
اقتصادجهانوهراسازموجدومهمهگیری

گزارشی که مرکز آمار ایران از رشد اقتصادی کشــور در سال ۹۸ منتشر 
کرده است نشان می دهد که ساختمان با رشــد ۶ درصدی صدرنشین و 

بخش نفت و گاز کاهش ۳۵ درصدی را داشته است.
با تشدید تحریم ها در سال ۹۸ و ســخت تر شدن محیط کسب و کار برای 
بنگاه ها، اقتصــاد ایران بیش از پیــش در رکود و بحران قــرار گرفت. در 
حالی که شــیوع ویروس کرونا همچنان اقتصاد جهــان را تهدید می کند 
و در حال حاضر برخی کشــورها در انتظار موج دوم شــیوع این بیماری 
اســت، پیش بینی صندوق بین المللی کوچک شــدن ۶ درصدی اقتصاد 
ایران اســت. وزیر اقتصاد نیز اعالم کرده که به تولید ناخالص داخلی ۱۵ 
درصد خســارت وارد شــده و حتی اگر محدودیتی برای صادرات نفتی 
وجود نداشته باشد باز هم دسترســی به تمامی منابع امکان پذیر نیست 
و بایستی سیاست ها به سمت تحریک تقاضا باشد. این در حالی است که 
اقتصاد بریتانیا کاهش شدید ۲۰ درصدی رشد اقتصادی در یکماه اخیر را 

تجربه کرده که در تاریخ اقتصاد این کشور بی سابقه است.
در هفته گذشته بازارهای ســهام جهانی با افت چشمگیر مواجه بودند در 
حالی که بازار سهام داخلی در خالف جهت بازارهای جهانی حرکت کرده 
و رشــد ۹.۵ درصدی را پس از دو هفته افت به ثبت رساند و در آخرین روز 
معامالتی بار دیگر از مرز یک میلیون واحد عبور کرد. حمایت دولت از این 
بازار و عرضه ســهام عدالت در آن باعث رشد بازار سهام بر خالف بازارهای 
جهانی شده اســت. عوامل اقتصادی از جمله شروع موج دوم همه گیری، 
حذف ارز دولتی از برخی از کاالها و اصالحات جدید بر ســامانه معامالتی 

در شروع هفته آینده )۹۹/۳/۲۴( بر روند این بازار تاثیرگذار خواهد بود.
در بازار ارز اما کشمکش ها بر سر حفظ و یا افزایش نرخ ارز ادامه دارد. عده 
ای ســعی بر آن دارند تا با تب اخبارهای سیاســی قیمت را افزایش دهند 
در حالی که عده ای نیز از ایجاد تقاضای کاذب در بــازار و افزایش قیمت 
جلوگیری می کنند. رشد ۹.۵ درصدی بازار سهام و افزایش ورود سرمایه 
های خرد از جذابیت بازار دالر و ارز در هفته گذشته کاست. در اوایل هفته 
گذشــته قیمت دالر تحت تاثیر اخبار مبادله زندانی های ایران و آمریکا و 
افزایش نرخ درهم، قیمت را به ۱۷ هزار و ۶۷۰ تومان رساند. اما در نهایت 
در طول هفته با اخبار تحریم کشــتیرانی ایران توســط آمریکا شاخص 
ارزی به قیمت ۱۷ هزار و ۹۵۰ تومان رســید که این قیمت باالترین نرخ 
فروش دالر از مهرماه ۹۷ بوده اســت. فعاالن بازار معتقدند که تا زمانی که 
نرخ حواله درهم باالی مرز ۵ هزار تومانی باقی بماند احتمال تداوم رشــد 
قیمت دالر و شکســتن مرز ۱۸ هزار تومانی وجــود دارد. همزمان با روند 
افزایشی دالر در هفته گذشته و افزایش قیمت جهانی طال به ۱۷۰۰ دالر، 
سکه با رشد حدود ۲.۸ درصدی به ۷۵۱۰ هزار تومان رسید. این بیشترین 
رشد روزانه سکه در خرداد ماه بوده است. عده ای بر این عقیده هستند که 
افزایش قیمت طالی جهانی تداوم می یابد و تقاضا برای فلزات گرانبها در 

این بازار را افزایش می دهد.
ارز دیجیتال در شــرایط کرونا علیرغم نوســاناتی که داشته هنوز محفل 
امنی برای سرمایه گذاران محسوب می شــود. در این شرایط نیز دولت ها 
بیشتر تمایل به اســتفاده از این نوع ارز و کاهش حجم پول کاغذی دارند 
و این موضوع تمایل ســرمایه گذاری در بازار این رمــز ارزی را افزایش و 
مهم ترین دلیل رشــد بیت کوین از ابتدای ســال تاکنون بوده است. بیت 
کوین در هفته گذشته روند صعودی داشــته و توانسته با رشد ۲ درصدی 

قیمت ۹۸۹۱ دالر را به ثبت رساند. 
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زهرا علیدادی  رئیس جمهور با بیان اینکه امســال 
برای مردم هم در زمینه مســکن و هم لــوازم خانگی 
مشــکالت زیادی به وجود آمده است، گفت: امیدوارم 

قیمت لوازم خانگی کنترل شود.
حجت االســالم حســن روحانــی به صــورت ویدئو 
کنفرانس از طرح های ملی وزارت راه و شهرســازی در 

استان های، البرز، مازندران و ایالم، بهره برداری کرد.
وی ضمن دستور به آغاز کار محور چهارخطه ساری-

تاکام، عملیات اجرایی آزادراه قائمشهر-ساری، اظهار 
کرد: امیدوارم تا پایان ســال باز هم شاهد افتتاح های 
فراوانی در اســتان های کشــور از جمله در اســتان 

مازندران باشیم.
روحانی بیــان کرد: خداوند امروز به مــا توفیق داد که 
دســتاورد همه تالشــگران مسیر تولید کشــور را در 
معرض دید ملــت بزرگوار ایران و همــه جهانیان قرار 
دهیم، در سال بســیار ســختی که ما درگیر مقابله با 
بیماری کوویــد ۱۹ و همچنیــن تحریم های ظالمانه 
دشمنان هســتیم، امروز پیام دیگری به همه جهانیان 

دادیم.
رئیس جمهور ادامــه داد: ما به جهانیــان این پیام را 
دادیم که ایران از حرکت خود برای سربلندی و تعالی 

باز نمی ایستد و مسیر تکامل خودش را ادامه می دهد.
وی تصریح کرد: امروز شــاهد طرح های بسیار مهمی 
در استان های البرز، قزوین، مازندران و ایالم بودیم که 
افتتاح ۱۰۴ کیلومتری راه آهن و خط دوم راه آهن کرج 
به قزوین یک پروژه بسیار مهم بود که امروز افتتاح شد 

و پروژه استانی نیست، بلکه پروژه ملی است.
روحانی افزود: این راه آهن باعث می شود که مسیر راه 
برای کســانی که احتماالً در این دو استان تردد دارند، 
کوتاه شود. همچنین راه برای مردمی که از این مسیر 
می خواهند به مقصد رشــت، گیالن، تبریز یا مشــهد 
مقدس بروند حدود یک ســاعت کوتاه تر شــده است. 
این خط راه آهن مســیر رشــت به کرج یــا قزوین را 
مجموعاً ۴۵ دقیقه کوتاه می کند و از چهار ساعت و ۴۵ 

دقیقه به چهار ساعت کاهش می دهد.
وی اظهارداشت: افتتاح این راه آهن باعث می شود که 
سرعت دسترسی مردم بیشتر شود، سفر آنان کوتاه تر، 
صرفه جویی در ســوخت و مســئله ایمنی هم بیشتر 

رعایت شود.
رئیس جمهور تصریــح کرد: یکــی از تأکیدات دولت 
همواره مســئله ریل بوده اســت به این علــت که این 
مسئله در ایمنی، ســالمت و صرفه جویی در سوخت 
تأثیر به ســزایی دارد که خدا را شــکر در این مســیر 

حرکت های خوبی تاکنون انجام شده است.
روحانی یادآور شــد: وزیر راه و شهرســازی قول داده 
است تا پایان سال شاهد افتتاح های دیگری در مسیر 

ریل باشیم. امیدواریم به زودی شــاهد افتتاح ریل در 
مسیر بســتان آباد-تبریز، راه آهن رشت به کاسپین و 

انزلی و راه آهن اقلید به یزد باشیم.
وی تأکید کرد: وزیر راه و شهرســازی قول داده است 
این افتتاح ها تا پایان دولت انجام شــود که امیدواریم 
تمام این افتتاح ها تا پایان امسال انجام شود. بنده فکر 
می کنم تا پایان ســال راه آهن انزلی و تبریز به نتیجه 
برسد که برای ما افتتاح هر یک از این راه آهن ها بسیار 
حائز اهمیت است و مردم در استان های مختلف از یک 
مســیر مطمئن برای مســافرت و همچنین حمل بار 

استفاده خواهند کرد.
روحانی با اشاره به اینکه حمل بار از طریق مسیر ریلی 
بسیار ارزان تر از مســیر جاده ای برای ما تمام می شود، 
گفت: همچنین مســئله محیط زیســت هم برای ما 
اهمیت دارد که از طریق مســیر ریلی محقق می شود. 
امروز مجموعاً ۱۹۶ کیلومتر راه در دو استان مازندران 

و ایالم افتتاح شد.
رئیس جمهور با اشــاره بــه واحدهای مســکونی که 
امروز در برخی از استان ها افتتاح شــد، افزود: وزارت 
راه و شهرسازی مسئولیت بســیار مهم حمل و نقل در 
ابعاد مختلف دریایی، هوایی، ریلی و جاده ای را برعهده 
دارد که یکی از حقوق مهم ملت اســت که هر کجایی 
که می خواهند ســفر کنند، بتواننــد از مطمئن ترین، 
کوتاه تریــن و ارزان ترین مســیر اســتفاده کنند و به 

مقصد برسند.
وی اظهارداشــت: کووید ۱۹ فشــار زیادی به مسئله 
حمل و نقل وارد کرده اســت و بخش حمــل و نقل و 
گردشــگری را تحت فشــار قرارداده است. در صنعت 
حمل و نقل هوایــی، جاده ها و مســیر ریلی، بیماری 
کرونا تأثیرات منفی خود را گذاشــته اســت اما از ماه 
اردیبهشــت تحرک در حمل و نقل بیشتر شده و قطعاً 

افزایش می یابد.
روحانی بیان کرد: البته مردم باید اصول بهداشــتی را 
در همه مســیرهایی که طی می کننــد، رعایت کنند. 
امروز فعالیــت اقتصادی علیرغم فشــارهای ویروس 
کرونا امکانپذیر است و آن محدودیت های شدیدی که 
در ماه های اســفند و فروردین مورد نظر ما بود، دیگر 
وجود ندارد اما فعالیت اقتصادی اگر با اصول بهداشتی 
توأم نباشد، ما دچار مشــکل می شویم و سالمت مردم 
برای ما همیشه اولویت اول است و سپس معیشت آنها 
برای ما اهمیت دارد و در این مســیر حمــل و نقل بار 

سنگینی را بردوش دارد.
وی گفت: ما شــاهد تحرک بســیار خوبی در مســیر 
دریایی، بنادر و به خصوص در چابهار هســتیم. مردم 
باید بدانند که هم درآمد ارزی و هــم صادرات و تولید 
ما یک بخش بزرگ آن برعهده حمل و نقل است و اگر 

حمل و نقل نباشــد، صادرات، واردات کاالهای مورد 
نیاز امکانپذیر نیســت و همچنین مسیر ترانزیت ما از 
شمال به جنوب و شــرق به غرب برعهده وزارت راه و 

شهرسازی است.
رئیس جمهــور تأکید کــرد: اگر حمــل و نقل وجود 
نداشته باشد، مســلماً صادرات غیرنفتی و واردات ما 
مختل می شــود و بر این اســاس حمل و نقل همواره 
اهمیت ویژه ای برای ما داشته و در این مقطع اهمیت 

خاص خودش را دارد.
روحانی با اشاره به اینکه مسکن هم جزو اولویت های 
دولت در شــرایط فعلی اســت، گفت: البته مســئله 
مســکن همیشــه مهم بوده اســت و ما از آغاز دولت 
یازدهم تاکنون همه طرح های نیمه تمام و باقیمانده 
مســکن را که حدود یک میلیــون و ۳۰۰ هزار واحد 
مســکونی بود، تکمیل کردیــم و در اختیــار مردم 
قرار دادیم و در دولــت دوازدهم مجموعــاً وزیر راه و 
شهرســازی به مردم قول داده اســت که تا پایان این 
دولت حدود یک میلیون واحد مســکونی را در اختیار 

مردم قرار دهد.
وی اظهارداشت: ما امروز می دانیم که مردم در زمینه 
اجاره بها و مسکن دچار مشکل هســتند. در کشور ما 
حدود ۳۰ درصد مردم مستأجر و ۷۰ درصد مالک خانه 
هستند که البته در اســتان ها این آمار متفاوت است و 

در استان تهران آمار مستأجران بیشتر است.
روحانی با بیان اینکه مســکن جزو کاالهای اساســی 
برای زندگی مردم اســت، افزود: مــردم باید در جایی 
زیست کنند و باید مســکن مطمئنی برای آنان وجود 

داشته باشد.
وی ادامه داد: دولت و ســتاد اقتصادی دولت در این 
زمینه برنامه هایی در دستور کار دارند و شخص اول 
معــاون اول رئیس جمهور هم برای قیمت مســکن 
و اجاره بهای آن مســئولیت گرفته اســت، چرا که 
مردم در این زمینه مشــکالتی دارند و دولت وظیفه 
دارد برای حل این مشــکل مردم اقداماتی را انجام 

دهد.
رئیس جمهور با اشــاره به اقداماتی که بــرای مقابله 
با گرانی مســکن باید انجام شــود، گفت: یکسری از 
اقدامات بلندمدت اما ضروری اســت. زمین هایی که 
باید در اختیار مردم قرار گیرد و همچنین دستگاه ها، 
وزارتخانه ها و حتی نیروهای مســلح باید زمین های 
مورد نیاز را در اختیــار وزارت راه و شهرســازی قرار 
دهند تا این وزارتخانه بتواند زمین را به قیمت مناسب 
و ارزان در اختیار کســانی قرار دهد که ساخت مسکن 
را به صورت انبوه انجام می دهند و یــا آنکه در اختیار 
مردمی قرار دهند که نیازمند خانه مسکونی هستند و 

این مسئله اول ما است.

وی با اشــاره به اینکه مسئله مصالح ســاختمانی که 
مربوط به وزارت صمت است از دیگر مسائل مورد نظر 
ما است، گفت: قیمت مصالح ساختمانی باید متناسب 
باشــد تا مردم بتوانند صاحب مسکن شوند. همچنین 
بانک ها باید اقداماتی را برای ســاخت و خرید مسکن 
انجام دهند کــه کار آنها در این زمینه بســیار اهمیت 

دارد.
روحانی افــزود: عالوه بر این، بایــد مقرراتی در زمینه 
مسکن گذاشته شــود، چرا که مقررات فعلی در زمینه 
فروش و اجاره مسکن کافی نیست و ما باید اصالحاتی 

انجام دهیم تا فشار را از روی دوش مردم برداریم.
رئیس جمهور تصریح کرد: امســال برای مردم هم در 
زمینه مســکن و هم لوازم خانگی مشکالت زیادی به 
وجود آمده است که البته در زمینه قیمت لوازم خانگی 
مقرراتی وضع شــده و ســازمان حمایت و تعزیرات به 
میدان آمدند و امیدواریــم قیمت لوازم خانگی کنترل 
شــود، چرا که قیمت های فعلی فشار زیادی را به مردم 

وارد کرده است.
وی ادامه داد: بازآفرینی شــهری از ابتدای این دولت 
مورد نظر ما بود کــه بهترین راه بــرای مقاوم کردن 
مســکن و تولید مسکن جدید اســت. به این معنا که 
مــردم در برخــی از محله های قدیمــی در زحمت 
هســتند که اگر این محله ها بازآفرینی شــوند، هم 
امکانات بهتــری در اختیار مردم قــرار می گیرد، هم 
امنیت آنان افزایش می یابد و هم قیمت ســاختمان 
آنان بیشــتر می شــود و از ســوی دیگــر می توانیم 
خانه های جدیدی را تولید کنیم و در اختیار مســکن 

اولی ها قرار دهیم.
روحانی گفــت: قدم های خوبی در دولــت یازدهم در 
زمینه بازآفرینی شــهری برداشــته شــد و در دولت 
دوازدهم هم اقداماتــی در این زمینــه در حال انجام 
شدن اســت. بهترین راه برای مســکن آن است که در 

داخل شهر بتوانیم محله ها را بازآفرینی کنیم.
رئیس جمهور اظهارداشــت: دولت در زمینه حمل و 
نقل و مســکن وظایف مهمی برعهــده دارد. در هر دو 
زمینه امروز ما افتتاح داشتیم و پروژه های مهمی کلید 

خورد.
وی گفــت: امیــدوارم بــا اقداماتی که دولــت انجام 
می دهد، بتوانیم چارچوبی را تعیین کنیم تا ۳۰ درصد 
مردمی که مســتأجر هســتند و نیاز به اجاره مسکن 
دارند، بتوانند با قیمت عادالنه ای زندگی خودشــان 

را پیش ببرند.
روحانی اظهارداشــت: امیدوارم خداونــد به ما توفیق 
دهد که امسال در مسیر جهش تولید قدم های بلندی 
را برداریــم و در هفته های آینده شــاهد افتتاح های 

مختلفی در زمینه تولید خواهیم بود.

روحانی در بهره برداری از طرح های وزارت راه:

مردمدرزمینهمسکن
مشکلدارند



گشاده دستی در تنگدستی!

ریختوپاشیارانهبهایستگاهپایانیمیرسد؟

اثرات تحریم های جدید آمریکا مقطعی است

التهاببازارارزدرایرانفروکشمیکند؟

اقتصاد
روزنامه سراسری صبح ایران

صفحه2
W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   Rشنبه        31   خرداد 1399    شماره 559

اقتصادجهانوهراسازموجدومهمهگیری
   ادامه از صفحه اول

چشــم اندازها در مورد قیمت نفت نیز متفاوت اســت. افزایش شمار 
مبتالیان در آمریکا و احتمال کاهش تقاضای این کشــور، قیمت را در 
هفته گذشته وارد فاز نزولی کرد. قیمت نفت خام آمریکا در آخرین روز 
هفته گذشته به ۳۶.۳۴ دالر در هر بشــکه رسید که کاهش ۳ درصدی 
نسبت به اوایل هفته داشته اســت. اگر دولت آمریکا بتواند از ایجاد موج 
دوم کرونا در کشور پیشــگیری کند، پیش بینی می شود که قیمت هر 
بشکه نفت در پاییز پیش رو به بشــکه ای ۷۰ دالر افزایش یابد. در هفته 
گذشــته تقاضا برای فلزات اساسی به دلیل ارائه بســته های حمایتی 
اقتصادی از ســوی دولت ها و بازگشت شــرکت ها به فعالیت اقتصادی 
افزایش و بازدهی آن مثبت بوده اســت. بازار مس و آلومینیوم به ترتیب 
بازدهی ۱.۶ و ۰.۱ درصدی را به ثبت رساندند. با توجه به اینکه بنگاه ها 
فعالیت ها را آغاز کردند و در صدد تامین نیاز فعلی بازار و جبران کاهش 
تقاضا در دوران کرونا هســتند، این احتمال وجــود دارد تا بازار فلزات 

اساسی روند صعودی در پیش داشته باشد.

رییس اتحادیه طال و جواهر تهران:

۸۰درصدمعامالتبازارطالدراختیارسکه
وطالیآبشده

 رییــس اتحادیه طــال و جواهر تهران گفــت: تنها حــدود ۲۰ درصد 
معامالت مربوط مصنوعات طال )طالی ساخته شده( است و ۸۰ درصد 

معامالت به سکه و طالی آب شده تعلق دارد.
»ابراهیم محمدولی« درباره وضعیت بازار طــال، افزود: بازار طال تحت 
تاثیر نرخ دالر و اونس قرار دارد که در روزهای اخیر هر دوی آنها روندی 
افزایشــی داشــته اند.رییس اتحادیه طال و جواهر تهران با بیان اینکه 
زمانی که بازار ارز دچار نوســان می شــود، اثر مســتقیم بر سکه و طال 
می گذارد و قیمت ها را تغییر می دهد، اضافه کرد: عالوه بر دالر، قیمت 
اونس جهانی نیز رشد کرده اســت.محمدولی ادامه داد: رشد تقاضا نیز 
در افزایش قیمت طال و سکه نقش داشته است، به طوری برخی افراد به 
سراغ خرید و سرمایه گذاری در بازار طال و سکه آمده اند که باعث شده 

میزان تقاضای سکه در روزهای اخیر افزایش یابد.

شرط موفقیت طرح دولت برای آزادسازی واردات طال
شــورای عالی هماهنگی اقتصادی به تازگی واردات طال را از پرداخت 
عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده، معاف کرده اســت که رییس 
اتحادیه طال و جواهر تهــران در واکنش به این تصمیــم می گوید: این 
مصوبه، اقدام خوبی اســت اما به شــرطی که بازارهای داخلی مثل ارز 

ثبات داشته باشد.
وی با بیان اینکه طبق این مصوبه، واردات طال تا پایان ســال ۹۹ بدون 
پرداخت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده امکان پذیر است، اضافه کرد: 
عدم ثبات بازار طال، مانع آشکار شــدن تاثیر مثبت این مصوبه خواهد 
شــد، در صورتی که بازار ارز، ثبات نداشته و قیمت دالر باال برود، هر چه 
طال نیز وارد شــود با افزایش قیمت مواجه خواهد شد.محمدولی ادامه 
داد: البته در صورت کاهش شیوع کرونا و از ســر گیری رفت و آمد آزاد 
میان کشــورها، امکان صادرات مصنوعات طال توسط تولیدکنندگان 

ایرانی فراهم می شود که رونق تولید را به همراه خواهد داشت.
رییس اتحادیه طال و جواهر تهران با بیان اینکه تقاضا برای سکه و طالی 
آب شده بسیار بیشتر از مصنوعات طال اســت، گفت: خریداران تمایل 
دارند که برای کســب سود بیشــتر، اجرتی را بابت خرید طال پرداخت 

نکنند به همین دلیل به سراغ طالی آب شده می روند.
وی افزود: رصد بازار نشــان می دهد که تنها حدود ۲۰ درصد معامالت 
مربوط مصنوعات طال )طالی ساخته شده( است و ۸۰ درصد معامالت 

به سکه و طالی آب شده تعلق دارد.

ثبتقیمتتولیدکنندگانلوازمخانگی
درسامانهتااولتیر

دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت: تا روز یکشــنبه 
) اول تیــر( تولید کننده ها فرصــت دارند اطالعات خود را در ســامانه 
۱۲۴ثبت کنند. اســماعیل بازارچی افــزود: بعلت زمانبــر بودن ثبت 
اطالعات در ســازمان حمایت از مصرف کنندگان، تا یکشنبه ۱ تیر ۹۹ 
فرصت داده شده است.دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی 
افزود: برخی تولید کننده ها دوست ندارد قیمت ها افزایش یابد زیر سود 
آن ها کم می شــود.بازارچی گفت: افزایش قیمت لوازم خانگی بیشتر از 
۲۵ درصد نیست.او با بیان اینکه تولید کنندگان با کمترین توان خود هم 
در حال تولید هستند، افزود: اگر مواد اولیه به موقع تولید شود ما ظرفیت 

مازاد بر تولید داریم اما مواد اولیه در اختیار تولید کننده قرار نمی گیرد.
اســماعیل بازارچی با بیــان اینکه لــوازم خانگی باید بر اســاس نیاز 

خریداری شود، افزود: تعطیلی کارخانجات به ضرر تولید کننده است.
معاون سازمان حمایت هم گفت: بیش از ۳۵ شــرکت که ۸۵ درصد از 
ســهم بازار خانگی را در اختیار دارند، اطالعات خود را در سامانه ۱۲۴ 

ثبت شده است.
احمدی افزود: در صورت ثبت نام نکردن در این سامانه اجناس آن ها به 
آخرین قیمت سال گذشــته به فروش می رسد.معاون سازمان حمایت 
با بیان اینکه مــردم از تولید کنندگان و فروشــندگان معتبر خریداری 
کنند، گفــت: خریداران قیمت ها را از ســامانه ۱۲۴ مطلع شــوند و از 

فروشندگان معتبر و با دریافت فاکتور خرید کنند.

قیمتبرخیمحصوالتمیادینمیوهوترهبار
درآستانهتابستانکاهشیافت

همزمان با ورود نوبرانه های تابســتان به بازار، قیمــت ۱۴ محصول از 
جمله زردآلو، گیالس، موز و هلو در میادین میوه و تره بار کاهش یافت.

