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خریدار  رئیس جمهور با بیان اینکه آزادسازی 
ســهام عدالت اقدام بزرگی بوده که بعد از سال ها 
تالش دولت اتفاق افتاده است، گفت: امروز مردم 
صاحب اختیار ســهامی شــده اند که تا قبل از آن 
با وجود اختصاص ســهام، مالکیت روشنی نبود و 

اختیاری برای مدیریت این سهام نداشتند.
 حجت االسالم حســن روحانی رئیس جمهور در 
یکصد و چهل و دومین جلسه ســتاد هماهنگی 
اقتصادی دولت دوازدهم گفت: دولت تالش کرده 
است در روندی کاماًل شــفاف و ضابطه مند، مردم 
سهامی را که قباًل به نام آنها بوده، در دست بگیرند 
و در عین حال چرخ اقتصادی کشور نیز به تحرک 

بیشتر واداشته شود.
روحانی بورس را نقطه امیدی دانســت که در این 
شرایط خاص اقتصادی کشــور، موجب افزایش 
حضور مردم در اقتصاد شــده است و باید شورای 
عالی و ســازمان بورس مراقبــت الزم نمایند که 
این فضــای مطمئن بــرای مردم بیــش از پیش 
امیدآفرین باشــد و باید تالش کرد بازار بورس با 

قدرت به کار خود ادامه دهد.
رئیس جمهور تصریح کرد: از افتخارات کشور این 
است در حالی که کرونا با همراهی مردم مدیریت 
شده، بورس و بازار ســرمایه نیز با مشارکت مردم 
رونق گرفته اســت.وی تأکید کــرد: با روش های 
مناسب باید مانع آن شــویم عده ای که در کمین 
ســهام مردم و تصــرف صندلی هــای مدیریتی 
هســتند بتواننــد این ســهام را بــا ارزش کمتر 
خریــداری کنند.روحانی با بیــان اینکه وزارت 
امور اقتصادی و دارایی و ســازمان بــورس باید 
جوانب و ضوابط مدیریت این ســهام را به شــکل 
دقیق مشــخص  کنند، افزود: نحوه اطالع رسانی 
و آموزش به مردم در خصــوص مالکیت و تعامل 
در ایــن زمینه از جملــه واگــذاری، نگهداری و 
اطالع رســانی درباره میزان ســود و شرکت های 

مرتبط با این سهام بسیار مهم است.
رئیس جمهور واگــذاری اختیار معامله ســهام 
عدالت به مالکان را گامی بزرگ در واگذاری های 
اقتصادی توصیف و تصریح کرد: این واگذاری هم 
از لحاظ حجم ســهام و هم به لحــاظ تعداد افراد 
ســهامدار که بیــش از ۴۹ میلیون نفــر را در بر 
می گیرد، اهمیت زیــادی در ارتقای نقش آفرینی 

مردم در عرصه اقتصاد دارد.
روحانی با اشــاره به اینکه طبیعتاً مردم سواالت 
و ابهامات زیادی در زمینه چگونگی ســهامداری 
یا فروش ســهام خــود دارند، خاطرنشــان کرد: 
مسئوالن سازمان بورس باید توجه داشته باشند 
که آرامش در بــازار بورس و در نزد مــردم تأثیر 

بسیار زیادی در رونق بازار سرمایه دارد.
روحانی با بیان اینکه بازار ســرمایه باید با تکیه بر 

آزادسازی و تقویت ســهام عدالت، اقتصاد شفاف 
و ســالم را هم تقویت کند، گفت: تهدیدی که از 
ناحیه برخی روش های مخــرب معموالً متوجه 
بازارهای دیگر است، نباید متوجه بازار سرمایه و 
ســهامداران آن به خصوص مالکان سهام عدالت 
باشد. لذا به همه مسئوالن مرتبط تأکید می کنم 

مراقبت الزم را از این بازار به عمل آورند.
رئیس جمهور اضافــه کرد: ســامانه ای که برای 
اطالع رسانی مستقیم مردم از تحوالت و اتفاقات 
مرتبط با ســهام عدالت راه اندازی شــده است، 
می توانــد در عیــن پاســخگویی بــه ابهامات و 
سواالت، هم برای سهامداران و هم برای مدیران 
شرکت های ســرمایه گذاری اصلی اعتماد آفرین 

باشد.
روحانی با بیان اینکه در واگذاری اختیار ســهام 
عدالت به مالکان آن، به صراحــت به مردم اعالم 
کرده ایم کــه دولت از این به بعــد صاحب اختیار 
ثروت و سهام آن نیســت، اظهار داشت: به مردم 
اعالم شــده اســت که از این پس برای مدیریت 
دارایی خود در زمینه ســهام عدالت مالک و کاماًل 
صاحب اختیارند و خــود می توانند در مورد نحوه 
اســتفاده از حق مالکانه تصمیم بگیرنــد، البته 
توصیه دولت این اســت که دارندگان، سهام خود 
را نفروشند و از منافع بلندمدت آن بهره مند شوند.

روحانی با بیان اینکه آزادســازی ســهام عدالت 
اقدام بزرگی بوده که بعد از ســال ها تالش دولت 
اتفاق افتاده اســت، گفت: امروز مــردم صاحب 
اختیار سهامی شــده اند که تا قبل از آن با وجود 
اختصاص سهام، مالکیت روشنی نبود و اختیاری 

برای مدیریت این سهام نداشتند.
وی با تاکید بر ضــرورت تقویــت و تعمیق بازار 
سرمایه از وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای 
عالی بورس خواست برای راه اندازی بورس امالک 

تالش و سرعت عمل داشته باشند.
روحانی با بیــان اینکه بارها تأکیــد کرده ایم در 
حالی کــه با قــدرت در حال مقابله با تروریســم 
اقتصــادی آمریکا و مبــارزه با تحریم هســتیم، 
توسعه و پیشرفت کشور را از یاد نبرده ایم، تصریح 

کرد: توســعه زیرســاخت ها و عمــران و آبادانی 
کشــور همواره از اصلی ترین رئوس فعالیت های 
دولت بوده اســت.رئیس جمهور افزود: توســعه 
زیرســاخت های ارتباطی از جمله اقدامات بزرگ 
دولت تدبیــر و امید در جهت تحقق توســعه در 
کشور و در عین حال گامی مهم در راستای تحقق 
حکمرانی دقیق و مطلوب اســت، بر این اســاس 
ایجاد زیرســاخت های ارتباطی بــرای تکمیل 
پروژه بزرگ دولت الکترونیــک اقدامی بنیادین 

محسوب می شود.
روحانی خاطرنشان کرد: در ســال های گذشته 
اقدامات موثر و مفیدی در راستای تکمیل پروژه 
دولت الکترونیک انجام شده که البته کافی نبوده 
است. تا پایان امسال همه دســتگاه های اجرایی 
موظف به اقدامات موثر بــرای تکمیل، راه اندازی 
و بهره مندی مردم از شــبکه دولــت الکترونیک 
هســتند.رئیس جمهور گفت: دولت الکترونیک 
نه تنها در زندگی روزمره مــردم خدمات اداری و 
دیوانی را تسهیل و تسریع می کند، بلکه موثرترین 
اقدام در راستای ایجاد شفافیت و مقابله واقعی با 

فساد است.
روحانی با بیان اینکه محدودیت های ایجاد شده 
در روند مقابله با کرونا هم به آحــاد مردم و هم به 
مســئولین نشــان داد که دولت الکترونیک چه 
نقش بزرگی در عرصه اجتماع ایفا می کند، اظهار 
داشــت: با تکیه بر این تجربه بــزرگ می توانیم 
بگوییم که دولــت الکترونیک زمانی به شــکل 
مطلوب ایجاد شده است که مردم برای انجام امور 
اداری و دیوانی در زندگــی روزمره خود، کمترین 
نیاز به مراجعه بــه دســتگاه ها و ادارات دولتی و 
اجرایی را داشــته باشــند.رئیس جمهور تصریح 
کرد: اســتقرار کامل دولت الکترونیک به معنای 
آن خواهد بود که مردم با سهولت، سرعت، دقت و 
شــفافیت تمامی خدمات اداری خود را بدون نیاز 

به مراجعه حضوری دریافت خواهند کرد.
در این جلســه وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
گزارشی از پیشرفت اقدامات این وزارتخانه درباره 
اجرای دولت الکترونیــک و چالش های پیش رو 
برای الکترونیکی کردن برخی فرایندهای بانکی، 
استعالمات مربوط به نیروی انتظامی و همچنین 

بانک های اطالعاتی مدارک تحصیلی ارائه داد.
رئیس جمهور پس از اســتماع ایــن گزارش ها از 
وزیر امــور اقتصادی و دارایــی و رئیس کل بانک 
مرکزی خواســت، رفع موانع الکترونیکی سازی و 

فرایندهای بانکی را با جدیت پیگیری کنند.
روحانی همچنین وزیر کشــور را مامور پیگیری 
اتصال کامل نیروی انتظامی جمهوری اسالمی به 
دولت الکترونیک و پاسخگویی برخط به نیازهای 

مردم کرد.
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 روحانی در ستاد اقتصادی دولت:

مسئوالن مراقب بازار بورس باشند

 عرضه در بورس عامل ایجاد شفافیت در بازار

و   ورود بخت آزمایی به  صنعت خودر
عجیب است
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 ETF برگشت اضافه واریزهای خرید سهام 
تا پایان هفته به حساب افراد

معاون وزیــر اقتصاد اظهار داشــت: تا پایان هفتــه گزارش های خرید 
یونیت های اولین صندوق واســطه گری مالی یا همــان ETF نهایی 
می شــود و اضافه واریزها و پول های بلوکه شــده به حساب افراد بر می 

گردد. بنابراین مردم نگران پول مازاد بلوکه شده نباشند.
 عباس معمارنژاد درباره برگشت اضافه واریزهای خرید سهام صندوق 
واسطه گری مالی یکم به حساب خریداران اظهار داشت: تا پایان هفته 
گزارش های خرید یونیت های اولین صندوق واســطه گــری مالی یا 
همان ETF  نهایی می شــود و اضافه واریزها و پول های بلوکه شــده به 
حســاب افراد بر می گردد، بنابراین مردم نگران پول مازاد بلوکه شــده 
نباشند.وی با اشــاره به ادغام 5 بانک در بانک ســپه و نگرانی کارکنان 
این مجموعه ها برای تعدیــل نیرو در آینده اظهار داشــت: تا کنون در 
روند ادغام هیچ تعدیل نیرویی صورت نگرفته است و چارت سازمانی به 
گونه ای طراحی شده است که فعال تعدیل نیروی در این مجوعه صورت 
نگیرد.معاون وزیر اقتصاد ادامــه داد: تمام نیروهایی کــه قبال در این 
بانک ها و موسسات مشغول به کار هســتند، در مجموعه باقی خواهند 
ماند.  معمارنژاد درباره دو عرضه بزرگ دولتــی تا چند روز آینده گفت: 
عرضه بزرگ دولتی گروه سرمایه گذاری امید تا پایان خردادماه و گروه 

توسعه ملی از بانک ملی تا پایان تیرماه انجام می شود.
وی افزود: ارزش گروه امید 70 هزار میلیارد تومان و گروه توســعه ملی 
30 هزار میلیارد تومان اســت که در هر مرحله 18 درصد این سهام به 

صورت بلوکی واگذار خواهد شد.  

قیمت شکر برای مصرف کنندگان اعالم شد
دبیر انجمن کارخانجات قند و شکر نرخ جدید انواع بسته بندی شکر در 
مراکز خرده فروشــی را اعالم کرد.دبیر انجمن کارخانجات قند و شکر 

نرخ انواع بسته بندی شکر را در مراکز خرده فروشی اعالم کرد.
وی در این زمینه اظهار داشــت: ســازمان حمایت قیمت انواع بســته 
بندی شکر را در مراکز خرده فروشــی ابالغ کرده و از امروز دوشنبه 1۹ 

خردادماه ۹۹ این دستورالعمل الزم االجرا است.
بهمن دانایی همچنین از حذف بسته بندی ۹00 گرمی شکر خبر داد و 

تصریح کرد: این اتفاق خوبی بود که افتاده و ما نیز با آن موافق هستیم.
وی اضافه کرد: بر این اساس قیمت بســته شکر یک کیلوگرمی تحویل 
مصرف کننده 8,700 تومان و قیمت هر کیلوگرم شکر فله درب مغازه 

برای مصرف کننده نهایی 7,300 تومان است.
به گزارش مهر، قیمت هر کیلوگرم شــکر درب کارخانه نیز پیش از این 

۶,300 تومان اعالم شده بود.

قیمت شکالت ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش می یابد
دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکالت ایران با اشاره 
به افزایش قیمت مواد اولیــه این صنف، از احتمــال افزایش 15 تا ۲0 

درصدی قیمت این محصوالت خبر داد.
جمشید مغازه ای با اشــاره به افزایش قیمت شــکر از ۴050 به ۶300 
تومان، گندم از 1850 به ۲700 تومان و آرد از ۲۲00 به 3۲00 تومان، 
گفت: با توجه به افزایــش قیمت مواد اولیه داخلــی و همچنین برخی 
مواد اولیه وارداتی که با افزایش نرخ ارز باال رفته در ســال جاری، قیمت 

تمام شده شکالت افزایش یافته است.

وی شــکالت را کاالیی لوکس توصیف کرد که همیشه در سبد مصرف 
روزانه شــهروندان نیست و با اشــاره به پایین بودن قدرت خرید مردم، 
اظهار کرد: شــکالت در اولویت خرید مردم نیست و اگر افزایش قیمت 
زیادی در این بخش صورت بگیرد، با کاهش تقاضا مواجه می شــویم، 
بنابراین افزایش قیمت باید در حدی باشــد که تولیدکنندگان متضرر 
نشوند و بازار خود را حفظ کنند.دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت، 
شــیرینی و شــکالت ایران با بیان اینکه قیمت محصوالت این صنف تا 
پایان ماه رمضان تغییر نکرده، تصریــح کرد: در مقطع کنونی با توجه به 
افزایش قیمت مواد اولیه و حقوق کارگران قیمت محصوالت این صنف 

احتماال 15 تا ۲0 درصد افزایش خواهد داشت.
مغازه ای در پایان خاطرنشان کرد که بیســکوییت، شیرینی و شکالت 
مشــمول قیمت گذاری نیست و قیمت آن بر اســاس عرضه و تقاضا در 
بازار مشخص می شود و البته شــرایط جامعه و قدرت خرید مردم اجازه 

افزایش بی رویه قیمت ها را نمی دهد.

قیمت طال باال رفت
قیمت طال در معامالت روز سه شــنبه بازار جهانــی تحت تاثیر ضعیف 
شــدن ارزش دالر افزایش یافت اما در آســتانه نشســت بانک مرکزی 

آمریکا، روند رشد قیمت ها محدود بود.
 بهای هر اونس طال بــرای تحویل فوری در معامــالت روز جاری بازار 

سنگاپور با 0.1 درصد افزایش، به 1۶۹5 دالر و ۴8 سنت رسید.
در بازار معامالت آتی آمریــکا، هر اونس طال بــا 0.۲ درصد کاهش، به 
1701 دالر رســید.به گفته مایکل مک کارتی، استراتژیست ارشد بازار 
در شرکت ســی ام سی مارکتس، با توجه به اشــتیاقی که برای ریسک 
وجود دارد، ممکن اســت در طول معامالت شــاهد افزایش فشارهای 
کاهشــی روی قیمت طال باشیم اما از ســوی دیگر، ضعیف شدن دالر 
آمریکا از این فلز ارزشــمند حمایــت می کند.دالر آمریــکا نزدیک به 
پایین ترین رکورد خود در ســه ماه اخیر ایستاد و طال را برای خریداران 
غیرآمریکایی ارزانتر کرد.ســرمایه گذاران به نشست سیاستگذاری دو 
روزه بانک مرکزی آمریکا متمرکز هستند که از روز سه شنبه آغاز شده 
و بعدازظهر روز چهارشــنبه به پایان می رسد تا با توجه به دستورالعمل 
سیاســت پولی این بانک مرکزی، بــه ارزیابی روند احیــای اقتصادی 
بپردازند. اما بازارها در پی بهبود غیرمنتظره آمار اشتغال، روی احتمال 

بکارگیری نرخهای بهره منفی از سوی بانک مرکزی حساب نمی کنند.
بر اســاس گزارش رویترز، عاملی که رشــد قیمت طال را محدود کرده 
است، استقبال ســرمایه گذاران از دارایی های پرریسک به دلیل بهبود 
اعتماد به احیای اقتصادی است که شاخص نزدک را در آوریل به رکورد 

باالیی رساند. بازارهای سهام آسیایی هم روند صعودی پیدا کرده اند.
استفن اینس، استراتژیســت شــرکت خدمات مالی اکسی کورپ در 
یادداشتی نوشت: در نتیجه روند صعودی بازارهای سهام در چند هفته 
گذشــته، طال در یک روند نزولی منطقی ثابتی قرار دارد و ممکن است 
هر گونه روند افزایشــی با فروش گسترده از ســوی معامله گران روبرو 
شود.در بازار ســایر فلزات ارزشــمند، بهای هر اونس نقره 1.۶ درصد 
افزایش یافت و به 17 دالر و 57 ســنت رســید. بهای هر اونس پالتین 
برای تحویل فوری با 0.1 درصد افزایش، به 833 دالر و 35 سنت رسید. 
هر اونس پاالدیــم برای تحویل فوری با 0.5 درصــد کاهش، در ۲013 

دالر و ۴1 سنت ایستاد.

بازار

وزیر امــور اقتصاد و دارایــی گفت: برآورد ما نســبت 
به عــدم تحقــق درآمدهــا طــی امســال آن هم در 
بدبینانه ترین شرایط 1۴0 هزار میلیارد تومان خواهد 

بود.
 فرهاد دژپسند در واکنش به اعالم مرکز پژوهش های 
مجلس درباره کسری 180 هزار میلیارد تومانی بودجه 
در ســال جاری، اظهار داشــت: عبارت کسری بودجه 
درست نیست زیرا این کسری زمانی اتفاق می افتد که 

هزینه ها بر منابع و درآمدها پیشی گرفته باشد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: اکنون در 
ابتدای سال قرار داریم و تنها پیش بینی عدم 
تحقق مطرح اســت و بر اساس پیش بینی ما 
عدد اعالمــی مرکز پژوهش هــای مجلس 

شورای اسالمی صحیح نیست.
وی تاکیــد کرد: بــرآورد ما نســبت به عدم 
تحقــق درآمدها طــی امســال آن هم در 

بدبینانه ترین شرایط 1۴0 هزار میلیارد تومان خواهد 
بود.

لزومًا مولدسازی تبدیل به منابعی 
بودجه ای نمی شود

وزیر امــور اقتصاد و دارایــی تصریح کرد: 
جــای عــدم تحقــق در منابــع مصوبات 
بودجه مانند مالیــات و واگذاری ها صورت 
خواهد گرفــت و ما تالش داریــم حداکثر 
تحقق انجام شــود اما در صورت عدم تحقق 
می توانیم از طریق فروش اوراق این کسری بودجه را 

جبران کنیم.

وی با اشاره به برنامه وزارت اقتصاد و دارایی برای 
بحث مولدســازی دارایی های دولت هم گفت: ما 
برنامه جامعی برای موضوع مولدســازی دارایی ها 
داریم، اگرچــه لزوماً مولدســازی تبدیل به منابع 
بودجه ای نمی شــود و دیگر اینکه همین امســال 
هم انجام نخواهد شــد زیرا مولدسازی دارایی ها 
یک پروســه اســت و شــاید اکنون آغاز شود اما 
نتیجه آن در یــک دوره زمانی دیگری به دســت 

بیاید.

وزیر

وزیر اقتصاد: کسری بودجه در بدترین حالت ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است

سخنگوی ستاد راهبری آزاد سازی سهام عدالت:

وش سهامداری مستقیم را برگزیدند 17.7 میلیون سهامدار عدالت ر
خریدار  ســخنگوی ســتاد راهبری آزاد 
ســازی ســهام عدالت گفت: طرح ســهام 
عدالــت یکــی از بزرگتریــن طــرح های 

اقتصادی در تاریخ کشور است.
 حســین فهیمی افزود: طرح آزادســازی 
ســهام عدالت در ردیف فرمان مقام معظم 
رهبری برای خصوصی ســازی بنگاه های 
بزرگ اقتصادی و اجرای سیاست های کلی 

اصل ۴۴ قانون اساسی است.
وی اظهارداشــت: به موجب این بسیاری از 
بنگاه های بزرگ اقتصادی مثل بانک ملت، 
فوالد مبارکه، مخابــرات، بیمه ها و غیره در 

مملکت خصوصی شدند.
سخنگوی ســتاد راهبری آزاد سازی سهام 
عدالت گفــت: در همــان زمــان تصمیم 
گرفته شد که بخشی از ســهام این بنگاه ها 
برای توانمندســازی به خانواده های ایرانی 

اختصاص یابد.
وی ضمن اشاره به اینکه ۴۹ میلیون و 1۲0 
هزار نفر مشمول سهام عدالت شدند، افزود: 
آزادسازی ســهام عدالت پس از 15 سال از 
شــروع طرح در خرداد ماه سال جاری آغاز 

شد.
فهیمی بیان داشــت: مفهوم آزاد ســازی 
یعنی اینکه دولت امکان دسترســی مردم 
برای تملک دارایی های خــود را برای آنان 

فراهم کرده است.
وی با اشاره به اینکه از دهم خرداد ماه سال 
جاری این امکان فراهم شده است، گفت: به 
طور کلی ۴۹ شــرکت در سبد سهام عدالت 
قرار دارد که از این تعداد 3۶ شرکت بورسی 

و 13شرکت غیر بورسی است.
سخنگوی ســتاد راهبری آزاد سازی سهام 
عدالت گفت: نهم اردیبهشــت  ماه ســال 
جاری مقام معظم رهبری ابالغیه آزادسازی 
ســهام عدالت را صادر کرد و این اختیار به 
سهامداران داده شد تا نحوه مدیریت سهام 

خود را انتخاب کنند.
وی افــزود: بــر این اســاس ســهامداران 
همچنــان تا ۲۹ خــرداد ماه ســال جاری 
می توانند بــا مراجعه بــه درگاه اینترنتی 
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مســتقیم را انتخاب کنند و در صورت عدم 
مراجعه به این درگاه روش غیر مســتقیم به 
صورت خودکار برای آنــان انتخاب خواهد 

شد.
فهیمی بیان داشــت: چنانچه مشــمولی 
روش مســتقیم را انتخاب کنــد می  تواند 
ســهام 3۶ شــرکت بورســی را به صورت 

شخصی مدیریت کند.
وی ادامــه داد: بــه طورکلــی تــا امــروز 
17 میلیــون و 700 هــزار نفــر از حدود 
۴۶,5 میلیــون نفر روش مســتقیم را برای 
ســهامداری انتخاب کرده ا نــد چون ۲.5 
میلیون نفر از مشــموالن ســهام عدالت به 

رحمت خدا رفته اند.
سخنگوی ســتاد راهبری آزاد سازی سهام 
عدالت در پاسخ به ســئوالی مبنی بر اینکه 
اگر کســی روش مســتقیم ســهامداری 
را انتخاب و بعدپشــیمان شــد آیــا امکان 
برگشت برای این دسته از مشموالن سهام 
عدالت به روش غیر مســتقیم وجود دارد یا 
خیر گفت: وقتی کســی روش سهامداری 
مستقیم را انتخاب می کند، در واقع مالکیت 

حقوقی بین او و 3۶ سهامدار برقرار می شود 
یعنی سهام تخصیص یافته و در دارایی فرد 
می نشــیند، اینکه دوباره آن را سلب کنیم 
آثار حقوقــی دارد اما تقاضــا در این زمینه 
خیلی زیاد است و شــورای عالی بورس هم 

به این مطلب توجه دارد.
وی افــزود: موضوع در دســتور کار اســت 
چنانچه در این زمینه تصمیم گیری شــود 
تا قبل از ۲۹ خرداد ماه ســال جاری به طور 

حتم اعالم خواهد شد.
فهیمی اعالم کرد: تنهــا راه انتخاب روش 
مســتقیم بصورت الکترونیکی است یعنی 
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وی همچنین در پاســخ به ســئوالی مبنی 
براینکه چرا کســی که روش غیر مستقیم 
ســهامداری را انتخاب کرده بــه وی نمی 
گویند ارزش ســهامش چقدر است، گفت: 
چون افراد در روش غیر مستقیم سهام یک 
شرکت سرمایه گذاری اســتانی را دریافت 

خواهند کرد.
سخنگوی ســتاد راهبری آزاد سازی سهام 

عدالت گفت: این شــرکت بایــد در بورس 
پذیرفته شود و در تابلو قیمت بخورد.

وی افــزود: افرادی که روش غیر مســتقیم 
ســهامداری را انتخاب کرده اند ســهام دار 
شرکت سرمایه گذاری استانی خواهند شد.

