
خ ارز چیست؟ مهم ترین دلیل رشد نر

افزایش نگرانــی ها درباره شــیوع مــوج دوم کرونا، 
تنشــهای بین چین و آمریکا و دو کره، سیاســت ها حمایتی آمریکا و 
خوش بینی ها از تولید واکســن کرونا، در مجموع اثرات مثبت و منفی بر 
بازارهای جهانی داشته است. بازارهای داخلی نیز متاثر از تحریمهای 
بیــن المللی و کاهــش درامدهای ارزی، همســو با یکدیگــر به صورت 

افزایشی رشد داشته است و پیش بینی ها بر تداوم این روند تاکید دارند.
در هفته منتهی به ۳۰ خرداد نرخ دالر رشد ۳.۲ درصدی را به ثبت رساند 
که از روز شــنبه این افزایش قیمت با شــیب بیشــتری رخ داده است. با 
رســیدن نرخ دالر به مرز ۱۸۰۰۰ تومان برخی از معامله گران که به ادامه 
روند صعودی قیمت ها خــوش بین نبوده اند، اقدام بــه فروش دالرهای 
خود نمودند و همین امــر باعث کاهش اندک نــرخ دالر گردید. به عالوه 
کاهش حوالــه درهم نیز در افت قیمت روز شــنبه موثر بوده اســت. روز 
دوشــنبه مجددا نرخ حواله درهم افزایش یافته و منجر به رشد همسوی 
دارایی های دیگر گردیده است. ســکه نیز به تبعیت از دالر در روز شنبه با 
افت ۰.۷ درصدی مواجه شد اما در هفته مورد بررسی در مجموع رشد ۲.۳ 
درصدی را به ثبت رســاند. در انتهای هفته مورد بررسی سکه به باالترین 
نرخ خود، ۷ میلیون و ۶۸۳ هزار تومان، رســید.  بازار ســهام، ســکه و ارز 
همســو با یکدیگر و متاثر از هم در حال پیشروی هستند و پیش بینی می 
شود با توجه به رشــد نقدینگی ســرمایه گذاری در این بازارها همچنان 
افزایشی باشد. یکی از مهم ترین دالیل افزایش نرخ ارز اعالم کاهش منابع 
ارزی کشور و ضعف عرضه ارز می باشــد و ممکن است در روزهای آتی از 

مرز ۱۹۰۰۰ تومان نیز عبور کند.
قیمت جهانی طال در هفته گذشــته با نوسان رو به رو بوده است؛ به طوری 
که از روز پنجشنبه به جمعه رشد ۰.۳ درصدی داشــته، و تغییرات آن تا 
روز سه شــنبه ۰.۶- درصد بوده و تا انتهای هفته، روز پنجشنبه، رشد ۰.۶ 

درصدی را به ثبت رسانده است. 
با افزایش نگرانی ها از شیوع موج جدید کرونا به ویژه در چین و ژاپن انتظار 
می رفت بهای طال به عنوان دارایی امن افزایش یابد اما با اعالم فدرال رزرو 
آمریکا مبنی بر اتخاذ سیاست پولی انبساطی، کاهش تقاضا و قیمت طال 
را به دنبال داشت. این سیاســت در ادامه باقی گذاشتن نرخ بهره در سطح 
صفر می باشد. عالوه بر اتخاذ سیاســت های فدرال رزرو، خوش بینی ها 
در خصوص ســاخت واکســن کرونا در کاهش بهای طال موثر بوده است. 
ناگفته نماند که نگرانی ها از ادامه اوج گیری شیوع کرونا و افزایش تنشها 
بین دو کره، چشــم انداز افزایش قیمت جهانی طال را در روزهای آتی رقم 

زده است.
در هفته گذشته شــاخص کل بورس با رشــد ۶.۶ درصدی به ۱ میلیون 
و ۲۲۹ هزار و ۶۷۳ واحد رسید. در شــرایط کنونی مهم ترین عامل رشد 
شاخص کل ســهام جریان نقدینگی و جو روانی حاکم بر جامعه می باشد 
و داده ها و تحلیل های بنیادی نقش کمتــری به ویژه در مورد تازه واردان 
به بورس بازی می کند. با وجود تداوم ورود نقدینگی به بازار ســهام، رفع 
موانع موجود برای اســتفاده از ظرفیت این بازار به منظور تأمین مالی 
بنگاه  ها ضروری اســت. به گفته تحلیلگران برای تداوم رشد بازار سهام، 
افزایش عرضه های اولیه حائز اهمیت می باشــد. پیش بینی می شــود با 
وجود تداوم حمایت های دولت از بازار ســرمایه، افزایش گرایش تقسیم 
ســود، افزایش انتظارات تورمی و رشــد بازارهای موازی، بازار ســهام 

همچنان با رشد رو به رو باشد.
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وزیر نیرو:

صادرات برق ایران به افغانستان افزایش می یابد
خریدار   وزیر نیرو گفــت: در حال حاضر 
میزان صادرات برق به افغانســتان کم است 
اما یکی از پروژه های وزارت نیرو ســرمایه 
گذاری برای احداث یک خط ۲۲۰ کیلوولت 
جدید اســت که طبیعتا با احداث این خط 
ظرفیت صادرات بــه افغانســتان افزایش 

می یابد.
رضا اردکانیان در حاشــیه نشست با حنیف 
اتمر سرپرســت وزارت خارجه افغانستان 
در جمع خبرنگاران و در پاســخ به ایسنا د 
رخصوص اقدامــات صــورت گرفته برای 
افزایش صادرات برق به کشــور افغانستان 
گفت: صادرات برق به افغانســتان و ســایر 
کشــورهای همســایه یکی از اجزای طرح 
جامع همکاری های اقتصادی اســت لذا آن 
چه بنا داریم این اســت که ســهم خودمان 
را در توسعه صنعت برق کشــور همسایه و 

برادرمان افغانستان ایفا کنیم.
وی با بیان این کــه ۲۰ پــروژه  برقی برای 
کشور افغانستان تعریف شده است، تصریح 
کرد: این پروژه های ۲۰ گانه بعد از سفر سال 
گذشــته من به کشور افغانســتان طراحی 
شــد که شــامل ایجاد ظرفیت تعمیر برای 
توربین های آســیب دیده در افغانســتان، 
ایجاد ظرفیت تعمیر برای هــزاران ترانس 
آســیب دیــده در افغانســتان و همچنین 
شامل کاهش تلفات انرژی در شبکه توزیع 
افغانســتان و ایجاد ظرفیت های تخصصی 

آموزش نیروی انسانی می شود.
وی افزود: طبیعتا تا زمانی که این کشور نیاز 
داشته باشــد و امکان آن نیز برای ما فراهم 
باشد صادرات برق خواهیم داشت و اکنون 
به دنبال ایجــاد راهکارهای برای توســعه 

صادرات به این کشور هستیم.
وزیرنیرو با بیان این که وزارت نیرو به عنوان 
مسئول کمیســیون  مشــترک همکاری 
اقتصادی مشترک جمهوری اسالمی ایران 
و جمهوری اســالمی افغانســتان میزبان 
سرپرســت وزارت خارجه افغانستان بوده 
اســت، گفت: این مســئله توفیقی برای ما 
اســت که گفت و گوهای بســیار ســازنده 

برای اســتفاده حداکثری در جهت توسعه 
روابط اقتصادی در فرصت باقی مانده دولت 

دوازدهم داشته باشیم.
وی افــزود: ۱۱ مــاه پیش در ســفری که 
به کابــل داشــته ام محورهای مهــم برای 
همکاری اقتصادی مطرح شــد که مسائل 
مختلفی مربوط بــه وزارت نیــرو و وزارت 
خانه های دیگــر را در برمی گرفت امروز نیز 
این امکان فراهم شد تا بعد از استقرار دولت 
جدید در کابل این محورهــا را مرور کنیم و 

به نتایج خوبی برسیم.
وی اظهار امیدواری کرد که در آینده نزدیک 
شاهد اثرات خوب سفر مســوول عراقی به 
تهران در راستای توســعه روابط اقتصادی 
باشــیم که البته  تا کنون نیز توافقات خوبی 

صورت گرفته است.
وزیر نیــرو افــزود: از جمله ایــن توافقات 
می تــوان بــه برگــزاری دو نمایشــگاه 
تخصصی بــرای عرضه ظرفیــت خدمات 
فنی و مهندســی ایران در کابل و هرات در 
ســال جاری و همچنین برگزاری اجالس 

ششم کمیسیون مشــترک همکاری های 
اقتصادی دو کشور در کابل اشاره کرد.

وی با بیــان این که تا آن زمان ســند جامع 
همکاری های دراز مدت دو کشــور نهایی و 
امضا خواهد شــد، تاکید کرد: در چارچوب 
کلی این ســندو فعالیت های کمیســیون 
مشــترک پروژه های متعددی را در زمینه 
انرژی های با منشــا تجدید ناپذیر، تجدید 
پذیر و انرژی های فســیلی تعریف کرده ایم؛ 
به گونه ای که ۲۰ پروژه برقی در نظر گرفته 
شده و پیش بینی می شود که هر چه زودتر 

به مرحله اجرا برسد.
به گفته وی، در عرصه آب و محیط زیســت 
با توجه به این کــه  با خواهــران و برادران 
افغانســتانی در دو حوزه آبریز مشترک به 
تعبیری زندگی در سرزمین مشترک داریم 
همکاری های خوبی در قالب همکاری های 
آبی بین دستگاه های مذکور وجود دارد که 
در آن زمینه نیــز صحبت های خوبی مطرح 
شده است. به ویژه در مورد اجرای توافقات 
مربوط به معاهده هیرمنــد و بحث های که 

در حوزه آبریز مشــترک هریــررود مورد 
عالقه دو کشور بوده توافقاتی صورت گرفته 

است.  
 اردکانیان اظهار کــرد: همچنین در اواخر 
پاییز قطعه ســوم راه آهن خواف - هرات را 
افتتاح خواهیم کرد و این یک جلوه دیگری 
از ســرعت دادن به پروژه هــای اقتصادی 

مشترک دو کشور است.
او در پاســخ به ســوالی مبنی بر این که آیا 
توافقات امروز مشکالت حق آبه کشاورزان 
هیرمند و سیســتان را حل می کند، گفت: 
آنچه کــه کشــاورزان در مــورد حق آبه، 
مطــرح می کننــد، عمدتاً داخلی اســت 
و از رودخانه هــا و قنــوات و ســایر منابع 
حق آبه هایی دارند. آنچه بین ما و افغانستان 
مطرح می شــود مربوط به معاهده سال ۵۱ 

است.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن یــک معاهده 
محترم بین ما و کشــور افغانســتان است 
و همکاری هــای خوبی نیز در حــال انجام 
است، اظهار کرد: یک هیات در این معاهده 

وجد دارد که می بایســت ســالی چند بار 
با یگدیگر دیدار داشته باشــند و و راجع به 
کارهای ضروری اجرای آن معاهده توافقت 

کنند.
او با بیان اینکه این هیئــت فعال و در حال 
انجام کارهــای خود اســت، تصریح کرد: 
در حال حاضــر در رابطه بــا بحث حق آبه 
هیرمند مشــکلی نداریــم و مذاکراتی هم 
در ارتباط با حوزه هریرود در شــمال شرق 
آغاز کردیم و توافقات خوبی نیز آنجا انجام 

گرفته است.
وزیــر نیرو بــا تاکید بــر اینکــه زمانی که 
معاهدات با کشور همســایه قطعی باشد و 
اجرایی شود، حق آبه های داخلی بخشی که 
به آن منابع آبی باز می گــردد را با اطمینان 
بیشــتری تدارک می شــود. به هر حال در 
منطقه سیستان مشکالت آبی اعم از بحث 
هیرمند اســت. امیدوار هستیم که بهبودی 
که در شرایط اقلیمی در یکی  دو سال اخیر 

شاهد بودیم استمرار داشته باشد.
وی افــزود: عالوه بــر ایــن امیدواریم که 
تحوالتی که دولت و همچنین تشــکل های 
زراعی در منطقه شــروع کرده اند به گونه ای 
باشــد که از هر میزان آب موجــود بتوانند 
استفاده بهتری کنند. آنچه که برای ما اصل 
اســت، تثبیت جمعیت و تدارک معیشت 
آنها است. امیدوار هستیم که روز به روز این 
شرایط مناسب تر شود و حق آبه های زیست 
محیطی را نیز بتوانیم بگیریم که شــرایط 
محیط زیســت  نیــز در هامون ها شــرایط 
مناسبی باشد که به جای خود منشا خوبی 

برای اشتغال و معیشت مردم است.
وزیــر نیــرو در خصوص مشــکالت منابع 
مالی  افغانســتان و توافقاتی که در ســال 
گذشته برای اجرای پروژه ها صورت گرفت 
گفت: سال گذشته از ســمت ما موضوعاتی 
پیشنهاد شــد اما طرف افغانستان آن زمان 
این توافقات را امضا نکــرد و این موضوع به 
اســتقرار دولت جدیــد موکل شــد. و این 
مسئله نیز زمان قابل مالحظه ای را پشت سر 

گذاشته است.
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خ ارز چیست؟ مهم ترین دلیل رشد نر
   ادامه از صفحه اول

در هفته منتهی به ۱۹ ژوئن )۳۰ خــرداد( قیمت انواع نفت در بازارهای 
جهانی با اندکی کاهش مواجه بوده اســت. نفت خــام آمریکا، برنت و 
اوپک به ترتیب افت ۴.۱-، ۲.۴- و ۲.۳- درصدی را به ثبت رسانده اند. با 
بروز نگرانی ها در خصوص شیوع مجدد کرونا و همچنین افزایش مجدد 
ذخایر نفت آمریکا، تقاضای ســوخت و به دنبال آن قیمت نفت کاهش 
یافته است. بر اساس پیش بینی های نهاد های بین  المللی قیمت نفت به 
دلیل احتمال گسترش موج دوم کرونا، افت تقاضا تا آخر سال، احتمال 
بازگشــت تولیدکنندگان نفت شــیل به بازار و افزایش عرضه از سوی 

اوپک پالس در آینده، با کاهش قابل توجهی مواجه گردد.

معاون سازمان امور مالیاتی خبر داد
تمدید دو ماهه ارایه اظهارنامه های مالیاتی

معاون ســازمان امور مالیاتی کشــور با اشــاره به تمدید دو ماهه ارائه 
اظهارنامه های مالیاتی، گفت: صاحبان مشــاغل )اشــخاص حقیقی( 
تا پایان مردادماه و اشخاص حقوقی تا پایان شــهریورماه فرصت دارند 
اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۸ خود را به صورت الکترونیکی به 

سازمان تسلیم کنند.
به گزارش ســازمان امور مالیاتی، »محمد مســیحی« افزود: صاحبان 
مشــاغل )اشــخاص حقیقی( که مطابق قانون باید تا ۳۱ خرداد ماه هر 
سال نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی خود اقدام کنند، امسال با توجه 
به شرایط خاص ناشی از شــیوع ویروس کرونا و تاثیری که این معضل 
بر کسب و کار و مشــاغل کشور داشته اســت، از تمدید ارایه اظهارنامه 
برخوردار می شوند.وی اضافه کرد: براســاس مصوبه ستاد ملی مبارزه 
با کرونا و شورای هماهنگی اقتصادی ســران قوا، این صاحبان مشاغل 
تا ۳۱ مردادماه فرصــت دارنــد اظهارنامه مالیاتی خــود را به صورت 
الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و مالیات خود را نیز به 

صورت الکترونیکی پرداخت کنند.
معاون درآمدهای مالیاتی ســازمان امور مالیاتی بــا بیان اینکه مهلت 
ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی طبق قانون ۳۱ تیرماه هرسال 
است، افزود: این مهلت برای اشــخاص حقوقی نیز به مدت ۲ماه تمدید 
شده است و این دســته از مودیان تا ۳۱شهریورماه برای ارائه اظهارنامه 

مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۸ و پرداخت مالیات مهلت دارند.
معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی کشــور تاکید کرد: ضروری است 
مودیان از هرگونه مراجعه غیرضروری به ادارات مالیاتی اجتناب کرده و از 
طریق سامانه خدمات الکترونیکی ســازمان امور مالیاتی کشور به آدرس 
www.Tax.gov.ir نســبت به ارســال اظهارنامه مالیاتی و پرداخت 

مالیات اقدام کنند.

تکلیف جاماندگان سهام عدالت تا ماه آینده 
تعیین می شود

رئیس کمیســیون اقتصادی مجلــس گفت: طبق قانون فعلی ســهام 
عدالت امکان اضافه شدن افراد جدید به این سهام وجود ندارد، بنابراین 

پیشنهاداتی را ذیل طرح دوفوریتی سهام عدالت مطرح کرده ایم.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به مهم ترین اولویت های این کمیسیون، گفت: یکی از 
مهم ترین دغدعه های جدی امروِز کشور، مسائل معیشتی و اقتصادی 
است که در اولویت کمیســیون اقتصادی مجلس در دوره یازدهم قرار 

گرفته است.
وی همچنین با اشــاره به تدوین طرحــی دو فوریتی برای اســتفاده 
از مزایای ســهام عدالت جهت آن دســته از افرادی کــه جامانده اند، 
اظهارداشت: طرح ساماندهی جاماندگان سهام عدالت طی هفته های 
اخیــر در مجلس اعــالم وصول شــده و با مشــخص شــدن اعضای 

هیئت رئیسه این کمیسیون، در دستورکار قرار می گیرد.
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلــس تصریح کرد: این طرح شــامل 
ساماندهی جاماندگان سهام عدالت و نیز بهبود وضعیت موجود است، 
زیرا در حال حاضر نیز نارضایتی ها و نگرانی هایی  در بین ســهام داران 
ســهام عدالت از حیث آینده شرکت های بورســی عرضه شده در این 
ســهام وجود دارد که با این طرح دوفوریتی، در صدد رفع این نگرانی ها 
هســتیم.پورابراهیمی اضافه کرد: طبق نّص صریح قانون فعلی سهام 
عدالت امکان اضافه شدن افراد جدید به این سهام وجود ندارد، بنابراین 
پیشنهاداتی را در ذیل طرح دوفوریتی جاماندگان سهام عدالت مطرح 
کرده ایم تا بــا اصالح قانون، افرادی که در ســال ۸۵ موفق به خرید این 

سهام نشده اند، امکان خرید برای شان فراهم شود.
رئیس کمیســیون اقتصــادی مجلس در پایــان خاطرنشــان کرد: 
برنامه ریزی کرده ایم تا بررسی طرح دوفوریتی جاماندگان سهام عدالت 
تا دو هفته آینده در کمیسیون اقتصادی به اتمام برسد و پس از آن برای 
بررسی به صحن ارجاع شود، این احتمال وجود دارد که تا یک ماه آینده 

این قانون در مجلس تصویب شده و برای اجرا به دولت ابالغ شود.

آهنگ رشد قیمت ها کاهش یافته است؟!
در تازه ترین گــزارش مرکز آمار، تورم ســاالنه در خــرداد با کاهش ۲ 
درصدی نسبت به اردیبهشــت، به ۲۷.۸ درصد رسیده است که حاکی 
از کاهش شتاب افزایش سطوح قیمت ها اســت. با این وجود نگاهی به 

تورم ماهانه نشان می دهد که روند صعودی تورم همچنان پابرجاست.
مرکز آمار آخرین اطالعات شــاخص قیمتی مصرف کننده منتهی به 
خرداد ماه ۱۳۹۹ را منتشــر کرد. بر اســاس این گزارش، تورم در این 
ماه برابر با ۱.۹۸ درصد  است. هر چند تورم خرداد نسبت به اردیبهشت 
)۲.۵۳ درصد( با کاهش همراه بوده اســت، اما همچنــان تورم در این 
ماه از میانگین تورم ماهانه در یک ســال گذشــته )۱.۶۹ درصد( باالتر 
است که نشــان از پایداری روند صعودی تورم در کشور دارد. همچنین 
شــاخص قیمتی در خرداد نسبت به ماه مشابه ســال گذشته افزایش 
۲۲.۵ درصدی را نشان می دهد؛ تورم ســاالنه در دوازده ماه منتهی به 
خرداد ماه جاری ۲۷.۸ بوده اســت.از میان گروه های مختلف کاالیی، 
گروه مبلمان و لوازم خانگی با افزایشی ۳.۴ درصدی پس از گروه تفریح 
و فرهنگ با ۳.۶ درصــد، بیش ترین تورم ماهانه را بــه خود اختصاص 
داده اســت؛ مســئله ای که در یک ماه اخیر به شــدت مورد انتقاد قرار 
گرفته  و موجب دخالت مســتقیم وزارت صمت برای کنترل قیمت ها 
در این بازار شده است. بر اســاس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم ساالنه در 
این بخش برابر با ۳۷ درصد اســت؛ هر چند که با توجه به بررسی های 
میدانی به نظر می رسد این بازار با تالطم های بیش تری در طول یکسال 

گذشته و به ویژه در چند ماه اخیر روبرو بوده است.
افزایش فزاینده قیمت مســکن، مسئله  دیگری اســت که در این مدت 
مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. نرخ تورم ماهانه بخش مسکن 
برابر با ۱.۸ درصد گزارش شده اســت که نسبت به تورم ۲.۵۱ درصدی 
اردیبهشت ماه به نظر می رسد از شــتاب تورمی آن کاسته شده است. 
تورم ســاالنه بخش مســکن نیز ۲۲.۶ درصد اعالم شده است. افزایش 
شاخص اجاره مسکن در طول یک ماه گذشته برابر ۱.۸ درصد و در یک 

سال گذشته برابر با ۲۲.۵ درصد برآورد شده است.
بر اســاس این گزارش، نرخ تورم ماهانه در گروه خوراکی و آشامیدنی 
برابر با ۲ درصد می باشــد. در این گروه نان و غــالت و همچنین میوه و 
خشــکبار به ترتیب با ۶.۱  و ۴.۳ درصد، بیش ترین افزایش قیمت را در 

طول یک ماه گذشته تجربه کرده است.

سرمقاله

بازار

خریدار  رئیس ســازمان بــورس و اوراق 
بهادار با اشــاره به ورود نقدینگــی به بازار 
ســرمایه و پیش بینی آینده این بازار اظهار 
کرد: نهــاد ناظر به ایــن حــوزه ورود پیدا 
نمی کند و مســئولیت با سرمایه گذار است. 
اگر ارزش ســهم واقعی باشــد، بــا خروج 

نقدینگی کاهش پیدا نمیکند.
حســن قالیباف اصل در نشست خبری که 
روز دوشــنبه برگزار شــد، با بیان اینکه از 
موازی کاری در ســازمان بــورس اجتناب 
می شود، اظهار کرد: ســازمان باید به امور 
نظارتی بپــردازد و کارهــای اجرایی را به 

نهادهای مربوطه واگذار کند.
وی ادامه داد: در این راســتا در دو ماه اخیر 
اقداماتی انجــام و دســتورالعمل پذیرش 
اصالح شد. سازمان از هیات پذیرش خارج 
شد و فرایند به بورس و فرابورس واگذار شد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید 
بر اینکه نقدشوندگی بازار سرمایه نسبت به 
گذشته بیشتر شده است، گفت: با این حال 
نباید به این میزان هم راضی باشــیم و باید 
روش هایی که بــه افزایش نقدشــوندگی 

کمک می کند را به کار بگیریم.

 در نظر گرفتن سهام ممتاز
 برای شرکت ها

قالیباف اصل در ادامه با بیان اینکه ســهام 
شــناپر آزاد پیگیری می شــود تا شرکت ها 
به تعهدات خــود عمل کننــد، اظهار کرد: 
در سال جدید سهام شــناور آزاد شرکت ها 

افزایش پیدا کرده است.
وی ادامــه داد: هیــات مدیــره ســازمان 
مصوبه ای دارد که پتانسیل خوبی در اختیار 
ناشــران قرار می دهد که همان سهام ممتاز 
است. در این راستا بندی در اساسنامه دیده 
شده است که شرکت ها سهام ممتاز داشته 
باشد. این موضوع دست ســهام دار عمده را 
باز می کند. آریاساسول با ســهام ممتاز در 

بازار عرضه شد.

ابالغ صندوق توسعه تامین مالی
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از ابالغ 
صندوق توســعه مالی خبــر داد و توضیح 
داد: برای شــرکت هایی که در بازار پذیرش 
شده اند نمی شود سهام ممتاز در نظر گرفت 
اما ســهام دار عمده می توانــد از طریق این 
صندوق ها ۳۰درصد از سهام را در صندوق 
قرار داده و در بازار عرضه کند. در این فرایند 
هم حــق بــازار را از دســت نمی دهد و هم 
می تواند واحدها را عرضه کند. این موضوع 

به سهام شناور بازار کمک می کند.
قالیباف اصــل در ادامه با تاکیــد بر اینکه 
افزایش ظرفیت تامین مالی از رسالت های 
بازار ســرمایه اســت، گفت: در سال جدید 
مصوبــه ای در هیات مدیره ســازمان ابالغ 
و امکان انتشــار اوراق بدون ضامن در بازار 
سرمایه فراهم شــد. در اوراق با درآمد ثابت 

بحث ریسک هم دیده می شود.
وی با بیان اینکه ارتقای جایگاه بین المللی 
بازار سرمایه جزو موضوعات کلیدی است، 
گفت: در این راســتا هرچه با استانداردهای 
بین المللــی تطبیق پیدا کنیــم، گامی در 
جهــت بین المللی شــدن بازار ســرمایه 
برداشته ایم. همچنین ارتقای سواد مالی در 
کشور در ســازمان بورس و سایر ارکان های 

مرتبط دنبال می شود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید 
بر اینکه ارتقای شــفافیت و نظام ســالمت 
بازار ســرمایه به جد دنبال می شــود، ادامه 
داد: همچنین اصالح قوانیــن و مقررات در 
دستور کار است و الیحه قانون ارتقای نظام 
مالی باید فرایند مجلس و دولت را طی کند. 
این موضوع فعال در اختیار کانون نهادهای 
ســرمایه گذاری قرار دارد تا اگر فعالین بازار 

نظری دارند، نظر خود را اعالم کنند.
به گفته قالیبــاف اصل، توســعه ابزارهای 
مالی هم جزو موضوعات کلیدی اســت که 

در بازار سرمایه دنبال می شود.
وی در ادامــه با اشــاره به اصــل ۴۴قانون 
اساســی، گفت: عمده واگذاری ها از طریق 
بازار سرمایه انجام شد و باعث شد فضای این 
بازار تغییر کند. اندازه آن بزرگ شود و عمق 
آن افزایش پیدا کند. ماموریــت دیگر بازار 
سرمایه، آزادسازی ســهام عدالت بعد از ۱۵ 

سال بود.
رئیس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار با 
بیان اینکه از میان بیــش از ۴۹ میلیون نفر 
مشمول ســهام عدالت، بیش از ۱۸ میلیون 
نفر روش مســتقیم را برای مدیریت سهام 
خود انتخاب کرده اند، اظهار کرد: همچنین 
حدود ۷۰۰ هزار نفر اقــدام به واگذاری ۳۰ 

درصد از سهام خود کرده اند.
قالیباف اصل ادامه داد: مشموالنی که روش 
غیرمســتقیم را انتخاب کرده اند سهام دار 
اســتانی  ســرمایه گذاری  شــرکت های 
می شوند و این شــرکت ها به مرور در بورس 
پذیرش خواهند شــد و پس از آن می توانند 

افزایش سرمایه دهند.

