
تورم چگونه در اقتصاد ایران جا باز کرد؟

تصمیم دولت را برای کنترل نرخ تورم باید به فال نیک 
گرفت، اما این هدف گذاری که امســال نرخ تورم تا ۲۲ درصد کاهش پیدا 

کند، با تردیدهای جدی روبه روست.
تورم، بیماری مزمنی اســت که سال هاســت و بلکه چند دهه است که به 
جان اقتصاد کشــور افتاده و آن را مبتال کرده اســت. آثار تورم در اقتصاد 
کشور عالوه بر نابســامانی های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، 
فشــار ســنگین و مضاعفی را به مردم ایجاد کرده که باعث شــده هر روز 

جمعیت گسترده تری در کشور به سمت فقر سوق داده شوند.
افزایش قیمت افســار گسیخته مسکن طی ســال های گذشته، افزایش 
قیمت خودرو و افزایش قیمت کاالهای اساســی، از آثــار منفی و کامال 
مشهود تورم در اقتصاد کشــور اســت. نرخ باالی تورم در اقتصاد کشور 
باعث باال رفتن ریسک ســرمایه گذاری در بازار کار و اقتصاد کشور شده و 
محدودیت های گســترده ای را در بازار ایجاد کرده و محدودیت ها در بازار 
کار کشور باعث کاهش ظرفیت های اشــتغال و افزایش نرخ بیکاری و در 

عین حال افزایش هزینه های اجتماعی در کشور شده است.
در حال حاضر با جرات می توان گفت تورم، پاشنه آشیل اقتصاد و گرانیگاه 
آن است. اگر دولت واقعا تصمیم به مدیریت و کنترل تورم در اقتصاد دارد، 
باید عوامل اساسی تورم زا را در کشــور مدیریت و اصالح کند. اولین آنها، 
تورم ساختاری است. تورم ســاختاری به این معنا که در کشور هزینه ها 
و منابع کشور متعادل و همخوان نیستند، یعنی دولت هزینه های زیادی 
دارد و همیشه منابعی کمتر از هزینه ها دارد و مجبور است همه ساله برای 
تامین هزینه ها اقداماتی را انجام دهد که تورم زاســت؛ مثل استقراض از 
بانک مرکزی و یا همین سال گذشته و امســال که دولت با کسری بودجه 
جدی روبه روســت. بدون کنترل و ترمیم تورم در اقتصاد کشــور، امکان 

توسعه و ایجاد رفاه برای مردم امکان پذیر نیست.
سیاســت هایی از جمله افزایــش نــرخ ارز و افزایش قیمــت کاالهای 
اساســی که از طریق دولت عرضه می شــود برای جبران کمبود منابع، از 
سیاست هایی است که تورم زاست و در کشــور ما مسبوق به سابقه است. 
افزایش افسارگســیخته نقدینگی که االن برآورد می شود بیش از ۲ هزار 
و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اســت، از دیگر مشکالتی اســت که به لحاظ 
ســاختاری سال هاســت در اقتصاد ایران وجود دارد و همه ساله ما شاهد 
افزایش نقدینگی در اقتصاد کشــور هســتیم و بخشــی از این نقدینگی 
متاســفانه خارج از نظام پولی و بانکی و دولت است که باید حتما مدیریت 

شود.
از دیگر اشــکاالت ســاختاری در حوزه اقتصاد کشــور که تورم زاست، 
سیاســت های پولی و بانکی اســت. بانک ها بــا داللی و بنــگاه داری در 
اقتصاد کشــور، عامل ایجاد تورم در اقتصاد کشور هستند. پرداخت سود 
سپرده ها، ایجاد خلق پول از سیاست های ناکارآمد ساختاری است که در 

اقتصاد کشور وجود دارد و باید اصالح شود.
دومیــن موضوع که مولد تورم در اقتصاد کشــور اســت، تورم ناشــی از 
ناکارآمــدی مدیریت دولت اســت. در واقــع توزیع منابع در کشــور در 
چارچوب برنامه ها و سیاســت های مدون انجام نمی شود. دومین موضوع 
در مدیریت ناکارآمد، نظارت های ضعیف و یا موثر دولت و نهادهی مسوول 
است؛ مثل عدم کنترل قیمت ها مثل ســوداگری و داللی و سفته بازی در 
بازار داخلی اســت که گاها در بخش های متعدد اقتصادی ایجاد می شود. 

اینها به هر حال اگر مدیریت نشود، باعث تورم در اقتصاد کشور می شود.
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رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

آغاز سال تحصیلی از 15شهریور
خریدار  رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی 
مقابله با کرونا از بررسی طرح الزام استفاده 
از ماسک در برخی نقاط در جلسه خبر داد و 
گفت: این طرح در یک تــا دو هفته آینده در 

این ستاد به تصویب خواهد رسید.
حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور 
در جلســه ســتاد ملی مقابله با کرونا اظهار 
داشــت: می توانیم بگوییم کــه 1۲3 روز از 
شــروع ابتالی کرونا در کشورمان که اولین 
بار از سوی وزارت بهداشــت و درمان مورد 
تأیید قرار گرفته گذشــته اســت که اولین 

ابتال در آخرین روز بهمن سال گذشته بود.
وی تصریح کرد: در این ایام مــردم ایران و 
کادر بهداشــت و درمــان مقابلــه خوب و 

جانانه ای در برابر این ویروس داشته اند.

 امروز پایان مقابله و مواجهه 
با کرونا نیست

وی گفت: همه ما باید بدانیم که امروز پایان 
مقابله و مواجهه با کرونا نیست و نه سازمان 
بهداشت جهانی و نه کشورهای مختلف دنیا 
و نه وزارت بهداشــت ایران نمی توانند زمان 
خاصی را برای پایان این بیماری پیش بینی 
کنند زیرا هنوز واکســن ویروس ســاخته 
نشده و درمان قطعی هم ندارد ضمن اینکه 

رفتار این ویروس هم در حال تغییر است.
روحانی گفت: این ویروس خــود به خود از 
بین نخواهد رفــت و نمی توانیم بگوییم دو 
ماه دیگر این ویروس از بین می رود لذا باید 
خود را بــرای مقابله بلند مــدت با آن آماده 
کنیم همچنیــن نمی توانیــم کاری کنیم 
ملت ایــران از ابتــالی به این ویــروس به 

صورت 1۰۰درصدی واکسینه هستند.
رئیس جمهــور تصریح کــرد: کمک بزرگ 
به این ویروس ممکن اســت خود ما باشیم 
لذا ایــن ویروس بــه خودی خــود منتقل 
نمی شود و ممکن است بیمارانی که خود را 
در قرنطینه قرار نمی دهند و معاشرت کرده 
و از ماسک اســتفاده نمی کنند این ویروس 
را منتقل کنند لذا مردم در توســعه و انتقال 

این بیماری نقش دارند.
روحانی گفت: نباید بــه ویروس کمک کرد 
بلکه بایــد به مردم خودمــان از جمله افراد 
مســن کــه دارای بیماری هــای زمینه  ای 

هستند کمک کنیم.

فعالیت آری اما تجمع و ترددهای 
غیرضروری نه

وی افزود: مســأله فاصله گذاری که وزارت 

بهداشــت و درمــان عنــوان می کنــد در 
جامعه مان بســیار مهم اســت لذا نباید در 
تجمعات حضــور پیدا کنیم و بهتر اســت 
دســت خود را شسته و بهداشــت فردی را 
رعایت کنیم.وی گفت: اســتفاده از ماسک 
می توانــد برای بهداشــت و مقابلــه با این 
ویــروس مؤثر باشــد و از ابتالی بــه کرونا 
پیشــگیری کند.روحانــی گفــت: یکی از 
تصمیمات جلســه در ســتاد ملی مقابله با 
کرونا آن بود که برای یــک تا دو هفته آینده 
طرح الزام استفاده از ماسک در برخی نقاط 
آماده شده و به این ســتاد آورده و تصویب 

خواهد شد.
روحانی گفت: آنچه تجربه امــروز ما در ماه 
پنجم مقابله با کرونا نشــان داده آن اســت 
که فعالیت اقتصادی، آموزشــی، فرهنگی 
و معنــوی می تواند آزاد باشــد ولــی باید 
دستورالعمل های وزارت بهداشت که به آن 

تأکید زیادی دارد هم رعایت شود.

تعطیلی نه مورد نظر ماست و نه ضرورت 
دارد؛ پروتکل ها باید رعایت شود

رئیس جمهور تصریــح کــرد: تعطیلی نه 
مورد نظر ماست و نه ضرورت دارد بلکه باید 
پروتکل ها رعایت شود ضمن اینکه فعالیت 
باید در کشور وجود داشته باشد ولی بر پایه 
تجمع و اجتماع در برخی جاها که ضرورت 
ندارد نباید باشد و اگر بتوانیم این موضوع را 

رعایت کنیم شرایط خود را بهبود داده ایم.

وی گفت: ما درگیر موج اول بیماری هستیم 
که در برخی اســتان ها به پیک رسیده و از 
آن عبور کردیم البته در برخی از اســتان ها 
ممکن  است با پیک دوم کرونا مواجه شویم 

که باید خود را برای آن آماده کنیم.
رئیس جمهور درباره فشــار روحی و روانی 
ویروس کرونــا در جامعه افزود: این فشــار 
مردم ما را نگران و افسرده می کند؛ خیلی ها 
ممکن اســت در اثر ادامه این وضعیت دچار 
بیماری روحی و روانی شــوند لذا از افرادی 
که تخصص روانشــناختی، علــوم دینی، 
تبلیغات، هنر و شــعر دارنــد و همچنین از 
دستگاه های تبلیغاتی می خواهم که مردم 

را برای این قضیه آماده کنند.
وی در همین راستا گفت:  اولین آمادگی آن 
اســت که مردم را آماده کنیم که درگیری با 
ویروس کوتاه مدت نیســت و اگر آنها بدانند 
که درگیــری طوالنی مدت اســت خود را 

آماده خواهند کرد.

 مردم نباید از کرونا نگران
 و مضطرب شوند

روحانی با بیان اینکه تاکنــون خوب عمل 
کرده  و همه دســتگاه ها و مــردم همکاری 
خوب داشــته اند افزود: این همــکاری به 
استقامت و اســتمرار نیاز دارد. در غیر این 
صورت ممکن اســت این دســتاورد از بین 
برود. به عنوان رییس جمهور ایران از مردم 
درخواست می کنم به خاطر پاسداری از این 

دستاوردها و ایران عزیزمان، شکیبایی خود 
را ادامه دهند. مردم نباید نگران و مضطرب 

شوند و راه مقابله با کرونا را باید ادامه دهیم.
وی در ادامه به مصوبات جلسه اشاره و اعالم 
کرد: بر اســاس تصمیم گیری هــا، فعالیت 
مدارس و دانشــگاه ها از 1۵ شــهریور آغاز 
می شود.رئیس جمهور با بیان اینکه شرایط 
سختی برای مردم در دوران کرونا ایجاد شده 
اســت، گفت: یک عده با مرگ عزیزانشــان 
مواجه هستند، عده ای با رنج جانکاه رو به رو 
هستند، مشاغل برخی رسته ها تعطیل بوده 
و هنوز بعضی تعطیل هستند، ضربه سختی 
به گردشگری وارد شده است، ضربه سختی 
به صــادرات، آموزش و فرهنــگ و حتی به 
بخش هایی از پزشکی وارد شده است. هنوز 

دندانپزشکی ما دچار مشکل است.

محدودیت های کرونایی ممکن است 
برای همه استان ها نباشد

وی یادآور شد: بازگشایی فعالیت اقتصادی 
ما به رفتار عمومی ما منوط است. اگر رفتار 
الزم را اجرا و به دستورالعمل ها توجه کردیم 
با کمترین تعــداد فوتی ها و تلفــات از این 

شرایط عبور می کنیم.
روحانی تصریح کرد: آن افرادی که تســت 
کرونایشــان مثبت می شــود باید به همه 
اطرافیان خود اطــالع دهند. اگر فرد مثبت 
شده وارد جامعه شد و خود را قرنطینه نکرد 
بزرگ ترین خطر اســت. دستگاه تشخیص 

دهنده باید به خانواده و محل کارش اطالع 
دهد. یک نفر مثبت بوده به عروســی، عزا و 
یا بازار ماهی فروش ها رفتــه و همه را مبتال 
کرده است. برخی از مراقبت ها ممکن است 
خیلی سخت نباشــد زمانش 1۴ روز باشد، 
اما آثار مهمی بر سالمت مردم و کادر درمان 
دارد.رئیــس جمهور گفــت: خدمت مردم 
عزیز عرض می کنم تصمیمــات خوبی در 
جلسه گرفتیم. مبنای اینکه می گوییم فالن 
مکان قرمز اســت دیگر کل استان نیست. 
مبنای ما شهرستان اســت. این موضوع به 
علت دقت در عمل است. مسئله بعدی این 
است که هر اســتانی که شهرستانش دچار 
مشکل شده است بالفاصله ســتاد استانی 
اش پیش بینی هــای الزم را بکنــد. برای 
ستاد اجتماعی و امنیتی ما بفرستد و پس از 
بررسی وزارت کشور با تایید رئیس جمهور 
اجرایی و عملی شــود. محدودیت ها ممکن 
است برای همه استان ها نباشد برای بخش 

هایی اجرایی شود.

تعطیلی پنج شنبه مدارس حذف 
می شود تا کالسها خلوت تر باشد

رئیس جمهور ادامه داد: طرح الزام استفاده 
از ماسک در اماکن سرپوشیده که تجمع در 
آن اســت در حال آماده سازی است اما قبل 
از الزامی کردن این طرح باید ماسک به وفور 
و ارزان در اختیار مردم قرار بگیرد. همچنین 
دستورالعمل خوبی توسط وزارت بهداشت 
برای زندان ها آماده و ابالغ شــده است که 
این دســتورالعمل مبنا می شــود و وزارت 
بهداشت هم برای اجرای آن نظارت می کند 
و اگر هم الزم باشــد بــاز هم بــه زندانیان 

مرخصی داده می شود.
وی ادامه داد: در جلسه تصمیم گرفته شده 
که دانشگاه ها از 1۵ شهریور فعالیت خود را 
آغاز کنند که بخشی از فعالیت ها در فضای 
حقیقی و بخشــی هم در فضــای مجازی 
خواهد بود. برای ما کالس و خوابگاه خلوت 
اصل است و باید اجازه داده شود دانشجویان 
در دانشگاه شهر خود ترم پیش رو را بتوانند 
بگذرانند تــا از تراکم جمعیــت در خوابگاه 
ها کم شــود.روحانی اضافه کرد: همچنین 
آموزش و پــرورش از 1۵ شــهریور فعالیت 
خــود را آغاز می کنــد، البته ایــن اجازه به 
آموزش و پرورش هم داده شد که به تناسب 
استان ها از اول شــهریور فعالیت خود را به 
تدریج آغاز کند. تعطیلی پنج شنبه مدارس 

هم حذف می شود تا کالسها خلوت تر باشد.

صفحه 4

کاهش بارش ها در مقابل افزایش میزان مصرف

 رکوردشکنی مصرف 
ونا آب و برق در سایه گرما و کر



سهام عدالت می تواند تضمین اخذ وام ازدواج شود

سامانه های سهام عدالت پر از خطا

 چه کسی به فکر سهامداران است؟

اقتصاد
روزنامه سراسری صبح ایران

صفحه 2
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تورم چگونه در اقتصاد ایران جا باز کرد؟
   ادامه از صفحه اول

ســومین موضوع که ایجاد تــورم در اقتصاد می کند، نابســامانی های 
اقتصادی ناشی از شوک های اقتصادی، سیاســی و اجتماعی است که 
شرایط اقتصاد کشور را با بحران روبه رو می کند مثل تحریم ها. تحریم ها 
که یکی از عوامل اساسی سال های بعد از انقالب در اقتصاد کشور است، 
گرچه ساختاری نیست و ناشــی از مدیریت نیست، اما همیشه اقتصاد 
کشور را تحت تاثیر قرار داده و در دو بخش واقعی و غیرواقعی که همان 

بار روانی در جامعه هست، تورم را به شدت باال برده است.
دولت باید برای این بخش هم برنامه داشته باشــد. بدون برنامه امکان 
مدیریت تورم ناشــی از بار روانی و تحریم ها کنترل پذیر نیســت و االن 
ما تحت چنین شرایطی در اقتصاد هستیم که نیازمند سیاست گذاری 
برنامه ریزی و کمک همه صاحبان فکر و اندیشه است که هم آثار تورمی 
تحریم ها کاهش پیدا کند و هم بــار روانی آن در جامعه و بازار به حداقل 

برسد.

 سکه در آستانه ورود به کانال ۸ میلیون تومان
نایب رییس کمیسیون طال و جواهر اتاق اصناف اظهار داشت: با شروع 
معامالت امروز نرخ هر قطعه ســکه تمام با افزایــش 1۰۰ هزار تومانی 
نسبت به هفته گذشته به رقم بی ســابقه ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان 

رسیده است.
محمد کشــتی آرای در مورد آخرین وضعیت بازار طال و ســکه اظهار 
داشــت: در حال حاضر افزایش نرخ دالر به 1۹ هزار تومان و همچنین 
افزایــش ۲۰ دالر اونس جهانی باعث شــده تا قیمت هــا در بازار طال و 
سکه بصورت عجیبی باال رود. بطوریکه با شروع معامالت نرخ هر قطعه 
سکه تمام با افزایش 1۰۰ هزار تومانی نســبت به هفته گذشته به رقم 

بی سابقه ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است.
وی افزود: این در شرایطی اســت افزایش قیمت براساس شاخص های 
اقتصادی اســت و  نقش داللی در آن وجود ندارد. همچنین در ترکیب 

تقاضای بازار، ۲۰ درصد مصنوعات طال و ۸۰ برای طالی خام است.
این کارشناس رسمی بازار طال و ســکه در مورد آخرین نرخ انواع سکه 
گفت: در حال حاضر نرخ هر قطعه ســکه تمام طــرح قدیم ۷ میلیون و 
۶۵۰ هزار تومان، نیم ســکه 3 میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، ربع ســکه ۲ 
میلیون و 1۵۰ هزار تومان و ســکه های گرمی نیــز یک میلیون و 1۲۰ 

هزار تومان است.

به گفته وی نرخ مثقال طال 3 میلیون و 3۸۰ هزار تومان و هر گرم طالی 
1۸ عیار نیز ۷۸۰ هزار تومان است.

مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری خبر داد
ارز آوری ۴۷ میلیون دالری صادرات انجیر ایران

 مدیرکل دفتر میوه های گرمســیری و نیمه گرمســیری وزارت جهاد 
کشاورزی، گفت: سال گذشته، حدود 13 هزار و ۶۰۰ تن انجیر با ارزش 

تقریبی ۴۷ میلیون دالر از کشور صادر شده است.
به گزارش روز شــنبه وزارت جهاد کشــاورزی، »زهرا جلیلی مقدم« 
آخرین آمار رسمی میزان تولید انجیر در کشور را بیش از 1۰۴ هزارتن 
دانســت و افزود: این میزان محصول از ســطحی بالغ بر ۵۹ هزار هکتار 

برداشت می شود.
مدیرکل دفتر میوه های گرمســیری و نیمه گرمســیری وزارت جهاد 
کشــاورزی با اشــاره به اینکه  توجه به سالیق و درخواســت  بازارهای 
هدف در میوه انجیر در توســعه صادرات و حفط بازار بسیار موثر است، 
اظهارداشــت: اگر صادرکنندگان شناخته شده و دانش محصول و بازار 
را  داشته باشند، می توانند با نوع بسته بندی، کیفیت محصول منجر به 

توسعه صادرات شوند.
جلیلی مقدم با بیان اینکه اینکه از ۵۹ هزار هکتار ســطح باغات انجیر، 
حدود ۴۰ هزار تن آن مربوط به انجیر دیم اســت، تصریح کرد: اســتان 
فارس مهم ترین اســتان تولیدکننده انجیر خشک محسوب می شود و 

تامین کننده اصلی انجیر صادراتی کشور است.
مدیرکل دفتر میوه های گرمســیری و نیمه گرمســیری وزارت جهاد 
کشــاورزی افزود: برنامه ریزی جهت افزایش کیفیــت و تولید مطابق 
استانداردهای بین المللی، موجب توسعه صادرات این محصول خواهد 

شد.
جلیلی مقدم با اشاره به اینکه یکی از برنامه های وزارت جهاد کشاورزی 
در سال جهش تولید، اصالح و نوســازی باغات انجیر است، یادآور شد: 
اصالح و نوســازی باغــات، برافزایش کمیت و کیفیــت محصول مؤثر 

خواهد بود.
مدیرکل دفتر میوه های گرمســیری و نیمه گرمسیری، افزود: عالوه بر 
برنامه ریزی برای تولید محصول باکیفیت، به منظور توســعه صادرات، 
شناسایی مسائل و مشکالت احتمالی پیش رو،  تدوین یک برنامه برای 

توسعه صادرات نیز ضروری است.
جلیل مقدم یادآور شــد: سال گذشــته، عالوه بر برنامه ریزی در جهت 
بهبود کیفی محصول و ترویج عملیات به باغی اصــالح نرخ تعرفه پایه 
صادراتی از دیگر مــواردی بود که بنا به درخواســت ســازمان جهاد 
کشاورزی استان فارس و انجمن انجیر، با پیگیری های دفتر میوه های 

گرمسیری و نیمه گرمسیری انجام شده است.

گوشت گوسفندی ارزان شد
مهر به نقل از رئیس اتحادیه گوشــت گوســفندی نوشــت: در صورت 

افزایش عرضه دام، احتمال کاهش مجدد قیمت وجود دارد.
علی اصغر ملکی با بیان اینکه هم اکنون قیمت هرکیلوگرم شــقه بدون 
دنبه برای مغازه دار حدود ۹۰ هزارتومان اســت، گفــت: مغازه داران 
نیز این کاال را بــه قیمت ۹۷ تا ۹۸ هزارتومان بــه مصرف کننده عرضه 

می کنند.
وی اضافه کرد: قیمت گوشت گوسفندی از اسفندماه تاکنون حدود ۲۰ 

هزارتومان در هرکیلوگرم کاهش داشته است.
ملکــی کاهش تقاضا برای گوشــت و عرضــه مناســب دام را از جمله 
دالیل این مســاله عنوان کرد و افزود: به دلیل گرمای هوا مردم چندان 
استقبالی از خرید گوشت نمی کنند ضمن اینکه قدرت خرید مردم نیز 

کاهش یافته است.
وی با اشاره به تعطیلی رستوران ها ادامه داد: این مساله نیز مزید بر علت 
شده همچنین دام به اندازه کافی عرضه می شــود و حتی با ازدحام دام 
نیز مواجه هســتیم.ملکی تصریح کرد: اگر روند به همین شکل بماند، 

احتمال کاهش بیشتر قیمت نیز وجود دارد.

سرمقاله

بازار

معاون ســازمان امور مالیاتی با تشریح جزئیات مالیات 
خانه های خالی گفت: در مالیات بــر خانه های خالی، 
تفاوتی بین آپارتمان های کوچکتر یــا بزرگتر از 1۵۰ 

متر و سنددار یا قولنامه ای وجود ندارد.
محمود علیزاده، معاون سازمان امور مالیاتی در تشریح 
جزئیات مالیات بــر خانه های خالی گفــت: مالیات بر 
خانه های خالی با مالیات بر اجــاره کاماًل تفاوت دارد؛ 
مالیات بر اجاره سالهاست فعال اســت و در شهرهای 
بزرگ مثل تهران و اصفهان بناهای مســکونی تا 1۵۰ 
متر مشمول مالیات اجاره نمی شود و معاف از مالیات بر 
اجاره هستند. اما این معافیت برای مالیات بر خانه های 
خالی وجود ندارد یعنی هم خانه های بزرگ تر از 1۵۰ 

متر و هم خانه های کوچک تر از 1۵۰ متر، در 
صورتی که به عنوان خانه خالی شناســایی 
شــوند، مشــمول مالیات بر خانه های خالی 
می شــوند.وی درباره معیارهای شناسایی 
خانه ها بــه عنوان خانه خالــی گفت: اگر هر 
واحد مســکونی بیش از یک ســال خالی از 
ســکنه و بال اســتفاده بماند، به عنوان خانه 

خالی، مشــمول مالیات موضوع ماده ۵۴ مکرر قانون 
می شود. بدین شــکل که سال اول مشــمول مالیات 
نیســت اما در ســال دوم به میزان ۵۰ درصد »ارزش 

اجاری ملک« مشمول مالیات می شود.
علیزاده دربــاره »ارزش اجــاری ملک« کــه مبنای 

تعیین مالیات خانه خالی است، گفت: اجاره 
ملک اگر ماهی ۵ میلیون تومان باشــد، این 
۵ میلیون در طــی دوازده ماه ســال به ۶۰ 
میلیون تومان می رســد و مالیات بر اساس 

این مبلغ اعمال می شود. 
ســال اول معاف از مالیات اســت؛ در ســال 
دوم ۵۰ درصد ارزش اجــاری ملک به عنوان 
مالیات اخذ می شود، در سال ســوم 1۰۰ درصد آن به 
عنوان مالیات اخذ می شود و در سال چهارم و بعد از آن 
یک و نیم برابر رقم ارزش اجاری ملک به عنوان مالیات 
دریافت می شود.وی تاکید کرد: طبق قانون افرادی که 
از سال ۹۵ خانه شان خالی بوده است، مشمول مالیات 

با نرخ 1.۵ برابر ارزش اجاری هستند.
وی با اشــاره به معیار ارزش اجاره ملک، اظهار داشت: 
ارزش اجاره ملک آن چیزی اســت که بر اساس مکان 
ملک در بازار مســکن در حال حاضر وجود دارد بدیهی 
است که نرخ آن ملک در شــهرهای کوچک و بزرگ و 

حتی محله ها متفاوت است.
وی در پاسخ به این سوال که مالیات بر خانه های خالی 
تنها شامل خانه های با سند رسمی می شود یا خانه های 
قولنامه ای نیز مشمول این مالیات می شوند، گفت: هر 
خانه ای که بر اساس سامانه امالک و مستغالت، خالی 
تشخیص داده شود، مشمول مالیات است و فرقی بین 

سنددار بودن یا نبودن آن وجود ندارد.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور 
از اجرای پروژه ابالغ الکترونیکــی اوراق مالیاتی خبر 

داد.
 به نقل از ســازمان امور مالیاتی، محمد مســیحی با 
تاکید بر اینکــه اداره پایدار و مطلوب کشــور فقط با 
تکیه بــر »نظام مالیاتــی کارا، منصف و هوشــمند« 
امکان پذیر است، اظهار داشــت: یکی از اقدامات مهم 
در خصوص مدرن ســازی نظام مالیاتی، اجرای طرح 
جامع مالیاتی بوده که بــا تکیه بر آن، خدمات مالیاتی 

به صــورت الکترونیکــی به مودیــان ارائه 
می شود.