 اســامی و قیمت برخی محصوالت کــه نرخ آنها هــر کیلوگرم از ۱۰۰ 
تومان تا ۳۶۰۰ تومان در میادین میوه و تره بار کاهش داشــته، به شرح 

زیر اعالم شده است.
۱- پرتقال تامســون شــمال با ۶۰۰ تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم 

۶۵۰۰ تومان
۲- پرتقال والنســیا با ۴۰۰ تومان کاهش قیمت؛ هــر کیلوگرم ۸ هزار 

تومان
۳- زردآلو شکرپاره، بادامی و فلکه ای با ۳۴۰۰ تومان کاهش قیمت؛ هر 

کیلوگرم ۲۱۴۰۰ تومان
۴- ســایر انواع زردآلو با ۳۶۰۰ تومــان کاهش قیمت؛ هــر کیلوگرم 

۱۱۸۰۰ تومان
۵- طالبی، جانا و گرمک بــا ۱۵۰ تومان کاهش قیمــت؛ هر کیلوگرم 

۵۹۵۰ تومان
۶-گوجه ســبز دورشــهری با ۲۰۰ تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم 

۱۰۸۰۰ تومان
۷- گیالس تک دانه و ممتاز با ۲ هزار تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم 

۲۱ هزار تومان
۸- موز با ۱۴۰۰ تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۱۳۳۰۰ تومان
۹- هلو با ۱۵۰۰ تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۷۹۰۰ تومان

۱۰- پیاز زرد با ۳۰۰ تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۲ هزار تومان
۱۱- پیاز سفید با ۳۰۰ تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۲۳۰۰ تومان

سرمقاله

بازار

خریــدار   یــک کارشــناس اقتصادی 
می گوید اقدامــات اخیر بانــک مرکزی با 
توجه به ابزارهایی که در دســت داشــته، 
اقدامات خوبی بوده و شایعات منتشر شده 
علیه رییس کل آن از ســوی کسانی پخش 
می شــود که منافــع رانتی خــود را پس از 

ریاست همتی در خطر دیدند.
 در روزهای اخیر بانک مرکزی دوباره شاهد 
تجمع معترضان بود. این در حالی است که 
از زمان روی کار آمــدن عبدالناصر همتی 
دیگــر اعتــراض خیابانی بــه عملکرد این 
نهاد سیاستگذار پولی مشــاهده نشده بود. 
از ســوی دیگر در روزهای گذشــته دوباره 
قیمت ارز در ایران افزایش یافت تا شایعاتی 
پیرامــون احتمال تغییر و تحــول در بانک 
مرکزی شنیده شود. شایعاتی درگوشی که 
به گفته برخی با هدف فشار بر بانک مرکزی 

از سوی برخی تکرار می شود. 
عبدالحمید انصاری، کارشناس اقتصادی، 
در رابطه با کاهش ارزش پول ملی در اقتصاد 
ایران گفت: این بحث عوامل متعددی دارد 
اما باید توجه داشت که بخشی از این مشکل 
ناشــی از حریم اســت  با تکیه بر توانمندی 
داخلــی و دویــن برنامه هایی منســجم و 

اجریی می توان در برابر این روند ایستاد . 
وی دربــاره شــایعاتی مبنی بر اســتعفای 
رییس کل بانک مرکزی پخش شده تصریح 
کرد: من از این مساله اطالع دقیقی ندارم اما 
عملکرد آقای همتی قابل دفاع بوده اســت. 
ایشــان تالش کردنــد مبانــی اقتصادی و 
سیاستهای پولی و ارزی را به شکل عالمانه 
پیش ببرند و در این مــدت عملکرد خوبی 

داشتند. 
گرچه همه چیز در دست او نیست ولی این 
شایعات از جانب کسانی مطرح می شود که 

از عدم تزریق رانتــی دالر بانک مرکزی به 
بازار زیان دیدن و به این ترتیب قصد انتقام 

جویی دارند.
او تصریح کــرد: غربی ها هم بــه خوبی این 
مســائل را رصد می کنند و هــر گونه اظهار 
نظری که مســاله حریم را برجســته نشان 
دهد برایشــان نکتــه قوت محســوب می 
شــودحال آنکه در این شــرایط الم است 
فعالیــت هایی مضاعف برای بــرون رفت از 
بحران در دســتور کار قرار گیرد و برنامه ای 
تدوین کنیم که در عین دشمنی غربی ها و 
تحریم های انها بتوانیم به اهدافمان برسیم 

و کشور را اداره نماییم . 
انصــاری افــزود: بــه نظــر من بیــش از 
تحریم،نگرش اشتباه ما را گرفتار کرده است  

و با وجود این فکــر می کنم رییس کل بانک 
مرکزی در یک ســال و نیم اخیر که سکان 
این نهــاد را به دســت گرفته بــا کم کردن 
تزریق ارز دولتی به بــازار و اختصاص آن به 
کاالهای اساســی و تولیــد عملکرد خوبی 
داشــته اســت اما این عملکرد خوب کافی 
نیســت و باز هم درگیر مشــکالت بزرگی 

هستیم.

هدایت نقدینگی به بازار سرمایه
این کارشــناس حــوزه پولی بــه چرخش 
نقدینگی به سمت بازار سرمایه اشاره کرد و  
با اشاره به تالش بانک مرکزی در همکاری با 
وزارت اقتصاد برای جذب نقدینگی در بازار 
سرمایه خاطرنشان ســاخت: همین اقدام 

نقدینگی ســرگردان در بازار ارز را به سمت 
بورس کشاند. با این همه دولت باید بپذیرد 
که محــور کار خود را اقتصــاد داخل محور 
قرار دهــد و با یک چرخــش در بنیان های 
فکری خود تالش برای تولیــد در داخل را 

سرلوحه فعالیتهای اقتصادی قرار دهد.

 چرا مسکن گران شد؟
این کارشناس اقتصادی در رابطه با افزایش 
قیمت مســکن هــم توضیــح داد:  همان 
نقدینگی ســرگردان و انتظارات تورمی در 
کنار وضعیت عرضه و قاضا به افزایش قیمت 
مســکن دامن زد البته در این بخش دولت 
یک چرخش فکری خــوب انجام داد و قول 
داده تا سال آینده ۶۰۰ هزار واحد مسکونی 

را به بازار عرضه کند. خوشبختانه وزیر فعلی 
این مهــم را درک می کند و حتی بناســت 
پروژه های قبلی چون مســکن مهر را احیا 
کند. چنین اقداماتــی حتی مخالفان دولت 

را هم به تشویق وا می دارد.
مدیرعامل اسبق بانک ملی ادامه داد: البته 
مشکل مسکن در کشــور ما مشکل بزرگی 
اســت و دولت و بانک مرکزی باید با هدایت 
بیشتر نقدینگی ســوداگری در این بخش 
را هم کاهش دهند. به بیان دیگر ســاخت 
مســکن دولتی قطعا از التهابــات خواهد 
کاست ولی برای اینکه مسکن از یک کاالی 
ســرمایه ای به کاالیی مصرفی تبدیل شود 
باید برنامه ای جامع داشت که طبعا کاهش 

سوداگری به بهبود بیشتر می انجامد.

دلیل افزایش نرخ ارز 
انصاری در پاســخ به ســوالی مبنی بر تاثیر 
اقدام کنگره آمریکا برای تصویب تحریمی 
بیشتر بر ایران در بازار ارز کشور تاکید کرد: 
البته این مســاله تاثیر روانــی و موقت دارد 
و احتماال افزایــش چنــد روز اخیر قیمت 
دالر در ایران از تبعات ایــن اقدام و تاثیرات 
روانی آن است. با این همه آشنایان به امر به 
خوبی می دانند که آمریکا هر آنچه در چنته 
داشــت را در این چند سال علیه ایران انجام 
داد و دیگر برگ برنده ای نــدارد. به همین 
دلیل این اقدام حتی اگر اجرایی شــود هم 
نمی تواند مانند گذشــته اقتصــاد ایران را 
دچار دســت انداز کند و تنها اثری مقطعی 
برجای خواهد گذاشــت.او تاکید کرد : این 
دست اخبار تاثیرات روانی و زودگذر بر بازار 
می گذارد و تصور من این اســت که با ادامه 
روند موجود و سیاستگذاری دقیق از سوی 
بانک مرکزی ابتهابات فروکش خواهد کرد .

خریدار   دســتگاه های اجرایی براساس 
ابالغیــه جدید دولــت بار دیگــر مکلف به 
حذف یارانه نقدی سه دهک باالی درآمدی 
شــده اند؛ تکلیفی که در بودجه سنواتی دو 
ســال اخیر هم وجود داشــت اما عملیاتی 

نشد.
دستگاه های اجرایی براساس ابالغیه جدید 
دولت بار دیگر مکلــف به حذف یارانه نقدی 
ســه دهک باالی درآمدی شده اند؛ تکلیفی 
که در بودجه ســنواتی دو ســال اخیر هم 
وجود داشت اما عملیاتی نشــد. اینک اما با 
تشدید کســری بودجه دولت بویژه با شیوع 
کرونا، صرفه جویی در هزینه ها به ضرورتی 
اجتناب ناپذیــر برای دولت تبدیل شــده 
است و بدیهی است حذف دهک های باالی 
درامدی از شــمول دریافــت یارانه نقدی 

می تواند گام مهمی در این زمینه باشد.
پرداخت یارانه نقدی سال ها است به صورت 
پرفشــار از ســوی دولت ادامــه دارد. یارانه 
نقدی و غیرنقدی که بر اســاس ماده ۷ قانون 
هدفمندســازی یارانه ها، قرار بود حداکثر تا 
سقف ۵۰ درصد عوائد حاصل از واقعی سازی 
نرخ حامل های انرژی نظیر بنزین، گازوئیل 
و برق را به خود اختصاص دهد، در شــرایط 
تحریم و اخیراً نیز با شــیوع کرونــا، به قصه 

پرغصه دولت هم تبدیل شده است!

چه بر سر قانون هدفمندسازی آمده؟
بررسی مسیر طی شــده در راستای قانون 
هدفمندســازی یارانه ها در ۱ دهه گذشته، 
از اجرای کم اثــر و پرهزینه قانون مذکور در 
کشــور حکایت دارد که توأم بــا ناتوانی در 
تحقق عدالت، بار مالــی مضاعفی بر دوش 
دولت تحمیل کرده است. از این رو می توان 
مدعی شــد عواملی که پیش تــر ضرورت 
تصویب قانــون هدفمندســازی یارانه ها را 
ذیل طرح تحول اقتصادی نمایان می کرد، 
اگر نگوییم تشدید شــده، کماکان به قوت 

خود باقی است.
براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، با 
وجود تأکید قانون هدفمندسازی یارانه ها بر 
کاهش بار مالی دولت، همچنان هزینه های 
بسزایی در حوزه پرداخت یارانه بودجه ای، 
فرابودجــه ای و یارانــه پنهان به دســتگاه 
اجرایی تحمیل می شــود؛ بــه گونه ای که 
در ســال ۱۳۹۸ این رقم معادل ۲.۲ بودجه 
برآورد شــده اســت! این گزارش در ادامه 
میــزان یارانه پنهــان ثروتمندترین خانوار 
)دهک دهم( را بیش از ۷ برابــر فقیرترین 

خانواده ها )دهک اول( عنوان می کند.

گزارش مذکــور نه تنها موید ســنگینی بار 
مالی اعطای انواع و اقســام یارانه ها بر دوش 
دولت بوده، بلکه حاکــی از توزیع ناعادالنه 
ثروت ملــی به نفــع طبقات برخــوردار و 
ثروتمند جامعه اســت؛ لذا تردیدی وجود 
ندارد کــه کیفیت اجرای هدفمندســازی 
یارانه ها منطبــق بر اهداف قانــون مذکور 

نیست.

پول پاشی به سبک شاه نشینی!
براساس اعالم ســخنگوی ســتاد بودجه 
ســازمان برنامــه، پرداخــت یک صــد و 
یازدهمیــن مرحلــه از یارانــه نقــدی در 
اردیبهشــت ســال جاری، شــامل واریز 

۴۵ هــزار و ۵۰۰ تومان به منظور پوشــش 
حمایتــی ۷۸ میلیــون نفــر به حســاب 
سرپرســتان ۲۴ میلیون خانوار بوده است. 
گزارش مرکز پژوهش های مجلس نیز گواه 
آن است، تا پایان ســال ۱۳۹۷، یارانه نقدی 
۸۹.۵ درصــد از مصارف عوائــد حاصل از 
هدفمندسازی یارانه ها را به خود اختصاص 

داده است!
برابر آنچه گفته شــد، مغایــرت پرداخت 
یارانــه به آحــاد جامعه بــا مــاده ۷ قانون 
هدفمندسازی یارانه ها )مبنی بر اختصاص 
۵۰ درصد عوائد اجرای قانــون به پرداخت 
یارانه نقدی و غیرنقــدی(، عواقب دیگری 
هم داشــته اســت. کاهش شــدید سهم 
حوزه هــای ســالمت، تولیــد و … به ۲.۴ 
درصد و ۱.۸ درصد نیز نشان از مغایرت رویه 

اجرایی با ماده ۸ قانون مذکور دارد.
هیــأت وزیــران در جلســه ۱۱ خــرداد 
۱۳۹۹، آئین نامه اجرایــی منابع و مصارف 
هدفمندســازی یارانه ها را مورد بحث قرار 
داده و در ماده ۴ آن شناســایی ســه دهک 
درآمدی بــاالی جامعــه بر اســاس کلیه 
بانک های اطالعاتی توســط وزارت رفاه را 
به تصویب رســانده اســت. همچنین مقرر 
گردیــده، حذف یارانه ســه دهــک باالی 

جامعه ۱ مــاه پس از ابالغ عملیاتی شــود. 
کمی بعد معــاون اول رئیس جمهور در ۱۹ 
خرداد، آئین نامــه مذکور را بــرای اجرا به 

دستگاه های مرتبط ابالغ کرد.
البته پیشــروی در حــوزه حــذف یارانه 
ثروتمندان حتــی تا مرحله ابالغ، ســابقه 
دیرینــه دارد! این موضوع بــه عنوان مثال 
در ماده ۶ آئین نامه اجرایی تبصره ۱۴ سال 
۱۳۹۷ هم گنجانده و از ســوی معاون اول 
رئیس جمهور، ابالغ شده بود اما به سرانجام 
نرسید که از بی عملی دستگاه های مربوطه 
در سال های اخیر به منظور کاهش بار مالی 
دولــت و تحقق عدالــت اجتماعی حکایت 

دارد.
 اینک در شــرایطی که صــدای عبدالناصر 
همتی از این کــه دولت گاه و بیــگاه برای 
جبران کسری بودجه دست در جیب بانک 
مرکزی می کند، درآمده؛ باید منتظر ماند و 
دید این بار جز الینفــک تبصره ۱۴ قوانین 
بودجه ســنواتی با حمایت کارشناســان 
و رســانه ها عملیاتی خواهد شــد یا نه؛ آیا 
دولت حاضر به حذف ثروتمندان از فهرست 
یارانه بگیران خواهد بود یــا کماکان تالش 
می کند بــا کمتریــن تنش ســال پایانی 

فعالیت خود را هم پشت سر بگذارد.

سخنگویی ستاد شناســایی تبصره ۱۴ قانون بودجه 
درباره شناســایی موالید جدید بــرای دریافت یارانه 

نقدی توضیحاتی را مطرح کرد.
 حسین میرزایی درباره جزئیات حذف یارانه موالید در 
ســال ۹۹، اظهار کرد: هیئت وزیران آئین نامه اجرایی 
بند )الف( تبصره )۱۴( قانــون بودجه، موضوع منابع و 

مصارف هدفمندی یارانه ها را تصویب کرده است.
وی تصریح کرد: ۱۱ خرداد ماه امســال این آئین نامه 
ابالغ شــده اســت و ما مکلفیــم ظرف یک مــاه این 
شناســایی را انجام دهیم. همچنیــن موالیدی که از 
ابتدای سال ۹۹ به دنیا آمده اند ظرف یک ماه شناسایی 
خواهند شــد و وزارت رفاه طی هماهنگی با ســازمان 
هدفمندی یارانه ها لیست مشــموالن را در اختیار این 

سازمان قرار خواهد داد.
سخنگویی ستاد شناسایی تبصره ۱۴ قانون 
بودجه در پاســخ به این پرســش که حذف 
موالید جدیــد مغایر با سیاســت های کلی 
جمعیتی که مبنای آن تشــویق فرزندآوری 
است محسوب نمی شود، گفت: اساساً بحث 
حذف مطرح نیســت و مســئله شناسایی 

و کســانی که باید مشــموالن شــوند مطرح است و 
علی القاعده موالید جدید دنباله روی خانواده هایشــان 
هستند و اگر خانواده مشــمول یارانه باشد، فررند هم 
یارانــه دریافت خواهــد کرد و در سیاســت های کلی 
جمعیت مسئله تشــویق به فرزندآوری است و اساساً 
نباید دچار واگرایی در سیاســتگذاری بشــویم. بحث 

این است که در مواردی که منابع محدودی 
وجــود دارد لفــظ و فعل شناســایی مطرح 

می شود تا پرداختی هدفمند انجام شود.
میرزایی ادامه داد: به هیچ وجه جای نگرانی 
وجود ندارد و مردم بداننــد که در پروتکل ها 
و سیاســت های جمعیتی ابالغ شده از سوی 
مقام معظم رهبری توجه خواهد شد و قطعاً 
نصب العین مــا خواهد بود و ان شــاءاهلل ظرف یک ماه 

آینده خبرهای خوبی اعالم خواهد شد.
وی در پاسخ به این پرســش که از فرزند چندم خانواده 
فرایند شناسایی انجام می شــود، افزود: در بحث قانون 
تنها به موالید اشاره شده اســت و اشاره به فرزند چندم 
نشده اســت و چند موضوع در اطالع رسانی که ظرف 

یک ماه آینده انجام خواهد شــد به مــوارد مختلفی از 
جمله فرایند شناسایی، نحوه اعتراضات و… پرداخته 
خواهد شد.ســخنگویی ستاد شناســایی تبصره ۱۴ 
قانون بودجه گفت: هم اکنون هیچ ســایتی برای این 
مسئله در نظر گرفته نشده اســت و بعداً در این زمینه 
اطالع رســانی خواهد شــد و هم اکنون همطوطنان 

نیازی ندارند که اقدامی را انجام دهند.
میرزایی در پایان گفت: شناســایی مشــموالن برای 
دریافت یارانــه نقدی به عهــده وزارت رفاه اســت و 
اطالعات آنها بر اساس شناسنامه اقتصادی و اجتماعی 
تهیه و در اختیار ســازمان هدفمنــدی یارانه ها قرار 
داده می شود و این ســازمان بر مبنای شــرایط مالی 

پرداخت ها را انجام خواهند داد.

یارانه
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وزیر امور اقتصــادی و دارایی اولویــت اصلی دولت را 
افزایش تولید و توســعه اقتصادی دانست و تاکید کرد: 
دولت آمادگی کامل برای واگذاری اموال خود و بانکها 

را به بخش خصوصی دارد و در این راه مصمم است.
 فرهاد دژپســند در نشســت هم اندیشــی با فعاالن 
اقتصادی مازندران در بابلســر با اظهــار این که تملک 

واحدهای تولیدی گره ای از مشکالت اقتصادی کشور 
باز نمی کند ، افزود : هم دولت و هــم بانک ها به دنبال 
واگذاری تملکات خود به بخــش خصوصی برای فعال 

شدن حوزه تولید هستند.
وی با تاکید بر این که دولت از هرگونه پیشــنهاد بخش 
خصوصی برای برون رفت از بنگاهداری اســتقبال می 

کند و راهکارهای را به سرعت مورد بررسی قرار خواهد 
داد ، از فعــاالن اقتصادی بخش خصوصی خواســت تا 

برای فعال سازی واحدهای تولیدی پا پیش بگذارند.
وزیر اقتصاد همچنین با اشــاره به اجــرای طرح پنجره 
واحد فیزیکی ایجاد شرکت ســرمایه گذاری و تولیدی 
، اظهار داشت : در نخستین قدم ، این پنجره فیزیکی در 

پایتخت کشور فعال شــده و زمان ایجاد شرکت را از ۷۲ 
روز به سه روز کاهش داده است.وی بهبود فضای کسب 
و کار را مهم ترین اولویت بــرای تحقق افزایش و جهش 
تولید دانست و افزود : کاهش زمان تاسیس شرکت یکی 
از برنامه های بهبود فضای کســب و کار و تنوع بخشی به 

این فضا است که به مرحله عملیاتی رسیده است.

واگذاری

آمادگیدولتبرایواگذاریاموالبهبخشاقتصادی
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در راستای اصل مشتری مداری صورت پذیرفت
بازپرداختتدریجیمبلغمصرفشدهاعتبار

»آیندهداران«بانکآینده
بانک آینده با هدف رفاه حال مشتریان، امکان 
بازپرداخت اقســاطی بدهی »آینده داران« را 

فراهم ساخت.
اعتبــار  بازپرداخــت  تســهیل  به منظــور 
اختصاص داده شده به مشــتریان برای خرید 
اعتبــاری از فروشــگاه های ایران مــال در 
قالب طرح »آینــده داران«، عــالوه بر امکان 

بازپرداخت یک جــا، امکان بازپرداخــت ماهیانه مبلغ اعتبــار نیز در 
قالب ۵ قسط به صورت تسهیالت فراهم شــده است؛ پیش از سررسید 
اعتبار، ضمن ارسال پیامکی از مشــتری درخواست میشود تا چگونگی 
بازپرداخت اعتبار مصرف شــده از حســاب خود را با مراجعه به شعبه 
تعیین نماید؛ در صورت عدم مراجعه مشــتری به شعبه یا سامانه های 
تعیین شده، مبلغ اعتبار از ســپرده پشتوانه او، به صورت یک جا، تسویه 

خواهد شد.
مشتریان حقوقی نیز می توانند نسبت به درخواست دریافت یا تقسیط 
اعتبار در قالب طرح »آینده داران«، برای کارکنان خود اقدام کنند. این 
دسته از مشــتریان، از طریق انعقاد تفاهم نامه و رعایت شرایط اعالمی 

میتوانند از مزایای این طرح بهره مند گردند .

افزایش۲۷درصدیداراییهایخارجی
شبکهبانکی

تازه ترین گــزارش بانک مرکزی نشــان می دهد؛ میــزان دارایی های 
خارجی نظام بانکی در پایان ســال ۹۸ به ۱۱۶۸ هــزار میلیارد تومان 

رسید که نسبت به پایان سال ۹۷ حدود ۲۷.۴ رشد داشته است.
بررسی آمار و گزارش های مربوط به دارایی خارجی شبکه بانکی نشان 
می دهد روند صعودی افزایش این دارایی ها در سال ۹۸ نیز تداوم یافته 

است.
تازه ترین گــزارش بانک مرکزی حاکی از آن اســت میزان دارایی های 
خارجی در پایان ســال ۹۷ حدود ۹۱۷ هزار میلیارد تومان بوده که در 

اسفند ۹۸ به ۱۱۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.
حجم دارایی های خارجی نظام بانکی در اســفند ۹۶ حدود ۷۳۲ هزار 
میلیارد تومان، اســفند ۹۵ معادل ۵۸۲ هزار میلیارد تومان و در اسفند 

۹۴ حدود ۵۸۲ هزار میلیارد تومان بوده است.
دارایی های خارجی شامل بانک مرکزی و مؤسســه های اعتباری غیر 

بانکی است و شعبه های خارجی بانک های تجاری را در بر نمی گیرد.

روند رشد دارایی های خارجی بانک مرکزی
نگاهی به کارنامه عملکرد بانک مرکزی نیز حاکی از این است که میزان 
دارایی های خارجی این بانک در دوره مورد بررسی )پایان ۱۳۹۸( ۵۴۷ 
هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ حدود ۱۷.۶ 

درصد رشد داشته است.
حجم دارایی های خارجی بانک مرکزی در پایان ســال ۹۷ معادل ۴۶۵ 
هزار میلیارد تومان، سال ۹۶ معادل ۴۰۷ هزار میلیارد تومان، سال ۹۵ 
حدود ۳۳۹ هزار میلیارد تومان و ســال ۹۴ معــادل ۳۵۱ هزار میلیارد 

تومان بوده است.
بررسی روند رشــد دارایی های خارجی بانک مرکزی نشان می دهد به 
جز ســال ۹۵ که حدود ۳.۵ درصد افت داشــته، در بقیه سال ها میزان 

دارایی های خارجی این بانک، صعودی بوده است.

مدیرعامل بورس خبر داد
امکانمعاملهصندوقدارایکماز۴تیر

مدیرعامل شــرکت بورس تهران گفت: صندوق ســرمایه گذاری قابل 
معامله دارا یکم از چهارم تیر در بورس قابل معامله خواهد بود.

 به نقل از بورس تهران، علــی صحرایی گفت: صنــدوق دارایی یکم از 
سهام بانک ها و دو شرکت بیمه ای دولتی تشــکیل شده است و پس از 
پذیره نویســی از جانب بانک ها و کارگزاری های بــورس، از چهارم تیر 
در بورس قابل معامله خواهد بود. این صندوق مانند سایر صندوق های 

سرمایه گذاری موجود در بازار معامالت آن آغاز می شود.
وی افزود: با این اقدام ابزاری جدید به بازار سرمایه در حوزه بانک و بیمه 

به سبد محصوالت مالی اضافه می شود.
براساس این گزارش وزیر اقتصاد اخیراً از دو برابر شدن ارزش واحدهای 
خریداری شده نخســتین صندوق ســرمایه گذاری دولتی موسوم به 

دارایکم خبر داد.
فرهاد دژپسند با بیان اینکه حدود سه میلیون و ۶۰۰ هزار نفر، واحدها 
و یونیت های نخستین صندوق ETF را خریداری کردند، گفت: در حال 
برنامه ریزی هســتیم تا دو ماه آینده دومین صندوق ای تی اف را نیز در 

بازار سرمایه عرضه کنیم.

دیدارمدیرعاملبیمهکوثرباذینفعاناصفهانی
مدیرعامــل بیمه کوثــر به همــراه جمعی از 
معاونــان و مدیران بــرای بررســی رضایت 
مشتریان و شــنیدن انتقاد و پیشــنهاد آنها با 

ذی نفعان اصفهانی دیدار کرد.
 مجید مشــعلچی فیروزآبادی در دیدار چهره 
به چهره با بیمه گذاران بزرگ اســتان اصفهان 
گفت: یکی از استراتژی های محوری شرکت، 

سرآمدی در عملیات و ارتقای بهره وری و همچنین پاسخگویی سریع و 
صریح به درخواست های مشتریان است.

مدیرعامل بیمه کوثــر افزود: اجــرای صحیح اصل مشــتری مداری 
حمایت از ارزش های واالی انسانی را به دنبال دارد.

