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سرپرست وزارت صنعت خبر داد

ج از ضابطه لوازم خانگی برخورد با افزایش قیمت خار

خریدار  سرپرســت وزارت صمت از برخورد با 
افزایش قیمت خــارج از ضابطه لوازم خانگی خبر 
داد و گفت: طرح ویژه ای بــرای توزیع اقالم لوازم 

خانگی تدارک دیده شده است.
 به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین 
مدرس خیابانی گفت: ترکیب عرضه لوازم خانگی 
در سطح کشور نسبت به قبل متفاوت شده است 
و بخش عمده ای از لوازم خانگی از محل تولیدات 
داخلی اســت به جز کولر گازی کــه البته اخیراً 
سرمایه گذاری بســیار خوبی نیز در این خصوص 
در یکی از واحدها انجام شــده است تا برای تأمین 

نیاز کشور از محل تولید داخلی اقدام کنیم.
وی اضافه کرد: ظرفیت تولید واحدهای تولید لوازم 
خانگی کشــور بیش از ۲ تا ۳ برابر است و این بدان 
معنا اســت که ما با تمرکز روی تأمین مواد اولیه و 
رفع مسائل و مشــکالت تولیدکنندگان می توانیم 
به راحتی بازار لوازم خانگی را از محل تولید داخلی 
تأمین کنیم و شکاف خروج برندهای خارجی را پر 
کنیم.مدرس خیابانی تاکید کرد: هم اکنون بخش 
عمده ای از واردات لوازم خانگی به کشــور ممنوع 
اســت و به عبارتی واردات کاالهای مشــابه تولید 
داخل عمــاًل دارای ممنوعیت اســت و این برنامه 
محــوری وزارت صنعت، معدن و تجارت اســت تا 
با اولویت تأمیــن مواد اولیــه کارخانجات، تالش 
می کنیم در ســال جهش تولید هم تولید به میزان 
ســال گذشــته تحقق یابد و هم افزایش تولید به 
میزان ظرفیت های موجود داشته باشیم تا بتوانیم 

نیاز بازار و مردم را تأمین نمائیم.
وی تصریح کرد: مســائل و مشــکالت مرتبط با 
صنعت لــوازم خانگی عمدتاً شــامل تأمین مواد 

اولیه و افزایش عرضه در سطح بازار است.
سرپرســت وزارت صمــت تاکید کــرد: بخش 
دیگری کــه در حوزه لــوازم خانگــی باید مورد 
توجه قرار گیرد حجم تقاضا در ســطح بازار است؛ 

امروز شاهد آن هســتیم که عرضه کنندگان این 
محصوالت با ذهنیــت وجود انتظــارات تورمی 
و اتفاقاتی کــه در حوزه ارز و تورم رخ داده اســت 
در مــواردی از عرضــه لوازم خانگــی خودداری 
می کنند و به عبارتی دســت به احتکار اقالم زده 

اند و بخشی از تولیدات در انبارها قرار دارد.
مــدرس خیابانی گفت: ســازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولید کنندگان و دستگاه های نظارتی 
به عنوان یک برنامه ویژه نظارت و کنترل بیشتر بر 
بازار را در دســتور کار خود قرار داده اند و در همین 
راســتا دو بخش به صورت ویژه مورد توجه است؛ 
یکی انبارها، برای اینکه اطمینان الزم حاصل شود 
آن میــزان از تولید لوازم خانگــی در کارخانجات 
وقتی وارد بازار می شــود به دســت مصرف کننده 
واقعی برســد و احتکار نشــود و دیگری نوسانات 
قیمتی اســت که برخی از تولیدکنندگان به سبب 
فضای موجود در بازار انتظــار دارند با قیمت های 
چندین برابری کاالهای خود را وارد بازار کنند.وی 
افزود: سازمان حمایت اعالم کرده است، حدود ۲۰ 
تا ۲۵ درصد مجوز افزایش قیمت کاالهای تولیدی 
لوازم خانگی را در این مقطع زمانی نسبت به بهمن 
ماه سال ۹۷ صادر کرده اســت و این سازمان حتماً 
با هرگونه افزایش قیمت خــارج از ضوابط و مجوز 
صادر شــده برخورد جدی خواهــد کرد.مدرس 
خیابانی ادامه داد: در حوزه لوازم خانگی در بخش 
عرضه و همچنین انبارهــا و نگهداری برای کنترل 
قیمت و جلوگیــری از احتــکار برنامــه نظارتی 

متناسب در حال انجام است.
وی اضافه کــرد: موضوع دیگری که در دســتور 
رئیس جمهور در خصــوص کنترل بــازار لوازم 
خانگی مــورد توجه بوده، تأمین لــوازم خانگی و 
توزیع بین اقشــار هدف به عنوان نمونه زوج های 
جــوان و گروه هایی که تحت پوشــش نهادهای 

حمایتی مثل کمیته امداد و بهزیستی هستند.

سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم 
کرد: ستاد تنظیم بازار کشــور همین دوشنبه در 
خصوص شــبکه توزیع کارخانجات لوازم خانگی 
به جمع بندی الزم خواهد رســید تا در قالب طرح 
ویژه ای، اقالم لوازم خانگی مورد نیاز اقشار هدف 

را تأمین و در اختیار آنها قرار دهند.
مدرس خیابانی تصریح کــرد: ما در ظرفیت های 
تولیــد داخل به ســرعت در حال پــر کردن خأل 
حضور برندهــای خارجی هســتیم و همین دو 
هفته گذشته یکی از شــرکت های تولید کننده 
تلویزیون بــا ۷۰۰ هزار دســتگاه ظرفیت تولید 
تلویزیون در ســال اعالم آمادگــی الزم را برای 
تأمین نیاز بازار کشــور اعالم کــرد و این ناقض 
ادعایی است که کشورمان در تولید لوازم خانگی 
مزیتی خاصی ندارد و یا کشورمان توان الزم برای 

تولید لوازم خانگی پیشرفته را ندارد.
وی ادامه داد: ظرفیت های بســیار خوبی در این 
بخش در سطح کشور نصب شــده و می توانیم به 
راحتی شــکاف تأمین بازار را پر کنیم و همچنین 
کنترل الزم را داشته باشــیم تا با افزایش عرضه و 
افزایــش تولید، اقالم به دســت مصــرف کننده 
واقعــی برسد.سرپرســت وزارت صمــت گفت: 
بازار فعلــی لــوازم خانگی در عمل تحــت تأثیر 
شــاخص های کالن اقتصادی همچون تغییر نرخ 
ارز و تورم است و بخشــی از افزایش قیمت ها با در 
نظر گرفتن تغییر شــاخصی مانند نرخ دستمزد و 
افزایش هزینه تولیدات اتفاق افتاده و با ســرکوب 
قیمت نمی توانیم بــازار را کنترل کنیم؛ البته این 
افزایش افسارگســیخته قیمت ها نیــز از طرف 
ما قابــل قبول نخواهــد بود و حتماً بــا متخلفان 
برخورد جدی می کنیم.مــدرس خیابانی اضافه 
کرد: با مجموعــه اقدامات انجام شــده در بخش 
عرضه و اعمــال برنامه های نظارتــی و کنترلی با 
اولویت حمایت از بخش تولیــد و کنترل انبارها، 
قطعاً در آینده نزدیک بازار لوازم خانگی به تعادل 
الزم خواهد رسید.وی تصریح کرد: در بخش لوازم 
خانگی در شرایط حاضر مشــکلی به نام تحریک 
تقاضا وجود ندارد؛ البتــه درآمد مردم به گونه ای 
اســت که علیرغم وجود تقاضا، قــدرت خرید در 
میان مــردم وجود ندارد و باید با ســایر روش ها و 
همچون کاهــش قیمت تمام شــده محصوالت، 
تقاضای لوازم خانگی را به گونه ای مدیریت کنیم 
که مردم بتوانند محصوالت مورد نیــاز خود را با 

قیمت مناسب تهیه کنند.
شــرکت های بزرگ تولید لوازم خانگی کشور در 
حال تدارک هستند تا بتوانیم با یک شرایط ویژه 
و تسهیالت تعریف شده و در یک سبد خاص برای 
اقشــار تعریف شــده و زوج های جوان در تأمین 

اقالم مختلف لوازم خانگی اقدام کنیم.
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طال گران ماند
قیمت طال پس از پشــت ســر گذاشــتن بهترین هفته خود در دو ماه 
گذشته، در معامالت روز دوشــنبه بازار جهانی که نگرانیهای جدیدی 
نســبت به موج دوم شــیوع ویروس کرونا در پکن وجود داشت، تغییر 

چندانی نداشت.
 بهای معامالت هر اونس طال برای تحویل فــوری ثابت بود و در ۱۷۲۹ 

دالر و ۴۰ سنت ایستاد.
 در بازار معامالت آتــی آمریکا، هر اونس طال بــا ۰.۱ درصد کاهش، به 
۱۷۳۴ دالر و ۹۰ سنت رسید. بهای طال هفته گذشته ۲.۶ درصد صعود 

کرد که بزرگترین رشد هفتگی از ۱۰ آوریل بود.
استفن اینس، استراتژیست ارشــد بازار در شرکت اکسی کورپ در این 
باره گفت: اقتصاد وضعیت خوبی ندارد و دوباره شــیوع بیماری کووید 
۱۹ افزایش پیــدا کرده و در فضایی که نرخهای بهره پایین اســت، طال 

همچنان خریدار خواهد داشت.
پس از هفته ها عدم وجود موارد جدید ابتال به ویروس کرونا، ده ها مورد 
جدید در روزهای اخیر در پکن ثبت شــده است. از ســوی دیگر موارد 

جدید ابتال و بستری شدن در ایالتهای آمریکا افزایش پیدا کرده است.
نگرانیهای فزاینده نسبت به تشدید دوباره شیوع این بیماری به ریسک 
پذیری سرمایه گذاران ضربه زد و باعث سقوط بازارهای سهام آسیایی 

و قیمتهای نفت شد.
عامل دیگری کــه از قیمت طال پشــتیبانی کرد، افــت ۰.۲ درصدی 

شاخص دالر آمریکا بود.
بر اساس گزارش رویترز، آمار جدید نشــان داد که تولید صنعتی چین 
در ماه مه کمتر از حد انتظار رشد کرد که منعکس کننده تبعات شیوع 

ویروس کرونا بر روند فعالیت اقتصادی این کشور است.
در بازار سایر فلزات ارزشــمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری با ۰.۳ 
درصد کاهش، به ۱۷ دالر و ۳۹ ســنت رســید. هر اونس پاالدیم برای 
تحویل فوری با ۰.۱ درصد کاهش، ۱۹۱۶ دالر و ۵۷ ســنت معامله شد. 
هر اونس پالتین برای تحویل فوری ثابت بود و در ۸۰۵ دالر و ۱۷ سنت 

ایستاد.

قیمت مصوب ماسک کارگاهی؛ ۱۵۰۰تومان
دبیر ســتاد لجســتیک مقابله با کرونا وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( از تعیین قیمت ماسک صنعتی تا هفته آینده خبر داد و قیمت 

مصوب ماسک تولید کارگاهی را ۱۵۰۰ تومان اعالم کرد.
  جمشید گلپور  با اشــاره به دســتور رییس جمهوری مبنی بر تولید و 
توزیع گسترده ماسک استاندارد در کشور گفت: با توجه به اینکه ادامه 
روند تعطیلی کسب و کارها در کشور و حتی ســایر کشورهای جهان، 
موجب افزایش بحران های اقتصادی می شود، دولت ها ناگزیر به شروع 
مجدد کســب و کارها با رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی اصناف و 
مردم هســتند که وزارت صمت تولید انبوه ماسک اســتاندارد را در دو 

بخش صنعتی و کارگاهی در دستور کار ویژه قرار داده است.
رییس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت با شــاره بــه تاکید مقام 
عالی وزارت صمت بر نظارت بر چرخه تولید تا توزیع و قیمت مناســب 
برای مصرف کننده، افزود: در جلسات متعدد با حضور تولیدکنندگان 
و مدیران ارشــد وزارت صمت و بهداشــت، اتاق اصناف ایران و تهران، 
بسیج اصناف، شرکت مترو و سایر دســتگاه های مرتبط ضمن بررسی 
مشــکالت و موانع پیش روی تولید، در جلســه  دیــروز قیمت نهایی 
ماســک تولید کارگاهی با نظارت اتاق اصناف ایــران جهت توزیع در 
شبکه صنفی کشور به قیمت ۱۵۰۰تومان برای مصرف کننده مصوب 

شد.
وی همچنین با بیان اینکه نظارت بر شــبکه توزیــع در مترو برعهده 
شرکت مترو اســت، از تعیین قیمت ماســک تولید انبوه صنعتی با 
کاربرد اســتفاده در مراکز درمانی و بخش های مرتبط در هفته آینده 

خبر داد.
این مقام مســئول با اشــاره به لزوم تشــکیل کمیته رفع موانع تولید 
ملزومات بهداشــتی در اتاق اصناف ایران در شــرایط حساس کنونی، 
از نظارت و بازرسی شدید صنفی کشور خبر داد و گفت: ایجاد مدیریت 
یکپارچه بازرســی نظام تولید تا توزیع بیش از پیش ضروری اســت و 
بازرسی اصناف با همکاری بسیج اصناف ملزم به نظارت بر بازار و قیمتها 
در شبکه صنفی کشور می باشــد و وزارت بهداشت نیز بازرسی ویژه ای 
از داروخانه ها جهت جلوگیری از دوگانگی قیمت ها در شــبکه توزیع 

کشور را در دستور کار قرار دهد.

مدیر اتحادیه مرکزی مرغ تخمگذار اعالم کرد:

غ در سازمان میادین با  عرضه گسترده تخم مر
قیمت مصوب ١٧٩٠٠تومان

مدیر اتحادیه مرکزی مرغ تخمگذار بــا اعالم اینکه برای متعادل کردن 
قیمت تخم مرغ در بازار دو اقدام فوری انجام شــد، بیــان کرد: عرضه 
گسترده در ســازمان میادین با قیمت مصوب ســال گذشته به قیمت 
هرشــانه ۱۷۹۰۰تومان و متوقف کردن صادرات تا زمان متعادل شدن 

قیمت این دو اقدام بوده است.
 ترکاشوند با بیان این مطلب، افزود: قیمت تخم مرغ از اوایل اردیبهشت 
ماه امسال با کاهش مواجه بوده است و حتی قیمت حدود ۲۰۰۰ تومان 

پایین تر از قیمت مصوب و تا زیر ۶۰۰۰ تومان رسیده بود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه این افزایش قیمت ناگهانی اخیر از ۶۰۰۰ 
تومان به باالتر از قیمت مصوب پارسال برای مردم و رسانه ها قابل قبول 
نبوده است، با تفاهمی که با ســتاد تنظیم بازار داشته ایم فعال صادرات 

را متوقف کردیم.
مدیر اتحادیه مرکزی مرغ تخمگذار ادامه داد: در همین راســتا و برای 
تنظیم بازار این بخش عرضه مســتقیم تخم مــرغ را در مراکز عمده از 
جمله میادین میوه و تره بار به صورت گسترده در دستور کار قرار دادیم 

که در حال حاضر این کار انجام می شود.
ترکاشــوند اضافه کرد: قیمت عرضه در میادین میــوه و تره بار در واقع 
هر چند به زیان تولیدکننده اما برای رفاه حــال مردم بر مبنای مصوبه 

پارسال ستاد تنظیم بازار می باشد.
وی اضافه کرد: عرضه گسترده در سازمان میادین با قیمت مصوب سال 

گذشته به قیمت هرشانه ۱۷۹۰۰تومان انجام می شود.
وی متوقف کردن صادرات تا زمان متعادل شــدن قیمت را اقدام دیگر 
دانســت و بیان کرد: با توجه بــه افزایش ۳۰ درصــدی هزینه ها برای 
حفظ و تداوم تولید بازنگری در قیمت مصــوب برای حمایت همزمان 
از تولیدکننده و مصرف کننــده به گونه ای که هر دو متضرر نشــوند، 

ضروری است.

بازار

خریدار    ســخنگوی دولت تولید بیشتر 
مســکن برای مهار قیمت از سیاســت های 
دولت ارزیابی کــرد و گفت: بــرای تامین 
مســکن اقشــار کم درآمد طرح اقدام ملی 
مسکن را تسریع می شــود و شهرداری ها، 
بانک هــا و ســایر وزارتخانه هــای زیربط 

موظفند همکاری کنند.
»علــی ربیعی« روز دوشــنبه در نشســت 
خبری بــا اصحاب رســانه با بیــان این که 
موضوع کرونــا کماکان مهمترین مســاله 
دولت اســت، گفت:  این موضوع در جلسات 
اقتصــادی اجتماعی ما و همینطور ســتاد 
ملی کرونا که بــه طور ویژه بــه این امر می 
پردازد جــزو موضوعات مهم و همیشــگی 

است.
ســخنگوی دولت با تاکیــد براینکه مبارزه 
ضدکرونایی دولــت و نظام ســالمت وارد 
مرحله جدیدی شده اســت، گفت: البته به 
دوران پسا کرونا نرســیده ایم و اصاًل مفهوم 
پســاکرونا به این مفهوم نیست که بگوییم 
کرونا تمام شده اســت. آثار و تبعات کرونا از 
ماههای قبل شروع شــده و تقریباً آثار آن به 
نحوی است که دوران پســا کرونا را سپری 

می کنیم.
ربیعی یادآور شــد: اگر بتوانیم ســه اصل 
فاصله گذاری، ماسک زدن و رعایت مسائل 
بهداشتی را به حد کافی رعایت کنیم قطعاً 
هم در سالمت فردی و حفظ جان انسان ها 
و هم پویایی اقتصاد موفق تر عمل می کنیم. 
دولت کادر درمانــی و جامعه در این مرحله 
یعنی مرحله مهار، تجربه بزرگ را کســب 

کردیم.
وی با بیــان اینکه دســتاوردهای این دوره 
می تواند حتی پس از تمام شــدن کرونا هم 
در عرصه های جدید به کار بسته شود، گفت: 
در فرآینــد مبارزه ضــد کرونایی آموختیم 
که باید یک روح جدیــد در حکمرانی و در 
سیاست دمیده شود که خوشبختانه امروز 

این امر رخ داده است.
دســتیار ارتباطــات اجتماعــی رییــس 
جمهوری اضافه کرد: مــا در مبارزه با کرونا 
چالش های جدیدی داشــتیم که با الگوی 
کارآمدی حاکمیت واحد و هم افزایی میان 
قوا و نیروهای مسلح توانستیم از این مرحله 

با موفقیت نسبی عبور کنیم.

اصول بهداشتی در وسایل نقلیه 
عمومی به خوبی رعایت نشده است

ربیعی گفت: گزارشات نشــان می دهد که 
در برخــی از اماکن متبرکــه رعایت فاصله 
گذاری ها به خوبی صورت گرفته و در برخی 
متاسفانه مراعات نشــده و یا بسیار ضعیف 
بوده است. در وســایل نقلیه عمومی چون 
اتوبوس ها و تاکسی ها مراعات خوبی صورت 
نگرفته به طوری که۳۰ تا ۴۰ درصد مراعات 
شــده اســت. عالوه بر این در مترو با اینکه 

۹۰ درصد از ماســک اســتفاده کردند ولی 
فاصله گذاری رعایت نشده است.

وزارت صمت ماسک ارزان در اختیار 
مردم قرار می دهد

ربیعی گفت: بــا توجه به اینکه پوشــیدن 
ماسک توســط همه مردم در خارج از خانه 
از مهمتریــن روش های موثــر در مقابله با 
کرونا است در جلسه اخیر ستاد ملی مقابله 
با کرونا تصمیم گرفته شد و به وزارت صمت 
مسئولیت داده شد تولید ماسک را افزایش 
دهند و ماســک ارزان در اختیار مردم قرار 
بگیرد.دســتیار ارتباطات اجتماعی رییس 
جمهوری اضافه کرد: ما در شرایط فعلی در 
چند استان به پیک رسیده ایم این به معنای 
این نیســت که مــا پیک جدیدی داشــته 
باشــیم. اســتان هایی که وارد پیک نشده 
بودند امروز وارد پیک شــدند. نباید اشتباه 
محاســبات صورت بگیرد و این طور تعبیر 
شــود که ما وارد مرحله جدیــدی از پیک 

شدیم.

چند استان وارد مرحله پیک شده اند
ربیعی اظهارداشــت: االن ما در استان های 
خوزســتان، هرمزگان، لرستان، کردستان، 
بوشــهر، آذربایجان غربی و کرمانشاه وارد 
مراحلی از پیک شــده ایم. در بســیاری از 
استان ها هم استانداران و همکاران در نظام 
سالمت به نحوی عمل کردند که تجهیزات 

ما بر شیوع کرونا غلبه کرد.
سخنگوی دولت با اشاره به روزهای سخت 
دولت، خاطرنشــان کرد: اتخاذ سیاســتی 
مناسب هم برای نرسیدن آسیب به اقتصاد، 
بنگاه ها و  نرسیدن آســیب به جان انسان ها 
سیاستی اســت که توامان بتوانیم هر دو را 
حفظ کنیم که مســیر دشــواری است که 

ویژگی های خاص خــود را دارد.وی با بیان 
اینکه تعطیالت عید فطــر، رعایت نکردن 
اصول بهداشــتی امروز اثر خود را نشــان 
می دهد، افزود: پیک های سرپایی ما افزایش 
پیدا کرده. آماری که از ابتــدا بوده و عمدتاً 
ناشی از تست بوده اســت و امروز از ۲۰۰۰ 

تست روزانه به ۲۶ هزار تست رسیده ایم.