اراده نظام تامین مالی از طریق بازار 
سرمایه است

وی با تاکید بر اینکه اراده نظام در این است 
که عمده تامین مالی از طریق بازار سرمایه 
صورت بگیرد، اظهار کرد: یک زمانی دولت 
در کشور ســرمایه گذار بود و یک زمانی هم 
بانک ها پروژه ها را تامین مالی می کردند اما 
االن هیچکدام این امکان را ندارند. بنابراین 
این انتظار از بازار ســرمایه می رود که بتواند 
در تامین مالی تولیــد و بنگاه های اقتصادی 
نقش داشته باشد. در این راستا هر برنامه ای 
در بازار سرمایه دنبال شود در جهت تامین 

مالی بنگاه ها است.

مقایسه آمارهای بورسی سال قبل با 
سه ماهه امسال

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه 
به مقایســه آمارهای بورســی سال ۱۳۹۸ 
با سه ماهه نخست ســال جاری پرداخت و 
گفت: ارزش معامالت در ســال گذشــته 
در بازارهــای بورس و فرابــورس ۸۳۰هزار 
میلیارد تومان و در بورس، فرابورس، بورس 
انرژی و بورس کاال هزار هزار میلیارد تومان 
بود که ۸۳۰هزار تومان در ســه ماه نخست 
ســال جاری به ۷۸۰هزار میلیــارد تومان 

رسیده است.
قالیبــاف ادامــه داد: تعدادهــای کدهای 
صادره در ســال ۱۳۹۸، ۸۲۰ هــزار تومان 
و در سه ماه نخست ســال جاری ۱۶۰۰کد 

بوده است. برخی روزها تعداد افرادی که کد 
بورسی می گیرند به ۱۲۰هزار نفر می رسد.

وی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۸، دو میلیون 
و ۹۵۰هــزار نفر در ســجام ثبت نام کردند، 
گفت: از این تعداد یــک میلیون و ۷۵۰هزار 
نفر احراز هویت شــدند. در سه ماه نخست 
ســال جاری ۹میلیون و ۵۰۰هــزار نفر در 
ســجام ثبت نام کردند که از این تعداد شش 

میلیون نفر احراز هویت شدند.
رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار ادامه 
داد: سال گذشــته ۳۰هزار میلیارد تومان 
نقدینگی وارد بازار ســرمایه شــد که این 
میزان در سه ماه نخست سال جاری حدودا 

۵۰ هزار میلیارد تومان است.

ورود نقدینگی فرصت مناسب برای 
تامین مالی

قالیبــاف اصل بــا تاکیــد بر اینکــه ورود 
نقدینگی فرصت مناسبی برای تامین مالی 
دولت و شــرکت ها اســت، اظهار کرد: بازار 
درحال حاضر کشــش خوبی دارد و فرصت 
مناسبی است که سهام شناور شرکت ها در 

بازار سرمایه افزایش پیدا کند.

سهیل پذیرش شرکت ها در بورس
وی با بیان اینکه طبق دستور شورای سران 
سه قوه، پذیرش شرکت ها در بورس تسهیل 
شــد، گفت: برخی شــرکت ها نگــران این 
موضوع بودند که با ورود به بورس، سازمان 
مالیاتی گذشــته آن ها را کنــکاش کند. به 
همین دلیل بسیاری از شــرکت ها از ورود 
به بورس حذر می کردند. بنابراین پیشنهاد 
شد ســازمان مالیاتی گذشته شرکت هایی 
که سال جاری در بورس پذیرش شدند را تا 

زمانی که در بورس هستند کنکاش نکنند.
به گفتــه رئیس ســازمان بــورس و اوراق 
بهــادار، ســال ۱۳۹۷ معــادل ۱۲۰ هزار 
میلیارد تومان، ســال گذشــته ۲۶۰ هزار 
میلیارد تومان و سه ماه نخست سال جاری 
۱۰۰هزار میلیارد تومان تامین مالی از بازار 
ســرمایه صورت گرفت و اگر ازین نقدینگی 
در جهت تولید استفاده نشــود، فشار روی 
قیمت ها وارد می شــود به همیــن دلیل از 
بنگاه های اقتصادی دعــوت می کنیم ازین 

فرصت استفاده کنند.

 راهکارهای رفع اختالل 
هسته معامالت

قالیباف اصل در ادامــه درمورد راهکارهای 
رفع اختالل هســته معامالت توضیح داد: 
امور اجرایــی رفع اختالل هســته بر عهده 
شــرکت فناوری اســت اما به طور کلی سه 
برنامه دنبال می شود. یک برنامه کوتاه مدت 
است که کندی و قطعی هســته حل شود. 

البته با وجود اینکه حجــم ارزش معامالت 
در سال جاری نسبت به سال گذشته هشت 
برابر شــده، کندی ها کاهش یافته اســت. 
توسعه هســته کار سریعی نیســت و برای 
جاهایی که باعث کندی می شود باید کمک 
گرفت. کارگروهی هم در این راستا تشکیل 

شده است.
وی با تاکیــد براینکه بازار ســرمایه ایران، 
مشــتری محور اســت، گفت: افراد با نام 
خودشان وارد سیستم معامالت می شوند. 
البتــه درمــورد ســهام عدالــت تجمیع 
سفارشات داشــتیم که تجربه خوبی بود. 
این موضوع باعث می شود بازار به کارگزار 
پایه تبدیل شــود. راه حــل میان مدت نیز 
خریــد از عرضه کنندکان خارجی اســت 
که شــرکت فنــاوری مذاکراتــی را انجام 
داده اســت که اگر قابل اعالم باشد، اعالم 

خواهیم کرد.
رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار ادامه 
داد: راه حــل بلند مدت نیز تولید ســامانه 
ترید و پست ترید بومی است که با همکاری 
دانشــگاه تهــران در حــال انجام بــوده و 

پیشرفت های خوبی داشته است.

نهاد ناظر به آینده بازار وارد نمی شود
قالیباف اصل در ادامه بــا بیان اینکه یکی از 
برنامه های دولت تامین مالی از طریق اوراق 
بوده است، اظهار کرد: گاهی اوراق خارج از 
بازار ســرمایه بود اما به این نتیجه رسیدیم 
دولت باید از طریق بازار ســرمایه اینکار را 

انجام دهد.
وی بــا تاکید بــر اینکــه ورود نقدینگی به 
بازار اتفاق خوبی اســت، اظهار کرد: باید از 
این فرصت اســتفاده کرد. اینکه آینده بازار 
سرمایه چه می شــود، نهاد ناظر به آن ورود 
پیدا نمی کند. بحث ســلیقه ســرمایه گذار 
اســت. اگــر قیمت ســهمی به پشــتوانه 
ارزش های نهفته باال رود، با خروج نقدینگی 
قیمت ســهم کاهش نمی یابد. مسئولیت با 

سرمایه گذار است.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید 
بر این که دنباله روی برای جدیدالورودهای 
بورس کار خطرناکی اســت، اظهــار کرد: 
کســی که وارد بازار ســرمایه می شــود و 
ضررش پــای خودش اســت. هیچ کس در 
بازار سرمایه نمی گوید فالن سهم را بخر من 
ضررت را جبران می کنم. بورس جایی است 
که قیمت ها براســاس عرضه و تقاضا تعیین 
می شود و کســی که وارد این بازار می شود 
باید حواسش را جمع کند.به گفته قالیباف 
اصل، جدیدالورودهــا می توانند از راه های 
غیرمســتقیم مانند شــرکت های مشاور 
ســرمایه  گذاری، ســبدگردان ها و غیره در 

بازار سرمایه سرمایه  گذاری کنند.

لزوم کاهش کارمزد کارگزاری ها
وی در مورد کاهــش کارمــزد کارگزاران 
اظهار کرد: طبق جلســاتی که در سازمان 
بورس داشــتیم به این نتیجه رسیده ایم که 
کارمزد کارگزاران باید کاهش پیدا کند، اما 
این چقدر و در چند مرحلــه در حال انجام 
است. میزان کارمزد در شورا تصمیم گیری 
می شود، اما نظر ما این است که باید کاهش 

پیدا کند.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد 
حجم مبنا و دامنه نوسان نیز گفت: در کشور 
ما قیمت پایانی با روش حجــم مبنا تعیین 
می شــود. مســیر افزایش دامنه نوسان نیز 
بسته نیست اما پیشــنهاد آن باید از سوی 

بورس و فرابورس مطرح شود.

پرداخت سود شرکت ها از طریق 
سجام حق سهامداران است

قالیباف بــا تاکید بر این که پرداخت ســود 
شرکت ها از طریق ســجام حق سهامداران 
است، ادامه داد: ســهامداری که به مجمع 
مــی رود باید بــرای هیات مدیــره تکلیف 
کند که ســود را از طریق ســجام پرداخت 
کند. البتــه این اتفــاق اخیرا زیاد شــده و 
شــرکت هایی که جدیــدا مجمــع برگزار 
می کنند سود را از طریق ســجام پرداخت 
می کنند.رییس ســازمان بــورس و اوراق 
بهادار ادامــه داد: البته ایــن موضوع برای 
افرادی کــه در ســجام ثبت نــام کرده اند 
مشــکلی ندارد و شرکت ها ســودهایی را 
نمی توانند از طریق ســجام پرداخت کنند 

که فرد در سجام ثبت نام نکرده است.
وی از برگزاری مجامع الکترونیک خبر داد و 
اظهار کرد: برای این منظور سیستم شرکت 
ســپرده گذاری آماده اســت و این شرکت 
اعالم کــرده طی یک ماه آینــده راه اندازی 

خواهد شد.
رییس ســازمان بورس و اوراق بهــادار در 
مورد ETF جدید نیز گفــت: هنوز دولت از 
ما ETF جدید درخواست نکرده و هر زمانی 

که درخواست کرد آن را بررسی می کنیم.

بانک مرکزی باید از بازارهای آتی 
استفاده کند

قالیباف در ادامه با اشاره به توقف معامالت 
گواهی ســپرده ســکه اظهار کرد: عده ای 
می گفتند بورس کاال به قیمت ســکه جهت 
می دهد و معامالت ســکه چند روز متوقف 
شد، اما قیمت ســکه در بازار افزایش یافت و 
نشان داد که این طور نیست. بانک مرکزی 

باید از این بازارها استفاده کند.
وی ادامه داد: تجربه نشــان داده اســت که 
نباید بازارهای آتی را ببنیدم و تالش بر این 

است که این بازارها اصالح شود.

تشریح دلیل رشد شاخص بورس
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه 
در مورد این که چرا شاخص بورس برخالف 
دیگر شــاخص های اقتصادی در حال رشد 
اســت، تصریح کرد: قیمت ســهام تابعی از 
انتظاراتی است که ســهامدار از آینده دارد. 
قیمت یک نماد به عوامــل مختلف از جمله 
تغییرات نــرخ ارز، تــورم، نقدینگی و غیره 
واکنش نشــان می دهد اما این کــه آینده 
شــاخص چه می شــود برعهده نهاد ناظر 
نیســت.قالیباف در مورد عرضه اولیه ها در 
بورس و فرابــورس اظهار کــرد: نزدیک به 
۴۰ تا ۵۰ شــرکت درخواست پذیرش خود 
را نزد بورس و نزدیک ۹۰ تا ۱۰۰ شــرکت 
درخواســت پذیرش خود را نــزد فرابورس 
اعــالم کرده اند.وی ادامــه داد: البته گاهی 
کند شدن عرضه اولیه ها به دلیل ناشر است 
اما اگر ناشــر در مورد طوالنی شدن عرضه 

شکایت دارد باید به سازمان اعالم کند.

خریدار  یک کارشــناس اقتصادی با بیان 
اینکه بورس، جاذب نقدینگی اســت و اگر 
ابر تورم نداریم، تنها دلیل آن بورس اســت، 
گفت: اگر بازار بورس دچار ریزش شــود ما 
دیگــر نمی توانیم تــورم را به ایــن راحتی 

کنترل کنیم.
علی ســعدوندی، اســتاد اقتصــاد کالن و 
بانکداری گفت: آمار رشــد اقتصادی سال 
گذشته، با توجه به حقایق اقتصادی کشور، 
ظاهر شــدن اثر تحریم ها و بحران کرونا در 
آخر سال که اقتصاد بســیاری از کشورها را 

تحت تأثیر قرار داد آماری منفی نیست.
وی ادامه داد: اینکه رشد اقتصادی مثبت 
یک درصد است یا منفی شش دهم درصد، 
تفاوت زیادی ندارد تفاوت این است که ما 
در سال گذشــته اقتصاد با ثباتی داشتیم، 
رشد نداشتیم اما ســقوط قابل توجهی نیز 
نداشتیم. این را باید در کنار این قرار دهیم 
که رشد نفتی ما به شدت منفی بوده است.

سعدوندی درباره ارتباط بین اقتصاد نفتی و 
غیر نفتی در ایران، گفت: رشــد نفتی منفی 
حکایت از این دارد که نقش درآمد نفتی در 
اقتصاد ما قطعاً مثبت نبوده است چرا که اگر 
مثبت بود وقتی درآمدهای نفتی به شــدت 
کاهش پیدا می کرد بایــد اقتصاد غیر نفتی 
ما هم به شــدت کاهش پیــدا می کرد که 

خوشبختانه این طور نبود.
وی افزود: عکس این موضوع هم ثابت شده 
اســت، وقتی در زمان آزاد شدن تحریم ها، 
صادرات نفت از قید تحریم آزاد شــد، رشد 
درآمد نفتی ما به شــدت باال بــود اما تأثیر 
چندانی بر رفاه مردم نگذاشت. این موضوع 
باید ســنجیده شــود که چرا درآمد نفتی، 

تأثیری در درآمد غیر نفتی ما ندارد.
این کارشــناس اقتصادی اظهار داشت: به 
باور بنده اتفاقاً درآمد نفتی تأثیر در درآمد 
غیر نفتی دارد اما ایــن تأثیر در دراز مدت، 
تأثیری منفی اســت چرا کــه درآمد نفتی 

باعث شــده ذخایر ارزی بانــک مرکزی و 
پایه پولی افزایش یافته و موجب بروز تورم 

شود. 
از طــرف دیگــر مــا از درآمد نفتــی برای 
پرداخت یارانه به کاالهای خارجی استفاده 
کردیم. نکته قابل توجه اینجاست که حتی 
در شــرایط تحریم نیز به کاالی اساســی 
خارجــی یارانه می دادیــم و باعث تضعیف 

تولید کاالهای اساسی می شدیم.
ســعدوندی در پاسخ به این ســوال که چه 
پیش بینی ای می توان برای رشد اقتصادی 
امسال و ســال های آینده داشــت، گفت: 
واقعیت این اســت که ما متأســفانه مطلقاً 
سیاست گذاری در زمینه رشــد اقتصادی 
نداریم و مانند قایقی هستیم که در اقیانوس 
رها شــده اســت.این تحلیلگر اقتصادی با 
اشاره به تحوالت اخیر بازار بورس کشور نیز 
گفت: بورس جاذب نقدینگی است و اگر ما 
در حال حاضر ابر تورم نداریم، تنها یک دلیل 
دارد و آن هم بورس است. اما درحال حاضر 
بورس به سمت گران شــدن و حبابی شدن 
پیش می رود، معمــوالً زمانــی که بورس 
حباب می شــود این حباب در بــازار اوراق 
تخلیه می شود که البته این تخلیه به قدری 

هم انجام شده است.
وی ادامه داد: چرا نرخ اوراق پایین اســت؟ 
چــون قیمــت اوراق بــه دلیــل افزایش 

خریداران افزایش یافته اســت. آن زمان که 
نــرخ اوراق ۳۵ درصد بود، کســی در مورد 
عمق بازار اوراق تشــکیک نکرد درحالی که 
تورم ۸ درصد بود در حــال حاضر نرخ تورم 
۴۰ درصد است و نرخ اوراق ۱۳.۵ است. این 
نشــان می دهد خریداران بازار اوراق شدیداً 
افزایش پیدا کــرده اند و تشــکیک درباره 

عمق بازار بی پایه است.
سعدوندی درباره فرصت اســتثنایی بازار 
اوراق گفت: همیشــه این پنجره فرصت باز 
نیســت. االن با توجه به کرونا این پنجره باز 
شــده اســت و باید از آن نهایت استفاده را 
انجام داد.وی ادامه داد: اکثر محاسباتی که 
در اوراق دیدم مشکالت جدی دارد و به عمد 
در حال نمایش این است که ایران در آستانه 
بحــران بدهی قرار دارد درحالــی که کاماًل 
برعکس بــوده و ما به بحران تــورم نزدیک 
هســتیم و بحران تورم و بدهــی در تعارض 

باهم هستند.
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 مدیرعامل بانک صادرات ایران:

ح »طراوت2« برای ایجاد ظرفیت های جدید  طر
در واحدهای تولیدی عملیاتی می شود

مدیرعامل بانک صــادرات ایران گفــت: این بانک در ســال »جهش 
تولید«، مرحله دوم طرح اعتباری ویژه تولید »طراوت۲« را برای ایجاد 

ظرفیت های جدید در واحدهای تولیدی عملیاتی می کند.
 حجت اله صیدی در حاشیه نشست هم اندیشــی وزیر امور اقتصادی و 
دارایی با فعاالن اقتصادی اســتان مازندران در گفت وگو با خبرنگاران، 
ظرفیت ها و قابلیت های بانک صــادرات ایران در ارائــه انواع خدمات 
بانکی و مالی برای توسعه و تقویت زیرســاخت های اقتصادی کشور را 

تشریح کرد.
وی با اشــاره به اجرای طرح های این بانک در راستای حمایت از تولید 
و اشــتغال، از ظرفیت طرح »طراوت ۲« برای تقویت زیرســاخت های 
صنایع کشــور در بلندمدت خبــر داد و افزود: بانک صــادرات ایران به 
دنبال نام گذاری ســال ۱۳۹۸ به عنوان ســال »رونق تولید« از سوی 
مقام معظم رهبری و به منظور افزایش اشــتغال، طرح »طراوت« را از 
فروردین ماه سال گذشته برای حمایت از بخش تولید به اجرا گذاشت. 
این طرح در بانک صــادرات ایران با برنامه هــای تکمیلی ادامه خواهد 
یافت و در ســال »جهش تولید«، طرح »طــراوت۲« را برای کمک به 
عملیاتی شــدن طرح های بلندمدت، ســاخت کارخانجــات و ایجاد 

ظرفیت های جدید برای واحدهای تولیدی در دستور کار داریم.
مدیرعامل بانک صادرات ایران، »همیان ســپهر« را نیــز یکی دیگر از 
محصوالت این بانک برای حمایت از واحدهــای صنعتی عنوان کرد و 
گفت: این طرح با موضوع اعطای تســهیالت بــرای پرداخت حقوق و 

دستمزد کارکنان واحدهای تولیدی ابالغ شده است.
وی با بیان اینکه اجرای طرح »همیان ســپهر« بعــد از کرونا هم ادامه 
خواهد یافت، اظهار کرد: مهم ترین ســرمایه در گــردش مورد نیاز این 
واحدها، حقوق کارگران و کارکنان و تأمین مواد اولیه اســت که با این 
طرح تالش ویژه ای برای حل این بخش از مشکالت واحدهای تولیدی 

صورت می گیرد.
صیدی در توضیح عملکرد بانک در زمان گســترش کرونا و فرصت های 
ایجادشده برای حمایت از کسب وکارهای آسیب دیده و تأمین سرمایه 
در گردش بنگاه های تولیــدی تأکید کرد: الزم بود تــا برای حمایت از 
واحدهای آسیب دیده از کرونا، هم اقســاط امهال شده و هم تسهیالت 
بیشــتری به بنگاه ها داده شــود. در هر حال مدیریت مالی در بحران، 
از اقتضائات همیشــگی بانک اســت و طرح ها و محصوالت بانک نقش 

مهمی برای عملیاتی کردن این حمایت ها به نحو مؤثر داشته است.

وی خاطرنشــان کرد: با اجرای طرح های »همیان ســپهر« و »طراوت 
۲« در سال جاری خدمات بانک صادرات ایران در زمینه تولید و اشتغال 

نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی خواهد داشت.
مدیرعامل بانک صادرات ایران با اشــاره به قدردانی استاندار مازندران 
از بانک صادرات اســتان در نشست کمیســیون هماهنگی بانک های 
دولتی و خصوصی گفت: مجموعه همکاران بانــک صادرات مازندران 
اعم از همکاران ســتاد و صف عملکرد درخشــانی را از خود به نمایش 
گذاشته اند و موفق شدند پیشرفت های چشــمگیری را در زمینه های 

مختلف داشته باشند.
صیدی ادامه داد: بانک صادرات مازندران با توجه به مأموریت هایی که 
برای حمایت از طرح های اقتصادی و اشتغال زایی و همچنین طرح های 
زیرساختی استان داشته، توانســته جایگاه ویژه ای را در بین بانک های 
دولتی و خصوصی اســتان به خود اختصاص دهد که قدردانی استاندار 

مازندران نشان از این جایگاه و تأثیرگذاری دارد.
وی گفت: اســتان مازندران دارای ظرفیت های بالفعل و بالقوه  بسیاری 
در حوزه های مختلف اســت و همکاران بانک صــادرات مازندران تمام 
تالش خود را به کار بســته اند تا از ایــن ظرفیت ها به بهترین شــکل 
ممکن برای ارائه خدمات به مردم عزیز اســتفاده کننــد و در این راه به 

موفقیت های ارزنده ای نیز دست یافته اند.

تکلیف اقساط وام یک میلیونی بعد از حذف 
یارانه بگیران

در حالی اقســاط وام یک میلیونی یارانه بگیران از محــل یارانه نقدی 
واریزی در هر ماه کســر می شــود که در صــورت حــذف یارانه بگیر، 

مسئولیت پرداخت این اقساط به بانک ها برعهده دولت خواهد بود.
پرداخت وام یــک میلیونی برای حدود ۲۳ میلیــون خانوار یارانه بگیر، 
طرحی بود کــه با پیشــنهاد بانک مرکــزی و برای حمایت از اقشــار 
آســیب پذیر در اردیبهشــت  ماه به اجرا درآمد؛ به طوری که هر خانوار 
می توانست با اعالم تقاضا و قرار گرفتن در لیستی که از سوی وزارت کار، 
تعاون و رفاه اجتماعی و ســازمان هدفمندی یارانه ها به بانک مرکزی 

ارائه می شد، این تسهیالت را دریافت کند.
جریان پرداخت وام یک میلیونی از این قرار بود که ابتدا پیش بینی شد 
با سود ۱۲ درصد و باپرداخت ۲۴ ماهه به حســاب یارانه بگیران واریز و 
اقساط آن از همان حساب یارانه کســر شود. اما با توجه به این که در این 
شرایط مبلغ اقساط به حدود ۴۷ هزار تومان می رسید و خانوار یک نفره 
در تامین قسط به مشــکل بر می خورد و از سوی دیگر سود آن برای این 
تسهیالت باال به نظر می رسید، اینگونه تغییر کرد که سود ۱۲ درصدی 
به نوعی بین دولت و مردم تقسیم شــود که چهار درصد را یارانه بگیر و 
هشــت درصد دیگر را دولت بپردازد و اقســاط از ۲۴ به ۳۰ ماه افزایش 
یابد. در این حالت قســط پرداختی به ۳۵ هزار تومان در هر ماه کاهش 

پیدا کرد.
 در حالی حدود ۲۱ میلیون خانوار طــی چند مرحله وام یک میلیونی را 
دریافت کردند که این روزها برخی یارانه بگیران می گویند اخیرا یارانه 
آنها واریز نشده و به نظر می رسد یارانه شان قطع شده باشد و این سوال 
برای آنها مطرح اســت که در این شرایط قســط وام یک میلیونی آنها 

چگونه پرداخت خواهد شد؟
در این رابطه، الزم به توضیح است که قســط یارانه بگیران حذف شده 
برعهده دولت خواهد بود. این در حالی اســت که طبــق مصوبه هیات 
وزیران در رابطه با سازوکار پرداخت وام یک میلیونی در صورت قطعی 
یارانه خانوار مانده اصل و ســود در تعهد دولت بوده و ســازمان برنامه و 
بودجه مکلف است آن را در لوایح بودجه ســنواتی پیش بینی و به نظام 

بانکی بازگرداند.
براین اســاس، شــاید در ظاهر ماجرا اینگونه به نظر برسد این حذف به 
ضرر دولت تمام خواهد شــد و باید قســط وام را بپردازد، ولی در اصل 
اینگونه نیســت. مثال برای یک خانوار پنج نفره که قرار است در هر ماه 
حدود ۲۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان برایشــان یارانه واریز شود، فقط در این 
حالت یک قســط ۳۵ هزار تومانی بجایاو  پرداخت خواهد شد که بسیار 

به صرفه تر از پرداخت یارانه خواهد بود. 

شعبه

خریدار   پروژه ادغــام بانک های نظامی 
که از دو ســال پیش کلید خورده، در سال 
جاری با ادغــام دو بانک حکمــت ایرانیان 
و مهر اقتصاد و موسســه اعتبــاری کوثر در 
آینده نزدیک روزهای پایانی خود را سپری 
می کند اما آنچه در این زمینه حائز اهمیت 
و جای ســوال اســت، نحوه ارائه خدمات  
بانکی به مشــتریان این بانک هاست که چه 
تغییراتــی می کند و از طریق چه بســتری 

میسر می شود؟
 پروژه ادغام بانک های وابســته به نیروهای 
مسلح در بانک سپه، از بیش از دو سال پیش 
کلید خــورده و در این مدت نیــز اقدامات 
مقدماتی آن در حال انجــام بوده که در پی 
آن ادغام بانک های انصار، قوامین، حکمت 
ایرانیــان، مهر اقتصــاد و موسســه مالی و 
اعتبــاری کوثــر در بانک ســپه از ماه های 
پایانی ســال ۱۳۹۷ آغاز شــد و در ســال 
گذشــته نیز، در تابلوی این بانک ها عبارت 

وابسته به بانک سپه درج شده است.
پس از این، رئیــس کل بانــک مرکزی در 
بتدای خرداد ماه ســالجاری، وعده ادغام  ا
دو بانــک حکمت ایرانیان و مهــر اقتصاد را 
طــی ۱۰ روز داده بود که ایــن امر ۱۲ روزه 
نهایی شد و با احتساب وعده آقای رئیس کل 
برای ادغام موسســه اعتباری کوثر تا پایان 
این ماه، پرونده ادغــام بانک های نظامی در 
بانک سپه به نیمه رسیده و با تعیین تکلیف 
و ادغام دو بانک باقی مانــده دیگر )انصار و 
مین(، پرونده ادغــام بانک های نظامی  ا و ق

برای همیشه بسته می شود.
اما آنچــه در ایــن زمینــه اهمیــت قابل 
مالحظه ای دارد، این است که پس از ادغام 
بانک ها باید ارائه خدمــات بانکی ادامه پیدا 
کند و در پی این امر ســوالی مطرح می شود 
که مشــتریان واحدهای ادغامی چگونه و از 
چه بســتری خدمات بانکی قبلی را در کلیه 

شعب بانک سپه نوین، دریافت می کنند؟
نابرایــن، بــرای تــداوم ارائــه خدمات  ب
نکی به مشــتریان بانک های ادغام شده  ا ب
راهکارهایی وجود داشــت که یکی از این 

راه ها ارجاع مشتری به شــعبه سابق خود 
بود که منجر به ایجــاد زحمت و نارضایتی 
برای مشتریان شــده و عمال فلسفه و نمود 
ادغام را زیر سوال می برد و مهاجرت کامل 
رم افزار و اطالعات واحدها به سامانه های  ن
بانک ســپه نیز راهکار دیگر در این زمینه 
بود که خود نیازمنــد تعریف چندین پروژه 
بزرگ برای مهاجرت داده و سیستم به یک 
ســامانه واحد بوده و زمان طوالنی را طلب 

می کرد.

