
روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:
ونق بخشی به بورس هر چه سریعتر اجرایی شود ر

رئیس جمهور گفت: انتشــار اوراق خزانه، تحکیم بازار ســرمایه، هدایت 
نقدینگی و کنترل قیمت ها، رونق بخشی به بورس و خروج دولت از بنگاه 

داری باید هرچه سریع تر اجرایی شود.
یکصد و چهل و هفتمین جلسه ســتاد اقتصادی دولت به ریاست حسن 
روحانی رئیس جمهور برگزار شد.در این جلسه اسحاق جهانگیری معاون 
اول رئیس جمهور، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور، عبدالناصر 
همتی رئیس کل بانــک مرکزی، محمــد نهاوندیان معــاون اقتصادی 

رئیس جمهور، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد حضور داشتند.
رئیس جمهور در این جلســه پس از ارائه گزارش رئیس کل بانک مرکزی 
در زمینه روند کاهشی رشد نقدینگی در ســال جاری نسبت به سال ۹۸، 
بر ضرورت تســریع در فروش اموال مازاد و سهام شرکت های دولتی که از 
سیاست های عمده اقتصادی دولت است تاکید کرد و افزود: انتشار اوراق 
خزانه، تحکیم بازار ســرمایه، هدایت نقدینگــی و کنترل قیمت ها، رونق 
بخشــی به بورس و خروج دولت از بنگاه داری باید هرچه سریع تر اجرایی 

شود تا مردم شاهد آثار مثبت آن در اقتصاد کشور باشند.
در این جلســه همچنین گزارش عملکــرد و برنامه انتشــار اوراق مالی 
اسالمی در ســال ۹۹ ارائه و در زمینه چگونگی انتشــار و عرضه آن بحث 
و تبادل نظر شد. روحانی در این راســتا افزود: سیاست هدایت نقدینگی 
موجود کشــور باید به ســمت تولید و ســرمایه گذاری در بــازار پول و 
سرمایه بوده و همچنین اوراق مشارکت هم به ســرمایه گذاری و تقویت 
زیرســاخت ها و پروژه های عمرانی کشــور کمک کند.بــا هماهنگی و 
همکاری کامل میان دســتگاه های ذیربــط برنامه زمــان بندی عرضه 
اوراق مشارکت به نحو شــفاف اعالم و اجرا شود تا امکان مشارکت فعاالن 

اقتصادی در بازار پول و سرمایه به طور کامل فراهم گردد.

رئیس جمهوری

مرکز پژوهش های مجلس:

اجاره بها، کالنشهری ها را 
حاشیه نشین کرد

سازمان حمایت ابالغ کرد

تولیدکنندگان لوازم خانگی 
ملزم به عرضه محصوالت 

در بازار هستند
جهانبخش:

عکس هایی که از ایران 
دیدم شوکه ام کرد

کارشناسان پاسخ دادند

ود؟ جریان ورود نقدینگی در بورس به سمت کدام سهام می ر
صفحه 2

صفحه 3

صفحه 5

صفحه 7

یکشــنبه      8  تیر 1399     ســال پنجم     شــماره 565      8 صفحه     2000 تومان

اقتصادی ، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی روزنامه سراسری صبح ایران

kharidaardaily

@kharidaar
@kharidaar

W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   R

وزنامـــه   ر

K  H  A  R  I  D  A  A  R     D  A  I  L Y

هادی رضایی  رهبر معظم انقالب فرمودند: اگر مراکز 
تولیدی به اشخاص ناصالح یا ناتوان واگذار شود، تولید 
کشــور ضربه می خورد بنابراین، ایــن مصادیق جزو 

حقوق عامه است.
 به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، 
حضرت آیت اهلل العظمی سیدعلی خامنه ای رهبر معظم 
انقالب اسالمی در ارتباط تصویری با رئیس و مسئوالن 
عالی قضائی و همچنین رؤســای کل دادگستری های 
سراسر کشور با ابراز خرســندی از اقدامات انجام شده 
در یک سال اخیر، بر لزوم اســتمرار حرکت تحولی در 
قوه قضائیه به صــورت متوازن و بــا محوریت مردمی 
بودن قوه تأکید کردند و گفتند: مبارزه با فســاد که در 
این دوره به اوج خود رسیده است باید بدون اغماض و 
بر اساس حق و عدل و قانون و همچنین بدون تعدی و 

ظلم به افراد بیگناه با قدرت ادامه یابد.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای همچنین با تأکید بر اینکه 
ماجرای کرونــا تمام نشــده و همچنــان ادامه دارد، 
همه مــردم و مســئوالن را به جدی گرفتــن رعایت 
دســتورالعمل های بهداشــتی و جلوگیری از شیوع 

مجدد ویروس کرونا فراخواندند.
رهبر انقالب اسالمی با گرامی داشت یاد شهید مظلوم 
آیت اهلل بهشتی، شــهید قدوسی، شــهید الجوردی 
و دیگر شــهیدان دســتگاه قضا، »تدوین نسخه ارتقا 
یافته و پیشرفته تر ســند تحول قضائی« را با استفاده 
از اندیشــمندان حوزه و دانشــگاه و تجربیات درون 
قوه ای کاری با ارزش خواندند و افزودند: در زمان های 
الزم از اجرای این ســند و برنامه های مترتب بر آن به 
مردم گزارش دهید که ایــن کار در امیدواری مردم به 

دستگاه قضا قطعاً تأثیرگذار است.
ایشان تحول را ضرورتی مستمر، مدیریت شده و توأم با 
دریافت های جدید و ابتکارات تازه خواندند و افزودند: 
این کار باید بر اصول و مبانی اســالمی و دینی مبتنی 
باشــد وگرنه تحول بدون مبنا، به تذبذب و هرج و مرج 

منجر می شود.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای ایجــاد تحــول را در 
عمل بســیار دشــوار خواندند وگفتنــد: البته برخی 
مقاومت ها نه از روی ســو نیت بلکه از ســر ناتوانی و یا 
نداشــتن حال و حوصله تغییرات بنیادین است. البته 
مخالفت های کسانی که از وضع موجود منتفع هستند 
و کارشــکنی ها و فضاسازی های شــبکه در هم تنیده 
مفسدان و مجریان نیز ایجاد تحول را سخت تر می کند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای تالش های بی وقفه دشمنان 
برای »خنثی کردن هر حرکــت اصالحی و تحولی در 
نظام« را از طریق جوسازی رســانه ای و ایجاد وسوسه 
و بدبینی در افکار عمومی از دیگر دشواری های ایجاد 
تحول خواندند و تأکید کردند: تنها راه مؤثر برای مقابله 
با همه عوامــل و عناصر ضد تحول، »منفعل نشــدن، 
استقامت، توکل بر خدا و ادامه شجاعانه مسیر تحول« 

است.
رهبر انقالب در بخش دیگری از سخنانشــان با اشاره 
به وظایف مهم و بسیار گســترده قوه قضائیه در قانون 
اساســی، پیگیری و اجرای متوازن همه این وظایف را 

ضروری برشمردند.
ایشان در همین زمینه موضوع »احیای حقوق عامه« 
را مهم خواندند و با ابراز خرسندی از فعالیت های اخیر 

قوه در این زمینه، گفتند: اگر دادســتانی ها احساس 
کردند حقوق عامــه در حال تضییع اســت باید وارد 
کار شــوند و از حق مردم دفاع کنند.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای با اشــاره به یکــی دیگر از وظایف اساســی 
دســتگاه قضا در قانون اساســی یعنی »پیشگیری از 
وقوع جرم« افزودند: اگر بسترهای شکل گیری و وقوع 
جرم به درستی شناخته شود، پیشگیری علمی از وقوع 
جرم و در نتیجــه کاهش فراوان هزینه هــای مقابله با 
جرم محقق خواهد شــد که این کار نیازمند همراهی 

همه قوا به خصوص قوه مجریه است.
رهبر انقــالب گفتند: در مســائل گوناگــون از جمله 
پیشــگیری از وقوع جرم و تعاریف حقوق عامه، دانِش 
صرفاً قضائی مشکل گشا نیست و باید از نخبگان حوزه 

و دانشگاه در علوم مختلف کمک گرفت.
ایشــان با ابراز خرســندی از مشخص شــدن برخی 
مصادیق حقوق عامــه از جمله محیط زیســت و نیز 
واگذاری های غیردقیق بنگاه های تولیدی گفتند: اگر 
مراکز تولیدی به اشخاص ناصالح یا ناتوان واگذار شود، 
تولید کشــور ضربه می خورد بنابرایــن، این مصادیق 

جزو حقوق عامه است.
رهبر انقالب تعمیم تحول خواهی از مسئوالن دستگاه 
قضا به بدنه و همه کارکنان دستگاه را ضروری خواندند 
و افزودنــد: »مردمی بودن« از دیگــر ضروریات ایجاد 

تحول است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای نگاه از باال به مردم را غیرقابل 
قبول دانستند و گفتند: همه ما مســئوالن نظام جزو 
مردمیم و خیلی از مردم از ما باالتر هســتند، بنابراین 

همه باید خود را در عمل خدمتگزار مردم بدانیم.
»دسترسی آسان مردم به دستگاه قضا«، »تالش برای 
ارتقای آگاهــی و اطالعات قضائی مــردم«، »حضور 
مســتمر و مواجهه مســتقیم با مردم« و »بهره گیری 
از کمک و اطالعات مردمی در مســائلی نظیر مبارزه 
با فســاد« از دیگر تأکیدات رهبر انقالب به مسئوالن 
قضائی بود.ایشــان بیان گــزارش زبانــی و آماری به 
مردم را الزم اما ناکافی دانســتند و با اشاره به ضرورت 
بهره گیری از هنــر و ظرفیت های رســانه ای در ارائه 
گزارش فعالیت ها گفتند: متأســفانه بــا غفلت برخی 
مســئوالن مربوط در عرصه نظارت بر فیلم ها، شاهد 
نمایش فیلم هایی هستیم که اســاس و مبانی قضائی 

جمهوری اسالمی را زیر سوال می برند.
رهبر انقــالب افزودنــد: غربی ها بر خــالف واقعیت، 
در فیلم های ســینمایی، دادگاه های خــود را عرصه 
عدالت محض نشــان می دهند ولی ما حتــی در ارائه 
واقعیات کشــور از ظرفیت های هنری و رسانه ای بهره 

نمی گیریم و گاهی بر عکس نشان می دهیم.
ایشان با اشاره به سخنان رئیس جمهور آمریکا درباره 
۱۰ سال حبس برای کسانی که نمادهای برده داری و 
نژادپرستی را به پایین بکشند و یا جدا کردن فرزندان 
مهاجران از والدینشان گفتند: البته از این بی قانونی ها 

در غالب فیلم های غربی خبری نیست.
رهبر انقالب اســالمی در ادامه نکاتــی را در خصوص 

مبارزه با فساد بیان کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با بیان اینکه مبارزه با فساد 
از دوره قبل در قوه قضائیه آغاز شــده بــود و اکنون به 
اوج خود رسیده اســت، گفتند: مردم از مبارزه بدون 

مالحظه و بدون اغماض با مفسد امیدوار می شوند زیرا 
فســاد مالی و اقتصادی همچون ویروس کرونا، بسیار 

خطرناک و به شدت واگیردار و ُمسری است.
ایشــان افزودند: تنها تفاوت ویــروس کرونا با ویروس 
فساد این اســت که ویروس کرونا با شستشوی دست 
برطرف می شــود اما تنها راه مقابله با ویروس فســاد، 

قطع دست مفسد است.
رهبر انقالب اســالمی، وظیفه قــوه قضائیه را برخورد 
متوازن با همه اَشکال و ابعاد فساد برشمردند و در عین 
حال تأکید کردند: باید مبارزه با فســاد، در درجه اول 
در داخل قوه و بــه صورت جدی و کارشناســی انجام 
شــود، زیرا تبعات و ضربه فســاد در داخل قوه قضائیه 
بسیار سنگین خواهد بود.حضرت آیت اهلل خامنه ای با 
تأکید بر لزوم نگاه کارشناسی برای شناخت بسترهای 
فسادزا و مقابله با آن، افزودند: مالک در مبارزه با فساد 
باید فقــط حق، عــدل و قانون باشــد و هیچ مالحظه 

دیگری در کار نباشد.
ایشــان گفتند: البته همانطور که در برخورد با فســاد 
نباید اغماض وجود داشته باشــد اما افراد بی گناه هم 
نباید مورد تعدی قرار گیرند و رســیدگی ها باید کاماًل 

بر اساس قانون و عدالت و بدون جو گیری انجام شود.
رهبر انقالب اســالمی با اشــاره به گســترش فضای 
مجازی و قضاوت افــراد مختلف دربــاره رویدادها و 
مسائل، خاطرنشان کردند: عموم مردم و فعاالن فضای 
مجازی مراقب باشند تا نسبت به افراد بی گناه تعدی و 

ظلمی واقع نشود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با گالیــه از اهانت و ظلم به 
برخی بزرگان پاکدســت قبلی قوه قضائیه در جریان 
قضاوت هــا و اظهارنظرهایی کــه در خصوص دادگاه 
اخیر شــده افزودند: خطاب من در این موضوع مردم و 
جوانان مؤمن است که مراقب باشند تعدی نکنند و به 
افراد معاند که به دنبال گرفتن انتقام از مواضع انقالبی 

و محکم قاطع فالن شخصیت هستند، کاری ندارم.
ایشــان تأکید کردند: حرکت مبارزه با فساد که اکنون 
در قوه قضائیه به خوبی مشاهده می شود و خود را نشان 
داده اســت، از دوره آقای آملی الریجانی آغاز شــد و 
ایشان هم در داخل و هم در بیرون از قوه شروع کننده 

آن بودند و اینها نباید از نظر دور باشد.
رهبر انقالب اسالمی یکی از اقدامات خوب قوه قضائیه 
در مبارزه با فســاد را »حمایت از تولید و جلوگیری از 
تعطیلی واحدهــای تولیدی« دانســتند و گفتند: در 
شرایط کنونی که مردم از لحاظ معیشت دچار سختی 
هستند، هر دستگاهی که بتواند به اقتصاد کشور کمک 
کند، باید این کار را انجام دهــد و این اقدام قوه قضائیه 

در واقع کمک به اقتصاد کشور است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره بــه ابالغیه اخیر 
رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکــه برخی بانک ها حق 
مصــادره و تعطیلی واحدهــای تولیــدی را ندارند، 
خاطرنشان کردند: این کار، بسیار درست و قابل تعمیم 
در مورد کسانی اســت که با خرید واحدهای تولیدی و 
اخراج کارگران و فروش تجهیزات، کاربری این واحدها 
را تغییــر می دهند زیــرا اینگونه اقدامــات، ضربه به 

اقتصاد کشور است.
ایشــان یکی از نکات مهم در زمینه مبارزه با فســاد را 
»نظارتها و گزارش های مردمــی« خواندند و افزودند: 

باید برای این موضوع زیرســاخت های حقوقی در قوه 
قضائیه فراهم شود تا امنیت مادی و معنوی گزارشگر 
حفظ شود و آمر به معروف و ناهی از منکر دلگرم باشد 
که دستگاه قضائی پشتیبان او است، و در مقابل زمینه 

تهمت زنی نیز فراهم نشود.
رهبر انقالب اســالمی در بخش پایانی سخنانشان به 
یک موضوع غیرقضایی اما مهم یعنی مسئله کرونا نیز 
اشاره کردند و با انتقاد از برخی افراد که مسئله کرونا را 
تمام شده می دانند، گفتند: در اثر فداکاری دستگاه ها 
و کادرهای درمانی و بهداشــتی و همچنین مجاهدت 
داوطلبانه گروه های مردمــی و همکاری عموم مردم، 
ایران به عنوان یک کشــور موفق در دنیا معرفی شــد 
اما این مربوط به ابتدای کار بود و اکنون متأســفانه آن 
حرکت و مجاهدت از جانب بعضی مردم و مســئوالن 

سست شده است.
حضرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا تشــکر از خدمات 
طاقت فرســای کادرهــای درمانی، شــیوع بیماری 
را موجب خســته شــدن این زحمتکشــان دانستند 
و افزودنــد: اینکه گفته می شــود بایــد کاری کرد که 
مشکالت اقتصادی از ناحیه کرونا بوجود نیاید، حرف 
درستی است اما در صورت بی توجهی و شیوع گسترده 

بیماری، مشکالت اقتصادی هم بیشتر خواهد شد.
ایشان با تأکید بر لزوم مراقبت از کشور در همه جهات 
از جمله در مقابل دشــمنی های آمریــکای خبیث و 
انگلیس خبیــث و همچنین در مواجهه بــا اقدامات 
دولتهای اروپایی، خاطرنشان کردند: اگر ما به وظایف 
خود عمل کنیــم به توفیــق الهی آنهــا در هر کاری 
سرشان به ســنگ خورده و نمی توانند مقاصدشان را 
عملی کنند و نتیجه فشار به قول خودشان حداکثری 
برای به زانو درآوردن مردم، نشستن مشت ملت ایران 

بر سینه آنها و به عقب راندن شان خواهد بود.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای در پایــان از زحمات همه 
مســئوالن، قضات و کارکنان قوه قضائیه در سراســر 

کشور و همچنین از خانواده های آنان تشکر کردند.
در این نشســت، پیش از ســخنان رهبــر انقالب 
اســالمی، رئیس قوه قضائیــه با بیان گزارشــی از 
رویکردها و برنامه های تحولی این قوه در یک ســال 
اخیر گفت: رویکرد فناورانه و گســترش دادرســی 
الکترونیک و ایجاد سامانه های مختلف برای تسهیل 
دسترسی مردم به عدالت، رویکرد فعال در برخورد با 
مســائل از جمله جلوگیری از تعطیلی ۱۲۰۰ واحد 
تولیدی با همــکاری دولت، تقویت بُعــد نظارتی و 
فعال تر کردن سازمان بازرســی کل کشور، افزایش 
اتقان آرا، سامان دادن و تعیین تکلیف بیش از نیمی 
از پرونده های معوق، مردمی شــدن قــوه و افزایش 
نقش دادن به مردم در کشــف و یا پیشگیری از وقوع 
جرم، از جمله رویکردها و برنامه های قوه در ســال 

گذشته بود.
حجت االسالم والمسلمین رئیســی، مبارزه با فساد را 
اولویت جدی قوه قضائیه خوانــد و افزود: بیش از هزار 
حکم در محاکم علیه مفســدین اقتصادی صادر شده 
و این کار با جدیت دنبال خواهد شــد، همچنین ارتقا 
سالمت دستگاه قضائی و مبارزه با هر گونه فساد و کژی 
در درون این قوه جزو اولویت ها و مطالبات همه قضات 

متدین و سالم دستگاه قضائی و عموم مردم است.

رهبر انقالب در ارتباط تصویری با مسئوالن قضایی:

واگذاری مراکز تولیدی  به اشخاص 
ناصالح جز حقوق عامه است
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رئیس اتحادیه طال:
مردم وارد حوزه طالی آب شده نشوند

رئیس اتحادیه طال و جواهر گفت: به مــردم توصیه می کنم که به حوزه 
طالی آب شده وارد نشــوند. در حال حاضر تقاضا در این حوزه بیشتر از 

حوزه مصنوعات طالست که امیدواریم این رویه تغییر کند.
 آیت محمد ولی در نشست خبری، اظهار داشت: در حداقل ۴ الی ۵ ماه 
اخیر ویروس کرونا همه اصناف به خصوص طال و جواهر را دچار مشکل 
کرده اســت، به گونه ای که در صنعت طال تعطیلی کامل ایجاد شد. در 
واقع ویروس کرونا کل دنیا را در بر گرفته که ما هم از این قاعده مسثتنی 

نیستیم و صنعت ما را دچار رکود کرد که همچنان اثر آن را می بینیم.
رئیس اتحادیه فروشــندگان و ســازندگان طال جواهر سکه افزود: آثار 
شــیوع این ویروس را حتی در قیمت اونس جهانی نیــز می بینیم که 

می توان یکی از دالیل نوسانات را همین ویروس دانست.
محمدولی گفــت: اصناف به خصــوص صنعت طــال و جواهر وظایف 
خود را انجام می دهند؛ اما در حال حاضر وظیفه دولت و ســازمان های 
زیر مجموعه دولت این اســت که کمک حال اصناف باشــند و از لحاظ 
مالیات، بیمه، چک های برگشــتی و … به نوعی به اصناف کمک کنند 

تا این معضل را بتوانیم پشت سر بگذاریم و به روال گذشته بازگردیم.
وی افزود: هر آنچه که نوسان ایجاد شود کسبه دچار مشکل می شوند؛ 
اما صنعت طال و جواهــر به قدری خود را آماده کرده کــه بتواند به بازار 
آرامش دهد. نوســانات طال به درد مــا نمی خورد بلکــه زمانی به نفع 

صنعت ماست که مبادله و داد و ستد انجام شود.
محمدولی با اشــاره به مالیات بر ارزش افزوده، تصریح کرد: علت اینکه 
مالیات بر ارزش افزوده بیشــتر خود را در صنعت طال نشــان داده این 
اســت که باید ۹ درصد کل را از مصرف کننده گرفت و به سازمان امور 
مالیاتی داد، به همین دلیل برخی از کســبه نتوانســتند خود را با این 
شــرایط وفق دهند و برخی مجبور شــدند تعطیل کننــد. مالیات بر 
ارزش افزوده به صورت غیر کارشناســی وارد این حوزه شد. نمایندگان 
سازمان امور مالیاتی و نمایندگان مجلس از این موضوع دفاع می کردند 
اما وقتی نتایج و نحوه اجرا را دیدند متوجه شدند که این قانون ایراداتی 

دارد.
رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طال جواهر سکه اظهار داشت: 
۸۰۰ هزار تومان پول طالی خام اســت اگر اجرت را در نظر بگیریم در 
برخی از موارد به باالی ۹۰۰ هزار تومان نیز می رسد و ۹ درصد این مبلغ 
مقدار باالیی اســت که موجب رکود در صنعت طال می شود. مالیات بر 
ارزش افزوده، زمانی به نفع صنعت اســت که اصــل قیمت طال معاف 
شود؛ اگر این موضوع اجرا شود رونق به بازار باز می گردد. البته ما انتظار 
داشتیم که از اول سال ۹۹ این مساله اجرایی شــود اما هنوز این اتفاق 

نیفتاده است.

مردم وارد حوزه طالی آب شده نشوند
در ادامه، محمدولی در پاســخ به ســوال خبرنگار مبنی بــر اینکه آیا 
منظور از اپلیکیشــن معامالت طال، همان ســامانه ای است که وزارت 
صمت در موضــوع آئین نامه مــاده ۱۴ قانون مبارزه با پولشــویی باید 
اجرایی می کرد؟ گفت: شاید حدود ۳ یا ۴ سال است که در مورد مبارزه 
با پولشــویی اســتارت این کار خورده و به همه اصناف اعالم کردند که 
خریدار و فروشــنده هر معامله باید مشخص باشــد و با توجه به گران 

قیمت بودن طال، این موضوع در این بازار بیشتر مورد توجه است.
این مقام مسئول افزود: ما از اصناف خواهش می کنیم، در هر معامله ای 
که انجام می دهند مشــخصات افراد درج و حتماً خریــد با کارت ملی 

انجام شود.
وی ادامه داد: به مردم توصیه می کنم که به حوزه طالی آب شــده وارد 
نشــوند. در حال حاضر تقاضا در این حوزه بیشــتر از حوزه مصنوعات 

طالست که امیدواریم این رویه تغییر کند.

قیمت ها در مسیر نزولی
فقدان مشتری برای ۷۰ میلیون دالر ارز 

عرضه شده در بازار
حدود ۷۰ میلیون دالر توسط بازارســاز به بازار تزریق شد که تنها برای 
حدود ۸۰۰ هزار دالر خریدار وجود داشــت که نشــان می دهد، میزان 

تقاضا در این بازار کاهش یافته و قیمت ها روند نزولی یافته است.
پیگیری های خبرنگار نشــان می دهــد که حــدود ۷۰ میلیون دالر 
اسکناس به بازار عرضه وثبت سفارش فروش توســط بازارساز انجام و 

در مقابل، حدود ۸۰۰ هزار دالر سفارش ثبت خرید انجام شده است.
همچنین میانگین نرخ اســکناس دالر امریکا حــدود ۱۸ هزار و ۴۶۰ 

تومان گزارش شده است.
در هفته گذشــته نیز بیش از ۱۵۰میلیون دالر توسط بازار ساز با هدف 

مدیریت بازار و تامین تقاضا به بازار ارز  عرضه شد.
بررسی روند معامالت روزهای اخیر نشــان می دهد که تقاضای واقعی 
ارز، پوشش  داده شده و به میزان کافی ارز در بازار وجود دارد، اما دالالن 

با جوسازی به دنبال ایجاد تقاضای  کاذب هستند.
با توجه به افزایش عرضه و کاهش تقاضا، کارشناسان می گویند، قیمت 
ها در بازار ارز روند نزولی یافته و رصد تحوالت بازار ارز در روزهای اخیر 

تاییدکننده این روند نزولی است.

