
وقتیارزشپولمیریزد

درحالحاضراینسوالمطرحاستکهچراقیمتدالرباالمیرود.
بهنظرمنبهتراســتبهجایاینکهاینطوربهمســالهواردشــویم
کهچرابورسبهاینوضعیترســیدویاچراقیمــتهمهکاالهاروبه
افزایشمیرود،بایــدبگوییمدلیلاصلیآنکاهــشارزشپولملی

است.
درواقعدالرگراننمیشود،بلکهاینریالاستکهکمارزشمیشود.

استفادهازعبارتریزشارزشپولملی،خودنشاندهندهواقعیتماجرا
اســت؛درحالیکهبرخیازگرانشدندالرخوشــحالمیشوند.حجم
باالینقدینگیدرکشــوروتورمبیشاز۴۰درصــدیکهبانکمرکزی
اعالمکردهورشــدمنفیبیشاز۵درصداقتصادی،بیانگرکاهشارزش

واقعیپولملیاست.
درمقابلاینکاهشارزشهرکاال،خدماتوارزیگرانترمیشودواین

طبیعیاست.
پارسالاینموقعدالرحدود۱۴و۱۵هزارتومانبود.بانکمرکزیتورم
ساالنهکشوررا۴۱درصداعالمکردهاســتواکنوننرخدالربیشاز۱۷

هزارتوماناست.
برایناســاسمیتوانگفتحتیقیمتفعلینیزبهاندازهکافیرشــد

نکرده،بااینحالارزشپولملیکاهشداشتهاست.
وعدههایدولتمبنیبرکنترلاوضاع،ناشــیازیکوظیفهدولتبرای

کنترلاوضاعاست.
دولتبایدشرایطاجتماعیوسیاســیکشورراکنترلکند،ولیامکانات

کافیبرایکنترلنرختورمراندارد.
یکطرفمبادالتاقتصادیکشــوردرآمدهایدولتاســت.براساس
بودجه۹۹تماممنابعدرآمــدیدولتازمنابعحاصــلازفروشنفتتا
مالیاتهادرنهایــت۵۰درصدمحققمیشــوندوبنابرایندولتامکان

مقابلهباکاهشارزشپولملیراندارد.
درحالحاضرچشماندازتورمیوجودداردوکشورهمدچارکمبودمنابع
ارزیوریالیاســتکهطبعابهکاهشارزشپولملیمنجرخواهدشدو
قیمتکاالهاوخدمــاتمختلفنیزبهتدریجافزایــشخواهندیافت.با
توجهبهاینشــرایط،مهمترینراهکارتدوینبرنامهایعملیبرایمهار

تورماست.
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روحانی در جلسه ستاد اقتصادی دولت:

بانکمرکزیمتخلفانارزیبخشصادراتووارداترابهمردممعرفیکند
یکصدوچهلوپنجمینجلســه خریدار 
ســتاداقتصادیدولتصبحیکشــنبهبه
ریاستحجتاالســالموالمسلمینحسن
روحانیرئیــسجمهــور،برگزارشــدو
مهمترینمســائلوموضوعــاتاقتصادی
کشورموردبررسیوتبادلنظرقرارگرفت.

رئیسجمهوردراینجلسهبااشارهبهلزوم
درکشرایطسختکشورومحدودیتهای
ناشــیازتحریمهایضدبشــریآمریکا
ازجملــهدرزمینهصادراتنفــت،گفت:
درنتیجهاینتحریمهانقــلوانتقالارزبا
دشواریهمراهبودهوازسویدیگرشرایط
ناشیازشــیوعویروسکروناازجملهبسته
شــدنبرخیازمرزها،وارداتراهمدچار

مشکلکردهاست.
روحانیبااشــارهبهتدابیــردولتدرحوزه
اقتصاددرشرایطســختاعمالتحریمها
دردوســالاخیروبویژهدردورانشــیوع
بیماریکرونادرچندماهگذشــته،اظهار
کرد:تالشدولتهمــوارهبرحفظآرامش
وایجــادهماهنگیوهــمافزایــیمیان
همهبخشهــایفعالاقتصــادیدولتیو

خصوصیبودهاست.
رئیسجمهوراعطایتسهیالتوتدوینو
طراحیسیاســتهایحمایتیازمشاغلو
خانوادههایآســیبدیدهازمحدودیتهای
ایجادشــدهبرایمقابلهباکرونا،راموفقیت

آمیزدانستوافزود:اجرایاینبرنامههاتا
اندازهایتوانستهاستدراینشرایطسخت
بهمردمکمککند،اگرچهممکناستاین
برنامههانتواندتمامیآســیبهاراجبران
کند.روحانیبااشــارهبهضرورتمدیریت
کارآمــدفضایعرضــهوتقاضــاوکنترل
قیمتهاتاکیدکرد:همهمسئوالنوفعاالن

اقتصادیاعمازدولتــیوخصوصیبایدبا
تالشمضاعفومراقبتهایالزمدرمسیر
ایجادتوازنوآرامشدربازارحرکتکردهو
نبایداجازهدادنوســاناتقیمت،معیشتو
زندگیمردمرادچارمشــکلکردهوفضای

روانیجامعهراناامنکند.
رئیسجمهــوربااشــارهبهلــزومکنترل

قیمتهادربازارسرمایهبویژهبازارارز،ادامه
داد:مطابقسیاستارزیکشورومجموعه
مصوباتیکهدرخصوصسیاستتجاری-
ارزیکشوربرایتوسعهصادراتغیرنفتیو
بازگشتارزآنتعریفشده،بایدتعهدارزی
همهفعاالنبخشصادراتووارداتاعماز
دولتی،عمومیوخصوصــیدرچارچوب

اینقانونومقرراتمشــخصباشدوبانک
مرکزینیزموظفاســتبهطورشــفاف
فهرستتمامیکسانیکهبرایوارداتارز
دریافتکــردهاندبعالوهمیــزانعملآنها
بهتعهداتشانرادرســامانهمعرفیکنندتا
ایناطالعاتبرایمردم،رسانههاومراجع
ذیصالحشفافوبهســهولتقابلدسترس
باشــند.رئیسجمهــورادامــهداد:بانک
مرکزیمیبایستبههمهبدهکارانعمده
برایبازگردانــدنارزحاصــلازصادرات
اخطــاردادهوزمــانپرداختبــرایآنان
مشخصشودودرصورتتخطی،بامعرفی
آنهابهافکارعمومــیومراجعذیصالح،به

تخلفآنهارسیدگیشود.
روحانــیتاکیدکــرد:شــرایطاقتصادی
کشوربهگونهایاستکهبههیچوجهنمی
تواندراجــرایقوانینواعمــالمدیریت
فعاالنهتعللکــرد؛مردمازدولــتانتظار
دارندکهباقدرتوحساســیتوبراساس
قانوندرراســتایمدیریتاقتصادکشور
تدبیروتالشکند.دراینجلســهشــیوه
وقاعدهمندیآزادســازیســهامعدالت
وضــروتآگاهیبخشــیبهســهامداران
درخصــوصقواعــدومقــرراتمرتبطبا
نحوهمالکیت،واگــذاری،خریدوفروشو
مدیریتشرکتهایســرمایهپذیرسهام

عدالتموردبحثوبررسیقرارگرفت.

صفحه 6

رئیسســازمانبرنامهوبودجهکشورازیکسانسازی
افزایشامتیازاتحقاوالدوعائلهمندیبازنشستگان
وشــاغالنخبــردادوگفــت:تــامهرمــاهپاداش

بازنشستگانسال۹8پرداختمیشود.
محمدباقرنوبخترئیسسازمانبرنامهوبودجهکشور
درالیواینســتاگرامیخوددرگفتگوبابازنشســتگان
باتشــریحاقداماتانجامشــدهدرراستایهماهنگی
هرچهبیشتریدریافتیبازنشستگانوشاغالنگفت:
عمدهسواالتوابهاماتبازنشســتگانمحترمبراین
محورتاکیدداشتکهشرایطاقتصادیکشوربهگونه
ایاســتکهحقوقوپرداختیبازنشســتگانبههیچ
وجهپاسخگویتنگناهایموجودنیست،برایناساس
راهحلقطعیازنظرمادرســازمانبرنامهوبودجهاین
بودکهازهمهظرفیتهایقانونیبرایافزایشســطح

رفاهبازنشستگانمحترماستفادهشود.
رئیسســازمانبرنامهوبودجهگفت:بهاینترتیبدر

گامنخســتبادعوتازنمایندگانتشکلهاوکانونهای
بازنشستگاننظرآنهادراستفادهازظرفیتهایقانونی

موجوددریافتشد.
معاونرئیسجمهورگفت:۲بنــدازفصلدهمقانون
مدیریتخدماتکشــوریوجودداردکــهدرآنهابه
صراحتبهحقوقبازنشســتگانمحترماشــارهشده
اســت،یکبخشدررابطهباایثارگرانوبخشدیگر
درخصوصحقعائلهمندیوحقاوالدبازنشستگان
وشاغالناست.برایناساسبایستیامتیازاتدرنظر
گرفتهشدهبرایشــاغالندراینحوزهبهطوریکسان

برایبازنشستگاننیزلحاظشود.
ویافزود:برهمیناساسافزایش۵۰درصدامتیازات
فصلدهمقانونمدیریتخدماتکشوریدرخصوص
حقاوالدوعائلهمندیبهطوریکســانمیانشاغالن
وبازنشســتگانبایستیاجراشــود.افزایشامتیازات
مذکورازســویســازمانبرنامهوبودجهکشــوربه

صندوقهایبازنشســتگیبرایاجــراازاولفروردین
ماهابالغشــد،هرچندصندوقهایدراینخصوصبا
تنگنایمالیمواجهبودنداماپشــتیبانیاعتباریالزم
برایافزایــشامتیازاتمذکــورازاولفروردینماهاز

سویسازمانبرنامهوبودجهانجامخواهدشد.
نوبختدربخشدیگریازمباحــثخودبهموضوع
پرداختپاداشپایانخدمتبازنشســتگاندرسال
۹8اشارهکرد،گفت:پیشازاینبرایپرداختهرچه
سریعترپاداشپایانخدمتکارکنانازسویسازمان
برنامهوبودجهبهدستگاههاابالغشدتاازطریقفروش
اموالمازادنســبتبهپرداختاینبدهیاقدامکنند.
امابرخیدســتگاههااعالمکردندکــهاموالمازادی
برایواگــذاریوپرداختپاداشپایــانخدمتدر
اختیارندارند،برهمیناساسسازمانبرنامهوبودجه
تاکیددارد،چهبرایســازمانهاییکهامکانواگذاری
اموالمازادرادراختیاردارندوچهســایردســتگاهها

پاداشپایانخدمتکارکنانباپشــتیبانیســازمان
برنامهوبودجهحداکثرتامهرماهسالجاریپرداخت

شود.
ویبااشارهبههمســانســازیحقوقبازنشستگان
گفت:عدهایبرداشــتکردهبودندکهدولتبهدنبال
همسانســازیحقوقبازنشســتگانبایکدیگراست
امابــراســاسقانونپیگیرهمســانســازیحقوق

بازنشستگانوشاغالنهستیم.
نوبختادامهداد:بــراینیلبهاینهــدفدرمرحله
اولبایدفاصلهمنطقیدریافتیدوگروهبازنشستگان
وشاغالنمشخصشود.ازســویدیگربایستینحوه
مقایســهحقوقدوگروهبازنشســتگانوشاغالنبر
حســبمیانگینویاطبقهشــغلیتعیینشود.براین
اساسازنمایندگانکانونهایبازنشستگیدرخواست
شدتابرایتعیینفرمولوضابطهمربوطهپیشنهادات

الزمرادرجلساتاتیارائهکنند.

بازنشستگی

یکسانسازیافزایشامتیازاتحقاوالدوعائلهمندیبازنشستگان

وزیر بهداشت:

هنوزدرمـوجاول
کروناهستیم
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علیرغم کاهش یک درصدی قیمت جهانی طال
قیمتسکهتمامبهارآزادیدرخردادماه

۱۱درصدافزایشیافت
قیمتهرقطعهســکهتمامبهــارآزادیدریکماهــهمنتهیبه۲۵
خردادماه۱۳۹۹با۱۱درصدافزایشبــه۷میلیونو۶۴۰هزارتومان

رسید.
معاونتبررســیهایاقتصادیاتاقبازرگانیتهراندرگزارشــیبه
تغییراتقیمتســکهوطالدرفاصلهیکماهه۲۵اردیبهشــتتا۲۵
خرداد۱۳۹۹پرداختهونوشتهاســت:قیمتهرقطعهسکهتمامبهار
آزادیکهدر۲۵اردیبهشــتماه۶میلیونو۹۱۰هــزارتومانمعامله

میشد،در۲۵خردادماهبه۷میلیونو۶۴۰هزارتومانرسید.
براساساینگزارشقیمتهرقطعهنیمســکهبهارآزادینیزدرمدت
زمانمشــابهاز۳میلیونو۶8۰هزارتومانبــه۳میلیونو۷۷۰هزار
تومانافزایشیافتهکهرشدی۲.۴درصدیداشتهاست.ایندرحالی
استکهقیمتربعسکهبهارآزادیطیاینمدتتغییرینداشتهودو

میلیونو۳۰هزارتوماندادوستدمیشدهاست.
بااینحالهرقیمتگرمطالی۱8عیارطیاینمدتدربازارتهراناز
۶8۴هزارو۳۰۰تومانبه۷۴۱هزارو8۰۰تومانرسیدکهرشدی8.۴

درصدیداشتهاست.
ایندرحالیاســتکهقیمتهراونسطالدریکماههمنتهیبه۲۵
خردادحدود۰.۰۹درصــدکاهشیافتهاســت.درحالیکههراونس
طالدر۲۵اردیبهشتماهیکهزارو۷۳۲دالرو۴سنتقیمتگذاری
شدهبود،اینقیمتدر۲۵خردادماهبهیکهزارو۷۳۰دالرو۹سنت

کاهشیافت.

گزارش میدانی از مواجهه با یک مشکل جدید در صنعت بسته بندی
بستهبندیهاپولهایخانوارایرانی

راآبمیکنند
شستشــوحاالبهجزئیالینفکازســبکزندگیخانوارایرانیتبدیل
شدهاستاماهمینشستشوهامشــکالتمتعددیرامتوجهاقتصاد

خانوارکردهاست.
هرچندسالهاستانتقاداتفراوانیمتوجهصنعتبستهبندیایران
استاماحاالباســبکزندگیجدیدناشیازشــیوعکرونااینبحران
خودرابیشازپیشنشــانمیدهد.بســتههاییکــهآبمیروندو
کاالهاییکهآبمیکشند.اینوضعیتوضعیتیآشنابرایبسیاریاز

خانوارهایایرانیاست.
یکیازشهرونداندرسوپرمارکتیدرخیابانمطهری،دربارهوضعیت
تازهمیگفت:انتظــارنداریدبرخیکاالهابااینوضعیتروبروشــوند.
مثالشخصانمکخریدماماوقتیداشــتمبستهرامیشستمنمکآب

کشیدوکلبستهخرابشدوازبینرفت.
متصدیفروشــگاهاماتاکیدداشــتبهتراســتباپنبهایالکلیکاال
ضدعفونیشــودیابااســپریالکلایناقدامصورتگیــردامابرخی
مشتریانتاکیدداشتنددراینصورتممکناستالکلصنعتیباشد

ونفوذآنبهداخلبستهموادغذاییمشکالتیراایجادکند.
ایناماهمهداستاننیست.بیسکویت،بســتنیوخوراکیهاییازاین
دستبامشکالتمتعددیروبروهســتندکهسشتشویآنهاراتقریبا

غیرممکنمیکند.
یکیازشهرونداندرپاسخبهســئوالخبرآنالیندرفروشگاهشهروند
درخصوصتجربهاشدراینزمینهگفت:منبارهابااینمشکلروبرو
شدهام.محصوالتبهداشتیماننددستمالکاغذیو...رابابستهبندی
پالستیکیخریدمکهقابلشستشوباشــداماآببهداخلبستهنفوذ
کرد.وقتیآبنفوذمیکند،میکروبنفوذنمیکند؟دراینشــرایط

کرونااینموضوعمنرانگرانمیکند.
ازسویدیگراینمشــکلدربســتهبندیموادخوراکینیزبهوفوربه
چشممیخورد.اغلببستههایماکارونیدرهنگامشستشوبانفوذآب
مواجهمیشوندوازسویدیگربستهبیســکویتو...نیزبااینمشکل

روبروهستند.
یکمغازهداردرمنطقهفردوسیامادراینخصوصگفت:منروزانهبا
درخواستمتعدددمشتریانبرایبازپسدادنکاالهاییکهدرجریان
شستشوبانفوذآبروبروشــدهاند،مواجهمیشوم.ازیکسونمیدانم
میتوانماینهاراپسبگیرمیانهوازسویدیگرمیبینممشتریواقعا

کاالیغیرقابلمصرفیرادراختیاردارد.
ویگفت:اینروزهاباشــیوعکرونامردمکمترغبتیبهخریدکاالی
فلهدارندواغلبکاالیبســتهبندیمیخرند.بهعنــوانمثالتاقبل

خرمادربستهبندیمقواییمالوفخریدارداشت.
بستههاییمقواییکهخرمادرونیکپالســتیکوکیومنشدهدرآنها
چیدهشــدهاســتامااینروزهاخیلیازمردمایننوعبستهبندیرا
نمیخرنــدومیگویندخرمادرظروفپالســتیکیوکیومشــدهمی

خواهند.
ویگفت:مااینمشکالترابهشرکتهایپخشوواحدهایتولیدی
کهازآنهاکاالمیخریممنتقلکردهایماماهنوزتغییریایجادنشدهو

همچنانباشکایتمشتریانازاینبابتروبروهستیم.

پول ها را آب می برد
یکخانمخانهداردرمنطقهمیردامادنیزدربارهتجربهاشازرویارویی
بااینوضعیتگفت:برخیمیگوینداســپریالکلبزنامامندراین
شرایطاطمینانندارماینالکلصنعتینباشــدومیترسمبانفوذدر

موادخوراکیمشکلسالمتیایجادکند.
ویتاکیدکرد:مناینمشــکلرابیشــتردربســتهبندیماکارونی
دیــدهام،البتهحبوباتــیکهباصورتبســتهبندیخریــداریکرده
بودمنیزبااینوضعیتروبروشدندودوبســتهلپهباآبوکفقاطیو

غیرقابلاستفادهشدند.
ویتاکیدکرد:جالباینجاســتکهمناینمشکلرابابستنیدارماما
پفکوچیپساصالدچاراینمشکلنمیشــوندچونبخشیازبسته

هایانهاکالباهواپرمیشوند.
متصدییکفروشــگاهزنجیرهایدرمنطقهســبالننیزدرخصوص
وضعیتفعلیگفت:درماههایاخیرفروشکاالهاییکهبســتهبندی
فلزییاشیشهایدارندباافزایشروبروســتاماخیلیازمشتریاندر
مواجهبهبستهبندیکاغذیوپالستیکی،برایخریدترجیحدارندواز

مشکالتناشیازنفوذآببهداخلکاالمیگویند.
ویگفت:چندروزپیشیکیازمشــتریانازنفــودآببهداخلیکی
ازمحصوالتســلولزیوبهداشــتیگالیهداشــتومااینموضوعرا
بهشــرکتهامنتقلکردیم.بهنظرمیرســدچارهایجزبستهبندی
متناسبباکروناپیشرونباشدچوناغلبمشتریانبایکبارمواجههبا

مشکلازخریددوبارهآنکاالبابرندمذکورخودداریمیکنند.

بازار

عضوهیــاتمدیرهبورستهران خریدار 
بابرشمردن۳راهکاریکهبازاربورسرابه
سمتتامینمالیتولیدهلمیدهد،گفت:
ســرمایه بــازار در هلدینگهــا ارزش

۲۰۰۰هزارمیلیاردتوماناست.
محمودرضــاخواجهنصیــریبااشــارهبه
وضعیتکنونیبازارسرمایهوعدمهدایت
مکفیسرمایههایجذبشدهدراینبازار
بهســمتتولیدوســرمایهگذاریگفت:
نکتهایکهاینروزهادربازارسرمایهذهن
بسیاریازسیاستگذارانبورسیرابهخود
مشغولکرده،آناســتکهوقتیکهپول
بهبازارثانویهتزریقمیشــودومحصوالتی
کهدربازارثانویههســتند،دستبهدست
میشوند،اینموضوعنهتنهاباعثافزایش
کیکبازارســرمایهنخواهدشد،بلکهمنجر
بــهافزایشقیمتبیــشازحدمحصوالت
مالیمیگرددودرنهایت،سرمایهجدیدی

راواردتولیدنخواهدکرد.
عضوهیــأتمدیرهبورستهــرانافزود:بر
ایناســاس،افزایشقیمتیکهدرســهام
شــرکتهارخمیدهد،نمیتواندمبالغیرا
ازبازارثانویهبهبازاراولیهتزریقنماید.ازسه
طریقمیتواناینمشکلراحلکرد؛اولین
روشآناســتکهشــرکتهاازمحلمنابع
تزریقشدهبهبازار،افزایشسرمایهدادهواز
سهامدارانمنابعیراجذبکنندتادرقالب
آنبتوانندمنابعجدیــدیراواردپروژهها
نمایند؛ولــیدرچنینشــرایطیبهدلیل
اینکهســهامدارانعمدهنهادیهستندو
بایدبیشــترینوجهرابهمجموعههاتزریق
نمایند،عماًلپیششرطموفقیتآناست
کهســهامدارانعمدهبرایایــنافزایش

سرمایهواردعملشوند.
ویتصریحکرد:درواقع،سهامدارانعمده
ازطریقحقتقدم،منابــعجدیدراتزریق
خواهندکردکهالبتهاینروش،یکفرآیند
زمانبراستونمیتواندراهکارکوتاهمدتی

دربازاربهشمارآید.
خواجــهنصیــریراهــکاردومراعرضه
اولیهسهامشــرکتهااظهارداشت:باورود
بهبــورسوعرضهاولیهســهام،شــرکتها
میتواننــدمنابعــیرادراختیــارگرفتهو
ســرمایهگذاریهایجدیدانجــامدهندو
برایاجرایپروژههــایجدیدتأمینمالی

نمایند.

ایــنکارشــناسارشــدبــازارســرمایه
خاطرنشــانکرد:روشســومکهیکیاز
ســریعترینروشهابهشــمارمیرودآن
اســتکهباتوجهبــهاســتقبالباالییکه
ســرمایهگذارانازســهامموجوددربازار
سرمایهداشــتهاند،بخشیازسهامشرکتها
بهمردمواگذارشــدهومنابعمالیحاصلاز
آنبههلدینگهابرایافزایشسرمایهوارد

شودتاهلدینگهابزرگترشوند.
ویافزود:باتوجهبــهتخصصهلدینگها
درایجادپروژههایبزرگکشــوروطراحی
ووجودتخصصهــایالزم،کارهلدینگها
ورودبهاینعرصهاســت؛ایندرشرایطی

استکه۹هلدینگبزرگکشورنزدیکبه
۱,۷۰۰هزارمیلیاردتومانسهامدربورس
دارندکهســرجمعآنبرایکلهلدینگها
بیشاز۲,۰۰۰هزارمیلیاردتوماناســت؛
بنابرایناگر۵تا۱۰درصدسهامخودرادر
بورسبفروشــند،حدود۱۰۰تا۲۰۰هزار
میلیــاردتومانمنابعمالــیجذبخواهد

شد.
بهگفتــهخواجــهنصیــری،هلدینگها
میتوانندبافروشاینبخشازســهامخود
خلقارزشکردهومردمنیزعالوهبرخرید
ســهام،منابعیراتزریقنمایندکهمنجربه

تولیدواشتغالخواهدشد.