 بهترین راه برای ارائه خدمات
 به مشتریان بانک های نظامی

در نتیجه، طراحی و اســتقرار یک ســامانه 
واسط یکپارچه در تمامی شــعب با امکان 
اتصال به سامانه های فعلی واحدها بهترین 
راهــکار موجود در این زمینه اســت؛ بدین 
ترتیب که با اســتفاده از ظرفیت های فعلی 
شــعب و نیروی انســانی واحدهــا و بدون 
نیاز بــه انجام عملیات ســنگین و پر هزینه 
مهاجرت و یا آموزش هــای طوالنی، تداوم 

ارائه خدمات پایه و شعبه محور به مشتریان 
امکان پذیر می شود.

 در این راهکار که برای اولین بار در ســطح 
کشور به بهره برداری رســیده، سامانه های 
هــر یــک از واحدهــای ادغامی بــا ارائه 
ســرویس های مشــخص به یــک درگاه 
متمرکز، متصل شــده و این درگاه متمرکز 
وظیفــه انتقال امــن پیام هــای مالی بین 

سامانه ها را بر عهده خواهد داشت.
عالوه برایــن، کارکنان شــعب بانک نیز از 
طریق رابط کاربــری، بــا درگاه متمرکز 
ارتباط برقرار کــرده و قــادر خواهند بود 
خدمــات پایه شــعبه محور را جســتجو و 
مشــاهده اطالعات ســپرده ها، مشاهده 
تصویــر امضــاء، دریافت صورت حســاب 
سپرده ها، واریز و برداشــت نقدی، انتقال 
حســاب به حســاب داخلی بانکــی و بین 
بانکی، وصــول نقــدی و غیرنقدی چک ، 
پرداخــت اقســاط تســهیالت  و تغییــر 
وضعیت و تغییر رمز کارت هــای بانکی به 
همه مشتریان فارغ از اینکه در کدام واحد 

ادغامی دارای حساب بوده اند، ارائه کنند.
الزم به ذکر اســت که ســامانه ای که ارائه 
خدمات بانکی بــه مشــتریان بانک های 
ادغام شده را تســهیل می کند، مسئولیت 
تولیــد و راه اندازی این نرم افزار واســط به 
شــرکت داتین به عنوان پیمانکار منتخب 
بانک سپه در پیاده سازی و استقرار راهکار 
جامع بانکــی امیــد، محــول و از ابتدای 
تابســتان ۹۸ طراحی و توســعه محصول 

آغاز شده است.

ESB ویژگی  و قابلیت های سامانه
ســامانه ESB بر این مبنا طراحی شــده تا 
امکان سرویس دهی به مشــتریان تمامی 
بانک های ادغامی در تمامی شعب را فراهم 
کند و این ســامانه مشابه شــتاب در شبکه 
بانکی عمل می کند با ایــن تفاوت که درگاه 
متصل بــه آن شــعب بانک هــای ادغامی  
هستند که ای شعب با یکسری پرتکل های 
امنیتی خاص به سامانه ESB متصل و خود 
سامانه ESB به کربنکینگ های بانک های 

ادغامی متصل می شود و شرایطی را فراهم 
می کنــد که اگــر به عنوان  مثال مشــتری 
موسســه کوثر به یکی از شــعب بانک سپه 
مراجعه کند؛ بتواند خدمــات پایه را از این 

شعب دریافت کند.

ESB ارزیابی از عملکرد سامانه
همچنین، رئیس اداره کل توســعه فناوری 
اطالعــات بانــک ســپه دربــاره ارزیابی 
عملکرد این ســامانه اظهار کرده که از ۱۱ 
خردادماه ســالجاری این ســامانه آغاز به 
کار کرده و در حال حاضــر هم به بانک های 
ادغام شده )مهراقتصاد و حکمت ایرانیان (  
سرویس دهی می کند که تعداد تراکنش ها 
در روزهای اول کم و به مرور در حال افزایش 
اســت و در کل تاکنون عملکرد این سامانه 

مثبت ارزیابی می شود.
 برای اینکــه روند خدمات رســانی پس از 
ادغام قابل درک شود، بهتر است که به مثال 

زیر توجه کنید:  
زمانی را تصــور کنید که مشــتری بانک 
حکمت ایرانیان ســابق به شعبه بانک مهر 
اقتصاد سابق مراجعه می کند و درخواست 
برداشت مبلغی از ســپرده خود و واریز آن 
به سپرده یکی از مشــتریان بانک سپه را 
دارد؛ در این حالت، ســامانه ESB ادغام، 
ابتــدا اطالعات ســپرده و تصویــر امضاء 
 Core banking مشــتری را از ســامانه
حکمــت دریافت کــرده و پــس از تأیید 
بانکدار شعبه، دســتور برداشت از سپرده 
را به حکمت ارســال و پس از اطمینان از 
برداشــت مبلغ از سپرده، دســتور واریز 
همــان مبلغ را به Core banking ســپه 

ارسال می کند.
با این حساب مشــتریان بانک های وابسته 
به نیروهای مســلح که در بانک سپه ادغام 
شــده اند، بدون اینکه در روند ارائه خدمات 
بانکی به آن ها اختالل ایجاد شود به وسیله 
این نرم افزار که یک سیســتم یکپارچه ساز 
است، می توانند درخواست های بانکی خود 

را رفع کنند. 

وزیر راه و شهرســازی گفت: برای تکمیــل باند رفت 
قطعه دو آزادراه تهران شمال تا بهار سال آینده، ۲۱۰۰ 

میلیارد تومانی اعتبار نیاز است.
محمد اســالمی که به همراه محمدباقر نوبخت معاون 
رئیس جمهــور و رئیس ســازمان برنامــه و بودجه و 
ســیدپرویز فتاح رئیس بنیاد مســتضعفان از مســیر 
۲۲ کیلومتری قطعه دو آزادراه تهران شــمال بازدید 
می کرد، در حاشــیه این بازدید گفت: در زمان افتتاح 
قطعه یک آزادراه تهران-شــمال بــه رئیس جمهور و 
مردم قول دادیم تا قبل از پایان ۱۴۰۰ باند رفت قطعه 

دو این آزادراه را تکمیل کنیم.

 لــذا در بازدیدی که امروز همــراه نوبخت 
و فتــاح از این قطعــه انجام شــد آخرین 
وضعیت ساخت و ســاز قطعه دو را بررسی 

کردیم.
وی افزود: با تأمین مالی کــه برای این قطعه 
انجام می شــود بهار ســال آینده باند رفت 

قطعه دو آزادراه افتتاح خواهد شد.
وزیر راه و شهرســازی گفــت: تونل البــرز به طول 
بیش از ۶ کیلومتــر مهمترین بخش قطعه دو آزادراه 
تهران-شــمال اســت که با تکمیل و بهــره برداری 
باند رفت این قطعه مســیر تهران چالــوس کوتاه تر 

می شود.
وی با اشــاره به متفق القول بــودن دولت و 
بنیاد برای تکمیل این پروژه اظهار داشــت: 
امیدواریم کل آزادراه تهران شــمال تا پنج 

سال آینده تکمیل شود.
به گفتــه وزیر راه ۵۰ درصد هزینه ســاخت 
این پروژه را دولــت و ۵۰ درصد دیگر را بنیاد 
مســتضعفان تقبل می کند و برای تکمیــل باند رفت 
قطعه دو ایــن آزادراه دو هــزار و ۱۰۰ میلیارد تومان 
بودجه پیش بینی شــده که در قانون بودجه امسال نیز 

لحاظ شده است.

اســالمی با بیان اینکــه چالش خاصــی در پروژه 
نداریم و به خوبی در حال پیشــرفت اســت، گفت: 
این پروژه بســیار عظیــم بوده و یکی از مشــکالت 
ما کوتاه بودن فصل ســاخت و ســاز در این منطقه 

است.
وی ادامه داد: در حال حاضر شــیفت بلند )دو شیفت( 
پروژه در حال انجام اســت و در جایی که امکان داشته 
باشد سه شــیفت کار می کنیم. همچنین لجستیک، 
تجهیزات و تــدارکات را زودتر خریــداری می کنیم و 
نکته مهم این اســت که از زمان و منابع استفاده بهینه 

داشته باشیم.

آزادراه

وزیر راه و شهرسازی: ۲۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای قطعه دو آزادراه تهران-شمال نیازاست

نماینده مردم ماکو و چالدران در مجلس شــورای 
اسالمی با اشاره به نوسانات اخیر قیمت ارز گفت: 
دولت می تواند با سیاســت هایی همچون محدود 
کردن محل مصــارف ارز اقدامــات الزم را انجام 
دهد و اگــر بخواهد می تواند قیمــت ارز را کنترل 

کند.
محمد علیپور در خصوص نوســانات اخیر بــازار ارز 
ا بیان اینکه پیش تــر آقای همتی گفتــه بودند این  ب
نوسانات موقتی بوده و  خیلی روی این وضعیت حساب 
نشــود، اظهار کرد: بازار ارز ما یک بازار هیجانی است 

و خیلی بــا وضعیــت و شــرایط اقتصادی 
همخوانی ندارد. 

برای مثال ممکن اســت اکنــون تاثیراتی از 
مباحث سیاسی همچون بیانیه اخیر شورای 
حکام درباره فعالیت های هسته ای ایران در 
این حوزه شاهد باشــیم، اما بعضا اتفاقی در 
عالم اقتصــاد رخ نمی دهد با وجــود این که 
ممکن است نوساناتی هم وجود داشته باشد.

وی ادامــه داد: اگرچــه امکان بازگشــت قیمت ارز به 
وضعیت قبل مشــخص نیســت، ولی اراده دولت این 

است که در این شــرایط فضای بازار را اداره 
کند. اگرچه دولت کامال در این باره ســکوت 

می کند و اظهارنظری نمی کند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود:  
وضعیت محل مصــارف ارز بر بــازار تقاضا 
تاثیر می گــذارد که مدیریت ایــن محل نیز 
در اختیار دولت است و دولت می تواند آن را 
مدیریت کند، یعنی می توانــد محل مصارف را محدود 

کند.
نماینده مردم ماکو و چالدران اظهــار کرد: اکنون یک 

کششــی در تقاضا وجود دارد که قیمت ها افزایش پیدا 
کرده اســت. اگر دولت بخواهد می توانــد قیمت ارز را 

کنترل کند.
 اگرچــه همان طــور که اشــاره کردم در کنــار این 
موارد تاثیرات سیاســی و هیجانی بــر این بازار وجود 
دارد و گرنه هیچ اتفاقــی در عالم اقتصــاد نیفتاده و 
سیاســت های ارزی دولت تا به امروز توانسته بر بازار 
حاکم بوده و یا کنترلی را ایجاد کند، در واقع وضعیت 
به گونه ای نیســت که کنترل از دســت خارج شــده 

باشد.

ارز

یک عضو کمیسیون اقتصادی: دولت اگر بخواهد می تواند قیمت ارز را کنترل کند

یارانه هایی که این ماه پرداخت خواهد شد

وتمندان در تیرماه حذف می شود؟ یارانه نقدی ثر
صبا نوبری   با شــیوع ویــروس کرونا از 
ندماه دولــت بســته های حمایتی  ف ـ ـ س ا
مختلفــی برای کســانی که کســب وکار و 
درآمدشان با مشکل مواجه شده بود درنظر 
گرفت که پرونده پرداخت آن در خردادماه 

بسته شد.
 چهارمین مرحله کمک حمایت معیشــت 
کرونــا ســاعت ۳۱خردادماه به حســاب 
سرپرســتان خانوارهای هدف واریز شــد. 
این کمک ها بر اســاس بعد خانوار از ۲۰۰ تا 
۶۰۰هزار تومان اســت که ۳میلیون نفر را 

پوشش داد.

وام 1میلیونی یارانه کرونایی
آخرین مرحله وام یــک میلیونی کرونایی 
که در ســه مرحلــه پرداخت شــده بود در 
۲۲خردادمــاه به حســاب متقاضیان واریز 

شد و پرونده آن هم بسته شد.
 بازپرداخــت تســهیالت یــک میلیون 
تومانــی حمایــت از کرونا که در ســه 

مرحلــه پرداخــت شــد از تیرماه ۹۹ 
شــروع می شــود و اقســاط آن ماهانه 
۳۵هــزار تومان و ۱۰۰تومــان از یارانه 
ماهانه افراد کســر می شود و مدت زمان 
یــن تســهیالت ۳۰ماهه  بازپرداخت ا
خواهد بــود  )کارمزد وام یــک میلیونی 
طــی دو و نیم ســال ۵۳هــزار تومان 

است(.

چه یارانه هایی واریز می شود؟
از آذرماه پارسال که به دنبال افزایش قیمت 
بنزین، بســته معیشــتی برای ۶۰میلیون 
ایرانی در نظر گرفته شد که تاکنون ۷ مرحله 
از آن پرداخت شده است و هشتمین مرحله 
آن ۱۰تیرماه به حســاب مشــموالن واریز 

خواهد شد.
یکصد و ســیزدهمین مرحله یارانه نقدی 
طبق روال هر ماه بین روزهای ۲۴ام تا ۲۶ام 
تیرماه یه حساب سرپرســتان خانوار واریز 

خواهد شد.

یارانه نقدی چه کسانی تیرماه حذف 
خواهد شد؟

 از شــهریور پارســال وزارت کار اعالم کرد 
آمــاده حذف ســه دهک بــاالی درآمدی 
جامعه از دریافت یارانه نقدی اســت. پس از 
آن تا آبان ماه یارانه نقدی حدود یک میلیون 
نفر حذف شد اما با توقف این فرایند پرونده 
حذف یارانه بگیــران ثروتمند باز هم ناتمام 

ماند.
ا مصوبــه اخیر شــورای وزیــران و  حال ب
براســاس قانون بودجه ۹۹ وزارت کار ملزم 
شده است مجددا غربالگری این سه دهک را 
انجام دهد. بر اساس آنچه اعالم شده وزارت 
کار باید تا اواخر تیرماه نتایج بررســی های 
خود را اعالم کند اما هنوز مشــخص نیست 
که نتایج غربالگــری در یارانــه تیرماه هم 

لحاظ خواهد شد یا خیر.
با وجود اینکه میرزایی، ســخنگوی ســتاد 
حمایت معیشتی به خبرنگار اقتصاد آنالین 
گفته بود که این وزارتخانــه برنامه ای برای 

حذف بیشــتر یارانه بگیران ندارد اما با این 
بالغیه حذف یارانه بگیــران ثروتمند باید  ا

دوباره در دستور کار قرار بگیرد.
همچنیــن آن یــک میلیون نفــری که 
نه نقدی شــان سال گذشــته حذف  یارا

شده است در صورتی که اعتراض دارند، 
وزارت کار باید اعتراض آن ها را بررســی 
کرده و در صورت تاییــد در اولین نوبت 
پرداخت یارانه نقدی آن ها دوباره برقرار 

شود.



معاون وزیر نیرو:

آبرسانی کامل به غیزانیه تا نیمه شهریور به پایان می رسد

تثبیت قدرت ایران در خاورمیانه با از سرگیری سوآپ نفت
 هدف گذاری ترکیه برای ربودن بازار گاز ن

خجوان از ایران
یک کارشــناس انرژی گفت: هفته گذشــته ترکیه مناقصه پروژه خط 
لوله ایغدیر بــه نخجوان را برگزار کرد و قصد دارد پــس از اتمام قرارداد 
ایران برای سوآپ گاز به نخجوان در ۵ ســال آینده، جایگزین ایران در 

این بازار شود.
محمدامین راد کارشناس انرژی با اشــاره به اهمیت صادرات گاز برای 
ایران گفت: اهمیت صادرات گاز بیش از آنکه اقتصادی باشــد، سیاسی 
هســت و در حقیقت وجه سیاســی آن در تعامل بین کشــورها خیلی 
پررنگ اســت. عمدتا قراردادهای صادرات گاز در الیه اقتصادی بسته 
نمی شود و قرارداد در الیه سیاسی منعقد می شد اما مباحث اقتصادی 
نیز بر روی آن تاثیرگذار اســت. بنابراین در ایــن قراردادها معموال دو 
رئیس جمهور یا وزیر دو کشــور بــا هم تعامل می کننــد، نمونه ان هم 
قرارداد صــادرات گاز ایران به ترکیه اســت و همچنیــن قراردادهای 

صادرات گاز روسیه به اروپا که خود پوتین در ان دخیل بود.

برای صادرات گاز باید در الیه سیاسی پیگیری کرد
وی ادامه داد: در این راستا برای توسعه صادرات گاز ایران باید مسئولین 
رده های باال به این موضوع ورود کنند. همه می داننــد بهترین بازار ما 
برای صادرات گاز، بازار منطقه است. گزینه های ما در منطقه کشورهای 
عمان، عــراق، هند، پاکســتان ترکیه، امــارات و کویــت و واردات از 
ترکمنستان برای تبدیل شدن به هاب گازی اســت. ما در جایی که در 
تعامل بین این کشــورها در الیه های سیاسی ورود کردیم، کار تا حدی 
جلو رفت و در جایی که در الیه سیاســی ورود نکردیم، کار پیش نرفته 

است. برای مثال می توانید به قرارداد صادرات گاز به عراق توجه کنید.
راد افزود: زمانی که بــرای صادرات گاز به عراق در الیه سیاســی ورود 
کردیم این قرارداد منعقد و نهایی شــد. در بحث ترکیه هم که نخست 
وزیر وقت ترکیه با آقای هاشمی رفسنجانی قرارداد منعقد کردد. نمونه 
عمان را هم اگر نگاه کنید زمانی که وزیر نفت دو سال قبل به این کشور 
سفر کرد و با وزیر نفت عمان دیدار کرد، بالفاصله همانجا اعالم شد که تا 
چند ماه آینده مناقصات اجرایی خط لوله و مطالعات آن انجام می شود 
اما بعد آن چون پیگیری از سمت ایران صورت نگرفت، عمال کار متوقف 

شد.

نوش داروی وزارت نفت در آستانه حذف ایران از بازار گاز منطقه
این کارشــناس انرژی اظهار داشت: این موارد نشــان می دهد که اگر 
موضوع صادرات گاز در الیه سیاسی یا در الیه وزیر نفت و باالتر پیگیری 
شــود، به نتیجه می رســد. به تازگی هم وزیر نفت بعد از انتخاب شدن 
احســان عبدالجبار اسماعیل به ســمت وزیر نفت عراق، باالفاصله با او 
مذاکره کرد و او هم اعالم کرد به راحتی نمی تواند واردات گاز از ایران را 

جایگزین کند و دنبال این هستم که در بلندمدت این کار را بکنم.
وی گفت: اگر مــا بخواهیم صادرات گازمان به عــراق ادامه یابد باید در 
بلندمدت این موضوع را در دســتور کار قرار دهیم و در الیه سیاسی این 
موضوع را پیگیری کنیم. در بحث ترکیه وقتــی محمدجواد ظریف به 
این کشور ســفر می کند و در رابطه با تعمیر خط لوله مذاکره می کند، 
اعالم می شــود در چند روز آینده این خط تعمیر خواهد شد. این نشان 
می دهد اگر در الیه سیاســی کار صــادرات گاز دنبال شــود به نتیجه 

می رسد.
راد اضافه کرد: اما متاســفانه ما در ۷ ســال گذشــته این کار را انجام 
نداده ایم و اولویت ما تعامل با کشــورهای خارج از منطقه بوده اســت 
و کشــورهای منطقه را چندان تحویل نگرفتیم. بــرای مثال بدترین 
نحو برخورد را با ترکمنســتان داشــتیم؛ در تعامل با گازی با عراق هم 
همچنین و قرارداد صادرات گاز به ترکیــه را کامال رها کردیم. در بحث 
صادرات گاز به پاکستان هم آن وامی که قرار بود برای احداث خط لوله 
بدهیم و بعد به صورت اقســاطی روی مبلغ صادرات گاز دریافت کنیم 
را لغو کردیم. این موارد نشــان می دهد در دوران تصدی بیژن زنگنه بر 

وزارت نفت تعامالت با منطقه به بدترین نحو ممکن انجام شده است.
این کارشناس انرژی اظهار داشت: بعد از فرصت سوزی ۷ ساله، حال به 
تازگی به دلیل تحریمی که اعمال شد تعامالت وزارت نفت با کشورهای 
منطقه شروع شده است و متاســفانه زمانی این اقدامات خوب در حال 

انجام است که بسیاری از فرصت ها را از دست داده ایم. 
برای نمونه ترکیه از چندین مسیر واردات گاز را آغاز کرده است و امارات 
برای خودش دارد پایانه ال.ان.جی مــی زند و عراق هم دارد گزینه های 
دیگری برای خودش پیدا می کند، پاکســتان هم بر واردات ال.ان.جی 
قطر و آمریکا متمرکز شده است و ترکمنستان خط لوله جدید به سمت 
چین کشیده است. این تحوالت نشان می دهد که وزارت نفت دیر عمل 

کرده است و این تعلل ضربه سنگینی به کشور وارد می کند.

 هدف گذاری ترکیه برای ربودن بازار گاز نخجوان از ایران
وی با اشاره به رقابت گازی ایران و ترکیه برای ســوآپ گاز به نخجوان 
گفت: هفته گذشــته ترکیه مناقصه پروژه خط لوله ایغدیر به نخجوان 
را برگزار کرد. نخجوان یک جمهوری خودمختار اســت و مجموعه ای 
اســت که مرتبط به جمهوری آذربایجان بوده اما به واسطه جنگ هایی 
که بین آذربایجان و ارمنســتان وجود داشــته، این منطقه از سرزمین 
اصلی فاصله افتاده و تحت حمایت اذربایجان هســت اما مرز مشترک با 
این کشور ندارد. به همین دلیل آذربایجان برای اینکه منابع انرژی را به 
نخجوان برساند قراردادی در سال ۲۰۰۴ با ایران منعقد کرد. طبق این 
قرارداد ایران مقداری گاز به نخجوان سوآپ می کند. یعنی ما از منطقه 
آســتارا در آذربایجان گاز تحویل می گیریم و در منطقه نخجوان به این 

منطقه تحویل می دهیم.
راد افزود: این قرارداد ۲۰ ساله است و از ســال ۲۰۰۵ اجرایی شده و تا 
۲۰۲۵ ادامه دارد. در این قرارداد ســاالنه ۳۵۰ میلیون متر مکعب گاز 
به نخجوان معادل روزی یک میلیون متر مکعب ســوآپ توسط ایران 
سوآپ میشد. برای این توافق سوآپ گازی ایران ۱۵ درصد گاز صادراتی 
آذربایجان را به عنوان کارمزد انتقال برمی دارد. این قرارداد تا ۵ ســال 
دیگر اعتبار دارد ولی ترکیه در ســال های اخیر برنامه ریزی کرده است 
تا منابع واردات گازی خود را متنوع کند و در حال تبدیل شدن به هاب 
گازی در منطقه است. در این راستا یکی از پروژه این کشور این است که 

جای ایران را در سوآپ گاز به نخجوان بگیرد.
این کارشناس انرژی گفت: با اجرایی شدن خط لوله تاناپ، ترکیه عمال 
توانسته وابســتگی به ایران برای تامین گازی شرق کشور خود را از بین 
ببرد و حتی در این منطقه با مــازاد گاز مواجه شــود. در نتیجه ترکیه 

برنامه دارد این مازاد گاز را به نخجوان سوآپ کند. 
ترکیه هم مثل ما با نخجوان مرز مشــترک دارد و می تواند این سوآپ را 
انجام دهد. ترکیه قصد دارد که در ۵ سال آینده که قرارداد سوآپ ایران 
به نخجوان تمام می شــود با احداث خط لوله به نخجــوان بتواند جای 

ایران را بگیرد.
وی گفت: در تجارت گاز منطقــه، اذربایجان به عنــوان صادرکننده، 
ترکیه و روسیه به عنوان کشور اســتراتژیک و هاب گازی به همراه سایر 
کشوره در حال پیاده سازی نقشه خود هستند و این مناقصه ای که انجام 
شــده نیز جزئی از این برنامه ها اســت. خط لوله تاناپ و خط لوله ترک 
استریم هم از دیگر  برنامه ها است. اما ایران به عنوان دومین دارنده گاز 

در دنیا تقریبا هیچ برنامه ای در حوزه تجارت گاز ندارد.
راد در پایان خاطرنشــان کرد: در ســال های گذشــته مــا روز به روز 
بازارهایمان را بیشتر از قبل از دســت دادیم و نتوانستیم پتانسیلی که 
در بازارها داریم آزاد و از آن اســتفاده کنیم. بخشــی از این مشــکل به 
فشارهای خارجی برمی گردد که آمریکا به کشورها فشار وارد می کند 

تا از ایران گاز نخرند.