غ ادامه دارد وند صعودی قیمت تخم مر ر
رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اســتان تهران با اشــاره به 
ادامه رونــد صعودی نرخ تخم مــرغ در بازار، گفت: اگــر تدبیری برای 

تأمین نهاده های دامی نشود با چالش در تولید مواجه می شویم.
ناصر نبی پور با بیان اینکه تخم مرغ دو نرخی شــده اســت، گفت: یک 
قیمت ســاختگی از ســوی دولت اعالم شــده ۹,۵۰۰ تومان برای هر 
کیلوگرم تخم مرغ اســت و میانگین قیمت بازار ۱۱ تا ۱۱ و ۵۰۰ تومان 

برای هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری است.
وی اضافه کــرد: دولت قیمت اعالم شــده بر اســاس تأمیــن نهاده با 
نرخ های مصوب اعالم کرده در حالی که نهاده ها با نرخ مصوب به دست 

تولیدکنندگان نمی رسد و افزایش قیمت سرسام آوری داشته است.
این فعال بخش خصوصــی درباره اینکــه قیمت هر شــانه تخم مرغ 
برای مصرف کنندگان به حدود ۳۳ هزار تومان رســیده است، گفت: با 

شرایطی که وجود دارد این اتفاق عجیبی نیست.
 طی ۱۰ الی ۱۵ روز گذشــته شایعه شــد که قیمت گازوئیل قرار است 
افزایش یابد و همین مســاله موجب افزایش ۳۰ درصدی نرخ کرایه ها 
شده اســت در حال حاضر یک کیلوگرم تخم مرغ ۸۰۰ تومان کرایه بار 

می خورد.
وی با اشاره به وضعیت نامطلوب بازار نهاده های دامی افزود: هم اکنون 
کنجاله سویا با قیمت ۷,۵۰۰ تومان در هر کیلوگرم هم یافت نمی شود 
و نــرخ ذرت نیز باالی ۲,۵۰۰ تومان اســت. تغییــر ارز ریزمغذی ها از 
۴,۲۰۰ تومان به نیمایی نیز باعث شده قیمت ریزمغذی ها نیز افزایش 
چشمگیری داشته باشد بر همین اســاس قیمت متیونین از ۲۴ تا ۲۵ 

هزار تومان به باالی ۹۰ هزار تومان رسیده است.
این مقام مســئول تاکید کرد: اگر دولت تدبیری برای تأمین نهاده های 
دامی نکند با معضل بزرگی در حوزه تولیدات پروتئینی مواجه خواهیم 

شد چون با این شرایط تولیدکنندگان نمی توانند طیور را نگه دارند.
وی درباره اینکه آیا شرکت پشــتیبانی امور دام در تأمین نهاده کمک 
نمی کند؟، گفت: شــرکت پشــتیبانی امور دام بین ۲۰ تــا ۳۰ درصد 
نهاده ها را تأمین می کند اما این رقم بســیار محدود اســت و جوابگوی 

نیاز نیست.

بازار

معاون فناوری های مالیاتی ســازمان امــور مالیاتی 
کشور از راه اندازی ســامانه ثبت الکترونیکی شکایت 

مودیان به شورای عالی مالیاتی خبرداد.
 به نقل از ســازمان امور مالیاتی، هــادی خانی با بیان 
اینکه چشــم انــداز مالیــات الکترونیکــی افزایش 
رضایتمندی مــردم و کاهش مراجعــات حضوری از 
طریق انجام کلیه عملیــات بدون مراجعه به واحدهای 
مالیاتی اســت، گفت: ســازمان امور مالیاتی کشور در 
جدیدتریــن اقدام، امــکان ثبت شــکایت مودیان به 
شــورای عالی مالیاتی را به صورت الکترونیکی فراهم 

کرده است.
وی درخصوص ســامانه ثبت الکترونیکی اعتراضات و 

شکایات مالیاتی، افزود: از طریق این سامانه 
کلیه مودیان حقیقی و حقوقی که اطالعات 
پرونده آنها در سامانه های عملیاتی سازمان 
موجود باشد و نسبت به یکی از اوراق مالیاتی 
صادره، اعتراض داشته باشــند، می توانند با 
توجه به قوانین و مقــررات مربوطه، اقدام به 

ثبت اعتراض خود کنند.
معــاون فناوری های مالیاتی ســازمان امــور مالیاتی 
کشور اظهارداشت: مودیان مذکور با مراجعه به سامانه 
خدمات الکترونیک ســازمان امور مالیاتی کشــور به 
آدرس www.Tax.gov.ir و با استفاده از نام کاربری 
و کلمه عبور دریافتی از خدمــات الکترونیک )که پس 

از اتمام فرآیند پیش ثبت نــام الکترونیکی 
دریافت نموده اند(، می توانند از امکانات این 

بخش استفاده کنند.
وی درخصوص انواع برگه هایــی که امکان 
اعتراض بــه آن از طریق این ســامانه وجود 
دارد، گفت: پیش از این نیــز امکان اعتراض 
به انواع برگ ارزیابی و اعتراض به ابالغیه رای 
هیات حل اختالف مالیاتی از طریق ســامانه خدمات 
الکترونیک مالیاتی فراهم شــده بود امــا در تغییرات 
جدید مســیر بلوغ تدریجی ارائه خدمات الکترونیکی 
با رویکرد مدیریت زمان و هزینه برای مودیان تعریف و 

در دستور کار قرار گرفت.

خانی تصریــح کرد: مودیــان مالیاتــی می توانند 
با اعالم شــماره نامــه برگه ای که بــه آن معترض 
هستند، مشــخصات تراکنش های مالی مرتبط را 
مشــاهده و مراتب اعتراض خود را با جزئیات اعالم 

کنند. 
همچنین می توانند نماینده یا وکیل خود را مشخص و 

به سازمان امورمالیاتی کشور معرفی کنند.
معاون ســازمان امــور مالیاتی کشــور خاطرنشــان 
کرد: پس از تکمیل اطالعات فرم اعتراض در ســامانه 
مذکور، درخواست مودی از طریق پرتال به سامانه های 
عملیاتی ارســال می شــود و کــد رهگیــری جهت 

پیگیری های آتی نمایش داده خواهد شد.

مالیات

خریدار  یک کارشــناس بازار ســرمایه 
ضمن تشــریح معامالت بــورس در هفته 
گذشــته، روند پیش روی معامــالت بازار 
سرمایه و ســهام مورد توجه سرمایه گذاران 

در بازار هفته جاری را مورد ارزیابی قرار داد.
معامالت بــورس در هفته ای که گذشــت 
به دنبال رشــدهای اخیر روند صعودی را 
در پیش گرفت و بار دیگر به رکودشــکنی 
جدید دست پیدا کرد، از چند وقت گذشته 
تصورات ایجاد شده بین فعاالن بازار ایجاد 
اصالح شاخص بورس در کانال یک میلیون 
و ۴۰۰ و افت قیمت در برخی از ســهام بود 
درحالی که شــاخص هفته گذشته بدون 

هیچ ممانعتی به این کانال راه پیدا کرد.
به دنبال ادامه رشد شــاخص بورش شاهد 
شــتاب در رشــد نرخ ارز و عبور این ارز از 
محدوده قیمتی ۲۰ هــزار تومان بودیم، در 
این زمینه برخی از کارشناســان اقتصادی 
معتقدنــد افزایــش قیمــت ارز می تواند 
باعث اقبال ســرمایه گذاران به سمت ورود 
سرمایه های خود به سمت بازار ارز و کاهش 
شتاب در رشد شاخص بورس شود در حالی 
که برخی دیگر با تکذیــب این صحبت ها و 
ارائــه برخــی از تحلیل های علمــی اعالم 
کرده اند که رشــد دالر به دلیل تاثیرگذاری 
بر شــرکت های بزرگ ماننــد فوالدی ها، 
پاالیشــگاه ها، پتروشــیمی ها و معدنی ها 
می تواند به نفع بازار ســهام باشــد و زمینه 
رشدهای متوالی شــاخص بورس و قیمت 

سهام در این بازار را فراهم می کند.
طبق گفته بســیاری از کارشناســان بانک 
مرکزی نســبت به افزایش افسار گسیخته 
نرخ دالر در بازار ورود خواهد کرد و اقداماتی 
را به منظــور جلوگیری از افزایش بیشــتر 
نرخ این ارز در دســتور کار قرار می دهد که 
ممکن اســت این موضــوع تغییراتی را در 

روند موجود در معامالت بازار ایجاد کند.

 ارزندگی سهام شرکت های بزرگ 
در بازار

»امیرعلــی امیرباقری« اظهار داشــت: در 
هفته ای که گذشــت همچنان جریان ورود 
نقدینگــی و ســرمایه های خــرد از طرف 
سرمایه گذاران حقیقی به بدنه بازار سرمایه 

ادامه داشت.
وی ادامه داد: عمدتا مجموع پول های خرد 
وارد شــده به بازار، مبلغ هنگفتی از سرمایه 
هستند که با ورود در نقاط متعدد بازار اجازه 
اصالح قیمتی و زمانی را در برخی از سهام و 

شاخص بورس سلب می کنند.
امیرباقــری خاطرنشــان کــرد: جریــان 

گســترده ورود نقدینگی در کنــار این باور 
که بازار ســرمایه در وضعیــت کنونی مورد 
حمایت دولت و ســایر ارکان قــرار گرفته 
چنین ذهنیتــی را بین فعاالن بــازار ایجاد 
کرده که قادر به کسب ســود بدون ریسک 
در بورس هستند، به همین دلیل با جسارت 
بیشــتری اقدام به ورود منابــع و نقدینگی 

جدید به این بازار می کنند.
این کارشــناس بازار ســرمایه با بیان اینکه 
براســاس پیش بینی های صــورت گرفته 
جریــان ورود نقدینگــی به بــازار کماکان 
ادامه دار خواهد بود، گفت: به نظر می رســد 
در روند پیش روی بازار شــاهد جریان ورود 
نقدینگی به سمت سهام شرکت های بزرگ 
خواهیم بود که عمدتا از رشــد اخیر بازار به 
دلیل عرضه از سوی سهامداران حقوقی جا 

مانده اند.
 وی با بیان اینکه رشــد شــاخص بورس به 
دلیل ارزندگی ســهام شــرکت های بزرگ 
در بــازار ادامه دار اســت، اظهار داشــت: 
ســهامداران باید این نکته را در نظر داشته 
باشــند که به مرور زمان راه ســهام در بازار 
از یکدیگــر جدا می شــود و روند منطقی تر 
و با تحلیل های بهتــری را در پیش خواهد 
ئاشــت، این امر باعث می شود تا در برخی از 
سهام شاهد فشــار فروش و در برخی دیگر 

شاهد افت قیمت ها در بازار باشیم.

اصالح شاخص بورس در کانال یک 
میلیون و ۴00 هزار واحد ناکام ماند

امیرباقری به عبور شــاخص بورس از کانال 

یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد اشــاره کرد 
و گفــت: ســهامداران در انتظــار اصالح 
شــاخص بورس با نزدیک شــدن به کانال 
یک میلیون و ۴۰۰ هدار واحد بودند اما نکته 
قابل توجه این اســت که در معامالت هفته 
گذشته شــاخص بورس با عبور از این عدد 
انتظار بسیاری از فعاالن بازار را برای اصالح 

شاخص بورس ناکام گذاشت.
این کارشناس بازار ســرمایه افزود: جریان 
ورود نقدینگی خرد از طرف ســهامداران 
حقیقی به بــورس و از طرفی چشــم انداز 
ســهامداران عمده از عرضه در قیمت های 
باالتر  منجر به ضعف عرضه و افزایش تقاضا 
در بازار شــد که این موضوع زمینه رشد و 
شکســت شــاخص بورس در محدود یک 

میلیون و ۴۰۰ هزار واحد را فراهم کرد.
وی اظهار داشت: از بعد بنیادی نماد برخی 
از ســهام برای فعاالن بازار بــه دلیل وجود 
چشم انداز مثبت، قیمت مناسب کامودیتی 
و دارایی هــای موجود در این شــرکت ها و 
مطرح شدن موضوع افزایش سرمایه ارزنده 
تلقی می شوند و به احتمال زیاد در روزهای 
آینده شــاهد ورود نقدینگی و رشد قیمتی 

در این نمادها خواهیم بود.
امیرباقــری با بیــان اینکه از بعــد جهانی، 
تابلوهای قیمت نشان دهنده تغییر خاصی 
نیســت و نرخ نفت در کانال قیمتی بیش از 
۴۰ دالر در حال تثبیت اســت، گفت: سایر 
کامودیتی ها در ســطوح باثبــات قیمتی 
در حال معامله هســتند و براســاس پیش 
بینی های صــورت گرفتــه در میان مدت و 

بلندمدت شاخص دالر در بازارهای جهانی 
افت خواهد کرد که این امر منجر به تقویت 
قیمت کامودیتی هــا در ســطح جهانی و 
نتیجــه مطلوب برای صنایع شــرکت های 

کامودیتی محور می شود.

قیمت ارز کاهشی می شود
وی با بیان اینکه نرخ ارز از جمله مســایلی 
اســت که اخیرا ذهن فعاالن بازار را به خود 
مشــغول کرده اســت، گفــت: پیش بینی 
می شــود در روزهای آینده قیمت ارز بعد از 
ورود به یک فاز اصالح زمانــی و قیمتی در 
حدود قیمت های پایین تر به ثبات و تعادل 

برسد.
امیرباقری با تاکید بر اینکــه بانک مرکزی 
با وســواس و با دقت زیادی در حال رصد و 
بررسی بازار ارز اســت، افزود: بانک مرکزی 
به منظور جلوگیــری از افزایش قیمت دالر 
اقدام به هــدر دادن و تزریق پــول در بازار 
نمی کند و به نظر می رســد کــه اکنون در 
موقعیت فعلی بایــد منابع ارزی با دقت نظر 
بیشــتری مورد پایش قرار گیــرد که بانک 
مرکزی قدم هــای خوبــی را در این زمینه 

برداشته است.
 این کارشــناس بازار ســرمایه خاطرنشان 
کرد: اکنون افزایش قیمت دالر برای کلیت 
اقتصاد چنــدان منفی به نظر نمی رســد و 
می تواند در میان مــدت و بلندمدت عالوه 
بر تقویــت صــادرات و رشــد درآمدهای 
غیرنفتی، تحقق شــعار جهش تولید را در 

این عرصه اجرایی کند.

وی خاطرنشــان کرد: دالر سال های زیادی 
با ســرکوب قیمتی مواجه بــوده که نتیجه 
آن هدر دادن بخش زیــادی از منابع ارزی 
در کلیت اقتصاد به صــورت غیرمفید بوده 
اســت چرا که این منابع صــرف کاالهای 
غیرســرمایه ای و مصرفــی می شــد و در 
حقیقت با فروش دارایــی، نیازهای روزمره 
کشور برطرف شــده بدون اینکه این دارایی 
ها ســرمایه گــذاری مجدد شــود و بتوان 

بازدهی مناسب را از آن کسب کرد.
امیرباقری با بیــان اینکه اتفاق مناســبی 
که اکنــون در حــال رخ دادن اســت نگاه 
وســواس گونه به این منابع اســت، گفت: 
نعمتی در این تحریم ها نهفته هســت و آن 
هم این اســت که باید بیشــتر قدر منابع را 
بدانیم و با مدیریت بهتــر و راندمان باالتر از 

آنها استفاده کرد.

پیش بینی روند معامالت بورس
وی پیش بینی خــود از رونــد معامالت 
بورس اینگونه بیان کرد: با افزایش رشــد 
شــاخص و رســیدن آن به ارقام بیش از 
یک میلیون واحد عرضه های بیشــتر در 
نمادهای بزرگ بازار صــورت می گیرد و 
اصالح قیمتی و زمانی در برخی از نمادها 

آغاز خواهد شد.
امیرباقری با تاکید بر اینکه سرمایه گذاران 
باید این موضوع را  در نظر داشــته باشــند 
که مقولــه اصالح و ریزش شــاخص بورس 
متفاوت با یکدیگر هســتند، اظهار داشت: 
مقوله اصــالح در ســهامی که بــه لحاظ 
بنیــادی از وضعیت مناســبی برخوردارند 
و تارگت های باالتــری برای آنهــا در نظر 
گرفته شده است به عنوان موضوعی مثبت 
تلقی می شــود زیرا در این زمان اســت که 
ســهامداران می توانند اقدام بــه اصالح در 

پرتفوی خود کنند.
 این کارشناس بازار ســرمایه گفت: به طور 
حتم بســیاری از شــرکت های کوچک که 
رشد حباب گونه داشــتند با ریزش قیمتی 
همراه می شوند و احتماال قربانیان موج اول 
اصالح بازار شــرکت های کوچکی خواهند 
بود که قیمتشان تناسبی با ارزش آنها ندارد 
و نقدینگی از این ســهام خارج و به ســمت 

سهام بزرگ بازار خواهد رفت.
 وی در پایان افزود: در نهایــت توصیه ما به 
سرمایه گذاران دقت بیشتر نسبت به کلیت 
فضای اقتصــادی و بنیان شــرکت ها برای 
خرید سهام است تا بتوانند سود بیشتری را 
از این طریق از بازار کسب و ریسک کمتری 

را در پرتفوی خود تحمیل کنند.

ونیکی شکایت به شورای عالی مالیاتی راه اندازی شد معاون سازمان امور مالیاتی: سامانه ثبت الکتر

نیم میلیون دستگاه کارتخوان فاقد تراکنش در پایتخت وجود دارد
خریدار  تهران به عنــوان پایتخت ایران 
صاحب بزرگترین ناوگان ابزارهای پرداخت 
و باالتریــن حجم تراکنش هــای پرداخت 
الکترونیک در میان استان های کشور است 
که باعث شــده تا در جایگاه نخست شبکه 

پرداخت قرار بگیرد.
به نقل از پژوهشــکده پولی و بانکی، استان 
تهران بــه عنــوان پایتخت ایــران و قلب 
تپنده سیاســی و اقتصادی کشــور روزانه 
حجم بســیار زیادی از تراکنش های شبکه 
پرداخت الکترونیک را بــه خود اختصاص 
می دهد و شــهروندان تهران سهم بزرگی 
در تراکنش های به ثبت رسیده در مبادالت 
الکترونیکی دارند و همیــن موضوع باعث 
شــده تا تهران بیشترین ســهم از پرداخت 
الکترونیــک در میان ســایر اســتان های 
کشور داشته باشــد که در ادامه به وضعیت 
پرداخــت الکترونیک اســتان تهــران در 

اردیبهشت ۱۳۹۹ نگاهی داریم.

یک چهارم تراکنش های شاپرکی در 
استان تهران انجام می شود

بر اساس آمار بانک مرکزی، در استان تهران 
در شبکه شــاپرک در اردبهشــت ماه سال 
جاری بالغ بر دو میلیــارد و ۶۰۶ میلیون و 

۱۳۸ هــزار تراکنــش به ثبت رســیده که 
اســتان تهران در میان اســتان های کشور 
ســهمی بالغ بر یک چهارم با ۶۷۱ میلیون 
و ۴۷۴ هزار تراکنش داشته است؛ همچنین 
ارزش تراکنش های شــاپرکی در کل کشور 
در بازده زمانی فوق ۳ هــزار و ۹۷۷ میلیارد 
میلیون ریال بوده که اســتان تهران دارای 
سهم یک هزار و ۵۷۲ میلیارد میلیون ریالی 
از مجمــوع مبلغ تراکنش ها بــوده که رقم 

قابل توجهی به شمار می رود.

 تعداد تراکنش ابزارهای پذیرش
 در تهران

در اردیبهشت ماه در کارتخوان های استان 
تهران ۴۲۹ میلیــون و ۳۲۵ هزار تراکنش، 
در ابزار پذیرش اینترنتــی ۱۳۹ میلیون و 
۲۵۱ هزار و در ابزار پذیــرش موبایلی ۱۰۲ 
میلیون و ۸۹۷ هزار تراکنش انجام می شود.

 مبلغ تراکنش ابزارهای پذیرش
 در تهران

کارتخوان هــای پذیرنــدگان تهرانــی در 
اردیبهشــت ماه مبلغ ۷۷۵ میلیارد و ۷۶۲ 
میلیون ریال تراکنش داشــته اند؛ همچنین 
در ابزار پذیرش موبایلــی ۸ میلیارد و ۶۹۴ 

میلیون ریــال و در ابزار پذیــرش اینترنتی 
۷۷۸ میلیــارد و ۱۲۲ میلیون ریال تراکنش 
انجام شده اســت؛ بر همین اســاس مبلغ 
تراکنش های اینترنتی استان تهران با وجود 
تعداد تراکنش کمتــر از مبلغ تراکنش های 

کارتخوان در استان بیشتر بوده است.

 تهران صاحب یک میلیون و 
۷83 هزار دستگاه پایانه فروشگاهی

آمار اعالمی شــاپرک در خصــوص تعداد 
کارتخوان های فعال سیســتمی در سراسر 
کشــور بیانگر تعداد ۸ میلیون و ۳۸۵ هزار 
دستگاه پایانه فروشگاهی است که استان 
تهران یــک میلیون و ۷۸۳ هزار دســتگاه 

کارتخوان فعال سیستمی دارای بیشترین 
ســهم از کارتخوان ها در سراســر کشــور 
اســت و در رتبه اول در میان پنج استان با 
بیشترین تعداد پایانه فروشگاهی قرار دارد 
و پس از آن اســتان های خراسان رضوی، 

اصفهان، فارس و خوزستان قرار گرفته اند.

تهران دومین استان دارای بیشترین 
 سرانه دسترسی به کارتخوان

 بر اساس جمعیت
الزم به ذکر اســت که ســرانه کارتخوان در 
اســتان تهران به ازای افراد باالی ۱۸ ســال 
۰.۱۷۱ درصد اعالم شــده و همین موضوع 
باعث شــده تا تهران پس از یزد بیشــترین 
سرانه دسترسی به کارتخوان را داشته باشد.

وجود نیم میلیون دستگاه کارتخوان 
فاقد تراکنش در پایتخت

وضعیــت کارتخوان هــای دارای تراکنش 
حاکی از آن اســت کــه ۶ میلیــون و ۵۷۳ 
هزار دســتگاه کارتخوان در سراسر کشور 
تراکنــش دار هســتند کــه از ایــن میان 
پایانه های فروشــگاهی تهران ســهم یک 
میلیون و ۲۵۴ هزار دستگاه دارند؛ در واقع 
محاسبه تفاوت تعداد کارتخوان های فعال 

سیســتمی )ثبت شده در شــبکه شاپرک 
که آمادگی ارســال تراکنش دارند( با تعداد 
کارتخوان هــای دارای تراکنش )پایانه های 
فروشــگاهی دارای حداقل یک تراکنش( 
نشــان می دهد که در پایتخت کشور بالغ بر 
۵۲۹ هزار دستگاه یعنی بیش از نیم ملیون 

کارتخوان فاقد تراکنش وجود دارد.

 صدور 89 میلیون کارت بانکی
 در استان تهران

گزارش وضعیت کارت های بانکی در استان 
تهران تا پایان اردیبهشــت ماه سال جاری 
نشــان می دهد که در پایتخــت بالغ بر ۸۹ 
میلیون و ۲۷۹ هزار فقــره انوع کارت بانکی 
توسط بانک ها و مؤسســات مالی و اعتباری 
صادر شده اســت که از این میان سهم ۴۳ 
میلیون و ۳۳۲ هزار کارت برداشــت، ۶۷۳ 
هزار و ۱۷۶ کارت اعتبــاری، ۴۵ میلیون و 
۲۷۴ هزار کارت خرید یــا هدیه و بن کارت 

بدین ترتیب است.
تا پایان اردیبهشــت ماه ســال جــاری در 
اســتان تهران ۱۳ هــزار و ۶۹۶ دســتگاه 
خودپرداز فعال اســت که با اســتفاده از آن 
۸۴ میلیون و ۹۶۱ هزار تراکنش بر بســتر 

دستگاه های خودپرداز انجام شده است.



مرکز پژوهش های مجلس:

اجاره بها، کالنشهری ها را حاشیه نشین کرد

سرمایه
روزنامه سراسری صبح ایران
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مدیرعامل بانک پارسیان عضو هیات رییسه 
کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی شد

دکتر کورش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارســیان به عنوان عضو هیات 
رییســه جدید شــورای کمیته ایرانی اتاق بازرگانــی بین المللی برای 
مدت ۳ سال انتخاب شــد.مجمع عمومی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی 
بین المللی )ICC( برگزار شد و در جریان این نشست از بین داوطلبان 
عضویت در هیات رییســه این اتاق، غالمحسین شــافعی رییس اتاق 
ایران، مســعود خوانســاری رییس اتاق تهران، حســین سالح ورزی 
نایب رییس اتاق ایران، سیدحسین ســلیمی؛ عضو هیات مدیره بانک 
خاورمیانه، ســیدمحمد کریمی دبیرکل ســندیکای بیمه گران ایران، 
علی صالح آبادی مدیرعامل بانک توســعه صادرات و کورش پرویزیان 
 ICC مدیرعامل بانک پارســیان به  عنوان اعضای هیات رییسه جدید

برای مدت ۳ سال انتخاب شدند.
گفتنی است؛کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی در راستای توسعه 
اقتصادی، گسترش تجارت و سرمایه گذاری در کشور فعالیت می کند و 
تسهیل مبادالت و فعالیت های تجاری و اقتصادی بین المللی بر اساس 
اصول اقتصاد بازار و از طریق تدوین مقــررات و عرف های تجاری، ارائه 
سیاســت ها و راه حل های بازرگانی و کمک به حل اختالفات از طریق 
داوری و ســایر روش های حل اختالف و همچنین ایجاد هماهنگی در 
روابط اقتصــادی بین المللــی درکلیه بخش های اقتصــادی از جمله 
صنعت، معدن، تجــارت، خدمــات و ســرمایه گذاری و ... از جمله 

زمینه های دیگر فعالیت این کمیته است.