فهیمی بیان داشت: تکلیف قانونی و ابالغیه 
مقام معظم رهبری اینکه تمامی شــرکت 
های سرمایه گذاری اســتانی باید در بورس 
و فرابورس پذیرش شــوند و در تابلو قیمت 

بخورند.
وی ادامه داد: افرادی که روش ســهامداری 
غیر مستقیم را انتخاب کرده اند، باید منتظر 

باشند تا این روند طی شود.
سخنگوی ســتاد راهبری آزاد سازی سهام 
عدالت گفت: امیدوارم یــک تا دو ماه آینده 
این کار هم تمام و کمال به نتیجه برســد و 
افرادی که روش سهامداری غیر مستقیم را 
انتخاب کرده اند بتوانند از ارزش سهام خود 
مطلع و در عین حال بتوانند خرید و فروش 

سهام داشته باشند.
وی در ادامه افزود: آزاد سازی سهام عدالت 
هم برای روش مســتقیم و غیر مســتقیم 

اتفاق می افتد.
فهیمی بیان داشــت: اگر مشــموالن هیچ 
کاری هم انجام ندهند آزاد ســازی ســهام 
عدالت انجام می شــود و رابطه مســتقیم 
مالکیت بین سهام دار و سهام شرکت ها در 
روش سهامداری مســتقیم در 3۶ شرکت 
و در روش غیر مســتقیم شــرکت سرمایه 

گذاری استانی اتفاق خواهد افتاد.
وی با اشــاره به اینکه روش بورس مبتنی بر 
شفافیت و اطمینان است، گفت: سهامداران 
سهام عدالت هر روشــی را انتخاب کنند یا 
نکننددارایــی آنان بــه نام شــان آنهم در 
سامانه ها و زیر ســاخت های بورس ثبت و 

ضبط است.
سخنگوی ســتاد راهبری آزاد سازی سهام 
عدالت افزود: مفهوم آزاد سازی جنبه های 
مختلفی دارد که فروش یکــی از این جنبه 

هاست.
وی افزود: ارزش سهام شــرکت های سهام 
عدالت در 10 ســاله گذشــته افزایش قابل 
توجهی داشــته و از این به بعــد هم همین 
طور خواهــد بود چون بنگاه هــای بنیادی 

ارزشمندی هستند.
فهیمی با بیان اینکه نگهداری سهام عدالت 
در بلندمدت به صرفه اســت، اظهارداشت: 
برای ســهامداران ســهام عدالــت حقوق 
و مزایــای فراوانــی وجــود دارد کــه 
اضطراری ترین و نامطلوب ترین شکل آن 

فروش و خروج از آن سهامداری است.
وی تصریح کرد: آزاد ســازی سهام عدالت 
به مفهوم عــام و گســترده آن یعنی امکان 
اســتیفای حقوق همه جانبه ســهامداری 
همانند سایر ســهامداران در کشور انجام 
می شود و مشــموالن ســهام عدالت قادر 
خواهند بود، تمامــی حقوق و منافع مالکانه 

خود را به عنوان سهامدار اعمال کنند.
ســخنگوی ســتاد راهبری آزاد ســازی 
ســهام عدالت ادامه داد: البته این به معنای 
درخواســت یا تشــویق برای فروش سهام 
نیســت، بلکه درخواســت اینکــه دارایی 
ارزشمند ) سهام عدالت ( را در سبد دارایی 

خود نگهداری کنند.

پاسخ به چند سوال پرتکرار سهام عدالت

وشیم؟  چگونه سهام خود را بفر
خریدار  تفاوت آزاد ســازی سهام عدالت 
به روش مســتقیم و غیر مســتقیم و نحوه 
فروش این سهام از جمله سواالتی است که 
با گذشت بیش از یک ماه از آزاد سازی، هنوز 

از سوی سهامداران عدالت پرتکرار است.
 بیش از یک ماه از آزاد ســازی سهام عدالت 
می گذرد و بالغ بــر 17.5 میلیون نفر روش 
مســتقیم را انتخاب کرده اند، این در حالی 
است که مردم همچنان سواالت متعددی را 
درباره انتخاب این دو روش و نحوه مدیریت 
ســهام خود دارند، با توجه به تمدید مهلت 
انتخاب آزاد سازی ســهام عدالت به روش 
مســتقیم، در ایــن گــزارش بــه برخی از 
پرتکرارترین سواالت مردم پاسخ داده شده 

که از نظرتان می گذرد.

سوال 1: آزاد سازی به روش مستقیم 
چه تفاوتی با آزاد سازی به روش غیر 

مستقیم دارد؟
درباره تفاوت این دو روش آزاد ســازی باید 
گفت که در روش مستقیم، شخص سهامدار 
عدالت، مدیریت سبد شرکت های سرمایه 
گذاری را شخصاً بر عهده می گیرد و می تواند 
آن را به فروش رسانده یا از آن نگهداری کند 
و یا به عنوان ضامنی بــرای اخذ وام یا کارت 
اعتباری از بانک )ســاز و کار این قابلیت به 
زودی اعالم می شود( استفاده کند ضمناً در 
حال حاضر امکان فروش ســی درصد از این 
سهام وجود دارد و ســهامداران می توانند از 

طریق کارگزاری ها آن را به فروش برسانند.
در آزاد ســازی ســهام عدالت به روش غیر 
مســتقیم، شــرکت هایی تحــت عنــوان 
شرکت های ســرمایه گذاری اســتانی که 
تاکنون به عنوان یک واسطه مدیریتی سهام 
عدالت را مدیریت کرده و ســود آن را ساالنه 
به مردم می دادند، مدیریت ســهام عدالت 

مشمولین را عهده دار می شوند. بنابر گفته 
مســئولین در عوض خود این شرکت های 
سرمایه گذاری اســتانی طی ماه های آینده 
وارد بورس می شوند و از سهام این شرکت ها 
به ســهامدارانی که روش غیر مســتقیم را 
انتخاب می کنند داده می شــود. ضمناً این 
شرکت ها مبالغی را نیز به جهت تأمین مالی 

پروژه های عمرانی استفاده خواهند کرد.
نکته قابل توجه دیگر این اســت که گرچه 
زمان ورود این شرکت ها به بورس مشخص 
نیست اما طبق وعده مســئولین به مردمی 
که آزادســازی ســهام عدالت به روش غیر 
مستقیم را انتخاب کرده اند در روز ورود این 
شرکت ها به بورس به اندازه ارزش روز روش 
مستقیم، سهام شــرکت های استانی تعلق 
می گیرد و به دلیل اینکه این شــرکت ها به 
صورت عرضه اولیه خواهند بود از حاشــیه 
سود بیشتری نسبت به روش مستقیم بهره 
مند خواهند شــد.بنابراین به طور خالصه 

تفاوت این دو روش در سه نکته ذیل است؛
1. در روش مستقیم هم اکنون امکان فروش 
سهام وجود دارد اما در روش غیر مستقیم، 
ســهامداران برای فروش ســهام خود باید 
تا زمان ورود شرکت های ســرمایه گذاری 

استانی به بورس صبر کنند.
۲. احتماالً امکان استفاده از سهام عدالت به 
عنوان ضامن برای دریافت تسهیالت بانکی 

برای هر دو روش برقرار باشد.
3. ارزش روز سهام عدالت در روش مستقیم 
https://www.sa�  هم اکنون در ســایت
hamedalat.ir و یــا ســایت کارگزاری ها 
قابل مشاهده است اما در روش غیر مستقیم 
هنوز ارزش آن مشخص نیست اما بنابر گفته 
مســئولین در زمان ورود این شرکت ها به 
بورس دقیقاً به اندازه ارزش ســهام عدالت 
مســتقیمی ها، از این شــرکت ها به مردم 

ســهم داده می شــود و چون این شرکت ها 
قرار است عرضه اولیه شــوند، نهایتاً ارزش 
سهامی که به ســهام دار می رسد در روش 
غیر مســتقیم بیشــتر از روش مســتقیم 

خواهد بود.

سوال 2: روش آزاد ســازی مستقیم 
ســهام عدالت را انتخاب کرده ام، اما 

نمی دانم باید چگونه آن را بفروشم؟
مراحل فــروش ســهام عدالــت از طریق 

کارگزاری ها به شرح ذیل است:
1( ثبت نام در سامانه ســجام: در گام اول، 
در صورتی که ســهامدار کدبورسی ندارد، 
 https://www.sejam.ir باید به ســایت
مراجعه کرده و گزینه »ثبت نام در ســامانه 
ســجام« را انتخاب کند. پــس از پر کردن 
اطالعــات ظرف چند ســاعت یــک کد به 

شماره فرد پیامک می شود.
۲( احــراز هویــت: در گام دوم، پس از آنکه 
آن کد پیامک شــد، فــرد ســهامدار باید 
احراز هویت شود در گذشــته این کار تنها 
در دفاتــر پیشــخوان دولت امــکان پذیر 
بود امــا در حال حاضر امــکان احراز هویت 
غیر حضوری نیز فراهم اســت و ســهامدار 
می تواند با اســتفاده از یکی از نرم افزارهای 

احراز هویــت الکترونیک )ماننــد نرم افزار 
سیگنال(، در کمتر از 5 دقیقه احراز هویت 
شود.3( ثبت نام ســهامدار در سامانه سهام 
عدالــت کارگزاری ها: پــس از احراز هویت 
و دریافت کدبورســی، ســهامدار عدالت، 
می تواند به سامانه ســهام عدالت در سایت 
هرکارگزاری، اقدام به فروش سهام عدالت 

خود کند.

سوال 3: روش آزاد ســازی مستقیم 
ســهام عدالت را انتخاب کرده ام اما کد 
بورسی ندارم و فعاًل نیز قصد فروش آن را 

ندارم، آیا مشکلی به وجود خواهد آمد؟
خیر، اگر کد بورســی نیز دریافــت نکرده 
باشید، ســهام عدالت شــما در هر دو روش 
مســتقیم یا غیر مســتقیم محفوظ است 
و زمانی کــه این کــد را دریافــت کردید، 

می توانید آن را به فروش برسانید.

ســوال 4: روش آزاد ســازی غیــر 
مســتقیم ســهام عدالت را انتخاب 

کرده ام، آیا می توانم آن را بفروشم؟
اگر روش آزاد سازی غیر مستقیم را انتخاب 
کرده اید تــا زمانی که این شــرکت ها وارد 
بورس نشــده اند امکان فروش سهام خود را 

ندارید و باید تا اطالع ثانوی صبر کنید.

سوال 5: ســهام عدالت را بفروشیم یا 
نگه داریم؟

پاســخ به این ســوال به نیاز فرد ســهامدار 
به مبلغ ســهام عدالت بســتگی دارد، اما به 
طور کلی با توجه بــه وضعیت خوب بورس و 
امکان باال رفتن ارزش آن و اینکه قرار اســت 
سهام عدالت، ضامن تســهیالت بانکی شود 
پیشنهاد می شود فعاًل از فروش آن خودداری 

شود مگر اینکه وضعیت بورس تغییر کند.

سوال ۶: سفارش فروش سهام عدالت 
را به بانک داده ام، چــه زمانی وجه را 
واریــز می کند؟ آیا ایــن موضوع که 
بانک ها سهام عدالت را به قیمت 450 
هزار تومــان فروخته اند صحت دارد؟ 
بانک، وجه را واریز کرده است اما کمتر 
از سی درصد سهام عدالت من است، 

چه کاری می توانم انجام دهم؟
بانک ها چند روزی این امکان را داشــتند تا 
از مردم برای فروش سهام عدالتشان وکالت 
بگیرند اما در این وکالتنامه نوشته نشده بود 
که بانک چه زمانی و چه ســهامی را خواهد 
فروخت لذا بانک، هر زمان که بتواند ســهام 
عدالت افــرادی که به او وکالــت داده اند را 
بفروشد، به اندازه ارزش سهام عدالت در آن 

روز مبلغ را واریز می کند.
بنابراین ممکن اســت بانک، امروز ســهام 
عدالــت را بفروشــد اما چنــد روز آینده به 
حساب سهامداران واریز کند و در این چند 
روز ارزش سهام عدالت بیشتر از پیش شده 
باشد اما بانک مبلغ همان روزی که سهام را 

فروخته است، واریز می کند.
نکتــه دیگر این اســت که در حــال حاضر 
3۶ شرکت بورسی در ســهام عدالت وجود 
دارد، اگر شخص خود با اســتفاده از سامانه 
کارگزاری هــا ســهام عدالت را بفروشــد، 
می تواند انتخــاب کند که کدام ســهام را 
به فروش برســاند اما بانــک، هیچ تعهدی 
ندارد که کدام ســهام را خواهــد فروخت و 
به انتخاب خود 30 درصد از ســهام عدالت 
موکل خــود را می فروشــد بنابراین ممکن 
اســت این رقم حتی کمتر از ســی درصد 
کل ارزش روز باشــد و یا ممکن اســت رقم 
بانک های مختلف با هم تفاوت کند اما باید 
توجه داشت که رقم ۴50 هزار تومان کاماًل 

کذب است.
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بانک جهانی خبر داد
پایان رشد منفی اقتصاد ایران از سال آینده

بانک جهانی پیش بینی کرد امســال اقتصاد ایران تحت تاثیر شــیوع 
کرونا 5.۲ درصد کوچک شود.

چشــم انداز اقتصــادی جهان تحــت تاثیر شــیوع کرونــا، کماکان 
ناامیدکننده باقی مانده است. بانک جهانی در گزارش بازبینی شده خود 
اعالم کرد که متوسط رشد اقتصادی کشــورهای جهان در سال جاری 
منفی 5.۲ درصد خواهــد بود که فراگیرترین رکــود اقتصادی از زمان 
جنگ جهانی دوم ) 1۹3۹-1۹۴5 میالدی( تاکنون محسوب می شود. 
این رشد برای کشورهای پیشرفته از این هم بدتر بوده و انتظار می رود 

متوسط رشد اقتصادی آن ها به منفی هفت درصد برسد.

رشد اقتصادی ایران
با وجود شیوع کرونا و تعطیلی گسترده کســب و کارها در کنار سقوط 
قیمت نفت در بازارهای جهانی و اخالل در زنجیره تامین، بانک جهانی 
نه تنها انتظار دارد که عملکرد اقتصادی امســال ایران به مراتب از سال 
گذشته بهتر باشد، بلکه این سال آخرین سال رشد منفی دومین اقتصاد 
بزرگ خاورمیانه باشــد و ســال  آینده، اقتصاد ایران با رشد مثبت ۲.1 

درصدی به سه سال رشد منفی متوالی خود خاتمه دهد.
اقتصاد ایران که در سال گذشته طبق تخمین بانک جهانی 8.۲ درصد 
کوچک شد، امسال نیز رشــد منفی 5.3 دصردی را تجربه خواهد کرد. 
پیش از شیوع کرونا، بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال جاری را 

صفر درصد پیش بینی کرده بود.
به گفته بانک جهانی، اصلی ترین دلیل رشــد اقتصادی ایران در ســال 
جاری کاهش مصارف داخلی و فشــار وارد شــده به بخش خدمات )به 
طور مثال گردشگری( به دلیل شیوع کرونا خواهد بود. ایران نخستین 
کشوری در منطقه بود که شــیوع ویروس کرونا به طور گسترده در آن 
گزارش شد اگر چه طی هفته های بعد تقریبا تمامی کشورهای منطقه 

درگیر مقابله گسترده با این ویروس شدند.

نرخ تورم
بانک جهانی با اشاره به کاهش تورم در کشورهای منطقه خاورمیانه می 
نویسد: ایران یکی از کشــورهایی بوده که نرخ تورم در آن روندی نزولی 
داشــته و در ماه های اخیر در محدوده ۲0 درصدی نوسان داشته است. 
کاهش تمایل ســرمایه گذاران به انجام فعالیت های جدید در شــرایط 
کنونی، بخش مالی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال افریقا را تحت 

تاثیر قرار داده است.

عامل جذابیت سهام بانک سینا
عملکرد بانک سینا در ســال ۹8 و ابتدای سال ۹۹ سبب جذابیت سهام 
بانک شده و این در حالی اســت که بهبود عملکرد بانک در ماه دوم نیز 

ادامه داشته و تراز مثبت بانک و سودآوری آن تداوم پیدا کرده است.
 بنابراعالم بانک سینا، بانکداری ایرانی-  عملکرد بانک سینا در سال ۹8 
و ابتدای سال ۹۹ سبب جذابیت ســهام بانک شده و این در حالی است 
که بهبود عملکرد بانک در ماه دوم نیز ادامه داشــته و تراز مثبت بانک و 

سودآوری آن تداوم پیدا کرده است.
به گزارش بانکداری ایرانی ، بررســی ها نشان می دهد قیمت سهام این 
بانک از ۴000 ریال در ۲5 اســفند ۹8 به رقــم 10800 ریال در نیمه 
نخست اردیبهشت ماه رسیده که علت رشد نزدیک به سه برابری آن در 

عملکرد بانک سینا نهفته است. 
در صورت سود و زیان  حسابرسی نشده بانک برای سال ۹8 آمده است 
که این بانک بالغ بر 3۴0 درصد رشــد ســودآوری داشته  و سود تحقق 
یافته بانک از رقم 3۹ ریال در پایان اســفند ۹7 به رقــم 17۲ ریال در 

پایان سال ۹8 رسیده است. 
در واقع  ســود خالص بانک از رقم 35 میلیارد ریــال به یک هزار و 7۲3 

میلیارد ریال رسیده است.
عالوه بر این، تسهیالت و ســپرده بانک نیز وضعیت جالب توجهی را در 

پایان سال ۹8 تجربه کرده و تراز مثبت خوبی را ثبت کرد.
در پایان ســال ۹8 بانک ســینا 1۶7 هزار و 371 میلیــارد ریال مانده 
تسهیالت داشت که در پی آن ۲۴ هزار میلیارد ریال درآمد کسب کرد. 
در مقابل ۲1۶ هزار و ۴05 میلیارد ریال ســپرده جمع آوری کرد که در 
پی آن ۲0 هزارمیلیارد ریال ســود پرداخت  کرده و با تراز مثبت چهار 

هزار میلیارد ریالی مواجه شد.
از طــرف دیگر با وجــود همه گیری ویــروس کرونــا و وضعیت رکود 
اقتصادی که گریبان تمام  کشــورهای دنیا را گرفته اســت، در پایان 
اردیبهشت مانده تسهیالت بانک به رقم 175 هزار میلیارد ریال و مانده 
سپرده به ۲۲7 هزار میلیارد ریال رسیده که رشدی نزدیک به ۶ درصد 

را در چنین شرایطی نشان می دهد.

مراقب اسکناس و ایران چک های جعلی باشید 
کالهبرداران و جاعــالن همواره تالش می کنند با ارائه اســکناس ها و 
ایران چک های جعلی و تقلبی به شــعب بانک ها به اهداف شــوم خود 
دســت پیدا کنند.به گزارش روابط عمومی بانک رفــاه کارگران، یکی 
از مسائل و چالش های کارکنان شــبکه بانکی در حوزه صف، دریافت 
اســکناس ها و ایران چک های جعلی از برخی از مشتریان است که در 

تالش اند پول های تقلبی و ناسالم را وارد جریان نقدی پول کنند.
از این رو، هوشیاری کارکنان در شــعب بانک ها و کنترل نکات ایمنی 
در این گونه مواقع، کالهبرداران را در رســیدن به اهداف شان ناکام می 
گذارد. ضروری اســت که کارکنان در دریافت این گونه اســکناس ها و 
ایران چک ها کنترل های الزم را صورت دهند و در انجام عملیات بانکی 
دقت نظر داشته باشند.در همین راستا، ویژگی های امنیتی ایران چک 
های جدید به شرح زیر است: 1- واتر مارک: تصویر سه بعدی یک پرنده 
و عدد 50 به صورت روشن )الکترو تایپ( در خمیر کاغذ قرار گرفته و در 

مقابل نور قابل رویت است.
۲- نخ امنیتی پنهان: این نخ که عبارت I.R.IRAN روی آن درج شده، 

درون کاغذ قرار گرفته است.
3- نخ امنیتی پنجــره ای: این نخ از نوع هولوگرافیکی با ریز نوشــته به 
گونه ای درون کاغذ قرار گرفته که قسمتی از آن نمایان و قسمتی دیگر 
در بطن کاغذ مخفی اســت و با قرار دادن ایران  چک از رو در مقابل نور 

تمام نخ نمایان خواهد شد.
۴- طرح مکمل: این طــرح به صورت تصویری و عدد ارزشــی )50( به 
گونه ای چاپ شــده است که قســمتی از طرح در رو و قسمتی دیگر در 

پشت ایران  چک قرار گرفته در مقابل نور همدیگر را کامل می کنند.
5- چاپ برجسته: این چاپ در 3 رنگ انجام شده است که به سهولت با 

انگشتان دست قابل لمس و شناسایی است.
۶- طرح مخفی: این طرح در چاپ برجسته به صورت مخفی قرار دارد و 
با قرار دادن ایران  چک در راســتای چشم به شکل تقریباً افقی در مقابل 
نور نمایان خواهد شــد.7- طراحی خطی: طراحی تمامی نقوش ایران  
چک به صورت خطی و با اســتفاده از نرم افزارهای امنیتی انجام گرفته 
است و هر خط حامل اطالعات مربوط به رنگ خود است. در صورتی که 
در نمونه های جعلی خطوط از ترکیب نقاط رنگی تشــکیل شده اند و به 

راحتی به وسیله ذره بین قابل تشخیص اند.
8- طراحی خطی سه  بعدی: طراحی ویژه ای که در آن نقش ها به صورت 
برجســته به نظر می آیند.۹- ریز نوشــته )میکرو پرینت(: نوشته های 
بســیار ریزی که با ابزار بزرگ نمایی قابل مشاهده است و تنها به وسیله 

دستگاه های چاپ امنیتی چاپ می شوند.

شعبه

خریدار  سرپرســت معاونــت بازرگانی 
داخلــی وزارت صنعت، معــدن و تجارت 
)صمــت( از بررســی بهــای تمام شــده 
نهاده هــای دامی و محصــوالت نهایی این 
بخش در سازمان حمایت در آینده نزدیک 
خبر داد و اعالم کرد که در نشســت ســتاد 
تنظیم بازار، بانک مرکــزی اعالم آمادگی 
کرد تا نســبت به تامین ارز مواد اولیه مورد 
نیاز صنعت لوازم خانگــی برای تولید 11.۶ 
میلیون دســتگاه )حدود 1.۲ میلیارد دالر( 
اقدام ویــژه انجام بدهد تــا تامین قطعات و 

مواد اولیه با اولویت انجام شود.
 محمدرضا کالمی در پایان جلســه ســتاد 
تنظیم بازار، اظهار کرد: با توجه به دســتور 
جلسه کارگروه تنظیم بازار کاالهای اساسی 
و ضروری مردم در دو دسته کاالیی تقسیم 
بندی می شــود که یک دســته کاالهایی 
هســتند که دولت برای آنها نــرخ تثبیتی 
تعییــن می کنــد و به صورت مشــخص بر 
اساس بهای تمام شده نرخ مصوب اعالم و در 
سراسر کشور نظارت می شود که گندم، نان، 
مرغ، نهاده های دامی از آن جمله هســتند. 
کاالهای دسته دوم کاالهایی هستند که در 
محدوده رقابتی قرار دارند و مقادیر عرضه و 
تولید در این کاالها متعادل تر اســت، پس 
مداخله قیمتی به صورت دســتوری شاید 
منجر به ســرکوب قیمت و تضعیف حقوق 
تولید کننــده و در نهایت مصــرف کننده 
بشــود که این کاالها از جمله شــوینده ها، 

لوازم خانگی و ... هستند.
به گفته سرپرســت معاونت امور بازرگانی 
داخلی وزارت صمت بــرای همه کاالها در 
کشور، دســتورالعملی تحت عنوان ضوابط 
قیمت گذاری کاالهــای وارداتی و ضوابط 
قیمت گذاری کاالهای تولید داخل را داریم 
که این ضوابط برای گروه اول توسط دولت 
محاسبه می شــود و در گروه دوم بر اساس 
اسناد مســتند و در چارچوب این ضوابط، 
توســط بخش خصوصی محاسبه می شود 
اما قبل از انتشار یا درج قیمت باید بر اساس 
مصوبه سران قوا اطالع رسانی قیمت و ثبت 

در سامانه 1۲۴ اطالع رسانی قیمت شود.
وی با بیان اینکه در حوزه لوازم خانگی بیش 
از 500 واحد تولیدی داریــم که 33 واحد 
آن در حوزه یخچال و فریــزر، 1۹ واحد در 
حوزه ماشین لباسشویی، 3۶ واحد در تولید 
کولر آبی و 8 واحد تولید تلویزیون و بیش از 
۹0 واحد تولید وســایل گازسوز و مابقی در 
سایر تولید کاالها فعالیت می کنند، تصریح 
کرد: در چند ســال اخیر تالش شده است 
تا ظرفیت های تولیــد داخلی لوازم خانگی 

کشور به گونه ای باشــد که تقاضای داخلی 
را پوشــش دهد و در حال حاضر از مجموع 
کاالهای یخچال فریزر، ماشین لباسشویی، 
کولر آبــی و گازی، پکیج، لوازم گازســوز، 
لوازم خانگــی کوچــک و تلویزیون حدود 
1۹ میلیون و 700 هزار دســتگاه ظرفیت 
نصب شده در کشور اســت که این ظرفیت 
نصب شــده در صورت فراهم شدن تأمین 
مواد اولیه مورد نیاز، نقدینگی و منابع مالی 
ظرفیت تبلور و محقق شدن در بازار داخلی 

و بین المللی را دارند.
سرپرســت معاونت امــور بازرگانی داخلی 
وزارت صمت با بیان اینکه در شــرایط فعلی 
در راســتای مدیریت منابع ارزی کشــور، 
جهــش تولیــد، خوداتکایی بیشــتر گام 
برمی داریــم، گفت: بعــد از محدویت های 
ارزی ۹7 واردات لوازم خانگی کامل ممنوع 
شــده اســت و در حال کار بــر جایگزینی 
برندهای داخلی هســتیم. در سال 13۹۹ 
برنامه تولیــد معاونت امــور صنایع وزارت 
صمــت حــدود 11 میلیــون و ۶۴0 هزار 
دســتگاه تولید اســت که ایــن تولید در 
سال گذشــته حدود 8 میلیون و ۶۹3 هزار 
دستگاه بوده و نشــانگر برنامه ریزی وزارت 
صمت بــرای افزایــش تولید و پاســخ به 

تقاضای بازار است.
وی افزود: با تدوین چهــار برنامه تالش می 
کنیم کــه مباحث مربوط به لــوازم خانگی 
منجر بــه تحقق تولیــد و رعایــت حقوق 
مصرف کننده شــود که در همین راستا در 
جلســه امروز مقرر شــد تا بانک مرکزی به 

صورت ویژه نســبت به تامین ارز مواد اولیه 
مورد نیاز صنعت لــوازم خانگی برای تولید 
11.۶ میلیون دستگاه )حدود 1.۲ میلیارد 
دالر( اقدام ویژه انجام دهد تا تامین قطعات 
و مواد اولیه با اولویت انجام شــود. همچنین 
مقرر شــد معاونت صنایــع وزارت صمت با 
فراخواندن انجمن ها و تشکلها و واحدهای 
تولیدی توانمند، میزان برنامه ریزی تولید 
را به گونه ای انجام دهد که عالوه بر افزایش 
تولید ســال  13۹۹ برای سال های 1۴00 
و 1۴01 ما به صورت کامل بتوانیم شــکاف 
تقاضای میان 1۲.5 میلیون دستگاه تقاضا 
و 11.۶ میلیون دســتگاه تولید داخل را که 
بخــش اعظــم آن در بخش لــوازم خانگی 

کوچک است را برطرف کنیم.