تولید بیشتر مسکن برای مهار قیمت 
از سیاست های دولت است

ربیعــی در ادامه به افزایش قیمت مســکن 
اشاره کرد و گفت: مساله مسکن در چندین 
جلسه در ستاد اقتصادی دولت بحث و مقرر 
شد معاون اول رییس جمهوری مسوولیت 
بــرای ســاماندهی کنترل قیمــت و بحث 
تصمیم گیــری در مــورد سیاســت های 
تشــویق تولید مســکن و موانــع تولید آن 
کارگروهی تشــکیل دهند و تصمیمات را 

اجرایی کنند.
ســخنگوی دولت با تاکید بــر برنامه های 
کوتاه مــدت و بلند مدت بخش مســکن،  
گفت: در کوتاه مدت در مورد مســتاجران 
برنامــه حمایتی را در دســتور کار خواهیم 
داشــت که در صورت نهایی شدند خبر آن 

را به اطالع خواهیم رساند.  
ربیعی یادآور شــد: به منظور زمینه سازی 
برای تامین مســکن گروه هــای کم درآمد 
وزارت مسکن و شهرســازی مکلف شد هم 
برای تامین مســکن این گروهها و هم برای 
جریان پایدار تولید و رونق مســکن،  طرح 
اقدام مســکن ملی را که با هــدف گذاری 
۴۰۰ هزار واحد با ســرعت بیشتری در این 
جهت پیگیری کند و تفاهم نامه دستگاهی 
جدی تر دنبال شــود و ســایر وزارتخانه ها 
کــه گروه های هــدف طرح ملی مســکن 
هســتند موظف شــدند که در این زمینه 

همکاری کننــد. بانک هــا، وزارت اقتصاد، 
نیرو، شــهرداری ها مکلف شــدند که همه 
تمهیــدات الزم را برای ۴۰۰ هــزار واحد 

مسکن انجام دهند.
وی گفــت: بــرای شــاغلین، کارگــران و 
بازنشســتگان فاقد مسکن تفاهم نامه هایی 
با نهادهای مختلف از جمله ســتاد اجرایی، 
وزارت دفــاع، آموزش و پــرورش، تعاون و 
کار، رفاه و اجتماعی امضا شــد که خود این 
دســتگاه ها حمایت خواهند کرد. بنابر این 
یکی از سیاســت های دولت تولید بیشــتر 
مســکن برای مهار قیمت است که سریعتر 

به ثمر بنشیند.
ربیعــی در ادامه بــه تامین مســکن برای 
دهک های کم درآمد اشــاره کــرد و گفت: 
تفاهم نامه ساخت ۲۰۰ هزار واحد در سطح 
کشور برای تامین مســکن دهک های کم 
درآمد با سازمان بهزیســتی،  کمیته امداد، 
اوقاف، آســتان قدس، بنیاد مســتضعفان 

امضا شد.
ســخنگوی دولــت افــزود: همچنیــن 
برنامه هایــی به منظــور تامین مســکن 
کارمندان دســتگاه هایی که تقاضا ندادند 
و سایر دســتگاه ها هم از طریق اخذ مصوبه 
هیات دولــت طراحی شــد و دولت مصوبه 
الزم را برای در اختیار گذاشتن زمین انجام 
داد که آن هم برای پاســخ دادن به تقاضای 

واقعی اقدام خواهد شد.
ربیعی ادامه داد: در اقــدام چهارم به منظور 
کاهش قیمت تمام شده ســاخت مسکن، 
در طرح اقدام ملی مســکن تفاهم نامه ای با 
وزارت کشور و سازمان نظام مهندسی برای 
تفکیک و تقســیط هزینه های صدور پروانه 
ســاختمانی و خدمات مهندســی منعقد 
شده اســت. از طرف دیگر برای جاهایی که 
مجوز صادر می کنند و هزینه دارد مذاکرات 

صورت می گیرد کــه بتوانیم این هزینه ها را 
پایین بیاوریم. حتی برای تقســیط هزینه 
مصالح ســاختمانی هــم اقداماتی صورت 

می گیرد که اطالع رسانی خواهد شد.
وی گفت: برای طرح اقدام ملی در دو مرحله 
تعداد یک میلیون و ۶۰۰ هــزار متقاضی از 
طریق ســامانه اقدام کردند کــه عملیات 
ثبت نام و پاالیش اینها انجام شــده و برای 
افتتاح حســاب و ســپرده گذاری به بانک 
مسکن معرفی شــدند اینها در مراحل میان 

مدت هستند که دنبال خواهد شد.
ربیعی در ادامه افزود: با وجود شرایط رکود 
عمیق در بازارهای معامالت و ساخت و ساز 
مسکن تســهیالت پرداختی توسط بانکها 
در این بخش  ۱۹ درصد رشــد داشته است 
و امروز هم تسهیالت جدید برای افرادی که 
بخواهند ساخت و ساز کنند و در زمینه هایی 
که مشــخص کردند فعالیت کنند از طریق 
بانک مرکزی همتی بتوانیم باز هم مقداری 

منابع در اختیار قرار دهیم.
سخنگوی دولت یادآور شــد: سال گذشته 
بانــک مســکن ۲۶ هــزار و ۶۰۰ میلیارد 
تومان اعم از مشارکت مدنی و خرید جعاله 
تســهیالت داده که ۵۸۱ هــزار فقره بوده 
است. بنابراین سیاست های پولی و حمایت 
های تســهیالت از اقداماتی بوده که دنبال 

شده است.  
وی گفــت: سیاســت هایی را وزارت راه و 
شهرسازی و صمت به ستاد اقتصادی دولت 
پیشنهاد کردند ضمن تامین تقاضای بازار و 
ساخت مسکن نســبت به مدیریت قیمت و 
ورود نقدینگی به این حوزه هم تالش شــد 
و بانک مرکزی هم در این زمینه کمیته های 
مشــترک تشــکیل دادند. از جملــه این 
برنامه ها تامین تقاضا با ایجاد چشــم انداز 
مثبــت در ایجــاد رونق در عرضه مســکن 
کوچک و متوســط بوده که به سهولت هم 

بتواند در دسترس اقشار کم درآمد باشد.
سخنگوی دولت افزود: تســهیل در اجرای 
طرح های گسترده مســکن ملی یا مسکن 
اول با انتقال تســهیالت بــه متقاضیان در 
چهارچوب بازار عرضه از جمله برنامه های  
موثر بوده که در کنترل قیمت دنبال خواهد 

شد.  
ربیعی ادامه داد: بخشــی از افزایش قیمت 
ناشی از سرمایه های ســرگردان در دست 
مردم بوده که امروز بــورس بخش اعظمی 
از آنهــا را جذب کرده اســت. ولــی اجرای 
سیاست هایی در ســایر بخش ها که بتوانیم 
بخشــی از نقدینگی را بخصــوص در بازار 
مســکن کنتــرل و مدیریت کنیــم تا این 
نقدینگی دچار آشــفتگی بیشــتر نشــود 
بنابراین با اعمال سیاســت های دقیق پولی 
و مالی در جهت گیری درست خودش برای 
عدم فشــار به قیمت بخش مســکن مورد 

توجه قرار گرفت.

خریدار   یک کارشــناس بازار سرمایه با 
تاکید بر اینکه بورس همچنان نخســتین 
بازار برای سرمایه گذاری محسوب می شود، 
افزود: به نظر می رسد روند معامالت بورس 
تا زمان تداوم واگــذاری دارایی های دولت، 
صعودی باقی بماند، اما این رشــد مانند دو 

ماه گذشته به صورت متداوم نخواهد بود.
»بهــزاد احمــدی نســب« بــه مزایــای 
سرمایه گذاری در بورس اشاره کرد و افزود: 
مزایــای ســرمایه گذاری در بــورس قابل 
مقایسه با دیگر بازارها نیســت، بازارهایی 
مانند ســکه و ارز بــا ریســک هایی مانند 
نقدشــوندگی، نگهداری و ســرقت مواجه 
هســتند در حالی که با چنین مســایلی در 
بازار سرمایه مواجه نیســتیم و این بازار در 
بین ســرمایه گذاران به عنوان بازاری ایمن 

تلقی می شود.
وی ادامه داد: با توجه به وجود دالالن متعدد 
در بازار سکه و ارز، ســرمایه گذاری در این 
بازارها ســخت و با برخی از مشکالت همراه 
خواهد بــود در حالی که در بازار ســرمایه 
اگر ســرمایه گذار ســهم خوبــی را برای 
ســرمایه گذاری انتخاب کند به راحتی می 
تواند سهام در اختیار خود را در هر زمان که 

اراده کرد به پول نقد تبدیل کند.  
احمدی نســب با اشاره به ســرمایه گذاری 
در بازار مسکن اظهار داشــت: بازار مسکن 
نســبت به دیگــر بازارهــا نیازمند حجم 
عظیمی از نقدینگی اســت و افراد زیادی از 
چنین سرمایه ای برای ســرمایه گذاری در 
این بازار برخوردار نیســتند.این کارشناس 
بازار ســرمایه خاطرنشــان کرد: با توجه به 
رشد بی ســابقه ای که در دو ماه گذشته در 
بورس شــاهد بودیم اکنون سطح توقعات 
ســرمایه گذاری در این بازار افزایش یافته و 
ســرمایه گذاران با کوچکترین اصالحی در 
این بازار از ترس از دست دادن سرمایه های 
خود به ســمت فروش پیش خواهند رفت 
که ایــن موضوع زمینــه ایجــاد هیجان و 
نوسان های سنگین در بازار را فراهم خواهد 
کرد.وی اظهار داشــت: امیدواریم دولت در 
این زمینه و به منظور جلوگیری از هیجانات 
کاذب و ریزش شاخص بورس اقدامات الزم 
را در راســتای ایجاد فرهنگ ســازی برای 
ســرمایه گذاری در دســتور کار قرار دهد و 
این موضوع را برای ســرمایه گذاران تفهیم 
کند  که بازار ســرمایه نمی توانــد در کوتاه 
ترین زمان ممکن بازدهی ۶۰ درصدی را در 

اختیار آنها قرار دهد.
این کارشــناس بازار ســرمایه بــه عوامل 
تاثیرگذار در رشــد اخیر شــاخص بورس 
تاکید و بیان کــرد: در چند وقــت اخیر به 
دنبال افزایش قیمــت دالر، کاهش ارزش 
پول ملــی و حمایــت دولت زمینــه اقبال 
ســرمایه گذاران بــه بورس و ورود افســار 
گسیخته نقدینگی به سمت این بازار فراهم 
و این موضوع منجر به رشــدهای پرشتاب 
و لحظه ای شــاخص بورس و ایجاد بازدهی  

های سنگین در بورس شد.
احمدی نسب گفت: ســرمایه گذاران باید 
این موضــوع را مدنظر قرار دهنــد که بازار 

سرمایه ممکن اســت با برخی از نوسان ها 
همراه باشــد اما معقول ترین میزان بازدهی 
در کوتاه مدت بین ۶۰ تا ۷۰ درصد اســت 
و سرمایه گذاران نباید به سرعت تصمیم به 

عرضه سهام در بازار بگیرند.
وی با بیــان اینکه ســهم های بنیــادی از 
شانس بیشتری برای رشــد برخوردارند و 
به طور حتم صعودی خواهنــد بود، گفت: 
رشــد شــاخص بورس تا آبان با شیب تند 
ادامه دار است اما بعد از آن تا پایان سال روند 
صعودی بازار با نوســان های بســیار همراه 
می شــود که انتظار داریم در آن زمان دولت 
برای جلوگیــری از خــروج نقدینگی های 
موجود در بــازار ورود کند.احمدی نســب 
خاطرنشان کرد: اگر دولت بخواهد یکباره از 
حمایت بازار سرمایه دست بکشد و دیگر به 
دنبال ایجاد جذابیت برا ســرمایه گذاری در 
این بازار نباشد، نقدینگی هایی که اکنون در 
حال ورود به بورس هســتند به دیگر بازارها 
ورود می کنند کــه این موضــوع می تواند 
خطرات بســیاری را برای بازار ســرمایه و 

اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
این کارشــناس بازار ســرمایه افــزود: در 
صورت ورود ســرمایه های مردم به سمت 

بازار مســکن، طال و ســکه افزایش قیمتی 
ایجاد می شــود که دیگر قابل کنترل نیست 
و قیمتی که در بازار مسکن به طور متوسط 
متری بین ۱۰ تــا ۱۲ میلیون تومان  یکباره 

تا ۲۵ میلیون افزایش می یابد.
وی با بیان اینکه باید حجم خروج نقدینگی 
از بورس مــورد کنترل قرار گیــرد تا باعث 
ایجاد شــوک به بازار نشــود، گفــت: باید 
تدابیری اتخاذ شود تا همه سرمایه های وارد 
شده به بورس به ســمت دیگر بازارها ورود 
نکند، این موضوع، هنر دولت است که باید 
برای حمایت نقدینگــی برنامه ریزی های 

الزم را در دستور کار قرار دهد.
احمدی نسب اظهار داشت: تاکنون حمایت 
دولت از بورس خوب بوده اما سازمان بورس 
باید کمک کند تا ســرمایه گذاران تازه وارد 
از طریــق صندوق هــای ســرمایه گذاری و 
شرکت های سبدگران به سمت بورس ورود 
کنند.این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان 
کرد: در این زمینه حمایت از سمت سازمان 
بورس کم بــوده اما حمایــت دولت در چند 
وقت اخیر از بورس مطلوب بوده و تصمیمات 
درستی را برای ورود سرمایه ها به سمت این 

بازار اتخاذ کرده است.

یک مقام مسئول با بیان اینکه، تا امروز اطالعات پایگاه 
امالک در اختیار قرار نگرفته اســت، گفــت: اگر این 
اطالعات ارسال شــود در کمتر از ده روزمی توان برای 

مالیات از خانه های خالی اقدام کرد.
هادی خانی، معاون ســازمان امــور مالیاتی گفت: به 
محض دریافت اطالعات سامانه ملی امالک و مشخص 
شدن اطالعات خانه های خالی ، مطالبه مالیات  و صدور 

برگه تشــخیص آغاز خواهد شــد.وی  ادامه 
داد: تکمیل این ســامانه بر عهده وزارت راه و 
شهرسازی است و بر اساس آن باید مشخص 
شود کدام خانه ها خالی است و اطالعات آن 

به سازمان امور مالیاتی اعالم شود.
خانی افزود: اگر این موضوع اعالم شــود در 
کمتــر از ده روز ما می توانیم بــرای دریافت 

مالیات از این خانه ها اقدام کنیم.

وی گفت: با این حال تا امــروز اطالعات این 
پایگاه در اختیار ما قرار نگرفته است.

خانی افــزود: باید توجه داشــت که معضل 
مدیریــت مســکن صرفاً بــا ابــزار مالیاتی 
قابل رفع نیســت و کنترل بــازار و مقابله با 
ســوداگری ها نیاز به تقسیم وظایف مناسب 

بین همه دستگاه ها دارد.
وی گفت: این سامانه هنوز تحویل نظام مالیاتی نشده 

اســت با این حال این امیدواری وجــود دارد که تا یک 
ماه آینده این ســامانه تکمیل و در اختیار سازمان امور 

مالیاتی قرار گیرد.
خانی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون از سال دوم، ۵۰ 
درصد مالیات بر اجاره ارزش ملک و در سال سوم ۱۰۰ 
درصد و از ســال چهارم به بعد یک و نیم برابر مالیات بر 
اجاره ارزش ملک به عنوان مالیــات بر خانه های خالی 

مطالبه خواهد شد.

مالیات

معاون سازمان مالیاتی: اطالعات سامانه امالک در اختیار سازمان مالیاتی قرار نگرفته است



بانک مرکزی و آزمون سخت اعتماد

نگاه نگران تجار به سامانه نیما

سرمایه
روزنامه سراسری صبح ایران

صفحه 3
W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   Rسه شنبه      27   خرداد 1399    شماره 558

 راه اندازی سامانه اختصاصی سهام عدالت 
در کارگزاری بانک آینده

 شــرکت کارگــزاری بانــک آینده، ســامانه 
اختصاصی سهام عدالت را ایجاد کرد.

این سامانه در راستای اجرای قانون آزادسازی 
مستقیم ســهام عدالت راه اندازی شده است. 
دارنــدگان ســهام عدالــت می تواننــد برای 
 مشــاهده دارایی و ارزش ریالی سهام خود، به

 se-tat.rayanbroker.ir/ مراجعــه کــرده، 
نسبت به فروش ۳۰درصد آزادشده سهام خود، بدون حضور در بانک و 

شرکت کارگزاری، عمل کنند.
ســامانه اختصاصی ســهام عدالت کارگزاری بانک آینــده، محدود به 
شماره  حساب های بانک آینده نبوده، هر یک از دارندگان این سهام که 
شماره حساب سایر بانک ها را در ســامانه سهام عدالت معرفی کرده اند، 

امکان استفاده از این سامانه را دارند.

معامله ۲.۵ میلیارد ارز صادراتی در نیما 
آمار اعالمی »نیما« حکایت از آن دارد که از ابتدای ســال تا ۲۳ خرداد 
۹۹، مجموعه معامالت فروش ارز صادراتی به ۲ میلیارد و ۵۳۹ میلیون 

یورو رسیده؛ اما چند روزی است که قیمت از سامانه حذف شده است.
بررســی عملکرد ســامانه نیما به عنوان محلی برای خرید و فروش ارز 
حاصل از صادرات حکایت از آن دارد کــه علیرغم همه محدودیت های 
بین المللی بر علیه اقتصاد ایران از یک ســو و شــیوع ویــروس کرونا از 
ســوی دیگر که منجر به توقف مقطعی صادرات غیرنفتی کشــور شده 
اســت، صادرکنندگان بالغ بر ۲.۵ میلیارد یورو ارز به سامانه نیما عرضه 

کرده اند.
بررســی عملکرد ســامانه نیما حکایت از آن دارد که مجموع معامالت 
فروش ارز صادراتی دقیقــاً ۲ میلیارد و ۵۳۹ میلیــون و ۴۴ هزار یورو 
تا روز ۲۳ خرداد ۹۹ بوده اســت.در عین حال، مجموع معامالت خرید 
ارز وارداتی نیز حکایت از آن دارد کــه تاکنون ۱ میلیارد و ۵۴۶ میلیون 
یورو از سوی ســامانه نیما به منظور تأمین نیازهای وارداتی اختصاص 
یافته اســت.طی هفته های گذشــته، ســرعت تأمین ارز مورد نیاز از 
سوی بانک مرکزی افزایش یافته و بخشــی از نیازهای ارزی واردات از 
طریق ارز حاصل از صادرات تأمین شده اســت که این نوید خوبی برای 
واردکنندگان اســت.نکته حائز اهمیت در بررسی عملکرد سامانه نیما 
آن است که طی روزهای گذشــته به دلیل برخی نوسانات ارزی، قیمت 
از روی صفحه سامانه نیما حذف شده و اکنون میانگین نرخ دالر و یورو 

همچون گذشته اعالم نمی شود.
بررسی عملکرد سامانه نیما همچنین نشان می دهد که ظرف دو هفته 
گذشته یعنی از هفته دهم ســال ۹۹ تا هفته دوازدهم، روند فروش ارز 
صادراتی رونق گرفته و افزایش یافته؛ ضمن اینکه به موازات آن در ســه 

هفته گذشته، روند تأمین ارز واردات نیز رونق گرفته است.

مقام مسئول خبر داد

 برنامه جدید بانک عامل مسکن برای کاهش
 ۲۵ درصدی قیمت ساخت مسکن

مدیر امور طرح و برنامه بانک عامل بخش مســکن گفت: تا پایان سال، 
کارت اعتباری مصالح ساختمانی با راه اندازی سامانه و شرکت در بانک، 

به سازندگان و تولیدکنندگان مسکن ارائه می شود.
 به نقل از بانک عامل بخش مسکن، محمدحسن مرادی درباره آخرین 
وضعیت تأسیس شرکت برای ارائه کارت اعتباری مصالح ساختمانی به 
سازندگان و تولیدکنندگان مسکن و مسؤولیت بانک در زنجیره تأمین 

مسکن، گفت: سامانه ای توسط بانک در حال راه اندازی و تکمیل است.
مدیر امور طرح و برنامه این بانک ادامه داد: در خصوص کارت اعتباری 
مصالح دو روش پیشــنهاد شــد. اولین روش این بود که بنیاد مسکن با 
شرکت بازرگانی زیرمجموعه بانک تحت مدیریت بنیاد مسکن شرکتی 
را تأســیس کنند که آن شــرکت در خصوص پروژه های ساخت و ساز 
واحدهای مسکونی تحت مسئولیت بنیاد مســکن اقدام کند که بانک 
عامل بخش مسکن در آن شــرکت ۳۳ درصد سهام دارد و در هفته های 

آتی رونمایی می شود.
مرادی افزود: بانک همچنین سامانه ای را نیز در دست طراحی دارد که 
آن سامانه، جامع تر از شرکت مشــترک بین بنیاد مسکن و بانک است و 
طراحی آن انجام شده است. وی تصریح کرد: سامانه در حال راه اندازی 
توسط بانک برای کل مشتریان و بازار مسکن است و از طریق آن، کارت 
اعتباری مصالح به ســازندگان معتبر ارائه می شــود.مدیر امور طرح و 
برنامه این بانک یادآور شــد: ایده اولیه راه اندازی شرکتی برای زنجیره 
تأمین مصالح که ارائه کارت مصالح ســاختمان نیز بخشــی از آن است 
حدود ۸ سال گذشته مطرح شــد. اما کار اصلی آن عماًل از سال گذشته 
آغاز شد.مرادی تصریح کرد: سامانه زنجیره تأمین مسکن و ارائه کارت 
اعتباری مصالح، تا پایان ســال جاری راه اندازی می شــود و مورد بهره 
برداری قرار خواهد گرفت. گفتنی است بر اساس اعالم کارشناسان ارائه 
کارت اعتباری مصالح ســاختمان می تواند تا حدود ۲۵ درصد موجب 

کاهش قیمت تمام شده مسکن شود.

دارندگان وام های قرض الحسنه منتظرند!
مســئوالن بانک مرکزی می گویند اطالعات دریافتی شــان نشــان 
می دهد که بانک ها اقســاط کسر شــده از حســاب صاحبان وام های 
قرض الحســنه را برگردانده انــد، مگــر مــورد خاصی وجود داشــته 
باشد که رســیدگی خواهند کرد.  با این حال کم نیســتند مشتریانی 
که اقساط به حسابشــان برنگشــته و یا هر بار با تماس بانک  برای واریز 
اقســاط معوق و جریمه مواجه اند؛ دارندگان وام های قرض الحســنه 
منتظر حل مشکل و رســیدگی بانک مرکزی هســتند. بعد از حواشی 
که در رابطه با طرح مصوب شــورای پول و اعتبار و دستورالعمل بانک 
مرکزی برای تعویق سه ماهه اقساط وام صاحبان کسب وکار و همچنین 
وام های قرض الحسنه اشخاص ایجاد شــد، بانک مرکزی در تازه ترین 
موضع گیری خود به گونه ای اعــالم کرده که دســتورالعمل آن برای 

برگشت اقساط کسر شده و سایر مسایل اجرایی شده است.
 این در حالی اســت که حمیدرضــا غنی آبادی – مدیــرکل مقررات 
بانک مرکزی - در رابطه با اقســاطی که از حســاب دارندگان  وام های 
قرض الحسنه و یا حتی ضامنین آنها کسر شــده، توضیح داده است که 
با توجه به این که نرم افزارها و ســامانه های اطالعاتی بانک ها بر مبنای 
ضوابط و مقررات بانک مرکزی تهیه شــده اســت تغییــر در آن نیاز به 
زمان و اقدامات اجرایی از ســوی بانک ها دارد. بر این اساس در اجرای 
دســتورالعمل بانک مرکزی برای تعویق اقســاط، بانک ها با مشکالتی 
مواجه شــدند و برخی به صورت اتوماتیک از حساب اشخاص و یا حتی 

ضامنین آنها اقساط سررسید شده را برداشت کردند.
وی با اشاره به بخشــنامه بانک مرکزی در اوایل فروردین ماه گفت که 
تاکید کردیم که اقســاطی که از حساب ها برداشت شــده، برگردد و با 
اطالعاتی که در اختیار داریم به نظر می رســد که این دســتورالعمل 
اجرایی شده اســت، اما اگر مورد خاصی در بانک ها وجود داشته باشد 
رســیدگی خواهیم کرد.این مقام مســئول بانک مرکزی البته با اعالم 
این که شــکایات در ســامانه ای در ســایت بانک مرکزی ثبت و مورد 
رســیدگی قرار می گیرد گفته که اگر بانکی این موضوع را رعایت نکند 

با آن برخورد نظارتی و انتظامی خواهد شد.

شعبه

سخنگوی ستاد آزادسازی ســهام عدالت درباره علل 
واریز نشدن بهای سهام فروخته شــده به حساب ارائه 

دهندگان سهام به ارائه توضیحاتی پرداخت.
حسین فهیمی اعالم کرد: برای کسانی که قصد داشته 
باشند ســهام خود را تا ۳۰ درصد بفروشند ما آمادگی 

همکاری الزم را داریم.
سخنگوی ســتاد آزادســازی ســهام عدالت، تعداد 
کسانی که برای فروش ســهام خود به بانک ها یا دفاتر 
کارگزاری مراجعه کرده انــد را کمتر از یک میلیون نفر 
خواند و گفت: بر خالف برخی از پیش بینی ها اینگونه 
نبود که مردم برای فروش سهامشان هجوم بیاورند و به 
نظر می رسد که ســهام داران به خوبی از ارزش دارایی 

خود باخبرند.
فهیمی گفت: بر اســاس آمار حدود ۶۰۰ هزار نفر برای 
فروش ۳۰ درصد از ســهام خــود به بانک هــا یا دفاتر 
کارگزاری مراجعه کردند که در مجموعه رقمی حدود 

۹۰۰ میلیارد تومان سهم فروخته شد.

او اضافه کــرد: از این ۹۰۰ میلیــارد تومان، 
حدود ۲۰۰ میلیارد تومان هنوز به حســاب 
کارگزاری ها واریز نشــده است، ضمن اینکه 
کارگزاری ها نیز باید این رقم را به بانک واریز 

کنند تا به حساب سهامدار منتقل شود.
به گفتــه فهیمی تاکنــون بیــش از ۵۲۰ 
میلیارد تومان به حســاب مشمولین واریز و 

تسویه شده است و ۲۰۰ میلیارد تومان باقیمانده نیز تا 
روزهای آینده واریز می شود.فهیمی درباره سایر علل 
واریز نشدن بهای سهام فروخته شــده به حساب ارائه 
دهندگان ســهام، گفت: برخی از سفارش های فروش 

هنوز فروخته نشده است.
او توضیح داد که کارگزاری ها بر مبنای محاســبات و 
در نظر گرفتن منافع ســهامداران اقدام به فروش می 
کنند و به همین علــت هنوز برخی از ســهام فروخته 
نشده است. اگر بیش از ۱۰ روز از ثبت سفارش فروش 
گذشــته، احتماال اشکالی در شماره شــبای سهامدار 

وجود دارد و توصیه می شــود که سهامدار به 
شــعبه محل ثبت، مراجعه کند تا اشکال یا 

ابهام موجود رفع شود.
فهیمی در پاســخ به این موضوع که برخی از 
سهامداران از واریز مبالغی در حدود ۱۰۰ یا 
۱۴۰ هزار تومان در ازای فروش سهامشــان 
خبر می دهند، گفت: علــت واریز مبالغی در 
حدود ۱۰۰ یا ۱۴۰ هزار تومان به حساب فروشندگان 
۳۰ درصد ســهام این اســت که از ابتدا میزان دارایی 

)سهام( آنها پائین بوده است.
او افزود: برخی از ســهامداران پس از فوت مشــمول 
سهام اصلی، دارای ســهام شــده اند که در اینصورت 
ســهام اولیه بین چند نفر تقسیم شده و ارزش هر سهم 
نیز کاهش یافته است و به همین علت مبلغ واریز شده 

به حساب آنها نیز به همان نسبت خواهد بود.
سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت گفت: فروش 
ســهام در بازار بصورت قطعه قطعه صورت می گیرد و 

در مواردی، کارگزار بخشــی از سهام را فروخته و هنوز 
قطعات دیگر ســهام به فروش نرفته اســت. به همین 
علت مبلغ به دست آمده پس از فروش کامل ۳۰ درصد 

سهام، به سهامدار پرداخت خواهد شد.
فهیمی بار دیگر با اشــاره به ارزش ســرمایه ای سهام 
عدالت، به دارندگان ســهام توصیه کرد که در فروش 
دارایی خود عجله نکنند و افزود: سهام عدالت، دارایی 
سرمایه ای است و برای اســتفاده بلندمدت ارائه شده 

است.
او اضافه کرد: زمانی که ثبت سفارش فروش ۳۰ درصد 
سهام آغاز شــد، عده ای از ســهامداران در همان روز 
نخست برای فروش مراجعه کردند و عده ای هم در روز 
۱۰ خرداد اقدام کردند که این عده، با فروش این میزان 

از سهامشان حدود ۱۶ درصد ضرر کردند.
فهیمی مدیریت ســهام و فروش آن را حق سهامداران 
دانســت، اما عجله نکردن در فروش را دور اندیشــی و 

راهی برای سود بیشتر خواند.