پرداخت 2089 میلیارد ریال تسهیالت بانک 
توسعه تعاون خراسان جنوبی در سال گذشته 

رضا مالیی مدیر شعب استان خراسان جنوبی بابیان مطلب فوق گفت: 
بانک توسعه تعاون خود را موظف به ایجاد اشتغال در استان می داند، از 
این رو مبلغ ۲۰۸۹ میلیارد ریال تسهیالت در سال ۱۳۹۸ به مشتریان 

بانک پرداخت شده است. 
مدیر شعب استان خراسان جنوبی خبر داد: بانک توسعه تعاون با تمام 
امکانات و بسته های حمایتی خود هم اکنون که کشور در ظالمانه ترین 
تحریم های اقتصادی قرار دارد خــود را موظف می داند که با حمایت از 
بنگاههای اقتصادی و واحدهای تولیدی و تعاونی، در رفع مشکالت این 
بخش و به تبع آن در ایجاد اشــتغال استان ســهم قابل توجهی داشته 
باشــد و در همین مسیر در طی ســال ۱۳۹۸ آن میزان تسهیالت را در 

قالب ۴۱۳۶ پرونده به مشتریان استان پرداخت نموده است.
وی همچنین گفت: در ســال گذشــته بیش از دو هــزار میلیارد ریال 
تســهیالت پرداخت شــده که از قــرار ۴۴۵ میلیارد ریــال در بخش 
کشــاورزی، ۶۹۰ میلیارد ریال در بخش صنعت، ۱۰۱ میلیارد ریال در 
بخش مسکن، ۶۸۲ میلیارد ریال در بخش خدمات و ۱۷۳ میلیارد ریال 

در بخش بازرگانی می باشد.
ایشــان با بیان اینکه بالغ بر ۵۵ درصد تسهیالت پرداختی بانک توسعه 
تعاون به بخش صنعت و درراســتای رونق تولید پرداخت شده، اظهار 
داشــت: جذب ۱۰۰ درصدی اعتبار تخصیصی این مدیریت در ســال 
گذشته نیز در بخش مشــاغل خانگی در قالب ۲۲۲ فقره تسهیالت از 
موارد قابل اهمیت می باشد.گفتنی است در سال گذشته بیش از ۱۳۷ 
میلیارد ریال در قالب ۸۷۵ پرونده تســهیالتی قرض الحســنه نیز در 

بخش های مختلف به متقاضیان پرداخت شده است.
مالیی، مدیر شعب اســتان خراســان جنوبی درادامه افزود: با توجه به 
پیک باالی مراجعات در ایام پایانی سال و علی رغم عدم در نظر گرفتن 
باجه عصر برای شعب در اسفندماه سال گذشته به دلیل شیوع بیماری 
کرونا و همچنین اجرای طــرح فاصله گذاری اجتماعی، اما تشــکیل 
پرونده، تکمیل مدارک و پرداخت تســهیالت صندوق توســعه ملی از 
محل اعتبارات بند الــف تبصره ۱۸ قانون بودجه کشــور به مبلغ ۲۳۸ 
میلیارد ریال با تالش و پیگیری همکاران اداره و شــعب تابعه اســتان 

انجام گردیده است.

شعبه

رئیس کل بانک مرکزی در یادداشــت اینســتاگرامی 
نوشــت: ارزپاشــی با مقابله باجریانات ســفته بازی 
متفاوت اســت.تکانه اخیر موقتی و در حال گذار است. 
بانک مرکزی بدون هیچ هیجانی، حرکــت بازار ارز را 
رصد می کنــد. رئیس کل بانک مرکزی در یادداشــت 
اینستاگرامی نوشــت: بانک مرکزی و سیاست گذاری 
پولی و ارزی در شــرایط عادی کاری پیچیده اســت، 
البته این به معنی عدم بیان آنچــه بانک مرکزی انجام 
می دهد، نیست و من نیز، بر این اساس، همواره تالش 
کرده ام تا صادقانه، سیاســت ها را به مردم عزیز توضیح 

دهم تا خطای شــکل گیری واقعی انتظارات 
راکاهش دهم. ایــن بخشــی از وظیفه من 

است.
۱- درمقوله رشــدنقدینگی، علیرغم اینکه 
در سیاســت پولی جدیــد، کانــال انتقال 
سیاســت پولی، حجــم نقدینکی نیســت، 
ولی در هر صــورت بار دیگر یادآور میشــوم 

که رشد نقدینگی از ابتدای امســال تا نیمه خرداد، در 
مجموع، با احتســاب خرید ارز، منابع مقابله با کرونا، 
و تنخواه دولت، به ۶/۲ درصد رســیده است. حتی اگر 

در بدبینانه ترین حالت همین روند را تا آخر 
سال داشته باشد )که بسیار بعید است(، نرخ 
رشــدنقدینگی کمتر از رشدســال گذشته 
بوده ودرراســتای همان هدف تورمی است. 
بی اطالعی برخی از اطالعــات واقعی نباید 
دستآویزی برای تشــویش اذهان و دمیدن 

بی ثباتی شود.
۲- دالیل نوسانات بازار ارز را توضیح دادم. بدیهی است 
برای چنین دوره هایی کــه تکانه های کوتاه مدت را در 
اقتصاد تجربــه می کنیم، هیچ بانــک مرکزی متعهد ، 

و آگاهی ، منابع خــود را در بازار » نمی پاشــد«. بانک 
مرکزی، قطعاً با نوسانات ســفته بازی مقابله می کند و 
روند سه روز اخیر نیز نشان داد که بازارسازی قدرتمند 
در بازار، از هرگونه بی ثباتی و تالطم جلوگیری خواهد 
کرد. خیرخواهان می دانند که ارز پاشــی بــا مقابله با 
جریانات سفته بازی متفاوت است. تکانه اخیر موقتی 
اســت و در حال گذار، و بانــک مرکزی بــدون هیچ 
هیجانی، حرکت بازار ارز را رصد کرده و همانند دوسال 
گذشــته با مدیریت نوســانات، بازار را به سمت تعادل 

هدایت خواهد کرد.

بانک مرکزی

برهان محمــودی   مرکــز پژوهش های 
مجلس اعــالم کرد: ۳۴ درصــد واحدهای 
مســکونی کشــور و ۴۲ درصد خانوارهای 

تهرانی اجاره نشین هستند.
 مرکز پژوهش های مجلس در پژوهشی در 
خصوص وضعیت اجاره نشــینی در کشور 
در دوره پساکرونا با اشاره به وضعیت بسیار 
بد معیشــتی بسیاری از مســتأجران اعالم 
کرد: شــیوع ویروس کرونا در دنیا، بسیاری 
از مشــاغل و کســب و کارها را تحت تأثیر 
قرار داد و سبب شد تا بســیاری از دولت ها 

اقدامات حمایتی در برابر کرونا وضع کنند.
این برنامه ها بیشــتر مبتنی بــر ممانعت از 
اخراج مســتأجر به دلیل عــدم پرداخت به 
موقع اجاره بهــا و در نظــر گرفتن فرصتی 
برای مستأجران جهت تسویه پرداخت های 

معوقه به موجران است. 
در اغلب کشــورها تمدید قــرارداد اجاره 
به صورت اجباری حداقل تا پایان شــرایط 
اضطراری به منظور حفظ افــراد در منازل 
خود و کاهــش نقــل و انتقــاالت در نظر 
گرفته شده است. همچنین برخی دولت ها 
برای جبران بخشی از خســارت های مالی 
و اقتصــادی خانوارها بســته های حمایت 
مالی برای مســتأجران و مالکان به صورت 

بالعوض یا وام در نظر گرفته اند.

آماری از اجاره نشینی در کشور
در این گزارش آمده: در ایران بر اساس آمار 
سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ 
حدود ۳۴ درصد از واحدهای مسکونی کل 
کشــور، ۴۰ درصد از واحدهای مســکونی 

شــهری و ۱۳ درصد از واحدهای مسکونی 
روستایی دارای تصرف استیجاری بوده اند. 
همچنین طبق آمار منابع ذی ربط ازجمله 
وزارت راه و شهرســازی و شهرداری تهران 
برآورد سهم اجاره نشــینی در سال ۱۳۹۸ 
در کالنشــهر تهران بالغ بر ۴۲ درصد از کل 
خانوارها بــوده اســت.مرکز پژوهش های 
مجلس با اشاره به پیشنهاد تمدید خودکار 
۶ ماهه اجاره نامه مستأجران از سوی وزارت 
راه و شهرســازی به دولت در ۶ اردیبهشت 
مــاه ۱۳۹۹ می افزایــد: این پیشــنهاد به 
دلیل کاهــش منابع درآمــدی اکثر مردم، 

محدودیت بازدید از واحدهای مســکونی 
و نگرانی مردم از نقــل و انتقال به واحدهای 
مســکونی جدید به دلیل شیوع ویروس که 
به خصوص در کالنشهرها مشکالت زیادی 

برای شهروندان ایجاد کرده، مطرح شد.

اجاره بها، مستأجران را به حاشیه 
شهرها راند

نگاهی به وضعیت مسکن در چند سال اخیر 
در کشــور به خصوص در کالنشهرها نشان 
می دهد با افزایــش نرخ اجاره بهــا هزینه 
تأمین سرپناه به طور روزافزون در حال دور 

شــدن از اســتطاعت مالی خانوارها بوده و 
سبب رانده شدن اقشار متوسط و کم درآمد 
به سمت حاشیه شهرها و ســکونتگاه های 
اقمــاری شــده اســت.همچنین در ۱۴ 
و  راه  وزارت   ۱۳۹۹ مــاه  اردیبهشــت 
شهرســازی اعالم کرد که با تصویب ستاد 
ملّی مبارزه با کرونا، مدت زمان بسته بودن 
بنگاه های مشــاور امالک که حدوداً دو ماه 
اســت به قراردادهای اســفند و فروردین 

واحدهای مسکونی اضافه می شود.
 بر اســاس ایــن مصوبــه، قراردادهایی که 
اتمــام آنها اســفند ۱۳۹۸ تا اردیبهشــت 

۱۳۹۹ بــوده اســت دو ماه با شــرایط قبل 
بدون افزایــش اجاره بها تمدید می شــوند 
و مالــکان مجاز به اخراج مســتأجر نبوده و 
قوه قضائیه نیز حکم تخلیــه صادر نخواهد 
کرد. این مصوبه نیز همانند ســایر مصوبات 
ســتاد ملی مبارزه با کرونا یک الزام قانونی 
و الزم االجرا اعالم شده است.مصوبه مذکور 
مشــکل زمان جابه جایی را به صورت کوتاه 
مدت حل کرده ولی مشــکل افزایش اجاره 
بها در ماه های آینده را در نظر نگرفته است؛ 
در حالی که به نظر می رسد این شرایط ویژه 
طی ماه های آینده ادامه دار و آثار ناشــی از 
آسیب شغلی افراد بر کاهش منابع درآمدی 

خانوارها طوالنی مدت خواهد بود.

چرا مداخالت دولت در ساماندهی 
بخش مسکن ناموفق است؟

عدم اقبــال و موفقیــت اجــرای اینگونه 
اقدامات در حوزه مســکن در کشور نیاز به 

بررسی عوامل ریشه ای دارد.
از موانع اجــرای بهینــه اینگونــه احکام 
و مصوبــات اجرایــی می تــوان بــه نبود 
زیرساخت های الزم به عنوان ابزار کنترلی 
و نظارتی دولت ازجمله نظــام اجاره داری، 
ابزارهای مالیاتی در حوزه مســکن از جمله 
مالیات بر امالک خالــی و مالیات بر عایدی 
فروش و اجاره مسکن، سیســتم یکپارچه 
ثبــت قراردادها و معامالت نقــل و انتقال و 
اجاره مسکن، توجه ناکافی به مسکن اقشار 
ضعیف و محرومان و مــواردی از این قبیل 
اشاره کرد که ســبب خروج بازار از کنترل 

دولت می شود.

همتی: ارز پاشی با مقابله با جریانات سفته بازی متفاوت است



برخورد با استخراج کنندگان ارز مجازی ؛ الزمه پیشگیری از خاموشی تابستانی

سوختن ۱۰ میلیون تن LPG در فلر و خط لوله

وزارت نفت آب پاکی را ریخت

وزی چه می شود؟ سرنوشت سهمیه بنزین نور
شیوع ویروس کرونا در کشور سرنوشت سهمیه نوروزی بنزین را تغییر 
داد و آنطور که مســووالن اعالم کرده بودند قرار شــد این ســهمیه در 
فرصت مناسب تری به مالکان خودرو تخصیص یابد که به نظر می رسد 
با صحبت هــای رئیس جمهوری درباره امکان شــروع مســافرت ها با 
رعایت نکات ایمنی و بهداشــتی، زمان مناسب برای تخصیص سهمیه 

بنزین نوروزی فرا رسیده باشد.
 بعــد از ســهمیه بندی بنزین و نزدیک شــدن به ایام نــوروز، موضوع 
سهمیه نوروزی مطرح شد اما شــیوع ویروس کرونا در کشور و منتفی 
شــدن ســفرهای نوروزی بحثهای دیگری را مبنی بر تغییر در زمان 
اختصاص این ســهمیه، ایجاد کرد، آن زمان علی ربیعی - ســخنگوی 
دولت  - اعالم کرد: دولت تالش می کند ســهمیه بنزین نوروزی برای 
فرصتی مناسبت تر و بعد از شکســت کرونا به کارت های سوخت واریز 
و مورداستفاده قرار گیرد.این درحالی است که حسن روحانی - رئیس 
جمهوری - به تازگی گفته است: با بررسی ها در ۳ استان تهران، گیالن 
و مازندران مشخص شد که مسافرت عامل شیوع کرونا نبوده و می توان 

با رعایت نکات بهداشتی به مسافرت رفت.
این صحبت هــا حاکی از این اســت که عمال درهای ســفر به ســوی 
گردشگران باز شده و اکنون شــهروندان انتظار دارند که در این شرایط 
فکری نیز به حال ســهمیه بنزین سفر شــود و هیات دولت در این باره 

تدابیر الزم را در نظر بگیرد.
اما فاطمه کاهی - سخنگوی شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی - 
درباره این مســاله به ایسنا اظهار کرد: هنوز دســتوری در این رابطه به 
شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ابالغ نشده است اما اگر تصمیمی 

اتخاذ شود، مشکلی برای توزیع سهمیه نوروزی وجود ندارد.
وی با بیــان این که این تصمیم باید از ســوی هیات دولت ابالغ شــود، 
تصریح کرد: شرکت ملی پخش فراورده های نفتی،  اجراکننده این طرح 
است و در صورت ابالغ این موضوع آمادگی الزم برای اجرای این کار در 

این شرکت وجود دارد.

کاهش قیمت هفتگی نفت با افزایش تنش 
آمریکا و چین

 تنش بین آمریکا و چین به بهانه اســتقالل هنگ کنــگ افزایش پیدا 
کرده و این موضوع بر بازار نفت و تقاضای طالی ســیاه سایه انداخته تا 

آنجا که قیمت هفتگی نفت با کاهش همراه شده است.
قیمت نفت اگرچه در هفته های گذشته با شیب صعودی همراه بوده اما 
نوساناتی نیز تجربه کرده است. در این میان عوامل مختلفی مانند ترس 
از موج دوم کرونا، کاهش تقاضا و از همه مهمتر تنش بین چین و آمریکا 

این بازار را تحت تاثیر قرار داده است.
تنش بین این دو کشور تا آنجا پیش رفته که آمریکا تحریم های اژدهای 
زرد را تصویب کرد اما هنوز مشــخص نیست اجرای این تحریم ها نیز به 

واقعیت بپیوندد.
در همین زمینه رویترز نوشــت که چین و آمریکا بعد از چهار دهه حاال 
به طالق اقتصادی رسیده اند. موضوعی که می تواند به طور مستقیم ۴۰ 
درصد اقتصاد جهان و غیر مســتقیم کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد 
و رشــد اقتصادی را بیش از پیش منفی کند.با کاهش رشد اقتصادی، 
 تقاضا برای نفت خام نیز کاهش خواهد داشــت و این امر فشار مضاعفی 

بر قیمت های شکننده طالی سیاه وارد می کند.
در کنار آن،  احتمال گســترش مــوج دوم کرونا در جهــان نیز فعاالن 
اقتصادی را نگران کرده اســت. زیــرا در آن صــورت محدودیت ها به 

فعالیت های اقتصادی باز می گردد و مصرف انرژی به حداقل می رسد.
این در حالی است که در شرایط فعلی تنها فاکتور تقویت کننده قیمت 
نفت تداوم توافق کاهش تولید اســت که همچنان عرضه نفت را پایین 

نگه می دارد.
در این شرایط قیمت نفت برنت هفته گذشته با کاهش ۲.۸ درصدی از 
۴۲ دالر و ۱۹ سنت در روز دوشــنبه به ۴۱ دالر و ۲ سنت در روز جمعه 

رسید.
نفت شــاخص آمریکا نیز حدود یک درصد کاهش را تجربه کرد و از ۳۸ 

دالر و ۸۴ سنت به ۳۸ دالر و ۴۹ سنت کاهش پیدا کرد.

با کاهش دمای هوا
 مصرف برق در پیک به ۵۱ هزار مگاوات

 کاهش یافت
با توجه به کاهش نسبی دما، روند افزایش مصرف در روز گذشته تعدیل 

شده و به حدود ۵۱ هزار مگاوات رسید.
 به نقل از وزارت نیرو، روز گذشــته پیک مصرف برق کشــور در ساعت 
۱۵:۰۶ دقیقه به ۵۱ هزار و ۱۶۱ مگاوات رســید که این رقم در مقایسه 
با میزان مصرف روز قبل از آن ۵ هزار و ۹۱ مگاوات و در مقایســه با زمان 

مشابه سال گذشته ۲ هزار و ۳۶۵ مگاوات کاهش داشته است.
این گزارش حاکی اســت، میزان مصرف برق در زمان مشــابه ســال 

گذشته ۵۳ هزار و ۵۲۶ مگاوات بوده است.
بر همین اساس، در روز گذشته میزان ذخیره نیروگاه های کشور، ۷۷۱ 

مگاوات گزارش شده است.

مدیرعامل آبفای استان تهران خبر داد

احداث تصفیه خانه های محلی در مناطق تهران
مدیرعامل آبفای اســتان تهران از احداث تصفیــه خانه های محلی در 

مناطق تهران خبر داد.
 دســتیاری در آئین مبادله تفاهم نامه ســاخت تصفیه خانه فاضالب 
خرگوش دره منطقه ۲۲ میان شهرداری تهران و شرکت آب و فاضالب 
استان تهران گفت: امروز میان شهرداری تهران و آب و فاضالب مسئله 
حل نشده ای وجود ندارد. مسائلی که پیشــتر در دادگاه ها مطرح شده 
بود و وقت زیادی از مســئولین را می گرفت، امروز حل و فصل شده و در 
تفاهم نامه ای مقرر شــد مسائل در کمیته ای مشــترک مطرح و حل و 

فصل شود تا از طرح مشکالت در دادگاه ها خودداری کنیم.
وی افزود: به حمدهلل بحث پســاب در تهران در حال حل و فصل شدن 
اســت نگرانی که پس از اجرای فاضالب در تهران و در موضوع آب های 
زیرزمینی وجود دارد این اســت کــه عدم اجرای فاضــالب در آینده 
مشکالت زیست محیطی به همراه دارد و در شرایطی که ۸۵۰ میلیون 
متر مکعب در شــهر تهران برداشــت از آب های زیرزمینی است، ۴۵۰ 
میلیون متر مکعب از چاه های جذبی اســت. لذا پس از اجرای فاضالب 

نمی توانیم این میزان آب را برداشت کنیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر شــهرداری تهران برای آبیاری فضای سبز 
۷۰ تا ۸۰ میلیون متر مکعب از منابع آب زیرزمینی اســتفاده می کند 
و مابقی نیز از محل پساب های تصفیه شــده تامین می شود. لذا امروز 
اولین گام عملی در منطقه خرگوش دره برای تامین آب از محل پساب 

تصفیه شده برداشته شد.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان تهــران در بخش دیگری 
از صحبت های خود بــا تاکید بر تالش برای حل مشــکل تامین آب در 
منطقه ۴ نیز گفت: در راســتای تامین آب برای آبیاری فضای ســبز از 
محل پساب ها در منطقه ۴ با معاونت خدمات شهری جلسات متعددی 
داشتیم. امروز این تفاهم نامه برای منطقه ۲۲ منعقد شد و امیدواریم با 
کمک شهرداری برای منطقه ۴ نیز این امر محقق شود. ما در نظر داریم 
تصفیه خانه ها به صورت محله ای احداث شود و پساب آن نیز در همان 
منطقه استفاده شود تا به این ترتیب از اســتفاده آب خام برای آبیاری 

فضای سبز جلوگیری کنیم.

و نیر

مدیرعامل شــرکت مادر تخصصی تولیــد نیروی برق 
حرارتی گفت: در حال حاضر بازنشسته کردن نیروگاه 
ری و طرشــت و نیــروگاه بعثت در اســتان تهران در 
اولویت قرار دارد که ظرفیت اســمی این ســه نیروگاه 

بیش از ۱۰۰۰ مگاوات تخمین زده شده است.
محســن طرز طلب با اشــاره بــه آخریــن وضعیت 
نیروگاه های فرسوده در کشور و اقدامات صورت گرفته 
در این زمینه، گفت: امسال برای نیروگاه ری و طرشت 
اقداماتی انجام شــده تا عملیات اجرایی نیروگاه جدید 
آغاز شــود و زمانی که نیروگاه جدید احداث شود، این 

دو نیروگاه را از مدار خارج می کنیم.

 3000 مگاوات نیروگاه فرسوده
 در کشور

وی با تاکید بر این که ۳۰۰۰ مگاوات نیروگاه فرســوده 
در کشور وجود دارد که به تدریج از مدار خارج خواهند 
شــد، تصریح کرد: وزارت نفت نیز در راســتای بهینه 
سازی مصرف سوخت اقدام شایسته ای را انجام داده و 

متعهد می شود از محل صرفه جویی سوخت 
هزینه سرمایه گذاری بازپرداخت شود.

برای احداث 1000 مگاوات 500 میلیون 
یورو سرمایه الزم است

مدیرعامل شــرکت مادر تخصصــی تولید 
نیروی برق حرارتی در پاسخ به این سوال که 

چرا در ســال های اخیر هیچ تغییری در تعداد نیروگاه 
های فرســوده ایجاد نشده اســت، گفت: علت این این 
اســت که تاکنون اقدامی در این راستا صورت نگرفته 
چراکه برای احداث ۱۰۰۰ مــگاوات باید ۵۰۰ میلیون 
یورو سرمایه درنظر گرفته شــود که تهیه این سرمایه 
کار ساده ای نیست اما پیگیر هستیم که تامین سرمایه 

صورت بگیرد.
طرزطلب با بیان اینکه این مســاله یک ضرورت است 
و منابع ســنگینی باید برای آن درنظر گرفته شــود و 
تردیدی در لزوم انجــام این کار وجود نــدارد، گفت: 
چگونگی تامین ســرمایه در حال پیگیری اســت که 

هنوز صد در صد به نتیجه نرسیده است.

 تکلیف نیروگاه طرشت تا دوماه آینده
 مشخص می شود

وی افزود: بــرای نیروگاه طرشــت مناقصه 
برگزار شده  و دو ماه دیگر نتیجه آن مشخص 
می شود، برای نیروگاه ری نیز پیگیر هستیم 
که بتوانیم از بودجه ســال ۹۹ از محل ســوخت صرفه 

جویی شده استفاده کنیم.
به گفته مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی 
برق حرارتی نیروگاه های خصوصی و دولتی باید از این 
مساله مطمئن شــوند که با صرفه جویی که انجام می 
دهند، هزینه سرمایه گذاریشــان باز می گردد و چون 
این اطمینان بــه آن ها داده نمی شــود، تمایل زیادی 

برای انجام این کار ندارند.

افزایش راندمان نیروگاه ها در دستور کار است
طرزطلب با اشــاره به برنامه های در نظر گرفته شــده 

برای افزایش راندمان نیروگاه ها در کشور، تاکید کرد: 
نیروگاه شــاهرود یک نمونه ای بود که چند روز پیش 
افتتاح شــد و چند نیروگاه دیگر را نیز در دســتور کار 

داریم.
وی افزود: هر مالک بخش خصوصی یــا دولتی به این 
نتیجه برســد که از نظر فنی و اقتصادی این مساله به 
نفع خودش است، ما تعهد سرمایه گذاری انجام شده را 
خواهیم داد و پول فرد به عنوان ســرمایه گذاری به آن 

شخص داده خواهد شد.
مدیرعامل شــرکت مادر تخصصــی تولید نیروی 
برق حرارتی بــا بیــان اینکه تبدیــل واحدهای 
گازی بــه ســیکل ترکیبــی در دســتور کار قرار 
گرفته اســت، تصریح کرد: ارتقــای نیروگاه ها و 
واحدها در بخش گاز، بازنشســته کردن نیروگاه ها 
و اســتفاده از نســل جدید نیروگاه های حرارتی 
ســیکل ترکیبی که راندمان باالیــی دارند، از دیگر 
برنامه های مورد توجــه برای افزایــش راندمان 

نیروگاه ها است.

