هزار تا هر ده هزار 
نفر، یک نفر به یک بازیگر خالق تبدیل شــود. ما 
در انجمن بازیگران ســینما حــدود ۴۶۰ بازیگر 
عضو داریم، ولی این تعداد بازیگــر نداریم. بیش 
از صد آموزشگاه ســینمایی داریم اما لزوماً اینها 
نمی توانند بازیگر تربیت کنند. آموزش بازیگری 
یک غلط مصطلح اســت ما پــرورش بازیگری را 
داریم.مصطفی کیایی در ادامه در پاسخ به سوالی 
درباره عشق مثلثی در سریال گفت: ما در سریال 

عشق مثلثی نداریم.
وی درباره قصه های زیاد شــخصیت های سریال 
عنوان کرد: این یک مزیت است و تیم نویسندگان 
تالش کرد که هــر کاراکتری قصــه خاص خود 
را داشــته باشــد و قصه ها در جایی بــه هم گره 

می خورند.
کیایی در ادامــه درباره اینکه چرا شــخصیت ها 
نمادی از جامعه هستند، گفت: آدم های که در این 
خانواده وجود دارند تالش شــد مابه ازای بیرونی 
داشته باشــد و نباید معادل ســازی شود که این 

خانواده ها نماد جامعه ایرانی هستند.
علی کوچکی دیگر نویســنده ســریال بیان کرد: 
طرح این ســریال برای ده ســال پیش اســت و 
امیدوارم فصل بعدی هم بازخورد خوبی داشــته 
باشد.ســوگل خلیق دیگر بازیگر ســریال بیان 
کرد: این کار یکــی از بهتریــن اتفاق ها برای من 
بود. ما همه از تئاتر شــروع کردیم من جزو یکی 
از کم تجربه ترها هســتم هنوز هم بعد از ده سال 

اولویتم تئاتر است.
افسانه چهره آزاد نیز در ســخنانی بیان کرد: من 
خیلی از نقــش نســرین ذوق کــردم. بازیگری 
اعتماد به نفســی نیاز دارد که جوانــان باید ابتدا 
آن را در خــود پرورش دهند. امیــدوارم هم گناه 
دو هم ساخته شود.محسن کیایی درباره واقعیت 
شخصیت ترنس گفت: من این اتفاق را شاهد بودم 
که شــخصیتی همینطور ازدواج کرده بود و بعداً 
به مشــکل برخورد. ایران جزو کشورهایی است 
که اجازه عمل را می دهد از نظر قانونی مشــکلی 

نیست اما از طرف خانواده پذیرش وجود ندارد.
پرســتویی در این نشست در پاســخ به چگونگی 
بازی فرزندش در این سریال گفت: روزی در پیش 
تولید هم گناه عکســی از ما دو نفــر من و فرزندم 
گرفته شد و پیشــنهاد خود آقای کیایی این بود 
کــه از آنجایی که در ســریال فــالش بک وجود 
دارد فرزندم بهروز پرســتویی در این نقش بازی 
کند. او پیش از این ســکانس خیلــی کوتاهی در 
آژانس شیشه ای حضور داشــت و خیلی کوتاه در 
سه قســمت از »پهلوان نمی میرند« هم به اجبار 
بازی کرد. نمی دانم در آینــده ادامه می دهد یا نه 

اما خیلی دغدغه اش نبود و من هم راغب نبودم.
مصطفــی کیایی در پایــان این نشســت عنوان 
کرد: سال هاست برای ســریال پیشنهاد می شود 
اما مســایلی برایم مهم بود که نپذیرفتم. هم گناه 
سریالی اســت که ســرمایه و منبع آن مشخص 
اســت. یکی دو پروژه دیگر هم هســت که با این 
مدل و از طریق وی او دی ها به تولید می رســند. 
همه بودجه های این کار خیلی شفاف و مشخص 

است. 