وی با اشــاره به اینکه هم اکنون بیش از 3۰ 
خدمت مالیاتی به صــورت الکترونیکی به 
مودیان ارائه می شــود، گفت: پــروژه ابالغ 
الکترونیــک اوراق مالیاتــی از تازه تریــن 
اقدامات سازمان اســت که به منظور توسعه 

دولــت الکترونیک و پیشــبرد اهــداف و برنامه های 
ســازمان در حوزه مکانیزاســیون فرایندها اجرایی 

شــده و هم اکنون مودیان سراسر کشور با 
تأیید و ارسال فرم الکترونیکی »درخواست 
اســتفاده از خدمات الکترونیکــی ابالغ و 
مدیریت درخواســت ها« که از کانال های 
مختلف الکترونیکی ســازمان در دسترس 
قرار گرفته، از این خدمت نویــن بهره مند 

شده اند.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور 
اضافه کرد: پیش از این ابــالغ اوراق مالیاتی به صورت 

فیزیکی و با مراجعه به محل کسب و یا اقامتگاه قانونی 
شخص انجام می گرفت. 

در این شــیوه گاهی به دلیل نبود مودی در محل، 
مشــکالتی بــرای مودیان و ســازمان بــه وجود 
می آمــد؛ به عالوه مــودی نیز در مــواردی مجبور 
می شــد به منظور پیگیــری وضعیت ابــالغ اوراق 
مالیاتی به ادارات مالیاتــی مراجعه کند که این امر 
زمینه ترددهای غیرضــروری به ادارات را به وجود 

می آورد.

مالیات

مالیات

خریدار   ســامانه فروش ســهام عدالت 
کارگزاری ها پر از اشــکال است و پیام های 
خطا و نادرست این ســامانه ها مشکالتی را 
برای سهامداران ایجاد کرده است اما اقدام 
موثری در جهت حل این اشــکاالت انجام 

نشده است.
 اشــکاالت پرتکرار ســامانه های ســهام 
عدالت، دغدغه ای را بــه دغدغه های مردم 
افزوده اســت. از پیغام های خطای سامانه 
سهام عدالت بورس و ســامانه سهام عدالت 
کارگزاری هــا تا فــروش ســهام از طریق 
کارگزاری ها و عدم امــکان تغییر روش آزاد 

سازی.
ســال ۸۵ که ســهام بهترین شرکت های 
دولتی به مردم واگذار شــد، پیش بینی آزاد 
سازی آن بعد از ده ســال دیده شده بود اما 
اکنون که بعد از 1۴ ســال این ســهام آزاد 
شده اســت، ایرادهای پرتکرار سامانه های 
بــورس و کارگزاری هــا تبدیل به ســنگ 

بزرگی تبدیل شده است.
دولت در آن زمان با هدف کمک به معیشت 
دهک های پایین درآمــدی و از طرفی باال 
رفتن بهره وری برخی از شرکت های دولتی 
از جملــه پاالیشــگاه ها و پتروشــیمی ها، 
درصدی از سهام آنها را به مردم واگذار کرد 
و مقرر شد ده ســال امکان فروش و انتقال 
سود این سهام به مردم، مســدود باشد و از 
محل سود این ســهام، قیمت اولیه سهام به 

دولت پرداخت شود.
در ســال ۹۵ که موعد آزادســازی ســهام 
عدالت فرا رسید به دلیل اینکه این شرکت ها 
به اندازه کافی ســود ده نبودند سهامی که 
برای همه مردم یک میلیون تومان بود عماًل 
به جز برای برخی از اقشــار آسیب پذیر، به 
حدود نصف این مبلغ کاهش یافت و به این 
ترتیب دولت قیمت اولیه ســهام را تسویه 

کرد.
فارغ از این ماجرا، در سال ۹۵ دولت، الیحه 
آزاد سازی ســهام عدالت را تدوین کرد و به 
مجلس فرستاد اما به دلیل تعلل مجلسی ها، 

هیچ وقت به بررســی صحن نرسید تا نهایتاً 
رئیس جمهور در ماه های پایانی سال ۹۸ با 
ارســال دو نامه به مقام معظم رهبری اجازه 
آزادسازی را اخذ کرد و نهایتاً این اتفاق در ۸ 

اردیبهشت ۹۹ عملیاتی شد.
دولت برای آزاد ســازی ســهام عدالت، دو 
روش مســتقیم و غیر مســتقیم را تعیین 
کرد. به این نحو که ســهامداران متمایل به 
مدیریت شخصی سهام عدالت با مراجعه به 
samanese.ir می توانســتند تا پنج شنبه 
۲۹ خرداد ۹۹ آزادسازی مستقیم را انتخاب 
کنند و افرادی که قصد مدیریت شــخصی 
نداشتند، ســامانه به صورت خود کار روش 
غیر مســتقیم را برای آنها انتخاب می کرد 
این افراد مدیریت ســهام عدالــت خود را 
برای همیشه به شرکت های سرمایه گذاری 
استان خود می سپارند اما در عوض به اندازه 
ارزش ســهام عدالت، سهامدار شرکت های 

سرمایه گذاری استانی می شوند.
ناگفته مشــخص اســت که امکان فروش 

ســهام عدالت به روش غیر مســتقیم تنها 
بعد از ورود شرکت های اســتانی به بورس 
امکان پذیر است و آن زمان است که تکلیف 
آن مشخص خواهد شــد اما سازمان بورس 
و ســازمان خصوصی ســازی در این مدت 
تالش کرده اند امکان فروش ســهام عدالت 

به روش مستقیم را فراهم کنند.

دو روش فروش سهام عدالت چه بود؟
این امکان عماًل به دو روش برای سهامداران 
سهام عدالت ایجاد شد. روش اول، فروش از 
طریق ثبت سفارش به بانک ها و روش دوم، 
فروش از طریق کارگزاری ها. طبق پیگیری 
خبرنگار مهر، شــیوه اجرای فروش ســهام 
عدالت در هر دو روش ماالمال از ابهام، نقص 

و خطاهای رفع نشده است.
در روش اول کــه ثبت ســفارش فروش در 
بانک ها انجام می شــود، هیــچ راهی برای 
پیگیری فروش ســهام عدالت تعریف نشده 
است؛ به همین دلیل ســهامداران بسیاری 

هســتند که ســفارش فروش ســهام خود 
را نزد بانــک ثبت کرده اند امــا هیچ خبری 
از فروش سهام شــأن نیســت و بدتر آنکه 
امکان پیگیــری از بانک هم وجــود ندارد و 
سهامداران عدالت دستشــان به جایی بند 
نیســت. متولیان اجرای آزاد سازی سهام 
عدالت نیز اعــالم کرده اند که در صورتی که 
واریز وجه تــا ده روز پس از ثبت ســفارش 
فروش انجام نشود، مشکل از شماره شبای 

سهامدار است.

فروش از طریق کارگزاری ها با 
اشکاالت فراوان همراه است

روش دوم فروش ســهام عدالــت که بنظر 
می رسید به دلیل آزموده بودن فضای بورس 
روشی کم خطا تر باشد، بالعکس با خطاهای 
بیشــتر و عجیب تری در اجرا همراه شــده 
است. در این روش ســهامداران می بایست 
پس از دریافت کد بورسی، در سامانه فروش 
سهام عدالت یکی از کارگزاری های رسمی 

کشــور به صورت اینترنتی ثبت نام کند. در 
این گام باید کدملی و شماره تلفن همراهی 
که به نام خود سهامدار اســت وارد شود اما 
همین موضوع برای بسیاری از سهامداران 
ایجاد مشــکل کرده است. تماس های مکرر 
ســهامداران با خبرگزاری مهر حاکی است 
خطایی مانند »شماره تلفن همراه نامعتبر 
است« یا »کدملی اشتباه است« یا »دارنده 
این کدملی سهام عدالت ندارد )درحالی که 
سهام عدالت فرد در ســامانه سهام عدالت 
تأیید شده اســت(« در سامانه سهام عدالت 
کارگزاری هــای مختلف کشــور از جمله 
کارگزاری مفیــد، آگاه و فارابی مشــاهده 
می شــود که نارضایتی مردم را برانگیخته 
اســت.با پیگیری خبرنگار، سخنگوی ستاد 
آزادسازی سهام عدالت خبر از امکان تغییر 
شماره همراه در سامانه کارگزاری ها داد اما 
در ســایت کارگزاری فارابی تنها گزینه آن 
قرار داده شــده و کارکردی ندارد در سایت 
دو کارگزاری رسمی و معتبر دیگر کشور نیز 

خبری از این تغییر نیست.

باید بر کارگزاری ها نظارت شود
اما مشکل به همین جا ختم نمی شود. پس 
از اینکه هفت خان رســتم تمام شد و با هر 
زحمتی ثبت نــام در ســایت کارگزاری ها 
انجام شــد، مشــکل بعدی فروش ســهام 

عدالت است.
به گفته سخنگوی ســتاد آزادسازی سهام 
عدالت، کارگزاری هــا دو روز بعد از فروش 
سهام عدالت باید پول را به حساب سهامدار 
واریز کنند. اما بر اســاس پیگیری خبرنگار 
مهر برای برخی از ســهامداران مدت زمان 
زیادی حتی در برخی موارد بیش از 1۵ روز 
از ثبت فروش ســهام عدالت می گذرد اما نه 
تنها وجهی واریز نشــده بلکــه اطالعی نیز 
بابت فروش یــا عدم فروش ســهام عدالت 
توسط کارگزاری ارائه نمی شود و مشخص 
نیست سهام فرد چه روزی و به قیمت کدام 

روز تابلو به فروش خواهد رفت.

خریدار  با توجه به برخی نارضایتی هایی 
که این روزهــا در خصوص نحــوه دریافت 
تضامین بانکــی برای دریافت تســهیالت 
ازدواج مطرح می شــود، احــد آزادی خواه 
نماینده مــردم مالیر در مجلــس یازدهم 
معتقد اســت که مشــکالت این بخش به 
دلیل تفاسیر اشــتباهی اســت که برخی 
بانک ها از قانون ارائه می کنند. این نماینده 
مجلس همچنین تاکید می کند: بر اســاس 
قانون یک برگ ســفته، یک برگ چک و یا 
حتی ســهام عدالت افراد نیز مــی تواند به 
عنوان تضمین وام ازدواج و یا اساسا هر نوع 
تســهیالتی، مورد قبول سیستم بانکی قرار 

بگیرد.
 آزادی خواه ضمن اشاره به اهمیت موضوع 
تسهیل شــرایط ازدواج جوانان می گوید: 
تســهیل ازدواج جونان یکی از راهبردهای 
اصلی کشور اســت که تبعات آن در بخش 
هــای اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگی 
مشخص اســت و همه بخش ها باید تالش 

کنند تا زمینــه تحقق ایــن اولویت فراهم 
شود.

او در ادامــه گفت: ُمر قوانیــن متاثر از بانک 
مرکــزی در خصــوص تضمیــن وام می 
گوید؛ »حداقل تضمین معتبــر«. این واژه 
اما آبســتن معانی متفاوتی می تواند باشد. 
حداقل تضمین معتبر یعنــی ضمانتی که 
اعتبارش بــرای بانک محرز باشــد؛ هرگز 
اشــاره نشــده اســت که این تضامین باید 
۲ضامن کارمند، کســر از حقــوق، گواهی 
اشتغال و مواردی از این دست باید باشد که 
در اغلب موارد برای طبقات کمتربرخوردار 

ایجاد مشکل می کند.
 اینها هیچکــدام در قانون تصریح نشــده 
اســت. بلکه برخی مجریــان و  بانک های 
عامل هســتند که یک چنین تفسیری را در 
خصوص نیازهای تسهیالتی مردم ارائه می 

کنند.
آزادی خواه با اشــاره به خطرات و آســیب 
هایی کــه یک چنیــن نگاهــی در فضای 

عمومی و اقتصادی جامعــه می تواند ایجاد 
کند گفت:  همین نگاه، مانع وتفســیری که 
بانک ها بر ســر راه  این نیاز ضروری جوانان 
و خانواده ها ایجاد می کنند باعث شده است 
تا در برخی موارد جوانــان، حتی از نزدیک 
شــدن به ازدواج نیز ترس و وحشت داشته 
باشــند. این یک تبعیض نارواســت که در 
ادامه مشکالت افزونتری را متوجه کشور و 

نظام خواهد کرد.

نماینــده مردم مالیــر در مجلس یازدهم 
دربــاره راهکارهایی کــه  مجلس یازدهم 
برای بهبود این وضــع تدارک خواهد دید 
گفت: راهکاری کــه ما برای ایــن قضیه 
دنبال خواهیم کرد این اســت کــه ابتدا 
بانک مرکــزی باید یک الــزام کاربردی و 
شــفاف را برای اصالح این وضعیت ایجاد 
کند تــا بانک ها بر اســاس یک دســتور 
العمل مشــخص و شــفاف عمــل کنند و 
مجلس شورای اســالمی هم یک نظارت 
دقیق بــر روند اجرای این دســتورالعمل 
ها داشته باشــد تا با حداقل تضمین قابل 
اســتناد به این نیازهای تسهیالتی پاسخ 

داده شود. 
یعنی بــر اســاس دارایی و امکانــات فرد و 
خانواده تالش می شود تا از یک طرف هم به 
نیازهای خانواده ها برای دریافت وام ازدواج 
و اساسا هر نوع وامی پاسخ داده شود و هم از 
سوی دیگر تضامین الزم قانونی برای بانکها 
نیز اخذ شود تا مشــکل معوقات بانکی که 

یک مشکل جدی در اقتصاد امروز ماست به 
حداقل برسد.

آزادی خواه دربــاره اقالمی کــه به عنوان 
حداقــل تضامین بانکــی می تــوان برای 
دریافت وام می توان در نظــر گرفت گفت: 
این حداقل تضمین ها مــی تواند یک برگ 
سفته باشــد. یک برگ چک باشــد یا سند 
ملکی باشد یا هر ســند مالی دیگر و یا حتی 
سهام عدالت افراد نیز به عنوان یک سرمایه 
جدی و قابل اســتناد قابل بررســی است. 
اجرای ایــن امر نیازمند همــکاری دولت و 
بانک مرکزی از یک طرف و مجلس شورای 
اسالمی از ســوی دیگر اســت تا با تدوین 
دستور العمل های اجرایی و شفاف، فرآیند 
اخذ تسهیالت برای تمام اقشار فراهم شود 
و این گونه نشــود کــه برخی افــراد امکان 
برخورداری از وام هــای میلیاردی و کالن 
را داشته باشــند ، اما مردم عادی برای تهیه 
یک وام ازدواج ســاده مشــکالت فراوانی 

داشته باشند.

خانه های خالی سنددار یا قولنامه ای با هر متراژ مشمول مالیات هستند

ونیکی اوراق مالیاتی معاون سازمان مالیاتی خبر داد؛  ابالغ الکتر
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قیمت اوراق مسکن کاهش یافت
درحالیکه چراغ قرمز افزایش قیمت اوراق مسکن چندی پیش روشن 
شــد و قیمت آن به ۸۰ هزار تومان رســید، اکنــون قیمت ها روندی 

کاهشی به خود گرفته و به محدوده ۵۵ تا ۵۷ هزار تومان برگشته است.
قیمــت هر برگ تســهیالت مســکن بانک مســکن کــه فروردین و 
اردیبهشت سال جاری، ۸۰ هزار تومان بود، اکنون به ۵۷ هزار و 1۰۰ و 

۵۵ هزار و ۶۰۰ تومان کاهش یافته است.
بر این اساس، تســه )اوراق( 1۲ ماه ســال 13۹۸ که تا چندی پیش در 
محدوده ۷۹ تا کمی بیش از ۸۰ هزار تومان قیمت داشــت، به رنج ۵۴ 
هزار تا ۵۸ هزار تومان بازگشته اســت؛ به طوریکه که قیمت این اوراق 
مربوط به فروردین، اردیبهشت و خرداد پارســال به ترتیب ۵۴ هزار و 

۴۰۰، ۵۴ هزار و ۲۰۰ و ۵۴ هزار و 3۰۰ تومان است.
هر برگ از اوراق تســهیالت مسکن بانک مســکن نیز در حال حاضر با 
قیمت ۵۴ هــزار و ۴۰۰، ۵۴ هزار و ۶۰۰ و ۵۶ هــزار و ۲۰۰ تومان داد و 

ستد می شود.
قیمت اوراق مهــر، آبان و آذر نیــز ۵۵ هزار و 3۰۰، ۵۷ هــزار و ۶۰۰ و 
۵۸ هزار تومان بوده و هر برگ اوراق تســهیالت مسکن در دی، بهمن 
و اسفند سال گذشــته نیز با قیمت های ۵۶ هزار و 1۰۰، ۵۵ هزار و ۵۶ 

هزار و ۷۰۰  تومان داد و ستد می شود.
بنابراین هزینه وام مســکن در این گزارش بر اساس آخرین قیمت که 
همان قیمت اوراق  اردیبهشت امســال )۵۵ هزار و ۶۰۰ تومان( است، 

محاسبه شده است.
بر این اساس، با توجه به اینکه مجردهای ساکن تهران می توانند تا 1۴۰ 
میلیون تومان تســهیالت دریافت کنند که شامل 1۰۰ میلیون تومان 
تسهیالت خرید مسکن و ۴۰ میلیون تومان جعاله می شود؛ برای 1۰۰ 
میلیون تومان تسهیالت باید ۲۰۰ برگه تســهیالت مسکن خریداری 
کنند که هزینه این تعداد اوراق با تســه ۵۵ هــزار و ۶۰۰ تومانی، 11 
میلیون و 1۲۰ هزار تومان می شــود که با در نظــر گرفتن ۴۰ میلیون 
تومان وام جعاله که برای آن بایــد ۸۰ ورق به مبلغ چهار میلیون و ۴۴۸ 

هزار تومان خریداری کنند، 1۵ میلیون و ۵۶۸ هزار تومان می شود.
زوج های تهرانی نیز بر همین اســاس می توانند تا سقف ۲۴۰ میلیون 
تومان شامل 1۰۰ میلیون تومان تســهیالت خرید مسکن برای هر نفر 
و ۴۰ میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید ۴۰۰ 
برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند که هزینه آن ۲۲ میلیون و ۲۴۰ 
هزار تومان است که همراه با چهار میلیون و ۴۴۸ هزار تومان وام جعاله 
که برای آن باید ۸۰ برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند، در مجموع 

باید ۲۶ میلیون و ۶۸۸ هزار تومان پرداخت کنند.
سقف این تسهیالت برای مراکز استان و شــهرهای با جمعیت بیش از 
۲۰۰ هزار نفر به ۸۰ میلیون تومان رســیده که برای آن باید 1۶۰ برگه 
خریداری شــود که هزینه آن هشــت میلیون و ۸۹۶ هزار تومان است. 
این وام برای سایر مناطق شهری ۶۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده 
اســت که باید برای آن 1۲۰ برگه خریداری شــود که هزینه آن شش 

میلیون و ۶۷۲  هزار تومان می شود.

در سال گذشته
کدام بانک ها بیشتر وام دادند؟

گزارش بانک مرکزی از تســهیالت اعطایی در پایان ســال گذشــته 
نشان می دهد که بانک ها و موسســات اعتباری و بانک های غیردولتی 
و موسسات اعتباری به ترتیب بیشترین تســهیالت را در سال گذشته 

پرداخت کرده اند.
 طبق اطالعات منتشــر شــده از ســوی بانک مرکزی دربــاره مانده 
تســهیالت اعطایی بانک ها و موسســات اعتباری بــه تفکیک عقود 
اسالمی، بانک ها و موسســات اعتباری در پایان ســال گذشته در کل 
1۶۰۹ هــزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تســهیالت پرداخــت کرده اند که 
سهم تسهیالت قرض الحســنه از این میزان 11۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد 
تومان بوده که نسبت به مدت زمان مشابه در سال 13۹۷ با رشد ۴۷.۵ 

درصدی مواجه شده است.
همچنین، بانک هــای تجاری در کل ۲۷۰ هــزار و 3۰۰ میلیارد تومان 
تســهیالت پرداخت کرده که با رشــد ۲۷ درصدی مواجه شده و سهم 
وام های قرض الحسنه از این میزان تســهیالت ۲۵ هزار و 3۰۰ میلیارد 
تومان است که اعطای این وام از ســوی بانک های تجاری در پایان سال 

گذشته ۵1 درصد افزایش یافته است.
عالوه براین، میزان پرداخت تســهیالت از ســوی بانک های تخصصی 
در پایان سال گذشــته با 1۷.۷ درصد افزایش از رقم ۲۷۲ هزار و ۷۰۰ 
میلیارد تومان به عدد 3۲۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده است که 
سهم تسهیالت قرض الحسنه از این میزان تسهیالت اعطایی بانک های 
تخصصی معادل 1۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده که با افزایش ۵1.۹ 

درصدی در مقایسه با سال ۹۷ مواجه شده است.
طبق این گزارش، بررســی تســهیالت اعطایی بانک های غیردولتی و 
موسسات اعتباری در پایان سال 13۹۸ نشــان می دهد که تسهیالت 
این بانک با ۲۵ درصد رشــد از رقم ۸1۴ هــزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به 
عدد 1۰1۸ هزار و 3۰۰ میلیارد تومان رســیده است و سهم تسهیالت 
قرض الحسنه از این میزان تســهیالت معادل ۷۸ هزار و 1۰۰ میلیارد 
تومان بــوده که اعطای این نوع تســهیالت در این نــوع بانک ها ۴۵ ۷. 

درصد رشد داشته است.
بنابرایــن، بانک ها و موسســات اعتبــاری و  بانک هــای غیردولتی و 
موسســات اعتباری به ترتیب بیشترین تســهیالت را در سال گذشته 
پرداخت کرده اند. همچنین، بانک ها و موسســات اعتباری بیشــترین 
و بانک هــای غیردولتــی و موسســات اعتباری کمترین تســهیالت 

قرض الحسنه را پرداخت کرده اند.

بانک تجارت به سوددهی رسید
بانک تجارت در 1۲ماهه منتهی به اســفند 13۹۸ مبلغ ۹ریال به ازای 
هر سهم سود محقق کرده، این در حالی است که در سال 13۹۷ به ازای 

هر سهم ۲۵ ریال زیان داشت.
 بنابر اعالم بانک تجارت، در این دوره سود وجه التزام تسهیالت اعطایی 
۷درصد نسبت به سال 13۹۷ رشد داشته است. جمع درآمدهای بانک 
نیز ۲۹درصد رشد داشته است. ســهم بانک از درآمد درآمدهای مشاع 

نیز رشد بسیار خوب ۲3۴درصدی داشته است.
سود حاصل از سرمایه گذاری ها نیز ۶1۰درصد رشد داشته است. سود 
تلفیقی هر سهم نیز ۴3ریال می باشد که در سال ۹۷ مبلغ ۵ریال زیان 

داشت.
بانک در ســال 13۹۸ حدود ۹۸۹ میلیارد تومان ســود خالص تلفیقی 

داشته است.

شعبه

رئیس کل بانک مرکزی با بیــان اینکه نرخ های کنونی 
در بازار ارز، ارزش ذاتی دالر نیســت، گفت: نرخ خرید 
و فروش اعالمی صرافی های منتخب بــازار نیز، برای 

جلوگیری از سفته بازی و آربیتراژ است.
عبدالناصر همتی، رئیــس کل بانک مرکزی در صفحه 
شخصی خود در فضای مجازی نوشت: ارزش ذاتی نرخ 
ارز، با در نظر گرفتن متغیرهای اقتصادی، سیاســی و 
روانی، در مقایســه با نرخی که امــروز در بازار، خرید و 
فروش می شود، حتماً پایین تر اســت. البته نمی توان 
محدودیت هــای ایجاد شــده برای کشــور را در نظر 

نگرفت؛ لیکن، ثبات نــرخ حقیقی ارز، برای 
بانــک مرکزی مهم اســت.وی افــزود: نرخ 
خرید و فــروش اعالمی صرافی های منتخب 
بازار نیز، بــرای جلوگیری از ســفته بازی و 
آربیتراژ است.به گفته همتی، تجربه دو سال 
اخیر بویژه تا مهرماه ۹۸ نشــان داده، نرخ ارز 
قابل کنترل اســت. علیرغــم التهابات آبان 

ســال ۹۸، ورود به لیست ســیاه FATF،شیوع کرونا 
و افت شــدید قیمت نفت و فرآورده ها کــه هرکدام به 
نوعی تأثیر افزایشی در نرخ داشــتند، بانک مرکزی از 

تمام ظرفیت هــای خود برای اعــاده ثبات 
اســتفاده کرد؛ لذا، شــرایط بوجود آمده به 
خاطر کرونا و فشــار موقت وارده به بازار ارز 
در فصل اول امســال در کنار جو روانی ناشی 
از قطعنامــه شــورای حکام آژانــس، نباید 
موجب دریافت سیگنال اشــتباه بشود.وی 
اظهار داشــت: علیرغــم محدودیت درآمد 
نفت، موازنه مبادالت خارجی کشــور مناســب است.

به گفته همتی، بانک مرکزی نیز، علیرغم تداوم فشــار 
آمریکا، ارز مورد نیاز فعاالن اقتصادی را تأمین خواهد 

کرد.وی از پیگیری برای آزادســازی و دسترســی به 
منابع ارزی مســدودی متعلق به ایران خبر داد و گفت: 
این کار به صورت ویژه، در دســتور کار بانک مرکزی و 
سایر دستگاه ها قرار دارد؛ ضمن اینکه برخی را نتیجه 
گرفته ایــم و نتایج عملــی برخی دیگر نیــز به تدریج 

مشخص خواهد شد.
همتی گفت: صادرکنندگان بایســتی تتمه ارز حاصل 
از صادرات خود در ســال ۹۸ را بــه روش های اعالمی 
بانک مرکزی، تا پایان تیرماه به چرخه اقتصاد کشــور 

برگردانند.