ضرورت اصالح قیمت های خارج از 
 ضوابط لوازم خانگی با نظارت 

سازمان حمایت
سرپرســت معاونت امــور بازرگانی داخلی 
وزارت صمــت با اشــاره به اینکه در ســال 
های اخیر افزایش تمایــل مصرف کننده به 
استفاده بهینه از کاالهای سرمایه ای بادوام 
در چارچــوب مدیریت هزینــه ها تقاضای 
لوازم خانگی را از 13.۶ میلیون دســتگاه به 
1۲ تا 1۲.5 میلیون دســتگاه کاهش داده 
اســت، تصریح کرد: عمق ساخت داخل در 
اکثر کاالهای لوازم خانگــی بین ۶0 تا ۹0 
درصد اســت، البته این نرخ در محصوالت 
مختلف متفاوت اســت، مثاًل در بخاری ۹0 
درصد داخلی سازی شده است، در کولرآبی 

100 درصد داخلــی و یخچــال فریزر ۶0 
درصد داخلی شــده اســت. در کل ضریب 
وابســتگی قطعات بین 10 تــا ۴0 درصد 

است.
کالمــی در ادامه با بیــان اینکه بخشــی 
از تولیدکننــدگان لــوازم خانگــی بدون 
هماهنگی و خــارج از چارچــوب و ضوابط 
قیمتگــذاری اقــدام به افزایــش قیمت ها 
بصورت نامتعارف کرده انــد، تصریح کرد:  
مقرر شد ســازمان حمایت اقدامات قانونی 
در این راســتا انجام دهد و این واحدها باید 
نســبت به اصالح قیمت هــا در چارچوب 
ضوابط قانونــی قیمتگذاری اقــدام کنند. 
ضمنا لــوازم خانگی در فهرســت کاالهای 
دارای اولویت بازرسی قرار گرفته و با احتکار 
و عــدم عرضه این اقــالم به بــازار برخورد 

خواهد شد.
به گفته وی بــا تغییــر ارز واردات قطعات 
لوازم خانگی از ۴۲00 تومانــی به نیمایی، 
منابع ریالی برای تامین این ارز 3 برابر شده 
و افزایش نرخ ارز با تاثیــرش در بهای تمام 
شــده منجر به تخلیه اثر آن طی سال های 
13۹7 تاکنون نســبت به سال های گذشته 
شده است و در همین راســتا برای حمایت 
از مصرف کننــده و تولید کننــده بصورت 
همزمان مقرر شــد تا بســته پیشــنهادی 

شیوه های تامین مالی تهیه و ارایه شود.

پیشنهاد ارائه تسهیالت ارزان قیمت 
برای خرید لوازم خانگی

سرپرســت معاونت امور بازرگانی داخلی 

وزارت صمــت ادامــه داد: در این بســته 
پیشنهاد شده اســت که برای این موضوع 
تســهیالت ریالی ارزان قیمت )با کارمزد 
1۲ درصــد( در اختیــار مصرف کنندگان 
قرار بگیرد و بــرای جبــران فاصله آن با 
نرخ سود بانکی پیشنهادی برای تایید در 
دولت ارسال شده اســت که ضمن تایید 
نیازهــای مالی طــرف عرضــه )تحریک 
تقاضای ناشــی از رکود تورمــی فعلی( و 
مصرف کننــدگان کاال بــه خصوص زوج 
های جوان را در ترمیم قدرت خرید یاری 

کند.
وی خاطرنشــان کرد یکی از مــواد اولیه 
مــورد مصــرف در صنعت لــوازم خانگی 
ورق اســت که به دلیل تاثیرپذیری عرضه 
فوالد از قیمــت جهانی و قیمــت ارز نیما، 
نوســانات ارزی طی چند ماه اخیر موجب 
بروز تقاضای کاذب در این بخش شــده که 
با سپردن متعادل ســازی و واقعی سازی 
مقادیر نیاز ورق، )طرف تقاضا( و الزام همه 
تولید کننــدگان ورق به عرضــه کاالهای 
خود )عالوه بر فوالد مبارکه( قطعا این کاال 
با مســئولیت معاونت امــور صنایع وزارت 
صمت با قیمت مصوب بایســت به دســت 

تولیدکنندگان برسد.

 بهای تمام شده نهاده های دامی
 و محصوالت نهایی این بخش بررسی 

می شود
کالمی همچنیــن در پایان این جلســه در 
جمع خبرنگاران گفت که ستاد تنظیم بازار 
مصوب کرد که بانک مرکــزی برای تامین 
ویژه ارز قطعات یدکی و لوازم مورد مصرف 
در تولید لوازم خانگی کوچک و بزرگ اقدام 

کند.
همچنین بــه گفته وی ســتاد تنظیم بازار 
مقرر کرده شــرکت پشــتیبانی امــور دام 
برای تکمیل ذخایر اســتراتژیک گوشــت 
قرمز اقــدام کند. نــرخ این محصــول نیز 
باید به گونه ای باشــد که ضمــن حمایت از 
تولیدکننده داخلی، انگیزه بخش خصوصی 

را برای تامین نیاز کشور دچار چالش نکند.
سرپرســت معاونت بازرگانی داخلی وزارت 
صمت در پایان اظهار کرد: در جلســه اخیر 
ستاد تنظیم بازار در زمینه تامین نهاده های 
دامی و محصــول نهایی مثل شــیر، تخم 
مرغ و مرغ نیز مقرر شــده سازمان حمایت 
با برگزاری جلسات تخصصی با تشکل های 
تولیدی و اخذ اســناد و مدارک بهای تمام 
شده را برآورد کرده و قیمت ها را به کارگروه 

ستاد تنظیم بازار ارائه کند.

رئیس کل بانــک مرکــزی در یادداشــتی در فضای 
مجازی نوشت: بازار ارز و پول ســیگنال های مثبتی از 

بهبود وضعیت اقتصادی می دهند.
 عبدالناصر همتــی در یادداشــتی در فضای مجازی، 
نوشت: در اواسط اردیبهشــت ماه، اعالم کردم شرایط 
دشوار است. لیکن، روند در حال بهبود بوده و مدیریت 
و ثبات نیز قابل اعاده اســت. امروز و بعد از ۲0 روز از آن 

نوشته، تأیید و تأکید می کنم که:

1. در بخش تأمین ارز، برای واردات کاالهای 
اساسی، دارو و مواد اولیه و ضروری کشور، از 
طریق روش هــای مختلف چهارگانه اعالمی 
بانک مرکزی، شرایط به وضعیت عادی خود 
برگشــته اســت. به طوری که در این مدت 
بیش از 5/۴ میلیارد دالر برای انجام واردات 
تأمین شده است. طبعاً، بازار از شرایط ایجاد 

شــده در ســامانه نیما و دیگر روش هــای تأمین ارز و 

نیز اقدامات در دســت اجرا، به تدریج متأثر 
خواهد شد.

۲. در بخش ریال، برای تأمین کسری بودجه 
در دو مرحلــه حــراج اوراق بدهــی دولت، 
10٫000 میلیارد تومان با نرخ ســود ساالنه 
15 درصد به فروش رفــت. با این اقدام بدون 
افزایش پایه پولی و با اســتفاده از نقدینگی 
موجود، بودجه دولت تأمین مالی شــد. در هفته های 

آینده این حراج ها ادامه خواهد داشت.
3. شــاخص بهای تولیدکننده در اردیبهشــت ماه، در 
مقایســه با ماه پیش از آن، 0.۹ درصد و نســبت به ماه 
مشابه سال قبل 1۶ درصد رشــد داشته است. این یک 
شاخص پیش نگر تورم است و نشــان از کاهش شتاب 
تورم دارد. بانک مرکــزی مصمم به ســاز و کار هدف 
گذاری تورمی اســت. لذا، سیاست های پولی متناسب 

با آن را اعمال خواهد کرد.

بانک مرکزی

بازار ارز و پول سیگنال های مثبتی از بهبود وضعیت اقتصادی می دهند

حاتمی یزد:رکود فعلی ناشی از تحریم هاست

خ سود بین بانکی نصف شد نر
خریدار  یــک کارشــناس اقتصادی می 
گوید در شرایط فعلی بانک ها بهتر است به 
جای تمرکز بر نرخ سود بانکی ،برای کاهش 

کارمزد تسهیالت بانکی برنامه ریزی کنند.
طی روزهای اخیر رییس شورای هماهنگی 
بانک ها از تصمیم بانک ها برای کاهش نرخ 
ســود بانکی خبر داده اســت این در حالی 
است که در سال جاری بانک ها بازگشت به 
مصوبه شــورای پول و اعتبار را در خصوص 

نرخ سود بانکی در دستور کار قرار دادند. 
حداکثر نرخ سود بانکی در بانک ها در حال 
حاضر برابر با 15 درصد است . اعالم خبری 
در خصوص تصمیم حتمــی بانک ها برای 
کاهش نرخ ســود بانکی در این شرایط اما 
ابهاماتی را با خود در بــر دارد . پیش از این 
بانک مرکزی تاکید کرده است با راه اندازی 
بازار بین بانکی ، مکانیزم تعیین نرخ ســود 

بانکی تغییر کند .
 به عبــارت دیگر پیش بینی شــده اســت 
عملیات بازار باز با کنار گذاشــتن سیاست 
تعیین دستوری نرخ سود بانکی، اجازه دهد 
نرخ ســود در کانال مشخصی نوسان داشته 

باشد.
 ابزارهــای عملیاتی پیش بینی شــده برای 
جذب یــا تزریق نقدینگــی به بــازار بین 
بانکی با هدف پیگیری سیاست پولی بانک 
مرکزی در چارچوب جدید سیاست گذاری 

پولی، شــامل خرید و فــروش قطعی اوراق 
بهادار دولتــی، توافق بازخریــد منطبق با 
شــریعت بر مبنای دارایی پایه اوراق بهادار 
دولتی و ارز، اعطای اعتبــار در قبال وثیقه 
)اوراق بهادار دولتــی، طال و ارز( و همچنین 
ســپرده پذیری بانک مرکــزی از بانک ها و 
موسســات اعتباری غیربانکــی )منطبق با 

شریعت( است.
بر اســاس این طرح، بانک ها و موسســات 
اعتبــاری غیربانکی می توانند نســبت به 
مدیریت نقدینگی )کمبود یــا مازاد( خود 
در بــازار بین بانکی اقدام کنند.بر اســاس 
سازوکار طراحی شــده، بانک مرکزی برای 
ایجاد دامنه مجاز نرخ ســود بازار یا کریدور 
نرخ ســود، کف نرخ کریدور را به عنوان نرخ 
پذیرش ذخایر مازاد بانک ها )سپرده گیری 
از بانک ها( و ســقف نرخ را به عنــوان نرخ 
تزریق نقدینگــی )وام دهــی در قبال اخذ 
وثایق نقدشونده به بانک ها( تعیین می کند.

رییس شورای عالی بانک ها اما در شرایطی 
درباره کاهش نرخ ســود سپرده های بانکی 
ســخن می گوید که بررســی های آماری 
نشان می دهد نرخ کنونی ســود فاصله ای 

قابل توجه را با نرخ تورم داراست . 
در همیــن رابطــه احمــد حاتمــی یزد، 
کارشــناس حــوزه بانکی کشــور در مورد 
کاهش نرخ سود بانکی به خبرآنالین گفت: 

به نظر من اگر قرار باشــد چنین اتفاقی رخ 
دهد کاهش نرخ ســود تسهیالت در دستور 
باشــد چرا که پس از تحــوالت اخیر عمال 
نرخ ســود بین بانکی کاهش چشــمگیری 
داشته و این مهم می تواند در مورد نرخ سود 

تسهیالت نیز عملی شود.
او افزود: برخی بانکها در ســاعات پایانی روز 
دچار کســری می شــوند و از بانکهایی که 
نقدینگی کافی دارنــد برای یک زمان کوتاه 
مدت مثال یکی دو روزه پول قرض می کنند. 
این معامله پیش تر میــان بانکها با نرخ 18 
درصد انجام می شــد و اکنون بــه ۹ درصد 
رسیده اســت. این در حالی اســت که نرخ 
سود بین بانکی آزاد اســت و بانک مرکزی 

محدودیتی در این رابطه اعمال نمی کند.
وی در رابطه با دلیل کاهش نرخ ســود بین 

بانکی تصریح کرد: این مهم بیانگر آن است 
که بانکها پول دارند اما امکانی برای استفاده 
از آن وجود ندارد. زیرا اقتصاد کشــور دچار 
رکودی عظیم شده و حتی دولت هم امکان 
این را ندارد که پروژه هــای عمرانی را اجرا 
کند. به این ترتیب و در یک کالم کســب و 
کار تعطیل شده و به همین دلیل بانکها هم 

متقاضی برای دریافت تسهیالت ندارند.
حاتمی یزد تاکید کرد: این در حالی است که 
در شــرایط تورمی تنها دارندگان دارایی ها 
و کســانی که امــکان دریافت تســهیالت 
دارند پیروز می شــوند.به این ترتیب منطق 
حکم می کند در این شرایط اقداماتی برای 
دریافت تســهیالت صورت گیرد ولی عمق 
رکود به حدی اســت که چنیــن امکانی را 
نمی دهد.این کارشــناس بانکی در رابطه با 
اثرات کاهش نرخ تســهیالت بانکی گفت: 
می توان آن را اتفــاق خوبی تصور کرد چون 
به هر حال تا حدی می تواند موجبات رونق 
را فراهم آورد. با این همه رونق حاصل از این 
اقدام نمی تواند به رشــد اقتصادی بیانجامد 
زیرا رکود فعلی نه ناشی از کمبود نقدینگی 

بلکه حاصل تحریم هاست.
او خاطرنشان ســاخت: وقتی امکان واردات 
نیست و قطعات و مواد اولیه تولید در کشور 
پیدا نمی شــود و همزمان نــرخ ارز هم باال 
می رود رکود و بیکاری رشــد چشمگیری 

می کنــد. به هــر حــال باید فکــری برای 
تحریم ها کرد. اشــتباه است که تنها منتظر 
رفتن ترامپ باشــیم البته که امیدواریم او 
برود ولی ما هم باید در هر شــرایطی امکان 
بقا داشته باشیم.حاتمی یزد در رابطه با نرخ 
احتمالی سود تســهیالت بانکی پیش بینی 
کرد: در حال حاضر این نــرخ بر روی کاغذ 
18 درصد اســت اما بانکها با نــرخ ۲1 و ۲۲ 
درصد آن را می پردازند. بــه باور من در گام 
نخســت این نرخ به 18 درصد باز می گردد 
و اگر شــرایط مهیا بود می توان آن را تا 15 

درصد هم کاهش داد.
مدیرعامل پیشــین بانک صادرات در مورد 
تبعات منفــی احتمالی این اقــدام تاکید 
کرد: بانکها خصلتی دوگانه دارد؛ از یکســو 
آنقدر دارایی دارند که می توانند یک شهر را 
بخرند که این به معنای بدبخت کردن مردم 
اســت زیرا قیمت مســکن و مغازه افزایش 
چشــمگیری خواهد یافت و از سوی دیگر 
هم اگر مدیران بانکی مســئولیت اجتماعی 
داشــته باشــند می توانند منابع خود را در 
اختیار تولید بگذارند که به سود همه کشور 
خواهد بود. با این همــه از آنجایی که بانکها 
علی رغم صراحت قانونی به بنــگاه داری و 
فعالیتهای اقتصادی دســت می زنند معلوم 
نیست کاهش نرخ سود تسهیالت هم لزوما 

به سود تولید شود.



پوشش ۹۵ درصدی شبکه گاز در کشور

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران مطرح کرد

کاهش ۲۵ درصدی گازسوزی در صنعت نفت

قیمت نفت صعودی شد
قیمــت نفت در معامــالت روز سه شــنبه بــازار جهانی تحــت تاثیر 
رشــد اعتماد بازار به احیــای اقتصاد جهانی پــس از کاهش تدریجی 
محدودیت های قرنطینه، افزایش یافت و بخشــی از ضرر روز گذشــته 

را جبران کرد.
بهای معامالت نفت برنت 5۶ ســنت معــادل 1.۴ درصد افزایش یافت 
و به ۴1 دالر و 3۶ ســنت در هر بشکه رســید. این شاخص روز دوشنبه 
با یک دالر و 50 سنت کاهش بسته شــد و روند رشد هفت روزه خود را 

شکست.
بهای معامالت وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا 50 سنت معادل 1.3 
درصد افزایش یافت و به 38 دالر و ۶۹ سنت در هر بشکه رسید. شاخص 

نفت آمریکا روز دوشنبه با یک دالر و 3۶ سنت کاهش بسته شده بود.
به گفته مایکل مک کارتی، استراتژیست ارشــد بازار در شرکت سی ام 
سی مارکتس، نفت برنت محدوده ۴0 دالر را حفظ کرده و صحبتهایی 
در میــان معامله گران وجــود دارد مبنی بــر این که وســت تگزاس 

اینترمدیت هم بزودی به محدوده ۴0 دالر صعود خواهد کرد.
نیویورک ســیتی که بدتریــن آمار شــیوع ویروس کرونــا را در میان 
شهرهای آمریکا داشت، روز دوشنبه بازگشایی فعالیتها را پس از حدود 
ســه ماه آغاز کرد که نشانه بازگشــت زندگی به دوران پیش از اپیدمی 

است و به تقویت تقاضا برای سوخت کمک خواهد کرد.
نظرسنجی رویترز در آستانه انتشار گزارش موسسه امریکن پترولیوم 
نشــان داد که ذخایر نفت آمریکا در هفته گذشته به میزان 1.5 میلیون 

بشکه کاهش پیدا کرده است.
شش تحلیلگر برآورد کرده اند که ذخایر بنزین در هفته منتهی به پنجم 
ژوئن حدود 100 هزار بشــکه کاهش پیدا کرده است. با این حال پیش 
بینی می کنند که آمار نشان دهد ذخایر سوختهای دیگر شامل دیزل و 

نفت کوره به میزان ۲.۹ میلیون بشکه رشد کرده است.
الچالن شاو، مدیر تحقیقات کاال در بانک ملی استرالیا در این باره گفت: 
تقاضا به تدریج اما به شــکل ثابت رو به بهبود است اما همچنان عرضه 
فراوانی وجود دارد که اوپــک و متحدانش باید عرضه نفــت به بازار را 

کنترل کنند اما این کار دشوار است.
اوپک و متحدانش شامل روسیه شــنبه هفته جاری با تمدید یک ماهه 
کاهش تولید ۹.7 میلیون بشــکه در روز به مدت یک ماه دیگر تا پایان 
ژوییه موافقت کردند. با این حال عربســتان سعودی روز دوشنبه اعالم 
کرد که این کشــور و متحدانش شــامل کویت و امارات متحده عربی 
کاهش تولید 1.18 میلیون بشکه در روز را که در ژوئن عالوه بر کاهش 

تولید اوپک پالس انجام دادند، در ژوییه ادامه نخواهند داد.
بر اســاس گزارش رویترز، همزمان لیبی که از ژانویه از بازار نفت خارج 

شده است اعالم کرد که تولیدش را ازسرگرفته است.

گاز طبیعی یا گاز مایع؛  جایگزین مناسب بنزین 
کدام است؟

مدیر برنامه ریزی تلفیقی شــرکت ملی پاالیــش و پخش فرآورده های 
نفتی ایران با اشــاره به اینکه در خودروهای CNG ســوز در مقایسه با 
خودروهای بنزینی میزان انتشــار دی اکســید کربن در شرایط بدون 
ترافیک ۲5 درصد کمتر اســت، گفــت:  از نظر قیمت نیــز در مقیاس 

جهانی CNG از LPG ارزان تر است.
به گزارش شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی، »علیرضا 
آرمان مقدم« با بیان اینکه در حال حاضر حــدود چهار میلیون و ۲00 
هزار خودروی گازسوز و دوگانه ســوز در ایران وجود دارد، تصریح کرد: 
این تعداد خودرو روزانه به طور متوســط ۲۴.5 میلیون متر مکعب گاز 

طبیعی مصرف می کنند.
آرمان مقدم LPG )گاز مایع( کــه مخلوطی از پروپان و بوتان اســت 
را یکی دیگر از ســوخت های جایگزین در بخش حمــل و نقل در دنیا 
عنوان کرد.وی در مورد خصوصیات LPG گفــت: این گاز از تفکیک و 
پاالیش گاز طبیعی و یا پاالیش نفت خام به دست می آید و در دما و فشار 
طبیعی، گازی شکل اســت اما پس از تراکم در فشــارهای متوسط به 

شکل مایع در می آید.
آرمان مقدم در ادامه به مزیت CNG نسبت به LPG اشاره کرد و افزود: 

عدد اکتان CNG باالتر از عدد اکتان LPG است.
وی با بیان اینکه عدد اکتان در CNG را 130-1۲0 و در LPG حدودا 
11۲-105 اســت، تصریح کرد که عملکرد به سوزی سوخت CNG با 
لحاظ پارامتر عدد اکتان شرایط بهتری دارد که از جنبه زیست محیطی 

نیز وضعیت مناسب تری خواهد داشت.
به گفته این مقام مســوول در خودروهای CNG ســوز در مقایســه با 
خودروهای بنزینی میزان انتشــار دی اکســید کربن در شرایط بدون 
ترافیک ۲5 درصد کاهش می یابد  و در شــرایط ترافیک مشابه تهران 
این میزان بــه 35 درصد نیز خواهد رســید این در حالی اســت که در 
خودروهای LPG سوز میزان کاهش انتشــار کربن دی اکسید نسبت 
به موتورهای بنزینی تقریبا 15 درصد اســت. همچنین در هوای سرد 
استارت خوردن ماشــین های CNG در مقایسه با خودروهای LPG و 
بنزین راحت تر انجام می شود. از جهت شــاخص قیمت نیز در مقیاس 
جهانی CNG از LPG ارزانتر اســت بعنوان مثــال در امریکا هر گالن 
LPG به میزان بیست ســنت گران تر از بنزین است ولی CNG به ازای 

هر گالن چهل و یک سنت ارزانتر از بنزین می باشد.
آرمان مقدم با اشــاره به این مطلب که ایران با در اختیار داشتن دومین 
رتبه ذخایر گاز طبیعی جهان و همچنین شبکه گسترده خط لوله گاز، 
بستری مناسب جهت استفاده از گاز طبیعی فشرده یا CNG به عنوان 
ســوختی پاک جهت جایگزینی در سیســتم حمل و نقل کشور دارد، 
تصریح کرد: به کمک شــبکه گســترده خط لوله گاز در کشور تاکنون 
حدود ۲500 جایگاه CNG در سراســر ایران توســعه یافته است که 
امکان دسترســی به این ســوخت پاک را در اقصی نقاط کشور فراهم 

می سازد.
وی با بیــان اینکه در خودروها با ســوخت LPG، امکان نشــر گاز )هر 
چند مقادیر کم( وجود دارد، اظهار داشــت: بنا بــر توصیه های ایمنی 
بهتر اســت خودروهای گاز مایع در پارکینگ با سیستم تهویه مناسب 
نگهداری شــوند چرا که در غیر این صورت احتمال تجمع گاز نشــت 

یافته در پارکینگ و خطرات ناشی از آن وجود خواهد داشت.
آرمان مقدم ادامه داد: در واقع چون LPG از هوا ســنگین تر اســت، در 
صورت نشــت در محیط باقی می ماند و به ســختی پخش می شود لذا 
خطرات ناشی از انفجار و آتش سوزی محتمل خواهد بود. این در حالی 
است که دانسیته CNG کم تر از هواست و پس از نشتی سریعا پراکنده 

می شود و نسبت به LPG ایمن تر ارزیابی می گردد.
آرمان مقدم در پایان با اشــاره به اینکه برخی رسانه ها به مزیت استفاده 
از سوخت LPG اشاره و برای صحه گذاشتن بر دلیل خود به استفاده از 
این سوخت در بعضی از کشــورهای اروپایی مانند ترکیه، کره جنوبی، 
لهستان، روسیه، ایتالیا، انگلستان، امریکا، اســترالیا، اکراین و ...  اشاره 
می کنند، افزود: باید گفت عمده این کشــورها منابع گازی مناسبی در 
اختیار ندارند و نیاز گاز شهری مورد نیاز خود را از طریق واردات و حتی 
در برخی موارد زغال سنگ تامین می کنند ضمن آنکه زیرساخت های 
توسعه CNG  نظیر شبکه گسترده گاز که در کشور ما وجود دارد را در 

کشورشان ندارند.
وی گفت: در واقــع در انتخاب میان بنزین و LPG به ســراغ LPG  به 
عنوان سوخت مناســب تر رفته اند؛ این درحالی اســت که در ایران در 
مقایســه میان LPG و بنزین، گزینه ای به نــام CNG وجود دارد که 
به دلیل مزیت های قیمتــی و فنی برتری های زیــادی دارد و می تواند 

بعنوان سوخت ملی مطرح شود.