فرزندبازیگرخبرداد
عمل قلب بازیگر»بچه مهندس« انجام شد

کریم قربانی بازیگر ســریال »بچــه مهندس۳« که بعد از ســکته در 
بیمارستان بستری شــده بود، عمل قلب انجام داده و در حال حاضر در 

بخش مراقبت های ویژه بستری است.
امین قربانی فرزند کریم قربانی بازیگر سینما و تلویزیون درباره آخرین 
وضعیت پدرش که چندی پیش به دلیل ســکته قلبی در بیمارســتان 
بستری شده بود، به خبرنگار مهر گفت: پدرم مدتی است به دلیل سکته 
در بیمارستان بستری شده اســت و دو تا از رگ های قلبش هم گرفته 

بود.
وی ادامه داد: او این روزها در بیمارســتان شهید رجایی بستری است و 

دو شب پیش عمل قلب انجام داد و برایش باتری گذاشتند.
قربانی اظهار کرد: او اکنون در بخش مراقبت های ویژه اســت و گفته اند 
حداقل باید ۴۸ ســاعت در این بخــش بماند تا بعد بــه بخش عمومی 

منتقل شود.
فرزند این بازیگر فیلم و ســریال های تلویزیونی گفت: خدا را شــکر در 

حال حاضر وضعیت عمومی وی بهتر است.
کریم قربانی این روزها مجموعه های »بچه مهندس ۳« و »بچه محل« 

را روی آنتن تلویزیون دارد.

سعیدپیردوست:

جای طنزهای قدیمی در تلویزیون خالی است
سعید پیردوست در نقد ســریال های طنز ســال های اخیر تلویزیون 
می گوید: مردم هنوز هم به سریال های طنز چند سال قبل توجه کرده 
و از آن ها اســتقبال می کنند؛ مثال ســریال »پاورچین« کاری بود که 
در دوره خودش تک بود و مــردم را از خیابان به خانــه و پای تلویزیون 

می کشاند.
این بازیگر که در بیش از شش ســریال مهران مدیری در دهه ۸۰ ایفای 
نقش کرده است، با بیان اینکه مردم همچنان سریال های طنز گذشته 
را دنبال می کنند، گفت: آن گروهی که با هم بودند و چند کار با هم انجام 
دادند از جمله »نقطه چین« »پاورچین« و »شــب های برره« االن هر 
کدام دارند یک ســبک کار می کنند. قصد تعریف از کارهایی که خودم 
در آن ها بازی داشــتم را ندارم اما هنوز هم مردم با شوق و ذوق آن ها را 

تماشا می کنند. جای آن طنزها در تلویزیون خالی است.
این بازیگر علت اینکه آثار طنز تلویزیونی دیگر آن محبوبیت گذشــته 
را میان مردم ندارنــد، جای خالی افراد متخصص عنــوان کرد و افزود: 
»االن تمام بازیگران به نوعی ســعی می کنند کار طنز انجام دهند و این 
درست نیست. باید کســانی  که در این زمینه تخصص دارند کار کنند؛ 
مثال فکر کنید نجاری برود آهنگری کنــد و یا آهنگری برود بنایی کند. 
طنز هم نیاز به تخصص دارد و چیزی اســت که در وجود آدم است. اگر 
بخواهیم با زور از یک بازیگر طنــز بگیریم کیفیت الزم را ارائه نمی دهد. 
ما چند بازیگر خوب طنز داشتیم و هنوز هم داریم که در کار طنز موفق  
هستند؛ یا سنشــان زیاد شده و یا شرایط طوری شــده که دیگر کار به 
آن ها پیشنهاد نمی شود عده ای هم مریض احوالند و زمان حس و حال 
این کار را از آنها گرفته است. باید سراغ کسی رفت که تخصص این کار را 

دارد و طنز در وجودش است.«
او ادامه داد: االن هر کســی فقط می خواهد کاری را بسازد حاال یا برای 
رسانه یا برای شــبکه خانگی. مثل این می ماند که ما به بازاری برویم که 

در آن همه نوع شیرینی باشد. این فایده ندارد باید آن شیرینی باشد که 
برای ما لذت بخش است.