وی این دیدارها را یکی از عوامل شناســایی و رفع دغدغه بیمه گذاران 
دانســت و تصریح کرد: این دیدارها می تواند مدیران شــرکت را برای 
برنامه ریزی های بهتر یاری دهد و فرصت خدمت گذاری به  نحو احسن 

به بیمه گذاران و ذی نفعان را فراهم کند.
مشــعلچی فیروزآبادی در این دیدار که به منظور افزایش تعامل 
با بیمه گذاران بــزرگ اســتان اصفهان و کاهــش دغدغه آن ها 
انجام شد، با اشــاره به اینکه تکریم و خدمت رســانی صادقانه به 
بیمه شــدگان و زیان دیدگان شــرکت از اولویت های کاری بیمه 
کوثر اســت، گفت: اطالع رسانی، آگاه ســازی و برقراری ارتباطی 
دو سویه با مشــتریان شــرکت، ارائه خدمات ویژه به بیمه گذاران 
بزرگ، افزایش رضایــت بیمه گذاران ویژه با شناســایی نیازهای 
آنان و ارائه خدمات مطلوب از جملــه مهم ترین اولویت های بیمه 

کوثر است.
مدیرعامل بیمه کوثر خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی کشور، با توجه 
به شــرایط اقتصادی و اجتماعی، دیدار چهره به چهــره با بیمه گذاران 

می تواند به شناسایی مستقیم نیازهای آن ها منجر شود.
وی تاکید کرد: در راستای دســتور مقام عظمای والیت و تحقق شعار 
ســال »جهش تولید« و بــا توجه به صنعتــی بودن اصفهــان و تعداد 
کثیر تولیدکننــدگان و وجود صنایع مختلف در این اســتان، حمایت 
از تولیدکنندگان این اســتان با ارائه پوشــش های مناسب بیمه ای در 

دستور کار مدیران شرکت قرار دارد.

شعبه

یک کارشــناس اقتصادی گفت: افراد جدیدی که وارد 
بازار بورس می شوند، از دانش و تجربه کافی برخوردار 
نیستند، به همین دلیلی ریســک پذیری بازار افزایش 

داشته است.
به نقل از برنامه پایش، پیمان حدادی، کارشناس بازار 
ســرمایه، در برنامه پایش که با موضوع »نقش سامانه 
ســجام در ایفای حقوق ســهامداران« پخش شد، با 
اشاره به هیجانات در بازار سرمایه، گفت: افراد جدیدی 
که وارد بازار بورس می شــوند، از دانش و تجربه کافی 
برخوردار نیستند، به همین دلیلی ریسک پذیری بازار 
افزایش داشــته و افزایش قیمت ها نیز در این موضوع 
است. مشکل همیشگی سامانه معامالت نیز بر ریسک 
بازار افزوده است و این مشکل تبدیل به رویه شده است 

که هر لحظه باید منتظر خرابی آن باشیم.
وی افزود: یکــی از اصول ســرمایه گذاری، 
تشکیل سبد ســرمایه گذاری است، صنعت 
پتروشیمی یکی از صنایع پرطرفدار و بزرگ 
بورس اســت که آن را از نظر ارزش بررســی 
می کنیم. صنعت پتروشیمی از آن جهت که 
۲۰ درصد اقتصاد کشور را تشکیل می دهد، 

یکی از صنایع اســتراتژیک کشور است، این صنعت در 
سال های اخیر نیازهای کشور را مرتفع کرده و ارزآوری 
آن نیــز بر اهمیت صنایع پتروشــیمی افزوده اســت.

حدادی ادامه داد: تنوع محصوالت صنعت پتروشیمی، 
باعث شده است که بازار گســترده ای در کشور داشته 
باشــد و از نظر صادرات نیز صنعتی رو به جلو باشــد. 

کاهش قیمت نفت، نرخ خوراک، تحریم های 
کشــور و قیمت ارز از چالش های این صنعت 
اســت که ســودآوری آن را با چالش مواجه 
کرده است.کارشــناس اقتصادی کشــور با 
اشــاره به ســوداوری صنعت پتروشــیمی، 
گفت: سود این صنعت در سال ۹۷، حدود ۲۴ 
هزار میلیارد تومان بوده که با یک رشــد دو 
برابری در ســال ۹۸، به بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان 
رســید، ارزش بازار این صنعت نیز از ۱۶۰ هزار میلیارد 
تومان در سال ۹۷ به ۴۱۱ هزار میلیارد تومان در سال 

۹۸ رسیده است.
حدادی در خصوص سود سهام شرکت ها نیز بیان کرد: 
هفته گذشته ۲۱ شــرکت، نحوه پرداخت سود مجمع 

خود را اعالم کردند، که از این تعداد ۱۸ شرکت همانند 
گذشــته این ســود را پرداخت می کننــد و باید برای 

دریافت آن به بانک ها مراجعه نمود.
وی گفت: شــرکت ســپرده گذاری در حال حاضر این 
امکان را فراهم نموده که شــرکت ها سود مجامع خود 
را از طریق این شرکت پرداخت کنند، به این صورت که 
سهامداران با عضویت در ســامانه سجام و اعالم شماره 

حساب، سود مجامع را دریافت می کنند.
تحلیلگر بازار سرمایه اظهار داشت: میزان سود مجامع 
این ۱۸ شــرکت، بیش از ۳ هزار میلیارد تومان است، 
ممکن اســت نیمی از مردم برای دریافت آن به بانک ها 
مراجعه نکنند، بنابراین راه اندازی سامانه سجام گامی 

مهم برای رسیدن مردم به این پول و حق خود است.

بورس

خریدار   یک کارشــناس بازار ســرمایه 
با بیان اینکــه در چند وقــت اخیر حمایت 
دولت از بورس بی سابقه بوده، گفت: دولت 
از طریق عرضه صندوق های ETF  با قیمت 
مناسب، ارزش گذاری های صورت گرفته از 
بازار و نیز آزادسازی ســهام عدالت حمایت 

همه جانبه خود را از بازار اعالم کرد.
احمد اشــتیاقی به مزایای سرمایه گذاری 
در بورس نســبت بــه دیگر بازارها اشــاره 
کرد و افزود: رشد بی ســابقه بورس در چند 
وقت اخیر باعث ایجاد شــائبه وجود حباب 
در شاخص بورس شده اســت.وی با تاکید 
بر وجود حبــاب در قیمت برخی از ســهام 
شــرکت ها، گفت: شــاخص بورس فارغ از 
ایجاد حباب اســت، به همیــن دلیل نباید 
تعداد سهامی که نقش چندانی در تشکیل 
ارزش بــازار ندارند و حداکثــر ۱۰ درصد از 
ارزش بورس را تشــکیل می دهند را به کل 

بازار تعمیم دهیم.
اشــتیاقی با تاکید بر اینکه رشد چند وقت 
اخیر بازار سهام برای عده ای از فعاالن بازار 
قابل پذیرش نیست، اظهار داشت: این بازار 
ظرف دو ماه با بیــش از ۱۳۰ درصد بازدهی 
همراه شــد، به همین دلیل برخی از فعاالن 
بازار تصــور می کنند که شــاخص بورس با 
حباب همراه بــوده که بهتر اســت هر چه 
زودتر مسئوالن حاضر در بازار نسبت به این 

موضوع اقدام به ابهام زدایی کنند.
این کارشــناس بازار سرمایه آشــنایی تعداد 
زیادی از مــردم با بورس را اتفاقــی مثبت در 
روند معامالت یک ســال اخیر بازار ســرمایه 
دانســت و گفت: در گذشــته بازار ســرمایه 
برای مــردم معرفی نشــده بــود و از چنین 
موضوعــی آگاهی نداشــتند کــه می توانند 
بخشی از ســرمایه های خود را به خرید سهم 
و سرمایه گذاری در این بازار سوق دهند.وی با 
اشاره به اینکه سرمایه گذاران همیشه به دنبال 
سرمایه گذاری های سنتی و ورود سرمایه های 
خود در بازار مسکن، طال و ارز و اخذ سود بانکی 
بودند، گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته 
چنین تصوراتی برای ســرمایه گذاران ایجاد 
شــد که با ورود ســرمایه های خود به بورس 
می توانند بازدهی بیشــتری را نسبت به سایر 

بازارها کسب کنند.

رشد معقول بورس در ۴0 سال گذشته
اشــتیاقی اظهار داشــت: تحلیــل میزان 

بازدهــی بازارهــا در ۴۰ ســال گذشــته 
نشان دهنده رشــد و بازدهی معقول بورس 

نسبت به سایر بازارها است.
این کارشــناس بازار ســرمایه بــا تاکید بر 
اینکه رشــد اخیر شــاخص بــورس برای 
عده ای شــائبه وجود حباب در بازار را ایجاد 
کرده بود که باید به طور حتم در این زمینه 
شفاف ســازی هایی صورت گیــرد، گفت: 
در ۴۰ ســال اخیر شــاهد جاماندگی بازار 
سرمایه نسبت به سایر بازارها بودیم، مردم 
ایران و افرادی که پس انداز مازاد داشــتند 
حاضر بودند اقدام به خرید مســکن کنند و 
از طریق اجاره آن به صورت سالیانه ۵ درصد 
عایدی را کســب کنند اما به هیچ عنوان به 
فکر ســرمایه گذاری در بازار ســرمایه که 
می تواند بازدهــی بیشــتری را در اختیار 

سرمایه گذاران قرار دهد، نبودند.
وی با بیان اینکه ســرمایه گذاران ســنتی 
چنین تفکری را داشتند که در کنار دریافت 
اجاره بــه دلیل افزایــش تورم بــا افزایش 
قیمت مســکن مواجه خواهند شد، گفت: 
ســرمایه گذاران چنین فکری را نداشــتند 
که بورس هم به تناسب افزایش تورم با رشد 
همراه می شود اما به دلیل عدم شناختی که 
نســبت به بازار سرمایه داشــتند به سمت 

سرمایه گذاری در این بازار پیش نرفتند.
اشــتیاقی با بیــان اینکه ســرمایه گذاران 

به تازگــی نســبت بــه مزایای بــورس و 
ســرمایه گذاری در این بــازار آگاهی پیدا 
کرده اند، گفت: بخش عمده ای از رشدی که 
اخیرا در این بازار رخ داد به دلیل جاماندگی 
آن نســبت به ســایر بازارهــا و ورود حجم 

گسترده ای از نقدینگی به این بازار بود.
این کارشناس بازار سرمایه معتقد است، در 
صورتی که سرمایه گذاران با دید بلندمدت 
اقدام به ســرمایه گذاری در این بازار کنند 
می توانند تــا دو برابر بازار مســکن بازدهی 
کسب کنند.وی با تاکید بر اینکه رشد بازار 
تاکنون با منطق همراه بوده اســت، افزود: 
نقدینگی های موجــود در بازار، توجه مردم 
و اقبال این بازار برای سرمایه گذاری نسبت 
به سایر بازارها نشــان دهنده رشد معقول 
شــاخص بورس و عدم وجود حباب در این 

بازار است.

شاخص بورس حباب ندارد
اشــتیاقی با بیان اینکه به هیــچ وجه بازار 
ســرمایه در شــاخص کنونی حباب ندارد، 
اظهار داشــت: این موضــوع می تواند جفا 
به بازار ســرمایه و اقتصاد ایران باشــد اما 
سرمایه گذاران را باید نسبت به سهمایی که 

حباب دارند آگاه کرد.
این کارشناس بازار سرمایه به ظرفیت های 
خوبــی که بــرای ســرمایه گذاری در بازار 

سرمایه ایجاد شده است اشاره کرد و گفت: 
به طور اصولــی و کلی رونق مســتمر بازار 
ســرمایه می تواند مزایای زیــادی را برای 

اقتصاد کشور به ارمغان آورد.
وی با بیان اینکه  بازار ســرمایه بازاری مولد 
اســت که منجر به تامین مالی شرکت های 
پذیرفتــه در بــورس خواهد شــد، گفت: 
وجوه به دســت آمــده از بــورس می تواند 
کمک کننــده رونق طرح های توســعه ای 
بازار باشد که این موضوع همراه خود زمینه 
افزایش اشتغال و رشــد اقتصادی را فراهم 
خواهد کرد.اشــتیاقی خاطرنشــان کرد: 
هر سیاســتی که اکنون بخواهد ورود پول 
به بازار را از منطق خارج کرده و به ســمت 
بازارهای دیگر بکشــاند با توجه به شرایط 
تحریمی موجود در کشــور و تقاضای مازاد 
نقدینگی به هر ســویی بــرود کل اقتصاد 
کشور را با مشــکل و رشد حباب گونه همراه 

خواهد کرد.
این کارشــناس بازار ســرمایه با بیان اینکه 
بانک مرکــزی در حال مدیریــت افزایش 
تدریجی نــرخ دالر نیمایی اســت، گفت: 
فعاالن بازار معتقدند که قیمــت دالر باید 
به صورت کنترل شــده، تدریجــی و بنا بر 
تورم داخلــی و خارجی به صورت ســالیانه 
افزایش یابد.وی با اشــاره به قیمت دالر که 
سال گذشته ۱۱ هزار تومان بود و امسال به 

بیش از ۱۴ هزار تومان افزایش یافته است، 
اظهار داشــت: این موضوع بــه نفع بورس 
است، دالر نیمایی که اکنون ۱۵ هزار و ۷۰۰ 
تومان اســت می تواند به صورت تدریحی و 
با کنترل بانک مرکزی تا پایان ســال تا نرخ 
۱۸ هزار تومان افزایش یابد که به طور حتم 
شاهد تاثیر این موضوع بر روند بازار سرمایه 
خواهیــم بود.به اعتقاد اشــتیاقی، افزایش 
کنترل شــده و بدون هیجان قیمت دالر به 

ضرر اقتصاد ایران نیست.
وی ادامــه داد: در صورتی که نــرخ دالر با 
نظارت بانــک مرکزی به صورت ســالیانه 
فقط ۱۵ درصــد افزایش پیــدا کند قطعا 
ســرمایه گذاران به سمت ســرمایه گذاری 
بــه بــازار ارز نمی رونــد و اقدام بــه ورود 
سرمایه های خود به ســمت بورس خواهند 
کرد چرا که این بازار تــا دو برابر آن بازدهی 

خواهد داشت.

حمایت بی سابقه دولت از بازار سرمایه
این کارشناس بازار سرمایه به حمایت های 
دولت از بازار ســرمایه اشــاره کرد و افزود: 
در چند وقت اخیر حمایــت دولت از بورس 
بی سابقه بوده است، با توجه به صندوق های 
ETF  با قیمت مناسب و ارزش گذاری های 
صورت گرفتــه به صــورت کامــل از بازار 

حمایت کرد.
وی افزود: دولت بیشــتر به دنبال این بود تا 
اقشار مختلف جامعه بتوانند ضمن سرمایه 

گذاری در بورس با بازار سرمایه آشنا شوند.
اشــتیاقی خاطرنشــان کرد: دولت، وزیر 
اقتصاد و رییس بانک مرکــزی با حمایتی 
خوبی که از بازار سرمایه کردند باعث ایجاد 
تاثیر مثبتــی در روند معامــالت این بازار 
شــدند، بنابراین اقبال صورت گرفته از بازار 
سرمایه در ســایه حمایت های انجام شده از 
بازار بود.این کارشــناس بازار سرمایه اعالم 
کرد:  اگــر این حمایت های صــورت گرفته 
از بازار به صورت مســتمر ادامه دار باشد تا 
پایان سال شاهد رشد شــاخص بورس در 

بازار خواهیم بود.
وی با بیان اینکه دولت اکنــون از دو طریق 
در حال تامین مالی از بازار ســرمایه است، 
گفت: دولت با عرضه ســهام در اختیار خود 
در قالب صندوق هــای ETF به تامین مالی 
و جبران کســری بودجه از این محل کمک 

خواهد کرد.

مشکلهستهمعامالتبورسریسکبازارراافزایشدادهاست

امپراطوریبورسبراقتصادایران
خریدار   میانگیــن روزانه حجم معامالت 
بازار ســرمایه در یک ماهــه منتهی به ۲۵ 
خــرداد ۹۹ یعنی طــی ۱۹ روز کاری، ۹.۸ 
میلیارد سهم بوده که میانگین روزانه ارزش 
معامــالت را به ۹.۵ هــزار میلیــارد تومان 
رسانده اســت. بورس همچنان جذاب است 
و در جذب نقدینگی موفق. بازاری چند هزار 
میلیارد تومانی که روزهــای خوش خود را 
با جذب بخــش عمــده ای از نقدینگی های 
سرگردان در اقتصاد ایران به شب می رساند.

از ابتدای سال جاری، امپراطوری بورس در 
حال گسترش اســت و دامنه سودآوری اش 
شرکت های خرد و کالن بســیاری را در بر 
گرفته است. روند شاخص کل بورس اوراق 
بهادار تهران از اول فروردین ماه امســال تا 
۲۶ خردادماه به خوبی نشــان می دهد که 
شــاخص دامنه یک میلیــون و ۲۰۰ هزار 
واحدی را هم رد کرده و ارزش بازار در پایان 
معامالت روز ۲۶ خردادماه، به ۴,۴۹۶ هزار 
میلیارد تومان رســیده اســت. این یعنی 

چیزی حدود دو برابر نقدینگی.
آخرین رقمــی که بانک مرکــزی به عنوان 
نقدینگی اعالم کرده چیزی حدود ۲,۶۰۰ 
هزار میلیارد تومان بوده و حال برآوردهای 
معاونــت بررســی های اقتصــادی اتــاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 
حکایت از آن دارد کــه ارزش بازار بورس در 

پایان معامالت روز دوشــنبه هفته ای که رو 
به پایان اســت )۲۶ خرداد( به ۴,۴۹۶ هزار 

میلیارد تومان رسیده است.
آنگونــه که آمار نشــان می دهــد، بازدهی 
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در ۲۵ 
خردادماه امسال نســبت به روز مشابه ماه 
قبل از رشد ۱۶.۵ درصدی داشته و در عین 
حال، این شــاخص در ۸۷ روز نخست سال 
۹۹ نسبت به پایان ســال ۹۸ چیزی حدود 

۱۳۰ درصد رشد داشته است.
مروری بر عملکرد شــاخص ۳۰ شــرکت 
بزرگ بورســی نیز در طی ۸۷ روز نخست 
حکایــت از آن دارد که بازدهی نســبت به 
پایان ســال قبل ۱۷۲ درصد بوده و در عین 
حال، بازدهی شــاخص بــازار اول نیز طی 
همین مدت، ۱۴۶ درصد به ثبت رســیده 
است.از ســوی دیگر، میانگین روزانه حجم 
معامالت بازار بورس در یک ماهه منتهی به 
۲۵ خرداد ۹۹ یعنی طی ۱۹ روز کاری، ۹.۸ 
میلیارد سهم بوده که میانگین روزانه ارزش 
معامــالت را بــه ۹.۵ هزار میلیــارد تومان 

رسانده است.
نکته حائــز اهمیت در این میان آن اســت 
که به طور میانگین، روزانــه ۱.۲۶ میلیون 
معاملــه صورت گرفته اســت؛ امــا همین 
اعداد و ارقــام در یک ماهــه منتهی به ۲۵ 
اردیبهشــت ســال ۹۹ یعنی ظرف ۲۲ روز 

کاری حکایت از انجام معاملــه روزانه ۸.۹ 
میلیارد سهم به طور میانگین دارد که بر این 
اساس، میانگین روزانه ارزش معامالت را به 
۱۰.۲ هزار میلیارد تومان رســانده است که 
کاهش ۶.۸ درصدی را به ثبت رسانده است.

همچنین میانگین روزانــه تعداد معامالت 
در یک ماهه منتهی به ۲۵ اردیبهشــت ۹۹ 
نیز حکایــت از آن دارد کــه ۱.۳۶ میلیون 
معامله به طور میانگین انجام شــده اســت 
که نســبت به ماه قبــل ۷.۳ درصد کاهش 
داشــته؛ این در حالی اســت که میانگین 
روزانه حجم معامالت نیز در خرداد نســبت 
به اردیبهشــت، ۱۰ درصد رشــد را به ثبت 

رسانده است.
بررســی ها حکایــت از آن دارد کــه از 
اردیبهشت ماه ۹۹ تاکنون، به طور متوسط 

بازدهی شــرکت های بزرگ بورسی بیش از 
شرکت های کوچک بوده است.

در این میــان نکته ای که بیــش از هر چیز 
دیگری خودنمایی می کنــد، تأمین مالی از 
طریق بازار سرمایه است. بســیاری بر این 
باورند که هر چند که رشــد بازار ســرمایه 
و شــاخص، در طول عمــر فعالیت بورس 
بی سابقه بوده اســت، اما به هر حال، به این 
میزانی که بورس رشــد کرده، تأمین مالی 
از بازار ســرمایه برای بخش هــای مختلف 

اقتصاد ایران، پرسرعت نبوده است.
در این میان نوع تأمین مالی ســرمایه ای در 
دو ماهه نخســت ســال ۹۹ بالغ بر ۶۳ هزار 
میلیارد تومان بــوده؛ در حالی که در مدت 
مشــابه ســال قبل، این رقم، تنهــا ۴ هزار 
میلیارد تومان بوده اســت.همچنین تأمین 
مالی از بخش بدهی نیــز ۰.۴ هزار میلیارد 
تومان در دو ماهه ۹۸ بوده که در سال ۹۹ و 
در مدت مشــابه به ۸.۲ هزار میلیارد تومان 
رسیده اســت؛ بنابراین حسابی سرانگشتی 
حکایت از آن دارد که در دو ماهه نخســت 
سال گذشــته تنها ۴.۵ هزار میلیارد تومان 
از بازار بدهــی تأمین مالــی و تجهیز منابع 
صورت گرفته که در مدت مشــابه سال ۹۹ 

به ۷۱.۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.
پــس در نهایت، رشــد تأمین مالــی بازار 
سرمایه در دو ماهه نخست سال ۹۹ نسبت 

به مدت مشــابه ســال قبل ۱۴۷۰ درصد 
رشــد داشــته اســت. در دو ماهه نخست 
سال ۹۹ عوامل اصلی تشــکیل دهنده بازار 
ســرمایه را تأمین مالی، صندوق ها با سهم 
۶۷ درصد، عرضه اولیه با ســهم ۱۳ درصد 
و اوراق با ســهم ۱۲ درصد تشکیل داده اند؛ 
ضمن اینکــه دو عامل مهــم افزایش منابع 
ســرمایه ای، افزایــش قابل توجــه ارزش 
صندوق ها از ۳ به ۴۷.۸ هزار میلیارد تومان 

بوده که رشد ۱۵ برابری را نشان می دهد.
همچنین افزایش عرضــه اولیه در بورس و 
فرابورس از حدود ۰.۴۶ به ۹.۲ هزار میلیارد 
تومان رســیده است که رشــد ۲۰ برابری 
داشته اســت. در عین حال کارنامه سازمان 
بورس و اوراق بهادار نشان می دهد که هفت 
هزار میلیارد تومان اســناد خزانه اسالمی 
با ســهم ۸۵ درصدی منتشر شده و در عین 
حال، ســهم انتشــار اوراق اجاره و ســلف 
موازی اســتاندارد نیز به ترتیــب ۱.۲ هزار 
میلیارد تومــان و ســهم ۱۵ درصدی بوده 
است.طی دو ماهه نخســت سال ۹۹ ارزش 
عرضه اولیه سهام شــرکت های در بورس و 
فرابورس، حــدود ۱.۷ برابر کل عرضه اولیه 
سال ۹۸ بوده و ســهم آن نیز از تأمین مالی 
سرمایه ای نســبت به دو ماهه نخست سال 
۹۸ از ۱۱ درصــد به ۱۴ درصد رشــد یافته 

است.



چطورپاداشخوشمصرفیبگیریم؟

نایب رییس هیات مدیره سندیکای برق مطرح کرد

عراقدرپیکاهشوابستگیبهبرقایران

اعتبارجاماندهسهمیهسوخت،تیر
واریزمیشود

مدیرعامل تاکســیرانی گفت: اعتبار جامانده ســهمیه سوخت خرداد 
رانندگان حمل و نقل عمومی، تیرماه واریز می شود.

 مرتضی ضامنی در تشــریح این خبر اظهار کرد: در چند روز آینده 
محاســبه ریالی ما به التفاوت ســهمیه ســوخت رانندگان حوزه 
حمل و نقل عمومــی در خرداد ماه انجام خواهد شــد و این اعتبار 
ریالــی در ۱۰ روز ابتدایی تیر ماه به کارت بانکــی رانندگان واریز 

می شود.
مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور ادامه داد: اعتبار فوق 
در تمامی کارت های بانکی رانندگان شــارژ می شود و رانندگان تنها در 
زمان ســوخت گیری می توانند از هر یک از کارت هــای بانکی خود، به 

منظور پرداخت هزینه سوخت در جایگاه استفاده کنند.
ضامنی گفت: اقدامات الزم برای شماره گذاری تاکسی های صفر یورو ۴ 

از سوی ما انجام شده است.
وی افزود: منتظر هستیم تا جلسه مدیران محیط زیست برگزار شود تا 

خروجی این جلسه مشخص شود.
مدیرعامل اتحادیه تاکســیرانی های شــهری کشــور گفــت: فرآیند 
پرداخت وام به رانندگان تاکســی در حال انجام است و پیامک آن برای 

رانندگان ارسال می شود.

قبضآبتهرانیهاچقدراست؟
مدیرعامل شــرکت آب وفاضالب استان تهران با اشــاره به قبوض آب 
تهرانی ها گفت: به طور میانگیــن خانواده هایی که مدیریت مصرف آب 
دارند حدود ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان هزینه قبض آب پرداخت می کنند که 

این مساله شامل حال ۶۰ درصد تهرانی ها می شود.
محمدرضا بختیاری با بیان اینکه اگر میزان مصرف آب این دســته 
از مشــترکان کاهش یابد تخفیف های ویژه ای بــرای آن ها در نظر 
گرفته شده اســت تا جایی که می توانند میزان هزینه را بیش از این 
کاهش دهند، اظهار کرد: مشــوق های متعددی برای مشــترکان 
کم مصرف در نظر گرفته شــده یکی از آن ها این است که این دسته 
از مشــترکان می تواننــد قبوض آب خــود را در هر مــاه پرداخت 
نکنند و بعد از گذشــت چندماه به طــور یکجا پرداخــت را انجام 

دهند.
وی با تاکید بر اینکه مشــترکانی که بین ۱۵ تا ۱۶ هــزار تومان هزینه 
قبوض آب برای آن ها صادر می شــود، می توانند به طــور مثال بعد از 
چهار ماه هزینه را پرداخت کنند، تصریح کرد: یکی از مشــکالت فعلی 
در صنعت آب قیمت بســیار پایین این مایه حیات اســت که به دلیل 
مالحظات دولت برای اینکه مردم تحت فشــار قــرار نگیرند قیمت آب 

آن طور که باید افزایش نمی یابد.