سهام عدالت

خریدار  بانک مرکــزی می گوید تاخیر 
در عملکرد یک صادرکننــده در تحویل به 
موقع ارز منجر به نارضایتی در ســامانه نیما 
شده؛ اما موضوع هر چه که باشد، این درجه 
اعتماد معامله گران اســت که نگران کننده 

شده است.
 یک داســتان تکراری دوباره در سامانه نیما 
جریان ساز شد. دیروز برخی از معامله گران 
بازار ارز که بســتر معامله ارز مورد نیاز خود 
را ســامانه نیما قرار داده بودند، مقابل بانک 
مرکزی جمع شــدند تا بــه عملکرد برخی 
صادرکنندگانی که در ســامانه نیما حضور 
دارند اما به تعهدات خود بــرای تحویل ارز 
عمل نکرده اند، گالیه کننــد. چرا که از نگاه 
آنها، ســامانه نیمــا که از ســوی حاکمیت 
بعنوان بســتری بــرای تبــادل ارز میان 
صادرکننــدگان و واردکننــدگان ایجــاد 
شده اســت، نباید اجازه کالهبرداری را به 

هیچیک از بازیگران سامانه بدهد.
نوسانات ارزی ســال ۹۷ بود که پای سامانه 
نیما را به اقتصاد و سیاست های ارزی کشور 
باز کرد؛ همــان روزهایی که شیشــه های 
ســاختمان الجــوردی بانــک مرکزی در 
خیابان میردامــاد، دورنمایــی از روزهای 
غبارآلود و پــاک هوای تهران مــی داد. آن 
موقع، بستری برای معامالت ارز در اقتصاد 
ایران رونمایی شد و بســتری را برای ثبت و 
ضبط ورودی ها و خروجی های ارزی کشور 
ایجاد کرد و اگر از حق نگذریم در بسیاری از 
مقاطع، این سامانه عملکرد بسیار خوبی از 

خود به جای گذاشته است.
حداقــل عملکردی کــه در این ســال ها 
برای ســامانه نیمــا می توان متصــور بود، 
ایجاد بســتری برای ثبت درآمدهای ارزی 
صادرکنندگانی بود کــه کاالیی غیر از نفت 
خــام صــادر می کردند. مســئوالن اذعان 
داشــتند که وقتی از میزان اتکا به ارزهای 
غیرنفتی برای اداره کشــور سخن به میان 
می آید، منبع آمــاری مطمئنی برای اطالع 
از میزان ارز موجود در دست صادرکنندگان 
وجود ندارد و در مقابل، اگر قرار بود که ارزی 
غیــر از ارزهای نفتی بــه واردات تخصیص 
یابد، محل تأمین آن مشــخص نیست. اما 
ســامانه نیما این چالش مهم را برطرف کرد 
و بستری ایجاد شد که صادرکنندگان اقالم 
غیرنفتی بتوانند ارز حاصل از صادرات خود 
را در اختیار واردکنندگان رسمی کشور قرار 

دهند.این ســامانه اکنون معیاری مشخص 
و کاماًل شــفاف برای اطــالع از میزان ورود 
ارزهای وارداتی به کشــور از محل صادرات 
غیرنفتی و ارزهای خارج شده از کشور برای 
واردات کاالها شــده است؛ اما اشکاالتی هم 
دارد که اگرچه مشــخص نیســت که آیا از 
یکسال گذشــته تاکنون برطرف شده است 
یا خیر، اما بدلیل تخلــف چند صادرکننده 
و صــراف، نگرانی هایی را بــرای بازیگران 

سامانه ایجاد کرده است.

نگاه نگران تجار به سامانه نیما
موضوع تجمع دیروز مقابــل بانک مرکزی 
به یک شــبه کالهبرداری در این ســامانه 
برمی گــردد و مربــوط بــه رفتــار برخی 
صرافی هــا یــا صادرکنندگان اســت که 
منجر به بی اعتمادی واردکنندگان شــده 
اســت؛ در واقع، واردکنندگان برای تأمین 
ارز مورد نیاز خــود باید در ســامانه نیما با 
وســاطت یک صراف )که خود واردکننده 
آن را انتخاب می کنــد( از یک صادرکننده 
)که این را هم خــود واردکننــده انتخاب 
می کند( اقدام به ثبت ســفارش برای خرید 
ارز کند. به این صورت که ابتدا در ســامانه، 
یکی از صادرکنندگانــی که ارز عرضه کرده 
اســت را انتخاب می کند و پــس از تأیید و 
توافــق با صادرکننــده، یک صــراف برای 

انتقال وجــه انتخاب می کنــد.در واقع هر 
کس نرخ مناسب تری را به واردکننده برای 
فروش ارز پیشنهاد دهد، به طور قطع موفق 
خواهد بود که نظر خریدار ارز از این سامانه 
را جلب کرده و از آنجا که بسیار از خریداران 
و فروشــندگان ارز صادراتی، ســامانه نیما 
را یک ســامانه حاکمیتــی می دانند، واریز 
معــادل ریالی ارز مــورد درخواســت را با 
وســواس کمتری انجــام می دهند؛ چراکه 
معتقدند که نیما ســامانه ای متعلق به بانک 
مرکزی است و قطعاً نظارت های کافی بر آن 
انجام خواهد شد. موضوعی که تخلف برخی 
صرافان و صادرکنندگان، مشکالتی را برای 

واردکنندگان ایجاد کرده است.
موضــوع از آن قــرار اســت کــه برخــی 
واردکننــدگان علیرغــم واریــز وجــه به 
حســاب صرافی )به اســتناد معامله ای که 
در نیما ثبت شــده اســت( برای خرید ارز 
صادرکننده، مدتهای زیــادی را در انتظار 
برای دریافت ارز خــود مانده اند و ارز مذکور 
بدســت واردکننده نرسیده اســت چرا که 
یا صراف یا صادرکننده، بــه دالیلی )اعم از 
قصد کالهبرداری یا بروز مشکالت مرسوم 
در فرایندها( نتوانســته اند یا نخواسته اند به 
تعهد خود در قبــال واردکننده عمل کنند. 
در حالی که معــادل ریالی آن به حســاب 
صراف یا صادر کننده واریز شده است. حاال 

واردکنندگان می گویند چــون این معامله 
در بســتر ســامانه نیما انجام شــده است، 
بانک مرکزی در قبال ایــن کالهبرداری یا 
خلف وعده، مسئول است و باید پاسخگوی 

خسارت واردکننده باشد.
تجمع کنندگان دیروز مقابل بانک مرکزی 
که تعدادشان کمتر از ۵۰ نفر بود، خواستار 
نظارت بانک مرکزی بــر روند تخصیص ارز 

نیمایی به واردکنندگان بودند.
یکی از افراد حاضر در این جمع در گفتگو با 
خبرنگار مهر گفت: مــا نماینده حدود ۷۰۰ 
واردکننده ای هستیم که در میان آنها ۴۰۰ 

نفر تولیدکننده قرار دارند.
وی مبلغ واریزی در ســامانه نیما از ســوی 
واردکننــدگان را حــدود ۴ هــزار میلیارد 
تومان اعالم کرد و گفت: بیش از شــش ماه 
است که این اتفاق برای تولیدکنندگان رخ 
داده و این در حالی است که تولید محصول 
آنها به واردات مواد اولیه وابسته است، ولی 
نه وزارت صنعت، معدن و تجارت و نه بانک 

مرکزی پاسخگوی این اتفاق نیستند.

  پاسخ بانک مرکزی به منتقدان 
سامانه نیما

البته بعد از طرح این خواسته واردکنندگان 
بــرای ورود نظارتــی هر چه بیشــتر بانک 
مرکزی بــه پرونــده معامــالت مخدوش 

ســامانه نیما، بانک مرکزی بار دیگر تاکید 
کرد که رسالت ســامانه نیما، ایجاد فضای 
مناسب برای اطالع خریداران- فروشندگان 
و صادرکننــدگان و وارد کننــدگان ارز از 
میزان عرضه و تقاضا و تســهیل داد و ستد 
اســت.بانک مرکزی در بیانیه ای که درباره 
تجمع دیــروز مقابــل این بانک منتشــر 
کرده، دلیــل اصلی تجمــع را تخطی چند 
صرافی در تحویل ارز درخواســتی تعدادی 
از واردکننــدگان دانســته و اعــالم کرده 
است که منشــأ این تخطی نیز، تأخیر یک 
صادرکننده در تحویــل ارز به آن صرافی ها 
بوده اســت، بر همین اساس تأکید می شود 
عدم ایفای تعهد توســط یکــی از طرفین 
قرارداد، ریسکی محتمل در تمام معامالت 
بوده و ارتباطی با بســتر انجام معامله که در 

اینجا »نیما« است، ندارد.
در بیانیه بانک مرکزی آمده اســت: »نیما، 
پوشش ریسک های معمول تجارت را دربر 
نمی گیرد و چنانچــه یکی از طرفین معامله 
از تعهدات خود تخطی کند، موضوع توسط 

مرجع قضائی پیگیری می شود.«
این بانک به این نکته هم اشــاره کرده است 
که امنیت ســامانه نیما مشروط به سالمت 
طرفین معامــالت، کماکان پابرجاســت و 
کوچک ترین ریســکی از این محل متوجه 

مشتریان و مراجعان نخواهد بود.
بانک مرکزی به این نکته هم اشــاره کرده 
اســت که به منظور آگاهــی دادن به تمام 
واردکننــدگان و صادرکننــدگان بانک ها 
و صرافی هــا در زمان آغاز فراینــد معامله، 
هشدارهای الزم توسط ســامانه داده شده 
اســت و این افراد می بایســت مالحظات و 
نکات امنیتی مطروحــه را در طول فرایند 
مدنظر داشته باشــند؛ بنابراین سامانه نیما 
بســتری برای انجام مبادالت بین بانک ها، 
صرافی ها و ســایر طرفین مبادالت تجاری 
کشور اســت و با توجه به خلف وعده توسط 
یکــی از طرفیــن معامله، بایــد موضوع به 
مرجع قضائــی منعکس و بــر مبنای رأی 

صادره نیز اقدام شود.
با ایــن حال بانــک مرکــزی در چارچوب 
رویه هــا و قوانیــن، همــکاری الزم را بــا 
مالباختــگان خواهد داشــت و در انعکاس 
موضوع به مرجــع قضائی تاکنــون از هیچ 
تالشــی فروگــذار نکــرده و در ادامه نیز 

پیگیری خواهد کرد.

وش سهام عدالت از سوی فهیمی تشریح شد؛  علت واریز نشدن پول فر

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی:

حدود ۳۰ درصد مستاجران، نیازمند حمایت مالی دولت هستند
خریدار   معاون مســکن و ساختمان وزیر 
راه و شهرســازی گفت: بر اساس مطالعات 
طــرح جامع مســکن،   حــدود ۳۰ درصد 
مســتاجران، نیازمند حمایت مالی دولت 

هستند.
 محمود محمــودزاده با حضــور در برنامه 
گفت و گوی ویژه خبری با اشــاره به اینکه 
افزایش نرخ اجاره نشــینی ناشی از افزایش 
قیمت ملک و مســکن اســت، افــزود: این 

افزایش هم وابسته به بازارهای دیگر است.
وی بــا بیان اینکه بازار مســکن، مســتقل 
نیســت، گفت: این بازار، بســیار ســرمایه 
پذیر اســت، زیرا در سال های گذشته نشان 
داده است که ســرمایه گذاری مطمئنی با 
حاشیه سود مناسب است به همین علت از 
بازارهایی است که معموالً دچار سفته بازی 

می شود.
محمــودزاده افزود: بر اســاس آخرین آمار 
نفوس و مسکن، بیش از ۱۸ میلیون و ۱۰۰ 
هزار خانوار شــهری داریم که از این تعداد ۶ 
میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار یعنی حدود ۳۰ 

و ۷ دهم درصد آن ها مستأجر هستند.

وی اضافــه کــرد: این آمــار در ۷ اســتان 
کشورمان از جمله تهران بیش از ۴۰ درصد 
است پس از تهران، استان های کهگیلویه و 
بویر احمد، لرستان، قم و کرمانشاه هم این 

گونه است.
معاون مســکن و ســاختمان وزیــر راه و 
شهرسازی گفت: برخی اســتان ها هم زیر 
۳۰ درصد خانوارها، اجاره نشین هستند که 
پایین ترین نرخ اجاره نشینی در کشورمان 
را در اردبیــل و پس از آن یــزد، مازندران و 
گلستان داریم و بقیه استان ها بین ۳۰ تا ۴۰ 

درصد است.
 محمــود زاده ادامه داد: یکــی از علت های 
مهم افزایش قیمت مسکن در سال های ۹۸ 
و ۹۹, هجوم ســرمایه از بازارهای رقیب بود 
و بخشی دیگر هم ناشــی از رشد طبیعی و 

تورم بود.
صدیــف بــدری نماینده مجلس شــورای 
اســالمی نیز بی توجهی دولت و مسئوالن 
تصمیم گیر در عمل به وظایف قانونی خود 
را یکی از علت های مشکالت ناشی از مسکن 
دانســت و گفــت: اصــول ۳۱ و ۴۳ قانون 

اساسی و بند ۴۱ سند چشم انداز توسعه ۲۰ 
ساله کشور بر تکلیف دولت در تأمین مسکن 
مناسب برای همه اقشــار کشور، صراحت و 

تاکید دارد.
وی ادامه داد: متأسفانه دولت نه تنها برنامه 
منســجم و منظمی در بازار تولید، عرضه و 
کنترل قیمت های مسکن ندارد بلکه حتی 

تصمیمات انحرافی هم داشته است.
نماینده مجلس شــورای اســالمی با اشاره 
به راهکار دولت مبنی بــر گرفتن مالیات از 
خانه های خالــی افزود: بیشــتر خانه های 

خالــی در مناطق باالی شــهرها هســتند 
بنابراین این کار، مشــکل اقشــار محروم و 

فقیر جامعه را حل نمی کند.
وی اضافه کرد: حتماً بایــد مبنای کنترلی 
برای اجاره بها داشته باشیم و باید بر اساس 
ارزش منطقه ای یا قیمت تمام شده، نرخی 

در نظر گرفته شود.
این نماینده مجلس شورای اسالمی گفت: 
می توانیم برای مســتأجران، تسهیالت کم 
بهره و تمهیــدات کنترلــی در نظر بگیریم 
و و عــالوه بر ایــن برنامه کوتاه مــدت باید 

برنامه های بلند مدت هم داشته باشیم.
فرید قدیری کارشــناس بازار مســکن هم 
گفت: افزایش بیــش از ۴۰ درصدی اجاره 
بهــا، معلول جهش قیمت مســکن اســت 
بنابراین باید جهش قیمت مســکن را علت 

یابی کنیم.
وی ادامه داد: انتظــارات تورمی و نگاه فنی 
اغلب فعــاالن اقتصادی و مــردم عادی به 
آینده تورم و متغیرهــای اقتصادی، موجب 
می شــود که مردم نقدینگی و دارایی های 
خود را تبدیل و در بازاری ســرمایه گذاری 

کنند که خطر کمتر و ســود بیشــتر دارد 
بنابرایــن طبیعی اســت بخش زیــادی از 
نقدینگی دو ســال اخیر در بازار مســکن و 

زمین سرمایه گذاری شده است.
او گفت: رشــد نقدینگی در ۳۰ ســال اخیر 
بی ســابقه بوده اســت بنابراین بخشی از 
این نقدینگی وارد بازار ارز، ســرمایه و ملک 
می شــود و این تقاضای ســرمایه ای و غیر 
مصرفی در بازار مسکن، علت اصلی جهش 

قیمت های مسکن است.
 قدیری، کمبود عرضه مســکن در پنج سال 
اخیــر را از دیگر علت هــای افزایش قیمت 
مســکن بیان و اضافه کرد: همه این علت ها 
به جهش قیمت مســکن منجر شــده و در 
نتیجه در یک سال اخیر توان مستأجران در 

پرداخت اجاره بها، کاهش یافته است.
این کارشــناس بازار مســکن گفت: دولت 
می تواند بخشــی از پول پیش اجاره مسکن 
را در قالب تسهیالت به مستأجران بپردازد، 
اما نباید توقعی در مســتأجران ایجاد شود 
که نتــوان به آن پاســخ داد، زیــرا احتمال 

تحقق این موضوع، بسیار ضعیف است.



چگونه خسارت وسایل آسیب دیده از نوسان برق را دریافت کنیم؟

مدیرعامل صنایع ملی پتروشیمی:

وشیمی تا ۵ سال دیگر به ۳۴ میلیارد دالر می رسد درآمد پتر

با نگرانی از موج جدید ابتال به کرونا
وز ۳ درصد  قیمت نفت در آغاز معامالت  دیر

سقوط کرد
در آغاز معامالت بازارهای جهانی نفت در روز دوشنبه، با نگرانی از موج 
جدید ابتال به ویروس کرونا و کاهــش تقاضا برای نفت، قیمت نفت خام 

سقوط کرد.
 به نقل از سی ان بی ســی، در آغاز معامالت بازارهای جهانی نفت در روز 
دوشــنبه، با نگرانی از موج جدید ابتالء به ویروس کرونا و کاهش تقاضا 

برای نفت، قیمت نفت خام سقوط کرد.
تا ســاعت ۷:۱۹ به وقت تهران، قیمت پیش خرید هر بشــکه نفت خام 
نیمه ســنگین تگزاس غرب آمریکا، ۳.۱۴ درصد یا ۱.۱۴ دالر ســقوط 

کرد و به ۳۵.۱۲ دالر بازگشت.
قیمت پیش خرید هر بشــکه نفت خام برنت دریای شــمال، بنچ مارک 
بین المللــی قیمت نفت، ۲.۲۵ درصــد یا ۰.۷۸ دالر ســقوط کرد و به 

۳۷.۸۶ دالر رسید.
این در حالی اســت که هر دو شــاخص نفت هفته گذشته هم حدود ۸ 
درصد ســقوط کرده بودند تا اولین افت هفتگی خود از ماه آوریل را به 

ثبت برسانند.
تشدید شــیوع کرونا در آمریکا به عنوان بزرگترین مصرف کننده نفت 
خام جهان نگرانی هایی را در مورد چشــم انداز تقاضــای نفت به وجود 
آورد. تنها در روز یکشــنبه بیــش از ۲۵٫۰۰۰ نفر مبتــالی جدید در 
آمریکا به ثبت رســید و ایالت های بیشتری شــامل فلوریدا و تگزاس 

گزارش دادند تعداد مبتالیان جدید آنها رکورد زده است.

از سوی دیگر ســرمایه گذاران در انتظار اجالس کمیته بازرسان اوپک 
پالس در روز پنجشــنبه هســتند که قرار اســت توافق کاهش تولید 

تاریخی این گروه را مورد بررسی قرار دهد.

صدها میلیون نفر به منابع انرژی برای مقابله با 
ونا دسترسی ندارند کر

 بر اســاس گزارش بانک جهانی، صدها میلیون نفر از مردم در سراســر 
جهان به انرژی هــای اولیه دسترســی ندارند و همیــن چالش، تمام 

اقدامات دیگر برای مقابله با کووید-۱۹ را بی اثر می کند.
همه چیز در زندگی روزمره، جهان آنقدر پیشرفت کرده است که بعضی 
از اعداد، غیرقابل باور به نظر می رســند؛ مانند اینکــه هنوز نزدیک به 
ســه میلیارد نفر از مردم جهان به امکانات اولیه برای آشــپزی تمیز و 
بهداشــتی دسترســی ندارند یا هنوز ۷۹۰ میلیون نفــر از مردم، برق 

ندارند!
گزارش جدیدی که بانک جهانی با عنوان »پیشــرفت انرژی« منتشر 
کرده، نشــان می دهد که صدها میلیون نفر از مردم در سراســر جهان، 

امکانات اولیه برای مقابله با کووید-۱۹ را ندارند.
آشپزی تمیز و بهداشتی، یکی از مولفه های مهم برای مقابله با ویروس 
کروناســت اما نزدیک به ۳۶ درصد از مردم جهان، دسترســی به این 
امکانات ندارند. در چنین شــرایطی با وجود دیگر اقدامات پیشگیری، 

شیوع ویروس ادامه پیدا خواهد کرد.
انرژی های تجدیدپذیر نیز یکــی دیگر از مولفه هایی اســت که بانک 
جهانی در گزارش خود به آن پرداخته اســت. از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸، 
دسترسی به انواع این انرژی فقط یک درصد رشد کرده است. در حالی 
که هنوز صدها میلیون نفر به برق و آشــپزی تمیز دسترســی ندارند، 
استفاده از انرژی های تجدیدپذیر یک راه مناســب برای دسترسی به 

منابع انرژی اولیه است.

برگ زرین دیگری در کارنامه دولت تدبیر و امید:

وگاه های کوچک  ظرفیت ۸۰۰ مگاواتی نیر
مقیاس گازی در کشور

 توان تولیــدی نیروگاه های مقیــاس کوچک گازی در پیک شــبکه 
سراسری به ۸۰۰ مگاوات رسید.

به گزارش پایگاه اطالع رســانی وزارت نیرو، توان تولیدی نیروگاه های 
مقیاس کوچک برای نخستین بار در کشور  و درسایه تالش های دولت 
تدبیرو امید به ۸۰۰ مگاوات رســید که این مقدار در مقایســه با توان 
تولیدی روز مشابه در سال گذشته )۶۶۳ مگاوات( افزایشی معادل ۲۱ 

درصد را نشان می دهد.
نیروگاه های مقیاس کوچک در محل مصرف احداث شده اند و از این رو 
تلفات شبکه انتقال و فوق توزیع را ندارند، بنابراین ارزش توان تولیدی 

آنها بیش از این میزان است.
کاهش هزینه های توســعه شــبکه، بهبود پروفیل ولتــاژ و نیز تقویت 
تاب آوری شبکه، دســتاوردهای مهم دیگری است که به کارگیری این 

نیروگاه ها صنعت برق کشور را بهره مند کرده است.

وند صعودی مصرف برق کشور ادامه ر
هم زمان با افزایش قابل توجه دما در نقاط مختلف کشــور و اســتفاده 
هرچه بیشتر از سیستم های سرمایشی، پیک مصرف روز گذشته به ۵۶ 

هزار و ۱۲ مگاوات رسید.
 روز گذشته در ساعت ۱۵:۲۹ دقیقه پیک مصرف برق کشور به ۵۶ هزار 
و ۱۲ مگاوات رسید که این رقم بیشــترین میزان مصرف برق کشور از 

ابتدای امسال تاکنون بوده است.
این گزارش حاکی اســت، میزان مصرف برق در زمان مشابه سال 
گذشــته ۵۲ هزار و ۷۸۱ مگاوات بــوده که در مقایســه با میزان 
مصرف روز گذشــته از افزایش ۴۷ هزار و ۱۶۹ مــگاوات برخوردار 

بوده است.