و نیر

عربســتان ســعودی در بحبوحه نشــانه های بهبود 
تقاضای جهانــی برای نفــت، تولیــدش را در ژوییه 
افزایش داده و به سطح سهمیه تولید مصوب در اوپک 

می رساند.
 اوپک پالس شــنبه هفته جاری کاهــش تولید ۹.7 
میلیون بشــکه در روز را به مدت یک ماه دیگر تا پایان 
ژوییه تمدید کرد. این گروه در واکنش به سقوط شدید 
قیمت نفــت برنت در آوریــل توافق کــرده بودند که 
تولیدش را در ماههای مه و ژوئن مجموعا به میزان ۹.7 

میلیون بشکه در روز محدود کند.
عربستان سعودی و متحدانش شــامل کویت و امارات 
متحده عربی اعــالم کرده بودند کــه در ژوئن کاهش 
تولیــد 1.18 میلیون بشــکه در روز را عالوه بر کاهش 
تولید اوپک پالس انجام خواهند داد که سهم عربستان 
سعودی از این کاهش داوطلبانه یک میلیون بشکه در 

روز بود.
شاهزاده عبدالعزیز بن ســلمان، وزیر انرژی عربستان 
ســعودی، اعالم کرد که ایــن کاهــش داوطلبانه در 

ژوییه ادامه نخواهــد یافت و با توجه به بهبود 
جهانی تقاضا برای نفت، این کشور مطابق با 

سهمیه اش نفت تولید می کند.
وی در یک کنفرانس خبــری مجازی اوپک 
پالس گفت: ایــن کاهش تولیــد داوطلبانه 
به اهداف خود رســید و بخشــی از تولیدی 
که در ژوییــه افزایش پیدا خواهــد کرد، به 

مصرف داخلی می رسد.شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان 
خاطرنشان کرد که مصرف نفت ســعودی برای تولید 
نیرو معموال در ماه هــای گرم تابســتان افزایش پیدا 
می کند.عربستان سعودی و روسیه به باال بردن قیمت 
نفت برای تامیــن نیازهای بودجه ای خــود نیاز دارند 
اما از سوی دیگر باید مراقب باشــند نفت به باالی 50 
دالر در هر بشکه صعود نکند زیرا باعث بازگشت دوباره 
تولید نفت شیل آمریکا می شــود. این تولیدکنندگان 
همچنین باید روند احیای تقاضــای جهانی را در برابر 
بازگشت عرضه نفت لیبی پس از ماهها توقف تولید این 
کشور و همچنین پایبندی تولیدکنندگانی مانند عراق 

و نیجریه به تعهداتشان زیرنظر داشته باشند.
احســان عبدالجبار، وزیر نفت جدید عراق 
در مکالمه تلفنی با شــاهزاده عبدالعزیز بن 
ســلمان بر پایبندی کامل کشورش بر توافق 

کاهش تولید تاکید کرد.
شــرکت نفتی دولتی آرامکوی سعودی روز 
یکشنبه قیمت فروش گریدهای نفتی خود 
در ژوییه برای همه مناطق جهــان را افزایش داد. این 
اقدام احتماال اشــتیاق خریداران برای خرید به منظور 
ذخیره ســازی را کم می کند اما در عــوض به کاهش 

سطح ذخایر نفت کمک خواهد کرد.
شاهزاده عبدالعزیز بن ســلمان اظهار کرد که افزایش 
قیمــت فروش نفــت عربســتان می تواند بــه عنوان 

نشانه ای از بهبود تقاضای جهانی برای نفت تلقی شود.
توافق کاهــش تولید اوپک پالس قرار اســت تا آوریل 
ســال ۲0۲۲ ادامه پیدا کند اما نرخ کاهش از ژوییه به 
بعد کمتر می شود. تحت پیمانی که در آوریل تصویب 
شــده اســت، کاهش تولید اوپک پالس تا پایان سال 

۲0۲0 به 7.7 میلیون بشــکه در روز تسهیل می شود 
و ســپس به مدت 1۶ ماه از ژانویه سال ۲0۲1 تا آوریل 

سال ۲0۲۲ به 5.8 میلیون بشکه در روز می رسد.
الکســاندر نواک، وزیر انرژی روسیه روز دوشنبه اظهار 
کرد که پیش بینی وضعیت در آوریل هنوز زود اســت 
و پیش شــرط اصلی برای هر گونه تمدید بیشــتر این 
توافق به ســرعت احیای اقتصاد و ســطح ذخایر نفت 
بستگی خواهد داشت. وی گفت: توافق اوپک پالس در 
شــرایطی که تقاضا بر اثر پاندمی ویروس کرونا سقوط 
کرد، حــدود ۹ میلیون بشــکه در روز نفــت را از بازار 

جهانی حذف کرد.
بر اســاس گزارش رویترز، کمیته نظارتی مشــترک 
وزیران اوپک پالس تا دســامبر هر ماه بــرای بازبینی 
وضعیت بازار، بررســی پایبندی و ارایه توصیه درباره 
کاهش تولید دیــدار خواهد کرد. نشســت بعدی این 
کمیته برای 18 ژوئن برنامه ریزی شده است. نشست 
بعدی وزیران اوپــک و اوپک پــالس در روزهای 30 

نوامبر و اول دسامبر برگزار می شود.

نفت

خریــدار    مدیرعامل شــرکت ملی نفت 
ایران در پیامی با گرامیداشــت روز جهانی 
محیط زیســت، گفت: یکی از اقدامات مهم 
شــرکت نفت در زمینه محیط زیست، تهیه 
گزارش های میزان انتشــار گازهای ارسالی 
به فلر است که نشــان از کاهش آن به میزان 

۲5 درصد در مقایسه با سال قبل دارد.
»مســعود کرباســیان« در پیامــی بــه 
مناســبت روز جهانــی محیط زیســت با 
تاکید بر اینکه توســعه پایــدار به معنای 
توســعه و افزایش رفاه جوامــع و تأمین 
نیازهــای کنونــی، بدون لطمــه زدن به 
یکپارچگــی و ثبــات نظام هــای حیاتی 
نســل های آتی نیازمنــد عزمی جدی در 
جهت حفــظ، نگهــداری و بهره برداری 
صحیح از مواهب و منابع ارزشــمند الهی 
اســت، ادامــه داد: این موضــوع در اصل 
پنجاهم قانون اساسی  کشورمان به عنوان 
وظیفه عمومــی مورد تأکید قــرار گرفته 
اســت. بنابراین هفته محیط زیست )از 1۶ 
تا ۲۲ خردادماه( را که از ســوی ســازمان 
حفاظت محیط زیســت با موضــوع تنوع 
زیســتی و شــعار »زمان بــرای طبیعت« 

نام گذاری شده است گرامی می داریم.
وی بــه مهمتریــن برنامه هــا و اقدام های 
شــرکت ملی نفت ایران در جهت حفاظت 
محیط زیست در یک ســال گذشته اشاره 
کرد و افــزود: یکی از ایــن اقدامات، اجرای 
پروژه جمع آوری گازهای مشــعل در حوزه 
شــرکت ملی مناطق نفت خیــز جنوب به 
میــزان 18 تــا ۲0 میلیــون مترمکعب در 
روز در قالب ســرمایه گذاری شــرکت های 
پتروشــیمی مارون و پاالیشــگاه بیدبلند 
خلیج فارس با هدف تأمین خوراک صنایع 
پتروشــیمی تــا ســال 1۴01 و همچنین 
پیگیــری اجــرای قــرارداد واحدهــای 
جمع آوری و فرآورش گاز و گاز مایع 3۲00 
و 3100 به ترتیب در حــوزه جنوب غرب و 
غرب کشــور با هدف جمع آوری حدود 1۲ 
میلیون مترمکعب در روز گازهای مشــعل 
به عنوان خــوراک صنعت پتروشــیمی تا 

پایان سال 1۴00 است.
کرباســیان با اشــاره بــه اینکــه رعایت 
اســتانداردهای مدیریــت پســماند در 
میادین نفتی غرب کارون از طریق احداث 
مراکز دفــن کنده های حفــاری مطابق با 
الزامات معرفی شــده از ســوی ســازمان 
حفاطت محیط زیســت از دیگــر اقدامات 
در زمینه زیســت محیطی به شــمار می 
آید، گفته که تدوین ســند بهبود کیفیت 
هوای منطقه ویــژه اقتصادی انرژی پارس 
در وزارت نفت و ارســال به هیئت محترم 
دولت جهت تصویب نهایــی و ابالغ جهت 
اجرا، انجام مطالعات فاز یک مهندســی و 
پیگیری تأمین اعتبــار اجرای پروژه بهبود 
وضعیت واحدهای تصفیه پســاب صنعتی 
پاالیشــگاه های پارس جنوبی )مشتمل بر 
هشــت تصفیه خانه مجزا در ســایت یک و 
یک تصفیه خانــه متمرکز در ســایت ۲(، 
اجرای پــروژه طراحی مجتمــع مدیریت 
پسماندهای صنعتی و ویژه سازمان منطقه 
ویژه اقتصادی انرژی پارس با اســتفاده از 

توانمنــدی بخــش خصوصــی، برگزاری 
مناقصه و انتخاب مشــاور جهــت تدوین 
راهنمــای انجام مطالعــات ارزیابی اثرات 
زیســت محیطی پروژه هــای صنعت نفت 
و انجــام معامله لجن های نفتی در ســطح 
شــرکت ملی نفت ایران )به شــرکت های 
بازیافتی( به میــزان 1۲11۴ تن از ابتدای 
ســال ۹7 تا پایان ســال ۹8 نیز در زمینه 
حفاظت از محیــط زیســت در مجموعه 

شرکت ملی نفت انجام شده است.
به گفته کرباســیان،  تهیه طــرح اقتضایی 
واکنش در شــرایط اضطــراری و مقابله با 
آلودگی هــای نفتی غرب کارون شــرکت 
مهندســی و توســعه نفــت، انجــام طرح 
یکپارچه مدیریت پسماند و تهیه و استقرار 
سامانه نرم افزاری مدیریت پسماند شرکت 
ملی نفت ایران، تهیه، تصویب و اخذ مصوبه 
هیأت دولــت در خصــوص ســند بهبود 
کیفیت هوای منطقه عسلویه، تامین اعتبار 
اجرای تجهیــزات مقابله بــا آلودگی های 
نفتی، سیســتم تصفیه پســاب بهداشتی 

و طراحــی، ســاخت و راه اندازی مشــعل 
بدون دود در شــرکت نفــت و گاز اروندان، 
پاکسازی 100 تن خاک های آلوده به مواد 
نفتی به روش بیولوژیکی در شــرکت های 
پایانه هــای نفتی ایــران و نفــت مناطق 
مرکزی ایران و تهیــه گزارش های محیط 
زیستی نظیر گزارش های مدیریت پسماند 
و شــاخص های عملکرد زیست محیطی و 
انتشــار گازهای گلخانه ای از دیگر اقدامات 
این شرکت در زمینه محیط زیست در سال 

گذشته است.
وی به بررسی و اصالح تمامی گزارش های 
ارزیابی آثار زیســت محیطــی پروژه های 
شــرکت ملــی نفــت ایــران و برگزاری 
جلسات کمیته EIA شــرکت ملی نفت و 
تهیه گزارش های میزان انتشــار گازهای 
ارســالی به فلر و کاهــش آنها بــه میزان 
۲5 درصد در مقایســه با ســال قبل از آن 
اشــاره کرد و افزود:  اقدامات دیگری مانند 
پیگیــری، هماهنگی و نظــارت بر تحقق 
اهداف ابالغیه مقام عالــی محترم وزارت 

مبنی بــر جلوگیــری از ســوزاندن نفت 
خــام در گودال های ســوخت طــی نامه 
مورخ ۹۶/۶/1۹  اســتفاده از پنج دستگاه 
فــرآورش ســیار نفــت )MOT( و چهار 
 )MOS( دســتگاه تفکیک گر ســیار نفت
 Oil Green( و یک دستگاه مشعل ســبز
Burner( جهت پیشگیری از آلودگی هوا 
و سوزاندن مواد زائد نفتی ناشی از عملیات 
حفــاری چاه هــای نفــت در گودال های 
ســوزا،  راه انــدازی قریب الوقــوع پروژه 
ســیکل ترکیبی نیروگاه بعثــت به منظور 
پیشگیری از اتالف انرژی حرارتی سوخت 
مصرف شــده و مدیریــت آالینده های هوا 
در شــرکت نفت و گاز پارس، پروژه نصب 
کمپرســورهای بخارهای برگشتی پروپان 
و بوتان در بندر اقتصای انــرژی پارس در 
شــرکت نفت و گاز پــارس، تصویب پروژه 
تهیه و استقرار سیســتم مقابله با آلودگی 
نفتی در مناطــق عملیاتی شــرکت نفت 
فالت قــاره، احیــای تــاالب هورالعظیم 
که تا قبل از ســال ۹۲ کامال خشــک شده 
بود و آبگیری کامل این تــاالب هم زمان با 
فعالیت و بهره برداری و توســعه ای میادین 
غــرب کارون و احداث آبگیــر چنگوله در 
اســتان ایالم و متعاقب آن احیای زیستگاه 
پرنــدگان مهاجر و ایجاد پوشــش گیاهی 
منطقه چنگوله در شهرســتان مهران نیز 

انجام شده و یا در دست انجام است.
مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران در این 
پیام تاکید کرد: بدیهی است برای رسیدن به 
سطح مطلوب محیط زیست و توسعه پایدار 
در سطح شرکت ملی نفت ایران، برنامه های 
متنوعی در دســت اقدام بــوده و با توجه به 
ارزش گذاری استراتژیک این مقوله، رعایت 
هرچه بیشتر موازین زیست محیطی و اتخاذ 
روش هایی جهت کاهش تولید آالینده های 
صنعتی از اهمیت بســیار باالیی برخوردار 
بوده و این امر جز با همــکاری و هماهنگی 
سطوح مختلف سازمانی و اهتمام مدیران، 
سرپرســتان و کارکنــان ایــن صنعــت 

امکان پذیر نیست.

خریدار    معــاون وزیر نفــت در امور گاز 
گفت: اکنون در پوشــش گازرسانی به عدد 
۹5 درصد رســیده ایم که عدد بسیار باالیی 
اســت و به همان نســبت، توقع ها را نیز باال 
می برد بنابراین باید فضایی ایجاد کنیم که 
در آن بتوان هنر خدمت رســانی به جوامع 

پیرامونی تقویت شود.
به گزارش شــرکت ملی گاز ایران، حســن 
منتظرتربتی در نشست مشترک با مدیران 
عامل شــرکت های تابع در حوزه مسوولیت 
اجتماعی که با حضور ســید امیر طالبیان، 
مشــاور اجتماعــی وزیر نفــت، به صورت 
ویدئوکنفرانس برگزار شــد، گفت: به باور 
مــن، نظام نامــه ابالغی مســوولیت های 
اجتماعی در این راســتا، یک راهنماســت 
و  بهتر اســت که ما هم اقدام های خود را در 
چارچوب همــان نظام نامه انجــام دهیم تا 
کارها و اقدام های انجام شــده، مســیری را 
به روی ما بگشــاید که بتوانیم مشــکالت و 
چالش هایی را که در جریان کار، درگیر آن 

می شویم، رفع کنیم.
معاون وزیر نفت در امور گاز با تشکر از همه 
اقدام های انجام شده در این زمینه و از سوی 
تمامی شــرکت های تابع شــرکت ملی گاز 
ایران، تصریح کرد: موضوع مسوولیت های 
اجتماعی در حوزه شرکت های گاز استانی، 
پاالیشــگاهی و انتقال، تا انــدازه ای با هم 

متفاوت است.

تربتی تاکید کرد: مسوولیت های اجتماعی 
در بخش گازرسانی، در سه حوزه اجتماعی، 
اقتصادی و زیست محیطی مطرح می شود 
که بر همین اساس، اقدام های انجام شده در 
بحث اقتصادی، در حوزه توسعه گازرسانی و 
اقدام هایی است که برای ذی نفعان به عنوان 
مشترکان انجام می شود. در حوزه اجتماعی 
نیز شامل برون ســپاری ها، ایجاد اشتغال، 
توســعه مراکــز خدمات رســانی، آموزش 
در مورد مســائل ایمنی، مصــرف بهینه و 
نشت یابی و امدادرســانی و سایر اقدام های 

انجام شده در حوزه اجتماعی است.

وی ادامه داد: در بحث زیست محیطی، این 
تفاوت پررنگ تر می شــود؛ اتوماســیون و 
صرفه جویی در مصارف کاغذ، صداسنجی، 
بو سنجی و... در ایســتگاه های تقلیل فشار 
و اندازه گیــری آالینده ها و نیــز اقدام های 
بهبود در ایــن زمینه از کارهــای متفاوت 
مسوولیت اجتماعی در بخش های مختلف 

است.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران همچنین 
اصل بهینه ســازی موتورخانه هــا را اقدام 
خوب دیگــری در ایــن زمینه دانســت و 
گفت: بحث اصــالح موتورخانه ها که بدون 

کوچک ترین هزینــه ای برای مــردم قرار 
اســت به انجام برســد در بطن خود کاهش 
مصرف را بــه همــراه دارد که هم شــامل 
بهینه مصرف کردن می شود و هم با کاهش 
مصرف، به محیط زیســت کمک می کند. 
این اقدام، یعنی تنظیــم موتورخانه ها جزو 
موضوعاتی اســت که هزینه ای برای دولت 
ایجاد نمی کنــد، اما رفــاه و آرامش را برای 

عموم مردم به ارمغان می آورد.
تربتی خطاب به مدیران عامل پاالیشگاه ها، 
شرکت های گاز استانی و مناطق انتقال گاز، 
اظهار کــرد: از الکترونیکــی کردن قبوض 

می توان به عنــوان راهکاری بــرای حفظ 
محیط زیســت نام برد که هم مردم بهتر در 
جریان قرار می گیرند و هم کاهش استفاده 
از کاغذ را به همراه دارد. بحث رفع نشــتی 
گاز پــس از نصــب رگوالتور کــه در حال 
گرفتن مجوز آن هســتیم و ...، همه از جمله 
اقدام هایی است که افزون بر خدمت رسانی 
به مــردم، رفاه و آســایش بیشــتر را نیز به 

همراه می آورد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با بیان 
اینکه کار گاز توسعه اســت، گفت: همیشه 
می گفتند  قطار توسعه که حرکت می کند، 
در مســیر خود، عده ای را از بین می برد، اما 
اکنون مسوولیت اجتماعی دقیقاً بر همین 
مبنا تعریف  شده که در کنار توسعه، کسی و 

شغلی از بین نرود.
معاون وزیر نفت در امور گاز تصریح کرد: در 
این پیوند، وزارت نفت نیــز در بحث کالن، 
در خصوص بهینه ســازی و مصــرف بهینه 
گام های مهمی برداشــته که هم به اقتصاد 
جامعه کمــک می کند و هم آموزشــی در 

راستای مصرف بهینه است.
تربتی گفت: اکنون در پوشــش گازرسانی 
به عدد ۹5 درصد رسیده ایم که عدد بسیار 
باالیی اســت و به همان نســبت، توقع ها را 
نیز باال می برد. بایــد فضایی ایجاد کنیم که 
در آن بتوان هنر خدمت رســانی به جوامع 

پیرامونی را به تصویر کشید.

عربستان به کاهش تولید اضافی نفت پایان می دهد

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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 عرضه در بورس عامل ایجاد شفافیت در بازار

و عجیب است ورود بخت آزمایی به صنعت خودر

معاون وزیر کار خبر داد
 تشکیل صد و سومین تعاونی توسعه 

و عمران شهرستانی
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از فعالیت 103 شــرکت تعاونی 
توسعه و عمران شهرستانی در کشور خبر داد و نقش این تعاونی ها را در 

درآمدزایی و اشتغال جوانان بومی موثر خواند.
محمد کبیری   با اشاره به اهداف تشــکیل تعاونی های توسعه و عمران 
شهرســتانی اظهار کرد: فعالیت شــرکتهای تعاونی توســعه و عمران 
شهرستانی سبب تسریع در رشد و توسعه شهرســتانها، هدایت منابع 
مردمی به بخشهای تولیدی، بسترسازی برای ورود بخشهای تعاونی و 
خصوصی به فعالیتهای اقتصادی و جلوگیــری از واگذاری طرح های با 

احتمال رانت زایی به بخش خصوصی می شود.
وی ظرفیتهای تعاونی های توســعه و عمران شهرستانی را مورد اشاره 
قرار داد و افزود: شــرکتهای تعاونی توســعه و عمران شهرستانی می 
توانند در راســتای توســعه شهرســتان نقش مؤثری در درآمدزایی و 

اشتغال جوانان بومی داشته باشند.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه از تشکیل 
صد و ســومین تعاونی توســعه و عمران شهرســتانی خبر داد و گفت: 
خوشــبختانه در روزهای اخیر صد و سومین شــرکت تعاونی توسعه و 
عمران شهرستانی در اســتان خراسان شــمالی و در شهرستان مانه و 
سلقان افتتاح شد که این تعاونی با داشــتن 5۲0 نفر عضو برای 50 نفر 

اشتغالزایی کرده است.
کبیــری در عین حال در خصــوص آخرین آمار تشــکیل تعاونی های 
توسعه و عمران شهرســتانی گفت: در حال حاضر 103 تعاونی توسعه 
و عمران شهرســتانی در سراسر کشور و در ۲7 اســتان داریم که بیش 
از 100 هزار نفر عضــو دارند. با توجه به موافقت نامه هایی که در ســال 
گذشته داشتیم یقینا تعداد تعاونی های توســعه و عمران شهرستانی 
در آینده نزدیک بیشتر خواهد شد که البته شروع به کار بسیاری از آنها 
به دلیل مساله کرونا و به تعویق افتادن مجامعشان با تاخیر همراه بوده 

است.
وی بهره برداری از پروژه های گردشگری، بهره برداری از مجتمع های 
فرهنگی و ورزشــی، بهره برداری از کارخانــه آب مجتمع گلخانه ای، 
احداث قرارگاههای خورشیدی، انجام پروژه های توسعه ای در استان 
ها و تکمیل پروژه های نیمه تمام دولت را بخشــی از خدمات ارائه شده 
در شهرســتانهای مختلف توسط شــرکتهای تعاونی توسعه و عمران 

شهرستانی برشمرد.
معاون وزیر کار خاطرنشان کرد: سیاست وزارت تعاون در سال 13۹۹ 
در خصوص تعاونی های توســعه و عمرانی شهرســتانی توسعه کیفی 
شرکتهای تعاونی بوده تا بتوانیم در شرایط سخت اقتصادی پیش آمده 
قبل از آنکه به فکر افزایش تعداد این تعاونی ها باشــیم، فرایند فعالیت 
تعاونی هایی کــه پیش از این درخواســت خود را ثبت کــرده بودند را 
تسهیل ببخشیم و از نظر کیفی سطح خدمات آنها را در راستای توسعه 

شهرستان ها باال ببریم.
به گزارش ایســنا،  مطابق قانون تأسیس شــرکتهای تعاونی توسعه و 
عمران شهرستانی حداقل تعداد اعضاء جهت ثبت تعاونی باید به میزان 
نیم درصد جمعیت آن شهرســتان بر اســاس آخرین آمار سرشماری 
عمومی نفوس و مسکن باشد. در حال حاضر شــرکت تعاونی توسعه و 
عمران شهرستان یزد با 10 هزار عضو و شرکت تعاونی توسعه و عمران 
شهرســتان شــیراز با ۹۲۹0 نفر عضو بزرگترین تعاونی های توسعه و 

عمرانی شهرستانی در کشور به شمار می روند.

 خبر خوش بیمه ای برای تولیدکنندگان 
صنایع دستی

مدیرکل حمایــت از تولید صنایع دســتی وزارت میــراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی از آمادگی این وزارتخانــه جهت تحت 
پوشــش قرار دادن بیمه ای فعاالن و تولیدکنندگان صنایع دســتی از 

محل صندوق بیمه کشاورزی، عشایری و روستایی خبر داد.
فرهاد فــالح مدیرکل حمایــت از تولید صنایع دســتی وزارت میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی، در مورد بیمه فعاالن صنایع 
دســتی اظهارداشــت: ســال 88 قانونی برای انجام بیمــه قالی بافان 
کدشناســه دار و فعاالن صنایع دســتی به تصویب مجلس شــورای 
اسالمی رسید و در آن زمان توانســتیم حدود 80 هزار نفر که در حوزه 
صنایع دســتی فعال بودند را جهت پوشــش بیمه به ســازمان تأمین 

اجتماعی معرفی کنیم.
مدیــرکل حمایــت از تولیــد صنایــع دســتی وزارت میــراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور گفت: 80 هزار نفر از فعاالن 
تولید صنایع دســتی در آن زمان بیمه شدند ولی به دلیل کمبود اعتبار 
ابالغی از ســوی دولت، ســازمان تأمین اجتماعی هیچ فرد جدیدی را 
تحت پوشش بیمه ای قرار نداد و همین 80هزار نفر هم اگرکوچک ترین 
تأخیــر در پرداخت حق بیمه داشــتند و یــا در کارگاه شــان حضور 

نداشتند، پوشش بیمه ای شان قطع شد.
وی با اشــاره به اینکه در حال حاضر ۴0 هزار و 3۴8 تولیدکننده صنایع 
دستی بیمه شده تأمین اجتماعی هســتند، گفت: سهم فعاالن صنایع 

دستی در دارا بودن بیمه تأمین اجتماعی قلیل است.
فالح بیان داشت: از ســال ۹3 تا آذر سال ۹7 نتوانســتیم هیچ فرد 
جدیدی را تحت پوشــش بیمه تأمیــن اجتماعی قــرار دهیم و به 
دلیل نبود اعتبــار الزم این اقدام صورت نگرفــت. ولی از ماه آذر به 
بعد در ســال ۹7 با تالش علی اصغرمونســان وزیر میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی وپویا محمودیان معاون صنایع دستی 
وزارتخانه، 3 میلیــارد تومان از محل بودجه اضطــراری برای بیمه 
فعاالن و تولیدکننده های صنایع دســتی در نظر گرفته شد و همان 
زمان 81۲ فرد جدید پوشــش بیمه یک ســاله تأمیــن اجتماعی 

شدند.
مدیرکل حمایــت از تولید صنایع دســتی وزارت میــراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی خاطرنشان کرد: ســال گذشته هم یک 
میلیارد و ۴30 میلیــون تومان جهت بیمه تأمیــن اجتماعی این افراد 
پرداخته شــد و تا پایان خرداد امســال این 81۲  نفر بیمه آنها تمدید 
شــده اســت و در اعتبارات ســال جاری نیز ســازمان برنامه و بودجه 
پیش بینی هایی را داشــته و به دنبال این مسأله هستیم تا این 81۲ نفر 

بیمه شان تا پایان امسال تمدید شود.
فالح گفت:  باید توجه داشت به دلیل کمبود منابع اعتباری نمی توانیم 

هیچ فرد جدیدی را به سازمان تأمین اجتماعی معرفی کنیم.
وی اعالم کرد: البته با رایزنی معاونت صنایع دســتی، وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دســتی و حمایت های مدیرکل سابق 
حمایت از تولید صنایع دســتی وزارتخانه موفق شــدیم با صندوق 
بیمه کشاورزی، عشایری و روســتایی قراردادی را منعقد کنیم که 
بر اســاس آن 3800 نفــر در حال حاضــر تحت پوشــش این بیمه 

هستند.
فالح بیان داشــت: همه افــراد که در حــوزه صنایع دســتی فعالیت 
دارند در روستاها و مناطق عشایری همچنین شــهرهای زیر ۲0 هزار 
نفر می توانند مشــمول این بیمه شــوند و حق بیمه پرداختی در بیمه 
صندوق کشاورزی، عشایری و روستایی زیاد نیست. البته بیمه درمان را 
شامل نمی شود ولی با مبلغ اندکی می توان امکان صدور دفترچه بیمه 
ایرانیان را برای این افراد فراهم کرد کــه برای عالقه مندان این موضوع 
محقق شده همچنین ســوابق بیمه تأمین اجتماعی قابل انتقال به این 

صندوق است.