پیردوست در پاســخ به این پرسش که چرا در ســال های اخیر کم کار 
شده اســت؟ گفت: این را باید از تهیه کننده ها و کارگردان ها بپرسید. 
چون پیر شــدیم به ما کار نمی دهند. این خودش باعث می شــود آدم 
افت کند و روحیه  و توانایی هایش را از دست بدهد. آدم احساس کمبود 
می کند. چرا که نه؛ اگر احســاس کنم کاری باشد که به من می خورد و 
من توانایی اش را دارم چرا قبول نکنم. هنر همیشــگی اســت و چیزی 

نیست که برای یک دوره یا زمان خاصی باشد.
او در پایان درباره روزهای قرنطینــه و فعالیت هاش در این روزها عنوان 
کرد: ایام قرنطینــه در خانه بودم. دو کار به من پیشــنهاد شــد که در 
شهرستان بود و من به خاطر شیوع کرونا قبول نکردم. در سن  و سال ما 
باید خیلی رعایت کرد. در این دوره تلویزیون تماشا می کردم اما سریالی 
نبود که خیلی توجهم را جلب کند برای همین شبکه آی فیلم را تماشا 
می کردم و سریال های »میوه ممنوعه« ،»ستایش« و »خانه به دوش« 

را می دیدم.
سعید پیردوست بازیگر طنازی اســت که در آثار تلویزیونی و سینمایی 

زیادی نقش آفرینی کرده است.
»پاورچین«، »نقطه چین«، »جایزه بزرگ«، »شــب های برره« و »باغ 
مظفر« از جمله طنزهای تلویزیونی هســتند که پیردوست در آن ها به 

نقش آفرینی پرداخته است.

تخفیف ۶۰ درصدی بلیت سینما در کره جنوبی
شــورای فیلم کره جنوبی برای بازگرداندن مردم به سالن های سینما، 
میلیون ها کوپــن تخفیف ۶۰ درصــدی برای خرید بلیت ســینما در 

اختیار مخاطبان قرار داد.
 این کوپن ها شــامل یارانــه ۴.۸۹ دالری برای خرید بلیت ســینما از 
مجموعه سینماهای مهم و فعال در سراســر کره جنوبی است و با توجه 
به این که بهای بلیت سینما در این کشــور هم اکنون ۸.۱۵ دالر است، 
مخاطبان با استفاده از این کوپن ها می توانند با تخفیف ۶۰ درصدی به 

تماشای فیلم بنشینند. 
این طرح از اول می آغاز شــد و تا ســه هفته ادامه خواهد داشــت و در 
مجمــوع ۱.۳ میلیون کوپن تخفیــف در اختیار سینمادوســتان قرار 
می دهد و هر فرد می تواند در هفته دو بار از این تخفیف اســتفاده کند، 
هر چند برخی سینماهای مســتقل اعالم کرده اند هر فرد می تواند در 

یک هفته چهار بار از این تخفیف استفاده کند. 
سینماهای کره جنوبی نیز چون سایر کشورهای آسیایی با آغاز شیوع 
ویروس کرونا تعطیل شد و شمار مخاطبان سینمای این کشور از اوایل 
سال جدید میالدی رو به کاهش گذاشت.  حاال سینماهای کره جنوبی 
که پنجمین بازار بزرگ سینمایی جهان اســت تحت تدابیر بهداشتی 
وفاصله گذاری اجتماعی فعالیت خود را از ســر گرفته اما هنوز شــمار 

مخاطبان به شرایط مطلوب نرسیده است.
در حالی که بسیاری از مردم کره جنوبی نســبت به رفتن به سینما در 
مقطع زمانی کنونی تردید دارند، بخش عمده ای از توزیع کنندگان فیلم 
در این کشور نیز خطر نکرده اند و فیلم های مهم خود را در چرخه اکران 

قرار نداده اند. 
 توزیع کنندگان آثار ســینمایی در کره جنوبی اواسط تابستان را برای 
بازگشــت به شــرایط عادی ســینما و اکران فیلم های مهم داخلی و 

خارجی در نظر دارند.