کمترین قبض 7000 تومان و بیشترین 150 هزار تومان
مدیرعامل شــرکت آب وفاضالب استان تهران با اشــاره به باالترین و 
کمترین قبوض صادر شده در تهران، گفت: قبض ۷۰۰۰ تومانی نیز در 
تهران صادر می شود و بیشترین میزان نیز حدود ۱۵۰ هزار تومان بوده 
که معموال مختص مشترکانی اســت که در منزل شخصی خود استخر 

دارند.
بختیاری افزود: در ماه های اســفند و فروردین و اردیبهشت نیز اعالم 
شــد که افراد اگر با مشــکل مواجه هســتند می توانند قبوض آب را 
پرداخت نکنند و اکثر مشــترکان نیز پــول آب را پرداخت نکردند و 
با توجه به اینکه این مســاله دســتور رییس جمهور و وزیر نیرو بود با 

مردم مدارا کردیم.

کم مصرف ها مشمول افزایش قیمت نشدند
وی با اشاره به طرح های تشــویقی برای کاهش مصرف آب در تهران، 
اظهار کرد: برای مشــترکانی کــه زیر حد نرمال میــزان مصرف آب 
داشته باشــند مشــوق هایی ریالی در نظر گرفته شــده است بدین 
ترتیب که برای افراد کم مصــرف تنها هفت درصــد افزایش قیمت 
صورت گرفته که نســبت به تورم که حدود ۴۰ درصــد بود این عدد 

ناچیز است.
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب اســتان تهران با تاکید بر اینکه تقریبا 
تمام کســانی که مصرف پایینی دارند مشــمول هیچ افزایش قیمتی 
نشــده اند، تصریح کرد: دو سال اســت که روال به همین صورت است 
و افرادی که زیــر خط نرمال مصرف آب دارند هیــچ افزایش قیمتی در 

قبوض آن ها لحاظ نشده است.

۴0 درصد مشترکان تهرانی پر مصرف هستند
بختیاری با بیان اینکه ۶۰ درصد مشــترکان در این مجموعه قرار دارند 
و جزء مشترکان کم مصرف به حساب می آیند، گفت: حدود ۲۰ درصد 
مشــترکان تهرانی کمی از مصرف میانگین باالتــر و ۲۰ درصد نیز پر 
مصرف هستند البته امســال این اعداد تغییر کرده و حدود۴۰ درصد 

مشترکان مصرف باالیی دارند.
وی افزود: بر اساس آمار امســال ۴۰ درصد خانواده های تهرانی باالی 
۳۰ مترمکعب مصرف دارند درحالی که میزان مصرف این مشــترکان 
در ســال گذشــته حدود ۱۸ مترمکعب بوده اســت، البتــه به دلیل 
شــیوع بیماری کروما و گرمای زودرس می توان این مساله را طبیعی 

دانست.

معاون آب و آبفای وزیر نیرو:

قطرلولههایشبکهآبرسانیفقطبرایشرب
افراداست

معاون آب و آبفای وزیر نیرو در یکی از شبکه های احتماعی نوشت: قطر 
لوله های شبکه آبرسانی برای شرب و آشامیدن افراد است و استفاده از 

آن برای مصارف دیگر به تنش های اجتماعی دامن می زند.
 قاســم تقی زاده خامســی با انتشــار ویدیویی از بروز تنش در یکی از 
روستاهای استان تهران ناشــی از قطع آب در خانه های روستاییان به 
دلیل استفاده غیرمجاز برای دامداری ها و استخرها نوشت: برخی نقاط 
کشور عالوه بر باغ ها تا ۱۰ برابر ســاکنان روستا برای پرورش دام از آب 

آشامیدنی استفاده می کنند.
وی ادامه داد: قطر لوله های آبرســانی براساس جمعیت ساکن طراحی 

می شود.
تقی زاده خامسی نوشت: شکستن لوله اصلی و اتصاالت غیر مجاز برای 
مصرف غیر شرب آب را به روســتاهای پایین دست نمی رساند و باعث 

تنش های می شود.

نیرو

تولیــد روزانه نفت اعضــای اوپک براســاس گزارش 
منابع ثانویه در ماه می )اردیبهشــت - خرداد( روزانه 

۶ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه کاهش یافت.
 به نقل از دبیرخانه ســازمان کشــورهای صادرکننده 
نفت )اوپــک(، ۱۳ عضو اوپــک براســاس تازه ترین 
گــزارش دبیرخانــه این ســازمان، در ماه می ســال 
۲۰۲۰ میالدی ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار بشــکه کمتر از 
۳۰ میلیون و ۴۹۵ هزار بشــکه ماه آوریل، نفت تولید 

کردند.
مجموع تولید ۱۳ عضــو اوپک در ماه مــی روزانه ۲۴ 

میلیون و ۱۹۵ هزار بشکه بوده است.

اعضــای اوپــک در نشســت مــاه آوریل با 
همراهی متحــدان غیراوپکی خود بر ســر 
کاهش تولید روزانه ۹ میلیــون و ۷۰۰ هزار 
بشکه برای ماه می و ژوئن به توافق رسیدند، 
کاهش تولید اعضای اوپک نتیجه نشســت 

ماه آوریل است.
عربستان، امارات و کویت به ترتیب با کاهش 

تولید روزانه ۳ میلیون و ۱۶۰ هزار، یک میلیون و ۳۶۴ 
هزار بشکه و ۹۲۱ هزار بشکه بیشترین کاهش تولید را 

در ماه می امسال داشتند.
این گزارش می افزاید: تولید نفت خام ایران در ماه می 

ســال ۲۰۲۰ میالدی روزانه ۵ هزار بشــکه 
افزایش یافته است.

اوپــک در تازه ترین گزارش خــود تقاضای 
جهانــی برای نفــت در ســال ۲۰۲۰ را ۹۰ 
میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز اعالم کرده 
که ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه کمتر از سال 
۲۰۱۹ است، از این میزان سهم غیر اوپک ۶۱ 

میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه عنوان شده است.

افزایش قیمت نفت خام سنگین ایران
جدیدترین گزارش ماهانه اوپک همچنین نشــان داد 

قیمت نفت خام ســنگین ایران در ماه می ۶ دالر و ۳۹ 
سنت معادل ۳۷.۲ درصد نسبت به ماه آوریل افزایش 

یافته است.
قیمت نفت ســنگین ایران در ماه مــی ۲۳ دالر و ۵۵ 
ســنت در هر بشــکه ثبت شــد درحالیکه این رقم در 
ماه آوریل ۱۷ دالر و ۱۶ ســنت و میانگین قیمت نفت 
ســنگین ایران نیز از ابتدای ســال ۲۰۲۰ تاکنون ۳۷ 

دالر و ۹۸ سنت در هر بشکه بوده است.
ارزش ســبد نفتی اوپک هم در ماه می با افزایش ۴۲.۵ 
درصدی به ۲۵ دالر و ۱۷ ســنت در هر بشکه رسید که 

هفت دالر و ۵۱ سنت بیشتر از ماه آوریل است.

اوپک

عرفانه تاجیکــی   نایب رییــس هیات 
مدیره ســندیکای برق گفت: هر چند عقد 
قرارداد ۲ ساله صادرات گاز به عراق موفقیت 
آمیز بود اما عــراق در حال مذاکره اســت 
تا ظرفیت شــبکه خود را باالبرده و از سایر 

کشورها برق وارد کند.
پیــام باقری، دبیر ســندیکای بــرق ایران 
با بیــان اینکه ایــران با همســایگانی که از 
طریق زمینی با آن ها هم مرز اســت ارتباط 
الکتریکــی دارد گفــت: صــادرات بــرق 
کشورمان با اختالف قابل توجهی عمدتاً به 

سمت کشور عراق است.
 این هــم به میزان تقاضای برق این کشــور 
بر می گردد که بســیار باالســت و متناسب 
با تولید برق در این کشــور نیست؛ عراق در 
فصول گرما با کمبود برق مواجه می شود که 
از طریق برق ایران و واردات گاز این کمبود 

را جبران می کند.
وی با اشــاره به اینکه ایران بیــش از هزار 
مــگاوات به ویژه در ایام پیک بــه عراق برق 
صادر می کند، افــزود: این رقم گاهی اوقات 
تا میزان ۱۲۰۰ مگاوات هم می رســد؛ البته 
در برخی مواقع هم با مشــکالتی در حوزه 
تجارت برق با عراق مواجه می شویم به ویژه 
از زمانی که تحریم ها شــکل جدی تری به 

خود گرفت.

 نیمی از طلب 1 میلیارد دالری
 وصول شد

این فعــال صنعت برق، دریافــت پول برق 
از عراق و طلب یک میلیــارد دالری از این 
کشــور را یکی از چالش هــای جمهوری 
اســالمی ایران دانســت و تصریح کرد: در 
ســفر اخیری که اردکانیان، وزیــر نیرو به 
عراق داشــت، آن طور که توسط رسانه ها 
گزارش داده شــد نیمی از این طلب وصول 
شــد و نیمی دیگر قــرار اســت در آینده 

پرداخت شود. 
مشــکل نقل وانتقال بدون تأخیر پول برق 
صادراتی به عــراق همواره جزو دغدغه های 

صادرات برق بــوده و نوســان های زیادی 
دراین باره به چشم خورده است.

باقری درباره دستاوردهای سفر وزیر نیرو 
به عراق گفت: قراردادهــای صادرات برق 
معموالً یک ســاله منعقد می شده است اما 
در این سفر، قرارداد دوســاله ای امضا شد 
که دستاورد خوبی بود و در این شرایط که 
عراق هم تحت فشار آمریکاست و به صورت 
مقطعــی واردات برق از ایــران را از تحریم 
معاف می کرد و فرصت ســه ماهه را تمدید 
کرد تا واردات از ایران را قطع کند، امضای 
این قرارداد دوساله بســیار موفقیت آمیز 

بود.

بهره مندی بخش خصوصی از 
مطالبات رسوب شده دولت

وی درباره راهکارهای تسویه حساب برقی 
با عراق عنوان کــرد: یکــی از راهکارهای 
اســتفاده از این منابــع فــارغ از اینکه چه 
بخشــی از آن را می توان به صــورت نقدی 

وارد کــرد، می توانــد این باشــد که طلب 
وزارت نیــرو، یــک اعتبار در کشــور عراق 
در نظر گرفته شــود و بخــش خصوصی از 
این محــل تأمین مالی پروژه هــای خود را 
انجام دهد. یا اینکه اعتباری در بانک باشــد 
برای اخذ تضامینی که شــرکت های فعال 
صادراتی برای شــرکت در مناقصه و صدور 
ضمانت نامه هــای بانکــی می توانند از آن 

استفاده کنند.
عضو هیأت مدیره ســندیکای بــرق ایران 
در تشــریح این موضوع افزود: بخشــی از 
شــرکت های فعال حــوزه بــرق، از وزارت 
نیرو طلب دارنــد و این طلــب می تواند در 
منابع رسوب شــده این وزارتخانه در عراق 
مورداســتفاده قرار بگیرد. بخش خصوصی 
امروز در حوزه صادرات برق نقشــی ندارد و 
این حوزه کاماًل در اختیار دولت است. یکی 
از نکاتی که می تواند کشــور را به هاب برق 
منطقه تبدیل کند حضور بخش خصوصی 

در این حوزه است.

او با تاکید بر لزوم حرکت جمهوری اسالمی 
ایران به سوی تبدیل شــدن کشور به هاب 
برق منطقه گفــت: این موضــوع از چنان 
اهمیتــی برخوردار اســت کــه در قوانین 
باالدســتی کشور به آن اشــاره جدی شده 
اســت؛ در قانــون سیاســت های اقتصاد 
مقاومتــی و برنامه ششــم بــه وزارت نیرو 
تکلیف شــده که باید در پایان برنامه قطب 

برق منطقه باشد.

فرمان برق منطقه در مشت ایران
این مقام مسؤول با اشــاره به اینکه تعبیر 
درســت از هاب این اســت که فرمان برق 
منطقه در اختیار ایــران قرار بگیرد، اظهار 
داشــت: ازنظر توانمنــدی ظرفیت های 
خوبی وجود دارد ازجملــه منابع وافر گاز 
که پایه تولید برق در نیروگاه های حرارتی 

است. 
قابلیت هــای فنــی بخــش خصوصی که 
ظرفیت های خوبی دارد که امروز با عبور از 

چالش های سخت گذشــته به دست آورده 
اســت. موقعیت جغرافیایی ایران هم بسیار 
مناســب اســت برای آنکه بتوانیم به هاب 

منطقه بشویم.
نایب رئیس هیأت مدیره ســندیکای برق 
ادامه داد: با توجه به اختالف دما میان شمال 
و جنوب کشور و اختالف ساعت میان شرق 
و غرب کشــور، این یک امتیــاز خوب برای 
ایران محسوب می شود و این باعث می شود 
پیــک مصرف برق در کشــورمان با ســایر 

کشورها متفاوت باشد.
 به عنوان مثال زمانی که در فصل تابســتان 
در پیک قرار داریم کشورهای شمالی ما در 
پیک نیســتند و در زمستان اوضاع برعکس 
است که می تواند برق را در این بازه ها تبادل 

کرد.

کشورهای دیگر بیکار ننشستند
به گفته این مقام مســؤول نکته مهم دیگر 
بازارهــای اطراف ایران هســتند؛ از عراق و 
پاکســتان و افغانســتان گرفته تا سوریه و 
لبنان و حتی کشورهای خلیج فارس مانند 
عمان. مجموعه این عوامل نشــان می دهد 
بسیار مستعد هســتیم برای تبدیل شدن 
به قطب بــرق منطقه ولی ایــن فرصت ها 
گذرا هســتند و کشــورهای دیگر در حال 
افزایش میــزان تولید برق خود هســتند. 
برای اســتفاده از این فرصت، اســتفاده از 

توان بخش خصوصی ضروری است.
باقری با بیــان اینکه برای رســیدن به این 
هدف، بایــد یک برنامه ریزی اســتراتژیک 
در دســتور کار قــرار بگیرد، اضافــه کرد: 
کشــورهای منطقه بیکار ننشسته اند؛ مثاًل 
در پروژه کاســا هزار، برق از تاجیکســتان 
و قرقیزســتان به افغانســتان و پاکســتان 
می رساند یا پروژه هایی که ترکمنستان دارد 
برای رساندن برق به افغانستان و پاکستان. 
عراق هم امــروز در حال مذاکره اســت تا 
ظرفیت شــبکه خود را باالبرده و از ســایر 

کشورها برق وارد کند.

خریدار  افزایش مصرف بــرق و احتمال 
وقوع خاموشــی  وزارت نیرو را وادار کرده تا 
برای گذر از این شرایط به مشترکان پاداش 
خوش مصرفی بدهد که دریافت آن چندان 
دشــوار نیســت و تقریبا تمام مشــترکان 

می توانند از این پاداش بهره مند شوند.
مشــترکان خوش مصــرف می تواننــد با 
مدیریت مصرف قبوض برق خود را رایگان 
کنند امــا طبق گفتــه مصطفــی رجبی 
مشــهدی - ســخنگوی صنعت برق کشور 
- دو شــرط برای اهدا پاداش در نظر گرفته 
شده اســت؛ یکی اینکه مشــترک باید زیر 
الگوی مصرف منطقــه خودش مصرف کند 
و نسبت به ســال قبل کاهش مصرف داشته 
باشد. نحوه محاسبه هم بدین گونه است که 
کاهش مصرف ضــرب در اولین پله منطقه 

محاسبه می شود. 
به طور مثال اگر ۶۰ تومــان قیمت پله اول 
منطقه ۱ در نظر گرفته شود این عدد ضرب 
در میــزان کاهش مصرف در دوره مشــابه 

شده و میزان پاداش به دست می آید.
به گفته وی، اگر مشترک ۱۰ درصد میزان 
مصرف خود را کاهش دهد، صورت حساب 
آن شخص حدود ۲۰ درصد کاهش می یابد، 
تعرفه های برق به صورت پلکانی محاســبه 
می شود و هرچه میزان مصرف افزایش یابد 
میزان تعرفه نیز به صــورت پلکانی افزایش 

می یابد. 
به طــور مثال اگر از ۲۰۰ کیلووات ســاعت 
میزان مصرف مشــترک به ۳۰۰ کیلووات 
ســاعت افزایش یابد ۱۰۰ کیلــوات بعدی 
دو برابر قیمت محاســبه می شــود، اما اگر 
مشترک میزان مصرف خود را کاهش دهد 

شامل پاداش خواهد شد.
در واقع این کاهش مصرف موجب می شود 
که اگــر صورت حســاب ۱۰ درصد کاهش 

یابد حدود ۲۰ درصد از هزینه کاسته شود، 
یعنی اگر ۲۰ درصد میــزان مصرف کاهش 
یابد ۴۰ درصد از پرداختی مشترک کاسته 
خواهد شد.  اگر یک مشتری ۲۰۰ کیلووات 
ســاعت برق مصرف کند مصرف خود را به 
۱۰۰ کیووات برســاند در این شرایط قبض 

برق این مشترک رایگان خواهد شد.
امــا راهکارهــای عملی و قابل دســترس 
کاهش ۱۰ درصدی مصــرف برق و دریافت 
پاداش ۲۰ درصدی چیســت؟ اســتفاده از 
پنکه یکی از راهکارها اســت. کولر در منزل 
جای ثابت نصب شــده دارد که با روشــن 

کردن آن کل خانه خنک می شود.
 اما گاهــی اوقات که در گوشــه ای از منزل 
نشســته ایدو تلویزیون می بینید یا کتاب 
می خوانید، پنکه راهکار خوبی برای خنک 
کردن یک بخش ازخانه است. مصرف کمی 
هم دارد. پنکه ۸۰وات، کولر آبی ۶۰۰ وات و 

کولر گازی ۲۴۰۰وات برق مصرف می کند.

کولر آبی روی دور کند، نصف دور تند 
برق مصرف می کند

کولر آبی روی دور کنــد، نصف دور تند برق 
مصرف می کنــد. ضمن این کــه در حالت 
دور کند کولــر آبی، مکش هوای بیشــتر، 
فشاربیشتری به موتور کولر وارد و در نتیجه 
مصــرف برق را بیشــتر می کنــد. عالوه بر 
این اگــر کولر گازی دارید احســاس دمای 
آســایش بدن خود را روی دمای ۲۴ و حتی 
۲۵ درجه تنظیم کنیــد. این دمای بهاری و 

حتی کمی خنکتر است.
در این دما کمپرســور کولر به حداقل مقدار 
ممکن روشــن و خاموش می شود و مصرف 
برق را گاهی تــا ۴۰ درصد کاهش می دهد. 
اســتفاده دائم کولــرگازی روی ۲۴ درجه 
به خصــوص در مناطق گرمســیری، تاثیر 

زیادی روی مصــرف شــما در دامنه مجاز 
مصرف ماهیانه دارد و اگر مســتمر باشــد 
۱۰ درصد کاهش به نســبت قبل هم حتما 

حاصل می شود.
می توانیــد به جــای اســتفاده مــداوم از 
جاروبرقی، از جاروهای دســتی اســتفاده 
کنیــد. عالوه بــر اینکه مدام بــرق مصرف 
نمی شــود، صدای کمتری هم دارد. نوعی 
ورزش هم به حســاب می آیــد. همچنین 
تمیزکاری منــزل با جاروبرقــی را به هفته 
ای یکبار جمعه ها در ســاعات کم مصرفی 
موکول کنید تــا این مورد هــم کمکی به 

کاهش مبلغ قبض برق در خانه باشد.

از باز و بسته کردن مکرر درب یخچال 
خودداری کنید

از باز و بســته کــردن مکــرر درب یخچال 
خودداری کنید. زیرا وقتی سرما از دستگاه 
خارج می شود، کمپرســور مجبور می شود 
بیشــتر کار کند، در نتیجــه میزان مصرف 
انرژی بیشــتر می شــود. هر بار باز و بسته 
کــردن درب یخچال حــدود ۳۰ درصد از 
ســرما را ازبین می برد و برای تأمین دوباره 
آن کمپرسوربرق مصرف می کند. مثال می 
توانید در تابستان برای نوشیدن آب خنک، 
دائما درب یخچــال را باز نکنیــد و مثال از 

کلمن استفاده کنید.
به جای استفاده از نورها و المپ های حبابی، 
از المپ های ال ای دی )LED( اســتفاده 
کنید. المپ معمولــی ۱۰۰ وات، المپ کم 
مصرف ۲۴ وات و المــپ ال ای دی ۸ وات و 
اس ام دی ۴ وات مصرف مــی کند. هرچه 
مصرف کمترباشــد طول عمر هم بیشــتر 

است.
وســایل برقی که بــه پریز وصل هســتند، 
هرچنــد خاموش و بی اســتفاده باشــند، 

درحال اســتفاده از انرژی هســتند. مثل 
وســایل کوچک تــر همچون، ســیم های 
شارژر، غذاســاز، چایساز و…. که به راحتی 
می توان هنگام اتمام کار، آن ها را از برق جدا 

کرد تا مصرف برق را به حداقل برسانیم.
حتما سیم رابط کلید دارد بخرید. این گونه 
لباسشــویی که هفته ای یکبار، ظرفشویی 
که دوروز یکبار و سایر دســتگاه های برقی 
که دوره ای از آن اســتفاده مــی کنید را با 
کلید مجــزا قطع می کنید. ســرجمع برق 
خواران در خانه ها گاهــی اوقات همان ۱۰ 
درصد تشویقی را شامل می شود. همچنین 
اســتفاده از وســایل برقی در ســاعت اوج 
مصرف برق را کاهش دهیــد، زیرا مصرف 
برق در این ســاعات به اوج می رســد و در 

عملکرد دستگاه هم تاثیر دارد.
 قیمت آن هم چند برابر است. به جای آن با 
کمی مدیریت، دستگاه های پرمصرف غیر 
ضروری را از ساعت ۲۲ به بعد بکار بگیرید. 

لباسشویی و ظرفشویی و اتو و جاروبرقی از 
این دسته هستند.

براســاس گفته ســخنگوی صنعت برق در 
سال گذشته مشترکان ۱۰۶ میلیارد تومان 
پاداش گرفتند. پاداشــی که شرکت توانیر 
برای ســال ۱۳۹۹ در نظر گرفته به میزان 
قابل توجهــی افزایش یافته اســت. اما این 

پاداش چگونه پرداخت شد. 
در واقع مبالغ برای مشترکان خانگی مبلغ 
پاداش خوش مصرفی درج شــده و از مبلغ 

قابل پرداخت کسر شده است.
مطابق با آمار رسمی شــرکت توانیر، از ۲۹ 
میلیون مشــترک ۲۴ میلیون رعایت الگو 
مصرف کردند و از این ۲۴ میلیون هشــت 
میلیون عالوه بــر اینکه زیــر الگو مصرف 
کردند مصرف شان نســبت به دوره مشابه 
قبــل نیز کمتــر بود کــه به این دســته از 
مشترکان ۱۰۶ میلیارد تومان پاداش تعلق 

گرفت.

تولیداوپک۶.۳میلیونبشکهکاهشیافت

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمایت مطرح کرد

صدورشناسنامهگارانتیبرای۵۰۰شرکت

واردات۱.۴میلیوندستگاهتلفنهمراهبهکشور
ســخنگوی گمرک ایران گفت: از ابتدای سال تا بیستم خرداد ماه بیش 

از یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده است.
 چندی اســت که بازار گوشی همراه کشــور با افزایش قیمت هیجانی 

مواجه شده است.
برخی از فعاالن بازار دلیل این رخداد را کمبود گوشــی همراه و برخی 

نیز نوسانات بازار ارز عنوان می کنند.
در این راســتا روح اهلل لطیفی ســخنگوی گمرک ایران در گفت وگو با 
خبرنگار مهر در مورد میزان واردات تلفن همراه به کشور و ادعای برخی 
افراد مبنی بر کمبود در بازار، اظهار داشــت: از ابتدای ســال تا بیستم 
خرداد ماه بیش از یــک میلیون و ۴۰۰ هزار دســتگاه تلفن همراه وارد 

کشور شد.
وی افزود: این در حالیست که در مدت مشابه سال گذشته بیش از ۵۷۰ 

هزار دستگاه وارد کشور شده بود.
لطیفی گفت: مقایســه میزان واردات طی ســال جاری با مدت مشابه 

سال قبل، حکایت از رشد ۱۴۵ درصدی واردات تلفن همراه دارد.
به گفته سخنگوی گمرک، از ابتدای سال جاری تا ۲۰ خرداد ماه تعداد 
اظهارنامه های تلفن همراه به ۵۵۶ مورد رسیده که در مقایسه با همین 
مدت زمانی در ســال گذشــته که ۱۱۹ اظهارنامه بوده، افزایش ۳۶۷ 

درصدی دارد.
وی افزود: بنابراین ادعای برخی افراد مبنی بــر کمبود موبایل در بازار 
صحیح نیست؛ بلکه بیشــتر از نیاز بازار نیز تاکنون موبایل از گمرکات 

ترخیص و عرضه شده است.

افزایش۵.۴درصدیسرمایهگذاریخارجی
درطرحهایصنعتی

جدیدتریــن آمار منتشــر شــده از ســوی وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت )صمت( نشــان می دهد که در دو ماهه اول امســال حجم کل 
سرمایه گذاری خارجی در طرح های صنعتی، معدنی و تجاری مصوب 
در هیات سرمایه گذاری خارجی ۵.۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال 

قبل افزایش یافته است.
 بر اساس این آمار در دو ماهه اول امسال تعداد ۱۸ طرح سرمایه گذاری 
خارجی صنعتی، معدنــی و تجاری در هیات ســرمایه گذاری خارجی 
مصوب شده که نسبت به تصویب ۱۴ طرح در مدت مشابه سال گذشته 

۲۸.۶ درصد افزایش داشته است.
همچنین مجموع سرمایه گذاری این طرح ها در دو ماهه امسال معادل 
۴۱۷ میلیون و ۳۰۰ هزار دالر بوده و نســبت به مدت مشابه سال قبل 
۵.۴ درصد رشد داشته است، چراکه رقم ســرمایه گذاری در ۱۴ طرح 
صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیات سرمایه گذاری خارجی طی 

دو ماهه اول سال گذشته معادل ۳۹۵ میلیون و ۹۰۰ دالر بوده است.
پیش تر هم آمار سرمایه گذاری های خارجی مصوب تحت پوشش قانون 
تشویق و حمایت ســرمایه گذاری خارجی در فروردین ماه منتشر شده 
بود که بر اساس آن در فروردین ماه امسال سیستان و بلوچستان بیش 
از ۷۰ درصد حجم ســرمایه گذاری خارجی مصوب را به خود اختصاص 

داده و ۷۶ درصد سرمایه گذاری ها نیز از سوی آلمان انجام شده است.
همچنین سهم صنعت از این طرح ها  ۷۸ درصد و سهم تجارت و معدن 

هر کدام ۱۱ درصد از لحاظ تعداد بوده است.
بیشــترین حجم ســرمایه گذاری خارجــی در فروردین مــاه نیز در 
گروه هــای ســاخت مــواد و محصوالت شــیمیایی و ســاخت کک، 
فراورده های حاصل از تصفیه نفت و ســوخت های هســته ای صورت 

گرفته است.