وگاه نیر

خریدار  یک کارشناس گاز گفت: در ایران 
ساالنه ۱۸ میلیون تن LPG تولید می  شود 
با توجه به بازار مصرف و شــرایط صادرات 
فعلــی، ۱۰ میلیون تن از ایــن مقدار بدون 
استفاده در فلرها و خط لوله گاز طبیعی می 

سوزد.
 در بســیاری از کشــورهای دنیا به منظور 
ایجاد امنیت در سبد سوخت حمل و نقل، از 
انواع سوخت در خودروها استفاده می شود. 
برای مثال در بسیاری از کشورهای اروپایی 
 CNG ،)از بنزین، گازوئیل، گاز مایع )اتوگاز
و برق در خودروها برای راه اندازی خودروها 

استفاده می شود.
در ایــن میان امــا عواملی محــدود کننده 
ممکن اســت وجود داشته باشــد که باعث 
شود اولویت بندی برای انتخاب نوع سوخت 
در هر کشــور متفاوت باشــد. از جمله این 
محدودیت ها، بــود یا نبود منابــع در یک 
کشــور، شــرایط اقتصــادی و اجتماعی، 

پیشرفت صنعتی و … را می توان نام برد.
ترکیه از جمله کشورهایی است که با وجود 
 ،LPG عدم برخورداری از منبع مناســب
جایگزینی این سوخت را با بنزین و گازوئیل 
نسبت به سایر سوخت ها ترجیح داده است 
به طوری که اکنــون ۴.۳ میلیون خودرو در 
ترکیه ساالنه ۳.۱ میلیون تن اتوگاز مصرف 
می کنند. از جمله دالیل دولت ترکیه برای 
توسعه اســتفاده از LPG به جای بنزین و 
گازوئیل شرایط اجتماعی شهرها و کاهش 
آلودگی هــوای آن ها اســت. از طرف دیگر 
دولت روســیه نیز با وجود بهــره مندی از 
 LPG منابع عظیم گاز طبیعی، همزمان از
و CNG به جای بنزین اســتفاده می کند. 
دلیــل دولت روســیه اما عــالوه بر کاهش 
آلودگی هوا، تأمین امنیت ســبد ســوخت 

حمل و نقل این کشور اســت. در بسیاری از 
مناطق دنیا از اتوگاز با عنوان ســوخت پاک 

یاد می کنند.
اکنون ساالنه ۲۷ میلیون تن اتوگاز در دنیا 
به عنوان جایگزین بنزیــن و دیزل مصرف 
می شود و بسیاری از کشــورهای با مصرف 
عمده ماننــد ترکیه، کره جنوبی، روســیه، 
لهســتان، چین، ایتالیــا و … حتی به فکر 

گسترش استفاده از آن نیز هستند.

وزارت نفت به فکر حذف سوخت پاک 
از خودروها

محمدرضا رحیمی، کارشناس حوزه گاز با 
اشــاره به اینکه در ایران ساالنه ۱۸ میلیون 
تن LPG تولید می شــود، گفــت: با توجه 

به بازار مصرف و شــرایط صــادرات فعلی، 
۱۰ میلیون تن از این مقدار بدون اســتفاده 
باقیمانده و در فلرهــا و خط لوله گاز طبیعی 

می سوزد. 
با این وجود اما وزارت نفت با انتشار سندی 
اقدام به حذف کامل LPG از ســبد سوخت 
حمل و نقل کرده است. در حالی که اکنون 
نیاز اســت با به رســمیت شــناختن این 
ســوخت به جای بنزین و گازوئیل در حمل 
و نقل کشــور به عنوان منبع مصرف جدید 
و مدیریــت آن، از هدر رفت این ســوخت 
جلوگیری کــرده و درآمــد اقتصادی برای 

کشور حاصل نمود.
وی افزود: وزارت نفت در این سند صریحاً 
اعالم کرده اســت » LPG در ســبد آتی 

ســوخت خودروها در کشــور جایگاهی 
ندارد…«. این در حالی است که با توجه 
بــه مزایای فــراوان این ســوخت، حتی 
با وجود غیــر قانونی بودن این ســوخت 
اکنون ۱.۵ میلیون خودرو از آن استفاده 

می کنند.
به گفتــه این کارشــناس حــوزه گاز یکی 
از دالیــل وزارت نفــت بــرای ایــن اقدام 
»اســتاندارد نبودن و خطرناک بودن نحوه 
استفاده غیرفنی و غیر اصولی کنونی از گاز 

مایع در خودروها« است.
 در حالی که سبب اصلی این نوع استفاده از 

اتوگاز خود وزارت نفت است. 
زیرا بدون در نظر گرفتن عده ای از رانندگان 
که این سوخت را به سایر سوخت ها ترجیح 

می دهنــد، اســتفاده از آن را غیــر قانونی 
دانســته و جایگاه رســمی برای آن در نظر 
نگرفته اســت. بنابر این صاحبان خودروها 
نیز به صورت کاماًل غیر ایمــن و خطرناک 
اقدام به تخلیه ســیلندر گاز مایع به مخزن 
خودرو و استفاده از آن می کنند. عده ای نیز 
جایگاه های غیر اســتاندارد برای استفاده از 
این ســوخت راه اندازی کرده اند. همین امر 
باعث ایجاد آتش ســوزی و خطرات جانی 

ناشی از آن در استفاده از LPG می شود.

LPG ذاتًا یک سوخت بی خطر است
رحیمــی اظهــار داشــت: بنابــر گزارش 
 )WLPGA( انجمن جهانی ال.پی جــی
و با اســتناد بــه تحقیقات انجام شــده در 
کشــورهای مختلف، ســه عامل اصلی در 
ایمنی LPG نقش دارند. ۱- فشــار مخزن 
۲- محدودیت های انفجار و اشتعال پذیری 
۳- دوگانه ســوز کــردن ایمن بــه صورت 
کارخانه ای یا در کارگاه های اســتاندارد. از 
این ســه عامل دو عامل اول به دلیل ماهیت 
LPG، آن را بــه یک ســوخت ایمن تبدیل 
کرده اند و عامل ســوم به عنوان تأثیر انسان 
در استانداردســازی دوگانه ســوز کردن 

خودرو و مشروط است.
بنابر این وزارت نفــت می تواند با راه اندازی 
جایگاه رسمی و اســتاندارد برای تبدیل و 
ســوخت گیری خودروهای LPG سوز، از 
اســتفاده غیر فنی و غیر اصولی جلوگیری 
نموده و باعث شــود صاحبان این خودروها 
بــه جــای ســوخت گیری خطرنــاک یا 
سوخت گیری در جایگاه های غیر استاندارد 
داخل گاراژهای اطراف شــهرها، به صورت 
محترمانه از جایگاه های رسمی ایجاد شده 

در سطح شهر سوخت گیری کنند.

خریدار   اســتخراج ارزهــای مجازی با 
توجه به پایین بودن نرخ برق در کشــورمان 
جذابیت زیادی برای اســتخراج کنندگان 
داشــته به گونه ای که حتی پای خارجی ها 
را نیز به ایران باز کرده اســت؛ پیگیری های 
سال گذشته ایرنا موجب شــد تا نهادهای 
ذیربط به این موضوع ورود کرده و تعرفه برق 
آنها را واقعی کنند مصرف باالی برق توسط 
دستگاه های اســتخراج ارزهای دیجیتال و 
مجازی، همواره تهدیدی برای صنعت برق 
به شمار می رفته است؛ برآورد شده که برای 
تولید هــر واحد ارز مجــازی »بیت کوین« 
نیاز به مصرف ۷۲ هزار کیلووات برق است، 
یعنی برای تولیــد هر واحد از ایــن نوع ارز 
مجازی، به اندازه مصرف ۲۸ مشترک، برق 

استفاده می شود.
در این میان، قیمت ارزان برق در مقایســه 
با ســایر کشــورها باعث شــده بــود که 
سرمایه گذاری گسترده ای توسط داخلی و 
خارجی ها در این صنعــت نوپا، پرمصرف و 
پرابهام در کشــورمان انجام شده و هزاران 
دستگاه ماینر )استخراج( به صورت قاچاق 

و غیرقانونی روانه کشورمان شود.

ساماندهی استخراج رمز ارزها 
فروردین ماه پارســال بود که »محمود رضا 
حقی فــام« معاون وقــت هماهنگی توزیع 
شــرکت مادرتخصصــی تولیــد، انتقال و 
توزیع نیروی برق ایران)توانیر( در پاسخ به 
پیگیری های ایرنا به فعالیت تولیدکنندگان 
بین المللی ارزهای مجازی در کشور اشاره 
کرد و گفت: پایین بودن تعرفه برق در ایران، 
موجب اســتقبال این تولیدکنندگان شده 

است.

وی افزود: تالش می شود با توجه به فعالیت 
تولیدکنندگان ارز مجــازی بین المللی - از 
جمله تولیدکنندگان چینی - در کشــور، 

تعیین تعرفه مجزا برای آنان صورت گیرد.
حقی فام با اشــاره به به یارانه دار بودن برق 
در کشــور که عامل افزایــش فعالیت این 
تولیدکنندگان ارز مجازی شــده اســت، 
گفت: اکنــون نگرانــی ما حضور بیشــتر 
تولیدکننــدگان ارز مجــازی بین المللی 
با توجه به نرخ پایین برق و اســتفاده بیش 
از حــد از بــرق اســت.این مقام مســوول 
خاطرنشان ســاخت: تعیین تعرفه صنعتی 
و یا صادراتی دو راهکار پیشــنهادی است تا 

بتوان مصرف این مشتریان را مدیریت کرد.
»همایون حائــری« معاون بــرق و انرژی 
وزیر نیــرو نیز همــان روزها گفــت: برق 
ارزان، اســتخراج کنندگان ارز مجازی را به 
کشورمان کشانده است که افزایش بیش از 

حد آنها می تواند به ضرر صنعت برق باشد.
وی بابیــان اینکه برای تولید هــر واحد ارز 
مجازی »بیــت کوین« نیاز بــه مصرف ۷۲ 
هزار کیلووات برق اســت، گفت: برای تولید 
هر واحد از ایــن نوع ارز مجــازی، به اندازه 
مصرف ۲۸ مشترک، برق استفاده می شود 

که ادامه چنین روندی خطرناک است.
حائری افزود: اگر روند این استخراج ارزهای 
دیجیتال به همین نحو ادامه یابد پیش بینی 
می شــود مصرف آنها بــه بیــش از ۲ هزار 
مگاوات برســد.با وجود هشدارها، همچنان 
اســتخراج کنندگان داخلــی و خارجــی 
ارزهای دیجیتال تــالش کردند که حضور 
خود در ایران را تقویت کنند؛ در واقع، ســود 
سرشار و ارزانی برق در کشــورمان به گفته 
متولیان و دست اندرکاران صنعت برق، پای 

استخراج کنندگان ارزهای دیجیتال داخلی 
و بین المللــی را به گاوداری هــا، زمین های 

کشاورزی و مزارع باز کرد.
اســتخراج ارزهای مجازی نیاز به استفاده 
از برق ارزان قیمت دارد تا حاشــیه سود را 
بــرای اســتخراج کنندگان افزایش دهد، 
از طرف دیگــر افزایــش قیمــت جهانی 
ارزهای دیجیتال ســبب شــده بود تعداد 
کســانی که می خواهند از این بــازار برای 
خود کسب درآمدی داشــته باشند روز به 
روز افزایــش یابد.پس از ایــن اظهارنظرها 
و موضع گیری هــا در بــاره مصــرف برق 
دســتگاه های ارز مجــازی، رئیس ســتاد 
مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز در واکنش 
به فعالیت آنها گفت: فعالیت های مرتبط با 
تولید بیت کوین )ارز دیجیتالی( در ایران از 
نظر ما غیرقانونی است و در صورت مشاهده 

به صورت جدی با آن برخورد می شود.
پس از ایــن اظهارنظر روند برخــورد با این 
فعاالن این عرصــه افزایش یافــت تا آنکه 
وزارت نیرو موفق به تعیین تعرفه ای مناسب 
برای آنها شــد.»مصطفی رجبی مشهدی« 
ســخنگوی صنعت بــرق تیرماه پارســال  

گفت: مراکز استخراج بیت کوین می توانند 
برق مورد نیاز خود را بــه قیمت ریالی برق 
صادراتی از شــبکه سراسری تحویل گرفته 
و یا اینکه بــرق مورد نیاز خــود را با احداث 
نیروگاه هــای جدید تامین کننــد و این دو 

راهکار وزارت نیرو برای آنها است.
وی افزود: مقرر شــده تا مراکز اســتخراج 
رمزارزها با رسمیت یافتن این کسب و کار و 
اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت 

بتوانند فعالیت خود را شروع کنند.
رجبی دربــاره تامین برق برای اســتخراج 
کنندگان ارز مجــازی اضافه کــرد: مراکز 
ذکر شــده می توانند برق مــورد نیاز خود 
را به قیمــت ریالی برق صادراتی از شــبکه 
سراســری تحویل گرفته و خریداری کنند 
کــه مقــررات آن در حال تدوین اســت تا 
قیمت صادراتی در ساعت های مختلف اوج 

بار و غیر اوج  بار محاسبه و تعیین شود.
اما تعیین ایــن تعرفه با واکنــش منفی از 
ســوی فعاالن این صنعت جدید روبرو شد 
به گونه ای کــه آنها تعیین قیمــت برق به 
مبلغ ۹۶۵ تومان به ازای هر کیلووات ساعت 
برای استخراج کنندگان ارزهای دیجیتال 
توســط وزارت نیــرو و تعدیل نشــدن این 
قیمت را ســبب خروج آنان و محروم شدن 

کشور از یک کسب و کار جدید دانستند.
»بنیامین عباســی« مدیرفنی یک شرکت 
فعال در عرصه استخراج ارز مجازی  پارسال 
در باره نرخ های جدید گفــت: وزارت نیرو 
تاحــدودی حــق دارد و اکنــون فرصتی 
فراهم شده تا بتواند قســمتی از دغدغه ها و 

نگرانی های خود را برطرف کند.
وی افــزود: وزارت نیرو حــق دارد، اما این 
کســب و کارهم باید بتواند فعالیت خود را 

داشته و مشــکالت را برطرف کند و قیمت 
تعیین شــده با اعمال تخفیف های در نظر 
گرفته شده دارای مزایایی برای فعاالن این 
عرصه اســت، اما این نرخ قدرت رقابت را از 

استخراج کنندگان داخلی خواهد گرفت.
انجمــن بالکچین ایــران  هــم در واکنش 
بــه تعییــن تعرفــه صادراتــی بــرای 
اســتخراج کنندگان ارزهــای مجــازی با 
صدور اطالعیه ای اعــالم کرد: تعیین تعرفه 
برق خارج از مصوبــات قبلی هیات وزیران، 
به شدت ســبب توســعه رانت و گسترش 
فساد می شــود.انجمن بالکچین ایران در 
اطالعیه خــود آورده بــود: کارآفرینان این 
صنعت، بیگانه نیســتند و نمی توان تعرفه 
برق بــر مبنــای ارز یک کشــور خارجی یا 
نرخ صادراتی برای آنهــا در نظر گرفت، آنها 
پیشــتازان عرصه های اقتصــاد و فناوری و 
زمینه ســازان بهره مندی اقشــار جامعه از 

فرصت های برابرند.
امســال، با توجه به رونــد فزاینده مصرف 
برق که این روزها مرز ۵۷ هــزار مگاوات را 
پشت سرگذاشته، نگرانی از خاموشی های 
احتمالــی رو به افزایش گذاشــته اســت. 
اکنون، این سوال مطرح شده که آیا فعالیت 
اســتخراج کنندگان ارز مجــازی اکنــون 
متوقف شــده یــا اینکه مصرف بــرق آنها، 

برروی افزایش مصرف اثرگذار نیست.
امســال گرچه تعرفه های مصرف برق برای 
عموم مشترکان مشخص شــده و افزایش 
هفــت درصدی بــرای مشــترکان خوش 
مصــرف و ۲۳درصدی بــرای پرمصرف ها 
مصوب شــد، اما هنوز هیــچ موضع گیری 
درباره فعاالن اســتخراج ارزهای مجازی از 

سوی وزارت نیرو اعالم نشده است.

وگاه ها امسال بازنشسته می شوند؟ کدام نیر

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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سازمان حمایت ابالغ کرد

تولیدکنندگان لوازم خانگی ملزم به عرضه محصوالت در بازار هستند

 پشتوانه سنگ آهن برای صنعت فوالد 
در مسیر افق ۱۴۰۴

 امسال در حالی که کمتر از ۶ ســال را برای رسیدن به افق ۱۴۰۴ پیش 
روی داریم، صنعت فوالد دســتیابی بــه ظرفیت ۵۵ میلیــون تنی را 
هدف گذاری کرده که تحقق این مهم به عوامل زیادی متکی اســت که 

سنگ آهن از مهمترین ها به شمار می آید.
 مطالعات طرح جامع فوالد گویای آن است که در افق چشم انداز ۱۴۰۴ 
صنعت فوالد نیازمند ۱۶۲ میلیون تن سنگ آهن است و در برآوردهای 
خوش بینانه کمبود ۳۱ میلیون تنی تا آن زمــان وجود دارد، اما برخی 
کارشناســان ۴۰ میلیون یا بیش از ایــن میزان را هم تصویر ســازی 

می کنند، اما انتظار نمی رود چندان ارقام بیشتر نیاز باشد.
واقعیت اینکه دســت اندرکاران صنعت فوالد برایــن باورند که کمبود 
سنگ آهن چالش اصلی برای موازنه زنجیره فوالد در افق ۱۴۰۴ است، 
اما بی اعتنایی یا کم اعتنایی به توســعه صنعت حمــل و نقل ریلی نیز، 

می تواند در اتصال معدن به کوره های فوالد اختالل ایجاد کند.
وزارت راه وشــهر ســازی در آمارهای منتشر شــده، تصریح دارد که 
ســالیانه حدود ۵۰۰ میلیون تن بار در سطح کشور جابه جا می شود که 
می تواند این آمار بالغ بر پنج درصد نیز افزایــش یابد. حمل ونقل ریلی 
در سال ۱۳۹۷ کل میزان باری که جابه جا ساخته به میزان ۴۶ میلیون 
تن بود که از این میزان حمل ونقل ریلــی، در حدود ۷۵ درصد ظرفیت 
را به حمل سنگ آهن اختصاص داد و بنابراین رفع مشکالت به ویژه در 

حوزه سنگ آهن از اولویت های آن به شمار می رود.

پیش داوری نسبت به تامین سنگ آهن فوالد
امروز که ســه ماه از چهارمین ســال برنامه ششم توســعه را پشت سر 
می گذاریم، دغدغه فوالدســازان بیشــتر عمق پیدا می کند و حتی با 
برآورد فعالیت ۷۵ درصدی پیش بینی شده که کمتر از دو دهه خوراک 
صنعت فوالد مهیا باشد، اما برای بعد از آن زمان، چندان تصویر روشنی 

پیش روی قرار ندارد.
این گمازنــی وجــود دارد کــه چنانچه بــا ظرفیــت ۱۰۰ درصدی 
فوالدســازان فعالیت کنند، در دوره حدود ۲۰ ســال بالغ بر ۱.۲ تا ۱.۴ 
میلیارد تن سنگ آهن باید فراهم شــود و تحقق این مهم  چندان آسان 
به نظر نمی رســد، باوجود اینکه ذخایر شناسایی شده سنگ آهن ارقام 
۳.۲ تا ۳.۵ میلیارد تن در فضای رسانه ای نقل شده و از این میزان ۲.۵ تا 

۲.۸ میلیارد تن قطعی و بقیه احتمالی است. 
بنابراین شتاب بخشــیدن به اکتشاف ها که از ســال ۱۳۹۳ در دولت 
یازدهم کلید خورد، ضامن غنای بیشــتر ســنگ آهن و اتکا به ذخایر 
کشور است، هرچند که توسعه های آتی صنعت فوالد، موضوع واردات 

سنگ آهن را دور از انتظار نخواهد ساخت.      

ارقام ارزی مورد نیاز فوالد تا 1۴0۴
میزان سرمایه گذاری مورد نیاز برای دســتیابی به ظرفیت ۵۵ میلیون 
تن فوالد در ســال ۱۴۰۴ بالغ بر ۸.۱ هزار میلیارد یورو برآورد شده که 
حدود ۲.۸ هزار میلیارد یورو برای شــمش فوالد و دو هزار میلیارد یورو 
برای آهن اســفنجی و۱.۳ هزار میلیارد یورو برای گندله ســازی و  در 

نهایت ۱.۶ هزار میلیارد یورو برای کنسانتره سنگ آهن باید مهیا شود.
هرچند که نوســان نرخ ارز می تواند ارقام برآوردی را دستخوش تغییر 

سازد و این موضوع بطور قطع مورد انتظار برنامه ریزان است.
پیشتر موضوع سرمایه گذاری در معادن شــاخص سنگ آهن خارج از 
کشور هم مطرح شده بود که بسان بخش کشاورزی )با مشخصه کشت 

فراسرزمینی( نیازهای کشور را تامین کنیم.
بنابراین انتظار نمی رود تامین منابع مالی مورد نیاز صنعت فوالد، بدون 
راهبرد صادرات امکان پذیر باشد، هرچند که در دوماهه نخست امسال 
صادرات شــمش و تولیدات فوالدی به ترتیب ۵۴ و ۴۰ درصد کاهش 

نسبت به دوره مشابه سال گذشته را نشان می دهد.

سیاست اختصاص سود برای سرمایه گذاری   
رییس هیات عامل سازمان توسعه ونوســازی معادن و صنایع معدنی 
ایران ) ایمیدرو( در ســال گذشته سیاســت اختصاص سود بنگاه های 
تولیدی بخش معدن و صنایع معدنی برای امر توســعه را به جای توزیع 
سود بین ســهامداران مطرح ســاخت و این مهم به عنوان یک برنامه 

کلیدی به مورد اجرا گذاشته شد و برای امسال نیز تداوم دارد.
خداداد غریب پور گفته بود، مقررشــده سود شــرکت چادرملو )یزد( 
امسال تقســیم نشــود و منابع مالی صرف توســعه این شرکت شود، 
همینطور فــوالد مبارکه نیز که دارای برنامه های توســعه ای اســت و 
به پاس این عملکرد برنامه دارد تا ســود ســهم مبارکه به تامین مالی 

طرح های توسعه این شرکت اختصاص یابد.
وی راهبرد ایمیدرو در حفظ ســود شــرکت ها و ســرمایه گذاری در 
طرح های توسعه را دستور کار جدی امســال دانست و گفت: زمانی که 
مدیران شرکت ها گرایش به توسعه دارند، ســرمایه گذاران عالقه  مند 
به اختصاص سود در تامین مالی طرح های توســعه ای هستند که این 

رویکرد توسعه ای در مبارکه حاکم است.
غریب پور گفته اســت: ۱۰ هزار میلیارد تومان از ســود این شرکت در 
افزایش سرمایه مبارکه در سال ۹۹ لحاظ خواهد شد و کلنگ زنی نورد 
گرم۲ مبارکه و همچنین تعدادی طرح های مهم این شــرکت که هفته 

گذشته راه اندازی شد، یکهزار میلیارد تومان ارزش دارند.
سازمان ایمیدرو تامین ســنگ آهن چادرملو را در دستور کار دارد و از 
طرفی این شرکت متعهد می شود، ســه میلیون تن کنسانتره مورد نیاز 

مبارکه را تامین کند.

ضرورت شتاب بخشیدن به زیر ساخت فوالد
موضوع تحقق هــدف چشــم انداز ۱۴۰۴ صنعت فوالد به شــتاب در 
سرمایه گذاری برای زیر ســاخت های مورد نیاز صنعت فوالد نیاز دارد 
که چندان از ســرعت الزم برخوردار نیســت، با توجه بــه اینکه عموم 
پروژه های عمرانی در کشــور با متوسط اجرای ۹ ساله ) براساس برآورد 
سازمان برنامه و بودجه ( که ســه برابر میانگین استاندارد جهانی است، 
انتظار نمی رود، زیرســاخت مورد نیاز صنعت فــوالد بتواند در فرصت 

باقیمانده تا سال ۱۴۰۴ فراهم شود. 
مشــکالت تامین اعتبارات و مســائل حقوقی از دغدغه به هنگام اجرا 
نشدن پروژه های عمرانی اســت، ضمن اینکه تاخیرهای اجرا، افزایش 
هزینه را به دنبال دارد، براین اساس دور از انتظار به نظر می رسد که در 
برنامه هفتم توســعه بتوانیم با تکمیل طرح های زیر ساخت، همسو با 
طرح های ایجادی و توســعه ای صنعت فوالد به هدف چشم انداز دست 
یابیم، مگر اینکه همه دستگاه های مســوول با الزام های قانونی و تامین 

اعتبارات مورد نیاز، با عزم جدی این مهم را محقق سازند.
امسال از سوی رهبرمعظم انقالب به نام »جهش تولید« نامگذاری شده 
و این مهم بدون رویکرد صادراتی میسر نمی شود و امروز انتظار از وزارت 
صنعت، معدن وتجارت فراتر از آنچه کــه در چارچوب برنامه ها مدون 
شده، عملیاتی شــود و همه برای تالش ۲۴ ســاعته باید قیام کنند، تا 

خواسته رهبری محقق شود.
گمرک جمهوری اســالمی ایران حجم تجارت خارجی سال ۱۳۹۸ را 
رقم ۸۵ میلیارد دالر اعالم کرد که ســهم صادرات ۴۱.۳ میلیارد دالر و 
واردات ۴۳.۷ میلیارد دالر بــود، بنابراین جهش تولید با حجم صادرات 
تحقق یافته پارسال همخوانی نباید داشته باشد و اعداد و ارقام سه ماهه 
زیر ســایه بحران کرونا قرار گرفته، اما ۹ ماهه باقیمانده تالش جهادی 

مورد انتظار است.
ضمن اینکه دولت دوازدهم هم موضوع تحقق » جهش تولید« را برنامه 

عملیاتی خود گنجانده و همگی مصمم شده اند.