و نیر

سخنگوی صنعت برق کشور گفت: حدود ۳۹۰ مگاوات 
با شکســتن رکورد مصرف برق ایران فاصله داریم لذا 
الزم است برای تامین برق پایدار و گذر بدون خاموشی 

از تابستان، به مساله مدیریت مصرف توجه شود.
مصطفی رجبی مشــهدی  با بیــان اینکه بــا توجه به 
ظرفیت های تولید بــرق و نیروگاه هــای در مدار، اگر 
مصرف به بیش از ۶۰ هــزار مگاوات افزایــش یابد، با 
مشــکالتی در تامین برق مواجه خواهیم شــد و حتی 
شــاید ناچار به اعمال محدودیت شــویم، گفت: همه 
پرســنل این صنعت به صــورت مداوم در تالشــند تا 
محدودیتی اعمال نشــود، با این حــال نیروگاه های 
کشــور توان تولید ۶۰ هزار مگاوات بــرق را دارند و در 
صورتی که مصرف به بیش از این مقــدار افزایش یابد، 
بــا محدودیت هایی مواجه خواهیم شــد کــه در این 

شرایط برای تامین برق پایدار، بخصوص در 
استان های گرمسیر کشور، بیش از هر زمان 

دیگر به مدیریت مصرف برق نیازمندیم.
وی تصریح کرد: قطعاً با رعایت صرفه جویی 
در مصرف برق در ســاعات اوج مصرف برای 
پاسخگویی به رشد متعارف مصرف نیازی به 

خاموشی برنامه ریزی شده نخواهد بود.
ســخنگوی صنعت برق کشــور با بیان اینکه شــاهد 
افزایــش ۵.۸ درصدی رشــد مصرف برق نســبت به 
مدت مشــابه سال گذشــته هســتیم و اکنون میزان 
مصرف  از مرز ۵۷ هزار مگاوات گذشــته اســت، اظهار 
کرد: با رسیدن اوج بار به رقمی فراتر از ۵۷ هزار و ۲۰۰ 
مگاوات تنهــا حدود ۳۹۰ مگاوات با شکســتن رکورد 
مصرف برق ایــران فاصله داریم.وی بــا تاکید بر اینکه 

تنها راه گذر از این شــرایط مدیریت مصرف 
اســت، تصریح کرد: در فاصله ساعت ۱۳ تا 
۱۷ به هیچ عنوان از وســایل پرمصرف برقی 
همانند لباسشــویی، جاروبرقی و ظرفشویی 
اســتفاده نشــود، همچنین مشــترکان در 
ساعات اوج مصرف از دور کند کولرهای آبی 
استفاده و دمای کولرهای گازی خود را روی 
عدد ۲۴ تنظیم کنند.ســخنگوی صنعت برق کشور با 
بیان اینکه مشــترکان در صورت امکان برای کولرهای 
آبی خود از سایبان اســتفاده کنند تا حدود ۳۰ درصد 
میزان مصرف برق آنها کاهش پیدا کند، گفت: خاموش 
کردن سیستم های سرمایشــی به هنگام خروج از محل 
کار یا منــزل، نیز از دیگر راهکارهــای مدیریت مصرف 
هزار و ۲۰۰ مگاوات تنها حدود ۳۹۰ مگاوات با شکستن 

رکورد مصرف برق ایران فاصله داریم.
وی با تاکید بر اینکه تنها راه گذر از این شرایط مدیریت 
مصرف اســت، تصریح کــرد: در فاصله ســاعت ۱۳ تا 
۱۷ به هیچ عنوان از وســایل پرمصــرف برقی همانند 
لباسشــویی، جاروبرقی و ظرفشویی اســتفاده نشود، 
همچنین مشترکان در ســاعات اوج مصرف از دور کند 
کولرهای آبی اســتفاده و دمــای کولرهای گازی خود 
را روی عدد ۲۴ تنظیم کنند.ســخنگوی صنعت برق 
کشور با بیان اینکه مشــترکان در صورت امکان برای 
کولرهای آبی خود از سایبان استفاده کنند تا حدود ۳۰ 
درصد میزان مصرف برق آنهــا کاهش پیدا کند، گفت: 
خاموش کردن سیســتم های سرمایشــی بــه هنگام 
خروج از محل کار یــا منزل، نیز از دیگــر راهکارهای 

مدیریت مصرف برق به شمار می رود.

قیمت نفت روز دوشــنبه تحت تاثیر محدودیت عرضه 
از سوی تولیدکنندگان بزرگ افزایش یافت اما افزایش 
موارد ابتال به ویروس کرونا و نگرانیها نسبت به متوقف 
شــدن روند احیای تقاضا برای نفت، رشــد قیمتها را 
محدود کرد. بهــای معامالت آتی نفت برنت هشــت 
سنت معادل ۰.۲ درصد افزایش یافت و به ۴۲ دالر و ۲۲ 

سنت در هر بشکه رسید.
بهای معامالت آتی نفت آمریکا با ۱۰ سنت معادل ۰.۳ 
درصد افزایش، به ۳۹ دالر و ۹۳ ســنت در هر بشــکه 
رسید. هر دو شــاخص قیمت نفت هفته گذشته حدود 

۹ درصد رشد کردند.شمار دکلهای حفاری 
فعــال نفــت و گاز در آمریکا و کانــادا هفته 
گذشــته با وجود باال رفتن قیمتها که باعث 
شــده برخی از تولیدکننــدگان حفاری را 
دوباره شروع کنند، به رکورد پایینی سقوط 
کردند.گروه اوپک پالس که شــامل اوپک و 
متحدانش نظیر روسیه اســت، هنوز درباره 

تمدید کاهش تولید ۹.۷ میلیون بشــکه در روز در اوت 
تصمیم نگرفته انــد.   با این حال عراق و قزاقســتان در 
نشســت روز پنج شــنبه کمیته نظارتی اوپک پالس 

متعهد شــده اند که پایبندی خود به کاهش 
تولید را بهبود ببخشند.

قیمتهای نفت پس از این کــه در آوریل و مه 
تحت تاثیــر قرنطینه های وضع شــده برای 
مقابله با شــیوع ویروس کرونا و افت شدید 
تقاضا، ســقوط کردند اکنون از بهبود تقاضا 

برای سوخت حمایت شده اند.
سازمان جهانی بهداشت روز یکشنبه اعالم کرد موارد 
جدید ابتال به ویــروس کرونا در جهــان در مدت ۲۴ 
ساعت به میزان ۱۸۳ هزار و ۲۰ مورد افزایش پیدا کرده 

است و بیشترین افزایش در آمریکای شمالی و جنوبی 
بوده اســت.به گفته مایک مک کارتی، استراتژیســت 
ارشد بازار در شرکت سی ام ســی مارکتس، آسیبهای 
اقتصادی احتمالی ناشــی از دور جدید شیوع بیماری 
کووید ۱۹ احتماال هر گونه شــور و اشــتیاق سرمایه 
گذاران را از بین خواهد برد.بر اســاس گزارش رویترز، 
افزایش مــوارد ابتال به ویروس کرونا در بخشــهایی از 
جهان مانند پکــن و ایالت ویکتوریای اســترالیا باعث 
شده اســت مقامات محدودیتهای رفت و آمد را برای 

مقابله با شیوع بیماری وضع کنند.

برق

نقت

خریدار   ایــران می تواند با از ســرگیری 
ســوآپ نفت و گاز کشــورهای همســایه، 
عالوه بر کسب درآمد و کاهش هزینه انتقال 
انرژی به شمال کشور،  موقعیت اقتصادی و 

سیاسی خود را در خاورمیانه تثبیت کند.
در دنیای امروز تجــارت و روابط بین المللی 
در اکثر موارد مکمل یکدیگر هستند تا آنجا 
که هر کشوری که توانسته سهم بزرگتری از 
اقتصاد دنیا را به دست آورد،  نقش موثرتری 

نیز در روابط سیاسی جهان داشته باشد.
به طور مثال چین به پشــتوانه ســهم ۱۵ 
درصدی خــود در اقتصاد دنیــا،  به عنوان 
قدرت بزرگ سیاســی جهان نیز شناخته 
می شــود. این موضوع در سطوح کوچک تر 

نیز البته قابل تعمیم است.
کشورها در مناطق مختلف اثرگذاری خود 
را نه تنها به واســطه قدرت سیاسی بلکه با 
تکیه بر توان اقتصادی خود تعریف می کنند 
بنابراین هر کشوری اگر بتواند در مناسبات 
منطقه ای ســهم بزرگتری داشــته باشد، 
 به همــان میزان در سیاســت گذاری ها نیز 

فعال تر خواهد بود.
ایــن موضــوع در مناطق حساســی مانند 
خاورمیانــه اهمیــت بیشــتری دارد زیرا 
تغییرات در این منطقه بیــش از هر چیز بر 

اقتصاد و انرژی بنا شده است.
از همین رو کشورهای این منطقه هر کدام 
به نوعی در تالشند تا سهم خود را از اقتصاد 

و بازار انرژی افزایش دهند.
در این میان ایران از نظر جغرافیایی شرایط 
ویژه ای دارد. ارتباط ایران با آب های آزاد در 
جنوب و کشورهای آسیای میانه در شمال 
باعث شده تا بتواند نقش هاب انرژی منطقه 

را داشته باشد.
نقشــی که در دهه های گذشته مورد توجه 
قرار گرفت و ایــران تالش کرد تــا با ایجاد 

کریدور شــمال-جنوب این نقش را فعال تر 
کند.

از ســوی دیگر اغلب ذخایر انرژی ایران در 
مناطق جنوبی و حاشــیه خلیج فارس قرار 
دارد و ایران برای تامین انرژی اســتان های 
شــمالی خود هزینــه زیــادی را متحمل 

می شود.
همچنین کشــورهای آســیای میانه اغلب 
محصور در خشــکی هســتند و بــه دنبال 
مســیری کم هزینه بــرای دســتیابی به 

آب های آزاد می گردند.
اینجا اســت کــه نقــش ایــران می تواند 
پررنگ تر شود تا عالوه بر تامین پایدار و کم 
هزینه انرژی در شــمال،  از موقعیت خاص 

خود نیز کسب در آمد کند.
در کنار آن با ایجاد روابط تجاری و اقتصادی 

با همســایگان می تواند جایــگاه خود را به 
عنوان کشــوری اثرگذار در سیاســت های 

منطقه ای تثبیت کند.
در این میــان از ســرگیری ســوآپ نفت 
می تواند موثر باشــد. آنچه امروز به عنوان 
سوآپ در معامالت نفتی مطرح می شود به 
زبان ساده به این مفهوم اســت که دولت یا 
تجار بخش خصوصی، نفــت یا گاز را در یک 
مرز کشور از همسایگان دریافت می کنند و 
در مرز دیگر به افراد مــورد نظر آنان تحویل 

می دهند.
بنابراین ایران می تواند نفت را از همسایگان 
شمالی دریافت کند و آن را در شمال کشور 
به مصرف برســاند . در مقابل نفتی با همان 
کیفیت را در بنادر جنوبی کشور به مشتری 
همسایگان شــمالی تحویل دهد و بابت این 

خدمت،  مبلغی را به عنوان کارمزد دریافت 
کند.

همچنیــن ســوآپ نفت عــالوه بــر آنکه 
گسترش روابط اقتصادی و دستیابی به بازار 
مصرف آن کشورها برای فروش محصوالت 
داخلی و ایجاد اشــتغال داخلــی و توزیع 
درآمد و نیز بروز تعریف فعالیت های تجاری 
مرتبط و جدید در راســتای حفظ و تامین 
هرچه بیشــتر منافع ملی را بــه همراه دارد 
می تواند به تشویق ســرمایه گذاران داخلی 
و خارجی نســبت بــه ســرمایه گذاری در 
ه تجهیزات وتاسیسات زیربنائی برای  ن ی م ز

ترانزیت سوخت نیز کمک کند.
در بعد سیاســی نیــز فراهم شــدن منافع 
سیاســی از طریق وابسته کردن کشورهای 
حوزه مرز شمالی کشور و در نتیجه تحکیم 

وتقویت روابط سیاســی و ثبات سیاسی در 
منطقه، تامیــن منافع سیاســی-امنیتی 
از طریــق توســعه نفــوذ در کشــورهای 
صادرکنندگان نفت از مسیر ایران و کاهش 
نفوذ و اثرگــذاری شــرکت های آمریکائی 
و اروپایی در گلوگاه ورود انرژی به شــمال 
کشــور و مســیرخزر )دریای مازندران( – 
خلیج فــارس با حضورجدی شــرکت های 
ایرانی در منطقه مزبور و تجارت ســوآپ به 

دست می آید.
با وجود این منافع اما در دولت دهم، سوآپ 
نفت از ســوی وزیر نفت وقت متوقف شــد. 
توقفی که عــالوه بر عدم النفعــی که برای 
ایران به دنبال داشــت می تواند در شکایت 
کشور همســایه، ایران را مجبور به پرداخت 
خسارت کند زیرا ایران به صورت یک طرفه 

از قرارداد خارج شده است.
در دولت تدبیــر و امید اما از همــان ابتدا 
تالش شــد تا ســوآپ نفت از ســرگرفته 
شــود. موضوعی که به همان دلیل خروج 
یک طرفه ایران از قرارداد مشــکل خواهد 
بود زیــرا بازیابــی اعتماد از دســت رفته 
کشورهای همسایه موضوعی زمان بر است 
که در کنــار تحریم های آمریکا و مشــکل 
در نقل و انتقال پول ســخت تر از همیشه 

خواهد بود.
با این حال اهمیت رونق این کار آنچنان زیاد 
است که دیماه گذشــته نمایندگان مجلس 
طی مصوبه ای خدمات معاوضه )ســوآپ( 
نفــت خــام، فرآورده های نفتــی )بنزین، 
گازوئیل، نفت کوره، نفت سفید، گازمایع و 
ســوخت  هوایی( و گاز طبیعی را از پرداخت 
مالیات و عــوارض معاف کردند تا مســیر 
بازگشــت به ســوآپ که برای ایران منافع 
اقتصادی،  سیاســی و امنیتی به دنبال دارد 

را هموار کنند.

خریدار  معــاون آب و آبفــای وزیر نیرو 
گفت: طرح آبرسانی به ۸۵ روستای غیزانیه 
در سه فاز تعریف شده است که تکمیل این 
ســه فاز و بهره برداری از آن تا نیمه شهریور 

امسال انجام می شود.
تقی زاده خامسی معاون آب و آبفای وزارت 
نیرو امروز در نشستی خبری در پاسخ به مهر 
درباره آخرین وضعیت آبرســانی به غیزانیه 
خوزســتان و میزان اعتبار تخصیص یافته 
و تعداد روســتاهای آبرســانی شده، گفت: 
منطقه غیزانیه ۸۵ روستا دارد که در گذشته 
نیز دارای شبکه آبرســانی بودند اما به دلیل 
پوسیدگی این شــبکه و هدررفت زیاد آب 
در این شــبکه، وزارت نیرو تصمیم گرفت 
خط لوله جدیدی برای شبکه آبرسانی این 

منطقه احداث کند.
وی افزود: طرح آبرســانی به غیزانیه یکی از 
طرح های وزارت نیرو بود که در دست اجرا 
قرار داشت اما به دلیل نبود نقدینگی کافی 
و به موقع، افتتاح و بهره برداری آن در چند 
نوبت به تأخیر افتاد کــه با اعتراض مردمی، 
وزارت نیرو تخصیص اعتبــار الزم را انجام و 

بهره برداری را در سه سال تعریف کرد.
به گفته این مقام مســئول چنــد فاز بهره 
برداری از طرح آبرسانی کامل به روستاهای 
غیزانیه در یک ماه انجام می شود که در ماه 
اول ۳۷ روستا آبرسانی شده اند و پیش بینی 
می کنیم در نیمه شهریور امسال، آبرسانی 

به این منطقه تکمیل شود.
وی در پاسخ به اینکه چه میزان اعتبار برای 
این پروژه در نظر گرفته شــده است، گفت: 
۱۹۰ میلیارد تومان برای آبرســانی به ۸۵ 

روستای غیزانیه در نظر گرفته شده است.
معــاون آب و آبفــای وزارت نیــرو تصریح 
کرد: اطالعی در ارتباط با نام ۳۷ روســتای 

آبرسانی شده در دست نداریم.
تقی زاده خامســی با اعالم اینکه تعداد آب 
شیرین کن ها در کشور از رقم ۲۳ به رقم ۸۵ 
رسیده است، اظهار داشت: اولویت ما برای 
تأمین آب از منبع آب دریا برای شــهرها و 
استان های ســاحلی اســت. چرا که هزینه 
تمام شــده تولید این نوع آب، رقم باالیی را 

به خود اختصاص می دهد.
وی افــزود: ۵ میلیــارد و ۷۰۰ میلیــون 

مترمکعب کســری آب های زیرزمینی کل 
کشور اســت که باید برای تأمین آن، برنامه 
ریزی هایی انجام شــود البتــه ۸۰ درصد 
تخصیص مالی مورد نیاز بــرای بخش آبی 
کشور از ابتدای ســال جاری تاکنون انجام 
شده اســت و پیش بینی می کنیم تا پایان 
دولت بــه ۲۰ هزار روســتا کــه جمعیتی 
حدود ۱۰ میلیون نفر را در بر می گیرد، آب 
رسانی انجام شود که محل تأمین مالی این 

طرح ها، صندوق ذخیره ارزی است.
این مقــام مســئول در وزارت نیــرو ادامه 

داد: ۱۸۸ سد در کشــور وجود دارد که ۸۰ 
درصد مخازن این سدها معادل ۴۰ میلیارد 
مترمکعب است که البته ورودی آب به آنها 
در مقایسه با ســال گذشــته ۳ تا ۴ درصد 

کاهش داشته است.
تقی زاده خامســی بــا بیان اینکه امســال 
می توانیم از ظرفیت کامل نیروگاه های برق 
آبی کشور استفاده کنیم، توضیح داد: پیش 
بینی می کنیم با توجــه به وضعیت مطلوب 
آب در مخازن ســدها، تولید بــرق در این 
نیروگاه ها، ۱۵ درصد افزایش یابد و حداقل 
۹ هزار مگاوات ساعت برق از این نیروگاه ها 
تولید می شود که رقم قابل توجهی به شمار 

می رود.
وی خاطرنشان کرد: ۴۲ ســد در کشور به 
بهره برداری رســیده که این رقــم تا پایان 

فعالیت دولت به ۵۰ سد خواهد رسید.
تقی زاده خامســی با اشــاره به اینکه ۱۵۵ 
تصفیه خانه آب در کشور بهره برداری شده 
اســت، گفت: ۱۵ تصفیه خانه دیگــر نیز تا 
پایان ســال ۹۸ بهره برداری خواهد شــد. 
در بخش فاضــالب نیــز ۲۳۸ تصفیه خانه 

بهره برداری شــد و تا پایان ســال ۱۸ واحد 
دیگر نیز به این تعداد اضافه خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه بیشترین میزان مصرف 
آب در بخش کشــاورزی است، توضیح داد: 
باید بیشترین تمرکز برای مدیریت مصرف 
را در این بخــش بگذاریم البته بــا توجه به 
اینکه ســال گذشــته روند بارندگی در کل 
کشــور مطلوب بود، حقابه آب کشــاورزی 
در کشور را ۲۰ درصد افزایش دادیم. این در 
حالی اســت که در پی همین بارندگی های 
مطلوب ۴۰ تــا ۱۰۰ درصــد کاالهای کل 

کشور آبگیری شده است.
معاون آب و آبفــای وزیر نیرو با اشــاره به 
اینکه سال گذشته دو برابر ظرفیت مخازن 
سدهای کشــور آب به این مخازن وارد شد، 
گفت: اگر در بســیاری از اســتان ها مانند 
گلســتان و لرســتان، ســدهای نیمه تمام 
تکمیل شده بود، می توانســتیم این حجم 

عظیم آب را ذخیره و استفاده کنیم.
به گفته تقی زاده خامســی، نامتوازن بودن 
بارندگی، جمعیت و تغییر الگوی اقلیم آب 

و هوایی از مشکالت منابع آب کشور است.

چقدر تا خاموشی فاصله داریم؟

قیمت نفت باال رفت

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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سهولت قاچاق لوازم خانگی 

ونق بازار لوازم خانگی در انتظار بازگشت آرامش و ر

رئیس سازمان ملی کارآفرینی تاکید کرد
و برای کنترل بازار وم افزایش عرضه خودر لز

 رئیس ســازمان ملی کارآفرینی گفت: برای اینکه بتوان بازار خودرو را 
کنترل کرد باید ســطح عرضه خودرو در بــازار را افزایش داد، این مهم 
زمانی به دســت می آید که محصــوالت جدید و با کیفیــت روانه بازار 

مصرف شود.
»حسین سالح ورزی« در بازدید از مرکز تحقیقات گروه خودروسازی 
سایپا افزود: شرایط حاکم بر اقتصاد کشــور، کاهش درآمدهای نفتی  
و ســایر موارد باعث شد که در ســال های اخیر کاهش ارزش پول ملی 
کشــورمان رخ دهد و به همین دلیل مردم با تورم و گرانی کاالها مواجه 
شــدند، از این رو افراد زیادی برای حفظ ارزش پول خود ســراغ بازار 
خودرو رفتند و همین امر ســبب شــد عرضه و تقاضــای خودرو دچار 

مشکل شده و در پی آن قیمت ها سیر صعودی داشته باشد.
وی در پاسخ به این ســوال که چهره مخدوش شــده صنعت خودرو را 
چگونه می توان در بیــن مردم تغییر داد، گفت: سیاســت گذاری های 
نادرســت، وعده های تحقق نیافته، عدم ایفای تعهــدات و موارد دیگر 
باعث شد که تصویر درستی از صنعت خودرو در بین مردم شکل نگیرد 

و حتی خیلی از مشکالت و چالش ها تبدیل به شوخی و جوک شود.
ســالح ورزی ادامه داد: به نظر می رسد با اطالع رســانی فعالیت های 
خودروسازان می توان به مردم اطمینان داد که صنعت خودرو در حال 

پوست اندازی است.
وی درباره اســتفاده از ظرفیت مجموعه های دانش بنیان برای توسعه 
صنعت خودرو، اظهار داشــت: ضرورت دارد که همه بنگاه های صنعتی 
و تولیدی از توان شــرکت های دانش بنیان  و نخبگان اســتفاده کنند 
تا در شــرایط تحریمی بهتر بتــوان از معضالت عبور کرد و به ســمت 
بومی ســازی قطعات مورد نیاز صنعت خودرو رفت، همانطور که گروه 
سایپا برای متنوع سازی و افزایش کیفیت محصوالت خود، همکاری با 

مجموعه های دانش بنیان و استارتاپ ها را آغاز کرده است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: سایپا در زمینه طراحی 
و آماده سازی محصوالت جدید با کیفیت، گام های خوبی برداشته است 
به گونه ای که در آینده ای نزدیک مردم شاهد ورود خودروهای جدید 

به سطح بازار خواهند بود.

وی تصریح کرد: با ورود محصوالت جدید، سبد عرضه خودرو در کشور 
متنوع خواهد شــد، اما برای اینکه چنین امری مستمر باشد و با سرعت 
فیس لیفت های جدید خودرویی وارد بازار شــود می تــوان به دانش 

بنیان ها و جامعه دانشگاهی کشور تکیه کرد.

وزارت صنعت:

 کارت های بازرگانی بدون بازگشت ارز
 تعلیق می شود

 وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطالعیه ای اعالم کرد: در راســتای 
مصوبه های ســتاد اقتصادی دولت، کارت های بازرگانی آن دســته از 
صادرکنندگانی کــه هیچگونه ارزی به کشــور بازنگردانده اند و درصد 

بازگشت ارز آنها صفر است، تعلیق خواهد شد. 
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، در این اطالعیه آمده است: در 
راستای اجرای تصمیمات ستاد اقتصادی دولت و برابر با مفاد آیین نامه 
اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات، کارت های بازرگانی آن دسته 
از صادرکنندگانی که از اول تیرماه تا پایان ماه جاری نســبت به ایفای 
تعهدات ارزی صادرات ســال ۹۸ خود مطابق با دستورالعمل های بانک 

مرکزی اقدام نکنند، به حالت تعلیق درخواهند آمد.
این اطالعیه می افزاید: عملیات تعلیق کارت هــای بازرگانی بر مبنای 
اختیــارات وزارت صنعت بر اســاس تبصره بند ۶ مــاده ۱۰ آیین نامه 
اجرایی قانون مقــررات صادرات و واردات درخصــوص کارگروه پایش 
رفتار تجاری انجام می شود.بر این اساس همه صادرکنندگان مکلفند تا 
پایان تیرماه مطابق با برنامه زمانی بانک مرکزی، نسبت به بازگشت ارز 
حاصل از صادرات خود اقدام کنند، در غیر این صورت اقدامات تکمیلی 

در مورد آنها انجام خواهد شد.
 پیشــتر رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه دسترسی به منابع بانک 
مرکــزی در خارج از کشــور روند مثبتــی پیدا کــرده، از تامین بیش 
از ۲.۵ میلیارد دالر در طول ۵۰ روز گذشــته از طریــق بانک مرکزی و 

صادرکنندگان غیرنفتی خبر داد.

راه اندازی اولین مرکز تخصصی توسعه صادرات 
صنعت ساختمان ایران در عراق

دبیر مرکز تخصصی توســعه صادرات صنعت ســاختمان از راه اندازی 
اولین مرکز تخصصی توســعه صــادرات مصالح و تجهیــزات صنعت 
ســاختمان ایران در اقلیم کردســتان عراق خبرداد و گفت: از این پس 

صادرات در این بخش تجمیع و از طریق یک کانال انجام می شود.
ناصر لعل نوری در یک نشســت خبری با اشاره به راه اندازی اولین مرکز 
تخصصی توسعه صادرات مصالح و تجهیزات صنعت ساختمان ایران در 
اقلیم کردستان عراق گفت: با  ایجاد و راه اندازی این مرکز امکان عرضه 
مســتقیم تولیدات ایرانی در بخش صنعت ســاختمان در کشور عراق 

فراهم  می شود. 
دبیر مرکز تخصصی توســعه صادرات صنعت ســاختمان با اشــاره به 
برقراری ارتباط بی واســطه بین تولید کندگان و مصرف کنندگان بیان 
داشــت: با راه اندازی این مرکز تولید کنندگان تجهیــزات  و خدمات 
فنی و مهندسی و مصالح ســاختمانی ایرانی می توانند بطور مستقیم با 
ســازندگان عراقی ارتباط برقرار کرده و محصوالت خودرا به این بخش 
عرضه کنند.لعل نوری با بیان اینکه امکان حضور شــرکت های دانش 
بنیان نیز در این مرکز فراهم می شود افزود:  این مرکز در بازارچه بسیار 
منابسی درفاصله ۲۵ تا ۳۰کیلومتری مرز پرویز خان راه اندازی شده و 

شرایط حضور نیز برای فعاالن اقتصادی بسیار امن است. 
وی با اشــاره به رونق صادرات کاالی ایرانی در بازار عــراق گفت: با راه 

اندازی این مرکز، واسطه گری و داللی حذف خواهد شد. 
دبیر مرکز تخصصی توســعه صــادرات صنعت ســاختمان در اقلیم 
کردســتان عراق بیان داشــت: با راه اندازی چنین مراکزی می توانیم  
ســهم خودرا از بازار عراق دریافت کرده و با رقبای خود از جمله ترکیه، 

روسیه و چین رقابت کنیم.
دبیر مرکز تخصصی توســعه صــادرات صنعت ســاختمان در اقلیم 
کردستان عراق با اشاره به فراهم بودن امکان حضور ۱۵۰ تولید کننده 
ایرانی در این مرکز بصورت  یک ساله افزود: در این مرکز صادرات مصالح 
ســاختمانی تولید شــده در ایران تجمیع و صادرات از این کانال انجام 
می شود درحالی که تولیدکنندگان تا پیش از این باید مراحل مختلفی 

برای عرضه کاالی تولیدی خود طی کنند.