مدیر اجرایی مسکن مهر شــرکت عمران شهر جدید 
پردیس از تمدید فــروش عرصه )زمیــن( واحدهای 
مسکن مهر این شهر جدید با قیمت های مصوب سال 

گذشته تا پایان تیرماه امسال خبر داد.
بر اســاس قانــون بودجه ســال ۹۸، فــروش عرصه 
واحدهای مسکن مهر و صدور ســند مالکیت عرصه و 
اعیان این واحدها از ســوی شــرکت عمران شهرهای 
جدید مجاز شمرده شد.بر اســاس این قانون، شرکت 
عمران شــهر جدید پردیــس از فروردین ماه ســال 
گذشــته اقدام به فروش عرصه های مســکن مهر این 
شهر جدید کرد که نرخ ها با تخفیف 3۰ درصدی تعیین 
شد.گفتنی است بر اساس دستور وزیر راه و شهرسازی، 
قرار است این تخفیف ها تا آذر ماه امسال اجرایی باشد؛ 

اما نرخ هر متــر مربع در هر پــروژه و هر فاز 
بر اســاس تعیین مجمع عمومی شــرکت 
عمران شــهر جدید پردیس متفاوت بوده و 
سال گذشــته بین 31 تا ۴۹ میلیون تومان 
)در صورت خرید اقســاطی( بــه متقاضیان 
واگذار می شــد.اما در صورتی که متقاضیان 
می خواهند این عرصه ها را نقدی خریداری 

کنند، در فاز 11 قیمت کارشناسی شده برای واگذاری 
عرصه 1۹ تــا ۲۵ میلیون تومان، در فاز هشــت 3۰ تا 
3۵ میلیون تومان و در فازهای دیگر ۲۰ تا ۲۵ میلیون 

تومان کارشناسی شده بود.
فروش عرصه مســکن مهر پردیس با این نرخ ها تا آخر 
خرداد ماه امسال تمدید شده بود و قرار بود که از ابتدای 

تیرماه امسال، نرخ های جدید اعمال شود که 
به گفته علی اصغر جــاودان فر مدیر اجرایی 
مسکن مهر پردیس، مالکان می توانند تا آخر 
تیر ماه، با ارقام فعلی اقــدام به خرید عرصه 

واحدهای خود کنند.
در همین راســتا، علی اصغر جاودان فر مدیر 
اجرایی مســکن مهر شــهر جدید پردیس 
درباره خرید عرصه )زمین( مســکن مهر اظهار داشت: 
فروش عرصه مسکن مهر با همان قیمت سال گذشته و 

با شرایط ویژه تا پایان تیرماه تمدید شده است.
وی افزود: هم نقدی و هم اقســاطی عرصه ها به فروش 

می رسد که قیمت آن بستگی به متراژ عرصه دارد.
جاودان فر تصریح کرد: بر اساس مساحت زمین پروژه، 

قیمت ها تعیین می شود؛ مثاًل در فاز ۸، برخی پروژه ها 
در 3۵۰ متر مربع و برخی پروژه هــا در ۴۰۰ متر مربع 
احداث شــده اند؛ برج های فاز 11 هم همینطور است 
و بســتگی به متراژ زمین دارد یکی از برج ها در 3 هزار 
متر ساخته شده اســت ولی در یک پروژه دیگر این فاز، 
در همین میزان زمین، دو برج احداث شــده که قطعاً 

قیمت عرصه برای مالکان آن کمتر می شود.
این مقام مســئول افزود: مثاًل یک برج ۵۹ واحدی فاز 
11 که در 3 هزار متر مربع احداث شده، تعداد واحدها 
تقسیم بر متراژ مورد استفاده شــده و میزان زمین هر 
فرد تعیین می شــود؛ ســپس عرصه به دست آمده در 
قیمت زمینی که مجمع عمومی شــرکت عمران شهر 

جدید پردیس تعیین کرده، ضرب می شود.

بانک مرکزی

مسکن

خریدار   بانکها و نهادهای مالی غیربانکی 
در حراج اوراق بدهی دولــت در ۲۰خرداد 
ســفارش خرید 1۴هــزار و ۶۰۰ میلیارد 
تومان اوراق اوراق بدهــی را ثبت کردندکه 
وزارت اقتصاد با فروش ۹۰۰ میلیارد تومان 

آن موافقت کرد.
 بانک مرکــزی نتیجه حــراج اوراق بدهی 
دولتی )۲۷ خرداد 13۹۹( و برگزاری حراج 

جدید را اعالم کرد.
برایــن اســاس، بانک ها و نهادهــای مالی 
غیربانکی در حراج اوراق بدهی دولت در ۲۰ 
خرداد ماه امسال ســفارش خرید 1۴ هزار 
و ۶۰۰ میلیارد تومــان اوراق اوراق بدهی را 
ثبت کردند که وزارت اقتصاد با فروش ۹۰۰ 

میلیارد تومان آن موافقت کرد.

 نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی
 )2۷ خردادماه 1399(

 ۲۰ سه شــنبه  روز  اطالعیــه  پیــروی 
خردادمــاه 13۹۹ در خصــوص برگزاری 
حــراج اوراق بدهی دولتــی، ۷ بانک و 1۰ 
نهاد مالــی غیربانکی ســفارش های خود 
را به ارزش 1۴۶ هــزار میلیــارد ریال در 
ســامانه های بازار بین بانکــی و مظنه یابی 
شــرکت مدیریت فناوری بــورس تهران 

ثبت کردند. 
وزارت امور اقتصــادی و دارایی نیز با فروش 
۹ هزار میلیارد ریال با نرخ بازده تا سررسید 
1۵.۶ درصد موافقت کرد. معامالت مربوط 
به فروش این اوراق بــه نهادهای مالی برنده 
در روز سه شــنبه ۲۷ خردادمــاه 13۹۹ 
توســط کارگزاری بانک مرکزی و شرکت 
فرابورس ایران در ســامانه معامالتی بورس 

ثبت شد.

 برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی 
)3 تیرماه 1399(

کارگزاری بانک مرکزی در راســتای عرضه 
تدریجــی اوراق در تواترهــای هفتگــی، 
چهارمین مرحله حراج اوراق بدهی دولتی 
جهت فروش به بانک ها، مؤسسات اعتباری 
ســرمایه گذاری،  صندوق های  غیربانکی، 
شرکت های بیمه ای و شــرکت های تأمین 
ســرمایه را مجدداً در روز سه شنبه 3 تیرماه 
13۹۹ اجرا می کند.اوراق عرضه شــده در 
این حراج، مرابحه عام، کوپن دار با نرخ سود 
ســاالنه 1۵ درصد و با تواتر پرداخت ســود 
شــش ماهه )پرداخت کوپن دو بار در سال( 

و به شرح جدول زیر است.

بانک ها و مؤسســات اعتبــاری غیربانکی 
متقاضی شــرکت در این حراج می توانند 
نســبت به ارســال ســفارش های خود تا 
ســاعت 1۲:۰۰ امروز یکشــنبه 1 تیرماه 
13۹۹ تنها از طریق سامانه بازار بین بانکی 

اقدام کنند. 
صندوق های ســرمایه گذاری، شرکت های 
بیمــه ای و شــرکت های تأمین ســرمایه 

متقاضی شرکت در این حراج نیز می توانند 
سفارش های خود را تا ساعت 1۲:۰۰امروز 
یکشــنبه 1 تیرماه 13۹۹ از طریق سامانه 
مظنه یابی شــرکت مدیریت فناوری بورس 

تهران ثبت کنند.
کلیه نهادهــای مالی متقاضی شــرکت در 
این حراج می توانند ســفارش های خود را 
در هر دو نماد به طور جداگانه ارسال کنند. 

همچنین به نهادهای مالی شرکت کننده در 
این حراج توصیه می شــود، تنوع بخشی به 
سبد دارایی های مالی را در سفارش گذاری 
مد قرار دهند. معامالت مربوط به این حراج 
در روز سه شــنبه 3 تیرمــاه 13۹۹ انجام 

خواهد شد.
الزم به ذکر اســت، وزارت امــور اقتصادی 
و دارایــی الزامــی بــه پذیــرش کلیــه 
پیشــنهادات دریافت شــده یا فروش کلیه 
اوراق عرضه شــده در حراج را ندارد. بانک 
مرکزی سفارشــات دریافت شــده را برای 
تصمیم گیــری به وزارت امــور اقتصادی و 
دارایی ارســال می کند و وزارتخانه مزبور، 
نسبت به تعیین سفارش های برنده از طریق 
مشخص کردن حداقل قیمت پذیرفته شده 
در سازوکار حراج اقدام می کند. در نهایت، 
عرضــه اوراق به تمامی برنــدگان به قیمت 

یکسان انجام می شود.
الزم به ذکر اســت بر اســاس جــز )۴( بند 
»ک« تبصــره )۵( قانــون بودجه ســال 
13۹۹، بانک مرکزی تنها مجــاز به خرید 
و فروش اوراق مالی اســالمی دولت در بازار 
ثانویه اوراق اســت. بنابرایــن در چارچوب 
قوانین، بانــک مرکــزی مجاز بــه خرید 
اوراق مالی اســالمی در بــازار اولیه نبوده و 
نمی تواند در فرآینــد برگزاری حراج، اوراق 
بدهی دولتی را با هــدف تأمین مالی دولت 
خریداری کند. همچنین، کارگزاری بانک 
مرکزی تأمین کننده زیرســاخت معامالت 
و برگزارکننــده حــراج فــروش اوراق به 
بانک ها و مؤسســات اعتبــاری غیربانکی 
عضــو بــازار بین بانکی اســت و تعهدی 
نســبت به حجم و قیمت اوراق به فروش 

رفته در بازار اولیه ندارد.

خ های بازار، ارزش ذاتی دالر نیست رئیس کل بانک مرکزی: نر

خ سال ۹۸ تا پایان تیرماه تمدید شد وش عرصه مسکن مهر پردیس با نر فر

با هدف کنترل بازار اجاره بها:

اسالمی:تولیدکنندگان مسکن استیجاری از دولت یارانه می گیرند

و فراتر رفت عرضه ارز صادراتی در نیما از ۳۰ میلیارد یور

خریدار    وزیر راه و شهرســازی که ســال 
گذشــته از ارائه تسهیالت به ســازندگان 
مســکن اجاره ای خبر داده بــود، مجددا، 
گفت: کسانی که قصد دارند واحد مسکونی 
اجــاره ای تولیــد کننــد اعــم از نهادها یا 
اشخاص حقیقی از ســوی وزارت راه، زمین 
۹۹ ساله همراه با تسهیالت ساخت مسکن 

دریافت می کنند.
موضوع ســاخت »مسکن اســتیجاری« 
بــه صراحــت در قانــون )ســاماندهی و 
حمایــت از تولید و عرضه مســکن مصوب 
13۸۷( آمده اســت، اما جامعه سازندگان 
و ســرمایه گذاران در ســالهای گذشــته 
از ساخت مســکن اســتیجاری استقبال 

نکردند.
وزارت راه و شهرســازی تابســتان ســال 
گذشــته با دعوت از ســرمایه گذاران برای 
تولید مســکن اســتیجاری در اطالعیه ای 
اعالم کرد: انبوه ســازان و ســرمایه گذاران 
برای ساخت مسکن اســتیجاری در کشور 
امتیازات ویژه ای از دولت دریافت می کنند، 
اما باز هم از تابستان ســال گذشته تاکنون 
کلنگ ساخت هیچ مسکن اجاره ای به زمین 

خورده نشد.
در همیــن راســتا »محمد اســالمی«  در 
خصوص برنامه دولت برای ساماندهی بازار 
اجاره بهــا، گفت: به دنبال عملیاتی شــدن 
»طرح اجــاره داری حرفه ای« هســتیم تا 

بتوانیم در درازمدت بازار اجاره بها را کنترل 
کنیم.

اجــاره داری حرفــه ای در  وی گفــت: 

کشــورهای پیشــرفته اجرایی می شود و 
شرکت های بزرگی هســتند که خانه هایی 
که متعلــق به خودشــان اســت را اجاره 
می دهند، همچنین شــرکت هایی هستند 
که در جایگاه کارگــزار خانه های مردم را 
با الگویی مشــخص به صورت ســالیانه یا 

بلندمدت اجاره می دهند.
اســالمی با اعالم اینکه درصدد گسترش و 
اجرای طرح اجاره داری حرفه ای هســتیم، 
گفت: کسانی که قصد دارند واحد مسکونی 
اجــاره ای تولیــد کننــد اعــم از نهادها یا 
اشخاص حقیقی از ســوی وزارت راه زمین 
۹۹ ساله همراه با تسهیالت ساخت مسکن 

دریافت می کنند.

وزیر راه گفــت: بعد از ســاخت این خانه ها 
از آنجایی که ســازنده خانه هــای اجاره ای 
از دولت یارانــه دریافت کرده انــد باید به 

نرخ های مصوب، خانه ها را اجاره دهند.
وزیــر راه و شهرســازی از پیشــنهاد وزات 
راه به شــهرداری و انبوه ســازان خبر داد و 
گفت: ساخت مســکن اجاره ای در دستور 
کار وزارت راه اســت و بــه شــهرداری و 
دســتگاههای که شرایط ســاخت مسکن 
را دارند پیشــنهاد دادیم وارد این کار شوند 
و یا اجرای اجــاره داری حرفه ای که دغدغه 
جمعی مســتاجر کشــور اســت، را برای 
دستیبابی به مسکن با نرخ عادالنه و مصوب 

توسعه دهند.

 ســامانه نیما بــا بازگرداندن بیــش از 3۰ 
میلیــارد یــورو از ارز صادراتــی به چرخه 
اقتصادی کشــور، نقش مهمی در تامین ارز 
مورد نیاز واردکنندگان و برقراری تعادل در 

بازار ارز داشته است.  
پس از التهاب بازار و نوسان های شدید نرخ 

ارز در سال های ۹۶ و ۹۷ که گاه به چند هزار 
تومان در یک روز می رســید، سیاســت ها 
و ابزارهــای متعــددی توســط دولت به 
کارگرفته شــد تا تعادل به بازار بازگردد که 

از مهمترین آنها سامانه نیما بود.
ســامانه نیما از طریق ســاماندهی عرضه 

و تقاضــای ارز در بخش تجــارت خارجی 
توانســت آرامش را به بــازار ارز بازگرداند. 
بر این اســاس، نیما بــا شناســایی و ثبت 
نیازهای ارزی واقعی واردکنندگان، جلوی 

تقاضاهای کاذب و غیرواقعی را گرفت.
این ســامانه از نیمه نخست سال ۹۷ پس از 

تعدیل سیاســت های ارزی دولت به عنوان 
مرجع تعیین نرخ خرید و فروش حواله های 

ارزی تعیین شد.
بررســی آمار ســامانه نیما توســط ایرنا 
نشــان می دهــد، مجمــوع عرضــه ارز 
صادراتــی در ایــن ســامانه از ابتــدای 

راه اندازی این سامانه در نیمه نخست ۹۷ 
تا 3۰ خرداد ۹۹ در مجمــوع 3۰ میلیارد 
و ۷۵ میلیون یــورو در ســامانه نیما برای 
فروش عرضه شده اســت. حجم معامالت 
خرید در این سامانه نیز ۲۴ میلیارد و ۹31 

میلیون یورو بوده است.



پایبندی ۸۳ درصدی اوپک به توافق کاهش تولید نفت

کاهش بارش ها در مقابل افزایش میزان مصرف

ونا رکوردشکنی مصرف آب و برق در سایه گرما و کر

در پایان معامالت هفتگی بازارها
قیمت نفت ۲ درصد جهش کرد

قیمت های نفت در روز پایانی معامالت هفتگی جهش کردند اما در انتها 
با نگرانی از این که شیوع مجدد ویروس کرونا بازگشت اقتصادی جهان 

را متوقف کند، با افتی شدید بخشی از رشد خود را از دست دادند.
به نقل از سی ان بی ســی، در پایان معامالت روز جمعــه آمریکا )بامداد 
شنبه به وقت تهران( قیمت های نفت جهش کردند اما در انتها با نگرانی 
از اینکه شیوع مجدد ویروس کرونا بازگشت اقتصادی جهان را متوقف 
کند، با افتی شدید بخشــی از رشد خود را از دســت دادند. با این حال 

هفتمین هفته متوالی رشد قیمت نفت به ثبت رسید.
قیمت پیش خرید هر بشــکه نفت خام برنت دریای شــمال ۶1 سنت 
جهش کرد و در ۴۲.1۲ دالر بسته شــد. این شاخص در طول معامالت 
دیشب به ۴۲.۹۲ دالر هم رســید و در بعد از آن افت کرد و حتی منفی 

شد اما در پایان کار خود را با رشد به پایان رساند.
قیمــت پیش خریــد هر بشــکه نفت خــام تگــزاس غــرب آمریکا، 
دابلیوتی آی، ۹1 ســنت یا ۲.3۴ درصد جهش کــرد و در 3۹.۷۵ دالر 

بسته شد.
اوج افزایش قیمت های معامالت دیروز پــس از آن اتفاق افتاد که اوپک 
و قزاقســتان در اجالس اوپک پالس اعالم کردند که پایبندی خود به 
توافق کاهش تولید را افزایش خواهند داد. این به معنای تعمیق کاهش 

اوپک پالس در ماه جوالی خواهد بود.
قیمت های نفت پس از آن با افت مواجه شدند که رئیس شعبه بوستون 
فدرال رزرو، اریــک روزنگرن، گفــت احتماالً به مشــوق های مالی و 
حمایتی بیشتری برای اقتصاد آمریکا نیاز خواهیم داشت. چرا که فعاًل 

نرخ بیکاری در سطح ۲ رقمی باقی مانده است.

ونا نیست در فاضالب خام تهران کر
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب تهران گفت: طبق قــرارداد منعقد 
شده با دانشــگاه بقیة اهلل و تحقیقات صورت گرفته توسط این دانشگاه 
دریافتیم که نه تنها آب شــرب بلکه فاضالب خام تهــران نیز عاری از 

ویروس کرونا است.
محمدرضا بختیاری با اشاره به اقدامات انجام شده برای افزایش کیفیت 
آب تهران و راهکارهای الزم برای مقابله با کرونا، اظهار کرد:امســال به 
دلیل بحث کرونا و لزوم حفظ کیفیت، کلر آب تهران را به هشــت دهم 
رساندیم که این عدد باالترین میزان از نظر استانداردهای جهانی است.

وی با تا کید بر اینکه این مســاله موجب شــد که نه تنها در آب تهران 
کوچکترین عالئم کرونا وجود نداشــته باشــد، بلکه در فاضالب خام 
نیز عالئمی از کرونا دیده نشــد، تصریح کرد: این در حالی اســت که در 
بسیاری از کشــورهای اروپایی که ادعا نیز دارند در فاضالب خام آن ها 

ویروس کرونا دیده شده است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب تهران با بیان اینکه با افزایش میزان 
کلر در آب شــرب ویروس به طور کامل از بین می رود، چرا که ویروس 
کرونا در مقابل کلر ضعیف و ناتوان است، گفت: هرچند که این کار یک 
فشــار اقتصادی باال به ما وارد کرد، اما به منظور افزایش بهداشت مردم 

این کار را انجام داده ایم.
بختیاری افزود: آبی که در چندماه اخیر در تهران توزیع شد اگر نگوییم  
در سطح جهان بی نظیر بوده قطعا کم نظیر بوده چراکه آب کامال سالم 
و بهداشتی در سطح اســتان تهران توزیع شده است و از بابت آب شرب 

هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه تنها توقع ما از مردم همکاری در مدیریت مصرف است 
تا ارزش این مایع گران بها حفظ شود، تاکید کرد: در استان تهران حتی 
یک ســاعت هم قطعی آب به دلیل نبود آب نداشــته ایم و بعضا ممکن 
است به دلیل مشــکالت فنی به طور مقطعی یک منطقه دچار مشکل 

آب شده باشد، اما از لحاظ تامین هیچ مشکلی نداریم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب تهران با بیان اینکه در حال حاضر تمام 
مخازن با تمام ظرفیت مشــغول به کار هســتند، گفت: اگر مردم کمی 
رعایت کنند و اســراف نکنند قطعا مشــکلی برای تامین آب نخواهیم 

داشت.

ونا عامل کاهش ۲۸۰ میلیارد بشکه منابع نفت  کر
جهان شد

برآوردها از میزان منابع نفت قابل اســتخراج جهــان در نتیجه کاهش 
بودجه اکتشاف شرکت های انرژی در واکنش به پاندمی ویروس کرونا، 

بیش از ۲۸۰ میلیارد بشکه کاهش پیدا کرد.
شرکت تحقیقاتی ریســتاد انرژی در گزارشــی با ارایه برآورد مذکور، 
اعالم کرد منابع نفت قابل اســتخراج جهان اکنون حدود 1.۹ تریلیون 
بشکه است که ۲۸۲ میلیارد بشکه معادل 13 درصد نسبت به یک سال 

گذشته کاهش پیدا کرده است.
تولیدکنندگان نفــت میلیاردهــا دالر هزینه بخش باالدســتی را در 
واکنش به سقوط قیمت نفت پس از شــیوع بیماری کووید 1۹ کاهش 
دادند و اکتشــافات آینده در مناطق دوردســت و پرهزینه در خارج از 

منطقه خاورمیانه شدیدترین آسیب را خواهد دید.
مدیر بخــش تحلیل ریســتاد انرژی در ایــن باره گفت: کشــورهای 
غیراوپک بزرگترین ســهم را از منابع قابل استخراج از دست رفته دارند 
و اکنون ۲۶۰ میلیارد بشــکه نفت کشف نشــده به خصوص در مناطق 

دورافتاده دست نخورده باقی خواهد ماند.
تحلیلگران ریســتاد انرژی بر این باورند که در آمریکا، فعالیت کمتر در 
بخش پایین دسترسی صنعت شــیل، حفاری کمتر در خلیج مکزیکو و 
کاهش شــمار مجوزها در بخش آتالنتیک وســت کاست به معنای آن 
اســت که تقریبا ۵۰ میلیارد بشــکه نفت قابل اســتخراج هرگز کشف 

نخواهد شد.
به دلیل افزایش هزینه ها، کشــف منابع نفت ســنگین غیرمرسوم در 
کانادا و ونزوئال به ترتیب به میزان 1۴ و ۲1 میلیارد بشــکه کاهش پیدا 
خواهد کرد در حالی که مکزیک شــدیدترین ضربه را در بخش حفاری 

شیل و آبهای عمیق خواهد دید.
در روسیه هم به دلیل کاهش هزینه ها، احتماال نفت بیشتری در آبهای 
قطب شمال دســت نخورده باقی خواهد ماند و منابع نفت به میزان 31 

میلیارد بشکه کاهش پیدا می کند.
اپراتورهای نفت و گاز هزینه سرمایه در ســال ۲۰۲۰ را مجموعا 1۰۶ 
میلیارد دالر کاهش دادند و کاهش هزینه ها باعث خواهد شد برآوردها 

از عرضه نفت در دهه پیش رو تغییر کند.
بر اســاس گزارش پالتس، افت هزینه و فعالیــت در دوران رکود باعث 
شــده پیش بینی ها از تولید جهانی نفت برای سال ۲۰۲۵ حدود شش 
میلیون بشکه در روز کمتر شود و زمینه را برای کمبود عرضه به میزان 

حدود پنج میلیون بشکه در روز در این سال ایجاد کند.

و نیر

آخرین وضعیت روزانه مصرف برق کشــور گویای آن 
است که هم اکنون ۶ اســتان و دو کالنشهر در وضعیت 
قرمز و 1۵ اســتان و 3 کالنشــهر در وضعیت زرد قرار 

دارند.
 به نقل از صدا و ســیما، مصطفی نوری، گفت: انتشــار 
نقشــه مصرف برق امــروز 31 خرداد ۹۹، نشــان داد 
هم اکنون اســتان های خراســان رضوی، ســمنان، 
چهارمحال و بختیاری، کهگیلویــه و بویر احمد، ایالم 
و سیستان بلوچستان و کالنشهرهای مشهد و اصفهان 

در محدوده قرمز مصرف قرار دارند.

وی از هموطنان ســاکن در مناطق یاد شده 
خواست تا با کاهش تنها 1۰ درصدی مصرف 
برق خود، در بازگشت به وضعیت سبز کمک 
کنند. هموطنان با این اقدام می توانند امکان 
بهره منــدی همه مردم به ویــژه هموطنان 
ساکن در مناطق جنوبی از برق را که در حال 
حاضر با گرمای شــدیدی روبه رو هستند و 

نیاز مداوم به اســتفاده از وســایل خنک کننده دارند، 
فراهم کنند.

این کارشــناس صنعت برق همچنین بــا بیان این 

که هم اکنون 1۵ اســتان و 3 کالنشهر در 
وضعیت زرد قــرار دارند، افــزود: در حال 
حاضــر اســتان های خراســان شــمالی، 
خراســان جنوبــی، گلســتان، مازندران، 
گیــالن، آذربایجان شــرقی، البــرز، قم، 
مرکــزی، همدان، خوزســتان، بوشــهر، 
فارس، کرمان و هرمزگان و کالنشــهرهای 
تبریز، اهواز و شــیراز در وضعیــت زرد مصرف برق 

قرار دارند.
نوری گفــت: هموطنان ســاکن در ایــن مناطق نیز 

می توانند تنها با کاهــش ۵ درصدی مصرف برق خود، 
در بازگشــت به وضعیت ســبز تأثیری فوری داشــته 
باشند. همه هموطنان با تنظیم درجه کولرهای گازی 
روی عدد ۲۴ و اســتفاده از دور کند در کولرهای آبی، 
می تواننــد در کاهش مصرف بــرق و کمک به کاهش 

هزینه قبض خود تاثیربسزایی دااشته باشند. 
همچنین اســتفاده نکردن از وســایل برقی پرمصرف 
مانند ماشــین های لباسشــویی و ظرفشــویی، اتو و 
جاروبرقــی در ســاعات اوج مصرف شــبکه از دیگر 

راهکارهای کاهش مصرف برق به شمار می رود.