و نیر

مدیر دفتــر بهره برداری از تاسیســات آبــی و برقابی 
شــرکت آب منطقه ای تهران گفت: از ابتدای سال آبی 
جاری تا ۲۴ خرداد امسال یک میلیارد و ۸۱۵ میلیون 
مترمکعب آب وارد مخازن سدهای پنجگانه تهران شد 
که این رقم نســبت به مدت مشابه ســال آبی گذشته 

کاهش ۱۵ درصدی را نشان می دهد.
محمد شهریاری اظهار داشت: حجم آب ورودی به این 
سدها در مدت مشــابه سال آبی گذشــته ۲ میلیارد و 

۱۲۹ میلیون مترمکعب بوده است.
وی با اشاره به ذخیره آب در ســدهای پنجگانه تهران 
گفت: در حــال حاضر یــک میلیــارد و ۱۳۸ میلیون 
مترمکعب آب در پشت سدهای پنجگانه تهران ذخیره 
شده که در مقایسه با روز مشــابه سال گذشته که یک 
میلیارد و ۲۰۳ میلیون مترمکعب بوده اســت، کاهش 

۶۴ میلیون مترمکعبی را نشان می دهد.
مدیر دفتر بهره برداری از تاسیســات آبی و 
برقابی شــرکت آب منطقه ای تهران افزود: 
ذخیــره آب در دریاچه ســدهای امیرکبیر 
۱۸۱ میلیون مترمکعــب، لتیان ۶۱ میلیون 
مترمکعب، طالقان ۴۲۲ مترمکعب، الر ۲۳۴ 
میلیون مترمکعــب و ماملو ۲۴۱ مترمکعب 

است.
وی با اشــاره به وضعیت بارندگی در حــوزه عملکرد 
اســتان تهران بیان کــرد: میزان بارش هــای جوی از 
ابتدای مهر ســال گذشــته تاکنون نیز ۴۵۳ میلی متر 
بوده است که نسبت به مدت مشــابه سال آبی گذشته 

رشد ۱۷ درصدی را نشان می دهد.
شهریاری با اشــاره به اینکه طی سال آبی گذشته ۳۸۶ 

میلی متر بارندگی به ثبت رسیده، اضافه کرد: 
در سال آبی جاری با اینکه بارش ها نسبت به 
مدت مشــابه آن زیاد بوده ولی شاهد کاهش 
ورودی آب ســدها هســتیم که ایــن امر به 
خاطر تراکم پایین برف و اثر آن بر روی روان 

آب های حاصل از ذوب است.
مدیر دفتر بهره برداری از تاسیســات آبی و 
برقابی شرکت آب منطقه ای تهران با اشاره به افزایش 
مصرف آب در تهران گفت: شیوع کرونا و  از دالیل اصلی 
باالرفتن مصرف آب اســت که در این خصوص ناگزیر 
به برداشــت حجم بیشــتری از آب ســدهای تهران و 

اختصاص آن به شرب بوده ایم.
وی از شهروندان درخواست کرد که با رعایت الگوهای 
مصرف و اســتفاده درســت، همکاری الزم به جهت 

مدیریت منابع آب محدود در ســطح استان را داشته 
باشند.

شــهریاری همچنین هشــدار داد: با توجه به شــروع 
فصل گرما و افزایش دما شــهروندان از ورود به مناطق 
ممنوعه و حریم دریاچه سدها و رودخانه ها خودداری 
کرده و ضمن توجه به تابلوها و عالئم هشــدار از شــنا 
کردن در این اماکن پرهیز کنند تا شــاهد بروز حوادث 
و اتفاق هــای ناگــوار غرق شــدگی و فــوت به جهت 

سهل انگاری نباشیم.
 اگــر روند مصــرف در تمامــی بخش هــا، همچنان 
بی ضابطه و اســراف گونه باشــد، ذخایر آبی جدید با 
کمترین بهره وری از دســت می دهیــم و این رویه در 
کشــوری خشــک و نیمه خشــک مثل ایران منطقی 

نیست.

آب

خریدار   در جهش ســوم یعنی تا ســال 
۱۴۰۴، ۲۷ طرح به پروژه ها اضافه می شود 
و ظرفیت تولید به ۱۳۰ میلیون تن افزایش 
و درآمــد از صنعت بــه ۳۴ میلیــارد دالر 

می رسد.
 بهزاد محمدی در نشســت خبری در جمع 
خبرنگاران با بیان اینکه در کل دنیا شــاهد 
تغییرات قابــل توجهی از شــیوع کرونا بر 
اقتصاد هستیم، اظهار داشت: براساس اعالم 
صندوق بین المللی پــول، اقتصاد جهانی ۳ 
درصد کوچک می شــود، کشور ما نیز از این 

قاعده مستثنی نیست.
وی در کشور ما پتروشــیمی نقش اصلی و 
رتبه اول را در تامین منابع ارزی دارد، گفت: 
سال گذشته قیمت محصوالت کاهش یافته 
بود، محصوالت زنجیره باالدست بیشترین 
آســیب را دیدنــد بنابراین باید به ســمت 

تکمیل و توسعه زنجیره تولید برویم.
مدیرعامــل صنایع ملــی پتروشــیمی با 
بیان اینکــه پتروشــیمی در دوره گذار به 
ســر می برد، گفت: ما بایــد از یک محصول 
یک خوراک به ســمت یک خوراک و چند 
محصول حرکــت کنیم تا صنعت توســعه 
یافتــه و تــاب آور باشــد و از برخــی عدم 

قطعیت ها مصون شویم.
محمدی با بیان اینکه تالش ما این است که 
توسعه هوشــمندانه و جامع نگرانه داشته 
باشــیم، گفت: برای تحقق این موضوع باید 
توسعه صنعت در دســتور کار قرار گرفته و 

نقش سکانداری تغییر کند.
وی با بیان اینکه ما اکنون خروجی مناسبی 
در بخش صادرات داریــم، درباره بحث بازار 
داخل محصوالت پتروشــیمی نیــز بیان 
کــرد: تامین بــازار داخل به شــکل پایدار 
انجام می شــود البته در ماه های فروردین، 
اردیبهشت و خرداد نوسانات ناشی از کرونا 
داشــتیم اما اکنون براســاس آخرین آمار 
مربوط به اردیبهشت سال جاری نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد افزایش 

معامالت در بورس کاال داشتیم.

مصرف خوراک به 1.5 میلیون تن 
می رسد

معاون وزیــر نفت ملی پتروشــیمی درباره 
وضعیت صنعت در سال ۹۸ تصریح کرد: ما 
طی سال گذشــته ۳۵ میلیون تن خوراک 
دریافت کردیــم که این رقــم معادل ۸۰۰ 
هزار بشکه نفت خام در روز است و با افزایش 
طرح ها در سال ۱۴۰۰ میزان مصرف منابع 

نفت و گاز به ۱,۵ میلیون بشــکه نفت خام 
در روز می رســد و بــه این ترتیــب فرآیند 
گذار از خام فروشــی به شکل واقعی در حال 
انجام اســت.محمدی با اعالم اینکه اکنون 
۵۸ مجتمع تولیــدی فعال داریــم، اظهار 
داشــت: ظرفیت صنعت تا پایان سال ۹۸، 
۶۶ میلیون تن در ســال بوده و محصوالت 
تولیدی ما شــامل محصــوالت پلیمری، 
شــیمیایی، هیدروکربوری و کود اوره برای 

استفاده داخل و صادرات بوده است.

وضعیت مصرف داخلی و صادرات
وی یادآور شــد: در حال حاضــر ۳۳۹ نوع 
محصــول پلیمــری و ۴۲ نــوع محصول 
شــیمیایی تولید می کنیم و از ۶۶ میلیون 
تن ظرفیت ۳۱ میلیون تــن محصول قابل 
فروش تولید می شــود و از ایــن میزان ۲۳ 
میلیون تن صــادر و ۸ میلیون تن به مصرف 

داخل می رسد.

15 میلیارد دالر درآمد؛ در سال 98
مدیرعامل صنایع ملی پتروشــیمی ادامه 
داد: از ۲۳ میلیــون تن محصــول صادراتی 
۱۰ میلیارد دالر درآمــد حاصل کرده ایم و 
۵ میلیارد دالر نیز از عرضــه داخلی درآمد 
داشته ایم و به طور کلی مجموع درآمد ما در 
سال ۹۸، ۱۵ میلیارد دالر بوده و بنا به تعهد 
به بانک مرکزی ۶۰ درصد واریزی به سامانه 
نیمــا را عملیاتی کرده ایــم و حتی بیش از 

این تعهد یعنی ۸۵ درصــد ارز صادراتی را 
به ســامانه نیما واریــز کردیم.محمدی با 
بیان اینکه صنعت پتروشــیمی ۸ میلیون 
تن محصول به صنایع پایین دســتی عرضه 
می کنــد، گفت: ما در صنایع پایین دســت 
۱۵ هزار بنگاه فعال داریــم که ۸۰ هزار نفر 
مستقیما در آن مشغول به کار هستند و در 
کل ۹۸۰ هــزار نفر در صنعت پتروشــیمی 

فعالیت دارند.

درآمد ارزی پتروشیمی تا سال آینده 
به 25 میلیارد دالر می رسد

وی با اشــاره به برنامه توســعه بلندمدت و 
میان مــدت در صنعت پتروشــیمی جهت 
دســتیابی به جهــش دوم و ســوم تصریح 
کرد: این اهداف با بهره بــرداری از ۲۷ طرح 
عملیاتی می شــود کــه تا ســال ۱۴۰۰ از 
تولید ۶۶ میلیون تن بــه ۱۰۰ میلیون تن 
می رســیم و به این ترتیب اهــداف برنامه 
ششم توســعه نیز برای رســیدن به تارگت 
تولید ۱۰۰ میلیون تن محقق خواهد شــد 
و درآمد ارزی نیــز از ۱۵ میلیارد دالر به ۲۵ 

میلیارد دالر می رسد.

سال 99 سال طالیی پتروشیمی
معاون وزیر نفت ســال ۹۹ را ســال طالیی 
پتروشیمی دانســت و افزود: در سال جاری 
۱۶ طرح به بهره برداری می رسد هرچند به 
دلیل وجود کرونا در سرعت بهره برداری از 

طرح ها اختــالل ایجاد کــرده و ۴ پروژه به 
ســال آتی موکول شده اســت. بنابراین در 
ســال جاری بهره برداری از ۱۲ طرح قابل 
تحقق خواهد بود و بر این اســاس با ۱۱,۳ 
میلیــارد دالر ســرمایه گذاری از ظرفیت 
تولید ۶۶ میلیــون تن بــه ۹۰ میلیون تن 
می رسیم؛ یعنی ۳۵ درصد رشد در ماه های 

آتی در این صنعت محقق خواهد شد.
محمــدی متانــول کاوه، متانول بوشــهر، 
متانــول کیمیاپارس خاورمیانــه، بیدبلند 
۲، الفین ایــالم، اوره آمونیــاک لردگان و 
مسجدســلیمان همچنیــن پتروپاالیش 
کنگان، پلی اتیلن میاندوآب، پی وی ســی 
هگمتانه، پتروکیمیای ماهشهر را از جمله 
طرح های در حــال راه اندازی برشــمرد و 
پنتان هگزان اکسیر هالل عسلویه را اولین 
طرح های در حال راه اندازی در سال جاری 
عنوان کرد.وی با بیان اینکه ۴ طرح در اوایل 
ســال آینده افتتاح می شــوند،  طرح تولید 
کاتالیست در لرستان در سال جاری و تولید 
پلی اتیلن و متانول برای رســیدن به جهش 
۱۴۰۴ را از جمله طرح هایی دانســت که در 

سال جاری به بهره برداری می رسند.

درآمد پتروشیمی تا 5 سال دیگر 34 
میلیارد دالری می شود

مدیرعامل صنایع ملی پتروشیمی گفت: در 
جهش ســوم یعنی تا سال ۱۴۰۴، ۲۷ طرح 
به پروژه ها اضافه می شود و ظرفیت تولید به 

۱۳۰ میلیون تن افزایش و درآمد از صنعت 
به ۳۴ میلیارد دالر می رسد.

محمــدی تصریح کــرد: در جهش ســوم 
طرح هــای دانش فنی برای اولیــن بار اجرا 
می شــوند و برنامه تولید پروپیلن از پروپان 
احداث می شود.وی با بیان اینکه در جهش 
ســوم ۱۰ محصول جدید بــرای اولین بار 
تولید خواهند شــد، یادآور شد: مشارکت 
بخش خصوصی در جهش ســوم سه برابر 

جهش دوم خواهد بود.

طرح های تامین خوراک
معاون وزیر نفت درباره ایجاد ظرفیت تامین 
خوراک برای طرح های پتروشیمی نیز گفت: 
در این راستا ســه طرح NGL ۳۱۰۰ ایالم و 
NGL ۳۲۰۰ کارون و NGL خارک تعریف 
شــده اســت. طرح پتروپاالیش کنــگان از 
پایین دســت فاز ۱۲ تامین خوراک می شود. 
پتروشیمی بوشــهر از فازهای ۶، ۷ و ۸ اجرا 
می شــود که یک طرح ریــکاوری اتان برای 
پتروشــیمی خواهد بــود. طــرح بیدبلند ۲ 
میادین نفتی را پوشش می دهد و از گازهای 
همراه خوراک تامین می کند. پارسیان سپهر 
طرح اتان ریکاوری است و در مجموع ۷ طرح 
تامین خوراک با سرمایه گذاری ۸,۵ میلیارد 

دالر ۱۴ میلیون تن خوراک تامین می کند.

PP برنامه جبران کمبود
محمدی با اشــاره بــه برنامه ســال ۹۹ در 
طرح های پیشران صنعت پتروشیمی گفت: 
طرح هایی نیــاز داریم که متناســب با نیاز 
داخل و در راســتای ایجاد توازن و تنوع در 
زنجیره پایین دست باشد. این طرح ها شامل 
زنجیره تکمیل متانــول، پروپیلن، بندزن و 
اتان است که بســته های مربوط به آنها طی 
هفته های آینده اعالم می شود. برنامه دیگر 
ما جبــران کمبودهای پروپیلن اســت. در 
حال حاضــر ۹۸۰ هزار تــن پروپیلن تولید 
می شود که ۲۰۰ هزار تن کمبود داریم و در 
سالهای آتی نیز به ۷۰۰ هزار تن نیاز داریم. 
در ســال ۹۹ تالش می کنیم کــه ظرفیت 

تولید پروپیلن به ۳ میلیون تن افزایش یابد.
وی ادامه داد: روش هــای تولیدی پروپیلن 
از متانــول گاز طبیعی را با توجــه به اینکه 
دانش فنی آن را داریــم و همچنین در این 
حوزه )متانول( مازاد داریم، در دســتور کار 
قرار دادیم و بنا داریم کــه ظرفیت پروپیلن 
را تا سال ۱۴۰۴ به ۲۳ میلیون تن برسانیم. 

یعنی از مسیر متانول به پروپیلن برسیم.

خریدار   یکــی  از دغدغه هــای کاربران 
وســایل برقی، وارد آمدن خســارت به این 
وسایل ناشــی از نوسان شــبکه برق است 
و اینکه اگر این خســارت وارد شــد چگونه 

می توانند خسارت وارده را دریافت دارند.
برق ایــن روزها به یکــی از اصلی ترین اجزا 
زندگی انســانی شده اســت به گونه ای که 
تصــور لحظه ای بــدون برق مانــدن کمی 

سخت به نظر می رسد.
اما ایــن ضروری ترین نیــاز زندگی عالوه 
بر مزیت هــای فراوانی که به همــراه دارد 
دارای معایبــی هم هســت کــه در مقابل 
مزیت ها ناچیز به نظر می رسد، از جمله این 
مشکالت، نوسان شبکه اســت که موجب 
خســارت دیدن وســایل برقی مشترکان 

می شود.
برخی مواقع شــبکه برق مبتال بــه افت و 
خیزهایی می شــود که این موضع اثر منفی 
خود را بر روی وسایل برقی مشترکان نشان 
داده و موجب آسیب وارد شدن به آنها شده و 
هزینه ناخواسته  تعمیر این وسایل را بر روی 

دوش مصرف کننده می گذارد.
اما مشترکان باید بدانند که اگر خسارتی از 
این ناحیه به آنها وارد آمد می توانند بخشی 

از هزینه تحمیل شــده را از شــرکت های 
توزیع برق دریافت کنند.

براســاس گزارش پایگاه خبری شــرکت 
توانیــر، »عبداالمیریاقوتــی« مدیر دفتر 
مدیریت مصرف شــرکت مــادر تخصصی 
تولیــد، توزیــع و انتقــال نیــروی بــرق 
ایران)توانیــر( چنــدی پیــش در این باره 
گفت: یک نوع حمایت از سال ۱۳۹۰ تحت 

عنوان بیمه خسارت از مشترکان می شود.
وی ادامه داد: بر اساس این برنامه حمایتی، 
قراردادی از سال ۱۳۹۸ با شرکت بیمه کوثر 
منعقد شــد که طبق آن اگر وســایل برقی 
مشترکی در اثر نوسان شبکه برق خسارت 
دید می توان با مراجعه به ایــن بیمه و ارائه 
مدارک و مســتندات نســبت بــه دریافت 

خسارت اقدام کرد.
البته مراجعه به وب ســایت این شــرکت 
بیمه ای بــرای دریافت خســارت ضروری 

است.
مشترکی که وســیله برق آســیب دیده از 
نوسان شــبکه برق دارد با مراجعه به سامانه 
بیمه کوثر در ابتدا باید به بخش خســارت 
مشــترکان برق در صفحه نخست این بیمه 
وارد و پس از وارد شــدن با دو گزینه اعالم 

خسارت و پیگیری خسارت روبرو می شود، 
عالوه برآن راهنمای الزم برای مشترک در 

این صفحه بارگذاری شده است.
مــدارک مــورد نیــاز خســارت وارده به 
تجهیزات به استثنای مشترکان تجاری نیز 
شامل فاکتور فروشگاه یا تعمیرگاه مجاز)با 
مهر و امضا(، گزارش معتمد محل یا نیروی 

انتظامی )در صورت وجود( است.

خسارت آتش سوزی
در خسارت آتش سوزی ناشی از نوسان برق 
وسایل برقی،  تصویر محل حادثه )۲عدد(، 
تصویر گزارش آتش نشانی، تصویر گزارش 

کالنتری و تصویر پرونــده کامل دادگاه )در 
صورت وجود( نیاز است.

 خسارت ناشی از انفجار
در خســارت ناشــی از انفجار برق وسایل 
برقــی، تصویــر گــزارش آتش نشــانی یا 
مقامات ذیصالح، تصویر گزارش کارشناس 
خسارت، تصویر لیســت موارد آسیب دیده، 
تصویر فاکتور تعمیرات، تصویر محل حادثه 

)۲ مورد( ضروری است.

خسارت هزینه پزشکی
در خسارت مربوط به هزینه پزشکی ناشی 
از نوسان برق وســایل برقی،  تصویر صورت 
حساب بیمارستان، تصویر مدارک پزشکی 
و پرونده های بیمارســتانی، تصویر گزارش 

مقامات ذیصالح نیاز است.

خسارت نقص عضو
در خســارت نقص عضو ناشی از نوسان برق 
وسایل برقی، تصویر گزارش نیروی انتظامی 
یا بازرسان قانونی و ســازمان آتش نشانی، 
تصویر کپی شناسنامه و کارت ملی مصدوم، 
تصویر گــزارش اولیــن مرجــع درمانی و 

پزشــک معالج، تصویر صورت حســاب و 
پرونده کامل پزشــکی مصــدوم در زمان 
بستری، تصویر گواهی پزشک معالج مبنی 
بر اتمام درمان، تصویر عکــس رادیولوژی 
پس از حادثه و پس از اتمام دوره درمان )در 

صورت شکستگی اعضای بدن( الزم است.

حادثه منجر به فوت
در حادثه فوت ناشــی از نوسان برق وسایل 
برقی، تصویــر همه صفحات شناســنامه و 
کارت ملی ابطال شــده، تصویــر کپی برابر 
اصل معاینه جســد، تصویر کپی برابر اصل 
گزارش پزشــک قانونی، تصویر کپی برابر 
اصــل گواهی فــوت، تصویــر رای محاکم 
قضایی و تصویــر گواهی انحصــار وراثت،  
ضــروری اســت.پس از ارائه ایــن مدارک 
و مســتندات در ســامانه یک کد پیگیری 
برای مراجعه کننده صادر می شــود که باید 
تا پایــان کار از آن نگهداری شود.شــرکت 
بیمــه پــس از دریافت مدارک مشــترک 
نسبت به بررســی های الزم اقدام و سپس 
نتیجه اقدام های صــورت گرفته را به اطالع 
مشترک می رســاند و پس از تایید خسارت 

مبلغ به حساب مشترک واریز می شود.

کاهش ۱۵درصدی حجم آب ورودی به سدهای تهران

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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   بی انگیزگی برای داللی

و ۶۸ درصد افت کرد وش خودر ح پیش فر تقاضا در طر

ح  وهای طر ورت پرداخت کامل ودیعه خودر ضر
وش یک ساله پیش فر

معاونت بازاریابی و فروش گروه صنعتــی ایران خودرو در اطالعیه ای بر 
لزوم پرداخت کامل وجه تعیین شــده برای هر خودرو به عنوان ودیعه 

پیش فروش یک ساله محصوالت تاکید کرد.
اخبار شــرکت ها: به گزارش ایکوپرس، معاونت بازاریابی و فروش گروه 
صنعتی ایران خودرو در اطالعیــه ای بر لزوم پرداخت کامل وجه تعیین 
شده برای هر خودرو به عنوان ودیعه پیش فروش یک ساله محصوالت 

تاکید کرد.
در این اطالعیه تاکید شده طبق مصوبات کمیته خودرو افراد برگزیده 
در طرح پیش فروش یک ساله، ملزم به پرداخت کامل وجه تعیین شده 

خودرو به عنوان ودیعه ثبت نام به حساب خودروساز هستند.
در طرح پیش فروش یک ســاله محصوالت گروه صنعتی ایران خودرو 
نیز ۴۵ هزار متقاضی منتخب باید وجوه تعیین شــده در این طرح برای 
هر خودرو را به صورت کامــل بپردازند، درغیر اینصــورت و پرداخت 
وجهی کم تر از مبلغ اعالم شده، پس از پایان مهلت پرداخت، فرد مورد 
نظر از فرآیند ثبت نام حذف و فرد دیگری از لیســت ذخیره جایگزین 
خواهد شــد.این اطالعیه تاکید کرده، بدیهی اســت، پرداخت مبلغی 
کم تر از وجه تعیین شــده، هیچ گونه حقی برای متقاضیان در دریافت 
خودرو ایجاد نخواهد کرد.مشــتریان منتخب در این طرح تا ساعت ۱۰ 
صبح روز چهارشــنبه ۲۷ خرداد مهلت دارند مطابق ارقام اعالم شده، 

نسبت به واریز وجوه اقدام کنند.