تولید

 مدیرعامل جدید شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن 
و فلزات »ومعادن« گفت: اجــرای به موقع و زودهنگام 
طرح هایــی که متوقف یــا روند اجرای آنهــا با کندی 
روبرو شــده، در چارچوب منافع ســهامداران تسهیل 
خواهد شد. »یونس الســتی« افزود: سال های گذشته 
پروژه هایی به اجرا درآمده که به دالیل مختلف متوقف 
شــده یا روند کندی در اجرا دارد و برای پیشــگیری از 
اتالف منابع، اولویت نخســت، باید تکلیف این طرح ها 
را مشــخص و اجرای به موقــع و زودهنــگام آنها در 

چارچوب منافع سهامداران تسهیل شود.
وی افزود: راهکاری که در این ارتباط پیش بینی شــده، 

تملک و فعال سازی یک شرکت سهامی عام در 
هلدینگ بود که برای اجرایی شدن سریع تر آن 
با سازمان بورس به نتایج خوبی دست یافتیم.  
مدیرعامل شــرکت »ومعادن«،  رفع موانع و 
تسریع در اجرای به موقع طرح ها و پروژه های 
موجــود، ارتقــای بهــره وری و ســودآوری 
ســرمایه گذاری ها بوسیله اســتفاده بهینه از 

ظرفیت های گروه و افزایش تعامــالت درون گروهی در 
چارچوب تأمین منافع بیشتر ســهامداران را مهمترین 

اولویت های راهبردی در مدیریت این شرکت دانست. 
 الستی افزود: شــرکت های فعال در این صنعت نقش 

موثــر و تعیین کننــده ای در تجلی و تحقق 
جهش تولید دارند.

وی برخورداری از برنامه راهبردی و منطبق 
با اهداف مجموعه و دقت نظر بر ایجاد توازن 
و تناسب در زنجیره ارزش در عرصه اجرایی 
و عملیاتی تولید را بســیار حیاتی دانسته و 
بر شناسایی و  اســتفاده از مزیت های نسبی 
موجود در کشــور تاکید کرد.الســتی گفــت: آورده 
این شــرکت تعدادی طرح و پروژه است که طرح های 
بســیار خوب و دارای نرخ بازدهی باالیی دارند و اکنون 
پیگیر مراحل قانونی و اداری برای انتقال مالکیت، اخذ 

مجوز پذیره نویســی از بورس، اصالحات اساســنامه و 
تغییر نام شرکت هســتیم و پیش بینی می شود پس از 
اجرایی شدن، بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرا 

و به ثمر رساندن پروژه های نیمه تمام جذب شود.
وی، مهمترین اهداف شــرکت ســهامی عام جدید را 
تامین منابع مالی با اســتفاده از ابزارهای مختلف بازار 
سرمایه، جدا سازی دغدغه های فنی و مالی پروژه ها از 
شرکت های تولیدی گروه و ایجاد تمرکز و یکپارچگی 
در مدیریت طرح ها و تســهیل در اجــرای بهینه و به 
موقع آنها و در نهایت ارتقاء بازدهی ســرمایه ها و منابع 

مجموعه در راستای منافع سهامداران دانست.

در جلســه روز جمعه کمیته خودرو کــه با محوریت 
بررســی توان داخلی ســازی قطعات صنعت خودرو 
برگزار شد، مقرر شــد که چهارمین میز صنعت خودرو 
با هدف کاهــش ارزبری این صنعت برپا شــود. در این 
نشســت سرپرســت وزارت صمت راه نجات و توسعه 
صنعــت از جمله صنعت خــودرو را توجه به ســاخت 

داخل قطعات و تجهیزات دانست.
 طی مدت اخیر موضوع داخلی ســازی قطعات مجدد 
پیگیری می شــود. در جلســه کمیته خــودرو که با 
حضــور سرپرســت وزارت صنعت، معــدن و تجارت 

)صمت(، معاونین و مدیــران وزارتخانه، 
نماینــدگان دســتگاه هــای نظارتی و 
مدیران عامل خودروســازان برگزار شد، 
به موضوع بررســی توان داخلی ســازی 
قطعات رســیدگی و تصمیم گرفته شد 

که چهارمین میز تعمیق ساخت داخل قطعات صنعت 
خودرو با هدف کاهش ارزبری برگزار شود.

بر این اســاس کاهش ارزبــری با اســتفاده از قطعات 
داخلی ســازی شــده در ایــن صنعت به میــزان ۶۰ 
میلیون یورو در این میز داخلی ســازی مورد پیگیری 

قرار می گیرد.حســین مدرس خیابانی- 
سرپرســت وزارت صمت -  در این جلسه 
راه نجــات و توســعه صنعت کشــور از 
جمله صنعت خــودرو را در گــرو توجه 
به ســاخت داخل قطعــات و تجهیزات 
در صنعت دانســت و خودروســازان را مکلف کرد که 
روند داخلی ســازی و کاهش ارزبــری قطعات خودرو 
را به دقت رصد کرده و در راســتای سیاســت های این 

وزارتخانه در حوزه تعمیق ساخت داخل گام بردارند.
در عین حال، دو خودروســاز نیز گزارشی از تحویل و 

تولید خودروها ارائه دادند که بر اساس آن اعالم شد که 
تولید تجمعی خودرو تا چهارم تیرماه نســبت به سال 
گذشته از ۱۲ درصد رشــد و تحویل تجمعی خودرو با 
۱۷۳ هزار دســتگاه  خودرو و ۴۸ درصد رشد برخوردار 
بوده اســت.همچنین تاکید بر تامیــن و تخصیص ارز 
برای تولید خودرو و قطعات آن، اطالع رسانی شفاف و 
صریح از وضعیت تولید و دستاوردهای صنعت خودرو 
و نیز پیگیری الصاق پالک از ســوی خودروســازان بر 
تمامی خودروهــای تولیدی، از جمله دیگر دســتور 

کارها و مصوبات جلسه کمیته خودرو بود.

معدن

و خودر

خریدار  بر اساس ابالغیه سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکننــدگان از این 
پس تمامی تولیدکنندگان لــوازم خانگی 
جهت فروش محصوالت خود ملزم به عرضه 

محصوالت خود به بازار هستند.
بر اساس تصمیمات کارگروه تنظیم بازار و 
در راستای ساماندهی و مدیریت بازار لوازم 
خانگی در ســطح عرضه، همچنین شفاف 
سازی قیمت ها و جلوگیری از سوء استفاده 
برخی افراد فرصت طلب، تولید کنندگان و 
تامین کنندگان لوازم خانگی ملزم خواهند 
بود تــا محصوالت خــود را در ســطح بازار 

عرضه کنند.
در این اطالعیه سازمان های صنعت، معدن 
و تجارت سراسر کشور و واحدهای بازرسی 
و نظارت اصناف و بازرســان اتحادیه مکلف 
شــدند ضمن رصد و پایش مستمر بازار این 
محصوالت، نسبت به کنترل و نظارت ویژه 
بر زنجیره تولید تا مصرف نظارت کرده و هر 
گونه تخلف را در کوتاه تریــن زمان ممکن 

مورد رسیدگی قرار دهند. 
همچنین این ســازمان ضمــن هماهنگی 
کامل با ســازمان تعزیرات حکومتی و سایر 
مراجع قضایی، پرونده های متشــکله را در 
موعد مقرر مورد رسیدگی قرار خواهند داد.

الزم به ذکر اســت که با توجه به تمهیدات 
فراهــم شــده انتظار مــی رود تــا زمینه 
برای عرضــه مســتمر، بهنــگام و مکفی 

کاالهای تولیدی در ســطح بــازار فراهم 
شــود. بر این اســاس هرگونه اقدام نظیر 
الزام شــبکه عرضه به خرید ســبدی کاال 
و یا ایجــاد انحصار در تامین کاال از ســوی 
تولیدکنندگان لوازم خانگی فاقد وجاهت 
و به منزله اخالل در نظام عرضه و تقاضای 
بازار تلقی شــده و مــورد پیگــرد قانونی 

قرارخواهد گرفت.

شایان ذکر است در راستای ثبات قیمت ها 
و آرامش بازار و جلوگیــری از تغییرات غیر 
منطقی قیمت با متصدیان واحدهای صنفی 
که خارج از ضوابط تعیین شــده قیمت ها را 
افزایش دهند در چارچــوب قانون برخورد 
خواهد شــد. لذا بازرســان این ســازمان، 
ســازمان صمــت اســتان ها و اتحادیه ها 
مکلف اند ضمن رصد و پایش مســتمر بازار 

نســبت به شناســایی و معرفی بنگاه های 
اقتصادی متخلف اقدام کنند تا زمینه برای 
آرامش بیش از پیش بــازار این محصوالت 

فراهم شود.
در پایان این ابالغیه نیز یادآوری شــده که 
ستاد خبری این ســازمان با شماره ۱۲۴ در 
سراسر کشور آمادگی دارد تا ضمن دریافت 
گزارش ها، شکایات و پیشنهادهای مردمی 

نسبت به رســیدگی به آنها در کوتاهترین 
زمان ممکــن اقدام کند. به منظور توســعه 
نظارت هــای مردمی و ایجــاد فضای ناامن 
برای متخلفــان از هموطنان درخواســت 
می شــود ضمن انجام خریــد قانونمند از 
واحدهای صنفی معتبــر و نمایندگی های 
مجاز و دریافــت فاکتور خریــد در صورت 
مشاهده هرگونه تخلف گرانفروشی مراتب 
را از طریق ســامانه ارتباطی این ســازمان 

منعکس کنند.
در هفته های گذشــته افزایش قیمت لوازم 
خانگی خبرساز شده و مشاهدات میدانی از 
بازار نشــان می دهد که در سال جاری لوازم 
خانگی ایرانی ۲۵ تــا ۳۰ درصد و کاالهای 
خارجی کــه عمدتا به صــورت قاچاق وارد 
کشور می شود تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت 

داشته است. 
در نهایت سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکننــدگان اعــالم کــرد کــه در 
قیمت های لــوازم خانگی بازنگری شــده 
اســت؛ به طوری که تلویزیون حداکثر ۲۰ 
درصد و ســایر لوازم خانگــی حداکثر ۲۵ 
درصد مجاز بــه افزایش قیمت نســبت به 
بهمن سال گذشته هستند و تولیدکنندگان 
تا پایان روز ســه شــنبه )۲۷ خــرداد ماه( 
فرصت دارند قیمت های خود را در ســامانه 
۱۲۴ درج کننــد کــه مالک بازرســی از 

واحدهای صنفی قرار گیرد.

ح های راکد معادن و فلزات در دستور کار قرار دارد فعال سازی طر

و توجه به ساخت داخل قطعات و در گر نجات صنعت خودر

وش غیراصولی تایر دولتی توسط تولیدکنندگان فر
خریــدار   صف های طوالنــی خرید تایر 
دولتی در ماه هــای اخیر برای مــردم آزار 
دهنده شده است و بســیاری از متقاضیان 
از دریافت تایر با نرخ مصوب ناامید شــده و 
برای تأمین نیاز خود به بازار سیاه تایر رجوع 
کرده اند.صف های طوالنی خرید تایر دولتی 
در ماه های اخیر برای مردم آزار دهنده شده 
است و به همین دلیل بسیاری از متقاضیان 
از دریافت تایر با نرخ مصوب ناامید شــده و 
برای تأمین نیاز خود به بازار سیاه تایر رجوع 

کرده اند.
به گفته بعضی از فعاالن بــازار تایر، یکی از 
دالیل بدتر شدن وضعیت عرضه این کاال با 
نرخ دولتی مربوط به بسته شدن سایت های 
فروش اینترنتی تولیدکنندگان می شــود. 
البته این ســایت ها نیز با شــرایط بســیار 
عجیب مانند فروش به هنگام اذان ظهر و یا با 
موجودی بسیار کم اقدام به فروش الستیک 
می کردند و در نتیجه اکثر متقاضیان امکان 

دریافت تایر از این روش را نداشتند.
اما بــا این وجود بــه گفته مصطفــی تنها، 
ســخنگوی انجمــن صنفی صنعــت تایر 
ایران، سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
و تولیدکننــدگان با فــروش اینترنتی تایر 
مخالفــت کرده اســت. وی با بیــان اینکه 
مســئولیت گرانفروشــی تایــر بــر عهده 
نهادهای نظارتی اســت گفت: بســیاری از 
ارگان های دولتی-نظارتی مانند ســازمان 
حمایت و تعزیــرات بودجه فراوانی دریافت 
می کنند و می بایست بر بازار نظارت کرده و 

با متخلفان برخورد کنند.
این درحالی اســت که بر اســاس اظهارات 
رســول جمشــیدی، مجری طرح توزیع 

سیســتمی تایر سنگین بر اســاس مصوبه 
کارگــروه تنظیــم بــازار مبنی بــر الزام 
تولیدکننــدگان بــه ثبــت اطالعــات در 
ســامانه جامع تجــارت، تولیدکنندگان به 
انحای مختلف از این کار امتنــاع و در برابر 
شفاف ســازی زنجیــره تأمیــن مقاومت 
می کنند که این امــر در نهایت موجب زیان 
مصرف کنندگان و تــداوم یافتن وضعیت 

نابسامان بازار تایر سایز سبک خواهد شد.
در همیــن ارتباط به ســراغ ســیدمحمد 
حســین موالخواه مدیــرکل نظــارت بر 
کاالهــای غیرفلــزی ســازمان حمایت از 
مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان رفته 
و برای روشن شــدن ابعاد گوناگون مسئله 
گرانی و کمبــود تایــر و همچنین صحت 
اظهارت ســخنگوی انجمن صنفی صنعت 

تایر با وی به گفت وگو نشستیم.

سازمان حمایت در جهت کنترل 
قیمت ها با مختلفان برخورد می کند

وی با بیــان اینکه این ســازمان در جریان 
وضعیت فعلی بازار تایر و قیمت های نجومی 
آن قرار دارد، گفــت: ســازمان حمایت از 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با عرضه 
اینترنتی و مستقیم کاالها به مصرف کننده 
به شــرط رعایت ضوابط قانونی مشــکلی 
ندارد؛ امــا در صــورت عدم رعایــت این 
ضوابط اعــم از قیمت نهایی ارائه شــده به 
مصرف کننــده، فروش کاال به واســطه ها و 
همچنین رعایت قیمت مصوب، ســازمان 
حتماً با تخلفات صورت گرفته مقابله کرده 
و از فروش غیراصولی تایر به شــیوه آنالین 

جلوگیری خواهد کرد.

این مقام مســئول با بیان اینکه ســازمان 
حمایت در بخش تایرهای سنگین تولیدی 
و وارداتی به صورت کامل بر بازار اشراف دارد 
گفت: به دلیل شــفافیت موجود در زنجیره 
توزیع تایر سنگین ما از چگونگی تولید و ارز 
استفاده شده برای واردات تایر اطالع داشته 
و از موجــودی انبارها و خرده فروشــی ها 
با خبر هســتیم و به همین دلیــل در حوزه 
ناوگان حمــل و نقل ســنگین امکان هیچ 

گونه تخلفی وجود ندارد.

سوءاستفاده از فروش اینترنتی تایر 
دولتی به دلیل عدم رعایت ضوابط

مدیــرکل نظارت بــر کاالهــای غیرفلزی 
ســازمان حمایت، با اشــاره بــه بعضی از 
تخلفات صــورت گرفتــه در فرآیند فروش 
اینترنتی تایر توسط تولیدکنندگان گفت: 
به عنوان مثــال در یکی از شهرســتان ها، 
افراد ســودجو توانســته اند با جمع آوری 
کارت های ملی مردم، تعداد بســیار زیادی 
تایر با نرخ دولتی خریداری کرده و آن ها را با 
نرخ آزاد در بازار عرضه کنند؛ به همین دلیل 

تاکید ســازمان حمایت بــر رعایت تمامی 
اســتانداردهای تعیین شــده برای فروش 
کاالهای اساسی به نرخ دولتی از جمله تایر 

سبک است.
موالخواه بــا تاکید بر این که شــرکت های 
تولیــدی اجــازه عرضه تمــام محصوالت 
خود در ســایت های اینترنتــی را ندارند، 
افزود: این شــرکت ها می بایســت درصد 
مشــخصی از تولیدات خود را با هماهنگی 
دفتــر برنامه ریزی تأمیــن، تنظیم و توزیع 
ســازمان حمایــت از مصرف کننــدگان و 
تولیدکنندگان، به صورت فروش اینترنتی 

انجام دهند.

تغییر سیاست فروش تولیدکنندگان 
یکی از دالیل گرانی تایر است

وی درباره علت این مسئله اظهار داشت: اگر 
تولیدکنندگان عرضه تایــر را به واحدهای 
صنفی فروشــنده تایــر قطع کننــد، این 
فروشــندگان به دلیل عدم تأمین ســود و 
منافع خود، از مسیر قانونی عرضه که شامل 
عمده فروشی و خرده فروشی است منحرف 
شــده و در نتیجه بازار تایر همانند وضعیت 
کنونی با افزایش قیمــت دوچندان مواجه 

خواهد شد.
مدیــرکل نظارت بــر کاالهــای غیرفلزی 
ســازمان حمایــت از مصرف کننــدگان و 
تولیدکننــدگان تغییــر سیاســت فروش 
واحدهای تولیدی را از دیگر عوامل افزایش 
قیمــت برشــمرد و افــزود: با تغییــر این 
سیاســت ها، واحدهای خرده فروشی دیگر 
از راه هــای معمول و قانونــی کاالی خود را 
تأمین نخواهند کــرد و به ســراغ دالل ها 

و احتکارکننــدگان رفته و بــه صورت غیر 
قانونی کاالی خود را تأمین می کنند.

 لزوم همکاری تولیدکنندگان تایر 
در نظارت بر متخلفان

موالخواه بــا تاکید بــر ضــرورت نظارت 
واحدهای تولیدی بر نمایندگی های فروش 
رســمی خود، گفــت: ســازمان حمایت و 
ســازمان تعزیرات به دلیل فراوانی کاالهای 
مورد بررســی امکان نظارت بر تمامی آن ها 
را ندارند و واحدهای تولیدی می بایست به 
علت ارتباط بیشــتر با عاملین فروش خود، 
از ظرفیت های آنان برای کنترل قیمت تایر 
استفاده کنند.وی در این خصوص ادامه داد: 
واحدهای تولیدی این توانایی را دارند که در 
صورت مشاهده گرانفروشی و یا عدم عرضه 
تایر در بازار توسط نمایندگی های خود، کد 
عاملیت آن ها را مسدود ســازند و در جهت 

ثبات بازار قدم بردارند.
محمدحسین موالخواه با بیان این که اغلب 
واحدهای تولیدی علیرغم تذکرهای بسیار 
از جانب وزارت صمت و ســازمان حمایت، 
اطالعات خود را در ســامانه جامع تجارت 
ثبت نمی کننــد، گفت: اخیــراً در کارگروه 
تنظیم بازار مقرر شــد که اطالعات تمامی 
سایزهای تایر خصوصاً ســایزهای سواری 
و حتی آن دســته از تایرها که به وسیله ارز 
نیمایی خریداری شــده اند در سامانه جامع 
تجارت ثبت کنند؛ که در صورت عدم انجام 
این تکلیف قانونی توســط تولیدکنندگان، 
پرونده تخلف عرضه خارج از شــبکه رسمی 
برای آن ها تشــکیل و با واحدهای متخلف 

برخورد خواهد شد.

صنعت
روزنامه سراسری صبح ایران
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وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

پزشک خانواده از طریق دوره آموزشی کوتاه مدت تربیت شود

شهردار تهران:
ح بعد از ساعت وج از طر  جریمه های خر

 ۱۴ حذف می شود
حناچی با اشاره به اینکه همچنان ۵۰ درصد ظرفیت مترو خالی است، 
گفت: اگر فردی پس از ســاعت ۱۴ هنگام خروج از طرح جریمه شــده 

باشد، این مبلغ حذف می شود.
پیروز حناچی شــهردار تهران در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوالی 
در خصوص میزان اســتفاده مردم از مترو پس از اجــرای مجدد طرح 
ترافیک گفت: بر اساس آمارهای موجود میزان استفاده از مترو کمتر از 
۵۰ درصد ظرفیت آن است.وی با اشاره به اینکه بیش از ۹۵ درصد مردم 
در هنگام اســتفاده از مترو از ماسک اســتفاده می کنند، گفت: رعایت 
این مساله در مناطق جنوبی کمتر اســت. البته در استفاده از ماسک در 
اتوبوس رانی هنوز مشکالتی وجود دارد که آن هم به دلیل نوع استفاده 
از اتوبوس ها است.شــهردار تهران بــا بیان اینکه در زمــان لغو اجرای 
طرح ترافیک آمارها نشــان می داد که اســتفاده از خودروی شخصی و 
سفرهای غیرضروری ۴۰ درصد افزایش داشــته است، ابراز داشت: اما 

امروز با اجرای طرح ترافیک این مشکل مرتفع شده است.
وی در پاســخ به ســوالی دیگر مبنی بر اینکه افراد بعد از ساعت ۱۴ و 
هنگام خروج از طرح جریمه شده اند، گفت: این خبر دیروز هم به گوش 

من رسید که دستور بررسی موضوع را داده ام.
وی افزود: اگر این اتفاق رخ داده باشد حتماً جریمه ها حذف خواهد شد 

و وعده ای که به مردم داده بودیم پابرجاست.

رییس شورای شهر تهران:
موضوع فاضالب برایمان اهمیت دارد

محسن هاشــمی گفت: کاش مدت ۲۵ ساله برای اســتفاده رایگان از 
پساب، مادام العمر می شد.همان قدری که موضوع مترو برای ما اهمیت 
داشته است موضوع شــبکه فاضالب و تصفیه خانه ها هم اهمیت ویژه 

ای داشته است.
محسن هاشمی رییس شورای اسالمی شــهر تهران در مراسم امضای 
تفاهم میان شهرداری تهران و شــرکت و آب و فاضالب گفت: اهمیت 
آب، از برق و گاز هم باالتر اســت. غربی ها می گویند برای شــروع هر 

کاری باید ابتدا به موضوع آب توجه شود.
وی ادامه داد: در اســتان تهران از ســد طالقان، امیرکبیر، الر، ماملو و 

لتیان به عنوان پنج مخزن آبی شهر استفاده می کنیم.

هاشــمی با اشــاره به اینکه اولویت اول ما، کاهش مصرف آب است به 
خصوص کاهش مصرف آب در حوزه آبیاری فضای ســبز خاطرنشان 

کرد: البته می توان از آبیاری تحت فشار استفاده کرد.
رییس شورای اســالمی شهر با اشــاره به صحبت های شهردار منطقه 
۲۲ گفت: علی رغم اینکه شــهردار منطقه ۲۲ می گوید به ۵۰ میلیون 
مترمکعب آب نیاز دارند، اگر از آبیاری تحت فشــار اســتفاده شود این 

عدد به ۲۵ میلیون مترمکعب کاهش خواهد یافت.
وی افزود: به خاطر بدهکاری و ندادن پول آب شــرکت آب و فاضالب، 
آب پارک چیتگر را قطع کرده بودند در حالی که ما وقتی جمع و تفریق 
کردیم دیدیم اگر نصف آن هزینه را برای آبیاری تحت فشار مصرف می 
کردیم به صرفه تر بود.هاشمی با اشاره به اینکه موضوع پس از مصرف، 
توزیع مناســب اســت، گفت: آب و فاضالب هم باید آب مناسب توزیع 
کند و هم باید فاضالب و پســاب را کنترل کند.وی گفت: همان قدری 
که موضوع مترو برای ما اهمیت داشــته است موضوع شبکه فاضالب و 
تصفیه خانه ها هم اهمیت ویژه ای داشــته است به گونه ای که آیت اهلل 
هاشــمی در یک نماز جمعه در خصوص این دو موضوع صحبت کردند.

رییس شــورای شــهر تهران با بیان اینکه تفاهم نامه خوبی میان آب و 
فاضالب در این خصوص بسته شده است، گفت: اما کاش مدت ۲۵ ساله 
برای استفاده رایگان از پســاب را مادام العمر می کردید زیرا من نگرانم 

۲۵ سال بعد یک باره پول زیادی برای پساب بپردازیم.
وی افزود: معلوم نیست پس از ۲۵ سال استفاده رایگان از پساب مجبور 
باشیم چقدر پول به آب و فاضالب بپردازیم و باید مراقب باشیم ۲۵ سال 

دیگر برای مردم آن زمان تهران ایجاد نگرانی نشود.
هاشــمی با تاکید بر اینکه این قــرارداد و تفاهم نامــه را با همه مناطق 
شهر تهران منعقد کرده اند، گفت: تصمیم گرفته شده تصفیه خانه های 
کوچک مقیاس ســاخته شــود به نظرم همین حاال تفاهم نامه اش را با 

همه مناطق منعقد کنید.