تولید

 تازه ترین اخبــار دریافتــی از وزارت صنعت، معدن و 
تجارت حاکی است که امسال) ظرف 80 روز گذشته( 
در شرایط تشدید بحران کرونا، حدود 15 تا ۲0 میلیارد 
تومان قــرارداد بین ایــن وزارتخانه و ســازمان نظام 

مهندسی معدن ایران امضا شده است.
 امضای این قــرارداد در حالی صــورت گرفته که این 
سازمان در مدت ۲8 روز ابتدای فروردین فاقد ریاست 
بوده و در ۲8 فروردین حکم ریاســت آن توسط رییس 
جمهوری صادر شــد.عالوه بر این در نهم اردیبهشت 
ماه امسال حکم رییس ســازمان نظام مهندسی معدن 

توسط وزیر وقت صنعت، معدن وتجارت ابالغ شد.
اکنون که »داریوش اســماعیلی« معاون امور معادن و 
صنایع معدنی وزارت صنعت ) رییس پیشین سازمان 

نظــام مهندســی معــدن( در روز 1۹ 
خرداد از امضای قــرارداد حدود 15 تا 
۲0 میلیارد تومان تاکنون میان وزارت 
صنعت و سازمان نظام مهندسی معدن 
خبر داده، این قراردادها مبتنی بر کدام 
بررسی و ارزیابی وکار کارشناسی بوده، 

قرارداد را از سوی وزارت صنعت و سازمان یاد شده چه 
اشخاصی امضا کردند و جایگاه حقوقی آنها چگونه بوده 
است.جریان اطالع رسانی در این زمینه چگونه صورت 
گرفته، آیا نیازی به مرجع نظارتــی برای قراردادهای 
مربوطه نبــوده است.حســین مــدرس خیابانی در 
اردیبهشت ماه امسال از ســوی رییس جمهوری برای 
سرپرســتی وزارت صنعت حکم گرفت و در نخستین 

احکام صــادره ابالغ کرد کــه هرگونه 
امضای قرارداد جدید، تفاهمنامه، لغو یا 
صدور ابالغ جدید و نیز جابجایی نیرو را 
در این وزارتخانه تا اطالع ثانوی ممنوع 

است.
براساس گزارش شــبکه اطالع رسانی 
وزارت صنعت، داریوش اســماعیلی در جلسه شورای 
مرکزی سازمان نظام مهندســی معدن که به صورت 
ویدیــو کنفرانس برگزار شــد، خطاب بــه تقی نبئی 
»رییس جدید ســازمان نظام مهندسی معدن«، اعالم 
کرد: به عنوان معاون معدنی وزارت صنعت و همچنین 
به عنوان عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی 

معدن ، آمادگی همراهی کامل با رییس جدید را دارد.

وی افزوده است: این ســازمان با توجه به توانایی فنی 
و تخصصــی کــه دارد می تواند همــکاری تنگاتنگی 
با وزارتخانه داشته باشــد و خود را عضو سازمان نظام 
مهندسی معدن می داند و از این ســازمان می خواهد 
که به معاونت معدنی کمک کند، زیرا موفقیت هر یک، 

موفقیت دیگری نیز محسوب می شود.
 پیش از این اعالم شــده بود که ســه پــروژه ارزیابی 
ریسک، بازرسی از معادن و مستندسازی فعالیت های 
اکتشافی، استخراجی و بهره برداری معادن را سازمان 
نظام مهندسی معدن برای وزارت صنعت انجام داده که 
تاکنون اطالعات شفافی در این زمینه نه از سوی وزارت 
صنعت و یا سازمان نظام مهندسی معدن اطالع رسانی 

نشده است.

معدن

خریدار  یک کارشــناس صنعت خودرو 
باانتقاد از شــیوه پیش فروش خودرو درباره 
شیوه های جایگزین گفت: عرضه خودرو در 
بورس مزیتی به نام شفافیت دارد؛ البته باید 
برای عرضه حواله خودروی صفر الزاماتی را 

رعایت کرد.
میالد بیگی، مدیر گروه صنعت اندیشــکده 
سیاســتگذاری امیرکبیر با انتقاد از شــیوه 
پیش فروش خودرو گفت: شیوه فعلی پیش 
فروش خودرو هم در بعد قیمت گذاری و هم 

بعد شیوه فروش ایرادات متعددی دارد.
وی افزود: مقایســه قیمت هــای کاالها در 
صنایع دیگر با صنعت خودرو نشان می دهد 
که قیمت های خودرو باید بیشــتر افزایش 
پیدا کنــد و قیمت گذاری شــورای رقابت 
اشــتباه اســت البته این موضوع به معنای 
طرفداری از خودرو ســازها نیست بلکه به 
این معنا اســت که نباید قیمــت گذاری به 
شیوه ای انجام شــود که فقط دالل ها سود 

کنند.
مدیر گروه صنعت اندیشکده سیاستگذاری 
امیرکبیر خاطر نشــان کرد: در شیوه پیش 
فروش فعلی پدیده عجیبی رخ داده است و 
برای اولین بار، بخت آزمایی نیز وارد صنعت 
خودرو شده است در حالی که کاماًل روشن 

است که این شیوه کاماًل غلط است.
بیگی ادامــه داد: دولت احتمــاالً چند ماه 
دیگر به این جمع بندی می رســد که شیوه 
فعلی پیش فروش خودرو غلط بوده و باید به 

سراغ شیوه دیگری برود.

 شیوه قیمت گذاری خودرو باید
 تغییر کند

وی در خصوص شیوه درست فروش خودرو 
گفت: به صورت طبیعی هر بنگاهی دوست 
دارد تا در فضای پیوسته و بلند مدتی، تقاضا 
برای کاالیی کــه تولید می کنــد، افزایش 

یابد اما آالن شــرکت ایران خودرو و سایپا 
عالقه ای به افزایش تولیــدات خود ندارد و 
علت این امر را باید در قیمت گذاری خودرو 

در نظر گرفت.
این کارشــناس صنعت خودرو اضافه کرد: 
علت اینکه بــا وجود تقاضای بــاال، خودرو 
ســازها عالقه ای برای افزایش تولید ندارند 
این است که در ۲ ســال اخیر قیمت فروش 
کم تر از قیمت تمام شــده برای خودروساز 
بوده است در حالی که اولین و اساسی ترین 
اصل در یــک فعالیت اقتصادی این اســت 
که قیمت فروش بیش از قیمت تمام شــده 
باشد.بیگی خاطر نشان کرد: اگر از سال ۹7 
قیمت گذاری به درستی انجام شده بود آالن 
صنعت خودرو سازی کشــور وضع بهتری 
داشت ولی متأسفانه این امر صورت نگرفته 

است.

ضرایب شاخص قیمت باید در فرایند 
قیمت گذاری لحاظ شوند

وی در خصوص شیوه درست قیمت گذاری 
خودرو گفت: برای قیمت گــذاری خودرو 
می توان قیمــت پایه را بعــد از اینکه آنالیز 
قیمتی از خودروســاز گرفته شد به صورت 
عمومی اعالم کرد و زمانــی برای آن تعیین 

کرد تا همه بتوانند آن را بررسی کنند.
مدیر گروه صنعت اندیشکده سیاستگذاری 
امیرکبیر ادامه داد: بــه کمک آنالیز قیمتی 
یک ســری ضرایب شــاخص قیمت ایجاد 
بشــود تا قیمت خودرو به وســیله ضرایب 
شاخص قیمت تعیین شده و با توجه به تورم 
اعالمــی بانک مرکزی به صــورت ماهانه یا 

فصلی به روز شود.
بیگی خاطر نشــان کرد: با این شیوه، قیمت 
گذاری از دســت نهادهای انســانی اعم از 

شورای رقابت یا سازمان حمایت از مصرف 
کنندگان خارج می شــود و به یک شاخص 

شفاف سپرده می شود.
وی گفت: جایگزین کردن شاخص به جای 
نهادهای انسانی هم به نفع مردم و هم به نفع 
خودرو ساز است و باعث می شود تا هم دولت 
نتواند از جیب خودرو ســاز بذل و بخشش 
نماید و هم خودرو ســاز نتواند خودرو خود 

را گران به مردم بفروشد.
این کارشــناس صنعت خــودرو افزود: هر 
چه پیش بینــی ناپذیری اقتصــاد افزایش 
یابد، تورم نیز افزایــش می یابد در حالی که 
با تعیین ضرایب شــاخص قیمت می توان 

پیش بینی ناپذیری اقتصاد را کاهش داد.

عرضه خودرو در بورس مزیت دارد
بیگی با اشــاره به پیشــنهاد عرضه خودرو 

در بورس گفــت: عرضه خــودرو در بورس 
مزیتی دارد و آن شفافیت اســت البته باید 
برای عرضه حوالــه خودروی صفر در بورس 

الزاماتی را نیز رعایت کرد.
وی در خصــوص الزامــات عرضــه خودرو 
در بورس کاال خاطر نشــان کــرد: خودرو 
در بــورس بایــد به قیمــت پایــه خرید و 
فروش شــود و قیمت پایه نیز نباید توسط 
خودرو ساز مشخص شــود، همچنین باید 
محدودیت هایــی روی خریــد و فــروش 
خودرو در بورس اعمال شــود تا سوداگری 

و سفته بازی در بورس شکل نگیرد.
مدیر گروه صنعت اندیشکده سیاستگذاری 
امیرکبیــر ادامــه داد: همچنیــن افزایش 
قیمت در هــر روز حتمــاً بایــد محدوده 
مشخصی داشته باشد و به طور مثال هر روز 
بیش از ۲ تا 3 درصد بیشــتر نتواند افزایش 
داشــته باشــد مضاف بر اینکه باید حجم 
مبنای فروش نیز وجود داشــته باشد تا اگر 
دو حواله با قیمت مثبــت 3 درصد معامله 
شدند، قیمت سایر حواله ها مثبت 3 درصد 

نشود.

باید محدودیت هایی برای خرید و 
فروش خودرو اعمال شود

بیگی گفت: در سمت فعاالن بازار بورس نیز 
باید محدودیت هایی ایجاد شــود تا مثاًل هر 
فرد فقط یک دفعه در سال بتواند به خرید یا 

فروش حواله بپردازد.
وی در پایان افزود: البته باید یک الزامی هم 
برای کارخانه ها ایجاد کــرد تا آن ها مجبور 
باشــند خودروهای صفر خــود را فقط در 
بورس عرضه کنند که البته بــرای این کار 
می توان کد یکتایی در نظــر گرفت که ناجا 
صرفاً با آن کد خودروهــا را پالک کند تا به 
این شیوه فروش خودرو خودرو سازها برای 

مردم و نهادهای نظارتی شفاف شود.

قراردادهای میلیاردی وزارت صنعت با نظام مهندسی معدن

 فشارهای تامین اجتماعی و برداشت  خودسرانه اقساط وام ها

خ دنده  وعده های بدون اجرا کسب وکارها زیر چر
خریدار   ۴ماه اســت که برخی کســب و 
کارها به دلیل شیوع کرونا در شرایط سختی 
به سر می برند و علیرغم طراحی بسته های 
حمایتی دولت، تامین اجتماعی و بانکها هر 

یک راه خود را می روند.
 خرداد هم کم کم به انتها نزدیک می شــود و 
تابستان داغ اگرچه از راه می رسد اما بسیاری 
از صنایع کشــور همچنــان حــال و هوای 
زمستانی دارند. شــیوع ویروس کرونا سبب 
شده تا بســیاری از کســب و کارهای کشور 
نتوانند شرایط و مسیر عادی خود را طی کنند 
و در عین حال، چشــم اندازی هم برای پایان 
این شــرایط ندارند چراکه غلبه بر تبعات این 
ویروس منحوس، نیاز بــه مراقبت و حمایت 
همه جانبــه فعالیت های اقتصادی از ســوی 
دولــت دارد اما علیرغم طراحی بســته های 
حمایتــی دولت، دســتگاه های متولی اجرا، 
اعم از سازمان های تأمین اجتماعی و بانک ها 

هر یک راه خود را می روند.

بازخوانی وعده های حمایتی دولت در 
دوران شیوع ویروس کرونا

از همان روزهای ابتدای شیوع این ویروس، 
تالش کرد تا در برنامه ریزی های منســجم، 
شــرایط را به گونه ای پیش ببــرد که چتر 
حمایتی بر سر بســیاری از کسب و کارها و 
صنایع باز شــود و برخی کمک ها و اعطای 
برخی تسهیالت، میزان آسیب های ناشی از 
شــیوع ویروس کرونا به حداقل برسد. البته 
این اقدامات تنها مختــص ایران نبود، بلکه 
بسیاری از کشــورهای دنیا از همان ابتدای 
شــیوع ویروس کرونا تالش کردند تا زمینه 
را برای حمایــت از کســب و کارهای خود 
فراهم آورده و به همیــن جهت، بانک های 
مرکزی دنیــا یکپارچه وارد عمل شــده و 

زمینه را برای تدوین بســته های حمایتی 
و طراحــی مکانیزم های مالی پشــتیبان 
آن، فراهم کردند.در کشــورمان نیز دولت 
بسته های حمایتی ویژه ای را اعالم کرد که 
یکی از بخش های اصلی آن، کمک 75 هزار 
میلیارد تومانی بانک مرکزی برای حمایت 
از کســب و کارهای آســیب دیده از شیوع 
ویروس کرونا بود. آن روزهــا دولت تالش 
کرد تا با اعالم این بســته حمایتی، زمینه را 
برای حمایت از صنایع و کســب و کارهایی 
که به دلیل شــیوع این ویروس، آسیب های 
جدی را متحمل شــده بودند فراهم کند؛ به 
همین دلیل فهرستی از مشاغل آسیب دیده 
از کرونا تهیه و برای اختصاص تســهیالت 

مبنای عمل قرار گرفت.
در کنار این بســته 75 هزار میلیارد تومانی، 
دولت تالش کــرد تا حمایت هــای بانکی، 
بیمــه ای و مالیاتــی را نیــز از بنگاههای 
اقتصادی بــه عمل آورد و خیال بســیاری 
از کســب و کارها را از این بابت راحت کند 
کــه دولــت درک صحیحــی از وضعیت 
کنونی دارد؛ بــه همین دلیل بســیاری از 
دســتورالعمل ها از ســوی دولــت، رنگ و 
بوی حمایتی به خــود گرفت و تالش کرد تا 
تسهیالتی را برای تولیدکنندگان و کسب و 
کارها در نظر گیرد؛ بــه نحوی که دامنه این 
حمایــت و تســهیل گری از پرداخت وام تا 
تعویق موقت پرداخت مالیــات و حق بیمه 

تأمین اجتماعی کشیده می شد.

تولیدکنندگان گرفتار رفتارهای 
سلیقه ای دستگاه های اجرایی

همیــن بســته های حمایتی تــا حدودی 
خیال بسیاری از تولیدکنندگان را در سال 
جهش تولیــد، راحت کرد؛ بــه نحوی که با 

بخشنامه های ابالغی از سوی سازمان های 
امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و نظام بانکی، 
تولیدکننــدگان توانســتند از یک آرامش 
نســبی برخوردار شــوند؛ البته اینها سبب 
نشد که تولیدکنندگان دغدغه بازگشایی و 
تداوم کار واحدهای تولیدی خود را نداشته 

باشند؛ اما اندکی خیال آنها را راحت کرد.
حال اما، حــدود ۴ مــاه از وعده های دولت 
برای حمایــت از تولیدکننــدگان در حوزه 
شــیوع ویروس کرونا گذشــته اســت. در 
همان روزهای ابتدایی که این وعده ها اعالم 
می شد، تالش بر این بود که مقدمات اجرای 
آن هم فراهم شــود؛ اما اکنون با گذشــت 
این مدت، به خوبی می تــوان قضاوت کرد 
که کدامیک از وعده های مرتبط با شــیوع 
ویروس کرونا عملیاتی شده است. آن گونه 
که تولیدکننــدگان می گوینــد، علیرغم 
سیاســت هایی کــه دولــت در هفته های 
ابتدایی شــیوع ویروس کرونا به درســتی 
انتخاب کرد، اما دســتگاه های زیرمجموعه 
در حوزه پیاده ســازی دســتورالعمل های 
دولت، همراهی الزم را ندارند و به خصوص 
در بخش هــای مرتبط بــا بانــک و تأمین 
اجتماعــی، می تــوان ایــن عــدم تبعیت 

زیرمجموعه هــای وزارتخانه هــا در حوزه 
اجرای سیاســت های دولــت را به وضوح 

مشاهده کرد.
بررسی های میدانی خبرنگار مهر بر اساس 
گفته تولیدکنندگان حکایت از آن دارد که 
بســیاری از واحدهای تابعه سازمان تأمین 
اجتماعــی، دســتورالعمل های مرتبط با 
حق بیمه کارفرما و مواردی از این دســت را 
که دولت برای حمایــت از تولیدکنندگان 
در دوران شــیوع کرونا اعمال کــرده بود، 
اجرا نمی کنند و اکنون که ســه ماه از سال 
گذشــته و کرونا همچنان بــه حیات خود 
ادامه می دهد، بسیاری از واحدهای تولیدی 
علیرغم وعده دولت با مراجعاتی از ســوی 
مأموران ســازمان تأمین اجتماعی مواجه 
هســتند که خالف جهتی اســت که دولت 

تعریف کرده است.

 برداشت اقساط وام ها
  از حساب مشتریان علیرغم 

دستورالعمل های دولت
در حــوزه نظــام بانکی نیــز، کار بــه نحو 
دیگری در حال جریان اســت، به شــکلی 
که علیرغم وعده دولت برای اســتمهال سه 
ماهه بازپرداخت تســهیالت بانکی از سوی 
تولیدکنندگان، اما شــعب بانکی به راحتی 
ایــن دســتورالعمل های دولــت را زیر پا 

می گذارند و آن را دور می زنند.
در همیــن ارتبــاط ابوالفضــل روغنــی 
گلپایگانی، رئیس کمیســیون صنایع اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
در گفتگو بــا خبرنگار مهر گفت: کســب و 
کارها بعد از دوران شــیوع ویــروس کرونا 
دچار آسیب جدی شــدند و به خصوص در 
حوزه های کاالیی همچون نساجی، خدمات 

و لوازم خانگی، اتفاقاتــی رخ داده که آثار و 
تبعات آن بسیار گسترده است.

وی افزود: در این میــان علیرغم وعده های 
دولت بــرای اجرایی شــدن بســته های 
حمایتی در حوزه حمایت از کســب و کارها 
و تولیدکننــدگان، امــا زیرمجموعه های 
دولتی به خوبی تاکید دولــت برای اجرای 
بخشــنامه ها را دور می زنند و به آن توجهی 
ندارنــد؛ مثاًل دولــت قول داده بــود که در 
حوزه تأمیــن اجتماعی، بیمــه، مالیات و 
پشتیبانی بانک ها از کسب و کارهای آسیب 
دیده گام هایی برداشــته شــود، اما برخی 
از شــعب بانکی به اجرای دســتورالعمل ها 
و بخشــنامه های دولــت اقدام نکــرده و 
کارشــکنی می کنند؛ به نحوی که کماکان 
به دنبال وصول مطالبــات خود بدون توجه 

به وضعیت کسب و کارها و تولید هستند.
به گفته روغنی گلپایگانی، در حال حاضر در 
حوزه سازمان تأمین اجتماعی، گزارش های 
متعــددی از ســوی اســتان ها و اتاق های 
بازرگانی سراسر کشــور وجود دارد که نشان 
می دهد مأموران ســازمان تأمین اجتماعی، 
کمــاکان به دنبــال وصــول مطالبات خود 
هســتند؛ ضمن اینکــه در حــوزه مالیات و 
بیمه نیز، کار به همین شــکل پیش می رود 
و عماًل تالش بر این اســت که منابع وصول 
شود، به نحوی که کســی توجهی به شرایط 
خاص کنونی کشــور ندارد.این عضو هیأت 
نمایندگان اتاق بازرگانــی، صنایع، معادن 
و کشــاورزی ایران ادامــه داد: در این میان، 
برخی بانک ها در پاسخ به پیگیری های اتاق 
بازرگانی این طور عنوان می کنند که اگرچه 
برداشت اقســاط وام ها از حساب های فعال 
تولیدکننــدگان صورت می گیــرد، اما این 
اقساط به حساب تولیدکنندگان برمی گردد.

صنعت
روزنامه سراسری صبح ایران
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لزوم تعیین چندالگو با توجه به سناریوهای مختلف آموزشی

اعالم شهریه مدارس غیردولتی، شاید وقتی دیگر

معاون امنیتی و انتظامی استاندار تهران:
 عمدی بودن 4 مورد از آتش سوزی

  در بوستان های تهران
معاون امنیتی و انتظامی استاندار تهران از برخورد شدید با عوامل آتش 

سوزی های عمدی بوستان های تهران خبر داد.
حمیدرضا گودرزی  در تشریح ورود اســتانداری تهران برای پیگیری 
آتش سوزی های اخیر در برخی از بوستان های تهران، گفت: شهروندان 
تهرانی اطمینان داشــته باشند برخورد شــدید در انتظار عوامل آتش 
ســوزی های عمدی خواهد بــود.وی افــزود: حدود ۴ مــورد از آتش 
سوزی ها عمدی بوده که افرادی در همین رابطه بازداشت شده اند و در 

حال بازجویی و سیر مسیر قانونی هستند.
گودرزی تاکید کرد: دستگاه های نظارتی با جدیت این موضوع را دنبال 
خواهند کرد و برای حفاظت از فضای ســبز نظارت ها نیز افزایش پیدا 

کرده است.

سرهنگ رازقی تشریح کرد

ونا بر رفتار ترافیکی مردم تاثیرات شیوع کر
رئیس مرکز فرماندهی و کنترل هوشــمند ترافیک پلیس راهور تهران 
بزرگ گفت: عابران، رانندگان و موتورســیکلت سواران قدری در زمان 

خلوتی قوانین راهنمایی و رانندگی را بیشتر رعایت کردند.
ســرهنگ محمد رازقی در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه آیا رفتار 
ترافیکی شــهروندان در دوران کرونا با قبل کرونا تفاوتی داشته است، 
اظهار کــرد: از لحاظ حجم ترافیــک در نظر بگیریم حتمــاً این چنین 
بود و تفاوت هایــی را قبل و بعد از کرونا داشــته ایم و همچنین از لحاظ 
فرهنگ ترافیکی بخواهید در نظر بگیرید به نظر من تغییراتی داشته و 
این تغییرات برای ما تجربه هایی را داشــته است.وی افزود: البته برخی 
مواقع ارتکاب تخلفات راهنمایی و رانندگی به صورت همزمان صورت 
می گیرد، به عنوان مثال موتور سواران برخی تخلفات را انجام می دهند 
و به دنبال آنها، تعــداد زیاد دیگری هم به تبع او همــان تخلف را انجام 

می دهند، همانند عبور از چراغ قرمز و عبور از خط ویژه.
رئیس مرکز فرماندهی و کنترل هوشــمند ترافیک پلیس راهور تهران 
بزرگ ترافیک گفت: ولــی در ایام خلوتی تهران یعنی در زمان شــیوع 
اولیه کرونا به ویــژه نیمه اول فروردیــن و نیمه دوم اســفند، مردم و 
رانندگان و موتورســیکلت ســواران قدری در زمان خلوتــی قوانین 

راهنمایی و رانندگی را بیشتر رعایت کردند.

 »تلویزیون تابستانی« برای دانش آموزان
 در راه است

معاون آمــوزش ابتدایــی وزارت آمــوزش و پرورش از اجــرای طرح 
تلویزیون تابستانی حول محور مهارت آموزی دانش آموزان خبر داد.

رضوان حکیم زاده، با اشاره به تداوم آموزش از طریق شبکه شاد و رسانه 
ملی در ایام تابســتان اظهار کرد: طرح تلویزیون تابســتانی را با شبکه 
آموزش پیش می بریم و پیشــنهاداتی در این زمینه ارائه داده ایم که به 

زودی نهایی می شود.

وی افزود: بر این اســاس یکی از پیشــنهادات ما این است که تلویزیون 
تابستانی برنامههایی حول محور مهارت آموزی داشته باشد و بتواند به 

غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان نیز کمک کند.
معاون آموزش ابتدایــی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه کســب 
اطمینان از فراگیری مهارت های خواندن، نوشــتن و حساب کردن در 
کالس اول برای ما بسیار مهم و یک دغدغه است گفت: به صورت خاص 

آموزش خواندن و نوشتن برای کالس اولی ها ادامه می یابد.
وی ادامه داد: در جلســه ای که با رئیس ســازمان صداوسیما داشتیم 
توافق کلی حاصل و با شــبکه آموزش هم گفت وگوها انجام شده است 
و در حال نهایی کردن طرح تلویزیون تابســتانی برای پخش از شــبکه 

آموزش هستیم.
حکیم  زاده پیــش از این نیز در آخرین نشســت خبــری اش بر تداوم 
آموزش ها تاکید و اعالم کرده بود که ســناریوی آموزش همراه با کرونا 
را برای ســال تحصیلی آینده آماده کرده ایم. بــا این حال آموزش های 
مجازی و تلویزیونی را تعطیل نمی کنیــم و با رویکرد تلفیقی آموزش را 

پیش خواهیم برد و به دوران قبل از کرونا برنمی گردیم.