ویگفــت:درحــالحاضــرهلدینگهاو
مجموعههاییکهدربــورسحضوردارند،
ســهامخودرابهبهانــهنظــارتبرخیاز
دستگاههادرآیندهوایراداتهامبهآنهامبنی
برارزانفروشــیعرضهنمیکنندواینبه

بازارسرمایهآسیبرساندهاست.
ویبابیاناینکهپلبازارثانویهبهبازاراولیه
دردســتانهلدینگهااســت،گفت:این
روزهابهلطفاعتمادمردمنقدینگیزیادی
بهبازارثانویه)بورس(آمدهولیاینبازاربه
تنهاییمولدنیســتودرصورتیکهبهبازار
اولیهمتصلباشــد،میتواندزمینهجذب
نقدینگیبهبخشتولیدوایجاداشــتغالرا

فراهمکند.
خواجهنصیریبــابیاناینکــهدرصورت
عدمهدایتنقدینگیبهبــازاراولیه،ورود
نقدینگــیصرفاًباعــثافزایــشقیمت
محصوالتمالیموجودمیشــودوسرمایه
جدیدیتولیدنمیشــود،خاطرنشانکرد:
قطعاًافزایشسرمایهازمحلآوردهسرمایه
گذارانجدیــدبهترینراهبــرایهدایت
نقدینگیبهبازاراولیهدرشرایطرونقبازار
ثانویهاســتلیکنبهدلیلمشکالتیکهدر
قانونتجــارتوفرایندهــایبروکراتیک
افزایــشســرمایهوجــوددارد،درعمل
خروجیمطلوبینداشتهاست؛برایناساس
بهنظرمیرسدضرورتدارددرسطحکالن
سیاســتگذاریوقانونگــذاریاقتصاد
تســهیل،تســریعوحتیتکلیفبهاجرای
اینموضوعمدنظرقرارگیرد؛امادرشرایط
فعلیبرایدسترســیبهجهــشتولیدو
توسعهسرمایهگذاریمردمبایدبهفکرراه

میانبروسریعتریهمبود.

راهاندازیبورسمسکنکجایراهقراردارد؟
عضوشورایعالیبورس،آخرین خریدار 
وضعیتراهاندازیبورسمسکنراتشریح

کرد.
ســعیداســالمیباتاکیدبراینکــههنوز
جزییاتفروشمســکندربورسمشخص
نیســت،اظهارکرد:اینموضــوعیکایده
بودهکهچندهدفرادنبالمیکند؛نخست
شفافشدنمعامالتمســکناستودوم
اینکهافرادیکهتوانمالــیآنهابهاندازه
خریدیکواحدمسکونینیست،اینامکان
راداشتهباشندکهخودرادرمقابلافزایش

قیمتتاحدیپوششدهند.
برایمثالاندازه۲۰مترپولمسکندارند
وقادرنیســتندیکواحدمسکونیبخرند
امااگرخریدیهمنکنندوقیمتمســکن
افزایشیابــد،همینتوانراهمازدســت
میدهند.دراینراســتااینامــکانبرای
آنهافراهممیشــودکهبهانــدازه۲۰متر
فعالخریدکنندکهاگرافزایشقیمتشد،

۲۰مترراداشتهباشند.
ویادامهداد:البتهراهانــدازیبورسهای

مســکنمشــکالتیدارنــد؛اوالبــهطور
سراسریدردنیاتجربهجدینداردوبیشتر
بورسهایمحلیاینکارراانجاممیدهند.
بیشترابزارهایوابستهدربورسهامعامله
میشــودودالیلآنهممتعدداســت.از
جملهاینکهمسکنخاصیتاصلیکاالهای
بورســیراکهمهمترینآنهاهمگنبودن

استراندارد.
برایمثالوقتیدونفرســهمیکشرکت
رامیخرنــد،همــهشرایطشــانماننــد
کسبسودو...مشــابهیکدیگراستامادر
موردمسکناینطورنیســت.حتیقیمت
واحدهــایمســکونیدریــکمجتمــع
مســکونیهمباهمتفاوتدارد.بههمین
دلیلراهاندازیبورسمســکنپیچیدگی

فنیدارد.
عضوشورایعالیبورسبابیاناینکهعزم
جدیبرایراهاندازیبورسمسکنوجود
دارد،گفت:امیدوارمدرفروشواحدهای
وابســتهبهنهادهایدولتــیوحاکمیتی
وایجــادشــفافیتســریعکارکنیمکه

گشایشهاییدراقتصادکشورایجادشود
امااینموضوعپیچیدگیهایفنیخودرا
دارد.شایدمجبورباشیمازسادهتریننوع
شــروعکنیموبعداصالحاتیانجامدهیم.
چندینجلســهحولمحورایــنموضوع
پیشرواســتودرحالحاضرتاجاییکه
مناطالعدارمبیشترشبیهیکایدهاست
کهســازوکارهایآنهنوزمشخصنشده

است.
اســالمیادامهداد:یکــیازراهکارهااین

اســتکهیکپروژهمشــخصبرایمثال
یکپروژه۵۰هــزارمتریرامــیتوانبه
ابزارهاییکهموردمعاملهواقعشودتبدیل
کرد.ازاینجنسکارهامیشــودانجامداد
کهبهســادگیکمککندکهایــنابزارها
راهبیافتد.البتهدرآنصورتمســکنوارد
بورسنشدهاســتبلکهپروژهواردبورس

شدهاست.

تفاهم نامه وزارت راه با سازمان بورس
براســاساینگزارش،۱۶اردیبهشتماه
ســالجاریتفاهمنهاییبینوزارتراهو
شهرســازیوســازمانبورسبرایتامین
مالیپروژههایمســکنوحمــلونقلاز
طریقبازارســرمایهانجامواعالمشــددر
فازاولقراراســت۱۰۰۰واحدمسکونیاز
اینطریــقتامینمالیشــود.فعالکردن
صندوقهــایزمینوســاختمانوتامین
زمیــنموردنیــازتولیدمســکنبااصالح
آییننامهبراساسمشــکالتیکهسازمان
ملــیزمیــنومســکن،شــرکتعمران

شهرهایجدیدوشرکتبازآفرینیداشت
درجریاناست.

مدیرانوزارتراهوشهرســازیمعتقدند
بااصالحقانونســاماندهیوتولیدوعرضه
مسکنتحرکیدربخشتولیدمسکنایجاد
میشــودومیتوانعالوهبرتامینمسکن
تامینخدمــاتوتوســعهشــهریرانیز

همزمانانجامداد.
درحــالحاضرتفاهمیباســازمانبورس
انجامشدهتاتامینسرمایهمستقیمبخش
خصوصــیدرصندوقزمینوســاختمان

محققشود.
چنانچهبخشخصوصــیوفعاالنصنعت
ساختوساز،بخشیازصندوقهارااجاره
کنندتوانتامیناعتبــارصندوقهاوجود
دارد.ازســویدیگرآنطورکــهمحمود
محمودزاده-معاونوزیرراهوشهرســازی
-گفتهاســت،امکانخریدوفروشسهام
مسکنکهتحتعنوانخریدمتریمسکن
شناختهمیشد،دربازارسرمایهایجادشده

است.

معاوندرآمدهایمالیاتیسازمانامورمالیاتیضمن
تشریحاصالحاتاعمالشدهدرقانونجدیدمالیاتبر
ارزشافزوده،اعالمکردکهاگرقانونجدیدبهموقعاز
سویمجلسوشــوراینگهبانبهدولتابالغشود،از

ابتدایسال۱۴۰۰اجراخواهدشد.
محمدمســیحیاظهارکرد:الیحهاصــالحمالیاتبر
ارزشافزودهســرانجامدراردیبهشتماهسالجاری
بهتصویبنمایندگانمجلسشورایاسالمیرسیدو
سپسبرایتاییدنهاییبهشــوراینگهبانارسالشد
کهدرصورتتاییــدازطریقمجلسبــهدولتابالغ

خواهدشد.
ویدربارهتغییراتاعمالشدهدرقانونجدیدمالیات
برارزشافــزوده،توضیحداد:قانــونمالیاتبرارزش

افزودهبالغبر۱۰ســالدرکشوربهصورت
آزمایشــیاجراشــدهکهاینقانونیکیاز
قوانینبســیارمهمدرنظامهــایمالیاتی
اســت.ازجملهمهمترینمحورهایاساسی
کهدرایــنقانونتغییرکــرده،بازنگریدر
معافیتهاستکهدراصالحیهجدیدسعی
شــدهتامعافیتهادراینزمینههدفمند

موثروضعشوند.
درادامهاینمقاممسئولدرســازمانمالیاتی،گفت:
دومینمحــوریکهدرقانونجدیــدمالیاتبرارزش
افزودهاصالحشــده،حذفروشهایســلیقهایدر
رســیدگیهایمالیاتیبهمنظورافزایشاعتمادبین
نظاممالیاتــیومؤدیانمالیاتیخواهــدبودکهطبق

ایناصالحاتبایدچارچوبرســیدگیهای
مالیاتیبرســامانهمؤدیاناستوارباشد.یک
محوردیگردراصالحقانونمالیاتبرارزش
افزوده،بازنگرینظامدادرسیمالیاتیاست
بهگونهایکهنظامدادرســیهــمدرحوزه
مالیاتهایمستقیموهمدرحوزهمالیاتبر

ارزشافزودهمورداصالحقرارگرفتهاست.
ویافزود:الــزامکارفرمایانبهویژهدردســتگاههای
اجرایــیدولتیتــادرمواجهبــاپیمانــکارانبخش
خصوصیوشرکتهایمهندســیمشاورازاینقانون
تمکینکنندواصالحاتوتعدیلجرائممالیاتینیزاز

دیگراصالحیههااست.
مســیحیدربارهزماناجرایقانــونجدیدمالیات

برارزشافزودهاظهارکردکــهدودورهپسازابالغ
یعنیهردورهایکهاینقانونابالغشــود،دودوره
پسازابالغایــنقانونالزماالجراســتودلیلاین
دودورهبودنایناســتکهفرصتهــایالزمبرای
بازنگریدرآییننامههاودســتورالعملهامتناسب
باتغییراتفراهمشــود.پیشبینیمیشــودکهاگر
اینقانونبهموقعابالغشــود،ازابتدایسال۱۴۰۰

اجراشود.
معاونســازمانامورمالیاتیدرپایانسخنانشتاکید
کرد:بــاتوجهبهاینکــهبااعمالاصالحــاتدرقانون
جدیدمالیاتبرارزشافزودهنرخایننوعمالیاتتغییر
نکردهاســت،بااجرایآنتغییــریدرقیمتهابرای

مصرفکنندهرخنمیدهد.

مالیات

اجرایقانونجدیدمالیاتبرارزشافزودهاز۱۴۰۰

نرختورمســاالنهخردادماه۱۳۹۹بــرایخانوارهای
کشوربه۲۷.8درصدرسیدهکهنسبتبههمیناطالع

درماهقبل،۲.۰واحددرصدکاهشنشانمیدهد.
شاخصقیمتمصرفکننده–خرداد۱۳۹۹ازسوی

مرکزآمارایرانمنتشرشد.

افزایش نرخ تورم نقطه ای خانوارهای کشور
منظورازنرختورمنقطهای،درصدتغییرعددشاخص
قیمت،نسبتبهماهمشابهســالقبلاست.نرختورم
نقطهایدرخردادمــاه۱۳۹۹بهعــدد۲۲.۵درصد
رسیدهاست؛یعنیخانوارهایکشوربهطورمیانگین
۲۲.۵درصدبیشــترازخرداد۱۳۹8برایخریدیک

»مجموعهکاالهاوخدماتیکسان«هزینهکردهاند.
نرختورمنقطــهایخردادمــاه۱۳۹۹درمقایســه
باماهقبــل۱.۵واحددرصدافزایشیافتهاســت.نرخ

تورمنقطهایگــروهعمــده»خوراکیها،
آشــامیدنیهاودخانیــات«بــاافزایــش
۲.۹واحددرصدیبــه۱۴.۹درصدوگروه
»کاالهــایغیرخوراکــیوخدمــات«با
افزایش۰.۷واحددرصــدیبه۲۶.۴درصد
رسیدهاســت.ایندرحالیاســتکهنرخ
تورمنقطــهایبــرایخانوارهایشــهری

۷,۲۲درصداســتکهنســبتبهماهقبل۱.۴واحد
درصدافزایشداشتهاســت.همچنینایننرخبرای
خانوارهایروستایی۲۱.۱درصدبودهکهنسبتبهماه

قبل۱.8واحددرصدافزایشداشتهاست.

کاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور
منظورازنرختورمماهانه،درصدتغییرعددشــاخص
قیمت،نسبتبهماهقبلاست.نرختورمماهانهخرداد

۱۳۹۹به۲.۰درصدرسیدهکهدرمقایسهبا
همیناطالعدرماهقبــل،۰.۵واحددرصد
کاهشداشــتهاســت.تورمماهانــهبرای
گروههایعمده»خوراکیها،آشــامیدنیها
ودخانیــات«و»کاالهایغیــرخوراکیو
خدمات«بهترتیــب۲.۴درصدو۱.8درصد
بودهاست.ایندرحالیاســتکهنرختورم
ماهانهبرایخانوارهایشــهری۲.۰درصداســتکه
نســبتبهماهقبل،۰.۶واحددرصدکاهشداشــته
اســت.همچنینایننرخبرایخانوارهایروســتایی
۲.۲درصدبودهکهنســبتبهماهقبل۰.۱واحددرصد

افزایشداشتهاست.

کاهش نرخ تورم ساالنه خانوارهای کشور
منظورازنرختورمساالنه،درصدتغییرمیانگیناعداد

شــاخصقیمتدریکســالمنتهیبهمــاهجاری،
نسبتبهدورهمشابهقبلازآناست.

نرختورمســاالنهخردادماه۱۳۹۹برایخانوارهای
کشــوربه۲۷.8درصدرسیدهکهنســبتبههمین
اطالعدرماهقبــل،۲.۰واحددرصدکاهشنشــان

میدهد.
ایندرحالیاستکهنرختورمساالنهبرایخانوارهای
شــهری۲۷.۷درصداستکهنســبتبهماهقبل۲.۰

واحددرصدکاهشداشتهاست.
همچنینایننرخبــرایخانوارهایروســتایی۲8,
۲درصدبودهکهنســبتبهماهقبــل۲.۶واحددرصد

کاهشداشتهاست.
دامنهتغییراتنرختورمســاالنهدرخردادماه۱۳۹۹
برایدهکهایمختلفهزینهایاز۲۵.8درصدبرای

دهکاولتا۳۰.۰درصدبرایدهکدهماست.

تورم

تورمخرداد۱۳۹۹باکاهش۲درصدیبه۲۷.۸درصدرسید
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مرتضی اکبری:
بیمه۵۰۰هزارخانهروستایی۳استانمحروم،

افتخاربانکمهرایراناست
مدیرعاملبانکقرضالحســنهمهرایرانگفت:افتخارماایناســت
کهدرطرحبیمه۵۰۰هزارخانهروستایی،ســهاستانکمتربرخوردار

کشورراانتخابکردهایم.
بنابراعالمروابطعمومیبانکقرضالحسنهمهرایران،مرتضیاکبری
مدیرعاملاینبانکدرآیینرونماییازبیمــهحوادث۵۰۰هزارخانه
روســتاییوهمچنیناحرازهویتآنالینبانکمهرایرانگفت:مردم
کشــورمدتهابابانکهایتجاریسروکارداشــتهاندکهآنبانکها
اغلبمشــتریانکالندارند.بانکقرضالحســنهمهرایرانبهنوعی
بانکمستضعفاناستواغلبمشــتریانآنساکناستانهایمحروم

هستند.
اکبریاظهارکــرد:ازآنجاییکهوامهایبانکمهرایرانخرداســت،
ســعیکردهایماینوامهارابافرآیندهاییســادهبــهمردمتخصیص
دهیم.بابانکداریســنتیممکننبودســالگذشــتهبهدومیلیونو

۳۰۰هزارنفرتسهیالتدهیم.
بانکمهرایرانســال۱۳۹۵به۵۰۰هزارنفرتسهیالتدادهوافزایش
تعدادتسهیالتگیرندگاندرطولاینسهسالقابلتوجهاست.ایندر
حالیاستکهتعدادکارکنانبانکازسال۱۳۹۵افزایشنیافتهاست.
اینموضوعنشانمیدهدبهرهورینیرویانسانیدراینبانکبهشدت

درحالرشداست.
ویبااشــارهبهخدمــاتگســتردهاینبانــکدرحــوزهبانکداری
الکترونیکــی،گفت:بانــکمهرایــرانخدمتیارائهکــردهکهبرای
نخستینبارهرکسیمیتواندباهمراهبانکافتتاححسابکندوتمام

فرآیندهایآنرویموبایلانجامشود.
بیماریکروناباعثشدسرعتتوســعهبانکداریالکترونیکیرابیشتر

کنیم.
اکبریاینطورادامهداد:ســالجــاریحجمزیادیازمــردمبهبازار
بورسمراجعهکردندوکارشــانبعضاًباتأخیراتزیادانجاممیشــد.
همانزمانپیشــنهاددادیمباعنایتبهتجربهافتتاححسابآنالین،
احرازهویتســجامراهــمانجامدهیم.مســیریکــهداریمتعریف
میکنیم،درجهتایناستکهمشــتریانوکاربرانکمتریندشواری
رابرایدریافتخدماتداشــتهباشــند.اگرروزیبتوانیمباعثشویم
مراجعاتمردمبهبانکهارابهحداقلبرسانیم،خدمتبزرگیبهمردم

کردهایم.
مدیرعاملبانکمهرایرانافزود:اگرضمانتتســهیالتنیزبهصورت
الکترونیکیانجامشــود،نیازبهحضورمردمدرشعبهکمترمیشودو
تاسهماهآیندهبخشزیادیازتســهیالتمابههمینصورتپرداخت

میشود.

اکبریدربارهتســهیالتپرداختیبانــکمهرایرانبهروســتاییان
ونیازمندانیادآورشــد:ازســال۱۳۹۷برایپرداخت۶۰هزارفقره
تســهیالتبهروســتاییانبرنامهریزیکردهایمکهبخشعمدهآنتا
کنونانجامشدهاست.همچنین۲8۰هزارفقرهتسهیالتباهمکاری
کمیتهامداددرحوزهمعیشــتواشــتغالزاییخردپرداختشدهکه
ارزشآنبــه۱8۰۰میلیاردتومانمیرســدوعمدتاًهــممربوطبه

روستاهابودهاست.
ویدرهمیــنرابطــهافزود:بــرایبهســازیخانههایروســتایی،
تفاهمنامهایبابنیادمسکنبهامضارساندهایمکهشامل۲۲هزارخانه

روستاییاستوتاکنون۱۲هزارموردآنپرداختشدهاست.
مدیرعاملبانکمهرایراندربارهبیمهکردن۵۰۰هزارخانهروستایی
ازســویاینبانکگفت:افتخارماایناستکهدرطرحبیمه۵۰۰هزار
خانهروستایی،سهاستانکمتربرخوردار)سیستانوبلوچستان،ایالم

وخراسانجنوبی(راانتخابکردهایم.
اینمسئلهدغدغهدولتنیزهســتوباعثمیشودنگرانیهایدولت

دراینحوزهکاهشیابد.
امیدواریمسالآیندهبتوانیماســتانهایبیشتریراپوششدهیمکه

اینموضوعنیازبهحمایتدارد.
اکبریاضافهکرد:ایرادیکهبهوجهالتزامگرفتهمیشــودایناســت
کهبعضــاًمیگویندحراماســت.مطالعهکردیمودیدیــمکهجریمه
دیرکرددرسایرکشورهایاســالمینیزدریافتمیشود،امادرحوزه
عامالمنفعههزینهمیشود.زیرانیازاستکهوجهالتزامدریافتشودیا
مسیرجایگزینیتعریفشــودکهعدالتبرقرارشودوبینافرادخوش

حسابوبدحسابتفاوتهاییوجودداشتهباشد.
حالخوباستمنابعدریافتشدهازاینبخشرادرحوزهعامالمنفعه
هزینهکنیم.مااینموضوعرادرمجمعبانکمهرایرانمطرحخواهیم
کرد.تصویباینموضوعدردولتومجلسنیزمیتواندبهاینمسئله

کمککند.
ویدربخشدیگریازسخنانخودبااشارهبهسابقهشکلگیریبانک
مهرایرانگفت:اینبانکدرسال۱۳8۶باســرمایهگذاری۱۰بانکو
سرمایهاولیه۱۵۰۰میلیاردتومانتشکیلشــدکهسالگذشتهاین

سرمایهبه۲۵۰۰میلیاردتومانافزایشیافت.
بعدازانقالباســالمیاغلببانکهایاتجاریبودنــدیاتخصصی.
برایمردمدریافتتســهیالتخردازاینبانکهادشــواربودزیرا
آنهانســبتبهتجهیزمنابعخــردوتخصیصمنابــعکالناقدام

میکردند.
اکبریاظهارکرد:اکنونحدود۳۳هزارمیلیــاردتومانمنابعمردم
نزداینبانکاســت،۶۰هزارمیلیــاردتومانتســهیالتازابتدای
فعالیتاینبانکپرداختشــدهکه۳۰هزارمیلیاردتومانآنوصول
شدهوباقیهنوزدستمردماستوسررسیددریافتآنفرانرسیده

است.
نسبتمعوقاتدراینبانکحدودنیمدرصداست.سالگذشتهحدود
۲میلیونو۳۰۰هزارنفرازتســهیالتبانکبرخوردارشدندوامسال

برای۳میلیوننفربرنامهریزیکردیم.
ویاضافهکرد:منابعبانکمهرایرانســاالنه۳۰تا۴۰درصدرشــد
داشتهواینرشدمحصولزحماتهمکارانمندرسراسرکشوراست.
ایندرحالیاستکهجذبمنابعقرضالحســنهبسیاردشواراستو
اینکهمردممنابعخودراباســودصفردرصدنزدبانکبگذارند،سخت

است.
مدیرعاملبانکمهرایــراناعالمکرد:اکنون۹میلیونمشــترینزد
اینبانکحسابدارندودر۱۲سالگذشته۷میلیوننفرازتسهیالت
آنبرخوردارشــدهاند.حدود۷۰تا8۰درصداینتسهیالتدردولت
تدبیروامیدوعمدهآندرسهسالگذشتهپرداختشدهاست.رویکرد
بانکدردوســالگذشتهبهســمتاشــتغالزاییخردمعطوفبودهو
درسالهایاخیرســعیکردیمبخشعمدهتســهیالتبهاینبخش

تخصیصیابد.

شعبه

همتیحجممتنابهصــادراتبهعــراقومنابعارزی
حاصــلازآنرافرصــتخوبیبرایکشوردانســت
وگفت:بامذاکــراتوتوافقاتانجامشــدهباهمتایان
عراقی،بخشعمدهکاالهایاساسیوداروازاینمحل

تأمینمیشود.
بهنقلازروابطعمومیبانکمرکزی،جلسهرئیسکل
بانکمرکزیبامدیرانعاملبانکهادربانکمرکزی

برگزارشد.
دراینجلسهاقایهمتیباتقدیرازعملکردبانکهادر
پرداخت۲۱هزارمیلیاردتومانتسهیالتمعیشتیبه
۲۱میلیوننفرازهموطنان،برتداوماعطایتسهیالت

بهواحدهایتولیدیآسیبدیدهازکروناتأکیدکرد.

رئیسکلبانکمرکزیبــاتاکیدبراهمیت
خــروجبانکهــاازبنــگاهداریازطریــق
واگــذاریامــوالوداراییهایشــانگفت:
بانکهــاباتــداومواگذاریســهامخوددر
شرایطفعلیبازارســرمایهمیتوانندضمن
کمکبهتعمیقاینبازاردرراستایاصالحو

کاهشناترازیخوداقدامکنند.
ویدرادامهبانکهــارابهفراهمکــردنامکانبهره
مندیازشرایطمناسباینبازاربرایافزایشسرمایه
ازمحلصرفســهامبــهعنوانیــکروشمتداولو

مرسومدرنظاممالیدنیاتوصیهکرد.
درادامههمتیباارائهگزارشــیازســفراخیرخودبه

عراق،حجممتنابهصادراتبهعراقومنابع
ارزیحاصــلازآنرافرصــتخوبیبرای
کشــوردانســتواعالمکرد:بامذاکراتو
توافقاتانجامشدهباهمتایانعراقی،بخش
عمدهکاالهــایاساســیوداروازاینمحل

تأمینخواهدشد.
ایشــانهمچنینبهاقداماتمشابهیکهدر
آیندهبــرایبهرهگیریازفرصتهایدیگرکشــورها

برنامهریزیشدهاست،اشارهکرد.
رئیسشــورایپولواعتبــارهمچنینبــاتوجهبه
تکمیلوابالغشــیوهنامهمربوطبــهگواهیاعتبار
مولددرشــورایعالیبورسازمدیــراننظامبانکی

خواستبرایاجراییشدنوگسترشبهرهگیریاز
اینابزاردرسالجهشتولیدســرعتعملبهخرج

دهند.
درایننشســتهمتیباتوجهبهفصلبرداشتگندم،
مشارکتفعالشبکهبانکیکشوروبرنامهریزیالزمبه
منظورتأمینمنابعموردنیازبرایخریدگندمتوسط

بانکهاراخواستارشد.
درپایانرئیسکلبانکمرکزیبرتســریعوتسهیل
شرایطتوســطبانکهادرفرآیندپرداختوامازدواج
ونیزاتخاذتمهیداتمناسبوراهکارهایعملیبرای
همراهیدررفعمشکلمســکنهموطنانوافزایش

عرضهمسکنتاکیدکرد.