سرهنگ حسنوند خبر داد
جمع آوری۷۰معتاد متجاهر زن در پایتخت

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت گفــت: در مرحله اول طرح 
جمع آوری معتــادان متجاهر زن در پایتخــت، ۷۰ زن معتاد متجاهر 

جمع آوری و تحویل مراکز غربالگری داده شدند.
سرهنگ عبدالوهاب حســنوند اظهار کرد: طرح جمع آوری معتادان 
متجاهر زن در پایتخت آغاز شــده اســت و در مرحلــه اول ۷۰ نفر از 

معتادان متجاهر زن جمع آوری شدند.
وی افزود: این ۷۰ نفر تحویل مراکز غربالگری بهزیســتی داده شــدند 
تا بعد از انجام آزمایشــات الزم در مرکزی که بــرای نگهداری این زنان 
در نظر گرفته شده است، نگهداری شــوند.به گفته رئیس پلیس مبارزه 
با مواد مخــدر پایتخت از بین زنــان معتاد متجاهر جمع آوری شــده 
هیچکدام از آنها به بیماری کرونا مبتال نبوده اند.ســرهنگ حســنوند 
پیش تر در گفت وگویی دیگر با این رسانه گفته بودند در پایتخت حدود 
۲۵۰ معتاد متجاهر خانم داریم که سعی داریم تمامی این افراد را جمع 
کنیم و در محلی که از سوی سازمان بهزیستی در اختیار پلیس مبارزه 

با مواد مخدر پایتخت قرار داده شده است، نگهداری کنیم.
تا به امــروز در پایتخت مرکزی بــرای نگهداری زنــان معتاد متجاهر 
نداشــته ایم و در طرح های جمع آوری معتــادان متجاهر، زنان جمع 

آوری نمی شدند.

ثبت سفارش کتاب های درسی پایه های 
وز آغاز می شود اول،هفتم ودهم از امر

ثبت ســفارش کتاب های درســی پایه های ورودی مقاطع تحصیلی از 
امروز۸ تیر آغاز می شود.

 در راســتای توســعه دولت الکترونیک و برای تســهیل دسترســی 
دانش آموزان بــه کتاب های درســی، نظــارت نظام مند بــر فرآیند 
توزیع مواد آموزشی، ثبت ســفارش کتاب های درسی سال تحصیلی 
۱۳۹۹-۱۴۰۰ در همه دوره ها اعم از عادی، اســتعدادهای درخشان و 
www.irtextbook. دانش آموزان با نیازهای ویژه از طریق سامانه

ir یا www.irtextbook.com به دو شــیوه فردی و گروهی و برابر 
جدول تقویم زمانی اعالم شده صورت خواهد گرفت.

کوچه

وزیر علــوم تحقیقات و فنــاوری از رایزنــی با وزارت 
ارتباطات برای تامین اینترنت پرسرعت و ارزان قیمت 

برای سال تحصیلی جدید خبر داد.
منصور غالمی درباره وضعیت اینترنت دانشــگاه ها 
در ســال تحصیلــی جدید بــا توجه به اســتمرار 
آموزش هــای مجــازی گفــت: دربــاره اینترنت 
دانشگاه ها در جلســه ای که با حضور رئیس جمهور 
برای شروع فعالیت دانشــگاه ها تصمیم گیری شد، 
درخواســت کردیم بــرای ارائه بــا کیفیت آموزش 
مجازی حمایت الزم صورت گیرد، با توجه به سیستم 

آموزشی که دانشگاه ها با زحمت راه اندازی 
کرده اند.

وی ادامــه داد: رئیــس جمهــور اعالم کرد 
به جــای حمایت مســتقیم از دانشــگاه از 
مجموعه هــای مســئول از جملــه وزارت 
ارتباطــات می خواهیم که ایــن حمایت را 

انجام دهند.
وزیر علــوم افــزود: لــذا مــا از وزارت ارتباطات 
درخواســت کردیم با توجه به همکاری خوبی که 
در نیم ســال گذشــته با دانشگاه ها داشــته اند در 

ســال تحصیلی جدید هم با کیفیت بهتر 
همکاری بیشــتری با دانشــگاه ها داشته 
باشند تا هم اینترنت پرسرعت و هم ارزان 
قیمت برای آموزش هــای مجازی تامین 

کنیم.
وی درباره زیرساخت های مجازی دانشگاه ها 
افزود: دانشگاه ها برای آموزش های مجازی 
از سامانه های مختلف استفاده می کنند و این طبیعی 
است که آنها بر اساس ماموریت های خود این سامانه ها 
را انتخاب کنند، ولــی وزارت علوم در تالش اســت تا 

اساتید دانشــگاه یک سیســتم نرم افزاری جامع تری 
را تعریف کنند تا به دانشــگاه هایی کــه این ظرفیت را 
در بحث فنی ندارند کمک شود تا ســریع تر و بهتر کار 

کنند.
 بنا بر اعالم قبلی مســئوالن آموزش عالــی ترم آینده 
تحصیلی که از ۱۵ شــهریور آغاز می شــود، به صورت 
ترکیبی از آمــوزش حضوری و مجــازی خواهد بود. با 
توجه به شرایط شــیوع کرونا در هر اســتان، جزئیات 
برگــزاری نحــوه آمــوزش حضــوری و مجــازی به 

دانشگاه ها در هر استان واگذار شده است.

 مدیرکل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی ســازمان اوقاف 
گفت: ۲۵۰ هزار خانواده نیازمند و آسیب دیده در این 
ایام توسط سازمان اوقاف شناسایی شده اند که مرحله 
چهارم ارسال بسته های معیشتی برای این خانواده ها 

آغاز شده و در دهه کرامت در حال انجام است.
به گزارش روابط عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه، 
حجت االســالم محمد نوروزپور دربــاره دالیل ورود 
امامزادگان به ایران اظهار کــرد: امامزادگان به دالیل 
مختلف از جمله تبلیغ دین اســالم و حفظ جانشان به 

کشور می آمدند.
وی حضور امام رضا )ع( در ایران را مهمترین دلیل ورود 
امامزادگان بــه ایران عنوان کرد و گفــت: پس از ورود 
امام رضا )ع( به کشــور چندین گروه از سادات به ایران 

آمدند.

مدیرکل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف با 
اشاره به دعوت امام رضا )ع( از امامزادگان برای حضور 
در ایران تصریح کرد: کاروان همــراه با حضرت فاطمه 
معصومــه )س( ۴۰۰ نفر و کاروان همــراه با احمد بن 
موســی کاظم )ع( )شــاهچراغ( ۷۰۰ نفــر جمعیت 

داشتند.
نوروزپور در خصوص فراوانی امامــزادگان در مناطق 
شــمالی کشــور نیز یادآور شــد: فراوانی امامزادگان 
در مناطقــی مثــل مازنــدران به دلیــل حکمرانی 
حکومت های علــوی در آن مناطــق در زمان حیات 

امامزادگان بود.
وی بــا بیان اینکــه قبور مطهــر امامزادگان منشــاء 
نور اســت، خاطرنشــان کرد: بیش از ۴۰ هــزار نفر از 
امامزادگان وارد ایران شــدند اما مردم کشورمان برای 

همه این امامزادگان حرم درســت نکردنــد بلکه آن 
ساداتی که منشــاء اثر بودند، برایشــان حرم ساخته 
شــد؛ ضمن اینکه امامــزادگان واجب التعظیم دارای 
شجره نامه هستند و بسیاری از بناهای بقاع متبرکه در 

زمره آثار ملی قرار گرفته اند.
مدیرکل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف با 
تشکر از خیرین به دلیل توســعه فضاهای بقاع متبرکه 
در کشور تصریح کرد: بســیاری از بقاع متبرکه بودند 
که بنای جزئی داشــتند و امامزاده در یک اتاق کوچک 
واقع شده بود که با همت خیرین بنای این بقاع متبرکه 

گسترش یافت.
نوروزپــور در خصوص فعالیــت امامــزادگان در ایام 
شــیوع ویروس کرونا گفت: با فراگیری ویروس کرونا، 
در امامزادگان با توجه به تصمیم ســتاد ملی مقابله با 

کرونا بســته شــد، اما این به این معنا نبود که خدمات 
بقاع متبرکه تعطیل شــود بلکه خدمات اجتماعی در 

این اماکن مقدس ادامه داشت.
وی با اشــاره به فعالیــت ۲۱۷ بقعــه متبرکه برای 
تولید ماســک و لباس گان افزود: تولید ۱۰ میلیون 
ماسک و ۴۷ هزار دست لباس گان برای بیمارستان ها، 
حاصل زحمات خدمتگــزاران در بقــاع متبرکه بوده 

است.
نوروزپور با اشــاره به فعالیت مراکز افق امامزادگان در 
این ایام تصریح کرد: ۲۵۰ هزار خانواده آسیب دیده در 
این ایام شناسایی شدند که تاکنون در سه مرحله برای 
آن ها بســته های معیشتی ارسال شــده است؛ مرحله 
چهارم ارسال بسته های معیشــتی نیز آغاز شده و در 

دهه کرامت در حال انجام است.

اینترنت

اوقاف

خریدار   وزیر بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی گفت: تنها راه تامین نیروی انسانی 
برای پزشــکی خانــواده، دوره آموزشــی 
کوتاه مدت برای پزشــکان عمومی است و 
باید از فارغ التحصیالن پزشــکی خانواده به 
عنوان مدرس و آموزش دهنــده برای این 

دوره های کوتاه مدت استفاده کرد.
ســعید نمکی در نــود و دومین نشســت 
شورای آموزش پزشــکی و تخصصی که به 
صورت ویدیو کنفرانس برگزار شــد، افزود: 
وقتی قرار بود رزیدنتی پزشکی خانواده راه 
بیفتد، من در ســازمان برنامه و بودجه بودم 
و از همــان ابتدا با آن موافق نبــودم. اعتقاد 
من این است که پزشکی خانواده کشور که 
یکی از مصوبات قانونی برنامه پنجم و ششم 
توســعه اســت، هرگز با دوره رزیدنتی حل 
نمی شــود. هر چقدر رزیدنت گرفته شود و 
مدرس داشته باشیم، نیروهای الزم پزشکی 
خانواده جبران نمی شــود. ایــن کار انجام 
شــد، اما حاال نباید منتظر مانــد که با فارغ 
التحصیلی این افراد می توان مشکل پزشکی 
خانواده را حل کرد. ایــن افراد باید به عنوان 

مدرس این برنامه در کشور استفاده شوند.
وی ادامــه داد: هرچه زودتر باید پزشــکی 
خانواده را در کشــور مســتقر کنیــم، زیرا 
بزرگترین دروازه بان نظــام ارائه خدمت در 
کشور همین پزشــکی خانواده است. علت 
این که با تاخیر این کار در حال انجام است، 
ریل گذاری بــا عنوان پرونــده الکترونیک 

سالمت بود که انجام شد. 
کاری که ۵ تا ۶ ســال بر زمین مانده بود در 
این دوره انجام شــد. همــکاران ما در حال 
پیش بــردن آزمایشــی پزشــکی خانواده 
در چنــد اســتان هســتند و امیدواریم در 
نیمه دوم ســال این برنامه را در کل کشور 

گسترش بدهیم.
وزیر بهداشــت اظهار کرد: در ایــن دوره با 
نگاه پیشگیرانه محور سیاســت خود را در 
وزارت بهداشت دنبال می کنیم و در نتیجه 
باید پزشکی خانواده و نظام ارجاع را مستقر 
کنیم. تنها راه تامین نیروی انســانی برای 

پزشکی خانواده، دوره آموزشی کوتاه مدت 
برای پزشکان عمومی اســت. شاید برخی 
بگویند این اسمش پزشک خانواده نیست، 
اما آن روش که رزیدنــت بگیریم هم باعث 
نمی شود که کشــور صاحب ارائه سیستم 

پزشکی خانواده شود.
نمکی بیان کرد: اگر ایــن دوره را بخواهیم 
ادامه بدهیم و هم پزشک متخصص خانواده 
بیاوریــم و هم پزشــک عمومــی خانواده 
بیاوریــم، چطــور می خواهیــم پرداخت 
کنیم؟ همین نظام پرداخت باعث اشــکال 
می شود. بنابراین از افرادی که تاکنون دوره 
تخصصی پزشــکی خانواده را طی کرده اند 
باید به عنوان هسته اصلی و مرکزی آموزش 

پزشکی خانواده استفاده کنیم.

 انتظار از شورای آموزش پزشکی
 و تخصصی

وزیر بهداشــت گفــت: این شــورا یکی از 
بزرگترین و مهم ترین شــوراهای کشور به 
عنوان مجموعه سیاست گذار و تصمیم گیر 

محســوب می شــود و چند انتظار در مورد 
این شــورا وجود دارد. سیاســت گذاران و 
تصمیم گیران نظام سالمت و آموزش علوم 
پزشــکی باید به چند ســوال پاسخ بدهند. 
این که چه کسی را، با چه سطحی از مهارت، 
در طول چه دوره ای، با چه هزینه ای، توسط 
چه کســی، در کجا و برای کدام جایگاه ارائه 
خدمت باید تربیت کنیم. متاســفانه هنوز 
پاسخ این ســواالت را در آموزش عالی علوم 

پزشکی کشور نگرفته ایم.
وی ادامه داد: اولین تقاضای من از شــورای 
آموزش پزشــکی و تخصصی همین است 
که یک بار دیگر چشــم های خود را بشوییم 
و جور دیگــری ببینیم و نیازهــای واقعی 
ارائه خدمت را ارزیابی کنیــم. اگر روز اول 
برای گرفتن رزیدنت برای پزشکی خانواده 
و پزشــکی اجتماعی با این عینک به مسائل 
ملی نگاه می کردیم، شــاید تصمیم دیگری 
می گرفتیــم. ارائه خدمت فقــط به معنی 
درمــان نیســت و خدمــات آموزشــی و 

پژوهشی را هم شامل می شود.

نمکی افزود: در بسیاری از رشته ها متاسفانه 
کیفیت آموزش پزشکی فدای کمیت شده 
است و شورای آموزش پزشکی و تخصصی 
باید به آن بپردازد. این که چه تعداد دانشجو 
و برای کجــا بگیریم، اهمیــت دارد. یکی از 
بالها برای نظام آموزشی و نظام ارائه خدمت 
همین اســت. ژنرال خوب تربیت می کنیم، 
اما ســرباز در نظام ارائه خدمــت نداریم. از 
طرفی خدمات گران قیمت و محدود شــده 
و بــا کمبود نیــرو در رده های میانــی ارائه 
خدمات ســالمت مواجه هســتیم. شورای 
آموزش پزشــکی و تخصصی باید بررســی 
کند که به چه نیروهایــی و به چه میزان نیاز 

داریم.

تاثیر بازار بر نظام ارائه خدمت
وزیر بهداشــت اظهار کرد: از طرفی مباحث 
تاثیر بازار بر نظام ارائــه خدمت هم مطرح 
است. اگر متقاضی رشــته رادیولوژی زیاد 
داریم و اقتصــاد بر آن تاثیر گذاشــته، این 
شــورا باید چرایی آن را بررســی کند. باید 

بــرای ورود دانشــجویان به رشــته های 
مختلف انگیزه ایجاد کنیم.

وی بیــان کرد: یکــی از افــراد عالقمند به 
پزشکی اجتماعی بوده ام. باید زبان گفتمان 
این رشته را در کشور ایجاد کنیم. گرفتاری 
ما این اســت که کارهای جزیره ای و موازی 
انجام شده اســت. چه تعداد از دروسی که 
به پزشــکی اجتماعی آموخته می شــود با 
اپیدمیولــوژی همپوشــانی دارد؟ چقدر 
این افراد جایگاه تعریف شــده در نظام ارائه 
خدمت دارنــد؟ نقش اپیدمیولوژیســت و 
نقش پزشک اجتماعی کجاست؟ پیشنهاد 
من این است که تا زمان تعیین تکلیف بازار 
ارائه خدمت، افراد سرگردان نشوند. قبل از 
این که بخواهیم خزانه نشــا را برای آموزش 
درســت کنیم، باید زمین کشــت را فراهم 

کنیم.

 استفاده از زیرساخت های مجازی 
در دانشگاه ها

نمکی گفت: امروز گرفتــار مصیبتی به نام 
کرونا شــده ایم که شــاید در عرض دو قرن 
یک بار اتفاق بیفتد. کرونا یک بالی جهانی 
است و شاید پاییز سخت تری داشته باشیم 
و همپوشــانی کوویــد ۱۹ بــا آنفلوآنزا در 
پاییز اتفاق بیفتد. متاســفانه در حال حاضر 

جوانان هم با ویروس کرونا درگیر شده اند.
وی افزود: تقاضای من این اســت که چه در 
برگــزاری امتحانات و چــه در کالس ها، از 
زیرســاخت های مجازی کمک گرفته شود 
و اگر مقدور نیست، آســیبی به دانشجویان 

وارد نشود.
وزیر بهداشــت ادامه داد: یکی از بزرگترین 
مشــکل ما، حفاظت از کادر بهداشــتی و 
درمانــی به عنــوان خط مقــدم برخورد با 
بیماران اســت. اگر وســعت این مشکل به 
شــکلی باشــد که نتوانیم خدمات را ارائه 
کنیم، دچار مشکل می شــویم. چه از لحاظ 
آموزش و چه از لحاظ رعایت فاصله گذاری 
هوشــمند در آموزش و ارائــه خدمت باید 

تالش کنیم.

رایزنی با وزارت ارتباطات برای اینترنت آموزش مجازی در ترم آینده
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تعیین چند مدل الگوی شهریه برای مدارس امکان پذیر نبود
آزاده ســهرابی  مدیــرکل مــدارس 
غیردولتی وزارت آمــوزش و پرورش گفت: 
نمی توانســتیم چند مدل الگوی شهریه را 
برای ســال تحصیلی آینده طراحی کنیم و 
همین مدل الگوی شهریه که داریم با توجه 

به معیارهایش بسیار کارآمد است.
ســعید صالح مدیرکل مدارس غیردولتی 
وزارت آمــوزش و پــرورش در خصــوص 
مصوبه جدید هیئت دولــت درباره نظارت 
آمــوزش و پــرورش بر مهدهــای کودک 
گفت: این نویــد را به مهدهــای کودک و 
پیــش دبســتانی ها می دهیم کــه تعامل 
خوبی را با دوســتان بهزیســتی شــروع 
کرده ایــم. پیش نویس تفاهــم نامه ای نیز 
تهیه شــده که می گوید در چه حوزه هایی 
مــا ورود می کنیــم و در چــه حوزه هایی 
بهزیســتی ورود می کند تا قصــه پرغصه 

پیش دبستانی ها نیز حل بشود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا از این پس 
مهدهای کودک باید عالوه بر بهزیستی یک 
کانال ارتباطی با آموزش و پرورش داشــته 
باشند، بیان کرد: حق نظارت در این تبصره 
بر آموزش و پرورش گذاشــته شده است و 
سازمان بهزیســتی با ناظرانش با آموزش و 
پرورش همکاری خواهند کــرد. ترجیح ما 
این است که کارها از مسیر بهزیستی انجام 

شود.
صالح در پاســخ به پرســش دیگــری در 
خصوص اینکه با توجه بــه اینکه آموزش و 
پرورش چند سناریو را برای سال تحصیلی 
آینده طراحی کرده، بهتر نبود برای مدارس 
غیردولتی نیز چندین الگوی شهریه تعیین 
می شــد، گفت: چند ســناریو شدن الگوی 
شــهریه اصاًل امکان پذیر نیســت. در حال 

حاضر که یک ســناریو داریم اما این سناریو 
مــالک و معیارهای متنوعی بــرای تعیین 
شــهریه دارد، کلــی برای جــا انداختنش 
دردســر داریم. اگــر قرار بود چنــد الگوی 
شــهریه تعیین کنیم هــم خانواده ها و هم 

مدارس به مشکل می خوردند.

مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش 
و پــرورش  در خصــوص اســتقبال اولیا از 
مدارس غیردولتی در ســال تحصیلی پیش 
رو نیز بیان کرد: ما برداشتمان این است که 
با وجود فشــار اقتصادی که در حال حاضر 
خانواده ها دارند، اما به خاطر اینکه مدارس 
غیردولتی در آموزش مجازی تا حد زیادی 
موفق بودند و مردم نیز بر مســائل آموزشی 
فرزندانشــان حساســیت دارند، از مدارس 
غیردولتــی در ســال تحصیلــی پیش رو 

استقبال می شود.
وی در ادامه با بیان اینکه حضور در شــبکه 
شــاد را برای تمام مــدارس تکلیف کردیم 
و بــاالی ۹۷ درصــد آنها وارد این شــبکه 
شــده اند، گفت: سیاســت وزارتخانه این 
است که در بســتر امن شبکه شــاد دانش 
آمــوزان حضور داشــته باشــند. امــا اگر 

مدرسه ای بخواهد از خدمات باالتری برای 
دانش آموزان اســتفاده کنــد، می تواند از 
ظرفیت های اضافه بر شــبکه شاد نیز بهره 

ببرد.
صالــح در پایان تاکید کــرد مهارت آموزی 
جزئی از برنامه های جدی سال آتی سازمان 
مدارس غیردولتی خواهد بود که بالغ بر ۳۰ 

فعالیت در این حوزه طراحی شده است.
 االن دو سالی هست که مدارس غیردولتی 
حداقل و حداکثر شهریه را در هر پایه اعالم 
می کنند اما ۱۳ آیتم شــهریه تعیین شده 
است که بر اساس آن هر مدرسه غیردولتی 
شــهریه اش تعیین می شــود اما امســال 
ســقف این شــهریه ها برای مقطع ابتدایی 
۱۲ میلیون تومان برای متوســطه اول ۱۴ 
میلیون تومــان و برای متوســطه دوم ۱۷ 

میلیون تومان است.



جهانبخش:

عکس هایی که از ایران دیدم شوکه ام کرد

رییس کمیته ملی المپیک:
حقوق المپیکی ها نیمسال دوم پرداخت 

می شود
رییــس کمیته ملــی المپیک گفت: بخــش دوم حقــوق المپیکی ها 

نیمسال دوم پرداخت می شود.
 ســیدرضا صالحی امیری رئیــس کمیته ملی المپیــک در خصوص 
اینکه کشــتی به بودجه زیادی نیاز دارد، اظهار داشــت: چند نکته در 
مورد کشــتی باید مطرح شــود؛ اول اینکه مدیریت دبیــر انصافاً قوی 
بود و مجموعه کشــتی را منســجم کرد. دوم اینکه دبیر زیر ساختارها 
را بازسازی کرد و ســوم اینکه به دنبال اسپانســرها رفت. ارزیابی ما در 
کمیته ملی المپیک و ســتاد عالی بازی ها از مدیریــت دبیر، عملکرد 

بسیار مثبت است.
وی افزود: آقای نوبخــت عالوه بر توجه به ورزش قهرمانی، به کشــتی 
نگاه ویژه ای دارد. او در سه مرحله کمک ویژه به کشتی داشته و خواهد 
داشت. من این خبر را بدهم که قرار اســت کمک ویژه چند میلیاردی 
در روزهای آتی به کشــتی صورت بگیرد. نوبخت همچنین ۲ میلیارد 
امسال کمک کرد و یک کمک ویژه هم سال قبل داشت. کشتی ورزش 
قهرمانی نیست بلکه بخشــی از هویت ملی ما ایرانیان است بنابراین هر 
چه از کشــتی حمایت کنیم نتیجه آن را روی سکوها خواهیم دید. ما و 
وزیر ورزش و آقای نوبخت موضوع کشــتی را به صورت پروژه ویژه نگاه 

می کنیم.
رئیس کمیته ملی المپیــک در مورد پرداخت حقــوق المپیکی های 
توکیو عنوان کرد: مصوبه ای در ســتاد عالی بازی ها داشــتیم مبنی بر 
اینکه هر کسی کســب سهمیه کرد به مدت یکســال مبلغ ۶۰ میلیون 
تومان در قالب دو قســط ۶ ماهه دریافت کند. قسط اول توسط وزارت 
ورزش پرداخت شد اما قسط دوم در تعهد کمیته ملی المپیک است که 
در نیمسال دوم سال ۹۹ پرداخت می کنیم. ورزشکاران بدانند حق آنها 
باقی است و حتماً این تعهد انجام می شــود. اینکه ما تاکنون این پول را 

پرداخت نکرده ایم به این دلیل بوده که تخصیص بودجه نداشته ایم.
صالحی امیری در بخشــی دیگــر از صحبت های خود دربــاره تعویق 
بازی های المپیک توکیو یادآور شــد: ما ۵۲ ســهمیه گرفتیم و شرایط 
کسب حدود ۲۰ سهمیه دیگر هم داشــتیم اما شیوع ویروس کرونا کار 
را متوقف کرد. البته فعالیت فدراســیون ها تعطیل نشده و ورزشکاران 
به صورت انفرادی تمرین می کنند. هنوز مجــوز برگزاری اردوها داده 
نشده و تقریباً همه رؤســای فدراسیون ها معتقد هســتند، تا شهریور 
مجوز برگزاری اردوها را بگیریم. ورزشکاران در پروسه ۹ ماه تا یک سال 

می توانند به شرایط ایده آل برسند.
وی که با برنامه نبض ورزش شبکه خبر صحبت می کرد درباره واریز ۲۵ 
درصدی بودجه به فدراسیون ها یادآور شــد: در مرحله اول ۱۰ میلیارد 
تخصیص بودجه داشتیم که همه را به فدراســیون ها دادیم. به ما قول 
داده اند یکــی دو هفته آینده نیز دوباره تخصیــص بودجه خواهند داد. 
با تخصیص بودجه به فدراســیون جدول در سایت کمیته ملی المپیک 
منتشر می شــود چون سیاست ما شــفاف سازی اســت و حتی تمام 
قراردادهای خود را منتشر خواهیم کرد و بهترین راه برای کسب اعتماد 

شفاف سازی است.
وی افزود: شــرایط کشــور را همه درک می کنند اما مجموعه دولت و 
خصوصاً ســازمان برنامه ریــزی و بودجه در مــورد ورزش کوتاهی 
نکرده اند. بودجه ما تقریباً بارشد متوسط ۳۰ درصدی مواجه شده که 

رقم قابل توجهی است.