خودروجدیدبا۹۳درصدداخلیسازی
عرضهمیشود

مرحله ارزیابی تولید )EP( محصــول جدید گروه صنعتی ایران خودرو 
برای نخســتین بار در صنعت خودروسازی کشــور، در خط مونتاژ این 

خودروساز اجرا شد.
مرحله ارزیابی تولید )EP( محصــول جدید گروه صنعتی ایران خودرو 
برای نخســتین بار در صنعت خودروسازی کشــور، در خط مونتاژ این 
خودروساز اجرا شد. سومین بدنه آماده سازی شده برای ارزیابی پیش 
از تولید در خط مونتاژ قرار گرفت تا به این ترتیب فرآیند صنعتی سازی 

محصول پروژه K132 ضمن صرفه جویی در زمان، اجرایی شود.
بدنه این خودرو در سالن بدنه ســازی مدرن و جدیدی که پیش از این 
خط تولید بدنــه ۲۰۰۸ بود، به تولید خواهد رســید. ایــن خط دارای 

سیستم اتوماسیون باال و بسیار مدرن است. 
تغییرات و اصالحات مورد نیاز در خط تولید بدنه در حال اعمال  اســت. 
همچنین یکی از ســالن های رنگ مجهز ایران خــودرو به منظور رنگ 
بدنه محصول جدید، بهســازی شده و طبق اســتانداردهای منطبق با 

خودروسازان بزرگ جهان آماده بهره برداری است. 
درحال حاضر ســالن مونتاژ این خودرو درحال آماده ســازی و اعمال 
تغییرات الزم و مطابق سازی با پروژه جدید است. بدنه آماده شده فلزی 
به همراه قســمت هایی از  مواد کامپوزیتی از خــط مونتاژ عبور کرده و 
با اســتفاده از ابزارهای مخصوص، قطعات بر روی آن نصب شده است. 
در این مرحله، مهندســان و طراحان خودرو با حضــور در خط مونتاژ 
ایرادات احتمالی از قطعات را شناســایی و با ارسال بازخورد به ساپکو و 

سازندگان، سبب تسریع در اجرای فاز اصالحی شده اند. 
هدف از این اقدام آسیب شناسی به موقع، انجام واکنش اصالحی سریع 

و در نهایت عرضه خودرویی با کیفیت به مشتریان است. 
تمامی این اقدامات با نیرو و توان مهندسان ایران خودرو و بدون صرف 

هزینه مازاد و بدون حضور شرکت های خارجی صورت پذیرفته است. 
طبق برنامه زمانی تعیین شــده، محصول جدید ایران خودرو در بهمن 
ماه به تولید خواهد رسید. ظرفیت خط مونتاژ این محصول از ۴دستگاه 
در ساعت در پایان سال، به ۳۰دستگاه در ساعت در سال آینده خواهد 

رسید.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی:

اختصاص۱.۲میلیارددالر،بازارلوازمخانگیرا
متعادلمیکند

رئیس اتحادیه لوازم خانگــی گفت: حدود ۵۰ تا ۶۰ درصــد بازار ما را 
دو برنــد سامســونگ و ال جی تشــکیل می دادنــد و با خــروج آنها 
تولیدکننــدگان جان تازه ای گرفتنــد زیرا دو رقیب خود را از دســت 
داده اند.مرتضــی میری درخصوص تخصیــص ارز ۱,۲ میلیارد دالری 
وزارت صمت به منظور تامیــن ارز مورد نیاز لــوازم خانگی گفت: این 
مسئله پیشنهادی بود که به دلیل مشــکالت ارزی و عدم توان تهیه ارز 
صادراتی در این بخش از طرف انجمن تولیدکنندگان به وزارت صمت 
ارائه شد، در ستاد تنظیم بازار بررســی و اولویتی برای تامین مواد اولیه 

موردنیاز لوازم خانگی مطرح شد.
وی ادامه داد: برای تامین مواد اولیه مورد نیاز این بخش، حتی مقررشد 
که ارز مورد نیاز برخی از بخش ها نیز تامین شــود تا بتوانند مواد اولیه را 
به کارخانه های تولید لوازم خانگی برســانند تا به دلیل ممنوعیت ورود 
هرگونه کاالی لوازم خانگــی، اتفاقی رخ ندهد که بــازار با کمبود کاال 
مواجه باشد. بر همین اساس جلسه ای توسط سازمان حمایت و وزارت 
بازرگانی با تولیدکنندگان برگزار شد و نتایج خوبی نیز حاصل گشت و 

مردم در آینده نزدیک ثمره آن را مشاهده خواهند کرد.

تولید

اینترنت همراه در سال های گذشته، گوی سبقت را از 
اینترنت ثابت ربوده و سهم خود را از ۷۸ درصد در سال 

۱۳۹۵، به بیش از ۸۸ درصد رسانده است.
 انواع ســرویس های موجود اینترنت در ایران، به دلیل 
داشــتن ویژگی های متمایــز از هم، بــرای کاربران با 
شرایط مکانی و موقعیتی متفاوت ارائه می شود. یکی از 
 ADSL انواع اینترنت پرسرعت، اینترنت ثابت شامل
VDSL،  و FTTX اســت که به یک مکان مشــخص 
محدود هستند، ســرویس های ثابت بی سیم ازجمله 
TD-LTE و اینترنت نقطه به نقطه بی سیم نیز از دیگر 
اینترنت پرســرعت اســت، با این تفاوت که در همان 

حوزه مکانی قابلیت اتصال بی سیم را دارند.
در کنــار ســرویس های اینترنــت ثابــت، 
اینترنت همراه است که در سال های گذشته 
در مقایســه با اینترنت ثابت، رشد بیش تری 
داشــته و در مواردی حتی سرعت بیش تری 
ارائــه می دهد. ایــن ســرویس ها، قابلیت 
استفاده در تمامی نقاط تحت پوشش اپراتور 

خود را دارند، امــا به دالیلی هم چون دوری از شــبکه 
پوشــش شــهری اپراتور خود ثبات قطعی ســرعت و 

کیفیت سرویس وجود ندارد.
خدمات این ســرویس های همراه روی گوشــی های 

تلفن همراه یا سایر تجهیزات سیم کارت خور 
مانند تبلت ها قابل دریافت اســت و خدماتی 
از قبیل اینترنت نسل دو، نســل سه و چهار 
ارائه می دهد.براســاس آمار سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطــات رادیویی، با گذشــت 
زمــان، اینترنــت نســل های ســه و چهار 
اینترنتی در مقایســه با دیگر انواع اینترنت، 
رشــد بیش تری دارند. همان طور که از ســال ۱۳۹۵ 
 TD-LTE و DSL اســتفاده از اینترنــت پهن بانــد
کاهش یافته و اینترنت نسل سه و چهار از ۷۸ درصد در 
سال ۱۳۹۵، به ۸۴ درصد در ســال گذشته و اکنون به 

۸۸.۴۳ درصد رسیده و سهم xDSL را از ۲۰ درصد در 
سال ۹۵ به ۹.۴۷ درصد در سال ۱۳۹۸ رسانده است.

این در حالی اســت کــه محمدجــواد آذری جهرمی 
-وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعــات- چندی پیش 
یک نظرسنجی در صفحه اینســتاگرام خود انجام داد. 
در این نظرســنجی اعالم شــد که ۶۲ درصد کاربران 
ســرویس اینترنت خانگی دارنــد و از میان ۷۵ درصد 
کاربــران اعالم کــرده بودند قیمــت اینترنت خانگی 
برایشان از اینترنت همراه ۴G مناسب تر است، با وجود 
این، در سال های گذشــته اینترنت همراه درمقایسه با 

اینترنت ثابت سهم خود را افزایش داده است.

رئیس کل گمــرک گفت: از مجمــوع خودروهایی که 
مجوز ترخیص داشتند ۱۰ هزار خودرو ترخیص شد و 

۳ هزار خودرو همچنان در گمرکات باقی است.
مهدی میراشــرفی، گفت: به طور میانگین در سال ۹۷ 
حدود ۳۵ درصد کاالها در واردات و صادرات از مســیر 
سبز عبور می کردند که در ســال ۹۸ به ۵۱ درصد ارتقا 
یافت، اما امســال هدف گذاری کردیم که به ۶۵ درصد 
برســد به این معنا که بحث کنترلــی را از قبل و حین 
تشــریفات گمرکی در خصوص فعاالن اقتصادی مجاز 
و تولید کنندگان به بعد از ترخیص احاله می کنیم این 
همان حسابرســی پس از ترخیص است که در کاهش 
مدت زمان و هزینــه ترخیص کاال و تســهیل تجارت 
اثر مطلوبــی دارد.وی اضافه کرد: مباحــث مربوط به 
مانــدگاری کاال قبل از گمرک یعنی تــا زمانی که کاال 
به گمرک اظهار نشــده و در زمان اظهار و بعد از اظهار 
مقوله ای است که متأســفانه با افزایش فشار تحریم ها، 
نوســان دارد. البته مشــکل در این حوزه به تأمین ارز 

مورد نیاز این کاالها و اخذ اســناد مالکیت از 
فروشنده کاال نیز بی ارتباط نیست.

به گفته این مقام مسؤول ۳۵ میلیون تن کاال 
در سال ۹۸ وارد کردیم که ۲۵ میلیون تن از 
این کاالها، کاالهای اساســی بود، اما امسال 
این روند کند شده که امید داریم با تدابیری 
که در بانک مرکــزی، وزارت صمت و گمرک 

اندیشیده شده بتوانیم ماندگاری کاال قبل از اظهار در 
گمرک و بعد از اظهار را به حداقل برسانیم البته به نظر 
بنده نیاز اســت که تصمیمات ویژه تری در این زمینه 
اتخاذ شــود در این باره ما هم توســط وزارت اقتصاد 
پیشــنهاد جدیدی را به دولت خواهیــم داد تا بتوانیم 

ماندگاری کاال را به حداقل برسانیم.
میراشرفی اظهار داشت: یعنی در حال حاضر حدود چهار 
میلیون تن کاالی اساسی در بنادر داریم و به همین میزان 
کاالهای غیر اساســی شــامل مواد اولیه، ماشین آالت و 
کاالهای واسطه ای تولید در بنادر هست که نیازمند تدابیر 

ویژه تر بین بخشــی در این باره هستیم تا این 
میزان را به حداقل برســانیم. البته عامل اصلی 
توقف این کاالها در زمــان ترخیص مربوط به 
تأمین و انتقال ارز و اخذ اســناد مالکیتی است 
و امتناع از ترخیص به نسبت میزان کاالیی که 
وجود دارد خیلی پررنگ نیســت.رئیس کل 
گمرک ایران درباره کاهــش حجم تجارت در 
دنیا به علت موضوع کرونا گفت: پیش بینی این است ۲۰ 
درصد از حجم تجارت دنیا در ایــام کرونا کاهش یابد که 
این کاهش شامل حال کشــور ما و منطقه ما متشکل از 

خاورمیانه و شمال آفریقا نیز می شود.
میراشرفی با اشــاره به اینکه با وجود مشکل کرونا، ما 
در سال جهش تولید سیاســت ها و رویه های تسهیل 
کننده صــادرات را در اولویت داریم افــزود: از جمله 
این تصمیمات تســهیل کننده صــادرات می توانیم 
به موضوعی اشاره کنیم که چند ســال میان چندین 
دســتگاه تشــکیل شــده بود اینکه آیا طبق ماده ۵۱ 

قانون امــور گمرکی می توانیم ضمانــت نامه صندوق 
ضمانت صادرات را برای کاالهــای ورود موقت که بعد 
از پردازش، دوباره صادر می شــود بپذیریم یا خیر؟ که 
خوشبختانه با یک تعامل بین بخشــی میان گمرک، 
امور ذی حسابی خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی 

مقرر شد این ضمانت نامه ها را بپذیریم.
این مقام مســؤول همچنین دربــاره خودروهای دپو 
شــده در گمرک گفت: از مجموع خودروهایی که چند 
ســال در گمرک بودند و تا تاریخ هایی که اعالم شــده 
می توانستند با تمدید و ویرایش ثبت سفارش ترخیص 
شوند ۱۰ هزار خودرو ترخیص شد. هم اکنون حدود ۳ 
هزار خودرو در گمرکات است که بیشتر این خودروها 
پرونده های در دست بررســی در محاکم قضائی دارند. 
بر اساس آخرین مصوبه ای که داشــتیم بالفاصله بعد 
از تعیین تکلیف این کاالهــا در محاکم، چنانچه برائت 
حاصل شــود این خودروها با ظرفیت همان بخشنامه 

قبلی قابلیت ترخیص دارند.

اینترنت

گمرک

خریدار  مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات 
ســازمان حمایت با بیــان اینکــه برخی 
تولیدکنندگان بــرای ثبــت اطالعات در 
این ســامانه مقاومت می کنند، گفت: برای 
بیش از ۵۰۰ شرکت تولیدی و واردکننده، 

شناسنامه گارانتی صادر شد.
 در ســالیان اخیر با توجه به وفور کاالهای 
تقلبی و قاچاق در بــازار، مصرف کنندگان 
کاال معموالً برای اســتفاده از خدمات پس 
از فــروش کاالی خریــداری شــده، دچار 
ســردرگمی شــده و در نهایت نیــز بدون 
اینکه بهره ای از ایــن خدمات ببرند، متضرر 
می شــوند و به مرور زمان مفهــوم گارانتی 

برای خریداران کاال بی اعتبار شده است.
حضــور ردپای شــرکت های صــوری در 
آشفته بازار خدمات پس از فروش و افزایش 
روزافزون کارت های گارانتــی فاقد اعتبار 
در سطح بازار، مســئوالن ذی ربط را بر آن 
داشــت تا برای پایان دادن به این معضالت، 

تصمیمات جدی اتخاذ کنند.
در همین راســتا، راه اندازی »سامانه جامع 
گارانتی« در تیرماه ســال ۹۷، بر اســاس 
تفاهم نامه همــکاری میان ســتاد مبارزه 
بــا قاچــاق کاال و ارز و ســازمان حمایت از 
مصرف کننــده، در دســتورکار قرار گرفت 
و بــر اســاس بنــد )۲( از مــاده »۲« این 
تفاهم نامه، سازمان حمایت ملزم به نظارت 
بر ارائه خدمات پس از فروش با اســتفاده از 

»سامانه های الکترونیکی« شد.
 البته پیــش از انعقــاد تفاهمنامــه مزبور 
نیز در مــواد ۳ و ۴ قانــون حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان، بر نقش سازمان حمایت 
در خصوص نظارت بــر ارائه خدمات پس از 

فروش تأکید شده بود.
بر اســاس اظهارات حمیدرضا دهقانی نیا، 
سخنگوی ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 

در آبان ماه ســال گذشــته، آخرین مهلت 
ســازمان حمایت برای راه اندازی ســامانه 
جامع گارانتــی تا پایــان ســال ۹۸ بوده 
اســت؛ به همین منظور در گفتگو با ســید 
جواد احمدی مدیــرکل دفتــر نظارت بر 
خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکننــدگان، از آخریــن وضعیــت 
راه انــدازی ســامانه جامع گارانتــی جویا 
شــدیم.برخی تولیدکننــدگان زیــر بار 

نمی روند.
ســید جواد احمدی مدیرکل دفتر نظارت 
بر خدمات ســازمان حمایت در گفت و گو 
با خبرنگار مهر با بیان اینکه ســامانه جامع 
گارانتی مطابق آنچه که در مصوبات مربوط 
به پیاده سازی آن مقرر شــده است، دارای 
۳ بخش مجزا اســت، گفت: در حال حاضر 

شــرکت های واردکننــده کاال، همکاری و 
همراهی مناســبی برای تکمیل این سامانه 
دارند اما متأســفانه شــرکت های تولیدی 
بعضــاً مقاومت هایی در ایــن زمینه از خود 

بروز می دهند.
مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ســازمان 
حمایت با بیــان اینکه »ثبت شناســنامه 
گارانتی واحدهای تولیدی و وارداتی« اولین 
پازل تشــکیل  دهنده این سامانه از مجموع 
بخش های ســه گانه آن است، گفت: بخش 
ثبت شناســنامه گارانتی از ابتدای آذرماه 
ســال گذشــته آغاز به کار کرده و عملیاتی 

شده است.
این مقام مسئول با اشــاره به اینکه از زمان 
عملیاتی شــدن ســامانه جامــع گارانتی 
تلفن همــراه، لوازم خانگی، تایــر خودرو و 

محصوالت آی تی، مشمول ثبت شناسنامه 
گارانتی شــده اند، اظهار داشت: در مرحله 
بعد، لوازم یدکی خودرو نیز مشــمول ثبت 

شناسنامه خواهند بود.
احمدی عنوان کرد: تاکنــون برای بیش از 
۳۰۰ شــرکت واردکننده تلفن همراه، ۷۲ 
شــرکت تولیدکننده و واردکننــده لوازم 
خانگی، ۸۳ شرکت واردکننده تایر خودرو 
و ۷۴ شــرکت تولیدکننــده و واردکننده 
محصوالت آی تی )کامپیوتــر و ملحقات( 

شناسنامه گارانتی صادر شده است.

 سامانه جامع گارانتی در حال 
تکمیل است

احمــدی دو بخش دیگــر این ســامانه را 
»اعتبارســنجی گارانتــی« و »ارزیابــی 

شــرکت های ارائه دهنده گارانتی« عنوان 
کرد و افزود: این دو بخش توســط پیمانکار 
جدیدی که برای ســامانه در نظــر گرفته 

شده، در حال تکمیل و راه اندازی است.
مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ســازمان 
حمایت تأکید کرد: بخش های دوم و ســوم 
این ســامانه ارتباط و همبســتگی با بخش 
اول آن نــدارد، بنابرایــن نگرانــی از بابت 
فرآیند ثبت شناســنامه گارانتی واحدهای 

تولیدکننده و واردکننده وجود ندارد.
وی اظهار امیدواری کرد: با توجه به برگزاری 
جلسات توجیهی و اتمام حجت های صورت 
گرفته با شــرکت های تولیدی و همچنین 
الزام قانونی اخذ و نصب شناســه کاال و کد 
رهگیــری در کاالهای مختلــف، در نهایت 
کلیــه تولیدکننــدگان نســبت بــه ثبت 
شناسنامه گارانتی خود در این سامانه اقدام 

خواهند کرد.
احمدی در پایان با اشــاره به اینکه نیازها 
و خواسته های سازمان حمایت در صدور 
تأییدیه خدمات پــس از فروش کاالهای 
ســرمایه ای و مصرفــی بــادوام توســط 
شناســنامه گارانتــی به صــورت کامل 
برقــرار خواهد شــد، بیان کرد: ســامانه 
مستقر شده در ســازمان حمایت به خوبی 
ظرفیت آن را دارد که برای ساماندهی هر 
چه بهتــر گارانتی در بــازار، نقش آفرینی 

کند.
به گزارش مهر، »اســتعالم آسان گارانتی و 
اصالت کاال«، »نظارت مســتمر بر خدمات 
پس از فــروش«، »رهگیری و شناســایی 
کاالی قاچــاق«، »دادن فرصت مقایســه 
به مشــتری با رتبه بندی و اعتبارســنجی 
شرکت های ارائه دهنده گارانتی« از جمله 
مزایای راه اندازی ســامانه جامــع گارانتی 

محسوب می شود.

اینترنتهمراههمچنانپیشتازاست

وازگمرکاتترخیصشد رئیسکلگمرک:۱۰هزارخودر

سرپرست وزارت صمت: 

دولتباهرگونهافزایشقیمتغیرمنطقیبرخوردمیکند
خریدار    سرپرست وزارت صنعت، معدن 
و تجارت گفــت: دولت بــا هرگونه افزایش 
قیمت غیرعقالیی که مبنای منطقی ندارد 
برخورد می کند ولی افزایــش قیمت های 
ناشی از افزایش طبیعی شاخص های کالن 
پذیرفتنی است.حسین مدرس خیابانی در 
حاشــیه بازدید از ســه بخش شرکت ذوب 
آهن اصفهان افزود:  در ســال ۹۹ برخی از 
شــاخص های تولید تغییر کرد و به عنوان 
مثال نرخ ارز، تورم و حتی به طور مشــخص 

هزینه دستمزد تغییر کرده است.
وی ادامه داد: این چالش ۲ راه حل بیشــتر 
نــدارد یکی اینکــه با ســرکوب قیمت ها، 
هزینه ها را کنترل کنیــم که در این صورت 
به رکــود و توقــف تولید و صنعــت منجر 

می شود که جز سیاســت های دولت به ویژه 
در سال جهش تولید نیست.

سرپرســت وزارت صمت اضافــه کرد: باید 
تالش کنیم ظرفیت هایی که قبل به فعلیت 
نرسید امسال شــکوفا و تولید رشد داشته 
باشد و اینگونه نیست که سیاست دولت در 

قیمت گذاری تولید انقباضی باشد.
وی ادامه داد: اما از این جهــت که برخی  با 
سو استفاده از اوضاع بوجود آمده و افزایش 
شاخصه های کالن اقدام به گران فروشی و 
اجحاف می کنند و  به طور مثال در حالیکه 
قیمت تمام شــده و نهایی یــک محصول 
۳۰ درصد افزایش داشــته، ایــن  محصول 
با ۲ برابــر قیمت عرصه شــود، این یک امر 
غیرطبیعی اســت و به طور قطع دولت با آن 

برخورد خواهد کرد.
مــدرس خیابانی در خصوص رفع مشــکل 
کمبــود مــواد اولیــه شــرکت ذوب آهن 
اصفهان، اظهارداشت: تالش می کنیم مواد 

اولیه قابل اتکایی برای ذوب آهن فراهم شود 
تا این مجموعه بتواند از ظرفیت خود به نحو 
احسن استفاده کند.وی ادامه داد: بر اساس 
برآورده هــای صــورت گرفتــه ذوب آهن 
ظرفیت سه میلیون و ۶۰۰ هزار تن تولید در 
ســال دارد که بخش عمده  کاهش ظرفیت 
فعلــی آن مربوط بــه تامین نشــدن مواد 
اولیه است.سرپرســت وزارت صمت افزود: 
موضوع سنگ آهن و مواد اولیه کارخانه های 
فوالدی یک مساله مهم است و باید برای آن 
فکر جدی شــود و برای ذوب آهن قرار شد 
فوالد مبارکه اصفهان ساالنه یک میلیون تن 

گندله در اختیار ذوب آهن قرار دهد.
وی ادامــه داد: ضمن اینکه یــک میلیون 
و ۷۵۰ هزار تن ســهمیه قبلی ســنگ آهن 

وجود دارد که بخش عمــده آن تحقق پیدا 
کرد و گمان می رود با احتساب یک میلیون 
گندله فوالد مبارکه این امکان را برای ذوب 
آهن فراهم کند که ســه میلیون تن در سال 

تولیدات داشته باشد.
سرپرســت وزارت صمت عصر امروز از روند 
بازســازی و تعمیرات اساســی کــوره باند 
شــماره یک،  طرح  تزریق پودر زغال سنگ 
به کوره بلند )پی سی آی( و خط تولید ریل 

ملی در ذوب آهن اصفهان بازدید کرد.
با حضور مدرس خیابانی طرح های شــبکه 
فشار قوی و فشار متوســط شماره ۲ شهید 
خرازی و بویلر بازیافت حــرارت از نیروگاه 
گازی در شــرکت فوالد مبارکــه اصفهان 

افتتاح شد.

صنعت
روزنامه سراسری صبح ایران
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مردم از رعایت پروتکل ها خسته شدند

خیزکرونادرسایهعدمرعایت»فاصلهگذاری«

مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی اعالم کرد
دالیلعدمواریزمقرریبیمهبیکاریاسفند۹۸

وفروردین۹۹اعالمشد
مدیر عامل ســازمان تأمین اجتماعــی در ارتباط با دالیــل عدم واریز 
مقرری بیمه بیکاری ناشــی از ویروس کرونا در ماه های اســفند ۹۸ و 

فروردین ۹۹ به حساب مشمولین توضیح داد.
مصطفی ساالری در برنامه خبری بیست و سی در پاسخ به این پرسش 
که چرا کســانی که مشــمول دریافت مقرری بیمه بیکاری در ماه های 
اســفند ۹۸ و فروردین ۹۹ بوده اند هنوز مقرری آنها پرداخت نشــده 
اســت، اظهار کرد: این افراد دو گروه هســتند، گروه نخســت که رقم 
پرداختی آنها مشکل داشــته اســت و گروه دوم که تعداد آنها ۴۰ الی 
۵۰ هزار نفر بوده که این افراد به جای اینکه شــماره شبا بیمه شده را در 
سامانه به نشانی bimebikari.mcls.gov.ir اعالم کنند، شماره شبا 

همسر و فرزند خود را به سامانه اعالم کرده اند.
وی تصریح کرد: اطالعات گروه نخست که رقم پرداختی آنها با مشکل 
همراه بوده به سرعت در حال رسیدگی است. همچنین از طریق پیامک 
به بیمه شدگانی که شماره حساب ســایر افراد خانواده را برای دریافت 
مقرری بیمه بیکاری اعالم کردند پیگیری خواهد شد تا شماره شبا خود 
را اعالم کنند و بزودی اطالعــات جدید آنها برای واریــز مقرری بیمه 

بیکاری به سازمان برنامه و بودجه ارسال خواهد شد.