تولیدکنندگان لوازم خانگی سه نوبت ١٠ تا ١5 
درصد قیمت تولیدات خود را افزایش داده اند

رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی گفت: تولید کنندگان ســه 
نوبت از ۱۰ تــا ۱۵ درصد قیمت ها را افزایش دادند که قرار شــد قیمت 
ها پایین بیاد و لوزام خانگی ۲۰ درصــد و تلویزیون ۲۵ درصد افزایش 
قیمت داشته باشد و تاکید شده اســت از تولید تا مصرف قیمت ها باید 

کنترل و نظارت شود.
 حمیدرضا غزنوی ســخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی در 
برنامه »گفتگوی ۱۸:۳۰« شبکه خبر سیما گفت: حدود ۶۰ درصد بازار 
در اختیار برندهای خارجی بود که بعضا تحت حمایت دولتمردان قرار 
داشــتند، اما در زمان تحریم ایران را رها کرده و مطیع سیاســت های 
امریکا شدند. باوجود افزایش چشمگیر تولید داخلی، برای جایگزینی 

آن ۶۰ درصد، زمان الزم است.
او درباره اصلی ترین چالش لوازم خانگی در کشور گفت: از لحاظ کیفی 
مردم حق انتخــاب محصوالت را دارند و همه نــوع تولید داخلی وجود 
دارد به طور مثال یخچــال از ۲ میلیون تومان تــا ۳۰ میلیون در بازار 
داریم و رقابت با محصوالت خارجی نیز وجود دارد. برندهای ایرانی نیز 

امروز در عرصه بین الملل مطرح هستند. 
او افزود: به منظور مدیریت منابع کشور از سال ۹۷ واردات لوازم خانگی 
خارجی ممنوع شد، به واسطه تحریم ها بسیاری از برندهای خارجی از 

کشور رفتند و این موجب افزایش تولید در کشور شد.
او افزود: به دلیل کند شــدن روند توزیع ارز نیمایی تولید کنندگان به 
مشکل خورده اندو تولید کنندگان در تهیه مواد اولیه به مشکل خورده 
اند مشــکل دیگر فوالد اســت که به دلیل دالل بازی های که انجام می 
شود و سه برابر قیمت در بازار آزاد فروخته می شود نیز تولید کنندگان 

را با مشکل مواجه کرده است. 
 غزنوی در ادامه گفــت: بیشــتر تولیدکنندگان افزایــش قیمت ۲۰ 
درصدی داشته اند این درحالی است که تولید کننده همچنان متضرر 
است و سودی عایدش نمی شود بنابراین باید به مشکالت تولیدکننده 
نیز توجه شــود.کیوان گردان مدیرکل دفتر لوازم خانگی وزارت صمت  
در ارتباط تلفنی گفت: در ماههای اخیر با مشــکل تخصیص ارز مواجه 

بودیم که در حال برطرف کردن آن هستیم.
او افزود: لوازم خانگی بــه دلیل اهمیت از اولویت هــای وزارت صمت 
اســت و با مدیریــت الزم وقفه ایجاد شــده برطرف خواهد شــد. اگر 
تولیدکنندگان در عرضه محصوالت به بازار تعلل کنند برخورد خواهد 
شد.وحید منایی معاون ســازمان حمایت در ارتباط تلفنی گفت: تمام 
تولیدات به بازار عرضه نمی شود. از اوایل سال ۹۹ عالوه بر افزایش نرخ 
ارز در تخصیص ارز به واحدهای تولیدی نیز با مشــکل مواجه شدیم و 
واحدهای تولیدی بدون هماهنگی با سازمان حمایت نسبت به افزایش 
قیمت لوازم خانگی اقدام کردند و منجر به التهاباتی در بازار شدند. کمی 
ارز در بازار موجب شــد در برخی موارد از ســوی واحدهای تولیدی در 
کاهش تولید و اصناف منجر به احتکار کاال شــود. بــا توجه به تغییرات 
در عوامل موثر در قیمت تمام شــده لوازم خانگی، بناشد گروه یخچال 
فریزر و اجاق گاز اگر افزایش قیمت باالی ۲۵ درصد داشــته اند، قیمت 

ها برگشت داده شود.
میری رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در ارتباط تلفنی گفت: 
در رصد بازار امین حضور پــای درد دل اصناف نشســتیم و کمبود ها 
شنیده شد تا رسیدگی شــود. با توجه به تاخیری که تولیدکنندگان در 
تولید لوازم خانگی داشتند سازمان حمایت مصوب کرد افزایش قیمت 

ها ۲۰ درصد باشد. 
تولید کنندگان ســه نوبت از ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت ها را افزایش دادند 
که قرار شد قیمت ها پایین بیاد و لوزام خانگی ۲۰ درصد و تلویزیون ۲۵ 
درصد افزایش قیمت داشته باشــد و تاکید شده است از تولید تا مصرف 

قیمت ها باید کنترل و نظارت شود. 
تولید کننده موظف است آمار میزان و تعداد لوزام خانگی تولید شده را 

به سازمان حمایت بدهد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران؛

بزودی شعبه اتاق بازرگانی ایران در سوریه 
بازگشایی می شود

رئیس کنفدراســیون صادارت گفت: اتاق بازرگانی دفتری در ســوریه 
خریداری کرده و به دنبال بازســازی و آماده ســازی آن است. طبعاً با 
بازگشایی شــعبه اتاق بازگانی ایران در ســوریه می توانیم صادرات و 

سرمایه گذاری در این کشور را توسعه بدهیم.
محمد الهوتی در خصــوص احتمال تحقق پیش بینــی صادرات ۴۲ 
میلیارد دالری ایران در ســال جاری اظهار داشــت: با توجه به رشــد 
صادراتی که در اواخر ســال ۹۸ صورت گرفت و افزایــش نرخ ارز که از 
اواخر سال ۹۸ شروع شد و تا االن ادامه داشته ، به نظر می رسد که تاثیر 

مثبتی بر افزایش صادرات خواهد داشت.
او ادامه داد: البته فرصت ســه ماهه اول ســال جاری را به دلیل شیوع 
کرونا و بســته شــده مرزها از دســت داده ایم. اما با توجه به بازگشایی 
۸۰ درصدی مرزها، روند رشــد صادرات به مراتب در خرداد ماه بیشتر 
خواهد بود. به نظر می رسد که عادی شدن شرایط مرزی بیش از یکی دو 

ماه طول نمی کشد و تا شهریور ماه شدت بیشتر خواهد گرفت.
الهوتی با اشاره به اینکه احتمال تحقق هدف گذاری ۴۲ میلیارد دالری 
با توجه به شــرایط کنونی وجود دارد، گفت: در شــش ماهه دوم سال 
جاری روند صادرات رشد چشم گیری خواهد داشت و امیدواریم که به 

عدد پیش بینی شده برسیم.
رئیس کنفدراســیون صادرات ایران تصریح کرد: اتاق بازرگانی دفتری 
در سوریه خریداری کرده و به دنبال بازســازی و آماده سازی آن است. 
طبعاً با بازگشــایی اتاق بازگانی ایران در ســوریه می توانیم صادرات و 

سرمایه گذاری در این کشور را توسعه بدهیم.

تولید

رئیس دفتر مرکزی حقوقی ســایپا نســبت به انجام 
هرگونــه معامله حوالــه خودروهای عرضه شــده در 
طرح های فــروش فوق العاده و پیش فروش یکســاله 
محصوالت این گروه خودروســازی هشدار داد و گفت: 
طبق مصوبــه کمیته خــودرو هرگونه نقــل و انتقال 
مالکیت خودروهای صفر کیلومتر عرضه شده در طرح 
های فروش فوق العاده و پیش فروش محصوالت گروه 
خودروسازی ســایپا به صورت وکالتی ممنوع است و 

تبعات حقوقی برای خریدار و فروشنده خواهد داشت.
محمدهاشــم ســمتی ادامــه داد: ســند مالکیــت 

خودروهای عرضه شــده در ایــن طرح های 
فروش، به مــدت یکســال در رهــن و نزد 
خودروســاز باقــی می مانــد و معامله این 
خودروها از سوی دولت و نهادهای ذی ربط 

به رسمیت شناخته نخواهد شد.
ســمتی با بیان اینکه گاهی مشــاهده شده 
که برخی مشــتریان به صورت غیررســمی 

خودروهای مذکــور را معامله می کننــد، افزود: ورود 
به معامله های غیررســمی فاقد روش های معتبر برای 
اثبات است و در صورت بروز اختالف یا احیاناً فوت یکی 

از طرفین معامله، فرآیند انتقال قطعی سند 
بسیار زمان بر و مســتلزم صرف هزینه های 
قابل توجــه در محاکم دادگســتری خواهد 
بود.وی اظهار داشــت: گروه خودروســازی 
سایپا محصوالت عرضه شــده در طرح های 
فروش فوق العاده و پیش فروش یکســاله را 
فقط به شــخص خریدار تحویل خواهد داد 
و با هدف کاهش نقش واســطه ها در بــازار خودرو، از 

پذیرش هر نوع وکالت نامه خودداری خواهد کرد.
سمتی با یادآوری اینکه انتقال حقوق ناشی از قرارداد 

پیش فروش در سامانه های فروش سایپا و هیچ مرجع 
دیگری قابل ثبت نیست و این امر، انتقال سوء استفاده 
افراد سودجو و فروش یک خودرو به چند نفر را تشدید 
می کند، افزود: با توجه به تمهیدات اندیشــیده شــده 
برای جلوگیری از ورود واســطه های بازار به امر خرید 
و فــروش حواله های خــودرو، ورود به ایــن معامالت 
با خطرپذیــری باالیی همــراه اســت و از هموطنان 
می خواهیم برای جلوگیری از مشــکالت عدیده، از هر 
گونه معامله قرارداد پیش خریــد، تحت عنوان خرید 

حواله خودرو خودداری کنند.

سایپا

خریدار   ۷۵ هزار خودروی ارائه شــده در 
طرح پیش فــروش دو خودروســاز بزرگ 
کشــور در شــرایطی طی دو روز گذشــته 
تعیین تکلیف شــد که تعداد متقاضیان این 
طرح به نســبت فروش فوق العاده افت ۶۸ 

درصدی را تجربه کرد.
 با اینکــه مدت زمان تحویل خــودرو در دو 
طرح یاد شــده، نوع فروش را کامال متمایز 
از یکدیگــر کرده بــا این حال با مقایســه 
میــزان متقاضیان در فــروش فوق العاده و 
پیش فروش می توان تا حــدودی به میزان 

تقاضای واقعی بازار پی برد.
آنچه مشــخص اســت در اولیــن فروش 
فوق العاده که تحویل خودرو حداکثر ســه 
ماه در نظر گرفته شــده،  منتخبان )با وجود 
مقررات بازدارنده برای فروش خودرو( این 
امکان را دارند که با توجه به اختالف قیمت 
بازار و کارخانه به ســرعت ســرمایه خود را 
چند برابر کنند. همین مساله باعث شد که 
دالالن، واســطه ها و دارندگان سرمایه های 
ســرگردان تالش کننــد تا به هــر ترتیب 
شــانس خود را در طرح فــروش فوق العاده 
خودروســازان بیازماینــد که این مســاله 
باعث افزایش شمار متقاضیان در این طرح 
شــد.اظهارات مدرس خیابانی سرپرســت 
وزارت صمت بــه نوعــی تایید کننده این 
موضوع اســت چراکــه وی اخیــرا تاکید 
کرده ۸۷ درصد شــرکت کنندگان در طرح 
فروش فوق العاده خودروســازان به ســراغ 
خودروهایــی رفتند که از حاشــیه ســود 
بیشــتری در بازار برخوردارنــد. اما انگیزه 
شــرکت کنندگان در طــرح پیش فروش 

ظاهرا متفاوت از فروش فوق العاده است.
در طرح پیش فروش منتخبان باید یک سال 
منتظــر دریافت خــودروی ثبت نامی خود 
بمانند، بنابراین این طــرح دیگر نمی تواند 
برای دارندگان ســرمایه های ســرگردان و 
واســطه ها جذابیت طرح فروش فوق العاده 
را داشــته باشــد از این رو به نظر می رســد 
بیشــتر کســانی که در این طــرح فروش 
شــرکت کرده انــد متقاضیانــی بودند که 
هم دستشــان از محصوالت عرضه شده در 
فروش فوق العاده کوتاه مانــده و هم امکان 
خرید خودرو از بازار بــا توجه به قیمت های 
اعالمی را ندارند بنابراین حاضرند بازه زمانی 
برای تحویل خودروهای پیش فروش شده 
را تحمل کرده و بخــت خود را برای دریافت 
خودرو از مسیر پیش فروش ها بیازمایند. با 
تمام این تفاســیر با توجه به  عرضه بیشتر 
خــودرو در طــرح پیش فــروش، بــه نظر 
می رســید اســتقبالی در حد طرح فروش 

فوق العاده، از این طرح صورت بگیرد.
پیش تر بر اســاس اعــالم خودروســازان 
نزدیــک بــه ۵ میلیــون و ۳۰۰ هــزار نفر 
متقاضــی خــودرو در فــروش فوق العاده 
دو خودروســاز بودند که از تعداد یادشــده 
ســهم متقاضیان محصوالت ایران خودرو 
۴ میلیــون و ۳۶۰ هــزار نفــر و ســهم 
خودروســازی ســایپا ۹۹۲ هــزار نفر بود. 
در همیــن حــال در طــرح پیش فــروش 
ایران خودرو براساس اعالم این شرکت بعد 
از پاالیــش ثبت نام کننــدگان یک میلیون 
و ۵۰۰ هزار نفــر امکان شــرکت یافتند و 

تعــداد متقاضیــان محصــوالت حاضر در 
پیش فروش ســایپا نیــز بعــد از پاالیش 
۲۴۳ هــزار نفر اعــالم شــد. همان طور که 
اشاره شــد این میزان به نسبت طرح فروش 
فوق العاده حدود ۶۸ درصد کاهش را نشان 

می دهد.
کاهــش تعــداد متقاضیــان در طــرح 
پیش فروش در قیاس با فــروش فوق العاده 
در حالی اتفاق افتــاده که در پیش فروش ها 
خودروی بیشتری از ســوی خودروسازان 

عرضه شده بود.
براساس اعالم خودروسازان در مجموع ۲۵ 
هزار خودرو در طرح فروش فوق العاده میان 
متقاضیان تقســیم شــد در حالی که برای 
پیش فروش با افزایش ۳۰۰ درصدی شاهد 
عرضه ۷۵ هزار دســتگاه از انواع محصوالت 
دو خودروساز بزرگ کشــور بودیم. افزایش 
عــددی محصــوالت خودروســازان در 
پیش فروش در مقایسه با فروش فوق العاده 
این گمانــه را مطــرح کرده بــود که طرح 
پیش فروش خودروســازان نیز با استقبال 
متقاضیان روبه رو شــود. این مساله با توجه 
به تنوع ســبد محصوالتی دو خودروســاز 
بزرگ کشــور در طرح پیش فروش بیش از 

پیش تقویت شد.
همان طور که اشاره شــد طرح پیش فروش 
به لحاظ نوع مدل های ارائه شــده متنوع تر 
بود به طوری که ایران خودرو در این طرح به 
عرضه ۱۲ محصول پرداخت و ســایپا نیز ۹ 
محصول را برای عرضــه در پیش فروش در 

دستور کار قرار داد.
با توجــه به این تنــوع و همچنیــن عرضه 
ســه برابری خودرو در طــرح پیش فروش 
به نســبت فــروش فوق العاده این ســوال 
مطرح است که چرا اســتقبال ها منطبق با 

پیش بینی ها نبوده است؟

   دالیل استقبال کم از طرح پیش فروش
همان طــور که اشــاره شــد پیش فروش 
خودروسازان به لحاظ اســتقبال منطبق با 
پیش بینی ها نبود،بــرای یافتن دالیل این 
مســاله باید به شــرایط طرح پیش فروش 

توجه کنیم.

اولین نکته در ارتباط بــا طرح پیش فروش 
نامشــخص بودن قیمت نهایی محصوالت 
ارائه شــده اســت. قیمت نهایی محصوالت 
عرضه شــده در طرح پیش فــروش در روز 
تحویل مشخص خواهد شــد و منتخبان بر 
اساس نوع محصولی که پیش خرید کرده اند 
باید مبالغــی را به صورت علی الحســاب به 
حساب خودروســازان واریز کنند.بنابراین 
نامشــخص بودن قیمت خودروهای عرضه 
شــده در طرح پیش فروش می تواند اولین 
دلیل برای اســتقبال کم از این طرح فروش 

خودروسازان باشد.
مساله دیگر که در این راستا باید مورد توجه 
قرار گیرد بحث شــرایط حاکم بــر اقتصاد 
کشــور اســت. در شــرایطی که دارندگان 
سرمایه با حضور گســترده در طرح فروش 
فوق العاده به دنبــال این بودند کــه از این 
مســیر خودرویی را با قیمت قطعی به نرخ 
کارخانه تحویل بگیرند و سرمایه ریالی خود 
را به نوعی حفظ کنند، اما همین دارندگان 
سرمایه، میل چندانی برای شرکت در طرح 

پیش فروش از خود نشان ندادند.
در حال حاضر بازار خودرو نیز مانند ســایر 
بازارهــای کشــور ملتهب اســت. التهاب 
بازارها به این معناست که ارزش ریال روند 
کاهشــی دارد و دارندگان سرمایه به دنبال 
این هستند که سرمایه خود را به کاال تبدیل 
کنند. اما به نظر می رسد دارندگان سرمایه با 
تردید به حفظ ارزش سرمایه خود از مسیر 
شرکت در طرح پیش فروش خودروسازان 
نگریســتند. با توجه به اینکه بــازه زمانی 
تحویل خودرو در طــرح پیش فروش چهار 
ماه تا یکسال اعالم شده است به نظر می رسد 
دارندگان سرمایه این طور تحلیل می کنند 
که چنانچه خوش شانس باشند و اسم شان 
از گردونه قرعه کشــی خارج شود باید مبلغ 
درخواســتی خودروســازان را به عنــوان 
پیش پرداخت به حســاب آنها واریز کنند و 
یک سال منتظر بمانند تا خودرو پیش خرید 
شده به آنها تحویل داده شود، این در حالی 
اســت که بــا ســرمایه گذاری مبلغ پیش 
پرداخت در بازارهای دیگــر در مدت زمان 
یاد شــده می توانند سود بیشــتری نصیب 

خود کنند.
با توجه به این نکته می توان این طور تحلیل 
کرد که بخش بیشتری از متقاضیانی که در 
طرح پیش فروش شرکت کرده اند دارندگان 
سرمایه نیســتند بلکه مصرف کننده واقعی 

خودرو هستند.
مصرف کننده واقعی حاضر اســت یک سال 
منتظــر دریافــت خــودرو بماند زیــرا به 
دنبال این اســت که بعــد از تحویل خودرو 
از آن اســتفاده کند، در مقابــل دارندگان 
ســرمایه بعد از تحویل خودرو به دنبال این 
هســتند که هر چه زودتــر آن را فروخته و 
سرمایه به دســت آمده را در مسیر دیگری 
ســرمایه گذاری کنند.این اتفاق با توجه به 
اینکه برای اولین بار خودروســازان با مجوز 
دولت از پرداخت هر گونه ســود مشارکت و 
همچنین سود انصراف معاف شدند، بیش از 

پیش تقویت شده است.
پیش تــر شــرکت کنندگان در طرح های 
پیش فروش از این امکان برخوردار بودند که 
عالوه بر سود مشارکت و جریمه دیرکرد در 
صورتی که قصد انصراف از طرح پیش فروش 
را داشــته باشــند می توانند اصــل مبلغی 
که بــه عنوان پیــش پرداخــت در اختیار 
خودروســاز قرار داده اند را به عالوه سودی 
که تحت عنوان ســود انصــراف در قرارداد 
مشخص شده، دریافت کنند اما همان طور 
که اشاره شد در پیش فروش صورت گرفته 
خودروسازان هیچ سودی را چه تحت عنوان 
سود مشارکت یا ســود انصراف به مشتریان 

خود پرداخت نمی کنند.

   بی انگیزگی برای داللی
کاهــش تعــداد متقاضیــان در طــرح 
پیش فروش خودروسازان در قیاس با فروش 
فوق العاده این ســوال را مطرح کرد که چرا 
از پیش فروش استقبالی مانند طرح فروش 

فوق العاده صورت نگرفت؟
حسن کریمی ســنجری کارشناس خودرو 
در پاســخ به این ســوال می گوید دلیل این 
افت تقاضا را باید در شــرایط حاکم بر طرح 

پیش فروش جست وجو کرد.
این کارشــناس خودرو ادامه می دهد اولین 

نکته در این ارتباط مشــخص نبودن قیمت 
نهایی محصوالت عرضه شده است. در حالی 
که در طرح فــروش فوق العاده قیمت نهایی 
خودروهای عرضه شده مشخص است اما در 
پیش فروش متقاضیان بــا پرداخت مبلغی 
به عنوان پیش پرداخــت باید منتظر بمانند 
تا قیمت نهایی محصــوالت در روز تحویل 
مشــخص شــود. کریمی ادامه می دهد که 
افت تقاضا در طرح پیش فروش نســبت به 
طرح فروش فوق العاده را می توان این گونه 
تفســیر کرد که در طرح فروش فوق العاده 
شاهد حضور گسترده واسطه ها و دارندگان 
سرمایه های ســرگردان بودیم اما این اتفاق 
در پیش فروش ها رخ نداده و به نظر می رسد 
بیشــتر متقاضیانی که در این طرح شرکت 
کرده اند متقاضی واقعی خودرو هســتند. 
زمــان طوالنی تــر تحویل محصــوالت در 
پیش فروش نســبت به فــروش فوق العاده 
دلیــل دیگری اســت که مدنظــر کریمی 

سنجری قرار دارد.
کریمی ســنجری می گوید خودروســازان 
در پیش فروش، محصوالت خــود را در بازه 
زمانی یک ساله تحویل متقاضیان می دهند 
و با توجه بــا این موضــوع آنها اســتقبال 

چندانی از فروش فوق العاده نکرده اند.
این کارشــناس خودرو افــزود: متقاضیان 
با دیــده تردید بــه تحویــل خودروهای 
پیش فروش شــده در موعد مقرر می نگرند، 
زیرا با حذف سود مشارکت و جریمه دیرکرد 
خودروسازان نگرانی بابت زیان مالی از این 
محل احســاس نمی کنند، بــه این ترتیب 
متقاضیان این نکته را مد نظر قرار می دهند 
که این احتمــال وجــود دارد خودروهای 
عرضه شــده در پیش فروش در زمانی بیش 

از یک سال آینده در اختیارشان قرار گیرد.
کریمی سنجری تعداد باالی متقاضیان در 
طرح فروش فوق العاده خودروسازان را دلیل 
دیگری می دانــد و می گوید در طرح فروش 
فوق العاده بر اســاس آمارهای ارائه شــده 
نزدیک به ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر شرکت 
کردند. همین اتفاق می تواند باعث شــود تا 
متقاضیان سرخورده شــده و دیگر رغبتی 
برای شــرکت در طرح پیش فروش از خود 
نشان ندهند. این مســاله مورد توجه سعید 
مدنی مدیرعامل پیشــین ســایپا نیز قرار 
گرفته است.این مدیر پیشین خودروساز به 
خبرنگار ما می گوید بخشی از تقاضا با توجه 
به شانس پایین برنده شدن در طرح فروش 
فوق العاده، انگیزه خود را برای شــرکت در 
طرح پیش فروش از دســت دادند و ترجیح 
دادند در ایــن طرح فروش خودروســازان 

شرکت نکنند.
مدنی تاکیــد می کند البته بخشــی از این 
افت تقاضا مربوط به دالالن و واســطه هایی 
اســت که به دلیل بازه زمانی تحویل خودرو 
و همچنین مشــخص نبودن قیمت نهایی 
حاضــر نشــدند در طــرح پیش فــروش 

خودروسازان مشارکت کنند.
این کارشــناس خــودرو ادامــه می دهد 
واسطه ها به دنبال دریافت سود آنی هستند 
و زمانی که این امکان از آنها ســلب شــود 
حاضر نمی شــوند ســرمایه خود را درگیر 

کنند.

و فقط به خریدار تحویل داده خواهد شد وش، خودر ح پیش فر در طر

وزیر ارتباطات مطرح کرد

هر دستگاهی مسئول صیانت از اطالعات خودش است
خریدار   وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
با بیان اینکه مســئولیت نظــارت در برابر 
حمالت سایبری تقســیم بندی شده است، 
گفت: از ســوی دیگر نیز باید دســتگاه ها 

اهتمام بیشتری کنند.
محمدجواد آذری جهرمی در خصوص افشای 
اطالعات برخی ســازمان ها و اقدامات وزارت 
ارتباطات در راستای صیانت از این اطالعات 
اظهار کرد: در شبکه ملی اطالعات شرکت ها 
و نهادهای مختلف فعالیــت می کنند و طبق 
سند امنیتی که در شورایعالی فضای مجازی 
برای امنیت و صیانت از اطالعات ســازمان ها 
به تصویب رســیده هر دستگاهی در الیه اول 

موظف به حفظ امنیت اطالعات دســتگاه 
خودش اســت.وی افزود: به عنــوان مثال، 
مســئولیت اطالعاتی کــه در وزارت نیرو 
میزبانی می شود با خودش است؛ مسئولیت 
امنیت اطالعاتی که در وزارت اقتصاد است 
با خود وزارت اقتصاد اســت و اطالعاتی که 
در بخش خصوصی نگهداری می شــود نیز 
مســئولیت نگهداری آن اطالعات با بخش 

خصوصی است.

 تقسیم بندی مسئولیت نظارت 
در برابر حمالت سایبری

وزیر ارتباطات خاطر نشان کرد: وقتی حمله 
ســایبری صورت گرفت، دسته بندی هایی 
وجود دارد؛ مسئولیت رسیدگی به حمالت 

سایبری در مراکز حساس و زیرساخت های 
حیاتی کشــور با وزارت اطالعات اســت؛ 
مسئولیت رســیدگی به حمالت سایبری 
ســازمان های دولتی غیر حساس با وزارت 
ارتباطات اســت و مســئولیت رسیدگی به 

کسب و کارها با پلیس فتا است.
جهرمــی دربــاره دالیل اصلــی حمالت 
ســایبری گفت: اول اینکه دســتگاه هایی 
که مســئول حفظ اطالعات هستند اهتمام 
به مســئله امنیت ندارند؛ آیا اینها نباید رها 
باشند؛ خیر. بلکه باید دســتگاه ناظر به این 

درز اطالعات رسیدگی کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با تاکید 

بر اینکــه دســتگاه های ناظر بــر امنیت 
اطالعات بایــد مراکز حســاس و حیاتی 
کشور، ســازمان های دولتی و بخش های 
خصوصی را پایش مســتمر کنند، گفت: 
اگــر وزارت اطالعــات، وزارت ارتباطات 
و پلیــس فتا دیدنــد امنیت یــک بخش 
دچار خدشــه شــده باید تذکــر بدهند؛ 
ما و دســتگاه های ناظر، مســئول نظارت 
بر دســتگاه ها هســتیم که پروتکل ها را 

رعایت کنند.
به گفته وی، هــم باید دســتگاه ها اهتمام 
بیشــتر کننــد هم ناظــران کار بایســتی 

پروتکل ها را رعایت کنند.

صنعت
روزنامه سراسری صبح ایران
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رییس جمعیت هالل احمر:

ونا به خدمت گرفتیم دیپلماسی بشردوستانه را برای مقابله با کر

معاون دانشگاه آزاد خبر داد
نحوه برگزاری »امتحانات مجازی« به استانها 

واگذار شد
معاون دانشــگاه آزاد از واگذاری نحوه برگــزاری امتحانات مجازی به 
اســتان ها خبر داد و گفت: تا این لحظه تاکیدی بر شــفاهی، تستی و یا 

تشریحی برگزار شدن امتحانات نداریم.
جــواد علمایی، با اشــاره به مجازی شــدن امتحانات در اســتان های 
قرمز اظهار کرد: با توجه به ریســک باالی برگــزاری حضوری امتحان، 
به اســتان های قرمز تاکید کردیم امتحانات را مجــازی برگزار کنند و 
همچنین به استان های در وضعیت هشــدار نیز اعالم شد که با تصمیم 
اســتاندار هماهنگی های الزم در خصوص »حضــوری« یا »مجازی« 

برگزار شدن امتحان صورت گیرد.
معاون علوم، مهندسی و کشــاورزی دانشــگاه آزاد در پاسخ به سوالی 
درباره نحوه برگــزاری امتحانات مجازی توضیح داد و گفت: ســازمان 
مرکزی تصمیم گرفته اســت، نحوه برگزاری امتحانــات مجازی را به 
اســتان ها واگذار کند؛ یعنی اینکه تا این لحظه تاکید و توصیه ای مبنی 
بر برگزاری امتحان به صورت شــفاهی، تستی و یا تشریحی به استان ها 

نداشته ایم.
وی افزود: مقرر شــده است هر یک از اســتان ها، با توجه به گستردگی 
مناطق و شــرایط خاص موجود در آن در خصوص برگزاری امتحانات 

مدیریت داشته باشند.
علمایی با بیان این مطلب که واحدهای دانشگاه آزاد باید استاندارهای 
آموزشی را در برگزاری امتحانات مجازی رعایت کنند، افزود: قرار است 
شــاخصی برای نمرات امتحانی تعریف کنیم و اگر احیاناً امتحانی این 
شاخص را رعایت نکرد، آن امتحان رد خواهد شد و از نظر ما مورد قبول 

نیست.