مدیر عامل اسبق شــرکت ملی صادرات گاز گفت: چرا 
با وجود تحریم های آمریکا، وزارت نفت با 1۰ کشــور 
همسایه برای صادرات گاز مذاکره نکرد؟ می توانستیم 
۲.۵ برابر روسیه به کشــورهای منطقه گاز صادر کنیم 
اما اکنون وزارت نفت بازار صادرات گاز را به رقبا باخته 
اســت.نصرت اهلل ســیفی مدیر عامل اســبق شرکت 
ملی صــادرات گاز در کنگره سیاســت گذاری انرژی 
اندیشــکده امیرکبیر با اشــاره به ظرفیت های ایران 
برای تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه گفت: در حال 
حاضر منابع گازی ایران 3۸ تریلیون مترمکعب است؛ 
یعنی ایران 1۸ درصد از کل گاز دنیا را           داراست و در این 

حوزه جایگاه دوم را           در اختیار دارد.
وی گفت: در حال حاضر کشــور روســیه بیشــترین 
منابع گازی دنیا را           در اختیار داشــته و بعد از آن قطر و 
ترکمنستان در جایگاه های سوم و چهارم قرار دارند که 
این موضوع نشــان می دهد که ایران در منطقه ای قرار 
دارد که تمامی منابع گازی دنیا در آنجا متمرکز شــده 
اســت، در نتیجه می توان از این ظرفیــت برای تبدیل 

شدن به هاب گازی منطقه استفاده کرد.
سیفی افزود: یک سوالی که پیش می آید این 
اســت که آیا وجود منابع گازی زیاد در ایران 
دلیل کافی بــرای حضور در بــازار صادرات 
گاز هســت؟ زیرا مثاًل کشــور قطر مساحت 
کمتری نســبت بــه ایــران دارد، در نتیجه 
مصرف داخلی گاز این کشور نیز کمتر است 

و مازاد گاز برای صادرات برای این کشــور وجود دارد، 
اما ایران با توجه به وسعت زیاد خود مصرف گاز زیادی 

دارد و در نتیجه مازاد گازی برای صادرات وجود ندارد.
مدیر عامل اسبق شــرکت ملی صادرات گاز گفت: در 
پاسخ به این پرســش باید گفت که مســاحت کشور 
روسیه از ایران بیشتر اســت و تبعا نیاز این کشور برای 
ایجاد گرمایش در خانه ها و همچنین در صنایع به گاز 
از ایران بیشــتر خواهد بود، ولی می بینیم که روســیه 

بیشترین صادرات را           در حوزه گاز دارد.
وی گفت: مــا در دهــه ۸۰ مطالعات گســترده ای با 
اســتفاده از مشــاورین بین المللی مثل شــرکت وود 

مکنزی انجــام دادیم و برنامــه جامعی را           در 
حوزه صــادرات مصــرف گاز تدوین کردیم. 
بر اســاس این برنامه موارد مصــرف گاز در 
ایران به ۴ بخش تقســیم می شد: 1- مصرف 
داخلــی، ۲- تزریــق به میادیــن نفت برای 
افزایــش برداشــت، 3- صــادرات گاز و ۴- 
مصرف گاز به عنوان خوراک پتروشیمی که 
ســهم هر یک از این ۴ حوزه از منابع تولیدی گاز کشور 

نیز مشخص شده بود.
سیفی گفت: متأسفانه بعد از اعمال تحریم های آمریکا 
ما طرح مقابله مناسبی تدوین نکرده بودیم. برای مثال 
در یکی از قطعنامه های ســازمان ملل، ایران از حضور 
در بازارهای گازی دور از منطقه و اســتفاده از فناوری 
LNG محروم شــده بود، ولی ما حتــی برای صادرات 
گاز از مسیر خط لوله نیز برنامه ای نداشتیم، همچنین 
اقدامات مــا برای مقابلــه با بحث تحریم هــا در بحث 
صادرات گاز کافی نبود.مدیر عامل اسبق شرکت ملی 
صادرات گاز گفت: یک انتقاد اصلی این است که چرا با 

وجود تحریم های آمریکا، وزارت نفت به عنوان متولی 
اصلی صادرات گاز با 1۰ کشور همسایه برای صادرات 
گاز مذاکره نکرد؟ آیا ما با کشور پاکستان برای صادرات 
گاز مذاکره کردیم؟ لذا این موضوع نشــان می دهد که 
بعد از اعمال تحریم ها ما حتی نتوانســتیم کشورهای 
همســایه مان را           نیز با خود همراه کنیم که این نشان از 

بی برنامگی وزارت نفت  دارد.
وی اظهــار داشــت: در حــال حاضــر بــا توجــه به 
دسترســی هایی که ایجاد شــده حتی بحث LNG را           
می توان پیگیری کرد. الزمه احیای بازار گاز منطقه ای 
برای ایران وجود برنامه ای جامع در حوزه صادرات گاز 
اســت و با بی برنامگی فعلی نمی توان اقدام موثری در 
این بازار انجام داد. وزارت نفت بــازار گاز را           در چندین 
ســال گذشــته به رقبا باخته  اســت، اما بایــد توجه 
داشــته باشــیم که بازار گاز یک چیز دینامیک است و 
فرصت های جدیــدی هر چند محدود بــرای ما خلق 
خواهد شد که الزمه اســتفاده از این فرصت ها برنامه 

ریزی و توجه وزارت نفت به بازار صادراتی گاز است.

برق

نفت

خریدار   میزان مصــرف آب و برق در این 
روزها که مردم با بیماری کرونا دست و پنجه 
نــرم می کنند به طور فزاینــده ای صعودی 
شــده و می رود تا بــا تداوم آن مشــکالت 
جدی را برای بخــش تامین ایجــاد کند و 
این درحالی اســت که راهــکار کم هزینه و 
بدون زحمت پیشــگیری از مصرف بی رویه 
روش هــای مدیریــت مصرف اســت که 

پشتوانه ای برای فردا نیز به شمار می آید.
میزان مصرف بــرق این روزها انــگار ترمز 
بریــده و مرزها را یک به یک پشــت ســر 
می گذارد بــه گونــه ای کــه در تازه ترین 
پشــت  را  هزارمــگاوات   ۵۶ مــرز  گام 
ســرنهاد و می رود که کم کم وارد مدار۵۷ 

هزارمگاواتی شود.
روند فزاینده مصرف برق در حالی اســت 
که کل ظرفیت تولید برق کشور به حدود 
هشتاد و ســه هزار مگاوات رســیده و این 
میــزان هم باید بــه مصرف داخــل  و هم 
بخشــی برای اجرای تعهــدات خارجی، 

صادر شود.
اما انگار وضعیــت مصــرف در داخل و آن 
هم در بخش غیر مولــد خانگی جایی برای 
فعالیت بخش صنعت و نیــز صادرات باقی 
نگذاشــته و این احتمال می رود که بخش 

صادرات بازنده این میدان باشد.
میــان  ایــن  در  سرمایشــی  وســایل 
برق خوارترین وسایلی هستند که در بخش 
خانگی مورد اســتفاده قرار گرفته و به روند 

افزایش مصرف دامن می زنند .
»رضــا اردکانیــان« وزیر نیــرو پیش از 

این در ارائه گزارشــی به مجلس شورای 
اســالمی به موضــوع مصرف وســایل 
سرمایشی اشاره کرده و گفته بود که از ۵۷ 
هزار مگاوات اوج بار تابســتان حدود ۲1 
هزار مگاوات آن مربوط به دســتگاه های 

سرمایشی است.
بخش آب هم دســت کمی از بــرق ندارد و 
میزان مصرف آن به دو دلیل افزایش دمای 
هوا و الزام شســت و شــوی مداوم دست ها 
برای مقابلــه موثر با بیماری کرونا شــدت 
یافتــه و این درحالی اســت کــه وضعیت 

بارش هانســبت به فروردین امسال روندی 
کاهشی درپیش گرفته است.

براساس تازه ترین گزارش شرکت مدیریت 
منابع آب ایران میزان بارش های کشــور  از 
ابتدای ســال آبی جــاری) ۹۸-۹۹ (تا روز 
۲۴ خرداد  متوســط بارش کشــور حدود 
3۰۵.۵ میلیمتر است که در مقایسه با سال 
آبی گذشــته۲۷.3 میلیمتر )هشت درصد( 
کاهش و نسبت به متوســط ۵1 ساله اخیر 
۶۹.۲ میلیمتر )۲۹درصد( افزایش نشــان 

می دهد.

 کاهش بارش ها در حالی است
 که میزان مصرف روندی افزایشی 

نشان می دهد
با توجه به شــیوع ویــروس کرونا مصرف 
آب در استان تهران از اســفند ماه به شدت 
افزایش داشته به نحوی که  از اسفندماه تا به 
امروز، مصرف آب در بیشتر روزها باالی سه 

میلیون متر مکعب بوده است.
  پیک مصرف آب در اســتان تهــران  از 1۵ 
خرداد تا 1۵ مرداد عاســت که بــا توجه به 
شرایط خاص موجود در جامعه، پیش بینی 

افزایش مصرف تا ۴ میلیــون متر مکعب در 
روز می رود که مصرف بسیار باالیی است .

اما این آمار نگران کننــده مصرف در بخش 
آب و برق در حالی است که می توان با اعمال 
روش های مدیریت مصرف پیشگیری های 
الزم را انجام داد.در همین باره ســخنگوی 
صنعت برق با اشــاره به عبور پیک مصرف 
برق کشــور از مرز۵۶ هزار مــگاوات گفت: 
مشــترکان پرمصــرف ضــروری اســت 
روش های مدیریت مصــرف بهینه را اعمال 

کنند تا مشکلی در تامین برق پیش نیاید .
»مصطفــی رجبــی مشــهدی«ا افــزود: 
مشترکان پرمصرف اگر بین ساعت13 تا 1۷ 
مصرف خود را مدیریت کنند با مشــکل در 

تامین برق مواجه نخواهیم شد.
وی کاهش اســتفاده از وســایل پرمصرف 
برقی در ساعت اوج بار و انتقال آن به ساعت 
کم باری، اســتفاده از دورکنــد کولرآبی، 
تنظیم دمای کولــرگازی برروی درجه ۲۴ 
را از جمله مهمترین راهکارهای مناســب 

مدیریت مصرف برشمرد.
رجبی مشهدی افزود: رشد متعارف مصرف 
مشکلی در تامین برق ایجاد نخواهد کرد اما 
تداوم رشــد فزاینده فعلی شرایط سختی را 
اعمال خواهد کرد.ســخنگوی صنعت برق 
گفــت: تداوم افزایــش دما احتمــال عبور 
پیک مصرف از مرز ۵۷ هزارمگاوات در هفته 
آینده را جدی تر می کنــد.در بخش آب هم 
مشــترکان می توانند با اســتفاده از وسایل 
کاهنده مصــرف و دقت در مصــارف خود 

وضعیت بهتری در این بخش ایجاد کنند.

خریدار   تولیــد اوپک در حالــی در ماه 
گذشته میالدی ۶.3 میلیون بشکه کاهش 
داشــته که همچنان اعضای این سازمان 
)به جز ســه کشــور ایران،  ونزوئال و لیبی( 
حدود یک میلیون بشــکه بیــش از تعهد 
خود در توافــق کاهش تولیــد، نفت روانه 
بــازار کرده اند که نشــان دهنده پایبندی 
۸3 درصدی اوپک بــه توافق کاهش تولید 

است.
بر اســاس توافق کاهش تولید نفت که بین 
اوپــک و اوپک پالس به امضا رســید،   مقرر 
شــد تا مجموع تولید نفت اوپک در ماه های 
می و ژوئن با کاهشــی ۶ میلیون بشــکه ای 
در مقایسه با اکتبر ســال ۲۰1۸،  به ۲۰.۵ 
میلیون بشکه در روز برسد. توافقی که البته 

برای یک ماه دیگر نیز تمدید شد.
این توافق در شــرایطی به امضا رســید که 
اغلب کشــورهای عضو اوپک بیش از اکتبر 
ســال ۲۰1۸ نفت تولید می کردند و در ماه 
آوریل وارد جنگ تولید و عرضه شده بودند. 
البته ایــن موضوع مختــص اعضای اوپک 
نبود و تولیدکنندگان غیر عضو اوپک مانند 

روسیه و آمریکا نیز در این میدان وارد عمل 
شده بودند.

این موضوع قیمت نفت را که از شیوع کرونا 
و اعمال قرنطینه به شدت آسیب دیده بود با 
کاهش همراه کرد و حتی در روزهایی نفت 

آمریکا با قیمت منفی معامله شد.
از همین رو توافق کاهش تولید ۹.۷ میلیون 
بشــکه ای نفت به اجرا درآمــد. توافقی که 
اگرچه تولید اوپک را در ماه می ۶.3 میلیون 
بشــکه پایین آورده اما در عمــل با اهداف 
توافق کاهش تولید همچنان فاصله ای یک 

میلیون بشکه ای دارد.
بر اســاس توافق کاهش تولید نفت، تولید 
اعضای اوپک )به جز 3 کشور ایران، ونزوئال 
و لیبی که از توافق معافنــد و روزانه حدود 
۲.۶ میلیون بشــکه نفت تولیــد می کنند( 
برای ماه اکتبر ســال ۲۰1۸، حدود ۲۶.۵ 
میلیون بشکه در روز در نظر گرفته شد که با 
کاهشی ۶ میلیون بشکه ای به ۲۰.۵ میلیون 
بشکه برســد. اما تولید واقعی اعضای اوپک 
)به جز 3 کشــور معاف از کاهــش تولید(  
در ماه آوریل )مــاه پیش از اجــرای توافق 

کاهش تولید( ۲۷.۸ میلیون بشــکه در روز 
بود. بنابراین اگرچــه تولید اوپک در ماه می 
در مقایســه با آوریل کاهشــی ۶.3 میلیون 
بشکه ای داشته اما توافق کاهش تولید را به 

طور کامل اجرا نکرده است.
با توجه بــه این کاهــش، در ماه گذشــته 
میالدی تولید اوپک )به جز 3 کشــور معاف 
از کاهش تولید( به ۲1.۵ میلیون بشــکه در 
روز رسیده است که با توجه به هدف گذاری 
۲۰.۵ میلیون بشــکه ای تولید بــرای این 
ســازمان بر اســاس توافق کاهــش تولید،   

نشــان می دهد که اعضای این سازمان ۸3 
درصد به توافق کاهش تولید پایبند بوده اند.

این توافق تاکیــد کرده که ســهم اعضای 
اوپک از کاهش تولید بر اساس تولید اکتبر 
سال ۲۰1۸، کاهشــی ۶ میلیون بشکه ای 
خواهد بود. کاهشــی که حدود ۲.۵ میلیون 
بشــکه آن بر عهده عربســتان است و دیگر 
کشــورهای اوپک، 3.۵ میلیون بشــکه از 

تولید خود را کم می کنند.
گزارش اوپک نشــان می دهد عربســتان 
1۰۰ درصد به این توافق پایبند بوده است. 
تولید نفت عربستان در حالی در ماه گذشته 
میالدی به زیر ۸.۵ میلیون بشکه در روز )به 
میزان تعهد شده( رســیده که این کشور در 
ماه آوریل بیش از 11.۶ میلیون بشکه نفت 
تولید کرده بود. این نشــان می دهد ســهم 
عربســتان از کاهش ۶.3 میلیون بشکه ای 
اوپک حدود 3.1 میلیون بشــکه بوده و ۵۰ 
درصــد از این کاهش را عربســتان بر عهده 

گرفته است.
امارات نیز در حالی تولید خــود را به تعهد 
کاهش تولید نزدیک و ۲.۴۷ میلیون بشکه 

نفت در ماه گذشته میالدی روانه بازار کرده 
که تولید این کشور در ماه آوریل بیش از 3.۸ 

میلیون بشکه در روز بوده است.
در مقابل اما عراق که تولید خود را بر اساس 
این توافق باید به 3.۵ میلیون بشــکه در روز 
می رساند در ماه گذشته میالدی ۶۰۰ هزار 
بشــکه بیش از تعهد خود نفت تولید کرد. 
تولید نفت عــراق در ماه می بیــش از ۴.1 

میلیون بشکه در روز بوده است.  
کویت نیز اگرچه حدود ۹۰۰ هزار بشــکه از 
تولید روزانه خود کاسته اما همچنان بیش 
از تعهد خود در توافق کاهــش تولید، نفت 

راهی بازار می کند.
نیجریه نیــز تقریبا ۲۰۰ هزار بشــکه نفت 
بیشــتری از تعهد خــود تولیــد می کند. 
نیجریه بایــد تولید خود را بــه حدود 1.۴ 
میلیون بشکه می رســاند اما در عمل تولید 
نفت این کشــور حدود 1.۶ میلیون بشکه 

بوده است.
سایر کشورهای عضو اوپک نیز کم و بیش به 
تعهدات خود در توافــق کاهش تولید عمل 

کرده اند.

مصرف برق ۶ استان و دو کالنشهر وارد محدوده قرمز شد

وزارت نفت بازار گاز را به رقبا باخته است

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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معاون وزیر صنعت خبر داد

رشد ۲.۱ درصدی بخش صنعت در سال ۹۸

صادرات ۲۰ هزار تن آهن اسفنجی در دوماهه 
سال ۹۹

  مجموع صادرات دو ماهه آهن اســفنجی در سال ۹۸ برابر با 1۵۸ هزار 
تن بود اما آمار عملکرد دو ماهه امسال در بخش صادرات آهن اسفنجی 
گویای دستیابی به صدور ۲۰ هزار تن از این محصول است که نسبت به 

دو ماهه ۹۸ بالغ بر ۸۷ درصد کاهش را نشان می دهد. 
 جداول آمــاری انجمن تولیدکننــدگان فوالد ایران حاکی اســت، در 
دوماهه اول امسال پنج میلیون و ۵۵۲ هزار و ۴33 تن آهن اسفنجی در 
کشور تولید شده که در مقایســه با مدت مشابه پارسال 11 درصد رشد 
عملکرد داشتند. میزان تولید آهن اســفنجی در دو ماهه نخست سال 

گذشته چهار میلیون و ۹۹۴ هزار تن را نشان می دهد.
کل تولید آهن اســفنجی پارســال بالغ بر ۲۷ میلیون و ۹۰۷ هزار تن 
ثبت شد و نســبت به ۲۶ میلیون و 3۵۹ هزار تن عملکرد سال ۹۷ رشد 

۶ درصدی داشت.
ایران پس از هندوســتان دومین تولیدکننده آهن اسفنجی در سطح 
جهان محسوب می شود. برای حفظ و حتی ارتقا این جایگاه؛ هفت طرح 
فوالد اســتانی که ســال ها متوقف مانده بود، از نیمه دوم 13۹۲ کلید 
خورد که اکنون هریک از ظرفیت ســالیانه تولیــد ۸۰۰ هزار تن آهن 

اسفنجی برخوردارند.

صدور 9۴2 هزار تن آهن اسفنجی
آمار عملکرد ســال گذشــته در زمینه صادرات آهن اسفنجی گویای 
دستیابی به رقم ۹۴۲ هزار تن اســت که در مقایسه با عملکرد سال ۹۷ 

که رقم ۵33 هزار تن محقق شده بود، افزایش ۷۷ درصدی داشت.
صادرات آهن اسفنجی در نوبت اخذ عوارض صادراتی که توسط وزارت 
صنعت، معدن و تجارت از مهر ماه پارسال تعیین شد، قرار نداشت، اما از 
بهمن ۹۸ مشمول عوارض 1۰ درصدی شد که این امر بر رویه صادرات 

این بخش تاثیر گذار بود.

مصرف ظاهری آهن اسفنجی
بررسی آمارمصرف ظاهری آهن اسفنجی نشــان می دهد که پارسال 
رقم ۲۶ میلیون و ۹۶۵ هزار تن ثبت شد و در مقایسه با رقم ۲۵ میلیون 

و ۸۲۶ هزار تن عملکرد سال ۹۷ افزایش چهار درصدی داشت. 

و با گرانی دالر سرکشی بازار خودر
متأسفانه روند افزایشــی قیمت دالر به همراه عدم یک سیاست گذاری 
روشــن جهت مدیریت بازار خرید و فروش خودرو باعث شده تا قیمت 

انواع خودرو این هفته ۵ تا 1۵ میلیون تومان افزایش پیدا کند.
بازار خریــد و فروش خودرو متأثــر از افزایش قیمت دالر شــاهد روند 
صعودی قیمت ها در انواع خودروهای داخلی است. این در حالی است 
که قرار بود با عرضه خــودرو و اجرای طرح های فــروش التهابات بازار 
خودرو کاهش و رونق به این بازار باز گردد اما متأســفانه روند افزایشی 
قیمت دالر به همراه عدم یک سیاســت گذاری روشن جهت مدیریت 
بازار خرید و فروش خودرو باعث شده تا قیمت انواع خودرو این هفته ۵ 

تا 1۵ میلیون تومان افزایش پیدا کند.

جالب اینجاســت که افزایش قیمت ها در حالی هــر روز در بازار اتفاق 
می افتد که تقریباً کمتر معامله ای انجام می شــود و فقط فروشندگان 
برای سود بیشتر قیمت های باالتری را برای محصوالت خود پیشنهاد 

می کنند.
 در بازار  پــژو ۲۰۶ تیپ ۲ با قیمت 13۶ میلیــون تومان،  پژو۲۰۶ تیپ 
۵ با قیمت 1۶۷ میلیون تومان، ســمند ال ایکس با قیمت 1۲۵ میلیون 

تومان و پژو ۴۰۵ با قیمت 1۲۴ میلیون تومان به فروش می رسد.
عالوه بر این پــژو ۲۰۰۸ با قیمت ۵۷۰ میلیون تومان، ســراتو با قیمت 
۵1۰ میلیون تومان، پژوپارس با قیمت 1۴۹ میلیــون تومان، تیبا ۲ با 
قیمت ۹1 میلیون تومان،  اســتیپ وی با قیمــت 31۰ میلیون تومان، 
تیبا معمولی ۷۸ میلیون تومان، پراید 111 با قیمت ۸۰ میلیون تومان 

و پراید 131 با قیمت ۷3 میلیون تومان مورد معامله قرار می گیرد.

وش وهای فر  صدور فاکتور خریداران خودر
عید فطر

طبق اعالم مدیران خودروسازی صدور فاکتور برای مشتریان طرح های 
فروش ویژه عید سعید فطر برای مشــتریان گروه صنعتی ایران خوردو 

آغاز شده و برای سایپا نیز به زودی صادر خواهد شد.
در جلســه کمیته خودرو که با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، دستگاه های نظارتی و خودروســازان برگزار شد؛ از آغاز صدور 
فاکتور برای خریــداران خودروهای طرح فروش ویژه ایام عید ســعید 

فطر از سوی خودروسازان خبر داده شد. 
در این جلسه فرشاد مقیمی- مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو- از 
صدور ۲۰۰۰ فاکتور قطعی برای خریــداران خودروهای طرح فروش 
ویژه ایام عید فطر خبر داد و گفت: تحویــل این خودروها در هفته های 
آینده آغاز خواهد شد. ضمن اینکه تحویل معوقات قراردادهای فروش 
خودروی سمند و پژو ۲۰۰۸ نیز به پایان رسیده و در 1۰ روز آینده همه 
معوقات شــش محصول دیگر ایران خودرو نیز تحویل مشتریان خواهد 
شد.بنا به اعالم وی،  1۴ هزار دســتگاه خودرو این گروه خودروسازی، 

تجاری سازی شده است.
همچنین در این جلســه اعالم شــد که صدور فاکتور برای خودروهای 
گروه خودروســازی ســایپا نیز به زودی آغاز شــده و تعهدات معوق 

خودروی پراید نیز به زودی به صفر خواهد رسید.
بر اســاس اعالم خودروســازان در جلســه کمیته خودرو، تولید گروه 
صنعتی ایران خودرو و گروه خودروسازی ســایپا به ۲۰۰۰ دستگاه در 

روز رسیده است.
همچنیــن کمیته خودرو از معاونت دادســتانی کل کشــور و ســایر 
دســتگاه های نظارتی درخواســت کرد تا در مــورد خودروهای تولید 
مشترک با خودروســازان خارجی که روند تولید آنها بعد از تحریم ها و 
خروج خودروسازان از ایران، متوقف شــده، با توجه به ارایه طرح های 
متعدد جایگزین و تبدیل از سوی خودروسازان تصمیم گیری مقتضی 
انجام شود تا بتوان نســبت به تعیین تکلیف خریداران این خودروها از 

سوی دو خودروساز اقدام کرد.
حسین مدرس خیابانی - سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجارت - 
هم با بیان اینکه پس از خروج دو خودروســاز کره جنوبی و فرانسوی از 
ایران از اردیبشهت سال ۹۷ به بعد، هیچکس تصور نمی کرد که صنعت 
خودروســازی ما مجدد بتواند به همان تیراژ تولید خود بازگردد و روی 
پای خود بایســتد، گفت: اما این اتفاق افتاد و روند تولید دو خودروساز 

بزرگ به روزهای اوج برگشته است. 

تولید

 مدیرعامل گروه صنعتی ایران خــودرو از برنامه ریزی 
برای تولید 1۰ هزار خودروی تجاری و سنگین در سال 

۹۹ خبر داد.
»فرشــاد مقیمی« در حاشــیه آیین امضای قرارداد 
نوســازی ناوگان اتوبوســرانی شــهرداری تهران در 
محل شــرکت ایران خودرو دیزل در جمع خبرنگاران، 
افزود: سال گذشته در مجموع دو هزار و ۲3۶ دستگاه 
خودروی سنگین در ایران خودرو دیزل تولید شد، اما 
سالیانه پنج هزار و ۵۰۰ دستگاه ظرفیت برای اتوبوس 

سازی در این مجموعه وجود دارد.
 وی بیان داشــت: امروز تولید و تامین ۸۰۰ دســتگاه 
اتوبوس و مینی بوس برای شــهرداری تهــران مورد 
تفاهم قــرار گرفــت، همچنین قــرارداد تامین 1۲۰ 
دســتگاه اتوبوس و 13۰ دســتگاه مینی بوس به امضا 

رســید که تحویل دهی آنها از حدود یک ماه 
دیگر به شهرداری آغاز می شود.