نعمتی: 
می خواهیم در قهرمانی باز هم »دبل« کنیم

 هافبک تیم فوتبال پرســپولیس گفت: به دنبال این هســتیم تا مانند 
سال گذشته با قهرمانی در لیگ و جام حذفی دبل کنیم.

ســیامک نعمتی در خصوص وضعیت تیم پرسپولیس در آستانه دیدار 
مقابل پیکان گفت: پس از آغــاز تمرینات، روز به روز شــرایط بدنی و 
میزان آمادگی بازیکنان بهتر شــد و با تمریناتی کــه کادرفنی در نظر 
گرفته، وضعیت خوبی داریم. تنها مشــکلی کــه پیش آمد مصدومیت 
محمد انصاری بود که امیدوارم او هم هرچه ســریعتر به شرایط خوبی 
برســد. چند بازی تدارکاتی هم انجام دادیم که این بازی ها به ما کمک 

کرد تا در شرایط مسابقه و بازی قرار بگیریم.
وی در مورد اختالف امتیاز پرسپولیس با ســایر تیم ها در صدر جدول 
افزود: کادرفنی هــرروز این موضوع را به ما می گویــد که هنوز قهرمان 
مشخص نشده و باید در همه بازی ها با بهترین شرایط به زمین برویم. ما 
نیاز به تمام امتیازات بازی های پیش رو داریم تا بتوانیم قهرمانی خود را 
مسجل کنیم. بعد از آن باید وارد مسابقات لیگ قهرمانان آسیا شویم و 

این خیلی مهم است که وضعیت خوبی در لیگ برتر داشته باشیم.
هافبک تیم فوتبال پرســپولیس تصریح کرد: برنامه ما این بود که ابتدا 
قهرمان لیگ برتر شــویم تا در تاریخ فوتبال ایران تنها باشگاهی باشیم 
که ۴ سال متوالی قهرمان شده است. تا جایی که من یادم می آید چنین 
اتفاقی رخ نداده و اگر امسال هم قهرمان شویم، کار بسیار بزرگی صورت 
گرفته اســت. همه می دانند که حتی برای یک ســال قهرمان شــدن 
هم باید هزینه های زیاد کرد و امکانات فوق العاده ای داشــت اما ما این 
شانس را داریم که برای چهارمین ســال قهرمان شویم. هدف دوم هم 
قهرمانی در جام حذفی اســت. ما االن جزو چهار تیم پایانی جام حذفی 
هستیم و به طور حتم برای موفقیت در این مسابقات می جنگیم. هدف 
بعدی ما هم صعود از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیاســت هر چند 

که کار سختی است.
نعمتی در مورد شانس قهرمانی پرســپولیس اضافه کرد: در سال های 
قبل هم همین شــرایط را داشــتیم اما امسال خوشــبختانه اختالف 
امتیاز ما خیلی بیشتر اســت اما همه تمرکز کادر فنی و بازیکنان روی 
بازی های باقی مانده قرار دارد و تا جام را باالی ســر نبریم نباید تیمی را 
دست کم بگیریم چرا که کار تمام نشــده است. درست است که ما روی 
کاغذ شــرایط خوبی داریم اما باید در زمین رقبا را شکســت دهیم و در 
نهایت جام را باالی سر ببریم. آن زمان است که تبدیل به یک تیم دست 

نیافتنی خواهیم شد.
هافبک تیم فوتبال پرســپولیس خاطرنشــان کرد: ما یکی از تیم هایی 
بودیم که دوســت داشــتیم لیگ ادامه پیدا کند تا قهرمــان در زمین 
مشخص شود. خوشبختانه افشــین پیروانی و مسووالن باشگاه تدابیر 
خوبی اندیشــیده اند و فکر می کنم پرســپولیس از نظــر پروتکل های 
بهداشــتی در بهترین شــرایط قرار دارد. ۲ تســت کرونا را پشت سر 
گذاشــتیم که هر دو بار منفی بــود و امیدوارم هر بار که تســت کرونا 

می دهیم هم جواب آن منفی باشد.
نعمتی درباره دیدار پیش رو برابر پیکان خاطرنشــان کرد: بدون شک 
این بازی یکی از ســخت ترین دیدارهای ما خواهد بود. بعد از ۴ ماه وارد 
مسابقات رسمی می شویم و این توقف مســابقات، کار را برای هر تیمی 
سخت می کند. از طرف دیگر پیکان در منطقه سقوط قرار دارد و به طور 
حتم به دنبال ســه امتیاز این بازی خواهد بود تا از خطر ســقوط نجات 
پیدا کند. خوشبختانه  شــرایط خوبی داریم و امیدوارم که بتوانیم با ۳ 
امتیاز از بازی بیرون بیایم و این شادی را به هواداران هدیه کنیم.وی در 
مورد تقابل با تیم سابقش و انگیزه های احتمالی او این بازی خاطرنشان 
کرد: پیکان همیشه برای من قابل احترام است چرا که من از این باشگاه 
رشــد کردم اما از روزی که به پرســپولیس آمدم برای تیم محبوبم کم 
نگذاشتم و با همه توان تالش کردم. در این ســال ها بارها مقابل پیکان 
بازی کردم و همه تالشــم را برای موفقیت پرســپولیس به کار گرفتم. 
امیدوارم تیم پیکان از بعد از بازی با ما بتواند سه امتیازهای مد نظرش را 

در بازی های باقی مانده کسب کند تا در لیگ برتر باقی بماند.

میدان

مهــدی مرتضویان   بازیکــن ایرانی تیم 
فوتبال برایتون انگلیس بــا تاکید بر اینکه 
شــرایط برگزاری مســابقات در دو کشور 
پس از کرونا قابل مقایســه نیســت گفت: 

عکس هایی که از ایران دیدم شوکه ام کرد.
دوران تعطیلی رقابت های فوتبال باشگاهی 
و ملی در کشــورهای مختلف باعث شــد 
تا جایــگاه برخــی فوتبالیســت ها دچار 
تزلزل شــود. یکی از این بازیکن ها علیرضا 
جهانبخش هافبــک ملی پــوش برایتون 
انگلیس بود. او که قبــل از تعطیلی فوتبال 
جزیره با برایتون خوش می درخشید در دو 
بازی گذشــته این تیم پس از شروع دوباره 

بازی ها بازی نکرد.
جهانبخش که بدون شــک یکــی از موفق 
ترین بازیکنــان تیم ملی بــا انتقال به لیگ 
برتــر انگلیــس محســوب می شــد هنوز 
تصمیمی بــرای ماندن یا رفتــن از برایتون 

نگرفته است.
هافبک تیــم ملــی فوتبال ایــران ضمن 
اشــاره به این موضوع درباره شــروع دوباره 
رقابت های لیگ برتــر انگلیس و همچنین 
فوتبال باشــگاهی در ایران راجع به اتفاقات 
اخیر پیرامون تیم ملی و فدراسیون فوتبال 
شرکت کرد و به ســواالت مطرح شده پاسخ 

داد.

  به نظر می رسد دوران کرونا یکی از 
سخت ترین دوران فوتبالی ات است.

 دوران قرنطینــه خانگی به خاطر شــیوع 
بیماری کرونا موارد مثبت و منفی بســیار 
زیادی از لحاظ ورزشی و شــخصی داشته 
اســت. فکر می کنم ابعاد ایــن بیماری به 
موضوعــات اجتماعی نظیــر برخوردهای 
افراد و معیشــت آنان از لحاظ اقتصادی نیز 
نفوذ کرد. بنابراین با هیچ دوره دیگری قابل 

مقایسه نیست.

  پس بــه نظر می رســد چندان هم 
دوران بدی را پشت سر نگذاشتید؟

 واقعیــت این اســت کــه برای خــودم به 
شخصه چیزهای مثبتی را به همراه داشت. 
خوشــبختانه خانواده ام اینجا در انگلیس 
بودند و روزهای خوبی را با آنها سپری کردم. 
ضمن اینکه سعی کردم تمرینات بیشتری 
داشته باشــم و شرایط جســمانی خودم را 

ایده آل نگه دارم.

  حوصله ات سر نمی رفت؟
 نــه. بازی هــای رایانه ای می کــردم، فیلم 
می دیدم و کتــاب می خواندم. گروه هایی را 
با دوستانم که در قطر، آلمان، هلند، انگلیس 
و ایران بودنــد در فضای مجازی تشــکیل 
دادیم تا ضمــن حفظ روحیــه خودمان به 
کارهای جانبی نظیر بازی های کامپیوتری 

بپردازیم.

  چه فیلم و کتاب هایــی در دوران 
قرنطینه خواندی؟

 یکی از فیلم هایی که اتفاقــاً منتظر بودم تا 
MON� »فصل جدیدش را ببینم ســریال 
EY HEIST« بــود. طبــق معمــول هم 
کتاب های روانشناســی می خواندم. کتاب 
»چیزهایی که با پول نمی تــوان خرید« را 
خواندم که تاثیر زیادی در افکار من داشــت 
ضمن اینکــه کتاب معروف بــه زندگینامه 

»الکس فرگوسن« را می خوانم.

  در بازی هــای رایانــه ای هم حتمًا 
فوتبال بازی می کردی؟

 Call of اتفاقاً با دوســتانم بازی هایی نظیر 
duty انجام دادیم!

 شــروع تمرینــات پــس از اتمام 
قرنطینه چطور بود؟

 خیلی خوب. فوق العاده آماده بودم و اکنون 
نیز این شــرایط را دارم. سعی کردم در تمام 
تمرینات آنالین و حضوری که باشــگاه در 
نظر گرفته بود شرکت کنم تا بتوانم به حقم 

برسم.

  قبل از اینکه دربــاره غیبتت در دو 
بازی گذشــته برایتون صحبت کنیم 
راجع به کمک های خیرخواهانه ای که 
در دوران کرونا به مردم گیالن و قزوین 

داشتی صحبت می کنی؟
 اتفاقی که در مورد ایــن بیماری رقم خورد 
را هرگز ندیده بودم. همین امر باعث شــده 
بود تا قدر همدیگر را بیشتر بدانیم و درباره 
سالمت زندگی فردی و اجتماعی اطالعات 
بیشــتری کســب کنیم. به هر حــال فکر 
می کنم کســانی که وجهه اجتماعی دارند 
باید بــا توجه به جایگاهشــان تاثیرگذاری 
مثبتی برای جامعه خود داشــته باشــند. 
پیش خودم فکر کردم اگر مســئولیتی در 
قبال هموطنانم داشــته باشم باید آن را ایفا 
کنم. وظیفه ام بود که کمک داشــته باشم و 

از این اتفاق خوشحالم.

  گویا کمک های مالــی ات چند صد 
میلیون تومانی بوده است؟

 هیچکدام از مبالغی که بــه بیرون درز کرد 
صحت نــدارد. به خاطر اصالــت گیالنی ام 
تصمیم گرفتم ابتدا به مردم رودبار و سپس 
رشت کمک کنم؛ چون به خوبی یادم هست 
بیماری کرونا وقتی وارد ایران شــد خیلی 
زود در استان های شمالی کشور شیوع پیدا 
کرد. قزوین را هم به خاطر اینکه آنجا زندگی 
کرده بــودم و پدر و مــادرم همچنان در آن 

شهر سکونت دارند انتخاب کردم.

  گویــا همراه با هــم تیمی هایت در 
باشگاه برایتون هم بخشی از دستمزد 

خود را صرف امور سالمت کردید؟
 بله، همینطور اســت. در باشگاه هم تصمیم 
گرفتیم درصدی از قرارداد خــود را به این 
موضوع اختصاص دهیــم، یک ماه حدود ۴ 
درصد و مــاه دیگر ۶ درصد از دســتمزد هر 

بازیکن صرف امور خیریه شد.

  قبــول داری کرونا باعث شــد از 
ترکیب برایتون باز هم دور شوی؟

 از زمانــی کــه فرصت بــازی پیــدا کردم 
تالش داشــتم شــرایطی را رقم بزنم که در 
هفته هایی که شــاید حقم نبــود و نیمکت 
نشــین شــدم آنها را جبران کنــم و برای 
برایتون تاثیرگذار باشــم. فکر می کنم دوره 
کرونا خیلی مناســب بود که توانســتم فرم 
ایده آل خودم را حفظ کنــم. خیلی تمرین 
کردم و االن اصاًل دوســت نــدارم درباره دو 

بازی اخیر که نبودم صحبت کنم.

  چرا؟
 قطعاً در زمان مناســب به طــور مفصل در 
مورد این موضوع صحبت خواهم کرد. نمی 
دانم چه اتفاقی افتاد که دوباره بازی نکردم. 
شرایطم در تمرینات و بازی های تدارکاتی 
اینقدر خوب بود که فکر می کردم در هر دو 
بازی از همان ابتدا به میــدان خواهم رفت. 
فکر می کنم هیچکس هم نداند که چرا بازی 
نمی کنم. قطعاً در زمان مناسب درباره این 

موضوع صحبت خواهم کرد.

 با این تفاســیر فصل بعد در برایتون 
می مانی؟

 این فصــل برایم پــر از فراز و نشــیب بوده 
اســت. روزها و هفته های متفاوتی را پشت 
سر گذاشــتم. ۷ بازی باقی مانده و هنوز زود 
است درباره فصل آینده تصمیم گیری کنم. 
می خواهم بــا توجه به زمــان و اتفاقاتی که 
می افتد تصمیم گیری کنــم. قطعاً تصمیم 

احساسی نخواهم گرفت.

  منتظــر بازگشــتت بــه فوتبال 
باشگاهی هلند باشیم؟

 غیر از هلند از کشورهای دیگر هم پیشنهاد 
داشــته ام ولی فکــر می کنــم االن باید به 
قرارداد حرفه ای خود بــه برایتون فکر کنم. 
من بازیکنی نیستم که نظر و سلیقه شخصی 
یک نفر روی آینده ام تاثیر بگذارد. این همه 
مســیر نیامده ام که متوقف شــوم. هنوز در 
شرایط سنی خوبی هســتم که بتوانم با در 

نظر گرفتن آن تصمیم خوبی بگیرم.

 حتمًا می دانی لیــگ برتر فوتبال 
ایران نیز از چهارشــنبه شب گذشته 

مجدداً شروع شد.
 بله؛ خبرهای فوتبال ایــران را گاهی اوقات 
پیگیر می شوم. برایم توجه به پروتکل های 
بهداشــتی در فوتبال باشگاهی ایران جالب 

است.

  قطعــًا می خواهی بگویی شــرایط 
برگزاری بازی های لیگ برتر انگلیس 
در شرایط کنونی با ایران تفاوت زیادی 

دارد.
 خیلی ســعی می کنــم همه چیــز را تیره 

نبینــم. چنیــن روحیــه ای را در فوتبال و 
زندگی شخصی ام را هم ندارم اما می خواهم 
درباره زیرســاخت ها و نرم افزارهایی که در 
فوتبال انگلیس موجود اســت و تصمیماتی 
که برای برگزاری بــازی گرفته اند صحبت 
کنــم. همانطور کــه می دانیــد انگلیس از 
لحاظ زیرساخت زبانزد کشورهای اروپایی 
است. امکاناتی که برایمان در نظر گرفته اند 
تا تمرین کــرده و بازی کنیــم در کمترین 
کشوری از جهان موجود است. البته شرایط 
در آلمان از انگلیــس هم بهتر بــود. آنها با 
توجه به فرهنگ همگانی خــود خیلی زود 
توانســتند مقابل کرونــا تصمیمات قاطع 
بگیرند و سپس بازی های باشگاهی خود را با 
باالترین ضریب اطمینان در حوزه سالمت 

برگزار کنند.
با وجود اینکه چنین تصمیمات سختگیرانه ای 
در فوتبال انگلیس حاکم بود باز هم مقامات 
اتحادیه فوتبال و باشگاه ها شک داشتند که 
بازی ها را از ســر بگیرند. آن وقــت از ایران 
عکس هایی را مــی بی نم که واقعاً شــوکه 

می شوم.

  آیا با باشــگاه ها برای برگزاری لیگ 
برتر انگلیس مذاکره شد؟

 به طور کاماًل فشــرده این اتفــاق رخ داد. 
مدیران باشــگاه ها در ارتبــاط تنگاتنگ با 
مســئوالن برگزاری لیگ هستند. بازیکنان 
موظفند طبق پروتکل هفته ای دو بار تست 
کرونــا بدهند. ماشــین هایمان ضدعفونی 
می شــود. تمرینات را در گروه های کوچک 
آغاز کردیم. به طور مثــال یک روز مدافعان 
بودند و روز دیگر هافبک هــا و مهاجم ها در 
قالب های ۳ الی ۴ نفره تمرین کردند. تغذیه 
روزانه مــان کاماًل بهداشــتی اســت. برای 
سفرهایمان از هواپیمای شخصی باشگاه ها 
استفاده می شــود. آن وقت عکس بازیکنان 
استقالل را در پروازشــان به اهواز دیدم که 

متاسفانه بسیار ناراحتم کرد.

 شــاید مشــکالت مالی در فوتبال 
باشــگاهی ایران مانــع از پروازهای 

چارتر تیم ها می شود؟
به هر حال مسئوالن ســازمان لیگ تصمیم 
گرفته اند ایــن بازی ها برگزار شــود. اصاًل 
هم ایرادی نمی توان بــه آن گرفت اما وقتی 
صحبت از رعایت پروتکل های بهداشــتی 
می شــود باید به آن هم تمکین کنند. برای 
بازیکنان استقالل واقعاً ناراحت شدم که به 
صورت فشــرده در صندلی های پرواز خود 
نشســته بودند. این نوع مســافرت ها برای 
خانواده بازیکنان و افــراد عادی که در پرواز 

هستند هم خطرناک است.

  تراکتوری هــا هم بــه این موضوع 
اعتراض داشــتند و همچنان منتظر 
تضمین سازمان لیگ برای حضور در 

بازی ها هستند.
 این را هم شــنیده بودم. به هر حال باید به 
آنها هم حق داد. البته دوســتانم در تراکتور 
می گویند شــرایط این باشــگاه با توجه به 
اینکه مالک این تیم خطوط هوایی دارد بهتر 
از برخی از باشــگاه های لیــگ برتری ایران 
اســت. البته این را هم باید بگوییم که واقعاً 
تضمینــی نمی توان داد که چــه اتفاقی در 
آینده با توجه به شــیوع این بیماری خواهد 

افتاد.

  البتــه تیم ها با توجه به شــرایطی 
که در جــدول دارند هــم اظهار نظر 

می کنند.
 فکــر می کنم چیــزی مهمتر از ســالمتی 
نباشد که بخواهیم آن را با جایگاه در جدول 
بســنجیم. عزیزتر از جان بــرای هیچکس 
وجود ندارد. اگــر یکــی از بازیکنان دچار 
بیماری کرونا شــود و به هــم تیمی هایش 
انتقال دهد، چه تصمیماتی گرفته می شود. 
متأسفانه از هر طرف که به این موضوع نگاه 

می شــود باز هم به عدم مدیریــت برخورد 
می کنیم.

  قبول دارید وضعیت فدراسیون هم 
آشفته است؟

 من نمی خواهم در مورد یک موضوع خاص 
صحبت کنم چون مشکل مدیریت در ایران 
کاماًل ریشه ای اســت. همین بحث کرونا را 
می خواهم مثال بزنم. چــرا نباید الگوهای 
مناسبی از فوتبال باشــگاهی جهان داشته 
باشــیم. در انگلســتان مدیران باشگاه به 
طور مرتب با مســئوالن بازی ها در ارتباط 
هســتند و در خصوص جزئی ترین مسائل 
تصمیم گیری می کنند. این گونه اســت که 
هیچ تصمیمی به صورت فردی و دل بخواه 

نیست.

 شاید همین موضوع در تغییر کادر 
فنی تیم ملی تأثیرگذار بود؟

 درباره تیم ملی هم چنین سبکی از تصمیم 
گیری را شاهد بوده و هســتیم. تصمیم ها 
باید توسط مشــورت با چند گروه و انجمن 
فوتبالی شــکل بگیرد. اما شــاهد هستیم 

سالیق شخصی دخیل می شود.

 درباره انتخاب اسکوچیچ چه نظری 
دارید؟

 بارها گفته ام دیگر زمان آن نیست راجع به 
انتخاب ســرمربی جدید تیم ملی صحبت 
کنیم. شــرایط تیم ملی مناســب نیست. 
پس اگــر حمایــت بازیکن، فدراســیون، 
اهالی رسانه و هواداران فوتبال ایران نباشد 
اسکوچیچ موفق نمی شــود. باید همه از او 

حمایت کنند تا تیم ملی موفق شود.

  خیلی هــا می گویند اســکوچیچ 
با بازیکنان تیم ملی بــه خاطر عدم 

مدیریت به مشکل می خورد؟
 من یک بار بیشتر او را ندیدم اما نگاه ایشان 
و شــناخت او بابت حضور در فوتبال ایران 

قطعاً به کمک اش می آید.

 بازیکنــان تیم ملی ازاســکوچیچ 
حرف شنوی خواهند داشت؟

 من فکر می کنــم حمایت همــه بازیکنان 
همراه آقای اســکوچیچ خواهد بود. نســل 
جوان و پویایی در تیم ملــی حضور دارد. از 
لحاظ استعداد و توانایی بهترین بازیکنان را 
داریم. تیم ملی به یک سرمربی که مدیریت 
را بلــد باشــد، نیاز داشــت. فکــر می کنم 
شناخت آقای اسکوچیچ از فوتبال ایران به 

کمک او بیاید.

  دوره ویلموتــس چنین مشــکلی 
داشتید؟

 یکی از چیزهایی که در دوران سر مربیگری 
او در تیم ملی نبود، مدیریــت رختکن بود. 
آن طور که باید رختکن و تیم را نتوانســت 
کنترل کنــد. این موضــوع را در دوران کی 
روش به طور کامل داشــتیم امــا در دوران 
ویلموتس گم کردیم. البته من دوست ندارم 
درباره کسی که االن در فوتبال ایران نیست 
صحبت کنم ولی به نکته ای اشــاره کردید 

که نیاز بود آن را بیان کنم.

  گفته می شود شما از مخالفان جدی 

حضور برانکــو ایوانکوویچ به عنوان 
جانشین مارک ویلموتس بودید؟

 اصاًل این طور نیســت؛ مــن هرگز مخالف 
برانکــو نبودم. من گفتم اگر کســی می آید 
باید در آن برهه از زمان، راه تیم ملی را با کی 
روش ادامه دهد. در شــخصیت من نیست 
که در جایگاه یک بازیکن بــا آمدن یا رفتن 

یک مربی مخالفت کنم.

  جدیداً بحثی پیش آمده که کارلوس 
کی روش به جــای 10 درصد از پاداش 
صعود تیــم ملی به جــام جهانی، 20 
درصد گرفته اســت. در این باره چه 

نظری دارید؟
 یک بــار درباره این موضوع واکنش نشــان 
دادم و باز هم می گویم آقای کی روش و کادر 
فنی اش در حال حاضر ایران نیســتند. چرا 
این صحبت ها را همان موقع مطرح نکردند 

تا او بتواند نظر خودش را بدهد.
به هرحال همه از حضور کی روش خوشحال 
نبودند. شاید صحبت هایش و رفتارهایی که 
انجام می دهد چنیــن تصوراتی را در برخی 
از افراد ایجــاد می کرد. البتــه من معتقدم 
همین موضوع نیز قابل کنترل بود. حاال که 
او نیست نباید مشکالت را گردن شخصیتی 
مثل کــی روش انداخــت. خدمتی که کی 
روش به تیم ملی کرد هیچکــس در تاریخ 

فوتبال ملی انجام نداد.

  اما کی روش رفته است و ما پسرفت 
داشته ایم.

 متأســفانه همین طور اســت؛ می گویند 
کی روش پاداش ۲۰ درصدی گرفته اســت 
من می گویم نوش جانــش! اگر صد درصد 
هم پاداش صعود را می گرفــت حقش بود. 
جایگاهــی که همیــن االن هــم در جهان 
داریم مربوط به دوران مربی گری کی روش 
اســت. همگان از حضور درخشان تیم ملی 
ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه صحبت 
می کنند. اینها برای من لذت بخش اســت. 
حاال دیگر جالب نیســت دربــاره نبودن او 

صحبت کنیم.

  آیا شخصی به اسم »بهروز زنجانی« 
را می شناسید؟

 نه؛ او دیگر کیست!؟

  گفته می شــود دوست صمیمی کی 
روش بوده و برخــی از هماهنگی های 

تیم ملی با نظر وی انجام می شد.
 اولین بار اســت اســم او را می شنوم و هیچ 

شناختی از این فرد ندارم.

 در مجموع کی روش شــخصیتی 
داشت که از کسی خارج از حیطه فنی 
الهام بگیرد و روی او در امور فنی تأثیر 

بگیرد؟
 کــی روش!؟ دیســیپلین و جنتلمنی کی 
روش فوق العاده بود. چندین سال با او بودیم 
و خیلی بعید می دانم با توجه به اتفاقاتی که 
از نزدیک لمس کردیم، چنین چیزی وجود 

داشته باشد.