جهت مقابله با ویروس کرونا انجام می شود

استمرارضدعفونیروزانه۵هزار
دستگاهاتوبوس

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوســرانی تهران گفت: عملیات ضدعفونی 
اتوبوس ها بر اســاس پروتکل های وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی تا عادی شدن شــرایط و اعالم ســتاد ملی مقابله با کرونا ادامه 

خواهد داشت.
 محمود ترفع، مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوســرانی تهران با اشــاره 
به عملیات ضد عفونی روزانه ۵ هزار دســتگاه اتوبــوس فعال در ابتدا 
و انتهای خط قبل از مســافر گیــری، بیان کرد: عملیــات ضدعفونی 
ایستگاه ها و پایانه ها به صورت دوره ای و روزانه انجام می شود. همچنین 
عملیات ضدعفونی اتوبوس ها بر اســاس پروتکل های وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی تا عادی شدن شرایط و اعالم ستاد ملی مقابله 

با کرونا ادامه خواهد داشت.
او با بیان اینکه بــه تمامی رانندگان برای حفاظت فردی، افشــانه های 
دستی تحویل داده شده، افزود: همچنین به تازگی ۳۵ دستگاه مه پاش 

سرد جهت عملیات ضدعفونی اتوبوس ها تهیه شده است.
به گفته مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوســرانی تهران؛ سطوح دارای 
تماس مشــترک از جمله کف، درها، دستگیره ها، صندلی ها، دیواره ها، 

پنجره ها و نمایشگرها به صورت روزانه ضدعفونی می شوند.

امیدواریسازمانجهانیبهداشتبهیافتن
واکسنکروناتاپایانسالجاریمیالدی

یک کارشناس ارشد ســازمان جهانی بهداشت )WHO( امیدوار است 
که واکسن کرونا تا پایان سال جاری میالدی )۲۰۲۰( با موفقیت تولید 
شــده و صدها میلیون دوز از آن در مرحله اول در اختیار اقشــاری که 

بیشتر در معرض خطر هستند قرار بگیرد.
سمیه سوامیناثان، دانشمند ارشد سازمان جهانی بهداشت در این باره 
گفت: هرچند هنوز به واکسنی دست نیافته ایم اما حدود ۲۰۰ واکسن 
بالقوه تحت بررسی است و ۱۰ واکسن بالقوه به مرحله آزمایش انسانی 

رسیده است.
وی همچنین یادآور شد که هرچند تولید واکســن فرآیندی پیچیده 
است اما او به یافتن یک واکسن امیدوار است چرا که اگر یکی از تالش ها 
به جایی نرســد، همچنان گزینه های دیگری وجود دارند که کار روی 

آنها به تولید واکسن منجر شود.
بنابر گزارش بی بی سی، ســوامیناثان که باالترین مقام علمی سازمان 
جهانی بهداشــت اســت ابراز امیدواری کرده که تا پایان ســال جاری 
میالدی واکســنی تولید شــود و در مرحله اول در اختیار اقشاری مثل 
کادر درمانی، کارکنان فروشگاه ها یا ســاکنان مکان های با سرایت باال 

همچون خانه های سالمندان و زندان ها قرار بگیرد.
بنابر گزارش شــبکه خبری اِن دی تی وی، وی همچنین امیدوار است 
که تا پایان سال ۲۰۲۱ نیز دست کم دو میلیارد دوز دیگر از این واکسن 

تولید شود.

راهاندازیمترویپرندبهکجارسید؟
مدیرعامل شــرکت متروی تهران آخرین وضعیــت راه اندازی متروی 

پرند را تشریح کرد.
علی امام مدیرعامل شــرکت متروی تهران، دربــاره دالیل تأخیر در 
راه اندازی متروی پرند اظهار داشت: در خرداد سال ۹۷ در مورد احداث 
متروی پرند با حضور مقیمی اســتاندار وقت اســتان تهران جلسه ای 
بین شهرداری پایتخت و شرکت عمران شــهرهای جدید برگزار شد و 
موضوع احداث و راه انــدازی متروی پرند مورد بحــث و گفت وگو قرار 

گرفت. 
وی افزود:  براســاس این نتیجه این جلســه قرار شد شــرکت عمران 
شــهرهای جدید بودجه ای از منابع غیرنفتی از جمله فروش امالک در 
این منطقه در اختیار شــهرداری تهران جهت اختصاص پیمانکار قرار 

دهد. 
مدیرعامل شــرکت متروی تهران با اشــاره به اینکه حدود دو سال از 
برگزاری این جلسه می گذرد و هنوز تکمیل پروژه متروی پرند صورت 
نگرفته اســت، گفت:  بخشــی از علت طوالنی شــدن پروژه مربوط به 

شرکت عمران جدید و بخشی مربوط به شهرداری تهران است. 
امام خاطرنشان کرد: اخیراً شرکت عمران شهرهای جدید پیشنهادی 
را مطرح کرده که این شرکت مجری احداث مترو از مسیر فرودگاه امام 
خمینی تا پرند شود و شــهرداری تهران مجری راه اندازی فرودگاه امام 
خمینی تا تهران باشد. ولی این مساله با مخالفت ما در شهرداری همراه 
شد، چرا که شرکت عمران شهرهای جدید، منابع مالی خوبی دارد ولی 

شهرداری از بودجه ناچیز دولتی بهره مند است. 
وی با اشــاره به اینکه مســیر متروی تهران تا پرند حدود ۵۰ کیلومتر 
است، گفت: به شرکت عمران شهرهای جدید پیشنهاد دادیم که یا کل 
کار با اختصاص اعتبارات به شــهرداری تهران واگذار شود، یا اقدامات 
طبق قرار قبلی صورت گیرد و منابع مالــی از طریق فروش ملک جهت 

تکمیل پروژه دراختیار شهرداری تهران قرار گیرد. 
امام با بیان اینکه در صــورت تخصیص اعتبــارات،  تکمیل پروژه پرند 
انجام خواهد شد، گفت: امیدوارم گره کار قبل از پایان سال در این زمینه 
باز شود. ما پیگیر این موضوع هستیم و احتماالً هفته آینده جلسه ای با 

شرکت عمران شهرهای جدید خواهیم داشت. 
وی در پاســخ به این پرســش که راه اندازی و تکمیل پروژه پرند چقدر 
اعتبار نیاز دارد، گفت: متــری پرند دو الین دارد کــه بخش عمده آن 
ریل گذاری شــده و اگر یک هــزار میلیارد تومان به شــهرداری تهران 

اختصاص داده شود، بخش زیادی از متروی پرند تکمیل خواهد شد. 
وی خاطرنشان کرد: البته با رقم های محدودتری از جمله ۵۰۰ میلیارد 
تومانی در حال حاضر گــره کار را باز کرد و در فازهــای بعدی اقدامات 

دیگر را انجام داد.

کوچه

معاون نیروی انســانی پلیس تهران بــزرگ گفت: از 
همه افراد متقاضی زن و مرد که تمایل دارند در پلیس 
خدمت کنند دعوت می کنیم تا برای جذب و استخدام 

در نیروی انتظامی اقدام کنند.
سرهنگ ایوب گرامی در تشــریح این خبر اظهار کرد: 
یکی از اقدامات ما در معاونت نیروی انســانی جذب و 
استخدام نیروی انسانی است. متولی جذب و استخدام 
نفرات چه به صورت رســمی و چه افتخاری، مجموعه 

اداره گزینش و استخدام در مجموعه نیروی 
انسانی تهران بزرگ است.

وی ادامه داد: ما از همه افــراد متقاضی زن و 
مرد که تمایل دارنــد در پلیس خدمت کنند 
دعوت می کنیم تا برای جذب و استخدام در 

نیروی انتظامی اقدام کنند.
معاون نیروی انســانی تهران بزرگ با اشاره 

به شرایط اســتخدام گفت: حداقل سن برای استخدام 

زنان و مــردان در نیروی انتظامی ۱۸ ســال 
است. البته سن تعیین شــده برای استخدام 
افرادی که می خواهند به عنوان درجه داری 
وارد نیــروی انتظامی شــوند بــرای آقایان 

حداکثر ۲۵ و برای زنان ۲۳ سال است.
ســرهنگ گرامی با بیان اینکه محدودیتی 
برای جذب نیرو در حال حاضر وجود ندارد، 
خاطرنشان کرد: افرادی که با مدرک دیپلم وارد نیروی 

انتظامی می شوند درجه گروهبانی دریافت کرده و هر 
چهار سال یک بار درجه آنها باال می رود.

وی با اشــاره به جذب پلیس افتخاری گفت: شــرایط 
ســنی برای جذب پلیس افتخاری حداقل ۱۵ سال و 
حداکثر ۶۵ سال اســت. محدودیت سنی و جنسی در 
خصوص جذب پلیــس افتخاری وجود نــدارد و همه 
افراد با هر نوع شــغلی می توانند در این زمینه خدمت 

کنند.

معاون نظارت بر اماکــن عمومی پلیس امنیت عمومی 
تهران بــزرگ گفت: با محتکران و گرانفروشــان لوازم 

خانگی برخورد می شود.
ســرهنگ نادر معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس 
امنیت عمومی تهران بزرگ در گفت وگو با شبکه خبر 
گفت: از همین امروز به تمام افــرادی که در خصوص 

لوازم خانگی احتکار کرده ایــن این موضوع را در ذهن 
داشته باشند که پلیس با آنها اقدامی قاطع خواهد کرد.

وی افزود: در راســتای ارجای طرح برخــورد با گران 
فروشــان و محتکران انبارهایی شناسایی شده اند که 
اگر ظرف همیــن چند روز لوازم را بــه قیمت اصلی به 

شهروندان نفروشند با آنها برخورد خواهد شد.

معاون نظارت بر اماکــن عمومی پلیس امنیت عمومی 
تهران بزرگ گفت: این انبارهای کشــف شده مقادیر 
زیادی لوازم خانگی در خود جــای داده و اگر در آنها به 
روی خریداران و مردم باز شــود می تواند آرامش را به 

بازار بازگرداند.
ســرهنگ مرادی افزود: هماهنگی کاملی با ســازمان 

تعزیرات حکومتــی و همچنین اصناف انجام شــده و 
تالش می شود تا آرامش به بازار لوازم خانگی بازگردد.

وی درباره برخورد قاطع با این افــراد گفت: افرادی که 
اقدام به احتکار کنند حتما زیر ذره بین پلیس هستند و 
شناسایی می شوند و همین چند روز قبل هم در جنوب 

تهران یک انباری را شناسایی کردیم.

استخدام

احتکار

خریدار  افزایش موارد ابتــال به ویروس 
کرونــا در حالــی در اســتان تهــران رقم 
می خورد، کــه به گفتــه مســئوالن تنها 
۱۱ درصد مردم این اســتان فاصله گذاری 

اجتماعی را رعایت می کنند.
برای اولین بار ۳۰ بهمن ســال گذشته بود، 
که فوت دو نفر از هم وطنانمان ســبب شد، 
تا شــیوع ویروس کرونا در کشور تأیید شود 
و پس از آن طبق اعالم ســیما سادات الری، 
سخنگوی وزارت بهداشت، آمار بیماران در 

کشور به ۱۹۲ هزار و ۴۳۹ نفر رسیده است.
کرونا در روزهای اخیر طی ۲۴ ساعت بیش 
از یکصد فوتــی دارد و مجمــوع فوتی های 
حاصل از این بیماری تاکنون به ۹ هزار و ۶۵ 

نفر رسیده است
طبــق اعــالم وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی استان تهران در حال حاضر 
در وضعیت قرمــز کرونا قرار نــدارد، اما به 
گفته فرمانده ستاد مدیریت مقابله با کرونا 
اســتان تهران وضعیت در این استان بسیار 
شکننده است و باید شــهروندان با رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی بــه تداوم وضعیت 

با ثبات تهران کمک کنند.
»فاصلــه گــذاری اجتماعی« از اواســط 
تعطیالت نوروز و برای جلوگیری از موج دوم 
تعطیالت نوروزی در کشور به اجرا درآمد و 
تا حدود زیادی نیــز در زمینه مقابله با کرونا 
موفق بود، اما در ادامه شاهد کمرنگ شدن 

این فاصله گذاری بودیم.

استفاده از ماسک احتمال ابتالء را 
کاهش می دهد

یک پزشــک فوق تخصص پاتولــوژی در 
گفتگو با خبرنگار مهر در مورد لزوم رعایت 
»فاصله گذاری اجتماعی« اظهار داشــت: 
نباید گمان کرد، که با نادیده گرفتن کرونا، 
این ویروس از بین ما مــی رود و ما را نادیده 
می گیرد، خیــر، نباید مغرور شــویم و یا به 
اشــتباه گمان کنیم، کرونا از بیــن ما رفته 

است.
احمدرضــا تاجیک ادامــه داد: برخی افراد 
با بهانه هایی مانند ســخت بودن گذاشتن 
ماسک، نداشتن عادت به شستشوی مرتب 
دســت ها و ضدعفونی آنها و یا اضطرار برای 
خروج از خانــه، لزوم رفتن به مســافرت و 
تغییر روحیه و… از رعایــت فاصله گذاری 
اجتماعــی طفــره می روند، که ایــن اصاًل 

صحیح نیست.وی گفت: بررسی های انجام 
شــده از این حکایت دارد، که اگر دو فرد با 
یکدیگر روبرو شــوند و هیچکدام از ماسک 
استفاده نکرده باشند و یکی از آنها مبتال به 
کووید ۱۹ باشــد، امکان ابتالء نفر دیگر ۹۰ 
درصد خواهد بود، اما اگر هر دو نفر از ماسک 
اســتفاده کنند، این احتمال تــا یک و نیم 
درصد کاهش می یابد، که رقم قابل توجهی 
بوده و نشــان دهنده اهمیت اســتفاده از 

ماسک است.
این پزشــک فوق تخصــص افــزود: عدم 
استفاده از ماســک در بانک، پیشخوان های 
دولت، مترو، اتوبوس و یا هر مکان اجتماعی 
و یا سفر بی اعتنا به فاصله گذاری اجتماعی 
به نقاط دیگر کشــور می توانــد، صدمات 

جبران ناپذیری را بر عهده داشته باشد.
وی از بیماران بهبود یافته کرونایی خواست، 
حداقل تا دو هفته در محافل عمومی حاضر 
نشــوند و افزود: پس از دو هفتــه و کاهش 
عالئم بیماری نیز ترجیحــاً بیماران بهبود 
یافته با مراجعه به پزشــک برای حضور در 

اجتماع از وی کسب تکلیف کنند.

چاره ای نباشد تعطیلی ها باز می گردد
اســتاندار تهــران نیــز »فاصلــه گذاری 
اجتماعی« را سیاست کلیدی برای مقابله با 
کرونا در این استان دانست و به خبرنگار مهر 

گفت: متأسفانه همکاری که انتظار می رود، 
را از سوی مردم شاهد نیســتیم، به عنوان 
مثال در تمام ایســتگاه های متــرو تهران 
ماسک با قیمت های متعادل توزیع می شود، 
اما شــاهد اســتقبال مــردم در خصوص 

استفاده از ماسک نیستیم.
انوشــیروان محســنی بندپی با بیان اینکه 
مردم گمان نکنند، شــرایط عادی شــده، 
گفت: اگر غفلــت و بی اهمیت انگاشــتن 
مخاطــرات و عــدم رعایــت پروتکل های 
بهداشــتی تداوم داشــته باشــد، بیماری 
مجدداً اوج خواهد گرفت و دیگر نمی توان به 
سادگی آن را مهار کرد، کما اینکه گزارشات 
رســیده حاکی از افزایش مجدد بستری ها 
اســت، اگر روند بی اهمیتی به کرونا ادامه 

یابد، تصمیمات جدی تری خواهیم گرفت.
وی از شــهرداری تهران، اصناف و نیز سایر 
نهادها و اقشــار مردم خواســت، با رعایت 
پروتکل های بهداشــتی به وعده های خود 
عمل کنند و اضافــه کرد: اگــر قصوری از 
صنوف یا هــر یک از شــهرداری ها در مورد 
تعهــدات و پروتکل ها باشــیم، به شــدت 

برخورد خواهیم کرد.
نماینده عالی دولت در استان تهران از تمام 
مسئوالن خواست، به مردم اطمینان کاذب 
در مواجهه با کرونا ندهنــد و گفت: البته تا 
مجبور نشــویم، نمی خواهیم، فعالیت های 

اقتصادی را متوقف کنیم، امــا اگر ببینیم، 
چــاره ای نداریــم و بیماری در حــال اوج 
گیری باشــد، قطعاً حفظ ســالمت جامعه 
اهمیتی بیشــتری دارد، لذا بایــد با رعایت 
پروتکل های بهداشــتی به زندگی همراه با 

حفظ سالمت و بهداشت ادامه دهیم.
وی رشد ســه الی چهار درصدی مراجعین 
به مراکز درمانی در عین کاهش ترس مردم 
از کرونا و بی دقتی بــه رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی را تعجب آور خوانــد و گفت: اگر 
وضع فعلی تداوم یابد، قطعاً پیشنهادهایی 
را مبنی بر وضع مقررات ســخت گیرانه به 
وزارت بهداشــت ارائه خواهیــم داد، البته 

تاکنون چنین پیشنهاداتی نداده ایم.

احتمال بازگشت محدودیت های 
کرونایی در صورت افزایش شاخص 

مولد پایه
فرمانده ستاد مدیریت مقابله با کرونا استان 
تهران نیز ضمن درخواســت از افرادی که 
مظنون به کرونا در خصوص عدم حضور در 
محیط های اداری و اجتماعــی به خبرنگار 
مهر گفت: در این موارد اگر افراد مشــکوک 
به کرونــا شــغل اداری دارند، بــا مراجعه 
به پزشــک گواهــی بگیرنــد و از مرخصی 

استعالجی استفاده کنند.
علیرضا زالی در پاســخ به ســوالی در مورد 

احتمال بازگشتن محدودیت های کرونایی 
گفت: احتمال بازگشت محدودیت ها وجود 
دارد و اگر شــاخص مولد پایه برای کرونا به 
بیــش از یک برســد، تصمیم های جدیدی 

برای اعمال محدودیت ها خواهیم گرفت.

تنها 11 درصد مردم استان تهران 
فاصله گذاری را رعایت می کنند

وی در مورد نقش فاصلــه گذاری اجتماعی 
در مهار کرونا گفت: فاصله گذاری اجتماعی 
تا زمانی که واکســن کرونا ســاخته شود، 
بهتریــن راهکار اســت، ۶۲ درصــد مردم 
استان تهران در فروردین ماه فاصله گذاری 
اجتماعی را رعایت می کردند، اما متأسفانه 
اکنون تنهــا ۱۱ درصد مردم اســتان این 
فاصله گذاری را رعایــت می کنند، که این 

رقم بسیار خطرناک و پایین است.
زالی راهبرد »در خانــه بمانیم« را همچنان 
مورد تاکید قــرار داد و گفت: تــا زمانی که 
مجبور نیستیم، نباید از خانه خارج شده و در 
محافل اجتماعی حاضر شویم، اگر هم بنا به 
اضطرار در اجتماع حاضر می شــویم، حتماً 

می بایست، از ماسک بهره بگیریم.
فرمانده ستاد مدیریت مقابله با کرونا استان 
تهران خســتگی مــردم از اپیدمی ویروس 
کرونــا و مانــدگاری این ویــروس را مورد 
اشــاره قرار و ادامه داد: کارمندان و مراجعه 
کنندگان ادارات و نهادها، مراکز اجتماعی 
و… می بایست، به طور کامل پروتکل های 
بهداشــتی و فاصلــه گــذاری اجتماعی را 
رعایت کنند، تا زنجیره انتقال ویروس قطع 
شود، نباید خسته شــویم و همین خستگی 
مــا را در رعایت بهداشــت و فاصله گذاری 
بی دقت و کم اهمیت کند.زالی بازگشــایی 
مشــاغلی که با معیشــت مردم در ارتباط 
است، را مورد اشاره قرار داد و افزود: قطعاً اگر 
مجبور به اعمال محدودیت ها شــویم، ابتدا 
از مشــاغلی آغاز می کنیم، که تعطیلی آنها 

کمترین آسیب را به مردم برساند.
باید بپذیریم، که در شرایط اقتصادی کنونی 
و سختی های معیشــتی، تنها راهکار برای 
مقابله با ویروس کرونا رعایت فاصله گذاری 
هوشــمند و فاصله گذاری اجتماعی و عدم 
حضــور در اجتماع در مــوارد غیر ضروری 
است، که باید همه مردم با آگاهی نسبت به 
رعایت آن هرگز کرونا را از یاد نبرده و نسبت 

به آن بی تفاوت نشوند.

استخدامدرجهداریدرپلیستهرانبزرگ

بامحتکرانوگرانفروشانلوازمخانگیبرخوردمیشود
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روزنامه سراسری صبح ایران
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در پی ابالغ بخشنامه حذف مدارس خشت و گلی صورت گرفت

تاکیدجدیبرتخریبآثارباقیماندهازمدارسخشتوگلی
خریــدار  مدیــر کل ریاســت و روابط 
عمومی ســازمان نوســازی مدارس کشور 
گفت: بخشــنامه صادر شده وزارت آموزش 
و پرورش متضمن حذف مدارس خشــت و 

گلی است.
 سید مهدی حســینی نیا درباره بخشنامه 
جمع آوری مدارس خشــت و گلی و ضوابط 
در نظر گرفته شــده بــرای آن اظهار کرد: 
بخشــنامه در نظر گرفته شــده به منظور 
آگاهی رسانی درباره موضوع جمع آوری آثار 
باقی مانده از مدارس خشت و گلی در کشور 
اســت. با توجه به اینکه سیاست سال های 
اخیر ســازمان نوســازی مدارس کشــور 
برچیدن تمام مدارس خشــت وگلی بوده 
و وعده حذف کامل آن در ســال ۹۸ محقق 
شد، هیچ توجیهی بر استفاده مجدد از آثار 
احتمالی باقی مانده مدارس خشــت و گلی 

وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه تا مهر ۹۸ تمام مدارس 
خشــت و گلــی در کشــور به جز اســتان 
سیستان و بلوچستان جمع آوری شده بود 
و تا پایان ســال ۹۸ در این اســتان هم هیچ 
گونه از این نوع مدارس باقی نماند و فضاهای 
فیزیکی آنها از سیستم آموزشی حذف شد، 
بیان کرد: تهدیدهایــی در این زمینه وجود 
دارد کــه در برخــی نقاط مدرســه جدید 
ساخته شده باشــد اما مدرسه خشت و گلی 
قدیمی تخریب نشده باشد، بر همین اساس 
بخشــنامه ای تنظیم شــد تا فرایند حذف 
مدارس خشــت و گلی به وضوح مشــخص 

باشد.
مدیرکل ریاســت و روابط عمومی سازمان 
نوسازی مدارس کشور تصریح کرد: در همه 
نقاطی که مدرســه جدید ساختیم تخریب 
مدارس خشت و گلی به ادارات کل آموزش و 
پرورش ابالغ شده است و ادارات کل نباید از 

این فضاها استفاده کنند.
حســینی نیا با تاکیــد بر اینکــه آموزش و 
پرورش باید مدارس خشــت و گلی را از کد 
فضای آموزشی خارج کند، اضافه کرد: این 
موضوع باید مدنظــر ادارات کل آموزش و 
پرورش باشــد و تخریب نکــردن مدارس 
خشــت وگلی قدیمی غیرقانونی است و به 

هیچ وجه اجازه استفاده ندارند.
وی گفت: برخــی فضاهای خشــت و گلی 
اســتیجاری داریم که در این فضاها اجازه 
حضور دانش آموز در کالس ها وجود ندارد و 
اگر در منطقه ای باالجبار فضای استیجاری 
مورد استفاده باشد حتماً باید فضای ایمنی 
الزم را داشته باشــد و تاییدیه های الزم را 
بگیرند و به هیچ وجه هم نباید از نوع خشت 

و گلی باشد.
مدیرکل ریاســت و روابط عمومی سازمان 
نوسازی مدارس کشــور گفت: در سال های 
اخیر شــاهد آن هســتیم که برخی از انواع 
مدارس ناایمــن به ویژه مدارس خشــت و 
گلی جمع آوری می شــوند امــا مجدداً این 
فضاها مورد بهــره برداری قــرار گرفته اند 
مثال دیگر از این مدارس ناایمن هم مربوط 
به جمع آوری مدارس کپری اســت و بعد از 
چند سال شاهد تولید مجدد کپرها هستیم 

و در بر خی نقاط شــاهد آن هستیم که علی 
رغم مدارس نوســاز باز دانش آموزان وارد 
فضای کپری می شــوند و نگران تکرار این 

موضوع برای مدارس خشت و گلی هستیم.
وی اظهار کرد: در هر صــورت تالش داریم 
دانش آموزان در فضای ایمن تحصیل کنند 
و انتظار داریم اداره کل آموزش و پرورش و 
اولیا هم از ورود دانش آموزان به مدارســی 
که خطر تخریب را همچنان در پی داشــته 

باشد، جلوگیری کنند.
حســینی نیا گفت: بایــد با یــک رویکرد 
همگانی این موضــوع را حمایــت کنیم و 
اجــازه ندهیم مــدارس خشــت و گلی به 
چرخه آموزش برگردند چراکه فاقد ایمنی 
الزم اســت و نباید وجود خارجی داشــته 
باشد؛ صدور این دست بخشــنامه ها صرفاً 
برای هشــدار دادن و جلوگیری از تکرار این 

مسائل است.



سعادتمند:

قائدیراباکمترازپنجمیلیوندالرنمیفروشیم

چالشتکراریپرسپولیسبراییحیی؛کاپیتان
روینیمکتمینشیند

کاپیتان پرسپولیس با شروع دوباره رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران 
بار دیگر روی نیمکت می نشیند.