وی ادامه داد: یعنی در واقع تاکید ما بر این اســت که توزیع نمرات 
در امتحان بایــد واقعی و نرمال باشــد؛ یعنی به طــور مثال نباید 
نمرات دانشجویان در یک کالس ۲۰ شــود؛ در این صورت به نظر 
می رســد اســتاندارد و یا کیفیت برگزاری امتحان رعایت نشــده 

است.

ح مبارزه با قاچاق  اجرای نخستین مرحله طر
کاالهای گمرکی، دخانی و ترانزیتی

 رئیس پلیس قاچــاق کاال و ارز پلیس امنیت اقتصــادی ناجا، از اجرای 
نخســتین مرحله طرح سراســری مبارزه با قاچاق کاال و ارز با اولویت 

کاالهای گمرکی، دخانی و ترانزیتی در سال جاری خبر داد.
ســرهنگ جالل امینی در تشــریح جزییاتاین خبر اظهار داشت: 
اولین مـرحلـــه طرح سـراســـری مبارزه با قاچــاق کاال و ارز با 
اولویت کاالهای گمرکــی، دخانی و ترانزیتی در ســال ۱۳۹۹، به 
عنوان یکی از راهبردهــای عملیاتی و به منظور تشــدید برخورد 
بـا پـدیـــده شــــوم قاچاق، طی ۴۸ ساعت، با استفاده از تمامی 
امکانــات و ظرفیت های رده های انتظامی اســتان ها، در ســطح 

کشور اجرا شد.
وی افزود: در نتیجــه اجرای طرح مذکور، ۶ میلیــون و ۲۹۶ هزار و 
۶۶۵ قلم انــواع کاالی قاچاق به همراه ۴۵۸ هــزار و ۶۷۸ لیتر انواع 
سوخت و مشــتقات نفتی قاچاق به ارزش بیش از ۷۰۰ میلیارد ریال 

کشف شد.
رئیس پلیس قاچاق کاال و ارز پلیس امنیت اقتصادی ناجا تصریح کرد: 
در این راستا ۴۰۰ دســتگاه انواع خودرو توقیف، ۹۹۴ متهم دستگیر و 

برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی تحویل داده شدند.
سرهنگ امینی با بیان اینکه استان های خراسان رضوی، بوشهر و البرز، 
به ترتیب بیشترین کشفیات را به خود اختصاص داده اند، از هموطنان 
خواست در صورت آگاهی از هر گونه قاچاق کاال و ارز، مراتب را به مرکز 

فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطالع دهند.

افزایش وظایف سازمان ها در قبال کودکان با 
قانون حمایت از اطفال

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به ابالغ قانون حمایت 
از کودکان و نوجوانان از سوی رئیس جمهوری گفت: این الیحه، وظایف 
بسیاری از دستگاه ها را نسبت به کودکان و نوجوانان افزایش می دهد یا 

وظایف جدیدی برای آنان تعریف می کند.
سیدحســن موســوی چلک با بیان اینکه هنگامیکــه قانونی تصویب 
می شــود، طبیعتا یکی از نگرانی ها، عدم اجرای کامل یا اجرای ناقص 
آن اســت، افزود: تعیین وظایف برای سازمان ها نســبت به کودکان و 
نوجوانان، ســاختارهای نیروی انسانی، تشــکیالت اداری و تخصیص 

منابع را می طلبد که باید تهیه شود.
وی تصریح کرد: روشــن اســت که با ابالغ قانون حمایت از کودکان و 
نوجوانان، حجم پذیرش آنان در دستگاهی مانند بهزیستی به طور قابل 
توجهی افزایش می یابد و حجم کار این سازمان را زیاد می کند و در این 
شرایط انتظار می رود سازمان استخدامی و برنامه و بودجه حمایتهای 

الزم را انجام دهند.
رئیس انجمــن مددکاران اجتماعــی ایران اضافه کــرد: برای جذب و 
توسعه کمی و کیفی نیروی انسانی، بازنگری در ساختارها و منابع مالی، 
باید ظرفیت های الزم دیده شــود، در غیر اینصورت، قانون به تنهایی 

مشکلی را رفع نمی کند.
موســوی چلک تاکید کرد: ظرفیت های اجرای قانــون نیز همزمان با 
آن باید متناسب سازی شــود و فقط در این صورت است که می توان به 
تحقق اهداف تعریف شده در الیحه کودکان و نوجوان امید داشت و در 

دولت و سیستم قضایی باید در این مسیر اهتمام ورزند.
به گــزارش ایرنا، روز یکشــنبه هجدهم خرداد مــاه، الیحه حمایت از 
کودکان و نوجوانان در جلســه شورای نگهبان بررســی و عدم مغایر با 

موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده شد.
رئیس جمهوری نیز شنبه بیســت و چهارم خردادماه، قانون حمایت از 
اطفال و نوجوانان را برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت دادگستری، وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی کشور را برای اجرا ابالغ 

کرد.
الیحه حمایت از اطفال و کودکان سال ۸۸ با پیشــنهاد قوه قضاییه به 
دولت دهم کلید خورد و اکنون پس از ۱۱ سال و در سال ۹۹ پس از فراز 
و فرودهای بسیار به سرانجام رســید. قانونی که بسیاری از کارشناسان 
معتقدند می تواند خالءهای موجود در حمایت از کودکان و نوجوانان را 

تا حد زیادی پرکند.

کوچه

معــاون نظارت بر اماکــن عمومی پلیــس پایتخت از 
برخورد با عرضه لباس های مبتــذل و نامتعارف زنانه 

و مردانه خبر داد.
ســرهنگ نادر مرادی  با اشــاره به فرارســیدن فصل 
تابســتان و گرمای هوا اظهارکرد: همه ساله با نزدیک 
شدن به فصل تابستان، برخی از افراد سودجو و فرصت 
طلب به بهانه گرما و مدل های تابستانی اقدام به تولید 
و عرضه محصوالت و پوشــاکی می کنند که تناســبی 
با فرهنگ ایرانی و اســالمی ندارد و عالوه بر آن دارای 

طراحی یا تصاویر هنجارشکنانه است.

وی ادامه داد: در همین راســتا نیز مأموران 
پلیس اماکن با هماهنگــی صنوف به تمامی 
واحدهــای تولیدکننــده و عرضــه کننده 
پوشــاک اعالم کردند که هرگونــه تولید و 
فروش محصوالت دارای تصاویر و متن های 
نامناســب و نیز لباس هــای دارای طراحی 
نامناسب مانند مانتو ها و پیراهن های شیشه 

ای و ... ممنوع بوده و در صورت مشــاهده با آن برخورد 
خواهد شد.

معاون نظــارت بر اماکــن عمومی پلیــس پایتخت با 

بیان اینکه خوشــبختانه اکثــر صنوف اعم 
از تولیدکننــده و عرضه کنندگان پوشــاک 
همکاری خوبی با پلیس داشــتند، گفت: در 
این میان موارد معدودی هم بود که مرتکب 
تخلف شده بودند که به اکثر آنها هشدارهای 
الزم داده شــد و چند موردی هم که اقدام به 

تکرار تخلف کرده بودند، پلمب شدند.
مرادی همچین به تولید غیررســمی برخی پوشــاک 
نیز اشــاره کرد و گفت: در برخی موارد متوجه شــدیم 
که پوشــاک در برخی کارگاه های اصطالحا خانگی و 

غیرمجاز تولید می شود که در این خصوص نیز توصیه 
های الزم داده شــده است. بخشــی از این پوشاک نیز 
به شــکل قاچاق وارد شــده یا چند مدل و نمونه آن به 
شکل قاچاقی وارد شــده و در مراکز غیرمجاز دوخته 
می شود که در این خصوص نیز پلیس اشراف اطالعاتی 
باالیی داشته و به زودی با عامالن اصلی چنین اقداماتی 
برخورد خواهــد کرد.وی بــا تاکید بــر اینکه فروش 
لباس هایی که به تازگی تحت عنــوان مانتو و پیراهن 
شیشه ای عرضه می شــود ممنوع است، گفت: پلیس با 

موارد تخلف برخورد خواهد کرد.

رئیس پلیــس تهران بزرگ گفت: در پی شــیوع کرونا 
استفاده از موتور روند رو به افزایشی داشته است.

 ســردار حســین رحیمی، رئیس پلیس تهران بزرگ 
در مراســم تکریم و معارفه رئیس پلیس راهور تهران 
بزرگ گفــت: بســیاری از ناهنجاری هــا، جرائم و بی 
انضباطی ها محصــول بی توجهی به نظــم و انضباط 
عمومی در کشور است و ایجاد آن در پلیس راهنمایی و 

رانندگی مستتر است.
او ادامه داد: برخی متخلفــان از بهم ریختگی و آب گل 

آلود و بی نظمی ها سوءاستفاده می کنند.

ســردار رحیمی گفت: کنتــرل رفت و آمد و 
کاهش ســوانح و حواث رانندگــی و کاهش 
کشــته ها و مجروحان اصلی تریــن وظیفه 

پلیس راهنمایی و رانندگی است.
فرمانده انتظامی تهران بــزرگ با بیان اینکه 
در پایتخــت روزانــه ۲۰ میلیــون تردد رخ 
می دهد، گفت: تهران در شــهری با حدود ۸ 

میلیون خــودرو و موتور اســت و در پایتخت های دنیا 
جزو شــهرهای بزرگ هســتیم و این امر نیازمند یک 
برنامه مفصل اســت.او با تاکید بر اینکه بدون برنامه و 

چشــم انداز به جایی نخواهیم رسید، گفت: 
پلیس راهنمایی و رانندگی نیازمند حمایت 

همه جانبه از سوی دستگاه های دیگر است.
او در خصــوص طرح ترافیک نیــز گفت: در 
زمانی که طرح ترافیک اجرا نشــد؛ ترافیک 
هســته مرکزی بر روی کل ترافیک شــهر 
اثرگذار بود و بــه عنوان مجریــان ترافیکی 
در ســطح شــهر نیازمند حمایت و کمک همه جانبه 

دستگاه های مختلف و همراهی مردم هستیم.
ســردار رحیمی به رفتارهای ناهنجار برخی رانندگان 

نیز اشــاره کرد و گفت: امروز برخی رفتارهای ناهنجار 
راننــدگان، نظم و انضبــاط را دچار اخــالل جدی در 

پایتخت کرده است 
او همچنیــن با اشــاره بــه رفتارهای موتورســواران 
گفــت: رفتارهای بســیار خطرنــاک و غیرمنضبطانه 
موتورسوارها این روزها به چشــم می آید. در پی شیوع 
کرونا اســتفاده از موتور روند رو به افزایشــی را به طور 
جدی به خود گرفته و هم هشدار و هم تذکر می دهم که 
حتما باید برای موتورها برنامه ویژه ای داشته باشیم چرا 

که خواسته مردم است و از وضعیت گله مند هستند.

پلیس

موتورسوار

خریــدار    رییس جمعیــت هالل احمر 
با اشــاره به تعامالت جهانــی این جمعیت 
گفت: جمهوری اســالمی ایــران با وجود 
تحریم ها، در مقابل ویروس کرونا به بهترین 
شــکل عمل کرد و هالل احمر نیــز در این 
مسیر دیپلماسی بشردوستانه را به خدمت 
گرفت.کریم همتی در پاســخ به این سوال 
که امروزه پیگیری دیپلماسی بشردوستانه 
برای پیشــگیری و کاهش آســیب پذیری 
در دنیای جهانی شــده به عنوان یک اقدام 
توانا ســاز در بین جمعیت های ملی صلیب 
سرخ و هالل احمر به منظور ترغیب تصمیم 
گیران و صاحبنظران به این موضوع اســت 
جمعیت هــالل احمر جمهوری اســالمی 
ایران در این خصوص چــه برنامه های را در 
دســتور کار دارد، این مطلب را عنوان کرد و 
گفت: دیپلماسی بشردوستانه تالشی چند 
جانبه است که در آن ضمن تاکید به نیازها 
و حقوق افراد آســیب پذیر سعی می شود 
جمعیت های ملی صلیب سرخ و هالل احمر 
در تمامی فرایند گفتگو ها صدای رســای 

آسیب پذیران باشد.
وی توضیح داد: در همین راســتا جمعیت 
هالل احمر جمهوری اســالمی ایران برای 
دریافت محموله های بین المللی کمک های 
بشردوســتانه و تجهیزات مورد نیاز مقابله 
با ویروس کرونــا از کشــورهای مختلف با 
منطقه منا و کشــورهای اســالمی، کمیته 
بین المللــی صلیب ســرخ، فدراســیون 
جهانی صلیب ســرخ و هالل احمر و تمامی 
کشــورهای که با ما همکاری دارند ارتباط 
برقرار و با تمامی آنهــا مکاتبه و طلب کمک 
و همکاری کرد؛  ما نیازی به کمک های مالی 
نداشتیم و بحران به شکلی نبود که ما اعالن 
عمومی کنیم اما از آنها خواستیم دسترسی 

به پولی را که داریم راحت تــر کنند و برای 
تحقق این موضوع با رییس دفتر نمایندگی 
کمیته بین المللی صلیب ســرخ در تهران 
و ســفیر ســوئیس در ایران دیــدار و گفت 
و گو کردیــم و از آنها خواســتیم با توجه به 
اهمیت دیپلماسی بشردوســتانه، ارتباط و 
تعامل خود را با جمعیــت هالل احمر برای 
توســعه خدمات بشردوســتانه گسترش 
دهند و این خــط را باز کنند، آنهــا در این 
موضوع توانستند کمک بکنند اما با توجه به 

فشارهای آمریکا خیلی موفق نبودند.
 رییس جمعیت هالل احمر ادامه داد: با همه 
کشورها تبیین مواضع کردیم و در یک ویدئو 
کنفرانســی که تمام مسئولین صلیب سرخ و 
هالل احمر دنیا حضور داشتند اعالم کردم که 

جمهوری اســالمی ایران به رغم همه تحریم 
ها و کمبودهــا در موضوع مقابله بــا کرونا به 
بهترین شــکل عمل کرده و این تعامالت به 
سمتی پیش رفت که ما کمیته ای که در خود 
جمعیت هالل احمر با حضور وزارت کشــور، 
وزارت امور خارجه و ســایر دستگاه ها داریم 
ان شاء اهلل پیگیری دیپلماسی بشردوستانه را 
برای پیشگیری و کاهش آسیب پذیری انجام 
می دهیم که طبیعا این کار راهکارهای خوبی 
را به ما ارایه خواهد داد تا در آینده در برقراری 
این دیپلماســی بشردوســتانه بیشتر و بهتر 

عمل کنیم.
همتی اضافه کــرد: در کل با این شــرایط 
بین المللــی  محمولــه   ۱۴۴ تحریمــی 
کمک های بشردوستانه تجهیزات مورد نیاز 

مقابله با ویروس کرونا به صورت غیر نقدی از 
کشــورهای مختلف در اختیار این جمعیت 
قرار گرفته اســت و چند میلیون دالر نیز به 
عنوان کمک های نقدی به کشــورمان ارایه 

شده که جای تقدیر از این کشورها دارد.
وی با بیان اینکه در صدد هستیم با استفاده 
از موقعیــت و نقــش جمعیت هــای ملی 
صلیب ســرخ و هالل احمر از آسیب پذیری 
ها پیشگیری کرده و یا از آن بکاهیم و بطور 
مناسب دسترسی بیشتری به افراد نیازمند 
داشــته باشــیم و توجه همگان را به ریشه 
های آســیب پذیری های نوپدید و بازپدید 
و پیامدهای بالقوه آنهــا جلب کنیم، گفت: 
دولت ها مســئولیت اصلی رســیدگی به 
آســیب پذیری های موجود در کشورشان 

را بعهده دارنــد و مهم تریــن نقش معین 
جمعیت هــای ملی صلیب ســرخ و هالل 
احمر، تکمیل وظایف دولت ها در انجام این 
مسئولیت است که این نقش معین، فضایی 
بشردوســتانه، بی طرف و بــی غرض ایجاد 
می کند که از طریــق بکارگیری توانمندی 
های صلیب ســرخ و هالل احمر که امکان 
فعالیت آزادانه بدون مانع را دارند، بر حسب 
نیازهای افراد آســیب دیده بتوانند به بهره 

وران دسترسی یابند.
رییــس جمعیت هــالل احمــر جمهوری 
اســالمی ایران اظهــار داشــت: جمعیت 
های ملی صلیب ســرخ و هالل احمر روابط 
متوازن و مبتنی بر اعتماد با مقامات دولتی 
را از طریق بازبینی و روز آمد ساختن مبنای 
حقوقی و قانونی وضعیت معین خود ایجاد 
می کنند که این مشــارکت منحصر بفرد از 
طریق گفتگــو، اعتماد، همــکاری، درک و 
احترام متقابل، دنبال می شــود و در نتیجه 
این امکان فراهم می گردد تا حساس ترین 
موضوعات بشردوستانه به روشی محرمانه، 

سازنده و مستقل مطرح شود.
وی با اشــاره به اینکه صدای جمعی صلیب 
سرخ و هالل احمر در ســطح محلی، ملی، 
منطقــه ای و جهانی برای جلــب کمک و 
حمایت از نیازهای افراد آســیب پذیر بکار 
گرفته می شود، خاطرنشان کرد: همچنین 
کنکاش در مورد علل اصلی آالم افراد آسیب 
پذیر و پیشــگیری یا کاهش آسیب پذیری 
ها، منازعات و بحران هــای آتی را از طریق 
هشدار اولیه در خصوص موضوعات در حال 
ظهور، ترغیب می کنیــم و از وضع قوانین 
ملی، برنامه های توسعه ای و استراتژی های 
مدیریت سانحه مرتبط با افراد آسیب پذیر 

نیز حمایت می کنیم.

وشندگان لباس های مبتذل و نامناسب هشدار پلیس به تولیدکنندگان و فر

ونا افزایش استفاده از موتور در پی شیوع کر

شهر
روزنامه سراسری صبح ایران
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رئیس سازمان مدارس غیردولتی مطرح کرد

اعالم حداکثر افزایش شهریه مدارس غیردولتی
آزاده سهرابی  رئیس ســازمان مدارس 
غیردولتی گفت: باالترین میزان شهریه در 
کل کشــور برای مقطع ابتدایی ۱۲ میلیون 
تومان برای متوسطه اول ۱۴ میلیون تومان 
و برای متوســطه دوم ۱۷ میلیــون تومان 

است.
 مجتبی زینی وند رئیس مــدارس و مراکز 
غیردولتی در نشست خبری که صبح امروز 
در ســاختمان شــماره ۲ وزارت آموزش و 
پرورش برگزار شد، در ابتدای سخنان خود 
گفــت: قانون شــورای آمــوزش و پرورش 
با هدف بســیج امکانات ملــی و منطقه ای 
مصوب شد و جذب مشارکت ها قرار دادیم. 
با تامل دســتگاه ها ســعی کردیم حقوق 
قانونی آموزش و پــرورش را دریافت کنیم 

و نتیجه تعامل خوب است.
وی ادامــه داد: االن شــوراهای آمــوزش 
و پــرورش یکی از جــدی ترین شــوراها 
در دســتورکار اســتانداران و فرمانــداران 
اســت. البته این شــوراها با ۱۳ دستگاه در 
تعامل هســتند و عدم ضمانت دســتگاه ها 
به پاســخگویی یکی از مشــکالت ما بود و 
در آخرین جلســه پیشــنهاد دادیم ستاد 
راهبردی شــورای آمــوزش و پــرورش با 

ریاست معاون اول رئیس جمهوری برگزار 
شود.

وی ادامه داد: خوشــبختانه آیین نامه طرح 
و جذب ســمن ها تدوین شــد و در شرف 
تصویب اســت. آیین نامه مناطق مرزی نیز 
در شرف تصویب اســت. آیین نامه مناطق 

آزاد نیز در مرحله نهایی ابالغ است.
زینی وند گفت: طرح آشتی با آموزش یا آبا 
مهمترین هدف آموزش از راه دور است که با 
جدیت پیگیری می کنیم. دو شیوه گروهی 
و فردی را در این طرح در نظــر داریم برای 

آموزش از راه دور به کار بگیریم.
رئیس مــدارس و مراکــز غیردولتی اظهار 
کرد: در حوزه مدارس غیردولتی مهمترین 
بحث ما استفاده از ظرفیت آموزش مجازی 
بود و انصافاً تحقق بخش این شعار بودند که 
با تعطیل شــدن مدارس، آموزش مجازی 
تعطیل نمی شــود. البته ما از سال گذشته 
چون آموزش مجــازی یکــی از آیتم های 
کیفیت بخشــی بود و ۱۵ درصد شهریه را 
شامل می شــود. این بخش را تقویت کرده 
بودیم. در ۱۸۰ مدرســه این بحث کیفیت 
بخشی از آبان ماه به صورت آزمایشی برگزار 
شــد. امســال هم جزء برنامه هــای جدی 

ماست. توانمندســازی معلمان نیز از دیگر 
برنامه های ماست که از سال قبل از معلمان 
ابتدایی آغاز شــد. ما هیچ معلمی نداشتیم 
بدون اســتعالمی به کار گرفته شده باشند 
و نظارت جدی بر آن داشتیم. تناسب رشته 
تحصیلــی و کار نیروی انســانی در الگوی 
شهریه در نظر گرفتیم و همچنین برگزاری 

دوره های ضمن خدمت است.
زینی وند در بخش بعدی ســخنان خود به 
بحث الگوی شــهریه مــدارس غیردولتی 
پرداخت و بیان کرد: امسال رویکردمان در 
الگوی شهریه از ســلیقه ها در پارامترهای 
شــهریه کاهش دهیم. ســامانه های درون 

ســازمانی را برای تعیین ۱۳ آیتم شهریه به 
کار گرفتیم. امسال با این رویکرد در الگوی 
شهریه و حساسیت روی حقوق معلمان در 

مدارس غیردولتی و بیمه آنها داریم.
وی گفت: ما از ۱۳ آیتمی کــه برای تعیین 
الگوی شــهریه داریم ۴ آیتم را کف و سقف 
برایش در نظر گرفتیم. به طور مثال در بحث 
نرخ اجاره بها شورای تعیین شهریه را مکلف 
کردیم که این کف و سقف را مشخص کنند 

و مبنا قرار دادیم.
وی در بخش پاسخ به پرسش خبرنگاران در 
خصوص سقف شهریه ها در سال تحصیلی 
در مقاطع تحصیلی گفت: الگوی شهریه ما 
در ســتاد تنظیم بازار مطرح شــد و مصوب 
گرفته. میانگین افزایش شــهریه ۲۳ درصد 
اســت. ســقف افزایش ۳۰ درصد اســت و 
حداقلش ۱۵ درصد اســت. باالترین میزان 
شهریه در کل کشــور برای مقطع ابتدایی 
۱۲ میلیون تومان برای متوســطه اول ۱۴ 
میلیون تومــان و برای متوســطه دوم ۱۷ 
میلیون تومان است و شــامل شهریه و فوق 

برنامه است.
وی تاکید کرد: شــورای نظــارت بر بحث 
الگوی شــهریه نظارت دارد و سال گذشته 

۴۵ مدرســه در بحث دریافــت وجه خارج 
از قانــون مصــوب شناســایی شــدند که 
۷ مدرسه برند در شــهر تهران ما لغو مجاز 
شدند و تعداد زیادی توبیخ گرفتند و دلیلش 
دریافت شــهریه اضافه بود. هر مدرسه ای 
که در شــرایط کرونــا هزینه فــوق برنامه 
آموزشــی گرفتند یا باید به اولیا برگردانند 
یا برای شهریه ســال آینده در نظر بگیرند. 
همین دیروز اولیایی اعالم کرد ۱۷ میلیون 
شهریه برای مدرســه ای ابتدایی گرفته شد 
و همان دیروز پیگیری شــد. در همین ایام 
۴۳۰ شکایت مردمی ثبت شد و حدود ۱۰۰ 

شکایت منتج به نتیجه شد.
رئیــس مــدارس غیردولتی گفــت: ما در 
مصوبه شورای مرکزی مصوب کرده بودیم 
مســئوالن آموزش و پرورش مــی توانند 
مجوز مدارس غیردولتی داشــته باشــند. 
دوماه پیش مصوبه ای داشــتیم که افرادی 
که در آموزش و پرورش مســئولیت دارند تا 
وقتی در مسئولیت هستند مدرسه را نباید 
راه اندازی کنند و مصوبه اخیر وزیر آموزش 
و پرورش که روز گذشــته وزیــر آموزش و 
پرورش اعالم کردند نیز مبنــا قرار خواهد 

گرفت.