بانکمرکزی

وزیرراهوشهرســازیبااشــاره خریدار 
بهجزئیاتاعطــایوامودیعهمســکنبه
مســتاجرانگفت:تانیمهتیــرمصوبهاین
وامرادریافتمیکنیموبخشیازاعتبارات
کروناییکسبوکارهابهاینامراختصاص

خواهدیافت.
بهنقلازصداوســیما،محمداســالمیبا
حضــوردربرنامه»نگاهیک«شــبکهیک
ســیما،گفت:درطولدهههایگذشتههم
کشــورماناینموضوعراتجربهکردهاست
کهروندکاماًلهماهنگویکنواختیمیان
نرختورموتغییراتقیمتارزوطالباقیمت
مســکنواجارهوجودداردودربسیاریاز
مــوارد،نرخاجــارهازمیزانرشــدقیمت

مسکن،بیشترافزایشیافتهاست.
ویباتاکیــدبراینکهایــنالتهابات،حالت
روانیداردوبرایحفظارزشپولاســت,
ادامــهداد:التهاباتکنونیقیمتمســکن
دردورانرکوردمعامالتوکروناناشــیاز
تجدیدارزیابیاســتامامــالکعملما

معامالتواقعیمسکناست.
اســالمیافزود:بایدبرنامهاقــداموعملی
درکشوروجودداشتهباشــدتاافرادیکه
مسکنندارندبتوانندبااطمینانخاطروبر

اساسبرنامهصاحبمسکنشوند.
ویاضافهکرد:متأســفانهدربخشقیمت
گذاریمســکنواجاره،قانــونومقررات
مدونینداریمتادولــتمداخلهکندچون
حــوزهخصوصیمــردماســتوقیمتبر
اساسشــرایطعمومیبازارودرمیانخود

مردمتعیینشدهاست.
اســالمیگفت:بایدبراینرخرشدواجاره
بها،ضوابطیتعیینکردوبرایاقشارآسیب
دیدهازنظردرآمدیدرشرایطکرونا،بتوان
منابعیرادرنظــرگرفتتاآنهــابتواننداز

صندوقحمایتیبرخوردارشوند.
ویاضافهکرد:اینبحثهایکارشناســی
درحالانجاماســتوامیدواریمخروجی
آنبســتهحمایتیباشــدتاودیعهمسکن
مســتاجرانیکهطبقضوابط،شناســایی
میشوندوبامســتنداتیکهارائهمیکنند
ازاینبســتهحمایتیبهصورتتسهیالت

ودیعهمسکنبرخوردارشوند.

مبنایی برای میزان افزایش اجاره بها 
تعیین خواهد شد 

اســالمیاضافــهکــرد:دردورهبحــث
کارشناسیهستیمتامبناییرابرایمیزان

افزایشاجارهبهامعینکنیم.
ویگفت:درکشــورمانمؤسســاتاجاره
داریحرفــهاینداریمبهنحــویکهآنها
طبققانونبتواننــداراضــیرادراختیار
بگیرندوواحدهایاستیجاریبسازندودر
اختیارمردمبگذارندوسپسدولتازلحاظ
تنظیمگری،باکمکسازندگان،تنظیمات
مبناییبرایقیمتاجارهوتنظیماتیبرای

تغییرنرخاجارهساالنهداشتهباشد.
وزیــرراهوشهرســازیادامــهداد:اینکه
اجارههایکسالهاســتهمبهمنابع,لطمه
میزنــدوهمبــرایمردمزحمــتایجاد

میکند.
اســالمیاضافهکرد:دســتگاههایمربوط
متولیبایداینســرمایهگــذاریراانجام
دهنداعمازاینکهبخــشخصوصییانهاد
عمومیغیردولتیوشــهرداریهاباشــند
تابراســاسمادهقانونســاماندهیزمین
ومســکن،زمیندولتیدراختیارآنهابه
صورت۹۹سالهوتســهیالتبانکیهمدر
اختیارآنهابگذاریموآنهاهمنرخاجارهرا

براســاسمقرراتوضوابط,تعیینکنندو
اینروشدرکشورهایپیشرفتههمحاکم

است.
ویبابیاناینکــهگاممیانمــدتمااین
اســتکهاینظرفیتهایجدیدبهوجود
بیایدواجارهداریحرفهایشــکلبگیرد،
گفت:پیشبینیمیکنیــممصوباتاولیه
اینموضوعراحداکثرتانیمهتیرامســال،

دریافتکنیم.
اسالمیادامهداد:باپیشنهادبانکمرکزی
وموافقتاولیهدولــت,اینهفتهمیتوانیم
ضوابطاستفادهازبخشــیازمنابعمصوب
مقابلهبااثــراتاقتصادیناشــیازکرونا
رابرایایــنمنظورتصویــبوواردمرحله
اجراییکنیــم.ویگفت:ســعیکردیماز
ظرفیــتقانونیماده۲قانونســاماندهی
زمینومســکناســتفادهکنیموفراخوان
دهیمتــازمینهارادراختیــارمتقاضیان
بگذاریمتاآنهاواحدهایمســکونیبسازند
واجارهدهندواینطرحدرهرشــهریکه
زمینمناســببرایواحدهایمســکونی

استیجاریداشتهباشداجرامیشود.
اســالمیافــزود:امکاناتــیرادراختیار
بنگاههایبزرگقرارمیدهیــمتابتوانند
خانههایسازمانیایجادکنندوبهکارکنان

خوداجارهدهند.

دهک هفتم درآمدی نیز برای خانه دار 
شدن نیازمند حمایت دولت شده اند

وزیرراهوشهرســازیبااشــارهبــهاینکه
اســتطاعتخریدخانوارهابهمــرورزمان
کاهشیافتهاســت,گفــت:بــاتوجهبه
مطالعاتطرحجامعمسکن,اگرتا۷یا۱۰
سالپیش،دولتتادهکپنجرابایدزمینه
فراهممیکردتاصاحبخانهشــونداکنون
بهدهکهفترسیدیموحتینزدیکاست
تادهک8همبرایخانهدارشــدننیازمند

حمایتدولتباشند.
اســالمیافزود:برنامهاقدامملیمســکن
مافعاًلدهکهشــتراهمدربرنامهلحاظ
کردهاســتزیرادهک۷میتوانســتدر
مدتحداکثرپنجســالصاحبخانهشود
امااکنوناینرقماز۱8تا۲۰سالهمعبور
کردهاســتبنابراینبایــدبرنامهجامعی

داشتیمتاایندهکهاراپوششدهد.
ویبابیاناینکهاستطاعتمالیاکثرقریب
بهاتفــاقنیازمنــدانبهمســکنباقیمت
خانههاییکهوجودداردمنطبقنیســت،
اضافهکرد:سامانهجامعامالکواسکانرا

طراحیکردیمتاواحدهایمسکونیخالی
شناساییشــوندوســازمانامورمالیاتی

بتواندازآنهامالیاتبگیرد.
اسالمیادامهداد:بهموازاتآناعالمکردیم
کسیکهخانهآمادهویانیمهتمامویازمین
شهریدارداگردرطرحاقدامملیمسکن،
مشــارکتکند،زمینمرغوبشهریرادر
اختیاراومیگذاریمتادوبارهبتواندساخت
وســازانجامدهدوواحدهاینورابهمردم

عرضهکند.
ویگفــت:هدفگذاریمــادربرنامهجامع
مسکندرســال,۲۰۰هزارواحدروستایی
و۷۰۰هزارواحدشــهریبودهاستکهبه
طورمیانگیندراینســالهاحداقل۳۰۰
هزارواحدتوســطمردمدرشــهرهاتولید
شــدهودولتســاختســالی۴۰۰هزار
کمبودراهدفگذاریکردهاســتتاتولید

مسکنرادرکشورپایدارکنیم.
وزیرراهوشهرســازیافزود:بایدبهگونهای
برنامهریزیکنیمتانقدینگیکنترلشود
وبهبازارهایمختلف،هجومنبردکهتوجه
بهبازارســرمایهیکیازراههایبسیارخوب

کنترلنقدینگیاست.

برگه مالیاتی همین تابستان بدست 
مالکان خانه های خالی می رسد

اسالمیگفت:امیدواریمدرفصلتابستان,
برگههایمالیاتیبرایصاحبانواحدهای
مســکونیخالیصادروبهگونهایشــود
کهیااینخانههابرایفــروشویااجارهبه
بازارعرضهشــوندواینطرحتاکنونمورد

استقبالواقعشدهاست.
ویاضافهکــرد:برایبازدارندگیبیشــتر
طرحگرفتنمالیاتازواحدهایمســکونی
خالینیازبهقانــونداردوبرایاینمنظور

الیحهایراتهیهکردیم.
وزیرراهوشهرســازیبااشــارهبهاینکهدر
دولتهــاییازدهــمودوازدهــمحدود
یــکمیلیــونو۳۰۰هزارواحدمســکن
مهر,ســاختهوبهمردمتحویلشدهاست,
گفت:زمانیکهواردوزارتخانهشــدم۴8۰
هزارواحدمســکنمهرنیمهتمامداشتیم
ومتعهدشــدیمســاخت۴۰۰هزارواحد
مســکونیرادرقالبطرحاقــدامملیآغاز
کنیمودوســاالنه۹۰۰هزارواحدرابرای

مردمدرنظربگیریم.
اسالمیادامهداد:دراینمدتاز۴8۰هزار
واحدمســکنمهربیشاز۲۰۰هزارواحد
تحویلمردمشدو۱۲۰هزارواحدرامنتظر

انشعاباتآنهستیموحدود۷۰هزارواحد
دردستســاختاســتوبقیهدرنقاطی
قرارداردکهنیازمندتعیینتکلیفاســتیا

پروندهقضائیدارد.
ویبابیــاناینکهحداکثرتاآبانامســال،
مراسمپایانیساختواحدهایمسکنمهر
رابرگزارمیکنیم,گفــت:۴۰۰هزارواحد
طرحاقدامملیمســکنراهــمجانماییو

تعیینزمینکردیم.
اســالمیادامهداد:یکمیلیونو۶۰۰هزار
نفربرایاینطرحنامنویســیکردندکهاز
ایــنتعداد،8۰۰هــزارنفرواجدشــرایط
هســتندوهر8۰۰هــزارنفرراپوشــش
خواهیمدادو۲۰۰هزارمســکنهمبرای
روســتاهادرنظرگرفتهشدهاستکهبنیاد

مسکن,ساختآنراانجامخواهدداد.
ویتاکیدکرد:واحدهایمســکنمهردر
پردیس،پیشاززمســتان,تحویلخواهد
شد.اســالمیافزود:طرحاقدامملیمسکن
ازماهآیندهآغازمیشودوآنراتاپایاناین

دولتبهپایانمیرسانیم.
ویاضافهکرد:برنامهماتاپایانسال۱۴۰۰
استتاپوشش8۰۰هزارنفرراکاملکنیم
وپسازآنمرحلهســومثبتنــامراانجام

خواهیمداد.

تولید مسکن باید به جریان پایدار و 
پیوسته تبدیل شود

وزیرراهوشهرســازیگفت:تــازمانیکه
جریانتولیدمســکنرابهجریــانپایدار
پیوستهتبدیلنکنیمازپانخواهیمنشست
وهمهتالشماایناســتکهاینموضوعبه

جریانفعالوماندگارتبدیلشود.
اســالمیدرادامهبرنامهگفتوگویویژه
خبریافزود:واحدهایمســکونیبایددر
زمینمرغوبســاختهشــوندوجانمایی

خوبومعماریزیباداشتهباشند.
ویاضافهکــرد:باهمهدســتگاههاییکه
بــرایدهکهــایپایین،تکلیــفقانونی
ویانیــتخیردارنــدجلســاتیرابرگزار
کردیموبرای۲۰۰هزارمســکنمحرومان
شــاملدهکهای۱تا۳توافــقکردیمو
ســهمیههاییدرطرحهایمسکونیبرای

آنهادرنظرگرفتهشدهاست.
اســالمیافزود:دراجرایاینطرح،ستاد
اجراییفرمانامــام،بنیادمســتضعفان،
بنیادمسکن،خیرانمســکنساز،آستان
قدسرضوی،ســازماناوقاف،بنیادشهید
انقالباسالمی،بســیجسازندگی،سازمان

بهزیســتیوکمیتهامدادامامخمینی)ره(
مشارکتخواهندداشت.

 حباب قیمت مسکن شکسته 
خواهد شد

وزیرراهوشهرسازیبااشــارهبهجوروانی
ناشیازشــرایطکنونی،تصویبقطعنامه
علیهکشــورمانوجوسازیسایتهاگفت:

نبایدبهبازارمسکن،هیجاندهیم.
ویبااشــارهبهاینکهحبابقیمتمسکن
شکســتهخواهدشــد،ادامــهداد:نباید
حرفهایناامیــدکنندهبزنیــموبگوییم
دستدولت,خالیاســتویااینکهدولت
هیچاقدامیدربخشمســکنانجامنداده

وآنرابهحالخودرهاکردهاست.
اســالمیدربارهموانعتولیدمسکنبابیان
اینکهبرخیسیاستهایانقباضیسرعت
تولیدمسکنراکندکردهاست،گفت:طبق
قانونزمینشهری،اراضیکهدرمحدودهو
حریمشهرهاواقعمیشــوندبایددراختیار
وزارتراهوشهرســازیقراردادهشــوندتا
بتواندطرحهایتوســعهوعمرانشهریو

ذخیرهسازیراانجامبدهد.
ویادامــهداد:درایــناواخربــرایحفظ
باغــاتواراضــیکشــاورزی،قانونیقرار
دادیمکهمانعتحویــل۲۵۰هزارهکتاربه
زمینشهریشدکهبادورهجدیدمدیریت
وزارتجهادکشاورزیوسازمانجنگلها
امیدواریــماینزمینشــهریرادراختیار
بگیریمتــابتوانیم,ذخیرهســازیوعرضه

زمینراتسهیلوتسریعکنیم.
اســالمیبابیاناینکــهبایــددرمناطق
مناســببهویــژهدربافتهایفرســوده,
اجازهتراکمبیشــتررابدهیــم,اضافهکرد:
برایشــهرداریهادربافتهایفرســوده

امتیازاتیقائلهستیم.

راه اندازی بورس مسکن برای تأمین 
مالی ساخت و ساز

وزیرراهوشهرســازیدربارهبورسمسکن
همگفت:اینموضوعکمکمیکندمنابع
مالیباهدفمشخصبهکارگیریوساخت
وسازوعرضهمسکن,تسهیلشودوتوسعه

پیداکند.
اســالمیدربخشدیگریازسخنانخود
افزود:تاپایاندولــتدوازدهم,حدودهزار
و۲۰۰تاهزارو۴۰۰کیلومترخطوطریلی
یااصلییاخطدومراافتتــاحخواهیمکرد
کهمهمترینآنراهآهنخوافهراتاست.

ویاضافهکــرد:براســاستعهدمانتا۶۶
کیلومتردرداخلخاکافغانســتانرااجرا
کردیموامیدواریمدرپاییزامسالباحضور
رؤســایجمهوردوکشــورافتتاحشودو
ادامهآنتعهددولتافغانســتاناســتکه
تاهراتادامهدهد.اســالمیگفت:افتتاح
خطآهنیزداقلیدکهبهشــبکهسراسری
وصلمیشــودواتصالخطآهنبســتان
آبادبهایســتگاهکارواندرتبریــزازدیگر
طرحهاســت.ویافزود:راهآهنرشــتبه
بندرکاســپینمتصلخواهدشدوراهآهن
راهبردیزاهدانبــهچابهار,خطدومبافق
بهزرینشــهروخطدومقزویــنبهزنجان
ازدیگــرطرحهاســتکهتاپایــاندولت

دوازدهمبهبهرهبرداریخواهندرسید.
اســالمیدربارهفاز۲آزادراهتهرانشمال
همگفت:حــدود۲هزارمیلیــاردتومان

بودجهنیازداریمتاباندرفترااجراکنیم.
وزیرراهوشهرســازیافزود:۵8۰کیلومتر

آزادراهراهماجراخواهیمکرد.

رئیسکلبانکمرکزی:حجمصادراتبهعراقومنابعارزیحاصلازآنفرصتخوبیبرایکشوراست

چراوام۶میلیونیرانندگانپرداختنشد؟
درحالیقراربــودپرداختوام خریدار 
۶میلیونتومانیبهراننــدگانحملونقل
عمومیمسافرآغازشــودکهمقاممسئول
ســازمانراهداریگفت:هنوزایــنوامبه

رانندگانپرداختنشدهاست.
داریوشباقرجوان،درپاسخبهاینپرسش
کهباتوجــهبهاعالمقبلیآیــاپرداختوام

بهراننــدگانبخشحملونقــلعمومی
آغازشدهاســت،اظهارکرد:تاکنونحدود
۷۰درصــدازراننــدگانمــدارکخودرا
برایدریافــتوام۶میلیونتومانیتکمیل
کردهاند،امــافعالواممذکوربــهرانندگان

پرداختنشدهاست.
ویبابیــانیانکــهرانندگانراتشــویق

کردیمبرایدریافتاینوامثبتنامکنند،
افزود:باتوجهبهاینکهسازمانراهداریبه
سامانهوزارتکاردسترسیندارد،ازطریق
انجمنهاامــورمربوطبهپرداخــتوامبه

رانندگانرارصدمیکنیم.
ویادامــهداد:بــاتوجهبهاینمســئله،با
معــاوناشــتغالوزارتکارمکاتبهکردیم

تاشــرایطگزارشگیــریازروندپرداخت
وامبــهرانندگانبرایســازمانراهداریو

حملونقلجادهایفراهمشود.
مدیرکلدفترحملونقلمسافریسازمان
راهداریبااشــارهبهاینکهمتولیپرداخت
وامبهرانندگانوزارتکاراست،تاکیدکرد:
بهنظرمیرسدوزارتکاربایددراینزمینه

بیشــترپاسخگوباشــد.معاونحملونقل
وزیرراهوشهرســازیاوایلماهگذشــتهاز
برنامهریــزیبرایپرداخــتوام۶میلیون
تومانیبهپرداخــتوام۶میلیونیبه۱۱۳
هزارو۵۱رانندهخبردادهبود.سوداینوام
۱۲درصدوتنفس۴ماههبرایبازپرداخت

اقساطآناعالمشدهاست.



بهارپرنوساننفت،ازقیمتمنفیتاتوافقتاریخی

بازیترکیهباتولیدکنندگانگازجهان

وزیر نیرو:

۵۰میلیونیوروازصندوقتوسعهبهآبرسانیروستاییاختصاصمییابد

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی:
سهمیهپایهبنزینوانتبارها۵۰درصد

کاهشیافت
مدیرعاملشــرکتملیپخشفرآوردههاینفتیازکاهش۵۰لیتری

سهمیهپایه)لیتراژی(وانتبارهاخبرداد.
بهنقلازوزارتنفــت،کرامتویسکرمیدراینبــارهگفت:تاکنون
سیاستبراینبودهاستوانتبارهاییکهدربخشحملونقلعمومی
فعالیتمیکنند،ساماندهیشــوندوبرپایهمشخصاتشناساییشده
سهمیهایندســتهازخودروهاترمیمشــود،اماتعدادیازدارندگان
وانتبارهاهســتندکههنوزدرهیچکدامازسامانههایوزارتخانههای
کشوروصنعت،معدنوتجارت)صمت(وسازمانحملونقلجادهای
ثبتنامنکردهاندوعمومیبودنفعالیتآنهامحرزنشــدهاست،ازاین

روسهمیهاعتباریایندستهازوانتبارهانیزافزایشنمییابد.
ویباتأکیدبراینکــهپیشازایندربارهلزومثبتنــامهمهوانتبارها
برایدریافتســهمیهترمیمیاطالعرسانیشــدهبود،افزود:سهمیه
وانتبارهاهماکنونبرمبنــایعملکرد،ترمیممیشــودووانتهای
عمومی،تعدیلســهمیهماهانهســوختخودرابهصورتاعتباریتا

سقفماهانه۱۵۰لیترافزونبرسهمیهپایهدریافتمیکنند.
مدیرعاملشــرکتملیپخــشفرآوردههــاینفتــیتصریحکرد:
سامانههایسهنهادمتولییادشــدهبرایثبتناموانتبارهاهمچنان
فعالاستووانتبارهایفعالدربخشحملونقلعمومیمیتوانند
مشخصاتخودراثبتکنندوبابررســیواحرازعملکردعمومیاین

خودروها،سهمیهاعتباریآنهاازماههایآیندهاصالحمیشود.
ویسکرمیبابیاناینکهوانتبارهاییکهبهصورتشــخصیفعالیت
میکنندمشــمولترمیمســهمیهسوختنمیشــوند،تصریحکرد:
درصورتســاماندهیوثبتنــامدرســامانههایحملونقلعمومی
بار،مجموعســهمیهپایهواعتباریوانتبارهــایحملونقلعمومی

مشمولکاهشنخواهدبود.

پیش بینی جدید روسیه
نفتامسال۳۵دالرمیماند

وزارتانرژیروســیهپیشبینیکردکهمیانگینقیمتنفتاورالدر
سالمیالدیجاری۳۵دالردرهربشکهخواهدبود.

مقاماتروســیهپیشترگفتهبودندبودجه۲۰۲۰روســیهبرمبنای
قیمت۴۲دالردرهربشکهاست.الکســاندرنواک،وزیرانرژیروسیه
درمصاحبهبانشریهآلمانیهندلزبالتضمنپیشبینینفت۳۵دالر
درســال۲۰۲۰،گفت:درحالحاضرویانتظارداردفراهمکنندگان
خدماتنفتیکهازکاهشتولیدنفتروسیهتحتتوافقکاهشتولید

اوپکپالسبهشدتآسیبدیدهاند،نیازمندحمایتدولتیباشند.
ویدرادامــهافزود:شــرکتهاینفتوگازروســیهبــهبرنامههای
ســرمایهگذاریادامهخواهنددادوبرخیازآنهاســرمایهگذاریخود
راحداکثر۲۰درصدکاهشدادهانداماتغییراساســیصورتنگرفته

است.
نواکاظهارکردکهانتظارنداردتقاضابراینفتدرکوتاهمدتبهسطح
پیشازبحرانبرگرددزیراپروازهاورانندگیکمترشدهوافرادبیشتری
کارهایشــانرابهصورتاینترنتیانجاممیدهند.اقتصاددوبارهرشد
خواهدکرداماتقاضابراینفتازســویبخشحمــلونقلپایینتر

خواهدماند.
وزیرانرژیروسیهگفت:روســیهدرحالحاضرنیازیبهکاهشبیشتر
تولیدتحتتوافقاوپکپالسنمیبیندامااینگروهماهانهبهبررســی

وضعیتبازارخواهدپرداخت.
براســاسگزارشپالتس،نواکهمچنیندربارهنوســانبازارگازدر
نتیجهشــیوعپاندمیویروسکرونا،زمســتانهایگرمتروافزایش
ظرفیتLNGصحبتکردوگفت:امیدوارمبدترینشرایطرادربازار
گازپشتسرگذاشتهباشــیم.وضعیتدربازارگازبسیاردشوارتراست
زیرانهادرگوالتوریماننداوپکدراینبخشوجودنداردوهماهنگی
بسیاردشوارتراست.بههمیندلیلبازارگازآشفتگیبیشتریداشتهو
ورشکستگیهایبیشتریدرآنرویمیدهد.بااینحالویگفتکه

انتظارنداردقیمتهایگازبرایمدتطوالنیمنفیشوند.