مقیمی خاطرنشــان کرد: برنامه ریزی برای 
تحویل این خودروها پنج ماهه در نظر گرفته 
شــده که از ماهیانه 1۰ دستگاه خودرو از هر 
مدل آغاز شده و تا ۵۰ دستگاه در ماه پایانی 

ادامه خواهد یافت.
مدیرعامــل ایــران خــودرو از آمادگــی ایــن گروه 
خودروســازی برای تامین و تولید اتوبوس برقی برای 
شــهرداری تهران خبــر داد و گفــت: اتوبوس هایی 
که امروز تامین و تولید آنها تفاهم شــده از اســتاندارد 
دســت کم یــورو ۴ و در مدل هــای گازســوز یورو ۶ 

برخوردار خواهند بود.
وی ادامه داد: داخلی ســازی ۶۲ قطعه از اجزا و قطعات 

خودروهای یادشده در دســتور کار خواهد 
بود.مقیمی اظهار داشت: از ابتدای امسال تا 
امروز ۶ درصد رشــد تولید در ایران خودرو 
نسبت به سال گذشته محقق شــده و با این 
قرارداد توفیقات بیشــتری در جهش تولید 

شاهد خواهیم بود.
وی یــادآور شــد: داخلی ســازی قطعات 
شــامل اجزا و قطعات موتوری، محوری و تریم داخلی 

خودروها است.
مقیمــی همچنیــن از برنامه ریزی برای بازســازی 
بــرای شــهرداری تهــران و دیگــر  اتوبوس هــا 
شــهرداری های کشــور خبر داد و گفت: تاکنون ۴۰ 
دستگاه اتوبوس برای بازســازی قرار داده شده که 1۶ 

دستگاه آن تحویل شده است.

اعتبار هزار میلیارد تومانی برای بازسازی 
اتوبوس های تهران

  همچنین در حاشیه این مراسم، شهردار تهران نیز در 
جمع خبرنگاران گفت: تهران حدود سه هزار دستگاه 
اتوبوس کمبود دارد کــه اکنون نیز بــرای تامین آنها 
دیر شــده اســت.»پیروز حناچی« خاطرنشان کرد: 
برای بازســازی اتوبوس ها نیز در این تفاهمنامه پیش 
بینی هایی به عمل آمــده و دولت یک هــزار میلیارد 
تومان اعتبــار برای بازســازی اتوبوس هــای تهران 

اختصاص داده است.
 حناچی تاکید کرد: اگــر این اقدامــات و تفاهم ها به 
نتیجه برسد در شرایط کنونی از تامین اتوبوس از طریق 
تولید داخل حمایت بیشــتری خواهیــم کرد و گزینه 

واردات در دستور کار نخواهد بود.

و ایران خودر

خریدار   معاون طــرح و برنامــه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت گفت: با فضاسازی 
انجام شده برای تولید داخل در سال گذشته 
و مطابق آمارهــای بانک مرکــزی، بخش 
صنعت کشور ۲.1 درصد و بخش معدن 1.۹ 

درصد رشد داشته است.
»سعید زرندی« در نشست خبری در محل 
وزارت صنعت، معدن و تجــارت افزود: این 
مهم به دلیل ثبات به وجود آمده در اقتصاد 
کالن کشور در نیمه دوم سال گذشته و دور 
بودن نرخ ارز از تکانه ها، همچنین پیگیری 
سیاست هایی مانند ممنوعیت واردات بوده 

است.
وی گفت: باید از مردم کشورمان که در این 
مدت هر چه بیشــتر به کاالهای داخلی به 
ویژه در حوزه های نســاجی و لوازم خانگی 

روی آوردند، تشکر کرد.
زندی خاطرنشــان کرد: در دو ماهه نخست 
امســال با وجود بحران کرونــا، از بین ۴۴ 
قلم کاالی صنعتی 1۶ قلم از جمله ماشین 
لباسشویی، محصوالت پتروشیمی، یخچال 
و فریزر، سیمان، کامیون و کامیونت با رشد 

تولید مواجه بوده است.
وی ادامه داد: از اســفند ماه پارســال تا ۲۷ 
خرداد ماه گذشــته تعداد ۷۹ میلیون عدد 
ماســک، ۲۷1 میلیون جفت دســتکش و 

۲۲۸ میلیون لیتر الکل در کشور تولید شد.
معاون طرح و برنامــه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت گفت: بهره بــرداری از ۲۰۰ پروژه 
بزرگ صنعتی، معدنی و بازرگانی تا ســال 
1۴۰۰ در قالــب پویش هفتگــی »تولید 
مستمر – اشــتغال مؤثر – صادرات پایدار« 

هدف گذاری شده است.
زرنــدی افــزود: بــرای راه انــدازی ایــن 
پروژه های ملی حدود 1۶۹ هــزار میلیارد 
تومان سرمایه گذاری شــده و با افتتاح این 
طرح ها برای نزدیک به ۴1 هزار نفر اشتغال 

مستقیم ایجاد می شود.
معاون طرح و برنامــه وزارت صنعت گفت: 
از نظر تعــداد طرح هــا، اســتان کرمان با 
۲۶ پروژه و از نظر حجم ســرمایه گذاری ها 
اســتان خوزســتان با نزدیک بــه 3۶ هزار 

میلیارد تومان، بیشــترین سهم را در کشور 
دارا هستند.

وی ادامــه داد: این ۲۰۰ طرح کــه دارای 
شــاخص هایی چون تکمیل زنجیره ارزش، 
کاهش واردات، صادراتی بودن، اســتفاده 
از فنــاوری و کمک بــه رفــع محرومیت 
شناسایی شــده، به عنوان پروژه های ملی 

انتخاب شده اند.
معــاون وزیــر صنعــت گفــت: مطابــق 
برنامه ریــزی انجام شــده هــر هفته یک 
شــرکت تولیدی در بورس عرضــه اولیه یا 
انتشــار اوراق خواهد داشت و هدف گذاری 
برای ورود 1۰۰ شــرکت به بورس تا پایان 

امسال انجام شده است.
زرندی اضافه کرد: می خواهیم هر هفته یک 
اتفاق خوب در بــورس بیفتد و هر هفته یک 
شــرکت تولیدی در بورس پذیرش شود یا 
هر هفته اوراق یک شــرکت منتشر شود اما 
به شرط اینکه شــرکت های تولیدی آماده 
باشــند و هم بورس همراهی الزم را داشته 

باشد.
وی ادامه داد: بدین منظور ســه هزار و ۸۰۰ 

شــرکت را هدفگذاری کرده ایــم که 1۴۸ 
شــرکت در فراخوان و گام نخســت اعالم 
آمادگی کرده اند و اگر بتوانیم 1۰۰ شرکت 
را تا پایان ســال به صورت عرضــه اولیه یا 
اوراق مشــارکت وارد بــورس کنیم تحول 

عظیمی به وجود آورده ایم.
 این مقام مســوول یادآور شــد کشور ۵۲۵ 
هزار میلیارد تومــان نقدینگــی نیاز دارد 
که در بهترین شــرایط 3۰۰ هــزار میلیارد 
تومان توسط سیســتم بانکی تامین خواهد 
شد و این اســاس ناگزیر از حرکت به سمت 
بازار سرمایه هســتیم کرد از ابتدای امسال 
تاکنون سه شــرکت بزرگ کشور توانستند 
یــک هــزار و ۴۵۰ میلیارد تومــان تامین 

سرمایه داشته باشند.
زرندی خاطرنشــان کرد: از ابتدای امسال 
تا ۲۷ خرداد ماه در مجمــوع ۶ هزار و ۷۸3 
فقره جواز تاســیس و یک هــزار و ۵۰ فقره 

پروانه بهره برداری صادر شد.
وی افزود: ایــن مجوزها بــرای 1۸ هزار و 
۵۰1 نفر اشــتغال زایی به همراه داشــته و 
برای آنهــا ۲3 هزار و ۷۹۶ میلیــارد تومان 

سرمایه گذاری شده است.
به گفته این مقــام مســوول، در بین همه 
این طرح هــا 1۹۶ طرح شــامل 1۰1 طرح 
توســعه ای و ۹۵ طرح ایجادی بسیار مهم 

بوده اند.
وی بیان داشت: 1۰۰ درصد افزایش نرخ ارز 
موجب رشــد ۸1 درصدی شاخص قیمت 
کاالهــای وارداتی و افزایــش ۴۶ درصدی 
شــاخص قیمت های تولیدکننده می شود 
و بر این اســاس بایــد موضوعــات کالن 

اقتصادی جدی گرفته شود.
معاون وزیر صنعــت همچنین درخصوص 
پدیده رمزارزها گفت: به منظور جلوگیری 
از اشاعه فعالیت های زیرزمینی و غیرقانونی 
در این زمینه، از آبان ماه پارسال این فعالیت 

به رسمیت شناخته شد.
وی افــزود: تاکنــون ۷33 مــورد ثبت نام 
برای دریافت جواز تاســیس در این حوزه به 
ثبت رسیده که ۵3۶ شرکت جواز تاسیس 
دریافــت کرده انــد، در حــوزه پروانه های 
بهره برداری نیز 1۰ شــرکت در فرآیند اخذ 

پروانه هستند.

زرنــدی ادامــه داد:  محدودیــت حداقل 
۲۵۰ کیلــو واتــی و دســت کم فعالیــت 
جملــه  از  صنعتــی،  شــهرک های  در 
محدودیت های در نظر گرفته شــده در این 
موضوع اســت و بــا توجه به قاچــاق بودن 
دســتگاه ها، فرصت زمانی بــه فعاالن این 

عرصه برای دریافت جواز داده شد.
وی در ادامه به محوزهای اصلی برنامه های 
وزارت صنعــت برای تحقــق جهش تولید 
اشــاره کرد و گفت: به این منظور ۴۰ برنامه 
در هفت محور تعریف شد که ۲۴ طرح ادامه 
برنامه های سال گذشته وزارتخانه )در یک 

رویکرد سه ساله(  است.
معاون طرح و برنامــه وزارت صنعت گفت: 
تکمیل نهضت ساخت داخل با کاهش 3.۲ 
میلیارد دالری ارزبری، فعال سازی دو هزار 
و ۲۰۰ واحد خالی، تکمیل طرح های نیمه 
تمــام، مدیریت واردات و توســعه صادرات 
غیرنفتی با ایجــاد محدودیت وارداتی برای 
بیــش از دو هــزار و ۵۰۰ ردیــف کاالیی و 
تمرکز صادرات به 1۵ کشور همسایه، چین 

و هند، از جمله این برنامه هاست.
وی اظهار داشــت:  در حوزه معدن نیز پنج 
برنامه تعریف شــده که راه اندازی یک هزار 
و ۲۰ معــدن کوچک غیرفعال در سراســر 

کشور از جمله آنهاست.
زرندی با تاکید بر اینکه نگاه وزارت صنعت 
به بهره وری سرمایه اســت، افزود: سرمایه 
کشور نباید صرف سوله سازی، زمین سازی 
یا دیوارســازی شــود.وی ادامه داد:  به طور 
مثــال پارســال 1۰ هــزار و  ۸۰۰ واحــد 
تعطیــل در شــهرک های صنعتــی وجود 
داشــت که امســال به ۹ هزار و ۸۰۰ واحد 
کاهش یافتــه و در همــه برنامه ها، تکمیل 
ظرفیت های خالی در ابتدا و ســپس ورود 
به ســرمایه گذاری های جدید لحاظ شده 
اســت.معاون وزیــر صنعــت همچنین به 
در نظر گرفته شــدن 3۰ میلیارد دالر برای 
صنعت کشــور در سال ۹۹ اشــاره کرد که 
در ســناریوهای مختلف صرف تامین مواد 
اولیه، مواد واسطه ای، کاالهای نیم ساخته، 

ماشین آالت و تجهیزات و غیره خواهد شد.

و وی تجاری و سنگین در ایران خودر هدف گذاری تولید ۱۰ هزار دستگاه خودر

رسمیت بخشیدن به فعالیت ۴۰۰ هزار ماینر
خریدار  کارشــناس حقوق کســب و کار 
گفت: امروز مصوبه رســمیت بخشیدن به 
ماینرهایی کــه قبل از 13 مــرداد ۹۸ وارد 
کشور شده اند در هیات دولت مطرح خواهد 
شد و در صورت تصویب، تحول خوبی را در 

این صنعت شاهد خواهیم بود.
فرهاد بیات اظهار داشــت: یکی از تحوالتی 
که در عرصه فناوری رخ داد، پدیده ای به نام 
رمزارز بود که ظرفیت بســیار خوبی را برای 
کشور می توانســت فراهم کند زیرا یکی از 
مشکالتی که ما در زمینه تجارت بین الملل 
بدلیل محدودیت هــا و تحریم های بانکی با 
آن مواجه هستیم، موضوع جا به جایی پول 
اســت.این کارشــناس حقوق کسب و کار 
افزود: وقتی مقوله رمزارزها و دستگاه های 
اســتخراج رمزارز )ماینر( در جهان مطرح 
شد، کشــورهای مختلف مواضع مختلفی 
گرفتند؛ در کشــور ما در تاریــخ 13 مرداد 
ســال ۹۸، هیأت وزیران مصوبه ای را از نظر 
گذراند و تا حدودی این حوزه را ساماندهی 
کرد. یکی از مقوله ها در ایــن مصوبه بحث 
مجوز بــود.وی ادامــه داد: از آنجا که دولت 
تولید و اســتخراج رمزارز را یک نوع صنعت 
تلقی کرد، صدور مجوز بــرای ماینرها را به 
وزارت صنعــت، معدن و تجــارت واگذار و 
اعالم کرد کســانی که قصد فعالیت در این 
حوزه را دارنــد، باید مجــوز آن را از وزارت 
صمت بگیرند. این مصوبه در واقع رسمیت 

بخشیدن به فعاالن این حوزه بود.

رفع نقیصه مصوبه ماینرها؛ امروز
بیات گفت: با وجــود مؤثر بــودن مصوبه، 

اما متأســفانه در این مصوبه هیچ بحثی در 
خصوص دســتگاه هایی که تا قبــل از این 
مصوبه وارد کشور شده بودند، مطرح نشده 
بود؛ همین مساله، مشــکالتی را ایجاد کرد 
زیرا از یک طرف سازمان تعزیرات ورود کرد 
و بر اساس گزارش مراجع انتظامی، با برخی 
از کسانی که شاید ماینرها را از وبسایت های 
اینترنتــی خریداری کــرده بودند برخورد 
کرد و پرونده هایی تشــکیل شد؛ به همین 
دلیل کسانی که این دستگاه ها را خریداری 
کرده بودند یا از دســتگاه استفاده نکردند یا 
اینکه به صورت زیرزمینــی به فعالیت خود 
ادامه دادند.این کارشــناس حقوق کسب 
و کار افزود: همین مســاله موجب شد مرکز 
بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری 
این چالش را مطرح و پیشــنهاد حل آن را 
مطرح کند؛ بعد از پیشــنهاد مرکز، با تدبیر 
معاون محترم حقوقــی رئیس جمهور، این 
معاونت هم پیشنهاد مشــخصی را در چند 
بند ارائه کرد کــه خوشــبختانه علی رغم 
محدودیت های ناشــی از بیمــاری کرونا با 
همکاری خوب دبیر محتــرم هیأت دولت، 
پیشــنهاد معاونت حقوقی به ســرعت در 
کمیســیون تخصصی، فرعی و اصلی دولت 
مطرح و مصوب شــد. خالصه این پیشنهاد 
امروز، یک شنبه اول تیر ماه در هیأت دولت 
مطرح خواهد شد و در صورت تصویب، اتفاق 

خیلی خوبی در سطح کشور خواهد افتاد.

دارندگان ۴00 هزار ماینر خوداظهاری 
می کنند

وی ادامــه داد: در ایــن پیشــنهاد، اوالً به 

شــهروندان فرصت خوداظهاری داده شده 
اســت؛ یعنی دارندگان دســتگاه ماینر از 
تاریخ اعــالم وزارت صمت تا 3۰ روز فرصت 
دارند که دستگاه خود را خوداظهاری کنند 

و حقوق گمرکی آن را بپردازند.
بیات افزود: خوداظهاری چند پیامد مثبت 
دارد، اوالً باعث می شــود که حقوق گمرکی 
که دولت از آن محروم شــده بود، پرداخت 
شود که درآمدزایی خوبی برای دولت است؛ 
همچنین طبــق آمار غیررســمی حداقل 
۴۰۰ هزار دستگاه ماینر در کشور داریم که 
بسیاری از این دســتگاه ها یا معطل مانده و 
اســتفاده نمی شــوند یا اینکه بــه صورت 

زیرزمینی استفاده می شوند. 
در صورتی که پیشــنهاد مذکــور تصویب 
شــود، عماًل ایــن فرصت ایجاد می شــود 
که فعالیت های زیرزمینی شــفاف شــده و 
مشکلی برای استفاده مجاز از این دستگاه ها 
وجود نداشته باشــد؛ مالکان این دستگاه ها 
می توانند این دســتگاه ها را تحت شرایطی 
که در مصوبه آمــده، در مراکزی که صاحب 

مجوز هســتند در اختیــار بگذارنــد و از 
منافعش استفاده کند.

درآمدزایی دولت از به رسمیت 
شناختن ماینرها

وی ادامه داد: نکته دیگر این اســت که باید 
پرونده هایی که در تعزیرات تشــکیل شده 
اســت طی دســتورالعملی تعیین تکلیف 
شود تا مشکل مردم برطرف گردد؛ شفاف 
ســازی خوبی در مورد تعداد دستگاه ها و 
درآمدزایــی خوبی بــرای دولــت ایجاد 
می شود و همچنین به تولید کمک می کند 
زیرا این دســتگاه هایی که معطل مانده اند 
می تواننــد وارد فرایند تولید شــوند و در 
تولید رمزارز به کار گرفته شوند زیرا دولت 
هم از ســود برق یا گاز مصرفــی می تواند 
اســتفاده کند. اشــتغال خوبی هم ایجاد 

می شود.

معرفی سامانه برای خوداظهاری
بیات در مــورد اینکــه آیا غیــر از روش 
بــرای  دیگــری  روش  خوداظهــاری، 
شناسایی دســتگاه های ماینر پیش بینی 
شده اســت، گفت: خیر، فعاًل همان روش 
خوداظهاری پیشنهاد شده است؛ در واقع 
بعد از تصویــب مصوبه، در وبســایتی که 
وزارت صمت پیشنهاد می کند )پیشنهاد 
این بود که در ســایت بهین یاب این اتفاق 
بیفتد ولی اختیار تعیین سامانه به وزارت 
صمت داده شده اســت( مردم می توانند 
مراجعه کرده و دســتگاه های ماینر خود 
را اظهــار کــرده و حقوق گمرکــی آن را 

بپردازند.
وی افزود: اگــر آمار غیررســمی را در نظر 
بگیریم کــه حداقل ۴۰۰ هزار دســتگاه در 
کشور است؛ اگر میانگین قیمت هر دستگاه 
را بطور متوسط یکهزار دالر در نظر بگیریم 
یعنــی ۴۰۰ میلیون دالر ســرمایه اکنون 
یا بالاســتفاده مانــده یا اینکه بــه صورت 

زیرزمینی استفاده می شود.

در صورت عدم خوداظهاری، ماینر 
کشف شده به تعزیرات ارجاع می شود

بیات در مورد اینکه اگر فردی خوداظهاری 
نکند، چه برخوردی صورت خواهد گرفت، 
تصریح کرد: اگر خوداظهاری صورت نگیرد، 
چنانچه دســتگاه کشــف شــود پرونده به 
تعزیرات ارجاع می شــود؛ اما فکر می کنیم 
که خوداظهاری صورت می گیرد زیرا وقتی 
کسی یک دستگاه ارزشــمند داشته باشد، 
می ارزد که ۴ درصد حقوق گمرکی را بدهد 
و ســپس با خیــال راحت و آرامــش از این 

دستگاه استفاده کند.
وی افزود: در حال حاضر عــده ای به دلیل 
تــرس از تعزیرات یا از دســتگاه اســتفاده 
نمی کنند و یا به صورت زیرزمینی و با ترس 

و اضطراب استفاده می کنند.
 پیش بینــی می کنیم تعــداد قابل توجهی 
از مالکان این ۴۰۰ هزار ماینــر، از فرصتی 
که دولت در اختیارشــان قرار خواهد داد، 

استفاده کنند.
این کارشــناس حقوق کســب و کار ادامه 
داد: البته این مصوبــه، یک مصوبه تکمیلی 

دیگری هم دارد که بحث تعرفه برق است. 
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معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان مطرح کرد

طالق و ازدواج صوری برای دریافت »وام ازدواج«

مطالعه ژنتیکی جدید نشان می دهد
وه خونی و ژن افراد بر احتمال شدت  تاثیر گر

کووید ۱۹
طبق نتایج یک مطالعه جدید، ژن و گــروه خونی فرد به تعیین احتمال 

شدت بیماری کووید1۹ کمک می کند.
مطالعات قبلی نشــان داده اند که نــوع گروه خونی با شــدت بیماری 

مرتبط است.
تیمی از محققان دریافته اند که افراد دارای گروه خونی A در مقایسه با 
سایر گروه های خونی، ۴۵ درصد بیشتر با ریسک ابتالء به کروناویروس 
جدید و ابتالء به بیماری کووید 1۹ مواجه هســتند. از سوی دیگر، افراد 
دارای گروه خونی O، سی و پنج درصد کمتر در معرض ریسک ابتالء به 

نوع شدیدتر کووید 1۹ قرار دارند.
دکتر »رابرت گالتر«، از بیمارستان لنوکس هیل نیویورک، در این باره 
می گوید: »ژن های کنترل کننده گروه خونی در تشکیل سطح سلول ها 
نقش دارند. تغییر در ساختار سطح سلول بر آسیب پذیری سلول آلوده 

به کروناویروس جدید تأثیر دارد.«
وی در ادامه می افزاید: »ما از مطالعــات قبلی هم می دانیم که نوع گروه 
خونی بر ریســک لختگی خون تأثیر دارد. و کاماًل مشــخص شده که 

بیماران مبتال به کووید 1۹ با ریسک باال لختگی خون مواجه هستند.«
در این مطالعه، ژنتیک و گروه خونی بیــش از 1۶۰۰ بیمار کووید 1۹ از 
ایتالیا و اســپانیا و همچنین بیش از ۲۲۰۰ گروه کنترل ســالم بررسی 

شد.
همچنین محققان متوجه شدند عالوه بر گروه خونی، برخی دسته های 
ژنی با احتمال باالتر ابتالء به نوع شــدید کووید 1۹ مرتبط هستند. به 
عنوان مثال یکی از توده های ژنی، این ریســک را تا ۷۷ درصد افزایش 

می دهد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی مطرح کرد

کاهش دو درصدی صدور مجوز سقط جنین
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گزارشی از عملکرد این سازمان در 

سال گذشته را ارایه داد.
عباس مســجدی آرانی در نشســت خبری خود با خبرنــگاران ضمن 
تبریک هفته قوه قضائیه گفت:در هفته قــوه قضائیه افتتاح پروژه هایی 

را در برخی از استان ها از جمله هرمزگان و مرکزی و مازندران داریم.
وی افزود: در سال گذشــته 1۶ پروژه مهم و ۲۰ مرکز را افتتاح کردیم. 
برای روز یکشنبه حدود 1۰ هزار مترمربع به فضاهای فیزیکی ما اضافه 
می شود و از مهمترین برنامه های ما که از زمستان سال گذشته آغاز شد 

برنامه طرح تحول است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی افزود: از جمله کارهای مهم در سال ۹۸ 
که ادامه دارد دسترسی به پرونده بیماران است. در یزد و تهران و برخی 
از استان های دیگر به پرونده بیماران دسترسی داریم و از تردد بیماران 

جلوگیری می شود.
وی افزود: 3۰ درصد از پست هایمان اشــغال است و کمبود نیرو داریم. 
توانستیم برای ســال ۹۹ مجوز را اخذ کنیم و در شرف برگزاری آزمون 

هستیم و تا پایان سال ۲۰۰ نفر پزشک اضافه خواهد شد.
مسجدی آرانی به پرونده های مربوط به سقط اشــاره کرد و گفت: 1۲ 
هزار و ۴۲1 مجوز سقط صادر شده که بیانگر کاهش دو درصدی هست. 

البته مقرر شده تا موضوع رشد سقط های جنایی بررسی شود.
رئیس ســازمان پزشــکی قانونی کشــور تصریح کرد: ۵۸۰ پرونده در 
حوزه اخالل جنسی داشــتیم که 1۸۰ پرونده مربوط به مردان و ۴۰۰ 
پرونده مربوط به زنان بوده اســت که از این تعداد 1۰۰ مورد از ســوی 
پزشکی قانونی تأیید شده اســت. 11 درصد رشد مربوط به آمار مردان 

هم گزارش شده است.
وی افزود: ۸۵ هزار و ۴۲۰ مورد همســر آزادی در سال گذشته گزارش 
داشتیم، داد زدن، فحش دادن، انداختن بار زندگی روی دوش همسر، 
حصار کشــیدن دور همســر، تحقیر، بداخالقی؛ انعطــاف ناپذیری و 
علل فرهنگی و فقر فرهنگی از جمله مصادیق همســر آزاری است. در 
حوزه کودک آزاری ۲۴۸۸پرونده با رشــد 1۲/۵ درصدی داشــتیم. از 
عوامل مهم کودک آزاری ناشــی از وضعیت خود کودک، بیش فعالی، 
نامشروع بودن کودک، مشکالت اقتصادی، عدم دسترسی به بهداشت 
و آموزش، عریان پوشی اســت. عریان پوشــی زمینه کودک آزاری را 
افزایش می دهد. مشــکالت محیط های آموزشــی و انتظارات بیش از 
حد از کودک و همچنین اشــتغال مادر در این مسائل تأثیرگذار است. 