تولید

معاون طرح و برنامه وزارت صنعــت،  معدن و تجارت 
)صمت( تفــاوت جامعه آماری و در نظــر گرفتن نفت 
ذیل گروه صنعت در مطالعات مرکز آمار را دلیل تفاوت 
آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار 

دانست.
 اخیرا اختالف رشد اقتصادی اعالم شده از سوی مرکز 
آمار و بانک مرکزی خبرساز شــده است؛ به طوری که 
این اختالف رشد در حوزه صنعت و معدن فاحش  است 
و تا ۱۷ درصد می رسد و مرکز آمار رشد حوزه صنعت و 
معدن را منفی ۱۴.۷ و بانک مرکزی این رشد را مثبت 

۲.۳ درصد اعالم کرده است.
درباره اختالف این ارقام ســعید زرندی،  معاون طرح 
و برنامــه وزارت صمــت در گفت وگو با ایســنا، اظهار 

کرد: جامعه آمــاری بانک مرکــزی با مرکز 
آنها متفــاوت اســت؛ به طوری کــه امکان 
جمــع آوری ســریع تر اطالعــات از جامعه 
آماری بانک مرکزی وجود دارد و باالی ۱۰۰ 
نفر پرسنل اولویت آن اســت. اما مرکز آمار با 
در نظر گرفتن یک فاصله آماری و اولویت ۱۰ 

نفر پرسنل است.
وی در توضیــح دلیل دوم اختالف ایــن اعداد تصریح 
کرد: مرکز آمار در سه سرفصل شامل گروه کشاورزی، 
صنعت و خدمات منتشر می شود که صنعت خود شامل 
پنج جزء اســت و فقط بخش های مرتبط با ساخت آن 

مربوط به وزارت صمت است.
زرندی با بیــان اینکه در اطالعات مرکــز آمار نفت هم 

ذیل صنعت محسوب می شــود، اظهار کرد: 
یکــی از دالیل مهم تفاوت رقم رشــد بخش 
صنعت در مرکز آمــار و بانک مرکزی همین 

موضوع است.
به گفته این مقام مســئول در بانک مرکزی 
چهار گروه کشاورزی، صنایع و معادن، نفت 
و خدمات بررسی می شود. به عبارت دیگر در 
مدل مرکز آمار، اقتصاد ایران به ســه بخش و در بانک 

مرکزی به چهار بخش تقسیم می شود.
وی در پاســخ به اینکه کدام عدد به واقعیت نزدیک تر 
اســت، تصریح کرد: هر دو عدددرســت است و رشد 
منفی ۱۴.۷ که از ســوی مرکز آمار اعالم شده با در نظر 
گرفتن نفت در نظر گرفته شــده اســت. برای بررسی 

دقیق بخش صنعــت باید ذیل گــروه صنعت، بخش 
ساخت بررسی شود.

  بررســی آمار منتشر شده از ســوی بانک مرکزی نیز 
نشــان می دهد رشــد تولید ناخالص داخلی در گروه 
صنایع و معادن شــامل چهار بخــش معدن، صنعت، 
برق، گاز و آب و ســاختمان در ســال ۹۸ حدود ۲.۳ 
بوده و چهــار بخش نامبــرده هم به ترتیــب مثبت  
۱.۹، ۲.۱، ۴.۱ و منفی ۰.۲ رشــد داشــته است، اما 
در اطالعات منتشر شــده از ســوی مرکز آمار گروه 
صنایع و معادن شــامل شامل اســتخراج نفت خام و 
گاز طبیعی،  سایر معادن،  صنعت، انرژی و ساختمان 
در نظر گرفته شده اســت که جزئیات رشد هر بخش 

عنوان نشده است.

دیدگاه

خریــدار   هرچند صنعــت لوازم خانگی 
متاثر از شــرایط عمومی اقتصاد کشــور و 
عوامل خارجی روزهای دشواری را پشت سر 
می گذارد، اما رصد آمارها حاکی از بازگشت 
روزهای رونق به این صنعت است و آن طور 
که سرپرســت وزارت صنعت اعالم کرده  به 
نظر می رسد بازار لوازم خانگی در آینده ای 

نزدیک به تعادل برسد.
مطابق آمارهای بانک مرکزی با فضاسازی 
انجام شده برای تولید داخل، بخش صنعت 
کشور در ســال گذشته ۲.۱ رشــد داشته 

است.
»سعید زرندی« معاون طرح و برنامه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت معتقد اســت:  این 
مهم به دلیل ثبات به وجود آمده در اقتصاد 
کالن کشور در نیمه دوم سال گذشته و دور 
بودن نرخ ارز از تکانه ها، همچنین پیگیری 
سیاست هایی مانند ممنوعیت واردات بوده 

است.
وی همچنین گفت: باید از مردم کشورمان 
که در این مدت هر چه بیشــتر به کاالهای 
داخلی به ویژه در حوزه های نساجی و لوازم 
خانگی روی آوردند تشــکر کرد، به طوری 
که در دو ماهه نخست امسال با وجود بحران 
کرونا، از بین ۴۴ قلم کاالی صنعتی ۱۶ قلم 
از جمله ماشــین لباسشــویی، محصوالت 
پتروشــیمی، یخچــال و فریزر، ســیمان، 
کامیون و کامیونت با رشد تولید مواجه بوده 

است.
 صنعت لوازم خانگــی این روزهــا متاثر از 
شــرایط شــیوع ویروس کرونا، تحریم ها، 
تامین نشــدن ارز مــورد نیاز و مــواد اولیه 
روزهای دشواری را تجربه می کند، افزایش 
قیمت ها ناشــی از موارد یاد شــده یکی از 
فوری ترین آثار موارد یاد شــده است که به 
موازات کاهش قدرت خرید مردم، مشکالت 
دوچندانی را در این عرصــه به وجود آورده 

است.
ین وجود، بررســی آمارهای منتشــره  ا ا ب
معاونــت طــرح و برنامــه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت حاکــی از تولید ۱۲۱ هزار 
و ۲۰۰ دستگاه ماشین لباسشویی از ابتدای 
امسال تا پایان اردیبهشت ماه و رشد ۱۵۰.۷ 
درصــدی آن در مقایســه با مدت مشــابه 

پارسال است.
در این مدت، تولید انواع تلویزیون با رشــد 
۴۹.۹ درصدی به ۱۰۹ هزار و ۲۰۰ دستگاه 
رســید. تولید یخچال و فریزر نیز رشد ۴.۳ 
درصدی تجربه کرد و بــه ۱۶۱ هزار و ۷۰۰ 

دستگاه رسید.
این صنعت در دو سال گذشته شاهد خروج 
دو برند بزرگ و مطرح کره ای از کشــورمان 
متاثر از فشــار تحریم هــای آمریکایی بود، 
برندهایی که بیش از ۶۰ درصد بازار کشــور 
را در اختیار داشــتند و اکنون پر کردن خال 

به وجود آمده، خود بــه یکی از دغدغه های 
مســووالن و تولیدکنندگان تبدیل شــده 

است.
یشتر سرپرســت وزارت صنعت، معدن و  پ
تجارت در حاشیه جلســه اقتصادی دولت 
در جمع خبرنــگاران در ایــن زمینه گفته 
بود: ظرفیت های تولید لــوازم خانگی رو به 
افزایش است و به ســرعت جای واردات این 

کاالها با تولیدات داخلی گرفته می شود
ــین مــدرس خیابانــی« افــزود:   س ح «
ظرفیت های خوبی در ســایر اقــالم لوازم 

خانگی نصب شده یا در حال نصب است.
وی بیان  داشــت: بازار کنونی لوازم خانگی 
تحت تاثیر شــاخص های کالن اقتصادی و 
به  خصوص اتفاقاتی که در حوزه ارز، تورم و 

غیره می افتد، است.
مــدرس خیابانــی گفــت: البتــه وقتی 
دســتمزدها و هزینه هــای تولیدکنندگان 
افزایــش می یابــد، نمی توان با ســرکوب 
قیمت ها از این رویــه جلوگیری کرد، اما در 
عین حال افزایش افسارگسیخته قیمت ها 

نیز قابل قبول نیست.
برپایــه این گــزارش، در بخــش تقاضای 
لوازم خانگی، برخی فروشــندگان و عرضه 
کنندگان از عرضه کاالهــای خود ممانعت 
کرده و احتکار می کنند کــه در این زمینه 
ســازمان حمایت به دنبال نظارت و کنترل 

هر چه بیشتر بازار است.
در این زمینه، رئیــس اتحادیه صنف توزیع 
کنندگان لــوازم خانگــی به ایرنــا گفت: 
تاکنون حدود ۴۰ تولیدکننده نزدیک به دو 
هزار و ۶۰۰ قلم لوازم خانگی را در ســامانه 
۱۲۴ ثبت کرده اند، این در حالی اســت که 
هنوز قیمت حــدود ۲۵ درصــد کاالهای 
برندهای بزرگ از ۲۰ شرکت در این سامانه 

ثبت نشده است.
»سید مرتضی میری«  اظهار داشت: عده ای 
صاحب برند که تولید کاالهایشــان از سوی 
برخی کارخانه ها انجام می شــود، به دلیل 
نداشــتن »ایران کد« برای کاالهایشــان 
اکنون با مشکل ثبت قیمت در سامانه ۱۲۴ 
ســازمان حمایت مواجه شده اند که بیش از 

۳۰ برند را شامل می شود.
وی درخصوص کاالهای خارجی موجود در 
بازار می گوید: شــاید ۲۵ درصد این کاالها 
از قبــل در انبارها باقی مانده باشــد، اما ۷۵ 

درصد دیگر قاچاق است.
میری خاطرنشــان کرد: پایان شهریورماه، 
آخرین مهلــت در نظر گرفته شــده برای 
فروشــگاه های عرضه کننــده ایــن قبیل 
کاالهاســت تا پس از اعالم به اتحادیه لوازم 

خانگی، آنها را به فروش برسانند.

افزایش قیمت ها
رئیــس اتحادیه صنــف توزیــع کنندگان 
لوازم خانگی یــادآور شــد:  افزایش قیمت 
۲۰ درصدی برای تلویزیــون و حداکثر ۲۵ 
درصدی برای ســایر لوازم خانگی نسبت به 
بهمن ماه پارسال به شــرکت ها اجازه داده 
شــده اســت.این مقام صنفی همچنین به 
کاهشی شدن روند تولید برخی لوازم خانگی 
در سه ماهه امسال اشاره کرد و آن را ناشی از 
تخصیص نیافتن ارز و تامین نشدن به موقع 

مواد اولیه برشمرد.

پر کردن خال حضور خارجی ها
در ایــن پیوند، دبیــرکل انجمــن صنایع 
لوازم خانگی ایران نیــز به ایرنا گفت: اکنون 
ســازمان حمایت، پنج قلم کاال را به منظور 
ساماندهی در سطح عرضه، مشمول ثبت در 

سامانه ۱۲۴ کرده است.
»ســید عباس هاشــمی« اظهارداشــت: 
بــا توجــه بــه بــروز مشــکالتی از جمله 
تخصیص نیافتن ارز و تامین نشــدن و رشد 
قیمت های مواد اولیه، افزایش ۲۵ درصدی 
برای یخچال فریــزر، اجاق گاز و ماشــین 
لباسشویی و رشد ۲۰ درصدی قیمت برای 
انواع تلویزیون از ســوی ســازمان حمایت 

اجازه داده شده است.
وی بیان داشــت: بــا توجه به مشــکالت 
یاد شــده، ســازمان حمایت بــه صورت 
علی الحســاب با این ارقــام موافقت کرده و 
شــرکت هایی که افزایش های بیشتری را 
خواهان هســتند، باید به ارائــه مدارک و 

مستندات بپردازند.
هاشمی افزود: به منظور ساماندهی بیشتر، 
مقرر شــد محدودیت هایی بــرای گارانتی 
اقالم تولید لحاظ شود تا اگر تولیدات به بازار 
عرضه اما نصب آنها گزارش نشــد، گارانتی 

محصول از زمان تولید محاسبه شود.
وی با اشاره به وجود لوازم خانگی قاچاق در 
بازار، خاطرنشــان کرد:  مقرر شده همه این 
کاالها »شناســه کاال« بگیرند کــه در این 
صورت قیمــت آنها ثبت شــده و قابل رصد 
خواهــد بود.دبیرکل انجمــن صنایع لوازم 
خانگی ایران درخصوص تولید برخی اقالم 
لوازم خانگی در دو ماهه امسال نیز گفت: دو 
برند مطرح کره ای که از ایران خارج شدند، 
ســهم بیش از ۶۰ درصدی در بازار داشتند، 
بنابراین هرچنــد تولیــدات کارخانجات 
افزایش یافته اما از آنجایی که نتوانســته اند 
خال وجود این شرکت ها را پر کنند، کاهش 

تولید مشاهده می شود.
وی همچنیــن دیگر دالیــل کاهش تولید 
را دسترســی ناکافی به مــواد اولیه داخلی 

از جملــه ورق های فوالدی، مقاطع مســی 
و آلومینومــی و تغییر مــداوم قیمت آنها، 
همچنین کندی تامین و تخصیص ارز مورد 

نیاز این صنعت برشمرد.

سهولت قاچاق لوازم خانگی 
»محمدرضــا شــهیدی« دبیــر انجمــن 
تولیدکننــدگان لوازم صوتــی و تصویری 
کشــور نیز اظهــار داشــت: در چارچوب 
مصوبــات ســازمان حمایــت از مصــرف 
کننــدگان و تولیدکننــدگان، قیمت انواع 
تلویزیون نســبت بــه بهمن ماه پارســال 

افزایش حداکثر ۲۰ درصدی داشته است.
به گفته این مقام صنفی، اکنــون به جز دو 
شــرکت، بقیه شــرکت های تولیدکننده 
تلویزیــون قیمت های جدید را در ســامانه 

۱۲۴ به ثبت رسانده اند.
شــهیدی اضافه کــرد: حــدود ۱۶۰ مدل 
مختلف تلویزیــون در قابلیت هــا و اندازه 
های مختلف در بازار ایــران وجود دارد که 
حداقل قیمت آنها یک میلیون و ۲۰۰ هزار 
تومان بوده و در اندازه های ۴۰ تا ۵۵ اینچ به 
عنوان پر فروش ترین اندازه ها، از چهار تا ۱۵ 

میلیون تومان قیمت دارند.
وی بیان داشت:  شرایط قاچاق لوازم خانگی، 
امروز با استفاده از شبکه ها و فضای مجازی 
راحت تر از هر زمان دیگری انجام می شــود 
و قاچاقچیان با نپرداختن مالیات، عوارض، 
گمــرک و بیمه، همچنین شــرایطی نظیر 
پایین آمدن قــدرت خرید مردم و همکاری 
نکردن برخی سازمان ها با تولیدکنندگان، 

شرایط سختی را برای تولید رقم زده اند.
شــهیدی به طور نمونه با تقدیر از خدمات 
نیروی انتظامــی، از یک مــورد توقف مواد 
اولیه و ملزومات تولیدی پنج شرکت بزرگ 
لوازم خانگی به اشــتباه در یکی از اســتان 
های جنوبی در ماه گذشته خبر داد و گفت:  
همین مســاله تا طی روال قانونی و تشکیل 
پرونده، حدود یک ماه و نیــم خط تولیدی 

این شرکت ها را با توقف همراه کرده است.
وی افزود: در ســه ماهه نخســت امســال 
نزدیک به ۱۱۰ هزار دســتگاه تلویزیون در 
کشور تولید شد که در همسنجی با پارسال  

افت ۲۵ درصدی نشان می دهد.
دبیر انجمن تولیدکننــدگان لوازم صوتی و 
تصویری کشور درخصوص پدیده قاچاق در 
بازار، گفت: همه برندهای ُکره ای تلویزیون 
که اکنون در بازار وجود دارد، قاچاق است و 
از حدود دو سال پیش شرکت ال. جی و یک 
سال پیش سامسونگ کشــورمان را ترک 
کرده انــد و اینکه اجناس آنهــا باقی مانده 

موجودی انبارهاست، درست نیست.
وی اظهار داشــت: برآوردها حاکی از ورود 
حدود ۷۰۰ هزار دســتگاه تلویزیون قاچاق 

در بازار کشورمان در سال گذشته بود. 

دلیل اختالف بانک مرکزی و مرکز آمار در اعالم رشد صنعت و معدن

قیمت های عجیب در بازار خودرو

 سیاست های کنترلی بی نتیجه ماند
فاطمه اکبرخانی  درحالی که قرار بود بازار 
خودرو با اعالم شــیوه جدید قیمت گذاری 
و فــروش بــه روش قرعه کشــی از التهاب 
دو ماهه ابتدای سال خارج شــود، اما حاال 
مجددا این بازار بین اختالف نظر شــورای 
رقابت و ســازمان حمایت درمورد بازنگری 
قیمت گذاری خودرو دچار سردرگمی شده 
و از طرفی جهش نرخ ارز هم باعث شده طی 
چند روز گذشته قیمت خودروهای داخلی 

تا ۲۰میلیون تومان گران شود.
 بعد از حدود دوماه بالتکلیفی بازار خودرو، 
ماه گذشــته شــیوه جدید قیمت گذاری 
توسط شورای رقابت اعالم شد که بر اساس 
آن قرار بود قیمت محصوالت ایران  خودرو 
۱۰ درصــد و ســایپا ۲۳ درصد مشــمول 
افزایش قیمت شــوند و همچنیــن در بازار 
آزاد، خودرو  ۱۰درصد باالتر از نرخ کارخانه 

فروخته شــود اما آنچه در بازار مشــاهده 
می شــود قیمت های بســیار باالتر از نرخ 

مصوب کارخانه است.
ایــن در حالی اســت کــه عبــاس تابش، 
رییس ســازمان حمایــت مصرف کننده و 
تولیدکننده به تازگی اعالم کرده که شــیوه 
قیمت گــذاری خودرو باید مــورد بازنگری 

قرار گیرد.
ایــن صحبت ها در کنــار افزایــش نرخ ارز 
باعث شــد بازاری کــه بنا بود با دســتور و 
اعمال سیاســت های کنترلی بــه آرامش 
برســد مجددا ملتهب شــود به طوری که 
بررســی قیمت ها در بازار آزاد حاکی از آن 
است که طی چند روز گذشته قیمت برخی 
خودروها تا بیش از ۲۰میلیــون تومان نیز 
افزایش یابد؛ البته یکی از فعاالن بازار خودرو 
اظهار کرده که بازار مجددا قفل شده و خرید 

و فروشی انجام نمی شود چرا که مردم تصور 
می کنند بــا بازنگری قیمت هــا، تغییرات 

چشمگیری در بازار رخ خواهد داد.
در این میان دیروز رضا شیوا رییس شورای 
رقابت ضمــن تکذیــب بازنگــری قیمت  
خودرو، گفته که بعد از گذشــت سه ماه از 
اجرای دســتورالعمل در صورت تغییر نرخ 
تورم بخشی و درخواســت خودروسازان در 
زیان ده بودن تولید به صورت کارشناســی 
بازبینی ها را در دستورالعمل قیمت گذاری 

انجام خواهیم داد. به این ترتیب اگرچه بازار 
خودرو قرار بود بعد از مدت هــا با اقداماتی 
همچون فروش فوق العاده و پیش فروش به 
آرامش برسد اما کشــمکش مجدد شورای 
رقابت و ســازمان حمایت در کنار افزایش 
نرخ ارز، باعث شده تا قیمت  خودرو در بازار 

افزایش و معامالت متوقف شود.
در همین رابطه ســعید موتمنــی، رییس 
اتحادیه نمایشگاه داران خودرو به خبرنگار 
اقتصادآنالیــن گفت: معامــالت دوباره به 
صفر رســیده و به دلیل نوسان باالی قیمت 
تقاضایــی هم بــرای خرید وجــود ندارد، 
از طرفــی فروشــندگان هــم قیمت های 
دلخواهی اعالم می کنند که اغلب به شدت 

باالتر از نرخ واقعی خودرو است.
او علت افزایش قیمت خــودرو را جو روانی 
بازار و جهش نــرخ ارز اعالم کرد و گفت: اگر 

می خواهیم قیمت  خــودرو در بازار به ثبات 
برســد باید خودروســازان عرضه را بیشتر 
کنند در غیر ایــن صورت بــازار همچنان 

ملتهب خواهد ماند.
دیروز قیمــت پرایــد۱۳۱ در بــازار آزاد 
تهران به ۷۳میلیون تومــان و قیمت پراید 
صفر مــدل ۱۱۱ بــه ۸۰میلیــون تومان 
رســید؛ قیمت پــژو ۲۰۶ تیــپ ۲ در بازار 
آزاد ۱۳۷میلیــون و ۲۰۶صندوقدار وی۸، 

۱۶۵میلیون تومان است.
همچنین قیمت پژو ۴۰۵ و سمند ال ایکس 
۱۲۶میلیون، پژو پارس ۱۵۰میلیون، تیبا۲ 
و ســاینا ۹۲میلیون، کوییک ۱۰۰میلیون، 
رنــو ســاندرو اســتپ وی ۳۱۵میلیــون، 
پژو۲۰۰۸ ســفید ۵۴۰میلیون و کیا سراتو 
آپشــنال ســفید ۴۲۰میلیون تومان اعالم 

شده است.
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معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران:

دنبال پولی کردن شهر نیستیم

 عضو شورای اسالمی شهر تهران:

هر منطقه تهران باید سالی یک »خیابان کامل« 
راه اندازی کند

یک عضو شورای اسالمی شهر تهران با اشــاره به تصویب بودجه ۳۰۰ 
میلیارد اجرای طرح خیابان کامل گفت: هر منطقه شهر تهران هر سال 

باید طرح یک خیابان کامل را اجرا کند.
 شهربانو امانی عضو شــورای شهر تهران در حاشــیه آئین افتتاح گذر 
پیاده راه شــهریار در منطقه ۱۱ تهران در خصــوص راه اندازی خیابان 
کامل در پایتخت گفت: با بودجه ۳۰۰ میلیاردی مصوب شــورای شهر 

این پروژه راه اندازی می شود.
وی با اشاره به برگزاری جلسات تخصصی برای اجرای این مصوبه است، 

گفت: هر منطقه هر سال باید یک خیابان کامل را اجرا کند.
امانی با تاکید بــر اینکه خیابان کامل دارای ۴ مــد حمل و نقلی )حمل 
و نقل عمومــی، خصوصی و امکان اســتفاده از دوچرخــه و پیاده راه( 
می شــود، ابراز داشــت: راه اندازی خیابان کامل درآمدزاســت و باید 
تالش کنیم خیابان ها به صورتی طراحی شــود که به ســمت انســان 
 TOD محوری پیش رود.عضو شورای شــهر تاکید کرد: رعایت الگوی
)دستورالعمل خیابان کامل( در تهران شروع به اجرا شود، شاهد بهبود 

وضعیت خیابان های پایتخت خواهیم بود.

 تصمیمی برای بازگشت محدودیت ها 
و نداریم در متر

اســتاندار تهران با اشــاره به رعایت بیش از ۹۰درصد از مسافرین مترو 
برای اســتفاده از ماسک و ایجاد شــرایط الزم برای تهیه ماسک گفت: 
در حال حاضر تصمیمی برای بازگشــت دوباره محدودیت ها در مترو 

نداریم.
 انوشیروان محســنی بندپی در نخستین جلسه شــورای اداری استان 
تهران در ســال ۹۹ که با حضور دســتگاه های اجرایی و فرمانداران در 
محل استانداری تهران برگزار شد ضمن تقدیر از عملکرد دستگاه های 
اجرایی در ســال ۹۸ گفت: ظرف ۴ ماه گذشــته فرصــت قدردانی از 
عملکرد دســتگاه های مختلف به دلیل شــیوع کرونا وجود نداشت اما 
بی تردید دستگاه ها در ابعاد مختلف اقدامات ارزشمندی را انجام دادند 
که موجب شد ارزیابی عملکرد استان در ســطح باالیی قرار بگیرد و در 

بسیاری از شاخص ها رتبه بسیار خوبی را کسب کنیم.
وی افزود: برای امســال در حوزه سیاســی و انتخابات از رتبه ۲۷ به رتبه 
۴ رســیدیم. همچنین در بارگزاری اقدامات سیاسی رتبه عالی را کسب 
کردیم که همگی حاکی از عملکرد جمعی واحدهای مختلف بوده است.
استاندار تهران با اشاره به شــیوع ویروس کرونا در کشور گفت: اقدامات 
ارزشــمندی در حوزه مقابله با کرونا شــکل گرفت. تهران پس از قم به 
همراه چند استان دیگر درگیر شــیوع جدی کرونا ویروس شد. بر همین 
اساس ستادی در استان شکل گرفت که دستگاه های مختلف در تصمیم 
گیری ها حضور داشــتند و بر اســاس خرد جمعی نوآوری های بسیاری 
انجام شد که بســیاری از مشــکالت را حل و فصل کرد.وی تاکید کرد: 
در حوزه فرهنگســازی از نصب بنر تا ضدعفونی معابر و توزیع بروشورها 
توســط دســتگاه های مختلف از جمله شــهرداری ها، فرمانداری ها و 

بخشداری ها انجام شد که در کنترل مدیریت کرونا نقش بسزایی داشت.
وی افزود: در حال حاضر هر چند که فاصله گذاری اجتماعی در استان 
به زیر ۱۰ درصد رســیده اســت اما باید به تراکم و حجــم جمعیت در 
استان تهران توجه داشته باشــیم. با این وجود ما در استان تهران جایی 
نداشــتیم که وارد منطقه قرمز شود و خوشــبختانه توفیقات خوبی در 

بهره مندی از همه ظرفیت های موجود جهت مقابله با کرونا داشته ایم.
وی ادامه داد: تا ساخت واکسن برای این بیماری راه طوالنی داریم، لذا 
آنچه به عنوان راهبرد ســتاد مقابله با کرونا در دســتور کار است حفظ 
حساســیت ها و عدم دادن اطمینان کاذب به مــردم و پرهیز از عادی 
سازی مسائل اســت تا اقتصاد و معیشــت توأم با کرونا مورد توجه قرار 

گیرد و این موضوع در استان تهران در حال پیگیری است.
وی تاکید کرد: استان تهران با توجه به ویژگی هایی که دارد در شرایط 
فاصله گذاری اجتماعــی و رعایت آن به زیر ۱۰ درصد در ســنجش ها 
رسیده، این در حالیست که ۴۴ درصد افرادی که از وسایل حمل و نقل 
عمومی استفاده می کنند از حمل و نقل عمومی برای رفتن به محل کار 
بهره می گیرند. پیشنهاد ما به ســتاد ملی مقابله با کرونا الزام استفاده از 
ماسک است و تا آن زمان نیز وزارت بهداشــت آموزش های الزم برای 
اســتفاده دوباره از ماســک ها و همچنین تهیه ماســک از پارچه های 
ارزان قیمت را در دســتور کار دارد.وی تاکید کــرد: وزارت صمت نیز 
موظف شده که ماســک ارزان قیمت تامین و در اختیار شهروندان قرار 
دهد. بی تردید رعایت بهداشت فردی از الزامات بسیار مهمی است که 

توسط همه صاحب نظران مورد تاکید قرار گرفته است.
استاندار تهران در خصوص بازگشت محدودیت ها در مترو گفت: چون 
در مترو باالی ۹۰ درصد از شــهروندان از ماسک اســتفاده می کنند و 
شهرداری نیز زمینه استفاده و تهیه ماســک را فراهم کرده، بعید است 

در این شرایط اقدام به اعمال دوباره محدودیت ها کنیم.
محسنی بندپی در خصوص بازگشایی تاالرها نیز گفت: مخالف بازگشایی 
تاالرها برای برگزاری مراسم عروسی هســتیم، اما برای سرو غذا با رعایت 
پروتکل ها و ضوابط بهداشــتی فعالیت آنها بالمانع اســت. هر چند که به 
همه شهروندان توصیه می کنیم در این شرایط در خانه های خود غذا میل 
کنند.وی در خصوص صرفه جویی در مصرف برق به ویژه در دستگاه های 
دولتی نیز گفــت: قرار دادن وســایل سرمایشــی در دمــای ۲۵ درجه 
سانتیگراد توسط استانداری ابالغ می شــود و همچنین هر دستگاهی که 
می تواند باید از مولد انرژی استفاده کند. بی تردید در این مسیر باید به 
تصمیمی برسیم که برای همه استان ها قابل اجرا باشد اما صرفه جویی 
و رعایت دمای ۲۵ درجه برای دســتگاه های سرمایشی موجب خواهد 

شد که اقداماتی همچون تغییر ساعت اداری را نداشته باشیم.

افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق بازنشستگان 
تامین اجتماعی

عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به واریز میانگین ۴۰۰ 
هزار تومان برای بازنشستگان حداقل بگیر این سازمان گفت: تکلیف حق 

بن و مسکن هنوز مشخص نشده و به محض موافقت دولت واریز می شود.
اکبر شــوکت در خصوص آغاز پرداخت افزایش حقوق مستمری بگیران 
سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: ســازمان از روز گذشته پرداخت 
مابه التفــاوت افزایش حقوق تیرمــاه را آغاز کرده و طــی هفته جاری به 

حساب تمامی بازنشستگان واریز می شود.
وی با اشــاره به اینکه به طور میانگین ۴۰۰ هزار تومان به حقوق حداقل 
بگیرها واریز شده است گفت: مابه التفاوت فروردین و اردیبهشت ماه نیز با 

حقوق تیر ماه )در پایان تیر( واریز خواهد شد.
عضو هیئت امنای ســازمان تأمین اجتماعی گفــت: البته مزایای جانبی 
حق مسکن و بن نیز به حقوق بازنشســتگان اضافه می شود که باید ابتدا 
هیئت دولت موافقت کند و سپس در جلســه هیئت امنا مطرح می شود 

البته ما حرفی بر روی آن نداریم و سریع تصویب و اجرایی خواهد شد.
شوکت با اشاره به اینکه حق مسکن ۳۰۰ هزار تومان و حق بن ۴۰۰ هزار 
تومان خواهد بود، گفت: باید منتظر باشیم و ببینیم که از این مزایا نیز حق 
بیمه کسر خواهد شــد یا خیر. اگر کسر نشــود عالوه بر ۴۰۰ هزار تومان 
افزایش اولیه حدود ۷۰۰ هزار تومان نیز به حقوق بازنشســتگان افزوده 

خواهد شد و در صورت کسر حق بیمه مبلغی از آن کسر می شود.

کوچه

معاون تعالی دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت، با اشاره 
ه نتایج امیدبخش داروهای طب سنتی کمک کننده  ب
به درمان کرونا در کشــور، از کوتاه شدن زمان بستری 
مبتالیان به کوویــد۱۹ به دنبال مصــرف این داروها 

)همزمان با سایر درمان های اصلی( خبر داد.
دکتر علیرضا عباسیان با بیان اینکه نتایج کارآزمایی 
بالینی داروهای طب ســنتی برای کمــک به درمان 
بیماری کوویــد۱۹، تاکنون امیدبخش بوده اســت، 
گفت: البته قصد داریم تا انتشار مقاالت و نتایج دقیق 
کارآزمایــی صبر کنیم تــا دقیق تر با مــردم صحبت 

کنیم.
وی درباره نتایج فعلی به دســت آمده درخصوص این 
داروها، افــزود: در حالی که به طــور میانگین بیماران 
کرونایی حدود پنج روز در بیمارســتان بستری بودند، 
بیماران مورد مطالعه ما که از داروهای طب سنتی هم 
در کنار سایر درمان های اصلی استفاده می کردند، دو 
روز زودتر از بیمارستان مرخص شدند. همین موضوع 

ز آنجایی که هزینه های بخش ســالمت را  ا
کاهش می دهد بسیار حائز اهمیت است.

عباســیان با بیان اینکه برخی عالئم بیماری 
کوویــد ۱۹ به دنبــال مصرف ایــن داروها 
ســریع تر بهبود یافته است، تاکید کرد: البته 
این کارآزمایی خیلی ســخت انجام شــده 
است. متاسفانه بســتر برای انجام تحقیقات 

طب ایرانی در تمام زمینه ها فراهم نیســت، زیرا عموما 
طب نویــن در مراکز درمانی برقرار اســت و حس عدم 
اطمینان نســبت به تدابیر، داروها و دســتورات طب 
ایرانی وجود دارد. این عدم اطمینان ســبب می شــود 
یک مرکز پژوهشی که بودجه پژوهشی محدودی هم 
دارد، ترجیح دهد آن بودجه را برای پژوهش های رایج 
طب نوین صرف کند. یا در مواردی که حساسیت مردم 
نسبت به بیماری زیاد است، احساس ریسک نسبت به 

طب سنتی پدید می آید.
وی با اشــاره به اینکه در طب رایج تکیه بر دســتورات 

بین المللی اســت، ادامــه داد: از این رو هر 
اتفاقی بیفتد، پاســخی بــرای آن در قانون 
وجود دارد در صورتی کــه برخی درمانگران 
تصور می کنند اگر درمان طب ســنتی را در 
پیش بگیرند، بیــم آن را دارند که حال بیمار 

بدتر شود یا شکایتی رخ دهد. 
همین موضوع ســبب می شــود مدیران و 
درمانگران چندان وارد حوزه درمان طب سنتی نشوند، 
ولی با وجود ایــن محدودیت ها و شــرایط اندکی که 
فراهم شــد، طب ایرانی خوش درخشید و مجموعه ای 
فراهم شــد تحــت عنــوان برنامه ملی پیشــگیری و 
درمان های کمکــی طب ایرانــی برای کرونــا که به 

دانشگاه های علوم پزشکی ابالغ شد.
معاون تعالی دفتر طب ایرانی وزارت بهداشــت، با بیان 
اینکه دستورات قید شــده در این برنامه ملی مستند 
بر شواهد بالینی اســت، اظهار کرد: این دستورات که 
در حالت مشابه اجرا شده است توانسته پاسخ مناسب 

بگیرد. امیدواریم موج دوم کرونا وجود نداشــته باشد، 
امــا اگر خدایــی نکرده چنیــن موجی در راه باشــد، 
امیدواریم به پشــتوانه نتایج این طرح های تحقیقاتی، 
اعتماد بیشتری به طب ســنتی جلب شود و دستان ما 

برای خدمت رسانی به مردم بازتر شود.
وی با تاکید بر اینکه کارآزمایــی بالینی داروهای طب 
ســنتی در زمینه کمک به درمان بیماری کووید۱۹ با 
رضایت کتبی بیمار آغاز می شــود، تصریح کرد: تمام 
اســتانداردهای یک پژوهش  اجرا می شــود و درمان با 
این روش با کسب رضایت بیمار یا خانواده او آغاز شده 

است.  
عباســیان با بیــان اینکه دلیلــی وجود نــدارد همه  
روش های ســنتی کمک کننده به درمان کرونا پاسخ 
مثبت بگیرنــد، گفت: بیماری کووید ۱۹ بســیار قوی 
اســت و از طرفی ما هم در طب ســنتی به دلیل برخی 
حساســیت ها و محدودیت هــا نمی توانیم روش های 

قوی این طب را اجرا کنیم. 

مدیرعامل شــرکت مترو تهــران گفــت: ۹ درصد از 
ورودی های مترو در معرض خطر وقوع ســیالب قرار 

دارد.
 علی امام مدیرعامل شــرکت مترو تهرات درباره اتمام 
مطالعات تحلیل ریســک ســیالب و احتمال ورود آن 
به ایســتگاه ها و کارگاه های مترو اظهارداشــت: سال 
گذشته به بررسی تمام ایســتگاه ها و کارگاه های مترو 
تهران پرداخته شــد و در این مطالعــه نقاط احتمالی 

که امکان بروز مشــکل در آنها وجود دارد در۶ دسته بر 
اساس اولویت، اصالح و رده بندی شد.

امام عنوان کرد: در این مطالعه در مجموع، ۲۷۵ نقطه 
از ایســتگاه ها و کارگاه های مترو مورد بررســی قرار 
گرفته اســت که بر اساس نتایج به دســت آمده حدود 
۹ درصد از ورودی ها در معرض خطر وقوع سیالب و ۷۳ 

درصد نیز فاقد این مشکل است.
مدیرعامل شــرکت مترو افزود: اعداد به دست آمده 

بیانگر این اســت که خوشــبختانه تعــداد اندکی از 
ورودی ایســتگاه هــای متــرو تهران هنــگام وقوع 
احتمالی ســیالب در معرض خطر آب گرفتگی قرار 
دارند کــه می توان در مجمــوع آنهــا را در ۲۴ نقطه 

دسته بندی کرد.
امام عنوان کرد: با انجام این مطالعــه در صورت وقوع 
احتمالی سیالب در شهر تهران می دانیم که کدام یک 
از ایســتگاه ها و کارگاه ها در معرض خطر سیالب و آب 

گرفتگی قرار دارند؛ در نتیجه اقدامــات مورد نیاز را به 
سرعت انجام خواهیم داد.

وی با بیــان این که برخی از اقدامــات در این خصوص 
نیازمند گذر زمان اســت، اظهار کرد: این اقدامات باید 
توسط سازمان ها و دســتگاه های مختلف انجام شود 
که طی بررسی های انجام شــده در برخی از نقاط شهر 
نیاز به اصالح اَنها توســط معاونت خدمات شــهری و 

همکاری شهرداری مناطق هستیم.

ونا کر

و متر

خریدار  معــاون حمل و نقــل و ترافیک 
شهرداری تهران با تاکید بر اینکه شهرداری 
به دنبال پولی کردن شهر نیست، گفت: اگر 
اجرای طــرح ترافیک فقط بُعــد اقتصادی 
داشت، ما از آن می گذشــتیم. کرونا که سر 
و کله اش پیدا شــد تمام معــادالت زندگی 
روزمره شهری بهم خورد، مسئوالن شهری 
برای رعایــت فاصله گــذاری اجتماعی به 
مدت ۳ مــاه اجرای طرح ترافیــک را معلق 
کردند؛ اجرای مجدد این طرح بیش از ۳ بار 
از سوی شــهرداری کلید خورد با مخالفت 
دیگر دســتگاه های مســئول معلــق ماند. 
تا اینکه ســرانجام پس از کش و قوس های 
فراوان در ۱۷ خردادماه طبق مصوبه شورای 
ترافیک شــهر تهران و بنا بر اعالم ستاد ملی 
مقابلــه با کرونــا و پیروز حناچی شــهردار 
تهران، طــرح ترافیــک و طــرح محدوده 

آلودگی هوا از ساعت ۸ الی ۱۶ اجرا شد.

 شهرداری به دنبال پولی کردن
 شهر نیست

مناف هاشمی، معاون حمل و نقل و ترافیک 
شــهرداری تهران درباره اینکــه آیا اصرار 
بر اجرای این طرح در روزهــای کرونایی از 
سوی شهرداری، این فرض را که شهرداری 
تهران به دنبال پولی کردن شهر است، قوت 
نمی بخشــد، گفت: روشــی که شهرداری 
تهران برای طرح ترافیک به کار برده است، 
به خودی خود نشان دهنده این مساله است 
که شــهرداری به دنبال پولی کردن شــهر 
نیست.وی با یادآوری این نکته که طرح های 
گذشته به نســبت روش حاضر اقتصادی تر 
به نظر می رسد، گفت: پیش از این متقاضی 
ورود به محدوده طرح ترافیک، کارتی را به 
رقم مشــخصی تهیه می کرد و ممکن بود تا 
پایان سال از آن استفاده نکند اما شهرداری 

منفعت خودش را از آن می برد.
هاشــمی با تاکید بر اینکه نگاه شــهرداری 
در اجرای طــرح ترافیک، بر پایــه احترام 
به شــهروندان اســت ابراز داشــت: به این 

ترتیب کسانی که از محدوده طرح ترافیک 
اســتفاده می کنند، در حد نیاز می توانند از 

کارت های شناور استفاده کنند.
وی افزود: به همین دلیل ســقف استفاده از 
طرح ترافیک و محدوده ترافیکی هوا، نشان 
می دهد که خیلــی اقتصادی به این موضوع 
پرداخته نشــده اســت.معاون حمل و نقل 
و ترافیک شــهرداری تهران، بــه اختالف 
نظرهایی که در ایام کرونا میان شــهرداری 
و دیگر اعضای ســتاد کرونا وجود داشــت، 
اشــاره کرد و گفت: دیدید که شــهرداری 
تهران بر خالف دیگر دســتگاه ها به موضوع 
طرح ترافیک بخشــی نگاه نکرد، و خودش 
راساً با دستور شــهردار به خاطر فشردگی 
ترافیک در مرکز و مشکالت اتوبوس و مترو 
این تصمیــم را گرفت و بــرای اصالح این 
تصمیم سایر دســتگاه ها ورود پیدا کردند و 

بعد از تعامل و توافق به این نقطه رسیدند.
مناف هاشــمی افزود: در حــال حاضر هم 
چون جان و سالمتی مردم مهمتر است هیچ 

اظهارنظری درباره این مساله نمی کنیم، و 
تابع ستاد ملی کرونا هستیم و در چارچوب 
تصمیم وزارت کشور و شورای عالی ترافیک 
حرکت می کنیم. کارشناســان ما در حال 
رصد دائمی شرایط ترافیکی شهر هستند و 
اگر الزم شد مسائل را به ستاد کرونا منتقل 
می کنیم.وی افزود: البته باید یادآور بشــوم 
که با اجرای طرح ترافیک از نیمه خردادماه، 
شاهد هستیم که وضعیت ترافیکی شهر در 

مناطق مرکزی روان تر شده است.
هاشــمی با یادآوری این نکته که شهرداری 
در حوزه مترو، اتوبوســرانی و تاکسیرانی، 
بدون اینکــه هیچ مرجع رســمی از وزارت 
صنعت، بهداشت و کشور کمک مستقیمی 
کرده باشــند، تنها از محل اعتبارات ستاد 
ملی کرونا در همه حوزه های شهرداری بالغ 
از ۴ ماه است که در حال تالش برای مقابله با 
کرونا است، اظهار داشت: حوزه حمل و نقل 
و ترافیک هم در حدود ۵ محور )اتوبوسرانی، 
تاکســیرانی، پایانه ها، معاینه فنی، و دیگر 

مناطقی کــه با مــردم در ارتبــاط بودیم( 
برنامه داشــته اما با اجرای این برنامه ها، هم 
درآمدمان کاهش یافته و هم هزینه هایمان 
باال رفته است.شــهرداری تهــران در دوره 

کرونا ایثار کرد
وی با بیــان اینکه هیچکس بــه هزینه کرد 
شهرداری در این مدت توجهی نکرده است 
گفت: تنها توصیه کردند که شهرداری این 
کارها را انجــام بدهد، اما بایــد تأمین مالی 
هم بشود. اتوبوس هم باید بیاید، به تاکسی 
هــم باید تســهیالت داده بشــود. به نظرم 
شــهرداری تهران ایثار کرده است.معاون 
حمل و نقل و ترافیک شــهرداری تهران با 
تاکید بر اینکه اجرای طــرح ترافیک فقط 
به منظور بحث آلودگی نیســت، افزود: این 
اشتباهی اســت که گاهی وزارت بهداشت 
هم می کنــد، در حالی که طــرح ترافیک با 
هدف نظم و انضباط شــهری هــم اجرای 

می شود و تنها مساله ما آلودگی هوا نیست.
وی با طرح این پرســش که در حال حاضر 

چگونه می توان ۵۰ درصد از ســفرهای زائد 
را در مرکز شــهر کاهش داد؟ پاسخ داد: این 
اتفاق جز با اجرای طرح هــای ترافیکی رخ 

نمی دهد و اینها ربطی به آلودگی هوا ندارد.

اجرای طرح ترافیک فعاًل تنها راه حل 
انضباط شهری است

هاشــمی با یــادآوری این نکتــه که طرح 
ترافیک در تهران پیش از انقالب هم اجرایی 
می شده است، گفت: در همه کالنشهرهای 
جهان می بینیم کــه پارکینگ هزینه های 
کالنی در مرکز شهر دارد اما ما این مساله را 
در تهران نمی توانیم اجرا کنیم. چون هر که 
دلش بخواهد ماشینش را کنار خیابان پارک 
می کند، فکــر می کنیم پارک حاشــیه ای 
متعلق به ماســت. در حالی که جریمه برای 
پارکینگ حاشــیه ای در واقع حق و حقوق 

مردم است و بخشی از انضباط شهری است.
وی بــا تاکید بــر اینکه اگر موضــوع طرح 
ترافیک فقط بعــد اقتصادی داشــت، ما از 
آن می گذشــتیم. گفت: بهتر است رسانه ها 
موضوع طرح ترافیک را حاشــیه ای نکنند و 
بگذارند با آرامش و با تصمیمات ستاد کرونا 
جلو برود.معاون شــهرداری تهران وضعیت 
ترافیک تهران را پس از اجرای طرح ترافیک 
بســیار عالی توصیف کرد و گفت: اطالعات 
به روز و دقیق درباره طرح ترافیک از ســوی 

کمیته ای صادر می شود.
هاشمی در خصوص طرح ترافیک رسانه ها 
هم نیز اظهار داشت: من در مورد تصمیمات 
سال های گذشته طرح ترافیک خبرنگاری 
قضاوت نمی کنم، ولی رسانه ها نباید مسائل 
طرح ترافیک را به خاطرچهار بلیت و مجوز 

ورود به طرح منفی جلوه دهند.
وی در خصوص غیبت رسانه ای دو ماهه اش 
نیز گفت: با خبرنــگاران روابط خوبی دارم، 
دلیل اینکه در یکی دو ماه اول در موضوعات 
خبری وارد نشــدم، این بود که می خواستم 
تســلطم به کار بیشــتر شــود و قول های 

بیهوده ندهم و غیر واقعی صحبت نکنم.

وهای کمک کننده طب سنتی ونا با دار کوتاه شدن زمان بستری بیماران کر
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معاون وزیر علوم:

سال تحصیلی نودانشجویان از اول آبان آغاز می شود
زهرا سیفی   معاون آموزشی وزارت علوم 
اعالم کرد: دانشــجویان جدید الورود از اول 

آبان ماه در دانشگاه ها پذیرش می شوند.
علی خاکــی صدیــق دربــاره برنامه های 
وزارت علوم برای آغاز ســال تحصیلی برای 
دانشــجویان جدید الورود و دانشــجویان 
قدیمی گفــت: آغاز ترم جدید دانشــگاه ها 
از ۱۵ شــهریور، برای دانشــجویان ورودی 
قدیم اســت چرا که آن زمان هنــوز نتایج 

دانشجویان جدید الورود اعالم نشده است.
وی ادامــه داد: طبق برنامه ریزی ســازمان 
سنجش آموزش کشــور دانشجویان جدید 
الورود حدود ۲۰ مهرماه معرفی می شــوند 
از این رو پذیرش این دانشــجویان اول آبان 

ماه ۹۹ خواهد بود.معاون آموزشــی وزارت 
علوم درپاســخ به این ســوال که با توجه به 
ستمرار آموزش های مجازی در ترم آینده  ا
آیــا تمهیداتی بــرای آموزش های مجازی 
صورت گرفته است، گفت: در حال بازنگری 
آئین نامه آموزشــی وزارت علوم هســتیم 
و آمــوزش الکترونیکی در آئیــن نامه های 

آموزشی وزارت علوم ورود پیدا می کنند.
وی دربــاره چگونگی حضور دانشــجویان 
در خوابگاه و کالس هــای درس نیز گفت: 
بازگشــایی خوابگاه ها و برگزاری کالس ها 
نیز به امکانات دانشــگاه ها بستگی دارد که 
چه تعداد دانشــجو را به صــورت حضوری 
بپذیرند، خــود دانشــگاه ها در این زمینه 

برنامه ریزی کرده و اجرا می کنند.
خاکی صدیق با اشاره به شیوع مجدد کرونا 
و امکان ارسال بخشنامه های جدید درباره 

برگزاری آزمون ها گفت: شرایط دانشگاه ها 
متفاوت است برخی دانشگاه ها توانسته اند 
آزمون حضوری برگزار کننــد و آن را انجام 
می دهند، برخی هم نتوانستند برنامه ریزی 
کنند و شرایط مناسبی هم نداشتند بنابراین 
آزمون غیرحضوری برگزار می شــود.معاون 
آموزشی وزارت علوم درباره نحوه نمره دهی 
پایان ترم دانشجویان و چگونگی پیشگیری 
از تقلب در آزمون هــای غیر حضوری گفت: 
درباره آموزش غیرحضــوری و ارزیابی آن، 
در فروردین ماه ســال جاری دستورالعملی 
به دانشــگاه ها ارسال شــد.خاکی صدیق 
تاکید کــرد: آموزش هــای غیرحضوری یا 
آزمون هــای غیرحضــوری، نیازمند یک 

ارزیابی مستمر هستند و تنها با یک آزمون 
ارزیابــی صورت نمی گیرد. ایــن موضوع از 
قبل عنوان شــده بود و برای افزایش درصد 
صحت این آزمون ها نیز دستورالعملی را به 
دانشگاه ها ارســال کرده ایم.وی یادآور شد: 
ولی اینکه آیا تقلب می شــود یا نمی شــود، 
در آزمون های حضوری هم متأسفانه تقلب 
وجود دارد، تمام تالش ما این اســت که آن 
را به حداقل برســانیم.وی افزود: امیدواریم 
دانشــجویان و اســتادان جوانــب اخالق 
آموزشــی را رعایت کنند، به هر حال آئین 
نامه انضباطی هم وجــود دارد و اگر احیاناً 
دانشــجویی تقلب کند آســان می توانیم 

متوجه شویم.



وز انجام دهد آنچه اسکوچیچ باید در ۱۱۵ ر
وند ونده برانکو و دالرهایی که هدر می ر پر

اعضای هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس که در یک سال گذشته حضور 
فعالی در جلسه ها داشــته اند را باید مقصر پرونده های جدید علیه این 

باشگاه دانست.
 از زمان جدایــی برانکو ایوانکوویچ از پرســپولیس بیش از یک ســال 
می گذرد. روزها و هفته ها و ماه ها آمدند و رفتند و در این مدت از ســوی 
مدیران پرسپولیس  فقط یک جمله شنیده شد: »قصد مذاکره با برانکو 
را داریم!« در این میان گویی اصال در خاطر این افراد نبود که ماه ها پیش 
از جدایی برانکو، درســت زمانی که او تیمش را برای قهرمانی رهبری 
می کرد، فرصت های زیــادی در میان بود تا مذاکراتــی برای پرداخت 

مطالباتش انجام و منابعی برای تأمین این پول، تامین شود.
برانکو ایوانکوویچ با وجود اینکه یک ســال دیگر با پرسپولیس قرارداد 
داشــت، به خاطر دریافــت نکــردن مطالباتش، با حوصلــه نامه های 
قانونی به باشــگاه ارســال کرد و بر اســاس همین نامه ها، با اتکا به بند 
قراردادش - که اگر سه ماه حقوق نگیرد می تواند قراردادش را فسخ کند 
- پرســپولیس را ترک کرد. از همان روزها هواداران این باشگاه نگران 
وضعیت مطالبات این مربی بودند که داســتان شکایت مرد کروات هم 
مانند مانوئل ژوزه نشــود. با این حال مدیران کاربلد پرسپولیس دقیقا 
همان راه را در پیش گرفتند تا بلکه پرداخت ایــن پول بر گردن دوران 

مدیریتی آن ها نباشد!
از همان روزهــای ابتدایــی، برانکو در تــالش بود کــه مطالباتش را 
بگیرد و در این راه حتی پیشــنهاد مذاکره در اســتانبول را پذیرفت اما 
پرسپولیسی ها هیچ عزمی برای پرداخت نداشتند. مذاکرات متعددی 
انجام شــد اما هر بار هیچ قدمی از ســوی هیات مدیره پرســپولیس 
و مدیران این باشــگاه برداشته نشد که مطالبات ســرمربی تیمشان را 
پرداخت کنند تا اینکه در نهایت برانکو به همراه دســتیارانش شکایت 

کردند و حکم قطعی علیه پرسپولیس  گرفتند.
در آخرین مذاکرات دو طرف که در ســفارت ایران در کرواســی برگزار 
شــد، برانکو که در فیفا تقاضای یک میلیون و ۷۰۰ هزار یورو کرده بود، 
حاضر شــد فقط ۹۵۰ هزار یورو بابت اصل حقوق فصل ۹۷ - ۹۸ خود 
بگیرد و دیگر شکایت را پیگیری نکند. در واقع برانکو که در فیفا تقاضای 
غرامت هم داده بود، پس از مذاکرات کرواسی می پذیرد که فقط حقوق 
عقب افتاده خود را بابت کاری که انجام داده اســت بگیــرد اما باز هم 

اقدامی برای پرداخت پول انجام نمی شود.
در نهایت این ماجرا به جایی رسید که برانکو توانست حکم یک میلیون 
و ۵۵ هزار یورویی علیه پرسپولیس بگیرد در حالی که ۵ درصد هم سود 
ســالیانه به آن تعلق می گیرد. به عبارت دیگر در همین گیر و دار، یک 
مبلغ ۱۰۵ هزار یورویی و یک مبلغ ۵۲ هــزار و ۷۵۰ یورویی به عنوان 
سود ۵ درصدی به ۹۵۰ هزار یورو پیشــنهادی برانکو اضافه شد؛ یعنی 

پرسپولیس  تا اینجا باید ۱۵۷ هزار و ۷۵۰ یورو بیشتر بپردازد.
حاال پرسپولیسی ها برای طوالنی تر شــدن زمان دادرسی و به عبارتی 
خریدن زمان، هزینه کرده اند تا به CAS اعتــراض کنند. در این میان 
دارو بوشــیچ )وکیل برانکو( در مصاحبه ای که با ایسنا داشت، صرحتا 
عنوان کرد که پرســپولیس  باید برای شروع دادرســی در دادگاه عالی 
ورزش مبلغ ۱۰۴ هــزار فرانک ) بابت اعتراض بــه رای برانکو، زالتکو، 
مارکو و پانادیچ( به CAS بپردازد اما سرپرســت باشگاه مدعی شد این 
مبلغ در حدود ۶۵ هزار فرانک خواهد بود. با این حساب باید گفت همان 
ادعای رســول پناه هم حدود ۶۱ هزار یورو به پرونده برانکو ایوانکوویچ 
اضافه می کند؛ یعنی با احتساب مبالغ قبلی در واقع تا این جا ۲۱۸ هزار 
و ۷۵۰ یورو به مبلغ اولیه برانکو اضافه شــده است. حال اگر این مبلغ را 
با قیمت روز یورو بــه تومان تبدیل کنیم، تا "امروز" پرســپولیس  باید 

حدود ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بیشتر پرداخت کند.
دو عضو هیات مدیره فعلی باشــگاه پرســپولیس یعنی علی رغبتی و 
مهرداد هاشمی، بیش از یک سال اســت که عضو هیات مدیره سرخ ها 
هســتند. آنها از ابتدا در جریــان مطالبات برانکو بودنــد و بدون اتخاذ 
تصمیمی برای پرداخت این پول در یک ســال اخیر، پرونده کالدرون و 
بودیمر را هم به پرونده های پرسپولیس اضافه کردند. این دو عضو هیات  
مدیره کــه در مصاحبه های خود، حرف های خوبی بــر زبان می آورند، 
بیش از یک ســال فرصت داشــتند که حداقل اجازه ندهنــد پرونده 
جدیدی علیه پرسپولیس ایجاد شود اما با بی خیالی تمام، منتظر شدند 
پرونده روال قانونی را طی کند تا بلکه در زمان نبود آنها و احتماال حضور 

مدیر جدید، باشگاه مجبور به پرداخت این پول شود.
این مســائل بخشی از ســوء مدیریت پرسپولیس اســت. دقیقا همان 
سیاستی که در پرونده برانکو و دســتیارانش اتخاذ شده، برای پرونده 
کالدرون و دســتیارانش هم اعمال می شــود. شــاید اگر قرار بود این 
پول های اضافی از جیــب اعضای هیأت مدیره پرداخت شــود، خیلی 
زودتر از این ها، پرونــده برانکو و کالدرون مختومه شــده بود. البته در 
این میان نباید فراموش کرد این ضعف مدیریتی مشهود، فقط به منابع 
مالی پرســپولیس  ضربه نمی زند بلکه وجهه این باشــگاه را در مجامع 

بین المللی خدشه دار می کند.