رقابتگازیترکیهباایران
شــرکتدولتیاپراتورخطوطلولهانتقالگازترکیهموسومبهبوتاس
اخیــرامناقصهایرابرایســاختخطلولــهانتقالگازبــهنخجوان

آذربایجانآغازکردهاست.
بهنقلازاوراسیانت،اخیراشــرکتدولتیاوپراتورخطوطلولهانتقال
گازترکیهموسومبه"بوتاس"مناقصهایرابرایاجرایخطلولهانتقال

گازبهنخجوانآذربایجانبازکردهاست.
ایناقداممیتواندترکیهرابهرقیبیجدیبــرایصادراتگازایرانبه
آذربایجانتبدیلکندواحتماالازاینمســیرترکهامیخواهندبرای
آمریکاییهاخوشخدمتیکنند.نخجــوانآذربایجانکهبینترکیه،
ایرانوارمنســتانبودهوتاکنونبرایتامینگازخودبهایرانوابسته

بودهمرزبسیارکمیباترکیهدارد.
درمــاهفوریهرؤســایجمهورترکیــهوآذربایجاناعــالمکردندکه
قصددارنداجرایاینپروژهراســرعتبخشــند.توافقبیندوکشور
برایســاختخطلولهانتقالگازازترکیهبهنخجوانبهســال۲۰۱۰
بازمیگردد.براساسمناقصهمطرحشدهازسویترکهااینخطلوله
درفازنخســتبهطول8۰کیلومتروازشهرمرزیایگدیرترکیهبهمرز
نخجوانکشیدهخواهدشــدوظرفیتحملآننیزبهطول۲میلیارد
مترمکعبگازخواهدبود.اینرقمحــدود۴برابرمصرفگازنخجوان

است.
طراحیاینخطلولهدراوایلســال۲۰۲۱بهپایانخواهدرســیدو

احتماالتاسال۲۰۲۲بهبهرهبرداریمیرسد.
تاکنوننخجوانبراساسیکتوافقســوآپگازیکهدرسال۲۰۰۴
بینتهرانوباکوامضاشدگازخودراازایرانواردمیکند.براساساین
توافقآذربایجانگازموردنیازمنطقهآســتارادرایرانراتامینکردهو

ایرانهمدرعوضبهنخجوانگازصادرمیکند.
برایاینتوافقســوآپگازیایران۱۵درصدگازصادراتیآذربایجان
رابهعنوانکارمزدانتقالبرمیداردکهطرفآذربایجانیمدتهاســت
درتالشاستاینرقمراتغییردهند.احتماالطرفآذربایجانیامیدوار
استازمحلساختخطلولهبتواندانعطافپذیریبیشتریراازطرف
ایرانیببیند.امادرصورتیکهســاختآنبهاتمامبرسدتاثیراتآنبر

روابطگازیآذربایجانوایرانگستردهترخواهدبود.
ترکیههمچنینبرایتامینگازموردنیازخودازایرانگازواردمیکند
کهبهخاطرانفجاردرخــطلولهایرانبهترکیهدرخاکاینکشــوراز
روز۳۱مارساینصادراتمتوقفشــدهاست.نکتهاینجاستکهگویا
ترکهاعجلهایبرایتعمیراینخطلولهندارندوقرارنیســتبهخاطر

توقفوارداتگازازایرانخسارتیپرداختکنند.
بهنظرمیرسدترکهادرتالشهســتندتاباوارداتگازطبیعیمایع
شــدهتامینکنندگانگازطبیعیخودراوادارکننــدکهقیمتگازرا

کاهشدهند.
معاونوزیرانرژیترکیهمدتیپیشگفتهبودوارداتLNGتوســط
کشتیبهترکیهنشاندهندهایناســتکهصادرکنندگانگازبهاین
کشوربایدانعطافبیشتریازنظرقیمتنشــاندهند.شیوعویروس
کروناباعثشدهتاقیمتLNGدرجهانبهشــدتکاهشیابدواین
بدانمعناستکهترکهاتوانســتهاندازطریقوارداتLNGبهجای

خریدگازازایرانمزیتاقتصادیبیشتریبهدستآورد.

نیرو

میزانمصرفبرقکشوردرآستانههفتهصرفهجویی
درمصرفآبوبرقدیــروزازمرز۵۷هــزارمگاوات
گذشــتکهاینمیزانمصرفنســببهمدتمشابه

پارسالنزدیکبه۱۰هزارمگاواتبیشترشدهاست.
میزانمصرفبرقکشورروزگذشــتهبهرقم۵۷هزار
و۲۹۰مگاواترسیدوایندرحالیاستکهپارسالو
درهمینبازهزمانیمیزانمصرفبرق۴۷هزارو۹۵8

مگاواتبودهکهرکوردمصرفراپشتسرگذاشت.

تفاوتمصرفپارسالوامسال۹هزارو۳۳۲
مگاواتاست.

اکنونوباگذشــتمصرفبرقکشورازمرز
۵۷هزارمگاواتایننگرانیکهامکانتولید
برقبامشــکالتیروبروشــودبینمتولیان
صنعتبرقبیشترشدهاستواگراینمیزان
مصرفادامــهیابدامکاناعمالخاموشــی

هایبرنامهریزیشدهقوتخواهدگرفت.

»مصطفیرجبیمشــهدی«ســخنگوی
صنعتبرقگفتهبود:رشــدمتعارفمصرف
مشکلیدرتامینبرقایجادنخواهدکرداما
تداومرشــدفزایندهفعلیشرایطسختیرا

اعمالخواهدکرد.
بهگفتــهســخنگویصنعتبــرق،تداوم
افزایشدمااحتمالعبورپیکمصرفازمرز
۵۷هزارمگاواتدرهفتهآینده)اینهفته(راجدیتر

میکند.
روندافزایشــیمصرفبرقدرحالیتــداومیافتهکه
هفتهصرفهجوییدرمصرفآبوبرقآغازشدهاست.

میزانمصرفبرقدربخشصنایعروزگذشتهبهرقم
چهارهزارو۶8۹مگاواترسید.

عبورمصرفبرقازمرز۵۷هزارمگاواتدرشــرایطی
اتفاقافتادهکهمیزانذخیرهنیروگاههاروزگذشــته

فقط۷۳مگاواتبود.

معاونوزیرنفتدرامورپتروشیمی،طرحهایپیشران
صنعتپتروشــیمیرابخشمهمیازبرنامهتوســعه
هوشــمندصنعتعنوانکردوگفت:بااجرایشتابان
اینطرحهادربخشتولیدپروپیلن،ظرفیتتولیداین

محصولبهساالنه۳میلیونتنمیرسد.
بهنقلازشــرکتملیصنایــعپتروشــیمی،بهزاد
محمدیبااشارهبهسیاستافزایشظرفیتپروپیلن
تا۳میلیــونتندرســال،اظهارکــرد:تولیدکنونی
پروپیلندرکشــورحدود۹8۰هزارتندرسالاست.
بررسیهایآمارینشــانمیدهداکنونحدود۲۰۰
هزارتنودرســال۱۴۰۴بــا۷۰۰هزارتــنکمبود

پروپیلندرکشورروبهرومیشویم.
ویبابیــاناینکهبــاتولیدپروپیلنمیتــوانصنایع
پاییندســتیراباجذابیتبیشتریگســترشداد،
افزود:برنامهریزیالزمبرایجبــرانکمبودپروپیلن
درافق۱۴۰۴انجامشــدهاســت،بهطوریکهاکنون

بامازادتولیدمتانولدرواحدهایســواحل
خلیجفارسروبهروهستیمکهمیتوانآنرا
باروشMTP)متانولبهپروپیلن(تبدیلو
بخشعمدهآنرابهمرکزایرانمنتقلکرد.

معاونوزیرنفتبااشــارهبهپــروژهانتقالو
احداثمخــازنذخیرهســازیپروپیلندر
منطقهمرودشــتکهبرایاطــالعازمحل

احداثآنهفتهگذشتهبازدیدیازآنجاداشت،گفت:
اینمحدودهدسترســیخوبیبهجادهوخطراهآهن
داردوشرایطتوزیعپروپیلنبهشــمالاستانفارس
واســتانهایاطرافنظیــراصفهان،یــزد،کرمانو

کهگیلویهوبویراحمدو...رادارد.
ویبابیاناینکهبادسترسیآسانبهپروپیلنمیتوان
زمینــهاحداثطرحهــایپتروشــیمیرادرمناطق
مرکزیباالبرد،ادامهداد:اینطرحهامیتوانندشامل

طرحهایزنجیرهپاییندستپروپیلنباشند.

مدیرعاملشرکتملیصنایعپتروشیمیبا
بیاناینکهطرحهایپیشراندرچهارمحور
متانول،پروپیلن،اتیلنوبنزناجرامیشود،
تصریحکرد:اینپــروژهمربوطبهطرحهای

پیشرانپروپیلناست.
محمــدیبــااشــارهبــهتمرکزبیشــتر
واحدهــایمتانولدرجنوبکشــوراظهار
کرد:پیشبینیشــدهدرپروژههایشــمالکشوربا
روش)GTPP(ازگازپروپیلنتولیدشــودوازطریق
خطلوله،پروپیلنتولیــدیرابهدامغانوایســتگاه
ذخیرهســازیپیشبینیشــدهمنتقــلکــردودر
استانهایهمجوارمثلســمنان،خراسانشمالیو

دیگراستانهاتوزیعشود.
ویافزود:بهاینترتیبدرکنارخزر)ازطریقگاز(ودر
خلیجفارس)ازطریقمتانول(کهدوموقعیتمناسب
دریاییاســت،پروپیلنتولیدوبهمرکزواستانهای

شمالیمنتقلمیشــود.دراینمسیربهایستگاههای
ذخیرهسازیپروپیلننیازاســتکههمزمانبااجرای
پروژه،آنهاهماحداثمیشود.محمدیبااعالماینکه
خطوطلولهموردنیازاینپروژهدرجنوبوشــمالاز
کنارخطلولهسراســریگازعبورمیکند،گفت:برای
اجرایاینخطلولهنیازیبهاستحصالزمینوتملک

نیست.
ویبــابیــاناینکــهزمینبــرایذخیرهســازیدر
محدودهایدرشرقشهرستانمرودشتانتخابشده
استتانیازیبهجابهجاییخطاززمینهایشخصی
نباشد،افزود:برایتأمیناینزمینهادرحالمذاکره
هســتیمتامعارضاحتمالیبرطرفشود.معاونوزیر
نفتادامهداد:شــرکتملیصنایعپتروشــیمیخط
لولهوایســتگاهذخیرهســازیرااجرامیکندوبرای
احداثپروژههادرمبدأجنوبونیزدرشمالازحضور

سرمایهگذارخصوصیاستفادهمیشود.

برق

پتروشیمی

وزیرنیــروگفت:امســال۵۰ خریــدار 
میلیونیوروازصندوقتوســعهملیبرای
آبرســانیروســتاییبامجوزمقاممعظم

رهبریاستفادهمیشود.
بااشــارهبهاینکهازابتــدایدولتتدبیرو
امیدوبامجوزمقاممعظمرهبریهرســال
مبلغیازصندوقتوسعهملیبرایآبرسانی
روستاییاستفادهکردیمگفت:امسال۵۰
میلیونیوروازصندوقتوســعهملیبرای
آبرســانیروســتاییبامجوزمقاممعظم

رهبریاستفادهمیشود.
وزیرنیروادامهداد:امسالنیزبیشاز۷۰۰
هزارنفرازجمعیتروســتاییکشورازآب

سالموپایداربهرهمندخواهندشد.
ویگفت:پارســالدرقالبپویشهرهفته
الــف-بایرانوبــااســتفادهازاعتبارات
صنــدوقتوســعهملیبــرایآبرســانی
روســتاییاســتفادهشــدو8۵۹روستابا
جمعیــت۵۴هزارنفربهشــبکهآبپایدار

متصلشدند.
وزیرنیرودربارهفروشبرقبهکشــورعراق
ودریافتطلبحاصلازفروشبرقبهاین
کشورنیزافزود:نیمیازمطالباترادریافت
کردیمکهحدود8۰۰تا۹۰۰میلیوندالر
اســت.آقایاردکانیانگفت:کارجدیدیبا
عراقشروعکردیمکهبراساسآندرطول
سهسالباکمکمهندســانوپیمانکاران
کشورمانتلفاتشــبکهبرقعراقکههم
اکنون۵۰درصداســتقراراستدرطول
سهســالبه۲۰درصدبرســانیمکهاینبه
معنی۳۰درصــدافزایشتولیــدبرقدر

کشورعراقاست.
ویافزود:ایندرحالیاســتکــهتلفات
شــبکهتوزیعبرقدرکشــورمایکرقمی
شــدهوبهزیر۱۰درصدرسیدهاستکهبر
اســاستجربیاتکاهشتلفاتشبکهبرق
قراراستازاینتجربهدرکشورهمسایهنیز

استفادهشود.

 پویش الف ب ایران با 250 طرح 
ادامه دارد

وزیرنیروگفت:امسال۲۵۰طرحآبوبرق

باســرمایهگذاری۵۰هزارمیلیاردتومان
درقالــبپویشهرهفته؛الــفبایراندر

دستورکاراست.
آقایرضااردکانیانبااشــارهبــهاینکهدر
اواسطاردیبهشــتکارافتتاحاینطرحها
شروعشــدافزود:دراســتانهایتهران،
مرکزی،ایالم،سیســتانوبلوچســتانو
لرســتانتعدادیازاینطرحهاافتتاحشد
ودرآینــدهنزدیــکنیزدراســتانفارس
طرحهایــیدرزمینــهآبوبــرقافتتاح

میشود.

ویگفت:پارســالنیزوعدهدادیم۲۲۷
طــرحآبوبــرقوفاضالبباســرمایه
گذاری۳۳هزارمیلیاردتوماندرسراسر
کشــوردرشــرایطتحریمهایسختبه
بهرهبرداریمیرســانیمکهاینوعدهرا

عملیکردیم.
آقایاردکانیانافزود:بیشاز۲۱۶شرکت
مهندســینمشــاوروپیمانکارانوبیشاز
۱۵۰شرکتکارفرماییونظارتیدستبه

دستهمدادندتااینکاربهثمررسید.
وزیرنیروافــزود:کتابیدرایــنزمینه

یعنیعملکردوزارتنیــرودرحوزهآب
وبرقوفاضالبتهیهکردیمودرخرداد
امســالبهحضورمقاممعظــمرهبری
بردیموایشــانفرمودندخداوندبهشما
توفیقدهد،خداقوت،خداشماراکمک
کند،کهاینموضوعباعثپشتگرمیما
شدتاوعدهامســالراباجدیتبیشتری

دنبالکنیم.
آقایاردکانیانافزود:کاردیگریکهامروز
مزینبهاظهارلطفمقاممعظمرهبریشد
گزارشاولینهایبرقــیبودکهدرصنعت
برقپسازســالهاتالشدرسالگذشته
بهثمررســیدکهدرقالبکتابــیبهعنوان
اولینهایبرقیبا۱۰سرفصلمهممنتشر

شد.
دراینکتاببهکاهشتلفاتشبکهتوزیع،
افزایشراندمــاننیروگاههــایحرارتیو

سرانههزارواتدرتولیداشارهشدهاست.
ویگفــت:مقاممعظمرهبــرینیزدرباره
اینکتابگفتندکاربرقراباهمینجدیت
دنبالکنیدوفرســودگیشــبکهانتقال،
بسیارمهماســتواززحماتهمهفعالین
اینعرصهدرکشــورقدردانــیکردندکه
توجهایشانســرمایهارزشمندیاستوبه
اینمعناســتکهکارامســالماازاهمیت
مضاعفیبرخورداراســتچونمقاممعظم

رهبریبهایندوعرصه،توجهدارند.
وزیرنیــروابرازامیدواریکرد:درشــرایط
کروناییباهمراهیمردمدرمصرفصحیح
آبوبرقاختاللیدرعرصهایندومحصول

بهوجودنیاید.

نفتبهارامســالراپرنوســان خریدار 
ســپریکردتاآنجاکهبراینخستینباردر
تاریخ،قیمتشمنفیشــد،بدونمشتری
ماند،حجــمذخیرهســازیآنرکوردزد،
مازادعرضهدربازاربهحــدود۳۰میلیون
بشــکهدرروزافزایشپیداکردوسرانجام
تولیدکننــدگانبزرگبهتوافــقتاریخی

کاهشتولیدتندادند.
توافقکاهش۹.۷میلیونبشــکهنفتکه
ازســویاوپکواوپکپالسدرماهآوریل
بهتصویبرســیدتوانســتدرواپســین
روزهایبهــارتعادلراتاحــدودیبهبازار
نفتبازگرداند.ازســویدیگراگرچهتقاضا
براینفتهمچنانمبهماستامابازگشت
تدریجیجهانبهروزهایپیــشازکرونا
باعثشــدهتــادرماههایآینــدهامیدبه
تعادلدراینبازارافزایشپیداکند.اگرچه
همچناننمیتوانمنتظرقیمتهایباالی

نفتبوداماســقوطهایگاهوبیگاهنیزدر
انتظاراینبازارنیست.

دربهاریکهگذشــتنفتنوسانقیمتی
شدیدیراتجربهکرد.نفتشاخصآمریکا
دراینبین،میــدانداربود.تــاآنجاکهدر
معاملهیکتکمحموله،قیمتآنتامنفی
۳۷دالردرهربشــکهنیزپایینآمد.اگراز
اینموردعجیبونادربگذریم،بازهمنفت

آمریکاروزهایپرنوسانیداشت.
ایننفتکهاکنوندرسقفقیمتیسهماه
گذشتهقراردارد،دراینماهتا۱۲دالرو۳۴
سنتدرهربشکهپایینآمد.اینعددنشان
میدهدفاصلــهکفوســقفقیمتنفت
شاخصآمریکادربهارامسالتا۲8دالردر

نوسانبودهاست.
نفتآمریکاباقیمت۳۹دالرو۷۵سنتدر

هربشکهمعامالتبهاررابهپایانبرد.
ایندرحالیاستکهقیمتنفتآمریکادر

اولینروزفروردین۲۲دالرو۶۳ســنتدر
هربشــکهقیمتخوردهبود.اینبدانمعنا
استکهنفتآمریکادراینمدتحدود۷۵
درصدرشدقیمتداشــته،رشدقیمتیکه
بیشــترینمیزانآندریکیدوهفتهاخیر

اتفاقافتادهاست.
نفتبرنتنیزاگرچهکمترازنفتشــاخص

آمریکاامابارشــدی۴۵درصــدیپرونده
معامالتسهماههاولســالرابست.برنت
کهســالجدیدراباقیمــت۲۹دالردرهر
بشــکهآغازکردهبوددرپایانسهماههاول
ســالبهقیمت۴۲دالرو۱۹ســنتدرهر
بشکهرسید.اگرچهایننفتشاخصتا۲۰
دالرو۳۷ســنتدرابتدایاردیبهشتماه
نیزپایینآمدوبهباالی۴۲دالرو۳۰سنت

درابتدایخردادرسید.
ســبدنفتیاوپکدراینمیــانکمترین
نوسانراتجربهکردتاآنجاکهنوسانقیمت
ابتداوانتهایبهاربرایاینســبدنفتیکه
متشــکلازانواعنفتهایتولیدیازسوی
اعضایاینسازماناســت،تنها۳۱درصد
تغییرداشــت.هرچندقیمتســبدنفتی
اوپکدراردیبهشــتماهتــا۱۲دالرو۲۲
ســنتنیزپایینآمدهبود.امابــهفاصهدو

هفتهتا۳8دالرو8۹سنتنیزباالرفت.

درمجموعســبدنفتیاوپککــهبهاررابا
قیمت۲8دالرو۵۷سنتدرهربشکهآغاز
کردهبوددرپایانمعامالتخردادماهتا۳۷

دالرو۷۰سنتنیزافزایشپیداکرد.
درحالحاضرنیزبازارنفتباریســکهای
مختلفاقتصادیوسیاسیدستبهگریبان
اســتبااینحالاینبازاربــهنوعیخودرا
بااینشــرایطمنطبقکردهتاآنجاکهاگر
شــرایطجدیدیبهاینبازارتحمیلنشود
میتوانامیــدواربودحداقــلقیمتهادر
ســطوحفعلیبرایچندمــاهوحتیپایان

سالتثبیتشود.
البتــهنامشــخصبــودنکنتــرلکرونا
درجهــانبهعنــواناصلیتریــنفاکتور
تاثیرگذاردربازارهــایمختلفبرنفتنیز
ســایهانداختهوتازمانیکهسرنوشتآن
مشــخصنشــودهرلحظهممکناســت

معادالتاینبازاربرهمبخورد.

کارشــناسحوزهگازگفت:عمــالاکنون
ترکیهسرگردنهاستوکارزیادیازدست
ایرانبرنمیآیدهرچندباتوجهبهشرایطی
کهماداریمتصورصــادراتگازبرایماکار

راحتینیست.
مرتضیبهروزیفردربــارهکاهشمصرف
گازدرترکیهوارتباطآنباسیاســتهای

بلندمدتاینکشــوردراینحــوزهاظهار
داشت:سیاستترکیهایناستکهبهعنوان
هابگازیمنطقهمعرفیشود،یعنیگازرا
ازکشورهایاطرافدریافتوبهاروپاصادر

کند.
ویافزود:یکیازمشــکالتایــراندراین
خصوصایناســتکهعمالترکیهتمایلی

نداردکهمســیرترانزیتگازایرانباشــد
عمدهسیاستاینکشوراینبودهکهگازرا

خریداریوریاکسپورتکند.
ازهمــهمهمتربــازیخوبیبیــنعرضه
کننــدگانمختلفپیشمیبــرد،یعنیبا
یکبازیهوشمندانهبینایران،آذربایجان
وروســیهبدنبــالایناســتکــهقیمت

مناســبتریبرایگازپرداخــتکندکه
شــایدعدمتعمیرخطلولهایکهچندماه
استدچارآســیبشــدهدرهمینراستا

باشد.
اینکارشناسحوزهگازدرادامهبااشارهبه
احتمالازدســترفتنبازارهایصادراتی
ایرانبهنفــعترکیهتصریحکــرد:مااگر

بخواهیمبهاروپاصادراتگازداشتهباشیم
بااینپیشفرضکهمســئلهتحریمایران
حلشدهباشــد،اگرنخواهیماینصارات
ازمسیرتوســعهال.ان.جیباشدوترکیه
نیزاجازهترانزیتندهــدبایدبهترکیهگاز
راصادرکنیمتااینکشــورخودبهعنوان

صادرکنندهمطرحباشد.

مصرفبرقدرمرزهشدار

ظرفیتتولیدپروپیلنکشوربه۳میلیونتنمیرسد

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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 بازار دوباره رها شد

وبهنقطهصفر بازگشتفرآیندقیمتگذاریخودر

رشد۱۵۰درصدیتولیدماشینلباسشویی
دردوماهنخستامسال

بررسیآمارهایمنتشــرهمعاونتطرحوبرنامهوزارتصنعت،معدن
وتجارتحاکیازتولید۱۲۱هزارو۲۰۰دســتگاهماشینلباسشویی
ازابتدایامسالتاپایاناردیبهشــتماهورشد۱۵۰.۷درصدیآندر

مقایسهبامدتمشابهپارسالاست.
دراینمدت،تولیدانواعتلویزیونبارشد۴۹.۹درصدیبه۱۰۹هزارو
۲۰۰دستگاهرسید.تولیدیخچالوفریزرنیزرشد۴.۳درصدیتجربه
کردوبه۱۶۱هزارو۷۰۰دســتگاهرســید.تولیدتلویزیونکهتاپایان
دیماهسالگذشــتههموارهروندیکاهشیدرمقایسهبامدتمشابه
ســال۹۷داشــت،درماهیازدهمباالخرهافزایشیشــدوباحفظاین
روند،سال۹8رابارشــد۶.۳درصدیبهپایانبرد.کارخانجاتداخلی
توانستندسالگذشته8۲۵هزارو۴۰۰دستگاهتلویزیونتولیدکنند.

بررسیآمارهایرسمیمنتشرهوزارتصنعت،معدنوتجارتحاکی
اســتدر۱۲ماهه۹8،تعدادیکمیلیونو۱۶8هزارو۷۰۰دســتگاه
یخچالفریزردرکشــورتولیدشدکهدرمقایســهباسال۹۷رشد۷.8
درصدیداشتهاست.درسالیکهگذشتهکارخانجاتداخلیموفقبه
تولید۷۳۲هزارو۲۰۰دستگاهماشــینلباسشوییشدندکهرشد۳۲

درصدیدرمقایسهباسالقبلازآنداشتهاست.
همچنینتولیدکولرآبیدراینمدتبارشد۶.۳درصدیبه۹۰۴هزار

و۹۰۰دستگاهرسید.
پیشتر»حسینمدرسخیابانی«سرپرســتوزارتصنعت،معدنو
تجارتگفتهبود:ظرفیتهایتولیدلوازمخانگیروبهافزایشاســت

وبهسرعتجایوارداتاینکاالهاباتولیداتداخلیگرفتهمیشود.