ونا ریزش شدید مو از عالئم عفونت کر
متخصص پوســت و مو گفت: عفونت کووید 1۹ مــی تواند مانند دیگر 
بیماری ها تعدادی از موهای سر را وارد فاز استراحت کند و یک ریزش 

شدید به دنبال این بیماری برای فرد ایجاد کند.
مجتبی امیری متخصص پوســت و مو ، با اشــاره بــه آخرین تغییرات 
ویروس کووید 1۹در پاســخ به نگرانی مطرح شــده مردم در ســامانه 
۴030 ســتاد اجرایی فرمان امام)ره( و وزارت بهداشت، اظهار داشت: 
ویروس کرونا بیماری است که بسیاری از وقایع آن هنوز مشخص نشده 
و با گذر زمان و با افزایش تعداد بیماران هــر روز عالئم بالینی آن تغییر 
می کند.وی با بیان اینکه عالئم کووید 1۹ در حال تغییر اســت، افزود: 
یکی از تغییرات این ویروس می تواند با عالئم پوســتی همراه باشد و به 
دلیل اینکه بیماران کرونایی داروهــای مختلفی مصرف می کنند این 
عالئم پوســتی می تواند ناشــی از عوارض دارو و همراهی بیماری ها با 
بیماری کووید 1۹ باشد.اســتاد دانشگاه علوم پزشکی ادامه داد: ممکن 
است فردی به علت داشتن بیماری پوســتی ویروسی و همزمان شدن 

آن به ویروس کرونا، عالئم مختلف پوستی در بدن وی ظاهر شود.
امیری با تاکید بر اینکــه به تازگی در تعــدادی از بیماران عالئم جدید 
پوستی دیده شــده اســت، تصریح کرد: در انگشــتان پای تعدادی از 
بیماران عالئمی به شکل ســرمازدگی دیده شده و در تعدادی دیگر نیز 
ضایعات کهیری مشاهده شده است اما همچنان به نقطه ای نرسیده ایم 

که بگوییم این عالئم مختص بیماران کرونایی است.
وی تاکید کرد: هنوز به طور دقیق نمی توانیم بگوییم که ظاهر شــدن 
کهیر روی بدن و دیگر بیماری های پوســتی از عالئم اصلی کووید 1۹ 
است.این متخصص پوســت و مو در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا 
تعدادی از بیماران مبتال شــده به کووید 1۹ دچــار ریزش و خارش مو 
شده اند، گفت: اگرچه ریزش مو علت های بسیار زیادی دارد اما عفونت 
کووید 1۹ هم می تواند مانند دیگر بیماری ها تعدادی از موهای ســر را 
وارد فاز استراحت کند و یک ریزش شــدید به دنبال این بیماری برای 
فرد ایجاد کند. این ویروس هم مانند دیگر بیماری ها می تواند با تاخیر 

۲ تا 3 ماهه مشکالتی مانند ریزش مو را برای بیمار ایجاد کند.
امیری تاکید کرد: کووید 1۹ می تواند ریزش مو که ثانویه به فرم شدید 

بیماری است می تواند برای بیمار زودتر اتفاق بیافتد.

کوچه

رئیس انســتیتو تحقیقات تغذیــه ای و صنایع غذایی 
کشور اعالم کرد: میزان مصرف ســالیانه هر نفر ایرانی 
از شیر و مشتقات لبنیات ، بین ۶5 تا 70 لیتر و این آمار 

در کشورهای توسعه یافته حدود ۲00 لیتر است.
 جالل الدین میرزای رزاز با بیان اینکه ســرانه مصرف 
شــیر در ایران پایین است، گفت: این ســرانه با وجود 
افزایش مشــکالت اقتصادی، به طور طبیعی کاهش 
پیدا خواهــد کرد و جــای نگرانی دارد کــه می طلبد 
سیاســتگذاران حوزه غذا و تغذیه و دولتمردان به فکر 
ارایه ســبدهای ســالمت به نهادهای ذیربط به جای 
پرداخت هــای نقدی باشــند که مردم در آن ســبد 
خوراکی که دریافــت می کنند، لبنیــات هم جزو آن 

باشد.

رئیس انســتیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع 
غذایی کشــور اعــالم کرد: میــزان مصرف 
ســالیانه هر نفر ایرانی از شــیر و مشــتقات 
لبنیات ، بیــن ۶5 تا 70 لیتر و ایــن آمار در 
کشــورهای توســعه یافته حدود ۲00 لیتر 

است.
وی افزود: در حوزه لبنیات بخصوص شــیر 

ثابت شــده که این موادغذایی بر ســالمت افراد موثر 
اســت. علیرغم اینکه برخی در حوزه طب سنتی ورود 
پیدا کردند و مردم را از مصرف لبنیات همچون شــیر، 
ماست و ســایر فرآورده های لبنی منع می کنند، این 

مورد به لحاظ علمی ثابت نشده است.
رئیس انجمن تغذیه ایران بیان کرد: ما در کتب مرجع 

در مورد گرمی و ســردی لبنیات که برخی 
دوســتان بیان می کنند، نداریم. اما امکان 
دارد در آینــده تحقیقاتی انجام شــود و به 
زبان علمی بیان شود و قابل فهم برای جامعه 

دانشگاهی باشد.
میرزای رزاز ادامه داد: در مصرف لبنیات نیز 
نظریات متناقضی در مورد تاثیرات شــیر و 
لبنیات بر سالمت مطرح شــده که مردم را نگران می 
کند. ما مســتنداتی داریم که اثرگذاری و سودمندی 

مصرف لبنیات به اثبات رسیده است.
وی در ادامه بــه تاثیرگذاری مصــرف لبنیات جهت 
باال بردن تراکم استخوان، اشاره کرد و گفت: افرادی 
که شــیر و لبنیات مصرف می کننــد دیرتر به پوکی 

اســتخوان مبتال می شــوند و به لحــاظ مصرف نوع 
چربی کــه در لبنیات اســت نه تنها برای ســالمتی 
مضر نیســت بلکه تحقیقاتی داریم که نشــان داده 
این چربی لبنیات کــه حداکثر مــی تواند 3 درصد 
در شیر باشــد، کمک کننده اســت و خاصیت های 
ضد التهابی، تومور و ســرطانی به اثبات رســیده که 
به عنوان عامل پیشــگیری کننده از بیماری است و 
افرادی هم که دچار بیماری هســتند، بیماری شان 

کند می شود.
رئیس انســتیتو تحقیقات تغذیــه ای و صنایع غذایی 
کشــور تصریح کــرد: حداکثر چربی کــه لبنیات می 
تواند داشته باشد، 3 درصد است و درصدهای باالتر در 

ماست ها استفاده می شود.

شیر

آزاده ســهرابی   در حالیکــه دو هفتــه 
از وعده رئیس ســازمان مــدارس و مراکز 
غیردولتــی بــرای اعالم حداکثر شــهریه 
مقاطع مختلف تحصیلی می گذرد، مدارس 
با اعالم شهریه ها به والدین در حال ثبت نام 

هستند.
 اواخر اردیبهشت بود که مجتبی زینی وند 
رئیس مدارس و مراکز غیردولتی در گفتگو 
با خبرنگار مهر درباره تعیین شــهریه های 
مدارس غیردولتی گفت: تا پایان هفته اول 
خردادماه شــهریه شــهر تهران مانند سال 
قبل اعالم می شــود و برای ســایر استان ها 
نیز به دنبال این اعالم، شــهریه ها تعیین و 
اعالم می شــود. در حال حاضــر اطالعات 
وارد سیستم شــده اســت و این اطالعات 
در حــال پایش توســط کارگروه شــهریه 
مناطــق انجــام شــده و در حال بررســی 
صحت و ســقم اطالعات وارد شــده توسط 
موسسین در کارگروه استان هستیم. هفته 
آینــده در کارگروه تخصصی ذیل شــورای 
سیاســتگذاری این شــهریه ها مشخص و 

اعالم می شود.
این در حالی اســت کــه با نزدیک شــدن 
به اواخــر خردادماه و آغاز ثبــت نام دانش 
آموزان، هنــوز به صورت رســمی از طرف 
این ســازمان اعالمی در خصــوص میزان 

شهریه های هر دوره اعالم نشده است.
هر چنــد ســازمان مــدارس غیردولتی و 
مشارکت های مردمی، در اجرای مواد 15 و 
1۶ قانون تأسیس و اداره مدارس غیردولتی 
و بر اساس مصوبه شصت و هشتمین جلسه 
شــورای سیاســت گذاری، برنامه ریزی و 
نظارت مرکزی، دستورالعمل الگوی تعیین 
شــهریه مدارس غیردولتی را جهت اجرا در 
ســال تحصیلی 1۴00-13۹۹ به استان ها 
ابالغ کرده اســت و »شــهریه کلیه مدارس 
و پیش دبســتانی های غیردولتی بر اساس 
دســتورالعمل مذکور و از طریــق نرم افزار 

 mosharekatha.ir مربوطــه در ســامانه
تعیین می گردد و مؤسســان یا نمایندگان 
حقوقی مدارس باید با مراجعه به این سامانه 
و با توجه به ثبت اسناد مثبته نسبت به ثبت 
اطالعات مندرج در ســامانه اقدام کنند.«، 
اما هر سال رئیس این ســازمان شهریه پایه 
هر مقطع تحصیلی در شــهر تهران را اعالم 
می کرد که مبنایی برای تعیین شــهریه ها 
اســت. به این معنا که آنچه اعالم می شــد 
ســقف شــهریه مدارس غیردولتی در هر 
مقطع بود و با توجه به تغییر الگوی شــهریه 
به ایــن صورت کــه بنا به ســابقه مدارس، 
منطقه ای که مدرسه غیردولتی در آن قرار 
دارد و موارد دیگر، شهریه مجاز هر مدرسه 

تعیین می شود.
با توجــه به عــدم اعالم ســقف شــهریه 
مقاطع تحصیلی توســط این ســازمان اما 
پیگیری هــای خبرنــگار مهــر از مدارس 

حاکی از آن است که شهریه هایی که امسال 
برای مقاطع مختلــف تحصیلی در مدارس 
غیردولتــی تعیین شــده اســت، افزایش 
چشــمگیری داشــته اســت به طوری که 
یک مدرســه غیر دولتی در منطقه مرکزی 
شــهر در دوره دبســتان در 13 میلیــون 
تومان شــهریه از والدین طلب کرده است 
و در مناطــق بــاالی شــهر گزارش های 
مردمی حاکی از این اســت که حتی شهریه 
۲0 میلیونی هم در دوره ابتدایی از ســوی 
مــدارس تعیین شــده اســت. در مقاطع 
تحصیلــی باالتر این شــرایط بــه مراتب 

گنگ تر و بی نظارت تر است.
سال گذشته طبق اعالم زینی وند، حداکثر 
رقم شــهریه مدارس غیردولتــی در مقطع 
ابتدایــی ۹ میلیون و ۴00 هــزار تومان، در 
مقطع متوسطه اول 11 میلیون تومان و در 
مقطع متوسطه دوم به جز پایه 1۲ حداکثر 

شهریه 15 میلیون تومان اعالم شد که البته 
در همان ســال نیز گزارش های متعددی از 
تخلفات مدارس نســبت به اخذ شهریه به 

گوش می رسید.
عمده مشــکلی که شــاید در الگوی تعیین 
شــهریه مدارس غیردولتی وجود دارد این 
است که آنچه به عنوان حداکثر رقم شهریه 
مدارس غیردولتی اعالم می شــود، منهای 
هزینه های برنامه های فوق برنامه اســت و 
برای والدین تفکیک اینها از ســوی مدارس 
به درســتی صورت نمی گیرد و بــاز هزینه 
ســرویس مدارس و وعده ناهار نیز جداگانه 

از اولیا گرفته می شود.
اینها همه در حالی است که امسال آموزش 
و پرورش متأثر از شــرایط کرونــا، حداقل 
سه ســناریو رو پیش روی خود دارد: حالتی 
که کرونا رخت بســته باشــد و مدارس به 
حالت معمول هر ســال به صورت حضوری 

برگزار شــوند، حالتی که به دلیل شــیوع 
کرونا و اضافه شــدن شــیوع آنفلوانزا به آن 
مدارس حداقل بین یک تا دو ماه به صورت 
غیرحضــوری برگزار شــوند و حتی حالتی 
که ممکن اســت بیش از 50 درصد روزهای 
مدرســه به آموزش مجازی سپرده شود و با 
توجه به احتمال قــوی برای این موضوع که 
حداقل بخشی از ســال آینده آموزش ها به 
صورت مجازی انجام خواهد شد، بسیاری از 
والدین که انتخابشان در حالت عادی برای 
فرزندانشان مدارس غیردولتی است، دو به 
شک هستند که بچه های خود را در مدارس 
غیردولتی ثبت نام کنند یا نه و شاید نکته ای 
که بیشتر آنها را به سمت مدارس غیردولتی 
سوق دهد یکی این مســاله است که تراکم 
دانش آموزی در این مدارس کمتر اســت و 
دیگر اینکــه آموزش های مجــازی ممکن 
اســت پیگیرانه تر انجام شــود و در نهایت 
اینکه ســال تحصیلی 1۴00-1۴01 ثبت 
نام فرزندشان در مدرسه دلخواه غیردولتی 

تضمین شده باشد.
به نظر می رســد در این شــرایط مطلوب تر 
این اســت که ســازمان مدارس غیردولتی 
عالوه بر اعالم هر چه زودتر ســقف شهریه 
مقاطع تحصیلــی و نظارت دقیــق بر عدم 
تخلف موسســین نســبت به اخذ شهریه 
اضافه، چنــد مدل شــهریه را بــا توجه به 
سناریوهای آموزشــی سال تحصیلی آینده 
اعالم کنند. به ایــن معنا که اگر قرار شــد 
زمان زیادی از تحصیــل دانش آموزان پای 
آموزش مجازی بگذرد، قرار نباشــد همان 
شــهریه ای را پرداخت کنند کــه در حالت 
آموزش حضوری رخ می دهد. وقتی ســنگ 
بنای درســتی در اولین روزهــای ثبت نام 
گذاشته شود، بعدها این سازمان مجبور به 
پاســخگویی به والدین برای بازپس گیری 
شهریه یا پاسخ به گالیه ها نمی شود؛ اتفاقی 

که در روزهای کرونایی رخ داد.

ایرانی ها ساالنه چقدر شیر می خورند؟

شهر
روزنامه سراسری صبح ایران
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زنگ هشدار به صدا در آمد

ونا در کشور خیز دوباره کر
خریدار   ویــروس کرونا کــه در آخرین 
روزهای بهمن ۹8، با خودنمایی در کشــور 
باعث وحشت مردم شــده بود، حاال با گذر 
از آن روزهــا، دوباره خیز برداشــته تا مردم 
بدانند که این ویــروس همچنان خطرناک 

است.
با شــیوع کرونا در چین، بــه یکباره ترس و 
وحشــت عجیبی از این بیماری به ســراغ 
مردم آمد و در نهایت، در آخرین روز بهمن 
۹8 بود که وزارت بهداشت، از نمایان شدن 
این بیماری در شــهر قم پرده برداشت و آن 

را علنی کرد.
به دنبال آن، اقدامات وزارت بهداشت برای 
پیشــگیری و کنترل این ویروس ناشناخته 
آغاز گردیــد، اما آنچه مســلم بــود اینکه 
بیماری کم کم در حال شــایع شدن بود، به 
طوری که ظرف روزهای بعد شاهد افزایش 
موارد ابتالء و مــرگ و میرهای این بیماری 

بودیم.
شــاید یکی از علل افزایش بیماری کرونا در 
کشــور در آن مقطع زمانی، قرنطینه نشدن 
شــهر قم بود که باعث گردید افــراد مبتال 
بدون اینکه متوجه باشند، بیماری را با خود 
به نقاط دیگر کشور بردند و در نهایت، شاهد 

اپیدمی ویروس کرونا بودیم.
ایــن وضعیت باعث شــد تــا بــه یکباره 
بــا مــوج عظیمــی از بیمــاران مبتال در 
بیمارســتان های کشــور مواجه شویم که 

نیازمند مراقبت بودند.
کادر درمانــی در میــدان خدمــت حضور 
یافــت و بــا تالش شــبانه روزی پرســنل 
بیمارستان ها، شاهد فروکش موج بیماری 
در اواخر اردیبهشت ۹۹ بودیم، به طوری که 
بیمارستان ها توانستند نفســی تازه کنند 

و کادر درمانی نیز با فراغ بال، ســاعت های 
کمتــری را درگیر بیمــاران کرونا باشــد. 
امــا، خب در همیــن مدت، تعــداد زیادی 
از پزشــکان و پرســتاران، به همراه ســایر 
نیروهای نظام ســالمت، درگیــر بیماری 
شدند و بعضاً جان خود را از دست دادند. در 
هر حال، تا آغازین روزهــای خرداد ۹۹ که 
مراقبت ها با شدت بیشتری دنبال می شد، 
آمار در حال فروکش بود. امــا، چند روزی 
هســت که این آمار دوباره صعودی شــده 
اســت. به خصوص در تهران و چند شــهر 

دیگر که اغلب مسافر پذیر هستند.
علــی اکبر حــق دوســت رئیــس کمیته 
اپیدمیولوژی در ســتاد مقابله بــا کرونا، در 
ارتباط با وضعیــت فعلی ویروس کووید 1۹ 
در کشــور، گفت: ذات این بیمــاری انتقال 
خیلی باال اســت و این خصوصیت خودش 

را کماکان حفظ کرده است.
وی با بیان این مطلب کــه چقدر از بیماران 
درگیر فرم شــدیدتر ویروس می شوند مهم 
است، افزود: در حال حاضر ما هنوز میانگین 
متوسطی از فوت داریم، اما این طور نیست 
که فوتی هــا مربوط به یــک منطقه خاص 
باشــند که در آن صــورت نگرانی بیشــتر 

می شد.
حق دوست ادامه داد: میانگین سنی افرادی 
که فــوت می کنند هــم باال اســت و این از 
ماهیت اپیدمی اســت که از گروه هایی که 
در سطح جامعه هســتند به گروه هایی که 
ایزوله هستند، سرایت می کند. افراد مسن و 
افرادی که خیلی خودشان را حفظ کردند و 
تماس نداشتند اآلن اگر تماسی باشد مبتال 
می شــوند. همچنین درصدی از افرادی که 
فوت می کنند افرادی هستند که چند هفته 

در آی ســی یو بســتری بوده اند و به نوعی 
بیماری در آنها مزمن شده بود.

وی در پاسخ به این سوال که چرا در روزهای 
اخیر شاهد افزایش موارد مراجعات به مراکز 
درمانی بــوده ایم، گفت: ویــروس در حال 
چرخش در جامعه اســت و همچنان وجود 
دارد و نشــان می دهد ویروس با زیرکی در 

همه جا با قابلیت سرایت باال وجود دارد.
معاون وزیر بهداشــت تاکید کــرد: عادی 
شــدن رفتارهــا و سســت شــدن اجرای 
پروتکل ها اجازه حضور بیشــتر ویروس را 

می دهد.
حق دوســت با عنوان این مطلب که امکان 
ورود موج دوم ویروس وجــود دارد، گفت: 
آمار ابتالء به دلیل سســت شــدن اجرای 
پروتکل ها و عدم رعایت فاصله گذاری های 
اجتماعی، رو به افزایش است که در صورت 
عدم توجــه به رعایــت موارد بهداشــتی، 
عوارض خطرناک و ســنگین کشنده دور از 

انتظار نیست.
وی افزود: تمام عواملی که در جامعه تغییر 
کرده، مثل تغییر رفتارها، استفاده از حمل 
و نقــل عمومی و مترو، بازگشــایی اماکن و 

مراکز خرید در میزان افزایــش ابتالء تأثیر 
داشته است. ممکن اســت تا چند روز آینده 
شرایط ســخت تر شــود، بنابراین به مردم 
توصیه می شــود کمتــر بیــرون بروند و از 
کسبه نیز درخواست می شود پروتکل های 
بهداشتی را برای سالمت مردم و جلوگیری 

از ضرر و زیان بیشتر رعایت کنند.
ایــن اپیدمیولوژیســت، گفــت: ادامــه 
آزادســازی ها باید با رعایــت پروتکل های 
بهداشــتی باشــد چرا که کرونــا، ویروس 
عجیبی اســت و به گونــه ای در حال بازی 
با مردم اســت. مــا نباید ویــروس کرونا را 
فراموش شــده فرض کنیم. ویروس وجود 

دارد و باید خطر را درکنار خود لمس کنیم.
در همین حال، مسعود مردانی فوق تخصص 
بیماری های عفونی، با اشــاره بــه افزایش 
موارد جدید کرونا در کشــور، اظهار داشت: 
یکی از علل افزایش آمــار مبتالیان مراجعه 
بیشتر مردم و مبتالیان به مراکز درمانی در 
پی کمتر شدن محدودیت ها و دوم به علت 
افزایش آزمایشــگاه هاو انجام آزمایش های 

بیشتر است.
وی با تاکید بر اینکه ویــروس کرونا ضعیف 
نشــده و بچه و جوان و پیر و زن و مرد همه 
می گیرنــد، گفت: کرونا هــزار و یک چهره 
دارد و قدرت آلوده کنندگی آن کم نشــده 
و تغییر نکرده است و گرما هم هیچ تأثیری 
بر آن نداشته اســت االن مشاهده می کنیم 
که هر کس از خوزســتان می آید به کرونای 
تمام عیار مبتالست، آن هایی که در تماس 
با ویروس و بیماری هســتند، اما نمی گیرند 
یکی از دالیلش ممکن اســت این باشد که 

آنتی بادی محافظت کننده داشته اند.
مردانــی ادامه داد: اوایل گمــان می کردند 

این بیماری دستگاه تنفس فوقانی را درگیر 
می کنــد، اما االن مشــخص شــده که این 
بیماری التهــاب عروقی اســت و در دیواره 
رگ های انسان التهاب ایجاد می کند و در هر 
جای بدن مثل دســتگاه گوارش یا سیستم 
اعصاب مرکزی و…، می تواند رخ دهد البته 

بیشتر دستگاه تنفسی را درگیر می کند.
این فوق تخصص بیماری هــای عفونی، بر 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی و شســتن 
مکرر دســت ها و زدن ماســک و پرهیز از 
سفر و مســافرت و همچنین شرکت نکردن 
در مراســم و اجتماعــات مختلــف، تاکید 
کرد و گفت: در هنــگام حضور در محل های 
عمومی و اجتماعات بــاالی 10 نفر، حتماً 

ماسک بزنید.
علی رضا زالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی و فرمانده ستاد مقابله با کرونا 
در کالنشهر تهران، با اشــاره به کاهش 10 
درصدی آمار بهبودیافتگان کرونا در تهران 
ظرف شبانه روز گذشــته، گفت: از مجموع 
مراجعان به بیمارســتان ها، ۴.7 درصد نیاز 

به خدمات بستری داشته اند.
وی بــا تاکیــد بــر رعایــت پروتکل های 
بهداشــتی، تصریح کرد: تســامح در مسیر 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی، عواقب 

جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت.
به نظر می رسد که زنگ »هشدار« در برخی 
از اســتان ها، می تواند در سراســر کشور به 
صدا درآید اگر نخواهیم نســبت به رعایت 
پروتکل های بهداشــتی، همچــون دو ماه 
گذشــته، جدی باشــیم. حاال که شرایط 
بازگشایی مشاغل و کســب و کارها عادی 
شــده اســت، فقط باید خودمــان به فکر 

خودمان باشیم.



اصرار عجیب به تعطیلی لیگ

فرصت ۱۰ هفته ای مجیدی برای فرار از یک اتهام

پرسپولیس منتظرحکم »بودیمیر«
باشــگاه پرســپولیس در انتظار صدور رای قطعــی دادگاه بین المللی 

ورزش در خصوص پرونده ماریو بودیمیر است.
 ماریو بودیمیر پس از عدم دریافت مطالبات قرارداد فصل گذشته خود 
با باشگاه پرسپولیس اقدام به فسخ آن و شــکایت از این باشگاه در فیفا 

کرد.
کمیته انضباطی فیفا نیز هفتم اسفندماه ســال گذشته اقدام به صدور 
اولیه رای خود کرد که طی آن باشــگاه پرسپولیس محکوم به پرداخت 
مبلغ ۴75 هزار یورو شد که در صورت عدم پرداخت ۴5 روزه این مبلغ، 

محرومیت سرخ ها از سه پنجره نقل و انتقاالتی را به همراه داشت.
البته باشگاه پرســپولیس فرصت برای شکایت از این رای به دادگاه بین 
المللی ورزش را داشــت و با ارائه الیحه جدید دفاعی خود اقدام به این 
کار کرد.از این رو ســرخ ها منتظر پاســخ نهایی دادگاه CAS در قبال 
این پرونده هستند تا شــانس خود را برای جلوگیری از محکومیت این 

باشگاه آزمایش کرده باشند.
شیوع جهانی بیماری کرونا باعث شد تا رای قطعی پرونده بودیمیر هنوز 
صادر نشود و استعالم اخیر باشگاه پرسپولیس از فدراسیون فوتبال نیز 
تایید عدم صدور رای جدید برای پرونده های بین المللی و حقوقی این 

باشگاه را به همراه داشته است.
همچنین مهدی رســول پناه سرپرست باشگاه پرســپولیس از بخش 
حقوقی و بین الملل باشگاه خواســته تا ارتباط الزم با بودیمیر را برای 
جلب رضایــت او بگیرند تا در صــورت تایید محکومیت پرســپولیس 

بتوانند رضایت او را با پرداخت مرحله ای مبلغ بدهی خود جلب کنند.

هافبک عراقی خیال پرسپولیسی ها را راحت کرد
هافبک تیــم ملی فوتبال عراق نســبت به بازگشــت خود بــه تهران 

توضیحاتی را به مسئوالن پرسپولیس ارائه کرد.
 باشگاه پرسپولیس پس از تامین ارز الزم برای پرداخت طلب بازیکنان 
خارجی خود از مدیر برنامه های بشــار رســن و کریســتین اوساگونا 
خواســت این دو بازیکن در اولین فرصت ممکن به تهران آمده و در دور 

جدید تمرینات این تیم پس از شیوع ویروس کرونا شرکت کنند.
با این حال رسن و اوســاگونا به دلیل عدم تهیه بلیت بازگشت به تهران 

همچنان در زادگاه های خود به سر می برند.
بشــار رســن که به دلیل نبودن پرواز از عراق بایســتی مجوز ورود از 
مرزهای زمینــی را از وزارت امور خارجه کشــورش دریافت می کرد 
فعال اقدام به این کار نکرده اســت. با این حال هافبک تیم ملی عراق در 
تماس با مسئوالن باشگاه پرســپولیس به آنها اطمینان داده است که تا 
پایان هفته منتظر بازشدن خطوط هوایی خواهد بود در غیر اینصورت 
از طریق مــرز زمینی وارد ایران می شــود تا در تمرینــات هفته آینده 

پرسپولیس شرکت کند.
همچنین اوســاگونا نیز دنبال دریافت مجوز برای ورود بدون تاخیر از 
طریق کشــورهای اروپایی به ایران اســت تا نیجریه را ترک کرده و در 

جمع شاگردان یحیی گل محمدی حاضر شود.