انتقاد از رفتار ستاد مقابله با کرونا و فدراسیون پزشکی - ورزشی؛

عضو هیات رئیسه سازمان لیگ: امکان برگزاری 
بهداشتی لیگ وجود ندارد

عضو هیات رئیســه ســازمان لیگ فوتبال معتقد اســت که با توجه به 
مشکالت مالی و ســخت افزاری که باشگاه ها با آن دســت و پنجه نرم 
می کنند، امکان برگزاری رقابت های فوتبال بــا رعایت کامل پروتکل 

بهداشتی امکان پذیر نیست.
منصور قنبرزاده، عضو هیات رئیسه سازمان لیگ در پاسخ به این سوال 
که آیا معتقد اســت که با توجه به تشدید شــیوع کرونا، برگزاری ادامه 
رقابت های فوتبال در ســطح لیگ برتر، لیگ یک، لیگ دو و لیگ ســه 
امکان پذیر اســت، اظهار کرد: من معتقدم که اغلب باشگاه های ما توان 
مالی و ســخت افزاری اجرای کامل پروتکل های بهداشــتی را ندارند و 
در نتیجه نمی توان رقابت های فوتبال را بــا رعایت کامل پروتکل های 
بهداشتی برگزار کرد. باید به این نکته توجه کنیم که رعایت پروتکل ها 
تنها مربوط به لیگ برتر نیســت و به لیگ یک، لیگ دو و لیگ ســه هم 
مربوط می شود، کما این که خیلی از باشــگاه های لیگ برتری هم توان 

اجرای آن را ندارند.
او افزود: شما تصور می کنید چند درصد از باشگاه های ما توان مالی سفر 
با پرواز چارتــر، گرفتن اتاق های جداگانه در هتل بــرای هر بازیکن و یا 
حتی گرفتن تست کرونا در هر پنج روز را دارند؟ با این اوصاف برگزاری 
رقابت های فوتبال میسر نیست مگر این که بخواهند تصمیم بگیرند که 

پروتکل های بهداشتی را تعدیل کنند.
عضو هیات رئیســه ســازمان لیگ در ادامه صحبت هایش بــا انتقاد 
از ســتاد مبارزه با کرونا و نهادهای باالدستی باشــگاه ها عنوان کرد: در 
بخش نامه گفتند که مســئولیت اجرای پروتکل برعهده مدیران عامل 
باشگاه هاست. با این اوصاف ســتاد مقابله با کرونا و نهادهای باالدستی 
به خوبی می دانند که اجرای پروتکل بهداشــتی قابلیت اجرا ندارد ولی 
متاسفانه از خودشان رفع تکلیف کردند و مسئولیت اجرای پروتکلی را 
که برای اکثر قریب به اتفاق باشگاه ها قابل اجرا نیست بر عهده مدیران 
عامل گذاشــتند. اکثر باشگاه ها منابع اجرایی و ســخت افزاری اجرای 
پروتکل های بهداشــتی را ندارند.قنبرزاده در پایان تاکید کرد: اخالقی 
نیست ســتاد مقابله با کرونا، فدراسیون پزشــکی - ورزشی و نهادهای 
باالدســتی ورزش کشــور در خصوص اجرای پروتکلی کــه می دانند 
بصورت کامل امکان اجرای آن میســر نیســت، از خود رفع مسئولیت 
کنند و صرفا با یک بخشنامه، مسئولیت و تبعات احتمالی را به گردن و 

دوش مدیران عامل باشگاه ها بیندازند.

میدان

تقابل تیم فوتبال اســتقالل با فوالد را می توان دیداری 
جذاب و مملو از اتفاقات دوســت داشــتنی دانســت؛ 
دیداری که دو مربی جوان با دو ســبک کامال متفاوت 

تیمشان را هدایت می کنند.
 وقتی در روز جمعه ۹ اســفند پایان ســوت سه دیدار 
در لیــگ برتر به صــدا در آمد، کمتر کســی فکرش را 
می کرد که این آخرین بازی های فوتبال در ســال ۹۸ 
باشد و حتی در سال ۹۹ هم ماه ها طول بکشد تا شاهد 
برگزاری یک فوتبال داخلی باشیم. »استقالل - فوالد« 
در حالی روز چهــارم تیر طی دیــداری معوقه از هفته 
هفدهم به مصاف هم خواهند رفت که ۳ ماه و ۲۶ روز از 

آخرین بازی فوتبال در این مسابقات می گذرد.
دیدار اســتقالل و فوالد را می توان از زوایای متعددی 
مورد بررســی قرار داد که یکــی از متمایزترین آنها، 

تقابل دو ســرمربی جوان با تفکراتی متفاوت 
در دو سوی میدان اســت.فرهاد مجیدی و 
جواد نکونام، ملی پوشــان پیشین ایران که 
هر دو از ستاره های پیشــین استقالل بودند 
و با پیراهن های شــماره ۶ و ۷ این تیم بارها 
خالق خاطرات خوشــی برای هواداران این 
تیم بودند، حاال با در دســت داشتن هدایت 

اســتقالل و فوالد آغاز گر دوبــاره فوتبــال در ایران 
هســتند.فرهاد مجیدی که در نیم فصل دوم جانشین 
استراماچونی در استقالل شد، از همان روزهای نخست 
تمایلش را بــه ارائه یک فوتبال تهاجمی نشــان داد تا 
جایی که بسیاری از کارشناســان و منتقدان تفکرات 
او را با استراماچونی مقایسه کرده و بازی استقالِل او را 

نزدیک به استقالِل استراماچونی می دانند.

تیِم مجیدی هم مثل تیِم اســتراماچونی پر 
قدرت در حمله و آسیب پذیر در دفاع است. 
کمتر پیش می آید آنهــا دروازه حریفی را باز 
نکنند و کمتر هم پیش می آید که دروازه شان 
مقابل حریفی باز نشود. اما قدرت باالی خط 
حمله، کفه تــرازو را در دیدارهای مختلف به 
ســود این تیم ســنگین کرده و برای همین 

آبی ها در باالی جدول و در بین مدعیان قرار دارند.
جواد نکونام که خیلی ها ســبک مورد عالقه او را متاثر 
از افکار کارلوس کی روش می داننــد، در حالی از فوالد 
یک تیم منسجم و قابل احترام ساخته که پایه و اساس 
فوتبال این تیم بر اساس انسجام و استحکام در ساختار 
دفاعی است. فوالِد نکونام همانقدر که سخت و کم گل 

می خورد، به همان هم نسبت هم کم گل می زند.

فوالد با ۱۲ گل خورده در ۲۰ بازی بعد از پرســپولیس 
دومین خط دفاعی قوی لیــگ را دارد و با ۱۸ گل زده 
یکی از خطوط حمله کــم کار را در اختیار دارد. در این 
فصل از رقابتهای لیــگ برتر گل گهر بــا ۱۲ گل زده 
ضعیف ترین خط حمله را دارد. شاهین بوشهر، پارس 
جنوبی و نفت مسجد ســلیمان با ۱۶ گل دومین خط 
حمله ضعیف را دارند و فــوالد در کنار ذوب آهن با ۱۸ 
گل زده در رده بعدی قرار دارند. این در حالی است که 
استقالل با ۳۹ گل زده در ۲۰ بازی بهترین خط حمله 

این مسابقات را دارد.
دیدار اســتقالل و فوالد از هفته هفدهم لیگ برتر بنا بر 
اعالم سازمان لیگ از ساعت ۲۱ روز چهارشنبه ۴ تیر به 
میزبانی فوالد در ورزشگاه شهدای فوالد در شهر اهواز 

برگزار می شود.

فوتبال

خریدار   »دراگان اسکوچیچ« در حالی به 
یران بازگشت که تا نخستین دیدار رسمی  ا
تیم ملی فوتبــال در انتخابــی جام جهانی 
۱۱۵ روز باقیمانــده و ســرمربی تیم ملی 

کارهای زیادی برای انجام دادن، دارد.
»دراگان اسکوچیچ«   بعد از چند ماه و برای 
اولین بار در ســال ۹۹ وارد ایران شد. شیوع 
ویروس کرونا باعث شــد تــا او مدتی دور از 
کشــور باشــد و حاال به بهانه آغاز لیگ برتر 
مجددا شــاهد حضور دراگان در کشورمان 
هستیم. او قبل از نخســتین بازی خودش 
را رساند تا مانند گذشــته نشان دهد انگیزه 
فراوانی برای آغــاز کارش دارد و نکته اصلی 
همینجاست؛ کار »دراگان اسکوچیچ« تازه 

از  اول تیرماه آغاز شد.
از حاال ۱۱۵ روز تا دیدار ایران و هنگ کنگ 
در چارچــوب مرحلــه دوم انتخابــی جام 
جهانی ۲۰۲۲ قطــر و جام ملت های ۲۰۲۳ 
چین باقیمانده اســت. احتیاجــی به مرور 
وضعیت کنونی تیم ملی نیست. چهار دیدار 
حساس پیش رو داریم که باید هر مسابقه را 
با برد پشت سر بگذاریم تا با خیال راحت به 
ه نهایی انتخابی جــام جهانی صعود  مرحل
کنیم. جایی برای لغزش نیست و مجالی هم 
برای از هم پاشیدن و دامن زدن به حواشی 
وجود ندارد. نرفتن به جام جهانی از رفتن به 
جام جهانی و حذفی دیگر، بسیار بدتر است 
و فوتبالمان را از جایــگاه امروزش چند پله 

عقب تر خواهد فرستاد.
اما »دراگان اسکوچیچ« باید در این روزهای 
حســاس چه کار کند؟ روزهایــی که حکم 
آرامش قبــل از طوفان را دارد. اســکو برای 
اثبات توانایی خود و برای به نتیجه رسیدن، 
باید از حاال پایه های کارش را محکم بسازد 
تا بنایش، کج باال نرود و عاقبتش نرسیدن به 
مقصد نشــود. او ابتدا برای خودش و سپس 
برای فوتبــال ایران باید تــالش کند. با این 
اوصاف، دقیقا وظایف مستر دراگان در این 

۱۱۵ روز چیست؟

تماشای دقیق دیدارهای باشگاهی
۹ هفته به عــالوه یک بازی عقــب مانده و 
همچنیــن چهار دیــدار در جــام حذفی و 

چندین مســابقه در لیگ قهرمانان آســیا 
اقیمانده است. اســکوچیچ باید تمام این  ب
مســابقات را در کنار دســتیارانش ببیند و 
آنالیز کند. شــاید ایجاد تغییرات فراوان در 
این برهه حساس کار چندان منطقی نباشد 
اما تزریق خون تازه به پیکــره تیم ملی نیز 
می توانــد یک راهــکار خوب بــرای ادامه 
راه باشــد. از طرفی بازیکنانــی که مدام در 
اردوها حضور داشــته اند باید بدانند جایگاه 
تضمین شده ای ندارند و الزم است با انگیزه 
فراوان به کار خود ادامه دهند. توجه اســکو 
و دستیارانش می تواند به باال رفتن کیفیت 
لیگ هم کمک کند و شور و نشاط بازیکنان 
را در هفته هــای پایانی باال ببــرد تا خودی 

نشان دهند و شانسشان را امتحان کنند.

تدارک بهترین اردو به عالوه 
دیدارهای دوستانه

پیــش از اردوی منتهــی بــه دیــدار بــا 
هنگ کنــگ و کامبوج، تیم ملــی یک اردو 
در شــهریورماه می تواند داشته باشد. اولین 
باری که بازیکنان دور هم جمع می شــوند 
و اســکوچیچ را باالی ســر خود می بینند. 

اســکوچیچ باید در مدت زمان باقیمانده با 
فدراسیون نشــینان و دپارتمــان تیم های 
ملی جلســه برگزار کنــد و بهترین اردوی 
ممکن را مطالبه کند و در میان مشــغله ها 
و بحران های زیاد ســاکنین ســئول از آنها 
بخواهد تــا دیــدار دوســتانه ای را برای او 
تدارک ببیننــد تــا بتواند پیــش از بازی 
رســمی نفراتش را در یک دیدار تدارکاتی 
محک بزند و به آرایــش مدنظرش نزدیک 
شود. اســکو اگر در این زمینه کوتاهی کند 
ممکن اســت مقدمات خوبی برای تیم ملی 
مهیا نشــود و همین اولین ضربه را به او وارد 

خواهد کرد.

دیدار با رسانه ها و ایجاد اتحاد
اسکوچیچ یک بار بعد از انتخابش به عنوان 
ســرمربی تیم ملی روبــروی خبرنگاران و 
اصحاب رســانه نشست و به ســواالت آنها 
بدون واســطه پاســخ داد و بخش زیادی از 
نگرانی ها را حل کرد. حاال وقت آن است تا او 
بار دیگر این کار را تکــرار کند و این بار برای 
ایجاد اتحاد بیشــتر خودش را نشان بدهد و 
اعتماد رســانه ها را جلب کند. خوشبختانه 

یا متاســفانه، اســکوچیچ بــدون حمایت 
رسانه ها نمی تواند ماموریتش را پیش ببرد.

دوری از ایجاد حاشیه و حفظ تمرکز 
روی تیم ملی

فوتبال ایران روزهای پرالتهابی را در سطح 
مدیریتــی و همچنین بیرون مســتطیل 
ســبز پشت ســر می گذراند. بحث حضور 
سرپرست جدید و همچنین تایید اساسنامه 
و انتخابــات فدراســیون فوتبــال داغ داغ 
اســت اما هیچکدام از این ها نباید روی کار 
اســکوچیچ اثر منفی بگذارد. بخش زیادی 
از این مســاله به عهده فدراســیون است و 
بخش دیگری نیــز در اختیار اســکوچیچ 
است. دراگان باید روی کار خودش و تیمش 
تمرکز کنــد. در این روزها او بــه هیچ وجه 
نباید به حواشی و شــیطنت ها دامن بزند و 

اعتنایی کند.

هماهنگ کردن دستیاران ایرانی و 
خارجی با یکدیگر

»مــالدن زگانیار« و »آنتون اوســنیک« با 
اسکوچیچ از کرواســی می آیند تا ۲ دستیار 

خارجی تیم ملی باشند. »وحید هاشمیان« 
و »کریــم باقــری« هم ۲ دســتیار داخلی 
ســرمربی تیم ملی محســوب می شــوند. 
اســکوچیچ باید بــا برگزاری چند جلســه 
هماهنگی الزم را بیــن کمک هایش ایجاد 
کند و از آنها نهایت بهره را ببرد. یکی از نکات 
منفی ویلموتس در دوران مربیگری اش این 
بود که نفرات روی نیمکت نتوانســتند به او 
در لحظــات بحرانی کمک کننــد و همین 
مســاله به شکســت مقابل بحرین و عراق 

انجامید.

ایجاد رابطه خوب با باشگاه ها و 
سرمربیان داخلی

مســابقات باشــگاهی در ۲ ماه پیش رو با 
شــدت زیادی انجام می شــود. اسکوچیچ 
مانند دوران قبل از کرونا می تواند سرکشی 
به اردوی تیم هــای مختلف را در دســتور 
کار خود قرار دهد و با ایــن کار اولین پالس 
مثبت را به سمت همتایان خود در باشگاه ها 
بفرســتد. کار کردن در فضایی آرام و بدون 
حاشــیه به مراتب بهتــر از کار کــردن در 
محیطی مملو از حاشــیه و انــرژی منفی 
اســت. البته کــه ۱۰۰ درصد ایــن امر به 
سرمربی تیم ملی بستگی ندارد و همه چیز 

باید ۲ طرفه باشد.

زیر نظر داشتن لژیونرها
اسکوچیچ سال گذشــته و پیش از تعطیلی 
مسابقات به چند کشور سفر کرد و با بعضی 
از لژیونرها بــه صورت حضــوری و برخی 
دیگر به صورت تلفنی دیدار کــرد. او با این 
کار توانســت نظر بازیکنانی چون »سردار 
آزمون« و »علیرضا جهانبخش« را نســبت 
به خودش تغییر دهد. اسکو از حاال هم باید 
دوباره این رویــه را ادامه بدهد. کاِر لژیونرها 
را زیر نظر داشته باشد؛ با آنها صحبت کند و 

از لحاظ روحی آماده نگهشان دارد.
تنها ۱۱۵ روز باقیمانده است و فرصتی برای 
اتالف وقت نیست. اسکوچیچ باید از همین 
حاال برنامه های خودش را اســتارت بزند تا 
به موفقیــت نهایی برســد. موفقیتی که در 

موقعیت برد-برد خواهد بود.

وز وز استقالل و مربیان امر تقابل نکونام و مجیدی؛ ۶ و ۷ دیر
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پرداخت پاداش قهرمانان جامانده ۹۷؛

وژه تجلیل از مدال آوران بعد از یک سال کلید خورد پر
زینب حاجی حسینی   وزارت ورزش که 
در یک ســال گذشــته هیچ مراسمی بابت 
تقدیر از مدال آوران برگــزار نکرد، تجلیل 
از این قهرمانان را از ســر گرفته است؛ البته 

بدون برگزاری مراسم و به صورت نوبتی.
 آخرین مراســمی کــه وزارت ورزش برای 
تجلیل از مــدال آوران برگزار کــرد، ویژه 
قهرمانان بازی های آســیایی و پاراآسیایی 
۲۰۱۸ اندونــزی بــود. در این مراســم که 
خردادمــاه ۹۸ بــا حضور رئیــس جمهور 
در ســالن اجالس ســران برگزار شد، ۴۳۷ 
مدال آور اندونزی شــامل ۲۲۲ ورزشــکار 
آسیایی و ۲۱۵ ورزشــکار پاراآسیایی مورد 

تجلیل قرار گرفتند.
اگرچه پــاداش این ورزشــکاران مطابق با 
آنچه وعده داده شــده بود، پرداخت نشد اما 
برگزاری مراسم به میزان ۸۲ میلیارد تومان 
بار مالی روی دوش وزارت ورزش گذاشــت 
به طوری که بعــد از آن و به دلیــل تامین 
نشدن اعتبارات الزم، مراسم دیگری برگزار 
نشد تا از سایر ورزشکارانی که طی سال ۹۷ 
و در میدانــی غیر از جاکارتــا صاحب مدال 

شده بودند، تقدیر شود.
این در حالی است که برگزاری رویدادهای 
آسیایی و جهانی مختلف در طول سال ۹۸ 
هم به تعداد ورزشکاران مدال آور و طلبکار 
از وزارت ورزش - بابــت پرداخت پاداش - 
اضافه کرد. البته در این میان شیوع ویروس 
کرونا و فراگیری جهانی آنکه باعث لغو تمام 
رویدادهای ورزشــی طی ماه های گذشته 

شده و حتی برگزاری آنها در ماه های پیش 
رو را هم منتفی کرده اســت، به نوعی مانِع 
ادامه ســیر صعودی افزایش تعــداد مدال 
آوران و طلب آنها شــد و از این حیث کمک 
حال وزارت ورزش و مدیرانش شــد که در 
تامیــن بودجه الزم بــرای پرداخت پاداش 
قهرمانان ۹۷ و ۹۸ »انــدر خم یک کوچه« 
بودند.به این ترتیب و بــا تاخیر زیاد تجلیل 
از قهرمانان باالخره در فهرست برنامه های 
کاری مدیــران وزارت ورزش قــرار گرفته 
است؛ البته متفاوت از همیشه آن هم نصفه 

و نیمه!
به دلیل ادامه شــیوع و گستردگی ویروس 
کرونا برای تقدیــر از قهرمانان و مدال آوران 
مراســم ویژه ای با حضور رئیــس جمهور 
برگزار نمی شــود. قرار است مبلغ پاداش ها 
به حساب فدراســیون ها واریز شــود تا از 
طریق دســت اندرکاران مربوطه در اختیار 

ورزشکاران قرار بگیرد.
اما مســئله مهمتر در مورد پاداش هاســت 
و اینکه تجلیل همزمان شــامل همه مدال 
آوران نمی شــود. به دلیل عدم بودجه کافی 
و موردنیــاز، وزارت ورزش در هــر مرحله 
تعــدادی از ورزشــکاران را بــرای تقدیر و 
پرداخت پــاداش گلچیــن می کند. ضمن 
اینکه این پاداش ها برخالف ســنوات قبل 
در قالب سکه نیســت یعنی همان گونه که 
پــاداش مــدال آوران بازی های آســیایی 
و پاراآســیایی پرداخت شــد، پاداش این 

ورزشکاران هم مشخص می شود.

واریز پاداش به حساب 13 فدراسیون 
در مرحله اول

وزارت ورزش بعــد از یک ســال، پرداخت 
پاداش مــدال آوران میادین بین المللی را با 

۱۳ فدراسیون آغاز می کند.
کشتی )فرنگی و آزاد(، بوکس، تیراندازی، 
تنیس روی میز، شمشــیربازی، اســکی، 
اســکواش، شــنا، ژیمناســتیک، جودو، 
نابینایــان و کــم بینایــان، دوومیدانی و 
کوهنوردی فدراسیون هایی هستند که در 
فهرست اولیه وزارت ورزش برای تخصیص 

مبلغ پاداش پیش بینی شده قرار گرفته اند.
علیرضا خســروی مدیــرکل دفتــر امور 
مشــترک فدراســیون های ورزشــی بــا 
تایید این مطلــب به خبرنــگار مهر گفت: 
ورزشــکاران این ۱۳ فدراسیون جزو مدال 
آوران ســال ۹۷ در هر دو بخــش مردان و 

بانوان هستند.
وی تصریح کرد: پرداخت کامل پاداش همه 

مدال آورانی که از ســال ۹۷ تاکنون تجلیل 
نشده اند، نیازمند بودجه ســنگینی بود که 
تامین یکباره آن با توجه به مسائل اقتصادی 
روز کشور، از توان وزارت ورزش خارج است. 
بــه همین دلیــل تصمیم گرفته شــد برای 
اینکه بار مالــی وزارت ورزش از حیث تقدیر 
از ورزشــکاران، سنگین تر نشــود پرداخت 
پاداش ها را از سر بگیریم اما به صورت مرحله 
به مرحله.این مقام مسئول در وزارت ورزش 
تاکید کرد: ۱۳ فدراســیونی که در فهرست 
اولیه برای پرداخت پاداش قــرار گرفته اند، 
فدراسیون هایی هســتند که تامین بودجه 
الزم برای آنها سبک تر بود. فدراسیون هایی 
هســتند که رقم بودجه الزم برای پرداخت 
پاداش ورزشکاران شان سنگین تر است. این 
فدراســیون ها و قهرمانان شان در نوبت های 

آتی تجلیل می شوند.

پرداخت پاداش ها طبق آیین نامه جدید
خســروی همچنیــن در مــورد چگونگی 
پرداخــت پــاداش و رقم آنها گفــت: برای 
پرداخــت پاداش هــا بر اســاس آیین نامه 
جدید که تاییدیه وزیر ورزش را دارد، عمل 
می کنیم. طبق این آیین نامه، دیگر ســکه 
مالک پرداخت نیست. پاداش ها به صورت 
امتیازی محاسبه می شــوند. بنابراین رقم 
پرداختی به ورزشــکاران بــا توجه به رنگ 
مدال، میدان کســب شــده و … متفاوت 
است. شرایط اقتصادی روز هم در محاسبه 

پاداش ها در نظر گرفته می شود.

»با این اوصاف رقم مورد نیاز برای پرداخت 
پاداش مــدال آوران این ۱۳ فدراســیون 
چقدر است؟« مدیرکل دفتر امور مشترک 
فدراســیون های ورزشی در پاســخ به این 
پرسش گفت: بودجه پیش بینی شده برای 
پرداخت مرحله اول پاداش ها تامین شــده 
اما در مورد اینکه دقیقاً چه رقمی نیاز است، 
بخش معاونت مالی باید پاســخگو باشــد. 
ظاهراً هنوز بررسی و حساب و کتاب ها برای 

این مرحله ادامه دارد.
وی یــادآور شــد: حداکثــر تــا هفتــه 
آینــده پــاداش ورزشــکاران مــدال آور 
فدراســیون های موردنظر در ســال ۹۷ به 

حساب فدراسیون ها واریز می شود.