در دو ماه نخست ۹۹ ثبت شد
واردات۸۷هزارتنتولیداتفوالدی

وارداتمحصوالتفوالدی)مقاطعتختوطویل(دردوماهنخســت
امسالبهرقم8۷هزارتنرسیدکهنسبتبهمدتمشابهپارسالرشد

۳۶درصدیداشتهاست.
برپایهجداولآماریانجمنتولیدکننــدگانفوالدایران،کلتولیدات
فوالدیصادراتیدردوماههنخستامسالبهرقم۲۴۷هزارتنرسید
کهدرمقایسهبامیزان۴۱۱هزارتندورهمشــابهدرسال۹8افت۴۰

درصدیدارد.
وارداتتولیداتفوالدیدردورهموردبررسیکهتوسطانجمنمزبور
درقالبجداولآماریثبتشــده،نشــانمیدهــدوارداتتولیدات
فوالدی)مقاطعتختوطویل(بهرقم8۷هزارتنرســیدکهنسبتبه

میزان۶۴هزارتندردوماهه۹8رشد۳۶درصدییافت.

مجموعمقاطعتختفوالدیوارداتیدردوماههنخستامسالبرابربا
8۴هزارتنبودودرمقایسهبامدتمشابهدرسالگذشتهکه۴۶هزار

تنبود،افزایش8۳درصدیرانشانمیدهد.
برابرجداولموردبررســی،دربیناقالمفوالدیتخت،بیشترینرشد
وارداتمربوطبهورقســردکهبهمیزان۲۵هزارتنثبتشدونسبت
بهدوماههنخستپارسالکه۱۱هزارتنبود،رشد۱۲۷درصددارد.

ضمناینکهورقگرموپوششداروارداتیهمبهترتیب۶۹و۶8درصد
دردوماههامســال،درمقایسهبادورهمشابهســالگذشتهرشدیافته

است.
رشــدوارداتمقاطعتختفوالدیدردورهاینگزارشدرحالیثبت
شــدکهدراینمدتصادراتورقهایگرم،سردوپوششداربهترتیب
۶۲،8۷و۵۴درصدنسبتبهدوماههنخستسال۱۳۹8کاهشیافته

است.
مجموعصــادراتمقاطعتختفوالدیدردوماههامســالبهرقم۲۵
هزارتنرسیدکهدرمقایســهبامیزان۱۱8هزارتندورهمشابهسال

گذشتهافت۷۹درصدیمحققشد.
آمارهایموردبررســینشــانمیدهدوارداتمقاطعطویلفوالدی
)تیرآهن،میلگرد،نبشی،ناودانیوســایرمقاطع(دردوماههنخست
امسالسههزارتنبودکهنسبتبهدورهمشــابهدرسال۹8بارقم۱8

هزارتنکاهش8۳درصدییافت.
حســینمدرسخیابانیسرپرســتوزارتصنعت،معدنوتجارت
بیستونهمخردادماهگذشــتهدراصفهانگفت:اینوزارتخانهضمن
حمایتهمهجانبهازتولیدملی،عزمخودرابرایجلوگیریازواردات
بیرویهجزمکردهکــهدرهمینارتباطامســال۶۰۰ردیفوارداتی

بستهشدهاست.
همچنینحمیدزادبوممعاونوزیرورییسکلسازمانتوسعهتجارت
ایرانبهتازگیگفت:خردادماهامســالبیشاز۲هزارو۲۲۴قلمکاال

ممنوعیتوارداتدارندووارداتبیرویهنداشتهایم.
ویضمنتشریحمیزانوارداتدرسالگذشــتهافزود:پارسال۴۳.۷
میلیارددالروارداتانجامشــدکهمربوطبهســهنــوعوارداتکاالی
سرمایهای،مصرفیوواسطهایبودودرسالگذشتهکاالیواسطهای
وضروری۶۷.۳درصد،کاالیســرمایهایوضروری۱۳.۶درصدو۱۷

درصدنیزکاالیمصرفیوضروریوبقیهسایرکاالهابود.

افزایشقیمتسیمانصحتدارد؟
معاونوزیرصنعــتمعدنوتجــارتومدیرعاملســازمانحمایت
مصرفکنندگانوتولیدکنندگانهرگونهافزایشقیمتســیماندر

کشورراتکذیبکرد.
عباستابــشگفت:هرگونهافزایشقیمتســیمانتوســطانجمن
تولیدکنندگانسیمانکشوربایدبراساسضوابطهیاتتثبیتقیمت

انجامشود.
ویگفت:ســیمانکاالییکامالرقابتیاســتوقیمتگــذاریاین
محصولدراولویتســوموزارتصنعت،معدنوتجــارتقرارگرفته

است.
اواضافهکرد:اخیراانجمنتولیدکنندگانســیمانمستنداتیمبنیبر
افزایشقیمتبهاینســازمانارائهکردهکهتاپایــانهفتهجاریاین

مستنداتبررسیونتیجهآنبصورتتفاهمیاعالمخواهدشد.
تابشبابیاناینکهتاکنونهیچگزارشــیازاحتکارســیمانازمناطق
مختلفکشــوردریافتنشدهاســت،ازشــهروندانخواستاحتکار
سیمانوســایرکاالهاازجملهلوازمخانگیوخودروراازطریقشماره

تلفن۱۲۴گزارشکنند.
مصرفسرانهسیمانکهیکیازشــاخصهایمهمسازندگیدرکشور

است،درحالحاضر۴۶۰کیلوگرمبرایهرنفراست.
درراستایسیاستهایکلینظاموبرنامههایوزارتصنایعومعادن
مقررشــدهاستتولیدساالنهســیمانتاســال۱۴۰۰به۷۰میلیون
تنافزایشیافتهومصرفســرانهنیزاز۴۶۰کیلوگــرمفعلیبه8۳۰

کیلوگرمارتقایابد.

تولید

مدیرعاملشرکتســهامینمایشگاههایبینالمللی
جمهوریاســالمیایرانبااشــارهبــهبرپاییموفق
نمایشــگاه»جهشتولید«ودســتاوردهایمقابلهبا
کرونا،گفت:از۱۲تیرماههمهنمایشــگاههابراساس

تقویمنمایشگاهیبرگزارخواهندشد.
بهگزارششرکتسهامینمایشــگاههایبینالمللی
جمهــوریاســالمیایــران،»بهمنحســینزاده«
افزود:باتوجهبهتجهیزنمایشــگاهبینالمللیایرانبه
دســتگاههایضدعفونیوتجهیزاتمقابلهبابیماری
کرونا،قــراراســتاز۱۲تیرماههمهنمایشــگاههابا

رعایتپروتکلهایبهداشتیبرگزارشود.
ویگفت:پسازبرگزاریموفقنمایشــگاه
جهــشتولیــد،تقاضابــرایبرگــزاری
رعایــت بــا تخصصــی نمایشــگاههای
پروتکلهایبهداشــتیوالزامبازدیدفقط

برایمتخصصانافزایشیافت.
حسینزادهبیانداشــت:درجلسهکمیته

امنیتی-اجتماعیســتادمقابلهباکرونابرگزاریسایر
نمایشــگاههایتخصصیبدونبازدیدعموممصوب

شد.

ویاظهارداشت:باطیشدنمراحلاداری
اینمصوبه،نخســتیننمایشگاهتخصصی
امســالباعنــواننمایشــگاهدروپنجره،

دوازدهمتیرماهگشایشمییابد.
اینمقاممســوولخاطرنشــانکرد:تجربه
موفقبرگزارینمایشگاهجهشتولیدنشان
دادنمایشــگاههایتخصصیبارعایتچهار
پروتکلبهداشــتی)پروتکلمراکزنمایشگاهی،غرفه
سازی،مشــارکتکنندگانوبازدیدکنندگان(والزام
ممنوعیتبازدیــدبرایعموم،قابلبرگزاریاســت،

بدوناینکهبهسالمتاجتماعیآسیبیواردشود.
ویاضافهکرد:صنعتنمایشگاهیبهعنوانلکوموتیو
معرفیدستاوردهاوتولیداتصنعتینقشبسزاییدر
توســعهصادراتوبازاریابیهایجدیددارد،بنابراین
نمیتواناینصنعــتمهمدرکشــورراتعطیلکرد
بلکهبــارعایتشــیوهنامههایبهداشــتیبایدهمه
نمایشگاههارابرگزارکرد.حسینزادهگفت:تمهیداتی
اندیشیدهشــدهکهبهموجبآنامکانبازدیدمجازی
ازطریقکانالایرانکاالوشــبکههــایمجازیبرای

مردمعادینیزفراهمباشد.

دبیرانجمنقطعهســازانبابیاناینکهخودروسازان
دستورسرپرســتوزارتصنعتبرایاصالحقرارداد
قطعهســازانرااجرانکردهاند،گفت:افزایش۱۰و۲۳
درصدیقیمتخودروسازاندرخریدازقطعهسازان
اتفاقنیفتادههرچنداینمیزانرشــدقیمت،شــبیه
یکشوخیاســتوقیمتتمامشدهقطعاترشد8۰

درصدیداشتهاست.
مازیاربیگلوبابیاناینکهدرصــورتعرضهخودرودر
بورس،مواداولیهموردنیازبرایتولیــدآننیزبایداز
طریقبورسقیمتگذاریشود،اظهارداشت:حاالکه
خودرودربورسعرضهنمیشودوقیمتآنبهصورت
دستوریتعیینمیشود،قیمتگذاریمواداولیهنیز

بایدبهصورتدستوریانجامشود.
ویبابیاناینکهســهممواداولیهدرقیمتتمامشده
خودروبااحتسابمواداولیهوارداتیبیشاز۷۰درصد
است،گفت:طی۵ماهگذشــتهقیمتمواداولیهالزم
برایتولیدخودروحــدود۵۰درصــدافزایشیافته

وایندرحالیاســتکهقطعهســازانبرایتامینارز
موردنیازخودبامشکلروبروهســتند،امامسئوالن
بانکمرکزیبهراحتیپشــتتحریمهامخفیشدهو
میگویندنمیتوانیمارزتامینکنیم،خودروسازبرود

مشکلخودشراحلکند.
بیگلوادامهداد:ازسویدیگرشرکتهایتولیدکننده
فوالد،مسوآلومینیومنیزبهبهانهتحریم،بیشــتربه
صادراتتوجــهدارندواقدامخاصیبــرایتامیننیاز

تولیدکنندگانقطعاتانجامنمیدهند.
ویاینطورتوضیحداد:همهکنارکشیدهاند،درحالی
کهآسیابانهستندومانانواییم،بهمردمنانمیدهیم

وآنهافقطنانرامیبینند.
بیگلوادامــهداد:عواقــبدعواییکهبیــندولتیها
ازجملهشــورایرقابت،ســازمانحمایــتووزارت
صنعتاتفاقافتادهبهصنعتقطعهســازیمیرســد
درحالیکهمابخشخصوصیهســتیم،نهسیاســت
گذاریــمونهتاثیــریدرسیاســتهایکالنداریم

بلکهتاثیرپذیرهســتیم.ویادامــهدادوقتیدولتی
هاوحتیخودروســازانباهمدعــوامیکنندزیانش
بهقطعهســازانمیرســد،بههمیندلیلدرخواست
ماازسرپرســتوزارتصنعتومدیــرانعاملایران
خودرووسایپاایناســتکهمارادردعواهایدولتی
دخیــلنکنند.دبیرانجمنقطعهســازانتوضیحداد:
خودروسازانچهســودکنندوچهزیانکنند،دولتی
هستنداماشرکتهایقطعهســاز،خصوصیهستند
وعواقبکشــمکشهایدولتیهاباعثآسیبدیدن
آنهامیشود.ویازمســئوالنوزارتصنعتومدیران
خودروسازخواســتتازمانیکهتکلیفقیمتگذاری
خودرومشــخصشــود،اصالحقیمــتقراردادهای
قطعهســازانراانجامدهندوایــنکارمعطلتعیین
تکلیــفقیمتگذاریخــودرونشــود.ویادامهداد:
اگرزیــانقطعهســازانادامهپیداکنــدوضعیتاین
تولیدکنندگانبهاوضاعتلخسال۹۷بازمیگرددودر

نتیجهنظامقطعهسازیکشوربههممیریزد.

بیگلوتوضیــحداد:درحالحاضــرقراردادهایقطعه
سازانباشرکتهایخودروسازبادالر۱۱هزارتومان
اجراییمیشــوددرحالیکهقیمتدالربه۱8تا۱۹

هزارتومانرسیدهاست.
ویتأکیــدکرد:افزایــش۱۰یــا۲۳درصدیقیمت
محصوالتایرانخودرووســایپاهنوزدرقراردادهای
قطعهســازاناعمالنشــدهومدیرانایندوشرکت
خودروســازدالیلمختلفیراعنوانمیکنندازجمله
اینکههنوزوضعیتقیمتخودرومشــخصنیست،

ابالغیهنیامدهویانرخارزهنوزمشخصنشدهاست.
ویادامــهداد:البتهحتیاگرقرارباشــدفرمولقبلی
قیمتگذاریخودروابالغشــود،ماآنراقبولنداریم
زیراازبهمن۹8تاخردادامســالقیمتمــواداولیه
داخلیوخارجیمــوردنیازقطعهســازان۵۰درصد
افزایــشیافتهودرواقعنــرخارزوقیمتمــواداولیه
وارداتیبهعنوانمبنــایقیمتگذاریمــواداولیه

داخلیمدنظرقرارمیگیرد.

نمایشگاه

خودرو

بازارخودرودرشرایطیباصعود خریدار 
دوبارهقیمتهاونابسامانیروبهروشدهکه
قراراســتفرآیندقیمتگذاریخودروها
دوبارهازنقطهصفرآغازشودودستورالعمل
قیمتگذاریموردبازنگــریقرارگیرد.در
نتیجه،اجــرایمصوبهفــروش۱۰درصد
باالینرخکارخانهنیزمنتفیشدهوظاهراً
معیاردیگریبرایکنترلبازاروجودندارد.

دراینموردقراربــودباتعیینقیمتجدید
خودروهایداخلی،فــروشخودرودربازار
۱۰درصدباالترازنرخکارخانهصورتگیرد
واگربیشترازاینرقم،معاملهایانجامشود
موردپیگردقرارگیرد.ایندرحالیاســت
کهباگذشــتیکماهازاینمصوبه،عباس
تابــش،رئیسســازمانحمایــتمصرف
کنندگانوتولیدکنندگانبااشارهبهاینکه
برایتعییــنقیمتخــودرو،ذینفعهای
مختلفیدخالتدارند،گفت:خودروســاز
بایدبــاتولیدکافــیوعملبــهتعهدات،
وجودکاالدرکــفبــازارراتضمینکندو
اینشــرطالزمبرایرعایتحقوقمصرف
کنندهاســت.بهگفتهوی،ساالنهبهحدود
یکمیلیونو۵۰۰هزارخــودرونیازداریم
امابراساسآمارتولیدخودروسازان،تولید
خودروحــدود۷۶۰هزاردســتگاهبودهو
وارداتخودروهمممنوعاستواینتولید

ناکافی،عرضهوتقاضارابرهممیزند.
تابشاردیبهشتماهبهمردمقولدادهبود
کهباهمتدســتگاههایامنیتی،نظارتی,
شورایرقابتوباسیاســتوزارتصنعت،
معــدنوتجــارت,دریکماهآینــدهبازار
خودرومتعادلشــوداماایــناتفاقعملی
نشــدودرحالحاضرشاهدصعودیشدن

قیمتخودرودربازارهستیم.

 فروش 10 درصد باالی نرخ کارخانه 
منتفی شد

درعینحال،تابشدرمــوردعدماجرای
مصوبه۱۰درصــدیفروشخــودرومی
گوید:پیشنهادســازمانحمایتدرمورد
قیمتخودرواینبودکــه۱۰درصدباالتر
ازقیمتمصــوبخودروبهعنوانمنشــأ
تعزیردرنظرگرفتهشــودکهاینموضوعبه
کمیتههایمربوطهارسالشدهودردست

بررسیاست.
ویبابیاناینکهامادیدگاههایمتفاوتی
دراینبارهوجوددارد،مــیگوید:برخی
معتقدندکهقیمتمصــوببرایخودرو
وجــودداردبنابرایــنقیمتهایبازاری

بایدبــرمبنایعرضــهوتقاضاباشــداما
ســازمانحمایتدراینخصوصمعتقد
استکهبایدســقفقیمتدربازارتعیین

شود.
سعیدموتمنیرئیساتحادیهفروشندگان
خودرونیزدراینمــوردگفت:هیچمصوبه
ایدراینموردبهماابالغنشدهوزمانیکه
اینمسئلهراازمســئوالنمربوطهپیگیری
کردیمبهمــاگفتندکهاجــرایاینطرح

مخالفینیداردوفعالاجرایینمیشود.
ویبابیــاناینکهماتابعقانــونومصوبات
هســتیم،افزود:اگراینمصوبهاجراییمی
شــداثرمثبتیدربازاروکنتــرلقیمتها

داشت.

 بازنگری دستورالعمل قیمت گذاری 
خودرو

بازارخــودرودرحالیبــابالتکلیفیروبرو
اســتکهاخیراًبحثهاییدرموردبازنگری
دردســتورالعملقیمتگذاریخودرونیز
مطرحشدهوقراراستفرمولقیمتگذاری
شورایرقابتتغییرکند.برایناساسمقرر
شدباتشــکیلکمیتهایمتشکلازشورای
رقابتوسازمانحمایتمصرفکنندگانوبا
حکمیتسازمانگسترشونوسازیصنایع،
فرمولقیمتگذاریخودروبازنگریشود.
مازیاربیگلو،دبیرانجمنقطعهســازاندر
موردبازنگریدردستورالعملقیمتگذاری
خودروهاگفت:اینفرمولبایداصالحشود

زیرابرمبنــایقیمتخودرودرســال۹۰
تدوینشــدهوباحقیقتقیمتتمامشده

خودروفاصلهزیادیدارد.
ویتصریحکرد:قراراستسازمانحمایت
مصــرفکننــدگانوشــورایرقابتکار
تجدیدنظردرروشقیمتگذاریخودرورا
تحتنظارتسازمانگسترشانجامدهند.

ایناتفاق،اعالمقیمــتجدیدخودروهارا
همچناندرکمانگهخواهدداشــتوعماًل
بامشــخصنبودنقیمتهــایکارخانه
ای،ابزاریبــرایکنترلبــازارخودرونیز
وجودنخواهدداشــت.بعدازتعیینقیمت
خودروهایداخلیدراردیبهشــتامسال
توسطشــورایرقابت،کشــمکشبرسر
اعالمنرخهاینهاییبینســازمانحمایت
وشورایرقابتادامهیافتودرنهایتهیچ
کدامازایندونهادمســئولحاضربهاعالم

نرخهایجدیدخودروهانشدند.
فقطقیمتچندمحصولایــرانخودروو
سایپاکهدرفروشفوقالعادهعرضهشدند،
ازســویایندوخودروســازاعالمشدکه
البتهتفاوتقابلتوجهیبــانرخهایاولیه
اعالمشدهازسویشــورایرقابتداشت.
بهاینترتیبمشخصنشدمصوبهشورای
رقابتبــرایافزایــش۱۰درصدیقیمت
محصوالتایرانخودروورشد۲۳درصدی
قیمتمحصوالتسایپاتاچهحدبرقیمت
هرکدامازخودروهاتاثیرگــذاربودهوچه
نرخــیبایدبرایفــروشکارخانــهوبازار
مدنظرقــرارگیرد.حاالهمبــاتجدیدنظر
دردســتورالعملقیمتگذاریخودروها
بازهمهچیزبهنقطــهاولخودبازمیگردد
ومشــتریانوبازارهمچناندرموردقیمت

خودروبالتکلیفهستند.

آغازبرگزارینمایشگاههاطبقتقویمنمایشگاهیاز۱۲تیرماه

عواقبدعوایدولتیهابرایقطعهسازان

دبیر اتاق اصناف ایران تاکید کرد

پرداختتسهیالتکرونابهکسبوکارهابایدبراساسدرصدآسیبباشد
دبیــراتاقاصنــافایرانگفت: خریدار 
بســیاریازکسبوکارهادرشــیوعکرونا
متضررشدندودرصدآســیبدیدگیآنها
متفاوتاستوپرداختتسهیالتکرونابه

آنهابایدبراساسدرصدآسیبباشد.
»حســینطاهرمحمدی«روزیکشنبهدر
نشســتخبری»وضعیتکســبوکارها
درروزگارپــسازکرونــا«گفــت:اصناف
ایثارگرانوجهادرانعرصهاقتصادهستند
ودرمبارزهباشــیوعبیماریکرونابادولت

همکاریالزمراداشتند.
ویافــزود:دولتنیزدســتورالعملکمک
بهاصنافآسیبدیدهازشــیوعکووید۱۹
راتهیهکردتابتوانندباثبتنامدرســامانه
کاراازتسهیالتالزمدراینزمینهبهرهمند

شوند.
دبیراتــاقاصنافاظهارداشــت:دراجرای
دســتورالعملکمکبهکســبوکارهای

متضررازکرونابامشــکالتزیادیمواجه
هستیمکهپسازاحصایآنهاپیشنهاداتی

رابهمراجعتصمیمگیریارائهکردیم.
ویاضافهکرد:براینمونهرستههااعالمی
بهصورتکلیهســتندوبایددراینمورد
بازنگریشــودتارســتههاییکهآســیب

بیشتریدیدندحمایتشوند.
طاهرمحمــدیدرموردپیشــنهاداتاتاق
اصنافبرایکمــکبهاصنــافمتضرراز
کروناگفــت:۴۰۰اتاقاصنــافو88۰۰
اتحادیهدرکشورفعالهستندکهمهمترین
منبعدرآمدیآنهاحقعضویتدریافتیاز
اعضاستکهبابروزشــرایطبحرانیفضای
کسبوکاراینمنبعبامشکلمواجهاست
پیشنهاددادیمسهدرهزاردرآمددارندگان

پروانهکسببهتشکلهااختصاصیابد.
ویدربــارهپیشــنهادکاهــشمالیــات
واحدهــایصنفــیمتضررازاصنــافنیز

گفت:براساسماده۱۶۵قانونمالیاتهای
مســتقیمتمامیابخشــیازبدهیمالیاتی
کسریاتقســیطمیشــودکهالزماستاز
اصنافازاینامتیازقانونیآگاهشــوندواز
ســویدیگرامکانعملیبرایرســیدگی
ســریع،کمهزینهوبــدونتبعیضبرای

مودیانمالیاتیفراهمشود.

اینمقــامصنفیدربارهپیشــنهادســوم
اصنافبرایشــرایطموجــود،گفت:برای
پایدارنگهداشــتنتشــکلهایصنفیبه
وزارتکشــوروســازمانبرنامهوبودجه
پیشنهاددادیمباتوجهبهاینکهزیرساخت
حقوقیایــنمنابعدربودجهســنواتیدر
نظرگرفتهشــدهاســتبرایحلبحران
کسبوکارهایمتضررازکرونامنابعمالی
مخصوصبحرانازبودجهسنواتیکشوربه

تشکلهایصنفیتخصیصیابد.
ویدرپاســخبهایرنادربــارهپارامترهای
شناســاییواحدهاییکهآسیببیشتری
دیدند،گفت:میــزانتعطیلیاینبنگاهها،
میزانســرمایهگذاریوتعدادشــاغلین
شــاخصهاییاســتکــهمیتــواندر
شناســاییواحدهاییکهآسیببیشتری

متوجهآنهاشدهاستفادهکرد.
طاهرمحمدیدربارهعدماســتقبالبرخی

اصنافازدریافتتسهیالتکروناییدولت،
گفت:اینتسهیالتمتناســبباخسارت
ایــنواحدهانیســتوضروریاســتکه
توجهبیشتروحمایتقانونیالزمدرزمینه

پرداختآنهاانجامشود.
ویدرادامهدرمورداقدامــاتاتاقاصناف
کشوردرصورتشیوعموجدومکروناگفت:
پیشنهادماایناســتکهصنوفسنتیبا
کســبوکارهایمجازیهمافزاییداشته
باشــندوراهنماییهایالزمبــرایایجاد
فروشگاههایمجازیدراختیاراصنافقرار

میدهیم.
دبیراتاقاصنافایرانتاکیدکرد:پاشــنه
آشیلاصنافعدمتجزیهوتحلیلاطالعات
آنهاستوباوجودآنکهســامانهاطالعاتی
ازتغییراتصنــوفاعمازصــدوروابطال
پروانهوموارددیگروجــوددارداماتوجهی

بهتجزیهوتحلیلایناطالعاتنمیشود.