افشاگری یاوری از نحوه انتخاب مربی بلژیکی: 

کمیته فنی نقشی در انتخاب ویلموتس نداشت
عضو مستعفی کمیته فنی فدراســیون فوتبال گفت: کمیته فنی هیچ 
نقشی در انتخاب سرمربیان تیم های ملی نداشت و تصمیمات در جایی 

دیگر گرفته می شد.
محمود یاوری در مورد نحــوه معرفی و انتخــاب ویلموتس برای تیم 
ملی بزرگســال اظهار داشــت: در انتخاب ســرمربی تیم ملی فوتبال 
ایران  فدراســیون اختیار تام و کامل دارد و مســئولیت صدرصدی این 
انتخاب با فدراسیون اســت اما اگر حاال مســایلی بیان شده که وزارت 
ورزش در انتخاب ســرمربی تیم ملی بزرگســاالن دخالت کرده دیگر 
باید فاکتورهای دیگر را بررســی کنیم و اینکه چرا فدراسیون فوتبال از 

وزارت ورزش تبعیت می کند.
وی افزود: اگر وزارت ورزش برای انتخاب سرمربی تیم ملی دستور داده 
در آنصورت دیگر فدراسیون اختیار کامل نداشــته و مانند مدیرعامل 
یک باشــگاه در قبال وزارت ورزش عمل کرده اســت.  در واقع در این 
پروسه وزارت ورزش نقش هیات رئیسه و هیات مدیره را برعهده گرفته 
و فدراســیون فوتبال هم نقش مدیرعامل را داشــته کــه مجری این 

تصمیم بوده است.
عضو مستعفی کمیته فنی فدراســیون فوتبال تصریح کرد: من زمانی 
عضو این کمیته بودم و در جلســه آن شــرکت کردم و برگشتم و دیگر 
به این جلســه نرفتم زیرا در این کمیته اراده ای برای پیشرفت فوتبال 
ندیدم و به همین دلیل هم اســتعفا کردم. اکنون در انتخاب ویلموتس 
هم باید بررســی کنیم و  ببینیم چرا و به چه دلیــل و با چه قدرتی و چه 
اعمالی صورت گرفته است! زیرا انتخاب سرمربی جز الینفک اختیارات 
فدراسیون فوتبال محسوب می شود. انتخاب سرمربی تیم امید نیست 
بلکه ســرمربی تیم ملی بزرگســاالن بوده که از اختیارات صدرصدی 

فدراسیون است. 
یاوری در مورد اینکه آیا قبل از انتخاب ویلموتس از کمیته فنی استعفا 
کرده بود و چرا این استعفا را تاکنون علنی نکرده گفت: در زمان انتخاب 
ســرمربی تیم ملی جوانان من اســتعفا کردم. ۴ ماه قبل از این انتخاب 
استعفا کردم. کسی هم از من دلیل اســتعفایم را نپرسید و من هم آن را 
بیان نکردم. حتی زمانی آقای تاج پیام داد که به یاوری بگویید بماند اما 

دیگر نماندم.
وی در مورد اینکه ظاهرا حرف علی پروین در مورد کمیته فنی درست 
بوده که گفته این کمیته همان کشک اســت، اظهار داشت: زمانی که 
در باشــگاه ها به عنوان ســرمربی فعالیت می کردم به مدیران باشگاه 
می گفتم اگر کمیته فنی شــما افرادی دارد که در مربیگری باالتر از من 
هستند بیایند و اشــکالی هم ندارد اما نمی توانم کمیته فنی پایین تر از 

خودم از نظر قدمت و سابقه را بپذیرم.
این مربی ســابق فوتبال تاکید کرد: در مورد کمیته فنی فدراســیون 
فوتبال هم باید بگویم که بــرای انتخاب ســرمربیان تیم های ملی در 
رده های جوانان، امید و نوجوانان ما از افراد مختلف دعوت می کردیم که 
به کمیته بیایند و برنامه هایشان را ارایه کنند بعد یکباره می دیدیم که از 
جایی دیگر سرمربی انتخاب شده است! گفتم اگر قرار است جایی دیگر 
تصمیم بگیرد و ســرمربی انتخاب کند خب به ما هــم بگویید که دیگر 
افراد را نیاوریم. دکتــر خبیری، من و دکتر اســالمی عضو کمیته فنی 
بودیم که رفتیم و اســتعفا کردیم زیرا فضای این کمیته را کارشناسی 

و فنی ندیدیم.
یاوری تصریح کــرد: کمیته فنــی در انتخاب ویلموتس هیچ نقشــی 
نداشــت و دخالتی نکرد. در مورد انتخاب ســرمربی ملی تیم های پایه 
هم جالب اســت بگویم که بعد از اســتعفایم به من تلفن شــد و گفتند 
آقای یاوری در جریان باشید که فالنی سرمربی تیم ملی رده فالن شد! 
من گفتم خدا پدرتــان را بیامرزد  ۶ ماه پیش اســتعفا کرده ام و اکنون 
می گوییم در جریان انتخاب ســرمربی تیم ملی رده پایه باشــم. ضمن 
اینکه اعضای کمیته فنی باید سرمربی تیم ملی را انتخاب کنند نه اینکه 

به آنها گفته شود فالنی سرمربی تیم ملی شد!
وی خاطر نشان کرد: متاسفانه در کمیته فنی شاهد بودیم که انتخاب ها 
و تصمیم گیری ها از خارج از کمیته انجام می شــد و من هم اســتعفا 
کردم. زیرا ما از نفرات دیگری برای انتخاب ســرمربی تیم ملی در رده 
پایه دعوت می کردیم و بعد می دیدیم فرد دیگری از قوطی بیرون آمد و 
سرمربی شد. در انتخاب سرمربیان تیم ملی بزرگساالن مثل کی روش 

و ویلموتس این کمیته هیچ نقشی نداشت.

میدان

مدیرعامــل باشــگاه ذوب آهن ضمــن تکذیب خبر 
جدایی ســرمربی تیــم فوتبال این باشــگاه می گوید 

رادولووویچ باید به قراردادش پایبند باشد.
 بعد از اعالم ســازمان لیگ، تیم های فوتبال لیگ برتر 
ایران تمریناتشــان را زیر نظر کادر فنی آغاز کردند تا 
آماده شروع مســابقات شــوند. در این بین تمرینات 
تیم فوتبال ذوب آهن زیر نظر حســن استکی و محمد 

صلصالی، مربیان این تیم پیگیری می شــود 
چــون ســرمربی آن هــا یعنی میــودراگ 

رادولوویچ هنوز به ایران برنگشته است.
چند روز قبل احمد جمشــیدی، سخنگوی 
این باشــگاه گفتــه بود رادولوویچ مشــکل 
خــروج از کشــور دارد و به محــض اینکه 

کشورش اجازه دهد او به ایران برمی گردد. روز دوشنبه 

جمشیدی گفت که رادولوویچ به آن ها اعالم 
کرده اســت که قصد بازگشــت ندارد. البته 
ســخنگوی ذوب آهن در ادامه گفته بود که 

حرف او برای باشگاه سندیت ندارد.
 در همین رابطه جــواد محمدی، مدیرعامل 
این باشــگاه اظهار کرد: جدایــی رادولوویچ 

اصال قطعی نیست.

او در پاسخ به این پرســش که آیا رادولوویچ به صورت 
شفاهی به باشگاه جدایی اش را اعالم کرده هم توضیح 
داد: خیر! ایشــان با باشــگاه قرارداد دارد. باشگاه تمام 
وظایف و تعهداتش را در قبال ایشــان انجام داده و االن 
رادولوویچ است که باید پایبند به قرارداد باشد. ضمنا او 
موقع خروج از کشور تعهد کتبی مبنی بر پذیرش تمام 

مسئولیت ها داده است.

 هافبک تیم فوتبال پرسپولیس گفت: هنوز ۹ مسابقه 
از لیگ باقی مانده کــه تمام آنها حکم فینــال را برای 
ما دارند.مهــدی ترابی در خصــوص آخرین وضعیت 
خودش، پرســپولیس، مصدومیت محمــد انصاری و 
چهارمین قهرمانی متوالــی صحبت هایی انجام داد که 

در زیر می خوانید:

 وضعیت خودت و پرســپولیس بعــد از آغاز 
دوباره تمرینات چطور است؟

خدا را شــکر که هم خودم و هم پرسپولیس در شرایط 
خوبی به ســر می بریم. در مدتی که تمرینات تعطیل 
بود به صورت انفرادی تمریــن می کردیم اما تمرینات 
گروهی نداشــتیم. با این همه رفته رفته وضعیت تیم 
خیلی بهتر می شــود و روند خوبی را تا شروع مسابقات 
طی خواهیم کرد. قصد داریم موفقیت هایی چند سال 

اخیر را باز هم تکرار کنیم تا دل هواداران شاد شود.

 امتیاز پرســپولیس 10 امتیاز از سایر تیم های 
مدعی قهرمانی بیشتر اســت اما شاید همین 
موضوع کار تیم را در ادامه مسابقات سخت کند. 

قبول داری؟
صددرصد همین طور اســت که می گوییــد. ۹ بازی 

تا پایــان رقابت هــا در پیش داریــم و اصال 
نمی توانیــم خودمــان را فریــب دهیم. هر 
وقت که بــا بچه های تیــم صحبت می کنیم 
می گوییم که نباید مغرور شــد و هیچ چیزی 
هنوز تمام نشده اســت. در ۹ بازی باقیمانده 
امــکان رخ دادن هر اتفاقی وجــود دارد و به 

همین خاطر باید با تمرکز باال به زمین برویم تا بتوانیم 
در نهایت قهرمان شــویم. از حاال چیزی تمام نشده و 

مغرور نخواهیم شد.

 حتما می دانی کــه چهارمین قهرمانی متوالی 
پرسپولیس اتفاقی اســت که در تاریخ فوتبال 
ایران رخ نداده است. چقدر به این تاریخ سازی 

امیدواری؟
واقعیت این اســت که خود ما هم خیلی دوست داریم 
این اتفاق رخ بدهد. درســت اســت که اختالف امتیاز 
زیادی با رقبا داریم اما این موضوع نباید ما را گول بزند. 
امیدوارم بــا همت بچه ها و حمایت هــواداران بتوانیم 
به این اتفاق مهم دســت پیدا کنیم. تــا جایی که من 
می دانم فقط پرسپولیس و سپاهان 3 قهرمانی متوالی 
دارند و امیدوارم امســال ما در این باره رکورد دســت 

نیافتنی به دست بیاوریم.

 محمــد انصاری هم در ایــن میان با 
مصدومیت مواجه شــد. نظر تو در این 

باره چیست؟
واقعا همیــن طور اســت. محمــد یکی از 
بازیکنان کلیدی پرســپولیس است که واقعا 
در این ســال ها با همه ســختی ها زحمات 
زیادی کشیده است. او از بازیکنان کارآمد پرسپولیس 
اســت اما متاســفانه به دلیل مصدومیت او را از دست 
دادیم. برای محمد آرزوی سالمتی می کنم و امیدوارم 
هر چه ســریعتر بتواند دوبــاره برای پرســپولیس به 
زمین بــرود. او بارها دل هواداران را شــاد کرده و همه 
ما منتظر هســتیم تا دوباره او را در زمین بازی ببینیم. 
در این مدت همه ما با محمــد صحبت کردیم و همین 
موضوع همبســتگی باالی بازیکنان پرســپولیس را 

نشان می دهد. 
از این اتفاقات برای هر بازیکنــی امکان دارد رخ بدهد. 
همه کســانی که انصاری را می شناســند می دانند که 
او چه پسر دوســت داشتنی اســت و همه ما منتظر او 

هستیم که زودتر برگردد.

 اولین بازی تدارکاتی را مقابل ســایپا برگزار 
کردید. فکر می کنی برگزاری این بازی ها چقدر 

می تواند به آماده سازی پرسپولیس برای شروع 
دوباره لیگ کمک کند؟

به هر حــال برگزاری ایــن بازی ها کمــک زیادی به 
آماده سازی ما خواهد کرد. به نظرم بازی با سایپا بازی 
خیلی خوبی بود و توانســتیم خودمان را محک خوبی 
بزنیم. انجام بازی های تدارکاتی باعث خواهد شــد از 
نظر بدنی در بهترین وضعیت باشــیم. این هفته هم که 
با گل گهر ســیرجان بازی خواهیم داشت و امیدوارم 
بتوانیم خواسته های کادرفنی را در زمین پیاده کنیم. 
البته فکر می کنم دو بازی دیگر هم تا شروع لیگ انجام 

خواهیم داد.

 در اولین بازی بعد از وقفه طوالنی لیگ باید با 
پیکان بازی کنید که این تیم هم وضعیت خوبی 

در جدول ندارد.
ما ۹ بازی داریم کــه به اعتقاد من هر بــازی برای ما ۹ 
فینال مهم خواهد بود. این بازی قطعا سرنوشت ســاز 
خواهد بود اما حتما برای بــرد به زمین خواهیم رفت تا 

یک گام دیگر به قهرمانی نزدیک شویم.
و ایــن را هم باید در نظــر گرفت که هواداران پرشــور 
پرســپولیس فعال در ورزشــگاه حاضر نخواهند بود تا 

حمایت فوق العاده ای از ما داشته باشند.

ذوب آهن

پرسپولیس

خریــدار   ســرمربی جــوان آبی هــای 
پایتخت که یکی از مخالفان ادامه برگزاری 
نوزدهمیــن دوره رقابت های لیگ برتر بود، 
این فرصت را دارد که با کســب نتایج قابل 

قبولی فصل بعد هم سرمربی این تیم بماند.
 اگر اتفــاق خاصی روی ندهــد، از روزهای 
آتی باید شــاهد از ســر گرفته شدن مجدد 
مسابقات لیگ برتر باشیم تا بعد از چیزی در 

حدود چهار ماه فوتبال در ایران زنده شود.
لیگ برتر در تاریخ ۹ اســفند و در ایستگاه 
بیست و یکم متوقف شــد و تنها ۹ هفته از 
این رقابتها باقی مانده اســت. این در حالی 
است که اســتقالل با احتســاب یک دیدار 
معوقه مقابل فوالد، 10 بازی تــا پایان این 
فصل دارد و 30 امتیازی که پیش روی آنها 
قرار دارد می تواند در سرنوشت شان بسیار 

تعیین کننده باشد. 
آبی پوشــان فصل را با یک مربی ایتالیایی 
به اســم اســتراماچونی آغاز کردند. مردی 
که علیرغم آغاز ضعیــف در ابتدای فصل و 
پذیرفتن دو شکســت در ۴ بازی که یکی از 
آنها شکســت در دربی مقابل پرســپولیس 
بود، خیلــی زود جایگاه خوبــی در این تیم 
پیدا کرد و تبدیل به یکــی از محبوب ترین 

مربیان تاریخ استقالل شد.
استراماچونی پس از ســالها استقالل را به 
صدر جدول رساند. اما صدرنشینی برای آبی 
پوشان آنقدر بد یمن بود که سرآغاز اتفاقات 
جدید و بــدی بــرای آنها باشــد. اتفاقاتی 
که منجر بــه جدایی ســرمربی محبوب و 
ایتالیایی این تیم شد و آبیها 3 بازی را بدون 

ســرمربی به میدان رفتند و با از دست دادن 
امتیازاتی از صدر جدول فاصله گرفتند.

فرهاد مجیدی کاپیتان ســابق آبی پوشان 
و یکــی از محبوب تریــن چهره های تاریخ 
این باشــگاه کــه اواخر فصل گذشــته هم 
ســرمربیگری این تیم را تجربه کرد، برای 
دومین بار در این تیم جانشــین یک مربی 
خارجی شد، با این تفاوت که پسوند موقت 
از کنار عنوان وی حذف شــده بود و فرصت 
بیشتری )حدود نیم فصل( در اختیار او قرار 

گرفته بود.

مجیدی کارش را در اســتقالل خوب آغاز 
کرد و اوج بازیهای آبی پوشــان با مجیدی 
در مرحله پلــی آف لیگ قهرمانان آســیا 
بود که توانســتند الکویت و الریان را در دو 
بازی نزدیک به هم و خارج از خانه گلباران 

کنند. 
بعد از آن آبی ها قدری از اوج فاصله گرفتند 
و حتی در حالــی که در یکــی از مهم ترین 
بازیهای فصل مقابل پرســپولیس در حالی 
که تا آخرین دقایــق از حریف پیش بودند و 
پیروزی در آن بازی مهم در دست شان بود، 

با گلی دیر هنگام پیروزی را از دست دادند.
آبی پوشــان کارشــان را قبل از تعطیالت 
بلند مــدت لیگ بــا شکســت مقابل تیم 
انتهای جدولی گل گهر به پایان رساندند تا 
با امتیازاتی که آنها از کــف داده اند، فاصله 

شان با صدر جدول به 11 امتیاز برسد. 
پس از آن نظریه های مختلفی در خصوص 
اســتقالل و حضور فرهاد مجیدی در این 
تیــم پیش آمد کــه یکی از ایــن نظریه ها 
عنوان می کرد تیمــی که در ابتدای حضور 
مجیدی در میدان آتش بازی می کرد تیِم 

اســتراماچونی بود و دلیل افــت تدریجی 
آبی پوشــان هم کــم اثر شــدن تدریجی 
تفکرات مرد ایتالیایی در این تیم بود و این 
موضوعی اســت که فرهاد مجیدی را آزار 

می دهد.
10 بازی باقی مانده اســتقالل در لیگ برتر 
بهترین فرصت برای فرهاد مجیدی است تا 
این نظریه را از اذهان منتقدانش پاک کند و 

توانایی هایش را اثبات کند.
مجیدی که با قراردادی یک و نیم ســاله به 
استقالل پیوست، 10 هفته حیاتی پیش رو 
دارد تا برگرداندن آبیها به اوج، خط بطالنی 
بر نظریــه منتقدانش کشــیده و ثابت کند 
اســتقالِل او، همان تیمی بود که در امارات 
و قطر الکویت و الریــان را گلباران کرد و در 
یک بازی ســنگین تا آخرین لحظات نفس 

پرسپولیس را گرفته بود.
به این موضــوع باید مخالفــت مجیدی با 
ادامه رقابت های لیگ برتر را هم اضافه کرد 
که برخی مخالفانش عنــوان کرد وی برای 
اینکه بتواند فصل بعد هم ســرمربی قطعی 
آبی پوشان باشــد تمایل دارد لیگ نوزدهم 
به پایان نرسد تا جایگاه استقالل تاثیری در 

ادامه همکاری اش نداشته باشد. 
شــاید اگر لیگ ادامه پیدا کنــد و مجیدی 
نتواند با استقالل نتیجه الزم را کسب کند، 
مســئوالن باشــگاه به فکر تغییر کادر فنی 
برای فصل بعد باشــند و همین امــر کار را 
برای ســرمربی جوان استقالل سخت کند. 
شــاید هم او آنقدر خــوب نتیجه گرفت که 

ماندنش برای لیگ بیستم تضمین شد.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن: جدایی رادولوویچ قطعی نیست

ترابی: هنوز ۹ فینال از لیگ باقی مانده است

ورزش
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مطالبات میلیاردی و پرونده های جنجالی

 چرا پرسپولیس پیگیر طلب هایش نیست؟
خریدار   باشــگاه پرســپولیس با وجود 
مشکالت مالی و بدهی های زیادی که دارد 
اما مطالبات میلیاردی هــم دارد که وصول 

آنها را پیگیری نکرده است.
 در ســال های اخیر باشــگاه پرســپولیس 
درگیر مشــکالت مالی فراوانی شــده که 
دالیل زیادی برای آن وجــود دارد اما یکی 
از مهمتریــن مســائلی که بــه تنگناهای 
پرسپولیســی دامن زده، وصــول نکردن 

مطالبات است.
پرسپولیس  از سال ۹۶ و بعد از اتمام قرارداد 
همکاری با یک شرکت که به عنوان واسطه 
همراه اول و پرسپولیس  عمل می کرد، بیش 
از ۲0 میلیارد تومان از این شــرکت طلبکار 
می شــود اما از آن ســال به بعــد، پیگیری 
حقوقی الزم بــرای وصول این پــول انجام 
نمی شــود. در مقطعی با وســاطت وزارت 
ورزش، هیاتی به ریاست حسین آل اسحاق 
دعوای طرفین ماجرا )پرسپولیس  و شرکت 

مذکور( را بررسی می کند و صراحتا رای به 
طلب میلیــاردی پرســپولیس می دهد اما 
در این ســال ها کمیته حقوقی پرسپولیس  
اقدامات الزم را برای وصــول این مطالبات 
انجام نداده اســت. این در حالی اســت که 
پرسپولیسی ها چک های ضمانت الزم را از 
آن شرکت گرفته اند اما تا به حال برای وصل 

این چک ها هم اقدامی نشده است.
از تابستان سال ۹۶ شرکت دیگری به جای 
شرکت قبلی آمد که دقیقا همان وظایف را 

انجام می داد. 
البته این بــار به جای همراه اول، ایرانســل 
طرف قــرارداد پرســپولیس  شــد و طبق 
توافق انجام شده، شــرکت جدید، واسطه 

پرسپولیس  و ایرانسل بود. 
با وجود اینکه دو طرف همــکاری خوبی با 
یکدیگر داشــتند اما در نهایت با پایان فصل 
۹7 - ۹8، قــراداد توســط مدیرعامل وقت 
فسخ شــد. نکته جالب ماجرا اینجاست که 

این شــرکت هم مانند شــرکت قبلی مبلغ 
قابل توجهی که بیــش از 10 میلیارد تومان 
برآورد می شــود، به پرســپولیس  بدهکار 
اســت و باشــگاه هم تا به حال اقدامی برای 

وصول این مطالبات انجام نداده است.
نقطه اشــتراک دو شــرکتی کــه پیش از 
این با پرســپولیس همــکاری می کردند، 
هواداران هســتند. هر دو با استفاده از یک 

ســامانه هواداری، روزانه مبلغی از حساب 
تلفن همراه مشــترکان کســر می کردند 
و پس از کســر درصــد خود، مابقــی را به 
پرســپولیس می دادند. طلــب میلیاردی 
پرسپولیس از این شــرکت ها یعنی بخش 
زیــادی از کمک های هــواداران که برای 
تیم محبوبشــان انجام شده بود، به حساب 
پرسپولیس واریز نشــده و کسی هم پیگیر 

وصول آنها نیست.
پرسپولیس  در پرونده دیگری هم به عنوان 
شــاکی حضــور دارد تا حــق و حقوقش را 
وصول کنــد اما کم کاری تعمــدی مدیران 
باشگاه، مسیر پرونده را به بن بست کشانده 
اســت. در قضیه صفحه اینستاگرام رسمی 
پرسپولیس که حدود یک ســال از اختیار 
این باشــگاه خارج بــود، در دوره مدیریت 
ایرج عرب، شــکایتی تنظیم و به شعبه دوم 
دادسرای فرهنگ و رسانه رفت اما با جدایی 
عرب و آمدن انصاری فرد، پیگیری این پرنده 

هم از دستور کار خارج شــد. طبق اسنادی 
که پرســپولیس  در این پرونده ارائه کرده، 
در مدتی که صفحه اینســتاگرام در اختیار 
باشگاه نبوده، بیش از ۹0 شرکت و فروشگاه 
در این صفحه تبلیغــات کردند که از طریق 
این تبلیغات مبلــغ میلیاردی به جیب افراد 

خاص رفته است.
در ســال های اخیر همیشــه پرسپولیس  
درگیر مشــکالت مالی بوده است. پرداخت 
نکردن مطالبات برانکو ایوانکوویچ باعث شد 
این مربی به راحتی قراردادش را فسخ کند 
و جدا شود و حاال هم پرسپولیس  را به کسر 
امتیاز تهدید کند. از طــرف دیگر کالدرون 
هم به خاطر مشــکالت مالی توانست جدا 
شــود و برای پول کل قراردادش شــکایت 
کنــد. این ها بخش کوچکــی از بدهی های 
پرسپولیس  هســتند که البته اگر مطالبات 
باشگاه به موقع وصول شــده بود، بخشی از 

این مشکالت به وجود نمی آمد.
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گفتگو با اشکان رهگذر

پخش آنالین»آخرین داستان« به هندوستان رسید

نیوشــا روزبان  کارگردان »آخرین داستان« 
همزمان با عرضه آنالین این انیمیشن سینمایی 
در پرمخاطب ترین پلتفرم وی اودی هندوستان، 
به تشــریح دالیل خود برای تن ندادن به شرایط 
انحصاری حاکم بر وی اودی های داخلی پرداخت. 
بعد از تعطیلی ســینماها به دلیل شیوع ویروس 
کرونا بســیاری از فیلم ها فرصت دیده شدن را از 
دست دادند، همین مساله ســبب شد تا تعدادی 
از فیلمســازان به ســمت اکران اینترنتی فیلم ها 
توســط وی اودی ها بروند، در این میان انیمیشن 
ســینمایی »آخرین داســتان« بــه کارگردانی 
اشــکان رهگذر نیز از جمله فیلم هایی است که به 
صورت اینترنتی عرضه شــده است، با این تفاوت 
که این عرضه توسط سامانه های وی اودی داخلی 
صورت نگرفتــه و امتیاز پخــش اینترنتی آن به 
چندین پلتفرم معتبر جهانی واگذار شده و هنوز 
در ســامانه های داخلی خبری از این انیمیشــن 
 »MX player«!تحسین شــده ایرانی نیســت
عنوان بزرگ ترین پرمخاطب ترین پلتفرم عرضه 
اینترنتی محصوالت نمایشــی است که قرار است 
به زودی پخش آنالین »آخرین داســتان« را آغاز 
و گستره دسترسی تازه ای را به جامعه مخاطبان 