  فکر می کنی چه کســی باعث رفتن 
کی روش و آمدن مــارک ویلموتس 

شد؟
 واقعاً نمــی دانم؛ فقــط می توانــم بگویم 
برخی تصمیمات در فوتبال ایران شــخصی 
اســت و به گروه و انجمن های فوتبالی ختم 
نمی شــود. این موضوع در افــکار عمومی 
که عاشق فوتبال هســتند هم تأثیر منفی 
می گذارد. شــاید در تاریخ فوتبال ملی یک 
یا دو باخت مقابل عراق و بحرین مهم نباشد 
اما از ذهن هواداران آن نسلی که این باخت 
را دیده اســت و بازیکنانی که در آن باخت 
ســهیم بوده اند، هرگز پاک نمی شود. یادم 
می آید همین باخت اخیر بــه عراق در تیم 

ملی نبودم اما سخت ترین روزهایم بود.

  در پایان حرف خاصی نداری؟
 برای مــردم ایــران و تمام جهــان آرزوی 
سالمتی دارم. امیدوارم بیماری کرونا هرچه 
زودتر دوره خودش را بدون آسیب رساندن 
به عزیزانمان طی کند و بــاز هم بتوانیم در 
کنار هم بــدون هیچ گونه منعــی زندگی 

کنیم.

ورزش
روزنامه سراسری صبح ایران
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تقسیم 700 ریال  سود هر سهم در مجمع عمومی عادی کچاد
افزایش 79 درصدی سود خالص نسبت به سال ۱397

مجمع عمومي عادی ســالیانه صاحبان سهام شرکت معدنی 
و صنعتی چادرملو با حضور بیش از ۹۷ درصد از ســهامداران 
روز چهارشــنبه  ۴ تیر۱۳۹۹ در حالی در محل سالن تالش، 
برگزار شدکه به دلیل شرایط خاص شــیوع ویروس کرونا و 
عدم امکان حضور بخشــی از ســهامداران حقیقی، مشروح 
جلسه مجمع همزمان از سایت های آپارات و کانال تلویزیون 

مجازی چادرملو به صورت زنده پخش گردید .
در این جلســه پس از انتخــاب آقاي دکتر قنبــری نماینده 
شرکت سرمایه گذاری امید، بعنوان رئیس مجمع و ناظرین 
آقایان الستی نماینده شرکت توسعه معادن و فلزات و شبانی 
نماینده شــرکت فوالد مبارکه و خلیل زاده نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار و بهرامیان نماینده موسســه حسابرسي 
رایمند و همکاران . مهنــدس ناصر تقــی زاده  بعنوان دبیر 
مجمع و مدیر عامل شرکت،  گزارشي از عملکرد و برنامه هاي 
اجرایي شامل عملیات اســتخراج ، تولید و فروش محصوالت 
و طرح ها و برنامه های  سال جاری شرکت به اطالع حاضران 

رساند .
 در ادامه جلســه گزارش بازرس قانوني در خصوص عملکرد 
هیات مدیره ، صورتهاي مالي مشــتمل بر ترازنامه ، ســود و 
زیان و یادداشت هاي پیوســت آن براي سال مالي منتهي به 
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ قرائــت و مجمع پس از اســتماع توضیحات 
هیات مدیره و بازرس قانوني به اتفاق آرا ضمن تائید عملکرد 
هیات مدیره ، صورتهاي مالي و یادداشــت هاي پیوست آن 
براي ســال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ را تصویب نمود و 

تصمیمات ذیل اتخاذ و مورد تصویب قرار گرفت .
۱-در ارتبــاط بــا تقســیم ســود ســال مالــي منتهي به 
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مقرر گردید از مبلغ  ۵۰ هــزارو ۱۱ میلیارد 
ریال کل سود شرکت در ســال ۱۳۹۸ ، مبلغ ۳۰ هزارو ۸۰۰   
میلیارد ریال و به ازاي هر ســهم ۷۰۰ ریال  بین سهامداران 

توزیع گردد.
۲ - اعضای هیات مدیره مشابه دوره قبل انتخاب گردیدند .

۳ - معامالت مشــمول مــاده ۱۲۹ الیحه اصالحــي قانون 
تجارت مورد تائید و تصویب قرار گرفت .

۴-حق حضور و پاداش هیات مدیره تعیین شد.
۵- روزنامــه دنیاي اقتصــاد و جهان صنعــت  جهت درج 

آگهي هاي شرکت تعیین گردید 
۶- مجمع مراتب  تقدیر خود را از زحمات هیات مدیره و کلیه 

کارکنان شرکت اعالم داشت
بر اســاس همین گزارش مهندس ناصر تقی زاده مدیر عامل 
چادرملو در ســخنرانی آغازین این جلســه با موفق ارزیابی 
کردن عملکرد هیات مدیره در سال ۱۳۹۸ و کسب توفیقاِت 
فراتر از برنامه ، که آثار آن در صورتهای مالی ، گزارش عملکرد 
هیات مدیره و گزارش تفسیری مدیریت به طور مفصل برای 

سهامداران محترم تشریح گردیده .
از زحمات آقای مهندس نوریان که مدیرعاملی چادرملو را در 
سال ۱۳۹۸ به عهده داشتند ، تشــکر و قدردانی کرد و گفت: 
عملکرد ســال ۱۳۹۸ شــرکت در سایه تالشــهای بی وقفه 
ایشــان ، در معیت سیاســتگزاری های هیات مدیره و سعی 

کلیه کارکنان ، رخ داده است. 
وی افــزود :اعتقاد داریــم ، رهنمودهــا و همراهی صاحبان 
محترم ســهام و سیاســتهای متخذه توســط هیات مدیره 
، موجب شده اســت که این شرکت در ســال ۱۳۹۸، چون 
گذشته نقش خود را در زمینه تأمین مواد اولیۀ صنایع فوالد 
ایفاء ، و در جهت پیشــبرِد اهداف اقتصادی و صنعتی کشور 

گامهای مؤثری بردارد.
شـــرکت معدنی و صنعتی چادرملو در سال ۱۳۹۸ بـا اتخاِذ 
تدابیر مناسب مشــکالِت پیش روی را ، تا حد ممکن برطرف 

نموده و به موفقیت های  چون :
۱-اجرای برنامه هاِی اســتخراج و تولیِد محصوالت ، فراتر از 

برنامه.
۲-افتتاح رسمی کارخانه مگامدول احیاء.

۳-استفاده مناسب و بهینه مصارف انرژی )برق، آب و گاز( در 
مجتمع های معدنی و صنعتی شرکت.

۴-اســتفاده حداکثری از ظرفیت ســاخت داخــِل لوازم، 
تجهیزات و قطعات یدکِی مصرفی در مجتمع هاِی تولیدی، 
بنحویکه در ســال ۱۳۹۸ بالغ بر ۴,۶۷۵ قلم  قطعات و لوازم 
مصر فی جدید، ساخت داخل شــده و تاکنون ۲۶,۵۳۱ قلم  
قطعات و لوازم یدکــی، از منابِع داخلی تأمیــن و جایگزیِن 

قطعاِت مشابه ساخِت خارج گردیده است. 
۵-پروژه های مطالعاتی، تحقیقـــاتی و پـژوهشی بـا هدِف 
کـاهِش مصـــارف و هزینه ها، بهینه سازی و کاهِش مصرف 
انرژی، استفاده از فـن آوری هـای جدید، انـجام اصـالحات 
در خـــطوط تـــولید و بومی سازی و ساخت داخل، در سال 
۱۳۹۸ کماکان در دست اجراء بوده و تعدادی از این پروژه ها 

نیز، خاتمه یافته است.
۶-در ســال ۱۳۹۸ دوره هاِی آموزشــی کارکنــاِن امانی و 
پیمانکاران، بــه میزان  ۵۲,۸۲۵ نفر ســاعت برگزار گردیده 

است.
۷-طی ســال ۱۳۹۸ ، در تداوم برنامه های ارتباط صنعت با 
دانشــگاه  ، دوره های کارآموزی دانشــجویان دانشگاههای 
کشور ، در گرایشـــهای استـخراج ، فـــرآوری ، تولید ، برق 
و مکانیــک در مجتمع های معدنــی و صنعتــی ، به میزان 

۱۸,۴۵۰ نفر ساعت برگزار گردیده است.
مدیر عامل چادرملو ســپس به تشریح عملکرد تولید شرکت 
در سال ۱۳۹۸ پرداخت و گفت : در ساِل ۱۳۹۸ سنگ باطله 
۵۲ میلیون و ۵۸۸ هزارتن و سنگ آهن  معادل ۱۴ میلیون و 

۴۴۴ هزار تن استخراج شده است. 
همچنین ، مقدار ۹ میلیون و ۶۶۲  هزار تن کنســانتره سنگ 
آهـــن تـــولید شــده که  ۲۹ درصد فراتر از ظرفیت اسمی 

کارخانه ها بود. 
در همین ساِل  ، شــرکت توانسته اســت ۵۰۰ هزارتن انواع 

سنگ آهن دانه بندی نیز تولید کند.
از سوی دیگر ۳  میلیون و ۶۲۲ هزار تن گنـــدله،   ۱ میلیون و 
۵۸۶ هزار تن آهن اسفنجی و ۱ میلیون و ۲۱ هزار تن شمش 

فوالدی در سال ۱۳۹۸  تولید شده است .
وی ســپس به بیان عملکرد مالــِی  ســاِل  ۱۳۹۸ چادرملو 

پرداخت و اعالم کرد :
- درآمــــدها به میزاِن  ۱۰۵,۰۹۷ میلیارد ریال.

- هـــزینه ها به میزاِن ۵۵,۰۸۶  میلیارد ریال.
- سود خالص به میزاِن ۵۰,۰۱۱  میلیارد ریال بوده است .

مهندس تقی زاده یکی از مهمتریــن موفقیت های چادرملو 
در ســال گذشــته را  افتتاح و بهره برداری از کارخانۀ احیاء 
مستقیم )آهن اســفنجی( با ظرفیِت ۱ میلیون و ۵۵۰ هزار  
تن ، عنوان کرد و گفت :با راه اندازی این واحد، آهن اسفنجی 
کارخانه شمش فوالد شـــرکت، تامین و مـــوجب کاهش 
قیـمت تمام شده هـر تن فـــوالد به میزان ۱۳ میلیون ریال 

در سال ۱۳۹۸ گردید.
مدیرعامل چادرملو در گزارش خــود همچنین به طرحها  و  
فعالیتهای  سرمایه ای  در دســت اجرا و طرح های در دست 

بررسی در  سال ۱۳۹۹  شرکت اشاره کرد و گفت : 
D  19 عملیات اکتشاف معدن -

با توجه به مجوِز اکتشــاِف صادر شــده از ســوی ســازمان 
صنعت ، معدن و تجارت اســتان یزد در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ 
عملیات اجرایی نقشه برداری اکتشافی ژئوفیزیکی به روش 
مغناطیس سنجی و مقاومت سنجی )IP/RS( پهنۀ معدنی 
جدید D  19 ، انجام و عملیات مذکور به اتمام رســیده و ادامه 
عملیات اکتشــاف تفصیلی پهنه مذکور در دســت اجرا 

می باشد.
دستیابی به تودۀ معدنی ســنگ آهن معدن مذکور ، از بروِز 
ریســک فقدان ذخیرۀ معدنی مناســب جلوگیری خواهد 
نمود. هزینه های سرمایه ای اســتفاده از این معدِن به میزان 

۲۵,۸۷۸ میلیارد ریال برآورد شده است.

- طرِح احداِث نیروگاه خورشیدی :
شــرکت نســبت به احداث یک واحد نیــروگاه ۱۰ مگاواتی 
خورشیدی ، به عنوان پایلوت، در جوار نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی 
ســیکل ترکیبی خــود در مجتمع صنعتی ، اقــدام و اجرای 
طرح مذکور در ســال جاری به اتمام خواهد رسید. هزینه 
سرمایه گذاری در طرح فوق حدودا به میزان ۷ میلیون یورو 
خواهد بود. سهم ســاخت داخل تجهیزات طرح یاد شده ، با 

توجه به بومی سازی به عمل آمده ۴۰% می باشد.
توســعه نیروگاه مذکور به میزان ۱۰۰ مــگاوات ، به صورت 

مستقل و یا مشارکت با سایر شرکتها پیش بینی شده است.
کلیۀ تجهیــزات خارجــی از جمله پانل های خورشــیدی ، 
سیســتم ردیاب و کابل های DC خریــداری و به گمرک یا 

محل اجرای طرح تحویل شده است.
- طرِح احداِث کارخانه گندله سازی شماره 2 :

با توجه به برنامه ریزی های قبلی ، شــرکت احداث کارخانه 
جدید گندله ســازی به ظرفیت ۵ میلیون تن در ســال را 
هدف گذاری و عملیات تکمیلی اجرایی آن در ســال ۱۳۹۹ 

تداوم خواهد یافت. 
این کارخانه در محل مجتمع صنعتی شرکت قرار دارد.

هزینه سرمایه گذاری طرح فوق مشتمل بر ۸۵ میلیون یورو 
و جمعا به میزان ۲۶,۷۷۱ میلیارد ریال برآورد شده است.

- طرِح احداِث کارخانه فروآلیاژها :
طرح احداث کارخانه تولیــد فروآلیاژها )فرومنگنز پرکربن و 
فروســیلیکومنگنز( بــا ظرفیت ۵۰ هزار تن در ســال و با 
ســرمایه گذاری ۲۰ میلیون یورو، از جمله طرحهای شرکت 

در سال ۱۳۹۹ می باشد.
- تامین ســنگ آهن پایدار برای فعالیتهای جاری و 

توسعه فعالیتها :
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو عالوه بر فعالیتهای معدنی 
مربوط به آنومالی D  19 ، خرید سنگ آهن از سایر شرکتها را 
عملیاتی نموده و در آینده نسبت به توسعه این عملیات اقدام 

خواهد نمود. 
شرکت ، مشارکت در سرمایه گذاری و یا تملیک معادن سنگ 
آهن جدید را در برنامه های خود پیش بینی نموده اســت. در 
همین راستا ، واحد اکتشافات در شــرکت ایجاد و نسبت به 

پیگیری طرح های مربوط اقدام می نماید.

- مشارکت در ایجاد کارخانه های کنسانتره و گندله :
برای احداث کارخانه های کنســانتره و گندله به ظرفیت ۴ 
میلیون تن در سال ، موضوع تاسیس شــرکت جدید با سایر 
مشارکین در ســال ۱۳۹۹ مطالعه شــده و فعالیت شرکت 

جدید به زودی آغاز خواهد شد.
- تمهید تسهیل در زیرساخت های حمل و نقل ریلی :

شــرکت معدنی و صنعتی چادرملــو برای تامیــن پایدار و 
مطمئن زیرســاختهای حمــل و نقل ریلــی ، موضوع ایجاد 
شرکت حمل و نقل ریلی برای حمل مواد اولیه و محصوالت را 

در دستور کار خود قرار داده است.
- مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر :

به موجب مصوبه هیات مدیره شــرکت ، موضوع مشــارکت 
در افزایش سرمایه شــرکتهای ســرمایه پذیر همواره مورد 
توجه مدیریت بوده است. شــرکتهای سرمایه پذیر عمدتا در 
زمینه های معدن و صنایع معدنی وابســته ، تامین و انتقال 
آب و تامین مالی فعالیت می نمایند. طی ســال ۱۳۹۸ مبلغ 
۱۱,۳۷۷ میلیارد ریال بابت مشــارکت در افزایش ســرمایه 

شرکتهای سرمایه پذیر ، پرداخت شده است.
- مشــارکت در بهره برداری از معادن ســنگ آهن 
اســترالیا و احداث کارخانه های تولید کنسانتره به 

میزان 12/5 میلیون تن :
شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو به همراه شرکت معدنی و 
صنعتی گل گهر و شرکت فکور صنعت و هرکدام با مشارکت 
به میزان ۳۳ درصد موضوع ســرمایه گذاری در اســتفاده از 
ذخائر سنگ آهن کشور اســترالیا و تولید ۱۲/۵ میلیون تن 
کنسانتره را پیگیری و حق الســهم مشارکین ، مطابق برنامۀ 

زمانبندی پرداخت شده است. 
سرمایه گذاری مشــارکین در بهره برداری از معدن و تا پایان 
فاز ۱ که کارخانه ۵ میلیون تنی کنســانتره بــه بهره برداری 
خواهد رســید ، به میزان ۸۸ میلیون دالر آمریکا پیش بینی 

شده است. 
برای اجرای فاز ۱ و فازهای ۲ و ۳ معــادل ۸۵ درصد مجموع 
سرمایه گذاری که محدود به مبلغ ۹۶۰ میلیون دالر آمریکا 
می باشــد ، از تســهیالت فاینانس کشور اســترالیا استفاده 

خواهد شد.
وی افزود : طی ســال ۱۳۹۸ بهای تمام شده دارائیهای ثابت 
شــرکت به میزان ۴,۵۳۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.و 
هیات مدیره شـــرکت با توجه به نیـــاز نقـــدینگی اجرای 
طرح ها و فعالیتهای اشاره شــده ، در آینده نزدیک نسبت به 
ارائه برنامه افزایش ســرمایه از مبلغ ۶۷ هزار میلیارد ریال به  

حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد ریال ، اقدام خواهد نمود.
مدیر عامــل چادرملو در ادامه ســخنرانی خــود در مجمع 
عمومی به طرحها  و  فعالیتهای  ســرمایه ای  بلند مدت آتی 

اشاره کرد و افزود  :
موضوع احداث کارخانه های گندله ، آهن اســفنجی ، فوالد 
و تأسیسات زیربنایی در منطقۀ آزاد تجـــاری ُمکران واقع در 
شهرستان چابهار )با مشارکت شــرکتهای معدنی و صنعتی 
چادرملو و گل گهر ، فوالد مبارکــه( از برنامه های بلند مدت 

شرکت می باشد.
همچنین در راســتای مصوبــات هیأت مدیــره و در جهت 

مشــارکت با بخشهـــای خصوصی، این شــرکت اقدام به 
مشارکت در سرمایۀ شــرکت آهن و فوالد غدیر ایـــرانیان 
بـه میزان ۳۰ درصد ، شـرکت آهـــن و فوالد ارفع به میزان 
۴۴ درصد ، شـرکت صنـایع آهـــن و فوالد َسرمد اَبرکوه به 
میزان ۶۵ درصد ، شــرکت فوالد شاهرود به میزان ۳۵ درصد 
و شــرکت کاوند نهان زمین به میزان ۲۹ درصد سهام ، نموده 

است.
این شــرکت در اجرای طرح احداث کارخانــۀ تولید الکترود 
گرافیتی با ظرفیت ۳۰ هزار تن در ســال ، به میزان ۳۶ درصد 
در سهام شــرکت نوین الکترود اردکان ، مشــارکت نموده و 

شرکت فوق در مرحله قبل از بهره برداری می باشد. 
سود سهام سرمایه گذاریها در سال ۱۳۹۸و به میزان ۶,۵۶۶ 
میلیارد ریال ، عمدتاً مربوط به شرکت های آهن و فوالد ارفع، 
آهن و فوالد غدیر ایرانیان و شــرکت تأمین ســرمایه امید 
می باشد. الزم به ذکر است با توجه به ترتیب برگزاری مجامع 
شرکت های آهن و فوالد ارفع و غدیر ایرانیان سود عملکرد دو 

سال شرکتهای فوق در درآمد سال ۱۳۹۸ ارائه شده است.
مشارکت در شرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس :

در اجراِی مصوبۀ مورخ ۱۳۹۲/۵/۱۲ هیئت مدیرِه شــرکت، 
مقرر گردید، شــرکت معدنی وصنعتی چادرملو با خرید ۲۰ 
درصد سهام شــرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس، جهت 
اجرای طــرح انتقــال آب از خلیج فارس بــه صنایع معدنی 
کشــور، مشــارکت نماید. در حال حاضر میزان مشارکت در 

سهام شرکت مذکور ، معادل ۲۲/۲۲ درصد می باشد.
شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس در تاریخ ۹۲/۴/۱۵ به 
شمارۀ ۴۴۰۹۰۷ با ســرمایه ۳,۰۰۰ میلیارد ریال ثبت و در 
حال حاضر سرمایه ثبت شده به مبلغ ۴۰,۰۰۰ میلیارد ریال 
می باشد. افزایش سرمایه شــرکت تا مبلغ ۶۰,۰۰۰ میلیارد 
ریال در مجمع عمومی فوق العــاده تصویب و در حال تامین 
می باشد.موقعیت طرح در اســتان های هرمزگان، کرمان و 
یزد واقع و مســیر اجرای طرح، از بندرعبــاس آغاز و پس از 
عبور از شهرهای ســیرجان و کرمان، به شهرستان اردکان 

منتهی می شود.
هـــدف از اجرای طرح ، شــیرین ســازی و انتقال آب نمک 
زدائی شــده جهت تأمین بخشی از نیـــازها و مصارف آب 
مجتمع هـای تـولیدی در حـــال بهره برداری و طرح های 
توسعه شرکتهایگل گـهر ، مـــس سرچشمه و چادرمـلو و... 

می باشد. 
برای اجرای طرح انتقال آب ، مبلغ ۱۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال، 
هزینه پیش بینی شده اســت. هزینه انجام شده در مجموع 
طرح فوق و تا پایان سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۸۱,۴۵۸ میلیارد ریال 

)شامل ۲۴۳ میلیون یورو( می باشد.
طرح آب رســانی از بندرعباس به مسیرهای تعیین شده ، در 

سه بخش اجراء می گردد :
بخش اّول طرح ، از بندرعباس تا مجتمــع معدنی و صنعتی 
گل گهر، بطول حدود  ۳۰۳  کیلومتر، شامل خط انتقال لوله 

به قطر ۱,۶۰۰ میلیمتر و با ظرفیت انتقــال ۴ مترمکعب در 
ثانیه بوده و پیشرفت فیزیکی این بخش تا پایان سال ۱۳۹۸ 
به میزان ۹۵ درصد  ، خاتمه عملیات خرداد ماه سال جاری و 
مبلغ هزینه شده دراین بخش به مـــیزان ۳۹,۵۵۵ میلیارد 

ریال می باشد.
بخش دوم طــرح ، از مجتمع معدنی و صنعتــی گل گهر، تا 
مجتمع مس سرچشــمه بطول حدود  ۱۵۴  کیلومتر، شامل 
خط انتقال لوله به قطر ۱,۳۰۰ میلیمتــر و با ظرفیت انتقال 
۲/۷ مترمکعب در ثانیه بوده و پیشــرفت فیزیکی این بخش 
تا پایان ســال ۱۳۹۸ به میزان ۸۲ درصــد ، خاتمه عملیات 
شهریور ماه سال جاری و مبلغ هـــزینه شده در این بخش به 

میزان ۱۳,۶۲۷ میلیارد ریال ، می باشد.
بخش ســوم طرح ، از مجتمع مس سرچشــمه تــا مجتمع 
صنعتی شــرکت معدنی و صنعتی چادرملــو )محل مجتمع 
صنعتی( بطــول۳۶۰ کیلومتــر و ســپس۱۵۰ کیلومتر تا 
مجتمع معدنی چادرملو می باشــد. خط انتقال لوله به قطر 
۱,۳۰۰ میلیمتــر و۹۰۰ میلیمتــر با ظرفیــت انتقال ۱/۵ 
مترمکعب بر ثانیه پیش بینی شــده  است . پیشرفت فیزیکی 
این بخش تا پایان ســال ۱۳۹۸ به میزان ۸۲ درصد ، خاتمه 
عملیات آذر ماه سال جاری و مبلغ هـزینه شده در این بخش 

به میزان ۱۱,۸۶۶ میلیارد ریال می باشد.
همچنین عنوان می دارد ، عملیات طرح احداث تاسیســات 
یک واحــــد آب شیرین کن ، به عنوان فاز اول و از ۳ فاز پیش 
بینی شــده ، در شهرســتان بندر عباس اجرایی شده است. 
پیشرفت فیزیکی تاسیســات یاد شــده ، برای تولید روزانه 
۶۰۰ هزار متر مکعــب آب ، در پایان ســال ۱۳۹۸ به میزان 
۹۰ درصد، خاتمه عملیات خرداد ماه ســال جاری و مـــبلغ 
هزینه شده در ایـن قســمت به مــیزان ۱۶,۴۱۰ میــلیارد 
ریال  می باشد.منابع تأمین مالی طرح یاد شده ، شامل آورده 
ســهامداران، اخذ تســهیالت بانکی و وام ارزی صندوق 

توسعه ملّی می باشد. 
تقی زاده در خاتمه اظهار امیــدواری کرد، با تصویب عملکرد 
هیأت مدیره شــرکت و صورتهای مالی ســال ۱۳۹۸، هیأت 
مدیره شــرکت بتواند در ســاِل جاری نیز همچون گذشته 
به روند موفقیت هــا ادامه داده و در جهــت صیانت از منافع 
سهامداران محترم و مشــارکت در پیشرفت صنعتی کشور، 

گامهای مؤثری بر دارد.
وی همچنین از طرف هیأت مدیره شرکت، از کلیۀ همکاران  
بخش های امانی، پیمانــکاران و ســازندگاِن داخلی لوازم، 
قطعات، ماشــین آالت و تجهیــزات که نقش عمــده ای در 
موفقیت های شــرکت داشــته اند قدردانی نمــوده و ابراز 
امیدواری کرد امیدواریم در اجراِي برنامه هاي آتي، همچون 
گذشــته از رهنمودها و مســاعدتهاي اعضاء محترم مجمع 
عمومی و تشریک مســاعی کلیۀ ســازمانها و مؤسساتی که 
با ارائه خدماِت خود بنحوی در اجــراِی برنامه های تولیدي 

شرکت سهیم، می باشند برخوردار باشیم.