پاداش مدال آوران سال 98 چه زمان 
پرداخت می شود؟

مدیرکل دفتر امور مشــترک فدراسیون ها 
در ادامه گفتگــو در مورد زمــان پرداخت 
پاداش مدال آوران ســال گذشته نیز گفت: 
اینکه مــدال آوران ســال ۹۷ - بــه غیر از 
بازی های آســیایی و پاراآسیایی که پاداش 
شــان پرداخت شــده - در چنــد مرحله 
پاداش هــای خــود را دریافــت می کنند، 
مشخص نیست. در هر صورت پرداختی به 
این مدال آوران باید به طور کامل تمام شود 
تا فهرســت مدال آوران سال ۹۸ و تجلیل از 

آنها را در دستور کار قرار دهیم.
نمی خواهیم پرونــده این کار برای ســال 

آینده نیمه تمام بماند.
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حاشیه و متن یک افتتاحیه

ودکی« چه می دانیم؟  از »پهنه ر

علیرضا ســعیدی آئین افتتاح پیاده راه استاد 
شــهریار در پهنه فرهنگ و هنر رودکی در حالی 
برگزار شد که کم توجهی شهردار تهران به اجرای 
برنامــه و بی نظمی عجیب و غریــب در برگزاری 

مراسم از نکات جالب توجه آن بود.
 در حالی که انتظار می رفت آئین افتتاح پیاده راه 
استاد شهریارِ پهنه فرهنگ و هنر رودکی با توجه 
به حجم زیاد مهمانان و مدیران عالی رتبه دعوت 
شــده و همچنین اهمیت پــروژه مذکور که طی 
ماه های گذشته تبلیغات رســانه ای پر رنگی که 
در خصوص آن انجام شده بود، در شکل و شمایل 
منظم تری برگزار شــود اما فقــدان برنامه ریزی 
مناســب برای نحوه حضــور مهمانــان و دعوت 
شــدگان در مکان برگزاری برنامــه، عدم رعایت 
پروتکل های بهداشتی با توجه به حضور پرتعداد 
مهمانان و از همــه مهم تر فقــدان ارائه گزارش 
رسمی از سوی مدیران پروژه پیرامون نحوه بهره 
برداری، شــرایط مبهم و نامطلوبــی را برای این 

برنامه فراهم کرد.
یکی از حاشــیه هایی که می توان دربــاره نحوه 
برگزاری این مراسم به آن اشاره کرد، عدم تعیین 
جای گذاری افراد دعوت شــده به محل برگزاری 
برنامه با توجه به قرار گرفتن در روزهای کرونایی 
بود که هیچ برنامه ریزی چه از ناحیه مســئوالن 
برگزاری برنامه، چــه مأمــوران انتظامات برای 
رعایــت فاصلــه گذاری های بهداشــتی صورت 
نگرفته بود و هنرمندان و مهمانان دعوت شــده 
در نزدیک تریــن شــرایط ممکن با هــم گفتگو 

می کردند.
نکته دیگری که فقدان آن به شــدت در مراســم 
مشهود بود، عدم ارائه یک گزارش رسمی از سوی 
مدیران پروژه حین اجرای برنامه بود که بر اساس 
آن برخی از افــراد حاضر در برنامــه مایل بودند 
درباره پروژه پهنه فرهنگ و هنر رودکی اطالعات 
بیشتری داشته باشــند، حتی بروشوری که برای 
این مراسم تدارک دیده شده بود به قدری با تعداد 
محدود میان برخی مهمانان توزیع شــده بود که 
آنچنان تأثیری در شکل و شــمایل مبهم برنامه 

نداشت.
از نکات جالب توجه دیگری کــه حین برگزاری 
مراسم به چشم آمد اجرای چند قطعه موسیقایی 
توســط نوازنــدگان ارکســتر ملی بــه رهبری 
سهراب کاشــف و خوانندگی وحید تاج بود اما با 
وجود فقدان برنامه ریزی مناســب بــرای زمان 
بندی برنامه که بدون حضــور مجری و هیچ گونه 
کنداکتوری صورت گرفت موجب شــد که پیروز 
حناچی شــهردار تهران در هنگام اجرای یکی از 
قطعات محل اجرای موســیقی را ترک کرده و به 
سمت دیگری از پیاده راه شــهریار هدایت شود، 
شرایطی که بهتر بود در پایان قطعه صورت پذیرد 

تا از ارزش های هنری برنامه نیز کاسته نشود.
پیروز حناچــی شــهردار تهران، ســید محمد 
مجتبی حســینی معاون هنری وزیــر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، محسن هاشــمی رئیس شورای 
اســالمی شــهر تهران، محمد جواد حق شناس 
رئیس کمیســیون فرهنگی شورای اسالمی شهر 

تهران، شــهربانو امانی عضو شورای اسالمی شهر 
تهران، قادر آشــنا مدیرکل هنرهای نمایشــی، 
علی مرادخانی مدیر موزه موســیقی، حمیدرضا 
نوربخــش مدیرعامــل خانه موســیقی، برزین 
ضرغامی رئیس سازمان زیبا ســازی شهرداری 
تهران، محمــد مهدی افضلی مدیــر عامل بنیاد 
فرهنگی هنــری رودکی، مجید رجبــی معمار 
مدیرعامــل خانه هنرمندان ایران، ســید عباس 
عظیمی مدیرعامل برج آزادی، آبادیان شــهردار 
منطقه ۱۱ تهران، ســیاوش تهمــورث، داریوش 
ارجمند، اسماعیل خلج، اردشیر کامکار، فردین 
خلعتبری، فرزاد طالبی معاون فرهنگی سازمان 
زیباسازی شهرداری تهران از جمله افرادی بودند 
که در آئین افتتاح پیاده راه اســتاد شهریار پهنه 

فرهنگ و هنر رودکی حضور داشتند.

 پهنه فرهنگی هنری رودکی را 
بیشتر بشناسیم

بر اســاس آنچه شــورای علمی پهنــه فرهنگی 
هنری رودکی در بخشــی از گــزارش خود داده: 
پهنه فرهنگی رودکی از شمال به خیابان انقالب، 
از جنوب بــه خیابان نوفل لوشــاتو، از شــرق به 
خیابان حافــظ و از غرب بــه خیابــان ولیعصر 
منتهی می شــود که در آن ۳۸ ساختمان تاریخی 
و ارزشــمند شناســایی شده که شــاخص ترین 
و اثرگذارتریــن آنهــا بنای تئاتر و تــاالر وحدت 

هستند.
در محــدوده پهنه رودکی، ارزش هــای هویتی و 
فرهنگی، محدود به کالبد نبوده و طیف وسیعی از 
عرصه های شهری، رفتارهای اجتماعی، خاطرات 
ذهنی را نیز شامل می شــوند. بر این اساس است 
که این طرح به عنوان بزرگ ترین پروژه فرهنگی 
شهر تهران در مرکز پایتخت، با مدیریت سازمان 
زیباســازی شــهر تهران و همکاری شــهرداری 
منطقه ۱۱، شرکت توســعه فضاهای فرهنگی و 
دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی به عنوان یک 
پهنه فرهنگی هنری در تهران راه اندازی شــده 

است.
ایده قلب فرهنگی تهران نیز ناظر بر آشکارسازی 
و توســعه کارکردهای فرهنگی هنــری منطقه 
مذکــور، پررنگ کــردن جایگاه ۲ ســاختمان 
تئاترشــهر و تاالر وحدت در هویت فرهنگی شهر 
تهران، پیونــد دادن کارکردهای فرهنگی هنری 
این مناطق بــا بقیه محــالت دارای کاربری های 
فرهنگی و هنــری در مرکز تهــران و همچنین 
فعال تــر کــردن کاربری های فرهنگــی هنری 

متعدد موجود در این منطقه است.

راهبردها و سیاست های پهنه رودکی فعاًل 
فقط روی کاغذ

شــورای علمی مدیریــت پهنه فرهنــگ و هنر 
رودکــی در بخشــی از چشــم انداز مکتــوب و 
مفصلی که از آن به عنوان »مبانی راهبردی نظام 
بهره برداری پهنه فرهنگ و هنر رودکی« یاد شده 
و نیازمند بررسی های رســانه ای بیشتری است، 
درباره راهبردها و سیاســت های پهنه توضیحات 

مفصلی را ارائه داده اســت. شرایطی که فعاًل روی 
کاغذ نوشته شــده و باید دید تا رسیدن به مرحله 
اجرایی آن هم با شــرایط اقتصادی موجود تا چه 

میزان فاصله دارد.
راهبرد »ارتقای تعامل اجتماعی و حیات مدنی« 
با سیاســت تقویت دسترسی محور شــهریار به 
عنوان گذر فرهنگــی اجتماعی، ایجــاد میدان 
فرهنگی هنری رودکی، به کارگیری شناسه های 
بصری در ارتباط و اتصال تئاتر شهر و تاالر وحدت 
و تقویــت و ایجاد فضاهای فرهنگــی در مقیاس 
شــهری و فرا شــهری، راهبرد »حفظ و ارتقای 
ارزش و هویت مسکونی« با سیاست حفظ الگوی 
مسکونی موجود و عدم مداخله در زندگی ساکنان 
محله، بازنگری پهنه بندی طــرح تفصیلی پهنه 
رودکی و ایجاد کاربری هــای خدماتی مورد نیاز 
محله، راهبــرد »حفاظت و احیا میراث شــهری 
معاصر و معماری« با سیاســت باز زنده ســازی 
و حفظ ارزش هــای کالبــدی و تاریخی منطقه، 
تعریف نظام بهره برداری از ابنیه ارزشــمند، احیا 
عناصر کالبــدی تاریخی خاطره انگیــز، راهبرد 
»رونق کســب و کار مبتنی بر اقتصــاد مبنا« با 
سیاست تدوین بســته های حمایتی و تشویقی 
عملکردهــای فرهنگــی هنــری، پیــش بینی 
فضاهایی برای عملکردهای نمایشی و موسیقی و 
خدمات پشتیبان و احیا عملکردی ابنیه ارزشمند 
در راســتای نیازهــای فرهنگی هنــری پهنه، 
راهبرد »حفظ ارتقای فضاهای ســبز و همگانی« 
با سیاســت تقویت فضاهای ســبز و پارک ها در 
پهنه رودکی، پیاده رهوار کردن محور شــهریار، 
پیش بینی فضای بــاز همگانی برای فعالیت های 
فرهنگی هنری و راهبرد »استقرار نظام مدیریتی 
یکپارچه« با سیاســت ایجــاد مدیریت یکپارچه 
برای پهنه رودکی، ایجاد تعامل بین سازمان های 
مردم نهاد هنری و ساکنان پهنه رودکی و افزایش 
مشــارکت های در پهنــه برخــی از راهبردها و 
سیاست هایی هستند که باید دید تا چه حدی به 

مرحله اجرا می رسد.

 کنشگران و ذی نفعان پهنه رودکی
 چه نهادهایی هستند؟

در آنچــه به عنوان گــزارش فعالیت هــای پهنه 
فرهنگ و هنر رودکی قید شده شهرداری تهران 
)منطقه ۱۱(، بنیــاد فرهنگی هنــری رودکی، 
ســازمان اوقاف و امور خیریه، آموزش و پرورش 
استان تهران، کسب و کارهای بخش خصوصی و 
نهادها و اتحادیه های هنری موســیقی و تئاتر به 
عنوان کنشگران و ذی نفعان حقوقی پهنه رودکی 

معرفی شده اند.
البته بر اســاس برنامه ریزی هــای انجام گرفته 
شــورایی به نــام »شــورای سیاســتگذاری و 
راهبــردی« در منطقــه ۱۱ تهــران بــا حضور 
نمایندگان تمامی نهادهای شــش گانه تشکیل 
می شــود که تدوین ضوابط و مقررات کســب و 
کار فرهنگی هنری، تدوین سیاســت های کالن 
حمایتــی در پهنه فرهنــگ و هنــر و نظارت بر 

عملکرد و اقدامات از جمله وظایف آنهاست.

سریال

علی مســعودی کارگردان »آخر 
خط« معتقد اســت تعهد گرفتن 
تلویزیــون از بازیگــران تازه کار 
ن مجموعه اقدامــی حرفه ای  ی ا
بوده که باعث می شــود پروژه ها 
به مشکل نخورند.علی مسعودی 
ازیگر و کارگردان درباره سریال  ب
»آخر خــط« که این شــب ها از 
که سه سیما پخش می شود،  شب
گفــت: کارگردانی مجموعه طنز 
»آخر خط« کــه هم اکنــون از 
شبکه ســه در حال پخش است 

نجــام داده ام و در  ا ا ر
این مجموعه بازی هم 
کرده ام، بــه نظرم کار 
خوبی شده و امیدوارم 
مردم دوســت داشته 
باشــند.وی افزود: در 
شــرایط فعلی خصوصاً 

با آمــدن کرونــا که گویــا قصد 
رفتن هم نــدارد، مجموعه های 
طنــز می توانــد حــال و هوای 
مردم را عوض کنــد و از این بابت 
خوشــحالم که پخش مجموعه 

»آخر خط« آغاز شــده 
است.مسعودی درباره 
کارهای دیگــر خود از 
جمله ســریال نوروزی 
»نوروز رنگــی« گفت: 
هــم اکنــون مجموعه 
ــوروز رنگــی« را  »ن
با ســیما فیلــم جلــو می بریم و 
ان شــاءاهلل در مردادماه این کار را 
در مشهد کلید خواهیم زد.وی در 
ادامه درباره تعهد ۱۰ ساله بازیگر 
مجموعه »آخر خط« به تلویزیون 

گفت: من وقتی این خبر را شنیدم 
بسیار خوشحال شدم چراکه این 
روند را بسیار درســت می دانم و 
معتقــدم قبل از این هــا باید این 

قبیل کار انجام می شد.
 افراد زیادی هستند که از طریق 
تلویزیون معروف می شــوند ولی 
برخی شــان بعــد از معروفیت 
کارهایی می کنند که خیلی ها را 
دچار زحمت می کنند و چه بســا 
پروژه هایــی که بواســطه برخی 

کارهای آن ها آسیب می بیند.

وز رنگی« مرداد کلید می خورد سریال »نور

مرتضی شایسته خبر داد
وانه« و »ارتش سری« به اکران رضایت »شنای پر

مرتضی شایســته دبیر شــورای صنفی نمایش عنوان کرد که دو فیلم 
»شــنای پروانه« و »خوب بد جلف۲؛ ارتش ســری« از روز چهارشنبه 

روی پرده می روند.
مرتضی شایســته دبیر شــورای صنفی نمایش درباره خروجی جلسه 
این شورا گفت: جلســه با اکثریت اعضا در وزارت ارشــاد برگزار و قرار 
شد ۲ فیلم »شــنای پروانه« ســاخته محمد کارت و »خوب بد جلف؛ 
ارتش سری« ساخته پیمان قاســم خانی از روز چهارشنبه ۴ تیرماه در 

سینماهای سراسر کشور روی پرده بروند.
وی افزود: صاحبان این ۲ فیلم صورت جلســه را امضــا کردند و قرار 
است از روز چهارشنبه روی پرده بروند، به نظرم صاحبان این دو فیلم 
کار بســیار بزرگی کردند و باید از آن ها قدردانی کنیم چون در شرایط 
سخت حاضر به این کار شده اند و ســینمای ایران از آن ها سپاسگزار 

است.
دبیر شــورای صنفی اکــران درباره خواســته های محقق نشــده 
صاحبان این دو فیلــم که منجر به اعالم انصرافشــان شــده بود، 
توضیح داد: آنها می خواســتند که این دو فیلم مــورد حمایت قرار 
بگیرد البته باید در نظــر بگیریم که این دو فیلم به ویژه »شــنای 
نه« در جشنواره فیلم فجر خوش درخشیده اند، »ارتش سری«  پروا
هم در ســه چهار روز ابتدایی اکران در اســفندماه سال قبل فروش 
بسیار خوبی داشت که این نشــان از ظرفیت باالی این دو فیلم دارد. 
در مجموع صاحبــان این دو فیلم فــداکاری کردنــد و من از آن ها 

ممنونم.
شایســته درباره محرومیت ۶ ماهــه ای که طبق قانون قــرار بود برای 
فیلم های انصرافی در نظر گرفته شود هم اظهار کرد: باید شرایط کرونا 
را در نظر بگیریم به خاطر همین در چنین شرایطی به جریمه اعتقادی 

نداریم.
دبیر شورای صنفی نمایش توضیح داد: با توجه به اینکه این ۲ فیلم قرار 
است از روز چهارشنبه اکران شــوند، ارائه بلیت های نیم بها برای این دو 
فیلم منتفی شد، چون قرار بود این اتفاق در ســه روز ابتدایی تیر انجام 

شود و باقی فیلم ها از این فرصت استفاده کردند.
وی درباره دیگر چالش این روزهای ســینماها در زمینه ترکیب فیلم ها 
تأکید کرد: فیلم های اکران آنالین اگر خودشان بتوانند سالن بگیرند و 
با سینماداران به توافق برسند و قرارداد ببندند، اکران می شوند در غیر 

این صورت نه.

شایسته که انتخابش به عنوان دبیر شورای صنفی اکران با حاشیه هایی 
همراه شده بود و پس از اعتراض خانه ســینما، سازمان سینمایی خبر 
از احتمال برگزاری انتخاب مجدد برای تعیین دبیر شــورا داده بود، در 
پایان درباره سرنوشــت این حاشــیه ها و کیفیت برگزاری این شورا در 
سازمان ســینمایی گفت: در جلسه امشب شــورای صنفی اکران هیچ 

حرفی از انتخابات مجدد نبود.

هم زمان با پیش تولید فصل دوم

کامبیز دیرباز از »دست فرمون« رفت
کامران تفتی مجری مســابقه اتومبیل رانی »دست فرمون« در شبکه 

نسیم شد.
به نقــل از روابط عمومــی برنامه، اجرای مســابقه بــزرگ تلویزیونی 
»دســت فرمون« که این روزها پیش تولید فصل دوم خــود را همراه با 
تغییرات ویژه پشت ســر می گذارد به کامران تفتــی بازیگر تلویزیون و 
سینما که پیش از این نیز ســابقه اجرا در شبکه نســیم را داشته است 

سپرده شد.
فصل نخســت این مســابقه اتومبیل رانی که بزرگترین برنامه میدانی 
تلویزیون به حساب می آید سال گذشته با اجرای کامبیز دیرباز از شبکه 

نسیم پخش شد.
در پی اســتقبال مخاطبــان از فصل اول ایــن مســابقه، در رکوردی 
بی سابقه ۱۲ هزار نفر متقاضی شــرکت در فصل دوم »دست فرمون« 
شدند که در نهایت پس از بررسی های متعدد و راستی آزمایی۴۰۰ نفر 

جواز شرکت در این رقابت را کسب کردند.

فصل دوم مسابقه »دست فرمون« به تهیه کنندگی محمود محمودی، 
کارگردانی مســعود صنم و با اجرای کامران تفتی بــه زودی ضبط و از 

شبکه نسیم پخش خواهد شد. 

سخنگوی انجمن سینماداران کشور خبر داد
 قیمت بلیت سینما به ۲۲ هزار و پانصد

 تومان رسید
محمدرضا منصوری گفت: قیمت بلیت ســینما تغییری نکرده اما زین 

پس ۹ درصد ارزش افزوده از مخاطبان دریافت می شود.
محمدرضا منصوری )دبیر و ســخنگوی انجمن ســینماداران کشور( 
درباره قیمت بلیت ســینماها در دور جدید اکــران، گفت: قیمت بلیت 
تغییر نکرده است، اما ۹ درصد ارزش افزوده که در گذشته از مخاطبان 
دریافت نمی شــد، زین پس روی بلیت فیلم ها منظور می شــود. به این 
ترتیب ۹ درصد از قیمت بلیت سینماهای مدرن، ممتاز و درجه یک به 

بهای بلیت سینما اضافه می شود.
وی ادامه داد: بر این اساس قیمت ســینماهای مدرن که در گذشته 
۲۰ هزار تومان بود، بــه ۲۲ هزار و پانصد تومان، قیمت ســینماهای 
ممتاز که ۱۵ هزار بود، به بیش از ۱۶ هزار و قیمت بلیت ســینماهای 
درجه یک که ۱۲ هزار تومان بود، به بیش از ۱۳ هزار تومان رســیده 

است.
منصــوری در ادامــه اظهار داشــت: البته ایــن را بایــد بگویم که 
مکاتباتی با سازمان سینمایی انجام شــده که بر اساس آن ریاست 
ســازمان قول داده اند که بــا رایزنی خود، ســینما و بــه طور کل 
کارهای فرهنگی و هنــری را از پرداخت مالیات بــر ارزش افزوده 

معاف کنند.

اکران
به کارگردانی همایون غنی زاده؛

نوید محمدزاده و بهرام افشاری هم بازی شدند
همایون غنی زاده قصد دارد در دوران از ســرگیری فعالیت های تئاتری 
و برای تابستان ســال جاری، نمایش »ددالوس و ایکاروس« را با حضور 

نوید محمدزاده و بهرام افشاری روی صحنه ببرد.
 نمایش »ددالوس و ایکاروس« به کارگردانی همایون غنی زاده یکی از 
مطرح ترین اجراهای ۱۵ سال گذشته تئاتر ایران بوده که چندین بار بر 
صحنه تئاتر تهران اجرا شده و در فســتیوال معتبر »باربیکن« لندن و 
همچنین کشور آلمان نیز روی صحنه رفته و مورد استقبال قرار گرفته 

است.
نکتــه قابل توجــه درباره اجــرای نمایــش »ددالــوس و ایکاروس« 
کپی برداری یک گروه تئاتر انگلیســی از این اثر و اجرای آن در کشــور 

انگلستان بود که با اقدام قانونی گروه ایرانی اجرای آن متوقف شد.
غنی زاده قصد دارد در جدیدترین فعالیت خــود در زمینه کارگردانی 
تئاتر، نمایــش »ددالوس و ایکاروس« را بار دیگر و این بار در تابســتان 
ســال ۹۹ روی صحنه ببرد.در اجرای جدید این اثر نمایشی قرار است 

نوید محمدزاده و بهرام افشاری به ایفای نقش بپردازند.
محمدزاده و افشــاری که در یک بــازه زمانی فعالیت خــود در عرصه 
بازیگری حرفه ای تئاتر را آغاز کردند، توانســتند کارنامه موفقی را در 
تئاتر به خود اختصاص دهند. این ۲ بازیگر در بازیگری عرصه تصویر نیز 

به موفقیت های خود ادامه داده اند.
نوید محمدزاده و بهرام افشــاری پیش از ایــن در نمایش »دیابولیک 
رومئو و ژولیــت« بــه کارگردانی آتیال پســیانی و »مرد بالشــی« به 

کارگردانی علی سرابی همبازی بوده اند.
همایون غنــی زاده و بهــرام افشــاری نیز پیــش از ایــن در نمایش 
»می سی ســی پی نشســته می میرد« به کارگردانی غنــی زاده با هم 

همکاری داشته اند.
غنی زاده قصد داشت در بهار سال جاری نمایش »کالیگوال« را در تاالر 
وحدت روی صحنه ببرد که به دلیل تعطیلی های پیش آمده کرونایی، 

این نمایش به صحنه نرفت.

عظیم موسوی مطرح کرد؛
 چالش های همسایه ها

 در »حیاط خانه حشمت خانم«
عظیم موســوی درباره از ســرگیری اجــرای نمایش »حیــاط خانه 
حشمت خانم« که قرار بود از ســوم فروردین ماه مجددا به صحنه برود، 

توضیحاتی ارائه داد.
عظیم موســوی نویســنده و کارگردان تئاتر دربــاره وضعیت اجرای 
نمایش »حیاط خانه حشــمت خانــم« گفــت: آذر و دی ۹۸ نمایش 
»حیاط خانه حشــمت خانم« را در تماشــاخانه ســنگلج روی صحنه 
داشــتم که به دلیل ایام فاطمیه ادامه اجرا به فروردین ۹۹ موکول شد 
اما متاسفانه با تعطیلی تماشــاخانه ها به دلیل بحران کرونا اجرای این 

نمایش نیز منتفی شد.

وی ادامه داد: با از سرگیری اجراهای تئاتری از تیرماه بعد از پیگیری ای 
که از اداره کل هنرهای نمایشــی کردم، قرار است زمان اجرای نمایش 
را به من اطالع دهنــد. احتمال دارد این اثر نمایشــی بعــد از اجرای 
»کابوس های مرد مشــکوک« به کارگردانی ملیــکا رضی که اجرایش 

اسفندماه متوقف شد، به صحنه برود.
این پژوهشگر یادآور شــد: البته به دلیل بحران کرونا تمرین های آماده 
ســازی نمایش متوقف شده اســت و تا مشخص نشــدن زمان دقیق 
اجرا نمی توانم گــروه را دور هم جمع کنم. اجــرای نمایش هم با توجه 
به دســتورالعمل های بهداشــتی تغییرات اندکی در میزانسن خواهد 
داشــت و بازیگران مجبور هســتند با فاصله بیشــتری از هم به ایفای 

نقش هایشان بپردازند.
موســوی در پایان صحبت هایش درباره داســتان نمایش توضیح داد: 
داســتان نمایش شــباهت هایی به مجموعه »خانم قمر خانم« دارد و 
افرادی را به تصویر می کشــد که هرکدام در یکی از اتاق های یک خانه 
بزرگ که متعلق به حشمت خانم اســت، منزل دارند و زندگی هرکدام 
از آن ها با چالش ها و داســتان هایی روبروســت که همه این مسایل در 

حیاط خانه روایت می شود.

با سبکی متفاوت ارائه می شود
وه »دال« در تدارک انتشار آلبوم سوم گر

گروه موســیقی »دال« بعد از انتشــار آلبوم های »گذر اردیبهشت« و 
»کالغ سفید« این ماه ها در تدارک تولید ســومین آلبوم خود با حال و 

هوایی متفاوت است.
 گروه موســیقی »دال« از گروه های شناخته شــده موسیقی تلفیقی 
کشــورمان که طی ســال های اخیــر فعالیت های زیــادی در عرصه 
موســیقی داشــته در صدد تولید تازه ترین آلبوم خــود طی روزهای 
کرونایی است.این مجموعه موســیقایی که مدیریت هنری آن بر عهده 
شــایان شــکرابی اســت، طی ماه های اخیر که تمامی اجراهای زنده 
موسیقایی به طور کامل متوقف شده، مشــغول تهیه و تولید تازه ترین 
آلبوم موسیقایی خود هســتند که قرار است با شکل و شمایلی متفاوت 

در بازار موسیقی منتشر شود.
محتوای ســومین آلبوم گروه »دال« با آنچه در دو آلبوم پیشــین این 
مجموعه در دســترس مخاطبان قرار گرفته، کامالً تفاوت دارد و گروه 
بنا دارد در فضای جدید به معرفی آثارش بپــردازد، فضایی که به گفته 
دست اندرکارانش از سبکی تازه در گروه برخوردار بوده و می تواند برای 

مخاطبان غافلگیری هایی داشته باشد.
گــروه »دال« در اســفند ۱۳۹۲ با انتشــار تــک آهنــگ »آوازم را 
می رقصیدی« شکل گرفت. دال در ســال ۹۳ چند تک آهنگ دیگر در 
فضای مجازی منتشــر کرد و در همان سال قطعه طعم شیرین خیال را 
برای تیتراژ فیلمی با همین نام از کمال تبریزی ساخت. اولین موسیقی 
گروه دال با نام گذر اردیبهشت در بهار ۹۵ منتشر و جزو پرفروش ترین 
موسیقی های سال شد. این گروه چندی پیش نیز آلبوم »کالغ سفید« 
را در مارکتینگ فروش محصوالت موســیقایی ایران منتشر کرده که 

مانند آلبوم پیشین گروه با استقبال مخاطبان روبه رو شد.
اعضای این گروه را امین هدایتی خواننده، شــایان شکرآبی آهنگساز و 
پیانو، غزل مهدوی شاعر و ترانه ســرا و یزدان بهمنی سازهای هندپن و 
کوبه ای و میالد سعدی ســازهای کوبه ای تشکیل می دهند. همچنین 
فرشاد رضایی گیتار باس و آرش آذر نوازنده دودوک نیز گروه »دال« را 

همراهی می کردند.

اجرا

موسیقی