صنعت
روزنامه سراسری صبح ایران
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وزیر بهداشت:

هنوزدرموجاولکروناهستیم

مخالفتبهزیستیتهرانبابرخوردضربتی
باکودکانکار

مدیرکلبهزیستیشــهرتهرانبابیاناینکهسازمانبهزیستیمخالف
برخوردضربتیباکودکانکاروخیاباناســت،گفــت:ازابتدایهفته
گذشتههمکاراناورژانساجتماعیدرسرچهارراههابارویکرداعتماد

سازیبینکودکانحضوردارند.
ســعیدآرامدرخصوصجزئیاتدورجدیدطرحساماندهیکودکان
کاروخیابانگفت:نگاهماایناســتکهازبرخــوردضربتیباکودکان
پرهیزوبهروحیاتآنهاتوجهکنیم.ویافزود:دراینراســتاازابتدای
هفتهگذشــتههمکاراناورژانساجتماعیدرســرچهارراههافقطبا
اینرویکردکهباکودکانارتباطبرقرارکننــدحضوردارند.همچنین
اورژانساجتماعییکســریبســتههایبهداشــتیوحمایتیبین

کودکانتوزیعمیکندتاایناعتمادایجادشود.
مدیرکلبهزســتیشــهرتهرانباتاکیدبراینکهاجــرایاینطرحدر
راســتایحمایتوکمکبهکودکاناســت،اظهارکرد:درسالهای
گذشــتههمزمانبااجرایطرحجمــعآوریکــودکانکاروخیابان
برخوردهاییصورتمیگرفتکهباتوجهبهســنکودکاناینرفتارها
مناســبنبود.آرامبابیاناینکهامســالسازمانبهزیســتیبهدنبال
افزایشاعتمادعمومیبهایننهاددرراســتایســاماندهیکودکان
کاروخیاباناست،تصریحکرد:امســالاینکاررابااعتمادسازیبرای
کودکانوآگاهســازیبرایمردمآغــازکردیمتاکــودکانبارغبتو

تمایلخودشانباتیمماهمراهشوند.
بهگفتهآرام،۴ســازمانمردمنهاددراینطرحباســازمانبهزیستی
همکاریمیکنندودرمرحلهاولهمتوانمندسازی۶۰۰کودکایرانی
کهدرمراحلقبلشناساییشــدهوبرایشانپروندهتشکیلشد،انجام

میشود.

چگونگیبازگشاییمدارسودانشگاهها
ازشهریور

معاونفنیمرکزســالمتمحیطوکاروزارتبهداشــتبااشــارهبه
مصوبهســتادملیمقابلهباکرونادربارهبازگشاییمدارس،دانشگاهها
وخوابگاههایدانشــجوییاز۱۵شــهریورماه،گفــت:پروتکلهای
بهداشــتیمربوطبهاینمواردتدوینشــدهووزارتبهداشتبرروی
اجرایآنهانظارتدارد.مهندسمحسنفرهادیدربارهپروتکلهای
بهداشتیمدارسودانشــگاههاکهطبقاعالمستادملیمقابلهباکرونا
قراراستاز۱۵شهریورماهبازگشــاییشوند،گفت:درزمینهبرگزاری
کالسهااعمازدانشجویییادانشآموزی،پروتکلمروبطهباهمکاری
متولیانمربوطــهیعنیباهمــکارانوزارتعلــومووزارتآموزشو

پرورشبرایدانشگاههاومدارستهیهشدهاست.
ویبابیاناینکهپیشبینیشــدهکــهبهمحضبازگشــاییمدارس
ودانشــگاهها،اینپروتکلهایبهداشــتینیزاجراشــود،افزود:این
پروتکلهاعمدتابررویمحورهایمربوطبهرعایتبهداشــتفردی،
فاصلهگذاریاجتماعی،گندزداییمیزونیمکتهاو...است.ازآنجایی
کهبایدفاصلهگذاریانجامشــود،ایناحتمالوجودداردکهتشکیل
کالسهابهصورتشــیفتیباشــدوتعدادکمتریازافــرادرادریک

کالسقرارگیرند.

فرهادیادامهداد:زیراکالســیکه۳۰نفرهبودهوقراراستکهدراین
شــرایطبا۱۵نفربرگزارشــودیابایدتعدادکالسهاافزایشیابدویا
ساعتکاربهصورتشــیفتیمشخصشــودکهمدیریتاینمواردبا
آموزشوپرورشاستومدتهاســتبررویاینموضوعدرحالکار
کردنهستند.شایدهمبرگزاریکالسهابهصورتتلفیقحضوریو
الکترونیکیباشدکههمهاینموارددرجلساتآتیباآموزشوپرورش
نهاییمیشــود.نظارتبراجرایهمهاینمواردهــمبرعهدهوزارت

بهداشتوهمبرعهدهوزارتآموزشوپرورشاست.
فرهادیدربارهوضعیتبازگشــاییخوابگاههایدانشجویینیزگفت:
برایخوابگاههایدانشــجویینیزپروتکلهایمجزاییراتحتعنوان
پروتکلهایخوابگاهیتدوینکردهایم.البتهتوصیهماایناستکهتا
حدممکنازخوابگاههااستفادهنشودوشرایطیایجادشودکهدانشجو

درشهرخودشکالسهاراادامهدهد.
البتهطبیعتاحضوربرخیافــرادودانشــجویاندرخوابگاههاالجرم
اســتکهدراینزمینهنیزپروتکلهایبهداشــتیمربــوطبهآنرا
اعالمکردهایمودرسایتمرکزســالمتمحیطوکاروزارتبهداشت

بارگذاریشدهاند.

توصیهایبرایاستفادهازماسکدرفصلگرما
باتسهیلمحدودیتهاومقرراِتمربوطبهکنترلشیوعکروناویروس
وافزایشترددهادراماکنعمومی،احتمالابتالبهبیماریکووید-۱۹

بیشترمیشود.
ضرورتاستفادهازماسکدراماکنعمومیبهمنظورپیشگیریازابتال
بهبیماریکووید-۱۹درحالیتاکیدمیشودکهاینروزهاافزایشدما،

استفادهازماسکرابرایبسیاریازمردمدشوارکردهاست.
اگرچهماسکزدندرفصلتابستانبهدلیلگرمامیتواندآزاردهنده
باشدامابهگفتهمتخصصانسالمتدرشرایطفعلیوازآنجاکهفعالیت
کروناویروسبرخالفویروسآنفلوآنزاباگرمشــدنهوامتوقفنشده
است،همچنانبایدازماسکاســتفادهکنیمچراکهفوائدآن،اولویت
بیشتریداردوازاینطریقمیتوانبهمیزانقابلمالحظهایازشیوع

بیشتربیماریجلوگیریکرد.
بهگفتهکارشناســانبرایمقابلهباخطرابتالبهبیماریکووید-۱۹در
فصلتابستانالزماستماسکبهگونهایرویصورتقرارگرفتهباشد
کهبینیودهانبهطورکاملپوشاندهشــود.اماتوجهبهایننکتهحائز
اهمیتاســتکهتعریقمیتواندمشکلسازباشــد.زمانیکهماسکبه
دلیلتعریقمرطوبشــوددیگرنمیتواندعملکــردمطلوبیدربرابر

ویروسداشتهباشد.
کارشناســانتاکیددارندبهتریناقدامهنگاممرطوبشــدنماسک،
تعویضآناســت.بنابراینتوصیهمیشــودافرادیکهبیرونازمنزل

هستندماسکاضافیهمراهخودداشتهباشند.

کوچه

وزیربهداشت،بااشارهبهافزایش خریدار 
مواردابتالبهکرونادرکشــور،گفت:هنوز
درحالتجربهکردنمــوجاولاینبیماری

هستیم.
ســعیدنمکی،دراجالسمجازیرؤسای
دانشگاههاودانشــکدههایعلومپزشکی
سراســرکشــور،اظهارداشــت:حتیدر
استانهاییکهفکرمیکنیمموجاولکرونا
راپشتسرگذاشــتهایم،موجاولرابهطور

کاملتجربهنکردهایم.
دیــدگاه از گفــت: بهداشــت وزیــر
اپیدمیولوژیــکوقتیبیــشاز۳۵یا۴۰
درصــدازجمعیت،تجربهیــکبیماریرا
داشتهباشــندوبعدبیماریفروکشکرده
باشد،بایدفکرکنیمتعدادیبیمارعالمت
داروتعــدادیبــدونعالمتبــاپاتوژن

ویروس،تماسداشتهاند.
ویاضافهکرد:درکشــوردرحــالتجربه
کردنمــوجاولکروناهســتیماماممکن
استشکلموجاولکروناباآنچهدراستان
دیگری،تجربهکردهایم،متفاوتباشد.باید
باورکنیموبهمــردمهمبگوییمکهویروس
کروناتمامنشــده،پیکبیماریردنشدهو
کرونا،یکویروسپیچیــدهتودرتویصد
هزارچهرهاستوممکناستیکپروتکل
درمانیدریــکمنطقهجــوابدهدودر

منطقهدیگریجوابندهد.
وزیربهداشتافزود:ازروزاولشیوعکرونا
درچینبههمــکارانومعاونیــنامگفتم
کهاینویــروس،باتمــامویروسهاییکه

دیدهاید،متفاوتاســت.بندهبهعنوانیک
ایمونولوژیســتمعتقدمکــهاینویروس،
یکشترگاوپلنگاســتکهمیتواندگاز

بگیردولگدوشاخبزند.
وزیربهداشــتتصریحکرد:امروزبیشــتر
ازقبلمعتقــدمکهویروسکرونا،بســیار
پیچیدهوهنوزهمناشــناختهاست.هرگز
فکرنکنیمکــهرفتارویروسبــاروزقبلو
دراقلیمهایمختلف؛یکســاناست.رفتار
ویروسکرونادرجنوبکرمانباهرمزگان

ویامیناببابندرعباسوشــهرهایدیگر،
کاماًلمتفاوتاســتبنابراینویروسکرونا
دراقلیــم،نژادوآبوهــوایمختلف،بروز

متفاوتیدارد.
نمکــیدرخصوصآمادگیپرســنلبرای
روزهایآینــدهمقابلهباکرونــا،گفت:در
اســتانهاییکههنوزگرفتــاریعمدهای
ندارنــدوازگرفتاریقبلیعبــورکردهاند،
ازمعاونینپرســتاریودرمانخواستهام
تامهلتیدهندکههمــکارانکادردرمانی

بتوانندنفسبکشــندوباارائهتســهیالتی
بتواننــدبههمــراهخانوادههایشــأن،با
رعایتاصولبهداشــتیســفرکنندتااگر
طوفانجدیدیدرراهبودبتوانیمهمکاران

تازهنفسیداشتهباشیم.
ویخاطرنشــانکرد:تاامــروزحدود8۷
درصدازبیمارانکووید۱۹،گرفتارچاقی،
دیابتوبیماریزمینهایبودند.سیاســت
مابایداینباشدکهتختهایبیمارستانی
کمتــریدرگیرشــودواجــازهندهیمکه

افــرادپرخطربــهفازهایبعــدیبیماری
بروند.گروههدفماازایــنبعدافرادباالی
۶۰ســال،بیماراندارایبیماریزمینهای
وافرادچاقودارایاضافهوزناســت.سه
روزقبلدراســتانهرمزگاندختربچه۱۰
سالهایبراثرکرونافوتکردکهباپدرومادر
خودبرایگردشبهقشمسفرکردهبودندو

تنهامشکلاینفرد،اضافهوزنبود.
وزیربهداشــتافزود:بایــدوزنافرادرادر
افرادبالــغ،کودکانوگروههــایمختلف،
کنترلکنیمواینفرصــترابرایکارویژه
دانشگاههاودانشــکدههایعلومپزشکی
درتغییــرســبکزندگی،الگــویتغذیه
وکاهشوزنبــهعنوانیــکعاملخطر
برایگروههایمختلــفجمعیتیغنیمت
بشماریم.بایدگروههایپرخطررادریابیم
وخدماتالکترونیکرابرایآنهاتوســعه
دهیموبتوانیــمداروهایموردنیــازرابه
راحتــیودربمنازلآنهــاتحویلدهیم
وپزشــکیازراهدوررابرایایــنگروهها،

فعالترکنیم.
نمکیتاکیدکرد:حتماًبایدبههمپوشــانی
وهمزمانیکروناوآنفلوانــزادرفصلپاییز
توجهویژهکنیم.بههمیندلیلبیشاز۱۰
برابرسالگذشــتهبهدنبالتأمینواکسن
آنفلوانــزاهســتیمالبتهتقاضابــرایاین
واکســندردنیاافزایشیافتــهوتأمینآن

راحتنیست.
وییادآورشــد:حداقلبایددوسالبااین

ویروسزندگیکنیم.

رئیسکمیتهعلمیمقابلهباکرونابــابیاناینکهتمام
روشهایدرمانیدرکشــوردرحالبررســیاست،
گفت:البتهکــههمهدنیاپیگیرهســتندامابایدبرای
درمانکرونابهیکاجماعیرسیدوآنرااجراییکرد.

دکترمصطفیقانعیاظهارکرد:درجلسههایگذشته
کمیتهعلمیموضوعدرمانیکووید۱۹بحثشــدو
اولینسوالیکهمطرحشــداینبودکهبااینویروس
چهآســیبیبهریهواردشــدهوبرایاینآســیبچه

درمانهاییپیشنهادمیشود.
رئیسکمیتهعلمیمقابلهباکرونابابیاناینکهدرمان
کروناچندینفازدارد،بیانکرد:دردرماناینبیماری
چندینفازداریمکهبایدبهازایهرمرحلهای،درمان

خاصخــودشراپیشــنهادکنیــم؛اولین
مرحلهدرمانی،حضورویــروسوتکثیرآن
اســتیعنیدرحالیکهویــروسدرحال
تکثیراســت،همزمانالتهابریهشــروع
میشود؛وقتیالتهابریهپیشمیرودهم
ممکناســتفردبهبودپیداکندیاازطرف

دیگرمنجربهتشــدیدبیماریشــودکهبهآیسییو
منتقلشــودکهدراینصورتمابــهدرماندیگری

نیازیداریم.
ویدرخصوصروشهایدرمانیکــهبرایهریکاز
اینفازهادرکمیتهعلمیارائهمیشــود،خاطرنشان
کرد:جلســهآتیروشهاییپیشــنهادمیشودکهبر

اســاسآســیبهایواردهدرزمانمختلف
دربدنفردبیماراســت؛مادراینپروســه
بهدرمانهــایمتعددینیــازداریمکهاین
درمانهامیتواندتاحدیباهمهمپوشانی

داشتهباشند.
قانعیخاطرنشــانکرد:همچنینتاکنون
چندیندرمانضدالتهابیهمپیشــنهادشدهاماباید
بررســیکنیمکهکداممقرونبهصرفهودرکشــور
موجوداستوکدامدرکلکشــورقابلانجاماستکه
اینجایبحثوبررســیدارد.مااکنونباایناوصاف
تنهادرمانمرحلهیــافازاولافرادمبتــالراداریمکه
هنوزفازهایدووســههنوزدرپروتکلدرمانینیامده

است.
بهگفتهدبیرستادتوســعهزیستفناوری،آنچهکهدر
حالحاضربرایدرمانکرونــاداریمصرفاًدرمانضد
ویروساســتودرمانضدالتهابینداریمکهمحققان
اکنونرویدرمانهایضدالتهابیمتمرکزمیشوندو
اگراینکارتمامشودرویدرمانهاییکهدر»آیسی

یو«بایدصورتبگیردبایدمتمرکزشوند.
ویبااشــارهبــهیکــیازدرمانهــاگفــت:یکیاز
درمانهاییکهتازهشروعشدهاستفادهاز»کورتون«
است؛همچنین»اکتمرا«ازدیگردرمانهاییاستکه
بهتازگیشروعشــدهوبایدنتایجآندرکمیتهعلمی

موردبررسیقراربگیرد.

کرونا

جزئیاتتمامفازهایدرمانیکرونا

شهر
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مدیرکلهماهنگیاموراجراییمشارکتهایکمیتهامدادازمردمنیکوکار
خواستبرایفعالسازیمجددسامانهصدقهپیامکیاقدامکنند.

سیداحســانگتمیریانباتشــریحتغییراتانجامشــدهدرسامانهصدقه
پیامکیگفت:براســاسمصوبهکمیســیونتنظیممقــرراتوارتباطات
رادیویی،مقررشــدهاســتهرگونهجمعآوریمبالغبابتخدماتارزش
افزودهبرایمشترکینتلفنثابتوهمراهازمحلاعتبارارزشافزودهانجام
شود.ویافزود:برایناساسازتاریخ۱۹خرداد۹۹اپراتورهایتلفنهمراه،
تمامیسرویسهایمبتنیبرمحتوا)اطالعرسانی،فرهنگی،خبریو…(
وسرویسهایموضوعیازجملهسرویسصدقهپیامکیرابهحالتتعلیق
درآوردهاند.مدیرکلهماهنگیاموراجراییمشــارکتهایکمیتهامدادبا
تاکیدبرلزومفعالسازیمجددسرویسصدقهپیامکیازسویشهروندان
اظهارکرد:مردمنیکوکاربرایاستفادهمجددسرویسصدقهپیامکی،باید

نسبتبهفعالسازی»حساباعتبارخدماتمبتنیبرمحتوا«اقدامکنند.
گتمیریانادامهداد:درحالحاضرعملیاتشارژتمامخدماتسرویسهای
مبتنیبــرمحتوا،بهجایحســاباصلیســیمکارتکاربــران،ازطریق
حساباعتبارخدماتمبتنیبرمحتواانجاممیشود.ویدرخصوصنحوه
فعالســازیحســاباعتبارخدماتمبتنیبرمحتواوفعالسازیمجدد
سامانهصدقهپیامکیدراپراتورهمراهاولخاطرنشانکرد:دارندگانسیم
کارتهایهمراهاولمیتوانندازطریقشــمارهگیریکددستوری8۰#*
برایایجادیاافزایشاعتبارخدماتمبتنیبرمحتــواازطریقتلفنهمراه
اقدامکنند.مدیرکلهماهنگیاموراجراییمشــارکتهایکمیتهامدادبا
دعوتازمردمنیکاندیشبرایاســتفادهازســامانهصدقهپیامکی،افزود:
شهروندانبایدابتدانســبتبهخاموشکردنسرویسصدقهپیامکیخود
ازطریقارســالکلمه)off(اقداموســپسبرایفعالســازیمجدد،یک
پیامکبدونمحتوا)پیامکخالی(بهسرشــماره88۷۷ارسالکنندتااین
سامانهدوبارهبرایآنانفعالشــود.گتمیریاندرموردوضعیتفعالسازی
مجددسامانهصدقهپیامکیبرایمشــترکاندیگراپراتورهایتلفنهمراه
خاطرنشانکرد:روشفعالسازیحساباعتبارخدماتمبتنیبرمحتواو
فعالسازیمجددسامانهصدقهپیامکیمشترکانایرانسلورایتلبهزودی

اعالمخواهدشد.
ویبااشــارهبهاقداماتانجامشــدهبرایاطالعرســانیبهشــهرونداندر
خصوصتغییراتایجادشــدهدرســامانهصدقهپیامکــی،گفت:پیامک
اطالعرسانیوآموزشــیبهصورتمتمرکزوازسرشــماره88۷۷بهتمامی
افرادیکهپیشازایندارایسامانهصدقهپیامکیبودهاندارسالشدهاست.

دعوتازمردمنیکوکاربرایفعالسازیمجدد
سامانهصدقهپیامکی

صدقه



مسعود سلطانی فر:

مبارزهبافسادتبلیغاتینیست

اضافهشدنیکمدافعویکمهاجمجوان
بهاستقالل

احتمالاضافهشدنیکمهاجمویکمدافعجوانازتیمامیداستقالل
بهتیمبزرگساالناینباشگاهقوتگرفت.

یکیازبرنامههایاحمدسعادتمنددرتیماســتقالل،استفادههرچه
بهتروبیشــترازبازیکنانتیمهایپایهدرتیمبزرگســاالناستودر
همینراســتامدتیاســتکهچندبازیکنامیداینتیمدرتمرینات

بزرگساالندیدهمیشوند.
محمدعابدیوعرفانروحانیبازیکنانخطوطمیانیوحملهامیدهای
استقاللکهفصلگذشتهدررقابتهایامیدهاعملکردمطلوبیداشتند
ودرهفتههایگذشــتهدرتمرینبزرگســاالنحضورداشــتندودر
بازیهایتدارکاتــیهمفرصتبازیپیداکردند،ازنفراتیهســتندکه

تاحدودزیادیحضورشاندرتیمبزرگانقطعیتیافتهاست.
عرفانروحانیمدافعیبــودچندماهپیشهمبانظــرفرهادمجیدی
قراربودنامشبهلیســتبزرگساالناضافهشــودکهبهدلیلبرخیاز
مشــکالتاداریایناتفاقنیفتاد.محمدعابدیهممهاجمیاستکه
فصلگذشتهراباکسبعنوانآقایگلیمسابقاتامیدبهپایانرسانده
بودوخیلیهاســبکبازیاینمهاجمراباســبکبازیکاوهرضایی

مقایسهمیکنند.

یک پیشکسوت مطرح کرد:

مصدومیتهایاستقاللنگرانکنندهاست
پیشکســوتآبیهاگفت:درهفتههایاولازســرگیریدوبارهلیگ
نتایجخیلیقابلپیشبینینیستچونفعالتیمهاناشناختههستند.

لیگبرتربعدازحــدوداچهارماهتعطیلیبادیدارتیمهایاســتقالل
وفوالدازســرگرفتهخواهدشدتاشــاگردانمجیدیونکونامتکلیف
۳امتیازدیداریمعوقهمربوطبههفتههفدهمرادراهوازروشنکنند.

محمدنوریدرخصوصایندیداراظهارداشــت:دلهمهفوتبالیها
برایاینمسابقاتتنگشدهبودومنبهشخصهلحظهشماریمیکنم
برایشروعدوبارهمســابقات.امیدوارمبایکدیدارزیباازشروعدوباره

مسابقاترونماییشود.
ویبیانداشــت:معموالاســتقاللوفوالدبازیهایزیباوتماشــاگر
پســندیارائهدادهاندامااینبازیمثلبازیهایاولفصلاستوقابل
پیشبینینیست.بهاعتقادمشرایطتیمهاباپیشازتعطیالتتفاوت
کردهومیتوانگفتبازیهایهفتههاینخستخیلیقابلپیشبینی

نیست.
یشکسوتاســتقاللبااشــارهبهمصدوماناینتیمگفت:تعدادزیاد
بازیکنانآسیبدیدهنگرانکنندهاستوامیدوارمدرخاللمسابقات
شاهداضافهشدنبرتعدادمصدوماننباشــیم.واقعاامیدوارمدربین
همهتیمهــایلیگبرترکمترشــاهدمصدومیتباشــیموبازیکنان

بتوانندتاپایانفصلسالمتیخودراحفظکنند.

نوریدرخصوصخطراتشــیوعبهویروسکروناخاطرنشانساخت:
همانطورکهدیگرمشاغلهمدرمعرضآلودگیبهاینبیماریهستند،
فوتبالهمبااینخطرمواجهاستوبایدتمهیداتالزمبرایجلوگیری
ازاینبیماریاندیشیدهشــود.تعطیالتبیشترازاینجایزنبودونباید

اجازهدادهمیشدچرخفوتبالبهچرخشدرنیاید.
عضوپیشــینکمیتهفنیاســتقاللدرپاســخبهاینســئوالکهآیا
تمریناتبدنســازیاســتقاللدرتعدادزیادمصدوماناینتیمتاثیر
داشتهیاخیرپاســخداد:چونتمریناتراازنزدیکندیدهامنمیتوانم
دراینمورداظهارنظرکنم.اماایــنمیتواندیکیازعواملمصدومیت
باشــد.ضمناینکهازعواملدیگرمثلدالیلعصبیوروانیهمنمی

توانبهسادگیگذشت.
شایداسترسبازگشــتبهمیداندردورانکرونارویباالرفتنتعداد

مصدومانبیتاثیرنبودهباشد.
ویدرادامهاضافهکرد:هفتههایاولمسابقاتخیلیقابلپیشبینی
نیستوممکناســتنتایجیدورازذهنبهدســتآید.ایناتفاقهم
میتواندبرایبازیهایاســتقاللرویدهدوهمممکناستدردیگر

بازیهاشاهدنتایجعجیبباشیم.