شایع ترین نوع کودک آزاری غفلت است.
رئیس سازمان پزشــکی قانونی به تصادفات اشــاره کرد و گفت: رشد 

منفی  ۵/۶درصدی داشتیم که امیدواریم ادامه داشته باشد.
مسجدی تصریح کرد :۲۸ هزار و ۲۰۸ مورد حادثه کار در سال گذشته 

داشتیم.
رئیس ســازمان پزشــکی قانونــی از افزایش ۲۸ درصدی تشــکیل 
پرونده های شخصیت خبر داد و گفت: این موضوع به دستور رئیس قوه 

قضائیه پر رنگ تر از گذشته است.
مسجدی ادامه داد :1۸۵۴ مورد سوختگی و 1۲۷۵ مورد فوتی ناشی از 

غرق شدگی را داشتیم.
وی به 1۶ هزار و ۹۴۶ مورد فوت ناشــی از تصادفات اشاره کرد و گفت: 
11 هزار و ۸۵ مورد فوتی برون شــهری داشتیم. مسجدی تصریح کرد: 
۶۲۷ مورد مرگ ناشی از مصرف الکل داشــتیم که 1۴۲ درصد رشد را 

شاهد بودیم.
رئیس ســازمان پزشــکی قانونی افزود: در حوزه قصور پزشکی ۹۸۸۴ 

پرونده داشتیم که تعداد ۴۰۰1 محکوم و ۵۲۸3 تبرئه شدند.
مسجدی آرانی در خصوص آماری از حوادث آبان ۹۸ و عملکرد پزشکی 
قانونی گفت: دســتگاه قضا طبق قانون عمل می کند با این حال برخی 
از دشمنان به دنبال سو استفاده هســتند در همین رابطه هم در همان 
زمان نامه جعلی با عنوان پزشکی قانونی منتشر شد که صحت نداشت. 
بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی مسئول اعالم آمار وزیر کشور 

بود.
وی افزود: کدام کشــور را داریم که در حوادث داخلی آمار می گوید اما 

وزیر ما آماری در این رابطه اعالم کرد.
مسجدی آرانی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص علت نهایی 
مرگ آســیه پناهی گفت: ظــرف دو روز آینده این گــزارش نهایی به 

دستگاه قضا ارسال می شود.
وی در پاســخ به ســوالی درباره اهدای جســد گفت: اهدای پیکر کار 
خداپسندانه است زیرا تعداد دانشــجویان پزشکی که می توانند از یک 
پیکر استفاده کنند زیاد هست و یک پیکر را در اختیار یک دانشگاه قرار 

می دهیم و تعداد افراد زیادی از جسد می توانند استفاده کنند.
مسجدی تصریح کرد: اهدای جسد کار ارزشــمند و فرهنگی است و ما 
ریالی دریافت نمی کنیم و در سال گذشته 1۵۰۰ مورد اهدای جسد را 

داشتیم ولی باید باز هم فرهنگ سازی شود.
وی در پاسخ به ســوالی درباره آمار خودکشــی اعم از استفاده از قرص 
و گازگرفتگی نســبت به ســال ۹۷ و ۹۸ گفت: خودکشی در سال ۹۸، 
۵1۴3 بوده که نسبت به ســال ۹۷، ۸ دهم درصد رشــد داشته است. 
1۵1۷ زن و 3۶۲3 مورد مرد بوده اســت و اســتان کهگیلویه و ایالم و 
کرمانشــاه بیشــترین آمار و کمترین آمار مربوط به خراسان رضوی و 
جنوبی و سیستان و بلوچستان بوده اســت. بیشترین روش خودکشی 
حلق آویز بوده اســت و اســتفاده از ســموم ۲1 و ۸ درصد بوده است. 
بیشترین سن خودکشی 3۰ تا 3۹ ســال بوده و بعد از آن سن 1۸ تا ۲۴ 
ســال بوده اســت. میزان تحصیالت راهنمایی و دیپلم و دانشگاه و بعد 

ابتدایی است.

کوچه

مدیرکل سازمان بهداشت جهانی در یک بیانیه با تأکید 
بر شــتاب گرفتن روند همه گیری بیماری کووید-1۹ 
در جهان، به صراحــت اعالم کرد که ایــن ویروس به 

سرعت در حال شیوع است.
 طبق آخریــن داده های ســازمان بهداشــت جهانی 
تاکنون ۸.33 میلیــون مورد ابتال بــه کووید -1۹ در 
سرتاسر جهان ثبت شده است که از میان این مبتالیان 
۴۴۹،1۸۲ نفر از ۲1۶ کشــور و قلمرو در جهان بر اثر 

این بیماری جان خود را از دست داده اند.

با وجود گذشــت چندین ماه از آغاز شــیوع 
این بیماری جدید و ناشــناخته در سرتاسر 
جهــان، »تــدروس آدهانــوم« مدیــرکل 
سازمان بهداشــت جهانی از شتاب گرفتن 
روند همه گیری این بیمــاری در جهان خبر 
داد و اعالم کرد که ایــن ویروس همچنان به 

سرعت در حال شیوع است.
آدهانوم همچنین خاطرنشان کرد که در روز هجدهم 
ژوئن بیش از 1۵۰ هزار مورد جدید ابتال به کووید -1۹ 

به این سازمان گزارش شده است که نیمی از 
این موارد ابتال مربوط به قاره آمریکا است.

مدیرکل سازمان بهداشــت جهانی در ادامه 
افزود کــه »جهــان در مرحلــه ای جدید و 
خطرناک قــرار دارد. قابل درک اســت که 
بســیاری از افراد از ماندن در خانه خســته 
شــده اند. کشــورها نیز خواهان بازگشایی 
جوامع و اقتصاد خود هستند. اما این ویروس به سرعت 
در حال شیوع است و همچنان مرگبار است و بسیاری 

از افراد هنوز در معرض خطر هستند«.
تــدروس آدهانــوم همچنیــن گفت که ســازمان 
بهداشت جهانی از تمام کشــورها و تمام افراد جهان 
می خواهد که »میزان باالیــی از حزم و احتیاط را به 
کار گیرنــد و به حفظ فاصلــه )اجتماعی( از دیگران 

ادامه دهند«.
همزمان با طرح این درخواســت از ســوی ســازمان 
بهداشت جهانی، تحقیق برای تولید یک واکسن مؤثر 

علیه ویروس کووید -1۹ در سرتاسر جهان ادامه دارد.

ســخنگوی ســازمان تعزیرات حکومتــی از افزایش 
گشت های مشترک این ســازمان برای کنترل قیمت 
لوازم خانگی و مقابله با افراد سودجو و متخلف خبر داد.

به گزارش ســازمان تعزیرات حکومتی، ســید یاســر 
رایگانی افزود: نظر به تغییر و نوســانات شدید قیمت 
لوازم خانگی و در راســتای تصمیمات کارگروه تنظیم 
بازار و ضرورت حفــظ ثبات و آرامش بــازار همچنین 

حفظ حقوق مصرف کنندگان براســاس بخشــنامه 
رئیس محترم ســازمان، ادارات اســتانی مکلف شدند 
ضمن هماهنگی و تشکیل جلسه با سایر دستگاه های 
نظارتی و متولی در جهت کنترل قیمت ها و نظارت بر 
بازار لوازم خانگی با افزایش گشت های مشترک با افراد 
ســودجو یا متخلفان که خارج از عــرف و نرخ اعالمی 
اقدام به گرانفروشــی، قاچــاق و احتکار مــی کنند، 

برخورد قانونی به عمل آورند.
وی ادامه داد: براساس این بخشنامه ادارات کل استانی 
مکلف شــدند که پرونده های متشکله در این خصوص 
را با رعایت اصول دادرســی عادالنه و به صورت خارج 
از نوبت و با جدیــت و قاطعیت الزم رســیدگی اجرا و 

گزارش اقدامات را منعکس کنند.
رایگانــی اظهار داشــت: در ایــن راســتا اداره های 

کل پیشــگیری و نظارت بر امور قاچــاق کاال و ارز در 
بخش مبــارزه با قاچــاق محصوالت خانگــی و اداره 
کل نظــارت و هماهنگی گشــت های مشــترک در 
بخش گرانفروشــی، اخفاء و امتناع از عرضه و احتکار 
ماموریت دارنــد ضمن نظــارت بر اجرا بخشــنامه 
اقدامــات و هماهنگی های الزم را به صورت مســتمر 

گزارش و پیگیری کنند.

ونا کر

تعزیرات

خریدار   معاون امور جوانان وزارت ورزش 
و جوانان با اشاره به دســتور رئیس جمهور 
برای اصــالح ضوابط ســنی متقاضیان وام 
ازدواج گفت: برخالف شایعات مطرح شده 
این موضوع به معنای حذف امتیاز دریافت 

وام برای زیر 1۸ ساله ها نیست.
محمدمهدی تندگویان، با بیان اینکه وقتی 
قانونگذار امتیازی را برای هدف مشــخصی 
قرار می دهد باید هنگام تدوین قانون، تمام 
جوانب موضوع را هم بررســی کند، افزود: 
ایــن کار باعث می شــود تا امتیــاز مذکور 
به شــکل هدفمند به همــان موضوعی که 
دســتگاه اجرایی و قانون گــذار دنبال آن 

هستند، برسد.
وی بــا تاکید بــر اینکه هیچکــس مخالف 
کمک های دولــت، بانک هــا و ... به جوانان 
نیست و همه نهادها به دنبال مصرف درست 
منابع کشــور هســتند، اظهارکرد: مبالغ 
پرداخت شده برای وام ازدواج از سال ۹۶ با 
پرداخت 1۰ میلیون و در ســال های بعد با 
پرداخت 1۵ و 3۰ میلون تومان و امســال با 
پرداخت۵۰ میلیون تومان نشــان می دهد 
که در مجموع حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد 
پول نقد در کشــور در رابطه بــا وام ازدواج 

پرداخت شده است. 
معاون امور جوانان با بیان این پرســش که 
وقتی صحبت از وام ازدواج می شود منظور 
اختصاصا جوانان هستند، اما واقعا چه مقدار 
از این منابع به شکل هدفمند در اختیار این 
گروه قرار گرفته است؟ ادامه داد: از سال ۹۶ 
تا ســال ۹۹ چند موضوع به دنبال افزایش 
وام ازدواج به وجود آمده اســت که بررسی 
ایــن موضوعات و پژوهش پیرامــون آنها از 
سوی معاونت جوانان مطرح شده است. این 
معاونت تالش کرده این تغییرات را به شکل 
آماری رصد کند و با آسیب شناســی آنها راه 

حل هایی را نیز ارائه دهد. 
تندگویان تصریح کرد: براســاس آمار اعالم 
شده از ســوی بانک مرکزی که از داده های 
شــبکه گســترده بانکی جمع آوری شده 
است، به نظر می رسد وام 1۰ میلیون تومانی 

در سال ۹۶ ارزش آنچنانی برای متقاضیان 
نداشته اســت که این آمار با ســال ۹۸ که 
یکباره رقم وام تبدیل به 3۰ میلیون شــده 

است تفاوت های زیادی نشان می دهد.
وی با اشــاره به آمار بانک مرکــزی در این 
خصوص گفت: در ســال ۹۶ تعداد دختران 
زیر 1۵ سال دریافت کننده وام زیر 1۵۰ نفر 
است اما در سال ۹۸ که رقم وام 3۰ میلیون 
تومان شــده، تعداد این دختران نیز رشــد 
چند برابری داشــته و به حدود ۶ تا ۷ هزار 
دختر زیر 1۵ ســال می رســد. در ســنین  
زیر 1۸ ســال نیز همین تفاوت وجود دارد 
و مجموع زیر 1۵ و 1۸ ســاله های دریافت 
کننــدگان وام به بیــش از 1۲۰ هــزار نفر 
درکشور می رسد که دو ســوم آنها را بانوان 
تشــکیل می دهند. این اعداد هشدار دهند 
اســت و باید قانونگذار برای ایــن موضوع با 
توجه به افزایش مبلغ و امتیازدار شــدن آن 

فکری کند. 
معاون امور جوانان با اشــاره بــه اینکه در 
ســنین باال هم همین اتفاق افتاده اســت، 

توضیح داد: برای مثال در ســنین باالی۵۰ 
ســال عمدتا ازدواج نمی توانــد ازدواج اول 
باشــد و حتی اگر ازدواج اول باشــد هم به 
ســمت فرزندآوری نمی رود درحالیکه در 
این سنین باتوجه به افزایش نرخ وام شاهد 
افزایش چشــم گیر دریافــت کنندگان آن 
نســبت به جمعیت کلی دریافــت کننده 
هســتیم. تندگویان همچنین با بیان اینکه 
در رنج میانی دریافــت کنندگان که به نظر 
می رسد در سنین مناسب ازدواج قرار دارند، 
نه تنها در تعداد دریافت کنندگان شــاهد 
افزایش نیســتیم بلکه کاهش نیز داشتیم، 
گفت: همچنیــن در آمار کلــی ازدواج در 
کشور نیز با کاهش رو به رو هستیم. این آمار 
نشــان می دهد اول به هدف افزایش ازدواج 
در کشــور نرســیده ایم و ثانیا تفکیک های 
سنی و جنسیتی دریافت کنندگان نیز قابل 

تامل است.
وی در ادامه به تخلفات پیش آمده به دنبال 
این شرایط اشاره کرد و افزود: دو سال است 
که آگهی های خرید و فروش وام ازدواج در 

فضای مجازی دیده می شــود که قبال نبود، 
اما در این مدت شایع شده که قانوگذار باید 
فکری به حــال آن کرده و دســتورالعملی 

برای جلوگیری از این آسیب تهیه کند. 
معاون امور جوانــان موضوع طالق و ازدواج 
صوری، دریافت وام با شناســنامه سفید و ... 
را از دیگر تخلفات پیش آمده در ســال های 
اخیر عنوان کرد و گفت: این درحالیســت 
که برای رفع این مشــکالت دستورالعمل 
و برخورد قاطعــی وجود نــدارد. علی رغم 
انجام مکاتبات بــا پلیس فتا و دادســتانی 
و... این ســایت ها مشــغول کار هستند و به 
نظر می رســد کســی با آنها برخورد نکرده 
اســت. البته در زمان تصویب مبالغ جدید 
وام هم از طریــق مکاتبات، تذکــرات را به 
تصمیم گیرندگان دادیم ولی به آنها توجهی 

نشد.
معاون امور جوانان ادامــه داد: االن هم که 
این موضوع مطرح شده و رئیس جمهور هم 
برای آن دستور داده است، اتفاقی در کشور 
نیفتاده و وام ها در حال پرداخت و پرونده ها 

در جریان هســتند. این درحالیســت که 
عده ای بدون اطالع کافی و غیرکارشناسانه 
شایعه حذف امتیاز وام زیر 1۸ سال را مطرح 
کرده اند. تا زمانیکه ایــن موضوع تبدیل به 
یک دستور العمل شــود، زمان می برد، اما 
این شایعه ســازی با جمالت پوپولیستی و 
بدون مبنای علمی بوده و کمکی به موضوع 

ازدواج نمی کند. 
تندگویان بــا انتقاد از اینکــه برخی حفظ 
امتیــاز دریافت وام تا ســن 1۸ ســالگی را 
»ظلم« تلقی کرده اند، تاکید کــرد: باید از 
این افراد پرسید چرا مورد اینکه 1۸ ساله ها 
نمی تواننــد گواهینامه بگیرند یا حســاب 
بانکی باز کنند، گفته نمی شــود به آنها ظلم 
شــده اما در این جا که بحث آماری اســت، 

موضوع ظلم مطرح می شود؟.
وی ادامه داد: من ماهیتا بــا ازدواج زیر 1۸ 
سال مخالفتی ندارم و امیدوارم همه جوانان 
ایران این توانایی را داشــته باشند زمانی که 
مناسب ازدواجشان است -حاال در هر سنی 
که هستند- شــرعا و عرفا ازدواج کنند، اما 
دغدغه ما دســتورالعملی اســت که حقوق 

آنها را حفظ کند.
تندگویان در ادامه به برخی از پیشــنهادات 
معاونت جوانان در این خصوص اشــاره کرد 
و گفت: برای مثال می تــوان امتیاز وام را تا 
1۸ ســالگی حفظ کرد و با نــرخ روز با قباله 
ازدواج وام آن را در اختیــار افراد 1۸ ســال 
به باال قــرار داد که خودشــان آن را تحویل 
بگیرند که خیالمان راحت باشــد حقشان 
حفظ شده باشد. مدل دوم هم این است که 
تضامین مشخصی را قرار دهیم که خیالمان 
راحت باشد این وام به موضوع ازدواج تعلق 
می گیــرد و صرف امــور دیگر نمی شــود. 
بانک ها و شبکه بانکی فقط پرداخت کننده 
هستند و امکان نظارت برایشان وجود ندارد 
چون کار پرحجمی است، اما نهاد قانونگذار 
می تواند از ســازمان بازرســی یا نهادهای 
نظارتی دیگر بخواهد بعد از اینکه پروســه 
وام شروع شــد بر اینکه واقعا صرف ازدواج 

می شود، نظارت کند.

وس کووید-۱۹ به سرعت درحال شیوع است مدیرکل سازمان بهداشت جهانی: ویر

افزایش گشت های تعزیرات برای کنترل قیمت لوازم خانگی
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معاون بین الملل قوه قضاییه:

علت مرگ قاضی منصوری هنوز مبهم است
خریدار   دبیر ســتاد حقوق بشــر با بیان 
اینکه علت مــرگ قاضی منصــوری برای 
دستگاه قضایی کشورمان مبهم است،گفت: 
در این پرونده گمانه زنی های زیادی وجود 
دارد اما دستگاه قضایی بر اساس مستندات 

موضع می گیرد.
 علی باقری معاون امــور بین الملل و حقوق 
بشــر قوه قضائیه در گفتگو بــا رادیو جوان 
در پاســخ به اینکه علت مرگ متهم قاضی 
منصوری افتــادن از پنجره اتــاق هتل به 
خیابان بــوده و این موضوع تأیید شــده یا 
نه؟ اظهار داشــت: همانطور کــه در اخبار 
آمده بود موضوع از آنجا شروع شد که آقای 
منصوری یکــی از متهمیــن پرونده های 
مفاســد اقتصادی، وقتی اتهام متوجه وی 
شد متواری و از دسترس دســتگاه عدالت 

خارج شد.
وی افزود: پس از پیگیری ها مشــخص شد 
متهم به یک کشــور اروپایی رفته که سابقه 
سیاهی هم در نقض حقوق ملت ایران دارد؛ 
در آنجا هر چه پیگیری صــورت گرفت آن 
کشور نه تنها برای استرداد وی با کشورمان 

همکاری نکرد بلکه هیچ پاسخی هم در این 
رابطه نداد.

باقری تصریح کرد: چنــدی قبل منصوری 
از آنجا به کشور رومانی رفت. پیرو پیگیری 
پلیس اینترپــل ایران، پلیــس رومانی وی 
را تحت تعقیب قرار داد و بر اســاس دستور 
قاضی رومانیایی متهم را بــه مدت یک ماه 
تحت نظر قرار دادند تا اقدامات و تشریفات 
حقوقی و قضائــی برای اســترداد صورت 
بپذیرد. قرار بود این مســیر استرداد انجام 
شود که روز گذشــته خبر فوت وی منتشر 

شد.
وی در ادامــه با تأکیــد بر اینکه مــا هنوز 
اطالعــات درســتی از نــوع مــرگ آقای 
منصوری نداریــم، گفت: پلیــس رومانی 
مرگ وی را تأیید کــرده اما دلیل فوت هنوز 

مشخص نیست. 
پلیس رومانی در پاســخ به پلیس اینترپل 
ایران ادعــا کرده که منصوری خودکشــی 
کرده است؛ پلیس کشورمان پیگیری کرده 
که اوأل شما مدارک و مســتندات را درباره 
خودکشی باید به ما ارائه کنید و ثانیأ چرا از 

وی به گونه ای محافظت نشده که این اتفاق 
نیفتد.

دبیر ستاد حقوق بشــر جمهوری اسالمی 
ایران در پاســخ بــه اینکه مگــر وی تحت 
نظر پلیس اینترپل رومانــی نبوده؟ گفت: 
این ســؤالی بود که ما از طــرف رومانیایی 
داشــتیم. که چرا وقتی متهمی در مرحله 
استرداد اســت شــما باید به گونه ای از او 
حفاظت کنید کــه اتفاقی برای او رخ ندهد 
و ایــن مســئولیت متوجه آنها اســت و ما 
پیگیر این قضیه هستیم که علت این فوت 

چیست. طرف رومانیایی درباره ادعایی که 
مطرح کــرده باید مدارک و مســتندات را 
ارائه کند و دوم؛ اینکه چرا پلیس و دستگاه 
قضائی رومانــی از وی محافظــت نکرده، 
آیا قصــور و تقصیری متوجه آنها اســت؟ 
پاســخ به این موضوعات بعد از اینکه آنها 
مستندات را ارائه بدهند مشخص می شود 
و االن هر آنچه گفته شود گمانه هایی است 

که استنادی ندارد.
وی در خصوص اینکه آیا می توان گفت این 
موضوع فشــاری به دســتگاه قضائی است 
برای پایــان دادن به پرونــده ای که قاضی 
منصوری هم در آن دخیل بوده؟ بیان کرد: 
در پرونده های بزرگ مفاسد اقتصادی مانند 
این پرونده، گمانه زنی های زیادی به وجود 
می آید که بعضأ ناشــی از حس کنجکاوی 
است و یا با سو نیت ها مواجه است. دستگاه 
قضائی بر اساس مدارک و مستندات موضع 
می گیــرد و قضــاوت می کند تــا وقتی که 
مستندات نباشــد نمی توانیم موضع صریح 

بگیریم.
به گفته معاون امور بین الملل و حقوق بشر 

قوه قضائیه نکته قابل توجــه در این پرونده 
این اســت که چــرا وقتی آقــای منصوری 
در یک کشــور اروپایی بود که با جمهوری 
اسالمی ایران برای اســترداد وی همکاری 
نمی کرد، هیچ خطری متوجه او نبود! اما در 
یک کشــور اروپایی دیگر که درباره مراحل 
اســترداد وی با ایــران همــکاری می کند 
چنین اتفاقی برایش رقــم می خورد و این 
یک شــبهه جدی برای دســتگاه قضائی ما 

است.
وی تأکیــد کــرد: در حالی کــه مراحل 
مقدماتی اســترداد در حال انجــام بود و 
طرف رومانیایی وی را به درخواست ایران 
تحت نظر قرار داده بود و متهم آزاد نبوده 
چرا باید این اتفاق در این کشــور بیفتد و 
در آن کشــوری که آزاد بــوده این اتفاق 
رخ نمی دهد! این قضیه مبهم و مشــکوک 
اســت و باید طرف رومانیایــی مدارک و 
مســتندات الزم را هم بــرای علت فوت و 
هم اینکه چــرا از وی به گونــه ای صیانت 
و حفاظت نشــده کــه این اتفــاق نیفتد، 

پاسخگو باشند.



داورزنی:

ویای والیبال را محقق می کنیم ر

 از بازنشر مصاحبه جریان ساز پزشک استقالل
 تا استوری فرهاد مجیدی

حذف و سپس بازنشــر یک مصاحبه جریان ساز در اســتقالل فرایند 
اتفاقاتی بود که از مدتها پیش در این تیم رقم خورده است.

مصدومیت های پرتعداد آبی ها قبل از آغاز دوباره لیگ برتر که به آسیب 
دیدگی دو بازیکن از ناحیه ربــاط صلیبی انجامیــد اتفاقاتی را در این 

باشگاه رقم زد که قابل پیش بینی نبود.
پاره شــدن رباط صلیبــی رضا آذری، آســیب دیدگی های فرشــید 
اسماعیلی و میالد زکی پور و سرانجام آسیب دیدگی مرتضی تبریزی از 
ناحیه رباط صلیبی کارد را در تیم پزشکی استقالل به استخوان رساند 
تا کاسه صبر دکتر ستوده پزشــک باتجربه و قدیمی این تیم لبریز شده 
و با مصاحبه ای جریان ساز، انگشــت اتهام را به سوی مربی بدنساز این 

تیم نشانه رود.
مصاحبه دکتر ســتوده که به مذاق کادر فنی آبی ها خوش نیامده بود، 
دقایقی بعد از انتشار، از کانال باشگاه اســتقالل حذف شد. اما این تنها 
واکنش کادر فنــی این تیم نبود و واکنش مســتقیم فرهاد مجیدی در 
دفاع از بدنساز خود، انتشار یک استوری بود که طی آن حمایت خود را از 
بدنسازش اعالم کرد.این حمایت باعث شد تا کادر پزشکی استقالل هم 
در حمایت از دکتر ستوده خواهان بازنشر دوباره مصاحبه وی در کانال 
باشگاه استقالل شود تا مشخص شــود بین کادر پزشکی و فنی آبی ها 
بر سر نحوه آماده ســازی این تیم اختالف نظر وجود دارد.در هفته های 
اخیر هم تیم پزشــکی در خصوص نحوه بدنســازی و بهینه سازی این 
پروسه توصیه هایی داشت که می توانست از تعداد مصدومان امروز این 

تیم بکاهد.
تعداد نســبتاً زیاد مصدومان آبی ها در دوران بدنســازی و دیدارهای 
تدارکاتی نگرانی هایی را ایجــاد کرده و کادر فنی و پزشــکی این تیم 
امیدوارند با رســیدن بدن ها به مرز آمادگی از ادامه این روند پیشگیری 

شود.

فرد ملکیان :
وزهای بداستقالل تمام نمی شود ر

پیشکسوت باشگاه استقالل گفت: متأسفانه هر روز یک خبر بد از این 
باشگاه می شنویم و ظاهرا قرار نیست روزهای بد این تیم تمام شود.