اکران
باآهنگسازیوتنظیممزداانصاری

آلبوم »از یاد رفته« منتشر شد
آلبوم »از یاد رفته« با آهنگســازی و تنظیم مزدا انصاری و خوانندگی 
ایمان بینش پژوه و وحیــد احمدی در ژانر موســیقی ملی پیش روی 

مخاطبان قرار گرفت.
 مزدا انصاری آهنگساز موسیقی ایرانی در تازه ترین فعالیت موسیقایی 
خود آلبوم »از یاد رفته« را بــه خوانندگی ایمــان بینش پژوه و وحید 

احمدی در دو بخش »ماهور« و »ابوعطا« منتشر کرد.
»وعده خوبان« با ترانه کریم فکور و آهنگســازی اکبر محسنی، »امید 
ســحر« با ترانه عماد خراســانی و تک نوازی ویولن بابک شهرکی، »ره 
عشق« با شعر ابوسعید ابوالخیر و حســین گل گالب و ملودی علینقی 
وزیری، »مرکب آرزو« با شعر ابوســعید ابوالخیر و تک نوازی پیانو مزدا 
انصاری، »از یــاد رفته« با ترانه بیژن ترقی و آهنگســازی نصراهلل زرین 
پنجه، »اشک و آه« با ترانه رهی معیری و آهنگسازی مرتضی محجوبی، 
»راز ستاره« با شــعر جالل الدین همایی و تک نوازی پیانو مزدا انصاری 
و »شمع طوفان« با شــهر محمد حسین شــهریار و آهنگسازی مزدا 

انصاری اسامی آثاری هستند که در این آلبوم منتشر شده است.
بابک شــهرکی نوازنــده ویولن، علی رحیمــی نوازنــده تمبک، مزدا 
انصاری نوازنده پیانو گروه نوازندگان بخش »ماهور« و ارســالن کامکار 
نوازنده ویولن و ویوال، ســینا جهان آبادی نوازنــده ویولن و ویوال، علی 
جعفری پویان نوازنده ویولن، آتنا اشــتیاقی نوازنده ویولن سل، پورنگ 
پورشــیرازی نوازنده کنترباس، آزاد میــرزا پور نوازنده تار، نوشــین 
پاسدار نوازنده عود مزدا انصاری نوازنده پیانو و سازهای دیجیتال گروه 
نوازندگان بخش »ماهور« را تشکیل می دهند. این آلبوم توسط »نشر و 

پخش جوان« در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.
ضبط موسیقی این آلبوم در اســتودیو »کنگان )کرگدن(« و استودیو 
»پارت« صورت گرفته و ساسان بخششی و بهنام شهرکی صدابرداران 
آن هستند. ضمن اینکه حامی حقیقی ضبط بخش خوانندگان، میکس 
و مسترینگ نهایی، بهزاد حاجی بیک لو طراح گرافیک و معین هاشمی 
نســب عکاس پشــت جلد، دیگر عوامل اجرایی این پروژه را تشــکیل 

می دهند.
وحید احمدی از خوانندگان آلبوم »از یاد رفتــه« از جمله هنرمندانی 
است که تحصیالت خود را در رشته کارشناسی ادبیات فارسی به پایان 
رســانده، وی آواز را در ابتدا نزد غالمرضا رضایی صداسازی آواز ایران، 
آشنایی با شیوه های آوازی را نزد سید حســین طاهرزاده و محمدرضا 
شجریان را پی گرفته است. این هنرمند دوره های شناخت شعر، ادبیات 
کالسیک، و تلفیق شعر و موسیقی را نیز در نزد مرتضی کاخی و سهیل 
محمودی آموخته اســت. ضمن اینکه تحقیق و پژوهشی در شیوه های 

آوازی استاد بنان از دیگر فعالیت های او در عرصه موسیقی است.
ایمــان بینش پژوه هــم یکی دیگــر از خواننــدگان آلبوم اســت که 
تحصیالت خود را در رشــته کارشناسی ارشــد عمران گذرانده است. 
این هنرمند نزد عسگری آقاجانیان ردیف های آوازی را به شیوه جالل 
تاج اصفهانی و اقبــال آذر آموخته و در ادامــه زیرنظر غالمرضا رضایی 
صداسازی آواز ایرانی، آشنایی با شیوه های آوازی طاهرزاده و شجریان 
را پی می گیرد. وی همزمان ضمن آشــنایی با ســازهای تار و تمبک، 
مبانی آهنگسازی و تئوری ریتم و تصنیف خوانی را نزد پیمان سلطانی 
و حمید قنبــری فرا می گیرد و در دوره های شــناخت شــعر و ادبیات 
کالسیم نزد افرادی چون مرتضی کاخی و سهیل محمودی حضور پیدا 

می کند.