فتحی:

خیانت من تحویل دادن تیم در صدر جدول بود

با پارگی رباط آذری
سال بِد استقالل با یک هت تریک تلخ کامل شد

سومین هافبک تیم فوتبال اســتقالل در بدترین سال این تیم به لحاظ 
مصدومیت، از ناحیه رباط صلیبی آســیب دید تا سال بِد این تیم کامل 

شود.
استقاللی ها از نظر آسیب دیدگی بازیکنانشان سال بسیار بدی را تجربه 
کردند و بیشترین تعداد مصدوم به این تیم تعلق گرفت. تعداد بازیکنان 
اســتقالل که در این فصل از یک تا چند بازی را بــه دلیل مصدومیت 
از دست دادند زیاد اســت و آنها بیشــتر از هر تیم دیگری در این فصل 

بازیکن از دست دادند.
در سالی که استقاللی ها رکورد مصدومیت را شکستند، سومین بازیکن 
این تیم هم با پارگی رباط صلیبی مواجه شد تا از این نظر هم آنها با یک 

آمار عجیب مواجه شده باشند.
در هفته های ابتدایی فصل محســن کریمی و داریوش شــجاعیان دو 
هافبک آبی ها با پارگی رباط صلیبی مواجه شــدند و رضا آذری سومین 
هافبک این تیم اســت که در فصل نوزدهم با این مصدومیت مواجه می 

شود.
بر اساس اعالم باشگاه استقالل، رضا آذری باید بعد از طی مراحل پیش 
درمان، زانوی مصدوم خود را به تیغ جراح بســپارد. این هافبک جوان 

آبی ها به همین دلیل بازی های این تیم را تا پایان فصل از دست داد.

فرصت یک ماهه به آبی ها؛

جزئیات توافق استقالل و کارگزار اول
باشگاه اســتقالل و کارگزار اول توافق کردند طی یک ماه اختالفات 
را حل و فصــل کرده و به راه حلــی که مورد نظر هر دو طرف باشــد 

برسند.
 بعد از حضور احمد ســعادتمند در دادســرای فرهنگ و رسانه و ادای 
توضیحات در خصوص شکایتی که از باشــگاه استقالل طرح شده بود، 
مدیرعامل این باشگاه با وســاطت وزیر ورزش و اسماعیل خلیل زاده با 
مجید خاکساری مدیرعامل کارگزار اول که شاکی این پرونده می باشد 

به توافقاتی دست پیدا کردند.
در این توافق ضمنی آمده اســت کــه کارگزار در یک مــاه آینده با 
حفظ آرامش به اســتقاللی ها مهلــت دهد تا قــرارداد را به صورت 
قانونی و طی تشریفات اداری فسخ کرده و یا به همکاری با آن ادامه 

دهند.
در صورتی که اســتقاللی ها تمایل به همکاری با این کارگزار نداشــته 
باشند که شــواهد نشــان می دهد اینچنین اســت، آنگاه آنها متعهد 
خواهند بود در این مدت مبالغی که کارگــزار اول برای این تیم هزینه 
کرده و اسناد آن هم موجود است را بازگردانده و سپس به شکل قانونی 
این قرارداد فسخ شود تا قرارداد این باشگاه با کارگزار دوم رسمیت پیدا 

کند.
اســتقاللی ها که درگیر تهیه منابع مورد نیاز به منظور تسویه حساب 
با بویان و شــفر هستند تا دو ضرب االجل تعیین شــده از سوی فیفا را 
پشت سر بگذارند، باید بتوانند دعوای کارگزاری را هم مدیریت کرده 
و تا یک ماه آینده مشــخص کنند که کارگزار آنها کدام شرکت خواهد 

بود.

فدراسیون چه می کند؟

شکایت نفت کار دست اسکوچیچ می دهد

احتمال این که شــکایت باشــگاه صنعت نفت از ســرمربی تیم ملی با 
جریمه مالی برای اسکوچیچ همراه شود وجود دارد.

 حاشیه های حضور دراگان اســکوچیچ در تیم ملی ایران هنوز به اتمام 
نرسیده و نفتی های آبادان همچنان مصرانه خواهان احقاق حقوق خود 

هستند.
اسکوچیچ که چندی پیش به بهانه بازگشــت به کشورش قراردادش با 
صنعت نفت را فسخ کرد و اندکی بعد از آن به طرز عجیبی با فدراسیون 
فوتبال توافق کرد و ســر از نیمکت تیم ملی در آورد، با واکنش های تند 
باشــگاه صنعت نفت مواجه شــد و آبادانی ها که در این زمینه خود را 

»مغبون« می دانستند، نسبت به اسکوچیچ طرح شکایت کردند.
با گذشت مدت زمانی از این شــکایت، به نظر می رسد حکم انضباطی 
برای این پرونده صادر و آماده ابالغ اســت. حکمی که سرمربی تیم ملی 
ایران را مجبور به پرداخت مبلغی حدود ۸۰ هزار دالر غرامت به باشگاه 

صنعت نفت می کند.
باید دید فدراســیون فوتبــال در قبال این حکم چه واکنشــی خواهد 

داشت و سرانجام این دعوای فوتبالی که ۳ طرف دارد چه خواهد شد.

کنسل شدن سفر بیرانوند چه تبعاتی برای گلر 
پرسپولیس دارد؟

دروازه بان تیــم ملی فوتبــال ایران در صورت محقق نشــدن ســفر 
زودهنگامش به بلژیک، ضرر مالی خواهد دید.

 علیرضا بیرانوند که بامداد یکشــنبه به دلیل قوانین سختگیرانه کشور 
بلژیک در ورود اتباع خارجی، از ســفر به این کشــور بــرای حضور در 
تست های پزشکی باشــگاه فصل آینده خود آنتورپ بازماند در تالش 

است این مشکل را حل و در اولین فرصت راهی بلژیک شود.
پس از منتفی شدن ســفر این بازیکن به بلژیک شــائبه هایی در مورد 
آینده دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه طرف قراردادش مطرح 
شد و حتی یک ســایت بلژیکی از احتمال منتفی شدن این انتقال خبر 

داد. 
با این حال وکیل بیرانوند تاکید کرده اســت که اگــر این بازیکن نتواند 
بزودی راهی بلژیک شــود و در تست های باشگاه شــرکت کند، فقط 
حقوق ماه اول قــرارداد خود را دریافت نخواهد کرد و مشــکل دیگری 

برایش بوجود نخواهد آمد.

میدان

ســردبیر ســایت فوتبال نیوز بلژیک عنوان کرد که 
وکیل ویلموتس مانع هرگونــه اظهارنظر این مربی 

درباره ایران شده است.
تیم ملی فوتبال ایــران در حالی که امید زیادی برای 
قهرمانی در جام ملت های آســیا داشت اما در نهایت 
با شکســتی که مقابل ژاپن متحمل شــد نتوانست 
به دیــدار فینال برســد و این بــازی آخرین حضور 

کارلوس کی روش روی نیمکت تیم ملی ایران بود. 
در حالی کــه جامعه فوتبال و مــردم مدت ها انتظار 
کشیدند تا جانشین کارلوس کی روش پرتغالی روی 
نیمکت تیم ملی را بدانند، بعد از یک وقفه طوالنی و 
از دســت دادن پنجره بازی های دوستانه )فیفا دی( 
مارک ویلموتس بلژیکی به عنوان ســرمربی جدید 

تیم ملی فوتبال ایران انتخاب شد.
از همان ابتدا شــرایط انتخاب ویلموتس به 
عنوان ســرمربی ایران طبیعی پیش نرفت. 
ابتــدا حضور این مربی در ایران و بررســی 
امکانــات و در ادامه رفتن به کشــورش و 
امضای قرارداد در کشــور خود و عالوه بر 
همه این ها اعالم نشــدن جزئیات قرارداد 

ویلموتــس باعث نارضایتی هایی شــده بــود. البته 
مهدی تاج رئیس وقت فدراســیون حســابی از این 
مربــی و اخالق او تعریــف کرد و او را فــردی آرام و 
نجیب معرفی کرد که به نظر می رســید کنایه هایی 
به رفتار ســرمربی ســابق تیم ملی یعنی کی روش 

داشت.

این مربی کــه در ایــن مدت کوتــاه نیز، 
پروازی بود و در ایران ســکونت نداشــت 
نتایج ضعیفی بــا تیم ملی فوتبــال ایران 
کســب کرد و دو شکســت برابر بحرین و 
عراق و خطر از دســت دادن جــام جهانی 
باعث اتمــام همکاری فدراســیون فوتبال 
با این مربی شــد. او فعــال ۲ میلیون یورو 
از ایران گرفته اســت ولی به این امر قانع نیســت و 
خواســتار دریافت ۶ میلیــون یوروی دیگر شــده 
اســت که در صورت محکومیت فوتبال ایران، قطعا  
تلخ ترین پروسه انتخاب ســرمربی در تاریخ فوتبال 

ایران رخ داده است.
در حالــی کــه ایســنا بارها تــالش کرد بــا مارک 

ویلموتس مصاحبــه کند و نظــر او را درباره پرونده 
حضور کوتاه در ایران جویا شــود ایــن مربی حاضر 
به پاســخگویی نشــده اســت و در همیــن ارتباط 
کریستوف فرانکن، ســردبیر اخبار فوتبال بلژیک به 
ایســنا گفت: »من چندین بار تــالش کردم با مارک 
ویلموتس مصاحبه داشــته باشــم ولــی این مربی 
حاضر به صحبت نشــد و مشخص شــد وکیلش به او 
توصیه کرده به هیچ وجه فعــال درباره ایران صحبت 

نکند.«
به نظر می رســد این مربی که به فیفا شــکایت کرده 
منتظــر رای پرونــده خــود اســت و نمی خواهد با 
اظهارنظرش پروســه رای دادن فیفا درباره او و تیم 

ملی فوتبال ایران را با تاخیر بیشتر روبرو کند.

فوتبال

خریــدار   مدیرعامل پیشــین باشــگاه 
اســتقالل گفت: به من انــگ خیانت زدند 
چون تیم را در صدر جــدول تحویل دادم، 
چون اســتراماچونی را که همه می گفتند 
بهترین مربی اســت با کمترین دســتمزد 

جذب کردم.
امیرحسین فتحی در خصوص اینکه آیا االن 
در استقالل همه خوب هستند و او بد است، 
اظهار داشــت: متأســفانه فرهنگ بدی در 
ورزش و عالم سیاست مد شده، دوستان باید 
کار کنند و اثر مثبت بگذارند. همه عزیزانی 
که قبل از امن در اســتقالل بودند به اندازه 
بضاعت خودشــان تالش کردند. فتحی هم 
به اندازه بضاعت خــودش تالش کرد. قطعا 
کمبودهایی داشته اما هیچ وقت علیه کسی 

صحبت نکردم و کسی را متهم نکردم.

به من انگ خیانت زدند چون بهترین 
مربی را با کمترین دستمزد جذب کردم

فتحی ادامــه داد: حــدود ۷ ماه اســت از 
اســتقالل بیرون آمده ام یک کلمه صحبت 
نکرده ام. هر کسی خواست علیه من صحبت 
کرد. پیشکســوتان را علیه مــن  تحریک 
کردند. بــه من انــگ خیانــت زدند چون 
تیم را در صدر جدول تحویــل دادم، چون 
استراماچونی را که همه می گفتند بهترین 
مربی اســت را با کمترین دســتمزد جذب 
کردم. بــه دروغ گفتند ماهــی ۲۵ میلیون 
تومان می گیرم تا هخوادارت را علیه فتحی 

تحریک کنند.
مدیرعامل پیشین باشگاه استقالل تصریح 
کــرد: دوســتان می خواســتند دریافتی 
خودشان را توجیه کنند و دو برابر دریافتی 
خودشــان را به من نســبت دادند. اســناد 
حسابرســی موجود اســت. فتحی زیر ۱۰ 
میلیون تومــان، ۸ میلیــون و اندی حقوق 
می گرفت. سعادتمند با علم به این موضوع 
گفت مــن ۲۵ میلیــون تومــان می گیرم. 
منزوی هم بعدا گفــت از فتحی عذرخواهی 
می کنیم رقم دریافتی او اینقــدر نبوده اما 

دوستان شهامت اعتراف نداشتند و من هم 
طرح دعوی کردم تا فیش حقوقی بیاورند.

دوستان به دنبال گرفتن صندلی بودند
وی در پاســخ به این ســوال که آیــا این ها 
برنامه ریــزی شــده اســت عنــوان کرد: 
مطمئن باشــید همه این ها هدفمند است. 
مگر می شــود ۱۰ هفته متوالی یــا زمانی 
که تیــم ۴، ۵ گل می زند بــه فتحی توهین 
کنند؟ بهترین بازی هــا را انجام می دادیم 
به فتحی توهین می کردنــد. به من گفتند 
قرار است در اصفهان به شما توهین شود به 
آنها پول بدهید تا این اتفاق نیفتد. گفتند در 
استادیوم آزادی می خواهند به شما توهین 
کنند اگر هماهنگ کنید و فالن کار را کنید 
جلوی آن گرفته می شود اما گفتم هر کاری 
خواســتند بکنند، فتحی با صدا و نوای سکو 
نخواهد رفت.او کار خودش را انجام می دهد. 
تیمی که ببازد هوادارش ناراحت می شــود 
و توهین می کند اما مگر می شــود ۵ گل به 

صنعت نفت بزنید بعد به شما توهین کنند؟ 
آیا این معقول اســت؟ دوســتان به دنبال 

گرفتن صندلی بودند.

کسی خائن است که سال54 با چهل 
هزار تومان به راه آهن رفت و مقابل 

استقالل مشتش را گره کرد
فتحــی در خصــوص مســاله خیانــت به 
استقالل تصریح کرد: از سادگی علی جباری 
استفاده می کنند و او من را متهم به خیانت 
به اســتقالل می کند. کســی به استقالل 
خیانت کرد که ســال ۵۴، ۴۰ هــزار تومان 
گرفت بــه راه آهن رفت و جلوی اســتقالل 
دســتش را مشت کرد. کســی خیانت کرد 
که ۴۰ تومان با ۱۰۰ کیلــو برنج گرفت و به 
باشــگاه دیگر رفت کســی خیانت می کند 
که به اســطوره های باشگاه به ناصر حجازی 
توهین می کند. عکــس حجازی را از اتاقش 
پایین می آورد و می گویــد پاره کنید از علی 
شوری بپرســید او مربی تیم پیشکسوتان 

استقالل است که ۲۰۰ پیشکسوت زیر نظر 
او تمرین می کنند. جلوی او، جباری عکس 
حجازی را پایین آورد و گفت این شــهبازی 
بوده، غالمحســین مظلومی شاهینی بوده، 
مسعود عبداللهی شــاهینی بوده یا منصور 

پورحیدری هر روز یک جا می رفته است.

قرارداد شفر معقول نبود
فتحی در خصوص اینکه هر جا هر اســمی 
مانند شفر، اســتراماچونی، جباروف، تیام 
و بویان مطرح می شــود می گویند تقصیر 
فتحی بــوده گفــت: کرونا تقصیــر فتحی 
اســت، بحران اقتصادی تقصیر فتحی است 
در مورد تیام و جبــاروف که زمان من نبوده 
و رفتنشان اظهر من الشــمس است بویان 
هم دو ماه قبل از اینکه بیایم وکیل او فســخ 
قراردادش را امضا کرده بود اما من اســمش 
را در لیســت نگه داشتم تا شفر شــاید او را 
نگه دارد.وی در مورد قرارداد وینفرد شــفر 
اظهار داشــت: علت معلق کردن شفر صرفا 

قراردادش بود اگر قرار داد او قیمت معقولی 
داشــت او را حفظ می کردیم و مفید هم بود 
من هیأت مدیره را توجیه کردم و در کمیته 
فنی هم گفتم اگر در ســال جــاری قرارداد 
شفر ادامه داشــت و برکنار نمی شد حدود 
یک میلیون و ۵۰۰ هزار دالر با دستیارانش 
برای اســتقالل هزینه داشــت. گفتم شفر 
خوب است اما با این ســن این رقم نمی ارزد 
در جام جهانی تنها چنــد مربی باالی یک 
میلیــون دالر بودند دالیــچ ۷۰۰ هزار دالر 
می گرفت اما شــفر یک میلیون و ۵۰۰ هزار 
دالر بگیرد. بارها گفتم اگر عدد قرارداد شفر 
معقول بود تا ۷۰۰، ۸۰۰ هزار دالر هم برای 

استقالل می ارزید.

 در مورد داللی شفر چیزی به من
 اثبات نشد

فتحی در مورد اینکه گفته می شــود شــفر 
در فوتبال ایران به صــورت حرفه ای داللی 
می کرد گفــت: اجازه بدهید مــن وارد این 
موضوع نشــوم چون چیزی برایــم اثبات 
نشــده بود ما به ایــن نتیجه رســیدیم که 
این رقم گران اســت. من اســتدالل کردم 
که با بودجه یک میلیــون و ۵۰۰ هزار دالر 
می توانیــم یک مربی جوان بــا ۷۰۰، ۸۰۰ 
هزار دالر بیاوریم و اگر شــفر را برکنار کنیم 
و ۵۰۰، ۶۰۰ هزار دالر هم خســارت بدهیم 
باز هم به رقم یــک میلیون و ۵۰۰ هزار دالر 

نمی رسید.

در حضور مرجع قضایی در خدمت 
جباری هستم

فتحی در مــورد اینکه آیــا از علی جباری 
شــکایت کرده اظهار داشــت: بله، او به من 
اتهام خیانت زده و تشخیص خیانت با مرجع 
قضایی است ان شااهلل تشــریف بیاورند در 
حضور مرجع قضایی در خدمتشــان هستم 
من برای همه بزرگان و پیشکسوتان باشگاه 
احترام قائل هستم و اگر سکوت کرده بودم 

به خاطر استقالل بود.

توصیه وکیل ویلموتس به او: به هیچ وجه درباره ایران صحبت نکن!

پیشکسوت آبی پوشان گفت: شــفر از نظر فنی مربی 
بدی نبود اما شیوه او طوری بود که باید از سوی باشگاه 

کنترل می شد.
افشــین حاجی پور اظهار داشت: وینفرد شفر در سطح 
اروپا یک مربی معمولی و شاید هم پایین تر از معمولی 
بود و بــرای فوتبال خاورمیانه یک مربی نســبتا خوب 
به حســاب می آمد. او تاثیرات مثبتی از نظر فنی روی 
اســتقالل داشــت و از حق نگذریم که یکی از بهترین 
اســتقالل های تاریخ را از نظر داشتن بازیکنان خوب و 

با کیفیت در اختیار داشت.

وی اضافه کرد: در سالی که شفر به استقالل 
پیوست این تیم بســیار خوب و رویایی بسته 
شد و شفر هم توانســت هارمونی خوبی بین 
بازیکنان ایجاد کند و نتایج نسبتا خوبی هم 

گرفت. 
پیشکســوت آبی پوشــان گفــت: مدیریت 
وقت باشــگاه باید شــفر را کنترل می کرد تا 

این مشکالت و حواشی که اکنون با آن مواجه هستیم 
پیش نمی آمد. همان زمان که او اعالم کرد پســرش را 
به کادر اضافه می کند مشخص شــد نباید به او فرصت 

برای سوء استفاده داده شود.
پیشکســوت آبی ها بیان داشت: نتایج نسبتا 
خوبی که شفر در ســال اول گرفت باعث شد 
هواداران در فضای مجازی از او حمایت کرده 
و این مربی هم از این فضا اســتفاده کند و به 
مدیران وقت فشــار زیــادی وارد کرد تا هم 
مبلغ قراردادش افزوده شــود و هم در نقل و 
انتقاالت اتفاقاتی را رقم بزند که امروز مشخص می شود 

خیلی عادی نبود.
حاجی پور گفت: بازیکنان کم کیفیت زیادی در زمان 

شــفر  جذب تیم شــدند که یکی از بی کیفیت ترین 
آنها همین »بویان« اســت که امروز باشگاه باید مبلغ 

هنگفتی به او پرداخت کند. 
مدافع پیشــین آبی پوشــان تصریح کرد: االن دیگر 
بحث و جدل کردن در خصوص شــفر بی معناســت 
و تنها بایــد کمک و هم اندیشــی کرد تا باشــگاه از 
این بحــران خطرناک به ســالمت عبــور کند و من 
امیدوارم همه آنهایــی که داعیه این تیــم را دارند 
امروز به میدان آمده و به مدیران باشــگاه برای عبور 

از این میدان کمک کنند.

استقالل

شفر از نظر فنی مربی نسبتا خوبی بود که باید کنترل می شد
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 ویلموتس تیم ساخته شده کی روش را نابود کرد

تراکتور باید بازی کند
مهدی مرتضویان  پیشکسوت تیم فوتبال 
تراکتور گفت: ادامــه بازیهای لیگ بهترین 
روش ممکن برای عدالت خواهی بود. ضمن 
اینکه تیم های لیگ یــک هم تالش زیادی 
برای صعود کرده اند و نمی توان حق آنها را 

پایمال کرد.
مرتضی اســدی در خصوص اعــالم برنامه 
ادامه بازی هــای فصل جــاری رقابت های 
لیگ برتر گفــت: بهترین و حســاس ترین 
تصمیم گرفته شــد. رعایــت پروتکل های 
بهداشتی می تواند کمک زیادی به برگزاری 
بازی ها کند. به هر حــال باید با این ویروس 
به درســتی مبارزه کرد. تمــام دنیا فهمید 
که قرنطینه برای رفع این مشــکل پاســخ 
مناسبی نیســت و زندگی عادی مردم را با 
برگزاری بازی های ورزشــی باید به حالت 

عادی بازگرداند.

پیشکسوت فوتبال ایران ادامه داد: برگزاری 
ادامه بازی هــای لیگ برتــر بهترین روش 
ممکن برای عدالت خواهی بود. ضمن اینکه 
تیم های لیگ یک هم تــالش زیادی برای 
صعود کرده انــد و نمی توان حقــوق آنها را 

پایمال کرد.
وی دربــاره احتمال افزایــش مصدومیت 
بازیکنان در ادامــه رقابت های فصل جاری 
تصریح کرد: قطعاً تیم هــا نمی توانند برای 
یک فصل کامل بدنســازی داشــته باشند. 
شــرایط فعلی غیر قابل پیــش بینی بوده 
اســت. درصد مصدومیت بازیکنان افزایش 
یافتــه و بازیکنــان باید بــا آمادگی کامل 

جسمی و ذهنی پا به میدان بگذارند.
اسدی که سابقه پوشــیدن پیراهن تراکتور 
و کاپیتانی این تیــم در لیگ برتــر را دارد 
دربــاره مخالفت باشــگاه های خصوصی با 

برگزاری ادامه بازی ها یادآور شد: من داخل 
باشــگاه های خصوصی نیستم که اطالعات 
کامل داشــته باشــم. باید حرف های آنها 
را هم گوش می کردند. به هــر حال آنها هم 
حق دارند ولی به نظرم تعطیلی رقابت های 
لیگ برتر راه منطقی و مناســبی نیســت. 

تیمی مثل تراکتور بــه دلیل نبود بازیکنانی 
مثل اشــکان دژاگه که هنوز به ایران نیامده 
اســت ضربه می خورد اما نمی توان به خاطر 
چند بازیکن خارجــی، نتایج فصل جاری و 
تالش هایی که باشــگاه ها کشیدند را معلق 
نگه داشت. بهتر است تراکتور در لیگ برتر 

بازی کند.
وی ادامه داد: اگــر تراکتــور در لیگ برتر 
قدرتمند باشد قطعاً لیگ جذابی را خواهیم 
داشــت. این تیم یکی از قطب های فوتبال 
ایران است و نمی توان از اســم او به راحتی 

گذشت.
اســدی دربــاره بحث های بــه وجودآمده 
راجع به قرارداد فدراسیون فوتبال با مارک 
ویلموتس نیز صحبت کــرد و گفت: واقعاً از 
خواندن برخی بندهای قــرارداد ویلموتس 
که در رســانه ها منتشر شد شــوکه شدم. 