فرد ملکیان گفت: آبی پوشــان در لیگ نوزدهــم دو چهره متفاوت 
داشته اند، ابتدای حضور اســتراماچونی، نتایج ضعیف در هفته های 
اول و شرایط خوب با گذشت بازی ها که متأسفانه به یک باره اتفاقاتی 
رخ داد که استراماچونی نتوانست شرایط را تحمل کرده و ایران را ترک 
کرد، اگر چه روزها بحث برگشتش وجود داشت اما هرگز چنین اتفاقی 

رخ نداد.
وی ادامــه داد: پس از رفتن اســتراماچونی آبی پوشــان ســه بازی 
بدون ســرمربی بودند اما بعد از آن مجیدی هدایت آبی پوشــان را به 
عهده گرفت و به اعتقاد من شــجاعت زیادی از خود نشــان داد که در 
سختترین شرایط قبول کرد استقالل را از آن شرایط بد بیرون بیاورد. 
اســتقالل با مربیگری مجیدی امتیازات خوبی کسب کرد اما از دست 
دادن چند امتیاز باعث شــد تا کمی با صدر جدول فاصلــه پیدا کند. 
سپس بحث کرونا پیش آمد و کال مســابقات تعطیل شد اما در همان 
اواخر بازی ها مصدومان آبی پوشــان زیاد شــده و شــرایط سختی را 

استقالل تجربه می کرد.
ملکیان ادامه داد: فکر می کنم روزهای بد استقالل تمام شدنی نیست، 
حاال که مصدومان برگشته اند و مجیدی همه بازیکنانش را در اختیار 
دارد، بحث مطالبات بازیکنان خارجی شــرایط را سخت کرده و هر روز 
اخبار ناخوشایندی شنیده می شود مبنی بر اینکه احتمال بسته شدن 
پنجره نقل و انتقاالت اســتقالل وجود دارد و شاید حتی اگر مطالبات 
بازیکنان خارجی پرداخت نشــود، این تیم به دســته پایین تر سقوط 
کند. امیدوارم هر چه زودتر این مشــکالت برطرف شده تا آبی پوشان 

بتوانند با آرامش کامل ادامه لیگ نوزدهم را شروع کنند.

وی در مورد اینکه چه تیمی در پایان فصل به قهرمانی خواهد رســید، 
گفت: روی کاغذ شانس پرسپولیس از همه بیشتر است اما فوتبال یک 
رو ندارد و جذابیت فوتبال در این است که اتفاقات غیرقابل پیش بینی 
در آن رخ می دهد، بنابراین هنوز هم تیم هایی چون استقالل، سپاهان 

و تراکتور شانس قهرمان شدن را دارند.
پیشکسوت باشگاه اســتقالل در مورد بحث قرارداد ویلموتس که این 
روزها بیشــترین اخبار را به خود اختصاص داده است، گفت: متأسفانه 
در سال های گذشــته خبرهای خوبی از تیم ملی به گوش نمی رسید و 
این روند همچنان ادامه دارد. کاش از ابتدا قرارداد ویلموتس را شفاف 
اعالم می کردند تا چنین مســائلی رخ نمی داد. حاال کسانی که مسبب 
این اتفاق بودند باید پاسخگو باشند. فوتبال ما در حال اُفت کردن است. 
وقتی کی روش از فوتبال ایران جدا شد ما باید بزرگتر از او را می آوردیم 

اما متأسفانه سیر نزولی در این مورد داشتیم.
وی خاطرنشان کرد: ویلموتس آمد، موفق نبود و به جای او اسکوچیچ 
ســرمربی تیم ملی شــد، مربی که در لیگ برتر کارنامــه قابل قبولی 
نداشت، بنابراین باید دست به دعا شویم تا بتوانیم یک بار دیگر به جام 

جهانی صعود کنیم.
ملکیان در خصوص نقش دالل ها در فوتبــال ایران گفت: عامل اصلی 
تخریب فوتبال ما دالل هایی هســتند که به خاطر منافعشان دست به 

هر کاری می زنند. 

پایان کار رادولوویچ در اصفهان
وز تصمیم گیری برای انتخاب سرمربی  امر

جدید تیم فوتبال ذوب آهن
جلســه هیات مدیره باشــگاه ذوب آهن امروز برگزار و درباره سرمربی 

جدید تیم فوتبال این باشگاه تصمیم گیری خواهد شد.
 اظهارات هفته گذشته »میودراگ رادولوویچ« سرمربی مونته نگرویی 
را باید پایان کار او در تیم فوتبــال ذوب آهن تلقی کرد. این مربی عنوان 
کرده بود که به خاطر شــیوع کرونا به ایران بازنمی گــردد و تضمینی 

نیست که بعد از حضور در ایران کرونا نگیرد.
رادولوویچ دی ماه 13۹۸ به جــای علیرضا منصوریان هدایت تیم ذوب 
آهن را بر عهده گرفت ولی فعالیتش در این تیم به دو ماه هم نکشید چرا 

که به خاطر کرونا لیگ برتر تعطیل و این مربی عازم مونته نگرو شد.
باوجود اینکه رادولوویچ برای بازگشــت تعهد کتبی داده بود اما او تعهد 
خود را نادیده گرفت و باوجود تهیه بلیت پرواز به ســمت ایران، شفاف 
اعالم کرد قصد بازگشت ندارد.احمد جمشیدی سخنگوی باشگاه ذوب 
آهن هم هفته گذشته گفته بود که رادولوویچ دنبال بهانه جویی است. 
حتی مجتبی فریدونی عضو هیات مدیره ذوب آهــن هم رادولوویچ را 
یک مربی »بزدل« و »دروغگو« خطاب کرد که باوجود گرفتن بخشــی 

از مبلغ قراردادش، حاضر به بازگشت نیست.

میدان

ساناز سلیمان آبادی  محمدرضا داورزنی 
که با درخواســت وزیر ورزش فدراســیون 
والیبال را ترک کــرد و معاونت وزارتخانه را 
پذیرفت، حاال برگشته و تاکید دارد با مجوز 
همان وزیر بــه کارش ادامــه خواهد داد و 

بازنشسته نیست.
محمدرضــا داورزنــی در مقطع حســاِس 
والیبال با درخواســت مســعود سلطانی فر 
به وزارت ورزش رفت تا فدراســیون والیبال 
که یکــی از بــا ثبات تریــن مدیریت های 
فدراســیون های ورزشی را داشــت اسیر 
»سرپرست« شــود. والیبال در این مدت به 
اوج تنش خود رسید و ســرانجام داورزنی 

تصمیم به بازگشت گرفت.
این تصمیم البته با واکنش ها و حاشیه هایی 
هم همراه شــد کــه یکــی از مهمترین آن 
بازنشسته بودن رئیس فعلی فدراسیون بود 

که البته از سوی وی رد شد.
محمدرضــا داورزنی که چند ماهی اســت 
به فدراســیون والیبال برگشته با حضور در 
خبرگزاری مهر به تشریح برنامه هایش برای 
آینده این فدراســیون و آرزویش برای قرار 
گرفتن والیبال ایــران در بین چهار تیم برتر 
دنیا پرداخت و در مورد مسائل مختلف این 

رشته به سواالت مطرح شده پاسخ داد.

جهش والیبال پس از چهار سال 
حضورم اتفاق افتاد

رئیس فدراســیون والیبال در ابتدا گذری 
به دور اول حضورش داشــت و گفت: بسیار 
سخت است کاری را آغاز کرده باشید و تیم 
ملی را از سطح پنجم - ششم آسیا به سطح 
نخست آورد. اقداماتی از قبل آغاز شده بود 
اما ســیر تحول والیبال دوران رنسانســی 
داشــت که تقریباً جهش آن پس از ۴ سال 
اتفــاق افتــاد. اینگونه نبود کــه به محض 
ورودم بــه والیبال اتفاقات بــه گونه ای رقم 
بخورد که در ســطح نخســت آســیا و بین 
تیم های برتر دنیا قرار گیریم، خیر این طور 
نبود. در ســال ۲۰۰۶ پیش از اینکه رئیس 
فدراسیون والیبال شــوم، والیبال ایران در 
رده ۲۶ جهان قرار داشت. حتی تیم هند نیز 
باالتر از ایران قرار داشــت، در رده نوجوانان 
و جوانان اتفاقات خوبی رقــم خورده بود و 

فعالیت هایی آغاز شده بود.

  سال 200۷ آغاز تغییر نسل 
و پوست اندازی بود

در سال ۲۰۰۷ اســتارت، برای تغییر نسل و 
پوســت اندازی را آغاز کردیم. بازیکنانی که 
در سال ۲۰۰۶ در مسابقات حضور داشتند 
اکثریت جای خود را به جوانــان دادند. در 
والیبــال اتفاقات مختلفــی رخ می دهد اما 
ویترین آن تیم ملی بزرگساالن است. نه تنها 
در والیبال بلکه در سایر رشته های ورزشی 
تیم ملی بزرگســال مــالک ارزیابی و مورد 

توجه مردم قرار می گیرد.

 انتظار مردم از والیبال قهرمانی بود
پس از ســال ۲۰1۰ که از بازی های جهانی 
بازگشــتیم انتظار مردم و جامعه از والیبال 
رو به افزایش بود، نتایج به دست آمده مورد 
رضایت نبود و مردم از بــازی تیم ملی لذت 
نمی بردند. شکست هایی مقابل تیم مصر به 
دســت آمد. تیم ژاپن کماکان در صدر آسیا 
قرار داشــت، چین و کره نیز جایگاه خوبی 
داشتند و ایران هنوز به قهرمانی آسیا دست 
پیدا نکرده بود. حتی دربازی های آســیایی 
تیم ملی در مرحله فینــال نتیجه را مقابل 
ژاپن واگذار کرد. مردم انتظار قهرمانی و طال 

از تیم ملی داشتند اما نشد.

 نیازمند تحول جدی در والیبال بودیم
فضای عمومی، انتظارات مــردم و توقعات 
این را به فدراســیون دیکته کرد که نیازمند 
تحول جدی تــر، دانش و تجربــه دیگران 
هســتیم به همین دلیل از ســال ۲۰11 به 
دنبال جذب مربی تــراز اول دنیــا بودیم، 
بررســی های بســیاری صــورت گرفت و 
از میان 3۲ مربی به ســه مربی رســیدیم 
و از بین این ســه مربی نهایتاً »والســکو« 
انتخاب شــد. »پرندی« و »والســکو« در 
ایران حاضر شدند، مذاکراتی با آنها صورت 
گرفت. خواســته های خود را مطرح کردیم 
و با آناســتازی نیز با ایمیــل و تلفن مذاکره 
داشتیم. »پرندی« و »والســکو« امکانات 
فدراســیون را از نزدیک شاهد بودند و حتی 
در یک مســابقه لیگ برتری در سالن حاضر 
شــدند. در نهایت جمع بندی این بود که با 
توجه به نقطه نظراِت والســکو، می توانیم 
اتفاقات خوبــی را برای والیبــال ایران رقم 

بزنیم.

  برای حضور در مسابقات 
دریافت کننده نداشتیم!

والسکو از ســال ۲۰11 با والیبال ایران کار 
خود را آغاز کرد. هدف مــا المپیک ۲۰1۲ 
بود که محقق نشد. شروع کار با رقابت های 

انتخابــی المپیک لندن بــود. در آن مقطع 
حتی برای ورود به رقابت های لیگ جهانی 
نیز تیم ما رقابتی با تیم ملی چین داشت اما 
دریافت کننده نداشتیم! دریافت کننده ها 
مصدوم بودند و »والســکو« بیان کرد با این 
وضعیت نتیجه نخواهیم گرفت اما ما این را 
قبول نداشتیم چرا که می خواستیم به لیگ 
جهانــی راه پیدا کنیم. با همیــن تیم راهی 
رقابت ها شــدیم و نتیجه ای نیز کسب نشد. 
در ســال ۲۰1۲ اتفاقات خوبی رقم خورد. 
ریسک کردن را آغاز کردیم و مدام در حال 
تغییر بازیکنان و اســتفاده از جوانان بودیم. 
از آنجا بود که در هر مســابقه شاهد حضور 
یک چهره جــوان در مســابقات بودیم که 

والسکو از آنها رونمایی می کرد.

 سیر موشکی والیبال ایران از لیگ 
جهانی آغاز شد

نقطه شروع تحوالت و سیر موشکی والیبال 
ایران از زمانی شروع شــد که تیم ملی وارد 
رقابت های لیگ جهانی شد. پیش از حضور 
در مسابقات لیگ جهانی هر از گاهی اتفاقی 
تیم ملی ایران مقابل یکی از تیم های بزرگ 
دنیا قرار گیرد. به طــور مثال در رقابت های 
قهرمانی جهان پیــش می آمد که در جدول 
عالوه بر بــازی مقابل تیم های آســیایی و 
آفریقایی با یک تیم خــوب اروپایی رو در رو 
می شــدیم و این اتفاق ممکن بود هر چهار 
سال یک بار رخ دهد. مساله مهمی که برای 
ما بســیار حائــز اهمیت بود و باعث رشــد 
والیبال می شد این بود که تیم ملی والیبال 
وارد فرآیندی شــود که هر ساله بازی های 
رســمی مقابل تیم های بزرگ دنیا داشــته 

باشد.

  حضور در المپیک هدف والیبال
 ایران شد

بنابراین حضور در رقابت هــای لیگ جهانی 
بود نقطــه آغــازی برای رشــد موشــکی 
والیبال ایران شــد. ملی پوشــان هر ساله در 
ایــن رقابت ها مقابــل تیم های بــزرگ دنیا 
قرار می گرفتنــد و همین باعث می شــد از 
ســال ۲۰1۲ تا ۲۰1۶ تیم ملی هر ســال در 
رویدادهای لیگ جهانی چندین بازی خوب 
در ســال به غیر از مســابقات جهانی مقابل 
تیم هــای قدرتمند دنیا انجــام دهد. همین 
باعث تغییر ذهنیت و ایجــاد اعتماد به نفس 
در بین ملی پوشان شــد. رفته رفته به جایی 
رسیدیم که هدف مان حضور در المپیک شد.

  نتیجه کار والسکو توسط کواچ 
رقم خورد

ســال ۲۰1۴ مســابقات قهرمانــی جهان 
را پیش رو داشــتیم. نتیجه کار والسکو در 
رویدادهای جهانی به وســیله کــواچ رقم 
خورد. در این سال ها تیم ملی با ترکیب های 
متفــاوت در لیگ های جهانــی حضور پیدا 
می کرد تــا بتواند هدف نهایــی خود یعنی 
حضور در المپیک را محقق کند. این انتظار 
به وجود آمد که در نهایــت از رده ۲۶ جهان 
به رده هشتم جهان صعود کردیم. کار بسیار 
ســختی بود و ســخت تر حفظ آن در جهان 
می باشــد. برای مثال صربســتان قهرمان 
المپیک سیدنی می شود اما موفق به کسب 
ســهمیه المپیک توکیو نشد. علیرغم اینکه 
صربستان قهرمانی اروپا را نیز به دست آورد.

  والسکو برای ادای دین 
به آرژانتین رفت

قرارداد والســکو شــهریور ماه بــه پایان 
می رســید و باید قــرارداد جدیــدی با او 
منعقــد می کردیم. برای فســخ قــرارداد 
والســکو از بهمن - اســفندماه مکاتباتی از 
وزارت ورزش آرژانتیــن، فدراســیون این 
کشــور و رئیس جمهورش با ایران صورت 
گرفت. والســکو نیز تقاضایــش را اینگونه 
بیان کرد: »درخواســت غیرحرفه ای دارم 
اما برای ادای دینم به کشــورم و درخواست 

مردم عالقه مند هســتم پس از سی سال به 
کشورم بازگردم و دینم را ادا کنم. می خواهم 
مرا درک کنید و کمک کنید که به کشــور 

بازگردم«.

 می توانستیم والسکو را به زور 
نگه داریم

می توانستیم به زور والسکو را تا شهریور ماه 
در ایران نگه داریم اما خدماتی که والســکو 
به والیبال ایران کرده بود بســیار ارزشمند 
بود و می خواســتیم به خواســته او احترام 
بگذاریم. جلســات متعددی در فدراسیون 
برگزار کردیم و در نهایت به این جمع بندی 
رســیدیم که با توجه به نوع رفتار والسکو، 
عملکرد مثبــت او و اتفاقــات خوبی که در 
والیبال ایران رخ داد به خواســته او احترام 
بگذاریم و بپذیریم قرارداد فســخ شود و به 
کشــورش بازگردد. از طرف دیگــر نیز در 
بحبوحه مسائل سیاســی ایران و آرژانتین 
قرار داشــتیم و با یک تیر دو نشــان زدیم. 
هم حســن نیت خود را به عنوان جمهوری 
اسالمی ایران نشــان دادیم و از طرف دیگر 
والســکو پیام آور صلح و دوستی و تلطیف 
روابط دو کشور می شــد. همین باعث شد 
والسکو در مصاحبه هایش از ایران به عنوان 
کشــور دومش نام ببرد و هم اکنون نگاه او 
به ایــران نگاه خوبی اســت. همواره حس و 
احساســی که به ایران دارد را به دیگران نیز 
منتقل می کند. در ورزش کشور سابقه ندارد 
اســتقبال و بدرقه خوبی از مربیان در سطح 
ملی داشــته باشــیم. این جزو اتفاقات نادر 
ورزش کشــور بود. طی برگزاری مراسمی 
از والسکو تقدیر کردیم و او راهی کشورش 

شد.

 کواچ با فرهنگ ایران آشنا بود
پس از رفتن والســکو در بهمن - اسفند ماه 
به دنبــال جایگزین برای والســکو بودیم 
مجدداً بــه گزینه های قبلی بازگشــتیم و 
چهره های جدیدی نیــز به آن اضافه کردیم 
کــه در لیگ های ســری A ایتالیــا حضور 
داشتند. سری A ایتالیا یکی از معتبرترین 
لیگ های دنیاست که مربیان خوبی در خود 
دارد. کواچ دو ســال متوالی بهترین مربی 
ســری A ایتالیا شــد و به همین دلیل او را 
انتخاب کردیم همچنین او ســابقه حضور 
در لیگ ایران را داشــت و نســبت به ایران 
شناخت داشت. در آن مقطع با »برناردی« 
و » آناستازی« مذاکراتی داشتیم و در جمع 
بندی به کواچ رسیدیم چرا که او با فرهنگ 
ایران آشنا بود، دو ســال نیز بهترین مربی 
سری A ایتالیا شــد می توانست به والیبال 

ایران کمک کند.

 کواچ انتخاب بدی نبود
در آن مقطع بســیاری اعتقاد داشــتند که 
باید سرمربی را از آرژانتین جذب کنیم چرا 
که به ســبک و ســیاق ایران نزدیک است و 
نباید سبک را تغییر داد. کواچ انتخاب بدی 
نبود اما پس از والســکو همه مربیان را با او 
مقایســه می کردند. نوع رفتار، نوع تعامل با 
تیم، نوع تفکرات و کارهایی که انجام می داد 
هیچکــدام قابل تطبیــق با کــواچ، لوزانا و 
بقیه نبــود. نمی توان هیچیــک از مربیان 
دنیا را با والســکو قیاس کرد چرا که هر یک 
دیدگاه های خاص خود را دارند. والســکو 
یک تئوریســین بود، ریسک هایی که انجام 
می داد و نگاهــی که به ذهنیــت بازیکنان 
داشــت، هر کدام اثرات مثبتی در بدنه تیم 

ملی داشت.

 احساس خطر کردیم
والســکو کارهایی را انجام می داد که سایر 
مربیان کمتر ایــن ریســک را می پذیرند 
حتی در برخوردهــای انضباطی و تنبیهی 
)نه با هــدف حذف یک بازیکــن بلکه برای 
اصــالح بازیکن( انجــام می داد. والســکو 
حتی ســر بزنگاه برای برقــراری نظم چند 

بازیکن را کنار می گذاشــت با این هدف که 
به ســایر بازیکنان این پیام را بدهد که نظم 
و انضباط حرف نخســت را در تیم می زند. 
این اتفاقات برای والیبال ایران بسیار خوب 
بود و جمیع ایــن اتفاقات باعــث پختگی، 
نظم تیم و قرار گیــری آن در کالس جهانی 
شد. پس از والســکو با کواچ باید در انتخابی 
المپیک شــرکت می کردیــم و زحمات به 
بار می نشســت. نتایج و کارهایی که قبل از 
رقابت های انتخابی المپیــک رخ داد باعث 
احساس خطر شد. جلســاتی با کواچ راجع 
به دستیارانش برگزار کردیم چند دستیاری 
که کنار او بودند کــه روی عملکرد آنها نقد 
داشــتیم. با کواچ در میان گذاشتیم و ابراز 
نگرانی کردیم امــا کواچ به دســتیارانش 
باور و اعتقاد داشــت. اختالف نظرات شکل 
گرفت و ما نمی توانستیم ریسک کنیم چرا 
که یک رویداد بیش تر در پیش نداشــتیم و 
باید سهمیه المپیک را به دست می آوردیم. 
در نتیجه روند تیم حس صددرصدی برای 

صعود به المپیک را القا نمی کرد.

 کادر فنی باید تنش ها را کنترل کند
بازیکنــان دخالتــی در برکنــاری کــواچ 
نداشتند. اینگونه نیســت که همه مربیان 
با بازیکنان همیشه شــرایط ایده آل داشته 
باشند. به هر حال با انسان ســرو کار داریم 
و ممکن اســت نوســاناتی پیش آید. اصاًل 
اینگونه نبود بگوییم بــه خاطر اختالف نظر 
و برخی بحث ها که در رسانه مطرح می شد 
فدراسیون تصمیم به قطع همکاری با کواچ 
گرفته باشــد. بازیکنان تأثیرگذار نبودند. 
بسیار برایمان مهم بود ســرمربی تیم ملی 
بتواند تیم را به خوبی اداره کند. بحث اداره 
و کوچینگ تیم دو مســئله مهم هستند و 
این انتظــار می رود که مربی بــه خوبی تیم 
را اداره کند و در زمان مســابقات به خوبی 
کوچینــگ انجام دهد. به هر حــال مربی با 
تعدادی بازیکن ســر و کار دارد که هر یک 
ســنین متفاوتی دارند، اداره این تیم با این 
شرایط )با فرهنگ های متفاوت از شهرهای 
مختلف( سخت است. به هر حال انتظارات 
بازیکنان بزرگ تر با بازیکنان جوان متفاوت 
است و ممکن اســت باعث ایجاد تنش شود 
که کادر فنی و سرپرســت باید این اتفاقات 
را کنترل کند. تنش زمانی کنترل می شود 
که قابل کنترل است و آســیب زا نیست اما 
اگر از حدی خارج شــود دیگر باید تصمیم 
گرفته شــود و عنان کار از دســت سرمربی 

خارج می شود.

 نگرانی برای کسب سهمیه المپیک 
باعث شد ریسک نکنیم

کواچ انسان بســیار خوب و توانمندی بود و 
پس از خروج از ایران نیز نشــان داد کارش 
را به خوبی بلد اســت اما نگرانی از کســب 
ســهمیه المپیک ۲۰1۶ باعث شد ریسک 
نکنیم. زمانیکه دستیار ســرمربی که روی 
نیمکت قرار دارد، ســیچلو است و می تواند 
تعامل خوبی با ســرمربی، بازیکنان و سایر 
عوامل برقــرار کند. این بــه تیم ملی کمک 
مثبت خواهد کرد اما یک زمانی دســتیاری 
روی نیمکت قرار می گیرد که تجربه خوبی 
ندارد و صرفاً به دلیل رفاقت با سرمربی روی 
نیمکت قرار می گیرد. تقریبــاً در این نقطه 
کار از دست خارج شــده بود؛ بین سرمربی، 
دســتیار و بازیکنان ارتبــاط خوبی وجود 
نداشت. زمانی که این ارتباط وجود نداشته 

باشد، ریسک کار افزایش می یابد.

 والیبال ایران پس از 52 سال راهی 
المپیک شد

در حین بــازی ســرمربی در کنــار زمین 
حضور دارد و مغز او درگیر مســابقه است. 
کســی که به عنوان دســتیار روی نیمکت 
قرار می گیرد، باید با ایجــاد ارتباط و دادن 
اطالعات درســت، تعویض بازیکنان و سایر 
نکات را به سرمربی گوشــزد کند؛ جلساتی 

برگزار شــد و به دلیل اصرار کواچ به حضور 
دســتیارانش، تصمیم بر آن شــد که کواچ 
برود. سپس به دنبال این رفتیم که از ترکیب 
لوزانو و سیچلو استفاده کنیم. این اتفاق نیز 
رخ داد. در نهایت کسب سهمیه المپیک نیز 
به دست آمد و والیبال ایران پس از ۵۲ سال 

راهی المپیک شد.

 در ریو اتفاقاتی رخ داد که به مسائل 
شخصی لوزانو در ارتباط بود

در المپیک ریو اتفاقاتی رخ داد که برخی از 
آنها به مسائل شــخصی لوزانو بازمی گشت. 
پس از المپیــک ریو طراحی هــای خود را 
برای چهار ســال آینده انجــام دادیم که از 
چه مربی اســتفاده کنیم که از نظر توانایی 
و شخصیتی، ویژگی هایی را داشته باشد که 
توانایی اداره و کنترل تیم را داشته باشد. در 
جمع بندی نهایی به کوالکوویچ رسیدیم که 
حدود هشت ســال در تیم ملی صربستان 
حضور داشته اســت. قراردادی دو بخشی با 
کوالکوویچ منعقد شــد. )۲+۲( از ۲۰1۶ تا 
۲۰1۸ و ۲۰1۸ تا ۲۰۲۰ قرارداد او بود. قرار 
بر این بود که نتایج تیم ملی در مســابقات 
قهرمانی جهان ارزیابی شــود و سپس برای 

ادامه فعالیت او تصمیم گیری شود.

 در زمان تمدید قرارداد کوالکوویچ 
دخالتی نداشتم

سال ۲۰1۸ در فدراســیون حضور نداشتم. 
سه ماه پیش از قهرمانی جهان، کوالکوویچ 
مذاکراتی با فدراســیون داشــت که برای 
تعیین تکلیف و پیشــنهاداتی که از ســوی 
کشــورهای دیگر دارد، وضعیتش در ایران 
مشخص شود و در آن شــرایط فدراسیون 

قرارداد را با کوالکوویچ تمدید کرد.

 وزارت فشاری برای تمدید قرارداد 
کوالکوویچ نداشت

گفته شد فشــار و دســت های پشت پرده 
وزارت ورزش باعــث تمدیــد قــرارداد 
کوالکوویــچ شــد؟ داورزنی در پاســخ به 
این پرســش گفت: اگر رئیس فدراســیون 
تمایل بــه ادامه همــکاری نداشــت چرا 
قــرارداد را تمدیــد کرد؟ چنیــن چیزی 
اصاًل صحت نــدارد. وزارت ورزش در هیچ 
مقطع و هیچیک از فدراســیون ها دخالتی 
نداشته اســت. فقط در بازی های جاکارتا به 
فدراسیون والیبال گفتیم چرا که فدراسیون 
تیمی جدا از تیم بزرگساالن برای حضور در 
جاکارتا مهیا کرده بود و ســید عباسی را نیز 
به عنوان سرمربی انتخاب کرد. جلساتی در 
وزارت ورزش برگزار و بیان کردیم که انتظار 
مردم از تیم ملی والیبال در جاکارتا، کسب 
مدال طال است. آیا تضمین داده می شود که 
این تیم قهرمان شود؟ تنها جایی که وزارت 
ورزش کمی نقطه نظرات خود را اعالم کرد، 

حضور تیم اصلی در جاکارتا بود.