مزدا انصــاری تنظیم کننده آلبوم »از یاد رفته« در یادداشــتی به بهانه 
این آلبوم توضیح داده اســت: »از یاد رفته« حاصــل همکاری من با دو 
صدای جوان، ایمان بینش پژوه و وحید احمدی با دو ســلیقه متفاوت 
در موســیقی ملی و در عین حال عالقه مند به موســیقی اصیل ایرانی 
است. موسیقی که ریشه در خاطرات چند نســل از مخاطبینش دارد و 
به واسطه بی آالیش بودن و ســادگی تا به امروز رابطه صمیمانه اش را با 

عالقه مندانش حفظ کرده است.
آنچه امروز برایم دلگرم کننده اســت، بودن همیــن جوانان هنرمند و 
عالقه مند به آثار بزرگان موســیقی ایران و ادامه دهنده راه خوانندگان 
و نوازندگانی که طی سال ها با عشق به این مرز و بوم و مردم هنردوست 

خواندند و نواختند.

هالهمشتاقینیامطرحکرد
ور می شود ونا« کاتالیز وقتی »کر

هالــه مشــتاقی نیا بــا اشــاره بــه برگــزاری کالس هــای آموزش 
نمایشنامه نویسی به صورت مجازی عنوان کرد نگاهش به برپایی چنین 

کالس هایی کوتاه مدت و تنها مختص به دوران کرونا نیست.
هاله مشــتاقی نیا نمایشــنامه نویس درباره برگــزاری کارگاه آموزش 
مجــازی نمایشنامه نویســی در دوران کرونــا گفت: ثبت نــام دوره 
دوم آمــوزش مجازی نمایشنامه نویســی من با عنوان »از داســتان تا 
نمایشنامه« با تاکید بر داســتان های کوتاهی از جروم دیوید سلینجر 
در راستای شــناخت عناصر درام و تبدیل داســتان به نمایشنامه آغاز 

شده است.
وی ادامه داد: خوشبختانه طرح آموزشــی که برای این منظور در نظر 
گرفته بودم، مورد اســتقبال هنرجویان دوره اول قــرار گرفت و حاال با 
این جمع وارد مرحله دوم شده ایم که در راستای دوره اول است. ضمن 

اینکه هنرجویان جدیدی هم در حال ثبت نام دوره اول هستند.
مشــتاقی نیا درباره اینکه بحران کرونا چه تاثیری روی فعالیت وی به 
عنوان یک نمایشــنامه نویس و مدرس این حوزه گذاشــته است، بیان 
کرد: این تجربه نشان داد ایده ای را که مدت ها بود به آن فکر می کردم، 
کاربردی و عملی اســت چون فارغ از اینکه باید از فضــای مجازی که 
این روزها همه ما را بلعیده در راســتای آموزش و انتقال تجربه استفاده 
کنیــم، تدریس نمایشنامه نویســی لزوماً به فضــای کالس درس نیاز 
ندارد. چون عرصه خواندن، تحلیل، تحقیق و تمرین بر اســاس مباحث 
آموزشــی فقط چنین رویکردی را برنمی تابد. وجود فضای حاکم بر اثر 
ویروس کرونا برای من حکم کاتالیزور در راســتای اجرای این ایده بود 
اما من نگاهم کوتاه مدت نبوده و کارگاه های مجازی آموزشــی را ادامه 

خواهم داد.
نویســنده »مرد مقابل« متذکر شــد: مــن هنرجویانــی دارم که از 
شهرســتان ها هم ثبت نــام کرده اند و یا حتــی افرادی کــه به دلیل 
شــیفت های کاری و یا زندگی در خارج از کشــور، امــکان حضور در 
کالس های حضوری را ندارند و برگزاری کالس به شکل مجازی به این 
عزیزان کمک کرده تا از آموزش باز نماننــد. حتی در آموزش حضوری 
که در مدرسه نمایشنامه نویسی داشــتم که البته آن دوره با عنوان »در 
جســت و جوی ایده« بود با هنرجویان به دِل اجتمــاع رفته بودیم، از 
آسایشگاه گرفته تا جمعه بازار و … تا هنرجویان با آدم ها، مکان ها، اشیا 

و… از جهاِن فردی که می خواهد بنویسد، ورود کنند.

موسیقی

اجرا