 تمرینات پرســپولیس پس از تعطیلی ۱۰۰ روزه به دلیل بیماری کرونا 
از سر گرفته شد تا شــاگردان یحیی گل محمدی برای تکرار قهرمانی و 

رکورد جدید در فوتبال ایران تالش دوباره ای داشته باشند.
سرخپوشــان پایتخت که در پایان هفته بیســت و یکم با ۴۷ امتیاز و 
اختالف ۱۰ امتیازی نســبت به تیم های دوم و سوم جدول، فاصله ای با 
پوکر قهرمانی ندارند تاکنون سه بازی دوستانه انجام داده اند و قرار است 
چهارمین بازی تدارکاتی خود را نیز مقابل شهرخودرو برگزار کنند تا با 

آمادگی مدنظر کادر فنی به جریان مسابقات بازگردند.
تمرینات پرسپولیس در حالی ادامه دارد که لیســت پر ستاره این تیم 

تبدیل به دغدغه این روزهای گل محمدی شده است.
سرمربی سرخپوشــان پایتخت تقریباً در هر پســت دارای دو بازیکن 
است و با وجود آســیب دیدگی محمد انصاری و دوری طوالنی مدت او 

باز هم دغدغه ای در سمت چپ خط دفاعی خود ندارد.
او قطعاً نیاز به تدبیــر برای حفظ آرامش بازیکنانی دارد که قرار اســت 

ادامه لیگ را با ادامه نیمکت نشینی های خود در پرسپولیس بگذرانند.
شــاید مهمترین چالش برای گل محمدی که این روزها به ترکیب ایده 
آل خود رســیده اســت انتخاب دو بازیکن میانی در خط دفاعی است؛ 
جایی که در نیم فصل اول و دوران مربیگری گابریل کالدرون نیز محلی 
برای پرداختن به شــایعات پیرامون اختالف در رختکن شــده بود اما 

کالدرون پس از ترک ایران، آن را تکذیب کرد.
کادر فنی پرســپولیس قصد دارد با شــروع ادامه بازی ها از زوج شجاع 
خلیل زاده و محمدحســین کنعانــی زادگان در قلب دفــاع این تیم 
استفاده کنند تا سید جالل حسینی که با مصدومیت کهنه خود دست 
و پنجه نرم می کند روی نیمکت نشسته و منتظر چراغ سبز یحیی برای 
بازگشــت به جمع یازده مرد اصلی پرسپولیس باشــد؛ چالشی جدی 
برای کاپیتان و ســرمربی سرخپوشــان که رابطه صمیمانــه ای نیز با 

همدیگر دارند.

ستاره سابق تیم ملی روسیه:

هیچکسازآرسنالبامنبرایانتقالسردار
آزمونتماسنگرفت!

ستاره ســابق تیم ملی فوتبال روسیه خبر تماس باشــگاه آرسنال با او 
برای انتقال سردار آزمون به این باشگاه را تکذیب کرد.

 به نقل از سایت »اسپورت باکس« روسیه، آندره آرشاوین ستاره سابق 
تیم ملی فوتبال روســیه و تیم آرســنال درباره وضعیت سردار آزمون 
مهاجم تیم زنیت گفت: عالقه مندی هایی نسبت به جذب این بازیکن 
وجود دارد ولی هیچکس از باشگاه آرســنال برای آزمون با من تماس 

نگرفت.
آرشــاوین افزود: تعدادی از ایجنت ها نزد من آمدند ولی من همه آنها را 

به خاویر )ریبالتا( ارجاع دادم.
این ســتاره ســابق تیم ملی فوتبال روسیه و تیم آرســنال تاکید کرد: 
تیم هایی خواهان آزمون هســتند ولی تصمیم را باید رئیس باشــگاه و 
سرمربی تیم )زنیت( بگیرند؛ اینکه چقدر پیشنهادات سودآور باشد و یا 

اینکه چه کسی جای آزمون در صورت جدایی از زنیت بازی کند.
آرشــاوین همچنین دربــاره خبرهایی که درباره پســت گرفتنش در 
باشگاه زنیت مطرح شــده گفت: نمی خواهم در این مورد صحبت کنم 
چون تصمیم رسمی گرفته نشــده اســت. فعال صبر کنید و در آینده 

متوجه خواهید شد.
به گزارش خبرنگار مهر، چند روز پیش یک رسانه ایتالیایی اعالم کرده 
بود »میکل آرتتا« سرمربی آرســنال به خاطر روابط دوستانه و نزدیکی 
که با آرشاوین دارد، از این بازیکن ســابق روسیه خواسته است تا زمینه 

انتقال سردار آزمون را به آرسنال فراهم کند.

حکم ورمزیار همچنان پابرجاست؛

محرومیتمدیرعاملسابقاستقاللبهیک
سالکاهشیافت

محرومیت سیدرضا افتخاری مدیرعامل پیشین باشگاه استقالل که از 
سوی کمیته اخالق ۵ سال محروم شده بود، به یک سال کاهش یافت.

 ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ بود که خبر محرومیت سیدرضا افتخاری مدیرعامل 
پیشین باشگاه استقالل و صادق ورمزیار مســئول آکادمی این باشگاه 
از سوی کمیته اخالق رسانه ای شد. بر اســاس این احکام، افتخاری به 

مدت ۵ و ورمزیار ۱۰ سال از فعالیت های فوتبالی محروم شدند.
اتهام افتخــاری و ورمزیار پرونده جنجالی جعل و تخلف در ســندهای 

اداری و مالی در آکادمی باشگاه استقالل تهران بود.
مدیرعامل پیشین اســتقالل بعد از صدور این رای به کمیته استیناف 

شکایت کرد تا این محکومیتش مورد بازنگری قرار بگیرد.
بعد از گذشــت نزدیک به یک ســال و بررســی تمام پرونده ها و اسناد 
مختلف، کمیته اســتیناف محرومیت افتخاری را ۴ ســال کاهش داد. 
به این ترتیب افتخاری فقط مشــمول یک ســال محرومیــت آنهم به 
خاطر عدم نظارت به عنوان یک مدیر بر مجموعه های خود شــد و این 

محرومیت هم چند روزی است که به پایان رسیده است.
صادق ورمزیــار هم که مدعی شــده بود امضاهایش جعلی اســت، در 
جلسات کمیته اســتیناف اعالم کرد به بازپرسی شــکایت کرده ولی 
تاکنون نتیجه ای از بازپرسی برای اســتیناف فدراسیون فوتبال ارسال 
نشده اســت. به این ترتیب حکم ۱۰ ســال محرومیت این پیشکسوت 

استقالل همچنان پابرجاست.

بشار رسن:

درپرسپولیسحرفهایترشدم
هافبک تیم فوتبال پرسپولیس گفت: دوست دارم در پرسپولیس بمانم 

ولی منتظرم این فصل تمام شود.
 بشار رســن درباره صحبت هایی که از جدایی اش در پایان این فصل از 
پرسپولیس می شود، به زبان فارســی گفت: می ترسم فارسی صحبت 
کنم و یک کلمه اشتباه بگویم ولی اشــکال ندارد! به خاطر کرونا دیر به 

تمرین آمدم ولی خدا را شکر در نهایت به تمرین اضافه شدم.
هافبک عراقی پرسپولیس ادامه داد: االن سه، چهار روز است که تمرین 
می کنم. ان شــاءاهلل چهارمین قهرمانی را کســب کنیم. ۱۰ اختالف 
امتیاز - با تیم دوم جدول در لیگ برتر - داریم ولی فوتبال سخت است 
و چیزی مشخص نیست بخصوص در لیگ ایران که کار سخت است. ان 

شاءاهلل هم در جام حذفی قهرمان شویم و هم در آسیا صعود کنیم.
بشار رسن که با سایت باشگاه پرســپولیس گفتگو می کرد، تاکید کرد: 
هواداران هم در خیابان و هم اینستاگرام از من می پرسند می مانی یا نه. 
دوست دارم بمانم ولی نمی دانم چه می شــود. فعاًل منتظرم این فصل 
تمام شود. هر بازیکنی در پرســپولیس پیشنهاد داخلی و خارجی دارد. 

این طبیعی است.
هافبک پرسپولیس در پایان گفت: تمام تمرکزم روی ۹ بازی باقیمانده 
لیگ، ۲ بازی جام حذفی و مرحله گروهی لیگ قهرمانان آســیا است. 
هواداران پرسپولیس خیلی مرا تشــویق کردند. من در طول سه سال 

حضورم در ایران بازیکن حرفه ای تری شدم.

میدان

کارشــناس فوتبال ایران با اشــاره به تصمیم سازمان 
لیگ فوتبال مبنی بر برگزاری ادامه بازی های لیگ برتر 
گفت: باشگاه هایی که خواهان تعطیلی بازیها شده اند به 

خاطر رفع کمبودهایشان آن را مطرح کرده اند.
فرزاد آشــوبی در خصوص امضای طومار توســط هفت 
باشگاه لیگ برتری مبنی بر عدم برگزاری ادامه بازی های 
فصل جاری رقابت های لیگ برتر گفت: وقتی رقابت های 
فوتبال تعطیل شــد همه باشــگاه ها اعالم کردند تابع 
تصمیم ســازمان لیــگ هســتند اما حاال کــه همین 
مجموعه می خواهد بازی ها را از سر بگیرد با آن مخالفت 
می کنند که نشــان می دهد ربطی به حل و فصل بحران 

بوجودآمده بــه خاطر بیماری کرونــا ندارد.
کارشــناس فوتبال ایران ادامــه داد: دغدغه 
اصلی این باشــگاه ها سالمتی نیســت. آنها 
این موضوع مهم را برای رفع کمبودهایشــان 
نمایش می دهند. اکثر این باشگاه ها به دلیل 
شــرایط مالی و همچنین جایگاهــی که در 

جدول دارند قصد لغو بازی ها را دارند.
وی درباره تاکید ســازمان لیــگ به برگــزاری ادامه 
رقابت های لیگ برتر تصریح کــرد: قطعاً عادالنه ترین 
راه ممکن برای تعیین قهرمان و تیم های سقوط کننده 
ادامه برگــزاری بازی های لیگ برتر اســت. آیا همین 

باشــگاه ها حاضرند پرســپولیس به عنوان 
قهرمان معرفی شــود و دو تیم قعر جدول هم 
به لیگ یک سقوط کرده و مدعیان حاضر در 

این جدول به لیگ برتر بیایند؟
پیشکســوت پرســپولیس راجع به بحران 
سرخپوشــان در دفــاع چــپ بــا توجه به 
مصدومیت از ناحیه رباط صلیبی گفت: برای 
محمد انصاری خیلی ناراحتم که برای دومین بار چنین 
مصدومیتی به وجود آمده اســت. پرســپولیس بدون 
انصاری قطعاً به مشکل خواهد خورد. محمد نادری هم 
یکی از بازیکنان خوب فوتبال ایران است اما پرسپولیس 

نیاز به حضــور دو بازیکن در هر پســت دارد. تیمی که 
در سه جام می جنگد باید همیشه نیمکت قدرتمندی 

برای هر تغییر داشته باشد.
آشوبی درباره رفتن بیرانوند به آنتورپ بلژیک و تعیین 
جانشین برای او یادآور شــد: قطعاً رفتن او به آنتورپ، 
کمترین حق بیرانوند اســت که درخشش و پیشرفت 
فوق العاده ای داشــته اســت. رادوشــوویچ هم در سه 
فصل گذشته نشــان داد می تواند دروازه بان مطمئنی 
باشــد اما قطعاً رفتن بیرانوند نیاز به تقویت این تیم در 
پست دروازه بانی دارد تا بتواند کنار رادو رقابت کرده و 

آمادگی خود را به باالترین سطح برسانند.

فوتبال

خریدار  مدیرعامل اســتقالل می گوید 
محصوالت مختلف با برند اســتقالل از ماه 

آینده وارد بازار خواهد شد.
 احمــد ســعادتمند بــا حضــور در برنامه 
»ورزش و مردم« درباره دشــواری های کار 
در استقالل گفت: اســتقالل از گذشته در 
بخش های مختلفی مشــکالت عدیده ای 
داشته اما امیدوار هستیم با کمک هواداران 
و با آرامش بتوانیم نقاط منفی و آزار دهنده 
باشــگاه را برطــرف کنیم و بــه نقطه صفر 
برسیم و برای توسعه و ســایر اقدامات موثر 
گام برداریم. فکر می کنم اتفاقات خوبی رخ 

خواهد داد.
مدیرعامــل اســتقالل دربــاره واگذاری 
این تیم در بــورس اظهار کرد: تــا به حال 
چنیــن اراده ای برای واگذاری اســتقالل 
و پرســپولیس در بــورس وجود نداشــته 
اســت. مــا اراده خودمــان را روی افزایش 
سرمایه گذاشتیم. خوشــبختانه توانستیم 
با پیگیری های مســئوالن فعلی و ســابق، 
گواهی کمپ حجــازی را به نام اســتقالل 
بگیریم. حدود ۱۴ هزار متر از کمپ توسط 
پارک ارم تصرف شــده بود که این موضوع 
هم با گفت و گو حل شــده است. این کمپ 

۳۷ هزار متر مربع است.
وی درباره طرح این باشــگاه برای توســعه 
کمپ مرحوم حجازی یادآور شــد: در این 
طرح قرار شــده دیوار دور تــا دور کمپ را 
در قالب کاشــی های ۲۰*۳۰ به هواداران 
واگذار کنیم که برف و باران هم آن را خراب 
نمی کند و در عوض هوادار می تواند عکس 
و کدملی را روی کاشــی حک کند. آن مبلغ 
برای ساخت کاشــی و مابقی برای ساخت 
هتلینــگ، سیســتم اداری، ترمیم چمن و 
... صرف خواهد شــد. هــواداران می توانند 
دیواری را به صــورت خانوادگی خریداری 
کنند. این کاشی ها یادبود هر شخصی است 

و به باشگاه کمک می کنند.
ســعادتمند درباره بدهی های این باشگاه 
خاطرنشــان کرد: باشــگاهی که بیش از ۴ 
هزار میلیارد تومان ســرمایه داشته باشد، 
بدهی ۲۰، ۳۰ میلیارد تومانی برایش رقمی 

نخواهد بود.
وی درباره درآمــد پایدار این باشــگاه نیز 
گفت: ما تــالش کردیم اســتقالل را ارزان 
نفروشــیم. به همین دلیل با تاخیر دو، سه 
ماهه، توانســتیم شــرکتی را پیدا کنیم که 
تضمین های الزم را به مــا می دهد و از این 

طریق درآمد خوبی را داشته باشیم.
ســعادتمند درباره همکاری باشــگاه ها با 
کارگزاری ها گفت: اگر تــا یک، دو ماه دیگر 
پفک آبی دیدید تعجب نکنیــد. ما در حال 
تولید محصوالت استقالل هستیم. با پوزش 
از همه عزیزانی که از نام اســتقالل استفاده 
می کنند، برند استقالل را به صورت مجانی 
به کســی نمی دهیم. متاســفانه بعضی هم 
در این بین ســوء اســتفاده کردند. بیش از 
۷۰ درصــد کارهای حقوقی انجام شــده و 
تولیدات خودمان را بــه زودی آغاز خواهیم 

کرد.
مدیرعامل اســتقالل بــا بیــان اینکه در 
روزهای آینده مشکل این باشگاه با کارگزار 
قبلی حل خواهد شــد، افزود: شــرکت آریا 
برتر از قرارداد سال گذشته حدود ۹ میلیارد 
تومان به ما داده است که برخی می گویند ما 
باید این مبلغ را برگردانیم اما شــرکت آریا 
برتر تاکنون آورده ای برای ما نداشــته و این 
مبلغ حق ما بوده اســت. با این حال کارگزار 
فعلی در بدو قــرارداد حــدود ۱۰ میلیارد 

تومان به ما پرداخت کرده است.
وی ادامه داد: با رجوع به بند فســخ قرارداد 
در صورت شیوع بیماری واگیردار، در حال 
فسخ قرارداد هســتیم. دادگاه دفاعیه ما را 
پذیرفته و با همکاری وزارت ورزش در حال 

حل و فصل این موضوع هستیم.
وی همچنین اعالم کــرد: باید طلب حدود 
هفت میلیاردی موسوی، عضو سابق هیات 
مدیره این تیم تعییــن تکلیف و بازگردانده 

شود.
ســعادتمند در ادامه گفت: باید به ســمتی 
برویم که درآمد پایدار داشتیه باشیم و پولی 
را قرض نگیریم. ما در دو ماه اخیر ده میلیارد 
تومان گرفتیم و اگر بحث شــکایت آریا برتر 
مطرح نبود، ۱۰ میلیــارد تومان دیگر هم به 

دست می آوردیم.
مدیرعامل اســتقالل با بیــان اینکه از چند 
تیم مختلــف اروپایی بــرای مهدی قائدی 
پیشــنهاد دارنــد، گفــت: نه قائــدی و نه 
هیچ بازیکن دیگری فروشــی نیســتند و 
می خواهیــم بــرای فصل بعــد محکم تر و 
قوی تر عمل کنیم. کســی از تیم ما نمی رود 
و بازیکنی را ارزان نمی فروشــیم. می گویند 
قائدی پیشــنهاد ۷۰۰ هزار دالری دارد اما 
ما برای قائدی پیشــنهاد دو میلیون دالری 
دریافت کردیم. ایــن را می گویم که قائدی 
را با کمتر از پنج میلیون دالر نمی فروشیم. 
فروش بازیکن بــا یک یــا دو میلیون دالر 

منطقی نیست.

سعادتمند در واکنش به اینکه کارکنان این 
باشگاه ماه ها اســت حقوق و دستمزد خود 
را نگرفته اند، اظهار کرد: کارکنان باشــگاه 
حقوق دو ماه گذشــته را گرفتند و شــنبه 
و یک شــنبه هم حقــوق  خــود را دریافت 

خواهند کرد.
مدیرعامل اســتقالل در پاسخ به این سوال 
که گفته می شــود برای انتخاب اسپانســر 
مزایده ای برگزار نشــده است، تصریح کرد: 
باشــگاه های در حال واگــذاری به بخش 
خصوصی نمی توانند روی مزایده کار کنند. 
ما با هشــت شــرکت وارد مذاکره شدیم و 

چندین آیتم را مطابق قانون انجام دادیم.
وی با اشــاره به مطالبات این باشگاه گفت: 
مذاکرات خوبی با ایرانســل داشتیم و فکر 
می کنــم بتوانیم بخشــی از مــراودات فی 
مابیــن را در قالب مســاعدت مالــی با این 
اپراتور انجام دهیــم. قطعا ایرانســل به ما 
کمک خواهد کرد. فکر می کنم در روزهای 
آتی مبالغ خوبی را از این شــرکت بگیریم. 
مطالباتی هــم از بانــک کوثر داشــتیم و 
امیــدوارم بتوانیــم در این هفته بــه نتایج 
خوبــی برســیم. در بحث همــراه اول هم 
مطالباتی داریم. امیدواریــم این مطالبات 
را هر چه سریعتر برای باشــگاه نقد کنیم و 
مشــکالت عدیده را در بخش ارزی و ریالی 

حل کنیم.
ســعادتمند دربــاره بدهی اســتقالل به 
بازیکنان خارجی اظهار کــرد: برای پرونده 
بویان در مهرمــاه ۹۸ رای قطعی در حدود 
۲۳۹ هزار دالر علیه باشگاه استقالل صادر 
شــده اســت. ضرب العجــل پرداخت هم 
رعایت نشده اســت و با دیرکرد و جریمه ها، 
حدود ۳۲۸ هزار دالر به این بازیکن بدهکار 
هستیم. تالش می کنیم بخشی از مطالبات 
این بازیکن را از محل ذخایرمان در فیفا که 

خیلی هم نمانده، پرداخت کنیم.
مدیرعامــل اســتقالل خاطرنشــان کرد: 
انضباط مالی در اســتقالل وجود نداشــته 

است. وقتی می توانستیم مطالبات پروپئیچ 
را با حدود ۱۲۰ میلیــون تومان حل کنیم، 
در عــوض ۴.۵ میلیــارد تومــان پرداخت 

کردیم.
وی ادامه داد: حــدود ۴۵ روز فرصت داریم 
پول بویــان را پرداخت کنیــم. البته االن 
وضعیت بهتر شــده و با پرداخت مطالبات 
دوباره پنجره هــای نقل و انتقــاالت ما باز 

می شود.
ســعادتمند درباره وضعیت پرونده شــفر و 
دستیارانش نیز گفت: مدت زمانی را از آقای 
شفر به عنوان مهلت گرفتیم. اگر شفر با بنی 
یاس قرارداد نمی بســت باید بیشتر از یک و 
نیم میلیون دالر پرداخت می کردیم اما االن 
مبلغ کمتر شده اســت. در ۱۰ روز گذشته 
هم فیفا بیمــاری کرونا را در دســتور قرار 
داده اســت. به همین دلیل ۱۲۰ روز مهلت 
خواستیم تا مطالبات شفر را پرداخت کنیم. 
همچنین تــا االن حکمی دربــاره پرونده 
ساشا شــفرو  میگوئل به دســت ما نرسیده 

است.
مدیرعامل اســتقالل درباره شکایت آندره آ 
استراماچونی اظهار کرد: او رقم سنگینی را 
درخواست کرده است. به دنبال این هستیم 
که بعد از ماجــرای کرونا، مذاکــره ای با او 
داشته باشــیم. در یکی، دو کار غیرحرفه ای 
بعضی جاها اعالم کرد که مســئوالن وقت 
بخشــی را پذیرفتند اما اگر نمی پذیرفتند، 
بهتر بود. اینکه بنــدی را بپذیریم در ادامه 

نمی توانیم از موضع خودمان دفاع کنیم.
وی درباره درخواســت چندیــن میلیون 
دالری پادوانی از دادگاه CAS علیه باشگاه 
استقالل خاطرنشان کرد: دوستان ناراحت 
نشــوند اما بایــد مطالبــات او را پرداخت 
می کردند. ما از او شــماره حساب خواستیم 
اما متوجه شدیم به دادگاه حکمیت ورزش 
شکایت و درخواســت چندین میلیون دالر 
کرده اســت. اگر به موقع ۱۰۰ هزار دالر او 
را پرداخــت می کردیــم ایــن اتفاقات رخ 

نمی داد. دو، سه سال از این موضوع گذشته 
اســت. حتی ما می خواســتیم قــراردادی 
به عنوان مشــاور با او ببندیم. از طرفی فکر 
می کنم دادگاه حکمیت ورزش رای فیفا را 

تائید خواهد کرد.
ســعادتمند در واکنش به اینکــه با جمع 
درخواســت طلبــکاران، این تیــم بدهی 
ســنگینی دارد، اظهار کرد: ما باشــگاهی 
هستیم که با افزایش ســرمایه، ۳ تا ۴ هزار 
میلیارد تومــان ارزش ســرمایه و در کنار 
آن ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیــارد تومان هم بدهی 

داریم.
مدیرعامل استقالل درباره عالقه مندی این 
باشگاه برای حضور در رشــته فوتسال نیز 
گفت: اگر بخواهیم در اســتقالل فقط روی 
بدهی ها تمرکز کنیم، کاری پیش نمی رود. 
یک ماه پیش از آقای نبی خواهش کردیم 
در اســتادیوم ۱۲ هزار نفری آزادی تیمی 
در رشته فوتســال داشته باشــیم. ایشان 
هم دستوری به هیات رئیســه دادند و این 
عزیزان هم جلسه ای را در اصفهان تشکیل 
دادند. ما عالقه مند هســتیم در فوتســال 
شــرکت کنیم. از این به بعــد آن ها باید به 
ســراغ ما بیایند. ضمن اینکه برای فوتسال 
از بخــش دیگــری خرید امتیــاز و تامین 
اعتبــار خواهیم کــرد. وقتــی می توانیم 
۱۲ هزار جــوان را پای فوتســال بیاوریم، 
به کشــورمان کمک خواهیم کرد. انتظار 
داریم هیات رئیســه فدراسیون فوتبال هم 

کمک کنند.
سعادتمند از برنامه این باشگاه برای افتتاح 
فست فود و کافی شاپ و حضور پیشکسوتان 
گفت: در شرف عقد قرارداد هستیم تا اولین 
فســت فود و کافی شاپ را داشــته باشیم. 
دوست دارم پیشکســوتان ما در این مکان 

بنشینند و خاطرات خود را بگویند.
وی از انتقال ســاختمان باشــگاه استقالل 
به مکان دیگــری خبر داد و گفــت: یکی از 
هواداران یک ســاختمان ۵ طبقه مجهز را 
در اختیار ما قرار دادند که متــراژی بالغ بر 
۱۱۰۰ متر است. آقای حجت نظری هم این 
ساختمان را بررســی کردند. این هوادار از 

این پس مشاور باشگاه هم خواهد بود.
مدیرعامل اســتقالل آقای دکتــر نوروزی 
شناسنامه ای برای باشگاه هستند. هر برنامه 
و دلســوزی برای تیم داشــته باشند مورد 
قبول ما اســت. او من را هم با پروتکل های 
بهداشــتی به تمریــن راه داد و گفت باید با 

۱۰۰ متر فاصله در کنار تیم حاضر شوم.
وی در واکنش به اینکه آیا ســرمربی فصل 
آینده این تیم بستگی به نتایج فصل جاری 
دارد، گفت: آقای فرهاد مجیدی ســرمربی 

تیم است و من او را حمایت می کنم.
ســعادتمند همچنین درباره هدف تیمش 
در فصل جــاری گفت: بارهــا گفتم که ۱۰ 
بازی داریم و بازی با فوالد هم شش امتیازی 
اســت. همین االن مدعی قهرمانی هستیم. 
بازیکنــان با انگیــزه کار می کننــد. دنبال 

قهرمانی هستیم.