با وجود عدم حضور در تمرینات؛
قراردادمهاجمنیجریهایپرسپولیس

فسخنمیشود
باشگاهپرســپولیستصمیمیبرایفســخقراردادمهاجمنیجریهای

خودندارد.
تیمفوتبالپرسپولیسدرحالیهشتمتیرماهپساز۱۲۰روزتعطیلی
رقابتهایلیگبرتربهدلیلبیماریکرونابهمصافپیکانتهرانمی
رودکهخبریازبازگشــتکریســتیناوســاگونابهتمریناتاینتیم

نیست.
مهاجمنیجریهایپرسپولسکهپسازتعطیلیبازیهابهکشورخود
نیجریهبازگشــتهبودحاالبرایحضوردرتهرانبامشکلروبروستو

نتوانستهدریکماهگذشتهباسرخهاتمرینکند.
ویبهدلیلمنعخروجازکشــوربایســتیمنتظرگشــایشخطوط
هواییماندهتابتواندبهجمعشاگردانیحییگلمحمدیاضافهشود.
مسئوالنباشگاهنیزاقدامیبرایفسخقرارداداینبازیکننگرفتهاندو

فعالقصدادامههمکاریبامهاجمخودرادارند.
اوســاگوناکهبهاحتمالفراواندرپایانفصلازپرســپولیسجدامی

شودبافسخزودهنگامقراردادشروبرونخواهدشد.

اسکوچیچبهایرانبازگشت
سرمربیتیمملیفوتبالایرانبهتهرانبازگشت.

دراگاناســکوچیچکهپیشازآغازســال۹۹ازایرانخارجشدهوبه
کرواســیرفتهبود،درماههایاخیربهدلیلهمهگیریویروسکروناو
بستهبودنراههایمسافرتی،نتوانستهبودبهایرانبازگردد.البتهبالغو
مسابقاتملیوباشگاهی،اسکوچیچوتیمملیایراندراینمدتهیچ

برنامهاینیزنداشتند.
اســکوچیچکهدرنیمهبهمن۹8بهعنوانســرمربیجدیدتیمملی
فوتبالایرانمعرفیشد،هنوزهیچتمرینومسابقهایباسمتجدید

خودپشتسرنگذاشتهاست.
مسابقاتانتخابیجامجهانی۲۰۲۲قطرکهقراربودفروردینبرگزار
شود،بهآبانموکولشدهاســتامالیگبرترایرانازهفتهآیندهآغاز
میشــودواســکوچیچبهتهرانبازگشــتهتااینرقابتهارازیرنظر

بگیرد.

میدان

رییسکمیتهملــیالمپیکگفت:ماباتمــامتواناز
کشــتیحمایتمیکنیم،امافدراســیونهمبایداز
ظرفیتهایمختلفبرایتامینمنابعمالیاســتفاده

کند.
ســیدرضاصالحیامیریپسازحضوردرفدراسیون
نجاتغریقودیداربامسئوالناینفدراسیون،گفت:
حرکتروبهجلودراینفدراســیونطیســهســال
گذشتهمحسوساست.نجاتغریقفدراسیونیاست
کهدرمواردمختلفهمچونجانانسانهاوپاکسازی
دریایااتفاقاتیمثلســیلبهکمکمردممیرودواین

امربسیارمهموپررنگاست.
رییسکمیتهملــیالمپیکافزود:تیمــیکهدراین
مجموعــهکارمیکند،جــوان،جســوروعالقمندبه
حرفهشاناســت.رییسفدراسیونبسیارجدیاست
وکارهایبزرگیانجاممیدهد.اینفدراسیونجامعه
آماری۲۰۰هزارنفردرکشــورداردکهبســیاربزرگ
اســت.اینهادراقیانوس،دریاچههاودریاهابهکمک
محیطزیستمیآیند.درمراکزآبیوسواحلبهکمک
مردممیآیندودائمدرحالخدماترســانیهستند

ومثلهاللاحمرخدمترســانیمیکنند.
همچنیننظامآموزشیخیلیقویدارندتا
درســیلوبحرانهایدیگــردرکنارمردم

باشند.
ویافزود:تولیدتجهیــزاتداخلیازجمله
دیگرموفقیتهایاینفدراســیوناست.در
مجموعاینفدراســیونباظرفیتبزرگو

چندماموریتهمزمانیکیازفدراســیونهایموفق
ماست.

صالحیامیریدربارهاحتمــاللغوبازیهایالمپیک
وخســارتهایآنبــهورزشایرانگفــت:ازنظرما
المپیکلغونمیشــود.تادیروزعصرکــهکارتابلرا
نگاهمیکردمهمهدســتورالعملهادالبربرگزاری

المپیکاست.
مادرسالهایگذشتههرهزینهایکردیمنتیجهآن

کسبسهمیهبود.
درمجموعکرونابرایهمهبخشهاوورزشخسارت
داشت،اماحاصلهزینههایمادرسال۹8کسب۵۲
سهمیهبود.انشــاءاهللدرآیندهشاهدبرگزاریاردوها

خواهیمبودتاشاهدموفقیتورزشکاراندر
توکیوباشیم.

اودربارهلزومتوجهبهرشــتههایمادرنیز
گفت:برایرســیدنبــهاهــدافبلندمان
الزامابایدرویرشــتههایپایــهوپرمدال
سرمایهگذاریکنیم.شــناباالی۶۰مدال
دارد،شمشیربازی،دوومیدانیو..نیزدهها
مدالدارند.باسخنرانیوشــعاراتفاقینمیافتد.باید
ازردهپایهودرآموزشوپرورشاستعدادهاراپرورش
دهیم.طرحامیدهاراباهمکاریآموزشوپرورشآغاز
کردهایمودراینطرحاستعدادهاشناساییوپرورش
مییابند.چین،ژاپــنوکرهنیمیازمدالهایشــان
دررشتههایپایهاســتوهمینامرنشاندهندهراه
درستآنهاست.جهتگیریمادروزارتوکمیتههم
دربودجهوسیاســتگذاریحمایتازرشتههایپایه

است.
رییسکمیتهملیالمپیکدربــارهگالیههایعلیرضا
دبیردربحثبودجهگفت:بندهاظهاراتدبیرراتایید
میکنم.اوالبایــدازاوتقدیرکنم.اورییســیجوانو

قهرمانالمپیکوازجنسکشتیاستکهدراینمدت
کوتاهموفقبودهوسازماندهیوزیرساختهایخوبی
ایجادکردهوبخشیازدیونرانیزپرداختکردهاست.
کشتیورزشاولماستوبخشــیازهویتماستو
موظفبهحمایتازاینرشتههســتیمامافدراسیون
نیزبایدازظرفیتهایمختلفمثلاسپانســروصداو
ســیماودیگرارگانهابرایجذبمنابعمالیاستفاده

کند.
باتمامتواندرخدمتکشتیهســتیم.دیروزبادبیر
صحبتکردموروزانهارتباطداریــم.ماباتمامتواناز

کشتیحمایتمیکنیم.
اودرپایانگفت:پسفردابــرایاولینباردرموزهتاالر
افتخاراتکهدرآنازالمپیک۱۹۴8تاالمپیکریو۵۶
المپینداریم،تندیساینعزیزانتوسطوزیرورزشو

مقاماتلشگریوکشوریرونماییمیشود.
اگرامــروزورزشقهرمانیماوکشــتیماهویتدارد
بهخاطررشــادتهاوتالشهایــیازمرحومعلیرضا
ســلیمانیتابهدادســلیمی،ســوریان،دبیرودیگر

عزیزاناست.

»علــیکریمی«درنظرســنجییکیازرســانههای
مطرحاماراتبهعنوانبرتریــنبازیکنخارجیتاریخ
لیگفوتبالاینکشورانتخابشــد.اوبینسالهای

۲۰۰۱تا۲۰۰۵دراالهلیبازیمیکرد.
طبقنظرسنجینشریهالبیانامارات،»علیکریمی«
پیشکســوتتیمفوتبالپرســپولیسکهسابقهبازی

درتیماالهلیامــاراترادرکارنامهدارد،به
عنوانبرترینبازیکنخارجیتاریخفوتبال

اماراتانتخابشد.
درایــننظرســنجی»علــیکریمی«با
»خورخــهوالدویــا«شــیلیاییبازیکن

اســبقالعینوالوحده،»ریکاردواولیویرا«ستاره

برزیلیاســبقالجزیرهوالوصلکهسابقه
بازیدرتیمهایــیمانندمیــالنورئال
بتیسرادارد،»آســامواژیان«ســتاره
مطــرحغنایــی،»سباســتینتیگالی«
آرژانتینی،»احمدالبهجه«مراکشــیبه

رقابتپرداخت.

ستارهاسبقتیمملیایرانکهرقابتنزدیکیباوالدویا
داشت،توانســتدرنهایتدرایننظرسنجیبهعنوان
نفراولانتخابشــود.ریکاردواولویرا،آســامواژیان،
احمدالبهجــهوتیگالیهــمدرردههــایبعدیاین
نظرســنجیکهدرفضایمجــازیبرگزارشــد،قرار

گرفتند.

المپیک

فوتبال

وزیرورزشبــاتاکیدبرمبارزهبا خریدار 
فســاددراینحوزهوپیگیــریآنباکمک
هاینهادهاینظارتــی،گفت:اینمبارزهو
برنامههایپیشبینیشدهبرایآنبههیچ

وجهجنبهتبلیغاتیندارد.
بهنقلازپایــگاهخبــریوزارتورزشو
جوانان،مســعودســلطانیفروزیرورزش
وجوانــاندرجلســهمشــترکروســای
فدراسیونهایورزشــیبااشارهمشکالت
اقتصادیبهدلیلتحریمهــایناعادالنهو
اثراتمنفیشیوعبیماریکرونابراقتصاد
کشورگفت:شــرایطاقتصادیپیشآمده
بسیارپیچیدهاســتوامیدوارمباهمراهی
مردم،کمکوحمایــتدولتهمانطورکه
توانســتیمموجاولشــیوعاینبیماریرا
مهارکنیم،شــرایطســختپیشآمدهرا

پشتسربگذاریم.
ویدرادامهبااشــارهبهوضعیتبهداشتی
ودرمانــیکشــورمان،نســبتبهســایر
کشــورهایتوســعهیافتهبــاتجهیزات
پیشرفتهترپزشکینسبتبهایران،شرایط
کشورمانرابســیارمطلوبتوصیفوادامه
داد:خوشبختانهایرانعزیزشرایطبحرانی
راپشتســرگذاشتهاســتوبیتردیدبا
همدلیوحمایتواتحادهمانند۴۱ســال
گذشــتهبحرانهاراپشــتســرخواهیم
گذاشتوباســربلندیازاینبحرانبیرون

خواهیمآمد.
وزیــرورزشهمچنینبااشــارهبهاهمیت
تداومبرنامههایتوسعهایوزارتخانهدر
حوزهورزشقهرمانیوحرفهایتوضیحاتی
رادرخصــوصتخصیــصاعتبــاراتبه
فدراسیونهاوبخشهایدیگرارائهوحفظ
ســالمتیمردموورزشــکارانرااولویت
مسووالنکشوردانست.ویگفت:همانطور
کههمهدنیــافعالیــتهــایاقتصادی،
اجتماعــیوفرهنگــیخودراباشــرایط

ویروسکروناباانجامپروتکلهایبهداشتی
تطبیقمیدهندمانیزبایدشرایطموجود
بهویژهزندگیمعیشتیمردمرامدیریتو

ساماندهیکنیم.
ســلطانیفربرگزاریرویدادهایورزشی
درکشــوررامنوطبهتصمیماتستادملی
مقابلهباکرونااعالمکــردوگفت:ماموظف
هســتیمضمناجــرایهمــهتصمیمات
اتخاذشــدهتوســطســتادملیمقابلهبا
کرونــا،تمامــیبرنامههایخــودرامثل
ســایروزارتخانههاودستگاههایاجرایی

هماهنگوعملیاتیکنیم.
ویتاکیــدکــرد:راهانــدازیمجــدد
فعالیتهــایورزشــیبــاصالحدیــدو
رویکردســتادملیمقابلهبــاکروناخواهد
بودچراکهســالمتیمردموورزشکاراندر
اولویتقراردارد.ولیمســئولیتبرگزاری

مســابقاتوچگونگیوزمانوضوابطانبا
فدراسیونهایورزشیاست.

وزیرورزشوجواناندرایننشستخطاب
بهروسایفدراسیونهاورزشپاکوعاری
ازهرگونهدارویممنوعــهانرژیزارامورد
توجهقراردادوباتاکیدبرمقابلهبادوپینگ
درورزشاظهارداشــت:مبارزهبادوپینگ
بایددرورزشکشــوربهطورجدیتوسط
روســایفدراســیونهادنبالشود.جای
بسیارخوشحالیاستکهستادمربوطهدر
کشورماناقداماتبسیارموثردراینرابطه
داشــتهاســتچراکهدردنیااینموضوع
توســطنهادهایبینالمللــیدقیقاتحت
کنترلاست،بنابراینبرایمقابلهبامسئله
دوپینــگازهمهظرفیتهابایداســتفاده

شود.
ویتوضیحاتــیرادرخصــوصمبارزهبا

فساددرورزشارائهکردوگفت:درمقاطع
مختلفزمانیاقداماتمختلفیدراینباره
صورتگرفتــه،فدراســیونهایمختلف
ورزشــینیزدرزمینــهمبارزهبافســاد

اقداماتمناسبیانجامدادند.
ســلطانیفرباتاکیدبراینکــهدرموضوع
مبارزهبااشــکالمختلففســادبایدعزم
جدیتریداشتهباشــیم،بیانکرد:دراین
بایدهمهانرژیوامکانــاتخودرامتمرکز
کنیمکهبافسادبههرشــکلیمقابلهکنیم.
منیقیندارماگرعزموارادهوهمتداشته
باشــیم،همگراییوهمافزایــینهادهای

امنیتیواطالعاتیرانیزخواهیمداشت.
معاونرئیــسجمهــوردرامــورورزش
افزود:ابعادفســاددربرخیازرشــتههابه
گونهایبودکهمابــااســتفادهازابزارهاو
اطالعاتخودنمیتوانســتیمآنهاراریشه

یابیکنیمبههمینعلتمــنطینامهای
ازوزیرمحترماطالعات،نهادهایامنیتیو
نظارتی،سازمانبازرسیخواستمکهبهاین
موضوعورودکنند.مســائلراموردبررسی
قراردهندوبهنوعیکمکمدیریتورزش

کشورباشند.
ویادامــهداد:خوشــبختانهوزیرمحترم
اطالعاتدســتورویژهایروینامهماصادر
ومســئولینذیربطاقدامــاتالزمراآغاز

کردند.
ســلطانیفردتاکیدکرد:آنچهدرمبارزهبا
هرگونهمظاهرفســاددرورزشانجاممی
شــودبههیچعنوانتبلیغاتینیست،تمام
امکاناتمانرابابخشهــایدیگرنظارتی
درکناریکدیگرقراردادیموتادســتیابیبه

نتیجهبهاینهمکاریادامهخواهیمداد.
وزیــرورزشگفــت:اززمانیکهبــاعزمو
ارادهجدیدرصددمقابلهبافســادهستیم
وازدســتگاههایامنیتیونظارتیدراین
رابطهکمکخواستیمشــاهدهستیمکه
باندهایفســاددرورزشبهکمکبرخیاز
رســانههایبیهویتعلیهمدیرانوزارت
ورزشومدیرانورزشکشــورجوســازی
هایفراوانــیکردندتاماراازادامهمســیر
بازدارنــد،آنهابــهدنبالاینهســتندکه

جریانمبارزهبافسادرابهانحرافبکشند.
وزیرورزشوجوانــاناعالمکرد:درمبارزه
بافسادبههیچوجهعقبنشینینخواهیم
کردوباجدیتوجسارتایســتادهایم.در
برابراینجوسازیها،داســتانسراییها،
انگزنیهاوایجاداســترسبینمردمبه

هیچوجهکوتاهنمیآییم.
اوتاکیدکــرد:باقوتوقــدرتتاجاییکه
توانداریمبافســاددرورزشمقابلهکنیم
ودرصددهســتیمصحنــهورزش،صحنه
مردانگی،مروت،اخالقوازخودگذشتگیو
انتقالارزشهاازنسلیبهنسلدیگرباشد.

صالحیامیری:گالیههایدبیرراتاییدمیکنم

کریمیبهترینبازیکنخارجیلیگاماراتشد

ورزش
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توافق پشت پرده کفاشیان برای بازگشت

راهبرایوزارتبازمیشود؟
علــیکفاشــیانبابازگشــت خریدار 
یکبارهاشبهفدراســیونفوتبــالهمهرا
شوکهکردولیپشــتپردهاینبازگشتبه
جلســاتمخفیانهاوبازمیگــرددکهراهرا
برایرئیسشــدنگزینهوزارتورزشباز

میکند.
علــیکفاشــیاننایــبرئیسپیشــین
فدراســیونفوتبــالورئیــسکمیتــه
فوتســالبهدلیلقانونمنعبــهکارگیری
بازنشســتگانازســمتهایــشدراین
فدراســیوناســتعفاکردامادوســالاز
اســتعفایشنگذشــتهبودکهبــاردیگر
وهمزمــانبــابحثاصــالحاساســنامه
فدراســیونوبرگزاریانتخابات،بهفوتبال

بازگشت.
کفاشیانبعدازاستعفاازفدراسیون،حدود
یکســالدرگیرپروندهمحرومیت۵ساله
اشازســویکمیتهاخالقبود.اینپرونده

بهحقپخشدیدارهایتیــمملیفوتبال
ایــراندرمرحلــهمقدماتیجــامجهانی
برزیلاختصاصداشــتوباعثشدرئیس
پیشینفدراسیونفوتبالبرایدادخواهی

بهکمیتهاستینافشکایتکند.
کمیتهاســتینافهمدرروزهاییکهبحث
بازگشــتکفاشــیانبهفدراســیونقوت
گرفت،اقدامبهکاهش۴ســالهمحرومیت
کردتابزرگترینمشکلرئیسونایبرئیس
پیشینفدراســیونبرایبازگشتبرطرف
شــوداماهمزمانموججدیدیازانتقادات
نسبتبهبازگشــتکفاشیانشکلگرفت؛
ازاســتعفایمحمددادکاننمایندهایران
درکمیتــهجوانانکنفدراســیونفوتبال
آســیاگرفتهتاورودنمایندگانمجلسبه
اینماجراودرخواســتبرایکنارگذاشتن

کفاشیان.
بازگشــترئیسســابقبهفدراسیونروز

شــنبهبهصورترسمیاســتارتخورد.
کفاشــیاناعالمکردکهفعاًلبهعنواننایب
رئیسفعالیتشراپیشمــیبردواحتماالً
بخشعمدهایازایــنفعالیتهامربوطبه

انتخاباتخواهدبود.
گفتهمیشودکفاشیانجلساتیرابابعضی
ازمســئوالندروزارتورزشبرگزارکرده

وتوافقاتیبینطرفینبــرایرقمخوردن
اتفاقاتجدیدصورتگرفتهاست.

پیگیریهایمهرنشــانمــیدهدیکیاز
اینتوافقات،تالشکفاشــیانبرایفراهم
کردنحضــورنماینــدهوزارتورزشدر
انتخابــاتوحمایتازاوبرایرســیدنبه
صندلیریاستاست.قبلازشیوعکرونا،از
محمدحسینقریببهعنوانگزینهوزارت
ورزشبرایانتخاباتفدراســیونفوتبال
نامبردهمیشــداماباایراداتــیکهفیفابه
اساسنامهگرفتوتعویقانتخابات،وزارت

ورزشسراغگزینهجدیدیرفتهاست.
کفاشــیانهمچناندرمیاناعضایمجمع
وبخصوصروســایهیاتهایاســتانی
مقبولیتداردوقراراســتزمینهانتخابات
فدراســیونبههمینشــکلبهنفعگزینه

وزارتورزشفراهمشود.
انتخابــاتفدراســیونفوتبالقراراســت

مهرمــاهبرگــزارشــودومســئوالناین
فدراســیونهمچنــاندرگیــراصــالح
اساسنامههستند؛اساســنامهایکهگفته
میشــودباموافقتوزیــرورزشدربخش
هاییازآناصالحاتاساسیصورتگرفته
وشایدیکیازدالیلکوتاهآمدنوزارتدر
بعضــیازبندهایپیشنویــساصالحی،

همینتوافقاتباشد.
البتهبادودستگیواختالفنظرایجادشده
بیناعضایهیاترئیســهمشخصنیست
دقیقاًچهسرنوشــتیدرانتظــارانتخابات
باشــد.امیــرعابدینیعضوســابقمجمع
فدراســیونفوتبالاعالمکردهیکطرف
اینماجرامحمدرضاســاکت،مهدیتاجو
محموداسالمیانهســتندکهنظراتخود
رادرهیاترئیســهازطریقکاظمطالقانی
تحمیلمــیکننــدومخالفبازگشــت

کفاشیانهستند.
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 اکنون زمان پرداختن به اختالفات نیست

بازگشاییسینماهانیازبهتبلیغاتدارد

محمدحســینفرحبخش،غالمرضا خریدار 
موســویوحبیباســماعیلیازتهیهکنندگان
سینمایایرانمعتقدندبازگشــاییسینماهااز
ابتدایتیرماهمیتوانــددرافزایشروحیهمردم
وتزریقشادیدرجامعهمؤثرباشد،بهشرطیکه
ازطریقرسانههایعمومیاطالعرسانیصحیح

انجامگیرد.
پساز۴ماهتعطیلی،سینماهایکشوربارعایت
پروتکلهــایبهداشــتیوباحداکثــرنیمیاز
ظرفیتصندلیهایخودبازگشــاییمیشوند.
پیشترقراربوداینبازگشــاییبااکــرانفیلم
»شــنایپروانه«وادامهاکران»خوببدجلف؛
ارتشسری«همراهباشد،اماایندوفیلمبهدلیل
حمایتنشــدنازاکرانانصرافدادند.بنابراین
طبقاطالعیهسازمانسینمایی،فیلمهایاکران
اسفندواکرانآنالیندرســالنهایسینماروی
پردهمیروندوبلیــتفیلمهاازطریقســامانه
ســمفاشــاملآپ،ایرانتیــک،ســینمابلیتو

سینماتیکتقابلخریداراست.

  فرحبخش: اکنون زمان پرداختن
 به اختالفات نیست

محمدحســینفرحبخشتهیهکنندهســینما
دربارهبازگشاییسالنهایسینماگفت:شرایط
کشورخاصاســتوســینماحتماًبایدبازشود،
چونیکانگیزهاجتماعیمثبتوشــادیبخش
البتــهمنظــورفیلمهایکمدینیســت داردـ
ـبنابرایــنروحیهبخشاســتوزندگــیرادر

رگهایجامعهبهجریانمیاندازد.
ویبــااشــارهبــهدورههــایویژهبهداشــتی
برگزارشدهبرایسالندارانســینماگفت:باید
پروتکلهایبهداشتیدرســینماهارعایتشود
تاکمترینخطررابرایمخاطبباشــد.نهادهای
دولتیهماگردرجاییباوزارتارشــاداختالف
دارند،االنوقتحلآننیســت،بایدمانندقضیه

کروناهمهباهممتحدشوند.
فرحبخــش،بازگشــاییســینماهارامثبــت
ارزیابیکردوبزرگترینحســنآندرتاریخ۷۰
ســالهســینمایایرانراراهاندازیسامانهسمفا

دانســتکههمبهنفعصاحبانفیلموهمبهنفع
سینمادارهاســتواعتراضاتواختالفاتدراین

حوزهراکاهشمیدهد.
ویاظهارداشت:با۴۰ســالتجربهسینماییو
ســعیبررعایتعدالت،میگویممخالفانسمفا

یامتوجهماهیتآننشدهاندیامغرضهستند.
اینتهیهکننــدهســینمادرپایانســخنانش
خاطرنشانکرد:امیدوارماصحابواربابرسانه،
شهرداریبابیلبوردهایشــهریوصداوسیمابا
تبلیغاترادیوییوتلویزیونی،همهکمککنندتا
سینمادوبارهراهبیفتد.اگراقتصادمانراهنیفتد،
لطماتشازکشــتههایکرونابیشترخواهدبود.
خداراشــکرمادرزمینهمقابلهبــاکروناازغرب
بهترعملکردیمومشخصشــدآنهاهنوزدر

برخیرفتارهابدویهستند.