بالقوه این انیمیشن در فضای مجازی اضافه کند.
پخش آنالین »آخرین داســتان« پیش از این در 
ســرویس های وی اودی )VOD( ۲۲ کشور آغاز 
MX play�شــده بود که با قرارداد جدید پلتفرم 
er عالوه بر کشــور هندوســتان، در کشورهای 
پاکستان، سری النکا، بنگالدش، بوتان، مالدیو و 
نپال هم در دسترس خواهد بود.پلتفرم وی اودی 
MX Player ماهانه بیــش از 175 میلیون کاربر 
دارد و در ســال ۲01۹، در آمد این پلتفرم 111 
میلیون دالر بوده است. طبق آمار گوگل پلیر 500 
میلیون نفر برنامه ویدئویی MX Player را نصب 

کرده اند.
انیمیشن ســینمایی »آخرین داســتان« پیش 
از این در پلتفرم های Filimin متعلق به کشــور 
اســپانیا، CinesQuare مقدونیه که کشورهای 
اروپای شرقی؛ بلغارســتان، رومانی، صربستان، 
مونته نگــرو، بوســنی و هرزگوین، کرواســی، 
اســلوونی، کوزوو، آلبانی، یونان، قبرس و ترکیه، 
و ســرویس های وی او دی )VOD( کشورهای 
مســتقل مشــترک المنافع )CIS( به صــورت 
اینترنتــی عرضــه شــده بود.اما چــرا »آخرین 
داستان« که همین دو ســال پیش موفق به شکار 
سیمرغ بهترین انیمیشن ســال از جشنواره فیلم 
فجر شــد، در حوزه عرضه داخلی تا به این اندازه 
مهجور مانده و حاال حتی دسترسی برای تماشای 
آنالین و قانونی آن هم برخالف مخاطبان جهانی، 

برای مخاطبان داخلی فراهم نیست!؟

 اکران عمومی »آخرین داستان« هم 
جهانی بود

اشــکان رهگذر کارگردان انیمیشــن سینمایی 
»آخرین داســتان« در گفتگو با مهر با اشــاره به 
عرضه خارجی این فیلم ســینمایی گفت: اکران 
سینمایی این انیمیشــن همزمان با نمایش ایران 
در آمریکا نیز شــروع شــد و بعد از آن در سوئد و 

دانمارک نیز اکران داشتیم، قرار بود این اکران ها 
در روسیه و چند کشــور دیگر ادامه پیدا کند که 
به دلیل شیوع ویروس کرونا اکران های سینمایی 
متوقف شــد، این در حالی اســت که قرار بود این 
فیلم انیمیشن در روســیه و در 30 سالن سینما 

نمایش داده شود.
وی بیان کــرد: در همین راســتا در اســفندماه 
نمایش فیلم را از طریق وی اودی های بین المللی 
آغاز کردیم که شامل شــرکت های وی اودی در 
کشورهایی چون اســپانیا، جنوب و شرق اروپا و 
کشورهای حوزه بالکان می شد. همچنین قرارداد 
نمایش وی اودی را در آمریکای شمالی و جنوبی 

بسته ایم که نمایش آن از پاییز شروع خواهد شد.
این کارگردان انیمیشــن تاکید کــرد: همچنین 
به تازگی قــراردادی را با یک شــرکت وی اودی 
هندی با نام »ام ایکس پلیر« امضا کرده ایم که این 
شرکت یکی از بزرگ ترین شرکت های وی اودی 
هند به شمار می رود که بین 300 تا 500 میلیون 
نفر عضــو دارد، این شــرکت کشــورهای هند، 
پاکستان، بوتان و نپال را پوشــش می دهد و تا ۲ 
هفته دیگر »آخرین داســتان« نمایش خود را در 

این وی اودی آغاز خواهد کرد.
رهگذر درباره اینکه چرا این انیمیشــن در ایران 
عرضه اینترنتی نشــده اســت، گفت: اسفندماه 
سال ۹8 که شــروع به عقد قرارداد با شرکت های 
خارجی کردیم، مذاکرات خود را با شــرکت های 
وی اودی داخلــی آغاز کردیم اما متأســفانه یک 
قیمت ناچیز چند 10 میلیونــی برای پخش این 
فیلم به ما پیشــنهاد دادند که این پــول در ازای 
تمام حقوق فیلم چه در داخل و خارج از کشــور 
پرداخــت می شــد!وی ادامه داد: ایــن در حالی 
است که وی اودی های کشــورهای دیگر شرایط 
مشــخصی را برای ما در نظر می گیرند به عنوان 
مثال شــرکت وی اودی هندی پیشــنهاد داد که 
پرداخت های مورد نظر پنجاه پنجاه باشــد و هر 
نمایش تبلیغاتی که میان فیلم در نظر گرفته شود 
دوباره به صورت پنجاه پنجاه به ما پرداخت شود. 
در واقع می خواهم ایــن را بگویم که قراردادهایی 
که با کشــورهای دیگر بســته ایم کاماًل مشخص 
است که چه مقدار درآمد برای فیلم و در چه مدت 

زمانی خواهیم داشت.
این کارگردان انیمیشن تاکید کرد: در این شرایط 
چرا بایــد حــق وی اودی و دی وی دی »آخرین 
داستان« را با مبلغ ناچیز به شرکت های وی اودی 
داخلی بدهم که اصاًل به نفع ما نیســت؟ در واقع 
اگر این فیلــم را به صــورت مجانــی در آپارات 
نمایش می دادم خیلی بهتــر از این بود که چنین 

قراردادی را بپذیرم.
وی درباره بازگشت سرمایه این انیمیشن توضیح 
داد: متأســفانه اکران »آخرین داستان« در ایران 
چندان موفق نبود و نتوانســتیم اکــران خوبی را 
رقم بزنیــم، با شــرک های وی اودی ایرانی نیز به 
توافق نرســیدیم به همین دلیل بایــد بگویم که 
بازگشت ســرمایه این انیمیشــن که ساخت آن 
10 سال طول کشــید، از قراردادهایی است که با 

کشورهای دیگر بسته ایم.
وی ادامــه داد: البته میزان درآمد شــرکت های 

وی اودی خارجی هرچند ماه یک بار به حســاب 
واریز می شــود، این را باید بگویم درآمد فیلم در 
وی اودی بلند مدت است که این امر کاماًل با اکران 
عمومی متفاوت اســت. به عنوان مثال با برخی از 
شــرکت های وی اودی قرارداد 15 ساله بسته ایم 
که هر 3 ماه درآمــد مورد نظر را بــه ما پرداخت 

می کنند.

وی اودی های خارجی مسئولیت عدم 
عرضه غیرقانونی را می پذیرند

این کارگــردان انیمیشــن درباره امنیــت اکران 
فیلم در شــرکت های وی اودی خارجی بیان کرد: 
این فیلم هــم در آمریکا و هم در انگلســتان رایت 
آن خریداری شده اســت که در کنار این قرارداد، 
قرارداد عدم افشــای اطالعات نیز امضا می شــود 
که بر مبنای این قرارداد این شــرکت ها مسئولیت 
عرضه فیلم را می پذیرنــد و اگر فیلم از این کانال ها 
لو رود خســارت آن را پرداخت می کنند. البته در 
روسیه نســخه ای از فیلم در ســایت های مختلف 
منتشر شد که در عرض یک روز پخش کننده وارد 
عمل شد و سایت های مورد نظر فیلم را برداشتند.

وی تاکید کرد: »آخرین داستان« به زبان انگلیسی 
و روسی دوبله شده اســت و در برخی از کشورها به 
زبان انگلیسی، برخی دیگر به زبان روسی و برخی 
از کشــورها نیز با دوبله فارســی و زیرنویس زبان 

کشور موردنظر نمایش داده می شود.
رهگــذر دربــاره بازاریابی این انیمیشــن گفت: 
»آخرین داستان« انیمیشنی بود که در مهمترین 
فستیوال انیمیشــن دنیا یعنی »انسی« پذیرفته 
شــد و در بخش رســمی آن نمایش داده شــد، 
همین امر سبب شد تا بســیاری از فستیوال های 
دنیا به دنبال نمایش این انیمیشــن باشند. بعد از 
آنکه در فســتیوال های مختلف موفقیت هایی را 
داشتیم سبب شد تا شــهرتی برای این انیمیشن 
کســب شــود، در کنار آن تیم بازاریابی شرکت 
خودمان به خوبی فیلم را به کشــورهای مختلف 
معرفی کردند. البته نمایــش فیلم در وی اودی ها 
از سینماها راحت تر است، البته این را باید بگویم 
که هر شــرکتی برای خود قوانینــی دارد، ما در 
شرایط تحریم هستیم و انتقال پول خود با مشکل 
مواجه است، در واقع باید بگویم موانع زیادی برای 
بســتن قرارداد نمایش »آخرین داستان« پیش 
رو داشتیم که خوشــبختانه همه آن را پشت سر 
گذاشتیم.وی ادامه داد: شبکه نمایش خانگی در 
ایران به دلیل رشد وی اودی ها، بسیار نحیف شده 
اســت و فکر می کنم که این گونه از پخش فیلم تا 
چند سال آینده جمع شود. وی اودی های ایرانی 
حقوق شــبکه نمایش خانگی را نیز می گیرند تا 
فیلمســاز به صورت جداگانه با یک شرکت شبکه 
نمایش خانگی قرارداد نبندد.این هنرمند توضیح 
داد: با حضور وی اودی ها اتفاقی که در کشــور رخ 
می داد این بود کــه بازار درآمدزایــی برای تهیه 
کنندگان فیلم بیشــتر شــد چرا کــه وی اودی 
توانســت یــک درگاه نمایــش جدیــدی برای 
ســینمای ایران باشــد، این در حالی است که در 
گذشته فیلم ها تنها در سینما، تلویزیون و شبکه 

نمایش خانگی نمایش داده می شد.

امیرحسین حریری خبر داد

وهی اجرایش را در تاالر مولوی  هنوز هیچ گر
منتفی نکرده است

مدیر مرکز تئاتر مولوی ابالغیه وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی درباره 
بازگشایی ســالن های تئاتر، سینما و کنســرت های موسیقی را مثبت 

خواند و از بازگشایی این تاالر از اوایل تیر ماه خبر داد.
امیرحسین حریری درباره از ســرگیری فعالیت های مرکز تئاتر مولوی 
توضیح داد: با توجه به اطالعیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تصمیم 
بر این اســت که از اول تیر ماه فعالیت های هنری خــود را آغاز کنیم، 
همچنانکه دانشگاه تهران نیز فعالیت های علمی آموزشی خود را از سر 

گرفته است.
او ادامه داد: ابالغیه وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی می تواند شروع 
مناسبی برای از سر گیری فعالیت های هنری باشد هرچند این ابالغیه 
کامل نیست ولی مبنای خوبی است و اگر هر مرکز هنری با توجه به این 
دســتورالعمل و نیز نوع فعالیت تخصصی و امکانات خود، دستورالعمل 
های تکمیلی را تدوین و اجرا کند، طبیعتا ریســک ســرایت بیماری را 
در تردد هنرمندان، مخاطبان و پرســنل به حداقل میرساند؛ البته فکر 
می کنم همه این واقعیت  را پذیرفته ایم که در شرایطی هستیم که انجام 
کوچک ترین امور روزمره هم حداقلی از ریســک را دارد و طبیعتا همه 
ما سعی می کنیم با رعایت اصول بهداشــتی و  فاصله گذاری اجتماعی 

کمتر در معرض بیماری قرار گیریم.
حریری از پروتکل های تکمیلی بهداشــتی در تــاالر مولوی خبر داد 
و گفت: عالوه بر موارد کلی که اعالم شــده، با توجه به زیرســاخت ها، 
زمان بنــدی اجراهــا و میــزان تــردد مراجعــان در ایــن مجموعه، 
پروتکل هــای مکمل را تدوین کــرده تا امنیت و ســالمت مخاطبان، 

گروه های هنری و پرسنل مجموعه تامین شود.
او درباره تدابیر بهداشــتی که در این مجموعه به کار گرفته خواهد شد، 
توضیح داد: اساســا در طول روز با سه دســته از تردد رو به رو هستیم؛ 
اول رفت و آمد همکاران و پرســنل اداری که البته از ابتدای ماه گذشته 
برقرار است و بر طبق دســتورالعمل های موجود امور اداری ما در تمام 

این مدت در جریان بوده است.
گروه دوم مخاطبان هســتند که فعال شــدن مجموعــه با محدودیت 
ظرفیت 50 درصدی تا حدودی ریسک ســرایت را در زمان حضور آنان 
کاهش می دهد. ضمن اینکه پایش اولیه ای در هنگام ورود تماشاگران 
انجام خواهد شــد تا اگــر فردی عالمــت ظاهری بیماری را داشــت، 

مشخص شود.
حریری از هنرمندان به عنوان ســومین گــروه از حاضران در تاالرهای 
نمایشــی یاد کرد و افزود: مســاله حفظ ســالمت هنرمندان دغدغه 
بحق بسیاری از گروه های نمایشــی و فعاالن تئاتر است زیرا با توجه به 
ویژگی های تئاتر همانند استفاده از اتاق های گریم، میزانسن های روی 
صحنه که گاه به گونه ای اســت که بازیگران بــا یکدیگر تماس زیادی 
دارند یا در فاصله نزدیکی از یکدیگر قــرار می گیرند، تجمع عوامل در 
اتاقهای انتظار و فضاهای پشــت صحنه و ... اســتاندارد ســازی اصول 
بهداشتی را ســخت تر و و در عین حال ویژه می کند. در این بین به نظر 
می رســد هماهنگی کاربردی میان متصدیان ســالن  اجرا و گروه های 

نمایشی بسیار کلیدی است. 
به این معنا که ســالن ها باید ضمن ضدعفونی کردن مستمر فضاهای 
مذکور، زمانبندی مناســب در اجراها و اختصاص حداکثری امکانات 
و فضاهای موجود به گروها و عوامل مرتبــط، از میزان تجمع احتمالی 
بکاهند. خوشــبختانه در بازســازی تئاتر مولوی که منجر به توســعه 
و افزایش امکانات و فضای فیزیکی پشــت صحنه شــد، این موضوع تا 
حدود زیادی قابلیت  رعایت داشــته و می توانیم دو یا سه گروه نمایشی 

را با کمترین تجمیع، میزبانی کنیم.
مدیر مرکز تئاتر مولــوی اضافه کرد: دیگر موضــوع مهم، بحث گریم 
و اجرای میزانســنهایی اســت که ضریب تماس و باالطبع سرایت را 
افزایش می دهــد. در این میان تصمیم گروه ها در محدود ســازی و یا 
تغییر در این دو مورد بســیار تعیین کننده خواهد بود بطوریکه حذف 
گریم های غیر ضروری یا اجرای آن با رعایت کامل اصول بهداشــتی 
و تغییر میزانســن های پر تماس، نقش بســزایی در کاهش ریســک 

سرایت خواهد داشت.
در کنار این موارد حذف ترددهای غیر ضــروری، حذف فروش بلیت 
به صورت حضوری، چک کردن بلیت ها بــه صورت الکترونیکی، الزام 
اســتفاده از ماســک برای کلیه پرســنل و مراجعه کنندگان در زمان 
حضور در مجموعه، در دسترس قرار داشــتن مایع ضدعفونی کننده، 
فعالیت دائم دستگاه های تهویه، ارائه سرویس در کافی شاپ با توجه 
به پروتکل های اعالمی مرتبط، مشــاوره با متخصصان مرکز بهداشت 
دانشگاه تهران برای تدوین دســتورالعمل های تکمیلی و .... از دیگر 
اقدامــات مجموعه مولوی برای از ســرگیری فعالیت های نمایشــی 

است. 

او درباره آغاز به کار سه گروهی که اجرای نمایش هایشان به دلیل شیوع 
کرونا متوقف شــده بود، توضیح داد: خوشــبختانه هر سه گروه اعالم 
آمادگی کرده اند و بزودی جلسات تمرین را برای  کسب آمادگی مجدد 
برگزار خواهند کرد. البته ممکن است برای رعایت هر چه بیشتر نکات 

بهداشتی، تغییراتی را در اجراهایشان اعمال کنند.
حریری درمورد اجرای همزمان چند اثر نمایشی در مرکز تئاتر مولوی 
نیز گفت: دربــاره این موضوع بایــد موردی تصمیم گرفته شــود. اگر 
نمایشی، تک گویی یا کم جمعیت باشد، می توان سالن را دو اجرایی در 
نظر گرفت که با فاصله زمانی مناسب روی صحنه بروند ولی اگر میزبان 
نمایش های پر جمعیت باشیم، طبیعتا باید ســالن را تک اجرا تعریف 

کنیم.
او خاطرنشــان کرد: در حال حاضر گروه هایی کــه در نوبت اجرا بودند، 
در اولویت هســتند ولی اگر اجرای اثری پرخطر باشد، طبیعتا از گروه 

می خواهیم اجرای خود را به زمانی دیگر موکول کند.
حریری در پاسخ به این پرســش که با توجه به اینکه نیمی از ظرفیت 
ســالن خالی خواهد ماند، این مبلغ چگونه جبران می شــود؟ تصریح 
کرد: یکی از نکات مبهم ابالغیه وزارت ارشــاد همین است چون برای 
50 درصد باقی مانده ظرفیت ســالن، جایگزینی دیده نشــده است. 
شخصا پیگیر جلسه ای با آقای آشــنا مدیر اداره کل هنرهای نمایشی 
هســتم تا در این باره گفتگو کنیم. مطمئنا همه تالش مان به سمتی 
خواهد بود که گروه های جوان و دانشگاهی کمترین دغدغه را داشته 

باشند.
او در عین حال متذکر شــد: با توجه بــه صحبت هایی که بــا گروه ها 
داشته ام، به نظرم دچار مشکل جدی نخواهیم شد چون گروه هایی که 
در تاالر مولوی اجرا دارند، عموما دغدغه هایشــان تجربه گرایی است و 
کمتر اهداف اقتصادی دارند و تا به حال هــم گروهی بابت ظرفیت 50 

درصدی سالن، اجرایش را منتفی نکرده است.

اجرا
چالش های کرونایی برگزاری نمایشگاه کتاب

فرصت هایی که می سوزد
با انتشــار خبرهایی مبنی بر جدی تر شــدن برگزاری نمایشگاه کتاب 
تهران، چالش هــای پیش روی برپایــی این رویداد در فضای شــیوع 

ویروس کرونا به شکلی جدی تر مطرح شده است.
الدن حیدری معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و عضو هیأت امنای 
مؤسســه نمایشــگاه های فرهنگی در اظهارنظری مطبوعاتی عنوان 
داشت که مطلوب معاونت فرهنگی و شــورای سیاستگذاری این است 
که نمایشــگاه کتاب تهران با توجه به ویژگی هــای چندوجهی و ابعاد 
مختلف فرهنگی و اقتصادی که دارد امســال هم برگزار شود و شورای 
سیاســت گذاری در این زمینه ســعی می کند بهترین زمان را انتخاب 
کند و این شــورا مترصد تصمیمات ســتاد ملی کرونا است و به محض 
اعالم ایمنی و بی خطر بودن شرایط، نســبت به انتخاب نزدیک ترین و 

مناسب ترین زمان ممکن برای برگزاری نمایشگاه اقدام کند.
با بیان این اظهارات می توان به این نتیجه رســید که موضوع برگزاری 
نمایشگاه کتاب تهران طی روزها و ماه های آینده به صورتی جدی تر در 
دستور کار وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی قرار خواهد گرفت. به عبارت 
دیگر کرونا فرصتی را فراهم کرد تا در تعطیلی ناخواســته فعالیت های 
فرهنگی، جراحی ســاختار معاونت فرهنگی و ادغام مؤسسات آن که 
برخی شان نقش تأثیرگذاری در برگزاری نمایشگاه کتاب تهران دارند 
به پیش برود و سپس در ساختاری تازه و یکدست این اتفاق تازه به پیش 

برود.
اما آنچه شورای سیاست گذاری نمایشــگاه کتاب تهران در بیش از سه 

ماه گذشته درباره آن اظهار نظر صریحی نداشته است چیست؟
برگزاری نمایشگاهی که به گفته همه فعاالن دولتی و خصوصی در آن 
بزرگترین گرد هم آیی فرهنگی ساالنه کشور است که همه تالش ها در 
آن معطوف به حضور باالی جمعیت اســت. این اتفاق تا جایی اهمیت 
پیدا می کند که بســیاری از ایده های خالقه و نوآورانه برای دیجیتالی 
کردن این رویداد طی ســال های اخیر به دلیل کاهــش بعد مردمی و 

جمعیت حاضر در آن ناکام مانده است؟
اما حتی با فرض ســپید شــدن وضعیــت کرونا در تهــران و کم خطر 
اعالم شــدن پایتخت برای این میزبانی برگزاری این نمایشــگاه با چه 

چالش هایی روبروست؟
نخســتین چالش جمعیت حاضــر در این رویداد شــامل غرفه داران، 
بازدیدکنندگان، نیروهای خدماتی، مدیران و اداره کنندگان نمایشگاه 
کتاب اســت. این جمعیت وســیع را با چه ابزاری می توان کنترل و در 
قالب یک محیط و جمعیت امن و کم خطر راهی این نمایشــگاه کرد؟ 
آیا می تــوان تعداد وارد شــوندگان به نمایشــگاه را مدیریت و کاهش 
داد؟ تعداد غرفــه داران را چطور؟ نیروهای اجرایــی و خدماتی و… و. 
را چطور؟ آیا برای این دســت اتفاقات هرگز تمهیدی اندیشــیده شده 

است؟
طی ســال های قبل بارها این پیشنهاد مطرح شــده بود که نمایشگاه 
کتاب تهران حتی در یک ســالن و به صورت پایلوت همانند بســیاری 
از نمایشــگاه های بزرگ دنیا امکان حضور مخاطبــان از طریق گیت و 
بلیط فروشــی و در یک کالم حضور کنترل شــده مخاطبان را بیازماید 
و هر بار هم به بهانــه کاهش جمعیت بازدید کننده این پیشــنهاد ابتر 
باقی مانده بــود. حاال می تــوان درک کــرد که بی تفاوتــی به چنین 
پیشنهادهایی در سال های قبل چه خسارت هایی به ارمغان آورده و کار 

را دوباره به آزمون و خطا آن هم در چنین برهه ای رسانده است.

چالش دوم امــا تعــداد غرفه ها در نمایشــگاه کتاب اســت. برخی از 
نمایشــگاه های بزرگ جهان همانند نمایشــگاه کتاب فرانکفورت در 
ســال جاری اقدام به حذف تعدادی از غرفه ها و افزایــش فاصله میان 
آنها با همدیگر ونیز کاهش تعداد افراد حاضــر در آن کرده اند در حالی 
که در آخرین دوره نمایشــگاه کتاب تهران چالش تخصیص جا در این 
نمایشگاه همواره محل توجه بوده اســت و جایابی ناشران در نمایشگاه 
هیچ گاه سامانی نداشته است. حاال این ســوال مطرح است که با فرض 
احتمالی کاهش غرفه ها چطور می شــود ناشــرانی را از حضور در این 
رویداد حذف کرد؟ چه تمهید و توجیهی برای این مســاله ســنجیده 

شده است؟
چالش سوم موضوع حمل و نقل و دسترســی به نمایشگاه کتاب است. 
مترو، اتوبوس، تاکسی و…. در روزه ی شــیوع کرونا یکی از ابزارهایی 
بوده اســت که با احتیاط و ترس از آنها استفاده شــده است. کشاندن 
حجمی باال از جمعیت به مرکز شــهر و حضور دادنــش در یک رویداد 
مانند نمایشگاه کتاب را چطور در وضعیت جدید با این وسایل می توان 
کنترل کــرد و تکلیف بازدید کنندگانی که با وســیله نقلیه شــخصی 

بخواهند در این رویداد حاضر شوند چیست؟
چالش وضعیت بهداشتی در نمایشــگاه، فروش مواد غذایی، وضعیت 

ارائه خدمات درمانی را نیز باید به این موارد اضافه کرد.
با این وصف سوالی که پیش می آید این اســت که ستاد کرونا و شورای 
سیاست گذاری نمایشگاه کتاب تهران قرار است دقیقاً درباره چه چیزی 

تصمیم بگیرند و مسئولیت این تصمیم با کیست؟
آیا بهتر نیســت تا زمان بیشتر از این از دســت نرفته است فکری برای 
جبران خسارت های وارد شــده به بدنه نشر به واســطه برگزار نشدن 
نمایشــگاه در ســال جاری و نیز جدی تــر فکر کردن بــه راه کارهای 
جایگزینی مانند برپایی نمایشگاه به صورت جزئی تر در فضای مجازی 

بود؟
ســوال دیگری نیز که در این میان مطرح اســت این موضوع است که 
چرا وزارت ارشــاد و معاونــت فرهنگی و دســت اندرکاران این رویداد 
درباره برگزاری شدن حتی بخشی از این رویداد در فضای مجازی هیچ 

اظهارنظر صریحی ارائه نمی کنند؟

پایان طوالنی  ترین رمان ایرانی
جلد دوازدهم »جاده جنگ«، نوشــته منصور انوری چاپ شد و به این 
ترتیب طوالنی  ترین رمان ایرانی و برنده جوایز ادبی جالل و کتاب سال 
به پایان رسید.جلد دوازدهم جاده جنگ، نوشــته منصور انوری چاپ 
شد و به این ترتیب طوالنی  ترین رمان ایرانی و برنده جوایز ادبی جالل و 

کتاب سال به پایان رسید.
گرچه منصور انــوری را با رمان تاکنون 1۲ جلــدی »جاده جنگ« اش 
می شناسیم، رمانی که به محض انتشــار چندین جایزه از جمله کتاب 
فصل، قلم زرین و چهارمین دوره جایزه جالل را از آن خود کرد و از این 
حیث رکورد کســب جوایز را از نظر ارقام شکسته است اما اولین کتابی 
که از این نویسنده منتشر شد مجموعه داستانی بود با عنوان »مصافحه 

با ارواح« و مجموعه زندگینامه شهدا به نام »قربانگاه عشق«.
غیر از این ها او »از عشــق آباد تا عشــق آباد«، »قلب تپنده« و »آشیانه 
عنقا« و چندین متن ســریال و فیلم را هم که بــه مرحله تولید و پخش 
رسیده، نوشته اســت. اما »جاده جنگ« اثری اســت که همه منصور 
انوری را با این کتاب می شناســند.»جاده جنگ« برخالف آنچه گفته 
می شود، اثری سفارش شده از نهاد خاصی نبوده است و انوری خودش 

برای نوشتن تاریخ انقالب دست به کار می شود.

کتاب