دغدغهباشگاهها»سالمتی«نیست
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مدیریت انفرادی قبل از خصوصی شدن

تعللعجیبوزیرورزشدراعالمهیاتمدیرهجدیدباشگاهپرسپولیس
مهدی مرتضویان   مســعود ســلطانی 
فر وزیــر ورزش و جوانان با وجود گذشــت 
چهارمــاه از نبــود مدیرعامل در باشــگاه 
پرســپولیس همچنان به ابهــام در بخش 
اعضــای هیات مدیــره این باشــگاه ادامه 

می دهد.
باشگاه پرســپولیس قبل از تعطیلی رقابت 
های لیگ برتر فوتبال ایران به دلیل شــیوع 
ویروس کرونا با بحران مدیریتی روبرو شد. 
محمدحسن انصاریفرد مدیرعامل باشگاه با 
هیات مدیره سرخپوشان مشکالت پیچیده 
ای پیدا کــرد تا در نهایت کار به اســتعفای 
انصاریفــرد و حضور مهدی رســول پناه در 

مقام سرپرستی باشگاه پرسپولیس بکشد.
رسول پناه که بدون داشتن سابقه مدیریت 
در امور ورزشــی پس از در گذشــت جعفر 

کاشــانی به عنوان عضــو علــی البدل به 
پرسپولیس راه پیدا کرد خیلی زود ریاست 
هیات مدیره را عهده دار شــد و بالفاصله از 
سوی مهرداد هاشمی، علی رغبتی و مهدی 
محمدنبی به عنوان سرپرســت سرخ ها تا 

زمان تعیین مدیرعامل معرفی شد.
بحــران مدیریتی پرســپولیس بــا وجود 
انتخاب رســول پناه نه تنها به پایان نرسید 
بلکه اختالف بین اعضای هیات مدیره بر سر 
انتخاب شرکت کارگزار به قدری زیاد شد که 
هاشمی قهری یک ماهه با مجموعه باشگاه 

پیدا کرد. 
این دعواهــا در غیاب مهــدی محمدنبی 
ادامه داشــت؛ فردی که پــس از انتخاب به 
عنوان دبیرکل فدراســیون فوتبال از ادامه 
حضور در هیات مدیره پرســپولیس استعفا 

داد تا مجموعه مدیریتی پرســپولیس عمال 
با ســه نفر به کار خود ادامه دهد. جمعی که 
اکثر اوقات با همین تعــداد اندک نیز دیگر 
تشکیل نمی شود تا تقریبا تمامی مسائل را 
شخص رســول پناه انجام دهد.وزیر ورزش 
و جوانان که ریاست حقوقی مجمع باشگاه 
پرسپولیس را بر عهده دارد با گذشت بیش 
از چهارماه از این بالتکلیفی همچنان افراد 
جدید را برای حضور در هیات مدیره ســرخ 
ها معرفی نمی کند. این در حالی اســت که 
مهدی علی نژاد معــاون  وزیر ورزش در ماه 
های اخیــر در چند مصاحبه اعــالم کرده 
هیات مدیره پرسپولیس »به زودی« ترمیم 

می شود.
پیگیــری هــای مهر، نشــان مــی دهد 
ســلطانی فر به چینــش نهایی اشــخاص 

مدنظر خود برای حضور در این جایگاه مهم 
مدیریتی باشــگاه پرســپولیس نیز رسیده 

است اما فعال آن را اعالم نمی کند.
پرســپولیس طبق گفته وزیــر ورزش قرار 

است شهریورماه در مسیر عملی خصوصی 
سازی همراه با اســتقالل تهران قرار بگیرد 
اما بر خالف رقیب سنتی خود دارای هیات 

مدیره نیست.
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مجید انتظامی:

اگرپدرمزندهبوداینروزهابهاوسختمیگذشت

خریدار   مجید انتظامی می گوید: خیلی حیف 
شــد که هنرمندی برجســته مثــل محمدعلی 
کشــاورز از میان ما رفت. مطمئنم اگر پدرم زنده 
بود حتما بابت این اتفاق به او سخت می گذشت، 
همانطور کــه می دانــم االن چقدر بــرای آقای 

نصیریان سخت است. 
 ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ دومین بهاری است که عزت اهلل 
انتظامی دیگر در این جهان نیســت تا ســالروز 
تولدش را جشــن بگیرد و درست در همین روزها 
که به فکر نوشــتن از او و گپی با پســرش مجید 
انتظامی بودیم، یکی از همراهــان دیگر او از دنیا 
رفت و حاال احتماال جمع شان در آن دیار، بیشتر 

جمع است.
درگذشــت محمدعلــی کشــاورز گفت وگوی 
ایســنا را با مجید انتظامی، آهنگساز برجسته ای 
که ساخت موســیقی فیلم های زیادی همچون 
»آژانس شیشــه ای«، »روز واقعه«، »دیوانه ای 
از قفس پرید«، »از کرخه تا رایــن«، »دوئل«، و 
»من ترانه ۱۵ ســال دارم« را برعهده داشته، به 
نقل خاطراتی برد که او از این هنرمند و رفاقت با 

پدرش داشت.
مجید انتظامی که با حســرت از مرگ محمد علی 
کشــاورز یاد می کند، می گوید: »آقای کشــاورز 
آدم بسیار با معرفتی بود. همیشه با دوستانش در 
تماس بود و نه فقط به بابا )عزت اهلل انتظامی( بلکه 
به همه شان زنگ می زد و جویای احوال دوستان 
قدیمی اش بــود. حتی حــال مرا هم کــه کارم 
موسیقی بود و خیلی ارتباطی با حوزه کاری شان 
نداشتم پیگیری می کردند. همین چند شب قبل 
که بخاطر شرایط جســمانی ام، نمی توانم بیرون 
بروم و بعد از این اتفاق، تماسی تلفنی با منزل شان 
داشتم، آقایی که از ایشان پرســتاری می کرد به 

من می گفت، آقای کشاورز خیلی نگرانت بود.«
او ادامه می دهد: »واقعا حیف شــد. ایشان غیر از 
اینکه یک هنرمند برجســته و انسانی خوب بود، 
آدم بامعرفتی هــم بود و با آن حــال و احوالی که 

داشت به فکر همه بود.
 البته متاســفانه هنرمندهای این چنینی فقط با 
خودشــان زندگی می کنند، تمام دوران زندگی 
بخاطر شــرایط کاری به نوعی تنها هســتند. من 
یادم می آید هر وقت با پدرم مســافرت می رفتیم 
او مشغول خواندن سناریو می شــد و فقط موقع 
غذا خــوردن یا وقتی در ماشــین بودیم کنارمان 
بود. به هر حال تعهدشــان به کار جور دیگری بود 
و در خانواده هم معموال به کارشان چنان احترام 
گذاشته می شــد که به خودمان اجازه نمی دادیم 
زیاد نزدیک شــان شــویم و همیشــه حریمی را 

رعایت می کردیم.
 بــه خصــوص کــه این هــا در یک نســل قبل 
»پدرســاالر« بودند و خــود من در ســن هفتاد 
ســالگی هم جرات نمی کردم، جلــوی پدرم یک 
سیگار بکشم و همیشه بیرون می رفتم، ولی االن 

روابط نسل جدید کامال فرق کرده است.«
انتظامی با گفتن »خدا رحمتشــان کند« یادآور 
می شــود: »آقای کشــاورز را مثل پدرم دوست 
داشتم. یادم می آید ســر فیلم »بای سیکل ران« 
نمی دانم در آن تاریکی ســالن چطور آمدند، مرا 
پیدا کردنــد و بعد گفتند، »آقا ایــن چه موزیکی 
بود؟ همه موهای تن من سیخ شد!« )می خندد.(  
حیف! مطمئن هســتم پدرم اگر بــود خیلی به او 
سخت می گذشت و می دانم چقدر االن برای علی 

نصیریان سخت است. 
این آدم ها در قلب من یکی که، جای ابدی دارند و 
مطمئن هستم برای آیندگان هم اینقدر اثرهای 
پربار گذاشــته اند که آن ها هم به این هنرمندان 

افتخار کنند.«
اما جدا از ایــن خاطرات باید ســراغ خانه - موزه  
عزت اهلل انتظامی را هــم از مجید انتظامی گرفت؛ 
جایی که برخــی آثار و نشــانه های زندگی آقای 
بازیگــر در آن به یادگار مانــده، ولی وضعیت این 
مکان که در اصل منزل شخصی زنده یاد انتظامی 
بوده چندان مورد رضایت خانــواده او نبوده و به 
نظر می رســد هنوز  هم نیســت. او سال گذشته 
همیــن روزها در گفت وگویی با ایســنا نســبت 
به برخی مســائل خانه موزه از جملــه اینکه روح 
خانه پدری اش و نشــانه ای از فضایی که عزت اهلل 
انتظامی در آن زندگی می کرده در آنجا جا دیده و 

حس نمی شود، انتقاد کرده بود.
حاال انتظامــی درباره حال و هــوای فعلی خانه - 
موزه پدرش، با قدردانی از محمدجواد حق شناس 
و شــکرخدا گــودرزی توضیح می دهد: »ســال 
گذشــته آقای حق شــناس )عضو کمیســیون 
فرهنگــی و اجتماعی شــورای شــهر تهران(، 
زحمات زیادی کشــیدند و پیگیری هایی را برای 
بهتر کردن شــرایط این خانه - موزه انجام دادند.  
آقای گودرزی )مدیر خانه - مــوزه( هم برای این 
موزه کارهای زیادی کردند. البته در آنجا هر کاری 
کنند، دیگر به حالت اول برنمی گردد، چون آنجا 
یک خانه یک طبقــه با فرمی متفــاوت بود که از 
ابتدای تبدیل به خانه - موزه تغییراتی نادرســت 
در آن به وجود آمد. با این حال در یک ســال اخیر 
اقداماتی در آنجا به وجود آمده تا به آنچه قبال بود 

کمی نزدیک تر شود. 
ما هم وسایل مرتبط با پدر را که جلوی دست بود 
در اختیارشان گذاشتیم، اما در کلیت آنجا باز هم 
مسائلی باقی مانده، از جمله اینکه قرار بود خانه - 
موزه، شــورایی اداره شود و همیشه دست کم یک 
»انتظامی« در آن حضور داشــته باشــند که این 

اتفاق تاکنون نیفتاده است.«
او می گوید: »یکی از آرزوهای پــدرم این بود که 
در این محل جوان ترها تجربــه خود را به معرض 
نمایش بگذارند، خودش می گفت نهایتا پول آب و 
برق را بدهند گرچه همان موقع من هم می گفتم 
که این عملی نیســت و ســالن قطعا یکســری 

هزینه ها دارد. با این حــال بعدها آن طور که مورد 
انتظار ایشــان بود، کارها انجام نشــد و االن هم 
دقیق نمی دانم آنجا توســط چه دستگاهی اداره 

می شود.«
وی به نقــش پدرش در تاســیس موزه ســینما 
اشــاره می کند و ادامه می دهد: »پایه گذار موزه 
ســینما پدر من بود. خودش همه آثار و جوایزش 
را به آنجا بــرد. با بقیــه کارگردان ها هم صحبت 
می کرد تا آثارشــان در موزه باشــد و بعد خودش 
مثل یک پــادو آژانس می گرفــت و تک تک برای 
گرفتن شــان مراجعه می کرد. خود من هم  یادم 
می آید وقتی جایزه شمشیر طالیی دمشق را برای 
فیلم »ســمفونی صحرا« برده بودم، بابا به زور آن 
را از من گرفــت تا در موزه بگــذارد. همینطور دو 
سیمرغ بلورینی را که از جشنواره فیلم فجر گرفته 
بودم. می گفتم بابا جان برای چــه آن ها را بدهم 
تا بگذارید در یک جای دیگر؟ همین جا هســت. 
ولی خوب نوع نگاهش فرق داشــت و افسوس که 
در خانه - موزه خودش آنچه می خواســت اتفاق 

نیفتاد.
االن هــم از میان وســایل باقی مانده شــان باید 
فرصتی پیدا شــود و بــاز بگردم. فعــال به دلیل 
کمردرد این امکان را نــدارم ولی باید همه چیز را 
دوباره ببینم و نمی دانم اگر چیزی پیدا شــد، به 
همین خانــه - موزه بدهم یا موزه ســینما، چون 
ظاهرا نســبت به آنچه در موزه  پدرم هست حق و 
حقوقی نداریم و اصال حضــوری در آنجا نداریم. 
ما کال دوســت داشــتیم آنجا یک کالس خاصی 
داشته باشد و هر اجرایی ارائه نشود، ولی دیگر در 

اختیار ما نیست.«
مجید انتظامــی در پایان صحبت خــود با تاکید 
بر اهمیت اینکــه "آنچه از هنرمندانی شــاخص 
باقی می ماند باید با توجه به شــأن و جایگاه شان 
حفظ شــود" می گوید: »چنین مــکان  یا خانه - 
موزه هایی، حاال متعلق به هر هنرمندی که باشند، 
باید فراتر از چیزی که هســتند معرفی شوند؛ چه 
از طریق تلویزیــون و چه از طریــق متولیان آن 
مکان ها، چون بــه هر حال نبایــد فراموش کرد، 
بعضی  آدم ها خیلی فرق دارنــد، مثل همین پنج 
بازیگری که از قبل از انقــالب بوده اند )انتظامی، 
مشایخی، رشیدی، کشــاورز و نصیریان(. این ها 
برای مردم خاطره ســاز هســتند و حفــظ آثار و 
نشانه هایشــان به معنی حفظ هنــر این مملکت 

است.
 هر هنرمندی که در این مملکت از دست می رود 
کسی نمی تواند جای او را بگیرد. البته ممکن است 
افرادی دیگر خیلی رشــد کنند ولی جای این ها 
را نمی گیرند. خیلی حیف اســت که همین تعداد 
انگشت شــمار هم از میان ما می روند و  فقط چند 
صباحی همه از آن ها در اینترنت عکس می گذارند 
و بعد فراموش می شوند. مثل پدر من که االن مگر 

چه کسی از او یاد می کند؟«

با حضور مدیر فیلم و سریال شبکه یک؛
»۸۷متر«عیاریبهبهشتزهرا)س(رسید

تصویربرداری ســریال »۸۷ متر« به کارگردانــی کیانوش عیاری طی 
روزهای گذشته به بهشت زهرا )س( رسید.

 ســریال »۸۷ متر« به کارگردانی کیانوش عیاری ایــن روزها در حال 
تصویربرداری اســت و روز ۲۸ خرداد تصویربرداری ســریال به بهشت 

زهرا )س( رسید و صحنه هایی از سریال در آنجا ضبط شد.
سکانس هایی از این ســریال با حضور غالمرضا الماسی مدیر گروه فیلم 
و سریال شبکه یک ســیما انجام شد. در این ســکانس ها مرتضی علی 
آبــادی و مانی صدیقی جلــوی دوربین رفته اند کــه در نقش فرزندان 

حسین محب اهری ظاهر شده اند.
همچنین طی روزهای گذشــته علــی انصاریان بازیکــن فوتبال در 

لوکیشن دیگری در سیدخندان در این پروژه به ایفای نقش پرداخت.
ســریال »۸۷ متــر« بــه کارگردانی عیــاری جــزو آثاری بــود که 
تصویربرداری آن به دلیل کرونا متوقف شــد و اواخر اردیبهشــت ماه 

مجدد ضبط آن از سر گرفته شد.
در خالصه داستان این سریال آمده اســت: علیرضا پوردورانی به همراه 
همسر، دو دختر و پسرش، خانه ای را از یک فروشنده به نام فرج ناصری 
خریداری می کنند. اما روز اسباب کشــی متوجه می شوند که خانه به 
فرد دیگری به نام محســن خلیلی فروخته شده است. محسن به همراه 
پسر، همسر و دو دخترش صبح زودتر از پوردورانی ها به خانه رسیده اند 
و وسایل شان را در خانه گذاشته اند اما با رســیدن خانواده پوردورانی، 

ماجرای کالهبرداری مشخص می شود.
علی دهکردی، مهران رجبــی، فریبا کامران، زنده یاد حســین محب 
اهری، شهین تسلیمی، دیبا زاهدی، سونیا سنجری، حسین سلیمانی، 
فریده سپاه منصور، محمد بحرانی و ســعید پیردوست از بازیگران این 

سریال هستند.
این سریال کاری از گروه فیلم و سریال شبکه یک سیما است که در ۴۰ 

قسمت ۴۵ دقیقه ای در حال تولید است.

با اعالم سازمان سینمایی؛
»گربهسیاه«بهرامرادانمجوزنمایشگرفت

شورای پروانه نمایش فیلم های ســینمایی برای ۲ فیلم مجوز نمایش 
صادر کرد.

به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، شورای 
پروانه نمایش فیلم های ســینمایی در جلسه اخیر که با حضور اکثریت 
اعضا برگزار شــد، با مجوز نمایش بــرای ۲ فیلم »یازده ســالگان« به 
تهیه کنندگی، کارگردانی و نویسندگی هوشــنگ درویش پور و فیلم 
ســینمایی »گربه ســیاه« به تهیه کنندگی بهــرام رادان، کارگردانی 
کریم محمد امینی و نویسندگی علی اصغری با درجه بندی سنی ۱۲+ 

موافقت کرد.

اماواگرهایرسولصدرعاملیبرایاکران
"شنایپروانه"

رسول صدرعاملی تهیه کننده شنای پروانه که قرار است از اول تیر ماه 
همزمان با بازگشایی سینماها اکران شــود، گفت: با توجه به اینکه قرار 
بود شرایط و تمهیداتی برای اکران این فیلم فراهم شود و تاکنون فراهم 

نشده است، فعال از اکران فیلم مان معذوریم.
این کارگردان و تهیه کننده در این باره اظهار کرد: طی دو هفته گذشته 
جلســاتی با دکتر انتظامی رییس سازمان ســینمایی، دکتر حناچی 
شهردار تهران و اعضای هیأت مدیره خانه سینما در جهت فراهم آوردن 
شــرایط اکران داشــتیم تا حمایت جدی از اکران این دو فیلم )شنای 
پروانه و خوب بد جلف( انجام شود اما حاال که کمتر از چند روز به اکران 
فیلم باقی مانده است، هیچ خبری از حمایت ها نیست بنابراین با توجه 
به اینکه هیچ کدام از قرارها به ســرانجام نرسیده اســت، فعال از اکران 

فیلم معذوریم.
تهیه کننده شنای پروانه گفت: این در حالی است که سینماداران بدون 
هماهنگی با ما سایت بلیت فروشــی را باز کردند، در حالیکه هیچ کدام 

از قول و قرارهایی که طی دو هفته گذشته داشتیم، عملی نشده است.
صدرعاملی دربــاره جزییات قــول و قرارها توضیــح داد: اوال قرار بود 
فقط دو فیلم خوب بد جلف ۲ و شــنای پروانه ظرف سه هفته اول اکران 
شود و همچنین شــهرداری تهران یک حمایت جدی در جهت اطالع 
رسانی فیلم ها داشته باشد، مثال در میادین شهرها گیشه های نمادین 
نصب کند و از ســوی دیگر هنرمندان هم با همکاری خانه ســینما در 
جهت تبلیغات فیلم هــا همکاری کنند تا بتوانیــم طبق پروتکل های 
بهداشتی ظرفیت پنجاه درصدی سالن ها را پر کنیم و همچنین انجمن 

سینماداران هم هزینه پنجاه درصد تبلیغات فیلم ها را برعهده بگیرد.
وی گفت: این تمهیــدات در جهت این بود که عالوه بــر پروتکل های 
بهداشتی مردم به ســینماها بیایند تا به امرار معاش خانواده سینما که 
فقط عوامل پشــت و جلوی دوربین نیســتند، هم کمک شود. خانواده 
سینماها، کارکنان ســالن های ســینما را هم در برمی گیرد که در این 
چند ماه اخیر به دلیل کرونا از لحاظ معیشــتی با مشــکالت مختلفی 
روبرو بودند.صدرعاملی اظهار امیدواری کرد که شــرایط مناسب برای 
بازگشایی ســینماها و اکران فیلم ها فراهم شــود، در غیر این صورت 

فیلمی توان اکران نخواهد داشت.
 تهیه کننده شنای پروانه  به کارگردانی محمد کارت از تماشاگرانی که 
در انتظار اکران این فیلم بودند عذرخواهــی و اظهار امیدواری کرد که 

هر چه زودتر این فیلم در شرایط مناسب اکران شود.

اکران
امیرحسین حریری مطرح کرد

»مولوی«ازاولتیرفعالمیشود

مدیر مرکز تئاتــر مولوی اعالم کــرد این مجموعه بــا رعایت پروتکل 
بهداشــتی وزارت ارشــاد و همچنیــن دســتورالعمل تکمیلی مرکز 

بهداشت دانشگاه تهران، از ۱ تیر فعالیت خود را از سر می گیرد.
امیرحســین حریری مدیر مرکز تئاتر مولوی درباره وضعیت و زمان 
از ســرگیری فعالیت های این مجموعه تئاتری بعد از توقف چند ماهه 
فعالیت های تئاتری به دلیل شــیوع ویروس کرونا، گفت: بر اســاس 
ابالغیه وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمی و با هماهنگی دانشگاه ها، از 
اول تیر اجرا در ســالن کوچک مرکز تئاتر مولوی بــا به صحنه رفتن 
مونولوگ »ابر شــلوارپوش« به کارگردانی امیر اخوان از ســر گرفته 

می شود.
وی ادامــه داد: طی هفته آتی نیــز ۲ نمایش »و همیشــه بهار« مهیار 
جوادی ها و »پنهان خانه پنج در« آرش فالحت پیشــه اجراهای خود را 
که پیش از این به دلیل شــیوع ویروس کرونا متوقف شده بود، در سالن 

اصلی مرکز تئاتر مولوی از سر می گیرند.
حریری درباره رعایت پروتکل های بهداشــتی در مرکــز تئاتر مولوی 
توضیح داد: همه شرایط بهداشتی برای از ســرگیری فعالیت های این 
مرکز موردتوجه قرار گرفته و با مشــاوره مرکز بهداشت دانشگاه تهران 
دستورالعمل بهداشتی تکمیلی نیز تدوین و به گروه ها ارائه شده است تا 
در هنگام تردد و همکاران تاالر و مخاطبان و همچنین فعالیت و اجرای 

گروه ها رعایت شود.
وی تأکید کرد: با برنامه ریزی های بهداشــتی که در مرکز تئاتر مولوی 
در نظر گرفته ایم شــرایط به گونه ای رقم می خورد که هیچ گونه نگرانی 
برای شرایط بهداشتی و ویروس کرونا وجود نداشته باشد هر چند انجام 
کوچک ترین اعمال روزانه هر کدام از مــا در زندگی هم می تواند درصد 
ریسک ابتال به این ویروس را داشته باشد. امیدوارم به زودی روند شیوع 
این ویروس کاهش پیدا کند تا بازه زمانی اعتمادســازی مخاطب برای 

حضور در سالن های تئاتر کمتر شود.
مدیر مرکز تئاتــر مولوی افــزود: در کنار همه این مــوارد ضدعفونی 
پایش کســانی که در مجموعه تردد می کننــد و همچنین ضدعفونی 
روزمره مجموعه را در دســتور کار داریم. ســعی مان بر این اســت که 
تمام فعالیت ها و اتفاقاتی که به لحــاظ خدماتی برای مخاطبان صورت 

می گیرد نیز کمترین تجمیع و تماس را داشته باشد.
حریری در پایان ســخنان خود درباره اســتفاده از ظرفیت ۵۰ درصد 
سالن های مرکز تئاتر مولوی، یادآور شد: طبق ابالغیه وزارت ارشاد ۵۰ 
درصد ظرفیت سالن مورد استفاده قرار می گیرد. طبق هماهنگی هایی 
که با سایت فروش بلیت آثار انجام داده ایم قرار بر این است که در هنگام 
خرید بعد از رزرو یــک یا چند صندلی، صندلی هــای مجاور به صورت 
اتوماتیک قفل شــوند تا فاصله گذاری رعایت شود. البته برای اجراهای 
ســالن اصلی مجموعه، ظرفیت ۵۰ درصد بر اســاس چیدمان اجراها 

لحاظ می شود.

با هنرمندی پاشا هنجنی
»غباربیسوار«تیرماهشنیدنیمیشود

»غبار سوار« عنوان اولین آلبوم مســتقل پاشا هنجنی نوازنده شناخته 
شده موسیقی ایرانی اســت که از اول تیرماه در دسترس مخاطبان قرار 

می گیرد.
 آلبوم »غبار بی سوار« عنوان اولین اثر مستقل پاشا هنجنی نوازنده 
شناخته شده موسیقی ایرانی در حوزه نی نوازی با همکاری تعدادی 
از نوازندگان شــناخته شده کشــورمان اســت که روز اول تیر ماه 
توسط مؤسسه »رهگذر هفت اقلیم« در دســترس مخاطبان قرار 

می گیرد.
پاشا هنجنی طی یادداشتی در آستانه انتشار این اثر موسیقایی نوشته 

است:
»مدت هاست که آلبوم »غبار بی سوار« آماده شــده و در انتظار زمانی 
مناسب برای انتشــار آن بودیم، ولی غبار مصیبت و ماتم در این کشور 
اجازه نمی داد که در ماه های گذشــته آن را منتشــر کنیم. هربار یک 
ماجرای جدید و وضعیتی نامســاعد و بدتر از قبل… بــه هر حال این 
آلبوم او تیرماه منتشر خواهد شد و امیدواریم چه به صورت دیجیتال و 
چه فیزیکال از شنیدن آن لذت ببرید. از همه دوستان عزیزمان؛ مازیار 
مرتاضیه، سپهر سعیدی، سهیل سعیدی و مجید کاشانی که در مراحل 
تولید و نیز پویا سرایی عزیز که در توضیح داخل آلبوم ما در ثمر رسیدن 

این اثر یاری رساندند، سپاسگزاریم.«
پاشا هنجنی از جمله هنرمندان فعال کشورمان در حوزه تک نوازی نی 
است که در حوزه هایی چون آهنگســازی و تنظیم نیز فعالیت می کند. 
او که در ابتدا پس از پایان تحصیالت ابتدایی خود در هنرستان، مدرک 
کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه موسیقی ســوره دریافت کرده، در 
محضر اســتادانی چون عبدالنقی افشــارنیا و محمدعلی کیانی نژاد به 

فراگیری موسیقی پرداخته است.
نوازندگی در مجموعه هایی چون ارکستر ســمفونیک تهران، ارکستر 
پارســیان، ارکستر ســمفونیک اوکراین، گروه موســیقی »رومی« به 
سرپرستی و آهنگسازی پدرام درخشــانی، کنسرت »شیپور صلح« به 
آهنگسازی علی قمصری، رهبری ارکســتر بردیا کیارس و خوانندگی 
محمد معتمدی، گروه »مســتان« به خوانندگی پرواز همای، کنسرت 
»هوای گریــه« بــه خوانندگی همایون شــجریان، گروه موســیقی 
»ســیلک« به خوانندگی محمد معتمدی از جمله فعالیت های پاشــا 

هنجنی در عرصه های اجرایی است.

اجرا

موسیقی