 موسوی: باز شدن سینما بر روحیه مردم 
مؤثر است

غالمرضاموســوی،دیگرتهیهکنندهپیشکسوت
سینمادراینبارهگفت:باعثخوشحالیاستکه
سینماهابازمیشوندومردماینانتخابرادارند
کهاگروقتوامکاناتداشــتند،بتواندبهسینما
بروند.ویافزود:معموالًبازشدنسینمابرروحیه
مردممؤثراستوحتیاگرســالنسینمانروند؛
خودبازبودنســینمامیتوانددرروحیهشاناثر

مثبتبگذارد.
موسویتصریحکرد:کارگروهبررسیآسیبهای
کرونادرســینماتــالشزیادیکردهکــهرفتار
مسئوالنســینماوکارکنانســینمابهگونهای
باشــدکهمردمباخیالراحتبتواننــدازدیدن
فیلملذتببرند.امیدوارمهمکارانمدرسالنهای
سینماواورژانسبتوانندهمانطورکهپیشبینی
شدهاست،سرویسخوبوسالمیبهمخاطبان

ارائهدهند.

 اسماعیلی: بازگشایی سینماها نیاز به فیلم 
جدید و جذاب دارد

حبیــباســماعیلیتهیهکنندهســینماهمبا
آرزویریشــهکنیویروسکروناگفت:اینتصور

پیشنیایدکهچونســینماگرهســتیم،آرزوی
بازگشاییسینماراداشــتیم.درواقعیتسینما
تقریباًآخرینشــغلیاســتکهبازمیشــود.
اگردنبالپایــانتعطیلیســینمابودیمبهاین
دلیلاســتکههزینههایباالیســالنداریو

تعطیلیها،بهبیکاریمیانجامد.
ویادامهداد:اگرمواردبهداشــتیرعایتشود،
بازگشاییســینماهافینفســهبالاشکالاست،
چونمانندمترونیستکهافرادمجبوربهاستفاده
ازآنباشند،بلکهدلبخواهاستونکاتبهداشتی

همبیشتردرآنرعایتمیشود.
بهگفتهاسماعیلی،اگرسینماهاباشرایطخوبی
بازشــود،میتواندتولیداترابهرونقبیندازد.از
سویدیگر،باتوجهبهازدسترفتنفرصتهای
طالییعیدنوروزوعیدفطر،فیلمهاپشــتهم
تلنبارشــدهاســت.بنابراینآرزومیکنیمکهاز
بازگشاییسینماهااستقبالشودتاکمکمفیلمها

اضافهشودورونقبگیرد.
ویدرپاسخبهاینپرسشفارسکهآیافیلمهای
اکرانآنالینهمبایددرســالنهایســینمابه
نمایشدرآیندیاخیر،اظهارداشــت:منفیلمی
نداشتمکهنقطهنظرمشخصیباشد.امامعتقدم
بایدمیــانفیلمهــااولویتبندیشــود؛چون
فیلمهاییکهقبلازســالاکرانشــدند،تقریباً
ســوختهاند.بایدفیلمهایجدیدوجذاباکران
شوندکهتماشــاگررابهسالنبکشــند.درکنار
آنهممیتــوانبراینمایــشفیلمهایآنالین

برنامهریزیکرد.
اســماعیلیدرپایــانگفــت:مــابــهعنوان
دستاندرکارممکناســتازموضوعبازگشایی
سینماهامطلعباشیمامابســیاریازمردمآگاه
نیســتند،بنابراینبایدوســایلارتباطجمعی
بهخصــوصصداوســیماموضوعبازگشــاییرا
اطالعرســانیکنندودرکنــارشرعایتنکات
بهداشــتیراهمگوشــزدکنند.همچنینخود
فیلمهاهمتبلغشوند،چونوقتیتهیهکنندهای
دراینشرایطچنینریسکیمیکندکهفیلمش
رااکرانکند،بایدازنظرتبلیغاتیحمایتشودو
احساسنکندکهسرمایهاشداردازبینمیرود.

تهیهکننده

قاســمی، محمدحســین
تهیهکنندهســینماپیشــنهاد
کرد:باتوجهبهمحدودیتهایی
کهبرایبازگشــاییســینماها
درنظرگرفتهشــدهاست،تعداد
سرگروههایســینماییکاهش
یابد،فیلمهــایرویپــردهبه
به۳-۴فیلــممحدودشــودتا
سالنهایبیشــتریدراختیار

آنهاقرارگیرد.
قاســمی محمدحســین
تهیهکننــدهســینما،دربــاره
بازگشــاییســالنهایسینما
پــساز۴ماهتعطیلیبواســطه
شیوعویروسکروناگفت:کرونا
پدیدهنامبارکیبودکهتقریباًدر
سراسرجهانفراگیرشدوسینما
راباوضعیتــیمواجــهکردکه
قباًلتجربهنشــدهبود؛بهعنوان
مثــالدرحالیکــهبزرگترین
)AMCسالنداردنیا)کمپانی
بــهدلیلشــیوعکوویــد-۱۹
اعــالمورشکســتگیمیکند،
سامانههایVODخیلیقویتر
ازقبلعملمیکنندواســتقبال
ازآنهاباالمیرود.اینسامانهها
حتیآثارقابلتوجهیراکهقباًل
تولیدکــردهبودند،بــهصورت
آنالیناکــرانکردندیــاآثاری

راخریــداریکردنــد
کهقبــاًلبهســفارش
خودشــانبــرایاین
پلتفرمهاتهیهنشــده
بود،اماایــناقدامرادر
راستایپاسخگوییبه
شرایطونیازمخاطب

انجامدادند.
ویادامهداد:درایــرانهماین
موضوعبــاقوتکمتــریتحت
عنوان»اکرانآنالیــن«رخداد.
یعنیازیــکبســتروظرفیت
دیگــریبــرایاکــرانفیلمها
اســتفادهشــدامابهدلیلاینکه
تعدادمشترکانVODهاهنوز
بهمیزانکافینرســیدهوحدود
یکمیلیوننفراســت،ســقف
درآمداکرانآنالینازحدیباالتر
نرفت.ایننقیصــهمیتواندبرای
فیلمیکههزینــهتولیدباالیی
داشــتهاســتوگمانمیرفت
درآمدخوبــیازطریقاکراندر
ســالنهایســینماکسبکند،
یکآســیبجدیباشــد.البته
درســایرپلتفرمهایجهانیاین
موضوعبالعکساســتوبهدلیل
استقبالیکهازفیلمهامیشود،
آثارپرهزینه)بیگپروداکشن(را
دراینســامانههااکرانمیکنند

وســودخوبــیراهم
که برایصاحبانآثارـ
عمدتاًخــودپلتفرمها
بــههمراه هســتندـ

دارد.
قاســمیبااشــارهبه
کاهشاپیدمیکروناو
کنترلنســبیآندربرخینقاط
جهانوادامهفعالیتهایهنری
ادامهداد:درایرانهمقراراســت
ازفــرداســالنهایســینماباز
شــوند.باتوجهبهشــرایطیکه
درعرصههــایدیگرمانندحمل
ونقلعمومــیویــااماکنیکه
رفتوآمــددرآنهازیاداســت
وجــوددارد، ـمانندپاســاژهاـ
بهنظرمیرسدســینماقابلیت
کنترلبیشترینســبتبهاین
مکانهــاخواهدداشــتواگر
پروتکلهایبهداشــتیوایمنی
ازجملهاســتفادهازماســکو
رعایتفاصلهگــذاریاجتماعی
انجامگیــرد،میتــوانامیدوار
بودســینمارفتنخطریبرای
باشــد.این نداشــته مخاطبان
تهیهکنندهسینمااظهارداشت:
برای محدودیتهایی طبیعتــاً
اکرانفیلمهــادرنظــرگرفته
شدهوظرفیتســالنهابهکمتر

ازنصــفکاهشیافتهاســت.با
توجهبهاینشــرایطپیشــنهاد
میشــودمتولیانامــرازجمله
وزارتفرهنگوارشــاداسالمی
برایحمایتازفیلمهایاکران،
برنامهریزیکنندتاصاحبانآثار
متضررنشــوند.بهعنوانمثال،
تعدادســرگروههایسینماییرا
کمکنیم،یعنیاگــر۷-8فیلم
همزماناکــرانمیکردیم،این
تعــدادرابــه۳-۴فیلــمتقلیل
دهیمتاســالنهایبیشتریدر
اختیارفیلمهاقرارگیرد.ازسوی
دیگر،تبلیغــاتفیلمهاهزینهبر
اســت،اگروزارتارشــادبتواند
بــاهماهنگیدیگردســتگاهها،
تبلیغاتشهریوتلویزیونیرابه
صورترایگاندراختیارفیلمها
قراردهــد،ازهزینههایجانبی
آنهامیکاهد.قاسمیدرپاسخ
بهاینپرسشکهآیاموافقادامه
اکرانفیلمهایبهنمایشدرآمده
درســامانههایاینترنتیاست
یاخیــر،اذعانکــرد:ازقوانینو
مقرراتیکــهبرایایــنفیلمها
اختصاصدادند،اطالعیندارمو
نمیدانمآیابعدازاکرانآنالین،
میتواننداکرانســینماییهم

داشتهباشندیانه.

محمدحسینقاسمی:تعدادفیلمهایاکرانمحدودشود

پخشانیمیشنزندگی»حاجقاسم«
درسالگردشهادت

رییسمرکزپویانماییصبادربارهساختتکقسمتانیمیشنمرتبط
بازندگیسردارســلیمانیدرمجموعه»چهلشاهد«توضیحاتیارائه

کردوازپخشآنهمزمانباسالگردشهیدخبرداد.
محمدرحیملیوانیرییسمرکزصبادربارهمجموعهپویانماییمرتبط
باشهیدسلیمانیکهپیشازاینخبرســاختآنمطرحشدهبودبیان
کرد:پسازشهادتســردارســلیمانیقولدادیمکهاثریرادرقالب
زندگینامهایبســازیمکهیکمجموعهپویانماییبانام»چهلشاهد«

است.
محمدعلیصفوراســاختایــنمجموعهرابرعهــدهگرفتکهتهیه
کنندهوکارگردانآناســتوهمچناندرحالکاررویمراحلتولید

اینمجموعهاست.
رییسمرکزصبادربارهاینمجموعهچهلقسمتیکهچندفصلدارد،
عنوانکرد:فصلاولازاینمجموعهکههفتقســمتداردهماکنون
آمادهشدهوقراراستدرهفتهدفاعمقدسسالجاریرویآنتنبرود.
ویدرپایانگفت:یکقســمتازاینمجموعه۴۰قسمتیبهزندگی
سردارســلیمانیاختصاصیافتهاســتکهمقاطعیاززندگیاورادر
برمیگیردوقراراســتدرسالگردشهادتاینشــهیدبزرگوارپخش

شود.
مطالعه،نگارشســناریووپیشتولیدپویانمایی»زندگیتاشــهادت
سردارسلیمانی«سالگذشتهباکیفیتFull HDبهصورتاثرینیمه
بلندباتکنیککمیکموشــنآغازشدهاســت.اینانیمیشندرادامه
ســاختمجموعهپویانمایی»چهلشــاهد«تعریفشدهومخاطبش

نوجوانانهستند.
»چهلشاهد«شــاملزندگیتاشــهادت۴۰شــهیدانقالبودفاع

مقدسبانمایشتصویریازاخالق،رفتاروسبکزندگیآناناست.
سهقسمتازمجموعه»چهلشاهد«مربوطبهزندگیشهیدانمحمد
منتظرقائم،محمدجهانآراوعبدالحســینبرونسیاستوساختهر

قسمتازاینمجموعهتقریبا۲ًماهزمانمیبرد.

تهیه کننده فیلم اعالم کرد
تالشبرایاکران»پیشیمیشی«درتابستان

تهیهکنندهفیلم»پیشیمیشــی«ازتالشبرایاکرانقطعیاینفیلم
درتابستانامسالخبرداد.

احمداحمدیدربارهآخرینوضعیتاکراناینفیلمگفت:طیجلسه
مشترکیکهباحبیباســماعیلیدردفتررســانهفیلمسازانمولود
)پخشکننده»پیشیمیشی«(داشتیمضمنبررسیشرایطموجود
سینماهایکشــور،تصمیماتدربارهاکرانفیلمســینمایی»پیشی
میشــی«گرفتهشــد.اوادامهداد:ماعالقهداریــموهمهتالشمان
رامیکنیمکهفیلم»پیشــیمیشــی«بهعنوانیــکفیلمکودکو
خانوادهبهعنواناکراناولویادومتابســتان۹۹وبعدازبازگشــایی

سینماهاپسازکرونااکرانشود.
احمدیافزود:بهدلیلاینکهفیلم»پیشــیمیشی«یکفیلمکمدی
مفرحوشــاداســت،بهترینزمانبرایاکراناینفیلمدوماهابتدایی

تابستانوقبلازآغازماههایمحرموصفراست.
فیلم»پیشمیشــی«بهتهیهکنندگیاحمداحمــدیوکارگردانی
حســینقناعتبابازیرضاشــفیعیجم،بهارهرهنما،نفیسهروشن،
ارژنگامیرفضلی،علیکاظمی،ســاعدهدایتی،محمدشیری،سپهر
ســهرابیوباحضوریوســفصیادی،صدیقهکیانفر،عباسمحبوب،

طاهاوماهانعابدیساختهشدهاست.

پخشفیلــمبرعهدهرســانهفیلمســازانمولودبــهمدیریتحبیب
اسماعیلیاست.

دیگرعواملاینفیلمسینماییعبارتنداز:
تهیهکننــده:احمداحمــدی،کارگردان:حســینقناعــت،مدیر
فیلمبرداری؛امیرمعقولی،تدویــن:محمدتوکلی،طراحیوترکیب
صدا:حســینابوالصدق،طراحگریم:کامرانخلج،مدیربرنامهریزی
ودســتیاراولکارگردان:مهــدیمطلبی،موســیقیمتن:محمد

احمدی.

آغازسریجدید»شبهایفوتبالی«
سریجدیدبرنامهزنده»شبهایفوتبالی«شورهیجانفوتبالرااز۶

تیرماهجاریبهخانهمخاطبانبرمیگرداند.
باشــروعدوبارهفوتباللیگبرترکهپسازیکوقفهسهماههبهدلیل
شــیوعویروسکرونادرکشــوررخداد،برنامهزندهشبهایفوتبالی
ازجمعه۶تیرباهدفتحلیلوبررســیاینرقابتهامجددرویآنتن
شبکهورزشسیمامیرود.اینبرنامهبابهرهگیریازکارشناسانزبده
فوتبالوداوریازنگاهویــژهوتخصصیبهآنالیزفنــیرقابتهای

فوتباللیگبرترکشورمیپردازد.
مروراخبارمهمواتفاقاتخوبدرکنارحاشــیهوجنجالهایفوتبال

کشورازدیگربخشهایشبهایفوتبالیاست.
شــبهایفوتبالیبهتهیهکنندگیمحمدرضــاعظیمیبااجرای
محمدمیر،افشــینداوریکارشــناسفنی،علیخســرویوفرخ
حسابیکارشــناسومجریبخشهایداوریوتحریریهپخش

میشود.
عالقمندانمیتواننددرشــبهایلیگبرترفوتبالشاهدپخشاین

برنامهازشبکهورزشسیماباشند.

شب های فوتبالی در یک نگاه
شبهایفوتبالیدرشــبهایبرگزاریبازیهایلیگبرترفوتبال،
جامحذفیورقابتهــایمهمفوتبالیملیرویآنتنشــبکهورزش

سیمامیرود.
اینبرنامهازگروهتولیدشــبکهورزشسیمابهصورتزندهوبارویکرد

نقدوبررسیرقابتهایفوتبالکشورپخشمیشود.
شبهایفوتبالیبابهرهگیریازکارشناسانخبرهتهرانوشهرستان
هایمختلف،بهبحثوبررســیدیدارهایفوتبــالروزمیپردازدو
نتایجبــازیهاوموضوعاتمختلــفراازنگاهکارشناســان،مربیانو

نویسندگانورزشیموردبحثوبررسیقرارمیدهد.
اولینبرنامهشبهایفوتبالیدر۲۴شــهریورسال۱۳۹۴رویآنتن
شــبکهورزشســیمارفتوازآنتاریخمخاطبانفوتبالدرســریع
ترینزمانممکنمیتواننــدگزیدهبازیهایلیگبرتــررابههمراه
کارشناســیفنیوداوریراباحضورکارشناســانمجربازشــبکه

تخصصیورزشتماشاکنند.

اکران
»سالمتجامعه«خطقرمزفعالیتمراکزهنری
رئیسمرکزروابطعمومیواطالعرســانیوزارتارشادضمناشارهبه
لزومحفاظتاز»ســالمتجامعه«درفرآیندفعالشدنمجددمراکز
هنری،تأکیدکردارشــاددراینزمینهتابعســتادملیمقابلهباکرونا
است.طبقآخرینتصمیمستادملیمقابلهباکرونا،روزپایانتعطیلی
۴ماههمراکزفرهنگیوهنریدرکشــوراست؛تعطیالتیکهدرحوزه
هنرســالنهایتئاتر،کنسرتموســیقیوســینمارادررکودکامل
فروبردهبودوحاالبازگشــتفعالیتهرکدامبهوضعیتعادیومهمتر
ازآن،ترغیبمخاطبانبهحضوردرآنهــاتبدیلبهیکچالشجدی

شدهاست.
بازگشاییسینماهابدونراهیابیفیلمتازهبهچرخهاکرانرقمخورده
است،بازگشاییسالنهایتئاترمحدودبهچنداجراشدهوبسیاریاز
مراکزشناختهشدهبرایامروزهیچنمایشیرویصحنهنخواهندبرد،
کنسرتهایموســیقیهمکههمچناندروضعیتتعطیلقرارداردو
هنوزاطالعرســانیدربارههیچاجرایتازهایصورتنگرفتهاست.در
چنینشــرایطیزمزمهاوجگیریمجددموجابتالءبهویروسکروناو
طرحبرخیهشــدارهادرزمینهلزومبازگشتمحدودیتها،نگرانیها
رادوچندانکردهاســت.دراینشــرایطآیاامروزرامیتوانبهمعنای
واقعیروزپایانتعطیلیمراکزهنریوبازگشــتفعالیتهاورویدادها

بهروالعادیدانست؟

بازگشایی منوط به حفظ سالمت جامعه
همایونامیرزادهرئیــسمرکزروابطعمومیواطالعرســانیوزارت
فرهنگوارشــاداســالمیدربارهایننگرانیهاپیرامونازسرگیری
فعالیتهایفرهنگیوهنریشــاملســینما،تئاتر،موسیقیومراکز
مرتبطباایــنفعالیتها،بهخبرنگارمهرگفت:اطالعیهمنتشرشــده
ازسویوزارتفرهنگوارشاداســالمیدرخصوصبازگشاییمجدد
مراکزفرهنگیوهنریبراساسابالغیهستادملیمقابلهباکروناشکل
گرفتکهدرآناطالعیهچندپیششــرطوجودداشتمبنیبراینکه

اینبازگشاییتازمانیاستکهسالمتجامعهبهخطرنیفتد.
ویافزود:براساسپروتکلهایســتادملیمقابلهباکروناهروضعیتی
کهباعثایجادشرایطبحرانیشــود،براینابالغیهوابالغیههایدیگر
ستادتأثیرخواهدگذاشــت.رئیسمرکزروابطعمومیواطالعرسانی
وزارتارشادتأکیدکرد:تازمانیکهشــرایطپایداروموردتأییدستاد
ملیمقابلهباکروناباشــدوخطریاحســاسنشــود،طبقاطالعیه

منتشرشدهقبلی،کلیهمراکزفرهنگیوهنریفعالخواهندبود.

 برای تصمیم گیری درباره بازگشت محدودیت ها
 ذی صالح نیستیم

امیرزادهدرپاســخبهبرخیمنتقدانبازگشــاییمراکزهنریدرمقطع
کنونیباتوجهبهموجتازهشــیوعویروسکروناهمگفــت:مابهعنوان
وزارتفرهنگوارشاداســالمیبرایتصمیمگیریدربارهازسرگیری
محدودیتهــامرجعذیصالحینیســتیم.کمااینکــهدرحالحاضر
رستورانهاوفضاهایورزشــیکهطبیعتاًپرخطرترازمراکزفرهنگیو
هنریهستند،براساسپروتکلهایستادملیمقابلهباکرونابازگشایی
شــدهاند.ویدرعینحالتأکیدکرد:مــادروزارتفرهنگوارشــاد
اسالمی،درزمینهبازگشتمحدودیتهاویاادامهفعالیتهایفرهنگی

وهنری،بهطورکاملتابعتصمیمگیریهایستادملیکروناهستیم.

علی رضوی خبر داد

آلبومعلیرضاقربانیآمادهانتشاراست
مدیربرنامههــایعلیرضاقربانــیازپایانتولیدتازهتریــنآلبوماین
خوانندهخبردادهوزمانانتشارآنرامنوطبهعادیشدنشرایطبازار

عرضهمحصوالتموسیقاییدردورانپساکرونادانست.
سیدعلیرضویتهیهکنندهومدیربرنامههایعلیرضاقربانیخواننده
موسیقیایرانیبااشارهبهتازهترینفعالیتهایاینخوانندهپرطرفدار
گفت:طبــقبرنامهریزیهاییکهازمدتهاپیشصــورتگرفتهبود،
تازهترینآلبومعلیرضاقربانیمشــتملبرآثــارمنتخباینخواننده
درپروژه»بامنبخــوان«پیشرویمخاطبانقــرارمیگیرد.دراین
آلبومکهتنظیمموســیقیآنهابرعهدهحســامناصریبودهآثاراجرا
شــدهدرپروژه»بامنبخوان«بههمراهتعدادیدیگرازآثارشــنیده
نشــدهعلیرضاقربانیکهفکرمیکنمدربرگیرندهآثارجذابیاست،در

دسترسشنوندگانقرارمیگیرد.
ویادامهداد:یکیازویژگیهایآلبومجدیدعلیرضاقربانیگنجاندن
تعدادیازآثارســاختهشدهتوســطعلیرضاقربانیدرمقامآهنگساز
اســتکهبهطورحتممیتواندبرایشــنوندگانآثارایــنخواننده
دربرگیرندهویژگیهایجالبتوجهیباشد.ضمناینکهاجرایپروژه
»بامنبخوان«کهبارهاوبارهادربرابرمخاطباناجراشد،نشاندادکه
فضایکاریکهدراینفصلازفعالیتهایعلیرضاقربانیطراحیشده
توانستهبارعایتویژگیهایتولیدآثارموسیقاییبامناسبواصولیبا

طیفگستردهایازشنوندگانارتباطبرقرارکند.
اینتهیهکنندهافــزود:درآلبومجدیــدعلیرضاقربانــیکهبرخیاز
آثارشتوسطحســامناصریتنظیموبرخیدیگرتوسطاینخواننده
آهنگسازیشــدهفضابهگونهایاستکهشــنوندهبایکاثرمتفاوت
روبهروخواهدشــدکهباپیــشزمینهذهنیپروژه»بــامنبخوان«
میتواندبرایاوجذابوقابلتوجهباشد.کمااینکههمینآثاریکهدر
کنسرتهایاینپروژهبرایمخاطباناجراشدنشاندادکهمسیرهای
انتخابشدهازسویعلیرضاقربانیبراساسگوششنیداریمخاطب
امروزجامعهباتکیهبرنشــانههاواصولاجرایآثارموســیقاییفاخر
طراحیشــدهکهمیتوانددراینشــرایطتولیدوعرضهانواعواقسام

موسیقیهاموردتوجهقرارگیرد.
رضویدربارهتاریخانتشــارآلبومجدیدعلیرضاقربانیهمتوضیحداد:
تمامیمراحلمربوطبــهتولیدآلبومانجامگرفتهوکارآمادهانتشــار
است.امابهجهتقرارگرفتندرروزهایکروناییواینکهاصاًلشرایط
مناسبیبرایعرضهآلبومدرفرآیندنشــرآثارموسیقاییوجودندارد،
مادرانتظاربهترینفرصتهســتیمکهبتوانیمآلبومرادردســترس

مخاطبانقراردهیم.
درتوضیحپروژه»بامنبخوان«کــهدربرگیرندهآثاریچون»روزگار
غریب«،»اهللمزار«،»نیســتشــو«،»پل«،»بویگیسو«،»عاشقانه
نیســت«وتعدادیدیگربوده،آمدهاســت:»مراحلتولیدموسیقی
پروژه»بامنبخوان«سال۹۷توسطحسامناصریآغازشدوماحصل
یکسالفعالیتاوتولیدآثاریشــدکهمجموعاًبیشاز۹۰دقیقهبود.
البتهاوبرایاینپروژهتمرکزاصلیخــودرارویتولیدقطعاتجدید
قراردادوچنداثرمحبوبعلیرضاقربانیکهطیســالهایگذشــته

منتشرشدهبودراهممجدداًتنظیمکرد.

اجرا

موسیقی