 مردم از تیم ملی والیبال در جاکارتا 
طال می خواستند

مــردم در جاکارتــا چیزی جز مــدال طال 
از تیــم ملــی نمی خواســتند. باالخــره 
بازی های آســیایی ویترینی برای نمایش 
توانمندی های کشورها اســت. به ویژه در 
رشته های گروهی، جایی اســت که مردم 
توقع نتیجه خوب دارنــد. زمانی که مردم از 
تیم ملی توقع دارند تیم هایی مانند برزیل، 
آمریکا، فرانســه را شکســت دهند، حضور 
با تیم »ب« و مشــخص نبــودن قهرمانی 
ریســک را افزایش می داد. جایگاه ایران نیز 
در جدول رده بندی بســیار به مدال طالی 
والیبال بستگی داشت. همچنین قهرمانی 
باعث معافیت بازیکنان ســرباز می شــد و 
همین باعث می شــد حــدود ۶ بازیکن از 
معافیت سربازی استفاده کنند. تنها جایی 
کــه وزارت ورزش و جوانان با فدراســیون 
جلسه داشــت و نظرش را اعالم کرد، همین 
بود که حضــور با تیم »ب« ریســک باالیی 
برای قهرمانی در جاکارتــا دارد. در نهایت 
فدراسیون نیز به جمع بندی رسید که با تیم 
اصلی و کوالکوویچ در بازی های آســیایی 
شــرکت کند. اینکه وزارت ورزش فشاری 
روی فدراســیون بــرای تمدید قــرارداد 
کوالکوویچ داشته باشد، نیست، سوءتفاهم 
یا اشتباه است. وزارت ورزش و جوانان روی 
فدراســیون والیبال هیچ دخالت و ورودی 

نداشت.

 سیاسی نیستم که با جریان خاص وارد 
یا خارج شوم

چرا از والیبال بــه وزارت ورزش رفتید؟ وی 
در پاسخ به این پرسش گفت: انسان سیاسی 
نیســتم. در زمان جنگ که در خدمت سپاه 
بودم در ورزش ســپاه فعالیت داشــتم. در 
چهار دهه گذشــته بــه عنوان یــک مدیر 
حرفــه ای در ورزش فعالیــت کــردم. فرِد 
سیاسی نیســتم که با جریان سیاسی وارد 

شوم و سپس بروم. 

ورزش
روزنامه سراسری صبح ایران
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سام درخشانی:

»ایران«اولین و آخرین اجرایم بود

عطیه موذن  ســام درخشــانی بازیگر سینما و 
تلویزیون، ضمن تأکید بر اینکه مســابقه »ایران« 
اولین و آخرین تجربه اجرایش بوده است، درباره 
میزان دســتمزد دریافتی خود گفت: از نگاه یک 

کارگر دستمزدم باال است.
 عوامل مســابقه تلویزیونی »ایران« که این روزها 
از شــبکه یک در حال پخش اســت، شامل سام 
درخشانی مجری، هاشــم رضایت تهیه کننده و 
ســعید رضایت کارگردان در محل لوکیشن این 
مســابقه به ارائه توضیحاتی دربــاره این برنامه 

تلویزیونی پرداختند.
ســام درخشــانی درباره اینکه چرا اجــرای این 
مســابقه را پذیرفت و چقدر ایــن انتخاب برایش 
چالش بوده است: االن چند سالی است که اجرای 
برنامه های مختلف به من پیشنهاد می شود اما نه 
قصد و انگیزه اش را داشتم و نه دوست داشتم خود 
را از طریق اجرا به چالش بکشــم و فکر می کردم 
لزومی ندارد بازیگر اجرا کنــد بلکه باید بازیگری 

کند و مجری اجرا کند.
وی اضافه کرد: این چند ســال به دلیل تعداد زیاد 
تلویزیون های ماهواره ای و حتی تعدد شبکه های 
داخلی رقابت بیشتر شــد و برنامه ها برای اینکه 
بتوانند اقبال تماشــاگران را به دســت بیاورند از 
چهره ها اســتفاده کردند. این روند تقریباً عادی 
شد و در همین حین اجرای مســابقه »ایران« به 
من پیشنهاد شد. من به این دلیل که این مسابقه 
رویکردی کاماًل ملی داشــت حس کردم فرصت 
خوبی است ادای دینی داشــته باشم و فکر کردم 
این کار اجرای صرف نیســت و من اگرچه خود را 
به چالش می کشم و محک می زنم اما همزمان در 
برنامه ای کار می کنم که درباره کشــور و فرهنگ 
ماست.درخشانی با اشاره به شروع تولید و پخش 
مســابقه در زمان کرونا گفت: من کمی بدشانس 
بودم چون بالفاصله در بدو شــروع کارمان کرونا 
به کشور وارد شــد و با چالش ضبط و حتی پخش 
مواجه شــدیم. اکثــر برنامه ها قطع شــده بود و 
تلویزیون خــوراک می خواســت و در این دوران 
ما مجبور بودیم با ســرعت برنامه را ضبط کنیم و 
هیچیک از ما نتوانستیم حتی یک بار 1۲ قسمت 

اولیه برنامه را در زمان پخش ببینیم.

در قسمت های اول این مسابقه پیر شدم!
این بازیگر درباره استرس اجرای خود در مسابقه 
»ایران« عنــوان کرد: من قســمت های اول این 
مسابقه پیر شدم )می خندد(. حتی از شدت فشار 
نزدیک بود گریه کنم و اگر دســت چک همراهم 
بود همان زمان مبلغی را کــه دریافت کرده بودم 

می نوشتم و خداحافظی می کردم!

وی در پاسخ به سوال مهر درباره دستمزد خود در 
این مســابقه و اینکه آیا رقم دریافتی اش زیادتر از 
معمول بوده است هم اظهار کرد: بستگی دارد به 
چه چیز مبلغ زیاد بگوییــم، اگر از نگاه یک کارگر 
نگاه کنیم زیاد اســت اما اگر از زاویه دیگری نگاه 

کنیم خیر.
درخشــانی همچنین در پاســخ به این سوال که 
مبالغ باال چقدر می تواند بازیگران را برای اجرا در 
تلویزیون وسوسه کند گفت: این مبلغ به تنهایی 
نمی تواند چنین کارکردی داشــته باشــد چون 
بازیگران االن از صفحات مجازی خودشــان هم 
می توانند پول دربیاورند. من االن اگر بخواهم در 
صفحه اینستاگرام خود فعالیت کنم دو برابر آنچه 
را که در این مســابقه دریافــت می کنم می توانم 
درآمد کســب کنم. بیشتر احساســی است که 
داریــد و کاری انجام می دهید کــه فکر می کنید 

مثبت است باعث این اجرا می شود.
بازیگر سریال »پژمان« درباره انتقادهای اولیه به 
نحوه اجرای خود بیان کــرد: انتقادها اذیتم نکرد 
چون من ادعایی ندارم و از همین جا اعالم می کنم 
این مســابقه اولین و آخرین اجــرای من خواهد 
بود. من بعد از این دیگر نه اجــرا خواهم کرد و نه 
عالقه ای به این کار دارم. هــر آنچه انرژی دارم در 
همین مسابقه خواهم گذاشت و اگر همین برنامه 

ادامه دار باشد، شاید من هم باشم.

قطعًا مجریان خوشحال نمی شدند کسی 
وارد اجرا شود

درخشــانی همچنین درباره اینکه چقدر با دیگر 
مجریــان و همکارانــش برای پذیرفتــن اجرای 
مسابقه مشورت کرده اســت، گفت: متأسفانه به 
دلیل شــرایطی که در کل اجتماع ما وجود دارد 
نمی توان مشورت درســتی گرفت و نمی فهمیم 
چه کســی کمک می کند یا برعکــس. خیلی از 
کســانی که مشــورت می دهند حتی تشــویق 
می کنند که راهی نادرســت را بروید! من گاهی 
گیج می شــوم که بین مشورت دلســوزانه و غیر 
دلسوزانه تشــخیص دهم. واقعیت این است که 
مشــورت نکردم، اگر هم سراغ کســانی می رفتم 
که تخصصی در اجرا داشــته اند قطعاً خوشحال 

نمی شدند که یک مجری دارد اضافه می شود.
ســعید رضایت کارگــردان برنامه نیــز در ادامه 
عنوان کرد: این مسابقه را نمی توان با هر برنامه ای 
مقایسه کرد. در برخی از برنامه ها مجری با مهمان 
و… گپ می زند اما در این برنامه که ســوال های 
زیادی هم دارد با اجراها قابل مقایســه نیست. در 
این برنامه در هر قسمت حدود 3۰۰ سوال مطرح 

می شود و این سختی های زیادی دارد.

هاشم رضایت تهیه کننده نیز در ادامه درباره سام 
درخشــانی و حضورش در این مســابقه توضیح 
داد: من به عنوان تهیه کننده باید به دنبال کســی 
می بودم که بتواند اجرا کند، ســوال ها را بخواند و 
عشقش هم به این کار باشــد. شاید ابتدا در ذهنم 
این بود که سراغ مجریان تلویزیون بروم و گشتم. 
به نظرم کســی را نیافتم که وقت بگذارد سواالت 
را بخواند و با ما همدل باشــد شاید یکی دو نفر هم 
بودند که البته کار دیگری داشــتند و نتوانستند. 
در میان هنرمندان من از آقای درخشــانی کسی 

بهتر را نیافتم.
وی درباره اینکه در برنامه های خود معموالً سراغ 
چهره هایی چون مهــران مدیری در »دورهمی« 
و محمدرضا گلزار در »برنده باش« رفته اســت، 
گفت: با این حال این مســابقه بــا »دورهمی« و 
»برنده باش« کاماًل متفاوت است. »برنده باش« 
چهار شرکت کننده داشت که از هر یک 1۵ سوال 
پرسیده می شد و شــاید برخی در سوال سوم هم 
می باختند. مجری مانیتوری داشــت که سواالت 
را می خواند و نحوه اجرا در این دو مســابقه بسیار 
متفاوت اســت. ما هنرمندان معدودی داریم که 
بتوانند این مدل و مثل ســام درخشانی سوال را 

بخوانند.
 ممکن است شــما بروید و اســتاد دانشگاه را هم 
بیاورید و او هم اگر این حجم از سواالت را تند تند 

بخواند نمی شود اشکال هم نداشته باشد.
رضایت در پاسخ به سوال مهر درباره اینکه چرا به 
جای ستاره ســازی و مجری سازی سراغ چهره ها 
می رود، عنوان کرد: این اشکال است یا یک رفتار 

مثبت است؟ به نظر من حرکت مثبتی است.

عادل فردوسی پور و محمدرضا حسینیان 
را من آوردم

وی در واکنش به اینکه با این اقدام تلویزیون طی 
یک دهه آینــده کمتر مجری حرفــه ای خواهد 
داشت، گفت: مجری ها هم به نوعی وارد تلویزیون 
می شــوند. من زمانی معاون ورزش ســیما بودم 
عادل فردوسی پور را خود من به تلویزیون آوردم. 
ابتدا صدا داشــت و تصویــر او در برنامه ها دیده 
نمی شــد و االن هم برخی از بچه های ورزشی در 
زمان حضور من وارد کار اجرا شــدند. محمدرضا 
حسینیان در زمانی که ســرباز بود من او را برای 

اجرا به کار دعوت کردم.
درخشــانی در ادامــه اظهــار کرد: شــاید یکی 
از دالیلی کــه این برنامه در مدت کم و شــاید در 
ســه ماه تبدیل به برند شده اســت حضور امثال 
من است. نه خود من و شــاید اگر کسی دیگر بود 

همینطور می شد.

وس »بالتکلیفی« سینما گرفتار ویر
در حالی که طبق اطالع رســانی قبلی سازمان ســینمایی قرار بر آغاز 
فعالیت سالن های سینمایی از امروز یکشــنبه اول تیرماه است، اما به 
گفته رئیس انجمن ســینماداران هنوز هیچ چیز در این زمینه قطعی 

نیست!
 هرچند با اعالم رســمی رئیس جمهــور و طبق تصمیم ســتاد ملی 
مقابله بــا کرونا اعالم شــده بــود ســینماها در کنار دیگــر مراکز 
هنری می تواننــد از ابتدای تیرماه بــا ۵۰ درصد ظرفیــت و رعایت 
»پروتکل های بهداشــتی« فعالیت خود را از ســر بگیرند، اماشواهد 
نشــان از اوج بالتکلیفی مسئوالن ســینمایی و بحران تصمیم گیری 

آن ها در این زمینه دارد.
طبق اعــالم روابط عمومی ســازمان ســینمایی قرار بر ایــن بود که 
ســینماها اکران خود را با دو فیلم »شــنای پروانــه« محمد کارت و 
»خوب، بــد، جلف ۲؛ ارتش ســری« پیمان قاســم خانی بــه همراه 
۵ فیلم اکران اســفند ۹۸ از ســر بگیرند اما با اعالم انصــراف ناگهانی 
رسول صدرعاملی به عنوان تهیه کننده »شــنای پروانه« در اعتراض 
به اجرایی نشــدن وعده های حمایتی سازمان ســینمایی، همه چیز 

به حالت تعلیق درآمد.
از سوی دیگر اوج گیری مجدد شیوع ویروس »کرونا« در کشور و طرح 
هشدارهای مکرر در زمینه لزوم از سرگیری محدودیت ها، این نگرانی 
را به وجود آورده است که ستاد ملی مقابله با کرونا هم در تصمیم گیری 
خود در زمینه فعالیت مراکــز هنری تجدیدنظر کنــد و در این زمینه 

طبیعتاً سینما نیز مستثنی نمی تواند باشد.
در مجموع در حالی موعد اعالم شده از ســوی دولت برای بازگشایی 
سینماها فرامی رسد که همه چیز در وضعیت بالتکلیف و مبهم است؛ 
نه ترکیب فیلم ها قطعی شده است، نه ســامانه های فروش بلیت آغاز 
به کار کرده اند و نه فرصتی بــرای تبلیغ فیلم های احتمالی باقی مانده 

است!
محمد قاصداشرفی رییس انجمن سینماداران درباره آخرین وضعیت 
بازگشایی ســینماها گفت: قرار بود که ســینماها از ابتدای تیرماه باز 
شوند اما همان طور که در خبرها آمد رســول صدرعاملی از اکران فیلم 
سینمایی »شــنای پروانه« انصراف داد و به همین دلیل در حال حاضر 
مشخص نیســت که آیا ســینماها برای امروز باز خواهد شد یا نه؛ هیچ 

چیز قطعی نیست.
وی درباره زمان آغاز به کار ســامانه های فروش بلیت هم تأکید کرد: تا 
تصمیم گیری نهایــی در این زمینه صورت نگیــرد طبیعتاً هیچ بلیتی 

فروخته نمی شود.
قاصداشرفی در پایان یادآور شــد: باید مشکالت به وجود آمده برطرف 
شــود تا بتوانیم برای بازگشــایی ســینماها تصمیم بگیریــم. البته 
سینماهای سراســر کشور به طور کامل آماده بازگشــایی هستند تا در 
صورت تایید نهایی و تصمیم گیری از سوی مسئوالن سینمایی فعالیت 

خود را آغاز کنند.

بهمن کامیار:
وایتی معمایی دارد »یک بغل دریا« ر

بهمن کامیار کارگردان فیلم ســینمایی »یک بغل دریا« عنوان کرد که 
این فیلم در بستری معمایی روایت می شود.

بهمن کامیار کارگردان و تهیه کننده ســینما درباره فیلم ســینمایی 
»یک بغل دریا« که به تازگی پروانه ســاخت دریافت کرده است، گفت: 
ما پیش تولید این فیلم سینمایی را تا یکی دو هفته دیگر آغاز می کنیم 
و طبق برنامه ریزی که انجام داده ایم شــهریورماه کار ساخت را شروع 
می کنیم. ضمن اینکه ۲۵ درصد از فیلمبرداری این اثر در تهران و بقیه 

در شمال کشور انجام می شود.
وی با اشاره به اینکه »یک بغل دریا« یک درام عاشقانه- معمایی است، 
توضیح داد: این فیلم به آثار قبلی من نزدیک نیست و داستانش کاماًل در 
یک بستر معماگونه روایت می شود. به نظرم تولید فیلم در ژانر معمایی 
در سینمای ما کم اســت و از این لحاظ »یک بغل دریا« می تواند اثری 

متفاوت باشد.
کامیار با اشــاره به وضعیــت کرونا در کشــور و تاثیر ایــن بیماری بر 
فعالیت ها گفت: کرونا کار ساخت فیلم را ســخت می کند ولی ما کمی 
به اخباری که به دستمان می رسد امیدواریم و فکر می کنم تا زمانی که 
بخواهیم فیلمبرداری را شــروع کنیم، ممکن است وضعیت بهتر شود 
البته نمی دانم این امیدواری به جاســت یا نه. اما امیــدوارم تا آن زمان 
واکسن کرونا کشف شود. البته حتی اگر این اتفاق هم رخ ندهد ما سعی 

می کنیم با رعایت پروتکل های بهداشتی به کار بپردازیم.
این کارگردان در پایان مطرح کرد: من فکــر می کنم باید خودمان را با 
این شرایط وفق دهیم به هر حال کرونا رفتنی نیست و ما باید یاد بگیریم 

که با آن همزیستی داشته باشیم.

برای فروش امتیاز پخش
 »قهرمان« اصغر فرهادی به بازار فیلم 

ود کن می ر

»قهرمان« جدیدترین فیلم اصغــر فرهادی از جمله فیلم های مطرحی 
است که در بازار جشنواره فیلم کن ۲۰۲۰ ارایه خواهد شد.

 به نقل از ســینه یوروپ، از ۴ فیلم به عنــوان فیلم های مطرحی که 
پیش فروش آنها در بازار مجازی جشــنواره فیلم کن امســال ارایه 
می شود نام برده شــده که یکی از آنها فیلم »قهرمان« اصغر فرهادی 

است.
این فیلم که کمپانی فرانســوی ممنتو پیکچرز توزیع کننده بین المللی 
آن است در بازار آنالین جشــنواره فیلم کن ۲۰۲۰ برای فروش امتیاز 

پخشش ارایه می شود.
ممنتو ۲ فیلم دیگر نیز در این بازار عرضه می کند که شامل فیلم جدید 
کارگردان هلندی-فلسطینی هانی ابواســد با عنوان »سالن هدی« و 

فیلم »افسانه مالی جانسون« ساخته لیا پورسل استرالیایی است.
بازار جشنواره فیلم کن امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا از ۲۲ تا ۲۶ 

ژوئن )۲ تا ۶ تیر( به صورت آنالین برگزار می شود.
تولید »قهرمان« قرار است تابستان امسال شروع شود.

اکران
مدیر »تاالر هنر«:

 سالن های تئاتر با »مخاطبان قهرکرده«
 پر می شود؟

حسین موذن مدیر »تاالر هنر« با اشاره به مشــخص نبودن چگونگی 
تامین هزینه گروه های نمایشــی عنوان کرد بازگشایی این تاالر منوط 
به مشخص شــدن چگونگی حمایت اداره کل هنرهای نمایشی از آثار 

است.
حســین مؤذن مدیر تاالر هنر درباره چگونگی بازگشــایی این تاالر با 
توجه به اطالعیه وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی مبنی بر بازگشایی 
مراکز هنری از اول تیرماه گفت: در صورت بازگشــایی تاالر هنر اولویت 
با نمایش هایی است که اســفند ماه اجرایشــان به دلیل بیماری کرونا 
متوقف شــد که در این راســتا با رضا بیات و امید انصاری کارگردانان 
۲ نمایش »افســانه پری دریایی« و »دنیای شــگفت انگیز اکو و تاکو« 

صحبت هایی شده است.
وی ادامه داد: البته اداره کل هنرهای نمایشی قرار است درباره چگونگی 
بازگشایی ســالن ها و نحوه حمایت از گروه ها و پروتکل های بهداشتی 
به صورت متمرکز اطالع رسانی کند از همین رو زمان دقیق بازگشایی 
»تاالر هنر« نیز وابسته به این بخشنامه خواهد بود چون در حال حاضر 
اما و اگرهایی برای آغاز به کار ســالن ها و فعالیت گروه های نمایشــی 

وجود دارد.
مؤذن تأکید کرد: هنرمندان ما برای بازگشــت بــه عرصه تئاتر دغدغه 
مسائل مالی را دارند و اولین پرسش ۲ کارگردانی که برای اجرای دوباره 
آثارشــان با آنها گفتگو کردیم نیز نگرانی از چگونگی حمایت و مسائل 
مالی بود بر این اســاس که وقتی قرار است سالن ها با ۵۰ درصد ظرفیت 
خود آغاز به کار کنند تکلیف ۵۰ درصد باقی مانده چه می شــود و این 

ضرر را چه کسی باید جبران کند.
مدیر تاالر هنر یادآور شــد: به عنــوان نمونه، تاالر هنر بــدون در نظر 
گرفتن ۴۰ صندلی بالکن، ۲۰۰ نفر ظرفیت دارد و با شرایط اعالم شده 
اگر قرار باشد تنها از نصف ظرفیتش اســتفاده کند باید مذاکراتی برای 
تأمین هزینه ۵۰ درصد دیگر انجام گیرد، چون همین نصف ظرفیت هم 
به دلیل اینکه هنوز اعتمادســازی برای حضور مخاطبان در سالن های 
تئاتر صورت نگرفته است و تماشــاگران با تئاتر قهر کرده اند، کامل پر 

نمی شود.
مؤذن در پایان درباره لزوم برگزاری جلســه با نمایندگان تئاتر عنوان 
کرد: معتقدم وقتی ســتاد ملی مقابله با کرونا نباید فقط با وزارت ارشاد 
جلســه می گذاشــت چون الزم بود حتماً نمایندگانی از جامعه تئاتر و 
خانه تئاتر به این جلسه دعوت می شــدند تا دغدغه های هنرمندان نیز 
شــنیده شــود. اگر این اتفاق رخ می داد ممکن بود تصمیم دیگر برای 

بازگشایی سالن ها گرفته شود.

با آهنگسازی محمدرضا پویافر
»داغ جدایی« شنیدنی شد

آلبــوم »داغ جدایــی« اثــری محمدرضا پویافــر و صــدای پیمان 
پورشــکیبایی در سبک موســیقی ردیف دســتگاهی ایران وارد بازار 

موسیقی شد.
 »داغ جدایی« عنوان یکی از تازه ترین آثار بازار نشــر آثار موســیقایی 

است که چندی پیش در دسترس مخاطبان قرار گرفت.
»تصنیف در مایه دشتی« مشــتمل بر آثار »داغ جدایی«، »تصنیف«، 
»دکلمه« و »ضربی نوازی« و »تصنیف در مایه اصفهان« مشتمل بر آثار 
»مرهم دل«، »پیش درآمد«، »دکلمــه«، »آواز و تصنیف« و »ضربی 

نوازی« بخش های مختلف این آلبوم را تشکیل می دهند.

محمدرضا پویا فر نغمه پرداز و نوازنده تار، پیمان پورشکیبایی خواننده 
ترانه ها، مازیار حیــدری نوازنده بم تار، رضا جدیــدی نوازنده تمبک، 
صادق تعریف نوازنده کمانچه، مجید مظاهــری نوازنده کمانچه، مریم 
نظامی نژاد گوینده، زهرا مظفری، بنفشه نصیری نژاد، منیژه خاکشور، 
هســتی احمد عطار هم خوانان؛ عوامل اجرایی آلبــوم »داغ جدایی« 

هستند.
صدابرداری قطعه »داغ جدایی« در اســتودیو »پــارت« و صدابرداری 
قطعه »مرهم دل« در اســتودیو »گرزمان« انجام گرفته اســت. ضمن 
اینکه امیر بابایــی میکس و مســترینگ، فرانک فردوســی، علیرضا 
جزندری و صالحه بهرام پور طراحان گرافیــک، فاطمه پویا فر عکس و 
علیرضا پویا فر تهیه کننده این آلبوم موسیقی هستند که »مکتب خانه 

یحیی« پخش آن را به عهده دارد.
محمدرضا پویافــر یکــی از دســت اندرکاران تولید ایــن آلبوم در 
یادداشــتی به بهانه انتشار اثر »داغ جدایی« نوشــته است: »سالیان 
سرگشتگی ام در پی سازی که توان پاسخگویی به زیبایی ها و ظرایف 
سبک نوازندگی اســتاد گرانقدرم، فرهنگ شــریف، را داشته باشد، 
هرگز فراموش نخواهم کرد. ســازهای قدیمی خویش را بارها و بارها 
آزموده ام. نه! آن نغمه هــای ملکوتی که در محضر اســتاد یگانه ام به 
گوش جان شــنیده بوده، گویی َسِر تکرار نداشــتند، تا دست تقدیر 

عاشقانه مرا پاسخ داد.
تار استاد مازیار حیدری، ســازی که تمامی ویژگی های آوایی و نوایی 
مطلوب مرا، همانند تار یحیی اســتاد فرهنگ شــریف پاسخ داد و این 
آلبوم حاصل شــور و شــگفتی من از رســیدن به دل خواسته خویش 

است.«
محمدرضا پویا فر از جمله هنرمندانی است که دوره آموزش هنری خود 
در رشــته نوازندگی و آهنگسازی ساز تار را نزد اســتادانی چون جلیل 
شهناز، فرهنگ شــریف و فریدون حافظی آموخته است. وی همچنین 
از راهنمایی های بــزرگان دیگری چون همایون خــرم و پرویز یاحقی 
نیز بهره برده اســت. ضمن اینکه برگزاری کنســرت، تولید آلبوم های 
موســیقی و حضور در حوزه آهنگســازی موســیقی ایرانــی از جمله 

فعالیت های این هنرمند محسوب می شود.
آلبوم با مجوز شــماره 33۵۸-13۹۸ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و 

شماره ثبت کتابخانه ملی به شماره ۲۷۶۶۸ منتشر شده است.
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