قــرارداد ترکمنچای به مراتــب بهتر از این 
بود. متأســفانه مدیران فدراسیون فوتبال 
هیچ توجهی به عزت کشور نداشتند. آنها با 
التماس سراغ مارک ویلموتس رفتند و حاال 
همان ها دســت به دعا برده انــد که جریمه 

نشویم.
وی دربــاره لــزوم برخــورد بــا چنیــن 
قراردادهایی اظهار داشــت: ایراد از اساس 
است که برخورد جدی و انضباطی با چنین 
افرادی که در بستن قرارداد ویلموتس نقش 

داشته اند نمی شود.
وی در پایان خاطرنشــان کــرد: ویلموتس 
نسل فوتبالی را که کارلوس کی روش حاضر 
و آماده به او داد را نابود کرد. پس از یک دهه 
آقایی در فوتبال ملی حاال برای رفتن به جام 
جهانی بایــد منتظر باخت عــراق و بحرین 

باشیم.
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گزارشی از ابهامات یک سریال

وس مقدم باقیمانده »پایتخت۶«؛ طلب مردم یا سیر

عطیه موذن  تازه ترین اظهــارات کارگردان و 
تهیه کننده ســریال »پایتخت« ابهامات درباره 
پایان بندی فصل ششم که به دلیل کرونا نیمه کاره 
مانده و بعنوان طلب مخاطبــان به آینده موکول 

شده بود، را بیش از پیش کرده است.
»قســمت های آخر پایتخت، طلب مخاطبان از 
ما باشــد…« این جمله ای اســت که ســیروس 
مقدم اولین بار ۱۲ فروردین امســال و همزمان با 
اعالم رســمی ناتمام ماندن داستان فصل ششم 
»پایتخت« به دلیل شــیوع کرونا، وعده اش را به 

عالقمندان سریال »پایتخت« داد.
مقدم در مصاحبه ای که از طرف مرکز سیمافیلم 
برای رســانه ها ارسال شــد، بیان کرده بود »باید 
توجه داشت که شیوع ویروس کرونا جهانی شده 
و بسیاری از پروژه های ســینمایی و تلویزیونی و 
سریالی در حال ســاخت و تولید در ایران و جهان 
متوقف شــده اســت. خانواده های تیم پایتخت 
مثل دیگران، نگران فرزند، همســر، والدینشان 
و… هســتند. هر تردد و تجمع با مورد و بی مورد 
به منزله شــیوع و گســترش این بیماری است. 
بنابرایــن پایتخت در ۱۵ قســمت طبــق قرار و 
تعهدش در تعطیالت نوروز پخش خواهد شــد و 
تنها قسمت های آخر و فینال آن طلب مخاطبان 
از ما می باشــد که ان شــاءاهلل در اولین روزی که 
وزارت بهداشت و ســتاد ملی مبارزه با کرونا اعالم 
وضعیت عــادی نمودند، تیم پایتخــت ِگرد هم 
جمع شــده و فینال را ســاخته و در یکی از اعیاد 
مثل عید فطر و یا… بــه محضر مردم عزیز تقدیم 
می کنند.«این وعده بعد از آن، یــک بار دیگر در 
نشســت نقد و بررسی سریال در شــبکه یک هم 
تکرار شد و سیروس مقدم به نمایندگی از عوامل 
قول ساخت پایان بندی داســتان در »۴ قسمت 
باقی مانده« را به مخاطبــان داد. وعده ای که این 
بار مهدی فرجی مشاور پروژه هم در طرح و تأیید 

آن با سیروس مقدم همراه بود.

 پاسخ مقدم به منتقدان: منتظر 
»پایان« باشید!

در همان نشست نقد و بررســی سریال در شبکه 
یک، کارگردان »پایتخت« هر بار در برابر سواالت 
و انتقادهای منتقدان نسبت به فیلمنامه، ساختار 
ســریال، نقاط ضعف و ایرادات مرتبط با پرداخت 
شــخصیت ها قرار می گرفت، به این نکته اشــاره 
می کرد که چون قصه کامل نبــوده این انتقادات 
وجــود دارد و اگر قصــه با پخش قســمت های 
باقیمانده کامل می شد دیگر چنین انتقاداتی هم 
وجود نداشت. در چنین شرایطی مهمترین اتفاق 
خبری در ایــن برنامه که چندان هم سروشــکل 
»نقدوبررسی« نداشــت، مخابره وعده کارگردان 

»پایتخت ۶« برای ساخت پایان بندی سریال در 
۴ قسمت دیگر بود.مقدم همچنین در آن نشست 
با اشاره به خط داستانی ادامه فیلمنامه که به دلیل 
کرونا امکان ساخت آن فراهم نشده بود هم گفت: 
»در این قصه بهتاش به تهران می آید و داســتان 
فضای ورزشــی دارد. همچنین قصه ارسطو ادامه 
پیــدا می کند و حتــی نقی و هما هــم به دالیلی 
به تهــران می آیند. با ایــن حال به دلیــل کرونا 
مســابقات فوتبال تعطیل و اعالم شــد تجمعات 
هم ممنوع شده اســت. در اولین روزی که شرایط 
عادی برقرار شود تیم پایتخت قسمت های پایانی 

را ضبط و نتیجه گیری را تقدیم مردم می کند.«

سکوت مدیران درباره ادامه »پایتخت ۶«
امــا از همان تاریــخ یعنی ۲۰ فروردیــن که این 
نشســت نقد و بررسی از آنتن شــبکه یک سیما 
پخش شــد، هیچ گاه خبری دربــاره زمان بندی 
تولید، پیش تولید یا حتی نگارش چهار قســمت 

پایانی اعالم نشد.
ســیروس مقــدم کارگــردان و الهــام غفوری 
تهیه کننــده ســریال ســکوت پیشــه کردند و 
هیچیــک درباره ســاخت چهار قســمت پایانی 
توضیحی به رســانه ها ارائه نکردند. غیر از عوامل 
سازنده خود مدیران ســیما هم طی این چند ماه 
حاضر به گفتگو نشدند و نســبت به پروژه ای که 
مسیری غیر از سریال های روتین تلویزیون برای 
تولید آن طی شــده بود و هم از نظر هزینه تولید و 
هم از نظر میزان اســتقبال مخاطبان از مهمترین 
پروژه های سیما در سال جدید محسوب می شد، 
هیچ شفاف سازی ای نداشــتند. سریالی که گفته 
می شود با بودجه ای بیشــتر از یک سریال روتین 
تلویزیون و از طریق اداره کل بازرگانی صداوسیما 
به تولیــد رســیده و حال کســی پاســخگوی 

مسئولیت »پایان بندی« آن نیست!
شــاید اگر خبری که چندی پیش مبنی بر حضور 
محسن تنابنده در فیلم »قهرمان« اصغر فرهادی 
منتشر شد، نبود و به بهانه آن رسانه ها پیگیر ساخت 
این چهار قسمت پایانی نمی شــدند، باز هم هیچ 

خبری از طرف تیم تولید سریال هم نمی شد!

پایان »پایتخت ۶« منوط به قرارداد جدید!؟
بعد از اعالم حضــور تنابنده در فیلم ســینمایی 
»قهرمان« تردیدهای زیادی نسبت به تولید این 
ســریال به وجود آمد که خبرگــزاری مهر نیز در 
گزارش هفتگی حواشی ســیما به آن اشاره کرد، 
تا اینکه باالخره الهام غفوری روز گذشته در پاسخ 
به پیگیری رســانه ها اعالم کرد »تا بــا تلویزیون 
قرارداد جدیــد نبندد نمی تواند درباره ســاخت 
چهار قســمت پایانی ســریال صحبــت کند«. 

صحبت غفوری را البته سیروس مقدم کارگردان 
سریال نیز تکمیل کرد و بر آن صحه گذاشت.

مقــدم در گفتگویی که بــا رادیو تهران داشــت 
فیلمنامــه قبلی را از اســاس رد کــرد و خبر داد 
فیلمنامه دیگری بــا تفاهم نامــه جدیدی برای 
دو یا سه قسمت باید ساخته شــود و عنوان کرد؛ 
»صحبت بر ســر یک تفاهم نامه است چون هنوز 
نه بده و بســتان های مالی تمام شده و نه حساب و 

کتاب و تسویه حساب اتفاق افتاده است.«

به تعهدی که داشتیم عمل کردیم!
نکته جالب اظهارات جدید مقدم آنجا اســت که 
برخالف موضع قبلی خود مبنی بر طلبکار بودن به 
مخاطبان، گفته است: »به لحاظ تایمینگ و تعداد 
قســمت ما به تعهدی که داشــتیم عمل کردیم. 
باید تفاهم نامه ای اتفــاق بیفتد که من در جریانم 
در حال مذاکره است. باید قصه جدیدی برای این 
قسمت ها نوشته شود چون دیگر امکان و شرایط 
فیلمنامه قبلی برقرار نیست و باید فینال دیگری 
نوشته و فیلمبرداری شود و به عنوان طلب مردم 
به آنها داده شــود. فیلمنامه ای که ممکن است در 
۲ تا سه قسمت باشــد.«پیش کشیدن بحث لزوم 
انعقاد تفاهم نامه یا به تعبیر صریح تر قرارداد مالی 
تازه برای ساخت ۴ قســمت پایانی »پایتخت ۶« 
نکته ای اســت که اواخر فروردین با عنوان »ادامه 
پایتخت ۶ با تعهد مالی جدید؟« آن را پیش بینی 
کرده و درباره آن نوشــته بودیم: »ســریال طبق 
قرارداد با بازرگانی صداوسیما تعهدی برای تولید 
ندارد و باید دید ادامه تولید این ســریال از طریق 
شبکه یا ســیمافیلم و به روش معمول خواهد بود 
یا با مذاکره اداره کل بازرگانی صداوســیما با رقم 
تکمیلــی و به تعبیــری متمم قــرارداد به تولید 

می رسد.«
مقدم در حالی کماکان تأکیــد می کند این چند 
قسمت باقیمانده »پایتخت ۶« طلب مردم است 
و به آن ها داده خواهد شد که هنوز هیچ صحبتی 
از کیفیت نگارش فیلمنامــه فینال، پیش تولید و 
تولید قســمت های پایانی نیســت و هر بار تاکید 
می شود که آنچه را که در تعهدشــان بوده انجام 
داده اند. او می گوید به لحاظ تعداد قســمت ها، به 
تعهدی که داشــته اســت عمل کرده است اما به 
لحاظ قصه ای که بی سرانجام و بدون پایان بندی 
و ناقص اســت نیز آیا این به تعهدات عمل شــده 
اســت؟با توجه به پیگیری خبرنگار مهر از مرکز 
ســیمافیلم، به دلیل تولید این ســریال از طریق 
اداره کل بازرگانی، این مرکز مســئولیتی نسبت 
به »پایتخت ۶« ندارد و در حال حاضر پیگیری ها 
از شبکه یک ســیما و دیگر مسئوالن مرتبط برای 

ساخت این چند قسمت ادامه دارد.

پس از نقش آفرینی در »ترور خاموش«
حمیدرضا عطایی به »خانه امن« پیوست

حمیدرضا عطایی که در ســریال »ترور خاموش« نقش مرتضی را ایفا 
می کرد، یکی از نقش های  اصلی سریال »خانه امن« را به عهده گرفت.

به نقل از سیمافیلم، حمیدرضا عطایی که تجربه بازی در »مختارنامه« 
را دارد، برای ایفای یکی از نقش های اصلی، به گروه بازیگران ســریال 
»خانه امن« به تهیه کنندگــی ابوالفضل صفــری و کارگردانی احمد 
معظمی پیوست.عوامل ســاخت ســریال پیش از این با »سارق روح« 
ســراغ فرقه های انحرافی رفته؛ در »ترور خامــوش« مباحث مافیایی 
موادمخدر را افشــا کــرده و حاال در »خانــه امــن« روی موضوعات 

جاسوسی- امنیتی دست گذاشته اند.
عطایی در سریال »ترور خاموش« شــخصیت مرتضی را ایفا کرد و در 
قالب یک مامور اطالعاتی که در پایان تصویر یــک قهرمان را ارائه داد، 
ظاهر شد و قرار است در سریال »خانه امن« این کاراکتر ادامه پیدا کند.

»خانه امن« بر اساس فیلمنامه ای از حسین تراب نژاد در ۴۵ قسمت و به 
سفارش مرکز سیمافیلم تولید می شود. این سریال با طرحی از مرتضی 

اصفهانی مضمونی معمایی- امنیتی دارد.
به احتمال فراوان پخش این سریال نیمه دوم ســال ۹۹ خواهد بود اما 

هنوز مشخص نشده از کدام شبکه پخش خواهد شد.

امین تارخ:

درگذشت محمدعلی کشاورز غمی بزرگ است
امین تارخ معتقد است درگذشت محمدعلی کشاورز و فقدان این نسل 

بزرگ بازیگران سینما، تئاتر و تلویزیون ایران، غمی بزرگ است.
امین تارخ بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون ایران که با زنده یاد محمدعلی 
کشــاورز در آثار متعددی همکاری داشته، درباره درگذشت این بازیگر 
بزرگ ســینما، تئاتر و تلویزیون ایران گفت: فقــدان آقای محمدعلی 
کشاورز غم بزرگی است و درگذشت ایشان را به همه ملت ایران تسلیت 

می گویم.
وی افزود: درگذشت ایشان لطمه بســیار سنگینی برای همه دوستان، 
همکاران و عالقه مندان شــان اســت.این بازیگر ســینما تأکید کرد: 
هنرمندان ما بخصوص نسل پیشین ما یکی پس از دیگری در حال رفتن 
هستند و سنگینی عدم حضورشــان را در بین خود احساس می کنیم. 
البته آنها یادگارهایی گرانبها به لحــاظ فرهنگی و هنری را در بین ما به 

جا گذاشته اند که می تواند از سنگینی این عدم حضور تا حدی بکاهد.
تارخ با بیان اینکــه هر وقت دلتنگ این بزرگان می شــویم می توانیم از 
طریق فیلم ها و سریال هایی که از خود به جای گذاشتند با آن ها مالقات 
کنیم، یادآور شــد: اهل هنر خاصه بازیگران، تصویرشان تا ابد از طریق 
فیلم ها و سریال هایی که در آنها نقش آفرینی کردند و حتی برای قرون 
متمادی در موزه ها نیز نگهداری می شــود و خواهد شد، همیشه زنده 

هستند.

این بازیگر مطرح ســینما، تئاتر و تلویزیون ایران در پایان سخنان خود 
گفت: من با آقای کشــاورز در سریال »ســربداران« و فیلم هایی چون 
»مادر«، »دلشــدگان« و »جســتجوگر« همکاری داشــتیم و افتخار 
همکاری و حضور در کنارشــان را داشــتم. امیدوارم روح این هنرمند 

بزرگ همواره قرین رحمت باشد.

 آغاز تصویربرداری سریال »نجال«
 از اواخر خرداد

کارگردان سریال »نجال« گفت: قرار بر این است تا سریال »نجال« از ۳۱ 
خرداد ماه در لوکیشن هایی واقع در تهران مقابل دوربین برود.

»خیــراهلل تقیانی پور« نویســنده و کارگــردان، درباره زمان شــروع 
تصویربرداری ســریال »نجال« گفت: برنامه ریزی هایی شــده که این 

سریال از ۳۱ خرداد ماه در تهران مقابل دوربین برود. 
وی درباره بازیگران جدیدی که به این ســریال اضافه شــدند نیز بیان 
داشت: عالوه بر تعدادی از بازیگران که قبال اعالم شده بودند، سیروس 
همتی، ســید مهرداد ضیایی،  مصطفی ساســانی، جواد پورزند، علی 
غابشی،  مرتضی شــاکر نیز از بازیگران جدید این مجموعه تلویزیونی 
هســتند.این کارگردان تئاتر ادامه داد: شــخصیت اصلی سریال، نجال 
دارد و قصــه پیرامون عبد و نجال می گذرد و نام ایــن دو معنی عربی در 

کلیت سریال دارد.
 دیگر بازیگران این سریال عبارتند از: حســام منظور،  هدایت هاشمی، 

سارا رسول زاده، آزیتا حاجیان، ملیکا شریفی نیا، وحید نفر.
سریال »نجال« در ۱۵ قسمت برای شبکه ســه تولید می شود و سعید 
ســعدی تهیه کنندگی و خیراهلل تقیانی پــور کارگردانی آن را به عهده 
دارند. همچنین سید حســین امیرجهانی و مهدی حمزه نگارش این 

سریال را در دست دارند.

نمایش ۳ فیلم کوتاه ایرانی در انگلستان
فیلم های کوتاه »بریســبال«، »نگــران نباش« و »رنج هــای دریا« به 

جشنواره بین المللی فیلم و تلویزیون انگلستان راه پیدا کردند.
 به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، فیلم های کوتاه 
»بریسبال« از تولیدات انجمن سینمای جوانان مشهد و ساخته ریحانه 
مرتضایی، »نگران نباش« به کارگردانی مانا پاک سرشــت و »رنج های 
دریا« ساخته رضا مسعودی در چهارمین دوره جشــنواره بین المللی 

فیلم و تلویزیون Ramsgate انگلستان به نمایش در خواهند آمد.
در این جشنواره که فیلم های کوتاه، مستند، انیمیشن و سینمایی را به 
رقابت می گذارد، فیلم های ســینمایی »روز چهاردهم« به کارگردانی 
محمود ناظری، »درون ماهی« ســاخته بهزاد وزیری و مستند »بیان« 

به کارگردانی بالل طاهری نیز حضور خواهند داشت.
چهارمین جشنواره جهانی فیلم و تلویزیون Ramsgate انگلستان ماه 

ژوئن برگزیدگانش را معرفی می کند.

اکران
به رغم صدور مجوز برگزاری

وشی کنسرت ها نیست هنوز خبری از بلیت فر
ســامانه های فروش بلیت کنســرت ها با وجود اعالم رســمی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی مبنی بر بازگشایی دوباره اجراهای موسیقی از 

ابتدای تیرماه هنوز خالی از اسامی و برنامه ها هستند.
 روز هفدهم خرداد ماه بود که مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی با انتشار اطالعیه ای از موافقت ستاد ملی مقابله 
با کرونا در پی درخواســت ســید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد 
اســالمی برای بازگشایی سالن های ســینما، تئاتر و موسیقی مشروط 
به رعایت دستورالعمل های بهداشتی، اســتفاده از حداکثر ۵۰ درصد 

ظرفیت در اختیار از اول تیرماه خبر داد.
پس از انتشــار این خبر که با واکنش های بســیار متفاوتی از ســوی 
هنرمندان عرصه های مختلف رو به رو شــد، این شــرایط پیش بینی 
می شد که در حوزه برگزاری کنسرت ها، شــاهد استقبال هنرمندان و 
خوانندگانی باشیم که از چندین روز قبل از اعالم بازگشایی سالن های 
کنسرت، در صفحه های شخصی خود از آرزوها و عالقه مندی های خود 

برای بازگشایی سالن ها سخن می گفتند.
کما اینکه بسیاری از این هنرمندان نیز گویا می دانستند که بازگشایی 
کنســرت ها از اول تیرماه قطعی اســت. اما تا لحظه انتشار این گزارش 
ماجرا به گونه ای پیش رفته که هنوز هیچ نامی از گروه یا خواننده ای در 
سامانه های رسمی فروش اینترنتی بلیت کنسرت ها ثبت نشده و هنوز 
مشخص نیست که اولین اجرای کنسرت موسیقی پسا کرونایی متعلق 

به چه گروه یا هنرمندی خواهد بود.
با توجه به اینکه معمــوالً تهیه کنندگان و کنســرت گذاران از مدت ها 
قبل نســبت به برنامه ریزی و زمان بندی خواننده ها و گروه های تحت 
حمایت خود در سالن های بزرگ برگزاری کنســرت اقدام می کنند و 
حتی بسیاری از آن ها از یک ماه قبل از برپایی کنسرت نسبت به اطالع 
رســانی برنامه های در ســامانه ها کارهایی را انجام می دهند، بنابراین 
خالی ماندن سامانه ها از اسامی پول ســاز موسیقی پاپ موضوعی قابل 
توجه اســت که می تواند از جهاتی موردبررســی قرار گیرد. کما اینکه 
برخی از شــنیده ها حاکی از آن اســت کــه تعــدادی از خوانندگان و 
هنرمندان شناخته شــده برای برگزاری کنسرت پیش قدم شده اند اما 
گویا ماجرای پنجاه درصد ظرفیت سالن ها و طبیعتاً کاهش میزان سود 
اقتصادی برنامه ها کمی آنها را برای برپایی کنســرت در این شــرایط 

کرونایی دچار تردید کرده است.
موضوع بازگشایی ســالن های کنســرت یکی از مباحث مهم ماه های 
اخیر موســیقی کشــورمان در ماه های اخیر بوده که طی آن هم مدیر 
دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، هم تهیه کنندگان و هم 
خوانندگان درباره آن اظهارنظرات گوناگونی داشــته و بارها و بارها از 
تمایل و عالقه مندی های خود برای حضور در کنســرت ها سخن گفته 

بودند. 
شرایطی که با خالی ماندن سامانه های فروش بلیت کنسرت ماجرای 
برگزاری کنســرت ها در دوران کرونایی را با ابهاماتی مواجه ســاخته 
اســت و باید دید در چند روز آینده باقی مانده به اول تیرماه آیا تمایلی 
برای برگزاری کنســرت توســط گروه ها و تهیه کننــدگان به وجود 

می آید.

گرچه موضوع برنامه ریزی برای کنســرت دربرگیرنده پیچیدگی ها 
و موارد بســیار متعددی در نظام اقتصاد موسیقی کشورمان است، اما 
خالی بودن سامانه های اینترنتی فروش بلیت و عدم آگاهی مخاطبان 
و رسانه ها از چرایی این ماجرا بعد از اعالم مجوز بازگشایی کنسرت ها 
یک نکتــه را می تواند مورد تمرکز قــرار دهد و آن ایجاد ســامانه ای 
برای معرفی مجوزهای صادر شــده برای کنسرت ها در دفتر موسیقی 
وزارت ارشــاد همچون ســامانه صدور مجوز آلبوم ها، تک آهنگ ها و 
ترانه هاست که می تواند تا حدی روشــنگری هایی را در این چارچوب 

ایجاد کند.

»شهرزاد« از ۲تیر میزبان تئاتری ها می شود
مدیر پردیس تئاتر شــهرزاد اعالم کرد این مجموعه تئاتری از ۲ تیر و با 
اجرای نمایش »کافه پولشــری« الهام پاوه نژاد فعالیت خود را با رعایت 

پروتکل های بهداشتی، از سر می گیرد.
محمد دشت گلی مدیر پردیس تئاتر شهرزاد درباره وضعیت و تاریخ از 
ســرگیری فعالیت های این مجموعه تئاتری بعد از تعطیلی چندماهه 
کرونایی، گفت: با گروه های نمایشــی رایزنی هایــی را برای اجرای آثار 
نمایشی شان داشــته ایم. به احتمال زیاد و به عنوان اولین اجرا برای از 
ســرگیری فعالیت های پردیس تئاتر شــهرزاد، خانم الهــام پاوه نژاد 

نمایش »کافه پولشری« را به صحنه می برد.
وی دربــاره زمــان و مکان اجــرای »کافه پولشــری«، افــزود: طبق 
برنامه ریزی انجام شــده قرار است »کافه پولشــری« از ۲ تیر در کافه 

تریای پردیس تئاتر شهرزاد اجرا شود.
دشت گلی درباره دیگر اجراهای نمایشی در این مجموعه تئاتری اظهار 
کرد: با آقای محمــد رحمانیان درباره ادامه اجــرای نمایش »روزهای 

رادیو« گفتگو داشتیم.
 ایشــان قصد دارند تغییراتی در گروه بازیگری نمایــش ایجاد کنند و 
احتمال این وجود دارد کــه از ۴ یا ۵ تیر اجراهای نمایش را در ســالن 

»گالیل« مجموعه از سر بگیرند.
مدیر پردیس تئاتر شهرزاد با اشاره به اینکه اجراهای نمایشی با ظرفیت 
۵۰ درصد سالن ها روی صحنه می روند، درباره رعایت نکات بهداشتی 
در پردیس تئاتر شــهرزاد توضیح داد: تغییراتی را در پشت صحنه های 
مجموعه بر اســاس پروتکل های بهداشــتی لحاظ کردیــم تا نگرانی 

گروه های تئاتری برطرف شود. 
ضمن اینکه هر روز مجموعــه را ضدعفونی می کنیم و سیســتم های 
تهویه سالن ها را هم بهبود بخشــیده ایم. همچنین پیش بینی کرده ایم 
در صورت اینکه اجازه ۲ اجرا در یک ســالن وجود داشته باشد، فاصله 
زمانی بین ۲ اجرا بیشتر باشــد تا مراحل بهداشتی و ضدعفونی سالن ها 

به درستی انجام شود.
وی ادامه داد: قرار است شــهرداری منطقه ۱۱ نیز طی طرحی که دارد، 

تمامی تماشاخانه های خصوصی منطقه را ضدعفونی کند.
دشت گلی در بخش پایانی ســخنان خود درباره امکان وجود حمایت 
مالی از اجراهایی کــه در پردیس تئاتر شــهرزاد روی صحنه می روند، 
تأکید کرد: گروه های نمایشــی در شرایط ســختی به سر می برند و در 
شرایط فعلی متضرر می شوند. اداره کل هنرهای نمایشی قول شفاهی 

برای حمایت داده است.

موسیقی

اجرا


